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Chiều thứ Bẩy 27 tháng 6 tuần vừa qua, tôi đã được vinh dự đến 
thưởng thức “Chương Trình Ca Khúc Vũ Đức Nghiêm” tại Thánh 
Đường Sống Tin Hy Vọng do Mục sư Kiều Tuấn Huệ và một Hội Thánh 
Tin Lành tại San Jose tổ chức để mừng sinh nhật thứ 85 của vị nhạc sĩ 
lão thành Vũ Đức Nghiêm. Được biết đây là lần thứ hai Hội Thánh tổ 
chức chương trình nhạc Vũ Đức Nghiêm để mừng sinh nhật ông. 
 
Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm là một cựu đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng 
Hòa. Sau ngày Saigon rơi vào tay bọn giặc Cộng sản Bắc Vìệt, ông đã 
phải đi tù hơn 13 năm, Ông đã đi qua bao nhiêu nhà tù cay nghiệt hắc 
ám nhất của bọn Cộng Sản Hà Nội tại vùng Hoàng liên Sơn, ông đã trải 
qua những ngày khốn nạn nhất tại những địa danh như Lào Cai, Yên 
Bái… trong những khu núi rừng sâu, nước độc… Ông kể lại rằng nhờ 
lòng tin nơi Đức Chúa Trời nên ông đã không chết trong nhà tù. Chính 
Đức Chúa Giê Su đã cứu sống ông để cho ông có ngày trở về với gia 
đình, xum họp lại với người vợ hiền và các con thân yêu, những kẻ đã 
vững tâm kiên trì chờ ngày ông được ra tù. Năm 1990, Ông và gia đình 
đã đến Hoa Kỳ và định cư tại San Jose. 
 

Để mờ đầu buổi trình diễn ca nhạc, Mục sư Kiều Tuấn Huệ đã lên sân khấu để làm lễ cầu nguyện Đức Chúa, 
sau đó Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm đã lên nói những lời tâm tình với quan khách và thân hữu – trong đó đặc biệt 
có những người đã đi tù cùng với ông – ông kể lại cuộc đời lính của ông, nhắc lại những ngày đi đánh trận sau 
khi tốt nghiệp thiếu úy trường Sĩ quan Trừ bị Nam Định – “thời kỳ gian khổ, thập tử nhất sinh vì địch hơn ta về 
quân số…” – ông đã tạ ơn Thiên Chúa đã cứu ông sống qua những ngày dài trong ngục tù, nơi bao nhiêu bạn 
ông đã gục ngã, tạ ơn nước Mỹ đã cưu mang giúp đỡ gia đình ông. Nghe ông nói với giọng đầy súc động, 
không ai không cảm thấy bùi ngủi cho thân phận những người chiến sĩ anh hùng của Miền Nam tự do đã bị 
đầy ải bởi bọn giặc Cộng sản độc ác vô lương tâm. 
 
Sau đó là chương trình nhạc với những bài ca thuộc nhiều thể loại: nhạc vinh danh Chúa  như Từ Ngàn Xưa, 
Trong Diệu Kỳ và Ngôi Ca, Không Ai Cảm Thông, Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa và đặ biệt nhất là trường ca Thi 
Thiên 90 do Đoàn Thánh Ca của nhà thờ trình bầy; Nhạc Tình như Lời Ru Thương, Gọi Người yêu dấu, Hoa 
Mimosa, Hương Lan Vườn Xưa, Đóa Hoa Hồng Cho Vợ Hiền; nhạc Tù như Đêm Nghe Chim Bắt Cột Trói Cô, 
Một Mình Ngồi Yên, Tâm Khúc Đêm Sao; và đặc biệt bài nhạc đấu tranh vùng lên chống giặc thù Từ Ngục Tù 
Xông Lên. 
 

     
 
Những bài ca trên đã do những ca sĩ Quí Dự, Thanh Hằng, Lê Quốc Tấn, Hoàng Lan, Vũ Trung Hiền, Kim 
Hồng, Nguyên Hồng, Mai Hương, Vũ Thơ Trinh và Ca Đoàn Hội Thánh STHV trình bầy với sự tham gia của 
các nhạc sĩ Đan Thanh (piano), Huỳnh Công Dũng (guitar) và Khôi Nguyên (Violon). Chương Trình Ca Khúc 
Vũ Đức Nghiêm đã do GS Vũ Trung Hiền – em út của NS Vũ Đức Nghiêm – và cô Ngọc Quỳnh – Con Gái NS 
Vũ Đức Nghiêm (?) - điều khiển. 
 



 

     
 
Sau buổi trình diễn có buổi tiệc trà thân mật cho khoảng 200-300 người tham dự - chật hết hội truờng – sau đó 
ai nấy ra về hân hoan vui vẻ vì đã được tham dự chương trinh ca nhạc lại còn được ăn uống thỏa thuê… 
 
Tôi cám ơn anh Vũ Trung Hiền đã cho tôi cơ hội dự thêm một buồi Sinh Nhật của Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm và 
một lần nữa xin kính chúc tuổi thọ Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm. 
 

Videos Buổi trình diễn Ca Khúc Vũ Đức Nghiêm lấy từ http://macphuongdinh.blogspot.com 

 
https://youtu.be/KF5F2eciCAg                
https://youtu.be/nstB7qjt5RY  
https://youtu.be/27U2TGfVPkw 
https://youtu.be/A-tIBbMsrPg 
https://youtu.be/DflLK50M8DQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://youtu.be/qpxto90hhyw 
https://youtu.be/AZ6CA3IVGHg  
https://youtu.be/jkPKlOR1N6Q 
https://youtu.be/TQKOhoGO9pI  
https://youtu.be/2qxgtpRp6CA  
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