
PHÂN ƯU - NHẠC SĨ VŨ ĐỨC NGHIÊM (1930-2017) 

 

Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sinh ngày 30-6-1930 tại làng Hoành Nha, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam 
Định. Ông qua đời ngày 24-7-2017 tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.  

Là con thứ nhì của hai cụ Vũ Đức Thọ, ông có khiếu âm nhạc từ thuở nhỏ, và tuy không học 
nhạc bao giờ, ông bắt đầu sáng tác ca khúc vào năm 17 tuổi.  

Năm 1951, sau khi đậu Tú Tài I và đang học lớp đệ I C, trường Chu Văn An, Hà nội,  ông được 
động viên, vào Khóa 1 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định.  
Sau khi ra trường, ông là Đại đội trưởng đại đội 4, tiểu đoàn khinh quân 711, cùng đơn vị chiến 
đấu và đóng quân ở các vùng Kiến An, Nam Định, Ninh Bình. 
Sau khi đơn vị di chuyển vào Nam, ông phục vụ tại tiểu khu Phú Quốc, rồi trung đoàn 7, sư 
đoàn 3 dã chiến tại Sông Mao.Năm 1957, Trường Sinh Ngữ Quân Đội được thành lập và ông là 
một trong những giảng viên Anh Ngữ đầu tiên tại trường này. 
Năm 1958, cùng với người em ruột là Trung úy Vũ Đức Chỉnh, Trung úy Vũ Đức Nghiêm sang 
Hoa Kỳ, phục vụ tại trung tâm huấn luyện Fort Benning, tiểu bang Georgia. Nhiệm vụ của ông 
là nghiên cứu trước các tài liệu, và phụ giúp huấn luyện viên Hoa Kỳ khi giảng bài cho các sĩ 
quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa. 
Sau khi từ Hoa Kỳ về nước, ông tiếp tục công việc giảng dạy tại Trường Sinh Ngữ Quân Đội. 
Đầu thập niên 60, ông phục vụ tại Sư Đoàn 22 Bộ Binh, rồi Tòa Đại Biểu Chính Phủ tại Ban 
Mê Thuột.  
Giữa năm 1966, Đại úy Vũ Đức Nghiêm được giao chức vụ Tỉnh Đoàn Trưởng Xây Dựng 
Nông Thôn, tỉnh Tuyên Đức, và sau đó giữ nhiệm vụ Trưởng phòng hành quân, tiểu khu Tuyên 
Đức. 
Năm 1969, thiếu tá Vũ Đức Nghiêm là Phụ tá Quân Trấn, thị xã Đà Lạt.  
Trong thời gian phục vụ quân ngũ, ông tiếp tục học, và tốt nghiệp Cử nhân văn khoa, Viện Đại 
Học Đà Lạt. 



Cấp bậc cuối cùng của ông là Trung Tá, Huấn Luyện Viên Tiếp Vận, Trường Chỉ Huy & Tham 
Mưu Đà Lạt-Long Bình.  

Sau 1975, ông trải qua hơn 13 năm trong những trại tù khổ sai của Cộng Sản từ Nam ra Bắc. 

Cuối năm 1990, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm và gia đình sang Hoa Kỳ theo diện H.O., và cư ngụ tại 
San Jose, California. 

Với hằng trăm ca khúc viết suốt hành trình theo Chúa, Vũ Đức Nghiêm đã trở thành một trong 
những nhạc sĩ Cơ Đốc được biết đến nhiều nhất qua những ca khúc như: Khi tôi quỳ nơi chân 
Chúa, Tôi ước mơ là viên than hồng, Vững bước đi trên khổ đau…  

Bài tình ca Gọi Người Yêu Dấu trước 1975 là một trong những nhạc phẩm được phổ biến rộng 
rãi và thính giả yêu mến. Ngoài 2 tập nhạc xuất bản ở Việt Nam Tình Khúc Cho Ly Cơ (1971) 
và Nhạc Tình Vũ Đức Nghiêm (1974), Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã thực hiện tập nhạc "Đóa 
Hồng Cho Người Yêu Dấu" (1998), 4 CD: Dâng Tình, Đóa Hồng Cho Người Yêu Dấu, Mùa 
Xuân Thung Lũng Hoa Vàng và Dòng Sông Đứng Lại (cộng tác với nhạc sĩ Phạm Anh Dũng) 
và các CD Tôn Vinh Ca sau khi Ông định cư ở Hoa Kỳ. Năm 2002, Ông được bà Elaine 
Alquist, dân biểu tỉnh Santa Clara, tiểu bang California, tuyên dương và trao giải thưởng đặc 
biệt. Giải này dành cho những nghệ sĩ cao niên đã phục vụ nghệ thuật trên 50 năm, đã tạo thành 
tích ở Việt Nam và tiếp tục sau khi định cư ở Hoa Kỳ.  

Dòng nhạc Vũ Đức Nghiêm có thể được chia làm bốn thể loại, tương ứng với bốn giai đoạn 
khác nhau: 

1. Quân hành ca: Viết lúc còn trẻ, thời kỳ sống trong quân đội. 
2. Tình ca: Viết ở lứa tuổi trưởng thành. 
3. Ngục tù ca: Viết trong thời gian 13 năm ở các trại tù tập trung của Cộng Sản. 
4. Tôn vinh ca: Viết từ giai đoạn sau đó cho đến ngày qua đời. 

 



 

 

 



Kính thưa Bố (Vũ Trung Hiền), 

Con nghe Mẹ nói Bác Nghiêm mới qua đời và Bố rất buồn. 
Con biết Bố rất thương Bác Nghiêm. Con xin chia nỗi buồn nầy với Bố. 
 
Con, th VŨ THỦY HIỀN 
 

 
 

Chi  Nghiêm và các cháu thân mến, 
Hôm kia  anh Anh gửi thư và có kèm theo hình ảnh của anh Nghiêm lúc anh Nghiêm đang cố 
gắng trả lời anh Anh, em đã thấy lúc ấy anh Nghiêm mệt mỏi quá rồi, nên tối qua lúc 10 g15 
cháu Duyên Thơ gọi điện thoại báo tin, em biết ngay anh Nghiêm đã mất. Dù đã biết trước cả 
tháng anh Nghiêm sẽ ra đi, nhưng em vẫn bồi hồi, nuối tiếc vì  không được gần anh Nghiêm 
những ngáy chót ...Em biết chị và các cháu rất thương nhớ anh, nhưng Chúa đã định cho mỗi 
người chúng ta số ngày của chúng ta rồi. Trong gia đình mình anh Nghiêm sống thọ nhất đấy. 
Ông bà nội qua đời khi chưa được 80. 
Em chỉ biết gửi đến chị và các cháu lòng yêu thương và sự thông cảm trong sự mất mát lớn lao 
này....  
Xin Chúa yên ủi và dạy dỗ mỗi người chúng ta trong sự ra đi của anh Nghiêm. 
Thân mến, 
Em VŨ NGỌC CHÂU 
 

 
 
 
Thủy xin thành thật chia buồn cùng anh và gia đình cố NS Vũ Đức 
Nghiêm. Cầu nguyện cho NS an bình ở cõi vĩnh hằng 
Trịnh Thanh Thủy 

  

Hiền ơi, 

Nhờ bạn thay lời chia sẻ lòng thương tiếc của ca-sĩ-nhà-thờ Chung Tử Bửu, chuyên hát nhạc Vũ 
Đức Nghiêm. 

Cầu xin Đức Thánh Linh an ủi lòng của Chị Nghiêm, các con, cháu, và toàn thể tang gia. 
Xin mọi người tha lỗi vì ở xa không về dự tang lễ được. 

Thân mến, 
Chung Tử Bửu 
 

 



Kính cô VŨ BẠCH CÚC, 
Em là Phương Lan,  (Phó Nội Vụ của hội Gia Long) Được tin chị Minh Chính cho biết anh của cô, Nhạc Sĩ Vũ 
Đức Nghiêm đã qua đời sáng nay.  
Em xin chia buồn với Cô và gia đình trong sự mất mát lớn lao nầy. 
Em không được dịp gặp Bác, nhưng nghe tiếng, và thấy somehow gần hơn vì Bác là anh của Cô 
Em xin cầu chúc cho linh hồn Bác được sớm thành thơi cõi Thiên Đàng.   
Cô ráng giữ gìn sức khỏe nhe Cô. 
 
Thương Kính, 
PHƯƠNG LAN 
 

 
 
Bạn Hiền mến,  
Vừa nhận được tin anh Vũ Đức Nghiêm đã ra đi sáng nay do một người bạn trong nhóm văn 
chương của bà xã cho biết. Bà ấy khóc quá vì đối với  anh Nghiêm, bà ấy coi như anh ruột.  
Xin cho vợ chồng Hà Mạnh Sơn gửi lời chia buồn đến Chị Nghiêm, bạn Hiền cùng gia quyến . 
Xin cầu nguyện cho hương hồn anh Nghiêm sớm về nước Chúa. 
   Tháng 9 này tôi có buổi họp khóa tại San Jose', Nếu có thể được Hiền cho chúng tôi địa chỉ 
của Chị Nghiêm, chúng tôi sẽ đến thăm chị. Cám ơn bạn rất nhiều. 
 
Hà Mạnh Sơn 
 

 
 

K/gửi :Cụ Bà Vũ Đức Nghiêm cùng người thân trong gia đình . 
 
Vừa hay tin Bác VŨ ĐỨC NGHIÊM về NƯỚC CHÚA tôi thật sự rất xúc động vì như đã xa 
cách hẳn một người cha ở phương xa . 
Tôi không bao giờ quên Bác Nghiêm luôn email và thỉnh thoảng gọi điện về  thăm gia đình Ba 
má ( ông Bà Pham Tập ) và tôi  tại Tuy hòa từ đầu năm 2014 đến  2016 và luôn chuyển cho 
những thông tin ,hình ảnh rất thân thương và  nồng ấm  về Bác Vũ cùng  gia đình bên Hoa Kỳ . 
Tôi rất cảm kích qua email của Bác Vũ đã báo tin về Bác là một trong những nhạc sĩ có BÀI 
CA ĐỂ ĐỜI trong làng ÂM NHAC VIỆT NAM nên tôi luôn cảm nhận sự  VINH DỰ có người 
Bác như thế . 
Tôi cũng đã  quá VUI và XÚC ĐỘNG vì Bác VŨ luôn nhớ đến  Ba Má tôi Ông /Bà Phạm Tập  
ở Tuy Hòa  qua những năm tháng khi Bác Vũ còn trong  tù . 
Vợ chồng tôi ( Võ Dũng & Phạm Hồng Phúc ) cùng những người thân  của  gia đình  Ông Bà 
Phạm Tập / Tuy hòa THÀNH KÍNH PHÂN ƯU  Cụ Bà VŨ và gia đình , đồng thời chúng ta 
cùng đồng thanh TẠ ƠN CHÚA VÔ CÙNG  vì Bác Vũ đã được  Chúa chọn như theo  Khải 
Huyền  14:13 : PHƯỚC THAY CHO NHỮNG NGƯỜI CHẾT LÀ NGƯỜI CHẾT TRONG 
CHÚA . 



Tôi cũng xin cùng tôn vinh Chúa qua  bài hát về Chúa hay nhất để đời của Nhạc sĩ  Vũ Đức 
Nghiêm  qua ca sĩ nổi tiếng ( Cơ Đốc ) VŨ KHANH 
https://www.youtube.com/watch?v=N5PmnOl727s&sns=em 
 
XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 
VÕ DŨNG 
Tuy hòa - Việt Nam 

 
 
Thân gởi Anh Vũ trung Hiền 
và đại gia đình Nhạc sĩ Vũ đức Nghiêm, 
 
Vừa nhận được tin Nhạc sĩ Vũ đức Nghiêm đã mệnh chung 
Gia đình Long xin thành thật chia buồn cùng đại gia đình họ Vũ 
nhất là qua sự quen biết với Anh Vũ trung Hiền. 
 
Long cứ nghĩ Anh Vũ đức Nghiêm còn trẻ, vì thấy hình Anh Hiền 
còn trẻ quá... không ngờ tuổi Anh Nghiêm đã trên tám mươi... 
Cầu nguyện hương linh Anh Nghiêm sớm siêu thoát. 
 
Cũng xin lỗi Anh Hiền vì trước đây Long hứa sẽ làm video 
bài nhạc " thời gian còn lại" của Anh gởi. 
Long vẫn còn giữ email của Anh bên dưới đây 
 
Nhưng vì bài nhạc rất tình nghĩa đáng trân trọng nhưng quá buồn 
đã mấy lần tìm hình ảnh...nhưng ...lại ngưng vì tuổi Long cũng đã cao 
hoàn cảnh cũng có nhiều điểm tương tự...nên chỉ thấy lòng trùng xuống 
rồi không làm được 
 
Nay thì Anh Nghiêm đã qua đời - rất tiếc không làm kịp để Anh ấy xem qua. 
Nhưng chắc sau nầy Long cũng sẽ làm gởi bạn bè cùng thưởng thức 
Long lần nữa xin lỗi chuyện nầy 
 
Cầu mong gia đình không quá lo buồn và sớm trở lại sinh hoạt bình thường 
Thành kính phân ưu 
 
Long Hương 26-7-2017 
 

 
 
HAY TIN NHẠC SĨ VŨ ĐỨC NGHIÊM, CỰU HỌC SINH BƯỞI-CVA ĐÃ TỪ TRẦN NGÀY 24/7/2017 
TẠI SAN JOSE, CA 
XIN CHIA BUỒN CÙNG CHỊ VŨ ĐỨC NGHIÊM VÀ TANG QUYẾN. 



