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Tô Thùy Yên 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

 Tô Thùy Yên

Sinh 20/10/1938 

Gò Vấp, Sài Gòn 

Mất 21/5/2019 

Houston, Texas, USA 

Công việc Nhà thơ, quân nhân 

Tô Thùy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên (1938- 21/5/2019) là một nhà thơ nổi 
tiếng người Việt Nam. Ông là tác giả bài thơ "Chiều trên phá Tam Giang"[5] mà 
một phần của đã được Trần Thiện Thanh phổ nhạc.[6] Ông cũng là tác giả bài 
"Trường Sa hành" sáng tác vào Tháng Ba, 1974 không lâu sau khi Trung 
Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa để vinh danh những chiến sĩ bảo vệ đất nước 
ngoài biển khơi.[4] 

Mục lục 

 1Tiểu sử 

 2Tác phẩm 

 3Chú thích 

 4Liên kết ngoài 

Tiểu sử 

Tô Thùy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1938 
tại Gò Vấp. Cha là chuyên viên phòng thí nghiệm Viện Pasteur, Sài Gòn, sau về 
công tác ở Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Thuở nhỏ học trung học Trường Petrus Trương Vĩnh Ký, có ghi danh theo học 
ở Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, ban văn chương Pháp, một thời gian rồi bỏ 
dở. 

Ông bắt đầu có thơ đăng trên báo Đời Mới (thập niên 1950) trước khi xuất hiện và 
nổi tiếng trên tạp chí Sáng Tạo. Tô Thùy Yên, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, cùng 
với các họa sĩ Duy Thanh, Ngọc Dũng là những người nòng cốt của nhóm Sáng 
tạo, một nhóm sáng tác đã từng được biết đến với phong trào khai sinh "Thơ Tự 
Do" trên văn đàn Miền Nam vào thập niên 1960. Ông là người miền Nam duy 
nhất trong nhóm Sáng tạo. 

Cuối năm 1963 ông nhập ngũ, phục vụ ngành chiến tranh chính trị. Chức vụ cuối 
cùng là thiếu tá, trưởng phòng Tâm lý chiến. 

Tô Thùy Yên lập gia đình với vợ chánh là bà Huỳnh Diệu Bích, nhưng ông còn có 
thời gian chung sống và có mấy con với nhà văn nữ Nguyễn Thị Thụy Vũ. 

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị nhà cầm quyền cầm tù ba lần, tổng cộng 
gần 13 năm. Cuối năm 1993 cùng gia đình sang Hoa Kỳ định cư theo dạng tù 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_note-5
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Thi%E1%BB%87n_Thanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%95_nh%E1%BA%A1c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_note-6
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Ho%C3%A0ng_Sa
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_note-NTT-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#Ti%E1%BB%83u_s%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#T%C3%A1c_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#Ch%C3%BA_th%C3%ADch
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#Li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_ngo%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_V%E1%BA%A5p
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi%E1%BB%87n_Pasteur,_S%C3%A0i_G%C3%B2n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_vi%E1%BB%87n_Ch%E1%BB%A3_R%E1%BA%ABy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_h%E1%BB%8Dc_Petrus_K%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_V%C4%83n_khoa_S%C3%A0i_G%C3%B2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_ch%C6%B0%C6%A1ng_Ph%C3%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1950
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mai_Th%E1%BA%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_T%C3%A2m_Tuy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1960
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95ng_c%E1%BB%A5c_Chi%E1%BA%BFn_tranh_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B,_B%E1%BB%99_T%E1%BB%95ng_Tham_m%C6%B0u_Qu%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFu_t%C3%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Th%E1%BB%A5y_V%C5%A9
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B9_nh%C3%A2n_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
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nhân chính trị ở Saint Paul, Minnesota rồi sau chuyển về sống ở Houston, tiểu 
bang Texas.[4] 

Ông mất ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Texas. 

Tác phẩm 

 Thơ tuyển (xuất bản ở Đức năm 1994; Minnesota, Hoa Kỳ, 1995)[7] 

 Thắp Tạ (An Tiêm, Houston, Hoa Kỳ, 2004).[8] 

Chú thích 

1. ^ “Language International”. Google Books. Truy cập 2 tháng 2 năm 2016. 

2. ^ “Tenggara”. Google Books. Truy cập 2 tháng 2 năm 2016. 

3. ^ "Đọc Trường Sa hành của Tô Thùy Yên..." 

4. ^ 
a
 
ă
 
â
 "Nhà thơ Tô Thùy Yên qua đời..." 

5. ^ Tô Thùy Yên, Chiều trên phá Tam Giang, bản điện tử trên thivien.net. 

6. ^ Du Tử Lê, Tô Thùy Yên, một trong những tiếng thơ lớn, của 20 năm văn chương miền 
Nam, dutule.com, 2012 

7. ^ Tô Thùy Yên, Thơ tuyển (1995), bản điện tử trên thivien.net 

8. ^ Tô Thùy Yên, Thắp tạ (2004), bản điện tử đăng trên talawas. Ghi chú ở đầu sách: "Tập 
thơ này do tác giả tự xuất bản, nhưng được đặt dưới danh hiệu An Tiêm, nhằm thể hiện 
một lời hứa tương tri đã lâu năm giữa tác giả và nhà xuất bản." 

Liên kết ngoài 

 Một số sáng tác của Tô Thùy Yên: Thơ tuyển (tập thơ, 1995), Thắp tạ (tập 
thơ, 2004) 

 Thi sĩ, kẻ nhuốm bệnh thời khí trước tiên và khỏi bệnh sau cùng, Phan Nhiên 
Hạo phỏng vấn Tô Thùy Yên, Talawas, 2005. 

 

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn 

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

 

 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B9_nh%C3%A2n_ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B
https://vi.wikipedia.org/wiki/Saint_Paul,_Minnesota
https://vi.wikipedia.org/wiki/Houston
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_bang_Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%83u_bang_Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Texas
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_note-NTT-4
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_note-7
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_note-8
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_ref-1
https://books.google.com.vn/books?id=8rgoAQAAIAAJ&q=%22To+Thuy+Yen%22%2B%221938%22&dq=%22To+Thuy+Yen%22%2B%221938%22&hl=vi&sa=X&redir_esc=y
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_ref-2
https://books.google.com.vn/books?id=PuBiAAAAMAAJ&q=%22To+Thuy+Yen%22%2B%221938%22&dq=%22To+Thuy+Yen%22%2B%221938%22&hl=vi&sa=X&redir_esc=y
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_ref-3
http://www.nguoi-viet.com/dien-dan/doc-truong-sa-hanh-cua-to-thuy-yen-khi-bien-khong-yen/
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_ref-NTT_4-0
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_ref-NTT_4-1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_ref-NTT_4-2
http://www.voatiengviet.com/a/nha-tho-to-thuy-yen-qua-doi-o-texas-hoa-ky/4928376.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_ref-5
http://www.thivien.net/T%C3%B4-Thu%E1%BB%B3-Y%C3%AAn/Chi%E1%BB%81u-tr%C3%AAn-ph%C3%A1-Tam-Giang/poem-nG1cDDtkSpENS6F8nSBvjw
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_ref-6
http://www.dutule.com/D_1-2_2-105_4-58/to-thuy-yen-mot-trong-nhung-tieng-tho-lon-cua-20-nam-van-chuong-mien-nam.html
http://www.dutule.com/D_1-2_2-105_4-58/to-thuy-yen-mot-trong-nhung-tieng-tho-lon-cua-20-nam-van-chuong-mien-nam.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_ref-7
http://www.thivien.net/T%C3%B4-Thu%E1%BB%B3-Y%C3%AAn/Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-1995/group-3YuCJNW5VWF3SWDqLImDCQ
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn#cite_ref-8
http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=10615&rb=08
https://vi.wikipedia.org/wiki/Talawas
http://www.thivien.net/T%C3%B4-Thu%E1%BB%B3-Y%C3%AAn/Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-1995/group-3YuCJNW5VWF3SWDqLImDCQ
http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=10615&rb=08
http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=4367&rb=0102
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_Th%C3%B9y_Y%C3%AAn
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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 

 

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

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. 2 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 
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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 3 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/ 

www.vietnamvanhien.org 
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Vĩnh biệt Tô Thùy Yên 
“Người về một bóng trên đường lớn!” 
Mới đó… Trời ơi! Một Bóng Ma! 
Tin ở Houston qua, báo vậy 
Tô Thùy Yên… mãi mãi Đi Xa! 
 
Mãi mãi từ nay mất một người 
Mà nghe ngàn triệu tiếng Than Ôi! 
Chào anh! Vĩnh Biệt Người Anh Lớn 
Hẹn gặp… mà thôi Hết-Gặp-Rồi! 
 
Mười Tám Thôn Vườn Trầu đang khóc 
Mưa Sài Gòn mưa tới Hóc Môn 
Tô Thùy Yên ạ… hoa me rụng 
Triệu giọt mưa thành Nước Mắt tuôn! 
 
Tôi thật tình tôi đang ngã quỵ 
Anh về một bóng thiệt sao anh? 
Quê Hương đã đón anh về thật? 
Một bóng đường xa… lộ vắng tanh! 
 
Một bóng đường xa… một bóng người 
Lời Chào Vĩnh Biệt nhận cho tôi! 
Tô Thùy Yên hỡi Người Anh Lớn 
Tôi chúc Anh Yên Giấc Ngậm Cười! 

 

Trần Vấn Lệ 

Temple City 21-5-2019 

Đi 
Bài thơ cài trên cửa 
Sau cùng đã khuất duy 
Những con chữ rơi xuống 
Tan theo bóng thầm thì 
Đường lớn ôi đường lớn 

Ừ thì đi. Rồi đi. 

Không còn 
chẳng còn gì thắp tạ 
người ôm hết bó nhang 
đi về chong nhật nguyệt 
pha lê màu thủy tinh 
sẽ không ai nhìn thấy 
tin thơ. ở dạng hình 
 

Hoàng Xuân Sơn 

22/5/2019 
Kính tiễn 
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Từ Tạ 

      Chợt tin người đã thiên thu 
Dưng không trời đổ sa mù trong tôi 
           Ôi Trời! 
                     Ôi Đất! 
                              Ơi Người! 
Sao đi bỏ chữ… mồ côi, từ rày! 

Cao Vị Khanh 

 Khi thi sĩ chết 

Khi thi sĩ nằm xuống   
người ta bỏ vào trong áo quan   
những trang Thơ phủ kín chiều dài của thân thể   
đó là những dòng chữ   
viết cho suốt chiều dài của một đời người 
Khi chiếc áo quan đóng lại   
ngọn lửa bùng lên   
giấy và người tan thành tro bụi   
thì những câu Thơ bay mãi giữa đất trời 
 
Thi sĩ không để lại một con ngựa   
vì biết là nó sẽ   
khuỵu xuống với tuổi già 
 
Thi sĩ không để lại   
những ngôi nhà   
vì biết là tường vôi mái ngói   
sẽ mục nát với thời gian 
 
Thi sĩ không để lại những cánh đồng   
vì biết là đất đai nào   
cũng có ngày đổi chủ 
 
Thi sĩ không để lại bạc tiền   
vì biết rằng nó sẽ thất thoát   
bởi chi thu   
Thi sĩ chỉ để lại những câu thơ   
vì biết rằng   
người ta càng chia nhau   
thì Thơ càng đầy túi 
 
Quốc gia giầu có là quốc gia có nhiều thi sĩ   
thành phố may mắn   
là thành phố được thi sĩ ẩn thân   
con sông lúc nào sóng cũng rưng rưng   
là con sông chở tàn tro thi sĩ 
 
Thi sĩ là người duy nhất trên đời   
khi chết đi   
không mang theo gì cả   
nhưng vẫn vĩnh viễn làm chủ sản nghiệp   
của mình   
Những bài thơ. 

Trần Mộng Tú 
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Bái biệt nhà thơ Tô Thùy Yên (1938-2019) 
Thưa Anh Tô Thuỳ Yên, 
Tôi chưa một lần được diện kiến Anh, mặc dù tôi là bạn của người em rể Anh, nhà văn Lâm Vị 
Thuỷ. Tuy nhiên, tôi rất quý trọng Anh, một nhà thơ lớn của đất nước. Tin Anh về Nhà Thật hôm 
21 tháng Năm 2019 khiến tôi ngậm ngùi tưởng tiếc. Anh như một vì sao băng, để lại trên bầu 
trời văn học Việt Nam một khoảng trống khó lấp đầy. Xin bái biệt Anh bằng một vài vần thơ vụng 
dại của kẻ hậu sinh. 

Quyên Di 

ANH VỀ 
Tin từ thành phố Đông Nam ấy 
Anh đã lên đường bước viễn du 
Lần này là chuyến đi xa thật 
Bỏ hẳn gian trần chốn tạm cư. 

Đã bước vào đời và thanh thản 
Dạo trong cõi tạm tám mươi năm 
Đã khóc đã cười cùng cuộc thế 
Thì nay viên mãn tựa trăng rằm. 

Một thuở cùng bạn bè Sáng Tạo 
Mực thơm giấy thắm ý tinh khôi 
Chắc hẳn từ ngày son trẻ ấy 
Anh đã trầm ngâm trước cuộc đời. 

Rong ruổi khắp mọi miền đất nước 
Không hành một buổi phá Tam Giang 
Anh đã ngậm ngùi cầm bút viết 
Bài thơ thương cảm chuyện nhân gian. 

Bài hành Trường Sa Anh sáng tác 
Là lúc gần tan một cuộc cờ 
"Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh Lớn, 
Mà Hiu Quạnh Lớn vẫn làm ngơ." (*) 

"Ta Về," Anh có hơi kinh ngạc 
Không khỏi thoáng qua chút chau mày 
Dấu hỏi to dần: sao có thể 
"Giải oan cho cuộc biển dâu này?" (**) 

Hôm nay Anh đã về Nhà Thật 
Như đứa con đi hết nẻo đời 
Như kẻ lãng du nay trở gót 
Tìm về Nhà Mẹ ở luôn thôi. 

