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1. Viết Về Trường Ca Con Ðường Cái Quan
z

Trần Văn Khê : Nhân Xem Con Ðường Cái Quan

z

Phạm Duy : Trên Ðường Cái Quan (trả lời bài của Trần Văn Khê)

z

Georges Etienne Gauthier : Con Ðường Cái Quan

z

Xuân Vũ : Con Ðường Cái Quan

z

Phạm Văn Kỳ Thanh : Một Vài Cảm Súc Âm Nhạc

z

Ðặng Tiến : Nói Về Con Ðường Cái Quan

z

Liliane Võ Quang Yến : Giới Thiệu Phạm Duy

z

Trần Văn Nam : Mai Sau Dù Có Bao Giờ

z

Hoàng Nguyên Nhuận : Ðêm Nghe Nhạc Phạm Duy

z

Thụy Khuê : Con Ðường Cái Quan

z

Kim Chi : Con Ðưòng Cái Quan, Nhạc Giao Hoà

z

Phạm Duy : Con Ðưòng Cái Quan
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Trần Văn Khê

Nhân Xem Trường Ca
''Con Ðường Cái Quan''
của Phạm Duy
(Báo Bách Khoa - 1965)

Khi tôi nhận được bản in của trường ca ''Con Ðường Cái Quan'' tôi đọc một mạch và hát đi hát lại
những bài, mà tôi đã được nghe Phạm Duy hát trường ca này còn trong ''thời kỳ thai nghén''. Tôi
nhớ lại, vào lúc đầu năm 1955, thuở Phạm Duy sang học nhạc tại Ba Lê, mỗi chiều thứ ba, Phạm
Duy đã đến tìm tôi để cùng đi dự thính buổi diễn thuyết của Giáo sư Chailley (Sai-ê) về môn nghiên
cứu nhạc. Thường, thì Phạm Duy đến sớm, và nói chuyện âm nhạc với tôi. Phạm Duy hát những
điệu dân ca mà anh đã nghe hoặc đã ghi từ lâu, hay những bài nhạc mà anh định sáng tác. Câu
chuyện rất lý thú, nên tôi thường để máy ghi âm giữ lại mấy điệu mà Phạm Duy hát cho tôi nghe.
Ðến nay tôi vẫn giữ cuốn ''băng'' ấy. Vặn lại nghe tôi rất sung sướng mà thấy rằng người lữ khách
trong trường ca, từ năm 1955 ''đi từ ải Nam Quan'' mới gặp cô lái đò miền Trung Du, mà ngày nay
đã tới mũi Cà Mau; tôi sung sướng khi thấy bạn thực hiện một ý định, khi biết rằng nhạc phẩm vừa
ra đời có một giá trị về văn nghệ.
Nhưng cũng có nhiều điểm tôi không đồng ý với tác giả. Tôi định viết thư riêng cho Phạm Duy, kế
một người bạn thân, anh Ngu Í, ngỏ ý muốn tôi viết bài ''phê bình'' trường ca ''Con Ðường Cái
Quan''. Phê bình là một chuyện rất khó. Xưa nay tôi không thích phê bình. Trong đời không ai toàn
thiện toàn mỹ. Và trong một sáng tác nào, cũng có một vài điểm mà theo ý riêng của mình, hoặc
theo một nguyên tắc thẩm mỹ mình áp dụng, không làm mình thỏa mãn lắm. Nhiều khi mình lại
không biết rõ thâm ý hay dụng ý của tác giả mà lại phê bình một tác phẩm ngang qua sự nhận thức
của mình, tôi sợ không làm tròn phận sự với tác giả và cả với độc giả. Những người chuyên môn về
khoa phê bình, đọc qua một tác phẩm thấy liền và thấy rõ những ưu điểm và khuyết điểm. Tôi tự
biết mình thường hay thấy ưu điểm rồi quên khuyết điểm chủ quan hơn khách quan, nên không
thích phê bình, nhất là phê bình người bạn; liệu tôi có giữ được hoàn toàn một thái độ vô tư chăng?
Nhưng lần lữa mãi, muốn viết thư riêng cho Phạm Duy mà bận bao nhiêu việc, nên cứ ngày qua
ngày, chưa thực hiện được ý định. Tôi phải nhận viết bài về nhạc phẩm ''Con Ðường Cái Quan'', để
có dịp sắp đặt lại những ý kiến của tôi về nhạc phẩm ấy, không phải để ''phê bình'', mà để nói
chuyện với Phạm Duy và bạn đọc về vài ''nhận xét'' của tôi sau khi đọc và hát nhiều lần thiên
trường ca ấy. Trường ca ''Con Ðường Cái Quan'' là một nhạc phẩm có giá trị về phần ý cũng như
về phần nhạc. Ai cũng muốn được như ''người lữ khách đi trên đường xuyên Việt, đi từ ải Nam
Quan đến mũi Cà Mau'' (. . .) đi để ''nối liền được lòng người và đất nước''. Ai cũng mong rằng con
đường ấy không có ranh giới để đồng bào trong một nước có thể nắm tay nhau mà xây đắp một
ngày mai tươi sáng. Người ở ''miền xuôi'' hay ''miền núi'', ở giữa ''ruộng nghèo'' hay ''ven bờ biển
sâu'', người ở ''Ðồng Ðăng nhớ nàng Tô Thị'' hay là ''về Cà Mau, chiến đấu với rừng tràm, với lũ
muỗi đặc dầy như đám mây'', đều thấy ''băn khoăn thương ai đầu nguồn'', đầu nguồn có tổ tiên
chúng ta, những người đã lập nên nước Việt, đã khai phá những vùng hoang vu.
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Nhân vật chánh là một lữ khách, một người Việt trong dân chúng. Có nhắc đến một trăm người con
của vua Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ là chỉ nhớ đến cội nguồn. Có nhắc đến công chúa Huyền
Trân là nhắc đến sự hy sinh của một thân gái như ''cây quế giữa rừng'' đem hương sắc mình đổi lấy
Châu Ô, Châu Rí, mở mang thêm bờ cõi. Những nhân vật anh gặp trên đường cái quan là cô cắt
cỏ, cô lái đò, một bà mẹ, và cô gái miền Nam - mà sau này trở nên người vợ lữ khách - cùng dân
chúng miền Thượng Du, miền Trung và miền Nam, toàn là những người trong dân gian.
Theo mấy lời nói đầu của tác giả, thì người lữ khách ''đi trong lịch sử và lòng dân''. Về lịch sử,
chúng tôi thấy rằng từ 100 người con của bà Âu Cơ, Huyền Trân công chúa, vua Lê, chúa Nguyễn,
không có những ''trạm đường'' khác, nơi mà lữ khách có thể dừng chân trên con đường ''nối liền
đất nước'' như con sông Gianh ngày xưa chẳng hạn. Nhưng trong một loạt bài hát nhỏ để làm một
bài trường ca không thể nói hết những giai đoạn lịch sử đáng kể ý chánh của tác giả là ''một nhịp
cầu'', ''nối lại lòng dân''.
Tác giả đã khéo gợi lại những phong cảnh của ba miền. Từ Nam Quan, vùng biên ải quan san, có
núi, có đèo, có nhịp cầu tả tơi, lữ khách đi đến Thăng Long, Hà Nội, đến Thủ đô rồi vô xứ Huế có
tiếng chuông Thiên Mụ, có dòng nước lờ đờ của sông Hương đi dọc theo miền duyên hải, ''leo qua
cồn cát'' ''vượt đèo Hải Vân'' để đi vô đến ''cánh sông Ðồng Nai'' đến miền Nam tận mũi Cà Mau để
''đốt ngọn lửa vui''.
Miền Bắc có nhiều di tích lịch sử như Ải Chi Lăng, như Tháp Rùa. Miền Trung thơ mộng với ngọn
trúc la đà, nhưng ''ruộng còn nghèo'' chẳng được phì nhiêu như giải đất ''phù sa'' miền Nam với bao
nhiêu cây ngon trái ngọt, xóm dừa vườn chuối. Với ''bầu vú sữa tròn, và mảnh trái thơm giòn,
hương sầu riêng ngọt ngon''. Qua mỗi vùng, người lữ khách lại nghe giọng nói địa phương. Cô cắt
cỏ miền Bắc gọi người đi đường bằng câu:
Hỡi anh đi đường cái quan
Dừng chân đứng lại cho em đây than đôi lời.
Trong khi cô gái miền Nam gọi:
Bớ anh đi đường vắng đường xa
Dừng chưn đứng lại nghe em ca đôi lời.
Ðến miền Trung nghe dân vùng ấy gọi:
Ai đi trên đường là dặm đường
Ði mô mà vội vã, cùng hò khoan...
Lời ca lại rất đẹp. Từ trước đến giờ, tôi chỉ thấy Mai Văn Bộ, Lê Thương và Phạm Duy là đặt lời đẹp
nhất - từ năm 1950 đến giờ tôi không theo sát phong trào nhạc mới nên có thể có nhiều người khác
đặt lời đẹp mà tôi chưa biết - Có điều tôi chắc là trong hầu hết những bài hát của Phạm Duy, lời và
nhạc chẳng những hay, mà lại có tánh cách giản dị, mộc mạc và nên thơ của những bài ca dao.
Những câu lục bát biến thể, hay những câu lục bát có thêm tiếng đệm được phổ nhạc một cách tài
tình. Như trong bài ''Này Người Ơi'' :
Này người ơi! ghé bến (ý) sang sông
Lên đường đi tới, bõ công (em) chèo thuyền.
Mừng người đi tìm thấy tình duyên
Con đường đất nước nối liền lòng dân.
Hay là trong bài ''Tôi xa quê nghèo ruộng nghèo'':
Anh đi chân đứng đá mòn
Ði chưa thấy mỏi (mà) lòng còn say sưa...
... hoặc trong bài ''Ai vô xứ Huế thì vô'':
Nhưng con ôi, con ngủ ngủ sâu
(Chứ) Nối lại nhịp cầu (chứ) đã có (o ó) người (à) đi...
Trong bài ''Nước non ngàn dặm ra đi'' lời lại đặt theo thơ mới 4 chữ, nhưng rất nhẹ nhàng, thích
hợp với giọng đàn Nam lưu luyến:
Nhưng ánh Tháp vàng
Cây quế giữa rừng
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Chỉ một mùa tang là hương (là) sắc tan!
Tàn cả tình yêu!
Vì hận còn gieo
Ðất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu!
Vì Phạm Duy cẩn thận trong chi tiết lúc đặt lời, nên mỗi khi chúng tôi gặp những chữ quá mới, hoặc
dùng không sát nghĩa là chúng tôi thấy buồn buồn như thấy mấy vết nhỏ trong một hạt ki cương. Có
những chỗ sơ ý nho nhỏ như trong bài ''Nhờ gió đưa về''. Lúc người lữ khách vào miền Nam, ngôn
ngữ địa phương đã thấy rõ trong mấy chữ ''Bớ anh'', và ''dừng chưn'', thế mà tác giả lại viết ''mảnh
trái thơm ròn'', thay vì ''giòn''. Nếu là tại người sắp chữ thì tác giả nên chữa lại trong khi tái bản vì
''ròn'' làm phần nào mất màu sắc đặc biệt miền Nam. Cũng như chữ ''kênh'' và ''Cà Mâu'' thay vì
''kinh'' và ''Cà Mau'' trong bài ''Cửu Long Giang'' và ''giã ơn, gửi ơn'' thay vì ''trả ơn và gởi ơn'' trong
bài ''Giã ơn cái cối cái chày'' -- ''chày'' chớ không phải ''chầy''.
Tác giả lại dùng những chữ, đối với tôi, rất lạ như ''khơi chừng'' trong câu ''Năm mươi ngày trẩy
theo sông tới khơi chừng''. Thú thật, tôi không hiểu ''khơi chừng'' là thế nào và những tự điển tiếng
Việt và Hán cũng không soi rõ nghĩa của hai chữ ''khơi chừng'' cho tôi. Cũng như câu ''nhà sàn lả
lơi'', làm tôi tự hỏi lả lơi cách nào? Lả lơi dùng để chỉ những dáng điệu không đúng đắn. (Xem trong
âu yếm có nhiều lả lơi). Nghe lại cuốn băng thâu thanh bài ''Người về miền xuôi'' năm 1955, tôi
nghe tác giả hát câu ''Nhà sàn tả tơi'' có nghĩa hơn. Trong bài ''Nhờ gió đưa về'' có mấy câu: Có mái
tóc xuề xòa v.v... Ðôi môi xinh hàm răng xít xa; ''xuề xòa'' có nghĩa là không khó tính, thế nào cũng
được: Anh ấy tính tình người ''xuề xòa''. Mái tóc thì chỉ có thể ''xòa'' hay là ''xõa'' mà không thể ''xuề
xòa''. Chữ ''xít xa'' nghe giống ''xuýt xoa'' mà ''xuýt xoa'' trong Nam nói là ''hít hà'' -- Có lẽ tác giả
muốn nói đến hàm răng ''khít khao'' chăng? Trong bài ''Giã ơn cái cối cái chày'' có mấy câu: ''Chiều
chiều nay rung chuông trên luống cầy'', chữ ''rung'' có nghĩa là lay, là lắc, là làm cho chuyển động.
Nhưng rung chuông lại gợi hình ảnh một người cầm cái chuông như loại chuông mấy người bán
''cà rem'', ''bông cỏ'' mà lắc, hoặc chuông có lớn lắm cũng bằng loại chuông rung trước khi mở màn
sân khấu. Trong chùa thì chú tiểu ''dộng chuông''. Hay là nếu tác giả viết tiếng chuông ''ngân'' trên
luống cày, chúng ta hiểu hơn.
Mấy điểm nhỏ tôi vừa nêu ra, không làm giảm giá trị của trường ca ''Con đường cái quan''. Có thể
Phạm Duy không để ý đến chi tiết ấy, nhưng tôi nêu ra gọi là để thảo luận với tác giả để khi tái bản
trường ca ''Con đường cái quan'' không còn những chữ có thể làm lạ tai thính giả. Về phần nhạc, ai
cũng nhìn nhận rằng Phạm Duy đã chịu ảnh hưởng dân ca rất nhiều, nên trong khi sáng tác hay
phóng tác, Phạm Duy hoặc còn giữ lại, hoặc làm đẹp thêm nhạc khúc duyên dáng của dân ca.
Tác giả không những khéo dùng những dân ca đặc biệt mỗi vùng như điệu hát ví, hát ru, hát lượn
của miền Bắc trong mấy bài ''Anh đi trên đường cái quan'', ''Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa'', và ''Người
về miền xuôi'', điệu hát lý, hát ru, hò giã gạo, hò trên sông miền Trung trong các bài ''Ai đi trong gió
sương'', ''Ai vô xứ Huế thì vô'', ''Ai đi trong dặm đường trường'', ''Gió đưa cành trúc la đà'', những
điệu hò lơ và ru em của miền Nam trong bài, ''Ðèn cao Châu Ðốc gió độc Gò Công'' và ''Giã ơn cái
cối cái chày''. Có khi Phạm Duy giữ nguyên nhạc khúc ca như bài ''Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa'', ''Ai
đi trong gió trong sương''. Có khi tác giả làm cho điệu dân ca phong phú hơn mà không mất dân tộc
tính. Như ''Ai đi trên dặm đường trường'' (Hò giã gạo). Có khi tác giả phỏng theo điệu dân ca mà
sáng tác một đoạn ca khác như bài ''Ðèn cao Châu Ðốc gió độc Gò Công'' phỏng theo điệu hò lơ.
Ngoài ra tác giả còn phỏng theo hơi Nam trong thể ca Huế mà sáng tác bài ''Nước non ngàn dặm ra
đi''. Nhạc khúc và lời đã đẹp, lạ ăn với nhau không kém những bài Nam Ai, Nam Bằng trong cổ
nhạc. Có hơi Nam của nhạc Huế, có hơi Oán của nhạc miền Nam, và trong bài ''Giã ơn cái cối cái
chày'' có hơi Oán trong câu hát ru em.
Ðối với một nhạc sĩ biết nghề và có biệt tài như Phạm Duy mà khen câu nhạc đúng luật cân
phương, khen cách chuyển cung chuyển điệu khéo là thừa. Tôi chỉ nhấn mạnh chỗ tác giả khéo sắp
đặt, các đoản ca để cho sau một bài có tiết tấu rõ rệt, có một bài hát ngân nga theo nhịp tự do. Từ
đoản ca này đến đoản ca khác, từ cung nọ đến cung kia, ta không thấy sự hời hợt, chắp vá. Nhiều
nhạc khúc, viết theo hệ thống tứ âm (système tétratonique mi, la, si, ré) như bài ''Ai vô xứ Huế thì
vô'' chẳng hạn. Trong hai bài phỏng theo điệu Hò giã gạo, mấy câu ''Ðường máu xương đã lắm oan
thương'', ''Ðổi sắc hương lấy cõi giang sơn'' viết theo hệ thống tam âm (tritonique la, ré, mi) và hai
câu ''Ðèo núi cao nghe gió vi vu, Thổi phấn son bay tới kinh đô'', cũng trong hệ thống tam âm mà
trên một bực khác: mi la si. Trong bài ''Nước non ngàn dặm ra đi'', Phạm Duy dùng hơi Nam rất rõ
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rệt. Từ hệ thống ngũ âm (pentonique) rê, mi, xôn, la, si (hò, xự, xang, xê, cống) của đoạn đầu, nhạc
sĩ chuyển sang hệ thống ngũ âm khác đô, ré, mi, xôn, la (phan, hò, xự, xang, xê), trong đoạn
''Những ánh thàp vàng...'' đến ''tàn cả tình yêu'' -- để trở lại hệ thống đầu trong đoạn cuối. Thỉnh
thoảng có nhiều thuộc hệ thống tứ âm (ré, xôn, la, đô) như câu ''chỉ một mùa tang...'' đến ''ngọn lửa
thiêng''. Khi nhạc khúc từ một hệ thống ngũ âm nay chuyển sang một hệ thống ngũ âm khác hay
một hệ thống tứ âm tam âm, để trở về hệ thống đầu tiên, những nhà nghiên cứu nhạc bên Âu Châu
gọi nhạc pháp ấy là métabole mà chúng tôi tạm dịch là ''chuyển hệ''. Chuyển hệ là một đặc điểm
của các lối nhạc ở Á Châu hay là các lối nhạc trong hệ thống ngũ âm như dân ca Hung Gia Lợi
chẳng hạn. Trong nhạc Việt, chuyển hệ là một đặc điểm của hơi Nam, của nhiều bài hát Chèo và
Chầu Văn. Phạm Duy đã dùng các ''chuyển hệ'' ấy mà viết nhạc và nhờ thế mà bài ''Nước non ngàn
dặm ra đi'' có rất nhiều dân tộc tính. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy một nhạc sĩ lĩnh hội được các
bí quyết để sáng tác một lối nhạc mới nhưng nền tảng và đặc điểm của cổ nhạc vẫn còn.
Vì trường ca ''Con đường cái quan'' là một nhạc phẩm có giá trị, nên chúng tôi thấy có ba điểm cần
thảo luận với tác giả.
1) Về cách chép nhạc
Nhạc sĩ dùng nhiều điệu dân ca Việt, nhiều hệ thống tam âm, tứ âm hay ngũ âm, thì không thể coi
những bài đoản ca ấy là những bài nhạc thuộc về loại ''nhạc thể, (musique tonale) và cũng vì thế
mà không nên để dấu thăng (dièse) hay dấu giảm (bémol) sau khóa xôn. Ðể các dấu ấy có thể làm
cho nhạc sĩ bị ba lỗi:
a) Những dấu thăng hay giảm ghi tại ''hóa biểu'' (armature) theo quyển danh từ âm nhạc của Tống
Ngọc Hạp) nhiều khi không ích lợi gì cả. Như trong bài ''Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa'', tại hóa biểu có
ba dấu thăng, mà chỉ một dấu có công dụng là dấu đô thăng còn dấu fa thăng, trong khúc điệu
thành fa thường nên nhạc sĩ hai lần phải để dấu hoàn (bécarre) còn dấu thăng trên nốt xôn ở hóa
biểu không có ích lợi gì cả, vì trong toàn bài không có một nốt xôn nào. Trong bài ''Này người ơi!''
cũng thế, không có một nốt xôn nào cả thì dấu thăng để ngay nốt xôn ở hóa biểu không có công
dụng của nó. Trong bài ''Ai vô xứ Huế thì vô'', nhạc khúc không theo điệu hát ru ở Huế -- Ðiệu này
thuộc về hệ thống tứ âm (tétratonique). Thành ra hai dấu thăng ghi ở hóa biểu ngay hai nốt fa và đô
không ích gì cả. Trong toàn bài không có một nốt fa và một nốt đô nào. Trong bài ''Nước non ngàn
dặm ra đi'' và ''Gió đưa cành trúc la đà'' không có một fa thăng, bài ''Tôi xa quê nghèo, ruộng nghèo''
và ''Ai đi trên dặm đường trường'' không có một nốt fa thăng và một nốt đô thăng, bài ''Ðèn cao
Châu đốc'' không có một dấu si giảm (si b). Theo lẽ thì nhạc sĩ Phạm Duy phải để hóa biểu trơn
không có dấu chi cả. Rồi trong bài mỗi khi cần là thêm các dấu biến vào. Thí dụ như trong bài
''Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa'' trước mỗi nốt đô, nhạc sĩ để một dấu thăng.
b) Ðể tất cả dấu thăng tại hóa biểu, không những không ích gì lại có hại: Vì thấy hai dấu thăng tại
hóa biểu trong bài ''Ai đi trong dặm đường trường'' chẳng hạn, người ta nghĩ ngay đến ''nguyên thể''
hay là ''tông'' rê trưởng (ton de ré majeur). Như thế, nhạc khúc của bài có dân tộc tính và đặc biệt là
nhờ ở chỗ thuộc ''lối nhạc thiên về điệu'' mất đi.
c) Hại nhất là vì thấy hai dấu thăng như thế người ta phụ họa nghĩ ngay đến hợp âm rê trưởng; rê,
fa, thăng, la, và hợp âm la, đô thăng, mi, xôn. Thành ra trong phần phụ họa sẽ có hai nốt lạ là fa
thăng và đô thăng. Nhạc khúc bài ''Ai đi trên dặm đường trường'' nhờ không có hai nốt fa thăng và
đô thăng mà có nhiều dân tộc tính. Phần phụ họa được thêm hai nốt ấy vào nhạc khúc không còn
chất nhạc Việt nữa. Theo chúng tôi, thì nhạc sĩ không nên để các dấu thăng, giáng ở hóa biểu và
trong phần phụ họa nên dùng cách ''rải'' (arpège) như chữ Á của đàn tranh. Trong bài ''Ai đi trong
dặm đường trường'' có thể dùng những hợp âm cải ''la, rê, mi, la'', hay là ''rê, mi, xôn, la'' v.v... Bác
sĩ Mitsukuri một nhạc sĩ Nhật Bản có gởi cho tôi một bản nghiên cứu về cách phụ họa những bài
hát Nhật. Theo ông thì nếu dùng hợp thanh hoàn toàn (accord parfait) dân tộc tính của nhạc Nhật
Bản mất đi và ông cho nhiều thí dụ trong đó những ''hợp âm không có quãng ba'' (tierce) chẳng
những có thể, mà còn nên dùng để phụ họa những bài hát Nhật bản. Chúng tôi rất đồng ý với nhạc
sĩ Mitsukuri về các phụ họa như thế.
2) Ðiểm thứ nhì là việc ghi những chữ nhấn rung trong những bài dân ca và hơi Nam. Trong bài
''Nước non ngàn dặm ra đi'' Phạm Duy dùng hơi Nam mà sáng tác một nhạc khúc rất đẹp. Trên các
dấu la nhạc sĩ ghi thêm < tức là ''nhấn rung theo cổ nhạc''. Nhưng nhạc sĩ lại để dấu xon thường.
Theo hệ thống cổ nhạc thì nốt xon ở ngay chữ xang phải nhấn mạnh và rung. Một trong những đặc
điểm của hơi Nam là chữ xang giọng hơi cao hơn chữ xang của giọng Bắc. Người đàn phải ''nhấn
rung'' chữ xang mới ra hơi Nam, thành ra ngay nốt xon, tác giả cũng nên để dấu < . Cũng trong tinh
thần đó mà nốt la trong bài ''Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa'' cần có dấu <. Và trong ''Ði đâu cho thiếp
theo cùng'' chính nốt rê là ngay chữ xang và vì vậy mà dấu tác giả để trên dấu các nốt rê rất hạp.
3) Ðiểm thứ ba là về hai bài hành khúc ''Cửu Long Giang'' và ''Giã ơn cái cối cái chày''. Tôi nghĩ có
lẽ Phạm Duy cho rằng miền Nam chịu ảnh hưởng Âu châu rất nặng, hay là khi đến miền Nam
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người lữ khách đi từ thời xưa đến đời nay, đến mà nhạc Việt bị ảnh hưởng Âu châu rất nhiều, nên
hai bài hành khúc, không còn dân tộc tính của nhạc Việt nữa. Ðoạn đầu bài ''Cửu Long Giang'' nặc
mùi nhạc Âu vì những nốt rê và xôn thăng nhạc khúc của câu ''Người về Tiền Giang đi về xa xăm''
và câu ''Người về Hậu Giang xây tổ uyên ương'' không có tí gì của Việt nhạc cả. Và nhạc khúc của
mấy câu ''Về Hà Tiên ta tiễn chúa ra đảo khơi'' thì lại đượm mùi nhạc cao bồi Mỹ. Bài ''Nhờ gió đưa
về'' thì đoạn đầu phảng phất điệu hành khúc Nga từ cách chuyển cung đến nhạc hưởng chung của
khúc nhạc. Ðến đoạn cuối cùng -- mà theo lẽ tác giả nên để hai dấu thăng tại hóa biểu vì toàn thể
đoạn ấy ở trong cung rê trưởng -- chỉ có trong phách chót, chữ xôn có dấu thăng để chuyển sang
cung la hoặc la trưởng hay la thiếu - la mineur của đoạn đầu -- nhạc khúc lại nặc mùi nhạc Âu.
Tôi chẳng rõ dụng ý của Phạm Duy là thế nào. Riêng tôi phần thứ ba: đoạn vào miền Nam kém xa
hai phần đầu và người nhạc sĩ khéo dùng dân ca cổ nhạc đã nhường chỗ cho người nhạc sĩ chịu
ảnh hưởng Âu nhạc và sáng tác Việt nhạc với những nhạc khúc ngoại lai. Dầu cho Phạm Duy có
dụng ý nêu lên ảnh hưởng Âu nhạc trong Việt nhạc, hay có ý định thay đổi màu sắc của bài trường
ca, riêng đối với chúng tôi, những câu nhạc nửa Âu nửa Á, nửa Mỹ, nửa Việt làm tôi tiếc người
nhạc sĩ sáng tác hai phần đầu, người nhạc sĩ đã đem dân ca lên một mức khá cao để rồi ''phụ bạc
dân ca'' trong phần chót của nhạc phẩm.
Dù sao, với ý chánh của bài dân ca là sự nối liền nước Việt, với cách kết cấu để cho người ca sĩ có
thể trình bày riêng những đoản ca hay là cả nhạc cảnh với sắc phục của ba miền với giọng nam,
giọng nữ, đơn ca, hợp ca, trường ca ''Con Ðường Cái Quan'' là một nhạc phẩm có giá trị, mặc dầu
có 3, 4 bài đoản ca làm chúng tôi thất vọng. Nhưng hơn mười lăm bài khác ngọt ngào, duyên dáng
đầy dân tộc tính cũng đủ cho chúng tôi quên những cái ''tì vết'' ấy mà có mấy lời khen tặng tác giả.
Trần Văn Khê

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Phạm Duy

Trên Ðường Cái Quan
Tập San Thế Kỷ 20, số 5 - 1965
(trả lời bài viết của Trần Văn Khê)

Viết bài này, tôi chỉ có một mục đích là viết cho những người bạn trẻ, ít tuổi hơn tôi, đang học nhạc,
thích sáng tác, đã theo dõi bài Con Ðường Cái Quanvà muốn hiểu biết thêm về nó, nhất là về
đường nhạc thuật. Ngoài ra tôi cũng muốn tạ ơn những bạn xa gần, từ anh Ðào Sĩ Chu ở ngay
Saigòn (báo Tân Phong) cho tới anh Trần Văn Khê ở mãi tận khơi chừng (1) (báo Bách Khoa) đã có
lòng thương mến để tâm đến bài ca nhỏ mọn của tôi và viết bài phê bình nhận xét kỹ lưỡng. Cũng
bởi vì hai anh bạn hơn tuổi tôi đã rất chú trọng đến phần nhạc thuật cho nên tôi xin phép được viết
ra đây quan điểm của tôi, mục đích vẫn không ngoài sự mong mỏi được đóng góp vào việc mở
rộng nhạc thức của những thanh niên hiếu nhạc vậy. Riêng về phần nội dung của Con Ðường Cái
Quan, sự nhận xét của hai anh Ðào Sĩ Chu và Trần Văn Khê (cũng như của một số anh em khác)
đã làm cho tôi rất sung sướng. Qua ma lực yếu ớt của âm điệu và lời ca, các anh đã hiểu rõ ý của
tác giả, công nhận nó và ban cho những lời khen ngợi. Không nhũn nhặn một cách giả dối cũng
như không hợm hĩnh một cách lố bịch, tôi xin nhận phần thưởng quí báu đó : sự cảm thông sâu sắc
của bạn đồng điệu. Nhưng còn về phần hình thức...
Qua hai bài báo của hai anh bạn kể trên tôi thấy rằng từ nay trở đi, bất cứ một nhạc phẩm Việt Nam
nào ra đời sẽ được hai lập trường khác nhau xét tới : một lấy nhạc cổ điển Tây Phương (musique
classique) làm nền tảng phê bình; một dựa vào khoa khảo nhạc (musicologie) để nhận xét. Bài Con
Ðường Cái Quan đã được ánh sáng hai phía chiếu tới : Anh Chu thì đứng trên căn bản âm nhạc
có chủ âm (musique tonale) và anh Khê thì dựa vào âm nhạc thiên về điệu (musique modale) để
giải phẫu một bài nhạc mà tác giả của nó chỉ muốn đặt vào ở giữa; ở một loại tạm gọi là nhạc mới
(musique nouvelle - tôi không đồng ý với những ai đã dịch tân nhạc là musique moderne) để khác
với loại nhạc cũ mà anh ta thường gọi là cổ nhạc.
Anh Ðào Sĩ Chu lấy nhạc thuật cổ điển Tây Phương làm nền tảng suy luận nên anh đã không đồng
ý ngay với lối dùng Việt ngữ để chỉ định tiết tấu của tôi anh cho rằng ''... chúng ta không tài nào dịch
đúng hết các danh từ la tinh trong âm nhạc quốc tế. Việc đặt những Chậm, Vừa, và Nhanh để thay
thế cho Lento, Alllegro hay Allegretto là không đúng, không rõ ràng, không dản dị, không thống
nhất...''. Tôi có thể tin những lời anh nói là đúng nếu sáng tác của tôi đi theo con đường âm nhạc cổ
điển Tây Phương với những tiết tấu khó khăn và thay đổi. Vào trường hợp Con Ðường Cái Quan,
bởi vì 19 khúc đoản ca không ra ngoài 3 tốc độ Chậm, Vừa và Nhanh (ngoại trừ những đoạn hát
nhạc nhịp tự do) tôi nghĩ rằng có thể dùng danh từ bằng Việt ngữ cho rõ ràng và giản dị. Tôi lại còn
chỉ định thêm tốc độ máy đánh nhịp (vitesse metronomique) để ca sĩ, nhạc công trình bày cho đúng.
Năm ngoái, tôi có mua được của Hồng Kông một số bản nhạc Trung Hoa, với những chữ Hán đặt
trên đầu khuông không có danh từ la tinh, không có cả tốc độ máy đánh nhịp nữa tuy rằng bản nhạc
vẫn được ghi bằng với ký âm pháp quốc tế...
Về thể nhạc, anh Ðào Sĩ Chu cũng đã băn khoăn tìm một khuôn khổ cho Con Ðường Cái Quan.
Sau khi định cho nó được vào nằm trong loại Liên Ca Khúc Tự Do (Suite vocale libre) của nhạc cổ
điển Tây Phương. Anh lại cũng đồng ý với tác giả là ''trường ca là sự liên hợp của 19 đoản ca''. Tôi
tưởng như thế cũng đã đủ để định cho Con Ðường Cái Quan một thể nhạc rồi. Khi Văn Cao soạn
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Trường Ca Sông Lô, Hoàng Thi Thơ soạn Trường Ca Ngày Trọng Ðại, tôi chắc họ cũng nghĩ
như tôi : đưa ra một thể tài mới không hẳn tách rời ra, cũng như không hẳn lệ thuộc vào những thể
tài cũ. Và chỉ có giá trị của nhạc phẩm mới quyết định được sự sống chết của một thể tài âm nhạc.
Trường ca sẽ là một thể tài mà chúng ta tạo ra. Ðó là điều mà tôi mong anh em thanh niên lưu ý để
cố tìm ra những thể tài khác mới lạ làm giầu cho quốc nhạc. Thực ra, trong truyền thống cổ nhạc
Việt Nam cũng đã có những trường hợp liên tục nhiều đoản ca. Ngoài sự hiểu biết rất nhỏ của
Nguyễn Hữu Ba do anh Chu kể ra với trường hợp ''diễn tấu liên tiếp những bài Lưu Thủy, Hành
Vân, Kim Tiền, Tứ đại cảnh''... tôi cùng xin đưa ra một hiểu biết khác to hơn là : ở Miền Bắc chúng
tôi có lối hát Ba Mươi Sáu Giọng (...áo the thâm đứng dựa cột đình...)nghĩa là ba mươi sáu câu rút
ở ba mươi sáu đoản khúc đã được hát liên tục nhau để kết thành một bài ca dài. Lối tổng hợp
những ca khúc này (dài hơn liên khúc vài bài ca Huế) có thể được coi là tổ tiên của loại trường ca
chăng?
Vậy thì khi đặt loại cho Con Ðường Cái Quanlà một trường ca tôi không hề có ý định bắt nó phải
thoát thai ở một trường nhạc Âu phương nào cả. Việc dùng ký âm pháp quốc tế, đó là một điều kiện
bắt buộc để phổ thông âm nhạc trong dân chúng. Hơn nữa tôi còn mơ một hoài bão vượt dân ca,
cho nên ngoài những đoản khúc có tính chất thuần tuý tôi còn mạnh bạo đưa ra những đoạn (mà tôi
cho rằng) tân tiến nghĩa là đang mới mẻ nhưng vẫn phù hợp với sự tiến triển tất nhiên của ngành
quốc nhạc. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã ghi chép nhạc như trong tập sách do tập san Sáng
Dội Miền Nam xuất bản và phát hành. Lối viết này đã giúp anh Ðào Sĩ Chu, người của âm nhạc có
chủ âm, nhìn vào hóa biểu (armature) để thấy rằng''...(Phạm Duy) viết đúng theo đường hướng (... )
bản trường ca tuy là sự liên hợp của 19 đoản ca vẫn một âm giai thống nhất trong toàn thể nhạc
khúc, người ta nhận thấy rõ ràng ở đoạn khởi đầu La Mineur và ở đoạn kết thúc La Majeur. Ðường
nhạc (ligne mélodique) đi rất đúng mực, vì nó theo một hướng thuận từ La Mineur đến La Majeur
sau khi qua nhiều biến điệu của 17 đoản ca với âm giai khác nhau như Do Majeur, La Majeur, La
Mineur, Ré Majeur và Sol Majeur...''
Nhưng Trần Văn Khê thì lại nghĩ khác. Anh cho rằng : ''...(Phạm Duy) dùng nhiều điệu dân ca Việt,
nhiều hệ thống tam âm, tứ âm hay ngũ âm thì không thể coi những bài đoản ca ấy là bài thuộc loại
''nhạc thể'' (Musique tonade) và cũng vì thế mà không nên để dấu thăng (dièse) hay dấu giảm
(bémol) sau khóa xôn...'' Tôi lại cũng có thể tin rằng anh Khê nói đúng, nếu những khúc đoản ca
mang nhiều tính chất dân ca của tôi là những bài dân ca thuần túy và riêng biệt, không nằm trong
một đại thể là bài trường ca Con Ðường Cái Quan. Tuy rằng tôi đã ngại ngùng đặt tên đặc biệt cho
những đoản ca và nói rằng không thể trình bày từng bài riêng lẻ nhưng chắc anh Khê cũng nhìn
nhận ngoài bài Hát Lý (Ai đi trong gió trong sương) tất cả những đoản ca đã được biến hóa đi ít
nhiều (ngay cả bài Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa) về tiết tấu cũng như về giai điệu. Vấn đề bây giờ
được đặt ra là : những khúc dân ca phong phú đó có thể được coi như dân ca thuần túy không?
Nếu được thì tôi xin nghe theo lời chỉ dạy của anh Khê để hóa biểu trơn và đặt những dấu thăng,
giảm vào những chỗ cần thiết. Nếu chúng nó chỉ được coi như những bài ca mới mang nhiều tính
chất dân ca và nằm trong một tập đại thành (có sự liên tục) thì tôi bắt buộc phải giữ nguyên như cũ.
Chính một phần nào vì muốn phổ thông bài trường ca này mà tôi đã ghi chép nhạc như vậy. Ðại đa
số thanh niên hiếu nhạc ở đây chỉ hiểu biết rành rẽ một loại nhạc có chủ âm (musique tonale). Ghi
chép nhạc như tôi đã giúp họ hát và đệm dễ dàng những ca khúc tuy mang hình thức cổ truyền
nhưng lại chứa chất một nội dung mới mẻ. Có sống ở trong nước và theo sát tiến triển của ngành
quốc nhạc mới thấy sự khó khăn của người sáng tác. Phải làm sao vừa đi được vào lòng đám
thanh niên đầy nhựa sống và ham thích những cái gì mới mẻ, vừa trung thành với mục đích của đời
mình là đề cao âm điệu dân tộc. Trước sự tấn công ào ạt của điện ảnh đi trước đĩa hát Âu Mỹ, giá
trị của một điệu Nam, điệu Oán thật là mỏng manh như một đường tơ... Tôi lại phải thú thật với anh
Khê rằng những đoạn của Miền Nam mà anh không thú vị lại được rất nhiều bạn thanh niên khen
ngợi. Một tác giả viết trong báo SỐNG : ''... Phần thứ ba cũng là phần kết, nét nhạc say mê tình
cảm vụt trổi dậy qua triều sóng sôi nổi. Chủ quan Phạm Duy hiện rõ qua đoạn Cửu Long Giang
nồng nàn tha thiết, đoạn hành khúc (tức là Về Miền Nam) hùng tráng. Ý nhạc lên cao vút, biểu lộ sự
rung động sâu đậm, sự siêu thoát thành khẩn, tin mình, tin đời, tin vào ngày mai. Lòng người nghe
bỗng diệu kỳ, hòa niềm say mê của mình cùng niềm say mê của nghệ sĩ... bồng bềnh trôi trong tình
thương yêu...''
Nếu quả rằng đoạn Miền Nam có thể gây cho người thanh niên những cảm tình như vậy thì, ôi thôi,
tôi cũng đành mang tiếng ''phụ bạc với dân ca'' vậy... Nhưng tôi cũng được bào chữa một lần chót :
giai điệu của bài ca Cửu Long Giang có mang chung một nhạc hưởng với bài ca phổ thông nhất
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miền Nam là bài Ngày Tạm Biệt của Lam Phương. Và nếu tìm tòi cho kỹ, thỉnh thoảng ta cũng thấy
trong những bài theo điệu Oán của miền Nam những nét nhạc chính (tôi có thể gọi là pycnon như
Trần Văn Khê đã giảng trong Thèse sur la musique Vietnamienne traditionelle được không?) :
sol si do re mi re và xuống bực dưới : ré fa dièse sol la si do (do và sol nhấn rung). Hai nhạc đề do
dièse ré mi fa dièse mi của Cửu Long Giang và sol sol sol mi fa sol la sol của Ngày Tạm Biệt đã
mang nặng nét nhạc mi sol dièse la si la sol dièse la si... thì chẳng qua cũng vì tôi muốn làm công
việc chuyển bực (métabole - anh Khê gọi là chuyển hệ).
Chính vì tất cả những người soạn nhạc Việt Nam cũng như người phê bình hay thưởng thức đều
nuôi chung một ước mong giữ cho ngành nhạc có dân tộc tính mà ta cần phải suy nghĩ thêm về vấn
đề này. Tôi nghĩ Debussy, nhạc sĩ làm vẻ vang cho nước Pháp đã tìm nhạc liệu ở những nước
khác (nhất là Á Ðông) để làm giầu cho âm nhạc nước mình. Toàn thể nhạc phẩm của ông bao giờ
cũng toát ra những đặc tính thông thường của nhạc Pháp : đa cảm, tế nhị, sâu sắc (musique
sensible, raffinée, réfléchie) nhưng nét nhạc của ông rất kỳ lạ. Ví dụ như trong tập Musica Album
của nhà xuất bản Pierre Laffitte, bài đầu tiên là bài thơ Le son du cor s'afflige của Paul Verlaine do
Debussy phổ nhạc. Nơi hóa biểu ông đặt 4 bémols trong khi nét nhạc toàn là mi bécarre, la bécarre
có khi có cả sol bémol nữa. Lạ lùng hơn ở phần hòa âm toàn là những accords không ăn nhằm gì
với 4 bémols ở hóa biểu cả.
Nhưng tỏ bày cho bạn bè biết dụng ý của mình không có nghĩa là không nhận những lỗi lầm mà các
người anh cả đã nêu lên. Tôi đồng ý với anh Trần Văn Khê về những tiếng địa phương mà tôi viết
sai. Chưa cần phải đợi đến anh chỉ ngay từ khi bài trường ca mới in ra, tôi đã bị cô gái miền Nam
mắng cho một trận tơi bời ! Ðó là một bài học cho những người soạn bài ca. Phải hết sức chú ý khi
dùng tiếng địa phương.
Con Ðường Cái Quan đã được sống quãng đời đầu tiên của nó. Mười chín đoản khúc mang gần
hai trăm câu hát, trình bày trước khán giả thủ đô gần hai mươi lần, đã đem lại cho tác giả gần hai
mươi bài nhận xét, phê bình, chỉ dẫn. Tôi mong mỏi được cùng bạn trẻ, đang học nhạc, thích sáng
tác, làm một cái gì hơn thế nữa.
Phạm Duy
Tập San Thế Kỷ 20, số 5 (1965)
------------------------------------------------(1) Trần Văn Khê thắc mắc vì hai chữ khơi chừng (đoản khúc số 2, câu thứ năm). Truyện Phan Trần có câu :
đường đi khuất nẻo khơi chừng. Thanh Nghị dịch khơi chừng là lointain, fort loin. Việt Nam tân tự điển, trang
683.

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Georges Etienne Gauthier

Con Ðường Cái Quan

Báo Bách Khoa - Tháng 2, 1972

'' Hỡi anh đi đường cái quan
Dừng chân đứng lại cho em đây than đôi lời.
Ði đâu vội mấy anh ơi ?... ''
Mấy câu ấy đi đôi với một khúc điệu giản đơn, hơi uyển chuyển, khá gần với giọng thường của mỗi
tiếng nói, tuy vậy vẫn là một khúc điệu có thoáng một chút gì khác lạ, một chút sinh động của cái
sinh khí rất điển hình nơi nhạc sĩ của chúng ta. Ðó, Con Ðường Cái Quan, nhạc phẩm đầu tiên
trong ba thiên Trường Ca của Phạm Duy bắt đầu như thế. Một công trình rực rỡ về thi ca và âm
nhạc, một công trình độc đáo nhất và tạo bạo nhất mà một nghệ sĩ Việt Nam có thể quan niệm
được đã bắt đầu như thế. Nhưng mặt khác, mục đích của đoạn khởi đầu theo thể hát ví ấy là làm
một cái giàn phóng cho đoạn Tôi Ði Từ Ải Nam Quan.
Căn cứ theo nét nhạc, thì hành khúc này khác hẳn với những hành khúc mà Phạm Duy đã viết ra
trong những năm 40. Thực ra, vào khoảng những năm 40, hành khúc này dễ thành ra khúc điệu
mới mẻ nhất, tạo bạo nhất của nhạc sĩ từ trước đến giờ. Vâng, Tôi Ði Từ Ải Nam Quan là một
khúc nhạc thật đẹp ! Phạm Duy đã chinh phục vũ trụ âm nhạc của ông bằng những nhịp ngắn cụt,
những quãng 5, quãng 8 nhẩy bực, những chuyển cung đột ngột. Ở đây dĩ nhiên phải nói đến sự
hùng khí, nhưng cũng phải nói thêm rằng Tôi Ði Từ Ải Nam Quan đưa ra cái giọng chung cho toàn
thể trường ca, bởi vì hùng khí ấy không phải chỉ thấm nhuần phần đầu tức đoạn Từ Miền Bắc mà
thôi, nó còn bao trùm cả hai phần khác là Qua Miền Trung và Vào Miền Nam nữa, điều ấy còn giải
thích lý do tại sao nhiều khúc điệu trong thiên trường ca có tính cách khí nhạc hơn là thanh nhạc.
Sau đoạn khơi dậy đầy phấn khởi về buổi ban sơ của đất nước Việt Nam, bài Ðồng Ðăng Có Phố
Kỳ Lừa -- câu phong dao mà Phạm Duy đã biến cải ít nhiều -- gợi lại một cách vắn tắt câu chuyện
huyền thoại về nàng Tô Thị và nối đoạn hành khúc trước với đoạn hát lượn Người Về Miền Suôi.
Trái với sự phấn khích vừa rồi, Người Về Miền Suôi là một khúc điệu bình lặng, khoan thai và đĩnh
đạc, phong độ khá cổ điển, một khúc điệu đặc sắc và rất quyến rũ. Nhân tiện cũng nên ghi nhận
những đoạn chuyển cung rất đẹp đẽ ở khoản các câu ''đường về miền xuôi biết bao đò bao quán
mới -- đường dài mà vui hỡi người bạn đường nặng vai'', nhạc từ cung ''do trưởng'' chuyển sang
''mi trưởng'', sang ''si thứ, sang ''mi trưởng'', rồi rốt cuộc lại đưa chúng ta trở về với cung ''la thứ của
lúc đầu.
Bài tình ca Này Người Ơi thì quả là rặt giọng Phạm Duy trong lúc cao hứng nhất và quả là khúc
điệu thuần túy nhất của cả đoạn đầu trong bản trường ca. Ðoạn khúc gần như quá ngắn ngủi ấy,
thật là sảng khoái, thật là nồng nàn ! Khúc điệu chảy qua âm thể trong trèo của cung ''La trưởng''
một cách thoải mái và lôi cuốn chúng ta vào đoạn Tôi Ði Từ Lúc Trăng Tơ. Ðoạn này lập lại một
cách hợp lý, khúc điệu Tôi Ði Từ Ải Nam Quan với những lời ca mới.
Hình ảnh Thăng Long vừa phai tàn thì chúng ta bắt đầu vào phần thứ hai của tác phẩm : Qua Miền
Trung. Vài nhịp ca theo điệu hát lý Ai Ði Trong Gió Trong Sương đưa chúng ta vào bài hát ru Ai
Vô Xứ Huế Thì Vô. Ðiệu hát đơn âm khó khăn này cũng giống như các điệu ru địa phương khác
của Việt nam, nhưng dù sao nét nhạc ở đây vẫn có một tinh tế riêng biệt của Phạm Duy. Chúng ta
gặp một nét phóng túng nho nhỏ về tiết tấu : khúc điệu vốn theo nhịp 4/4, nhưng vào giữa bài có hai
phách đột ngột chuyển sang nhịp 5/4. Nhịp 5/4 hạn hữu ấy đã được đưa vào đây bởi sự mở rộng
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chút ít của nét nhạc. một nhạc sĩ khác kém cỏi hơn, chắc chắn sẽ không thể có lối thay đổi tiết tấu
gần như nhỏ nhặt ấy, nhưng Phạm Duy thì không bỏ qua một chi tiết nào, và các bản liên hợp phổ
của ông, như tôi đã có lần nói đến, nổi bật lên vì lối viết kỹ càng chính xác.
Tôi cũng ghi nhận điệu này là âm hưởng của điệu Ai Vô Xứ Huế Thì Vô nghe quen thuộc với lỗ tai
người Việt nam, nhưng đối với lỗ tai của người Tây phương thì nó lại có một vẻ quyến rũ đặc biệt
mới lạ và mê hoặc. Phải có thiên tài của Phạm Duy mới có thể biến một điệu dân ca tầm thường
như điệu hò giã gạo thành ra một điệu phi ngựa bằng âm thanh huy hoàng như bài Ai Ði trên Dặm
Ðường Trường. Từ phách đầu đến phách cuối, khúc điệu tinh xác và khó khăn này đã biểu lộ một
sinh lực mạnh mẽ phi thường mà vẫn luôn luôn được kiếm soát chu đáo. Hơn nữa tính cách cực kỳ
hợp lý thấm nhuần suốt con đường chuyển đạo của khúc điệu này, chính là tính cách điển hình của
nhạc Phạm Duy.
Còn bài Nước Non Ngàn Dặm Ra Ði thì sao ? Còn điều gì đáng nói thêm nữa về bản nhạc tuyệt
đẹp ấy ? Quả thực tất cả bản trường ca từ đầu đến đây dường như nhắm đưa chúng ta đến chỗ
tuyệt đỉnh của khúc hát trữ tình này. Tôi khoái khúc điệu ''ngàn vạn dặm'' này, với một nhạc điệu
thật dài, lặng và thấm thía mãi nỗi buồn nhớ não lòng, thể hiện một cách thanh nhã từ giọng kim
cao vụt cho đến giọng thổ thẳm sâu, qua nhiều đợt âm ba lớn bé tiếp nhau. Tôi cũng khoái đoạn
giữa uyển chuyển -- bắt đầu từ câu ''nhưng ánh tháp vàng cây quế giữa rừng''... đoạn này chuẩn bị
một cách vững vàng, chính xác cho sự trở về nhạc đề tình ca nguyên thủy. Nước Non Ngàn Dặm
Ra Ði không phải là khúc điệu đẹp đẽ duy nhất và vượt xa các khúc điệu khác cùng tác giả, tuy
nhiên trong vũ trụ âm thanh của Phạm Duy, khúc điệu này chắc chắn phải chiếm một trong những
vị trí hàng đầu, nhờ lối cấu trí toàn hảo và những cảm súc mạnh mẽ của nó.
Trong khi âm vang của tiếng hát Huyền Trân công Chúa vừa tắt, thì khúc Gió Ðưa Cánh Trúc La
Ðà -- một điệu hò trên sông vi vút và thoang thoảng không khí của bản tình ca trước đây -- cất lên
để chuyển sang bài Tôi Xa Quê Nghèo Ruộng Nghèo, bài này lập lại điệu hò giã gạo vừa rồi với
những lời ca đầy hình ảnh, và kết thúc phần thứ nhì của tác phẩm.
Bây giờ chúng ta đến phần thứ ba của bài trường ca, tức phần Vào Miền Nam. Ðoạn Hỡi Anh Ði
Ðường Vắng Ðường Xa ngắn ngủi đưa chúng ta vào hành khúc Nhờ Gió Ðưa Về, một loại khúc
điệu khổng lồ. Cơn gió lớn ấy bắt trớn từ một ''quãng năm nhẩy bực'', rồi cách đó xa hơn một tí lại
bắt trớn lần nữa bằng một ''quãng sáu thứ''. Những cái trớn ấy phóng ra một khúc điệu khí lực thật
mạnh mẽ, một khúc điệu cốt cách cổ điển nhưng vẫn mang một tính chất Ðông phương khá rõ rệt.
Vào giữa bài, ''quãng sáu thứ'' vừa rồi lại chuyển sang một ''quãng sáu trưởng'' nồng nhiệt, còn điệu
''la thứ'' ở đoạn đầu lại chuyển thành ''la trưởng'' trong sáng, thế rồi khúc điệu mang tính cách giao
hưởng ấy được kết thúc một cách huy hoàng và thắng lợi.
Ðoạn Ði Ðâu Cho Thiếp Theo Cùng là một khúc điệu kỳ cục và tinh tế, hơn nữa lại có phần khó
trình bày, đem lại một sự tương phản -- dĩ nhiên cả lời lẫn nhạc vẫn hoàn toàn hợp nhau. Ðoạn hò
lơ tiếp theo đó -- Ðèn Cao Châu Ðốc Gió Ðộc Gò Công -- không có gì đáng nói nhiều. Tuy vậy, tôi
cũng xin ghi nhận rằng cái phần do Phạm Duy soạn (từ câu : đèn nào cao bằng đèn Châu Ðốc
v.v...) hoàn toàn hợp với phần còn lại của tác phẩm, và làm cho khúc dân ca giản dị, rất điển hình
của Miền Nam Việt nam được phong phú hơn nhiều.
Tôi yêu sự nồng nàn và nét nhục cảm ngụ trong đoạn âu ca Cửu Long Giang. Tôi yêu điệp khúc
đẹp một cách tao nhã ấy, khúc điệu giống như giòng sông Cửu Long uốn khúc với một vẻ duyên
dáng và thoải mái vô cùng... Lại một tuyệt đỉnh nữa của nhạc trữ tình Phạm Duy. Rồi thì đến Về
Miền Nam, bản hành khúc của những hành khúc, kiêu dũng và sung mãn, nó lôi cuốn ta không
cách nào cưỡng nổi. Về Miền Nam, vào cuối những năm 50, chắc chắn là cái tuyệt đỉnh của một
loại hành khúc nơi Phạm Duy. Những bản hành khúc mà ông sáng tác sau này vào những năm 60 - Tôi đặc biệt nghĩ đến các bài Mẹ Trong Lòng Người Ði, Thênh Thang Thuyền Về và Khi Tôi Về
-- không phải kém thua, nhưng chúng mang những tính chất khác.
Sau khi đã đưa hành khúc -- và dân ca -- đến một mức toàn hảo nào đó, lẽ tự nhiên Phạm Duy tìm
cách chuyển biến, đổi mới hình thức nội dung của hai loại nhạc ấy. Giã Ơn Cái Cối Cái Chày như
một khúc điệu nhỏ xinh xắn, đậu vắt vẻo trên ngọn ''La trưởng'' mà đong đưa; điệu hò ru hồn nhiên
ấy đưa niềm hoan lạc Về Miền Nam trở lại với chúng ta, nhưng lần này với những lời ca khác mới.
Nhiều đoạn nhạc trước đây viết theo một kỹ thuật khá khó khăn và diệu xảo, còn đoạn cuối cùng
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của bản trường ca, tức đoạn kết Ðường Ði Ðã Tới do sự cố ý của tác giả, lại hết sức giản dị. Vào
những phách sau chót, một đoạn kết ngắn lại vắt vẻo lần nữa trên chót đỉnh của cung ''La trưởng'',
kết thúc một cách mạnh mẽ và khinh khoái tác phẩm đầu trong ba thiên trường ca của Phạm Duy.
Trong phần thứ ba của tác phẩm, soạn giả có cố ý đưa vào đôi đoạn, một vài âm hưởng đặc biệt
của nhạc Tây phương. Dù thế, phần Vào Miền Nam cũng không kém Từ Miền Bắc và Qua Miền
Trung. Trái lại, sự pha lẫn những âm hưởng Tây phương vào những âm hưởng riêng biệt của Việt
Nam đã làm cho bản trường ca thêm phong phú và do đó cũng khiến cho nó có tính cách phổ quát
hơn. Và lại thái độ ấy rất hợp với quan niệm nghệ thuật của Phạm Duy từ những năm 40 đến nay.
Hơn nữa trong bản trường ca thứ hai cũng như trong nhiều tác phẩm khác ra đời trong những năm
60 và 70, nhạc sĩ tiếp tục pha lẫn âm hưởng Ðông phương với Tây phương, với một kỹ thuật càng
ngày càng vững chắc và tinh vi. Nhưng tôi đã nói về điểm này trong những trang trước đây rồi.
Montréal, 2-1972

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

Xuân Vũ

Con Ðường Cái Quan

Khi Hiệp Ðịnh Geneve chia đôi nước Việt Nam vào năm 1954, Phạm Duy phản đối ngay lập tức sự
chia cắt đó bằng âm thanh. Là một con người luôn luôn suy nghĩ tìm kiếm để sáng tạo cao hơn cái
mình đã làm, Phạm Duy chẳng những là một nghệ sĩ cầu tiến mà còn là một người yêu nước. Thể
hiện tình cảm của mình - cũng là của cả dân tộc - bằng lời ca tiếng nhạc, Phạm Duy đã đi tiên
phong trong vấn đề thống nhất đất nước. Băng tình cảm, bằng thông cảm, bằng ''ngồi gần ngồi gần
nhau'' (Tâm Ca số 3) và nếu cần phải dùng khí giới thì phải là ''khí giới Tình Yêu''. Thống nhất
những kẻ bất đồng ý kiến với nhau phải được giải quyết trên căn bản tình yêu đất nước. Yêu đất
nước để có thể yêu nhau. Vì nếu đặt tình yêu đất nước thành cơ bản của mọi cuộc giàn xếp thì sẽ
đi đến kết quả. Do sự trái ngược ý niệm cho nên đất nước ta đã bị chia cắt một lần dưới thời Trịnh
Nguyễn phân tranh, rồi bị chia cắt lần nữa vì ý muốn của các cường quốc. Nước ta với hai miền
chung sông liền núi mà phải chịu cảnh chồng Bắc vợ Nam, ngày trông đêm đợi. Và sau 75 thống
nhất được về mặt địa dư lãnh thổ rồi, thì tình cảm càng tả tơi ly tán hơn bao giờ hết. Ðất nước như
vậy còn bị chia cắt hơn xưa. Cho nên ta chỉ có và chỉ còn giữ được sự thống nhất trong tình cảm,
trong mơ ước, trong ý niệm mà thôi.
Hãy nghe tác giả giới thiệu Trường Ca Con Ðường Cái Quan: ''... Trường ca đưa ra một lữ khách đi
trên con đường xuyên Việt, đi từ Ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau, đi từ ngày lập quốc cho tới khi
đã hoàn thành xứ sở, đi trong lịch sử và lòng dân, đi tới đâu cũng có tiếng dân chúng địa phương
ca hát chúc tụng lữ khách đi nối liền được lòng người và đất nước...
Như vậy là ta khỏi phải đi tìm cái ý nghĩa hoặc cái thâm ý của tác giả. Như chúng ta đã biết, qua
nhiều tác phẩm bất hủ, Phạm Duy đã từng biểu lộ tình yêu quê hương của mình một cách vô cùng
sâu sắc. Nếu Trường Ca Mẹ Việt Nam là một bài thơ phong phú về vần điệu lẫn ý tứ và kiến trúc thì
Con Ðường Cái Quan là một thiên truyện có nhiều nhân vật, có tính chất kịch và có kết luận hẳn
hoi. Nó là một nhạc kịch vậy.
Tôi nói nó có kịch tính là vì nó mang nhiều loại tình cảm, khi buồn thì giận ghét oán thương lẫn lộn,
khi vui thì bốc lửa, sảng khoái đê mê, chứ không vui vui buồn buồn chung chung. Nó có quá nhiều
nhân vật và cảnh trí.
Mở đầu, ta thấy một cô cắt cỏ than thở cùng lữ khách. Rồi lữ khách cùng đi với hằng trăm người
con của Mẹ Âu Cơ và gặp Nàng Tô Thị. Trên đường tiễn lữ khách về xuôi thì có một đám người
Thượng du. Sau đó, lữ khách gặp cô lái đò miền Trung du. Rồi dân chúng Thủ Ðô Thăng Long hát
chào lữ khách. Suốt đoạn này, tình cảm nổi bật là ý chí lên đường khai sơn phá thạch của tổ tiên.
Cảnh trí hùng vĩ và rất cổ phong như: biên ải quan san, chiến công chiến sử, núi Vọng Phu, nhà
sàn bên đường hoang, thác đổ, quán mới dưới chân đèo, bến sông Thương nước đục, trăng tơ
trên năm cửa ô Thăng Long thành, Tháp Rùa, Hồ Gươm, phố cổ mái rêu...
Ðoạn giữa là lũ trẻ tung tăng, là mẹ ôm con ru ngủ, là dân làng giã gạo ngày xưa, là cô gái Huế, là
chúa Trịnh dắt lính vào đàng trong... Sự xuất hiện của Công Chúa Huyền Trân là một kịch lớn vì nó
gánh vác cả một thảm kịch tình yêu. Tình cảm của cả đoạn giữa này là tình yêu nước nhưng pha
thêm mầu xót xa ai oán. Cảnh trí phù hợp với tình cảm: Truông nhà Hồ, Phá Tam Giang, đường xa
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sông rộng, Tháp Hời, canh khuya chùa Thiên Mụ, sông Hương lờ đờ, ruộng nghèo bên cồn cát
dưới đèo Hải Vân, đèo Cù Mông...
Ðoạn ba, đoạn chót của Trường Ca, có cô gái miền Nam mái tóc xuề xòa và hàm răng xít xa, có
dân chúng Tiền Giang, Hậu Giang. Cuối cùng, có toàn thể nhân dân ba miền sum họp. Phù hợp với
tình cảm hạnh phúc chan hòa, cảnh trí rực rỡ với nắng chói trong vườn cây trái chín, xóm chuối
xóm dừa... Thôn ấp rộn ràng bên kênh đào có cá lội thướt tha, có tiếng chày giã gạo bên bờ ao ấm
cúng. Ta có thể hình dung thêm đám cưới của lữ khách với cô gái miền Nam nữa. Tuần tự từ đầu
tới cuối, nhân vật mới, cảnh trí mới, sự việc mới... hiện dần ra như trong một đại nhạc kịch. Chúng
ta phải vừa nghe, vừa xem lời trường ca thì mới thấy thích thú hơn.
Tôi còn thấy ở trong trường ca này một bài học về lịch sử, học mãi không thấy chán, càng học càng
thêm yêu đất nước, càng tự hào về dân tộc ta... Người già nghe để ngẫm nghĩ thêm, lớp trẻ nghe
để nuôi chí tiến trẻ con nghe để biết quá trình chiến đấu sinh tồn của dân tộc, người ngoại quốc
nghe để hiểu rõ lịch sử ta. Ðây là một công trình nghệ thuật lớn lao được hun đúc bằng tâm hồn
dân tộc và sẽ còn sống mãi cho tới khi người Việt Nam thống nhất đươc đất nước bằng cả phương
diện: tâm hồn. Xin hãy theo chân lữ khách, đi lại bước đầu của con đường thống nhất con tim này.
Ta thấy cô thôn nữ ngừng tay cắt cỏ, hát ví:
Hỡi anh đi đường cái quan !
Dừng chân đứng lại
Cho em đây than đôi lời
Ði đâu vội mấy anh ơi ?
Lữ Khách trả lời:

Tôi đi từ ải Nam Quan sau vài ngàn năm lẻ
Chia đôi một họ trăm con đã lên đường

Khi ta học bài học lịch sử đầu tiên, thầy giáo dạy ta rằng Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, sinh ra 100
trứng nở ra 100 con. 50 con theo Cha lên núi, 50 con theo Mẹ xuống biển. Thầy dạy truyện thần
thoại ta là dòng giống Tiên Rồng. Phạm Duy đã thuộc truyện thần tiên đó nhưng khi đưa vào trường
ca thì không phải chỉ làm chuyện sao chép:
Năm mươi người ngược núi rừng
Ðã dựng vòng biên ải
Năm mươi người trẩy theo sông tới khơi chừng
Chữ ''biên ải'' mà Phạm Duy dùng, nghe có vẻ xa thăm thẳm, mờ mờ lớp khói sương của rừng,
nhưng lại mang tính chất khai phá, lập quốc, dựng biên cương. Chữ ''khơi chừng'' thì không chỉ
mang ý nghĩa sông nước chật hẹp, mà là vươn ra biển khơi, mở rộng biên cương.
Tôi theo người vượt quan san
Ơi người ơi ! Ơi người ơi !
Vẽ lối mòn gìn giữ quê hương ngăn dường giặc Hán
Tôi chưa về Ải Chi Lăng
Ơi người ơi ! Ơi người ơi !
Dưới chiến bào người thấy băn khoăn thương ai đầu nguồn.
Như vậy là lữ khách đã đồng hóa với người áo vải anh hùng đất Lam Sơn, xua đuổi giặc Hán xâm
lăng và con đường ngắn ngủi từ Ải Nam Quan tới Ải Chi Lăng đã được xây bằng biết bao nhiêu
xương máu rơi. Mới ra đi mà đã nhớ thương người đầu nguồn, là đồng bào ruột thịt cùng ta vừa
dựng nước, là người chinh phụ Việt Nam thủy chung sắt đá, ở nơi địa đầu nước Việt Nam, tên gọi
Ðồng Ðăng, Kỳ Lừa có chùa Tam Thanh. Tô Thị trong trường ca khuyến khích người chinh phụ ra
đi, để mình được thành đá (ý này hay vô cùng):
Và khuyên người chẳng tái hồi
Cho (nàng) ngàn năm được sống đời vọng phu
Chinh phu hay lữ khách không còn bận tâm vì Nàng Tô Thị, nên rảo bước về miền xuôi (đoạn này
thật bi tráng và trữ tình):
Người về miền suôi đem theo tình người miền núi
Nhà sàn lả lơi đứng bên đường hoang vắng soi
Ðưa chân anh qua đồi
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Cơm lam đem theo người
Lên cao anh ôm trời
Ðể dòng suối lẻ loi
Ta lại chợt nhớ tới ''dòng suối tương tư'' của bản Nương Chiều. Phạm Duy đã dùng những câu ca
ngắn và nét nhạc đi lên từng cấp, từng cấp... để diễn tả con đường núi quanh co, ngập ngừng, khúc
khuỷu để rồi lên tới đỉnh cao nhất, nhìn thấy bao la vùng xuôi thì bước chân lữ khách thong dong dễ
dàng hơn với lời ca nét nhạc mở rộng.
Ðường về ruộng dưới ngát hương củi rừng gạo núi
Vượt tầm đèo khơi thấy con đường lúa tươi cười.
Ðường về miền xuôi biết bao đò bao quán mới
Ðường dài mà vui hỡi người bạn đường nặng vai
Khi lênh đênh trên tàu để sang Paris du học, Phạm Duy được tin Hiệp Ðịnh Genève được ký kết.
Phạm Duy vừa vui vừa buồn. Vui vì chiến tranh chấm dứt, dân tộc thoát khỏi cảnh chết chóc của
đao binh, buồn là vì đất nước chia đôi, nhát dao chém ngang thân mình. Phạm Duy phản đối việc
chia cắt đất nước bằng Trường Ca Con Ðường Cái Quan. Chúng ta thấy sự phản đối ấy còn tồn tại
đến bây gi trong lòng mỗi chúng ta: âm thanh của bản nhạc. Âm thanh không sờ mó được, nhưng
nó dội vào tâm não con người, đánh thức nó dậy để nó nhận ra điều phải quấy hoặc làm cho nó
nguội đi nếu nó đang bốc cháy, bốc đồng, hoặc làm cho nó ấm lên nếu nó đang lạnh lẽo.
Thật vậy, ta có thể tìm thấy Phạm Duy ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào, từ Nam Quan
tới Cà Mâu, trong nắng sớm mưa chiều, trong chớp bể mưa nguồn, khi chiến thắng lúc chiến bại,
trong niềm vui nỗi buồn. Phạm Duy tới với ta, trao cho ta ''vũ khí tình yêu quê hương'' để an ủi, thúc
giục ta cùng tiến bước. Trường Ca Con Ðường Cái Quan là một mảng nhỏ trong sự nghiệp vĩ đại
của Phạm Duy nhưng lại là tác phẩm lớn của Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam trong đề tài ca ngợi
Tổ Quốc. Phạm Duy thuộc truyện truyền kỳ lịch sử Việt Nam từ ngày còn đi học trường Nguyễn Du,
truyện bố Rồng mẹ Tiên, truyện đẻ ra trăm trứng... những truyện ấy đã thấm sâu vào tâm hồn, có
thể nói biến thành tế bào trong cơ thể của nhạc sĩ. Thêm vào đó những hoạt động nghệ thuật từ 21
tuổi tới giờ, nhạc sĩ có dịp đi khắp đất nước Việt Nam, trong hành trình lưu diễn của gánh hát Ðức
Huy (1943-44) rồi trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khởi đầu từ 1945.
Phạm Duy Nam Tiến. Phạm Duy trở ra Bắc rồi lại Nam Tiến lần thứ hai. Kháng chiến toàn quốc,
Phạm Duy đi khắp vùng thượng du, trung du và đồng bằng Bắc Việt, rồi lại Nam Tiến lần thứ ba khi
từ vùng Thanh- Nghệ-Tĩnh vượt Trường Sơn vào tới Bình-Trị-Thiên. Chưa một nhạc sĩ nào nhìn
thấy rừng núi sông biển, sống với đồng quê thành thị Việt Nam như Phạm Duy cả. Sự kết đọng đó
đã đưa thành Con Ðường Cái Quan, một con đường trên mặt đất và trong tâm hồn dân tộc Việt
Nam. Người Bắc chưa từng vô Nam coi mặt trời khi nghe Con Ðường Cái Quan cũng có thể hình
dung ra miền Nam với cảnh:
Về Cần Thơ khơi kinh, khơi nước ngòi
Về Hà Tiên ta tiễn Chúa ra đảo khơi
Về Cà Mâu ta đốt biết bao lửa vui
Về miền Nam ta theo cơn gió đưa
Về miền quê ta theo cơn gió về
Về miền sông ăn cá nướng thơm ngày mưa.
Về đồng dưa ta tắm nắng vui đời ta...
Con Ðường Cái Quan là kết tinh của ý chí thống nhất sơn hà về mặt lãnh thổ và là kết tinh của dân
ca Việt Nam. Phạm Duy dùng ca dao và truyện dân gian một phần lớn cho tác phẩm này. Nét nhạc
rất dị nhưng rất sâu sắc. Hơi điệu bị ảnh hưởng dân ca quan họ, cò lả, trống quân nên dễ đi vào
lòng người. Ðặc biệt khi lữ khách vào tới miền Nam thì nét nhạc khoẻ hơn lên. Bài Nhờ Gió Ðưa Về
mô tả một miền Nam cường tráng, dồi dào tình cảm qua những hình tượng tuy hoang dã nhưng rất
đẹp :
Chiến đấu với sình lầy
Với thú dữ ư tràn đầy
Với lũ muỗi đặc dầy như đám mây
Chiến đấu với rừng tràm
Ta như ong từng đàn
Lập cuộc đời trên đất rừng hoang.
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Lữ khách cảm thấy một niềm vui lớn khi đến đất miền Nam :
Vào tới xóm dừa
Vào vườn chuối la đà Bầu vú sữa tròn
Và mảnh trái thơm ròn
Hương sầu riêng ngọt ngon.
Ngồi trước bài hát, những dòng nhạc hiện lên trước mắt, tôi nghe như cơn gió mát của Cưủ Long
Giang, của sông rạch miền Nam, tôi thấy như những hạt phù sa ửng lên lấp lánh từ bờ sông Hồng,
từ bến sông Hương, tới bãi sông Cửu Long. Quê hương mà nay đối với mình bỗng trở thành Cố
Hương !
Năm 1949 Phạm Duy 28 tuổi, tôi 19 tuổi, cả hai đều đi kháng chiến chống Pháp. Kẻ ở Việt Bắc,
người ở miền Tây. Thời đó, Phạm Duy đã là cột trụ của âm nhạc rồi. Tôi mới tập tễnh làm thơ. Nay
ngồi viết những dòng này bỗng nhớ lại ''cố'' hương thời khói lửa :
Ðây quê hương, đó quê hương
Ðồng quê lúa chín, cây vườn trổ bông
Tre mành mấy ngọn uốn cong
Sông đầy uốn khúc chảy ôm đường làng
Cheo leo cầu khỉ ai sang
Lơ mơ giọng hát nhịp nhàng võng đưa
Não nùng một tiếng gà trưa
Trâu nằm tư lự, hàng dừa trầm ngâm...
Bỗng đâu xuất hiện ''con đầm'' (1)
Rồi còng cọc đến ầm ầm thả bom Ngang Dừa
(Rạch Giá) 1948
Bây giờ, sau gần 40 năm (2) lặn lội từ Ải Nam Quan, lữ khách đã tới mũi Cà Mau. Ðứng ở chót mũi
đất nhọn mọc nhô ra biển, nơi nhạc sĩ bị Pháp bỏ tù năm 45, lữ khách nhìn suốt con đường xuyên
Việt như một cuộc vạn lý vân trình :
Ðường đi đã tới !
Lòng dân đã nối !
Người tạm dừng bước chân vui, người ơi !
Người mơ ước tới
Ðường tan ranh giới
Ðể người được mãi đi trong một duyên tình dài.
Ðó là tiếng lòng của nhạc sĩ. Cũng là của toàn dân Việt Nam. Ðó là ý chí Việt Nam đời đời bất diệt.
Xuân Vũ
------------------------------------(1) đầm già là loại máy bay thám thính của Pháp
(2) Phạm Duy khởi soạn trường ca này năm 1954 và hoàn thành năm 1960

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Phạm Văn Kỳ Thanh

Một vài cảm xúc âm nhạc

qua trường ca Con Ðường Cái Quan của Phạm Duy
(Hợp Lưu số 2, tháng 12-1991)
Một buổi sáng mùa hè năm nay, ghé thăm nhạc sĩ Phạm Duy, tôi được ông và Duy Cường cho
nghe trường ca Con Ðường Cái Quan đã được bỏ hết phần lời ca và phần nhạc được phụ soạn bởi
những âm thanh điện tử pha lẫn với phần vĩ cầm diễn bằng nhạc khí thật. Dù phần phụ soạn chưa
xong nhưng sau khi nghe xong, tôi có một số cảm tình với cái nhìn mới của Duy Cường về Con
Ðường Cái Quan ở một không gian mới, với người thưởng ngoạn mới, về lối sinh hoạt mới, trường
ca Con Ðường Cái Quan chắc chắn phải khác với sự diễn đạt cách đây gần ba mươi năm. Ðiều
nhận xét chung đầu tiên là nghệ thuật thâu thanh bây giờ tiến vượt bực so với những thập niên
trước. Còn về vấn đề diễn tấu, theo ý tôi, không thể tựa trên căn bản nghệ thuật để thẩm định giá trị
của nó qua hai lối diễn khác nhau ở hai thế hệ khác nhau.
Gần đây nghe ban The Righteous Brothers hát lại bản Unchained Melody với phần phụ soạn nhạc
khí không thay đổi, tôi cũng không nhận ra được là lần này anh em nhà The Righteous Brothers hát
hay hơn hay dở hơn. Dù ba mươi năm sau, với tuổi già The Righteous Brothers giọng hát có doãng
ra đôi chút. Nhưng cũng vì đặc tính này, bản nhạc lại mang đến một cảm xúc khác, đó là chưa kể
sau khi xem phim ''Ghost'' người nghe lại được trang bị bởi ý niệm triết lý về sự bất diệt của linh
hồn.
Với sự tiến bộ của ngành kỹ thuật âm thanh, ấn bản mới của Unforgettable đã ghép tiếng hát của
Natalie Cole với tiếng hát của bố là Nat King Cole cách đây gần ba mươi năm, phần phụ soạn được
giữ nguyên. Một lần nữa tôi cũng không nhận ra được bố con nhà Cole ai hát hay hơn ai. Ðã từ bao
nhiêu thế hệ, nhạc cổ điển Tây Phương tiếp tục làm mới bởi người điều khiển mới, trên phương
diện diễn đạt mới, tuy bài bản vẫn như cũ. Ðó là chưa kể trường hợp Hooked On Classics, những
nhạc sĩ ''thời trang'', ''nghịch ngợm'' trên những tác phẩm của những bực thầy của bao thế hệ như
Beethoven, Chopin... qua lối trình tấu bằng những dụng cụ âm nhạc điện tử. Họ đổi cả tốc độ diễn
tấu khiến làm khó chịu không ít đối với người nghe ''nghiêm chỉnh''.
Trở về Con Ðường Cái Quan, như thế, dù đã khoan dung với lối diễn đạt mới, vấn đề vẫn phải đặt
ra là : Qua trường ca Con Ðường Cái Quan hoàn tất cách đây ba mươi năm, nhạc sĩ Phạm Duy đã
thành công ở mức độ nào khi ông cải biên hoặc mang nguyên những làn điệu dân ca thuần túy vào
tác phẩm của ông? Câu hỏi kế tiếp là : Ba mươi năm sau. Duy Cường với cái nhìn mới, có giữ
được phần nào nhạc tính dân tộc qua lối trình tấu bằng nhạc khí với những biến khúc thêm vào
không?

Phạm Duy Và Con Ðường Cái Quan

Theo tác giả, Con Ðường Cái Quan được soạn xong phần đầu vào 1954 tại Paris để phản kháng
Hiệp Ðịnh Geneve chia đôi đất nước (I). Toàn bộ tác phẩm được hoàn tất vào năm 1960 tại Sài
Gòn. Trường ca Con Ðường Cái Quan gồm mười chín đoản khúc :
* Sáu đoản khúc đầu tiên được dành cho miền Bắc : Anh Ði Trên Ðường Cái Quan, Tôi Ði từ Ải
Nam Quan, Ðồng Ðăng Có Phố Kỳ Lừa, Người Về Miền Xuôi, Này Người Ơi, Tôi Ði Từ Lúc Trăng
Tơ.
* Sáu đoản khúc kế tiếp dành cho miền Trung : Ai Ði Trong Gió Trong Sương, Ai Vô Xứ Huế Thì
Vô, Ai Ði Trên Dặm Ðường Trường, Nước Non Ngàn Dặm Ra Ði, Gió Ðưa Cành Trúc La Ðà, Tôi
Xa Quê Nghèo Ruộng Nghèo.
* Và bảy đoản khúc cuối cùng dành cho miền Nam : Anh Ði Ðường Vắng Ðường Xa, Nhờ Gió Ðưa
Về, Ði Ðâu Cho Thiếp Theo Cùng, Ðèn Cao Châu Ðốc Gió Ðộc Gò Công, Cửu Long Giang- Về
Miền Nam, Giã Ơn Cái Cối Cái Chầy-Về Miền Nam, Ðường Ði Ðã Tới (2).
Vào thập niên sáu mươi, sau khoảng hai mươi lần trình diễn tại miền Nam Việt Nam, trường ca Con
Ðường Cái Quan đã gây ra nhiều phản ứng của giới âm nhạc tại Saigon cũng như tại Paris. Số báo
VĂN HỌC 102, phát hành tại Sài Gòn tháng 3 năm 1970 đặc biệt nói về cuộc đời và tác phẩm của
Phạm Duy, ông Ðào Sĩ Chu, giáo sư Nghiêm Phú Phi, nhà nhạc học Trần Văn Khê đã có ý kiến về
Con Ðường Cái Quan. Về phần hình thức, ông Ðào Sĩ Chu cho rằng nhạc sĩ Phạm Duy không nên
dùng chữ Việt để chỉ định tiết tấu của từng đoản khúc. Thêm vào đó ông Ðào Sĩ Chu cũng đề nghị
về nhạc thể nên xếp 'Con Ðường Cái Quan vào Liên Ca Khúc Tự Do (Suite Vocale Libre) của nhạc
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cổ điển Tây Phương.
Ý kiến đầu tiên được nhạc sĩ Phạm Duy trả lời là ông cố ý để tiếng Việt để người diễn hiểu rõ ràng ý
muốn của tác giả, theo ông tiếng Latinh (thật ra là tiếng Ý) không lột hết được điều ông muốn. Tuy
nhiên, ông cũng xác định cẩn thận ghi tốc độ máy đánh nhịp (métronome) ở đầu mỗi đoản khúc để
người diễn có ý niệm chính xác về tốc độ của nhịp điệu. Giáo sư Nghiêm Phú Phi, giám học trường
Quốc Gia Âm Nhạc cho rằng :''Trường Ca của Phạm Duy có giá trị về nhạc cũng như về lời. Nhưng
có một điểm tôi không đồng ý với Phạm Duy, đó là danh từ ''trường ca''. Trường ca, theo thiển kiến,
phải là một bài ca dài, một khối bất khả chia lìa gói một chủ đề nhất định. Nếu cần phải kể một ví
dụ, về khía cạnh văn nghệ, tôi sẽ ví Truyện Kiều là một trường ca. Một trường ca có thể hát hai ba
tiếng đồng hồ. Các bài tình ca, tâm ca của Phạm Duy cũng chỉ là một loạt bản nhạc nối nhau, và có
gắn liền với nhau, chớ không phải là một nguyên khối...''
Về thể nhạc trường ca, trong số báo VĂN HỌC 21 tháng 2 năm 1987 xuất bản tại Hoa Kỳ, tôi cho
rằng hình thức (form) này rất đặc biệt trong nhạc Việt Nam và đã có nhiều người sử dụng với độ dài
ngắn khác nhau cho tác phẩm của mình. Với một chủ đề nhất định Ý Nhạc Chơi Vơi, Nguyễn Văn
Quỳ cho đăng trên báo TIA SÁNG tại Hà Nội vào thập niên 50, một ca khúc dài hơn 100 ô nhịp
(mesure). Ngoài ra Lê Thương với Hòn Vọng Phu, Văn Cao với Sông Lô. Trần Văn Khê với Ði Chơi
Chùa Hương (phổ thơ Nguyễn Nhược Pháp), Phạm Ðình Chương với Hội Trùng Dương, Hoàng
Thi Thơ với Ngày Trọng Ðại và Máu Hồng Sử Xanh, Trần Bửu Ðức (Tống Ngọc Hạp) với Việt Nam
Sử Ca Ðại Hợp Xướng... và nhiều tác phẩm khác nữa được sáng tác ở Miền Bắc trong thời gian
đất nước phân chia.
Như thế, theo tôi, nếu với một chủ đề nhất định như Con Ðường Cái Quan để diễn tả một cuộc
hành trình xuyên Việt, tác giả có thể gọi tác phẩm của mình là trường ca. Còn nếu không định diễn
tả một chủ đề nhất định, tác giả có thể gọi tác phẩm của mình là Liên Ca Khúc. Như trường hợp
Cung Tiến với liên ca khúc Vang Vang Trời Vào Xuân để phổ nhạc những bài thơ với những chủ đề
khác nhau của Trần Kha. Hoặc Lê Văn Khoa viết liên khúc dân ca miền Nam Cuộc Tình Chúng
Ta... Còn một thể loại nữa là vừa đại hợp xướng vừa đại hoà tấu. Theo tôi được biết có mình Hải
Linh viết Ðà Lạt Trăng Mờ và Tấu Lạy Bà theo ý thơ Hàn Mặc Tử. Hai tác phẩm này đã được trình
tấu với bền Tiểu Hoà Tấu Nữu Ước (New York Little Symphony) tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn và
cuối thập niên 50. Trong tác phẩm này, nhạc trưởng Hải Linh để phần hợp xướng là chính. Trái lại,
Beethoven trong Symphony số 9 để phần nhạc làm chính, mãi đến đoạn cuối mới cho vào hợp
xướng Ode To Joy phổ thơ Schiller.
Về phần hình thức của Con Ðường Cái Quan nhà nhạc học Trần Văn Khê cho rằng không nên để
dấu hoá biểu (armature) trên mỗi đoản khúc, vì đây không phải loại ''nhạc thể'' (musique tonale).
Chẳng hạn trong đoản khúc Ðồng Ðăng Có Phố Kỳ Lừa có ba dấu hoá biểu là Fa thăng, Ðô thăng,
Sol thăng nhưng chỉ có một hoá biểu Ðô thăng là có công dụng cho suốt bài, trong khi đó, mỗi khi
sử dụng nốt Fa, tác giả lại phải hạ xuống bằng dấu bình (bécarre). Còn trong suốt đoản khúc,
không một nốt Sol nào cả.
Nhạc của Con Ðường Cái Quan thiên về nhạc thức (modale) hơn là nhạc thể (tonale) vì Phạm Duy
dùng nhiều tam-liên-âm, tứ-liên-âm, ngũ-liên-âm hơn là toàn âm giai của hệ thống bẩy âm Tây
Phương. Khiến sự để dấu hoá biểu ở đầu đoạn nhạc hơi thừa thãi. Về điểm này, nhạc sĩ Phạm Duy
trả lời : Ðối tượng của ông là những người học nhạc Tây Phương cho nên ông phải để dấu hoá
biểu ở đầu mỗi đoạn nhạc cho người đệm đàn dễ nhận ra âm giai chính. Tóm lại, về phần hình thức
của Con Ðường Cái Quan ông Ðào Sĩ Chu và giáo sư Nghiêm Phú Phi đứng trên quan điểm nhạc
thuật Tây Phương thiên về ''nhạc thể'' để phát biểu ý kiến. Ngược lại nhà nhạc học Trần Văn Khê
đứng trên quan điểm nhạc Ðông Phương thiên về ''nhạc thức'' để góp ý. Còn tác giả khẳng định
quan điểm là đối tượng phục vụ của mình, Phạm Duy tuyên bố : Phải làm sao vừa đi được vào lòng
đám thanh niên đầy nhựa sống và ham thích những cái mới mẻ, vừa trung thành với mục đích của
đời mình là đề cao âm nhạc dân tộc.
*********
Nhìn một cách tổng quát, âm nhạc Việt Nam có ba nền âm nhạc rõ rệt: Nền Âm Nhạc Truyền
Thống, Nền Âm Nhạc Sáng Tác Theo Nhạc Thuật Tây Phương và nền âm nhạc thứ ba tùy theo
mức độ ảnh hưởng nhạc Truyền Thống hoặc nhạc Tây Phương nhiều hay ít, gọi là Nền Âm Nhạc
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Cải Biên. Trong mỗi khuynh hướng đó, lúc nào cũng có hai dòng song song và sinh hoạt liên tục là
Bác Học và Ðại Chúng. Sự phân loại hai dòng sinh hoạt âm nhạc đó tựa trên nền tảng phức tạp của
nhạc thuật sáng tác và trình tấu hơn là giai cấp xã hội. Tất nhiên nền tảng lý thuyết của âm nhạc
bác học phức tạp sẽ mất một thời gian lâu hơn và công phu hơn để đạt tới trình độ sáng tác, diễn
tấu và thưởng ngoạn hoàn hảo.
Chính vì yếu tố công phu để học hỏi sáng tác, diễn tấu và thưởng ngoạn, sinh hoạt của dòng âm
nhạc bác học hấp dẫn một thành phần dân chúng ít hơn trong xã hội. Ngược lại, nền tảng lý thuyết
của dòng âm nhạc đại chúng ít phức tạp hơn, nên có số đông người trong xã hội tham dự vào sinh
hoạt sáng tác, diễn tấu và thưởng ngoạn. Ðó chỉ là cách nói chung chung. Trên phương diện nghệ
thuật, không hẳn đại hòa tấu khúc nào cũng hoàn toàn đạt đến đỉnh cao. Và cũng không hẳn một ca
khúc ngắn ngủi không thể đạt tới cái đẹp làm ngây ngất lòng người. Dù sinh hoạt trong dòng âm
nhạc Bác Học hay Ðại Chúng, cái thiên tài của người sinh hoạt mới đáng kể. Cái thiên tài có thể
định được bởi sự Ðạt Tới Cái Ðẹp Cho Riêng Mình và Ðối Tượng Phục Vụ. Nỗi mặc cảm về sự đồ
sộ của hình thức thường chỉ được thành hình ở những người tập sự trong bất cứ bộ môn sinh hoạt
nghệ thuật nào.
Theo sự phân loại trên, Nền Âm Nhạc Cải Biên của Việt Nam gây ra nhiều tranh luận nhất trong
hơn nửa thế kỷ qua. Một tác phẩm dù được sáng tác dưới hình thức Bác Học hay Ðại Chúng đều
mang lại những phê bình nghiêm khắc. Một tác phẩm cải biên không khéo thường bị chê là lai căng
đối với người nặng về âm nhạc truyền thống, hoặc bị chê là nhà quê đối với người thiên về nhạc
Tây phương. Cả hai thái độ ''dè bỉu'' đều cực đoan và không ''đứng đắn''. Nền Âm Nhạc Cải Biên
đứng giữa hai cực Truyền Thống và Tây Phương. Nếu người phê bình không nắm vững Lý Thuyết
Âm Nhạc Truyền Thống hoặc Lý Thuyết Âm Nhạc Tây Phương và nếu không xác định vị trí của
mình đứng trên nền tảng lý thuyết nào để phê bình một tác phẩm Âm Nhạc Cải Biên thì dễ bị có
thành kiến cực tả hoặc cực hữu. Ðó là thái độ của người ''sờ voi''. Nền tảng lý thuyết Âm Nhạc
Truyền Thống Việt Nam hiện nay so với ba mươi năm trước, lúc xảy ra những tranh luận về Con
Ðường Cái Quan đã tiến đến một bước dài song song với sự phát triển của ngành nghiên cứu Âm
Nhạc Dân Tộc Học (Ethnomusicology) thế giới.
Ðiểm qua tài liệu lịch sử, những nhà nhạc học đầu tiên của Việt Nam phải kể đến Nguyễn Trãi khởi
đầu san định nhạc Việt từ Trung Hoa, sau này giao cho Lương Ðăng. Lê Quý Ðôn trong Vân Ðài
Loại Ngữ cũng có bàn về âm nhạc ở chương Âm Tự Loại. Phạm Ðình Hổ trong Vũ Trung Tùy Bút
cũng bàn về âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra rải rác trong các sử liệu khác như bia Sùng Thiện Diên
Linh cũng nói về âm nhạc. Tuy nhiên những sử liệu của Việt Nam chưa có một công trình nghiên
cứu về nhạc học quy mô. Có thể những nhà khảo cứu sau này tìm ra manh mối về nhạc học Việt
Nam chăng (?).
Theo tôi được biết mãi đến năm 1919 tấn sĩ Hoàng Yến, trong một ấn bản đặc biệt của Bulletin Des
Amis De Huế ông viết về La Musique à Huế - Ðàn Nguyệt et Ðàn Tranh. Ðây là một công trình
nghiên cứu rất nghiêm chỉnh viết bằng Pháp ngữ và có phần chữ Nôm ghi chép những nhạc bản.
Cũng trong khuôn khổ Tập San nói trên, năm 1922, E. Le Bris viết tập khảo luận Musique Annamite;
Airs Traditionnels bằng ký âm pháp Tây phương. Le Bris ghi lại những bản nhạc cổ Việt Nam rất
thô sơ sau những chương bàn về đối chiếu âm nhạc Âu Châu và Việt Nam, chương về Những Bài
Hát Ðại Chúng ở Huế và chương về Nhạc Khí Việt Nam.
Năm 1935 ông Nguyễn Ðình Lai (thúc phụ của Giáo Sư Nguyễn Ðình Hòa) hoàn tất công trình khảo
cứu Étude Sur La Musique Sino-Vietnamienne. Trong công trình này ông Nguyễn Ðình Lai đã dùng
ký âm pháp Tây Phương để bàn về nhạc khí Việt Nam. Ðây có lẽ là công trình khảo cứu công phu
và sâu rộng về âm nhạc Việt Nam đầu tiên.
Tuy nhiên, phải đợi tới năm 1962, nhà nhạc học Trần Văn Khê cho ra mắt La Musique
Vietnamienne Traditionelle do Press Universitaires De France xuất bản, một nền Lý Thuyết Âm
Nhạc Truyền Thống Việt Nam mới bắt đầu có căn bản vững chắc và hệ thống hóa. Công trình khảo
luận này chia ra làm ba phần: Phần đầu bàn về nhạc sử Việt Nam, phần thứ hai bàn về nhạc khí,
phần thứ ba quan trọng nhất: xây dựng một nền tảng lý thuyết cho âm nhạc Việt Nam. Nhà Nhạc
học Trần Văn Khê sau đó trở thành Giáo Sư của ngành Âm Nhạc Dân Tộc Học và đi diễn giảng
khắp thế giới về bộ môn này.
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Trong những bài viết của các nhà nhạc học trên thế giới như William P. Malm, David Morton đều có
trích dẫn công trình đầu tiên của Giáo Sư Trần Văn Khê. Vì sự tiến triển của ngành khảo cứu âm
nhạc dân tộc học ở thập niên 90, nhiều vấn đề lý thuyết trong công trình của Giáo Sư Trần Văn Khê
xuất bản năm 1962 cần phải đặt lại. Nhất là vấn đề điệu thức (modality) trong âm nhạc Việt Nam.
Nhà nhạc học thứ hai của Việt Nam cũng tốt nghiệp tiến sĩ tại Ðại Học Sorbonne (Paris) là Nguyễn
Thuyết Phong. Giáo Sư Phong hiện đang giảng dạy tại các Ðại Học Hoa Kỳ. Ông là học giả có uy
tín quốc tế về nhạc Phật Á châu.
Nhà nhạc học Trần Quang Hải (Trưởng Nam của Giáo sư Trần Văn Khê) cũng rất nổi tiếng trong
những nhạc hội quốc tế về trình diễn nhạc truyền thống Việt Nam.
Nhà nhạc học trẻ tuổi nhất là Lê Tuấn Hùng (31 tuổi) đang soạn luận án tiến sĩ về âm nhạc Việt
Nam tại Ðại Học Monash, Melbourne, Úc Ðại Lợi.
Ngoài ra phải kể đến công trình nghiên cứu của Ernie Duane Hausc với luận án tiến sĩ viết về Cải
Lương Việt Nam.
Công trình quan trọng nhất của người ngoại quốc viết về lý thuyết âm nhạc Việt Nam là luận án tiến
sĩ của John Paul Trainor trình tại University of Washington năm 1977 về Ðiệu Thức Trong Nhạc Tài
Tử của Nam Việt Nam (Modality In The Nhac Tai Tu of South Vietnam). Trong luận án này John
Paul Trainor đã giới thiệu thêm một quan niệm về điệu thức (modality) của Giáo sư Nguyễn Vĩnh
Bảo, một danh cầm trong nước, ngoài quan niệm về điệu thức đầu tiên được Giáo Sư Trần Văn
Khê đề cập đến trong luận án tiến sĩ của ông vào năm 1962. Ông Trainor cũng có đề cập đến buổi
thảo luận với ông Hùng Lân, Giáo sư nhạc pháp tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon, về vấn đề
điệu thức.
Gần đây, Bác sĩ Bùi Duy Tâm có cho tôi xem công trình khảo cứu công phu chưa xuất bản của
nhạc sĩ quá cố Hùng Lân. Với hơn 600 trang đánh máy, những căn bản lý thuyết về điệu thức trong
dân ca Việt Nam được ông đề cập đến thật tỉ mỉ nhưng vì viết cách đây đã lâu nên có nhiều điểm
cần phải đặt lại.
Những công trình khảo cứu trong nước thời gian chiến tranh và sau chiến tranh cũng khá quan
trọng. Viết về Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh có Ðặng Văn Lung, Hồng Thao và Trần Linh Quý. Một
công trình khảo cứu khác của Nguyễn Văn Phú, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Viêm, Tú Ngọc cũng viết
về Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh, nhưng chỉ chú trọng về phần lời ca.
Bài viết của Thụy Loan về đề tài Thử Dẫn Lại Một Lý Thuyết Ðiệu Thức Của Người Việt Qua Bài
Bản Tài Tử và Cải Lương, trong tạp chí Nghiên Cứu Nghệ Thuật số 5, 6 (1978) và số 1, 2 (1979) là
một công trình khá có hệ thống, nhưng hãy còn thiếu sót, nhiều nhất là phần chỉ nhấn mạnh đến lý
thuyết về quãng của thang âm Việt Nam, nhưng quên mất Phần Nhấn, Mổ, Rung cũng như những
bậc đặc biệt trong một thang âm. Phần thiếu sót nữa là Thụy Loan không đề cập đến những cao độ
tương đối của các chữ đàn. Trường hợp này phải đo bằng cent như Douglas Kerf, Terry Miller và
Nguyễn Thuyết Phong đã làm (3).
Trong số tháng 6, 1982 của Báo Nghiên Cứu Nghệ Thuật, Dzoãn Nho cũng viết một bài quan trọng
về điệu thức trong Dân Ca Việt Nam (Dân Ca và Ca Khúc Quần Chúng Hiện Ðại Việt Nam). Sau
cùng, công trình khảo cứu đồ sộ nhất về Dân Ca từng vùng tại miền Nam Việt Nam như: Tuyển tập
Dân Ca Nam Bộ - Tìm Hiểu Dân Ca Nam Bộ - Dân Ca Kiên Giang - Dân Ca Cửu Long - Dân Ca
Hậu Giang - Dân Ca Bến Tre - Dân Ca Sông Bé (sắp xuất bản).
Tuy nhiên công trình nói trên vẫn mắc phải lỗi cố hữu của những nhà nhạc học trong nước là không
đề cập rõ ràng chính xác về khái niệm điệu thức trong Dân Ca Dân Nhạc Việt Nam. Ðiều ngộ nhận
thường xuyên xảy ra là thang âm lẫn với điệu thức. Trong khi đó thang âm mới chỉ là một yếu tố
của điệu thức (4).
Những yếu tố còn lại là: Tầm Quan Trọng Của Mỗi Cung Bậc (Hierarchy For Each Tone Degree) Những Trang Ðiểm Ðặc Biệt (Special Ornament) - Tình Cảm Ðặc Biệt Của Mỗi Ðiệu Thức
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(Sentiment For Particular Mode) - Khái Niệm về Nhấn, Mổ, Rung cho mỗi cung bậc. Theo các nhà
nhạc học quốc tế, ở Á Châu chỉ có ba quốc gia Việt Nam, Miến Ðiện và Nam Dương có nền âm
nhạc chú trọng nhiều nhất đến điệu thức. Trong những công trình nghiên cứu nói trên, chỉ có Giáo
Sư Trần Văn Khê, Thụy Loan, và John Paul Trainor bàn đến khá kỹ về vấn đề điệu thức.
Tuy nhiên cả ba tác giả đều đặt nền tảng lý thuyết về điệu thức trên những bài bản Nhạc Tài Tử
hoặc Cải Lương Miền Nam. Có mình Dzoãn Nho bàn đến khái niệm về điệu thức cho những ca
khúc Truyền Thống Ðại Chúng (dân ca). Phương pháp của Dzoãn Nho chú trọng về thủ pháp ca từ
hơn là thang âm và các yếu tố khác của điệu thức. Tóm tắt lại, tựa trên nhạc Tài Tử và Cải Lương
Miền Nam, Giáo sư Trần Văn Khê, Thụy Loan và John Paul Trainor định những yếu tố của điệu
thức như sau:
1. Thang âm: Ðây là những âm giai được tạo thành rồi phân loại tự trên những cấu trúc về quãng
âm. Âm giai trong Ðiệu Bắc: Hò, Xự, Xang, Xế, Cống, Líu (đối chiếu: Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Do).
Biến thể của điệu Nam chính gốc có Nam Xuân: Hò, Xự, Xang, Xế, Phan, Líu (tạm đối chiếu: Do,
Ré, Mi, Fa, Sol, Sib, Do) và Oán: Hò, Xự, Xang, Xế, Cống, Líu (tạm đối chiếu: Do, Mib, Fa, Sol, La,
Do). Ðó chỉ là phân loại thang âm một cách tổng quát và chưa nói đến những cao độ tương đối của
bậc Xự, Xang, Cống biến đổi cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo địa phương. Ngoài ra những thang
âm đặc biệt của các địa phương và nhất là âm nhạc của dân tộc thiểu số không nằm trong hệ thống
phân loại nói trên.
2. Tầm quan trọng của mỗi cung bậc: Nhiều bậc có cao độ ít khi bị thay đổi: Hò, Xang, Xế, Líu (đối
chiếu: Do, Fa, Sol, Do). Những bậc có cao độ dễ bị thay đổi: Xê, Cống (đối chiếu: Ré, La). Bậc chỉ
thay đổi theo nhạc tính địa phương khi có ảnh hưởng nhấn rung nhanh hay chậm: Xang (đối chiếu:
Fa). Bậc Xang của âm nhạc Miền Nam thường rung nhanh hơn nhạc miền Trung.
3. Những trang điểm đặc biệt tùy theo điệu hoặc địa phương trên sườn kiến trúc thang âm: Mỗi điệu
thức có một lối Nhấn, Mổ, Rung riêng biệt. Ðiều này chỉ áp dụng cho cách diễn những nhạc khí.
4. Tình cảm đặc biệt của mỗi điệu thức trên quan niệm thẩm mỹ địa phương. Mỗi điệu thức gợi
trong lòng người nghe một tình cảm đặc biệt như vui, buồn, rất buồn, hoặc thanh thản. Ðể phân tích
những ca khúc truyền thống đại chúng (dân ca), khái niệm về điệu thức của Dzoãn Nho hơi khác
với những nhà nghiên cứu kể trên. Theo ông, ''Ðiệu thức là sự tổng hợp các âm trong mỗi liên kết
công năng đã được xác định, là hệ thống các mối tương quan công năng của các âm ấy. Công
năng có hai dạng: Ổn Ðịnh và Trụ Lại. Dạng ổn định luôn luôn mang lại cảm giác tĩnh và ngừng
nghỉ, trong khi đó dạng trụ lại thu hút tất cả những chất liệu mang tính không trụ lại chung quanh
nó''. Vì đã giới hạn lý thuyết của ông để phân tích những âm điệu của ca khúc truyền thống nên ý
niệm về điệu thức của Dzoãn Nho không được rộng rãi như của Giáo Sư Trần Văn Khê.
Ở trên tôi cố gắng tóm tắt những điều căn bản trong lý thuyết về điệu thức hiện nay. Mục đích là để
xác định thế đứng phân tích Con Ðường Cái Quan. Nhạc sĩ Phạm Duy đã khẳng định đối tượng
của ông là những người trẻ có kiến thức âm nhạc Tây Phương. Khiến, không thể đứng trên căn
bản lý thuyết âm nhạc truyền thống để phê bình tác phẩm của ông vậy. Tuy nhiên, cũng có thể dựa
phần nào vào lý thuyết âm nhạc truyền thống để xem tác phẩm của ông ảnh hưởng âm nhạc dân
tộc như thế nào.
Mở đầu cuộc hành trình Con Ðường Cái Quan lữ khách được nghe câu hát ví của cô gái miền Bắc
Giang, Phú Thọ. Hát ví là một thể hát tự do và chỉ tuân theo nhịp tiết của lời thơ lục bát. Ðây là điệu
hát rất thoải mái và dựa trên tam liên âm (triton) Ré-Fa-La: ''Hỡi anh đi đường cái quan, Dùng chân
đứng lại, Dừng chân đứng lại...''
Ðến câu thứ nhì tác giả đã chuyển sang tam liên âm Ré-Sol-Si khiến câu nhạc có âm hưởng âm
giai Sol Trưởng đượm nét Tây Phương nhưng duyên dáng dễ nghe: ''Cho em đây than đôi lời... Ði
đâu vội mấy anh ơi?''
Ðiệu Hát Ví còn được nghe thấy ở vùng Nghệ An như bài Ví Ghẹo, Ví dặm... Hoặc ở vùng Hà Tĩnh
có Ví Phường Vải.
Ở đoạn thứ hai: Tôi Ði Từ Ải Nam Quan, tác giả dùng Tam liên âm Ré-La-Ré (... một họ trăm con...)
hoặc La-Mi-La (...năm mươi người vượt núi rừng...) Tam liên âm này đã được Phạm Duy dùng
trong ca khúc Kiếp Nào Có Yêu Nhau (... đừng nhìn em... gặp người chăng...) Ðây là thể Tam liên
âm đặc biệt của thể Hát Nói hay Ca Trù: Do-La-La-Mi-La (xuống một bát độ). Ý nhạc này lại được
nhắc lại trong đoản khúc số 6 Tôi Ði Từ Lúc Trăng Tơ (...Im nghe lời thủ đô chào...). Ngay trong
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đoản khúc số 10 Nước Non Ngàn Dặm Ra Ði cũng bàng bạc tam liên âm Ré-La-Ré và tam liên âm
Sol-Ré-Sol (hai câu Nước non ngàn dặm à a a ra đi...)
Ý nhạc trong đoản khúc số 9 Ai Ði Trên Dặm Ðường Trường được nhắc lại trong đoản khúc số 12
Tôi Xa Quê Nghèo Ruộng Nghèo tôi vẫn thấy bàng bạc tam liên âm La-Ré-La (...Hò hô hò hò ơi
hò... Ai đi trên đường là dặm đường...) (...Hò hô hò hò ơi hò, tôi xa quê nghèo là ruộng nghèo...)
Tam liên âm này như đã nói ở trên, thường bắt gặp trong Hát Nói, nốt chủ âm chạy lên một bát độ,
lướt qua trung nguyên âm (Mediante) mang lại một âm hưởng rất Bắc Bộ và ảo não.
Ðoạn thứ ba Ðồng Ðăng Có Phố Kỳ Lừa, tác giả rất khéo léo và tế nhị dùng điệu ru con miền Bắc:
''Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị đứng chờ đợi ai...''
Cái tinh tế của tác giả là đã biết hạ nốt Fa thăng xuống thành Fa bình ở chỗ láy ''Ðời'' và ''Vọng''
phu... Tác giả để dấu hóa biểu là La trưởng cho toàn đoạn nhạc, vì vậy nếu không có nhận xét tinh
vi về điệu ru con miền Bắc không thể nào nhận ra được điệu láy bán cung này. Trong hệ thống
nhạc cổ truyền ngũ cung thường không dùng bán âm. Ðó là nét đặc biệt của điệu ru địa phương
này. Ngoài điệu ru con miền Bắc vừa nói, tôi thấy chỉ có âm nhạc Tây Nguyên dùng bán cung trong
một số bài ca.
Ðoạn thứ 4 Người Về Miền Xuôi là một điệu Hát Lượn của miền Bắc. Thật ra hát lượn thông dụng
đối với dân tộc Tầy. Ðây là một thể tình ca giống như hát ''Sli'' của đồng bào Nùng và Hát ví, hát
giao duyên của đồng bào miền xuôi. Lượn có ba hình thức là ''Lượn Khắp'' theo thể thơ tự do,
''Lượn Cọi'' theo thể thơ ''Phong Slư'' (phong thư) phổ biến ở vùng Cao Bằng, Bắc Thái, Hà Tuyên,
Hoàng Liên Sơn, thể ''Lượn Lạng Sơn'' theo thể thơ tứ tuyệt phổ biến ở vùng Lạng Sơn, huyện
Thạch An (Cao Bằng) (5).
Bản Nhạc Sầu Tương Tư của Hoàng Trọng có âm hưởng rất gần với đoạn nhạc này của Con
Ðường Cái Quan. Nét nhạc đoạn này thật đẹp mang vẻ lưu luyến của người dân miền núi tiễn lữ
khách trở về miền xuôi. Tam liên âm Mi-La-Mi ở đoạn đầu gây cảm giác đi từ đỉnh cao chót vót của
ngọn núi nhìn xuống là vực sâu bát độ. Chủ âm La là chỗ đứng của lữ khách. Thêm vào đó bắt đầu
từ đoạn ''đưa anh qua chân đồi...'' đến ''dòng suối lẻ loi'' lối hành âm được đưa lên cao dần, tạo
cảm giác như người lữ khách cũng có lúc phải men theo triền núi lên cao dần trước khi xuống dốc
về miền xuôi. Theo tôi nghĩ, đoạn này là cái chốt của phần miền Bắc trong Con Ðường Cái Quan vì
ý nhạc diễn tả được sự hùng vĩ của cảnh sắc từ biên giới Hoa Việt đến Thượng Du và Trung Du
Việt Bắc.
Giả sử lữ khách trên quốc lộ 1 và khởi hành từ Ải Nam Quan, đi qua phố Kỳ Lừa ở Ðồng Ðăng,
Lạng Sơn, rồi đến đoạn 5 Này Người Ơi, khách đã đến sông Thương để đi đò ngang về miền đồng
bằng rồi xuôi về Thủ Ðô Hà Nội. Ðoạn nhạc này thật êm đềm như dòng sông chảy lững lờ. Tuy
nhiên, không tìm thấy nét nhạc truyền thống nào, trừ khúc cuối âm hưởng lơ lớ Nhớ Người Ra Ði,
ca khúc do chính tác giả viết. Ðoạn số 6 Tôi Ði Từ Lúc Trăng Tơ ý nhạc nhắc lại đoạn 2 Tôi Ði Từ
Ải Nam Quan. Về phần nhạc đã được bàn ở trên.
Sang phần thứ hai của Con Ðường Cái Quan, lữ khách đã vào đến miền Trung. Ðoạn nhạc số 7 Ai
Ði Trong Gió Trong Sương phỏng theo điệu ''Lý Con Sáo Huế'' có âm hưởng ngũ cung Ðiệu Nam
Hơi Ai. Dấu hóa biểu tác giả để ở đầu đoạn nhạc này là Ré trưởng, nhưng theo tôi đoạn này là ngũ
cung La-Si-Ré-Mi-La#, trong khi đó Ré là bậc yếu thường bị hút về Mi. Ðiều này hiện rõ ở chữ ''Gió,
Ðể, Ðường ơi'' trong câu ''Ai đi trong gió trong sương... kẻo... đường ơi... đường ơi...''. Hiện tượng
hút âm từ bậc yếu về những bậc mạnh là một cá tính rất đặc biệt của nhạc truyền thống miền
Trung. Chẳng hạn, trong bài Lý Tình Tang, chữ Tang trong câu ''Ố tang, ố tang tình tang, tình tang
tình, ố tang tình tang...''
Ðoạn 8 Ai Vô Xứ Huế Thì Vô là điệu hát ru miền Trung. Ðoạn 9 Ai Ði Trên Dặm Ðường Trường và
đoạn 12 Tôi Xa Quê Nghèo Ruộng Nghèo phỏng theo Hò Giã Gạo. Ðoạn 11 Gió Ðưa Cành Trúc La
Ðà phỏng theo điệu Hò Trên Sông. Như vậy, vào đến miền Trung, tác giả sử dụng nhiều âm hưởng
nhạc truyền thống. Ðiều này dễ hiểu, đây là đất Thần Kinh, tác giả không để lỡ cơ hội nêu lên
những nét cổ kính đặc thù của miền này. Ngay trong đoạn 10 Nước Non Ngàn dặm Ra Ði, tác giả
cố gắng vận dụng sự sáng tạo của mình nhưng cũng không thoát khỏi âm hưởng não nề của tam
liên âm Ré-La-Ré mang âm hưởng Nam Ai, Nam Bình.
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Ở phần thứ hai này, tác giả mới chứng tỏ bản lãnh của mình khi sáng tác đoạn Nước Non Ngàn
Dặm Ra Ði, tả mối tình hận của vua Chiêm và Công Chúa Huyền Trân. Tác giả sử dụng rất nhiều
quãng bốn khiến nghe mỗi câu nhạc lại thấy tiếng thở dài của đớn đau. Theo tôi đoạn này là đoạn
đặc sắc nhất của phần hai, về cả sự vận dụng tam liên âm cổ truyền lẫn sự chuyển cung tài tình
của nhạc Tây Phương (đoạn ''như ánh tháp vàng... ngọn lửa thiêu...'').
Trong phần thứ ba ''Vào Miền Nam'', tác giả cho người nghe một khí hậu âm nhạc mới hoàn toàn.
Ông cũng cải biên một số ca khúc truyền thống như Hò Lơ (Ðèo Cao Châu Ðốc, Gió Ðộc Gò Công),
Ru Em (Giã ơn cái cối cái chày), Hò ơ (Anh Ði Ðường Vắng Ðường Xa) thành những ca khúc có
hơi oán rõ rệt. Một nét nhạc đặc thù của miền Nam. Ðể khỏi nhàm chán và nhất là nói đến sự khỏe
khoắn, mới mẻ của con người di dân ở vùng đất mới, tác giả đã không ngần ngại cho vào những
hành khúc rất Tây Phương (Nhờ Gió Ðưa Về, Về Miền Nam, Ðường Ði Ðã Tới).
Có một khuyết điểm nhỏ trong đoạn Ði Ðâu Cho Thiếp Theo Cùng và Giã Ơn Cái Cối Cái Chày, khi
sử dụng hơi oán, tác giả đã không vận dụng nét nhạc đặc thù nhất của hơi oán, đó là quãng ba
trung âm (giữa trưởng và thứ) và luyến láy từ bậc hai sang bậc ba. Chẳng hạn lấy Do làm gốc. Ngũ
cung hơi oán sẽ là Do-Mi (trung âm) -Fa-Sol-La-Do. Nét đặc thù tôi muốn nói đến là nét láy từ Mi
(trung âm) sang Fa hơn là láy từ nốt cao hơn Fa rồi xuống Fa. Trong đoạn Ði Ðâu Cho Thiếp Theo
Cùng tác giả đã cho láy từ bậc ba về bậc hai (Mi về Ré -nếu theo hệ thống ngũ cung La-Do#-Ré-MiFa#) ở chữ ''...Thiếp (cam)''. Ðiều này xảy ra tương tự với chữ ''...Có (tao)...'' trong đoạn Giã Ơn Cái
Cối Cái Chày.
Tổng kết lại, tác giả cho người nghe ba khí hậu âm nhạc tại ba miền. Miền Bắc với ngũ cung đứng;
Miền Trung với nét đặc thù, Ðiệu Nam Hơi Ai và Miền Nam với Ðiệu Nam Hơi Oán. Tựu chung, tác
giả không vấp phải khuyết điểm nào quan trọng khi vận dụng những nét nhạc truyền thống để dựng
lên tác phẩm của mình. Ðiều này cũng dễ hiểu, tác giả đã viết Con Ðường Cái Quan khi đang tu
nghiệp về Âm Nhạc Dân Tộc tại Paris với những bậc thầy thế giới như Giáo sư Jacques Chailley và
Constantin Brailoui.
Hơn nữa vừa trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân, tác giả đã có dịp đi khắp ba miền để sống
và sưu tầm những âm điệu truyền thống. Cũng trong cuộc kháng chiến này, tác giả đã có dịp thử
nghiệm bao nhiêu ca khúc gọi là ''Dân Ca Phát Triển''. Với căn bản đó, tác giả đã có công lớn làm
giàu cho kho tàng âm nhạc Việt Nam hiện đại. Như đã xác định ngay từ đầu bài này, tác giả không
viết trường ca Con Ðường Cái Quan cho người thưởng ngoạn thiên về âm nhạc truyền thống,
nhưng cho giới có kiến thức âm nhạc Tây Phương. Tuy nhiên, tác giả cũng đã khẳng định vẫn cố
gắng giữ những tinh túy của nền âm nhạc dân tộc. Như thế những điều tác giả vận dụng để viết
Con Ðường Cái Quan kể như đã được mục tiêu tân kỳ hóa nền âm nhạc dân tộc. Tuy có một vài sơ
sót nhỏ như đã nêu ở đoạn Miền Nam của Con Ðường Cái Quan, nhưng đây là những khuyết điểm
không đáng kể.

Một Vài Ðề Nghị Với Duy Cường

Vì mới nghe được bản nháp của Con Ðường Cái Quan soạn cho nhạc khí. Hơn nữa chưa được
xem bản thảo phối khí nên quá sớm để giúp những ý kiền chính xác. Tuy nhiên tôi cũng có vài ý
kiến tổng quát. Thứ nhất, về bố cục đoạn 4 Người Về Miền Xuôi quá dài khi phối khí khiến làm mất
quân bình của phần một khi lữ khách còn tại miền Bắc. Ðáng lẽ nên làm rộng ra ý nhạc ngũ cung
đúng, đây là nét đặc thù của nhạc truyền thống miền Bắc. Phần sáo vào đầu bằng âm giai thứ của
điệu cò lả rất gợi hình, người nghe tưởng tượng ra một cánh đồng bát ngát, có những đàn có trắng
phau bay lượn thoải mái. Sau đó tiếng sáo cũng kết bằng âm giai trưởng của điệu cò lả.
Khúc kết này nghe ra ngay nét nhạc đặc thù của bất cứ bài dân ca Bắc Ninh nào, chẳng hạn
''Người Ôi! Người Ôi, Ðừng Về'', ''Mới Trầu...'' Thứ hai, những đoạn ảnh hưởng nhạc truyền thống
rất sâu đậm như đoạn hát ví Anh Ði Trên Ðường Cái Quan, hát ru Ðồng Ðăng Có Phố Kỳ Lừa, hát
lượn, Người Về Miền Xuôi, vì những yếu tố điệu thức, phối khí của nhạc Tây Phương mới chỉ thỏa
mãn được vấn đề thang âm, còn những yếu tố còn lại như Tầm Quan Trọng Của Mỗi Cung Bậc,
Những Trang Ðiểm Ðặc Biệt theo địa phương. Tình Cảm Ðặc Biệt của điệu thức, chỉ có nhạc cụ cổ
truyền mới thỏa mãn được yếu tố nói trên, trong khi diễn nhạc. Chính vì thế khi Toru Takemitsu viết
''November Steps'' cho dàn nhạc Tây Phương, những khúc ông muốn nhấn mạnh đến nét cổ truyền
của âm nhạc Nhật ông đã phải để đàn Biwa và sáo Shakuhachi chơi.
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Ý kiến này cũng tương tự đề nghị cho phần hai Miền Trung và phần ba Miền Nam với các đoạn Ai
Ði Trong Gió Sương; Ai Vô Xứ Huế Thì Vô; Ði Ðâu Cho Thiếp Theo Cùng; Giả Ơn Cái Cối Cái
Chày. Thứ ba, những âm thanh điện tử cũng mang lại những âm thanh lạ tai như bắt chước tiếng
đàn Koto, đàn Ðộc Huyền Cầm, tiếng kèn Sona, Tiếng đàn Santur... nếu khéo soạn. Tuy nhiên, đặc
biệt ở phần Miền Nam, đoạn Ði Ðâu Cho Thiếp Theo Cùng và Giã Ơn Cái Cối Cái Chày vì quãng
ba trung âm đặc biệt của hơi oán, không dụng cụ điện tử nào thay thế được nhạc khí cổ truyền Việt
Nam. Cuối cùng, tuy không chọn thể nhạc đại hòa tấu, nhưng Con Ðường Cái Quan soạn cho nhạc
khí với hình thức liên khúc và thêm một số biến khúc là mỗi thể nhạc thích hợp. Vì, thể nhạc hòa
tấu khúc đòi hỏi phần biến khúc đi rất xa và rộng, khỏi âm điệu chính, hoặc có thể chỉ lấy vài mô-típ
chính thôi. Như thế, những âm điệu cổ truyền có thể bị loãng hoặc bị hy sinh.
Ðó là những ý kiến chủ quan nho nhỏ. Ðiều quan trọng nhất là người thưởng ngoạn đại chúng phải
tìm thấy Việt Nam qua một cuộc hành trình bốn mươi phút bẴăng âm thanh. Không sự thành công
nào của một tác phẩm văn nghệ không dựa trên sự đón nhận của đối tượng mà tác phẩm đó muốn
nhắm tới. Nước Nhật phải mất một trăm năm thử nghiệm mới sản xuất được những nhà soạn nhạc
hiện đại với sự sử dụng hài hòa những thể loại âm nhạc Tây Phương mang chất liệu tạo thanh và
hồn tính dân tộc. Kể từ sáng tác đầu tiên của Nobuko Koda năm 1897 mang hình thức Tây
Phương. Sau đó lần lượt xuất hiện những tấu khúc dương cầm của Kosaku Yamada (1886-1965).
Ngoài ra những sáng tác của các nhà soạn nhạc dân tộc tiền chiến như Yasuji Kiyose (1900-1981),
Fumio Mayasaka (1914-1955), Shukichi Mitsukuri (1895-1971) và Akia Ifukube (1914- ). Ðến thời
hậu chiến các soạn nhạc gia Nhật Bản lại cẩn thận hơn để quân bình chất liệu tạo thanh có tính
chất dân tộc và những kỹ thuật viết nhạc tân kỳ của Tây Phương. Dần dà, những tác phẩm âm
nhạc muốn có giá trị quốc tế phải hấp dẫn được cả khối thính giả ngoài biên giới quốc gia của
mình. Jòji Yuasa, một soạn nhạc gia Nhật nổi tiếng thế giới đã tuyên bố: ''Một thời gian không lâu
sau khi quyết định trở thành một nhà soạn nhạc, tôi nhận thấy rằng, như một người Nhật, tôi nên kế
thừa truyền thống của dân tộc tôi một cách có ý thức, và rồi phát triển nó ra đồng thời khám phá
được ngôn ngữ chung của nhân loại hơn là chấp nhận mù quáng những truyền thống cố hữu'' (6).
Nhằm phát triển quốc tế tính cho tác phẩm của mình Tòro Takemitsu (từng được Igor Stravinsky
khen ngợi) học cả nhạc cổ truyền Việt Nam để làm giàu cho chất liệu tạo thanh của ông (7).
Trở lại Con Ðường Cái Quan của Phạm Duy, theo thiển kiến, cái nhìn mới của Duy Cường đáng
khích lệ vì sự thử nghiệm này sẽ cho giới thưởng ngoạn trẻ tuổi lớn lên tại quốc ngoại một cơ hội
tiếp xúc với nền nhạc dân tộc. Không gì đến thẳng lòng người bằng những ngôn ngữ mình tiếp xúc
hàng ngày, đó là những âm thanh đại chúng lạ tai mà giới trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên không vì thế
mà hy sinh cái tinh túy của di sản âm nhạc dân tộc.
Phạm Văn Kỳ Thanh
-----------------------------------------------------------------------------------(1) Phạm Duy, Hồi Ký, Thời Phân Chia Quốc Cộng - nxb PDC Musical Productions, Midway City 1991. trang
75.
(2) Phạm Duy, Ca Khúc Cho Ngày Mai - nxb Quảng Hoá 1970, Saigon.
(3) Hệ thống do những vi quãng bằng cents do Alexander John Ellis, một nhà toán học người Anh tìm ra năm
1884. Ông chia một nửa cung của hệ thống âm nhạc điều hòa Tây Phương là 100 phần bằng nhau. Bài viết
của ông tựa đề On The Musical Scales Of Various Nations - 1885 đặt viên gạch quan trọng đầu tiên cho ngành
âm nhạc-dân tộc học trên thế giới.
(4) Phạm Văn Kỳ Thanh, Lạc Âm Thiều - báo Văn Học (1988), Hoa Kỳ. Trang 24, 31.
(5) Hà Văn Thụ, La Văn Nô, Văn Hoá Tày Nùng - nxb Văn Hoá, Hà Nội (1984). Trang 86.
(6) Yuasa Jòji, Music As A Reflection Of A Composer's Cosmology. Perspective Of New Music, Vol. 27, No 2.
Summer 1989, Page 118-119
(7) Tòru Takemitsu, Toro Takemitsu With Tania Cronin And Hillary Tann Ibid. page 211
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Ðặng Tiến

Phạm Duy Nói Về
Con Ðường Cái Quan

Tập San Thế Kỷ 20, số 5 - 1965

Con Ðường Cái Quan là một trường ca do Phạm Duy khởi công sáng tác từ năm 1954, đã được
nhiền danh ca trình bày từ năm 1960 tại Sài Gòn, qua đài phát thanh hay tại quán văn nghệ Anh
Vũ. Di tản sang Mỹ từ năm 1975, Phạm Duy tiếp tục sáng tác, chủ yếu là trường ca Bầy Chim Bỏ
Xứ (1990); và viết hồi ký gồm ba tập: Thời Thơ Ấu Vào Ðời (1990); Thời Cách Mạng Kháng
Chiến (1989), Thời Phân Chia Quốc Cộng (1991). Năm 1991, anh cho trình diễn Con Ðường Cái
Quan dưới dạng thức nhạc hòa tấu và ghi thành đĩa compact bằng những phương tiện kỹ thuật
hiện đại: điện toán, điện tử. Tháng 11-1991, anh sang Pháp trình bày đĩa hát hòa tấu này tại Paris
và trả lời báo DIỄN ÐÀN. Tháng Giêng vừa rồi, anh lại trở lại Pháp, trình diễn ở Marseille, Troyes.
Người đàm thoại với Phạm Duy là Ðặng Tiến.
DIỄN ÐÀN (DÐ): Anh Phạm Duy, kỳ này anh sang Pháp để trình bày Con Ðường Cái Quan.
Phạm Duy (PD): Nhạc không lời.
DÐ: Nhạc không lời? Liệu tác phẩm có thiệt thòi gì không?
PD: Không. Nếu so sánh cách đây 30 năm, khi Con Ðường Cái Quan được các danh ca Thái
Thanh, Thái Hằng, Kim Tước rồi Duy Khánh, Trần Ngọc... trình bày thì có khi tôi còn bị trói buộc về
lời. Bây giờ nẩy ra ý kiến làm nhạc không lời; thứ nhất, tôi là nhạc sĩ cũng như bất cứ người làm
nhạc nào, bao giờ cũng muốn đi đến giai đoạn nhạc không lời, tức là nhạc hòa tấu, để thiên hạ khỏi
chê: anh này chỉ làm đến ca khúc là cùng; nhiều bài báo ở Hà Nội đã nói vậy! Ừ thì tôi cũng đồng ý:
tôi chỉ làm đến ca khúc thôi. Thế thì trình bày Con Dường Cái Quan - Nhạc không lời, tôi thích
thú, vì đã diễn tả được anh lữ khách khi lẻ loi một mình, khi hối hả ra đi, đi chầm chậm, khi ngừng
lại bên bờ suối, khi vượt núi trèo non; tôi nghĩ là nhạc làm tăng lên giá trị, ý nghĩa của tác phẩm. Ðó
là điều tôi tâm đắc. Hơn nữa, những người đã biết, đã nghe bài ấy, khi nghe lại, họ dễ cảm thông
hơn. Riêng với các bạn thật trẻ, không am hiểu điển tích, không tường tận phong cảnh đất nước, và
nước nào cũng có tiếng hát, giọng điệu riêng, thì đây là môt thử thách; thành công hay không thì
chưa biết. Nhưng nếu lớp trẻ nghe bài này mà thấy được hình ảnh Việt Nam thì tôi đã toại nguyện.
Ðiều này tôi đã nhận thấy: như ở California, các em các cháu không còn nói được tiếng Việt nữa,
nhưng đã bảo là cảm động, touching my heart, touchant mon coeur; còn qua mười một buổi trong
vòng trình diễn vừa rồi, thì nhiều bạn trẻ tuổi hai mươi, hai lăm đến nghe. Khi ra đường họ đứng
nhìn tôi. Tôi hỏi: Sao? nhạc có vào lòng các cậu không? Họ vạch áo trả lời: cassette nằm cả đây!
DÐ: Cái đó đúng. Vì trong ca khúc, lời ca diễn tả ý tưởng mà đồng thời cũng hạn chế ý tưởng. Hơn
nữa, nghệ thuật không phải chỉ là chuyện ý tưởng, nó có ghi lại nhiều xúc động khác.
PD: Ðúng.
DÐ: Riêng trong đặc tính của âm nhạc, phần nhạc diễn tả nhiều hơn lời. Anh trình diễn nhạc không
lời, lúc này, là một sáng kiến hay, giúp người nghe nhận thấy nét chính trong nhạc Phạm Duy. Bây
giờ anh có thể nhắc lại hoàn cảnh sáng tác Con Ðường Cái Quan ?
PD: Ðược chứ. Khi tôi làm Bầy Chim Bỏ Xứ rồi Bầy Chim Hồi Xứ, thì là do tình hình chính trị của
thế giới và trong nước Việt Nam khiến tôi hoàn tất tổ khúc đó. Bầy Chim Hồi Xứ, tôi phải mất 15
năm giời mà không xong; và những biến cố trên thế giới vào cuối thế kỷ này đã giúp tôi hoàn tất.
Trong Bầy Chim Hồi Xứ, tôi ngụ ý những bầy chim trở về để khâu vá lại những rách nát. Mà khâu
vá ra sao, thì tôi chịu. Tôi chỉ là người nghệ sĩ, tôi chỉ có thể linh cảm, hay là mơ mộng. Bầy Chim
Bỏ Xứ bắt đầu bằng một cơn ác mộng, rồi chấm dứt. Sau đó, giấc mộng của tôi, cũng như tất cả
người Việt Nam, nếu đã sống dưới thời Pháp thuộc như tôi, thì chỉ mong độc lập, tự do, hạnh phúc,
và về phương diện chính trị, phải thống nhất.
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Sau Hiệp Ðịnh Genève chia đôi đất nước, thì bản thân tôi cũng như những người đồng tuổi phải đợi
đến năm 1975 mới được thấy thống nhất. Sự thống nhất đó, quả làm bằng bạo lực; sau đó, hậu
quả của nó là các trại cải tạo, đã gây thù hận. Người nghệ sĩ như tôi suy nghĩ giản dị: phải điều hợp
xã hội, phải điều hợp con người. Giải pháp nào đưa ra rồi cũng vậy thôi! Thống nhất Ðất Nước thì
phải thống nhất Lòng Người. Thống nhất lòng người là không còn phân chia Quốc Cộng, tả hữu,
quốc nội quốc ngoại nữa mà là phải thương mến nhau, phải thống nhất lại cái lòng người hiện nay
đã chia rẽ đến cực điểm! Tác phẩm này của tôi cũng chỉ thốt lên nỗi lòng của một nghệ sĩ trước
hoàn cảnh Ðất Nước. Trước kia thì tôi phản đối sự chia cắt Ðất Nước, năm 1954 bằng cách làm
Con Ðường Cái Quan. Bây giờ, thống nhất rồi nhưng lòng người không thống nhất. Lịch sử éo le
như vậy. Tôi không tạo nên được lịch sử, chỉ dóng lên tiếng nói. Ðó là động cơ giúp tôi quyết định
làm lại, đi lại con đường thống nhất đó. Bây giờ làm sao để trình diễn một tác phẩm như vậy, một
nhạc phẩm phần nào theo kỹ thuật nhạc giao hưởng, hay nhạc hòa tấu -- nói đùa là nhạc giao hòa.
Trước hết, tôi nhờ có con tôi (Duy Cường) để diễn dịch ý kiến của tôi. Bố con tôi làm việc trong 18
tháng; và sự thành tựu bản nhạc Con Ðường Cái Quan không lời nhờ vào máy điện toán. Nếu
không có những chương trình gọi là Music Sequencer Software, thì không làm được. Vì trong hoàn
cảnh tị nạn, chúng tôi làm gì có tiền thuê một dàn nhạc; viết ra rồi thuê dàn nhạc đánh cho mình
nghe, rồi sửa đi sửa lại? Dù chỉ đánh một lần thôi thì tôi cũng không đủ tiền: phải có 260.000 đô la
mới làm được. Thế là đành dùng phương thức chương trình điện toán, giúp chúng tôi lấy được tất
cả những âm sắc về thính âm (accoustique), về nhạc dân tộc (ethnique) tức là những tiếng đàn
không thuộc nhạc hòa âm (symphonie), hay nhạc điện tử (electronique) nghĩa là những tiếng nhạc
nhân tạo. Có thể có người không đồng ý, cho rằng giả tạo. Nhưng làm cách nào được? Cái khó bó
cái khôn. Nếu tôi là một công dân nhạc sĩ ở một nước thống nhất, văn hóa hưng thịnh, thì tôi sẽ có
được một dàn nhạc giao hưởng thực sự. Trong khi chờ đợi, làm gì được thì cứ làm. Anh hỏi tiến
trình và lý do của việc làm, thì nó là như vậy.
DÐ: Dù sao nội dung Con Ðường Cái Quan vẫn là nội dung lịch sử. Bây giờ trong nước thì cấm
nhạc Phạm Duy, còn ở ngoài nước, số đông người Việt bỏ nước ra đi khi nước nhà thống nhất.
Liệu thính giả của anh có theo kịp tham vọng của người nghệ sĩ, khát vọng của người dân, đòi hỏi
thống nhất Ðất Nước hay không?
PD: Tôi chưa được về nước để trình diễn bài này, và đĩa hát cũng chưa về trong nước, và trong
nước lại cấm, thì tôi không biết nói sao. Nhưng thật sự sau ngày 5.10.1991, buổi trình diễn đầu tiên
ở Thị Trấn Giữa Ðàng (Midway City, California, chú thích của DIỄN ÐÀN) nơi tôi đang ở, thì tôi đã
đi trình diễn nhiều nơi trên lục địa Mỹ Châu. Ði đến đâu tôi cũng được hoan nghênh nhiệt liệt; thính
giả còn thích hơn Bầy Chim Bỏ Xứ. Tôi nghĩ có lẽ rằng mình nói được tiếng lòng khát khao thống
nhất của mọi người chăng ? Tất nhiên trong những người mong muốn thống nhất Ðất Nước, có
người đòi "quét sạch bóng quân thù"; thái độ hết sức cực đoan ấy thì tôi cũng có thế hiểu được; có
người đòi phải có giải pháp rõ ràng. Nhưng đó không phải là việc làm của tôi. Việc của tôi là nói lên
khát vọng thôi. Tôi nghĩ rằng đưa Con Ðường Cái Quan ra lúc này có lẽ hợp thời, chứ để trễ quá
thì nó lạc hậu, mà sớm quá thì chưa tới lúc chín mùi.
DÐ: Anh có thể giới thiệu thêm về Con Ðường Cái Quan , về ba nhạc khúc của nhạc phẩm?
PD: Ðó là một công trình hơi lớn, có vẻ cổ điển. Loại nhạc này, khi không lời thì nó vừa mô tả
(descriptif) vừa ấn tượng (impressionniste), diễn tả cảnh Ðất Nước. Người nào còn nhớ Ðất Nước
thì còn có thể nghe âm sắc mà thấy lại phong cảnh. Miền Bắc là gì? là nhạc rừng núi hiểm trở. Miền
Trung là nhạc miếu đền cung điện; nếu anh nghe thấy tiếng chuông Thiên Mụ, thấy không khí nhạc
triều, tức nhạc cung đình, thì tôi thành công. Miền Nam thì là nhạc nắng, nhạc gió, nhạc sông nước
phải không anh? Thế là thành trường phái: hoặc miêu tả, hoành tráng (colossal) hay ấn tượng như
Debussy.
Còn về sự duy nhất thời gian, không gian và động tác thì bài này được cấu trúc rõ nét: thứ nhất :
tuy là có ba nhạc đề, nhưng chỉ có một nước Việt Nam. Về thời gian nhẽ ra phải đi bốn nghìn năm
mới hết, nhưng tôi chỉ ghi lại ba ngày. Anh lữ khách bắt đầu đi từ buổi sáng, tối thì về đến Thủ Ðô;
sáng hôm sau anh lại lên đường. Nhạc nói lên yên tĩnh của ban đêm: thính giả nghe được là tôi
thành công.
Còn về duy nhất hành động thì người lữ khách chỉ có một trái tim và đôi chân; nhưng không phải
lúc nào cũng hối hả, "tôi đi từ Ải Nam Quan"; có lúc đi chậm, có lúc ngừng lại để đánh giặc, nhưng
vẫn trong một nét nhạc, vẫn một hoa văn (motif) đó. Ði theo Huyền Trân Công Chúa thì đến Huế.
Cái ngộ nghĩnh là vào miền Nam tôi lại cho anh đi ngựa, theo nhịp mà người miền Nam ưa thích.
Mỗi nhân vật đều có nét nhạc riêng; về phong cảnh từng Miền thì tôi cũng không đi xa hơn Bầy
Chim Bỏ Xứ mấy.
Bầy Chim Bỏ Xứ là ca dao sấm truyền, tục ngữ, thì tất cả Con Ðường Cái Quan này là những
điệu dân ca được nâng lên thành nhạc giao hưởng. Cũng là nét nhạc đó, có khi trình diễn theo lối
nguyên sơ, với những cây đàn có nhấn, khác với nhạc cổ điển Tây phương không nhấn được vào
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những hơi oán hay hơi nam. Khi tôi dùng nhạc dân tộc, tôi không dùng đàn tranh, tôi dùng đàn koto
của Nhật có nhấn. Khi đi vào nhạc giao hưởng thì những cái yếu tố đó phải chịu quy luật hòa âm.
Mà hòa âm ở đây lại không phải của Tây phương. Hòa âm Tây phương là nhạc tonale, thanh nhạc,
còn Á Ðông là thể nhạc modale - cái đó hơi đi sâu vào chi tiết. Về phương diện nhạc thuật chỉ có
vậy.
DÐ: Xin cảm ơn anh Phạm Duy đã trả lời về Con Ðường Cái Quan. Bây giờ ta nói sang chuyện
khác.
Ðặng Tiến ghi, sao lại 16.3.1992.
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Liliane Võ Quang

Bài giới thiệu Phạm Duy

của bà Liliane Võ Quang trong đêm đại hội ADM-VN tại Pháp
ngày 31 tháng 10 năm 1992
(Dịch từ Pháp ngữ sang Việt ngữ bởi Phan Tú Khanh)

Thơ và nhạc ở trong tim văn hoá Việt Nam. Dù bình dân hay cao xa, nhưng luôn luôn với đặc tính
riêng, thơ và nhạc diễn tả tâm hồn nước ta. Không ai có thể cho ta chia xẻ nguồn cảm xúc và cái
đẹp này hay hơn là một thi sĩ kiêm nhạc sĩ như Phạm Duy. Tôi rất hãnh diện được ban tổ chức đại
hội này giao cho trách nhiệm giới thiệu nhà thi sĩ kiêm nhạc sĩ tài ba Phạm Duy. Tôi không là một
nhà thơ hoặc một nhạc gia, tôi chỉ có lòng yêu Việt Nam và ái mộ tài năng Phạm Duy. Xin ông
Phạm Duy và quý vị thứ lỗi cho sự giới thiệu tầm thường này. Tôi tin rằng nhạc Phạm Duy, như sự
mong muốn của ông, sẽ đi thẳng vào tâm hồn quý vị. Quý vị vừa thưởng thức Thiền ca, nhạc phẩm
Phạm Duy tạo ra vào tháng 10 năm 1992. Tôi xin mạn phép nhắc đến những nhạc phẩm quan trong
khác của Phạm Duy, một nhà nghệ sĩ, không là một trong những người nổi danh, mà là người nổi
danh nhất của nền nhạc hiện đại Việt Nam. Ông Phạm Duy hiện đang có mặt tại đây.
Từ nửa thế kỷ nay, nhạc phẩm của ông dẫn đầu nhạc giới. Trong bộ hồi ký của ông (3 bộ đã ra đời,
bộ thứ 4 đang viết), ông trích lời Montaigne, một nhà văn Pháp: ''Con người tôi là tài liệu cho nhạc
phẩm của tôi''. Không là một điều lạ khi nhạc phẩm đó được dẫn điệu bởi những sự kiện tang
thương và đau đớn trong lịch sử Việt Nam. Ông còn nói: ''Cuộc đời lưu du của cá nhân tôi là của
chung của một dân tộc, lúc nào cũng sẵn sàng lên đường xuống đường''. Cả một thế hệ đã hát
những bài ca trẻ của Phạm Duy. Ông bắt đầu nổi tiếng qua đài phát thanh Tiếng Nói Việt Nam mà
những bài của ông cũng như những bài của Văn Cao đã đánh dấu thời đầu tháng tám năm 1945.
Trong những bài của thời điểm này nên kể bài Nương Chiều đã được trình diễn tại sân khấu Palais
de la Mutualité tại Paris vào năm 1954.
Những danh ca nổi tiếng nhất đã trình diễn nhạc Phạm Duy: cô Thái Hằng, hiền thê của ông, và em
của cô là cô Thái Thanh, cô Khánh Ly, vân vân. Băng nhạc của ông hiện vẫn được yêu chuộng
trong cộng đồng người Việt và người nói tiếng Việt. Ðặc biệt tôi muốn nhạc đến những bản tình ca
bất hủ, những bản rong ca, thiền ca đang có bán trong rạp này.
Những năm gần đây, với tuổi trời trên 70, từ Mỹ quốc mà ông đang định cư, ông đã trở lại Âu Châu
để trình diễn hai bài trường ca. Hai nhạc phẩm này nói lên lời kêu gọi thiết tha đoàn kết quốc gia
mà ông cho là khẩn trương. Bài đầu, Bầy chim bỏ xứ, là một liên khúc dân ca phản ánh tâm hồn
người Việt mà ông đã có tài áp dụng vào nhạc mới hiện đại sau này. Chim là biểu hiệu cho người
Việt từ thời cổ xưa và là nguồn cảm hứng của Phạm Duy (Tự do là tiếng chim hót), nhạc phẩm này
còn nhấn mạnh niềm tin tưởng ở tương lai, niềm tin mà tôi nghĩ là đặc tính của dân Việt từ ngàn
năm..
Nhạc phẩm thứ nhì trình diễn tối nay, Con Ðường Cái Quan, cũng mang lại niềm tin yêu an lạc đó.
Bài này có cả một tình sử đã được viết ra vào năm 1954 để chống đối mãnh liệt việc cắt đứt nước
Việt ra hai miền, Nam và Bắc, theo thoả hiệp Geneve. Nhà nhạc sĩ trẻ Phạm Duy, lúc đó mới 33
tuổi đang du học tại Pháp. Ông tung ra một loạt dân ca rút nguồn từ lịch sử và văn chương truyền
bá Việt Nam nhan đề là Con Ðường Cái Quan. Nhạc phẩm này diễn tả cuộc hành trình của một
anh du ngoạn trên con đường thiên quốc nối liền mỗi vùng từ Ải Nam Quan trên đỉnh Bắc cho đến
mũi Cà Mâu ở cuối Nam. Cũng là biểu hiệu cho sự thành lập nước Việt Nam, từ nơi sinh trưởng
đồng bằng sông Hồng Hà cho đến hình thể hiện tại vào đầu thế kỷ thứ 19, qua muôn cuộc Nam
tiến.
Ðiều mới lạ ở nhạc phẩm này là sự hoà hợp tối cao giữa những dân ca đủ điệu đặc biệt từng miền
với ảnh hưởng nhạc giáo Tây phương. Hiện nay, đã ngoài 70 tuổi, cùng cộng tác với con là Duy
Cường, Phạm Duy có niềm cao vọng mới: nhạc hoàn toàn hòa tấu dùng kỹ thuật hiện đại tối tấn
nhất. Sao lại trọn đề tài mới? Kỹ thuật nhạc hiện đại có thể nghe xa lạ chăng? Ông Phạm Duy đã
trả lời những câu hỏi này trong một kỳ phỏng vấn gần đây. Cao vọng của ông, cũng như của bất cứ
nhạc sĩ nào, cảm thấy sự giới hạn của lời, thì quay sang ngôn ngữ quốc tế của nhạc để diễn tả tối
đa. Ông nhằm vào su hưởng ứng của giới trẻ quen thuộc với mầu sắc và nhạc điệu của nền nhạc
điện tử hiện đại. Sự mới lạ khác nữa là điều ông thoát ra khỏi khuôn khổ văn thơ Việt Nam với
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những dư điệu, vần nhịp, đặc tính cao xa mà chỉ có những người thông thao tiếng Việt của từng
miền mới có thể thưởng thức đúng mức. Với Duy Cường, ông dùng nhạc thuần túy để khêu gợi
lòng cảm xúc quanh những mầu sắc giao động của nước ta.
Với nhiều đặc tính và đầy sức diễn tả, giao điệu mới này ca ngợi một nước Việt Nam hoà hợp vượt
thời gian và không gian. Theo thể cách nhạc cổ điển Tây Phương của Rimsky-Korsakoff, Alexandre
Borodine và Maurice Ravel, Phạm Duy đã thành công trong việc hoà hợp hai loại nhạc Tây và Ðông
phương chăng? Nhạc phẩm Con Ðường Cái Quan có ba đoạn khúc:
1. Ðoạn khúc một: Lên đường từ miền Bắc, nói lên sự can trường hùng dũng của dân miền khai
sinh xứ Việt.
2. Ðoạn khúc hai: Qua Trung diễn tả lòng nhớ thương của những cuộc chia ly.
3. Ðoạn khúc ba: Vào Nam, nói lên niềm vui trong đồng bằng sông Cửu long, ruộng đồng bát ngát,
xứ của gió mát nắng hồng mà người lưu du đã tìm ra tình yêu và gia đình.
Phần cuối này kết thúc với niềm tin yêu đời bao la và hoà thuận giữa muôn người.

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Ngô Văn Nam

Phạm Duy:
Mai Sau Dù Có Bao Giờ

Một vài câu Kiều để khẽ ngâm trong những khi tâm hồn cao hứng, có lẽ là lối tiêu khiển kín đáo của
đông đảo dân ta kể từ khi tác phẩm của Nguyễn Du ra đời, đó là chưa kể đến Bói Kiều, Ru Kiều,
tán tỉnh, châm chọc nhau cũng bằng Kiều. Bài Ðoạn Trường của Nguyễn Du là một di sản không
thể nào phai trong ký ức dân tộc.
Những thập niên gần đây, do ảnh hưởng của Tây Phương, thơ ca ào ạt biến dạng, giải trí âm nhạc
ra đời dần dần lấn át vai trò của những câu vè câu đối, những điệu hò lơi lả. Phạm Duy đã có mặt
ngay sau buổi giao thời này, để trở thành người tiền phong của tân nhạc Việt Nam.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn luôn luôn tìm thấy từ nhạc tính mới mẻ và sáng tạo của ông tràn đầy
những đường nét trữ tình dân tộc; ẩn hay hiện, cố tình hay tự nhiên, dầu ở trạng thái nào, nhạc ông
luôn duyên dáng, để lại âm hưởng sâu đậm trong lòng người. Và có thể nói rằng 50 năm trở lại đây,
thay vì một vài câu Kiều, đã bắt đầu những thế hệ hát lên từ đồng lúa, nương dâu, bưng biền hay
biển cả những câu ca phần nhiều do Phạm Duy sáng tác. Nhạc ông lần hồi mà nhanh chóng tạo
nên kỷ niệm cho rất đông đôi lứa, cho hầu hết con người, từ vị trí của một hiện tượng tài năng đặc
biệt lúc đầu đời, ông đã trở thành biểu tượng sáng chói cho nền tân nhạc nửa thế kỷ vừa qua. Nêu
lên ví dụ của Nguyễn Du, người viết không có ý định so sánh, chỉ muốn nhấn mạnh rằng tác phẩm
nào gần gũi và vinh danh được tình tự dân tộc mới hằng sống và bất hủ.
Phạm Duy còn là người đã bền bỉ với nghệ thuật trong một giai đoạn đầy biến động của đất nước.
Ông may mắn chăng? Chỉ có chính Phạm Duy mới đủ thẩm quyền trả lời. Nhưng chắc chắn nhất,
được nghe nhạc ông là một hạnh phúc. Bởi những rung động có được từ tác phẩm, chẳng phải tìm
kiếm xa xôi, vẫn luôn luôn phảng phất một chân dung nào đó của thời đại, hoặc ít ra đó là đề tài
đang gây chấn động trong dư luận. Trên mọi hướng sáng tác, ông có mặt, xung kích, và làm nên
những tác phẩm điển hình. Cũng có khi, thoát lách ra khỏi hấp lực của cuộc đời, chỉ thuần túy bằng
cảm tính, nhạc ông vẫn tạo nên cảm thông và sự chia sẻ ''hữu tình'' nào đó với thính giả. Phạm Duy
gần với người nghe, khóc cười theo vận nước nổi trôi có lẽ còn do tính chất khốc liệt của thời đại.
Một khi mà tâm hồn ít được dịp trống trải, thảnh thơi lâu dài để ngập sâu trong những ảo tưởng,
huyền hoặc như sự tha hóa của nghệ thuật Tây Phương. Con người luôn phải đối diện với thực tế,
người nghệ sĩ cũng phải từ chân đứng của cuộc đời để tạo những thăng hoa qua tác phẩm. Ðạn
bom hầm hố, tham tàn, vô minh... dồn dập trên đất nước điêu linh, có lẽ là lý do để ông đã không đủ
thời giờ cho những bài giao hưởng diễn tả ý tứ được bay bổng hơn.
Bây giờ là lúc Phạm Duy trầm mình, lội ngược về những xa xưa của dân tộc, của đời ông, không
phải bằng ''tay đàn chân nải'' nữa, nhưng mà trên đôi cánh điện tử. Lại là một cuộc mạo hiểm, so ra
cũng chẳng khác lắm khi ông soạn Con Ðường Cái Quan vào cuối thập niên 50, nghĩa là bằng
nhạc lý Tây, diễn tình ý Ta. Dường như lúc nào ông cũng chơi bạo, chơi trội, có thể gọi là một ''độc
cô cầu bại'' trên con đường dân nhạc Việt Nam 50 năm vừa qua.
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lòng người mộ điệu. Mũ dạ đen God Father, dáng đi nhanh nhẹn, ăn to nói lớn, trà xanh, cá sống,
vài chầu tẩm quất, ông phấn chấn thấy rõ khi được ghé lại Nhật Bản lần thứ bẩy. Ấn tượng đầu tiên
được ghi nhận là tính Phóng Dật, Dật chứ không Ðãng. Một cốc nước, cành hoa, cơn ngủ gật của
hành khách trên xe điện, hoặc góc phố im lặng đi qua đủ trở thành đề tài suy nghiệm cho tâm hồn
phong phú và mẫn cảm của ông. ''Tôi làm nhạc như mình hít thở, cần gì phải bậm môi nghiến lợi''.
Ðây có lẽ là chìa khóa mở ra kho tàng sáng tác đồ sộ của Phạm Duy. Sáng nào ông cũng vậy, ông
dậy sớm, luyện múa cho buổi trình diễn. Không quen, có người sẽ cho là huê dạng.
Nhưng nghĩ lại, buổi
nhạc thoại không có
phần ''đệm'' đó, sự
truyền đạt chắc chắn sẽ
sút giảm. Qua đó chúng
ta cũng thấy rằng trong
triết lý sống ''Dịch'', ông
sẵn sàng cởi bỏ tất cả,
nhưng với tác phẩm, ông
hết lòng nâng niu. Từ
văn, đến nhạc ít khi ông
hằn học, chỉ thỉnh thoảng
thì: ''ÐM mày là ba thằng
tướng cướp'' còn không,
rất mực trong sáng và
chân thành. Ðêm 21 tháng Tư tại hội trường Minemachi, với số lượng thính giả chọn lọc, sau lời
giới thiệu của nhà báo Từ Ân, Phạm Duy bước ra tươi cười, tự nhiên, trước khi vào chủ đề, ông
nhấn mạnh: ''Nhạc tôi còn là bài học cho những người lãnh đạo đất nước''. Nghe ông nói, người ta
không khỏi liên tưởng đến buổi suy tàn của cái thuở ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây,
để sau đó phải ôm đầu khóc hận trong một nền văn nghệ lấy cán bút làm đòn xoay chế độ; thời đại
hôm nay, khi bóng tối bạo lực đã lui bước trước bình minh dân chủ, hơn ai hết Phạm Duy vẫn còn
đó thâm tím, kiên gan để gióng giả báo lên lời dẫn nhập đầu tiên cho sứ mệnh cảm hóa của nghệ
thuật.
Xin được bỏ qua trong bài viết này những chi tiết tổ chức đêm 21 tháng Tư, cũng như nội dung có
tính phân tách lược truyện của Trường Ca Con Ðường Cái Quan và Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ,
chỉ muốn ghi lại đây những cảm nghĩ đã lấn lướt trong lòng người viết khi nghe hai tác phẩm này
vào dịp tác giả ghé bến Phù Tang.
Con Ðường Cái Quan được Phạm Duy nuôi ý từ năm 1954, sau vài năm bỏ dở, viết xong vào
1960. Bằng những nét nhạc dân ca ba miền, gói trong lời nhạc có tính tự thuật tả chân của một lữ
khách, muốn đi suốt con đường Xuyên Việt hầu kêu gọi lòng người trước khi thống nhất đất nước.
Trường Ca có thể được diễn tả bằng ca khúc riêng lẻ hoặc toàn bài. Công phu hơn thì trở thành
nhạc cảnh hoặc nhạc kịch theo ý của tác giả lúc ấy.
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Ba mươi năm sau, chất nhạc tươi khỏe của một Phạm Duy từ thập niên 50 được trau chuốt lại lần
nữa qua nghệ thuật hòa âm phối khí không kém phần sung mãn của Duy Cường. Với sự trợ giúp
ruột thịt và quí báu này, tác phẩm được dựng lại không lời để nói lên vạn lời một cách dễ dàng và
đồng điệu hơn. Dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi thiếu sót trong tính chất đặc thù về âm sắc của những
nhạc khí được chọn và nhất là sự ''vĩ đại'' thường thấy của một giàn symphony. Ðể bù lại, phần phối
khí rất kỹ càng, bám sát nhạc đề bên cạnh lối hòa âm mạch lạc những uyển chuyển đã giúp cho trí
tưởng của người nghe được xa hơn, ''ngược dòng lịch sử'' được sâu hơn. Ðối với người Việt Nam,
thử thách này của Phạm Duy được coi là thành công. Người nghe có thể tìm thấy từ ''trường khúc''
đó nhiều đoạn nhạc rất thân thiết và quen thuộc. Giọng ru thuở nhỏ, câu hò trên sông, đêm trăng
giã gạo... từ đó mà nhìn thấu được kỷ niệm. Một đoạn nhạc, qua bao đổi đời, thủy chung vẫn là
hiện thân của mỗi vùng đất quê hương.
Ông Doãn Quốc Sỹ trong BA SINH HƯƠNG LỬA có chương nói về ''Tiếng hát từ lòng đất'' rất cảm
động đến nỗi mà Võ Ðình, bạn ông, đọc đến đó phải gấp sách lại, cả đêm không ngủ. Một lần nữa,
Phạm Duy lại cho ta cảm giác cả đêm không ngủ đó khi nhạc ông gợi nhớ rưng rưng. Người ta có
thể nhân danh chủ nghĩa, nhân danh lý tưởng để tương tàn, phân hóa, nhưng có gì khác nhau đâu
khi tất cả đều rung động bởi một câu ca dao ru con Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa, đều man man cảm
hoài cho lòng dạ ra đi của nàng Huyền Trân đời Trần: mộng ngoài biên giới mơ hồ, chẳng ngăn
được sóng vỡ bờ, và cũng chẳng có một bác nông phu mình đồng da sắt, vài ngàn năm đứng trên
đất nghèo nào lại không nặng nợ ân tình với những chày, những cối làm nên xóm làng, sự nghiệp.
Chính quyền Hà Nội sợ phổ biến nhạc Phạm Duy là vì vậy, bởi nghe rồi, hết căm thù, hết giai cấp,
Ðảng tiêu tan thành trì, lấy gì mà sống sót. Nếu nói Con Ðường Cái Quan là Trường Ca khơi dậy
tình tự dân tộc thì Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ là tác phẩm mang nhiều thông điệp mà Phạm Duy
muốn nhắn gửi trên khắp dương gian. Thai nghén từ tháng 4/75, cuộc lữ được tiên tri và chuyển
kiếp vào những cánh chim, Sau 15 năm lưu lạc, tác phẩm hoàn thành khi tường ô nhục đã tan tành
và chốn quê hương, xuân cũng mon men, ông làm mọi người xúc động khi tâm sự rằng: Nghệ sĩ là
phải biết nói lên, 50 năm làm âm nhạc, trong rồi ngoài quê hương nghiêng ngửa, đã bao lần ông
thốt lên những hỷ nộ ái ố của lòng mình với muôn vàn khách đồng điệu. Vinh quang có, ngộ nhận
có: ông bằng lòng với tất cả để chỉ đánh đổi lấy: một duyên kiếp hát rong. Ðã có lúc tưởng như sụm
xuống, tiêu tùng trong tâm thức lưu đày cùng cực: Ta đứng đâu đây, đàn mốc trên tay. Nghe đất
lung lay, đàn đứt tung dây.