CẦU CHÚC HƯƠNG HÒN ANH VŨ ĐỨC NGHIÊM SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA 
LÊ DUY SAN 
 

 
 
Được tin nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm là bào huynh của bạn Vũ Trung Hiền đã qua đời ngày 24 tháng 7, 2017 tại 
San Jose, California. 
Xin chia buồn cùng bà Vũ Đức Nghiêm, bạn Vũ Trung Hiền và tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sớm về nước chúa. 
Nguyễn Đình Phương 
Toronto, Canada 
 

 
 

Thưa các anh chị 

Em xin thay mặt Má, Kim Hương và các em bên Úc và Mỹ, gửi lời chia buồn đến các anh chị. Em rất xúc động 
và buồn khi chị Bạch Cúc cho biết anh Nghiêm đã ra đi. Mặc dầu biết anh bịnh nặng đến giai đoạn bốn nhưng 
khi có tin em vẫn hết sức bàng hoàng và nuối tiếc. 

Trong vòng các anh chị, có lẽ em được gặp anh Nghiêm tương đối nhiều nhất, ngay từ thời còn bé ở Thanh 
Hóa. Em nhớ anh hay đến thăm cô Năng. Có một câu chuyện em nhớ rõ nhất là được anh dậy bài tiếng Tây đầu 
tiên (lúc đó chừng 4-5 tuổi chi đó): “Le rotin là cái roi!”. Tự sự là em thấy người ta đốt đuốc đâu đó bèn dại dột 
bắt chước làm theo: châm lửa đốt gần tiêu cái chái nhà phía sau của ông bà ngoại. Anh Nghiêm quất cho mấy 
roi, còn dậy thêm tiếng Tây nữa. 

Em cũng nhớ anh hay về thăm nhà em sau khi vào đi quân đội. Nhiều lúc anh về mang súng ống về theo, rồi gác 
lên tường. Em mắt sáng lên, thèm thuồng. Có lúc anh hứng lên chỉ cho em cách hành quân ra sao. Nói sao cho 
hết các kỷ niệm về anh. 

Năm ngoái khi em qua LA, em bắt đầu gọi anh là Chú Nghiêm – anh thích như vậy. Trước đây cứ gọi Cô Năng 
& anh Nghiêm nghe không ổn chút nào, nhưng đó cũng là một legacy của gia đình Vũ Dương! Very cute!  

Cũng như các anh chị, anh ra đi thật là một mất mát hết sức lớn lao. Mặt khác, em hết sức hãnh diện có người 
anh tài ba, hết lòng yêu mến Chúa và làm gương sáng rực rỡ về đức tin trong Chúa.  

Em xin Chúa Từ Ái yên ủi và nâng đỡ các anh chị trong lúc bối rối này. 

Em Hùng 

 
 
 
 
 
 
Hello Hien, 



Thanh kinh chia buon cung chi Vu Duc Nghiem va cac chau, va ban VTHien.  I remember very clearly the 
dinner my brother in law and my sister invited Anh Nghiem that I joined; now all of them meet again, resuming 

their friendship in a better world . 
Take care, my friend.. 
CHVan 
 

 
 
Hôm qua mình gửi mail cho Hiền để chia buồn với bạn, mà hôm nay check sent mail không thấy . 
Vậy một lần nữa, xin chia buồn cùng Hiền và gia đình. Cho mình gửi lời chia buồn với Bà Vũ Đức Nghiêm. 
Thân, 
Nguyễn hữu Thọ. 
 

 
 
Kính thưa Cô VŨ BẠCH CÚC ,  
thật là một mất mát lớn lao cho nền Văn Học Việt Nam nói chung và cho gia đình bằng hữu nói riêng , được  hân hạnh 
gặp Bác ( Nhạc Sĩ ) Vũ Đức Nghiêm , trò chuyện  Bác rất chân tình , thân thiện quý mến chúng em như học trò của Bác . 
Chính Nghĩa cám ơn Cô cho hay tin , kính xin góp lời cầu nguyện Bác được  an nghĩ trên nước Chúa và kính xin chia buồn 
cùng Cô và gia đình . Chính xin phép Cô  đuợc chuyển tin tới chị Mỹ Hương và các chị em trong ban QT .  
 
Thương quý Cô rất nhiều . 
 MINH CHÍNH 

 
 
Anh Vũ Trung Hiền mến, 
 
Được tin anh Vũ Đức Nghiêm vừa tạ thế, chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng anh và đại gia đình trước sự 
mất mát lớn lao này, và xin cầu mong hương hồn anh Nghiêm sớm về cõi vĩnh hằng. 
 
Thân mến 
 
Võ Tá Hân 
 

 
 
 
 
Kính thưa Cậu, 
Con xin gởi Cậu xem những tấm hình kỷ niệm những ngày đầu con được gặp Bác Nghiêm lúc sinh ra. Bác 
Nghiêm, bác Chỉnh làm ngựa cho cưỡi. Sau đó Bác Nghiêm cũng làm ngựa cho con của con là Hải An 
cưỡi....và những tấm hình lần cuối đưa chồng con của con đến thăm Bác lần cuối.    
 
Cảm ơn Chúa cho con có dịp ngồi hàn huyên chọc cười Bác được một chút vào 3 tuần trước. 
 
Con dau NGUYỆT CầM 
 

 



Kinh goi anh An, Bach Cuc va Vu Trung Hien 

Thanh that chia buon cung anh An, Bach Cuc va Vu Trung Hien. 
Cau Nguyen huong hon Nhac Si VU DUC NGHIEM duoc yen nghi vinh hang noi nuoc Chua 
 
Nguyen Minh Duc, DHSP-AV FYI 
Tran Thi Thanh Van , DHSPSG, ban Van Vat 1972-1975 
 

 
 
Cám ơn Minh Đức đã chuyển tin buồn.  
Xin gửi lời Thành Kính Phân Ưu cùng tang quyến. 
Tôi cũng đã nhận được tin từ bạn Trần Năng Phùng mới đây. 
Cầu mong linh hồn cố nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 
Nguyễn Đức Lâm 
 

 

Vô cùng tiếc thương Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm! 
Chân thành chia buồn với Bạch Cúc và Trung Hiền cùng toàn thể tang quyến. 
Nguyện cầu Hương linh nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sớm về chốn Thiên Đường an hưởng nhan thánh Chúa! 

Chuyen Nong 
 

 
 
Thưa chú Hiền kính mến, 
 
Cháu vừa được tin buồn của bác Nghiêm vừa mới qua đời nên vội viết thư này thay mặt cả nhà cháu để xin chia 
buồn cùng chú và tang quyến. Trông thấy hình của bác Nghiêm trên báo Người Việt và đọc tin bác ra đi, cháu 
lại bùi ngùi nhớ đến những ngày còn ở Đà Lạt. Bác Nghiêm đã đem ánh sáng yêu thương của Chúa đến biết bao 
nhiêu tâm hồn, trong đó có cả cháu nữa.  
 
Cầu xin bác được hưởng thái bình vĩnh cửu bên Chúa và trong lòng tất cả gia quyến và bạn bè thân quen. 
 
Ông ngoại vợ của cháu là cụ Nguyễn Văn Ngưu, mẹ cháu, ba và mẹ vợ cháu, hai vợ chồng cháu, Tuấn và Đào, 
nay thành kính và phân ưu 
Phạm Kim Tước 



 

Thành Kính Phân Ưu  

 

Vô cùng xúc động được tin buồn bào huynh của bạn Vũ Trung Hiền là  
Nhạc Sĩ Trung Tá Vũ Đức Nghiêm  
(Khoá 1 Sĩ quan Trừ bị Nam Định)  
vừa an nghỉ trong nước Chúa sáng nay 24 tháng 7 năm 2017,  
nhẹ nhàng trong giấc ngủ bên cạnh vợ và các con tại San Jose,  
 
Hưởng thượng thọ 87 tuổi.  
 
Đám tang Ông Vũ Đức Nghiêm sẽ tổ chức tại Oakhill Memorial Park  
vào ngày thứ Bẩy 5 tháng 8 năm 2017  
 
Xin thành thực chia buồn cùng bạn Vũ Trung Hiền  
và thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn ông Vũ Đức Nghiêm được nghỉ ngơi an bình  
trong vòng tay yêu thương cuả Thiên Chuá nhân từ  
 

  

 
Nhóm bạn cựu hs Hồ Ngọc Cẩn 1958-1965 , 1959-1966  
 
gđ Trần Chương Lương , gđ Nguyễn Toàn Năng , gđ Huỳnh Phú Hộ ,  
gđ Trịnh Long Giang , gđ Nguyễn Đức Mạnh ,  
gđ Phạm Tiến Đức , gđ Trần Xuân Bính , gđ Võ Đăng Nam  
gđ Phạm Tấn Quốc , gđ Đỗ Quang Khanh , gđ Nguyễn Ngọc Tuấn ,  
gđ Ngô Kim Bảng , gđ Vũ Bảo Ân , gđ Vũ Đức Thiệu ,  
gđ Đỗ Ngọc Quảng , gđ Đào Văn Mùi , gđ Ngô Đức Hinh ,  
gđ Bùi Quí Viêm , gđ Nguyễn Tiến Thịnh , gđ Nguyễn Mạnh Dần ,  
gđ Khiếu Như Long , gđ Bùi Quý Chiển , gđ Vũ Đình Thuận  
gđ Đỗ Mạnh Trường , gđ Nguyễn Thuỵ Lân ,  
gđ Nguyễn Việt , gđ Nguyễn Khắc Minh , gđ Nguyễn Công Điệp ,  
gđ Nguyễn Kim Hưng, gđ Nguyễn Đình Dương  
gđ Phạm Vũ Kim , gđ La Quốc Chánh , gđ Trương Văn Hợp  
gđ Lưu Văn Phúc , gđ Nguyễn Văn Thạch , gđ Trần Văn Mai ,  
gđ Đặng Quang Ánh , gđ Nguyễn Văn Tràng , gđ Nguyễn Văn Hoàng  
gđ Trần Khang Thuỵ , gđ Trần Văn Giang ,  gđ Bùi Sĩ Quỳnh 
 

 



TIỄN BIỆT ANH VŨ ĐỨC NGHIÊM 
 
Anh gọi ai, giờ ai gọi anh 
Dấu yêu người ấy vẫn chân thành 
Hẹn nhau kiếp trước cung đàn lỡ 
Nối lại duyên xưa giấc mộng lành 
Chinh chiến những ngâm câu hỷ sư. 
Lưu vong hoài nhớ nét đan thanh 
Nhạc lên, huynh đệ buồn đưa tiễn 
Hồn sớm ta bà cõi vĩnh sanh 
 
NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG   
 
 

Kính họa thơ thi sĩ NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG   
Để kính viếng chia buồn  
 
Thế là lại mất một người anh 
Hoài bão năm xưa chửa đạt thành 
Thủa trước tù về qua sự dữ 
Thời nay Chúa gọi báo tin lành  
Hoan ca Lạc Việt ươm thơ đẹp  
Hợp tuyển Lưu Vong dạo khúc thanh 
Huynh đệ chi binh thường tấu nhạc  
Bài "người yêu dấu vẫn trường sanh" ... 
         
Hawthorne July-25-2017 
 CAO MỴ NHÂN  

 

 

 

Tiễn Người 
 
Nhạc sĩ đi rồi tin buồn đây 
Bài tình ca cũ hồn đong đầy 
"Gọi Người Yêu Dấu", người yêu hỡi! 
Đà Lạt kỷ niệm lòng đắm say! 
Tù đất Bắc năm nào giá lạnh 
Can trường chiến bại chốn lưu đày… 
Cuộc đời cõi tạm phù vân ảo 
Khoác áo quan theo bầy hạc bay! 
 

25-7-2017 
Trần Việt Hải, Los Angeles 
 

 

 

Tưởng Nhớ NS Vũ Đức Nghiêm  

Anh tới đây và ở lại đây, 

Tha hương tình nghĩa vẫn đong đầy. 

Đồi xuân mắt biếc ai mòn mỏi, 

Thung lũng hoa vàng nhạc đắm say!  

Chiến hữu bạn bè ngày sập tiệm, 

Anh em đồng đội thuở lưu đày… 

Vẫy tay thầm “gọi người yêu dấu”, 

Chiều xuống trông vời cánh hạc bay! 

25-7-2017 

Hồ Công Tâm 

 

Vừa biết tin anh Vũ Đức Nghiêm đã giã từ thế gian để về bên nhan thánh chúa, nguyện xin linh 

hồn anh được an nghĩ trên nước trời và xin chia buồn cùng đại gia đình họ Vũ thương mến .  

julie Quang 

 

 

 

 



Thành Kính Phân Ưu. 

 
Vừa nhận được tin từ anh Vũ Ngọc Bích là Anh Vũ Đức Nghiêm đã từ trần sáng nay Thứ Hai ngày 24 tháng 7 
năm 2017. 
Thành Thật Chia Buồn với gia đình anh Vũ Ngọc Bích và anh Vũ Trung Hiền.  
 
Đây là một mất mát rất lớn không riêng cho gia đình họ Vũ mà  cho cả người Việt hải ngoại / tị nạn cộng sản.... 
 
Gia đình Trần văn Giang. 
 

 
 
TB: Riêng tôi, Trần Văn Giang, đã có nhiều kỷ niệm rất đặc biệt với anh Vũ Đức Nghiêm. 
Ảnh chụp (Vũ Đức Nghiêm & Trần Văn Giang) tại nhà anh Nghiêm ở San Jose, CA - USA ngày anh Vũ Đức 
Nghiêm phổ nhạc bài thơ "Thôi Em Lau Giọt Lệ Tràn" Của Trần Văn Giang 
 

 
 
Vừa hay tin Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm đã được 
Chúa gọi về Nhà Cha sáng nay 24/7, chúng tôi các 
bạn cùng lớp Anh Văn ĐHSP/SG 67- 70 xin thành 
kính chia buồn cùng bạn Vũ Trung Hiền và Tang 
Quyến. Cầu xin Chúa Cả Nhân Từ sớm đưa Linh 
Hồn Cố Nhạc Sĩ hưởng Nhan Thánh Chúa.  
 