Một chén rượu nồng xin đưa tiễn 
Ngậm ngùi mà có chút mừng vui 
Buồn vì một ngôi sao vừa tắt 
Vui vì Anh đã trọn cuộc chơi. 

Quyên Di bái biệt 

(*) Trường Sa Hành, Tô Thuỳ Yên 
(**) Ta Về, Tô Thuỳ Yên 
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Kiều Chinh chia buồn 
Thật buồn được tin nhà thơ Tô Thùy Yên vừa ra đi. 
Tô Thùy Yên bị heart attack đêm qua. 
Xin chia buồn với cháu Hiệt Đinh và toàn thể gia đình. 
TÔ Thùy Yên ơi, lên đường thanh thản nhé, 
sẽ gặp lại anh Mai Thảo và Thanh Tâm Tuyền. 

  

  

   Thái Thanh, Tô Thùy Yên, Kiều Chinh, Trần Dạ Từ, Nhã Ca 

Ngó Xuống 
(Cho hương hồn TTY) 
 
Hóa không bay vút miền miên viễn, 
Xác trần tháo cởi, hạnh vô biên. 
Đọa đày mạt kiếp giờ quên lửng, 
Nhẹ tênh bụi rắc rũ oan khiên. 
Mừng rơn thanh thoát cơ man đấy, 
Bỗng chợt động tâm: khóe mắt đầy. 
Giọt nước người xưa ươn ướt đọng, 
Rừng xanh đất đỏ lấp khôn khuây. 
Nửa vừng thế kỷ theo thơ thẩn, 
Hổ thẹn cùng ai, tím mặt dầy. 
Thoáng nhìn ngôi rẽ: thương vô tận, 
Khó dứt lòng thăng, như tỉnh say. 
Bao nhiêu oan trái  nơi trần thế, 
Xin tạ cùng người lỗi bận nầy. 
Bạn bè thương tiếc tình xưa, kể, 
Đoạn đứt dây trần ta bỏ, bay. 
Ngàn năm trăm kiếp nan tương hội, 
Gặp gỡ kỳ nay huyền diệu rồi. 
Trần ảo lưỡng phân, đen với trắng, 
Kẻ ở người đi đành vậy thôi. 
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Hồn theo hương khói bâng khâng lướt, 
Dạo ngõ nhân gian mấy phút đời. 
Triệu người nuốt nghẹn lời oan khuất, 
Muôn kẻ xót xa nhà cửa trôi. 
Dân dại nuốt chìm hờn tủi nhục, 
Bọn hề hất mặt giữa vênh vang. 
Đất nước máu xương lần teo tóp, 
Văn hóa vô tâm lớp sóng tàn. 
Đồng ruộng Cửu Long chìm ngập mặn, 
Núi rừng Việt Bắc ‘lạ’ tràn lan. 
Vô-thân, vô-hóa sao rơi lệ! 
Còn chút vi-sinh của kiếp nầy, 
Biến hình lén trở nơi trần thế, 
Nối tiếp tình xưa luyến nước mây. 
‘Ta Về’ thế-hóa thêm lần nữa, 
Làm kiếp thi nhân, cũng chẳng thừa! 
 
NGUYỄN VĂN SÂM 
(Westminster, đêm khuya 05-31-19 tư gia một bạn văn) 
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“thảng như con ngựa già vô dụng 

chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình” 

(thơ TTY) 

để kính tiễn ông. 

sơn dầu trên bố. Đinh Trường Chinh 

  

 

            Tiễn biệt Tô Thùy Yên: ‘Có thật là ta đi đã xa?’ 

                                          ** Cát Linh/Người Việt - June 2, 2019 ** 

             

                         Di ảnh cố thi sĩ Tô Thùy Yên. (Hình: Cát Linh/Người Việt) 
 
HOUSTON, Texas (NV) – “Căn nhà đã có thời gian ngụ/ Bụi mọt rơi và ngọn gió qua/ Thăm thẳm 
nghìn đêm chong mắt đợi/ Ai trầm luân đó đã về chưa?” 
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Trước đêm di quan, ông Đinh Kinh Tuệ, con trai trưởng của cố thi sĩ Tô Thùy Yên, dùng chính cây 
bút của cha mình viết lên bốn câu thơ trong bài “Tháng Chạp Buồn” để đọc tiễn ông rời khỏi căn 
nhà mà ông đã có nghìn đêm đợi vào buổi sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Sáu, 2019. 
 
Tô Thùy Yên, một người yêu Tiếng Việt 
 
Có nhiều câu chuyện được kể ra, thay lời ai điếu. Mỗi câu chuyện là một kỷ niệm với ông. Tưởng 
niệm một nhạc sĩ thì sẽ có những ca khúc người đó để lại cho đời. Tương tự, tưởng niệm một nhà 
thơ, một nhà thơ lớn của văn học Việt Nam thì phải nhắc thơ ông. 
 
Nhưng, nhà thơ Đỗ Quý Toàn, người bạn ông từ 60 năm, đã xin không nói đến thơ của ông Tô 
Thùy Yên trong buổi tưởng niệm. Bởi lẽ, đó là thói quen của hai người từ xưa nay mỗi khi gặp 
mặt. Các thi sĩ không hay nói về thơ với nhau! 
 
Ông Đỗ Quý Toàn kể lại: “Tô Thùy Yên, cũng như chúng tôi nghĩ rằng một tác phẩm nghệ thuật, 
một bài thơ tự nó nói lên, không cần ai nói thêm nữa. Chúng tôi tin như thế đã từ hơn 60 năm. 
Một câu anh nói từ 1959 mà tôi không bao giờ quên, là ‘Nghệ thuật không cần ai tranh đấu cho 
nó cả.’ Tôi sẽ không dám nói về thơ Tô Thùy Yên khi anh đang còn ở đâu đây. Lúc khác, khi về 
với một giảng đường nào đó, nói chuyện với sinh viên, lúc đó, sẽ nói.” 

                      

           Bà quả phụ Tô Thùy Yên trước linh cữu của chồng. (Hình: Cát Linh/Người Việt) 
 
Thế nhưng, có một điều mà nhà thơ Đỗ Quý Toàn khẳng định: “Không nói đến thơ nhưng con 
người Tô Thùy Yên rất đáng nhớ. Thơ của anh thể hiện tâm hồn của một người dân VIệt Nam, 
sống ở miền Nam suốt bao nhiêu năm, tâm hồn đó khiến chúng ta hãnh diện. Là một người dân 
miền Nam, tôi rất hãnh diện vì trong 20 năm đất nước chia cắt, nền văn chương miền Nam nhờ 
tự do nên phát triển phong phú hơn rất nhiều so với văn chương miền Bắc. Sau này nếu lịch sử 
ghi lại so sánh chế độ Cộng Sản và tự do, họ sẽ so sánh thành tích kinh tế, xã hội, chiến trận, ai 
thắng ai, vân vân. Có những thứ mà khi so sánh người ta sẽ thấy miền Nam đã vượt trội, đó văn 
hóa, đạo đức, và văn học nghệ thuật.” 
 
“Tô Thùy Yên là một người đóng góp xây dựng nền văn chương đó ở miền Nam. Nếu tôi là một 
quân nhân đi tù cải tạo thì tôi cũng hãnh diện về Tô Thùy Yên. Tất cả những tâm tư của anh trải 
qua trên lời thơ khi sống cảnh tù đày hay khi trở về, làm đẹp mặt tất cả chúng ta. Một người đi 
tù, giữ được tấm lòng như Tô Thùy Yên biểu lộ, chính là kết quả nhờ cuộc sống tự do bảo vệ 
được văn hóa dân tộc. 
 
Điều làm cho tôi yêu nhất, kính trọng nhất và có thể hãnh diện nhất là Tô Thùy Yên yêu tiếng 
Việt Nam, giữ gìn, chắt chiu, mài gọt, làm cho những từ những chữ cũ sống lại, sinh động, làm 
mới cách chúng ta nói tiếng Việt, tiếng Việt Nam đẹp đẽ rực rỡ hơn,” ông nói thêm. 

 
Nhà thơ Đỗ Quý Toàn thấy thi sĩ Tô Thùy Yên đã làm sống dậy những chữ tiếng Việt mà người ta 
đã quên rồi, đã bị phủ bụi mấy mươi năm. 
 
Nhạc sĩ Đăng Khánh, đến chào Tô Thuỳ Yên lần cuối, cũng nói rằng sự ra đi của tác giả “Ta Về” là 
mất mát lớn cho những người yêu tiếng Việt. Ông tâm sự trong buổi tưởng niệm: 
 
“Thi sĩ Tô Thùy Yên ra đi không những là một mất mát lớn cho gia đình, bạn bè mà thật sự là 
một mất mát lớn cho nền văn học của cả nước Việt Nam. Ông là một nhà thơ vĩ đại của nền thi ca 
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Việt Nam khởi đi từ thời Sáng Tạo. Ông ra đi là một mất mát lớn trong lòng những người yêu 
Tiếng Việt, yêu thi ca, yêu văn chương. Sự xúc động và tiếc nuối đó tỏa ra ở trong không gian 
này.” 
 
Nhà văn Trần Doãn Nho, thi sĩ Nguyễn Xuân Thiệp và ông Bùi Huy đã đưa mọi người vào thế giới 
Tô Thùy Yên. Trong lễ tưởng niệm cố thi sĩ không chỉ người có mặt tại chỗ mà nhiều người ở xa 
cũng đến chào ông qua màn ảnh. Có nhà thơ Trần Dạ Từ, có nhà văn Nhã Ca, có nữ tài tử Kiều 
Chinh, nhà thơ Du Tử Lê, họa sĩ Trịnh Cung, kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Từ Nam California, 
mỗi người gửi lời chia tay ông bằng câu chuyện kỷ niệm của mình. 
 
Mấy đoản khúc của bài thơ “Ta Về” được nhà thơ Trần Dạ Từ đọc lên thay lời ai điếu, tiễn người 
bạn thơ rời cõi tạm. 

 

 
                              Lễ đưa quan cố thi sĩ Tô Thùy Yên. (Hình: Cát Linh/Người Việt) 
 
“Tô Thùy Yên, mối tình cuối cùng của tôi” 
 
Sau mỗi một lời chia sẻ, cả gia đình thi sĩ lại đứng dậy cúi đầu cảm ơn. Mà có lẽ cố thi sĩ Tô Thùy 
Yên cũng đang đứng, ngồi quanh đó, giữa bằng hữu bạn bè, cạnh người vợ thân yêu quen nhau 
từ năm 4 tuổi! 
 
Đứng bên cạnh áo quan ngắm cố thi sĩ Tô Thùy Yên nằm ngủ giấc ngủ dài trong ấy, bà Huỳnh 
Diệu Bích nhớ cuộc đời làm vợ một thi sĩ lớn của nền văn học Việt Nam: 
 
“Tô Thùy Yên và tôi quen nhau từ rất sớm, từ cái thời thanh mai trúc mã. Nhưng khi lớn lên 
chúng tôi cưới nhau không dễ dàng vì gia đình không muốn gả tôi cho một nghệ sĩ, sợ rằng tôi 
sẽ khổ. Nhưng cuối cùng sau bao năm chờ đợi thì chúng tôi cũng đến được với nhau dưới sự 
chấp thuận của gia đình.” 
 
“Sống với anh một thời gian, khi mà tình đã cũ thì anh cần một mối tình mới hơn. Là một người 
nghệ sĩ, tâm hồn anh có thể yêu được nhiều lần. Còn trẻ thì có nhiều lúc tôi cũng đau khổ, nhưng 
sau đó, nhất là sau 10 năm tù, một thời gian tôi coi như là anh được trở về từ cõi chết, thì lúc đó 
mọi sự suy nghĩ của tôi có thay đổi. Tôi hiểu được rằng lấy một người chồng thi sĩ, tôi không giữ 
anh cho mình, tôi biết và tôi tập phải chia sẻ,” bà tâm sự. 
 

“Thường là những người tình của anh, cuối cùng thường thường trở thành bạn của tôi. Tôi tập 
vui với anh. Những gì làm anh vui, thì tôi sẽ vui với anh, để anh không bị… có thể nói … là hối 
hận đó. Rồi tôi thấy những điều là những gì mình cần làm cho người thân của mình thì mình cần 
làm ngay, vì sẽ tới lúc hoặc là người đó, hoặc là mình sẽ không còn nữa,” bà chia sẻ. 
 
Bà nói: “Hôm nay tôi buồn vì vĩnh viễn xa anh, nhưng tôi có cái vui là tôi đã cùng anh đi trọn 
đường trần, và có thể nói, tôi là mối tình cuối của anh.” 
 
Người phụ nữ nhỏ bé trong chiếc áo dài đen, đeo khăn tang trắng, trong suốt buổi lễ không một 
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lần tỏ ra đau khổ vật vã. Ngược lại, bà đứng dậy đáp lễ tạ ân với tất cả những người đến chào 
tiễn đưa cố thi sĩ Tô Thùy Yên. Bà lặng lẽ cầm di ảnh của chồng mình, đi nốt với ông một khoảng 
đường cuối, đến căn phòng hỏa thiêu. 
 
Cánh cửa sắt lạnh lùng đóng lại. Bà quả phụ Tô Thùy Yên đưa tay bấm nút, đưa ông, cố thi sĩ Tô 
Thùy Yên vào đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. 
 
Buổi lễ tưởng niệm ông diễn ra ấm cúng, đầy chất thơ. Ngày đưa tiễn ông cũng nhẹ nhàng, tựa 
như bốn câu thơ trong bài “Đi Xa” của ông: “Đi như đi lạc trong trời đất/ Thủy tận sơn cùng, xí 
xóa ta/ Cõi chiều, đứng lại, khóc như liễu/ Có thật là ta đi đã xa?” 
 
Nhà thơ đã tạm biệt mọi người để viết nốt đoạn cuối bài thơ “Ta Về.” 

