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ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ – TỪ HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẶC THÙ LUẬN LỊCH SỬ 

Trần Hạnh Minh Phương*  

Tóm tắt:  

Đờn ca Tài tử là một môn nghệ thuật vừa có tính hàn lâm  vừa mang tính phổ cập, đã 

trải qua những giai đoạn thăng trầm và hiện nay đang trỗi dậy một sức sống mới. Từ góc nhìn 

nhân học, theo hướng tiếp cận đặc thù luận lịch sử (Franz Boas), kế thừa những công trình 

nghiên cứu về Đờn ca Tài tử và tiểu sử của những nghệ nhân đờn ca tài tử Bình Dương, bài viết 

này chứng minh định đề “văn hóa và tính cách con người Nam Bộ được phản ánh sâu sắc trong 

loại hình nghệ thuật này”. Phân tích lịch sử hình thành và phát triển, lối chơi đờn, nội dung bài 

ca cho thấy sự thăng trầm của đờn ca tài tử gắn liền với bối cảnh lịch sử Nam Bộ, nội dung bài 

ca ghi dấu các giai đoạn lịch sử Nam Bộ. Óc sáng tạo của người Nam Bộ làm nên sự đặc sắc 

trong mỗi lời ca, tiếng đàn. Sau cùng, khi chơi Đờn ca Tài tử, người nghệ sĩ được thỏa mãn nhu 

cầu tâm tình, chia sẻ, với bạn tri ân,bộc bạch đời sống nội tâm đầy nỗi niềm sầu vọng. Đó là lý 

do Đờn ca Tài tử có sức sống lâu bền trong đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ. 

Từ khóa: Đờn ca Tài tử, văn hóa Nam Bộ, di sản văn hóa phi vật thể Nam Bộ. 

 

Đờn ca Tài tử hình thành từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX gắn liền với đời sống 

của cư dân Nam Bộ, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân 

loại năm 2013. Tại Bình Dương, theo số liệu điều tra năm 2009, toàn tỉnh có khoảng 56 

câu lạc bộ (CLB) và 5 nhóm đờn ca tài tử, trong đó tập trung và phát triển mạnh nhất ở 

các huyện: Dĩ An (15 CLB), Tân Uyên (7 CLB), Thuận An (7 CLB và 5 nhóm) và 

TX.TDM (9 CLB)1. 

Từ năm 2001 đến nay (chúng tôi có thể tiếp cận được) đã có một số công trình 

nghiên cứu về loại hình nghệ thuật này:Đờn ca Tài tử Nam Bộ: 20 bài bản tổ của Trung 

tâm Văn hóa TP. Hồ Chí Minh (2001), Mai Mỹ Duyên (2007) với luận án tiến sĩ đề tài  

Đờn ca Tài tử trong đời sống văn hóa cư dân Tây Nam Bộ, Cung bậc quê hương của 

nhiều tác giả (2007), Tập ca cổ Tình mẹ của Phạm Ngọc Phú (2011), Nguyễn Lê Tuyên 

(2013), Hát bội, đờn ca tài tử và cải lương : cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và công trình 

                                                           
* Tiến sĩ - Trường Đại học Thủ Dầu Một. 
1Thanh Hòe (2012), “Một số nét về Đờn ca tài tử Bình Dương”, http://www.sugia.vn, Truy cập ngày 22/2/2017 

http://www.sugia.vn/
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Đờn ca tài tử Nam Bộ của Võ Trường Kỳ (2013). Các công trình trên nghiên cứu về Đờn 

ca Tài tử dưới góc nhìn nghệ thuật.  

Trong phạm vi bài viết này chúng tôi không nghiên cứu Đờn ca tài tử “từ bên 

trong” mà tìm hiểu về loại hình nghệ thuật này từ góc nhìn của một ngành khoa học khác- 

góc nhìn nhân học. Áp dụng lý thuyết đặc thù luận lịch sử (Franz Boas và Alred Kroeber) 

cho rằng “văn hóa của mỗi một dân tộc được hình thành trong quá trình lịch sử gắn liền 

với môi trường xã hội nhất định và trong điều kiện địa lý cụ thể”2, chúng tôi giả định 

rằng Đờn ca Tài tử ghi dấu bối cảnh lịch sử xã hội Nam Bộ, khắc họa tính cách con người 

Nam bộ và chuyển tải đời sống văn hóa – tâm linh của con người nơi đây. 

1. Bối cảnh lịch sử xã hội Nam Bộ 

1.1. Sự thăng trầm của Đờn ca Tài tử gắn liền bối cảnh lịch sử Nam bộ 

Sự ra đời của Đờn ca Tài tử Nam bộ có phần liên quan đến một sự kiện lịch sử – 

phong trào Cần Vương. Nói cách khác, sự hiện diện của nhạc quan Nguyễn Quang Đại, 

từ bỏ cung đình vào phương Nam tham gia phong trào Cần Vương, song song đó ông 

cùng với Kinh lịch Trần Quang Quờn (thầy kí Quờn), hai ông truyền bá, cải biên Nhã 

nhạc kết hợp với nhạc dân gian để tạo nên dòng nhạc Tài tử, phù hợp với hoàn cảnh và 

con người đất phương Nam; Đồng thời, hai ông còn đào tạo ra hàng loạt những thế hệ 

môn sinh là những người thầy kế tục cho sự phát triển nền âm nhạc cổ truyền3. 

