
 
 
Nhạc-sĩ và Tác-phNm 
Cập-nhật  20-tháng 9- 2010 
 
 
Nhạc-sĩ Nguyễn Túc ra đi để lại một kho nhạc, đã được các thân hữu xếp đặt sơ khởi thành 
Danh-sách Nhạc-sĩ và Tác-phNm . Các nhạc-bản trong Kho Nhạc Nguyễn Túc được xếp theo thứ 
tự ABC, lấy mẫu-tự đầu của Tên Nhạc-sĩ làm tiêu chuNn . Sau đó là kèm theo tên các Tác-phNm. 
Nếu là bản nhạc phổ từ một bài thơ có trước, tên Thi-sĩ sẽ được kèm theo. Một số nhạc-bản có 
kèm theo dấu (Tr 1), có nghĩa là bản nhạc đó chỉ có trang 1 thôi, trang 2 bị thất lạc. Bạn nào có 
trang 2 xin vui lòng gửỉ cho Thủ Kho để bổ túc. Có thể còn nhiều nhạc-sĩ có tác phNm nữa, mà 
trong kho chưa có, bạn nào có tài liệu, xin gửi cho Thủ kho. Danh sách này do nhiều người hợp-
soạn và chưa được biên-tập, nên có thể còn nhiều khiếm khuyết. Bạn nào nhận thấy các khuyết 
điểm, xin vui lòng chỉ dẫn  để kịp thời sửa chữa. Mong rằng dần dần, chúng ta sẽ có Danh sách 
hoàn hảo. 
 
Muốn yêu cầu một bản nhạc nào, Bạn chỉ cần cho biết tên Nhạc-sĩ Tác-giả và tên Nhạc-ph	m 

( Xin vui lòng dò theo danh sách để biết chắc chắn nhạc bản đó hiện có trong Kho ) . 

 Hiện giờ chúng tôi chỉ nhận gửi Nhạc qua EMail . Vì điều kiện hạn hẹp của Thủ kho,  mỗi 
Email xin yêu cầu tối-đa 2 bản.  
 
Các bạn ở gần, muốn có bản in, xin đến Kho vào Thứ Năm mỗi tuần. Hiện giờ mọi dịch vụ đều 
miễn phí. Khi nào cần sở phí, chúng tôi sẽ loan báo sau. Xin Save Attach này vào máy để tra 
cứu khi cần  và truyền cho bạn bè. Danh-sách sẽ được cập nhật mỗi khi có thêm nhạc phNm.   
 
Yêu-cầu nhạc: 
1. Đối với những bản nhạc nào có ký hiệu *** phía sau tên bản nhạc: 

Xin gửi về Thủ-kho: huhata882003@yahoo.com 
2. Những bản còn lại: 

Xin gửi về Thủ-kho : ntuongv@yahoo.com. 
 
Nhạc-sĩ vần A 
 
1- A V T  
        * Đánh cờ người            (Thơ Hồ Xuân Hương) 
2- An-Thuyên 
          * Hà nội của tôi  *** 
          * Huế thương           *** 
3- Anh-Bằng 
          * Căn nhà ngoại ô         *** 
          * Chiều Chủ-nhật          *** 

            * Ghé lại một đêm   *** 
          * Giấc ngủ cô đơn          *** 
        * Giáng sinh xứ lạ              (Thơ Nguyễn Phan Ngọc An) 
        * Lẻ bóng                 *** 
        * Nếu hai đứa mình      *** 
         * Nếu vắng Anh            *** 



          * Nỗi lòng người đi        ***        (Thơ Nguyễn Bính) 
          * Nửa đêm biên-giới (tr1) 
          * Nhật ký của hai đứa mình    *** 
          * Nhớ Đà lạt               (Thơ Ngọc Thủy) 
          * Tình tàn                   ( Thơ Lê Quỳnh Mai ) 
          * Thầm yêu tiếng ca 
          * Trúc-Đào                ***            ( Thơ Nguyễn Tất Nhiên) 
          * Xin hãy quên tôi           *** 
4- Anh-Châu 
          * Đón xuân này nhớ xuân xưa   *** 
 
4- Anh-Chương 
          * Phiên-khúc chiều mưa (tr1)     *** 
          * Tuyết trắng                *** 
5- Anh-Hoa & Ngọc Long 
          * Hận ly-hương 
6- Anh Linh  
          * Niềm tin                ***            ( Thơ Nhất Tuấn ) 
6- Anh-Sơn 
          * Tay trắng tay đen       *** 
7- AnhTuyền 
          * Vĩnh biệt Tha la 
7- Anh-Thy 
          * Biển tuyết                *** 
          * Bốn màu áo ( tr 1) 
          * Hoa biển                 *** 
8- Anh-Việt 
          * Bến cũ                *** 
          * Lỡ chuyến đò 
          * Nữ quân nhân hành khúc ***   
          * Thơ-ngây *** 
9- Anh Việt Thanh 
          * Chờ nhau chiều thứ bảy *** 
          * Hẹn em ngày về          *** 
9- Anh-Việt-Thu 

* Buồn thu nhỏ         *** 
   * Đa-tạ   *** 
  * Giòng An giang          *** 
         * Máu chảy về tim 
         * Mình nhớ nhau không 
         * Người ngoài phố         *** 
         * Nhớ nhau hoài          *** 
         * Tám điệp khúc         *** 
         * Vùng trời sỏi đá  *** 
 
 
 
 
          Nhạc-sĩ vần B 
 
1- Bảo-Chấn 



          * Bên em là biển rộng         *** 
          * Tình thôi xót xa              *** 
   * Về với anh 
2- Bảo Chương 
          * Saìgòn chỉ vui khi các anh về 
 

3- Bảo Phúc 
   * Khổng Minh tọa lầu 
          * Tình như gió hè 
 

4- Bảo Thi 
          * Tính sao                    *** 
4- Bảo-Thu 
          * Cho tôi được một lần          *** 
   * Giọng ca dĩ vãng           *** 
   * Không có anh (tr1) 
   * Mong đợi                   *** 
          * Thương ca mùa hạ          *** 
          * Xuân này vắng anh           *** 
5- Bằng Giang 
          * Thành-phố mưa bay 
          * Xa dấu tình nồng           *** 
          * Yêu em từ đó              *** 
6- Bùi Anh Tú 
          * Hà nội, tình yêu mãi trong tôi (tr1) *** 
 
7- Bùi Công Thuấn 
          * Đến với Quê hương tôi 
8- Bùi K. Cương 
          * Vạn vạn lý              ***    ( Thơ Cung Trầm Tưởng) 
9- Bửu Bác 
          * Trầm hương đốt 
 
         

        C 
 
1- Canh-Thân 
        * Anh còn cây đàn 
        * Cô hàng cà phê 
        * Đi với tôi 
        * Túi đàn 
        * Về miền tự do 
2- Cao Minh Khanh 
  * Thu Hà nội             *** 
3- Cung Tiến 
         
Tuyển tập Hương Xưa 
 
•    Hương xưa               *** 
•    Nguyệt cầm  *** 
•    Thuở làm thơ yêu em *** 



•    Đêm   *** 
•    Đôi bờ 
•    Hoài cảm 
•    Lệ đá xanh   *** 
•    Thu vàng                *** 
•    Mắt biếc   *** 
•    Vết chim bay  *** 
•    Kẻ ở   ***    
 
5-  Cô Phượng 

     * Chuyến xe lam chiều *** 
 

Ch 
 
1- Châu Đình An 
         * Dựng ngọn cờ vàng               (Thơ Vĩnh Liêm) 
  * Đêm chôn dầu vươt biển 
  * Em có bao giờ thấy tuyết rơi          ( Thơ Vĩnh Liêm) 
  * Em thành phố mang tên xác chết      ( Thơ Vĩnh Liêm) 
  * Gửi lời chào người em gái Sàigòn     ( Thơ Vĩnh Liêm) 
  * Hỏi tội Việt gian Hànội          ( Thơ Vĩnh Liêm) 
  * Mộ tình                        ( Thơ Vĩnh Liêm) 
  * Nhất định thắng                   ( Thơ Vĩnh Liêm) 
  * Thư cho con trai đầu lòng          ( Thơ Vĩnh Liêm) 
         * Trái tim bất ngờ 
2- Châu Kỳ 
         * Con đường xưa em đi          *** 
         * Đàn không tiếng hát          *** 
  * Đón xuân này, nhớ xuân xưa  *** 
  * Em sắp về chưa              *** 
  * Giọt lệ đài trang          *** 

* Hồi âm   *** 
* Khuya anh đi rồi          *** 

  * Mua thu còn đó              *** 
            * Sao chưa thấy hồi âm 
         * Tiếng ca đó về đâu           *** ( Đàn không tiếng hát ) 
  * Tình quê 
  * Tôi viết nhăc buồn         *** 
  * Từ giã kinh thành 
         * Trở về 
         * Xin làm người tình cô đơn 
 
3- Chung Quân 
  * Làng tôi                 *** 
 
4- Chử Nhị Anh 
         * Thiên đường nhỏ    ***          ( Thơ Vi Khuê) 
 
5- Chử Tam Anh 
         * Hoang-vu  ***  



 
    D 
 
1- Dạ Cầm 
   * Gác nho vắng anh          *** 
2 Dạ Lan Thanh 
   *Chuyện phim buồn          *** 
3- Dạ Ly Vũ 
   * Hồi tưởng              *** 
4- Diên-An & Quỳnh-Trang 
          * Người còn đó, Ta còn đây      *** 
 
5- Diệp Minh-Tuyền 
        * Giã-từ cành phượng-vĩ  *** 
        * Giai điệu Saigòn 
6- Doãn Bình  (Xem NgọcSơn ) 
        * Phận bạc *** 
7- Doãn Mẫn 
        * Gió xa khơi 
8- Dzoãn Mẫn 
        * Biệt ly  *** 
9- Du-Uyên & Hà-Phương 
        * Mùa mưa đi qua*** 
10- Dzũng-Chinh 
        * Những đồi hoa sim *** 
        * Tôi vẫn nhớ *** 
        * Tha la xóm đạo 
11- Duy-Khánh 
        * Ai ra xứ Huế *** 
        * Đêm bơ-vơ *** 
        * Giã từ Đà-lạt *** 
        * Lối về đất mẹ*** 
        * Màu tím hoa sim     ***            ( Thơ Hữu Loan) 
        * Mưa bay trong đời *** 
        * Những đồi hoa sim *** 
        * Thương về miền Trung*** 
        * Tình ca quê hương *** 
        * Trăm năm bến cũ *** 
        * Trường cũ tình xưa*** 
        * Xin anh giữ trọn tình quê*** 
        * Xuân này con không về*** 
12- Duy-Quang 
        * Hoa Tràng an  *** 
        * Kiếp đam-mê  *** 
13- Duy-Thanh 
        * Mênh-mông phượng rơi 
        * Mừng tân-hôn 
14- Duy-Thành 8 
        * Tình hạ 6 *** 
        * Tình hạ 7 *** 



15- Duy-Yên & Quốc-Kỳ 
        * Mưa chiều kỷ niệm*** 
 
16- Dương Đình Hưng 
        * Bằng lăng hoa tím ngày xưa  *** 
        * Một buổi sáng    *** 
        * Người xưa    *** 
 
        * Xem thêm : 

 Nguyễn Ánh 9          (Thơ phổ nhạc) 
  Nguyễn Tường Vân      ( Thơ phổ nhạc) 
  Phạm Tuân              (Thơ phổ nhạc) 
 
17- Dương Quang-Định 
        * Lưu luyến 
 
18- Dương Tử Thông 
        * Tình tuyệt vọng                ( Thơ Khái Hưng) 
         * Tôi xa người tôi yêu người *** 
 
19- Dương Thiệu-Tước 
        * Bóng chiều xưa  *** 
        * Chiều  ***                    ( Thơ Hồ Dzếnh) 
        * Đêm tàn bến ngự  *** 
        * Kiếp hoa 
        * Khúc nhạc dưới trăng 
        * Ngọc Lan  *** 

* Ơn nghĩa sinh thành *** 
* Tiếng xưa  *** 
 * Thuyền mơ 

 
20-  Dương Thụ 
        * Bài hát ru cho anh 
        * Bay vào ngày xanh 
        * Vẫn hát lời tình yêu  *** 
 

 
    Ð 
 
1- Đàm-Giang & Ng-Hạnh 
          * Mây giận 
 
2- Đan Thọ 
   * A Farewell Sunset 
   * Bên quán vắng 
   * Bóng chiến y 
   * Bóng quê xưa  *** 
   * Chiều tím  *** 
   * Dương cầm                 ( Thơ Mùi Quý Bồng) 
   * Mimosa thôi nở                 ( Thơ Nhất Tuấn) 



   * Tình quê hương                 (Thơ Phan Lạc Tuyên) 
   * Un soir d’adieu 
   * Vấn vương 
   * Vọng cố đô  *** 
 
3- Đan Trường 
        * Trách người đi 
 
4- Đắc Đăng 
        * Áo lam ngậm ngùi 
        * Tiếng hát khói sương 
 
5- Đăng-Khánh 
        * Đến em chiều qua  *** 
 
6- Đặng An Nguyên 
         * Chiều Hồ Gươm 
 
7- Đặng Đình Phùng 
        * Diana 
        * Giấc mơ anh lái đò            ( Thơ Nguyễn Bính) 
        * Khóc thu                    ( Thơ Tản Đà) 
        * Mái nhà êm ấm 
        * Mưa 
        * Người tình nơi đâu 
        * Nhớ 
        * Say 
        * Yêu  anh đến bạc đầu 
 
8- Đặng Hữu Phúc 
        * Du thuyền trên hồ Tây 
 
9- Đặng Ngọc Quốc 
  * Người đã đến 
 
10- Đặng Thế Phong 
        * Con thuyền không bến  *** 
        * Đêm Thu  *** 
        * Giọt mưa thu  *** 
 
11- Đinh Việt Lang 
         * Lạnh lùng    ***             ( Thơ Vạn Tuyết Linh) 
  * Tình quê hương 
         
12- Đính-Hùng 
         * Quốc hận ca 
 
13- Đoàn Bổng 
  * Hànội, thu lại về             ( Thơ Nguyễn Thị Hồng) 
  * Tìm em                  ( Thơ Hùng Anh ) 



 
14- Đoàn ChuNn & Từ-Linh 
        * Cánh hoa duyên kiếp 
        * Công tử Bạc Liêu *** 
        * Chuyển bến  *** 
        * Đường về miền Bắc  *** 
        * Gửi gió cho mây ngàn bay *** 
        * Gửi người em gái  *** 
        * Lá đổ muôn chiều  *** 
        * Lá thư  *** 
        * Tà áo xanh *** 
        * Tình nghệ sĩ  *** 
        * Thu quyến rũ  *** 
 
15-  Đoàn Nhân 
        * Tổ quốc Việt-Nam 
 
16- Đỗ Bình 
        *Mưa viễn xứ *** 
17-Đỗ Hoàng Dũng 
        * Sài gòn mưa *** 
 
18-Đỗ Kim Bảng 
        * Bước chân chiều chủ nhật  *** 
        * Mùa Thi 
        * Mùa thương tay đợi mắt chờ *** 
        * Mưa đêm ngoại ô  *** 
        * Trăng đêm kỷ niệm *** 
        * Vòng tay giữ trọn ân tình  *** 
 
19-Đỗ Lễ 
        * Bi Khúc *** 
        * Mùa xa *** 
        * Nếu  *** 
        * Sang ngang ***  
        * Oan trái   *** 
        * Tàn Phai *** 
        * Tình phụ   *** 
 
20- Đỗ Nhuận 
        * Chiêu hồn tử sĩ   *** 
        * Đoàn lữ nhạc  *** 
 
21- Đỗ Thiều & Dạ Lan Thanh 
  * Chiều tiễn amh 
 
22- Đỗ Thu 
         * Gửi về anh *** 
 
23- Đức-Huy 
* Bay đi cánh chim biển ***  



* Cơn mưa phùn 
* Đỗ Quỳnh Hương 
* Đường xa ướt mưa  *** 
* Em đi *** 
* Em là thành phố  *** 
* Hoang vu (tr1) 
* Khóc một dòng sông  *** 
* Làm sao tôi quên được  *** 
* Mùa đông sắp đến  *** 
* Mùa thu ru em  *** 
* Nếu xa nhau 
* Ngày mai chiều tối vội vàng  *** 
* Người bạn thân tên buồn  *** 
* Sao vẫn còn mưa rơi *** 
* Tình yêu lần cuối  *** 
* Thoáng mây bay *** 
* Và con tim đã vui trở lại *** 
* Và tôi cũng yêu em 
* Xin một ngày mai có nhau 
* Yêu em dài lâu  
 
 
24- Đức Minh 
  * Mùa hoa tôi yêu 
 
25- Đức Quỳnh 
         * Thoi tơ 
 
26- Đức Tuấn 
         * Thu viễn phương            ( Thơ Bạch Vân) 
 

     
  G 
 
1- Giao-Tiên 
        * Con gái của mẹ *** 
        *Cô Thắm về làng 
        * Người yêu không đến 
        * Vó ngựa trên đồi cỏ non 
 