Nguyễn Văn Hào (SG) 
Nguyễn Thiện Cơ (SG) 
Nguyễn Văn Lập (CA) 
Nguyễn Huệ (GA) 
Trần Bá Nguyệt (Melbourne, Úc) 
Trần Bá Kiểm (Cần Thơ) 
Châu Ngọc Quang (Cần Thơ) 
Nguyễn Thị Nguyệt (CA) 
Nguyễn Thị Tiến (CA) 
Nguyễn Thị Tưởng (CA) 
Nguyễn Thị Thanh Nhàn (CA) 
Vũ Thị Thoa 

Trần Nam Tòng (Sydney, Úc) 
Đinh Văn Mùi (Sydney, Úc) 
Lê Công Văn 
Võ Thành Sang 
Vũ Hùng (deseased) 
Tôn Ái Quốc (deseased) 
Nguyễn Thân (PA) 
Lê Ngọc Hiển 
Nguyễn Văn Tín 
Nguyễn Văn Oánh 
Trang Thị Chi (TX) 
Lê Hoàng Triết 
Lê Phước Vĩnh 
Dương Đình Tuyển 
Nguyễn (?) Văn Gia 
Nguyễn Công Danh (TX) 
 
Đồng Góp lời Cầu Nguyện và Thành Kính Phân Ưu 
 

 



Bạn VTH, 

Tôi mới đọc được tin Anh VĐN được Chúa gọi về nước Chúa ngày hôm qua 7/24/17. 
Anh VĐN của chúng ta hưởng thọ 87 tuổi trên trần thế. 
 
LƯU VĂN PHÚC. 
 

 
 

 
 

 

Rất xúc động và vô cùng tiếc thương khi biết tin Niên Trưởng/ Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm vừa mãn phần tại San 
Jose. Niên trưởng là một vị đàn anh mà chúng tôi hằng kính mến khi ở cùng tù ngoài  Bắc và cũng là một Nhạc 
sĩ mà chúng tôi hằng ngưởng mộ. 

Trong niềm tiếc thương này, chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng quí anh chị Vũ Ngọc Bích, Vũ Trung Hiền 
và tang quyến. Cầu nguyện linh hồn Niên Trưởng/ Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sớm về hưởng nhan thánh Chúa. 

Thành kính. 
Vợ chồng Phạm Tín An Ninh 

 

 



Xin chia buồn cùng bạn Hiền và tang quyến.  
Tôi sẽ đến viếng và cầu nguyện cho anh tại Oak Hill. 

May mắn cho tôi là được gặp và thăm Anh Nghiêm trong dịp bạn Hiền đến San Jose cách đây ít lâu. Lúc đó anh 
đã trở bệnh nặng nhưng vẫn còn rất tỉnh táo khi ôn lại chuyện ngày xưa với tôi.  
 
Cầu mong anh thanh thản về cõi phúc. 

Đỗ Trung Triêm 
 

 
 
 



Anh Vũ Trung Hiên mến, 

Được tin anh Vũ Đức Nghiêm vừa tạ thế, chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng anh và đại gia đình trước sự 
mất mát lớn lao này, và xin cầu cho linh hồn anh Nghiêm sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa. 
 
Thành kính phân ưu 
 
Nguyên Bích và Bình 
 

 
 
Được tin anh Ngiêm đã ra đi, tôi chia buồn với bạn và đại gia đình họ Vũ. Nguyện cầu anh được bình an mãi 
mãi trong tình thương yêu của Chúa. 
Ngọc Châu 
 

 
 
Hay tin trể, lệnh huynh về với Chúa, AT thành thật chia buồn cùng đại gia đình đại ca. Cầu mong Người ra đi 
được thanh thản cõi Vô Ưu. 
Ái Trung 
 

 
 
                 PHÂN ƯU 

 

Được tin Nhạc sĩ VŨ ĐỨC NGHIÊM vừa được Chúa gọi về ngày 24-7-2017 
tại San Jose, California - Hưởng thọ : 87 tuổi 
 

Xin thành kính phân ưu cùng Bà Quả phụ Vũ Đức Nghiêm, nhũ danh 
Dương Thị Năng cùng mục sư Vũ Ngọc Châu, bạn Bạch Cúc Vũ, Vũ Trung 
Hiền và toàn thể tang quyến.  
 

Nguyện cầu xin cho linh hồn nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sớm được Hưởng 
Nhan Thánh Chúa. 
 

Đặng đức Thanh & Nguyễn thị Nguyệt  
 

 
 
Được tin anh Vu Đức Nghiêm đã vinh viên ra đi, thành thật  
Chia buồn với bạn Vũ Ngọc Bích và gia đình trong mất mát to lớn này. 
Cầu nguyện hương hồn anh Nghiêm được tiêu diêu nơi miền Cực lạc. 
Vợ chồng Phạm Ngọc Sơn 
 

 
 



Một món quà văn nghệ của anh VŨ ĐỨC NGHIÊM, người anh văn nghệ thân kính ở Đà-Lạt năm 
xưa.  R.I.P anh Nghiêm nhé !  
 

 
 

Nhớ anh  

 
NGUYễN ĐỨC NAM 
 

 
 
Chị Vũ Bạch Cúc và anh Vũ Trung Hiền thân, 
 
Đọc email dưới đây của anh Phạm Anh Dũng, tôi vừa được biết tin buồn anh Vũ Đức Nghiêm đã qua đời! 
Xin thành thật chia buồn cùng chị Bạch Cúc và anh Hiền về sự mất mát lớn này, và xin nhờ hai vị chuyển lời 
chia buồn của tôi đến chị Nghiêm cùng toàn thể tang quyến. 
Thành tâm cầu nguyện linh hồn cựu trung tá, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sớm về nước Chúa. 
 
Phùng Quang Tuấn 
 

 
 
 
Hiền ơi  
Mình vừa đi làm về Thuần text cho mình nói là anh Vũ Đức  Nghiệm qua đời, Khanh và toàn thể gia đình thành 
thật chia buồn cùng Hiền và gia quyến , cầu chúc Hương linh anh sớm về cõi chúa  , 
Có gì liên lạc với Khanh nhé. 
Thương nhiều và vẫn nhớ tới bạn 
Thân mến 
Khanh 
 

 



CHÂN THÀNH CHIA BUỒN!  
Được tin Chúa đã đón Ông Vũ Đức Nghiêm  

về yên-nghỉ trong Nước Ngài vào ngày 24-07-2017, không còn  
đau-đớn vì bệnh-tật, không còn vương-vấn ưu-tư trần-gian.  Ý-muốn  

Chúa bao giờ cũng tốt lành.  Xin chân-thành chia buồn cùng Bà Vũ Đức Nghiêm,  
 Anh Chị Vũ Đức Chỉnh, Anh Vũ Ngọc An, Anh Chị Vũ Ngọc-Bích, Anh Vũ Ngọc Châu,  

các em Vũ Bạch-Cúc, Vũ Trung-Hiền, các cháu Vũ Ngọc-Quỳnh, Vũ Quỳnh-Giao,  
Vũ Đức Dũng, Vũ Giao-Duyên, Vũ Duyên-Thơ, Vũ Thơ-Trinh, Vũ Đức Dũng-Tuấn  

cùng toàn-thể tang quyến.  Cầu-xin Thiên-Chúa Ba Ngôi đầy tình thương  
an-ủi, ban sức mạnh và niềm hy-vọng sáng-tươi cho từng người  

trong gia-đình khi nghĩ đến ngày gặp lại người  
thân-yêu trên Thiên-Đàng vinh-hiển... 

(Thi-Thiên 116: 15) 
 

            -  Cô Lưu Thị Vĩnh-Phúc      
                                                                                 -  ÔngBà Lưu Văn Hậu 
                                                                                 -  ÔngBà Lưu Văn Hồng 
                                                                                 -  Cô Vũ Thị Tuyết-Mai  

                                            

 

 
 
 

 
 
Được tin nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm là bào huynh của bạn Vũ Trung Hiền đã qua đời ngày 24 tháng 7, 2017 tại 
San Jose, California. 
Xin chia buồn cùng bà Vũ Đức Nghiêm, bạn Vũ Trung Hiền và tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sớm về nước chúa. 
Nguyễn Đình Phương 
Toronto, Canada 
 



Thanh-thuc chia buon voi ban Vu Trung Hien va gia-dinh. 
Cau chuc huong hon anh Vu Duc Nghiem som huong nhan-thanh Chua. 
Ta Mong Tan va gia-dinh 
 

 
 
Thành thật chia buồn cùng bạn Vũ Trung Hiền và gia quyến. Cầu chúc  
linh hồn nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sớm thảnh thơi nơi đất chúa. 
Gia đình Trần V Chung. 
 

 
 
Xin chia buồn với bạn Vũ Trung Hiền đã mất đi người anh đáng kính: anh Vũ Đức Nghiêm. Tôi nhớ không lầm 
có lần tôi được gọi vào hỏi thăm anh trong buổi hội luận trên làn sóng radio Cali về tác giả và tác phẩm Vũ Đức 
Nghiêm có anh Nghiêm, Chị Như Hảo, bạn VTH vv..vv Đó là kỷ niệm duy nhất về anh Nghiêm đối với tôi. 
Nguyện mong linh hồn anh sớm về nước Trời 
Nguyen Thang 
 

 
 
Truoc su ra di cua Nhac Si Vu Duc Nghiem xin thanh kinh chia buon cung Dai Tang Quyen, 

Cau xin huong hon Nhac Si Vu Duc Nghiem som ve voi Nuoc Chua, xin Chua ban suc manh 

Va Binh an cho tat ca dai tang quyen de vuot qua noi dau buon nay. 

AC Hien va anh An, sang nay KT co den nha tham chi Nghiem, tinh than cua chi rat yeu duoi. 

Neu co the cac AC nen phone cho Chi.  Neu ai can KT Don ho xe do Hoang, xin cho biet Truoc. 

 

Chuc tat cac AC binh an. 

KIM  THỊNH 
 

 
 
ĐỂ TƯỞNG NIỆM ĐẾN ANH NGHIÊM, 
 
Em mến gởi đến các anh chị và gia đình youtube "CHÚA LÀ TẤT CẢ" 
https://www.youtube.com/watch?v=Cu-R2BEBjVk 
Chúng ta hòa cùng linh hồn anh Nghiêm ca ngợi Chúa trên trời. 
 
Thành tâm thương mến, 
Em Thucuc Trinh 
 



Kính thưa anh Vũ Trung Hiền, 
Vừa nhận được tin anh Vũ Đức Nghiêm qua đời tại San Jose.  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng anh và tang quyến. 
Huỳnh Chiếu Đẳng  

 

 

Anh Hiền ơi:   
Có người quen cho biết tin anh Nghiêm mất, anh cho tôi được chia buồn với anh; và cũng 
nhờ anh chuyển lời phân ưu của tôi đến Chị Nghiêm và các cháu. 
Thanh Trang 

 

 
Anh Hiền thân mến, 
Được tin bào  huynh của anh là Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm đã 
từ giã cõi trần để lên với Âm Nhạc Muôn Đời nơi Thiên Quốc. 
Xin chân thành chia buồn cùng anh chị và toàn thể tang quyến. 
Cầu chúc hương linh anh Nghiêm mãi vui hưởng Tiếng Nhạc Vĩnh Cửu. 
 
Lại Quốc Hùng 
 

 
 
 
 
Thưa anh Vũ Ngọc Bích, 



 
Như chắc anh cũng đã biết, anh Nghiêm và tôi có giao tình thân từ những năm 1964-65.  
Trước tin đau buồn về việc anh Nghiêm vĩnh viễn ra đi, tôi ghép tên những bản nhạc quan trọng 
của anh thành một cặp câu đối để kính viếng. 
 
Xin được gửi để chia sẻ với anh. 
 
Thân kính, 
Trần Huy Bích 

 
Tưởng niệm nhạc sĩ VŨ ĐỨC NGHIÊM 

(1930-2017) 
 

 
 

Gọi người yêu dấu tôn vinh 

                             bâng khuâng mãi nhớ tình xưa 

                                                 lưu tiếng nhạc dòng sông cỏ biếc 
  

Như mây bay về kỷ niệm 

                             bao la sao vương tù ngục 

                                                 vắng bóng anh thung lũng hoa vàng 

  
                                                                      Từ Mai Trần Huy Bích 

  
  

(Chữ đậm màu tím là tên các bản nhạc của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm 
Chữ nghiêng là những tiếng để chuyển ý) 



 
 

 
 
Anh Hiền thân 
Được tin nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm ,bào huynh của anh vừa tạ thế, xin thành kinh chia buồn cùng anh và toàn thể 
gia đình. 
 
Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm đã ra đi nhưng anh đã để lại cho toàn thể những người Việt Nam chúng ta những dòng 
nhạc ngọt ngào hiếm hoi và rất đặc thù của nền âm nhạc Việt Nam. 
Tôi vẫn còn giữ cái CĐ của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm anh cho cách đây khá lâu và vẫn thỉnh thoảng vẫn nghe và 
thưởng thức nhạc của anh. 
 
Xin nghiêng mình cảm phục nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, một tinh hoa của người Việt. 
 
 Hẹn gặp lai anh 
NGUYỄN KIM CHÂN 
 

 
 
Đọc tin em Vũ Ngọc Bích loan cùng chi tiết anh Nghiêm đi êm ả,nhẹ nhàng.chợt hồi tưởng tới những ngày 
tháng anh em mình cùng anh Phạm Kim Vinh nghe những phím tơ trữ tình của "gọi người yêu dấu". Và rồi anh 
em ta cùng anh Phạm  Vinh chấm dứt bằng "nhớ mắt em ở bốn phương trời, niềm ân ái biết thuở nào nguôi"!!!  
Hơn nửa thế kỷ đã qua đi rồi. Thật trọn vẹn. 
 
Xin chị Năng cùng các cháu cho gia đình Đào Hữu Khôi góp lời cầu nguyện. 
 

 



Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Hiền và tang quyến. 
 
Nguyện xin linh hồn NS Vũ Đức Nghiêm sớm vào nước Thiên Đàng. 
 
