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xem tiếp trang 44

Phỏng vấn Giáo Sư Ngọc Dung, 
Tiếng Vọng Quê Hương - theo gót tiền nhân

Giáo sư Ngọc Dung học đàn Tranh 
từ năm lên bảy tuổi, là truyền nhân 
của giáo sư nhạc miền Nam nổi tiếng, 
giáo sư Phạm Văn Nghi. Sau khi tốt 
nghiệp tại trường Quốc Gia Âm Nhạc 
và Kịch Nghệ Sài Gòn, cô được lưu 
lại làm giảng viên và dạy đàn từ năm 
1967-1979. Năm 1980, sau khi vượt 
biên và định cư tại thành phố San 
Jose tiểu bang California, Hoa Kỳ, 
cô thành lập đoàn Tiếng Vọng Quê 
Hương chuyên về phổ biến nhạc cổ 
truyền miền Nam. Đến năm 2000, 
đoàn chính thức trở thành một tổ 
chức bất vụ lợi. Bao nhiêu năm miệt 
mài với âm nhạc, cô đã đào tạo hằng 
trăm lớp nghệ sĩ, nhạc sĩ chuyên về 
nhạc cổ truyền miền Nam.

Giáo sư Ngọc Dung sẽ có mặt 
biểu diễn và thuyết trình tại Đại 
Hội Âm Nhạc Truyền Thống Lần II 
được tổ chức tại Hý viện Shorecrest 
Performing Arts Center ở thành phố 
Shoreline, phía bắc Seattle, vào ngày 
19 tháng 7 tới đây.

Tuần báo NVNN xin được phép 
gởi đến quý bạn đọc bài phỏng vấn 
của nghệ sĩ Việt Hải với Giáo sư 
Ngọc Dung để hiểu thêm phần nào 
những cống hiến của một nghệ sĩ đã 
dành trọn cuộc đời và tâm huyết để 
chăm lo và bảo tồn âm nhạc cổ truyền 
Việt nam, ngay cả ở nơi xa xứ.

Hướng Việt: Cơ duyên nào đã đưa 
cô đến với đàn tranh cũng như chuyên 
về bộ môn cổ nhạc miền Nam?

Giáo sư Ngọc Dung: Tôi được 
chân truyền từ ba má nuôi, ông bà 
Phạm Văn Nghi & Hồ Thị Bửu là 
giáo sư trường Quốc Gia Âm Nhạc 
& Kịch Nghệ Sài Gòn. Tôi nhớ hồi 
còn nhỏ, thầy Tư Nghi có mở trường 
tiểu học tư thục, tất cả các em trong 
xóm đều đi học trường thầy trong đó 
có tôi, những chiều thứ bảy (học sinh 

nữa buổi) tôi còn ở laị chơi với mấy 
bạn, tôi thấy các chú các bác đến nhà 
thầy & mọi người đến sau lưng xe có 
chở 1 cây đàn. Tôi nghĩ: “hôm nay 
nhà thầy có chơi nhạc”. Tôi ở lại ngồi 
nghe. Nhiều lần như vậy, thầy và cô 
hỏi tôi có thích ca hay đàn không? 
Nếu thích về xin phép ba má qua đây 
làm con nuôi với điều kiện không 
được nhìn, cho đứt luôn. Khi về nhà 
tôi năn nỉ má cho qua bên ấy làm con 
nuôi, má tôi không đồng ý bởi vì tôi 
là đứa con gái út của má tôi. Một năm 
sau, má tôi mất, lúc đó tôi mừng quá 
(mới 8 tuổi ngu quá phải không quý 
vị), tôi qua bên ba má nuôi ở luôn. 
Đầu tiên tôi học ca cùng với một số 
học sinh của thầy. Tôi không có làn 
hơi phong phú nên lúc trả bài, tôi 
lo, tôi sợ ướt đẫm mồ hôi. Thấy vậy, 
má nuôi bàn với ba nuôi chuyển tôi 
qua học đàn tranh và hỏi tôi có thích 
không? Tôi gật đầu. Ba nuôi dạy tôi 
học đàn tranh ráo riết, có thể nói tuổi 
thơ của tôi là học đàn tranh và đàn 
tranh... mỗi ngày mỗi học; sáu năm 
trời ròng rã; học xong bài nào tôi họa 
đàn bài ấy. Ba tôi đàn Kim còn má 
tôi thì hát.....Thời gian sau, ba tôi dạy 
xong một bài nhạc, ông bảo đàn với 
ông nhưng KHÔNG được đàn bài của 
ông dạy phải tự sáng kiến, tự biến chế 
ra.  Ba tôi nói, nếu đàn bài của ông 
“cây roi đó (cây chổi lông gà) ba sẽ 
đánh con”. Sợ quá, tôi vừa đàn vừa 
khóc vì không biết phải đàn thế nào, 
nhưng sợ cây chổi lông gà quá nên tôi 
khảy bậy khảy bạ miễn làm sao trùng 
giữa câu và cuối câu mà thôi. Đàn 
xong, ba tôi khen, “được được”... Hú 
hồn! và từ đó tôi tự thiên biến vạn hoá 
những nốt nhạc theo ý của tôi.

