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Bằng Giang
Thông tin cá nhân

Sinh Trần Văn Khôi 
1939 (82–83 tuổi) 
Biên Hòa

Quốc tịch  Việt Nam Cộng hòa 
 Hoa Kỳ

Nghề nghiệp Nhạc sĩ

Sự nghiệp âm nhạc

Năm hoạt
động

1960 - nay

Dòng nhạc Nhạc vàng

Ca khúc Lính trận miền xa, Người em
xóm đạo, Thành phố mưa bay

Bằng Giang (nhạc sĩ)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đối với các định nghĩa khác, xem Bằng Giang.

Bằng Giang (sinh 1939) là một nhạc sĩ nhạc vàng, tác giả của nhiều ca khúc được nhiều người
biết đến trước năm 1975 như Thành phố mưa bay, Lính trận miền xa, Người em xóm đạo...[1][2]

Ông tên thật là Trần Văn Khôi, sinh năm 1939 tại Biên Hòa.

Lớn lên, ông tham gia văn nghệ cho các trại lính ở Biên Hòa. Năm 1962, ông được người bà con là
chủ hầm đá ở Bửu Long giúp đỡ cho cùng với Chế Linh. Hai sáng tác đầu tiên của ông đồng tác
giả với Chế Linh là Đêm buồn tỉnh lẻ và Bài ca kỷ niệm.[1] Ngoài ra, ông còn có một số sáng tác
riêng cũng rất nổi tiếng là Thành phố mưa bay, Người em xóm đạo, Người về đơn vị mới...

Từ năm 1992, ông sang định cư tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Tại đây ông tiếp tục sáng tác, phổ thơ
của các nhà thơ như Thy Lệ Trang, Hoàng Ánh Nguyệt.[2]

Ai về phố thị
Bài ca kỷ niệm[3]

Bài ca ngày vu quy
Đêm buồn tỉnh lẻ[3]

Đêm hôm đó
Đêm mưa tưởng nhớ
Đếm bước cô đơn[3]

Đoạn tái bút[3]

Làm sao quên[3]

Lính trận miền xa[4]

Lỡ cuộc tình sầu
Lời hát cho quê hương[5]

Cuộc đời

Sáng tác

Trước 1975

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_t%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%81_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_v%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%B1ng_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_v%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%AAn_H%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BF_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Georgia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3


7/8/22, 8:57 PM Bằng Giang (nhạc sĩ) – Wikipedia tiếng Việt

https://vi.wikipedia.org/wiki/Bằng_Giang_(nhạc_sĩ) 2/3

Bên giòng Đồng Nai[7]

Biên Hoà ca
Bướm trắng[8]

Dòng lệ hạnh phúc[9]

Đêm giã từ[8]

Đưa em về bên đó
Giấc mộng lành[9]

Mùa thu Montréal
Thương người tình xa
Tiễn em lần cuối[8]

Tình biển[8]

Từ đó ta yêu em

1. ^ a b Nông Hồng Diệu (11 tháng 7 năm 2021). “Chế Linh viết hồi ký 'hoàn toàn là sự thật' ”. Tiền Phong. Truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2021.
2. ^ a b Thy Lệ Trang (4 tháng 2 năm 2013). “Xin cho tôi”. Ái Hữu Biên Hoà. Truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2021.
3. ^ a b c d e f g Đồng tác giả với Tú Nhi.
4. ^ Đồng tác giả với Anh Châu.
5. ^ Đồng tác giả với Lê Hoài Thanh.
6. ^ a b Đồng tác giả với Hồ Đình Phương.
7. ^ Thơ Thương Việt Nhân.

Mai anh đi rồi
Mưa buồn tỉnh lẻ[3]

Ngày em sang ngang
Người em xóm đạo (1970)
Ngày nào đó
Người về đơn vị mới

Về thăm xóm đạo (1971)
Sầu thương chưa dứt[3]

Tạc đá thành thơ[6]

Tâm sự nhỏ bé
Thành phố mưa bay
Tình người biên giới

Tôi đã yêu người
Trăng cài nhớ bước chinh nhân[6]

Từ khi biết em
Xa dấu tình hồng
Xa nhau từ đó
Yêu em từ đó

Sau 1975

Chú thích
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8. ^ a b c d Thơ Thy Lệ Trang.
9. ^ a b Thơ Hoàng Ánh Nguyệt.
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