2- Giáp Văn Thạch 

* Quê-hương  *** 
 
    
     H  
 
1- Hà Dzũng 
* Anh sói già 
* Con chim sâu 



* Chim non hỏi sói con 
* Đội ca : Sóc 
* Đời trai 
* Giữ nụ cười tươi 
* Hướng đạo tình thâm 
* Kết bạn hiền 
* Lều vải 
* Mừng họp mặt 
* Mừng sinh nhật 
* Ra khơi 
* Tuổi tráng 
* Thẳng tiến tới hội hoa 
* Vượt nhanh lên 
 
2- Hạ Long 
  * Đêm Hà nội *** 
 
3 - Hải-Linh 
            * Ánh Xuân huy hoàng 
4- Hàn-Châu 
            * Cây cầu dừa  *** 
  * Chuyến xe cuối cùng  *** 
  * Lời trần tình *** 
  * Những đóm mắt hoả châu (Tr 1) *** 
  * Tình yêu nào đêm nay *** 
  * Về quê ngoại *** 
 
5- Hàn Sinh 
            * Họp mặt lần cuối *** 
  * Xin gọi nhau là cố nhân 
 
6- Hiếu Anh 
            * Thư Xuân 
 
7- Hiếu-Nghiã 
            * Hình ảnh hai cuộc đời 
  * Ông lái đò  *** 
  * Tiến bước thanh niên  *** 
 
 8- Hoài-An 
            * Ca khúc yêu đời 
            * Còn nhớ hay quên *** 
  * Trước giờ tạm biệt 
 
9- Hoài Đức, Nguyễn Khắc Xuyên 
        * Cao cung lên 
 
10- Hoài-Linh 
        * Bao giờ quên 
        * Bức tranh hòa bình *** 
        * Căn nhà màu tím  *** 



        * Chuyến đò không có em *** 
        * Dù hoa lạc lối 
        * Em *** 
        * Em ơi nếu đừng dang dở 
        * Lính nghĩ gì   *** 
        * Nỗi buồn gác trọ ***  
        * Nhịp cầu tri âm *** 
        * Nhớ một người *** 
        * Những chuyến xe trong cuộc đời *** 
        * Xin tròn tuổi loạn *** 
        * Xuân muộn *** 
 
11- Hoài-Nam 
            * Ba năm về trước *** 
  * Ba tháng Quân truờng  *** 
  * Phượng hồng  *** 
 
12- Hoài-Phương 
        * Lệ tình 
 
13- Hoàng Bích 
        * Trở về quê xưa *** 
 
 
13- Hoàng Bửu 
        * Nắng Hạ 
 
14- Hoàng Gia Thành 
        * Mộng tình            ( Thơ Hoàng Xuyên Anh) 
 
15- Hoàng Giác 
        * Anh sẽ về 
        * Binh sếu 
        * Khúc hát thương binh 
        * Mơ hoa *** 
        * Ngày về *** 
        * Quê hương *** 
 
16- Hoàng Hiệp 
        * Con đường có lá me bay 
    `    * Nhớ về Hà nội 
        * Trở về dòng sông tuổi thơ  *** 
 
17- Hoàng Huy 
        * Bài hát cho người ở lại 
 
18- Hoàng Khải ( Trần Tán Hoàng ) 
        * Đường về Sài thành *** 
 
19- Hoàng Lang 
        Qua mùa phượng vĩ  *** 



 
20- Hoàng Lê Vũ 
        * Lõ hẹn rồi  *** 
 
19- Hoàng Lương 
  * Ha nội mùa đông 
 
20- Hoàng Ngọc Anh 
        * Định mệnh 
 
 
21- Hoàng-Nguyên 
        * Ai lên xứ hoa đào  *** 
        * Anh đi mai về  (tr1) 
        * Anh đi về đâu 
        * Bài thơ hoa đào  *** 
        * Cho người tình lỡ *** 
        * Em chờ anh trở lại *** 
        * Lá rụng bên song 
        * Lời người ở lại (tr1) 
        * Sao em không đến 
        * Tà áo tím 
        * Tiếng chuông Linh mụ *** 
22- Hoàng Nhạc Đô 
  * Dù tình yêu đã mất *** 
 
23- Hoàng Phú 
        * Ngày xưa 
 
24- Hoàng Phương 
        * Hoa sứ nhà nàng 
 
25- Hoàng Quốc Bảo 
        * Chỉ còn chút hư hao *** 
        * Chốn bụi  *** 
        * Cuối trời mây trắng  *** 
        * Hồ như  *** 
        * Lên non  *** 
        * Người về  *** 
        * Ở rừng thu  *** 
        * Quán lạ  *** 
        * Tango xanh  *** 
        * Tháng ngày  *** 
        * Thanh xuân đánh giấc ngậm ngùi  *** 
        * Thuở theo nhau  *** 
        * Tinh mac  *** 
        * Vườn tàn phai  *** 
 
26- Hoàng Quý 
        * Bóng cờ lau 
        * Cô láng giềng *** 



        * Chim gọi đàn 
        * Chùa Hương 
        * Đêm trong rừng *** 
        * Khúc ca ngày xuân 
        * Nắng tươi 
        * Non nước Lam sơn 
        * Phút say mơ 
        * Xuân về 
 
27- Hoàng Thi Thơ 
* Ai buồn hơn ai *** 
* Ai nhớ chăng ai *** 
* Bài thơ cuối cùng  *** 
* Bao giờ trở lại *** 
* Chiều cố đô 
* Chồng thư cũ  *** 
* Chuyện tình cô lái đò bến Hạ  *** 
* Chuyện tình người trinh nữ tên Thi  *** 
* Chúng mình 
* Diễm tình  *** 
* Duyên quê  *** 
* Đại phá quân Thanh 
* Đám cưới trên đường quê 
* Đêm buồn 
* Điệu buồn dang dở  *** 
* Đưa em qua cánh đồng vàng 
* Đừng nói với anh 
* Đường xưa lối cũ  *** 
* Gạo trắng trăng thanh  *** 
* Hình ảnh người em không đợi  *** 
* Hỏi người còn nhớ đến ta  *** 
* Kinh cầu tình yêu  *** 
* Kinh chiều (tr1) 
* Lời thề của loài hoa trắng 
* Một lần cuối  *** 
* Một lần đi 
* Mùa thu Đông kinh  *** 
* Nếu một ngày kia 
* Niềm đau của cát  *** 
* Ngày vui lý tưởng 
* Người chiến sĩ mù  *** 
* Nhớ thành đô  *** 
* Những ngày thơ mộng  *** 
* Ô kìa đời bỗng dưng vui 
* Phút đầu tiên 
* Rong chơi cuối trời quên lãng (tr 1) 
* Rồi một ngày 
* Rước tình về với quê hương  *** 
* Tà áo cưới    *** 
* Tạ tình *** 
* Tình ca trên lúa 



* Tình đêm liên hoan 
* Tình mùa hoa đào 
*Tình sầu biên giới 
* Túp lều lý tưởng*** 
* Thôi chia ly từ đây 
* Trăng rụng xuống cầu *** 
             
28- Hoàng Thiện Căn 
        * Chỉ có em thôi 
        * Đồi biếc                  ( Thơ Lưu Nguyễn Đạt ) 
        * Người tình đã xa 
 
29- Hoàng Trang 
        * Đêm ru điệu nhớ *** 
        * Kể chuyện trong đêm *** 
        * Kể từ đêm đó  *** 
        * Khổ qua 
        * Không bao giờ quên anh*** 
        * Mùa sầu riêng *** 
        * Nửa đêm đợi chờ 
        * Người mang mong ước *** 
 
 
30- Hoàng Trọng 
      
*   Bến mơ *** 
*   Chiều mưa nhớ Bắc 
•    Chiều tha hương 
•    Dừng bước giang hồ  *** 
•    Hai phương trời cách biệt 
•    Mộng ban đầu                ( Thơ Hồ Đình Phương) 
•    Mộng lành  *** 
•    Ngàn thu áo tím  *** 
•    Ngỡ ngàng 
•    Người đi chưa về *** 
•    Người tình không chân dung  *** 
•    Nhạc sầu tương tư  *** 
•    Nhớ hoài *** 
•    Nhớ về Đàlạt *** 
•    Phút chia ly 
•    Tiễn bước sang ngang 
•    Tiếng lòng 
•    Tìm một ánh sao *** 
•    Tình đầu 
•    Thương về quê cha                ( Thơ Vĩnh Tâm) 
•    Vọng tiếng tơ đồng  
•     
Tuyển tập Tango 1 
 
•    Bóng trăng xưa 
•    Tiếng đàn ai 



•    Thu qua 
•    Phút chia ly 
•    Đường về 
•    Bên sông đưa người 
•    Cánh hoa xưa 
•    Lá rụng 
•    Tiếng mưa rơi  
•    Mộng ban đầu 
•    Mộng lành 
•    Thương về quê cha 
•    Mộng ngày hồi hương 
•    Bắc một nhịp cầu 
•     
Tuyển tập Tango 2 
 
•    Tình trăng 
•    Tiễn bước sang ngang 
•    Ngỡ ngàng 
•    Hương yêu 
•    Khói chiều 
•    Đẹp giấc mơ hoa 
•    Em còn nhớ không em 
•    Tình đầu 
•    Nhớ hoài 
•    Hai phương trời cách biệt 
•    Sao cho trọn tình yêu 
•    Cung đàn duyên kiếp 
•     
Tuyển tập Tình khúc Quê hương 
 
•    Lạnh lùng 
•    Buồn nhớ quê hương 
•    Chiều về thôn xưa 
•    Khóc biệt kinh kỳ 
•    Trăng sầu viễn xứ 
•    Bên bờ đại dương 
•    Nguồn mến yêu 
•    Trăng lên 
•    Chiều mưa nhớ Bắc 
•    Khúc hát mùa chiêm 
•    Nhớ về Đàlạt 
•    Thanh bình nhạc khúc 
•    Chiều Vũng tàu 
•    Hình ảnh quê xưa 
•    Châu đốc miền quê yêu 
 
31- Hoàng Vân 
  * Tình yêu Hànội *** 
 
32- Hoàng Việt 
        * Tình ca *** 



 
33- Hồ Đình Phương 
        Cố đô yêu dấu *** 
 
34- Hồ Hoài Anh 
        * Anh *** 
 
35- Hồng-Duyệt 
        * Đường chiều 
 
36- Hồng Đăng 
  * Duyên Hà nội 
  * Hoa sữa 
 
37- Hồng Đạt (Hoàng Trang) 
        * Không xa nhau *** 
 
38- Hồng Vân 
* Chuyện người con gái hái sim *** 
* Đồi thông Hai mộ  *** 
* Hai đứa làm quen *** 
*Lời anh đã nói *** 
* Nước cuốn hoa trôi 
* Tình buồn  *** 
* Trăng sáng đồi thông *** 
 
39- Hùng-Cường 
        * Đêm trao kỷ niệm 
        * Tưởng niệm ca*** 
 
40- Hùng-Lân 
        * Cô gái Việt 
        * Hận Trương Chi  (tr1) 
        * Hè về 
        * Khỏe vì nước 
        * Mùa hợp tấu *** 
        * Rạng đông *** 
        * VN Minh châu trời đông *** 
 
41- Hùng Linh 
        Nếu biết em *** 
 
42- Huy Loan 
        * Hà nội chiều mưa 
 
43- Huy Phong 
        * Thành phố của em  *** 
 
44- Huy Văn 
        * Chờ anh trong thương nhớ ***    ( Thơ Ngô Thy Vân) 
        * Tình ca cho em *** 



 
45- Huyền-Linh 
        *Mưa đêm  *** 
 
46- Hữu-Xuân 
        * Hoa tím ngày xưa        ( Thơ Cao Vũ Huy Miên ) 
        * Tiếng thu                ( Thơ Lưu Trọng Lư) 
 
47- Huỳnh-Anh 
        * Biết nói gì đây 
        * Đời tôi chỉ một người  *** 
        * Lạnh trọn đêm mưa(tr1) 
        * Loan mắt nhung *** 
        * Mưa rừng  *** 
        * Nếu em về bên anh(tr1) 
        * Nếu ta đừng quen nhau  *** 
        * Rừng chưa thay lá  *** 
        * Sa mạc tuổi trẻ 
        * Tìm đâu phút ban đầu *** 
        * Thuở ấy có em 
 
48- Huỳnh Thái bình 
        * Đổi thay 

K 
 
1-  Kim Oanh 
        * An vui 
        * Con chó, con mèo 
        * Chim non 
        * Tuệ quang niệm khúc 
        * Thanh thoát 
 
 

Kh 
 
1- Khánh-Băng 
* Chiều hoang  *** 
* Chuyện đôi ta  *** 
* Có nhớ đêm nào  *** 
* Em ơi đừng đến nưã  *** 
* Nếu một ngày  *** 
* Ngày về quê cũ 
* Sầu đông  *** 
* Tiếng mưa rơi *** 
* Tôi muốn quên người 
* Vọng ngày xanh  *** 
* Vui trọn đêm nay  *** 
 
2- Khôi nguyên 
        * Giấc mộng trên đồi thơm 



 
3- Khúc Dương 
        * Đây thôn Vỹ-dạ            ( Thơ Hàn Mặc tử) 
 
 
Khuyết danh 
 
 Các bản nhạc sau đây không ghi tên tác giả .  
Vị nào biết, xin cho Thủ kho hay, để cập nhật . 
 
•    Bình minh sẽ mang em đi          *** 
•    Có những con đường             *** 
•    Còn có bao ngày             *** 
•    Lệ buồn 
•    Màu hoa thiên lý 
•    Một dạ hội buồn 
•    Một mẹ trăm con 
•    Mùa đông em đi 
•    Mùa xuân gưi em             *** 
•    Muôn trùng xa em về 
•    Nhớ mẹ                    ( Thơ Lưu Trọng Lư) 
•    Như mây bay về 
•     

 
  L 
 
1- La Hối 
        * Xuân và tuổi trẻ  *** 
 
2- Lã Mộng Thường 
        * Nỗi lòng kỹ nữ        ( Thơ Vũ Đình Trường) 
 
3- Lã Văn Cường 
        * Ước vọng            ( Thơ Minh Nguyệt) 
        * Vườn yêu            ( Thơ Minh Nguyệt) 
 
4- Lại Tích Phúc 
        * Ngày xưa 
 
5- Lam Minh 
        * Dấn bước thăng trầm 
        * Mơ khúc tương phùng 
 
6- Lam Phương 
         
1- Bài Tango cho em *** 
2- Bài thơ không đoạn kết 
3- Biển tình *** 
3- Biết đến bao giờ 



4- Bọt biển 
5- Buồn chi em ơi  *** 
6- Bức tâm thư 
7- Cỏ úa 
8- Con tim và nước mắt 
9- Chiều hành quân  *** 
10- Chiều thu ấy 
11- Cho em quên tuổi ngọc *** 
12- Chờ người *** 
12- Duyên kiếp (tr 1) 
13- Đèn khuya  *** 
14- Đêm dài 
15- Đợi nắng 
16- Em là tất cả  *** 
17- Giọt lệ sầu 
18- Hạnh phúc mang theo 
19- Hoa đầu mùa 
20- Hương thanh bình 
21- Kiếp nghèo 
22- Kiếp tha hương 
23- Kiếp ve sầu 
24- Khóc thầm 
25- Khúc ca ngày mùa 
26- Lời yêu cuối 
27- Một kiếp rong rêu 
28- Một kỷ niệm 
29- Mùa hoa phượng  
30- Mùa thu vào mộng 
32- Nắng đẹp miền Nam 
33- Niềm vui đơn côi 
34- Nợ ân tình 
35- Nửa đời yêu em 
36- Ngày hạnh phúc  *** 
37- Ngày tạm biệt  *** 
38- Nghẹn ngào  *** 
39- Nguyện cầu cho người 
40- Những gì cho em *** 
40- Phút cuối 
41- Sàigòn ơi, vĩnh biệt *** 
42- Tiễn người đi 
43- Tình anh lính chiến  *** 
44- Tình bơ vơ  *** 
45- Tình chết theo mùa đông 
46- Tình đầu muôn thuở 
47- Tình đẹp như mơ 
48- Tình hè 
49- Tình nghiã đôi ta chỉ thế thôi  *** 
50- Tình như mây khói 
51- Tình trăm năm 
52- Thành phố buồn 
53- Thiên đàng tình ái 



54- Thu sầu  *** 
55- Thuyền không bến đỗ 
56- Trăm nhớ ngàn thương 
57- Vĩnh biệt 
58- Xin thời gian qua mau *** 
59- Yêu nhau bốn mùa 
 
7- Lâm-Tuyền 
        * Hình ảnh một buổi chiều  *** 
        *  Khúc nhạc ly hương  *** 
        * Tiếng thời gian  *** 
        * Tơ sầu 
 
8- Lan-Đài 
        * Chiều tưởng nhớ *? 
        * Cho nhau tình yêu cuối *** 
        * Khói lam chiều  *** 
        * Tìm về    *** 
 
9- Lê Bình 
        * An Phú Đông 
        * Đường lên sơn cước 
        * Sầu gieo cung oán 
10- Lê Dinh 
         
        * Bài thương ca 50 năm 
        * Bóng đêm 
        * Cảm ơn 
        * Cho trọn niềm thương 
        * Đám cưới nhà binh 
        * Đường về khuya *** 
        * Em và anh 
        * Giã từ người thương 
        * Hạnh phúc đầu xuân *** 
        * Hát mừng hội Xuân San José 
        * Lơi người ngoại đạo*** 
        * Lòi thì thầm 
        * Lý bông mai 
        * Một cõi riêng mình *** 
        * Niềm tin 
        * Nét đẹp thiên thần  *** 
        * Nếu ai có hỏi  *** 
        * Nếu anh đừng hẹn *** 
        * Nếu hai đứa mình *** 
        * Nếu mai này 
        * Nhớ một ánh sao 
        * Như trong lòng mộ 
        * Tiếng ca u hoài *** 
        * Tuyết lạnh 
 
Tuyển tập tình ca 



 
•    1- Nỗi buồn Châu Pha 
•    2- Ngày ấy quen nhau 
•    3- Có nhớ không anh 
•    4- Tuyết lạnh 
•    5- Đường về khuya *** 
•    6- Huế buồn 
•    7- Cánh thiệp đầu xuân 
•    8- Hạnh phúc đầu xuân 
•    9- Sao anh không nhớ Gò công 
•    10- Chữ tình 
•    11- Lời người xa xứ 
•    12- Hôm nào anh đi 
•    13- Nhớ một ánh sao 
•    14- Mưa lạnh trên đèo 
•    15- Nỗi buồn 18 
•    16- Mưa trên phố Huế 
•    17- Âm thầm 
•    18- Một chuyến xe hoa  
•    19- Làng anh làng em 
•    20- Cảm ơn 
 
 
11- Lê Hoàng Long 
        * Gợi giấc mơ xưa 
 
12- Lê Hữu Mục 
        * Hẹn một ngày về 
        * Nhớ biển xanh 
        * Xuân trong 4 bức tường 
 
13- Lê Hựu Hà 
        * Hãy nhìn xuống chân  *** 
        * Hãy yêu như chưa yêu lần nào 
        * Tôi muốn *** 
        * Vào Hạ  *** 
        * Yêu em  *** 
        * Yêu người và yêu đời *** 
 
14- Lê Kim Khánh 
        * Thiên duyên tiền định *** 
 
15- Lê Minh Bằng 
        * Đêm nguyện cầu   *** 
        * Một Ông già  *** 
 
16- Lê Mộng Bảo 
        * Bài thơ Huế 
        * Bọt bèo *** 
        * Mùa ve sầu 



        * Nhớ thương Hàn Mặc tử 
        * Thân phận 
         * Phận nghèo *** 
 
17- Lê Mộng Nguyên 
        * Ma Vie sans Toi 
        * Mơ Đàlạt 
        * Mừng Khánh đản 
        * Nhớ cha 
        * Quốc hận 30 năm 
        * Tìm lại ngày xưa 
        * Thề non nước 
        * Thu trên sông Seine  *** 
        * Trăng mờ bên suối  *** 
        * Việt Nam thắm tươi  *? 
 
