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Nhạc Hiệu 

Một bạn trẻ tự kỷ vừa đàn vừa hát 

MC: Những âm thanh vừa rồi hẳn đã làm quý vị và các bạn chú ý tới 
phải không ạ? Đối với những người làm âm nhạc chuyên nghiệp thì tiếng 
đàn và giọng hát này thật ngô nghê. Với bất kỳ ai, để tập chơi một loại nhạc 
cụ phải mất một thời gian khá dài chỉ để tập luyện ngón, tập những kỹ thuật 
cơ bản, nhưng đây lại là giọng hát và tiếng đàn của một bạn trẻ mắc hội 
chứng tự kỷ và rối loạn ngôn ngữ. Hành trình đến với âm nhạc của cậu là cả 
một câu chuyện đầy tự hào của gia đình cậu bé. 

Qua nhiều phụ huynh, chúng tôi đã biết về lớp học và cũng một vài lần 
muốn đến để trò chuyện cùng thầy giáo và các bạn học viên. Là một người 
khá kín tiếng và cũng rất bận rộn nên dự định này của chúng tôi mãi chưa 
thực hiện được. Nhưng một điều bất ngờ, khi sáng nay chúng tôi có nhận 
được cuộc điện thoại từ thầy giáo muốn mời chúng tôi đến với lớp học, bởi 
các phụ huynh đã nhờ thầy dành một buổi chiều mùng 1 tết cho cả lớp khai 
đàn đầu năm. Với mong muốn khai xuân, khai đàn lấy may mắn để các bạn 
luôn chăm chỉ luyện tập trong cả một năm. Ngày mùng 1 tết là một ngày rất 
thiêng liêng mà chúng ta dành cho gia đình, nhưng thầy vẫn sẵn sàng dành 
thời gian ngày đầu tiên trong năm mới cho các bạn học trò thân yêu. Bởi từ 
lâu, những học trò và những phụ huynh trong lớp học luôn coi thầy là người 
thân trong gia đình và thầy cũng vậy, những học sinh đó có cả những sinh 
linh bé nhỏ luôn là nguồn cảm hứng sống tích cực của thầy. Hãy cùng chúng 
tôi bước vào không gian của lớp học đặc biệt này nhé! 

MC: Xin chào cả lớp, xin chào thầy Phương Cao ạ, chúc mừng năm 
mới! 

Thầy Phương Cao: Xin chào các bạn, mời các bạn tham quan lớp tôi, 
đang dở nên các bạn ngồi chờ ít phút, mình hướng dẫn cho các bạn trong lớp 
rồi chúng ta ngồi nói chuyện với nhau. 

MC: Vâng xin mời thầy Phương Cao tiếp tục công việc với các con.  
Các em ạ! Không ai nghĩ rằng giữa phố phường tấp nập của Hà Nội lại 

có một góc yên tĩnh dành cho tuổi thơ đến để được giao lưu, được học tập và 
để được trau dồi tâm hồn của mình. Chị Bích Liên thì nhìn thấy xung quanh 
của lớp học tràn ngập sắc màu và trên tường là rất nhiều loại đàn, nào là đàn 



ghi ta, đàn Uculele, bên góc này thì có cây đàn màu xanh, màu đỏ, màu 
vàng. Ở chính giữa của lớp học, chị Bích Liên thấy các bạn đang rất tập 
trung và mỗi bạn thì đều có tai phone riêng, có đàn ghi ta riêng và một máy 
laptop trước mặt để có thể tập trung và không làm ảnh hưởng đến những 
người khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị phụ huynh 
trong lớp học, xin chào cô, cô là phụ huynh của bạn nào ạ? 

Mẹ của Tá Hưng: Mình tên là Nguyễn Thị Minh Phương là mẹ của 
cháu Vũ Tá Hưng học lớp nhạc của thầy Phương Cao. 

MC: Cô có thể nói đôi nét về bạn Tá Hưng nhà mình không ạ? 
Mẹ của Tá Hưng: Hưng sinh ra rất bình thường, rất xinh đẹp, về thể 

chất thì hoàn toàn là bình thường, thế nhưng mà khi đến 2 tuổi rưỡi thì cháu 
không biết nói, thế thì tôi cũng có đi khám ở các bệnh viện, thì cũng xác 
định là cháu có hội chứng tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ. Gia đình rất lo 
lắng, đã tìm thầy và cho cháu đi học các trung tâm chuyên biệt. 

