
* Tác Giả " Tháng Sáu Trời Mưa " là ai ? 

Sưu tầm & Audio : NGV. 

 Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm là tác giả của nhiều tình khúc bất hủ trong hơn 20 năm qua như : "Tháng 
Sáu Trời Mưa","Lời Tình Buồn", "Trả Lại Thoáng Mây Bay", "Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi", "Dạ 
Khúc Cuối", "Em Cứ Hẹn", "Giấc Thu"... Riêng bài "Tháng Sáu Trời Mưa" do ca sỹ Thái Hiền trình bày 
đầu tiên thì không riêng gì NPV mà có không ít bạn bè và nhiều người khác cũng lầm tưởng là sáng 
tác của NS Ngô Thụy Miên phổ thơ Nguyên Sa ...   

Tháng sáu trời mưa 
Nguyên Sa 

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt 
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa  
Anh lạy trời mưa phong toả đường về  

Và đêm ơi xin cứ dài vô tận  
Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại  

Mười ngón tay đừng tà áo mân mê  
Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya  
Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...  
Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến  

Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa  
Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu  
Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ  
Và hãy nói năng những lời vô nghĩa  
Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai  

Hãy để môi rót rượu vào môi  
Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn  

Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt  
Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan  

Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn  
Nếu em sợ thời gian dài vô tận  

Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống  
Trời không mưa em có lạy trời mưa?  

Anh vẫn xin mưa phong toả đường về  
Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm  

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng  
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân  

Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân  
Vì anh gọi tên em là nhan sắc  

Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc  
Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi  
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai  

Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu. 



 

Có nhiều người ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại lầm tưởng nhạc phẩm "Tháng sáu trời mưa" phổ 
thơ Nguyên Sa do ca sĩ Thái Hiền đầu tiên trình bày là sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên! Nhưng 
đó chính là bản nhạc do Hoàng Thanh Tâm sáng tác. Sự quá nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên so 
với Hoàng Thanh Tâm là một nguyên nhân. 

Nguyên nhân thứ hai là thật sự Ngô Thụy Miên cũng có phổ nhạc bài thơ này của thi sĩ Nguyên Sa 
vào năm 1984, và được trình bày qua tiếng hát duy nhất của ca sĩ Hải Lý. Năm 1987 Hoàng Thanh 
Tâm cũng phổ nhạc và cho ra đời bài “Tháng Sáu Trời Mưa” và tạo thành một hiện tượng, thì xảy ra 
sự lẫn lộn tên tác giả giữa 2 nhạc phẩm cùng tựa này! 

Nhạc Sĩ Hoàng Thanh Tâm viết trên blog của mình: 

"Có nhiều người ở Việt Nam cũng như hải ngoại lầm tưởng nhạc phẩm "Tháng sáu trời mưa" phổ thơ Nguyên Sa do ca sĩ Thái 
Hiền đầu tiên trình bày là sáng tác của NS Ngô Thụy Miên?!!! Thật sự thì NS Ngô Thụy Miên cũng có phổ nhạc bài thơ này của 
thi sĩ Nguyên Sa vào năm 1984. Nhưng khi bản phổ nhạc của Hoàng Thanh Tâm ra đời năm 1987 và tạo thành một hiện tượng, 
thì xảy ra sự lẫn lộn tên tác giả giữa 2 nhạc phẩm cùng tựa này! 

Nói rõ hơn là có một số người khi “nghe” và “hát” bài “Tháng Sáu Trời Mưa” bản phổ nhạc của Hoàng Thanh Tâm thì cứ khăng 
khăng cho rằng tác giả là Ngô Thụy Miên (Vì NTM cũng phổ nhạc bài này!). Và cũng ít ai biết được rằng bài thơ này có tới 2 
nhạc sĩ phổ nhạc là Ngô Thụy Miên và Hoàng Thanh Tâm. Trong số những người biết bài "Tháng Sáu Trời Mưa" của Hoàng 
Thanh Tâm, thì lại không biết còn một bản nữa của Ngô Thụy Miên. Ngược lại những người biết nhạc sĩ Ngô Thụy Miên có phổ 
nhạc bài "Tháng Sáu Trời Mưa", thì không được nghe chính bài hát của NTM qua tiếng hát duy nhất của ca sĩ Hải Lý, mà chỉ 
được nghe bản phổ nhạc của HTT! Nên cứ nghĩ bản nhạc mình đang nghe là của NS NTM! 