18- Lê Quang Ánh 
        * I’ll never love again 
        * Trường ca phục quốc 
        * Trường thanh phục quốc 
        * You are the Heroes 
 
19- Lê Quang Nhạc 
        * Xa quê  *** 
 
20- Lê Quốc Tấn 
        * Nắng mưa            ( Thơ Hoàng Xuyên Anh) 
        * Tương phản        ( Thơ Cung Trầm Tưởng) 
 
21- Lê Thọ Trung 
        * Chiều xuân 
        * Ít nhiều tình ái 
        * Người thiếu phụ 
        * Tuổi thơ Âu-Lạc 
 
22- Lê Thương 
        * Ai xuôi vạn lý  
        * Bán bánh 
        * Bản đàn xuân 
        * Đàn bao tuổi rồi *** 
        * Đàn tình xưa 
        * Học sinh hành khúc 
        * Hòn vọng phu *** 
        * Người chinh phu về 
        * Tiếng thu *** 
 
23- Lê Trạch Lựu 
        * Em tôi*** 
 
24- Lê Trọng Nguyễn 
         



          Tuyển tập Nhạc 
 
         * 1- Bến giang đầu  *** 
        * 2- Cánh nhạn bay qua 
        * 3- Cát biển 
        * 4- Chiều bên giáo đường 
        * 5- Chim chiều không tổ 
* 6- Cung điện buồn 
* 7- Đừng quên nhau 
* 8- Khi bóng đêm về 
* 9- Lá rơi bên thềm 
* 10- Let’s come closer 
* 11- Lời Việt nữ 
* 12- Màu tím hoàng hôn 
* 13- Nắng chiều  *** 
* 14- Ngày mai trời lại sáng 
* 15- Nguyện cầu 
* 16- Nhìn biển bơ vơ 
* 17- Nhớ thu Hà nội 
* 18- Sao đêm  *** 
* 19- Sóng nước viễn phương 
* 20- Thuyền lãng tử 
* 21- Tim nơi em 
* 22- Trăng lại sáng 
        * 
25- Lê Trực 
        * Tiếng còi trong sương đêm *** 
 
26- Lê Uyên Phương 
        * Bài ca hạnh ngộ  *** 
        * Bên hồ Than thở  *** 
        * Buồn đến bao giờ  *** 
        * Chiều phi trường *** 
        * Cho lần cuối *** 
        * Còn nắng trên đồi  *** 
        * Dạ khúc cho tình nhân *** 
        * Đá xanh *** 
        * Đêm chợ phiên mùa đông  *** 
        * Đưa người tuyệt vọng *** 
        * Hãy ngồi xuống đây  *** 
        * Hết rồi những ngày vui  *** 
        * Khi xa Sàigòn 
        * Không nhìn nhau lần cuối  *** 
        * Kỷ niệm trong chiều  *** 
        * Lời gọi chân mây *** 
        * Một dạ hội buồn  *** 
        * Một ngày vui mùa đông  *** 
        * Ngồi lại trên đồi  *** 
        * Nỗi buồn dâng hiến  *** 
        * Tình khúc cho em  *** 
        * Trền đất tình yêu  *** 



        * Uyên ương trong lòng  *** 
        * Vũng lầy của chúng ta *** 
 
    Tuyển tập : Biển 
 
•    Biển đen 
•    Biển xanh 
•    Biển khô 
•    Biển hỏa ngục 
•    Biển êm 
•    Terimakasih 
•    Biển nghe 
 
 
27-Lê Uyên Tú Nguyệt (Ngọc Sơn) 
 * Nét son buồn *** 
 
28- Lê Vy 
        * Con đường vui *** 
 
29- Lê Yên 
        * Ngựa phi đường xa *** 
        * Bẽ bàng *** 
 
30- Linh Phương 
 
* Cung đàn mùa xuân    ( Thơ Trần Quốc Bảo) 
* Cuộc tình hư ảo        ( Thơ Vĩnh Liêm ) 
* Chiều thu gọi tình    ( Thơ Hoàng Xuyên Anh) 
* Nắng hồng ***        ( Thơ Ngô Thy Vân ) 
* Người tình yêu dấu    ( Thơ Hoàng Xuyên Anh) 
* Tiếng gọi người yêu    ( Thơ Hoàng Xuyên Anh) 
* Tình mơ             ( Thơ Hoàng Xuyên Anh) 
* Trao anh mùa xuân 
* Vá đời đau thương    ( Thơ Thanh Hiền) 
* Xuân yêu thương        ( Thơ Thương Anh) 
* Yêu trăng            ( Thơ Hà Bỉnh Trung) 
 
    Tuyển tập Mây Sóng 
 
•    Bên phím ngà 
•    Cung đàn mùa xuân    ( Thơ Trần Quốc Bảo) 
•    Trách gì nhau        ( Thơ Mai Đằng) 
•    Tống biệt            ( Thơ Cung Vũ ) 
•    Mùa đau 
•    Nửa tỉnh nửa say    ( Thơ Vũ Hối ) 
•    Bao giờ 
•    Hoài mơ            ( Tho Hà Huyền Chi) 
•    Dấu vết điạ đàng 
•    Yêu trăng        ( Thơ Hà Bỉnh Trung) 
•    Mây sóng        ( Thơ Hà Bỉnh Trung) 



•    Tình hồng        ( Thơ Trần Quốc Bảo) 
•    Vá đời đau thương    ( Thơ Thanh Hiền) 
•    Đường mây        ( Thơ Hà Bỉnh Trung ) 
•    Ảo vọng 
•    Em            ( Thơ Cung Vũ) 
•    Mắt buồn 
•    Đường tên bay        ( Thơ Hà Huyền Chi) 
•    Nguyễn và ngày tháng ( Thơ Mai Đằng) 
•    Sầu             ( Thơ Hà Binh Trung ) 
•    Tình tuyệt vọng 
•    Hàn băng        ( Thơ Hà Huyền Chi) 
•    Sao em  
•    Ai bảo yêu em        ( Thơ Hà Bỉnh Trung) 
•    Mơ một ngày về    ( Thơ Hồng Lan) 
•    Thuyền            ( Thơ Hồng Lan) 
•    Màu nhớ            ( Thơ Linh quân Lê Bá Năng) 
•    Vết chim di        ( Thơ Mai Đằng) 
•    Nhạc mưa        ( Thơ Hà Huyền Chi) 
•    Chén tương phùng    ( Thơ Hà Huyền Chi) 
•     
         
31- Linh Phương & Nguyễn Túc 
  * Bâng khuâng 
  * Em là nốt nhạc dễ thương    ( Thơ Thương Anh) 
  * ( Xem thêm Nguyễn Túc ) 
 
32- Lynh Phương 
        * Mong chờ                ( Thơ Vương Kiến Hoa ) 
        * Người yêu                ( Thơ Hoàng Trúc Ly) 
 
33- Lương Ngọc Châu 
        * Anh 
        * Lá thu vàng 
 
34- Lưu Bách Thụ 
        * Con thuyền xa bến 
 
35- Lưu Hoàng Lương 
        * Lỗi thề  *** 
 
36- Lưu Hữu Phước 
* Ải Chi lăng 
* Bạch đằng giang    *** 
* Hội nghị Diên hồng    *** 
* Hờn sông Gianh 
* Khúc khải hoàn 
* Lên đàng    *** 
* Quốc ca Việt Nam    *** 
* Reo vang bình minh 
* Tiếng gọi Sinh viên 
* Tiếng gọi thanh-niên  *** 



* Thiếu nữ Việt Nam 
* Thiếu nhi thế giới liên hoan 
* Thiếu sinh hành khúc 
 
37- Lưu Nguyễn Đạt 
        * Cõi nhớ 
 
38- Lưu Trần Lê 
        * Mai lõ mình xa nhau  *** 
 

    M 
 
1- Mã Đình Sơn 
        * Hỏi ai ? 
        * Nếu em có về thăm quê cũ 
 
2- Mạc Phong Linh 
        * Duyên số  *** 
        *  Hai mùa mưa *** 
        * Lan và Điệp *** 
        * Mưa đầu mùa  *** 
        * Viết từ KBC 
3- Mặc Hy 
        * Lúa vàng 
 
4- Mạc Thế Nhân 
        * Đường trần còn ai đó không  *** 
        * Trả tôi về  *** 
 
5- Mai Anh Việt 
        * Khi em thoáng qua đời tôi  *** 
        * Từ một giấc mơ  *** 
        *  Vầng tóc rối 
 
6- Mai Bích Dung 
        * Cho người tình nhỏ 
        * Linh hồn tượng đá *** 
 
7- Mai Châu 
        * Một người đi *** 
 
8- Mai Sơn 
        * Mơ người lính chiến 
 
9- Mai Trường 
        * Lệ buồn nhỏ xuống tim tôi 
        * Mai em lấy chồng  *** 
 
10- Mạnh Bích 



        * Thôn Trăng 
        * Về với Paris 
 
11- Mạnh Phát 
        * Chuyến đi về sáng  *** 
        *  Gởi cánh mây trời 
        * Hoa nở về đêm 
        * Nhớ mùa hoa tím  (tr1) 
        * Phố vắng em rồi 
        * Sao anh lỗi hẹn 
        * Sương lạnh chiều đông 
 
12- Mạnh Quỳnh 
        * Gõ cửa  *** 
 
13- Miên Đức Thắng 
        * Hát từ đồng hoang 
 
14- Minh-Kỳ 
        * Ai nói với em  *** 
        * Ai hỏi tên anh *** 
        * Anh tiền tuyến, em hậu phương 
        * Biệt kinh kỳ  (tr1) 
        * Buồn ga nhỏ  *** 
        * Cáanh thiệp đầu xuân 
        * Chị Hằng 
        * Chỉ có một người 
        * Chuyến tàu hoàng hôn *** 
        * Chuyến tàu tiễn biệt 
        * Chuyện tình hồ Than thở 
        * Đàlạt hoàng hôn 
        * Đã mấy thu rồi 
        * Đường về khuya *** 
        * Gác nhỏ đêm xuân  *** 
        * Hai mùa phượng 
        * Hạnh phúc đầu xuân 
        * Lá vàng rơi 
        * Lính độc thân 
        * Mấy độ thu về *** 
        * Một chuyến xe hoa *** 
        * Mưa trên phố Huế    ***        (Thơ Tôn nữ Hỷ Khương) 
        * Nha trang  *** 
        * Nhắn về sông Hương 
        * Tình đời  *** 
        * Từ giã kinh kỳ  *** 
        * Từ giã thơ ngây  *** 
        * Thương về miền Trung  *** 
        * Thương về xứ Huế 
        * Xuân đã về   *** 



 
15- Minh Lương 
        * Chiếc thuyền nan 
 
16- Minh Tâm 
        * Thơ thNn 
 
17- MT 
        *Chim xa đường 
 

     N. 
 
1- Nam-Hưng 
        * Mùa xuân xa quê hương 
 
2- Nam-Lộc  
        * Người di tản buồn  *** 
              * Saigon ơi vĩnh biệt *** 
 
3- Nam-Man 
        * Sàigòn chờ ta 
 

     Ng. 
 
1- Ngân-Giang 
        * Vỗ tay mừng rạng đông 
        * Tưởng anh quên *** 
 
2- Nghiêm Xuân Cường 
        * Thanh-tịnh hương 
 
3- Nghiêm Bá Hồng 
        * Mưa chiều *** 
 
4- Nghiêu-Minh 
        * Đá vàng 
 
5- Ngọc-Bích 
        * Bến đàn xuân  *** 
        * Con đò đưa xác 
        * Chờ một kiếp mai  *** 
        * Hồn theo gió *** 
        * Hương tình 
        * Khúc nhạc chiều mơ *** 
        * Khúc nhạc tương tư *** 
        * Lời hẹn xưa *** 
        * Mộng chiều xuân *** 
        * Mộng ngày xanh 
        * Mơ về sông Hương 
        * Trở về bến mơ *** 



 
6- Ngọc Chánh 
        * Vết thù trên lưng ngựa hoang 
 
7- Ngọc Châu 
        * Thì thầm mùa xuân 
 
8- Ngọc Đại 
  * Hà nội trẻ mãi 
 
9- Ngọc Khuê 
  * Mùa xuân làng lúa làng hoa *** 
 
10- Ngọc Lễ 
        * Xa rồi tuổi thơ 
        * Xe đạp ơi  *** 
 
11- Ngọc Sơn – Doãn Bình 
  * Chuyện tình thứ nhất  *** 
  * Hai tâm hồn một con số  *** 
 
12- Ngọc Thủy 
        * Anh thắp cùng em nến mới 
 
13-  Ngọc Trọng 
        * Buồn vương màu áo  *** 
        * Tình trong dĩ vãng  *** 
 
14- Ngọc Vân Thương Linh 
* Không phải tại chúng mình 
 
15- Ngô-Lang khách 
        * Nhớ thu xưa 
 
16- Ngô Mạnh Thu 
        * Quà mẹ tặng 
 
17- Ngô Quốc Tính 
        * Hồ Tây, chiều nỗi nhớ *** 
 
18- Ngô Tùng Vân 
        * Góc phố chiều xưa 
 
19- Ngô Thụy Miên 
        * Áo lụa Hà đông  *** 
* Bản tình cuối  *** 
* Chiều nay không có em  *** 
* Dấu tình sầu 
* Giáng Ngọc 
* Giọt nắng hồng *** 
* Giọt nước mắt ngà 



* Góc trời  *** 
* Mắt biếc 
* Mắt Thu *** 
* Một cõi tình phai  *** 
* Mùa thu cho em 
* Niệm khúc cuối 
* Nỗi đau muộn màng  *** 
* Paris có gì lạ không em 
* Riêng một góc trời 
* Tình khúc buồn *** 
* Tình khúc nùa xuân 
* Tình khúc tháng 6 
* Tuổi 13 *** 
* Từ giọng hát em 
 
 
20- Nguyên Bích 
        * Chết đi anh          ***        `     ( Thơ Minh đức Hoài trinh) 
        * Chỉ là mơ thôi          ***          ( Thơ Mỹ Ngọc ) 
        * Cõi mơ 
        * Cuộc tình phôi pha      *** 
        * Đam mê               *** 
        * Hiến chương yêu      ***          (Thơ Du Tử Lê ) 
        * Lặng lẽ tình tôi           ***          (Thơ Phạm Oanh ) 
        * Lần tương tư cuối cùng  ***         ( Thơ Mùi Quý Bồng ) 
        * Mong manh            ***        ( Thơ Mùi Quý Bồng ) 
        * Mưa trong lòng            ***        ( Thơ Trường Đình ) 
        * Như giọt sương mai      *** 
        * Nụ cười em năm xưa       *** 
        * Sám hối                 ***        (Thơ Mùi Quý Bồng) 
        * Sao vội nhạt phai        *** 
        * Tâm sự kẻ xa quê          ***        ( Thơ Mùi Quý Bồng ) 
        * Tâm-sự với giòng sông    *** 
        * Tiếng hát con tim          *** 
        * Tình si                  ***        (Thơ Mùi Quý Bồng) 
        * Từ thơ ấu ngậm ngùi        ***        ( Thơ Du tử Lê ) 
        * Ước ao                   ***        ( Thơ Thanh An ) 
        * Ước vọng                 ***        (Thơ Mùi Quí Bồng )  
 
    Tuyển tập Bâng khuâng 
 
•    Mối tình si 
•    Bâng khuâng 
•    Mong manh cuộc đời 
•    Hiến chương yêu   
•    Lần tương tư cuối cùng 
•    Cho bé của anh 
•    Từ thuở xa em 
•    Yêu em 
•    Chết đi anh 
•    Mối tình câm 



•    Hãy bảo tôi 
•    Sám hối    
•    Giáng xưa yêu kiều 
•    Môi nhớ tàn phai 
•    Niềm đau của nhớ 
•    Tâm sự kẻ xa quê 
•    Nhớ trăng xưa 
•    Xin rửa tội tôi 
•    Thú đau thương 
•    Thế nghiã là sao 
•    What is a mother 
         
 
21- Nguyên Diệu & Nguyên Đàm 
        * Thư người chiến binh 
 
22- Nguyên Hà 
        * Ni cô 
        * Tuy hòa biển Hạ 
 
23- Nguyên Lãng 
        * Giấc mơ địa đàng *** 
 
24- Nguyên Thảo & Giao Tiên 
        * Ngày con về  *** 
        * Phận gái Thuyền quyên 
 

 
    Nguyễn 
 
1- Nguyễn Ánh 9 
        * Ai đưa em về  *** 
        * Buồn ơi Ta xin chào mi 
        * Không *** 
        * Một lời cuối cho em 
        * Tình khúc chiều mưa *? 
 