MC: Từ đâu mà cô thấy bạn ấy có năng khiếu về âm nhạc, đam mê âm 
nhạc và tìm đến lớp học của anh Phương. 

Mẹ của Tá Hưng: Cháu rất thích hát, thuộc bài hát rất nhanh và tôi cũng 
rất là muốn tìm một nơi để cho cháu học, đến nhiều nơi nhưng mà cháu cũng 
đều không hợp bởi vì sự hợp tác với giáo viên là rất quan trọng để dẫn đến 
được kết quả tốt. Cũng một lần vô tình tôi thấy một thông tin là thầy Phương 
Cao mở một lớp từ thiện dạy trẻ khuyết tật cũng như trẻ tự kỷ. Tôi vô cùng 
vui sướng và tôi liên hệ luôn, được thầy rất mở lòng và nhận luôn cháu. 
Cháu hoàn toàn là chưa biết một tí gì, mà học thầy cháu rất hợp tác và cháu 
rất thích. Cho nên tôi cũng rất là vui sướng và hạnh phúc khi được đến lớp 
học nhạc của thầy Phương. 

MC: Riêng với cô, cô có cảm nhận về tình thầy trò giữa thầy Phương 
với các bạn ở đây như thế nào? 

Mẹ của Tá Hưng: (Xúc động nghẹn ngào và trào nước mắt) Hai chữ 
tuyệt vời, rất nhiều lần tôi đã nói lời cảm ơn với thầy với rưng rưng nước 
mắt và nói thật là thầy rất có phương pháp để tiếp cận, để dạy những trẻ 
khuyết tật. Lúc đầu thì tôi cực kỳ lo, bởi vì thầy là thầy dạy đàn chứ không 
phải thầy dạy chuyên biệt, mà những khả năng để dạy trẻ khuyết tật này là  
phải nghiên cứu và học hỏi về phương pháp dạy trẻ khuyết tật thì mới thành 
công được. Ngay lần đầu tiên, tôi là giáo viên nhưng tôi trót lỡ mồm nói với 
con tôi là “bọn này nó thế đấy thầy ạ” thì lập tức bị thầy gạt luôn, “chị không 
được phép gọi các cháu là bọn này. Đây là những thiên thần, chị không được 
nói như thế”, đó là một bài học cực kỳ quý báu với tôi và từ đó đến giờ tôi 
không bao giờ dám nói với con tôi như thế. Khi mà nhìn những hình ảnh của 
cháu đánh đàn được kết quả như bây giờ chỉ có dùng một từ là tuyệt vời. 



Tình thầy trò vô cùng ấm áp, chữ tâm của thầy đã dần dần giành những trái 
thơm quả ngọt, rất cảm ơn thầy và trò tôi hạnh phúc vô cùng. 

MC: Đó là những cảm xúc dạt dào của cô Phương khi nói về thầy 
Phương Cao, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với con trai của cô.  

Con tên là gì, bây giờ con trả lời nhé! 
Tá Hưng: (Nói ngập ngừng, không rõ ràng và có mẹ nhắc bên cạnh) 

Con tên là Vũ Tá Hưng, con đang học lớp gì? lớp của lớp thầy Phương Cao.  
MC: Thế mình đang tập đàn gì nhỉ? 
Tá Hưng: Con đang học lớp nhạc ghi ta của thầy Phương Cao. 
MC: Con đã đến lớp của thầy phương cao được lâu chưa? 
Tá Hưng: Cách đây 7 tháng. 
MC: Bây giờ mình đã đánh được nhiều bài đàn chưa? 
Tá Hưng: Con đánh được nhiều rồi ạ. 
MC: Có những bài gì mình có thể kể tên không? 
Tá Hưng: Đô trưởng, luyện ngón gảy, Rê trưởng, Carulli 1, 2, luyện 

ngón bấm cơ bản, Diễm xưa. 
MC: Thế Tá Hưng có thể nói một câu nào để dành cho người thầy của 

mình? 
Tá Hưng: Con rất ngoan…. Và yêu…yêu thầy…thầy Phương Cao… 
Thầy Phương Cao: (Hỏi trêu đùa Tá Hưng) Thế thầy có ngoan không? 
Tá Hưng: Có (Cả lớp cười vui) 
Thầy Phương Cao: Thế Hưng có thể trình diễn bài nào không? Hay 

chơi bài Carulli nhé! 
Tá Hưng: Carulli số 1. 