Đờn ca Tài tử ra đời trong bối cảnh đời sống văn hóa phát triển, đổi mới nhờ sự 

phổ biến rộng rãi nhanh chóng chữ Quốc ngữ, ngành in đã ra đời nên “chưa đầy thập kỷ 

(1909 -1915), những bản đờn bài ca tài tử được in bằng chữ quốc ngữ bày bán khắp 

nơi”4. Từ năm 1909 – 1915 có 116 bài bản ca nhạc tài tử được in trong năm tập. Sau đó 

10 năm, dần dần các nhóm đờn ca tài tử cả hai miền Đông và Tây Nam Bộ, với các nhạc 

sư, nhạc sĩ tên tuổi đương thời có nhiều uy tín nghiên cứu, trao đổi đi đến thống nhất 

phân loại, sắp xếp hơi điệu, bài bản đờn ca tài tử thành hệ thống cơ bản gồm 20 bản (20 

bản tổ của nhạc tài tử Nam Bộ). Năm 1926, lần đầu tiên sách Cầm ca tân điệu do nghệ 

                                                           
2Khoa Nhân học (2008), Nhân học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 
3Huỳnh Công Tín (2015), “Vai trò của nhạc sư Nguyễn Quang Đại (Ba Đợi) trong sự hình thành – phát triển sân 

khâu cải lương Nam bộ”, Tạp chí Xưa & Nay,  số tháng 8/2015. 
4Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 84. 
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nhân đờn ca tài tử Lê Văn Tiểng (Thủ Thừa, Tân An) sưu tầm bản đờn và Trần Phong 

Sắc (Tân An) soạn lời bài ca, được xuất bản, in khá đầy đủ và có hệ thống bài bản ca 

nhạc tài tử bấy giờ5. Sau quyển này, mãi đến năm 1939 mới ra đời hai quyển khác Nhạc 

cổ điển Việt Nam sưu tầm 125 bản nhạc tài tử Nam Bộ. Năm 1958, nhạc sĩ Năm Hưng 

(Võ Tấn Hưng) sưu tầm, biên soạn bộ sách bản đờn kèm theo bài ca và hướng dẫn cách 

viết bản đờn, lời ca giúp cho người học đờn dễ tiếp thu hơn- quyển Cổ nhạc tầm nguyên. 

Năm 1962, soạn giả Trịnh Thiên Tư (Bạc Liêu) xuất bản quyển sách Ca nhạc cổ điển.Do 

tình hình chiến tranh, trong khoảng thời gian dài từ sau quyển này không có quyển sách 

nào được xuất bản. Mãi đến năm 1997, nhạc sĩ Nhị Tấn (thành phố Hồ Chí Minh) kế thừa 

bản thảo các quyển sách Cổ nhạc tầm nguyên chưa xuất bản của nhạc sĩ Năm Hưng, sưu 

tầm bổ sung thêm tư liệu của một số nhạc sư, nhạc sĩ tên tuổi ở Sài Gòn: Giáo Thinh, Tự 

Nghi, Chín Tâm xuất bản quyển sách Nhạc tài tử Nam Bộ  (5 tập). Sau năm 2000, có sách 

Đờn ca tài tử Nam Bộ do Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang xuất bản (2000), Tài tử ca 

– Trung tâm văn hóa thành phố Hồ Chí Minh (2011)6. 

Lược sử ra đời của những quyển sách in bản đờn và bài ca cho thấy có những giai 

đoạn loại hình nghệ thuật này thịnh hành nhưng cũng có lúc tạm lắng xuống. Xuất phát từ 

những nhạc sư từ Huế vào, truyền dạy Đờn ca Tài tử mang tính chất cá nhân cho con em 

những gia đình khá giả, phong trào học Đờn ca Tài tử lan nhanh, dẫn đến sự hình thành 

loại hình nghệ thuật nàytrong thời gian ngắn, quyển sách đầu tiên được xuất bản năm 

1926. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước mất nhà tan, số tác phẩm in về Đờn ca Tài tử 

không nhiều, từ năm 1939 – 1997. Theo Võ Trường Kỳ thống kê chỉ có bốn quyển vào 

các năm 1939, 1958, 1962, 1997 và từ sau năm 2000, phong trào đờn ca tài tử có phần 

trổi dậy, nên các sách in bài bản và bài ca được nhiều cơ quan văn hóa xuất bản.  

Đờn ca Tài tử được hình thành nơi người dân thuộc tầng lớp trung lưu, khá giả 

“trong buổi đầu mới hình thành phong trào đờn ca tài tử Nam bộ, vào khoảng nửa sau 

thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, các thầy đờn từ kinh đô Huế, hoặc xứ Ngũ Quảng vào Nam 

Bộ truyền dạy nghề đờn ca theo hình thức lưu động ở nhiều địa phương từ Đông sang 

                                                           
5Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 99. 
6Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 114-118. 
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Tây Nam bộ. Những gia đình giàu có,yêu thích âm nhạc, rước thầy đờn danh tiếng về 

nhà, bao ăn, ở và trả hậu hỉ để họ dạy nhạc cho con em mình và thân bằng quyến thuộc 

gần xa mến mộ đến xin thọ giáo”7. Hay nhạc sư nổi tiếng từ dòng nhạc cung đình Trần 

Quang Đại ban đầu cũng dạy cho con ông Thân Cung – một đại điền chủ trong huyện. Có 

lẽ ra đời trong lòng tầng lớp trung lưu (lúc chưa xảy ra chiến tranh), đời sống tinh thần 

thảnh thơi, những cuộc vui chơi của họ cũng thường thư thả kéo dài “có lẽ vì vậy mà các 

nghệ nhân tiền bối sáng tác bản nhạc, bài ca rất dài. Phần nhiều trong 20 bài tổ có nhiều 

lớp trùng lập”8. Ngày nay, trong cuộc sống bộn bề, đang có khuynh hướng chơi theo kiểu 

“lược giảm, rút gọn bài bản”9. Lối chơi thư thả kéo dài nhiều lớp hay lược giảm, rút gọn 

bài bản của Đờn ca Tài tử phản ảnh nhịp sống của xã hội: chậm rãi hay hối hả, phương 

thức sinh sống: thuần nông hay công nghiệp – dịch vụ. Thị hiếu thưởng thức của người 

nghe và người chơi Đờn ca Tài tử phần nào cho thấy sự phổ biến, phát triển của Đờn ca 

Tài tử: khi mới ra đời chỉ được chơi giới hạn trong tầng lớp trung lưu khá giả, có đời 

sống an nhàn, thảnh thơi dần dà Đờn ca Tài tử phát triển ra đến tầng lớp bình dân mộ 

điệu nhưng cách chơi của họ có phần giảm lược và rút gọn bài bản hơn? 