Giờ đây, tại một địa danh tuy vẫn còn xa quê hương: Nghệ sĩ là phải biết nói lên, 72 tuổi, ông vẫn
đầy đủ phong vận để dong ruổi cùng nghệ thuật và con người. Tôi hát cho vũ trụ đong đưa, vũ trụ
đong đưa, tôi hát cho vũ trụ đứng lại, khi cuồng dật, cao hứng là vậy. Còn khi sáng tác, cho một tổ
khúc 18 bài: mười năm viết, năm năm thu thanh, tẩn mẩn đếm lại tên tuổi của các loài chim từ bé
đến lớn, hiền có dữ có, thật có, huyền sử có, cho tái sinh từ tro tàn để ''hoàn mỹ âm dương''. Tổ
khúc có bố cục chặt chẽ với ba phần: Mở, Thân và Kết Luận rằng: Ðể thấy giang sơn không là riêng
rẽ - của lũ chim nào là chốn vui chung. Xong kết luận cho cuộc đời, Phạm Duy kết luận cho chính
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mình. Ðoạn cuối bài 18, tương phản với động tính của toàn tổ khúc, xuất thần với ý nhạc rất
Nguyễn Chí Thiện mà cũng rất Tô Ðông Pha: Chim Quyên về đậu ở thôn Ðoài - trong phận mình ở
cõi tử sinh - buồn với vui bằng tâm hồn chân chính - bầu trời này hay thế giới mông mênh - thì cũng
chỉ ca một bản Xuân Tình - ở chốn trần gian hoặc ở vô hình...
Nghe như một đồng vọng từ Quê Hương tỏa lên Vô Lượng đó thôi còn biên giới. Người nghệ sĩ
sống sót trở về chèo thuyền trên bến. Bờ nào cũng là Bát Nhã. Ðể người được mãi, đi trong một
duyên tình dài. Ba mươi năm trước, Phạm Duy đã kết thúc Con Ðường Cái Quan bằng câu hát
như thế. Bây giờ vẫn vậy: còn nhiều phen hát tình yêu.
Chúng ta sung sướng vì ''nhan sắc'' và khí độ của Phạm Duy vẫn còn đó, mặc bao uy hiếp của thời
gian. Có tình yêu là có ông, có ta, gắn bó. Mai sau dù có bao giờ... 200 năm sau, vẫn còn rất nhiều
người nhớ Thúy Kiều mà thương khóc Tố Như, thì huống chi chỉ mười mấy năm xa xứ. Tác phẩm
của Phạm Duy chưa được công khai. Sáu mươi lăm triệu người trong kia còn bị cấm. Nhưng đêm
đêm, đó đây, tràn ngập trong và ngoài quê hương, bằng vạn lối giao tình, nhạc ông được hát lên,
vời vợi, góp phần vào cuộc chuyển mình sẽ đến của đất nước.
Năm trước, khi nhạc sĩ Phạm Ðình Chương tạ thế, ký giả Bê Tê (Bùi Bảo Trúc) đã làm mọi người
xót xa khi nghĩ đến món nợ to lớn đối với tác giả bài hát Ly Rượu Mừng. Nếu thêm một Phạm Duy
nữa, thôi chẳng còn ai trả nổi.
toridomo mo
ne itteruru ka
yogo no umi
Chim đã ngủ, biển nước chìm vào lặng im... Thơ haiku của Lộ Thông vô tình làm nhói lên niềm lữ,
một đồng nghĩa với nỗi cô đơn của người nghệ sĩ sau khi sinh xong tác phẩm. Chim đã ngủ, chim
đã ngủ... lữ khách... chợt nghĩ đến mình, đến bạn bè, đến hết thẩy những lứa đời lận đận; trong nỗi
thương cảm không tên dâng lên nghèn nghẹn đó mới thấy ấm áp và quí báu làm sao câu kết cao
vút của một bài ca: còn nhiều phen hát tình yêu.
Viết tặng những anh chị em đã thâu đêm suốt sáng để tổ chức ngày Quốc Khánh.
Trần Văn Nam
Tokyo - 1993

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Hoàng Nguyên Nhuận

Ðêm Nghe Nhạc Phạm Duy

(báo PHẬT GIÁO VIỆT NAM số 80, tháng 4-1992)

Chỉ có tôn giáo và nghệ thuật mới cứu vãn dân tộc ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay. Nhạc sĩ lão
thành và tài hoa Phạm Duy đã quả quyết như thế trong buổi trình bày trường ca Con Ðường Cái
Quan của ông do Hội Ðồng Văn Hóa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Ðại Lợi - Tân
Tây Lan tổ chức tối 11-4-1992 tại chùa Phước Huệ, NSW.
Phạm Duy cũng tâm sự rằng với tư cách một chứng nhân của 50 năm lịch sử đau thương và trong
cương vị của một người Việt Nam yêu nước, ông nghĩ là người Việt -- và riêng ông, phải trở về để
giúp phần xây dựng lại quê hương. Bao giờ về, và về như thế nào, tôi không biết, nhưng chúng ta
phải về ! Phạm Duy đã nói rõ như thế. Và những gì ông đang làm bằng âm nhạc là để chuẩn bị cho
sự trở về ấy.
Tôi giờ đã 72 tuổi, ngày nào đây tôi sẽ ra đi, tôi ước mong là được một cái gì, để lại một cái gì cho
lớp người đến sau. Ðiều mà Phạm Duy muốn để lại đó là ba bản trường ca Con Ðường Cái Quan,
Bầy Chim Bỏ Xứ và Mẹ Việt Nam vậy. Nghe Phạm Duy nói, tôi không khỏi có cảm tưởng đang
đọc đoạn mở đầu Ngục Trung Thư của Phan Bội Châu. Con chim sắp chết, tiếng kêu đau thương,
người ta sắp chết, lời nói ngay thẳng. Những lời tôi nói ra đây có ngay thẳng hay chăng, tôi đâu có
biết. Nhưng chỉ biết là lời nói của một người sắp chết thì có Phan Bội Châu, NGỤC TRUNG THƯ -Ðào Trinh Nhất dịch, VÌ NƯỚC tái bản 1983, trang 9.
Tôi không tin Phạm Duy sắp chết,bởi sau gần 25 năm nhìn thấy mặt ông lại, tôi thấy ông vẫn quắc
thước, linh hoạt, sắc bén và đầy sinh động. Không, Phạm Duy vẫn còn trẻ, quá trẻ nữa là khác để
có thể thành thật nghĩ rằng ''thất thập cổ lai hy''. Nhưng tôi tin và tôi hy vọng, tối hôm nay Phạm Duy
đã nói những lời ngay thẳng. Là chứng nhân của nửa thế kỷ lịch sử khổ đau, Phạm Duy không cần
phải nói khác sự thật nữa. Bởi nói khác đi là phủ nhận cái vốn đẹp nhất và quý nhất mà một người
nghệ sĩ có thể thu góp được bằng chính mồ hôi nước mắt của mình: kinh nghiệm khổ đau. Khổ đau
đã đánh gục, đã loại bỏ nhiều người khỏi vòng chiến. Ðã làm cho nhiều người ngã quỵ, bỏ cuộc,
thoái hóa. Phạm Duy thì không, và hình như Phạm Duy đang cố đánh gục đau khổ nữa, bằng Con
Ðường Cái Quan mà tôi được nghe, được thấy ông minh diễn hôm nay.
Tôi quả không biết Con Ðường Cái Quan được sáng tác năm nào, nhưng lần đầu tiên tôi được
thưởng thức kiệt tác này là năm 1964 ở Huế, và lần chót nghe lại là hai ngày trước khi dự buổi nói
chuyện của Phạm Duy tại chùa Phước Huệ. Buổi nói chuyện được dự định dành cho nhạc Thiền và
nhạc Ðạo, nhưng vì khung cảnh không cho phép, và mức hưởng ứng của người ái mộ quá cao nên
Phạm Duy không đặc biệt nói về nhạc Thiền, nhạc Ðạo nữa, mà nói đến nhạc đạo vào đời, đến với
đời. Cũng dễ hiểu thôi. Bởi đạo lìa xa đời, đạo không phải phục vụ đời thì đạo không còn chân
đứng. Ðời là điểm từ đó đạo bỏ đi, đời cũng là điểm nơi đó đạo quay về. Cho nên, với kẻ đã đạt đến
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''bất hoặc'', ''thuận nhi'' thì nhạc nào cũng là nhạc thiền, ngay cả những bản nhạc hô hào chém giết
khơi sâu hận thù, khích động chia rẽ... tương tự như những công án vốn bị xem là báng bổ, phạm
thượng nhất.
Có lẽ vì vậy mà Phạm Duy đã chuyển một cách tự nhiên từ đề tài nhạc thiền, nhạc đạo qua nhạc
yêu nước Con Ðường Cái Quan. Miền Nam từng có hai thiên tài xuất chúng về ca nhạc. Phạm
Duy và Trịnh Công Sơn. Trong các sáng tác của Trịnh Công Sơn, lời thường phải chở nhạc, cõng
nhạc chạy theo, bồng bế nhạc đuổi kịp ý nghĩa của ngôn từ. Cho nên, lời nhạc của Trịnh Công Sơn
rất dễ nhớ, dễ thuộc lòng. Phạm Duy thì hình như trái lại, nhạc thường phải đèo lời, mở đường cho
lời đi vào lòng người. Nơi nhạc Trịnh Công Sơn, lời làm cho bản nhạc trở thành bất tử, nơi nhạc
Phạm Duy, nhạc giúp cho lời vang danh. Tài dùng nhạc chở lời đó ai cũng có thể thấy được qua
Ngày Xưa Hoàng Thị, Kỷ Vật Cho Em, Thà Như Giọt Mưa, Trả Lại Em Yêu, Màu Tím Hoa
Sim...
Phạm Duy đã thú nhận với nhạc không lời nhiều khi ông đã nói được nhiều hơn là nhạc có lời. Cho
nên, khi không thể viết nhạc không lời, khi không nói được thì Phạm Duy đã mượn lời của kẻ khác
và làm cho những lời đó trở thành bất hủ. Con Ðường Cái Quan là một cố gắng nói bằng nhạc
trước tiên đó. Cho nên, trường ca Con Ðường Cái Quan trở thành một bản nhạc giao hưởng thay
thơ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Và Phạm Duy quả không lộng ngôn khi cho rằng nhạc
không lời nhiều khi đã giúp ông nói được nhiều hơn.
Nhạc giao hưởng thì cũng như một bức tranh lập thể hoặc tân ấn tượng. Ý nghĩa của bức tranh tùy
thuộc mức cảm nhận của người thưởng ngoạn hơn là ý nghĩa tiên khởi mà tác giả đã cố gởi vào
bức tranh. Hiểu theo nghĩa đó thì cái hay của bản nhạc giao hưởng Con Ðường Cái Quan đã
phong phú gấp nhiều lần hơn cái hay của trường ca cùng tên vậy. Ít nữa đó là kinh nghiệm của
riêng tôi khi nghe cuộn băng một mình và khi nghe Phạm Duy phơi bày những ý nghĩa khả hữu ông
đã mượn âm thanh để diễn đạt. Phạm Duy đã cho tôi ''thấy'' gió, thấy trăng, thấy cánh diều bay,
thấy núi cao, thác đổ, thấy tiếng chuông Linh Mụ, canh gà Thọ Xương, thấy nỗi niềm thất vọng
đắng cay của Huyền Trân, thấy đàn nai thấp thoáng trên đồng bằng Nam Bộ, thấy tình nghĩa chân
chất giữa người với người, giữa người với vật nơi miền đất màu mỡ cực Nam, thấy những con
rồng uốn khúc nghịch nước phù sa...
Nghe Phạm Duy minh giải và rồi nghe thấy những điều Phạm Duy muốn diễn đạt bằng âm thanh,
tôi không khỏi có cảm tưởng rất bất công là lời ca của Thái Thanh, Duy Khánh và các ca sĩ tài hoa
khác trong trường ca Con Ðường Cái Quan thật chẳng khác gì những lời phụ đề bất lực cho một
cuốn phim tuyệt tác. Cuộc nói chuyện để giới thiệu trường ca Con Ðường Cái Quan của Phạm
Duy quả đã nâng cao mức thưởng ngoạn nghệ thuật của riêng tôi. Bởi không được giáo dục để
thưởng thức -- và rồi cũng không có điều kiện để thưởng thức nhạc giao hưởng, nên mức độ
thưởng ngoạn của tôi thường chỉ giới hạn vào kỹ thuật trình tấu hơn là cái tài dùng nhạc để diễn đạt
của của chính tác giả.
Nhờ Phạm Duy qua buổi nói chuyện nầy mà tôi thưởng thức được cái tài dùng nhạc của chính ông.
Và nhờ đó mà tôi nghĩ rằng tôi ''thấy'' Phạm Duy rõ hơn... Viễn khách trên Con Ðường Cái Quan
đó đã thấy hết những điều đáng thấy chưa? Sông rộng, đèo cao, núi thẳm đã giúp người dân Việt
ngăn giặc và rồi cũng làm cho người Việt ngăn cách nhau. Bởi những núi thẳm kinh tế, những đèo
cao chính trị, những sông rộng hận thù oan khiên nghiệp chướng nhiều khi mạnh hơn chính người
Việt Nam. Khổ đau chồng chất từ đó...
Và cũng từ đó Phạm Duy trở thành một chứng nhân cay đắng để rồi đến bây giờ khi những người
cùng trạc tuổi đã rửa tay gác kiếm nghĩ chuyện trở về với chu luân vĩnh cửu thì Phạm Duy vẫn phải
lận đận ''ôm đàn tới giữa đời'' chuẩn bị cho ngày về cố quận trả xong cái nợ yêu nước, cái tình yêu
nhà của những kẻ sinh lầm thế kỷ của thế hệ trước như ông và thế hệ sau như chúng tôi.
Tôi không quen biết Phạm Duy, và chỉ thấy mặt ông một lần vào tháng 6 năm 1967, khi ông được
mời đến Trung Tâm Thanh Niên tham dự lễ tưởng niệm Hòa Thượng Quảng Ðức do sinh viên Phật
tử Sài Gòn tổ chức. Nhưng Phạm Duy là người tôi nghĩ đến nhiều những lần cảm thấy đắng cay
chua xót vì thế sự... Quả vậy, văn thơ, lịch sử, tưởng tượng... đã tạo nên tình yêu Hà Nội trong tôi.
Tôi muốn nhìn Hà Nội một lần cho biết, tận mắt, Nhà đồng ý cho tôi đi Hà Nội vào dịp nghỉ hè.
Nhưng niên học tàn, hè đến và giấc mộng Hà Nội của tôi cũng tàn theo. Chiến tranh chấm dứt, đất
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nước chia đôi. Hà Nội trở thành xa vời như sao Kim, sao Hỏa.
Ðất nước trở thành hai miền cách xa, lặng yên xung khắc. Tôi chưa đủ trí khôn để nhìn thấy rõ
những ngõ ngách hận thù nên ngây thơ hy vọng những xung khắc đó bất quá cũng như hoàn cảnh
của hai nhạc sĩ tôi mến chuộng, Văn Cao và Phạm Duy... Cả hai cùng tham gia kháng chiến. Rồi
Phạm Duy rời bỏ kháng chiến, cùng Nguyễn Ðức Quỳnh, Mai Lân vào Huế tìm đất sống trước khi
xuôi Nam. Biên giới quốc cộng giữa Văn Cao và Phạm Duy hình thành từ đó.
.......
Cũng năm 1954, khi bỏ Bắc xuôi Nam ấy, Phạm Duy làm bản Tình Ca khiến cho nhiều người rơi lệ.
Tôi nhớ rõ một câu trong bài hát: ''Người yêu thế giới đại đồng, Còn tôi ôm ấp ruộng đồng Việt
Nam.''
Khi bài hát được in ra dưới thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, câu đó hình như đã bị kiểm duyệt thành ''người
yêu thế giới mịt mùng''. Thế giới mịt mùng thì có gì đáng yêu! Nhưng ý thức hệ là ý thức hệ. Và ý
thức hệ của chính quyền miền Nam lúc đó thì chỉ muốn nhìn thấy những người cộng sản tay sai
của đế quốc đỏ chứ không phải những người cộng sản yêu thế giới đại đồng. Dù ý thức được hố
sâu ý thức hệ đó, Phạm Duy vẫn mong ''làm sao chắp cánh chim ngàn, nhìn Trung Nam Bắc kết
đoàn mến nhau...''
Tất cả những người Việt sinh ra trong tiếng đạn bom, lớn lên trong tiếng bom đạn, đã làm mồi cho
đạn bom ăn một phần hay toàn thân cốt nhục, đã thoát nạn sống còn cho đến hôm nay nhờ bom
đạn tha... tất cả đều có câu trả lời cho những câu hỏi ấy. Nhưng trả lời cách nào cho Con Ðường
Cái Quan không còn là ''con phố buồn hiu'' của những bà mẹ Gio Linh tương lai, trả lời cách nào
cho Con Ðường Cái Quan không còn là ''đại lộ kinh hoàng'' cho những cô những cậu bé con ra đời
khi đất nước đã im tiếng đạn bom nhưng hòa bình an lạc vẫn mờ xa như đường chân trời...?
Không hiểu Phạm Duy có ưu tư về điều đó không khi ông bảo chỉ có tôn giáo và nghệ thuật là đủ
khả năng hàn gắn lại lòng người và đất nước? Không hiểu Phạm Duy ưu tư đến mức nào về điều
đó khi ông phăng tay gạt hết 997 (?) bài ca ông đã làm trong hơn 50 năm làm kiếp nhân chứng khổ
đau của lịch sử, gạt hết để chỉ giữ lại ba bài trường ca Con Ðường Cái Quan, Bầy Chim Bỏ Xứ và
Mẹ Việt Nam? Phản ứng thái quá của những nạn nhân của lịch sử là hăm hở biến lịch sử thành
nạn nhân.
Một số không ít những bản nhạc của Phạm Duy đã có một chỗ đứng vững vàng trong lịch sử văn
học nghệ thuật của dân tộc. Tình Ca, Về Miền Trung, Chiều Về Trên Sông, Nghìn Trùng Xa
Cách... là những ví dụ. Phạm Duy đã bị lịch sử lợi dụng. Một sự bất công nghiệp chướng. Lịch sử
mù lòa nhưng lịch sử cũng sàng sẩy những sạn cát, những tấm vụn, những mạt trấu để giữ lại
những hạt gạo tròn làm bữa cơm ngon lành đủ nuôi con người, đủ nuôi dân tộc qua những cơn
ngặt nghèo, tao loạn, đói kém, khủng hoảng, bế tắc... Cái sàng gạo đã lọt vào tay những phù thủy ý
thức hệ và các đồ đệ của họ nên đất nước mới ra cơ sự hôm nay. Marx đã hăm he đóng cửa lịch
sử khi triệt hạ xong tư bản, Nakayama cũng lơn tơn hạ màn lịch sử khi bức tường Bá Linh sụp đổ.
Cả hai đã quên rằng lịch sử không chỉ là lịch sử ý thức hệ và cuồng vọng của cả hai cũng chính là
lịch sử nữa.
Tôn giáo và nghệ thuật không cướp quyền lịch sử. Tôn giáo và nghệ thuật chỉ hóa giải những
cuồng vọng lịch sử, tạo những nhịp cầu chuyển hóa cho hận thù thành yêu thương, ngộ nhận thành
thông cảm, tác hại thành xây dựng, xa cách thành cận kề. Tôn giáo có thể là khởi điểm nguy hại
của lịch sử, cũng như nghệ thuật có thể là đồng lõa tồi tệ của ý thức hệ. Nhưng tôn giáo cũng có
thể là cái thắng của lịch sử, cũng như nghệ thuật cũng có thể là kẻ thức tỉnh những mê mờ cuồng
vọng của ý thức hệ bất cứ màu sắc nào. Phải chăng với ý nghĩa đó mà Phạm Duy đã nghĩ rằng tôn
giáo và nghệ thuật phải giữ vai trò tích cực trong việc tái dựng quê hương đổ nát cùng quẫn?
Sydney, 1992
Hoàng Nguyên Nhuận
(báo PHẬT GIÁO VIỆT NAM số 80, tháng 4-1992)
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Thụy Khuê

Con Ðường Cái Quan

Không ai có thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông - từ Héraclite - bởi vì tuy cùng dòng nhưng
nước đã khác ''toujours les mêmes, d'autres et d'autres eaux toujours surviennent'' cho nên ''cùng
khác'' đã có trong nhau như thể ''nghìn thu anh là đã em rồi''. Mỗi tác phẩm nghệ thuật, mỗi bài ca,
không ai được nghe hai lần: đó là một hạnh phúc. Hạnh phúc trong sự đổi thay, hồi sinh và nẩy sinh
của nghệ thuật. Con Ðường Cái Quan cũng vậy. Phạm Duy sáng tác Con Ðường Cái Quan
những năm 54-60, trong hoài ước thống nhất Ðất Nước. Trải dài 60-75: 15 năm chiến tranh, rồi 7591: 16 năm hòa bình; biết bao lần chúng ta đã nghe Con Ðường Cái Quan qua những giọng hát
điêu luyện nhất của Tân Nhạc Việt Nam như Thái Thanh, Kim Tước, Minh Trang... và có lần nào
nghe giống lần nào ? Bởi cùng dòng nhạc ấy, những âm ba rung động mỗi lần mỗi khác, theo giọng
hát, tùy thời điểm, hoàn cảnh và cảm quan của người hát và người nghe: ở đó và do đó có hạnh
phúc.
Con Ðường Cái Quan là một cuộc hành trình lớn và dài trong âm nhạc, trong dân ca, trên đường
đi xuyên qua lịch sử và địa lý đất nước, đem âm hưởng gieo vào lòng người. Mở cuộc hành trình,
người lữ hành tay đàn quẩy nhạc xuôi Nam qua lời hát ví đong đưa của cô gái miền Bắc dựa trên
tam liên âm (triton) Ré-La-Fa (1): Hỡi anh đi đường cái quan - Dừng chân đứng lại... Dừng chân
đứng lại...
Và nhạc ở đây đã bị giọng Sirène quyến rũ cũng lần khân trong giây phút rồi mới chuyển sang tam
liên âm Ré-Sol-Si theo âm hưởng Tây phương: Cho em đây than (2) đôi lời - Ði đâu mà vội mấy
anh ơi ?
Nhạc và khách băng qua Ðồng Ðăng thăm nàng Tô Thị, bắt điệu ru con miền Bắc rồi trôi theo điệu
hát lượn tới sông Thương đáp đò lặng lờ xuôi về Hà Nội. Lữ khách vào Trung vật vờ trong gió trong
sương với âm hưởng ngũ cung phỏng theo Lý Con Sáo. Ðất Thần Kinh lôi cuốn, mê hoặc du khách
Ðiệu Nam Hơi Ai và tới tuyệt khúc ''Nước Non Ngàn Dặm Ra Ði'' khách đã đi vào sử xưa với tiếng
lòng Huyền Trân vọng lên ai oán:
... Bằng hồn trinh nữ mơ màng
Bằng tình say đắm ơi chàng
Ước nuôi dân hòa bình trong ái ân...
rồi trở lại sử nay với những tang thương xâu xé:
Tàn cả tình yêu
Vì hận còn gieo
Ðất nước cháy theo với ngọn lửa thiêu...
Vào miền Nam, nhịp bước lữ hành vui hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, với những ca khúc ấp ủ Ðiệu
Nam Hơi Oán và kết thúc bằng những hành khúc có âm hưởng Tây phương như để chào đón buổi
bình minh của Dân Tộc: Bắc Nam Trung nhất một nhà. Người nghe - phần đông tuy không thông
hiểu nhạc lý - cũng tìm được âm hưởng Ðất Nước, tìm thấy Việt Nam qua cuộc hành trình bốn
mươi phút bằng âm thanh, theo lời Phạm Văn Kỳ Thanh. Bởi vì âm giai ngũ cung - đã có sẵn trong
huyết quản chúng ta, như lời Phạm Duy - được Phạm Duy dùng như chất liệu tạo hồn Dân Tộc. Do
đó, Con Ðường Cái Quan thu hút, quyến rũ, gần gũi như đã có trong ta tự bao giờ. Une chanson
est une petite fête de mots et de notes theo Brassens, mỗi bài ca là một cuộc liên hoan nhỏ giữa từ
và nhạc.
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Ngày nay, Phạm Duy bỏ từ, trình diện Con Ðường Cái Quan dưới dạng thức nhạc giao hưởng do
Duy Cường hòa âm - một tác phẩm mới - mà thần cảm của Cha và Con đã gieo vào lòng cung bậc.
Hỏi anh : '' Tại sao không lời ? ''. Phạm Duy trả lời : '' Bây giờ còn cần gì lời, vô ngôn rồi ! '' Vô ngôn
rồi. Thâm thúy, người nghệ sĩ tóc bạc trắng. Tại sao vô ngôn? Vô ngôn là... khỏi nói ? Vô ngôn là
không lời nào diễn tả cho cùng ? Vô ngôn là giữa người Việt và người Việt, ngôn ngữ đã thất bại,
không còn tác dụng thông cảm và biểu cảm ? Hay vô ngôn là mở cửa đến vô cùng, để nhạc thay
lời, đàm thoại trực tiếp với con người về con người ? Dù sao chăng nữa và dù ở một bến bờ tuyệt
vọng nào đó, Phạm Duy cũng tìm được hướng lạc quan để dẫn chúng ta đi lên bằng nhạc của anh,
bằng âm hưởng quê hương trong nghệ thuật như tiếng gọi âm thầm (en sourdine) trong vô thức,
mỗi lần tiếng nhạc trổi lên, như một ký hiệu chung nhất và duy nhất mời gọi những cái khác cùng
giao hòa với nhau, cùng chảy trong nhau, trong cùng dòng - dòng sông, dòng nhạc hay dòng giống
- cũng giống nhau thôi.
Thụy Khuê
Paris, Xuân Nhâm Thân
-----------------------------------------CHÚ THÍCH:
(1) Những giải thích về nhạc lý trong bài này dựa theo ''Một vài cảm xúc âm nhạc qua trường ca Con Ðường
Cái Quan của Phạm Duy'' của Phạm Văn Kỳ Thanh in trên Hợp Lưu số 2 và Văn Uyển bộ mới số 1.
(2) Sau này Phạm Duy đổi thành: cho em đây han đôi lời, han có nghĩa là hỏi han.

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Lưu Kim Chi

Con Ðường Cái Quan
Nhạc Giao Hòa
Nhạc sĩ Phạm Duy đã tâm sự với một cử tọa trên trăm người đến nghe nhạc hòa tấu Con Ðường
Cái Quan do ông và con trai là Phạm Duy Cường hòa âm và thực hiện vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Bảy,
12 tháng Mười, 1991 tại phòng Sinh Hoạt Thế Kỷ, rằng: Trường Ca Con Ðường Cái Quan ra đời
năm đó đã là thái độ chống đối sự chia cắt đất nước sau Hiệp Ðịnh Genève, thì hôm nay, mùa Thu
năm 1991, sự tái sinh của Trường ca này một hoài bão của người nhạc sĩ họ Phạm trong nỗ lực
thống nhất lòng người. Bối cảnh chính trị quốc tế với sự sụp đổ của bức tường ô nhục Bá Linh năm
1990 và gần đây nhất, cuộc chính biến xảy ra ở Nga Xô, đã là những động lực thúc đẩy ông trong
việc tái phát hành Trường ca này. Theo ông, Trường ca Con Ðường Cái Quan là cuộc hành trình
của một người lữ khách trên con đường xuyên Việt, đi vào quê hương đi trong lịch sử và lòng dân,
và đã nối liền được lòng người và đất nước.

Cuộc Hành Trình Xuyên Việt

Trường ca Con Ðường Cái Quan gồm có ba phần: Phần thứ nhất: Từ Miền Bắc; mang tính cách
hào hùng của miền Quê Cha Ðất Tổ. Phần thứ nhì: Qua Miền Trung, với tình yêu chứa chan niềm
xót xa. Phần thứ ba: Vào Miền Nam, tỏ sự vui mừng của con người đã hoàn thành nướcViệt. Cũng
theo nhạc sĩ Phạm Duy, trước đây tác giả bị hạn chế lời ca nên không diễn tả được sự hối hả hay
sự cô đơn của người lữ khách xuyên Việt, hoặc không phô bày được cảnh trí hai bên con đường
thiên lý như cảnh đập lúa giã gạo, cảnh nhà sàn bên đường v.v..., thì con trai Duy Cường dùng
nhạc thuần túy để diễn tả tâm tình của người lữ khách qua bước chân xuyên Việt, cùng gây ấn
tượng cho người nghe về âm sắc và màu sắc của xứ sở qua sự khác biệt phong phú của ba miền.
Nhạc sĩ Phạm Duy khẳng định rằng ông đã dùng một số quy luật thống nhất cho người lữ khách
xuyên Việt trong trường ca này. Các quy luật đó như sau: Về không gian: ba miền Bắc, Trung và
Nam. Về thời gian: chỉ có 3 ngày, 3 đêm, ra đi từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi trăng lên. Về
phương tiện: người lữ khách đi bằng chân, với những bước chân khi hối hả, khi thong thả..Và bây
giờ, nhạc sĩ Phạm Duy, với sự trợ giúp đắc lực của con trai Duy Cường mời chúng ta lên đường,
theo dõi bước chân của người lữ khách xuyên Việt.
Trong phần mở đầu, người lữ khách từ giã miền Quê Cha Ðất Tổ vào một buổi sáng bình minh, có
hình ảnh con cò bay lả, bay la, có tiếng hò vu vơ của một cô thôn nữ Bắc, hỡi anh đi đường cái
quan làm xao xuyến lòng người lữ khách. Và người lữ khách cất bước lên đường, bước chân hăm
hở, bước chân rộn rã đầy sức sống, để lại sau lưng một hình ảnh da diết thảm thiết của nàng Tô
Thị ngàn năm vẫn đợi người ở đầu nguồn, và lời nhắn nhủ của nàng khuyên người đi đừng có trở
về, để nàng mãi mãi làm người vọng phu. Ngưỡi lữ khách từ biệt miền Thượng Du, với rừng sâu
núi thẳm, với nhà sàn lên đường vắng để bước chân lùi lũi và lẻ loi của người nói lên tâm trạng cô
đơn của người độc hành trên con đường rừng núi đầy bất trắc và hiểm nguy này, để lại sau bước
chân anh tâm tình người miền núi và dòng suối lẻ loi.
Người lữ khách về đến miền Trung Du, bước chân chợt phấn khởi lên, khi có thêm bạn đường ở
ngoài bến đò hay trong quán nước,và lòng chợt lâng lâng xúc động với chút tình quyến luyến nhẹ
nhàng của cô lái đò khi xưa người lữ khách qua sông Thương. Bước chân hối hả của anh chợt
chậm lại, chợt rưng rưng nghẹn ngào đi xuyên qua Thủ đô miền Bắc, Thăng Long thành ngày xưa,
bây giờ là Hà Nội ba mươi sáu phố phường, thành phố lịch sử đã chứng kiến bao dâu bể đổi thay.
Bước chân đơn lẻ của người lữ khách xa dần thành phố cũ, xa dần, xa dần. Trong phần thứ hai,
người lữ khách vào đến miền Trung, miền của miếu đền, cung điện, của nghi lễ triều đình, của chùa
chiền cổ kính, bước chân rộn rã của người như vang lên sự vui mừng trước sự đón tiếp nghịch
ngợm của một lũ trẻ hồn nhiên, lẫn trong tiếng ru con của một bà mẹ Huế vừa an ủi vừa thúc giục
người lữ khách tiếp tục sứ mạng nối lại nhịp cầu, lồng vào đó tiếng hò giã gạo vang lên trong thôn
xóm nhân lúc ngày mùa. Bước chân rộn rã của người lữ khách chợt chậm lại khi đi qua những
Tháp Hời. Ðâu đây vẫn còn vang nhẹ lại những bước chân lặng lẽ của nàng Công Chúa Huyền
Trân, bước đi vào lòng người, bước đi vào lòng muôn dân. Con đường thiên lý xa vời năm xưa
nàng Huyền Trân đã đi qua, với ước vọng mang hòa bình cho muôn dân, dù sao cũng không dài
bằng con đường đi vào lòng người mà người lữ khách giờ đây đang nối tiếp công việc đó. Người lữ
khách như cảm thông được tiếng thở dài của nàng Huyền Trân, mối tình nhẹ như tơ..., khi mối tình
của nàng cũng như đất nước... cháy theo với ngọn lửa thiêu, ngọn lửa chiến tranh. Người lữ khách
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lại tiếp tục lên đường, lại vội vã ra đi trong sớm tinh mơ, văng vẳng giọng hò của một cô gái Huế
bên sông Hương, trong hồi chuông thúc giục của chùa Thiên Mụ. Và rồi vượt đèo Hải Vân, vượt
đèo Cù Mông, xa dần quê nghèo, ruộng nghèo, xa dần cồn cát, để núi cao ngơ ngác trông theo
bóng người đi mà bước chân vẫn chưa thấy mỏi, lòng vẫn còn say sưa giấc mộng phiêu du.
Trong phần thứ ba, cũng là phần kết của Trường ca Con Ðường Cái Quan, lữ khách vào đến miền
Nam. Lòng người lữ khách ngây ngất với miền nắng gió chan hòa thơm mùi đất phù sa, với sông
nước, đồng lầy, rừng chàm và muỗi mòng... và nhất là gặp cô gái miền Nam có mái tóc xuề xòa, có
khóe mắt thật thà, yên lành như một giấc mơ. Cô gái miền Nam đã tỏ tình với người lữ khách một
cách hồn nhiên chất phác và mộc mạc như đồng lúa phì nhiêu, như bức tranh màu xanh lúa mạ đầy
sức sống của miền Nam.
Người lữ khách đã tìm được lương duyên ở cảnh và ở người, và hai vợ chồng son cỡi sóng Cửu
Long Giang về miền Hậu Giang sinh sống. Người lữ khách ngây ngất trước cảnh sông nước bao la,
uốn quanh như chín con rồng ôm chặt đứa con Việt Nam, lâng lâng với tiếng sóng nương vỗ triền
miên như tiếng ru hiền hòa mẹ hiền vỗ về trìu mến đứa con. Người lữ khách đã làm xong sứ mệnh,
chuyến đi đã đến chỗ dừng cuối con đường xuyên Việt, nơi đây có cái cối, cái chày, có bờ ao, ôm
ấp nuôi nấng đàn con Việt Nam, và cũng nơi đây vang lên tiếng cám ơn cuộc đời của đôi vợ chồng
trẻ. Hạnh phúc của họ đơm hoa, chan hòa, reo vui, nhảy múa, êm đềm, đằm thắm, trải dài vô tận
trong không gian và thời gian cũng thể như nỗi ước mong của tác giả sẽ có một ngày con đường
cái quan hết ranh giới để người được mãi mãi đi trong cuộc đời và trong tình người, trong nỗ lực
thống nhất lòng người. Con Ðường Cái Quan 1991 - Nhạc Giao Hòa.
Theo sự dẫn giải của nhạc sĩ Phạm Duy thì nhờ phương tiện máy điện toán và những chương trình
nhạc điện tử (music sequencer software), nhạc phẩm Con Ðường Cái Quan được trình tấu dưới
hình thức hòa tấu và giao hưởng, gọi tắt là giao hòa, là một sử dụng khéo léo âm thanh, âm sắc
của ba loại nhạc accoustic, nhạc ethnic, nhạc electronic và vài đặc điểm của nhạc new age như
tiếng gió, tiếng lửa cháy, tiếng nước chảy... để diễn tả, gợi cảm và gây ấn tượng cho người nghe về
những âm sắc của xứ sở. Xuyên qua suốt chương trình nhạc hòa tấu, ngoài các nhạc khí quen
thuộc như violin dùng để diễn tả lời ru tâm sự của nàng Tô Thị; tiếng sáo diễn tả niềm cô đơn cao
tột của người lữ khách trong đoạn leo núi ở miền Thượng Du Bắc Việt, tiếng đàn harp và tiếng đàn
bass diễn tả bước chân lùi lũi và thôi thúc của lữ khách, còn có sự góp mặt của nhịp trống như
trống ếch và tiếng kèn đám giống như kèn sarinai của người Chàm để tiễn khách về quê hương xứ
Hời; tiếng chuông, tiếng khánh, tiếng mõ của nhạc triều và nhạc lễ. đoạn lữ khách vào đến Trung;
tiếng đàn Yan Ching - tam thập lục - nói lên sự bất trắc ở những vùng nổi tiếng nguy hiểm như
truông nhà Hồ, phá Tam Giang..., tiếng đàn koto Nhật Bản để diễn tả tâm trạng của nàng Huyền
Trân; tiếng đàn Santur - cũng là một thứ tam thập lục huyền cầm - để mô tả đoạn đường khúc
khuỷu khi lữ khách xa quê nghèo ruộng nghèo, vượt đèo Hải Vân tiến vào Nam; vì không quên kể
thêm tiếng đàn monochord - tức là đàn độc huyền - để diễn tả tâm tình mộc mạc của cô gái miền
Nam: Ði đâu cho thiếp theo cùng Ðói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam...

Còn Một Chút Gì...

Trong phần kết luận của đêm nghe nhạc hòa tấu, nhạc sĩ Phạm Duy, người nhạc sĩ của Nghìn Lời
Ca - mà tất cả đều có dính dáng đến đời sống và quê hương xứ sở Việt Nam, và cũng là tác giả
của ba tập hồi ký đã xuất bản, mà theo sự nhận xét của nhà báo Lê Ðình Ðiểu rằng mỗi tập hồi ký
là ''một kho tàng cho chúng ta đào bới các bảo vật trong lịch sử và nền âm nhạc Việt Nam vì các
nhận xét sâu sắc và sự ghi nhớ trung thực các biến cố lịch sử của tác giả'', đã khẳng khái xác nhận
các cuốn hồi ký chỉ là thái độ chính trị của ông, không phải hoài bão tìm một chỗ đứng trên văn đàn,
và việc cho tái phát hành trường ca Con Ðường Cái Quan là tấm lòng của ông gửi lại giới trẻ Việt
Nam xem như một chút gì trao truyền lại.
Lưu Kim Chi
Báo Người Việt số 2230 ngày 20 tháng 10,

Trở Về Trường Ca
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Phạm Duy

Viết Về Con Ðường Cái Quan
(trích Hồi Ký III)

Trong thời thịnh trị của họ Ngô, ngoài anh Quỳnh ra, tôi có Võ Ðức Diên là người giúp tôi rất nhiều.
Là công chức cao cấp của Nha Kiến Thiết, vì được lòng ông bà Ngô Ðình Nhu trong việc trang
hoàng các dinh thự lớn (...) nên khi anh vận động ông Nhu để làm một tập san và mở một phòng trà
thì anh được thoả mãn ngay. Tờ báo được đặt tên là Sáng Dội Miền Nam. Tôi được anh Diên mời
cộng tác...
..........
Ðây là lúc tôi muốn hoàn tất trường ca Con Ðường Cái Quan. Khi tôi ngỏ lời được giúp đỡ để có
thể đi từ Saigon ra Quảng Trị, lấy cảm hứng soạn nốt phần còn lại của trường ca thì anh Diên đồng
ý ngay. Và anh cùng đi với tôi, còn kéo thêm 5 người đi theo nữa. Thế là có ngay một chuyến đi
xuyên Việt của bẩy ''lữ khách''.
........
Lần đi đường thiên lý này có vẻ thú vị hơn những lần trước. Tôi không còn là lữ khách lầm lũi trong
thời nô lệ hay hấp tấp trong thời chiến tranh. Hai xe hơi đưa chúng tôi đi ven bờ biển Thái Bình,
vượt qua những nơi đầy ắp kỷ niệm như Phan Thiết sáng sủa, Nha Trang ấm áp, Qui Nhơn lộng
gió, Ðà Nẵng ồn ào, Huế thơ mộng và Quảng Trị cằn khô. Khi ghé Quảng Ngãi, Hồng Vân (nữ ca
sĩ ) lúc đó còn bé tí teo, leo lên bờ tường khách sạn, ngồi rình xem mặt Phạm Duy. Chúng tôi có
những giây phút trầm ngâm trước cảnh tượng hùng vĩ của Ðèo Cả, Ðèo Hải Vân và cũng không
quên nhào xuống biển để tắm táp và kỳ cọ ở bãi Lăng Cô. Bản Con Ðường Cái Quan -- soạn xong
phần đầu ở Paris năm 54 để phản đối ngay lập tức sự chia cắt đất nước -- sau sáu năm bỏ dở, bây
giờ nhờ chuyến đi rất thanh bình này, được hoàn tất nhanh chóng. Trong khung cảnh trời cao biển
rộng đường dài, trong hoàn cảnh chung của nước Việt trong thời kỳ đầu của nền độc lập, trong
niềm hạnh phúc được tự do sáng tác của riêng mình... tôi có nhiều hứng khởi để diễn tả con đường
mạch máu của đất nước và tấm lòng khao khát thống nhất của người dân Việt. Những ca khúc
mạnh mẽ trong phần MIỀN BẮC diễn tả sự hào hùng của người đi khai sơn phá thạch.
Trong phần MIỀN TRUNG, ca khúc trở nên ngọt ngào, đôi khi xót xa như bước chân Huyền Trân
Công Chúa. Phần MIỀN NAM rất hoan lạc vì đó là những bước chân thành đạt của lữ khách để
cùng toàn dân hoàn thành nước Việt.
........
Sau khi hoàn thành, Con Ðường Cái Quan được đăng trên báo Sáng Dội Miền Nam rồi được trình
diễn tại quán ANH VŨ (. . . . .) Sau đó, qua ông Ngô Trọng Hiếu, trường ca còn có một ngân sách
để tái lập giàn nhạc hoà tấu và mời nhạc sĩ người Ðức Otto Soellner làm hoà âm phối khí. Có thêm
những buổi trình diễn tại Saigon, Dalat, Nha Trang. Tất cả những giọng hát tốt nhất của Saigon
được huy động để đi trình diễn trường ca này. Vào năm 1960 này, Tân Nhạc ở miền Nam đã phát
triển toàn diện. Ðã có khá nhiều xu hướng như :
* xu hướng nhạc theo trường phái cổ điển Tây Phương;
* xu hướng nhạc khiêu vũ;
* xu hướng nhạc hài hước;
* xu hướng nhạc của các tôn giáo;
* xu hướng nhạc tình;
* xu hướng nhạc dân ca.
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Với trường ca Con Ðường Cái Quan, tôi tiếp nối dòng nhạc xưng tụng quê hương của tôi với một
tầm vóc lớn hơn, giống như Văn Cao đã làm trong kháng chiến với bản Trường Ca Sông Lô. Sau
tôi, Hoàng Thi Thơ cũng soạn một trường ca nhan đề Ngày Trọng Ðại để xưng tụng chế độ Cộng
Hoà do Ngô Tổng Thống lãnh đạo. Trường ca Con Ðường Cái Quan là một bài hát lên đường.
Trước đây, tôi đã chủ trương xưng tụng những cuộc lên đường rồi. Hoặc lên đường tâm tưởng như
Lữ Hành, Viễn Du. Hoặc bước đi trên những nẻo đường kháng chiến như Khởi Hành, Ðường Về
Quê. Rồi còn phải đi trên con đường tình ái rất ướt át của mình nữa, với những bài dìu nhau đi trên
phố vắng hay Ðường Em Ði. Ði thêm trong mộng mị với Mộng Du...
Trường ca Con Ðường Cái Quan có tới ba, bốn cuộc lên đường gom lại, vì lữ khách bây giờ đi
trên con đường quê hương gấm vóc, đi trong lịch sử kiên cường, đi trong tình yêu, còn đi cả trong
lòng của nhân dân nữa. Về hình thức, qua trường ca này, loại dân ca cải tiến được tôi phát triển lên
mức độ cao nhất. Trường ca gồm 19 đoản khúc, đại đa số bài nằm trong nhạc ngũ cung, có thêm
nhạc thuật chuyển hệ khiến cho giai điệu được phong phú. Nhạc sĩ người Ðức Otto Soellner, khi
soạn hoà âm phối khí cho bản trường ca, nói rằng: có những đoạn trong trường ca giống như nhạc
của Johann Sebastian Bach.
Nhạc học gia người Gia Nã Ðại Georges Etienne Gauthier, vì hiểu biết nhạc dân ca Việt Nam hơn,
qua một bài viết đăng trên báo BÁCH KHOA vào năm 1970, cho rằng trường ca này dung hợp
được tinh túy của cả hai loại nhạc Ðông Phương và Tây Phương. Khá nhiều người có uy tín trong
giới nghệ sĩ như Trần Văn Khê, Nguyễn Ðình Toàn, vì có lòng yêu nên đánh giá cao tác phẩm dài
hơi của tôi.
Và mỗi lần có đảo chính ở Saigon, trong khi nhân viên của Ðài chờ người làm chủ tình thế tới tiếp
thu cơ quan truyền thông quan trọng này thì bản trường ca được phát thanh suốt ngày khiến cho nó
được phổ biến rất mạnh mẽ trong dân chúng. Ngoài ra, còn có nhiều sinh viên ở nhiều nơi đã dựng
tác phẩm này thành một hoạt cảnh, đúng như lời tôi ghi trong đoạn giới thiệu. Tôi xin trân trọng cám
ơn tất cả những người hữu danh và vô danh kể ra trên đây.
Tôi còn muốn nói thêm một điều : Trong bản trường ca, khi đi tới cuối con đường xuyên Việt rồi,
ước vọng của lữ khách là có ngày đường tan ranh giới để lữ khách được đi xa hơn nữa trên con
đường dài của tình yêu, ở nơi thế giới xa xôi, và trong lòng dân chúng muôn nơi... Sau ngày 30
tháng 4 năm 1975, gia đình tôi và một số rất lớn đồng hương đã thực hiện được ước vọng đó ! Xin
cám ơn cuộc đời !

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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2. Viết Về Trường Ca Mẹ Việt Nam
z

Tam Ích : Nhân Ðọc Mẹ Việt Nam của Phạm Duy

z

Doãn Quốc Sĩ : Nghĩa Mẹ Tình Mẹ

z

Georges Etienne Gauthier : Mẹ Việt Nam

z

Ðặng Tiến : Mẹ Việt Nam Trong Nhạc Phạm Duy

z

Thi Vũ : Viết Về Mẹ Việt Nam

z

Xuân Vũ : Mẹ Việt Nam

z

Phạm Quang Tuấn : Me Vietnam : An Introduction

z

Phạm Duy : Mẹ Việt Nam

z

Phan Uyển Nghi : Mẹ Ðón Cha Về
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Tam Ích *

Nhân Ðọc ''Mẹ Việt Nam'' của Phạm Duy
Nhạc và Thơ - Nhạc Trong Thơ
Nhạc Tính và Dân Tộc Tính Trong Thi Ca Việt Nam
(đăng trong THIỆN MỸ, số 20, ngày 3-4-65)

(Bài này viết để kính tặng hương hồn Mẹ tôi, một bà mẹ đã sống
trong đau thương, đã chết trong đau thương trên đất ''Mẹ Việt Nam'').

Xưa kia, gần hết khoảng giữa tiền bán thế kỷ hai mươi, dân tộc Việt Nam - nói cho đúng là thanh
thiếu niên tiểu tư sản - phải ''thưởng thức'' nhiều bài ca gọi là ''ca cải cách'' do những nữ ca sĩ như
cô Ái Liên hát, nghe thật... như bị mắng vào thính giác. Cũng may là chuyện gì rồi cũng có ngày
chấm dứt : năm 1946 là năm tổng khởi nghĩa mà cũng là năm dân tộc Việt Nam khâm liệm những
''hoang thai'' của âm thanh ấy - và đồng thời đi tìm một nền thi ca dân tộc cho chính mình. Thật
không may, có một số hoang thai văn hóa chết đi thì lại có một hoang thai văn hóa khác ra đời: tại
chỗ này, cái năm 1946 khai sinh ra một bài quốc ca bắt đầu bằng mấy câu:
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên...
Làm đau đớn thính giác thiên hạ một phen nữa. Thật quả tình, tôi không... giận gì cái chính quyền
đã làm việc ấy, tôi chỉ ngạc nhiên cho cái người nào đề nghị lấy những câu thơ như vậy làm... quốc
ca mà thôi. Rồi việc ấy cũng... qua đi, chỉ để lại dư âm kỷ niệm... mệt ơi là mệt. Ðặt vấn đề lên bình
diện dân tộc với tất cả kích thước bề rộng và bề sâu của nó, thì sau thời đó, trí thức Việt Nam tại
đây hãy hạn chế tại đất miền Nam này vẫn cầu nguyện cho có một nền thi ca dân tộc.
Năm 1952 là năm một số anh em chúng tôi được phóng thích sau khi bị tù quản thúc mỗi người mỗi
nơi và mỗi người mấy năm trời, trở về Saigon, đi nghe âm nhạc và thi ca trong những buổi nhạc hội
tân nhạc, bỗng nhiên - nói bỗng nhiên vì chúng tôi ở tù cũng như ở trong cái hũ thì còn nghe biết gì
- bỗng nhiên tôi được nghe nhiều ca sĩ ca một số bài ca rất dân tộc tính cả lời và nhạc - của Phạm
Duy. Tôi mừng quá, tự mình nói với chính mình: đây rồi thi ca dân tộc đây rồi, một kỷ nguyên mới
bắt đầu từ đây chăng ? Lòng nghĩ vậy và lòng cầu nguyện. Nói cầu nguyện là bắt chước đấy: trước
thế chiến thứ hai, tại Hà Nội, nhà văn Trương Tửu đã viết một bài nhan đề là: Tôi Thắp Hương
Cầu Nguyện Cho Có Một Nền Văn Học Mới - ý Trương Tửu muốn nói là Trương Tửu mong cho
có một nền văn chương mới để thay nền văn chương mà anh cho là phản ảnh của giai cấp trưởng
giả, đài các nhảm, sa đọa và thụ động, gồm có những ông tham bà huyện và những ông đốc bà
phán... là văn chương Tự Lực Văn Ðoàn...
Chăng riêng gì tôi cầu nguyện - trí thức giới và văn nghệ giới gọi là có một mẩu thiện chí - một mẩu
thôi - cũng mong cho có một nền thi ca dân tộc. Tôi bắt đầu bằng tìm đọc nhạc và lời của Phạm
Duy. Và tôi có một ý tưởng sau này mà tôi có thời gian để thử thách, để kiểm soát - nói nôm na là
để coi có thực không, có thực không hay chỉ là một thứ hứng bị dồn ép của thính giác và của đòi hỏi
của thông minh: là Phạm Duy là một nhà soạn nhạc và lời của nền thi ca dân tộc. Xin thú thật là tôi
chẳng hiểu gì về ''văn phạm'' của âm thanh, nghĩa là của nhạc cả: tôi đang dùng thính giác để nghe
nhạc Phạm Duy, để thẩm... âm, cũng như tất cả những người không biết làm nhạc nhưng biết nghe
nhạc - biết là hay dở, biết là ủy mị hay hùng tráng... biết là nhạc của con cháu Rồng và Tiên hay
nhạc của một thổ dân xa xôi lắm lắm nào... và dùng cái mẩu thông minh nhỏ của mình cộng với tất
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cả những thành tố của thẩm mỹ quan trọng cá nhân mình, để thẩm lời - tức là thơ Duy, nếu là thơ.
Vì ca là gì, nếu không phải là thơ phối hợp với nhạc.
Nhưng trước hết, dân tộc tính là gì đã ? Vấn đề dân tộc tính cũng rắc tối lắm đấy !

Dân Tộc Tính

Dân tộc tính là một thực thể rất phức tạp gồm có cả một vạn thành tố trừu tượng: trong thời gian tức là sử dân tộc: trong không gian - tức là trên mọi nẻo đường đất nước ''Mẹ Việt Nam'' nuôi
dưỡng ''đứa con'' dân tộc ra đời, trưởng thành, lớn lên, có mặt giữa... thiên hạ, với thiên hạ, cùng
thiên hạ ngồi giường cao chiếu cả... biết ăn, biết nói, biết dơ tay đòi ăn nói... cho ra hồn...
Rất có thể là nó cụ thể và dầy như một khối: thính giác nghe ngay, thị giác thấy ngay, vị giác nếm
được, thị hiếu đón được... Rất có thể là nó chỉ là một tiềm thể có dung tích lớn: nó ẩn, vô hình, trừu
tượng - giác thứ sáu, thứ bảy, thứ tám nhận nó, kể cả ngộ nó - chữ này tôi dùng ép - không cần có
sự can thiệp của lý trí và của thông minh. Dân tộc tính gồm các phần tình, tính, cảm, hòa hợp và
tổng hợp trong cái lớp có bề dầy và bề sâu ở chỗ kín đáo nhất của tâm hồn toàn thể dân tộc, sinh
sinh hóa hóa trong cái khung cảnh là cơ thể của mỗi cá nhân, của tất cả cá nhân biến và chuyển
trong bề rộng và bề dài của kích thước thiên nhiên - đương biến dịch dưới tác dụng của thời tiết và
của một ngàn lẻ một trường hợp của trời cao đất dầy... Mô tả dân tính không được, vì văn chương
loài người là một chuyện hữu hạn; hình dung dân tộc tính không xong, vì loài người thiếu lợi khí để
hình dung cái vô tượng vô biên, biến thể biến thái không bao giờ ngưng...
Nhưng thực ra lúc nào nó cũng có, cũng hiện hữu, và giúp thiên hạ phân biệt được một dân tộc này
- dân tộc Việt Nam - với bất kỳ một dân tộc nào khác. Chẳng hạn như ở phương diện âm nhạc, mới
nghe đã biết ngay là nhạc của dân tộc nào: nhạc Nhật Bổn thì xa xăm, dài, trầm, đượm một mẫu
oán thương và nhớ những thời anh dũng xa xưa..., nhạc Tàu Trung Hoa Dân Quốc thì là lạ, giữa
dối và thực, hình dung cái réo rắt thê lương phản ảnh một tiềm năng không trung thành với chính
mình - đương ở giữa sức phong phú của nhạc bờ Ðịa Trung Hải dư âm của cổ nhạc cổ La Hy
đương len vào và tinh thần cố định ngàn đời của Á Ðông xa xôi, gia tài bê tha ủy mị của những triều
vua chúa no ấm quá rồi cũng khóc than... một cách lãng mạn... cho hợp thời trang...; nhạc Ấn Ðộ
dài lê thê ai oán, lên cao xuống thấp, trầm nặng nề thể hiện cái bất công muôn thuở của trời đất, đi
ngay vào lòng người, nghe nhiều rớt nước mắt - hình dung cái đói rách của nhân sinh và sự khô
khan của trời cao đất dầy lạnh lùng trước cái xác xơ của con người thấy sức người có hạn... còn
nhạc Việt của chúng ta thì đó: sa mạc của đất Bắc có hương vị thanh bình ấm áp đượm một mẫu
oán thương gần gũi, người vui tưởng vui vui, còn người buồn cũng ấm ức...; Nam Ai của đất Huế
thì dài và não lòng, gợi nhớ thương, gây than tiếc, buồn đến lạnh lùng, xa xôi - thỏa mãn những
thính giác đơn côi nhất...; còn vọng cổ của xứ Nam chuốc cái đau thương, thương thương và
thương, nhớ lắm lắm, nhớ cái đã mất không còn về... thiếu hình bóng siêu hình để nương thân...
Tôi chưa từng thấy văn nghệ nào tả nổi dân tộc tính: nhưng thực ra, dân tộc tính Việt Nam làm
bằng nhớ thương nhiều nhớ thương, làm bằng oán thương trời đất xa xa, làm bằng tình bằng ý
hướng về vô cùng và hướng thượng - nhất là hướng thượng - làm bằng chí hiên ngang của con số
hai mươi lăm triệu có mặt trong sử, tranh đấu với mình với người, chỉ nhìn đăm đăm vào mặt trời
như hoa hướng dương...

Dân Tộc Tính Và Dân Tộc Tính

Nhưng có dân tộc tính và dân tộc tính: có thứ tịnh có thứ động, có thành tố phải giữ, có thành tố
phải loại... Ðôi khi phải ''giải phẫu'' một nền văn hóa để loại đi một số thành tố đã ''hôi hám'' đôi khi
phải truyền vào ''cơ thể'' của dân tộc những ''sinh tố'' mới. Nói một cách khác: giải phẫu văn hóa
hay truyền sinh tố mới phải là nhiệm vụ lịch sử của người văn nghệ sĩ - trường hợp tôi đương nói
đây là nhạc sĩ thi sĩ, là người làm thi ca dân tộc. Nhạc sĩ phải tạo ra một ngôn ngữ âm thanh
(langage musical) mới - mỗi nghệ thuật có một ngôn ngữ riêng : nào tiếng nói của màu sắc, nào
tiếng nói của kiến trúc, nào tiếng nói của ngôn ngữ coi như là những dấu hiệu, vì văn tự là gì nếu
không phải là những dâu hiệu v.v.. trong khung cảnh nghệ thuật thời gian (arts de l'espace)...
Phải có cho dân tộc một ngôn ngữ nhạc và thơ (langage musical et poétique) mới để gây một luồng
sinh khí mới cho dân tộc - đồng thời dựng cái ngôn ngữ mới ấy trên ''bối cảnh'' dân tộc tính. Và,
cũng như dược sư hóa sư phối hợp đơn chất và phức chất trên những phương thức thích nghi để
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tạo ra những đơn vị đem sự sống và trưởng thành cho cơ thể con người, nhà soạn nhạc và người
làm thơ cần phải tạo một phương diện dân tộc tính - và muốn thế, không thể đi ra ngoài những
nguyên tắc ''văn phạm'' ấy... - vì vậy, mà là một thực thể động, cần tiến hóa để sống còn và để mới,
với thiên hạ, nghĩa là dân tộc tính, trong đó có nhạc tính và thi tính nếu có thể nói vậy cũng phải
hiện đại hóa - để dùng một danh từ Thích Nhất Hạnh.
Nhạc gia và thi gia hay nhạc sĩ làm thi ca - tạo ra những giá trị (valeurs musicales et poétiques)
mới. Những giá trị mới là những thực thể : kết quả của những ''đám cưới'' giữa ''mới'' và ''cũ'', giữa
truyền thống và hiện đại, giữa gần và xa - xa nghĩa là chẳng hạn từ Âu Mỹ tới... Ðiều cần yếu là
thông minh biết tìm, chọn, lựa, giữ sao cho trúng, bỏ sao cho vừa, hóa hợp sao cho gọn cho cân
xứng - việc làm đòi hỏi ''nghệ thuật'' và ''kỹ thuật'' của một người dược sư thêm bớt chất : chất tốt
kia dư quá mà còn có thể đưa cơ thể đi... nhà thương, huống là chất xấu !...
Và ở đây, một vấn đề quan trọng vào bực nhất - được đặt ra : sự tương quan giữa nhạc - thi sĩ và
sự tiến hóa của dân tộc. Nói một cách khác : sự sáng tạo giá trị thi ca mới - về phía nhạc thi sĩ làm
thi ca dân tộc; sự thưởng thức và ''tiêu hóa'' sinh tố văn nghệ - vì phía dân tộc. Về phía dân tộc thì
thưởng thức chất văn nghệ lành mạnh thì cơ thể lành mạnh, ''thưởng thức'' chất văn nghệ có chất
độc ... thì cơ thể đi bệnh viện. Còn về phía nhà sáng tạo thi ca thì sứ mạng văn nghệ bỏ bình diện
cá nhân để mang kích thước xã hội và lịch sử... Hay thì cũng là cái hay trên cái... ''thang'' lịch sử,
mà dở thì cái hại cũng là cái hại trên cái thang lịch sử... Và cả số phận tinh thần và tình cảm của cả
một dân tộc phụ thuộc và vướng vào đấy - một phần lớn.
Một cá nhân dân tộc nào cũng mang trong người một mẩu dân tộc tính của dân tộc họ, làm cho họ
sẽ đón những giá trị nào hợp với tâm hồn họ - kể cả những giá trị rất mới từ văn nghệ Âu Mỹ tới để
thêm dung tích và kích thước cho văn nghệ dân tộc nói chung : dân tộc tính - xin nhớ cho nguyên
tắc này - còn làm bằng thói quen của thính giác, thị giác... và bằng ''cưỡng hôn'' nữa kia đấy ! Lấy
nhau rồi mới thương yêu nhau như tổ tiên chúng ta ngày xưa ấy thế mà lại vững đời đời, ấm áp
ngàn đời; những giá trị thi ca từ bốn phương tám hướng tới... ''kết hôn'' với mình... đôi khi lại làm
nhạc đệm hùng tráng cho cả một cuộc tranh đấu nào đó của dân tộc - ''khai sinh'' cho thành công.
Nói một cách khác, những giá trị mới mà thích nghi thúc đẩy sự tiến hóa - kể cả sự vượt bực, và
tạo cho dân tộc một sinh khí mới. Mới mà hợp - xin nói lại - chứ không phải mới mà tâm hồn từ chối
những hóa chất ngược với sự thích nghi, uống vào mửa ra... Ði ngược lẽ thích nghi, đi ngược chiều
tiến hóa - hay là tạo ra những giá trị ủy mị vuốt ve thị hiếu một thời của chị Năm gánh nước đương
ứa nước mắt vì thương yêu ngang trái, hay chỉ hình dung hơn cái tính của một dân tộc xa xôi nào
khác, khác lịch sử địa dư, khác... tính tình, tình cảm... khác cả đến màu da... tức là gây sự ly khai
giữa văn nghệ sĩ và dân tộc. Có ly khai là có đổ vỡ : nhất là đổ vỡ chung theo chiều thời gian cũng
như chiều không gian của cả một dân tộc - mà chính văn nghệ sĩ là thủ phạm...

Một Người Trong Vài Ba Người

Có một người trong một số rất ít - xin nói lại : rất ít - đã và đương làm cái việc mà văn hóa Việt Nam
đương chờ đợi : Phạm Duy, người ta chỉ biết có nhạc Duy mà không biết có thơ Duy. Mà cũng
phải : Duy làm nhạc hay nên thơ Duy chìm đi trong nhạc. Và người ta cũng lười : người ta chỉ nhớ
nhạc mà dễ quên lời tức là thơ. Lỡ ra lời có dở cũng đã có nhạc lôi đi và ''thăng hoa'' dùm cho lời huống gì ờ đây lời hay thì lời lại hòa vào nhạc như một : thiên hạ lại càng dễ quên lời Duy, tức là
thơ Duy lắm.
Riêng tôi là người thưởng thức thơ, đọc thơ, tôi đọc thơ, tôi đã chịu khó tìm đọc thơ Duy - lời trong
bản nhạc - từ mười năm nay, nhất là để kiểm soát một ý tưởng về Duy - như tôi đã nói ở đoạn trên coi có thật Duy là người làm nhạc hay mà thơ tức là lời cũng hay không, hay cái hay trong lời đó chỉ
là kết quả những giây phút dồn ép trong chốc lát văn nghệ tính của một cá nhân văn nghệ... mà thôi
- hiện ra đó, rồi biến đi đó... Nếu lời bản nhạc là thơ thực, thì nhà soạn nhạc vừa là nhạc sĩ vừa là
thi nhân. Trong trường hợp này hiếm lắm : nhưng mười năm xưa, tôi đã lờ mờ nghĩ Phạm Duy là
con người văn nghệ ấy. Tuy nhiên, tôi đã ngờ vực chính mình; nếu quả tình có một đấng cao vun
vút thường phú bẩm cho con người một thực thể trừu tượng là cái tài giúp cho văn nghệ sĩ nói
chung ngoại hiện thẩm quyền văn nghệ của mình và để lại cho người đương thời và người mai sau
những văn nghệ phẩm cũng... cho, nhưng có cho cũng cho có chừng thôi - nếu không phải là phải
cần kiệm tinh hoa của trời đất !
Tôi đã can đảm chờ : thật tôi đã không lầm như thế, thơ Duy trong nhạc Duy còn đầy tinh thần dân
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tộc. Nếu muốn không lầm ta thử đọc thêm Mẹ Việt Nam mới ra đời - xin nói lại : đọc thêm. Hình
như Nguyễn Văn Cẩn cũng đã mê thơ Duy, thích hai câu ở đâu đó của Duy :
Ðường về cõi Tiên xa vời
Nhạc trời đứt dây tơ rồi...
Và bản trường ca Mẹ Việt Nam có những câu :
Nhỏ người vai lẳn
Vú căng tròn
Tròn lưng ong
Mẹ nằm phơi gió trăng
......
Tiếng trống trống năm xưa
Trống đổ đổ đêm khuya
Trên trường thành trăng ngả
Cho tàn cuộc vui nhỏ
Cho ai tiễn đưa người
.....
Hoành sơn nghiêng giẫy nằm
Vạn kiếp chốn dung thân
Ðường đưa ta đến với người thương
......
Sông đỏ như máu
Tranh đấu sông nâu
Sông vàng xanh yếu
Kêu cứu sông giầu
Sông nhuộm vàng mau
Chia nhau uốn khúc khoe màu
Sông rồng lôi kéo
Lũ rắn đi cắn sông đào...
Nhất là những câu đó -- không thể nào tôi không đọc hai ba lần : thơ cũ hay thơ mới, thơ mới hay
thơ tự do, thơ ngắn hay thơ dài, không phải là vấn đề, vấn đề là vấn đề thơ hay : vậy thôi. Miễn hay
là được. Và là thơ dân tộc - nói một cách khác : thơ đầy dân tộc tính... Thơ dân tộc là gì ? Thơ dân
tộc là thơ của chính dân tộc mình, hình dung những đặc tính của dân tộc mình có những sắc thái
riêng : có một nếp sống ngàn ngàn đời của cơ thể, có một nếp sống ngàn ngàn đời của suy tư và
của tình cảm, có một lối một hướng và dù có một ngàn lẻ một... nẻo tự do của tâm hồn thì cũng là
những nẻo của một khung cảnh năm năm núi cao sông lớn, của những đêm tháng ngày dài vô tận :
nào hình bóng Dương Lễ Lưu Bình hình dung tính người với người... nào chân dung nàng Châu
Long ngàn năm với tấm lòng trung trinh trong trắng của phái yếu, nào hình bóng của Chức Nữ
Ngưu Lang, con Tấm con Cám... lấp đầy những khoảng trống rỗng của tâm hồn tìm hướng vui cho
sầu muộn của những tấm thân đầu tắt mặt tối chân lấm tay bùn cần quên sự nặng nề của thân
phận... Nào tinh hoa của tâm hồn tranh đấu thiếu tự do, đương đòi tự do và giành tự do, đã đổ bao
nhiêu vũng máu và nước mắt vì nó, sinh tử vì nó... cho nó... Thơ dân tộc là thơ của người Việt Nam
đọc lên rồi thấy rằng mình là người Việt Nam - Không vướng bề sâu bề dầy văn hóa của những dân
tộc từ xa xôi tới, khác màu da, khác nếp sống... văn hóa lai lai dại dại thúc đẩy con người dân tộc
theo một ''văn phạm'' mũ rộng vành và giầy mũi nhọn... để ăn ở, để nghĩ... để xử thế với mình với
người. Con người sống được là nhờ đất nước mình -- chứ chẳng thể nhờ màu mỡ đất nước ngoài;
nhờ khí thiêng nước non mình chứ chẳng nhờ ''dân tộc tính'' của một dân tộc... nào... khác, một
buổi sáng nào đó. Phạm Duy nói đúng : đất nước là mẹ Việt Nam và những ngàn năm truyền
thống...
Sông tang thương
Trôi nghiêng nhịp cầu sương
Cho thê lương
Ðiếm cỏ Hiền Lương
Nước sông trôi
Bềnh bồng
Thiếu bao nhiêu
Mặn nồng
Vì dòng sông
Dòng sông chia rẽ đôi đường...
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Mà dù cho có đem giá trị (valeurs poétiques) thơ Âu Mỹ vào thơ dân tộc thì cũng phải vận dụng hết
cái khéo của người biết chế hóa cân nhắc... đo lường dung tích và kích thước cho thích nghi...
Không có vấn đề loại thơ, thể thơ... câu dài hay ngắn, câu ít hay nhiều : chỉ có vấn đề thơ hay hay
thơ dở mà thôi. Hay là được. Cần hay mà thôi. Người làm thơ phải có thính giác của người làm
nhạc : thính giác của người làm nhạc không phải chỉ để nghe hay chỉ tổng hợp mọi âm thanh trong
trời đất như Strauss một sớm ngồi nghe tất cả âm thanh của tinh sương trên sương trên nước
Danube -- mà là để rút âm thanh và nhạc tính - nhất là nhạc tính -- từ ngôn ngữ... tinh hoa của nhạc
tính thuần túy phải nhờ ở thông minh sáng tạo (intelligence créatrice) của người làm thơ và làm
nhạc, vọng lên và hòa hợp với nhau trong văn mạch (contexte) -- thỏa mãn thính giác và đòi hỏi của
thông minh người đọc thơ, người nghe nhạc.
Cửa động
Ðầu non
Ðường lối cũ
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi...
của Tản Ðà không gồm có những đơn vị từ ngữ riêng biệt không tương quan gì với văn mạch, mà
là một toàn diện giai âm -- người làm thơ là Tản Ðà phải hóa chất ngôn ngữ trong ''phòng thí
nghiệm''ấy đã được hóa hợp theo những định lệ riêng của phép sáng tạo. Phạm Duy cũng đã làm
thơ dân tộc theo những nguyên tắc sáng tạo của mọi chốn và của ngàn đời. Nhất là người làm nhạc
ở Duy đã giúp người làm thơ ở Duy rất nhiều.
Ngày ngày vươn vai ra khơi
Ðón ánh dương soi
Con tim bồi hồi
Chiều chiều chơi vơi không nguôi
Thương thương nhớ nhớ con trong cuộc đời
Mẹ tìm con trong gió bắc
Mẹ về phương nam nắng gắt
Tình nhà mở cửa đem ra góp với bao la...
Vốn tinh thần là vốn âm thanh -- vốn âm thanh cùng với vốn thơ -- người với cảnh, cảnh với hình
bóng nhân sinh -- tất cả là cái vốn dân tộc tính cố hữu ngàn năm ngàn thuở -- lời cùng với nhạc,
nhạc cùng với thơ : có nhạc tính, có thi tính, thi tiết, nhịp thơ dài và ngắn, rất dài, rất ngắn, dồn dập,
khi khoan khi mau, không vội vàng... Người Việt Nam có với núi sông cỏ cây từ Lạc Long Quân và
bà Âu Cơ -- người Việt Nam có một vốn dân tộc tính -- cái vốn ấy phần lớn nhất, phần đẹp nhất,
phần thương nhất yêu nhiều... kết lại trong tình người mẹ : riêng là một người mẹ, chung là Mẹ Việt
Nam -- và lần lần mượn vốn người từ bốn phương xa, tám hướng xa, bên kia những đại dương
tới... để gây phong phú... cho chính mình. Từ lâu lắm, tôi hay đọc thơ Jacques Prévert của nước
Pháp và vẫn thường ao ước hiểu coi cái hay của Prévert từ đâu mà tới - ừ cho có hay là hay cái
dân tộc Pháp, còn có hay với anh với tôi, với họ, với hàng xóm láng giềng nơi Ðakao Bà Chiểu...
nầy cũng chỉ là hay lỏng, hay tạm, hay vờ... Nói một cách khác : hay mượn... Ôi thì hay thật nhưng
hay bên kia Ðại Tây Dương... Ngày nay, tôi đọc bao nhiêu lời của nhạc Phạm Duy trong khuôn khổ
dân tộc tính dân tộc Việt Nam, bỗng tôi ''ngộ'' ra rằng thơ Prévert hay với dân tộc Pháp là thế, là tại
thế, vì thế.... nhờ thế đấy : dân tộc tính Pháp vun vút và ngùn ngụt trong thơ Prévert, tiềm ẩn trong
thơ Prévert, chứa trong thi ngữ (langue poétique) của Prévert... À, ra thế ! Còn Phạm Duy làm thơ
dân tộc hay với chúng tôi là vậy, là vậy... À, ra vậy !
Tình tính tang
Tang tính tình
Yêu mẹ già
Thương mẹ ta
Ðàn con nhớ
Nhớ yêu nhau
Ðàn con nhớ
Nhớ thương nhau
....
Ngọn sóng ngọn sóng theo trăng
Theo trăng vào bờ
Ôm lớp phù sa
Theo trăng vào bờ
Ngọn triều dâng sóng nhấp nhô
Sóng nhấp nhô
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.....
Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
.....
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người.
Người làm nhạc, lỡ ra lời không... hay thì đã có nhạc để vớt và ''thăng hoa'', và cái dở của lời chìm
đi trong âm thanh ngắn dài và trầm bổng... Vạn nhất mà ca sĩ có kích thước thì người làm lời dù có
sống sượng cũng được... và người làm lời -- cho có chẳng là thơ -- cũng chìm đi trong người làm
nhạc : một mình nhạc hay là đủ. Còn đã có nhạc cho thơ; nhạc cùng thơ, mà nếu thơ lại có nhạc
tính, êm đáng lúc êm; dịu dàng đáng lúc dịu dàng, mau đúng, đẹp đúng... thì trường hợp này gần
như là một trường hợp ngoại lệ. Ở đây, nhạc sĩ và thi nhân không ''giết'' hay ''ám sát'' lẫn nhau -trái lại, cùng với nhau nhất trí... và hòa vào nhau. Ðó là điểm đặc biệt. Và văn nghệ giới và văn
nghệ sử chỉ cần hệ thống hóa nhạc và thơ của Duy và của một số ít nhà văn nghệ khác nữa trong
giới thi ca là chúng ta có thể có một nền thi ca dân tộc. Có lẽ nó chưa có kích thước mà lịch sử
đương mong đợi -- nhưng những người đương thời và những người đời sau -- sắp tới hay mai sau
xa xa nữa -- sẽ liên tục sáng tác... sẽ thêm bề rộng, bề sâu, bề dầy, kể cả bề cao sẽ cao thêm cho
đến cao vút -- cho thi ca dân tộc, cho văn hóa dân tộc...

Hệ Thống Hoá,
Tương Lai Chung
Và... Trách Nhiệm... ?

Luôn tiện nói chuyện Duy và chuyện một số rất ít người làm thi ca dân tộc -- là chuyện riêng, xin
phép nói một chuyện chung. Nói hệ thống hóa thi ca dân tộc -- như tôi vừa mới nói -- là vì có hệ
thống hóa, những nghệ phẩm thi ca dân tộc mới thành một phong trào có nhất trí, mới thành khối,
trong không gian cũng như trong thời gian -- đi vào bề rộng và bề sâu của tâm hồn dân tộc. Nếu
văn nghệ phẩm thi ca của những cá nhân văn nghệ lẻ loi ra đời lẻ loi bơ vơ nay một bài mai một
bài, gặp chăng hay chờ, nay có mai không, nay có rất nhiều mai có chẳng nhiều -- văn nghệ phẩm
như con mồ côi... không có hệ thống liên tục không thành khối, thì rồi : dân tộc không có thi ca của
dân tộc, dân tộc chẳng có tính - hay cái tình nó sứt nó mẻ -, mà thiên tài lớn hay nhỏ, cũng chìm đi
không phát sinh, mà có phát sinh cũng chẳng trưởng thành. Chúng ta đương chứng kiến một cảnh
thiệt thòi cho văn hóa : văn nghệ sĩ không đủ điều kiện sinh hoạt vật chất, tinh thần và trí thức... để
tiến hóa, để tạo nhất trí và liên tục cho nghệ phẩm của mình - của cá nhân văn nghệ riêng hay cả
giới văn nghệ chung thì cũng vậy, của giới thi ca cũng như các giới thi, họa, kịch, điện ảnh... Văn
nghệ giới nói chung muốn phụng sự dân tộc phải có điều kiện nuôi dưỡng cho tài họ nẩy nở, phong
phú... cho họ sáng tác liên tục. Thiếu họ sẽ lẻ loi, họ sẽ tự mình trốn vào chính mình (repli sur soi)
và trau dồi một thứ kiêu hãnh cô đơn... Nếu vậy, nếu lịch sử dân tộc thiệt thòi, ai phải ra vành móng
ngựa của dân tộc, trách nhiệm lịch sử ở ai ? Xin nói ngay là ở bản thân người sáng tạo thì ít -- mà ở
số người cầm giềng mối quốc gia thì nhiều. Nếu những người cầm giềng mối dân tộc chỉ nuôi
những mặc cảm quyền thế... nếu ai cũng duy kỷ, nếu ai cũng nghĩ chuyện dân tộc ngày nay chỉ là
chuyện phù du... nông nỗi này tình thế này làm gì có tượng đồng bia đá cho ai mà lo kia chứ và
(après moi le déluge)... chẳng có ai chịu trách nhiệm và tổ chức lại -- cho thi ca dân tộc cũng như
cho văn nghệ toàn diện, tức là cho văn hóa dân tộc... thì thật là tội nghiệp cho cái dân tộc lúc nào
cũng tự xưng là có những bốn ngàn năm văn hóa kia. Nếu văn hóa dân tộc so với thiên hạ có rách
rưới, nếu lịch sử chung có đi theo quĩ đạo của nó và đi tràn lên trên nhân sinh Việt Nam như sóng
trên bãi... thì cũng đáng kiếp lắm rồi ! Việc gì cứ mỗi lúc mỗi lúc lại dùng một số danh từ, đọc một
mớ văn chương thính giác và thông minh của thiên hạ phải chịu đựng mãi... hoặc nếu có than thở
thì lại cũng chỉ thổn thức ra một mớ nước mắt không có màu không có vị... Còn thì giờ để hệ thống
hóa cái đã và tạo thêm cái còn thiếu đấy ! Chống được Cộng mà rồi bức tranh văn hóa chung của
dân tộc đẹp thì ít mà rời rạc, xấu thì nhiều mà nghênh ngang u-u dài-dại, man man rờ rợ, lòe loẹt
diêm dúa như son phấn và màu sắc me tây... thì hãnh diện nỗi gì, hãnh diện với ai kia mới được
chứ hở trời !
Tam Ích
Báo THIỆN MỸ, số 20 ngày 3-4-65
--------------------------------------------------------------------
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* Tam Ích, tên thật là Lê Nguyên Tiệp (còn có thêm bút hiệu Trúc Lâm), quê xã Ngọc Ðường, phủ Tĩnh Gia,
tỉnh Thanh Hoá, con cụ Lê Nguyên Phong, cử nhân Hán học. Ông dạy học, viết báo, soạn nhiều tiểu luận, phê
bình văn và viết về triết học.
Ngày 5-1-1972, ông tự tử tại nhà riêng số 563/74 đường Phan Ðình Phùng, Saigon, thọ 57 tuổi.
Các tác phẩm đã xuất bản :
- Nghệ Thuật và nhân sinh (nxb Chân Trời Mới, 1951)
- Dialogue (viết bằng Pháp văn)
- Chứng ngôn (dịch)
- Guernica (dịch)
- Sartre và Heidegger trên thảm sinh
- Ý văn (khảo luận)

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Doãn Quốc Sỹ

Nghĩa Mẹ Tình Mẹ Qua Những
Tác Phẩm Văn Nghệ Việt Nam
Saigon, Vu Lan 2517 (1973)

Hình như nhà thơ Pháp có nói: L'amour d'une mère, l'amour que nul n'oublie (Tình mẹ là thứ tình
không ai quên được).
Ôi, vào những trường hợp ngạc nhiên, đau đớn người ta kêu ''Giời ơi'', ''Trời ơi,'' ''Phật ơi'' và cũng
không thể kêu ''Mẹ ơi''.
Trong thời gian cuộc kháng chiến thần thánh chống Pháp của ta, bộ đội phục kích của ta đã nhiều
khi bắt gặp lời kêu oh maman (mẹ ơi) của lính Pháp khi bất chợt bị ngã đạn. Sự kiện này đã được
cơ quan địch vận của ta ngày đó phổ biến trong truyền đơn, báo chí và truyền thanh để kêu gọi lính
Pháp nghĩ đến tình mẹ mà hạ súng, tẩy chay cuộc chiến phi nhân phi nghĩa của thực dân tái chiếm
thuộc địa đó.
Mẹ, Tình Mẹ, Quê Mẹ rồi như trong trường ca Mẹ Việt Nam của Phạm Duy gồm Ðất Mẹ, Núi Mẹ,
Sông Mẹ, Biển Mẹ, quả thật tất cả những gì dính líu đến Mẹ Việt Nam, tình Mẹ Việt Nam, đều gây
một âm hưởng bao dung và hiền dịu, thắm thiết và ai hoài, mênh mông và bất tuyệt trong lòng
chúng ta như vậy. Và chúng ta không ngạc nhiên khi thấy nhạc sĩ Phạm Duy đã đồng hóa Mẹ Việt
Nam thành lịch sử Việt Nam, lịch sử một dân tộc bi hùng trên mảnh đất chịu đựng bao đau thương,
thử thách này. Chúng ta hãy ôn lại nhạc và lời của khúc trường ca bất hủ này.
Nerhu trước khi chết để lại di chúc xin hỏa táng xác phàm của mình thành tro than, rồi rắc xuống
cánh đồng bát ngát xứ Ấn, để được vĩnh viễn thể nhập vào mảnh đất quê hương, để được vĩnh
viễn sống giữa những người dân quê Ấn cần cù và muôn vàn khổ cực. Những chính khách lỗi lạc,
không vong ân bao giờ họ cũng có cái nhìn kính ái về phía những người dân quê chân lấm tay bùn,
tăm tối kia, nhưng chính họ mới là phần nền móng của dân tộc, họ nuôi nước, họ mở nước, họ giữ
nước. Cho nên mở đầu trường ca MẸ VIỆT NAM, Phạm Duy đã khẳng định ngay bằng câu ngâm
của ca khúc 1 ''Mẹ ta'', ngay Phần Ðầu Ðất Mẹ:
Mẹ Việt Nam không son không phấn,
Mẹ Việt Nam chân lấm tay bùn.
Mẹ Việt Nam không mang nhung gấm,
Mẹ Việt Nam mang tấm nâu sồng.
Tiếng ca như thoát từ lòng đất mẹ, từ luống cày, từ nương khoai, nương sắn, hồn nhiên thanh nhẹ
như gió lúa hương cau (cung đô thứ).
Lịch sử Việt Nam từ ngày lập quốc đến nay, dân tộc ta có mấy lúc được thanh nhàn? Lịch sử một
dân tộc đoạn trường. Bởi vậy, trong trường ca Mẹ Việt Nam gồm bốn phần (ÐẤT MẸ - NÚI MẸ SÔNG MẸ - BIỂN MẸ), 21 ca khúc thì ở ngay Phần Một ÐẤT MẸ, sau ca khúc 1 ''Mẹ Ta'' sang đến
ca khúc 2 ''Mẹ Xinh Ðẹp'' là ca khúc tươi tắn nhất. Ðây là thuở Mẹ mới là cô gái đôi tám, xuân tình
rờ rỡ, má hồng, môi đỏ, mắt long lanh. Ðây là ca khúc duy nhất nhịp nhàng, tình tứ, lòng xuân phơi
phới, hồn Mẹ như vòm trời xanh thăm thẳm không gợn một chút mây buồn. Vào ca khúc 3 ''Mẹ Chờ
Mong'' đã phảng phất u hoài, mặc dầu sang ca khúc này nhạc sĩ đã chuyển từ cung đô sang cung
mi giảm trưởng. Ca khúc 4 ''Lúa Mẹ'' cũng như ca khúc 5 ''Mẹ Ðón Cha Về'' nét nhạc vào khúc thì
tươi dòn nồng thắm, nhưng từ giữa khúc trở đi là mang mang chinh chiến, bàng bạc phân ly.
Sang Phần Hai NÚI MẸ, ca khúc 6 ''Mẹ Hỏi'', định mệnh truân chuyên những sầu hận biệt ly của

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

mùa chinh chiến miên man, tàn khốc hầu như bất tận đã lộ rõ:
Lính vua, lính chúa, lính làng
Giết bao nhiêu giặc cho chàng phải đi.
Chinh chiến định mệnh bùng nổ ''Mẹ Bỏ Cuộc Chơi'' (ca khúc 7) là lẽ đương nhiên. Chinh chiến
khốc liệt hứa hẹn chắc chắn và gần kề cảnh núi xương chất ngất, sông máu cuộn dâng.
Ca khúc 8 ''Mẹ Trong Lòng Người Ði'', người ra đi giữ nước vừa mở nước, nhịp mạnh rền Allegro
Marcia, cung đô trưởng, hào hùng trong hướng mắt tương lai, nhưng vô cùng ai hoài trong hướng
chiếu dĩ vãng, đúng hệt với ý câu thơ khuyết danh nào trước đây:
Từ thuở mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long.
Mẹ ở lại với con thơ, với vườn dâu, nuôi Mẹ thay chồng. Mẹ đã là chinh phụ. Nghẹn ngào. Héo hon.
Sầu chất ngất. Nhưng quả cảm. Cho đến lúc, còn có cách nào khác hơn, ''Mẹ Hóa Ðá'' (ca khúc
10):
Gió mùa đông
Mẹ không thấy mỏi
Ðứng trông về
Bốn cõi trời xa
. . . . ..
Thương thi sĩ hay buồn
Cho nên mẹ hóa ra hòn núi cao.
Hạnh phúc sum họp lứa đôi với chồng trước đây chỉ lóe rạng mong manh như ánh bình minh một
ngày thu gió giập mưa vùi, rồi là chia ly, nhọc nhằn về thể xác, ê chề về tinh thần, mẹ là chinh phụ,
mẹ hóa đá, mẹ chỉ còn biết chắt gạn lấy chút niềm vui ở nơi đàn con thơ đang bừng lớn; nhưng
than ôi, bi kịch Mẹ Việt Nam tới đây - (Phần Ba - Sông Mẹ) - mới thật sự bị cuốn hút vào đáy vực
của Bão Tố Khổ Ðau.
Thoạt đầu Ca Khúc 11 ''Muốn Về Quê Mẹ'' thốt lời ảo não, vần vũ trong gió chiều, bềnh bồng cùng
mây trời, mênh mang cùng trong nước:
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Muốn vê quê mẹ mà không có đò.
Vì những dòng sông - lũ con - đã bị cuốn hút vào Dục Vọng, thực sự thành hiện thân của những
tham sân si, chịu nặng nghiệp chướng. Từ lập công cứu nước (ca khúc 12 ''Sông Còn Mải Mê''
chúng đã chuyển sang tranh bá đồ vương với nhau (ca khúc 13 ''Sông Vùi Chôn Mẹ''). Mẹ Việt Nam
bị xoáy cuộn xuống tới đáy vực bi thảm ở đây, và còn bị tiếp tục giữ ở đáy vực bi thảm này qua hai
ca khúc liên tiếp, ca khúc 14 ''Sông Không Ðường Về'', và ca khúc 15 ''Những Dòng Sông Chia Rẽ''.
Mãi cho tới cuối ca khúc này mới thấy một giọt sương mát long lanh, một búp gió hiền, đó là lời gọi
bao dung và thiết tha của Mẹ:
Lũ con lạc lối đường xa
Có con nào nhớ mẹ ta thì về.''
để chuyển sang Phần Bốn - BIỂN MẸ.
''Trái Cây Ðau Khổ'' (1) của Phần SÔNG MẸ hung hãn, hẹp hòi, phân hóa, đã mở lối thoát thành Mẹ
Trùng Dương (ca khúc 16):
Sóng vỗ miên man
Như câu ru em
Của Mẹ dịu dàng
Nước biếc mênh mông
Như đôi tay ôm
Của Mẹ Trùng Dương
......
Mẹ từ thuở ban đầu cô gái quê đôi tám ''đôi má tươi hồng, đôi bàn tay trắng, lưng ong, vai lẳn, vú
căng tròn'' qua cuộc hành trình dài một đời khổ đau, nay đã tóc bạc da mồi.
Ðâu đây âm hưởng, tiếng thuyền chài hô biến, âm hưởng sóng vỗ mênh mang, nhưng đó cũng là
tiếng Biển Mẹ gọi con về ca khúc 17 ''Biển Ðông Sóng Gợn'' mênh mông và hiền dịu lạ lùng:
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Hà hơ... biển động sóng gợn tứ bề
Gọi thuyền viễn xứ quay về biển đông
Sông ra đi từ khi non dại
Từ miền ngoài sông lại Việt Nam
Có từ Hy Mã Lạp Sơn
Cũng về biển mẹ thành con một nhà.
Ý thức và vô thức kiêu mà hiền! Ca khúc viết ở cung mi giảm thứ sáu bémol. Sức chịu đựng và tính
bao dung đã đạt tới gần mức sơn cùng thủy tận, để rồi từ đó thoát chyển sang ca khúc 18 ''Thênh
Thang Thuyền Về'', ánh sáng rưng rưng huyền ảo như ánh bình minh đầu tiên miền địa cực sau
sáu tháng đêm dài giá lạnh. Nét cò lả quen thuộc mở đầu phần kết thúc cho ca khúc này nghe mềm
và ấm như khóc cho hết nước mắt để rửa sạch cõi lòng, truân chuyên còn đấy nhưng thanh thản đã
về:
Mẹ già đang đón chờ ta
Có đàn chim én từ xa về rồi
Quê ta đẹp lắm mẹ ơi
Biển êm sóng lặng nước nôi hiền lành.
Và thực sự kết thúc ca khúc bằng ước nguyện nhắn nhủ:
Về đây xây đắp mối tình
Mối tình Việt Nam
Yêu Mẹ già
Thương Mẹ ta
Ðàn con nhớ
Nhớ yêu nhau
Ðàn con nhỏ
Nhớ thương nhau...
Chuyển sang ca khúc 19 ''Chớp Bể Mưa Nguồn'' ta bắt gặp một hình ảnh hướng thượng và thăng
hoa vô tiền tuyệt hậu trong thi giới và nhạc giới hoàn vũ:
Mẹ cười bốc thành hơi
Mây từ biển quý lên ngôi trời già.
Cứ như vậy trời mây mở rộng biển cả nối liền thơm ngát yêu thương, thơm ngát tình người, thơm
ngát tình thiên nhiên cây cỏ, Mẹ đã thành Bà, từ những chua cay ngút ngàn Mẹ cắn răng chịu đựng,
''thời gian gội tóc trắng phau phau'' (2). Mẹ đau thương lên ngôi Bà hiền hậu với ca khúc 20 ''Phù
Sa Lớp Mây Trời Cuốn Bay'' :
Triều dâng
Ngọn sóng theo trăng vào bờ
Ngọn triều dâng sóng nhấp nhô
Ðồng chua rộng nới thành ta ruộng mềm
Ðền bồi cho máu về tim
Có đàn cháu bé nhìn chim ngoài trời
Mây bay đẹp lắm bà ơi
Làn mây trắng, cuộn khắp nơi đợi chờ
Làn mây che nắng bốn mùa
Hay là cho nước Mẹ mưa ngọt bùi.
Dân tộc Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam, Mẹ Việt Nam, Mẹ tượng trưng cho lịch sử gian truân bi hùng.
Như vậy.
Ðể khép bài này, tôi vẫn muốn nhắc lại câu thơ của người lính xấu số kia, câu thơ thổn thức não
nề, hướng về quê nhà, Quê Mẹ, tập trung ở ngay hình ảnh người Mẹ:
Giày vẹt gót, áo sờn vai thấm lạnh.
Những chiều Trường Sơn, núi đồi cô quạnh.
Mẹ hiền ơi con trót nhớ quê mình!
Mẹ hiền như ánh đuốc soi sáng lương tâm những lúc đi lạc trong biển sương mù.
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Saigon, Vu Lan 2517 (1973)
DOÃN QUỐC SĨ
------------------------------------------------(1) Tên vở kịch của Soạn giả, Sáng Tạo xuất bản 1963
(2) Thơ Ðoàn Văn Cừ

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Georges Etienne Gauthier

Mẹ Việt Nam

Báo Bách Khoa - Tháng 2, 1972

Âm hưởng khinh thanh của một cây sáo đã đón chúng ta vào Ðất Mẹ, phần thứ nhất của bản
trường ca Mẹ Việt Nam. Rồi điệu ngâm Mẹ Ta -- có phần trịnh trọng tính ra chỉ hơn điệu hát ví ở
bản trường ca thứ nhất một chút -- lại đưa chúng ta vào đoạn quan trọng đầu tiên của tác phẩm,
tức đoạn Mẹ Xinh Ðẹp, Phạm Duy đã khắc những câu hát luyện này vào khối cẩm thạch "Do thứ'".
Mẹ Xinh Ðẹp là một đoạn nhạc vô thể có nhiều chuyển hệ, điều ấy khiến cho cung ''Do thứ '' không
mấy xác đáng, tuy nhiên theo tôi thì mặc dù có vẻ ''do thứ '', toàn thể khúc điệu này vẫn có một
không khí khá đặc biệt. Có lẽ Bach và Beethoven sẽ ưa thích cái luận lý quyết liệt và mạnh mẽ của
khúc điệu đầy sinh khí này. Từng câu, từng câu, nhạc kết liền nhau với sự chính xác của mạy mọc
trong một chiếc đồng hồ, nhưng cũng với một vẻ tự nhiên thoải mái. Ít có khúc điệu nào khiến tôi
cảm xúc mạnh mẽ như Mẹ Xinh Ðẹp.
Ðoạn Mẹ Chờ Mong bắc cầu giữa điệu hát luyện và đoạn tình ca Lúa Mẹ . Tôi yêu cái bình lặng trữ
tình của Lúa Mẹ, tôi yêu khúc điệu dịu dàng ấy, có lẽ cũng dịu dàng như ngọn gió đêm hè được
nhắc đến trong lời thơ; khúc điệu uể oải vươn mình trong ánh nắng của cung ''Mi giảm trưởng''
nhưng rồi lại kết thúc bằng một hái âm ''Do thứ '' sang trọng.
Bắt đầu phần hai Núi Mẹ, chúng ta được Mẹ Hỏi đón tiếp, rồi đến điệu lý Mẹ Bỏ Cuộc Chơi . Khúc
ngâm dài này là một điệu dân ca (ru con) miền Nam mà Phạm Duy sưu tầm được từ nhiều năm
trước. Trong khi chuyển lại ở đây, tác giả đã làm phong phú thêm ít nhiều và nhất là đã thêm lời hát
mới vào. Theo ý riêng, tôi ước giả sử Phạm Duy cho vào chỗ này một khúc điệu do ông soạn ra thì
thích hơn, tuy vậy tôi thú thật Mẹ Bỏ Cuộc Chơi kết hợp rất chặt chẽ với phần còn lại của bản
trường ca.
Tiếp theo nỗi buồn sâu xa của điệu ru con ấy, các âm hưởng nhanh nhẹn của Mẹ Trong Lòng
Người Ði gây một tương phản tài tình. Ðoạn nhạc có vẻ đại bác ấy -- chỉ được khinh giảm ở đôi
đoạn ngắn ngủi giữa bài, vào chỗ các câu ''Ra đi còn nhớ ngày nào. Nuôi con Mẹ vẫn nguyện
cầu...'' -- thứ nhạc trọng pháo ấy rõ là một hành khúc, nhưng là một hành khúc theo quan niệm có
phần khác hành khúc trong bản trường ca thứ nhất, mặc dù khá mới lạ, khúc điệu này dù sao vẫn
ghi rõ dấu vết của nhà soạn giả.
Bây giờ chúng ta đến phần thứ ba của tác phẩm: Sông Mẹ . Ðoạn Muốn Về Quê Mẹ vắn tắt theo
lối nhạc vô thể đưa chúng ta vào đoạn Sông Còn Mải Mê cũng viết theo cùng một lối ấy. Ðiệu hò
trên sông vóc dáng nặng nề ấy lại một lần nữa được tiếp nối bằng bài bi ca Sông Vùi Chôn Mẹ .
Lần này với chủ âm rõ rệt, nói cho đích xác là cung ''Si giảm trưởng''-- khúc điệu bi ca này có giọng
bình lặng và phảng phất u hoài. Những nốt tô điểm tinh vi của khúc điệu này làm tăng thêm không
khí kỳ dị và mê hoặc của đoạn nhạc. Tuy vậy, vào khoảng giữa bài, nhà phù thùy âm thanh của
chúng ta lại đột ngột chuyển sang cung ''Si giảm thứ '' trong vài phách, nhờ đó đem đến một chút
bóng dáng cho khung cảnh quá chói chan, và diễn tả rõ ràng mỗi xúc động của thi sĩ trước cảnh
tượng Mẹ bị đám con dìm xuống sông qua đoạn Sông Vùi Chôn Mẹ .
Nhưng tuyệt đỉnh của bản trường ca là ở đoạn những Dòng Sông Chia Rẽ . Thật là cao cả, vĩ đại,
hùng hồn biết bao trong lời thơ và nhạc điệu ấy, nó kết tinh một cách độc đáo tất cả nỗi buồn của
một con người đứng trước định mệnh thảm thương của dân tộc mình! Mỗi một phách nhạc của bài
ca tang tóc này như muốn đổ một hồi chuông báo tử cho tất cả những linh hồn trong quá khứ, đổ

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

một hồi chuông báo tử, có lẽ một cách tượng trưng hơn, cho tất cả những người chết của một nước
Việt nam gần đây của chúng ta. Khúc điệu này bắt nguồn từ rất cao trong cái hồ bóng tối mênh
mông của cung ''Si giảm thứ'', rồi từ đó nó phân ra làm nhiều giọng tiết điệu, lần lượt uốn lượn sát
cạnh bờ ''Ré giảm trưởng'', ''Fa thứ''', ''Si giảm thứ''', ''Mi giảm thứ '' và ''Sol giảm trưởng''. Vào đoạn
cuối của bài này, điệu nhạc khởi đầu lại tái hiện, nhưng lần này thấp hơn một bát độ. Bút pháp này - nhân tiện cũng xin nói là bút pháp ấy đã được Phạm Duy nghĩ ra từ nhiều năm trước, đích xác là
vào năm 1953, áp dụng vào đoạn ''Nhẹ bàn chân, hương đêm ơi! Nhẹ bàn tay, hương yêu ơI '' trong
bài Dạ Lai Hương -- bút pháp này đem lại tính cách hoàn hảo cho tuyệt phẩm Những Dòng Sông
Chia Rẽ .
Phần thứ tư, cũng là phần cuối cùng của bản trường ca, Biển Mẹ , mở đầu trong ánh sáng rực rỡ
của cung ''Mi giảm trưởng'' của bài Mẹ Trùng Dương . Tôi không cần phải nhấn mạnh về cái đẹp
bình lặng và thu hút của khúc điệu này, của điệu ru với âm hưởng loãng chảy này. Tuy nhiên, lần
này nhạc sĩ đã đạt được nét đẹp ấy với khá ít phương tiện. Nhân tiện, đối với những người Việt
nam đã quen với âm nhạc Pháp thể kỷ thứ 19, tôi cũng xin nhận xét rằng nét nhạc bài Mẹ Trùng
Dương nhiều chỗ gần với bài Baccarolle của Jacques Offenbach.
Biển Ðông Sóng Gợn chỉ là một chuỗi liên tiếp những khúc điệu kêu gọi, ở khoảng giữa có xen
vào một thứ ngâm khúc. Ðiệu buồn của ''Mi giảm thứ '' khiến cho đoạn nhạc ngắn ngủi này đượm
một âm hưởng hoang mang hơi u sầu.
Thênh Thang Thuyền Về là một hành khúc khá dài và độc đáo, như tôi có lần đã nói đến, nó khác
hẳn các hành khúc mà Phạm Duy đã soạn trong những năm 40 và 50. Ở đây khúc điệu cố ý nặng
nề -- cái nặng nề tuy vậy không thiếu vẻ uyến chuyển -- khiến cho nó mang nặng tính chất giao
hưởng. Vả lại toàn thể vẫn giữ một đức tính Việt nam khá rõ, cảm tưởng này càng rõ hơn khi con
thuyền khúc điệu kết thúc chuyến phiêu du bằng một câu dân ca rất quen thuộc.
Giữa hai công trình đồ sộ Thênh Thang Thuyền Về và Phù Sa Lớp Lớp Mây Trời Cuộn Bay , là
dạ khúc Chớp Bể Mưa Nguồn . Cánh ''hoa giữa đôi bờ vực thẳm'' ấy -- như Liszt có thể nói -- sẽ
không được chú ý đến nếu nó không có một hình dáng thanh tú và hương thơm ngọt ngào. Khúc
điệu ''La giảm trưởng'' mà nhạc sĩ đã phổ vào mấy câu thơ đầy hình ảnh và thâm trầm ấy chắc chắn
là khúc điệu đẹp đẽ nhất của phần cuối cùng bản trường ca, một khúc điệu luôn luôn vươn lên và
thu hút, một khúc điệu vừa thoáng vui lại vừa gợn buồn -- điểm này được gián tiếp nêu rõ trong lời
thơ, là một điểm khá tiêu biểu về tính cách Việt nam... Sau cùng, điều hiếm có ở Phạm Duy, sau khi
vắt vẻo trên chót đỉnh suốt trọn bài, vào đoạn chót khúc ca lại chuyển bằng một câu nghiêng xuống
và kết thúc bằng cung ''La giảm'' sâu thẳm của giọng trầm. Quả thật là đoạn nhạc đơn sơ ấy chứa
đầy nghệ thuật!
Bài ca thứ 21 Mẹ Việt Nam Ơi có phần phảng phất Mẹ Trùng Dương , nhưng ở đây khúc điệu có
tích cách nồng nhiệt hơn, oai dũng hơn, và dĩ nhiên có tính dứt khoát hơn. Bởi vì chúng ta đã đến
đoạn kết, với bài Việt Nam Việt Nam . Bài ca có một luận lý nghiêm túc và một bút pháp trong sáng
này rất tiêu biểu cho đức tính Phạm Duy, vì vậy tôi cũng dễ hiểu tại sao nó nhanh chóng thành ra
bài ca được ưa chuộng nhất Việt nam hiện nay, về lời cũng như về nhạc.
Trong khi bình luận về các bản trường ca, tôi đã muốn phân tích tỉ mỉ về những gì mà thứ âm nhạc
vô thể của Việt nam hàm chứa trong hai tác phẩm ấy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định
không nên làm thế; cũng như tôi đã quyết định không viết bài báo đỡăc biệt về các bài dân ca.
Không phải số kiến thức của tôi về nhạc vô thể và dân ca Việt nam là không đáng kể, tuy nhiên kiến
thức ấy chưa đủ chính xác và sâu xa để tôi có thể thảo luận đến cùng kỳ lý với đầy đủ quyền hạn
về những điều mà Phạm Duy đã mang đến cho các loại nhạc nó, về cái cách mới lạ nào Phạm Duy
đã sử dụng các loại nhạc nó. Một cuộc thảo luận như thế chỉ có thể thực hiện do Trần Văn Khê hay
do chính Phạm Duy chẳng hạn, những người mà ai nấy đều biết là hoàn toàn am hiểu về vấn đề
này.
Tôi đã nhận thấy, mà không ngạc nhiên, rằng một phần khá lớn công chúng Việt nam thích Con
Ðường Cái Quan hơn Mẹ Việt Nam . Tôi thì yêu thích đồng đều cả hai bản trường ca, nhưng tôi
xin ghi nhận điều này: Con Ðường Cái Quan được sáng tác suốt quãng thời gian từ năm 1954 đến
năm 1960, còn là một bản liên hợp phổ của một người thanh niên, và do đó nhiều bài trong tác
phẩm ấy diệu xảo một cách rõ ràng và xuất lộ, dễ dàng gợi... sự chú ý. Ở đây nhạc cũng như lời
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đều sảng khoái, và thật nghe qua lần đầu người ta đã yêu thích ngay bản liên hiệp phổ mà không
cần phải gắng sức. Mẹ Việt Nam được soạn trong vòng chỉ một năm 1964, vào thời kỳ mà Phạm
Duy đã gần đứng tuổi, trong tư cách một soạn giả âm nhạc. Lời thơ rõ ràng là thâm thúy hơn cho
nên cũng có tính chất siêu hình hơn.
Theo chiều hướng ấy, nhạc cũng siêu hoá hơn, cũng được cấu trí và hoà điệu một cách phong phú
hơn; còn cái diệu xảo thì vẫn có đấy, nhưng mà điều độ hơn, hoà hợp kín đáo hơn vào nét nhạc.
Trong đại thể, Con Ðường Cái Quan là một liên hợp phổ hoạt náo hơn và thẳng đứng hơn; Mẹ Việt
Nam là một bản liên hợp phổ trầm tư hơn và dàn trải hơn. Con Ðường Cái Quan, trên một mức
nào đó, có vẻ đột xuất trong cảm hứng, Mẹ Việt Nam thì nhiều công phu hơn.
Mặt khác, vào những năm 40, nếu tôi được quen biết Phạm Duy -- với số kiến thức về nhạc học mà
tôi có hiện nay -- thì tưởng chừng tôi có thể tiên đoán không mấy khó khăn rằng ông sẽ có ngày tiến
đến Con Ðường Cái Quan. Nhưng tôi thiết tưởng không thể tiên đoán nổi rằng ông sẽ tiến đến Mẹ
Việt Nam được. Con Ðường Cái Quan là Phạm Duy thể hiện Phạm Duy; Mẹ Việt Nam là Phạm
Duy vượt Phạm Duy. Bản trường ca thứ nhất là sự tận cùng của một cái gì. Bản trường ca thứ nhì
là một chuyển hướng lớn lao về một con đường khác, về một cuộc thám hiểm những âm hưởng và
tiết điệu mới lạ. Mẹ Việt Nam không chối bỏ Con Ðường Cái Quan. Mẹ Việt Nam tiếp tục Con
Ðường Cái Quan , nhưng bằng cách vượt bỏ nó.
Các bài dân ca, bản trường ca Con Ðường Cái Quan, hai vở nhạc kịch nhỏ, các bài tâm ca, đạo
ca đều có những vẻ đẹp khác nhau, nhưng Mẹ Việt Nam vẫn là bản liên hợp đẹp đẽ nhất và lớn lao
nhất của Phạm Duy từ trước đến nay. Hiếm khi trong tác phẩm của ông mà kỹ thuật và súc cảm, lý
trí và tình cảm lại hòa hợp với nhau trong một vẻ vĩ đại và toàn hảo vững vàng được như trong bản
Mẹ Việt Nam . Cái đẹp của bản liên-hợp-phổ ấy là cái đẹp cổ điển, một cái đẹp phổ quát. Và cái
đẹp, cái toàn thiện của Mẹ Việt Nam ấy chỉ có bản trường ca thứ ba là có thể sánh kịp hay có lẽ
vượt qua được.
Vì Phạm Duy hiện đang ở trên dãy Trường Sơn. Thật vậy, năm 1972 hay 1973 chắc chắn sẽ là
năm của bản trường ca Trường Sơn. Trong bức thư đầu tiên viết cho tôi vào năm 1969, trả lời một
câu hỏi của tôi, Phạm Duy đã đáp rằng: ''Con Ðường Cái Quan là chiều dài, Mẹ Việt Nam là chiều
sâu, còn Trường Sơn sẽ là chiều cao. Tôi hy vọng còn đủ sức để có thể vượt qua khỏi trở lực cuối
cùng trong đời mình! '' Lời lẽ ấy biểu lộ tất cả tầm vóc con người. Phạm Duy sẽ khởi công soạn bản
trường ca thứ ba mà không mang một chút ảo vọng nào với kinh nghiệm chồng chất của một đời
người. Ở trên cao, trên chót đỉnh sát tầng trời ấy, có lẽ Phạm Duy đôi khi sẽ thấy lạnh và chắc chắn
ông sẽ cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết; nhưng ở đó ông sẽ thấy mặt trời và các vì sao sáng hơn,
và không những ông không còn nghe tiếng gà kêu nữa, ông sẽ nhất định không còn nghe thấy tiếng
động của chiến tranh và tiếng súng liên thanh ở dưới này. Ở đây, trên đỉnh Trường Sơn nhìn bao
quát xuống khắp cõi Việt Nam mênh mông Phạm Duy sẽ chỉ còn nghe thấy tiếng nói của lòng mình
và của tài năng mình.
Montréal, 2-1972

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Ðặng Tiến

Mẹ Việt Nam
Trong Nhạc Phạm Duy
Ghi, sao lại 16.3.1992

Tả cảnh chiều quê Việt Nam, trong tất cả sắc độ và tâm tình, Phạm Duy có một lời hát thần sầu :
Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai
Hiu hắt tiếng bà mẹ cười...
Vài luống khoai, hình ảnh quê nghèo. Hai chữ thoi thóp và hiu hắt gợi hình và gợi tình. Thoi thóp so
sánh ánh nắng chiều với hơi thở hay nhịp đập trái tim, nhẹ dần, yếu dần, hoang mang, thấp thỏm.
Ðồng thời chữ hiu hắt chập chờn ngọn lửa tàn hơi, ánh đèn cạn sức, hao mòn trước gió. Ánh nắng
nhoà trong tiếng cười, buổi chiều lồng vào tuổi già. Buổi chiều già, bà mẹ quê. Chiều quê và mẹ già.
Ánh sáng vừa chắt chiu, vừa phôi pha tình cảm mong manh mà vĩnh cửu trong lòng người.
Bài Quê Nghèo này Phạm Duy làm tại Quảng Bình năm1948; ở lứa tuổi hiếu động, hiếu sắc, anh
đã có cái nhìn trầm lặng, sâu lắng. Không những ở các ca khúc tân nhạc, mà trong cả văn thơ,
những câu hay, hàm súc về mặt thẩm mỹ, tính dân tộc và nhân đạo như thế, không nhiều lắm đâu.
***
Cũng năm đó, Phạm Duy còn sáng tác bài Bà Mẹ Gio Linh nổi tiếng, kể chuyện thật, những thống
khổ của chiến tranh xẩy ra tại Quảng Trị. Bà mẹ có con đi du kích, bị Tây bắt, chặt đầu bêu giữa
chợ; bà điềm tĩnh đi nhận lãnh đầu con, bọc vào khăn, mang về chôn.
Mẹ già cuốc đất trồng khoai
(...)
Nghe tin xóm làng kêu gào
Quân thù đã bắt được con
Ðem ra giữa chợ cắt đầu
(...)
Tay nâng nâng lên, rưng rức nước mắt đầy
Mẹ nhìn đầu con, tóc trắng phất phơ bay
Bà mẹ Gio Linh có thật, đã nghe bài hát và biết Phạm Duy. Mãi mười năm sau, khi có nhóm văn
công đi qua làng, bà cụ còn hỏi thăm tin tức cậu nhạc sĩ trẻ tuổi ngày xưa.
Thời gian này, Phạm Duy đã vẽ ra được một hoạt cảnh thanh bình, tươi sáng trong bài Bà Mẹ Quê
(1949) :
Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một mầu
Có đàn, có đàn gà con nương náu
Mẹ quê, mẹ quê vất vất vả trăm chiều
Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu
(...)
Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già
Mưa nhiều, mưa nhiều càng tươi bông lúa
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Lời nhạc Phạm Duy đặm đà tình tự dân tộc vì bản thân anh thấm nhuần ca dao, tục ngữ và những
làn điệu dân ca ''từ khi mới ra đời, mẹ hiền ru những câu xa vời''. Lời ca Phạm Duy có khi cũng xa
vời, nhưng vì nghe quen, chúng ta không còn để ý và lười tìm hiểu. Ví dụ mưa nhiều càng tươi
bông lúa nói lên niềm tin lạc quan của người nông dân, qua tục ngữ trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt
lúa. Nhưng câu trên ''ướt áo mẹ già'' với ta chỉ là một hình ảnh cần lao vất vả, cảm động, ta quên
rằng Phạm Duy đã rung cảm từ những câu hát đối đáp nam nữ :
- Trời mưa ướt bụi ướt bờ
Ướt cây ướt lá, ai ngờ ướt em
- Trời mưa ướt lá trầu vàng
Ướt em, em chịu, ướt chàng, em thương
Niềm lưu tâm, lo lắng cho nhau biểu hiện tình yêu. Tình yêu trai gái sổi nổi, tha thiết đã được Phạm
Duy chuyển sang lòng yêu bà mẹ quê ''chỉ biết cần lao'' và đã đạt tới những lời hát thật tình nghĩa,
sắc sảo.
Miệng khô, miệng khô nhớ bát nước đầy
Nhớ bà, nhớ bà mẹ quê xưa ấy
Ít ai mê gái như Kim Trọng, đến máu theo nước mắt hồn lìa chiêm bao. Khi chàng nhớ nàng Kiều:
Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình
Nghĩa là chàng vẫn uống trà, không có cái khao khát khô đắng rất cụ thể của Phạm Duy khi nhớ bà
mẹ quê miệng khô nhớ bát nước đầy... Thật ra trong thơ dân tộc đã có những tình cảm ngọt ngào
dịu mát ấy :
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau
Nỗi lòng nhớ mẹ cũng đã từng quặn thắt :
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chìu ruột đau
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chìu
Phạm Duy đã đưa vào nhạc mới lời lẽ ''thời sự'' hơn, tức tối hơn:
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Muốn về quê mẹ mà không có đò
(Mẹ Việt Nam 1964)
******
Nhớ mong càng khắc khoải, giờ phút mẹ con gặp lại càng thiêng liêng -- ''ngỡ trong giấc mơ''.
Me có hay chăng con về
Chiều nay thời gian đứng im để nghe...
Ở đây, ngôn ngữ Phạm Duy tân kỳ, ''tây'' hơn : thời gian ngưng cánh, o temps suspends ton vol...
nhưng anh lại trở về với âm hưởng dân tộc ngay sau đó:
Chiếc bóng in trên vách nhà
Một ngày một đêm tóc sương phai mờ.
(...)
Me ơi ! Me ơi ! Chuông chùa nào la đà
Nhớ tới, nhớ tới những linh hồn vắng nhà
Một vòng hương trắng xoá...
(Người Về 1954)
Vài ba câu hát ấy đã vận dụng, chuyển hoá không biết bao nhiêu là cổ tích, ca dao, văn thơ cổ điển,
phong tục tập quán Việt Nam. Nhạc Phạm Duy gây chấn động trong ta và sau đó còn lưu lại nhiều
tiếng ngân dài như những ''giọt mưa trên lá'' làm sống lại những chồi dân tộc, những mầm nhân
đạo có sẵn trong ta. Càng xa nước, ta lại cần Nguồn, cần Nghĩa Mẹ, như nước trong nguồn chảy
ra. Mát ngọt, trong trẻo và vô tận.
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Trường ca là một thể nhạc đặc biệt, trong đó Phạm Duy được xem như là chuyên gia bực thầy.
Trường ca là một bài hát dài có nội dung ca ngợi, xưng tụng. Chỉ dài thôi, mà không xưng tụng thì
Phạm Duy gọi là tổ khúc, như Bầy Chim Bỏ Xứ. Tâm ca ngày xưa và Thiền ca, Ðạo ca gần đây tuy
dài vẫn không được gọi là trường ca.
Trường Ca Mẹ Việt Nam được sáng tác vào những năm 1962-64, khi chiến tranh Việt Nam đang
phát triển đến cao độ ác liệt: chế độ miền Nam suy nhược, Mỹ trực tiếp can thiệp, ném bom miền
Bắc, đổ bộ ChuLai... Việt Nam rách nát đau thương là đề tài chung, lớn lao của nhạc phẩm thời đó,
đặc sắc là tác phẩm Trịnh Công Sơn. Và hình ảnh của người mẹ đã thường trực trong thơ nhạc từ
xưa, bay lại hiện thân trở về, kêu gọi, thôi thúc cả hai bờ chiến tuyến, từ Người Mẹ Cầm Súng bên
nọ tới Gia Tài Của Mẹ bên kia. Ðể hiểu sâu Trường Ca Mẹ Việt Nam, ta cần đặt nó vào hoàn cảnh
khói lửa, vừ ngoại xâm vừa nội chiến lúc đó, giữa những đứa con ''tranh giành lẫn nhau gây oán
hận phân chia làm nát tan lòng mẹ''. Phạm Duy tự giải thích, và gọi tác phẩm mình là một âu ca.
Anh chơi chữ, mượn hình tượng mẹ Âu Cơ để nói lên khát vọng hoà bình, no ấm no và hạnh phúc.
Trong tiếng Việt một chữ ''âu'' gói ghém trọn vẹn mơ ước Việt Nam.
Trường Ca Mẹ Việt Nam mở đầu bằng vẻ đẹp người phụ nữ nông thôn không son không phấn.
Câu nhập đề theo thể phủ định (négation) ít thấy trong nhạc Phạm Duy; sau này, 1988 ở nước
ngoài, làm bài Mẹ Năm 2000, Phạm Duy một lần nữa, lại khai đề bằng thể phủ định :''Mẹ đâu còn là
mẹ ta xưa đó''. Ðiều này hệ trọng: tác phẩm Phạm Duy là tiếng gào gọi của một người con lạc mẹ.
Bao nhiêu hình ảnh thiết tha về người mẹ, là bấy nhiêu thiếu vắng, ngay từ đầu : hiu hắt tiếng bà
mẹ cười. Nụ cười hiu hắt chứ tiếng cười không hiu hắt trong thực tế. Âm hao hiu hắt ấy chỉ có trong
tâm tư Phạm Duy, không phải của bà mẹ quê trong ánh chiều thoi thóp, mà của mẹ Phạm Duy, cụ
bà Phạm Duy Tốn, goá bụa khi người con út mới lên hai, hay của người vú trẻ gốc quê ''trên môi lúc
nào cũng có một nụ cười ngượng nghịu'' như Phạm Duy kể trong hồi ký.
Sau đó, người phụ nữ - chưa là mẹ - hiện ra, tình tứ, lẳng lơ, ''nghiêng mắt xanh chải tóc mây
ngàn... nằm phơi gió trăng... duỗi chân dài chờ mưa tuôn''. Những lời ca rạo rực dục tính như tuổi
trẻ người phụ nữ sớm về nhà chồng, ''duyên thề chắp nối'' - sao lại chắp nối ? - cuộc đời trôi nổi...
thầm mong tình uyên ương... nợ trả thay chồng vẫn giữ lòng sạch trong...'' là hình ảnh thực tế của
cụ bà Nguyễn Thị Hoà, thân sinh Phạm Duy.
Rồi chiến tranh. Những thiếu nữ dù không theo chồng cũng ''bỏ cuộc chơi''. Chồng ra đi, rồi con
cũng ra đi, ''mẹ hoen mắt trông về ngọn cờ'', như năm xửa năm xưa. Chiến tranh không dạy Phạm
Duy điều phải trái, lẽ thắng lẽ thua, mà nhắc anh:
Mẹ vẫn nguyện cầu
Người sinh ra có nhau
Phải thương nhau mến nhau
Tư tưởng nhân đạo sẽ trở lại với Phạm Duy trong Tâm Ca:
Giết người đi thì ta ở với ai ?
Rồi Mẹ hoá đá. Không phải vì chờ mong như trong truyền thuyết, nhưng vì thương những gieo neo
trong cuộc sống, từ cô hàng bánh ế cuối ngày đến con ngựa người vất vả... Mẹ hoá ra hòn núi cao.
******
Ðất nước chúng ta có dòng sông mang tên sông Thương xanh mát tình yêu, nhưng lại có sông
mang tên sông Gianh là ranh giới phân chia đất nước, chia rẽ lòng người. Tính lại không biết bao
nhiêu thế kỷ phân tranh, xương máu dù đi qua, hận thù còn đọng mãi.
Nước đi là nước không về
Chia đôi dòng nước chia lìa dòng sông
(...)
Nước ân tình đổi thành ra nước căm hờn
Nhưng nhạc sĩ nhìn dòng sông vẫn nuôi một giấc mơ. Ngày xưa Tản Ðà đã nhìn rất xa : nước đi ra
bể lại mưa về nguồn. Phạm Duy sống vào thời đại nhiễu nhương, tình cảm đảo điên, đạo lý xáo
trộn, không còn tư vô tà, tâm vô sự của Tản Ðà, nên giấc mơ ngắn ngủi hơn : chỉ mơ sông về đến
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biển. Ðến biển rồi thì sông Thương, sông Ngô, sông Gianh, Bến Hải hay Thái Bình, sông nào cũng
chỉ là sông thôi, đó là hình ảnh Biển Mẹ:
Biển êm, sóng lặng, lăng, lắng nước nôi, nôi hiền lành...
Phạm Duy lại chơi chữ lặng, lăng, lắng và nhất là hai chữ nôi trong từ kép ''nước nôi'' và cái nôi
đong đưa trong ''tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi''...
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, như trong lời hát Y Vân. Phạm Duy sâu sắc, hàm súc,
trí tuệ hơn : Biển là cái ''nôi hiền lành'' của cuộc sống, con người và vũ trụ. Ðẹp quá, Biển là Mẹ
Cuộc Sống, là cái Nôi Tình có nắng vỗ, gió ru, triều đưa, sóng đẩy.
***
Trường Ca Mẹ Việt Namtổng hợp tất cả tình cảm của Phạm Duy đối với quê hương và những trầm
luân của mệnh nước nổi trôi qua hình ảnh người mẹ, đồng thời cũng diễn tả trọn vẹn ơn sâu nghĩa
nặng của cuộc đời đối với chúng ta. Gọi là Mẹ Việt Nam vì một cách nói, chứ Mẹ là Nguồn vốn
không có quốc tịch. Mẹ là Sông - ta có chữ Sông Cái là Sông Mẹ - Mẹ là ''Biển Hồ, lai láng'', là Mẹ
Trùng Dương:
Sóng vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng
Nước biếc mênh mông như đôi tay ôm của Mẹ trùng dương
(...) Sóng vỗ êm êm như khuyên con nên trở lại Mẹ hiền...
Nghe lại Mẹ Việt Nam, trở lại Mẹ hiền, là về lại Yêu Thương, về lại Cội Nguồn, về với Bản Thân.
Ðặng Tiến - 20-3-1995

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Thi Vũ

Viết Về Mẹ Việt Nam
trích trong bài

Phạm Duy : Con Ðường Từ Tim
Ði Tới Cõi Tâm

Giai Phẩm Xuân Quê Mẹ, số 88/89 - Tháng 1 & 2 1988

Vào giờ này, ngày này, một phép lạ sẽ xẩy ra, nếu Bộ Chính Trị Ðảng ở Hà Nội chịu cho dân một
giờ đồng hồ. Một giờ thôi. Ðể trèo lên ba đỉnh Mẹ. Chắc họ không hẹp. Nhưng e khó khăn. Vì hành
trình ấy vừa khổ hạnh, vừa cheo leo. Một giờ để nghe ba sáng tác của Phạm Duy về Mẹ. Ðiều khó
là phải tạm gác hết qua bên cái chất vị mác-xít trong tâm khảm, để chào đón dòng máu Rồng Tiên
ròng ròng chẩy xuống. Rồi ngồi nghe. Ðừng nghĩ ngợi. đừng cảnh giác, lòng thật thong dong. Nghe
thôi. Nghe không bằng lỗ tai. Vì nghe là một hợp cảm ngũ quan. Ý thức căng vào cái trống không
để đón nhận. Mắt vồ bắt những mầu sắc tươi rói qua âm thể. Mũi giữ cho kỹ những làn hương.
Lưỡi đưa lời mình phụ hoạ, học lại tiếng nước. Xúc giác sờ mó, vuốt ve những hình hài khổ lụy hay
xinh tơ. Lúc đó tái xác định lại lần cuối cái hoà thể của nhạc, trong xã hội loài người, đã vượt thú
tính.
Xin các ông một giờ thôi, hành hương lên ba đỉnh Mẹ : Bà Mẹ Gio Linh, Mẹ Việt Nam và Bà Mẹ
Phù Sa. Sau đó, ta tính toán lại với nhau. Mẹ vẫn còn đó, sao ta bỏ đi ? Mẹ không là biểu tượng
nghệ thuật, mà là lực sống tràn trề sáng tạo. Mẹ vẫn còn đó, sao ta không về ? Ðã không về, còn
ngăn kẻ khác trở về !
Bà Mẹ Gio Linh, người mẹ kháng cbiến giành độc lập. Một mẹ già cuốc đất trồng khoai nuôi con
đánh giặc đêm ngày. Mẹ không nói năng. Bà chỉ biểu tỏ qua hành động : nấu nồi khoai, nồi nước
chè xanh cho con và các bạn chiến sĩ của con ăn, uống. Tới khi con chết trong chiến đấu, giặc
khinh bỉ bêu đầu giữa chợ. Các chiến sĩ đảng phái xem con như trái chanh đã vắt rồi. Thương nhớ
nào cũng là sự tự thương thân đó thôi. Riêng mẹ, và chỉ có mẹ, nghẹn ngào không nói một câu,
mang khăn gói đi lấy đầu. Một mình. Trên thôn xóm buồn teo. Với người bạn âm thanh cố hữu :
tiếng chuông chùa gieo.
Ta còn nhớ bà mẹ ấy chăng ? Những nỗ lực đề kháng của từng cá thể, từng nhân sinh trong cuộc
kháng chiến lớn. Huy chương nào đi nữa vẫn chưa là sự tôn vinh cao cả.
Nhưng chiếc thuyền âm thanh đã tới. Hàng triệu bà mẹ Gio Linh đã được mời vĩnh ngự lên. Lần
này, Phạm Duy tạc khắc lung linh Mẹ vào Trường ca Mẹ Việt Nam. Ðỉnh cao nhất của thiên tài
sáng tác Phạm Duy, tính tới đầu năm 88. Tiếng nước dịu dàng, vang luyến, ân tình và trí tuệ. Sự
kết tinh của sáu mươi hai triệu con tim. Tiền nhân đã hoá sinh vào đây, thành ứng thân có tuổi thọ
năm nghìn. Thể hiện qua 21 ca khúc và một chung khúc.
Những Dòng Sông Chia Rẽ, ca khúc thứ 15 đáng làm công án cho Việt Nam hôm nay, đặc biệt
cho những người Việt theo Cộng. Phải nghe, rồi lắng nghe. Nghe như một cuộc tẩy trần, để thân
tâm khinh khoái mà đón nhận Việt Nam. Từ đó mới có thể hợp ca với toàn dân Chung Khúc Việt
Nam Việt Nam. Việt khúc này là bài Quốc ca đúng điệu nhất của đất nước từ khi ta bắt chước Tây
làm quốc ca.
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Mẹ ở đây là nước Việt. Có truyền thống và văn hiến. Có sáng tạo và tiến bộ. Có chương trình thế
giới. Có kế hoạch nhân sinh. Có tham vọng vũ trụ.
Từ người Mẹ tại thế trong hiện thực, qua Bà Mẹ Gio Linh, Phạm Duy đưa Mẹ lên tột đỉnh của biểu
tượng hiển sinh trong Trường Ca Mẹ Việt Nam. Cốt nhấn mạnh cái sinh mệnh nhiệm mầu, với vô
biên khả lực của con người. Biểu tượng không là lối thoát không tưởng của các trường phái lãng
mạn cách mạng, lãng mạn mê sảng hay lãng mạn huyễn ảo. Xu hướng Phạm Duy là lãng mạn
nhân phong. Ði từ người vào biểu tượng, rồi biểu tượng phải đo đạc, thực chứng trong nhân sinh -cõi người. Người làm người thong dong, phong nhiên trong tự do, tình tứ và thơ mộng nơi kiếp
người. Kiếp không khổ ải, vì kiếp chỉ là chu kỳ. Bởi đó. Mẹ của Trường ca Mẹ Việt Nam lại xuống
núi làm Bà Mẹ Phù Sa, mở ra bài học lớn cho lịch sử cận đại.
Các ông trí thức lãnh đạo tả khuynh chủ hoà nửa vời của thành phố Saigon, các ông trí ngủ thiên
lệch của cái thành phần ba mạo hoá do Hà Nội sẩy thai đẻ ra tại Paris, hay qua cái gọi là Liên Minh
sau Tết Mậu Thân, cộng thêm vào đó một lũ hề chính trị, kiểu người mua vé thượng hạng vào xem
hát lúc vở kịch đã tàn... hì hà hì hục chủ xúy sự hoà hợp hoà giải dân tộc như một lá bài đánh tráo.
Hoà giải gì khi mình chỉ là công cụ ?
Hoà giải không là cuộc sắp đặt thuần chính trị. Trả giá cò ke : so cân lực lượng. Như hai anh bụng
phệ vứt ngân hàng mình lên chiếu bạc mà đấu. Anh nào ranh, lừa giỏi, anh đó thắng. Hoà giải phải
đi từ gốc rễ ý thức. Hoà giải dân tộc, lại phải thêm cái phần chất văn minh dân tộc nữa, Khi ý thức
chưa dòm ngó tới mối sinh tử của một giống dân thì chưa có hoà giải dân tộc. Mọi việc ồn ào khác
chỉ là thứ phụ. Kể cả cái chính phủ nhiều thành phần.
Căn bản triết lý ấy nằm trong tim Bà Mẹ Phù Sa. Triết lý là lý sống, lý vượt qua. Không là hệ thống
so chiếu hay nhốt tù. Ðiều các chính trị gia bất lực, thì Phạm Duy giải quyết khá dễ dàng. Bằng một
dấu hỏi của nhạc hát. Dấu hỏi xa lìa đối đáp. Vì dấu hỏi đã hàm chứa câu trả lời.
Nào, ta thử hát lại ca khúc ấy :
''... Mẹ người ở đất Phù Sa, mới năm mươi tuổi đã già như tám mươi. Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay,
xóm tuy xóm nhỏ, đổi thay bao lần. Không ai chê Việt Nam dân tộc ta thiếu sức hùng. Mà người thì
quanh năm phải sống với hãi hùng ! Năm mươi năm làm dân, chưa được mấy lúc mừng. Vậy mà
Mẹ không than chỉ sống với lòng thương...
Mẹ già ở túp lều tranh, đói no ai biết rách lành ai có hay ? Một ngày tháng 8 năm sáu mươi hai, có
anh Ba cán bộ về đây tuyên truyền. Anh thưa anh học xong chiến lược giữ xóm làng (Cán bộ Ấp
chiến lược, Q.M. ghi chú). Mẹ gật gù nghe anh, và xin rất cám ơn ! Ðang khi anh cười vang, ai nổ
súng dưới vườn ? Mẹ vội lùa anh Ba vào trốn dưới gầm giường...
Mẹ cười, mẹ cười trông cũng thiệt là vui, bước ra đón khách, trông người cũng rất quen. Mẹ mời
anh miếng bánh men. Hỏi thăm sức khoẻ và khen anh hiền lành. Anh xưng tên là Tư, đi giải phóng
xóm làng (Mặt trận giải phóng, Q.M. ghi chú). Mẹ gật gù nghe anh, và xin rất cám ơn ! Trông ra trên
đường mương quân đội Mỹ đã tới gần. Mẹ vội lùa anh Tư cũng vào trốn dưới gầm giường...'' Bài hát
kết thúc : ''Tới đây là xong nửa chuyện. Không biết rồi ai sẽ cứu ai ? Ai sẽ cứu ai ? ''
Câu hỏi kinh khiếp. Con ngựa đeo hai lá che bên mắt, chạy bon bon trên đường dài, đã quên mất
núi rừng thanh thản. Ngỡ ngàng làm sao, khi có kẻ vén lên. Nó sẽ tìm lại thuở tự do thênh rộng.
Hay ưa quen đường cũ ?
Câu hỏi như kiếm chém. Anh Ba hay anh Tư là giải pháp ? Ai sẽ cứu quê hương ? Hai anh không
bao giờ nghĩ tới, mà cũng ít ai nghĩ tới, là hai anh phải hiệp lực thì mới cứu được. Hai anh có bao
giờ nghĩ rằng, với đầy đủ chiến lược, súng ống, hậu thuẫn quốc tế, quê hương vẫn điêu tàn ? Cần
một người Mẹ sống bằng ưu tư mong cho con sống. Bà mẹ ấy đã lùa tất vào dưới gầm giường.
Hoà giải dân tộc chứ là gì nữa ? Dù vì ngẫu nhiên và bó buộc. Ngẫu nhiên là cái hữu duyên. Bó
buộc có khi là sự may mắn, chứ không là tai nạn.
Anh Ba và anh Tư dưới gầm giường của Mẹ. Dưới đáy quần của Mẹ. Nơi Mẹ đẻ ra, từ Vua Hùng
tới Bác Hồ. Không hình ảnh nào khôi hài, mà Việt Nam hơn thế. Rồi đây, cơn nguy hiểm chốc lát
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trôi qua, hai anh lồm cồm đứng dậy từ giã Mẹ ra đi. Tiếp tục cuộc chiến bế tắc. Hay bàn bạc, hứa
hẹn một cuộc hợp đồng ? Cái kết quả rút ra từ hai thái độ ấy không là hư cấu tiểu thuyết hay nhạc
hát vui cười nữa. Ta có thể tổng kết chính xác vào đầu năm 88 này. Chuyện thực của quê hương
đấy. Do một nhạc sĩ sáng tác và đạo diễn. Nó là sự giao hưởng giữa nỗi niềm dân và tâm tư người
thao thức. Nghệ sĩ là kẻ thao thức. Họ có đôi mắt cá, không bao giờ khép, trên mọi cuồng lưu trong
hay đục.
Giai Phẩm Xuân Quê Mẹ
số 88/89 - Tháng 1 & 2 1988

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Xuân Vũ

Mẹ Việt Nam

trích trong cuốn Nửa Thế Kỷ Phạm Duy

Bản Tình Ca hiện lên như một người đàn bà rực rỡ mà không lòe loẹt, khoẻ mạnh chứ không thô
kệch và dồi dào tình cảm có thể chinh phục mọi trái tim. Người đàn bà ấy cũng hiện thân trong một
trường khúc nhan đề Mẹ Việt Nam mà Phạm Duy đã dựng lên 10 năm sau bản Tình Ca.
Nếu Tình Ca là một ca khúc ba đoạn ba điệp khúc thì trường ca Mẹ Việt Nam là một bài hát dài
bằng lịch sử nước Việt Nam hay bằng chiều dài của nước Việt Nam. Tình Ca chỉ tổng quát toàn bộ
Việt Nam với những sắc thái đặc biệt của nó, thì Mẹ Việt Nam đi sâu vào một nhân vật. Ðó là người
mẹ Việt Nam và những đức tính của mẹ. Nếu Tình Ca làm ta xúc động với những nét đặc tả thần kỳ
thì Mẹ Việt Nam vừa mang những nét ấy lại vừa tạc thêm những nét làm ta kinh ngạc và thán phục
tác giả hơn. Ðiều này xảy ra đến cho tôi khi tôi được đọc lời ca lần đầu và ngay ở những câu đầu:
Mẹ Việt Nam, không son không phấn
Mẹ Việt Nam, chân lấm tay bùn
Mẹ Việt Nam, không mang nhung gấm
Mẹ Việt Nam, mang tấm nâu sồng...
Một thi sĩ Hy Lạp, Ludemit Meleanos, khi tới Việt Nam năm 1962 đã cảm tác một bài thơ cũng hay.
Mấy câu đầu như sau:
Việt Nam đất nước biếc xanh
Và dài như một chiếc đàn bầu
Mà cái gảy đàn là cầu Bến Hải.
Lúc đó các thi sĩ miền Bắc mới giật mình vì mình không viết nỗi mấy câu thơ đó! Cũng hay, nhưng
nó chỉ mô tả bằng thể ví (comparaison) và chỉ mô tả về hình thể chứ không có nội tâm, thành ra
không có chiều sâu mấy. Ta không trách nhà thơ vì ông là người ngoại quốc.
Trần Văn Giầu viết quyển Lịch Sử Việt Nam năm 1946 thì ví đất nước ta hình dáng một cô gái, hai
đầu đòn gánh là hai thúng lúa. Hình tượng đó cũng đẹp, cũng gần sát với hình thể nước Việt Nam,
nhưng cả hai sự mô tả của Meleanos và Trần Văn Giầu đều không thể sánh với bốn câu mở đầu
của Trường Ca Mẹ Việt Nam.
Tôi nhớ lúc tôi vừa đọc xong mấy câu mở đầu của trường ca, tôi buông bản lời ca. Tôi thở dài. Tôi
xin chịu. Không có ai mô tả Mẹ Việt Nam nổi đến thế. Mà chỉ trong có 16 chữ! Như thế là quá tài
tình vì tả thể chất mà người đọc nhận thấy cả tâm hồn. Tấm áo nâu, rướn mình đi từ núi rừng cao ở
bản Tình Ca càng nổi bật ở đây, vì là tấm nâu sồng của Mẹ Việt Nam là tấm áo nâu mang hồn sông
núi. Những ý tưởng cao đẹp tuôn trào ra ngón đàn.
Ở một chương trước của quyển sách này hay ở đâu đó tôi không nhớ nữa, tôi đã bình luận về
trường ca bất hủ này, ở đây tôi chỉ xin nêu lên những tư tưởng của tác giả.
Mẹ Việt Nam là kết tinh của những đức tính cao quý có từ những thần thoại ly kỳ của dân tộc:
Mẹ chờ mong ngày trông tháng đợi
Ðời thần Trai đội đá vá trời
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Với hồn Nữ Oa, mẹ giơ tay đón
Với tình nước non mẹ còn chờ mong
..............
Mẹ yêu chồng, có khi Mẹ là Châu Long
Trả nợ thay lòng vẫn giữ lòng
Trắng ngần sạch trong
Mẹ là Tiểu Kính Tâm
Lên chùa giải oan
Ôi xót thương trẻ khóc trong vườn
Trẻ con hoang! Ôi Mẹ từ bi
Giọt máu rơi này, mẹ nhận là con...
Các con của Mẹ có nhớ chăng? Mẹ...
... chôn đáy sông mối hận yêu chồng...
Và Chàng Trương gốc miền Nam Xương...
... Có buồn thương khóc
Rước Mẹ lên nước thiêng sẽ giải oan...
Mẹ xưa...
... Mẹ xuống sông rửa nhục anh hùng
Mẹ trôi trên dòng sông Hát
Nước ngược xuôi đưa Mẹ đi muôn nơi...
Ta thấy tất cả đức tính cao quý đều kết tinh ở Mẹ Việt Nam :
Nữ Oa: chí lớn
Châu Long: đảm đang
Kính Tâm: nhân ái
Thiếu phụ Nam Xương: trinh tiết
Trưng Nữ Vương: anh hùng.
Với sự sáng tạo phi thường, Phạm Duy đã làm tim ta nồng nàn hơn lên với tình yêu Mẹ Việt Nam,
một bà mẹ của thần thoại và của dân gian, một bà mẹ có nhiều đức tính cao quý nhất trong các bà
mẹ thế giới.
Nước Pháp có Jean d'Arc nhưng không có Châu Long, Kính Tâm, Thiếu Phụ Nam Xương, càng
không có Nữ Oa. Trung Hoa có Thiếu Phụ Nam Xương, có Nữ Oa nhưng không có Trưng Triệu.
Nhờ Phạm Duy, ta thấy được những điều này. Nhờ Phạm Duy, ta hiểu rõ mẹ ta hơn.
Mẹ ta với những đức tính, những vui buồn của một đời lận đận và với những nỗi chua xót của một
đàn con trăm đứa...
... Chia đôi dòng nước, chia lìa dòng sông
Chia đôi bờ bến lạnh lùng
Cho Ngưu Lang Chức Nữ ngại ngùng
Nước ân tình đổi thành ra nước căm hờn
Chia sông Gianh phân tranh mộng đồ vương.
Chúng ta hãy nghe Phạm Duy mô tả tiếp Mẹ Việt Nam:
Mẹ chờ mong
Ngày trông tháng đợi
Ðợi Thần Trai
Ðội đá vá trời
Với hồn Nữ Oa
Mẹ giơ tay đón
Với tình nước non
Mẹ còn chờ mong...
Phạm Duy đã vận dụng dân ca cổ truyền vào nhạc mới, vận dụng ngôn ngữ Việt Nam, hiện đại hóa
truyện cổ tích, ca dao, đồng dao, làm hẳn công việc biến cải chứ không phải sao chép. Anh tài tình
ở chỗ đồng hóa Mẹ Việt Nam vào Ðất Nước Việt Nam. Mô tả Mẹ là một gái quê mang tấm nâu
sồng, chân lấm tay bùn rồi lại biến đổi Mẹ thành những người Mẹ trong truyền kỳ lịch sử. Mẹ lại còn
được biến hóa ra là lúa xanh rờn, lúa dậy thì, là núi non, là biển cả nữa. Sự chuyển hóa rất hợp lý,
vì nghệ sĩ có quyền sáng tác theo ý thích của mình. Molière tạo ra một ông bệnh tưởng, Nguyễn Du
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tạo ra Nàng Kiều. Cả hai nhân vật của hai tác giả đều được cường điệu hóa (exagéres) nhưng
sáng tạo của hai ông rất là hợp lý. Do đó cả hai nhân vật đều rất thực.
Phạm Duy đã nắm được quy luật sáng tạo, và đã sử dụng quyền năng của mình một cách hợp lý
và phải chăng (logique et sobre). Lối chuyển hóa trong Mẹ thật là khoa học. Khi giới thiệu trường
ca, tác giả viết:
''... Lúc trẻ tuổi, Mẹ Việt Nam được biểu tượng bằng đất mầu tươi tốt. Khi đứng tuổi, Mẹ hiện thân là
núi non. Mẹ còn xót xa thương lũ con sông ngòi chia rẽ. Vào lúc tuổi già, Mẹ trở thành biển cả.
Nước mắt Mẹ bốc lên trời cao làm mây bay đi, trong khi phù sa được Mẹ gửi vào đất cũ.''
Tuy ví von như vậy, nhưng tất cả vật thể như đất, núi, sông, biển, mây, phù sa... đều chuyển hóa
theo một trình tự quá sức hợp lý. Ðất trở nên mầu mỡ mềm mại, lớn lên thành núi sắt son. Các con
chia rẽ thành sông chảy đi mọi ngã. Về già, biển bạc đầu, nước biển bốc lên thành mây, phù sa thì
bồi đắp... Cũng như Tản Ðà đã lấy cảnh Sông Ðà Núi Tản để hàm xúc nước non tổ quốc:
Nước non nặng một lời thề
Nước đi đi mãi không về cùng non.
Trường Ca Mẹ Việt Nam này, nghe lên chỉ thấy là oanh liệt, là tha thiết là đại lượng, là bao dung, là
cao quý. Sau bài Tình Ca, với Mẹ Việt Nam, Phạm Duy lại rót thêm mật ngọt của quê hương vào
lòng ta vậy.
Trong phần III của Trường Ca, phần SÔNG MẸ, Phạm Duy đã nói lên được nỗi bi đát, niềm đau
thương của dân tộc ta sau những lúc vinh quang. Có những con sông lịch sử với chiến công oanh
liệt như Bạch Ðằng Giang thì cũng có những con sông ô nhục như sông Gianh, Bến Hải. Và có
những con sông nhuộm màu chủ nghĩa này, chủ nghĩa nọ, tranh giành lẫn nhau:
Sông đỏ như máu tranh đấu sông nâu
Sông nghèo xanh yếu kêu cứu sông giầu
Sông nhuộm vàng mau
Chia nhau uốn khúc khoe mầu
Sông rồng lôi kéo sông rắn đi cắn sông đào.
Phạm Duy đã nhân cách hóa một cách tài tình những vật vô tri, vô giác. Ðồng hóa vào Mẹ Việt
Nam, những vật thể bỗng như có linh hồn, bỗng trở thành nhân vật.
Trong hoàn cảnh xót xa của chúng ta hiện nay, Phạm Duy đã nói hộ tiếng lòng của chúng ta, tiếng
lòng đối với Mẹ Việt Nam. Khi viết bài này, tôi rất ngại phải dở những tập nhạc của Phạm Duy ra,
dở những trường ca và vô số những bài khác, vì nó quá phong phú, không biết trích dẫn từ đâu, bài
nào cũng có thể minh họa cho tình yêu quê hương cả!
Thật vậy, ta có thể tìm thấy Phạm Duy ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, hoàn cảnh nào, từ Nam Quan
tới Cà Mâu, trong nắng sớm mưa chiều, trong chớp bể mưa nguồn, khi chiến thắng lúc chiến bại,
trong niềm vui nỗi buồn. Phạm Duy tới với ta, trao cho ta ''vũ khí tình yêu quê hương'' để an ủi, thúc
giục ta cùng tiến bước. Khi ta hát bài Mẹ Việt Nam là ta nghĩ tới một điều tốt đẹp. Ta muốn hứa hẹn
với mọi người, với cả ta nữa, một điều gì rất cao cả:
Mẹ Việt Nam ơi! Mẹ Việt Nam ơi!
Chúng con đã về khát khao hơi Mẹ
Chúng con xin thề giữ thơm quê Mẹ.
Và ta cũng muốn hứa với Mẹ, hứa với ta là phải yêu thương nhau như con một nhà, con một mẹ,
Mẹ Việt Nam:
Quê ta đẹp lắm Mẹ ơi!
Biển êm sóng lặng, nước nôi hiền lành.
Về đây xây đắp mối tình, tình Việt Nam
Yêu nhà, yêu nước và thương mọi người
Tình tính tang, tang tính tình
Yêu Mẹ già, thương Mẹ ta
Ðàn con nhớ, nhớ yêu nhau
Ðàn con nhớ, nhớ yêu nhau.
Trong lời tự truyện, tác giả bài Mẹ Việt Nam viết :
'' Với Con Ðường Cái Quan, tôi muốn đi vào chiều dài của dân tộc. Với Mẹ Việt Nam, tôi muốn đi
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vào chiều sâu của dân tộc. Và cũng trong cái tật làm bộ ba, tôi dự phóng soạn bản trường ca thứ ba
nhan đề Trường Ca Trường Sơn, với ước muốn xưng tụng người Cha Việt Nam và đi lên chiều ca
của dân tộc. Nhưng tôi tự nêu ra một điều kiện với tôi là chỉ khi nào đất nước được thật sự độc lập,
tự do trong thống nhất thì tôi mới tung Trường ca Trường Sơn ra. Tới nay, trường ca này chưa ra
đời được nhưng tôi đã tạm thay thế nó bằng tổ khúc (cũng là một thứ trường ca) Bầy Chim Bỏ Xứ
trong đó tôi tới cả chiều cao lẫn chiều xa của dân tộc''.
Ðọc những lời trên đây, ta thấy Phạm Duy quả là một người sâu sắc. Tác phẩm của anh bao giờ
cũng là kết tinh của sự cảm hứng và sự suy tư. Minh chứng cho điều này là những bài như Giọt
Mưa Trên Lá, Ðường Chiều Lá Rụng, Dạ Hành... mà tôi đã nói tới. Ở trường ca Mẹ Việt Nam này,
sự suy tư của Phạm Duy đạt tới mực siêu. Chỉ đọc lời ca thôi, thì đối với riêng tôi, đã thấy tôi không
với nổi.
Ở đoạn trên tôi đã nói Phạm Duy đã chung đúc tất cả những bà mẹ tuyệt vời : Mẹ Nữ Oa, mẹ
Trưng Nữ Vương, mẹ Kính Tâm, Châu Long, kể cả bà mẹ vô danh ở Nam Xương nữa... để dựng
nên người Mẹ Việt Nam, một người mẹ mà các dân tộc khác không có. Ðó chẳng phải là niềm tự
hào lớn của chúng ta chăng?
Phạm Duy đã cho đất là Mẹ : ÐẤT MẸ, cho lúa là Mẹ : LÚA MẸ, cho núi là Mẹ : NÚI MẸ, cho sông
là Mẹ : SÔNG MẸ, cho biển là Mẹ : BIỂN MẸ. Tuy rất cụ thể mà lại trừu tượng. Tuy trừu tượng
nhưng rất cụ thể. Mấy ai làm nổi ? Chỉ có bàn tay của phù thủy Phạm Duy.
Ðọc lời ca Mẹ Việt Nam, tôi say mê như đọc một bài thơ dài, một tiểu thuyết vừa hiện thực vừa giả
tưởng. Sức lôi cuốn của chữ nghĩa Phạm Duy thật là mãnh liệt. Hình tượng khắc hoạ bởi bàn tay
phù thủy thật là vô cùng độc đáo. Mẹ Xinh Ðẹp:
Ðôi má tươi hồng, má tươi hồng, với bàn tay trắng
Nhỏ người vai lẳn, vú căng tròn, tròn lưng ong
Mẹ nằm phơi gió trăng
Ôi ! Mẹ Việt Nam !
Nghiêng mắt xanh chải tóc mây ngàn
Mẹ Việt Nam !Mẹ Xinh Ðẹp
Bên bờ đại dương
Mẹ duỗi chân dài chờ mưa tuôn...
... Mẹ cười trong gió sương
Ôi ! Mẹ Việt Nam !
Dâng tấm thân nhuộm nắng nâu ròn
v.v và v.v...
Thực hư, cụ thể và trừu tượng lẫn lộn. Theo lời ca, một hoạ sĩ nào đó có thể vẽ bằng bút pháp hiện
thực, cũng có thể vẽ bằng bút pháp siêu thực. Với ngọn bút của một hoạ sĩ tài hoa, cách nào cũng
có thể đạt tới thành công cao độ cả.
Trong chương 4, LÚA MẸ, Phạm Duy cũng dùng một bút pháp tương tự :
Yêu nhau khi lúa chưa mòng
Thương nhau khi nắng khô đồng
Ôm nhau nghe nước mưa ròng
Chẩy vào lòng cập tình nhân.
Thật là phi thường. Bạn hiểu những câu này bằng cách nào ? Cách nào cũng tuyệt diệu cả. Trong
thời ấu thơ, ta thấy cậu bé mồ côi cha ở phố Hàng Dầu Hà Nội đã được mẹ yêu chiều hơn các anh
chị, lại có thêm sự yêu chiều của chị vú. Ðã được nằm trên đống lá sen thơm tho khi cả nhà ngồi
bóc sen lấy nụ để bán cho người ướp trà... lại còn được nằm ngủ trên ổ rơm cũng thơm tho không
kém tại quê nghèo của chị vú, đã ảnh hưởng tới tâm hồn cậu bé. Tình mẹ thắm thiết mà cậu bé thụ
hướng ở mẹ đẻ, mẹ nuôi đó sau này sẽ được phả vào những bài hát như Bà Mẹ Quê, Bà Mẹ Gio
Linh, Bà Mẹ Phù Sa...
Tình mẫu tử riêng của tác giả dễ dàng liên quan tới tình mẹ chung của dân tộc cho nên những bà
Nữ Oa, Châu Long, Thiếu Phụ Nam Xương hiển hiện lồng lộng trong tác phẩm Phạm Duy với
những đức tính căn bản như lòng từ bi, sự chung tình, chí kiên nhẫn. Mẹ cũng còn là Núi Vọng
Phu, Mẹ hoá đá :
Tóc núi đã phơi xương
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Máu nhuộm cả vai non
Ai làm dòng sữa cạn ?
Còn SÔNG MẸ ? Nghe câu ca dao phổ nhạc mà lòng quặn đau :
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Muốn về quê Mẹ mà không có đò !
Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, sông Gianh là làn ranh chia cắt đất nước nhưng vẫn có đò. Dù
không được tự do đi lại nhưng sự ngăn cách không tàn nhẫn như bây giờ. Bây giờ có đò, quê mẹ
ngó thấy đó mà chúng ta không về được ! Những người cũng biết yêu quê hương nhưng bị kết tội...
nên ''sông không có đường về'':
< Ai bảo là không có đò ngang ?
.........
Ai bảo là sông không chờ người sang ?
Xưa kia ''mẹ xuống sông rửa nhục anh hùng'' để các con ngày nay được ngẩng mặt lên nhìn trời
mà nay thì ai quên lời khuyên của mẹ nên con sông vĩ đại đã rẽ thành trăm ngánh để trở thành
Những Dòng Sông Chia Rẽ:
Chia đôi dòng nước chia lià dòng sông
Chia đôi bên bờ bến lạnh lùng
Cho Ngưu Lang và Chức Nữ ngại ngùng
Chia đôi dòng sông Thương
Nước bên đục bên trong
Nước ân tình đổi thành ra nước căm hờn
Chia sông Gianh phân tranh mộng đồ vương
Chia con sông Bến Hải buồn thương
Nước yên vui từ nguồn
Bỗng gây nên điều buồn
Dòng lệ tuôn thành sông không có linh hồn
Chia anh em vì quên tiếng gia đình
Chia tay chân và cắt đứt ngang mình.
Vì lo âu và đau khổ cho sự chia rẽ của các ngánh sông, vì thời gian chồng chất, Sông Mẹ bạc đầu
khi trở thành Biển Mẹ. Một sự ví von thơ mộng và rất khoa học. Phạm Duy không bắt sự vật phải
uốn mình theo nét nhạc. Phạm Duy tùy theo sự vật mà nâng nó lên, hoặc xén bớt, hoặc tô thêm
cho nó trở thành toàn bích và đúng theo ý muốn của anh.
Hãy đọc vài đoạn lời trong PHẦN IV : BIỂN MẸ để thấy cái tài biến hoá và nhân cách hoá của nhạc
sĩ về Biển :
Sóng vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng
Nước biếc mênh mông như đôi tay ôm của Mẹ trùng dương...
... Mẹ hiền không lên bão tố
Mẹ già không đem nỗi khó
Mẹ là mẹ nhà cho mưa với gió hiền khô...
... Sóng vỗ êm êm như khuyên con nên trở lại Mẹ hiền
Gió rít thông reo như kêu con mau trở về Mẹ yêu.
Và cảnh rộn ràng vui tươi :
Buồm căng lộng gió thênh thang thuyền về
Trên sóng trường giang, thênh thang thuyền về !
Thuyền về trên lớp sóng vui
Ðàn con về với biển khơi Mẹ già
Mẹ già đang đón chờ ta
Có đàn chim én từ xa về rồi
Quê ta đẹp lắm Mẹ ơi !
Biển êm sóng lặng, nước nôi hiền lành
Mẹ mừng vui vì các con
đã biết yêu nhau.
Các con reo mừng bên Mẹ :
Mẹ Việt Nam ơi !
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Chúng con đã về khát khao hơi Mẹ.
Chúng con xin thề giữ thơm quê Mẹ
Cuộc đời rồi phai tàn sau thế giới
Chỉ còn tình yêu của Mẹ mà thôi !
Chúng ta phải nhìn nhận rằng Phạm Duy đã dâng hiến trọn vẹn trái tim nghệ sĩ cho đất nước. Về
mặt nghệ thuật, Phạm Duy đã sống trọn vẹn với đề tài Mẹ Việt Nam. Thuộc lịch sử Việt Nam chưa
đủ để sáng tác. Chỉ yêu nước Việt Nam thôi cũng chưa đủ để tạo nên phần nghệ thuật. Phải có tài
thể hiện. Ðứng về mặt yêu nước thì có khi anh binh nhì yêu nước hơn anh tổng tư lệnh, người dân
thường có thể yêu nước hơn nhà nghệ sĩ (đó cũng chỉ là ước lệ thôi) nhưng anh binh nhì không có
tài quân sự bằng anh tổng tư lệnh (nếu là tổng tư lệnh đúng nghĩa) và người dân thường không thể
diễn đạt tình cảm như nhà nghệ sĩ. Vậy yêu nước và diễn đạt lòng yêu nước thành nhạc để tiêm nó
vào mạch máu người dân là hai điều kiện không thể thiếu một, để tạo thành tác phẩm.
Chung khúc VIỆT NAM VIỆT NAM là một khúc hát tuyệt vời về lời ca lẫn âm nhạc. Lời ca không
những rất đẹp mà còn rất sâu sắc. Ðó là một anh hùng ca bất hủ của dân tộc ta.
Việt Nam ! Việt Nam ! Nghe tự vào đời
Việt Nam, hai câu nói bên vành nôi...
... Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyền tranh đấu cho đời
Tình Yêu đây là khí giới
Tình Thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người !
Tiếng Việt Nam là sự rung động mãnh liệt đối với trái tim ta. Chung khúc VIỆT NAM VIỆT NAM như
một trái tim hồng treo giữa Việt Nam, như một hạt cát, như một hòn đất thơm nồng, như một đỉnh
núi của nghệ thuật ta hát chung khúc VIỆT NAM VIỆT NAM cả ngàn lần trong đời ta. Và mỗi lần hát
ta thấy như ta lớn lên, khoẻ hơn. Ta cảm thấy như ta uống một ngụm nước phù sa thoả thuê. Ta
nghe như có một mũi tên bắn trúng trái tim ta mà xạ thủ là Phạm Duy.
Phạm Duy kẻ khai sơn phá thạch trong nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt trong lãnh vực nhạc tình
yêu, sau hơn nửa thế kỷ (1942-1994), cho đến nay vẫn là ngọn cờ tiên phong trong nền âm nhạc
Việt Nam. Và có thể trong tương lai, không có ai giương được ngọn cờ ấy tởi nơi cao tuyệt đỉnh
như Phạm Duy.
Xuân Vũ
trích trong cuốn Nửa Thế Kỷ Phạm Duy

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Pham Quang Tuan

Me Vietnam:
An Introduction

Me Vietnam (Mother Vietnam) was written during the 1960s as the Vietnam war was rapidly
escalating. As Pham Duy recounts, ''in the troubled and divided atmosphere of that period,
everybody was looking for a common denominator. I did not need to look very far: that common
denominator was Mother Viet Nam! To find our lost nation, our compatriots, our people, our
humanity, we had to go back to Mother Viet Nam. That's how Me Vietnam came about...''
A programmatic composition built on a highly structured and coherent symbolism, Me Vietnam
comprises four parts: Mother's Earth, Mother's Mountains, Mother's Rivers and Mother's Sea. In the
composer's own words, ''in her youth [Part I], Mother Vietnam embodies the fertile Earth, loving and
passionate, the foundation of family, ricefields, villages and country. In middle age [Part II], she
becomes the Mountain, patient, persevering, sacrificing, protecting the soldier son. Then her heart is
broken at the sight of her divided children the Rivers [Part III], some of whom have gone astray,
betraying mother and fighting each other for glory and dominance. In old age [Part IV], Mother
becomes the great Sea, generous and forgiving, calling for her children to return...''
The work starts with OUR MOTHER, a solemn hymn, economical - almost spartan - in both music
and words, as befits the homespun cloth of the subject matter. BEAUTIFUL MOTHER (No.2) is a
masterly allegory, the geographical image of Viet Nam lying by the Pacific merging imperceptibly
into that of a youthful, sensual woman waiting for love. MOTHER'S WAIT (No. 3) refers to the
legend of the goddess Nu Oa, who had a contest with her husband to see who could raise the tallest
pillar; Nu Oa won but in the process the sky collapsed, and she had to carry stones to mend it.
Perhaps worth noting is Pham Duy's comfortable attitude towards the Chinese cultural heritage; Nu
Oa is also part of Chinese mythology.
MOTHER'S RICE (No. 4) is, together with Mother Ocean (No.16), perhaps the most accessible
piece, celebrating young love and Mother Earth's rice crop. In SHE WELCOMES FATHER (No.5)
the important role of the Vietnamese woman in the family and the nation is highlighted. The song
alludes to several legends. At her husband's instigation, Chau Long went to live with his friend and
benefactor Luu Binh who had fallen in bad times, encouraging him to persevere and overcome his
troubles, and all the time remaining faithful to her husband. Kinh Tam was a woman wrongfully
accused of trying to murder her husband; to escape opprobrium, she disguised herself as a man
and took on a monk's robes, only to be accused by a village coquette of fathering her baby. Out of
kindness, she remained silent and raised the child to manhood. Finally the ''warrior with velvety
eyes'' could be any of several national heroines of ancient Vietnam, the most famous being the
Trung sisters and Lady Trieu.
The sky suddenly darkens as we enters Part II (Mountains). In MOTHER'S QUESTION (no.6) the
shadow of war descends. The theme is elaborated in the melancholic THE FESTIVAL IS OVER
(No.7), set to the tune of Hat Ly, a southern lullaby. The drums shaking the moonlight on the Great
Wall is an image from Doan Thi Diem's Chinh Phu Ngam (Song Of The Soldier's Wife). In the
second section, the legend of the Nam Xuong woman is introduced for the first time. While her
husband Truong was at war, she amused her child by pointing to her shadow on the wall and calling
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it his father. When the soldier returned, the child told him, in the mother's absence, that he could not
be his real father who came only at night. Truong thereafter angrily accused her of being unfaithful,
whereupon she threw herself in the river. Here Pham Duy has adapted the legend and the shadow
is cast by the setting sun on the dyke.
MOTHER IN THE TRAVELLER'S HEART (No.8) is a march, but an unusual one with a lingering
feeling of compassion and a longing for peace. Lam Son (Blue Mountain) was the base from which
Le Loi liberated Vietnam from the Chinese invaders in the 15th century, while Hoanh Son, a buttress
of the Annamitic Range, was foretold by the great Vietnamese astrologer Nguyen Binh Khiem to
give ''protection for ten thousand generations''. MOTHER'S ANSWER (No.9) gives a delayed reply
to No.6, yet the tone is just as mournful.
In MOTHER TURNS INTO STONE (No.10), the shadow of the Nam Xuong soldier has come and
gone for the four thousand years of Vietnam's history. Mother's milk has dried after witnessing all
the hardships. At the sight of suffering in all directions, she turns into stone. Again this is an
adaptation of a well known LONGING TO GO HOME (No.11) is a short, melancholic folk rhyme
leading into the frenetic OBSESSED RIVERS (No.12). Mother Vietnam's children, represented by
her rivers, are possessed by dreams of glories and begin to forget Mother. The mighty, often
destructive Red River and the Bach Dang (White Crested) are mentioned, the later being the site of
two famous naval victories, King Ngo Quyen's in the tenth century (which opened Vietnam's
independence era) and General Tran Hung Dao's over the Mongols.
RIVERS ENTOMBING MOTHERS (No.13) contains references to three different stories, one real,
one semi-mythical and one fictional. In 40 A.D., after her husband was executed by the Chinese
overlords, Trung Nu Vuong rallied the people and liberated Vietnam from the Chinese yoke for a
short period before being defeated by the Chinese general Ma Vien. She defiantly threw herself into
the Hat river rather then submitting. The Nam Xuong lady is again mentioned. The last stanza refers
to the wife of You Must Live, a short story by the contemporary writer Khai Hung; when a peasant
couple was swept away by the rising flood, she refused her husband's help and gave up her life so
that he might live and raise the children.
RIVERS WHICH HAVE LOST THEIR WAY (No.14) is a logical continuation of No.12 and is set to
the same theme. The River children are now completely captivated by their ideologies, as
represented by the colors red, brown, yellow etc., and having lost their souls begin to fight each
other. RIVERS OF DIVISION (No.15) starts with an untranslatable word play, since ''nuoc'' means
both country and water. There is a quick reference to the legend of the heavenly princess Chuc Nu,
who fell in love with her father's cowherd; as a punishment he was banished to the other side of the
Silvery River (Milky Way) and the couple was allowed to be reunited only once every autumn. Song
Thuong's murky and clear halves flowing side by side have long been another symbol of separation.
The Gianh divided Vietnam during the Trinh Nguyen secession (1600-1786) just as the Ben Hai
river divided Vietnam after independence in 1954. At the end, a ray of hope comes with the faint
voice of long forgotten Mother calling to her children, leading to Part IV (Sea).
The faint voice turns into a soothing lullaby as MOTHER OCEAN (No.16) brings a hopeful mood,
then into persistent sea calls in the evocative WAVES ON THE EASTERN SEA (No.17). Finally the
call is heeded in the joyful and rhythmic HOMEWARD SAIL THE BOATS (No.18). This song, and
No. 20, end with the familiar ''stork'' folk strain symbolising a return to Vietnamese values.
LIGHTNING ON THE SEA, RAIN ON THE SPRINGS (No.18) brings a note of mysticism as sadness
and joy intertwine. The title is from a folk rhyme, and Pham Duy himself explained: ''At her children's
return, mother's joyous tears evaporate and rise to the sky to form clouds full-bodied and warm,
which float away to cleanse the whole earth, closing the full circle of Me Viet Nam.'' This cyclic
theme is developed further in SILTING SANDS AND SWIRLING CLOUDS (No.20), in which Sea
Mother sends back silt and sand to build up the earth from which she came, as ''lifeblood circles
back to the heart''. In the poignant O MOTHER VIETNAM (No.21), the repentant children promise to
love each other and cherish Motherland for ever.
The Finale, VIETNAM VIETNAM, has been called the Vietnamese's ''unofficial national anthem'' and
is one of their best loved songs. Its grand vision, built on universal love and humanity, is rare in
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Vietnamese literature and music. Contemporary history is never far, however - the innocuous
''sacred flame'' is an allusion to the monk Thich Quang Duc's fiery self-immolation, which contributed
to the downfall of Ngo Dinh Diem in 1963.