(Cát Linh) 

 
—– 
Liên lạc tác giả: ngo.kalynh@nguoi-viet.com 

 

           HÌNH ẢNH TANG LỄ Ở HOUSTON, TEXAS  30/5/2019 - 1/6/ 2019 
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 Nguồn:http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=139

7&Itemid=45 

 

 

Thụy Khuê 

Sóng từ trường II 

  

  

Tô Thùy Yên, thời gian, tồn tại, cô đơn và đá 

     Hành giả của cô đơn, Tô Thùy Yên đáp chuyến tốc hành "cánh đồng con 

ngựa chuyến tầu", năm 56, vào vòng khắc biệt của thời gian, nghiền nát hình 

hài, đập tan bão tố, giã vụn tâm tư, biến tất cả thành hư vô, trừ đá: Ðá ở lại. Ðá 

ở lại, trong ánh tàn dư, khiến cho thời gian, đá và con người trở thành tương 

quan tồn tại. 

  Trên cánh đồng hoang thuần một mầu 

  Trên cánh đồng hoang dài đến nỗi 

  Tàu chạy mau mà qua rất lâu 

  Tàu chạy mau, tàu chạy rất mau 

  Ngựa rượt tàu, rượt tàu, rượt tàu. 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1397&Itemid=45
http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1397&Itemid=45
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  Cỏ cây, cỏ cây lùi chóng mặt 

  Gò nổng cao rồi thung lũng sâu. 

  Ngựa thở hào hển, thở hào hển. 

  Tàu chạy mau, vẫn mau, vẫn mau. 

  Mặt trời mọc xong, mặt trời lặn. 

  Ngựa gục đầu, gục đầu, gục đầu. 

  Cánh đồng, a! Cánh đồng sắp hết. 

  Tàu chạy mau, càng mau, càng mau. 

  Ngựa ngã lăn mình mướt như cỏ, 

  Chấm giữa nền nhung một vết nâu. 

         (Cánh Ðồng Con Ngựa Chuyến Tàu, tháng 4-1956) 

     Ý niệm "chạy đua" lạ lắm. Mà đây không phải là cuộc chạy đua tầm thường 

giữa phường tục tử. Ðây là cuộc chạy đua giữa ba "kẻ" không phải người, không 

cùng "giống": Cánh đồng (đất và cỏ) vừa là một tĩnh thể bất biến (đất), vừa là 

một sinh thể lụi tàn (cỏ). Ngựa thuộc loài tử kiếp (mortel), cố rượt theo con tầu, 

guồng máy vô tri, vô kiếp. Tô Thùy Yên đã đoạn tuyệt với quá khứ thơ tiền 

chiến bằng cuộc đua này, một cuộc đua rất cô hồn, siêu thực và có thật. "Chúng" 

chạy đi đâu? Chạy vào không gian và thời gian, mịt mùng vô tận. Ngựa chạy 

mau, tầu càng mau hơn. Vận tốc (thời gian) càng gia tăng, cánh đồng (không 

gian) càng "dãn" ra như thể hai cái biển gian ấy cùng nhập bọn một lúc, điều mà 

Phạm Duy rất ngại: đừng cho không gian đụng thời gian (Thương Tình Ca). 

     Như thế, ý thức thời gian gia nhập lãnh phận Tô Thùy Yên ngay từ đầu, "thời 

gian" vào thơ như một nhận thức về sự tồn tại xuyên qua thời gian. 

     Ở ông, thời gian phát động những câu thơ rất sâu và rất mạnh: 

  Thời gian rũ trắng xương làm nhớ 

  ..... 

  Thời gian gia tốc thảm thê thay 

  ..... 

  Thời gian đứt quãng dài vô định 

  ..... 

  Thời gian mất trí trắng vô âm 

  ...... 

  Lục lại thời gian kiếm chính mình 

  ..... 

  Thăm thẳm trưa thời gian chết xanh 

  ..... 

  Hồn thời gian phất phơ lưới nhện 

     Thời gian đứt quãng là một nhận thức vô cùng sâu, dẫn đến những đớn đau 

khác: thời gian rũ trắng xương làm nhớ, thời gian mất trí, thời gian gia tốc, thời 

gian chết xanh, hồn thời gian phất phơ lưới nhện... và trong cái biển thời gian 



- 19 - 

 

dữ dẵn, tàn khốc ấy, có kẻ đi lục lại thời gian kiếm chính mình, thì quả là cao 

đạo. 

* 

     Cùng với Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên đem ý thức về bản ngã, về nỗi 

hoang tưởng của con người vào thi ca những năm 60, với một phong cách khác. 

     Ở Thanh Tâm Tuyền, con đường ý thức được vẽ trên cấu trúc gián đoạn, 

tượng trưng mạch đứt của thời gian. 

  đêm ngã xuống khoảng thì thầm tội lỗi 

  em bé quàng khăn đỏ ơi 

  này một con chó sói 

                           (Tôi Không Còn Cô Ðộc) 

     Ở mỗi tích tắc, Thanh Tâm Tuyền chụp một bức ảnh và dàn trải chúng bên 

nhau. 

     Ba hình ảnh "đêm ngã xuống", "em bé quàng khăn đỏ" và "con chó sói" rời 

rạc, không có gì liên lạc với nhau, cả ba xuất hiện cùng một lúc thành một bức 

tranh "siêu thực lập thể". 

     Ở Tô Thùy Yên, ý thức hoang tưởng xuất hiện dưới dạng cổ điển và liên tục. 

Tô Thùy Yên không phá cách trong hình thức mà phá cách trong tư tưởng: 

  Thời gian đứt quãng dài vô định 

  Như sợi dây diều băng mất tăm. 

  Lòng anh thảng thốt, sông chao sóng 

  Kỷ niệm buông tay, rú ngất chìm. 

                                       (Vườn Hạ) 

     Cách tạo hình siêu thực gắn với ý thức về bản ngã, về sự đứt quãng của thời 

gian, được Tô Thùy Yên nhào nặn nhuần nhuyễn trong một cấu trúc liên 

tục: Thời gian đứt quãng dài vô định như sợi dây diều băng mất tăm, lòng anh 

thảng thốt, sông chao sóng đến đây vẫn là một "chuỗi thơ" hiền lành theo lối cũ, 

bỗng "kỷ niệm buông tay, rú ngất chìm", từ đâu rớt xuống khiến người đọc 

thảng thốt, giật mình kịp thấy nỗi hoang mang, hoang tưởng. Trễ rồi. Hắn đã 

nhập cuộc. Vào cõi thơ Tô Thùy Yên, vào cõi hoang tưởng của chính mình, với 

những hình ảnh cực kỳ phức loạn: "nằm nghe tóc rụng", "chiều hôm nhìn lửa 

nhớ tiền thân", "con rạch đen nồng như máu chết", "mắt người sâu vời vợi ẩm 

hơi chiều", "đất bạc mầu đi, đất bạc mầu". 

     Ði từ những nghiệm sinh về sự tồn tại và thời gian, rất Heidegger ấy, thơ Tô 

Thùy Yên đớn đau và sâu sắc, ông tạo ra một mẫu cơ đơn hành giả, có khả năng 

đi ngược thời gian, suốt đời tìm lại chính mình, đằng vân trong một vũ trụ đau 

thương, ô nhiễm những lừa lọc, tội tù và chết chóc: 
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  Nao nao mường tượng bóng mình 

  Mịt mùng cõi tới, u minh tiếng rền 

  Xuống đò, đời đã bỏ quên 

  Một sông nước lớn trào lên mắt ngời. 

                                           (Qua Sông) 

     Những chuyến đi tuyệt vọng chỉ kéo dài thêm, lâu thêm, nỗi khắc khoải của 

cô đơn: 

  Năm tháng nhúng hoàng hôn 

  Ðến rã rời thể xác 

  Tôi đã thấy mất mát 

  Tất cả trừ cô đơn. 

  Cuộc sống nhiễm lầm than 

  Nằm liệt trên buồn bã 

  Thượng đế điềm nhiên lạ 

  Tôi đánh liều cười khan 

               (Thân Phận Của Thi Sĩ) 

     Nhưng nói gì, làm gì rồi cũng thế thôi, cũng thừa thôi. Bởi từ lâu, người đãng 

tử ấy đã biết rằng: 

  Chim đã bay quanh từ vạn cổ 

  Gió thật xưa, mây thật già nua. 

                                   (Ðãng Tử) 

* 

 

      Với đá, Ngô Thừa Ân bắt đầu Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không là con khỉ đá. 

Tào Tuyết Cần mở Hồng Lâu Mộng bằng đá, Giả Bảo Ngọc là hậu thân của hòn 

đá dưới núi Thanh Ngạnh. Luận Ngữ, Tam Tự Kinh... trong Văn Miếu tại 

Trường An cũng khắc trên bia đá. Rút cục chỉ có đá còn lại. Ðá ở lại. Ðá ở lại 

sau khi tất cả những ánh tàn dư khác đều đã trôi đi, biến đi: 

  Trên dốc thời gian, hòn đá tuột 

  Lăn dài khinh động cả hư vô 

       (Hề, Ta Trở Lại Gian Nhà Cỏ) 

  Tiếng kêu đá lở long thiên cổ 

  Cát loạn muôn trùng xóa dấu chôn 

       (Góa Phụ) 
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     Ðá là thể xác của vĩnh cửu. Nhưng đá cũng lại muôn kiếp cô đơn. Ðá không 

có bạn. Ðá không nói. Không có thông ngôn. Ðá đợi ngàn năm. Ðá là nỗi đợi vô 

tận. 

     Nữ Oa góp nhặt những hòn đá lớn, ngoan cường nhất để vá lại bầu trời 

thương khuyết, nứt nẻ, tật nguyền. Với sự tính toán tỉ mỉ, Nữ Oa cho rằng: Phải 

cần đến hàng vạn năm mới kiếm được 36.500 hòn đá lớn để lấp kín vết thương 

của bầu trời. Bà chuẩn bị được 36.501 hòn đá, nhưng lại chỉ cần có 36.500. Hòn 

đá duy nhất, bé nhất còn sót lại bị bà bỏ quên trên núi Thanh Ngạnh. 

     Về tâm sự đứa con út của Nữ Oa, Tào Tuyết Cần viết: "Ðá khát vọng lên 

trời, nhưng bầu trời bao la rộng lớn lại rứt bỏ nó. Ðá muốn xuống với đất 

nhưng năm tháng dằng dặc qua đi, mòn mỏi đợi chờ vẫn không có cơ may để nó 

được đặt chân lên bàn cờ huyền bí trên mặt đất." Nhà văn muốn giải thích cái 

nhân duyên của đá. Không được lên trời, không chôn xuống đất. Ðá hóa thân 

thành: Giả Bảo Ngọc. Ðứa con út của Nữ Oa, chẳng qua là con người bị kết án 

chung thân di chuyển, lủng lẳng giữa thời gian và không gian một chiều đi duy 

nhất: Tiến về cõi không. Dẫm lên lầm than, tang tóc, cô đơn, phi lý, nguyền rủa, 

căm thù, lắng nghe những chuyện trần thế thất thiệt. Thân phận đợi chờ, di biến, 

trơ đá ấy, Tô Thùy Yên đã viết được, như một định mệnh, một vinh dự lầm than 

của kiếp người, như một định nghĩa của cô đơn, của con người, lửng lơ trong cõi 

vô chung, vô thủy: 

  Con chim bói cá trong tàn tối 

  Soi vĩnh hằng xanh rợn mặt hồ 

  Hư ảnh lờn rờn tụ tán tụ 

  Hoài công không định nổi chân như 

  

  Trái đất thì buồn như xác rỗng 

  Ta thì như gió, tuyệt bơ vơ, 

  Trăm năm, cửa khép hờ mưa nắng... 

  Mãi chẳng ai về qua gọi cho. 

  Ta đợi nghe chừng thiên cổ mỏi 

  Hàng hàng thân trụ đứng hư hao 

  Hoàng hôn, thần thánh bưng mặt khóc 

  Ta chẳng buồn thăm hỏi tại sao 

  Ôi đá địa đầu vần vụ mộng 

  Ai xưa qua yểm lại tình sầu 

  Thời gian rũ trắng xương làm nhớ 

  Gió cát không nguôi khóc dãi dầu. 

                                           (Nỗi Ðợi) 

     Ý thức về đá làm lạnh thơ, giá băng những câu thơ tha thiết nhất: 
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  Từng chút vỗ về, từng chút một 

  Em tạt vào anh rồi rút đi... 

  Thương tích chẳng lành chan muối xót 

  Bào sâu thân đá, nước tay ghì 

                                           (Hải Phận) 

     Và với lạnh băng ấy, nhà thơ đi vào hành trình ý thức, tìm lại chính mình: 

  Một sáng ta về qua bãi sụp 

  Thấy tàn tro váng biết là ta. 

                                  (Nỗi Ðợi) 

 

* 

 

     Ở Tô Thùy Yên, còn một con người nữa trong đó chất hành giả, ý niệm quân 

tử và hào hùng nhào nặn thành một tâm hồn "tráng sĩ" hiện đại. Hình ảnh này rất 

được quần chúng (di tản) ngưỡng mộ. Giọng thơ quan hoài, biên tái, mang hào 

khí của người (anh hùng) bại trận, bất khuất. Coi nhẹ tù đầy. Xem thường gian 

khổ. Kể chuyện mười năm lao cải nhẹ như lông. 

     Bài Ta Về được phổ biến ngay khi Tô Thùy Yên còn ở trong nước như một 

bài ca ngất ngưởng của người tù cải tạo, cao ngạo trở về, với cái ta khinh mạn và 

ngạo nghễ: 

  Ta về một bóng trên đường lớn 

  Thơ chẳng ai đề vạt áo phai... 

  Sao vẫn nghe đau mềm phế phủ? 

  Mười năm, đá cũng ngậm ngùi thay. 

  Vĩnh biệt ta -mười- năm chết dấp 

  Chốn rừng thiêng ỉm tiếng nghìn thu 

  Mười năm, mặt xạm soi khe nước 

  Ta hóa thân thành vượn cổ sơ. 

