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Đệm Orgue  

(Trích tài liệu "Đệm Organ", phần lý thuyết, của cố Nhạc sư Hải-Linh) 

1. Tập Orgue khác với Đệm Orgue cho Thánh ca. 

2. Công việc của 2 tay khi học đệm Thánh ca: 

• Tay phải theo nhạc điệu: 1 hoặc 2 hay 3 bè 
• Tay trái giữ hợp âm: đổi càng ít càng tốt trong lúc đầu 

3. Hợp âm Cổ điển xây dựng bằng cách chồng chất các âm thanh theo quãng 3 (Thực tập 
nói cho quen) 

4. Mỗi bài thường cố thu xếp chỉ dùng 3 hợp âm I-IV-V (Thực tập cách đặt ngón tay. 
Chuyển từ Hợp âm nọ sang Hợp âm kia, chú trọng việc giữ chắc cái nốt Mốc (tonic, chủ 
âm). Hợp âm V-IV ít khi đi với nhau.) Vị trí các ngón tay theo phương pháp này có tính 
cách phổ biến cho tất cả âm giai. 

5. Tùy sự diễn tiến của dòng nhạc mà chọn Hợp âm cho trúng (trường hợp 1 bè khác 2 bè) 

(Phân tách bài Silent Night và đánh số Hợp âm) 

6. Hợp âm V có thể đổi sang 7 để kết bài ở I cho thay đổi. Trên nguyên tắc, tất cả hợp âm 
V sang I có thể đổi sang 7, nhưng nên dành để câu cuối bài. Khi Hợp âm V đổi sang I, 
hạ ngón tay cái xuống 1 cung, Hợp âm I chỉ còn lại 2 nốt , vì diễn tiến nhạc điệu. 

7. Khi bậc V trong âm giai kéo dài, hay lập đi lập lại, có thể dùng hợp âm I và hợp âm V 
cho thay đổi. Trong Hợp âm V, tay phải nên có thêm cho đủ nốt hợp âm trọn vẹn. Vị trí 
ngón tay trái và út... 

8. Khi bậc I trong âm giai kéo dài, nhất là cuối bài, có thể và nên chen vào Hợp âm IV, làm 
thành "giải kết Giáo đường". Giải kết có thể dùng trưởng hay thứ, hoặc pha trộn cả 2 
cũng được... (Thực tập Noel rê thứ, số 2) 

9. Âm giai thứ, bậc VII có thể có 2 hình thức như: RE thứ có thể là DO hay DO#. Cả 2 
trường hợp đều dùng hợp âm V rất tốt. Đó là cái tiện lợi lối đánh Hợp âm V. 

10. Khi bậc III trong âm giai trưởng kéo dài hay lập đi lập lại, có thể chuyển tạm sang âm 
giai thứ có cùng bộ khóa, như FA sang RE-DO-LA. Mỗi khi chuyển âm giai thì tay trái 
giữ Hợp âm phải đổi vị trí và cố thu xếp để dùng cả 2 Hợp âm I-V của âm giai mới... 
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(Xem bài Hayn trang 223 – Người đưa tôi đi – Lửa hồng hộ giá...) 

11. Khi nhạc điệu vận chuyển từ bậc I sang bậc V rồi nghỉ lâu ở đó, thì cho chuyển lên âm 
giai bậc V, như FA lên DO; DO lên SOL 

12. Mỗi trường hợp có chuyển âm giai thì tay phải cố đánh cho tật đầy đủ các nốt của Hợp 
âm V thuộc âm giai mới, Hợp âm V đó có thể đổi sang 7 càng tốt. Vì vậy, nên viết trên 
giấy 2 Hợp âm I-V của âm giai mới cho rõ ràng trước. 

13. Nhưng ý tứ cũng có khi thấy dấu lạ trong nhạc điệu mà không chuyển. 

14. Chuyển thể: Chuyển từ âm giai trưởng sang thứ (cùng tên) hay ngược lại, như DO 
trưởng sang DO thứ. 

Kỹ thuật tay trái: 

• Hợp âm I đổi ngón giữa 
• Hợp âm IV đổi ngón cái. 
• Hợp âm V không thay đổi. 

(Bài tập "Người đi Người về" của LM Kim Long) 

15. Mỗi trường hợp chuyển, chuyển cung hay chuyển thể, cho người nghe cảm giác sáng 
hoặc tối hơn theo bảng chuyển sau đây: 

 

Cần tìm thí dụ để thực tập tay đàn, và để tai nghe cho quen tính cách của mỗi trường 
hợp chuyển thông thường ghi ở trên. 

16. Vấn đề Chuyển dịch (Transposition) 
Cần vì 2 lý do: 

a. Tiếng người Á Đông tương đối yếu và thấp, nhất là những người không chuyên 
nghiệp (Âu Châu thường chuyên nghiệp đàn hát) 
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b. Người soạn nhạc nhiều khi cố ý viết ở các âm giai ít dấu thăng dấu giảm cho 
người không chuyên môn dễ xem. 

Vậy người đệm đàn nên chuyển dịch bài hát sang các âm giai cho vừa giọng cao thấp 
của người hát. 

Mỗi tập dịch 1 bài: 

a. Tay trái tập đánh 3 Hợp âm của âm giai mới (Tai nghe) 
b. Tay phải tập nhạc điệu trong âm giai mới. 
c. Mắt làm quen dần với bàn phím trong âm giai mới. 

Khi chuyển dịch một bài trong đó có cả chuyển cung nữa thì khó hơn 1 độ, người tập 
nên ghi trên giấy cho rõ. 

17. Các Thể của Hợp âm.  
Hợp âm có bao nhiêu nốt thì có bấy nhiêu thể, mỗi thể có tính cách khác nhau. 

 

- Thể Trực tính cách vững trãi, dùng để kết. 
- Thể đảo I, có tính cách nhẹ nhàng hơn thể Trực. 
- Thể đảo II, có tính cách treo leo lơ lửng, cần phải ổn định. 

18. Tập đánh hoa mỹ:  

a. Tay trái không đánh Hợp âm như trước nữa, mà chạy từng nốt... 
b. Tay trái đánh Hợp âm giải theo lối Alberti cho Tiết Tấu thêm phần linh động, 

như: 

 

  
  
 


