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Ns Châu Kỳ còn có những bút hiệu khác khi viết nhạc là Anh Châu, Nguyễn Tiến Thịnh. 
Một tâm hồn bình dị – Những mối tình thật đẹp nhưng đều dang dở. 
Thập niên 1950, qua làn sóng điện của các Đài Phát thanh Pháp Á và Đài Quốc gia (tức 
Đài Phát thanh Saigon), nhạc phẩm “Trở Về” của Châu Kỳ gây một tiếng vang sâu rộng 
trong giới tân nhạc và để lại trong lòng người thưởng ngoạn thật nhiều cảm mến. Bài 

nhạc, tuy viết với cung Ré trưởng nhưng buồn man mác và càng nghe càng thắm thía, cảm thông với nỗi lòng 
của tác giả khi trở về chốn quê nhà, nhìn quang cảnh tiêâu điều, nhà cửa xác xơ, mẹ già không còn nữạ Đó là 
vào năm 1943, khi Châu Kỳ từ Huế trở về Thanh Hà, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên), để chứng kiến cuộc ly 
tan vì mẹ chàng bị lũ lụt cuốn đi theo giòng nước: 
 
“Về đây nhìn mây nước bơ vơ 
Về đây nhìn cây lá xác xơ 
Về đây mong tìm bóng chiều mơ, 
Mong tìm mái tranh chờ, mong tìm thấy người xưa…” 
 
Châu Kỳ là tên thật của nhạc sĩ Châu Kỳ. Ông sinh ngày 5 tháng 11 năm 1923 tại Dưỡng Mong, Thừa Thiên 
(Huế). Xuất thân từ một gia đình mà anh chị em đều sống với nền cổ ca Huế, Châu Kỳ có một số vốán âm 

nhạc cổ thật phong phú của miền Trung. Ưu điểm thứ hai là Châu Kỳ 
có dịp may được gặp một sư huynh nhạc sĩ đại tài hướng dẫn về nhạc 
lý và sáng tác là sư huynh Pétrus Thiều nên Châu Kỳ tiến triển rất 
nhanh trong chiều hướng sáng tác và âm hưởng cổ nhạc miền Trung 
được thấy đây đó qua những ca khúc như “Khúc ly ca”, “Từ giã kinh 
thành”, “Mưa rơi” (Lời Ưng Lang), “Khi ánh trăng vàng lên khơi” v.v… 
 
Là một cậu học sinh bé nhỏ Châu Kỳ của trường Tiểu học Dưỡng 
Mong rồi sau đó lên Huế học tại trường Pháp Việt, Châu Kỳ vốn có sẵn 
giòng máu văn nghệ cho nên ông thường bắt chước ngân nga những 

bài hát Pháp ngữ thịnh hành thời đó như “J’ ai deux amours”, “Tant qú il y aura des étoiles”, “Où vous étiez, 
mademoiselle”… mà danh ca Tino Rossi thường hay trình bàỵ Tuy là hát chơi để cho mình thỏa thích chính 
mình nhưng tiếng ca Châu Kỳ lại được bạn bè cũng ưa thích. Sẵn dịp, bà chị của Châu Kỳ là nữ nghệ sĩ tên 
tuổi Châu thị Minh sáng lập đoàn Ca kịch Huế với bảng hiệu Hồng Thu, và theo lời yêu cầu tha thiết của chị, 
Châu Kỳ bỏ dở nửa chừng con đường học vấn để theo hẳn nghiệp cầm ca. Lúc đó Châu Kỳ nghĩ rằng gia 
đình cũng không được khá giả gì cho lắm, nếu còn phải đến trường thì cha mẹ phải lo chu cấp cho việc ăn 
học, còn chị mình thì đang lúc cần mình cho đoàn ca kịch Hồng Thu. Thôi, một công mà đôi việc, vừa giúp chị 
mà cũng vừa giúp cha mẹ đỡ một gánh nặng, lại còn có thể đem tiền về giúp lại cha mẹ già nữa.  

 
Thế rồi cậu học sinh Châu Kỳ trở thành nghệ sĩ Châu Kỳ, chuyên 
trình bày ca nhạc, theo đoàn đi lưu diễn khắp nơi. Thoạt tiên, 
đoàn sang Lào, diễn tại các tỉnh Savannakhet, Thakhet và thủ đô 
Vientiane. Những mối tình được dịp nẩy nở giữa chàng trai tuấn 
tú, đa tài của Việt Nam và những cô gái Lào duyên dáng ở 3 địa 
điểm mà đoàn đã đi qua. 
 