Tá Hưng chơi Carulli số 1 

MC: Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện với thầy giáo. 
Thầy Phương Cao! Xin chào tất cả các quý vị và các bạn đang theo dõi 

Đài tiếng nói Việt Nam. Tôi là Phương Cao, thực ra tên thật là Cao Bá 
Phương, đây cũng là một cái duyên vì mình là Cao Bá Phương là hậu duệ 
đời thứ 6 của cụ Cao Bá Quát lại về đúng phố Cao Bá Quát, lại mở lớp âm 
nhạc với mọi người. Tôi miễn phí toàn bộ 100 % cho tất cả những người 
khuyết tật và những bạn trẻ tự kỷ, để họ đến đây cùng tập luyện. Chính vì 
thế, ở đây tôi không gọi là trung tâm hay lớp dạy nhạc mà chỉ gọi là chơi âm 
nhạc theo cách của Phương Cao. 

MC: Từ đâu mà anh có ý định mở ra lớp học dành riêng cho những bạn 
khuyết tật và những trẻ tự kỷ? 

Thầy Phương Cao: Thực ra là tôi định cư ở trong thành phố Hồ Chí 
Minh lâu năm rồi, hơn 26 năm. Khi mà tôi bị bệnh phù vách ngăn cấp tính, 
tôi chữa rất lâu mà không khỏi, một lần tình cờ ra đây thì có một người anh 



kết nghĩa là phó giáo sư, tiến sĩ Lê Thanh Hải, anh rất giỏi tai mũi họng. 
Anh bảo là đến chữa cho. Đến thì thấy anh chữa miễn phí, cũng vô tình lại 
gặp một số người bạn trẻ đến đấy chữa bệnh, mình thấy hành động rất cảm 
động. Trong thời gian chữa bệnh ở đây tôi phải ở Hà Nội 3 tháng liên tục để 
ngày nào cũng chữa bệnh, lại gặp người chị gái rất yêu quý là chị Bùi Thảo 
Nguyên - là chị ruột của một người bạn của tôi từ hồi nhỏ trong trường nghệ 
thuật Hà Nội. Chị sinh hoạt trong hội người khuyết tật, chị rất nhút nhát, từ 
xưa đến giờ gần như không tiếp xúc với người bên ngoài. Tôi để ý mỗi lần 
ngày xưa đến nhà, cứ cầm cái đàn là chị rất thích. Mình mới nghĩ là 3 tháng 
chữa bệnh ở đây cũng chẳng biết làm gì thì chị muốn học đàn, em dậy chị, 
em hướng dẫn chị cho đỡ buồn cũng là khoảng thời gian để mà em tập lại 
luyện ngón. Bởi vì tôi dừng chơi ghi ta rất lâu rồi, khi chị đến tập thì một 
mình buồn quá chị lại bảo cho chị rủ thêm người này, rủ người kia. Cuối 
cùng là người này nói người kia, người kia lại rủ người khác nữa, tự nhiên 
thành cả một lớp đông. Mình cũng thấy vui, vì hằng ngày có người trò 
chuyện rồi cũng là động lực tập luyện lại ngón. Thế là từ đấy trở đi, rồi 
người này, người kia đến rồi giới thiệu xong có người lại hỏi “thế tôi đến lớp 
học này mà tôi có một cậu cháu là người tự kỷ nuốn học có được không?”. 
Có ai mang hết đến đây, đằng nào cũng là vui chơi. Từ đấy trở đi mấy năm 
liên tục thành ra những lớp rất là đông, cái duyên đến rất tự nhiên. 

MC:  Đối với những người khác thì các bạn ấy là khó tiếp cận hơn, khó 
trò chuyện hơn và đặc biệt để mà dạy các bạn ấy chơi nhạc chắc chắn có 
những cái khó khăn? 

