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VŨ HOÀNG CHƯƠNG 
 

Vũ Hoàng Chương  và 2 câu thơ : 
"Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, 

Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do" 
 
Sau Tháng 4, 1975 việc đầu tiên Cộng sản làm là đổi tên Đô Thành Sài Gòn 

thành Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đó là hàng loạt con đường ở Sài Gòn cũng 

đổi tên theo, như Gia Long đổi thành Nguyễn Văn Trỗi, Hồng Thập Tự thành 

Nguyễn Thị Minh Khai, Công Lý thành Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tự Do thành 

Đồng Khởi,... 
 
(Việc đổi tên Saigon sang Tp. HCM không phải sau năm 1975 Việt cộng mới 

nghĩ đến mà nó đã có chủ đích từ khi Saigon còn thuộc quyền VNCH, việc này 

là học theo Liên Xô: Đổi tên Thành phố Saint Petersburg sang Leningrad, tên 

của lãnh đạo Lenin. Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ, địa danh ban đầu Saint 

Petersburg được khôi phục lại sau một cuộc trưng cầu dân ý. 
 
Cám cảnh trước thời thế đó, Vũ Hoàng Chương đã làm 2 câu thơ: 
"Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý 
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do" 
 
Hai câu thơ có hàm chứa cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.  
 
Và nó được ra đời quanh câu chuyện như sau: 
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Hồi những năm trước kháng chiến, trong Phong trào thơ mới (những năm 1932 

- 1945) có 2 người bạn chơi với nhau khá thân là Vũ Hoàng Chương và Huy 

Cận. Một hôm Huy Cận bất ngờ gặp Vũ Hoàng Chương và rủ nhau đi ăn phở. 

Vì mới ra tập thơ đầu lại cũng có ý thân mật nên Huy Cận nửa đùa nửa thật vỗ 

vai Vũ Hoàng Chương nói rằng: 
“Đã lâu lại gặp chàng Say 
Lửa Thiêng xin đốt chờ Mây xuống trần" 
 
Vũ Hoàng Chương cũng hơi khựng một chút, nhưng vui vẻ đáp ngay: 
"Mây kia chẳng chịu xuống trần 
Lửa ơi theo khói lên gần với Mây" 
 
(Say, Mây, Lửa Thiêng trong những câu thơ nói trên là ngụ ý nói đến mấy tập 

thơ "Thơ Say", "Mây" của Vũ Hoàng Chương và "Lửa Thiêng" của Huy Cận) 
 
Hai người đối đáp với nhau như thế, vừa có ý kiêu ngạo, vừa có ý thân thiện, 

thật xứng đôi. 
 
Rồi thời gian trôi qua, năm 1946 Huy Cận ra bưng theo kháng chiến, dùng thi 

tài để phục vụ Cộng sản. 
 
(Và sau này, Huy Cận đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo 

như: Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nghệ thuật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, Thứ 

trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Kinh tế,...Nhưng đời trớ trêu, con trai Huy Cận, Cù Huy 

Hà Vũ lại là người chống Cộng và bị khép tội "Tuyên truyền chống Nhà nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" vào năm 2010 và hiện nay đang tị nạn 

chính trị tại Hoa Kỳ). 
 
Còn Vũ Hoàng Chương thì chạy tản cư, cũng có làm một số bài thơ ái quốc, 

nhưng sau đó hồi cư về lại Hà Nội rồi di cư vào Sài Gòn theo hiệp định 

Genneve năm 1954, vẫn tiếp tục làm thơ và dạy học. 
 
...Rồi chiến tranh, rồi dẫn đến biến cố tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam 

tan vỡ, Sài Gòn thất thủ, Việt Nam Cộng Hòa trở thành kẻ chiến bại... 
 
Sau biến cố đó, Huy Cận được cử vào Sài Gòn cùng với một phái đoàn với mục 

đích thăm dò và "chiêu hàng" các văn nghệ sĩ miền Nam. 
 
Người đầu tiên Huy Cận muốn gặp là Vũ Hoàng Chương. 
 
