
 

 

 

 
 

Nhạc sĩ/ Đại Tá QLVNCH Nguyễn Văn Đông 



 

  



VIỆT NAM MUÔN THUỞ - Nguyễn Văn Đông  

(Soạn theo Dân nhạc, hơi Bình bán cải lương)                                         

1- Việt Nam muôn thuở. 
Từ bao trang sử, một bông hoa nở vườn xanh Đông Á. 
Từ trong đau khổ, trải bao nghiêng ngửa,  
tàn cơn binh lửa, một tia nắng qua. 
ĐK: Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

nước mắt mồ hôi đổ trên non sông này.  

Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

ta vẫn còn yêu, yêu hoài ngàn năm. 

2- Tình yêu muôn thuở. 
Mùa hoa soan trổ, lời ru nho nhỏ nhẹ vương trong gió. 
Miệng như hoa nở, chị ru em ngủ,  
bàn tay thon nhỏ, một cơn gió qua. 
ĐK: Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

nước mắt mồ hôi đổ trên non sông này.  

Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

ta vẫn còn yêu, yêu hoài ngàn năm. 

3- Tình yêu muôn thuở. 
Mẹ thương con khổ, ngàn năm nức nở, trải bao giông tố. 
Lệ rơi trang sử, người xa bốn bể,  
cùng chung đất mẹ, nhìn nhau xót xa. 
ĐK: Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

nước mắt mồ hôi đổ trên non sông này.  

Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

ta vẫn còn yêu, yêu hoài ngàn năm. 

4- Việt Nam muôn thuở. 
Còn như cây cỏ, bàn chân Giao Chỉ đạp trên nguy khó. 
Mẹ ru con nhỏ, gọi con mê ngủ,  
Việt Nam bất tử, mùa giông bão qua. 
ĐK: Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

nước mắt mồ hôi đổ trên non sông này.  

Thương yêu Việt Nam dù quê hương nhỏ bé,  

ta vẫn còn yêu, yêu hoài ngàn năm 

 


