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Nhạc Sĩ Vũ Đức Sao Biển, Tác Giả 
‘Thu, Hát Cho Người,’ Qua Đời 

 

06/05/2020 Hoàng Hiếu Tin Việt Nam  

 
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. (Hình: Thanh Niên) 

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 25 
phút khuya ngày 6 Tháng Năm tại tư gia ở Sài Gòn sau hai năm chống chọi với ung thư vòm 
họng, thọ 73 tuổi. 

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn lời gia đình nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển cho biết, vào chiều 6 Tháng 
Năm, dù yếu nhưng khi có bạn bè đến thăm ông vẫn mấp máy môi nhận ra từng người. 

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tên thật là Võ Hợi, sinh ngày 12 Tháng Hai, 1947, tại Tam Kỳ, Quảng 
Nam. 

Ông là tác giả nhiều ca khúc được khán giả yêu thích, như “Thu, Hát Cho Người,” “Đêm Gành 
Hào Nghe Điệu Hoài Lang,” “Điệu Buồn Phương Nam,” “Đau Xót Lý Chim Quyên,” “Trên Đồi 

Xưa”… Trong đó, nổi tiếng nhất là bài “Thu, Hát Cho Người” qua giọng hát của danh ca Lệ Thu. 

Ngoài sáng tác nhạc, Vũ Đức Sao Biển còn là thầy giáo, nhà văn, nhà báo với nhiều bút danh 
Vũ Đức Sao Biển, Đồ Bì, Đinh Ba, Mạc Đại. Ông từng làm việc và cộng tác với các báo Công An 
TP.HCM, Thanh Niên, Kiến Thức Ngày Nay, Pháp Luật TP.HCM, Tuổi Trẻ Cười… Và ông cũng 
là tác giả hàng chục đầu sách từ biên khảo, tiểu phẩm trào phúng, tiểu thuyết, bút ký… 

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã vướng căn bệnh ung thư vòm họng khoảng hai năm nay. Ông đã 
bị mất tiếng vì căn bệnh này. 

Vào giữa Tháng Mười, 2019, ông nhập viện vì bệnh tình trở nặng nhưng sau đó tiếp tục vượt 
qua được. Xuân 2020, bút danh Đồ Bì chuyên bình về kiếm hiệp Kim Dung của ông vẫn xuất 
hiện trên nhiều báo, tạp chí, giai phẩm Xuân. 

Khi ca khúc “Thu, Hát Cho Người” tròn 50 năm tuổi (1968-2018), chương trình Sol Vàng đã vinh 
danh nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển trong chương trình với chủ đề mang tên ca khúc. Đó là lần gần 
nhất hầu hết những nhạc phẩm nổi bật của ông được vang lên trên sân khấu và đến với khán 
giả khắp nơi qua các giọng ca nhiều thế hệ. 

https://nguoivietboston.com/?m=202005
https://nguoivietboston.com/?author=4
https://nguoivietboston.com/?cat=17
https://nguoivietboston.com/?attachment_id=8221
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Theo tác giả Cao Huy Khanh trong tài liệu “Việt Nam Hồ Sơ Hậu Chiến 1975-2011: Những Số Phận 

Kỳ Lạ” thì năm 18 tuổi, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển vào Sài Gòn học Đại Học Sư Phạm, tốt nghiệp 
ngành văn ra trường về Bạc Liêu dạy học. 

Từ năm 1968 ông bắt đầu viết nhạc nhưng chỉ là nghề tay trái. 

Năm 1970 ông đi lính, vào trường Sĩ Quan Thủ Đức nhưng ra trường được cho về Bạc Liêu dạy 
học lại. 

Sau năm 1975 ông bị bắt đi “cải tạo” thời gian ngắn ở Bạc Liêu vì là “sĩ quan biệt phái.” 

Sau khi được trả tự do, ông quay về Sài Gòn xin đi dạy học lại ở Nhà Bè, rồi nhờ người quen 
đưa trở lại nghề báo. Từ đây ông có điều kiện thuận lợi phát huy hết mọi khả năng trở thành một 
nghệ sĩ đa năng. 

Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, linh cữu nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sẽ được di quan và an táng 
tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương vào lúc 6 giờ 30 phút sáng 10 Tháng Năm. (Q.D.) (kn) 

Theo Người Việt Online ngày 6/5/2020 

Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nhac-si-vu-duc-sao-bien-tac-gia-thu-hat-cho-nguoi-

qua-doi/ 

Mời nghe “Thu, Hát Cho Người” qua giọng ca Lệ Thu: 

                           https://youtu.be/8RDX-SNCG8M [<= bấm vào] 

 

Nguồn: https://nguoivietboston.com/?p=8217 

 

Cẩm Ly hát "Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang" (Vũ Đức Sao Biển).                                                 

https://youtu.be/agyTT4ro86A [<= bấm vào] 

Thoại Hà 

Nguồn: https://vnexpress.net/nhac-si-vu-duc-sao-bien-qua-doi-4095366.html 

 

 

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nhac-si-vu-duc-sao-bien-tac-gia-thu-hat-cho-nguoi-qua-doi/
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nhac-si-vu-duc-sao-bien-tac-gia-thu-hat-cho-nguoi-qua-doi/
https://youtu.be/8RDX-SNCG8M
https://nguoivietboston.com/?p=8217
https://youtu.be/agyTT4ro86A
https://vnexpress.net/nhac-si-vu-duc-sao-bien-qua-doi-4095366.html
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Hát Trên Đồi Tăng Nhơn Phú –Vũ Đức Sao Biển 

Tiếng Hát: Elvis Phương 

https://youtu.be/UrhMfaq_Cuw [<=bấm vào] 

 

 

Điệu Buồn Phương Nam – Vũ Đức Sao Biển 

Tiếng Hát: Hương Lan 

https://youtu.be/QxggZAPjJPw [<= bấm vào] 

 

 

 

 
 

Vũ Đức Sao Biển 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Vũ Đức Sao Biển (sinh ngày 12 tháng 2 năm 1947 - mất ngày 6 tháng 5 năm 2020) là 
một nhạc sĩ, nhà văn, nhà báo và nhà giáo người Việt Nam. Khi viết phiếm luận, ông dùng 
các bút danh Đồ Bì, Đinh Ba, Mạc Đại.

[1]
 

 

https://youtu.be/UrhMfaq_Cuw
https://youtu.be/QxggZAPjJPw
https://vi.wikipedia.org/wiki/12_th%C3%A1ng_2
https://vi.wikipedia.org/wiki/1947
https://vi.wikipedia.org/wiki/6_th%C3%A1ng_5
https://vi.wikipedia.org/wiki/2020
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_v%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_b%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n#cite_note-tp-1
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Mục lục 

 1Cuộc đời 

 2Âm nhạc 

o 2.1Ca khúc sáng tác 

o 2.2Sách nhạc 

o 2.3Đĩa nhạc 

 3Sách đã xuất bản 

 4Tham khảo 

Cuộc đời 
Vũ Đức Sao Biển tên thật là Võ Hợi, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1947, tại Tam Kỳ, Quảng 
Nam. Nguyên quán ông tại Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam. 

Năm 18 tuổi, ông vào Sài Gòn học Đại học Sư phạm (ban Việt - Hán) và Đại học Văn khoa 
(ban Triết học phương Đông). Tháng 10 năm 1970, ông tốt nghiệp rồi xuống Bạc Liêu dạy 
học các môn Văn và Triết học bậc trung học tại Trường Công lập Bạc Liêu cho đến năm 
1975. 

Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, ông trở về Thành phố Hồ Chí Minh dạy học, có một thời 
gian làm tại phòng Giáo dục huyện Nhà Bè. Vừa dạy, ông vừa bắt đầu cộng tác với các 
báo: Tuổi Trẻ Cười, Thanh Niên, Kiến Thức Ngày Nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, 
Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh,... Ông là thành viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam lẫn Hội Nhà 
báo Việt Nam. 

