
MỘT THOÁNG SUY NGHĨ VỀ TƯƠNG LAI CỦA VIỆC PHÁT HÀNH THÁNH NHẠC 

VIỆT NAM  

Nhân dịp ca nhạc sĩ Phạm Tuấn Hùng đến hầu việc Chúa tại Toronto năm 2013, anh có hẹn gặp 

gở với nhà văn, MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Tôi chở Phạm Tuấn Hùng đến tư gia nhà văn Nguyễn 

Ngọc Ngạn. Ngồi nghe ông nói chuyện về tình hình phát hành CD của Trung Tâm Thúy Nga và 

các Trung Tâm khác của VN tại hãi ngoại.  Ông nói “Bây giờ phát hành CD từ lỗ đến lỗ. Kinh 

phí khi Thúy Nga phát hành một CD từ a-z là khoãng $20.000 US - $25.000US/ 5.000 cds.“ Ông 

nói tiếp: “Thời hoàng kim  Trung Tâm Thúy Nga có thể bán 5.000-10.000 CD đã qua, bây giờ 

phát hành CD, bán được vài trăm CD là tốt lắm rồi! Đa số là do ca sĩ đi show và tự bán bỡi vì 

CD phát hành tháng trước, tháng sau đã được post free trên internet.”  Có một nhạc sĩ Cơ Đốc 

tại VN yêu mến Chúa, đang hầu việc Chúa trong HT, gia cãnh không khá gì mấy … nhưng anh 

đã cố gắng phát hành CD với những sáng tác mới của anh. Anh đã bỏ một số tiền đầu tư khá lớn, 

khi anh nhờ tôi giới thiệu CD trên trang BHAN, và giúp phổ biến cho các HT, anh tâm sự “Em 

sợ các trang Web post lên thì CD của em sẽ không còn ai mua. Em không chỉ muốn lấy lại ½ vốn 

là mở tiệc ăn mừng!” Nghe thật đau lòng! 

Trong 2 năm gần đây, số CD Thánh nhạc Việt Nam chính thức được phát hành có thể đếm trên 

đầu ngón tay. Thời hoàng kim của các CD Thánh Nhạc Việt Nam là khoãng từ thập niên 2003-

2011. Trong khoãng thời gian nầy, số lượng CD mới được phát hành không thể đếm hết. Chúa đã 

dùng các tác giả Cơ Đốc Việt Nam trong vòng 20 năm qua đã sáng tác khoảng hơn 15.000 bài 

thánh nhạc. (Theo thống kê dự đoán khi tôi làm việc với các nhạc sĩ Cơ Đốc trong trang 

facebook Bạn Hữu Âm Nhạc). Con số thật chắc chắn nhiều hơn. 

Lý do nào đã khiến cho các ca, nhạc sĩ, trung tâm Cơ Đốc không còn phát hành CD nhiều nữa? 

(Đa số chỉ làm theo niềm đam mê cá nhân và để hầu việc Chúa,  ngoài ra không thu được vốn bỏ 

ra.) Có nhiều lý do nhưng một trong những lý do sau đây đã làm “tổn hại nặng nề” đến nền 

Thánh Nhạc Việt Nam là việc “trăm hoa đua nở” của các trang Web Cơ Đốc với việc post free, 

cho không các ca khúc, nhạc nền mới phát hành mà không xin phép của tác giả, nhà sản xuất với 

lý do trông có vẻ rất thuộc linh và thiêng liêng là truyền giảng Tin Lành! (Nhưng thực tế con số 

những người vào các trang Web Cơ Đốc xem và tãi về thì đa số là người tin Chúa!) Hay lý luận 

“tận dụng mọi phương cách để rao truyền Tin Lành” (ngay cả việc làm sai lời dạy của Thánh 

Kinh???) Hoặc việc bắt chước các trang Web nhạc bên ngoài cứ post lên cho mọi người nghe 

free! Việc làm nầy phạm 1 trong 10 điều răn: “Ngươi chớ trộm cướp.” (Xuất-ê-díp-tô-ký 20:15) 

Rất hoan nghênh các trang Web được chính tác giả cho phép (họ để tác giả hoặc nhà sản xuất 

cho phép post và down để người nghe được nghe và tãi xuống. Tôi biết những ca nhạc sĩ rất là 