1.2. Nội dung ca từ phản ánh bối cảnh lịch sử Nam bộ 

Thủ Khoa Huân là nhà giáo, một nhân sĩ trí thức có tiếng tăm của phong trào 

kháng Pháp ở Nam bộ trong những thập kỷ đầu chống Pháp, ở thời kỳ trước phong trào 

Cần Vương (1885-1896). Cuộc khởi nghĩa do Thủ Khoa Huân lãnh đạo đã có ảnh hưởng 

sâu rộng, nhất là đối với sĩ phu Nam Kỳ.Chính quyền thuộc địa Pháp tìm mọi cách để đối 

phó. Trong một trận giao chiến ác liệt với giặc tại Bình Cách (Chợ Gạo), nghĩa quân bị 

thiệt hại nặng, Thủ Khoa Huân cùng với người tùy tùng là Ðốc binh Hương rút về Chợ 

Gạo, nhưng bị đồng đội phản bội, dẫn giặc tới Chợ Gạo bắt Nguyễn Hữu Huân vào ngày 

15 tháng 5 năm 1875. Trong bốn ngày giam tại khám Mỹ Tho, giặc Pháp đã dùng nhiều 

âm mưu, thủ đoạn hòng mua chuộc, lung lạc, dụ hàng Thủ Khoa Huân, nhưng ông vẫn 

giữ ý chí sắt đá và nhận án tử hình (ngày 19 tháng 5 năm 1875), tại Ngã tư Giáp Nước 

                                                           
7Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 38. 
8Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 71. 
9Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 73. 
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(xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo ngày nay)10. Khí tiết Thủ Khoa Huân đã được ông Trần 

Quang Thọ, một nhạc công của triều đình vô cư ngụ tại đất Mỹ Tho thể hiện qua bản Văn 

Thiên Tường. Bởi “Ông cảm thấy hoàn cảnh nhà yêu nước Thủ Khoa Huân nổi lên 

chống giặc Pháp xâm lăng (thời Tự Đức), giống với hoàn cảnh của ông Văn Thiên 

Tường, vị quan thời Nam Tống (Trung Quốc) chống giặc Nguyên xâm lăng. Cả hai cuộc 

kháng chiến đều thất bại, hai ông đều bị giặc bắt, bị tù đày và đến khi xử tử vẫn hiên 

ngang khí tiết. Ông Trần Quang Thọ mượn tên của ông Văn Thiên Tường để đặt bài ca 

ngợi vị anh hùng dân tộc Thủ Khoa Huân của nước ta. Bản Văn Thiên Tường nơi lớp đầu 

và lớp Xế Xảng có hơi Ai và ở những lớp Dựng có hơi Oán với tính chất nhạc bi hùng ở 

những câu xuống xàng”11.Điệu nhạc thất vọng, bi thiết, oán hờn biểu đạt tâm trạng của 

người dân bị mất nước. 

Sau hòa ước Patenôte (1884) chính quyền thuộc địa Pháp chính thức trực trị Nam 

Kỳ,tâm tình của người dân bị mất nước được nhạc quan Nguyễn Quang Đại gửi gắm 

trong Bát Ngự dâng vua Thành Thái nhân dịp vua ngự vào Sài Gòn. Trong đó bàiÁi Tử 

Kêra đời nhân một câu chuyện ngụ ngôn được đăng trên tờ Lục tỉnh Tân văn  (số 32, năm 

1908) “Tại xứ Cần Vọt (Kampot) mới đây có một việc rất lạ. Có một con gà kia dắt một 

bầy 15 con gà con đi ăn gần chân núi Tà Lơn. Mẹ kiếm được hột nào thì tục lại cho con 

ăn. Gà con vui mừng nhảy nhót, con thì nhảy lên lưng mẹ, con lại chạy chơi, con lại tập 

đá lộn với nhau. Rủi đâu trong núi có một con chồn cáo nhảy ra ôm bắt mẹ chạy mất. Gà 

con liu chiu lít chít, chạy tới chạy lui, la om sòm. Kiếm mẹ một hồi không đặng chạy vào 

phân nhau, tốp thì theo heo, tốp thì theo chó, tốp lại theo vịt. Hễ heo con bú mẹ thì nó bắt 

chước bú theo, chó con bú mẹ nó cũng bú theo, còn vịt lội xuống sông nó cũng lội theo… 

”12. Ông Hoàng Huấn Trai (phụ tá Gilbert Trần Chánh Chiếu trong tòa soạn Lục Tỉnh 

Tân Văn và Minh Tân Công nghệ) sáng tác bài ca Ái tử kê như ngụ ý của câu chuyện trên 

nói “mẹ Việt Nam bị giặc Pháp bắt đi hạ sát bỏ lại bầy con mất mẹ, mạnh ai nấy chạy 

                                                           
10Hoàng Thám (2013), Thủ Khoa Huân - Dấu ấn thời kháng Pháp cận cuối thế kỷ 19, http://baocantho.com.vn, Truy 

cập ngày 24/2/2017. 
11Nguyễn Tấn Nhì (2013), Hệ thống bài bản đờn ca Tài tử, https://sites.google.com/site/cavongco/tai-lieu/bien-

khao/hethongbaibandhoncataitu. 