Mười năm sau đó, ông trở lại Bạc Liêu và sáng tác loạt ca khúc về Bạc Liêu và miền 
đất phương Nam. Những bài như Điệu buồn Phương Nam, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài 
lang, Đau xót lý chim quyên, Trở lại Bạc Liêu, Trên sóng Cửu Long... là những tác phẩm 
được rất nhiều người yêu thích. Giai đoạn sau thập niên 2010, một số đài truyền hình trung 
ương và địa phương mời ông thực hiện phim tư liệu về tác giả và tác phẩm nhạc vàng. 

Ngoài sáng tác nhạc, ông còn viết báo, tiểu thuyết, tiểu phẩm trào phúng và đặc biệt là phiếm 
luận về truyện kiếm hiệp Kim Dung (Kim Dung giữa đời tôi). 

Năm 1999, theo gợi ý của Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Văn Út, ông tiến hành phục dựng 
lại bài Dạ Cổ Hoài Lang đem cho nhạc sĩ Quốc Dũng hòa âm và ca sĩ Hương Lan, Hạnh 
Nguyên trình diễn lần đầu tiên trên sóng VTV1.

[2]
 Năm 2013, ông lại cùng ba nhà báo Anh 

Đức, Liêu Phúc Minh, Tố Loan dịch tiếp bản Dạ Cổ Hoài Lang ra ba thứ 
tiếng Anh, Pháp và Quan thoại.

[3][4]
 

Năm 2009, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh mời ông 
thỉnh giảng hai môn “Tạp văn và tiểu phẩm” và "Tường thuật chuyên ngành văn hóa - nghệ 
thuật" cho Khoa Báo chí - Truyền thông của trường này. 

Ông qua đời vào 23 giờ 25 phút ngày 6 tháng 5 năm 2020 tại tư gia, sau hai năm chống chọi 
với bệnh ung thư vòm họng.

[5]
 

Âm nhạc 

Ca khúc sáng tác 

 Ảo ảnh sương khói 

 Ẩn ngữ trong hoa hồng 

 Bài ca dựng đất 

 Bài ca Vĩnh Long 

 Bài thơ hoa cúc 

 Bài thơ quê lụa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n#Cu%E1%BB%99c_%C4%91%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n#%C3%82m_nh%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n#Ca_kh%C3%BAc_s%C3%A1ng_t%C3%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n#S%C3%A1ch_nh%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n#%C4%90%C4%A9a_nh%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n#S%C3%A1ch_%C4%91%C3%A3_xu%E1%BA%A5t_b%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n#Tham_kh%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/12_th%C3%A1ng_2
https://vi.wikipedia.org/wiki/1947
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Duy_Xuy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1c_Li%C3%AAu
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BA%BFt_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_ki%E1%BB%87n_30_th%C3%A1ng_4_n%C4%83m_1975
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_B%C3%A8
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tu%E1%BB%95i_Tr%E1%BA%BB_(b%C3%A1o)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_Ni%C3%AAn_(b%C3%A1o)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Nh%E1%BA%A1c_s%C4%A9_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%99i_Nh%C3%A0_b%C3%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%99i_Nh%C3%A0_b%C3%A1o_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%A1c_v%C3%A0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%A1_C%E1%BB%95_Ho%C3%A0i_Lang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_D%C5%A9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%C6%A1ng_Lan
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BA%A1nh_Nguy%C3%AAn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BA%A1nh_Nguy%C3%AAn&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n#cite_note-bl3-2
https://vi.wikipedia.org/wiki/Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quan_tho%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n#cite_note-bl-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n#cite_note-bl-3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Khoa_h%E1%BB%8Dc_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_v%C3%A0_Nh%C3%A2n_v%C4%83n,_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Qu%E1%BB%91c_gia_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ung_th%C6%B0_v%C3%B2m_h%E1%BB%8Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n#cite_note-pl-5
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 Bên cầu thương nhớ 