Thành Kính Phân Ưu! 
 
Oanh & Chấn Đặng 
 

 
 
Thành thật chia buồn cùng anh chị Vũ Ngọc Bích, anh chị Vũ Trung Hiền, và toàn thể tang quyến. 
Nguyện cầu Linh Hồn nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. 
Kính, 
Thủy & Chấn Võ 
 

 

Thưa Cô và các cháu thân mến 

Cháu rất xúc động và hết sức buồn khi nghe chị Bạch Cúc cho hay Chú đã ra đi. Cháu thay mặt Má, Kim 
Hương và các em cháu xin chia buồn với Cô và các cháu. Xin Chúa Từ Ái yên ủi và nâng đỡ Cô và cả gia đình 
trong lúc này. 

Trong lúc bối rối này, cháu không muốn nói thêm dài dòng nhưng chỉ xin nhắc lại một kỷ niệm đẹp về Chú mới 
năm ngoái lúc cháu đang bên Westminster thăm Má. Cháu gọi điên thoại nói chuyện với Chú; giọng nói hãy 
còn sang sảng và hết sức văn chương như ngày nào. Cháu kể cho Chú cháu đang đọc cho Má nghe mấy dòng 
thơ từ trong bài Chú phổ nhạc“Mai Em, Anh Về” từ quyển hồi ký VĐN, Anh Tôi do anh Hiền viết. Mới đọc 
chưa hết hàng đầu …Mai em, anh về; xin làm cỏ biếc; vương chân em đi … 

Chú lập tức lướt lời đọc nguyên bài hết sức lưu loát không thiếu chữ nào, giọng lúc lên lúc xuống thậy ngọt 
ngào, mặc dầu đã mấy chục năm nay rồi. Cháu quá sức khâm phục trí nhớ tuyệt diệu và tâm hồn lãng mạn.  

Xin làm cỏ biếc 
Vương chân em đi 
Xin làm giọt mưa 
Mưa dầm rưng rức 
Trên vai người yêu 
Anh cầm tay em 
Bàn tay khô héo 
Anh nhìn mắt em 
Gió lùa lạnh lẽo 
Anh nhìn lòng mình 
Mùa đông mông mênh 
…… 

Cháu hy vọng kỷ niệm này giúp Cô vơi phần nào niềm thương nhớ Chú. 

Thay mặt gia đình cháu 

Cháu Hùng 



Dear Becky (BachCuc Vu): 
I am so sorry to learn about Andy, yet my prayer for a miracle healing was answered but not in the way I had 
hoped.  He did receive his complete healing and is now well and rejoicing in the arms of Jesus.  How strange 
that the Lord would bring him to my mind at the very time he was entering into his eternal home.   I do pray for 
our Lord’s peace and comfort at this time for you and his family.  Praise God for the blessed hope and assurance 
we have that we shall see our loved ones again. 
Much love, 
Marion Boomhower 

 

 Xin thanh kinh phan uu cung gia dinh va cau chuc huong hon anh Vu duc Nghiem som huong nhan Thanh 
Chua. 
 Nen am nhac Viet Nam vua mat di mot nhac si tai hoa. 
 Quoc va gia dinh 

 

Thật là vô cùng bàng hoàng và xúc động khi nghe tin này . Bảo luôn thương yêu và kinh trong Chú, bao nhiêu 
kỷ niệm từ hơn 60 năm trước hiện về như in trong óc..." Tung trời xanh, én nô đùa reo mừng..., đến cái lãng 
mạn của thời niên thiếu, khi được nghe bài "Gọi người yêu dấu " rất là thích, không ngờ lại là của chính ông 
Chú tài hoa !!! Chúa đang dang tay đón nhận con cái Ngài và Chú đáng ca hát với những bài Thánh Ca mà Chú 
đã ca tụng Ngài. 
 Vĩnh Biệt Chú, xin Chúa gìn giữ Thím và các em trong vòng tay thương yêu của Thiên Chúa. 
 
Đoàn Thị Quốc Bảo 

 

Anh Hiền thân, 
Tôi thật ngỡ ngàng khi nhận được Tin Buồn về anh Vũ Đức Nghiêm qua email Thành Kính Phân Ưu của anh 
Võ Tá Hân gửi đến gia đình anh. 
Xin chân thành gởi lời phân ưu đến đại gia đình Tang Quyến. Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn anh Vũ Đức 
Nghiêm về an nghỉ nơi nước Chúa. 
Lê Thy 

 

Anh Nghiêm ơi, chúng em ở quá xa để có thể đến tiễn đưa anh lần cuối. Nhưng vợ chồng em luôn luôn nhớ đến 
anh nhớ đến câu nói của anh ngày đầu tiên khi anh đến nhà chúng em:" Cái cô này thật đoảng, con gà có cái 

phao câu ngon nhất lại bỏ đi thế, làm bát phở gà của anh mất ngon!". Em chỉ biết cười và xin lỗi anh thôi. Em 
dự tính sẽ làm cho anh ngạc nhiên bằng cách gửi anh nghe bài hát "Giây Phút Êm Đềm" anh đã phổ nhạc bài 
thơ của em (trong tuyển tập Văn Thơ Thì Thầm Cùng Anh), nhưng anh ơi, em đã không làm được để bây giờ, 

đã quá muộn màng rồi anh ơi. Anh đã đi xa rồi, làm sao chúng em còn có thể gặp lại anh được nữa. 
 

Thôi bây giờ chúng em chỉ biết cầu nguyện cùng Thiên Chúa mong Chúa sẽ đưa linh hồn anh về nơi Thiên 
Đàng bên chân Chuá  hưởng phước đời đời nhe anh. Chúng em sẽ luôn nhớ anh mãi.  

Vợ chồng Tường Thúy-Hà Mạnh Sơn 
 



VŨ ĐỨC NGHIÊM: Một "Ông Anh thân quý" đã đi xa... 

Một "hồi ức" với Nhạc sĩ VŨ ĐỨC NGHIÊM (1930-2017) - PHƯƠNG-DUY TDC 

 
                             Vũ Đức Nghiêm, Lê Hữu Mục, Lê Mộng Bảo, Trương Duy Cường - San Jose, CA 2003 
 
VŨ QUÂN đối với tôi là "Một Ông Anh thân quý" từ lâu... nhưng "thân quý nhất" có lẽ từ khi tôi được thưởng 
thức ca khúc xuất thần nhất "GỌI NGƯỜI YÊU DẤU" (1970...) của tác giả. 
 
Trong quân ngũ, ông anh tôi phục vụ đúng tinh thần chuyên nghiệp (ám số nhà binh) và với lời thề: "TỔ 
QUỐC, DANH DỰ, TRÁCH NHIỆM". Nhưng trong phạm vi (ám số chuyên nghiệp phụ "tay trái") nhạc sĩ viết 
ca khúc - mà tôi cũng ở trong lĩnh vực này với ông anh khi là hội viên HỘI VĂN NGHỆ SĨ QUÂN ĐỘI VNCH 
trước 1975 (Đại Tá nhạc sĩ ANH VIỆT TRẦN VĂN TRỌNG là Chủ tịch hội) - thì ông anh có chút "vấn đề" ! 
 
Xin đừng trách "với quả tim của một nghệ sĩ", Vũ quân đã có lúc bị cám dỗ... như mọi nghệ sĩ ngoài đời! đi lệch 
đường tình cảm gia đình nhưng chính động tác tình cảm lãng mạn này, "NÀNG THƠ, NÀNG NHẠC" đã giúp 
VŨ ĐỨC NGHIÊM nổi tiếng đời đời (Mời đọc, tham khảo cuốn sách "Vũ Đức Nghiêm, Anh Tôi" do bào đệ 
Vũ Trung Hiền tiết lộ). 
 
Cùng phục vụ trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng tôi chưa hân hạnh gặp anh trong cùng đơn vị mà tôi 
lại có thời gian dài cùng phục vụ tại một đại đơn vị, cùng ngành "Bình Định Phát Triển" với bào đệ của ông anh 
là Trung tá VŨ ĐỨC CHỈNH. 
 
Sau thời gian đi khổ sai lao động "cải tạo" trong 9 trại tập trung của Cộng sản dọc theo biên giới Campuchia, tôi 
được cho về gia đình thêm ba năm quản chế tại gia. Năm 1991 tôi cùng gia đình đến "tái định cư" (?) tại San 
Jose. Tôi gặp lại anh Vũ Đức Nghiêm, qua USA trước tôi vài tháng, lúc đó đang làm Chủ tịch hội H.O (?) tại 
Bắc California, đón tôi và cùng sinh hoạt trong hội "cựu tù CS" này từ đó. 
 
Tôi rất quý trọng anh và anh cũng quý tôi, nên có cuộc trình diễn ca nhạc nào tổ chức tại San Jose, anh không 
quên rủ nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, nhạc sĩ Anh Việt và tôi cùng tham dự với anh cho vui vì "người đồng cảnh ngộ 
xa xứ". 
 



Thời gian từ từ trôi qua... nhạc sĩ LÊ MỘNG BẢO, nhạc sĩ ANH VIỆT đã ra đi.... chỉ còn lại "hai anh em tôi"! 
Rồi sáng sớm ngày 24 tháng 7 năm 2017, anh VŨ ĐỨC NGHIÊM (1930-2017) cũng vĩnh viễn chia tay nốt. Tôi 
rất xúc động trước sự ra đi này! 
 
Cầu xin Ông Anh "OAI HÙNG trong QLVNCH", nhạc sĩ tài hoa ngoài đời, tính tình hiền hòa được mọi người 
quen biết QUÝ MẾN, được AN NGHỈ YÊN LÀNH (R.I.P) trong vòng tay CHÚA TRỜI. 
 
Gia đình chúng em thành kính PHÂN ƯU với chị NGHIÊM, các anh chị, bào đệ, bào tỷ và đại gia đình của anh 
Vũ Đức Nghiêm. 
 
TRƯƠNG-DUY-CƯỜNG (San Jose, California - JULY 2017)  
 

 
Vũ Đức Nghiêm, Phan Anh Dũng, Trương Duy Cường - Triển Lãm của họa sĩ Đào Hải Triều - San Jose, CA 2012 

 
 

 
Nhà hàng Chez Christina, Milpitas, California - 2012 



Mời ngắm "người yêu dấu" và nghe Vũ Đức Nghiêm gọi ... 

Khoảng mười năm trước đây khi phong trào làm pps nhạc nở rộ, tôi cũng làm thử “tác phẩm đầu tay” với hình 
ảnh do chính mình chụp. Chọn bài hát nào đây? Tôi nghĩ ngay đến Gọi Người Yêu Dấu của nhạc sĩ Vũ Đức 
Nghiêm, một bài hát mà tôi yêu thích từ những ngày ở tuổi 20s. Mà người trẻ nào lại không thích bài hát này 
cho được? Điệu nhạc êm đềm, du dương, lời ca mượt mà, nhẹ nhàng, không than van, oán trách, chỉ nhớ người 
yêu và… gọi thôi! 
Người yêu dấu ơi, sao lòng se sắt đầy vơi?  
Người yêu dấu ơi, thu về tim vẫn đơn côi.  
Người yêu dấu ơi, khi ngàn sao đêm lấp lánh.  
Tâm hồn bâng khuâng, nhớ ngày vui đã qua nhanh.   
 
“Người yêu dấu” của Vũ Đức Nghiêm đã được ông mô tả thật giản dị, nhẹ nhàng như sau: 
Thương đôi mắt sao trời lung linh.   
Thương yêu ngón tay ngà xinh xinh.  
Thương yêu dáng vai gầy thanh thanh.  
Thương yêu vòng tay ghi xiết ân tình  
Thương yêu dáng em buồn bơ vơ.  
Thương yêu nét môi cười ngây thơ.  
Thương yêu tóc buông lơi dịu dàng. 
Thương em mong manh như một cành lan…  
 
Lãng mạn và nên thơ quá. 
 
Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm từng tâm sự: "Tôi viết Gọi Người Yêu Dấu vào năm 1969 trong một cuộc phiêu lưu 
tình cảm. Khi viết xong, ca sĩ Thanh Lan ghé nhà chơi. Tôi đưa cho cô và may mắn Thanh Lan đã đem về hát ở 
Đài Truyền Hình và các Đài Phát Thanh". 
 
Lúc thực hiện pps Gọi Người Yêu Dấu 10 năm trước thì kho hình ảnh của tôi còn ít ỏi và kỹ thuật làm pps còn 
thô sơ, nhưng clip nhạc cũng được gần 40 ngàn người đón nghe trên YouTube.  Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm có viết 
một thư cảm ơn và rủ khi nào xuống San Jose thì đi uống cà-phê với ông. Gần đây nghe tin ông không được 
khỏe tôi tự nhủ phải làm lại một pps mới hoàn chỉnh hơn với màn hình rộng, hình ảnh phong phú và sắc nét để 
gửi biếu ông. Tôi nghe đi nghe lại khoảng một chục ca sĩ, cả nam lẫn nữ, cuối cùng đã chọn Thanh Lan với 
“tiếng hát học trò” được Shotguns thu âm trước 1975. Cô có giọng hát thích hợp nhất với bài hát này, nhẹ 
nhàng, dễ dàng, truyền cảm, không bị gò bó về kỹ thuật khiến có thể lạc điệu với ca từ. Và nhất là cô không hề 
hát sai một chữ nào. Làm sao nhạc sĩ và người nghe có thể êm tai khi câu “Thương em mong manh như một 
cành lan” lại bị một ca sĩ tên tuổi hát thành “Thương em long lanh như một cành lan”? 
 