  Ta về qua những truông cùng phá 

  Nếp trán nhăn đùa ngọn gió may 

  Ta ngẩn ngơ trông trời đất cũ, 

  Nghe tàn cát bụi tháng năm bay 

  ... 

                                          (Ta Về) 
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     Nhiều người cho Ta Về, Chiều Trên Phá Tam Giang, Trường Sa Hành... là 

những bài thơ tiêu biểu Tô Thùy Yên, có lẽ tiêu biểu thơ chính khí, chính luận 

thì đúng hơn. Bài Ta Về, như có ý tái tạo một chính nghĩa, một chí khí cho 

người bại trận, xướng lên cái căn cước của miền Nam, tấm lòng "rộng lượng" 

của người tù lao cải, sẵn sàng tha thứ cho những kẻ đã hành hạ, đầy đọa mình. 

     Nhưng dường như thơ hay không cần chính nghĩa, không cần bầy tỏ. Lão Tử 

có nói đến tính "vô ích" của các sự xướng danh. Vô danh mới là Ðạo. Ðạo 

thường ẩn. Ðạo vốn mộc mạc, không có tên. Không có tên nên mới có khả năng 

biến hóa. Thơ hay không lộ. Mà lại ngại những hình ảnh cliché, sáo mòn 

như thơ đề vạt áo, niềm đau phế phủ, chốn rừng thiêng, tiếng nghìn thu, truông 

cùng phá, hóa thân thành vượn... Những nỗi đau thật không hợp với tạng chữ 

lấp lánh láng diện, như thể đám tang không mặc áo màu. 

     Cho nên những câu thơ như 

  Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh lớn 

  Mà Hiu Quạnh lớn vẫn làm ngơ. 

trong Trường Sa Hành, dù được ca tụng, e rằng chúng cũng rất xa với nỗi quạnh 

hiu dù rất lớn của nhà thơ và của con người. 

  

* 

 

     Ở Tô Thùy Yên, cô đơn, hiu quạnh và thất phận âm ỷ dưới những câu thơ 

khác không viết hoa, khiêm tốn hơn, tinh tế hơn và ít được chú ý hơn. 

     Dường như nỗi đau đã đến với Tô Thùy Yên từ rất sớm, từ những ngày đầu 

chiến tranh, nỗi đau đời, bắt gặp một đêm qua bắc Vàm Cống: 

  Ðêm qua bắc Vàm Cống, 

  Mối sầu như nước sông, 

  Chảy hoài mà chẳng cạn, 

  Cuốn phăng kiếp bềnh bồng. 

  ..... 

  Tôi châm điếu thuốc nữa 

  Ðốt tàn thêm tháng năm 

  Chiếc bắc xa dần bến 

  Ðời xa dần tuổi xanh 

   Nước tách nguồn về biển 

  Sầu lại chảy về hồn 
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  Khi tôi vuốt lấy mặt 

  Nghe bàn tay trống trơn 

     Ðây là một trong những bài thơ lọt vào người như kẻ trộm như lời Tô Thùy 

Yên. Chính cái khẽ khàng, cái nhỏ nhẹ ấy mới thấm và đau, nó là những sợi 

thần kinh của cảm giác. Không hề có những chữ "lớn" mà mối sầu vẫn lớn. Một 

thời gian gian dối: Ðốt tàn thêm tháng năm. Một trống vắng âm thầm xâm lấn, 

cô đơn nạo sát hồn người: Khi tôi vuốt lấy mặt, nghe bàn tay trống trơn. Thơ đã 

tìm được tần sóng của những ngõ vắng, những lối lạc của tâm hồn; thơ mở 

những cửa kín, phát lộ những nỗi đau dấu sâu trong tim người. 

     Bài Vườn Hạ, lạnh lùng chăng lên phận số con người, những kiếp mỏng 

manh như những sợi diều, bị bắt làm con tin cho một mẹ mìn thời gian luôn luôn 

bất trắc phản bội chỉ chờ dịp là quất ngựa truy phong: 

  Thời gian đứt quãng dài vô định 

  Như sợi dây diều băng mất tăm 

  Lòng anh thảng thốt, sông chao sóng 

  Kỷ niệm buông tay rú ngất chìm. 

  Ai ngắt dùm anh cây cỏ sướt 

  Làm đôi gà đá, đá ăn cười 

  Mùa hè đi khuất kêu không lại 

  Bãi mía điêu tàn gốc cháy thui. 

  Trời cao mỏi mắt, chòm mây bạc 

  Thăm thẳm trưa, thời gian chết xanh. 

  Ngoài cõi chói chang hư ảo múa 

  Dường như ai gọi ấu danh anh. 

  Hàng cây đứng bóng ôm tròn gốc 

  Ðất ẩm vương hương, cỏ trở màu 

  Ai cúi soi mương rong khỏa mặt 

  Thấy hồn mùa cũ đọng xanh xao. 

   (Vườn Hạ) 

     Một mối "sầu" mới dấy lên, không phải sầu tiền chiến, sầu lãng mạn Lưu 

Trọng Lư, Huy Cận. Sầu Tô Thùy Yên mang tính chất nội tại, sầu hiện sinh, sầu 

sống, sầu hôm nay, sầu tự bản thân lan ra vũ trụ "lòng anh thảng thốt sông chao 

sóng" khác với sầu hôm qua, "sóng cuộn tràng giang buồn điệp điệp" (Huy 

Cận) hay "phất phơ hồn của bông hường" (Xuân Diệu). Sầu mới xuất phát từ 

người, làm chao đảo thiên nhiên, khác với sầu cũ: thiên nhiên gây thương cảm 

trong lòng người. 
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     Ở cõi sầu mới, con người làm chủ tình cảm và tình thế, vũ trụ bị nhân hóa(1) 

như: Trời cao mỏi mắt chòm mây bạc : trời, mây ở đây là người, chứ không bị ví 

là người như bông hường của Xuân Diệu. 

     Thăm thẳm trưa thời gian chết xanh, ngoài cõi chói chang hư ảo múa, hàng 

cây đứng bóng ôm tròn gốc, đất ẩm vương hương cỏ trổ màu...: thời gian, hư ảo, 

hàng cây, đất, cỏ... đều là người, và người lại biến thành vật ảo, thành bóng ma 

của chính mình: 

  Ai cúi soi mương rong khỏa mặt 

  Thấy hồn mùa cũ đọng xanh xao. 

     Những rung động mới này xuất phát từ những nghiệm sinh về tồn tại và thời 

gian, hợp với cách tạo hình siêu thực, tạo thành "nỗi đau hôm nay", một nỗi đau 

xâm thẳng vào bản thể, dày vò tâm thức, cực kỳ nhức nhối (khác hẳn với nỗi 

đau lãng mạn êm dịu thời tiền chiến), tạo nên những hình ảnh thầm lặng mà vô 

cùng chua xót như mùa hè đi khuất kêu không lại, thăm thẳm trưa thời gian chết 

xanh, thấy hồn mùa cũ đọng xanh xao... Nơi Tô Thùy Yên, có tồn tại nào qua 

mắt được thời gian? Tồn tại và thời gian ẩn kiếp trong nhau: Không biết ai phụ 

ai? Ai lấn át ai? Ai chết trước ai? 

  

     Hải Phận, một bài thơ nhỏ với mối sầu lớn. Tô Thùy Yên dựng hải phận tình 

yêu trong hải phận người. Vừa chia cắt, vừa gần gụi như biển và cát, như nước 

và đá. Ảo tưởng gần xa, hợp tan, sáng tối, tuy một mà hai, giao nhau tạo nên 

một mối sầu non trẻ luôn luôn bắt đầu, luôn luôn trở lại: 

  Như một con sò giữa chiếc vỏ 

  Chúng ta cuộn trốn trong tình yêu 

  Như đôi dã tràng không biết mỏi 

  Chúng ta khởi sự lại mối sầu 

  Từng chút vỗ về từng chút một 

  Em tạt vào anh rồi rút đi 

  Thương tích chẳng lành chan muối xót 

  Bào sâu thân đá, nước tay ghì. 

     Người lính trong hải phận cũng nhập nhằng, khiêm tốn. Ở đây không có khí 

hạo nhiên, không có lời hào sảng mà chỉ là những tích tụ đau thương, nhục cảm, 

tìm đến đối tượng yêu đương như một cõi sống, cõi về, cõi hải đăng sáng diệu: 

  Anh sống làm quen cùng cái chết 

  Liếm lấy mặn mà trên đau thương 

  Chìm mãi xuống em và mất tích 

  Như mặt trời rã trong nước loang. 
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  Vị thần mun hải đăng trơ trọi 

  Trừng mỏi con mắt ngó không gian 

  Em trở về em chờ biến đổi 

  Trở về em như kim chỉ nam 

                                   (Hải Phận) 

 

     Sau này, nếu tất cả nhân gian đã bị thời gian cuốn đi, ý thức cô đơn nơi Tô 

Thùy Yên sẽ còn dội lại như một âm thừa tưởng lạc đến muôn sau. Và những 

gia tốc vận hành của nhà thơ, ngược thời gian, tìm về tiền thân, rồi cũng sẽ được 

lưu lại như một thử nghiệm tư tưởng. 

     May ra, trong một mùa hạn nào đó, Tô Thùy Yên sẽ tìm thấy 

  Ở đâu còn cụm mây hư ảo 

  Bay tự ngàn năm trắng cổ thi 

  Tưởng tượng ta gom vào hiện kiếp 

  Trọn luân hồi ấy, một lần đi. 

Paris tháng 10/1998 

Chú thích: 
(1)  Nhân hóa này rất khác với nhân cách hóa trong thơ lãng mạn: phất phơ hồn 

của bông hường (Xuân Diệu). 

© 1987-1998 Thụy Khuê 

  

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Tô Thùy Yên-Thân phận lưu vong 
quay cuồng nhớ Việt Nam 

Nguyễn Hữu Hồng Minh Gửi cho BBC từ Sài Gòn    
26 tháng 5 2019 

 
Chia sẻ  

Thi sĩ Tô Thùy Yên và ca khúc "Chiều trên phá Tam Giang" do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phổ 

từ thơ của ông 

Ý kiến nói thơ của Tô Thùy Yên "không dễ đọc" và ông là "nhà thơ phản kháng theo 

nghĩa đẹp nhất của trí thức, văn nghệ". 

Tô Thùy Yên, một thi sĩ lớn của miền Nam Việt Nam vừa qua đời ngày 22/5. 

Ông vừa nằm xuống thì đã thấy ngay một số việc quan trọng: hầu hết các thông tin về ông đều 

ở một phía người Sài gòn và hải ngoại. Các dòng chủ lưu viết về ông trên Facebook, các trang 

mạng xã hội cũng đều là người miền Nam và các bạn viết miền Nam là chính. 

Điều đó cho thấy vết hằn văn nghệ Nam - Bắc vẫn là hai cực trái dấu chưa bao giờ được xóa 

mờ thậm chí ngày càng sâu trầm, dữ dội. 

 
Nhớ Tô Thùy Yên và 'Chiều trên phá Tam Giang' 

'Quê hương yêu dấu bao người chờ trông...' 

Nguyễn Thị Thụy Vũ và tâm tình ngày trở lại 

Tập thơ nạm vàng vẫn say đắm người thời nay 

Cũng có ý kiến nói rằng ông là nhà thơ lớn của Việt Nam chứ không của chỉ miền Nam. Tuy 

nhiên, đó cũng chỉ là ghi nhận rộng mở thiện chí qua mỗi trái tim yêu thơ chứ chưa được nhìn 

nhận như thông tin khách quan trong nước. 

Riêng cái nhìn cá nhân của người viết thì, ông là biểu tượng thơ độc đáo, đầy kiêu hãnh của 

Sài gòn cũ. Một nền cộng hòa nhân bản đã sụp đổ. Là một chứng nhân thơ. Tên tuổi, cuộc đời 

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-48362476#share-tools
https://www.bbc.com/vietnamese/culture-social-48377050
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-45108270
https://www.bbc.com/vietnamese/forum-39351453
https://www.bbc.com/vietnamese/vert-cul-44069782
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đã trải qua nhiều đế chế, chứng kiến sự thăng trầm nguyệt quế của vinh quang, cay đắng, của 

tù tội, địa ngục… và qua những bài thơ còn lại khiến ông bất tử trong tâm hồn những người 

yêu nghệ thuật và tự do. 

Tô Thùy Yên có bốn gương mặt. Một thi sĩ phóng đãng, một chiến binh thất bại, 

một tù nhân luyện ngục và một thiền sư suy mặc.Nguyễn Hữu Hồng Minh 

Nói về văn hóa Sài Gòn và thơ miền Nam khó có thể quên ông. Như vậy liệu còn cần nhân 

danh sớm để tung hô ông là nhà thơ lớn Việt Nam không? Tôi nghĩ không cần thiết. Và thi sĩ 

cũng không cần điều đó. Trước hết, việc bình đẳng trong văn học, văn hóa Việt Nam đến nay 

vẫn chưa xảy ra. Các thi phẩm của ông và nhiều thi sĩ chưa được chính thức in lại một cách 

công bằng. Nếu thi ca, âm nhạc không hằn gắn nỗi những vết thương, nỗi đau thì hóa ra tâm 

thế người Việt hôm nay còn lâu mới nói đến chuyện hòa giải hòa hợp được! 

Thơ 'không dễ đọc' 

Tuy vậy, đọc Tô Thùy Yên hoàn toàn không dễ. Ông là một con người mâu thuẫn. 

Nói như thi sĩ William Butler Yeats: "Tôi đang tìm bộ mặt tôi hằng có. Trước khi thế gian 

được tạo ra (I'm looking for the face I had/Before the world was made). Tô Thùy Yên có bốn 

gương mặt. Một thi sĩ phóng đãng, một chiến binh thất bại, một tù nhân luyện ngục và một 

thiền sư suy mặc. Là một trong những tác giả chủ trương nhóm Sáng Tạo cùng với các thi sĩ 

Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Ngọc Dũng, từng có thơ in báo từ năm 17 tuổi và sáng lập nhà 

xuất bản Kẻ Sĩ nhưng tuyệt đối ông lại chưa bao giờ in cho mình một tập thơ. 