Thầy Phương Cao: Đối với tôi, người bình thường để học âm nhạc thì 
6, 7 tháng cho đến 1 năm là một trình độ sơ cấp, nhưng mà đây, rất mừng là 
có những bạn như Hưng và bạn Huy, xuất phát điểm là không biết gì và 
thậm chí là nói rất chậm, thỉnh thoảng lại có những biểu hiện nóng tính thất 
thường. Trong một khoảng thời gian chỉ 6 đến 7 tháng mà các bạn chơi được 
tương đối tốt, các bạn có thể chơi được Carulli, bấm được cả hợp âm di 
chuyển, thậm chí là vừa đàn vừa hát bài “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn, 
một bài rất khó với những người mới tập. Khi mà tôi để ý bạn nào có tiến 
triển và có khả năng đối thoại cao với tôi hơn, tôi sẽ chuyển dần các bạn 
sang lớp bình thường. Cái mà tôi đạt được khi sang hòa nhập cùng các bạn 
khác thì các bạn này lại tỏ ra rất vui thích, không hề quậy phá nữa, không 
nóng tính nữa, thậm chí vào học nhìn thấy mọi người xung quanh các bạn có 
vẻ có hứng hơn, tập trung cao độ hơn, trật tự hơn và lễ phép hơn. Thậm chí 
là cởi mở để nói chuyện được nhiều hơn để dần dần cách phát âm và cách 
nói chuyện của các bạn cũng được nhanh nhẹn hơn. Ví dụ như Huy, trước 
kia nói rất ít, hồi mới đến đây mỗi lần xuất hiện làm cho Phương cũng hết 
hồn “Chào thầy” (rất to) khiến cho thầy cũng giật mình. thế nhưng bây giờ 



đến dịu dàng hơn, thậm chí đến là khoanh tay cúi đầu rất lễ phép “con chào 
bác Quang bảo vệ ạ”. Nhưng đổi ngược lại không chỉ những bạn tự kỷ có 
tiến bộ vượt bậc khi được hòa nhập, mà những bạn học sinh rất bình thường, 
thậm chí là nhà giàu có khi thấy những bạn khuyết tật rồi bạn tự kỷ này cùng 
xuất phát điểm mà lại học vượt hơn mình, tức là có một cái gì đó hơi bị kích 
thích các bạn cũng cố gắng hơn. Mình chỉ đi nhắc kéo thôi “đằng sau các em 
là người khuyết tật và người tự kỷ, cả lớp trật tự nghe các bạn đánh” thấy hai 
cậu này đánh như gió tự nhiên có sự kích thích là cứ luyện tập miệt mài. Tôi 
cảm thấy hiệu quả mà tôi thu về cao hơn. Cho nên, vấn đề quan trọng nhất là 
mình phải cho con em mình thật nhiều cơ hội để hòa nhập với tất cả những 
người xung quanh thì mọi vấn đề tôi nghĩ là có thể giải quyết đơn giản hơn. 
Các bạn có thể xoay những cái đàn rất đẹp ra đằng sau vỡ toác, vì vui quá, 
buồn quá, phấn khích quá các bạn cũng đập cho nó vui. Cùng lắm là một 
ngày, hai ngày hay một tuần sau lại thay vào đó những cái mới. Không phải 
giàu có nhưng mà tôi không muốn những cái đàn cũ, cái đàn rẻ tiền quá, bởi 
vì bản thân tôi là người học nhạc và các con tôi cũng học nhạc, mà những 
tiếp cận ban đầu quá xấu và âm thanh quá tệ sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc rất 
nhiều. Đặc biệt là với trẻ tự kỷ, cảm xúc ban đầu khi tiếp nhận cái gì, nhìn 
thấy gì, nghe được gì, tập luyện cái gì nó phải tốt bởi vì nếu không sẽ ấn 
tượng mãi và nhớ rất lâu. Cái mà tôi thu được nhiều hơn là chính các bạn 
cũng làm cho tôi cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói và mọi việc tôi làm đều 
phải chỉnh chu hơn. Ví dụ, một lần tôi hướng dẫn hơi ẩu một chút, bấm ngón 
sai một chút, phải mất đến đôi ba tuần sửa lại cái sai đó, vì sao? Các bạn nhớ 
rất nhanh, tức là mình nói như thế nào thì các bạn làm đúng như thế. Khi mà 
các bạn đã tập trung vào và làm rồi, để mà sửa được điều đó, tôi cứ phải lái 
sang một bài khác, lái sang một bài khác, rồi quay lại từ đầu hướng dẫn lại. 
Kể từ đấy là một bài học khiến cho tôi mỗi lần định hướng dẫn cái gì, định 
nói cái gì là tôi phải suy nghĩ trước và phải thận trọng hơn. Tự nhiên tính 
tình của mình cũng thay đổi hơn rất nhiều so với trước kia. Cái đấy là cái mà 
mình thu được khi mà hướng dẫn các bạn. 