 Bolero trên bến Bắc Cần Thơ 

 Cảm xúc Đà Nẵng 

 Chào Cửu Long giang 

 Chiều mơ 

 Chị và em 

 Chiều trên đồi 

 Cỏ hoa hồn du mục 

 Cõi tiêu dao 

 Đàn và dây 

 Đau xót lý chim quyên 

 Điệu buồn phương Nam 

 Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang 

 Đôi mắt 

 Đường về 

 Giữa lòng phương Nam 

 Gửi về nơi cuối đất 

 Hát trên đồi Tăng Nhơn Phú 

 Hoa trang vườn cũ 

 Hoài niệm Trường Giang 

 Huyền thoại Ngũ Hành Sơn 

 Hương rừng 

 Khúc Nam xuân 

 Khúc tình ca bên cầu Giao Thủy 

 Lứa đôi 

 Lý vọng phu 

 Mẹ Cửu Long 

 Mẹ ơi 

 Một mình phiêu lãng 

 Ngàn năm Mỹ Sơn 

 Nghiêng cả sang tôi 

 Người xưa 

 Nhớ Quảng Nam 

 O ka lơ mi 

 Phố giáng hương 

 Phố Hoài 

 Phượng nhớ Hoàng 

 Rung lên lục lạc vàng 

 Rượu hồng đào 

 Sáu tỷ và một 

 Sông Thu ngày ấy 

 Suy tưởng bên hồ 

 Tam Kỳ tươi đẹp 

 Tạm biệt em yêu (thơ Xuân Kỳ) 

 Tango trước biển 

 Thoáng mơ trên đồi 

 Thu, hát cho người 

 Thu Sài Gòn 

 Thương về Cà Mau 

 Tiếng quốc đêm trăng 

 Tình ca phương Nam 
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 Tình ca sông Hàn 

 Tình lặng lẽ 

 Tơ vàng 

 Trà Vinh thương nhớ 

 Trả yếm cho anh 

 Trên sóng Cửu Long 

 Trở lại Bạc Liêu 

 Về bên cha 

 Về nhánh sông xưa 

Sách nhạc 

Một ngày cho tình yêu (in chung với Ngô Thụy Miên, Nguyễn Đức Quang, Vũ Thành An, 

Trần Tú) Nhà xuất bản Khai Hóa, Sài Gòn 1971 

 Thu hát cho người (Nhà xuất bản Trẻ 1998) 

 Điệu buồn phương Nam (Nhà xuất bản Trẻ 2002) 

 Vũ Đức Sao Biển - Năm mươi ca khúc tiêu biểu (Nhà xuất bản Thiên Vương 2008) 

 Thu hát cho người (80 ca khúc Nhà xuất bản Đồng Nai) 

 Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang - Trăm khúc tình ca (Nhà xuất bản Trẻ 2019) 

Đĩa nhạc  

Thu hát cho người (Công ty HSD 2000) 

 Hoài niệm Trường Giang (Công ty VAFACO 2003) 

 Khúc tình ca phương Nam (Công ty HSD 2002) 

Sách đã xuất bản 
Danh sách này không đầy đủ; bạn có thể giúp đỡ bằng cách mở rộng nó. 

Tác phẩm Thể loại Năm 
Nhà xuất 

bản 
Ghi chú 

Bản báo cáo biết bay 
Tiểu phẩm 

trào phúng 
1983 NXB Trẻ Bút danh Đồ Bì 

Vạn tuế đàn ông 
Tiểu phẩm 

trào phúng 
1989 NXB Trẻ Bút danh Đồ Bì 

Vĩnh biệt thốt nốt 
Tiểu phẩm 

trào phúng 
1996 NXB Trẻ Bút danh Đồ Bì 

Thỏ thẻ cùng hoa hậu 
Tiểu phẩm 

trào phúng 
1998 NXB Trẻ Bút danh Đồ Bì 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_Th%E1%BB%A5y_Mi%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%E1%BB%A9c_Quang
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_Th%C3%A0nh_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Danh_s%C3%A1ch_kh%C3%B4ng_%C4%91%E1%BA%A7y_%C4%91%E1%BB%A7
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n&action=edit
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Tác phẩm Thể loại Năm 
Nhà xuất 

bản 
Ghi chú 

Ba đời ham vui 
Tiểu phẩm 

trào phúng 
1999 NXB Trẻ Bút danh Đồ Bì 

Chuyện dây cà kéo ra dây 

bí 

Tiểu phẩm 

trào phúng 
2010 NXB Trẻ Bút danh Đồ Bì 

Xuân dược 
Tiểu phẩm 

trào phúng 
2013 NXB Trẻ Bút danh Đồ Bì 

Hoa hồng trên cát Tiểu thuyết 1989 NXB Đồng Nai 

 