Chọn lọc hình ảnh, trau chuốt vừa xong, đang chuẩn bị phổ biến thì bất ngờ nghe tin ông đã ra đi. Tôi cảm thấy 
hụt hẫng! Lại trễ một bước lần nữa, như tôi đã từng trễ một bước với Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Văn 
Phụng, Anh Việt, Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương,… Thôi, bác Vũ Đức Nghiêm thông cảm nhé, clip nhạc 
mới này sẽ được phổ biến khắp nơi ngay hôm nay khi bác còn nằm ở Oak Hill chờ bạn bè, thân hữu tới tiễn 
biệt. Mong bác còn nghe văng vẳng trong không gian vùng Thung Lũng Hoa Vàng giọng hát ngọt ngào của 
Thanh Lan: “Ngày biệt ly đành nhớ nhau thôi khi chiều nhẹ rơi…”. 
 
Mời các bạn bấm vào link dưới đây để nghe Vũ Đức Nghiêm “gọi người yêu dấu” và ngắm các người mẫu ảnh, 
không chỉ xinh mà còn mang nét đẹp dịu dàng Đông phương, hòa điệu với lời của bài hát. 
https://www.youtube.com/watch?v=TK5XSC6sDUY 
 
Vũ Công Hiển  



Viết về Vũ Đức Nghiêm -  Anh Hoa-Hoa Văn Ngô Văn Hòa 

Năm 1960 tôi thuyên chuyển về SĐ 22 Bộ Binh tại Kontum. Vũ Đức Nghiêm là người viết bản nhạc SĐ 22 
hành khúc. Năm 1962 tôi đổi về Bộ Tư Lệnh QK II tại Pleiku, thường gặp Vũ Đức Nghiêm tại Câu Lạc Bộ, vì 
hàng ngày chúng tôi ăn cơm tại Câu Lạc Bộ và ở tại Câu Lạc Bộ. Thời gian này chúng tôi thường tâm sự với 
nhau. Nghiêm học khoá 1 SQTB, tôi khoá 4 phụ cũng SQTB. Thời còn là Sĩ quan trẻ nên chúng tôi hay nói 
chuyện vu vơ nhất là chuyện mấy em gái. Bản nhạc Gọi Người Yêu Dấu của Vũ Đức Nghiêm sáng tác được lấy 
từ cảm xúc cuả mối tình đẹp này, và người đẹp từ SàiGòn lên ĐàLạt. Năm 1979, chúng tôi cùng bị đưa ra tù tại 
tỉnh Yên Bái ngoài Bắc. Tôi và Diên Nghị cùng trại 8, còn Vũ Đức Nghiêm trại khác cũng thuộc LĐ7 Việt 
cộng. Có một hôm, tôi và Diên Nghị phải gánh lúa từ trại 8 lên nộp cho trại Chỉ huy VC, chúng tôi đang đi thì 
nghe có người đọc thơ tôi. Bài thơ đó là: 
 
BUỔI ĐẦU 
 
Phấn hương còn lại buổi đầu 
Lắng nghe thành quách dựng sầu thiên thu 
Giấc chiêm bao giấc hư phù 
Thôi em ngần ấy cũng vừa mắt trông 
Nhìn nhau lòng xót xa lòng 
Tuổi thơ dại hỏi đã từng náu nương 
Bom rơi súng giục sa trường 

Hồn rưng rức mộng đêm cuồng loạn rơi 
Đau thương tàn phế cuộc đời 
Nửa trời hi vọng nửa trời tha ma 
Thương em tuổi mộng da ngà 
Mùa Xuân chớm hẹn nửa tà áo bay 
Em đi nắng lụn mưa dày 
Tình đơn độc chở tháng ngày cô liêu

 
(Bài thơ này tôi viết khoảng đầu thập niên 60. Lúc gặp 
nhau trong tù, Nghiêm chỉ đọc 8 câu thôi, còn bây giờ 
tôi ghi lại toàn bài thơ tình đầy đủ) 
 
À thì ra chàng nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đọc thơ tôi. Sở 
dĩ Nghiêm thuộc thơ tôi vì hai chúng tôi thường kể cho 
nhau nghe những chuyện tình vụn vặt mà bài thơ này lại 
rất hợp với hoàn cảnh của Vũ Đức Nghiêm. Hoàn cảnh 
của tôi cũng vậy.  
 
Vũ Đức Nghiêm có phổ cho tôi một bản nhạc từ lâu 
lắm, đó là bài thơ MƯA CAO NGUYÊN tôi viết khi 
mới thuyên chuyển về Pleiku.  
 
Hôm nay nhắc lại chuyện xưa để nhớ người bạn thân 
của tôi mới chia tay vĩnh viễn với bằng hữu, Vũ Đức 
Nghiêm, một người bạn tâm giao mà tôi rất qúy mến. 
Cầu nguyện cho Bạn về nước Chúa an lạc đời đời. 
 

 Anh Hoa-Hoa Văn Ngô Văn Hòa 
Richmond, ngày 25/7/2017  



                                Vũ đức Nghiêm, kẻ ở người đi 

                     Giao Chỉ San Jose - Nguồn: https://vietbao.com/ - 25/07/2017 
 
 
Chuyện mấy ông già chúng tôi, quanh đi quẩn lại toàn là chuyện xưa  và sau cùng là chung sự. Mới đọc được 
bài ông Huy Phuơng viết về tuổi lên Tám... chục. Rất thú vị. Biết được chuyện vua  tổ chức mừng thọ 4 chục. 
Chưa được bao lâu thì ngài băng hà. Cuối tuần nay chúng tôi lại được mời tham dự tiệc mừng tuổi thọ của ông 
chủ tiệm phở Hiền Vương. Ông lên chức 90. Được coi là đại thọ. Nhờ đọc tiểu sử nên được biết bạn Hiền một 
thời nổi tiếng phở gà từ Sài Gòn đến San Jose nguyên là chiến binh từ lực luợng đăc biệt mà chuyển qua nhẩy 
dù. Ở San Jose chúng ta có đô đốc Trần văn Chơn đã qua tuổi 90 từ nhiều năm và đang tiến dần đến con số 100. 
Thượng thọ. Hồ sơ bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ hiện nay chấp nhận còn số hưởng thọ cao nhất là 121 tuổi. Thực 
tế chưa thấy ai sống đến tuổi thượng thừa như thế. Bạn thân Vũ Đức Nghiêm của chúng tôi vừa ra đi ở tuổi 87. 
Tin tức ở miền Nam do người em Vũ Ngọc Bích loan báo. Ở miền Bắc do cô con gái Vũ Thơ Trinh báo tin. Dù 
mới ra đi nhưng tang gia đã kịp thời thông báo chi tiết về tang lễ. Sẽ quàn tại nghĩa trang Oak Hill, khu Oak 
Chapel, San Jose. Lễ cất đám thứ Bẩy ngày 5 tháng 8-2017 Giờ thăm viếng: 9 am đến 12 pm. 
 

Gia đình đã có chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất. Tháng trước có một chương 
trình văn nghệ vinh danh người nhạc sĩ của tình ca và cả thánh ca. Năm nay, 
cơ quan IRCC chúng tôi sẽ tổ chức tưởng nhớ ngày Quốc Hận, Geneve chia 
đôi đất nước cũng vào trưa thứ bẩy 5 tháng 8-2017 tại Santa Clara County, 
San Jose. Trong số các bạn Bắc Kỳ Di Cư ban tổ chức đã mong có ông 
Nguyễn Công Luận và ông Vũ Đức Nghiêm tham dự. Cả hai người đều là 
những nhân chứng của cuộc di tản từ các chiến trường miền Bắc về Hà Nội, 
Hải Phòng và đi vào Nam cùng đồng ca bài Ghé bến Sài Gòn. Ông Luận còn 
trẻ nhưng về sau vào Nam cũng nhập ngũ. Phần ông Nghiêm xuất thân khóa 
1 trừ bị đã đi theo đơn vị vào Nam. Ông Luận qua đời tại San Jose mấy tháng 
trước. Bây giờ đến lượt ông Nghiêm. Tuy cùng họ Vũ nhưng bác Nghiêm với 
chúng tôi không phải họ hàng trực hệ. Ngay từ khi còn ở Việt Nam, tôi chỉ 
biết bạn qua bản nhạc não nùng Gọi người yêu dấu. Bài này quả thức xuất 
sắc. Nhiều ca sĩ trình diễn và các nhạc si cùng ca ngợi. Chính nhạc sĩ tác giả 
cũng không có bài nào khác so sánh được. Để tưởng niệm người ra đi, kẻ ở  

  NS Vũ Đức Nghiêm-  6/2017 

lại chúng tôi xin nhắc vài kỷ niệm đáng nhớ. Khi cơ quan IRCC và Vivo lên DC hội họp tranh đấu cho tù chính 
trị vào cuối thập niên 80 thì bác Nghiêm vẫn còn trong tù cùng bác Lê Đình Vọng. Khi các ông được tự do HO 
qua Mỹ thì hai cơ quan chúng tôi thành lập tổ chức yểm trợ và định cư HO đầu tiên tại CA. Với một số ngân 
khoản khiêm nhường chúng tôi tổ chức trung tâm với một ông chánh, một ông phó và cô thư ký. Các bạn có 
biết ai là người đủ điều kiện nhận trách nhiệm không. Chánh sở là trung tá Vũ Đức Nghiêm. Ông phó là trung tá 
Lê Đình Vọng kiêm công tác tìm việc cho các bạn tù. Hai ông làm việc rất hữu hiệu và đạt được kết quả tốt đẹp 
trong nhiều năm. San Jose là nơi đầu tiên tổ chức đại hội HO với các giới chức thẩm quyền từ thủ đô về tham 
dự. Sau này bác Lê Đình Vọng cũng là người đầu tiên phát động phong trào huynh đệ chi binh giúp cho thương 
phế binh và quả phụ tại Việt Nam. 
 
Sau cùng bác Vọng ra đi bất ngờ hơn 15 năm trước. Bây giờ đến bác Nghiêm. Dù bạn Vũ Đức Nghiêm đã đau 
bệnh già từ nhiều tháng qua, ai cũng biết sẽ có ngày sau cùng sẽ đến nhưng trong nghĩa tử sinh với tình chiến 
hữu, anh em cao niên chúng tôi thương tiếc bạn mà cũng thương thân mình. Xin nhắc lại chuyện xưa để lưu tình 
vĩnh cửu.Lúc còn sinh tiền bác Nghiêm luôn luôn điện thoại khích lệ chúng tôi và cháu Phạm Phú Nam trong 
công tác sinh hoạt văn hóa Dân Sinh. Mấy năm trước IRCC tổ chức chương trình văn nghệ "Tình khúc cho em" 
có danh ca Ý Lan trình diễn. Ban tổ chức muốn giới thiệu và vinh danh nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã thu xếp để 
Ý Lan hát song ca với cô con gái. Thoạt đầu Ý Lan rất ngần ngại nhưng nể lời bác Lộc đã đồng ý. Ai ngờ màn 



này hết sức thành công vì đôi song ca Ý Lan & Vũ Thơ Trinh xuất sắc và nhạc sĩ có dịp lên sân khấu cảm 
động không nói nên lời. Hôm nay, ngàn thu vĩnh biệt chúng tôi xin đại diện cho IRCC, Dân Sinh Media và Việt 
Museum chia buồn cùng tang quyến. Cầu nguyện cho bác Nghiêm sớm về nơi vĩnh cửu. 
 

Xin các bạn vào youtube tìm bản Gọi người yêu dấu do Khánh Ly hát qua tác phẩm nhiếp ảnh của Vũ 
Công Hiển (VCH) để cùng tưởng niệm người nghệ sĩ tài hoa và hết sức hiền lành của miền Bắc Cali. 
 
Liên lạc tang gia: Vũ Thơ Trinh số 408-608-7916 hoặc email là vuthotrinh@yahoo.com  
 

 

Giao Chỉ Vũ Văn Lộc San Jose 

 

PHÂN ƯU 
 
Vợ chồng tôi rất xúc động khi nhận được tin Anh Nhạc Sĩ Trung Tá Vũ Đức Nghiêm 
 
đã từ trần ngày 24 tháng 7 năm 2017 tại San Jose, California  
 
Hưởng thượng thọ 87 tuổi 
 
Vợ chồng Phạm Bá Hoa xin góp lời chia buồn cùng Anh Chị Vũ Ngọc Bích và tang quyến. 
 
Góp lời nguyện cầu Anh Vũ Đức Nghiêm sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.   
 
Thành Kính Phân Ưu. 
 
Vợ chồng Phạm Bá Hoa. Houston, Texas. 

 

H'Rùa, 
trong tình cảm biết ơn người nghệ sĩ đã để lại những bông hồng tình yêu cho đời, trong tình thân chia sẻ buồn 
vui bạn bè, tao sẽ thu xếp có mặt ngày Thứ Bẩy 05/08 để góp lời cầu nguyện cùng mày và mọi người, tiễn đưa 
anh Nghiêm về nước Chúa. 
Cũng mong gặp lại bạn Dần đã lâu lắm chưa hội ngộ sau lần gặp nhau ở một buổi họp mặt HNC năm xưa. 
mạnh 
- tao vẫn nhớ mãi lần đầu gặp anh Nghiêm - hiền lành mà dí dỏm -  ở Salt Lake khi được làm MC cho chương 
trình giới thiệu nhạc Vũ đức Nghiêm, đặc biệt khi anh trả lời về trường hợp sáng tác và nhân vật của "Gọi 
Người Yêu Dấu" (có chị Nghiêm ngồi ở phía dưới), cũng như "Trong Ngục Tù Bao La" mà sau 75 mọi người 
vẫn tưởng là nhạc ... "Liên Xô" 
NGUYỄN ĐỨC MẠNH 



 

Anh Hiền thân, 
 
Tôi mới đi xa về, được tin buồn về anh Nghiêm, thật bất ngờ, hồi anh gửi hình anh Nghiêm khoảng nửa năm 
trước, thấy anh Nghiêm già đi nhiều, và có vẻ yếu, Nhưng nay nghe tin cũng thật bàng hoàng, mặc dù chúng ta 
rồi ai cũng sẽ lên chuyến tàu cuối của định mệnh cuộc đời. Nhưng khi một người thân bỏ ra đi trước vẫn làm 
chúng ta đau xót. Tôi biết anh rất gần và thân với anh Nghiêm, dù trong một gia đình đông anh chị em, và ai 
cũng thương mến nhau, Nhưng anh là em út, lại được anh chị Nghiêm chăm sóc cho những ngày còn nhỏ, khác 
chi quyền huynh thế phụ. Tôi rất ngưỡng mộ đại gia đình của anh, vì tình thương yêu mọi người dành cho nhau, 
lúc nào cũng thân thương quấn quýt qua mấy thế hệ. 
 