Điển hình như trên diễn đàn bentre forum tại Mỹ, ngay cả những người trong ban điều hành trang web, đều bị 
nhầm lẫn tên tác giả.(xem thêm thư tác giả gởi bên dưới) 

Riêng bản thân tôi, khi tôi phổ nhạc bài thơ “Tháng Sáu Trời Mưa” của thi sĩ Nguyên Sa năm 1987 tại Canberra, 
Úc Châu. Tôi không hề biết NS Ngô Thụy Miên đã phổ nhạc bài này năm 1984, tức là trước đó 3 năm. Cho đến 
vài năm sau (khoảng 1990/1991) khi biết NS NTM cũng phổ nhạc bài này, thì tôi cứ nghĩ nhạc phẩm này được 
viết sau bản phổ thơ của tôi. Mãi đến năm 2003, qua những thông tin trên mạng tôi mới biết NS NTM viết bài này 



vào năm 1984, trước tôi 3 năm. Có nhiều người ở Việt Nam cũng như hải ngoại lầm tưởng nhạc phẩm "Tháng 
sáu trời mưa" phổ thơ Nguyên Sa do ca sĩ Thái Hiền đầu tiên trình bày là sáng tác của NS Ngô Thụy Miên?!!! 
Thật sự thì NS Ngô Thụy Miên cũng có phổ nhạc bài thơ này của thi sĩ Nguyên Sa vào năm 1984. Nhưng khi bản 
phổ nhạc của Hoàng Thanh Tâm ra đời năm 1987 và tạo thành một hiện tượng, thì xảy ra sự lẫn lộn tên tác giả 
giữa 2 nhạc phẩm cùng tựa này! 

Cho đến vài năm sau (khoảng 1990/1991) khi biết NS NTM cũng phổ nhạc bài này, thì tôi cứ nghĩ nhạc phẩm này 
được viết sau bản phổ thơ của tôi. Mãi đến năm 2003, qua những thông tin trên mạng tôi mới biết NS NTM viết 
bài này vào năm 1984, trước tôi 3 năm. " 

Tâm sự của Hoàng Thanh Tâm về " Tháng Sáu Trời Mưa " 
 
 Đây là bản tình ca đã gắn liền với cuộc đời sáng tác của tôi. Và cũng là nhạc phẩm gây nhiều ngộ nhận nhất! Vì 
không phải ai cũng biết đúng tên tác giả của bài hát này. 

Năm 1987, khi vẫn còn sinh sống tại thủ đô Canberra ở Úc. Một buổi chiều cuối tuần tháng sáu êm ả, tôi lang 
thang vào thư viện Quốc Gia (National Library), và bất ngờ tìm thấy tập thơ Nguyên Sa, quy tụ những bài thơ tình 
tôi và những bạn trung học Pétrus Ký đã chuyền tay nhau trong lớp để cùng đọc… 

Những kỷ niệm thời hoa mộng bỗng dưng hiện về tràn ngập trong ký ức tôi, với biết bao nhớ thương, tiếc nuối 
của một thời áo trắng sân trường. Tôi đã photocopy bài “Tháng Sáu Trời Mưa” của Nguyên Sa trong tập thơ và 
mang về nhà để nghiền ngẩm. 

Trong niềm cảm xúc dâng trào của đêm mưa tháng sáu tại Canberra, từ trong căn hộ nhỏ bé dành cho người độc 
thân(Bedsitter) ở O’Connor, tôi đã trải lòng mình bằng những note nhạc chứa chan kỷ niệm của một thời niên 
thiếu, qua những vần thơ của thi sĩ Nguyên Sa, để rồi từ đó, tình khúc “Tháng Sáu Trời Mưa” đã ra đời… 

Nhạc phẩm này nằm trong Album tình ca " Hoàng Thanh Tâm 2 "  gồm 12 tình khúc mang chủ đề: 
“Khúc Nhạc S ầu Cho Em”, phần hòa âm & phối khí của nhạc sư Lê Văn Thiện, do trung tâm Giáng 
Ngọc phát hành tại Hoa Kỳ năm 1987. 