Nếu nói ở Sài Gòn trước 1975 việc tự do viết, tự do xuất bản ồn ạt dễ dàng như vậy nhưng Tô 

Thùy Yên lại không có tập thơ nào thì thật khó tin. Lý giải việc này trong lần gặp nhau Đức, 

thi sĩ kể với tôi ông chưa khi nào thấy hài lòng về thơ của mình. Mãi đến khi ở trong tù ra, đã 

qua đến Mỹ ông mới tự in một "Thơ Tô Thùy Yên", mang danh nhà xuất bản An Tiêm. Sau đó 

là thi phẩm "Thắp tạ' (2005) ông ký tặng tôi. Với thi ca ông luôn sống với những hoài nghi. 

Nhà thơ phản kháng 

Tô Thùy Yên là một nhà thơ phản kháng theo nghĩa đẹp nhất của trí thức, văn nghệ. Phản 

kháng vì luôn đặt ra những câu hỏi, truy xét, vầu vò ngôn ngữ. Ông luôn đặt mình ở tư thế 

phản diện để phản biện. Thành ra ông cũng là người mâu thuẫn. Theo dõi hành trình thơ của 

ông đôi khi tôi ngạc nhiên tự hỏi tại sao người ta nói nhiều về ông nhưng rất ít người hiểu 

đúng ông. Là người khai phóng và khai sáng nhóm Sáng tạo nhưng thơ ông về thể thức rất 

Tân cổ điển, hoàn toàn không chủ trương ý thức làm mới hẳn như Thanh Tâm Tuyền. Vì vậy 

suốt một thời gian dài hình như nhóm Sáng Tạo cũng dè dặt khi đặt ông vào. Mãi đến về sau 

này với độ lùi khoảng 50 năm thì người ta lại thấy bóng ông vượt lên "Ta về một bóng trên 

đường lớn" trong khi rõ ràng Thanh Tâm Tuyền mờ hẳn đi. 

Điều này cho thấy sự nghiệt ngã của thơ. Sau những trào lưu, đột phá vẫn chính là lòng người 

yên nghĩ. Độc giả có thể quay cuồng với một câu thơ bão bùng trong một giai đoạn, nhưng 

theo thời gian để lắng lại chỉ có thể là những câu thơ dễ thuộc, vần vè, bình yên. 

Thanh Tâm Tuyền từng cổ súy rất văn hoa nói rằng Tô Thùy Yên là là thơ miền Nam nhưng 

ngôn ngữ thơ của ông hoàn toàn miền Bắc chứ không phải miền Nam. Khen như thế đồng 

nghĩa với việc đã ngầm nói ông đã phản bội lại tử ngữ của mình. Với lại, nếu so sánh bằng cấp 
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độ ngôn ngữ tôi đòi hỏi một mức độ cao hơn nữa, ví như sao chưa thấy ai phê phán Phạm 

Công Thiện là Bắc kỳ với những triết luận, đả phái của ông khi Thiện là dân Mỹ Tho Nam 

kỳ rặt? Thành thử nhận định này thoạt đầu nghe có vẻ êm ái nhưng sau đó rất khó chịu. Đó là 

sự miễn cưỡng khi nói về cái mới ấu trĩ! 

 

 

Nhân văn 

Giá trị của thơ Tô Thuỳ Yên nằm ở chất nhân văn, cái nhìn xoáy vào thân phận con người. 

Điều mà hình như ông đã thấu tình đạt lý khi ở trong tù cộng sản ra. Không rõ hành trình đạt 

tới cảnh giới ý niệm này có được trên tiến trình làm thơ của ông hay khi sự bắt bớ giam cầm 

quá lâu - 13 năm tổng cộng cả của hai lần của thi sĩ đã khiến ông mệt mỏi? Có thể đây là 

chung cục của sự suy tư rốt ráo hoặc tư thế buộc phải chọn lựa chứ không còn cách nào khác! 

Để tồn tại hoặc chết? Nhưng rõ ràng tuy không nói ra thuyết trung dung này đã thuyết phục 

được tâm lý khác nhiều người. "Ta về cúi mái đầu sương điểm / Nghe nặng từ tâm lượng đất 

trời / Cám ơn hoa đã vì ta nở / Thế giới vui từ mỗi lẻ loi". 

Những suy tư đầy yếm thế của "chiến binh thua trận" kiểu này tội thấy khá ít ỏi, hay gần như 

chưa thấy rõ dung mạo trong tác phẩm của các nhà văn, thi sĩ miền Nam ở Sài gòn cũ hiện vẫn 

còn sống ở Hải ngoại. Vì hơn ai hết, ngoài phẩm chất một thi sĩ, Tô Thùy Yên là một tướng 

quân đội. Ông là thiếu tá Tâm lý chiến của quân đội miền Nam Cộng hòa. Ông phải giải mã, 

trả lời câu hỏi hậu thế đó cho lịch sử. Đành rằng "chính trị là một con điếm" và tư thế của một 

nhà thơ và một sĩ quan cấp tá vẫn khó liên quan, rằng buộc với nhau. 
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Khắc kỷ nghệ thuật 

Một lý giải khác khá quan trọng với thơ Tô Thùy Yên đó là thi sĩ theo trường phái khắc kỷ 

nghệ thuật. Hay lý giải theo quan điểm Albert Camus "Sáng tạo là cho số phận ta một hình 

thù". Như như thế cũng đồng nghĩa từ trong nguyên ủy, ông phản lại, chống lại thơ tự do. 

Một lần nói chuyện với nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ bà cho biết ông làm thơ như cực hình 

không có gì là sung sướng cả! Ông nghiêng hẳn về tứ và ngôn ngữ! Đè nén cảm xúc trong các 

hình tượng mẫu tự nghiêm nhặt. Vì thế ông chọn thể thức thơ cổ phong, tứ tuyệt hoặc 5 chữ, 7 

chữ. Ông đọc và tìm hiểu điển tích rất nhiều. 

Bà Thụy Vũ cho biết ông thường "vắt nát óc" cùng kiệt cho một bài thơ. Ông chép đi chép lại 

một bài thơ và thường vò xé bản thảo viết lại từ đầu nếu thấy câu chữ dó chưa thật đắt, chưa 

thật ưng ý. "Vì thế mỗi đêm ông làm thơ thì sáng dậy tôi thường phai đem một sọt rác đi đổ vì 

trong đó đầy ngập những trang viết chưa ưng ý của ông". 

Về hình thức ông theo quan điểm của Adgar Allan Poe cho rằng độ dài của bài thơ không nên 

quá ngắn vì "một bài thơ cực ngắn có thể lúc này hay lúc khác sẽ gây được tiếng vang nhưng 

sẽ không bao giờ tạo ra được ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài" (Nguyên lý thơ ca - The Poetic Pr 

- NHHM dịch). 

Vì thế những bài thơ nổi tiếng của ông như "Trường Sa hành", "Ta về", "Chiều trên phá Tam 

giang"… đều có một độ dài cần thiết về hình thức đáng nể. Gây được ấn tượng cho người đọc. 

Tuy vậy, dưới mắt những người làm thơ đôi khi vẫn thấy ông cũng khá tham lam bày tỏ "thi 

bất tận ngôn" dẫn đến thừa thãi và quên "ý tại ngôn ngoại". Ngay cả ông trong bài thơ "Ta về" 

khá dài ông vẫn còn tiếc rẻ "Ta tiếc đời ta sao hữu hạn/Đành không trải hết được lòng ta". 

Chưa được dịch giả quan tâm 

Một điều rất đáng tiếc, một giọng thơ ngoại hạng như Tô Thùy Yên vẫn chưa được các dịch 

giả quan tâm đúng mức dịch để chuyển ngữ, dịch giới thiệu ra với thế giới. Từ trường phạm vi 

phổ biến thơ ông cũng chỉ ở trong nước, đặc biệt là người Sài Gòn. 

Năm 2005, lần đầu tiên trung tâm LiteraturWERKstatt và Viện Goethe có tổ chức một chuyên 

đề thơ "105 kinh độ đông" ở Đức đã mời nhà thơ Tô Thùy Yên (từ Hoa Kỳ) và tôi (Việt Nam). 

Phần thơ của ông và tôi được các nhà nghiên cứu Sollozz, tiến sĩ Thái Kim Lan và dịch giả Hồ 

Phạm Huy Đôn chuyển ngữ. 

Dịp này ông và tôi có hai buổi giao lưu với khán giả yêu thơ ở Berlin và Munich. Bài thơ 

"Cánh đồng con ngựa, chuyến tàu" của Tô Thùy Yên được xem như bài thơ tiều biểu của ông 

giai đoạn khởi đầu cùng nhóm Sáng tạo. Bài này có được ông chọn lại trong dịp một số thi 

phẩm của ông được chuyển ngữ. 

Chuyến đi khá ấn tượng vì chúng tôi có dịp được gần nhau. Tôi lại phát hiện thêm một mâu 

thuẫn kỳ lạ trọng tâm hồn thi sĩ Tô Thùy Yên. Ông nói bằng tiếng Anh và phản đối đến cùng 

chế độ toàn trị độc tài Cộng sản khi giao lưu với khán giả. Một chế độ cầm tù và làm nhục văn 

nghệ sĩ. Hoàn toàn khác với những bài thơ ngỡ đã đạt đến cảnh giới giác ngộ của ông, "Ta về 

khai giải bùa thiêng yểm/Thức dậy đi nào gỗ đá ơi/Hãy kể lại mười năm mộng dữ/Một lần kể 

lại để rồi thôi…". 
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Ông nói với tôi "Thi sĩ, không ai có thể làm nhục được hắn ngoài chính nó". Và đọc cho tôi 

câu thơ của W.Emest Henley: "I am the master of my fate, I am the captain of my soul". 

Vâng, ông đã đúng. Cái chết của ông cũng là một cột mốc gần như cuối cùng bị phá đổ bởi 

thủy triều thời gian nghiệt ngã dành cho một nền Dân chủ Cộng hòa sớm tàn lụi. Như ngọn lửa 

danh dự mà ông đã giữ được đến phút cuối cùng. Ông làm chủ số phận mình, chữ nghĩa... Ông 

đã là và sẽ mãi là thuyền trưởng của hồn thơ, một con tàu thơ! 

Nhớ đến Tô Thùy Yên, phút chốc mắt tôi nhòa lệ khi nhớ lại những ngày hai anh em lang 

thang giữa biên giới Đức và Pháp. Anh nói thân phận lưu vong làm anh luôn quay cuồng nhớ 

Việt Nam. Và nhớ đứa con tật nguyển còn mắc lại ở rửng núi Lộc Ninh không rõ sống chết thế 

nào? Tại sân bay Munich, không kiềm nổi lòng mình, anh ngửa mặt lên trời khóc lớn. Rồi 

buồn thảm kéo vali đi giữa tuyết trắng Berlin. 

Rồi sẽ còn những câu thơ anh Tô Thùy Yên ạ! Như anh đã đọc câu thơ của Saint - Pol Roux 

mà em thấy hay quá nhờ anh chép lại vào sổ tay, anh nhớ không? "Cây thơ ca cắm rễ của nó 

vào tương lai!". 

Bài thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một nhà thơ hiện đang sống tại Sài 

Gòn. 

 

Nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/forum-48362476 

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

 

 

 

Tô Thùy Yên, Chân Dung Muôn Đời Thi Sĩ 

12/06/2019 Tvo 

Tháng 2, 1987, ở xứ người, đọc Anh Hùng Tận, đọc Qua Sông. Có một liên tưởng 
nào của một người lính trẻ lái xe xuôi ngược trên freeway Nam Bắc, nhìn mông về 
rặng núi thẫm xanh trước mặt gờn gợn trong lòng những cơn mưa ngày xưa. Của 
một thời trận mạc. Của nỗi niềm quẩn quanh một thời hào sảng. Nhớ thi sĩ. Tô Thùy 
Yên đang mịt mù trong tù ngục quân thù ở quê nhà. Đọc thơ, tưởng gặp người hào sĩ 
ở ngã ba sông, xuồng ba lá đậu kế chân bàn. Ôi cái thuở xưa chiến chinh, trời đất 
làm nhà, bằng hữu muôn phương là anh em. Ôi cái thời tuổi trẻ. “Mấy kẻ gặp nhau 
nào có hẹn/nên gặp nhau không dấu nỗi mừng/ta gạn dăm ba lời tặng bạn/dẫu từ lâu 
bỏ việc văn chương/thiệt tình tên bạn ta không nhớ/nhưng mà trông mặt thấy quen 
quen/ hề chi ta uống cho say đã/nào có ra gì một cái tên/ tới đây toàn những tay hào 
sĩ/ sống chết không làm thắt ruôt gan/ cũng không ai nhắc gì thân thế/ có vợ con mà 
như độc thân/bạn hỏi thăm ta cho có lệ/ cuộc đời binh nghiệp Ta cười bung/ còn 
mươi tháng nữa lên trung úy/ có thể ngày mai chửa biết chừng…” 

 Và, ở chiều mưa Los Angeles, viết và tưởng tới Tô Thùy Yên, một chân dung muôn 
đời thi sĩ. Chiều mưa đất khách, đọc Tô Thùy Yên: 

 Một thằng lính trận đang ngồi nhớ 

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-48362476
https://vietluan.com.au/to-thuy-yen-chan-dung-muon-doi-thi-si/
https://vietluan.com.au/author/tvo/
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 Chiều mốc hôi xưa mấy dáng cò 

Chừng nghe con nước đang lần giở 

Qua sông, mưa dột những câu thơ 

 Cây súng đôi vai dường quá nặng 

 Dựng vách lá xiêu mấy mảng trời 

 Hào sảng cười ai còn văng vẳng 

 Rượu đế cùng say chắc đã đời 

Đỉnh dốc thiên thu nào hiển hiện 

Mưa giọt giọt thầm góc quán xưa 

Anh hùng tận, tìm đâu chỗ đến 

Lục bình hoa tím chuyến đò đưa 

 Cởi đôi giầy trận, ngả nón sắt 

Thiếu úy trẻ quên những ý cuồng 

Lỡ lên trung úy mai về đất 

Có sao? Ngày cũng phải tà dương 

 Chắt ly rượu hết, nghe bất chợt 

 Xiết vào cò súng bắn lên trời 

 Loạn tâm lạc giữa mây ngợp ngợp 

 Binh lửa? ừ thôi tiếng cả cười 

Khơi khơi quán cóc bờ sát nước 

Chỗ này ta đã đến rồi sao? 