 
12Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 131. 

http://baocantho.com.vn/
https://sites.google.com/site/cavongco/tai-lieu/bien-khao/hethongbaibandhoncataitu.
https://sites.google.com/site/cavongco/tai-lieu/bien-khao/hethongbaibandhoncataitu.
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theo kẻ ngoại bang để rồi cam chịu chết. Bài này được giới Đờn ca Tài tử phổ biến rộng 

rãi (1908 -1915), không phải để giải trí đơn thuần mà là bày tỏ sự tan thương, mất mát 

khi quốc gia dân tộc bị giặc ngoại xâm chiếm như bầy con bỗng chốc mất mẹ, bơ vơ 

không nơi nương tự, để sinh tồn buộc phải theo nòi giống khác. Đó còn lại sự giãi bày 

của giới trí thức Nam Bộ chẳng đặng đừng phải theo chính quyền thuộc địa. 

Trong thời kỳ Pháp, các nhạc sĩ thường sử dụng lối ẩn dụ, mượn nhân vật lịch sử 

để ca ngợi anh hùng dân tộc hay một quân vương. Trần Quang Thọ mượn nhân vật Văn 

Thiên Trường để ca ngợi dũng khí của Thủ Khoa Huân. Trần Quang Đại “ám chỉ vua 

Thành Thái là vị vua anh minh như vua Đường Thái Tôn của Trung Quốc”13. Bản Võ 

Tắc Biệt, theo cố nhạc sĩ Hồng Tấn Phát (Trà Vinh) ra đời hưởng ứng phong trào Duy 

Tân của nhà cách mạng Phan Châu Trinh, bản Văn Thiên Tường và bản Võ Tắc Biệt 

được tác giả đặt tên căn cứ những chữ trong câu Văn Thông Thiên Đạt Địa Lý Tường 

Tận, Võ Lực Tắc Thời Biệt Dạng “văn chương và khoa học mà trao dồi, hiểu biết tường 

tận thiên văn địa lý, thời võ lực không cần sử dụng đến cũng giải phóng được dân tộc”14. 

Bài ca cổ vũ cho tinh thần khai dân trí, chấn dân khí và hậu dân sinh của phong trào Duy 

tân đầu thế kỷ XX. Hay sự ẩn dụ thương con gà chết (Ái Tử Kê) nghĩa là thương dân tộc 

Việt Nam đang bị mất mẹ (mất nước Việt Nam). 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân miền Nam đã được ghi dấu trong nhiều 

bài ca nhạc tài tử ra đời trong giai đoạn này, tiêu biểu trong quyển Bản đàn cải lương 

(Bản đàn kìm) do nhạc sĩ Thanh Nha sưu tầm và chỉnh đốn (in tại Hà Nội) có “nhiều bài 

ca mang nội dung thiết thực, góp phần xây dựng nền văn học nghệ thuật cách mạng, 

động viên cổ vũ mạnh mẽ công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất Tổ Quốc”15. Bài 

Vui kháng chiến do soạn giả Thanh Hiền sáng tác có nội dung cổ vũ lớp lớp thanh niên 

lên đường làm nghĩa vụ, vui vẻ chấp nhận mọi hy sinh gian khổ một cách hồn nhiên 

không hề toan tính. 

                                                           
13Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 116. 
14Nguyễn Tấn Nhì (2013), Hệ thống bài bản đờn ca Tài tử, https://sites.google.com/site/cavongco/tai-lieu/bien-

khao/hethongbaibandhoncataitu. 
15Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 110. 

https://sites.google.com/site/cavongco/tai-lieu/bien-khao/hethongbaibandhoncataitu.
https://sites.google.com/site/cavongco/tai-lieu/bien-khao/hethongbaibandhoncataitu.
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Người con gái gạt tình riêng, vui vẻ tiễn người yêu lên đường nhập ngũ vì quê 

hương đang bị xâm lăng: 

“Ngày anh đi giết giặc 

Mắt em sáng long lanh 

…… 

Em mỉm cười tiễn anh” 

Người thanh niên ở chiến trường đầy gian khổ nhưng vẫn tràn đầy niềm tin, hăng 

say chiến đấu vì có một niềm tin chiến thắng cho quê hương, tổ quốc, ngày trở về quê 

hương không còn xa: 

“Mấy năm vào bộ đội 

Nắng mưa lặn lội 

Sống bên chiến hào 

Đạn sa bom dội 

Anh vui chiến đấu trong tiếng cười 

…… 

Công đồn giết giặc 

Súng chắc trong tay 

Lòng anh nghe rạo rực lạ thường 

Trước giờ xuất kích lập công” 

Tinh thần “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ cách mạng chắc chắn 

sẽ làm nên chiến thắng cho dân tộc Việt Nam, quê hương rồi sẽ yên bình, cảnh vật tươi 

sáng và đoàn quân thắng trận sẽ trở lại quê nhà: 

“Đồn của giặc vỡ tan 

Mây mù cũng tan 

Anh thấy như quê mình bừng sáng 

Lòng vui, vui quá rộn ràng 

Đoàn quân thắng trận trở về 

Lá rừng động gió ca vang 

Từng đoàn bướm trắng ca vang” 
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Bài ca mang đến lớp thanh niên một tinh thần lạc quan vào tương lai chiến thắng, 

thúc giục họ gác lại tình riêng, lên đường chiến đấu để giữ lấy quê hương. 

Cố soạn giả Thanh Nha viết lời bài ca Mẹ nhắn con trong đồn (điệu Nam Ai, 43 

câu) kêu gọi nhiều binh lính trong hàng ngũ địch mang vũ khí gia nhập quân Giải phóng. 