MC: Thầy Phương Cao ạ! trong lúc mà Bích Liên và thầy trò chuyện 
thì Bích Liên có để ý thấy rằng Tá Hưng có vẻ rất sốt sắng muốn thể hiện 
thêm một bản nhạc nữa. Bích Liên nghĩ rằng các bạn thính giả nhí đang theo 
dõi chương trình cũng muốn được nghe thầy thể hiện, hay là thầy hát để cho 
Tá Hưng đệm đàn ạ? 

Thầy Phương Cao: Hưng đang tập hợp âm Cơ bản, Hưng đệm cho thầy 
hát bài nhé, hợp âm đô trưởng đi. 

Tá Hưng đệm đàn cho thầy hát 



Thầy Phương Cao: (Nói vui, trêu đùa Tá Hưng) Thầy mới chỉ thuộc 
đến đây, chưa thuộc đoạn sau. (Cả lớp cười vui vẻ). 

MC: Như thầy Phương cũng nói là trong lớp học của mình có rất nhiều 
bạn đặc biệt nhưng có hai bạn mà anh rất ấn tượng và các bạn có những 
thành quả tiến bộ vượt bậc, có bạn Huy - một bạn trai rất là đẹp trai, rất là 
cao lớn. Ngay lúc này có cả mẹ của bạn Huy nữa. Xin chào chị! 

Mẹ của Gia Huy: Xin chào thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam mình 
là phụ huynh của bạn Huy, là thành viên của lớp trẻ khuyết tật và tự kỷ của 
thầy phương. Mình tham gia vào Group 91- 94 Hà Nội, mà trong đó có thầy 
Phương là một thành viên. Vô tình mình cũng biết được lớp học của thầy và 
xin thầy cho Huy đến học. Lúc đầu bảo cho Huy đi học đàn thì bố Huy cứ 
gàn bảo là “không đánh được đâu, không học được đâu, đi làm gì cho mất 
thời gian”. Bố Huy thì rất bi quan, cứ nghĩ là Huy không học được, nhưng 
mà mình rất là quyết tâm cứ cho con đến học. Thấy cái gì thầy dạy là bạn 
nhớ hết. 

MC: Trong chặng đường lớn lên của bạn Huy thì chị có cảm nhận gì về 
con mình? 

Mẹ Gia Huy: Nói chung là nuôi Huy thì vất vả rất là nhiều vì bạn Huy 
bị rối loạn ngôn ngữ thành ra là rối loạn giao tiếp, nhìn rất là bình thường, 
nhưng mà nói thì nhất định không. Thực ra nếu thầy mà không tài trợ miễn 
phí cho thì về lâu dài tốn khá nhiều tiền, Huy lại học văn hóa nữa, vẫn phải 
học nói, vẫn phải học tiếng Việt. Gia đình rất biết ơn thầy đã dành công sức, 
thời gian và tâm huyết dạy cho con.  

MC: Theo sát bạn hằng ngày, chị thấy việc học văn hóa với việc học 
đàn là hai sự khác biệt rõ ràng đúng không ạ, với âm nhạc thì thế nào? 

Mẹ Gia Huy: Bạn ấy rất là yêu đàn ghi ta, lúc nào mà bảo bạn đi tập 
đàn là bạn tập ngay nhưng bảo bạn học toán thì bạn ý “không”. Cầm cây đàn 
ôm hàng tiếng, kể cả đang xem phim mà bố bảo là cho nhỏ xuống hoặc em 
bảo là anh Huy đánh nhỏ thôi thì cũng không đánh nhỏ mà vẫn cứ đánh như 
thế. 

MC: Xin phép chị để được hỏi bạn Huy những câu rất đơn giản thôi.  
Mẹ Gia Huy: Cô cứ hỏi, con nghe câu hỏi nhé! 
MC: Xin chào Huy! 
Gia Huy: (Huy nói rất khó và phải có mẹ nhắc bên cạnh) Xin chào bác, 

xin chào chị (Mọi người cười vui vẻ vì câu trả lời của Huy). 
MC: Huy hãy giới thiệu tên đầy đủ của mình. 
Gia Huy: Con tên là Minh (Huy nói nhầm tên mình, mẹ phải nhắc lại) 
Gia Huy: Con tên là Huy, Bùi Gia Huy. 
MC: Huy học đàn được lâu chưa? 
Gia Huy: Từ lâu rồi…..từ tháng 6, con học từ tháng 6. 