Xuồng ai đi đến chèo xuôi ngược 

Cào ta tủy nhớ vết thương sâu 

 Mường tượng phận thân trời sẵn định 

 Dông bão giục ta chiến sĩ hành 

 Dễ chi thân thế vài năm lính 

 Chiến trường quên mất tuổi xuân xanh 

Tiếng chân vang vọng ngàn năm trước 
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Theo giọt mưa xiên đã trở về 

Thơ cổ có câu nào chẳng thuộc 

Lời ai túy ngọa giữa chiều mê? 

Tháng 8 năm 1995. Nói chuyện với Tô Thùy Yên. Phỏng vấn trên Hợp Lưu số 24. 
Thưc hiện sau khi thi sĩ đến Mỹ định cư vài năm. Như một tìm hiểu chân dung một thi 
sĩ vừa bắt đầu cuộc sống mới. Xin ghi chép lại như một tư liệu cho mai sau (mong 
mỏi như thế!): 

Nguyễn Mạnh Trinh: Xin anh cho một vài dòng về tiểu sử của mình? 

Tô Thùy Yên: Tôi tên thật là Đinh Thành Tiên, sinh năm 1938 tại Gò Vấp, Gia Định, 
cha mẹ và mấy đời ông bà nội ngoại đều ở tại đất này. Tôi theo học tiểu học ở 
Trường Tỉnh Gia Định, trung học ở trường Petrus Ký, đại học ở trường Văn Khoa Sài 
Gòn. Lúc mới vào đời, trong mấy năm, tôi dạy học và làm báo. Cuối năm 1963, tôi bị 
động viên vào Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức và tôi đã phục vụ trong quân đội cho 
đến những giờ phút cuối cùng của chế độ Miền Nam, phần lớn thời gian trong 
nghành Chiến Tranh Chính Trị. Cấp bực cuối cùng là Thiếu Tá và chức vụ cuối cùng 
là Trưởng Phòng Văn Nghệ/ Cục Tâm Lý Chiến. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi 
bị đưa đi cải tạo hơn 10 năm, trong đó có hơn 6 năm lưu đầy ở Miền Bắc và chịu 
quản chế 3 năm sau đó. Khoảng cuối năm 1988, tôi bị cầm tù hết mấy tháng vì một 
chuyến vượt biên thất bại. Trong tù lần này, khi ở biệt giam tôi đã cắt đứt động mạch 
nơi cườm tay tự tử nhưng rồi được cứu sống vào những hơi thở tưởng là cuối cùng 
của tôi. Rồi đến năm 1991, tôi lại bị bắt, lần này tại nhà với những tội danh lần lượt 
gán ghép: sáng tác thơ văn chống chế độ xã hô chủ nghĩa, hoạt động gián điệp, âm 
mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Tổng cộng cả 3 lần, tôi đã ở tù gần 13 năm. Cuối 
năm 1993, tôi cùng gia đình được đưa ra khỏi nước, theo diện cưu tù nhân chính trị, 
và tái định cư từ đó đến nay tại Saint Paul, Minnesota, Hoa Kỳ. 

NMT: Anh bắt đầu cầm bút từ lúc nào? Anh viết những tác phẩm đầu tay trong 
trường hợp nào? Có kỷ niệm nào đặc biệt không? 

TTY: Tôi say mê chữ nghĩa từ hồi còn nhỏ, rất nhỏ, 13, 14 tuổi gì đó. Và tôi cũng đã 
rón rén tập tành làm văn, làm thơ từ cái tuổi đó, mặc dù lúc bấy giờ cũng như mãi về 
sau rất lâu, tôi hoàn toàn không có ý thức và càng không có ý muốn sẽ ăn ở một đời 
sống chết với văn chương. Đầu hè 1954, sau mùa thi tôi lãnh một căn bệnh thập tử 
nhất sinh, nằm liệt mấy tháng liền và cứ mỗi lần tỉnh sốt, tôi lại ngấu nghiến sách vở, 
lúc nhìn ra bãi cỏ trước sân nhà xanh rỡ sau những cơn mưa. Lúc đó, tôi thèm một 
cách thảm khốc được sống, được đi được trở lại căn nhà lá nhỏ lẫn khuất giữa khu 
vườn cây ăn trái, có những lối đi cỏ mát chân trần mà tôi đã ở qua cùng mẹ và các 
em tôi chạy loạn ngoài chiến khu chống Pháp. Và lúc đó tôi thấy cần làm thơ, cần 
hơn tất cả mọi thứ cần khác. Một trong những bài thơ làm lúc đó, tôi gửi cho Tạp chí 
Đời Mới do nhà văn lão thành Nguyễn Đức Quỳnh chủ trương biên tập. Bài thơ đó đã 
được chọn đăng với lời nhắn của ông Nguyễn Đức Quỳnh muốn tôi đến gặp ông. Lúc 
đó tôi mới vừa 16 tuổi và tôi chợt lờ mờ hiểu rằng dường như giữa tôi và văn chương 
đã manh nha một ràng buộc định mệnh chờn rờn nào đó, một ràng buộc mà về sau 
có nhiều lần tôi muốn tháo bỏ mà tôi vẫn không tháo bỏ được. Tuy rằng bài thơ đầu 
tiên đăng báo đó chắc chắn không phải là một bài thơ hay và ngày nay tôi chẳng còn 
nhớ nó như thế nào nữa. 
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NMT: Anh đã sinh hoạt với nhóm Sáng Tạo khá lâu, vậy anh có thể kể lại để phác 
họa một thời kỳ rất đặc sắc của văn học miền Nam 1954-1975? 

TTY: Thơ tôi lần lượt xuất hiện trên những số đầu tiên của tạp chí Sáng Tạo bộ cũ do 
Mai Thảo chủ trương. Lúc đó tôi vừa 17 tuổi. Tuổi của Rimbaud Le bateau Ivre khi 
chàng bỏ trốn gia đình lang thang dưới bầu trời chì quặn thắt gió xấu. On n’est pas 
se1rieux quand on a dix sept ans… Một số những tác giả hợp tác với tạp chí Sáng 
Tạo mấy năm sau quây quần thành ban biên tập chính thức trong đó có tôi của tạp 
chí Sáng Tạo Bộ mới, sau một thời gian ngắn đình bản để chỉnh đốn hàng ngũ và 
chủ trương, những tác giả đó đều lớn tuổi, kể cả Thanh Tâm Tuyền cũng lớn hơn tôi 
2 tuổi. Đương nhiên tôi là đứa em út trong đám, le benjamin de la troupe. Đó là thời 
kỳ hoang tưởng nhưng cũng là thời kỳ định hình của riêng tôi. Còn về phần cả nhóm 
thì có lẽ không cần phải nhìn kỹ cho lắm, người ta cũng có thể nhận ra ngay rằng 
chúng tôi hoàn toàn khác biệt nhau, mỗi người một bộ vị riêng tư và chúng tôi chỉ 
thuần nhất với nhau ở mỗi một sắc thái: muốn làm mới văn học nghệ thuật, cải đổi 
nhận thức thẩm mỹ. Trong những năm tháng đều tiên, những năm tháng thuyết phục, 
nhóm Sáng Tạo, đặc biệt là Thanh Tâm Tuyền tứ bề thọ địch mặc dù tap chí Sáng 
Tạo được độc giả, chủ yếu là độc giả trẻ đón nhận nồng nhiệt, càng lúc càng nồng 
nhiệt, người viết khí thế bừng bừng đã đành mà cả người đọc cũng vậy. Tiện đây tôi 
xin mở ngoặc không thể trông mong có được một nền văn học nghệ thuật đổi mới 
nếu như không có một lớp quần chúng sôi nổi lúc khởi đầu. Tất nhiên chẳng phải lúc 
nào lịch sử cũng sẵn sàng một cơ hội hào hứng. Và cái cơ hội hào hứng mà may 
mắn chúng tôi có được đã chẳng kéo dài bao lâu. Chiến tranh gia tăng cường độ, nới 
rộng địa bàn, chính tình càng lúc càng rối ren mờ mịt. Thanh Tâm Tuyền vào lính, ít 
lâu sau đến lượt tôi vào lính. Quần chúng lông lốc đảo điên trong cơn bão lốc mỗi 
ngày một hung hãn, khốc liệt. Riêng tạp chí Sáng Tạo tồn tại cho đến năm 1962 thì 
đình bản vĩnh viễn. Nhưng tình bạn thắm thiết giữa chúng tôi, những người đã kết 
hợp thành nhóm Sáng Tạo, đã chẳng chấm dứt tại đó, giấc mơ chung nối kết chúng 
tôi chẳng tan biến tại đó. Chắc chắn mãi mãi chúng tôi còn muốn mình là những kẻ 
tiền phong đi cùng những lớp người tiên phong trẻ mới. Liệu rồi trong quãng đời còn 
lại của chúng tôi, lịch sử có còn kịp một cơ hội hào hứng nào nữa hay không? 

NMT: Anh cầm bút có chủ đích nào không? Nếu có, chủ đích đó có thay đổi tùy theo 
thời kỳ mà anh đã sống không? 

TTY: Tất nhiên là có chủ đích. Tôi thiết nghĩ ai cầm bút cũng phải có chủ đích. Viết, 
theo tôi là một hành vi chung hậu khi không còn một hành vi khả thi nào khác nữa, 
chung hậu đến độ có thể coi như đó là mưu toan tột cùng của vô vọng cũng đúng. 
Vậy chủ đích của tôi là gì ư? Chủ đích của tôi cực kỳ đơn giản. Rõ rệt: nỗ lực thể 
hiện đến mức tối đa mà tôi có thể, bằng phương tiện chữ nghĩa tất cả những gì tôi 
nghe thấy được về đời sống ở nơi tôi. Và ngoài chủ đích đó ra, tôi hoàn toàn không 
có một vọng động một lung ảo nào khác về việc cầm bút. Thành thử chủ đích của tôi 
trong thể loại hành vi này trước sau vẫn không hề thay đổi dù đời sống của tôi có 
thay đổi, thay đổi đén cỡ nào đi nữa cũng vậy. Cũng theo chỗ tôi thiển nghĩ, tất cả 
việc làm của người cầm but trong tư cách nghệ sĩ chỉ là đặt, và thường khi là đặt lại 
những vấn đề nào đó, chớ người cầm bút không có trách vụ cũng như khả năng đưa 
ra những giải pháp này nọ. Nghệ thuật phát sinh từ những vấn đề trôi nổi và tự sát ở 
những giải pháp hình thành. Hơn nữa, điều rõ ràng ai cũng nhận thấy là ngôn ngữ 
như mọi hình thức nghệ thuật nào khác, vốn chỉ là một phương tiện có giới hạn, rất 
giới hạn. Cái nói lên của nghệ thuật không giống như cái nói lên của một logic bình 
thường, do đó không thể nào tường tận khúc chiết được. Nhìn chung, nghệ thuật vẫn 
là một thách đố nào đó giữa người làm nghệ thuật và người thưởng ngoạn nghệ 
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thuật trong bối cảnh hằng có của một thách đố lớn lao hơn, do đó cũng hùng vĩ hơn 
giữa một bên là nghệ thuật và một bên là đời sống. 

NMT: Anh có coi công việc làm thơ là một thiên chức cao quý hay cũng chỉ là một 
công việc bình thường của đời sống mỗi người? 

TTY: Tôi coi công việc làm thơ là một công việc bình thường trong đời sống của tôi. 
Chỉ sau khi bài thơ đã thành hình là một bài thơ được đưa đến người đọc rồi lúc đó 
bài thơ tự nó có một thiên chức nào hay không, là hoàn toàn do chính nó, tác giả thôi 
không còn dính dáng gì nữa, không có quyền hạn gì nữa. Nói cách khác, thơ có thiên 
chức nhưng thi sĩ thì không. Đơn giản thi sĩ chỉ là người ráng làm cho được những 
bài thơ, những bài thơ hay. 

NMT: Theo anh, thế nào là một bài thơ hay? 

TTY: Giải thích thế nào là một bài thơ hay quả là một điều không thể nào làm được 
dù rằng người đọc có năng khiếu thưởng lãm thơ, nhận biết dễ dàng bài thơ nào là 
một bài thơ hay. Phù, thi chi, nan ngôn dã. Ôi thơ là điều khó nói vậy. Chắc chắn Cao 
Bá Quát không phải là người đầu tiên hay là người cuối cùng kêu lên như vậy. Bởi lẽ 
tôi nghĩ không thể có một khuôn mẫu nhất định, bất biến nào cho thơ nói chung. Thơ 
hay, hay theo từng bài, mỗi bài hay một cách, không bài nào giống bài nào. Do đó 
nếu tìm một quy định thơ hay phải như thế này, hoặc như thế kia thì một quy định 
như vậy, cứ tạm cho là tìm được đi, đương nhiên sẽ khiếm khuyết què quặt một cách 
thảm hại, sẽ khoanh vùng hạn chế một cách ngu đần phạm vi hiểu biết và thưởng 
lãm thơ. Trong khi đó cõi bay lượn của thơ thì vô cùng vô định. Nên cái khó khăn duy 
nhất, đầu tiên và cũng là cuối cùng của người đọc, đó là chính người đọc phải cố 
gắng thi triển trọn vẹn đôi khi vượt quá khả năng bình sinh của mình bay đuổi kịp 
theo cái hay thiên hình vạn trạng biến ảo khôn lường của thơ như một kỳ công phóng 
lượn vô song, tuyệt vời của hồn người chưa từng khứng chịu giam hãm vùi dập. Bài 
thơ hay không đứng đợi những người đọc nặng nhọc, bài thơ nào đứng đợi như vậy 
chắc chắn chẳng phải là một bài thơ hay, chẳng phải là thơ. Phần tôi nếu như có 
người bạn nào cứ một mực khăng khăng đòi tôi giải thích cho kỳ được thế nào là một 
bài thơ hay có lẽ tôi phải tạm bằng lòng với ý nghĩ rằng một bài thơ hay là bài thơ mà 
sau khi đã được đọc thấy rồi, bài thơ đó một cách vô thức mặc nhiên trở thành một 
phần hồn của người đọc. Thơ hay, thơ có hồn, và cái hồn đó của thơ không thể chỉ 
tồn tại ở bài thơ mà nó phải đáo nhập vào hồn của người đọc, biểu lộ trọn vẹn sinh 
kiếp ở nơi đó và chỉ nơi đó mà thôi. Tôi xin lỗi không thể nói được rõ ràng hơn. Khôn 
ngoan một chút, nói về thơ, bao giờ cũng nên xin lỗi trước. 