Tác giả dùng lởi của người mẹ - tình mẫu tử thiêng liêng khuyên nhủ con mình hãy nhận 

thức lại mình đang chiến đấu cho ai và vì điều gì. Hình ảnh “Mẹ già mong chờ, nước mắt 

đã cạn dòng” “lòng mẹ như dao cắt, hai dòng nước mắt rưng rưng”, hành động “tàn phá 

xóm làng, giết cô bác, bà con”, đốt nhà cửa, lúa gạo thành than của kẻ thù khiến cho 

người con đang đứng trong hàng ngũ quân thù buộc phải suy nghĩ lại, từ bỏ tay súng, trở 

về với đồng bào. 

Trong bối cảnh lịch sử nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống Mỹ, nhiều soạn giả 

viết lời bài ca về anh hùng dân tộc nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước nơi mỗi người dân. 

Trong quyển Ca nhạc cổ điển của nhóm Văn, ca, nhạc sĩ Bạc Liêu do Trịnh Thiên Tư 

xuất bản năm 1962 có bài ca: Thi tổ Hồng Bàng, Nhà Thục – An Dương Vương, Nhà 

Triệu nước Nam, Hai Bà Trưng, Tiền Lý Nam Đế, Hậu Lý Nam Đế, Đinh Tiên Hoàng, 

Họ Khúc dấy nghiệp, Ngô Quyền thắng trận Bạch Đằng, Nhà Tiền Lê, nhà Trần, Lê Lợi 

khởi nghĩa Lê Lai cứu Chúa, Huyền Trân công chúa, Trưng Vương tử tiết, Danh Nghĩa 

Tây Sơn, Quang Trung đại phá quân Thanh, Nguyễn Thái Học nhắn đồng bào,Tả quân 

Lê Văn Duyệt… 

Trong bối cảnh lịch sử Nam Bộ (1954 – 1975), lối diễn ngôn chủ nghĩa anh hùng 

yêu nước, tinh thần khí thế, hừng hực tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng giành lại độc 

lập,thống nhất đất nước chi phối đời sống văn hóa tinh thần, quan niệm thẩm mỹ của cư 

dân Nam Bộ lúc bấy giờ, đờn ca tài tử không nằm ngoài tầm ảnh hưởng này, nội dung 

các bài ca trong gia đoạn này mang khí thế hừng hực, đầy lạc quan nên thường sử dụng 

các điệu Bắc, riêng các điệu Nam Ai ít được khuyến khích biểu diễn cũng như trình diễn.  

Ngày nay, đất nước hòa bình, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, các nhạc sĩ 

vẫn còn cảm hứng sáng tác về chủ đề lịch sử, “ôn cố để tri tân”, vững tin bước vào tương 

lai. Ba bản Nam (Nam xuân, Nam ai và Nam Đảo)bài ca Bình Dương 300 năm của Phạm 

Ngọc Phú đã tái hiện lại hành trình mở cõi phương Nam đầy gian khó, cuộc đấu tranh 



9 
 

chống ngoại xâm hào hùng giành lại độc lập cho quê hương và ngày nay Bình Dương 

đang ngày càng giàu đẹp. Mở đầu là điệu Nam Xuân “điệu nhạc thanh thản lâng lâng, 

sảng khoái, nghiêm trang, nhẹ nhàng” 

“……………………………….. 

Ba trăm năm một đoạn hành trình 

trải bao gian khó thác ghềnh 

mới đến bến bờ yên vui 

Ngày xưa mở đất phương này 

Bao phen đắp lũy xây thành 

dựng xây cơ nghiệp vững bền 

rạng ngời một sắc trời Nam ”16 

Điệu Nam Ai “ảo não, não nùng, bi thảm” như khóc cho những người đã ngã 

xuống cho quê hương 

“……………………………….. 

máu hồng xương trắng tiền nhân 

Dù cho chinh chiến mấy ai về 

ngọn cờ nghĩa cả giương cao 

Nào những ai ngã xuống đất này 

Không nấm mồ không ghi kịp tuổi tên”17 

Điệu Nam Đảo (hay Đảo Ngũ Cung) tôn nghiêm, hùng tráng, gay gắt thể hiện ý 

chí sắc đá quyết chiến với kẻ thù xâm lược. 

“….Thế hệ Hồ Chí Minh 

đã giương cao cờ nghĩa chống quân thù 

Cả nước cùng tiến lên 

làm nên chiến thắng mùa Thu 

Rồi chiến dịch mùa Xuân 

xua tan màu mây ảm đạm 

                                                           
16Phạm Ngọc Phú (2011), Tình mẹ, Nxb Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, trang 7. 
17Phạm Ngọc Phú (2011), Tình mẹ, Nxb Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, trang 8. 
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Nam Bắc lại nối liền…  ”18 

Chiến tranh đã qua nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại nơi tâm trí của những 

con người đã đi qua thời kỳ ấy, trong họ dâng trào nỗi niềm thương nhớ những đồng đội 

đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh bỏ lại thân mình nơi chiến trường. Tâm tình ấy 

được thể hiện trong Bài ca Đi tìm đồng đội (Bài Nam Đảo) của Phạm Ngọc Phú. 

“Con đường đi tìm đồng đội 

Tôi trở lại chiến khu D 

Ôi! Chốn cũ – đây rồi 

Mà người xưa ở đâu 

……………………… 

Những mất mát năm nào 

nghe như vừa hôm qua 

Các anh chị, các đồng chí ơi 

tôi vẫn ghi khắc trong lòng 

Những trận chiến ngoan cường 

những cái chết hiên ngang 

Thờison trẻ của chúng ta 

đã đi qua chiến tranh 

không có lựa chọn nào 

bằng chiến đấu hy sinh 

………………………. 