Anh Nghiêm là một người tôi qúy mến, vì tính anh khiêm nhượng, hiền hoà và chân thật. Nhớ  năm xưa ( 2001) 
khi tôi viết bài phỏng vấn anh Nghiêm, ngày đó web site Hồn Quê mới thành lập được mấy năm, và nhạc sĩ 
Phạm Anh Dũng rủ tôi cộng tác với Hồn Quê. Loạt bài phỏng vấn những người tên tuổi đã ở trong Hồn Quê từ 
năm đó,( 2001) http://cothommagazine.com/nhac/VuDucNghiem/PhongVanNSVDN-HKL.pdf 
 
Hương Kiều Loan 

 

Hiền thân, 

Mình rất ghiền bản "Gọi người yêu dấu", đi xe đâu xa thì thế nào cũng mang theo để thưởng thức giai 
điệu, nghiền ngẫm từng lời của bản nhạc đến nỗi bà xã khó chịu hỏi tại sao cứ nghe đi nghe lại bản này hoài.  
Cám ơn nhạc sĩ Vũ đức Nghiêm. Hình hài anh có qua đi nhưng tinh hoa của anh vẫn mãi mãi tồn tại. Với đời 
sống tốt lành của anh nơi dương gian, Chúa sẽ giang tay đón anh vào nước Hằng Sống. Tuy nhiên, với tình cảm 
của con người, Lượng chia buồn cùng Hiền đã mất đi người anh tài hoa, đáng yêu, đáng kính. Và cũng xin Hiền 
chuyển lời chia buồn đến chị Nghiêm, các cháu và đại tang quyến. 

Thành kính, 
Nguyễn hữu Lượng 
 

 



 

 

 

Xin chia buồn cùng chị Bạch Cúc và gia đình trước sự mất mát lớn lao này và cầu 
nguyện linh hồn ông Vũ Đức Nghiêm sẽ được an vui nơi nước Chúa. 

Nguyễn kim Phụng 



Kính gửi: Cụ Bà Vũ Đức Nghiêm cùng toàn thể Tang Quyến, 

Nhận được tin Cụ Ông Vũ Đức Nghiêm đã về an nghỉ trong nước Chúa một cách bình yên vào sáng thứ Hai 
vừa qua. Sự ra đi của Cụ Ông chẳng những đã để lại sụ tiếc thương cho Cụ Bà và toàn thể quý Ông Bà Thầy Cô 
cùng tang quyến, nhưng cũng cho chúng tôi nữa, là những người có diễm phúc đươc quen biết Cụ Ông.  
 
Chúng tôi kính phục Cụ Ông về đức tính cương trực và can trường của Cụ Ông như là một Sĩ Quan Quân Lực 
VNCH đã gánh chịu hơn 13 năm lao tù trên đất Bắc. 
Chúng tôi yêu mến Cụ Ông về tài năng Chúa ban cho trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc để ca ngợi Chúa và 
những ân phước Chúa ban, như là một Nhạc Sĩ tài năng. 
Nhưng trên hết, chúng tôi cảm tạ Chúa về đức tin và lòng trung tín của Cụ Ông đối với Chúa cho đến cuối đời 
như là một Cơ Đốc Nhân trung kiên.  
 
Cụ Ông có nói như Sứ Đồ Phao-Lô rằng "Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện 
nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta 
trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sư hiện đến của Ngái." (2 Ti-mô-
thê 4:7-8) 
 
Cầu xin Chúa Thánh Linh ban sự An Ủi thiên thượng đến trên Cụ Bà cùng toàn thể Tang Quyến cho đến ngày 
hội ngộ vói Cụ Ông trên thiên quốc bình an. 
 
Thành kính phân ưu, 
Mục Sư và Bà Nguyễn Văn Nghĩa 
 

 



 CHiA  BUỒN  

Vừa nhận được tin buồn , Nhạc Sĩ , Cựu Trung Tá QLVNCH Vũ Đức Nghiêm đã vĩnh viễn ra đi tại San Jose , 
Bắc California , hưởng thượng thọ 88 tuổi.  
 
Chúng tôi Lê Xuân Vũ và Lê Huy Hoàn là đồng hương làng Hoành Nha , huyện Giao Thuỷ , tỉnh Nam Định là 
cháu ông Giáo Thiều , ông Lý Liêu , ông ký Hứa và là cậu ruột của Thiếu Tướng Lương Xuân Việt   Tư Lệnh 
Phó đặc trách hành quân Quân Đoàn 8 ở Nam Hàn.  
 
Xin thành kính chia buồn cùng chị Vũ Đức Nghiêm và gia đình. 
Chúng tôi cũng xin chia buồn với các anh chị  : Vũ Đức Chỉnh , Vũ Đức Anh , Vũ Ngọc An , Vũ Ngọc Bích , 
Vũ Ngọc Châu ( người ban thân nhất ) Vũ Trung Hiên , Vũ Diệp Hồng  Vũ Bạch Cúc , về sự ra đi của anh 
Nghiêm là một mất mát rât to lớn đối với gia đình Cụ Phán 
 
Nguyện cầu linh hồn anh Vũ Đức Nghiêm sớm được an nghỉ nơi Nước Chúa. 
 
 Lê Xuân Vũ 
 

 
 
 PHÂN ƯU 
 
Được tin Nhạc sĩ VŨ ĐỨC NGHIÊM vừa được Chúa gọi về ngày 24-7-2017 tại San Jose, California - Hưởng 
thọ : 87 tuổi 
 
Xin thành kính phân ưu cùng Bà Quả phụ Vũ Đức Nghiêm, nhũ danh Dương Thị Năng cùng mục sư Vũ Ngọc 
Châu, bạn Bạch Cúc Vũ, Vũ Trung Hiền và toàn thể tang quyến.  
 
Nguyện cầu xin cho linh hồn nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sớm được Hưởng Nhan Thánh Chúa. 
 
Thay mặt các bạn ĐHSPSG-AV tại VN 
Nghiêm Hữu Dũng và gia đình 

 
 

 

Thưa Chị Bạch-Cúc 
 
Chúng em rất thương tiếc biết tin anh Nghiêm vừa từ trần. Không lời nào đủ để chia sớt buồn đau mất mát của 
Đại Gia Đình Tang Quyến. 
Một lần sơ ngộ, tác phong hòa ái điềm đạm khiêm tốn của anh Nghiêm đem cho em ,ngay buổi tối hôm đó, cảm 
giác thân và chân tình. Em âm thầm thương kính anh như người anh lớn trong gia tộc, mà chỉ giấu trong lòng; e 
ngại điều "thấy sang ..." 
Ở xa không đến viếng được để chào tiễn vị sĩ quan thượng cấp, cúi chào vĩnh biệt người anh kính mến, em chỉ 
biêt thành tâm cầu nguyện Ơn Trên sớm đón anh về nơi thênh thang cuối trời có Thiên Đường là nơi anh xứng 
đáng được về. 
Có lẽ Chị sẽ là người tỉnh táo hơn các thành viên khác trong Tang Quyến, em tin là chị sẽ quán xuyến được và 
chăm nom tinh thần các vị khác trong gia đình, nhất là Chị Nghiêm. 
Chị cố khoẻ Chị nhé 
 
Dũng & Hạnh 



Anh VTH ,  
Gd em đi nghỉ Hè xa trở về, đoc tin mới hay ns Vũ  Ðức Nghiêm đã  ra đ , nhớ năm em qua 2014 được tham dự 
kỷ niệm cưới của Bác .( Kim cuong ) tiếc là em không chup hinh chung . 
Xin chia buồn với anh , toàn gia  và câù xin Thiên Chuá đem Linh Hồn bác Vũ Ðức Nghiêm về hưởng an lành 
bên Chuá 

Thân ki'nh, 
Em và gd LINH CHI (France) 
 

 
 

Kính anh Hiền, anh Bích, 
Nhận được hung tin bào huynh của hai anh là Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm vừa tạ thế, chúng tôi xin gửi lời chia 
buồn đến anh, anh Bích và cùng toàn thể tang quyến. 
Nguyện xin Đức Chúa Trời sớm đón linh hồn NS Vũ Đức Nghiêm vào nước Thiên Đàng. 
 
Thành Kính Phân Ưu 
Trần Văn Lương & gia đình. 
 

 

Xin chia buồn cùng Anh Chị Vũ Trung Hiền, Chị Vũ Đức Nghiêm và toàn thể Tang Quyến.   

Nguyện cầu Linh Hồn Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Đàm Trung Phán &Dương Bích Nga 

 

Thành kính chia buồn cùng anh Hiền và đại gia đình. 

Lê Huy Lượng 

 

 

Chung em duoc tin tre Nhac Si Vu Duc Nghiem vua ta the, thanh kinh chia buon cung anh chi Bich&Van va 
Tang Quyen, cau nguyen Huong Hon Nhac Si duoc yen nghi doi doi, som ve Nuoc Chua tren Thien Dang. 

Thanh Kinh Phan Uu, 

Ninh&Ha 



Kính gởi: Bà Quả Phụ Vũ Đức Nghiêm 
Và các Gia đình Anh Chị Em trong Tang Quyến 
  
Được tin Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã về an nghỉ trong Nước Chúa, thay mặt cho Hội Thánh Báp Tít 
Đức Tin, tôi kính lời phân ưu cùng Bà & các gia đình anh chị em trong sự chia ly tạm thời với Ông 
trên đất nầy.  
  
Lời Chúa trong Thư tín 1 Têsalônica 4:13-14 chép: “Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em 
không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông 
cậy.  Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-su đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem 
những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-su cùng đến với Ngài…” 
  
Ông “đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Mão triều thiên của sự công bình 
đã thuộc về Ông trên Thiên quốc Chúa.” (2 Timôthê 4:7-8). 
  
Cầu xin Chúa Ba Ngôi an ủi, thêm sức mới trên Bà và các gia đình anh chị em trong Tang Quyến. 
   
Thành kính trong Chúa,  
  
Mục sư Lê Hồng Phúc  
 

 
 

 

Anh Hiền thân, 

Tôi nhận được tin ông anh Vũ Đức Nghiêm của anh vừa mới mất. Tôi gọi cho anh nhiều lần mà không được, tôi 
cũng gọi cho anh Giang nhưng số phone cũng bị đổi. Tôi định gọi điện thoại hơn là Email nhưng tiếp xúc không 
được. Vì vậy tôi đành gửi điện thư đến anh.  

Tôi thành thật chia buồn cùng anh và gia quyến, anh NGHIÊM của anh mất đi là 1 mất mát lớn của gia đình. 
Tôi mong anh NGHIÊM sớm được trở về đất Chúa. 

Thân ái, 
NGUYỄN ĐỨC CHÍ 



ĐIẾU VĂN THƯƠNG TIẾC BỐ KÍNH YÊU 

                                                                    Vũ Duyên Thơ 

 Thế là bố của  chúng con đã  ra đi! Bố chúng con - Nhạc sỹ Vũ Đức Nghiêm tài hoa đã thực sự lìa bỏ 
mọi người. Chỉ sau  1 thời gian ngắn , phải  đương đầu với cơn bạo bịnh … bố của chúng con đã từ từ chìm vào 
giấc ngủ vĩnh hằng, để lại cho mẹ và chúng con 1 nỗi đau vô bờ và niềm thưong tiếc không bút nào tả xiết… 
Riêng con - vì hoàn cảnh bắt buộc đã không thể sang gặp mặt bố lần cuối  – không đuơc  săn sóc cha già trong 
lúc bịnh hoạn, nay lại không được tiễn đưa bố đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nỗi niềm đau đớn ấy náy lại nhân lên 
gấp ngàn lần. 

 Con chỉ biết ngồi nơi đây tưởng nhớ đến bố và cầu xin Linh hồn cha sớm yên nghỉ bên Thiên Chúa 
trong niềm hân hoan vĩnh cửu chốn thiên đàng…  

 Bố ơi!! bài thơ mừng sinh nhật Bố 87 tuổi con chưa kip gửi! Giờ đây  thay bằng  lời  ai điếu thưong tâm: 
Con vẫn  biết cổ nhân xưa từng nói “sống là gửi, thác là về”. Tuy thế, khi  nhận email báo tử con vẫn không 
ngăn nổi dòng lệ. 

Tuy tri sanh tử huyễn  … ly biệt diệc thương tâm! 

Vào phút chia ly vĩnh quyết này ai người ngăn được nỗi lòng buồn thương? 

Bố đi vào cõi đời đời 
Người sầu đất thảm trắng  trời  mưa bay. 

Hung tin nhận lúc ngày vừa rạng 
Khóc thương người không cạn giọt rơi! 

Từ nay con mất Bố rồi 
Bao lời chưa nói trên môi ngập ngừng 

Âm dương đã đôi đường cách trở 
Biết bao giờ gặp gỡ… Bố ơi! 

Chúng con và mẹ bồi hồi 
Lặng trong đau đớn không lời thốt ra! 

Thương mẹ lúc tuổi già tóc trắng 
Sống ra sao khi vắng bố rồi? 
Chúng con bảy đứa bảy nơi 

Tâm tư nhớ bố một đời lao đao … 
Nhớ lúc bố phải vào cải tạo 

Chịu đòn roi tàn bạo quân  thù 
Mười ba năm chốn lao tù 

Viết bao thánh nhạc .. thiên thu lưu truyền 
Bố  từng trải bao miền đất nước 

giữa núi  rừng sơn cước hoang vu. 
Long Giao một sớm sương mù 

Hoàng Liên Sơn phủ lá thu ngập đường 
Trại Phú Khánh đất dường khô cạn 

Tháng ngày qua trời hạn trông mưa!!! 
 

