
Thái Thanh 
(Hoàng Hải Thủy) 
 

 Khi được tin Thái Thanh bị bệnh Quên, Thái Thanh vào sống ở Nursing Home, tôi 
đăng bài viết này về Nàng. Phần đầu của bài này được tôi viết ở Sài Gòn khoảng năm 
1970. Hôm nay – ngày 15 Tháng Tư 2015, sống những ngày cuối đời ở Kỳ Hoa Đất 
Trích, tôi sửa lại bài này, tôi viết thêm một số đoạn vào bài này, để tưởng nhớ Thái 
Thanh, để thương tiếc Thái Thanh. Tôi tưởng nhớ Thái Thanh, tôi thương tiếc Thái 
Thanh ngay khi Nàng sống trong cõi đời này như tôi. Nay Thái Thanh đang sống 
những ngày cuối đời nàng. Nay tôi đang sống những ngày cuối đời tôi. 
 
Thái Thanh trên Trang Wikipedia: 
 
Thái Thanh – Phạm Thị Băng Thanh – sinh ngày 5 tháng 8 năm 1934 tại Hà Nội – 
được mệnh danh “Tiếng hát vượt thời gian” – là một nữ ca sĩ nổi tiếng, được xem như 

một trong những giọng ca tiêu biểu nhất của tân nhạc Việt Nam. Bà thành danh từ thập niên 1950. Bà thường 
được coi là “Đệ Nhất Danh Ca” của dòng nhạc tiền chiến cũng như nhạc tình miền Nam giai đoạn 1954-1975. 
Bà không theo học một lớp nhạc chuyên nghiệp nào, chỉ tự luyện giọng từ nhỏ theo các lối dân ca của đồng 
bằng Bắc Bộ và các sách nhạc tiếng Pháp. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 bà ở lại Việt Nam cho đến năm 
1985 thì chuyển sang định cư ở Hoa Kỳ. Tại đây bà tiếp tục trình diễn và thâu âm cho đến khi bà nói lời giải 
nghệ vào năm 2002. 
 

 Năm 1946, Băng Thanh tản cư cùng gia đình vào Chợ Đại, Thanh Hóa vùng 
kháng chiến, nơi bà bắt đầu hát lúc 14 tuổi với nghệ danh Thái Thanh. Cũng 
năm này bà chị của bà là bà Thái Hằng kết hôn với nhạc sĩ Phạm Duy. Năm 
1950 gia đình Phạm Duy dinh tê về Hà Nội rồi chuyển vào Sài Gòn, Thái Thanh 
theo vào Sài Gòn. 

 Năm 1956, Thái Thanh kết hôn với diễn viên điện ảnh Lê Quỳnh tại Sài Gòn. 
Năm 1965 bà ly dị Lê Quỳnh sau khi đã có chung với nhau 3 con gái và 2 con 
trai. Sau biến cố 1975, bà ở lại Việt Nam cho đến năm 1985 thì sang Hoa Kỳ. 

 Từ đó, tôi – CTHĐ – thấy Thái Thanh không một lần trở lại Sài Gòn. 
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Phạm Thị Băng Thanh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 13-14 tuổi… Thời kỳ đầu, bà đi hát theo chị là ca sĩ 
Thái Hằng ở các chiến khu Việt Minh với các bài tân nhạc thời kỳ đầu, hay các bài dân ca mới của Phạm Duy. 
Đến năm 1951, bà chính thức lấy nghệ danh Thái Thanh cho giống người chị Thái Hằng. 

 
Năm 1951, bà theo gia đình Phạm Duy vào Sài Gòn. Bà nổi tiếng trong thập niên 
1950, được rất nhiều giới yêu thích từ giới trí thức cho tới bình dân. Bà được coi 
như một diva tầm cỡ nhất của Việt Nam thời đó. Tiếng hát của bà ngự trị trên 
khắp các chương trình ca nhạc truyền thanh, truyền hình của Việt Nam Cộng 
Hòa. Trong giai đoạn đầu thập niên 1970, bà cùng với ban hợp ca Thăng Long 
thường xuyên biểu diễn tại vũ trường ăn khách Đêm Màu Hồng. 
 
Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Thái Thanh ở lại Việt Nam. Bà bị cấm hát 
suốt 10 năm, cho đến khi rời khỏi Việt Nam. Năm 1985, Thái Thanh sang Hoa Kỳ 
định cư. Năm 2000 bà bị tai biến mạch máu não phải vào bệnh viện. Sau đó tuy 
hồi phục nhưng năm 2002, bà chính thức tuyên bố giải nghệ. 

 
Nhà văn Nguyễn Đình Toàn là tác giả của nhiều bài viết về Thái Thanh, phần lớn là những bài phát biểu cảm 
tưởng. Theo ông, trường hợp của Thái Thanh là một  “trường hợp hãn hữu”, và “Máu lửa, chiến tranh, bom 
đạn, chia cắt, người sống, người chết, nước mắt, mồ hôi, thấm nhập vào âm nhạc của chúng ta như thế nào, 
đều được phản ánh qua tiếng hát Thái Thanh.”  
Giọng ca Thái Thanh là đề tài ca ngợi của giới văn nghệ sĩ tại miền Nam trước 1975 và tại hải ngoại sau 1975. 
Nhạc sĩ Phạm Duy, người song hành với Thái Thanh trong phần lớn các ca khúc của mình, từng cho rằng 
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không ai có thể thay thế được Thái Thanh trong sự diễn tả những sáng tác của ông. 
Bên cạnh đó, nhiều nhà phê bình, văn nghệ sĩ cũng có những bài nhận định về Thái Thanh, những bài này 
thường mang tính ca ngợi, như: 

 Thái Thanh – tiếng hát trên trời của Thụy Khuê,  

 Thái Thanh – tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi của Đỗ Việt Anh, 

 Nụ tầm thanh của Hoàng Hải Thủy… 

 Giọng hát Thái Thanh được nhà văn Mai Thảo tặng một biệt danh mà sau này thường được người ta 
nhắc đến, một cách trân trọng, bên nghệ danh của bà: Tiếng hát vượt thời gian. 
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Trích “Lời Tác Giả” Phóng Sự Tiểu Thuyết YÊU NHAU BẰNG MỒM: 
 

 CTHĐ: Năm 1970 tôi xuất bản quyển “Yêu Nhau Bằng Mồm.” Tôi tặng Thái Thanh quyển 
này. 
Tôi viết “Yêu Nhau Bằng Mồm” để đăng báo tuần năm 1960. Ðến Tháng Bẩy năm 1970, 
mười năm sau ngày Kiều Ly – nhân vật chính trong Yêu Nhau Bằng Mồm – xuất hiện trên 
báo, tôi sửa lại bản thảo Yêu Nhau Bằng Mồm để đưa cho Nhà Chiêu Dương xuất bản. 
 
Buổi sáng mùa thu, một mình tôi trong căn phòng nhỏ, bên bàn viêt của tôi là chiếc Akai 
xoay đều một băng nhạc do Phạm Mạnh Cương thực hiện. Tôi viết, tôi sửa bài, tôi lơ đãng 

nghe nhạc. Ðến một phút nào đó tôi ngừng tay trên bản thảo vì tiếng hát của Thái Thanh. Nàng hát bài “Mùa 
Thu Trong Mắt Em” (bấm chuột để nghe hát) của Phạm Mạnh Cương. Tôi xúc động vì tiếng hát và tôi chợt nhớ từ 
lâu rồi, từ nhiều năm nay, tiếng hát Thái Thanh đã làm tôi nhiều lần xúc động; tôi yêu đời, yêu người nhiều 
hơn, đời tôi sung sướng hơn, đẹp hơn, một phần là nhờ sự ca tụng Tình Yêu của Tiếng Hát Thái Thanh - 
TÌNH YÊU viết Hoa Bẩy Chữ, Hoa luôn Dấu Huyền, Dấu Mũ. 
 
