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FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 10 Tháng Mười Hai, hàng trăm bạn bè thân hữu, 

cùng một số anh chị em ca nghệ sĩ tham dự lễ giỗ ba năm, cũng là xả tang ca sĩ, nhạc sĩ Việt Dzũng cùng gia 

đình, họ hàng, thân bằng quyến thuộc của anh tại nhà thờ Thánh Linh, Fountain Valley. 

Theo lời ban tổ chức, lẽ ra lễ giỗ của nhạc sĩ Việt Dzũng chính thức được tổ chức ngày 20 Tháng Mười Hai, 

nhưng vì mùa lễ Giáng Sinh sắp tới nên lịch sinh hoạt của nhà thờ không còn ngày trống, nên gia đình tổ chức 

sớm hơn ngày dự định. 

Dù đã tròn ba năm, nhưng tất cả những quan khách đến tham dự lễ giỗ của anh đều không khỏi bùi ngùi: “Mới 

đó mà tròn ba năm, tôi cứ nghĩ như chuyện mới xảy ra hôm qua. Ngồi nhìn di ảnh của anh mà lòng buồn vô 

hạn. Suốt đêm qua tôi bay từ tiểu bang xa về chỉ mong kịp tham dự lễ giỗ của anh,” ca sĩ Hoàng Anh Thư nói. 



 
Từ trái, MC Ðỗ Tân Khoa, ca sĩ Lâm Thúy Vân và Dân Biểu Ðắc Cử Lou Correa tại lễ giỗ. (Hình: Facebook)  

Ca sĩ Lâm Thúy Vân nhắc lại câu chuyện: “Tôi là người ngoại đạo, hồi còn sống anh Việt Dzũng biết nhưng 

anh cứ yêu cầu tôi thực hiện cho anh một đĩa CD nhạc Thánh Ca. Sáng nay MC Ðỗ Tân Khoa nhắc lại lời yêu 

cầu đó, và mong tôi với Hoàng Anh Thư sẽ cùng làm chung tác phNm này.” 

“Nhớ lại ngày 20 Tháng Mười Hai, 2013, mà buồn quá. Hôm đó tôi không đi sô, buổi sáng mới ngủ dậy tôi 

chưa kịp làm gì hết thì nghe MC Giáng Ngọc gọi báo tin là anh Việt Dzũng có chuyện, đang nằm ở bệnh viện, 

lúc tôi chạy vào thì anh đã ra đi rồi…,” cô kể. 

Có mặt tại lễ giỗ, ông Lou Correa, dân biểu đắc cử, chia sẻ: “Sáng nay tôi xúc động rất nhiều, vì tôi đến đây dự 

buổi lễ tưởng niệm anh Việt Dzũng, một người bạn, người có rất nhiều cống hiến cho cộng đồng. Trong ký ức 

của tôi, tôi nhớ anh nhiều nhất khi anh thực hiện chương trình ‘Young Senator’ của văn phòng chúng tôi, lúc 

nào anh cũng có mặt và nói chuyện với những bạn trẻ. Dù bao lâu đi nữa, tôi vẫn luôn nhớ người bạn thân 

thương này, Việt Dzũng – chiến sĩ đấu tranh cho lý tưởng tự do.” (Ð.T.) 

 



 

 

 
Tưởng Nhớ Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng - facebook 
https://vi-vn.facebook.com/tuongnhonhacsivietdzung/ 

 
TƯỞNG NIỆM NHẠC SĨ VIỆT DZŨNG – website Cỏ Thơm 
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1152&Itemid=1 

 



 

Lễ giỗ đầu nhạc sĩ Việt Dzũng tại SBTN- 21 tháng 12, 2014 

 
 

 

Ca nhạc sĩ Việt Dzũng đã qua đời vì bệnh tim vào 10 giờ sáng ngày 20 -12- 2013 tại Quận Cam, để lại sự 

thương tiếc cho nhiều đồng hương khắp hải ngoại. Là một ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác, MC cho các chương trình ca 

nhạc, xướng ngôn viên đài phát thanh Bolsa Radio, trưởng ban tin tức cho đài SBTN, là nhà báo, là một nhà 

hoạt động đấu tranh cho nhân quyền… Việt Dzũng là một người đa tài và là một nhân vật cộng đồng được 

nhiều người yêu mến.  