Nhưng mối tình đầu của người con trai xứ Huế là khi đoàn Ca 
kịch Huế trở về Việt Nam, đi lưu diễn một vòng ở Việt Bắc, ra Hà 
Nội, trở lại miền Trung rồi lần đến Nha Trang. Tại đây, người ca 

sĩ trẻ tuổi, hát hay Châu Kỳ lọt vào cặp mắt xanh của một nữ sinh thật đẹp, vốn dòng dõi trâm anh, con nhà 
quyền quý tên Đoàn thị Sum. Lạ gì phản ứng của bậc cha mẹ thời đó, môn phải đăng, hộ phải đối, nhà cửa 
đôi bên thông gia phải tương xứng nhau, trong khi nhạc sĩ Châu Kỳ, nhà là đoàn hát, cửa là cửa rạp hát cho 
nên ông bà thân của cô Sum bắt buộc cô phải chọn một trong hai, hiếu hoặc tình.  
 



Để cho đôi bên được vẹn toàn, cô nữ sinh, người yêu đầu tiên của Châu Kỳ đã uống thuốc độc tự tử. Hôm ấy 
là vào ngày 10 tháng 12 năm 1942. Ngày cô Sum tự tử vì Châu Kỳ và cho Châu Kỳ, người nhạc sĩ đa tài của 
chúng ta đang diễn tại Phan Rang. Nghe tin sét đánh này, Châu Kỳ cũng quyết nhảy xuống dòng nước để hủy 
mình theo người yêu nhưng nhờ bà chị cản ngăn, khuyên bảo, viện dẫn lý do Châu Kỳ là con trai trưởng, còn 
cha mẹ già phải lo phụng dưỡng cho nên Châu Kỳ bỏ ý định quyên sinh. Chúng ta ắt cũng hiểu vì sao những 
sáng tác của Châu Kỳ đa số là những bài nhạc không vui như “Tôi viết nhạc buồn”, “Xin làm người tình cô 
đơn”, “Khúc ly ca”, v…v… Người yêu chết, Châu Kỳ không chết theo được, chàng buồn bã rời bỏ đoàn hát, 
trở về Huế để rồi – họa bất đơn hành – chàng lại được một tin buồn khác khi thân mẫu của chàng bị nước 
cuốn trôi trong cơn lũ lụt ở Thanh Hà. 
 
Bước chân phiêu lãng đưa Châu Kỳ vào Saigon năm 1947. Ông cộng tác với Đài Phát thanh Pháp Á trong 
ban “Thần Kinh Nhạc Đoàn” của ca nhạc sĩ Mạnh Phát và ban Tiếng Thùy Dương do chính anh làm trưởng 
ban. Trong hai ban này, có mặt các ca sĩ như Mạnh Phát, Linh Sơn, Minh Diệu, Minh Tần, và Mộc Lan. Chúng 

ta không ngạc nhiên chút nào khi tình cảm nẩy nở giữa đôi trai tài gái sắc, một 
Châu Kỳ đã nổi danh từ Huế vào Nam, một người đẹp Mộc Lan, tính tình đoan 
trang, thùy mị, dịu dàng, duyên dáng mà không chút kiêu căng, còn tiếng hát 
thì truyền cảm, dễ thương. Không lâu sau đó, đôi trai tài gái sắc thành chồng 
vơ.. Tháng 11 năm 1949, hai vợ chồng Châu Kỳ – Mộc Lan được ông Thái 
văn Kiểm, giám đốc Thông tin ở Huế mời hai người ra cộng tác với Đài Phát 
thanh Huế. Châu Kỳ nghĩ rằng bây giờ đã có gia đình, thôi thì cũng nên trở về 
Huế làm việc và sống gần gũi với mẹ cha. Nhưng chỉ được 3 năm, vào năm 

1952, Mộc Lan âm thầm từ giã Châu Kỳ để chàng thêm một lần nữa, khóc cho tình duyên của mình thêm một 
lần ngang trái, bẽ bàng. Buồn vì cuộc tình không trọn vẹn, Châu Kỳ xin thôi cộng tác với Đài Phát thanh Huế 
để trở vào Saigon với những nhạc phẩm viết cho mối tình dang dở này như “Từ giã kinh thành”, “Mưa rơi”… 
 
Trở lại Saigon hoa lệ năm 1953, cảnh cũ còn đó nhưng người xưa chẳng thấy đâu, Châu Kỳ chỉ làm bạn với 
chiếc tây ban cầm cũ kỹ trong nhà và ở ngoài đường phố là chiếc “vespa” xập xình, màu trắng mà anh dùng 
làm chân để xê dịch đó đây, lên đài phát thanh, lại nhà in, ra quán nhạc, tới quán nhậu. Thời gian này, nỗi đau 
buồn tích trữ, cô đọng lại thành những âm điệu bi ai, Châu Kỳ liên tục cho ra đời những sáng tác “Giữa lòng 
đất mẹ”, “Tôi chưa có mùa Xuân”, “Sao chưa thấy hồi âm”, “Hồi âm”, “Cánh nhạn hồi âm”, “Con đường xưa 
em đi”, “Đừng nói xa nhau”, “Cuối đường kỷ niệm”, “Nước mắt quê hương”, “Đón Xuân này nhớ Xuân xưa”, 
“Vào mộng cùng em”, “Em sắp về chưa”… mà một vài bài trong số này phần lời do Hồ Đình Phương hoặc Tô 
Kiều Ngân viết. Đặc biệt trong loạt bài này có một bài Châu Kỳ viết theo thể điệu Tango, cung Ré thứ rất ai 
oán, não nùng, than trách cho thân phận của một người còn lại khi người yêu đi lấy chồng. Đó là bài “Được tin 
em lấy chồng”: 
 