 Tất cả mọi nỗi khổ đau, đói khát và hành hạ ấy đã không làm lu mờ đi Đức tin và ý chí kiên định của bố. 
Bố đã vượt qua tất cả để về đoàn tụ  gia  đình và sau đó đi định cư ở Hoa kỳ. Buồn thay cho con! Vẫn phải là 
người ở lại.  

Những tưởng đoàn viên với cha già! 
Ngày vui sum họp bỗng chia xa 



Nửa vòng trái đất phân ly mãi 
Sinh tử con đành vĩnh biệt Cha. 

--- 
Nay con ngồi ôn lại 

Những kỷ niệm buồn vui 
Thuở thiếu thời nhỏ dại 
Dường như xa quá rồi 
Căn nhà trên đồi gió 

Khi xưa vang tiếng cười  
Giờ bao nhiêu kỷ niệm 
Tan tác như mây trời… 

Quyển  tình ca  phai mực   
Bản thảo bố viết tay 

Những trang dài nhạc Thánh  
chữ ký bố còn đây! 

 
 Tất cả những kỷ niệm ngắn ngủi ấy mà con có được, khi bố về Việt Nam  thăm con mười mấy năm 
trước nay chợt ùa về trong tâm trí, khiến con bàng hoàng không muốn  tin vào sự thật:  bố đã ra đi!! Bố ơi, con 
vẫn biết cuộc đời là vô thường với những cuộc sanh ly tử biệt. Cái chết như là môt cánh cửa bắt buộc mỗi người 
chúng ta ai cũng phải bước qua. Tuy con nhủ với lòng mình là thế nhưng sao nỗi buồn đau vẫn không ngừng 
xâu xé tâm can. Ngay đêm bố ra đi con đã không ngủ được. Giọt lệ ngắn dài cứ tuôn rơi khi con ngắm nhìn bức 
ảnh bố bế con, lúc con  lên một tuổi. Lúc ấy bố trẻ trung rất tươi vui trong nụ cười hồn hậu. Đến khi  mòn mỏi 
mới thiếp đi. Không biết có phải do ”Nhật hữu sở tư, dạ hữu sở mộng” hay không? Vừa thiếp ngủ con thấy bố 
như hình ảnh những ngày bố nằm bịnh, thân xác hao gầy tàn tạ, mái tóc bạc điểm sương… 

  Đêm  tàn sưong lạnh bóng trăng sầu  
  Nhớ cha lệ nhỏ suốt canh thâu  
  Chập chờn  nhân ảnh pha sương khói 
  Hiu hắt  đèn khuya bạc mái đầu. 
  Gặp cha trong  giấc chiêm bao ấy 
  Còn nghe văng vẳng lại đôi câu  
  Bâng khuâng không biết mơ hay tỉnh 
  Tự hỏi linh hồn Bố nơi đâu ? 
 
  Tuy bố của chúng con đã ra đi vào thiên thu, nhưng người  đã để lại cho đời  sau  môt di sản tinh thần 
quý giá với những tác phẩm tuyệt vời. Đó là  những bản tình ca, những bản tôn vinh ca thấm sâu vào lòng 
nguời. Lời hát ngợi ca Chúa Ba ngôi! Lời ca sẽ làm thức tỉnh những linh hồn lạc lối, hâm nóng những tâm hồn 
nguội lạnh đức tin. Với những bản tôn vinh ca sáng ngời niềm tin vào Thiên Chúa sẽ làm cháy lại lòng yêu kính 
Chúa ban đầu. Bố của chúng con tuy đã ra đi vào cõi vĩnh hằng nhưng dường như người vẫn đang còn ở lại mãi 
mãi. Như Phượng Hoàng hồi sinh, từ tro tàn cát bụi. Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm danh tiếng và cuộc đời người sẽ 
không bao giờ bị quên lãng. Những ai từng nghe Tôn Vinh Ca của bố sẽ nhớ tới người, cũng như Mẹ và chúng 
con luôn thương nhớ Bố, với lòng yêu thương sâu sắc.  

         Bố kính yêu, mẹ và chúng con  tiễn bố về nơi vĩnh hằng. Kết thúc một cuộc  hành trình  qua trần thế! Bố 
con đã sống một cuộc đời đẹp đẽ, một cuộc đời vị tha và đầy lòng yêu thương với  mọi người. Dường như qua 
âm nhạc, Bố đã khắc tên mình với cuộc đời  và sẽ còn hiện diện mãi  trong tâm tưởng những ai từng yêu mến 
những bản Tôn Vinh Ca của cố nhạc sỹ Vũ Đức Nghiêm. 

 

 



… Bác Nghiêm có kêu gọi tôi hãy chịu khó bỏ thì giờ để xem lại từ ngữ của những bài Thánh Ca của người Tin Lành, 
nhất là quyển Thánh Ca của 60 năm trước để điểm ra những điều cần xét lại và gởi cho các mục sư Tin Lành Việt Nam 
và những ai có hoài bảo muốn cho những bài tôn vinh Chúa được ý nghĩa và sát với ngôn ngữ Việt Nam hơn, để các vị 
đó suy nghĩ. 
 
Tôi có hứa với Bác Nghiêm là tôi sẽ làm việc đó. Tôi đã và đang làm trong hai năm qua nhưng vì tôi bận rộn nhiều việc 
khác nên vẫn chưa xong. Tôi dự trù khi viết xong nhận xét của mình, tôi sẽ trân trọng gởi đến Bác Nghiêm để Bác xem 
trước, nhưng nay đã trể, vì Bác đã ra đi. Dù vậy, đúng thời điểm tôi sẽ trân trọng gới cho “phe ta” để cùng chia sẻ sự 
quan tâm của một nhạc sĩ Tin Lành Việt Nam, tác giả của nhiều bài hát trứ danh để tôn vinh Chúa, ca ngợi tình yêu quên 
hương và tình yêu giữa những con người, rất là người. Tôi sẽ cố hoàn tất việc đó để đúng với hoài bảo của tôi và cũng 
để không phụ lòng người đã vĩnh viễn lìa trần. 
 
Hôm nay tôi rất xúc động khi viết bài này vì nhớ đến những gì tôi trao đổi trước đây với Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm, một bậc 
cha chú, một đàn anh, một mẫu người có tánh thẳng thắn, một người Quốc Gia “chống cộng tới chiều”, một con dân 
Chúa rất yêu mến Chúa, một nhạc sĩ có tài với biệt danh qua bài nhạc “Gọi Người Yêu Dấu” và nhiều, nhiều bài ca khác 
nữa. 
 
Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm đã lìa trần nhưng chắc chắn nhiều người sẽ nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa này khi có dịp hát 
hay nghe những bài hát mà Người đã sáng tác suốt hơn nửa Thê Kỷ qua. Tôi tin rằng những người thân yêu của NS-
VĐN có quyền hảnh diện Người. 
 
Riêng tôi, cháu xin tạm biệt Bác Nghiêm trên trần gian tạm bợ này. Cầu xin Thiên Chúa nhân từ thương xót, an ủi những 
người thân yêu của Bác đang thương tiếc trước sự ra đi của Người. 
  
MS Huỳnh Quốc Bình 

  

 
Sáng sớm thứ 2 đầu tuần rồi mẹ chồng gọi cho chồng tôi báo tin- bác Nghiêm đã về với Chúa. Mẹ khóc sụt sùi 
phần nhớ thương bác, phần không thể đi tang lễ của bác. Bố mẹ thứ tư này đi Úc rồi, các anh chị ở Úc mua vé 
mời bố mẹ qua thăm nhân dịp mừng lễ thượng thọ của dượng Sáu anh rể của bố. Bố mẹ ủy thác các con thay 
mặt tham dự tang lễ của bác. Bố mẹ buồn lắm… Riêng phần chúng tôi rất yêu quý bác. Mấy năm trước gia đình 
đi chơi miền bắc có đến thăm 2 bác, lúc đó bác còn khỏe. Từ ngày bác yếu, chúng tôi không có dịp nào đến 
thăm mặc dù rất ao ước. Thương bác vẫn nhớ 2 cháu Huy Tuyền để hỏi thăm, thậm chí các con của chúng tôi 
bác đều nhớ tên cả 4 đứa. Bác đặc biệt hay nhắc bé Evangeline Thiên-Ý, luôn khen ngợi và khuyến khích cháu. 
Có lẽ bác đã để lại một ấn tượng cho cháu vì cháu vẫn nhớ và tự nhắc lại một món quà nhỏ chúng tôi tặng bác 
ngày đến thăm bác 7 năm trước tại San Jose mà vì quá lâu chúng tôi đã quên... Vậy là bác đã đi xa đúng 1 tuần. 
Một tuần qua dẫu nhiều bận rộn trong cuộc sống, tin bác mất cứ xao xuyến mãi tâm tư. Bác Vũ Đức Nghiêm, 
một nhạc sĩ tài hoa, và cũng là người Bác hiền từ gần gũi của chúng tôi dù khoảng cách địa lý xa xôi. Nhớ 
những ngày đầu thập niên 90 lần đầu tiên được nghe ôi cảm động với những bản thánh thi từ trong lao tù của 
nhac sĩ Vũ Đức Nghiêm, mà ngờ đâu có ngày hân hạnh được làm cháu dâu nhà họ Vũ. Tuy vậy lúc đó tôi chưa 
biết đến bài "Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa" nổi tiếng của bác. Tôi đã viết một bài hơi giống tựa, "Khi Tôi Quỳ 
Bên Chúa" năm 1993, dù rằng mãi đến năm 2015 mới được xuất bản trong tập thánh nhạc CA VANG LÊN 
nhân dịp kỷ niệm 40 năm người Việt hải ngoại do Liên Hữu Tin Lành xuất bản. Bác ngày còn khỏe thỉnh 
thoảng gởi email hỏi thăm cháu có sáng tác mới thì gởi cho bác, hoặc đơn giản chỉ bảo cháu gọi cho bác... Bác 
ơi nhớ bác lắm, cứ ước gi cuối tuần này ko phải đi dự tang lễ mà đi để gặp bác, nhất là mới đây đọc bài ai điếu 
chị Duyên Thơ khóc tặng Bố kính yêu thật xúc động khôn cùng. Em xin phép chị Duyên Thơ và gia đình để 
chia sẻ bài điếu văn của chị với mọi người khi thuận tiện. Mong chị sẽ cho phép chia sẻ sự riêng tư vì dù sao 
Bố/Bác đã là người của công chúng! “Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca” tất cả chúng con tiễn đưa Bác về “trình diện 
Thiên Chúa."   

NGUYỄN TÂM TUYỀN 



Dung Than Men , 
 
Cam on anh nhieu lam da gui hinh anh, va ban tin ve Nhac Si  Vu Duc Nghiem da qua doi tren tap chi Co Thom 
. Thanh that cam dong, vo cung thuong tiec va nho anh ay nhieu lam.   
Toi hang cau xin Chua ban on thuong xot  linh hon anh ay va dem ve Nha Cha Tren Thien Dang Amen . 
 
Gui den anh chi tinh yeu thuong dam da cua Nguoi Viet Hai Ngoai. 

 
Br. Robert Nguyen, OSB 
Mary Mother of the Church Abbey 
 

 
 
Em nghe tin Bác Nghiêm về với Chúa, xin hướng lòng về Cali và San Jose cùng với Anh và đại gia quyến tiễn 
đưa Bác lần cuối vào nơi Vĩnh Phúc bên Chúa muôn đời. 
 
Tụi em đã "định cư" ở Hải Phòng được 4 tháng. Du hành nhiều để quan sát công việc Chúa vẫn đang làm trên 
Quê Hương. Mọi việc trong tay Chúa quan phòng. Thời tiết nóng bức, âu cũng là cơ hội chia sẻ với người dân 
trong nếp sống cố hữu của họ, mong sao Chúa là niềm an ủi tinh thần cho cuộc đời. 
 
Xin Chúa ở cùng Anh và đại gia đình trong những ngày này. 
 
PHẠM ĐÌNH ĐÀI & TRÚC 
 

 

Cảm ơn anh Rùa cho em thông tin .  
 
Chắc mấy ngày này, đại gia đình đang đau buồn vì sắp chia tay anh Nghiêm về Nước Chúa ! 
     
Còn vài ngày thôi. Chúa sẽ giang rộng vòng tay, ôm anh Vũ Đức Nghiêm về trong Nước Ngài !  
 
Anh Nghiêm sẽ không còn phải lo lắng vì tuổi tác , bệnh hoạn, đau đớn, .... nhưng sẽ thanh thản an hưởng Niềm 
Vui với Chúa, khi nghe anh em, bạn bè, con cháu say sưa hát những bài Thánh ca dịu ngọt, thanh thoát, và 
những khúc tình ca say đắm hồn người.  
 
Anh Vũ Đức Nghiêm của anh là một nhạc sĩ có thực tài, phải nói là thiên tài mới đúng !   
 
Rất tiếc em không có dịp gặp anh Nghiêm trong khi anh còn sống. 
 
Và bây giờ, ở cách xa anh nửa vòng trái đất, muốnđến tiễn đưa anh về với Chúa cũng không được nữa ! 
    
Mong anh Vũ Đức Nghiêm, từ trên cao, sẽ mỉm cười, khi chứng kiến vô vàn tình thương của mọi người mãi mãi 
 nhớ về anh ! 
 
HNSG 

 

 



Bà Bạch Cúc, Bạn Vũ Trung Hiền quí mến, 
 
Thay cho gia đình, xin chân thành phân ưu với chị Bạch Cúc , Bạn Hiền cùng các anh chị trong tang quyến. 
 
Anh Nghiêm được Chúa tiếp đi đến một nơi tốt đẹp hơn muôn phần cõi trần tục lụy này. Anh ra đi với hai bàn 
tay trắng, nhưng trong ân sủng Chúa, anh đã để lại thật nhiều cho gia đình, cho Hội Thánh, cho bạn bè 
những ca khúc tôn vinh, những lời nguyện cầu... sẽ còn tiếp tục vangvọng trong cộng đồng đức tin và  trong 
lòng con dân Chúa nhiều thế hệ. 
 