ĐVNDT Hướng Việt: Những 
tháng năm trao dồi ngón đàn với 
sự chỉ dẫn của cha nuôi là giáo sư 
nổi tiếng Phạm Văn Nghi ắt phải có 
nhiều kỷ niệm lắm, xin cô chia sẻ một 
vài kỷ niệm cho mình cho độc giả 
được không?

Gs Ngọc Dung: Về kỷ niệm thứ 
nhất: Lúc tôi đàn khá rồi, tôi lại thích 
đàn những bài tân nhạc. Tôi tự nhớ 
những bài nhạc rồi tập đàn, ví dụ : 
Lòng mẹ, Mưa trên phố Huế v.v... 
Những âm thanh đó đến tai ba nuôi. 
Ông liền kêu tôi đến và cấm tuyệt đối 
không được đàn những bài ấy, cần 
phải luyện tập kỹ lưỡng âm nhạc cổ 
truyền cao siêu chừng nào thì lúc đó 

những bài tân nhạc dễ như ăn cơm 
bữa vậy. Bấy giờ tôi thấy đúng.

Về kỷ niệm thứ hai: Là ngày tôi 
cúng Tổ Âm Nhạc Cổ Truyền Việt 
Nam. Ngày đó vui lắm, cúng ba ngày. 
Các học trò của ba má đủ phương 
trời góc biển tụ họp về tham dự.  Mọi 
người kệ nệ, bưng bê lễ vật đến cúng, 
nhất là phải có một con gà cúng Tổ. 
Họ làm suốt ngày đêm để kịp ngày 
chánh cúng Tổ (đêm 11 rạng sáng 12 
Âm Lịch). Trong khi cúng, các bạn 
và các đệ tử của ba má lần lượt ra mắt 
Tổ, hát suốt đêm. Sáng hôm sau, mọi 
người đem về một cặp chân gà của 
mình đã cúng. Mỗi con đều để tên của 
mình và treo lên giàn bếp xem có học 
thành tài không? Nếu móng gà cong 
và chụm lại thì sẽ học thành công, 
điều này tôi không biết có đúng hay 
sai?

ĐVNDT Hướng Việt: Có dịp 
được nghe cô kể về kỷ niệm khi cô đến 
thăm Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê ở 
Paris, xin cô kể lại kỷ niệm này cho 
độc giả được không?