Me Vietnam

singing version by Pham Quang Tuan
Nota : (...) = words and syllable in parenthesis should be sung with an additional (short) note.

1. OUR MOTHER
Me Vietnam, no rouge, no powder
Me Vietnam, just soil and sun
Me Vietnam, no silk, no velvet
Me Vietnam, just plain homespun
2. BEAUTIFUL MOTHER
Her cheeks rosy, so rosy, her hands so white,
Slender of build, round-breasted, waist wasp-like,
-Enjoying the wind
O Me Vietnam, eyes so clear, hair a-streaming in the wind,
By the ocean, legs a-stretching, she's looking for the rain.
For husband fair she looks for husband fair,
The gentle earth is eager to welcome the ploughshare
Smiling in the wind
O Me Vietnam offers her suntanned body, Me Vietnam
Virgin ricefield, waiting still for seeds to come, Me Vietnam
Beneath the dawn sky
And in golden twilight
The swallows of spring are soaring in free flight
In search for love, Me Vietnam!
3. MOTHER'S WAIT
For her husband Mother waits,
Arms outstretched she mends the skies.
In hills and streams her love endures,
The light of Oa-Nu in her eyes.
4. MOTHER'S RICE
We met when earth was brown,
Seeds still slept in the ground,
The rain in Spring came late,
Hand in hand, (we) held our breath.
Then rain at last came round,
Seedlings showed through the ground,
In close embrace we felt
Sweet raindrops dripping down.
Green ran the countryside,
Love grew one Summer night,
In (the) cool breeze from the South,
Under the moon we made our vows.
Far stretch the golden plains,
Sweet smells the ripened grain,
Young bride, I'll take you home
In the gentle Autumn rain...
5. SHE WELCOMES FATHER
She welcomes him, welcomes him with open arms.
Though life be hard, true love is in their hearts.
- Love is in their hearts O Me Viet Nam, all year round she works hard to feed her man,
O Me Viet Nam, day and night she warms the rice, fan the flames.
Devoted wife, she may have been Chau-Long
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Repay(ing) his debts, always keeping her faith pure and strong.
- She is a Kinh-Tam O Me Viet Nam, she's the virgin who one day found a child,
Kind and loving, she took pity and raised him as her own.
She is the warrior with velvety eyes,
Deadly to her foes, she battles with a smile,
A smile for peace, Me Viet Nam!
6. MOTHER'S QUESTION
For king
For lord
He goes...
O God how many foes
Must he kill, kill for them?
7. THE FESTIVAL IS OVER
Springtime breeze, the pretty flowers bloom
On the hill
On the hill.
One day in Spring
The young mother asks
It's festival time
Where's the laughter gone?
Where have young folk gone?
They've gone long ago
When drums shook the moon
On Great Wall one night
The men went to fight
On far battlegrounds.
The festival is over now!
Summer breeze, the setting sun wanes
On the hill
On the hill.
One Summer day,
The young child asks
Where is my dad?
Like Nam-xuong's soldier
Is (he) gone forever?
The lingering light
Plays tricks on the dyke.
Could this shadow be?
My son, can you see
Your wish has come true!
Your father's come home to you
8. MOTHER IN THE TRAVELLER'S HEART
Nota : for this song, adjust the notes' duration as required

Deep run the forests
Tall rise the mountains
Yet we shall find the way.
Though hardships abound,
Though dangers surround,
Yet we shall see the day.
To Lamson we go
To Thatson we go
Sites of ancient battles won.
Hoanh Son's stretching wall,
Timeless guard standing tall
Yes we shall find the way.
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Remember Mother's words
In days of old we heard
Life is made to share
Man is born to care
Yet the world has seen so many sorrows.
War rages 'cross our land,
Our people need our hand,
Let's join up in the mountains.
My Love, you're called to war,
I'll wait for evermore.
Our mulberry I'll tend,
Our child I'll defend,
While the soldier answers Mother's call.
Her arms spreading wide,
She stands by our side,
Her son for her love must fight!
9. MOTHER'S ANSWER
For people
For country
For village,
Keep well my love and fight
I'll raise, raise our child.
10. MOTHER TURNS INTO STONE
Autumn wind, a young child sleeps
Mother sings,
Mother sings.
For four thousand years
The shadow has called
The shadow has gone
The shadow has fall-en
To nourish the fields.
Hilltops have gone white
As bones lay and dried
And blood stained the earth
And Mother's milk dried.
But when good news came
Her breast gave forth a sweet milk stream!
Winter chill, she stands and she looks
Endlessly,
Endlessly,
In the four winds
What does she see?
A ploughman in rags,
A peddling girl
And her unsold cakes.
She stands and she finds
A young begging child,
A human draft horse
With a lumbering cart,
A poet downheart-ed,
Then Mother turns into stone.
11. LOOKING HOMEWARD
I stand on (the) bank each day
The homeward boat
(repeat)
never comes this way
(repeat)
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12. OBSESSED RIVERS
Khoan hoi ho khoan oi khoan khoan ho ho khoan (*)
Why do you river run across my way?
Khoan hoi ho khoan oi khoan khoan ho ho khoan (*)
Why don't you ferry never come this way?
The mighty Red, so swift he flows,
The Da he grabs, the Lo he drags,
The Bach Dang buried many Northern foes,
Each brother vies to see how fast he goes.
Heigh ho heigh ho
For fame and glory look how fast they go!
Heigh ho heigh ho
Their mother's waiting but away they go!
Heigh ho heigh ho
Heigh ho heigh ho
(*) or: Heigh ho ho heigh heigh ho heigh ho ho heigh

13.THE RIVER ENTOMBING MOTHER
In the flow unbowed by defeat, our mother chose a glorious death,
Borne away by the wand'ring Haat, her body drifted wide and far...
Deep beneath the waves the river has kept her defiant heart.
Reaching out to agrieved souls,
she gathers Nam-Xuong's wife in her arms.
O Mother! Mother!
For your sons and daughters you chose the river!
O Mother! Mother!
This water forever shall cleanse your children's hearts!
Driftwood, mother was gath'ring in the shallows by river's side.
Rising flood, flashing by, surging wild,
took her in a mad treach'rous tide.
14. RIVERS WHICH LOST THEIR WAY
Heigh ho ho heigh heigh ho heigh ho ho heigh
Engulfing rivers, murderous and wild,
Heigh ho ho heigh heigh ho heigh ho ho heigh
In many colors, treacherous they ride,
The blood red stream fights off the brown,
The sick and helpless green cries out,
The yellow king shows off his golden gown,
The snaking troops follow the dragon's crown.
Heigh ho ho heigh
For fame and glory they have gone astray,
Heigh ho ho heigh
Poor loveless souls who forgot mother's way,
Heigh ho ho heigh
Heigh ho ho heigh
15. RIVERS OF DIVISION
Whereto do rivers go,
Splitting and parting as they flow?
As the Silv'ry Stream divides
The Cowherd and his Princess Bride,
Song-Thuong's dark and light
Keep to their own sides,
Stream of love and stream of hate and spite.
O Song Gianh scene of grandiose schemes!
O Ben Hai of shattered dreams!
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Born of joyful springs
Floods of tears you bring,
Cold and grim, soullessly wand'ring streams!
Bonds of friendships and love you part,
Splitting brothers, estranging hearts,
Breaking bones and limbs,
Slashing flesh and skin,
Wounds that leave forever searing scars.
O how many a broken dream
Has passed under Hien Luong's beams?
Sund'ring North and South,
In the mist you flow,
Cold and grim, soullessly wand'ring stream!
Back home a mother yearns
For wayward children to return.
16. MOTHER OCEAN
She sings a lullaby of gently lapping tide,
A vast embrace of turquoise blue she opens wide,
Bestows her gift of salt to bring us pleasure at meal time,
With fish and prawn she fills the net of (a) grateful child.
Our Mother's old and sweet
She threatens no big storm,
Her rain is gentle and her wind is mild.
Each day her hopeful heart turns to the morning sun's warm rays,
Each night her longing rises for the children gone astray.
She looks to Northern winds
And to the sunny South,
Love reaching out to vast and empty space.
The lullaby of pines and gently lapping tide
Is calling wayward children back to Mother's side.
17. WAVES ON THE EASTERN SEA
Ha a a ho o hoy
Over the Eastern sea
Ha a a ho o hoy
The waves are roaming free
Calling on wand'ring sails
To return home from all four seas.
Ha a a ho o hoy
Ha a a ho o hoy
Rivers come from far and wide
Born on snow-lined mountainsides
To Viet Nam they converge
And merge in Mother Ocean's tide.
Ha a a ho o hoy
Ha a a ho o hoy
18. HOMEWARD SAIL THE BOATS
With billowin' sails we catch the fresh'ning breeze,
Along the river t'wards the sea we ride with ease,
We ride the playful waves, the playful waves.
(repeat)
We ride the playful waves, so playful the waves.
The children are returning home to Mother Sea,
Our mother's waiting, waiting tirelessly.
(repeat)
Our mother's waiting, waiting tirelessly,
As wand'ring swallows flock home from, from four seas,
Our home so sweet and full of beauties.
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(repeat)
Our home so sweet and full, so full of beauties!
The waves so gentle and the sea, the sea so kind.
We'll live in peace with all, all mankind.
(repeat)
We build a home of love, our home Viet Nam,
We'll bring our love to all the world with open arms.
Ting ting tang, tang ting ting,
For our Mother, let us sing
We shall love, we shall share
We shall love, we shall share.
19. LIGHTNING ON THE SEA, RAIN ON THE SOURCES
Last night light flashed on (the) sea
And rain fell down on mountainsides...
Sadness and delights it brought, laughs and sighs.
She smiled and sent the clouds
Rising, floating to lofty skies,
And rain washed away
The sins of mankind...
20. SILTING SANDS AND SWIRLING CLOUDS
The waves are rising rising with the tide,
In (the) moonlit night with silt and sand they come ashore,
The surging, swirling waves in (the) moonlight
(repeat)
The waves are surging swirling in the moonlight
And salty deltas grow in(to) plains of fertile earth
And lifeblood circles back to our heart.
(repeat)
And lifeblood circles back to our heart,
Young children watch the happy larks soar and fly
And clouds that float so high, oh so high!
(repeat)
And clouds that float so high, so light and so high!
They roll and swirl and weave their veils (a)round the sun,
As seasons come and go, they weave on.
(repeat)
As seasons come and go, they weave their dreams
And bring down Mother's rain in sweet, gentle streams
Ting ting tang, tang ting ting
Hand in hand, let us sing
Now we know how to love
Now we've learnt how to love...
21. O MOTHER VIETNAM
Me Vietnam always in our hearts (*)
Me Vietnam always in our hearts (*)
We long for the touch of your hand,
We swear to cherish Mother's land.
Life's but a brief moment in time,
A mother's love will never die,
O Me Viet Nam,
O Me Viet Nam.
(*) or: Me Vietnam oi, Me Vietnam oi

22. VIET NAM
Viet Nam, Viet Nam the sounds I heard
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The very day I saw the world,
Viet Nam, my land!
Viet Nam, Viet Nam the words I'll say
The very last on my dying day.
I see thy many splendors,
Heights of soaring grandeur,
Mighty neverending streams.
I hear thy voice proclaim
That freedom is thy aim,
That happiness for all is thy dream.
Thy future is in sight,
A sacred flame so bright
That one and all on Earth shall see.
For Mankind we shall fight
With love instead of might
To build a world that's just and free.
Viet Nam, Viet Nam!
Eternally will shine thy flame!
Viet Nam, Viet Nam!
For ever live thy name!

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Phạm Duy

Nói Về Mẹ Việt Nam
(trích Hồi Ký III)

... Tình hình ở Việt Nam trong hai năm 63-65 còn là sự chia rẽ lớn lao với những cái trục ''người
Nam-người Bắc'', ''Công Giáo-Phật Giáo'' chưa kể cái trục ''dân sự-nhà binh''. Rồi thêm cái trục sâu
xa bên dưới nữa là ''quốc gia-cộng sản'' -- còn có cả cái trục ''người già-người trẻ'' nữa -- cho nên ai
cũng muốn đi tìm một mẫu số chung, ai cũng muốn mọi người ngồi lại với nhau với mong ước: Hãy
là người Việt Nam đi đã ! Ai cũng muốn đặt vấn đề Tổ Quốc, Ðồng Bào, Con Người, Nhân Ðạo lên
trên.
Vào lúc này, tôi còn nhận thấy tình hình âm nhạc nói chung có vẻ suy đồi với loại nhạc chỉ có tính
cách biểu diễn cho mọi người ngồi nghe, dùng những ca sĩ mặt hoa da phấn với lời ca ngon ngọt
để xoa dịu lòng người. Tôi bèn vác máy tape recorder có sẵn ampli, speaker hiệu AKAI (là loại tốt
nhất lúc đó) và băng nhạc CON ÐƯỜNG CÁI QUAN tới sinh hoạt với sinh viên và thanh niên. Ðây
là lần đầu tiên giới trẻ được tham gia mạnh mẽ vào các cuộc ca hát. Khi chế độ cũ ra đi thì trong
nước tương đối có tự do, sinh viên cũng như tất cả mọi người bắt đầu có sự tự do sinh hoạt. Trước
hết tuổi trẻ họp nhau lại, cùng hát chung những bản hùng ca cũ của ngày xưa. Bây giờ tôi đem tới
cho họ bản trường ca CON ÐƯỜNG CÁI QUAN và cho in ronéo lời ca để phát cho các bạn trẻ, mời
mọi người hát theo với ca sĩ trong băng nhạc.
Dù sao thì những anh hùng ca hay bản trường ca này là những bài hát mà thanh niên đã biết tới
rồi. Muốn lôi cuốn tuổi trẻ, tôi cần phải có cái gì mới để cung cấp cho họ. Như đã nói ở trên, trong
tình trạng xáo động và chia rẽ của thời này, ai cũng muốn đi tìm mẫu số chung. Không cần tìm ở
đâu xa xôi, tôi thấy ngay rằng : Mẫu số chung là Mẹ Việt Nam vậy! Muốn tìm lại tổ quốc, đồng bào,
con người, nhân đạo, phải tìm đến Mẹ Việt Nam. Tôi bèn soạn trường ca MẸ VIỆT NAM.
Sau khi thu thanh với giọng hát và với nhạc sĩ trong ban nhạc HOA XUÂN của tôi ở Ðài Phát
Thanh, tôi lại xách bộ máy AKAI đi phổ biến bản trường ca rất hợp thời này. Cũng nên nhắc lại sự
ích lợi của kỹ thuật trong việc phổ biến âm nhạc vào thời này, nếu không có bộ máy AKAI, chưa
chắc MẸ VIỆT NAM đã được nhiều người biết tới.
Khi Bộ Chiêu Hồi in nhạc phẩm này ra, tôi có những lời mở đầu như sau: Nếu CON ÐƯỜNG CÁI
QUAN là một hành ca ghi lại bước tiến của dân tộc ta trên một sinh lộ nhất quyết không chịu chia
cắt thì MẸ VIỆT NAM là một âu ca, ca tụng Mẹ Tổ Quốc và những Mẹ điển hình trong truyền kỳ lịch
sử nước nhà, đề tài và cảm hứng nhắm dựa vào Tình Thương Yêu và Tính Hiếu Hoà, tính tình này
đã sinh tồn mạnh mẽ trên đất ta và phải được truyền đi trong thế giới tàn nhẫn hiện tại. Ðây là một
Trường Ca trong đó, lúc trẻ tuổi, MẸ VIỆT NAM được biểu tượng bằng ÐẤT MẦU tươi tốt, đa tình,
nền tảng của gia đình, ruộng nương, làng nước. Khi đứng tuổi, MẸ hiện thân là NÚI NON sắt đá,
trong sự hi sinh ròng rã, vẫn bền bỉ đợi chờ và che chở người chinh phu chưa hết nợ đao binh. MẸ
còn âm thầm xót thương lũ con SÔNG NGÒI, có những đứa dại dột, hiếu thắng, phản bội MẸ vì sự
tranh giành lẫn nhau, gây oán hận phân chia, làm nát tan lòng MẸ. Vào lúc tuổi già, MẸ trở thành
BIỂN CẢ đại lượng bao dung, kêu gọi và ôm đón đàn con giang hồ, thành công hay thất bại. Nước
mắt vui mừng của MẸ lúc gặp con bốc lên trời cao làm mây đầy đặn và ấm áp, bay đi rửa sạch địa
cầu bằng ơn mưa móc, nối chặt chu kỳ trường ca MẸ VIỆT NAM.
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Mấy năm trứơc, vì CON ÐƯỜNG CÁI QUAN mang tính chất tả thực (réaliste) nên được xây dựng
trên âm giai LA MAJEUR nghĩa là với những nốt nhạc có dấu thăng (dièse). Tôi muốn MẸ VIỆT
NAM mang tính chất tượng trưng (symbolique) nên bây giờ tôi dùng âm thể MIb với những nốt nhạc
có dấu giảm (bémol). Tôi cũng làm cái trò đối thoại với huyền sử hay dã sử khi soi bóng người
Thiếu Phụ Nam Xương trên bờ đê (hơn là trên tấm vách) và cho rằng sự hoá đá của Mẹ Việt Nam
không do bởi Mẹ đứng đợi người tình. Mẹ hoá đá vì quá mong chờ ngày hạnh phúc của dân tộc.
Tôi soạn trường ca này vào lúc mà nước Việt đang trong hoàn cảnh khốn khó nhất. Trong bất cứ
giai đoạn gay go của một nước nào, người nghệ sĩ của nước đó thường cất cao tiếng nói của tâm
thức dân tộc. Ở Việt Nam, vào thời gian mọi người sống trong chia rẽ, khinh thị và kinh hoàng, với
trường ca này, tôi cho rằng chúng ta chỉ có thể được cứu rỗi bởi một Tình Yêu Chung, hướng về
Mẹ Tổ Quốc.
Trường Ca về MẸ được mọi người yêu mến vì ra đời đúng lúc. Rồi bởi cớ nước ta vẫn chưa ra khỏi
số phận lạc loài, trường ca này lúc nào cũng có thể là bài hát hợp thời. Vào những năm cuối cùng
của cuối thế kỷ, vẫn còn quá nhiều lũ con lạc lối đường xa, mà chưa hề có con nào nhớ Mẹ ta mà
về... Ðoạn kết của trường ca, đoản khúc VIỆT NAM VIỆT NAM là một bài ca hầu hết người Việt
Nam thuộc lòng. Có những người yêu nó, muốn nó trở thành bài quốc ca. Tôi xin nhũn nhặn thưa
rằng: một tác phẩm văn nghệ được tung ra quần chúng rồi là nó tuột khỏi tầm tay của tác giả. Ai
muốn dùng bài hát đó làm gì cũng được nhưng phải xin phép tác giả.
Soạn xong và hát lên hai bài trường ca vào thập niên 50-60, vài chục năm sau, tôi rất lấy làm vui
mừng vì những giấc mơ tôi vẽ ra trong hai tác phẩm đó đều đã được thực hiện: Trong CON
ÐƯỜNG CÁI QUAN, lữ khách mơ ước có ngày đường tan ranh giới để người được mãi mãi đi
trong một duyên tình dài, trên con đường thế giới xa xôi, trong lòng dân chúng nơi nơi. Trong MẸ
VIỆT NAM, tôi ước mơ có ngày được đem ngọn lửa thiêng của Việt Nam đi soi toàn thế giới.
Những giấc mơ đó đã thành sự thực. Hai triệu người Việt Nam đang có mặt trên gần 50 quốc gia
trong hoàn cầu.
Ðầu năm 1990, tôi hoàn tất một trường ca khác (mà tôi phải bỏ ra 15 năm để thai nghén, sáng tác
và tu chỉnh): tổ khúc BẦY CHIM BỎ XỨ. Nửa phần đầu của Tổ Khúc này là một cơn ác mộng, nửa
phần sau là một giấc mơ hồng. Giấc mơ cái tổ chim êm đềm (hay là tổ quốc cũng thế) đã có lúc bị
vỡ tan khiến cho một bầy chim phải lìa tổ bay đi, đã tới lúc tất cả loài chim phải đồng lòng với nhau
để xây dựng lại tổ chim đó. Không biết giấc mơ này có thể trở thành sự thật như những giấc mơ
trong hai bài trường ca trước hay không ?

Trở Về Trường Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Phan Uyển Nghi

Mẹ Ðón Cha Về
Ðể sửa soạn cho buổi trình diễn Ðêm Ngàn Khơi 1999 đánh dấu mười năm hoạt động của ban hợp
xướng Ngàn Khơi, lúc đầu bài hát "Mẹ Ðón Cha Về" được tập cho cả ca đoàn, hai bè nữ soprano,
alto và hai bè nam tenor, bass cùng hát. Sau đó lại có quyết định để dành cho soloist đơn ca. Nhóm
con gái chúng tôi tiếc mãi vì không được hát " Mẹ Ðón Cha Về" nữa.
Ðoản khúc " Mẹ Ðón Cha Về" trích trong trường ca Mẹ Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Lời lẽ từng
câu rất đẹp và mô tả rất gần hình ảnh những bà Mẹ Việt Nam.
" ...Mẹ đón cha về
Duyên thề chắp nối
Cuộc đời trôi nổi
Vần tươi cười
Vì lòng vui
Ðời nghèo nhưng có đôi
Ôi ! Mẹ Việt Nam
Năm tháng lo gạo
Gánh nuôi chồng
Mẹ Việt Nam
Ðêm ngày thầm mong
Lửa bếp thơm nồng
Tình uyên ương
Mẹ Việt Nam
Mẹ yêu chồng
Có khi Mẹ là Châu Long
Nợ trả thay chồng
Vẫn giữ lòng
Trắng như ngần
Và sạch trong
Mẹ là Tiểu Kính Tâm
Lên chùa giải oan
Ôi xót thương trẻ khóc trong vườn
Trẻ con hoang
Ôi Mẹ từ bi
Giọt máu rơi này Mẹ nhận là con
Mẹ Việt Nam
Việt Nam có anh hùng
Mắt nhung và môi xinh
Giữa mùa xuân giết giặc
Yêu nước non
Hé môi cười
Nụ cười thanh bình
Mẹ Việt Nam ..."
Câu hát như những tiếng khánh vang nhẹ trong lòng tôi . Tôi vui vì hình ảnh những bà Mẹ Việt Nam
đẹp quá. Tôi chơm chớm nước mắt vì bài hát nhắc tới hình ảnh người Mẹ của tôi. Mẹ tôi cũng là
một Tiểu Kính Tâm. Người mang về cho tôi những đứa em mà bây giờ tiếng cười vẫn bên nhau.
Thủa sinh thời, Mẹ tôi suốt đời phải gánh gạo nuôi chồng với đàn con. Không than van người vẫn
tươi cười vì lòng vui : Ðời nghèo nhưng có nhau. Ðoạn hát cuối nhắc cho tôi một niềm hãnh diện :
Việt Nam có nữ anh hùng và tôi nhớ tới những Hai Bà Trưng "mắt nhung và môi xinh".
Tối hôm qua đi tập hát, nhóm female chorus , bè nữ chúng tôi được tin mừng là lại được hát bài
"Mẹ Ðón Cha Về". Suốt hai tuần nay, chúng tôi tập dượt ráo riết vơi dàn đại hòa tấu orchestra.
Nghe tiếng dàn nhạc violon lúc réo rắt, lúc tha thiết hòa lẫn tiếng đàn harp, tiếng sáo và những tiếng
hát giọng nữ lúc trầm lúc bổng, thanh thoát ngân vang, tôi thấy nhạc Việt mình thật phong phú.
Ðã nhiều lần chúng tôi mong muốn được hợp xướng trường ca Mẹ Việt Nam nhưng đợi mãi chẳng
có hòa âm để mà trình diễn. Nhạc sĩ Phạm Duy đã có điệu nhạc chính và những lời ca đẹp như
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ngàn cánh hạc. Ðược phước may nhạc sĩ Lê Văn Khoa lại chịu khó bỏ công ra soạn hòa âm cho
chúng tôi hát nhiều bè. Nhờ lòng yêu âm nhạc của ông Khoa, dàn orchestra có lối đi bay bổng vào
trường ca Mẹ Việt Nam. Từng khuôn nhạc soạn riêng cho từng nhạc cụ, công biết bao nhiêu mà kể.
Nhạc sĩ Phạm Duy viết "Mẹ Ðón Cha Về" vơi nhiều nốt láy rất là duyên dáng. Những grace notes
(nốt trang điểm) ấy chúng tôi phải tập với nhiều công phu. Làm sao phải láy nhẹ và nhanh rồi ôm
lấy nốt chính. Ngay từ đầu, "Duyên thề chắp nối, cuộc đời trôi nổi", chữ "nối ", chữ "cuộc", chữ "nổi"
đã là ba grace notes nằm gần nhau. Ngay trước grace note "nổi" lại có chữ "trôi" phải láy trọn hai
nốt nhanh dài bằng nhau. Ðã thế, đằng sau chữ "nổi" lại có chữ "vẫn" (Vẫn tươi cười) láy nhanh
bốn nốt. Nếu không mở họng sẵn phía trong và không rơi cằm xuống thì một chữ "vẫn" cũng đủ để
anh nhạc trưởng Trần Chúc bắt chúng tôi lập lại trăm lần.
Hát hợp ca có khó. Trăm giọng phải hòa như một. Vào chậm một tí hay ngân dài hơn chút đỉnh , lòi
giọng mình ra là đã hỏng việc. Chúng tôi phải nhìn chăm chăm vào người nhạc trưởng để nhất cử
nhất động đều giống nhau, cùng lấy hơi vào bụng, cùng nhả chữ, cùng cắn chữ cũng như cùng
đóng miệng. Cũng may nhạc trưởng Trần Chúc của Ngàn Khơi điều khiển ca đoàn rất là chính xác
và linh hoạt nên chúng tôi nhìn không chán mắt.
"Mẹ Ðón Cha Về" được chấm dứt bằng ba chữ "Mẹ Việt Nam" hát nhanh và dứt khoát nghe có vẻ
tươi trẻ và sung sức. Ðoạn này khác vơi phần chấm dứt của đoản khúc "Mẹ Trùng Dương" cũng
trong trường ca Mẹ Việt Nam. Mẹ Trùng Dương chấm dứt bằng nốt Mi giáng, chúng tôi phải ôm bẩy
nhịp mà chỉ sợ đánh rơi mất nốt. Ðoạn này được hát rất nhẹ rất nhỏ, cảm như mình đang nằm trong
vòng tay êm ái khoan dung của Mẹ Trùng Dương.
Ðược hát nhạc Việt là một cái thú. Nhưng tiếng Việt không phải là dễ hát. Có những chữ như chữ
"chặt" trong câu "Ôm chặt đứa con" của đoản khúc Cửu Long Giang trong trường ca Con Ðường
Cái Quan, vừa phải cắn chữ tê cho chặt lại vừa phải ngân cho đủ nốt nên khó hát cho vang chữ
được. Cũng may mắn chữ chặt này không phải hát lên cao độ cao lắm. Vì thế khi tập hợp ca chữ
chặt chúng tôi phải có qui ước vơi nhau là chặt lắm, chặt vừa hay chặt lỏng, để mà hát cho đều
nhau.
Tập hát tiếng Việt đem lại cho chúng tôi nhiều chuyện vui. Trong bài dân ca "Se Chỉ Luồn Kim"
chúng tôi bị mắng nhiều vì tội ngân nốt không đều nhau. Người thì quần dài, người thì quần ngắn, ý
mắng không ngân chữ quần ba nhịp bằng nhau. Khi tập Con Ðường Cái Quan, "Vượt Cù Mông tôi
qua đèo" có anh kia bị cảnh cáo tội cù mông lâu quá, bỏ quên cả nhịp. Rồi còn nữa, đến bài Cửu
Long Giang khi bè nữ chúng tôi nhẹ nhàng chưa đủ trong câu hát "Thiết tha như gái yêu chồng,
trong chiều mênh mông", anh nhạc trưởng vô tình la lên "yêu chồng nhè nhẹ thôi, làm gì mà hùng
hục vậy !" Chúng tôi biết lỗi nhưng không thể nào nhịn được cười.
Bài hát "Mẹ Ðón Cha Về" ca tụng những bà Mẹ Việt Nam gương mẫu. Bây giờ chúng tôi, những bà
Mẹ Việt Nam trong ban hợp xướng Ngàn Khơi, may mắn xin ca tụng và cám ơn những ông bố Việt
Nam. Các ông đã theo gương Mẹ hy sinh, vui vẻ gánh vác việc nhà để các bà Mẹ Ngàn Khơi ngoài
công việc vất vả ở thương trường còn có được thú vui hát hò bên bạn bè. Ðây cũng là nguyện ước
của họ được phong phú hóa nhạc Việt ngõ hầu giới thiệu nhạc Việt tới người bản xứ, được giới
thiệu nghệ thuật hát hợp xướng với cộng đồng người Việt và để nuôi dưỡng một sinh hoạt lành
mạnh có tính cách nghệ thuật trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Phan Uyển Nghi
Báo Người Việt, tháng 10,1999
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Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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3. Viết Về Tâm Ca
z

Georges Etienne Gauthier : Viết Về Tâm Ca

z

Thích Nhất Hạnh : Viết Về Tâm Ca

z

Thế Uyên : Người Chứng Mệt Mỏi

z

Lý Chánh Trung : Phủ Nhận Tâm Ca ?

z

Nguyễn Văn Trung : Tâm Ca Của Phạm Duy

z

Thích Mãn Giác : Phạm Duy Và Tâm Ca

z

Thi Vũ : Phạm Duy, Con Ðường Từ Tim Ði Tới Cõi Tâm

z

Bùi Vĩnh Phúc : Phạm Duy - Tâm Ca, Một Thi Sĩ Ðắm Ðuối Và Phẫn Nộ

z

Ðỗ Thái Nhiên : Phạm Duy, Mùa Xuân Và Một Lũ Ma

z

Dick Schaap : Singer From Saigon

z

Joseph Hickerson : Phạm Duy Links Warmth, Ability

z

Nguyễn Văn Dậu : Nghĩ Về Tâm Ca

z

Trần Văn Ân : Về Một Bài Tâm Ca của Phạm Duy

z

Xuân Vũ : Về Bài Giọt Mưa Trên Lá
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Georges Etienne Gauthier

Viết Về Tâm Ca

(trong loạt bài đăng trên báo BÁCH KHOA)

... Nhưng trong lúc ấy thì Việt Nam mỗi lúc biến thành xứ sở của tan tác. Và cuối năm ấy, Mười Bài
Tâm Ca ra đời.
Tâm Ca ! Tất cả nhạc phẩm Phạm Duy há không phải là tiếng hát của con tim, rồi sao? Tiếng kêu
của con tim của cõi lòng khổn khổ của một con người, của một nghệ sĩ đã sống từ hăm lăm năm
giữa một thế giới bạo động và khổ đau. Ðây là những cái nhìn bi thảm nhưng đầy mến thương của
một người muốn cố gắng nhìn rõ niềm khổ đau đích thực của dân tộc mình, những cái nhìn sắc bén
của một người muốn cố gắng nhận diện kẻ thù đích thực, những cái nhìn bâng khuâng hay suy tư
của một người ủng thắc mắc về cuộc sống về cái chết, về định mệnh, những cái nhìn khinh khoái
hơn hay tươi vui hơn của một người từ đáy thẳm của vực sâu, vẫn tiếp tục tạ ơn đời.
Ðây là những khúc điệu phần nhiều điểm vẻ giản dị trơ trụi và cũng cảm kích nữa. Cái giản dị và trơ
trụi ấy đối với Phạm Duy nó bất thường đến nỗi khi ông mới soạn một bài Tâm Ca thì có kẻ tưởng
ông ''cạn nguồn nhạc hứng''. Cái giản dị và trơ trụi của phần nhạc điệu trong một số bài Tâm Ca ấy
hiến nhiên là do tác giả cố ý, vì nếu không phải thế thì làm sao cắt nghĩa được sự phong phú về
khúc điệu trong các bài Tâm Ca mới soạn ra sau này vào những năm 1966 và 1968, như Nhân
Danh, Bi Hài Kịch, Những Gì Sẽ Ðem Theo Về Cõi Chết, Ði Vào Quê Hương, Chuyện Hai
Người Lính, Trả Lại Tôi Tuổi Trẻ? (trong những bài tâm ca mới này có bốn bài không được xuất
bản, vì những lý do mà người ta có thể đoán biết dễ dàng) Phần lời thì cô đọng và phong phú, phần
nhạc lại giản dị và trơ trụi: chỗ tương phản nghệ thuật, do chính sự cố ý của Phạm Duy ấy, thực ra
chì làm cho mười bài tâm ca đâu tiên thêm phần ác liệt.
Mười Bài Tâm Ca được quần chúng và phân lớn các nhà phê bình Việt Nam đón tiếp với nhiều xúc
cảm và cảm tình, nhưng có lẽ cũng không nên lấy làm ngạc nhiên về chuyện một vài kẻ đã tìm cách
bôi đen tiếng lòng của Phạm Duy, và có lẽ cũng không nên lấy làm ngạc nhiên về chuyện các bài
Tâm Ca đã bị mấy nhóm chính trị lợi dụng để trút tội lỗi chiến tranh lên đầu nhà cầm quyền hiện tại
(dường như rồi cũng mấy nhóm chính trị này làm lại những trò ấy đối với Trịnh Công Sơn). Tuy
nhiên tất cả những chuyện ấy không dính dấp gì đến mục đích của Phạm Duy khi ông soạn Tâm
Ca.
Con người vốn tương đối ít chịu giải thích về các hoạt động nghệ sĩ của mình đó, một hôm đã viết
cho tôi những giòng đầy ý nghĩa : ''...Tôi không muốn làm lợi khí của bất cứ bên nào. Tất cả những
điều tôi muốn nói đều đã được nói ra trong các bài tâm ca hay trường ca, tôi không muốn vênh vang
một thái độ trong các tác phẩm ấy, tôi chỉ muốn phô diễn một lời than thở. Ở đây tất cả dân tộc bị
khiếp đảm vì cuộc chiến tranh kéo dài từ ba mươi năm nay. Ai cũng muốn tìm nơi lẩn trốn, nhưng
sự ra đi không phải chuyện dễ dàng, cho nên người ta đâm ra tù túng, ngờ vực và đôi khi bạo nghiệt
nữa ! Người ta không có thì giờ để học hỏi, để đoàn kết, để giáo dục nhau. Mười Bài Tâm Ca ra đời
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là để chống lại sự vong thân ấy! ''
Tôi không muốn nói gì thêm vào những lời này !
Georges Etienne Gauthier
Montreal, CANADA, 1972

Trở Về Tâm Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Thích Nhất Hạnh

Viết Về Tâm Ca

trích trong bài Nhận Diện
trong cuốn sách Nói Với Tuổi Hai Mươi

Chưa bao giờ tôi khóc khi nghe người ta hát. Thế mà tối hôm đó nước mắt tôi cứ chực trào xuống
trong suốt thời gian tôi ngồi nghe nhạc sĩ Phạm Duy hát bài tâm ca số 5 của anh. Buổi họp mặt gồm
có ba trăm thanh niên nam nữ, phần lớn là những người đang theo học trường Thanh Niên Phụng
Sự Xã Hội, một số các vị giáo sư và thân hữu của trường. Bài tâm ca mang tên là Ðể Lại Cho Em,
những lời tự thú của một người anh bốn mươi tuổi nói với em hai mươi tuổi. Phải, đúng là những
lời tự thú. Những lời tự thú thẳng thắn, đầy ân hận, đầy đau thương; những lời tự thú làm cho xót
thương dâng lên tràn ngập lòng người, người của thế hệ đi trước cũng như của thế hệ đi sau.
Những lời tự thú khiến cho giận hờn và trách móc tan biến và khiến cho nguồn thông cảm được
khơi mở. Trong ánh mắt của những trẻ tuổi hôm ấy, tôi quả đã đọc thấy tha thứ và tin yêu.
Tôi rưng rưng nước mắt, vì tôi được nghe chính tiếng nói của lòng tôi, tiếng tự thú của lòng tôi, do
một nhạc sĩ tài ba hát lên. Phạm Duy đã hát gì? Thế hệ của những người đi trước -- là chúng tôi -đã để lại cho thế hệ đi sau -- là những người em hai mươi tuổi ngày hôm nay -- những hèn kém,
những tội lỗi của họ. Một giải non sông gấm vóc, một miền oai linh hiển hách bây giờ chỉ còn là một
mảnh đất chia cắt, cày xới lên bởi bom đạn. Hận thù nhân danh chủ nghĩa, bạo lực vênh vang bề
thế, các anh đã để lại cho các em những giọt máu dân lành, những nấm mồ chưa xanh cỏ, những
khăn sô, những thành buồn trong đó loài người tranh nhau từng đám bụi đen. Các anh đã vụng về,
đã hèn kém, đã để lại cho em một quê hương nghèo khổ, đói lạnh, dù ruộng đồng của tổ quốc ta
vốn rất mầu mỡ phì nhiêu. Ðường về tương lai nghẽn lối, bàn tay anh đang lẽ phải thơm tho mùi
đất nay thành ra hôi mùi thuốc súng; các anh đã để lại cho các em những giả dối, đê hèn và vụng
dại của các anh. Nhưng cơ sự đã xẩy ra như thế rồi, xin các em đừng trách móc hờn giận: hãy
thương chúng tôi và hãy can đảm nhận và hãy can đảm nhận lấy cái gia tài khốn khổ khốn nền do
các anh để lại. Nếu chúng ta biết thương nhau, nếu các em biết thương yêu và tha thứ cho chúng
tôi, nếu chúng ta cùng gom sức mới, cùng nhận lời tranh đấu thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ tìm
được một lối thoát cho nhau. Nếu các em biết tha thứ thì hồn nước cũng sẽ giật mình, đời chúng ta
thêm sức sống, tủi hờn sẽ lắng xuống và niềm kiêu hãnh sẽ dâng lên. Nếu các em biết thương yêu
và tha thứ thì súng đạn cũng sẽ phải thở dài, tàu bay cũng phải khóc, lựu đạn sẽ phải im tiếng và
quê hương ta sẽ không không còn là một bãi chiến trường.
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Một bài hát như thế quả thực đã là tiếng nói phát ra từ tâm niệm thành khẩn, từ ý thức trách nhiệm,
từ những khổ đau của nhận thức. Một bài hát như thế không còn là một bài hát nữa. Ðó là máu, đó
là xương, đó là linh hồn, đó là những khúc ruột quặn đau, đó là sự sống. Chúng tôi, những người
anh bốn mươi tuổi hôm nay nhân danh Mẹ tổ quốc, Mẹ tình thương, chờ mong em đáp lại tiếng kêu
bi thương đó, kêu gọi em trở về với tình huynh đệ, ngồi lại bên nhau, bàn bạc với nhau để tìm ra
một lối thoát. Em đừng oán giận trách móc nữa, và cũng đừng nghĩ rằng những điều chúng tôi nói,
chúng tôi viết đây là những lời than trách, nhục mạ, lên án tuổi trẻ nữa. Tôi biết tuổi trẻ còn nhiều
trong trắng, còn nhiều tha thứ. Tôi biết em sẵn sàng tha thứ, cũng như chúng tôi cũng từng đã biết
tha thứ cho những vụng dại, những thành kiến của lớp người đã làm cho chúng tôi khổ đau.
Em hãy nhìn lại chúng tôi : trán chúng tôi cũng bị cày lên những đường nét ưu tư, khổ đau, mắt
chúng tôi vì cát bụi cuộc đời cũng không còn trong xanh nữa; niềm tin và sự trong trắng của tâm
hồn cũng đã sứt mẻ và vỡ nát nặng nề. Chúng tôi cũng đã bơ vơ như em bây giờ còn đang bơ vơ.
Chúng tôi nào phải là muốn lên giọng đạo đức để nhục mạ em. Ðến nước này mà còn nhục mạ
nhau, còn lên giọng đạo đức với nhau thì quả thực là chúng ta đã điên mất rồi. Quê hương thân yêu
tan nát, chúng ta, những người lớn cũng như người nhỏ, hầu như không còn là chúng ta nữa.
Chúng ta đã đổ trách nhiệm lên đầu nhau, đổ oán giận lên đầu nhau, để càng xa nhau, để càng
không hiểu nhau. Ðau thương đã lớn lao quá rồi, chúng ta đừng gây nhiều thêm nữa. Trong giai
đoạn này chỉ có lòng xót thương mới có thể giúp cho chúng ta còn là chúng ta, mới có thể giúp cho
chúng ta có đủ bình tĩnh và thương yêu để tự lái con thuyền chúng ta ra khỏi cơn bão táp. Hãy
hướng về chắp tay xót thương cho tổ quốc, cho giống nòi, xót thương Mẹ, xót thương Em, xót
thương mảnh vườn xanh xưa của thời thơ ấu. Chất liệu xót thương sẽ biến khổ đau thành hoa trái
ngọt ngào. Thương nhau chúng ta sẽ tìm thấy con đường. Thương nhau chúng ta sẽ làm nên lịch
sử.
Thích Nhất Hạnh

Trở Về Tâm Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Thế Uyên

Người Chứng Mệt Mỏi

trích trong cuốn Ðoạn Ðường Chiến Binh

Một người trẻ vô danh bên phương Tây có lần nói: Bây giờ, cứ mười năm là một thế hệ. Tôi đồng ý,
ít ra trên phương diện âm nhạc. Mỗi thời kỳ, đều có những âm thanh, cung bực của thời kỳ ấy, và
cũng vì thế rất nhiều khi con người nghe nhạc như nghe quá khứ của chính mình. Một thế hệ trước
đó và một thế hệ sau có thể nghe các cung điệu ấy, có thể thấy hay có thể không, nhưng chắc chắn
không thể xúc động đến phần ký ức, đến con người đã qua sâu xa nhất của mình. Hãy để ý tới sự
dị biệt trong chọn lựa băng nhạc và đĩa nhạc của một người bốn mươi và một người hai mươi bây
giờ...
Những bản nhạc và những người làm nhạc vượt qua được lằn mức thời gian, thật là hiếm hoi. Và ở
Việt Nam, tôi mới thấy có một người thực sự là đã làm được như thế, đó là Phạm Duy. Tôi chỉ bắt
đầu biết tới nhạc Phạm Duy - tuổi thơ của âm thanh tôi -- sau khi theo cha mẹ về thành. Kháng
chiến đã là quá khứ, cho riêng tôi, đã là ở bên kia ranh giới, cho riêng tôi. Thầy tôi lúc đó nhận một
chức vụ coi về thông tin ở Hải Phòng và tôi đã biết tới Phạm Duy qua một buổi hòa nhạc ngoài trời
ở công viên do thầy tôi tổ chức. Ðứa bé lem luốc là tôi ngồi bệt trên cỏ đã lắng nghe với mê say
xuất phát từ tâm hồn của kẻ mới rời ấu thời bản Tiếng đàn tôi của Phạm Duy. Người hát bản,
những người trong bản nhạc ấy chắc đã chết cả nhưng trong ký ức tôi, mỗi khi cần, tôi đều hình
dung tổng quát được như cầm một chiếc ảnhcũ đã úa vàng lên... Và cũng tới khi đó tôi mới biết
những bài ca, lời ca tôi thường hát như ngày trở về có anh thương binh chống nạng cầy bừa... cũng
là của một người làm nhạc mang tên Phạm Duy. Vài năm sau, trở về Hà Nội, tôi đã lớn hơn và đã
bắt đầu biết yêu. Những bản nhạc thời kháng chiến của Phạm Duy, tôi vẫn còn nghe đâu đây,
nhưng đam mê bây giờ là những bản nhạc anh làm sau khi đã cùng toàn gia đình về thành. Một cô
bạn gái mười sáu mặc màu áo của trường Trưng Vương đã cho tôi một bản nhạc nhỏ xíu chụp lại
bản nhạc Tiếng sáo Thiên thai của Phạm Duy, và tôi đã từng vẩn vơ ngồi hát, dò từng nốt nhạc,
suốt cả buổi chiều vào giữa mùa thu, buổi chiều có gió từ ngoài sông Hồng thổi vào làm rơi những
hoa sấu vàng nhỏ, như điểm ngàn sao lên mái tóc những người con gái đi học về. Trong một tâm
trạng và một tuổi như vậy, khi ban Gió Nam của Phạm Duy ra Bắc, dĩ nhiên là tôi, toàn thể Hà Nội
tuổi trẻ chứ không riêng gì tôi, đều vui sướng tiếp nhận.
Hà Nội có những buổi chiều đông, hơi mưa và lạnh, làm bất cứ ai có tuổi trẻ hay nuối tiếc tuổi trẻ
đều muốn đi ra đường. Ðể đi uống một ly cà phê, nhấm nháp một ly rượu, hay chỉ để ra ven hồ
Hoàn Kiếm mua một gói lạc rang nóng của ông Tầu già ngồi trước cửa bưu điện, rồi cứ thế mà hai
tay đút túi quần đi lang thang trên các hè phố -- tuyệt vời nhất là đi qua nhà người yêu một lần, hai
lần, ba lần, ngước nhìn lên khung cửa sổ phòng nàng nhưng không mong chờ gì cả. Nàng tình cờ
xuất hiện, một màu khăn quàng trên cổ và một nụ cười gió mùa đông làm cho câm nín, thì càng
hay: có chất liệu để sung sướng một đêm đông hay hơn. Chỉ có khung cửa không hay hai cánh cửa
đóng kín cũng vẫn được như thường. Có lạnh, có mưa nhỏ hạt, có hè phố, có lá vàng, và nếu cần,
còn có những gánh cà phê dưới các vòm cầu xe lửa. Ban Gió Nam đã ra trình diễn vào những đêm
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Hà Nội như thế, làm sao không được hoan nghênh, làm sao không làm lòng người ghi nhớ.
Vào thời đó tôi còn quá nhỏ để nghĩ tới chuyện đến mời nàng đi và tiền tiêu túi của tôi mỗi tháng
được cấp phát có mười đồng -- đủ tiền vé một phim thường trực -- trong khi giá chót của ban Gió
Nam ở nhà Hát Lớn tới những hai mươi đồng. Nhưng làm sao tôi không đi cho được: một ngày
không xa lắm, tôi đã đứng dừng lại trước một quán ăn khá lâu để lắng nghe Thái Thanh hát bài
Khối tình Trương Chi, dịu dàng và não nuột như một tình đầu chưa có mà có vẻ như đã qua đi...
Bây giờ chính nguười hát và người làm nhạc ấy đã ra, và Hà Nội đã vào chiều mùa đông, gió đã
lạnh buốt... Tôi vay được đủ tiền, đạp xe gần muốn thở dốc đến Nhà Hát Lớn, thì vé đã hết. Một
đám đông đang đứng tụ họp trên thềm. Tôi muốn nghe với bất cứ giá nào, vậy hết vé không thể là
một trở ngại. Cùng vài người bạn, tôi chạy sang phía hông, leo gần mười thước ống máng mà vào.
Gió lạnh vừa vèo bên tai, nhẩy vào hành lang, tiếng nhạc tiếng hát đã ấm, tiếng Phạm Duy đứng
sau bức màn đã trầm trầm giới thiệu.
Nhiều năm về sau, tôi vẫn tiếp tục nghe nhạc Phạm Duy và chỉ nghe qua đĩa và đài phát thanh, từ
Về Miền Trung với tiếng hò dài lê thê ê chề mở đầu làm tôi mơ đến Huế, đến Hẹn hò khắc khoải.
Tôi không hề đi coi anh cùng ban Thăng Long trình diễn bao giờ -- đã xa rồi thời kỳ leo tường leo
ống máng, dù chỉ để nghe Thái Thanh hay để ngắm trộm người yêu. Tôi chỉ gặp anh khi đã lớn, đã
bắt đầu viết những bài văn đầu tiên. Một buổi tối, Duy Lam và Phan Lạc Tuyên, kẻ đã viết mẩu văn
giới thiệu cho truyện ngắn đầu tiên của tôi, dẫn tôi lại đàm trường Viễn Kiến của anh Nguyễn Ðực
Quỳnh. Sau phần thảo luận; Phạm Duy mới tới và anh ngồi trên chiếc đi-văng thấp, ôm đàn hát một
bài nói về mưa và gió trong một đường phố buồn. Tôi nghe nhạc anh, nói chuyện với anh với chút e
dè kính nể: anh lớn hơn tôi nhiều, anh có hào quang kháng chiến và hào quang của danh vọng
nữa. Nhưng sự giao thiệp giữa anh và tôi rất giản dị và dễ chịu -- điều đầu tiên của con người
Phạm Duy ngoài đời làm tôi thích, đó là sự giản dị và khiêm tốn của anh.
Tương quan bằng hữu chưa thể gọi là có vào thời kỳ này. Và tôi hầu như không gặp anh trong
những năm về sau, dù vẫn nghe nhạc anh, thích thú vài bản như Ngậm Ngùi và Vần Thơ Sầu Rụng
phổ thơ của Huy Cận và Lưu Trọng Lư. Nếu có điều cần ghi lại chăng, về thời kỳ anh hay đưa thơ
người vào nhạc mình ấy, đó là lần anh tổ chức cùng Cung Trầm Tưởng và Ngy Cao Uyên một buổi
trình bày một tập nhạc phổ toàn thơ của Cung Trầm Tưởng và do Ngy Cao Uyên minh họa. Lam có
đưa tôi coi tập nhạc và tôi rất mong muốn được đi dự buổi trình diễn mà không sao đi được -- tôi
chỉ là một sinh viên loăng quăng chưa biết viết văn là cái gì. Không được đi nghe, nhưng chính
những bản nhạc trong tập đó lại theo đuổi tôi nhiều nhất trong những năm về sau, như bản Tiễn Em
chẳng hạn, đã thành âm thanh của thời kỳ đã qua rất đẹp của tôi và Thi, thời kỳ mỗi tháng hầu như
hai đứa phải tiễn nhau một lần. Một buổi tối chót Thi ở với tôi ở một tỉnh cao nguyên, ngồi nghe hoài
những lên xe tiễn em đi..., hai đứa rủ nhau đi lang thang quanh thị trấn. Xa lộ đang mở, mùa khô
đất đỏ, bụi bay theo gió lốc thật cao che khuất cả bóng trăng, đổi màu cả những bông cúc dại hai
bên đường... Làm sao sau này tôi không thể nghe lại bản đó mà không nghe bằng quá khứ của
chính mình.
Ðó là thời kỳ của Phạm Duy của tình ca và tôi không nghĩ gì khác hơn thế về anh. Những bài ca
thời kháng chiến của anh không còn âm hưởng trong tôi: tôi quá nhỏ để có thể tham dự kháng
chiến, dĩ nhiên không thể có nhiều âm thanh ký ức. Khi đã lớn hơn, tôi đã hơi ngạc nhiên khi vào
thăm một người bạn trong một doanh trại Sài gòn, thấy có một biển tên đề hai chữ Phạm Duy.
Người bạn -- họa sĩ Tạ Tỵ -- cho biết là anh muốn đi vào quân đội để cất tiếng hát rộng lớn hơn. Tôi
hơi ngạc nhiên vì tự nghĩ anh sẽ hát những gì đây trong cái tập thể chết chóc đọa đày này. Chỉ thắc
mắc có thế thôi rồi quên đi, cho tới khi tôi ra Huế, đến chơi nhà Nguyễn Ðắc Xuân, căn nhà cổ kính
nhìn xuống một giòng sông nhỏ, chủ nhân đã vặn cho tôi nghe các bài tâm ca của Phạm Duy. Xuân
có nói thu trên thuyền vào một đêm mưa, âm thanh không tốt, nhưng tôi, tôi mê say nghe đi nghe lại
tất cả những bài ca thắm thiết ấy -- hình như tôi đang mong chờ những cung điệu như thế từ lâu
bây giờ mới gặp. Lần này, quả Phạm Duy đã có điều để nói qua tiếng hát với những kẻ cùng đinh
mới của miền Nam:
Tôi sẽ hát to hơn súng nổ bên bờ ruộng già
Lời tôi ca lời tôi ca xin lúa đừng lo
Lời tôi thay cho tiếng đạn bay
......
Tôi sẽ hát to hơn những kẻ khơi ngọn lửa thù
Lời tôi ca lời tôi ca như suối rừng thu
Lửa âm u ai đốt từ lâu
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Miền quê tôi khan tiếng kêu gào
Lời tôi ca như nước nhiệm mầu
Thành mưa rơi cho dứt niềm đau
Tôi sẽ khóc to hơn đứa nhỏ đang ngồi vỉa hè
Trẻ bơ vơ trẻ bơ vơ đi giữa vườn hoa
Hỏi thăm em em có mẹ cha
Hỏi thăm em em có ông bà
Hỏi thăm em em có cửa nhà
Một ngày qua em mất cả ba...
Phạm Duy đã cảm thấy những gì những người cùng đinh của miền Nam đang quằn quại. Cuộc
chiến tranh đã nứt nẻ vỏ chính nghĩa bề ngoài, để lộ thực chất bên trong: không là gì hơn... Vào
thời kỳ này, tôi đã viết truyện dài Tiền Ðồn để trình bày niềm khổ tâm của người dân nói chung
trong thân phận ruồi muỗi và những lính như tôi đang biến thànnh thứ tốt đen sang hà cho các thế
lực ngoại bang, các thế lực đang muốn người Việt vĩnh viễn coi nhau như quân thù: trắng nói ta
phải giết hết tụi đỏ, đỏ nói ta phải tiêu diệt hết trắng. Bởi thế không có gì là lạ Phạm Duy đã gặp
nhiều đả kích và và khó khăn cho các bài tâm ca của anh chỉ vì anh đã lên tiếng:
Kẻ thù ta đâu có phải là người
Giết người đi thì ta ở với ai
Kẻ thù ta tên nó là gian ác
Kẻ thù ta tên nó là vô lương
Tên nó là hờn căm
Tên nó là hận thù
Tên nó là một lũ ma
Kẻ thù ta đâu có phải là người
Giết người đi thì ta ở với ai
Kẻ thù ta mang áo màu chủ nghĩa
Kẻ thù ta mang lá bài tự do
Mang cái vỏ thật to
Mang cái rổ danh từ
Mang cái mầm chia rẽ chúng ta...
Không màu cờ sắc áo, không còn màu cờ sắc áo nào nữa, họa chăng chỉ còn là những tiếng giọt
mưa trên lá :
Giọt mưa trên lá nước mắt mẹ già
Lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá
Giọt mưa trên lá nước mắt mặn mà
Thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về...
Thật may là người làm nhạc như thế là một Phạm Duy có danh tiếng lớn và thời đó chưa có Tòa Án
Mặt Trận và cái mũ phản chiến...
Con người Phạm Duy kháng chiến đã đi vào huyền thoại của một thời đã qua, con người Phạm Duy
tình ca chìm lắng xuống, nhường cho một Phạm Duy mới, gần gũi với tuổi trẻ, với dân với nước. Dĩ
nhiên là Phạm Duy mới được từng lớp trẻ ngưỡng mộ, quí mến, và trong bao đêm, từ tận giòng
Bến Hải xuống mãi miền cực nam, những người trẻ đã quây quần nhau mà hát những bài tâm ca
của anh, hát đến như muốn mê sảng mà lãng quên thực tại luôn. Trong thời này, nhóm Thái độ
đang hình thành cố gắng ném những mốc dấu đầu tiên tìm đường dẫn tới một xã hội mới. Quay
máy mãi, đánh máy mãi cũng mệt, một đêm tôi mời Phạm Duy đến hát cho anh em nghe... Anh đã
đến ngay, và trong căn phòng nhỏ tồi tàn, anh đã ôm đàn ngồi xuống đất với những người trẻ, cất
tiếng hát rất to vang động cả một vùng ngõ hẹp. Mái tóc anh là mái tóc đốm bạc duy nhất trong tất
cả những người hiện diện. Anh đã có hào quang kháng chiến, hào quang danh vọng, nhưng anh
không trốn tránh vào những thứ ấy. Anh biết anh phải liên đới trách nhiệm với những người cùng
thế hệ anh, một thế hệ đã truyền lại cho chúng tôi, những người trẻ ngồi quanh, cả một di sản...
Ðể lại cho em này nước non mình
Ðể lại cho em một nước đẹp xinh
Một niềm oai linh hiển hách
Chỉ còn dư vang thần thánh
Ðể lại cho em hèn kém của anh
......
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Ðể lại cho em một nước phân lìa
Ðể lại cho em một giống nòi chia
Hận thù nhân danh chủ nghĩa
Bạo tàn vênh vang bề thế
Ðể lại con tim nhỏ bé của anh
Ðể lại cho em giọt máu dân lành
Ðể lại cho em từng nấm mồ xanh
Chập chờn bay trong bại thắng
Ngọn cờ khăn sô màu trắng
Ðể lại cho em một bãi sa trường
......
Ðể lại cho em thành phố lên đèn
Bọn người tranh nhau một đám bụi đen
Lệ buồn rơi trong tửu điếm
Gởi người gian nan trận tuyến
Ðể lại cho em giả dối đê hèn.
Tôi quen biết rất nhiều người tranh đấu của thế hệ trước, từ địa hạt chính trị, cách mạng sang tới
văn hóa, nhưng tôi chưa hề thấy ai dám nhìn nhận thực trạng như Phạm Duy. Lớp trẻ chúng tôi lớn
lên để lãnh đủ cả một cuộc chiến tranh thảm khốc. Chúng tôi không hề dính dáng gì đến việc phát
động ra cuộc chiến, chúng tôi không hề được hưởng lợi lộc gì trong cuộc đầu tư chiến tranh, thế
mà chính chúng tôi lại lãnh đủ: từ hơi cay, dùi cui trong thành phố đến chuồng cọp ngoài hải đảo.
Và chính chúng tôi cầm súng chiến đấu và chết: thế hệ đàn anh đã thu xếp cho mình ngoài tuổi
quân dịch từ lâu... Thế mà không một người nào trong thế hệ đàn anh -- ngoại trừ một vài người
hiếm hoi như Nhất Linh và Phạm Duy chẳng hạn -- dám công khai nhìn nhận là mình đã lầm lẫn, đã
để lại cho thế hệ sau, đã Ðể Lại Cho Em cả một gia sản thê thảm như thế. Làm sao mà thế hệ trẻ
lại không mất niềm tin ở các tiền bối khi thế hệ trước cứ khăng khăng ca tụng sáng dội miền Nam
hoài, làm sao mà trẻ già còn có thể bắt được cầu thông cảm qua hai thế hệ. Phải đợi cho tới khi
Phạm Duy cất tiếng, chúng ta mới thấy mập mờ mỏng manh xuất hiện sự thông cảm tối cần thiết:
Nhưng em thương anh thương anh
Cho tủi hờn đi xuống
Nhưng em thương anh thương anh
Cho niềm kiêu hãnh vươn lên
Nhưng em thương anh thương anh
Cho súng phải thở dài
Cho đường vũ khí qua tim
Nhưng em thương anh thương anh
Em đón nhận gia tài
Xin nhận lời tranh đấu
Nhưng em thương anh thương anh
Ði tìm lối thoát cho nhau.
Với những lời thống thiết và chí tình như thế của một đàn anh, làm sao mà thế hệ sau lại không đón
nhận gia tài một cách thông cảm, mặc dù có Trời Phật chứng giám cho tại sao chúng tôi phải lãnh
cả một gia tài khốn khổ đến như vậy!
Trong thời gian về sau, Phạm Duy ôm đàn làm người du ca đi khắp nước mà hát. Trong niềm hy
vọng sẽ làm thức tỉnh được tình người, tình Việt Nam, anh còn đi tới mức mặc áo bà ba đen đứng
trước màn nhung của một nơi sang cả quyền quí mà cất tiếng nữa. Nhưng như thế chưa đủ, vì
muốn:
...hát to hơn tiếng nhạc mơ hồ phòng trà
Nàng danh ca vo khúc tình ca
Thành vui điên hay khóc than vờ
...lời tôi vang như tiếng chuông chiều
Lời tôi ca như tiếng ngọn diều
Lời tôi sâu như tiếng tình yêu...
Anh cần phải xuất ngoại, cần phải sang tận quê hương nước bạn đồng minh vĩ đại mà cất tiếng
nữa. Và muốn thế, anh cần phải làm một đường compromis tối thiểu với chính quyền đương thời
cùng tòa đại sứ liên hệ -- nếu không ai cho xuất ngoại và ai chịu cho anh nhập nội.
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Thời gian càng qua, giao tình giữa anh và tôi mỗi ngày một mật thiết hơn. Do đó tôi khám phá ra ở
anh một Phạm Duy mà ít người biết tới: đó là con người từng trải về chính trị -- dù chẳng tham dự
bằng cái gì khác hơn là âm thanh cung điệu của mình. Anh đã từng sống với hết nhiệt thành của
tuổi trẻ trong cách mạng mùa thu 45, anh đã tham gia kháng chiến và ở miền Nam, anh ra vào
thong thả thơ thới hân hoan biết bao nhiêu biến cố lớn nhỏ... Kinh nghiệm phong phú của một đời
người trải dài qua mấy giai đoạn lớn của lịch sử. Bởi thế, tôi thường hay lắng nghe anh phê phán
về biến chuyển chính trị của đất nước và đôi khi, hỏi ý kiến anh về vài cách tiến thoái trong khi tranh
đấu riêng. Về điểm này, anh thường chê tôi là cực đoan quá, lý tưởng quá, hỏng việc và vỡ mặt là
cái chắc. Nên mềm mỏng, công việc sẽ hiệu năng hơn. Tôi đồng ý, nhưng chưa làm sao theo nổi
trên thực tế -- tôi còn quá trẻ và dại dột.
Anh thực tế hơn tôi nhiều, anh hiểu làm người Việt Nam mà yêu nước Việt người Việt là điều rất
khó. Anh hiểu sở trường của anh âm thanh cung điệu, vậy vấn đề là làm sao duy trì được tiếng
nhạc tiếng hát nên có quan niệm như vậy trong bộ môn văn. Tôi lại đồng ý với anh nữa, nhưng một
lần nữa tôi lại không sao theo được, ít nhất ở vào tuổi hiện tại, dù trên thực tế, tôi đã hỏng việc và
suýt vỡ mặt -- tôi còn non kém và dại dột lắm.
Những năm gần đây, anh ít còn giữ phong dáng thời tâm ca: anh làm tình ca nhiều hơn cùng nhiều
loại nhạc khác nữa như Sức mấy mà buồn. Mỗi ngày hầu như anh cùng nhạc của anh có vẻ như
quốc tế hóa hơn, xa dần thân phận VN.. Dĩ nhiên là nhiều người trẻ trách cứ anh, luyến tiếc Phạm
Duy xưa của họ. Còn tôi, tôi vẫn thích hình ảnh một Phạm Duy mặc bà ba đen đứng trên cát trên
sỏi đá hát cho lính và người trẻ nghe hơn là một Phạm Duy mặc montagut trong ánh đèn màu
made in USA. Nhưng tôi hiểu anh. Một người sáng tác trong bất cứ bộ môn nghệ thuật nào, nếu
không muốn sự nghiệp dừng lại, cần phải dành lại tự do của mình từ nơi những độc giả thưởng
ngoạn. Viết một loại truyện, làm một loại nhạc, được hoan nghênh và có danh tiếng, người sáng tác
rất dễ bị phỗng hóa, nghĩa là dễ muốn bảo vệ cái danh vọng đã có, cứ viết kiểu cũ giữ cung điệu cũ
hoài -- dù rằng mình đã biến đổi và muốn diễn tả khác đi. Chính sự phỗng hóa này đã là nguyên
nhân của sự chết non của rất nhiều nhà văn Việt Nam: họ nổi tiếng trong một thời nào đó nhất định
rồi sau chỉ còn là những nhắc lại nhàm chán. Muốn chống lại phỗng hóa, chỉ có một cách duy nhất:
thay đổi lối sống của mình đến tận căn bản (hay dám sống thực con người mới cuộc đời mới của
mình) và nhất là chống lại chính độc giả ngưỡng mộ mình. Phải hủy diệt để có thể tái sinh.
Nhiều khi tôi thấy có những người trẻ quá bất công với anh. Ðòi hỏi thế này thế kia. Tôi thường
không đồng ý với một thái độ như vậy. Nhạc Phạm Duy đã cất lên hơn hai mươi năm nay rồi, đã
đóng góp vào các công trình lớn của dân tộc và hiện diện trong các khổ đau của Việt Nam với tư
cách người chứng trong cuộc, người chứng tham dự. Anh phải mệt mỏi và có quyền mệt mỏi.
Không ai có thể làm anh hùng cả đời được, anh hùng cái thế chọc trời khuấy nước rồi cũng có lúc
muốn phong kiếm quay ẩn mà về. Mà anh về đâu? Anh trở về với tình ca hiểu theo nghĩa thật rộng:
tình của hai người nam nữ với nhau, tình của con người với con người. Và nhạc của anh vẫn hay,
chúng ta còn đòi hỏi gì hơn. Ðòi hỏi hơn nữa, là bất công đối với Phạm Duy của chúng ta.
Có thể có nhiều người trẻ không đồng ý với tôi về quan điểm trên. Cái đó không sao. Thời gian sẽ
qua, các thử thách và nhiều mùa thu chết sẽ tới với họ, và tới khi ấy, rất có thể họ sẽ như tôi bây
giờ, tôn trọng sự mệt mỏi chính đáng để Phạm Duy, và những người như Phạm Duy trong các
ngành sinh hoạt khác, để yên cho họ rút về những dĩ vãng có các con đường mòn trên núi rừng
Việt Bắc, những chiều mưa lạnh trên vỉa hè Hà Nội có tà áo dài len của một người thiếu nữ đập nhẹ
trong gió như cánh của một loài bướm đang yêu.
Thế Uyên
Ðoạn Ðường Chiến Binh

Trở Về Tâm Ca
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Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Lý Chánh Trung

Phủ Nhận Tâm Ca?

(báo NƯỚC MẮT MẸ số 3 tháng 3, 1966)

Nguyễn Ðức Quang, Trần Thái Lĩnh, Trần Trọng Thảo, Nguyễn Quốc Văn và Phạm Duy

'' Giọt mưa trên lá
Nước mắt mẹ già...''
Có lẽ tờ báo này (NƯỚC MẮT MẸ) đã tìm được tên của nó trong một bản tâm ca của Phạm Duy.
Lần đầu tiên tôi nghe tâm ca là cũng tại phòng một anh sinh viên làm tờ báo này, một đêm đông
lạnh lẽo ở Ðà Lõt. Cho nên lần đầu tôi cộng tác với tờ báo NƯỚC MẮT MẸ là để suy nghĩ về những
bản tâm ca, hiện nay khá thịnh hành trong các giới sinh viên, học sinh. Nghĩ cái gì viết cái nấy, tôi
không sắp đặt và cũng không muốn sắp đặt.
Tôi nhớ lại lần đầu được nghe tâm ca, tôi đã xúc động đến ứa nước mắt, và những lần sau này
cũng vậy, đặc biệt là trong buổi viếng thăm Dòng Chúa Cứu Thế của phái đoàn Viện Ðại Học Vạn
Hạnh, khi một số chủng sinh hát bài KẺ THÙ TA để tặng các vị Thượng Toạ.
Từng giọt, từng giọt, những lời ca (hay những lời thơ), những âm thanh nhỏ xuống hồn tôi như một
thứ rượu ấm và ngọt. Tâm ca trầm buồn như những giòng ca vịnh (psaumes) hoặc những bài hát
tinh ca (grégorien) cứ lập lại nhưng hát mãi không chán, và càng hát lại càng say, Tôi nghĩ nếu cứ
hát hoài một bài bài như Giọt Mưa Trên Lá độ vài giờ thì có thể đi đến một trạng thái ''xuất thần''
như sau vài giờ ngâm nga kinh kệ.
Tâm ca có tác dụng truyền cảm mãnh liệt đối với tôi như vậy đó. Tất cả những ''tế bào tình cảm'' nơi
tôi dường như nở ra để đón nhận tâm ca như những tế bào da thịt người nghiện rượu. Ðã lâu lắm
rồi trên bãi sa mạc văn nghệ của cái miền Nam gọi là Tự do này, chưa nghe được lời ca nào chân
thành như vậy. Nhưng đồng thời ngay từ buổi sơ giao, có một vài cái gì nơi tôi kháng cự lại tâm ca.
Chưa bao giờ tôi ''hoà mình'' hoàn toàn với tình cảm tôi mỗi khi nghe tâm ca. Tôi vẫn nhìn tôi đang
xúc động với một cái nhìn nửa nghi ngờ, nửa mỉa mai. Có tiếng động nhỏ nơi tôi dường như đang
chế riễu phê bình không phải chế riễu phê bình Tâm ca, mà chế riễu phê bình tôi đang say sưa với
tâm ca. Tại sao lại có sự mâu thuẫn đó ?
Tất cả tình cảm của tôi là Tâm ca, và chắc chắn đó là tình cảm của rất nhiều người, của những đứa
con lạc loài trên đất mẹ, ứa lệ nhìn quê hương nghiêng ngửa, tan nát vì bom đạn, phân tán bởi hận
thù, sa đoạ trong tiền bạc và ước mơ một mùa xuân thanh bình, đoàn tụ, phục hưng.
Tôi sẽ hát to nhưng hát nhỏ hơn lời mọi người
Một ngày nao, một ngày nao nghe bỗng đầy vơi
Toàn dân tôi ca hát niềm vui
Toàn dân tôi ca khúc yêu đời
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Một ngày tan chinh chiến thật rồi...
Tâm ca là tiếng nói của lương tâm, lương tâm những người không chấp nhận: không chấp nhận
chiến tranh, không chấp nhận oán thù, không chấp nhận sa đoạ và nhất là không chấp nhận mọi
thứ nhãn hiệu mà người ta dán lên để biện minh cho những thảm trạng ấy :

Ðể lại cho em một nước phân lìa
Ðể lại cho em một giống nòi chia
Hận thù nhân danh chủ nghĩa
Bạo tàn vênh vang bề thế...

Không chấp nhận, đó cũng là một thái độ trí thức, do đó tâm ca đượm nhiều mầu sắc triết lý và
được hưởng ứng nhiều nhất trong giới trí thức trẻ.
Không chấp nhận là để tạo cho mình một thế đứng thoải mái ở ngoài vòng tranh chấp, cũng không
để biện minh một cách gian trá cho thái độ hèn nhát không dám dấn thân, mà chỉ vì không thể lựa
chọn quá giản dị như người ta đòi hỏi. Không chấp nhận vì không phải có một cái nhìn dứt khoát
chia đôi nhân loại làm hai phần ''tốt xấu'' vì không thể không thấy những bóng tối pha lẫn với ánh
sáng của bên này lẫn bên kia, vì không thể nghe cái rỗng tuếch của những khẩu hiệu, danh từ. chủ
nghĩa:

Kẻ thù ta mang áo mầu chủ nghĩa
Kẻ thù ta mang lá bài tự do
Mang cái vỏ thật to
Mang cái rổ danh từ...
Nhưng không chấp nhận là không có đất đứng, ngay trên mảnh đất quê hương. Bên này sẽ lên án
Tâm ca là ''chủ bại'', bên kia sẽ lên án Tâm ca là ''tiểu tư sản, lừng khừng, lãng mạn, không phân
biệt bạn với thù''. Và cả hai bên đều có lý, vì cả hai bên đều nói một thứ ngôn ngữ, nhưng không
phải thứ ngôn ngữ của Tâm ca. Cách đây ít lâu trong một giờ chán nản, một anh bạn đã nói với tôi:
'Nhiều khi tôi muốn mua một chiếc ghe rồi chèo ra giữa sông Bến Hải nằm ì ra đó''. Ðúng là tâm
trạng của một người không có đất đứng, cô đơn, ngượng nghịu, giữa những tiếng reo hò dồn dập
xung quanh :

Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Thấy máu quân thù chỉ buồn và thề không uống
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
Thấy xác lăn quay không say không thích phanh thây.
Và không đất đứng cũng là bất lực hoàn toàn trước thời cuộc. Sáng suốt và bất lực, đó là hai cái tội
của người không chấp nhận:
Tôi sẽ hát to hơn súng nổ bên bờ ruộng già...
Phạm Duy hát, tiếng súng cứ nổ và thiên hạ vẫn nghe súng nổ lớn hơn lời hát Phạm Duy. Những
ước mơ được kết tinh trong Tâm ca có thể là mơ ước của đại đa số những người đang sống trên
đất nước này. Nhưng đó chỉ là những ước mơ, mơ hồ như khói, lang thang như mây, đó chưa phải
là những ý chí có thể kết hợp thành một ý chí để bột phát trong hành động :

Tôi sẽ hát to hơn những kẻ khơi ngọn lửa thù
Lời tôi ca, lời tôi ca như suối rừng thu
Lửa âm u ai đốt từ lâu
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Miền quê tôi khan tiếng kêu gào
Lời tôi ca như nước nhiệm mầu
Thành mưa rơi cho dứt niềm đau...
Những người hát Tâm ca thừa biết tiếng hát của mình không thể to hơn được nên thật ra chỉ hát
một mình vì không thể làm gì khác. Nhưng hát cũng đã làm một cái gì, nhất là khi người ta hát một
cách say sưa. Cho nên Tâm ca vừa diễn dịch trung thực nỗi niềm của người hát, vừa gây cho
người hát một ảo tưởng hành động xoa dịu cái cảm thức ''bất lực''.
Có lẽ vì thế mà Tâm ca đã làm cho tôi say sưa như một thứ rượu. Và đó là tác dụng ''hàm
hồ'' (ambigu) của Tâm ca. Nó có thể gây một ý thức sáng suốt hơn trong giai đoạn này, góp phần
đánh tan những huyền thoại, ảo tưởng, nhưng chính nó cũng có thể gây những ảo tưởng. Ngoài cái
ảo tưởng hành động bằng lời hát (1) nó còn có thể cho người hát cái cảm tưởng có thể giải quyết
mọi vấn đề bằng tình cảm, bằng sự cải thiện nội tâm:
Kẻ thù ta đâu có phải là người
Giết người đi thì ta ở với ai ?
Kẻ thù ta tên nó là gian ác
Kẻ thù ta tên nó là vô lương
Tên nó là hờn căm
Tên nó là hận thù...
Ðiều này đúng nhưng chỉ đúng trên bình diện lý tưởng, nghĩa là đúng với một nhân loại thoát xác,
độc lập với hoàn cảnh lịch sử, cơ cấu xã hội. Các nhà đạo đức đã ''cải thiện nội tâm'' trong mấy
ngàn năm, nhưng phải đợi đến những cuộc Cách mạng thế kỷ thứ 19, 20 mới thấy thân phận con
người dễ thở hơn một chút. Và không thấy có cuộc Cách mạng nào mà không đổ máu, Cái vấn đề
là không thể không loại trừ một số người nếu muốn phục vụ con người. Muốn phục vụ những em
bé vô tội, muốn loại trừ những mẹ mìn, muốn phục vụ những người ''em gái nhỏ'' ngây thơ theo mụ
chủ nhà ma cạo thì phải diệt mụ chủ nhà. Trong lịch sử, không bao giờ có trạng thái ''hoà cả làng''.
Tình tự dân tộc chỉ là một danh từ trống rỗng hoặc là một chiêu bài gian trá khi nào trong lòng Dân
tộc không cò những người bị áp bức, chà đạp, bóc lột. Không có một ''tình tự dân tộc'' nào giữa ông
nhà giầu xây buyn đinh cho Mỹ mướn và người nền nhân chiến tranh (2).
Bây giờ tôi hiểu tại sao có cái gì nơi tôi kháng cự lại Tâm ca Phạm Duy. Tình cảm tôi là tình cảm
Tâm ca, nhưng lý trí tôi không chấp nhận Tâm ca. Không những vì cái hiểm hoạ ảo tưởng mà còn
vì cái hiểm hoạ gian trá. Tâm ca hát lên niềm chua sót của những người không đất đứng vì không
chấp nhận. Nhưng ngay sự chua sót này có thể biến thành một thứ khoái trá, kiêu hãnh kỳ dị: ''Tôi
không đất đứng nhưng các anh là đồ ngu''. Mà có thật tôi không đất đứng chăng? Thực tế là ''tôi
vẫn sống, tôi vẫn ăn và tôi vẫn thở'' nghĩa là tôi không chấp nhận chiến tranh không? Thực tế là tôi
vẫn chấp nhận chiến tranh, hơn nữa tôi cũng đã hưởng thụ chiến tranh ít nhiều, như tất cả những
người dân sống trong thành thị mà khỏi phải đi lính, kể luôn Phạm Duy ''Tôi vẫn sống, tôi vẫn ăn và
tôi vẫn thở''.
Sở dĩ tôi còn có thể nói ''tôi không chấp nhận'' là vì tôi không phải hay chưa phải đi lính cho bên này
hoặc bên kia. Nhưng đó chỉ là một cách nói. Nghĩa là sống ở Saigon tuy không giàu có gì nhưng
cũng kể là ''sung sướng''. Muốn thực sự không chấp nhận thì phải có gan một mình vác biểu ngữ ra
chợ Bến Thành và gánh chịu mọi hậu quả của hành động đó. Nhưng xuống đường tại Saigon là chỉ
nói với những người ''bên này''. Còn những người ''bên kia'' thì sao. Vậy chỉ còn một giải pháp là
chèo thuyền ra Bến Hải như anh bạn tôi, hoặc tuyệt thực như Bá Di Thúc Tề xưa. Nhưng có muốn
làm những chuyện đó cũng không làm được. Có làm được chăng nữa, cũng không chứng minh
được gì ngoài sự bất lực của mình. Cho nên tôi rất ngại ngùng khi nghe những lời kêu gọi Hoà
Bình. Theo tôi nghĩ chỉ có hai hạng có quyền kêu gọi Hoà Bình: một là những nạn nhân chiến tranh,
hai là những vị chân tu đại diện cho lương tâm nhân loại. Ngoài ra không ai có quyền nói tới Hoà
Bình, đặc biệt là những sống trong thành thị, nghĩa là những người hưởng thụ chiến tranh. Hưởng
thụ chiến tranh mà kêu gọi hoà bình, đó chỉ có thể là một thủ đoạn chính trị, hoặc nếu lời kêu gọi
thành thật thì đó là một cách trấn an hơi dễ dãi đó. Những kẻ hưởng thụ chiến tranh không có
quyền nói chuyện Hoà Bình, nhưng hơn ai hết, lại có bổn phận thiết thực là phải nhận định rõ rệt
hoàn cảnh thực tế, hầu tìm những phương thức hữu hiệt nhất để thực hiện Hoà Bình, không phải
cái Hoà Bình lý tưởng chưa thể có cái Hoà Bình thực tế có thể có, dù là thứ Hoà Bình què quặt,
méo mó, không thoả mãn những ước mơ một ngàn năm cũng ăn thua gì. Vấn đề là làm thế nào để
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ước mơ thành ý chí và ý chí thành hành động. Cái nguy hiểm của tâm ca Phạm Duy là có thể làm
cho người hát dừng lại ở ước mơ. Ca hát thì dễ, hành động rất khó. Ca hát đem lại say sưa, hành
động dễ gây chán nản. Ca hát là trong sạch, hành động là bẩn tay. Ca hát gây thông cảm giữa
những người hát, do đó cũng thoả mãn tức khắc cái ước vọng hoà bình bằng cách phủ nhận,
nhưng phủ nhận một cách ma thuật (magique) nghĩa là phủ nhận trong nội tâm mình những mâu
thuẫn hiện đang xâu dé dân tộc. Hành động trước hết là nhìn nhận những mâu thuẫn này, là biết
rằng không thể chấm dứt chúng bằng tình cảm hay thiện chí mà có thể chỉ giảm bớt chúng bằng cải
tạo lâu dài hoàn cảnh lịch sử, thiết lập một thế quân bình nào đó giữa các lực lượng mâu thuẫn.
Vấn đề này cũng giống vấn đề chủ quyền. Tranh đấu cho chủ quyền bằng cái ''chửi Mỹ'' thì rất dễ
và tạo cho chúng ta cái vẻ anh hùng hoặc quân tử. Bây giờ có vô số người chửi Mỹ không chửi
thẳng thì cũng chửi bóng chửi gió. Cứ đọc báo hằng ngày là thấy có người chửi thành thực, có
người chửi để ra vẻ ta đây. Nhưng chửi một ngàn cũng chẳng ăn thua gì. Và ai có quyền chửi Mỹ ?
Chắc chắn không phải những người đang sống, ăn và thở nhờ đô la Mỹ, nghĩa là tất cả chúng ta.
Cái thực tế nó chua cay phũ phàng như vậy đó. Chúng ta không có quyền chửi Mỹ nhưng hơn ai
hết lại có bổn phận giành lại chủ quyền, không bằng những thái độ anh hùng rơm mà bằng hành
động.
Tóm lại vấn đề chính yếu vẫn là làm sao cho những người không Cộng Sản thoát khỏi tình trạng
''giỏ cua'' (hoặc tình trạng ''cái bị'' theo lời anh Nguyễn Văn Trung) để biến thành những lực lượng
thống nhất, tiến bộ, hữu hiệu để có thể góp một phần quyết định và việc giải quyết những vấn đề
căn bản của đất nước. Ðó là mảnh đất duy nhất chúng ta có thể đứng mà không hổ thẹn, không
gian trá với chúng ta cũng như với kẻ khác. Nhưng không trèo qua núi là không bao giờ thấy được
chân trời của mùa xuân đoàn tụ, phục hưng. Cái hiểm hoạ của tâm ca là gây cho ta cái ảo tưởng đã
trèo qua núi rồi, vì lời ca có thể ''cao ngút Trường Sơn'' trong khi thể xác vẫn nằm dưới chân núi.
Tôi cám ơn Phạm Duy đã sáng tác tâm ca, ít nữa là cám ơn những giây phút say sưa chân thực mà
tôi đã được hưởng khi nghe tâm ca. Văn nghệ sĩ là đứa con của thời đại nghĩa là của chính mình
trong những sáng tác văn nghệ. Trên khía cạnh này, Phạm Duy đã làm tròn bổn phận bằng cách
kết tinh những nỗi niềm chua sót của một số người trí thức sống trong thành thị, trong những lời ca
thống thiết.
Ðiều tôi ngại là tác dụng khách quan của Tâm ca, nhất là trong giới sinh viên, học sinh, nghĩa là cái
hiểm hoạ ảo tưởng và gian trá mà nó có thể tạo nơi người hát. Hát Tâm ca thì cứ hát, nhưng đồng
thời cũng nhưng đồng thời cũng nên kháng cự lại Tâm ca, đó là kinh nghiệm bản thân của tôi vậy.
Lý Chánh Trung
(NƯỚC MẮT MẸ số 3 tháng 3, 1966)
------------------------------------------------------------------------(1) Ảo tưởng nơi người hát chứ không phải nơi Phạm Duy.
(2) Có lẽ ảnh hưởng của Tâm ca mà anh Nguyễn Văn Trung trong bài ''Vấn Ðề Chúng Ta'' (NƯỚC MẮT MẸ số
2) đã hỏi tại sao cứ mãi lên án gian thương VN mà không chĩa mũi dùi vào gian thương ngoại quốc. Gian
thương Việt, Tây hay Tầu đề là cá mè một lứa, tại sao lại phải khoan dung với gian thương Việt chỉ vì là người
Việt ? Nếu vì ''tinh thần đối thoại'' mà phải đối thoại với cả gian thương thì tôi xin đầu hàng. Do đó cần phải xác
định lại rõ rệt thế nào là ''chấp nhận nhau'' giữa những người<ỉ ''không Cộng Sản''.

Trở Về Tâm Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Nguyễn Văn Trung

Tâm ca của Phạm Duy
Văn nghệ phủ nhận chiến tranh
và cuộc chiến tranh hiện nay

(báo BÁCH KHOA số 227 ngày 15-5-1966)

Tôi nghe Phạm Duy hát tâm ca lần đầu tiên ở nhà một người bạn sau bữa cơm thân mật. Lúc đó
anh mới làm xong vài bài hát thử cho bạn bè nghe. Tôi nhớ chẳng thấy xúc động gì cả. Ít lâu sau đi
trại công tác với sinh viên, đêm tối quây quần ngâm nga tâm ca, tôi mới thấy xúc động và thấm thía,
Tôi cũng nhận xét trong những buổi lửa trại đó, sinh viên chỉ hát tâm ca, dân ca hoặc những bài
kháng chiến cũ.
Phút chốc tôi cảm thấy như mình sống lại cái thời niên thiếu cách đây hai mươi năm. Tuổi thiếu
niên của tôi đã trổi dậy với sự vùng lên của dân tộc hồi 1945. Cũng như tất cả thiếu niên lúc đó, tôi
đã hát say sưa những bài ca độc lập kháng chiến : trong số những bài ưa thích, dĩ nhiên có nhiều
bài của Phạm Duy.
Nhưng từ hơn mười năm nay, tôi không hát nữa mà cũng không nghe cái mà người ta gọi là tân
nhạc ở thành thị, qua đài phát thanh hay trong phòng trà tiệm cơm. Ðôi khi buộc phải nghe vì được
mời ăn cơm hay để phân tách, phê phán mà thôi (1). Tôi phủ nhận Tân Nhạc vì hầu hết đều đượm
tính chất lai căng, lãng mạn giả dối, rất lạc hậu và phản động, không phản ảnh những thắc mắc,
băn khoăn, ước muốn thực sự của thế hệ sống trong hoàn cảnh đất nước phân đôi và chiến tranh
liên tiếp.
Nhất là từ vụ tranh đấu Phật Giáo và gần đây từ lúc chiến tranh gia tăng đến mức trầm trọng với sự
tràn ngập ồ ạt lính tráng ngoại quốc thì Tân nhạc và cả một phần lớn văn chương công khai càng
trở nên trơ trẽn, không thể chịu nổi nữa.
Trước khi xẩy ra vụ tranh đấu Phật giáo nhiều báo chí nội san của sinh viên học sinh vẫn phảng
phất tính chất lãng mạn tiêu cực, thoát ly, vô tình trước những vấn đề thời cuộc. Những vụ tranh
đấu Phật giáo và nhất là cuộc chiến tranh bắt đầu tàn khốc từ hai năm nay, đã ném họ vào những
thắc mắc tư lự chính trị. Những thắc mắc đó phản ảnh trong tất cả báo chí, nội san của họ. Từ sau
1-11-63, không còn những bài thơ lãng mạn, những câu chuyện diễm tình ích kỷ, nhưng toàn là văn
chương liên quan đến chiến tranh, cách mạng. Báo chí văn nghệ của người lớn hoặc cố tình không
đuổi kịp tâm trạng tuổi trẻ hoặc không thể đuổi kịp. Trong thời gian và bầu không khí sa đoạ đó,
hình như Phạm Duy cũng không tránh khỏi vướng vất với một số bài hát xu thời hay dịch theo
những vũ điệu ngoại quốc.
Thế rồi Phạm Duy sáng tác tâm ca, phẫn nộ ca. Qua tâm ca, anh sống lại những ngày tháng tuyệt
đẹp của thời kháng chiến và do đó làm cho cũng sống lại với anh.
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Tôi thích hát tâm ca không những vì tâm ca nói lên được một cách chân thực những nỗi niềm thắc
mắc, đau xót của chúng ta trước tình cảnh bi đát của đất nước triền miên trong chiến tranh, mà còn
vì một quan niệm trình diễn nghệ thuật. Nghệ thuật nào cũng có tính cách trình diễn, nhưng nghệ
thuật là một sinh hoạt, nhất là trường hợp nghệ thuật cho quần chúng. Quần chúng thưởng thức
nghệ thuật không phải chỉ là những khán giả thụ động, mà còn bằng cách tham dự tích cực vào sự
trình diễn, nghệ thuật trở thành sinh hoạt tập thể, hội vui của một cộng đồng. Thực ra, sự thưởng
thức cũng chỉ hoàn toàn khi khán giả đóng vai tác giả, diễn viên...
Những buổi trình diễn ''tâm ca'' của Phạm Duy làm cho tôi nhớ lại những buổi sinh hoạt văn nghệ
thời kháng chiến: mọi người đều được tập hát và cùng hát với tác giả, diễn viên:
Hát với tôi nào ! Hát với tôi nào !
Hát với nhau những lời hôm nay cùng hát
Hát với tôi nào ! Hát với tôi nào !
Hát với nhau những lời của người Việt Nam.
Ðiểm đáng chú ý khác là Phạm Duy đã làm say mê thính giả trong hai, ba tiếng đồng hồ chỉ bằng
Tâm ca, Dân ca mà không cần vay mượn cầu cứu bài hát ngoại quốc.

Tâm ca phải chăng là mê hoặc

Muốn tìm hiểu tác dụng của tâm ca nơi người hát, phải xác định ai hát và hát trong hoàn cảnh nào.
Tôi không biết Tâm ca có được chấp nhận hay không trong những giới lao động thành thị hay nông
dân ở thôn quê nhưng trong giới học sinh, sinh viên thanh niên đô thị, tôi thấy có hai hạng Tâm ca:
1) Hạng thanh niên tham gia công tác xã hội. Hình như Tâm ca bắt đầu phổ biến mạnh trong những
trại công tác. Họ say mê ngâm nga Tâm ca suốt đêm sau một ngày làm việc mệt nhọc. Số ít thanh
niên này cũng thường rất băn khoăn, thắc mắc về những vấn đề thời cuộc Trước một tình thế chính
trị vượt quá tầm hiểu biết của họ, sau những tranh đấu chính trị mà họ thấy bế tắc, chẳng đi đến
đâu, họ đi tìm phục vụ đồng bào bằng những công tác xã hội. Họ nghĩ rằng ít ra việc làm nhỏ mọn
của họ cũng đem lại những kết quả cụ thể: đắp được một con đường, đào được một rạch cống, xây
cất được ít căn nhà v.v... Nhưng làm công việc mà không khỏi ray rứt bằng cách cho họ bày tỏ
những ray rứt đó ra.
Chính ở đây, Tâm ca có thể có những tác dụng ''huyễn diệu'' lừa bịp như anh Lý Chánh Trung tố
cáo. Tâm ca phủ nhận chiến tranh, phủ nhận những lập trường dứt khoát của đôi bên. Người hát
tâm ca đứng trước một thực tế chiến tranh mà họ không chấp nhận nhưng lại không làm gì được
để thay đổ thực tế đó đi. Nói cách khác, họ bất mãn và bất lực. Tâm ca có thể ''huyễn diệu'' họ khi
tạo cho họ ảo tưởng đã giải quyết được sự bất mãn và đã quên được sự bất lực chỉ bằng cách nói
lên những nỗi niềm đó.
Trước những khó khăn chưa thể vượt qua, con người thường có thái độ ''giải quyết'' một cách ''ảo
thuật'': từ những hình thức giải quyết có tính chất ''tự an ủi'' bằng cách xoá bỏ đối tượng muốn đạt
tới (muốn hái quả, nhưng không thể trèo được, tự an ủi: quả còn xanh quá) hay tạo thêm một đối
tượng mới muốn đạt tới đối tượng cũ (xe ca Hàng Không Việt Nam lúc này từ phi trường Saigon về
hãng phải chạy luẩn quẩn vì những đường cấm,, hàng tiếng đồng hồ; ngồi trên xe sốt ruột tự an ủi:
thôi chả mấy khi có dịp đi phố mà không mất tiền xe) (2) đến những hình thức giải quyết có tính
cách phản kháng tiêu cực hằng châm biếm, chế diễu, chửi tục, hay chỉ bằng cách nói lên được...
Dân tộc Việt Nam là dân tộc từng bị hết ngoại bang này đến ngoại bang kia áp bức, đô hộ. Trước
khi có cơ hội vùng lên đánh đuổi ngoại bang, dân ta chống đối bằng óc trào phúng, châm biếm, chế
riễu, mỉa mai. Ngoại bang nào cũng bị gọi bằng thằng cả, và đôi khi còn bị gọi trệch đi. Thằng Tây,
thằng Nhật, thằng Tầu, thằng Mẽo... Ðã đành tao thua mày, bị mày đô hộ, nhưng tao vẫn hơn mày,
vẫn thắng mày vì tao khinh mày.
Phản kháng tiêu cực bằng phê phán chế riễu, hay chỉ bằng cách nói ra những điều uất ức có thể
huyễn diệu mê hoặc nếu làm cho người phản kháng tưởng mình giải quyết được vấn đề và do đó
bằng lòng thoả mãn với thái độ chống tinh thần. Thực ra những thái độ ảo thuật trên chỉ làm cho
người ta dễ chịu đựng hơn một hoàn cảnh bất mãn mà không giải quyết được gì hết, nhưng ảo
tưởng là ở chỗ tin rằng đã giải quyết được.
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Những thanh niên hăng say làm công tác xã hội có thể có ảo tưởng đã giải quyết được nỗi day rứt
chính trị của mình chỉ bằng hát tâm ca, phẫn nộ ca, ảo tưởng đó càng trầm trọng hơn khi tưởng
rằng đã giải quyết được cả vấn đề xã hội bằng những công tác xã hội, trong khi vấn đề là phải tranh
đấu cho Hoà Bình thực sự và làm Cách Mạng xã hội mà việc tham gia công tác chỉ là một dịp gây
cho mình một ý thức chính trị, một ý thức xã hội từ kinh nghiệm tiếp súc va chạm với thực tế lầm
than xã hội.
2) Một số thanh nhiên nhà giầu, chỉ lo học sửa soạn tới những địa vị tương lai cũng đón nhận tâm
ca, nhưng có lẽ tâm ca không tác dụng gì được vào cuộc đời họ, cùng lắm là may ra có thể gây cho
họ một vài phút thắc mắc, giao động chăng. Tôi còn nhớ một buổi trình diễn tâm ca của Phạm Duy
ở một nơi sang trọng trong đô thành có đèn điện sáng trưng, ghế ngồi bảnh bao, có cả giải khát,
khán giả là sinh viên thanh lịch ông bà dược sĩ, kỹ sư, bác sỹ v.v... ăn mặc lộng lẫy. Tôi có cảm
tưởng đây là một buổi giải trí văn nghệ hát tâm ca cho người hưởng thụ chiến tranh, có lẽ không
hợp cảnh. Họ chấp nhận tâm ca có lẽ vì tò mò nghe nhiều người nói đến, hay có thể cũng vì thấy
nó hay, chân thành. Trưởng giả có thể chấp nhận cả thứ văn chương chống trưởng giả vì biết rằng
nó chỉ là ''văn chương'' không thay đổi gì được nếp sống trưởng giả (3) và họ có thể mua vui đôi lúc
với thứ văn chương nghệ thuật chống đối đó.
Do đó với những lớp người này, Tâm ca có lẽ chẳng nguy hiểm gây tác dụng huyễn diệu vì họ
không thắc mắc, day rứt, bất mãn vì chiến tranh. Ngược lại, nếu Tâm ca có tác dụng huyễn diệu thì
là tại dụng ý nơi tác giả người trình diễn, nếu tác giả người trình diễn tưởng tâm ca có thể lay động
và thay đổi cuộc sống của những người sống nhờ chiến tranh, bất công xã hội. Trong buổi trình
diễn hôm đó, tôi vừa buồn cười vừa thương hại Phạm Duy người nghệ sĩ sắp về già, mái tóc đã
hoa dâm và mấy sinh viên của anh, mặc bà ba đen, gân cổ mà hát hết sức mình với tất cả tâm hồn
cho khán giả thưởng thức những phi lý của chiến tranh... Thật đúng là những thằng hề đạo diễn
trên sân khâu trưởng giả. Tội nghiệp cho nghệ sĩ, cho nghệ thuật.
3) Tâm ca cũng như những bài thơ chống chiến tranh đều không phù hợp với đường lối chính thức,
do đó không thể là thứ văn chương nghệ thuật công khai. Nhưng vì Tâm ca cũng được phép in ra,
cũng được các đài phát thanh phổ biến, ngay cả đài Tự Do. Phải chăng vì đánh giá thấp giá trị của
Tâm ca hay vì cho rằng Tâm ca vô hại, cứ để cho nói, biểu lộ, nói chán thì thôi miễn là không đưa
tới hành động thì là ngăn cản cấm đoán những oan ức. Hơn nữa, người ta còn lợi dụng tâm ca, mà
nội dung là chống chiến tranh, đề cao tình tự dân tộc để yểm trợ đường lối chiến tranh. Tình tự dân
tộc là giá trị cuối cùng có thể liên kết đoàn tụ mọi người Việt Nam: lợi dụng giá trị cuối cùng đó như
một võ khí chống đối, loại bỏ hay tiêu diệt một khối tôn giáo, một tập thể ý thức hệ, thì thật là tuyệt
vọng. Người ta nhân danh dân tộc để tiêu diệt những thành phần dân tộc mình không muốn chấp
nhận... Không thể dùng tĩnh từ dân tộc để chống lại người Việt nam bất luận thuộc khuynh hướng
nào. Chỉ có một trường hợp xử dụng chính đáng tình tự dân tộc là trường hợp chống xâm lăng,
thống trị của ngoại bang thôi.

Tình cảm, tư tưởng, hành động

Người ta có thể trách Tâm ca, hay những bài thơ chống chiến tranh vì chỉ có tính cách phản kháng
tiêu cực, hay chỉ bày tỏ một tình cảm nhân đạo chung, xí xoá giới tuyến và sự phân biệt bạn thù: Kẻ
thù ta không phải là người bên kia rõ rệt, dứt khoát, cũng không phải là người nữa, mà là sự gian
ác, hận thù, vô lương, lòng tham, tị hiềm, tự kiêu ở trong mỗi chúng ta. Hoặc trách tâm ca, thơ
chống chiến tranh phản ảnh một tinh thần chủ bại, một ước muốn hoà bình với bất cứ già nào, nhất
là thứ văn chương chống chiến tranh đó lại chỉ phổ biến ở một bên; như thế chẳng khác gì kêu gọi
bên mình đầu hàng hay ít ra làm giảm bớt tinh thần chiến đấu ở bên mình. Những thắc mắc trên đặt
vấn đề tính cách chính đáng của tâm ca. Chúng ta chấp nhận hay phủ nhận tâm ca tùy theo tâm ca
có chính đáng hay không.
Tâm ca hay văn nghệ phản chiến biểu lộ một tình tự chống chiến tranh nhưng tình tự đó xuất phát
từ một nhận thức về cuộc chiến tranh đặc biệt và phức tạp này. Nhận thức đó, nghệ sĩ không bày tỏ
bằng lập luận chứng minh, nhưng bằng hình tượng nghệ thuật. Do đó nghệ sĩ không thể nói rõ lập
trường quan điểm, nhưng không ai chối cãi văn nghệ bao hàm một lập trường quan điểm. Lập
trường quan điểm bao hàm trong văn nghệ phản chiến là một sự hoài nghi về những mục tiêu chiến
tranh mà người ta vẫn chính thức rêu rao để biện hộ cho những lập trường chiến tranh.
Chiến tranh chỉ chính đáng, bạn thù chỉ rõ rệt trong trường hợp chiến tranh chống ngoại xâm.
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Người lính cầm súng có thể yên trí bắn một đối phương khi đối phương đó là người ngoại quốc và
đang ở trên đất nước mình, còn khi phải bắn vào một người Việt khác, thì dù nhân danh bất cứ một
lý tưởng gì, người lính không thể hoàn toàn yên tâm được, nhất là khi những lý tưởng nêu ra chỉ là
chiêu bài.
Ða số người Việt nhìn nhận cuộc chiến này có một phần bắt nguồn từ những mâu thuẫn, tranh
chấp giữa người Việt về một chế độ chính trị. Nhưng càng ngày, cuộc nội chiến càng mất ý nghĩa
với sự can thiệp ồ ạt của ngoại bang lợi dụng sự chia rẽ của người Việt để bày tỏ và giải quyết
những chia rẽ giữa họ và trầm trọng hơn nhiều, chi phối thống trị người Việt lấy cớ giúp đỡ, bảo vệ
người Việt này chống lại người Việt kia.
Do đó, đông đảo người Việt bắt đầu chán ngán cuộc chiến tranh này, khi thấy nó càng ngày càng
mất ý nghĩa đối với mình, đồng thời cũng cương quyết không muốn đầu hàng, chiến bại trước
những người Việt khác mà mình không đồng ý về đường lối, chủ nghĩa chính trị.
Vấn đề là phải chấm dứt chiến tranh để cho các cường quốc khỏi có cớ lợi dụng đất nước này làm
bãi chiến trường thử sức nhau đồng thời giải quyết được những tranh chấp giữa người Việt bằng
những phương tiện không phải chiến tranh trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau và sự công chính. Ðó
là tình tự hay hi vọng của đa số người Việt Nam, ước muốn mà chưa nói ra được. Ước muốn đó
chính đáng và văn nghệ phản chiếu chống một chiến tranh đã bị các cường quốc thù địch nhau
lợởdụng phản ảnh ước muốn đó cũng chính đáng.
Nếu Nghệ thuật nhằm bày tỏ những tâm tình những tâm tình của một thời đại, một lớp người thì
nghệ sĩ làm tròn vai trò của họ khi nói lên tình tự của đa số người Việt hiện nay.Thực ra, nếu những
mục tiêu chiến tranh chỉ đơn giản như các lập trường chính thức rêu rao, thì chắc chắn không thể
có Tâm ca. Vậy sở dĩ có tâm ca là vì những mục tiêu của cuộc chiến tranh này không đơn giản chút
nào. Có những lý do chính đáng để chiến đấu, đồng thời cũng có những lý do không chính đáng
xen lẫn những lý do chính đáng. Chúng ta không muốn bị thống trị bởi một chủ nghĩa và chúng ta
chống lại ý chỉ thống trị của chủ nghĩa đó nhưng sự chống lại chính đáng đó cũng đã bị lợi dụng bởi
những phần tử thối nát, cơ hội, hoặc bởi ngoại bang.
Những lợi dụng này hiện nay quá rõ ràng, và lấn át hẳn mục tiêu chính đáng trên. Chiến tranh trở
thành bế tắc và bế tắc cho cả hai bên. Bên kia cũng bị kẹt với đồng minh của họ. Nhưng bởi vì chế
độ của họ chặt chẽ nên không thể nói khác được. Bên này cũng bị kẹt, nhưng còn có thể có khác
được. Do đó một lối thoát phải được phác hoạ bắt đầu từ bên này. Chính vì thế mà bên này có tâm
ca, văn nghệ phản chiến không còn có nghĩa như một thái độ đầu hàng nhưng như một khởi điểm
cho việc tìm kiếm một lối thoát đích thực. Vậy vấn đề là làm thế nào để thực hiện những ước muốn
hoà bình không phải đầu hàng? Phải có một đường lối và tiến tới một hành động.
Nói cách khác, Tâm ca, văn nghệ phản chiến phải đưa tới một tư tưởng chính trị và một tranh đấu
chính trị nhằm chấm dứt một chiến tranh đã vượt khỏi quyền lợi chung của người Việt. Không có tư
tưởng chính trị và tranh đấu chính trị , không những văn nghệ phản chiến không giải quyết được gì,
mà còn có thể đưa tới những tác dụng ngụy tạo, huyễn diệu, như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên
trách nhiệm gây ra những ảo tưởng, lợi dụng không phải ở người nghệ sĩ vì họ đã làm xong vai trò
của họ mà là ở người suy tưởng và người làm chính trị. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp trước
đây, không phải những bài hát kháng chiến đã đưa tới kháng chiến thắng lợi, mà chủ yếu là đường
lối và sự chiến đấu gian khổ. Nhưng thử tưởng tượng cuộc kháng chiến không có bài hát, không có
văn nghệ kháng chiến? Văn nghệ không bao giờ thay thế được tư tưởng và hành động , mà chỉ
khơi mào và nuôi dưỡng yểm trợ tư tưởng, hành động.
Ðến đây, vấn đề căn bản đã đặt ra thật rõ rệt: chúng ta đã có một đường lối và một lực lượng gì để
chấm dứt chiến tranh trong tinh thần phác hoạ ở trên chưa ?

Một chiến tranh không bài hát

Cuộc chiến tranh này là một chiến tranh không có những bài hát hay chân thành. Ai thử tìm cho một
báo nào ca tụng chiến tranh chống người Việt mà mình không chấp nhận có thể gây súc động và
nâng cao tinh thần hăng say tiêu diệt người Việt đối lập họ. Nhưng một chiến tranh không có bài hát
phải chăng là một chiến tranh thiếu chính nghĩa rõ rệt? Tại sao kháng chiến trước đây có nhiều bài
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hát hay? Vì kháng chiến có chính nghĩa rõ rệt: chống ngoại xâm, và xuất phát từ lòng yêu nước
thực sự. Bài hát kháng chiến không thể gây tác dụng ''huyễn diệu'' vì có đối tượng rõ rệt: kẻ thù
thực dân, có mục tiêu rõ rệt dành độc lập quốc gia. Và phổ biến song song với đường lối tranh đấu
kháng chiến.
Còn Tâm ca, văn nghệ phản chiến bây giờ ? Rất dễ gây ảo tưởng vì chỉ phản đối tiêu cực và không
phát triển song song với mọi tranh đấu chính trị. Chiến tranh này không có bài hát hay để hát. Tâm
ca hát được nhưng chỉ hát tâm ca, lại chẳng đi đến đâu. Tuy nhiên vấn đề không phải là phủ nhận
tâm ca, nhưng là tìm cho ra một tư tưởng chính trị, một hành động chính trị thể hiện những ước mơ
của tâm ca và chấm dứt những nỗi niềm day dứt trong tâm ca.
Nguyễn Văn Trung
(BÁCH KHOA số 227 ngày 15-5-1966)
--------------------------------------------(1) Chẳng hạn để viết bài ''Ảo Ảnh Thanh Thúy'' đăng trong HÀNH TRÌNH số 1 và VĂN HỌC số 35.
(2) Trong A.Q. chính truyện, Lỗ Tấn đã bày tỏ một cách thật sâu sắc những thái độ mà ông gọi là ''thắng lợi
tinh thần'' của A.Q. A.Q bị đàn áp đánh đập nhưng vẫn tự an ủi : nó đánh mình là đánh bố nó và coi sự thua
của mình vẫn là một thắng lợi, một thắng lợi tinh thần ! Thật là ảo tưởng !
(3) Tôi có suy nghĩ về vấn đề này trong ''Văn chương và Chính trị'' Lược Khảo Văn Nghệ tập II, trang 200 để tỏ
cao tính cách ảo tưởng của văn chương dấn thân. Sau buổi trình, tôi có tặng Phạm Duy cuốn tham khảo đó,
để anh suy nghĩ.

Trở Về Tâm Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Thích Mãn Giác

Phạm Duy Và Tâm Ca
Lần Ðầu Tiên
Tôi Thấy Ông Lão Tử Lầm
(báo Bách Khoa tháng 3, 1966)

Lần đầu tiên, trong chốc lát, tôi nhận thấy ông Lão Tử bị lầm. Ông Lão Ðam vốn chống sự hiện hữu
của lễ nhạc và tác dụng của nó. Hình như ông cho rằng lễ nhạc hiện hữu (trong trường hợp tôi nói
đây là nhạc) thì xã hội nhân sinh mất hướng thượng và chỉ xuống dốc.
Suy đến cực vi cực diệu thì Phật giáo của chúng tôi và Lão giáo của phái vô vi có chỗ tương đồng
cho nên trong khi mặc áo tu hành, chúng tôi vẫn dành một chỗ đáng tôn kính trong tâm tư. Nhưng
có một hôm gần đây...
Vâng, đúng rồi, có một hôm gần đây, vào ngày mồng ba tháng ba năm dương lịch này, tôi nói
chuyện về Ảnh Hưởng Phật Giáo Nhật Bổn Sau Ðệ Nhị Thế Chiến trước một số đông giáo chức
Phật tử Huế tại chùa Từ Ðàm. Và ngay tại chỗ diễn giả vừa dứt lời thì ban dân ca của Phạm Duy
trình bày Tâm Ca và Trầm Ca. Trong khi Phạm Duy trình diễn, có cả một người Mỹ lấy tên Việt là
Túy Phượng đứng ra ca một bài Tâm Ca.
Xin thú thật là khi nghe anh Phạm Duy trình bày bài Kẻ thù ta đâu có phải là người tôi đã ứa nước
mắt... Và có thể nói là tâm hồn tôi đã trải qua một tráng thái phong phú chưa từng có trong đời tu
hành của tôi. Tôi nói phong phú mà không nói xúc động, cảm động... vì đó là một trạng thái mà
ngôn ngữ không diễn tả được: tôi đã dùng tất cả cái nhất trí của toàn diện phần hồn của một con
người để đón tất cả những âm thanh từ những bài Tâm Ca và Trầm Ca nói chung, từ bài Giọt Mưa
Trên Lá tới bài Nỗi Buồn Nhược Tiểu nói riêng, vọng lên và đi thẳng vào tôi như đi vào diện tích của
một mảnh đất trống cũng như một khoảng không gian trống trải nào đó; đón hết cả một ngọn gió
lớn không loại đi một hơi thở thiên nhiên thoang thoáng nào. Chung quanh tôi lúc ấy có cả một xã
hội nhân sinh rất nhỏ gồm có thính giả đã nghe Phạm Duy trình bày Tâm Ca, ấy thế mà chính tôi
quên mất sự có mặt của thiên hạ và sự hiện diện của chính mình; cả tấm lòng của con người tôi tan
vào thính giác, tràn vào cõi tế vi nhất của tâm hồn và hoà vào tế bào của cơ thể. Tôi lạ quá : có lẽ
người ngồi đồng đón linh hồn những người đã khuất vào cơ thể biến thành những cá nhân khác...
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cũng thế thôi !
Bỗng sực nhớ : dân tộc tôi đang đau thương vì chiến tranh, đương hận thù vì máu xương, đương
khóc, đương than... đương cùng với cơ thể và tâm hồn đương tiếc đương thương của chính tôi...
đương hoà đương tan vào nhạc thương nhạc than của Tâm Ca và Trầm Ca khóc chuyện khói lửa
chiến tranh của đất nước. Tiếng thở than chung vọng lên: tôi tưởng như nghe tiếng thở than của
chính mình từ cõi sâu xa nhất của chính tâm tư mình vọng lên mênh mông và vun vút...
Tạp chí BÁCH KHOA số 244 ra ngày 1-5-1966 có đăng một bài của giáo sư Lý Chánh Trung ''Phủ
Nhận Tâm Ca'' và một bài khác của giáo sư Nguyễn Văn Trung ''Tâm Ca Của Phạm Duy Hay Văn
Nghệ Phủ Nhận Chiến Tranh Hiện Nay''.
Bài trên đề cập đến giá trị của Tâm Ca của Phạm Duy, đến tác dụng của Tâm Ca đối với tác giả bài
báo, và băn khoăn lo ngại cho cái hiểm hoạ ảo tưởng và gian trá mà nó có thể tạo nên do người
hát. Người hát đây là Phạm Duy mà cũng là học sinh, sinh viên hát Tâm Ca vì đó là kinh nghiệm
bản thân của ông Lý Chánh Trung.
Bài dưới của giáo sư Nguyễn Văn Trung không theo một luận điệu như bài của giáo sư Lý Chánh
Trung nhưng cũng mấp mé băn khoăn như vậy: chỉ khác là ông Nguyễn Văn Trung nói rằng: ''...
văn nghệ phản chiến phải đưa tới một tư tưởng chính trị và tranh đấu chính trị... Không có tư tưởng
chính trị và tranh đấu chính trị, văn nghệ phản chiến chẳng những không giải quyết được gì mà còn
có thể đưa tới những tác dụng ngụy tạo, huyễn diệu''.
Ðược nghe Tâm Ca, được biết rằng học sinh, sinh viên và thanh niên nam nữ say mê Tâm Ca, rồi
được đọc hai bài báo phản ảnh hai luồng dư luận về Tâm Ca của hai giáo sư danh tiếng, dù muốn
dù không, tôi cũng băn khoăn đặt vấn đề với chính mình.
Về Tâm Ca, về tác dụng của Tâm Ca và về dư luận của Tâm Ca. Suy nghĩ rồi, tôi hệ thống hoá ý
tưởng của mình và viết bài này theo yêu cầu của một nhóm sinh viên để đưa ra một luồng dư luận
trong những luồng dư luận đã sẵn có rồi. Âu cũng là góp ý kiến với trí thức giới về một vấn đề văn
nghệ và nhân sinh.
Vô tình hay hữu ý, tôi đặt luôn vấn đề nghệ sĩ và sứ mạng văn nghệ trong lịch sử, Và trong trường
hợp này, tôi đề cập luôn đến tác dụng phản chiến của ca nhạc kịch. Nói một cách khác, văn nghệ
có thể tránh hiểm hoạ gian trá và ảo tưởng được không, văn nghệ có thể đưa tới một tư tưởng
chính trị và và một tranh đấu, có thể giải quyết một vấn đề xã hội không ? Có thể... không ? Hay
nếu có thể thì có thể tới mức nào? Thật ra, lại gặp một vấn đề quá cũ. Trước đệ nhị thế chiến
những ông Thiếu Sơn, Hoài Thanh, Trương Tửu, Hải Triều... đã đôi phen bàn đến. Sau đệ nhị thế
chiến các ông Thiên Giang, Tam Ích... cũng đã thảo luận. Và cũng đã có những cuộc bút chiến khá
sôi nổi về chính những vấn đề ấy. Các ông Lý Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung và chính tôi, chúng
ta nói ra đây những gì đã kết thúc giùm cho chính những nhà văn ngày xưa chưa kết thúc ngã ngũ
ra sao được? Ðã biết rằng nay rất có thể chúng ta mổ xẻ một cách khác, dùng những danh từ khác,
trích những câu văn khác của những danh nhân tư tưởng khác để củng cố thái độ của mình.
Nhưng đi hết một con đường lập luận. mỗi người chúng ta ai cũng sẽ trôi dạt qua một bờ, hai bên
một biên giới. Bài nhạc hay, bài văn hay, bài thơ hay có cái hay đượm thuần túy của nó, nghĩa là nó
chỉ biết cám dỗ, gian trá ảo tưởng... để ''bịp'' lòng người hay nó phải đi sát một căn bản nhân sinh
thiết thực trong lịch sử tranh đấu của con người, nghĩa là phải vọng lên một chính nghĩa chính trị?
Nói một cách khác, nó phải vạch ra một tư tưởng chính trị và một tranh đấu hay nó có quyền làm
cái việc thống thường nhất là gây súc động thôi, còn cái việc đưa tới một tư tưởng chính trị và một
tranh đấu chính trị là việc của những chiến sĩ xã hội ? Thật là cơ khổ, lạy Phật! Té ra, nếu tôi muốn
ngồi vào bàn tròn trí thức để góp ý kiến trên văn đàn, trước tiên tôi phải có một thái độ dứt khoát,
nói toạc ra là một kết luận, ngô ra ngô khoai ra khoai. Hay có trốn tránh chăng nữa thì cũng phải
dung hoà cái lối ba phải! Phạm Duy hơi (chỉ mới hơi thôi) bị công kích rối đấy ! Tôi bênh hay không
bênh Phạm Duy đấy nhỉ ? Bênh thì chống với hai giáo sư, còn nếu cùng đứng với hai giáo sư một
''chiến tuyến'' thì tôi cũng đem Phạm Duy ra gần vành móng ngựa...
Thật ra, tôi thấy hai giáo sư Lý Chánh Trung và Nguyễn Văn Trung hơi nghiêm khắc. Ðó chính vì ở
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Nga Sô và Trung Cộng cùng Bắc Việt họ cứ đòi, đòi hoài... kiểu ấy làm giới văn nghệ mất ăn mất
ngủ đấy, làm cho văn nghệ không tiến hoá, đứng ỳ ra một chỗ. Trong trường hợp Phạm Duy của
chúng ta, lẽ tự nhiên là hai ông không đòi... theo ý hướng của Bác và Ðảng, như ở xa xôi kia là lẽ
cố nhiên, nhưng đòi ca nhạc (ở đây là Tâm Ca) phải gây một tư tưởng chống chiến tranh, một tranh
đấu chính trị chống chiến tranh... cho sát thì tôi cho rằng đòi một việc thiên nan vạn nan ở những
nhà văn nghệ.
Văn nghệ phản chiến? Vây ai đang trong vòng chiến? Trực tiếp trong không khí chiến tranh là
Chính quyền Bắc Việt và Chính quyền miền Nam Tự do; gián tiếp trong không khí chiến tranh là tất
cả các cường quốc có quyền lợi ở đây. Lấp ló chân trong chân ngoài là Quân đội Huê Kỳ (nếu
không phải là có chản hẳn hoi). Văn nghệ có chống họ thì họ cũng đã đánh nhau và còn đánh nhau!
Phạm Duy là một cá nhân văn nghệ lẻ loi (ở đây nhà văn nghệ lẻ loi lắm, ngay cả trong Ðạo cũng
thế) có lẽ đã chẳng muốn làm một việc khi biết trước là không đi đến đâu mà lại mang tiếng là
huyễn. Thôi thì họ Phạm đành nâng cao văn nghệ lên một nấc nữa, kéo dài kích thước (danh từ
nàycó một nhà văn hay dùng lắm) ra cho dài thêm: Kẻ thù chúng ta chẳng phải người này hay
người kia mà là sự gian ác, sự hận thù, tính vô lương, lòng tham lam, lòng tị hiềm, óc tự kiêu. Và
chỉ vì muốn nâng cao, kéo dài mà Phạm Duy mang tiếng là ''phản kháng tiêu cực'' (ông Nguyễn Văn
Trung đã nói trong số báo này và Bách Khoa trang 44, số 224).
Có lẽ họ Phạm cho là những nỗi, những niềm, những mối có tên trong từ điển là gian ác, vô lương,
tị hiềm, tự kiêu... thường ăn sâu mọc lông mọc cánh trong tâm hồn con người, cần phải nhổ nó đi,
dứt nó đi... thay vào đó những thực thể tâm lý khác có tên là từ bi, bác ái, hỷ xả...Thì rồi tự nhiên
căm hờn ghen ghét mất, và chiến tranh cũng mất theo. Con người mới sẽ hiện ra trên trái đất.
Ðó là tôi tự đặt vào địa vị Phạm Duy mà nghĩ vậy. Chứ cái việc bị công kích thì phải tự bào chữa
cho mình là việc của nhạc sĩ Phạm Duy, thật quả tình tôi không dám chiếm sứ mạng của ai cả. Tôi
chỉ biết trách hai giáo sư hơi nghiêm khắc thôi.
Và tôi cũng đồng ý với Tchékov và Fédérico Fellini, một người xưa và một người nay, hai người
đều có ý nói rằng nghệ sĩ là người chỉ có một sứ mạng phản ánh nhân sinh mà thôi. Còn việc cải
tạo nhân sinh hay việc giải quyết những vấn đề nhân sinh gây đau thương là của các nhà luân lý
hay là của những nhà an bang tế thế. Nghệ sĩ giỏi thì tác phẩm (văn, thi, hoạ, nhạc...) có giá trị;
nghệ sĩ dở thì tác phẩm thiếu giá trị và bị lịch sử loại đi.
Dân tộc Việt Nam đương chịu đau thương vì chiến tranh. Phạm Duy là người phản ảnh đúng cái
đau thương ấy và làm cho thiên hạ cảm động. Phạm Duy không phải là nhà luân lý mà cũng chẳng
phải là chính trị. Ở đời ai lo việc nấy, ai có sứ mạng nấy. Chung nhau mà lo thì lo được việc chung.
''Dẫm lên chân nhau'' thì hình như chỉ có một tác dụng là gây xáo trộn bất lợi cho đại cuộc.
Ðã đành là ai cũng cầu nguyện cho có nhiều Maxime Gorki, Jack London... nhưng nếu lúc nào
chúng ta cũng đòi cho có Maxime Gorki thì lại là ảo tưởng hơn ai hết, hơn lúc nào hết. Ðó là chưa
nói tới văn nghệ gây xúc động được là làm được việc lớn rồi. Việc lớn khác sẽ đến sau. Nghe nhạc
Phạm Duy sẽ cảm xúc. Sự buồn thương sẽ biến thành thương tiếc. Niềm thương tiếc sẽ biến thành
giận hờn. Và có giận hờn thì mới vùng dậy. Khi con người vùng dậy là lịch sử gióng chuông.
Chuông lịch sử gióng lên tức thiên hạ đứng lên.
Nhà nghệ sĩ dù sao cũng là người có công đánh tiếng chuông thứ nhất -- lúc đầu. Dù chỉ là tiếng
chuông suông cho người ta xúc động suông mà thôi! Phải vậy chăng? Vậy thì nghệ sĩ là kẻ có công
rồi đó. Sao chúng ta lại phủ nhận? Tội nghiệp cho họ!
Bây giờ độc giả đã hiểu tại sao tôi lại nói ở đầu bài này rằng trong một chốc lát, tôi đã thấy ông Lão
Tử lầm... vì chính tôi, tôi thâu nhận tác dụng của lễ nhạc. Và ở trường hợp này là Nhạc vậy. Không
phải bỏ lễ nhạc đi thì con người mới trở về được cái đắc nhất hay lẽ vô vi của Lão Giáo. Lễ nhạc đã
có rồi thì phải dùng nhạc để hướng con người về bản thể trạm tịch thường hằng. Nghĩa là nhạc có
tác dụng giáo hoá vậy.
Khi loài người chưa phát sinh và có mặt trên trái đất thì ông Lão Tử có lý. Ngày nay, lễ nhạc đã
cùng với loài người phát sinh rồi thì ông Lão Tử đáng tôn kính lại không hợp lý nữa, ngược lại ông
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Khổng Tử có lý hơn vì ông Vạn thế sư biểu là người đặt vấn đề tác dụng văn hoá của âm thanh.
Ngay đến nhạc của cửa Thiền, chúng tôi cũng đã có từ ngàn xưa. Nói gì xa xôi, hãy nói chuyện
gần. Ðó chỉ vì nghe mãi nghe quen nên tiếng mõ sớm, tiếng chuông chiều trở nên thông thường
đấy thôi. Thực ra những âm thanh thông thường hằng ngày ấy đã từng tác dụng. Con người vốn
không kiểm soát nổi cái cõi cực tế cực vi của tiềm thức và vô thức.
Vả lại tôi chưa từng thấy âm nhạc tôn giáo nào thúc đẩy sự hờn oán bao giờ, Từ trong mọi Phật
đường, giáo đường bước ra người ta vốn muốn gần nhau. Nhưng đi sâu vào đời sống ồn ào, tạm
thể nó mới biến đi đấy thôi.
T.T. Thích Mãn Giác
Báo Bách Khoa - Saigon

Trở Về Tâm Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Thi Vũ

Viết Về Tâm Ca

trích trong bài
''Phạm Duy : Con Ðường Từ Tim Ði Tới Cõi Tâm''
(QUÊ MẸ số 88/89 - tháng 1 & 2, 1988)

Bìa đĩa hát do Sóng Nhạc phát hành

Ai cũng đồng ý Phạm Duy nhạc sĩ còn là một thi sĩ. Nhận định này khá nửa vời. Thơ cần nhạc để
ngân. Nhưng vẫn giữ lời. Chữ trong dòng thơ Phạm Duy thì biệt hoá vào thanh âm, để xác tín rằng
hư vô có tiếng nói, không gian có hình thể. Và thời gian có trạm nghỉ. Phạm Duy đã phá vỡ ý niệm
vô thường -- cõi truân chuyên -- để dựng nên cảnh độ tương quan âu yếm. Phạm Duy thành công
những gì các nhà chính trị thất bại. Cả trên lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng thế. Ðạo Thiên Chúa
tiếp cận với nước ta từ thế kỷ 17, nhưng phải đợi tới 1965, những người Công Giáo và đặc biệt
những người Việt không Công Giáo, mới ý thức một cách máu thịt cái bị ''đóng đanh vì người'' vừa
thê thiết vừa bi hùng của Chúa Ky Tô. Qua bài GIỌT MƯA TRÊN LÁ. Bài hát đã vượt biên cương
tình cảm và âm thể của một quốc gia. Mai sau chắc chắn còn nhiều dân tộc sẽ hát qua ngôn ngữ
họ.
Cũng thế, gần hai mươi thế kỷ Phật Giáo, huy hoàng nhất cho đạo Phật cũng như cho đất nước,
dưới ba triều Lý, Trần, Lê, để sau đó tê liệt và dung tục hoá. Vì thiếu những thiền sư có tác lớn, đủ
tim, mắt và tay chân. Con mắt trí tuệ. Con tim đại bi. Và tay chân bồ tát. Phải đợi tới 1965, khi mười
bài TÂM CA của Phạm Duy ra đời, thượng lưu Phật Giáo Việt mới chảy lại trong đời sống dân tộc.
Và tâm thức Việt mới sống dậy, tự vấn mình, đồng lúc lay tỉnh thế giới, làm bước ngoặc cho lịch sử
Việt Nam.
Mười bài Tâm Ca là mười cái nhìn cứu cấp vào một nhân sinh trên bờ vong thân, tan vỡ. Cái nhìn
mang uy thế chữa trị bằng phương pháp và sách lược Việt Nam. Nhiều người biết nhưng không tìm
ra lời. Lại thiếu lòng can đảm nói ra hoặc bâng quơ chần chừ. Họ không biết rằng lúc nào cũng là
lúc của thời cơ.
Cái ước mơ hoà bình lúc ấy chẳng ai dám nói. Nói là bộ máy chiến tranh chụp mũ và nghiến nát.
Thế mà niềm ước mơ ấp úng ấy đã được Phạm Duy hào hùng nói ra ở Tâm Ca số 1. Tâm Ca là
một giải pháp không hề dựa trên những thủ thuật chính trị phe phái và vụ lợi. Nó là tiếng nói con
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người kết tinh vào tiếng hát quyết liệt hơn súng nổ, tố cáo ngọn lửa thù đang thiêu đốt, đang tạo ra
hoàn cảnh vỉa hè cho trăm, nghìn thiếu nhi lây lất hay đàn hặc tiếng ỏng ẻo phòng trà của bao
thương nữ... Phạm Duy hát to tiếng hát đó, nhưng lại ''hát nhỏ hơn lời mợi người''. Tôn trọng tiếng
hát, quyền sống, quyền làm người. Ðiều ước căn bản cho nước mắt mẹ già và em gái thôi chảy, để
nước ân tình rơi mưa. ''Hàng nghìn thế giới cùng nhờ nhau thôi để buồn hay vui''. Thế thì sao ta
không xích lại gần nhau trong tiếng than trong nụ cười, đây đó chung quanh địa cầu? Cho đôi má
đôi môi làm quen, để nghe tiếng bụt kêu. Cho đến khi hai mái đầu thành một người trong nhau. Cái
một người trong nhau ấy, Tản Ðà cũng đã từng thoáng thấy khi viết :
Mình với ta tuy hai một
Ta với mình tuy một mà hai.
Chấm dứt cái giả danh ''bạn thù phân minh''. Chấm dứt luôn thứ hư danh độc tôn tự đại một mình.
Tính bất nhị đấy. Trọn vẹn không hai. Nhìn việc đời qua nhãn quan này, chẳng còn gì để xâm phạm
lẫn nhau. Tuy vẫn dung hợp để hoá giải mọi tranh chấp, tị hiềm và khổ đau. Từ đó, từ tốn lo việc
người sống cũng như lo việc người đang hấp hối, bằng trái tim đoan trang vũ trụ. Cái chết thành
cuộc hẹn hò tái sinh.
Người Việt chỉ là vật tế thần của các siêu cường, nên cuộc chiến, hay hoà bình ngày càng bế tắc.
Sự nhận thức của mười bài Tâm Ca trở thành giải pháp tối hậu. Lần đầu tiên, xin nhấn mạnh, lần
đầu tiên, trong lịch sử nội chiến, người Việt nhận diện ra kẻ thù: ''Kẻ thù ta đâu có phải là người,
giết người đi thì ta ở với ai ? Kẻ thù ta là gian ác, là vô lương, hờn căm, là áo mầu chủ nghĩa, là lá
bài tự do, là cái rổ danh từ... Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài, nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai ! Kẻ
thù ta là mắt thèm lơ láo, trong góc đầu tự kiêu, trong óc hẹp tiêu điều. Kẻ thù ta đâu có phải là
người Giết người đi thì ta ở với ai ?''
Giữa cõi thù hận ngất trời, một nhận thức như thế mới và lạ quá. Càng vọng ngoại chừng nào ,
càng không thể hiểu thấu và chấp nhận. Tiếng Tâm Ca mà Phạm Duy dóng lên, gọi mọi người cùng
hát với tôi không chỉ là vài phút xướng ca. Nó là những lời của người Việt Nam. Lời là ý thức. Hát
không là ca. Hát là thức dậy, làm mưng lên triệu triệu tế bào dã dượi, làm tuôn rần từng triệu mạch
máu. Ðể cho người đừng ngậm miệng im hơi thành xác không hồn trước thảm cảnh quê hương.
Những Dòng Sông Chia Rẽ trong Trường Ca MẸ VIỆT NAM là sự diễn tả cao độ của ý thức phân
tán đang chà nát Việt Nam. Nhưng rồi dòng sông ấy đã lành lặn thành ý thức trọn vẹn nơi Tâm Ca.
Ý thức thành tư tưởng. Tư tưởng ở trạng thái sống, trạng thái hành hoạt có tính cứu cấp, chứ
không đóng khung vào hệ triết học.
Có người sẽ nói: Phạm Duy lập lại kinh điển Phật Giáo, có gì mới lạ đâu ? Có thế. Mà cũng là
không. Nói thế thì những bộ luận, những sự khai triển và khế hợp của Phật Giáo theo từng thời đại
là thừa ư? Cái bất biến đã tùy duyên, tùy thời, tùy tâm lý mà sinh tám vạn bốn nghìn phương pháp
áp dụng (pháp môn). Phạm Duy đã là một pháp môn. Một chưởng môn. Một đầu lĩnh.
Khó gì cái chuyện thuyết pháp. Ðọc kỹ một vài cuốn kinh là nói được, viết được. Khó gì chuyện bắt
chước và lập lại như két? Khó là chỉ cho ra Phật ở đâu nơi vỉa hè kia, nơi bà già bán cơm đĩa, nơi
viên đạn đồng đen, nơi chiếc chân què thương binh, nơi môi, mà cứ tưởng chỉ là dục vọng! Cạo
đầu, đắp y, thật là dễ. Nhưng biến hình hài mình ra lóng Phật hiền từ, thanh khiết, vi diệu mới là
khó.
Phải chờ tới Tâm Ca (1965), rồi Ðạo Ca (1971), thì những ý niệm cơ bản của Phật Giáo mới thực
sự thâm nhập vào đời sống quần chúng đông đảo. Ðương nhiên, nguồn phát khởi của nó đã chói
lên từ vụ tranh đấu của Phật Giáo 63, vào chính giây phút Ngọc Lửa Thứ Nhất của Bồ Tát Quảng
Ðức bật soi thế giới. Nhưng ở đây, tôi muốn nói sự phổ cập của nó thành ngôn ngữ thường tục,
thành phong dao, đồng dao, tâm đạo ca. Ðược tất cả hát lên. Nên được lắng nghe. Và được lưu
giữ tận đáy lòng dân.
Cái tuyệt tác của ca khúc Một Cành Mai là đã cho ta biết những dòng lệ chảy suốt kiếp phù sinh
không tụ vào biển khổ dìm người. Như sự hiểu biết cạn cợt của một số rất đông về Tứ Diệu Ðế. Ít ai
thấy ra cái thanh thoát hiện thức của chân đế ấy như Phạm Duy, khi anh hát ''đền nhau chỉ còn chút
lệ thôi''. Có thế mới đủ lòng ôm cả trần gian đầy vơi (Hoá Thân). Ôm cả trần gian vì thần thánh đi
rồi, chỉ có lòng thôi (Chắp Tay Hoa). Chỉ còn lòng thôi ! Lòng ta. Lòng bạn. Lòng muôn dân. Thế
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giới. Ðâu có thể khoán trắng hoài cho thần thánh hay tiền nhân? Ðạo Ca là câu ru tiết ra từ mạch
máu Ðông Phương.
Gần suốt thế kỷ 20, văn học, báo chí, trước tác Phật Giáo chỉ dành cho giới Phật tử và một số nhà
nghiên cứu Phật Học. Chữ nghĩa, danh từ lệ thuộc sách Tầu, quá cũ đối với giới Tân học. Phong
phú về nghĩa lý nhưng nghèo nàn về văn sách. Ðọc những bài thơ lổn chổn những danh từ Phật
Giáo, nhưng chẳng thấy Phật ở đâu. Một thứ ngôn ngữ khá ''tương chao'', không còn thích hợp với
kẻ sơ cơ, người ngoại cuộc, và ngay chính người hiểu đạo. Vì sự lập lại nhàm chán và buồn tênh
mấy khái niệm đã mất cái rùng mình sáng tạo và cứu thế.
Phạm Duy thừa hưởng nguồn cảm hứng vô biên, trong lành và thâm diệu của Phật giáo để tuôn
chảy bao giai điệu mới tuyệt vời không kém như Trường Ca MẸ VIỆT NAM, TÂM CA, ÐẠO CA...
Ðổi lại, những tư tưởng uyên thâm của đạo Phật đã phải nhờ trung gian thiên tài Phạm Duy mà đi
khắp mặt quần chúng.
Những năm 65, 66. Hầu như toàn nước hát Tâm Ca, đặc biệt giới trẻ, từ thành thị tới nông thôn.
Khiến Hà Nội run sợ. Vì Tâm Ca đang xoáy đánh vào ý thức hệ Mác Xít mà Hà Nội tưởng như
xương đồng da sắt. Ta thấy rõ sức mạnh kinh hồn và vũ bão của vài nốt nhạc, vài câu hát. Khiến
chiến xa, súng AK và ý chí sắt thép của người cộng sản cũng gớm.
Ðâu phải ngẫu nhiên mà Trần Bặch Ðằng chỉ thị cho Nguyễn Trọng Văn viết cuốn ''Phạm Duy đã
chết'', ra lệnh cho Vũ Hạnh sử dụng giới văn nghệ nằm vùng, giới trí thức tả khuynh đập Phạm Duy
trong chiến dịch hạ giá và bôi nhọ. Ðâu phải ngẫu nhiên mà những trí thức vọng ngoại như Lý
Chánh Trung, Nguyễn Văn Trung viết bài đả kích Tâm Ca. Mặc dù ông Lý Chánh Trung viết rằng :
''Lần đầu nghe Tâm Ca tôi đã xúc động đến ứa nước mắt''... ''Ðã lâu lắm rồi, trên bãi sa mạc văn
nghệ của cái miền Nam gọi là Tự Do này chưa nghe được lời ca nào chân thành như vậy''. Nhưng
ông xác định ngay: ''Tình cảm tôi là tình cảm của Tâm Ca, nhưng lý trí tôi không chấp nhận Tâm
Ca''...''Không những chỉ vì cái hiểm hoạ ảo tưởng mà vì cái hiểm hoạ gian trá'' (mà Tâm Ca tạo
nên).
Nguyễn Văn Trung cũng thế, ông công nhận: ''đi trại công tác với sinh viên, đêm tối ngồi quây quần
ngâm nga Tâm Ca, tôi mới thấy súc động và thấm thía''... ''Phút chốc tôi cảm thấy như mình sống lại
cái thời niên thiếu cách đây 20 năm (thời kháng chiến 45)''. Nhưng rồi ông cũng đi tới kết luận: ''Tâm
Ca có thể có những tác dụng ''huyễn diệu'' lừa bịp như anh Lý Chánh Trung tố cáo''. Những người
trí thức ấy còn chút tim Việt Nam, nhưng trái óc đã mọc lên những cành ghép vội lại căng. Sợ Tâm
Ca là phải. Chỗ dựa logique vào ý thức hệ ngoại lai sẽ mất chân đứng. Cuộc tranh đấu giựt giây từ
Hà Nội cho cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng sẽ mất tính cách ''dân tộc'' khi gặp phải cái thực sự dân
tộc trong Tâm Ca.
Ðồng ý rằng giải pháp Tâm Ca không cứu được Miền Nam. Nhưng có giải pháp Việt nào cứu được
nước Việt Nam trong 40 năm qua đâu ? Mỗi giải pháp cần một kế hoạch thực hiện và một lực
lượng tiến hành. Chủ lực của miền Nam thời đó đã bị chia xẻ và mê hoặc vào hai lối kẹt: một lực tư
kỷ vọng ngoại mà mục đích chỉ là vụ lợi và tham vọng cá nhân. Một lực khác, tuy tâm thành, nhưng
đã bị ru ngủ, mất suy tư độc lập, để ngả theo cái hiểm hoạ tương lai mà họ lầm tưởng là chiếc phao
dân tộc. Sự sáng suốt truyền thống rút từ giải pháp Tâm Ca là thứ mặt trời chẳng ai tin có, lúc 12
giờ khuya. Tên nô lệ truyền kiếp luôn sợ cái ý thức tự do. Thực tại nhân sinh mà! Trong hoàn cảnh
ấy, những kẻ thân đơn thế cô, như Phạm Duy là một, làm được gì? Xưa, Biện Hoà thấy ngọc trong
đá có ai tin đâu. Lại còn bị chặt chân vì cái thấy ấy. Chúng ta thường nghiêm khắc với kẻ khác.
Nhưng lại rất ''độ lượng'' với chính mình. Gặp cảnh thất bại nhục nhã, người ta thích đổ lỗi lên đầu
kẻ khác, hơn là tự thú sự hèn nhát bản thân. Làm sao giải toả một hoàn cảnh khi mọi người thủ ở
thế đừa việc, trốn tránh nhiệm vụ, ngậm miệng im hơi thành xác không hồn? Có ai bắt ta bỏ đàn
cầm súng đâu? Nhưng đã cầm đàn thì phải hát. Và nên hát hay. Kẻ cầm súng hãy vùng vẫy nơi sa
trường. Ðừng đeo súng đi trong thành phố nguyền rủa người không cầm súng. Ðó là sự gia công
điều hợp.
Thi Vũ
(QUÊ MẸ số 88/89 - tháng 1 & 2, 1988)
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Trở Về Tâm Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Bùi Vĩnh Phúc

Phạm Duy-Tâm Ca
Một thi sĩ đắm đuối và phẫn nộ

(đăng trong tập san VĂN HỌC số 21 - tháng 10, 1987)

Viết về Phạm Duy là một điều khó.
Ngay cả đối với những người có hoàn cảnh và điều kiện để trình bày cái nhìn của mình ở một mức
độ khá sâu và kỹ -- như qua một cuốn sách có tính cách khảo cứu, đánh giá sự nghiệp sáng tác
suốt hơn 40 năm qua của người nhạc sĩ này với khoảng 1.000 ca khúc nói lên đời sống cũng như
tâm tình ở đủ mọi khía cạnh của người Việt gần 3 thế hệ, hay qua một cuốn sách theo kiểu
biography để trình bày về con người Phạm Duy -- tác giả của những cuốn sách này cũng sẽ gặp
phải những bối rối do chính cái đề tài mà họ lựa chọn mang đến.
Ðiều đó hiển nhiên, nếu người ta đã từng sống, lớn lên, thở hít cái mùi rơm rạ đất cát quê hương,
cái mùi lửa khói ngập tràn những thôn làng Việt Nam, cái mùi chiến chinh tang tóc bay vương vất
trong hơi thở của người ta mỗi ngày... Ðiều đó hiển nhiên, nếu người ta đã từng có một thời tuổi trẻ,
tóc người ta đã xanh mướt và mềm thơm mùi lúa; rồi người ta lớn lên, phanh ngực đi vào đời đón
nhận những phong ba bão táp của cuộc sống-còn nói chung và của định mệnh Việt Nam nói riêng,
gió cát tấp vào mặt người ta, môi người ta rướm máu nhưng trái tim người ta vẫn yêu thương nở
một nụ cười; rồi một ngày nào đó tóc người ta điểm bạc, định mệnh quê hương bắt người ta trở
thành những kẻ lưu vong ngay trên đất quê nhà hay trở thành những người lữ thứ nhưng mắt và
lòng cứ ngóng hoài về một chốn quê xưa... Ðiều đó hiển nhiên, khi trong tất cả những bước thăng
trầm của quê hương và của chính đời sống người ta, khi nước mắt người ta đọng trên vành mi hay
tuôn rơi đầm đià trên môi trên má, khi người ta cười nụ nhỏ hay khi người ta cất tiếng hát to, khi
người ta quỵ ngã hay lúc người ta hăng hái dấn bước lên đường, người ta đều có cho mình một vài
câu hát -- nếu không là những bài hát -- của Phạm Duy. Nhạc cũng như những lời thơ của Phạm
Duy đã là một phần đời sống của mỗi một chúng ta. Chúng ta đã nhận diện mình, nhận diện anh
em bạn bè dân tộc kẻ thù đất nước thiên nhiên hoa cỏ cái sống cái chết cái vui cái buồn cái hèn cái
đởm cái thật cái giả cái tục cái thanh... qua những câu hát của Phạm Duy.
Ðể viết một con người đã chia sẻ với ta tất cả những cảm xúc đó, con người đã thành thật, can đảm
và sống hết sức bùng vỡ để nói hộ cho ta những điều ấy, quả thật có khó. Hoàn cảnh và đời sống
của Phạm Duy lại càng làm cho mọi sự nói -- hoặc định nói -- về ông trở thành khó khăn hơn.
Ta nên nói gì về một con người như thế?
Ðọc lại những câu viết của chính mình từ đầu bài tới giờ, tôi thấy mình đã phải dùng rất nhiều câu
phức hợp (complex and compound sentenses) để nói về Phạm Duy, nói về cái khó khăn của mình.
Tại sao? Bởi lẽ Phạm Duy không phải là một con người tĩnh, ông luôn luôn động. Mọi sự từ ông
hoặc trong ông đều như muốn tràn ra. Ta thực không thể nói được điều gì toàn vẹn về một vật (sự
vật, diễn biến, con người...) đang vẫn còn trong trạng thái chuyển động. Cố gắng của ta, nếu thực
hiện được, chỉ có thể nói lên cái diễn biến của sự chuyển động này cho tới cái giây phút mà ta đang
nói. Sự chuyển động còn đang tiếp diễn và có thể cái ta đang nói hoặc đã nói về nó sẽ trở nên khác
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ở một thời điểm kế tiếp. Sự khó khăn bật lên ở chỗ đó.
Phạm Duy lại không phải là con người nhất mẫu, nhất bề (unidimensional man) theo cái nghĩa xã
hội của nó. Ông cũng không phải là con người thường -- có thêm một, hai, ba bốn bề nữa -- như
chúng ta đôi lúc tự đánh giá hoặc nhìn ngắm chính mình. Ông sống một đời phong phú hơn thế. Và
cũng từ đó hạnh phúc hơn, đau khổ hơn, nhiều ngộ ngận hơn, nhiều chìm nổi hơn... rất nhiều
người trong chúng ta.
Nói về Phạm Duy, chúng ta nên nói điều gì ?
Trong suốt hơn 40 năm qua, những sáng tác về đủ mọi thể loại của ông, diễn tả biết bao tình cảm
và khía cạnh của đời sống người Việt, đã khiến tôi có ý nghĩ là ông đã dâng tặng cho quê hương
Việt Nam -- và cho mỗi một chúng ta nữa, thật thế -- một bức bích hoạ vĩ đại. Trên bức bích hoạ
này, Phạm Duy đã vẽ và kể lại tất cả những khía cạnh hào hùng cũng như tang thương nhất của
dân tộc, những cơn vui và những nỗi buồn, những mặt trời và những hoàng hôn, những khoảng
sáng và những vùng tối, những hân hoan và những thất vọng, những gió mưa sương nắng, những
nụ cười trong sáng và những giọt lệ thảm sầu của đời sống. Bức bích hoạ không chỉ được vẽ thuần
bằng một đường nét nào đó hay với một kỹ thuật, khuynh hướng, trường phái hội hoạ nào. Ông vẽ
nó bằng tấm lòng, bằng một trái tim sôi nổi và nhiệt thành của một người muốn sống, sống say sưa
và sống thật với tất cả cảm quan, suy nghĩ, ước vọng, lý tưởng của mình.
Có những khoảng tranh mang đường nét hào hùng mạnh bạo như một bức sơn dầu. Lại có những
chỗ khác mềm mại phơn phớt của một vùng thủy mặc. Có chỗ chỉ là một hòn cuội, một lá cây, một
giọt sương, một phiến đá. Có chỗ mang mầu sắc ấn tượng hay siêu thực. Có chỗ mở vào những
khoảng không bao la, phảng phất hơi thở của Ðạo. Có chỗ lại soi chiếu vào lòng người thăm thẳm,
vẳng lên tiếng nói của Ðời. Chỗ khác lại chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc -- có nhất thiết nguệch
ngoạc cứ phải là thiếu nghệ thuật hoặc thiếu thành thực không, hay ngược lại -- hay những nhăng
cuội thiết tha, phản ánh nhịp đập của trái tim đời sống qua những tiếng nói, ngôn ngữ có khi sống
sượng nhưng lại rất thật của một thứ graffiti kiểu Mỹ. Phạm Duy đã viết và vẽ đầy lên tường những
gì biểu hiện cho trái tim ông, cho tiếng nói vào đời sống của ông. Người nghệ sĩ ấy đã sống và sáng
tác như thế, ai có thể nói đủ về đời sống này?
Phạm Duy đã ở giữa chúng ta suốt mấy chục năm qua với các bài dân ca, trường ca, tâm ca, tâm
phẫn ca, đạo ca, vỉa hè ca, tục ca, bé ca, nữ ca, bình ca, tị nạn ca, ngục ca, hoàng cầm ca
như thế. Ðó là chưa kể những tình khúc Phạm Duy mà những dấu vết của chúng còn vương vãi
trên khắp nẻo đường quê hương, nơi chúng ta đã sống, đã lớn lên hay đã phải tạm rời bỏ để lên
đường tị nạn. Những tình khúc ấy mỗi lần được cất lên, dù chỉ là được cất lên trong một nơi sâu
thẳm và tội nghiệp nào đó của trái tim mỗi chúng ta, đều làm lóng lánh trở lại những giọt lệ hạnh
phúc cũ mà chúng ta đã chia sẻ, một lần một lúc nào đó, với người yêu dấu của mình. Như thế,
Phạm Duy.
Ta nên nói gì về người ca nhân này?
Ông là một thi sĩ. Ðã hẳn. Tất cả những lời hát mà Phạm Duy đã để vào các nốt nhạc của ông hầu
như đều là những lời thơ. Trong thơ của Phạm Duy, ta thấy chất đọng, chất thơm của những bông
lúa chín; chất sáng chất tối của trời đất thiên nhiên con người vạn vật; chất mặn chất ngất của
những môi hôn (đầu đời hay cuối đời) và những giọt lệ (ôi, những giọt lệ thảm sầu và lóng lánh kia
ơi, sao các ngươi cứ chảy âm thầm và lặng lẽ giữa tình người!)
Hãy gọi Phạm Duy là một thi sĩ. Phạm Duy là một thi sĩ đắm đuối và phẫn nộ. Hãy để tôi thử nói lên
điều này ở Phạm Duy qua những bài tâm ca của ông.
Mười bài Tâm Ca của Phạm Duy được soạn ra và phổ biến vào thời khoảng giữa thập niên 60.
Năm 1965. Trong giai đoạn này, nhạc miền Nam đã dần dần tách khỏi cái không khí lành mạnh nói
chung của những năm sau di cư để bắt đầu đi vào qũy đạo của một loại nhạc thời trang à la mode.
Tân nhạc, quay theo chiều hướng chung của những biến chuyển xã hội, đã trở nên giống như
những sản phẩm khác được làm ra cho một xã hội tiêu thụ. Chúng biến thành những thương phẩm
(produit commercial), nhất là khi chúng được soạn ra theo nhu cầu đặt sẵn của các thương nhân
nắm giữ thị trường phát hành bài bản, đĩa hát... thời ấy.
Chính là nhờ ở vào cái thời điểm 1965 này, với những cuộc đảo chính, chỉnh lý, xuống đường liên
tiếp, đời sống trở nên càng lúc càng khốc liệt, mức độ gia tăng của chiến tranh càng lúc càng được
thấy rõ qua sự đổ quân ào ạt của người Mỹ, xã hội Việt Nam quay cuồng theo cơn lốc chiến cuộc,
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những giá trị tinh thần đang trong tình trạng gẫy vỡ và bị thay đổi bằng những giá trị vật chất. Việt
Nam trở thành nơi thử v' khí và tranh chấp ý thức hệ của những thế lực quốc tế, người dân sống
trong lo sợ, hoài nghi, khinh thị, mà Tâm Ca ra đời.
Mười bài Tâm Ca, với những tựa đề như Tôi Ước Mơ, Tiếng Hát To, Ngồi Gần Nhau, Giọt Mưa
Trên Lá , Ðể Lại Cho Em, Một Cành Củi Khô, Kẻ Thù Ta, Ru Người Hấp Hối, Tôi Bảo Tôi Mãi
Mà Tôi Không Nghe, Hát Với Tôi đã cất lên tiếng nói lương tâm của con người đối mặt cùng sự
thật và nhận diện lại mọi thứ trong đời.