2- Nguyễn Bá Nghiêm 
        * Chiều hạ vàng  *** 
 
3- Nguyễn Cường 
  * Mãi vẫn là tuổi thơ tôi, Hànội 
 
4- Nguyễn Đào Nguyên 
        * Rừng ái ân  *** 
        * Thư xuân  *** 
 
5- Nguyễn Đình Bảng 
        * Thành phố tôi yêu 



 
6- Nguyễn Đình Nghiã 
        * Giọt lệ tình  *** 
 
7- Nguyễn Đình-Phúc 
  * Cô lái đò 
  *Lời du tử 
 
8- Nguyễn Đình Phùng 
 
    Tuyển tập Dạ khúc 
 
•    Dạ khúc 
•    Ý đêm 
•    Đêm sao 
•    Lòng đêm 
•    Đêm xưa 
•    Mưa đêm 
•    Đêm sầu 
•    Đêm hoài vọng 
•    Chiều trên sông vắng 
*  Hoàng hạc 
 
 
9- Nguyễn Đình Toàn 
 
*   Căn nhà xưa *** 
•    Có bao giờ  *** 
•    Dạ khúc  *** 
•    Để ngày nào xa *** 
•    Đời có còn dành cho ta *** 
•    Đường đưa bước em đi *** 
•    Hãy thắp cho nhau một ngọn đèn *** 
•    Hiên cúc vàng *** 
•    Khi em về  *** 
•    Mai tôi đi  *** 
•    Một cánh hoa rơi *** 
•    Mưa khuya  *** 
•    Mưa trên cây hoàng lan *** 
•    Nếu mai này *** 
•    Nụ vàng  *** 
•    Nước mắt cho Saigon  *** 
•    Quê hương thu nhỏ  *** 
•    Riêng bong  *** 
•    Sàigòn niềm nhớ không tên  *** 
•    Sương mai  *** 
•    Tôi đã cố bám lấy nước tôi *** 
•    Tuổi xanh như ngày nắng  *** 
•    Tự tình khúc  *** 
•    Trăng mòn  *** 
•    Tro tàn  *** 



 
 
10- Nguyễn Đình Thi 
  * Người Hà nội 
 
11- Nguyễn Đức An 
        * Đăng trình 
        * Nên thời gian ấy ngùi trông 
 
12- Nguyễn Đức Cường 
        * Thu yêu thương*** 
 
13- Nguyễn Đức Nam 
         
        * Đàlạt một trời thương nhớ 
        * Đàn khóc 
        * Hoang vắng 
        * Xuân hoang vắng 
         
 
Tuyển tập : Mưa trên thung lũng hồng 
 
•    1- Buồn tháng mưa 
•    2- Chiều nhớ 
•    3- Giọng hát năm xưa 
•    4- Khi nắng chiều phai 
•    5- Một đời nhớ thương 
•    6- Môt thoáng yêu xưa 
•    7- Mưa trên thung lũng hồng 
•    8- Tình khúc ngàn năm 
•    9- Sương đêm 
•    10- Dáng ai bên hồ 
 
 
14- Nguyễn Đức Quang 
        * Chiều qua Tuy Hòa 
        * Bên kia sông 
        * Hẹn ngày gặp nhau nhé  *? 
        * Hy vọng đã vươn lên 
        * Nhắn người bên rừng ấy 
        * Như mây trên cao 
        *  Thiên thu 
        * Vì tôi là linh mục *** 
        * VN quê hương ngạo nghễ 
        * Vỗ cánh chim bay 
 
15- Nguyễn Đức Toàn 
  * Ha nội, trái tim hồng 
 



16 -Nguyễn 
        * Giã từ dĩ vãng 
        * Xuân sẽ qua trong mưa  
 
17- Nguyễn Gia Tâm 
        * Sàigòn sáng nắng chiều mưa        (thơ Nguyễn Ban Sơ) 
 
18- Nguyễn Hà 
        * Buớc chân lẻ loi  *** 
 
19- Nguyễn Hiền 
        * Anh cho em mùa xuân*** 
        * Đêm sơn cước 
        * Hồ than thở 
        * Lá thư gửi Mẹ  *** 
        * Người em nhỏ  *** 
        * Tìm đâu 
        * Tìm vui sông hồ 
        * Thanh bình ca 
 
20- Nguyễn Hiệp 
        * Khúc hát chiều Sàigòn 
 
21- Nguyễn Hứa Thảo 
        * Thao thức Quảng nam 
        * Về với dòng sông quê hương 
 
 
22- Nguyễn Hữu Ba 
        * Lửa rừng đêm 
        * Quãng đường mai 
 
23- Nguyễn Hữu Chi 
        * Bốn mùa qua mắt em 
        * Sàigòn Thủ đô mất tên 
 
24- Nguyễn Hữu Nghiã 
        * Bài ca Nguyễn Trãi 
        * Cho tôi xin         ( Thơ Vi Khuê) 
        * Hãy nghe lời mẹ gọi 
 
25- Nguyễn Hữu Nhuận 
        * Sơn tinh Thủy tinh 
 
26- Nguyễn Hữu Tân 
        * Anh đến bên em         ( Thơ Hoàng Xuyên Anh) 
        * Mưa tình             ( Thơ Hoàng Xuyên Anh) 
 
27- Nguyễn Hữu Thiết 
        * Đôi ngả ***  
        * Hoa thương nhớ ai  *** 



        * Người đã đi rồi 
        * Tình người còn đó  *** 
 
28- Nguyễn Kim Tuấn  
        * Biển cạn  *** 
 
29- Nguyễn Lê Hà 
  * Tình mẹ cha như trời cao biển cả 
 
30- Nguyễn Long 
  * Hạ ơi ! 
 
31- Nguyễn Mỹ Ca 
        * Dạ khúc 
 
32- Nguyễn Nam 
        * Tình ca cho em  *** 
        * Xa rồi mùa đông 
 
33- Nguyễn Ngọc Thiện 
     
*   Bao năm ta chờ em 
•    Cây Diệp vàng            ( Thơ Nguyễn Thái Dương) 
•    Có biết không anh 
•    Cô bé dỗi hờn 
•    Cô bé ham vui 
•    Cô bé u sầu 
•    Cơn gió                ( Thơ Đoàn Vi Thượng) 
•    Chỉ còn trái tim            ( Thơ Lê Minh Quốc) 
•    Chia tay tình đầu 
•    Chút kỷ niệm dịu dàng        ( Thơ Phạm Thanh Chương) 
•    Đêm nằm nghe hương bay 
•    Đừng theo em nhé            ( Thơ Tạ Nghi Lễ) 
•    Em có mãi là niềm đau 
•    Gởi lại                ( Thơ Phạm Thanh Chương) 
•    Hai dòng sông Thuỷ tinh        ( Thơ Nguyễn Thái Dương) 
•    Hát cùng mùa xuân        ( Thơ Diệp Minh Tuyền) 
•    Hãy giữ dùm tôi            ( Thơ Nguyễn Thái Dương) 
•    Hứa đi anh 
•    Kỷ niệm mùa hè 
•    Khi ta xa nhau            ( Thơ Huỳng Văn Dung) 
•    Khúc rong ca 
•    Một ngày em đến            ( Thơ Lâm Xuân Thi ) 
•    Mở cửa                ( Thơ Từ Huy ) 
•    Mùa xuân lộc mới            ( Thơ Tạ Nghi Lễ) 
•    Mùa xuân ơi 
•    Muốn nói yêu em 
•    Này người yêu nhỏ xinh 
•    Nếu em là giấc mộng 
•    Nếu đời không có nhau 
•    Nếu em là người tình 



•    NgNn ngơ chiều Đàlạt        ( Thơ Trần Nhật Vy) 
•    Ngọn lửa trái tim 
•    Người ấy                ( Thơ Nguyễn Thái Dương) 
•    Người mẹ 
•    Người yêu nhé 
•    Như khúc tình ca 
•    Những nốt nhạc xanh 
•    Ơi cuộc sống mến thương 
•    Quà tặng mùa đông 
•    Ta đã thấy mùa xuân 
•    Tiếng guốc cuối hiên trường    ( Thơ Nguyễn Thái Dương) 
•    Tìm đâu 
•    Tình khúc tháng ba        ( Thơ Đỗ Trung Quân) 
•    Tình sương khói 
•    Tình xuân 
•    Tình yêu ban đầu 
•    Tự vấn                ( Thơ Hồng Ngọc) 
•    Theo em                ( Thơ Đoàn Vi Thượng) 
•    Thôi anh hãy về  *** 
•    Trên đồi cổ tích            ( Thơ Nguyễn Thái Dương) 
•     
 
34- Nguyễn phước Quỳnh Đệ 
        * Đường về thành nội 
 
35- Nguyễn Quyết Thắng 
        * Một chia xa là suốt trăm năm 
        * Ngàn năm nào ngưng đọng 
 
36- Nguyễn Tấn Phước 
        * Mối sầu truyền cảm 
 
37- Nguyễn Tất Nhiên 
  *Chiều trên đường Hồng thập tự  *** 
 
38- Nguyễn Tiến 
        * Chiều mưa Hànội 
 
39- Nguyễn Tuấn 
        * Cúi xuống nhìn dòng sông        ( Thơ Vĩnh Liêm) 
        * Một chuyến thăm anh  *** 
        * Nỗi lòng người cha *** 
        * Thao thức *** 
        * Thỏ thẻ 4 mùa                ( Thơ Phan Khâm) 
        * Xưa thơ ngây một chú tình *** 
 
40- Nguyễn Túc 
         
* Alone on the river bank 



* Bến sông vắng *** 
* Bốn mùa nhớ thương 
* Cái nhà 
* Chiều vắng bên sông *** 
* Đàn bà 
* Em là hoa 
* Em đã ra đi 
* Eternal love 
* Hà-nội, đêm giã-từ            (Thơ Hoàng Song Liêm) 
* Happy New Year 
* I ‘ ll come back to my homeland 
* Lời đắng cho một cuộc tình 
* Mai mốt tôi về 
* Mẹ 
* Nếu con yêu mẹ 
* Nụ hôn đầu 
* Ngày cưới 
* Người yêu không gẵp 
* Nhắn về xóm cũ 
* Nhớ chiều xuân cũ 
* Nhớ quê 
* Nhớ Tết năm xưa 
* Tình cuối cho em 
* Tôi mơ có một người 
* Tu es partie 
* Thanks to my silemt lover 
* The last love 
* Thương cuộc đời 
* Thương em                ( Thơ Phan Thanh Hiền ) 
* Vẫn mãi yêu anh ***            ( Thơ Ngô Thy Vân ) 
* Xin đa tạ người đã yêu tôi 
 
Tuyển tập Tình yêu và Quê hương 1 
 
•    Bâng khuâng 
•    Bốn mùa nhớ thương 
•    Mai mốt tôi về 
•    Nhớ Tết năm xưa 
•    Tôi mơ có một người 
 
Tuyển tập Tình Yêu và Quê hương 2 
 
•    Người yêu không gặp 
•    Nhớ xuân xưa 
•    Solitude 
 
Tuyển tập Chia ly 
 
•    Em đã ra đi 
•    Eternal Love 
•    Một lần vĩnh biệt 



 
Tuyển tập  4 Nguyễn Túc 
 
•    Nếu con yêu mẹ 
•    If You Love Your Mother 
•    Mẹ 
•    Đôi bờ cách biệt 
•    Thương em 
•    Chiều vắng bên sông 
•    Alone on the River Bank 
 
 
Nguyễn Túc & Linh Phương 
 
•    Em đã cho anh 
•    Một lần Vĩnh biệt 
•    Nột ngày xa anh 
•    Mưa dĩ vãng 
•    Nhớ một chiều mưa 
•    Nhớ xuân xưa 
•    Xa vắng 
•    You’ve given me 
•    ( Xem thêm LinhPhương & NguyễnTúc, ML 6 – L2 ) 
 
 
41- Nguyễn Tường Vân 
             
*   Chỉ là gió 
•    Chiều mưa 18 *** 
•    Cho người mắt đẹp 
•    Dấu thù trên biển 
•    Dìu nhau lần cuối 
•    Đường vào hồn nhau 
•    Giã biệt sân trường 
•    Giấc mơ huyền thoại 
•    Hoa hè 
•    Hội ngộ ca *** 
•    Khúc ca Tư Mã 
•    Khúc hát lên đường 
•    Mộng khúc 16 
•    Một thời áo lam 
•    Mùa hồng cốm 
*   Năm mươi năm tình cũ *** 
•    Ngạo khúc 1 
•    Sàigòn nắng nhớ mưa thương    *** 
•    Tango dặt dìu 
•    Tiếng Vĩ cầm            *** 
•    Tuổi 13 
•    Thu xa xưa 
•    Việt-Nam quê ta 
•    Vực thẳm tâm hồn 



•    Xin xoá tên nhau trên nét nhạc 
 
Thơ phổ nhạc 
 
•    Áo bay cho gió theo cùng     ( Thơ Nhược Thu ) 
•    Anh xin trả lại em                (Thơ Nhất Tuấn) 
•    Bản tình ca luân vũ           ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Bến xuân thuở nào              ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Bóng thu xưa               ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Con mèo bé nhỏ      ***        ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Còn nguyên nỗi ngậm ngùi   ( Thơ Lãm Thúy ) 
•    Cuồng ngâm              ( Thơ Trần Quốc Bảo ) 
•    Chốn này em qua             ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Em còn rất thu              ( Thơ Hoàng Dung )   
•    Em qua chốn này     ***         ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Góc hẹp tình ta      ***        ( Thơ Bạch Cúc ) 
•    Kinh Thiền                  ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Lời cầu xin cuối cùng         ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Mai Anh đi                  ( Thơ PTĐ ) 
•    Màu thời gian              ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Mây trời Nưũ ước              ( Thơ Hà Bỉnh Trung ) 
•    Một thời áo trắng              ( Thơ Nguyên Dung ) 
•    Muộn phiền                  ( Thơ Võ Quang) 
•    Nước đổ lá khoai              ( Thơ Xuân Diệu ) 
•    Ngập ngừng        ***          ( Thơ Hồ Dzếnh ) 
•    Nhỏ Văn khoa    ***          ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Những ngày vui qua          ( Thơ Vũ Thanh Nga) 
•    Phố xưa        ***          ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Quyển vở kỷ niệm              ( Thơ Hoàng Song Liêm) 
•    Tình man dại              ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Tình vui          ***        ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Tôi vẫn còn đây vương nắng ***  ( Thơ Bạch Cúc ) 
•    Thời gian          ***        ( Thơ Dương Ðình Hưng) 
•    Thủa ban đầu      ***        ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Thuở mơ hồ                  ( Thơ Cao Mỵ Nhân) 
•    Thuyền tình                  ( Thơ Vĩnh Liêm ) 
•    Trả lại  ân tình      ***        ( Thơ Nhất Tuấn ) 
•    Ước vọng tương lai          ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
•    Vàng hong sắc cờ     ***        ( Thơ Triều Nghi ) 
*    Vết chim bay  *?        ( Thơ Phạm Thiên Thư ) 
•    Yêu một lần đi      ***        ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
 
Đặt lời ca 
 
    * Còn đâu nữa              ( Nhạc Phạm Tuân ) 
    * Đêm từ ly                  ( Nhạc Phạm Tuân ) 
    * Em dấu tim nơi nào          ( Nhạc Georges Auric) 
    * Giấc mộng đêm sao          ( Nhạc R . Schuman) 
    * Khúc tình-ca thuở ấy          ( Nhạc Phạm Tuân ) 
    * Lãng phai                  ( Nhạc Phạm Tuân ) 
    * Mùa tóc xanh              ( Nhạc Phạm Tuân ) 