Đây nén hương chân thành tưởng niệm 

Các anh chị ơi minh chứng – cho lòng tôi” 

Quê hương đang từng ngày đổi thay, đời sống người dân ngày càng tốt hơn, niềm 

hân hoan ấy được thể hiện trong những bài ca sáng tác trong những năm gần đây: Chẳng 

hạn, nghệ nhân Trần Thị Kim Anh (sinh năm 1940) đã sáng tác các bài ca Soi mình trong 

gương Bác(điệu Phụng Cầu 10 câu), Chuyện buổi chợ quê (điệu Tây thi vắn 26 câu),Tôi 

đi trong bình minh (điệu phụng hoàng lai nghi 10 câu), Bóng mát quê hương (điệu nam 

                                                           
18Phạm Ngọc Phú (2011), Tình mẹ, Nxb Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, trang 8-9. 
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xuân 20 câu)19. Hay Nguyễn Tấn Xuân sáng tác một số bài ca theo yêu cầu của đài phát 

thanh Bình Dương:Nhớ mãi ơn người (điệu Ngũ đối hạ), Bình Dương thành phố mới 

(điệu Nam đảo), Chuyện quê mình (điệu cổ bản vắn)… 

Đờn ca Tài tử ra đời trong bối cảnh Nam bộ đã bị rơi vào tay chính quyền thuộc 

địa Pháp, quá trình phát triển của nó cũng gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống Pháp, 

Mỹ nên nội dung bài ca được sáng tác giai đoạn này đều mang dấu ấn của lịch sử. 

2. Chân dung con người Nam Bộ  

2.1. Con người Nam Bộ thích sáng tạo, dễ dàng tiếp nhận cái mới 

Những tác giả nghiên cứu về tính cách con người Nam bộ có hướng tiếp cận khác 

nhau. Huỳnh Lứa, Thạch Phương dùng lịch sử khai phá vùng đất hoang vu để lý giải tính 

chất, quy mô, thời gian phát sinh những lễ hội và những thói quen sinh hoạt của cư dân 

Nam bộ. Nguyễn Đăng Duy tìm hiểu văn hóa Nam bộ dưới góc độ văn hóa tâm linh. Ngô 

Đức Thịnh xem Nam bộ là một vùng văn hóa được tạo nên bởi nhiều yếu tố: khí hậu, thổ 

nhưỡng, bối cảnh lịch sử. Nguyễn Công Bình đi tìm những nét văn hóa Nam bộ đương 

đại bằng cuộc nghiên cứu thực nghiệm, kết hợp nghiên cứu định tính với định lượng. 

Phạm Bích Hợp, Đặng Thế Đại, Lê Anh Dũng xem các tôn giáo bản địa là đối tượng 

nghiên cứu để tìm ra đặc tính văn hóa Nam bộ. Trần Minh Thuận, Hồng Hạnh, Vương 

Liêm phác thảo chân dung văn hóa Nam bộ bằng những câu chuyện có thật xảy ra trong 

cuộc sống hay những hồi ức về vùng đất Nam bộ xưa. Phan Thị Yến Tuyết tiếp cận văn 

hóa Nam bộ dưới góc nhìn dân tộc học, tìm hiểu đặc trưng bốn tộc người Việt, Hoa, 

Chăm, Khmer qua văn hóa vật chất. Cao Tự Thanh đặt văn hóa Nam bộ trong không gian 

văn hóa Đông Nam Á, tìm ra những nét chung và đặc thù của văn hóa Nam bộ so với văn 

hóa khu vực. Trần Ngọc Thêm và Choi Byung Wook tìm hiểu văn hóa Nam bộ như một 

hệ thống (nền tảng địa-xã hội, địa-văn hóa). Dù theo hướng tiếp cận lịch sử, dân tộc, xã 

hội học với nguồn tư liệu thành văn hay kết quả khảo sát thực địa các tác giả đều thống 

nhất nhận định tính cách người Nam bộ mộc mạc, thẳng thắn, cởi mở, khoan dung, trọng 

nghĩa, khinh tài, dễ tiếp thu cái mới, dễ hòa hợp chủ thể văn hóa khác, có óc sáng tạo, 

thích thực tế không thích triết lý. 

                                                           
19Trần Thị Kim Anh (2016), Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, Bản đánh máy. 
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Tính sáng tạo của người Nam bộ được thể hiện trong đờn ca tài tử là sự sáng tạo 

nơi mỗi nghệ nhân (cả nghệ nhân đàn và ca). Như Võ Trường Kỳ viết “Bản nhạc chỉ 

được ghi chép bằng những chữ nhạc cơ bản, đủ thể hiện cấu trúc nhịp điệu, mang tính 

chất gợi ý cho nhạc sĩ sáng tạo ra nhiều dị bản khác nhau, trong giới hạn cho phép của 

khuôn khổ lồng bản. Bài ca thì tùy lời văn viết sẵn, nhưng mỗi ca sĩ có cách sắp chữ, nhã 

chữ, luyến láy, ngân nga, đỗ hột khác nhau, phù hợp với chất giọng, làn hơi riêng của 

từng người, hòa quyện cùng với tiếng đờn, tạo thành âm hưởng đặc sắc, độc đáo trong 

từng bài nhạc, bài ca”20. 

Cách ghi lồng bản trong Đờn ca Tài tử khuyến khích sự sáng tạo ngẫu hứng nơi 

nghệ nhân như nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Bảo viết “Tuy nhạc tài tử có được chép ra thành 

bản, nhưng bản chỉ ghi cái sườn bài (lồng bản) và bản đàn là chỉ giúp cho người học nhớ 

cái lồng bản. Một bản đàn mà ghi ra tỉ mỉ, đầy đủ chi tiết, đối với người nhạc sĩ cổ truyền 

là con dao hai lưỡi. Vì đó là đem cái phóng túng của người nhạc sĩ gò bó trong khuôn 

khổ cố định, khiến cho họ mất đi cái hào hứng ứng tác, ứng tấu, đem tài nghệ muôn màu 

nghìn sắc, thêu dệt, vẽ với cho bản nhạc mà họ trình tấu”21. 