Gs Ngọc Dung:  Năm 1969, tôi và 
chị Phương Oanh có dịp may tham dự 
tổ chức Dân Vận Quốc Ngoại đi Âu 
Châu 2 tháng. Trong chuyến đi này, 
Chị Thúy Hoan khuyên chúng tôi nên 
gặp ông Trần Văn Khê (xin nói thêm, 
lúc đó ông Khê là cố vấn ban Hoa 
Sim). Thành phần sáng lập ban Hoa 
Sim: Phạm Thúy Hoan (VN), Phương 
Oanh (Pháp), Ngọc Dung (Mỹ), 
Quỳnh Hạnh (Pháp). Lúc đó, chúng 
tôi gặp anh Hải là con của ông Khê và 
muốn xin gặp ông.Và mấy ngày hôm 
sau, anh Hải nói ba nằm bệnh viện, 
muốn chúng tôi cùng anh Hải đến. 
Bác sĩ nhà thương không đồng ý vì 
thấy chúng tôi mỗi đứa cầm một cây 
đàn tranh, sợ ồn ào bệnh nhân không 
nghỉ ngơi được nhưng ông Khê nói 
với bác sĩ rằng: “Có thể tôi nghe nhạc, 
tôi sẽ bình phục mau hơn”. Chúng tôi 
được tiếp xúc với ông trong phòng 
bệnh. Tôi và chị Phương Oanh hoà 
tấu những bài nhạc mới và những kỷ 
thuật mới. Khi nghe xong ông phán 
một câu: “Hoa Lá Cành, không gốc 
rễ, sẽ chết sớm.” Tôi xin phép ông: 
“Khi ông khoẻ về nhà, nếu có dịp 
chúng tôi sẽ đến hầu ông.” Sau một 
vòng biểu diễn các nước, chúng tôi 
quay về lại Paris. Lúc này anh Trần 
Quang Hải có gặp chúng tôi và mời 
chúng tôi đến nhà. Lần này tôi hầu 

ông những bản nhạc mà ông yêu cầu: 
Hạ, Đăng, Tiểu, 3 bài Nam, và tất cả 
những bài nhạc mà ông muốn hòa 
cùng tôi, nói chung là 20 bài Tổ.  Đàn 
xong khoảng 3 giờ. Trước khi ra về, 
ông phán một câu: “Đúng là có gốc, 
có rễ, tuổi trẻ tài cao.” Những lời nói 
của ông còn vang vang bên tai tôi...

ĐVNDT Hướng Việt: Cô có 
những khó khăn nào những năm 
tháng mới định cư tại Hoa Kỳ trong 
công việc gìn giữ nhạc cổ truyền Việt 
Nam?

Gs Ngọc Dung: Khi định cư ở 
Mỹ, đều tiên là phải tham dự các buổi 
Lễ của công đồng tổ chức, trước là 
phổ biến, sau kiếm học trò... nhưng 
khó khăn nhứt là kiếm nhạc cụ.  Khi 
vượt biển, tôi chỉ mang được 2 cây 
đàn tranh. Thời gian đầu, chúng tôi 
phải đi San Francisco tìm mua đàn 
tranh Tàu.  Đàn tranh Tàu thì dây đàn 
to, bự quá, nhấn nhá khó. Nghe đâu 
có bán đàn tranh thì tôi lấy địa chỉ, số 
phone. Mừng nhứt là mua được một 
cây đàn, khổ cực trăm chiều... Thêm 
nổi khó khăn khác. Đàn hoài cũng 
phải đứt dây. Không có dây đàn tranh, 
tôi phải dùng dây đàn guitar. Thay 
một sợi mất $1. Khó khăn nữa là dây 
đàn Guitar ngắn hơi dây đàn tranh. 
Tôi phải lấy 2 dây ngắn nối lại thành 
một sợi dây dày. Dây dàn Guitar rất 
sắt, lúc đàn Mổ, Rung, Nhấn không 
cẩn thận trúng ngay chổ nổi thì sẽ bị 
đứt tay, chảy máu. Lúc đó có một ông 
cụ học đàn, thấy vậy ông nói dây đàn 
này giống dây niềng răng quá! (Cháu 
của ông là Nha Sĩ). Tìm ra chân lý! 
Tôi vội cho ông số dây đàn để order. 
Mỗi số mua nữa pound, order 4 số: 
đàn nhỏ 1 số, đàn lớn 3 số...  hiện tại 
tôi còn mấy ký dây đàn này. Cũng 
may mắn cho tôi, bây giờ mà mua dây 
đàn lớn thì rất khó. 