MC:  Thế bây giờ huy đánh được nhiều bài chưa? 
Gia Huy: Đánh nhiều bài rồi. 
MC: Ví dụ như bài nào Huy có thể đánh được luôn không? 
Gia Huy: Gẩy ngón, hợp âm, Diễm xưa. 
Thầy Phương Cao: Các bạn thấy Huy như này nhưng mà bạn Huy đang 

phải chịu một cơn đau ở trong cánh tay, sau lần tai nạn xe, gãy xương cánh 
tay trái. Tay đang bấm đàn thực ra là ở cổ tay vẫn còn mấy cái đinh vít cũng 
chưa tháo ra nhưng mà vẫn rất yêu ghi ta, ôm đàn tập miệt mài. 

Thầy Phương Cao: Bây giờ con vừa đàn vừa hát bài Diễm xưa nhé, gẩy 
đàn, vừa đàn vừa hát luôn như bình thường. 

Gia Huy tự đệm đàn và hát bài Diễm Xưa 

Thầy Phương Cao: Mới tập 2 buổi, mới được nửa bài. Còn phần điệp 
khúc là bây giờ bắt đầu tập. 

MC: Thầy Phương Cao có chia sẻ bạn rối loạn ngôn ngữ và kể cả đến 
khi phỏng vấn bạn cũng nói khó hơn. Nhưng tại sao lúc hát bạn lại có thể hát 
trơn tru và chơi đàn lại tốt như thế? 

Thầy Phương Cao: Một điều mà mình cũng cảm thấy ngạc nhiên mà 
mình cũng chưa giải thích được, khi các bạn đã đam mê yêu thích một cái gì 
đó, các bạn có khả năng tập trung cao độ và trí nhớ rất tốt. 

MC: Ngồi bên kia thì Bích Liên thấy có một chị với dáng người rất nhỏ 
nhắn. Từ nãy đến giờ rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của chúng ta, thầy 
Phương có thể giới thiệu về chị được không ạ? 

Thầy Phương Cao: Đây là chị Bùi Thảo Nguyên, như lúc đầu mình 
cũng đã nói rồi. 

MC: Xin mời chị Thảo Nguyên ngồi gần lại đây để cùng trò chuyện. 
Thầy Phương Cao: Bây giờ đỡ hơn trước nhiều, trước kia chị ít khi tiếp 

xúc với những người lạ xung quanh, nhất là bảo cầm cái Micro, bảo nói thì 
thậm chí không nói gì, chỉ khóc thôi. Bây giờ thì khác hẳn, chị mạnh dạn và 
tự tin hơn rất nhiều đấy. Chị Bùi Thảo Nguyên này chính là một lý do mà tại 
sao bây giờ có những lớp học như thế này. 

MC: Xin chào chị Nguyên! 
Thảo Nhuyên: (Nói không rõ ràng và tốc độ hơi chậm) Kính chào quý 

vị thính giả, Tôi là Bùi Thảo Nguyên, tôi tham gia vào lớp học ghi ta miễn 
phí của thầy Phương Cao, qua lớp học tôi cảm thấy mình học được rất nhiều 
kiến thức và được giao lưu với các bạn trong lớp. Hơn nữa là thấy được tình 
yêu của thầy Phương dành cho người khuyết tật và các bạn tự kỷ. Lúc đầu 
tôi cũng không nghĩ là mình có thể học, có thể chơi ghi ta, qua thời gian thì 
tôi cũng đã làm được, rất biết ơn thầy đã giúp tôi chơi đàn, cái mà tôi nghĩ là 
mình không thể làm được. 



MC: Rất cám ơn chị Thảo Nguyên! 
Thầy Phương Cao: Còn đây là hai vợ chồng Trung Kiên và Hải Yến. 

