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Tô Thùy Yên, tác giả bài thơ ‘Chiều 

Trên Phá Tam Giang,’ qua đời 
Đỗ Dzũng/Người Việt 

May 22, 2019 

 
Nhà thơ Tô Thùy Yên. (Hình: Triết Trần/Người Việt) 

 

HOUSTON, Texas (NV) – Nhà thơ Tô Thùy Yên, tác giả bài thơ 

“Chiều Trên Phá Tam Giang,” mà một phần của nó được cố nhạc sĩ 

Trần Thiện Thanh phổ nhạc, vừa qua đời lúc 9 giờ 15 phút tối Thứ 

Ba, 21 Tháng Năm, tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, bà 

Huỳnh Diệu Bích, hiền thê của ông, nói với nhật báo Người Việt qua 

điện thoại. 

“Nhà tôi bị một cơn đột quỵ và được đưa vào một trung tâm trị liệu 

từ Thanksgiving năm ngoái. Tối hôm qua ông ra đi nhẹ nhàng, như 

trong giấc ngủ,” bà Diệu Bích kể. 

Bà cho biết thêm, hiện chưa có ngày giờ chính thức, nhưng có lẽ 

tuần tới sẽ an táng nhà thơ. 
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Bà cho biết nhà thơ Tô Thùy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên, sinh 

ngày 20 Tháng Mười, 1938 tại Gò Vấp, Gia Định. Sau khi học ở Gia 

Định, ông học trung học Petrus Ký ở Sài Gòn. 

“Chồng tôi sau đó vào học Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, học văn 

chương Pháp, sau khi chúng tôi vừa cưới nhau,” bà cho biết thêm. 

“Năm 1964 anh nhập ngũ, đến năm 1975 là cấp bậc thiếu tá chiến 

tranh chính trị. Sau đó, anh bị tù cộng sản hai lần, một lần 10 năm 

và một lần 3 năm.” 

Theo bài viết “Tuyển Tập Tô Thùy Yên” của tác giả Trần Doãn Nho 

đăng trên nhật báo Người Việt hôm 10 Tháng Hai, nhà thơ Tô Thùy 

Yên bắt đầu viết từ cuối thập niên 1950, và là một trong những nhà 

thơ lớn của văn học miền Nam Việt Nam. 

Bài thơ (được xem) như đầu tay của ông, “Cánh đồng, con ngựa, 

chuyến tàu,” được sáng tác lúc ông còn là một thiếu niên. 

“Thơ Tô Thùy Yên có rất nhiều khái niệm hoặc hình tượng triết lý – 

lời thơ đôi khi bí hiểm, khó hiểu – thì đồng thời lại không thiếu 

những hình ảnh hiện thực, có thể nói còn hiện thực hơn cả những 

nhà thơ hiện thực nhất,” theo tác giả Trần Doãn Nho nhận xét. 

Theo nhà thơ Du Tử Lê viết trên blog của ông, thơ Tô Thùy Yên bắt 

đầu xuất hiện trên báo chí từ năm ông 16 tuổi. Gia nhập nhóm Sáng 

Tạo thành hình năm 1956, cộng tác đều đặn với nhiều tạp chí văn 

học ở miền Nam, chủ trương nhà xuất bản văn học Kẻ Sĩ. 

Đã xuất bản: Thơ Tuyển (một ấn bản tại Đức năm 1994, một ấn bản 

tại Mỹ năm 1995), Thắp Tạ (năm 2004). 

Năm 2018, ông cho ra mắt “Tô Thùy Yên – Tuyển Tập Thơ,” gồm 96 

bài thơ, gộp lại những bài từ hai tập trước, cộng thêm một số bài 

mới được tìm thấy và đưa vào sau này. 

Vẫn theo tác giả Trần Doãn Nho, từ khi qua định cư tại Hoa Kỳ, nhà 

thơ Tô Thùy Yên tiếp tục làm thơ và đi nhiều nơi tham gia các buổi 

sinh hoạt văn học cũng như giới thiệu tập thơ đầu tiên của ông. Tuy 
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nhiên, trong những năm sau này, sức khỏe nhà thơ không được tốt, 

nên ông hiếm khi đi đâu và ít thấy xuất hiện trước công chúng. Vào 

năm 2017, nhân dịp 30 Tháng Tư lần thứ 42, đáp lời mời của trường 

đại học Yale University, muốn có tiếng nói của một nhà thơ miền 

Nam Việt Nam, dù đi đứng khá khó khăn, ông đã cố gắng đến tham 

dự và đọc thơ cùng với một số nhà thơ khác như Đinh Linh, Phan 

Nhiên Hạo, và Chân Phương vào ngày 26 Tháng Tư, 2017. 

Trong dịp này, ông cũng tham dự một buổi sinh hoạt đọc thơ Tô 

Thùy Yên khác tại trung tâm Việt-Aids do nhóm văn nghệ sĩ Boston 

tổ chức vào chiều tối ngày 28 Tháng Tư, 2017. 

Ngoài bài “Chiều Trên Phá Tam Giang,” nhà thơ Tô Thùy Yên có 

sáng tác bài “Ta Về,” sau này được nhạc sĩ Đình Đại phổ thành 

nhạc. 

Bà Huỳnh Diệu Bích cho biết, sau khi ra tù, nhà thơ Tô Thùy Yên và 

gia đình sang Mỹ định cư năm 1993, ban đầu đến Minnesota, do 

nhạc sĩ Cung Tiến bảo lãnh. Đến năm 2000 thì gia đình chuyển về 

Houston, Texas.  

Đỗ Dzũng 

Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/nha-tho-to-thuy-yen/ 
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