“dễ thương và rộng rãi” nếu xin phép họ, đa số họ sẽ cho sau khi CD đã phát hành 1-2 năm vì họ 

cũng muốn tác phẩm, ca khúc của họ được nhiều người tôn vinh Chúa. Đa số các bài Thánh ca 

của Tây Phương sau 10 năm phát hành sẽ được xử dụng mà không cần xin phép. Nhưng CD 

Thánh nhạc Việt Nam vừa được phát hành thì chỉ sau 1 tháng đã được post để tãi xuống cho 

không trên các trang Web! Tất cả các trung tâm âm nhạc Cơ Đốc lớn trên thế giới luôn có tác 

quyền của cơ quan cấp bằng bảo vệ tác quyền CCLI (Christian Copyright Licensing Information) 



để bảo vệ tác quyền.  Một số Hội Thánh Việt Nam tại hãi ngoại phải mua license (giấy phép 

được xử dụng) của CCLI hằng năm trong việc xử dụng các bài Thánh ca của các trung tâm âm 

nhạc Cơ Đốc trên thế giới. Một phần lớn số tiền nầy được cơ quan CCLI trả cho các nhà sản 

xuất, các ca nhạc sĩ. 

Việc các tác giả, các nhà sản xuất chia sẻ các ca khúc, các bài hát cho các cá nhân, các nơi có 

nhu cầu là việc tốt nhưng việc mau mắn tự động cho “không” các bài hát, nhạc nền của các trang 

Web Cơ Đốc, hay các cá nhân nghĩ rằng “mình góp phần phục vụ Chúa bằng cách mua CD về 

và post chia sẽ cho mọi người”đã làm cho các ca, nhạc sĩ Cơ Đốc “mất tinh thần và không còn 

vốn” để phát hành những CD mới (một điểm lợi của việc giúp đỡ nầy là khuyến khích, tạo điều 

kiện cho các tín hữu tôn vinh Chúa. Việc ủng hộ, giúp đỡ các HT gặp khó khăn hay ở vùng sâu, 

xa, những HT không có điều kiện thì  rất tốt! Bài viết nầy không đề cập đến những nhóm tín hữu, 

những HT ở vùng sâu, xa cần được hổ trợ!) nhưng những tín hữu, những HT có khả năng để mua 

CD, DVD vài chục ngàn VND hay $8-$10 USD hãy suy nghĩ đến phí tổn việc thực hiện một CD 

Thánh Nhạc VN chất lượng PRO  tốn khoảng $2.000-$5.000 USD cho khoảng 1.000 CDS (Hòa 

âm, thu âm, ca sĩ  tốn khoảng từ $1.000-$2.000 USD, trung bình là $1.500 USD chi phí thực hiện 

tại VN. Nếu thực hiện tại US, Canada thì chi phí gấp đôi!) Như vậy, việc phát hành một CD 

Thánh nhạc tốn khoãng từ $30.000.000 VND đến $80.000.000 VND thì việc lấy lại vốn để sản 

xuất CD kế tiếp không phải là chuyện dễ! Ngoại trừ một số phòng thu được tài trợ hay được bảo 

trợ từ các HT, các cơ quan Cơ Đốc, các trang Web.  trong và ngoài Việt Nam. Tôi biết rất nhiều 

nhạc sĩ đã thu âm, hoàn thành đĩa master  nhưng không có tài chánh để phát hành hay chưa dám 

phát hành vì biết chắc là không lấy lại được vốn đã bỏ ra! Riêng tôi đã hoàn thành Album #4 hơn 

1 năm qua nhưng vẫn chưa phát hành. Cám ơn Chúa, một số trang Web đã tôn trọng tác giả, 

người sản xuất khi họ xin phép tác giả, nhà sản xuất hoặc mua bản quyền trước khi post lên trang 

Web của họ, đây là những tấm gương tốt! Một số các tín hữu, các HT đã tích cực giúp bán những 

CD, DVD Thánh nhạc, đây là những việc làm thực tế và làm cho các ca nhạc sĩ Cơ Đốc lên tinh 

thần!  Lý do tôi thành lập trang facebook Bạn Hũu Âm Nhạc là muốn góp phần nhỏ trong việc 

nâng đỡ, khích lệ các ca, nhạc sĩ Cơ Đốc và muốn hướng dẫn các bạn trẻ hầu việc Chúa qua âm 

nhạc đi đúng với lời dạy dỗ của Thánh Kinh. 