Tâm Ca số 1 (Tôi Ước Mơ) nhận diện cái bi đát của xã hội trong giai đoạn ấy.
Tâm Ca số 2 (Tiếng Hát To) là thái độ của tác giả trước sự bi đát đó.
Tâm Ca số 3 (Ngồi Gần Nhau) nhận diện lại dân tộc.
Tâm Ca số 4 và số 6 (Giọt Mưa Trên Lá, Một Cành Củi Khô) nhận diện lại thiên nhiên, siêu nhiên,
đời sống con người khi được (hay bị) đặt vào cái thiên nhiên đó và trái tim của nó hướng về những
điều siêu nhiên kia.
Tâm Ca số 5 (Ðể Lại Cho Em) nhận diện lại gia tài của người đi trước để lại cho người đi sau.
Tâm Ca số 7 (Kẻ Thù Ta) nhận diện kẻ thù.
Tâm Ca số 8 (Ru Người Hấp Hối) nhận diện cái chết.
Tâm Ca số 9 (Tôi Bảo Tôi Mãi Mà Tôi Không Nghe) nhận diện chính mình.
Và Tâm Ca số 10, một tuyên ngôn, trình bày lại thái độ (và lời mời gọi) của tác giả sau khi ta đã có
cơ hội nhận diện lại mọi sự trong đời như thế.
Ở một khía cạnh nào đó, giữa cuộc giết chóc tương tàn mà máu xương và nước mắt đang tiếp tục
đổ và còn đang trong viễn tượng sẽ còn tiếp diễn ở một mức độ thảm thiết hơn, kinh hoàng hơn,
những lời ca của tâm ca chứa đựng trong nó một thái độ nhân bản, một lời thiết tha kêu gọi yêu
thương con người. Ở một góc cạnh khác, nó tỏ sự phẫn nộ chính đáng của một người dân, hơn
nữa của một thi sĩ, khi nhìn thấy xương máu của cha mẹ, anh em, con cháu, bạn bè mình đổ ra chỉ
để vinh danh cho những chủ nghĩa, cho những hệ tín điều đã chết cứng. Tấm lòng của Phạm Duy,
chúng ta nên thấy rõ.
Cái không may của tâm ca, và cũng là của chúng ta nữa, là nó đã được cất lên trong giai đoạn mà
người cộng sản đang dốc toàn lực để xâm chiếm và nhuộm đơ miền Nam. Tâm ca là tiếng nói của
lòng nhân bản, để tự nói với mình, nói với anh em, mong tìm một lối thoát cho nhau, để giúp nhau
xoa dịu hay hàn gắn những vết thương mà ta đã để lại trong lòng nhau và trên xác thân của Mẹ.
Nhưng tiếng nói ấy, trong giai đoạn ấy, có những lúc đã bị ngộ nhận, bị lợi dụng và như chính
Phạm Duy đã viết, đã trở thành những chất kích thích dẫn đến sự ra đời của nhạc phản chiến sau
này (1).
Tất cả những bài tâm ca đều có trong chúng cái hơi thở của Thiền, của tinh thần từ bi Phật Giáo.
Và cũng có cả tinh thần bác ái của Công Giáo nữa. Nhưng thật sự thì phải nói, sau thời điểm 1963,
khi Ðệ Nhất Cộng Hoà đã sụp đổ (vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà lịch sử vẫn còn đang tiếp
tục soi rõi những cái nhìn vào), tinh thần và không khí Phật Giáo bắt đầu tràn ngập trong các lãnh
vực nghệ thuật và giáo dục. Xét về mặt xã hội, qua lịch sử Việt Nam với những biến chuyển trong
giai đoạn đó, đây cũng là một phản ứng ngược lại cái không khí duy linh, nhân vị (với những gi trị
và ảnh hưởng riêng của nó), mang đậm mầu sắc Công Giáo trong các lãnh vực này dưới thời Ðệ
Nhất Cộng Hoà. (2)
Bỏ ra ngoài những ngộ nhận và những lợi dụng không có lợi cho chúng ta trong cuộc chiến với
những con người Cộng Sản -- chỉ quyết một chết một còn với chính những người anh em ruột thịt
của họ -- qua một vài bài tâm ca của giai đoạn 1965 (3) tất của những bài tâm ca của Phạm Duy
đều là tiếng nói của con người rao giảng về lòng tin yêu và về sự mầu nhiệm của yêu thương (Lời
tôi ca như nước nhiệm mầu -- Thành mưa rơi cho dứt niềm đau...) Lời ca ấy mang trong chúng trái
tim vũ trụ và cũng là tr ái tim của muôn loài muôn vật cất lên tiếng nói sẻ chia gắn bó. Nó khởi báo
cho tinh thần đại nguyện và chỉ rõ cái pháp thân mà Phạm Duy và Phạm Thiên Thư phát biểu trong
Mười Bài Ðạo Ca sau này.
Tiếng nói của tâm ca là tiếng nói đậm đà, tha thiết, có những lúc đi đến chỗ đắm đuối, mời gọi mọi
người bước vào để chia sẻ tình yêu. Tình yêu theo cái nghĩa tràn đầy và dung chứa được mọi thứ
của nó. Tiếng nói ấy cũng có khi xót xa thoảng lên lời cay đắng (Ðừng cho ai ăn cướp tình ta -- Ðể
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lại cho em thành phố lên đèn - Bọn người tranh nhau một đám bụi đen - Chập chờn bay trong bại
thắng - Ngọn cờ khăn sô mầu trắng...) rất nhẹ, rất nhẹ thôi, nhưng thấm thía. Sự phẫn nộ (mặc dù
vẫn dung chứa yêu thương) được nhận thấy rõ nhất ở hai bài Tâm Ca số 7 (Kẻ Thù Ta) và số 9
(Tôi Bảo Tôi Mãi Mà Tôi Không Nghe). Ở đây, nhìn thấy cảnh chém giết, đầy đoạ nhau của chính
con người Việt, nhìn thấy sự ngụy thiện vẫn tiếp tục vênh vang bề thế của nó, người thi sĩ không
giấu nổi sự phẫn nộ của mình. Phẫn nộ là yếu tố kích thích và là thước đo của chính lòng quí trọng,
yêu thương. Sự phẫn nộ không phải là sự thù ghét. Phẫn nộ là cái gì trái lại với thù ghét. Phẫn nộ là
một góc cạnh của tình yêu. Hãy phẫn nộ, hãy cất tiếng, hãy hành động để tình yêu được trả về cho
chúng ta, cho con người. Nhưng chớ nên thù ghét. Người Cộng Sản đã cho ta thấy rõ bản chất của
họ khi họ dạy bảo nhân dân ''biến căm thù thành hành động'' hay ''không có thù ghét, hờn căm, làm
sao ta có được tình yêu thực sự'' và ''chỉ có tình yêu khi con người biết căm thù'' (Ðược xây dựng và
dạy dỗ như thế, các em bé Việt Nam, m u thịt của chúng ta, con cháu của chúng ta, rồi sẽ tìm thấy
tình thương, tình yêu ở đâu? Liệu các em rồi sẽ nhìn ra yêu thương trong mắt anh em, bạn bè, hay
những người ruột thịt? Liệu trời đất hoa cỏ sông núi quê hương có xóa sạch được dấu vết hận thù
được ghi khắc tinh vi vào trái tim của các em mỗi ngày ? Dù sao, tôi vẫn muốn tin vào tình yêu của
Mẹ. Mẹ Việt Nam sẽ không để cho các con của mình bị dắt đi mãi trong đường tăm tối. Có những
người đã lên đường ra đi để thắp lại những ngọn đuốc thiêng trong đêm dài tối om Việt Nam. Bao
giờ những ngọn đuốc nối lại được tình yêu thì ta sẽ nhìn lại được bình minh trên quê nhà khốn
khó).
Với một nội dung đẹp đẽ như thế, tâm ca đưa ra những hình ảnh hết sức tha thiết, đậm đà -- như
những gì vẫn được nhìn ra ở tấm lòng Phạm Duy, nơi những bài hát của Phạm Duy -- đặt trong
những nhịp điệu và nhất là những tư tưởng mang đầy tính chất đối xứng và cân phương của ông.
Tính chất đối xứng và cân phương của tư tưởng này được thể hiện rất rõ nét và lập đi lập lại trong
nhiều -- nếu không nói là hầu hết -- những bài hát của Phạm Duy. Nó đem lại sự hoà hợp cân đối
đầy nét thẩm mỹ trong thưởng ngoạn của quần chúng. Tôi sẽ trình bày một vài ví dụ về sự đối xứng
và cân phương này trong phần phân tích ở dưới về ngôn ngữ của những bài tâm ca. Tôi chỉ muốn
nói thêm ở đây là cái nét cân đối ấy nó là một trong những nét chủ đạo của tinh thần Việt Nam.
Cân/đối, tròn/đầy, thủy/chung, trước/sau, trên/dưới... Những cặp phạm trù này chỉ rõ cái tinh thần
hoà hợp, cái lễ nghĩa, văn hoá của người Việt. Phạm Duy (có thể chỉ do vô thức hay tiềm thức mà
viết ra những lời lẽ cân xứng này, những tư tưởng tròn đầy này) đã chứng tỏ ông là người thấm
đẫm tinh thần và văn hoá dân tộc. Tinh thần ấy vươn lên từ ca dao lục bát, từ Truyện Kiều, từ
Nguyễn Du, từ miếng cau miếng trầu, từ hát bè hát đối, từ đu tiên, từ bánh chưng bánh dầy... Ðấy
là một phần của văn hoá Việt Nam. Và nhạc của Phạm Duy đã chuyên chở thể hiện được cái văn
học ngàn đời ấy của dân tộc.
Bây giờ, tôi muốn nói qua về một số những ý tưởng từ bi và nhân ái, mang đầy tinh thần văn hoá
Việt Nam, qua hình tượng và chữ dùng của Phạm Duy ở những bài tâm ca.
Trong Tâm Ca số 1 (Tôi Ước Mơ) cặp hình ảnh đoá tường vi/cái chết của người em nơi chiến
trường là một cặp hình ảnh cân đối một cách bi đát. Ðoá tường vi và em, một cái sống và một cái
chết, một cái mộng và một cái thực (đoá hoa: biểu tượng của mộng đời nở tươi bất tuyệt), một cái
thơ ngây kiều diễm và một cái dày dạn phong sương, một hạnh phúc và một đau khổ... Giữa hai
hình ảnh trái ngược, nhưng đã chặp lại làm một ấy, tôi vẫn phải nhìn phải thấy phải ăn phải thở. Tôi
phải sống. Nhưng biết bao giờ, biết bao giờ tôi mới nói lên được những điều tôi hằng ôm ấp, ước
mơ. Cũng giống như cặp thược dược/em trong một bài thơ của Quách Thoại (nhưng ở đây không
phải là hình ảnh ghép song song mà là hai hình ảnh ghép đối nghịch), cặp hình ảnh đoá tường
vi/cái chết của Nhất Hạnh và Phạm Duy đã làm bật lên những câu hái về tình yêu, về tình người, về
sự khắc khoải của con người trong việc đạt đến cái tình yêu cao tuyệt đó. Hình ảnh ở đây đã được
siêu nhiên hoá.
Tâm ca số 2 (Tiếng Hát To) là bài hát dài nhất trong mười bài Tâm Ca của Phạm Duy. Và vì nó dài,
nó cũng chứa đựng được rất nhiều hình tượng và tư tưởng nhân bản của Phạm Duy. Bài này gồm
tất cả 6 đoạn, không có điệp khúc.
Tôi sẽ hát to hơn súng nổ bên bờ ruộng già
Lời tôi ca, lời tôi ca xin lúa đừng lo.
Lời tôi thay cho tiếng đạn bay
Lời tôi xây cho vững tay cầy
(...) Tôi sẽ hát cho vơi thống khổ vơi dòng lệ nhòa
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Một miền quê, một miền quê tim héo và khô.
Lời tôi ca khâu vá tình thương,
Lời hôm qua chắp nối Con Ðường,
Lời hôm nay vương tiếng Mẹ buồn,
Lời mai đây cao ngút Trường Sơn (4)
Tiếng hát của tôi to hơn tiếng súng nổ gầm thét đêm đêm bên bờ ruộng lúa thân yêu kia. Nhưng xin
lúa đừng lo, lời ca tôi chỉ xin xây cho tay cầy thêm vững, cho dòng lệ nhoà đi, và cho nỗi thống khổ
vơi dần. Hôm qua tôi hát Con Ðường Cái Quan để xin làm người lữ khách ra đi nối lại lòng người
và đất nước. Hôm nay, tôi hát Mẹ Việt Nam để tôn vinh Ðất Mẹ, Núi Mẹ, Sông Mẹ, và Biển Mẹ. Còn
ngày mai, tôi sẽ hát to tiếng hát Trường Sơn: (5)
Tôi sẽ hát to hơn những kẻ khơi ngọn lửa thù...
(...) Tôi sẽ hát to hơn lũ quỷ đang tìm đường về
Lời tôi ca, lời tôi ca xua hãi hùng đi.
Mùa xuân qua ai mất tuổi thơ
Lời tôi ca hôn má xuân già
Còn yêu nhau xin cứ mặn mà
Ðừng cho ai ăn cướp tình ta.
Và rồi tiếng hát to kia bỗng bật lên thành tiếng nấc, tiếng khóc trước cuộc đời :
Tôi sẽ khóc to hơn đứa nhỏ đang ngồi vỉa hè
Trẻ bơ vơ, trẻ bơ vơ đi giữa vườn hoa.
Hỏi thăm em, em có mẹ cha,
Hỏi thăm em, em có cửa nhà,
Một ngày qua em mất cả ba !
Nhịp cân phương trong hình tượng, trong ý tưởng lại dẫn Phạm Duy đến đoạn 4 của bài hát :
Tôi sẽ khóc cho em gái nhỏ theo mụ chủ nhà
Một chiều mưa, một chiều mưa đi trong ngõ bùn nhơ.
Từ vườn quê ra chốn phồn hoa
Người em xua dĩ vãng đen nhoà
Rồi đêm đêm son phấn nhạt mờ
Mới nhận của tôi dâng mấy lời thơ... //
Tôi hát tiễn đưa dăm thiếu phụ quay về đường nhà
Lời tôi ca, lời tôi ca hun bếp lạnh tro.
Lời như tơ như tóc tìm nhau
Giường thơm tho chăn gối tươi mầu
Mảnh gương to rơi vỡ ngày nào
Còn lại bao nhiêu vẫn soi rõ mặt nhau.
Những cặp hình ảnh em gái nhỏ theo mụ chủ nhà/thiếu phụ tìm đường về, chiều mưa trong ngõ
bùn nhơ/lời ca như củi hun lại bếp lửa, dĩ vãng đen nhoà/chăn gối tươi mầu..., xét trên khi cạnh
thẩm mỹ học, đã được sử dụng rất khéo và thơ. Những cụm từ tơ tóc tìm nhau, mảnh gương rơi vỡ
ngày nào, vẫn soi rõ mặt nhau là những sợi chỉ lóng lánh màu sắc thi ca trong bài hát này của
Phạm Duy.
Và đoạn hết, còn gì thiết tha, thơ mộng, ngọt ngào, và sâu thẳm hơn những lời nguyện sau đây.
Tôi sẽ hát to nhưng hát nhỏ như lời nguyện cầu
Lời yêu nhau, lời thương nhau cho đến dài lâu.
Lời tôi ngoan như tiếng trùng kêu
Lời tôi vang như tiếng chuông chiều
Lời tôi cao như tiếng ngọn diều
Lời tôi sâu như tiếng tình yêu !
Ðây không là một cặp hình tượng nữa mà là bốn hình tượng dùng theo lối so sánh và điệp ngữ lồng
vào nhau, quấn quít, xoắn xuýt vào nhau như những tiếng đập đắm đuối theo cùng một nhịp tình
yêu của tất cả mọi người.
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Trong Tâm Ca số 3 (Ngồi Gần Nhau) Phạm Duy kêu gọi mọi người hãy bỏ hết mọi tị hiềm để ngồi
vai sát vai nhau tựa đầu, tay nắm tay cho thật lâu... Hãy ngồi vào đời nhỏ nhoi, trong kiếp sống đầy
vơi của mỗi chúng ta. Ngồi gần người từ bi cũng như gần kẻ ác hiểm. Ngồi gần loài dun dế cũng
như gần ác thú hùm beo. Ngồi gần với nhau trong tiếng than và trong nụ cười. Hãy cứ bước vào
làm đỏ đen cho đời. Ngồi trong bão mưa, trong lửa đạn, trong nước mắt, trong tiếng cười nghẹn
ngào của đôi tân hôn làm đám cưới chạy tang bên ngôi mộ còn tươi của mẹ cha. Hãy ngồi vào giữa
niềm yêu dấu, giữa cơn hoan lạc kia, hay giữa mối thù sâu thẳm đất trời.
Ngồi gần ngồi gần nhau, đây đó chung quanh địa cầu.
Ngồi gần ngồi gần nhau, trong kiếp xưa, trong đời sau.
Ngồi gần ngồi thật lâu, cho đến khi hai ngọn đầu
Thành một người trong nhau nguyện cầu.

Ta và cái-không-ta bây giờ đã chập lại thành hình ảnh một ngọn nến dâng lên lời nguyện xin tha
thiết cho tình yêu, cho cuộc đời, cho cuộc sinh tử hôm nay. Cho đến khi hai ngọn đầu thành một
người trong nhau nguyện cầu. Hình ảnh con người lại được siêu hoá để thể nhập vào một thế giới
không buồn vui, giận ghét, sắc mầu. Ðó chính là cái ta của vạn hữu (6).
Giọt Mưa Trên Lá là Tâm Ca số 4 thể hiện rõ khả năng sử dụng các cập hình tượng lồng vào nhau
và soi chiếu, phản ảnh nhau qua hình ảnh giọt mưa rơi trên cánh lá. Ngoài 6 cặp hình tượng chính
thể hiện qua 3 đoạn hát (mỗi đoạn 2 cập), những cặp hình tượng này lại được lồng vào nhau, phản
nh nhau để nhân số cặp đối nghịch và song song lên gấp nhiều lần. Chẳng hạn, trong đoạn 1, ta có
cặp đối nghịch tiếng khóc oa oa (của đứa bé) tiếng nói bao la (của người già) nhưng lại có hai cặp
ba song song khác: tiếng khóc oa oa/đứa bé chào đời/nụ cười và tiếng nói bao la/tóc trắng đậm
đà/tình già. Hãy lắng tai nghe lại những tiếng mưa nhỏ giọt vào tình yêu, vào nỗi xôn xao bỡ ngỡ,
bồi hồi bối rối, ráo riết miệt mài, dạt dào cuống quít của mỗi chúng ta. Tiếng mưa rơi đều và dáng
mưa gợi lại một nỗi niềm đợi chờ, khép nép, bơ vơ, thấp thoáng nào đó. Rồi cuộc đời đẩy tình yêu
của chúng ta vào những chốn bùi ngùi muôn dặm thẳm. Ðó là Giọt Mưa Trên Lá của Phạm Duy. Ðó
là tâm tình của cả một thời đại. Bài Tâm Ca này, tuy thế, vì được soạn theo thể điệu valse, dìu dặt,
dễ phổ biến vào quần chúng nên đã được thu vào các loại dĩa hát và băng nhựa và đi dần ra ngoài
vòng Tâm Ca, mặc dù chính nó lại chứa đựng tinh thần của Tâm Ca nhiều nhất. Nhạc sĩ Hoa Kỳ,
Steve Addiss cũng đã soạn lời tiếng Anh và hát cho quần chúng Mỹ nghe. Phạm Duy soạn thêm lời
Pháp. Giọt Mưa Trên Lá dần dần được nhìn như là một biểu tượng của và về Phạm Duy, hơi bị
dung tục hoá đi, hơn là biểu tượng của Tâm Ca, một giai đoạn sáng tác đầy tình yêu thương đậm
đà của Phạm Duy, hơi nghiêng về khuynh hướng siêu việt hoá con người (ở một vài bài) cũng như
nâng cao tình cảm, cảm xúc, xúc động của nó lên. Một lần nữa, ta hãy lắng tai nghe lại những tiếng
mưa rơi kia.
Giọt mưa trên lá tiếng nói thầm thì
Bóng dáng Phật về xoa vết thương trần thế.
Giọt mưa trên lá tiếng nói tinh khôi
Lúc Chúa vào đời xin đóng đanh vì người.
Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi
Thế giới lạc loài chưa thoát ra phận người.
Giọt mưa trên lá cố gắng nguôi ngoai
Nói với loài người : xin cứ nuôi mộng dài.
Tâm Ca số 5 (Ðể Lại Cho Em) là lời thú nhận chân thật của lớp đàn anh với đàn em đang lớn. Thú
nhận là các anh đã hèn yếu, tham lam, tội lỗi, mất nết, giả dối, đê hèn. Xin trao lại cho các em một
gia tài rách nát, tả tơi, chỉ còn lại những dư vang thần thánh ngày xưa. Xin các em đón nhận, tha lỗi
cho các anh, và hãy bắt tay vào thay thế cho các anh, giúp các anh sửa chữa, gây dựng lại quê
hương.
Ðể lại cho em một nước phân lìa
Ðể lại cho em một giống nòi chia
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Hận thù nhân danh chủ nghĩa
Bạo tàn vênh vang bề thế
Ðể lại con tim nhỏ bé của anh
Ðể lại cho em giọt m u dân lành
Ðể lại cho em từng nấm mồ xanh
Chập chờn bay trong bại thắng
Ngọn cờ khăn sô mầu trắng
Ðể lại cho em một bãi sa trường.
Và các anh đã nhỏ lệ khi các em đầu ngẩng cao và mắt nhìn thẳng, đầy lòng thương yêu đưa tay
đón nhận gia tài khốn khổ trao bởi các anh, và nguyện sẽ cùng các anh góp sức mới để cùng tranh
đấu và đi tìm lối thoát cho nhau. Ðây là một trong những bài hát chân thành và cảm động mà chúng
ta có được qua cuộc chiến dài đằng đẵng suốt mấy chục năm trên quê hương Việt,
Tâm Ca số 6 (Một Cành Củi Khô) đưa ra những hình ảnh của thiên nhiên để kéo con người trở lại
cái chân thật của mình. Cành củi khô, tờ lá úa, hòn cuội to, ngọn cỏ may, hạt mưa bay, giọt sương
mai... Con ve, con kiến, con nhện, con tò vò, con dế, con giun... Tất cả đều là một với con người.
Cả nghìn thế giới ấy đều có ta trong đó, sao không yêu quí đời sống mà bóp nát nó đi.
Tâm Ca số 7 (Kẻ Thù Ta) và số 9 (Tôi Bảo Tôi Mãi Mà Tôi Không Nghe) là những tiếng nói phẫn
nộ, đau thương chua sót của người thi sĩ trước cảnh tượng quê hương. Thi sĩ không bao giờ mất đi
lòng chân thành và trái tim yêu đương chan chứa, nhưng thi sĩ phải bật ra lời phẫn nộ để lên tiếng
cải sửa cuộc đời.
Kẻ thù ta đâu có phải là người
Giết người đi thì ta ở với ai ?
Kẻ thù ta tên nó là gian ác
Kẻ thù ta tên nó là vô lương
Tên nó là hờn căm.
Tên nó là hận thù.
Tên nó là một lũ ma.
Trong sự nhận diện, thi sĩ nhìn ra rằng kẻ thù của chúng ta khoác áo chủ nghĩa, mang lá bài tự do,
mang cái rổ danh từ, mang cái mầm chia rẽ, nên thi sĩ đã vạch mặt nó. Thi sĩ cho biết nó là vu
khống, là vô minh, là lòng tham, là tị hiềm, là sự ghen ghét... Nó nằm ngay trong mắt thèm lơ láo,
trong góc đầu tự kiêu, trong trí óc hẹp hòi, và trong giấc mộng xâm chiếm nhau của mỗi chúng ta.
Bởi thế, thi sĩ cất tiếng cảnh giác :
Kẻ thù ta đâu có phải là người
Nó nằm đây, nằm trong ở mỗi ai !
Ước mong mọi người cùng chia sẻ sự nhận diện đó để tự cải sửa, đó chính là nỗi lòng của thi sĩ.
Nhưng chiến tranh luôn bay tới với một cặp mắt mù. Nó giăng đôi cánh lớn, xoè những móng vuốt
sắc nhọn quắp lấy đời mỗi một chúng ta. Những kẻ mang áo mầu chủ nghĩa không bao giờ chịu
chia sẻ cái nhìn chân thật của thi sĩ. Chúng cười nham hiểm, trong khi thi sĩ:
Cứ cố tin rằng lòng người còn trong, còn trắng...
Cứ cố yêu người dù rằng người đang lừa người...
Ðứng giữa hận thù chỉ ngờ mình là Horace...
Chiến đấu quân thù mà tìm chưa ra thù ghét...
Thấy máu quân thù chỉ buồn và thề không uống...
Ðó là tấm lòng thân thật, nhit thành của thi sĩ. Tấm lòng muốn mở ra ôm lấy tất cả trời biển đất cát
người thương người ghét vào lòng. Thi sĩ biết rằng mình đang đi ngược lối (Tâm Ca số 8: Tôi Bảo
Tôi Mãi Mà Tôi Không Nghe), nhưng sự phản đối những bất công, giả trá, ngụy thiện, ngụy tín...
của cuộc đời đã đẩy thi sĩ đến hành động phẫn nộ trong nỗi yêu thương đắm đuối của mình.
Tâm Ca số 9 (Ru Người Hấp Hối) là một bài hát nhận diện cái chết. Một cái chết mặn mà chan
chứa gói trọn cả một cuộc đời đã sống tràn trề và chân thật với hết cả tấm lòng. Cái chết bay lên
như khói lam chiều, như chiếu nắng rớt sau đồi kia. Cái chết và cái sống chỉ là lối đi về của vô biên.
của những lời hò hẹn tự nghìn xưa.
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Tâm Ca số 10 (Hát Với Tôi) là một tuyên ngôn chan chứa tình người. Hãy nghe lại những lời ca
đắm đuối, vô úy và nhìn chiếu thẳng vào đời sống này:
Hát với tôi khi sắp chui vô trong quan tài.
Hát với tôi khi mới mang thân phận bào thai.
Vào cuộc tình đôi lứa sục sôi,
Vào mộng đời tan vỡ tả tơi,
Vào tuổi già êm như làn khói lưng trời (...)
(...) Hát với tôi thương lúa non không ưa phũ phàng.
Hát với tôi thương cánh hoa sớm nở chiều tan.
Buồn vì người reo rắc lầm than,
Mừng vì còn mong ước người hơn,
Vì lòng còn tin yêu còn hát nghìn năm.
Những cập hình tượng đối nghịch, song song lại xen kẽ, lồng vào nhau và nhân nhau lên. Cuộc đời
lại trở nên giầu có, phong phú và toả sáng mọi mặt. Lòng tin yêu của thi sĩ vẫn còn nguyên vẹn để
gửi đến con người. Tình yêu cũng như mộng đời, dù có sục sôi hay tan vỡ, thì thi sĩ cũng chỉ mong
cho con người có được một tấm lòng chan chứa yêu thương. Hận thù, gian manh, độc ác hay căm
tức, lọc lừa. tham lam, chán ghét... không phải là những gì có thể trụ với vô biên. Chỉ có tình yêu,
tình yêu thương chan chứa của con người là sẽ kéo chúng ta gần lại với nhau. Chính là tình yêu
thương sẽ làm cho chúng ta sống như những con người chứ không phải là bất cứ một điều gì khác
có thể trở về cho chúng ta cái danh vị cao qúy đó.
Trong gần 1.000 bài hát được làm ra trong suốt cuộc đời ca nhân của mình, Phạm Duy đã luôn luôn
muốn nói đến tình yêu. Tình yêu trong mọi thế thái của nó. Ông cũng đã không ngần ngại dùng
những tiếng nói bình thường hay sống sượng của cuộc đời để nói lên lòng yêu thương cuộc đời,
sống và chết cho cuộc đời, của ông. Ông cũng đã cất lên tiếng nói của Ðạo, của thăng hoa, siêu
thoát để diễn tả cũng những tâm tình tha thiết đó. Nhưng tiếng nói đi thẳng ra từ trái tim thi sĩ, tr
átim luôn đập cùng những nhịp đập với đời sống kia, có lẽ mới là những tiếng nói đi sâu, và, nhờ
thế, ở lại trong tâm hồn con người lâu nhất.
Cùng với những bài tình ca bất hủ của chính Phạm Duy. Tâm Ca của ông sẽ còn ở lại mãi với
những tâm hồn chân chính, mong tìm cái đẹp, cái cao cả ở cuộc đời. Và, dù cho có đôi lúc phẫn nộ,
nói cho cùng, Tâm Ca Phạm Duy chủ yếu vẫn là những tiếng lòng đắm đuối, tha thiết của một con
người chân thật muốn tìm về cái đẹp, cái trong sáng và vĩnh cửu của đời sống.
Tôi muốn tặng cho người thi sĩ xa quê ấy một bông hoa, ngắt từ những khổ đau đắm đuối của cuộc
đời, với lời hát thì thầm trên môi :
... Ngày mai sông về quê mến yêu
Cho trùng dương cũng theo hương chiều
... Bởi vì thương nhiều nên nhớ Tình Yêu (7)
Bùi Vĩnh Phúc
8 tháng IX, 1987
---------------------------------------------------------------------------------------Chú Thích : (1) Trong cuộc đàm luận giữa Phạm Duy, Ðỗ Ngọc Yến về Tâm Ca và Du Ca, Phạm Duy trình
bày : ... ''Với mức độ chiến tranh càng ngày càng khủng khiếp, với sự có mặt của quân đội và vũ khí ngoại
quốc ở cả hai miền đất nước, nhờ ở sự dọn đường của Tâm Ca và Du Ca, một dòng nhạc khác xuất hiện,
mang tính chất nhạc phản kháng (protest song) dẫn tới nhạc phản chiến... '' (Ðàm Luận Phạm Duy-Ðỗ Ngọc
Yến về Tâm Ca và Du Ca, Midway City 1986, trang 4) Nhận là mình có bị ngộ nhận và lợi dụng, Phạm Duy
cũng cho biết là ở Mỹ, phong trào phản chiến cũng đem Kẻ Thù Ta (Tâm Ca số 7) ra hát (Sđd, trang 10). Trong
bài này, Phạm Duy thiết tha lên tiếng: ''Kẻ thù ta đâu có phải là người. Giết người đi thì ta ở với ai ?'' để rồi
phẫn nộ, lên tiếng khẳng định trong ý hướng đòi mỗi người tự nhìn lại mình, tự sửa chữa, ''kẻ thù ta đâu có
phải là người, nó nằm đây, nằm trong ở mỗi ai!'' Nhiều người trong chúng ta chấp nhận cái chân lý có tính
cách vị tha và biết tự trách tự sỉ này.
(2) Nhà báo Ðỗ Ngọc Yến trong cuộc đàm luận với Phạm Duy đã đưa ý kiến là: ''Sau biến cố tháng 11, 1963
việc giảng dậy về văn hoá bớt bị giới hạn trong văn ho công giáo, duy linh, nhân vị... Phật Giáo được đem vào
trong tất cả các môi trường giáo dục còn nhấn mạnh tới những truyền thống Phật Giáo thời Lý, Trần... và gây
được sự học hỏi sôi nổi trong giới trẻ. Nhấn mạnh tới Lý Trần là nói tới Thiền Việt Nam. Hơn nữa lúc đó cũng
là lúc mà Phương Tây đang học hỏi về Thiền của Phương Ðông, và sách vở ùa vào Việt Nam vì không bị hạn
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chế như (...) trước đây, Rồi phong trào hippy cũng tràn vào, cùng với những sách như Câu Chuyện Dòng Sông
(...) nhạc dân ca có giọng điu phản chiến của Pete Seeger, tất cả đều là sự tìm hiểu và làm quen với Thiền
trong giai đoạn dễ hiểu và ngộ nghĩnh của nó. (Sđd, trang 6,7).
(3) Tất cả những điều này (qua qu trình sáng tác của Phạm Duy suốt từ những năm đầu thập niên 40 và kéo
dài không ngưng nghỉ cho đến nay với những tị nạn ca, ngục ca, hoàng cầm ca và qua thái độ của một kẻ sĩ,
một thi nhân nơi Phạm Duy) có thể cho ta thấy rằng những ngộ nhận hoặc lợi dụng của nhóm này nhóm nọ đối
với nhạc Phạm Duy, đặc biệt là đối với Tâm Ca của ông đều không nằm trong chủ hướng sáng tác của người
nghệ sĩ. Phạm Duy chỉ muốn cất lên tiếng nói phản ánh tâm linh của thời đại mình.
(4) Những lời hát trích dẫn trong bài này được rút ra từ tập sách Ngàn Lời Ca của Phạm Duy, 1987 (computer
print outs, chưa xuất bản).
(5) Trong thói quen làm bộ ba, Phạm Duy đã dự định sau khi làm trường ca Con Ðường Cái Quan và Mẹ Việt
Nam để nói lên chiều dài và chiều sâu của đất nước, dân tộc, ông sẽ làm trường ca Trường Sơn để đi lên
chiều cao của quê hương. Tiếc là biến cố 1975 đã không cho phép ông hoàn tất ước vọng này. Tuy nhiên tổ
khúc Bầy Chim Bỏ Xứ một loại trường ca được Phạm Duy làm tại hải ngoại, đã giúp ông làm tròn đầy và thủy
chung lời tự hẹn hứa của mình. (6) Cộng Sản có thể có lúc lợi dụng Tâm Ca qua những nhóm phản chiến
trong và ngoài nước, nhưng đã cực lực lên án Tâm Ca vì những câu đầy tinh thần siêu thoát theo triết lý Phật
Giáo như thế này. Không sắc mầu, không yêu ghét, không buồn vui ! Lập trường chao đảo, duy tâm, không
phân biệt rõ bạn và thù !!!
(7) Những lời hát trong bài Chiều Về Trên Sông của Phạm Duy (Saigon 1956)

Trở Về Tâm Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Ðỗ Thái Nhiên

Mùa Xuân và ''Một Lũ Ma''

(báo NGƯỜI VIỆT, Xuân Mậu Thìn, 1988)

Mùa Xuân có nắng ấm, có hoa vàng, có trời xanh và mây trắng. Tuy nhiên, nắng chỉ sáng, hoa chỉ
tươi, trời chỉ trong, mây chỉ lộng lẫy khi lòng Người tràn ngập tin yêu. Tình và cảnh bao giờ cũng
phải gắn bó với nhau. Từ đó mùa Xuân trở thành mùa của cảnh đẹp và của tin yêu tha thiết. Thế
nhưng trong thực tiễn đời sống: mỗi năm Xuân vẫn về môt lần mà tin yêu thì đi biền biệt. Ngày nào
tin yêu chưa trở về, mùa Xuân chỉ là mùa của cây cỏ chứ không thể là mùa Xuân của lòng người.
Nhân dịp Xuân về, Tết đến, thay vì rộn ràng chúc nhau ''năm mới hạnh phúc'' chúng ta hãy thử tìm
hiểu xem bao giờ lòng Người mới có mùa Xuân? Làm thế nào để tin yêu là gạch nối giữa Người với
Người. Tại sao Người lại hận thù Người? Kẻ thù đích thực của Người là ai? Những câu hỏi về tư
tưởng thường được giải đáp bởi các nhà tư tưởng. Nhưng đối với vấn đề xác định và mô tả kẻ thù
của loài Người, chúng ta phải nhìn nhận là Phạm Duy diễn đạt một cách tài tình nhất:
Kẻ thù ta đâu có phải là người
Giết người đi thì ta ở với ai?
Kẻ thù ta tên nó là gian ác
Kẻ thù ta tên nó là vô lương
Tên nó là hờn căm
Tên nó là hận thù
Tên nó là một lũ ma...
Thực vậy, kẻ thù của chúng ta chắc chắn không phải là Người. Chúng ta rất sợ bị nhiễm bệnh
nhưng kẻ thù của chúng ta không phải là bệnh nhân của bệnh truyền nhiễm. Kẻ thù của chúng ta
chính là vi trùng bệnh. Diệt trừ vi trùng sẽ làm cho sự ngăn cách giữa Người bệnh và Người khoẻ
mạnh bị tan biến.
Chúng ta đã nhiều lần bực mình về cử chỉ và ngôn ngữ Người say rượu. Nhưng kẻ thù của chúng
ta không phải là người say. Kẻ thù của chúng ta chính là men rượu. Thay vì tiêu diệt người say,
chúng ta hãy tiêu diệt men rượu. Không có men rượu làm thế nào có mâu thuẫn giữa người tỉnh và
người say?
Chúng ta ghê tởm tệ nạn hiếp dâm nhưng kẻ thù của chúng ta không phải là phạm nhân của tội
hiếp dâm. Kẻ thù của chúng ta chính là dục tính của động vật. Vật tính này đã xâm nhập vào đầu óc
của một người bình thường để biến y thành kẻ hiếp dâm. Chúng ta thù ghét những hành vi tham ô,
trộm cướp, nhưng kẻ thù của chúng ta không phải là những kẻ tham ô, trộm cướp. Kẻ thù của
chúng ta chính là tính thoả mãn nhu yếu theo kiểu ''mạnh được yếu thua'' của động vật. Vật tính này
tiềm ẩn trong lòng kẻ tham ô, trộm cướp.
Chúng ta không bao giờ chấp nhận những cuộc chém giết giữa Người với Người. Nhưng kẻ thù
của chúng ta không phải là kẻ hiếu sát. Kẻ thù của chúng ta chính là tính tự vệ theo cung cách bá
chủ sơn lâm của động vật. Vật tính này mai phục trong tim óc của kẻ hiếu sát.
Chúng ta thường than phiền về thái độ sống của những người trọn đời chỉ biết cơm ăn và địa vị cá
nhân cho chính mình. Nhưng kẻ thù của chúng ta không phải là những người ích kỷ. Kẻ thù của
chúng ta chính là xã hội tính của động vật. Ðộng vật sống theo bầy nhưng động vật không bao giờ
biết nghĩ đến những con vật chung quanh lại càng không bao giờ biết lo lắng cho tương lai của bầy
động vật. Vật tính này là cha đẻ của tính ích kỷ.
Tóm lại kẻ thù của Người chắc chắn không phải là Người. Kẻ thù của Người chính là bốn yếu tính
của động vật:
-- Tính không tình cảm trong nhục dục.
-- Tính hiếu sát trong tự vệ.
-- Tính chèn ép trong nhu yếu.
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-- Tính vị kỷ trong xã hội.
Bốn vật tính vừa nêu xâm nhập vào trí óc của Người, biến thể thành muôn hình vạn trạng thói hư
tật xấu. Từ đó Người chống đối Người. Người hận thù Người. Ðiều này có nghĩa rằng: Mâu thuẫn
giữa Người và Người chỉ là mâu thuẫn phụ, mâu thuẫn biểu kiến. Mâu thuẫn giữa Nhân tính và Vật
tính mới là mâu thuẫn chủ yếu. Chừng nào nhân tình khống chế được vật tính chừng đó mâu thuẫn
giữa Người với Người lập tức tan biến. Phạm Duy gọi vật tính là ''một lũ ma''. Chính lũ ma này đã
đẩy Người rơi xuống hố tội lỗi :
Kẻ thù ta đâu có ở người ngoài
Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai
Kẻ thù ta tên nó là vu khống
Kẻ thù ta tên nó là vô minh
Tên nó là lòng tham
Tên nó là tị hiềm
Tên nó là sự ghét ghen...
Sau khi xác định và mô tả kẻ thù, Phạm Duy kêu gọi mọi người hãy thương yêu nhau bởi vì ''kẻ thù
của ta'' chẳng bao giờ là Người :
Người người ơi yêu mến người mãi mãi
Người người ơi yêu mến người không nguôi
Yêu mến người đầy vơi
Yêu mến người đêm ngày
Yêu mến người ta nắm tay...
Tuy nhiên lời kêu gọi của Phạm Duy chẳng qua chỉ là một nốt nhạc giữa sa mạc. Không dễ gì một
sáng một chiều loài Người có thể nhận ra Người không thể là kẻ thù của Người. Vì vậy Người vẫn
hận thù Người, đời sống vẫn tràn đầy đau khổ. Trong tác phẩm NGÀN LỜI CA do Phạm Duy
Cường xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1987, Phạm Duy đã tâm sự: ''Sau một thời gian ngụp lặn trong
vũng lầy của tâm ca, tâm phẫn ca, vỉa hè ca, tục ca, chiến ca, thương ca chiến trường... và sau khi
cố bay lên để trốn tránh vào đạo ca thì vào năm 1972, tôi rơi xuống đất'' (trang 234). ''Rơi xuống
đất'' tức là rơi trở về thực tiễn đời sống, tức là rơi trở lại vòng tay của một ''lũ ma'' và mới có thể
thấy được tin yêu giữa Người với Người:
Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo
Bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo
Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo
Tôi nghe tiếng còi tầu...
Chỉ trong vùng kỷ niệm của tuổi thơ, Phạm Duy -- và cả chúng ta nữa -- mới có thể không bị quấy
rầy bởi ''lũ ma'' và mới có thể thấy được tin yêu giữa Người với Người:
Cho tôi lại nhà trường
Bao nhiêu là người thương
Không ai thù ai oán
Ai cũng bảo tôi ngoan
Tôi yêu thầy tôi lắm
Nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà áo trắng
Cô em bạn cùng trường...
Có thể nói thời kỳ thơ ấu là thời kỳ ''không ai thù ai oán'', thời kỳ vàng son của đời người. Tuy nhiên
thời gian không ngừng lại ở thời kỳ thơ ấu này, thời gian vẫn tiếp tục lao tới. Vì vậy, nhìn về tương
lai, Phạm Duy mơ ước:
Cho tôi lại từ đầu
Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu...
Sở dĩ Phạm Duy chưa muốn ''đi vội về sau'' bởi vì ''về sau'' tức là đi vào thực tiễn đời sống, tức là
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trở về với xã hội đã bị một ''lũ ma'' xâm lăng. Mặt khác ''chưa đi vội về sau'', Phạm Duy có ý trông
chờ và tin tưởng rằng: không bao lâu nữa, loài Người sẽ giác ngộ chân lý ''kẻ thù ta đâu có phải là
Người''. Chân lý này sẽ giúp loài Người đoàn kết lại với nhau để đánh đuổi ''lũ ma'' ra khỏi đời sống
Người. Từ đó Người sẽ yêu thương Người.
Hơn thế nữa ''chưa đi vội về sau'' không thể đồng hoá với tư tưởng tránh né thực tại, lại càng không
có ẩn ý thả nổi cuộc đời. ''Chưa đi vội về sau'' chỉ là một lối nói nhẹ nhàng nhưng tha thiết nhằm kêu
gọi loại Người hãy cởi bỏ mọi đam mê, hãy tĩnh tâm để trở về với tuổi thơ và hãy khởi hành từ tình
yêu ngời sáng của tuổi thơ để tiến hành cuộc cách mạng lật đổ ''lũ ma'' :
Cho tôi lại từ đầu.
Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu
Ði vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu
Khoé mắt có trăng sao
Bông hoa cài trên áo
Trên môi một nguyện cầu...
''Nguyện cầu'' gì đây? Thưa rằng: nguyện cầu cho cách mạng kháng ma được thành công. Từ cổ
chí kim, từ Ðông qua Tây, biết bao người đã khóc hận dưới sự khống chế trọn đời của lũ ma. Ðến
lúc chết đi lòng căm hận này vẫn tiếp nối, người chết mong được sống lại để có thể trừ ma một
cách hữu hiệu hơn. Nhưng ước mơ ''tái sinh'' mãi mãi chỉ là ước mơ. Do đó, hận ma trở thành ''hận
tái sinh''. Phải chăng vì cảm thông với tâm sự của hận tái sinh Phạm Duy đã cho ra đời bài tâm ca
số 7 KẺ THÙ TA.
Nhắc tới ca và nhạc, người ta thường nghĩ tới thế giới của mộng tưởng, thế giới của gió chiều và
của trăng thanh. Riêng đối với Phạm Duy, một nhạc sĩ đã sống nhiều, đã sáng tác liên miên, âm
nhạc trở thành phương tiện để phản ảnh và để lý giải mọi góc cạnh của đời sống: hạnh phúc và khổ
đau, yêu thương và thù hận, thanh cao và thô tục...
Sự nghiệp âm nhạc của Phạm Duy đã chất chứa ý nghĩa triết học. Hay nói cách khác: lên tới đỉnh
cao của âm nhạc, người ta sẽ thấy cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc và triết học, cuộc gặp gỡ giữa Phạm
Duy và Triết gia. Bằng cuộc gặp gỡ này Phạm Duy đã chứng minh một cách kỳ thú rằng: triết học
không nhất thiết phải được diễn tả bằng những từ ngữ trừu tượng, khô khan, khó hiểu. Triết học
vẫn có thể diễn tả bằng những âm thanh đơn giản nhưng tuyệt vời của người nhạc sĩ tài hoa.
Nhạc của Phạm Duy có cả ngàn lời. Do bài viết này, tôi chỉ trích dẫn hai bài ca ''Kẻ Thù Ta'' và ''Kỷ
Niệm'' để hỗ trợ cho việc trình bày ý kiến riêng rằng: Xuân của đất trời mỗi năm xuất hiện một lần,
tuy nhiên, Xuân chỉ thực sự về nơi lòng Người khi nào Người Người yêu thương nhau. Nhưng làm
thế nào để Người yêu thương Người?
Phạm Duy đã trả lời câu này bằng cách chỉ cho chúng ta hai bước đi:
-- Bước thứ nhất: nhận diện kẻ thù ta.
-- Bước thứ hai: thực hiện cuộc cách mạng lật đổ ''lũ ma'', khởi đi từ ''kỷ niệm'', từ tình yêu trong
sáng của tuổi thơ.
Sau khi hai bước đi kể trên được tiến hành hoàn hảo, mùa Xuân không những chỉ về với cỏ cây mà
còn về với tâm hồn rạng rỡ của mỗi chúng ta. Lời kết luận này có ý nghĩa như một lời chúc mừng
Xuân Mới được thân mến và tôn kính gửi đến quý vị độc giả vậy.
Ðỗ Thái Nhiên
(Xuân Mậu Thìn, 1988)
Trở Về Tâm Ca
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Dick Schaap

Singer From Saigon

(New York Herald Tribune, 18 April 1966)

He is a folk singer, and he has written more than 300 folk songs, and many of them are passionately
anti-war. But unlike so many of his fellow folk singers, he believes the war in Viet Nam is a
necessary war. He is entitled to his opinion. His name is Pham Duy, and he is Vietnamese.
''The rain on the leaves is the tears of joy
''Of the girl whose noy return from the war
''The rain on the leaves is the bitter tears
''When the mother hears her son is no more.''
The Rain On The Leaves - Pham Duy
Born in Hanoi, now a resident of Saigon, Pham Duy is visiting the United States this month as part
of the American government's cultural exchange program. He is 46 years old, and he has closecropped gray gair and bright brown eyes, and during the late's 1940s and the early's 1950s, he
fought on the side of the Viet Minh, under Ho Chi Minh, against the French. Ho Chi Minh pinned a
medal on him for his songs of independence, and his songs of peasants, and his songs of freedom.
''I carried a guitar in one hand,'' Pham Duy says, in his sharply-accented English, ''and a gun in the
other hand.''
''Six o'clock, when I woke, a friend
''Brings me the new -- my brother killed.
''Now he lies slain and yet by this house.
''By this wall, a flower blooms.''
The Poem By A buddhist Monk - Pham Duy
When he lived in Hanoi, Pham Duy attended Thanglong Institute and he taught geography and
history by a professor named Giap. Now General Giap is North Viet Nam's specialist in guerrilla
warfare, and Pham Duy talks of the war with intense feelings. ''People ask me do the Vietnamese
want war or do they want peace,'' Pham Duy says, ''but it is not so simple. The people of South Viet
Nam accept this war even as they hate it. This war has a purpose. In North Viet Nam, the purpose is
to liberate the South. And in the South, we have a purpose, too. We want peace, but not under a
totalitarian regime. Communism, in theory, is wonderful, it is very good. But under a Communist
regime, the son must denounce the parents, the friend must denounce the friend. The Vietnamese
cannot support this kind of thing.''
''But when will peace come
''No one knows.
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''But when will peace come
''No one knows.
The Wounded Soldier - Pham Duy
For more then half his life, Pham Duy has wandered from village to village in Viet Nam, singing folk
songs and collecting folk songs. He has been called the Woody Guthrie of Viet Nam. Once he
entered a remote village and asked to hear the local folk songs, the old ones, and the villagers sang
to him, ''The Wounded Soldier'', the song he had written for the Viet Minh.
Now he is in America, and he will sing occasionaly at American campuses with Steve Addiss and
Bill Crofut, two American folk singers who met him in South Viet Nam. ''Everybody in the world is
anti-war'', says Pham Duy ''I respect Miss Joan Baez but tell her, please, come to Viet Nam them
talk about the war''
''How shallI speak, how can I say
''All that I hope, all that I pray
''For my home, for my land. Somehow
''I must say all I hope for Viet Nam.
Dick Schaap
New York Herald Tribune
18 April 1966
Trở Về Tâm Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Joseph C. Hickerson

Pham Duy Links Warmth, Ability

(The Evening Star, Washington DC - April 4, 1966)

Last night, at the auditorium of the Smithsonian Museum of Natural History, the Folklore Society of
Greater Washington presented Mr Pham Duy in a concert of traditional and contemporary songs
from Viet Nam.
Visiting the U.S. from Viet Nam as a participant in the International Visitors Program of the Bureau
of Educational and Cultural Affairs, Department of State, Mr Pham Duy comes from a family of
renowned literary and musical artists, and has spent the past 25 years as a musicologist, collector of
his country's folk music, composer, performer and film maker.
Mr Duy, accompanying himself on the guitar, began by performing some traditional Vietnamese
folksongs, whose texts and pentatonic melodies were over 300 or 500 years old. The main portion
of the program was then devoted to his own compositions. Musically, these songs were a marvelous
combination of Southeast Asian folk and popular music, Western popular music, and perhaps a
trace of the French cabaret music of Georges Brassens and his troubadour-like ilk.
Pham Duy called them ''Hearts Songs'', songs which reflect the feeling of his people, and he
expressed the hope that such composition would have some effect in the establishment of lasting
peace in his country. In his songs, love replaces dispair, and humanity replaces inhumanity.
The ''foreigness'' of Pham Duy's musical style was hardly a problem throughout the performance;
the warmth and ability of his musicianship communicated much to an audience not otherwise
familiar with Vietnamese music and culture. And as a song leader, Mr Pham Duy rivals the best
among American folk singers. On one of his songs, he had his countrymen in the audience singing
along with great enthusiasm.As a finale, Mr Duy treated the audience to four American and British
folk songs in Vietnamese translation, ending with Folklore Society members singing in English and
himself in Vietnamese the by now seemingly universal freedom song, ''We Shall Overcome.''
Joseph C. Hickerson
The Evening Star
Washington DC
April 4, 1966
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Nguyễn Văn Dậu

Nghĩ Về Tâm Ca

(đăng trong VĂN HỌC số 102, Tháng 3-1970)

Những người đi hát tâm ca (Thảo, Art Giuliano, Phương Oanh,
Steve Addiss, Huyền Trân, Phạm Duy, Nguyễn Ðức Quang)

Tâm ca một danh hiệu mới mà Phạm Duy dùng để gọi một số sáng tác phẩm của mình, những bài
hát để hát cho mình nghe. Thực ra, đó chỉ là những khúc tình ca. Hay nói cho đúng hơn những
khúc hát tâm tình của một người, một số người hay của một thời đại. Cho đến nay, Tâm ca không
phải là những bài hát chỉ để mình hát cho mình nghe nữa. Nhiều người đã hát Tâm ca, nhiều người
đã nghe Tâm ca. Tâm ca đã phổ biến trong nhiều lớp người, Tâm ca đã khua động lòng người,
Tâm ca đã trở nên một hiện tượng.
Ðã nhiều người trẻ nói về Tâm ca. Nhưng vì Tâm ca, cho nên mỗi người có một cái nhìn khác nhau
về nó. Mỗi người sẽ đón nhận Tâm ca với cảm quan riêng, với suy lý riêng của mình. Cũng chính
bởi ở chỗ Tâm ca không phải chỉ thuần túy là nghệ thuật, mà trong đó, nó chứa đựng một thái độ.
Nếu muốn phải dứt khoát để ấn định cho Tâm ca một giá trị, có lẽ là một điều hơi khó. Trong Tâm
ca, cái chất nghệ thuật bàng bạc, lôi cuốn hồn người như một thứ men say len lỏi trong từng thớ thịt
của thân xác. Lý Chánh Trung trong một bài nói về Tâm ca đăng trong số này thố lộ rằng đã ứa
nước mắt khi nghe Tâm ca lần đầu. Ðiều đó có thể đúng, nhất là đối với những người có chút ít
khát vọng vào một thứ văn nghệ chứa đựng một ý thức nào đó. Tâm ca ra đời đúng vào lúc niềm
khát vọng đó đã chín mùi. Trong cái thế giới hỗn mang của những bài ca tình ái giả tạo, Tâm ca quả
đã chiếm được chỗ đứng một cách dễ dàng.
Tôi không còn nhớ đã được nghe Tâm ca lần đầu ở đâu, chỉ còn nhớ đã được nghe Phạm Duy hát
tâm ca trong một căn nhà ở Bình Thới. Lần đó, người bạn bé bỏng của tôi đã níu chặt lấy cánh tay
tôi, muốn phát khóc, khi nghe Phạm Duy chướn giọng ở chỗ cao nhất trong bài tâm ca số 1.
Bài mà tôi biết trước hết là bài Tâm ca số 2, trong thời gian còn nằm ở bịnh viện, vào một buổi tối
ngồi nghỉ, tôi đã hát cho các bạn bịnh nghe. Tôi còn nhớ, không ai thích bài hát đó. Có lẽ vì nó
không thích hợp với không khí bệnh hoạn yếu đuối của một nhà thương. Và có lẽ vì tôi không diễn
tả nổi cái hay của nó, không thể thực chứng được cái ý nghĩa của nó đối với những bài hát ái tình
ướt át lúc nào cũng đầy ở mỗi giường bịnh. Về sau này, nghe Tâm ca, sau bao lần so sánh, tôi vẫn
thấy ưng nhất bài số 2 này.
Bài làm cho tôi buồn nhất là bài Tâm ca số 7. Một lần, tôi nghe bài đó trên môi của những em mồ
côi líu lo trên một chiếc G.M.C chạy trong thành phố:
Kẻ thù ta đâu có phải là người.
Giết người đi thì ta ở với ai?
Âm điệu đó thật buồn. Lời đó cũng thật buồn. Nhất là điệp khúc đó lại thoát ra từ cửa miệng của
những em bé ngây thơ, tôi không thể không xúc động được.
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Về sau, tham dự nhiều buổi trình diễn Tâm ca, tôi được nghe Phạm Duy nói là ông thích nhất bài số
5. Bài này, cũng như bài số 1 phải nghe chính ông hát thì ta mới cảm thấy cái hay được. Và cứ thế,
đối với mỗi người, tôi đều được nghe mỗi người nói thích một bài khác nhau. Thì quả Tâm ca đã
chứa đựng nhiều sắc thái tình cảm thật phong phú.
Có người cho rằng Tâm ca thành công về lời hơn về nhạc. Ðiều đó không đúng hẳn. Có thể nghĩ
rằng lời ca đã nói lên được nhiều điều song ta cũng có thể nghĩ: lời ca đó chỉ dễ dàng phổ biến với
âm điệu đó mà thôi. Cho nên, nói tới Tâm ca, ta không thể tách rời nhạc và lời riêng biệt. Lời ca là
điểm nói lên nội dung của tác phẩm, thì nhạc xác định nội dung đó. Vậy thì ta đã thấy Tâm ca đã
đưa tới nhiều mâu thuẫn trong thái độ thưởng thức của người nghe.
Sự thực trong Tâm ca có nhiều điểm nói lên cái mâu thuẫn trong nó. Không có gì êm ái bằng một
lời mơ ước nhưng cũng không có gì hay hơn khi nghe tác giả gào thật to nỗi niềm mơ ước đó:
Tôi vẫn sống ! Tôi vẫn ăn ! Và tôi vẫn thở...
Nhưng biết bao giờ tôi mới được
Nói thẳng những điều tôi ước mơ ?
(T.C. số 1)
Cái mâu thuẫn lớn to hơn bao trùm cả tập 10 bài: Mười bài Tâm ca nói lên cái khao khát của thái độ
phản chiến. Chưa hẳn là tiếng gọi Hòa Bình. Trong Tâm ca không có hòa bình. Hòa bình không thể
có được khi kẻ thù ta còn nhiều. Có thể tác giả đã đi tìm mặt kẻ thù trong mỗi bài hát. Kẻ thù quan
niệm như một hình ảnh xấu xa của niềm thoải mái bình yên của tâm hồn.
Khi hát Tâm ca, có lần Phạm Duy còn ngâm thơ Hoàng Cầm. Những bài thơ đượm màu kháng
chiến; khích động người nghe. Do đấy ta rõ hơn phần nào cái ý hướng của Tâm ca. Nó lên tiếng
phủ nhận cuộc chiến tranh hiện hữu. Nó tỏ ý bất bình với tất cả những phi lý mà cuộc chiến đem
đến cho mọi người. Và tác giả đi tìm kiếm những nét vàng son trong một cuộc chiến đã qua rồi. Tác
giả đi tìm một hình ảnh không phải riêng một tác giả, mà có lẽ hầu hết chúng ta hiện sống trên
mảnh đất này, chúng ta đều đang muốn nhìn cho bằng được bộ mặt của lý tưởng, của chính nghĩa.
Sau cả nửa thế kỷ chiến chinh, những kẻ còn sống sót gần như bị mê hoặc bởi một thứ ánh sáng
mới le lói ở đâu đâu. Trong cái thế giới hỗn mang, con người nhìn thấy tràn đầy những mâu thuẫn
hiển nhiên:
Ngồi vào rừng gươm súng
Hay đứng giữa vườn bông
Ngồi chờ đàn chim non
Hay đón tiếng đạn bom
Ngồi vào niềm yêu dấu
Hay giữa mối thù sâu
Mình ngồi vào đây với nhau.
(T.C số 3)
Cuộc sống ở bên kia lằn mức cũng là hiện hữu. Cho nên cũng cùng chịu chung số phận là bị phủ
nhận, bởi vì:
Thấy máu quân thù chỉ buồn và thề không uống
Thấy xác lăn quay không thích phanh thây.
(T.C số 9)
Ta có thể nói: Con đường thứ ba nào đó là một con đường nhiều người đang hướng đến. Ta không
phải từ chối điều đó. Vì đó là sự thật. Tác giả đã thay mặt ta mà nói lên như vậy. Cái mâu thuẫn
trên đó, bắt nguồn từ những hình ảnh mơ hồ hàm hồ giữa sống và chết. Cái mâu thuẫn ấy có thể là
kết quả của tình trạng mà tuy chúng ta sống trong không khí tự do, nhưng không phải là ta có thể
nói lên tất cả những điều ta ước mơ. Chúng ta đã sống ở một thời đại mà trăm nghìn dằng co đua
nhau nghiền nát thân xác và tâm hồn. Ði sâu vào Tâm ca, người ta đã lặng người đi vì Tâm ca đã
nói lên được những điều mà từ trước tới nay ta hằng nghĩ tới, nhưng không phát biểu ra được,
hoặc không dám, hoặc vì không có khả năng.
Trước hết, Tâm ca tự đặt vào vị trí của lớp người đàn anh, nói với lớp tuổi trẻ đàn em; như lời đề
tặng mà tác giả đặt trên đầu sách :
''...Gửi tuổi hai mươi để hai mươi năm sau có thêm dĩ vãng...''
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Tuổi trẻ đón nhận Tâm ca với tất cả thiện ý. Tuổi trẻ đã ra đời trong chiến tranh, lớn lên trong chiến
tranh, đem sức mạnh đi làm chiến tranh, và có lẽ rồi cũng sẽ chết trong chiến tranh. Tuổi trẻ không
được làm tuổi trẻ. Tuổi trẻ sống ngơ ngác trong một hoàn cảnh tưởng khó mà có được ở một nơi
nào:
Ðể lại cho em một nước phân lìa
Ðể lại cho em một giống nòi chia
Hận thù nhân danh chủ nghĩa
Bạo tàn vênh vang bề thế
Ðể lại con tim nhỏ bé của anh
Ðể lại cho em từng nấm mồ xanh
Chập chờn bay trong bại thắng
Ngọn cờ khăn sô màu trắng
Ðể lại cho em một bãi sa trường.
(T.C số 5)
Thật không có gì bi đát hơn nữa. Tuổi trẻ phải đón nhận cái gia tài tội lỗi như đón nhận định mệnh.
Tội lỗi đó ai phải chịu? Thật khó mà trả lời. Trong trường hợp này, ít ra Phạm Duy đã có được cái
can đảm nói ra điều mà bao nhiêu người không dám nhận lấy: trách nhiệm của thế hệ đàn anh.
Thật ra, thực tế còn bi đát hơn thế nữa. Bởi vì thực tế không được diễn ra bằng ngôn ngữ văn
chương. Không nói tới cái bi đát suy lý ở đô thị. Hãy về miền quê, nơi hoang tàn vì bom đạn. Nơi
đó, lòng người ly tán, hồn người rã rời. Tuổi trẻ ở thôn quê nằm trong bóng dáng của những đứa trẻ
dang hai tay mà đón nhận, trăm nghìn cơ cực. Cuộc đời của chúng như một địa ngục (địa ngục là
thế nào nhỉ?) Chúng vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở, nhưng chẳng bao giờ đạt đến được một niềm
mong ước nhỏ nhoi của những đứa trẻ đô thị. Món giải trí của chúng là những khói lửa từ trời cao
rớt xuống, hay luồng đạn từ dưới đất bay lên, cuộc đời đã cố tình tiêu diệt tuổi trẻ chúng ta. Có hiểu
được như thế, ta mới có thể cảm được cái hay của câu hát:
Trẻ bơ vơ trẻ bơ vơ đi giữa vườn hoa
Hỏi thăm em em có mẹ cha
Hỏi thăm em em có ông bà
Hỏi thăm em em có cửa nhà
Một ngày qua em em mất cả ba
Tôi sẽ khóc to hơn đứa nhỏ đang tìm nụ cười...
(T.C số 2)
Trong Tâm ca số 2 này, Phạm Duy mong ước nhiều điều hơn cả trong bài T.C số 1 có tiêu đề là
''Tôi ước mơ''. Nhưng những mong ước có sẽ đạt được không? Câu hỏi mang một vẻ phi lý đối với
một sáng tác phẩm nghệ thuật. Nghệ sĩ chỉ cần biết đến cái cảm xúc trong hồn mình, và chỉ cần nói
lên cảm xúc ấy. Không ai bắt nghệ sĩ phải thực hiện những điều mình phát biểu ra. Vô hình trung
Phạm Duy đã nói lên tình trạng của chúng ta ở miền Nam này trong cuộc sống chỉ đắm chìm vào
hết mơ vọng này đến mơ vọng khác, trong sự thể ấy, Phạm Duy đem gieo mình vào một nỗi dày vò
giữa tâm thức và thực tại. Phạm Duy cứ hát và súng cứ nổ.
Người nghệ sĩ nhìn thấu vào thân phận bọt bèo của kiếp nhân sinh, và cái đẹp của cuộc sống họa
chăng chỉ như chiều lam tỏa khói hay nắng với lưng đồi (T.C số 8). Người nghệ sĩ đi tìm nguồn an
ủi, và ca tụng cái hình ảnh một người thiêm thiếp nằm im gương mặt sáng (T.C số 8).
Ôi cái chết tuyệt vời
Ðến với đời người
Giữ vững một lời
Cái chết nghìn đời chẳng hề phai
Ôi cái chết thật thà
Cái chết mặn mà
Ðến đúng ngày giờ
Cái chết hẹn hò tự ngàn xưa.
(T.C số 8)
Phạm Duy đã bi quan chăng? Người ta không tin như thế. Cái bi quan nếu có trong Tâm ca số 8, thì
chỉ là một cái buồn thoảng qua trong giây lát; để rồi tác giả lại như say lên với nỗi ấm ức được tỏa
ra bằng một điệu ''Twist Giao chỉ'' -- tác giả bảo thế:
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe
(T.C số 9)
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Và cuối cùng, tác giả như phả vào tâm não người nghe một hơi ấm vui, tràn đầy nhựa sống:
Hát với tôi nào
Hát với tôi nào
Hát với nhau những lời hôm nay cùng hát
Hát với nhau những lời của người Việt Nam
(T.C số 10)
Như thế, người ta phải nhìn ''10 bài Tâm ca'' là một tác phẩm duy nhất. Và, những mâu thuẫn nếu
người ta nhìn thấy phải quan niệm như những chuyển biến của những động tác xung động trong
một tác phẩm. Tuy vậy, mâu thuẫn thế nào đi nữa thì cũng vẫn là mâu thuẫn và Phạm Duy không
hơn không kém, phải nhìn ông như một chứng nhân của cuộc sống mà ông đã trải qua, Phạm Duy
đã sống, đã nhìn, đã nhận những cái xẩy ra cho ông và ông nói ra tất cả trong Tâm ca. Và, chính
bởi ở điểm đó, không có một danh hiệu nào thích hợp hơn hai chữ ''Tâm ca'' mà ông đã chọn đặt
tên cho 10 bài hát của mình.
''Mười bài Tâm ca'' với một đặc chất như thế, đã lôi cuốn tuổi trẻ một cách kỳ lạ. Tuổi trẻ bị Tâm ca
quyến rũ như bị chinh phục bởi ái tình. Bởi vì những điều được phô diễn trong Tâm ca quả đúng là
những điều vẫn từ lâu im lìm trong góc tối của con tim mỗi người, mà không ai nói lên được.
Có điều cũng cần chú ý, Tâm ca quả thực đã đi sâu vào lòng người, nhưng chỉ là những người
trong một phạm vi giới hạn mà thôi. Ðó là giới thanh niên trí thức. Ðối với đại đa số quần chúng,
Tâm ca vẫn còn là một hình ảnh hết sức xa lạ. Tâm ca không có chỗ đứng trong bất cứ một thành
phần xã hội nghèo khó nào. Ngay cả đến những người thuộc thành phần trí thức, những người ít
chú ý tới đời sống tình cảm, khi nghe nhắc đến Tâm ca, họ sẽ trợn đôi mắt ra mà hỏi ''Tâm ca là cái
gì?''
Cho nên, có thể coi Tâm ca là sản phẩm của một lớp người được nuôi dưỡng bằng những thắc
mắc băn khoăn của cuộc đời. Ðó là những người bạn thân của sách vở, những người tương đối
được ưu đãi trong xã hội hiện thời. Và tất nhiên chỉ những người thuộc thành phần vừa nói, mới ưa
hát Tâm ca.
Nếu có ai nhìn thấy tính cách thiết thực tế nơi Tâm ca thì những điều chúng tôi vừa trình bày trên
có thể coi là những lời giải thích lý do.Tuy nhiên, cái thiếu thực tế trong Tâm ca không phải là điều
đáng đem bàn, nếu nhìn Tâm ca là một tác phẩm nghệ thuật. Cái đáng chú ý tới là sức tác dụng
của Tâm ca đối với hồn người, đã dẫn dắt người ta đi phiêu lưu vào một con đường không rõ mặt
bến bờ.
Như đã nói ở một đoạn trên, trong Tâm ca không có hòa bình. Ngay cả niềm khao khát hòa bình
cũng không thấy tác giả hát lên. Người nghe tâm ca chỉ thấy một nỗi rã rời bao trùm cả tứ chi; nhu
cầu tình cảm thời đại đã được đáp ứng. Rồi, từ cái ươn lười muôn thuở của loại ''người sách vở'',
người ta hát lên Tâm ca nghĩ rằng chỉ cần hát lên được như thế là đủ. Tâm ca không thúc đẩy
người ta dấn thân, không nhắc nhở người ta hành động, Tâm ca chỉ kêu lên một tiếng than dài thật
u buồn. Lớp người ươn lười chỉ mong có thế. Ðó là cái tật chung của xã hội trí thức. Nhìn trong
thực tế, chúng ta luôn luôn được gặp những người đại trí thức ôm cao vọng cải tạo xã hội bằng một
câu nói hay một bài diễn văn. Họ lầm lẫn xã hội đã hoàn bị, cho nên, những người trí thức chỉ cần
nói lên những ý tưởng của mình là đủ làm trọn vai trò hướng đạo của mình. Cho ở bên ta, cơ cấu
xã hội chưa được tổ chức chắc chắn, cho nên những lời nói suông chẳng có ý nghĩa là bao.
Nhưng, chính vì điểm đó, mà giới trí thức lại càng muốn chỉ có nói suông mà không phải làm gì cả.
Bởi thế, Tâm ca ra đời đã được giới này đón nhận một cách nồng nhiệt.
Nói như thế, không phải có nghĩa rằng Tâm ca chỉ có giá trị đối với một giới này hay giới kia. Con
người dù ở cương vị nào, ở giai tầng nào, niềm khát vọng cũng gần nhau. Không nên nhìn Tâm ca
trên bình diện cá nhân hay phe nhóm, mà hãy coi tiếng nói Tâm ca là một thời kỳ. Tiếng nói đó sẽ
tồn tại, mang dấu vết của thời kỳ sinh nở soi sáng cho sự tìm hiểu của người đi sâu về một vài
phương diện nào đó.
Ngoài tính cách phiêu lưu, Tâm ca còn đóng góp một cách tích cực vào sự gợi nhớ tình thương
huyền hoặc giữa con người với nhau. Hát đến những câu: Kẻ thù ta đâu có phải là người - Giết
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người đi thì ta ở với ai (T.C số 7) chắc hẳn không ai là không tránh khỏi đôi chút ngậm ngùi. Ðúng
thế, giết người đi thì ta ở với ai? Nhưng còn kẻ thù, kẻ thù chẳng là người thì là gì? Hiểu theo nghĩa
duy lý, chỉ có người mới xứng đáng là kẻ thù của người mà thôi. Vậy thì, nếu muốn sống thì phải
diệt kẻ thù. Kẻ thù của ta rõ rệt là người. Vậy thì, nếu cần ta vẫn phải làm công việc giết người như
thường. Chúng ta không hô hào loài người chém giết nhau, nhất là người Việt Nam với nhau, sự
chết chóc nhiều quá rồi, chết bao nhiêu đó đủ lắm rồi. Dân tộc chúng ta vốn hiếu hòa. Nhưng chúng
ta hiếu hòa chứ không phải là hòa. Toàn thể dân tộc ta, không phải là ai cũng là thánh nhân cả,
chuyện chém giết nhau trong một vài trường hợp chỉ là phản ứng muốn tự tồn. Trong một hoàn
cảnh hiện tại, ý niệm xây dựng xã hội trên tình thương không hoàn toàn là một chân lý, lý tưởng
phải nhìn thẳng mặt kẻ thù. Thế mới mong sống được.
Bây giờ Tâm ca trở thành cũ rồi, Phạm Duy đã tìm ra nhiều con đường đi mới. Tâm hồn hướng tới
đám trẻ đánh giầy bán báo khốn khổ mà nhà cửa là các vỉa hè đô thị. Tâm hồn ông đã đi gần với
chúng và loạt ''vỉa hè ca'' ra đời. Cho đến nay chắc hẳn nhiều người đã biết tới những bài ''Nghèo
Mà Không Ham'', ''Sức Mấy Mà Buồn''... Ngôn ngữ này ở đây giản dị và sát thực tại. Có người lo
ngại rằng Phạm Duy đã đem cả dĩ vãng của mình ra mà giỡn, không biết có phải là điều đáng quan
tâm không?
Sau ''Vỉa hè ca'', Phạm Duy chưa ngừng đâu, ông không muốn dành bài hát của ông cho 1 người
nào cả. Vì thế, con đường sáng mới lại mở ra với ông. Tôi nhớ một buổi tối ở nhà ông, trước mấy
người trẻ tuổi, ông hát bài ''Kỷ Niệm'', có lẽ là bài đầu tiên trong loạt sáng tác mới của ông. Bài hát
nói lên những điều nhỏ nhặt trong cuộc đời một người mà ai cũng có thể gặp gỡ. Ðiệu hát buồn
buồn. Dây đàn rung rưng rức. Tôi cũng muốn coi đó là một kỷ niệm quý. Rồi với sức làm việc phong
phú, Phạm Duy còn có thể đem đến cho chúng ta nhiều bất ngờ. Rồi nhạc Phạm Duy sẽ có nhiều
sắc thái khác nữa. Nhưng dù cho thế nào, Tâm ca cũng đáng được coi là tác phẩm mở đầu cho sự
nghiệp mới của Phạm Duy và Tâm ca đã trở nên kỷ niệm của nhiều người. Riêng tôi, tôi xúc động
với Tâm ca trở lại khi một lần đi đường nghe hai quân nhân Mỹ hát bài ''Giọt Mưa Trên Lá'' bằng
tiếng Anh. Tuy có một vài điểm không đồng ý với Tâm ca, tôi vẫn thương Tâm ca như hồi đầu.
Nguyễn Văn Dậu
(đăng trong Văn Học số 102 - Tháng 3/70)

Trở Về Tâm Ca
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Trần Văn Ân

Về Một Bài Tâm Ca
của Phạm Duy

(Báo NGÀY NAY, Houston tháng 10, 1987)

Dưới dây là bài Một Cành Củi Khô, một bản nhạc mang không khí Thiền từ hình thức tới nội dung,
từ nét nhạc, cung bực tới ngôn từ, cảnh tượng, hình tượng:
Một cành củi khô
Một tờ lá uá
Một hòn cuội to
Một làn bụi mờ
Một ngọn cỏ may
Một vài miếng giấy
Một hạt mưa bay
Một giọt sương mai.
.......
Cuộc đời quanh đây mừng là biết mấy !
Tình đầy trong tay và tình ở ngoài
Ở gần bên tôi hàng nghìn thế giới
Cùng nhờ nhau thôi, để buồn hay vui !
.......
Một hàng rêu thưa
Một đàn kiến gió
Một nhện giăng tơ
Một ổ tò vò
Một giọng con ve kêu
Một điều con dế nói
Một lời thông reo
Một chiều xôn xao.
.......
Một mảng vai non
Một vòm tóc sáng
Một vành tai ngon
Một cổ tròn tròn
Một làn mi cong
Một vùng má nóng
Một hàm răng trong
Một bàn tay thuôn.
......
Cuộc đời quanh đây
Mừng là biết mấy !
Cũng giống như bài Kỷ Niệm, bài Một Cành Củi Khô thật ít lời nhưng lại nhiều ý nghĩa. Với khoảng
hơn một trăm chữ ngắn gọn, lời ca đã chứa đựng cả một nhân sinh quan và một vũ trụ quan siêu
việt. Người nhạc sĩ chẳng bao giờ muốn mình là một nhà tư tưởng hay một triết gia. Kêu Phạm Duy
như vậy là sơn vẽ lại Phạm Duy, là lôi Phạm Duy ra khỏi người nghệ sĩ. Nhưng có điều rõ ràng là
tôi, một người tầm thường đã cảm nhận được cái ý niệm mang mang vẻ Thiền qua một trong
những bản nhạc dản dị, đơn sơ nhất của nhạc sĩ họ Phạm. Ðiều này như có vẻ vô lý nhưng cảm
nghĩ của tôi thật rõ ràng, sáng sủa. Những tràng triết lý dài dặc với lý luận vững vàng chải chuốt đã
chẳng giúp tôi cảm nhận được chút nào về Thiền. Nhưng ttôi đã thực sự cảm động trước những nét
vẽ nhẹ nhàng, dung dị của người nghệ sĩ về các cảnh vật tầm thường, đôi khi vô nghĩa mà tôi thản
nhiên nhìn thấy mỗi ngày :
Một cành củi khô
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Một tờ lá uá
Một hòn cuội to
Một làn bụi mờ...
hay là :

Một hàng rêu thưa
Một đàn kiến gió
Một nhện giăng tơ
Một ổ tò vò...

Ngay đối với người yêu, người mà tôi âu yếm từng sợi tóc, người mà tôi vuốt ve từng thớ thịt cũng
chẳng bao được tôi nhớ tới cổ nàng, môi nàng, má nàng, vai nàng ra sao? Lý do dản dị: tôi chưa
bao thoát ra khỏi tôi, thoát ra khỏi nàng để nhìn nàng, ngắm nàng, chiêm ngưỡng nàng như người
nhạc sĩ của Một Cành Củi Khô. Ta hãy coi một vài nét về nàng:
Một mảng vai non
Một vòm tóc sáng
Một vành tai ngon
Một cổ tròn tròn...
Cảnh vật trong bản nhạc hầu như lắng động, im lìm, thu nhỏ lại nhưng nó nói lên thật nhiều, thật vĩ
đại, thật lung linh. Nhạc và lời dẫn ta vào hàng ngàn thế giới khác, đầy sức sống và tình người. Sức
mạnh của im lìm, của sự lắng đọng, của Thiền, của ngôn từ ngắn gọn của Phạm Duy thật là mãnh
liệt:
Cuộc đời quanh đây mừng là biết mấy !
Tình đầy trong tay và tình ở ngoài
Ở gần bên tôi hàng nghìn thế giới
Cùng nhờ nhau thôi, để buồn hay vui !
Trần Văn Ân
Báo NGÀY NAY (Houston) tháng 10, 1987
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Xuân Vũ

Về Bài Giọt Mưa Trên Lá
trích trong cuốn Nửa Thế Kỷ PHẠM DUY
nhà xuất bản Thằng Bờm, San Jose

Một giọt mưa, một trận mưa không là gì cả. Nhưng nhà nghệ sĩ đã làm mỗi giọt mưa thành một dấu
nhạc tình, tình người, tình yêu, tình vui, tình buồn, tình mơ, tình thực... biến giọt mưa thành những
ngón tay phàm, tay tiên. Giọt mưa vô biên, từ trời buông xuống. Không có ai có thể thay trời làm
mưa được. Giọt mưa trong vũ trụ. Vũ trụ trong giọt mưa.
Giọt mưa trên lá nước mắt mẹ già
Lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá
Giọt mưa trên lá nước mắt mặn mà
Thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về
Giọt mưa trên lá tiếng khóc oa oa
Ðứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười
Tóc trắng đậm đà êm ái ru tình già
Giọt mưa trên lá tiếng nói thầm thì
Bóng dáng Phật về xoa vết thương trần thế
Giọt mưa trên lá tiếng nói tinh khôi
Lúc Chúa vào đời xin đóng đanh vì người
Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi
Thế giới lạc loài chưa thoát ra phận người
Giọt mưa trên lá cố gắng nguôi ngoai
Nói với loài người: xin cứ nuôi dài mộng dài
Giọt mưa trên lá bối rối, bồi hồi
Ráo riết, miệt mài, em (anh) biết yêu lần cuối
Giọt mưa trên lá bỡ ngỡ, xôn xao
Cuống quít, dạt dào, anh (em) biết yêu lần đầu
Giọt mưa trên lá thấp thoáng, bơ vơ
Khép nép, đợi chờ, xa cách nhau vài giờ
Giọt mưa trên lá dĩ vãng xa xôi
Sớm tối bùi ngùi, xa cách nhau một đời.
Nếu giọt mưa rơi được nghệ sĩ cho nhiều chức năng như ta thấy ở trên thì ở đây, giọt mưa trên lá
chứa đựng cả vũ trụ, một giọt mưa có một không hai, sâu thẳm, long lanh hơn cả giọt mưa của
Verlaine mà người đời cho là bất hủ. Giọt Mưa Trên Lá cho ta thấy cái thế giới mênh mông ấy trong
một hạt mưa nhỏ bé, nhưng không phải một thế giới lộn xộn lừa đảo, không phải một thế giới chợ
trời, không phải một thế giới xanh xanh xám xám, đỏ lộn đen... mà là một thế giới tự do công bình
bác ái. Một thế giới có nước mắt mẹ già, khóc con chết vì chiến tranh phi lý, có nước mắt vợ trẻ
mừng vì dứt chiến tranh chồng sống sót trở về, có tiếng khóc của trẻ sơ sinh, có tiếng ru tình già,
tình trẻ, có tiếng vui tiếng buồn của sum họp chia ly, lâu mau, dài ngắn.
Giọt mưa hay trái đất? Trái đất hay giọt mưa? Giọt mưa hóa ra trái đất, cái trái đất có Phật về, có
Chúa ngự, giọt mưa như bàn tay nhiệm mầu xoa vết thương trần thế, giọt mưa như giọt máu chảy
từ tim Chúa bị đóng đinh trên thánh giá. Giọt mưa là kiếp luân hồi vòng quanh tử sinh, hay là gạch
nối liền hai cõi tử sinh? Giọt Mưa Trên Lá là bài hát hay nhất thế giới mà tôi được biết. Phạm Duy là
nhạc sĩ duy nhất tả đến tận cùng một giọt mưa.
Xuân Vũ
(trích trong cuốn Nửa Thế Kỷ PHẠM DUY
nhà xuất bản Thằng Bờm, San Jose)
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4. Viết Về Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ
z

Ðào Mộng Nam : Quốc Hồn, Quốc Túy

z

Nguyên Thi : Tấm Lòng Của Một Kiếp Ca Nhân

z

Phạm Văn Kỳ Thanh : Phạm Duy và Bầy Chim Bỏ Xứ

z

Bùi Duy Tâm : Phạm Duy Từ Dân Ca tới Tổ Khúc

z

Kiều Chinh : Hoài Cảm Bầy Chim Bỏ Xứ

z

Trần Dạ Từ : Tái Sinh Từ Xác Tro

z

Trần Văn Ân : Liệu Có Mùa Xuân Dân Tộc Khi Bầy Chim Hồi Xứ

z

Nguyễn Hiền : Phạm Duy với Bầy Chim Bỏ Xứ

z

Thi Vũ : Bỏ Xứ Hay Hồi Xứ

z

Lê Kim Ðính : Buổi Chiều Và Những Dự Phóng Mới

z

Băng Tâm : Canh Khuya Tôi Khóc

z

Thụy Khuê : Huyền Thoại Tự Do Hoà Bình Trên Quê Hương

z

LM Kim Ðịnh : Cảm Nghĩ Về Bầy Chim Bỏ Xứ

z

Ðỗ Quý Toàn : Phượng À, Phượng À, Về Quê Hương Ta
LM Trần Cao Tường : Ðiềm Báo Trước Cuộc Trở Về

z

Hàn Vĩ : Cái Ðược Cái Mất Trong Nhạc Phạm Duy

z

Ðặng Tiến : Ðiểm Tâm Ðắc Bầy Chim Bỏ Xứ

z

Quỳnh Giao : Mơ Quyên Về Ðậu - Thôn Ðoài

z

Phạm Anh Dũng : Cảm Nghĩ Về Bầy Chim Bỏ Xứ

z

Xuân Vũ, Lê Mỹ Hương : Bầy Chim Bỏ Xứ, Bầy Chim Hồi Xứ

z

Thái Văn Kiểm : Lời Dẫn Nhập

z

Trần Văn Nam : Mai Sau Dù Có Bao Giờ

z

Vi Thuấn : Tác Dụng Họp Ðoàn

z
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Ðào Mộng Nam

Bầy Chim Bỏ Xứ
Quốc Hồn Sử Ca - Quốc Túy Thi Ca

Bầy Chim Bỏ Xứ là bầy chim Thiên Sứ Lạc Hồng, bầy chim có một không hai của lịch sử loài
người. Vì ngay như bầy chim bỏ xứ trong Thánh ca Cựu Uớc của vua Ða-Vít, vua Sa-Lô-Môn hay
đấng vua nào đó, ta thấy âm nhạc tắt hơi, chỉ còn lời than, tiếng khóc não nề :
Trên bờ sông Babylon
Chúng tôi ngồi đó
Chúng tôi khóc mà tưởng niệm Sion
Trên rặng liễu đó đây
Chúng tôi treo lên đàn cầm
Ở đó họ réo gọi chúng tôi
Bọn cướp bóc đòi lời ca vãn
Lũ đô hộ muốn một khúc vui
'' Hát ta nghe ca vãn Sion đi nào ''
Mà làm sao chúng tôi hát được ca vãn
Yavê nơi đất khách quê người.
Ngược lại vua Phạm Duy của chúng ta ngay từ 1962 đã tiên tri bầy chim Lạc Hồng bỏ xứ, vậy mà
vẫn hùng hồn cất cao giọng hát, vang vang nhạc trời :
Việt Nam chúng tôi
Vui sống trên đời
Ðàn gảy về trời
Gồng chạy ra khơi...
Sở dĩ vậy là vì ta có Ðạo Việt là đạo đưa con người lớn cao bằng trời đất khác hẳn Do Thái giáo chỉ
có Thượng Ðế là to, còn con người vĩnh viễn nhỏ nhen hèn mọn, nên khi chúa Giê Su tự xưng
mình là đấng con trời thì lập tức bị họ lôi lên đồi Sọ đóng đinh.
Ðó là điểm mấu chốt cắt nghĩa được tại sao người Do Thái từ lâu đã hiện diện khắp năm châu,
nhưng tới bây giờ đạo họ vẫn là đạo riêng Do Thái. Trái lại Kitô giáo và Cơ đốc giáo đã từ lâu là tôn
giáo hoàn cầu. Tuy về mặt lý thuyết thì như thế, nhưng thực tế ta thấy phía tín đồ lại khác, vì qua vụ
ban nhạc The Beatles, ban nhạc tâm linh của thế kỷ, có nhạc sĩ chỉ mới khoe vóc dáng mình giống
Chúa Giê Su thì lập tức bị giáo dân thế giới khai trừ.
Còn với Việt Nam, giả sử Phạm Duy phút ngông nào đó tuyên bố sắc diện mình giống sắc diện Tổ
Hùng, chắc hẳn toàn dân ngoài nước, toàn dân trong nước chỉ phì cười và vẫn tiếp tục đồng ca bản
Việt Nam Việt Nam Hành Khúc.
Tóm lại, đạo Việt là đạo tự nhiên, đạo tự nhiên là đạo tiền tôn giáo, là nguồn sống uyên nguyên đất
trời tuôn chảy đời đời bất diệt, từ con người tới muôn loài cùng vũ trụ, không đâu là không thấm
nhập và khi thị hiện thì hiện thành hình Rồng Tiên hoặc hình Bầy Thiên Sứ Lạc Hồng lồng lộng giữa
trời chứ không hiện thành tượng gỗ hay tượng đá.
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Bầy Chim Bỏ Xứ là bầy chim Thiên Sứ, bầy chim hoàn thành sứ mệnh linh thiêng của trời, bởi lẽ
cặp chim đầu đàn của bầy chim bỏ xứ là chim Hồng Lạc, xuất hiện từ thuở bình minh của lịch sử
giống nòi, lịch sử loài người khoảng sáu ngàn năm về trước :
Kể từ trời mở Viêm Bang
Sơ đầu có họ Hồng Bàng nối ra
Viêm là hơi nóng, là hào quang. Bang là nước trời. Hồng là loài chim to. Bàng là dòng dõi lớn. Vậy
Viêm Bang Hồng Bàng là giống chim vĩ đại của nước hào quang nên cánh nó mới lớn rộng bao
trùm khắp cả muôn loài vũ trụ, đã đưa đường dẫn lối, lối theo cha xuống biển khai đất, đường theo
mẹ lên non mở trời :
Những cánh chim dẫn đường đưa lối
Những cánh chim sinh tử không rời
Vỗ cánh theo Cha về miền suôi
Vỗ cánh bay theo Mẹ lên núi...
Ðã không chỉ riêng mảnh đất hình chữ S mà toàn thể địa cầu thành nước nhà trời như ý nguyện
trong đôi câu đối của Hội Văn Hóa Lạc Hồng, dự trù sẽ khắc ghi tại đền thờ Quốc Tổ tại Hoa Kỳ :
Ðại khai vũ trụ Hồng Bàng tộc
Thái hợp càn khôn Bách Việt dân
.......
Nòi Hồng bàng mở to vũ trụ
Giống Bách Việt hợp lớn đất trời
Nếu câu trên là lời xướng thì Bầy Chim Huyền Sử dưới đây là lời họa :
Hỡi những cánh chim huyền sử xa vời
Những cánh chim là NGƯỜI cho THIÊN và ÐỊA chung vui...
Hẳn đã minh chứng đạo quả viên thành của chúng ta sau mười lăm năm ôn luyện pháp môn Hồng
Lạc, một pháp môn coi xác thân ngục tù xiềng xích nhẹ tựa lông hồng, coi hồn sống tự do bay lượn
nặng tựa Thái Sơn của nòi Bách Việt tức trăm vượt, vượt từ lòng vật thể vượt lên, vượt từ bụng hư
không vượt xuống, sao cho hai cõi giáp mốt vòng tròn, để con số 55 Hà đồ cô và con số 45 Lạc thư
hữu trong kinh Dịch gộp lại chẵn tròn một trăm trái trứng nơi bọc Âu Cơ, nở thành bầy chim nhân
loại thái hoà.
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Thân hữu ký tên chung sau buổi diễn
(Danh sách này có khác gì một tổ chim?)

Bởi sẵn mang hồn sống chung to lớn ấy, chúng ta mới dám cả gan đem sinh mạng nhỏ nhoi hiện
kiếp, không chỉ riêng mà toàn thể gia đình đối đầu với sóng gió đại dương để mong đẩy sập bức
tường ô nhục biển đông :
Bầy chim được lúc tung hoành
Tường ô nhục đã tan tành...
Cho dù phải trả cái giá xương đàn bà, trẻ con cùng người già chìm dưới đáy biển sâu mà giờ đây
gom lại hẳn còn cao dày hơn tất cả những bức tường ô nhục đông tây của thế kỷ này cộng lại.
Xác thân vùi dập nhưng hồn hẳn đã siêu thăng kết thành bầy cùng muôn loài khác thành Bầy Chim
Thiên Sứ Lạc Hồng, mang thông điệp tự do đi ban trải khắp vùng nhân gian.
Xuân tới khi màn tre nhốt chim lành
Màn sắt ô danh, đều đã rung rinh
Tự Do là tiếng loài chim...
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Ðiểu Quần Biệt Xứ
Hoài Hương Tổ Khúc Hưng Thần Trí
Vọng Quốc Trường Ca Phát Thành Tâm
Ðông Hải Vạn Hồng Khai Ðịa Thủy
Hoành Sơn Bách Lạc Xuất Thiên Vân
(Ðào Mộng Nam cẩn đề)

Bầy Chim Bỏ Xứ là bản trường thiên thi nhạc Quốc Hồn Sử Ca, tầm vóc lớn lao của nó lớn hơn
bài Quốc Ca, bởi vì quốc ca chỉ là hồn nước của một thời kỳ còn Quốc Hồn Sử Ca Bầy Chim Bỏ
Xứ là hồn nước của sáu bảy ngàn đời lịch sử :
Lặng nghe đây con chim Hùng, đây con chim Việt
Hỡi những cánh chim huyền sử mơ mòng
Những cánh chim lịch sử oai phong, bảo vệ non sông...
... của một giống dân có truyền thốn tôn thờ lịch sử, coi lịch sử như tôn giáo chính của mình nên
sinh ra đời chỉ với quyết tâm làm nên lịch sử, lịch sử huy hoàng, lịch sử uy linh. Nếu như hiện kiếp
thời cơ chưa tới, lịch sử chưa thành thì khi thác còn phát nguyện tát sinh xả thân thêm kiếp khác : ''
tái sinh thành lần nữa Ðỗ Quyên '' mà hình ảnh Ðỗ Quyên trong Quốc Hồn Sử Ca Bầy Chim Bỏ Xứ
là một minh chứng thực hùng hồn.
Nhân loại gần đây mới biết tới quốc hồn, mới đặt chuyện Quốc Ca, để chỉ dùng trong các dịp lễ lạc
và thường phải có ban nhạc đi kèm để điều hơi khiển nhịp. Còn dân Việt sinh ra vốn có Quốc Sử
Ca, không những truyền miệng đã lâu đời mà còn chép cả ra giấy, tác phẩm nào tác phẩm nấy dài
cả trăm, ngàn vạn câu. Nếu đem trái đất để làm tác phẩm Quốc Thổ Tâm Kinh hẳn thừa phủ kín
quê hương, vì đã bao ngàn đời là kinh cầu vọng, qua điệu hát ru chẳng cần nhạc cụ được toàn dân
tụng niệm bất kể ngày đêm, để mong con em mình lớn lên thành người con ngoan của gia đình,
con yêu của tổ quốc, sẵn sàng hi sinh cho nhà, xả thân cho nước mà Phạm Duy đã tiếp nối truyền
thống cao đẹp ấy bằng một tác phẩm độc đáo : chỉ với tinh thần yêu nước thương nòi mà cánh
chim phủ kín địa cầu, trùm cả không gian, bay suốt bẩy nghìn năm quá khứ chưa hề thấy mỏi, sức
mạnh dư thừa này còn muốn bay suốt cả tương lai lịch sử Việt Nam.
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Nhân loại tới giờ này cũng vẫn còn coi các nhạc khí là các vật vô tri, xài xong bỏ hộp, dậy nắp cất
đi. Ngược lại dân ta bao giờ cũng treo đàn lên bức vách đẹp nhất trong nhà, để không chỉ dành
riêng cho kẻ biết xử dụng nắm nhìn mà cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Cây đàn độc
huyền cầm được phong danh hiệu là đàn thần, được đề thơ xưng tụng công đức lớn lao sánh cùng
tổ mẫu Âu Cơ, mẹ vũ trụ, mẹ thiên nhiên đồng thời cũng là mẹ trần hoàn, có quan hệ thịt xương
máu mủ với mọi con dân đất Việt :
Mình đàn dáng mẹ đất gầy
Cho trời ôm ấp cần tay hao mòn
Bầu tròn đùm bọc trăm con
Dây tơ chín khúc héo hon ruột mềm...
Trống đồng được tôn vinh là trống thánh thỡ nơi các chốn trang nghiêm, từ thuở mười tám triều
đại vua Hùng. Chính đệ nhất Tổ Hùng Vương khi dựng nước Văn Lang để mở nước và giữ nước
lâu dài (2622 năm), Ngài không sai đúc mũi tên đồng như An Dương Vương ngắn ngủi (50 năm)
mà truyền đúc 1600 cỗ trống đồng là trái tim đồng tâm nhất trí của toàn dân, mỗi nhịp đánh lên là
muôn lòng như một, kẻ thù xâm lược dù hung tàn, bạo ngược tới đâu cũng tan thành xác pháo.
Như tiếng trống đồng Mê Linh đã làm cho Tô Ðịnh không còn manh giáp, kinh hồn chạy trốn về
Tầu, khiến Mã Viện phải thảng thốt tuyên bố : '' Ðồng trụ triết, Giao Chỉ diệt '' (Muốn tiêu diệt dân Giao Chỉ,
phải tiêu dệt truyền thống trống đồng). Mỗi lần tiếng trống vang dội, không những đất trời rung chuyển mà còn
thiên thu rền vọng thanh âm... Bằng chứng hiển nhiên là trong Quốc Hồn Sử Ca Bầy Chim Bỏ Xứ
của Phạm Duy mà ta đang nghe :
Từ nơi huyền bí
.........
Như gió thiên niên
Tôi đã nghe vang
Cơn bão không gian...
... là những tiếng '' ẩn ngữ Ðông Sơn '' điệu ngữ trống đồng.
Nhân loại đã từ lâu quan niệm cõi nhân gian ô trược không có '' nhạc thần '', muốn nghe phải vào
nhà thờ, chùa chiền hay thánh thất. Nhưng dù những nơi đó có '' thánh ca '', chúng ta vẫn thiếu ''
đàn thần '', bằng chứng là trong Thánh Kinh Cựu Ước của Cổ Do Thái Giáo :
Trên rặng liễu đó đây
Chúng tôi treo lên đàn cầm
Rồi chúng tôi ngồi xuống khóc
Mà tưởng niệm Sion...
... vì nơi đó đền Thánh bị giặc ngoại xâm phá hủy sạch rồi. Và đàn này quả thực vô tri trước cảnh
tượng đớn đau mức đó, đàn vẫn vô tình như cây liễu, chẳng chút cảm thông cùng kẻ lưu đầy.
Ngược lại, với đàn độc huyền của truyền thống đạo lịch sử của dân ta trong Quốc Hồn Sử Ca Bầy
Chim Bỏ Xứ, dân Việt lưu đầy gặp cảnh ấy thì thần đàn lập tức tự động '' đứt tung dây '' và '' nghe
đất lung lay. Dân ta sở dĩ có được truyền thống nhạc thánh, đàn thần linh diệu nhu vậy, chính là
nhờ ở nhịp rung ngân của nguồn thi ca quốc hồn sử ca đã truyền đời thấm vô làn hơi hô hấp, nhập
vào luồng khí luân lưu trong cơ thể mỗi con dân để kết hợp hồn tổ tiên xưa cùng hồn con cháu đời
nay thành khối đại hồn chung lo làm lịch sử. Nên sự xuất hiện của Quốc Hồn Sử Ca Bầy Chim Bỏ
Xứ hôm nay, thêm một lần nữa, chứng tỏ truyền thống đó vẫn trường tồn và vững mạnh.
Ðể có đủ chiều cao cho đôi cánh thi nhạc Quốc Hồn Sử Ca Bầy Chim Bỏ Xứ vùng vẫy, Phạm Duy
đã mượn cặp thánh điểu Lạc Hồng, cánh phủ trùm vẹn non sông Việt từ khởi thủy tới hiện tại và
còn mãi trong tương lai. Ðể có chiều ngang cho đủ rộng cho đôi cánh nặng chĩu ơn nhà, nợ nước
vươn dài, tác giả mượn tích thần điểu Ðỗ Quyên, nhưng Ðỗ Quyên này không rõ là Ðỗ Quyên đời
thứ mấy, vì đếm không xuể, chỉ biết là nhiều như rừng anh hùng liệt nữ Việt Nam đã vị quốc vong
thân. Và bây giờ thần điểu Ðỗ Vũ Phạm Duy lại thêm một lần nữa chết đi sống lại từ hồn Bà Huyện
Thanh Quan, chim nhớ nước thương nhà đứt ruột.
Bà Huyện Thanh Quan, cả một cuộc đời chỉ có ba bài thơ truyền lại cho hậu thế làm sự nghiệp văn
chương. Ba bài thơ mà là cả một cuộc sống tâm linh cao vời và sâu thẳm. Lịch sử văn học Việt
Nam chỉ mới xét phần nghệ thuật của hai bài Thăng Long Thành Hoài Cổ và Chiều Hôm Nhớ Nhà
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đã vinh danh bà là '' nữ thánh luật thi '' cùng '' nhập hồn Ðường thi '', nghĩa là tài thơ luật thất ngôn
bát cú của bà đủ sức so sánh với bất cứ thi sĩ nào của thời Ðường là thời đại hoàng kim củu thi ca
Trung Quốc.
Nhưng theo thiển ý chúng tôi ngoài phần nghệ thuật ra, xét phần nội dung thì...
* Bài thứ nhất : dạ khổ đau khi chứng cảnh cố đô hoang tàn của nước cũ huy hoàng.
* Bài thứ hai : lòng sầu muộn lúc sống tha hương thưởng nhớ nhà xưa
* Bài thứ ba : nỗi đứt ruột nước mất nhà tan...
Với nội dung như vậy, thơ bà hẳn là thơ thuộc dòng huyết lệ (loại thơ viết bằng máu và nước mắt
của các thế hệ anh hùng liệt nữ Việt Nam, đã quên mình khi đất nước nguy nan và dân tộc lầm
than) là mẹ ruột đẻ ra Quốc Hồn Sử Ca Bầy Chim Bỏ Xứ.
Chúng tôi cũng không đồng ý với quan niệm Thanh Quan chỉ '' nhập Ðường '' mà trái lại còn '' vượt
Ðường '' '' vượt Tống ''. Vì trong Ðường Thi và Tống họa, về thể loại '' tức cảnh sinh tình '', để đối lại
với vũ trụ bao la, vạn vật bao giờ cũng ít ỏi, con người bao giờ cũng cá nhân. Trái lại bà Huyện
Thanh Quan là cả một giang sơn hoa gấm, là cả một dân tộc yêu nước thương nòi. Còn đối với
truyền thống thi nhạc quốc hồn thi sử ca thiết tưởng chẳng cần tới ba bài, mà chỉ hai câu thôi :
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia...
... đã được Phạm Duy mượn làm cốt lõi cho Bầy Chim Bỏ Xứ của mình hẳn là cũng đủ để chúng
ta bây giờ thêm một lần nữa vinh danh bà là '' đấng Thánh anh thư nhập hồn quốc sử ''.
Xuất xứ tiếng khóc của thần điểu Ðỗ Quyên ban đầu chỉ là tiếng khóc nước đơn thuần. Tới lượt Ðỗ
Quyên Thanh Quan khóc nước thì thấy có thêm tiếng khóc nhà tan. Nhưng tới lần Ðỗ Vũ Phạm Duy
khóc nước, khóc nhà trong quốc hồn sử ca thì thực quả là kinh khủng ! Máu và nước mắt dân ta
không những làm lụt lội quê hương mà còn tràn bốn biển và ngập cả năm châu. Nhưng nhiều như
vậy đã đủ để rửa sạch những vết nhơ của tội ác chiến tranh, gây ra bởi những trào lưu tư tưởng
quá khích của giai đoạn mâu thuẫn toàn cầu, để nhân loại được sống hòa đồng trong thế hoà bình
chưa nhỉ ?
Nhưng hồn Thanh Quan là mẹ đẻ thì hồn Nguyễn Du phải là cha sinh của quốc hồn sử ca, vì cánh
hạc lên tiên -- lên tiên thì tìm cánh hạc -- trong Bầy Chim Bỏ Xứ chính là cánh hạc lên mây -- mây
bay hạc lánh biết là tìm đâu -- trong Ðạm Trường Tân Thanh. Và công cha sinh to như Thái Sơn
này không phải chỉ ghi tạc ở đây mà trong Ngàn Lời Ca, Phạm Duy còn kính cẩn đặt lên đầu sách,
nơi lời dẫn nhập : '' Ngay cả truyện Kiều cũng đi vào lãnh vực âm nhạc với lối ngâm gọi là kể kiều ''.
Cũng nhập vào những trường hợp quốc hồn sử ca mà Bầy Chim Bỏ Xứ hiển nhiên là một.
Vậy dòng sông huyết lệ dài nhất lịch sử văn chương Ðông Tây kim cổ tuôn chảy từ '' ngọn tiểu khê
'' tới tận cửa biển '' Tiền Ðường '' của Nguyễn Du đã được Phạm Duy khơi lại mạch nguồn cho tràn
lan tiếp từ cửa Ðông Hải vượt Thái Bình Dương ôm trọn vòng trái đất. Nguyễn Du qua nhân vật
Thuý Kiều mười lăm năm luân lạc viết quốc hồn sử ca Ðoạn Trường Tân Thanh :
Một niềm vì nước vì dân
Âm công cắt một đồng cân đã già...
Trên vì nước, dưới vì nhà
Một là đắc hiếu hai là đắc trung.
Vì trần gian thiếu mực nên tác giả đã '' rút dao tay áo '' đâm ngực mình lấy máu để thay mà vẫn
thiếu, cuối cùng phải lao đầu xuống sông Tiền Ðường để mong nước sông dài là mực và tâm thân
mình là cây đại thụ.
Còn Phạm Duy qua Ðỗ Quyên mười lăm năm lưu đầy để có thêm mực đã '' cấu cổ '' lấy máu viết
quốc hồn sử ca qua Bầy Chim Bỏ Xứ mà vẫn không đủ, cuối cùng đã lấy thân mình làm bút và
biển tuyết bao la làm mực.
Lúc này nếu ai hỏi tôi thích nhất chim nào trong Bầy Chim Bỏ Xứ m tôi trả lời '' Ðỗ Quyên ''. Nhưng
biết đâu nay mai tôi lại trả lời '' chim hạc ''. Cũng như không phải bây giờ, mà đã từ hai năm trước
(1988) sau khi hoàn tất Bài Hát Nghìn Thu (HƯ VÔ), Phạm Duy đã thích '' chim hạc '' hơn ''chim
quyên '' rồi. Bằng chứng là trong Bầy Chim Bỏ Xứ , chúng ta không còn nghe tiếng hát nhạc trần
gian của Phạm Duy, mà chỉ nghe tiếng Phạm Duy nói giọng nói của trời cao, của sấm xét Trạng
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Trình -- Vũ đi thì Vũ lại về, giặc đến Bồ Ðề thì giặc lại tan -- là người đã tạc quốc hồn sử ca trên
vách Hoành Sơn -- Hoàng Sơn nhất đái vạn đại dung thân -- để tạo cho giải non sông cẩm tú dào
thêm phân nửa nữa.
Quốc Hồn Sử Ca Bầy Chim Bỏ Xứ không những đã tiếp nối truyền thống sấm giáng mở cõi giang
sơn đất mới phương Nam, mà còn đạt được tinh thần Thơ Trời, Hịch Trời của Lý Thường Kiệt -câu Nam Quốc sơn hà Nam đế cư và câu Chỉ đòi đất tổ, không làm khổ lương dân -- để giành lại
đất cũ trên mạn Bắc.
Lặng nghe đây con chim Hùng, đây con chim Việt
Những cánh chim oai phong mở cõi giang sơn...
Sau hết, chẳng chỉ hồn mà ngay cả xác, nhìn mái đầu Phạm Duy bây giờ, tưởng tượng lại mái đầu
Nguyễn Du khi mới ba chục tuổi mà đã rừng sương biển móc, cùng mái đầu Tuyết Giang Phu Tử
Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc ngoại cửu tuần hẳn là chúng ta sẽ thấy, không chỉ một mà cả ba mái tóc
đều thành thứ mây giống như mây trong Bích Vân Thi Tập, trắng nõn ngàn đời bay bay...

Vịnh Bầy Chim Bỏ Xứ
Câu Hát Lìa Nhà Vò Tấc Dạ
Bài Ca Bỏ Xứ Xé Buồng Gan
Tiếng Quyên Quặn Sóng Thương Trăm Họ
Giọng Hạc Nhầu Mây Xót Vạn Dân
(Ðào Mộng Nam cẩn đề)

Bầy Chim Bỏ Xứ là trường thiên thơ trước khi là trường thiên nhạc, vì trong lời nói đầu tác giả
tuyên bố : '' Ðể có thể hoàn thành tổ khúc này, tôi đã đọc lại tất cả ca dao ''. Như vậy là Phạm Duy
đã xác nhận rằng mình thai ngén lời trước nhạc, đã làm thơ chuyên chở tình yêu nước, thương nòi
trước khi dùng nốt nhạc Tây phương ký âm điệu hát, một điệu hát trường thiên dân tộc.
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Căn cứ vào lời ca Bầy Chim Bỏ Xứ thì nhịp của nó là nhịp thơ truyền thống Á Ðông chẵn trước lẻ
sau, với ngũ ngôn :
Hát cho / cho cuộc sống
Hát cho / cho cuộc tình
Dẫu cho / chim thèm khóc
Dẫu cho / chim thèm cười...
Và thất ngôn :

Cất tiếng vang lừng / trong gió mới
Trong tình nồng nhiệt / lũ chim ơi...
Giữ nước cao giọng / con quốc quốc
Canh nhà rền rĩ / tiếng gia gia

Cũng nhịp chẵn của thơ truyền thống Việt Nam, đồng dao bốn chữ :
Xin cánh / chim ngoan
Xây đắp / quê hương
Câu hát / hân hoan
Cho mãi / xuân sang
Và ca dao trên sáu dưới tám :
Nhạn xanh / chắp cánh / bay chuyền
Én xanh / ríu rít / đưa tin / tháng ngày
Tuyết rơi / lả tả / là tà
Như chim / lạc tổ / như ma / lạc mồ
Cặp song thất ''lẻ trước, chẵn sau'' của thể lục bát :
Những cánh chim / dẫn đường đưa lối
Những cánh chim / sinh tử không rời
Chim xa bầy / thương cây nhớ cội
Người xa người / tội lắm chim ơi
Và Phạm Duy sử dụng cước vận (vần chân) như thơ xưa bẩy chữ :
Ðỗ Vũ không ngừng / kêu mất nước
Khuyên đời bằng một / khúc dao ca
Nhớ nước đau lòng / con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng / cái gia gia
Và thơ tám chữ :

Tình nghĩa / là lứa / chim uyên
Lên tiên / thì tìm / cánh hạc
Tấu nhạc / là phượng / xuống non
Nắng lên / đầu non / véo von / kim tước

Luật thơ xưa và thơ mới chỉ đòi hỏi gieo vần gián cách ở vế bằng (ca, gia, uyên, non) nhưng tác giả
lại gieo vần ở cả vế trắc (nước, quốc, hạc, tước) trong hai đoạn vừa kể trên khiến âm vận phong
phú gấp bội. Thêm điểm son nữa là luật thơ tám chữ không đòi hỏi về nhịp, song tác giả lại ngắt
nhịp theo đúng luật thơ lục bát, nghĩa là mỗi nhịp gồm hai tiếng :
Tha thướt / tha thướt / là dáng / thiên nga
Còn nuôi / giấc mơ / là chim / gõ mõ
Ngoài tài sử dụng vần gián cách kép (trắc vần với trắc, bằng vần với bằng) tác gia> lại còn gieo liên
bình vận (vần bằng liền) :
Con chích choè vượt biển về đâu ?
Rồi chim hót, chim hót giọng sầu
Chim chúc đầu vào biển sóng nâu
Con chích choè chìm vào đêm sâu
Cách gieo vần phong phú này, trong Kinh Thi, loáng thoáng có một ít bài :
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Ðào chi yêu yêu
Chước chước kỳ hoa
Chi tử vu quy
Nghi kỳ thất gia
Mơn mởn đào hồng
Nở nụ đâm bông
Nàng về nhà chồng
Vẹn nép gia phong
Cách gieo vần này là sở trường lớn của Phạm Ðuy, không chỉ với Bầy Chim Bỏ Xứ mà trong Ngàn
Lời Ca xưa tác giả cũng đã vận dụng tối đa nên nhiều vô kể, đọc lại mãi mãi sẽ còn thấy âm điệu
liên bình vận (vần bằng liền) rền vang như sóng trùng khơi lớp lớp mênh mông.
Phạm Duy đã tích cực khai quật vốn cũ của Á Ðông và của dân tộc không những về nhịp và vần mà
còn ra công nhào trộn các thể thơ mới như :
Bầy chim / buồn bã
Rủ nhau / trốn quê hương
Vì đâu / bỏ xứ
Ðể lê / kiếp tha phương ?
Ðọc những lời trên, nếu căn cứ vào số chữ mỗi câu, thấy sự dài ngắn khác nhau, ta ngờ là thơ tự
do phá cách, nhưng nếu phân tích thì mới thấy là thơ luật hỗn hợp, hai câu ngắn (1-3) là nhịp thơ
đồng dao Việt Nam, hai câu dài (2-4) là nhịp thơ năm chữ Trung Hoa. Còn vần là vần gián cách kép
trắc với trắc (bã, xứ) bằng với bằng (hương, phương).
Sau hai thể song thất lục bát và ca trù, với sáng kiến này của Phạm Duy, ta thấy sự phối hợp về
luật thơ, sự dung hoá giữa văn hóa dân tộc và ngoại nhập hay đúng hơn thấy sự hồi sinh (và phát
huy) cái chết cứng sống lại, cái nhỏ bé lớn lao thêm. Vì với thể song thất lục bát, ta đã lấy cặp song
thất trong Ðường luật Trung Hoa ghép vào câu lục bát của mình. Nhưng bởi tinh thần trọng hậu
cùng niềm tin bất tuyệt vào cõi đời rằng : sau mọi phong ba bão táp của lòng người, của lòng trời
đất, đời lại yên bình. Nên ta đã đổi nhịp lẻ gần ở dưới của Trung Hoa lên trên và nhịp chẵn êm của
họ xuống dưới :
Hoàng hạc nhất khứ / bất phục phản
Bạch vân thiên tải / không du du
Thuở trời đất / nổi cơn gió bụi
Khách má hồng / nhiều nỗi truân chuyên
Và để phù hợp với luật âm ba nói riêng và luật tự nhiên nói chung trong vũ trụ là : mọi vật, mọi sự từ
nhỏ nhất tới to nhất, đều có quan hệ mật thiết với nhau chứ không hề rời rẽ. Nên ta đã gieo vận
bằng hoặc trắc như trên (bụi, nỗi) để nối liền hai câu thơ, nhiều câu thơ, từ đầu bài tới cuối bài lại
với nhau. Ðây là luật bất biến, thể thơ nào ta cũng có, trong khi không thấy trong thơ Tầu và thơ
Tây.
Phạm Duy trong Bầy Chim Bỏ Xứ nay và Ngàn Lời Ca xưa, giữ đúng nguyên tắc này. Cách gieo
vần lưng bằng (yêu bình vận) của tác giả (sao-niu, kiều-mau, sâu-đâu) ở dưới đây là một chứng
minh cụ thể :
Mây vẫn / trôi cao / trời vẫn / xanh xao
Chim vẫn / nâng niu / giọng hót / yêu kiều
Mây vẫn / trôi mau / trời vẫn / thâm sâu
Ai có / nghe đâu / giọng hót / chim đau
Ðoạn lời trên, mỗi câu tám chữ, đọc qua ta tưởng là thơ mới nhưng nếu phân tích, ta sẽ thấy là vần
bằng liền. Nhịp là nhịp đồng dao và ca dao, mỗi nhịp gồm hai tiếng dính liền, theo truyền thống đơn
vị cặp đặc biệt Việt Nam. Nó bắt nguồn từ nhịp hô hấp (hít vô hà ra) tức nhịp thở của muôn loài của
vũ trụ, khởi phát từ miệng trẻ hài đồng cất tiếng đầu đời gọi mẹ ma ma gọi bố pa pa, song hành
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cùng lời niệm Phật nam mô và cầu Chúa amen. Phạm Duy đã sử dụng âm thanh nhịp đôi này nhiều
nhất trong toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của mình, như vậy là Phạm Duy đã trọn đời gìn giữ vun bồi
hơi thở giống nòi ta.
Chiều rộng của nhạc Phạm Duy theo cảm nghĩ của riêng tôi là những bản thi nhạc giống như
nhữNg đọan đồng dao lục bát mở đầu cho mỗI một đoạn trong tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ, không
nhạc, không ca, chỉ nói xuông như mưỡu đầu, mưỡu hậu của hát nói nhưng nói mà hát, hát mà nói
đúng như người Pháp ngày xưa, khi bắt đầu giao tiếp với Việt Nam mới nghe ta nói, họ đã bảo
rằng : anh hát (vous chantez). Thứ nhạc đó là nhạc trời trao, đất tặng, muôn loài vạn vật cùng vũ trụ
đều cảm thông, chứ không phải loại nhạc do con người đặt ra chỉ giới hạn trong vòng nhân thế.
Qua phần phân tích và nhận định ở trên, ta thấy Phạm Duy không những đã đọc tất cả ca dao mà
chắc chắn còn đọc tất cả những thơ cũ và thơ mới nữa vì trong sách Khảo Về Dân Nhạc tác giả có
khẳng định rằng : Dân ca Việt là những bài thơ được các giọng hát địa phương phổ nhạc... Nghiên
cứu dân ca Việt phải nghiên cứu cả phần văn học bình dân cùng bác học của nước nhà...
Bởi ý thức nhạc khởi từ thơ, thơ đẻ ra nhạc của truyền thống Việt Nam, truyền thống Á Ðông nên
sách Ngàn Lời Ca của tác giả không in nhạc chỉ in lời, cũng giống như Kinh Thi chỉ thấy lời mà
không thấy nhạc, nhưng khi san định nó, Ðức Khổng phải tay đàn miệng hát, bởi nó là thứ nhạc ký
âm bằng ngôn ngữ.
Tới sách này tác giả trịnh trọng để phần lời suông lên trước phần lời có nhạc ở sau, qua việc làm
này chắc chắn Phạm Duy đã nghĩ :
Lời mà đạt thơ truyền thống thì sẽ có ở ngàn điệu nhạc của hàng trăm địa phương, của hàng muôn
thời đại phổ vào chứ không riêng gì nhạc mới, nhạc Tây thời này. Vậy tội gì ta lại đóng chặt cửa
lồng âm giai thất cung cùng với ngũ cung mà không mở ngỏ để khi ở trong thì nó đậu, ở ngoài thì nó
vỗ cánh bay tung theo giai điệu âm ba đơn vị cặp của truyền thống Việt Nam, của cội nguồn vũ trụ.
Và chắc chắn Phạm Duy cũng thừa hiểu rằng :
Phong dao trong Kinh Thi khoảng 3500 năm trước và ca dao Việt Nam bao ngàn thuở qua giờ đây
vẫn còn nguyên vẹn, nhưng những điệu ca phổ vào nó, phát ra từ nó đã đổi thay biến hóa biết bao
lần...
Căn cứ vào những điểm trên, ta có thể kết luận rằng : Phạm Duy trước khi là nhạc sĩ đã là thi sĩ,
một thi sĩ hơn người khác về tài tạo âm điệu cho thơ, khiến cõi âm ba của trường thiên thi nhạc Bầy
Chim Bỏ Xứ là cõi âm ba của biển rộng trời cao ngàn đời bất tuyệt.
Ðào Mộng Nam
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Gia Ân Thống Nhạc Thiên Thu Quán = Ơn Nhà Nhạc Khổ Ngàn Năm Thấu
Quốc Nghĩa Hùng Ca Vạn Kỷ Truyền = Nghĩa Nước Ca Hùng Vạn Thuở Lưu
(Ðào Mộng Nam cẩn đề)

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Nguyên Thi

Tấm Lòng Của Một Kiếp Ca Nhân

Phạm Duy, vào lúc tuổi đời đã xế bóng, vượt trên sự mong đợi của mọi người yêu nhạc ông, đã tạo
được một thứ ''biến cố âm thanh'' với đại tác phẩm Bầy Chim Bỏ Xứ.
Gọi là ''biến cố âm thanh'' thực không ngoa, vì giữa giai đoạn mà ông sáng tác, âm nhạc Việt Nam
vô cùng khô khan, nghèo nàn, hầu như không còn sinh khí, ở trong lẫn ngoài nước, trong nước vì
sự đè nép áp bức của chế độ và đời sống không có tự do người nghệ sĩ không thể nào sáng tác
thực sự, còn ngoài nước, ảnh hưởng của nhạc ngoại quốc, nhạc ''vội'' (fast music) phù hợp với đời
sống tốc độ của Tây Phương hiện đại, đã lấn thứ nhạc vàng (golden music) tình cảm mà người Việt
thường ưa chuộng và sáng tác. Vì thế những người ''hoài cổ'' chỉ thích nghe lại nhạc xưa gợi nhớ
nhiều kỷ niệm, không mấy ai chịu khó sáng tác vì tưởng chừng chẳng còn người nghe, đành để
cho...'' đàn mốc trên tay... đàn đứt dây tơ...''
Thế rồi, đột nhiên, Bầy Chim Bỏ Xứ xuất hiện, rộn rã, âm vang xót xa tha thiết, chấn động... như
những vòng lốc xoáy, nho nhỏ rồi lan rộng dần, từ căn phòng hẹp của người nhạc sĩ, bay suốt các
vùng Mỹ quốc bao la, rồi vượt qua đại dương đến các chân trời Âu, Á... và đã về đến tận miền đất
cấm ở quê nhà. Bao nhiêu người chào đón, bao nhiêu người ngợi ca, có những trái tim rung động,
có những giọt nước mắt chân tình, có những ánh mắt tràn trề hy vọng mới... Phạm Duy, một lần
nữa, đã thổi được một nguồn sinh khí mới, khơi động lại một tinh thần mới trong âm nhạc Việt Nam.
Có thực chăng một nhạc khúc cũng đủ tạo thành một dấy động mới trong những tâm hồn bấy lâu
chìm đắm trong đời sống nhọc nhằn và trì nặng với những áp lực xã hội và lịch sử, hay chỉ là vì
lòng yêu chuộng người nhạc sĩ lão thành đến phút cuối vẫn còn muốn cống hiến cho âm nhạc mà
những người nghe đã vinh danh Phạm Duy và chào đón Bầy Chim Bỏ Xứ thật nồng nhiệt ? Trước
hết, xin mời bạn hãy cùng nghe qua Bầy Chim Bỏ Xứ, với những người đã được thưởng thức tác
phẩm và đã ghi lại những dòng cảm nghĩ trong quyển sách giới thiệu này. Bạn có rung động cùng
nhịp với họ không ? Có giọt nước mắt nào rơi trong đêm vắng cho thân phận lạc loài của những
con chim xa xứ, có sự nôn nao rộn rã nào khi gợi tưởng đến ngày về, có phấn chấn hào hùng nào
theo tiếng nhạc thúc quân lịch sử, có dấy động sâu xa nào theo cùng dòng huyền sử tâm linh hay
có chút chơi vơi huyền hoặc nào như sắp sửa được tung mình vào không gian để đi vào '' bầu trời
này hay thế giới mông mênh '' hoặc chỉ là đôi chút bất bình bực dọc khi tự đồng hóa mình với một ''
loài chim ác hung hăng sai áp lũ chim non '' sắp sửa phải được ''mời đi giữ biên cương ''...
Ðiều chắn chắn là bước vào khu rừng già '' ba mươi sáu thứ chim '' này, không ai là không khỏi chút
giao cảm phận mình hóa thân cùng một loài chim trong đó, và dù khen hay chê, có thích hoặc
không, Bầy Chim Bỏ Xứ đã tạo ra một ấn tượng đậm đà đến người nghe. Họ cảm thấy chính mình
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ở trong đó, chim là người, người chính là chim. Bấy nhiêu cũng đủ chứng nhận tầm vóc và tác động
của siêu phẩm âm nhạc này.
Có những người quá yêu nhạc và kỳ vọng ở tài năng của đệ nhất nhạc sĩ trong nền âm nhạc Việt
Nam, cho nên cảm thấy Bầy Chim Bỏ Xứ vẫn chưa đi vào trong khối nhạc giao hưởng Tây
Phương cao đỉnh, cầu kỳ và lôi cuốn khó hiểu. Có thể họ ước mong Việt Nam có được một thiên tài
âm nhạc như Beethoven hay Mozart, hoặc là như Chopin, Strauss... Nhưng Phạm Duy đã từng nói,
ông không bao giờ có ý nghĩ hướng mình vào con đường nhạc cổ điển Tây Phương theo những tên
tuổi đó; con đường của Phạm Duy chọn đã được vạch sẵn từ lâu, lúc còn tập tễnh đứng trên sân
khấu làng quê để đi trình diễn và sáng tác '' nhạc cải cách '', ông biết rõ con đường mình phải đi :
con đường ''dân nhạc'', gắn liền với dân tộc, và trong suốt hơn nửa thế kỷ hành trình trong âm
nhạc, ông đã phát huy đến tột đỉnh nét nhạc riêng của mình. trộn lẫn hồn dân ca Việt hòa vào hình
thức nét nhạc Tây Phương, khiến cho dân ca càng thêm dễ hát dễ phổ biến đến mọi tầng lớp và
khiến cho nhạc mới không quá cầu kỳ xa lạ với mọi người.
Nhạc của Phạm Duy không phải là ''nhạc thính phòng'' tháp ngà, không chỉ để nghe mà là để ''hát''.
Người Việt Nam không ai là không từng hát, không từng nhớ, không từng rung động, ít nhất là một
vài câu trong ngàn lời ca của Phạm Duy. Bất kỳ ở hoàn cảnh nào, môi trường nào, trạng thái nào,
yêu, ghét, vui, giận hờn, nhớ hay quên, ngay cả lúc... muốn chửi toáng, chúng ta đều đuợc Phạm
Duy trao tặng một câu nhạc, để tô điểm đậm đà thêm cho đời sống. Là bởi vì, Phạm Duy đã cùng
rung động với chúng ta, chỉ thay chúng ta, hát và ươm lời cho những người yêu '' tiếng mẹ sinh từ
lúc nằm nôi '' được hát lên lòng mình qua tiếng mẹ,
Chưa bao nhạc Việt Nam phong phú và dễ đi vào lòng người như với Phạm Duy, gần như không có
biên giới giữa dân ca và nhạc Tây Phương, hát nhạc Phạm Duy, bà mẹ quê có thể u ơ như một
điệu dân ca muôn thuở để ru con buổi trưa hè nơi đồng không tĩnh mịch... hát nhạc Phạm Duy,
người ca sĩ có giọng tenor cao vút khó luyện tập nhất, có thể ngân những cung bực vang rền trong
thính đường sang cả... hát nhạc Phạm Duy trong đám đông xôn xao và hát khi mình quạnh quẽ nơi
phòng vắng lặng... Tầm mức phổ biến như thế là nhờ âm điệu nhạc đã được Phạm Duy biến hóa
đúng theo con đường ông đã chọn cho quần chúng, cho tất cả mọi người.
Người ta khó lòng thuộc nổi một điệu nhạc giao hưởng, chính cái khúc mắc cầu kỳ đó là một chất gì
lôi cuốn người nghe đắm say khó hiểu. Nhưng những âm thanh muôn đời đâu cần đến kiến tạo
rườm rà và phức tạp, chẳng hạn như tiếng sóng vỗ, như tiếng suối reo... có chi là cao xa biến hóa
đâu, mà lại làm cho lòng người vô cùng thanh thoát ? Dân ca cũng thế, là tiếng nói thô sơ của lòng
người, tuy giản dị đơn thuần nhưng chính là thứ tiếng lòng khó quên, muôn thuở. Hãy nghe các
điệu nhạc dân ca địa phương của các dân tộc trên thế giới, có điệu nào là cầu kỳ phức tạp đâu,
nhưng những âm thanh tiêu biểu của mọi sắc dân ấy, nghe qua không khỏi nao nao lòng. Vì nó
chất chứa trong đó dòng sống của cả một dân tộc, mỗi một điệu u ơ, ậm ờ đó, đã từng trôi qua bao
nhiêu trái tim buồng phổi của triệu triệu người, lớp này qua lớp khác, và điệu nhạc đơn sơ bất biến
đó đã chứng kiến biết bao nhiêu đổi dời của lịch sử.
Chọn con đường dân nhạc, Phạm Duy đã đi đúng vào con đường vĩnh cửu. Mỗi quốc gia đều có
một vài nhạc sĩ sáng tạo dân ca cho dân tộc mình, nhưng có không có nước nào có một nhạc sĩ tận
tụy hết lòng nổi trôi theo với vận mệnh đất nước như nước Việt có một Phạm Duy. Hơn năm mươi
năm làm nhạc, hơn ai hết, ông đã sống trọn vẹn qua những thăng trầm biến đổi của dân tộc, và
sống bằng hết cả trái tim của mình.
Mười lăm năm nhạc Phạm Duy bị cấm hát ở trong nước, và không môi trường phổ biến ở xứ
người, đến nỗi nhạc sĩ tưởng mình chỉ còn là một thứ chim '' hoàng khuyên không còn ai nghe hót ''
và ''chim khổ đau cấu cổ chết không hay ! '' Ðột nhiên, trên đỉnh khổ đau, ông chợt thấu hiểu, rồi
bừng sống dậy, ''tái sinh lần nữa thành chim Ðỗ Quyên '', một thứ chim huyền sử mang nặng lòng
yêu nước. Phạm Duy đã hiểu những gì, đã tìm thấy những gì từ nơi cõi đó ? Phải chăng là chân lý
vĩnh cửu của dòng sinh mệnh dân tộc, mà không một thứ gì có thể hủy diệt. Như một thứ chim
huyền thoại càng trui rèn trong lửa càng sống mạnh bay cao, mỗi lần bị thiêu là một buổi tái sinh
rực rỡ. Phạm Duy đã ký thác chân lý đó vào Bầy Chim Bỏ Xứ.
Bầy Chim Bỏ Xứ ra đời đánh dấu một tuyệt vời là sự vượt lên của một người nghệ sĩ. Người nghệ
sĩ đích thực phải vượt lên không ngừng, ngay cả vào lúc khó khăn nhất, với sự đè nặng của tuổi
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người, của cuộc đời và của cả dòng thăng trầm của lịch sử. Phạm Duy đã làm được điều đó, mặc
bao sóng gió, âm thầm tận tụy mười mấy năm dài để cống hiến cho dân tộc một tuyệt phẩm âm
nhạc, lớn mạnh hơn cả về cả hai phương diện nhạc lẫn lời.
Ðiểm tuyệt vời nhất, cũng là thứ '' nhãn hiệu '' của nhạc Phạm Duy, đó là ý và lời trác tuyệt trong
Bầy Chim Bỏ Xứ. Một điểm chúng ta có thể khẳng định là không ai, cho tới hàng trăm năm sau, có
thể làm được những lời hát như một Phạm Duy. Nếu đó chỉ là những bài thơ, thì cũng là những bài
thơ bất hủ. Lời hát của ông không những hay vì sự rung động truyền cảm, mà cách rót chữ của ông
thực là kỳ tài, chỉ đến được bằng ngõ '' trời phú '' chứ không thể do tư duy mà thành. Thực là tự
nhiên, thực là duyên dáng, không cầu kỳ nắn nót mà chứa chan ý nghĩa, tình cảm, và tràn ngập
hình ảnh đẹp hơn cả thực tại: Lòng tôi bỗng nở như là đóa hoa - Chiều rơi thoi thóp trên vài luống
khoai - Ðêm thơm như một dòng sữa - Ta đi bằng một sợi tơ, lung linh luồn trong khói mờ... hay là
Ðoàn người đi miên man trên đường gian nan - Mai đây trên nấm mồ một nụ vàng sẽ hé...
Trong Bầy Chim Bỏ Xứ mỗi câu nhạc là một triển khai của ý tưởng biểu tượng quá hay, quá vĩ đại,
nói lên cả một đoạn lịch sử lạ lùng, bi đát và biến động nhất của dân tộc Việt Nam, khi hàng triệu
con chim xao xác rời bỏ xứ mẹ ta đi trong cơn bão dữ, rồi sau bao nhiêu năm lưu lạc, khổ đau, đã
quay lại rừng xưa để xây đắp quê hương bằng lời ca ngợi tình yêu... Phạm Duy còn làm hơn cả sự
ghi chép đoạn sử bi tráng đó, ông đã đưa ra một đáp số siêu linh (mà chính ông đã tìm được sau
một lần tái sinh?) đến mỗi lòng người Việt, đã đem vào nhạc ý Ðạo thâm sâu nhất, đã giải đáp cho
uẩn khúc của lịch sử : chỉ có lòng tin vào lịch sử và tình yêu dân tộc mới có thể giúp con người nhỏ
nhoi vượt qua được từng cơn sóng gió.
Tuyệt vời thứ hai là dòng nhạc mạnh mẽ tràn đầy sinh lực, cấu trúc âm thanh vững chắc, về khía
cạnh nhạc thuật, đây là một những tác phẩm cứng cáp nhất của Phạm Duy. Sáng tác âm nhạc là
một tiến trình rất khó hiểu, dòng nhạc đến với người nghệ sĩ như một thứ huyền lực, không phải chỉ
do trí tuệ, hoặc do suy tư, do kinh nghiệm, do tình cảm đơn thuần mà ra. Có thể là kết tụ của tất
những thứ đó và có thể chỉ là do siêu nhiên đưa đến. Vì thế những thiên tài âm nhạc thường rất trẻ
tuổi, hoặc rất cô độc, tuổi đời càng nhỏ càng ít bị ảnh hưởng bên ngoài, dòng nhạc như từ trong
không gian trong suốt rớt xuống, mới càng thanh thoát, huyền hoặc. Ít nhạc sĩ nào có thể sáng tác
thành công lúc tuổi về chiều, vì lúc đó ý nhạc đã khô cằn theo cùng qúa nhiều va chạm với thực tại.
Trường hợp của Bầy Chim Bỏ Xứ, Phạm Duy cho thấy khả năng kéo dài đời sống sáng tác. Nhạc
ông mạnh mẽ vững chắc hơn bao giờ hết. Tuy đang thu nhặt hết mọi hương hoa đất nước, tuy
không tài hoa lộng lẫy như trong Mẹ Việt Nam, lúc tâm ý đã chín mùi nhưng Bầy Chim Bỏ Xứ lại là
một khía cạnh khác, mạnh mẽ, cao vút, vượt phá được những giới hạn của âm thanh, đó là lúc đã
thấu đáo được ít nhiều tinh hoa của trời đất. Phạm Duy, lần đầu tiên, người thứ nhất, đã đưa nhạc
Việt vào loại nhạc opera với những ân thanh táo bạo nhất. Nhưng điểm độc đáo nhất trong nhạc
Phạm Duy là ngược lại, nếu ta muốn hát tác phẩm ''opera'' Bầy Chim Bỏ Xứ theo kiểu ngũ âm thì
nghe vẫn... hay như thường.
Ðoản khúc Bầy Chim Huyền Sử trong Bầy Chim Bỏ Xứ. có thể nói là đoạn nhạc hùng nhất từ
trước đến nay, không những trong âm nhạc Việt Nam mà còn cả trong vườn nhạc thế giới. Vì chưa
có nhạc sĩ nào có thể gói trọn được hình ảnh huyền sử, lịch sử, dòng sống dân tộc và sự thiêng
liêng của tình yêu tổ quốc, chỉ vỏn vẹn đôi mười câu ca tiếng nhạc :
Hỡi những cánh chim huyền sử xa vời
Những cánh chim là NGƯỜI cho THIÊN và ÐỊA chung vui
Lặng nghe đây con chim Hồng, đây con chim Lạc !
Hỡi những cánh chim của Tiên với Rồng
Những cánh chim ẩn ngữ Ðông Sơn, hoàn mỹ âm dương...
Nhiều người quá say mê với sự hùng tráng và lộng lẫy của đoạn nhạc này, cho rằng Bầy Chim Bỏ
Xứ nên được kết thúc bằng Bầy Chim Huyền Sử để đưa trọn cả dư âm chất ngất dấy động lòng
người. Nhưng thực ra những ý đạo, tình người mà Phạm Duy thu nhặt trong suốt cả cuộc đời lang
thang với dân tộc và âm nhạc của ông, ông đã ghi lại bằng những câu kết bao dung và thanh thoát
sau cùng :
Nơi vườn thơm, nắng rọi
Kết bầy, chim ủ ấp quê hương...
...........
Ðể thấy giang sơn là không riêng rẽ
Của lũ chim nào, là chốn vui chung...
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Và tâm sự trọn vẹn của cuộc đời Phạm Duy, đại nhạc sĩ, hay chỉ là người ''ca nhân'' lãng tử, đã
được gói trọn bồi hồi trong mấy câu :
Chim Quyên về đậu ở Thôn Ðoài
Trong phận mình ở cõi tử sinh
Buồn với vui bằng tâm hồn chân chính
Bầu trời này hay thế giới mông mênh
Thì cũng chỉ ca một bản Xuân Tình
Ở chốn trần gian hoặc ở vô hình...
Hình ảnh đẹp huyền hoặc những cánh chim chiều lớp lớp vỗ cánh trên sông mờ bay, chập chờn,
trùng trùng, điệp điệp... chính là tấm lòng xao xuyến bao la không bờ bến của người nghệ sĩ lúc tuổi
xế chiều :
Vỗ cánh chim chiều vang lớp sóng
Như lòng của một kiếp ca nhân...
Người ta gọi Phạm Duy là thiên tài, hay chỉ là nhạc sĩ lang bạt, người ta còn tranh luận về tài năng
và âm nhạc của ông, nhưng không ai có thể phủ nhận được tấm lòng của ông đối với âm nhạc, đất
nước, dân tộc và con người. Và trong tâm hồn của Phạm Duy, dù thăng trầm biến đổi, dù trên đỉnh
vinh quang hay bị chìm vào quên lãng, có lẽ lúc nào ông cũng chỉ cảm thấy mình là một '' kiếp ca
nhân '' lang thang ca hát diù dặt buồn vui cho đời.
Suốt đời Phạm Duy, chắc ông chỉ mong có một điều, là được ca hát cho tình yêu, từ kiếp này sang
kiếp khác, như trong câu ca cuối cùng của tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ :
'' Ta còn nhiều phen hát tình yêu ! ''
Nguyên Thi

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Phạm Văn Kỳ Thanh

Phạm Duy và Bầy Chim Bỏ Xứ

Olivier Messiaen (1908, một nhạc gia người Pháp, còn là một nhà thơ, một nhà sưu tập dã cầm tài
tử. Ông đã chu du khắp các lục địa Âu, Mỹ, Á để thu góp những âm thanh của các loài chim để làm
chất liệu cho những tác phẩm của ông. Những tuyệt tác lần lượt ra đời như '' Quator 1941) '', ''
Oiseaux Exotiques (1958) '', ''Fêtes des Belles Eaux ''...
Phạm Duy không giống Massiaen, ông đi chu du khắp các lục địa để sưu tầm những nỗi lòng của
người Việt xa quê hương. Bằng hình thức ẩn dụ ông mượn những loài chim trong ca dao, dân ca
để hót lên những âm điệu hoài hương đó qua tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ.
Những tác phẩm của Phạm Duy luôn luôn đổi mới về nội dung, hình thức và cả nhạc thuật nữa.
Nhưng dù tân kỳ hóa tác phẩm của mình thế nào chăng nữa ông cũng chẳng bao giờ xa rời cái trục
âm nhạc dân tộc.
Bầy Chim Bỏ Xứ được viết dưới dạng thức tổ khúc. Tìm trong kho tàng dân ca Thanh Hóa, chúng
ta thấy có '' Tổ khúc Múa Ðèn '' xuất xứ từ xã Ðông Anh, huyện Ðông Sơn. Tổ khúc này là tổng hợp
của 10 ca khúc Thắp Ðèn, Luống Bông Luống Ðậu, Vãi Mạ, Ðan Lờ, Nhổ Mạ, Ði Cấy, Kéo Sợi, Se
Chỉ Vá May và Ði Gặt. Ðiệu tính của 10 ca khúc rất thống nhất dù có bài nhắc lại ý của bài trước.
Tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ cũng không đi ra ngoài quy luật trên. 18 khúc nhạc dài ngắn khác nhau
chuyên chở 10 ý nhạc chính. Một phần của khúc nhạc 2, 3, 15, 17 nhắc lại khúc nhạc đầu tiên.
Riêng khúc nhạc 8, 12 giữ nguyên ý nhạc của khúc nhạc đầu tiên nhưng chuyển sang âm giai thứ.
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Khúc nhạc 13 và 14 nhắc lại ý nhạc của khúc thứ 10.
Vê1 bố cục, ta có thể chia tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ làm hai phần. Phần đầu nói đến các loài chim
ở trong nước rồi bay đi khắp thế giới : Bầy chim buồn bã, Chim Quyên Từ Ðộ Bỏ Thôn Ðoài,
Bầy Chim Nhỏ Bé, Con Chích Choè Và Con Chào Mào, Chim Bay Từ Ðồng Lúa Phương Nam,
Một Ðôi Phượng Qúy, Trên Cành Vàng Con Hoàng Khuyên
Phần thứ hai nói đến những loài chim Việt khắp nơi trên thế giới tỏ tình hoài hương rồi mang món
quà tình yêu của mùa Xuân tươi đẹp đến cho những loài chim trong nước. Rồi tất cả mở hội hoan
ca trên đất nước vừa trải qua những cơn đau khổ.
Ðiệu tính của 18 khúc nhạc đều thống nhất trừ một phần rất nhỏ hơi gượng ở khúc thứ 9 và 13 (Én
kể cho nghe, nhạc kể cho nghe...) Nếu chữ ''kể'' luyến láy khéo léo sẽ làm ý nhạc duyên dáng hơn.
Ðặc biệt khúc nhạc 11 tựa đề Lên Rừng Già Ba Mươi Sáu Thứ Chim phỏng theo dân ca quan họ
Bắc Ninh theo Hùng Lân và Nguyễn Thanh là ''chanh chua'' thì Phạm Duy giữ nguyên ý nhạc chính
của dân ca tuy nhiên đổi lời và thêm thắt để hợp với ý ông muốn diễn tả. Ðoạn kết ở khúc nhạc này
ông xưng tụng sự cương quyết của người ca sĩ có tiếng hát vượt thời gian khi không còn tự do thì
im lặng không hát nữa. Trong dân ca quan họ Bắc Ninh có bài Rầu Rĩ Là Con Chim Xanh nếu
Phạm Duy muốn dùng để diễn tả cùng ý trên trên cũng không đến nỗi gượng lắm :
Rầu rĩ là con chim xanh
Ðêm đông dóng dả đỗ cành soan đâu
Sông sâu nước chảy đá mòn
Tình thâm mong trả, nghĩa còn đấy đây
Mong cho sum họp những ngày...
Về hình thức ẩn dụ, trong lịch sử ca nhạc kịch Việt Nam thời Tự Ðức và Thành Thái (1844-1907) có
đại kịch tác gia Ðào Tấn dùng tên mười ngàn loại thuốc để dựng vở Vạn Bửu Trình Tường với một
trăm hồi diễn trong một trăm buổi. Nói như vậy những người hâm mộ nhạc Phạm Duy kỳ vọng ở
ông vở Ðại Nhạc Kịch Bầy Chim Bỏ Xứ trong tương lai và lấy tổ khúc làm nhạc nền. Khởi đầu từ
chim đỗ quyên kết thúc và thăng hoa bằng chim Hồng, chim Lạc đó sẽ là những hình ảnh rất đẹp để
tạo hình, tạo sắc. Tựu trung Bầy Chim Bỏ Xứ là một đề tài lớn, ít nhất đối với một triê,u người Việt
tha hương sẽ là nền tảng cho giới hậu sinh có thể nâng kích thước diễn tấu lên bằng đề tài. Nền
tảng này không thể phủ nhận, chính Phạm Duy đã dựng lên cho lớp người đi sau
Phạm Văn Kỳ Thanh

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Bùi Duy Tâm

Phạm Duy

từ Dân Ca Kháng Chiến
đến Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ

Phạm Duy bắt đầu sáng tác âm nhạc từ năm 1942 với bài thơ CÔ HÁI MƠ của Nguyễn Bính mà
ông đã phổ nhạc thành một trong những bài ca cải cách đầu tiên của nền Tân Nhạc Việt Nam.
Nhưng phải chờ đến cuộc Cách Mạng Mùa Thu năm 1945 với cuộc trường kỳ kháng chiến chống
Pháp Thực Dân, Phạm Duy mới có đủ hứng khởi sáng tác gần 50 bài ca kháng chiến mà đặc biệt
nhất là Dân Ca Kháng Chiến để xưng tụng một dân tộc anh hùng vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ,
giành độc lập cho chính mình và tiết kiệm xương máu cho nhân loại trong phong trào giải phóng
các dân tộc nhược tiểu. Cuộc kháng chiến tạo thời thế gây cảm hứng cho Phạm Duy và nhạc Phạm
Duy tô điểm, khích lệ cho cuộc kháng chiến. Phạm Duy trong khoảng tuổi đời mới từ 25 tới 30, đã
trở thành người nhạc sĩ hàng đầu với số lượng, chất lượng và đặc biệt nhất là đa số các bài mang
âm hưởng truyền thống Việt Nam. Dân Ca Kháng Chiến mới thực sự là cái mốc đầu tiên trong sự
nghiệp sáng tác âm nhạc của Phạm Duy.
Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ cũng không phải là tác phẩm cuối cùng của Phạm Duy. Vì nó đã được
thai nghén từ đầu năm 1975 trước khi bỏ nước ra đi, xong được 5 đoản khúc trong năm tị nạn đầu
tiên tại Hoa Kỳ (cuối năm 1975) và đã tạm hoàn thành như một tổ khúc vào năm 1985. Rong Ca ra
đời mùa Xuân 1988 với các bài Hẹn Em Năm 2000, Bài Hát Nghìn Thu... mới là sáng tác mới nhất
của Phạm Duy.
Tuy tạm xong từ 5 năm nay, Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ chưa bao giờ được '' tung ra '', vì lẽ tác giả
cảm thấy còn nhiều điều chưa ổn :
-- Bầy chim bỏ xứ... ra đi, là bất ổn.
-- Bầy chim hồi xứ... bằng ảo vọng phải đánh đuổi các loài chim khác :
Bầy chim hồi xứ
Trời mây đón đưa chim
Diều, kên, quạ, cú
Ðuổi lui sống trong đêm...
(theo bản cũ 1985)
... lại càng không ổn nữa.
Phạm Duy, ngoài con người nghệ sĩ, còn có một thính quan chính trị sắc bén, có đầu óc tổ chức, có
tinh thần quân bình, tiền ứng hậu đối, sáng tác âm nhạc như một vị tướng quân điều binh trị nước :
-- Có Chiến Ca thì lại có Bình Ca.

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

-- Có Người Ra Ði (1947 khởi đầu kháng chiến) thì lại có Người Về (1954 kết thúc kháng chiến).
-- Người đi chiến đấu, xác rơi ngoài đồng và mất đầu ở Huế năm 1946 (xác không đầu mà vui...) thì
lại có người nhận lại đầu ở huyện Gio Linh năm 1948 (nghẹn ngào không nói một câu, mang khăn
gói đi lấy đầu...
-- Có Tình Ca lả lơi, mặn nồng, thì lại có Bé Ca thơ ngây, nhí nhảnh.
-- Có Thanh Niên Ca thì lại có Nữ Ca.
-- Có Bà Mẹ Quê từ quá khứ, sinh ra Vợ Chồng Quê trong hiện tại rồi mới đẻ ra chú Em Bé Quê
cho tương lai.
-- Ðau lòng vì cuộc nội chiến ủy nhiệm thì có Tâm Ca, phẫn lên thì có Tâm Phẫn Ca, uất lên đến nỗi
phải chửi thề thì có Tục Ca, để rồi '' ngộ '' ra cuộc đời chỉ là sắc sắc không không thì có Ðạo Ca.
Tâm Ca, Tục Ca, Ðạo Ca và nhiều bộ khác như Rong Ca gần đây, đều gồm 10 bài. Số 10 là căn
bản cho nền văn minh khoa học hiện đại và cũng bao gồm Thái Cực (số 1) và Vô Cực (số 0) của
Dịch Lý.
Tục Ca không phải để tự hủy hay phá huyền thoại, mà chỉ là một bến cảm xúc của dòng tình cảm
như nưóc sông chảy qua, chẳng bao giờ trở lại. Ðừng đòi hỏi ở Phạm Duy cái gì phải giống ngày
hôm qua. Quyển NGÀN LỜI CA không phải chỉ có nghìn lời ca, ý nhạc mà có cả ngàn tình cảm, ý
tưởng : hỷ, nộ, ái, ố, Phật, Chúa, Lão, Khổng và... Phạm Duy. Ông làm nhạc theo xúc động, cảm
hứng, dĩ nhiên, nhưng luôn luôn tôn trọng một số nguyên tắc và kỷ luật.
Cho nên Tổ Khúc bị xếp lại, bị '' bỏ quên trong một góc hồn '' mãi đến mùa Xuân năm 1990 mới
được '' moi '' ra, được bổ xung sửa đổi cả phần nhạc và lời để được in ra, được thu thanh vào băng
cassette và compact disc -- như một thông điệp -- với những kỹ thuật tân kỳ bằng những phương
tiện gới hạn mà tác giả đang có trong cuối đời mình.
Vì tác giả, với một tấm lòng trong sáng, yêu quê hương và dân tộc, ước mong Bầy Chim Việt có
được ngày hồi xứ, xây dựng lại quê hương :
Ðể thấy giang sơn là không riêng rẽ
Của lũ chim nào, là chốn vui chung...
Tác giả ước mong '' diều hâu bạo dữ '' được '' mời '' (chứ không phải đuổi) đi giữ biên cương'', còn
chim ngoan thì xin '' mời về xây đắp quê hương ''. Cũng như hình ông Thiện, ông Ác ở trước cổng
đền chùa Việt Nam là biểu tượng quân bình giữa màng lưới chặt chẽ nội an, quốc phòng và ban tay
nhân từ kinh bang, tế thế.
Bản thân Phạm Duy chưa hạ cánh xuống Nội Bài hay Tân Sơn Nhất mà vẫn cảm thấy như đã ríu rít
gặp lại bạn cũ :
Chim vui về họp ở khu rừng
Chim hồi sinh réo bạn tưng bừng
Từ Bắc Quang, Bắc Mục về núi Tản
Hội chim còn dài, biết mấy Thu Ðông...
Tổ Khúc Bầy Chim tuy không phải là sáng tác mới nhất của Phạm Duy, nhưng lại là tác phẩm đánh
dấu sự chấm hết đời lưu vong bỏ xứ của Phạm Duy. Phạm Duy với con người bản năng vẫn còn ở
Thị Trấn Giữa Ðàng Hoa Kỳ. Phạm Duy với tâm hồn Việt Nam đã hồi xứ giữa lòng dân tộc :
Vỗ cánh chim chiều vang lớp sóng
Như lòng của một kiếp ca nhân
Nước hỡi, thương loài chim lắm chứ
Ơi nhà, dìu dặt hắn du ca...
Vì thế, bài này được viết dưới tựa đề :
Phạm Duy
từ Dân Ca Kháng Chiến
đến Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ
Khi bàn về nhạc Phạm Duy với đường hướng sáng tác từ âm hưởng dân ca, Văn Cao tỏ ý lo ngại
cho cái vốn nghèo nàn của nguồn nhạc dân dã và đã cái cơ khó phát triển lên trình độ nhạc giao
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hưởng. Cho nên các nét nhạc thanh tú, cao sang của Văn Cao đã không hề đụng tới âm giai ngũ
cung Việt Nam.
Tuy dựa vào những truyền thống về nhạc điệu, tiết điệu, lời ca của dân ca cổ nhưng Phạm Duy đã
hiện đại hóa cả nét nhạc và lời ca. Nét nhạc vẫn dùng hệ thống âm giai ngũ cung cố hữu nhưng áp
dụng nghệ thuạt '' chuyển hệ '' (métabole) để làm cho giai điệu có thể chạy dài trên nhiều hệ thống
ngũ cung khác nhau. Lời ca tuy vẫn nằm trong thể thơ lục bát nhưng dùng thêm các biến thể. Do đó
tiết điệu cũng theo âm tiết (prosodie) của lời ca mà được bội phần phong phú. Ví dụ :
Dân Ca Kháng Chiến
Chiều về, chiều về trên cánh đồng xanh
Có nàng gánh lúa cho anh ra đi giết thù
(Nhớ Người Thương Binh)
Ngoan ngoan con nhoẻn miệng cười
Trông con mẹ tưởng như đời nở hoa
Chinh chiến miền xa, cha con, chinh chiến miền xa...
(Ru Con)
Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
Mà không nhớ thương người mẹ già
(Nhớ Người Ra Ði)
Hỡi cô con gái, giặt yếm bên bờ
Thuyền tôi đậu bến sông Lô
Nửa đêm nghe tiếng quân thù... thở than
(Tiếng Hát Trên Sông Lô)
Chiều ơi ! Mái nhà sàn thở khói âm u
Cô nàng về để suối tương tư, ới chiều...
(Nương Chiều)
Mẹ già tưới nước trồng rau
Nghe tin xóm làng kêu gào
Quân thù đã bắt được con
Ðem ra giữa chợ cắt đầu...
(Bà Mẹ Gio Linh)
Tình Ca

Rong Ca

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi ! Tiếng ru muôn đời.
(Tình Ca)
Quê hương ơi ! Bóng đa ôm đàn em bé
Nắng trưa im lìm trong lá
Những con trâu lành trên đồi
Nằm mộng gì ? Chờ nghe tôi thổi khúc sáo chơi vơi.
(Tình Hoài Hương)

Trăng bao nhiêu tuổi á a, ới a trăng già
Mà sao ta thấy ý a ới a ta già, ta già như trăng
Ta già như trăng, ta già như em
Hỡi em trăng già, em vẫn sáng êm...
(Trăng Già)

Phạm Duy có hàng trăm nét nhạc, hàng ngàn lời ca xuất phát từ hồn dân tộc qua hệ thống âm giai
ngũ cung truyền thống Việt Nam. Với Tổ Khúc Bầy Chim, Phạm Duy còn chứng minh được rằng
nhạc ngũ cung của dân ca Việt Nam có thể thăng tiến lên trình độ nhạc giao hưởng. Các nét nhạc
và lời ca trong Tổ Khúc Bầy Chim được hoài thai trong kho tàng huyền sử, điển tích và dân ca Việt
Nam. Nhạc chỉ (nét nhạc chính) trong đoạn mở Chim Quyên Từ Ðộ Bỏ Thôn Ðoài và trong đoạn
kết : Chim Quyên Về Ðậu Ở Thôn Ðoài đã được phát triển trong suốt tổ khúc như một cánh rừng
ôm lấy ba mươi sáu thứ chim ca hát, nhẩy múa theo giọng hót riêng biệt của từng loài (hay của
từng điệu dân ca) mà vẫn quyện lấy nhau, hoà âm thành một tổ khúc giao hưởng. Tổ Khúc Bầy
Chim không có kịch tính như một opera của Tây Phương nhưng những '' hơi điệu '' trong tổ khúc
này có tầm vóc và trình độ giao hưởng của những '' aria '' trong đại nhạc kịch cổ điển của Puccini
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hay Verdi. Cứ tưởng tượng nếu Luciano Pavarotti hát thay Vũ Anh :
Chim ngoan về đậu ngọn tre già
Ta và chim khâu vá đời sau
Chim và ta âu yếm gọi nhau
Ta còn nhiều phen hát tình yêu...
Rồi :
Chim hỡi chim ơi !
Chim hỡi chim ơi !
Chim hỡi chim ơi !
Chim hỡi chim ơi !
...thì khung trời nhạc giao hưởng của dân ca Phạm Duy vẫn thênh thang cho giọng tenor của danh
ca Pavarotti, rộng cánh bay bổng, làm cho các cửa kính của đại nhạc viện phải rung lên cũng như
làm xúc động khán thính giả đến tầng sâu thẳm nhất của tâm hồn.
Nếu Phạm Duy đi ngược thời gian một nửa thế kỷ để gặp lại Văn Cao với Ðàn Chim Việt... như lũ
chim giang hồ đang còn dật dờ trên khắp cố đô, thấy lòng ngập ngừng lưu kuyến một thời xa... thì
đôi mái đầu bạc phải cụm vào nhau, sung sướng rung lên vì đàn chim Việt nay đã hóa sinh :
... hồi xứ về quê cũ yêu thương
Dựng xong mùa mới rồi chim sẽ bay tung
Bay khắp dương gian trong nỗi vui chung
Ra tít không gian thăm cõi mông lung...
Lấy bầy chim làm hình ảnh ẩn dụ là tuyệt diệu. Chim Hồng, chim Lạc là những con chim huyền sử
biểu tượng cho dân tộc Việt Nam, cũng như :
Ðây Bạch Ðằng Giang
Sông hùng dũng của nòi giống anh hùng
Giống Lạc Hồng, giống Tiên Rồng, Nam Bắc Trung.
(Lưu Hữu Phước)
Hình ảnh chim muông nhan nhản trên trống đồng Ðông Sơn, chứng tích của nền văn minh cổ Việt
Nam:
Lặng nghe đây con chim Hồng, đây con chim Lạc !
Hỡi những cánh chim của Tiên với Rồng
Những cánh chim ẩn ngữ Ðông Sơn, hoàn mỹ âm dương...
Loài chim lại đứng hàng đầu : nhất Ðiểu, nhì Ngư, tam Xà, tứ Tượng. Gặp tiết Ðông hàn, khí trời
lạnh lẽo khắc nghiệt, bầy chim dời tổ bay đi :
Trời đang rực rỡ
Chợt đâu kéo mây đen
Bầy chim buồn bã
Rủ nhau vút bay lên....
Nhưng khi Xuân về ấm áp khoan dung, bầy chim nô nức hồi cố đô, đem lúa rơm từ bốn phương về,
bú mớm chim non, kiến thiết quê hương :
Chim đi rồi một buổi chim về
Cho Tình Yêu nở khắp miền quê
............
Ðằm thắm, đôi bồ câu bú mớm
Ngắm chim về sưởi ấm nóc rơm
............
Kết bầy, chim ủ ấp quê hương...
Lấy huyền thoại chim quyên tái sanh từ xác tro của mình -- l'oiseau renait de ses cendres làm chủ
đề cho tổ khúc càng tuyệt diệu hơn nữa.
Như một thuyền nhân vượt biển :
Con chích choè vượt biển về đâu ?
Rồi chim hót, chim hót giọng sầu
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Chim chúc đầu vào biển sóng nâu
Con chích choè chìm vào đêm sâu...
Như một nhân tài phải lưu vong:

Một đôi phượng quý
Than ôi ! Xù lông dưới mưa Ðông
Nhìn công thèm múa
Ơi ơ, rồi chim xuống ven sông.
Mưa vẫn lâm dâm
Chim đứng căm căm
Khi tuyết rơi tung
Chim chết trên sông...

