Nhạc sĩ tài hoa Mạnh Phát – Người được
nhiều danh ca đương thời như Phương
Dung, Thanh Tuyền kính trọng.
Mẫn Nhi

Cố nhạc sĩ Mạnh Phát được nhiều người mến mộ biết đến qua nhiều ca khúc иổi tiếng như: Hoa
nở về đêm, Vọng gác đêm sương, Nỗi buồn gác trọ (nhạc Hoài Linh), Sương lạnh chiều đông,
Chuyến xe kỉ niệm,… Ông là một trong những nhạc sĩ nhạc vàng trước năm 1975, có nhiều sáng
tác được yêu thích nhất và cho đến hiện tại nhiều ca khúc của cố nhạc sĩ vẫn được mọi người
đón nhận nồng nhiệt và được các ca sĩ lựa chọn để hát trên các sân khấu lớn. Ngoài vai trò là
một nhạc sĩ иổi tiếng, vào những năm thập niên 1940 Mạnh Phát còn được đông đảo khán
thính giả thời bấy giờ biết đến với vai trò là một nam ca sĩ có tiếng của đài phát thanh Pháp Á,
nhất là khi hát đôi với ca sĩ Minh Diệu ( người mà sau này đã trở thành vợ ông). Mạnh Phát là
một người nhạc sĩ tài hoa, ông cống hiến gần như cả cuộc đời mình cho âm nhạc, cho sự nghiệp
sáng tác, tuy nhiên ông lại là người khá kín tiếng, ông rất ít chia sẻ với bên ngoài về gia đình,
tình cảm và đời sống riêng tư của mình. Ông được nhận xét là một người khá khôi ngô, tuấn tú
cùng sắc mặt điềm đạm phù hợp phong thái của một người làm nghệ thuật.
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Nhạc sĩ Mạnh Phát
Và ít ai biết được rằng cố nhạc sĩ Mạnh Phát là người thầy đã góp phần đưa nhiều ca sĩ lên đỉnh
vinh quang, trong đó có các nữ danh ca Phương Dung, Thanh Tuyền, Hoàng Oanh,… như danh
ca Phương Dung từng chia sẻ: “Nhạc sĩ Mạnh Phát là một danh ca, nhạc sĩ иổi tiếng từ thập niên
45 – 50. Ông là người đã giúp Phương Dung và danh ca Hoàng Oanh có trên 300 đĩa nhạc thời
bấy giờ.” Và trong một chương trình truyền hình mang tên “ Chân Dung Cuộc Tình” phát sóng
vào tháng 1 năm 2019 cô ca sĩ “Nhạn trắng gò côɴԍ” cũng đã tâm sự rằng “Tôi có một món nợ
ân tình rất lớn với một người tạo cho mình chỗ đứng trong lòng khán giả, đó cнíɴн là nhạc sĩ
Mạnh Phát. Không có anh, không có một Phương Dung như ngày hôm nay”.
NGUỒN: HTTPS://THOIXUA.VN/NGHE-SI/NHAC-SI/NHAC-SI-TAI-HOA-MANH-PHAT-NGUOI-DUOC-NHIEUDANH-CA-DUONG-THOI-NHU-PHUONG-DUNG-THANH-TUYEN-KINH-TRONG.HTML

www.vietnamvanhien.org

2