Hướng đi của việc phát hành Thánh nhạc Việt Nam trong những năm sắp đến vẫn là từ các cá 

nhân yêu Thánh nhạc hoặc các nhạc sĩ làm từng bài hoặc album để kỷ niệm hay chỉ để hầu việc 

Chúa. Việc phát hành CD đã và sẽ tiếp tục tình trạng “đóng băng” cho đến khi thánh nhạc Cơ 

Đốc Việt Nam có một cơ quan như CCLI, nơi tập trung và phát hành các sản phẩm Thánh nhạc 

có quy củ, phát hành những sản phẩm Thánh nhạc có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa sâu về tâm 

linh. Hướng tương lai có thể thu hút người mua là các DVD thánh nhạc chất lượng cao với các 

clips MV hoặc các chương trình Thánh nhạc chất lượng cao. Hiện nay, các ca sĩ trình diễn tự 

giới thiệu và bán CD của mình hoặc bán giúp các nhạc sĩ vẫn là cách tốt nhất để phát hành các 

CD mà vẫn có thể lấy lại được vốn. Việc tổ chức các live show Thánh nhạc bán vé hoặc các 

chương trình gây quỹ từ thiện cũng là phương cách tốt cho việc giới thiệu thánh nhạc Việt Nam 

cho tín hữu lẫn thân hữu. (Việt Nam chưa quen với hình thức nầy nhưng các quốc gia Cơ Đốc 



khác, các ca nhạc sĩ Cơ Đốc đã làm những live show Thánh nhạc bán vé lâu rồi. Tại sao bên 

ngoài họ tổ chức các live show và mọi người phải mua vé đến nghe, còn Thánh nhạc thì không? 

Vì tư tưởng, Thánh nhạc là Free (cho không) nên không ai dám tổ chức. Các ca nhạc sĩ chuyên 

nghiệp Cơ Đốc cần tiền để sống như bao người đang làm các công việc khác! Đã dến lúc các tín 

hữu Cơ Đốc Việt Nam phải công nhận ca, nhạc sĩ Cơ Đốc là một “nghề” giống như bao nghề 

nghiệp khác. Họ cần tài chánh để sống và giúp đỡ gia đình. 

Về tương lai của các phòng thu âm thì với phương tiện trang bị cho một “home studio-phòng thu 

âm tại nhà” ngày càng phổ biến thì các phòng thu âm sẽ gặp khó khăn về khách hàng. Các phòng 

thu âm bị áp lực phải nâng cấp thì mới có thể có khách hàng và có thể “sống lâu” nếu được các 

cơ quan Cơ Đốc cộng tác, bảo trợ.  Về việc các ca khúc mới thì Thánh nhạc Việt Nam đang cần 

những ca khúc được “xức dầu” đụng chạm lòng người nghe dành cho mọi chủ đề, cho mọi giới 

và các chương trình khác nhau. 

Lời kết, tương lai của nền Thánh Nhạc Việt Nam sẽ tùy thuộc nơi ý thức và thái độ của  các tín 

hữu Cơ Đốc Việt Nam.  Nếu các tín hữu Cơ Đốc Việt Nam muốn có những CD, DVD, những 

sản phẩm âm nhạc Cơ Đốc đạt chất lượng PRO (tôi nghĩ, các ca nhạc sĩ Cơ Đốc Việt Nam có 

đầy đủ trình độ, khả năng để làm nên những sản phẩm âm nhạc Cơ Đốc PRO không thua kém 

các quốc gia Cơ Đốc khác.) Vấn đề là họ, những ca nhạc sĩ Cơ Đốc, những nhà sản xuất âm nhạc 