NMT: Điều gì xảy ra để anh làm thơ, cảm hứng tức thời hay là những nung nấu lâu 
ngày trong tâm tưởng? Có phải thơ cũng như rượu, càng ủ lâu càng ngon…? 

TTY: Làm thơ, cũng như là bất cứ thể loại nghệ thuật nào khác đương nhiên đòi hỏi 
trước tiên phải có cảm hứng, tia sét thần khải đánh vở khối đá câm đặc ôm giấu 
trong lòng viên ngọc ẩn. Tuy nhiên, nghĩ cho cùng, cảm hứng đó do đâu mà phát 
sinh, nếu chẳng phải là từ những nung nấu trường kỳ đến mức đã trở thành những 
ám ảnh một đời của tác giả. Bản thân tôi không tin là có thể có những cảm hứng 
ngẫu sinh. Dĩ nhiên bài thơ thành hình không chỉ thuần với cái cảm hứng đầu tiên 
khai ngộ đó. Từ cái cảm hứng đầu tiên khai ngộ đó đến cuối bà thơ được hoàn 
thành, với tôi, luôn luôn là một con đường xa vợi nhọc nhằn lắm khi tuyệt vọng ê chề 
vì lực bất tòng tâm. Tôi thọ nhận lời dạy của Paul Valery “Nàng thơ ban cho thi sĩ một 
câu thơ đầu, còn những câu thơ sau, thi sĩ phải tự tìm kiếm lấy”. Thành quả nào cũng 
phải là thành quả của cơ duyên, tu luyện và lao động. Một nghệ sĩ hoàn chỉnh nào 
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cũng phải là một nghệ nhân hoàn chỉnh trước đã. Hiển nhiên quan niệm này chẳng 
phải là quan niệm riêng biệt của Paul Valery. Ông chỉ lặp lại một quan niệm đã có từ 
trước, trước cả thời của những Malherbe hay Boileau, nhằm nhắc nhở…. 

Tôi cũng tâm niệm lời hứa của Đỗ Phủ: “ngữ bất kinh nhân, tử bất an”. Nói không làm 
người sợ, chết không yên. Dường như chẳng bao giờ tôi ngừng nghỉ kiếm tìm cho dù 
có khổ công đến đâu một chữ đắc, cái chữ độc nhất mà không một chữ nào khác cho 
là tương đương hòng thay thế được. Nói cách khác tôi chỉ chịu đi qua một câu thơ, 
một đoạn thơ khi nào tôi hoàn toàn kiệt quệ khả năng thể hiện hay hơn, gần hơn, 
sống hơn điều tôi ao ước thể hiện. Nhân đây tôi cũng muốn góp phần soi sáng một 
điều thoạt đầu nghe có vẻ rất nghịch lý là làm việc nhọc nhằn với chữ nghĩa tuyệt 
nhiên không có nghĩa là kiếm tìm điên đảo những cái cầu kỳ quái dị mịt mờ biến chữ 
nghĩa thành diêm dúa, hợm hĩnh giảo ngụy. Bậc võ công thượng thừa không để cho 
thấy chỗ tuyệt tử công phu của mình. Tôi nhại lời của Lão Trang: mức cao nhất của 
chỗ tuyệt tử công phu xem ra chẳng khác gì với cái thoải mái hồn nhiên của kẻ chưa 
từng biết thế nào là thao luyện. Câu thơ hay nhất mà thi sĩ nào cũng mong mỏi làm 
được có lẽ là câu thơ gần gũi nhất với lời nói thông thường mà mới thoạt nghe ai 
cũng nhận ra ngay là thơ, không giải thích được, không diễn dịch được. 

NMT: Có phải như Bạch Cư Dị đã luận:Thơm tình là gốc, chữ là ngọn, âm thanh là 
hoa, nghĩa là quả. Và như thế, phần nào là quan yếu nhất? 

TTY: Theo tôi, nói chung, phần nào cũng quan yếu hết. Còn phân lượng, gia giảm 
như thế nào tùy ở mỗi bài thơ. Lời bàn ví von bóng bảy của Bạch Cư Dị nghe ra 
chẳng khác nào một bài giảng cách trí đầu mình chân tay về thơ. Liệu người nghe có 
hiểu biết thêm một chút gì về thơ không? Phần tôi thì không. Bởi đó vốn là những 
điều ai ai cũng biết cà rồi. Khổ quá… 

Tôi có cảm tưởng là Bạch Cư Dị đứng giữa nhà xác thơ, nói về những cơ phận của 
tử thi thơ. Mà thơ thì nhất định không phải là một cái xác. Thơ đã chết không phải là 
thơ nữa. Tôi không muốn nói trái ý Bạch Cư Dị, ờ, thơ như một cái cây và tôi chỉ cảm 
nhận nó nguyên vẹn là một cái cây, một cái cây có sự sống của cây ở nơi tôi mà thôi. 

NMT: Làm thơ có người chú trọng đến ngôn ngữ, có người lại để ý đến hình ảnh 
hoặc âm điệu… Phần anh, anh để ý đến điều gì nhất? 

TTY: Tôi không quen phân tích như vậy. Theo tôi, câu thơ đạt, bài thơ đạt phải là một 
toàn khối gắn bó hữu cơ. Chữ mà dùng tới đương nhiên hội ập đông đủ, mật thiết tất 
cà các điều mãnh liệt tối yếu đó. Thơ nương náu chờ đợi trong ngôn ngữ, nó chính là 
phần huyền nhiệm của ngôn ngữ. Và thơ xuất hiện hân hoan từ cơ may mãi mãi 
trước sau chỉ xảy ra mỗi một lần đó thôi của những chữ tiếng hằng thất lạc nhau 
trong mịt mùng hoài vọng, chợt tương phùng phối kết nhau, mừng tủi điếng lặng… 

NMT: Làm mới thi ca có phải là niềm băn khoăn thường hằng của thi sĩ? 

TTY: Không thể nào còn được thi ca, còn được nghệ thuật nếu như không có sự làm 
mới thi ca, làm mới nghệ thuật. Vấn đề cần đặt ra là làm mới và làm mới như thế 
nào. Nghệ thuật là bóng dáng của đời sống. Đời sống biến thiên, nghệ thuật cũng 
biến thiên theo. Tôi thiển nghĩ nghệ thuật đạt là nghệ thuật biểu lộ được đến mức tối 
đa cái tưởng tính mà người làm nghệ thuật nhìn thấy được của đời sống. Và đạt 
được đến mức đó đương nhiên cũng là đạt được đến sự làm mới chính đáng của 
nghệ thuật. Người làm nghệ thuật nhìn ngắm đời sống mà tìm thấy nghệ thuật, chớ 
không phải nhìn ngắm nghệ thuật mà tìm thấy nghệ thuật. Tôi không tin là trong nghệ 
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thuật lại có một phân lìa có thể nhận thức được của hình thức và nội dung. Nội dung 
nào có cái hình thức tương ứng đó và ngược lại, hình thức nào có cái nội dung 
tương ứng đó, không sai chạy đi đâu được. 

NMT: Jan Skacel viết: “Thi sĩ không sáng tạo thi ca. Thi ca là một chốn nào đó ở 
đằng sau. Đã ở đó từ thời gian dài thật dài. Mà thi sĩ mãi miệt mài tìm kiếm. Như vậy 
thơ chỉ là tìm kiếm những cái đã có sẵn chứ không có tính sáng tạo. Theo anh, có kết 
luận nào không? Và đó có phải là một quan niệm để làm mới thi ca không? 

TTY: Dường như tôi hiểu lời của tác giả anh vừa trích đọc đó khác anh. Tôi cũng vừa 
nói qua là thơ nương náu chờ đợi trong ngôn ngữ. Trạng thái thơ là một trạng thái có 
sẵn trong tâm khảm của loài người. Vậy tại sao cuộc miệt mài tìm kiếm thơ của thi sĩ 
lại chẳng phải là một sự sáng tạo, một sự làm mới thi ca? Thử hỏi sự tìm kiếm nào lại 
chẳng là một sự sáng tạo. Hơn nữa, trong bản chất sự sáng tạo nghệ thuật là gì, nếu 
chẳng phải là sự tái tạo, sự dựng lại một cách chủ quan bằng những phương tiện 
riêng khác những cái vốn đã có sẵn trong ký ức tồn đọng từ muôn nghìn năm rồi bây 
giờ chợt tìm thấy lại trong đời sống? 

NMT: Milan Kundura đã thắc mắc trong việc phân biệt âm điệu và vần điệu trong thơ 
văn xuôi và tản văn. Theo anh có khi nào một bài tản văn hoặc tùy bút lại rất giống 
với một bài thơ văn xuôi? 

TTY: Tôi thật không hiểu là có những áng tản văn nào đó bàng bạc chất thơ, do đó 
nên được coi là những bài thơ văn xuôi chăng? Nếu vậy tôi sẽ không đồng ý với ông 
ta. Theo tôi một áng tản văn dù có chan chứa chất thơ đến đâu cũng không thể đồng 
hóa với một bài thơ văn xuôi được. Một bài tản văn còn có thể được diễn dịch ra 
trong cùng ngôn ngữ đó theo một cách thức khác mà vẫn không xuy xuyển gì giá trị 
của nó, nhưng với một bài thơ dù là thơ văn xuôi thì nhất định chẳng thể làm như vậy 
được. Bài thơ khi được diễn dịch ra tức khắc sẽ tan biến không còn là bài thơ, chính 
bài thơ đó nữa. Bởi lẽ một bài thơ được hình thành bằng những chữ không thể đổi 
khác được, nó là một toàn khối khắng khít đá vàng của những chữ hội ngộ hân hoan. 
Người ta cần đọc thuộc bài thơ nhưng không cần đọc thuộc áng tản văn. Cũng vì lý 
do đó, riêng tôi, khi đọc thơ nước ngoài qua một chuyển ngữ nào đó, tôi vẫn thích 
bản dịch sít sao từng chữ, từng dòng hơn là đọc một bản dịch bằng thơ cho dù bản 
dịch thơ dịch đó có tài tình đến đâu chăng nữa. Bài thơ dịch Phong Kiều Dạ Bạc của 
Tản Đà chẳng hạn, không ai không nhận là tuyệt vời, nhưng đối với tôi, dường như 
đó là một bài thơ riêng của Tản Đà chớ không phải là bài thơ của chính Trương Kế. 
Trường hợp bản chuyển kiệt tác bằng thơ Anh của Edward Fitzerald những bài thơ 
Rubaiyat của Omar Khayyam cũng vậy. 

NMT: Triết học và thi ca là những phạm trù khác nhau. Nhưng có nhiều người làm 
thơ triết học. Theo anh có biên giới nào giữa thi ca và triết học không? 

TTY: Có một loại thơ gọi là thơ triết học sao? 

NMT: Anh theo học chương trình Pháp từ trung học. Và chắc quen thuộc với những 
nhà thơ Tây Phương. Như vậy tự nhìn ngắm mình anh thấy có những ảnh hưởng 
nào? 

TTY: Tôi đẽ học hỏi được rất nhiều thứ nơi những nhà thơ Tây Phương thuộc mọi 
trường phái, khuynh hướng kể cả những nhà thơ mà vì những duyên do nào đó khác 
nhau tôi đã chẳng thâm nhập được. Tôi không đặc biệt yêu mến một nhà thơ nào 
nhất định bởi lẽ ở một giai đoạn của đời tôi, tôi lại phát hiện, yêu mến một hay những 
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nhà thơ nào đó. Có rất nhiều nhà thơ tôi đã trở lại nhiều lần và mỗi lần trở lại, tôi đều 
khám phá thêm những điều mới lạ ở nơi họ và cả ở nơi tôi. Tôi nghĩ một tác giả lớn 
là một tác giả mà người đọc sau bao nhiêu biến thiên của đời mình vẫn bị réo gọi 
phải trở lại và sẽ chẳng bao giờ múc cạn được tác giả đó. Một tác giả lớn bao giờ 
cũng vô hạn. Nói chung tôi đã chịu nhiều ảnh hưởng của thi ca Tây Phương. Nhưng 
ảnh hưởng như thế nào, đến mức nào thì quả tình tôi chẳng thể nhận biết thấu đáo 
được. Có lẽ tôi nên mượn câu hỏi này của anh mà đặt lại với anh, nhờ anh giải đáp 
giúp. Cùng lắm tôi cũng chỉ có thể nói là kinh nghiệm thi ca Tây Phương phần nào đã 
củng cố cho tôi niềm tin trong nỗ lực tăng cường khả năng chuyển vận của thi ca, cái 
khả năng mà tôi cảm thấy là còn bị hạn chế rất nhiều nơi thi ca Việt Nam nói riêng và 
Đông Phương nói chung 

NMT: Anh có đọc Đường Thi và Tống Thi không? ảnh hưởng của hai thời kỳ thi ca 
này đối với anh như thế nào? 