Kiên và Yến đều có điểm yếu riêng, không được may mắn như những người 
khác, nhưng đặc biệt đôi vợ chồng này cực kỳ thương yêu nhau. Hằng ngày, 
hai vợ chồng chở nhau từ nhà sang đây rất là xa, Kiên cõng vợ lên đến tầng 
3. Còn Yến ngày đầu đến thì “em rất thích hát, anh đệm đàn cho em hát”, thế 
mà chỉ sau một vài tháng Yến đã tự đệm đàn, tự hát, tự trình diễn những ca 
khúc. Mình thấy đây cũng là một trường hợp rất đặc biệt, khả năng tiếp thu 
và ngón đàn, ngón bấm rất tốt.  

MC: Đầu tiên, điều cảm phục lớn nhất đó là tình yêu mà anh chị dành 
cho nhau, bên cạnh đó thì chắc chắn âm nhạc là một thứ không thể thiếu với 
cuộc sống của chị. Lúc này, chị Yến hãy chia sẻ với thính giả đang theo dõi 
Đài tiếng nói Việt Nam. 

Hải Yến: Xin chào chị Liên, chào các thính giả đang theo dõi Đài tiếng 
nói Việt Nam. Tình cờ biết đến lớp học âm nhạc dành cho người khuyết tật, 
là do mình có tham gia một Group dành cho người khuyết tật. Anh admin có 
chia sẻ thông tin về lớp học này, nhà mình thì ở bên Từ Sơn, Bắc Ninh. Sự 
tiếp cận đối với cây đàn ghi ta thì mình chưa có cơ hội, mình cũng có nói với 
chồng mình và hai vợ chồng bàn nhau là hàng tuần đưa đón nhau lên lớp của 
anh Phương để học đàn. Từ ngày được tiếp xúc với cây đàn ghi ta thì cuộc 
sống của mình trở nên phong phú hơn rất nhiều. Đối với mình, anh Phương 
Cao như là một người anh trong nhà và như là một ông bụt mang lại những 
ước mơ đến với chúng mình, trước khi có sự xuất hiện của anh Phương thì 
mình hầu như không có hy vọng. 

MC: Bích Liên cảm nhận rất rõ những cảm xúc, sự bùi ngùi và xúc 
động của chị. Lúc này giọt nước mắt long lanh đang trực rơi rồi!  

Hôm nay, được ghé thăm lớp học Bích Liên cảm nhận thấy một điều rất 
rõ từ các con đến những phụ huynh đều dành rất nhiều tình cảm cho thầy 
Phương Cao. Vậy cả lớp chúng mình sẽ thể hiện tình cảm với thầy như thế 
nào đây? 

Cả lớp đồng thanh “Con yêu thầy Phương Cao” 

MC: Rất cám ơn các con, xin cám ơn thầy Phương Cao. Trước khi Bích 
Liên cùng nhóm phóng viên âm nhạc của Đài tiếng nói Việt Nam chia tay 
với lớp học, Bích Liên rất mong muốn chị Hải Yến và thầy Phương Cao lì xì 
đến những thính giả nhí đang theo dõi chương trình một món quà âm nhạc 
được không ạ? 

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui  

(Nổi bài hát rồi nền để MC dẫn kết) 



MC: Chia tay với lớp học của thầy Phương Cao, chia tay với những nụ 
cười, những tâm hồn yêu âm nhạc, những nụ cười ngô nghê nhưng ấm áp 
đầy tình người. Bước xuống phố, âm thanh của phố phường rộn ràng trong 
ngày đầu của năm mới. Nhưng những giai điệu của bài hát “Mỗi ngày tôi 
chọn một niềm vui” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn còn vang vọng trong 
tâm trí của chúng tôi như một lời nhắn nhủ, giữa cuộc sống bộn bề, trong 
ngõ nhỏ, phố nhỏ có một khoảng lặng luôn ngập tràn tiếng cười, tình yêu 
thương giữa con người với con người, giữa những tâm hồn đồng điệu cùng 
hướng tới chân thiện mỹ. Chúng tôi biết rằng ở đâu đó trong xã hội chúng ta 
vẫn có những tấm gương người tốt, việc tốt, vẫn có những con người hằng 
ngày luôn dành tâm sức cho việc chăm bón, nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ 
thơ, những người kém may mắn, để họ có được cơ hội cất lên tiếng cười, cất 
lên lời nói yêu thương tới gia đình, xã hội, cộng đồng. 

(Nổi hết bài hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”) 