Cơ Đốc chân chính cần sự khích lệ, ủng hộ thực tế qua việc thay đổi suy nghĩ là "post lên cho 

mọi người download free” là  hầu việc Chúa. là rao giảng Tin Lành???  Tại Bắc Mỹ nầy, khi 

nói đến chữ “free-cho không” là người ta nghĩ ngay đến việc sản phẩm “không chất lượng, 

chương trình không chất lượng.” Những tín hữu Cơ Đốc sẵn sàng bỏ tiền ra mua những CD nhạc 

của các Trung Tâm Thúy Nga, Asia hoặc các trung tâm tại Việt Nam v..v…với giá từ $30.00 đến 

$90.000 VND hay tại hãi ngoại từ $10 US-15US/CD đến $20 US-$25 US/DVD …nhưng khi nói 

đến Thánh nhạc thì lại nghĩ là “hầu việc Chúa, nhạc Thánh thì nên cho không!” Nếu các tín hữu 

Cơ Đốc Việt Nam không thay đổi suy nghĩ cách thực tế để khích lệ, ủng hộ các ca, nhạc sĩ, các 

nhà sản xuất âm nhạc Cơ Đốc thì  tương lai của nền Thánh nhạc Việt Nam sẽ không tươi sáng và 

không có môi trường để tiếp tục phát triển mạnh mẽ.  Tôi mong ước một ngày nào nền Thánh 

nhạc Cơ Đốc Việt Nam sánh vai cùng các quốc gia bạn trên thế giới. Chúng ta không thiếu 

người, không thiếu những tấm lòng, không thiếu tài năng… chúng ta chỉ cần “thay đỗi suy nghĩ” 

ngay hôm nay.  Các ca nhạc sĩ Cơ Đốc Việt nam cũng cần “chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt” 

để có thể hợp tác với nhau qua một số dự án, chương trình đặc biệt …điều nầy sẽ thêm sức mạnh 

để đôi cánh của Thánh Nhạc Việt Nam bay cao hơn.   

Tương lai tùy thuộc vào những gì chúng ta đã và đang làm hôm nay! Lời Thánh kinh nhắc nhở 

chúng ta “vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.” (Ga-la-ti 6:7b). Nếu bạn thấy bài viết nầy có ích 

cho nền Thánh nhạc Việt Nam trong hiện tại và tương lai, xin hãy “gieo” tư tưởng của bài viết 

nầy cho các tín hữu, nhóm tín hữu, trong các nhóm, trong các mục vụ, trong Hội thánh của bạn. 

Chúng ta có thể thấy bức tranh tươi sáng của Thánh nhạc Việt Nam! 



Hãy nghe một nhạc sĩ Cơ Đốc trẻ từ VN nói: “Tôi rất vui vì có người chịu trả tiền mua sound 

track (nhạc nền) cho dù không đáng bao nhiêu tiền hoặc nhạc tôi làm ra bằng cả tâm trí, sức 

lực, sáng tạo thì không cho không!”  Chúng ta sẽ tiếp tục có những bài ca mới để tôn vinh Chúa, 

nếu mỗi chúng ta là những Cơ Đốc Nhân Việt Nam biết tôn trọng các tác giả, trân trọng công sức 

của các ca sĩ và các nhà sản xuất Cơ Đốc thì nền Thánh nhạc Việt Nam sẽ có những ca khúc hay 

hơn và đầy ơn hơn nữa. Sẽ có thêm những sản phẩm Thánh nhạc chất lượng cao, có thêm nhiều 

bài ca mới…và đây là điều đẹp lòng Chúa. Thi-thiên 96:1 “Hãy hát một bài ca mới cho Đức 

Giê-Hô-Va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-Hô-Va.” 

Toronto 14/7/2014 

Mục sư Nguyễn Duy Trung (Rev. Timothy Trung Nguyen)                                             

(Sáng lập trang Facebook Bạn Hữu Âm Nhạc) 

*Bài viết nầy chỉ từ một góc nhìn và suy nghĩ dựa trên những dữ kiện mà người viết tin chắc còn 

thiếu thông tin và chưa đủ kinh nghiệm. Không hề có ý dạy dỗ, đã phá hay lên án bất cứ cá nhân 

nào chỉ với mục đích khích lệ và quan tâm đến Thánh nhạc Việt Nam. Chỉ với mong ước danh 

Chúa được tôn cao. A-men! 

The Khải 416 6146650 

 