ĐVNDT Hướng Việt:  Ngoài các 
tiết mục trình diễn cô còn đóng góp 
một bài thuyết trình với đề tài, “Diễn 
giải và minh họa 20 bài nhạc tổ miền 
Nam”, xin cô nói thêm về đề tài này?

Gs Ngọc Dung:  Nói về 20 bài Tổ, 
tôi xin trình một câu Nho học của tiền 
nhân đã để lại cho thế hệ sau “NHỨT 
THỜI LÀU THÔNG NHỊ THẬP TỔ 
BẢN” tức người học nhạc miền Nam 
phải thuộc lòng 20 bài tổ. Trong đó có
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> PV GS Ngọc Dung
   tiếp theo trang 42

6 Bắc: Lưu Thủy Trường, Phú 
Lục Chấn, Bình Bán Chấn, Tây Thi 
Trường (Vắn), Cổ Bản Trường (Vắn), 
Xuân Tình Chấn

7 bài Lễ: Ngũ Đối Hạ, Ngũ Đối 
Thượng, Long Đăng, Long Ngâm, 
Tiểu Khúc, Vạn Giá, Xàng Xê

3 bài Nam: Nam Xuân, Nam Ai, 
Nam Đảo (Đảo Ngũ Cung)

4 bài Oán: Tứ Đại Oán, Phụng 
Hoàng (Cầu), Phụng Cầu (Hoàng), 
Cửu Khúc Giang Nam

Âm nhạc Việt Nam có 5 cung gọi 
là Ngũ Cung:  Hò, Xự, (Y), Xàng, 
Xê, Cống (Phan = Oán), tượng trưng 
cho Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, 
Hoả, Thổ.  Trong 5 cung này thể hiện: 
Hỷ, Nộ, Ái, Ố (vui, buồn, yêu, giận, 
ghét).  20 bài Tổ có tất cả những thể 
điệu đó. 

ĐVNDT Hướng Việt: Lý do nào 
cô thành lập nhóm Tiếng Vọng Quê 
Hương? Nhóm xin hoạt như thế nào?

Gs Ngọc Dung: Hằng tháng Đoàn 
Tiếng Vọng Quê Hương tụ họp lại, 
tập dợt bài bản để nâng cao thêm tay 
nghề. Tôi ra đề tài, các anh chị em tụ 
họp lại, cố gắng học hỏi thêm hoặc ôn 
lại những bài đã lâu không đàn. Trong 

lúc tập học tôi yêu cầu không ca Vọng 
Cổ, người sắp biểu diễn thì ưu tiên.  
Mọi người ai cũng hát được Vọng 
Cổ, nếu họp lại 20 người mà người 
nào cũng ca Vọng Cổ thì còn gì để 
mà học hỏi? Các anh chị em ở xa các 
nơi như San Francisco, Sacramento, 
Oakland... họ không quãng ngại 
đường xá xa xôi, tốn công, tốn của, 
cũng vì đam mê âm nhạc Việt Nam 
mà tìm đến với nhau.

Tuy nhiên cũng có nhiều nghệ sĩ 
ngoài Đoàn, họ chỉ trích, qua đây mà 
còn đàn những bản nhạc xưa như thế, 
có ai đàn được cho mà ca? Cô học trò 
tôi nghe được câu đó nói thẳng các 
ông ấy rằng: “chúng tôi học là muốn 
gìn giữ Âm Nhạc Việt Nam không bị 
mai một, còn các anh la Thầy đàn, 
nếu không biết bản nhạc nào đó thì 
các anh phải học, biển học vô biên.  
Người ta thường nói, “Thầy đàn chớ 
không Thầy Ca.” Không lẽ Âm Nhạc 
Việt Nam chỉ biết ca Vọng Cổ thôi 
sao? Khi tôi đến học ca cổ với giáo sư 
Ngọc Dung, tôi nhận thấy Âm Nhạc 
Cổ Truyền bao la quá, cả đời chắc 
học cũng không hết. Hồi chưa học tôi 
cứ tưởng Âm Nhạc Cổ Truyền chỉ là 
Vọng Cổ, dễ quá...