Ảo ảnh sương khói Tiểu thuyết 1991 NXB Long An 

 

Kiếm hoàng hoa Tiểu thuyết 1995 NXB Long An 

 

Sông lạc đường về Tiểu thuyết 2012 NXB Trẻ 

 

Kiều Phong - Khát vọng 

của tự do 
Biên khảo 1996 NXB Trẻ 

Kim Dung giữa đời tôi - 

Quyển Thượng 

Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Biên khảo 1997 NXB Trẻ 
Kim Dung giữa đời tôi - 

Quyển Trung 

Từ AQ đến Vi Tiểu Bảo Biên khảo 1999 NXB Trẻ 
Kim Dung giữa đời tôi - 

Quyển Hạ 

Thanh kiếm và cây đàn Biên khảo 2000 NXB Trẻ 
Kim Dung giữa đời tôi - 

Quyển Kết 

Nhân vật Kim Dung nhìn 

qua lăng kính pháp luật 
Biên khảo 2002 NXB Trẻ 
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Tác phẩm Thể loại Năm 
Nhà xuất 

bản 
Ghi chú 

Những vụ án kinh điển 

trong tiểu thuyết Kim 

Dung 

Biên khảo 2003 NXB Trẻ 

 

Lắng nghe giai điệu 

Bolero 
Biên khảo 2019 NXB Trẻ 

 

Người mang số Q1 2629 Phóng sự 1999 NXB Trẻ 

 

Đi tìm sự thật Phóng sự 2000 NXB Trẻ 

 

Đối thoại với bản án tử 

hình 
Phóng sự 2001 NXB Trẻ 

 

Ngôn ngữ từ những phiến 

cẩm thạch 
Bút ký 1998 NXB Trẻ 

 

35 năm chuyện trò cùng 

chữ nghĩa 
Bút ký 2003 NXB Trẻ 

 

Úi chao, 60 năm Hồi ký 2007 NXB Trẻ 

 

Tiếu ngạo giang hồ (8 tập) Dịch 2001 NXB Trẻ 
Dịch chung Lê Thị Anh 

Đào, Trần Hải Linh 

Hai tuồng hát bội Truyện ngắn 2010 NXB Trẻ 

 

Thâm sơn kỳ cục án Truyện ngắn 2011 NXB Trẻ 

 

Quảng Nam hay cãi Tạp văn 2010 NXB Trẻ 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFu_ng%E1%BA%A1o_giang_h%E1%BB%93
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Tác phẩm Thể loại Năm 
Nhà xuất 

bản 
Ghi chú 

Án lạ phương Nam Bút ký 2011 NXB Trẻ 

 

Phía sau mặt báo Bút ký 2011 NXB Trẻ 

 

Dài & To Tiểu luận 2011 NXB Trẻ 

 

Hướng đến Chân Thiện 

Mỹ 

Triết lý dành cho tuổi 

thanh niên 

Kỹ năng 

sống 
2011 NXB Trẻ 

 

Đối thoại với tuổi đôi mươi Tản văn 2016 NXB Trẻ 

 

Ơi, cái tuổi trăng tròn 
Kỹ năng 

sống 
2018 

NXB Văn hóa 

- Văn nghệ 
 

Phượng ca Hồi ký 2019 
NXB Văn hóa 

- Văn nghệ 
 

Miền Nam sống đẹp Tản văn 2019 
NXB Văn hóa 

- Văn nghệ 
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Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n 

 

------------------------ 

Vũ Đức Sao Biển tiết lộ sự ra đời của những ca 

khúc nổi tiếng 

  
(CAO) Thu hát cho người, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Đau xót lý chim quyên, 
Điệu buồn phương Nam...là những tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ – nhà báo Vũ Đức 
Sao Biển. Ông tiết lộ sự ra đời của mỗi ca khúc là từ một câu chuyện có thật. 
 