Tôi nhớ một buổi sáng cách buổi sáng hôm nay, khi tôi viết những dòng chữ này, đã gần hai mươi năm. Ðó là 
một buổi sáng năm 1952. Buổi sáng đó tôi là một thanh niên vừa hai mươi tuổi, những bước chân tôi đang bỡ 
ngỡ bước vào đường đời; tôi vừa từ Hà Nội vào Sài Gòn, tôi đang đi tìm việc làm trong những toà báo ở Sài 
Gòn. Viết rõ hơn: năm 1952 tôi đã bỏ học, tôi chưa có việc làm để sống, tôi chưa biết tôi sẽ làm nghề gì, tôi chỉ 
biết tôi muốn làm báo, viết truyện. Với tôi năm ấy một chân phóng viên báo chí với số lương tháng hai ngàn 
đồng bạc là một cái gì thật là lý tưởng và quí báu nhất đời. 
 
Buổi sáng ấy – một sáng Sài Gòn đầu mùa thu – tôi đứng trên con tầu điện từ Chợ Lớn 
chạy về Sài Gòn, tôi thấy Thái Thanh cùng đi trên con tầu điện ấy. Năm 1952, gần hai 
mươi năm trước đây, Thái Thanh và tôi cùng rất trẻ – Thái Thanh sinh năm 1934, kém 
tôi một năm – chúng tôi đang cùng bước vào con đường văn nghệ, nàng ca hát, tôi viết 
truyện, làm thơ. Năm ấy tôi chưa có chút danh tiếng nào, tôi còn chưa kiếm được tiền, 
dù chỉ là tiền đi xem xi nê, tiền mua mấy tở báo Cine Revue, Cinemonde được gửi đến 
Sài Gòn bằng tầu thủy – par bateau – Thái Thanh và Ban Thăng Long đã bắt đầu nổi 
tiếng. Và năm đó Sài Gòn còn có đường xe điện chạy từ Sài Gòn vào Chợ Lớn trên 
đường Galliéni, nay là đường Trần Hưng Ðạo. Xe điện Sài Gòn – Chợ Lớn năm xưa ấy 
chạy giữa đường. Khi xe ngừng ở trạm, khách xuống giữa đường nên đề đề phòng tai 
nạn, khoảng năm 1960 chính quyền Sài Gòn triệt bỏ đường xe điện này. 
 
Và như thế là từ buổi sáng ấy cho đến sáng hôm nay, khi tôi ngồi sửa truyện và nghe 
Thái Thanh hát qua băng nhựa, thời gian đã hai mươi năm trôi qua đời tôi. Và đời Thái 
Thanh. Tôi thấy Nữ ca sĩ Thái Thanh, với tiếng hát không có dĩ vãng của nàng, đã làm 
cho đời tôi đẹp hơn, phong phú hơn là tôi với những truyện ngắn, truyện dài của tôi 
làm cho đời nàng thêm đẹp. Vậy để trả ơn nàng, tôi trang trọng đề tặng nàng tập 
truyện này. Bạn đọc thông minh chắc thừa hiểu nữ nhân vật Kiều Ly của phóng sự tiểu 
thuyết này không phải là hình ảnh của Thái Thanh; tôi chỉ cần nói thêm rằng những 
đoạn nào “tả chân” về Kiều Ly là tả Kiều Ly, còn những đoạn nào tả thơm, tả sạch về 
Kiều Ly thì Kiều Ly đó có phảng phất hình ảnh Thái Thanh. 
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Bài viết ở Sài Gòn ngày Một Tháng Chín 1970.. 
Thời gian vỗ cánh bay như quạ.. Thơ Ông Tchya Ðái Ðức Tuấn. Ðây là nguyên thơ bốn câu của ông tôi tìm 
được trong Hồi Ký “Nhớ Nơi Kỳ Ngộ” của ông Lãng Nhân: 
 

Thì giờ vỗ cánh bay như quạ 
Bay hết đường xuân kiếm chỗ ngồi 
Rượu đến, gà kêu, cô cuốn chiếu 
Quay về, còn lại mảnh tình tôi 

 
Hoàng Hải Thủy (CTHD) 