    * Mùa thu lá xanh              ( Nhạc Phạm Tuân ) 
    * Nhạc hồng cho em          ( Nhạc Edouard Grieg ) 
    * Phút thần tiên               ( Nhạc Enrico Toselli ) 
    * Tuổi hồng trên má           ( Nhạc The Brothers Four ) 
    * 
 
            ( Xem thêm : Phạm Tuân) 
 
42- Nguyễn Thanh Tâm 
        * Có loài chim đó 
 
43- Nguyễn Thành 
        *   Cảm xúc tháng Mười 
 
44- Nguyễn Thành An 
        * Baì không tên số 2  *** 
 
45- Nguyễn Thiện Tơ 
        * Giáo đường im bóng 
        * Tiếng trúc bên sông  *** 
 
46- Nguyễn Trọng Khôi 
        * Bông tuyết trắng    ***        `       ( Thơ Ngô Thy Vân ) 
        * Em vẫn nhớ     ***                ( Thơ Ngô Thy Vân ) 
        * Lá sầu đâu     ***                ( Thơ Ngô Thy Vân ) 
        * Mưa rơi trên phố vắng   ***         (Thơ Ngô Thy Vân ) 
        * Thương nhớ một mình   ***         ( Thơ Ngô Thy Vân ) 
 
    Tuyển tập : Quê hương, Tình yêu và Bạn bè  
 
•    Quê hưong, Tình yêu và bạn bè 
•    Trời tưởng nhớ 
•    Đôi mắt em 
•    Đêm tương tư 
•    Mùa sương khói 
•    Áo dài mái tóc 
•    Điệp khúc buồn 
•    Giấc mộng trên đồi thơm 
•    Cũng cần có nhau 
•    Nhớ Đà lạt 
•    Dòng sông mùa đông 
•    Một lần về quê 
         
47- Nguyễn Trung Cang 
        * Thương nhau ngày mưa 
        * Xin một bóng mát bên đường  *** 
 
48- Nguyễn Văn Đông 
        * Chiều mưa biên giới  *** 
        * Đêm buồn   *** 



        * Mấy dặm sơn khê   *** 
        * Mùa sao sáng 
        * Nhớ một chiều xuân   *** 
        *  Nhớ người viễn xứ 
        * Phiên gác đêm xuân 
        * Sắc hoa màu nhớ   *** 
        * Xuân tha hương 
 
49- Nguyễn Văn Khánh 
        * Chiều vàng 
        * Nỗi lòng *** 
 
50- Nguyễn Văn Quý 
        * Đôi bờ 
 
51- Nguyễn Văn Thắng 
        * Biển trời xa cách 
        * Chan chứa tình Chứa-Chan 
        * Dâng lời chứa chan 
        * Gánh giang sơn 
        * Khách tha hương 
        * Trời viêm 
 
52- Nguyễn Văn Thương 
        * Bướm hoa 
        * Đêm đông   *** 
        * Trên sông Hương 
 
53- Nguyễn Văn Tý 
        * Dư âm  *** 
 
 
54- Nguyễn Việt 
        * Giang sơn Việt Nam 
 
55- Nguyễn Vũ 
        * 7 ngày đợi mong 
        * Huyền thoại chiều mưa  *** 
        * Khi mình xa nhau  *** 
        * Một loài chim biển  *** 
        * Sao rơi trên biển 
 
56- Nguyễn Xuân Khoát 
        * Bình minh 
        * Màu thời gian *** 
 
57- Nguyễn Xuân Hùng 
        * Hãy cùng tôi 
        * Việt Nam khúc 



 
58- Nguyễn Xuân Sinh 
        * Đã có một thời Hànội của tôi 
 
59- Nguyễn Xuân Tân 
        * Dậy mà đi 
 
60- Nguyệt Ánh 
        * Anh vẫn mơ một ngày về 
        * Hát cho ngày Saigòn quật khởi 
        * Một lần đi  *? 
        * Mưa Sàigòn còn buồn không em *** 
        * Saigòn niềm nhớ không nguôi  *? 
        * Sao đành xa anh 
        * Sao đành xa em  *** 
        * Ta là người Việt Nam 
 
 
 

          Nh 
 
 
1- Nhất Sinh 
        * Chim sáo ngày xưa 
        * Tơ hồng 
        * Thuở ban đầu 
        * Về đâu 
 
2- Nhất-Tuấn & Anh Linh 
        * Niềm tin  *** 
 
 
3- Nhật Bằng 
        * Anh về một mùa trăng 
        * Ánh sáng đồng quê (tr1) 
        * Bóng chiều tà 
        * Bóng quê xưa ***        ( Xem Đan Thọ ) 
        * Cao trào nhân bản ( Nhạc ) 
        * Dạ tương sầu 
        * Đôi ngả 
        * Đợi chờ  *** 
        * Hãy quên niềm thương nhớ 
        * Khúc nhạc ngày xuân 
        * Lỡ làng 
        * Một chiều thu 
        * Mùa đông tuyết trắng 
        * Mưa đầu mùa 
        * Nàng tiên trắng 
        * Nếu em có về thăm quê cũ 
        * Nước Việt mến yêu 



        * Sàigòn nắng nhớ mưa thương         ( Thơ Ngọc Dung ) 
        * Sau lũy tre xanh 
        * Sầu chinh phụ 
        * Tiếng đàn trong đêm 
        * Tiếng vọng rừng xanh ( Nhạc ) 
        * Tình nghệ sĩ 
        * Tình tuyệt vọng 
        * Thu ly hương 
        * Thuyền trăng 
        * Ước mơ                       ( Thơ Phan Khâm) 
        * Về đây anh 
        * Vọng cố đô ***        ( Xem Đan Thọ ) 
         
4- Nhật Hà 
        * Nếu có xa nhau  *** 
        * Trăng thề  *** 
        * Vườn tao ngộ  *** 
 
5- Nhật Ngân 
        * Anh hùng xạ điêu 
        * Dòng sông ly biệt 
        * Đêm nay ai đưa em về 
        * Lộc Đỉnh ký 
        * Người trong lưới (tr 1) 
        * Người vợ hiền (tr 1) 
        * Vua bịp ( tr 1) 
        * Xóm vắng (tr 1) 
 
6- Nhược Thu 
        * Em ngồi đan lá kết sầu trên tay  ***    ( Thơ Miên Du ) 
        * Tính thu    ***                ( Thơ Hương Xuân ) 
        * Yêu là nợ    ***                ( Thơ XM ) 
 ( Xem Nguyễn Tường-Vân ) 

 
    Ph 
 
1- Phạm Anh Dũng 
         
        * Em cứ là                       ( Thơ Vũ Thư Nguyên)               
        * Dạ Quỳnh Hương     *** 
        * Dậy thì              *** 
        * Dòng sông đứng lại    *** 
        * Ðá vàng             *** 
        * Đêm Nguyệt Qùynh    *** 
        * Hư ảo trăng         *** 
        * Mẹ quê mùa                   (Thơ Nghiêu-Minh) 
        * Mùa hè tới             *** 
        * Mùa xuân anh yêu em    *** 
        * Nước chảy qua cầu     *** 
        * Ngờ                           (Thơ Sóng Việt Đàm giang ) 



        * Nhớ Sàigòn         *** 
        * Quỳnh Lan         *** 
        * Tình bỗng khói sương    *** 
        * Tình khúc mùa xuân 
        * Tình là hư không         *** 
        * Xuân mơ             *** 
        * Yêu em và yêu em     *** 
 
Tuyển tập : Tình khúc Hồi hương 
 
•    1- Đêm đông lạnh trời mưa xuống 
•    2- Hong tóc                   ( Thơ Phạm Thế Trường) 
•    3- Nắng lụa                   ( Thơ Trang Châu) 
•    4- Gọi mùa thu mơ 
•    5- Xóm cũ                   ( Thơ Phạm Thế Trường) 
•    6- Em về                       ( Thơ Mùi Quý Bồng) 
•    7- Con đường lá biếc              ( Thơ Đinh Tuấn) 
•    8- Tình khúc hồi hương 
•    9- Bài thơ mùa thu               ( Thơ Bích Huyền) 
•    10- Nắng xuân xưa 
•    11- Nhớ Saigon 
•    12- Có khi nào                   ( Thơ Đinh Tuấn) 
 
2- Phạm Duy 
 
* Áo anh sứt chỉ đường tà        *** 
* Bà mẹ quê                    *** 
* Bao giờ biết tương tư            *** 
* Bên cầu biên giới            *** 
* Bình ca                    *** 
* Cành hoa trắng                *** 
* Cây đàn bỏ quên                *** 
* Cây trúc xinh                *** 
* Còn chút gì để nhớ            *** 
* Cuộc tình tàn                *** 
* Chiến sĩ vô danh                *** 
* Chú cuội 
* Dân ca thương binh            *** 
* Dòng sông xanh 
* Đêm xuân                     *** 
* Đừng bỏ em một mình            *** 
* Đừng xa nhau                  *** 
* Đường chiều lá rụng            *** 
* Đường em đi                *** 
* Đường ra biên ải                *** 
* Em hiền như Ma Soeur            *** 
* Gánh lúa 
* Giết người trong mộng            *** 
* Giọt mưa trên lá                *** 
* Hai năm tình lận đận            *** 
* Hát với tôi 



* Hẹn hò                    *** 
* Hò leo núi 
* Hoa xuân 
* Huyền sử một người mang tên Quốc 
* Kẻ thù ta 
* Kiếp nào có yêu nhau        *** 
* Kỷ vật cho em             *** 
* Khi tôi về                 *** 
* Lại gần với nhau            *** 
* Lữ hành                *** 
* Mộ khúc                *** 
* Một bàn tay            *** 
* Mùa thu chết            *** 
* Mưa rơi                *** 
* Nếu một mai em có qua đời    *** 
* Nước mắt mùa thu        *** 
* Nương chiều            *** 
* Ngậm ngùi            *** 
* Ngày đó chúng mình        *** 
* Ngày trở về            *** 
* Ngày xưa Hoàng thị        *** 
* Nghìn trùng xa cách        *** 
* Nha trang ngày về        *** 
* Nhớ người ra đi            *** 
* Phượng yêu            *** 
* Ta là gió muôn phương        *** 
* Tạ ơn đời                *** 
* Tiễn em                *** 
* Tiếng đàn tôi 
* Tiếng hát sông Lô 
* Tiếng sáo thiên thai        *** 
* Tiếng thời xưa 
* Tìm nhau                 *** 
* Tình ca                *** 
* Tình hoài hương 
* Tình nghèo            *** 
* Tóc mai sợi vắn sợi dài        *** 
* Tôi còn yêu tôi cứ yêu        *** 
* Thà như giọt mưa        *** 
* Thu ca điệu ru đơn        *** 
* Thương tình ca            *** 
* Trả lại em yêu            *** 
* Trấn thủ lưu đồn 
* Trở về mái nhà xưa 
* Việt Nam ! Việt Nam ! 
* Về miền Trung             *** 
* Vết thù trên lưng ngựa hoang  *** 
* Viễn du                *** 
* Xem hội đêm rằm 
 
 ( Hiện còn 1 thùng, gần ngàn bản nhạc của Phạm Duy chưa lục ra được) 



 
* ( Ông PD đã tuyên bố cấm phổ biến nhạc của ông Vì thế, thùng nhạc PD chỉ dể cho các bạn ở 
gần đến mượn về. Thủ kho không nhận sao chep qua Email vì sợ bị kiện tụng ) 
 
3- Phạm Duy Nhượng 
        * Tà áo Văn-quân 
 
4- Phạm Đăng Khương 
        * Con đường đến trường  *** 
        * Nghe trong nỗi nhớ     ***       (Thơ Ngô Thy Vân) 
        * Tình yêu trở lại 
 
5- Phạm Đình Chương 
 
 * Anh đi chiến dịch 
* Bài ca tuổi trẻ  *** 
* Buồn đêm mưa   *** 
* Dạ tâm khúc   *** 
* Đất lành   *** 
* Đêm màu hồng  *** 
* Đêm nhớ trăng Saigòn  *** 
* Đón xuân              *** 
* Đôi mắt người Sơn tây   *** 
* Được mùa 
* Hội Trùng dương 1,2,3.  *** 
* Khi cuộc tình đã chết  *** 
* Lá thư mùa xuân 
* Lá thư người chiến sĩ 
* Ly rượu mừng             *** 
*  Màu kỷ niệm 
* Mắt buồn 
* Mộng dưới hoa                  *** 
* Mưa Sàigòn, Mưa Hànội      *** 
* Người đi qua đời tôi         *** 
* Nửa hồn thương đau         *** 
* Tiếng dân chài 
* Tiếng Sông Hương 
* Trăng Mường luông 
* Trăng rừng 
* Xóm đêm 
* Xuân tha huơng 
 
6- Phạm Đức Huyến 
        * Mười năm tình nhớ        ( Thơ  Hoàng Xuyên Anh) 
 
7- Phạm Mạnh Cương 
        * Có những chiều thu              *** 
        * Còn một đêm nay   *** 
        * Giã từ cố đô 
        * Hỏi chuyện ngày xưa             *** 



        * Loài hoa không vỡ                   *** 
        * Nhạc khúc mừng xuân            *** 

* Nước mắt trên phím đàn *** 
* Phố vắng chiều mưa  *** 

        * Tình duyên đã mất 
        * Từng ngày buồn nhỏ xuống đời tôi 
        * Tháng bảy mưa ngâu             *** 
        * Thu ca 
        * Thung lũng hồng 
        * Thương hoài ngàn năm          *** 
        * Về thăm cố đô                 *** 
 
8- Phạm Minh Cảnh 
        * Chuyến đò chở nặng tình quê        *** 
 
9- Phạm Minh Tuấn 
        * Hà nội ơi thầm hát trong tôi 

• Tình khúc thiên thu 
 
9- Phạm Ngọc Lân 
        * Bài ca năm cũ         *** 
 
10- Phạm Ngữ 
        * Nhớ Quê hương 
 
11- Phạm Tuân 
        * Hương tình        *** 
        * Tiềm thức 
         
         
            Thơ phổ nhạc 
 
* Áo trắng thôi bay      ***    ( Thơ Dương Đình Hưng) 
* Bản tango cuối cùng     ***    ( Thơ Dương Đình Hưng) 
* Bến đợi                   ( Thơ Quỳnh Anh) 
* Biển xanh                   ( Thơ Xuân Diệu) 
* Buồn ơi !                   ( Thơ Miên Du ) 
* Chỉ mình em thôi      ***    ( Thơ Dương Đình Hưng) 
* Dấu chân trên cát          ( Thơ Dương Đình Hưng) 
* Đơn phương               ( Thơ Phạm Đức ) 
* Giã từ tuổi thơ              ( Thơ Nguyễn Tường Vân ) 
* Lá chết               ***     ( Thơ Nguyễn Tường Vân ) 
* Mãi mãi ngày đầu tiên          ( Thơ Bế Kiến Quốc) 
* Màu thời gian              ( Thơ Dương Đình Hưng ) 
* Mùa thu gợi nhớ              ( Thơ Hỷ Nguyên ) 
* Ngậm ngùi               ( Thơ Miên Du & NTV ) 
* Nghiệp tình          ***    ( Thơ Dương Dình Hưng ) 
* Nhạc hồng cho anh          ( Thơ Nguyễn Tường Vân ) 
* Tạ tình em                   ( Thơ Hoàng Song Liêm) 
* Tình man dại               ( Thơ Dương Đình Hưng) 
* Tình mất              ***    ( Thơ Dương Đình Hưng) 



* Thế à !              ***    ( Thơ Dương Đình Hưng) 
* Trả lại em              ***    ( Thơ Dương Đình Hưng) 
* Về Huế              ***    ( Thơ Dương Đình Hưng) 
 
 
 Nhạc    Phạm Tuân  
 Lời ca  Nguyễn Tường Vân 
         
* Còn đâu nữa 
* Đêm từ-ly             ** * 
* Ði trên đường làng    *** 
* Hoa đêm 
* Khúc tình ca thuở ấy 
* Lãng phai 
* Mùa tóc xanh 
* Mùa thu lá xanh        *** 
 
12- Phạm Tuyên 
        * Có một bờ hồ kỷ niệm 
        * Đêm pháo hoa 
        * Hồ Tây, chiều bình yên 
        * Ở trường cô dạy em thế        *** 
 
13- Phạm Thế Mỹ 
        * Bên gối mộng 
        * Bóng mát 
        * Bông hồng cài áo        *** 
        * Bưởi chiều quê hương        *** 
        * Đan áo mùa xuân 
        * Đường về hai thôn              *** 
        * Những ngày xưa thân ái 
        * Phải đà cho bật gốc *** 
        * Thương quá Việt Nam        *** 
        * Trăng tàn trên hè phố *** 
 
14- Phạm Trọng 
        * Đêm lạnh 
        * Mùa thu không trở lại 
 
15- Phạm Trọng Cầu 
        * Đêm lạnh 
        * Một trái tim quê hương 
        * Trường làng tôi             *** 
 
16- Phan Dũng Hảo 
        * Saigòn, niềm hy vọng        ( Thơ Trần Quốc Bảo) 
 
17- Phan Hùynh Điểu 
        * Mùa đông binh sĩ 
        * Thuyền và biển 
        * Trầu cau 