Theo một thông lệ bất thành văn, những nhạc phẩm nổi tiếng thường thường phải được những ca sĩ 
hàng đầu và tên tuổi lừng lẩy như : Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Tuấn Ngọc vv… thâu âm đầu tiên. 

Thật may mắn cho tôi, dù Thái Hiền không phải là một ca sĩ đang ăn khách lúc đó, nhưng cô đã giúp 
tôi chắp cánh cho bài hát bay thật xa, được phổ biến sâu rộng trong quần chúng, để trở thành một 
trong những nhạc phẩm bất hủ trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. 

( Nguồn : Hoàng Thanh Tâm Blog )  

Đôi nét về Hoàng Thanh Tâm : 

 Hoàng Thanh Tâm là một nhạc sĩ Việt Nam, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1960 tại Sài Gòn, thứ nam 
của ông Hoàng Cao Tăng,[1] cố giám đốc đài phát thanh Pháp Á (Radio France Asie)[2]. Hoàng 
Thanh Tâm thuộc thế hệ nhạc sĩ trẻ sau 1975, có những ca khúc đi sâu vào lòng người, và được xếp 
loại chung với những sáng tác của các thế hệ đàn anh trước 1975. 

Với hơn 60 tác phẩm sáng tác trong khoảng 3 thập niên từ 1980-2009, trong số đó có những nhạc 
phẩm nổi bật như: "Tháng Sáu Trời Mưa", "Lời Tình Buồn", "Trả Lại Thoáng Mây Bay", "Ngập ngừng", 
"Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi" vv…, đã đem tên tuổi Hoàng Thanh Tâm đến với mọi tầng lớp 
khán thính giả khắp nơi, và giúp ông có một chỗ đứng vững chãi trong làng âm nhạc Việt Nam. 

Hoàng Thanh Tâm là tên thật của nhạc sĩ, ông tự học nhạc qua sách vở, và đã biết sử dụng đàn 
guitar thành thạo từ nhỏ. Hoàng Thanh Tâm đã bắt đầu chập chững viết những note nhạc đầu tiên 
vào lúc 13 tuổi tại Sài Gòn, phổ nhạc thi phẩm “Cô Hái Mơ” của thi sĩ Nguyễn Bính, và đã hoàn chỉnh 
nhạc phẩm này tại Canberra, Úc vào năm 1987, sau khi ra mắt album đầu tay “Tình Khúc Hoàng 
Thanh Tâm” với chủ đề “Lời Tình Buồn” tại Hoa Kỳ năm 1986. 

Sau khi tốt nghiệp trung học tại trường Pétrus Ký[3], nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm vượt biên đến đảo 



Pulau Bidong, Mã Lai và được hội từ thiện Caritas bảo lãnh sang Bỉ năm 1979. 

Ông đã theo học ngành Tin học (L’informatique) 3 năm tại trường Đại học Tự do Bruxelles và một lần 
nữa ông lại di cư sang Úc Đại Lợi vào năm 1982, và định cư luôn tại Úc cho đến bây giờ… 

Trong 3 năm ở Bruxelles, Hoàng Thanh Tâm đã viết rất nhiều ca khúc về những nỗi nhớ thương quê 
nhà, cho những cuộc tình dang dở của ông, và nỗi cô đơn buồn tủi trên xứ người. Điển hình là những 
nhạc phẩm như : “Trả Lại Thoáng Mây Bay”, “Đêm Tha Hương”, “Dáng Xưa”, “Xuân Mơ”, “Đêm 
Hoàng Lan” (phổ thơ Trần Dạ Từ), “Lời Cho Người Tình Xa”, “Tìm Em” vv… 

Nhạc phẩm đầu tay ông viết tại hải ngoại là nhạc phẩm “Trả Lại Thoáng Mây Bay” đã được ca sĩ Lệ 
Thu trình bày lần đầu tiên trong băng nhạc “Thu Hát Cho Người” do chính Lệ Thu thực hiện năm 
1982. 