 Hai người bạn cũ gặp nhau sau 20 năm giữa đôi bờ chiến tuyến Quốc gia - 

Cộng sản. Vì nghĩ có thể chiêu dụ được Vũ nên Huy Cận đã sửa soạn cuộc thăm 

viếng rất trọng thể.  
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 Lễ vật Huy Cận mang đến thăm Vũ Hoàng Chương gồm một chai rượu quí, 

một lọ đầy thuốc phiện và cũng không quên mang theo một bức chân dung "Bác 

Hồ".  
Rượu và thuốc thì để biếu bạn, còn bức hình, Huy Cận mong ước sẽ được Vũ 

Hoàng Chương đề tặng cho mấy vần thơ ca ngợi lên bức chân dung "Bác Hồ". 
 
Cuộc gặp gỡ diễn ra tốt đẹp.  
Vũ Hoàng Chương đón Huy Cận như một người bạn cố tri nồng nàn vui vẻ. 

Đến khi Huy Cận ngỏ ý muốn Vũ đề thơ thì Ông trầm mặc không nói gì. Huy 

Cận khi ra về có hẹn ba ngày sau sẽ cho người đến xin lại bức hình, Vũ Hoàng 

Chương cũng chỉ ậm ừ tiễn bạn. 
 
Đúng ba ngày sau khi nhân viên của Huy Cận tới thì thấy trên bàn vẫn còn y 

nguyên hai món lễ vật và bức hình, Vũ Hoàng Chương không hề đụng tới mặc 

dù rượu với thuốc phiện đối với Ông là rất quí hiếm. Còn bức hình thì vẫn chỉ là 

bức hình như khi đem tới, không một nét chữ được đề. 
 
Được báo cáo lại, Huy Cận giận tím mặt.  
Nhưng vốn biết tính họ Vũ là người không dễ lung lạc nên Huy Cận cũng đành 

thôi. Nhưng cái họa cũng đã có mầm cớ để nãy sinh từ đó. 
 
Và cái họa nó đã thật sự đến khi Vũ Hoàng Chương dám thẳng thắng nhận xét 

thơ Tố Hữu giữa những "sĩ phu Bắc Hà". 
 
Trong phái đoàn từ Bắc vô Nam cùng với Huy Cận còn có nhiều nhân vật tên 

tuổi như: Tố Hữu, Hoài Thanh, Xuân Diệu,...Phái đoàn này được ký giả (nằm 

vùng) Thanh Nghị tiếp đón và tổ chức một đêm "Họp mặt văn nghệ" để đánh 

giá Văn hóa hai miền, ngõ hầu thống nhất tư tưởng về một mối. 
 
Buổi họp này Vũ Hoàng Chương đã được mời và có tham dự. Đề tài được đưa 

ra là mấy câu thơ của Tố Hữu đã làm khóc Stalin, khi tên "diệt chủng" Stalin 

này chết vào năm 1953: 
 
"Thương cha, thương mẹ, thương chồng 
Thương mình thương một, thương ông thương mười" 
 
Sau những lời tán dương, ca tụng, để cho xôm tụ, diễn đàn cũng cần có tiếng 

nói từ miền Nam, Vũ Hoàng Chương dù đã từ chối, nhưng sau những lời mời 

khẩn khoản từ Hoài Thanh cũng đã đưa ra lời bình: 
 
“Thi nhân từ cảm xúc mỗi lúc tác động vào tâm cảnh của mình, để hồn trí phản 

ứng theo thất tình con người mà vận dụng thi tứ phổ diễn nên lời một tình tự 
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nào đó, rồi đãi lọc thành thơ. Sự vận dụng càng xuất thần, việc phổ diễn càng 

khẩu chiếm, thơ càng có giá trị cao. 
 