ĐVNDT Hướng Việt: Cô có 
những ước mơ gì cho nhóm Tiếng 

Vọng Quê Hương mà cô thành lập, 
cũng như âm nhạc cổ truyền Việt 
Nam ở hải ngoại?

Gs Ngọc Dung: Ước mơ của tôi là 
truyền bá Âm Nhạc Cổ Truyền, mỗi 
ngày mỗi rộng lớn hơn, tôi không 
dám mơ ước gì đối với người Ngoại 
Quốc. Tôi chỉ mong ước người Việt 
Nam mình, người lớn cũng như người 
trẻ, phải biết trân quý và yêu thương 

âm nhạc nước nhà để Âm Nhạc Cổ 
Truyền mình không bị mai một. Sắp 
tới đây, Seattle có tổ chức Đại Hội Âm 
Nhạc Cổ Truyền Việt Nam, tụ họp rất 
nhiều nhân tài trẻ tuổi, có kiến thức 
cao, có tâm hồn rất phóng khoáng, 
đặc biệt các em rất trân quý bộ môn 
đàn Tranh và nhứt quyết nối gót tiền 
nhân để các em có thể tự hào và hảnh 
diện với nền Quốc Nhạc.  

Melissa Ngoc Vo
The Leslie Agency
(206) 824-4110
22315 7th Ave. S.
Des Moines, WA 98198
melissavo@allstate.com

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, IL.  © 2009 Allstate Insurance Company.

Conventional, FHA, VA, Reverse Mortgages và nhi u ch ng 
trình khác n a mà chúng tôi có th  giúp quý v  ch n lo i t t 
nh t phù h p v i kh  n ng và hoàn c nh c a mình.

FHA Refi không c n ph i nh giá nhà  
    (NO appraisal required) 
 

Jumbo loans có th  m n t i $2 tri u r i  

Anna-Nhung Nguyen 
Loan Originator; NMLS# 79770   
Sierra Pacific Mortgage Company, Inc. dba First Capital Mortgage Branch NMLS# 881766 
Licensed Mortgage Banker Washington State Department of Financial Institution 
3906 So 74th St, Ste 201, Tacoma, WA 98409 
Office Phone: 253-777-0533  -  Fax: 253-475-2026 
Email: Anna@FirstCapitalMtg.net 

Xin g i tr c ti p cho Anna  
425-445-3754 

Lãi Suất Vẫn Còn Thấp! 

Mua nhà hay Refi, chúng tôi u có th  giúp! 

Các ch ng trình, lãi su t, và th i h n có th  thay i mà không c n thông báo.   
T t c  ng i m n ti n u ph i thông qua i m tín d ng và c n nhà th  ch p. 

ĐẠI HỘI ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG LẦN II
Từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2013, Đoàn Văn Nghệ 

Dân Tộc Hướng Việt sẽ đại diện các nhóm nhạc dân tộc trên toàn thế giới 
tổ chức Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống lần 2. Đại hội được tổ chức 
với mục đích trao dồi kinh nghiệm giảng dạy, học tập, và phát huy bộ 
môn âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Để giữ vé cho đêm đại hội hoặc ghi 
danh tham dự các buổi thuyết trinh, xin liên lạc Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc 
Hướng Việt qua điện thoại (525) 361-2265, website: http://vietmelody.
org, email: info@vietmelody.org

Chương trình được tổ chức như sau:
• Thứ Sáu ngày 19 tháng 7: khai mạc đại hội
• Thứ Bảy ngày 20 tháng 7: trình diễn nhạc dân tộc tại hý viện Shorecrest 

Performing Arts Center. Để giữ vé xin liên lạc Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc 
Hướng Việt

• Chủ Nhật ngày 21 tháng7:  thuyết trình về nhạc cổ truyền Việt Nam do 
các giáo sư tên tuổi giáo sư Phương Oanh, nghệ sĩ Kim Uyên, nghệ sĩ 
Phạm Đức Thành, nghệ sĩ Hải Yến, v.v. Tất cả các chương trình ngày 
Chủ Nhật đều hoàn toàn miễn phí.  
Thứ Hai ngày 22 tháng 7: bế mạc đại hội.  • 