TTY: Có một thời gian khá dài, tôi đã mày mò tự học chữ Hán để đọc thơ Trung Hoa. 
Chẳng những tôi ngưỡng mộ một số đông đảo những thi sĩ đời Đường cùng một số ít 
hơn những thi sĩ đời Tống, Tô Đông Pha, Vương An Thạch, Lục Du, Tần Khí Tật,… 
mà còn ngưỡng mộ cả những thi sĩ vô danh của Kinh Thi và xây xẩm kinh hoàng 
trước Khuất Nguyên. Tôi cũng có lúc yêu thích Ái Thanh, có lẽ là khuôn mặt lớn gần 
như duy nhất của thi ca Trung Hoa trong thế kỷ này, một nền thi ca dường như càng 
lúc càng khan hiếm tài năng vì tính chất tiểu xảo đè nén cầm hãm lẩn quẩn muôn đời 
của nó. Nhìn toàn cảnh, thi ca Trung Hoa là một thế gới rất ư diệu kỳ và cũng rất ư 
cách biệt. Từ những thời kỳ xa xôi, thi ca Trung Hoa tự nó đã hoàn thiện chung quyết 
những biên cương nghiêm nặt của nó để rồi không làm sao vượt thoát được chính 
nó nữa. Phải, sau những thời kỳ hoàn thiện cực kỳ rạng rỡ đó rồi, thi ca Trung Hoa 
hoàn toàn chẳng có được một thời kỳ hưng phấn kế tiếp nào nữa. Riêng đối với tôi, 
bất kỳ ở giai đoạn nào của tôi, bao giờ thi ca Trung Hoa cũng vừa quen thuộc vừa lạ 
lẫm và tuy tôi đã trở lại gần như thường xuyên với nó nhưng không lần nào ở lại lâu 
dài được với nó. Tất nhiên qua cái gia sản thi ca Việt Nam mà tôi đã thọ lãnh từ lúc 
còn nằm nôi, ảnh hưởng của thi ca Trung Hoa đối với tôi chắc chắn là không nhỏ. 
Tuy nhiên, tôi ước lượng, hay đúng hơn là tôi mong mỏi, rằng những ảnh hưởng đó 
đối với tôi cuối cùng cũng tương tự như những ảnh huổng nào đó của nó đối với 
Saint John Perse và Ezra Pound chẳng hạn. 

NMT: Chiến tranh đã hiện diện trong đời sống cá nhân và thi ca của anh như thế 
nào? Trước năm 1975 anh là một người lính và là sĩ quan Tâm Lý Chiến. Vậy anh có 
tin tưởng nào về một chiến thắng không? Hay chỉ là một thái độ hoài nghi như trong 
thơ anh đã bàng bạc có? 

TTY: Chiến tranh đã tiêu thụ gần như cả cuộc đời tôi. Cho đến những nông nỗi tù 
rạc, lưu vong sau này hẳn nhiên cũng là do chiến tranh mà ra. Trong gần 12 năm của 
tuổi trẻ, tôi đã làm một người lính, một người lính động viên nhưng không hẳn là bất 
đắc dĩ. Bởi khi chấp nhận vào lính, tôi chỉ tự nhủ một điều là tôi phải chia sẻ số phận 
của dân tộc tôi và tôi mong mỏi rằng lịch sử sẽ sang trang khi tôi vừa đi mòn một hay 
hai đôi giày trận. Tôi nghĩ một cách tự nhiên rằng không có lý do nào chính đáng biện 
minh được cho một cá nhân tìm cách thoát thân lấy một mình khỏi cái đại họa đang 
trùm phủ xuống tập thể mà mình trục thuộc. Nhất là khi cá nhân đó lại là người cầm 
bút. Do đó rất nhiều khi tôi đã tự nguyện lao mình đi giữa chiến tranh chỉ vì tôi muốn 
nghe thấy trên làn da và tâm khảm của mình niềm rát phỏng của đám cháy quê 
hương. Thật tình ngay trong cả thời kỳ đó, tôi cũng chẳng tin tưởng gì vào một chiến 
thắng, tôi chỉ dám hoài vọng vào một trì hoãn một sursis khả hữu nào đó cho miền 
Nam trong khi chờ đợi một giải pháp chính trị toàn bộ. Nhưng tâm trạng đó cũng đã 
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không hề ngăn trở tôi thường xuyên mong mỏi như Andre1 Malraux từng mong mỏi 
khi tham gia vào cuộc chiến tranh chống Đức Quốc Xã: Cầu cho chiến thắng sẽ đến 
với những ai tham gia chiến tranh mà không hề yêu thích nó. Tôi có làm vài bài thơ 
về chiến tranh và những bài thơ đó thật sự chẳng nói được bao nhiêu so với những 
điều tôi đã thấy và muốn nói 

NMT: Khi bị đối phương cầm tù, tâm trạng thực của anh ra sao? Có giống như trong 
những bài thơ mà sau này anh đã viết ra không? 

TTY: Tôi nghĩ lại là đại để trong tù và tâm trạng trong thơ của tôi không khác nhau. 
Sau ngày 30 tháng tư năm 1975 khi đã vào tù rồi, tôi luôn luôn tự nhắc nhở mỗi một 
điều là hãy coi mình như đã chết và đây chính là phần posthumor life của mình Đời ta 
sáng mượn ánh tàn dư/ đến từ một hành tinh đã tắt nghỉ… Tất cả mọi nỗ lực nhiều 
khi vượt sức bình sinh của mình trong thế giới đày đọa đó là phải làm thế nào gìn 
vàng giữ ngọc, đương đầu với mọi kỹ thuật thâm độc nhằm hủy diệt nhân cách như 
là cái phần duy nhất còn lại của những người bại trận. Kẻ có liêm sỉ không vỗ ngực 
mình là người anh hùng trong một hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy mà chỉ có thể hài 
lòng là mình đã chẳng gục mặt trước bạo quyền để phải nhục nhã về sau với bạn 
hữu. 

NMT: Anh đã sống một thời gian khá dài ở trong nước sau 1975. Vậy anh có thể nào 
nói và mô tả xã hội mà anh phải sống với và những nỗi niềm ray rứt đã có trong thời 
gian ấy? 

TTY: Nói ngắn gọn, đó không phải là một xã hội dành cho con người. Ray rứt bức 
xúc ghê gớm nhất là sống trong xã hội đó, liệu mình còn là con người cho đến lúc 
nào đây… 

NMT: Nhìn lại nửa thế kỷ vừa qua, anh có nghĩ chiến tuyến Quốc Cộng vẫn còn giữa 
những người Việt Nam? Hay nghĩ rằng đó là chuyện quá khứ và bây giờ là hiện tại và 
tương lai? 

TTY: Trong thâm tâm chúng ta, những con người Việt Nam, thật sự chúng ta có chút 
nào hài lòng về cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua không? Nếu không thì tại sao 
chúng ta cứ phải duy trì và duy trì cho đến bao giờ cái điều mà chính chúng ta không 
hài lòng đó. Nghĩ như vậy không có nghĩa là chúng ta nhắm mắt làm ngơ cho bất kỳ 
thế lực tối tăm ngu muội nào muốn làm gì thì làm trên đất ước chúng ta. Từ hai mươi 
năm qua, những người Cộng sản đã toàn thắng nhưng chính sự toàn thắng đó đã 
hàm chứa cái mầm móng đương nhiên của sự thất bại hiện giờ và vĩnh viễn của họ. 
Điều tiên quyết hết sức đơn giản là chúng ta phải tách ra khỏi, trong cái nhìn của 
chúng ta một bên là dân tộc Việt Nam dù ở miền Bắc hay ở miền Nam, dù ở trong 
nước hay ngoài hải ngoại, một dân tộc từ lâu mòn mỏi kêu cầu được xót thương 
nhau, vỗ về nhau, tha thứ nhau, với một bên là tập đoàn Cộng sản thống trị ngăn trở. 
Từ đó, có thể chúng ta sẽ tìm ra được cái cách thức hữu hiệu nhất, nhẹ nhàng nhất 
nhằm xóa bỏ hoàn toàn chế độ Cộng sản. Tôi đặt một hy vọng lớn lao vào những 
tiếng nói văn hóa. 

NMT: Anh có tham vọng diễn tả nỗi niềm chung mang của thế hệ chúng ta qua 
những bài thơ anh viết? Như Đỗ Phủ vẽ lại một xã hội và thời thế tan nát ngày xưa? 

TTY: Có. Một cách chung chung đó là tham vọng đương nhiên của bất kỳ ai cầm bút. 
Đỗ Phủ là nhà thơ mà tôi thường tưởng nghĩ tới. 
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NMT: Anh có mơ ước sẽ chen chân trên văn đàn thế giới quốc tế để nói lên nỗi niềm 
của con người Việt Nam không? 

TTY: Hiển nhiên là có. Điều bao giờ tôi cũng muốn làm là cố gắng, qua tác phẩm của 
mình, biểu hiện được tâm hồn dân tộc Việt Nam, biểu hiện đến tối đa mà tôi có thể 
biểu hiện được. Thường tôi tự dầy vò với câu hỏi là tại sao mãi chúng ta vẫn chưa có 
được những tác phẩm đậm đà bề thế nói lên được những gì mà dân tộc ta phải gánh 
chịu cũng như những gì mà nhờ đó, dân tộc ta đã trường tồn và còn trường tồn. Bởi 
lẽ đứng trên bình diện văn học nghệ thuật mà xét thì một thời kỳ đại họa của một dân 
tộc bao giờ cũng tiên đoán một thời kỳ được mùa văn học nghệ thuật của dân tộc đó. 
Nên chẳng lúc nào trong lòng tôi tắt đi niềm mong ước ngày đêm đó. Và nếu như tôi 
chỉ còn được một niềm tin tưởng nào thì đó phải là niềm tin tưởng vào dân tộc Việt 
Nam. 

NMT: Có người chê bai và đánh giá thấp những thi sĩ mang chính đời sống mình ra 
mà giải bày tâm sự. Theo anh, sự phê phán này có chính xác không? 

TTY: Ai mà chê bai kỳ vậy? Cái cao thấp của một tác phẩm không ở cái đề tài được 
xử dụng mà là ở cái cách thức diễn đạt cùng những tình ý được diễn đạt chung 
quanh hay đằng sau cái đề tài đó. Hơn nữa, nghệ thuật xuất phát từ cái riêng lẻ. Nói 
đến nghệ thuật tức là nói đến cái chủ quan. Tại sao cứ phải áp đặt một cách nghiệt 
ngã như vậy những thể loại đề tài? 

NMT: Trong thơ anh có tình yêu không? 

TTY: Anh thấy có không? 

NMT: Khuôn dáng người nữ khá mờ nhạt trong thơ anh. Tại sao vậy? 

TTY: Tôi không rõ là tại sao. Có thể là trong những bài thơ mà tôi đã làm, tôi không 
chủ vào việc mô tả khuôn dáng người nữ. 

NMT: Khi làm một bài thơ anh có chọn lựa thể loại lục bát, bảy chữ, tám chữ hay thơ 
tự do không? Hay tùy hứng không chủ đích trước? 

TTY: Thuờng tôi không có chủ đích trước. Sự chọn lựa của tôi về thể thơ chủ yếu 
được quy định bởi tính chất của những tình ý mà tôi muốn diễn đạt. 

NMT: Anh có nhận xét nào về văn học trong nước, văn học ngoài nước? Có thể có 
sự so sánh nào không? 

TTY: Nhìn toàn cảnh, từ mấy năm nay, văn học trong nước có phần nào đổi khác; ít 
ra không còn bị khuôn bó trong một số những đề tài nào đó được ấn định sau này 
người đọc còn muốn đọc qua. Cảm tưởng chung của tôi là phần lớn những tác giả 
trong nước dường như có vẻ gì đó vội vội vàng vàng của những người không muốn 
bị trễ muộn hơn nữa cho một chuyến xe, đồng thời cũng có điều gì đó còn ấp úng, 
không được mạnh dạn, thoải mái cho lắm đối với chính mình. Vài ba khuôn mặt nổi 
lên trong những ánh đèn chính trị chiếu từ nhiều phía hơn là do chính sức sáng tự có 
của tài năng văn chương. Còn văn học hải ngoại thì dường như cũng có chung cái 
sắc mặt mất ngủ dã dượi bần thần của nỗi hồi niệm câm hãm. Tôi có cảm tưởng 
những tác giả hải ngoại chưa quyết định xong cho mình về một chuyến xe cần phải 
chọn. Số lượng phong phú sách báo văn học xuất bản tự nhiều tụ điểm văn hóa lưu 
vong cho thấy một chen chúc nở rộ của rất nhiều tác giả cũ có, mới có nhưng thẳng 
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thắn mà nói, chưa có tài năng nào hay tác phẩm nào có đủ từ lực khiến cho người 
đọc còn đang trông chờ phải tìm kiếm đến. Giữa hai trạng thái văn học trong nước và 
hải ngoại, tôi nghĩ không cần và cũng không thể có sự so sánh. 

NMT: Anh nghĩ thế nào về gioa lưu văn hóa giữa trong nước và hải ngoại.? Vào thời 
điểm bây giờ? Và trong tương lai? 

TTY: Lý ra ta không cần phải đặt ra vấn đề giao lưu văn hóa bởi lẽ chuyện văn hóa 
giao lưu nhau vốn là chuyện đương nhiên phải như vậy. Ngăn sông cấm chợ văn 
hóa là một việc làm bỉ ổi của những quyền lực sợ hãi dù rằng nó có nhân danh một 
thứ gì cho là cao quý đến mấy đi nữa. Ờ, tại sao người Việt Nam trong nước lại 
không được đọc tác phẩm của những tác giả Việt Nam ở hải ngoại? 

NMT: Những dự trù văn chương của anh? 

TTY: Viết, viết, viết và viết… 

Nguyễn Mạnh Trinh 
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