Năm nay ngày giỗ đầu của anh cũng được nhiều nơi tổ chức long trọng. 

Bà quả phụ Việt Dzũng là cô Bebe Hoàng Anh trong chương trình đã lời cám ơn mọi người đã tưởng nhớ đến 

anh. Trong lễ giỗ, chị đã đặc biệt trao một ngọn đuốc cho nhạc sĩ Trúc Hồ, với ý nghĩa rằng những lý tưởng đấu 

tranh cho dân chủ tự do cho đất nước Việt Nam của Việt Dzũng sẽ được Trúc Hồ tiếp tục. 

Buổi lễ giỗ còn có sự tham dự của các vị dân cử gồm thị trưởng Nguyễn Bảo (Garden Grove), thị trưởng Tạ 
Đức Trí (Westminster) và cựu thượng nghị sĩ Lou Correa. Mọi người đã phát biểu và gởi lời ca ngợi những 

đóng góp cũng như hy sinh của Việt Dzũng dành cho cộng đồng và quê hương anh. 



 

Các bằng hữu văn nghệ của anh lần lượt bày tỏ nỗi tiếc thương gồm MC Nam Lộc, Thùy Dương, Ngọc Đan 

Thanh, Diệu Quyên, Minh Phượng, Lâm Thúy Vân… Ca sĩ Julie đã trình bày ca khúc Nửa Hồn Thương Đau, 

còn ca sĩ Ngọc Minh hát Một Chút Quà Cho Quê Hương, Ngô Thanh Nam, Thế Sơn lần lượt hát hai bản nhạc 

mới tưởng nhớ người đã khuất. Các màn đánh trống cổ truyền, các màn vũ dân tộc của các em thiếu nhi thật góp 

phần đặc sắc cho buổi lễ. Nhóm Ngọc Trong Tim gồm những nghệ sĩ khuyết tật trong đó có nhạc sĩ mù Nguyễn 

Đức Đạt đã đàn và hát bài ca cám ơn Việt Dzũng đã hỗ trợ cho họ. 

Khi ca sĩ Julie nói rằng chỉ cần hát câu ” Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi gặp người xưa 

ước mơ..” là đủ để thấy lại hình ảnh Việt Dzũng, thì ngồi bên chiếc đàn dương cầm trong góc sân khấu, nhạc sĩ 
Trúc Hồ đã hai tay ôm mặt khóc, hình ảnh đó thật xúc động. 



 

Chương trình tưởng niệm ca nhạc sĩ Việt Dzũng nhân ngày giỗ đầu 20-12-2013 / 20-12-2014 kéo dài trên 2 

tiếng đồng hồ và được chiếu trực tiếp trên truyền hình SBTN. 

Buổi lễ giỗ đầu Việt Dzũng diễn ra trang trọng, cảm động, đậm chất ca nhạc nghệ thuật và đấu tranh và được 

nhiều người khắp nơi trên thế giới theo dõi. Người ra về vẫn luôn nhớ mãi câu nói được treo trang trọng trên 

sân khấu: “Thương tiếc Việt Dzũng chính là sống tinh thần Việt Dzũng.” 

Thanh Sơn / SBTN  



 

 
Má Bảy, mẹ Việt Dzũng đang khóc thương con. 

  

Lễ giỗ 100 ngày cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng - Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông 

GARDEN GROVE – Vào lúc 11 giờ 30 trưa thứ Bảy, 15 tháng 3 năm 2014 một thánh lễ cầu hồn cho cố ca 

nhạc sĩ Gioakim Việt Dzũng đã được tổ chức long trọng tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kito Vua (từng được gọi 

là nhà thờ kiếng), tọa lạc tại 13280 Chapman Ave, Garden Grove với sự tham dự của rất đông đồng hương 

không phân biệt tôn giáo. 