Như một ca nhân hay như chính tác giả :
Nay hoàng khuyên không còn ai nghe hót
Chim khổ đau, cấu cổ chết không hay
Ta đứng đâu đây, đàn mốc trên tay
Nghe đất lung lay, đàn đứt tung dây...
... và tất cả như chim Quyên :
Chim Quyên phải từ bỏ quê mình
Bay về miền tuyết phủ buồn tênh
Thổ máu tươi, một đêm chim chết...
Nhưng xác chưa tan, thì...

Tái sinh thành lần nữa Ðỗ Quyên...

Tất cả đã tái sinh thành chim khóc nước ở nơi mùa Ðông vắng lạnh...
Nhớ nước nên gào lên quốc quốc
Khắc khoải lòng người sống lưu vong...
May thay, một trận bão dân chủ tự do nổi lên khắp thế giới. Bão nổi lên rồi làm bầy chim tỉnh giấc
trở về làm lại một mùa Xuân thắm:
Bầy chim tỉnh giấc
Cùng nghe tiếng thiêng liêng
Từ nơi huyền bí
Nổi lên tiếng chim Tiên
Chim đã vươn lên
Như gió thiên niên
Tôi đã nghe vang
Cơn bão không gian...
Cáio triết lý '' chim phải tái sinh trên xác tro của mình, âm cực sinh dương, cái chết mở đầu cho sự
sống mới '' đã trải dài trên nhiều bản nhạc của Phạm Duy.
Từ bài Lữ Hành (1953) :

Bánh xe tang ngoại ô
Chiếc nôi trong vòng hoa
.........
Tà áo rách cô hàng quán
Sức tuôn trên cánh đồng
.........
Máu xương chôn lấp rồi
Cỏ hoa mọc kín đồi

Trong bài Xuân Thì (1953), bên cạnh tiếng kinh cầu hồn cho người chết : Xa xa có tiếng kinh cầu,
chiều trên dương thế mang sầu mênh mông... thì đã có ngay trời không mưa gió, mẹ bế con thơ,
con bú say sưa.
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Qua Tâm Ca (1965) :

Cho đến Rong Ca (1988) :

Giọt mưa trên lá nước mắt mẹ già
Lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá
.........
Giọt mưa trên lá tiếng khóc oa oa
Ðứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười

Người phu trong chiều buông
Lòng hân hoan, chôn mộ xong
Nghe mùa Xuân đang rộn rã tới gần

Phạm Duy là con người tuyệt trần thông minh, chuyên cần, dũng cảm và yêu đời. Rất bén nhậy với
thời cuộc, vui với mọi hoàn cảnh, biết thoát mọi hiểm nguy, cư xử công bằng với mọi người...
nhưng không để ai bắt nạt dù là bà vợ Thái Hằng hay ông chủ tịch nhà nước.
Cái lạc quan của Phạm Duy rất dễ thương và an nhiên như nụ cười của bác sĩ Zhivago lúc say sưa
ngắm cảnh đồng hoa vàng nở qua gầm xe của toa tầu lưu đầy. Phạm Duy đã nhìn ra : Hoa đào đã
nở trên vết mòn chiến xa (Xuân Thì, 1953) và thấy hoa hướng dương, hoa tình yêu nở rộ bên các
nấm mồ :
Mai đây, nấm mồ
Một nụ vàng sẽ hé
-- Hoa ơi, tên gì ?
Có phải hoa hướng dương ?
................
Ði qua nấm mồ, sẽ thấy ngọn cỏ mềm
Cho êm cõi đời, cho tình nhân ngã lên
Khi trên nấm mồ còn nở rộ bông hoa mới
-- Hoa ơi, tên gì ?
-- Hoa Tình Yêu đó em !
(Mộ Phần Thế Kỷ, 1988)
Không bao giờ Phạm Duy cho phép mình buồn bã cả, dù ở hoàn cảnh nào : Sức mấy mà buồn và
nếu đôi khi phải khóc thì mép bên này chưa hết mếu, mép bên kia đã nhếch cười rồi :
.... nước mắt mẹ già
Lã chã đầm đìa trên xác con lạnh giá
... nước mắt mặn mà
Thiếu nữ mừng vì tan chiến tranh chồng về
Trải qua gần nửa thế kỷ, dân tộc Việt Nam đã tái sinh trên xác tro của mình bốn lần qua bốn cuộc
bể dâu đổi đời. Phạm Duy cùng với cây đàn, cùng nổi trôi theo mệnh nước qua cảm xúc, phản ứng
và sáng tác của mình.
Năm 1945 : Từ đống tro tàn nô lệ, vùng lên giành dộc lập, Phạm Duy viết Dân Ca Kháng Chiến để
tô điểm, khích lệ và nhắc nhở nguồn gốc dân tộc.
Năm 1954 : Từ xương máu của cuộc kháng chiến, đất nước bị chia đôi...Phạm Duy viết trường ca
Con Ðường Cái Quan để nối lại chiều dài của quê hương.
Trước 1975 : Từ việc quân đội và vũ khí ngoại quốc ồ ạt tràn vào làm băng hoại luân lý gia đình, cơ
cấu xã hội và tinh thần dân tộc... Phạm Duy viết trường ca Mẹ Việt Nam mà chung khúc là bài Việt
Nam Việt Nam để mời mọi người trở về gốc rễ công bình bác ái trong chiều sâu của một dân tộc chỉ
muốn : tình yêu đây là khí giới, lửa thiêng soi toàn thế giới, Việt Nam tiếng nói đi xây tình người.
Sau 1975 : Từ sức phá hủy của một số lượng bom đạn nhiều hơn cả số lượng bom đạn của đệ nhị
thế chiến cộng lại, song hành với một Việt Nam quốc nội thống nhất, một Việt Nam hải ngoại mở
rộng được hình thành... Phạm Duy viết tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ bay khắp năm châu, kéo chiều
rộng Việt Nam ra khắp thế giới.
Cuối thập niên 80 : Từ trận gió đổi mới (glasnost) khởi từ Nga Sô dến cơn lốc dân chủ mùa Hè
Bắc Kinh, mùa Thu Berlin và mùa Ðông Ba Lan, Tiệp Khắc, Lỗ Ma Ni.... xã hội Việt Nam liệu có tái
sinh với sự đổi mới về kinh tế và tư duy. Phạm Duy cho Bầy Chim Bỏ Xứ thành Bầy Chim Hồi Xứ
để kiến thiết quê hương, mang lại một mùa Xuân thắm rồi chim sẽ tung bay, bay khắp dương gian,
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ra tít không gian... để sửa soạn dựng lên chiều cao của dân tộc.
Ngày xưa Ðức Phật nhập định dưới cõi bồ đề suốt bốn mươi chín ngày mà '' ngộ '' được cuộc đời,
tìm ra lẽ đạo.
Chúa Cứu Thế, nhịn ăn bốn mươi ngày, vào nơi đồng vắng cầu nguyện, vượt qua mọi thử thách,
cám dỗ của ma quỷ mà nhận được Ðức Tin thiên thượng để cứu rỗi loài người.
Dân tộc Việt Nam qua bốn cuộc bể dâu trải gần trọn một thế kỷ, vì hai chữ Tự Do, đã hi sinh xương
máu quá nhiều, đã triền miên trong chiến tranh và đã đau đớn cùng cực mà con người có thể chịu
đựng.
Xương tôi, tôi bắc nên cầu
Cho đàn con bước sang lầu tự do
(Hoàng Cầm - ÐÊM LIÊN HOAN)
Rồi sẽ phục sinh ở trong nước để thống nhất tổ quốc Việt Nam, thác sinh ở nước ngoài để thu nhận
kiến thức nhân loại. Như thế :
Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn
(Hoá Sinh 1988)
Sự giác ngộ và niềm tin của dân tộc Việt Nam đã phải trả bằng một giá đắt nhất trong lịch sử loài
người liệu có đủ thức tỉnh người Việt Nam trong nước và ở ngoài nước phải cùng nhau hoá sinh từ
đống tro tàn nghèo khổ và thù hận thành một dân tộc Quảng Ðại Nhân Từ, Kinh Bang Tế Thế để
được Giàu Mạnh, Tự Do trên một giang sơn gấm vóc, tiền rừng bạc bể, ăm ắp tình người mà
hưởng những vinh quang của Bạch Ðằng Giang, Chi Lăng, Diên Hồng...
... Ngưỡi hát rong Phạm Duy, dù phải chống gậy, sẽ vẫn hứng khởi ôm cây đàn trên quốc lộ ngoạn
mục xuyên Trường Sơn, viết thêm cuốn hồi ký số 5 và làm nốt bản trường ca cuối cùng để ca tụng
chiều cao của tổ quốc.
Bùi Duy Tâm
viết xong ngày 22 tháng 9 năm 1990

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Kiều Chinh

Hoài Cảm Bầy Chim Bỏ Xứ

Trên đường về sau buổi tiệc sinh nhật Phạm Duy tại Trung Tâm Sinh Hoạt Thế Kỷ, Little Saigon,
trong chiếc xe nhỏ bé, lạc loài chạy trên xa lộ 5 dài thăm thẳm vào lúc nửa đêm, tôi đã nghe Bầy
Chim Bỏ Xứ. Tôi cẩn thận lên kính xe thật kỹ để hoàn toàn tránh tiếng động bên ngoài và để chỉ có
mình tôi sống với bản nhạc, sống với Bầy Chim Bỏ Xứ. Tôi đã bỏ cái thế giới Mỹ Quốc bên ngoài
đang chập chờn khi ẩn khi hiện qua những khối ánh sáng mờ đục vô hồn hai bên đường xa lộ trong
đêm sương mù.
Chính trong khung cảnh nhỏ bé của chiếc xe và trong không gian vĩ đại của Bầy Chim Bỏ Xứ, tôi
đã cảm được một cách thấm thía thân phận của tôi, một con chim bỏ xứ lẻ loi và sự nhọc nhằn của
những con chim ở lại.
Qua Bầy Chim Bỏ Xứ, tôi đã nhìn được cả một cuốn phim vĩ đại của lịch sử Việt Nam với cả triệu
người hối hả ra đi và cả triệu người rộn rịp hồi xứ, trở về. Là một người điện ảnh, tôi luôn luôn nghe
nhạc bằng cái não bộ ảnh tượng. Bầy Chim Bỏ Xứ đối với tôi là một hình ảnh kinh hoàng. Tôi đã
nhìn lại được, thật rõ ràng, thật sống động, cảnh Saigon nhốn nháo ngày gần mất nước, trong nhà,
ngoài đường, bến phà, bến xe, dinh Ðộc Lập quằn quại, con đường Tự Do hấp hối nằm im lìm dưới
những tảng ánh sáng ngậm ngùi, những đoàn xe có còi rú, trái bom nổ, những nét mặt tái xanh hãi
hùng, bối rối nửa đi nửa ở. Cảnh tượng của một lồng chim khổng lồ trong đó hàng triệu con chim
đang rối loạn vẫy vùng tìm lối thoát.
Tiếng hát Vũ Anh dài rộng mở đầu cho cuộc di tản '' Exodus '' :
Trời đang rực rỡ
Chợt đâu kéo mây đen
Bầy chim buồn bã
Rủ nhau vút bay lên
Chim hỡi chim ơi !
Chim hỡi chim ơi !
Tim tôi nhức nhối như đang rớm máu hoà theo giọng Vũ Anh gào lên cao vút :
Nhớ nước nên gào lên quốc quốc
Khắc khoải lòng người sống lưu vong
.........
Chim Quyên phải từ bỏ quê mình
Bay về miền tuyết phủ buồn tênh
Thổ máu tươi, một đêm chim chết...
...Và tôi lịm đi với Kim Tước :
Chết khi đêm về, xác chưa tan, thì...
Kim Tước, tôi vẫn yêu tiếng hát Kim Tước và bây giờ lại thêm giọng Vũ Anh, hai tiếng hát tuyệt vời
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ấy quyện lấy nhau ngấm vào da thịt tôi.
Chim xa bầy thương cây nhớ cội
Người xa người, tội lắm chim ơi !
Ôi người xa người, tội lắm ai ơi !
Tội lắm ai ơi ! Tội lắm chim ơi ! Tội lắm tôi ơi !
Rồi tiếng sáo... ôi tiếng sáo não nùng làm tôi lạnh người, tiếng sáo rên rỉ đứt đoạn như tiếng khóc
than của những oan hồn lôi kéo tôi về nơi âm phủ hãi hùng. Lòng tôi ray rứt như mang trong mình
một thứ tội lỗi của người sống sót. Tại sao lại là tôi, người sống sót ?
Nếu những khúc nhạc đầu vọng lên ray rứt não nùng qua tiếng sáo '' âm phủ '', thì những khúc cuối
cùng : Bầy Chim Tỉnh Giấc, Bầy Chim Huyền Sử với những tiếng kèn đồng, thúc giục đã tạo ra một
cảnh tượng rầm rộ, rộn rịp khác thường, một cảnh hùng ca vĩ đại của đoàn người hàng triệu trở về.
Giọng Vũ Anh lực lưỡng càng về cuối càng trở thành mãnh liệt nổi lên cao vút giữa những tiếng
kèn, tiếng chiêng, tiếng trống hùng hồn dứt điểm báo hiệu ngày '' xuất quân '' :
Hỡi những cánh chim huyền sử xa vời.
Lặng nghe đây con chim Hồng, đây con chim Lạc !
Hỡi những cánh chim của Tiên với Rồng
...........
Từ nơi huyền bí
Nổi lên tiếng chim Tiên
Chim đã vươn lên
Như gió thiên niên
Tôi đã nghe vang
Cơn bão không gian...
Lồng ngực tôi như muốn vỡ ra từng mảnh vụn theo âm thanh cao độ bay vào cơn bão không gian...
Tôi hình dung cảnh tượng bầy chim huyền sử bay về cố quốc, đã kéo tôi ra khỏi cảnh âm phủ hãi
hùng và đẩy tôi lên tận trời cao bát ngát với những cánh chim anh hùng.
Vỗ cánh theo Cha về miền suôi
Vỗ cánh bay theo Mẹ lên núi
Những cánh chim bay từ Mê linh
Bát ngát trời Phù Ðổng oai linh
Những cánh chim khơi động Hoa Lư
Những cánh chim Lê, Lý, Trần xưa
Lặng nghe đây con chim Hùng đây con chim Việt
Hỡi những cánh chim mở hội Diên Hồng
Tới đây tôi hoàn toàn bị tràn ngập bởi hàng ngàn hình ảnh. Không còn là những hình ảnh tôi đã
từng bắt gặp hàng ngày mà là những hình ảnh biểu tượng, mơ màng, huyền diệu đã đan kết lại
thành những tế bào trong tôi từ những ngày thơ ấu với tiếng ru của mẹ, tiếng giảng của thầy và
những câu chuyện cổ bên ngọn đèn dầu do cha kể vào những đêm tĩnh mịch.
Tôi đã nín thở, ru mình vào trong một không gian không còn biên giới, không còn bên này bên kia
chiến tuyến, không còn dưới đất hay trên trời, không còn dĩ vãng hay hiện tại, cũng không còn hiện
tại hay tương lai.
Xe đã đậu bên cổng nhà lúc nào không hay. Tôi tắt máy, ngồi lặng trong bóng tối thật lâu. Ðêm đã
khuya, sương lạnh trở vào '' cõi tôi '' thực tại. Trong căn nhà nhỏ bé, nơi tôi đang sinh sống, nhiều
giờ sau đó tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Những ảnh tượng Bầy Chim Bỏ Xứ rồi Bầy Chim Hồi
Xứ vẫn tiếp tục ám ảnh tâm hồn tôi, như một cuốn phim tuyệt vời và âm thanh vĩ đại. Bầy Chim Bỏ
Xứ vang lên tràn ngập '' cõi riêng '' trong đêm đen cô tịch. Cuối cùng, tôi đã chìm vào giấc ngủ với :
Ta và chim khâu vá đời sau
Chim và ta âu yếm gọi nhau...
Phạm Duy, anh là Việt Nam trọn vẹn. Nhạc anh là trọn vẹn hình hài xương máu Việt, là trọn vẹn
tâm thức lẫn ước mơ của người nông phu mình đông da sắt, của cô lái đò giặt yếm bên sông, của
người lao động ốm yếu hom hen nơi thành phố, của người lính cụt chân và bây giờ là của đàn chim
bỏ xứ. Xin cám ơn anh Phạm Duy đã trọn đời thay chúng tôi '' khóc cười theo mệnh nước ''.
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Tôi thoáng nghĩ Phạm Duy với tuổi bẩy mươi vẫn còn ở đâu đây gần chúng ta nên chúng ta chưa lo
mất anh. Nếu ngày nào anh nằm xuống, có lẽ lúc dó ta mới thấy được thiếu anh, ta sẽ trống vắng,
mất mát đến mức nào.
Tôi thấy không cần chúc anh thượng thọ. '' Hình hài '' anh theo luật trời sẽ có ngày nằm xuống.
Nhưng nhạc của anh sẽ '' nguyên vẹn '' sống mãi trong lòng người dân Việt của trước đây, bây giờ
hay trong lòng của những thế hệ về sau.
Kiều Chinh
Studio City, Thu 90

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

Trần Dạ Từ

Bầy Chim Bỏ Xứ
Tái Sanh từ Xác Tro của Chính Mình

Chim quyên, loài chim của tình yêu chung thủy, thổ máu tươi, một đêm chim chết. Chim phượng,
loài chim của phẩm giá cao quý, xù lông dưới mưa Ðông và khi tuyết rơi tung, chim chết trên sông.
Chim hoàng khuyên, loài chim của tiếng hót cao đẹp và cái đẹp, khi bỏ xứ đi xa, không còn ai nghe
hót nữa thì chim khổ đau, cấu cổ chết không hay.
Con chim Việt mang tên Phạm Duy, 15 năm bỏ xứ, như chim lạc tổ, như ma lạc mồ, trước cái chết
tức tưởi của tình yêu, phẩm giá và cái đẹp, tự hỏi :
Ta đứng đâu đây, đàn mốc trên tay
Nghe đất lung lay, đàn đứt tung dây
Bằng cách nào, với chừng đó chết chóc, tiếng hát của bầy chim bỏ xứ, sau cùng, lại vẫn họp thành
một tổ khúc bất tử ?
L'oiseau renait de ses cendres = chim quyên tái sinh trên xác tro của mình. Phạm Duy trả lời vậy,
khi viết lời giới thiệu cho tổ khúc của mình, mùa Hạ 1985.
Tái sinh. Ngon ơ mà trúng phóc.
Nghe Phạm Duy trong Bầy Chim Bỏ Xứ, tôi nhớ một người : cố văn sĩ Nguyễn Ðức Quỳnh tại
Saigon 1959.
Ông Quỳnh hỏi :
-- Từ, nhạc Phạm Duy, đố cậu đoán tớ thích bài nào ?
Ðáp mò :
-- Chắc bài LỮ HÀNH.
-- Chỉ mới gần đúng. LỮ HÀNH là bài thứ nhì. VIỄN DU mới là bài thích nhất.
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Nhà văn họ Nguyễn, với Phạm Duy, như Bá Nha Tử Kỳ. Giữa hàng trăm giai điệu lả lướt của Phạm
Duy, khi chọn hai khúc hát cùng đề tài ra đi, cùng âm thể do trưởng không biến cung hoa mỹ, phải
chăng ông Quỳnh đã phần nào cảm thấy đây chính là con đường bạn ông sẽ còn phải tiếp tục,
trong cô đơn, khổ ải, khi ông không còn nữa.
LỮ HÀNH là nhịp đi giữa hai bờ tử sinh :
Người đi trong dương gian
Nhịp xe uốn vòng tử sinh
Bánh xe tang ngoại ô
Chiếc nôi trong vườn hoa...
Cái chết, sự sống ở chung một nhịp bước, Phạm Duy đã chiêm nghiệm điều này từ lâu. Sự tái sinh
từ chết chóc của Bầy Chim Bỏ Xứ, với ông, đâu có gì bất ngờ. Vậy mà phải mất tới mười lăm năm
luôn luôn moi tập bản thảo đã úa vàng ra để tìm cách sửa đổi và hoàn tất nó. Tôi khổ sở vô cùng,
Phạm Duy thú thật vậy. Hoá ra chiêm nghiệm không mỏi mệt về sự chết để từ đó sáng tạo ra sự
sống, như Boris Pasternak từng viết, là một chuyện. Tự bước qua cái chết của chính tâm hồn mình,
chính đất nước mình, để tái sinh trên xác tro của chính mình, lại là chuyện khác.
Bài VIỄN DU mà cố văn sĩ Nguyễn Ðức Quỳnh yêu thích hơn cả bài LỮ HÀNH, cũng chung một đề
tài : ra đi. Cả hai đều là những ca khúc Phạm Duy đã viết trong những năm 50, nhưng lời ca và
bước đi giai điệu ở cung trưởng của bài sau hình như tươi tắn, khinh khoái hơn :
Ra khơi biết mặt trùng dương
Biết trời mênh mông
Biết đời viển vông
Biết ta hãi hùng...
Chuyến viễn du thời thập niên 50, khi nước mắt mới có một nửa, nhìn lại, vẫn còn thấy :
Có những núi mờ, đứng mãi ngóng chờ
Chờ người về đầu non trắng xóa...
Bầy Chim Bỏ Xứ, hai mươi năm sau ra đi trong giông bão. Con chích choè bị ném đá lộn cổ. Con
chào mào sứt trán trụi lông vì dao chém. Tất cả, chúc đầu vào biển sóng, chìm vào đêm sâu. Chỉ
còn con hoàng khuyên không ngưng hát chiêm bao trước khi cấu cố chết. Mười năm khổ sở với tập
bản thảo úa vàng. Xác chết chim khuyên, chim phượng, hoàng khuyên... đông giá trong góc hồn.
Bằng cách nào, bầy chim bỏ xứ tan tác, chết chóc ấy tái sinh và cất cánh thành bầy chim hồi xứ cho
mùa Xuân đang tới ? Mời nghe Phạm Duy, như chúng tôi.
Tái sinh từ xác tro của chính mình
Ðầu tháng tư 1975, khi hai anh em ngồi lê la trên nần ngôi nhà cũ của Phạm Duy ở ngõ Chu Mạnh
Trinh, Phú Nhuận, tôi đã nghe ông hát câu thơ chim quyên từ độ bỏ thôn Ðoài. Hai anh em, mười
mấy năm, kẻ tù đầy, người trôi dạt. Câu hát nghe ngày nào, với nhạc đề đơn giản ở do trưởng, tôi
hiểu sẽ không lúc nào chịu buông tha người đã hát lên nó.
Với hồi ký Phạm Duy thời Cách Mạng Kháng Chiến, năm 1989, khi hai anh em chưa gặp nhau, tôi
đã đọc và viết Phạm Duy Vẫn Ở Thôn Ðoài. Câu hát ngày nào từ quê nhà, đã được Phạm Duy tiếp
tục. Bầy Chim Bỏ Xứ mười lăm năm tròn, đang vỗ cánh hồi xứ. Hai anh em gặp nhau. Bây giờ
nghe lại Bầy Chim Bỏ Xứ, tôi gặp thêm Phạm Duy một lần nữa : Phạm Duy bẩy mươi, Phạm Duy
tám mươi, Phạm Duy trăm tuổi, Phạm Duy nghìn tuổi. Không hề gì, ở thôn Ðoài quê cũ, mọi đôi lứa
tình nhân tương lai sẽ còn gặp Phạm Duy, như tối hôm nay. Ông ta đã biết cách tái sinh. Ông ta sẽ
còn tái sinh mãi, trong tiếng chim hót khổ đau hay hoan lạc.
Tái sinh từ xác tro của chính mình
Nói nghe ngon ơ. Làm không phải dễ. Tâm hồn chúng ta, đất nước chúng ta, biết bao nhiêu cái xác
khô cứng vẫn nằm chình ình đó, chưa hề được dọn dẹp. Hãy lôi mớ xác chết khô cứng ấy ra. Ðốt
chúng thành tro. Tâm hồn và đất nước hóa sinh từ xác tro oan nghiệt của chính mình. Bầy Chim
Bỏ Xứ lên tiếng nhắc chúng ta điều ấy.
Tái sinh từ xác tro của chính mình
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Nguyễn Ðức Quỳnh mất trước 1975 ở quê nhà. Ông đang lắng nghe và chờ gặp bạn cũ. Vũ Hoàng
Chương, Nguyễn Mạnh Côn, Hồ Hữu Tường, Hiếu Chân, và biết bao cánh chim khác, từ sau 75,
chết trong tù đầy, trên rừng, dưới biển. Họ cũng đang lắng nghe và chờ gặp. Tất cả những con
chim đã chết vì tự do, phẩm giá và cái đẹp, đều tái sinh và vỗ cánh trong tổ khúc này.
Trần Dạ Từ
El Toro, 19-08-90
ngày tưởng nhớ
cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Trần Văn Ân

Liệu Có Mùa Xuân Dân Tộc
Khi Bầy Chim Hồi Xứ ?

Giữa lúc mà cả người Việt cộng sản va không cộng sản, cả người Việt trong nước lẫn cả người Việt
ngoài nước vẫn còn đang hoài nghi, lúng túng trong cuộc chuyển mình sinh tử trăm năm của đất
nước thì người nhạc sĩ già Phạm Duy tung ra bản trường ca Bầy Chim Bỏ Xứ, trang trọng như một
lời tỏ tình vĩnh biệt với quê hương và nghiêm trọng như một lời trăn trối cho những người dân Việt
còn sống sót sau nhiều chục năm chinh chiến, hận thù.
Bầy Chim Bỏ Xứ mặc dù ra đời vào đúng thập niên cuối cùng của thế kỷ Việt Nam thứ 20 đầy
chinh chiến nhưng trong tiến trình sáng tác của Bầy Chim Bỏ Xứ thì cái xót xa khắc khoải về thân
phận quê hương đã trải dài trong sự nghiệp Phạm Duy hầu như trọn đời và sự thai nghén cả tứ và
nhạc trong Bầy Chim Bỏ Xứ đã ươm mầm trong suốt 15 năm dài dặc (1975-1990). Một công trình
sáng tác kỹ lưỡng như vậy vào lúc tác giả thượng thọ 70 tuổi, chắc chắn phải là một cao điểm khác
trong sự nghiệp Phạm Duy, một cung hiến quý báu khác của người nhạc sĩ cho dân tộc.
Câu chuyện Bầy Chim Bỏ Xứ như sau :
Một buổi trời sa đất lở trên đất Việt. Một đám chim dữ tợn chiếm cứ toàn vùng trời Việt. Cả bầy
chim hiền kinh hoàng, xao xác lìa bỏ quê hương, bỏ trốn ra những vùng trời xa lạ. Trên đường bỏ
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nước, có con chim mệt rũ, buông cánh gục xuống biển sâu, có con sầu não tự cấu cổ chết, có con
lạnh cóng mất tiêu giọng hót ngọt ngào. May thay, có một ngày trời yên biện lắng, én nhạc bay đầy
bỗng báo tin vui mùa xuân trở lại. Cùng với chim thiêng như chim Hồng, chim Lạc, bầy chim hiền rủ
nhau hồi xứ, góp công xây dựng lại Mùa Xuân DânTộc, mời đám chim hung tợn ra giữ biên cương.
Trường ca Bầy Chim Bỏ Xứ được Phạm Duy khởi đầu thai nghén từ 1975, sửa đi sửa lại nhiều lần
cho tới 1985 mới tạm hoàn tất. Sở dĩ mới tạm hoàn tất vì cái nút mấu chốt cuối cùng của bản
trường ca chưa gỡ ra một cách nhẹ nhàng ổn thỏa. Ðó là cái khúc mắc trong cấu trúc của câu
chuyện : '' Làm sao cho đàn chim hiền hồi xứ xây dựng lại mùa xuân dân tộc trong khi đám chim dữ
vẫn còn nắm giữ vùng trời Việt ? ''
Trong những lần gặp gỡ Phạm Duy vào lúc tác giả tu chỉnh nắn nót lần chót tổ khúc này (Phạm Duy
gọi Bầy Chim Bỏ Xứ là tổ khúc) tôi có gợi ý về hai hình thức kết cấu. Một là lấy linh thiêng giải
quyết việc trần, tỉ dụ như một Phù Ðổng hiện về dẹp tan đám ác điểu hay một cơn bão tố làm rụng
hết cánh chim quạ, chim cú, chim kên. Hai là có trận thư hùng khốc liệt, máu đổ thịt rơi rồi đàn chim
hiền toàn thắng, đám chim dữ bỏ chạy.
Câu chuyện bàn qua rồi bỏ đó cả năm. Riêng trong thâm tâm, tôi thấy kết cấu như vậy vẫn không
ổn vì cả hai lối giải này đều trái với sự thực và sẽ không bao giỡ xẩy ra. Lối giải thứ nhất dựa vào
linh thiêng chỉ là một cách trốn chạy thực tế, yếu nhược, tiêu cực, không phù hợp với bản chất năng
động của cho người Việt. Lối giải thứ hai viển vông vì Bầy Chim Bỏ Xứ vừa hiền, vừa lang thang
xao xác bốn phương trời, làm sao mà họp đàn lại được để đánh đuổi lũ chim dữ ?
Thế rồi vào năm 1987m cuốn sách Ngàn Lời Ca của Phạm Duy ra đời, trong Phạm Duy cho in lại
toàn bộ lời ca của các bản nhạc mà ông đã soạn trong suốt bốn chục năm. Tôi tìm đọc lời của Bầy
Chim Bỏ Xứ, đặc biệt chú ý tới các khúc kết cấu của bản trường ca.
Khúc 14 và 15 (trang 356-357) ghi như sau :
Lặng nghe đây con chim Hùng, đây con chim Việt
Hỡi những cánh chim huyền sử mơ màng
Những cánh chim trên Bạch Ðằng Giang
Những cánh chim vui cảnh Tao Ðàn
Lướt gió bay qua miền Chi Lăng
Hót líu lo trên đồi Yên Thế
Những cánh chim kêu gọi đàn con
Chắp cánh bay trở về quê hương
Những cánh chim kết đoàn bên nhau
Quyết đấu tranh cho nước Việt yêu
Bầy chim hồi xứ
Trời mây đón đưa chim
Diều, kên, quạ, cú
Ðuổi lui sống trong đêm...
Như vậy là Phạm Duy đã dựa vào linh thiêng (chim Hồng, chim Lạc) kêu gọi bầy chim hiền kết đoàn
bên nhau, quyết đấu thanh, đuổi chim dữ lui vào đêm.
Ba năm trôi qua cho tới giữa năm 1990. Trong một buổi họp mặt tại nhà Phạm Duy, có Thái Thanh,
Thụy Khuê (Paris), Bùi Duy Tâm, Ðào Mộng Nam, Vũ Anh người ca sĩ trong băng nhạc Bầy Chim
Bỏ Xứ và tôi, Phạm Duy khoe đã thu xong phần nhạc của bản trường ca và mời Vũ Anh hát thử
toàn bản nhạc.
Tôi lại đặc biệt chú ý tới đoạn bầy chim hồi xứ. Tôi ngạc nhiên và thích thú khi nhận ra Phạm Duy
đã đổi hẳn lời của đoạn này như sau :
Những cánh chim trên Bạch Ðằng Giang
Những cánh chim vui cảnh Tao Ðàn
Lướt gió bay qua miền Chi Lăng
Hót líu lo trên đồi Yên Thế
Những cánh chim nối lòng nhân dân
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Khiến ó, ưng và diều hung hăng
Muốn đắp xây uy quyền độc tôn
Ðã thấy bơ vơ giữa loài chim...
..............
Vì hung tợn quá
Và không biết yêu thương
Diều hâu bạo dữ
Mời đi giữ biên cương
Cho cánh chim ngoan
Xây đắp quê hương
Câu hót hân hoan
Cho mãi xuân sang...
Trong đoạn kế tiếp, Phạm Duy ghi thêm :
Chim đi rồi một buổi chim về
Cho Tình Yêu nở khắp miền quê
Vì đã không làm nên mùa Xuân thắm
Thì một ngày chim dữ cũng lui chân
Ðể thấy giang sơn là không riêng rẽ
Của lũ chim nào, là chốn vui chung...
Như vậy là sau gần ba năm suy tư (từ 1987 tới 1990), Phạm Duy đã giải quyết được cái vấn nạn
cho dân tộc và tìm ra lối thoát cho bầy chim bỏ xứ có khứ, có hồi. Phải nói đây là một phút sáng
kiến xuất thần của người nghệ sĩ, đây là Phạm Duy tìm lại được Phạm Duy, một Phạm Duy tràn
đầy tình thương dân tộc, bao giờ cũng trung hậu với chính mình và với đất nước.
Chẳng phải bây giờ 1990, Phạm Duy mới nói lên tình thương dân tộc. Với non một ngàn bài ca
trong đó có ba bản trường ca (gồm trên dưới 50 ca khúc), nhạc Phạm Duy đã trải dài tình thương
dân tộc trên dòng lịch sử suốt nửa thế kỷ từ những năm kháng chiến tới những thập niên đất nước
phân ly chinh chiến hai miền, rồi tới những năm nhọc nhằn cho cả triệu người bỏ nước ra đi lạc
lõng và cả chục người ở lại lạc loài. Tình ca quê hương của Phạm Duy đã gắn bó vào đất nước
như âm hưởng của hồn thiêng sông núi như tiến g khóc tiếng cười, tiếng gào thét của toàn dân và
bây giờ là tiếng nói trong mơ của người di tản, tiếng hót ngượng ngùng của bầy chim biệt xứ.
Từ 1953, cách đây đúng 37 năm, bản Tình Ca (quê hương) đã vọng lên những lời hát êm đềm đầy
tình tự dân tộc :
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời...
..............
Tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh...
..............
Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu...
Một năm sau, khi đất nước phân ly, trường ca Con Ðường Cái Quan vẫn là bản tình ca quê hương
trải dài từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mâu, từ mối tình dã sử với Nàng Tô Thị (miền Bắc) tới mối tình
lịch sử của Công Chúa Huyền Trân (miền Trung) tới sự kết duyên Nam Bắc một nhà của lữ khách
lương dân (miền Nam).
Mười năm sau, 1964, chiến tranh Nam Bắc bắt đầu phát khởi. Trường ca Mẹ Việt Nam là một
thông điệp tình thương dân tộc vĩ đại như biển Thái Bình, cao ngút như núi mẹ Trường Sơn, phì
nhiêu như dòng sông mẹ Hồng Hà. Nhưng mẹ, không khỏi đau lòng khi thấy đàn con sông tranh
chấp đảo điên :
Sông đỏ như máu tranh đấu sông nâu
Sông vàng xanh yếu kêu cứu sông giầu
Sông nhuộm vàng mau chia nhau uốn khúc khoe mầu
Sông rồng lôi kéo lũ rắn đi cắn sông đào
Khoan hời hò khoan
Sông tìm vẻ vang cho nên quên lời Mẹ khuyên
Khoan hời hò khoan
Không tìm tình thương cho nên không đường về tim...
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Ðau sót hơn nữa là đất Mẹ bị phân đôi :
Nước ân tình đổi thành ra nước căm hờn...
...............
Chia anh em vì quên tiếng gia đình
Chia tay chân và cắt đứt ngang mình
Chia thân hình yêu đương
Cắt da thịt chia xương...
Mẹ Việt Nam (1964)
Kể tữ sau 1964, đất nước sa lầy trong một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn Nam Bắc càng
ngày càng tàn khốc. Người lính Bắc cầm súng Nga, người lính Nam cầm súng Mỹ tiếp tục bắn giết
nhau để cùng gìn giữ một mảnh đất mang tên Việt Nam.
Những lời kêu gọi tình thương dân tộc nhẹ nhàng kín đáo không còn phù hợp nữa. Phạm Duy trung
thành với sứ mạng khóc cười theo mệnh nước vẫn tiếp tục kêu gọi tình thương dân tộc, nhưng lời
kêu gọi lúc này trực tiếp hơn, mạnh mẽ, cứng rắn hơn.
1965, mười bản Tâm Ca ra đời. Ðề tài tuy khác nhau nhưng chung quy vẫn chỉ là tiếng nói từ con
tim phát ra, vừa khóc cho thân phận đất nước chiến tranh (Tôi Ưóc Mơ, Giọt Mưa Trên Lá, Ngồi
Gần Nhau...) vừa kêu gọi yêu thương dân tộc (Ðể Lại Cho Em, Tiếng Hát To...) :
Tôi sẽ hát to hơn súng nổ bên bờ ruộng già
..................
Tôi sẽ hát to hơn những kẻ khơi ngọn lửa thù
..................
Toàn dân tôi ca khúc yêu đời
Một ngày tan chinh chiến thật rồi
..................
Lời tôi cao như tiếng ngọn diều
Lời tôi sâu như tiếng tình yêu...
Tiếng Hát To
Hay là :

Ðể lại cho em một nước phân lìa
Ðể lại cho em một giống nòi chia
Hận thù nhân danh chủ nghĩa
Bạo tàn vênh vang bề thế
..................
Nhưng em thương anh, thương anh cho súng phải thở dài
..................
Nhưng em thương anh, thương anh em đón nhận gia tài...
Ðể Lại Cho Em

Tới những năm 67-68, đặc biệt sau vụ tổng công kích Tết Mậu Thân, chiến tranh tàn khốc đến độ
người dân bên này và bên kia chiến tuyến không còn rung động trước xác chết. Tiếng nói con tim
của Tâm Ca không còn đủ lực vang vọng nữa. Giữa làn bom đạn của đôi bên, giữa những xác chết
ngổn ngang từ ngày này qua ngày khác, tình thương dân tộc hầu như hoàn toàn tiêu tan trong con
người Việt Nam. Nhạc Phạm Duy như gào thét trong tuyệt vọng :
Tôi không phải là cỏ cây
Tôi không phải là gỗ đá
Nên tôi khóc Việt Nam tôi
Ròng rã ba đời không biết vui
............
Tôi không thể nào im tiếng
Nên tôi thét vào thinh không
Lời nói hãi hùng hơn tiếng bom
Tôi Không Phải Là Gỗ Ðá
Trong những bản nhạc Chuyện Hai Người Lính, Nhân Danh, Bi Hài Kich, Ði Vào Quê Hương... đã
đồng loạt nổ tung cái căm phẫn của con người Việt Nam trước cảnh chinh chiến khốc liệt giữa hai
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miền và trước cảnh tình thương dân tộc tan biến :
Có hai người lính ở chung một làng
Cùng yêu Tổ Quốc Việt Nam
..................
Có hai người lính nằm trên ruộng đồng
Cùng ôm khẩu súng chờ mong
Có hai người lính, một sớm mai hồng
Giết nhau vì nước Việt Nam...
Chuyện Hai Người Lính (1968)
Năm 1978. Mười năm sau thảm kịch Tết Mậu Thân và ba năm sau ngày bỏ nước ra đi, hoà bình tuy
đã trở về trên quê hương nhưng đất nước vẫn tiếp tục điêu linh, hàng trăm ngàn quân cán miền
Nam bị tù đầy, hận thù vẫn ngút đầy cả lòng người thua lẫn kẻ thắng. Tình thương dân tộc vẫn là
một giấc mơ không bao giờ tới. Từ THỊ TRẤN GIỮA ÐÀNG (Midway City) của nước Mỹ lạc loài,
Phạm Duy đã quay về cầu xin cả Chúa, cả Phật, cả tiên tổ của nòi Việt :
Phật cho em bàn tay măng búp
Xoa cõi đời chan chứa đau buồn
..................
Người van lơn, lạy ơn Thiên Chúa
Ban cho người Bác Ái, Khiêm Nhường
..................
Mẹ cho ta ngàn năm sử sách
Nước non mình bao lúc nguy nàn
Bàn tay ta, cùng giơ tay nắm
Thương nhau nhiều nên có Việt Nam...
Tình Nhân Loại Nghĩa Ðồng Bào (1978)
Gần đây nhất, nghĩa là năm 1988, tập Hát Cho Năm 2000 ra đời vào lúc Phạm Duy đã 68 tuổi, đó là
một lời thở than và cũng là một lời dặn dò cho thế hệ mai sau. Người nghệ sĩ già đã sống cả nửa
thế kỷ hận thù bây giờ chỉ còn hi vọng sẽ tìm được tình thương trong thế kỷ mai hậu :
Ngày xưa đó, chia tay vội vã
Trăm năm rộn rã, say sưa một mùa
Nào ngờ đâu, trong cuộc được thua
Trăm năm vật vã, trăm năm hận thù
.............
Một nửa đời sau, tưởng là châu báu
Nhưng xương máu nhiều, bao vây sớm chiều
Còn gì đâu cho một tình yêu
.............
Hẹn nhau sẽ nâng niu ngày tới
Năm 2000 với trăm năm (yêu thương) thật dài
Hẹn Em Năm 2000 (1988)
Loạt bài Hát Cho Năm 2000 được viết ra vào lúc tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ đã hoàn tất và giải được
cái vấn nạn làm sao dựng được mùa Xuân dân tộc giữa bầy chim. Với tổ khúc này, giấc mơ của
Phạm Duy và có lẽ cũng là giấc mơ của người dân Việt, là cả bầy chim dữ và bầy chim hiền biết rũ
được tất cả để quay về với cội nguồn dân tộc :
Cất tiếng vang lừng trong gió mới
Trong tình nồng nhiệt lũ chim ơi
Giữ nước, cao giọng con quốc quốc
Canh nhà, rền rĩ tiếng gia gia...
Khúc 18 - Bầy Chim Bỏ Xứ
Lịch sử dân tộc vừa trải qua một giai đoạn vừa kinh hoàng, vừa vĩ đại. Gần một triệu người bỏ
nước ra đi. Hàng trăm ngàn người vượt biên chết trên biển cả. Phải chờ tới mười lăm năm sau mới
xuất hiện một tác phẩm nói lên được cái kinh hoàng, cái vĩ đại của cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử
Việt Nam.
Phạm Duy sẽ không còn ở lâu với chúng ta. Chắc Bầy Chim Bỏ Xứ là tác phẩm cuối cùng của

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

ông. Rõ ràng đó là một lời trăn trối, một di chúc, một thông điệp thủy chung như nhất, đã nhắc đi
nhắc lại qua nhiều năm tháng... gửi cho người dân lành nhỏ bé như một tiếng than van, gửi cho các
lãnh tụ gần xa như một lời cáo giác, gửi cho tuổi trẻ trong và ngoài nước như một nhắn gọi cuối
cùng.
Thông điệp Phạm Duy thật giản dị, thật rõ ràng, xuất phát từ cái tâm thành của người nghệ sĩ chứ
không phải từ cái trí lệch lạc của người làm chính trị. Thông điệp đó là : '' Chỉ có tình thương tổ quốc
mới cứu được Việt Nam. Chỉ có sự đồng tâm dân tộc mới mang lại cơm no áo ấm cho muôn
người... ''
Hôm nay, ngày 5-10-1990, ngày lễ thượng thọ thất tuần của Phạm Duy, tôi muốn chúc thọ anh các
điều anh mong ước : thứ nhất, khi mùa Xuân dân tộc dựng lại trên quê hương, cùng với bầy chim
hồi xứ, anh sẽ đi chân đất về làng, thăm lại những nẻo đường anh đã đi qua trong thời trai trẻ.
Và khi tuổi trời đã tới, anh sẽ được bình yên nằm trong lòng đất mẹ mà trọn đời anh đã thờ phụng
tôn vinh. Trong mộ phần, anh sẽ thanh thản nằm nghe toàn dân vang ca bản quốc hồn ca muôn đời
đã có :
Việt Nam, Việt Nam, nghe tự vào đời
Việt Nam, hai câu nói
Bên vành nôi: Việt Nam, nước tôi
..........
Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
..........
Tình Yêu đây là khí giới
Tình Thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam ! Việt Nam !
Việt Nam muôn đời !
Trần Văn Ân
Cựu Kim Sơn, mùa Thu 90

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Nguyễn Hiền

Phạm Duy với Bầy Chim Bỏ Xứ

Con đường đi của âm nhạc Việt Nam cho đến năm nay 1990 kể như đã được 55 năm, nếu lấy cái
mốc khởi hành từ 1935 với sự xuất hiện lần đầu tiên của những ca khúc do các nhà soạn nhạc Việt
Nam sáng tác. Trong lớp người đi tiên phong ấy có Nguyễn Xuân Khoát, Thẩm Oánh, Dương Thiệu
Tước, Lê Yên, Dzoãn Mẫn, Hoàng Quý, Ðặng Thế Phong, được xem như những nhà soạn nhạc có
công đầu trong việc sáng tác nhạc Việt Nam.
Nhưng thời kỳ đáng kể nhất, đánh dấu sự vươn mình mạnh mẽ của âm nhạc nước nhà, phải kể từ
những năm thập niên 40 của thế kỷ, ăn nhịp với những biến chuyển dồn dập trên đất nước. Vận hội
giành lại nền độc lập với cuộc kháng chiến của toàn dân đã là chất men kỳ diệu thúc đẩy ý hướng
sáng tác của lớp người soạn nhạc thế hệ 1945, trong đó có sự đóng góp của Phạm Duy như một
khuôn mặt nổi bật nhất.
Thật vậy, từ hơn nửa thế kỷ ấy, Phạm Duy đã là người nhạc sĩ của những biến cố lớn trong lịch sử.
''Con Ðường Vui'', hợp soạn với Lê Vy, ''Về Ðồng Quê'', ''Quê Nghèo'', ''Mùa Ðông Binh Sĩ'', ''Bà Mẹ
Gio Linh''... Một thời xuất hiện trong mùa khói lửa chiến chinh như những tiếng hát quen thuộc của
mọi người thanh niên Việt. Bởi Phạm Duy đã là người có công lao đầu tiên trong lịch sử âm nhạc,
đem những làn điệu dân ca vào trong sáng tác của mình, khiến người nghe cảm nhận thấy gần gũi
với họ, như chính tiếng lòng của đa số người dân Việt thầm lặng được sinh ra và lớn lên trên giải
đất quê hương thân thương. Những làn điệu mà mọi người đều rung động như nghe tiếng ru mẹ
hiền từ khi mới nằm nôi.
Trong những bài hát Phạm Duy, hình tượng của ''Ðàn Chim Việt'' luôn luôn được ông nhắc nhở như
một ám ảnh trong đầu đời sáng tác. Hình ảnh một loài chim ấy tượng trưng cho dòng giống dân tộc
Việt còn được ông ghi lại trong nhiều ca khúc sau đó như ''Chim lồng'', một kiếp chim bị tước đoạt
hết mọi sự tự do mỗi khi hoài vọng về những khung trời bao la, bát ngát của thuở nào còn vỗ cánh
bay cao - hoặc trong một huyền sử ca, của một loài chim mang tên ''Quốc'' với tiếng kêu khắc khoải
nhắn nhủ trở về nguồn cội. Còn nữa, còn nhiều lần con chim Việt ấy lại bàn bạc thể hiện trong
những ca khúc miền Thượng khi vào những năm thập niên 60 ông đi sâu vào âm nhạc Cao nguyên
để ghi lại những nét nhạc đơn sơ, mộc mạc của các sắc tộc anh em. Giờ đây, Phạm Duy vừa hoàn
thành xong tổ khúc ''Bầy Chim Bỏ Xứ'', một công trình sáng tác gồm nhiều ca khúc do ông khởi
soạn từ năm 1975, khi ông cùng làn sóng người Việt phải dời bỏ đi ra hải ngoại vì vận nước nổi trôi.
Ðây là một thể loại sáng tác rất thích hợp với những đề tài mang một tầm vóc lớn, quy tụ nhiều tiểu
khúc liên kết với nhau. Nhưng riêng tôi vẫn thích nó mang tên liên khúc, vì có lẽ diễn đạt được đầy
đủ ý nghĩa nguyên thủy của một suite hơn là tổ khúc. Cũng không phải lần đầu Phạm Duy viết về
thể loại này, vì ngay từ thập niên 60, ông đã soạn bản trường ca ''Con Ðường Cái Quan'', đánh dấu
một suy tư khắc khoải của người dân Việt khi đất nước bị chia cắt đôi miền. Biến cố lịch sử 1954 đã
khiến ông phải viết bản trường ca ấy như một nhắc nhở đến công lao mở mang bờ cõi của người
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xưa để hoàn thành cuộc Nam tiến vĩ đại trong lịch sử, mà giờ đây tất cả mọi người dân Việt phải
gìn giữ như một gia tài quý báu của dân tộc. Rồi đến trường ca ''Mẹ Việt Nam'' viết xong năm 1964
khi chiến trường miền Nam nước Việt bước vào giai đoạn khốc liệt, đã mang một thông điệp nhắn
nhủ mọi tham vọng đang xâu xé trên quê hương hãy nghĩ đến mẹ Việt Nam đang đau khổ trước
cảnh hoang tàn, chết chóc, thê lương và chia cách. Bản trường ca ấy ra đời cũng đúng vào lúc
miền Nam ban hành chính sách chiêu hồi mở rộng vòng tay đón nhận những cánh chim lạc loài
mau trở về trong lòng dân tộc. Kẻ viết những dòng này đã cùng Phạm Duy và Trần Dạ Từ có mặt
trong chuyến đi công tác Bến Hải để có dịp phổ biến trong đêm 20 tháng 7 tại địa đầu giới tuyến.
Sau mười mấy năm xa cách, gặp lại Phạm Duy tại hải ngoại tay bắt, mặt mừng kể lại cho nhau kẻ
còn, người mất, bao đổi thay đến với thân phận con người nhược tiểu bị vùi dập trước cơn lốc phũ
phàng thời đại. Dù ở chân trời nào cũng vậy, thân phận người nghệ sĩ muôn đời vẫn chỉ là kiếp bèo
bọt của con tằm nhả tơ. Phạm Duy vẫn có phong độ như ngày nào, chả có gì thay đổi, vẫn niềm
say mê kỳ lạ cho dù ông đang vào tuổi ''Bóng xế đầu non''. NGƯỜI HÁT RONG, danh từ ông tự
gán cho mình một cách khiêm tốn, khiến tôi liên tưởng đến một Béranger, người nhạc sĩ soạn ca
khúc thời cách mạng Pháp, cũng chỉ là kẻ hát rong như ông, vậy mà tên tuổi đã đi vào lịch sử văn
học.
Với ánh sáng bắt đầu le lói ở cuối đường hầm, dòng lịch sử đang bước vào một giai đoạn mới
người Việt đều tràn trề hy vọng ở ngày mai dân tộc, Phạm Duy hoàn thành liên khúc ''Bầy Chim Bỏ
Xứ''. Một thông điệp khác báo tin đàn chim Việt sắp tung cánh tìm về tổ ấm sau những năm tháng
tan tác bốn phương trời. Vẫn những nét nhạc, những âm hưởng quê hương tha thiết mời gọi, có
khác chăng lần này tiếng chim mang sắc thái hiền hòa, nhân ái giữa đồng loại và cũng ngẫu nhiên
có tiếng hát Kim Tước và Vũ Anh, hai loài chim quý cùng cất tiếng gọi đàn.
Nguyễn Hiền

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Thi Vũ

Bỏ Xứ Hay Hồi Xứ
Tổ Khúc Chim là Tiếng Gọi Ðàn

Tranh Thái Tuấn

Nhóm Bắc Ðẩu đã tổ chức hôm 10-11-1990 tại Paris quận 14 cho Phạm Duy đến trình bày Tổ Khúc
Bầy Chim Bỏ Xứ, sáng tác mới nhất của anh.
Ðời rất động. Nhạc bừng sống. Lên sân khấu, Phạm Duy vẫn là một Phạm Duy sống động. Dù năm
nay anh đã bảy mươi tuổi. Nhạc là không gian của hồn, nên người nhạc sĩ không già theo thời gian
chi phối. Nở mãi những chu kỳ xuân bất tận.
Tôi chưa được nhìn thấy anh hát hay ngâm thơ thời Việt Bắc. Nhưng đã nghe và nhìn anh hát ở
quán Anh Vũ tại Huế năm 45-46. Sau này nghe và nhìn anh hát Ngục Ca. Dấy động người nghe
không riêng lời và nhạc, Phạm Duy huy động cả thân người và cử điệu, dồn thúc thính phòng lên
cơn sôi nổi. Những năm xưa, cử điệu ấy bung ra từ hai cánh tay và nhịp gối. Khi giới thiệu Tổ Khúc
Bầy Chim Bỏ Xứ anh nói, ''lẽ ra phải có một giàn nhạc giao hưởng trăm người, và một đoàn vũ
diễn tả muôn chim. Nhưng không có phương tiện ấy, thì hôm nay tôi múa''. Chẳng nói đùa đâu.
Phạm Duy đã múa thật.
Trên sân khấu đèn mờ. Tổ Khúc phát ra từ dĩa hồng tuyến cực âm (Compact Disc). Một nhạc sĩ bảy
mươi tuổi say sưa nhún nhẩy múa theo cánh loài chim. Những cái vung tay hùng mạnh, những nắm
tay thốc gió... nhường lại cho cánh lượn la đà. Thỉnh thoảng, một cử điệu mới chưa từng có từ
trước, anh đưa tay vuốt mặt rồi đỡ cằm theo dáng trầm tư. Già chăng? Vuốt bỏ một đoạn đời nào
chăng? Hay chỉ là cái vén mở chân tâm (Unverborgenheit, dévoilement)? Cái vuốt mặt sự chết cho
sự sống hồi sinh.
Không gian nhạc càng mở, thời gian càng chồn gót. Người Nhạc sĩ chẳng hề già. Cáo Bá Quát
từng sáng tác hai câu thơ thâm thúy. Mới nhất trong dòng thơ mới nhất của nhân loại. Triết học
nhất trong dòng triết học hiện sinh Việt Nam:
Bờ cát dài, bờ cát dài
Ði một bước, lại lùi hai bước.
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Bước là chuyển động của thời gian đo đạc hữu hạn. Bãi cát là không gian, là vũ trụ nở mãi không
cùng. Vô cùng đẩy lùi hữu hạn của thời gian về nơi u tịch không bến hạn. Sự chết của thời gian bị
đẩy lùi từng bước trước hư vô thênh thang như sinh thức.
Nhạc cũng là sinh thức. Như chim là ngôn ngữ của bầu trời. Bầy chim là dòng lịch sử dân Việt. Từ
bầy chim huyền sử Hồng, Lạc, tới vô số chim rừng trên nửa mình đất nước. Không chim, rừng sẽ
ngủ mãi. Không chim, nửa mình kia của đất nước là biển sẽ không còn thấy mặt trời lên mỗi ngày.
Xa xứ, còn lại chi nơi tâm hồn, có lẽ chỉ là một tiếng chim kêu thuở thanh tao thơ ấu. Bởi đó, người
cảm nhận nhân tâm thời đại là Phạm Duy, đã dùng nhạc để gọi về những bầy chim tung tán, những
giống chim muôn màu, và những giọng chim ríu hót.
Bỏ xứ hay Hồi xứ, Tổ Khúc Chim là tiếng gọi đàn. Tiếng trên bao ồn đọng. Thanh như bao nhiễu
âm. Giữa cảnh ấy, Phạm Duy vẫn trầm mình vào lời ru dân tộc, kéo ra dòng nhạc mới. Như người
kéo cây ra lửa. Ðầu cuộc đời sáng tác thời 45, Phạm Duy đã trầm mình vào dân ca cống hiến 50
bài nhạc kháng chiến nổi danh. Rồi từ dân ca, anh bước vào Trường ca. Ðể bây giờ sáng tác Tổ
Khúc, đặt mô hình cho loại Thánh vịnh (cantate), nửa giao hưởng nửa nhạc kịch (opérette).
Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ là ẩn ngữ nói về cuộc ra đi của hai triệu Người Vượt Biển. Sự ra đi của
những con chim hiền, chim quý, chim đẹp. Bay đi bốn phương trời kêu cứu cho loài chim thiêng đất
nước đang bị loài diều hâu, quạ, kên kên cắn xé. Tiếng kêu cứu lắm lúc thảm thương tắt giọng vì
cảnh đời hải ngoại. Biết bao chim đã chết trên đại dương, hay dọc biên giới. Có con buồn thương
cấu cổ chết, như con chim Hoàng Quyên. Có con thổ huyết chết, như con Ðỗ Quyên. Nhưng tất cả
chim chết kia sẽ tái sinh từ xác tro như Phượng Hoàng. Mùa xuân trở lại theo tin nhạn.
Và tin xuân đã tới, mà biến cố Ðông Âu là loài chim én hót bay báo hiệu. Bầy Chim Bỏ Xứ kia, bắt
đầu chuẩn bị hồi xứ. Rắp ranh từ nhạc, rút từ tơ sợi âm thanh nơi tâm hồn Phạm Duy bảy mươi
tuổi. Rắp ranh từ động thủ của một cộng đồng hai triệu. Sự rắp ranh đã khiến đối phương quỵ lụy.
Trong buổi trình diễn, Phạm Duy có nhắc tới một bài ca dao bên nhà về sự quỵ lụy của cộng sản
đối với người Việt hải ngoại:
Khi xưa mang tiếng Việt gian
Bây giờ thoát nạn đổi sang Việt kiều
Việt gian Việt cộng Việt kiều
Ba loại Việt ấy đảng yêu Việt nào?
Việt gian thì tuổi đã cao
Việt cộng ốm yếu xanh xao gầy còm
Việt kiều là gái còn son
Ðảng yêu đảng quý như con trong nhà
Việt kiều về nước thăm nhà
Một là giúp đảng hai là đảng tiêu.
Do đó, Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ đã thành bầy chim hồi xứ. Toàn bộ tổ khúc, chim ẩn ngữ cho
người, nói lên cảnh người từ ngày tang tóc 75, từ tuổi thơ con trẻ đã mất bóng chích chòe. Nhưng
cũng có lúc người được đem ra ẩn ngữ cho chim. Ðó là con chim Thanh không có tên trong sổ hộ
của Rừng. Con chim không chịu hót trước cường quyền. Giấu tiếng, giấu hình, như một bức trường
thành vô thanh ngăn tiếng dữ: Thái Thanh của mười năm cộng sản.
Nhạc là âm thanh chim ríu rít. Những tiếng hót nẩy ra điệu múa. Có lúc tiếng tù và ngân vang. Có
lúc lắng trầm hoảng sợ. Có những đoạn buồn thảm rì rà trên bốn nốt, thể hiện tâm trạng người văn
nghệ sĩ, trí thức bị đày ải, qua cái cấu cổ của con chim Hoàng Khuyên. Nhưng rồi nhạc bỗng xôn
xao én lượn. Ðể chấm dứt với bài Quốc Hồn Ca kéo dài âm thanh chim từ bảy nghìn năm trước về
giữa lòng thời đại hôm nay. Cấu trúc lời rút từ ca dao, đồng dao và cả sấm ký:
Vũ đi rồi Vũ lại về
Giặc đến Bồ Ðề thì giặc lại tan.
Bồ đề không là tên đất, tên cây (Bồ đề bổn vô thụ). Bồ đề là chân lý, là Ðạo theo nghĩa chữ Phạn
của bodhi. Giặc mạnh đến đâu động vào chính nghĩa, động tối Con Ðường lớn của dân tộc là tan
vỡ và thất bại ngay. Vũ đi rồi Vũ lại về. Mỗi chuyến đi đều hàm ý trở về.
Hãy nhìn xem những con chim Hồng, chim Lạc trên trống đồng Ngọc Lũ, Ðông Sơn. Chim bay đi
nhưng không mất. Bay đầy trời trong vòng tròn chung thủy. Bay nghìn đời nơi vô thủy vô chung. Hai
lối bay nói lên hai ý nghĩa: Người Việt không mất gốc, và Người Việt nhất biến nhi vạn hóa trên bốn
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mươi tám quốc gia thế giới.
Cho nên bỏ xứ, cũng là hồi xứ. Tổ khúc là tiếng nhạc giáo đầu cho một cuộc hồi dân vĩ đại. Giữa im
lặng của thanh âm, và địa lý xa cách, đó là tiếng gọi đàn linh diệu. Cần chi ''đưa tác phẩm này lên
thành một cao điểm của văn học nghệ thuật hải ngoại'', như Phạm Duy kêu gọi lúc anh trình bày Tổ
khúc? Ðã là tác phẩm, không cần cao điểm. Mọi tác phẩm là một Tâm điểm.
Thi Vũ

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Lê Kim Ðính

Phạm Duy, Buổi Chiều
và Những Dự Phóng Tiếp Nối

Người ta không phê bình Phạm Duy.
Như người ta không ''phê bình'' một buổi chiều nắng ''đẹp'': người ta tận hưởng cái vẻ ''đẹp'' của nó.
Như Baudelaire, và rồi Xuân Diệu của một thời xa xưa đã viết: ''Có nghĩa gì đâu một buổi
chiều...'' (''Il n'a pas de signification, un de ces soirs...'' - thơ Baudelaire). Phạm Duy cũng không
phải là một huyền thoại, hay một thần tượng từ lâu đã không còn chỗ đứng trên thế gian. Phạm Duy
là một con người thực, đã sống, sống rất thực, và ca hát, ca hát rất say sưa, với chúng ta, giữa
chúng ta, từ buổi rạng đông khi non sông bừng thức dậy, qua gần nửa thế kỷ chiến tranh điêu tàn,
băng hoại từ ngoại vật đến con người, và cho tới nay, giữa đàn chim bỏ xứ, tiếng hát đó vẫn vang
lên, hùng hồn như hình ảnh những chàng trai Siegfried thuở xa xưa, tình tứ nồng nàn như tiếng sáo
thần của những bộ lạc Do Thái, huyền bí như đoàn Việt điểu trong truyện thần kỳ...
Nhìn Phạm Duy đi lại, đứng lên, ngồi xuống, múa may trên sân khấu, lim dim con mắt, đưa tay đánh
nhịp, nghe Phạm Duy nói chuyện, dẫn giải giữa những âm thanh của Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ
được trình diễn trong Buổi Chiều Phạm Duy, một sinh hoạt văn nghệ đa phương tổ chức tại phòng
sinh hoạt Thế Kỷ chiều chủ nhật tháng 10 vừa qua nhân dịp sinh nhật thứ 70 của Phạm Duy, người
ta đã đi lạc vào một thế giới riêng, thế giới của Phạm Duy. Trong thế giới đó, một thế giới không có
sự thánh thiện mà cũng chẳng còn loài rắn độc, một thế giới rất ''người'' theo nghĩa của Pascal, mọi
thẩm định giá trị, mọi phán xét đều ngừng đọng lại.
Mọi phán xét đều đòi hỏi ''một khoảng cách cần thiết'' giữa những người thưởng ngoạn và tác phẩm
trong đó tác phẩm biến thành một ''vật'', một ''khách thể'' để người ta đem ra phân tách, mổ xẻ theo
một số những tiêu chuẩn nhất định.
Những ''khoảng cách'' đó không có trong Buổi Chiều Phạm Duy. Một sinh hoạt văn nghệ nhiều
mặt, một biến cố ''thính thị'' (audio-visual event). Một buổi họp mặt thân hữu với không khí của một
cuộc họp mặt ''du ca''. Một cuộc triển lãm và trình diễn có tính cách ''hồi ức'' (retrospective). Một dịp
mà những đau thương, những tiếc nuối, những ân hận và ghê tởm tất nhiên phải có trong cuộc đời
Phạm Duy - cũng như trong lịch sử cận đại của đàn chim Việt suốt thời gian bảy mươi năm qua và
cho đến ngày nay - đã bị khỏa lấp, bị ''lướt qua'' một cách dễ dàng ''Việc gì mà phải buồn!'' Phạm
Duy nói... vì Buổi Chiều Phạm Duy đồng thời cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật (chậm hai ngày) của
tác giả. Tóm lại là một ngày vui. Nhưng vui nhất cho tác giả cũng như cho người ''thưởng ngoạn'' là
vì đó cũng là dịp để Phạm Duy đem ''trình làng'' tác phẩm Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ, một trường
ca gồm mười tám ca khúc kết hợp lại thành một liên khúc mà Phạm Duy đã mất mười lăm năm để
sáng tác và đem ra trình diễn toàn bộ và liên tục trong gần một tiếng đồng hồ (một cuộc trình diễn
marathon) với phần hòa âm của Duy Cường và của chính tác giả, qua giọng ca của Kim Tước và
Vũ Anh.
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Bởi vậy cho nên ngay từ phút đầu người ta đã không thấy có những khoảng cách giữa tác phẩm và
tác giả cũng như giữa tác phẩm và người thưởng ngoạn, hay đúng hơn là những người tham dự.
Ngay từ những phút đầu của bản trường ca, sau phần giới thiệu và bày tỏ cảm tưởng của đại diện
ban tổ chức và của thân hữu, người ta đã thấy P-D-tác-giả xuất hiện trên sân khấu là một P-D-conngười-trình-diễn (Phạm Duy the entertainer) nhập hồn làm một với tác phẩm. Ngay từ phút đầu khi
khúc nhạc dẫn với những âm hưởng rất ''Wagner'' trổi lên, những khoảng cách, những biên giới còn
lại giữa khán thính giả và tác phẩm đã bị xóa bỏ hoàn toàn, tạo ra một không khí tham dự trực tiếp,
một sức thu hút đã được gắn bó cho tới phút cuối cùng, qua gần một tiếng đồng hồ trình diễn liên
tục, nhờ giọng ca (thu âm) của một Kim Tước còn đầy phong độ và một Vũ Anh mà tài năng đã
được chứng tỏ trong ''Ðêm Nhạc Ðại Hòa Tấu và Hợp Xướng'' của Lê Văn Khoa cách đây ít lâu.
Bởi vậy cho nên người ta không phê bình Phạm Duy, nhất là trong Buổi Chiều Phạm Duy tổ chức
tại Phòng Sinh Hoạt Thế Kỷ chiều chủ nhật vừa qua. Ở đó, người ta chỉ có quyền tham dự.
Trong Buổi Chiều Phạm Duy có nhiều cánh cửa hé mở, cho phép người tham dự được quyền
đóng góp thêm vào một công trình sáng tác đã thành hình.
Trước hết, ta hãy nghe Phạm Duy nói với cử tọa, nói với thân hữu, nói với cả những người bạn cũ
không có mặt như Văn Cao (tác giả bài Quốc ca của Việt Nam cộng sản), và Phạm Duy nói với
chính mình. Không những chỉ nói, Phạm Duy còn kể chuyện và điền vào những khoảng trống
chuyển tiếp giữa các liên khúc của bản trường ca. Không những chỉ nói và kể chuyện, Phạm Duy
còn đi lại, múa may trên sân khấu như trong một vở kịch độc diễn và độc thoại. ''Diễn xuất'' của
Phạm Duy do đó rất gần một thể kịch rất mới phát xuất ở khu vực Off-Broadway và Off-OffBroadway ở Nữu Ước cách đây vài năm. Trong những màn kịch tạm gọi là kịch ''đọc'' này, tác giả
đồng thời cũng là diễn viên độc nhất đọc toàn bộ một tác phẩm của mình, thường là viết theo thể
''thơ xuôi'' với sự trợ lực của ''video'' hay phim rọi (slides). Những vở kịch này là những thử thách
liều lĩnh, ''một ăn cả, ngã về không'' vì tất cả đều tập trung vào một tác giả, một diễn viên, một câu
chuyện, một khung cảnh (mặc dầu phần video có thể làm cho diễn xuất có phần nào linh động), do
đó nếu vở kịch không thu hút được sự chú ý của người xem ngay từ đầu có thể dễ dàng thất bại.
(Một phụ diễn trong cuốn phim The Killing Fields khi trở về Nữu Ước đã viết hồi lý và đã thành công
trong vở kịch nói dựa trên cuốn hồi ký này tại ''The Garage'', một ''sân khấu thí nghiệm'' trong khu
vực Off-Off-Broadway). Ðôi khi thể kịch này cũng có thể tạo ra được ở người xem những cảm xúc
mạnh như trong những vở kịch cổ điển.
Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ của Phạm Duy có khả năng khai thác thành một loại ''ca kịch'' cảm hứng
từ thể loại kịch nói trên, nghĩa là thay vì chỉ có nói, hoặc đọc, người ta còn có thêm phần ca và
nhạc, và ca nhạc ở đây trở nên phần chính. Muốn vậy, Phạm Duy hoặc một văn hữu nào khác, phải
viết phần nói để kể lại câu chuyện Bầy Chim Bỏ Xứ, không cần những chi tiết éo le, những tình tiết
ly kỳ, những yêu đương vụn vặt thường chỉ làm giảm giá trị của câu chuyện và biến vở kịch thành
một thứ ''kịch, tình cảm lãng mạn'' thấp kém (soap opera), nhưng cũng phải thành một câu chuyện
''có đầu có đuôi''. Phần ca, nhạc, và hòa âm có thể trình diễn qua bằng thu âm như Phạm Duy đã
làm trong Buổi Chiều Phạm Duy vừa qua và dĩ nhiên Phạm Duy phải chau chuốt, tô điểm thêm lời
ca cũng như tiếng nhạc, và nếu cần, phải có can đảm, cắt bỏ, thay đổi, thêm bớt vì nhu cầu của vở
kịch.
Nhưng hiển nhiên là Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ của Phạm Duy còn có những khả năng khai thác ở
những kích thước lớn hơn nhiều.
Người ta nhớ ngay đến những vở nhạc kịch của Rodgers & Hammerstein và đặc biệt là vở ca vũ
đại nhạc kịch ''Pacific Overtures'' đã được khán giả hâm mộ nhiệt liệt liên tiếp trong mấy năm liền ở
Nữu Ước và nhiều nơi khác. ''Pacific Overtures'', tạm dịch là ''Khai khúc Thái Bình Dương'', là một
vở nhạc kịch lịch sử dùng những màn ''hoạt cảnh'' như những nét chấm phá trong một bức tranh
Nhật Bản để kể lại câu chuyện nước Nhật từ thời kỳ bế quan tỏa cảng qua thời Minh Trị, và tiếp tới
thời gian gần đây khi nước Nhật, sau thời gian tái thiết hậu chiến, đã trở nên cường quốc kinh tế
(phần chiến tranh được bỏ qua). Câu chuyện được ''kể'' bằng tiếng nhạc và lời ca trong hậu trường,
bằng những màn vũ với các nam, nữ diễn viên và vũ viên múa và làm những điệu bộ, cử chỉ dáng
điệu theo diễn tiến của câu chuyện như một vở kịch ''câm'' (mimes). Trong khi đó thì suốt từ đầu
đến cuối vở kịch, một diễn viên ngồi sắp chân bằng tròn phía ngoài sân khấu làm công việc ''kể''
chuyện bằng lời nói - không phải nói liên tiếp từ đầu đến cuối mà chỉ góp phần phụ họa thêm vào
phần chính là ca, nhạc, và vũ bằng những lòi dẫn nhập khởi đầu câu chuyện và khởi đầu từng màn,
bình giải để trợ lực cho những diễn viên ''câm'' trên sân khấu, và phần kết thúc. (Marlon Brando đã
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sử dụng kỹ thuật này trong phần đầu của phim Sayonara hồi xưa).
Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ có thể được khai thác để trở thành một vở ca vũ đại nhạc kịch theo
những đường hướng tương tự - như chính tác giả đã có ý hướng phác họa khi xuất khẩu trong một
phút ngẫu hứng: ''Chỗ này đáng lẽ phải có choreographie!''. Buổi Chiều Phạm Duy, nhất là hình
ảnh ẩn dụ (metaphor) đàn chim Việt có thể gợi ra cả một rừng mầu sắc, âm thanh và vũ điệu.
Việc dựng lên một vở ''ca vũ đại nhạc kịch'' (musical) như vậy đòi hỏi rất nhiều tài năng ở nhiều lãnh
vực khác nhau: từ nhà sản xuất cho tới đạo diễn, vũ sư, vũ viên, họa sĩ, chuyên viên trang trí sân
khấu (state designer). Nam nữ diễn viên, chuyên viên âm thanh, chuyên viên ánh sáng, chuyên viên
y phục, kịch tác gia (để viết lại phần nói), một nhạc trưởng để điều khiển ban nhạc và giúp làm
phong phú thêm phần hòa âm và nhất là sự hợp tác của chính tác giả. Tất cả những chuyên viên
này, người Việt Nam hiện thời chưa có, hoặc chưa có đủ, nếu không kể tới những chuyên viên
thuộc loại ''tài tử'', đó là chưa kể đến vai trò rất quan trọng của người ''promoter'' (một danh từ
dường như chưa có từ ngữ tương đương trong tiếng Việt).
Tuy nhiên, đó không phải là những trở lực. Vì một vở ca-vũ-đại nhạc kịch như vậy đã vượt ra khỏi
tầm mức của những cái gọi là ca vũ nhạc ''dân tộc'', mặc dầu nội dung hiển nhiên vẫn chứa đầy
''dân tộc tính''. Do đó, nếu người ta không nghĩ rằng vùng mệnh danh là ''Tiểu Saigon'' là một quốc
gia riêng biệt, bất cứ một tài năng nào, dù không phải là gốc Việt, nếu muốn hợp tác đều có thể
được thu dụng, kể cả khối nam nữ diễn viên nếu cần, mặc dù điều này có thể là một đề tài tranh
luận như đã xảy ra nhân việc tuyển lựa một diễn viên phụ trong vở nhạc kịch ''Miss Saigon'' gần
đây. Còn một vấn đề nữa, một vấn đề tối quan trọng, là vấn đề tiền. Tất cả những vở kịch hoặc ca
nhạc kịch ở đây cũng như ở nhiều nước khác trên thế giới đều được dựng lên nhờ tiền đầu tư của
các nhà tư bản (đôi khi có thêm những khoản tiền vay của ngân hàng). Ðó là những nhà tư bản yêu
văn nghệ nhưng dù yêu văn nghệ tới đâu họ cũng vẫn là những nhà tư bản, nghĩa là họ phải có lời,
không ít thì nhiều. Bởi vậy, như trường hợp Nữu Ước, phần lớn kịch bản đều phải qua một giai
đoạn thử thách trình diễn ở một phạm vi thu hẹp, ít tốn kém, ở khu vực ''thí điểm'' Off-Broadway để
chứng tỏ khả năng thu hút khán giả trước khi vận động được những ngân khoản đầu tư lớn hàng
triệu hoặc hàng chục triệu Mỹ kim để có thể đem ra trình diễn ở trung tâm kịch nghệ Broadway. Ðôi
khi Luân Ðôn cũng được coi là một thí điểm, như trường hợp của những vở Miss Saigon, Les
Misérables, hoặc A Tale of Two Cities vân... vân... Tóm lại, yếu tố quyết định vẫn là khán giả, một
loại khán giả mà người ta gọi là khán giả biết thưởng thức (the serious theater-goers).
Một vấn đề được đặt ra là: vùng ''Tiểu Saigon'', hay nói cho đúng là cộng đồng Việt ở quận Cam, đã
có đủ khả năng để đóng một vai trò Off-Broadway cho những kịch phẩm phát xuất từ trong cộng
đồng hay chưa?
Buổi Chiều Phạm Duy đã thổi lên được những luồng gió mát, đánh tan những cặn váng đang nổi
lên trên mặt nước và làm bay những áng mây u uất che khuất ánh mặt trời. Trong buổi chiều rực rỡ
ấy bỗng nhiên người ta nhớ lại những vần thơ ca ngợi tình yêu từ thuở hoang sơ...
Comment expliquerait-on l'amour?
Il n'a pas de signification, un de ces soirs
Il conquiert notre âme avec la lumière atténuée
Avec les nuages très légers, avec la brise passagère...
Trong niềm lạc quan hứng khởi đó, người ta muốn nói rằng: có thể có những dự phóng tiếp nối của
Phạm Duy. Của anh. Của tôi. Của chúng ta.
Nói đến Ðàn Chim Việt là nói đến Văn Cao, đến Hà Nội ba mươi sáu phố phường, Hà Nội thủ đô
văn vật, Hà Nội của thời kỳ lãng mạn bốn mươi lăm năm trước, Hà Nội bừng mắt dậy thấy những
ngọn lửa của cuộc Thế Chiến Thứ Hai chưa kịp tắt thì bốn phương trời đất Việt đã sừng sững
những bức mây thành báo hiệu những vận hạn vô biên của đất nước, những vận hạn mà mãi cho
tới nay vẫn còn chưa dứt. Như miếng bánh madeleine của Proust, tập nhạc cũ của người bạn xưa
mới đến tay đã gợi lên những hình ảnh xa xôi nhưng cũng rất gần, và những tiếng hát từ thuở
hoang sơ cũng vang vọng hóa thai thành những thanh âm mới. Phạm Duy giơ cao tập nhạc cũ của
Văn Cao với những hoài niệm vui:
''... Hồi đó chúng tôi làm bài Bến Xuân, sau cách mạng đổi tên ra là Ðàn Chim Việt. Bài hát đó, ai
cũng biết, bắt đầu bằng những câu như thế này:
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
Em đến tôi một lần...
Ấy là tưởng tượng thêm ra cho nó vui đấy chứ có em nào đâu... Có cô nào đến thăm đâu...''
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Văn Cao... Lưu Hữu Phước... Lưu Hữu Phước là tác giả của bài ''Tiếng Gọi Sinh Viên'' sau trở
thành bản quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa. Qua biết bao nhiêu năm trải hàng mấy thế hệ, trong khi
tác giả của nó ở miền Bắc thì ở miền Nam tiếng hát đó đã được cất lên ở khắp mọi nơi, trong
sương sớm, giữa rừng già, trên đỉnh Dak To, trên đồi Dak Sut. Phải chăng đó cũng là một ''giao lưu
văn hóa'' đầu tiên - hay nói cho đúng, chỉ có ''giao'' mà không có ''lưu''? Theo Phạm Duy thì cái gọi
là ''giao lưu văn hóa'' phải được thực thi, nghĩa là phải có hai chiều:
''... Chúng ta chống cộng sản chứ chúng ta không có chống bạn. Mà chúng ta chống cộng sản chứ
chúng ta không sợ cộng sản, đã sợ thì làm sao nói chuyện chống? Mà bây giờ mình đã sống bên
Mỹ, ở một cái xã hội tự do như thế này rồi thì còn sợ cái quái gì? Thời gian gần đây tôi thấy nào
sách, nào băng nhạc, nào video... xuất xứ từ Việt Nam hay làm ấn bản tại đây bán đầy dẫy ở
Bolsa... Mà rồi tôi thấy nó đâu có ảnh hưởng gì đến mình đâu? Nhưng tôi thấy đã gọi là giao lưu
văn hóa thì phải có hai chiều mới đúng. Chẳng hạn như tôi thấy một số bài ca của tôi bị cấm hát ở
Saigon...''
Nhưng liệu có cấm, hoặc có cấm mãi được không? Thực ra thì vấn đề mệnh danh là ''giao lưu văn
hóa'', hay đúng hơn là ''tự do truyền thông'' xưa nay vẫn là một trụ cột của nền Dân Chủ, Tự Do Tây
Phương và sau cuộc cách mạng truyền thông (information revolution) vấn đề đã không còn được
đặt ra nữa, vì truyền thông đã trở thành một sức mạnh không cản nổi với sự tiếp dẫn của khoa học
điện tử và khoa học không gian. Bởi vậy nên mới có chuyện Ðông Âu, chuyện nước Ðức thống
nhất, chuyện Nga ''Glasnost'', chuyện ''Perstroika'', chuyện Thiên An Môn, còn những chuyện gì kế
tiếp nữa... Nhưng với Phạm Duy, một con người tổng hợp của những siêu việt và phàm tục (le
sublime et le profane). Cõi đời này còn có những hình ảnh thân mật gần gũi và... hấp dẫn hơn. Ðó
là những hình ảnh con chim, con cò, cái tôm, cái tép...
''... Nói đến Việt Nam bây giờ đến con chim cũng không có nữa! Ðói quá mà! Chim đem bắn hết mà
ăn! Tưởng tượng người mà không có chim thì còn ra cái gì nữa? Cò cũng không! Các bà, các cô ra
đồng, sắn váy lên mà súc! Súc hết cả tép! Súc hết cả tép rồi thì con cò nó sống làm sao?... (giọng
ngao ngán). Không chim, không cò, không có cả tôm, cả tép nữa thì cuộc đời còn có nghĩa lý gì
nữa?''
Ðó là Phạm Duy. Phạm Duy con người Pascal. Phạm Duy của ngàn bài ca. Phạm Duy muôn thuở.
Lê Kim Ðính

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Băng Tâm

Canh Khuya Tôi Khóc Bầy Chim Bỏ Xứ

Tôi lại thức thật khuya để được đo lường đêm dài... Một đêm dài hút sâu vô tận, một đêm dài
thưởng thức tiếng nhạc gọi mời, réo rắt, tiếng nhạc thanh thoát điệu trầm bổng đã thực sự đưa hồn
tôi vào cõi chơi vơi. Bầy Chim Bỏ Xứ tổ khúc tuyệt vời của người nhạc sĩ tuổi thất tuần đã khiến
cho những người da vàng như tôi, sau những lần thưởng thức, chỉ muốn vội vàng đi tìm một người
da vàng để cùng được khóc, để cùng được ngồi sát cạnh bên nhau chia sẻ niềm đau mất nước hay
cùng rủ nhau xin được hóa kiếp Ðỗ Quyên chắp cánh trở về Quê Hương xưa yêu dấu...
Tiếng nhạc của anh nhiệm mầu thế đó. Có ai biết thế không nhỉ ? Tiếng nhạc bắt đầu tự bao giờ tôi
chẳng biết. Nhưng có lẽ đã từ lâu lắm rồi. Từ cái thuở tôi chưa được thành hình, từ cái thuở xa xôi
mẹ kể rằng mẹ đã hát véo von những bài hát của anh để nuôi nấng cái bào thai mẹ cưu mang; mẹ
đã hát để dỗ tôi vào giấc ngủ nào là Nhạc Tuổi Xanh, Em Bé Quê, Bà Mẹ Quê, nào là Ru Con,
Tình Nghèo, nào là Bà Mẹ Gio Linh, Con Ðường Cái Quan, Tình Hoài Hương, và Giọt Mưa
Trên Lá. Mẹ cũng đã ngất ngây trong Mùa Ðông Chiến Sĩ, Xuất Quân, Nhớ Người Thương
Binh, Nhớ Người Ra Ði, Nương Chiều, Tiếng Hát Trên Sông Lô trong những đêm đông lạnh, tay
thoăn thoắt những mảnh áo đan buông sõng bên lòng. Nhạc đã ăn sâu vào tim óc anh, vào máu,
vào hơi thở. Anh sáng tác nhiều và nhiều lắm, nhiều để ru tôi, ru tôi vào đời, ru những mảnh hồn
người qua những mệnh nước nổi trôi, qua những lênh đênh đổi đời. Những tình khúc của anh đã
nhẹ nhàng dìu tôi vào thế giới của người lớn, dễ thương như Cô Hái Mơ, réo rắt như Khối Tình
Trương Chi, não nề như Phố Buồn, ray rứt như Nghìn Trùng Xa Cách, và diễm tình như Tiếng
Ðàn Tôi. Nhạc anh sáng tác nhiều như những sợi tóc trắng bạc bồng bềnh trên mái đầu anh.
Trong một chiều họp mặt rất tình cờ, tại San Jose tôi được hân hạnh nhìn thấy. Tôi đã được nhìn
thấy rõ, nhìn thấy anh vẫn say sưa, mắt nhắm nghiền, trán cau lại, miệng lẩm nhẩm đọc lời, tay dịu
dàng đánh nhịp, hồn thoát nhập vào những cung bậc bay bổng... Vâng, hôm ấy tôi đã được đối diện
với anh, chuyện trò với anh, một người nhạc sĩ mà tôi đã từng khâm phục và thân kính, một người
nhạc sĩ đã tạo cho gia tài âm nhạc của Việt Nam mỗi ngày một phong phú, một người nhạc sĩ đã
dâng cả đời mình để ca tụng những nét đẹp Quê Hương, những êm đềm của thuở thái bình an lạc,
những đau thương của bao độ đổi thay, những tình người trong chiến tranh, những khốn cùng của
một dân tộc nghèo khó, một người nhạc sĩ đã sống âm thầm khiêm nhường trong những ngày
tháng cuối đời, kêu gọi những người đồng hương còn lại một chút tình người gìn giữ hộ anh những
công trình anh gói ghém nung đúc bao năm qua.
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Hôm ấy tôi muốn bật khóc, hôm ấy tôi thấy lòng mình thực sự ấm hẳn lại, muốn ôm chặt tất cả
những người da vàng cùng quê hương xung quanh tạo những thân tình để được chia sẻ những kỷ
niệm, những niềm đau chung, để cùng gởi nhau những hứa hẹn ngày cùng vỗ cánh trở về vun
những mầm lúa xanh trên đất nâu cằn cỗi quê xưa, để cho nỗi ước mơ của anh thành sự thật. Tôi
nắm chặt lấy tay mình để hồn dìu dặt thưởng thức.
Bầy Chim Bỏ Xứ... Anh đã sáng tác trong bao năm trời ròng rã. Anh đã nâng niu trong những ngày
tháng lận đận ngơ ngác nơi đất người, anh đã ôm ấp trong những đêm ray rứt nỗi nhớ thương quê
hương. Bầy Chim Bỏ Xứ như đứa con út của cuộc đời trong kiếp sống long đong, đứa con chất
chứa những hình ảnh xót xa của cuộc đổi đời, đứa con nhân chứng của những khắc khoải, của
những bẽ bàng sau những đột ngột đổi thay. Anh đã ví tất cả chúng ta là những con chim của Mẹ
Việt Nam khốn khổ. Từ những con chim Quyên ngơ ngác khi phải ngượng ngùng vỗ cánh bay đi.
Hãy nghe lời nhạc của anh:
Chim Quyên phải từ bỏ quê mình
Bay về miền tuyết phủ buồn tênh
Thổ máu tươi, một đêm chim chết
Tái sinh thành lần nữa Ðỗ Quyên
Nơi mùa đông vắng lạnh
Kêu gào: Ôi Tổ Quốc linh thiêng...
Thật tuyệt vời và vĩ đại qua những ví von ý nghĩa của anh. Anh bảo chim Quyên là hồn Thục Ðế tái
sinh nhiều kiếp, nhiều lần để khóc nhớ nước, thương non cũng như những người dân Việt đã lũ
lượt bỏ lại sau lưng quê nhà yêu dấu mười lăm năm về trước. Sống ở đất tạm dung anh mường
tượng đến miền quê vắng vẻ, miền quê đìu hiu, những miền quê không còn nồng nàn thương yêu,
và chỉ còn lại một lũ kên kên, một lũ ác điểu, một lũ thần đanh, đỏ mỏ. Những con vẹt lơ láo lúc bình
minh, những cú vọ xục xạo lúc đêm về, chuyên tác yêu tác quái những người còn ở lại. Những
giọng nhạc ai oán, lồng vào những tiếng chim nỉ non tha thiết, gợi nơi tôi tình thương đồng loại, xót
xa cho những ngăn cách chia lìa:
Bầy chim buồn bã
Rủ nhau trốn quê hương
Vì đâu bỏ xứ
Ðể lê kiếp tha hương...
Tôi hình dung lại đêm trốn chạy. Lòng ngậm ngùi như chú chim chích chòe vượt biển sâu, giữa
trùng trùng sông nước hôm nào. Cũng như anh, làm sao ai có thể quên được những hãi hùng biển
cả. Tay ôm đứa con thơ, mắt mở trừng trừng nhìn lên khoảng trời đêm tối mịt không tương lai,
không bến đợi. Lũ da vàng khốn khổ lủi thủi ngơ ngáo, líu lưỡi ngọng câm vì chưa quen nói tiếng
nước ngoài, để xin cho con miếng cơm, ngụm sữa của người. Anh đã ghi vào tổ khúc buồn những
câu thương tâm như cho chính tôi:
Con chào mào líu lưỡi ngọng câm
Chim hãi hùng cuộc đời mênh mông
Nhưng vẫn vỗ cánh
Chim nhớn nhác bay về muôn phương...
Những tâm hồn cô đơn nơi xứ người lạnh căm, những tâm hồn khắc khoải phải chấp nhận một
cuộc sống tạm bợ đã lạnh lùng chết lặng giữa xa lạ xứ người như đôi phượng quý đứng chết căm
trên sông tuyết phủ. Phạm Duy cũng sống trong nỗi nhớ nhung dằn vặt ấy. Những bài hát Tiếng
Thời Xưa, Xin Anh Giữ Dùm Em, Thương Nhớ Saigon, Rồi Ðây Anh Sẽ Ðưa Em Về Nhà đã nói
lên được tâm trạng của kẻ ly hương nuối tiếc những kỷ niệm yêu dấu xa vời. Trong Bầy Chim Bỏ
Xứ anh đã viết điệu nhạc buồn tênh:
Tuyết rơi lả tả là là
Như chim lạc tổ như ma lạc mồ...
Ai oán thay! Ðau thương thay! Cuộc sống tạm bợ như một bản án chung thân hành hạ những
người da vàng. Người nhạc sĩ đã sống tâm trạng ấy như gắng gượng để cho qua một kiếp sống nợ
nần, sống mà trong tâm vẫn nuối tiếc một dĩ vãng xa xưa. Những bản nhạc như Ở Bên Nhà Em
Không Còn Ðứng Ðợi Anh, Hát Cho Người Ở Lại hay Giờ Thì Em Yêu và Hát Cho Người Vượt
Biển anh đã khóc cho những thân phận con người dưới gông cùm ác thú, khóc cho những thuyền
nhân lênh đênh trên những dòng sông định mệnh, theo những sóng dữ không bến, không bờ.
Trong Bầy Chim Bỏ Xứ anh diễn tả con chim Hoàng Khuyên ngừng giọng ca tiếc nuối, trông theo
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những áng mây vời vợi lòng nhung nhớ, ước ao một nối tiếp chiêm bao ngày nào mà Hoàng
Khuyên đã tuyệt vời trong tiếng hót, mà bây giờ quá khổ đau, chim ngừng tiếng hót, cắn cổ tự vẫn
cho qua một kiếp. Anh đã nói lên được những đau thương tận cùng của kiếp tạm dung, của tâm
trạng người nghệ sĩ đã cay đắng chán ngán cuộc sống tạm bợ đến mức độ bỏ quên cả cung đàn
điệu nhạc:
Ta đứng đâu đâu đàn mốc trên tay
Nghe đất lung lay, đàn đứt tung dây.
Nỗi đau cho bên này chưa đủ, anh còn ái ngại cho những người còn kẹt lại. Anh thương xót cho
những người sống đày đọa thiếu thốn. Trong những con chim bị ở lại, anh đã không quên nhắc đến
một loài chim quý với tiếng hót vượt thời gian, tiếng hót đã một thời làm đẹp cho cuộc sống con
người, làm đẹp cho những cuộc tình. Ðó là tiếng hót chim Thanh, con chim ở lại nhà mà vẫn im hơi,
chẳng buồn cất tiếng. Anh cho rằng chim Thanh đã nhịn nhục trong lặng câm như để giữ gìn tiếng
hót quý báu, đợi chờ thời cơ chim lên tiếng hót tuyệt vời. Cũng như bao trăm ngàn người dân vô tội
phải sống trong giả dối, ngờ vực ước ao một chiều nào đó thanh bình, sẽ có những cánh chim lạc
hướng quyện cánh tìm về...
Ôi những cánh chim như nhạn xanh, như én xanh, như chào mào, như chích chòe, như uyên, như
phượng. Ôi tất cả ba mươi sáu thứ chim hiền hòa, từ rừng hoang, từ phố núi, từ thung lũng xa xôi...
Xin hãy xóa bỏ hận thù, chia rẽ để trở về xây đắp lại quê hương... Xin hãy kết bầy rủ nhau về chốn
cũ yêu thương... Cho vườn thơm, cho nắng rọi, cho sưởi ấm nóc rơm. Mỗi lời nhạc là mỗi tình tự
dân tộc. Ðiệu nhạc như tỏa ngập không gian ngấm vào những tâm hồn chân chính, xoa dịu những
bâng khuâng khắc khoải của kẻ nước mất nhà tan.
Xin cánh chim ngoan
Xây đắp quê hương
Câu hót hân hoan
Cho mãi xuân sang...
Bầy Chim Bỏ Xứ... Bầy chim của dòng giống chim Việt oai hùng. Những cánh chim thuộc huyền sử
Tiên Rồng... Những cánh chim trời anh dũng của Lê, Lý, Trần ngàn đời hãy tung cánh cùng nhau
trở về mở hội Diên Hồng, hãy cùng nhau tạo thanh bình để cùng vui cảnh Tao Ðàn... Lời nhạc như
réo gọi, như van xin, như nhắc nhở, như thức tỉnh, những người dân tỵ nạn da vàng... Ôi tha thiết,
ôi xúc động vô cùng. Người nhạc sĩ đã khao khát tự do đã thèm muốn thanh thản cho những ngày
tháng còn lại... không phải chỉ riêng cho mình, mà cho cả một dân tộc, cả một giống nòi. Sự khao
khát đã xóa đi sự hận thù, đã đánh tan đi nỗi ngấm ngầm dồn nén trong mấy chục năm trời chinh
chiến. Hãy cùng tôi nghe những lời mời gọi của một kẻ cả, một kẻ sĩ vì đại cuộc mà đại lượng, quên
hết nhỏ nhoi. Không phải anh chỉ là một nhạc sĩ tài ba, mà anh còn là một chiến sĩ tự biết sức mình.
Người chiến sĩ đã mỏi mệt sau nhiều tháng năm dài chiến đấu đã ghê tởm cho một cuộc chiến đầy
máu và nước mắt. Ðã không còn muốn nhìn thấy những cảnh chết chóc của những con chim hiền
lành vô tội, hoặc những con chim chỉ biết đánh thuê giết mướn trong những trò chơi chiến tranh
được vẽ sẵn theo khuôn thước ngoại lai. Một ý tưởng ôi vô cùng vĩ đại, tiếng nhạc đã chuyển đến
lúc thật cao cả bao dung:
Vì hung tợn quá
Và không biết yêu thương
Diều hâu bao dữ
Mời đi giữ biên cương.
Chim đi rồi một buổi chim về
Cho tình yêu nở khắp miền quê
Vì đã không làm nên mùa xuân thắm
Thì một ngày chim dữ cũng lui chân
Ðể thấy giang sơn là không riêng rẽ
Của lũ chim nào, là chốn vui chung.
Bầy Chim Bỏ Xứ đã dìu tôi từng đêm về quê hương đau khổ... Tôi vẫn là cánh chim Quyên mượn
hồn, mượn xác khắc khoải bay đi bay về để thương nhớ nước non. Tôi vẫn đợi chờ được cùng
chắp cánh với muôn loài chim Việt từ muôn phương, từ trăm hướng để trở thành bầy chim về xứ
như mơ ước qua tiếng nhạc của Anh.
Hãy nghe Bầy Chim Bỏ Xứ để biết cội nguồn mình, để thương lấy quê hương mình, để biết rõ thân
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phận mình. Hãy để từng lời nhạc, hãy để từng cung bậc, hãy để những tiếng chim thánh thót rót
vào hồn trong những đêm khuya thanh vắng để được thấy tình nhân loại mở rộng, để thấy tình
người được xoa dịu ấm nồng và tâm hồn hướng thượng :
Chim ngoan về đậu ngọn tre già
Ta và chim khâu vá đời sau
Chim và ta âu yếm gọi nhau
Ta còn nhiều phen hát tình yêu...
Thực sự tôi đã không đủ tư cách để phê bình những nhạc phẩm vĩ đại của Phạm Duy. Bút nghiên
tôi đã không đủ văn tự để diễn tả thực sự những gì tôi đã nghĩ sau khi thưởng thức Bầy Chim Bỏ
Xứ. Tôi chỉ biết tôi vô cùng xúc động đến độ bật khóc nhiều lần trong những đêm vắng khi nghe
từng chữ, từng câu, từng âm điệu của Bầy Chim Bỏ Xứ. Có người bảo đây là tác phẩm cuối cùng
của đời anh nên tuyệt tác thế đó. Tôi không tin thế vì mỗi tác phẩm của anh là một tuyệt tác hiếm lạ
nhưng tôi vô cùng lo sợ. Lo sợ cho Việt Nam về sau không còn ai có thể thay thế được anh, một
Phạm Duy bất hủ, một Phạm Duy thiên tài, quý báu, hiếm lạ, một Phạm Duy đã ghi chép những
thăng trầm của vận nước nổi trôi rồi chuyển thành những sóng nhạc để đời cho người, cho tôi...
Cám ơn anh đã làm cho tâm hồn tôi khoan dung hơn với đồng bào của tôi... Cám ơn anh đã thân
mật cho phép tôi xem anh như một người anh cả đáng kính...
San Jose - Ðầu Thu 90

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Thụy Khuê

Phạm Duy với
Huyền Thoại Tự Do
và Hòa Bình trên Quê Hương

Người nghệ sĩ sáng tạo -- rồi người nghệ sĩ ra đi -- để lại cho đời tác phẩm nghệ thuật. Một ngày xa
xôi nào đó, Nếu Phạm Duy ra khỏi cuộc đời, ngoài tầm nhạc Phạm Duy, phần tinh hoa thứ nhất,
niềm tin và hy vọng là phần tinh hoa thứ nhì của người nghệ sĩ sẽ vĩnh viễn còn lại.
Kiếp người trăm năm không là mấy. Kiếp nghệ thuật dầy hơn. Nhưng niềm tin và hy vọng thì không
có tuổi: hiện hữu, với con người đã đành, hiện hữu với cả cỏ, cây, hoa, nắng, khi con người không
còn trong vũ trụ.
Phạm Duy tạo dựng nhiều huyền thoại: huyền thoại kháng chiến, huyền thoại mẹ Việt Nam, huyền
sử ca... trong âm nhạc để đôi khi phá đổ huyền thoại trong cuộc đời, nhưng Phạm Duy không cần
tạo dựng niềm tin và hy vọng trong âm giai: Phạm Duy là niềm tin và hy vọng.
Phạm Duy, người lữ hành rảo bước trên một lộ trình vô tận: lộ trình tin tưởng. Gần nửa thế kỷ nay,
Phạm Duy nhặt nhạnh những mảnh vụn của tâm hồn nổ bung trên lằn trái phá, bùng vỡ bên những
xác người, vá víu thành những cánh diều hy vọng, tung gió, bồng cao, cho nhạc ''Chắp cánh bay
lên, dù là nhạc buồn'' để dưỡng nuôi cuộc sống.
Từ những ngày xa xôi của Một mùa thu năm qua cách mạng tiến ra đất Việt, Phạm Duy đã hát:
Tôi cùng anh
Ta tranh hùng chờ ngày Hòa Bình...
Mặc chiến tranh, mặc hoang tàn, đổ nát:
Ðường ta, ta cứ đi!
Nhà ta, ta cứ xây!
Ruộng ta, ta cứ cày đợi ngày.
Ngày mai, bao ấm no
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Diệt xong quân Pháp kia,
Cười vang ta hát câu Tự Do!
(Nhạc Tuổi Xanh)
Ðối với Phạm Duy, hy vọng không phải là huyền thoại. Hy vọng tiềm ẩn, nương náu trong ta như
tình yêu, rồi một ngày nào đó tên mảnh đất tha hương, trong buổi hoàng hôn của cuộc đời, hay một
chiều biên khu xa tắp, trong đớn đau tuyệt vọng của chiến tranh, hy vọng trồi lên như tình yêu chớm
nở không đợi thời, đợi lúc.
Biên khu u ù u!
Biên khu u ù u!
Nghe đồi thông khuyên nhau mong chờ
Người lên chốn đất thiêng rừng xa
Sống THANH BÌNH cuộc đời khoai sắn ngô.
(Ðường Lạng Sơn)
Chim là biểu tượng của Thanh Bình, thực tại của gần trọn nhân loại, ảo ảnh của dân mình:
Làm sao chắp cánh chim ngàn
Nhìn Trung, Nam, Bắc kết hàng mến nhau.
(Tình Ca)
Chim là biểu tượng của Tự Do, nhưng từ bao vạn kỷ, chim luôn luôn bị loài người săn bắn, đàn áp,
giam hãm, bằng tất cả khả năng, thú tính của con người. Phạm Duy muốn đưa chim bay bổng trên
vùng khí quyển nhỏ hẹp của kiếp nhân sinh để nhập vào trùng khơi bao la của vũ trụ:
Chim, chim, chim ơi!
Chim, chim, chim ơi!
Thấy, thấy thấy chim không một lời
Biết, biết biết chim yêu cuộc đời
Ðời, đời độc lập! Ðời, đời tự do!
Một vùng trời xanh mây trắng xóa...
(Chim Lồng)
Thế giới âm thanh của Phạm Duy qua bao thăng trầm biến đổi trên quê hương rã mầu tang thương
và tội ác, vẫn muốn vươn lên trên tất cả tội lội của con người, quyến lấy loài chim, ôm chim lướt đi,
lướt đi, đến tận khung trời bỏ ngỏ, quang độ chan hòa, âm độ nồng ấm, thiết tha, sắc độ rực rỡ,
huyền ảo của những buổi bình minh mặt trời chưa thức giấc: tôi gọi là vùng Tự Do, Hòa Bình: viễn
tượng hạnh phúc trên quê hương.
Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ đến với người nghe vừa như một nhân chứng; vừa là nguyện ước của
người nghệ sĩ trước dòng cuồng lưu của lịch sử; vừa là hoài vọng của một đời người, sinh ra, triền
miên trong chiến tranh, ước muốn sẽ kết thúc trong lòng quê hương Hòa Bình, Tự Do và Hạnh
Phúc.
Từ những âm giai đầu, bắt nguồn trong nhịp bước lãng du của dân tộc Việt:
Chim Quyên từ độ ở quê nhà
Chim là hồn Thục Ðế nghìn xưa
Lìa cố hương nhục nhằn nơi xứ Bắc
Hồn tìm về đậu chót cành Nam.
Ðàn chim dời xứ lướt cánh tung bay trên thăng trầm dâu bể của giải đất cành Nam qua những mùa
xuân đầm ấm rồi truân chuyên luân lạc dưới mưa sa, bão táp, chia rẽ, phân qua của dòng đời, thức
dậy trong một buổi.
Bình minh mà mờ ảo ánh sao rơi
Tỏa cánh diều đưa nắng vào đêm tối
Cánh nặng chim Bằng đè xuống tim tôi.
Vũ trụ âm thanh của Phạm Duy hơn bao giờ hết ấp ủ thi thể quê hương, tan loãng trong thảm trạng
của dân tộc, quyện lấy thân phận rã rượi của con người: Dù lạc loài trên hoang đảo hay miền giá
băng không nắng, dù chẳng biết mình còn trong cõi thực hay đã bước sang hư, hoàng khuyên vẫn
hát:
Mây trời này, mây trời không tím ngát
Con hoàng khuyên không ngừng hát chiêm bao

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

Mây vẫn trôi mau, trời vẫn thâm sâu
Ai có nghe đâu giọng hót chim đau.
Hát cho đến khi đàn mốc trên tay, đàn đứt tung dây, nhưng tiết điệu không dừng lại ở tiếng kêu
tuyệt mệnh của bầy chim biệt xứ. Tiếng nhạc Phạm Duy là tiếng hát Ðỗ Quyên, tái sinh thành tiếng
chim Thanh, tiếng hát của lòng người, tiếng hát của riêng ai, vượt thời gian, ghé sang kiếp khác.
Phạm Duy gọi hồn quê hương trồi dậy trong tiếng nhạc, gợi trong tâm tư quê hương những cánh
chim xưa, những cánh chim bay từ Mê Linh, những cánh chim mở hội Diên Hồng, đưa ta vào huyền
sử, khơi động tiềm thức ta bằng nhịp điệu trầm hùng, tràn đầy âm hưởng của hồn thiêng dân tộc.
Người nghệ sĩ tóc đã bạc trắng, lấy nốt nhạc nhen nhúm những âm giai đã tắt trong lòng người, lấy
sợi dây đàn chắp nối những mảnh hồn có chung với nhau một niềm đau: niềm đau dân tộc.
Trong buổi hoàng hôn của cuộc đời, người nghệ sĩ hòa những âm thanh tan tác, mất mát, ly tán
trong chúng ta sau mười lăm năm thanh bình giả tưởng, thành khúc hoan ca, kêu gọi mùa Xuân,
bình minh của dân tộc:
Lạnh mùa Ðông đã tới lúc phai và tàn
Trong trời Tự Do đã có lũ chim bạt ngàn.
Nếu thi nhân khơi gợi trong ta những trạng thái tâm hồn, thi nhân mời ta bước vào rung cảm, thi
nhân tạo hình bằng từ ngữ, thì thi nhạc sĩ Phạm Duy còn tạo hình bằng chất liệu của âm thanh: vừa
vẽ nên những trang bích họa huyền sử oai hùng, Phạm Duy đã lại chuyển dần âm độ, đưa người
nghe về một vùng âm thanh hiền hòa, đầm ấm, mầu sắc êm dịu, tươi mát của những bức tranh quê
nơi vườn thơm nắng rọi, kết bầy, chim ủ ấp quê hương để ta và chim khâu vá đời sau, vì cõi này
hay cõi khác chỉ là một sự tiếp nối, vì tiếng chim hay tiếng tình yêu chưa bao giờ đứt đoạn:
Bầu trời này hay thế giới mông mênh
Thì cũng chỉ ca một bản Xuân tình
Ở cõi trần gian hay cõi vô hình.
Với túi nhạc, tay đàn, Phạm Duy tạo dựng huyền thoại: TỰ DO và HÒA BÌNH trên quê hương, ở cõi
này. Ví thử chúng ta tìm cách đổi trao vận mệnh: để Tự Do, Hòa Bình dừng lại cõi này, để huyền
thoại rong chơi, bước sang cõi khác, vì hai thế giới có bao xa?
Thụy Khuê

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Cảm Nghĩ Khi Nghe
Bầy Chim Bỏ Xứ

Hôm 21 tháng 6 vừa rồi Phạm Duy có lòng yêu đến thăm và cho nghe thử băng nhạc Tổ Khúc Bầy
Chim Bỏ Xứ. Thú vị quá, nghe xong Phạm Duy bảo viết vài câu giới thiệu. Tôi nghe bật cười trong
bụng: mình có biết hát hỏng chi đâu mà dám giới thiệu ngọn Thái Sơn của nhạc Việt, nhưng cũng
phải ưng, vì nhận ra kẽ hở tạm có thể chen chân chút ít là đưa ra vài cảm nghĩ về nội dung của tổ
khúc, chính nó làm cho tôi rung động hết sức, vì có nghĩ suy theo đấy phần nào.
Mở đầu tổ khúc là lịch sử nước ta từ đầu thế kỷ này có thể tóm vào câu ca dao sau:
Phượng hoàng cắt cánh đuổi đi
Bắt con bìm bịp đem về mà nuôi.
Thế là:
Tuyết rơi lả tả là tà
Như chim lạc tổ như ma lạc mồ.
Trong thời tuyết rơi lả tả ấy tôi canh cánh bên lòng những chim là chim nên tôi mang bí danh là Âu
Minh, nghĩa là đồng minh với chim hải âu, hàm ý là ẩn dật để suy nghĩ về ổ chim kỳ lạ là trống Ðông
Sơn đầy những chim huyền sử.
Lâu lâu lại được vài con chim hải âu bay ngang vòm trời bên ngoài cửa sổ nhiều khi lượn qua lượn
lại. Mỗi lần như thế thì nước mắt tôi tự nhiên trào ra không sao ngưng được. Khóc không vì buồn
tủi, mà cũng không hẳn vì vui, hình như cả hai mà vui có phần lấn lướt, nhưng tất cả đều đến mãi
tự tiềm thức cộng thông như tiếng nhắn nhủ của Âu Cơ tổ mẫu bảo con hãy cứ an tâm đợi chờ.
Tôi thấy trong các chim huyền sử có nhiều đức tính lạ lùng, như chim phượng tự thiêu trong lửa
nhiệt tình, cháy ra tro, để rồi từ đống tro tàn phục sinh rực rỡ. Lại có những chim tám cánh một
chân, và khi đáp xuống thì bao giờ cũng xếp cánh tả trước như chim Lạc Ðịch, Uyên Ương, Tất
Phương... Ngoài chim Phượng thì đến một loạt chim nước chim Hồng, Hạc, Âu, Lộ, Vụ: tất cả đều
bay trên trời và ở trên núi. Nhưng đến bữa thì lại xuống ăn dưới biển khơi và việc đó tính cách thâm
sâu chỉ bằng có bồ dưới đáy biển, làm thành hai đối cực là tiên rồng, non nước, núi sông, nghĩa là
những đức tính định tính chứ không là những phẩm tính tùy phụ, những điều đó làm tôi tin rằng vận
số nước chắc chắn có ngày phải được hưng thịnh.
Cách đây dăm năm chi đó khi gặp Phạm Duy nói về Bầy Chim Bỏ Xứ thì chúng tôi tâm đầu ý hợp
như một, và hai đàng có những dự án giống nhau, điểm quy hướng như nhau, nhưng cả hai đều
vấp phải ụ: ''cái khó nó bó cái khôn''. Phạm Duy không tìm đâu ra phương tiện để nhốt bầy chim
vào băng cassette.
-- Có thể cho nghe tốn phí bao nhiêu chăng?
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-- Cũng phải vài chục là ít. Vì phải thuê ban nhạc Mỹ để hòa âm tiễn đưa chúng vào tổ xưa. Tôi nghĩ
phải đến thế là ít vì đây là một biến cố văn hóa lớn, có tầm vóc quốc gia. Nhưng rồi bàn nhau mãi
chẳng được gì đành tạm biệt nhau trên trang sách Ước mà thiếu gậy thần. Thôi đành phó cho Trời
đất cả Bầy Chim Bỏ Xứ lẫn Thái Thất của Việt Linh.
Lâu lâu gặp lại nhau hỏi về đàn chim thì vẫn tưởng là còn dậm chân tại chỗ.
Ðột nhiên hôm vừa qua Phạm Duy đến thăm và cho tôi nghe băng tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ. Tôi
ngạc nhiên một cách sung sướng vì tưởng rằng Phạm Duy đã qua được khó khăn. Nhưng khi hỏi
lại mới biết cái khó mới khắc phục được có phần nhỏ. Thôi qua truyện đó để thưởng thức băng
nhạc trước đã.
Các chim rủ nhau lục tục trở về tổ cũ. Ôi nó mới khoái tai làm sao khi bầy chim động ứng như mình
mong ước.
Nhạn xanh và én
Thì đưa những tin êm
.............
Bầy chim nghìn xứ
Còn đưa những tin thêm
.............
Trên khắp dương gian
Xuân đã vươn lên
Nên chốn quê hương
Xuân cũng mon men
.............
Một trời xuân đã bát ngát trên đường về
Tôi hiểu loài chim đã hót tiếng chim tràn trề
.............
Tình nghĩa là lứa ý a chim uyên
Lên tiên thì tìm, thì tìm cánh hạc
Tấu nhạc là phượng, là phượng xuống non...
.............
Sóng gió là bầy hải âu
Gọi nhau, gọi nhau cháu con chim Rồng
.............
Bìm bịp dựa nước nhoi ra
Yến ơi! Khạc máu chẳng qua tin người
Giẻ cùi tốt mã dài hơi
Ăn gian uống bẩn ai nuôi làm gì?
.............
Hỡi những cánh chim huyền sử xa vời
Những cánh chim là người cho thiên địa chung vui
.............
Lặng nghe đây con chim Hồng, đây con chim Lạc
Hỡi những cánh chim của Tiên với Rồng
Những cánh chim ẩn ngữ Ðông Sơn, hoàn mỹ âm dương
Những cánh chim dẫn đường đưa lối
Những cánh chim sinh tử không rời
Vỗ cánh theo Cha về miền xuôi
Những cánh chim bay từ Mê Linh
Bát ngát trời Phù Ðổng oai linh
Những cánh chim khơi động Hoa Lư
Những cánh chim Lê, Lý, Trần xưa !
Cuối cùng là:
Vũ (Ðỗ Vũ) đi rồi Vũ lại về
Giặc đến Bồ Ðề thì giặc lại tan
Ôi những chim huyền sử. Ôi những chim tám cánh một chân. Mạnh dường nào. Thống nhất làm
sao. Việt tộc nhất định phải là Việt thường.
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Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Ðỗ Quý Toàn

Phượng À, Phượng À, Về Quê Hương Ta

Lần đầu nghe Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ, tôi mới đi xa trở về, ngồi lắng nghe những âm thanh vang
dội bập bềnh dào dạt ngập thính phòng ở nhà Phạm Duy, tôi nhớ ngay đến câu thơ cổ: Phượng hề,
phượng hề, quy cố hương = Phượng à, Phượng à, ta trở về quê hương cũ.
Quê hương lúc đó là những giai điệu mà Phạm Duy đã ghi lại, đã chuyển hóa. Lúc đó quê hương
cũng là những hình ảnh hiển hiện trong lời ca. Những tên gọi: Chi Lăng, Cửu Long, Vành Khuyên,
Chèo Bẻo, mỗi tiếng gợi lên một mảnh đời đã sống. Ðiệu hò miền Trung, điệu Quan Họ quê tôi, mỗi
điệu làm thức dậy một mớ tế bào trong não bộ, một đường máu chạy trong thân thể. Phạm Duy lúc
nào cũng có cây gậy thần làm phép của một đạo sĩ, rút đất đưa chúng ta đi về, rút cả thời gian
mang chúng ta trở lại. Phượng này, Phượng này, mình về quê đi em.
Chúng ta sẽ cất cánh bay như đàn chim dào dạt bềnh bồng, từng mảnh chim trời phấp phới dập
dềnh như sóng. Con chim quyên ngày nào xuống suối tha mồi, một đời nhớ nước. Con chim chích
chòe tung tẩy truyền cành kể chuyện tuổi thơ. Chim bồ câu thủ thỉ và chim sẻ ríu rít. Lên trên rừng
ba mươi sáu thứ chanh, ba mươi sáu thứ tre, mà cũng là ba mươi sáu thứ chim. Chim họp đàn tíu
tít trong mười tám đoản khúc của Phạm Duy, như trăm loài chim họp mặt rộn ràng trong một bức
tranh Bách Ðiểu Triều Phượng. Mà con chim Phượng Hoàng ở đây chúa tể ngự trị trên muôn loài
chim trong Tổ Khúc này, là con chim Hồng, con chim Lạc, loài chim của giống nòi Hùng Vương, của
con cùng dòng Lạc Việt. Phạm Duy đã cất cánh như con chim Hồng Lạc, vỗ đi cánh bao la, ra đi
làm nhiều vòng thế giới, là để trở về. Tên gọi là Bầy Chim Bỏ Xứ, cuối cùng phải đọc là Bầy Chim
Về Xứ, Phượng à, Phượng à, ta về quê hương nghe.
Tôi trở về đến Thị Trấn Giữa Ðàng, sau khi đã đi gần nửa vòng trái đất, thăm Úc Châu, xứ sở của
huyền thoại, chỉ còn hai múi giờ nữa là về tới quê hương, nhưng ở nơi nào đi qua tôi cũng thấy quê
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hương, và niềm hy vọng cho quê hương. Năm 1990, thế giới đang rung động, chuyển mình. Cả loài
người đang chờ đón một mùa xuân của thanh bình, tự do và thịnh vượng. Người Việt của chúng ta
trên khắp thế giới cũng đang rạo rực bồn chồn với hy vọng trở về dựng lại đất nước. Cơn ác mộng
sắp tan biến. Hạnh phúc là đám mây lúc hừng đông. Chúng ta là đàn chim bỏ xứ ra đi khắp cùng
thế giới, chúng ta đang chuẩn bị vỗ cánh bay về, sau khi ''ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng''. Con chim
Phượng, con chim Hoàng, giờ đã thành con chim Hồng, con chim Lạc. Bản tình khúc của một thi
nhân đời xưa giờ đây đã thành bản Tình Ca của hàng triệu người, lớp lớp sóng dồn cánh chim bay
về xứ. Phượng này, Phượng này, mình sắp về quê hương đây.
Trên lớp sóng chập chờn của bầy chim về xứ tôi ngồi lắng nghe ở nhà Phạm Duy, có cơn sóng cao
ngất là đoạn hùng ca:
Lặng nghe
Ðây con chim Hùng
Ðây con chim Việt !
Những cánh chim huyền sử mơ màng...
Lời ca đã đưa trí tưởng của tôi trở về thời hồng hoang của dân tộc. Tổ tiên chúng ta đã theo dấu
bầy chim, lấy chân mây làm chỗ hẹn, vượt bao núi non, ghềnh, thác, đến định cư ở châu thổ sông
Hồng từ mười ngàn năm, tự trăm ngàn năm trước. Có đàn chim hùng vĩ nào đã dẫn đường cho tổ
tiên chúng ta, để các cụ gọi tên là giống chim Hồng, giống chim Lạc. Lớp người di dân thời cổ sơ đó
đã tràn xuống miền đất sông Hồng, một thế hệ, mười thế hệ, cả trăm thế hệ nối tiếp nhau như
những dòng nước lũ trên ngàn đổ xuống chân núi, xuống tận mảnh châu thổ đầy phù sa đỏ ngầu.
Chém tre, đẵn gỗ, dựng nhà, nhóm lửa bếp, trồng lúa nước, mở đất, phá rừng, chống trả với thiên
nhiên, phòng ngự quân ngoại xâm, đào kênh, đắp đê, làm mắm, làm tương, múa hát theo nhịp giã
gạo và chèo thuyền, vỗ trống đồng làm hiệu lệnh, và chim huyền sử đã trở thành biểu tượng của
dòng giống, thành loài vật thiêng liêng thay mặt cho tổ tiên.
Lặng nghe
Ðây con chim Hùng
Ðây con chim Việt !
Các con hãy theo bóng bầy chim, hẹn nhau ở chân trời. Hãy vỗ cánh bay xa, một đời, hai đời, từ
thời ông cha đến thời con cháu, rỉ rả như nước nguồn chảy trong kẽ đá, lách theo khe núi đầy cành
khô, lá mục, róc rách như suối rừng, ào ạt như thác, các con sẽ chảy xuống miền xuôi, theo dấu
chim Hồng, chim Lạc hãy bay về tận miền đất ấm áp và mầu mỡ. Ở đó tổ tiên chúng ta đã đắp đất,
xây nhà, dựng xóm làng, và một dân tộc đã thành hình. Các cụ đã nhớ mãi ơn loài chim dẫn
đường. Loài chim Hồng, chim Việt đã trở thành tượng trưng cho dân tộc.
Ngày hội Xuân trai gái họp nhau, mỗi người đeo đôi cánh để tự biến thành chim, nhảy múa theo
tiếng gõ trên đá, trên tre, theo tiếng thổi sáo tre, tù và sừng trâu, trai gái yêu thương nhau để giữ lại
và truyền đi dòng giống loài chim Hùng, chim Lạc. Ðôi cánh chim đã biến thành đôi cánh tiên, rồi
tiên đã trở thành hình ảnh của một bà mẹ. Mẹ từ trên núi xuống. Cha ở dưới biển lên. Nền văn minh
gốc núi đã gặp nền văn minh gốc bờ biển, bờ sông, đầm lầy, nơi thuồng luồng và Giao Long vùng
vẫy. Ðể sống giữa cõi sông, hồ, Tổ Tiên chúng ta đã bày ra cách xâm vẩy cá, mắt rồng trên mình.
Tiên với Rồng từ đó giao hội trên thân thể và trong lòng người dân Việt. Mỗi cuộc hội hè, gặp gỡ là
một lần Tiên Rồng họp mặt, giao hoan. Từ đó huyền thoại đã ra đời về cuộc hôn phối của Rồng và
Tiên. Tiên đã sinh ra chúng ta, Rồng đã che chở, nuôi nấng chúng ta. Cuộc hôn nhân thần thánh đó
đã trở thành biểu tượng của nòi giống. Cho đến khi người Hán ở phương Bắc tràn xuống đô hộ và
tìm cách đồng hóa, huyền thoại Rồng Tiên còn được nuôi nấng nhờ nền văn học truyền khẩu. Câu
chuyện được kể đi kể lại, đời ông bà truyền cho đời cha mẹ, rồi đến đời con truyền cho đời cháu.
Khi mẹ đứng lên gọi các con cùng nhau lật đổ ách cai trị bạo tàn của quan thái thú người Hán, mẹ
là người quê ở Mê Linh, đó cũng là vùng quê của loài chim có tiếng hót thánh thót mà tổ tiên chúng
ta đặt tên là chim Mling.
Một lần khác, mẹ nói phải cưỡi con sóng dữ, chém cá tràng kình, mẹ đã gợi lại khí thế hào hùng
của dòng giống Rồng. Suốt một ngàn năm, sử sách chính thức của người Hán chỉ ghi tên các quan
thái thú, thứ sử, các tiết độ sứ, thì lịch sử truyền miệng của dân tộc ta chỉ kể chuyện Rồng Tiên,
chuyện công chúa Tiên Dong và cậu trai đánh cá bên đầm lầy, chuyện con rùa vàng và con chim trĩ
trắng, chuyện tình nghĩa trầu cau, chuyện ông Ðổng bẻ tre đánh giặc. Ở trong các ngôi đền, chùa
thờ tiên, thờ Phật, còn có cả một truyền thống kể chuyện đời xưa để con cháu biết thờ dòng giống
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Hùng Vương. Một ngàn năm Bắc thuộc không làm cho đạo thờ ông bà đó biến mất, bao chữ nghĩa
của nền văn minh Hán tộc chỉ dùng để góp vào, làm giầu cho ngôn ngữ của tổ tiên. Ðể đến khi dân
tộc rũ bỏ được ách ngoại thuộc, thì chính các vị sử quan đầy chữ nghĩa lại lắng nghe lời kể chuyện
tự các đền, chùa, và ghi lại câu chuyện dòng giống Rồng Tiên.
Câu chuyện được kể lại trong bí mật, âm thầm suốt mười mấy thế kỷ đã được chính thức ghi chép
bằng chữ nghĩa, bị thay đổi, pha trộn vì chữ nghĩa của các ông đồ, nhưng căn bản là lòng tự hào
của một dân tộc vẫn còn nguyên. Ðể đến ngày nay, ở bờ biển phía đông của Thái Bình Dương,
trong Thị Trấn Giữa Ðàng, tiếng hát lại cất lên:
Lặng nghe
Ðây con chim Hùng
Ðây con chim Việt !
Con chim đại bàng là chàng nhạc sĩ tài hoa, Phạm Duy đã cất tiếng, và chim chóc xôn xao khắp
cùng thế giới, chúng ta cùng hát theo, bầy chim Hồng, chim Lạc bay từ mấy chục ngàn năm, đã
lang thang tám cõi, bốn trời, bây giờ lại cùng vỗ cánh theo nhịp hoan ca.
Những cánh chim Lê, Lý, Trần xưa.
Những cánh chim trên Bạch Ðằng Giang.
Những cánh chim Hồng Ðức hân hoan.
Những cánh chim ở Âu Châu, ở Mỹ Châu, ở Úc Châu và Á Châu. Chúng ta sẽ đập cánh trên nét
nhạc hào hùng và tươi tắn của Phạm Duy, chúng ta sẽ theo những cánh chim huyền sử xa xăm,
những cánh chim Phù Ðổng oai linh, chúng ta sẽ vỗ cánh bay về, Phượng này, Phượng này, chúng
ta phải trở về quê hương ta.
Phạm Duy luôn luôn mang tôi trở về quê hương. Ngay khi tôi còn ở Saigon, điệu nhạc và lời ca của
Phạm Duy đã mang tôi trở về dòng Cửu Long chiều xuống êm đềm, về cánh rừng chàm Bạc Liêu
bát ngát, về quê miền Trung dũng cảm mà nghèo nàn, về tận Bắc Ninh quê hương tôi có tiếng hát
trống quân, có điệu ca Quan Họ. Thời thơ ấu tôi đã được nghe Phạm Duy trong những buổi chiều
trâu bò về giục mõ xa xôi, đã nhớ người thương binh của Phạm Duy, đã khóc cùng bà mẹ Gio Linh
của Phạm Duy cũng như đã hát theo đoàn người trên Ðường Về Quê, hay đoàn Người Ra Biên
Ải, lúc nào lòng cũng vỗ cánh theo nhịp đập cánh chim đầu đàn rất giàu giai điệu, có ngàn lời ca
này.
Thế hệ tôi đã bao nhiêu người yêu bằng tiếng hát Phạm Duy, gởi lá thư tình đầu tiên nhớ lời ca
Phạm Duy, yêu mến quê hương, thương dân tộc, quý tiếng mẹ đẻ của mình, cũng nhờ đã sống
chung với tâm hồn của chàng du ca phong phú, sôi nổi, nồng nàn, mà cũng mơ mộng, trầm tư này.
Bây giờ ở nước ngoài, cũng chính Phạm Duy mang lại cho tôi cảm hứng mênh mang, hùng tráng
về đoàn chim tổ của giống nòi, loài chim đã vượt qua muôn dặm trời, bay suốt ngàn năm lịch sử.
Không những Phạm Duy đã mang tôi trở về quê hương, anh còn nối liền dòng máu của tôi với dòng
máu của tổ tiên muôn ngàn năm trước.
Những tế bào di truyền, những sợi nhiễm sắc chất còn in dấu thuở vua Hùng, vua Lạc, đang cựa
mình chuyển động, dòng máu Lạc Việt lại dạt dào, ngọn lửa Lam Sơn, ngọn lửa Diên Hồng lại bùng
cháy. Nhạc Phạm Duy đã chiếm lĩnh một khoảng trời, một khoảng đất, một khoảng tâm hồn, dù tôi
đang bay trên những đám mây ở Úc Châu, hay tôi đang ngắm cảnh rừng thu ở Bắc Mỹ. Một buổi
chiều tháng mười, chúng tôi lái xe lên núi miền Bắc coi lá đổi màu. Cuộc hành hương mỗi năm
không thể bỏ, trên xe Quyên để băng nhạc Bầy Chim Bỏ Xứ nghe lại một lần nữa. Suốt buổi sáng
đã nghe ở nhà. Tôi lái xe trên đường vòng vèo, giữa các ngọn núi đỏ như mâm sôi, những thung
lũng vàng óng ả. Nhưng sau mười lăm phút tiếng ca Bầy Chim Về Xứ tràn ngập chung quanh, bỗng
nhiên bao cây phong vàng, cây dương trắng, cả rừng thu Gia Nã Ðại cũng biến mất. Trước mắt tôi,
chỉ là hình bóng lũy tre già xào xạc, vườn lá chuối xanh tơ và hàng dừa lả lơi trên đồng lúa dậy thì
xanh mơn mởn.
Nhạc Phạm Duy tới, mang theo cả đất nước Việt Nam. Muốn ngắm rừng thu ở Canada phải đổi
sang Rachmaninov, nếu không phải là Claude Champagne. Phạm Duy chắc chắn sẽ mang tôi về
với sông Ðuống, sông Hương, với Trường Sơn, đèo Cả. Mỗi chúng tôi ra đi mang theo trong hành
lý cả bầu trời và mặt đất quê hương, cả lịch sử dân tộc và câu chuyện đời mình. Nghe Phạm Duy
bao hình ảnh đó đã thức dậy.
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Vì thế, bây giờ nghe Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ, tôi chỉ thấy đàn chim đang vỗ cánh bay về. Chúng
ta sắp trở về rồi em. Hãy cất tiếng hát một bài hoan ca, một điệu hùng ca của đàn chim bay về,
mang về quê hương ấm no, tự do và hạnh phúc, Phượng à, Phượng à, quay về cố hương thôi.
Ðỗ Quý Toàn
Montréal 10-90

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Lm Trần Cao Tưỡng

Bầy Chim Bỏ Xứ
Ðiềm Báo Trước Cuộc Trở Về

I. BÍ MẬT CHO CUỘC TRỞ VỀ CỦA DÂN TỘC DO THÁI
Lịch sử dân tộc Do Thái có ba cuộc trở về chính. Cuộc trở về đầu tiên được Kinh Thánh ghi lại
trong cuốn Xuất Hành từ đất nô lệ Ai Cập. Cuộc trở về gần đây nhất sau gần hai ngàn năm vong
quốc, được diễn tả điển hình qua cuốn Về Miền Ðất Hứa (Exodus) của Leon Uris với cao điểm là
tuyên ngôn năm 1948 thành lập quốc gia Do Thái với thủ đô là Tel Aviv có nghĩa là Ðồi Xuân từ sa
mạc cát bỏng hoang vu. Nhưng cả hai cuộc trở về này đều được hình thành với nhãn quan của
biến cố then chốt: bí mật nào đã đưa đám dân lưu đày bên Babylon trong cảnh rã rời như một đống
xương tàn có sức mạnh làm đứng lên như một đoàn người sống lại đầy sinh khí? Cũng chính bí
mật này đã trở thành Con Ðường Mẫu cho tất cả các cuộc trở về của nhân loại, từ những hoán cải
nội tâm cá nhân cho đến những cuộc phục hưng của cả một dân tộc.
1/ Từ bài hát ''Ta Ngồi Ta Khóc Ta Nhớ Sion''
Trong cảnh lưu đày xa tổ quốc, người Do Thái đã vang lên lời sầu thảm qua Thánh Vịnh 137:
Babylon xác héo mòn
Nhớ thương than khóc Sion từng ngày
Trên bờ liễu rũ đó đây
Treo đàn xót phận lưu đày tha hương
Lũ người đô hộ chẳng thương
Bắt tôi ca hát tìm đường mua vui
Làm sao tôi hát Chúa ơi!
Bài ca tụng Chúa ở nơi xứ người
Salem ta nếu quên ngươi
Thì bàn tay phải cũng rời thân ta
Lưỡi tê miệng mở không ra
Vì tôi quên lãng ngày xa đền thờ
Giavê xin chớ làm ngơ
Kìa phường ngỗ nghịch hững hờ khinh khi
Salem chúng nỡ bạt đi
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Phá tan đền Thánh phân ly dân Người
Trong cơn cùng khổ rã rời
Thành tâm tin Chúa chờ thời hồi hương
(Hoàng Vũ chuyển ý thành thơ)
Chắc chắn dân Việt tỵ nạn cũng đã có nhiều bài ca tương tự. Có thể nói, mỗi người tỵ nạn là một
thảm kịch chỉ có thể viết ra bằng nước mắt hơn là ngòi bút. Phạm Duy đã cố diễn những nấc nghẹn
ra bằng lời trong loạt bài Hát Trên Ðường Vượt Biển:
Bên bờ sông Seine ta ngồi ta khóc
Ðã thấm sâu khổ nhục kiếp lưu đày
Ma mất mả tìm không thấy cuộc đời
Chim mất tổ là thôi hát ngày dài...
Bên bờ sông Seine ta thành tượng đá...
(Ngàn Lời Ca trang 321)
2/ Ðến thị kiến hồi sinh:
Không ai có thể tin nổi trạng huống của dân Do Thái lưu đày bi thảm và thất vọng như một đống
xương khô nằm rải rác khắp cánh đồng như kiểu ''Killing Fields'' mà lại có một chút hy vọng nào
được!
Thế mà tiên tri Ezekiel và đám môn đệ của ông đã dám tin vào cuộc phục sinh Do Thái. Ezekiel là
một tư tế bị lưu đày ở Babylon với dân vào cuối thế kỷ thứ 6 trước Ðức Kitô. Sở dĩ ông có niềm tin
ấy là vì dưới con mắt ông, Thiên Chúa muôn cơ binh vẫn đang dẫn đầu cuộc hành trình của dân tộc
ông, mặc dầu đang đi qua đêm đen hãi hùng, đang mò mẩm qua vùng mồ mả đầy xác chết và
xương trắng ngổn ngang. Lịch sử của dân tộc Do Thái phải có một ý nghĩa, mặc dù dưới con mắt
của nhiều người là phi lý chán chường. Cái hướng lịch sử này đang được mở tới theo một con
đường huyền bí do Ðấng Toàn Năng, hay nói theo kiểu người mình là ''Cùng tắc biến'' trong tinh
thần Kinh Biến Dịch. Ðã đến lúc xe lịch sử chuyển bánh thì không một sức mạnh nào cản ngăn
được nữa. Ezekiel đã thành công trong việc khắc sâu niềm tin này vào tâm khảm những kẻ lưu đày
khi họ phải đương đầu với một tương lai mịt mù đen tối của dân tộc họ qua Thị Kiến Hồi Sinh:
Tay quyền phép Ðức Giavê chạm đến
Thần khí Người chợt giáng xuống mênh mông
Ngài đem tôi đặt chính giữa cánh đồng
Ôi ghê rợn đầy xương khô rải rác
Ngài hỏi tôi ''Xương còn với xác?''
Tôi trả lời ''Ngài biết rất tỏ tường''
Rồi bảo tôi ''Truyền sấm chỉ trên xương
Ta cho chúng Thần Linh và sức sống
Ta cho gân là sinh lực chuyển động
Ta cho thịt mọc lấp kín xương người
Ta căng da và khí lực bởi trời
Cho sức chúng trở về cõi thế
Ðể chúng biết một mình ta Chúa tể''
Vâng lời Ngài tôi tuyên sấm trên xương
Sấm truyền xong, kìa huyên náo lạ thường
Các bộ xương đã từ từ ráp nối
Cả thịt da mọc đùn lên tựa thổi
Nhưng vẫn là những đống xác vô tri
Ngài lại bảo ''Truyền sấm đến tử thi
Ðể Thần khí ta nhập vào xác ấy''
Dứt lời truyền, cả đoàn người đứng dậy
Ðông đảo thay người người chen vai sát cánh
Ngài bảo ''Ðó toàn thể Israel,
Ta cho chúng phục sinh từ cõi chết''
Chúng nhủ thầm ''Xương héo khô gần hết
Hy vọng gì sắp mục nát tiêu ma''
Ngài bảo chúng ''Ta mở mộ ngươi ra
Cứu ngươi sống làm dân ta tuyển chọn
Ðưa ngươi đến đất lành Ta đã chọn
Nơi sữa mật triền miên chảy chẳng ngừng
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Cho Thần Lực nguyên khí sống muôn đời
Ta thi hành lời sấm truyền đã hứa''.
(Ezekiel 37: 1-14; Hoàng Vũ chuyển thành thơ)
Quả thực, người Do Thái đã dựng lại quê hương của họ từ một niềm tin. Và người khơi dậy viễn
tượng cho một cuộc tái thiết quê hương chính là Ezekiel.
3/ Từ một giấc mơ đến kế hoạch lên đường:
Lịch sử dân tộc Do Thái ở giai đoạn này rất giống hoàn cảnh người Việt tỵ nạn. Sau mấy chục năm
sống tại Babylon, người Do Thái đã quen dần với kiếp tha hương, lớp trẻ đã bắt đầu hội nhập lối
sống mới. Ða số đã có công ăn việc làm và nhà cửa ổn định. Chuyện quê hương đất nước chỉ còn
là đề tài ''văn nghệ'' dành cho một số vị cao niên còn thương quê nhớ cội mà thôi. Chẳng ai còn thời
giờ mà nghĩ tới cái chuyện xem ra lẩm cẩm và lỉnh kỉnh là chuyện trở về đất Tổ.
Ấy thế mà một người thuộc thế hệ trẻ, tức là thế hệ thứ hai của lớp người lưu đày, đã dám gióng
lên một chân trời tươi sáng có sức làm xác tín một nhóm nhỏ, vẫn thường được gọi là ''Nhóm Do
Thái sót lại'' (remnant of Israel), và nhóm nhỏ này đã làm bừng lên cả một phong trào trở về phục
hưng đất nước, gây được hứng khởi nơi cả một lớp người vươn lên khỏi những gì bế tắc tăm tối,
bằng một kế hoạch thực tế. Vị tiên tri đó không ai biết tên, vẫn thường được gọi là Isaia Thứ Hai.
Ông đã quy tụ một nhóm gồm những người có chung một viễn ảnh về cuộc phục hưng đất nước,
tìm ra tụ điểm tinh thần dân tộc qua việc tìm gom lại ''Bộ kinh Dân Tộc Do Thái'' vẫn thường được
gọi là Cựu Ước. Và nhóm nhỏ này bắt đầu một chương trình đào tạo lớp người mới sẵn sàng trở về
xây lại quê hương từ con số không. Có thể nói, dưới con mắt nhiều người, nhóm nhỏ này thật điên
dại. Ðang an cư lạc nghiệp tại đất mới mà lại dại dột mò về một vùng đất hoang tàn không có một
căn bản nào về chính trị, binh bị, tài nguyên! Nhưng lớp người ấy nếu đã không dám làm chuyện
''điên khùng'' đó, thì lịch sử nhân loại đã không có được cái nôi phát sinh ra một sức mạnh tinh thần
như Do Thái Giáo và Ki Tô Giáo.
Mấu chốt cho những xác tín và gây phấn khởi cho cuộc trở về bắt nguồn từ Lời Sấm Phục Hưng:
Hãy trèo lên mọi núi đồi khắp chốn
Hỡi Sion hãy loan báo tin mừng
Mạnh tiến lên và trổi nhạc tưng bừng
Mọi thành quách hân hoan: kìa Chúa đến
Ðây Thiên Chúa người tôn thờ yêu mến
Ðến uy hùng Ngài thống trị muôn dân
Việc Người làm sau trước rất ân cần
Là mục tử nhân lành ai dám sánh
Thu họp chiên trong bàn tay chí thánh
Ngài bế bồng chăm sóc đám chiên con
Dìu chiên mẹ tới suối nguồn nước mát
Cho no thỏa trong đồng xanh cỏ mới
Ban sức mạnh cho bao người mệt mỏi
Ngài phục hồi những kẻ yếu lâm nguy
Bao trai tráng cũng rời rã suy vi
Người già yếu đã ngả nghiêng thống khổ
Ai vững tin nơi Chúa Trời bến đỗ
Ngài ban ơn sinh lực mới vươn lên
Họ sẽ bay cao thẳm chốn từng trên
Như phượng hoàng cõi không trung vỗ cánh
Sức thần Chúa họ sẽ liền nhận lãnh
Dù chạy xa chẳng mệt mỏi hư hao
Dặm đường trường thanh thản bước chân cao
Ðời sống họ sẽ an nhiên thư thái
(Isaia 40:9-11; 29-31, Hoàng Vũ chuyển thơ)
Vậy thì bí mật cuộc trở về của dân tộc Do Thái, trước hết và trên hết, chưa phải là những giải pháp
như nhiều người đang nghĩ đến về chính trị, quân sự, kinh tế. Dĩ nhiên rất ư là cần thiết... mà là một
niềm tin được thể hiện qua một chủ đạo đặt nền trên Bộ Kinh Dân Tộc trong một thời điểm đúng
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nhất.
II. CON ÐƯỜNG EMMAUS NÀO CỦA NGƯỜI TỊ NẠN?
Hình ảnh hai môn đệ trên đường bỏ cuộc trốn chạy vẫn in sâu trong tâm khảm nhiều người Thiên
Chúa Giáo. Ðến một lúc nào đó, người theo Chúa cảm thấy rõ mọi sự đều đổ vỡ, phi lý và vô nghĩa!
Con đường ác mộng từ Pleiku về Phú Yên. Ðại Lộ Kinh Hoàng từ Quảng Trị về Huế. Con đường
vào các trại cải tạo thống khổ. Con đường vượt biên thây con chất biển Ðông, xác vợ chết nhọc
nhằn vùi dập. Ôi những con đường Việt Nam mang nặng thương đau. Còn lại gì cho mình và còn
lại gì cho nhau?
1/ Từ người tình già trên đầu non:
Nhạc sĩ Phạm Duy đã tài tình diễn tả được vết thương nội tâm sâu thẳm nhất của người tỵ nạn
trong Mười Bài Rong Ca Hát Cho Năm 2000. Già nua chưa hẳn vì tuổi tác mà vì những vết hằn
phi lý trong cuộc đời ô trọc đầy oan nghiệt này.
Người tình già trên đầu non
Tuyết đã tan trên vai mỏi mòn
Giữa đám mây xanh xao chập chờn
Nhìn mặt trời thoi thóp hoàng hôn
Người tình già trên đỉnh khơi
Muốn lãng quên trăm năm một đời...
(Ngàn Lời Ca trang 361)
Ðó là tâm trạng của những người bỏ cuộc, tìm quên. Nhưng rồi chả lẽ tự tử như con chim Quyên
''nhớ nước đau lòng con quốc quốc'' mà cấu cổ chết trên ghềnh đá ly hương? Hoặc có lúc nào đó
ngồi suy nghiệm về cuộc đời mà lòng bao dung tha thứ và bình thản chấp nhận được cuộc đời như
Phạm Duy trong bài Những Gì Sẽ Ðem Theo Vào Cõi Chết.
Rồi mai đây tôi sẽ chết
Trên đường về nơi cõi hết
Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?...
Tôi không đem theo với tôi cả buồn vui mấy nỗi...
Tôi sẽ không đem theo với đâu những gì đâu!
(Ngàn Lời Ca trang 169-170) Hoặc siêu thoát như một thiền giả nhìn dòng đời trong cuộc tử sinh
này, như là Bài Hát Nghìn Thu:
Nghìn thu anh là suối trên ngàn
Thành sông anh đi xuống, anh tuôn tràn biển mơ
Nghìn thu anh là sóng xô bờ
Vào sông em đi mãi, không bao giờ biển vơi...
Nghìn thu trăng chợt sáng hay mờ
Lặng im anh lên xuống không ai ngờ hiển nhiên...
(Phạm Duy, Ngàn Lời Ca trang 371)
Lớp người khác, đa số thuộc lớp trẻ trung hơn, có lẽ ưa thực tế với những hồ hởi mới. Vùi đầu vào
cuộc chơi mới, với những lo âu tìm kiếm mới. Lo kiếm sống, lo trả nợ ngân hàng. Lo học thêm để
có việc làm cao lương hơn để sống mức sống cao hơn. Cái vòng lẩn quẩu này quay người tỵ nạn
như quay dế ném vào chỗ đấm đá. Ðến một lúc nào đó giật mình tự hỏi về sự hiện diện của mình
trên mảnh đất ly hương này, như Lê Bi đã tự đặt vấn đề trong ''Một đoạn thơ xuôi trích từ
1990'' (Thế Kỷ 21, tháng 8.90 trang 46)
''Có người bảo đất nước chúng ta may mắn có hàng triệu ông bà đại sứ.
Có người bảo đó là hàng triệu du học sinh.
Có người bảo đó chỉ là những kẻ đi kiếm bơ thừa sữa cặn!''
2/ Ðến Bầy Chim Về Tổ:
Nếu hai môn đệ trên đường Emmaus đã chợt thức tỉnh khi nghe người đồng hành bên cạnh kể
chuyện về Ðức Kitô, thì người tỵ nạn cũng đang tìm ra ý nghĩa của bao nhiêu chuyện xem ra phi lý:
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''Vậy thì Ðức Kitô chẳng phải chịu như vậy rồi mới được vinh quang sao?'' Mấu chốt của câu
chuyện là hai môn đệ chợt nhận ra Chúa Kitô đã sống lại và đang hiện diện thực sự trong cuộc
sống của mình qua mọi biến cố. Và ngay lúc đó, họ trở về Giêrusalem báo tin cho các môn đệ khác.
Người Thiên Chúa Giáo tỵ nạn nhìn lại những biến cố hãi hùng bỗng dưng nhận ra một sợi chỉ mầu
nối liền những gì rời rã nhất, cảm thấy một chất đạo biến đổi kỳ lạ. Tất cả đều đang mang một ý
nghĩa huyền bí nào mà chỉ Ðấng dẫn mình đi thấy rõ.
Người ''ngoại đạo'' Phạm Duy đã thực rất đạo khi vừa hoàn tất tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ. Từ nội
dung tổ khúc có lẽ nên gọi là Bầy Chim Về Tổ thì có vẻ tươi sáng và hợp thời điểm hơn.
Con chim trốn chạy chết năm nào đã tái sinh thành con chim én bay lên từ mùa đông tàn lụi để báo
tin mùa xuân dân tộc đã đến:
Nhạn kia ríu rít trời xanh
Én kia chắp cánh bay quanh địa cầu...
Én kêu gọi bao chim bạn cùng nghe
Một trời xuân đã bát ngát trên đường về
Tôi hiểu loài chim đã hót tiếng Xuân tràn trề
Bài hát vang lên như lời sấm về một Việt Nam Phục Sinh từ ''mộ phần thế kỷ'' khi mà :
Người phu trong chiều buông
Lòng hân hoan, chôn mộ xong
Nghe mùa xuân đang rộn rã tới gần...
Mai đây nấm mồ một nụ vàng sẽ hé...
Hoa ơi tên gì? Có phải hoa hướng dương?''
(Phạm Duy, Ngàn Lời Ca trang 366)
Và người nhạc sĩ tài ba mà những sáng tác đã như dòng hơi thở quê hương, như nhịp tim đập thổn
thức từng gắn liền với vận nước nổi trôi của đất nước từ hơn nửa thế kỷ qua, đã hân hoan ''chắp
cánh bay lên''. Ðoàn con đang xâu xé nhau vì ý thức hệ ngoại lai và vong bản, bỗng dưng cùng
nhìn thấy một thị kiến Bầy Chim Huyền Sử một trăm con của Chim Âu Tổ Mẫu đang cùng bay về
non ngàn Tản Viên, ngọn núi thiêng chất chứa tự hào dân tộc với ''sách ước gậy thần'' của sức
mạnh tinh thần dân tộc. Và đàn con đang tan tác lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm trên thế giới
nghe được tiếng hồn thiêng sông núi, bỗng chợt tỉnh bay thoát ra khỏi những bế tắc ngột ngạt
thường ngày, thoát ra khỏi những lẩm cẩm trong cơ cấu tổ chức giậm chân tại chỗ hay những xung
khắc đẳng vị của những sinh hoạt đoàn thể, để cùng vuơn lên trong một lý tưởng chung.
Trứng rồng lại nở ra rồng
Liu điu lại nở ra dòng liu điu
Trứng rồng lại nở ra rồng
Chim tiên lại đẻ ra dòng chim tiên.
Lặng nghe đây con chim Hồng, đây con chim Lạc.
Hỡi những cánh chim huyền sử xa vời.
Lặng nghe đây con chim Hùng, đây con chim Việt.
Hỡi những cánh chim của Tiên với Rồng.
Những cánh chim ẩn ngữ Ðông Sơn, hoàn mỹ âm dương.
Những cánh chim dẫn đường đưa lối.
Những cánh chim sinh tử không rời.
Vỗ cánh theo Cha về miền xuôi, vỗ cánh theo mẹ bay lên núi...
III. NGƯỜI THIÊN CHÚA GIÁO TRONG DÒNG SINH MỆNH DÂN TỘC
Hừng đông của thế kỷ 21 đã bắt đầu lóe lên. Niềm tin và trách nhiệm nào cho người Thiên Chúa
Giáo trước tiền đồ dân tộc? Chả lẽ vùi đầu vào cát an phận để khoán trắng vận mạng dân tộc cho
người ngoài lo hay cứ ngồi tiếp tục than trách đổ tội?
Nguyễn Trường Tộ! Giá còn sống chắc bản điều trần của ông không cần gởi đến một vua Tự Ðức,
mà phải dâng lên tận mỗi lòng người. Ðừng đổ tội cho phong kiến. Ðừng đổ tội cho thực dân. Ðừng
đổ cả cho đế quốc. Ðừng đổ hết cho những kẻ cầm quyền... Mấy năm qua tôi nuốt nhục nghe mà
chưa thể tìm nổi lời biện bạch. (Lê Bi, trích dẫn trên, trang 46)
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Thời điểm nào cho người Thiên Chúa Giáo đối với đất nước? Người Do Thái cũng đã hỏi như vậy
trước thống khổ quê hương: Có những người biệt phái và bè Sađốc đến để thử Ngài, thì xin Ngài
làm một dấu lạ từ trời cho họ xem. Ðáp lại, Ngài nói với họ: Chiều đến các ông nói: ''Ráng vàng thì
gió'', và sớm mai: ''Hôm nay ráng đỏ thì mưa''. Ráng trời, các ông biết ước định, còn về thời điểm
các ông lại mù tịt! (Mt 16:1-3)
Hiện nay những phong trào về nguồn tinh thần dân tộc đang lan rộng. Tìm ra bản sắc mình là vấn
đề sinh tồn trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Thu lượm tinh hoa thế giới để góp phần Thiên Chúa Giáo
vào công việc xây dựng lại đất nước là bổn phận hàng đầu của các con cái Chúa. Mỗi người với
khả năng và vị thế đang có của mình đều là món nợ phải trả cho Tổ Quốc.
Một người Thiên Chúa Giáo như Karol Wojtyla đã góp phần tích cực vào việc phục hưng đất nước
của Ngài. Một người Thiên Chúa Giáo đã ý thức trách vụ trần thế trong dấn thân cho dân tộc.
''Nếu tôi không dám dứng lên... Ai sẽ là người dựng lại quê hương tôi?'' Nhịp tim quê hương đang
đập dồn dập. Ai là người bắt đầu hòa vào nhịp sống này để khơi cho dòng sinh mệnh dân tộc chảy
tới.
Ðức Giêsu đang nói với người Thiên Chúa Giáo ''Ta sẽ lấy ai mà ví cái thế hệ này? Họ giống như lũ
trẻ ngồi nơi chợ mà gọi lũ trẻ khác rằng: Chúng ta thổi sáo, sao chúng bay không múa? Chúng ta
than vãn, sao chúng bay không đấm ngực.'' (Mt 11:16-17)
Kính gởi nhạc sĩ Phạm Duy,
Lần đầu tiên viết thư cho ông, một người tôi vốn hằng ngưỡng mộ và mến phục từ nhỏ. Tháng
trước, linh mục Ngô Duy Linh có cho tôi một copy băng nhạc Bầy Chim Bỏ Xứ, tôi đã nghe đi nghe
lại với một tâm tình phấn khởi muốn tung cánh bay về tổ. Nhân đó có viết một bài cho tờ ''Thời
Ðiểm Thiên Chúa Giáo'' trong đó có đề cập tới ông và Bầy Chim Bỏ Xứ. Tôi thấy tâm tình của ông
thật giống tâm tình của nhà tiên tri Ezekiel thời Do Thái lưu đày, giống tâm tình Bầy Chim Về Tổ
cũ. Linh mục Ngô Duy Linh xem xong bài tôi viết, Ngài đắc ý bèn bảo tôi gởi cho ông.
Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, tôi xin chân thành cám ơn ông. Tôi hãnh diện vì dân tộc Việt đã có ông, Mẹ
Tiên, Bố Rồng cũng thơm lây đấy, vì trứng rồng lại nở ra rồng.
L.M. Trần Cao Tường
Giáo Xứ Maria Nữ Vương Việt Nam
New Orleans, LA 21-11-1990