Nhạc sĩ, nhà báo Vũ Đức Sao Biển sinh năm 1948 quê gốc tại Quảng Nam. Nhạc sĩ xuất thân 
là một nhà giáo khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm và có khoảng thời gian giảng dạy 
môn văn và triết học cấp trung học tại Bạc Liêu. Đến năm 1975, ông trở về Sài Gòn tiếp tục 
sự nghiệp trồng người và làm báo. 
Ngoài tài viết lách, Vũ Đức Sao Biển còn có khả năng sáng tác nhạc, cho đến nay ông để lại 
một kho tàng lớn trong nền âm nhạc nước nhà với những ca khúc nổi tiếng như: Thu hát cho 
người, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Đau xót lý chim quyên, Điệu buồn phương 
Nam,... 

 
Đến với chương trình Sol Vàng tháng 8 cùng nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, ca sĩ Phi Nhung đã 
lựa chọn ca khúc Mẹ Cửu Long để gửi đến khán giả. Đây là ca khúc nhạc sĩ Vũ Đức Sao 
Biển viết tặng riêng cho Phi Nhung. 
Đặc biệt, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển chia sẻ bài hát này được ông hoàn thành chỉ sau một đêm 
bởi những cảm xúc dạt dào. Mẹ Cửu Long là một sáng tác dựa trên câu chuyện có thật mà 
nhạc sĩ nghe được từ chuyến đi miền Tây của mình vào năm 2001. 
 

 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_%C4%90%E1%BB%A9c_Sao_Bi%E1%BB%83n
http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/nhac-si-vu-duc-sao-bien-tiet-lo-su-ra-doi-cua-nhung-ca-khuc-noi-tieng_60176.html
http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/nhac-si-vu-duc-sao-bien-tiet-lo-su-ra-doi-cua-nhung-ca-khuc-noi-tieng_60176.html
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Ông chia sẻ: “Khi tôi ghé miền tây, tôi tình cờ nghe được một câu chuyện về người mẹ hy 
sinh lao xuống dòng nước cứu con mình trong mùa nước nổi. Hình tượng người mẹ, người 
phụ nữ Nam Bộ lúc đó để lại dấu ấn sâu đậm trong cảm xúc của tôi nên khi đêm đến tôi viết 
ngay ca khúc Mẹ Cửu Long này”. 
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển còn cho biết đa phần những bài hát của ông đều mang một câu 
chuyện và cảm xúc thật của chính mình. Bởi lẽ đó mà mỗi ca khúc của ông đều đem đến cho 
khán giả một cảm xúc rất chân thật. 
 

 
 
Với ca khúc Đêm gành hào nhớ điệu hoài lang mà NSƯT Hữu Quốc sẽ gửi đến cho chương 
trình Sol Vàng tháng 8, nhạc sĩ cũng bật mí rằng đây là ca khúc được ông viết khi về thăm 
Bạc Liêu nơi gắn liền với một phần tuổi trẻ của ông. 
Ông chia sẻ: “Ngày ấy tôi trở về Bạc Liêu với nhiều cảm xúc lắm! Đêm đó trăng sáng, ngồi 
thuyền trên sông tôi nghe có tiếng radio trên Gành Hào vọng lại bản Dạ cổ hoài lang nên lấy ý 
tưởng sáng tác ca khúc Đêm Gành Hào nhớ điệu hoài lang”. Sol Vàng tháng 8 cùng nhạc sĩ 
Vũ Đức Sao Biển với chủ đề “Thu hát cho người” phát sóng vào 20 giờ thứ bảy ngày 11-8 
trên VTV9. 

Hoài Giang 
 

Nguồn: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/nhac-si-vu-duc-sao-bien-tiet-lo-su-ra-doi-cua-
nhung-ca-khuc-noi-tieng_60176.html 
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