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Ca sĩ Giang Tử qua đời 
Cập nhật: 09:03 GMT - thứ tư, 17 tháng 9, 2014 

  

 
Ca sĩ Giang Tử mới sang định cư ở Mỹ gần đây 

Ca sĩ Giang Tử, được biết đến với những bài ca quê hương, vừa qua 

đời ở thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ ở tuổi 70. 

Ông sang Mỹ định cư năm 2011, theo báo Người Việt đặt ở Quận Cam, bang 

California. 

Sinh năm 1944 ở Hải Phòng, ông bắt đầu sự nghiệp ca hát từ cuối những năm 1950. 

Tên thật là Nguyễn Văn Giang, ông lấy nghệ danh là Giang Tử, cảm hứng từ chữ 

“giang hồ, lãng tử”. 

Ông tham gia Cục Tâm Lý Chiến của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1963. 

Sau năm 1975, ông vẫn ở lại Việt Nam, tham gia các đoàn ca nhạc như Kịch Kim 

Cương, Hương Miền Nam, Xiếc Tuổi Trẻ. 

Trước đó, báo Người Việt dẫn lời ca sĩ Phương Hồng Quế: “Sau khi mổ cổ họng vì bị 

ung thư, bác sĩ cấm anh hát liền, nhưng vì yêu nghề, yêu khán giả quá, nên anh vẫn cố 

gắng đi hát, đến nỗi bệnh trở nặng, không thể nói chuyện nhiều hay hát hò được nữa.” 

Theo bà Phương Hồng Quế, vi trùng ung thư “đã chạy vào xương, nhưng vì không 

muốn ông buồn nên giấu kín”. 

 

Nguồn:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/09/140917_ca_si_giang_tu_qua_

doi.shtml 
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Ca sĩ Giang Tử đã trút hơi thở cuối cùng lúc 3 giờ 35 phút (giờ Mỹ) 
ngày 16.9 tại Bệnh viện LBJ Houston, Texas, hưởng thọ 70 tuổi 
sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng. 
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Ca sĩ Giang Tử tên thật là Nguyễn Văn Giang, sinh ngày 1.2.1944 tại Hải 
Phòng. Do tính tình phóng khoáng thích la cà cùng bạn bè cho nên từ khi 
bước vào nghề ông được bằng hữu đặt cho nghệ danh là Giang Tử - một 

người lãng tử tên Giang.  
 
Ca sĩ Giang Tử là con cả trong một gia đình có tám người con. Cha mẹ ông là 

những thương gia thành công nên rất muốn hướng dẫn ông theo nghiệp gia 
đình. Thế nhưng, cậu cả suốt ngày cứ xin tiền mẹ qua nhà bạn đóng “cơm 
tháng” để được ở chung nhà với bạn. Hai ba tháng lại về nhà một lần, rồi xin 

tiền mẹ đi đóng để ở nhà bạn khác. Năm 12 tuổi, trò Giang “giang hồ lãng 
tử” được cha cho theo nhạc sĩ Y Vân học hát, bạn bè đặt tên Giang Tử làm 
nghệ danh. Có lần ông kể: “Nhạc sĩ Y Vân rất thương tôi. Ông dạy và uốn 

nắn tôi từng chút. Kỷ niệm về ông rất nhiều, nhưng vui nhất là nghe ông nói 
chuyện tiếu lâm. Có lẽ vì cái chất phóng khoáng, dễ gần gũi mà sáng tác của 
ông rất lạc quan. Người ca sĩ đàn anh giúp đỡ tôi rất nhiều và chỉ dạy tôi tận 

tình đó là anh Duy Trác. Tôi mang ơn hai người này trong sự nghiệp ca hát 
của tôi”. 
 

Năm 1969 anh ký độc quyền cho Hãng dĩa Dư Âm, sau đó độc quyền cho 
Hãng dĩa Việt Nam, được cô Sáu Liên lăng xê song ca với nhiều nữ ca sĩ như: 
Hương Lan, Trang Mỹ Dung, Yến Linh, Giáng Thu…Bà Sáu Liên – chủ Hãng 

đĩa Việt Nam kể: “Chúng tôi thấy Giang Tử là giọng ca triển vọng nên quyết 
định lăng - xê ca sĩ này, để anh song ca với nhiều nữ ca sĩ thời đó: Hương 
Lan, Trang Mỹ Dung, Yến Linh, Giáng Thu... Dẫu sớm khẳng định tên tuổi 

nhưng Giang Tử không kiêu căng, ỷ lại mà cần mẫn làm việc. Mỗi khi thu âm 
xong một ca khúc đều lắng nghe ý kiến của "đàn anh" trong nghề”. 
 

Giang Tử tham gia hầu hết các đoàn ca nhạc quốc doanh từ Huế vào đến Cà 
Mau từ 1975 đến 1990. Anh gắn bó lâu nhất với ba đoàn: Kịch nói Kim 
Cương, Hương Miền Nam, Xiếc Tuổi Trẻ. Ngoài những ca khúc gắn liền với 

nghệ danh Giang Tử như: Hàn Mặc Tử, Yêu người như thế đó, Cô hàng xóm, 
Chuyện đêm mưa, Đập vỡ cây đàn, Căn nhà ngoại ô… 

 
Có lần ông nói: “Vào nghề năm 12 tuổi, lấy bước ngoặt từ năm 1968 đến 
nay tôi đã có 39 năm sống chết với nghề ca sĩ. Tôi hài lòng với những gì đã 

đạt được vì cái số mình may mắn. Gặp được những người đi trước giúp đỡ, 
hướng dẫn". 
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Thời gian qua, ca sĩ Giang Tử phải chống chọi với căn bệnh ung thư vòm 
họng. Hai tuần trước, ca sĩ Phương Hồng Quế kể: “Sau khi mổ cổ họng vì bị 

ung thư, bác sĩ cấm anh hát liền, nhưng vì yêu nghề, yêu khán giả quá, nên 
anh vẫn cố gắng đi hát, đến nỗi bệnh trở nặng, không thể nói chuyện nhiều 
hay hát hò được nữa”  

 
Chủ nhật vừa qua, vi trùng ung thư đã lan sang gan của ca sĩ Giang Tử, 
Phương Hồng Quế kể gia đình ông cho biết vi trùng đã chạy vào xương, 

nhưng vì không muốn ông buồn nên giấu kín và đến 3g35 ngày 16.9 ông đã 
trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện LBJ Houston, Texas để lại người bạn đời 
là cựu diễn viên múa Minh Thu và cô con gái đang học tại Mỹ. 

 
Lam Khuê (tổng hợp) 
MTG 

Nguồn: http://luyenchuong.com/forum/showthread.php?t=1038009 
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