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Hàn Vĩ

Cái Ðược và Cái Mất trong Âm Nhạc Phạm Duy

Nếu nói đến âm nhạc của Phạm Duy, thì không thể không nói đến chặng đường lịch sử và các biến
động của nó, từ năm 1945 trở lại đây. Có thể nói tóm gọn một câu, các tác phẩm âm nhạc của anh
Phạm Duy, đều phản ảnh gắn liền đối với tiến trình quan hệ lịch sử đó. Tuy nhiên với quan hệ
khách quan, chủ quan của mỗi người khác nhau, cùng với quan điểm chính trị, và xu hướng chính
trị của mỗi người có khác nhau, cũng sẽ đưa lại cho mình có những nhận định khác nhau, hoặc sản
sinh ra những điều ngộ nhận khác nhau. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, trên quy luật tất yếu
đưa đến sự hình thành cuộc cách mạng nào đi nữa, thì dòng thác cách mạng khác cũng tất yếu
được nảy sinh và hình thành, có khi song song quan hệ, và tồn tại, có khi cùng hòa đồng, có khi
tách ra cùng đối lập. Ðó là dòng thác cách mệnh dân tộc, không cùng đứng trên một quan điểm
chính trị nào. Nhưng nó lại đóng một vai trò quyết định về ý thức cho mỗi quan điểm chính trị và
cách mạng, không ai có thể chối bỏ, và không ai có thể phủ định được.
Tác phẩm sáng tác của anh Phạm Duy, có thể nói nội dung phản ảnh hiện thực xã hội Việt Nam
trong những giai đoạn này, về chiều sâu cũng như chiều rộng, không có một hoàn cảnh nào, và
không có một đối tượng nào lại không đi sâu vào tâm tư và tình cảm của anh. Con sông, bến đò,
nương dâu, đồi cỏ v.v... đều là những đối tượng được anh khắc họa và miêu tả một cách chân
thành, tạo cho người nghe có được một không gian đẹp, một thời gian để thương để nhớ. Và khi
anh nói đến hình ảnh của con người, thì được anh trìu mến: người mẹ già, anh thương binh, anh
chiến sĩ, chị dân quân, anh thanh niên, cô con gái v.v... đều được anh nâng niu, tạo nên những hình
ảnh đậm đà chân thật, mang những hương vị quê hương và đất nước, nói chung tác phẩm của anh
là những bản tình ca, không hề có những nhục dục sấn vào, như những tác phẩm chỉ nhằm đi vào
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miêu tả những khía cạnh tâm lý lứa đôi, để rồi than thở với nhau một đôi lời. Và càng không có
những loại tác phẩm nhắm sâu vào những phạm trù của lý trí, tạo nên những chất hoang dã cuồng
nhiệt, đưa con người dấn sâu vào những khắc khổ đam mê, sinh ra nhiều điều nói ác, gào thét,
đâm chém lẫn nhau v.v... Trái lại, đó là những bức tranh xã hội điêu tàn, một con người cao
thượng, một tấm lòng bình dị đáng thương, đáng yêu, đáng nhớ, đáng được ghi vào sổ vàng của
dân tộc. Hỡi cô con gái giặt yếm bên bờ, thuyền tôi đậu bến sông Lô, nửa đêm nghe tiếng quân thù
thở than... Mẹ già cuốc đất trồng khoai, nuôi con đánh giặc đêm ngày... đó là những bức tranh thực,
đã được anh Duy thực hiện một cách trọn vẹn.
Dù phải sống trong chế độ nào đi nữa, người nghệ sĩ dám đưa trái tim bên trong của mình để
đương đầu và đối chọi với những sức mạnh bằng lý trí thì điều đó đối với một con người đã là một
sự khó, và thậm chí đối với người nghệ sĩ lại càng khó hơn, nhất là đối với xã hội Việt Nam trong
những giai đoạn này anh Phạm Duy đã từng sống giữa hai cuộc chiến, và hai xã hội có chế độ khác
nhau, nhưng anh đã sống trong sự trưởng thành và lớn lên trong quan điểm chính trị của những
người đi trước. Giết người đi để tôi sống với ai?... hoặc Sớm nay vừa thức dậy, nghe tin anh gục
ngã giữa chiến trường... (trong những tác phẩm Tâm Ca). Nếu nói ai đã đưa lại cho anh những sự
trưởng thành này, chắc chắn rằng, đó là dòng máu của một dân tộc anh hùng, đã vun đắp cho anh
từ những phút đầu anh tham gia vào hàng ngũ gọi là cách mạng. Bởi vậy dù có quy luật tất yếu đến
với anh bằng con đường cách mạng nào đi nữa, cũng không thể vượt qua khỏi sự đo lường của
những giá trị bên trong tiềm thức của anh, và cũng chính từ ý nghĩa và giá trị này cho chúng ta tìm
đến một chân lý và giá trị lớn hơn, đó là nếu trong tâm hồn và tình cảm của anh Phạm Duy có mất
đi, cũng chỉ mất đi một chế độ mà thôi, cái còn lại là cái gì của tất cả, về một ý tưởng của con
người.
Tác phẩm của anh Phạm Duy phần lớn mang thể loại ca khúc, dù là những tác phẩm có tầm vóc
lớn như những thể loại trường ca và tổ khúc, cũng đều mang tính chất của loại nhạc có lời ca rõ
ràng như: Bà Mẹ Gio Linh, Con Ðường Cái Quan, Bầy Chim Bỏ Xứ v.v... Người nghe cũng đều
được nhận rõ tác giả muốn nói gì? Và ước muốn những gì? Tuy trong những phần lời ca sau này,
có đượm màu triết lý sâu xa hơn, ẩn ý và ngụ ý có phần sâu sắc hơn cũng đều đem lại cho người
nghe có được một cảm quan trực tính hơn về một ý thức để kêu gọi thức tỉnh lòng người, dù anh có
đến với Tâm Ca, Vỉa Hè Ca, và Tục Ca đi nữa đó vẫn là thái độ được anh đem vào ý thức của con
người bằng một cách trực tính, đồng thời cũng từ đó để nói rõ thái độ của anh đối với một chế độ ra
sao. Thông qua những thể loại như vậy, anh đã phát triển tính năng động miêu tả của nghệ thuật
âm thuật âm thanh tan biến không đi đến bằng mắt để nhìn thấy, trái lại đi đến từ tâm hồn và đọng
lại cho mỗi người một ý nghĩa không gian và thời gian tính của nó. Cũng chính ý nghĩa này, âm
nhạc của Phạm Duy có được một giá trị vượt thời gian tính của nó, nói một cách rõ nghĩa hơn, nhạc
của anh mang giá trị ba chiều, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chiều ơi, lúc chiều về mọc ánh trăng
tơ... không ai có thể quên được hình ảnh của một chiều hoàng hôn xứ Việt được, dù cho chúng ta
đã và đang sống trong cái thế giới đa thanh và đa điệu ở cái xứ Los Angeles này, có cả tên phố
mang tên Hoàng Hôn (Sunset) cũng không hề gợi lại cho ta một hình ảnh nào và một cảm thông
nào để cho ta có được một phút gọi là an ủi. Lẽ tất nhiên ở mỗi một con người đều có một tình cảm
và cảm thông riêng biệt, không ai giống ai, và không dân tộc nào giống dân tộc nào. Nhưng có
những tác phẩm âm nhạc không hề đem lại chúng ta một cảm thông nào đó cũng là một hiện tượng
thường tình đã có và đang xảy ra không ít.
Ðứng về mặt lý luận âm nhạc, có lúc người ta hình dung nó gần với vật lý học, và số học. Ví dụ như
hòa âm, và phối khí chẳng hạn, hoặc giả đối với các cấu trúc để tạo nên một nhạc cụ chẳng hạn.
Nhưng họ lại quên giá trị khác nhau về một cơ bản, khoa học số học và vật lý học đi đến từ một
phương thức ''logic'' để giải thích cho một phương trình cấu trúc nào đó chứ nó không thể đi đến từ
những cảm xúc rung động về một đối tượng để cho tư duy của người nghệ sĩ có được một giá trị về
chiều sâu và chiều rộng trong những bực thang âm, tạo thành một giai điệu, mang ý nghĩa chiều
cao trong các cơ cấu của các âm thanh và chiều dài trên bình diện của tiết điệu và tiết tấu. Thông
qua những suy nghĩ này cho chúng ta tìm đến một khả năng sáng tạo đáng quý, trong cách thức sử
dụng năng động tính trong các bậc thang âm ngũ cung mà anh đã có công đóng góp cho nền âm
nhạc mới cách mạng Việt Nam. Mặc dù xét về hình thức cố định, nó chỉ có năm âm năm mầu sắc
khác nhau: hò, xư, xàng, xê, cống. So với những bậc thang âm cố định 7 âm và 5 bán cung của
Tây phương có phần ít hơn. Nhưng giá trị ở nghệ thuật không tùy thuộc ở lượng nhiều hay ít, trái lại
tùy thuộc tư duy của người nghệ sĩ đứng trước những xúc động và rung động, miêu tả ra sao, đặc
biệt nhất trái tim của người nghệ sĩ đó dành cho ai, và dành lại hiệu quả âm thanh nào, để khắc họa
nên những màu sắc nào mang lại cho đối tượng có được sức sống gì?
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Trong thế giới âm nhạc nói chung, không có một nhạc sĩ nào, tự mình tách rời ra khỏi ngôn ngữ của
dân tộc mình để tạo thành danh cả. Ngay cả đến các nhạc sĩ hiện đại ngày nay cũng vậy, dù cho họ
sử dụng đến những bậc thang âm vô điệu thức đi nữa, họ cũng đều quay trở về nhận lấy những
bậc thang âm của các dân tộc Châu Phi, hay là các bậc thang âm của các dân tộc Châu Á, để đưa
mình trên con đường sáng tạo, những tác giả này kể ra cũng rất nhiều, người viết không cần nhắc
lại, ai nấy cũng đều rõ. Ðó cũng là một lý do để chúng ta thấy tính sáng tạo về mặt đa thức và đa
tính trong các tác phẩm âm nhạc của anh Phạm Duy ra sao, và cũng từ đó làm cho ta sáng tỏ hơn
về mặt nội dung lẫn hình thức sáng tạo của anh.
Bầy Chim Bỏ Xứ với một nội dung rộng lớn, đòi hỏi một hình thức cũng phải có một khả năng rộng
lớn, mới có thể có đủ khả năng diễn đạt nổi tình cảm nội dung của Tổ Khúc. Nếu chỉ xét trên bình
diện ngũ cung trong thanh âm của dân tộc Việt Nam, chắc chắn sẽ tạo nên những bước khó khăn
cho tư duy diễn tả của mình, đặc biệt nhất về phương diện Khúc Thức, nói một cách rõ nghĩa hơn,
trong các dân ca Việt Nam, trên phương diện Khúc Thức, chỉ cho chúng ta một giá trị chung, về một
thể loại đơn, mà không hề có kép (tức chỉ có mỗi phần A, mà không hề có phần B). Những điều
kiện đó lẽ dĩ nhiên chúng ta không đòi hỏi và yêu cầu trong dân ca cổ phải cần đến và nói đến, bởi
vì một lẽ duy nhất, dân ca cổ không nhằm tạo nên một chủ đề rộng lớn, mà chỉ nhằm khắc họa cho
nó một hoàn cảnh, và một đối tượng nhắm miêu tả cho nó mà thôi. Ðể đạt đến sự sáng tạo này,
trên phương diện giai điệu của anh, đã cho chúng ta thấy được một sáng tạo thành công, đó là tìm
đến khả năng giao điệu tính cho nó, một ví dụ trong nhiều ví dụ như ta đã thấy sau đây, trong bản
nhạc Về Miền Trung chẳng hạn:
FA SOL SIb DO RE
SIb DO MIb FA SOL
từ những bậc bốn trong thang âm ngũ cung, chúng ta có được thêm nốt Mib xuất hiện mà không
gây những ấn tượng đột xuất như là những chuyển điệu làm mất hẳn mỗi điệu thức chính mà làm
cho điệu mang được đa tính của nó, và tạo cho khả năng miêu tả của khúc thức chứa đựng được
nhiều nội dung hơn, tức có thể là loại thể hai đoạn đơn hoặc thể loại ba đoạn đơn A-B, hoặc A-B-A
có nhạc đề có phát triển và có kết.
Tính chất kết hợp và giao thế điệu trong Bầy Chim Bỏ Xứ chẳng những không làm mất hẳn về mặt
cố định nốt, mà còn làm cho tính nốt có thêm được màu dân tộc, điều này cho chúng ta có ý niệm
về nhạc dân tộc, phần lớn giá trị nặng về âm, hơn là thanh, tức trong âm đã có thanh, vì vậy xét về
mặt cao độ, trong âm nhạc dân tộc, âm cố định phần lớn dành cho những khả năng, nhấn, rung,
vuốt, vỗ, nhiều hơn là cho nó xuất hiện theo nghĩa bình quân luật. Do vậy trong phương diện điệu
thức của dân tộc, luôn luôn dành cho những khả năng tự tại của người nghệ sĩ biểu diễn hơn là khả
năng của người sáng tác.
Thực ra người viết bài này không nhằm đi sâu vào nghiên cứu và phân tích từng tác phẩm một mà
chỉ nói lên một phần giá trị chung, đó là tài năng âm nhạc của anh Phạm Duy, không chỉ là một vốn
quý, đáng trọng và đáng yêu, trái lại nó nói lên những điều tất yếu, trong tâm hồn và mỗi tình cảm
của chúng ta. Qua Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ hồn dân tộc, tình dân tộc luôn luôn sống mãi, chúng
ta không vì một lý do gì để đánh mất giá trị và chân lý này, dù phải sống và đứng trước những áp
lực và cạm bẫy của những thế lực nào đi nữa, ít nhất cũng phải nói lên được tiếng nói như anh Duy
đã nói:
Chim đi rồi một buổi chim về
Cho tình yêu nở khắp miền quê
Vì đã không làm nên mùa Xuân mới
Thì một ngày chim dữ cũng lui chân
Ðể thấy giang sơn là không riêng rẽ
Của lũ chim nào, là chốn vui chung.
Thân tặng anh Phạm Duy những lời nhận xét trên đây, cũng là những lời tâm tư của tôi đối với anh
trong những năm tháng đã qua.
Chúc anh thành công trên bước đường sáng tạo.
Hàn Vĩ
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Ðặng Tiến

Ðiểm Tâm Ðắc Bầy Chim Bỏ Xứ

Trên những réo rắt cằn cỗi miền Trung, người dân quê hương nghe câu hát:
Con chim xanh ăn quanh bãi cát...
Hình tượng đơn giản và bi thiết. Chim gì mà lại xanh? Ở đây chắc không phải sứ giả của Tây
Vương Mẫu trong điển cố. Gọi là chim xanh để đồng hóa con chim với không gian của nó, màu trời
bát ngát và sắc lá mượt mà. Màu xanh của sông biển, rừng núi, ruộng đồng giăng lả giăng la; thế
giới mông mênh của cánh chim, ở đây, bị giới hạn vào bãi cát nhỏ bé. Bãi cát thì có gì cho chim
bươn chải? Thế mà chim vẫn ăn quanh, vẫn không bay xa theo tầm mời gọi của trời cao đất rộng.
Con chim nhẫn nại, chịu đựng thủy chung với bãi cát khốn khó, là hình ảnh con người Việt Nam,
thời này qua thời khác.
Thế rồi một buổi sáng, những cánh chim xanh, chim hồng, loài chim tóc trắng, những vàng anh và ô
thước, cùng một lúc vỗ cánh bay đi, thành một áng cầu vồng ngũ sắc.
Chim xa bầy còn thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm ai ơi
Dường như có giọng hò mái nhì cất lên đâu đây, não ruột như muốn níu lấy, muốn giữ lại năm sắc
cầu vồng cho sông nước quê hương. Nhưng Bầy Chim Bỏ Xứ đã bay xa, lưới đêm dầy đặc sập
xuống, chỉ còn vọng trong sương đêm giọng hò nức nở và tiếng nước thì thầm.
Tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ mà Phạm Duy vừa hoàn thành sau mười lăm năm thai nghén, sáng tác
và tu chỉnh là một trường ca đặc sắc về nhiều mặt nghệ thuật và tư tưởng. Muốn giới thiệu cần một
bài dài, ở đây tôi chỉ nêu lên hai điểm mình tâm đắc nhất.
Trước hết là cái hồn dân tộc, qua những câu ca dao, đồng dao, những làn điệu dân ca mà Phạm
Duy đã dày công sưu tầm và chuyển vào một nhạc phẩm hiện đại, một cách tài hoa và uyên bác.
Chim là một biểu tượng nghệ thuật không riêng gì của Việt Nam, nhưng đặc biệt gắn bó với dân tộc
ta, từ những cánh chim khắc họa trên trống đồng Ngọc Lũ, vật tổ của dân tộc ta, đến những tên
Văn Lang, Hồng Bàng, Mê Linh, Trưng Trắc... dường như cũng là tên những loài chim. Cổ tích
chúng ta từ xa xưa, có lẽ từ thời nhà Lý, đã rộn rã lời chim, con chim ăn khế trả vàng, con vàng ảnh
vàng anh chui vào tay áo. Nay Phạm Duy đưa những lời chim muôn đời ấy vào chung một trường
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ca, mà anh gọi là Tổ Khúc. Khúc hát những con chim cùng một tổ, hay cùng bay về một tổ. Một dịp
để chúng ta suy nghĩ thêm về ý nghĩa hai chữ Tổ Quốc.
Ðơn giản và cảm động bao nhiêu khi được nghe hát lại một câu ca dao:
Én bay thấp nên mưa ngập bờ ao
Én bay cao nên mưa rào lại tạnh
Ngày nay khoa khí tượng tân tiến đã xua đi những loài chim báo bão, chúng ta được thông tin khoa
học, nhưng lại mất đi những đàn chim én và những bờ ao, nghĩa là những cánh ước mơ và những
bờ hò hẹn chênh chếch sao mai.
Phạm Duy ươm lại tuổi thơ của chúng ta bằng những câu đồng dao ăm ắp tình người sau bao gian
truân vẫn biết che chở đùm bọc lấy nhau để bảo tồn cuộc sống, bên ngoài những kỳ thị phân chia:
Bồ các là bác chim di
Chim di là dì sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đen
Sáo đen là em tu hú...
Cùng một dạng với câu này, chúng ta còn có nhiều câu khác: Kỳ nhông là ông kỳ đà hoặc Bầu ơi
thương lấy bí cùng. Phạm Duy còn nhắc lại câu:
Con chim sáo sậu
Ăn cơm nhà cậu
Uống nước nhà cô
Ðánh đổ bát ngô
Cậu cô bắt đền
Câu đồng dao hóm hỉnh, có ý mỉa mai ông chú bà cô, nhưng chủ yếu nhắc chúng ta thận trọng cử
chỉ để tránh đổ vỡ, vì như một nhà văn đã nói: Ở đời có những đổ vỡ không hàn gắn lại được.
Chúng ta cảm động khi nghe cụ Phạm Duy năm nay làm lễ thượng thọ bảy mươi, còn lo hàn gắn
những tan vỡ do lịch sử và con người gây nên.
Chim ngoan về đậu ngọn tre già
Ta và chim khâu vá đời sau...
Ðây là điều thứ hai tôi tâm đắc. Vì nhạc Phạm Duy nhiều lúc bi thiết, do nhu cầu nghệ thuật, nhưng
lời hát không bi quan, không vuốt ve những nhớ thương và tiếc nuối mông lung, mà mang sức
cường tráng xô đẩy người Việt đến gần nhau, ngồi lại với nhau, dù chỉ là để nghe nhau hát. Phạm
Duy Liêm Pha* truyền thụ cho đời sau niềm tin ở cuộc sống, con người và đất nước, anh tin ở một
ngày về, ngày Bầy Chim Hồi Xứ. Niềm tin đó, cũng là một đặc tính của dân tộc ta như câu phương
ngôn Còn da lông mọc, còn chồi xanh cây :
Chim đi rồi một buổi chim về
Cho tình yêu nở khắp miền quê
Phạm Duy cho chúng ta một làn điệu quan họ tuyệt vời:
Nơi rừng nhà ba mươi sáu ơ
Chim ơ loài chim
Có con chim ở lại
Có con chim đi rồi
Quan họ rằng, tôi hiểu rằng
... Rằng chim hót, tiếng chim Thanh
Bầy Chim Bỏ Xứ dồi dào nhạc tính dân tộc, nhưng tác giả không dễ dãi dừng lại ở những làn điệu
cổ truyền, anh không lập lại những điệu sẵn có dù hợp với đề tài như Lý con sáo, Cò lả...Có lẽ vì
thế mà con cò vốn thân thuộc với dân quê và đồng ruộng Việt Nam chỉ xuất hiện thoáng qua. Người
nghe mơ tưởng:
Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
Nàng về nuôi cái cùng con
Ðể anh đi trẩy nước non Cao Bằng
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Câu này có lẽ xuất hiện từ thế kỷ XVII khi quan quân nhà Lê phải đi đánh nhau với nhà Mạc ở các
vùng biên giới phía Bắc. Và con cò hiện thân gầy guộc của người phụ nữ Việt Nam, ngày nay vẫn
còn hiện đại, qua bóng dáng những người vợ, cuối thế kỷ XX, vẫn gánh gạo nuôi chồng, trong
mươi mười lăm năm với những gian nan và tủi nhục mà người phụ nữ thời Lê Mạc chưa hề biết
đến. Dĩ nhiên Bầy Chim Bỏ Xứ là một tác phẩm nghệ thuật, ta không nên đòi hỏi tác giả phải thêm
vào chuyện nọ chuyện kia.
Nhạc cổ truyền do nhân dân sáng tác tùy hứng, để nâng đỡ lời ca, một cách hồn nhiên, do đó nó có
những hạn chế nhất định về mặt hòa âm, và tiết tấu, và khó tách rời khỏi lời ca. Phạm Duy phải giải
quyết một khó khăn lớn: Lời ca trong tổ khúc phải hay, phải mang một thông điệp nhân đạo và lại
phải bắt nguồn từ ca dao, trong khi đó nhạc cú cũng phải hay, hiện đại và phong phú. Thính giả
ngày nay trong đó có người nước ngoài, không ai kiên nhẫn ngồi chịu đựng một nhạc điệu nghèo
nàn, trong bốn mươi lăm phút.
Phạm Duy phải để ra non mười lăm năm, đã sử dụng kiến thức kinh nghiệm và tài hoa của một nửa
thế kỷ sáng tạo và sáng tác để hoàn tất một tuyệt phẩm. Bầy Chim Bỏ Xứ bắt đầu khoan thai đằm
thắm rồi trở thành bi thiết. Có đoạn hồn nhiên, nhí nhảnh, rồi trầm lắng đắm say, trước khi bay bổng
nâng cao lời thơ :
Mây trời này mây trời không tím ngát
Con Hoàng Khuyên không ngừng hát chiêm bao.
Có lúc hào hùng, giục giã như trống xuất quân, rồi lại trở về thanh thoát, bao dung. Bầy Chim Bỏ
Xứ nay trở thành Bầy Chim Ngàn Xứ; chim đã yêu mình nên nhớ yêu người mà vẫn chung tình với
một gốc đa, một nóc rơm. Con chim Ðỗ Quyên qua kinh nghiệm xa nước và nhớ nước, qua kinh
nghiệm tử sinh, đã nhận ra được lẽ huyền đồng tạo vật, cho nên lời hát thăm thẳm bao la, hóa giải
mọi biên giới phù trầm :
Bầu trời này hay thế giới mông mênh
Thì cũng chỉ ca một bản Xuân tình
Ở chốn trần gian hoặc ở vô hình...
Kết từ đẹp của một bài ca đẹp, và một cuộc đời đẹp. Huy Cận, ở tuổi gần thất tuần còn có câu thơ
trẻ, khỏe :
Con chim bay không thấy bóng mình bay
Chỉ thấy những chân trời phải tới...
Phạm Duy là cánh chim say mê những chân trời, soải cánh không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, và
bóng chim đã vẽ lên không gian đường bay của nghệ thuật và đường về của tâm tư. Người xưa
trên địa bàn, khắc hình chim để làm kim chỉ nam: nhạc Phạm Duy là địa bàn cho nhiều thế hệ.

Ðặng Tiến
---------------------------------------* Liêm Pha: Tướng giỏi nước Triệu thời Chiến Quốc, 70 tuổi còn cầm quân ra trận.

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Quỳnh Giao

Mơ Quyên Về Ðậu Ở Thôn Ðoài

Với hàng ngàn lời ca đã viết cho tân nhạc Việt Nam, theo tôi, Phạm Duy là một trong những nhà thơ
lớn của dân ta trong thời đại này. Nhạc Phạm Duy, với những giai điệu gần gũi với hồn nhạc của
người Việt, đã thấm sâu vào mọi người trong chúng ta, nên hầu như ai ai cũng biết, cũng yêu, cũng
nhớ một số ca khúc của ông. Nhưng, cái làm cho người ta nhớ hơn cả, chính là những lời ca của
Phạm Duy. Người ta nhớ lời còn hơn nhớ nhạc vì chất thơ rất phong phú trong các ca khúc của
ông. Phạm Duy là một nhà thơ có tài năng thiên phú về âm nhạc. Nhưng, với Bầy Chim Bỏ Xứ,
Phạm Duy giữ vai trò của một nhà sưu tầm. Và chất thơ trong tổ khúc mang nét thơ mới, với chủ
âm thoát khỏi khuôn khổ ''sáu tám'' hay ''song thất lục bát'' của thơ ta. Ông sưu tầm trong ký ức của
mình và trong kho tàng văn chương truyền khẩu của dân ta những hình ảnh về chim, dùng làm ẩn
dụ cho một loại liên ca khúc viết về dân tộc.
Trực giác của nghệ sĩ chân chính thường có những phút khải thị dị thường, cho phép họ tiên đoán
những biến động lớn của bản thân, hay của xã hội. Phạm Duy cũng vậy, ông viết: ''Vào đầu năm
1975, với cảm năng của loài chim báo bão, tôi thấy trước được sự phải bỏ nước ra đi''. Ông có ý
định viết một trường ca nữa, về Bầy Chim Bỏ Xứ. Tác phẩm được thai nghén từ thời 1975 nhưng
đến mười năm sau mới hoàn tất, và gần đây mới được ông tạm hoàn chỉnh thành một Tổ Khúc,
một suite orchestrale gồm 18 đoản khúc. Phạm Duy khiêm nhượng xin người nghe Tổ Khúc Bầy
Chim Bỏ Xứ với tấm lòng độ lượng, ông cũng muốn các thân hữu góp ý phê bình.
Ðầu tháng mười này, bạn hữu của ông sẽ quây quần bên ông, cùng tổ chức một lễ sinh nhật thật ý
nghĩa cho ông. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, lẽ thường là như vậy. Nhưng, chắc là Phạm Duy
không muốn chúng ta nói đến ngày vui này theo lối mừng thất tuần thượng thọ, nghe nó già nua
quá, không hợp với ông. Trong tinh thần chung vui cùng một nghệ sĩ lão thành và có nhiều công lao
cho tân nhạc của dân ta, tôi xin được chân thành bày tỏ cảm nghĩ của mình, của một người đã
được nghe và hát nhạc Phạm Duy trong nhiều năm, về Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ, với sự tri ân của
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người thưởng ngoạn.
Phạm Duy giới thiệu là Trường Ca Con Ðường Cái Quan có tính chất tả thực, Trường Ca Mẹ Việt
Nam có tính chất tượng trưng và Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ có tính chất ẩn dụ. Theo tôi, muốn viết
cả một trường ca (hoặc Tổ Khúc như cách ông gọi) bằng những ẩn dụ, người viết phải có những
kiến thức văn hóa thật sâu sắc, và phải tổng hợp được những hình ảnh thu thập trình bày cho bóng
bẩy. Phạm Duy đã chứng tỏ khả năng và sự táo bạo của ông với 18 đoản khúc dài ngắn khác nhau,
và hình ảnh của cả trăm loài chim đất nước.
Hình ảnh loài chim gần gũi nhất trong tâm khảm của ông, có lẽ hình ảnh của chính ông, đó là loài
Ðỗ Quyên, Ðỗ Vũ, chim Cuốc, chim Quyên. Tổ Khúc bắt đầu với bầy chim buồn bã này, mở ra câu
chuyện Chim Quyên từ độ bỏ thôn Ðoài và cũng kết thúc với ước mơ chim Quyên về đậu ở
thôn Ðoài. Nối kết ở giữa là những thao thức kỹ thuật của chính ông về cách mở và đóng cho cả
tác phẩm, và những khắc khoải tâm tư của ông về tương lai các loài chim Việt, về đồng bào của
ông. Trong ý hướng đi tìm những ẩn dụ bóng bẩy, Phạm Duy bắt được hình ảnh tái sinh trong triết
lý luân hồi của Ðông phương: chim Ðỗ Quyên là hồn Thục Ðế, mất nước ở phương Bắc bay về đậu
ở cành Nam, hóa thân thành chim Cuốc, mùa hè ra rả đánh thức lòng ái quốc của người mất
nước... Thêm một lần mất nước nữa, chim rời cành Nam tỵ nạn mãi tận phương Tây, và thảm sầu
thổ máu chết nơi xứ người. Nhưng, một lần nữa, chim lại hóa sinh thành con chim Quốc Gia, kêu
gào sự nhớ thương trong tuyết phủ lạnh lẽo.
Tôi viết là Phạm Duy táo bạo, vì ông miên man đi từ Ðông sang Tây, kết hợp triết lý luân hồi của Á
Ðông với huyền thoại tái sinh của chim Phượng Hoàng thường gặp trong văn chương Tây phương:
Chim Phượng Hoàng là hình ảnh của vầng ô, của mặt trời, sinh ra từ đất Ethiopa, vun cây thơm
thành dàn hỏa, tự thiêu xác mình và tái sinh trong tro tàn để bay về Ai Cập... Trong tác phẩm của
ông, chim Phượng đó xuất hiện bên cạnh những chim Hồng, chim Lạc, là vật tổ của dân ta, một
cách dị thường mà rất tự nhiên!
Phải nói là Phạm Duy đã ấp ủ hình ảnh bầy chim sầu thảm này trong mười năm trường và ông đã
viết tổ khúc trong những chuyến du ca từ Hoa Kỳ sang Âu Châu, từ Thị Trấn Giữa Ðàng Midway
City của ông sang Luân Ðôn, Ba Lê, La Mã, Stuttgart, Munchen, Salzburg hay Venise, Pisa của Ý
Ðại Lợi, nên tôi không ngạc nhiên khi thấy cánh chim Việt bay nhảy trên những huyền thoại Ðông
Tây như vậy.
Ðiều ngạc nhiên là ông còn nhớ lại những loài chim của đồng đất nước ta, những con bồ các, chim
ri, bìm bịp, giẻ cùi, chèo bẻo, chào mào... Nhiều con mình chỉ biết tên chứ cũng khó hình dung
được hình dạng hay tiếng hót. Kể cả con chim ông gặp ở Hà Giang, Tuyên Quang năm 1947, con
chim ''Bắc Quang Bắc Mục'' mà tôi đoán là ''Bắt Cô Trói Cột'', một giống bìm bịp có nghe thấy trong
các truyện cổ tích của miền Bắc. Phạm Duy là một nhà sưu tầm trong ý nghĩa đó.
Về nhạc, người nghe sẽ cảm được một số chủ đề chính của Tổ Khúc. Chủ đề một, nổi bật nhất là ở
các đoạn một, ba, sáu, mười hai, mười lăm... đã được Phạm Duy làm phong phú thêm khi chuyển
từ nhịp bốn/bốn rất Việt Nam sang nhịp ba/bốn có âm hưởng Tây phương hơn, hoặc khi trình bày
nhanh và mạnh hơn tùy theo nội dung. Chủ đề hai, lần đầu giới thiệu trong đoạn hai (Chim Quyên
từ độ ở quê nhà) đã trở lại và da diết theo đuổi người nghe trong nhiều đoạn sau. Chủ đề ba, dồn
dập và lãng mạn, được chuyên chở bởi lối hòa âm cho hai giọng. Chủ đề hai khiến người nghe xúc
động nhất.
Trong cả Tổ Khúc, tôi đặc biệt yêu thích đoạn sáu Một Ðôi Phượng Quý, nhạc hay, hòa âm xuất
sắc, một phần của đoạn bảy Trên Cành Vàng, Con Hoàng Khuyên, lúc ông chuyển từ cung
trưởng xuống cung thứ (khi lũ chim ri gọi nó bay đi. Theo Quốc, theo Gia, bỏ xứ đi xa), và đoạn
mười sáu, Bầy Chim Huyền Sử thật hùng tráng và ý nghĩa cả về nhạc lẫn lời.
Tôi không dám nhiều lời về kỹ thuật, chỉ ghi nhận những cảm xúc nổi bật nhất khi nghe tác phẩm
của ông.
Có những đoạn Phạm Duy sử dụng dân ca rất hài hòa với lời (Lên rừng ba mươi sáu thứ chim,
với điệu cò lả) có những đoạn người nghe bắt gặp nét nhạc rất Trung Hoa thời hiện đại (đoạn chín:
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Én bay thấp, Én bay cao, đoạn mười ba: Én bay dọc, Én bay ngang) có những phảng phất
không khí Ðạo Ca với nhiều nét láy lại và những nốt ngang (đoạn bảy).
Song song, Tổ Khúc cũng có những đoạn làm người nghe thấy buồn u uất (Chim Quyên phải từ bỏ
quê mình, bay về miền tuyết phủ buồn tênh. Thổ máu tươi một đêm chim chết...) và chuyển tiếp
thần tình nhờ tiếng hát Kim Tước.
Về hòa âm và trình tấu Phạm Duy cùng thứ nam Duy Cường đã tận dụng những kỹ thuật hiện đại,
vào đầu bằng không khí rất New Age với hình ảnh hoang vu và kinh hoàng màu đỏ, một thứ bình
minh sau ngày tận thế. Theo tôi, những đoạn hòa âm dễ thương nhất là đoạn sáu, cuối đoạn bảy,
đoạn mười hai Bầy chim nghìn xứ...
Kim Tước là một danh ca, nhưng Tổ Khúc thực hiện lần đầu này, cô không giữ phần chính mà vẫn
làm người nghe yêu thích nét phong phú và điêu luyện của tiếng hát.
Vũ Anh có giọng thật tốt, và rất thích hợp với những giai điệu dân ca, vui và mạnh. Tôi thiển nghĩ là
Vũ Anh sẽ còn tiến rất xa, và có đôi lúc ngạc nhiên khi nghe anh hát giống tiếng hát của chính tác
giả.
Tôi mong là trong một tương lai không xa, chúng ta sẽ được nghe lại Tổ Khúc với một ban đại hợp
xướng và một ban đại hòa tấu hùng hậu, phụ họa cho hai tiếng hát tuyệt vời này.
Tôi nghĩ là phải có một sự thực hiện lớn như vậy mới xứng đáng với nội dung của tác phẩm và
công phu của tác giả.
Về bố cục, Tổ Khúc sẽ có dư âm khoáng đạt, và lâu dài nếu kết thúc bằng hình ảnh và nét nhạc
hùng tráng của Bầy Chim Huyền Sử: sau khi bầy chim tỉnh giấc và hồi xứ về đậu ở thôn Ðoài, bầy
chim vượt khỏi những xung khắc một thời để bay vào huyền sử vĩnh cửu...
Trên đây là những ý nghĩ đầu tiên của tôi về Tổ Khúc do ''chú Duy'' đưa tận tay khi còn là một demo
nóng hổi. Mong là bài viết này, như một món quà nhỏ, sẽ kịp tới ông trong ngày sinh nhật.
Quỳnh Giao

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Phạm Anh Dũng

Cảm Nghĩ về Tổ Khúc
Bầy Chim Bỏ Xứ

Cảm nghĩ đầu tiên sau khi nghe xong Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ là một sự ngạc nhiên lớn lao.
Ngạc nhiên vì nhạc sĩ Phạm Duy, một người đã sáng tác nhạc từ nửa thế kỷ nay, bắt đầu bằng
những bản nhạc thời kháng chiến chống Pháp, đến nay vẫn tiếp tục sự nghiệp với những tác phẩm
lớn lao như Bầy Chim Bỏ Xứ.
Nói về Phạm Duy, có lẽ không ai có thể viết hết về con người và sự nghiệp của ông, Phạm Duy đã
đi vào dân tộc, quê hương, tình yêu... bằng âm nhạc. Kể từ những năm chống Pháp với những bản
nhạc Kháng Chiến , rồi Dân Ca, Tâm Ca, Ðạo Ca, Tình Ca, Du Ca, Nhi Ðồng Ca, Ngục Ca, Rong
Ca ... hàng Ngàn Lời Ca, dòng nhạc của ông đã thấm vào bao nhiêu thế hệ. Có lẽ to tát nhất là
những bản Trường Ca Phạm Duy. Bắt đầu là Con Ðường Cái Quan, xong đến Mẹ Việt Nam và
Bầy Chim Bỏ Xứ. Phạm Duy gọi là Tổ khúc, nhưng theo ý tôi đây cũng là một Trường ca. Danh từ
Tổ khúc được chọn có lẽ để cho phù hợp với câu chuyện của loài chim.
Qua những thể điệu ca dao, dân ca, Phạm Duy đã kể nhiều câu chuyện của các loài chim để diễn
tả một Trường Ca Bi Hùng của Dân Tộc Việt Nam trong mười lăm năm qua. Câu chuyện bắt đầu từ
ngày ''Bầy chim buồn bã rủ nhau trốn quê hương'' khi ''Trời chợt kéo mây đen''. Qua đến đoạn chim
Quyên uất ức thổ máu tươi nơi miền tuyết phủ, rồi tái sinh, hóa thân làm con chim Quốc kêu gào
cho quê hương, đến những khúc diễn tả chuyện xa nhà, nhớ nhà... và cuối cùng trở về quê hương
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''khâu vá đời sau''.
Phạm Duy làm người nghe liên tưởng ngay đến cuộc hành trình bỏ xứ mười lăm năm của người
Việt lưu vong. Cũng như chim Quyên bao nhiêu người đã ngã bệnh (kể cả bệnh tâm thần), và dĩ
nhiên cũng có người đã mất sớm. Cũng như chim Chèo Bẻo đánh Quạ, có những anh hùng kháng
chiến phục quốc. Cũng như chim Én đưa tin, có những người làm được liên lạc trong và ngoài
nước. Có những loài chim nhỏ bé bị ức hiếp bởi loài Ưng Ó... Có những con chim Chích Chòe
''vượt biển về đâu?''... Những câu chuyện tương tự như vậy được lồng vào những khúc nhạc thật là
tân kỳ.
Phạm Duy đã phân biệt rõ hai loại chim. Một loại xấu, ác như Quạ, Diều Hâu, Kên Kên... Một loại tốt
như Quyên, Gia, Quốc, Én... Ông nhắc nhở đến tình yêu quê hương dân tộc qua những con chim
Lạc, Hồng, Việt... Hàng chục loại chim được nhắc nhở trong Trường Ca này và mỗi con chim hình
như có cá tính hay câu chuyện khác nhau phức tạp như đời sống chúng ta. Ðặc biệt Phạm Duy đề
cập đến chim Thanh ở nhà lặng thinh không hót dù thèm hát, khóc hay cười. Ðó là câu chuyện của
ca sĩ Thái Thanh, mười năm ở lại nhất định không hát dù bao nhiêu người quyền thế mời mọc. Dĩ
nhiên chúng ta đều biết tiếng hát vuợt thời gian nay đã cất lên lại ở đây để hát mãi cho Tình Người
và Quê Hương, nhất là để hát nhạc của Phạm Duy!
Trường Ca Bầy Chim Bỏ Xứ được trình bày bởi hai giọng ca Vũ Anh và Kim Tước. Ai cũng biết
giọng ca cao vút, trong sáng như pha lê của Kim Tước qua những bản nhạc bất hủ của Vũ Thành,
Dương Thiệu Tước, Phạm Ðình Chương... ngày xưa trong những chương trình nhạc của Ban Ðại
Hòa Tấu Vũ Thành hay Hoàng Trọng. Thiết tưởng không cần phải nói thêm.
Vũ Anh là một giọng ca mới. Câu chuyện Bầy Chim Bỏ Xứ được trình bày chính là từ Vũ Anh và
với Kim Tước phụ thêm. Giọng hát Vũ Anh là một giọng hát ''opera'', ta có thể ''cảm'' được những ý
tưởng của Phạm Duy muốn diễn tả. Nghe Vũ Anh hát, người ta có thể ''thấm'' được tình cảm quê
hương, dân tộc.
Phần nhạc đệm do Phạm Duy Cường soạn và thực hiện. Chắc không mấy người không biết tài hòa
âm, phối khí của Phạm Duy Cường. Là một nghệ sĩ trẻ tài hoa, Phạm Duy Cường đã làm thính giả
Việt Nam ngây ngất qua những bản nhạc hòa tấu (như compact disc Ðêm Nguyệt Cầm) và những
phần nhạc đệm công phu cho các ca sĩ nổi tiếng (như trong nhiều compact disc của hãng nhạc
Diễm Xưa). Tôi thú thật đã phải sững sờ khi nghe compact disc Nhạc Tình Phạm Duy khoảng hai
năm trước. Sau đó, Phạm Duy Cường cũng có thêm một compact disc đặc biệt khác, đó là Mười
Bài Rong Ca cũng của Phạm Duy. Bây giờ đến Bầy Chim Bỏ Xứ.
Nhạc Tình Phạm Duy có âm hưởng cổ điển (classic), Mười Bài Rong Ca lại được hòa âm theo lối
Hiện Ðại (New Age). Bầy Chim Bỏ Xứ và Mười Bài Rong Ca (cũng như Nhạc Tình Phạm Duy)
được thực hiện bằng nhạc khí và phương pháp Tây phương, nhưng cả hai đều cho người nghe
một cảm giác và một âm hưởng rất Việt Nam. Ðiều này thì thật là khó, nhất là đối với Trường Ca
Bầy Chim Bỏ Xứ dựa vào nhạc ca dao, dân ca, và thể ngũ cung (Pentatonique). Thính giả nghe kỹ
sẽ thưởng thức được những âm thanh chim hót, nước chảy, sóng đưa...
Bầy Chim Bỏ Xứ là cả một công trình nghệ thuật. Cảm nghĩ cuối cùng của tôi: Phạm Duy đến bây
giờ cũng vẫn là một huyền thoại...
Phạm Anh Dũng

Trở Về Tổ Khúc
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Xuân Vũ

Bầy Chim Bỏ Xứ - Bầy Chim Hồi Xứ

Tôi viết bài này để chào mừng thành công lớn của nền văn học nghệ thuật quốc gia ở hải ngoại
cũng là của cả nước Việt Nam đang vươn mình đòi tự do: Nhạc phẩm Tổ khúc ''Bầy Chim Bỏ Xứ'',
cũng là lời vui gửi đến tác giả vượt thoát bạo bệnh, lại mạnh khỏe hơn xưa, để có thể thu âm tác
phẩm này.
Tôi đã được hân hạnh đọc lời và nghe nhạc tổ khúc ''Bầy Chim Bỏ Xứ'' ít nhất là cách đây 5 năm,
hình như là tác giả gửi cho tôi từ Stuggart? Trong đó có câu ''L'oiseau renait de ses cendres...''
Tôi cũng đã viết bài ca ngợi nó ngay sau đó. Bây giờ được đọc và nghe lại, tôi rất đỗi ngạc nhiên,
Phạm Duy đã ít nhất ba lần bỏ xứ, đau khổ tột cùng, chu du bốn phương trời, tám phương Phật, dời
nhà dăm bảy lần, đau ốm, nghèo... mà vẫn cứ đem theo cái bầy chim cũng đau khổ như mình, để
nhất định tái sinh chúng từ tro tàn. Cái gì làm cho Phạm Duy vượt hết tất cả đau khổ thể chất lẫn
tinh thần để hoàn thành tác phẩm cho bằng được? Tôi không biết -- bởi vì ở cái con người phàm
tục này có những thành đạt phi phàm. Dường như có một sức mạnh linh thiêng nào hộ trì chăng?
Tôi tự hỏi mình như vậy bởi vì những tác phẩm của anh mà tôi đọc, hát, nghiên cứu bắt tôi tự hỏi
như vậy. Chưa một người nào làm nổi đến cỡ đó. Tâm đã lớn mà tài lại cao.
Tôi ngạc nhiên nữa là vì Phạm Duy đã buông bầy chim từ khung trời Quốc Gia ra bầu trời không bờ
bến. Bầy chim từ thời Lê Lý vượt qua đồi Yên Thế, đã bay qua đầu bức tường ô nhục tan tành để
sẽ hồi xứ với đôi cánh xuân, rồi lại trở ra... mông lung.
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Khởi soạn 1975, hoàn tất 1985, bổ sung và thu thanh 1990. Những con số đó cho ta thấy sức làm
việc và quyết tâm của anh. Tôi tin rằng lông cánh đã đủ, anh cho chúng bay, chúng hót...
...tự do là tiếng loài chim...
1. Xã Hội Loài Chim: Xã Hội Loài Người
Phạm Duy thường lấy những con vật, sự vật nhỏ bé trong vũ trụ để làm đề tài, như chuồn chuồn,
bướm, dế, cái lá vàng, nhành củi khô, ngọn cỏ, cây lúa v.v... Qua tay phù thủy, tất cả đều có linh
hồn. Thì cái bầy chim này cũng vậy, chỉ khác cái là thay vì một ''con'', Phạm Duy dựng lên một xã
hội. Ở đây ta thấy cái tài của Phạm Duy: làm những chú chim bình thường thành những con vật phi
thường. Có lẽ chưa bao giờ loài chim được tổ chức chu đáo như với bàn tay Phạm Duy. Trước
nhất, ta thấy đủ các thứ chim, từ con chích chòe nhỏ bé đến con công đồ sộ trên rừng, từ con chào
mào mộc mạc đến con phượng quý phái, từ con chim gõ kiến mơ màng đến con thiên nga xinh
đẹp, từ con chim giẻ cùi ăn bẩn đến con chim Tiên chim Rồng linh thiêng...
Phạm Duy đã nhân cách hóa mọi thứ chim, rất gần với tình người, mà không cưỡng ép bản chất cố
hữu của từng thứ chim một. Phạm Duy đã tập hợp được tất cả các thứ chim.
2. Phân Ðịnh Giai Cấp Loài Chim
Phạm Duy phân loài chim ra hai ''giai cấp'': giai cấp chim đen và giai cấp chim hiền. Hãy soát từng
giai cấp một. Giai cấp đen gồm có những tên nào? Con vẹt, con cú, chim ưng, diều hâu, con ó, kên
kên, quạ, chim ác, thần đanh đỏ mỏ... (loại chim này mới có từ sau 75 do Phạm Duy phát hiện và
đặt tên).
Giai cấp chim hiền gồm có: chim quốc, chim bằng, chim quyên, chích chòe, chào mào, bồ câu, chim
phượng, chim hoàng khuyên, chim ri, chim én, chim nhạn, bồ các, sáo sậu, sáo đen, tu hú, hoàng
oanh, bói cá, bồ nông, cò, chim yểng, chèo bẻo, chim uyên, kim tước, thiên nga, gõ mõ, bìm bịp, giẻ
cùi, chim Tiên, chim Rồng, chim Hồng, chim Lạc... và chim Thanh. Ta thấy rõ Phạm Duy có lập
trường vững vàng khi phân biệt giai cấp chim đen và giai cấp chim hiền. Nhìn chim rất người, lại
còn xếp chúng riêng ra. Phải có lăng kính nào, nhất định không phải là lăng kính Mác xít. Ta thấy
xôn xao ríu rít cả một xã hội loài chim, nhưng ta cũng phân biệt được chim đen và chim hiền. Bây
giờ trong mỗi giai cấp chim, mỗi loại chim đều có bản chất riêng.
3. Bản Chất Chim Ðen và Chim Hiền
Phạm Duy đã rất lô gích khi sử dụng từng loài chim trong việc ''dàn mặt trận chiến đấu'' mà tôi sẽ
đề cập sau này. Trước nhất hãy xem tính ác của lũ chim đen. Chúng hung hăng, sai áp, nạt nộ,
gieo oan, gieo oán chim ngoan, chúng chuyên quyền chúng làm cho:
Quê nhà tôi ruộng trắng quạ kêu
Quê nhà tôi héo hắt đìu hiu
Là vắng tanh lời yêu
... bình minh lơ láo
...đêm về cú vọ kêu
Trước cảnh điêu tàn của quê hương, cảnh nước mất nhà tan:
Ðỗ Vũ không ngừng kêu mất nước
Con hoàng khuyên cấu cổ chết không hay
Ðỗ Vũ tái sinh thành chim khóc nước
Chim chào mào xao xác giã từ quê hương
Chim Phượng xù lông dưới mưa đông
Chích chòe rúc đầu trên sóng nâu
Hoàng khuyên tiếc nuối
Gõ mõ vẫn còn nuôi giấc mơ... xưa.
4. Mấy Loài Chim Có ''Cá Tính'' Ðộc Ðáo
Con chim Ðỗ Vũ là con chim linh thiêng tượng trưng cho lòng yêu nước của con người. Nó đã đi
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vào huyền thoại cả vào đời sống: ''Nhớ nước đau lòng con quốc quốc'' bất hủ trong thơ. Ðỗ Vũ
chính là linh hồn của tác phẩm cũng là của loài chim. Con người chết đi còn hận chưa cứu được
nước đã biến thành chim quốc kêu ra rả đến rách họng mà chết.
Chính tiếng kêu của chim đã biến thành tiếng kèn thúc giục cả đạo quân chim chiến đấu và chiến
thắng trận cuối cùng mà tôi mường tượng là do đại tướng chèo bẻo chỉ huy. Ông tướng này nhỏ
con, ốm yếu nhưng tinh thần chiến đấu thì vô song.
Phục cho chèo bẻo rất ư hùng anh
Hễ mà thấy quạ, nó rình đánh ngay!
.......
...chim chèo bẻo đánh chim đen
Trong cảnh tang thương
... Con chích chòe chìm vào đêm sâu
Con hoàng khuyên cấu cổ chết không hay
Con chào mào líu lưỡi ngọng câm
Ðôi phượng xù lông dưới mưa Ðông
Con gõ mõ còn nuôi giấc mơ (xưa) v.v...
... thì đại tướng chèo bẻo rình đánh chim đen. Chim chèo bẻo đáng được làm gương cho loài chim,
nó không sợ chim đen vừa đông vừa ác.
Trong loài vật có con kỳ nhông là con vật thay màu da tùy theo ngoại cảnh, trong loài người cũng có
lắm người có lối sống kỳ nhông, nhưng loài chim thì không có. Tuy nhiên loài chim có chim bịp,
chim giẻ cùi, chim yểng, chim yến. Phạm Duy dùng bốn thứ chim này một cách tài tình để nói một
vấn đề lớn...
Bìm bịp: Bìm bịp dựa nước nhoi ra.
Giẻ cùi: Giẻ cùi tốt mã dài hơi, ăn gian uống bẩn ai nuôi làm gì.
Chim yểng: Buồn cho con yểng nhát gan.
Chim yến: Yến ơi khạc máu chẳng qua tin người.
Phải chăng Phạm Duy chỉ nói đến loài chim khi đề cập tới tính chất của các con chim này? Ở đây
với một nét đặc tả, nhà nghệ sĩ đã dựng nên một nhân vật.
5. Chim Mang Nỗi Buồn và Thù Hận
Từ ngày:
Trời chợt kéo mây đen
Bầy chim buồn bã
Rủ nhau vút bay lên
Lìa cố hương...
ngoảnh nhìn lại thấy:
Quê nhà tôi ruộng trắng quạ kêu
Vắng tanh lời yêu, lời thương mến
Là bầy diều sai khiến lũ kên kên
Thành lũ thần đanh đỏ mỏ chuyên quyền
Nghe bình minh lơ láo vẹt kêu
Ðêm sập về lôi cú vọ theo
Những câu ngắn trên đủ tả toàn cảnh Việt Nam ở bề mặt và tâm trạng con người sau 75. Với
những trại tù, với đám chó đen, bò vàng với rào sắt chì gai, với diễn văn láo toét, với hứa hẹn bịp
với bộ mặt hung hăng chưa từng thấy ở đâu ngoài Hít Le và với những chiếc thuyền vượt biển nếu
nối thành hàng một có lẽ đã dài hơn gấp chục lần bề ngang Thái Bình Dương từ Cà Mau sang Los
Angeles. Ðến nay, sau 15 năm trời giải phóng, ruộng vẫn trắng, quạ vẫn kêu, lũ kên kên vẫn bay
sập sận trên những núi sọ và lũ thần đanh đỏ mỏ vẫn chuyên quyền dưới bộ lông mới với tiếng kêu
của cú cố làm ra giọng hoàng oanh... Bầy chim ra đi sống nhục nhằn, khắc khoải kiếp lưu vong,
buồn thương vấn vương tình nhà.
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6. Tạo Thêm Những Loài Chim Mới: Chim Tiên, Chim Rồng, Chim Hồng, Chim Lạc
Và trong khung cảnh đen đặc những quạ, ó, diều, kên kên bay lượn khoe khoang móng vuốt thì
hàng đàn chim bỏ xứ ra đi, nhưng cũng có con chim ở lại. Chèo bẻo anh hùng bất khuất luôn luôn
không sợ hãi và rình đánh quạ đen. Nhưng cũng có con chim tuy không đánh, nhưng quạ đen vẫn
sợ, sức mạnh của kẻ yếu vẫn là sức mạnh đáng sợ. Lũ thần đanh đỏ mỏ tưởng mình đã chiếm
được cả bầu trời thì xòe cánh trùm cả mặt đất và bắt mọi loài chim hót theo tiếng hót mình. Nhưng
chúng lầm, có một loài chim không hót theo chúng. Ðó là con chim Thanh.
Ở đây ta thấy sự tinh vi của tác giả. Chữ Thanh trong ngôn ngữ Việt vốn đã đẹp, nay được Phạm
Duy cho thêm chữ ''chim'' đã trở thành một loài chim bất tử: chim Thanh!
...Chim ở nhà, chim không hót
Chim nhất định lặng thinh
Dẫu cho chim thèm khóc
Dẫu cho chim thèm cười...
Sự bất hợp tác của chim Thanh đối với Thần đanh đỏ mỏ cũng đáng cho loài chim hãnh diện như
hành động chiến đấu của chèo bẻo. Phạm Duy đã cài cả một quả bom vào cho chim chèo bẻo lẫn
chim Thanh. Chim chèo bẻo là ai và chim Thanh là ai ? Trong mỗi chúng ta có cả chèo bẻo lẫn chim
Thanh. Chúng ta bất hợp tác và chúng ta đánh bằng bất cứ thứ gì: gươm súng, chủ nghĩa, tiếng
đàn. Phải chăng Phạm Duy đã hóa đàn ra súng và tiếng hát thành tiếng nổ.
7. Ðơn Sơ như Dân Dao, Tráng Lệ như Nhạc Kịch
Ai cũng nhận ra rằng Phạm Duy đã đem dân ca lên một mức tân kỳ, Phạm Duy như một đóa hoa
rực rỡ mọc lên từ mảnh đất dân tộc mà mỗi cánh đều chứa đựng những hạt sương của bốn
phương. Thì ở tổ khúc này, một lần nữa, được nhìn thấy điều đó.
Phạm Duy dùng toàn sự tích và ngôn ngữ dân gian, không có một câu nào cao siêu, nhưng ngụ ý
rất thâm sâu, không có một đoạn nhạc nào nhiều bè, nhưng nghe nó ta vẫn có cảm giác là một
nhạc kịch lớn với những diễn viên hát hai ba giọng một lúc. Sự thực Phạm Duy chỉ dùng quan họ
trống quân, cò lả có sẵn trong máu của chúng ta.
Ðúng như tác giả trình bày trong lời nói đầu, Con Ðường Cái Quan có tính chất tả thực, Mẹ Việt
Nam có tính chất tượng trưng. Còn Bầy Chim Bỏ Xứ có tính chất ẩn dụ, con chim bìm bịp dựa
nước nhoi ra, con giẻ cùi tốt mã dài hơi, con yểng thấy màu đỏ chót đã toan giết mình. Con yểng,
con chèo bẻo, con yến nói về ''ai'' ? Mượn một chuyện để nói một chuyện khác, đó là nghệ thuật.
Dân tộc Việt Nam vốn tài hoa, đặc sắc về ngón này. Như ở một phím đàn kìm, người nhạc sĩ giỏi
nhấn ra đến sáu chữ. Phạm Duy đã nhấn chữ chim ra bao nhiêu chữ ?
8. Tự Hào về Dòng Giống Chim Tiên, Chim Rồng
Bầy chim một nhà tự hào về dòng giống của mình: chim Tiên, chim Rồng, chim Lạc v.v...
Những cánh chim huyền sử xa vời
Những cánh chim ẩn ngữ Ðông Sơn
Vỗ cánh theo cha
Vỗ cánh theo mẹ
...bay từ Mê Linh, Phù Ðổng, Hoa Lư
Những cánh chim Lê Lý Trần
Những cánh chim Diên Hồng
Bạch Ðằng, Chi Lăng, Yên Thế...
Những cánh chim bay xuyên lịch sử Việt Nam, bay tung ra khắp dân gian. Loài chim nhỏ bé nhưng
nếu không có tiếng hót của chim thì bầu trời trở nên tang tóc. Bầy chim bỏ xứ cũng không ai vặt
được lông cánh nên chúng vẫn bay, không ai bịt được mỏ nên chúng vẫn hót, vẫn hát. Chúng hót
từ:
Bắc Quang, Bắc Mục về núi Tản
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Mở Hội Diên Hồng... mở cõi giang sơn.
Những cánh chim mang cả một lịch sử oai hùng đã ''nối lòng nhân dân'' và đã làm nên...
... cơn bão không gian
9. Dàn Mặt Trận Chiến Ðấu
Nỗi đau buồn của ''Bầy Chim Bỏ Xứ'' không dìm chết chúng, ngược lại, chúng đứng dậy. Ðau buồn
càng lớn sức vùng lên càng mãnh liệt.
Chim Quyên là hồn Thục Ðế...
... không ngừng kêu mất nước
... Chim chích chòe hát giọng âu sầu
... Chim hoàng khuyên trơ trụi trên xứ tuyết
... Ai có nghe đâu giọng hát chim đau
... Nghe đất lung lay đàn đứt tung dây
Chim không cứ mãi đứt hót đau buồn. Con én đã đem tin vui tập hợp loài chim :
Én bay thấp, nghe được lòng dân
Én bay cao, trông vào thời vận
Én kêu gọi...
Một trời xuân bát ngát trên đường về :
Bầy chim tỉnh giấc
Cùng nghe tiếng thiêng liêng
Từ nơi huyền bí
Nổi lên tiếng chim Tiên
Chim đã vươn lên
Khiến ó, ưng và diều hung hăng :
Muốn đắp xây uy quyền độc tôn
Ðã thấy bơ vơ giữa loài chim (hiền)
Nỗi bơ vơ này còn tệ hại hơn cả sự bại trận: nhục đã đành, lại còn không biết sống với ai. Sống
giữa đồng loại mà đồng loại không nhận. Phạm Duy chỉ cho hai tiếng ''bơ vơ'' để mô tả tình trạng cô
độc như một tội trạng. Không cần đao to búa lớn, như ''người ta'' vẫn dùng với Phạm Duy.
10. Khúc Hát Khải Hoàn của Ðại Tướng Chèo Bẻo
Nhẹ nhàng dễ thu nhận, rất dân tộc nhưng cũng rất tráng lệ, tổ khúc này cũng như cuộc chiến đấu
của loài chim dưới sự lãnh đạo tinh thần của đại tướng Chèo Bẻo. Không có đại bác ầm ì, không có
xe tăng lạch cạch, vậy mà chèo bẻo đã đại thắng mùa xuân tuyệt vời.
Vì hung tợn quá
Và không biết yêu thương
Cũng không cần đao to búa lớn Phạm Duy đã vẽ nên loài chim đen bằng một nét nội tâm: ''Không
biết yêu thương'', không biết yêu thương là loài gì? Loài khỉ còn có tình có nghĩa, loài cá còn có bè
có bạn, chúng còn biết yêu thương. Chỉ có gỗ đá mới không biết yêu thương: vô tri.
Những kẻ còn lỗ tai để nghe dân nguyền rủa, ắt phải nghe thủng câu này. Trong một ngàn câu chửi
Hit-Le tôi nhớ một câu tôi cho là nặng nhất của Ilya Erhenbourg ''Tên cai vô văn hóa'', kẻ vô văn
hóa, tuy đã tệ lắm rồi, nhưng có thể còn biết yêu thương, nhưng ở đây bọn thần đanh đỏ mỏ không
biết yêu thương, nghĩa là dưới kẻ vô văn hóa, thấp hơn cả súc vật, đau chưa, ưng, ó?
11. Bầy Chim Hồi Xứ, Trở Lại Thôn Ðoài
Vũ (Ðỗ Vũ) đi rồi Vũ lại về
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Giặc đến Bồ Ðề thì giặc phải tan
Ðầu cha lộn xuống chân con
Mười lăm năm tròn hết số thời thôi
Bọn thần đanh mỏ đỏ đã hết số, bắt đầu từ lũng Tây sang Bắc mục sẽ tràn lan đến phía Nam. Mùa
xuân sẽ về xứ. Cánh chim bỏ xứ năm xưa nay hồi xứ :
Xây đắp quê hương
Câu hót hân hoan
Cho mãi xuân sang
... Chim dữ cũng lui chân
Giang san không là riêng rẽ (nhất là không phải riêng của Thần nanh đỏ mỏ) của lũ chim nào (mà)
là chốn vui chung.
Cảnh thái hòa của đất nước được vẽ nên bằng một nét chấm phá thủy mặc như một bức tranh dân
gian:
Bên bờ sông, cá lội
Ðôi bồ câu bú mớm
Nắng rọi vườn thơm
Bầy chim hồi xứ về quê cũ yêu thương
Dựng xong mùa xuân mới rồi chim sẽ bay tung
Bay khắp dương gian trong nỗi vui chung
vì hãy nhìn kia:
Tường ô nhục đã tan tành
Màn sắt ô danh đều đã rung rinh
và nhất định sụp đổ vì:
Chim đã vươn lên...
13. Phạm Duy Vượt Chính Mình : Tâm Và Tài của Nhà Nghệ Sĩ
Phạm Duy đã vượt Phạm Duy với tổ khúc này. Chỉ xin nhân đây, ghi ra một ý nghĩ về tác giả. Phạm
Duy là con người có quyền nghỉ ngơi và thỏa mãn, tự hào về sự nghiệp của mình hơn bất cứ nghệ
sĩ nào. Anh có quyền ngủ ngon trên ngọn núi tác phẩm của anh, nhưng không, anh luôn luôn lao
động cật lực trong chiều hướng tiêm mãi lòng yêu nước và chí căm thù địch vào mạch máu của dân
tộc Việt Nam và cũng cho chính anh. Ðó là một việc làm khó khăn, nhưng rất cao đẹp nhưng anh
đã thành công lớm. Bài ''Lời ca dân chủ món quà tự do'' ra đời có 2 tuần lễ, thì Mandella được
phóng thích. Tổ khúc ''Bầy Chim Bỏ Xứ'' có chương Bầy chim hồi xứ (chương 17) là một tiên tri
mới? Nó được viết bằng máu của Ðỗ Vũ - Ðỗ Vũ Phạm Duy trong suốt 15 năm -- và nay thì: ''Một
trời xuân bát ngát trên đường về!''
Trong bỏ xứ hy vọng hồi xứ, qua màn nước mắt đã thấy nụ cười, giữa mùa đông đã quyết đoán
mùa xuân tới, trong tro tàn đã nghĩ đến mầm tái sinh, ở cõi trần gian này đã mấy ai?
Xuân Vũ, Lê Mỹ Hương

Trở Về Tổ Khúc
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Thái Văn Kiểm

Lời Dẫn Nhập Bầy Chim Bỏ Xứ

Ngày 15 tháng 9 vừa qua, sau khi chúng tôi tham dự Ðại Hội Lưỡng Niên Thi Ca Quốc Tế (XVII
Biennale International de Poésie) ở Liège, vương quốc Bỉ, trở về Paris thì gặp người bạn trẻ
Nguyễn Văn Chuẩn trong Nhóm Bắc Ðẩu, ngôi sao sáng nhất bầu trời để cho thiên hạ nhìn lên mà
tìm hướng đi trong đêm. Người bạn trẻ đã trao cho tôi trường ca Bầy Chim Bỏ Xứ của Phạm Duy
để cho tôi xem và cho biết ý kiến. Tôi hoan hỷ sau khi xem xong, trình bày và ý kiến như sau:
Thiên hạ đương nhiên gồm có loài người và vạn vật, kể cả chim muông là giống vật rất gần gũi loài
người và lắm khi cũng tiêu biểu cho loài người, đặc biệt là người Việt ly hương mà chúng ta thường
gọi là Ðàn Chim Việt, và nhạc sư Phạm Duy gọi là Bầy Chim Bỏ Xứ.
Vì lẽ chủ đề của Ðại Hội XVII Lưỡng Niên Thi Ca Quốc Tế năm nay (1990) là Thi Ca và Linh Thiêng
(Lá Poésie et le Sacré), chúng tôi đã có dịp trình bày tại hội trường Liège mẩu chuyện về con chim
linh thiêng của Á Ðông nói chung và Việt Nam nói riêng là chim Quyên, cũng gọi là Ðỗ Anh, suốt
đêm trường kêu hồn Thục Ðế, tức là Thục An Dương Vương xây thành Cổ Loa, dựng lên nước Âu
Lạc ngày xưa.
Trong ý niệm lịch sử và tính cách thiêng liêng đó, nhạc sư Phạm Duy đã cấu tạo Tổ Khúc ''Bầy
Chim Bỏ Xứ'' khởi đầu với bài ''Bầy Chim Buồn Bã'' và bài ''Chim Quyên Từ Ðộ Bỏ Thôn Ðoài''
Chim Quyên từ độ ở Thôn Ðoài
Trong mùa xuân nức nở tình dài
Thì nước non tới một thời biến đổi
Bình minh mà mờ ảo ánh sao rơi
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Tỏa cánh diều đưa nắng vào đêm tối
Cánh nặng chim Bằng đè xuống tim tôi!
Chim Quyên phải từ bỏ quê mình
Bay về miền tuyết phủ buồn tênh
Thổ máu tươi, một đêm chim chết...
Chết khi đêm về
Xác chưa tan, thì...
...Tái sinh thành lần nữa Ðỗ Quyên
Ðỗ Quyên! Ðỗ Quyên!
Kêu gào: Ôi Tổ Quốc linh thiêng!
Và như thế, hai chữ Linh Thiêng vẫn ngự trị lòng người, ngoài đời và trên Thi Ca Quốc Tế. Lời ca
của Phạm Duy và tiếng than của chim Quyên xa vời Tổ Quốc khiến chúng ta nhớ tới câu chuyện
thời xưa, có ghi trong Luận Ngữ, chương Thái Bá, như sau:
''Tăng Tử bị bệnh nặng, sắp chết. Ông Mạnh Kính Tử đến viếng. Tăng Tử than rằng: Con chim sắp
chết, kêu lên tiếng bi ai. Con người sắp chết nói ra lời hiền lành!''. Nói theo Hán Việt ''Ðiểu chi
tương tử, kỳ minh giã ai, nhơn chi tương tử, kỳ ngôn giã thiện''.
Dưới trời Tây, đàn chim Việt ríu rít tìm nhau, vì thỉnh thoảng cảm thấy thiếu vắng vài con thân
thương mà nhà thơ Pháp Francois Coppée (1842-1908) đã gợi niềm thương nhớ như sau:
Le soir, au coin du feu, j'ai pensé bien des fois
À la mort d'un oiseau, quelque part, dans les bois.
Pendant les tristes hours de l'hiver monotone,
Les pauvres nids déserts, les nids qu'on abandonne,
Se balancent au vent sur le ciel gris de fer,
Oh! comme les oiseaux doivent mourir l'hiver!
Pourtant, lorsque viendra le temps des violettes,
Nous ne trouverons pas leurs délicats squelettes
Dans le gazon d'avril où nous irons courir.
Est-ce que les oiseaux se cachent pour mourir?
La mort des oiseaux
(Promenades et Intérieurs)
Suốt dòng lịch sử oai hùng của dân tộc, đàn chim Việt cũng biết kêu gọi những ẩn sĩ tài hoa, những
chàng trai tuấn kiệt lên đường xông pha, làm nên nghiệp lớn, nối gót tiền nhân như Phạm Ngũ Lão:
Chim bay về núi tối rồi
Sao không lo liệu còn ngồi chi đây?
Ấy là những giống chim soi bóng trong Hồ Tây, trước khi bay về Nam Hải cho tới Cửu Long phì
nhiêu đồng ruộng, những giống chim kỳ lạ và thân thương, mà Phạm Duy đã mô tả trong Tổ Khúc
''Bầy Chim Bỏ Xứ'', trông chờ ngày hoàng đạo, để cùng bay về rợp bóng Trường Sơn.
Những cánh chim dẫn đường đưa lối
Những cánh chim sinh tử không rời
Vỗ cánh theo cha về miền xuôi
Vỗ cánh theo mẹ lên núi
Những cánh chim bay từ Mê Linh
Bát ngát trời Phù Ðổng oai linh
Những cánh chim khơi động Hoa Lư
Những cánh chim Lê, Lý, Trần xưa!
Bất chấp thời gian và không gian, tất cả những cánh chim họp đàn từ hải ngoại bay về khắp đồng
nội và cao nguyên:
Nơi vườn thơm nắng rọi
Kết bầy chim ủ ấp Quê Hương
Và trong cảnh hoan lạc dị thường, toàn dân ca hát để đón chờ:
Chim Quyên về đậu ở thôn Ðoài
Bầy chim hồi xứ về quê cũ yêu thương
Dựng xong mùa mới rồi chim sẽ bay tung
Bay khắp dương gian trong nỗi vui chung
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Ra tít không gian thăm cõi mông lung
Ðàn chim Việt sẽ bay một vòng lớn chung quanh vũ trụ để thông báo tin mừng: Quang Phục Quê
Hương; Hồi Sinh Dân Tộc.
Thái Văn Kiểm

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Ngô Văn Nam

Phạm Duy:
Mai Sau Dù Có Bao Giờ

Một vài câu Kiều để khẽ ngâm trong những khi tâm hồn cao hứng, có lẽ là lối tiêu khiển kín đáo của
đông đảo dân ta kể từ khi tác phẩm của Nguyễn Du ra đời, đó là chưa kể đến Bói Kiều, Ru Kiều,
tán tỉnh, châm chọc nhau cũng bằng Kiều. Bài Ðoạn Trường của Nguyễn Du là một di sản không
thể nào phai trong ký ức dân tộc.
Những thập niên gần đây, do ảnh hưởng của Tây Phương, thơ ca ào ạt biến dạng, giải trí âm nhạc
ra đời dần dần lấn át vai trò của những câu vè câu đối, những điệu hò lơi lả. Phạm Duy đã có mặt
ngay sau buổi giao thời này, để trở thành người tiền phong của tân nhạc Việt Nam.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn luôn luôn tìm thấy từ nhạc tính mới mẻ và sáng tạo của ông tràn đầy
những đường nét trữ tình dân tộc; ẩn hay hiện, cố tình hay tự nhiên, dầu ở trạng thái nào, nhạc ông
luôn duyên dáng, để lại âm hưởng sâu đậm trong lòng người. Và có thể nói rằng 50 năm trở lại đây,
thay vì một vài câu Kiều, đã bắt đầu những thế hệ hát lên từ đồng lúa, nương dâu, bưng biền hay
biển cả những câu ca phần nhiều do Phạm Duy sáng tác. Nhạc ông lần hồi mà nhanh chóng tạo
nên kỷ niệm cho rất đông đôi lứa, cho hầu hết con người, từ vị trí của một hiện tượng tài năng đặc
biệt lúc đầu đời, ông đã trở thành biểu tượng sáng chói cho nền tân nhạc nửa thế kỷ vừa qua. Nêu
lên ví dụ của Nguyễn Du, người viết không có ý định so sánh, chỉ muốn nhấn mạnh rằng tác phẩm
nào gần gũi và vinh danh được tình tự dân tộc mới hằng sống và bất hủ.
Phạm Duy còn là người đã bền bỉ với nghệ thuật trong một giai đoạn đầy biến động của đất nước.
Ông may mắn chăng? Chỉ có chính Phạm Duy mới đủ thẩm quyền trả lời. Nhưng chắc chắn nhất,
được nghe nhạc ông là một hạnh phúc. Bởi những rung động có được từ tác phẩm, chẳng phải tìm
kiếm xa xôi, vẫn luôn luôn phảng phất một chân dung nào đó của thời đại, hoặc ít ra đó là đề tài
đang gây chấn động trong dư luận. Trên mọi hướng sáng tác, ông có mặt, xung kích, và làm nên
những tác phẩm điển hình. Cũng có khi, thoát lách ra khỏi hấp lực của cuộc đời, chỉ thuần túy bằng
cảm tính, nhạc ông vẫn tạo nên cảm thông và sự chia sẻ ''hữu tình'' nào đó với thính giả. Phạm Duy
gần với người nghe, khóc cười theo vận nước nổi trôi có lẽ còn do tính chất khốc liệt của thời đại.
Một khi mà tâm hồn ít được dịp trống trải, thảnh thơi lâu dài để ngập sâu trong những ảo tưởng,
huyền hoặc như sự tha hóa của nghệ thuật Tây Phương. Con người luôn phải đối diện với thực tế,
người nghệ sĩ cũng phải từ chân đứng của cuộc đời để tạo những thăng hoa qua tác phẩm. Ðạn
bom hầm hố, tham tàn, vô minh... dồn dập trên đất nước điêu linh, có lẽ là lý do để ông đã không đủ
thời giờ cho những bài giao hưởng diễn tả ý tứ được bay bổng hơn.
Bây giờ là lúc Phạm Duy trầm mình, lội ngược về những xa xưa của dân tộc, của đời ông, không
phải bằng ''tay đàn chân nải'' nữa, nhưng mà trên đôi cánh điện tử. Lại là một cuộc mạo hiểm, so ra
cũng chẳng khác lắm khi ông soạn Con Ðường Cái Quan vào cuối thập niên 50, nghĩa là bằng
nhạc lý Tây, diễn tình ý Ta. Dường như lúc nào ông cũng chơi bạo, chơi trội, có thể gọi là một ''độc
cô cầu bại'' trên con đường dân nhạc Việt Nam 50 năm vừa qua.
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lòng người mộ điệu. Mũ dạ đen God Father, dáng đi nhanh nhẹn, ăn to nói lớn, trà xanh, cá sống,
vài chầu tẩm quất, ông phấn chấn thấy rõ khi được ghé lại Nhật Bản lần thứ bẩy. Ấn tượng đầu tiên
được ghi nhận là tính Phóng Dật, Dật chứ không Ðãng. Một cốc nước, cành hoa, cơn ngủ gật của
hành khách trên xe điện, hoặc góc phố im lặng đi qua đủ trở thành đề tài suy nghiệm cho tâm hồn
phong phú và mẫn cảm của ông. ''Tôi làm nhạc như mình hít thở, cần gì phải bậm môi nghiến lợi''.
Ðây có lẽ là chìa khóa mở ra kho tàng sáng tác đồ sộ của Phạm Duy. Sáng nào ông cũng vậy, ông
dậy sớm, luyện múa cho buổi trình diễn. Không quen, có người sẽ cho là huê dạng.

Nhưng nghĩ lại, buổi nhạc thoại không có phần ''đệm'' đó, sự truyền đạt chắc chắn sẽ sút giảm. Qua
đó chúng ta cũng thấy rằng trong triết lý sống ''Dịch'', ông sẵn sàng cởi bỏ tất cả, nhưng với tác
phẩm, ông hết lòng nâng niu. Từ văn, đến nhạc ít khi ông hằn học, chỉ thỉnh thoảng thì: ''ÐM mày là
ba thằng tướng cướp'' còn không, rất mực trong sáng và chân thành. Ðêm 21 tháng Tư tại hội
trường Minemachi, với số lượng thính giả chọn lọc, sau lời giới thiệu của nhà báo Từ Ân, Phạm
Duy bước ra tươi cười, tự nhiên, trước khi vào chủ đề, ông nhấn mạnh: ''Nhạc tôi còn là bài học
cho những người lãnh đạo đất nước''. Nghe ông nói, người ta không khỏi liên tưởng đến buổi suy
tàn của cái thuở ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, để sau đó phải ôm đầu khóc hận
trong một nền văn nghệ lấy cán bút làm đòn xoay chế độ; thời đại hôm nay, khi bóng tối bạo lực đã
lui bước trước bình minh dân chủ, hơn ai hết Phạm Duy vẫn còn đó thâm tím, kiên gan để gióng giả
báo lên lời dẫn nhập đầu tiên cho sứ mệnh cảm hóa của nghệ thuật.
Xin được bỏ qua trong bài viết này những chi tiết tổ chức đêm 21 tháng Tư, cũng như nội dung có
tính phân tách lược truyện của Trường Ca Con Ðường Cái Quan và Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ,
chỉ muốn ghi lại đây những cảm nghĩ đã lấn lướt trong lòng người viết khi nghe hai tác phẩm này
vào dịp tác giả ghé bến Phù Tang.
Con Ðường Cái Quan được Phạm Duy nuôi ý từ năm 1954, sau vài năm bỏ dở, viết xong vào
1960. Bằng những nét nhạc dân ca ba miền, gói trong lời nhạc có tính tự thuật tả chân của một lữ
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khách, muốn đi suốt con đường Xuyên Việt hầu kêu gọi lòng người trước khi thống nhất đất nước.
Trường Ca có thể được diễn tả bằng ca khúc riêng lẻ hoặc toàn bài. Công phu hơn thì trở thành
nhạc cảnh hoặc nhạc kịch theo ý của tác giả lúc ấy.
Ba mươi năm sau, chất nhạc tươi khỏe của một Phạm Duy từ thập niên 50 được trau chuốt lại lần
nữa qua nghệ thuật hòa âm phối khí không kém phần sung mãn của Duy Cường. Với sự trợ giúp
ruột thịt và quí báu này, tác phẩm được dựng lại không lời để nói lên vạn lời một cách dễ dàng và
đồng điệu hơn. Dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi thiếu sót trong tính chất đặc thù về âm sắc của những
nhạc khí được chọn và nhất là sự ''vĩ đại'' thường thấy của một giàn symphony. Ðể bù lại, phần phối
khí rất kỹ càng, bám sát nhạc đề bên cạnh lối hòa âm mạch lạc những uyển chuyển đã giúp cho trí
tưởng của người nghe được xa hơn, ''ngược dòng lịch sử'' được sâu hơn. Ðối với người Việt Nam,
thử thách này của Phạm Duy được coi là thành công. Người nghe có thể tìm thấy từ ''trường khúc''
đó nhiều đoạn nhạc rất thân thiết và quen thuộc. Giọng ru thuở nhỏ, câu hò trên sông, đêm trăng
giã gạo... từ đó mà nhìn thấu được kỷ niệm. Một đoạn nhạc, qua bao đổi đời, thủy chung vẫn là
hiện thân của mỗi vùng đất quê hương.
Ông Doãn Quốc Sỹ trong BA SINH HƯƠNG LỬA có chương nói về ''Tiếng hát từ lòng đất'' rất cảm
động đến nỗi mà Võ Ðình, bạn ông, đọc đến đó phải gấp sách lại, cả đêm không ngủ. Một lần nữa,
Phạm Duy lại cho ta cảm giác cả đêm không ngủ đó khi nhạc ông gợi nhớ rưng rưng. Người ta có
thể nhân danh chủ nghĩa, nhân danh lý tưởng để tương tàn, phân hóa, nhưng có gì khác nhau đâu
khi tất cả đều rung động bởi một câu ca dao ru con Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa, đều man man cảm
hoài cho lòng dạ ra đi của nàng Huyền Trân đời Trần: mộng ngoài biên giới mơ hồ, chẳng ngăn
được sóng vỡ bờ, và cũng chẳng có một bác nông phu mình đồng da sắt, vài ngàn năm đứng trên
đất nghèo nào lại không nặng nợ ân tình với những chày, những cối làm nên xóm làng, sự nghiệp.
Chính quyền Hà Nội sợ phổ biến nhạc Phạm Duy là vì vậy, bởi nghe rồi, hết căm thù, hết giai cấp,
Ðảng tiêu tan thành trì, lấy gì mà sống sót. Nếu nói Con Ðường Cái Quan là Trường Ca khơi dậy
tình tự dân tộc thì Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ là tác phẩm mang nhiều thông điệp mà Phạm Duy
muốn nhắn gửi trên khắp dương gian. Thai nghén từ tháng 4/75, cuộc lữ được tiên tri và chuyển
kiếp vào những cánh chim, Sau 15 năm lưu lạc, tác phẩm hoàn thành khi tường ô nhục đã tan tành
và chốn quê hương, xuân cũng mon men, ông làm mọi người xúc động khi tâm sự rằng: Nghệ sĩ là
phải biết nói lên, 50 năm làm âm nhạc, trong rồi ngoài quê hương nghiêng ngửa, đã bao lần ông
thốt lên những hỷ nộ ái ố của lòng mình với muôn vàn khách đồng điệu. Vinh quang có, ngộ nhận
có: ông bằng lòng với tất cả để chỉ đánh đổi lấy: một duyên kiếp hát rong. Ðã có lúc tưởng như sụm
xuống, tiêu tùng trong tâm thức lưu đày cùng cực: Ta đứng đâu đây, đàn mốc trên tay. Nghe đất
lung lay, đàn đứt tung dây.

Giờ đây, tại một địa danh tuy vẫn còn xa quê hương: Nghệ sĩ là phải biết nói lên, 72 tuổi, ông vẫn
đầy đủ phong vận để dong ruổi cùng nghệ thuật và con người. Tôi hát cho vũ trụ đong đưa, vũ trụ
đong đưa, tôi hát cho vũ trụ đứng lại, khi cuồng dật, cao hứng là vậy. Còn khi sáng tác, cho một tổ
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khúc 18 bài: mười năm viết, năm năm thu thanh, tẩn mẩn đếm lại tên tuổi của các loài chim từ bé
đến lớn, hiền có dữ có, thật có, huyền sử có, cho tái sinh từ tro tàn để ''hoàn mỹ âm dương''. Tổ
khúc có bố cục chặt chẽ với ba phần: Mở, Thân và Kết Luận rằng: Ðể thấy giang sơn không là riêng
rẽ - của lũ chim nào là chốn vui chung. Xong kết luận cho cuộc đời, Phạm Duy kết luận cho chính
mình. Ðoạn cuối bài 18, tương phản với động tính của toàn tổ khúc, xuất thần với ý nhạc rất
Nguyễn Chí Thiện mà cũng rất Tô Ðông Pha: Chim Quyên về đậu ở thôn Ðoài - trong phận mình ở
cõi tử sinh - buồn với vui bằng tâm hồn chân chính - bầu trời này hay thế giới mông mênh - thì cũng
chỉ ca một bản Xuân Tình - ở chốn trần gian hoặc ở vô hình...
Nghe như một đồng vọng từ Quê Hương tỏa lên Vô Lượng đó thôi còn biên giới. Người nghệ sĩ
sống sót trở về chèo thuyền trên bến. Bờ nào cũng là Bát Nhã. Ðể người được mãi, đi trong một
duyên tình dài. Ba mươi năm trước, Phạm Duy đã kết thúc Con Ðường Cái Quan bằng câu hát
như thế. Bây giờ vẫn vậy: còn nhiều phen hát tình yêu.
Chúng ta sung sướng vì ''nhan sắc'' và khí độ của Phạm Duy vẫn còn đó, mặc bao uy hiếp của thời
gian. Có tình yêu là có ông, có ta, gắn bó. Mai sau dù có bao giờ... 200 năm sau, vẫn còn rất nhiều
người nhớ Thúy Kiều mà thương khóc Tố Như, thì huống chi chỉ mười mấy năm xa xứ. Tác phẩm
của Phạm Duy chưa được công khai. Sáu mươi lăm triệu người trong kia còn bị cấm. Nhưng đêm
đêm, đó đây, tràn ngập trong và ngoài quê hương, bằng vạn lối giao tình, nhạc ông được hát lên,
vời vợi, góp phần vào cuộc chuyển mình sẽ đến của đất nước.
Năm trước, khi nhạc sĩ Phạm Ðình Chương tạ thế, ký giả Bê Tê (Bùi Bảo Trúc) đã làm mọi người
xót xa khi nghĩ đến món nợ to lớn đối với tác giả bài hát Ly Rượu Mừng. Nếu thêm một Phạm Duy
nữa, thôi chẳng còn ai trả nổi.
toridomo mo
ne itteruru ka
yogo no umi
Chim đã ngủ, biển nước chìm vào lặng im... Thơ haiku của Lộ Thông vô tình làm nhói lên niềm lữ,
một đồng nghĩa với nỗi cô đơn của người nghệ sĩ sau khi sinh xong tác phẩm. Chim đã ngủ, chim
đã ngủ... lữ khách... chợt nghĩ đến mình, đến bạn bè, đến hết thẩy những lứa đời lận đận; trong nỗi
thương cảm không tên dâng lên nghèn nghẹn đó mới thấy ấm áp và quí báu làm sao câu kết cao
vút của một bài ca: còn nhiều phen hát tình yêu.
Viết tặng những anh chị em đã thâu đêm suốt sáng để tổ chức ngày Quốc Khánh.
Trần Văn Nam
Tokyo - 1993

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Vi Thuấn

Tác Dụng Họp Ðàn từ Bầy Chim Bỏ Xứ

Người ca nhân lãng tử ''tiên tri'' Phạm Duy có lẽ cũng không thể đoán trước được tác phẩm Bầy
Chim Bỏ Xứ của mình sẽ tạo một tác động sâu rộng đến quần chúng tới mức độ nào. Nhưng ngay
từ những bước đầu tiên, khi tác phẩm vừa mới ''trình làng'' với các bạn hữu. Phạm Duy đã phải xúc
động tuyên bố: ''Trong suốt cuộc đời trình diễn của tôi, bao giờ tôi cũng chỉ đi có một mình, đây là
lần đầu tiên, thật nhiều người đã sát cánh với tôi để đem Bầy Chim Bỏ Xứ phổ biến sâu rộng đến
mọi tầng lớp''.
Tập nhạc công phu và đẹp đẽ trong tay quý vị đây, chính là kết tụ của rất nhiều bàn tay đóng góp,
mà những vòng tròn chữ ký vô giới hạn, với tên của Phạm Duy ở giữa và từ từ xoay chung quanh
mở rộng dần... là tên những người tiên phong trong việc góp sức cùng Phạm Duy, trong việc đưa
tác phẩm siêu việt Bầy Chim Bỏ Xứ đến từng người nghe, người đọc...
Tất cả đều tự nguyện đóng góp, trước tiên, khi mới đến, họ chỉ vì lòng yêu mến cá nhân nhạc sĩ
Phạm Duy, nhưng sau khi tác phẩm Bầy Chim Bỏ Xứ, họ hiểu là, việc làm của họ có giá trị cao xa
hơn là việc bày tỏ lòng mến mộ người nghệ sĩ đã cống hiến cuộc đời cho nền âm nhạc Việt Nam.
Bởi vì, Bầy Chim Bỏ Xứ, tự nó có một giá trị vượt bực, một tầm nhìn sâu sắc về lịch sử và huyền
sử, một diễn đạt tài tình về thân phận người Việt Nam qua một cơn phong ba của nước nhà, và về
ý chí bất khuất của người Việt yêu hòa bình tự do...
Một trong những sáng tạo tài hoa của Phạm Duy trong Bầy Chim Bỏ Xứ, là nói lên được sứ mệnh
''truyền đạt'' của thi văn và ca nhạc qua vai trò của chim én chim nhạn:
Nhạn xanh và én thì đưa những tin êm...
và...:
Én kể cho nghe nhạn kể cho nghe...
Những cánh chim én chim nhạn uyển chuyển, bất khuất, thách đố hung bạo, hết lòng thực hiện sứ
mạng truyền đạt của mình, nghe ngóng và đem về mọi nguồn tin, để tạo thành thứ ánh sáng tin
tưởng mới, soi rọi cho mọi người:
Én bay thấp nên không sợ diều hâu
Én bay cao không khi nào gặp nạn...
Én bay thấp nên nghe được lòng dân
Én bay cao nên trông vào thời vận
Én kêu gọi bao chim bạn cùng nghe
Một trời xuân đã bát ngát trên đường về...
Phạm Duy đã dùng én và nhạn làm một gạch nối liền -- tài tình -- cho phần chuyển khúc trong tác
phẩm Bầy Chim Bỏ Xứ, và cũng là một gạch nối, giữa hố thẳm và núi cao, giữa bóng đen và ánh
sáng... Én và nhạn nơi đây là thông đạt, là tri thức, là hiểu biết, là niềm tin và là kết hợp.
Chính bản sắc của tác phẩm Bầy Chim Bỏ Xứ, là thể hiện vai trò của én và nhạn trong giai đoạn

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

chuyển mình này của lịch sử. Chính vì ý thức được điều đó, người ta lần lượt thấy, những nhà thơ,
nhà văn, nhà báo, họa sĩ... đã lần lượt đóng vai én và nhạn, góp tay vào việc đưa nỗi lòng của
hoàng khuyên Phạm Duy đến mọi giống chim lành và cả chim ác, trong và ngoài nước...
Những dòng ghi vội dưới đây là một số kỷ niệm đầu tiên trong sự góp phần -- chưa từng thấy -nhằm phổ biến đại tác phẩm -- chưa từng có -- của Phạm Duy đến tay người nghe, người đọc.
Những vòng nhỏ đó đang được lan rộng dần... Washington D.C., San Jose, Pháp quốc...
*
Trong căn phòng riêng của Phạm Duy tại Midway City, thành phố mà người nhạc sĩ này đã đổi tên
thành ''Thị Trấn Giữa Ðàng'', những người cầm bút đang miên man theo tiếng nhạc huyền hoặc,
những lời ca dao ẩn dụ, những giọng hát cao vút, những câu sấm tiên tri...
Ðây không phải là một sinh hoạt văn nghệ tổ chức quy mô, thường đem lại cảm giác nhàm chán
trống trải trong lòng người, đây là một buổi sinh hoạt văn nghệ bỏ túi, nhưng đầy ý nghĩa, đã để lại
trong lòng người tham dự ít nhiều cảm giác tươi sáng và hy vọng, cảm giác ngút ngàn của một sự
ra đi của loại chim theo gió loạn đổi mùa, cảm giác hồi hộp của tiếng cánh đập vào không gian khi
chim lành sắp đáp về tổ cũ... Bầy chim xa xứ, bầy chim hồi xứ...
Giọng ca hiếm quý của Vũ Anh và Kim Tước bay theo tiếng nhạc siêu thoát của hành trình một bầy
chim thiêng... Thân phận của người Việt Nam đang bị lưu đày tại quê nhà và tại hải ngoại, bị khơi
động trong tâm thức không chịu đầu hàng của Phạm Duy.
Trong căn phòng nhỏ ấy, Phạm Duy lần đầu tiên ''khoe'' một trường ca mới: TỔ KHÚC BẦY CHIM
BỎ XỨ. Phạm Duy không gọi là trường ca mà là ''tổ khúc''. Ðây là một công trình lớn lao, kết tụ tất
cả những tinh hoa của một đời sáng tạo ''nổi trôi theo vận nước'' của Phạm Duy, người đã được
xưng tụng là ''thiên tài âm nhạc'' của Việt Nam.
Quây quần trong căn phòng ấm cúng ấy, có Họa sĩ Hồ Thành Ðức, Họa sĩ Bé Ký, Nhà thơ Trần Dạ
Từ, Nhà văn Ðỗ Quý Toàn, Họa sĩ Nguyễn Việt, Nhà Dân tộc học Ðào Mộng Nam... Những người
này đã khởi ký vòng chữ ký lưu niệm đầu tiên với Phạm Duy. Và rải rác, độc giả sẽ còn nhìn thấy
nhiều vòng chữ ký khác nhau dù không được nhắc đến trong bài viết này.
Người ta chưa bao giờ thấy Phạm Duy yêu nhạc của mình như thế, có lẽ vì đây là trường ca cuối
cùng của đời ông, mà ông đã bỏ nhiều tâm huyết nhất để sáng tạo. Mất trên mười hai năm trời để
hoàn thành một tác phẩm lớn khác. Hơn nữa, vận nước đã xoay vần nghiêng ngả đến tột cùng, mới
đánh động nỗi lòng người nghệ sĩ mà sáng tạo ra một công trình tầm vóc siêu việt như thế. Với
hoàn cảnh đó, lại thêm thân già bệnh hoạn, người ca nhân lão thành này ắt không thể cống hiến
nhiều hơn... Những linh cảm và những xúc động sâu xa ấy, có lẽ đã giúp Phạm Duy xuất thần trong
những lời ca đầy tính chất tiên tri.
Nhìn thấy được điểm này, Họa sĩ Bé Ký xúc động, mang giấy bút ra vẽ cho Phạm Duy hai bức chân
dung, ngay tại chỗ, nét xuất thần đã lột tả trót lọt đôi mắt đạo của người mẫu già.
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Nhà văn Ðỗ Quý Toàn thì nhìn thấy được tính chất tươi trẻ trong toàn bộ sáng tác phẩm của Phạm
Duy. Toàn nói ''trông Phạm Duy như một lão ngoan đồng''.
Ðào Mộng Nam nhìn thấy được tầm vóc to lớn của Tổ khúc, anh nói rằng Tổ khúc này không phải
riêng của Phạm Duy, mà đã trở thành của dân tộc, nó ''có giá trị văn chương và đạo trước khi có
giá trị âm nhạc...''
Với những cảm xúc đột xuất ngay trong lần nghe đầu tiên Tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ đó, chan hòa
với lòng yêu mến người nhạc sĩ tài hoa một đời dâng hiến cho âm nhạc, cho tình yêu thương và
vận nước... người ta cảm thấy cần phải làm một cái gì cho bớt đi mặc cảm nợ nần đối với Phạm
Duy. Cái món nợ tinh thần này ngày càng thành rõ rệt. Chúng ta hàng ngày hát nhạc Phạm Duy,
chúng ta hàng ngày nghe nhạc Phạm Duy... đó là tim óc của một kiếp... chim Phạm Duy.
Những ngày cuối đời, Phạm Duy xứng đáng nhận những cảm tình nồng nàn của bằng hữu và
người yêu nhạc. Hồ Thành Ðức, Lê Chi và Thái Bá đã tặng ngay cho Phạm Duy những bức tranh
chim. Hồ Thành Ðức tặng bức ''Ngàn Cánh Chim'', Thái Bá đã tặng bức ''Chim Hồng Lạc'' và tranh
vẽ đầy ý nghĩa nơi bìa bao, Lê Chi với bức ''Chim Bỏ Xứ'', rồi Hà Quốc Huy... Ðào Mộng Nam viết
về ý đạo trong Tổ khúc, và Xuân Vũ đã viết và ví Phạm Duy như một ''đại tướng chèo bẻo'' oai
hùng... Tất cả những chất liệu nói trên đã được in lại đầy đủ trong tập này, trên tay bạn đọc. Phải kể
đến một cách đặc biệt về sự cố gắng của học giả thi sĩ Ðào Mộng Nam, vì lòng yêu bằng hữu, đã
bỏ ra hơn ba tháng trời để phối hợp cho tác phẩm thành hình.
Người làm văn nghệ không mấy ai được vinh hạnh này, nhất là sự bày tỏ cảm tình một cách tự
nhiên và tự nguyện. Ðó cũng được coi là những tiếng hát họa đã làm nên âm thanh của Bầy Chim
Bỏ Xứ.
*
Tiếng kêu của ba mươi sáu làm chim trong Tổ khúc Bầy Chim Bỏ Xứ đã như một luồng sóng
ngầm, lan dần đến từng nhóm nhỏ yêu nhạc. Ðặng Ðình Khiết, chủ nhiệm tập san Xác Ðịnh,
Virginia, trong kỳ về thăm bằng hữu tại California, đã yêu cầu một đêm nghe nhạc Bầy Chim Bỏ Xứ.
Ðây mới là tuần lễ thứ ba sau khi Phạm Duy góp nhặt hết vốn liếng để in xong cuốn băng demo, đã
có ba lần sinh hoạt về tổ khúc này. Lần này, đáp lại lời yêu cầu của Ðặng Ðình Khiết và thân hữu
của anh, như ông bà Bùi Tốn, giám đốc trường điện toán MTI, anh Trần Vịnh, ký giả H. T., nhà văn
Lê Bửu Tấn, Thân Trọng Mẫn, Hoàng Ðạo Thế Kiệt, Chi Lan (Pháp quốc), v.v... và khoảng ba mươi
người yêu nhạc.
Phạm Duy đã đến, cho nghe băng, và giải thích thêm về khía cạnh nhạc thuật của Tổ khúc, nhất là
tinh thần ái quốc và tranh đấu trong Tổ khúc. Về nhạc thuật, chẳng hạn, phương thức dùng tiếng
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sáo Nhật Bản để bắt chước tiếng sáo mèo, dùng tiếng trống mới để thay âm thanh tiếng trống đồng
Ngọc Lũ ngàn xưa... Như làm thế nào để giọng ca kiểu Tây phương của Vũ Anh uốn nắn để trở
thành opéra Việt Nam qua ca dao dân tộc. Phần làm xúc động khán giả, chính là tâm sự của Phạm
Duy, một người đã gắn đời mình, như một ca nhân, ''khóc cười theo vận nước nổi trôi'' và tự xem
mình là con chim Quyên đã tự ''cấu cổ chết'', đã ''thổ huyết ra'' vì đau lòng mất nước... Cũng như,
lần đầu tiên, Phạm Duy đã giải thích ý đạo Việt và ý tranh đấu nằm trong lời ca. Bầy Chim Bỏ Xứ,
hay là bầy chim hồi xứ, được gió mùa sẽ trở lại đuổi lũ chim hung bạo cứu chim lành. Bầy chim
huyền sử Hồng Lạc, vút bay cao, từ tận tâm hồn của mỗi một con chim Việt, bay vút không gian,
thách đố thời gian... Và trận chiến cuối cùng này, như Phạm Duy tiên tri ''chính dân tộc đã chiến
thắng''.
Ðể trả lời đề nghị của cử tọa, đưa ra ý kiến mở rộng những buổi sinh hoạt bỏ túi này trở thành sinh
hoạt lớn, quy mô hơn, giới thiệu Tổ khúc lớn lao này đến quần chúng, nhạc sĩ Phạm Duy cho biết
đó là ước vọng của ông nhưng điều kiện quá khó khăn trên đất người. Phạm Duy tâm sự rằng, nếu
ai tổ chức được thì ông sẽ sẵn sàng đến dù cho tuổi già sức yếu. Tuy nhiên ra công chúng thì cần
có một ban nhạc lớn gồm hàng trăm lớn gồm hàng trăm ca nhạc sĩ, đòi hỏi một sự luyện tập lớn...
nhưng điều kiện ở hải ngoại này hoàn toàn không cho phép việc mà chính nhạc sĩ vô cùng ao ước
đó...
Thực ra, trong thâm tâm bất cứ một nhạc sĩ nào cũng muốn tác phẩm của mình được trình bày
rộng rãi trước công chúng, chắc chắn là Phạm Duy cũng không ngoại lệ, nhưng điều kiện sức khỏe
và khả năng không cho phép. Ông chỉ muốn một điều đơn giản là cuốn băng được in ra thành nhiều
bản đi kèm với một cuốn sách có lời hát và nốt nhạc, tranh vẽ, cùng với bài viết giới thiệu, nhận
định và phê bình tác phẩm Bầy Chim Bỏ Xứ của càng nhiều người nghe càng tốt. Chấp nhận ngay
cả những ''lời chửi rủa''...
Hơn ai hết, Phạm Duy ý thức được tác dụng ''kết hợp'' bằng nhân bản và lịch sử trong Tổ khúc này,
cho nên rất ước mong được bầy én bầy nhạn đóng góp gởi tiếng của mình về đến tận quê hương...
Không thể chỉ có Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Huy Thiệp... mà phải có mặt của
Phạm Duy...
Năm 1990, Việt cộng đã chính thức lên án Phạm Duy trong công tác ''chuyển lửa về quê nhà'', cùng
với nhiều nhà văn nhà báo khác. Trong khi đó, giấc mơ đơn giản nói trên có phần khó khăn đối với
người nhạc sĩ già này. Hai cuốn ''Hồi Ký Thời Thơ Ấu'' và ''Thời Kháng Chiến'' của ông cũng đã về
đến Việt Nam, đến tay Văn Cao và Nguyễn Văn Linh, bạo quyền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu...
Sức mạnh của âm nhạc trong công cuộc đấu tranh có một mãnh lực lớn lao, nó đi vào tiềm thức
dân chúng lúc nào không hay. Người ta nhớ lại một thời tình ca Trịnh Công Sơn, đã ru ngủ người
dân Nam một cách dễ sợ. Cả một thế hệ sinh viên học sinh đã ngủ gà ngủ gật bên tách cà phê đen,
phi theo tiếng nhạc phù thủy.
Bầy Chim Bỏ Xứ của Phạm Duy thì trái lại, có thể sẽ là tiếng trống trận của những chiến sĩ tranh
đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam:
Lặng nghe đây con chim Hùng, đây con chim Việt!
Hỡi những cánh chim huyền sử mơ mòng
Những cánh chim lịch sử oai phong bảo vệ non sông
Lặng nghe đây con chim Hùng, đây con chim Việt!
Hỡi những cánh chim mở hội Diên Hồng
Những cánh chim Hồng Ðức hân hoan mở cõi giang sơn
Những cánh chim trên Bạch Ðằng Giang
Những cánh chim vui cảnh Tao Ðàn
Lướt gió bay qua miền Chi Lăng
Hót líu lo trên đồi Yên Thế
Những cánh chim nối lòng nhân dân
Khiến ó ưng và diều hung hăng
Muốn đắp xây uy quyền độc tôn
Ðã thấy bơ vơ giữa loài chim!
Hoàn tất tác phẩm này, Phạm Duy đã làm quá trọn vẹn sứ mạng của một ''kiếp ca nhân'', hết lòng
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''ca hát cho tình yêu''. Những thứ tình yêu đẹp đẽ nhất của loài người, trong đó có tình yêu nước đã
được Phạm Duy thăng hoa đến tột đỉnh. Cả một dòng ngàn năm huyền sử và lịch sử dân tộc cuồn
cuộn dấy sóng trong lời ca tiếng nhạc, và trong đó, chim hoàng khuyên nhỏ bé mong manh Phạm
Duy, một đời người ngắn ngủi, đã tái sinh từ đống tro tàn của chính mình, để thành vĩnh cửu trong
dòng âm thanh của dân tộc.
Những én và nhạc sẽ tiếp nối công tác của hoàng khuyên, cho đến ngày nào, Xuân vừa mới mon
men trên chốn quê hương sẽ trở thành... Một trời xuân đã bát ngát trên đường về!
Vi Thuấn

Trở Về Tổ Khúc

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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5. Viết Về Rong Ca
z

Nguyễn Xuân Hoàng : Mười Khúc Rong Ca Cho Năm 2000

z

Lê Uyên Phương : Nắng Chiều Rực Rỡ

z

Ðỗ Thái Nhiên : Ngàn ''Lẻ'' Lời Ca

z

Bùi Duy Tâm : Phạm Duy Viết Nhạc Như Một Triết Nhân

z

Thụy Khuê : Rong Ca

z

Ðoàn Xuân Kiên : Khi Con Dế Hát Rong Bước Vào Cõi Lớn

z

Nguyễn Phước Nguyên : Người Tình Già Trên Ðầu Non
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Nguyễn Xuân Hoàng

Mười Khúc Rong Ca Cho Năm 2.000
(Báo NGƯỜI VIỆT 20-3-1988)

Như một cây cổ thụ nằm giữa cánh đồng không mông quạnh, mà bóng mát của nó không ngừng
tỏa xuống vùng đất đầy biến cố, Phạm Duy, người phù thủy của âm thanh, thi sĩ của Ngàn Lời Ca,
vẫn tiếp tục dâng hiến cho đời những cung bậc đầy cảm hứng và nặng trĩu tư tưởng. Ở vào cái tuổi
mà ai cũng nghĩ là con người tài hoa kia đã thuộc vào một thế hệ đang qua hay đã qua, Phạm Duy
vẫn sáng tác không chỉ cho cái hiện tại mà còn cho cái sắp tới.
Phạm Duy ''rất trẻ'' trong nhiều nghĩa của từ ngữ quen thuộc ấy. Chỉ còn 12 năm nữa thôi là chúng
ta giã từ thế kỷ 20 để bước vào thế kỷ 21. Ông làm chúng tôi ngạc nhiên về một sự nhắc nhở như
vậy. Mười bài Rong Ca trong một thứ Chương Khúc của ông, chính là tiếng nói cho Thế Kỷ đó.
Nếu nói nghệ sĩ sáng tác không phải chỉ là một người làm sống lại quá khứ, đưa ra một cái nhìn
mới mẻ về hiện tại, mà còn phóng một cái nhìn về tương lai thì Phạm Duy đã là, đang là một nghệ
sĩ như thế. Một buổi chiều, cuối tháng Hai, 1988, chúng tôi gồm 3 người, ở vào cái ''tuổi bản lề'' đã
được Phạm Duy mở rộng cánh cửa phòng ông mời vào nơi chúng tôi được dịp nhìn thấy hai bức
tranh Ngựa -- một của Nhật Bản và một của Trung Hoa -- cực kỳ xúc cảm và nghe ông nói về
những sáng tác mới nhất của ông. Minh họa cho những suy nghĩ của Phạm Duy là âm thanh, âm
điệu, âm nhạc.
Mở đầu cho Mười Bài Rong Ca là bản nhạc tình của tuổi 70, như cách nói của ông cho ca khúc có
tựa là Người Tình Già Trên Ðầu Non. Bài nhạc vẽ lên hình ảnh một người tình già đứng trên đầu
non, giữa đám mây buồn bã, trên vai tuyết đang tan dần, nhìn hoàng hôn thoi thóp rồi lững thững
bước xuống núi gặp lại người yêu, sống lại bốn mùa của cuộc đời. Không, Phạm Duy nói người tình
ấy không già. Cứ mỗi một bách niên, người tình già kia hóa thân thành người tình trẻ sống lại với
người yêu một cuộc tình mới. Tính chất lạc quan tràn đầy trong các ca khúc lần này của Phạm Duy.
''Ðiều quan trọng không phải là sự trở về cội nguồn của những chiếc lá chết, điều quan trọng là làm
sao để hoa vẫn tiếp tục nở rộ trên những cành khô''. Mười bài Rong Khúc của Phạm Duy dưới
những hình thức ballade đều nhằm minh họa cho tư tưởng mạnh mẽ ấy.
Như một người đứng trên đồi cao ngó xuống dòng sông lịch sử trôi qua, người nghệ sĩ thấy được
một câu hỏi nổi lên trong đầu mình : ''Một trăm năm lầm lỗi sắp qua có thể là bài học tốt cho một
trăm năm sắp tới của chúng ta hay không ?''
Ðó chính là một câu hỏi lớn không phải chỉ áp đặ :t cho một con người, nó là câu hỏi được áp đặt
lên 60 triệu con người Việt Nam, lên những kẻ quyền lực cầm nắm vận mệnh của Dân Tộc : Chúng
ta ngay bây giờ phải làm gì cho Việt Nam của những năm 2000 ? Ðó là chủ đề của ca khúc Hẹn Em
Năm 2000 và Mẹ Năm 2000.
Tự ví mình như một người phu làm nghề lượm xác chiến trường, Phạm Duy cúi xuống nhặt xác
thời gian, nhặt những điều buồn bã của thế kỷ, những cuộc nội chiến, đi mang chôn vào Mộ Phần
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Thế Kỷ. Chôn đi những tên bạo chúa, chôn đi Chủ Nghĩa, chôn đi Thần Ðói và chôn đi cả những
yếu hèn của riêng từng người trong chúng ta...
Chôn những yếu hèn và nhỏ nhen đầy thành kiến và cả lòng đố kỵ của mỗi con người, ông muốn
con người như Con Ngựa Hồng phi thân trên cánh đồng hoang vứt bỏ yên cương tháo bỏ miếng
da che mắt phóng vào cõi không.
Ðiệp Khúc của bài Rong Khúc thứ mười kéo dài chủ đề Ngựa Hồng nói lên sự tái sinh, hóa sinh
của người tình già trên đầu non, sau 100 năm thành người tình trẻ :
Ta vứt sau ta những nẻo đường trần.
Ta vứt bay theo những nẻo đường tiên
Nhưng nếu mai sau, ai gọi người Tình
Anh sẽ quay lưng bước về nẻo xanh.
Phạm Duy trẻ mãi. Những bài rong ca của ông nói lên điều đó. Trẻ Trung, Lạc Quan, Tin Ðời, Yêu
Ðời... Phạm Duy rất gần chúng ta, những người đang ở tuổi bản lề, những người đang bước qua
ngưỡng cửa của cuộc sống. Phạm Duy cũng đang rất gần gũi cả với những người sẽ lên 20 tuổi
vào năm 2000.
Nguyễn Xuân Hoàng
(Báo NGƯỜI VIỆT 20-3-1988)

Trở Về Rong Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Lê Uyên Phương

Phạm Duy, Nắng Chiều Rực Rỡ
(Tạp Ghi - báo NGƯỜI VIỆT, 1988)

Như tiếng chuông vọng đến từ hư vô. Như những tia chớp sáng ngời trong đêm tối. Như những tia
nắng ấm đầu tiên của một ngày trong mùa Ðông giá lạnh. Như những tia nắng chiều rực rỡ của một
ngày đầy vui buồn của kiếp sống. Âm nhạc Phạm Duy đã đến trong mỗi cuộc đời Việt Nam như
không khí trong bầu khí quyển của ca dao, tục ngữ, của truyện Kiều, của Cung Oán Ngâm Khúc,
của Chinh Phụ Ngâm, của ngôn ngữ, của âm thanh, của cảm xúc Việt Nam. Trong đáy lòng của
mỗi người Việt Nam, từ đã từng là một thiếu niên trong thời kháng chiến hay đến hôm nay là một
thanh niên ở cuối thế kỷ 20, đều mang một dấu vết nào đó còn sót lại của bầu dưỡng khí đã nuôi
lớn tâm hồn họ trong gần nửa thế kỷ này.
Người ta có thể tưởng tượng mọi điều, nhưng không một ai có thể đặt giả thiết là họ đã ngừng thở
một lúc nào đó trong quá khứ. Âm nhạc của Phạm Duy cũng vậy, người ta không thể giả thiết rằng
một người Việt Nam nào đã chưa từng nghe một bài hát nào của Phạm Duy trong suốt cuộc đời
của họ. Một ca khúc khi được tiếp thu bởi não bộ, ngừng một lúc ở con tim của một người rồi tuôn
ra từ chiếc lưỡi của người đó thì dù muốn dù không, anh ta cũng bị nhiễm bởi chính ca khúc đó rồi.
Nói như thế để thấy cái chỗ thực sự của Phạm Duy trong mỗi tâm hồn Việt Nam.
Bao giờ nghe những ca khúc mới của Phạm Duy, tôi cũng vô cùng xúc động và cảm khoái. Xúc
động bởi cái tình hàm chứa trong đó và cảm khoái bởi sự sáng tạo bừng lên từ đó. Lần này khi
nghe tập rong ca ''Người tình già trên đầu non'', không những tôi đã xúc động, đã cảm khoái mà
còn cảm nhận được trong sâu thẳm của tâm hồn tôi một ước muốn được chia xẻ với nhạc sĩ Phạm
Duy, chia xẻ niềm mơ ước được bước ra khỏi chính bản ngã của mình để hòa nhập vào một vũ trụ
chưa từng thấy, kể cả trong trí não của con người -- một thế giới chưa biết từ cái đã biết, một thế
giới chưa có từ cái đã có.
Hát cho năm 2,000 hay hát cho năm 20,000 không có sự khác biệt nào từ bản chất, nó có sự cách
biệt về thời gian, nhưng thời gian thực sự không bao giờ đủ, cũng không bao giờ thiếu để bước từ
cái không đến cái có, từ cái đúng đến cái sai, từ cái đã biết rồi đến cái chưa từng biết.
Những bài rong ca của Phạm Duy, mở ra cho người nghe những con đường không phải ở trên mặt
đất, chúng rất gần với những con đường trong trí não con người nhưng chúng còn gần hơn với
những con đường bên kia của trí não đó. Phạm Duy rong ca về những con đường, ông không rong
ca trên những con đường đó, và đó chính là điều tôi muốn được chia xẻ cùng ông. Sự trói buộc của
thòi gian và không gian trong kiếp người làm bung lên trong tác phẩm nghệ thuật những ảo giác về
một thế giới không biên cương, một thiên đường, một niết bàn, một Tây Phương Cực Lạc... nhưng
thế giới không biên cương đó thực sự không ở ngoài mặt đất của chúng ta, sự trói buộc của thời
gian là sản phẩm của tư tưởng con người, chính cái muốn đóng khung đời sống của chúng ta lại,
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chính cái yêu, cái ghét, cái sai, cái đúng tạo những giới hạn cho đời sống của chúng ta. Khi một
người phá vỡ đựơc bản ngã của hắn thì thế giới giới hạn không còn nữa, lúc đó hắn thực sự rong
ca trên mọi điều của kiếp sống, lúc đó là nghìn thu, lúc đó là nắng chiều rực rỡ, lúc đó là ngựa hồng
vượt qua trôn kim, lúc đó là Phạm Duy ''Người tình già trên đồi non...''
Âm nhạc, nghệ thuật không bao giờ có tuổi, cũng chẳng có hình tướng và Phạm Duy là người thể
hiện điều đó rõ ràng nhất, ông đã ở trong cái ước muốn của một cô bé 13 tuổi, ông đã hòa nhập với
nỗi lòng của người cô phụ, ông đã ở trong tinh thần của một chiến sĩ... quãng đường ông đã đi qua,
quả thật vô cùng nhộn nhịp, bên cạnh ông luôn có những kẻ đồng hành, ông cất tiếng hát thay cho
họ và họ cảm thấy bước chân của họ vững chắc hơn, thơ mộng hơn, tuyệt vời hơn và giờ đây với
''Người tình già trên đầu non'', Phạm Duy đang ở trong chính Phạm Duy, ông đang từng bước đi
sâu vào nội tâm ông, ông đang khám phá chính ông. Không còn ai là kẻ đồng hành với ông trên
đoạn đường nầy nữa, vì thế mà những ca khúc trong tập nhạc này bàng bạc một cái gì hết sức cô
đơn, hết sức lặng lẽ. Mỗi âm thanh đã đến với tôi như những lời mời gọi âm thầm của trời chiều,
ánh sáng bừng lên ở cuối chân trời, rực rỡ như hào quang. Người nghe cảm nhận ở nơi đó một cái
gì, vừa thực, vừa giả, vừa như ngắn ngủi, vừa như thiên thu, vẻ đẹp thật là kỳ quái, nếu người
nghe bước qua khỏi được những giới hạn của chủ quan, hẳn sẽ cảm thấy được sự kỳ diệu của một
đời người sáng tạo, hẳn sẽ thấy được cái chung trong cái riêng của Phạm Duy, cái riêng trong
cái chung của Phạm Duy và hôm nay cái riêng trong cái riêng của Phạm Duy.
Tôi ước mong tape nhạc ''Người tình già trên đầu non'' của Phạm Duy sẽ được đón tiếp một cách
nồng hậu để chúng ta còn hy vọng là những tác phẩm giá trị thực sự vẫn còn có chỗ đứng trong
tâm hồn của những người tỵ nạn Việt Nam chúng ta.
Với hòa âm tuyệt vời của Duy Cường, cùng tiếng hát thâm trầm của Duy Quang và giọng hát hết
sức mượt mà của Thái Hiền, băng nhạc NTGTÐN quả là một sự hoàn hảo trên nhiều phương diện,
nó thể hiện được cái tính đồng nhất trong toàn bộ của một tác phẩm, sự gắn bó tự nhiên và hoàn
toàn giữa nội dung của ca khúc với nghệ thuật sử dụng âm sắc đúng lúc và thông minh của Duy
Cường và những tiếng hát không thể thay thế được của Duy Quang và Thái Hiền, công trình nghệ
thuật nầy thật xứng đáng cho mỗi một người yêu âm nhạc Việt Nam nâng niu, gìn giữ. Chúng ta đã
đánh mất nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta, nhưng có những điều nếu mất đi thì chúng ta sẽ
mất một cơ hội lớn để thăng hoa chính đời sống của mình, cuốn băng nhạc ''Người Tình Già Trên
Ðầu Non'' là một trong những điều không thể nào mất được đó.
Lê Uyên Phương

Trở Về Rong Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Ðỗ Thái Nhiên

Ngàn ''Lẻ'' Lời Ca
Hát Cho Nhân Sinh

Bởi hạnh phúc và đời dài bất tận là hai ước mơ xưa cũ nhất nhưng tha thiết nhất của người đời đối
với đời người. Phải chăng hai ước mơ vừa kể vĩnh viễn chỉ là ước mơ, không bao giờ có thể trở
thành hiện thực? Thắc mắc này, từ bao năm cũ, đã được rất nhiều nhà tư tưởng ra công tìm kiếm
câu giải đáp. Cho đến ngày nay, câu giải đáp vẫn chỉ là những dấu hỏi ngoằn ngoèo được tạo ra
bởi muôn ngàn sợi khói thuốc suy tư của những người thường thao thức về ý nghĩa của cuộc sống.
Trong thời gian gần đây, người yêu sinh hoạt văn hóa, đặc biệt là người yêu nhạc, bỗng nhận ra
trong âm thanh kỳ diệu của NGÀN LẺ LỜI CA, một tác phẩm đầu Xuân 1988 của Phạm Duy, những
chỉ dấu có tính chất căn bản đưa dẫn loài người từ những ao tù hoặc từ những kinh lạch hẹp hòi
đến dòng sông hạnh phúc. Dòng sông này từ núi ra biển, từ biển lên mây, từ mây xuống núi... cứ
như thế dòng sông hạnh phúc trở thành dòng sông bất tận. Bất tận với tất cả vi diệu của cuộc sinh
sinh hóa hóa. Dòng sông hạnh phúc rong ruổi vào cõi bất tận đã được ''khám phá'' bởi Phạm Duy.
Sự khám phá này đã đến với Phạm Duy sau một nửa thế kỷ nhạc sĩ họ Phạm dùng lời ca kết hoa
cho đời. Thực vậy, trong phần mở đầu của tác phẩm NGÀN LẺ LỜI CA, Phạm Duy đã tâm tình một
cách lý thú:
''Trong hai năm 86-87, sau khi đã quyết định ngưng sáng tác để ngồi nhớ lại 50 năm soạn nhạc, ghi
chép tất cả những lời hát mà mình còn nhớ được để in thành một tuyển tập nhan đề NGÀN LỜI CA,
tôi có một thời gian hai tháng để hoàn toàn nghỉ ngơi và rong chơi như ý muốn. Trong năm 87, cũng
đã có những lúc, có một vài ba cái gì đó làm cho tôi nghĩ tới chuyện soạn thêm một loạt bài ca nữa,
những bài ca mà tôi muốn được gọi tên là: NĂM 2000 CA...''
''Một hai ba cái gì đó'' mà Phạm Duy đã nói tới như kể trên, chính là một trực giác về đời hạnh phúc
và đời dài bất tận mà sau đó, vào đầu mùa Xuân 1988, Phạm Duy đã diễn tả một cách tràn đầy và
sinh động trong NGÀN LẺ LỜI CA...
Mọi cuộc truy tầm hạnh phúc đều khởi hành từ đau khổ. Từ đau khổ, người ta nhận biết hạnh phúc.
Ðau khổ là nguồn gốc của vong thân. Vong thân là hoàn cảnh sống của con người đã đánh mất vai
trò chủ động của người đối với đời sống. Con người quên rằng sự tôn trọng nhân tính là yếu tố
trọng yếu của hạnh phúc. Con người không còn hành động bởi người và vì người. Mặt khác, con
người không thể vận động và phát triển bên ngoài xã hội dân tộc. Xã hội dân tộc Việt thường được
Phạm Duy biểu tượng bằng hình ảnh Mẹ Việt Nam. Ngày nay, tại quốc nội, cảnh sống lầm than
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khốn khổ đã làm cho Mẹ Việt Nam vong thân. Thay vì lo nghĩ về những thịnh suy của dân tộc. Mẹ
chỉ còn có thể lo nghĩ về cơm áo và về an ninh cho chính bản thân Mẹ:
''...Mẹ bây giờ là trẻ thơ, em gái
Thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu học hành.
Ðời thiếu an ninh, tình yêu cũng thiếu,
Mờ mắt nhìn nhau, chẳng thấy mai sau.''
Mẹ Năm 2000 - NGÀN LẺ LỜI CA
Mẹ Việt Nam tại quốc nội vong thân trong cuộc chạy cơm, chạy áo. Mẹ Việt Nam tại quốc ngoại
không phải túng cơm thiếu áo nhưng Mẹ lại bị cuốn hút bởi xe hơi đẹp, nhà sang bởi lối sống hào
nhoáng nhưng rỗng tuếch của xã hội kim tiền. Từ đó, Mẹ cũng vong thân:
''...Mẹ bây giờ lạc loài trên thế giới,
Việt Nam là gì, giảng nghĩa cho coi.
Mẹ quên tiếng nói, tên họ đổi thay,
Cuối thế kỷ này Mẹ sẽ 20.
Mẹ đang trên bờ vực sâu tăm tối
Bước đi có thể về phía suy đồi
Nhìn kỹ đi coi: Một trăm năm tới,
Mẹ nước Việt Nam: Vượt mãi? Hay lui?''
Mẹ Năm 2000 - NGÀN LẺ LỜI CA
Không riêng gì Mẹ Việt Nam mà toàn thể loài người hiện đang ở vào cuối thế kỷ của muôn vàn hình
thái vong thân: vong thân bởi Phát Xít, bởi Mác Xít, bởi tư bản phi nhân, bởi độc tài chuyên chế, bởi
ngu dốt và tội ác... Vong thân dồn dập, ồn ào và làm ô nhiễm dòng sống đến độ những người sống
với lương tri đều phải thấy căm phẫn. Với lòng căm phẫn đó, Phạm Duy quyết tâm mai táng tất cả
hiện tượng vong thân:
''...Vùi sâu trong mộ chung
Hoặc vùi nông trong mộ hoang:
Anh hùng rơm hay chủ nghĩa phi thường.
Vùi chôn bao lầm than
Một trăm năm, bao trẻ em,
Mang bộ xương, theo Thần Ðói lên đường.
Những ác chúa từng miền
Những xác ướp bạo quyền
Chôn ngay đi, vứt chúng vào hố lãng quên.
Vứt Phát Xít vào mồ,
Ném Mác Xít vào mộ,
Hãy lấp kỹ cả tội hèn trong chúng ta''.
Mộ Phần Thế Kỷ - NGÀN LẺ LỜI CA
Một phần của mọi hình thái vong thân sẽ là nơi cung cấp phân bón tốt cho đà tiến bộ của thế kỷ
sau:
''...Người đi trong mùa Ðông
Ðội khăn tang, mang tình thương
Theo người phu đi vùi hết mộ phần.
Rồi tan trong mộ sâu
Một thây ma mang buồn đau,
Thế kỷ sau, sẽ dùng bón hoa màu''.
Mộ Phần Thế Kỷ - NGÀN LẺ LỜI CA
Thế nhưng đời sống của thế kỷ sau liệu chừng có hạnh phúc hơn đời sống của những thế kỷ đã
qua hay không? Làm thế nào vượt thoát khỏi vong thân? Làm thế nào giải trừ được đau khổ? Phạm
Duy đã giải đáp thắc mắc này bằng ca khúc NGỰA HỒNG, một ca khúc rất thanh thoát, rất ý nhị.
Ngựa Hồng là hình ảnh tượng trưng cho đời sống của một người. Vinh nhục trong đời người chẳng
khác gì vinh nhục trong kiếp ngựa:
''...Ngựa Hồng xưa kia cùng bậc chinh nhân
Bách chiến nơi sa trường đời.
Ngựa Hồng hôm nay cột vào yên cương
Cong lưng kéo chiếc xe thôi!
Ðường đời quanh co chật chội,
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Bụi bờ quanh năm lầy lội,
Cỏ hèn đã úa từng cội,
Ngựa Hồng đi quanh thành cổ tan hoang,
Ði quanh miếu cũ rêu phong...''
Ngựa Hồng - NGÀN LẺ LỜI CA
Ðiều bi thảm nhất là đời người và kiếp ngựa đã đồng qui lại một sự thể: ngựa làm nô lệ cho chủ
ngựa, người là nô lệ cho tà thuyết, cho bạo quyền, cho thế giới của sự giầu có nhưng ngu dốt một
cách ngạo nghễ. Ngựa bị che mắt bởi hai miếng da, người bị che mắt bởi tuyên truyền xuyên tạc,
quảng cáo bóp méo, giáo dục nhồi sọ:
''...Ngựa Hồng xưa kia oai phong tuấn mã,
Ði trong vinh quang sa trường dấn thân.
Bờm ngựa tung bay trong cơn gió sớm
Ðuôi cong vung lên trong chiều khói lam.
Ngựa dù hôm nay đeo yên gấm vóc
Hay đưa xe loan cũng là kiếp nô,
Kiệu vàng trên lưng, nhưng đôi mắt đã che ngang
Bơ vơ trên đường nhấp nhô!''
Ngựa Hồng - NGÀN LẺ LỜI CA
Tuy nhiên, trong cuộc sống vong thân triền miên của loài người, con người vẫn thường xuyên cảm
thấy một điều không ổn. ''Ðiều gì đó'' có thể là sự ray rứt của lương tâm, có thể là uẩn ức tự giác,
cũng có thể là mầm mống nổi loạn của con người, nhằm phản kháng xã hội tha hóa càng ngày
càng trầm trọng. Tất cả những phản ứng tâm lý vừa kể chỉ là sự biểu tỏ nhất quán ý chí của con
người trong cố gắng tìm về đời sống ổn định, tìm về xu thế sống, tìm về hạnh phúc.
Hạnh phúc không thể nằm bên ngoài xu thế sống. Xu thế sống là dòng sống trong đó, NGƯỜI trở
về với NGƯỜI. Người chấm dứt tình trạng vong thân. Người nhận biết đời sống chỉ an lành và
hạnh phúc khi nào NGƯỜI bao giờ cũng hành động BỞI NGƯỜI và VÌ NGƯỜI. Người thường
xuyên tôn trọng nhân tính. Người thường hằng cầm nắm sự thực rằng tương lai của Người, hạnh
phúc hay đau khổ, hòa bình hay ly loạn, ấm no hay nghèo đói... tất cả đều nằm trong bộ óc và bàn
tay của Người. Sống thuận xu thế, Người sẽ có khả năng khống chế được nét hư tật xấu, vượt
thoát khỏi mọi tị hiềm nghi kỵ. Trong hoàn cảnh này, tâm hồn của Người trở nên mênh mông và
phẳng lặng như mặt biển vào ngày nắng ấm, gió êm. Từ phản xu thế, Người tìm về thuận xu thế, từ
vong thân, Người tìm về tự thân, từ kinh lạch, Người tìm ra biển cả chẳng khác gì từ kiếp nô, Ngựa
Hồng tìm về ''cõi không'' của Ngựa Thần:
''...Ngựa Hồng quay lưng đưa chân đá vỡ
Yên cương thong dong lên đường thoát thân.
Cỏ nội xanh tươi thơm tho đón gió,
Sương rơi trên muôn hoa ngàn ngát hương,
Ngựa Hồng không ai che đôi mắt nữa
Trông ra hai bên con đường rất xa.
Ngựa Hồng vươn lên phi qua lỗ bé trôn kim
Thong dong đi vào cõi không!''
Ngựa Hồng - NGÀN LẺ LỜI CA
''Cõi không'' không có nghĩa là cõi không có gì. Cõi không chính là ''cõi có'', một hiện tượng rất lớn,
rất kỳ diệu: hiện tượng ''không chấp''. Không chấp không có nghĩa là không quan tâm đến đời sống.
Không chấp chính là thái độ suy tư về đời người trong hướng khám phá ra tính bất diệt của dòng
sống. Sau khi Người chấm dứt tình trạng vong thân, Người trở về với Người, mỗi Người trong hoàn
cảnh sống riêng của mình hãy sống tích cực và hướng thượng, hãy để cho đời sống riêng hòa
nhập vào dòng sống chung. Ðời sống của mỗi thể xác có giới hạn nhưng dòng sống chung của loài
Người kéo dài bất tận. Thế nên sau khi thể xác của một người trở về với cát bụi thì phần tham dự
của người này, sự nghiệp của người này vẫn tiếp tục sinh động trong dòng sống chung dòng sống
bất tận.
Ðiều được gọi là sống hay chết của thể xác chẳng qua chỉ là lẽ biến hóa tự nhiên và cần thiết của
dòng sống chung. Ðó là ý nghĩa bất tận của đời Người. Vì vậy, muốn cho ý nghĩa bất tận này nổi
bật, mỗi Người phải hăng hái tham dự vào dòng sống chung bằng tất cả thành tâm và hiểu biết của
mình.
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Riêng đối với Phạm Duy, ở cương vị một nhạc sĩ, Phạm Duy thừa biết rằng đời sống thể xác của
Người không thể dài như đời sống của trăng ''già'', của núi ''non''. Thế nên, để cho đời sống của
ông bất tận, ông đã tích cực tham dự vào dòng sống chung bằng lời ca, tiếng hát:
''...Trăng ơi, sống cả -- à a -- sống cả muôn đời,
Còn ta sống chết -- ý a, ới a -- không ngoài
Chẳng ngoài trăm năm,
Không ngoài trăm năm, nên phải lênh đênh
Hát ca một mình thay tiếng Ðá, Trăng!
. . . Ðá, Trăng không tuổi -- y ý - Ðá, Trăng ít lời.
Dù ta sống chết - ới a -- cũng gởi tiếng ca cho đời
Ðá nằm nghe ta, hát vọng Trăng cao
Hát trong kiếp này hay hát trong kiếp sau''.
Trăng già - NGÀN LẺ LỜI CA
Dòng sống riêng tham dự vào dòng sống chung đó là chiều dài của đời Người... Ngựa Hồng vượt
thoát khỏi cái ''bé tị'' của lỗ trôn kim để tìm về với Ngựa Thần, đó là hình tượng hạnh phúc của đời
Người. Ðời người vốn tràn đầy hạnh phúc và kéo dài bất tận. Nhưng do vô minh và do vong thân,
Người đã làm cho đời người trở nên ngắn ngủi và quá khổ đau. Sự thể này giải thích tại sao mười
ca khúc của NGÀN LẺ LỜI CA phủ một lớp mây buồn. Phạm Duy buồn không phải vì đời người
xám, mà vì người đời đã làm xám đời hồng. Nỗi buồn của Phạm Duy nhẹ nhàng nhưng thâm trầm
và sâu sắc. Một người đã sống thật đầy vơi, một người đã trở thành Người Tình Già trên đỉnh đầu
non chỉ có thể buồn man mác như NGÀN LẺ LỜI CA đã buồn.
Tuy nhiên, điều kiện đặc biệt không phải là buồn man mác nhưng thâm trầm, điều đặc biệt chính là
sự việc Phạm Duy đã biến nỗi buồn của ông thành những ca khúc nói rõ ý nghĩa hạnh phúc và ý
nghĩa bất tận của đời người, để khẩn thiết kêu gọi người đời hãy ngưng tay bôi xám đời hồng. Thái
độ này của Phạm Duy đã đẩy NGÀN LẺ LỜI CA tới bước nhập thế.
Nói tới hạnh phúc và khổ đau, nói tới bản chất của đời sống người ta thường bị lôi cuốn bởi ý nghĩ
đời là bể khổ. Ðứng trước bể khổ, một số người đã chạy trốn đời sống bằng cách mải mê trong
cuộc cầm, kỳ, thi, tửu hoặc bằng cách làm cho tim óc của họ không còn cảm nhận được mọi tình
huống đau khổ của dòng đời. Trái với thái độ chạy trốn vừa nêu, một số người khác thường xuyên
để tâm ghi nhận tất cả góc cạnh của đời sống, sẵn sàng đi tới bất kỳ nơi nào mà người xưa còn lưu
lại dấu chân trên con đường mò tìm liều thuốc giải trừ đau khổ. Ðề tài xây dựng hạnh phúc cho đời
càng ngày càng được nhiều giới quan tâm và thảo luận. Riêng trong giới sinh hoạt nghệ thuật,
người ta thấy có hai phái rõ rệt: phái nghệ thuật vị nghệ thuật và phái nghệ thuật vị nhân sinh. Do
nội dung giới hạn của bài viết, tôi xin được phép không trình bày ý kiến riêng về tư tưởng nghệ
thuật vị nghệ thuật.
Ðối với chủ trương nghệ thuật vị nhân sinh tôi thành thật tin tưởng rằng: Người nào phục vụ nhân
sinh, người đó sẽ trường tồn trong dòng sống của nhân sinh. Có lẽ vì nhận ra cái tính trường tồn
này cho nên sau tác phẩm NGÀN LỜI CA, Phạm Duy lại cho ra tác phẩm NGÀN LẺ LỜI CA.
NGÀN LẺ LỜI CA có nhiều tên gọi: nào là Lão Ca, nào là Rong Ca, nào là Năm 2000 Ca... Riêng
trong ý nghĩ của tôi, tôi thích nhất tên gọi Ngàn Lẻ Lời Ca. Ngàn lẻ lời ca là số không đếm được, số
vô cực, số vô tận. NGÀN LẺ LỜI CA bao gồm toàn những ca khúc phục vụ nhân sinh. Vì vậy,
NGÀN LẺ LỜI CA hữu lý trong hi vọng trường tồn với dòng nhân sinh như chính tên gọi của nó.
Viết những cảm nghĩ đối với nội dung tập NGÀN LẺ LỜI CA, viết về những ý nghĩa trong cái tên gọi
NGÀN LẺ LỜI CA này, tôi có chủ ý kính gửi tới tác giả Phạm Duy lời chúc mừng tốt đẹp nhất của
tôi nhân dịp ông cho ra mắt nhạc phẩm giá trị này của ông.
Ðỗ Thái Nhiên

Trở Về Rong Ca
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Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Bùi Duy Tâm

Rong Ca
hay là

Phạm Duy Viết Nhạc Như Một Triết Nhân
(Bài tựa của Nhạc Tập RONG CA)

Nghìn Thu, anh là suối trên ngàn
Thành sông anh đi xuống anh tuôn tràn biển mơ.
Nhạc Phạm Duy như một dòng suối, mỗi ngày một rộng ra, sâu thêm và lớn lên, không bao chẩy
ngược lại bến cũ. Từ kháng chiến ca :
Mẹ lần mò, ra trước ao
Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ
Tiếc rằng ta đôi mắt đã loà vì quá đợi chờ...
Qua tình ca :
Ngày đó có em đi nhẹ vào đời
Và mang theo trăng sao đến với lời thơ nuối
Ngày đó có anh mơ lại mộng ngời
Và se tơ kết tóc giam em vào lòng thôi !
Có con tim nào, đã từng yêu, lại không rung lên với bản tình ca muôn thuở này ?
Ðến tâm ca :

Ðể lại cho em một bãi sa trường
.......
Nhưng em thương anh, cho súng phải thở dài
Nhưng em thương anh, cho tàu bay khóc với
Nhưng em thương anh, cho lựu đạn im tiếng
Nhưng em thương anh, cho đưỡng vũ khí qua tim...

Nhà sư Nhất Hạnh đã phải khóc với tâm ca.
Nhạc Phạm Duy, tự nó đã có âm điệu rung động và lời ca gợi cảm đến độ như soáy vào lòng
người, không cần bình giải, không cần tô son điểm phấn. Nhưng tới rong ca, suối nhạc Phạm Duy
đã thoát ra tới biển khơi nên đã mông lung vời vợi. Không biết Phạm Duy sáng tác rong ca với ý
thức hay tiềm thức, với kiến thức suy tư hay với cảm xúc mặc khải mà rong ca đã bao hàm các mối
quan hệ giữa Người với Trời (Phật, Chúa), giữa Người với cõi Không (Lão), giữa Người với Người
(Khổng) trong xã hội (Chính Trị), giữa Người với Thiên Nhiên, Vạn Vật (Trang). Rong Ca đã xúc
tích đến độ nếu chỉ nghe thoảng qua âm điệu và lời ca, không thể thấu triệt ngay được ý nhạc tuyệt
vời của thiên tài Phạm Duy, một quốc bảo của Việt Nam, một nghệ sĩ vĩ đại của thế kỷ 20. Bài viết
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quê mùa này chỉ coi như một trong muôn ngàn tiếng vọng lại để diễn ý bức thông điệp thế kỷ của
nhạc sĩ-triết-gia Phạm Duy, hay như một chén trà khai vị cho những ai muốn thưởng thức rong ca.

Bước thứ nhất của rong ca là một ballade nhan đề Người Tình Già Trên Ðầu Non hay là Hoá
Sinh.
Chữ già và chữ non gợi lại câu ca dao:
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non...
Ðời người trăm năm đã là già, núi non cả hằng triệu năm vẫn còn non.
Gần đây, nhất là từ mùa Thu 1986, Phạm Duy không còn hứng thú sáng tác nên quay sang làm
công việc thu vén các tác phẩm của mình để làm thành cuốn tuyển tập nhan đề Ngàn Lời Ca. Và
sau đó Phạm Duy đột nhiên thấy lòng mình trống trải, cô đơn khủng khiếp :
Mặt trời lên, rồi chết dưới chân mây
Hoa đang tươi chợt héo hắt trong ngày
.........
Ðã nghe nhịp sống, ới ơ đìu hiu.
Ðã nghe gần gũi nhạc thiều âm ty...
(trích bài Tình Thu)
Cuối Ðông 1987, bỗng nhiên một niềm hứng khởi trở lại với Phạm Duy như thể vừa được nghe
tiếng người tình cũ sau mấy chục năm vắng lặng; như thể giọt nước mắt Mỵ Nương đã rơi vào
chén ngọc, trái tim của chàng Trương. Tác giả bớt hãi hùng, cô đơn, tự vực mình dậy, vững bước
chân đi... vì biết rằng Phạm Duy vẫn còn đó với nỗi buồn. Thế là rong ca ra đời và tuyển tập Ngàn
Lời Ca được thêm phụ trương Ngàn ''Lẻ'' Lời Ca. Nhưng người tình cũ nay đã hoá sinh:
... thành người tình đang trẻ ngây
Sẽ đứng lên mê say từng ngày (hay từng tháng)
để cùng tác giả bước qua thế kỷ 21 :
Người hẹn người leo thế kỷ chơi...
Với người tình vừa mới hoá sinh, tác giả mê say trên lưng đồi phơn phớt cỏ nâu (hay cỏ hồng), cúi
xuống thật gần để hôn vội bông hoa, để nghe thêm suối reo trong hang rì rầm và nghe tiếng em thì
thầm (trong động Hương Tích hay Hương Tâm gì đó). Phạm Duy tưởng mình thành nắng mùa
Xuân hay thành cây mùa Ðông cũng như Trang Tử thấy mình hoá bướm :
Người từng là nắng mùa Xuân
Ðã dắt em đi trên đường trần
Ðã vuốt ve em trong Hạ mềm
Rồi lạnh lùng Thu đến lìa em.
.......
Người trở thành cây mùa Ðông
Lá úa rơi vun cao cội nguồn
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần
Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn...
Ðã đành lá úa là phải rụng về cội nhưng cái quan trọng là làm sao để hoa vẫn nở rộ trên những
cành khô. Sự chết chỉ có ý nghĩa khi được tiếp diễn bằng sự sống. Với bài rong ca Người Tình Già
Trên Ðầu Non, Phạm Duy đã vắt nhựa sống của đời mình cho thế hệ mai sau.
Tình khúc Hẹn Em Năm 2000 là bước thứ hai của rong ca. Bài này nói tới thân phận nước Việt
Nam và người Việt Nam trong thế kỷ qua. 50 năm đầu toàn dân xúm lại đánh đuổi ngoại bang để
giành Ðộc Lập Tự Do, tưởng rằng nửa thế kỷ sau sẽ được rảnh rang để xây dựng tình yêu. Ai ngờ
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50 năm sau lại chỉ là 50 năm chia rẽ, oán thù, đầy đoạ nhau giữa người Việt ở hai miền, khiến cho
lỡ dở bao nhiêu cuộc tình, khiến cho chính tác giả cũng không có thời giờ cho cuộc tình đẹp nhất
đời mình :
Từ ngày đi, theo cuộc tỉnh mê
Trăm năm nhỏ bé, trăm năm bộn bề...
... để rồi phải ngậm ngùi, nghìn trùng xa cách :
Ngày xưa đó, chia tay vội vã
Trăm năm rộn rã, say sưa một mùa.
Nào ngờ đâu, trong cuộc được thua,
Trăm năm vật vã, trăm năm hận thù.
.........
Thời tìm tự do, nửa đời sương gió
Nên mau tóc ngà, con tim sớm già.
Một nửa đời sau, tưởng là châu báu
Nhưng xương máu nhiều, bao vây sớm chiều.
Còn gì đâu cho một tình yêu ?
Vì không muốn rạch trái tim hồng ném xuống làm chấn động ao thu, tác giả phải nén lòng chịu câm
nín để hoạ chăng gặp lại người yêu dưới nấm mồ hay phải chờ thêm 10 năm nữa cho đủ con số 40
năm ước hẹn :
Hẹn Em nhé, năm 2000 sẽ
Hai bên cửa hé
Cho anh trở về... (sống với em yêu của anh).
Như một người tình muôn thuở, Phạm Duy muốn hỏi tất cả mọi người rằng: Trăm năm lầm lỗi sắp
qua có thể là bài học tốt cho trăm năm sắp tới của thế kỷ 21 hay không ?
Ðược gọi tên : thế kỷ nào đây ?
Trăm năm tình ái hay trăm ngậm ngùi ?
Bước thứ ba là Mộ Phần Thế Kỷ. Nếu thế kỷ thứ 8 là thế kỷ của Ðường Thi, một đỉnh cao của nền
Thi Ca nhân loại với Lý Bạch, Ðỗ Phủ và từ thời kỳ Phục Hưng đến thế kỷ 19 là thế kỷ của Nghệ
Thuật với Leonardo de Vinci, Rembrand, thế kỷ của Âm Nhạc với Mozart, Beethoven thì thế kỷ 20
này phải là thế kỷ của kỹ thuật và chiến tranh. Thế Chiến thứ nhất đã mở đầu thế kỷ. Thế Chiến thứ
hai đã chấm dứt vào khoảng giữa thế kỷ. Trong bài Mộ Phần Thế Kỷ này, Phạm Duy muốn chôn đi
những điều buồn của thế kỷ này, chẳng hạn những cuộc thế chiến :
Một trăm năm đã gần xong
Anh bình tâm đi lượm xác trên đường
Những xác úa một thời
Có bóng dáng triệu người
Phiêu diêu nơi Thế Chiến Một, Thế Chiến Hai...
Tiếp theo ngay là cuộc nội chiến trong suốt một phần tư thế kỷ :
Lấy chém giết để giải hoà trong quốc gia...
Phạm Duy còn muốn chôn đi những xác ướp của các ác chúa, những chủ nghĩa phi nhân và cả
những yếu hèn trong Thế Giới Tự Do của chúng ta nữa :
Những ác chúa từng miền
Những xác ướp bạo quyền
Chôn ngay đi, vứt chúng vào hố lãng quên.
Vứt Phát Xít vào mồ
Ném Mác Xít vào mộ
Hãy lấp kỹ cả tội HÈN trong chúng ta...
Trong mùa Ðông của thế kỷ, Phạm Duy muốn theo người phu đi lượm xác thời qua để vùi sâu trong
mộ chung với tấm lòng nhân ái khoan dung :
Người đi trong mùa Ðông
Ðội khăn tang, mang tình thương,
Theo người phu đi vùi hết mộ phần
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... để khi mùa Xuân của thế kỷ mới đang tới thì những thây ma tội lỗi xấu xa của quá khứ sẽ :
... tan trong mộ sâu
Một thây ma mang buồn đau,
Thế kỷ sau, sẽ dùng bón hoa mầu.
Xưa kia Hưng Ðạo Ðại Vương Trần Quốc Tuấn, trước khi chết, dặn con cháu là sau khi Ngài qua
đời, hãy đốt xác lấy tro rắc ngoài vườn cho rau cỏ tốt tươi, lấy xương vùi dưới gốc cây cho lắm hoa
nhiều trái. Hồn thiêng sông núi đã rót đầy tâm hồn Phạm Duy, đã tụ lại trong tiềm thức Phạm Duy
nên trong gần suốt nửa thế kỷ qua, nhạc Phạm Duy đã khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Cái dân
tộc tính thực tiễn đơn giản trong việc tử sinh cũng lại ngẫu nhiên di truyền vào ý nhạc Phạm Duy
(khác hẳn với Nehru và Chu Ân Lai, cầu kỳ, kiểu cách, đòi phải đốt xác rắc tro xuống sông Hằng,
sông Hoàng). Nên trong bài hát, đến khi :
Người phu trong chiều buông
Lòng hân hoan, chôn mộ xong,
Nghe mùa Xuân đang rộn rã tới gần...
... thì nhạc chuyển sang một âm giai rộn rã vui tươi.
Nghe bên nấm mồ,
Có tiếng đàn trẻ nhỏ
Lưng trâu bé ngồi,
Ðang cùng nhau hát chơi.
Mai đây, nấm mồ,
Một nụ vàng sẽ hé...
-- Hoa ơi, tên gì ?
Có phải hoa hướng dương ?
Cái hình ảnh hoa nở bên mộ đã một lần được nhắc nhở trong bài cổ thi Tọa Phong Hạc Ðình của
Từ Dạ .
Mộ thượng, mai khai, xuân hưu lão
Ðình biên hạc khứ, khách không hoàn.
Trong Vang Bóng Một Thời, Nguyễn Tuân đã kể lại một cuộc đánh thơ như sau :
... Lá thơ đầu tiên đã ra khỏi miệng túi gấm vẫn khư khư nằm trong tay Mộng Liên. Cả làng chăm
chú nhìn và ngân ngợi và ngẫm nghĩ. Cái gì mà : ... thượng, mai khai, xuân hữu lão. Cuối lá thư thả,
có sẵn 5 chữ thả viết rất xương kính : TÁI (ngọn ải), SƠN (núi), ÐÌNH (sân), MỘ (ngôi mả), VĂN
(sông Văn chảy qua đất Lỗ, quê của Khổng Tử). Cả làng ngâm ''vòng'' thượng, mai khai, xuân hữu
lão... rồi đặt tiền vào mấy chữ TÁI, SƠN, ÐÌNH, VĂN. Chỉ có chữ MỘ là không ai đánh cả. Mộng
Liên ngồi đánh được một phần ba bài Nam Bình. Thế rồi tiếng bạc nổ... Và cả làng đều ngã ngửa
người ra khi đọc rõ lá thư thả là : ''Mộ'' thượng, mai khai, xuân hữu lão -- Hoa mai nở trên nấm mồ,
xuân lại càng già. Thơ phú thế có giết người không ?
Thế ra, người ta đa sô chỉ đổ xô lại ca tụng cái đẹp, đôi khi chỉ là giả tạo hay giả đạo đức và thường
quay đi hay sợ hãi với sự thực gai góc, phũ phàng của cuộc đời. Phạm Duy đã nhìn thẳng vào
mình, vào xã hội, vào thiên nhiên, nên đã tình ca lại ngục ca, đã tâm ca lại tâm phẫn ca, đã chiến ca
lại bình ca. Ðã nói tới cái tục một cách rất hồn nhiên -- còn gì thiêng liêng hơn cái tục? Ðã bỡn cợt
với Thần Chết -- có ai hối lộ được Thần Chết? Vì Phạm Duy đã sống thật đầy vơi, đã yêu rất miệt
mài, đã nhởn nhơ trong vùng tử sinh nên đã nhìn ra bên nấm mồ còn có một nụ hoa hé nở. Trong
một buổi hoàng hôn nắng vàng rực rỡ của miền Bắc Cali, cuối Ðông năm 1987, một người bạn tri
âm đưa Phạm Duy đến thăm nơi an nghỉ cuối cùng sau này của mình và của người bạn trăm năm,
trên một sườn đồi thênh thang hoang vắng. Ngôi Mộ ''đợi chờ'' gối đầu lên ngọn đồi làm nơi ''huyền
vũ'' đằng sau cao dầy. Hai bên là những dẫy núi chập chùng như ''tay long, tay hổ uốn vòng chiều
lai''. ''Minh Ðường'' án trước mặt là cả một đại dương mang tên Thái Bình, sóng vỗ miên man, nước
biếc mênh mông...
Nếu một ngày kia, đôi chim bỏ xứ phải chết mục nơi đất khách quê người thì xác thân vẫn còn
được ngoảnh mặt về cố hương qua lớp sóng vỗ êm êm như khuyên con nên trở lại Mẹ yêu, Việt
Nam. Giữa những vạt nắng chói chan của buổi chiều hồng, đôi bạn tri âm đã ngả người trên ngọn
cỏ mềm để trầm ngâm đến cái sống chết lung linh giữa khoảng trời mây lồng lộng, chan chứa tình
âm dương :
Ði qua nấm mồ, sẽ thấy ngọn cỏ mềm
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Cho êm cõi đời, cho tình nhân ngã lên
Khi trên nấm mồ còn nở rộ bông hoa mới
-- Hoa ơi, tên gì ?
-- Hoa Tình Yêu đó em !
Ngụ Ngôn Mùa Xuân là bước thứ tư của rong ca. Khi cuộc Thế Chiến thứ hai gần kết liễu, các
nguyên thủ của Phe Ðồng Minh (nhưng trên thực tế chỉ có Nga, Anh, Mỹ mà thôi) đã ngồi lại với
nhau đễ bàn việc chia chác chiến lợi phẩm và áp đặt toàn thế giới vào sự phân chia theo quyền lợi
của riêng họ. Tại Hội Nghị Téhéran cuối năm 43 và Hội Nghị Tiền-Yalta đầu năm 44, con bò vàng
Roosevelt và con cáo già Churchill đã phải nhượng bộ con cọp dữ Staline về 3 yêu sách sau:
- Phải công nhận bức màn sắt của Cộng Sản
- Ðông Âu là chư hầu của Nga
- Nước Ðức phải bị chia đôi.
Sự chia vùng ảnh hưởng trơ trẽn đến nỗi Churchill đã cảm thấy ngượng ngùng và đề nghị đốt bỏ
mảnh giấy chia thế giới theo tỷ lệ bách phân. Nhưng Staline đã lạnh lùng trả lời : ''Không sao, ông
cứ tự nhiên giữ lấy''. Sau khi Roosevelt đột ngột từ trần, Truman ngồi với Churchill và Staline trong
Hội Nghị Yalta (tháng 2, năm1945) và Hội Nghị Postdam (tháng 7, năm 1945) cũng chỉ để tái công
nhận các đòi hỏi trên của Nga.Thế là thế giới được chia làm hai phe theo bề mặt : Tự Do và Cộng
Sản, với 2 nước Ðức và tiếp theo đó là 2 nước Trung Hoa, 2 nước Triều Tiên và 2 nước Việt Nam
(đầu mối của cuộc nội chiến 30 năm với cái đuôi ngu dốt nghèo khổ và lưu đầy biệt xứ). Nhưng
theo chiều sâu thì bên trên là Tư Bản Mỹ và Cộng Sản Nga tháo túng, bên dưới là phần còn lại của
thế giới (nhất là các tiểu nhược quốc) bị áp đặt.
Trong bài Ngụ Ngôn Mùa Xuân, Phạm Duy đã ví những quốc gia bị áp đặt (tất nhiên trong đó có
Việt Nam) như những thằng mù, thằng câm, thằng điếc. Ðã mù lại còn mù quáng đánh nhau cho
nên cả hai bên đều sứt trán bể đầu :
Có hai thằng mù đánh nhau ngoài ngõ
Cả hai thằng đều sứt trán, sứt tai.
Ðã câm (tiếng nói không quyền lực) lại còn thích chửi nhau (trên báo chí hay trong bàn hội nghị) :
Có hai thằng câm cãi nhau giữa chợ
Cả hai thằng đều rát lưỡi, bỏng môi.
Ðã điếc mà vẫn phải chịu nghe nhạc Tư Bản Mỹ hay nhạc Cộng Sản Nga. Ðó là những chủ thuyết
phi-dân-tộc cho nên có nhồi sọ đến đâu cũng chỉ như nước chẩy qua cầu:
Có hai thằng điếc ngồi nghe nhạc Tầu
Nhạc Tây, nhạc Mỹ, nhạc Nga...
Phạm Duy còn ví Tư Bản Mỹ và Cộng Sản Nga như hai thằng mập :
Có hai thằng mập đánh nhau thì chết !
Cả hai thằng bèn cất võ khí đi.
Có hai thằng kia gờm nhau quá độ
Cả hai thằng bàn ký kết làm ngơ.
rồi lại :

Bắt hai thằng gầy đánh nhau hộ nó...

Tác giả Anthony Sutton đã viết về cuộc chiến tranh ở Việt Nam : Ngay từ năm 1972, quân đội Bắc
Việt đã có rất nhiều xe tăng T-24 của Nga. Xe tăng ấy là loại xe Christie của Mỹ chế biến. Xe vận tải
ZIL chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh là xe do xưởng của Nga chế tạo bằng máy móc của hãng
Mỹ Brandt. Xe lội nước PT-76 của Nga cung cấp cho Hà Nội được chế tạo tại Volvograd là nhà máy
do 80 công ty Mỹ dựng lên. Ðó là mậu dịch hoà bình (theo chữ mà Hoa Thịnh Ðốn thường dùng).
Mỹ và các nước Tây Phương đã cung cấp kỹ thuật để Cộng Sản mở chiến tranh tại Cao Ly và Việt
Nam...
Và Phạm Duy nói tiếp :

Bắt hai thằng yếu cùng nhau giải hoà
Bằng xương, bằng máu, thịt, da...