 
18- Phan Ni Tấn 
        * Bà mẹ chiến sĩ              (Thơ Vĩnh Liêm) 
        * Bỗng dưng chớp rạng         ( Thơ Vi Khuê) 
        * Lời người nô lệ mới         ( Thơ Vĩnh Liêm) 
 
19- Phan Nhân 
  * Hà nội, niềm tin và hy vọng 
 
20- Phan Thanh Hiền 
        * Ca khúc tự do 
        * Con đường tù ngục và tình yêu 
        * Chiều trên quê hương 
        * Dâng hoa cúng Phật 
        * Giao duyên 
        * Lãng quên 
        * Mẹ VN ơi chúng con sẽ về 
        * Một ngày và niềm tin mới 
        * Nắng gày 
        * Người em sầu nhớ 
        * Tình mơ 
        * Tình đồng hương 
        * Từ ngày bố bỏ con đi 
        * Xuân hoài mơ 
 
21- Phan Thanh Kiển 
        * Đại phá quân Thanh 
 
22- Phó Đức Phương 
        * Một thoáng Hồ Tây        *** 
         * Trên đỉnh phù vân 
 
23- Phó Quốc Thăng 
         
    Tuyển tập Cung Rê buồn 
 
•    Yêu một màu áo 
•    Lưu luyến ban đầu 
•    Dưới giàn hoa tím 
•    Cung Rê buồn 
•    Bến lỡ 
•    Cung đàn lữ thứ 
•    Gửi một nụ hồng 
•    Khúc nhạc hoài hương 
•    Hoài mộng 
•    Cây đàn phiêu lưu 
•    Dựng một mùa hoa 
•    Giấc mộng ngày xuân 
•    Hương cố nhân 
•    Hoàng hôn bên sông 
•    Đêm vĩnh biệt 



•    Khúc nguyệt cầm 
•    Tình khúc chiều dông 
•    Sàigòn còn đây niềm nhớ     *** 
•    Ánh đèn sân khấu 
•    Tờ thư năm cũ 
•    Vang bóng thu xưa 
•    Saigòn vĩnh biệt          *** 
•    Vọng Chu giang 
•    Mười năm chưa lần gặp 
•    Xuân phiêu lãng 
•    Hương mùa xưa 
•    Vĩnh biệt tình em 
•     
•     
24- Phú Quang 
        * Chiều phủ Tây hồ (tr 1) 
        * Đâu phải bởi mùa thu *** 
        * Em ơi, Hà nội phố *** 
        * Im lặng đêm Hà nội 
        * Lãng đãng chiều đông Hà nội 
        * Nỗi nhớ mùa đông            *** 
        * Thế rồi 
 
25- Phụng Anh 
        * Nỗi buồn ngày vu qui 
 
26- Phương Hà 
        Nhớ Huế 
 
27- Phương Lan & Minh Châu 
        * Hòn duyên            *** 
 
27- Phượng Linh 
        * Cay đắng tình đời    *** 
        * Chiếc bóng công viên  *** 
        * Đoạn tuyệt         *** 
        * Mây chiều 
        * Thương muộn        *** 
        * Thương về mùa đông biên giới    *** 
        * Xin đừng trách anh 
 

    Q 
 
1- Quách Đăng Tấn 
        * Nguyện cầu 
 
2- Quốc An & Nhất Huy 
        * Hát với dòng sông 



 
3- Quốc Anh 
        * Cõi tạm mà thôi            ( Thơ Ngọc Hoài Phương ) 
 
4- Quốc Bảo 
        *Vừa biết dấu yêu 
 
5- Quốc Dũng 
        * Hoang vắng        *** 
        * Mai                 *** 
 
6- Quốc Hùng 
        * Trống vắng 
 
7- Quốc Trương 
        * Hà nội , những công trình *** 
 
8- Quốc Vượng  
        * Về đây em hỡi 
 
 
     

  S 
 
1- Song Ngọc 
        * Chào bạn mới 
        * Chiều thương đô thị         *** 
        * Chúng mình 3 đứa     *** 
        * Đàlạt mùa thu 
        * Đàn bà    
        * Định mệnh   *** 
        * Đoản ca hồng 
        * Giã từ kỷ niệm 
        * Gửi người chưa quen        *** 
        * Hoài vọng 
        * Mai tôi đi                *** 
        * Màu tím hoa sim            *** 
        * Mây trắng 
        * Muôn đời chỉ yêu người thôi *** 
        * Nó và tôi *** 
        * Người cho tôi nỗi buồn 
        * Người xưa ơi nhớ quá 
        * Những con đường tôi đã đi qua 
        * Saigòn vĩnh biệt tình ta        *** 
        * Tiễn đưa                 *** 
        * Tình bạn, tình yêu 
        * Tình muộn 
        * Than thở                *** 
        * Thư cho vợ hiền 
        * Thứ sáu buồn 



        * Xin cám ơn một buổi chiều 
 
    Tuyển tập Thơ phổ Nhạc  
 
•    Nhớ 
•    Cõi tôi 
•    Tiếng hát ru tôi 
•    Một đời rồi cũng thôi 
•    Hiến chương tình yêu 
•    Mưa bay mưa bay 
•    Chiêu niệm ca 
•    Hoài niệm 
•    Em đến hôm nào 
•    Đây thôn Vỹ dạ 
•    Tình quê 
•    Những giọt lệ 
•    Ngập ngừng 
•    Thầm kín 
•    Gọi giữa mênh mông 
•    Paris em 
•    Saìgòn, vĩnh biệt tình ta 
•    Điệu trầm ca tuổi nhỏ 
•    Mai tôi đi 
•    Đẹp 
•    Chia xẻ 
•    Chuyến tàu tình ái 
•    Dòng dư lệ 
•    Hương đồng gió nội 
•    Đông khúc 
•    Em một giòng sông 
•    Giấc mơ yêu 
•    Ngụa hoang quên lối về rừng 
•    Khói tương tư 
•    Kẻ ở 
•    Hai sắc hoa ti gôn 
•    Tống biệt hành 
•    Bao giờ anh đưa em đi chùa Hương 
•    Phương xa 
•    Thềm sương 
•    Than thở 
•     
2- Sơn Thảo 
        * Hận Tha la *** 
 
3- Sơn Tuyền 
        * Dư âm ngày cũ        *** 
         
 
 

    T 



 
1- Tạ Bình 
* Một thuở yêu thầm 
* Nỗi lòng người đi 
* Nhớ thương 
* Tâm sự một lần đi 
* Thu và yêu 
 
Tuyển tập Như áng mây bay 
 
•    Bơ vơ 
•    Còn đâu giấc mơ hồng 
•    Hãy trả lại tôi 
•    Mẹ yêu 
•    Mùa thu nây bay 
•    Mùa thu tóc mây 
•    Nỗi buồn không tên 
•    Nỗi đắng 
•    Pleiku giọt sầu 
•    Quê hương tình buồn 
•    Thương hòai thương ai 
•    Tình khúc mong chờ 
•    Tình như mây khói 
•    Vui đời phiêu lãng 
•    Yêu em 
•     
 
 
2- Tâm-Anh 
        * Chuyện tình không suy tư 
        * Nửa bước đường tình 
 
3- Tâm Khanh 
        * Mùa lá thu phong 
 
4- Tân Huyền 
        * Có một chiều như thế, hồ Gươm 
        * Chị ong nâu và em bé 
 
5- Tấn-An 
        * Bài ca của nàng 
        * Thà đừng quen nhau  (tr1) 
        * Tháng đợi năm chờ        *** 
 
6- Tiến-Đạt 
        * Ai về quê tôi 
        * Trăng sáng trong làng 
 
 
7- Tô-Giang 
        * Giọt buồn không tên 



 
8- Tô Hải 
        * Nụ cười sơn cước 
 
9- Tô Ngọc 
        * Thu cô đơn        *** 
 
9- Tô Vũ 
        * Em đến thăm anh một chiều mưa    *** 
        * Nụ cười sơn cước (tr1) 
        * Tạ từ                    *** 
        * Tiếng chuông chiều thu 
 
10- Tôn-nữ Trà-Mi 
        * Biết đâu tìm 
        * Hỏi người còn nhớ đến ta     *** 
        * Tâm tình gửi Huế 
 
11- Tôn thất Lập 
        * Chúng ta đã đứng dậy 
        * Tình yêu mãi mãi 
 
12- Tu-My 
        * Tan tác *** 
 
13- Tú nhi  
        * Đêm buồn tỉnh lẻ 
        * Nỗi buồn sa mạc            *** 
        * Ngày đó xa rồi  *** 
 
14- Tú Xê 
        * Bài ca Bánh mì DC 
 
15- Tuấn-Hải 
        * Một lần đến thăm anh 
 
16- Tuấn-Khanh 
        * Buồn đêm vắng 
        * Chiếc lá cuối cùng         *** 
        * Dưới giàn hoa cũ        *** 
        * Đêm nay nghỉ đỡ chân 
        * Hoa soan bên thềm cũ        *** 
        * Mộng đêm xuân 
        * Một chiều đông 
        * Trả nợ tình xa 
        * Vườn đời 
 
17- Tuấn Lê 
  * Hòn anh giận em 
  * Ngày ấy mình yêu nhau 
  * Tà áo đêm Noel            *** 



 
18- Tuấn Ngọc 
        * Kỷ niệm không quên 
 
19- Tuấn Vũ 
        * Xuân với đời sống mới        *** 
 
19- Tùng-Giang 
        * Anh đã quên mùa thu         *** 
        * Tôi với trời bơ vơ  *** 
 
20- Từ Công Phụng 
        * Bây giờ tháng mấy 
        * Đời bỗng phù du            *** 
        * Giọt lệ cho ngàn sau 
        * Giữ đời cho nhau 
        * Kiếp dã tràng            *** 
        * Lời của mẹ            *** 
        * Lời cuối 
        * Muà xuân trên đỉnh bình yên 
        * Mưa trên ngày tháng đó *** 
        * Rời nhau                *** 
        * Tuổi xa người            *** 
        * Từ khúc                *** 
        * Trên ngọn tình sầu        *** 
        * Vào mưa                *** 
        * Xứ thâm trầm            *** 
 
Tuyển tập  : Giữ đời cho nhau 
 
•    Giữ đời cho nhau 
•    Qua vùng biển nhớ 
•    Hóa kiếp 
•    Mắt lệ cho người 
•    Nằm nghe em hát trên vùng biển 
•    Một mình trên đồi nhớ 
•    Một thoáng nhìn nhau 
•    Tình tự mùa xuân 
•    Thiên đường quạnh hiu 
•    Trên tháng ngày đã qua 
•    Như chiếc que diêm 
•    Mùa xuân và tình yêu em 
•     
22- Từ-Linh 
        * Lá đổ muôn chiều    *** 
        * Lá thư 
        * Tà áo xanh        *? 
        * Tình nghệ sĩ 
        * Thu quyến rũ 
        ( Xem Đoàn ChuNn) 



 
23- Từ Vũ 
        * Gái Xuân 
 

 
    Th 
 
1- Thái Trung Nguyên 
        * Mừng xuân nhớ mẹ 
 
2- Thanh Bình 
        * Tình lỡ            *** 
 
3- Thanh Hằng 
        * Yêu là chết trong lòng  *** 
 
4- Thanh Phong 
        * Đã lỡ duyên rồi        *** 
 
3- Thanh Sơn 
        * Ba tháng tạ từ 
        * Bài ca ngợi quê hương  *** 
        * Gợi nhớ quê hương    *** 
        * Lưu bút ngày xanh *** 
        * Mùa hoa anh đào    *** 
        * Mười năm tái ngộ     *** 
        * Nỗi buồn hoa phượng 
        * Nhật ký đời tôi        *** 
        * Những vùng đất mang tên anh 
        * Tôi với Phượng 
        * Trả lại thời gian        *? 
 
4- Thanh Tùng 
        * Cám ơn mùa thu 
        * Em và tôi            *** 
        * Giọt nắng bên thềm 
        * Hát với chú ve con 
        * Lối cũ ta về        *** 
        * Một mình            *** 
        * Trái tim không ngủ yên 
        * Vĩnh biệt mùa hè 
 
5- Thanh Thoại 
        * Chiều về            *** 
 
5- Thanh Trang 
        * Duyên thề          *** 
6- ThNm Oánh 
        * Chu Văn An 
        * Nhà nông 



        * Nhà Việt-Nam            *** 
        * Nhớ nhung             *** 
        * Hùng-Vương 
        * Thích ca Mâu ni Phật        *** 
        * Thiếu phụ Nam xương 
        * Trưng Nữ Vương 
        * Việt Nam hùng tiến    (tr1) 
        * Xa cách muôn trùng 
         
Tuyển Tập Nhớ Nhung 
 
•    1- Non nước ViệtNam 
•    2- Bài ca đoàn kết 
•    3- Nhớ nhung 
•    4- Xa cách muôn trùng 
•    5- Xuân về 
•    6- Bài ca hẹn ước 
•    7- Hồn xuân 
•    8- Ý nhạc thời gian 
•    9- Ý ru 
•    10- Hồ thu 
•    11- Vương tơ 
•    12- Gió hoan ca 
•    13- Ý xuân 
•    14- Chiều đông 
•    15- Mưa khuya 
•    16- Cung chiều 
•    17- Say buồn nhân thế 
•    18- Mây hồng 
•    19- Người đâu xa 
•    20- Tòa miếu cổ 
•    21- Trầm hương cũ 
•    22- Thuyền xa 
•    23- Nhạc canh trường 
•    24- Nhạc thu 
•    25- Người Việt Nam xin đừng quên 
•    26- Tôi bán đường tơ 
•    27- Khúc ca trăng 
•    28- Trăng bốn hướng 
•    29- Ngược dòng 
•    30- Tin Xuân 
 
7- Thăng Ca 
  * Việt Nam quê tôi 
 
8- Thăng Long 
        * Quen nhau trên đường về    *** 
        * Rượu hồng                *** 
9- Thế Bảo 

* Gửi gió đưa hương  *** 
  * Hà nội là em             *** 



 
10- Thế Duy 
  * Mối tình đầu  
 
11- Thế Hiển 
        * Tóc em đuôi gà 
 
12- Thiên Tường – Tú nguyệt (Hoàng Trang-Ngọc Sơn) 
        * Đường bay mùa ly loạn *** 
 
13- Thiện Lý 
        * Dáng xuân 
        * Viễn phố 
        * Vu qui    ***      ( Thơ Ngô Thy Vân & Võ Đình Tuyết) 
 
14- Thông Đạt  ( Văn-Giảng ) 
 
        * Ai về sông Tương        *** 
        * Đôi mắt huyền 
        * Hoa cài mái tóc            *** 
        * Tình em biển rộng sông dài 
        * (Xem thêm Văn Giảng) 
 
15- Thu Giang 
        * Dừng bến        *** 
 
16- Thu H. Nguyễn 
        * Giọt sầu trinh nữ 
 
16- Thu Hồ 
        * Ngựa hoang quên lối về rừng 
        * Quê mẹ 
        * Vọng cô thôn        *** 
 
17- Thuận Vũ 
        * Mẹ Việt-Nam, con hải ngoại 
 
18- Thuận Yến 
        * Dùng dằng xa Huế thương yêu    (Thơ Đỗ Quý Doãn) 
        * Khát vọng 
        * Giữa chiều thu Hànội            (Thơ Hoàng Gia Cương) 
 
19- Thúc-Đăng 
        * Dấu chân kỷ niệm       *** 
        * Khúc nhạc đồng quê      *** 
        * Ngày xưa anh nói      *** 
 
20- Thục Vũ 
        * Tình mùa chinh chiến 
 



21- Thủy Tiên 
        * Tình chỉ đẹp 
 
22- Thụy-Ngọc 
        * Hoan ca 
        * Hoang vu 
 
23- Thương Linh 
        * Vương Thúy Kiều    *** 
 
23- Thy-Linh (Trương Hoàng Xuân) 
        * Bạc trắng lửa hồng 
 

 
    Tr 
 
 
1- Trang Dũng Phương 
  * Biết phải làm sao 
 
2- Trầm Tử Thiêng         
        * Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng 
        * Đưa em vào hạ *** 
        * Hòa bình ơi ! Việt-Nam ơi ! 
        * Mộng sầu 
        * Mười năm yêu em              *** 
        * Rồi 20 năm sau                *** 
        * Trộm nhìn nhau                *** 
        * Yêu dấu chưa nguôi 
 
3- Trần An Thanh 
        * Tình yêu tuyệt vời 
 
4- Trần Cao Thăng 
        * Còn vương chút hương thừa 
 
5- Trần Duy Đức 
        * Đời mãi ở phương đông        ( Thơ Du Tử Lê ) 
        * Hương chiều xuân            ( Thơ Nguyễn Dũng Tiến ) 
        * Khi bắt đầu của những năm 30    ( Thơ Du tử Lê) 
        * Khi tưởng tới người vắng mặt        ( Thơ Du Tử Lê ) 
        * Khúc tháng chín                ( Thơ Du Tử Lê )     
        * Khúc tháng hai                ( Thơ Du Tử Lê ) 
        * Nhớ lại trong đêm nay            ( Thơ Du Tử Lê ) 
        * Ở chỗ nhân gian không thể hiểu    ( Thơ Du Tử Lê ) 
        * Tan theo ngày nắng vội            ( Thơ Du Tử Lê ) 
        * Trong tay thánh nữ có đời tôi        ( Thơ Du Tử Lê ) 
 