“Được tin em lấy chồng     
Ôi lòng buồn biết mấy 
Được tin em lấy chồng, 
Biết người từ dạo ấy, 
Còn thương tiếc hay không…” 

 
Nhưng thời gian là liều thuốc nhiệm mầu – như người ta thường nói – 
cuộc tình xưa rồi cũng đi vào dĩ vãng, dần dần chìm vào lãng quên, còn 
lại chăng chỉ là những dòng nhạc buồn, những dòng nhạc kỷ niệm, tích 
trữ thành những tác phẩm để lại cho hậu thế. 
 
Năm 1955, Châu Kỳ thành hôn với một ý trung nhân người miền Nam, cô Kha thị Đàng. Hôn lễ được cử hành 
tại tửu lầu Trương Ký ở Chợ Lớn có sự tham dự đông đủ của anh chị em ca nhạc sĩ trong giới tân nhạc như 
Phạm Duy, Hoài Trung, Hoài Bắc, Thái Thanh, Thái Hằng, Khánh Ngọc, Trần văn Trạch, Dương Thiệu Tước, 
Thẩm Oánh, Hoàng Trọng, Văn Phụng, Châu Hà, Thu Hồ… và một số đông anh chị em trong giới cổ nhạc 
Nam phần. Châu Kỳ và bà Kha thị Đàng có được 4 người con, 3 trai và một gái, những người con đều đã 
thành gia thất. 
 
Cũng như một số ca nhạc sĩ trước 1975 mà nay còn ở lại Việt Nam, gia đình Châu Kỳ không thoát khỏi cảnh 
nghèo túng. Từ một ngôi nhà khang trang trước 1975 phải bán đi để trả nợ cho sự sống còn để rồi còn một 



mái nhà dột nát ở xã Tân Quy, huyện Nhà Bè hiện nay, từ một chiếc “vespa” cũ kỹ trước 1975, nay lại còn một 
chiếc xe đạp và từ năm 1975 cho đến nay tính ra Châu Kỳ đã có đến chiếc xe đạp thứ 16, vì bị mất cắp, vì bị 
hư hỏng không còn xài được nữa và bạn bè – cũng rách nát như anh – thương tình giúp đỡ cùng với món tiền 
ít oi mà các trung tâm băng nhạc ở hải ngoại gửi về để cho anh mua chiếc xe đạp khác, mua rồi mất, mất rồi 
mua, nay đã là chiếc xe đạp thứ 16 của anh. 
 

Cũng trong thời gian sau 1975, trong bối cảnh của một xã hội đổi mới theo chiều 
hướng đi xuống, Châu Kỳ có những sáng tác mới thích hợp với cuộc sống hiện tại 
như “Bóng mát Tân Quy” (lời Kiên Giang), “Một mình với Guitare” (1 và 2), “Giọt đàn 
theo giọt lệ”, “Bỏ phố lên rừng”, “Đôi dép ngược” và một số bài phổ thơ của Hoàng 
Hương Trang, Trương Minh Dũng, Đặng Nguyệt Anh, Nguyễn Thanh Nhã, Vũ Thành 
Nhơn, Nguyễn Hải Phương… Người nhạc sĩ tuổi bát tuần, thân thể giờ đây tuy có ốm 
yếu, gầy mòn nhưng trong nét nhạc vẫn còn những tinh anh vì tuổi Quý Hợi tuy bề 
ngoài hiền hậu, thư sinh, ôn nhu nhưng bên trong chứa đầy nghị lực. Mới ngày nào 
đây, khi những ca khúc đầu tay như “Trở về”, “Tiếng hát dân Chàm” ra đời thế mà 
nay đã ngót nửa thế kỷ, “bóng dâu đã xế ngang đầu”. 
 
Từ xã Tân Quy huyện Nhà Bè, Châu Kỳ nhìn lại khoảng đời đã đi qua mà lòng không 

khỏi bùi ngùi xúc động, xót thương cho một số đông bè bạn thân mến đã vĩnh viễn ra đi, một số thì diệu vợi xa 
cách, chỉ còn chăng một số ít oi còn ở lại nhưng cũng lâm vào hoàn cảnh khốn khó, bần bách, đôi mắt nhòa 
nhạt vì tuổi đời chồng chất. 
 
Lê Dinh 
 