Tính sáng tạo của người Nam Bộ hay nghệ sĩ đờn kìm Bình Dương còn thể hiện 

hình ảnh ôm cây đàn dựng đứng và lăn ngón. Phạm Ngọc Phú giải thích “trong thủ thuật 

đàn kìm, người nhạc sĩ phải nhấn, mổ, rung, vuốt dây đờn để tạo những âm thanh chính 

xác, thường phải dùng lóng đầu các ngón tay mới đủ lực tạo ra âm thanh đúng cao độ 

mong muốn.Nhưng các nhạc sĩ đờn kìm ở Bình Dương không chỉ dùng đầu ngón tay, họ 

còn có kỹ thuật lăn ngón bằng lóng giữa và lóng cuối các ngón tay, kỹ thuật này tạo 

những âm thanh đúng và nghe vừa hay, vừa bay bướm. Mà phải dựng đứng cây đờn lên 

thì mới dễ dàng lăn ngón”22. 

Mỗi nghệ nhân đều sáng tạo nên phong cách biểu diễn cho riêng mình nhưng để 

một bản nhạc, bài ca được thể hiện xuất sắc những người cùng chơi phải có chung trình 

độ nghệ thuật, cùng tâm đầu ý hợp bởi “tùy theo mức độ cảm xúc, hứng thú, ăn ý với 

nhau, các nhạc sĩ, ca sĩ có thể ngẫu hứng ứng tác, ứng tấu, sáng tạo liên tục, tạo nên hiệu 

                                                           
20Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 35. 
21Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 48-49. 
22Phạm Ngọc Phú (2011), Tình mẹ, Nxb Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, trang 59. 
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quả thẩm mỹ âm nhạc ở nhiều cung bậc khác nhau nên trong cùng một bản nhạc mà cứ 

mỗi lần trình diễn đều có những nét nhạc mới, những ngón đờn “xuất thần” làm cho bạn 

tri âm và thính giả mộ điệu không cảm thấy nhàm chán”23. Như vậy cảm xúc trong lúc 

chơi đóng vai trò quyết định sự thăng hoa của nghệ thuật biểu diễn. 

Ngô Đức Thịnh cho rằng “người Nam Bộ thích kết thân bạn bè cùng nhau ăn chơi 

xả láng, ồn ào nhưng sẵn trong họ một cái gì đó mang nặng âm điệu sầu tư. Nên trong 

cuộc vui, họ đam mê ca xướng, hát bội, cải lương, nhất là các âm điệu vọng cổ chứa chất 

sầu vọng. Họ là những người sẳn sàng tiếp nhận và hướng về cái mới, nhạy cảm với cái 

mới trong cả việc làm ăn, vui chơi giải trí”24. Hơn bất kỳ một thiết chế văn hóa nào, Đờn 

ca Tài tử đáp ứng một cách trọn vẹn nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của người chơi. 

Khi chơi Đờn ca Tài tử, người nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo trong tiếng nhạc lời ca, đó là lúc 

họ được thỏa mãn nhu cầu tâm tình, chia sẻ, với bạn tri ân, có được cảm xúc thăng hoa 

khi trình diễn. Chơi Đờn ca Tài tử là cách con người Nam bộ bộc bạch đời sống nội tâm 

đầy nỗi niềm sầu vọng nên “chơi đờn ca tài tử trước hết là không nhằm mục đích vụ lợi 

mà cốt để thỏa mãn như cầu sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật cho chính bản thân 

người chơi và khách tri âm mộ điệu. Do đó, những người tham gia cuộc chơi đều tỏ ra 

sành điệu. Khi tiếng nhạc, lời ca của bạn tri âm nổi lên, người nghe như nuốt từng lời, 

từng chữ hòa cảm xúc của mình với bạn đơn ca như nỉ non tâm sự. Và chờ đến lượt mình 

tham giatrình diễn, họ sẽ dốc hết tâm tình trong tiếng nhạc lời ca đáp lại bạn tri ân. Cứ 

mỗi lần giao lưu qua lại như vậy, các nghệ nhân, các nghệ sĩ luôn cảm hứng, bộc lộ 

những cảm xúc khác nhau, tạo nên những tình huống tương tác, ứng tấu với những khúc 

nhạc hay, những giọng ca truyền cảm liên tục cho đến lúc tàn cuộc chơi mà mọi người 

đều cảm thấy luyến tiếc”25. 

Như nghệ nhận Nguyễn Tấn Xuân (1956) tâm sự “trong khi ca, bản thân thường 

ngẫu hứng sáng tạo, luyến láy, nhả nhữ bất ngờ nên nhiều người đờn giỏi rất thích chơi 

cùng vì có thể “đuổi/bắt” nhau trong từng giai điệu (tuy nhiên, cũng có một số “tay đờn” 

                                                           
23Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 77. 
24Ngô Đức Thịnh (1997), “Vùng văn hóa Nam Bộ trong Văn hóa nghệ thuật Nam Bộ, Nxb Văn hóa Thông Tin, Hà 

Nội, trang 48-49.  
25Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 45. 
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thổ lộ rằng họ rất ngại chơi với bản thân vì sợ trật nhịp)”26. Nghệ nhân Ngô Thị Xuân 

Mỹ (1964) bộc bạch “Theo đánh giá của một số bạn bè thường xuyên chơi cùng thì bản 

thân có những kỹ năng chơi đờn kìm rất điêu luyện, có nhiều chỗ nhấn, nhá, rung, 

chuyền rất “ngọt” và “duyên dáng”, đặc biệt là rất có “hồn nhạc”27. 

 2.2. Đờn ca Tài tử - nhu cầu tinh thần của người Nam bộ 

Đờn ca Tài tử luôn hiện diện trong các hoạt động lễ hội, quan, hôn, tang, tế, giỗ 

chạp, liên hoan, giao lưu, vui chơi giải trí nên nó phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của 

cư dân Nam bộ. 

