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Tôi quen với Thiện từ lúc còn học chung tại trường trung học Petrus Ký (1955-61). Tới khi
sang Pháp gặp lại nhau năm 1964. Thiện có khiếu về ñàn guitar ñiện từ nhỏ. ðã từng lập ban
nhạc kích ñộng Les Fanatiques lúc còn học sinh trung học và ñã ñệm cho nhiều ca sĩ nổi danh
thời ñó ở Saigon.
Khi sang Pháp, Thiện học về ngành tin học, trở thành kỹ sư và làm việc cho tới ngày hưu trí
(2009). Nghề tay trái của Thiện là âm nhạc. Thiện tiếp tục học nhạc tại Hàn lâm viện tây ban
cầm ở Paris và trở thành hội viên của hội tác quyền SACEM của Pháp.
Từ 1999 tới 2004, Thiện viết nhạc theo xu hướng Thiền và ñã phát hành một số CD nhạc
Thiền.
Tới năm 2005, Thiện khám phá truyện Kiều của Nguyễn Du qua câu 890 “Sống nhờ ñất
khách, thác chôn quê người”. Chính câu thơ 8 chữ này ñã làm sống dậy trong lòng Thiện và tả
ñúng tâm trạng của Thiện. Sau sáu tháng nghiền ngẫm, Thiện ñã hoàn thành công việc ñầu
tiên là cắt xén toàn truyện Kiều thành 77 ca khúc. Trong vòng 5 năm trời làm việc không
ngừng, Thiện ñã hoàn thành 77 nhạc phẩm qua 7 CD với nhiều ñiệu nhạc khác nhau từ âm
hưởng dân tộc loại nhạc ngũ cung tới các ñiệu phổ thong như valse, bolero, chachacha, rock,
tango, salsa, reggae, …
Mục ñích của Thiện là phổ nhạc theo thời ñiểm hiện tại, hạp với lỗ tai nghe nhạc của giới trẻ.
Và một ñiểm ñáng chú ý là lần ñầu tiên trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, Quách Vĩnh Thiện là
nhạc sĩ duy nhứt ñã phổ nhạc toàn bộ truyện Kiều không thêm bớt một chữ nào. ðã có vài
nhạc sĩ Việt Nam phổ nhạc truyện Kiều như nhóm Thu Hà (1999), nhạc sĩ Phạm Duy (2005),
nhạc sĩ Vũ ðình Ân (2009), nhưng chỉ trích ñoạn Kiều chứ không làm như nhạc sĩ Quách
Vĩnh Thiện.
Với thời gian 5 năm ròng rã gian truân và sự hy sinh tài chánh khá lớn ñể hoàn thành một
công trình âm nhạc mà không phải bất cứ nhạc sĩ nào có thể làm ñược, nhứt là tự mình thực
hiện và phát hành lấy.
Năm 2009, nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện ñược bầu vào Hàn Lâm Viện Âu Châu.

Tôi trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện và bộ ñĩa 7CD phổ nhạc truyện Kiều của
ñại thi hào Nguyễn Du ñến với các bạn hữu gần xa.
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