Qua Úc năm 1982, nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm đã sống 6 năm đầu tại thủ đô Canberra. Trong thời 
gian này, ông có rất nhiều hứng khởi sáng tác, và đã tiếp tục viết rất nhiều tình khúc, cũng như phổ 
nhạc nhiều bài thơ nổi tiếng của các thi sĩ thời tiền chiến và cận đại như “Tháng Sáu Trời Mưa” & 
“Cần Thiết” của Nguyên Sa, “Áo Trắng” & “Buồn Đêm Mưa” và “Tự Tình” của Huy Cận, “Ngập Ngừng” 
(Em Cứ Hẹn) của Hồ Dzếnh, “Đây Thôn Vỹ Dạ” và “Giọt Lệ Tình” của Hàn Mặc Tử, “Một Mùa Đông” 
của Lưu Trọng Lư, “Đêm Trăng” của Xuân Diệu, “Một Tháng Giêng” (Đêm Hoàng Lan) và “Tình Tự 
Mưa” của Trần Dạ Từ, hoàn chỉnh thi phẩm “Cô Hái Mơ” của Nguyễn Bính vv… 

Sau khi qua Mỹ năm 1986 để thực hiện album đầu tay “Lời Tình Buồn” và album thứ hai “Khúc Nhạc 
Sầu Cho Em” năm 1987 do trung tâm Giáng Ngọc của Lê Bá Chư phát hành, ông trở về Úc và chuyển 
về sinh sống ở Sydney năm 1988. 

Khi trở lại Mỹ năm 1988 để thực hiện album thứ 3 “Tháng Sáu Trời Mưa” với trung tâm Diễm Xưa của 
chị Thái Xuân, Hoàng Thanh Tâm gặp lại nhà thơ Nguyên Sa và Du Tử Lê, và sau đó đã trở về Úc với 
thi sĩ Du Tử Lê để ra mắt đêm thơ & nhạc Du Tử Lê & Hoàng Thanh Tâm tại 2 thành phố Sydney và 
Melbourne. Từ mối thâm giao đó, Hoàng Thanh Tâm đã cho ra đời 3 tình khúc phổ từ 3 thi phẩm của 
thi sĩ Du Tử Lê gồm : 

“Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi” (Hạnh Phúc Buồn) 
“Còn Thơm Tay Quý Phi” (Tay Ngọc) 
“Vì Em Tôi Đã Làm Sa Di” (Kinh Tình Yêu) 

Những nhạc phẩm này đều có mặt trong album thứ 4 và thứ 5 của Hoàng Thanh Tâm do trung tâm 
Giáng Ngọc và Làng Văn phát hành năm 1993. 

Sau những hoạt động văn nghệ không ngừng nghỉ tại Hoa Kỳ, nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm đã mở một 
trung tâm băng nhạc tại Sydney lấy tên là Hoàng Thanh Tâm Enterprises, và làm đại diện cho trung 
tâm Asia của nhạc sĩ Anh Bằng tại Úc Châu đến năm 2002 [4]. Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm hiện đang 
định cư tại Sydney, Úc Châu và vẫn tiếp tục công việc sáng tác của mình. 

Nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm đã sáng tác được hơn 60 ca khúc, đa số là những bản tình ca viết lên từ 
chính tâm sự của mình, không kể một số ca khúc nói về nỗi buồn thân phận của những người phải rời 
bỏ quê hương, Hoàng Thanh Tâm luôn mang một nỗi ám ảnh về một cõi đi về của nhạc sĩ Trịnh Công 
Sơn và điều này thể hiện rất rõ nét trong những nhạc phẩm của ông như : 

“Tình Ca Người Xa Xứ” , “Lời Cho Người Tình Xa”, “Một Cõi Tình Xa”, “Xuân Mơ”, “Hãy Cho Nhau 
Tình Yêu”, “Hồn Khói Thuốc” vv…. 

Qua những quá trình đóng góp công sức tim óc của nhạc sĩ Hoàng thanh Tâm cho nền âm nhạc ở hải 
ngoại suốt hơn một phần tư thế kỷ, và đã để lại một số lượng không nhỏ những nhạc phẩm đã đi vào 
lòng người Việt ở trong nước cũng như tại hải ngoại, thi sĩ Du Tử Lê đã ưu ái tặng cho người nhạc sĩ 
họ Hoàng danh hiệu “Con tiểu Phượng Hoàng của nền âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại” [5]. 
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