Ký giả Yoder cũng viết trên nhật báo THE REGISTER (30-9-1980) :
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''... Eisenhover đã hoàn thành xuất sắc cái gọi là chiến dịch Koelhaul, cưỡng bách những người tị
nạn Ðông Âu trở về chịu sự hà khắc của các chính quyền Cộng Sản, ép buộc 100,000 tù binh Nga
phải hồi hương để họ bị Cộng Sản thảm sát. Rồi tới trò thoả hiệp tại Cao Ly năm 1953, phản bội
Nam Việt Nam, ép xứ ấy phải đầu hàng tại Hội Nghị Paris 1972, phản bội Trung Hoa Tự Do, ép xứ
ấy thoả hiệp với kẻ thù là Trung Cộng. Và sau hết là các thoả hiệp hạn chế khí giới chiến lược tại
Helsinki, Wladivostock, kênh đào Panama. Cái tác phong lừa bịp và phản bội ấy được che kín dưới
hình thức gian trá như chính sách ''hoà dịu'' hay ''xích lại gần nhau''...
Vì những áp đặt của hai thằng mập cùng sự xắp xếp quốc tế, Phạm Duy hát tiếp:
Có khi mù này đánh lui mù đó
Hả hê về nhà, mắt ốc ngước lên
Có khi thằng câm thắng cơn cãi lộn
Hả hê về nhà ú ớ, mừng rên.
Sự mất miền Nam Việt Nam vào năm 1975, phần lớn là do quyết định phủi tay ở Ðông Dương của
Quốc Hội Mỹ và sự hỗn loạn từ nội bộ, đã nhanh chóng đến nỗi làm cho Cộng Sản Bắc Việt sững
sờ. Trong một tài liệu dài 20,000 chữ, phổ biến hồi tháng 7, 1975, Võ Nguyên Giáp tiết lộ: ''... Cuộc
sụp đổ của chính quyền Saigon đã xẩy ra ít nhất một năm sớm hơn chúng ta dự tính'' . Và trong tài
liệu Ðại Thắng Mùa Xuân dài 40,000 chữ, Văn Tiến Dũng cũng thú nhận: ''... Một sự nghiệp hoàn
thành quá lớn, mau quá. Ðối với ta, phải có một thời gian để tiêu hoá thắng lợi...'' Ðã như thế, họ
không biết noi gương tiền nhân (Trần Nhân Tôn, Trần Hưng Ðạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang
Trung Nguyễn Huệ): sau mỗi cuộc đổ máu, đều lấy lòng khoan dung với quân thù; sau mỗi chiến
thắng, đều lấy đức khiêm nhường soa dịu các nước lớn bại trận; chỉ mong sao mang lại hoà bình
cho đất nước, hạnh phúc cho toàn dân. Ðạo của ta thờ Trời ra sao thì cũng kính người như thế,
chẳng hề hiếu sát. Lý Thường Kiệt khi phạt Tống đã công bố cùng toàn dân Trung Hoa: ''Chỉ đòi lại
đất tổ, không làm khổ lương dân''. Trần Hưng Ðạo, sau khi thắng trận, đã ân xá cho những kẻ lỡ
lầm phạm tội phản quốc. Người Cộng Sản Việt Nam tự nhận mình là lương tâm của loài người mà
hành hạ đồng bào trong các trại cải tạo cũng như trong các vùng Kinh Tế Mới. Họ tự cho mình là
đỉnh cao trí tuệ mà tiếp tục xâm lăng nước nhỏ, gây hấn với nước lớn:
Có khi thằng mù, gã câm, thằng điếc
Gác chân, tự đắc, ngồi trong chòi nghèo
Buồn thiu, mà ngỡ lầu cao !
Có nghe gì chuyện nước tan, nhà nát !
Chẳng nghe được gì tiếng khóc, tiếng than !
Xương máu của 2 miền đổ ra trong hai, ba chục năm và còn đang tiếp tục chẩy đã mang lại cuộc
sống nghèo khổ, tinh thần sa đoạ cùng lòng hận thù cho người dân Việt. Ðã có Ðại Thắng Mùa
Xuân nên có Ngụ Ngôn Mùa Xuân là như vậy ! Nhận xét về Phát Xít, Ðồng Minh và nguyên nhân
Thế Chiến II, Winston Churchill viết: '' ... Tôi muốn nói với mọi người rằng đáng lẽ thảm kịch Thế
Chiến II đã có thể tránh được dễ dàng... Nhưng sự gian manh của kẻ độc ác đã được sự khiếp
nhược của những người đạo đức tiếp tay... Chỉ vì muốn cầu an nên người ta đã chọn sự lừng khừng
và sự lừng khừng ấy đã trực tiếp đưa tới đại hoạ.''
Sau năm 1943, thái độ khiếp nhược cầu an của Tây Phương trước mưu đồ xích hoá hung hãn của
Cộng Sản đã đưa tới các thảm hoạ liên tiếp cho nhân loại. Xe tăng và lính Nga đã tàn sát nhân dân
Ðông Ðức tại Ðông Bá Linh năm 1953, nhân dân Hung Gia Lợi tại Budapest năm 1956, nhân dân
Tiệp Khắc tại Prague năm 1968. Cộng Sản Việt Nam đã cũng chiếm miền Nam năm 1975, xâm
lăng Cao Mên năm 1978. Rồi Nga Xô trắng trợn xua quân chiếm A Phú Hãn năm 1979. Trước
những bạo hành và tang tóc đó, thế giới Tự Do chỉ ầm ừ phản đối lấy lệ, mặc cho Nước Mắt Saigon
và Giọt Lệ Kaboul (tựa đề sách của Phạm Kim Vinh) tiếp tục chẩy:
Có đâu nhìn ra mầu khăn goá phụ !
Làm sao nhìn được mắt bồ mồ côi ?
........
Bịt tai, bịt mắt, (chúng) lặng câm...
Cuối cùng, từ đầu non, Người Tình Già Phạm Duy đã phải :
. . . ghé chơi một chuyến
Vào khi tàn rồi, cái cũ bách niên
...
Bỗng đâu Người Tình ghé tai người điếc
Nói chi chẳng biết, mà nghe dịu dàng...
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Ðiều mà Người Tình Muôn Thuở đã nói là một thông điệp Tình Yêu:
Tình Yêu đây là khí giới
Tình Thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người.
(trích bài Việt Nam Việt Nam)
Nhưng tại sao Phạm Duy lại chỉ ghé tai nói nhỏ với người điếc mà thôi? À, vì có thể Phạm Duy e
mấy người mù loà văn hoá và chính trị lại giẫy nẩy lên rồi chụp mũ lung tung vì họ không nhớ ra
rằng nhạc Phạm Duy thường có phản đề:
Muốn cứu cả triệu người...
... Tôi phải giết triệu người.
(trích bài Nhân Danh)
Ðó là cái giết hàng vạn quân Mông Cổ của Hưng Ðạo Vương mà Ngài vẫn không hề phạm giới sát
sanh, vì thủ phạm chính là Ðế Quốc Nguyên Mông. Nếu chúng không xâm lăng nước ta, tàn sát
dân ta thì đâu có đụng phải cọc trên sông Bạch Ðằng? Lão Tử hơn 2000 năm, Chúa Cứu Thế gần
2000 năm trước, đã nói: Kẻ nào chơi gươm sắc, sẽ chết vì gươm sắc. Nghe ra như vậy:
Làm cho người mù mắt sáng bừng lên.
Ðã trông được thời bách niên đổi mới,
Ðã nghe được lời sáng suốt bên tai,
Ðã không còn câm và im tiếng gọi,
Ðã nói được lời vói tới tương lai
Ðã ra được ngoài cõi tim tù tối
Ðã trông được những đường đi, nẻo về...
Và :

Ðời hai nghìn năm vừa sang...

Phạm Duy đã viết Ngụ Ngôn Muà Xuân với ý thức cao về chính trị.
Mẹ Năm 2000 là bước thứ năm của rong ca. Bên cạnh Người Tình, Mẹ là nhân vật được xưng tụng
trải dài trong nhạc Phạm Duy. Bên ngưỡng cửa thế kỷ, rong ca không thể thiếu bóng dáng người
Mẹ được. Nhưng lần này, Phạm Duy không đưa ra những mẫu Mẹ lý tưởng mà trước đây chúng ta
thường vẽ ra, trong hiện sinh và trong biểu tượng, như Mẹ Nữ Oa, Mẹ Âu Cơ, Mẹ Tiên của Rồng,
Mẹ chiến sĩ của kháng chiến, Mẹ Gio Linh, Mẹ Phù Sa... Mẹ của chúng ta trong những năm 2000
cũng không còn có thể là Mẹ riêng của từng người, từng nhóm như Phật Bà, Mẹ Kính Tâm hay Mẹ
Maria được nữa. Mẹ Việt Nam bây giờ chính là bầy trẻ thơ, em gái ở trong nước, đang lớn lên để
trở thành Mẹ, nhưng đang thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học hành, thiếu tự do, thiếu an ninh, thiếu tình
thương, thiếu tương lai... đang phải sống trong căm thù, trong rình mò, sống trong giành giật, tranh
nhau để sống, sống với bản năng thấp kém nhất của con người :
Mẹ bây giờ là trẻ thơ, em gái
Thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu học hành
Ðời thiếu an ninh, tình yêu cũng thiếu
Mở mắt nhìn nhau, chẳng thấy mai sau...
Mẹ Việt Nam còn là những bé gái hiện nay đang sống ở nước ngoài, nhưng đã quên tiếng mẹ đẻ,
đã thay tên đổi họ, có thể sẽ trở thành những mẫu Mẹ Tây hay Mẹ Mỹ trong tương lai :
Mẹ bây giờ lạc loài trên thế giới
Việt Nam là gì, giảng nghĩa cho coi
Mẹ quên tiếng nói, tên họ đổi thay
Cuối thế kỷ này, Mẹ sẽ hai mươi...
Phạm Duy như một nhà giáo dục, hay một nhà xã hội học, đặt vấn đề: Chúng ta, ngay bây giờ, phải
làm gì cho Mẹ Việt Nam của những năm 2000 đây?
Mẹ đang đi vào cuộc đời đang tới,
Mẹ đang đi vào thế kỷ ngày mai,
Sinh con anh hùng, người hiền nhân ái ?
Hay sinh kẻ hèn, bạo chúa vô loài ???
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Nếu Hẹn Em Năm 2000 là tình khúc hẹn hò với người tình cũ thì Nắng Chiều Rực Rỡ là tình khúc
để mường tượng những chiều ái ân với người tình trẻ ngây, vừa mới hoá sinh, bên bờ mép đồi
hồng của đời mình hay trên bãi biển hoàng hôn của thế kỷ.
...Thế kỷ này đang trong nắng ban chiều
Cho lòng người bâng khuâng nhớ nhau
Trước cửa vào trăm năm rất xa vời
Trong chiều đời, yêu nhau rất lâu...
Cuộc đời của Phạm Duy chẳng có gì phải dấu diếm, như thể chỉ được che đậy bằng một tấm kính
trong suốt khiến cho mọi người có thể thấy rõ ràng chi tiết. Con người của Phạm Duy quá hồn
nhiên như cây cỏ. Phạm Duy yêu mình, yêu người, yêu cuộc sống và yêu cả cái chết:
Chớ buồn gì, trong giây phút chia lìa
Khi chiều về, lung lay trúc tre...
Chớ buồn gì, khi tan nắng, đêm về
Cho thuận đường âm dương bước đi...
Phạm Duy là con người nghệ sĩ hay vạch lá tìm hoa, bới bèo ra sen. Trong buổi chiều đời của mình
mà vẫn thấy nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa chứ không chạng vạng như thứ nắng chiều của
Phan Khôi :
Từng vạt nắng ấm êm
Còn là bao ước nguyện
Ước nguyện thầm cho đôi lứa ân cần
Nuôi thật dài hoàng hôn ái ân
Ước nguyện rằng khi đêm chết chưa về
Nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa...
Không giống lão tiều phu trong ngụ ngôn La Fontaine: rất chán đời, không muốn sống nữa nhưng
khi Thần Chết đến rước đi, lại run sợ... và chỉ xin Thần Chết đỡ dùm bó củi lên lưng để tiếp tục kéo
lê cuộc sống buồn thảm. Phạm Duy rất yêu đời, dù chỉ còn sống một ngày, cũng cố vui muôn nỗi
vui:
Chớ lịm người, nghe anh sắp qua đời
Anh chỉ còn bên em chút thôi
Nếu phải lìa xa nơi thế gian này
Còn một ngày, vui muôn nỗi vui...
và rất thong thả, thản nhiên, chờ đợi cái chết :
Nắng còn nắng lê thê
Thì đêm ơi, vội gì ?
Nắng còn nắng bao la
Thì xin đêm đợi chờ !
Trong những bài rong ca vừa bàn ở trên, tác giả đã:
* tái nhập thế hay tái hạ sơn với Người Tình Già Trên Ðầu Non;
* hẹn gặp lại cố nhân trong tình khúc Hẹn Em Năm 2000;
* nhặt xác thời qua để mang chôn với hy vọng những hoa cỏ tốt tươi sẽ mọc lên trong bách niên tới
với Mộ Phần Thế Kỷ;
* giải hoá các chuyện mù, câm, điếc hay giả mù, giả câm, giả điếc trong thế kỷ qua bằng Ngụ Ngôn
Mùa Xuân;
* đặt vấn đề nuôi dạy các bà Mẹ Việt Nam tương lai cho thế kỷ mới trong Mẹ Năm 2000;
* dành chút nắng chiều của đời mình trong buổi hoàng hôn của thế kỷ cho cuộc tình mới hoá sinh
trong tình khúc Nắng Chiều Rực Rỡ.
Và bây giờ thì tác giả ôn lại đời mình rồi sẵn sàng giã từ trái đất để đi vào cõi lớn với Rong Khúc:
Từ cõi xa xôi, muôn ngàn thế giới
.....
Anh đã hân hoan ghé qua cuộc đời
Cuộc đời trần gian
Chỉ có trăm năm...
Phạm Duy luôn luôn tự nhận mình là người hát rong, dành cho chữ ''rong'' (nôm na) ngôi vị quan
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trọng một cách không ổn về pháp ngữ (ghép danh từ kép) nhưng lại ngộ nghĩnh độc đáo như rong
khúc, rong ca. Có lẽ cũng do bản chất nổi loạn và tính ngông cố hữu của tác giả :
Anh đã rong chơi khắp miền hoang dã
Anh đã đi qua bốn bể gần xa
Êm ái rơi theo tuyết miền băng giá
Hay cuốn bay theo gió sa mạc già...
Con người hiếu động của Phạm Duy được tự thuật một cách trung thực:
Chân đã tung tăng khắp nẻo đường đời
Anh đã cho anh sống thật đầy vơi...
Ba chữ yết hậu của ba đoạn rong khúc : Ở nơi dương thế mặn mà (đoạn I); Ở nhịp trần gian quay
cuồng (đoạn II); Và lộ trình ta miệt mài (đoạn III)... là ba đặc tính của Phạm Duy.
* Mặn mà : Thái Thanh cho biết lý do thích hát nhạc Phạm Duy vì nhạc Phạm Duy nồng nàn, mặn
mà, nói hết, mở hết, cho hết, không e dè, ngập ngừng, che dấu... Nhạc Phạm Duy như một khung
trời rộng mở để con chim Thanh thẳng cánh vẫy vùng.
* Quay cuồng : Phạm Duy, theo nhịp trần gian, quay cuồng : lên đạo ca, xuống tục ca - lên mẹ ca,
xuống bé ca - vào tâm ca, ra vỉa hè ca. Ai theo kịp cái đong đưa của nhạc Phạm Duy sẽ hưởng
được cái thú vị của cuộc đời muôn hình muôn vẻ.
* Miệt mài : Phạm Duy đã miệt mài sáng tác ngàn ''lẻ'' lời ca : vĩ đại là thế, với âm điệu phong phú:
thiên tài là thế, và đầy ắp tình tự dân tộc: hồn nước là thế, quốc bảo là thế !
Chữ em trong bài Rong Khúc là ngôi thứ hai chỉ người tình, người thân yêu, bạn tri âm, đồng bào,
quê hương cùng vạn vật thiên nhiên : lưỡi cần câu, tầu con ngựa, nhựa cây sung, chùa ông bụt, bút
học trò và mo cây cau... trong những tình ca hay bé ca. Bây giờ, Phạm Duy muốn hiến dâng trọn
con tim mình cho tất cả, cho bớt mông mênh cõi sinh mệnh buồn :
Ðã chót đưa Em tới nguồn yêu dấu
Anh cũng theo Em bước vào khổ đau
Khi thấy ai trong cõi trần khô héo
Anh đã dâng cho trái tim nhiệm mầu...
rồi cuối cùng :

Thôi nhé, cho anh giã từ trái đất
Anh đã nghe vang tiếng gọi càn khôn
Nhưng nếu Em yêu muốn vào cõi lớn
Anh sẽ cho Em dắt tay lên đường...

để đi vào không gian, không thời gian :
Một đường hành tinh đi thăm những Thái Dương
Anh dắt tay Em đi vào Ngàn Mai (tương lai)
Anh khoác vai Em bước về Ngàn Xưa (quá khứ)
với ý niệm vô ngã hay phi ngã :

Ta sẽ quên như có mình nơi đó
Ta sẽ quên như có Ta nơi này...

Xưa kia, Nguyễn Du than thở :
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khốc Tố Như ?
Nay Phạm Duy hứa sẽ quay lại với những ai còn yêu mến mình :
Nhưng nếu mai sau, ai gọi Người Tình
Anh sẽ quay lưng bước về nẻo xanh...
Bài Rong Khúc đã kết thúc loạt ''thế kỷ ca'' hay ''hát cho năm 2000''. Ba bài kế tiếp là ''triết ca''
gồm :
Nghìn Thu hay Vô Hư (Tôn Giáo : Thiền và Dịch);
Ngựa Hồng (Khổng-Lão);
Trăng Già (Trang).
Nếu Tản Ðà Nguyễn Khắc Hiếu là người đầu tiên gọi trăng là chị và xưng mình là em :
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Ðêm thu buồn lắm Chị Hằng ơi
Trần thế em nay chán nửa rồi...
... thì trong bài Trăng Già, Phạm Duy là người đầu tiên gọi trăng là em. Họ Phạm còn ngông hơn
nữa, dám đo tuổi so tình với trăng :
Ta già như Trăng, Ta già như Em
Hỡi Em Trăng Già, Em vẫn sáng êm...
......
Trăng ơi, Trăng ở một mình
Thì ta cũng sống một mình như Trăng...
Rồi nhận đại trăng là người tình của mình :
Một mình như Trăng, cô quạnh như Em
Hỡi Em Trăng Tình, Em sáng lung linh...
Và tán tỉnh em ''trăng tình'' là vẫn còn đương tơ :
Ðá, Trăng bao tuổi, Ðá, Trăng mới già
Mà sao ta thấy Trăng tà, cũng như Ðá già
Vẫn còn đương tơ, vẫn còn trơ trơ
Giữa nơi ta bà hay đối với ta...
Trịnh Công Sơn có nhắc tới đá trong hai bài. Tuổi Ðá Buồn: chỉ có cái tên như vậy nhưng trong
suốt bài hát không có một lời nào về đá. Rồi Như Ðá Ngây Ngô: người nghệ sĩ tài hoa họ Trịnh
nhắc tới đá một cách vô tình và cũng rất ngây ngô chỉ trong câu chót của bài hát:
Ðôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
Ðôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô...
Trong cuộc đời, Phạm Duy đã đi nhiều ngày đàng hơn Trịnh Công Sơn cho nên đã nhìn ra được cái
lồng lộng nguy nga của đá, đã cảm thấy được cái tình đá buồn sâu xa, đá buồn long lanh:
Ðá bao nhiêu tuổi đá mòn
Mà sao ta thấy Ðá buồn, Ðá long lanh buồn
Ðá buồn như ta, Ðá buồn sâu xa
Ðá ơi, tuy buồn, Ðá vẫn nguy nga.
Trong một chuyến du ngoạn nước Nhật Bản, Phạm Duy đã bàng hoàng khi bước chân vào một
vườn đá (Ishi No Niwa, có nghĩa là thạch viên). Chỉ có một số đá với mầu sắc hình dáng khác nhau,
được xếp đặt theo nghệ thuật cổ truyền trên một mảnh vườn sỏi vắng lặng mà gây được ấn tượng
trận thần phong lịch sử xa xưa đã nhận chìm toàn đội thuyền xâm lăng của Mông Cổ.
Gần đây trong một chuyến đi thăm khu rừng hoá đá (petrified forest) tại thung lũng Napa, gần
Thành Phố Cựu Kim Sơn, Phạm Duy đã bâng khuâng hàng giờ với những tảng đá im lìm mà xưa
kia là những cây cổ thụ hoa lá xanh tươi:
Kiếp xưa cây ở dưới rừng,
Hoả Sơn đi xuống đốt từng núi non
Núi non cây rừng...
Cây còn tươi xanh hay già trăm năm
Hoá sinh ra thành tảng đá im lìm...
Những tảng đá im lìm đó đôi khi cũng lên tiếng thở than tình tự. Trần Văn Khê, một nhà dân tộc
nhạc học đã tâm sự với đá trong một thiên khảo luận về đàn đá (thạch cầm) mới tìm được tại vùng
Khánh Sơn thuộc tỉnh Nha Trang như sau :
Trần Văn Khê : Chẳng biết đàn năm nay đã bao nhiêu tuổi và ai đã tạo ra đàn ?
Ðàn đá Khánh Sơn : Nhớ thế nào được, ta cốt là đá, hoá kiếp thành đàn từ xửa từ xưa, không biết
về đời nào, cũng chẳng nhớ ai đã tạo ra ta. Ta ở trong lòng đất tối om, im hơi lặng tiếng đã bao đời,
làm sao biết được tuổi của ta...
Cảm xúc với những âm thanh của đàn đá Khánh Sơn mà Trần Văn Khê cho là một thạch cầm hay
nhất hoàn cầu, Nguyễn Văn Tý đã làm một ca khúc trữ tình tựa là Âm Vang Ðàn Ðá :
... Trong lòng đá còn vương băng giá
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Ðá theo ai tìm ánh lửa thiêng
Ðá rung lên những tiếng đầu tiên
Ðá quên đi nỗi ẫu triền miên
Ðá say sưa mơ ước tình duyên...
Ðời chỉ là một giấc mơ dài thì sao ta không thể mơ tới một ngày bầy chim bỏ xứ trở về cố hương,
làm nhà tranh dưới chân núi, múc nước suối pha trà rồi gối đầu lên đá nằm ngắm trăng sao, nghe
vọng bên tai khúc tình ca Phạm Duy hoà với đàn đá Khánh Sơn, trống đồng Ngọc Lữ cùng với tiếng
cồng Cao Nguyên, nhịp mõ thôn dã ngân nga vang dội rừng núi bạt ngàn mà tưởng như hồn thiêng
sông núi còn phảng phất trong kiếp này hay tới kiếp sau :
Ðá nằm nghe ta, hát vọng Trăng cao
Hát trong kiếp này hay hát trong kiếp sau.
Trang Tử đồng hoá mình với con bướm, chim bằng. Phạm Duy đi sâu hơn vào thiên nhiên, vạn vật,
cảm thông với trăng, với đá.
''Triết ca'' thứ hai của Phạm Duy là bài Ngựa Hồng. Nếu người Tình và bà Mẹ luôn luôn ngự trị
trong nhạc Phạm Duy thì những con ngựa hồng, ngựa vàng cũng đã cất vó trong nhạc Phạm Duy.
Vào đầu thập niên 40, trong Chinh Phụ Ca :
Ngựa hồng âu yếm bước sang
Trên lưng có chàng trai tráng
Mang theo biết bao nhiêu ngày vàng...
Qua thập niên 70, trong đạo ca Ảo Hoá hay là Chàng Dũng Sĩ Và Con Ngựa Vàng:
Chợt con ngựa cũ thân yêu hoá thành người yêu...
........
Ngựa vàng đã hoá thân là người yêu muôn thuở
Ngựa vàng đã hoá thân là người vẫn hằng mơ...
Tới thập niên 80 trong rong ca, chuẩn bị bước sang thế kỷ 21 :
Ngựa Hồng xưa kia oai phong tuấn mã
Ði trong vinh quang...
... như ngựa thần của Phù Ðổng Thiên Vương, sau khi phá tan giặc Ân ngoại xâm, mang lại độc lập
thanh bình cho quê hương, tự do hạnh phúc cho dân tộc, không màng tới công danh phú quý, rũ bỏ
yên cương, cất vó thong dong lên núi :
Bờm ngựa tung bay trong cơn gió sớm
Ðuôi cong vung lên trong chiều khói lam...
Nhưng ngày nay có nhiều con ngựa đã hơn một lần cùng bậc chinh nhân bách chiến nơi sa trường
đời lại còn ham mùi danh lợi kiệu vàng, xe loan :
Ngựa dù hôm nay đeo yên gấm vóc
Hay đưa xe loan cũng là kiếp nô
Kiệu vàng trên lưng, nhưng đôi mắt đã che ngang
Bơ vơ trên đường nhấp nhô...
đến nỗi phải chịu :
Từng ngọn roi đau tàn bạo
Từng gò dây cương nghẹn ngào
Một hàm thiếc khoá miệng vào
Cuộc đời lao đao của kẻ vong thân
Khiêng voi, cõng rắn trên lưng...
Nhiều kẻ đã từng đánh Ðông dẹp Bắc rồi chỉ vì tham miếng đỉnh chung, đã rước voi về dầy mồ, đã
cõng rắn cắn gà nhà mà không hay. Con ngựa rừng Phạm Duy:
Ðộng lòng thương cho đồng loại
Nồng nàn hí tiếng mời gọi...
...tất cả các con ngựa đồng bào đang :
Khiêng bao nặng nề trên lưng,
Vó bước phong sương ngập ngừng...
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... long đong, trụi bờm, se lông
Cong lưng, vó bước mông lung...
hãy :

Quay lưng đưa chân đá vỡ yên cương
Thong dong lên đường thoát thân.
Cỏ nội xanh tươi thơm tho đón gió
Sương rơi trên muôn hoa ngàn ngát hương..

Cách đây gần 2000 năm, Chúa Cứu Thế đã cảnh cáo: Người giầu muốn vào nước Thiên Ðàng còn
khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Bây giờ Phạm Duy, giáp tuổi thất thập, đã ngộ được cuộc đời, đã
thấy mọi sự đều thong dong nhẹ nhàng kể cả việc chui qua lỗ kim nếu ta biết rũ bỏ mọi sự vương
vấn, mọi tình vấn vương để cùng con ngựa già Phạm Duy :
.. vươn lên phi qua lỗ bé trôn kim
Thong dong đi vào cõi không...
Ngựa hồng nhập thế, làm tròn bổn phận với đời như một Khổng Tử. Ngựa hồng thoát tục, nhẹ
nhàng đi vào cõi không, như một Trang Tử. Phạm Duy viết bài Ngựa Hồng như một người hiền.
Bài ''triết ca'' thứ ba là Nghìn Thu hay Vô Hư mở đầu bằng mối quan hệ giữa con người và thiên
nhiên. Nếu hình hài con người ''tiểu thể - tiểu vũ trụ'' chỉ là một hạt bụi trong thiên nhiên ''đại thể -đại vũ trụ'' thì linh hồn con người ''tiểu linh quang'' chỉ là một giọt nước trong đại dương ''đại linh
quang''. Nếu ta đóng chặt cửa lòng để sống với cái bé nhỏ tí tẹo của mình thì chẳng khác chi chiếc
lá khô sẽ mau rụng khỏi cành. Nếu ta mở tung cánh cửa tâm hồn để đi vào cõi lớn thì:
Nghìn Thu, anh là suối trên ngàn
Thành sông anh đi xuống
Anh tuôn tràn biển mơ
Nghìn Thu, em là sóng xô bờ
Vào sông em đi mãi
Không bao giờ biển vơi...
Mục đích của tôn giáo là sự thông công giữa con người tiểu thể - ở đây là con suối - và Thượng Ðế
đại thể - ở đây là biển mơ. Phật tại tâm, Chúa ở trong lòng ta và ngược lại, con người tu hành đắc
đạo sẽ đi vào cõi Niết Bàn hay Thiên Ðàng.
Phạm Duy đã từng gọi Mẹ Việt Em là Nàng, Trăng Già là Em, bây giờ lại gọi Biển Vũ Trụ là Em.
Thế mới là ngộ, là thoát. Khổng Tử nói: Ðạo người quân tử bắt đầu ở tình phu thê. Trong Kinh Ước,
Chúa Cứu Thế khuyên các môn đồ: Các ngươi phải tỉnh thức chờ ta đến như nàng dâu chờ chàng
rể. Thánh Thi trong Kinh Cựu Ước cho phép loài người gọi Thượng Ðế là Người Yêu, là Chàng:
Người tôi yêu đã vô đồng cỏ
Chăn cừu non hái bó hoa tươi
Tôi yêu chàng, chàng yêu tôi
Giữa đồng huệ nở, chàng coi chiên mình
(Ðào Mộng Nam dịch Thánh Thi)
Phần còn lại của bài Nghìn Thu là một toát yếu của Kinh Dịch :
Em là cõi trống -- Anh là nơi vắng là vô cực.
Tình ra ánh sáng -- Tình về tối đen là lưỡng nghi (âm, dương).
Nghìn Thu, anh là đã em rồi -- Và em, trong muôn kiếp, em đã ngồi ở anh là tứ tượng: Anh (thiếu
dương) là đã em (thái âm) rồi -- Em (thiếu âm) đã ngồi ở anh (thái dương). Ðây là văn minh nhịp tư
tìm thấy cái người ở trong ta, cái ta ở trong người. Ðể mà...
... Thương người như thể thương thân
(Gia Huấn Ca - Nguyễn Trãi)
Cũng là lòng từ bi hỉ xả, là đại nguyện :
Muôn loài như sương rơi
Xin làm hoa trắng đỡ
Hoa yêu sương chẳng rời
Hoa yêu sương tuyệt vời.
Muôn loài như cát trắng,
Xin làm dòng nước trong
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Ra trùng dương tím mát
Cát sông vẫn nguyện lòng...
(Phạm Thiên Thư viết Kinh Phật)
Ngược lại với chủ nghĩa nhịp đôi, dựa trên mâu thuẫn chỉ đưa đến chiến tranh hủy diệt hay như hai
đường thẳng song song không bao giờ gập nhau, không bao giờ thành công, hoạ chăng ở vô cực,
ở ảo tưởng. Trong bài Nghìn Thu cái tuyệt của Phạm Duy là nắm được mối quan hệ giữa vô cực
và thái cực, giữa Âm và Dương:
Em là cõi trống (cực)
Cho tình đong vào (thái cực)
Anh là nơi vắng (vô cực)
Cho tình căng đầy (thái cực)
Phải có cõi trống và nơi vắng (vô cực) thì tình mới có chỗ đong vào và căng đầy (thái cực):
Nghìn Thu, em lặng lẽ ươm mầm (Âm)
Cành mai, không ai biết
Em âm thầm nở hoa (Dương)
Nghìn Thu, trăng chợt sáng (Dương) hay mờ (Âm)
Lặng im, anh lên (Dương) xuống (Âm)
Không ai ngờ, hiển nhiên.
Ðó là sự quan hệ thắm thiết giữa Âm Dương. Âm cực sinh Dương : Cành mai (khô)... nở hoa.
Dương cực sinh Âm : Trăng sáng (rồi)...mờ. Ði về bên nớ, đi về bên này, rồi trở về cho hết cái đong
đưa... Cái đong đưa lẩng lơ như quả lắc trong Vật Lý Học, như quả đất xoay quanh mặt trời, như
mặt trời chuyển động trong Vũ Trụ. Tất cả chuyển động xoắn ốc như những vòng không mối (hoàn
vô đoan, một nguyên lý của Dịch):
Nghìn Thu ta bù đắp không ngừng...
Cái quân bình của Dịch là một quân bình chuyển động (Équilibre mobile) như người đi trên giây
phải nghiêng mình về bên này, về bên nớ để giữ thăng bằng. Trong Y Học, sinh lý bình thường của
con người là ở chỗ quân bình. Suy hay vượng đều sinh ra bệnh tật. Cái quân bình sinh lý đó lại
luôn luôn chuyển động nên cơ thể phải tự bù đắp, điều chỉnh không ngừng. Phạm Duy lại nắm thêm
được một nguyên lý của Y Dịch: bù đắp, gia giảm...
Tình âm dương chan chứa
Xoay trong vùng tử sinh...
Tóm tắt lại, qua Mười Bài Rong Ca, với nhan đề Người Tình Già Trên Ðầu Non hay là Hát Cho
Năm 2000,
* Phạm Duy đã nhìn thấy cái đẹp của quê hương Việt Nam, một dải non sông gấm vóc hình chữ S
nằm cong cong bên bờ Thái Bình Dương như vạch Lưỡng Nghi, đường biên giới giữa Âm và
Dương, giữa Ðất và Biển, giữa Vô và Hữu. Phía trên có Vịnh Hạ Long, Rồng từ cõi Vô giáng xuống
cõi Hữu. Phiá dưới có Núi Hà Tiên, Tiên từ cõi Hữu bay lên cõi Vô. Một miền đất chan chứa âm
dương biết đâu sẽ đem lửa thiêng soi toàn thế giới để tạo nhịp cầu hoá giải mọi chủ nghĩa mâu
thuẫn để nhân loại được an sinh, an vi.
* Phạm Duy đã nhìn thấy cái đẹp của lịch sử Việt Nam, thắm tình âm dương chan chứa, có Cha
Rồng, Mẹ Tiên, không côi cút như dân tộc Phù Tang chỉ có Nữ Thần Mặt Trời mà Cha đâu chẳng
thấy. Huyền sử của ta có đôi chim Hồng Lạc trống mái sánh đôi chứ không buồn bã như con chim
Bằng của ÐạoTrang, cánh nó rợp bay nhưng thân nó lẻ loi. Ðạo Khổng của Trung Hoa đặt trọng
tâm vào người quân tử nên đã gây nên mặc cảm cho người thục nữ, khiến bao ngàn năm chỉ có
dâm hậu chứ không phát sinh nổi anh thư như Bà Trưng, Bà Triệu... phất cờ nương tử, thay quyền
tướng quân.
* Phạm Duy đã nhìn thấy cái đẹp âm dương chan chứa của thiên nhiên trong lúc hoàng hôn: Khi
tan nắng, đêm về, cho thuận đường âm dương bước đi... thì nắng chiều hồng (còn) tươi hơn nắng
trưa.
* Phạm Duy đã tìm thấy cái đẹp âm dương chan chứa của đời mình khi đi tới vùng tử sinh: Em có
thấy không nắng chiều rực rỡ để trong chiều đời, yêu nhau rất lâu. Và để nuôi thật dài hoàng hôn ái
ân... Và thanh thản đi vào cõi không:
Người Tình vào cuộc tử sinh
Sống chết
Lung linh...
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Phạm Duy dùng lời ca điệu hát thay cho câu kinh tiếng kệ để giải thoát cho đời và cho mình. Quỳnh
Giao thích bài Vô Hư nhất. Thái Thanh cũng thích bài Nghìn Thu nhất và thêm rằng: Chỉ vì một câu
mà thích cả bài. Ðược hỏi câu gì, Thái Thanh đắm đuối trả lời: Nghìn Thu anh là đã em rồi... Ô hay !
Quỳnh Giao, Thái Thanh, Phạm Duy có học Kinh Dịch bao giờ đâu nhỉ ? Mà sao vẫn cảm thông Lý
Dịch, vẫn hát lên Dịch Lý. Thế mới biết Ðạo Trời ở tại lòng ta. Tấm lòng mở rộng, phơi phới, không
học mà vẫn có. Lòng dạ khép chặt, nhỏ nhoi, cố học mà chẳng được.
Phạm Thiên Thư viết Kinh Phật (về Pháp Thân và Hoá Sinh, về Ngã và Phi-Ngã) bằng thơ lãng
mạn :
Xưa em là chữ biếc, nằm giữa lòng cuốn kinh
Anh là thiền sư buồn, ngồi tụng dưới ánh trăng
Xưa ta hẹn với nhau, tìm nhau giữa vô thường
Anh hoá thân làm mực, thấm vào cuốn kinh thơm
Mai sau chờ nhau nhé, đầu thai vào kiếp hoa
Chốn mây mờ phiêu bạt, chờ đợi chim hót ca...
Ðào Mộng Nam dịch Kinh Chúa (về Tình Yêu thiêng liêng giữa Thượng Ðế và con người) bằng thơ
trữ tình:
Hồn mơ mòng, tim rung cánh mộng
Tiếng người yêu vang vọng ngoài phòng
Mở cửa mau hỡi bạn lòng
Hỡi bồ câu trắng, anh mong gặp mình...
Bây giờ Phạm Duy hát Kinh Dịch bằng Nhạc Tình Yêu:
Nghìn Thu, anh là đã em rồi
Và em, trong muôn kiếp, Em đã ngồi ở anh
Nghìn Thu, ta bù đắp không ngừng
Tình âm dương chan chứa xoay trong vùng tử sinh...
Phạm Duy đã làm nhạc... như một triết nhân.
San Francisco
Mùa Xuân, 1988
Bùi Duy Tâm
----------------------------------------------------Tái Bút.- Nếu bạn đọc xong bài này mà bạn yêu nhạc Phạm Duy, yêu mình, yêu quê hương Việt Nam, yêu
thiên nhiên, yêu cuộc sống và thản nhiên với cái chết hơn trước... thì tôi đã trả được phần nào ân tình với hai
người vừa là bạn, vừa là thầy của tôi là cố Bác Sĩ Nguyễn Văn Ba và nhà nho Ðào Mộng Nam.

Trở Về Rong Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Thụy Khuê

Rong Ca

(Sổ Tay, Thông Luận, Paris - 1989)

''Với tập nhạc Ngàn Lời Ca được ra mắt độc giả vào mùa thu 87, tôi tưởng rằng từ nay, tôi có thể
buông đàn bỏ bút để được sống cuộc đời rong chơi bốn mùa như tôi thường mơ ước. Thế nhưng...''
Thế nhưng anh chưa ngừng được. Thế nhưng cái duyên hay cái nợ đã xui anh tiếp tục sáng tác,
sáng tác cho anh, cho tình yêu và cho cuộc đời. Mười bài trong cuốn Rong Ca soạn năm 1988 của
Phạm Duy tới Paris vào đúng độ thu tàn, như những lời giã biệt cuộc đời:
''Thôi nhé! Cho anh giã từ trái đất!''
Anh muốn:

''Ta vứt sau ta những nẻo đường trần;
Ta vút bay theo những nẻo đường tiên''

Nhưng trời đâu cho phép. Tóc anh đã bạc trắng, nhưng nợ trần chưa trả hết. Ai đã cho đi. Tiếng
nhạc Phạm Duy soạn cho thế hệ thứ hai - thế hệ trước sau gì cũng sẽ xoay lưng với nhạc Việt - mà
dường như cho cả ba thế hệ: thế hệ của anh, của con anh và cháu anh. Cái ''người tình già'' ấy
muốn rũ áo ra đi:
''Muốn lãng quên trăm năm một đời
Nhưng dưới thế gian mênh mông vời vợi
Người chợt nghe tiếng em chờ đợi''
Thế là nguồn hứng lại trở về, lại khát khao, lại dan díu với tình. Càng cao tuổi đời, tình yêu lại càng
đắm say tha thiết:
''Ước nguyện thầm cho đôi lứa ân cần
Nuôi thật dài hoàng hôn ái ân
Ước nguyện rằng khi đêm chết chưa về
Nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa''
Ánh nắng chiều Phạm Duy đem lại cho chúng ta và cho thế hệ 2.000 vẫn hồng. Hẳn thế. Nhưng cái
rực rỡ trong những tia nắng ấy chính là những lời tâm huyết của người nghệ sĩ: Phạm Duy muốn
chôn đi những điệu buồn thế kỷ, xóa hết hận thù, muốn chôn đi Chủ Nghĩa, dập vùi cái hèn yếu
trong mỗi cá nhân ta để làm ''phân bón'' cho thế hệ mai sau:
''Người phu trong chiều buông
Lòng hân hoan chôn mộ xong
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Nghe mùa Xuân đang rộn rã tới gần''
Nhạc thuật và tư tưởng lạc quan của Phạm Duy có lây tới chúng ta không? Nhìn người nghệ sĩ tóc
trắng, cả cuộc đời trầm mình theo ''vận nước nổi trôi'', ca tụng mùa Xuân, chôn vùi thù hận, tôi
không khỏi ngượng ngùng nghĩ lại những tư tưởng bi quan - một lúc nào đó - đã đến với chính
mình. Và trong thế hệ chúng ta đang sống còn bao nhiêu oán thù, chủ nghĩa... bao giờ mới được
chôn vùi trong mộ tối để mai đây:
''Khi trên nấm mộ còn nở rộ bông hoa mới
- Hoa ơi, tên gì
- Hoa tình yêu đó em!''
Người thi nhạc sĩ vượt thời gian và không gian ấy, từ đâu đến?
''Từ cõi xa xôi, muôn ngàn thế giới
Anh đã đi theo nắng từ trời vui
Anh xuống nơi chơi lúc người mới tới''
Và lối anh đi, anh gieo rắc tình yêu trong ý nhạc, lời thơ khắp nẻo đường trần:
''Cho bớt mênh mông cõi sinh mệnh buồn
Ở nhịp trần gian... quay cuồng''
Tôi sinh ra đời đã có nhạc Phạm Duy. Tôi lớn lên trong tiếng hát truyền cảm nhiệm mầu của Thái
Thanh và nay khi đời đã xế trưa tôi vẫn được nghe dư âm truyền cảm ấy qua tiếng hát Duy Quang Thái Hiền. Sau này, khi đời chạng vạng, tiếng nhạc Phạm Duy sẽ theo tôi qua cầu để vào miền xa
xăm nào khác.
Từ ngày ''Anh đã hân hoan ghé qua cuộc đời'' , xin cảm tạ đất trời, chúng ta đã có Phạm Duy.
Thụy Khuê
Paris - 1989

Trở Về Rong Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Ðoàn Xuân Kiên

Khi Con Dế Hát Rong
Bước Vào Cõi Lớn
(Tập San Thế Kỷ 21)

Hơn nửa thế kỷ qua, Phạm Duy -- con dế hát rong (1) hay người du ca đầu tiên (2) ấy -- đã sống và
đã hát về bao nhiêu cảnh đời bi hoan trong một phận nước nổi trôi. Hình ảnh con dế hát rong trong
trường hợp này khá gần gũi với hình ảnh người bõ già trong Cung Oán Ngâm Khúc. (3) Phạm Duy
cũng là một người chứng cho thân phận Việt Nam hơn nửa thế kỉ qua đấy chứ! Ðứng trước cửa
vào thế kỷ mới, người bõ già của thế kỉ cất lên tiếng hát phóng về năm 2000 mà ông gọi là rong ca.
Mười bài hát trong album mang tựa đề đầy đủ là Mười Bài Rong Ca, Người Tình Già Trên Ðầu
Non hay là Hát Cho Năm 2000 . (Phạm Duy Cường Musical Productions, California, 1988).
Mười Bài Rong Ca đánh dấu một bước chuyển biến mới trong nghệ thuật sáng tác của Phạm Duy
tại hải ngoại. Trước đó, trong khoảng hơn mười năm, ông cũng như bao nhiêu người Việt lưu vong
khác vướng bận tâm tư trong nỗi dằn vặt về một thân phận biệt xứ và nỗi bất bình về tình hình
chính trị của đất nước. Hát Trên Ðường Tị Nạn (1978), Ngục Ca (1981), Hoàng Cầm Ca (1984) ra
đời trong hoàn cảnh ấy. Khi những nét nhạc cuối của Bầy Chim Bỏ Xứ tương đối đã hoàn tất vào
năm 1985 thì người nghệ sĩ Phạm Duy cũng tìm thấy lại phong thái của một người bõ già của thế kỉ
và hát lên những rong khúc vừa thanh thản mà vững chãi, vừa rất trữ tình mà vẫn sâu lắng, ''rất
Phạm Duy''. Rong Ca mang tính cách những trầm tư của một người đã qua cầu, một dấu tích tư
liệu của một người chứng thời đại. Nhưng Rong Ca vẫn là một tác phẩm mang đầy đủ những nét
tâm tình của Phạm Duy.

Tầm Cao Của Một Sức Trẻ

Trước hết là cái tựa. Từ ''rong ca'' có một cấu trúc từ khập khiễng, nửa hán nửa nôm, nhưng nghe
ra có vẻ nghịch ngợm dí dỏm. Phạm Duy đã nhiều lần dùng cách nói này để gọi tên các bài hát của
ông, chẳng hạn ông gọi một số bài là vỉa hè ca, bé ca, với ý nghĩa là loại bài hát đạo lộ ca và nhi ca.
Có lẽ ông không muốn dùng lại từ du ca khi đặt tên loạt bài hát của gã hát rong này nên ông đặt tên
cho chúng là rong ca chăng? Tên gọi thật dung dị nhưng phản ánh tính cách con người ông. Như
đã nhắc ở trên, ông có lần tự gọi mình là ''con dế hát rong''. Ðây là lời tự tình của con dế mà qua đó
là vài nét phác chân dung tự hoạ thật sắc nét:
Con dế đã theo làn mây lãng tử
Vượt khỏi trần gian vào ngủ vườn tiên
Tìm thấy lãng quên
Nhưng nhiều khi mây về đầu non
Mây làm tranh vân cẩu sầu thương
......
Anh còn đây, anh vào nghìn sau
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Bằng muôn tiếng nhạc...
Con Dế Hát Rong - 1983
Tất cả mười bài rong ca đều viết ở thể hát kể (ballad), một thể loại của truyền thống những người
hát rong (troubadour). Những bài hát kể thường kết cấu đơn giản, nội dung là những lời tán tụng
tình yêu hay những suy ngẫm siêu hình, lời hoạt kê thời sự xã hội. Nói về số lượng những bài hát
kể, Phạm Duy vẫn là người quán quân. Kể từ những bài dân ca kháng chiến đến những bài rong ca
này, những bài hát kể của Phạm Duy vẫn đậm đà âm sắc dân giã, gần gụi tâm tình quần chúng Việt
Nam mỗi lứa tuổi. Lần này, Duy Cường thể nghiệm phối khí một số bài theo phong cách nhạc new
age rất trẻ trung, mới mẻ. Cũng là một thú vị khi được thưởng thức một Phạm Duy ở những xông
xáo về phía những thể nghiệm phong cách mới như ông vẫn liên tục lao về phía những hướng tiên
phong trong sinh hoạt âm nhạc từ năm mươi năm nay: từ những thể nghiệm sáng tác dân ca mới
tới trường ca, rồi những sáng tác giầu tính cách tâm linh hướng nội, từ kĩ thuật truyền thống đến kĩ
thuật điện tử, từ phong cách dân tộc đến phong cách hiện đại.
Một nét đáng chú ý khác nữa là những bài hát kể thường vẫn láy đi láy lại nhiều lần một giai điệu,
lời hát dễ sa xuống kể lể dông dài lẩm cẩm, cho nên một bài hát xẩm hay của ta hoặc bài ballad
đẹp của tây là bài thơ đúng nghĩa. Trong Mười Bài Rong Ca, nghệ thuật lời ca của Phạm Duy vẫn
là nghệ thuật bậc thầy. Lời hát trong tập này dùng ngôn ngữ ẩn dụ, do vậy mà nhiều chất thơ. Lời
bóng bẩy như ngôn ngữ tượng trưng của ca dao. Hãy nghe một câu bất kỳ:
Chớ buồn gì khi tan nắng đêm về
Cho thuận đường âm dương bước đi...
Nắng Chiều Rực Rỡ
Ðêm đã không phải là khoảnh khắc thời gian sau khi tắt nắng, mà trở thành ẩn dụ trong ca dao: Núi
cao chi lắm núi ơi, núi che mặt trời chẳng thấy người thương, trong đó ẩn dụ ''núi cao'' không còn là
khối đất đá sừng sững mà là một cách ngăn tình cảm để hô ứng với ''che mặt trời'' sau đó. Ngôn
ngữ ca dao làm mới không gian ngoại giới và biến nó thành ngôn ngữ nội tâm của nghệ thuật.
Nguyễn Du sử dụng ngôn ngữ tượng trưng một cách tân kì trong Truyện Kiều để có được hơn năm
trăm câu thơ vào hạng ''lục bát hôm nay''. Hình ảnh mùa thu trong câu thơ này chẳng hạn, đến nay
vẫn rất mới: Người lên ngựa kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. Màu quan san?
Tuyệt.
Hãy so sánh với những lời hát kể trước kia sẽ thấy rõ sự thay đổi phong cách đặt lời hát trong
Rong Ca. Trong một bài hát kể ra đời trong thời gian kháng chiến, ông viết:
Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
Mà không nhớ thương người mẹ già...
Nhớ người Ra Ði
Lời hát bình dị mộc mạc như lời nói thường ngày. Ðến Rong Ca, nghệ thuật thể hiện lời ca không
dừng lại ở ngôn ngữ kể chuyện mà chờn vờn trong cõi hư ảo của ngôn ngữ thơ. Cho nên câu sau
đây chẳng hạn:
Nghìn thu anh là suối trên ngàn
Thành sông anh đi xuống anh tuôn tràn biển mơ.
Nghìn thu em là sóng xô bờ
Vào sông em đi mãi không bao giờ biển vơi...
Bài Hát Nghìn Thu
...cần phải được lý hội không cùng một lối với bài ca kháng chiến ở trên, vì phong cách ngôn ngữ
đã rất khác nhau. Nghệ thuật đặt lời ca của nhiều bài Rong Ca là nghệ thuật sử dụng hình tượng,
hình ảnh trong lời hát do vậy mang ý nghĩa biểu trưng và những hình tượng thơ trong lời hát là một
hiện thực khác trong thế giới cảm xúc nghệ thuật. Mối liên hệ với thế giới hiện thực khách quan là
một mối liên hệ huyền ảo, một phong cách khá quen thuộc trong văn chương Mĩ La tinh. Và đấy lại
là một nét mới độc đáo khác của Phạm Duy.

Một Thế Kỷ Của Ðổ Vỡ

Như vừa nói ở trên, Rong Ca là một dấu tích tư liệu của một người chứng thời đại. Thật thế, Rong
Ca là những tiếng hát về đời người Việt chúng ta trong một thế giới bạo động của một thế kỉ nhiều bi
kịch, nhiều đổ vỡ. Bài Ngụ Ngôn Mùa Xuân là khúc hát điển hình của thân phận nhược tiểu bị mắc
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kẹt trong lưới xung đột ý thức hệ trong một thời kì chiến tranh lạnh dài dằng dặc. Không riêng gì
Việt Nam, các nước thế giới thứ ba đều chứng kiến cảnh nồi da xáo thịt nhân danh những chủ
nghĩa, những lí tưởng vĩ đại. Người ta hợm hĩnh với nhau trong cõi vô minh, tự đắc với nhau trong
những trạng thái tâm lý ''thắng lợi tinh thần'' kiểu Ả Q. của Lỗ Tấn. Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế
nào ấy:
Có khi mù này đánh lui mù đó
Hả hê về nhà, mắt ốc ngước lên.
Có khi thằng câm thắng cơn cãi lộn
Hả hê về nhà, ú ớ mừng rên.
Có khi thằng mù, gã câm, thằng điếc
Gác chân tự đắc ngồi trong chòi nghèo
Buồn thiu, mà cứ ngỡ là lầu cao...
Ngụ Ngôn Mùa Xuân
Có lẽ vì vậy mà người nghệ sĩ mơ ước một thế kỉ mới tốt đẹp hơn có khả năng mở mắt cho mỗi
nhà chính trị thiển cận. Bằng những nét châm biếm ý nhị, bài hát là một bức hí hoạ về một thời kỳ
bất hạnh của thế kỷ này.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi người nghệ sĩ hát tiếp về ''mộ phần thế kỷ'' trong đó ông hình
dung bao nhiêu đau thương chồng chất lên nhân loại sau khi trải qua những chiến tranh, đói rách
triền miên gần một thế kỷ. Nạn nhân của thế kỷ là những người bỏ đời vì chiến tranh thù hận.
Những oan hồn kia đi về đâu? Chỉ biết là chính những kẻ còn sống đây cũng nhếch nhác không
kém:
Có bóng dáng triệu người
Phiêu diêu nơi Thế Chiến Một, Thế Chiến Hai...
.....
Một trăm năm bao trẻ em
Theo Thần Ðói lên đường...
......
Người đi trong mùa Ðông
Ðội khăn tang, mang tình thương
Theo người phu đi đào lỗ bên tường...
.....
Những ác chúa từng miền
Những xác ướp bạo quyền
Chôn ngay đi, vứt chúng vào hố lãng quên...
Mộ Phần Thế Kỷ
Việt Nam trong một thế kỉ như vậy là một phần số không may. Nó là hình ảnh của con ngựa hồng,
ngày nào đã từng oai phong lẫm liệt như con ngựa chiến, nhưng đến cuối thế kỉ này thì chỉ còn là
con ngựa cong lưng, bị bịt mắt dẫn đi trên thân phận của kẻ nô bộc. Nô lệ cho ý thức hệ ngoại bang
hay bất cứ thứ quyền lợi ngoại bang nào cũng đều dẫn đến tình cảnh tang thương là bị cột chặt vào
những xiềng xích:
Ngựa dù hôm nay đeo yên gấm vóc
Hay đưa xe loan cũng là kiếp nô
Kiệu vàng trên lưng, nhưng đôi mắt đã che ngang
Bơ vơ trên đường nhấp nhô...
Từng ngọn roi đau tàn bạo
Từng gò dây cương nghẹn ngào
Một hàm thiếc khoá miệng vào
Cuộc đời lao đao của kẻ vong thân
Khiêng voi, cõng rắn trên lưng...
Ngựa Hồng
Trong một đất nước trầm luân như thế, có thể hình dung được số phận những người con dân đất
nước. Có lẽ điển hình cho những thống khổ của thân phận Việt Nam là những người Mẹ:
Việt Nam ngày nào rạng rỡ yên vui
Nhờ trong quá khứ có Mẹ lên ngôi
Thắm thiết tình người gửi tới nhân loại...
Mẹ Năm 2000
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Mẹ Việt Nam đã bao nhiêu lần tiễn đưa cha, rồi chồng, rồi con ra đi chiến tranh -- một chuỗi chiến
tranh thảm khốc làm rách nát đất nước, rách nát tình người. Tiếng hát của người nghệ sĩ cất lên
như một lời cấp báo thống thiết:
Nào ai đang nhìn Mẹ ta hấp hối
Mẹ đau, Mẹ nghèo, Mẹ yếu, không vui
Nhìn nhau bối rối, ta cùng hối lỗi
Xúm xít lại rồi, giải cứu cho Người...
Mẹ Năm 2000
Mẹ Việt Nam đang bệnh. Ðó là một lời báo động rất đỗi kinh hoàng về tương lai dân tộc. Người
nghệ sĩ nhạy cảm để cũng nhìn thấy như những nhà nhân văn khi đứng trước những sa đà về giá
trị tinh thần. Nếu ngày mai bắt đầu từ hôm nay thì chúng ta thấy gì ở ngày hôm nay? Bé thơ nhếch
nhác, đói ăn thiếu mặc, thiếu học hành. Vì vậy mà có câu hỏi -- những câu hỏi nhức nhối đặt ra cho
mọi người chúng ta khi nhìn lại hiện trạng của dân tộc:
Mẹ đang đi vào cuộc đời đang tới
Mẹ đang đi vào thế kỷ ngày mai
Sinh con anh hùng, người hiền nhân ái
Hay sinh kẻ hèn, bạo chúa vô loài?
Mẹ Năm 2000
Dù anh là người theo lý thuyết ''tình yêu bú mớm nâng niu của vòng tay mẹ hiền sẽ cho gia đình
những con ngoan, và ươm trồng cho xã hội những công dân tốt'' của John Bowly (4) , hay anh là
người tin vào lẽ luân hồi của đạo Phật, hay là gì gì đi nữa thì hình ảnh người mẹ Việt Nam năm
2000 như được hình dung trong bài hát cũng sẽ là hình ảnh ray rứt khôn nguôi.
Dù vậy, trong hoang tàn đổ vỡ hôm nay, người nghệ sĩ vẫn hi vọng một mùa hoa nhân loại sẽ nở rộ
trên những nấm mồ của thế kỉ bất hạnh:
Rồi tan trong mộ sâu
Một thây ma mang buồn đau
Thế kỷ sau sẽ dùng bón hoa mầu...
......
Ði qua nấm mồ, sẽ thấy ngọn cỏ mềm
Cho êm cõi đời, cho tình nhân ngã lên
Khi trên nấm mồ còn nở rộ bông hoa mới...
Mộ Phần Thế Kỷ
Hôm nay cũng như ba mươi năm trước, Phạm Duy tin tưởng rằng tình yêu là khí giới để xoá hận
thù (Việt Nam Việt Nam). Thông điệp của ông trong Mười Bài Rong Ca là: thế kỉ này đầy bi kịch
chỉ vì chất chồng quá nhiều oan khiên mà chỉ có thể hoá giải bằng tình thương. Và ông hát vang lời
tình yêu trong buổi hoàng hôn của thế kỷ, nguyện rằng những người yêu nhau sẽ được gần gũi bền
lâu chẳng vì đời đã ban chiều:
Ước nguyện thầm cho đôi lứa ân cần
Nuôi thật dài hoàng hôn ái ân
Ước nguyện rằng khi đêm chết chưa về
Nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa...
Nắng Chiều Rực Rỡ
Tình yêu là lẽ sống nhiệm mầu của đời mỗi chúng ta, cho nên:
Ðã chót đưa em tới nguồn yêu dấu
Anh cũng theo em bước vào khổ đau
Khi thấy ai trong cõi trần khô héo
Anh đã dâng cho trái tim nhiệm mầu...
Rong Khúc
Cho dù có chết đi thì rồi họ sẽ được hoá sinh, chẳng khác chi những cây khô mùa đông vẫn không
ngừng trẻ lại:
Người trở thành cây mùa đông
Lá úa rơi vun cao cội nguồn
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần
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Ðầu cành khô bỗng hoa nở tràn...
.....
Người tình vào cuộc tử sinh
Sống chết lung... linh...
Hoá Sinh
Cứ thế người đời sẽ không ngừng vun đắp cho tình yêu vững bền:
Nghìn thu, anh là đã em rồi
Và em, trong muôn kiếp, em đã ngồi ở anh
Nghìn thu, ta bù đắp không ngừng
Tình âm dương chan chứa xoay trong vùng tử sinh...
Bài Hát Nghìn Thu
Thế kỉ XX đã chứng kiến sự tung hoành của những guồng máy quyền lực liên tiếp xô thế giới xuống
chết chóc, tan lìa. Phơi trải ra trong Rong Ca là những số phận vui ít buồn nhiều. Những số phận
con người như thế đã nhan nhản trong tiểu thuyết của nhũng nhà văn ở khắp nơi. Thế kỉ này là thời
buổi chó má dưới mắt V.C. Gheorghiu và Gunter Grass, thời dịch hạch (A. Camus), thời thổ tả (G.
Garcia Marquez)... Vinh và nhục của người nghệ sĩ là sống với nỗi khổ và làm chứng cho đời bằng
tác phẩm của mình. Phạm Duy cất lên tiếng hát trong truyền thống ''bất bình tắc minh'' đó vậy. Ông
không viết những bài văn điếu như Văn Chiêu Hồn (của Nguyễn Du), ông cũng không thuyết lí như
những nhà văn hoá phương Tây (Oswald Spengler) chẳng hạn. Ông chỉ hát về những nỗi đau phổ
quát của chúng ta: đất nước và cộng đồng dân tộc. Ðất nước thì long đong trong một thế giới nhiều
bi kịch như đã nói ở trên. Dân tộc thì bị tha hoá, sa sút về tinh thần. Tấm lòng non nước của người
nghệ sĩ rung những cung bậc thắm thiết khi hát về thân phận con ngựa hồng phi về hướng những
mộ phần thế kỷ.
Hát về thế kỉ? Hẳn đây không phải là những phán quyết của một thứ ngự sử hay những trầm tư của
nhà văn hoá dày công nghiên cứu về những hưng vong của xã hội con người đó đây mà là lời tiên
báo về tương lai. Ðây chỉ là những cảm nhận của nhà nghệ sĩ, những cảm xúc của ông rung động
về số phận đồng bào mình đang trải qua một thời nhiều ô nhiễm. Sứ mệnh của văn nghệ xưa nay
vẫn là thế: ''bất bình tắc minh''.
Hát về thế kỉ? Dễ thường cũng không có mấy ai ngông và can đảm như vậy. Hát về những chiều
kích không gian thoáng rộng và thời gian dài không thể là tiếng hát từ cái tâm chật hẹp bị vướng
mắc trong những khoảng cách, những phân biệt. Phải đủ sức nặng của cánh chim bằng mới bay
khỏi tầm nhìn hữu hạn của thế gian mà ''nhìn xuống'' thế gian mênh mông dưới kia.
Hát về thế kỉ mình đang sống, người nghệ sĩ cũng đồng thời hát về những con người với những
tình cảm chân thực của họ, có đủ tình cảm yêu thương và sự phẫn nộ, có hoan lạc thì đó đây cũng
bàng bạc nỗi ngậm ngùi. Nhưng bao trùm lên hết cả là tình cảm độ lượng bao dung của một hiền
giả. Những bài hát kể trong tập Rong Ca này đều có nhịp tiết thong thả, an hoà. Cho dẫu là những
tiếng hát lo âu về tương lai dân tộc (Mẹ Năm 2000) hay nỗi ngậm ngùi về phận người (Trăng Già),
thậm chí cái chết (Nắng Chiều Rực Rỡ), tiếng hát vẫn không sa xuống nét buồn thảm mà cùng lắm
chỉ để lại dư hương nỗi bâng khuâng, khắc khoải. Bài viết ở thể thứ như Mẹ Năm 2000 và Mộ
Phần Thế Kỷ là những bài như thế. Trong Rong Ca chúng ta thấy ngồn ngộn những nạn nhân của
thế kỉ, họ xuất hiện trong dáng vẻ nhẫn nhục như trong một thứ Guernica (5) của người nhạc sĩ:
này là những người tình xa cách, kia là những em bé lạc loài thiếu ăn, thiếu mặc, đây là người phu
dọn xác và cả kia nữa những con ngựa thồ khốn khổ vì gánh nặng hay những kẻ câm điếc mù tối
trong kiếp sống vong thân. Tất cả đều được đề cập với niềm thương cảm cùng nỗi ước mơ về một
thay đổi tốt đẹp.

Tiếng Gọi Càn Khôn

Ở trên có nói về ước mơ của người nghệ sĩ về một thế kỉ ngày mai tốt đẹp hơn. Niềm lạc quan của
người tình già được gửi gấm trong vòng hoá sinh của tình yêu. Thậm chí người tình già vẫn thấy
tình yêu lúc chiều đời ấm nồng như thuở đầu, vẫn nắng chiều rực rỡ. Cả mười bài rong ca đều kết
thúc ''có hậu''; hoặc là có hoa nở rực, hoặc một ước vọng tươi sáng được nói ra, hoặc nữa là một
sự đền bù cho những mất mát đã qua. Thế mà len lỏi đâu đây vẫn có những tiếng thở dài của
người tình già hiu hắt nơi đầu non khi nhìn xuống ''thế gian mông mênh vời vợi''. Nỗi đơn côi của
người nghệ sĩ bảng lảng đó đây trong toàn tập Rong Ca.
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Khi nhận thức ra điều này, thoáng chốc thế giới hiện ra trần trụi khô gầy tàn héo như mùa đông của
thế kỉ. Ta tưởng như nhìn thấy người tình già đang lầm lũi độc hành lầm lũi, nghe niềm riêng khắc
khoải cùng ''cuộc tình ta mãi mãi đơn côi''. Ta gặp lại đây lời đối thoại (hay độc thoại?) giữa nghệ sĩ
và sự vật -- một biểu hiện của tâm trạng lẻ loi, cô quạnh. Ở đây nữa ta lại gặp những người thanh
khí với nhau dù ở những quãng cách không gian và thời gian xa nhau mà như rất đồng điệu. Này là
lời thì thầm với Trăng (Phan Huy Thực: Tiết thu dạ thiên quang vãn tĩnh... Tản Ðà: Ðêm thu buồn
lắm chị Hằng ơi ), kia là kẻ nói chuyện với bóng (Ca dao: Một duyên hai nợ ba tình, chiêm bao lẩn
khuất bên mình năm canh). Hoá ra người tình già trong Rong Ca vẫn như một cánh nhạn lẻ loi, ôm
một niềm riêng mà bay trong cõi nhân gian. Con nhạn lạc loài có khi lên đỉnh cao nghe tiếng càn
khôn vang lạnh một trời. (6)
Vậy thì những lời hát về thế kỉ và phận người trong Rong Ca không dừng lại ở việc vẽ lại bức tranh
nhân thế mà còn mở lối về thế giới của cõi tâm. Thế giới này chẳng qua cũng chỉ là một gợn mây
để chỉ hướng vành trăng tâm linh của người tình già mà thôi. Nói cách khác, Rong Ca nhận thức
mới về nghĩa đời mà người nghệ sĩ đã ngộ được qua hành trình nhân gian. Hình ảnh cuộc đời sẽ
mang một sắc mầu khác hẳn, khi nhìn từ chiều kích đó. Mười bài Rong Ca không phải là những bài
hát đầu tiên của Phạm Duy chứa đựng những chiêm nghiệm về chữ thời, về hành trình của con
người trong thời gian. Hẳn thế. Nhưng ở tập bài hát này, những chiêm nghiệm như thế được cô đúc
lại thành một chủ đề nhất quán.
Hiện thực thế giới bày nét vẽ thường trong chu kì luân chuyển của nó. Sau những thời oanh liệt của
mình, chung cục những hào quang (có khi chỉ là giả trá) rơi vào lãng quên hoặc bị vùi xuống mộ
phần. Ðấy là hình ảnh hư ảo mà thế gian hiện bày trong Rong Ca. Người tình già đã đi qua hết
những ảo hình như thế trong một đời rong chơi nơi dương thế có mặn mà đấy nhưng cũng quay
cuồng vật vã (Rong Khúc), thấy vật đổi sao dời trong thân phận đáng thương của một đất nước
oan khổ (Ngụ Ngôn Mùa Ðông, Ngựa Hồng) hay của cả thế giới này (Mộ Phần Thế Kỷ), để ngậm
ngùi hát cùng đất đá mà nghe như đất đá cũng biết thở dài vì sự vật đổi sao dời (Trăng Già). Thế
giới vật chất đã vậy, đến cả thế giới nội tâm cũng đi hết con đường biển dâu của nó. Rong Ca vẽ lại
một cảm thức muôn thuở của triết lý về chữ thời. ''Người ta không bao giờ tắm hai lần trên một
dòng sông'':
Tình ta biến hóa trong từng sát na
Tình ra ánh sáng tình về tối đen...
Bài Hát Nghìn Thu
Khi cụ Thượng Trứ ''hiêu hiêu nhiên'' cưỡi bò vàng ngất ngưởng cũng là lúc cụ ngộ ra lẽ đời huyễn
hoá, như một nhà thơ đồng thời với cụ, từng ngâm nga: Ôi nhân sinh là thế, như mây nổi, như gió
thổi, như chiêm bao (7). Phạm Duy thì hát như thế này: Người tình vào cuộc tử sinh, sống chết lung
linh. Ðời sống vẫn đắp đổi không ngừng trong chu trình của nó thôi: Chớ buồn gì khi tan nắng đêm
về, cho thuận đường âm dưng bước đi. Cả chính con người đây cũng chỉ là hiện thân của trùng
trùng duyên khởi, của lẽ ''sinh sinh'': Nghìn thu, anh là suối trên ngàn, thành sông anh đi xuống anh
tuôn tràn biển mơ. Nghìn thu, em là sóng xô bờ, vào sông em đi mãi không bao giờ biển vơi... Bài
Hát Nghìn Thu đẹp long lanh dáng vẻ của thế giới vĩnh hằng là Nghệ Thuật. Bài hát là vọng âm
của những cảm thức mà Phạm Duy đã chiêm nghiệm từ thuở Bên Cầu Biên Giới hay Lữ Hành,
Xuân Hành. Hát về Vẻ Ðẹp! Thì đã hẳn. Nhưng bắt được cái Ðẹp thiên thu trong cái khoảnh khắc
hữu hạn thì phải là một công phu của đời sống nội tâm.
Mười Bài Rong Ca là cuộc hẹn hò với trăm năm, với thế giới vĩnh cửu. Người tình già an nhiên hát
về lời hẹn với thế kỷ ngày mai với những dự phóng mới (Hẹn Em Năm 2000), như cánh chim thoắt
bay từ mùa Ðông lạnh giá qua mùa Xuân như cây khô bỗng nở tràn hoa mới (Hoá Sinh). Thời gian
bỗng trở thành miên viễn chẳng còn phân biệt thu/đông bởi vì xuân đã không còn có mùa nữa mà
đã trở thành không tuổi. Trong tập Rong Ca, những bài Người Tình Già Trên Ðầu Non hay là Hoá
Sinh, Hẹn em Năm 2000, Nắng Chiều Rực Rỡ, Bài Hát Nghìn Thu, Rong Khúc là những bài hát
về cuộc hẹn hò này. Ðấy là những tiếng hát từ một cõi tâm bừng nở những cảm thức mới lạ, đẹp
đẽ, những tình cảm trinh nguyên thanh khiết. Tâm hồn chúng ta được tung tăng trong không gian
khoáng đạt không bị ngăn chia biên giới của tâm thức hẹp hòi. Tầm mắt của chúng ta phóng xa vào
thời gian vô cùng không chia quá khứ vị lai. Tiếng hát phiêu bồng khoáng đãng trong cõi an hoà
chứ không đắm chìm trong mộng mị của một tâm cảnh khác, chỉ muốn lảng tránh hiện thực bất như
ý. Khi một nhà thơ bảo rằng: Thoáng hiện em về trong đáy cốc. Nói cười như chuyện một đêm mơ
(8) thì có phải thời gian đã phân chia và đối lập nhau giữa bây giờ và hôm qua? Rất khác với tâm
cảnh người tình vào cuộc tử sinh, sống chết lung linh.
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Người tình già nghe tiếng gọi càn khôn nên có thể đạp tung lưới Sinh Tử để rong chơi với vô cùng:
Người tình vào cuộc tử sinh
Sống chết lung... linh
Thành người tình đang trẻ ngây
Sẽ đứng lên mê say từng ngày
Cất bước Xuân đi qua Hạ dài
Người hẹn người leo thế kỷ chơi
.....
Rồi lại từng thế kỉ sau
Cứ hoá sinh theo...
Em bên tôi trong khoảnh khắc này cũng là Em của nghìn thu tình đầy:
Nghìn thu, anh là đã em rồi
Và em, trong muôn kiếp
Em đã ngồi ở anh
Nghìn Thu, ta bù đắp không ngừng
Tình âm dương chan chứa...
Bài Hát Nghìn Thu
Kinh Thánh có một ẩn dụ: người giàu muốn vào nước Chúa còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim.
Công phu lắm. Nhưng khi đã bước vào cõi Lớn, hay nghe tiếng gọi Càn Khôn là đạt đến niềm hạnh
phúc lớn lao, vượt thoát những tình cảm nhân gian chật hẹp. Con người lớn cao lên trong tâm thức
một Ðại Trượng Phu:
Thôi nhé, cho anh giã từ trái đất
Anh đã nghe vang tiếng gọi càn khôn
Nhưng nếu em yêu muốn vào cõi lớn
Anh sẽ cho em dắt tay lên đường
Một đường hành tinh...
Rong Khúc
Từ thế kỉ đổ vỡ tang thương mà cõi tâm người nghệ sĩ ngộ được tiếng gọi nghìn thu để ung dung
bước vào cõi lớn. Từ tâm thức như thế con đường vào thế kỉ ngày mai sẽ không còn chật hẹp như
đường ngựa hồng hôm nay, cũng không là đường dẫn về mộ địa. Ðường tình thương sẽ làm lớn
con người như sương tuyết vẫn nuôi lớn cội tùng. Nếu tình thương có thể khâu vá lại đời sau thì
thông điệp Rong Ca chính là thông điệp của tình yêu lớn. Tình thương yêu sẽ điều hợp lại con
người trong một thế giới đã nhiều bi kịch. Rong Ca như thể một kết tinh những cảm thức siêu hình
mà Phạm Duy đã từng thể nghiệm dọc đời sáng tác của ông. Những kinh nghiệm tâm linh huyền
nhiệm như thế thường được thể hiện qua những giai điệu trầm mặc êm nhẹ. Ở Mười Bài Rong
Ca, giai điệu thường sáng, nhịp tiết vững trãi và thung dung.
Ba mươi năm trước đây, khi viết Mười Bài Tâm Ca (1965), Phạm Duy đã gây xúc động lớn. Công
chúng thưởng ngoạn nghệ thuật lúc bấy giờ đang khao khát một sự đổi thay trong sinh hoạt âm
nhạc tại các thành phố miền Nam. Phạm Duy với Tâm Ca mang phong thái của người nghệ sĩ
muốn dứt bỏ thái độ ngoảnh mặt lại cuộc đời, để sáng tác những bài hát đầy tính chất hướng nội và
dũng cảm nhận diện sự thực đang vây bủa xã hội tha hoá nặng nề vì những thế lực chiến tranh lúc
bấy giờ. Tâm Ca có tham vọng vạch trần thái độ ngụy tín của con người, nó mời gọi con người
cùng trực diện cõi tâm của mình, đừng giả trá quanh co. Tâm Ca khởi đầu một nẻo đường mới của
Tân Nhạc Việt Nam cho nên đã nghiễm nhiên trở thành một hiện tượng văn nghệ lúc đó.
Bây giờ, khi hát Mười Bài Rong Ca, tư duy nghệ thuật của Phạm Duy vẫn tiếp nối phong cách Tâm
Ca: đó là tính cách hướng nội và ý hướng điều hợp con người. Tâm thức người nghệ sĩ vượt lên
trên những thái độ hẹp hòi của sân hận, thù nghịch mà xã hội Việt Nam đang triền miên chìm đắm
trong đó. Ðã từ hơn năm trăm năm qua, kể từ khi dân tộc ta đánh rơi truyền thống dung hoá mà lao
vào đạo học nhị nguyên thì con người Việt Nam trở nên bẩn chật và quay quắt trong sự tha hoá.
Con người bị vây trói trong những biên giới. Cũng trong tình cảnh như thế, nhân loại nẩy sinh ra
những phong trào trăm hoa đua nở, trăm thầy rao giảng, tất cả cùng lên tiếng mời gọi yêu thương.
Trong muôn lối mời gọi yêu thương, người nghệ sĩ chọn cách lên tiếng của mình là dùng hình
tượng nghệ thuật. Nguyễn Du thì bảo rằng kiếp phong trần của Kiều và của những Kiều trên thế
gian này là do từ cái Tâm chưa tỉnh thức, cho nên ma đưa lối, quỷ đưa đường, cứ tìm những chỗ
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đoạn trường mà đi... Phạm Duy thì nghĩ rằng tình thương ở chiều kích vũ trụ sẽ giúp hoá giải những
oan khiên ở một góc địa cầu nào đó.
Quãng cách thời gian có cộng thêm vào đó kinh lịch của tuổi tác khiến Rong Ca mang dáng vẻ
những chiêm nghiệm về lẽ đời. Những cảm thức nội tâm của một hiền giả xưa nay thường vẫn
được phả vào những trang kinh sách hoặc những triết tụng. Ðưa nhạc lại gần triết lí như Rong Ca
là một táo bạo. Nhưng đó là nghệ thuật theo nghĩa đẹp nhất của nó: làm mới và làm đẹp thế giới
hiện thực.
Rong Ca ra đời năm 1988. Ðặt trong toàn khối tác phẩm của Phạm Duy, Rong Ca là sự tiếp tục
của những bài Tâm ca ở một bối cảnh khác. Ðặc biệt là trong hoàn cảnh ra đời của nó, dù tác giả
có trăm điều trông thấy mà đau đớn lòng, tấm lòng nhân hậu của người nghệ sĩ đã vươn lên tầm
cao khỏi những chấp trước của nhân thế. Người nghệ sĩ trong Phạm Duy đã dọn mình đi vào cõi
lớn, vứt bỏ những eo xèo của tình đời và sự nghiệt ngã của thân phận riêng chung. Tự nó, tác
phẩm Rong Ca đã là một dấu ấn về chiều sâu và sức trẻ của tâm hồn Phạm Duy.
Trước sau Phạm Duy vẫn là một nghệ sĩ với tất cả hàm ý tốt đẹp của từ ngữ. Ông đến với đời bằng
tiếng hát của con tim thương yêu nồng nàn. Cả sự nghiệp của ông là những tiếng ngợi ca tình yêu
con người trong những cảnh đời khác nhau. Rong Ca đã nâng cảm thức về tình yêu lên một chiều
cao mới: hát về tình yêu trong một không gian và thời gian của vô cùng. Ở đó, những được mất
hơn thua của nhân gian sẽ đều bé mọn.
Ðoàn Xuân Kiên
Luân Ðôn - 1994
-------------------------------------------------------------(1) Tên một bài hát của Phạm Duy.
(2) Biệt danh do Văn Cao tặng Phạm Duy vào những năm 40 khi ông hành nghề ca sĩ lưu động từ Bắc vào
Nam.
(3) Bài thơ dài Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều có một nhân vật kì dị, chỉ im lặng từ đầu đến cuối
nhưng là một người chứng kiến hết mọi diễn biến tâm tình và có lẽ là người rất thấu hiểu thân phận người
cung nữ.
(4) Xem John Bowly, Child Care and the Growth of Love. London: Penguin, 1953 và The Making and Breaking
of Affectional Bonds. London: Tavistock/Routledge, 1979.
(5) Tên một bức tranh nổi tiếng của Pablo Picasso.
(6) Không Lộ: Hữu thời trực thượng cổ phong đỉnh, trường khiếu nhất thanh hàn thái hư ).
(7) Thơ hát nói, tương truyền là của Cao Bá Quát.
(8) Thơ Quang Dũng.

Trở Về Rong Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

Nguyễn Phước Nguyên

Người Tình Già Trên Ðầu Non
(trên INTERNET, ngày 23 tháng 1, 1996 )

Bạn hãy cùng tôi một chuyến đi tâm tưởng. Chuyến đi đời người trên giòng nhạc tư duy. Hành lý là
con tim mở ngõ, chốn đến là tự thức an nhiên. Lên non, xuống núi, vượt suối, băng rừng. Trên lộ
trình, tình cờ một đồng hành tóc bạc. Ðã có một đời thăng trầm cùng lịch sử non sông. Ðã có thời
gian với cưu mang thân phận con người. Và tâm sự. Thật nhiều tâm sự. Phạm Duy, với tôi, là
người đồng hành tóc bạc đó, qua những giòng nhạc cuối một đời người. Ðã ghi lại. Từ con tim
mình. Cho chính mình. Như một lần sau cùng nhìn lại. Và một lần sau cùng trao đi. Người nhạc sĩ
đồng hành tóc bạc đó đã tự vẽ mình khi cuối đời là một...
... Người tình già trên đầu non,
tuyết đã tan trên vai mỏi mòn,
giữa đám mây xanh xao chập chờn,
nhìn mặt trời thoi thóp hoàng hôn.
Người tình già trên đỉnh khơi,
muốn lãng quên trăm năm - một đời,
nhưng dưới thế gian mông mênh vời vợi,
người chợt nghe tiếng em chờ đợi.
Người tình già trong lẻ loi, có nhớ thương ai?
Người tình già nghe lời kêu,
lững thững đi trên con đường chiều,
xuống lũng sâu leo qua ngọn đèo,
về một miền phơn phớt cỏ non.
Người tình còn nhớ tuổi son,
cúi xuống hôn bông hoa thật gần,
nghe suối vẫn reo trong hang rì rầm,
người chợt nghe tiếng em thì thầm.
Ðợi người tình đã từ lâu vẫn khát khao nhau.
.....Người tình vào cuộc tử sinh, sống chết lung linh...
Là chứng nhân của lịch sử, Phạm Duy cũng đã dùng âm nhạc để ghi lại những hình ảnh hào hùng
hay đau thương của chiến tranh - Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc, Kỷ Vật Cho Em...
Nhưng trong năm tháng gần đây ông nhìn chiến tranh qua một nụ cười ý nhị mà cay đắng, buồn bã
nhưng bao dung.
Có hai thằng mập đánh nhau thì chết,
Cả hai thằng bèn cất vũ khí đi.
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Có hai thằng kia gờm nhau quá độ,
Cả hai thằng bèn ký kết làm gương
Bắt hai thằng gầy đánh nhau hộ nó,
Bắt hai thằng yếu cùng nhau giải hòa
Bằng xương, bằng máu thịt da...
Người đi trong mùa đông,
Lòng bâng khuâng như làn sương,
Theo người phu đi nhặt xác chiến trường.
Người phu, sau thời gian một trăm năm,
anh bình tâm đi lượm xác trên đường
Những xác úa một thời,
có bóng dáng triệu người
phiêu diêu nơi Thế Chiến Một, Thế Chiến Hai.
Hết thế chiến rồi
là anh em trong một nhà
lấy chém giết để giải hòa trong quốc gia....
... Nghe bên nấm mộ có tiếng đàn trẻ nhỏ
Lưng trâu bé ngồi đang cùng nhau hát vang
Mai kia nấm mộ một nụ vàng sẽ hé
Hoa ơi tên gì - có phải hoa hướng dương...
... Ði qua nấm mộ sẽ thấy ngọn cỏ mềm
Cho êm cõi đời, cho tình nhân ngã lên
Ngày trên nấm mộ còn nở rộ bông hoa mới
Hoa ơi tên gì - Hoa tình yêu đó em...
Tình yêu trong nhạc của Phạm Duy cũng vậy. Cũng thay đổi theo chiều nhìn của tuổi tác. Tôi trước
nay vẫn thích nhạc tình yêu của Phạm Duy khi ông phổ thơ người khác - Nguyễn Tất Nhiên, Phạm
Thiên Thư, Phạm Văn Bình v.v... Nhưng so với những bài hát xưa do chính ông đặt lời, tình yêu
trong nhạc Phạm Duy hôm nay thăng hoa và vời vợi lắm.
... Nghìn thu anh là suối trên ngàn
Thành sông anh đi xuống anh tuôn tràn biển mơ
Nghìn thu em là sóng xô bờ
Vào sông em đi mãi không bao giờ biển vơi
... Nghìn thu em lặng lẽ ươm mầm
Cành mai không ai biết em âm thầm nở hoa
Nghìn thu trăng chợt sáng hay mờ
Lặng im anh lên xuống không ai ngờ hiển nhiên
... Nghìn thu anh là đã em rồi
Và em, trong muôn kiếp, em đã ngồi ở anh
Nghìn thu ta bù đấp không ngờ
Tình âm dương chan chứa xoay trong vòng tử sinh...
Một đời người, trong tầm tay, sống với nhau hơn ba vạn ngày, xin cố gắng nuôi sao cho tình đầy,
chẳng vì thu với đông ngần ngại - Phạm Duy đã ghi nhận một đời người như vậy. Gom hết cả một
cuộc đời đã sống vào một bản nhạc, nào phải dễ. Nhưng Phạm Duy đã làm được điều đó. Ông xem
đời mình như một hành trình, ba vạn ngày thăng trầm cùng nhịp đời luân chuyển. Rong Khúc là
phản ảnh trọn vẹn của chuyến đi đó. Của thăng trầm đó. Của một đời người nghệ sĩ.
Từ cõi xa xôi muôn nghìn thế giới,
Anh đã đi theo nắng từ trời vui,
Anh xuống nơi chơi lúc người mới tới
Anh đã hân hoan ghé qua cuộc đời,
Cuộc đời trần gian chỉ có trăm năm
Anh đã rong chơi khắp miền hoang dã
Anh đã đi qua bốn bể gần xa
Êm ái rơi theo tuyết miền băng giá
Hay cuốn bay theo gió sa mạc già
Ở nơi dương thế mặn mà
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Anh đã rong chơi khắp nẻo đường đời
Anh đã quên đi những nẻo đường tiên
Chân đã tung tăng khắp nẻo đường đời
Anh đã cho anh sống thật đầy vơi
Ðã trót đưa em tới nguồn yêu dấu
Anh cũng theo em bước vào khổ đau
Khi thấy ai trong cõi trần khô héo
Anh đã dâng cho trái tim nhiệm mầu
Ðời mà chìm sâu cũng muốn leo cao
Anh bước khoan thai lối rừng hun hút
Ðưa đón chân anh, có lửa hoàng hôn
Anh dẫn em vươn tới miền an tĩnh
Cho bớt mông mênh cõi sinh mệnh buồn
Ở nhịp trần gian quay cuồng
Anh đã rong chơi khắp nẻo đường tình
Anh đã đưa em đi gặp bình minh
Như đã rong chơi khắp nẻo đường chiều
Như đã đưa em tới đỉnh tình yêu
Thôi nhé, cho anh giã từ trái đất
Anh đã nghe vang tiếng gọi càn khôn
Nhưng nếu em yêu muốn vào cõi lớn
Anh sẽ cho em dắt tay lên đường
Một đường hành tinh
Ði thăm những thái dương
Anh dắt tay em đi vào ngàn mai
Anh khoát vai em bước về ngàn xưa
Ta sẽ quên như có mình nơi đó
Ta sẽ quên như có ta nơi này
Và lộ trình ta miệt mài
.......
Ta vứt sau ta những nẻo đường trần
Ta vút bay theo những nẻo đường tiên
Nhưng nếu mai sau ai gọi người tình
Anh sẽ quay lưng bước về nẻo xanh...
Ðiều kiện căn bản của thưởng thức một cuốn băng là nghe nó. Trong chu vi hạn hẹp của giấy mực,
tôi chỉ mong chia xẻ cùng bạn những cảm nhận khi nghe một cuốn băng.
Phạm Duy ngày xưa, với tôi, là phản ảnh của sự ghi nhận những điều chung quanh cuộc sống ông
- những cảm nhận được tạo ra bởi bối cảnh bên ngoài. Phạm Duy của ngày nay, của cuối một đời
người, của Người Tình Già Trong Ðầu Non, là những chắt chiu từ chính cuộc đời và con tim ông.
Cho chính cá nhân ông. Ẩn trong trối trăn, là tái ngộ. Dấu sau nước mắt, là nụ cười. Có ngạo mạn.
Có khiêm nhường.
Cuộc đời sáng tạo của Phạm Duy chắc chắn có nhiều tác phẩm cần phải nhắc đến. Nhưng tôi tha
thiết với Người Tình Già Trên Ðầu Non. Với tôi, đây là một tác phẩm Phạm-Duy nhất của Phạm
Duy. Là một quay lưng không bận bịu. Là một trở về rất vô tư.
Chúng ta ai cũng có những lúc ngồi ''nghiêng tai nghe lại cuộc đời''. Những lúc như thế, nếu ta ghi
lại được đời mình, cho chính mình, như Phạm Duy đã - với Người Tình Già Trên Ðầu Non, hẳn
chắc là hạnh phúc lắm. Ðây là ý tưởng lúc nào cũng còn lưu lại trong tôi khi nghe cuốn băng này,
sau khi những cảm giác khác đã phai đi.
Nguyễn Phước Nguyên
trên INTERNET
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23 tháng 1, 1996

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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6. Viết Về Thiền Ca
z

Khánh Trường : Những Cảnh Giới Khác trong 10 Thiền Khúc

z

Thi Vũ : Thiền Ca Trên Ðường Về

z

Hoàng Nguyên Nhuận : Âm Vực Của Công Án

z

Ðông Duy : Gã Hề Trên Sân Khấu Dương Gian

z

Lê Hữu Khoá : Pham Duy, Karma Imparfait Et Renaissance Infinie
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Khánh Trường

Những Cảnh Giới Khác
Trong Mười Khúc Thiền Ca
của Phạm Duy
(Tập San HỢP LƯU - số 7, 1993)

Người nhạc sĩ có mái tóc bạc trắng, đôi mắt sáng, tiếng cười sảng khoái, phong thái trẻ trung.
Những lúc chuyện vãn, ông thường đùa : ''Nhìn xem, tớ bảy mươi nhăm đó rồi đấy''... Câu nói hàm
chứa sự lạc quan hiếm thấy, nó chứng tỏ một sức sống vẫn còn sung mãn, rất sung mãn. Ðiều này
giải thích tại sao cho đến nay, dẫu đã cống hiến cho đời hàng nghìn lời ca, dẫu tên tuổi đã gắn liền
với nền âm nhạc Việt Nam đương đại, nguồn cảm hứng trong ông vẫn cuồn cuộn. Thỉnh thoảng,
năm ba tháng, một năm, công chúng lại kinh ngạc thấy ông ném ra một loạt sáng tác mới. Mới, hiểu
theo nghĩa tròn đầy nhất. Từ âm hưởng, giai điệu đến ngôn ngữ tuy vẫn mang dấu ấn của ông,
nhưng mỗi đợt ca khúc là một chặng đường, một cột mốc, nó làm thành cái chuỗi dài biến sinh vô
cùng phong phú trong tư duy một tài năng.
Chuỗi biến sinh đó, hôm nay, lại được nối thêm mười đoạn ngắn. Ngắn, mà chắt lọc. Ngắn, mà cô
đọng. Ngắn, mà khai mở. Ông nói có lẽ đây là loạt ca khúc cuối, từ nay tôi sẽ ''gác kiếm''. Và cười,
cũng vừa, phải không? ''Có lẽ'', hai chữ này không hàm ý xác quyết. ''Có lẽ'', đối với một nghệ sĩ
như Phạm Duy, nó chỉ mang ý nghĩa giản dị một trạm dừng chân, để hàm dưỡng. Chắc chắn trong
tương lai, sẽ lại có những lên đường mới. Tuổi tác và thời gian đôi khi không còn là trở lực ở một
số người. Phạm Duy là một trong số những người ít oi đó.
Rất tiếc tôi không phải người am tường âm nhạc. Nói cách khác, khả năng thưởng thức âm nhạc
của tôi dưới mức trung bình rất xa. Cho nên nghe nhạc, với tôi, chỉ hoàn toàn bằng cảm tính. Một
bài hát hay, theo chủ quan, là một bài hát làm tôi rung động, đồng thời mở ra những cánh cửa khác,
dẫn tôi vào những miền xứ nào đó, có thể vui, có thể buồn, có thể rơi xuống tận cùng khổ đau, có
thể vượt lên chóp đỉnh hài mãn... Cảm tưởng đầu tiên có được khi nghe hết mười ca khúc qua
giọng hát Thái Hiền và kỹ thuật hòa âm tài hoa của Duy Cường là một cảm tưởng đầy lạc quan.
Tuy nhiên, nếu dùng hai chữ Thiền Ca để định danh cho loạt ca khúc này, thì theo vài anh chị, có lẽ
chưa đúng nghĩa lắm. Nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc và nhà thơ Phạm Việt Cường đề nghị một tên
khác : Sinh Ca. Tôi muốn sử dụng hai chữ Lạc Ca. Lạc, được hiểu như là an lạc, tự tại.
Nhưng xét cho cùng, dù Thiền Ca, Sinh Ca, hay Lạc Ca... cũng chỉ là một cách để gọi. Không quan
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trọng. Ðiều quan trọng nằm ở chỗ khác. Cái chỗ, qua mười ca khúc này, Phạm Duy đã phơi trải rất
rõ cùng chúng ta sự biến chuyển của nội tâm ông ở mỗi giai đoạn sáng tác. Từ Kháng Chiến Ca,
Tình Ca, Du Ca, Tục Ca, Ðạo Ca, Hòa Bình Ca... đến Ngục Ca, Hoàng Cầm Ca, Bầy Chim Bỏ
Xứ... chúng ta đã ''khóc cười'' với Phạm Duy trong mọi trạng huống của triền phược, của chấp nê
thường tình giữa lòng đời. Mãi đến Thiền Ca (tôi tạm gọi như thế, trước khi nhạc sĩ chính thức định
danh), Phạm Duy chợt trở lại cái điều ông từng lờ mờ cảm nhận vào những năm mười tám hai
mươi, như ông tâm sự : Ngay từ lúc sáng tác Bên Cầu Biên Giới, tôi đã bắt đầu băn khoăn về sự vô
nghĩa của những biên giới. Biên giới trong lòng mỗi con người. Biên giới ngoài cuộc đời. Biên giới
đến từ mọi chủ nghĩa, mọi giáo điều, mọi chính kiến, mọi tập quán... Biên giới, chính cái này là
nguyên nhân phát sinh chiến tranh, hận thù, giết chóc, truy bức, cho dân tộc chúng ta, nói riêng, cho
loài người, nói chung.
Ðiều ông băn khoăn, cảm nhận vào lúc xuân xanh, cho đến nay, đã trên nửa thế kỷ, mới đủ chín,
để hóa thân thành nghệ thuật. Có muộn quá chăng? Không, chẳng bao giờ muộn. Tiến trình tư duy
của một con người còn tùy thuộc ở tâm cơ và điều kiện ngoại tại. Tài năng thiên phú của ông, sức
sống sung mãn vỡ bờ của ông, sự thành công liên tục và dài hơi của ông... tất cả như những lực
đẩy mãnh liệt, không cho phép ông có thì giờ ngoảnh lại, nhìn con đường mình đã đi qua và băn
khoăn về nó. Chỉ đến đoạn chót cuộc đời, ông mới trực nhận một cách minh triết nhất cái lẽ sống vô
thường mà tất cả chúng ta - con người - phải gánh trên đôi vai gầy yếu của mình. Từ trực nhận đó,
ông trở lại làm đứa trẻ thơ, nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong veo. Ðôi mắt của chân như, tuệ giác.
Những năm còn trẻ, mười chín hai mươi, tôi cũng có tìm đọc một số sách về Thiền học, nhưng phải
thú thật, kiến thức của tôi về lãnh vực này không hơn gì kiến thức âm nhạc. Lõm bõm. Chắp vá.
Nông cạn. Tuy nhiên như vừa nói, bằng cảm tính, tôi hình như đã... ''bắt'' được một số tín hiệu, phát
đi từ những dòng nhạc phơi phới kia. Những tín hiệu ít nhiều tác động đến nội giới tôi.
Chúng ta hãy thử nghe vài khúc trong Mười Khúc Thiền Ca mà Phạm Duy sắp gởi đến chúng ta:
Tôi nằm võng
Võng đưa, võng đưa.
Tôi nằm võng
Võng đưa, võng đưa.
Ha! Trần gian lạc thú
Ha! Tiên cảnh phiêu du
Cõi tử, cõi sinh
Cõi tình, cõi hận
Núi đợi, vực chờ
Niềm vui, nỗi khổ
Tôi nằm võng
Võng đưa, võng đưa
Tôi nằm võng
Võng đưa, võng đưa.
Tôi nằm đó
Nằm im mọi chỗ.
(Khúc số 2)
Khúc hát mở ra một cách nhìn rất đạt đạo. Tôi nằm võng, võng đưa, võng đưa... tôi đang lắc lư
trong cuộc đời, cuộc đời thì động, cuộc đời với muôn nghìn trầm luân, cõi tử, cõi sinh, cõi tình, cõi
hận. Núi đợi vực chờ, niềm vui, nỗi khổ. Nhưng tôi nằm đó, tôi nằm im ở mọi chỗ. Cuộc đời động,
mặc, tôi không động, tôi tĩnh, tôi im. Tôi vẫn sống trong đời, mà tôi đã ra khỏi đời. Vượt thoát, an
nhiên. Ðến và đi, mất và còn, khổ đau và hạnh phúc. Hai mặt âm dương làm nên biến sinh, hai
phần đối kháng của qui luật biện chứng. Nhưng hai mà vẫn là một. Phật giáo, Duy vật sử quan, Lão
giáo, đã được đẩy đến chóp đỉnh. Có lẽ lần đầu tiên, những phạm trù rắc rối của triết học, của tôn
giáo được khai giải và thăng hoa một cách vừa giản dị, vừa đẹp đẽ như thế, bằng đôi cánh của âm
nhạc. Và khúc thứ 6 :
Trong chiều lên
Có loài người và cây cỏ
Hát êm
Ta tìm em
Và gặp em
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Ta lôi em về
Ta kéo em đi
Nâng em lên trời
Ðem xuống âm ty
Chôn em trong lòng
Xong lấy em ra.
Trong chiều lên...
Có loài người và cây cỏ
Hát êm
Ta tìm em
Và gặp em
Ta chưa ôm em
Thì mất em.
Hình như tôi đã gặp ở đâu đó hình ảnh này. Phải chăng khúc hát được gợi hứng từ mười bức tranh
chăn trâu (Thập Mục Ngưu Ðồ) nổi tiếng trong Thiền Tông? Ở đây, triết lý Thiền Tông được trần tục
hóa bằng TA và EM một cách vừa lãng mạn, vừa sinh động. Có lẽ, một phần nhờ giai điệu của bài
hát. Ðoạn đầu êm đềm, phơi trải tạo cảm giác một đất trời tạo vật mênh mông. Ðoạn giữa bỗng
bùng vỡ, dồn dập, gấp gáp : trong cõi đất trời tạo vật mênh mông đó, có người tìm nhau, đến với
nhau, vồ vập, yêu thương, thù hận, xâu xé nhau... một cách vô lý và vô nghĩa cùng cực. Cuối cùng
đi vào đoạn ba, trở lại sự êm đềm, thư giãn, hòa điệu. Ta chưa ôm em, thì mất em. Mất mà không
mất. Sắc tức thị không... Con người đã hòa nhập vào cuộc biến sinh, chấp nhận cuộc biến sinh với
một tâm thân an lạc, bình yên. Khúc hát chấm dứt, nhưng dư vị vẫn còn lãng đãng, đọng hoài trong
cân não người nghe.
Ngoài hai khúc tôi vừa đơn cử, một khúc nữa, thứ 10, tôi cũng rất thích. Tôi thích, có lẽ một phần
nào bởi cách nhìn về nhân quả của Phạm Duy, theo tôi, rất gần gũi với những trái tim nghệ sĩ. Nếu
soi rọi vấn đề bằng đôi mắt nghiêm nghị của các nhà nghiên cứu, thì những gì tôi nghĩ, về khúc hát
này, hình như không được đứng đắn. Tuy nhiên, biết làm thế nào bây giờ, nếu lúc nào, ở đâu, con
người vẫn cứ phải đóng mãi vai trò của những bậc trí nhân? Nghệ thuật vốn không phải là những
bài giảng về triết lý và đạo đức. Nghệ thuật lại càng không phải là ngọn đèn sáng nhằm đưa chúng
ta -- tất cả chúng ta -- đến một nơi chốn nào đó vẫn thường được mệnh danh ''thiên đường''. Thiên
đường và địa ngục, Sa Tăng và Bồ Tát, lại vẫn là hai phạm trù, hai mặt sấp ngửa của ngôn ngữ,
của tư duy tiền định dung tục. Phạm Duy hồn nhiên:
Tròn như viên đạn đồng đen
Ðã khô vết máu
Quên miền chiến tranh
Tròn như trái đất yên lành
Muôn loài như một
Cõi sinh vẹn toàn
Tròn anh tim trẻ miên man
Trái tim trăm tuổi
Mới hoàn cơ duyên
Tròn em tung tóe cánh tiên
Chim không mỏi cánh
Triền miên phận mình
Tròn như lời hứa chung tình
Chưa tròn nhân quả
Tái sinh còn nhiều...
Bỏ hết những điều tôi vừa trình bày bên trên, về lẽ thiện điều ác, về thiên đường địa ngục, về Sa
Tăng Bồ Tát... Qua khúc hát này, chúng ta lại có cơ hội nhìn thấy một Phạm Duy rất... Phạm Duy.
Một Phạm Duy mãi mãi, không bao giờ ức chế nổi sức sống dũng mãnh của mình, cũng như không
giấu được sự tinh nghịch mà suốt đời ông vẫn thủy chung với nó. Nhờ thủy chung với nó, ông cứ
trẻ mãi không già, ở phong cách sống và trong suy nghĩ. Tròn như lời hứa chung tình, chưa tròn
nhân quả tái sinh còn nhiều.
Dưới cái nhìn... nghiêm nghị trong đạo Phật, con đường giải thoát là nỗ lực tu tập để mong thoát
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khỏi vòng triền phược luân hồi. Nhưng với Phạm Duy, ngược lại, không có gì chán bằng được giải
thoát! Theo ông, tái sinh mới là... chân lý. Tái sinh chứ. Ðời đẹp thế này, đi luôn sao đành? Ðùa
giỡn với âm nhạc, như ông đã đùa gần hai phần ba thế kỷ nay. Ðùa giỡn với triết lý, với tôn giáo,
như ông đang đùa, với khúc hát này, phải chăng cũng là cách chọn lựa để đến gần với đạo, theo
cách của Phạm Duy? Sắc tức thị không. Hữu tức thị vô... vòng luân hồi quay, quay, quay. Không
khởi nguồn, không chấm dứt, không vô thủy, chẳng vô chung. Không quỷ, cũng chẳng thần. Quỷ và
thần chỉ cách nhau một sát na. Quỷ và thần chỉ là một.
Hôm qua, đọc lại Nam Hoa Kinh gặp đoạn dưới đây. Không hiểu sao tôi có cảm tưởng những điều
Trang Tử nói lại gần lắm với mười khúc Thiền Ca này: Phù Ðạo hữu tình hữu tín, vô vi vô hình, khả
truyền nhi bất khả thụ, khả đắc nhi bất khả kiến. Tự bản tự căn vị hữu thiên địa tự cổ dĩ cố tồn, thần
quỷ thần đế, sinh thiên sinh địa. Tại thái cực chi tiên nhi bất vi cao, tại lục cực chi hạ nhi bất vi thâm.
Tiên thiên địa sinh nhi bất vi cửu, trường ư thượng cổ nhi bất vi lão (Ðạo thì có tình, có tính, vô vi, vô
hình; có thể trao cho mà không thể thụ lãnh; có thể hiểu được mà không thể thấy được. Ðạo thì tự
bản tự căn. Hồi chưa có Trời Ðất, Ðạo đã có rồi. Ðạo sinh ra quỷ, sinh ra đế; sinh ra Trời, sinh ra
Ðất. Ở trước Thái cực mà chẳng gọi là cao; ở dưới lục cực mà không gọi là sâu; sinh ra trước Trời
Ðất, mà chẳng gọi là lâu; dài hơn thượng cổ mà chẳng gọi là già). (Nam Hoa Kinh, Trang Tử, thiên
Ðõi Tông Sư. Bản dịch Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Khai Trí xuất bản).
Trở lại điều tôi đã nói từ đầu: tôi không sành âm nhạc. Nghe nhạc, chỉ qua cảm tính, cho nên có thể
những điều tôi cảm thấy sau khi nghe mười ca khúc trong loạt Thiền Ca Phạm Duy vừa hoàn tất, đã
không đúng như ý tác giả hay cách hiểu của những nhà phê bình chuyên môn. Nhưng có hề gì, âm
nhạc cũng như mọi loại hình nghệ thuật khác làm ra là để mọi người cùng thưởng ngoạn. Nếu
Phạm Duy đã mở cho tôi một cánh cửa, dù cánh cửa đó có thể ông không dụng tâm mở, thì điều ấy
càng chứng tỏ nghệ thuật -- âm nhạc, thơ ca, văn chương, hội họa... nói chung, có khả năng của
đôi đũa thần, tùy tâm cơ, nó khai mở cho chúng ta bao nhiêu cảnh giới.
Khánh Trường
Tập San HỢP LƯU - số 7, 1993

Trở Về Thiền Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Thi Vũ

Nghĩ về
Sáng tác mới nhất của Phạm Duy

Thiền Khúc Trên Ðường Về
(QUÊ MẸ, số 122 - tháng 8-9/1992)

Trong cuộc đời ồn động dục lạc (1) của Phạm Duy, đây là lần thứ ba anh đi vào nhạc tưởng về đạo.
Nhạc tưởng tâm ca là dòng nhạc dấn thân hành thế theo phong cách Thiền. Nhạc tưởng đạo ca là
biểu tượng. Bây giờ, với thiền khúc trên đường về, mở ra chân trời siêu thoát.
Theo truyền thống tu học của Thiền nhắm giải phóng mọi hệ lụy, quan trọng nhất là sự hàng phục
cái Tâm. Quá trình hàng phục tâm trải qua ba giai đoạn: một là bắt cái tâm, hai là ý thức cái tâm vô
tâm; và ba là bình thường tâm trong cuộc sống đời một cách an nhiên tự tại, tức Tự do tối hậu.
Cách đây 10 thế kỷ, phương pháp giải thoát này được một hoạ sư vẽ thành 10 bức tranh hướng
dẫn sự tu học, gọi là bản vẽ Mười Cảnh Chăn Trâu (Thập mục ngưu đồ). Phải đợi tới 10 thế kỷ
sau, mới có một nhạc sư đưa tranh vào nhạc: Phạm Duy qua mười thiền khúc. Từ ý vào tranh, mất
15 thế kỷ (nếu tính Phật thức ra đời 5 thế kỷ trước Thiên Chúa). Từ tranh vào nhạc, thêm 10 thế kỷ
nữa. Ngó như có nhiều công sức của thời gian và người đóng góp. Nhưng kỳ thực chỉ là sự chuyển
hoá trong nháy mắt từ ngôn sang vô ngôn đấy thôi ! Thiền kị lý luận, biện giải, nói năng ồn tạp, nên
thiền vô ngôn. Vô ngôn là Nhạc. Tiếng sét chẻ tan mọi nói năng trùng phức (tautologique) đầy tự
phụ và vô minh. Ðại thừa Phật giáo lý giải tâm là ngã tưởng. Thiền nói ngã là niệm. Niệm hay khái
niệm là thành kiến mê chấp vọng tưởng ra. ngoài vô niệm không có gì phá nổi.
Bản vẽ Mười Cảnh Chăn Trâu nói trên đề ra quá trình bắt tâm để bình thường tâm, tức đi từ niệm
tới vô niệm. Hoạ sĩ hình tượng tâm (hay đạo) là con trâu, kẻ đi bắt tâm là đứa bé chăn trâu (mục
đồng). Bản vẽ một vẽ kẻ chăn trâu đi tìm trâu (tầm ngưu), tìm tâm, tìm mặt mày chân thật của mình
(bản lai diện mục). Bản vẽ hai, thấy dấu chân trâu trên đường (kiến tích). Bản vẽ ba, gặp trâu (kiến
ngưu). Bản vẽ bốn, bắt được trâu (đắc ngưu). Bản vẽ năm, chăn trâu (mục ngưu). Bản vẽ sáu, điều
phục được trâu nên cưỡi trâu về nhà (kị ngưu qui gia). Bản vẽ bẩy, quên mất trâu nhưng vẫn còn
người (vong ngưu tồn nhân). Bản vẽ tám, người và trâu đều được quên (nhân ngưu câu vong)
tranh vẽ một vòng tròn trống rỗng. Bản vẽ chín, trở về nguồn cội (phản bổn hoàng nguyên), tranh vẽ
cây tốt tươi bên dòng suối, lá bay, chim lượn. Bản vẽ mười, kẻ chăn trâu thong dong trở về phố
chợ, tức Nhập thiền thùy thủ (buông tay thư thới vào chợ). Giai đoạn giải thoát, sống an nhiên hoà
điệu và tự tại giữa loài người, cho loài người và muôn loài.
Xem lại và nắm bắt ý nghĩa mười bức tranh trên đây giúp ta cảm nhận lý thú trong việc thưởng thức
Mười Thiền Khúc của Phạm Duy. Hẳn nhiên nhạc ở đây không vẽ lại chuyện trâu và mục đồng.
Nhạc đi xa vào chính diện của nhân sinh: Cuộc Tình Người. Kẻ đi tìm là đàn ông, hoặc đàn bà, tùy
ai thao thức. Ðiều bắt được là anh hay em. Anh hay em là tâm, là đạo, là chân lý tối hậu. Hiện hữu
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nhiệm mầu trên mặt Ðất này, có gì khác hơn Anh và Em, người đàn ông với người đàn bà ? Ðạo là
đường hay là thượng đế, cũng chỉ là bọt, danh từ, khái niệm thôi, nếu hai người ấy chẳng chịu nhập
một vào nhau ! Ðàn bà là sự thử thách của đàn ông. Ðàn ông là nỗi trông mong của giềng mối Ðạo.
Tình Yêu là nơi hai nhân tính nhập một để cho Ðạo được truyền giống. Nhờ truyền giống mới có
truyền giáo. Mười Thiền khúc là Tình Yêu trên đường về Tâm Ðạo, ánh chớp huy hoàng khi hai
khối đá đối chạm vào nhau.
Những chi quý và báu nhất của người và trái đất đều được giữ nguyên nơi mười khúc thiền ca này.
Mặc bao bội bạc, dối trá, hận thù, giết chóc. Mặc bao tội lỗi. Mặc bao chiến tranh. Chiến tranh chỉ là
hiện tượng miền (2) không là bản chất sống.
Trong một thiền khúc (3), Phạm Duy viết: ''.. tuyệt vời, từ đầu từ cuối'', khác với lối nói ''từ đầu đến
cuối''. Bởi vì đầu hay cuối đều là khởi điểm, nơi bắt đầu, ngày thứ nhất tạo hoá. Người là trung tâm.
Trái đất là khởi điểm cho ý thức. Từ đó, lên hay xuống -- thiên đường hay địa ngục, vào hay ra -- ta
hay người, cứ tùy thích, tùy thuận mà sống.
Lâu nay có số người tưởng Thiền là điều chi cao xa, thoát ly cõi sống ngày thường, cách lìa ân ái,
dục lạc. Ít ai nhận ra Thiền là Sống. Sống cuộc sống người, sống cuộc hành tinh. Vì vậy cuộc Thiền
rộn rã tưng bừng (2) đã bị bao gói, đóng hộp thành một loại Thiền tương chao.
Ít ai thấy như Phạm Duy: Thinh không đầy ắp sinh trùng. Tất cả là tôi mà cũng là chung (2). Thấy ra
lẽ đó, cõi sinh vẹn toàn (4). Vẹn toàn như một vườn hồng, dù nơi đó nhiều gai đâm. Vẹn toàn như
một cuộc tình, dù cũng chênh vênh (5). Nhìn gai hay nhìn hồng ? Sống tình hay cảm thức chênh
vênh ? Mọi sự tùy thuận mà hình thành cuộc đời nhân ái. Nhân sinh chỉ cần thế thôi (5). Nhân sinh
không hề cần -- vì không thể -- đồng thuận kiểu nhất trí của đám quan lại chính khách, mới dám
sống.
Phạm Duy nhận định : nơi thế gian ta sống, hầu như tất cả đều bội bạc, dối trá. Trừ tôi (6). Hầu như
tất cả đang hận thù giết chết loài người. Chỉ còn lại tôi. Tôi là sự sống. Ai biết an nhiên hát nhỏ cùng
tôi sẽ được giải thoát, giác ngộ. Hát là lựa lời cho hợp, để nói thứ ngôn ngữ chưa thốt, nơi lối cũ
mỏi mòn năm tháng (6). Hát như hát mười khúc thiền ca trên đường về.
Với mười khúc ca này, Phạm Duy là người nhạc sĩ đã vượt chặng đường con hát, trở thành bồ tát
trên Ðường về. Bồ tát là Kẻ Tỉnh thức, người đã thấy biết (bodhi, giác ngộ) nhưng vẫn sống đời với
người cùng muôn loài (sattva) để âu yếm phục vụ. Nhạc ở nước ta thường là những ca khúc tâm
sự, than kể hay động viên. Nhạc gợi nhớ hay gợi nhắc. Mười khúc thiền ca khác thế, nhạc đây gợi
hứng. Có lẽ Phạm Duy là người đầu tiên đẩy tư duy vào nhạc duy qua mười khuông nhạc tưởng.
Nung nấu nhưng thanh thản. Như thời Lão Tử viết năm mươi mấy chương. Thời Heidegger viết
Sạn đạo (Holzweg). Như Basho làm Thơ.
Không quay quắt nhớ hay đẫm cháy nhiệt tình, mười khúc thiền ca trả lại ta kho châu báu của tuổi
thơ. Quê hương trái đất vẫn nguyên vẹn thuở ban đầu. Từ đáy lòng cũ phơi nở những thinh không
bát ngát trời xanh. Nhạc tượng ra sương, ra sấm, động cỡn với cơn dông, ra lễ hội vui vầy của gió,
nước, những con chuồn chuồn điểm nước, chiền chiện rảy cánh, én vụt, nhạn lia. Nhạc tượng ra
người, những nét hình yêu dấu, kín đáo hay sỗ sàng đều phơi mở như một khu Vườn kỳ lạ vô
song.
Mười khúc thiền ca là nhạc vô thể nhưng vẫn gói trọn mọi thể tích trần gian, vẫn tiết điệu hoá
thành mầu sắc âm thanh, tựa tranh thời Bắc Tống. Nhờ nhạc, mọi sự được thấy lần đầu, được
nghe lần đầu, cảm nhận lần đầu. Hiên tại làm mất làn ranh vừa quá khứ vừa tương lai. Bởi thế
nhạc gợi hứng chứ không gợi nhớ. Hứng sống vạm vỡ và hồn nhiên. Nhạc làm chín tâm tư trên
cuộc lão suy, phiền muộn. Nhạc vượt khỏi ấn tượng, biểu tượng, thành tâm ấn của nhạc tâm. Nơi
mà người là đầu mối xáo trộn cõi ì trơ hủy hoại.
Nói như Phạm Duy, người là cơn gió lên làm tắt đi đèn đóm. Nhờ thế, mới hay Thiên đường kia
cũng tối om. Ðịa ngục tưởng đen, hoá ra ngục sáng hơn đèn (7). Sáng với tối, địa ngục hay thiên
đường đều là ảo vọng. Hãy ở nơi lưng chừng, nhớ nhau mà sống. Ở nơi lưng chừng là ở ngoài hai
cực ảo vọng, là cõi người. Cõi độc nhất có quyền chọn lựa lên hay xuống. Ở cao thì rớt. Ở thấp thì
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ì. Riêng nơi cõi người, người mới có cơ hội và khả năng làm thánh hay làm quỷ. Tùy thích. Nhưng
thánh hay quỷ cũng không bằng làm người !
Trời là cõi chỉ biết phán xét hay nhàn cư. Ðịa ngục là nơi đoạ đầy, hành hạ. Duy Trái đất của cõi
người mới biết yêu và được yêu. Yêu em bằng da bằng thịt, hay yêu em chân lý thì cũng thế. Cả
hai cùng đòi hỏi sự hoà nhập giao thoa. Như Phạm Duy nhận thức: chưa ôm em là mất em ngay.
Ta lôi em về -- Ta kéo em đi -- Nâng em lên trời -- Ðem xuống âm ty -- Chôn em trong lòng -- Xong
lấy em ra (8)... Ngó tưởng như dằng co, tục lụy. Mà thực là quá trình yêu dấu, hay tiến trình giác
ngộ. Sáu thức nhảy sáu nhịp, đưa dục về vô dục: Về, đi, lên (Trời), xuống (âm ty), vào (lòng hay
ta), ra (người hay vô ngã).
Nhạc mở buổi khai thiên lập địa nơi Thiền Khúc Một. Thời hỗn mang khi thinh không sinh ra vũ trụ.
Theo nhịp ''chân không diệu hữu''. Một là tất cả. Tất cả là tôi mà cũng là chung, trong nghĩa tương
duyên liên đới. Tiếng hát thay nhạc khi dóng lên như một lóng sáng tôi luyện những thiên thể chưa
hình dáng. Soi đường nơi u minh mông địa cho người đi tìm cái tâm bị mất, tìm mặt mày chân thật
của mình. Những đối âm (contrepoints) lùa nhạc khí rộn rã đuổi theo tiếng hát bình minh ấy. Thỉnh
thoảng vang lên tiếng ầm ỳ sấm động, rồi tiếng ve ran hay côn trùng nhởn nhơ báo hiệu sự hiện
hữu trên mặt đất. Nhạc nhỏ giọt sương thứ nhất trên đầu ngọn lá. Rồi những giọt mưa thứ nhất bắt
đầu rơi ngân, thành vang thành bóng trên mặt nước.
Sau giọt mưa, nhạc buông từng giọt nắng, rộn rã chất ngất thành Trưa, theo nhịp dập dồn tiếng hạc
do thái. Nắng là sự báo hiệu lạc thú trần gian, tượng hình qua chiếc võng ở Thiền Khúc Hai. Chiếc
võng mắc giữa hai đầu sinh tử, giữa dục và vô dục. Kẻ nào nhắm diệt dục sẽ không bao giờ nắm
được vô dục. Trên chiếc võng lạc thú phiêu du của vô dục ấy, người tựa lưng là kẻ biết nằm vui
mọi chốn (lời nhạc viết là nằm im mọi chỗ).
Thiền Ca Ba suy tưởng về trụ xứ của cái đẹp, tình yêu, nước mắt, khổ đau, hạnh phúc. Những tên
gọi khác nhau của cuộc đời. Và đời là tồn sinh chuyển hoá. Sự tồn sinh biểu lộ qua giai điệu nhẹ
nhàng, êm ái và chuyển hoá theo ba nốt chính của cung âm là âm chủ (tonique), thang âm năm
(quinte) và thang âm bốn (quarte).
Thiền Ca Bốn nói tới cái ta vô ngã của trùng trùng pháp giới hay trùng trùng duyên khởi. Nghìn thế
giới hoà hiệp sum vầy. Nhạc khúc trầm lắng nhưng toả lan theo hương. Chất mát và thơm khi sao
hôm vừa mọc quyện nhau trong giai điệu ngọt ngào. Ta nghe rõ cả tiếng rung ren của từng hạt
nhụy rơi. Hương ngây ngất không tan, mà toả lan như một vĩ khúc (coda) dư hương.
Thiền Ca Năm là bức Xuân thư nói về lẽ không hai. Có thể hiểu theo mọi cách, hoặc đồng nhất thể,
hoặc âm dương hoà hợp, hay tính không của bất nhị. Nhạc khởi bằng liếc quắt long lanh của mắt,
của kiếm chém, hay én vút, nhạn sa. Tất cả nhào nặn cho đời bằng khúc thương ca.
Thiền Ca Sáu là sự nhập diệu về Một của lý sự vô ngại trong Hoa Nghiêm sau quá trình lục thức
luân lạc tứ tung về, đi, lên, xuống, vào, ra. Ðây là đoản khúc tái sinh. Nhạc mang sắc thái thức tỉnh,
gọi mời trìu mến. Ðỉnh cao trong mười Thiền khúc. Nhạc lực bồng ấm những tâm tư sa đắm vong
thân đặt vào miền an lạc phiêu diêu.
Thiền Ca Bẩy phác hoạ tính vô trụ xứ (9) (không nơi chốn, trong nghĩa không bám víu, mê chấp).
Ðâu cũng là đấy (đương xứ tiện thị, yathabutham). Từ đầu hay từ cuối đều có thể phát khởi nhân
sinh hay vũ trụ ra bốn chiều không gian. Khác với từ đầu đến cuối, là đường thẳng giới hạn và buồn
tênh. Nhạc rời suy tưởng trở về với nhạc thể trữ tình của thời Tâm ca hay Rong ca.
Thiền Ca Tám nhớ mình rồi quên mình luôn để đi vào vô niệm kết thúc trầm luân, đau khổ, tranh
chấp. Nhạc độ lượng qua tiếng cười bao bọc yêu thương.
Thiền Ca Chín tụng ca cõi người độc nhất vô nhị. Sự khiêm tốn trần gian, tuy rất tự hào. Nét nhạc
vui qua đối thoại nhịp nhàng giữa tang trống và lòng trống. Tiếng trống của hội hè chứ không là
trống chiến tranh của Tràng thành lung lay bóng nguyệt. Trống ở đây thôi hoa. Trống làm cho hoa
nở, tình phơi, tâm đạo tô ngời. Vì trống không đi với chiêng, mà theo với sáo. Tiếng sáo như sợi tơ
đưa người lên thượng giới hay thông xuống A tỳ. Người đi tìm người. Anh đi tìm em -- em lạc lối
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nơi mông địa nhiệt tình. Yêu là nhớ, Nhớ là sống. Thiếu niềm nhớ, người sống cũng hoá thạch.
Thiếu niềm nhớ, tình bạn tan, tình yêu hay tình quê hương hủy diệt. Nằm cạnh bên nhau nghìn đời,
vẫn chỉ là hai tảng đá, hai khúc gỗ cách biệt. Ðá hay gỗ đều không biết nhớ.
Thiền Ca Mười là sự vẹn toàn tròn trĩnh của trái đất khi ''nhân quả đồng thời'' xuất hiện. Ai chẳng
tin, chẳng biết rằng có một luật nhân quả cho thế gian này. Không kẻ nào thoát khỏi. Nhân nào quả
ấy. Nhưng khe hở cho khổ đau, luân hồi chen vào tác quái, thống trị, là khoảng cách giữa nhân và
quả. Kẻ nào thực hiện được một nhân quả đồng thời -- nhân và quả xẩy ra cùng một lúc -- ở mỗi ý
nghĩ, lời nói, cử chỉ, kẻ ấy thể hiện Niết bàn, tức Tự do, An nhiên, Tự tại. Giây phút ấy, trầm luân
ngừng, khổ đau chấm dứt. Ðây là lúc đã bình thường tâm xong, nên nhạc mở bằng ba tiếng chuông
Ðại hồng. Như có ngôi Chùa an lạc tĩnh lặng dựng lên giữa lòng người. Không xây bằng gạch, đá,
đèn nê-ông, mà bằng Nhạc. Tức Vô Ngôn rộn rã trùng phùng. Nhạc của Giọt Mưa ở Thiền Khúc
một chuyển thành giọt nắng ở Thiền khúc hai, nay đến Thiền khúc mười hoá ra Giọt Ðất. Trái Ðất
xanh tươi giữa vũ trụ không cùng đang bị quất phá bởi muôn thiên hà sao chổi nóng nung.
Trên đây là cảm nhận Mười Khúc Thiền Ca bằng suy tưởng, theo ngôn ngữ hiện qua lời nhạc.
Nhưng bên ngoài ngôn ngữ ấy, biết đâu không còn ẩn ngữ khác để nói lên những hình tướng khác
về cuộc đời muôn mặt và mầu nhiệm này ? Người nghệ sĩ sáng tạo, người thưởng thức cũng phải
sáng tạo. Nghệ thuật giầu lên. Trái đất mới sinh sôi.
Với tôi, Mười Khúc Thiền Ca của Phạm Duy còn tới bằng con đường tâm cảm. Hai ngày trước
đây, giữa mùa hè thanh thản tuy bỏng cháy thế sự, nhận được cuốn băng ghi, gửi từ Thị Trấn Giữa
Ðàng bên California. Pha ấm trà Long Tỉnh, vừa nhấp vừa nghe đi nghe lại ba lượt. Nhạc thấm theo
hậu vị ngọt của trà. Nhạc thấm vào tôi như hương phả. Như chiếc áo cắt từ muôn mảnh thiên thanh
vừa vặn với hồn mình. Mấy lời giáo đầu về Thiền ca trong thư Phạm Duy bay mất. Mười âm ảnh rạt
rào, lưu luyến dâng lên trong tôi. Nghe rõ từng cái cọ mình những tuyến sóng sáng ngời qua tiếng
haut bois vờn đưa, nhào nặn vũ trụ. Người tôi run cơn an lạc, lung linh thiên thể. Cảm nhận từng
hạt vôi li ti nơi đáy biển trong ngần, đang vươn mình làm núi. Cảm nhận vô vàn cây cỏ, côn trùng,
phù du, vĩnh hằng qua những nháy mong manh. Bình yên, say đắm, hào hùng. Rồi trầm ngâm, tha
thiết, an nhiên. Mười âm ảnh gợn qua Mười Khúc Thiền Ca ấy là: Tinh mơ, Trưa, Vườn, Vực,
Xuân, Chiều, Sông, Tiếng cười, Lễ hội, Trái...
Tinh mơ là lúc mặt trời đi lên, hôn phối khởi hợp. Trưa, đứng bóng, ảo ảnh mất, bóng và người
nhập một, mặt trời bắt đầu đi xuống. Chiều chấm dứt một hành trình, nắng tái sinh vào Trăng -- con
Trăng chân lý. Giữa ba mốc Không-Thời của tâm tư ấy (Tinh mơ, Trưa, Chiều), khu Vườn hiện ra
như một giao ước. Vực hố lắng sâu vào uyên tư tha thiết, trào thành Xuân, thành Sông, vỡ Cười
theo chân sóng, tuôn về Lễ hội của mùa Trái. Thứ quả của người, tròn trĩnh, thơm tho. Chứ không
là hệ quả của những nhân duyên buồn.
Mười Khúc Thiền Ca hình thành như hôm nay, phải ghi thêm công của người hoà âm phối khí
tuyệt vời là Duy Cường. Nơi xã hội bon chen hay sầu thảm Việt Nam, tôi ít thấy ai còn đủ trầm tĩnh,
khiêm nhường, lại giầu có âm thanh như Duy Cường để an nhiên trau giồi và phát triển nghệ thuật
hoà âm cho những ca khúc. Nơi đôi mắt sắc và linh lợi của Duy Cường chẳng chứa riêng ánh sáng,
vì còn có một kho tàng âm thanh tới mức huyễn lộng. Ðó là một hoạ sĩ của thanh âm đã phụ tay
kiến trúc và đóng khung cho mười bức Âm ảnh ta vừa thưởng thức.
Còn tiếng hát của Thái Hiền. Âm điệu và những nhạc nhạc khí sẽ mồ côi mất thôi, nếu không có
tiếng hát ấy. Có thể Thái Hiền thiếu chút chi diễn xuất như giọng ca Thát Thanh. Nhưng mười Thiền
khúc của Phạm Duy lại hợp với Thái Hiền. Một giọng hát hồn nhiên, trong sáng. Giọng hát của vô
tâm. Khu đền Tình cần một Nữ Ðồng Trinh, thì Thiền khúc cần một giọng lụa. Một giọng tơ, một
tiếng ngọc chưa hề bợn vấy hồng trần. Phải rồi, đơn sơ, bình dị, nhưng trong sáng, mượt mà nhạc
thể và lưu luyến âm dung, là tiếng hát Thái Hiền.
Cảm ơn người nhạc sĩ trên bước đường đạo sĩ trở về : Phạm Duy ! Cảm ơn người hoà âm dấy
trong tôi vô vàn khí hậu : Duy Cường ! Cảm ơn tiếng hát đang liêu trai lòng tôi : Thái Hiền !
Thi Vũ
Paris 6.8.92

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

--------------------------------------------------(1) Xin chớ hiểu dục lạc hay đạo theo nghĩa luân lý, tức bản vị so sánh cao thấp để khen chê, đánh giá. Dục
lạc hay đạo trong đời người chỉ là thực chứng hay tiến trình. Quãng đường từ hoa sang trái, từ trái tới hạt mầm
sau
(2) thiền ca 1
(3) thiền ca 7
(4) thiền ca 10
(5) thiền ca 3
(6) thiền ca 5
(7) thiền ca 9
(8) thiền ca 6
(9) Tùy theo trình độ tu chúng mà thể hiện Niết Bàn tức Tự do, Giải thoát. Phật giáo chia làm ba thứ Niết Bàn:
Hữu dư y Niết bàn (Upadhisesa Nirvana) tức khi những vọng tưởng, vô minh, đam mê hoà toàn vắng lặng,
nhưng thân và tâm vẫn tiếp tục hiện hữu vì đại nguyện cứu chúng sinh. Như trường họp đức Thích Ca sau khi
thành đạo. Vô dư y Niết bàn Nirupadhisesa hay Parinirvana) là trạng thái mà vọng tưởng, vô minh, đam mê
cũng như năm hợp thể đã chấm dứt vòng luân chuyển khổ đau. Và Vô trụ xứ Niết bàn Apratisthita Nirvana)
trạng thái của những kẻ Tỉnh Thức đạt quả vị Phật song tự nguyện hiến mình phục vụ cho quần sinh đau khổ.
(xem Kinh Ruột, Tuệ giác Siêu Việt - Biện Chứng Phá Mê Trừ Khổ, Thi Vũ, NXB Rừng Trúc, Paris 1973)

Trở Về Thiền Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Hoàng Nguyên Nhuận

Âm Vực Của Công Án
Nghĩ Về Thiền Ca của Phạm Duy
Thiền Khúc Trên Ðường Về

(Tập San PHẬT GIÁO VIỆT NAM, XUÂN 1993)

Ðêm Thiền Ca tại Úc - 1993

Cuộc đời là một nỗi bất hạnh được đột nhiên ngộ chứng. Kierkegaard gọi đó là một tâm thức ớn da
gà - crainte et tremblement. Triết lý, tôn giáo thường là những cố gắng thuyết phục con người thí
chứng với nỗi bất hạnh đó để thoát ra, vươn tới. Ðạo Phật với nghiệp, đạo Nho với thân dân, đạo
Lão với vô vi, đạo Chúa với thiên ý... Nghiệp giúp người chấp nhận đời, thân dân chỉ cách ở lại với
đời, vô vi dẫn đường thoát đời, thiên ý chỉ đường về đất hứa ngoài cuộc đời này.
Mặt khác, Marx bảo triết lý là một trò chơi phù phiếm vô bổ chỉ để kiến giải đời mà không thúc đẩy
cải tạo đời, và tôn giáo chỉ là ma túy không chủ trị đau nhức mà chỉ làm nguôi quên nhức nhối chốc
lát.
Thực tế thì không phải tôn giáo mà chính cuộc đời mới là ma túy; sống khổ, yêu khổ, ghét khổ,
tham khổ, hận khổ nhưng cứ bám riết. Bởi nhất thời chẳng còn đường nào khác hơn là tự tử và
''đấu tranh''. Mà tự tử và đấu tranh không phải là điều mà ai cũng có thể làm vì tự tử đòi hỏi một quỷ
biện toàn triệt, trong khi đấu tranh - xuất gia, làm cách mạng, đòi hỏi một thoát xác toàn diện, một
dấn thân tuyệt đối.
Ngao ngán vì những chém giết điên cuồng của đại chiến thứ hai, Sartre và các nhà văn hóa hiện
sinh đã nghĩ rằng đời là một ngớ ngẩn lố bịch - absurde. Mười năm trước đó, Huizinga đã nhẹ
nhàng hơn bảo rằng bản chất của hiện hữu không chỉ là lao tác - homo faber, là suy tư - homo
sapiens; bản chất của hiện hữu là hí lộng - homo ludens. Chẳng có gì thường hằng nghiêm túc theo
nghĩa thông thường. Nhưng không phải ngày một ngày hai mà người ta thấy được làm lắm cũng
tắm ở truồng. Hí lộng chỉ xuất hiện ở cuối đường trần thân bầm dập, nhức nhối. Hí lộng cũng chính
là một quan niệm về cuộc đời của Phật giáo. Quan niệm vô thường, sắc không. Bởi đầu đường trần
thân bầm dập là ý thức khổ và cuối đường bầm dập trần thân là ý thức vô thường nên hùng mạt
vận bán qui tăng nếu có xảy ra cũng là chuyện đương nhiên. Phạm Duy là một hiện thân của sự trở
về đương nhiên đó với album mới mang tên Thiền Ca.
Anh hùng mạt vận? Tôi không nghĩ Phạm Duy đã mạt vận theo nghĩa thông thường của nhân thế.
Bởi đã cái tuổi ''cổ lai hi'' mà Phạm Duy vẫn ăn cho vừa, chơi cho thật, sống cho thẳng, chết cho
ngay, yêu cho lâu, ghét cho mau, khóc cho đầy, cười cho rõ, mà Phạm Duy còn viết nhạc, còn hát,
còn ngao du, còn thất tình được như một kẻ mới hai mươi tuổi đời thì quả thật Phạm Duy chẳng
mạt vận chút nào. Phạm Duy đang tồn tại như một lõi trầm hương, tuổi đời càng chồng chất thì
càng cứng, càng thơm. Phạm Duy chỉ quay về với đạo vì Phạm Duy thấy rằng khổ lụy tận cùng là
thoát đau thương (Thiền Ca 9).
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Tôi không nhớ một nhà văn nào của Pháp đã nói đời chỉ hơn thua nhau về cái chịu chơi - la seule
chose qui compte c'est le risque. Tựa đề Thiền Ca của Phạm Duy là một thách thức loại đó. Bởi
dùng lời để kiến giải Thiền, dùng nhạc để tỏ bày tâm thức Thiền là một thứ liều của kẻ muốn kiến
giải công án Thiền để mở cửa giải thoát. Tiếng hát Thiền tiêu biểu hình như là tiếng cười làm vũ trụ
giá băng của Thiền Sư Không Lộ - Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư. Hình ảnh Thiền tiêu biểu là
nụ cười mím chi của Ca Diếp đáp lời Phật vấn. Thiền hình như là tâm trạng của người ý thức được
mình đang ở điểm hết chỗ nói. Phạm Duy đã muốn truyền cho đời cái kinh nghiệm vong ngôn tự
tuyệt đó bằng album Thiền Ca. Hết chỗ nói mà vẫn muốn nói, vẫn muốn hát. Hát cho người thấy
được kinh nghiệm hết chỗ hát, hết chỗ nói của mình. Ðó là thái độ thách thức đời của một nghiệp dĩ
tài hoa, của một ''đứa con hoang'' mà Thánh kinh nói đến. Và vì chân giá trị của đứa con hoang là
lúc nó trở về nên có thể nói Thiền Ca là tiếng hát của đứa con hoang trên đường hồi xứ.
Nói cái không thể nói là bản sắc của công án Thiền. Mười bài Thiền Ca có phải là mười công án?
Câu hỏi đó người nghe nhạc Phạm Duy phải trả lời lấy. Riêng tôi, bài Thiền Ca 2 với tựa đề Võng
là bài đáng chú ý nhất về phương diện nầy. Trong bài phỏng vấn của báo Người Việt ngày 6-10-92,
Phạm Duy đã gián tiếp nhắc đến nguyên ủy của bài Võng khi Phạm Duy tâm sự có những buổi
trưa, nằm trên một cái chõng tre hay trên một cái võng gai, nhìn lên trời, thấy áng mây bay và bỗng
thấy mình là mây, đang bay thoát ra khỏi tục lụy. Tôi nghĩ rằng Phạm Duy chưa muốn nói hết
những gì Phạm Duy muốn nói. Và điều Phạm Duy chưa muốn nói hết ra đó mới chính là giá trị thực
của công án Võng. Võng là hình ảnh của cuộc đời, của sự sống, là biên cương di động, chông
chênh, vi tế giữa hai hoàn cảnh, giữa hai lựa chọn, giữa tốt và xấu, thiện và ác, đúng và sai, hận và
thương, yêu và ghét, chấp và xả... theo nghĩa thông thường của nhân thế. Sống là động, sống là
nằm võng. Không thích đưa võng, không chịu võng đưa thì nằm giường nằm đất cho yên, chẳng
cần phải lên võng làm gì. Cũng như sống là phải lựa chọn. Võng đưa bên nầy thì xa bên kia, như
Phạm Duy nói, gần sinh thì xa tử, gần tình thì xa hận, gần vui thì xa khổ.
Cuộc đời Phạm Duy cũng là biểu hiện của những nhịp võng lịch sử. Năm 45, nhịp võng đưa Phạm
Duy vào đường tay súng tay đàn, vì độc lập tự do của quê hương, mấy năm sau nhịp võng lại đưa
Phạm Duy rời xa cái lồng son ngột ngạt mùi hoa độc tôn độc thiện, rồi nhịp võng đưa Phạm Duy
xuôi Nam cho đến năm 75 nhịp võng đã biến Phạm Duy thành cánh chim bỏ xứ... Trong hành trình
bầm dập trần thân nổi trôi theo mệnh nước đó, phần nào là lựa chọn của Phạm Duy, phần nào là
đời lựa chọn cho Phạm Duy ? Ðiều đó chỉ có mình Phạm Duy biết, chỉ mình Phạm Duy trả lời được
Phạm Duy kết thúc bài Võng với câu Tôi nằm đó, nằm im mọi chỗ, có phải Phạm Duy muốn đời
nghĩ rằng đã đến lúc Phạm Duy không còn muốn đưa võng mà cũng chẳng còn muốn để võng
đưa?
Trên đường bôn ba đào tị, một hôm Lục Tổ Huệ Năng thấy hai chú tiểu cãi nhau về chuyện ''gió
động, phướn động''. Lục Tổ hòa giải bằng cách bảo rằng gió không động, phướn không động, chỉ
có tâm động. Tâm không động nữa thì gió không lay mà phướn cũng không bay. Tâm không động
nữa là không đưa võng và cũng không để võng đưa, là nằm im mọi chỗ vậy. Phạm Duy viết Thiền
Ca vì muốn võng nằm yên, hay vì võng đã nằm yên? Câu hỏi đó không khéo lại trở thành một công
án cho chính Phạm Duy...
Chỉ khi tâm không còn động nữa, võng không còn đưa nữa, không lựa chọn và cũng không để đời
lựa chọn cho mình nữa thì hình như người ta mới đạt được cái tràn đầy tròn trịa, hay như Phạm
Duy, thấy được cái thật thà gian dối nơi chính người tình tuyệt vời (Thiền Ca 7). Hình ảnh thật thà
gian dối tròn trịa tuyệt vời nầy nhắc tôi nhớ đến một ý tưởng tương tự của Hồng Lâu Mộng:
Giả diệc chân thì, chân diệc giả
Vô vi hữu xứ, hữu diệc vô...
...tạm hiểu là lúc giả biến thành chân thì chân cũng là giả; lúc cái vô vi đã an trú thì có cũng là
không. Có lẽ Phạm Duy đã thể nghiệm được điều đó nên Phạm Duy mới thấy được người yêu trần
truồng đứng bên Ngọc Hoàng Thượng Ðế (Thiền Ca 9). Có lẽ Phạm Duy đã thể nghiệm được điều
đó nên Phạm Duy mới nói được tưởng địa ngục đen, ngục sáng hơn đèn và mới hay thiên đường
kia cũng tối om (Thiền Ca 9).
Phật ngày xưa, đang đêm phải ba chân bốn cẳng bỏ vợ bỏ con tìm đường thoát. Không phải Phật
đành dứt tình thê nhi để cứu lấy thân như những người được may mắn di tản trước ngày 30-4-75.
Phật lìa tình nhỏ để được trọn vẹn với tình lớn. Tình chúng sinh. Từ chối tình riêng thường là bước
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khởi đầu của quyết tâm vượt biên sang bờ Giác. Kinh nghiệm siêu nhiên của Phạm Duy hình như
có hơi khác về điểm này. Chính vì Phạm Duy đã nói Thiền Ca được sáng tác trước hết (để) tạ ơn
một người tình (Tựa Thiền Ca). Cũng dễ hiểu thôi với một người hình như vừa đa tình, vừa nặng
tình như Phạm Duy...
Bích Khê từng tả người tình tuyệt vời của mình một cách thật hết chỗ nói:
Nửa trên em là thiên đàng
Nửa dưới em là hỏa ngục.
Bởi không thể tách được người tình làm đôi để khi cần phần nào thì dùng phần đó nên yêu phải là
nhận cả thiên đàng lẫn địa ngục. Tình yêu tuyệt vời là tình yêu bất nhị, địa ngục cũng là thiên đàng.
Ðiều này nhắc tôi nhớ đến một công án không biết ai đã bày ra... Mùa Vu Lan, Phật chạnh lòng nhớ
đến người bà con ham làm đảo chánh của Phật là Ðề Bà Ðạt Ða đang thọ hình dưới địa ngục âm ti.
Phật bèn dùng thần thông xuống... thăm nuôi Ðề Bà Ðạt Ða. Biết Phật còn thương mình. Ðề Bà Ðạt
Ða đã nài nỉ xin thêm Phật vô lượng từ tâm bảo lãnh cho Ðề Bà Ðạt Ða về Niết Bàn với Phật. Ðiều
đáng nói là không ai cứu được Ðề Bà Ðạt Ða ngoài Ðề Bà Ðạt Ða vì lý do đơn giản là không ai đã
tạo ác nghiệp cho Ðề Bà Ðạt Ða ngoài chính Ðề Bà Ðạt Ða. Phật không nỡ giải thích điều đáng
buồn ấy cho người bà con được nên Phật chỉ tìm cách an ủi bằng cách ghé tai Ðề Bà Ðạt Ða nói
nhỏ: Bộ Ngài tưởng trên Niết Bàn bao giờ cũng vui lắm sao?
Bởi Phạm Duy đã thấy địa ngục có khi sáng hơn thiên đàng nên Phạm Duy có làm Thiền Ca vì
người tình tuyệt vời thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên vậy. Hiểu theo nghĩa đó thì Thiền Ca
cũng là Tình Ca. Lời ca của một người tình đã từng đi qua tận cùng khổ lụy để thấy được những hư
huyễn của cuộc đời, của yêu thương, của đam mê. Thấy để mà có thể an nhiên hát nhỏ khi ta chưa
ôm em thì mất em (Thiền Ca 6).
Mười bài Thiền Ca chỉ có bài 1 và một phần bài 4 là không trực tiếp nói đến tình, dù tình nhỏ, dù
tình lớn. Phạm Duy là người nặng tình, nặng nợ mà! Ðiều nầy đã làm cho Phạm Duy không đi vào
Thiền như một Thiền giả, không đến với Thiền bằng những hình thức, những ngôn từ, những nội
dung cổ điển, kinh viện. Vả lại, hành Thiền mà chỉ lo bám vào hình thức thì có ngày bước hụt, có
lúc tẩu hỏa nhập ma. Những đồ đệ vụ hình thức của Khổng Tử ngày xưa đã làm cho Khổng Tử có
lúc phải vò đầu bứt tai kêu trời như bộng: Ô hô ! Ai tai ! Nói đến Lễ ta đâu có nói lụa là, nói đến
Nhạc, ta đâu có đòi chiêng trống ! Mấy trăm năm sau, Chúa Jesus cũng lặp lại ý tưởng tâm đạo đó
trong Thánh Kinh Matthieu rằng: chớ nên đánh trống thổi kèn khi làm việc thiện. Phật thì cảnh cáo
rõ hơn về bệnh hình thức - ngay cả Thiền hình thức, khi Phật nói trong Kinh Kim Cang rằng: nếu
dựa vào sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta thì tức đã hành tà đạo, khó mà thấy được Như Lai.
Có phải Phạm Duy đã đi theo dòng tu không vụ hình thức đó mà vào Thiền khi dùng Tình để đến
gần với Ðạo như người ta dùng ghe để vượt biên không ? Ðiều đó chỉ có Phạm Duy trả lời được.
Ðạt được lẽ sắc không của đời, của tình nhưng Phạm Duy hình như chưa dứt được tình, chưa lắng
được tâm. Cho nên lời tình trong Thiền Ca quá buồn, một nỗi buồn phảng phất nhưng sâu đậm,
man mác nhưng đau nhức.
Phạm Duy đã đạt đến mức thượng thừa khi hát những cuộc tình đổ nát đau thương không trọn vẹn.
Nghìn Trùng Xa Cách, Nước Mắt Mùa Thu, Anh Yêu Em Vào Cõi Chết v.v... Những nỗi đau đó
rất sắc, rất nhọn, như mũi kim xuyên thẳng vào tim óc người nghe chứ không tản mạn rã rời như lời
tình của Thiền Ca. Lời tình của Thiền Ca làm cho người nghe đau thấu xương tủy nhưng không để
lại một vết bầm nào trên da thịt. Ðau nhừ, đau ê ẩm, đau khắp nơi nhưng không vết bầm, vết máu.
Phải chăng vì Phạm Duy chưa muốn thực sự nhìn Tình qua con mắt Ðạo như David của Do Thái
trong Thi Thiên, như Tô Man Sự của Trung Hoa thời Cách mạng Tân Hợi ?
Nhạc Thiền Ca sáng trong và thanh thoát nhưng lời Thiền Ca lại vụn vỡ não nuột. Không hiểu sao
tôi lại cảm như vậy, một cảm nghĩ mà tôi đã không có khi nghe Moon-stone của James McCarty và
Luis Cennamo hay Zen của Terry Oldgiels. Có phải vì Phạm Duy chịu quay về với đạo như ''hồn
bướm mơ tiên'' nhưng chưa chịu quay lưng với cuộc đời phù thế bầm dập? Có phải Phạm Duy
quay về để nghỉ mệt chứ chưa nghỉ chơi, chưa bỏ cuộc chơi ?
Phạm Duy hình như cũng gián tiếp xác nhận điều đó: Bây giờ đã trên 70 tuổi, tôi vẫn còn được
đứng chung với anh em trẻ hay già, làm cuộc chiến đấu cho nhân quyền, cho dân chủ, nghĩa là cho
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sự tự do của con người. (Người Việt, sđd). Nếu quả vậy thì âu cũng là nghiệp dĩ, và với tôi, đó là
điều mừng cho làng nhạc Việt lưu vong.
Mười bẩy năm rồi, niềm đau về quê hương vẫn còn sường sượng, chưa chín; niềm hi vọng về dân
tộc vẫn chưa đơm hoa kết nụ. Họa hoằn mới có được vài hạt minh châu trong vụn cát bồi, ít nữa là
trong làng nhạc. Ngoài ra thường chỉ là những niềm đau suông, những hi vọng hờ, những phẫn hận
vờ vịt, những hoài bão giú khí đá diễn đạt bằng ngôn từ ba rọi lừng khừng, chuyên chở bằng những
âm ba giả cầy lai căng của những kẻ chủ bại từ trong xương tủy, những kẻ đã quên dòng giống còn
nhanh hơn người bản xứ quên được lý do tại sao họ có mặt ở đây. Phạm Duy đã cố vươn lên khỏi
tình huống đó bằng Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ, bằng Con Ðường Cái Quan, như một ánh đèn
trong đêm đen, như một vì sao lúc trời hừng sáng. Thiền Ca là một cố gắng khác của Phạm Duy
trong loại nầy.
Thành công của Thiền Ca, phần khác cũng nhờ tiếng hát Thái Hiền. Có những tiếng hát tôi chỉ
muốn nghe một lần, bởi sợ nghe lần nữa thì bớt say mê, không còn ý vị ban đầu như nỗi lo xa của
Hàn Mặc Tử. Lần đầu tôi nghe Thái Hiền là từ hơn hai mươi năm trước qua Tuổi Thần Tiên. Hôm
nay tôi lại nghe Thái Hiền hát Thiền Ca. May mắn, khuôn thiêng vẫn còn chiều tôi, cái ý vị ban đầu
trong tiếng hát vẫn còn. Thái Hiền không hát, Thái Hiền chỉ nhập thân với lời ca ý nhạc, vẹn toàn
như một nhạc sĩ thiên tài nhập thân với cây đàn, một vũ nữ xuất chúng nhập thân với điệu múa. Nét
thanh thót của Thiền Ca không có Thái Hiền thì người nghe khó mà được thưởng thức trọn vẹn.
Cảm nghĩ của tôi về tiếng hát Thái Hiền ở đây, khác hẳn cảm nghĩ của tôi khi nghe Về Miền Trung,
Bến Xuân, Nghìn Trùng Xa Cách, Con Ðường Cái Quan... Ai hát cũng được, hát lúc nào cũng
được, miễn sao còn nhạc, còn lời. Như một người rưng rưng nghe bản quốc ca khi xa quê đã dài
ngày. Bởi những bản nhạc đó đã hòa vào máu huyết thịt xương tôi tự bao giờ không rõ nữa. Tôi chỉ
mong, ngày nào đây, Thiền Ca hôm nay - hay những bài nhạc mới khác của Phạm Duy, cũng sẽ
cho tôi và những thế hệ sau tôi cái cảm nghĩ đó, cái ước ao cấp thiết đó.
Hoàng Nguyên Nhuận
Tập San PHẬT GIÁO VIỆT NAM, XUÂN 1993

Trở Về Thiền Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Ðông Duy

Phạm Duy
Gã Hề Trên Sân Khấu Dương Gian
(Báo Tình Thương News)

Lời Tòa Soạn.- Bài viết dưới đây của Ký Giả Ðông Duy. Dĩ nhiên, Ông có cái nhìn của Ông về
Phạm Duy ở một góc cạnh: ''Gã Hề Trên Sân Khấu Nhân Gian''. Hề kiểu như Charlie Chaplin. Một
triết lý sống; thoải mái với chính mình, không những làm cho người khác cười, mà còn làm cho
người ta khóc, người ta suy nghĩ... và Phạm Duy không để trống một giây khoảng nào trong cuộc
đời của chính Ông và ảnh hưởng vào đối tượng. Nhất là về mặt nghệ thuật, Ông luôn ở trên cuộc
đua, vừa là khán giả vừa là người tham dự. Ðó là một sự lạ lùng rất bình thường... Mời bạn đọc
theo dõi bài viết của Ðông Duy được đăng hai kỳ trên TÌNH THƯƠNG NEWS.