Cảm xúc trước cái chết của một thần tượng được 'đóng khung' tự bao giờ trong 

tâm cảnh mình, Tố Hữu đã xuất thần vận dụng nỗi u hoài, phổ diễn nên những 

lời thơ thật khẩu chiếm, rồi dùng những từ thật tầm thường, ít thi tính, đãi lọc 

nỗi u hoài của mình thành một tiếng nấc rất tự nhiên, đạt đến một mức độ điêu 

luyện cao.  
Lời thẩm định của Thanh Nghị thật xác đáng, tôi chịu... 
 
Nhưng thơ không phải chỉ có thế.  
Xuất thần khẩu chiếm thuộc phạm vi kỹ thuật, dù đã có thi hứng phần nào, và 

nếu chỉ có thế thì thơ chỉ có khéo mà thôi, chưa gọi là đạt; tức chưa phải là hay. 

Thơ hay cần phải khéo như thế vừa phải đạt thật sự. Thi hứng nằm trong sự thực 

của tình tự phổ diễn nên lời. Tình tự mà không thực, lời thơ thành gượng ép. 

Vấn đề của thơ, nói cho đến nơi, là ở đây, có nghĩa là thơ phải thực. 
 
Tố Hữu đặt tiếng khóc của chính mình vào miệng một bà mẹ Việt Nam, muốn 

bà dùng mối u hoài của một nhà thơ để dạy con trẻ Việt Nam yêu cụ Stalin thay 

cho mình. Cũng chẳng sao vì đó cũng là một kỹ thuật của thi ca; nhưng trước 

hết phải biết bà mẹ Việt Nam có cùng tâm cảnh với mình không, có chung một 

mối cảm xúc hay không? Tôi biết chắc là không. Bởi trong đoạn trên của hai 

câu lục bát này trong bài 'Đời đời nhớ Ông' Tố Hữu đã đặt vào lời bà mẹ hai 

câu: 
 
'Yêu biết mấy nghe con tập nói 
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin' 
 
Chắc chắn là không có một bà mẹ Việt Nam nào, kể cả bà Tố Hữu, mà thốt 

được những lời như vậy một cách chân thành. 
 
 Cái không thực của hai câu này dẫn tới cái không thực hai câu sau ta đang mổ 

xẻ. Một tình tự không chân thực, dù được luồn vào những lời thơ xuất thần, 

khẩu chiếm đến đâu cũng không phải là thơ đẹp, thơ hay, mà chỉ là thơ khéo 

làm; đó chỉ là thơ thợ chứ không phải là thơ tiên. 
 Loại thơ khéo này người thợ thơ nào lành nghề cũng quen làm, chẳng phải 

công phu lắm. Nhất là nếu có đòi hỏi một tuyên truyền nào đó. Tố Hữu nếu 

khóc lấy, có lẽ là khóc thực, khóc một mình. Nhưng bà mẹ Việt Nam trong bài 

đã khóc tiếng khóc tuyên truyền, không mấy truyền cảm". 
 
Lời nhận định của Vũ Hoàng Chương đã gây sôi nổi trong thính giả có mặt hôm 

đó.. Muốn phản bác luận điệu của họ Vũ, có người đã yêu cầu Ông nói về thơ 

để hòng bắt bẻ này nọ, nhưng Ông vẫn ôn tồn phát biểu: 
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"Thơ vốn là mộng, là tưởng tượng, là tách rời thực tế, nhưng mộng trên những 

tình tự thực. Không chấp nhận loại thơ tình tự hoang. Có khoa học giả tưởng, 

không có thơ giả tưởng. Nói thơ là nói đến thế giới huyễn tưởng, huyễn tưởng 

trên sự thực để thăng hoa sự thực, chứ không bất chấp, không chối bỏ sự thực. 

Nhà thơ không được láo; nhà thơ phải thực nhưng thoát sáo sự thực thành mộng 

để đưa hồn tính người yêu thơ vươn lên sự thực muôn đời đạt đến chân lý cuộc 

sống. Thiên chức thi ca là ở chỗ đấy. 
 