Xin chị Bạch Cúc chuyển lời phân ưu này đến chị Nghiêm, hiền thê xuất chúng Chúa ban cho Anh Nghiêm và 
các em trong gia đình.  Cũng xin chị Bạch Cúc chuyển lời đến chị Nghiêm cho phép Hội Thánh Tin Lành Ân 
Điển được gửi  chút quà phân ưu từ tấm lòng của con cái Chúa trong Hội Thánh từng biết Nhạc Sĩ Vũ Đức 
Nghiêm, là bào huynh Trung Tá Vũ Đức Chỉnh. 
 
Đề tưởng nhớ và tri ân Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, Đài Nguồn Sống có hai chương trình đặc biệt "Ca Khúc Tâm 
Linh" vào thứ Hai  31/7 và 7/8 mong gia đình và bạn hữu có dịp nghe trên website: DaiNguonSong.com 
 
Chân thành phân ưu và cảm tạ 
Thay cho HT & Gia đình, 
MS Nguyễn Đăng Minh 

 

Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, cựu trung tá quân lực VNCH, tác giả hàng trăm bài ca, cả đạo lẫn đời đã tạ thế tại San 
Jose hôm 24/7/2017 vừa qua, thọ 87t. Tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức Tin Lành vào thứ Bảy Aug. 5 tới 
đây tại Oak Hills Memorial Park, SJ. Thành thật chia buồn cùng các em của nhạc sĩ, chị Vũ Thị Bạch Cúc, 
người hướng dẫn của tôi khi tôi còn là một nhi đồng ở NTP, Saigon khoảng 1960s, và Vũ Trung Hiền, bạn cố 
tri. 

Trong số các bài hát được ưa chuộng của ông, có bài Gọi Người Yêu Dấu, viết tại Dalat trước năm 1975, khi 
ông 39 tuồi. Xin mời nghe để tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài ba. 

Goi Nguoi Yeu Dau Vu Khanh ca 
www.youtube.com 
 
Hà Hữu Quang 

 

  Chan thanh Chia Buon cung Chi Vu Duc Nghiem va Cac Con , Cac Chau , Chat . 
Thay mat cho day to Chua, Anh Em Muc Su Le Ngoc Vinh Nguyen Xin Cha yeu Thuong ,nhon tu hang Thuong 
xot , an ui ,o cung Chi va Cac Con Chau ,Chat. 
  " Duc Chua Troi la noi nuong nau va suc luc cua Chung toi. 
Ngai San giup do trong con gian Truan " 
Thi Thien 46:1 
 
Em Le Kim Cuc  
 

 



Nhận được tin buồn, bào huynh của anh chị  Vũ Ngọc Bích và cựu GS Gia Long Vũ Bạch Cúc là  

Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm đã từ trần, hưởng thọ 87 tuổi.  
Thành kính chia buồn cùng anh chị Vũ Ngọc Bích và GS Vũ Bạch Cúc cùng Tang quyến. 
Cầu nguyện Hương Linh NS Vũ Đức Nghiêm sớm được phiêu diêu Miền Cực Lạc. 
Thành Kính Phân Ưu 
 
Song Thuận - Ngọc Loan 
 

 

 



Kính thưa quý tang quyến, 

 Thay mặt cho Ban Phát Thanh trong Chương Trình Phát Thanh Tin Lành, chúng tôi 
thành thật gửi đến Bà Vũ Đức Nghiêm và quý tang quyến lời phân ưu chân thành của 
chúng tôi. Cầu xin Cha Từ Ái an ủi Bà và quý tang quyến trong lúc tạm xa cách người 
thân yêu, chờ đợi ngày đoàn tụ trong Nước Ngài! 

Mục sư Nguyễn Thỉ và Ban Phát Thanh Tin Lành 

 

 



 

 

Thưa anh Vũ Ngọc Bích, 
 
Tang lễ anh Nghiêm cử hành ngày mai. Cùng một số thân hữu ở Nam California, tôi rất ân hận 
không thể đích thân tới hành lễ trước linh cữu để kính tiễn anh Nghiêm cùng trực tiếp đạt lời phân 
ưu tới chị Nghiêm, tới các anh, các chị, cùng các cháu. 
 
Xin kính gửi tới anh cặp câu đối tưởng niệm anh Nghiêm do hai người bạn trẻ tuổi hơn nhưng 
chung lòng ngưỡng mộ anh Nghiêm hợp soạn vói tôi 
 
Chúng tôi xin thành kính góp lời cầu nguyện, mong Thiên Chúa toàn năng sớm đưa linh hồn anh 
Nghiêm về hưởng phúc đời đời trên Nước Trời. 
 
Thân kính, 
 
Trần Huy Bích 



 
 

 
 
 

We solemnly salute Lieutenant Colonel Nghiem. Please accept our sincerest condolences to 

Mrs. Nghiem, Quynh Giao, Dung, Duyen, Tho, Trinh and Tuan. 

Dear Mrs. Nghiem, all of us present are deeply saddened to say the final goodbye to Lieutenant Colonel  

Nghiem.  In our presence today are many former prisoners of communist Vietnam, specifically prisoners of the 

notorious A20 prison. 

A20 is a notorious death camp and valley of death to all who have passed thru. A20 was built exclusively for 

people who resisted and were unbowed to the communist. They were the courageous few who did not give up 

even under the communist’s barbaric torture.  With me today are A20 cell mates.  Lieutenant 

Colonel Nghiem was our A20 cell mate.  



Dear friends, I know with certainty, Lieutenant Colonel  Nghiem rarely talked or shared about his time in prison 

and how he suffered.  But I know what he lived through because I spent 12 years with Lieutenant Colonel  

Nghiem – from South to North – from the notorious Chi Hoa Prison to A20 Prison. 

I never forget the time in Chi Hoa, 14 months and 20 days, spent in solitary confinement. 

14 months and 20 days in the dark prison cell, without a ray of light, Mr Nghiem lived through those days 

with fearless spirit and super human courage.  I’m still in awe of how brave Mr Nghiem was. 

In such a short time we have lost many exemplary heroes in our community: Viet Dung, 

Major Thien Nhon…  And today, we are bidding good bye to Mr Nghiem.  What a sad loss to our country! 

We are all deeply saddened by Lieutenant Colonel Nghiem’s passing,  We convey our condolences with 

Mrs. Nghiem, Mr Nghiem’s children and the entire family.    

DANG VU KHOAI 

 

 

 

      

 

 



Kính thưa Bà Vũ đức Nghiêm cùng quý anh chị em trong gia đình tang quyến.  

Chúng tôi vô cùng xúc động nhận được hung tin:  Cựu Trung Tá QL/VNCH, Nhạc Sĩ  Vũ đức Nghiêm vừa qua 
đời. 

Nhiều năm  sống chung trong ngục tù cộng sản từ Nam chí Bắc  với Người Sĩ Quan bậc thầy, với người đàn 
anh kính yêu,  tạ ơn Chúa, tôi luôn cảm thấy vô cùng hân hạnh và may mắn, vì có dịp được gần gũi với một 
người nhạc sĩ tài danh,  một con cái trung kiên của Chúa.  Sau những buổi lao động khổ sai vô cùng mệt nhọc 
vất vả , trên đồng khô cỏ cháy, trong rừng thiêng nước độc, được chuyện trò thân thiết, được nghe những lời 
làm chứng, những  bài hát, ca ngợi và biết ơn Chúa của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, từ lâu,  đã  an ủi và giục giã 
tấm lòng yêu mến Chúa, của chúng tôi biết dường nào. 

Tư cách lớn của một Người Sĩ Quan đàn anh, nụ cười hiền hoà, với niềm  lạc quan vui sống trong Chúa,  chấp 
nhận mọi nghịch cảnh,  khiến chúng tôi nể trọng và thương mến Ông. 

Trong giờ phút tạm biệt người thân yêu, xin nhận nơi đây lòng nhớ thương và lời chia buồn chân thành của 
chúng tôi. Cầu xin Cha  Từ Ái an ủi  Bà Vũ đức Nghiêm và tất cả mọi người  trong gia đình tang quyến.   

Portland Oregon ngày 24 tháng 7 năm 2017 

Nguyễn lương Tâm cùng vợ và các con 

 

Hi Giao, 
Hay tin bố của Giao qua đời,Phúc gởi đôi dòng chia buồn cùng Giao và Tang quyến bên đó. 
Chia ly luôn luôn là một nỗi đau buồn nhưng trong Chúa chúng ta còn có hy vọng gặp lại nhau. 
Khi nhớ về bố Nghiêm, hình ảnh bố vẫn luôn sống động trong tâm Phúc. 
Những bài hát của bố vẫn thường nghe và hát tại đây...Nhớ về bố Nghiêm rất nhiều. 
Nguyện xin Chúa Thánh Linh an ủi Giao cùng toàn thể tang quyến. 
Phúc thăm anh Ân và các cháu Giao nhé. 
Bạn trong Chúa. 

Mỹ Phúc. 

 

Thưa bác gái và các cháu, 
Mấy tháng trước, tôi có ghé thăm hai bác, cùng với các bạn Trường Giang, Chinh Nguyên...lúc ấy tháy bác 
trai còn bình thường nên cũng mừng. Ngày 24/7, lên NET đọc blog HLC mới biết tin bác trai đã thất lộc....Rất 
buồn, nhưng tự động  cảm tác được mấy vần chân thật  tưởng nhớ bác trai...Xin gửi để phân ưu cùng bác 
và các cháu...Nhạc sĩ VĐN đã ra đi, nhưng bài GNYD sẽ còn được bạn bè (và người đời) nghe ...và hát mãi. 
Kính viếng. Dương Huệ Anh 26/7/2017. 
 
“Gọi Người Yêu Dấu ” Còn Nghe… 
 

Cảm viếng HH NS Vũ Đức Nghiêm - 
  
…Buồn nghe qua blog Hoàng Lan Chi 
Vũ Đức Nghiêm đi… chẳng trở về… 
Sinh, Lão, Tử…đời, ai thoát khỏi? 
“Gọi Người Yêu…Dấu”, bạn còn nghe! 
Tuổi gần chín chục, e là hiếm, 
Nhạc cả trăm bài, kể cũng chì ! 
Nợ nước, tình nhà…mừng đã trả, 
Cung Trời, Thiên Chúa đón, lo chi?! 
  

                   24/7/17   Dương Huệ Anh 
 



… Các chị Quỳnh, Giao, Trinh mến: 2 em Huy Tuyền xin kính gởi đến đại gia đình lòng tiếc thương. Chúng em 
that ko biết nói gì hơn ngoài lời cầu xin Chúa Thánh Linh an ủi Bác Gái và các anh chị.   

 - em Tuyền 

 
 

Chị Nghiêm và các cháu thân mến, 
Mấy ngày nay em liên tục nhận được những lời chia buồn từ quê nhà cũng như từ những người em quen biết và 
họ cũng biết anh Nghiêm nữa. Ai cũng bày tỏ lòng thương tiếc anh đã ra đi và ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của 
anh. Trong những người đó có: 
 
Anh chị Hựu-Mía (Hoành Nha) cùng các con cháu, 
Anh chị Hậu (Hoành Nha, con bác Lý Liêu), 
Anh chị Phú, con bác Cai Ri (Hoành Nha), 
Chị Chính (Hoành Nha, con bác Cai Ri),  
Chị Tĩnh (Hoành Nhị) và các con 
Anh Tám (Hoành Nha, con bác Xã Thi) 
Em Mai Xuân Vinh (con cô chú Xếp Khôi) 
Em Kim Định (Nhà thờ TL Ng. Tri Phương) 
Cháu Ánh, cháu Khanh (con anh chị Nhân-Tuyết) 
Cháu Quỳnh Anh và Qùynh Chi, con gái anh chị Bảo (Hanoi) 
Cháu Hồng Diệp, con gái anh chị Ngữ, hiện sinh sống tại London 
Bác sĩ Đĩnh (Saigon) 
Bác sĩ Đào Hữu Trung (Saifgon) 
Nha sĩ Nguyễn thị Anh Thư (con gái cố Mục sư Ng. Xuân Cảnh) 
cũng như nhưng bạn của em trong Chúa tại Saigon... 
 
Em đã viết  thư hoặc gọi đt để cám ơn họ.  
Em rất  tiếc là quá xa xôi, nên không đến dự tang lễ của anh Nghiêm được. Em sẽ nhớ đến chị và các cháu trong 
những ngày này, nhất là ngày tiễn anh đi... Cầu Chúa an ủi chị và các cháu trong sự mất mát lớn lao này. 
 
Thân mến, 
Em Vũ Ngọc Châu 
 

 
 
Chiều nay 16:00 PM ngày thứ Sáu 4 tháng 8 năm 2017 tôi đi viếng nhạc sĩ VŨ-ĐỨC-NGHIÊM lần cuối tại 
OAK HILL FUNERAL HOME. Tôi rất xúc động nhìn anh nằm im..... trong khi ca khúc "GỌI NGƯỜI YÊU DẤU" 
tác phẩm "để đời của anh" nhẹ nhàng nhỏ từng giọt âm thanh huyền diệu tràn khắp không gian nhỏ hẹp của 
gian phòng ... Nguyện cầu Thiên Chúa đón linh hồn VĐN để anh được AN NGHỈ BÌNH AN (R.I.P) trong vòng 
tay nhiệm mầu.  
TRƯƠNG DUY CƯỜNG 
 

 
 
Cam on Ban, toi da nhan duoc chuong trinh tang le cua Anh Vu duc Nghiem do Ban gui. Mac du toi 
khong co mat vao ngay quan trong nay, nhung o Paris toi luon tuong nho va cau xin moi on lanh den 
voi nguoi Anh yeu qui cua toi.Than ai, Vu Anh Dat 

 



 
 