Người chơi Đờn ca Tài tử gửi gắm tâm tình sâu lắng vào trong từng nốt nhạc như 

bài Tứ Đại Oán“âm điệu oán than, thê thiết, ray rứt, bùi ngùi”28. 

Trong giai đoạn sơ khai của công cuộc khai phá đất đai, họ - những con người 

“mang gươm đi mở cõi” cần lắm một vài thể loại nghệ thuật để làm vui cho đời sống. Và, 

Đờn ca Tài tử là một trong số ít ỏi những loại hình nghệ thuật có mặt lúc đó. “…Ở nông 

thôn Nam Bộ, việc biết Đờn ca tài tử như là lẽ đương nhiên. Trên đường đi cày, đi cấy 

gặt lúa, nhất là khi chèo xuồng một mình trên sông rộng, hay chống xuồng ba lá thanh 

thoát giữa rừng rậm U Minh hoặc trong mênh mông đồng nước Tháp Mười, không ai 

giấu nổi tình cảm trắc ẩn riêng tư. Những bài ca vọng cổ nằm lòng, bài ruột sẽ được trào 

dâng, thậm chí có bài nội dung không dính dáng gì với hoàn cảnh thực tại vẫn ca "chay" 

(không có đệm đờn) vẫn phóng khoáng lời ca có sức truyền cảm lạ lùng. Không có ai 

nghe thì ca cho "mình ên" nghe cho đã. Vì "nghệ sĩ" trước tiên là người thưởng thức sản 

phẩm của chính mình…”29. Có lẽ khi con người đối mặt với sự bao la, bát ngát của thiên 

nhiên Nam bộ nói chung, Bình Dương nói riêng thì khó mà kiềm được cảm xúc, họ bất 

chợt trở thành những người nghệ sỹ, ca lên những tiếng hát của tâm hồn, hòa mình vào 

muôn trùng sóng nước. Họ muốn phá vỡ khung cảnh tĩnh lặng đang bao trùm, với khung 

cảnh đó dù là người biết hát hay không biết hát cũng phải cất lên những lời ca để vơi đi 

phần nào cảm xúc. Lời ca như nâng nhịp mái chèo, vung cao nhát cuốc, hòa vào làn sóng 

                                                           
26Nguyễn Tấn Xuân (2016), Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, Bản đánh máy. 
27Ngô Thị Xuân Mỹ (2016), Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, Bản đánh máy. 
28Võ Trường Kỳ (2013), Đờn ca tài tử Nam bộ, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, trang 202. 
29Đờn ca tài tử Nam bộ (2005), Trích từ Webside: http//:www.taitunambo.com.vn . Truy cập,  ngày 26/02/2017. 
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nước mênh mông. Và cứ thế thời gian trôi đi lời ca tiếng hát vẫn mãi theo bước người đi 

khai hoang mở cõi. “Ca riết, nghe riết đâm nghiền”, Đờn ca Tài tử đi vào tâm hồn người 

dân Bình Dương, người dân miền Nam một cách tự nhiên, bền bỉ đến lạ thường.  

Ở Nam bộ ảnh hưởng của Nho giáo nhạt nhòa, trong khi đó các tư tưởng tôn giáo 

địa phương như Phật giáo Hòa Hảo, đạo Cao Đài đề cao tính bình đẳng nam nữ. Hơn 

nữa, Nam bộ sớm tiếp xúc với văn hóa phương Tây vốn tôn trọng phụ nữ, nên mối quan 

hệ nam –nữ nơi người Nam bộ là quan hệ bình đẳng. Mong muốn thể hiện bản thân, nhu 

cầu bình đẳng trong các mối quan hệ của con người Nam bộ được phản ánh rõ nét trong 

Đờn ca Tài tử. Đó là vai trò bình đẳng của các ca sĩ nam – nữ (trong một ê kíp cùng chơi)  

khác với Ca trù có sự phân biệt giới rõ rệt“Ca trù hát và người ca (bài hát truyền thống 

từ miền Bắc và miền Trung) là phụ nữ, trong khi đờn ca tài tử bao gồm các ca sĩ nam nữ 

và họ có vai trò bình đẳng”30. 

Đờn ca Tài tử thật sự là một loại nghệ thuật vừa là “nghệ thuật vị nghệ thuật” và 

“nghệ thuật vị nhân sinh”:vừa biểu hiện giá trị nội tại của nghệ thuật đích thực vừa “Vẻ 

đẹp của nó xuất phát từ một thực tế rằng tác giả của nó chính là anh ta”31(sự thăng hoa 

khi chơi Đờn ca Tài tử xuất phát từ chính cảm xúc của người chơi, từ chính sự sáng tạo 

của mỗi cá nhân không có sự định hướng hay khuôn mẫu), khía cạnh khác, Đờn ca Tài tử 

lại cho chức năng giáo dục và chức năng xã hội, chuyển tải bối cảnh xã hội, văn hóa và 

tính cách con người Nam bộ cho dù xuất phát điểm ban đầu bắt nguồn từ các nhạc quan ở 

Huế. 

Đờn ca Tài tử là loại hình sinh hoạt văn hóa gắn kết cộng đồng, phản ánh tâm tư, 

tình cảm và phù hợp với lối sống cần cù, phóng khoáng, cởi mở và can trường của người 

dân Nam bộ. Thông qua việc thực hành Đờn ca Tài tử, các tập quán xã hội khác như: lễ 

hội, văn hóa truyền khẩu, nghề thủ công,… cũng được bảo tồn và phát huy. 

 

Tài liệu tham khảo 

                                                           
30Đờn ca tài tử Nam Bộ, https://vi.wikipedia.org. Truy cập ngày 26/2/2017 
31Nguyễn Đình Đăng (2011), Nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh, 

https://nguyendinhdang.wordpress.com. Truy cập ngày 26/2/2017 
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