6- Trần Đại Mỹ 
  * Khúc tình ca xứ Huế         *** 



 
7- Trần Hoàn 
         * Đêm Hồ Gươm 
  * Khúc hát người Hà nội 
  * Lời người ra đi             *** 
         * Sơn nữ ca 
 
8- Trần Huy Khanh 
  * Suy tư                  *** 
  * Tôn vinh 
 
9- Trần Kính 
        * Đêm buồn ( tr1) 
        * Trời lại mưa anh lại nhớ thương    ( Thơ Hoàng Hải Thuỷ ) 
 
10- Trần Lãng Minh 
        * Anh gặp em 
        * Bài ca dao thú vị              (Thơ Nguyễn Đức Liêm) 
        * Cây 
        * Dù đời ta 
        * Đất nước tôi 
        * Đời tôi                      ( Thơ Nguyễn Chí Thiện) 
        * Em về                       ( Thơ Nguyễn Ban Sơ) 
        * Hồ trường                     ( Thơ Nguyễn Bá Trác) 
        * Khách tha phương             ( Thơ Nguyễn Văn Thắng) 
        * Mơ về quê hương 
        * Muộn màng                  ( Thơ Xuân Diệu) 
        * Sàigòn ơi ta sẽ về 
        * Tình xa xứ                  ( Thơ Vĩnh Liêm) 
        * Tự hào 
        * Thu tưởng 
        * Thuyền tình                  ( Thơ Vĩnh Liêm) 
        * Trời hải ngoại quê hương trong ta 
        * Võ Trường Toản Hội khúc 
 
11- Trần Lê Quỳnh 
        * Chân tình            *** 
 
12- Trần Long Ẩn 
        * Đêm thành phố đầy sao 
        * Lá thư ngày tết 
        * Mừng tuổi mẹ 
        * Xin làm người hát rong    *** 
 
12- Trần Mạnh Hòa 
        * Hãy chờ tôi trở lại 
        * Nếu có ai hỏi 
 
13- Trần Ngọc 
        * Hoàng hôn tím        *** 



 
14- Trần Nhật Bằng 
        * Một chiều thu 
 
14- Trần Nhật Thành 
        * Mẹ hiền Quan Thế Âm 
 
15- Trần Quang Lộc 
        * Có phải em mùa thu Hànội 
        * Em còn nhớ Huế không *** 
        * Mùa hè đi qua 
        * Về đây nghe em        ***        ( Thơ A-Khuê)  
 
16- Trần Quảng Nam 
* Bài hát tây hương        ( Thơ Trần Nghi Hoàng) 
* Bàn tay dĩ vãng        *** 
* Đôi chúng ta 
* Em về 
* Khi xưa em bỏ nhà đi 
* Mộng tình xưa 
* Mưa nắng ở California 
* Mười năm tình cũ    *** 
* Nỗi buồn cỏ sâu        *** 
* Người ở đôi bờ        ***        ( Thơ Từ Nguyên Trầm) 
* Ở lại            ***        ( Thơ Du Miên) 
* Ta chờ em            *** 
* Trời Âu châu 
* Ước mơ phai            ( Thơ Nguyễn Tất Nhiên) 
 
17- Trần Quốc Bảo 
 
    Tình ca Trần Quốc Bảo 
 
* Lời tình buồn trên hoang đảo 
* Đoản khúc cuối cho Sàigòn 
* Hát trên đường lưu vong 
* Douglah Kellum 
* Còn mảnh đất nào cho ta dung thân 
* Tình ca cho những người tử nạn 
* Hành khúc thanh nien hải ngoại VN 
* Cali bên bờ hiu quạnh 
* Bên kia bờ đại dưiơng 
* Từ Wash nhớ vế Saigòn 
* Đêm an hòa 
* Lời thống hối 
* Corinto I:13 
* Nguồn trông cậy muôn đời         *** 
 
 
18- Trần Tiến 
         * Chị tôi            *** 



  * Sắc màu            *** 
  * Tóc gió thôi bay 
  * Thành phố trẻ 
 
19- Trần Tú 
        * Giấc chiều 
        * Lạc vùng ăn năn 
 
20- Trần Thanh Tùng 
        * Thà làm hạt mưa bay        ( Thơ Lý Thiện Ngộ) 
 
21- Trần Thiện Thanh 
      *  Ai nói yêu em đêm nay 
•    Anh không chết đâu em      *** 
•    Anh về với em        *** 
•    Bà mẹ Trị Thiên *** 
•    Bắc đNu (tr1) *** 
•    Biển mặn            *** 
•    Chiều mưa anh về *** 
•    Chuyện một người đi *** 
•    Chuyện về anh        *** 
•    Dấu đạn thù trên tường vôi trắng *** 
•    Đám cưới đâù xuân      *** 
•    Định mệnh buồn *** 
•    Đôi ngả đôi ta *** 
•    Đừng hỏi tại sao *** 
•    Gặp nhau làm ngơ *** 
•    Hàn Mặc tử            *** 
•    Hoa nở về đêm         *** 
•    Hoa trinh nữ          *** 
•    Không bao giờ ngăn cách *** 
•    Lâu đài tình ái        *** 
•    Lời tình viết vội (tr 1) 
•    Mùa đông của anh        *** 
•    16 trăng tròn          *** 
•    Người ở lại Charlie     *** 
•    Người yêu tôi khóc      *** 
•    Phép nhiệm mầu        *** 
•    Rừng lá thấp            *** 
•    Tạ từ trong đêm  *** 
•    Tâm sự mộng cầm *** 
•    Tâm sự người lính trẻ    *** 
•    Tình có như không ( tr1) *** 
•    Tình đầu tình cuối 
•    Tình thư của lính 
•    Từ đó em buồn        *** 
•    Trên đỉnh mùa dông     *** 
•    Yêu 
•    Yêu người như thế đó *** 
 



22- Trần Thiện Thanh Toàn 
        * Trên đỉnh mùa đông 
 
 
23- Trần Trịnh 
        * Hai sắc hoa ti-gôn *** 
        * Lệ đá            *** 
        * Qua cơn mê        *** 
        * Thầm nghĩ  *** 
 
24- TrNn Văn Lý 
        * Mẹ ơi ! 
 
25- Trần Văn Nhơn 
        * Hà-nội 1949 
 
26- Trần Vũ 
        * Cao trào nhân bản 
 
27- Trần Xuân Kính 
        * Ngày em trở lại Sàigòn 
 
28- Triệu Vinh 
        * Như giấc mộng say        ( Thơ Ngô Thy Vân ) 
 
29- Trịnh Công Sơn 
*  Hiện có khoảng trăm bản nhạc của TCS . Nhưng vì Ban     tuyển lựa chưa đồng ý về việc phổ 
biến, nên chưa có ai nhận sắp xếp vào danh sách . 
 
30- Trịnh Hưng 
        * Lối về xóm nhỏ 
        * Lúa mùa duyên thắm 
        * Thu trên sông Seine        ( Thơ Châu Kiều Oanh) 
 
31- Trịnh Lâm Ngân 
        ( Không có bản nào ) 
 
32- Trịnh Nam Sơn 
        * Về đây em 
 
33- Trịnh Văn Ngân 
         
    Tuyển tập nhạc tiền chiến 
         
•    Người đưa thư đã đi qua 
•    Chiến sĩ của lòng em        *** 
•    Buồn thu 
•    Nghệ sĩ với xuân 
•    Chiều nhớ nhung 
•    Tiếng tơ vàng 
•    Trai anh dũng 



•    Đường tơ lưu luyến         *** 
•    Người đi muôn dăm 
•    Mơ tưởng 
•    Đô thành hoa lệ 
•    Một giấc mơ có thật 
•    Nụ cười xinh 
•    Ơn cha 
•    Chiều chiều lại nhớ 
•    Có xa cách mới biết mình thương nhớ 
 
34- Trọng Bằng 
  * Tình quê hương         *** 
 
35- Trọng Đài 
        * Chị tôi 
        * Hà-nội đêm trở gió 
 
36- Trọng Khương 
        * Bánh xe lãng tử            *** 
        * Nhớ rừng hoang 
        * Về miền Nam 
 
37- Trọng Nghiã 
  * Gởi em bé đảo Ánh sáng *** 
 
38- Trúc Giang 
        * Nhớ tình thương quê        *** 
 
39- Trúc Hồ 
        * Bên em đang có ta         *** 
 
40- Trúc Ly 
        * Ngày xưa thành phố             *** 
 
39- Trúc Phương 
        * 24 giờ phép  *** 
        * Ai cho tôi tình yêu         *** 
        * Bông cỏ may 
        * Buồn trong kỷ niệm *** 
        * Con đường mang tên em  *** 
        * Chiều cuối tuần 
        * Chuyện chúng mình *** 
        * Để trả lời một câu hỏi       *** 
        * Đêm trên vùng dất lạ         *** 
        * Đò chiều                  *** 
        * Mắt em buồn            *** 
        * Một người đi xa *** 
        * Mưa nửa đêm            *** 
        * Nửa đêm ngoài phố         *** 
        * Người xóm cũ  *** 
        * Tàu đêm năm cũ            *** 



        * Thói đời                *** 
        * Trên 4 vùng chiến thuật 
 
 
39- Trúc Sơn 
  * Sao anh không về        *** 
  * Tình lặng lẽ 
 
40 Trùng Dương 
        * Gò Công thương ca 
 
41-Trương Dân Nguyện 
        * Khúc hát dưới trăng        *** 
 
42- Trương Hoàng Xuân 
        * Kẻ đến sau            *** 
 
43- Trương Ngọc Ninh 
  *- Tháng Mười Hànội 
 
44- Trương Quý Bảo 
        * Hà nội mùa vắng những cơn mưa ( Thơ Bùi Thanh Tuấn) 
 
45- Trương Quý Hải 
        * Hà nội mùa vắng những cơn mưa 
        * Khỏanh khắc                *** 
 
46- Trương Xuân Mẫn 
        * Bài học đầu tiên 
 
47- Trường Hải 
        * Ai ? 
        * Cảm ơn thế giới tính người 
        * Ta đang hướng về Saigòn 
        * Chào Pinang (Tr 1) 
        * Em vẫn còn thương ( Tr 1) 
        * Hai cánh phượng buồn 
        * Kiếp sống đêm ( Tr 1) 
        * Mimosa 
        * Mưa trên đảo Air Raya 
        * Nhịp đàn vui                *** 
        * Nhớ chiều Huế đô 
        * Nhớ quê hương 
        * Những chiều không có em        *** 
        * Ta đang hướng về Saigon        *** 
        * Tình ca người đi biển 
        * Từ đây vắng em (tr 1) 
 
48- Trường Huy 
  * Tình xa khuất 



 
49- Trường Kỳ 
        * Kiếp phiêu bồng        *** 
        * Đêm đen ( Tr 1 ) 
        * Một ngày xa em        *** 
        * Mùa đông em đi         *** 
        * Như một giấc mơ        *** 
 
50- Trường Sa 
        * Chuyện người đan áo    *** 
        * Một lần xa bến 
        * Mùa thu trong mưa 
        * Rồi mai tôi đưa em 
        * Xin còn gọi tên nhau    *** 
 
51- Trường Vũ 
        * Có gì đâu 
 
 

 
      U 
 
1- Ưng Lang 
        * Mưa rơi         *** 

 
       V 
 
1- Văn-Cao 
        * Bến xuân            *** 
        * Chiến sĩ hải quân 
        * Không quân Việt Nam 
 
         
Tuyển tập Thiên Thai 
 
•    Đàn chim Việt *** 
•    Suối mơ 
•    Thiên thai    *** 
•    Trương Chi    *** 
•    Buồn tàn thu    *** 
•    Cung đàn xưa    *** 
•    Chiều buồn trên sông Bạch đằng 
•    Gò Đống đa 
•    Thăng long hành khúc ca 
•    Bắc sơn 
•    Sông Lô 
•    Làng tôi *** 
•    Ngày mùa *** 



•    Công nhân VN 
•    Chiến sĩ VN 
•    Tiến về Hà nội 
•    Mùa xuân đầu tiên *** 
2- Văn Chung 
        * Bóng ai qua thềm 
        * Đợi anh về 
        * Sóng vàng 
 
3- Văn Giảng  ( Thông Đạt) 
        * Đêm Mê linh 
        * Nam quan hận khúc 
        * Từ Đàm, quê hương tôi 
        * Thúc quân 
        *( Xem thêm Thông Đạt) 
 
4- Văn Ký 
  * Trời Hà nội xanh 
 
5- Văn Khôi 
        * Quanh lửa hồng (Tr 1) 
 
6- Văn Phụng 
      *  Ave Maria                *** 
•    Bóng người đi 
•    Bức họa đồng quê *** 
•    Các anh đi 
•    Cahaya Bulan Di Pulau Besar  *** 
•    Chán nản                *** 
•    Dịu dàng 
•    Đêm buồn 
•    Đến với em khi chiều xuống 
•    Giã từ đất Mã            *** 
•    Giã từ đêm mưa 
•    Ghé bến Saigòn            *** 
•    Hẹn nhau 
•    Hết đêm nay, mai sẽ hay 
•    Hòai vọng  
•    Hồn say ý nhạc *** 
•    Mộng hải hồ (tr1) 
•    Một lần cuối             *** 
•    Mưa                   *** 
•    Mưa trên phím ngà *** 
•    Nỗi lòng chinh phụ 
•    Nhắn người lạc lối 
•    Nhớ bến Đà giang 
•    Ô mê ly *** 
•    Suối tóc            *** 
•    Sương thu *** 
•    Ta vui ca vang        *** 
•    Tiếng dương cầm        *** 



•    Tiếng hát với cung đàn 
•    Tình 
•    Tình khúc một dòng song *** 
•    Tình thu 
•    Tôi đi giữa hoàng hôn    *** 
•    Trăng sáng vườn chè (tr1) 
•    Trăng sơn cước 
•    Trở về Huế            *** 
•    Vó câu muôn dặm       *** 
•    Vui bên ánh lửa 
•    Xuân họp mặt          *** 
•    Xuân Miền Nam        *** 
•    Yêu                 *** 
•    Yêu và mơ 
 
Tuyển tập Ô mê ly 
 
•    Ô mê ly        *** 
•    Chán nản 
•    Mộng hải hồ 
•    Chung thủy 
•    Bóng người đi 
•    Đến với em khi chiều xuống 
•    Hồn say ý nhạc *** 
•    Thương về quê mẹ 
•    Tình khúc một dòng sông  *** 
•    Đêm buồn 
•    Hoài vọng 
•    Giấc mộng viễn du 
•    Hẹn nhau 
•    Giã từ đất Mã 
•    Cung điệu tình yêu 
 
7- Văn Sơn Trường 
        * Hoa và em 
        * Trái mồng tơi màu tím 
        * Yêu anh em hỏi 
 
8- Văn Tiến 
        * Khoảnh khắc Hà             *** 
        * Nhớ Hànội             *** 
 
9- Văn Thanh 
        * Tiếng hờn trong gió 
 
10- Văn Thành Nho 
  * Tình người Hà nội        *** 
 
11- Văn Thuỷ 
        * Dứt đường tơ 



 
12- Văn Trí 
        * Hoài thu                *** 
 
13- Vân Tùng 
        * Ngày sau sẽ ra sao        *** 
 
 
13- Vân Thanh 
        * Rước đèn trung thu 
 
14- Việt Anh 
        * Dòng sông lơ đãng 
        * Không còn mùa thu 
        * Nơi mùa thu bắt đầu 
 
15- Việt Dzũng 
        * Hãy cho tôi Tự do 
        * Ba năm qua rồi 
        * Một chút quà cho quê hương    *** 
        * Những đứa con của mẹ        *? 
 