Phải chăng, ở lúc tóc đã nõn nà như một màu mây trắng trên đỉnh Tuyết sơn, lúc mà NGƯỜI TÌNH
GIÀ TRÊN ÐẦU NON, với tay đã gần đụng tới đỉnh trời, Phạm Duy mới thấy được nẻo vô thiền qua
những ca khúc mới nhất của ông: MƯỜI BÀI THIỀN CA (HÁT TRÊN ÐƯỜNG VỀ). Ở cái tuổi ngoài
70, với 10 bài thiền ca, người nghe và người đọc có cảm giác Phạm Duy đã bắt đầu nôn nóng
muốn chất thật vội và thật nhiều lên chuyến xe đã chở ông một đời rong chơi trong âm nhạc và tình
ái.
Nói một cách khác, từ Kháng Chiến Ca, Tình Ca, Ðạo Ca, Tục Ca, Vỉa Hè Ca... Phạm Duy, gã lãng
tử lang thang trong vườn địa đàng bắt đầu khởi sự việc kết toán, chiêm nghiệm lại đời mình với
NGƯỜI TÌNH GIÀ TRÊN ÐẦU NON.
Chuyến viễn du trong cõi nhân gian, nhìn lại, tưởng phù du như chu kỳ một đời người, nhưng đối
với một đời như Phạm Duy, những hành trang, những dấu tích sao mà ngổn ngang quá đỗi. Kể sao
hết đôi ba lần gian dối, kể sao hết những thú đau thương, những ngàn trùng xa cách, những xuân
thì, những sông lô chôn xác quân thù...
Dầu vậy cũng đã đến lúc phải gói ghém lại tất cả để trả hết cho người, cho đời, để có thể đường ta
đi trời đất yên vui, để thong dong giữa chợ mà lòng không mảy may vướng bận, có đó mà không
đó, vì cái có có thể không có, cái không mà lại là có... Phải chăng đó là lý do của thiền ca ?
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Và như chính Phạm Duy xác nhận: Thiền Ca là những Ca Khúc Trên Ðường Về? Nếu có ai hỏi về
đâu, và nếu đã nghe Thiền Ca thì có thể thấy câu trả lời bày tỏ lời ước nguyện của Phạm Duy, đó
là: ''Về nơi không có khởi đầu để bắt lại từ đầu, bắt đầu mãi mãi vì chưa tròn nhân quả tái sinh còn
nhiều...''
THIỀN CA SỐ 1 (tựa đề KHÔNG) là sự chiếu rọi, sự quán tưởng của Phạm Duy, về quãng không,
chân không. Cái không được nói đến trong Thiền Ca không phải là cái không tự bản thể mà chỉ là
sự đối chiếu, sự cật vấn của trí vào khoảng không bên ngoài ta. Cái KHÔNG này không được
chiêm nghiệm qua nhãn quan Thiền mà lại rất gần với cái không trong nhãn giới khoa học. Ðó là
khoảng không làm cái nôi, làm sân khấu cho mọi hiện tượng. Không gian của THIỀN CA SỐ 1
chính là không gian của một khán giả đang theo dõi say mê vở tuồng trên sân khấu:
Thinh không trống trải mênh mông
Rộng rãi vô cùng
Cao thấp vô lường...
Ðoạn 2 của THIỀN CA SỐ 1 như sự thức tỉnh của tiếng nổ lớn (BIG BANG) tưng bừng mở ra cả
một vũ trụ mới với sự khai trương của không gian và thời gian trong cái sát na đầu tiên của mọi thứ.
Ðó cũng là phút giây chia lìa của TÂM để thành TRÍ:
À a a bỗng rộn rã tưng bừng
Nhất nhất trùng trùng
Nhưng vẫn là không...
THIỀN CA 2 mang một cái tên rất thiền : VõNG, và nó càng mang vẻ thiền hơn khi được nhà Phật
học Thi Vũ mô tả là chiếc võng mắc giữa hai đầu sinh tử. Nói như vậy kể cũng đúng vì giữa lúc đu
đưa mê mộng thì hai đầu võng chẳng biết đầu nào đầu sinh, đầu nào đầu tử nhưng nếu một đầu
bỗng nhiên sút dây, vứt ông Phạm Duy 75 tuổi đầu già xuống đất thì tử là cái chắc. Tuy nhiên,
THIỀN CA SỐ 2 có thể chỉ là một phút khai ngộ bất chợt thường vẫn đến với chúng ta, thiền sư hay
không thiền sư, nhạc sĩ hay bác nông phu.
Có người sung sướng kêu lên nhưng cũng có người chỉ âm thầm trong cơn hạnh phúc mong manh
của giác ngộ đột khởi. Giác ngộ về cái lý của đời sống trong đó cái Ta tan trong cái ngoài ta. Tất cả
chúng ta đều có một vài lần được chứng nghiệm về sự giác ngộ này. Có thể trong nháy mắt, có thể
lâu hơn một chút. Có thể trong một cơn sợ hãi cùng cực, trong nỗi thất vọng sâu hơn vực thẳm,
trong niềm hoan lạc đạt tới tột cùng. Giữa lúc đó chợt thấy lòng nhẹ tênh, lòng buông dây cương để
đời sống nổi trôi bấp bênh, giây phút đó ngôn ngữ thế gian gọi là : thời gian như ngừng lại, biết
mình vui đó, buồn đó nhưng nỗi vui, nỗi buồn dửng dưng như bóng in trên mặt nước hồ của tâm
thân an tọa. Như đàn ngỗng trời, vừa mới bay qua, bóng in trên mặt nước hồ yên tĩnh, ngỗng
chẳng làm phiền, chẳng kinh động mặt nước mà hồ cũng chẳng bịn rịn đường bay của ngỗng trời,
tất cả chỉ là những hiện tượng trong lòng.
Những hiện tượng khác biệt giữa thế nhân và những người có tu tập để đạt một thiền quán cao là ở
mức độ, hoặc sự trường cửu của sự giác ngộ này. Ðối với những thiền sư thực sự đã đạt ngộ thì
nó là thế đó, nó hiển nhiên và đơn giản quá mức, đâu còn gì để nói, để nghĩ bàn. Khi ta đã là sóng
thì sóng đâu còn là sóng nữa: Ðó phải chăng là cái mà Phật Giáo gọi là sự liễu đoạn sinh tử. Không
phải là ra ngoài vòng sinh tử mà trở thành chính sự sinh tử, vì ta nằm im một chỗ, nằm im ngay
chính trong bản thể của sinh tử để thấy chỉ là một, chỉ có một.
THIỀN CA SỐ 3 là một vườn hồng gai đâm tứ tung, có chút ái tình tan vỡ, có khóc lóc... Nghe gần
hết bản nhạc vẫn chưa thấy thiền khỉ khô gì cả. Chỉ đến những câu cuối người ta mới thấy được
điều Phạm Duy muốn nói:
Một cuộc đời
Một cuộc đời
Một cuộc đời
Ừ... chỉ cần thế thôi !
Những bài ca mang tựa đề THIỀN CA nhưng Thiền để làm gì? Phải chăng Thiền là đi tu cầu
phước, để tham lam hơn mà không bị trừng phạt, để thu tất cả vào mình hoặc để trở thành cái
không tuyệt đối. Thế nhân khi nghĩ về Thiền hoặc hành Thiền thường ngơ ngác trong một bể ngôn
từ hoặc rơi vào một trong hai thái cực trên.
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Thiền có nói đến những cảnh giới giác ngộ viên mãn như một phần thưởng đầy hấp dẫn nhưng
chẳng ai tả được cái cảnh giới đó như thế nào. Kinh Viên Giác thì lại nói : lấy cái tâm suy tưởng mà
đo lường cảnh giới giác ngộ viên mãn của như lai cũng như đem lửa đom đóm mà đốt núi Tu Di, rốt
cuộc chẳng bao giờ được, mà nếu không suy tưởng thì còn gọi là sự sống hay không?
Tóm lại những kẻ tập thiền cứ lồng lộng như vậy giữa cái có và cái không, cái chấp và không chấp,
cái ta và cái chẳng là ta, giữa thực tế hiện hữu rất phi lý mà chẳng phi lý chút nào, vì anh nào cũng
bám chặt lấy đời sống. Cuộc vùng vẫy mệt nhọc và tuyệt vọng. Lúc thì phải diệt dục, lúc thì bảo
rằng vô dục là ma quỷ, lúc tưởng là đã ngộ lại có lúc chẳng ngộ gì cả.
Thế nhưng, cứ vật vã đi, biết đâu, vào một lúc giữa cơn bão tố đảo điên mọi chuyện bỗng lặng
thinh, trong sáng lạ thường, như rơi vào giữa trung tâm của CON MẮT BÃO, hiện hữu hiển hiện
nguyên hình với bản thể trong sáng nhất không còn hồ nghi gì nữa. Không cần giải thích, tìm hiểu,
đọc kinh, đọc sách vì nó là... cuộc đời... một cuộc đời... và chỉ cần thế thôi.
Tại sao, đừng hỏi, vì là thế đó, vì đời sống, chừng nào còn thở thì vẫn trọn vẹn thế đó, cũng sẽ
không dừng lại ở một trạng thái nào, nó tiếp tục biến diễn trong Không-Thời-Gian. Chuyến viễn du
đã khởi đi và còn tiếp tục mãi.
Phạm Duy có thể cảm nhận một điều gì đó khi viết THIỀN CA SỐ 4 tựa đề KHÔNG TÊN nhưng sự
chuyển nhượng những nhận thức này qua nhạc hoặc lời lại là chuyện khác. Tôi đã nghe ca khúc
này nhiều lần, ngay cả nhẩm hát theo nhưng lạ thay nó không hề gợi lên trong tôi một ấn tượng
nào, chỉ thấy một tình cảm nhẹ, êm êm rất quen thuộc như đã bắt gặp bài hát này trong hơi hướng
dân ca của Phạm Duy.
Không bắt được ý của Phạm Duy nhưng biết đâu đó chẳng là dụng tâm của tác giả như cái tên gọi
KHÔNG TÊN của nó. Thực vậy, trong đời sống của chúng ta, thiếu gì những giây phút chẳng biết
phải tả làm sao, nói gì đặt cho nó một tên gọi.
Những nét mở đầu của THIỀN CA SỐ 5 khá khó hiểu cả phần lời cũng như phần nhạc. Có những
tiếng vút như cây roi, quất trong gió nổi bật lên trên cái nền kéo dài liên tục của một thứ âm thanh
như tiếng gió lùa của đàn phong cầm hoặc đàn Orgue thường vẫn nghe trong Giáo đường. Âm
thanh nền này khởi đi rất nhẹ như từ một chấm nhỏ trong thinh không, tỏa rộng ra mãi như ba động
của những làn sóng từ trường hoặc sự chuyển hóa từ vật chất hình thành bốn lực chính yếu của vũ
trụ là CƯƠNG LỰC (strong force), NHU LỰC (weak force), ÐIỆN TỪ LỰC (magnetic force) và
TRỌNG LỰC (gravity). Ðồng thời những tiếng vút mường tượng như những thiên thể vừa thành
hình bay vun vút rời xa nhau rồi mất hút trong tăm tối của vũ trụ. Ông Phạm Duy gọi đó là những
tiếng roi quất vào thân xác! Ðó là cách giải thích của ông ấy. Người nghe muốn cảm nhận ra sao là
chuyện của người ta. Thiền Ca mà. Nghe một câu nhạc, một tiếng lá rơi, mỗi người mỗi lúc, đều có
thể khởi lên những niệm khác nhau, ai cấm được.
Những thiên thể mất hút trong không gian và những nốt nhạc đầu tiên của mùa xuân hiện hữu ùa
lên như những quang tử thành hình, ánh sáng bắt đầu chiếu rọi trong đêm tối, mang sinh tính đầm
ấm chan hòa khi cái TRÍ bắt đầu nhận biết rõ hơn về hiện hữu của không gian và những cá thể.
Nhận thức về cái NGÃ là một nỗi vui mừng đầy sinh khí nhưng đồng thời cũng là sự nhận thức về
những giả trá, ảo tưởng, xa lìa nguồn gốc. Như Adam ăn trái cấm và bắt đầu có cái TÂM phân biệt
Thiện Ác, có không, mất còn, tách rời giữa con người và Thượng Ðế. Kể từ đó, thời gian bắt đầu có
một chiều định mạng từ dĩ vãng tới hiện tại và tương lai như chiều của sinh tử.
Bội bạc, dối trá cả rồi
Người người người hung dữ, trừ tôi
Hận thù, giết chóc bời bời
Rồi người chết hết, còn tôi...
Cái NGÃ từ buổi giã từ cõi TÂM đã nhiễm vòng sinh tử, vùng vẫy trong tuyệt vọng để thu tóm toàn
thể vũ trụ vào mình để cuối cùng chỉ còn ta. Trong trận giác đấu này, cái tôi, cái ta không ngừng hy
vọng chiếm ngôi vị độc tôn, duy nhất và hằng cửu, bất hoại. Càng vùng vẫy thì cái thòng lọng sinh
tử càng siết chặt hơn. Càng nghĩ mình to lớn, cái NGÃ càng thấy sự bất lực của mình. Như ngọn
nước thủy triều chậm rãi và lỳ lợm tràn lên bờ cát. Ở cuối đời, Phạm Duy xin được quy hàng cõi
TÂM an nhiên và độ lượng bao trùm tất cả. Là tôi, là em, là mùa xuân con bướm hút nhụy xuân
tình, là niềm vui phơi phới, là những lá vàng phủ ngập lối đi, là hy vọng, là tuyệt vọng, là tiếng kêu
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rít thảng thốt niềm hoan lạc của hai con chim đuổi nhau trên cành, con cá vờn nhau dưới biển sâu,
là phấn bướm đa tình tìm vào noãn sào của nhụy hoa cái và là những ý xuân nồng trang giấy xuân
thư, là vậy thì như vậy đó... Ainsi soit-il ! Amen ! Và là tiếng UM huyền bí của Mật Tông.
Ý nhạc trong THIỀN CA SỐ 6 là quang cảnh của buổi hồng hoang rồi bỗng như đến từ một giấc mơ
bỗng có loài người và cây cỏ. Ý nhạc tạo một vẻ hoang sơ rộng rãi nhưng đầm ấm và êm đềm của
sự sống tỏa ra từ sự hiện diện của loài người. Cái loài người này được hiểu lầm là giống hệt ông
Phạm Duy biết say mê đắm đuối viết nhạc tình trên những trang giấy xuân thu. Thực ra cái gọi là
loài người trong Thiền Ca 6 rất khó có thể định nghĩa và cũng không bỗng nhiên bật lên thành hiện
hữu như sự khởi đầu của vũ trụ sau tiếng nổ BIG BANG.
Vấn đề đặt ra là làm sao định nghĩa được thế nào là sự sống và từ mức độ nào thì sự sống đó đáng
gọi là loài người -- Nhạc Phạm Duy : có loài người và cây cỏ. Nếu con người tiến từ con dun rồi
thành ông tổ HOMO HABILIS thì cái con người qua hình ảnh hiện nay cũng sẽ không dừng lại một
chỗ. Sự biến đổi không xảy ra trong một ngày mà là một sự tiệm tiến với tất cả sự lỳ lợm của thời
gian. Thử hỏi thêm hai triệu năm nữa thì hình ảnh con người sẽ như thế nào? Một tỷ năm trước có
gì không? Một tỷ năm sau còn có gì không? (thơ Nguyễn Nhiêm). Cứ tưởng tượng sơ thôi cũng đủ
kinh hãi rồi. Cặp giò ít hoạt động sẽ nhỏ dần lại, ở trong nhà, quần áo che thân, sẽ khiến lông tóc ít
dần đi, sẽ không còn những mái tóc dạ hương, những lông mày lá liễu. Cái đầu ngày một to ra, và
những bắp thịt yếu đuối sẽ không đỡ nổi thân mình nữa... đấy là chưa kể 1001 biến thái di truyền.
Một hình ảnh như vậy có còn là con người hay không nếu so sánh hình ảnh con người là như
chúng ta hiện nay. Vậy thì cái gọi là : có loài người và cỏ cây nên hiểu là có TA và cây cỏ. TA đây là
cái NGÃ của sự sống.
THIỀN CA SỐ 7 là huấn đạo của ông nhạc sĩ Phạm Duy về một cái nhìn nhất nguyên của sự việc.
Muốn có được cái nhìn nhất nguyên này thì trước hết phải hiểu được cái ảnh hiện, lưỡng diện của
mọi sự việc, mọi hiện tượng. Nếu không có gian dối thì không có thật thà, nếu không có tội lỗi thì
không có thánh thiện, không bại thì không có thắng. Quán tưởng được như thế thì sẽ hiểu được cái
lẽ không đầu không cuối. Tận cùng của sự quán tưởng này sẽ bước vào cõi vô thỉ, vô chung, ở chỗ
mà KHÔNG GIAN ÐỤNG THỜI GIAN, và cũng là lúc mà thời gian mất đi cái chiếu từ quá khứ tới
hiện tại tương lai, để thành: từ đầu từ cuối.
Bảo rằng THIỀN CA SỐ 8 là bước vào vô niệm như nhà học Thi Vũ thì có lẽ hơi ép nhau. Phải
chăng Thiền Ca này chỉ là một kinh nghiệm hành thiền cứng nhắc đầy những quy ước, những nhân
danh GIẢ TRÁ, tự bản chất KHÔNG THỂ HIỆN được con người Phạm Duy vốn tội lỗi hồn nhiên tốt
lành khơi khơi. Những tiêu chuẩn được nói đến trong THIỀN CA SỐ 8 có thể chấp nhận được nếu
nó được phát biểu trong bài giảng của một Thầy Tu nhưng nếu dụng nó trong ý hướng hành thiền
thì toàn là những ý nghĩa làm bấn động cõi TÂM hoặc chỉ là một mớ những ngôn từ trống rỗng vô ý
nghĩa.
Biết thế nào là ăn cho vừa hoặc chơi cho thật hoặc sống cho thẳng. THIỀN CA SỐ 8 bảo rằng phải
nhớ ơn quên thù. Ðiều này thì sách luân lý nào mà chả nói nhưng nhớ tình này quên tình khác thì
sách không có dạy.
THIỀN CA SỐ 9 mở đầu lõng bõng như tiếng trống cơm trong những đám rước hoặc đám múa lân
ở nhà quê tiếp theo là những âm thanh vần vũ có vẻ đằng vân giá vũ như nhạc đệm trong phim Tề
Thiên Ðại Thánh, hoặc như nhạc chầu văn của mấy bà lên đồng. Nhạc đệm không tạo được cho
người nghe cái cảm giác thanh tịnh, hoan lạc hoặc thần tiên theo những quy ước thông thường nói
về thiên đàng. Có thể đây là một dụng tâm của tác giả vì trong phần lời ca rõ ràng như ông muốn
trần tục hóa cái ý niệm thiên đường.
Vượt chín từng mây tới thiên đường này
Tìm em chín nắng và chín mưa bay.
Thấy em khỏa thân đứng bên Ngọc Hoàng...
Vượt chín từng hoặc chín nắng, chín mưa bay thì có thể hiểu được là ông muốn ám chỉ chữ cửu
trùng (9 tầng) và những khó khăn mưa nắng khi con người ước vọng đạt được tới cõi trời của
Thượng Ðế nhưng: thấy em khỏa thân đứng bên Ngọc Hoàng thì có vẻ quá đột ngột đối với thính
giả bình thường.
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Thật ra nhân cách hóa Thượng Ðế trong hình ảnh một người đàn ông không có gì mới lạ. Nó được
nói nhiều trong Ấn Ðộ Giáo, trong đó Thượng Ðế không những là một người đàn ông mà còn là một
người rất hay đùa nghịch, nhất là với phụ nữ. Câu chuyện kể tuy mang những nét phàm tục nhưng
nội dung mang những ý nghĩ triết lý trong sáng và thánh thiện.
Hình ảnh của Thượng Ðế trong Ấn Ðộ Giáo được thể hiện dưới dạng rất con người của Ðấng
Krishna. Ðấng Krishna này là sự nhập thể xác thân của Thượng Ðế cho nên cũng tinh nghịch và dí
dỏm không khác gì loài người, chỉ khác ông là Ngọc Hoàng nên thành tích hơn người thường rất
nhiều. Những cổ họa của Ấn Ðộ còn lưu truyền, có những bức tranh kể sự tích của Ðức Krishna, thí
dụ chuyện Ðức Krishna trong một đêm có thể ân ái với 16 ngàn thôn nữ trong vùng thung lũng
Vrindavana. Người ta giải thích rằng đây chỉ là một cách bình dân hóa sự diễn tả về sức mạnh và
tình yêu vô biên của Thượng Ðế với loài người. Thực vậy, còn gì mãnh liệt và trọn vẹn hơn khi nói
về tình yêu nếu không là sự hòa nhịp trọn vẹn của xác thịt bởi ở đáy cùng đó chính là thể hiện cái
đạo ÂM DƯƠNG vận hành toàn bộ vũ trụ, đó cũng là biểu tượng sự huy hoàng cái khởi đầu nhất
nguyên, là sự thông công với Thượng Ðế.
Quan điểm đạo đức này biểu lộ đầy dẫy trong nghệ thuật và triết lý thần học Ấn Ðộ theo đó, không
hề có sự phân biệt giữa thiêng liêng và phàm tục. Ðứng trước một số đền đài Ấn Ðộ như đền
Kunarak (thế kỷ 11) hoặc đền Khajuraho (thế kỷ 1) con người thời đại này, với cái TÂM PHÂN BIỆT
sẽ không khỏi kinh hoàng trước những bức tường được dựng lên bởi những nhà tu khổ hạnh, với
mục đích vinh danh Thượng Ðế nhưng lại tràn ngập hình ảnh những tư thế làm tình, đủ kiểu, kể cả
những kiểu cọ mà óc con người khó có thể tưởng tượng ra được.
Tương tự, nghe Thiền Ca của Phạm Duy, những ai còn cái TÂM PHÂN BIỆT hẳn sẽ không khỏi
nhíu mày khi ông viết :
Thấy em khỏa thân đứng bên Ngọc Hoàng.
Trong Kinh Thánh, cũng có những đoạn như : Hãy để người hôn tôi bằng chính đôi môi của người !
Và thần tượng của các nàng trả lời : Lỗ rốn của nàng như những ly rượu tròn, bụng nàng như một
đống lúa vàng, đôi nhũ hoa của nàng như hai con nai tơ sinh đôi... Thiên Chúa Giáo cũng thường
đề cập tới những bà sơ như là vợ của đấng Christ.
Những lời giải thích có thể khác nhau tùy theo là giải thích cho quảng đại quần chúng hoặc giải
thích cho những người đã có một trình độ tu tập như thấy trong Kinh Vệ Ðà : Tình dục là một kinh
nghiệm về bản thể duy nhất của hiện hữu... Khi ôm người yêu dấu trong tay, người ta quên hết toàn
bộ cuộc đời này. Tất cả đều gói vào bên trong; đó là lúc ta ôm Thượng Ðế trong lòng. Ta ôm em và
mất em vì ta là em, em cũng là ta, là xuân con bướm hút nhụy xuân tình, là cuộc sống tràn đầy tự
tại, là sự vượt lên trên mỗi ảo giác của khổ đau và hạnh phúc.
Ðạt tới trạng thái tâm linh này thì một sát-na của đời sống sẽ thành thiên thu, là chấm dứt cái chiều
của thời gian khiến quá khứ vị lai thành đồng nhất thể, chỉ còn : một cuộc đời, ừ chỉ cần thế thôi.
Ðó là trạng thái của NIẾT BÀN, Niết Bàn ngay trong ta, trong cuộc sống tại thế. Quan điểm triết lý
này cũng thể hiện đầy dẫy qua nghệ thuật Ấn Ðộ trong đó người ta không theo đuổi mù quáng hạnh
phúc dục lạc mà cũng không đánh mất mình trong những huyễn mộng tinh thần vì:
Tìm em cao thấp chỉ là ảo mộng
Thôi ở lưng chừng nhớ nhau mà sống.
SỐNG, đời sống là thế đó, bất khả phân vật chất hoặc tinh thần, người không thể bị mê hoặc bởi
cuộc đời mà cũng không từ bỏ cuộc đời. Chúng ta có mặt trong cuộc đời là thế đó, với một nụ cười
nhỏ nhẹ, hồn nhiên của tình yêu, của chính đời sống như nụ cười của Ca Diếp. Cuộc chiến đấu
giữa tâm và trí đã chấm dứt, như viên đạn đồng đen... đã khô vết máu qua miền chiến tranh, tròn
trịa, như dòng hiện tượng của đời sống vẫn nổi trôi. Bởi vốn chập chùng duyên khởi, làm sao có thể
phân tích và tìm hiểu hết những nguyên do của mọi hiện tượng khi hiện hữu nằm trong chính dòng
hiện tượng đó. Cách tốt nhất là hãy thả mình trôi theo dòng hiện tượng này thì sẽ tự thấy cái sứ
mạng của đời sống mỗi con người. Mỗi hiện tượng đều mang một sứ mạng đó là sự thể hiện, sự
biểu lộ của dòng ÐẠO LỚN, vì như Lão Tử nói: Ðạo là không nhưng ta không thể tách rời đạo khỏi
bất cứ chuyện gì.
Ðó là bản thể và cũng là cái lý đương nhiên của vạn vật, của đời sống, của bốn mùa luân chuyển,
sao rụng trên trời, chim xà xuống bắt cá, thợ săn dương súng bắn chim, hoặc như viên đạn đồng
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đen xé tan thân xác một con người, vẫn tròn trịa vì đó cũng là đạo: Ðạo vô hình, vô ảnh, vượt lên
trên mọi hiện tượng. Ði kiếm lẽ đạo cũng như mắt mình nhìn chính mắt mình vậy...

Gã Hề Trên Sân Khấu NhânGian

Tôi không dám động tâm gọi Phạm Duy là một Bồ Tát vì thực tình không thể mường tượng một Bồ
Tát như thế nào, ngoài cái định nghĩa Bồ Tát là những Phật tự nguyện ở lại cõi trần để độ chúng
sanh. Lại nữa theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ thì: Nếu hiện đời Bồ Tát hóa thân để giáo hóa
chúng sanh thì khi người ta phát giác ngài là Bồ Tát, đó là lúc ngài đã cuốn gói dông mất.
Trong non một thế kỷ qua, tất cả chúng ta, dù yêu hoặc ghét đều đã không ít thì nhiều gian díu với
Phạm Duy qua dòng nhạc của ông, do đó cũng chưa muốn ông vội cuốn gói dông mất. Vì cái anh
già đầu bạc Lão Ngoan Ðồng này vẫn còn có khả năng làm chua cay mặn ngọt, làm phiền nhiễu
cuộc đời này không ít với những đôi ba lần gian dối hoặc bẩy mươi tuổi người yêu cũng vậy thôi.
Người ta thường gọi cuộc đời là TRÒ ÐỜI hẳn ý muốn nói cuộc hiện hữu trên dương gian này như
một sân khấu. Nếu như có một thần thông khiến ta tách khỏi cái cảnh giới hiện hữu, để nhìn từ bên
ngoài vũ trụ ta đang sống, thì tất nhiên sẽ thấy toàn bộ cái sân khấu nhân sinh này cũng chỉ là một
diễn viên thủ một vai nhỏ bé trong một vở tuồng lớn hơn của một vũ trụ khác với đầy đủ hỉ - nộ - ái ố - dục - lạc - sầu - bi.
Trên sân khấu nhân sinh có đủ các vai thể hiện mọi nẻo đời. Có những vua chúa, mỹ nhân, anh
hùng liệt nữ nhưng hẳn không thể thiếu vai Hề vì Hề thể hiện con người (viết hoa) trong cái định
nghĩa trọn vẹn nhất của nó. Phải chăng trong mỗi người chúng ta đều tiềm ẩn bóng dáng một anh
Hề di chuyển giữa hai đầu, những thái cực hạnh phúc hoặc khổ đau, đức hạnh và tội lỗi. Người ta
che đậy, dấu diếm những anh Hề cá thể này nhưng thực sự không ai có thể sống sót được khi tới
gần những cực của khổ đau hoặc hạnh phúc. Ðó là những phút mà anh Hề trong mỗi chúng ta xuất
hiện cười cợt, ghé vào tai nói nhỏ: cũng là diễu cả thôi, nhớ nhé, không tất cả là có tất cả đấy.
Tôi nghĩ đến Phạm Duy như một anh Hề nhiều hơn là một Bồ Tát. Giữa những đức hạnh hoặc tội
lỗi của riêng tư hoặc của chung thế gian, cho đến gần những chặng cuối của đời mình, người ta
luôn thấy Phạm Duy nhởn nhơ đùa dỡn như trẻ thơ, hưởng thụ tới những giọt chót của men đời,
lúc nào cũng cuống quít miệt mài, bối rối bồi hồi, trọn vẹn, không uổng phí một sát na nào trong
cuộc rong chơi qua trần thế. Nếu có thể đã có lúc ông vi phạm vào cái quy ước đạo đức của thế
gian thì đẩy tới tận cùng, ông vẫn là một người sống có đạo đức bởi chưng cái định nghĩa tối hậu
của đạo đức là sống theo một tiêu chuẩn lựa chọn.
Cả những nhân quả mà chúng ta tạo ra trong cõi nhân gian ảnh hiện này, tựu chung cũng là đạo
cả, cuối cùng cũng tan trong huyền ảo của thời gian, còn lại gì chăng là sự sáng tạo của mỗi cuộc
sống. Nhân sinh chỉ có ý nghĩa khi còn sáng tạo và Phạm Duy đã làm trọn vẹn nghĩa vụ này, từ
đầu, từ cuối, sáng tạo trong âm nhạc ta nghe và hát. Sáng tạo trong cõi đời riêng của ông, giữa một
mùa xuân ngạt ngào trang giấy xuân thư...
Ðông Duy 1993

Trở Về Thiền Ca

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Lê Hữu Khóa

Phạm Duy
Karma Imparfait et Renaissance Infinie
Littérature Vietnamienne - LA PART D'EXIL
Publications de L'Université de Provence, 1995

Pham Duy est incontestablement le musicien qui a le plus grand impact au Vietnam en ce XXè
siècle. En un demi-siècle de création, la poésie n'a jamais quitté sa musique. Sa contribution est
essentielle à plusieurs égards. Grâce à sa musique, plusieurs jeunes poètes de talent ont été
découverts. Sa création musicale participe réellement au développement de la prose vietnamienne.
L'évolution poétique, musicale récente de cet auteur en exil lui permet de franchir une autre étape :
la synthèse esthétique des savoirs du zen sur le fond des souffrances du peuple vietnamien.
L'introduction des dimensions philosophiques, métaphysiques du taoisme dans sa dernière création
suggère de près ou de loin la réconcialition entre les différentes rivalités idéologiques qui divisent
actuellement ses compatriotes. Et Pham Duy affirme à haute voix : ni économie, ni politique, seul
l'art peut sauver le peuple de l'aliénation.
CHANTS de PHAM DUY
(traduit par Lê Hữu Khoá)
LE HAMAC
Je me couche sur le hamac
Je suis dans le hamac
Le hamac me balance
Ah ! la vie de jouissance
Ah ! le paradis terrestre
Lieu de mort, lieu de vie, lieu d'amour, lieu de haine
Montagne d'attente, gouffre de songe, joie, souffrance
Je me couche, le hamac m'emmène, le hamac m'emporte
Je me couche suspendu, je me couche tranquille... immobile
LE CRÉPUSCULE
Le crépuscule se lève
Les hommes, les arbres... chantent
Je te cherche, je te rencontre
Je te tire au retour, je te tire au départ
Je te pousse au ciel, je t'enfonce dans l'enfer
Je t'enterre dans mon âme, je t'extrais de mon corps...
Le crépuscule se lève
Les hommes, les arbres... chantent
Je te cherche, je te rencontre
Je ne t'embrasse pas à temps, je te perds.
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SOURCE ET FRUIT
Ronde comme une balle en plomb noircie
dessus le sang séché, l'oubli efface les lieux de guerre
Ronde comme la terre paisible et calme
Toutes les espèces s'unissent, la vie est intacte
Rond comme le coeur de la jeunesse enfoui
Du coeur de cent ans, fin des dettes, fin des chances
Rondes comme les ailes d'anges qui s'épanouissent
Les ailes ne s'épuisent, le destin sans fin
Ronde comme une promesse d'un amour fidèle
Le karma n'arrive plus à se boucler, les renaissances seront multipliées.
Littérature Vietnamienne - LA PART D'EXIL
Publications de L'Université de Provence, 1995

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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7. Viết Về Trường Ca Hàn Mặc Tử
z

Thái Nam Trân : Phạm Duy và Trường Ca Hàn Mặc Tử

z

Trần Văn Ân : Phạm Duy và Trường Ca Hàn Mặc Tử

z

Nguyễn Xuân Quang : Người Thầy Thuốc Nghe Trường Ca Hàn Mặc Tử

z

Dao Kim : Giọt Mực Rụng Rời

z

LM Trần Cao Tường : Kinh Vật Lộn Và Phép Vượt

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

Thái Nam Trân

Phạm Duy và Trường Ca Hàn Mặc Tử
(Báo Nhân Quyền - Australia)

Với tuổi đời 75 và mái tóc bạc phơ, người nhạc sĩ lão thành Phạm Duy vẫn còn hăng say sáng tác,
đặc biệt là ông vẫn xông pha vào lãnh vực mới mẻ của âm nhạc như ông đã từng làm từ khi còn là
một chàng thanh niên trai trẻ tài hoa.
Hơn hai năm trước, nhạc sĩ Phạm Duy đã thực hiện chuyến Úc du để giới thiệu hai tác phẩm hoà
âm hợp tấu, một tâm huyết ông thai nghén trong suốt 17 năm trời: Con Ðường Cái Quan và Bầy
Chim Biệt Xứ hay Bầy Chim Hồi Xứ.
Lần này Phạm Duy tới Úc Châu để giới thiệu hai sáng tác mới nhất của ông: Nhạc Thoại Trường
Ca Hàn Mặc Tử và CD Rom Hành Trình Trên Ðất Mẹ. Phạm Duy sáng tác nhiều thể loại, đề mục
âm nhạc, từ nhạc Nhi Ðồng tới nhạc Dân Ca rồi Tình Ca, Tục Ca, Ngục Ca rồi Thiền Ca và bây giờ
là Nhạc Thoại Trường Ca. Có không ít bài thơ hay đã được phổ nhạc nhưng đây là lần đầu tiên
những bài thơ tiêu biểu của một nhà thơ đã được Phạm Duy phổ nhạc và được thực hiện thành đĩa
CD với gia đình của nhạc sĩ Phạm Duy. Lần này, Trường Ca Hàn Mặc Tử cũng là một sản phẩm
của gia đình, với Duy Cưòng hoà âm phối khí và với các giọng hát Duy Quang, Tuấn Ngọc, Thái
Hiền, Thái Thảo.
Từ Ngục Ca sang Thiền Ca là một chặng đường nhiều biến chuyển tâm tư, tinh thần của nhạc sĩ
lão thành Phạm Duy. Việt Nam có nhiều thi sĩ tài hoa tại sao Phạm Duy lại chọn thơ Hàn Mặc Tử để
mở hướng sáng tác Nhạc Thoại Trường Ca? Từ Thiền Ca, Phạm Duy đã vượt khỏi Tình Ca, thoát
khỏi Ngục Ca ba lên không gian, bắt gặp trời mây, trăng sao... và bắt gặp Hàn Mặc Tử.
Có thể nói Phạm Duy không đi tìm Hàn Mặc Tử mà ông chỉ bắt gặp Hàn Mặc Tử trên bước đường
ông đi. Phạm Duy đi đâu ? Ông đi tìm kiếm những hình ảnh, tâm tình của một quê hương Việt Nam
đã xa cách muôn trùng và ông bắt gặp Tình Quê của Hàn Mặc Tử:
Trước sân anh thơ thẩn
Ðăm đăm trông nhạn về
Mây chiều còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê
Gió chiều quên ngừng lại
Dòng nước luôn trôi đi
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Ngàn lau im tiếng nói
Lòng anh dường đê mê
Cách nhau xa nhau vạn dặm
Nhớ chi tới trăng thề
Dầu ao không lắng đợi
Dầu ai không lặng nghe
Tiếng buồn trong sương đục
Tiếng buồn trong lũy tre
Dưới trời Thu man mác
Bàng bạc khắp thôn quê
Dẫu ai bên bờ liễu
Dẫu ai dưới cành lê
Với ngày xanh hờ hững
Cố quên tình phu thê
Trong khi nhìn mây nước
Lòng Xuân cũng não nề...
Tâm trạng trong khi nhìn mây nước, lòng Xuân cũng não nề của Hàn Mặc Tử năm xưa phải chăng
cũng là tâm trạng của Phạm Duy hôm nay, tâm sự của rất nhiều người Việt Nam tị nạn lưu vong?
Năm xưa Bà Huyện Thanh Quan chỉ mới rời xa Hà Nội, chỉ mới tới Ðèo Ngang mà tâm sự đã mang
mang, đã khắc khoải mơ màng khi nghe chim quốc, chim gia kêu ở bên đường.
Hôm nay, xa cách muôn trùng đất nước đất nước thân yêu, nghe tiếng sáo trúc, sáo Mèo hoà tấu
với nhiều loại khí đặc thù Việt Nam của Duy Cường, giọng hát trầm nhẹ nhàng, truyền cảm của Duy
Quang diễn tả Tình Quê của Hàn Mặc Tử, ta không khỏi bâng khuâng, thao thức tâm tình.
Trước sân anh thơ thẩn, đăm đăm trông nhạn về, Phạm Duy bất chợt ngẩn ngơ khi nghe câu hỏi:
Sao anh không về chơi Thôn Vỹ của bài thơ Ðây Thôn Vỹ Dạ :
Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền...
Sao anh không về? Làm sao trả lời? Trả lời làm sao? Nhà văn Lệ Hằng bảo sẽ về. Nhất định về,
bây giờ chỉ là chưa về là nhiều nguyên cớ, vì lòng người còn những cách ngăn và nhiều phức tạp.
Phạm Duy đã có công phá vỡ những cách ngăn và những phức tạp đó bằng cách phổ nhạc bài thơ
Ðây Thôn Vỹ Dạ với giàn hoà âm đại hợp tấu với phối khí của Duy Cường, với tiếng hát lênh đênh
cao vút mà ngọt ngào chất ngất của Thái Hiền, Phạm Duy đã mang thôn Vỹ Dạ xa xôi muôn trùng
đến khắp mọi nơi, mọi miền, mọi chốn, mọi lòng.
Áo Lụa Hà Ðông và Nắng Saigon nhờ lời thơ của Nguyên Sa đã đi khắp muôn phương và khi thơ
đã thành nhạc thì giờ đây ở đâu cũng có áo lụa Hà Ðông và đâu cũng có nắng Saigon. Vỹ Dạ với
nắng hàng cau nắng mới lên và vườn ai mướt quá xanh như ngọc, với lá trúc che ngang mặt chữ
điền... đã theo dòng nhạc Phạm Duy đến đất Cali, Texas, Melbourne, Sydney v.v...
Thuyền ai neo bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Cái gì làm cho lời thơ trở nên kỳ lạ dù
chỉ là hình ảnh một con thuyền, một ánh trăng? Là cái tâm tình chứa đựng trong thuyền, trong trăng
và cả cái hình thức câu thơ nghi vấn một hình thức gần như chỉ có trong thơ Hàn Mặc Tử, có nhiều
trong Ðây Thôn Vỹ Dạ, gần như mỗi câu thơ đều là một câu hỏi, câu hỏi không có lời giải đáp, chỉ
có lời tâm tình đầy vơi. Thuyền ai đậu? Thuyền ai đậu bến? Thuyền ai đậu bến sông? Thuyền ai
đậu bến sông trăng đó? Có chở? Có chở trăng? Có chở trăng về? Có chở trăng về kịp? Có chở
trăng về kịp tối nay?
Chính cái thể loại và tâm tình của từng câu thơ, mỗi lời ngâm, tiếng hát Thái Hiền đều có thể làm ta
rung động, xót xa.
Mơ khách đường xa, khách đường xa
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Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
Mơ khách hay Khách mơ? Ðó là dụng ý của Hàn khi lập lại trong cùng một câu thơ ngắn ngủi hai
lần điệp khúc Khách đường xa, khách đường xa.
Khách đường xa của Hàn là ai? Là một cô gái mặt chữ điền, một người em Vỹ Dạ tên là Hoàng Thị
Kim Cúc, một người yêu ban đầu, một tình yêu đơn phương nhưng tha thiết chân thành chỉ là tình
tuyệt vọng! Tưởng cần nhắc lại trường hợp và đối tượng sáng tác của bài thơ Ðây Thôn Vỹ Dạ
chúng ta mới hiểu rõ ý tình của bài Ðây Thôn Vỹ Dạ và nhất là bốn câu thơ cuối.

Những Nàng Thơ trong đời Hàn Thi Sĩ

Người em Vỹ Dạ Hoàng Cúc thật ra không hề hay biết tình yêu thầm kín của Hàn Mặc Tử mãi nhiều
năm sau khi Hàn Mặc Tử mang bệnh sắp qua đời, người anh họ của Hoàng Cúc, một bạn thân của
Hàn mới cho Hoàng Cúc rõ và khuyên Hoàng Cúc nên gửi cho Hàn vài lời thăm hỏi bệnh tình, để
an ủi một tâm hồn vô cùng đau khổ.
Hoàng Cúc đã vâng lời người anh họ Hoàng Tùng Ngân gởi cho Hàn Mặc Tử một bức ảnh phong
cảnh nhỏ vừa bằng tấm carte visite. Trong ảnh có mây, có nước, có chiếc đò ngang với cô gái chèo
đò, có mấy khóm tre, có cả ánh trăng hay ánh mặt trời chiếu xuống nước. Hoàng Cúc chỉ viết vài lời
thăm hỏi sức khoẻ Hàn về phía sau tấm ảnh phong cảnh nói trên.
Từ bức hình phong cảnh của Hoàng Cúc tặng, Hàn Mặc Tử đã làm nên bài thơ Ðây Thôn Vỹ Dạ
gởi tặng lại Hoàng Cúc, kèm theo mấy hàng chữ nguyên văn như sau:
Túc hạ,
Có nhận được bức ảnh Bến Vỹ Dạ hừng đông (hay một đêm trăng?) với mấy hàng túc hạ gởi thăm.
Muôn vàn cảm tạ. Túc hạ còn nhớ đến người bạn năm nao, thế là phúc hậu lắm rồi và mong rằng
một mùa xuân nào đây gặp lại túc hạ mới phỉ tình cho. Thăm túc hạ bình an và vui vẻ. Ký tên Hàn
Mặc Tử.
Trong tranh không có tà áo hay bóng hình của khách đường xa nhưng Hàn, với tâm hồn thơ mộng
vẫn tin mong là có áo nàng bay nhưng chỉ vì áo trắng lại là trắng quá cho nên người nhìn không ra,
nhìn không thấy, chỉ là không thấy bằng mắt thịt tầm thưòng còn riêng con tim thi sĩ thì vẫn thấy áo
nàng. Và cả hình dáng nữa cũng là ở đây, chỉ vì sương khói tỏa mờ:
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
Bài thơ mở đầu bằng câu hỏi Sao anh không về chơi thôn Vĩ kết thúc bằng câu hỏi ngẩn ngơ, bi
thiết, ngậm ngùi: Ai biết tình ai có đậm đà? Một câu hỏi tự muôn đời, muôn nơi của muôn vạn con
người nơi chốn trần gian tình lụy khổ đau.
Tâm tình của nhân thế, muôn thuở, muôn nơi và tâm sự riêng tư của nhà thơ đau khổ Hàn Mặc Tử
kết quyện nhau đã tạo thành cái lôi cuốn quyến rũ người nghe thơ nhạc Ðây Thôn Vỹ Dạ.
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Bài thơ thứ ba của Hàn Mặc Tử được Phạm Duy phổ nhạc trong Trường Ca Hàn Mặc Tử là bài Ðà
Lạt Trăng Mờ trong tập thơ Ðau Thương, đoạn một nhan đề Hương Thơm đề tặng Quách Tấn, một
bạn thân của Hàn Mặc Tử.
Ðà Lạt là thành phố nghỉ mát đẹp nhất của Việt Nam với cao độ 1500 mét trên mặt biển, khí hậu
mát mẻ, phong cảnh hữu tình là nơi được Hàn Mặc Tử hết lòng yêu thích. Bài thơ có tựa đề Ðà Lạt
Trăng Mờ nhưng ta chỉ thấy trăng sao mà không thấy những nét đặc thù của Ðà Lạt cho nên những
ai đã từng qua Ðà Lạt, đã từng mến hay nhớ nhung Ðà Lạt có lẽ sẽ không tìm thấy những gì mình
mong muốn kiếm tìm, cũng có lẽ vì vậy mà bài thơ do ca sĩ Tuấn Ngọc trình bày đã không mấy lôi
cuốn người nghe. Hình ảnh dễ nhận ra nhất trong bài Ðà Lạt Trăng Mờ là hàng thông:
Hàng thông lấp loáng đứng trong im lìm
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm
Ngay cả hình ảnh của hàng thông cũng chỉ là lấp loáng và đứng trong im lìm chớ không là cây
thông đứng giữa trời mà reo của Nguyễn Công Trứ, ngay cành lá cũng như đã lặng chìm và tất cả
hàng thông, cành lá hay những gì gọi là cảnh vật của Ðà Lạt trăng mờ đều không phân biệt được là
hư hay thực.
Cũng chỉ vì hư thực làm sao phân biệt được cho nên tả cảnh Ðà Lạt mà không có Thác Cam Ly,
không có Hồ Than Thở mà chỉ có sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm. Hình ảnh của Ðà Lạt ảo mờ hư
thực, lặng im, còn âm thanh có lẽ chỉ mới một Hàn Mặc Tử mới tả âm thanh không tiếng động:
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Ðể nghe đáy nước, nước hồ reo
Ðể nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa yêu...
Trời đất đã lặng im mà Hàn Mặc Tử còn đòi ta cũng hãy lặng im nghe tiếng reo của nước đáy hồ,
tiếng run của tơ liễu và tiếng trời giải nghĩa yêu.
Trời đất, thiên nhiên muôn năm đã đươc con người chiêm ngưỡng, ca tụng, đã được bao nhiêu thi
sĩ, văn nhân mô tả nhưng có lẽ chỉ có Hàn Mặc Tử đã say sưa hoà nhập tâm hồn mình vào vạn vật,
thiên nhiên và đặc biệt là với trăng sao:
Cả trời say nhuộm một mầu trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe đụng chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng.
Mô tả tiếng động thì rất dễ, mô tả cái lặng thinh mới khó, nghe được âm thanh thì dễ, nghe được
cái im lìm không tiếng động của đất trời đòi hỏi một tâm hồn nghệ sĩ, thi nhân. Xưa Hàn Mặc Tử đã
nghe được tiếng im lìm của trời đất, trăng sao và nay Phạm Duy nghe được tiếng lòng của nhà thơ
Hàn Mặc Tử, đã phổ tiếng lòng của nhà thơ, tiếng thinh lặng của đất trời Ðà Lạt trăng mờ... thành
âm nhạc, thành tiếng đáy nước hồ reo, tiếng tơ liễu run trong gió, tiếng trời giải nghĩa yêu, tiếng vỡ
của sao băng. Dĩ nhiên là có người nghe được tiếng lặng im của đất trời, tiếng lòng Hàn Mặc Tử,
tiếng nhạc của Phạm Duy, nhưng có không nghe được hay không muốn nghe:
Ðang khi mầu nhiệm phủ ban đêm
Có thứ gì rơi giữa khoảng êm
Rơi tự thượng tầng không khí xuống
Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.
(HMT)
Phần II của Trường Ca Hàn Mặc Tử là : Trăng Sao gồm có ba bài thơ Trăng Sao Rớt Rụng, Hồn
Là Ai và Trút Linh Hồn. Ðây là một phần khác của cuộc đời Hàn Mặc Tử. Thất vọng trong tình yêu
nam nữ, Hàn Mặc Tử đã hướng vọng tình yêu của mình vào trăng sao, nhất là với trăng. Ðối với
Hàn thì trăng như một người thân, người tình. Trong những cơn hành hạ của chứng bịnh phong
cùi, nhà thơ đau khổ Hàn Mặc Tử đi tìm kiếm và bắt gặp linh hồn mình. Phải đọc những bài thơ,
nghe những bản nhạc trên đây, chúng ta mới cảm thông được hết cái khổ của một nhà thơ đau
khổ, đau khổ vì yêu, đau khổ vì tình, đau khổ vì bịnh, đau khổ vì đời.
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Máu đã khô rồi thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ
Từ nay trong gió, trong mây gió
Lời thảm thương rền mọi nẻo mơ
Ta còn yêu mến biết bao người
Vẻ đẹp xa hoa của một thời
Ðầy lệ đầy thương đầy tuyệt vọng
Ôi giờ hấp hối sắp chia phôi
Ta trút linh hồn giữa nơi đây
Gió sầu vô hạn nuối trong cây
Còn em sao chẳng hay gì cả
Xin để tang anh đến vạn ngày...
Phần III của Trường Ca Hàn Mặc Tử mang cái tên là Ave Maria gồm ba bài thơ Lạy Bà là Ðấng
Tinh Truyền Thánh Vẹn, Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Ga bri en, Phượng Trì ôi Phượng Trì.
Hàn Mặc Tử đã thất bại trong tình yêu, đã đầu hàng cơn bệnh dữ, nhưng sau cùng Hàn đã bước
lên cõi Trời cao của Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel, của Ðức Mẹ Maria, cõi vĩnh hằng, ân sủng. Ðể
diễn tả niềm tin, mơ ước của Hàn Mặc Tử vào Ðức Mẹ, Thiên Chúa, Sứ Thần... Phạm Duy đã dẫn
ta bằng dòng nhạc Thánh Ðường cao vút, ngân nga, rào rạt, xôn xao...
Maria, linh hồn tôi ớn lạnh
Rung như run thần tử thấy long nhan
Run như run hơi thở chạm trơ vàng
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.
Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel
Khi Người xuống truyền tin cho Thánh Nữ
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Người có nghe náo động cả muôn trời
Người có nghe xôn xao nghìn tinh tú
Ðể ca tụng bằng hoa hương sáng láng
Bằng tràng hạt bằng Sao Mai chiếu rạng
Một đêm Xuân là rất đỗi anh linh?
Chúng ta lại bắt gặp ở đây những câu hỏi trong thơ Hàn Mặc Tử và lần này không là những câu hỏi
cho những con người ở nơi chốn trần gian mà những câu hỏi cho những đấng thên thần. Hàn Mặc
Tử đã từ giã cõi đời, từ giã rất sớm, mới 28 tuổi đời, nhưng không phải là chết, tình không chết và
thơ còn nguyên vẹn:
Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước
Cho tình tôi nguyên vẹn tợ trăng rằm
Thơ trong trắng như một khối băng tâm
Luôn luôn reo trong hồn, trong mạch máu
Cho vỡ lở cả muôn nghìn tinh đẩu
Cho đê mê âm nhạc và thanh hương
Chim hay tên ngọc đá biết tuổi vàng...
Lòng vua chúa cũng như lòng lê thứ
Sẽ ngất ngây bởi chưng thơ đầy ứ
Nguồn thiêng liêng yêu chuộng Mẹ Sầu Bi...
Phượng Trì ôi Phượng Trì ôi Phượng Trì
Thơ tôi bay suốt một thời chưa thấu
Hồn tôi bay biết bao giờ mới đậu
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang...
Lòng vua chúa cũng như lòng lê thứ đều có thể cảm thông, yêu mến, trân trọng thơ ca, tình tự của
Hàn Mặc Tử nhưng có lẽ chỉ có một người đã thực sự góp nhiều công sức để đưa thơ Hàn Mặc Tử
bay lên cao vút, đi xa xôi ngàn vạn chốn nơi, người đó là nhạc sĩ Phạm Duy với công trình
COMPACT DISC NHạC THOạI TRƯỜNG CA HÀN MẶC TỬ. Năm xưa, Hàn Mặc Tử thở than:
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Một mai kia ở khe suối ngọc
Với sao sương anh nằm chết như trăng
Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
Ðến hôn anh và rửa vết thương tâm...

Sau khi Hàn Mặc Tử đã mất, đã có nhiều người mến mộ khóc thương mà tiếng khóc chân thành
đau thương nhất có lẽ là tiếng khóc của nữ sĩ Mai Ðình:
Ai về thăm thẳm trời tinh tú
Ðể lại trần gian bóng lạnh lùng
Hồn ai siêu thoát ngoài dương thế
Có biết hồn em vẫn đợi chờ
Từng đêm trăng sáng, đêm trăng sáng
Biết mấy đau thương, mấy ngậm ngùi...

Bây giờ, 55 năm sau khi Hàn Mặc Tử mất, có một nàng tiên nữ ở chốn non bồng xa xôi đã bay đến
chốn trần gian, đáp đậu vào hồn nhạc Phạm Duy để phổ thơ Hàn Mặc Tử.
Với nhạc thoại trường ca này, thơ Hàn Mặc Tử đã chắp cánh bay xa đến khắp cùng trời đất và mới
đây đã bay vào sân khấu Ðại Hí Viện Cesar Palace trong đêm hát kỷ niệm 20 năm Thuý Nga, Paris
By Night, lênh đênh trong tiếng hát của cô ca sĩ Mỹ Dalena trong trang phục huyền mơ trình bày
xúc cảm bài hát Ðây Thôn Vỹ Dạ chất ngất tâm tình. Bây giờ Hàn Mặc Tử đã đi về cõi trời mây xa
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thẳm, về nơi chốn mà anh hằng ước mơ réo gọi: Phương Trì ơi Phương Trì, với trăng sao mà anh
hằng yêu dấu nhưng mà ở mơi trần gian này anh vẫn còn để lại những tâm tình mật ngọt và cả
những tâm tình đắng cay:
Anh đã về nơi cõi nước mây
Còn đây tình ý mộng mơ bay
Còn đây thơ với trời tâm sự
Là của ân tình, lệ đắng cay...
Thái Nam Trân
Melbourne tháng 12-1995

Trở Về Mục Trường Ca Hàn Mặc Tử

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Trần Văn Ân

Phạm Duy và Trường Ca Hàn Mặc Tử
(Báo NGUỜI VIỆT, 1993)

Cha Duy Linh, ban hợp xướng và Trường Ca Hàn Mặc Tử

Chủ nhật 14 tháng 11 vừa qua, cũng giống như vào lúc Thu tới Thu đi của những năm trước, Phạm
Duy mời một số bạn bè tới tư gia ở Thị Trấn Giữa Ðàng để nghe thử -- preview -- một nhạc phẩm
mới trước khi tung nó ra quần chúng. Nhạc phẩm của Phạm Duy 1993 là Trường Ca hay là
Chương Khúc HÀN MẶC TỬ. Người nhạc sĩ mà nhà thơ Nguyên Sa mệnh danh là đại lực sĩ',
thêm một lần nữa, chứng tỏ vào tuổi 73, tình yêu và sức sáng tác trong ông vẫn còn mãnh liệt như
hồi tuổi hoa niên. Trong những năm đầu của đời sống lưu vong, dù đã vượt qua tuổi 55, Phạm Duy
đã tung ra một loạt những Tị Nạn Ca, Ngục Ca, Hoàng Cầm Ca bao gồm gần 100 ca khúc. Càng
ngày, càng tỏ ra là ông càng về già, ông càng sáng tác mạnh. Năm 1988-89 là Mười Bài Rong Ca
hay là Hát Cho Năm 2000, 1990 là Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ, 1991 là Nhạc Giao Hưởng Con
Ðường Cái Quan, 1992 là Ðạo Khúc Thiền Ca và bây giờ là Trường Ca hay là Chương Khúc
HÀN MẶC TỬ.
Cứ mỗi lần được mời nghe như vậy là một lần người thưởng thức lại ngạc nhiên về sự khám phá ra
cái mới cái lạ trong tác phẩm của nhạc sĩ họ Phạm. Lần nào cũng lại là Phạm Duy vượt Phạm Duy
về mọi mặt nội dung/chủ đề, hình thức/nhạc thuật. Dĩ nhiên người con thứ Duy Cường cũng đóng
góp rất nhiều vào sự vượt trội của mỗi tác phẩm và là người cộng tác mật thiết với bố để thực hiện
những xuất phẩm với nguồn cảm hứng càng ngày càng trở nên phức tạp, tân kỳ và siêu việt của
Phạm Duy. Mười Bài Rong Ca ra đời năm 1988 khởi đầu sự hợp tác của hai bố con, cả hai đều
biết cách sử dụng tinh khôn máy computer làm mới nhạc Việt, với cách phối hợp âm thanh thiên
nhiên (acoustic) và âm thanh điện tử (electronic) để diễn tả được một tác phẩm có tính chất siêu
linh, phù hợp với nhạc thời đại mới (new age) của thế giới hiện nay. Ðường lối new age đó còn
được phát triển mạnh hơn lên trong những soạn phẩm Bầy Chim Bỏ Xứ, Con Ðường Cái Quan
và Ðạo Khúc Thiền Ca. Và tới Trường Ca hay là Chương Khúc HÀN MẶC TỬ thì hai bố con
Phạm Duy và Duy Cường, với sự trợ giúp của computer, đã làm nổi bật được tính chất siêu thực,
huyền hoặc của thơ Hàn Mặc Tử.
Phần I gồm ba bài, mở đầu với tiếng hát nhẹ nhàng và rất tình tứ của Duy Quang, với nhạc điệu
chan chứa tình quê của Phạm Duy và với hoà âm theo lối Debussy của Duy Cường cho người
nghe ấn tượng cảnh thanh bình của nước ta vào những năm 30, có lẽ cũng là lúc bài thơ TÌNH
QUÊ của Hàn Mặc Tử vừa ra đời. Kế tiếp là giọng hát ngọt ngào, mượt mà của Thái Hiền trên một
nền hoà âm rất giản dị với dăm ba tiếng đàn tranh và tiếng sáo, mời mọc chúng ta về thăm thôn Vỹ
-- trong bài ÐÂY THÔN VĨ GIẠ -- cũng rất êm đềm, rất thanh bình như cảnh đồi quê miền Bắc. Rồi
tới Tuấn Ngọc, với một giọng thì thầm và vương vấn, hát lên tính chất thiêng liêng của mọi cảnh vật
nơi DALAT TRĂNG MỜ. Nhạc ở đoạn này khi xa vắng, vời vợi khi dồn dập, mông lung... cuối cùng
róng lên ba tiếng chuông như nhắc nhủ người nghe biết rằng trong cuộc đời này, quả rằng có đạo ở
muôn nơi.
Phần II mang nhan đề TRĂNG SAO là phần chính và là phần độc đáo và dữ dội nhất của Trường
Ca. Ðây là lúc Hàn thi sĩ lâm bệnh phong và chờ chết. Nhạc trong hai bài Trăng Sao Rớt Rụng và
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Hồn Là Ai ? là thứ nhạc điên dại, chát chúa, ma quái. Nhạc điệu lúc hối hả cuống cuồng, lúc vỡ
vụn tan tành. Có tiếng người hú liên hồi hay cụt ngủn, có tiếng sáo Mèo lạnh ngắt len lỏi, giống như
bước đi của ma quỷ. Có tiếng Thái Hiền kêu thảm khốc : loạn rồi, loạn rồi và tiếng Tuấn Ngọc la
lên : tôi hoảng hốt, tôi hoảng hốt... tất cả tạo nên cảnh rởn óc, hãi hùng, nửa địa ngục, nửa trần
gian, nửa giả, nửa thật, trong hoàn cảnh đó thân xác của thi sĩ cào cấu, đuổi nhau với chính linh
hồn mình :
Tôi doạ không gian, tôi rủa tới cùng
Tôi khát vô cùng, khát vô cùng
Tôi xiết thời gian trong nắm tay...
....
Ha ha tôi đuổi theo trăng
Trăng bay tơi tả trăng tan
Trăng ngã trên cành, ngã trên cành vàng...
.....
Giếng nuốt vì sao rụng với trăng ngà
Loạn rồi loạn rồi, tôi hoảng hốt
Nhẩy ùm xuống giếng vớt trăng lên.
......
Hồn là ai, là ai, hồn là ai, tôi chẳng biết
Hồn theo tôi, theo tôi, hồn như muốn cợt tôi chơi
Tôi chết giả và no nê vô vạn
Cười như điên sặc sụa sụa cả mùi trăng
Tôi đã cấu đã cào nhai ngấu nghiến
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên. . .
Với hai bản này, Tuấn Ngọc đã là một khám phá mới tinh, độc đáo và duy nhất của nền âm nhạc
hải ngoại. Tuấn Ngọc không còn là một ca sĩ trữ tình. Ðây là tiếng hát trong một hành tinh mới. Bài
Trút Linh Hồn trong Phần II cũng do Tuấn Ngọc hát mở đầu như những nhát chém rồi dần dần trở
nên thanh thản để mô tả tình trạng hấp hối, chia phôi trong đó thi sĩ chấp nhận số phận mình, an vui
đi vào cõi chết :
Ta trút linh hồn giữa nơi đây
Gió sầu vô hạn nuối trong cây
Còn em sao chẳng hay gì cả
Xin để tang anh đến vạn ngày...
Tiếng sáo Mèo ma quái và tiếng tù và tang tóc tiếp tục làm nền cho bản nhạc. Phần III nhan đề Ave
Maria với ba bản Lạy Bà Là Ðấng Tinh Truyền Thánh Vẹn, Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel và
Phượng Trì Ôi Phượng Trì do Duy Quang, Thái Hiền, Thái Thảo đồng ca êm ái, đều đặn, chậm rãi
như tiếng kinh cầu thanh thoát tiễn đưa hồn thi sĩ vào chốn triều thiên ngời chói vạn hào quang.
Nói về nội dung thì bản trường ca này, mặc dầu là sự phổ thơ của Hàn Mặc Tử nhưng có thể coi
như đóng kín một chu kỳ hoạt hoá tâm não của chính Phạm Duy, con người đã có một đời sống
trọn vẹn và phỉ nguyện. Không phải chỉ là kiếp sống của con người mẫu, hằng cửu và phổ quát, mà
là của một người Việt Nam đã sống truân chuyên suốt nửa thế kỷ. Nhạc Phạm Duy, suốt một đời,
chính là hiện thực của con người Việt Nam truân chuyên đó.
Trường Ca Hàn Mặc Tử cũng giống như các đoản khúc hay trường ca khác nằm trong cuốn Ngàn
Lời Ca, là biểu kiến của Phạm Duy về cuộc đời, về đất nước, về tình yêu, về Con Người và về
Thượng Ðế. Nó là một lựa chọn phù hợp nhất, mãnh liệt nhất, đầy đủ nhất. Phạm Duy mượn Hàn
Mặc Tử để nói lên cái đau khổ tột cùng của một kiếp người, nói tới một tình yêu (kể cả tình dục
nữa) đang phơi phới hân hoan thì bỗng bị hụt hững rồi chết dần vì một ác bệnh (mà âm nhạc diễn
tả như loài ma quỷ). Phạm Duy cũng nói tới sự thống khổ mà chỉ có Ðạo, có Thượng Ðế mới cứu
rỗi được thôi. Phạm Duy đã thấy thơ Hàn Mặc Tử, trước khi bị mọi người cho là thơ điên, thơ quái
dị, còn là thơ chuyên chở đầy tình quê hương. Trường ca có ba đoạn để nói lên một đất nước an
bình bỗng gặp thời mạt pháp rồi cuối cùng phải nhờ đạo giáo để tái sinh, như một dòng thơ đã từng
điên dại đau thương có thể sẽ bay suốt một thời chưa thấu...
Với Trường Ca Hàn Mặc Tử, có lẽ Phạm Duy không còn gì để nói thêm nữa, để sống thêm nữa.
Ông đã sống một cuộc đời quá đầy đủ, đã yêu tất cả những gì đáng yêu, kể cả những gì đáng ghét
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(*), đã khóc cười với tất cả những gì đáng cười đáng khóc. Ðó là tính chất của những bản tình ca,
tâm ca, bé ca, nữ ca, bình ca, tục ca... trước đây. Gần đây là tổ khúc, đạo khúc, thiền ca, bây giờ là
Trường Ca Hàn Mặc Tử. Ông đã đề cập đến tất cả mọi vấn đề : Tình yêu và hận thù, hoà bình và
chiến tranh, quê hương và dân tộc, hạnh phúc và khổ đau, hiện tại và tương lai, thiên đường và địa
ngục, cuộc sống và cái chết, anh hùng và anh hiền, những tiếng chuông chùa và những cây thánh
giá, chủ nghĩa hoang tưởng và thực tại cuộc đời...
Vì Phạm Duy sinh ra và lớn lên trong một gia đình, ngoài việc thờ phụng ông bà, có cả sự tôn thờ
Phật Giáo và vì thường được mẹ cho đi lễ ở những đền chùa xa xôi cho nên âm thanh tiếng
chuông nhà Phật thường phảng phất trong nhiều ca khúc của ông. Tuy nhiên hình ảnh Chúa Giê Su
hay những cây thánh giá cũng được nói tới khá nhiều trong những bài Sống Sót Trở Về, Xin Tình
Yêu Giáng Sinh, Con Qùy Lạy Chúa Trên Trời... Bài Chúa Hoà Bình của ông còn được hát tại
các thánh đường ở Việt Nam và ngay cả ở Huê Kỳ hiện nay. Nhưng mãi tới bây giờ, vào lúc xế
chiều của cuộc đời, Phạm Duy mới dành cả một trường ca để xưng tụng một thi sĩ lỗi lạc, đồng thời
cũng là để vinh danh Thiên Chúa.
Như vậy là con người nghệ sĩ mà ai cũng tưởng là vô đạo, đã từng vào nhạc với tiếng chuông chùa
nay lại muốn đóng lại sự nghiệp của mình bằng tiếng chuông nhà thờ và bằng những lời ca vinh
danh Ðức Mẹ Maria. Trên đăng trình Sinh-Lão-Bệnh-Tử, Phạm Duy đã đi đủ một chu kỳ yêu và
sống. Ông gắn bó với cuộc đời bằng đủ mọi thứ tình yêu rất trần tục rồi thăng hoa lên tới đạo ca để
tìm vào đất Phật, đi vào chốn thinh không cùng vô ngôn, vô ngã với thiền ca, Rồi với trường ca này,
cùng với Hàn Mặc Tử, Phạm Duy đi về đất Chúa.
Nhưng sau khi tới được đất thánh, đã chắc gì người nhạc sĩ vốn rất nặng nợ trần gian này sẽ
ngưng yêu, ngưng sống, ngưng sáng tác ! Chắc gì ông sẽ nằm im trên chiếc võng của thiền ca,
chắc gì ông bỏ rơi sự đong đưa (hay đu đưa) bởi vì tất cả là tôi mà cũng là chung? Cũng có thể,
cuối cùng, con người tự tại Phạm Duy sẽ rời cả Phật lẫn Chúa để trở về cái TÔI nghiệp dĩ. Trong
một phút tâm sự, nói tới một cái cớ để mình vẫn tiếp tục sống, sau khi đã hết nợ với nhà thơ vĩ đại
Hàn Mặc Tử, Phạm Duy ngỏ ý muốn đi vào TRUYỆN KIỀU của Nguyễn Du. Ông muốn trở về với
số phận Việt Nam, cho tới lúc này cũng vẫn còn gian truân chẳng kém gì thân phận Nàng Kiều
chăng ?
Trần Văn Ân
Báo NGƯỜI VIỆT, 1993
------------------------------------------------(*) Nhại lại câu thơ của Phùng Quán, Phạm Duy nói :
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là yêu như thường.

Trở Về Hàn Mặc Tử

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Nguyễn Xuân Quang

Ðem Tâm Tình Của Người Thầy Thuốc
Nghe Trường Ca Hàn Mặc Tử
của Phạm Duy
Nguyệt San Y TẾ PHỔ THÔNG
Bộ 1 - số 12, tháng 12-93

Ðêm Hàn Mặc Tử

Buổi sáng, những trận gió ào ào của cơn bão rớt run cây đổ lá thu vàng, hất tung tro bụi ở bên kia
ngọn đồi, chỗ mấy tuần trướ trận đại hỏa tai Cali vừa xẩy ra. Tôi ra vườn ''chơi'' với gió bão. Nhặt
mấy quả cam chín rụng, hái mấy trái lựu gió quái đã làm vỏ nứt bung ra và mượn bão bẻ măng.
Buổi xế trưa, gió cuốn gói, vác bị gió đi nơi khác. Trời quang mây tạnh. Một buổi chiều thu, sau cơn
bão rớt, thật đẹp. Gần tối, tôi đến căn nhà ấm cúng ở nẻo đường Người Ði Săn (Hunter Lane), Thị
Trấn Giữa Ðàng (Midway City), tư thất nhạc sĩ Phạm Duy.
Tôi đến với anh chị Phạm Duy và trường ca Hàn Mặc Tử. Tôi nói hai chữ ấm cúng không màu mè
một chút nào cả. Anh Phạm Duy đã cho chúng tôi thưởng thức nhạc trong ''tổ ấm'' của anh. Nếu tôi
không lầm, cái giường ngủ của anh đã được khiêng đi chỗ khác để lấy chỗ làm ''sân khấu''. Với con
mắt của người thầy thuốc, nhìn dấu chân giường in hằn sâu trên thảm, tính ưa khôi hài của tôi lại
nổi dậy: anh Phạm Duy còn ''khỏe'' lắm! Chả thế mà anh còn sáng tác rất hăng, bằng chứng là giờ
đây chúng ta lại có thêm một trường ca nữa: trường ca Hàn Mặc Tử.
Căn phòng đầy những máy móc điện tử và điện não. Có lẽ Phạm Duy là một ''ông già'' chơi máy
móc hiện đại cừ khôi vào bậc nhất không kém gì mấy tay trẻ hiện nay. Tôi không phải là một người
phê bình âm nhạc hay ca khúc và không bao giờ dám làm. Vả lại làm việc đó đối với anh Phạm Duy
là một việc thừa. Tôi chỉ xin ghi lại đây một vài tâm tình của người thầy thuốc khi nghe thơ của một
người bệnh bất hạnh nhưng đa tài Hàn Mặc Tử và nghe thơ ông được cây đũa thần Phạm Duy phổ
thành trường ca.
Ai cũng biết rõ Phạm Duy, ngoài những bản nhạc nổi tiếng với lời ca do chính anh soạn, còn là một
tay phù thủy phổ thơ thành nhạc. Anh đã đưa những nhà thơ tiếng tăm thêm nổi danh vời vợi cũng
như anh đã đưa những người làm thơ chưa ai biết tên trở thành biết tiếng. Anh đã phổ thơ cũ, thơ
tiền chiến cho đến thơ mới, thơ trong nước thơ hải ngoại, trước và sau 1975, kể ra không xuể. Xin
kể một vài bài: Cô Hái Mơ của Nguyễn Bính, Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư, Tiếng Sáo Thiên Thai
của Thế Lữ, Ngậm Ngùi của Huy Cận... Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Ðừng Bỏ Em Một Mình của
Hoài Trinh, Mùa Thu Paris, Tiễn Em của Cung Trầm Tưởng, Ðồi Tím Hoa Sim của Hữu Loan, Kỷ
Vật Cho Em của Linh Phương, Khi Tôi Về của Kim Tuấn, Còn Chút Gì Ðể Nhớ của Vũ Hữu
Ðịnh... Thơ đạo Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng, Em Lễ Chùa Này của Phạm Thiên Thư. Thơ ''phi
đạo'' Thà Như Giọt Mưa, Em Hiền Như Ma Soeur... của Nguyễn Tất Nhiên... Thơ hải ngoại như
Mười Năm Một Chuyện Tình Buồn của Hà Huyền Chi; Thư Em Ðến, Mai Mốt Ông Về của Cao
Tần, Mây Trôi, Trôi Hết Một Ðời của Nguyễn Xuân Quang... Rồi Ngục Ca thơ Nguyễn Chí Thiện,
Hoàng Cầm Ca thơ Hoàng Cầm... Dĩ nhiên còn nhiều nữa.
Khi được hỏi lý do tại sao anh phổ thơ Hàn Mặc Tử thành một trường ca, anh cho biết, anh vốn là
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người yêu thơ ngay từ khi còn nhỏ, lớn lên anh có nhiều bạn làm thơ hay, riêng về Hàn Mặc Tử
(HMT), anh đã bị ''ám ảnh từ khi biết yêu những bài thơ đầu đời của ông (HMT)'' và anh ''còn yêu
cho tới bây giờ''. Trước đây anh cũng đã phổ bài thơ Tình Quê của HMT vào năm 1958. Bài Giết
Người Trong Mộng anh soạn vào cuối thập niên 60 cũng có xuất xứ từ hai câu thơ của HMT. Anh
cũng cho biết thêm ''sau khi đi vào Ðạo Khúc, Thiền Ca năm ngoái'' anh muốn tiếp tục ''nói tới
chuyện hóa giải nỗi oan khiên to lớn của cuộc đời Việt Nam sau nửa thế kỷ chiến tranh và hận thù
bằng con đường đi vào Ðạo để siêu hóa mọi sự''. Anh đã thấy trong thơ HMT có Tình Yêu, Ðau
Khổ, Cái Chết và Ðức Tin (Ðạo), những chủ đề mà anh cũng đã theo đuổi từ lâu. Và anh đã làm
trường ca HMT này.
Về kỹ thuật, anh lè lưỡi ''phải thú thực là phổ thơ Hàn Mặc Tử khó vô kể. Trong một năm trời, vật
lộn với thơ Hàn MặcTử, nhiều khi tôi chỉ muốn chết theo thi sĩ.'' Anh muốn giữ nhịp điệu trong thơ
HMT nên phải tìm cách ''phong phú hóa ở giai điệu hay ở thể điệu''.
Trường ca HMT gồm có ba phần :
* Phần một với tựa đề Tình Quê gồm những bài Tình Quê, Ðây Thôn Vĩ Dạ, Ðà Lạt Trăng Mờ.
Phần này Phạm Duy diễn đạt sự ''bình thản trong lòng cũng như trong tâm hồn của một con người
hay là của một nước Việt Nam thanh bình''. Dưới con mắt y học, chúng tôi lại cho rằng đây là tuổi
dậy tình và thời kỳ ủ bệnh của HMT.
Hàn Mặc Tử sinh năm 1912. Năm 1936, lúc hai mươi bốn tuổi biết mình bị bệnh nhưng chưa biết
mình bị bệnh Hansen. Một hai năm sau biết mình bị bệnh hiểm nghèo. Năm hai mươi tám tuổi chết
tại nhà thương Qui Hòa (Qui Nhơn và Tuy Hòa). So với các bệnh nhiễm trùng khác, thời gian ủ
bệnh của Hansen rất lâu, tối thiểu là hai đến ba năm, trung bình là năm đến bẩy năm, tối đa là 40
đến 50 năm.
Như thế HMT, tính theo trung bình, đã mang bệnh từ lúc mười bẩy, mười tám tuổi, ở tuổi đang dậy
tình và biết mình bị Hansen vào tuổi 25, 27, ở tuổi tình dục đang hoạt động mãnh liệt. Trùng
Hansen cộng với vốn tính đa tình, phóng túng của người nghệ sĩ đã là yếu tố chính yếu khiến tình
dục trong thơ HMT đã ''khác lạ'', ngay của lúc bệnh chưa hiện ra ngoài, ngay cả lúc ông làm thơ khi
mười bẩy mười tám tuổi. Hiểu như thế, ta sẽ thông cảm với HMT và thông cảm luôn với các nhà
phê bình văn học. Phạm Thế Ngữ trong Việt Nam Văn Học Sử cho rằng: ''HMT ca tụng ái tình với
một giọng suồng sã đắm đuối''.
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối,
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn
.....
Một nường con gái trông xinh xinh,
Ống quần vo xắn lên đầu gối,
Da thịt, trời ơi, trắng rợn mình
.....
Ồ kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe...
Ở đây chúng tôi xin nhấn mạnh một điều là trong thơ HMT lúc nào cũng đã có sự hiện diện của
trùng Hansen trong người ông rồi. Ngay cả thơ tình ông làm hồi mười bẩy mười tám tuổi cũng đã là
thơ có mặt trùng Hansen trong thời kỳ ủ bệnh. Trùng Hansen ''tha thẩn'' hai tuần mới phân sinh
(divide), mới nẩy nở một lần. Chính trùng Hansen đã làm cho thơ ông ''nhiều khúc mắc... lời thơ
nhiều khi rất thô'' (Vũ Ngọc Phan). Những vi trùng này cắn, đục, khoét, cấu, xé, rứt... vào dây thần
kinh HMT, lúc ''tha thẩn'', lúc cuồng điên, khiến cho vần điệu thơ ông nhẩy dội lên, nhẩy đổng lên,
rồi buông rơi xuống hay bay nhẩy tứ tung như bị tra tấn. Ðây chính là điểm khó phổ thơ HMT thành
nhạc và ngoài Phạm Duy khó có ai làm nổi.
Bài Tình Quê đã được Duy Cường soạn theo điệu nhạc chiều (serenade) theo Phạm Duy ''rất tha
thẩn, quanh co, lang bạt, man mác'' được giọng ca đầm ấm Duy Quang hát lên.
Trước sân anh thơ thẩn
Ðăm đắm trông nhạn về
Mây chiều còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê...
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Bài Ðây Thôn Vĩ Dạ, theo Phạm Duy, ''từ giai điệu qua hòa điệu cùng với tiếng hát Thái Hiền, tất cả
đều rất mượt mà, rất đậm đà, rất ngọc ngà...'' Giọng ca Thái Hiền điêu luyện và có sắc thái riêng,
đòi hỏi tai nghe, nhiều lúc chúng tôi đã trách giới nghe nhạc bất công với người nữ ca sĩ này. Thái
Hiền phải có một địa vị sáng chói hơn một vài ca sĩ khác.
Sao anh không về chơi thôn Vĩ
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt qua xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền...
.....
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà.
Trong bài Ðalat Trăng Mờ, Phạm Duy nói ''tính chất thiêng liêng nổi bật qua sự nhắc đi nhắc lại
một nhạc đề có nét nhạc minơ (giống như âm giai Nhật Bản dùng cho tiếng sáo shakuhachi),
chuyển dần qua đoạn majơ trong sáng ở cuối bài''. Hòa âm của Duy Cường làm nổi thêm giọng hát
''đắm đuối'' của Tuấn Ngọc.
Ðây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mờ trong cảnh huyền mơ thực huyền mơ
Trời sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một giấc mơ
Xin hãy nín thinh chớ nói nhiều
Xin hãy nín thinh chớ nói nhiều
Ðể nghe đáy nước hồ reo nước hồ reo
Ðể nghe tơ liễu run trong gió
Và để nghe trời giải nghĩa YÊU...
Ở đây ta đã thấyTình Yêu của HMT đã có trăng sao, vũ trụ, siêu thực và siêu nhiên. Ở đây đã thấy
dấu chứng bệnh lấp ló. Chúng tôi sẽ nói rõ về y học ở dưới.
* Phần thứ hai của trường ca với nhan đề Trăng Sao. Mở đầu bằng bài Trăng Sao Rớt Rụng.
Giọng nữ Thái Hiền êm đềm trong sáng kèm theo với giọng nam Tuấn Ngọc hoảng hốt, kinh hoàng.
Hòa âm của Duy Cường ở đây lên đến tuyệt đỉnh với những tiếng ma hú gọi hồn, tiếng sáo mèo ma
quái rợn người, nhiều chỗ nghe nổi gai ốc. Ở đây có gió nổi, có dông tố, có bão táp như trời sáng
nay.
Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi
Ôi vầng trăng cao sáng,
Lạy chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi
Xin ban cho sáng thêm lên
Sáng thêm lên cho không gian rất đẫm
Cho hồn thơ mát rợn đến hương nguyền
Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi.
......
Tôi đi trong ánh trăng mờ
Tìm con trăng lạc ngoài bờ bên kia
......
Ha ha tôi đuổi theo trăng
Ha ha tôi đuổi theo trăng
Trăng bay tơi tả trăng tan
Trăng ngã trên cành ngã trên cành vàng...
Nghệ sĩ yêu trăng từ ngàn xưa đến giờ, nhưng HMT không những yêu trăng mà điên với trăng, rồ
với trăng, dại với trăng, quằn quại với trăng. Trước đây có người giải thích rằng trùng Hansen đục
khoét thân xác nhiều về đêm, làm đau đớn nhiều về đêm nên bệnh nhân mất ngủ và lấy trăng làm
nguồn an ủi, nơi giãi bày thống khổ. Tác giả biết chắc thêm một điều nữa là những vi trùng Hansen
đã làm tổn hại dây thần kinh mắt của người bệnh khiến bệnh nhân sống với ánh trăng êm dịu hơn.
Nắng làm hại mắt thêm ở người bệnh đã bị tổn hại thần kinh thị giác. Nắng chói mắt. Nắng đổ đom
đóm mắt. Nắng chói lòa. Nắng lòa chòa. Nắng mờ mắt. Nắng hoa cả mắt. Nắng nhức mắt. Nắng
nhói con mắt. Nắng lòa mắt. Nắng mù mắt. Nên người bệnh Hansen yêu trăng, sống với ánh trăng
êm dịu, vỗ về. Với hồn thơ, với bệnh tật, có lẽ đã có biến chứng về mắt, với dấu ấn sỉ nhục của
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người đời nên HMT đã sống điên, rồ, dại cùng trăng. Tiếc một điều là tác giả chưa được xem hồ sơ
bệnh lý của HMT. Không rõ trong đó có nói gì đến mắt của HMT không. Nhưng dựa vào sự viêc
ông mất quá nhanh (chỉ bốn năm sau khi bệnh thấy rõ) như thế biến chứng vào thần kinh mắt
không thể nào tránh khỏi. Theo một thống kê gần đây, ở Ba Tây có đến 33% người bệnh Hansen
có thị độ dưới 20/200. Tương tự như thế, tranh Monet gần như chỉ có một màu xanh lam da trời.
Monet cũng bị bệnh mắt. Tác giả sẽ có bài viết về nhà danh họa này.
Tới bài Hồn Là Ai? Bệnh đã không kiểm soát được nữa rồi. HMT đã điên loạn cùng trăng ''cười
như điên sặc sụa cả mùi trăng''. HMT sắp chết, đã mê sảng, đã thấy hồn thấp thoáng lăm le muốn
lìa khỏi xác. Giọng ca Tuấn Ngọc ở đây, theo Phạm Duy ''rất sân khấu'' (đã thoát ra nhạc phòng
trà). Tiếng sáo mèo Duy Cường đưa vào đây như những luồng âm khí chết chóc, lạnh người, len lỏi
quanh chỗ người nghe. Ôi tiếng sáo mèo ma quái.
Hồn là ai, hồn là ai, tôi chẳng biết (3 lần)
Hồn theo tôi, theo tôi, hồn như muốn cợt tôi chơi
Tôi chết giả và no nê vô vạn
Cười như điên sặc sụa cả mùi trăng
Tôi đã cấu đã cào nhai ngấu nghiến
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên...
Bài chót của phần hai trường ca là Trút Linh Hồn. Ở vào lúc sắp lìa đời này, HMT đã thúc thủ xuôi
tay cho bệnh hoạn hành hình, ông cũng đã tìm thấy một nơi trăng sao nào đó ngoài trái đất này làm
cõi sống vĩnh cửu và ông cũng đã tìm thấy đức tin trong Thiên Chúa, nên tâm hồn ông đã thấy
được an bình. Thi sĩ đã chết trong trại cùi Qui Hòa. Tiếng sáo mèo ở đây được Duy Cường dùng
làm kèn đám ma. Ôi tiếng kèn đám ma Việt Nam mấy ngàn năm não nuột.
Sáng như gươm lạnh như ma (2 lần)
Ngọn bút thần khai phước lộc nhà
Mực lòa khí vị vô hồn chữ
Văn bút hào quang ở miệng ta...
........
Ta trút linh hồn giữa nơi đây
Gió sầu vô hạn nuối trong cây
Còn em sao chẳng hay gì cả
Xin để tang anh đến vạn ngày.
Nghe khúc nhạc này tôi thấy lại trước mắt những ngày còn học ở thành phố Qui Nhơn thuở nhỏ,
những chiều cuối tuần cùng bạn bè vào Ghềnh Ráng lên đồi mộ Hàn Mặc Tử, nơi có tượng Ðức
Mẹ Maria, nhìn xuống hải cảng Qui Nhơn. Chúng tôi thường ngồi nhổ cỏ dại trên mồ, rồi sau đó đi
hái sim, hái dù dẻ. Những lần đi một mình tôi cũng đã ngồi bên mộ HMT làm thơ. Trước đây mấy
chục năm, HMT đã làm thơ vượt quĩ đão địa cầu. Lúc đó, tôi cũng đã làm thơ đi ra ngoài vũ trụ
không gian:
Em bay,
Anh bay,
Chúng mình bay về một hành tinh không có đêm ngày.
(Nguyễn Xuân Quang, Thần Tượng)
Tôi nằm đây, trong tiêu điểm không gian,
Nghe cái chết bầy nhầy man mát.
Lật bàn tay xem giờ tận số
Thằng bé con Thần Chết leo qua cửa sổ.
Tôi giơ tay: bonjour!
Nó nhìn ngây ngô như thằng mán rừng.
......
Nó bắn
Khẩu súng chết,
Vì không còn viên đạn.
Mồ hôi ướt đầm trên trán.
Nó lạy như tế sao.
Tôi xách tai.
''Mày hãy về mài dao cho sắc,
Nói với tên Bắc Ðẩu, Nam Tào,
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Sổ loài người không có tên tao trong Ðịnh Mệnh''
(Nguyễn Xuân Quang, Ngoại Sổ, Thần Tượng)
Tôi đi học, cặp đầy gối, chăn, màn,
Khi bà cô non ngồi giảng láo,
Tôi chui xuống gầm bàn,
Bốn chân mắc bốn đầu màn,
Ngủ về vô cực không gian
(Nguyễn Xuân Quang - Ngủ Về Vô Cực Không Gian, Thần Tượng)
Chúng tôi cũng đã đi đến trại cùi Qui Hòa, nơi HMT trút hơi thở cuối cùng. Dọc đường gặp những
người bệnh, họ né tránh đi qua lối khác, cúi gầm mặt xuống đất, không dám nhìn chúng tôi. Những
người bệnh ''hủi cùn hủi cụt'' này làm củi, đốt than, nhưng thiên hạ bảo nhau rằng đừng có dại dột
mà dính với cùi với hủi, nên bán chẳng ai mua... họ lầm lũi đi ''lầm lũi như thằng hủi đi chợ trưa'' (ca
dao)...
* Phần ba của trường ca với nhan đề Ave Maria với ba bài Lạy Bà Là Ðấng Tinh Tuyền Thánh
Vẹn, Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Ga-bri-en,. Phượng Trì, Ôi Phượng Trì. Vào những giây phút
đớn đau cùng tận do sự tra tấn hành hạ của bệnh tật và dấu ấn sỉ nhục của người đời, HMT đã tìm
thấy niềm tin nơi Thiên Chúa. Phần ba này do ba giọng ca Duy Quang, Thái Hiền, Thái Thảo trình
diễn:
Ma ri a Ma ri a
Ma ri a linh hồn tôi ớn lạnh
Ma ri a Ma ri a
Run như run thần tử thấy long nhan
Ma ri a Ma ri a
Run như run hơi thở chạm tơ vàng...
Phạm Duy cho biết anh làm đoạn đầu ca khúc này từ lâu, có lẽ trước cả bài của Hải Linh.
Bài thứ hai Hỡi Sứ thần Thiên Chúa Ga brien:
Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Ga brien (2 lần)
Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Người có nghe náo động cả muôn trời...
Riêng bài chót Phượng Trì Ôi Phượng Trì có cái tên rất lạ. Anh Phạm Duy cho biết anh đã đọc
quyển Hàn Mặc Tử, Anh Tôi của Nguyễn Bá Tín và biết được rằng HMT khi coi phim kiếm hiệp Hỏa
Thiêu Hồng Liên Tự, thấy nhân vật Cam Phượng Trì, đứng trên cao nhìn bạn bè bị tàn sát, buồn
rầu phi thân bay mất dạng lên trời cao. Người tình Diệp Tiểu Thanh chạy đi tìm, réo gọi ''Phượng
Trì! Phượng Trì! Phuợng Trì!'' Tiếng gọi này cho HMT ý niệm ''bay về trời''.
Phượng Trì ôi Phượng Trì ôi Phượng Trì
Phượng Trì ôi Phượng Trì ôi Phượng Trì
.....
Thơ tôi bay suốt một thời chưa thấu,
Hồn tôi bay biết bao giờ mới đậu
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang
Amen
Bài chót trong trường ca này, Phượng Trì Ôi Phượng Trì, cho thấy cái tài siêu đẳng soạn nhạc
của Phạm Duy mà các tác giả khác không có được. Ðó là láy, lặp lại và nhái đi nhái lại. Nhét vào
đầu, nhét vào tai người nghe. Nhồi, nhồi, nhồi sọ. Chỉ mấy chữ Phượng Trì, ôi Phượng Trì thôi
nhưng nghe lặp đi lặp lại in hằn vào tim óc, thấy rõ HMT bay về một khoảng không gian nào đó,
muốn, muốn và muốn bay mãi, ''hồn tôi bay biết bao giờ mới đậu''.
Nhắm mắt lại ngồi nghe trường ca HMT, tôi đã thấy rất rõ lại những nốt cùi hủi, những đốm da
sượng sần, tôi đã thấy lở loét, tanh hôi máu mủ, tôi đã thấy quằn quại đớn đau, tôi đã thấy cuồng
điên, tôi đã thấy rồ dại vì bệnh tật, tôi đã thấy những dấu sắt nung đỏ rực đóng dấu lên mặt người
bệnh Hansen, tôi đã thấy phát vãng, tôi đã thấy lưu đày, tôi đã thấy tù đày trong những trại cùi hủi,
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tôi đã thấy những người áo trắng chữa bệnh trong nghèo khổ, tôi đã thấy hận thù, tôi đã thấy giá áo
túi cơm, tôi đã thấy ngu si, dốt nát, tôi đã thấy nghèo đói, bệnh tật, tôi đã thấy những con người
nhân danh này nhân danh nọ, lành lặn nhưng còn hủi cùn, hủi cụt hơn những người bệnh bị đóng
dấu ấn sỉ nhục này...
Những câu thơ đó ngày trước chúng tôi đã đọc, chúng tôi đã chép trong những trang vở học trò,
bây giờ Phạm Duy, Duy Cường đã biến hóa thần sầu, đã nói lên gấp trăm, gấp vạn lần bằng âm
nhạc, bằng giai điệu. Trong triệu triệu người bị bệnh Hansen từ khi loài người có mặt trên trái đất
này đến giờ, có lẽ hiếm hoi mới có một người làm thơ như Hàn Mặc Tử nói lên cái thống khổ, cái
đau thương, cái khổ nhục của chứng bệnh bất hạnh này. Và bây giờ chỉ có Phạm Duy, một Phạm
Duy duy nhất, mới chở nổi những khổ đau đó tung ra ngoài quần chúng. Chúng ta biết rõ nhạc chở
thơ đi thẳng vào lòng người một cách dễ dàng.
Chúng tôi không những chỉ muốn trường ca Hàn Mặc Tử này cất cánh bay khắp trong bầu trời dân
Việt mà muốn nó bay ra khắp cõi trần gian này. Vì bệnh Hansen không phải chỉ giới hạn trong dân
Việt. Nó là đại họa của loài người. Chúng tôi muốn trường ca này dịch ra trăm thứ tiếng và hát lên
cho những người bệnh Hansen hiện đang bị giam giữ ở những nơi sơn cùng thủy tận, xó núi góc
rừng nghe. Hát cho họ nghe, nói cho họ biết rằng chúng ta thấu hiểu nỗi thống khổ nhục nhã của
họ. Hát lên chia sẻ với họ, hát lên cho cả những người trong và ngoài y giới đang hy sinh chăm sóc,
chữa trị mà không sợ ''bị hủi dính vào người''. Trường ca này không phải chỉ là một thông điệp của
bệnh Hansen, một trái tim, một tấm lòng, một bàn tay xoa dịu mà còn là một trị liệu, một phương
thuốc chữa trị cho người bệnh, cho những người chữa bệnh và cho cả đại chúng đang hà khắc đọa
đày những người bệnh Hansen bất hạnh này.
Mỗi con người sống trên trái đất này nhất là y giới có bổn phận góp một tay vào việc quảng bá
trường ca Hàn Mặc Tử này để tận diệt chứng bệnh Hansen được mau chóng. Xin hãy góp một bàn
tay. Ước ao một đêm nào đó, dưới ánh trăng ngoài trời, ở một trại Hansen nào đó, ở một xó núi,
góc rừng nào đó, ở Ấn Ðộ, ở Ba Tây, ở Phi Châu, ở Việt Nam quê hương tôi, tôi được nghe trường
ca này hát lên.
Nhiều lúc tôi thấy mình là một người may mắn. May mắn đã được đeo ống nghe lắng nghe thấy
những nốt nhạc tiếng tim và những dòng nhạc khởi nguồn ngay từ trong trái tim Phạm Duy. Cũng
như tôi đã may mắn thấy bộ dây phát âm bằng vàng ở cổ họng ca sĩ Khánh Ly.
Nguyễn Xuân Quang
Nguyệt San Y TẾ PHỔ THÔNG
Bộ 1 - số 12, tháng 12-93

Trở Về Hàn Mặc Tử

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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Dao Kim

Giọt Mực Rụng Rời

(báo THỜI ÐIỂM CÔNG GIÁO, số 27 - 8-1994)

Tôi yêu thơ Hàn Mạc Tử đã từ lâu. Hồi còn nhỏ, chưa hiểu tình yêu là gì, chỉ thương cho số phận
thi sĩ bạc mệnh. Hai mươi bốn tuổi, một mình biệt lập không ở trong một nhóm nào, thi sĩ đã thành
danh với tập Gái Quê, tuy lúc đó uy thế của các thi sĩ Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận trong nhóm Tự
Lực Văn Ðoàn đã mạnh mẽ nhờ các tờ Phong Hóa, Ngày Nay đến nỗi lấn át được cả nhóm Tiểu
Thuyết Thứ Bảy, Phổ Thông bán nguyệt san của nhà xuất bản Tân Dân. Ðiều đó đã chứng tỏ thi tài
của ông như thế nào, mặc dầu thi sĩ tả nỗi đau thương riêng mình: ''Mỗi lần tôi làm được một bài
thơ, là héo hắt đi một ít ở tâm hồn, và xác thịt cũng hao mòn dần đi. Khi nào tôi òa lên khóc, hay
gào thét như người điên, lúc bấy giờ tôi mới làm thơ được'' (Trần Thanh Mại - Thân thế và thi văn
Hàn Mạc Tử).
Tôi xúc động vô cùng khi đọc thơ ông:
Thơ chưa ra khỏi bút
Giọt mực đã rụng rời
Lòng tôi chưa kịp nói
Giấy đã toát mồ hôi.
(Rụng rời)
Thưa, tôi không dám say mê
Một mai tôi chết bên khe ngọc tuyền
Bây giờ tôi dại tôi điên
Chắp tay tôi lạy cả miền không gian.
(Một Miệng Trăng)
Và đẹp làm sao bài Tình Quê của thi sĩ với những rung cảm nhẹ như tơ mịn, không vương một nét
dao động cuộc đời:
Trước sân anh thơ thẩn
Ðăm đăm trông nhạn về
Mây chiều còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê
Gió chiều quên ngừng lại
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Dòng nước luôn trôi đi
Ngàn lau không tiếng nói
Lòng anh dường đê mê.
Ðến tuổi mộng mơ, tôi chưa tìm ra được những đường nét của một thiên tài, nhưng cũng vừa tò mò
vừa thú vị khi đọc Bẽn Lẽn :
Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Ðợi gió đông về để lả lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi!
Trong khóm vi lau rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói sao im đi?
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe...
Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.
Tới khi quen một người ở Qui Nhơn biết làm thơ viết văn, tôi lại nghĩ tới Hàn Mạc Tử nhiều hơn. Và
bỗng dưng thấy Vĩ Giạ sao đẹp vô cùng, tuy chưa hề đặt chân đến:
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương gió mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
Và bắt đầu mơ mộng, với Mùa Xuân Chín :
Trên thềm thiên lí bóng xuân sang...
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời...
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi.
với Ðà Lạt Trăng Mờ :

Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói năng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng.

Và nhất là với trăng. Hình như là chính thi sĩ cho tôi cảm thêm được cái huyền ảo của trăng:
Mới lớn lên trăng đã thẹn thò
Thơm như tình ái của ni cô.
Không gian dầy đặc toàn trăng cả
Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng.
(Huyền Ảo)
Cả miệng ta trăng là trăng
Cả lòng ta vô số gái hồng nhan
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Ta nhả ra đây một nàng
Cho mây lặng lờ, cho nước ngất ngây
Cho vì sao rụng xuống mai rừng say.
(Một Miệng Trăng)
Anh đã gặp hồn em đương chới với
Bến Mê-hà trên giải nước mênh mang
Anh đã đón tình em bay phất phới
Như hương trăng đằm thắm cõi không gian
Chúng ta biến, em ơi, làm thanh khí
Cho tan ra hòa hợp với tinh anh
Của trời đất, của muôn vàn ý nhị
Và tình ta sáng láng như trăng thanh.
(Sáng Láng)
Tội quá. Hai mươi tám tuổi, ngày 11 tháng 11 năm 1940, thi sĩ đã lìa trần sau những đớn đau khôn
cùng của thể xác: ''da thịt bầm tím lên hết thảy, hai mắt nằm lọt vào hai lỗ hũm sâu hoắm đến không
còn mở ra được. Thân hình chỉ có da bọc xương, chân tay thì co rút lại...'' (Trần Thanh Mại - Thân
thế và Thi Văn Hàn Mạc Tử) Bởi vậy, khi nghe những bài hợp ca do Hải Linh soạn, phổ thơ Hàn
Mạc Tử, tôi như lâng lâng và thầm khen người nhạc sĩ tài hoa đã nhập được hồn mình với rung
cảm của thi sĩ. Tôi phục lắm, khi nhìn thấy Hải Linh đề ''Yêu tặng Mộng Ly'' trên bài Ðà Lạt Trăng
Mờ. Tôi nghĩ đến Mộng Cầm trong đời Hàn Mạc Tử, và sau này được biết Mộng Ly cũng là người
yêu của nhạc sĩ Hải Linh.
Phải nói rằng, Hải Linh đã đưa những tinh hoa hồn nhạc của mình hòa với hồn thơ Hàn Mạc Tử.
Một bộ trường ca Ave Maria được phân chia làm 8 đoạn, Hải Linh khởi sự từ năm 1956, đến gần
ba mươi năm sau mới hoàn tất. Ông đã trình diễn nhiều nơi, với ca đoàn Hồn Nước nổi danh của
ông đã làm tên tuổi ông sáng chói và xứng đáng. Phạm Duy nói rằng ông đã phổ nhạc đoạn đầu
của bài này từ lâu, có lẽ trước Hải Linh nhiều, nhưng chưa có dịp hát lên (Hợp Lưu 15, trang 170).
Vì Phạm Duy chưa có dịp hát lên, nên chúng ta không biết nhạc sĩ đã phổ nhạc từ bao giờ (1)
nhưng Hải Linh là người đầu tiên chắp cánh cho thơ Hàn Mạc Tử bay lên cao, từ Ðà Lạt Trăng Mờ,
Ra Ðời đến trường ca Ave Maria, với những âm thanh tuyệt vời, những bản hợp xướng chưa hề có
trong lịch sử âm nhạc Việt Nam với những thang âm đượm màu sắc dân tộc, những tiết tấu nhẹ
nhàng, nghe hoài nghe hoài cả ba mươi năm chưa chán. Và tôi biết rằng, những dòng nhạc của Hải
Linh sẽ làm cho thơ Hàn Mạc Tử bay suốt một đời chưa thấu, như chính thi sĩ đã tự hỏi:
''Hồn tôi bay biết bao giờ mới đậu
Trên triều thiên ngời chói vạn hào quang''.
Vì đã nghe quá nhiều, đã hát quá nhiều những dòng thơ Hàn Mạc Tử bằng nhạc của Hải Linh, nên
tôi chưa tìm được rung cảm của mình nơi dòng nhạc Phạm Duy phổ thơ Ave Maria của Hàn Mạc
Tử. Và ban đầu, hơi khó chịu khi nghe ''Lạy Bà là Ðấng Tinh Truyền Thánh Vẹn'', mà lại được lặp đi
lặp lại nhiều lần. Tôi tự hỏi nhạc sĩ Phạm Duy dựa vào bản chép nào để viết là ''tinh truyền'', và ''tinh
truyền'' có nghĩa là gì. Tôi thấy nhiều bản đều ghi là ''tinh tuyền'', thí dụ cuốn Hồn Thơ Nước Việt
Thế Kỷ XX'' của Lam Giang Vũ Tiến Phúc, trang 99; cuốn Tuyển Tập Thơ Hàn Mạc Tử của Hội Văn
Học Nghệ Thuật Bình Thuận (1992) trang 152, cũng ghi là ''tinh tuyền''. Tinh, là tinh khiết, trong
trắng. Tuyền, là toàn, vẹn tuyền hay vẹn toàn (Lê Văn Ðức, Lê Ngọc Trụ - Việt Nam Tự Ðiển, trang
1460). Vì thế, tinh tuyền có lẽ đúng hơn là tinh truyền, vì ý nói rằng Ðức Mẹ Maria là Ðấng tinh khiết
vẹn tuyền (immaculate), không hề vướng mắc tội tổ tông (2).
Ở bài Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel, giọng ca của Thái Hiền, Thái Thảo thật dễ thương, êm
đềm, chỉ đáng tiếc là Phạm Duy ngắt câu nhạc Hỡi Sứ Thần/ Thiên Chúa Gabriel. Ðúng ra thì phải
ngắt là Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa/ Gabriel, hoặc là không cần ngắt cũng được, vì Gabriel là Sứ Thần
của Thiên Chúa, được Thiên Chúa phái tới Nazareth để truyền tin cho Ðức Mẹ (Luca 1, 30), chứ
không phải Gabriel là Thiên Chúa, hoặc Thiên Chúa biến thành thiên thần Gabriel. Nếu nói bằng
văn xuôi thì phải viết là: ''Hỡi Gabriel, Sứ Thần của Thiên Chúa, khi người xuống truyền tin cho
Thánh Nữ...'' Tuy nhiên, vì Phạm Duy không phải là người công giáo, nên có lẽ ông không có ý viết
sai giáo lí. Khúc này trong bản hợp ca của Hải Linh trong băng nhạc Trường Ca Ave Maria, phụ
soạn do Cát Minh, trình bày tại Vương Cung Thánh Ðường năm 1988, theo nhịp 3/8 hoặc 6/8, được
ngắt như sau:
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Hỡi/ Sứ Thần/ Thiên Chúa/ Gabriel (3)
Trong đoạn thơ:

Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel
Khi Người xuống truyền tin cho Thánh Nữ
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú
Người có nghe náo động cả muôn trời
Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời...

... tuy là một câu nói (hoặc câu hỏi) với Sứ Thần Gabriel, nhưng cũng là một câu ca tụng Mẹ Maria.
Và các câu sau:

Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước
Cho tình tôi nguyên vẹn tợ trăng rằm...
là những câu nói với, cầu nguyện với Mẹ Maria.
Vì thế tôi nghĩ từ câu ''Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel'' sang câu ''Lạy Bà là Ðấng ban đầy ơn
phước'' (Phạm Duy sửa lại từ câu ''Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước'' cần phải có thêm nhịp nghỉ,
chứ không nên đi liền nhau như Phạm Duy đã làm, vì như thế khó phân biệt hai đối tượng mà thi sĩ
nói tới) (4).
Ai cũng hiểu khi phổ nhạc vào thơ, đôi khi nhạc sĩ phải thay đổi đôi chữ, hoặc thay đổi thứ tự câu
thơ cho thích hợp với dòng nhạc, như Phạm Duy đã làm khi phổ thơ Hàn Mạc Tử. Thí dụ thơ 8 chữ
đã bị cắt thành 7 chữ ở câu: ''Lòng vua chúa cũng như lòng lê thứ, sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy
ứ, nguồn thiêng liêng yêu chuộng Mẹ Sầu Bi''.
Tôi nhập hồn tôi trong khúc hát
Ðể nhờ không khí đẩy lên trăng
Ðể nghe tiếng nhạc Nghê Thường trổi
Ðể hớp tinh anh của nguyệt cầu
Và để thoát ly ngoài thế giới
Ðể cười, để trững, để yêu nhau
Phạm Duy sửa lại:

Tôi nhập hồn mình trong khúc hát
Ðể nhờ khúc hát đẩy lên trăng.
.......
Và để thoát ly ngoài thế giới
Ðể cười, để khóc, để yêu nhau.

Và còn trong nhiều chỗ khác trong bài thứ bốn Trăng Sao Rớt Rụng. Riêng Hải Linh thì hết sức
trung thành với nguyên bản, hình như ông không hề cắt chữ trong câu. Nếu Hải Linh đã dệt những
nét nhạc tuyệt diệu của ông vào thơ Hàn Mạc Tử, tựa như ông nạm ngọc vào thơ của thi sĩ, làm
cho nhạc và thơ như hai cánh hạc bay lên trời cao, làm cho tên tuổi nhạc sĩ và thi sĩ đi vào bất diệt,
thì Phạm Duy phổ nhạc vào thơ Hàn Mạc Tử vì ''muốn tiếp tục nói tới chuyện hóa giải nỗi oan khiên
to lớn của cuộc đời Việt Nam sau nửa thế kỉ chiến tranh và hận thù bằng con đường đi vào Ðạo để
siêu hóa mọi sự'' (Hợp Lưu 15, trang 164). Như ông đã nói ở cuối cuốn băng video Thúy Nga Paris
19, Tác Phẩm và Con Người Phạm Duy: ''...chỉ có tôn giáo và nghệ thuật mới cứu rỗi được (người
Việt Nam) thôi''. Tôi nghĩ là ông đã nói một câu rất thật với tâm hồn mình, và cá nhân tôi cũng đồng
ý như thế.
Tôi đã gặp nhiều người đắm mình trong nghệ thuật và tôn giáo, họ chân tình chăm lo và say mê
làm đẹp cho đời và phục vụ một cách vị tha cho người, nên tâm hồn họ thực bình an hạnh phúc.
Những thủ lãnh chính trị rồi cũng qua đi, nhưng những nghệ sĩ chân chính muôn đời tồn tại với
những sáng tạo của họ.
Nhạc sĩ Phạm Duy cũng đề nghị rằng ''xin anh chị em nghe trường ca hay chương khúc này ít ra là
ba, bốn lần rồi mới nên có ý kiến cho mình hoặc cho soạn giả'' (Hợp Lưu 15, trang 167). Tôi đã
nghe tới hai ba chục lần trong suốt hai tuần lễ, rồi nghỉ một tuần, rồi lại đi nghe lại, lúc ở trong xe,
lúc trong phòng ngủ. Lúc nào trong đầu tôi cũng vang lên giọng Tuấn Ngọc: ''Hồn là ai, hồn là ai, tôi
chẳng biết... Cười như điên sặc sụa cả mùi trăng... Cùng ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình, để
gào thét một hơi cho rởn óc, cả thiên đàng, địa ngục, trần gian... Hồn là ai, hồn là ai, tôi chẳng biết,
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dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay...''
Ngậm ngùi quá, thổn thức quá, khi hồn và xác chia hai trong đau thương sầu khổ. Cả điên dại,
hoảng hốt nữa: loạn rồi loạn rồi, tôi hoảng hốt; nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên. Tiếng hát Tuấn
Ngọc thật mạnh và dài hơi. Tôi vốn thích nghe giọng hát Tuấn Ngọc qua CD hay cassette hơn là
nhìn và nghe anh hát qua băng video, không phải vì anh xấu trai, trái lại là khác, nhưng hình như
không cảm được tâm hồn của anh trong giọng hát qua nét mặt.
Thái Hiền nữa, cô phát âm khá hơn xưa rất nhiều, và làn hơi cũng mạnh hơn, dài hơn : Sao anh
không về thăm thôn Vĩ, nhìn nắng hàng cau nắng mới lên trong bàiÐây Thôn Vĩ Giạ. Giọng hát của
cô thật mượt mà, ấm áp, khiến tôi nóng lòng muốn về chơi thôn Vĩ, để thăm vườn ai mướt quá xanh
như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Ôi, ai biết tình ai có đậm đà. Những tiếng vĩ cầm réo rắt
trên cao, tiếng sáo Mèo với những bí hiểm, u uất, làm tôi cũng muốn chết theo thi sĩ trong mộng mị
với trăng sao, với:
Mực lùa khí vị vô hồn chữ
Văn hút hào quang ở miệng ta
Giấy trắng tinh khôi tuôn huyết mạch
Lời vàng nguyên vẹn trổ tài hoa.
Trong trường ca này, tôi cho là phần hai, ''Trăng Sao'', với các bài Trăng Sao Rớt Rụng, Hồn Là Ai,
Trút Linh Hồn tuyệt diệu nhất. Tôi nghe đi nghe lại phần này biết bao nhiêu lần mà không biết chán.
Hình như ở đó, hồn thơ Hàn Mạc Tử ẩn chứa cả hồn nhạc Phạm Duy, hoặc ngược lại. Chắc Phạm
Duy đã phải suy nghĩ, nghiền gẫm nhiều lắm, để nối các bài Chơi Trên Trăng, Rượt Trăng, Trăng
Tự Tử, Hồn Là Ai, Rụng Rời, Trút Linh Hồn của thi sĩ thành những khúc hát, những âm điệu tuyệt
vời nhất trong tất cả các bài thơ phổ nhạc của ông. Tôi mơ màng thấy hồn mình cũng rời rã, u uất,
tản mác đâu đây không biết. Hàn Mạc Tử cầu xin cho vầng trăng Phạm Duy cao sáng thêm lên, hay
Phạm Duy cầu cho vầng trăng Hàn Mạc Tử, tôi chẳng biết. Nhưng tôi biết rõ, không gian rất đẫm và
hương nguyền mát rượi.
Phần một, ''Tình Quê'', tôi yêu quá, bài Ðây Thôn Vĩ Giạ. Trong bài này, Phạm Duy trải thang âm
ngũ cung đẹp như ánh nắng mới lên trên những hàng cau. Phần ba, ''Ave Maria'', Phạm Duy đã
dùng nhiều thể điệu và giai điệu để diễn đạt bài thơ này. Tôi muốn nói đến kĩ thuật của ông. Giàu có
và có nhiều mới mẻ. Nhưng tôi vẫn dễ cảm được với Hải Linh trong thuần túy hồn nhạc đơn giản,
không cầu kì, có nhiều cảm xúc hơn tính cách kĩ thuật, và hòa âm rất đơn sơ từ thời kì đã lâu. Có lẽ
Hải Linh hòa nhập hồn nhạc tôn giáo của ông với nét nhạc Việt bình dị, nên tôi thích bằng cái trực
giác tính nhiều hơn bằng cái đầu. Tuy nhiên, không thể chối cãi là dù theo thể nhạc Serenade hay
Concerto, Phạm Duy cũng đã quá thành công trong chương khúc này. Ông như một người phù
thủy tài tình khi dùng nhạc Việt với kĩ thuật nhạc Tây Phương để đẩy thơ Hàn Mạc Tử, như thi sĩ đã
viết:
Tôi nhập hồn tôi trong khúc hát
Ðể nhờ không khí đẩy lên trăng
Ðể nghe tiếng nhạc Nghê Thường trổi
Ðể hớp tinh anh của nguyệt cầu
Và để thoát ly ngoài thế giới
Ðể cười, để khóc, để yêu nhau.
Và hòa âm của Duy Cường cũng xuất sắc hơn nhiều, so với Bầy Chim Bỏ Xứ hay Người Tình Già
Trên Ðầu Non. Anh đã biết dùng nhiều kĩ thuật hiện đại với synthesizer và computer để sử dụng
nhạc cụ Việt Nam với nhạc cụ Tây Phương, thí dụ như tiếng đàn harpe, tiếng chuông, tiếng sáo
Mèo... để diễn đạt những khúc huyền bí, siêu thực, bi uẩn trong thơ Hàn Mạc Tử.
Trời đã sinh ra tôi từ bao giờ với những xúc động dễ dàng về những cái đẹp, nhất là về nghệ thuật.
Tôi như một giọt mực trời đặt để ra ở cõi trần gian này. Nên tôi run rẩy không cùng khi đọc thơ Hàn
Mạc Tử, khi nghe những nốt nhạc kì diệu của Hải Linh cũng như của Phạm Duy cùng chắp cánh
bay với thơ của thi sĩ.
Thi sĩ đã viết: ''Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ. Sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng
hồn. Tôi đã phát triển hết cả cảm giác của tình yêu. Tôi đã vui, đã buồn, giận, hờn, đến gần đứt sự
sống'' (Tựa, Thơ Hàn Mạc Tử). Do đó mà thơ từ tâm hồn, từ cuộc sống, đã làm tên tuổi ông muôn
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đời sống với cái bất diệt của ngôn ngữ Việt Nam, của giống nòi Việt Nam.
Thơ chưa ra khỏi bút,
Giọt mực đã rụng rời.
Huống chi thơ ông đã ra khỏi bút. Nên chi giọt mực - hồn tôi - cứ mãi rụng rời. Rụng rời mãi không
thôi. Trong suốt cuộc đời này.
Dao Kim
(báo THỜI ÐIỂM CÔNG GIÁO, số 27 - 8-1994)
-------------------------------------------------------------------Phạm Duy trân trọng trả lời :
(1) ... tôi phổ được nửa bài thơ AVE MARIA từ khi còn đi học, nhưng chỉ hoàn tất việc phổ nhạc bài này khi có
ý định soạn trường ca HÀN MẶC TỬ.
(2) Trong 2 cuốn Tuyển Tập Hàn Mặc Tử do nhà xuất bản VĂN HỌC (Hanoi) phát hành năm 1988 và HÀN
MẶC TỬ, ANH TÔI của Nguyễn Bá Tín do TIN (Paris) ấn hành năm 1990 đều ghi ''tinh truyền''.
(3) ...tuy không phải là người Công Giáo, tôi cũng không thể cho rằng ''Gabriel là Thiên Chúa'' hoặc ''Thiên
Chúa biến thành thiên thần Gabriel''. Ðúng ra, thi sĩ phải viết như Dao Kim nhận định: Hỡi Gabriel, Sứ Thần
của Thiên Chúa. Nhưng ngôn ngữ của Thơ có phần khác Văn xuôi.
(4) ...trong một bài viết về trường ca Hàn Mặc Tử, Ðoàn Xuân Kiên nghĩ khác Dao Kim : Thi sĩ Hàn Mặc Tử
biểu tượng Maria bằng những tiếng gọi khác nhau như Ðức Bà tinh truyền thánh vẹn, sứ thần thiên chúa
Gabriel, Phượng Trì... Ngôn từ ở đây chỉ là những chiếc bè giả tạm để chuyên chở một cảm nhận về một thế
giới vĩnh cửu của Mỹ thể.

Trở Về Phạm Duy Tổng Quát
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LM. Trần Cao Tường

Kinh Vật Lộn Và Phép Vượt
Qua Trường Ca Hàn Mặc Tử Của Phạm Duy
(báo THỜI ÐIỂM CÔNG GIÁO, số 27 - 8-1994)

Ðêm Hàn Mặc Tử - New Orleans 1994

Nằm võng đong đưa là một cái thú, ai mà chả thích như vậy. Mặc cho đời lên voi xuống chó, đẩy tới
đẩy lui. Mà nhờ có ''bị'' đẩy tới đẩy lui như vậy thì mới thành nhịp ru cho tròn giấc ngủ. Nhạc sĩ
Phạm Duy đã dùng hình ảnh tích cực dễ thương này với tiếng ru Thái Hiền để hóa giải những mâu
thuẫn oái oăm cuộc đời ô trược qua bài Võng :
Tôi nằm võng, võng đưa võng đưa
Tôi nằm võng, võng đưa võng đưa
Ha ! Trần gian lạc thú
Ha ! Tiên cảnh phiêu du
Cõi tử cõi sinh, cõi tình cõi hận
Núi đợi vực chờ, niềm vui nỗi khổ...
Tôi nằm võng, võng đưa võng đưa
Tôi nằm võng, võng đưa võng đưa
Tôi nằm đó... nằm im mọi chỗ !
Nhưng bây giờ thì ông không nằm im trên võng mặc cho đời sống chết mặc bay được nữa rồi. Ông
phải nhẩy xuống đất một lần nữa. Lần này thì để đối diện và vật lộn với một người... cùi, tên là Hàn
Mặc Tử. Thật khủng khiếp và rùng rợn ! Ðể cùng tìm thầy thuốc lạ chữa trị bệnh hết thuốc chữa
này !
I. Vật Lộn
Cuộc sống mỗi người đang bình lặng an vui bỗng dưng bão tố nổi lên. Tại sao vậy ? Một người tài
hoa như Hàn Mặc Tử mà lại bị một chứng bệnh ghê sợ, vô phương cứu chữa. Thật phi lí ! Nhiều
người cũng như tôi, đã từng đọc thơ Hàn Mặc Tử, khâm phục tài nghệ của nhà thơ lạ lùng này. Ý
tưởng khác thường của một nhà thần nhiệm đã chạm tới được nơi có tòa châu báu kết bằng hương
kì dị. Hình ảnh siêu việt đầy nhạc thiêng liêng dồn trổi khắp u linh. Lời thơ là vườn ai mướt quá xanh
như ngọc. Tôi vẫn như một người đứng ngoài cuộc để mà thán phục, để mà thở dài thương hại.
Thế thôi. Chưa bao giờ tôi thấy Hàn Mặc Tử hiện lên nguyên hình hài là một Việt Nam bầm dập đau
khổ cùng độ. Chưa bao giờ tôi thấy những vật vã của chính đời mình qua con người Hàn Mặc Tử.
Quả thực, nhiều người đã cố diễn tả cái thân phận khổ nạn khốn cùng của một lớp người mang tên
Việt Nam, nhưng chưa ai dám cho nó hiện hình lên ghê rợn như một người cùi, là chính hiện trạng
mình, dân tộc mình. Vậy mà bây giờ nhạc sĩ Phạm Duy dám làm chuyện đó bằng trường ca Hàn
Mặc Tử, vật vã như Hàn Mặc Tử và với Hàn Mặc Tử. Và cùng Hàn Mặc Tử trong thị kiến thấy được
phép cứu giải, mở tới một giải thoát bất ngờ, khám phá ra một thứ thuốc lạ.
1. Vật Lộn Với Hàn Mặc Tử
Khi trình làng soạn phẩm Trường Ca Hàn Mặc Tử mới đây, nhạc sĩ Phạm Duy đã ''phải thú thực là
phổ thơ Hàn Mặc Tử khó vô kể, một năm trời vật lộn với thơ Hàn Mặc Tử. Có thể là từ vô thức ông
phải vật lộn với một cái khó vô kể khác hơn nữa, một cái gì quá khủng khiếp ghê sợ, hiện thân bằng

Project: Phạm Duy - Một Đời Nhìn Lại

Tuyển Tập Các Bài Viết Về Nhạc Phạm Duy Trong Suốt 50 Năm Qua

chính người cùi Hàn Mặc Tử, về thân phận dân tộc và về chính mình là người Việt trong một hiện
trạng chẳng giống ai ! Ông đã nói rõ ý của ông: Trong khi tôi còn sống, tôi muốn được giãi bày tâm
sự về một nhạc phẩm...
...Bây giờ lí do khiến tôi muốn soạn một trường ca (hay một chương khúc) gồm nhiều bài thơ của thi
sĩ Hàn Mặc Tử, là bởi vì sau khi đi vào Ðạo Khúc, Thiền Ca... bây giờ tôi muốn nói tới chuyện hóa
giải nỗi oan khiên to lớn của cuộc đời Việt Nam sau nửa thế kỉ chiến tranh và hận thù bằng con
đường đi vào Ðạo để siêu hóa mọi sự. Và đột nhiên tôi thấy đề tài này có thể biểu lộ một cách hùng
hồn bằng cách phổ thơ Hàn Mặc Tử.
Chính vì thế mà ông xin nghe trường ca hay chương khúc này ít ra là ba, bốn lần rồi mới nên có ý
kiến cho mình hoặc cho soạn giả.
Theo đề nghị của ông, tôi cũng đã nghe trường ca này hơn bốn lần, để mong có một cảm nghĩ nào.
Nghe như đang nhập thân vào dòng nhạc, vào hồn thơ, vào hình ảnh và âm thanh, chứ không phải
kẻ đứng ngoài, tôi bỗng thấy rùng rợn. Và tôi bị bế tắc hoàn toàn trong mấy tháng trời không thể ghi
ra được gì. Bây giờ tôi mới nhận ra là mình đã vật lộn với chính nỗi khổ tâm của đời mình và dân
tộc mình. Thì ra là cũng vật lộn với... cùi.
Là một người Việt, tôi mang trọn vẹn hình hài Việt Nam chẳng giống ai trong đà tiến của nhân loại.
Một Việt Nam bệnh hoạn từ hơn nửa thế kỉ rồi, bị xâu xé hành hạ tàn tệ nhân danh những chủ
thuyết bệnh hoạn nhập cảng ngoại lai. Những cuộc chạy thoát nhục nhằn. Cuộc sống mới thằng
chẳng ra thằng, ông chẳng ra ông ! Con cháu mang đầy mặc cảm thua kém phải nhuộm tóc đổi
dạng đổi tên thành những Jennifer, Washington... Vẫn nghe nói nước mình có trên bốn ngàn năm
văn hiến với lịch sử oai hùng, sao mà gia tài bây giờ tả tơi rách nát như vậy. Tự nhiên tôi thấy rùng
mình về sự phi lí cuộc đời sinh ra làm người Việt đầy bất hạnh xui xẻo: sinh ra đó, bị vất ra đó, vật
vã, giẫy giụa, rồi một ngày nào lăn ra chết... !
Mặc cảm là một thứ bệnh cùi bất trị. Trùng Hansen rúc rỉa đục khoét ngày đêm, khiến da thịt bầy
nhầy sần sượng tê điếng. Ðôi khi tôi cố tìm quên bằng cách lăn xả vào xã hội mới theo vòng quay
như con dế. Cũng bon chen chộp giật khua múa may ra khấm khá hơn chăng. Ðôi khi tôi tìm cách
che giấu bằng những khoe mẽ bề ngoài, không hơn được Tây, được Mĩ, thì ít ra cũng phải tỏ ra ta
đây, đạp được một số người mình theo kiểu gà què ăn quẩn cối xay. Cho bớt tủi ấy mà. Bỗng dưng
tôi thấy mình thật tội nghiệp.
Nói vậy mà chẳng phải vậy. Làm thế mà chẳng phải thế. Cái mặc cảm trong tôi điều khiển. Cái bệnh
bất trị nó đang hành hạ ! Tôi đang vật lộn với chính tôi.
2. Vật Lộn Với Chính Mình
Nhạc sĩ Phạm Duy đã diển tả được đúng lúc cái tâm trạng của tôi, mà có thể cũng là của mỗi người
Việt lúc này, qua hiện thân Hàn Mặc Tử. Ông cũng đã vật vã, đã tìm cách chữa trị đủ cách. Từ cái
ngày bao hùng binh tiến lên với khí phách người trẻ muốn khôi phục đất nước kiêu hùng. Nhưng rồi
bên cầu biên giới giáp Tầu vùng Việt Bắc, trong lúc đang tay súng tay đàn ăn thua đủ, ông đã cảm
thấy thuốc chữa không đơn giản như vậy. Cuộc chiến bên ngoài vẫn chỉ là phản ảnh những xung
khắc trong lòng người, ngăn cách bởi chủ thuyết, bởi tham vọng, bởi lừa lọc. Nói theo ngôn ngữ
mới của uyên tâm học, là những phóng chiếu con ma đen mai phục bên trong ra ngoài.
Ông đã thử tìm thuốc tiên gắn liền những ngăn cách bằng Con Ðường Cái Quan, là con đường
Việt. Việt là Vượt. Vượt không gian và thời gian. Khởi hành từ ngày khai nguyên người Việt và đất
Việt. Vượt qua vùng Ðộng Ðình sông Dương Tử, Cánh đồng Tương, theo cánh chim mẹ qua ải
Nam Quan xuống vùng sông Hồng, sông Hương, sông Chín Con Rồng. Và bây giờ thì không
ngừng ở mũi Cà Mau ăn cá nướng trui ngày mưa, mà vượt biên lang thang trên khắp thế giới. Rồi
sắp sửa vượt cầu biên giới chuyến cuối cùng đi vào ngàn mai khi nghe vang tiếng gọi càn khôn
trong Rong Khúc Hát Cho Năm 2000 của ông.
Sau những phẫn nộ ca, những ray rứt thổ huyết hát trên đường vượt biển, ông cũng thử vang lên
lời gọi đàn của Chim Âu tổ mẫu Mẹ Việt Nam để cùng tung cánh với Bầy Chim Hồi Xứ. Nhưng rồi
bầy chim vẫn chưa chuyển mình bao nhiêu, bỗng dưng như ông thấy một thị kiến khác: bầy chim
không bay được vì đang bị bệnh quá nặng. Mà bay về đâu ? Hồi xứ nào ? Ông đang vật vã một lần
nữa để tìm cho ra nơi mà ông cũng như mỗi người sẽ bay tới sau cuộc đời này. Nơi đó sẽ vượt thời
gian, vượt không gian, không còn là chỗ này hay chỗ kia. Ông đã tìm bằng Ðạo Ca, Thiền Ca. Và
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bây giờ ông tìm ra con đường Việt, vượt biên với Trường Ca Hàn Mặc Tử.
3. Diễn Tiến Việc Chữa Bệnh
Nhà uyên tâm học John Sanford đã diễn tả tiến trình chữa tâm bệnh bằng câu truyện Gia-Cóp vật
nhau với bóng đen trong Kinh Do Thái. Là những gì mình vốn sợ hãi. Càng tìm cách lẩn tránh hay
dồn nén thì nó càng trở thành động lực bên trong hành hạ điều khiển mình khiến bị tâm bệnh hoặc
trở thành những hiện tượng lố lăng. Muốn được chữa lành, thì bước đầu tiên là phải nhận diện và
vật nhau với chính nỗi sợ đó. Gia-Cóp phải trốn chạy sang đất Haran tránh ông anh hung dữ là ESau. Sau nhiều năm tị nạn, Gia-cóp lại tính hồi hương về quê cha đất tổ. Nhưng rồi câu chuyện đâu
có đơn giản như thế. Thằng anh E-Sau vẫn lăm le đòi làm thịt, cho quân ra chặn đường. Gia-Cóp
đã dám nhận diện nỗi sợ đời và vật nhau với nó.
...Ðêm ấy, Gia-Cóp chỗi dậy đem vợ và hai tì nữ và mười một con, ông lội qua Giabboc. Ông đem
họ đi và cho họ lội qua khe, ông cũng đem qua những gì ông có. Rồi Gia-Cóp đã ở lại một mình. Và
có người đã đến vật nhau với ông mãi cho tới hừng đông. Thấy mình không thắng nổi bên kia, thì
bên này đạp cho một cái vào hông. Và Gia-Cóp bị sái hông trong khi đấu vật. Người mới nói: Buông
ta ra vì hừng đông đã rạng. Nhưng ông nói: Tôi sẽ không buông người ra, trừ phi người chúc lành
cho tôi. Người hỏi ông: Tên ông là gì? Ông đáp: Gia-Cóp. Người ta sẽ không còn gọi ngươi là GiaCóp nữa, nhưng là Israel. Vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa cũng như với người ta, và ngươi thắng
thế. (Khởi Nguyên 32:23-29)
4. Nghe Trời Giải Nghĩa Yêu
Hàn Mặc Tử tên thật là Phanxicô Nguyễn Trọng Trí, một nhà thơ thiên tài trong nền văn học Việt
Nam và là một nhà thần bí theo đạo Chúa, diễn được những huyền nhiệm vượt qua ngôn ngữ loài
người.
Phần đầu của Trường Ca Hàn Mặc Tử là ba bài nói lên nét thanh bình đầy ắp thân thương, như
diễn tả được cái đẹp điển hình của ba miền Bắc, Trung, Nam. Và đồng thời cũng là cái nên thơ đầu
đời, cái kinh ngạc của cuộc sống qua những gì xem ra bình lặng tầm thường nhất.
- Tình Quê với:
Ngàn lau không tiếng nói,
Lòng anh dường đê mê.
- Ðây thôn Vĩ Giạ như địa đàng mơ ước:
Sao anh không về chơi Thôn Vĩ ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt qua xanh như ngọc,
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
- Và vào miền Nam lên Ðà Lạt trăng mờ để thấy được lẽ nhiệm mầu của Ðấng Hóa Công:
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Ðể nghe dưới đáy nước hồ reo;
Ðể nghe tơ liễu run trong gió,
Và để nghe Trời giải nghĩa yêu.
5. Rùng Rợn Ðến Vô Biên
Nhưng rồi bỗng dưng nhà thơ tài ba khám ra bị bệnh cùi. Bệnh cùi đáng sợ, trước hết vì là bệnh
nan y, trước đây vào năm 1940 khi Hàn Mặc Tử qua đời thì chưa có thuốc gì chữa trị nổi, giống
như bệnh ung thư và bệnh Aids bây giờ. Nhưng cái sợ nhất là sự tủi nhục cô đơn cùng độ. Ai cũng
sợ người cùi như... sợ cùi ! Chơi với cùi không cùi cũng ghẻ... ! Mọi người xa tránh tởm gớm.
Những người thân yêu cũng chẳng dám đến gần. Sợ lây. Người cùi luôn sống trong mặc cảm
chẳng giống ai. Thịt da sượng sần nhầy nhụa. Các ngón tay ngón chân đỏ hoẻn rụng dần. Mặt mũi
sần sùi méo lệch thấy mà ghê ! Vì thế, trước khi chết thật về phần xác, người bị bệnh cùi đã phải
trải qua cái chết tinh thần khủng khiếp hơn bội phần. Vào khoảng năm 1936, Hàn Mặc Tử biết mình
cùi qua những dấu vết trên da thịt, phải ở riêng ra một nơi vắng lặng trong một cái chòi xơ xác ở Gò
Bồi cách Qui Nhơn 15 cây số, xa tránh hết mọi người. Ông đã diễn tả sự vật vã này trong nỗi cô
đơn từng đêm.
Phần II của Trường Ca là những tiếng hoảng hốt dữ dội, những tiếng hú hồn và tiếng sáo mèo ghê
rợn, những giẫy giụa rên xiết như ông Gióp và những lời cầu khẩn van xin như tiên tri Giêrêmia
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trong Kinh Thánh.

Hồn là ai, là ai tôi chẳng biết.
Hồn theo tôi như muốn cợt tôi chơi.
.....
Hồn đã cắn đã cào nhai ngấu nghiến
Thịt da tôi sượng sần và tê điếng
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên
......
Tiếng rú ban đêm rợn bóng mờ
Tiếng rú hồn tôi xô vỡ sóng.
......
Chao ôi, ghê quá trong tư tưởng
Một vũng cô liêu cũ vạn đời.
.......
Bây giờ tôi dại tôi điên
Chắp tay tôi lạy cả miền không gian.
.......
Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi !

Hàn Mặc Tử đã diễn tả được tất cả những gì khủng khiếp của người bị bệnh cùi, đã trở nên hiện
thân và kết tinh của tất cả những gì khốn nạn nhất của một kiếp người, qua những bài thơ có một
không hai trong văn chương Việt và nhân loại, và gom lại thành tập Ðau Thương.
II. Phép Vượt
Nếu chỉ có thế thì cuộc đời này đáng sợ thật ! Dù có tìm lí luận này hay tưởng tượng nọ để mà tự
an ủi thì cuộc sống tự nó vẫn là một phi lí. Nhưng một thời gian trước khi chết, những bài thơ kế
tiếp là những bài thơ đầy sức sống an bình và cảm tạ.
Tất cả những bài thơ này được gom lại thành tập Xuân Như Ý, trong đó bài Thánh Nữ Ðồng Trinh
Maria:
Như song lộc triều nguyên ơn phước cả
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng
Thơm tho bay cho tới cõi Thiên Ðàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể.
1. Phép Lạ Nào ?
Hàn Mặc Tử vẫn chết vì bệnh cùi tại nhà thương Qui Hòa năm 1940 lúc mới 28 tuổi. Nhưng thật sự
ông đã được ơn lột xác thành một người mới là Thánh Thể kết tinh tươi đẹp lành lặn có sức vỗ
cánh bay chín tầng trời cao ngất vì ta là chim phượng hoàng như ông đã cảm nghiệm.
Ông đang thấy mùa Xuân nở qua những khổ đau. Nơi nào, lúc nào cũng là mùa xuân.
Tứ thời xuân, tứ thời xuân non nước
Phút thiêng liêng nhuần gội áng hào quang
Thiên hạ bình và Trời tuôn ơn phước
Như triều thiên vờn lượn khắp không gian.
Sau khi chết, trong túi áo ông, các nữ tu coi sóc nhà cùi đã tìm thấy bài viết Linh Hồn Thanh Khiết:
Tôi muốn tắm trong đại dương ánh sáng, trong biển hồn kính mến thiêng liêng. Nhiều phép lạ bởi
Trời đưa xuống, người thế gian nghẹn ngào vì cảm mộ khi quan chiêm công trình thần bí Ðấng Tối
Cao.
Trần Thanh Mại trong cuốn Hàn Mặc Tử xuất bản năm 1941đã có nhiều nhận xét tỏ ra thán phục
Hàn Mặc Tử, nhưng ông vẫn không hiểu được tại sao nhà thơ kì lạ này có thể tâm sự: Tuy cực khổ
thế mà tôi vẫn an vui, ngày nào cũng có cười cả. Nếu là không cười với ai, thì lại cười một mình,
xem ra thú vị không biết mấy. Ðiều gì đã tạo ra sự thay đổi lạ lùng này? Và ông Mại đã không ngần
ngại phê bình ngay: Trong câu nói đơn sơ ấy, người ta nhận thấy một mối si gan ghê gớm, khiến
cho người ta phải rùng mình, như đứng trước một cái gì không thuộc giống người, một thứ gì của
yêu quái đưa ra để mà nhát người thường (trang 127). Và vì thấy thơ của Hàn Mặc Tử có quá nhiều
ý tưởng và hình ảnh lạ, ông Mại liền vội kết luận ngay là Hàn Mặc Tử bị ảnh hưởng phái tượng
trưng bên Pháp của Mallarmé: Phái tượng trưng cho rằng muốn cho thơ lên cái mức thuần túy, phải
làm cho nó bí hiểm tối tăm. Ngoài những ý tưởng kì dị phi thường, sự cố ý làm cho tối nghĩa ấy đã
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đưa Mallarmé đến lối đổi cả mẹo luật... Tiếng nói bây giờ chỉ thành những dấu hiệu, những âm nhạc
điệu. Người đọc càng không hiểu chừng nào càng tốt chừng nấy (trang 140).
2. Ánh Trăng Hay Ánh Sáng ?
Một hình ảnh nổi nhất trong hầu hết các bài thơ của Hàn Mặc Tử là Trăng. Bác sĩ Nguyễn Xuân
Quang cũng lập luận như ông Trần Thanh Mại, cho là vì trùng cùi Hansen đục khoét thân xác nhiều
về đêm, làm đau đớn nhiều về đêm nên bệnh nhân mất ngủ và lấy trăng làm nguồn an ủi, nơi giãi
bày thống khổ. Biết chắc thêm một điều nữa là những vi trùng Hansen đã làm tổn hại giây thần kinh
mắt của người bệnh khiến bệnh nhân thích sống với ánh trăng êm dịu hơn (Nguyệt san Y Tế, bộ 1,
số 12, tháng 12.1993).
Nhận xét trên có thể đúng ở một khía cạnh nào đó, nhưng không đủ để giải thích những cái thấy lạ
lùng nơi Hàn Mặc Tử. Thì đây chính Hàn Mặc Tử trả lời trong bài Chơi Giữa Mùa Trăng khi còn nhỏ
với người chị là Nguyễn Như Lễ: Những phút sáng láng như hôm nay soi sáng linh hồn tôi, và giải
thoát cái ta của tôi ra khỏi nơi giam cầm của xác thịt... Chị ơi, rồi ánh sáng đêm nay sẽ tan đi, ta sẽ
buồn thương và nhớ tiếc. Em muốn bay thẳng lên trời để tìm ánh sáng muôn năm thôi...
Trong Hàn Mặc Tử Anh Tôi do TIN xuất bản năm 1990, người em ruột là Nguyễn Bá Tín đã bật mí
một số chi tiết quan trọng mà thiếu những chi tiết đó thì khó lòng mà hiểu được Hàn Mặc Tử.
Hồi nhỏ Hàn Mặc Tử Nguyễn Trọng Trí là một chú bé đầy hoạt lực, mê thích đủ thứ. Cái ám ảnh về
trăng bắt đầu bằng những kỉ niệm đẹp của những đêm trăng hồi còn rất nhỏ ở động cát gần Sa Kỳ,
Quảng Ngãi, chứ đâu phải vì trùng Hansen: Trăng bao phủ tứ phía bằng một ánh sáng lung linh,
chờn chợn, khó phân biệt từ trên trăng tỏa xuống hay từ cát trắng chiếu lên (trang 19).
3. Biến Ðổi Do Ánh Sáng (Transformed by the Light)
Ðó là tựa đề cuốn sách do cuộc nghiên cứu khoa học nhiều năm của bác sĩ Melvin Morse về hiện
tượng những người chết sống lại, mới được xuất bản năm 1992, sau sự thành công của chương
trình nghiên cứu khác tại Seattle. Thực ra thì bác sĩ Raymond Moody đã thu góp cả ngàn trường
hợp này từ năm 1975 trong cuốn sách nổi tiếng Ðời Sau (Life After Life), nhưng chưa mang tính
cách khoa học như của bác sĩ Melvin Morse.
Những gì xẩy ra trong thời gian một người mà bác sĩ chứng nghiệm là thực sự đã chết, rồi vì một lí
do bí mật nào đó bỗng dưng sống lại. Có người chết năm phút, có người chết nửa giờ. Cả mấy
trăm trường hợp như vậy được khảo sát bằng khoa học đàng hoàng. Tất cả mọi trường hợp trên
đều có 4 điểm chính:
- Hồn đi ra khỏi xác: bay lơ lửng trên không nhìn xuống xác của mình, thấy rõ mọi người và mọi sự
đang xẩy ra trong khung cảnh mình vừa tắt thở. Thấy các y tá và bác sĩ chạy hối hả. Thấy những
người thân yêu đang khóc...
- Ống tối dài: sau đó thì hồn bị hút vào một trạng thái như cái ống tối dài, với một tốc độ nhanh kinh
khủng. Betty Eddie kể lại kinh nghiệm của chính mình trong cuốn Ấp Ủ Bởi Ánh Sáng (Embraced by
The Light - Gold Leaf Press 1992): Ðây đúng là thung lũng bóng tối sự chết (trang 39) như Kinh
Thánh đã từng nói tới.
- Nguồn sáng: rồi một nguồn sáng xuất hiện, đầy yêu thương và an bình. Có người cảm nghiệm
thấy Chúa, có người thấy Ðức Maria... Và sung sướng sửa soạn bước vào vùng ánh sáng thì lại
nghe rõ lệnh: chưa phải lúc, hãy trở lại. Thế là sống lại. Tất cả đều không thích trở lại như vậy.
Cũng có một số trường hợp, thay vì gặp vùng ánh sáng yêu thương, thì lại gặp vùng đen tối hiện
hình như quỉ sứ trong vũng lửa thật sợ hãi, như bác sĩ Raymond Moody thuật lại trong Ánh Sáng
Muôn Năm (Light Beyond - Bantam Books 1989, trang 26-27).
Betty Eddie tả kĩ hơn: Bây giờ thì tôi biết có Chúa thật. Không còn chỉ tin vào một lực vũ trụ, mà tin
vào một Ðấng đàng sau sức mạnh đó. Tôi đã thấy Ðấng đầy yêu thương đã dựng nên vũ trụ và đặt
mọi khôn ngoan vào đó. Tôi thấy Ngài điều khiển trí khôn ngoan và sức mạnh này. Tôi thấy trực tiếp
rằng Chúa muốn chúng ta trở nên giống như Ngài, và Ngài cho chúng ta những đặc tính giống như
Chúa, như óc tưởng tượng và sáng tạo, ý chí tự do, trí thông minh, và nhất là khả năng yêu
thương... (trang 61). Tôi cảm nhận tình yêu của Chúa vô điều kiện, vượt trên mọi tình yêu trần thế...
Và tôi được ấp ủ trong cánh tay của ánh sáng vĩnh cửu này (trang 53).
- Ðược biến đổi: bác sĩ Morse cho biết: Tất cả mọi trường hợp đều được biến đổi sau khi đã gặp
ánh sáng này... Họ trở nên dễ thương hơn, đôi khi họ được sức cảm thụ lạ về những lãnh vực tâm
linh trước kia không hề biết (trang 6). Một số người biết trước chuyện sẽ xảy ra trong tương lai hay
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ở xa Họ ít sợ hoặc không sợ chết nữa, vì họ biết có một cuộc sống mới. Một số người tự nhiên
thông minh hơn ra nhiều... biết nhiều nguyên lí toán học ngay cả về nguyên tử... thuyết tương đối
của Einstein... phát triển nhiều khả năng tâm linh... (trang 9-10)
Tất cả những cái thấy trên đây đều được bác sĩ Melvin Morse chứng nghiệm là có thật, chứ không
phải do phản ứng của thuốc hay cơ thể lúc chết do ảo giác của những thần kinh óc bị hủy hoại.
(xem Biến Ðổi Do Ánh Sáng trang 194)
4. Thấy Gì Từ Cõi Chết ?
Trong thơ Hàn Mặc Tử, có nhiều ý tưởng và hình ảnh kì lạ khó hiểu. Một vài người vội nghĩ ngay đó
chỉ là những tưởng tượng cho khuây khoả cơn bệnh, hay chỉ là những kiểu chơi chữ cho bay bướm
cao siêu. Nhưng qua những khảo cứu và những khám phá khoa họ trên thì chắc chắn ai cũng phải
nhận rằng những ý tưởng và hình ảnh này đúng là của những người đã chết, đã thấy nhiều sự lạ từ
cõi chết (phải nói là cõi sống thật mới đúng), rồi trở về kể lại như một lời chứng.
Sự kiện đầu tiên được Nguyễn Bá Tín trong Hàn Mặc Tử Anh Tôi thuật lại. Hồi nhỏ Hàn Mặc Tử rất
ham chơi. Hết thích bắn nỏ thì sang bắn cung, rồi quần Anh và bơi lội, nhất là thời gian gia đình ở
Qui Nhơn. Có lần cả hai anh em xuýt chết vì lội ra quá xa bờ, khi vào bị gió nồm quá mạnh, anh Trí
đuối sức gần ngất đi, phải nằm ngửa cho gió đẩy vào bờ. Trông anh sợ hãi khác thường, thần sắc
ngơ ngác, như không còn trông thấy gì nữa. Anh thều thào: Ở Huế, bơi qua cầu Bạch Hổ bị rong
vấn chân kéo chìm không lội được, mà sao ít sợ hơn bữa ni. Rồi anh lẩm bẩm nghe như: Ðức Mẹ...
Ðức Mẹ... Tôi tưởng anh cầu nguyện. Trông anh khác lạ đi, tôi càng hoảng sợ: anh không còn
giống anh nữa, với đôi mắt lạc thần. Từ đó, anh không tắm biển nữa, sợ nước, ít hoạt động, nói
năng nhỏ nhẹ như sợ ai nghe. Thường ngồi khoanh tay nghe hơn là nói, thân thể gầy sút đi. Nhiều
lúc như xuất thần, anh không hay biết gì chung quanh, nhất là lúc anh ngâm thơ, giọng như run run
đau đớn (trang 20-21).
Hàn Mặc Tử đã thấy gì hôm đó? Trong Biến Ðổi Do Ánh Sáng bác sĩ Morse thuật lại một truyện xảy
ra của Jim cũng suýt chết đuối ở biển California y như trường hợp Hàn Mặc Tử, mà ông gọi là fear
death (sợ đến chết được) chứ chưa phải là chết thật: Khi thấy càng bị đẩy xa bờ hơn, tôi quá sợ
hãi, và càng đạp mạnh hơn. Bỗng tôi thấy mình bay lên trên không khí nhìn xuống tôi đang bơi,
giống như có hai cặp mắt cùng nối vào một óc... Rồi tôi được tràn ngập bởi một nguồn sáng, như
mây bao phủ quanh tôi. Tôi thấy thích thú... Bỗng tôi trở lại thân xác tôi. Tôi nghĩ rằng tất cả cảm
nghiệm này kéo dài khoảng một phút. (161-162) Ánh sáng trong trường hợp Hàn Mặc Tử ở bờ biển
Qui Nhơn được biểu hiện là chính Ðức Maria, mà sau này được ghi lại trong bài Thánh Nữ Ðồng
Trinh Maria:
Maria, linh hồn tôi ớn lạnh
Run như run hơi thở chạm tơ vàng
Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.
Chính Nguyễn Bá Tín cũng xác nhận điều này: Anh xúc động đến rơi lệ và thì thầm cảm tạ được ơn
cứu thoát trong tai nạn đó (Hàn Mặc Tử Anh Tôi, trang 82).
Lạy Bà là Ðấng tinh truyền thanh vẹn
Giàu nhân đức giàu muôn hộc từ bi
Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy
Cơn lâm lụy vừa trải qua dưới thế.
Và trong thời gian bệnh đã nặng, ít nhất ba chỗ trong cuốn Hàn Mặc Tử, ông Trần Thanh Mại có
nhắc tới việc Hàn Mặc Tử chết đi sống lại: đôi ba lần (trang 55, 80) rồi bốn năm lần (trang 136).
Chính Hàn Mặc Tử đã ghi lại:
Toan ngất đi trong cơn mê khoái lạc
Mẹ dấu yêu liền vội đền tay nâng.
.......
Anh đã thoát hồn anh ngoài xác thịt
Ðể chập chờn trong ánh sáng mông lung.
(Sáng Láng)
Nhất là trong Hồn Lìa Khỏi Xác, Hàn Mặc Tử đã diễn lại y như bác sĩ Melvin Morse đã khảo sát
trong giai đoạn sau khi chết bị hút vào ống tối dài, mà Betty Eddie tả là thung lũng bóng tối sự chết:
Há miệng cho hồn văng lên muôn trượng
Chơi vơi trong khí hậu chín tầng mây
Ánh sáng lạ sẽ tan vào hư lãng
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Trời linh thiêng cao cả gợi nồng say.
Vì không giới nơi trầm hương vắng lặng
Nên hồn bay vùn vụt tới trăng sao
Sóng gió nổi rùng rùng như địa chấn
Và muôn vàn thần phách ngả lao đao...
Rồi hồn ngắm tử thi hồn tan rã
Bốc thành âm khí loãng nguyệt cầu xa
Hồn mất xác hồn sẽ cười nghiêng ngả
Và kêu rêu thảm thiết khắp bao la...
Ðêm nay ta khạc hồn ra khỏi miệng
Ðể cho hồn bớt nỗi bi thương
Nhưng khốn nỗi xác ta đành câm tiếng
Hồn đi rồi không nhập xác thê lương.
5. Tắm Gội Ở Trong Nguồn Ánh Sáng
Thấy ánh sáng muôn năm là yếu tố then chốt trong thiên tài nghệ sĩ sáng tác của Hàn Mặc Tử. Ông
thấy và cố tả lại một cách trung thực. Không phải như một luận đề, suy diễn, hay kết luận của hệ
thống giáo lí nào cả, mà là một thực chứng. Nhiều khi ông điên cả lên vì cảm thấy như vậy mà
không làm sao dùng ngôn ngữ loài người mà diễn đạt nổi. Cái điên trong tập Thơ Ðiên không nhất
thiết vì quá đau đớn, mà vì cái xốn xang như trong Kêu Gọi: Ý còn ở trong lòng thì rạo rực xốn
xang, khi phô phang lên giấy thì tê dại, ngất ngư, như không có chút gì là rung động nữa... Lòng ta
hừng hực mỗi khi nắng hanh lên. Ấy là dấu hiệu mùa thơ đã chín. Gặt hái cho mau, kẻo ngọn thơ
càng cao, người thơ càng điên dại... (Chơi Giữa Mùa Trăng, trang 27-28).
Nguồn ánh sáng mà Hàn Mặc Tử thấy là một ngôi vị Thiên Chúa tình yêu, chứ không phải là một
lực vũ trụ vô vi, vô vị nhạt nhẽo. Cảm thông và kết hợp với Thiên Chúa là một tương giao rung động
con tim chứ không phải như kiểu tượng muối trở về hòa tan trong biển cả là cội nguồn mình. Ðó là
một tương giao thân tình kiểu I-Thou trong cảm nghiệm của Buber. Và như Betty Eddie, Hàn Mặc
Tử thấy hồn sung sướng được ấp ủ trong Tình Yêu:
Ai tới đó mà chẳng nao thần trí
Tòa châu báu kết bằng hương kì dị
Của Tình Yêu rung động lớp hào quang
.......
A ha hả, say sưa chê chán đã
Ta là ta hay không phải là ta?
Có gì đâu cả thể với cao xa
Như cội rễ của trăm ngàn đạo hạnh
(Siêu Thoát)
Và trong bài Ngoài Vũ Trụ, hồn thơ còn thấy rõ hơn:
Sáng vô cùng, sáng láng cả mọi miền
Không u tối như cõi lòng ma quỉ
Vì có Ðấng Hằng Sống hằng ngự trị
Nhạc thiêng liêng dồn trổi khắp u linh.
......
Tình thơm tho như ngấn lệ còn nguyên
Ta ước ao đầu đội mũ triều thiên
Và tắm gội ở trong nguồn ánh sáng.
6. Qui Tụ Thâu Về Trong Một Mối
Nhiều người trong cuộc khảo cứu của bác sĩ Melvin Morse, sau khi chết đi sống lại, đã trở nên khác
lạ với những khả năng cảm thụ đặc biệt. Trường hợp Olaf trong Biến Ðổi Do Ánh Sáng thì thấy:
đang trôi trong vũ trụ vô bờ bến... Vũ trụ như những bọt xà bông đang qui về trọng tâm theo một
chiều hướng mà tôi hiểu được trọn vẹn, thấy được mọi sự đều có nghĩa... cảm thụ được toàn thể vũ
trụ... (trang 12-13). Hàn Mặc Tử cũng đã được khả năng lạ lùn này, là thấy mọi trắng đen đỏ vàng
trầm bổng cuộc đời không phải là những mảnh vỡ hay những cù lao trôi nổi phi lí, mà đều qui tụ
thâu về trong một mối, mang trọn ý nghĩa trong một chương trình mầu nhiệm như lời Kinh Thánh:
Chúng ta biết rằng mọi sự đều đi liền với nhau sinh ích cho những ai được Chúa yêu thương, tức là
những người được Chúa kêu gọi theo chương trình của Người (Roma 8:28). Hàn Mặc Tử đã tả lại
cái thấy này trong bài Siêu Thoát:
Những cù lao trôi nổi xứ mênh mang
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Sẽ qui tụ thâu về trong một mối.
Và tư tưởng không bao giờ chắp nối
Là vì sao? Vì sợ kém thiêng liêng
Trí vô cùng lan nghĩ rộng vô biên
Cắt nghĩa hết những anh hoa huyền bí
Trời bát ngát không cần phô triết lí
Thơ láng lai chấp chóa những hàng châu
Ta hiểu chi trong áng gió nhiệm mầu?
Những hạt lệ của trích tiên đầy đọa.
Ông Thái Văn Kiểm trong bài nói chuyện tại giáo xứ Paris dịp giỗ 50 năm Thi Hào Hàn Mặc Tử
ngày 11-11-1990 đã có những nhận xét: Nhà thơ của chúng ta bẩm thụ được cái thiên tư cao quí là
nhìn thấy được cái hư ảo, cảm được cái vô lượng và nghe được sự yên lặng của vô thủy vô chung.
Nơi đây vang dội những lời cầu nguyện, những hương lạ mê li, những âm thanh kì diệu, tất cả chìm
ngập trong bể hào quang và trong tinh hoa của thi vị. Vì theo Hàn Mặc Tử, thi ca là một sáng tạo
thuần túy của Thượng Ðế, và để báo đáp công ơn đó, thi sĩ phải là kẻ xướng thánh ca, cảm thông
với Thượng Ðế, ca ngợi chân thành sự nghiệp thiêng liêng và vinh quang bất diệt của Người. Thi sĩ
là gạch nối, là trung gian ưu tú giữa Hóa công và nhân loại. .
7. Lộ Trình Vũ Hoá
Beethoven đã chữa bệnh bằng nhạc cho chính đời mình biểu trưng qua bản hòa tấu số 6 với tựa đề
là Mục Ðồng. Ðang gặp chuyện buồn mà nghe bản Mục Ðồng là tự nhiên thấy lòng mình thảnh thơi
hẳn ra. Hãy nhập thân làm một mục đồng dẫn đàn súc vật ra cán đồng cỏ, có suối chảy róc rách,
tâm hồn thanh thản đầy nhựa sống, bạn bè nhởn nhơ vui vẻ. Dòng nhạc đoạn này thật nhẹ, êm
như mây trời, đẹp như bờ hoa dại bên đường. Nhưng bỗng chốc cơn mây đen ùa tới phủ kín ngột
ngạt. Sấm chớp hãi hùng. Tiếng nhạc đang gây ấn tượng sợ hãi như đang bị vất vào cơn giông bão
khủng khiếp hết đường thoát. Vậy mà ở đoạn cuối nhạc lại diễn lên một cảnh thật ngạc nhiên. Bão
tự nhiên hết, người mục tử hoàn hồn reo vui ca khúc tạ ơn, như thấy lòng mình mọc cánh bay lên
một khung trời mới rộng mở thênh thang.
Thì ra nghệ sĩ là người nhìn thấy diễn tiến ba nhịp trong một vũ khúc cuộc đời. Còn hơn thế nữa.
Hàn Mặc Tử là chính hiện thân của diễn tiến cuộc vũ hóa xem ra rất mâu thuẫn này. Vũ hóa là mọc
lông vũ, mọc cánh. Khúc vũ là tiến trình mọc cánh bay lên, hóa giải mọi oan khiên.
8. Tình Yêu Rung Ðộng
Trường ca Hàn Mặc Tử đúng là một lộ trình vũ hóa, mọc cánh bay lên, đường vượt tới. Việt là
Vượt, Ðạo là Ðường. Vậy thì trường ca này phải là một Việt Ðạo Ca, khúc hát trên Ðường Vượt,
điệu hò vượt đồi vượt nương những khổ lụy trong cuộc sống, và nhất là cái chết đi vào ngàn mai
khi nghe vang tiếng gọi càn khôn. Vượt qua bờ hữu hạn sang bờ vô hạn, vượt bờ sinh tử, tử sinh,
vượt qua cái tôi nhỏ bé mà vươn tới hòa nhập vào cái ta đại thể.
Ngàn mai nào ? Tiếng gọi càn khôn nào ? Có phải chỉ là một lực hút vũ trụ để tan loãng vào cõi
mông lung mờ mịt đáng sợ đến lạnh người, hay là cảm nghiệm sung sướng thấy là chính Thiên
Chúa Tình Yêu rung động lớp hào quang ? Ðau khổ vốn gắn liền với kiếp người như một định
mệnh. Có những đau khổ giải quyết được, có những đau khổ không thể giải quyết được. Ðau khổ
là một phi lí đối với những ai không thấy. Ðau khổ lại là một mầu nhiệm mang ý nghĩa trong tiến
trình chung đối với những người có con mắt đức tin. Mọi người cũng như Nguyễn Du với khúc
Ðoạn Trường, dù có Tân Thanh hay Vô Thanh đều phải nhận:
Thảo nào khi mới chôn nhau
Ðã mang tiếng khóc ban đầu mà ra !
Giải quyết bằng biện chứng khoác lác bước tiến tất yếu của lịch sử lao động vinh quang thì bây giờ
đã ra mặt chuột. Nơi Hàn Mặc Tử thì việc hóa giải thật lạ lùng: được biến đổi do Tình Yêu. Một khi
đã cảm nghiệm thấy Chúa Tình Yêu, thì lạ quá: mọi cù lao trôi nổi xứ mênh mông, sẽ qui tụ thâu về
trong một mối. Thì ra tình yêu mới là yếu tố then chốt trong lộ trình hóa giải của Hàn Mặc Tử, tình
yêu là thuốc thần, như Teilhard de Chardin, một nhà thần học mà cũng là một nhà khoa học, đã
chứng nghiệm sức mạnh lạ lùng ấy: Một ngày kia, sau khi chúng ta đã làm chủ được gió, sóng biển,
thủy triều, và trọng lực, chúng ta sẽ khai mở được năng lực của tình yêu; và khi đó, đúng là lần thứ
hai con người khám phá ra lửa.
Con đường vượt này không còn do sức riêng nhỏ bé của mình được nữa, cũng không do bất cứ
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suy tưởng của đạo này đạo kia do loài người tìm ra, mà phải do chính sức thiêng, sức tình của
Chúa là đường, là sự thật và là sự sống (Gioan 14:6). Chính Ngài cũng đã trải qua khổ nạn rồi mới
phục sinh. Ðó là một thực chứng. Lửa tình yêu đã biến đổi Hàn Mặc Tử. Ðó cũng là một thực
chứng.
Vậy thì đây cũng là con đường Việt Nam. Bầm dập khổ lụy chẳng sao hiểu nổi. Nhưng chỉ biết chắc
một điều: có một Việt Nam khổ nạn, thì sẽ có một Việt Nam phục sinh, trong một diễn trình lớn hơn.
Có một người cùi Hàn Mặc Tử, thì cũng có một thiên tài Hàn Mặc Tử. Ðó là mầu nhiệm cuộc sống:
cơn khổ nạn sinh thành.
9. Phượng Trì
Ðối với nhạc sĩ Phạm Duy, thì hình ảnh Ðức Maria Bà rất nhiều phép lạ thật dễ cảm, là biểu hiện
của tình yêu Thiên Chúa, là hiện thân nguồn ánh sáng muôn năm, là chim tiên, chim Phượng Trì
theo ngôn ngữ riêng của Hàn Mặc Tử trong hình ảnh Ðức Mẹ Bay Lên Trời. Người ngoại quốc
thường nhận rằng người Việt mình có lòng sùng kính Ðức Mẹ Maria một cách đặc biệt, có thể vì
trong tiềm thức đã có sẵn hình ảnh chim Âu tổ mẫu bay suốt lịch sử. Ba bài cuối cùng của Trường
Ca là những khúc nhạc thiêng liêng nâng hồn những đứa con được no rồi ơn vũ lộ hòa chan, thành
thánh thể kết tinh, có thể vượt thoát vòng hệ lụy nghiệt ngã mà bay bổng vào cõi ngời chói vạn hào
quang:
Sáng vô cùng, sáng láng cả mọi miền
Không u tối như cõi lòng ma quỉ
Vì có Ðấng Hằng Sống hằng ngự trị
Nhạc thiêng liêng dồn trổi khắp u linh.
Ông Trần Văn Ân đã nhận xét về tác phẩm mới Trường Ca Hàn Mặc Tử: Phạm Duy đã vượt Phạm
Duy về mọi mặt, nội dung, chủ đề, hình thức, nhạc thuật. Trường ca Hàn Mặc Tử là biểu kiến của
Phạm Duy về cuộc đời, về đất nước, về tình yêu, về con người và về Thượng Ðế. Nó là một lựa
chọn phù hợp nhất, mãnh liệt nhất. Phạm Duy mượn Hàn Mặc Tử để nói lên cái đau khổ tột cùng
của một kiếp người... mà chỉ có Ðạo, có Thượng Ðế mới cứu rỗi được thôi. Vào lúc xế chiều của
cuộc đời, Phạm Duy mới dành cả một trường ca để xưng tụng một thi sĩ lỗi lạc, đồng thời cũng là để
vinh danh Thiên Chúa. Như vậy là con người nghệ sĩ mà ai cũng tưởng là vô đạo, đã từng vào nhạc
với tiếng chuông chùa, nay lại muốn đóng lại sự nghiệp của mình bằng tiếng chuông nhà thờ và
bằng những lời ca vinh danh Ðức Mẹ Maria... (Người Việt ngày 7 tháng 12.1993).
Kết Và Mở :
Phút thiêng liêng khởi đầu
Thi hào Eliot đã để đời một lời thơ: Ở cuối lộ trình, con người khám phá ra chỗ đã khởi đầu. Lộ trình
vũ hóa của Trường Ca Hàn Mặc Tử không phải là một thứ thuốc mê an thần cho quên đi đau khổ
của mình và trốn thoát trách nhiệm liên đới đồng loại, nhưng là mở ra một cuộc hành trình mới,
bước vào cuộc sống với con mắt được khai mở: bỗng mở sáng thấy Chúa hiện diện yêu thương
qua mọi bước chân như hai môn đệ trên đường Emmaus. Ngài cũng đã và đang đi những bước
như vậy trong cuộc sống mỗi người: Ðức Kitô đã chẳng phải trải qua như vậy rồi mới được vinh
quang sao? (Luca 24:26). Mắt sáng lên hân hoan trở lại báo tin mừng cho anh em mình:
Thầy đã sống lại và đang ở giữa chúng ta. Bằng con mắt nghệ sĩ đích thực, bằng con mắt đức tin,
bằng con mắt tình yêu được khai mở, Hàn Mặc Tử đã thấy Chúa có mặt tỏ bày tình yêu và giải
nghĩa yêu qua mọi sự, dưới đáy nước hồ reo, qua tơ liễu run trong gió...
Ðây phút thiêng liêng đã khởi đầu...
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều...
... để nghe Trời giải nghĩa yêu.
Hàn Mặc Tử đã thấy được mọi cảnh vật dù rất tầm thường đều mang hương vị kì diệu như những
phép lạ: nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc.... Chính nhạc sĩ
Phạm Duy cũng đã nhận ra: Tất cả đều phải rất mượt mà, rất đậm đà, rất ngọc ngà... dù áo em chỉ
là áo trắng, hoa đây chỉ là hoa bắp...Bởi vì thi sĩ Hàn Mặc Tử đã thấy Ðạo ở tất cả, ở đáy nước hồ
reo, và nhất là ở tình yêu...
Ðúng rồi, Trời đang giải nghĩa yêu qua mọi sự... dù là cùi, dù là mồ thối. Ngài đã sống lại và đang
hiện ra: Thầy đây, chúng con đừng sợ... Bình an cho các con... Các môn đệ vui mừng vì trông thấy
Chúa.
Phút thiêng liêng đã khởi đầu. Nào chúng ta cùng lên đường với trường ca vật lộn và phép vượt
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