Linh mục Nguyễn văn Tuyên, chánh xứ Tam Biên chủ tế thánh lễ, các Linh mục Paul Văn Chi, Trần Cao 

Thượng và Trần Công Vang cùng đồng tế. 

Tham dự thánh lễ, ngoài thân nhân gia đình Việt Dzũng, gia đình Bolsa Radio, một số nữ tu và hàng trăm giáo 

dân Công giáo. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Nghị Viên Diana Carey (Westminster), ông chánh án Nguyễn 

Trọng Nho và phu nhân Vân Bằng, nghệ sĩ Nam Lộc, bà Quyên Trần và cô Asia Thanh Cunningham, đại diện 

NS Lou Correa; cựu nghị viên Tyler Diệp Miên Trường, Tiến sĩ Phạm Kim Long (cựu Ủy viên Giáo Dục Quận 

Cam), giáo sư Song Thuận (Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt) và phu nhân, ông bà Thái Tú Hạp (Saigon Times), ông 

Phan Thanh Châu (Việt Nam Quốc Dân Đảng), nhạc sĩ Xuân Điềm và phu nhân, ông Nguyễn Mạnh Chí và ông 

Lê Nguyễn Thiện Truyền (Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng), đài SBTN và SET/TV và đông đủ cơ quan truyền 

thông. 



 

 

Các linh mục đang dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Gioakim Nguyễn Ngọc Hùng Dzũng (Việt Dzũng) 

nhân giỗ 100 ngày. 

Trong bài giảng, Linh mục Paul Văn Chi nhắc lại những kỷ niệm với Việt Dzũng. Linh mục Văn Chi cho biết, 
Việt Dzũng gọi ngài bằng bố, và mỗi lần sang Nam Cali, bao giờ bố cũng gặp con, Việt Dzũng thường xin phép 

cha hút một điếu thuốc rồi xin xưng tội. Linh mục kể nhiều kỷ niệm với người nghệ sĩ mà cha gọi anh là người 

nghệ sĩ truyền thống, người đấu tranh cho Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền. Những lần ngồi bên Việt 
Dzũng và một số ca sĩ khác, nghe Việt Dzũng hát những bản nhạc đấu tranh, những bản lưu vong khúc như 

‘Bên Em Đang Có Ta’ hay “Một Chút Quà Cho Việt Nam’ làm lòng cha tê tái. Giờ đây Việt Dzũng đã ra đi 

nhưng những bài hát của anh, trên 450 bài hát vẫn in đậm trong trái tim mọi người, Việt Dzũng xứng đáng được 

gọi là Nghệ Sĩ Đấu Tranh cho Việt Nam tiêu biểu nhất. Không những thế, Việt Dzũng còn là một nhà truyền 

thông đúng nghĩa. 

Linh mục Văn Chi gọi, “Việt Dzũng ơi! Con xứng đáng là một người con của Mẹ Việt Nam; con xứng đáng là 

một người con của Thiên Chúa. Hôm nay Má Bảy (mẹ Việt Dzũng), Bebe Hoàng Anh và mọi người dâng con 

lên Thiên Chúa. Con hãy bầu cử cùng Thiên Chúa cho Má Bảy, cho Bebe Hoàng Anh, Dzũng nhé.” 

Trước khi kết thúc thánh lễ, Bebe Hoàng Anh lên cám ơn quý Linh mục, quý Thầy, quý Sơ, quan khách và mọi 

người có mặt. Bebe Hoàng Anh đọc hai câu thơ của cụ Nguyễn Công Trứ gửi tặng Việt Dzũng: 

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử 

Lưu thủy đan tâm chiếu hãn thanh” 

Cô nói với Linh mục Văn Chi, “Con không lái xe một mình, luôn luôn bên cạnh có Việt Dzũng.” 

Sau đó Linh mục Nguyễn văn Tuyên đọc lời kết lễ và ban phép lành của Chúa cho mọi người. 

Ca nhạc sĩ Việt Dzũng tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dzũng, tên Thánh là Gioakim, qua đời sáng ngày 20-12-

2013 tại bệnh viện Fountain Valley, hưởng dương 55 tuổi. 