16- Việt Lang 
        * Tình quê hương ( Tr 1). 
        * (Xem Đinh Việt Lang) 
 
17- Vinh Sơn 
  * Những tia muôn màu 
  * Tam biệt 
 
18- Vinh-Sử & Ngân-Giang 
         * Còn nhớ không em        *** 
  * Kỉ niệm thời con gái        *** 

* Làm dâu xứ lạ *** 
  * Nối lại tình xưa 
         * Tâm sự nàng Buram 
 
19- Vĩnh Cát 
  * Ngôi sao Hà nội 
 
20- Vĩnh Phúc 
        * Rồi ngày sẽ trôi qua 
 
21- Vĩnh Thuận 
        * Dễ thương 
        * Nỗi lòng hải âu ( Tr 1) 
        * Nhớ mình anh thôi 
 
22- Võ Đông Điền 
        * Tiếng hót chim đa đa        *** 



 
23- Võ Đức Hảo 
        * Có những người anh (Tr 1) 
 
23- Võ Đức Thu 
        * Tống biệt 
        * Quyết tiến 
  
 
24- Võ Tá Hân 
        * Quan thế âm Bồ tát đưa tôi qua sông 
        * Nguyện cầu 
        * Nhớ mùa Phật đản 
        * Theo dấu tôn sư 
     
25- Vũ Chương 
        * Chuyện một đêm *** 
 
26- Vũ Đình Lục 
        * Tình thiên thu 
 
27- Vũ Đình Trường 
        * Chiều chở em đi học        *** 
        * Qua cầu chữ Y Sàigòn            ( Thơ Luân Hoán) 
 
28- Vũ Đình Trường & Hoàøng Định Nam 
        * Câu lâu ngày về 
 
29- Vũ Đức Nghiêm 
         * Bao giờ em trở lại 
  * Cho anh nửa bước đường trần        ( Thơ Hoàng Xuyên Anh) 
  * Dòng sông thơ ấu                ( Thơ Vương Đức Lệ) 
  * Khi tôi quì nơi chân Chúa    *** 
  * Một mình đi dưới mưa mau         ( Thơ Ngọc Dung) 
          * Muôn trùng xa em về        *** 
  * Người tôi yêu dấu 
         * Như mây bay về 
        * Tình Mimosa 
        * Tình muộn 
        * Tư do yệu dấu 
        * Thấp thóang như giấc mơ 
 
    Tuyển tập Tình ca 
         
•    Gọi người yêu dấu 
•    Thấp thóang như giấc mơ 
•    Dâng tình 
•    Dù mai sẽ xa người            ( Thơ Băng Tâm) 
•    Tâm khúc đêm sao 
•    Vùng trời kỷ niệm 
•    Tình khúc ru em            ( Thơ Băng Tâm) 



•    Đóa hồng cho vợ hiền 
•    Tâm tư chiều *** 
•    Hương chiều vưong tóc bay 
•    Đồi xưa mây bay 
 
Tuyển tập Ngục tù ca 
 
•    Từ ngục tù xông lên 
•    Bi khúc cho quê hương 
•    Như mây bay về 
•    Xin trao niềm nhớ thương 
•    Muôn trùng xa em về 
•    Hát tứ chín tầng địa ngục 
•    Chỉ còn khổ đau là trường tồn 
•    Mưa buồn                ( Thơ Hà Thượng Nhân) 
•    Anh ở đây                ( Nhạc Thục Vũ) 
•    Đêm nghe chim bắt cô trói cột 
•    Xin làm cỏ biếc vương chân em đi    ( Thơ Hà Thượng Nhân) 
•    Mưa đêm 
•     
    Tuyển tập : Đóa hồng cho người yêu dấu 
 
•    Bâng khuâng nhớ tình xưa        *** 
•    Chỉ còn khổ đau là trường tồn 
•    Chỉ còn mình ta trên đồi 
•    Chiều trên đồi lưu đày 
•    Chiều dâng lấp lánh ngàn sao 
•    Dạ khúc                    ( với Thiên Quang) 
•    Dâng tình                *** 
•    Đêm tù nghe Thái Thanh 
•    Đóa hồng cho người yêu dấu    *** 
•    Em có hay chăng 
•    Em có nghe giai điệu mùa xuân 
•    Em từ phương trời nào 
•    Gọi người yêu dấu            *** 
•    Gọi người trong nườc mắt 
•    Giả sử mai ta về            ( Thơ Nguyễn Xuân Thiệp) 
•    Hình như mỗi ngày            ( Thơ Sương Mai) 
•    Hôn tóc chiêm bao            ( Thơ Huệ Thu) 
•    Hương lan vườn xưa 
•    Hãy hát lời dịu dàng 
•    Khuc ca dịu dàng 
•    Ly Cơ hình dáng xưa 
•    Mây mùa thu đã sang 
•    Mê cung tình yêu            *** 
•    Mimosa 
•    Muôn trùng xa em về 
•    Mưa buồn Long Giao                ( Thơ Hà Thượng Nhân) 
•    Mùa xuân thung lũng hoa vàng 
•    Như nắng thu tàn 
•    Ngàn năm nhớ giấc mơ mòng         ( Thơ Khuyết danh) 



•    Như một thoáng phù du 
•    Nỗi buồn nguy nga                ( Thơ Hải Phương) 
•    Phút trao yêu                *** 
•    Sao đêm lung linh 
•    Ta đợi em từ 20 năm 
•    Tâm khúc đêm sao            *** 
•    Thoảng chút hương xưa            ( Thơ Sương Mai) 
•    Thôi đành chia phôi 
•    Thương nhớ mẹ hiền                ( với Vũ Trung Hiền) 
•    Tình khúc ru em                ( Thơ Băng Tâm) 
•    Tâm tư chiều                *** 
•    Tình ca cho Đà lạt 
•    Tống biệt hành                    ( Thơ Vi Khuê) 
•    Trao người tình bạc lòng 
•    Trên đồi cao 
•    Từ em vương miện lên ngôi            ( Thơ Cung Diễm) 
•    Vết thương yêu dấu 
•    Xin làm cỏ biếc vương chân em đi        ( Thơ Hà Thượng Nhân) 
•    Xuân vô lượng                    ( Thơ Cao Tiêu) 
•    Vùng trời kỷ niệm            *** 
•     
 
 
27- Vũ Đức Sao Biển 
        * Chiều mơ 
        * Hát trên đồi Tăng Nhơn Phú 
        * Thu hát cho người        *** 
 
28- Vũ Hoàng 
         * Bụi phấn 
  * Phượng hồng 
 
29- Vũ Hưũ Toàn 
        * Bông hồng trắng 
 
30- Vũ Lai & Anh Sơn 
        * Điệu ru nước mắt      *** 
 
31- Vũ Minh 
        * Cô hàng nước           *** 
 
32- Vũ Ngọc Giao 
        * Chỉ còn là kỷ niệm *** 
 
33- Vũ Quang Trung 
  * Chiều Hà nội 
 
34- Vũ Tuấn Bảo 
        * Mùa nắng Hạ 
 
35- Vũ Thái Hòa 



         * Điệu buồn đêm Thánh 
  * Lời gọi đêm đông 
  * Xin em một nụ cười ( Thơ Vĩnh Liêm) 
 
36- Vũ Thanh 
         * Bài ca Hà nôị 
  * Hà-nội mùa thu 
 
37- Vũ Thanh Tuyết 
        * Kinh cầu họ Vũ 
 
38- Vũ Thành 
        * Giấc mơ hồi hương *** 
        * Gửi áng mây hàng *** 
        * Nhặt cánh sao rơi 
        * Tình xuân            *** 
 
39- Vũ Thành An 
        * Bài không tên số một 
        * Bài không tên số 2 
        * Bài không tên số 3 
        * Bài không tên số 4 
        * Bài không tên số 5 
        * Bài không tên số 6  
        * Bài không tên số 7 
        * Bài không tên số 8 
        * Bài không tên số 9 
        * Bài không tên cuối cùng 
        * Cuối dòng sông khô ( Tr 1) *** 
        * Cũng chỉ là người 
        * Đêm say 
        * Đừng yêu tôi              *** 
        * Em dến thăm anh đêm 30    *** 
        * Như con quay cuồng 
        * Như lá nhớ rừng 
        * Sầu khúc *** 
        * Tình khúc thứ nhất        *** 
        * Thương người như thể thương thân 
        * Trong tay nhau 
•         
         
40- Vũ Thị Linh 
        * Paris đèn vàng ( Thơ Vĩnh Liêm) 
        * Thánh vịnh 1 
        * Thánh vịnh 8 
        * Thánh vịnh 25 
        * Thánh vịnh 34 
        * Thánh vịnh 63 
        * Thánh vịnh 91 
        * Thánh vịnh 104 
        * Thánh vịnh 118 



        * Thánh vịnh 118B 
        * Thánh vịnh 125 
        * Trăng Trung thu 
        * Trời bao giờ 
        * Trốn trại tù cộng sản 
 
 
41- Vũ Thiết  
  * Chiều Tây Hồ         *** 
  * Hồ Tây chiều thu     *** 
 
42- Vũ Trọng Tường 
  * Phố em             *** 
 
43- Vy Nhật Tảo 
         * Chuyến đò quê hương    *** 
  * Yêu nhau, ghét nhau    *** 
  
 
 

          X 
 
1- Xuân Điềm 
        * Tình Đại dương        *** 
 
2- Xuân Khải 
 
     Dân ca Bắc bộ 
 
* Ba mươi sáu thứ chim 
* Bà rằng bà rí 
* Bây giờ chia rẽ đôi nơi 
* Bèo dạt mây trôi 
* Buổi sáng trong buôn 
* Cái nhà là nhà chữ nhân 
* Chúc Tết 
* Còn duyên 
* Cô gái đẹp 
* Cổ kiêu ba ngấn 
* Dệt gấm 
* Dừng chân 
* Đèn cù 
* Đố hoa 
* Giưã tối hôm rằm 
* Hái hoa 
* Hát ru Bắc bộ 
* Hát ru Hà nam 
* Hát ru Vĩnh phú 
* Hát ru con 
* Hát trống quân 



* Hoa thơm bướm dạo 
* Inh lả lơi 
* Lên chùa 
* Lệnh ngự  (Cây trúc xinh) 
* Lý cây đa 
* Lý giao duyên 
* Lý con chuột 
* Lý con sáo 
* Mời trầu 
* Mưa rơi 
* Mười nhớ 
* Năm liệu bảy lo 
* Ngồi tựa song đào 
* Người đi đâu 
* Người ngoan 
* Người ơi người ở đừng về 
* Nhớ 
* Qua cầu gió bay 
* Soi bóng bên hồ 
* Rủ nhau đi cấy 
* Tát nước đêm trăng 
* Thân lươn bao quản lấm đầu 
* Thoả nỗi nhớ mong 
* Trèo lên quán dốc 
* Trèo lên trái núi Thiên thai 
* Trống cơm. 
* Vào chùa 
* Xe chỉ luồn kim 
* Xin đừng quên nhau 
 
Dân ca Trung bộ 
 
* Đi cắt lúa 
* Đi cấy 
* Em chưa có nơi nào 
* Giã bạn 
* Hát đối trên sông Mã 
* Hò Ba lý 
* Hò giã gạo 
* Hò hụi 
* Hơ mang Kgia 
* Lý hành vân 
* Lý hoài nam 
* Lý mười thưong 
* Lý ngựa ô Huế 
* Lý ta lý  
* Lý thiên thai 
* Lý thương nhau 
* Lý tiểu khúc 
* Lý tình tang 



* Ru con 
* Ru em 
 
    Dân ca Nam bộ 
  
* Bắc kim thang 
* Con chim manh manh 
* Điệu lót 
* Điệu lý qua cầu 
* Hát chèo thuyền 
* Hò đua thuyền 
* Kiên giang mình đẹp lắm 
* Lý Cái mơn 
* Lý cây bông 
* Lý cây khế 
* Lý cây xanh 
* Lý chiều chiều 
* Lý chim khuyên 
* Lý con cá 
* Lý con sáo 
* Lý con sáo sang sông 
* Lý diã bánh bò 
* Lý ngựa ô 
* Lý quạ kêu 
* Lý Sàigòn 
* Lý thương nhau 
* Lý vọng phu 
* Ru con Nam bộ 
* Tuy cực mà vui 
* Vọng Kim lang 
 
2- Xuân-Lôi 
         
        * Ánh sáng miền Nam 
        * Bài hát của người tự do 
        * Chiều bâng khuâng 
        * Đêm liên hoan 
        * Điệp khúc tương phùng 
        * Đường nắng 
        * Gió hiền 
        * Hương giang mong nhớ 
        * Miền quê êm ấm 
        * Nắng trên đồi 
        * Nhạt nắng  *** 
        * Nhớ quê hương 
        * Tầm dương oán khúc 
        * Tiếng đàn 
        * Tiếng hát quê hương 
        * Tiếng hát sông Hương 
        * Tình non nước 
        * Thời gian qua 



        * Thương về quê hương 
        * Về bến 
        * Về làng cũ 
        * Vui ca ra đi 
        * Vui say đời 
        * Xuân hòa bình 
        * Xuân tưng bừng 
3- Xuân Phước 
  * Tâm khúc đêm sao 
 
4- Xuân Tiên 
        * Chờ anh em nhé 
        * Duyên tình 
        * Hận Đồ bàn        *** 
        * Khúc hát ân tình 
        * Mong chờ 
        * Nhắn mây 
        * Về dưới mái nhà        *** 
        * Xa quê hương 
 
5- Xuân Vinh 
        * Cuộc tình đã mất 
 
 

       Y 
 
1- Y-Vân 
        * Ai nói yêu em đêm nay 
        * Ảo ảnh *** 
        * Chiều mưa công viên 
        * Đại lộ hoàng hôn    *** 
        * Đêm đen            *** 
        * Đêm đô thị        *** 
        * Đôi tám 
        * Đồi thông            *** 
        * Đừng lừa dối nhau      *** 
        * 20-40 
        * Khi em nhìn anh 
        * Lính mà em 
        * Lòng mẹ            *** 
        * Lý con sáo 
        * Lý quạ kêu 
        * Một ngày không có em 
        * Ngày em đến (tr1) 
        * Ngày em về thăm quê tôi 
        * Ngăn cách                *** 
         * Người em sầu mộng  *** 
        * Người yêu lý tưởng        *** 
        * Những bước chân âm thầm    *** 
        * Phận má hồng 



        * Saigon                *** 
        * 60 năm cuộc dời            *** 
        * Tát nước đầu đình        *** 
        * Tím về 
        * Tình lính                *** 
        * Tình yêu thủy thủ        *** 
        * Tôi sẽ đưa em về            *** 
        * Tôi trở về thành phố        *** 
        * Thiên thần mũ đỏ (tr 1) 
        * Thôi 
        * Thương anh 
        * Vì yêu anh là lính 
        * Xa lộ không đèn 
        * Xa vắng                *** 
 
 2- Y-Vũ 
        * Chuyện loài hoa dang dở    *** 
        * Kim 
        * Năm 2000  *** 
        * Ngày cưới em            *** 
        * Những ngày nghỉ phép (tr 1) 
        * Tôi đưa em sang sông        *** 
        * Thủy thủ và biển cả        *** 
 
3- Yên-Sơn 
        * Hãy đứng dậy ! Người Việt Nam kiêu hùng ( Thơ Vĩnh Liêm) 
 
                                          HẾT 
 
 
Trên đây là toàn thể những bản nhạc hiện lưu trữ trong  
Kho nhạc Nguyễn Túc. Ngoài ra, trong Kho hiện có  
4 Tuyển tập dưới đây . Mỗi thư xin yêu cầu tối đa 1 tập . 
 
Tuyển tập (Nhiều Tác giả ) Xin ghi rõ : 
 
    Tòan tập  Những Tình khúc một thời vang bóng.  Vol 1 
 
        * Buồn tàn thu                   Văn Cao 
        * Cát bụi                       TCS 
        * Cơn mưa phùn                  Đức Huy 
        * Dù tình yêu đã mất              Hoàng Nhạc Đô 
        * Đón xuân này nhớ xuân xưa          Châu kỳ 
        * Em đến thăm anh một chiều mưa     Tô Vũ 
        * Giọt mưa thu                Đặng thế Phong 
        * Không                    Nguyễn Ánh 9 
        * Lạnh lùng                    Đinh Việt Lang 
        * Lá thư                    Đoàn ChuNn 
        * Mùa thu cho em                Ngô Thụy Miên 
        * Nếu xa nhau                Đức Huy 
        * Saigòn                    Y Vân 



        *Xuân và tuổi trẻ                 La Hối 
         
    Toàn tập  Nhũng Tình khúc một thòi vang bóng.   Vol 2 
         
        * Ai đưa em về                Nguyễn Ánh 9 
        * Bay đi cánh chim biển            Đức Huy 
        * Biệt ly                     Doãn Mẫn 
        * Chiều                    Dương Thiệu Tước 
        * Em tôi                    Lê Trạch Lưu 
        * Gái xuân                    Từ Vũ 
        * Giáng Ngọc                Ngô Thụy Miên 
        * Màu mắt nhung                Đức Huy 
        * Như cánh vạc bay             TCS 
        * Tà áo xanh                Đoàn ChuNn 
        * Trăng mờ bên suối            Lê Mộng Nguyên 
        * Tuổi xa người                Từ Công Phụng 
        * Yêu người yêu đời             Lê Hưu Hà 
        * Yêu                        Văn Phụng 
 
   Toàn tập  Những Tình khúc một thời vang bóng.   Vol 3 
         
        * Bài tình ca cho em            Ngô Thụy Miên 
        * Buồn ơi chào mi                Nguyễn Ánh 9 
        * Cô láng giềng                Hoàng Quý 
        * Đêm đông                    Nguyễn Văn Thương 
        * Đêm tàn bến ngự                Dương Thiệu Tước 
        * Gửi gió cho mây ngàn bay        Đoàn ChuNn 
        * Mơ hoa                    Hoàng Giác 
        * Mưa rơi                    Ưng Lang 
        * Một cõi đi về                TCS 
        * Người tình trăm năm            Đức Huy 
        * Niệm khúc cuối                Ngô Thuỵ Miên 
        * Ông lái đò                    Hiếu nghĩa 
        * Xin một ngày mai có nhau        Đức Huy 
        * Xuân đã về                Minh Kỳ 
 

    Toàn tập  Những Tình khúc một thời vang bóng .  Vol 4 
 
        * Ảo ảnh                    Y Vân 
        * Bản tình cuối                Ngô Thụy Miên 
        * Cô đơn                    Nguyễn Ánh 9 
        * Đừng xa em đêm nay            Đức Huy 
        * Lòng mẹ                    Y Vân 
        * Mông chiều xuân            Ngọc Bích 
        * Mùa thu không trở lại            Phạm Trọng Cầu 
        * Mùa xuân trong đôi mắt em         Đức Huy 
        * Nửa hồn thương đau            Phạm Đình Chương 
        *Thương một người            TCS 
        * Tình có như không            Trần Thiện Thanh 
        * Tình khúc buồn                Ngô Thụy Miên 
        * Tình lỡ                    Thanh Bình 



        * Tình Nghệ sĩ                Dờan ChuNn 
 

 
       Hết 