Tôi xin nhắc: Sự thực muôn đời là cơ sở duy nhất của thi ca, vì có sự thực cho 

riêng một người, có sự thực cho riêng một thời, nhưng vẫn có sự thực cho muôn 

đời, sự thực bao quát không gian, thời gian, chân lý cuộc sống". 
 
Sau đêm ấy, dường như có một buổi họp khẩn cấp của các "nhân vật then chốt" 

và Vũ Hoàng Chương đã bị bắt và bị giam ở khám Chí Hòa. 
 
Vũ Hoàng Chương bị bắt vì tội danh gì?  
Là "Biệt kích văn nghệ" như hàng trăm Văn nghệ sĩ khác ở miền Nam sau biến 

cố 30 tháng 4 đã bị khép tội như thế? Hay vì tội yêu tự do không luồn cúi, nói 

thẳng và dám dạy khôn bên thắng cuộc? 
 
Và nghe đâu, hai câu thơ: "Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý / Đồng Khởi 

vùng lên mất Tự Do" được nhà thơ Vũ Hoàng Chương làm trong lúc đi tù ở 

khám Chí Hòa, đọc cho những bạn tù, những quân dân cán chính VNCH mất tự 

do nghe. 
 
P.s: Có nhiều người biết 2 câu thơ trên nhưng không biết tác giả là ai, giống như 

ca dao khuyết danh, không rõ tác giả; Có người cho rằng Vũ Hoàng Chương vì 

làm 2 câu thơ trên mà bị bắt đi tù; Có người cho rằng Ông làm 2 câu thơ ấy 

trong tù. Riêng tôi, tôi nghĩ Ông làm 2 câu thơ ấy ở trong tù thì hợp lý hơn, vì 

trong hoàn cảnh mất tự do thì Ông mới làm ra những câu thơ “mất tự do” như 

vậy. 
 
(Copy from FB Phạm Văn Đức) 
---------------------------------------------------------- 
 

TỐ HỮU "GIẢI PHÓNG" VĂN NGHỆ SĨ MIỀN NAM 
 
Tội ác của Tố Hữu đối với cái chết của nhà thơ Vũ Hoàng Chương. 
 
Vũ Hoàng Chương (5 tháng 5 năm 1916 – 6 tháng 9 năm 1976) là một nhà thơ 

người Việt Nam, với văn phong được cho là sang trọng, có dư vị hoài cổ, giàu 

chất nhạc, với nhiều sắc thái Đông Phương. Ông sinh tại Nam Định, nguyên 
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quán tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là huyện Mỹ 

Hào tỉnh Hưng Yên. 
 
Thuở nhỏ, ông học chữ Hán ở nhà rồi lên học tiểu học tại Nam Định. Năm 1931 

ông nhập học trường Albert Sarraut ở Hà Nội, đỗ Tú tài năm 1937. 
 
Năm 1938 ông vào Trường Luật nhưng chỉ được một năm thì bỏ đi làm Phó 

Kiểm soát Sở Hỏa xa Đông Dương, phụ trách đoạn đường Vinh - Na Sầm. 
 
Năm 1941, ông bỏ Sở hỏa xa đi học Cử nhân toán tại Hà Nội, rồi lại bỏ dở để đi 

dạy ở Hải Phòng. Trong suốt thời gian này, ông không ngừng sáng tác thơ và 

kịch. Sau đó trở về Hà Nội lập "Ban kịch Hà Nội" cùng Chu Ngọc và Nguyễn 

Bính. Năm 1942 đoàn kịch công diễn vở kịch thơ Vân muội tại Nhà hát Lớn. 

Cũng năm đó ông gặp Đinh Thục Oanh, chị ruột nhà thơ Đinh Hùng và hai 

người thành hôn năm 1944. 
 
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ông về Nam Định và cho diễn vở kịch thơ Lên 

đường của Hoàng Cầm. Kháng chiến toàn quốc nổ ra, Vũ Hoàng Chương tản cư 

cùng gia đình về Thái Bình, làm nghề dạy học. Đến 1950, gặp lúc quân Pháp 

càn đến ruồng bắt cả nhà, ông bỏ miền quê, hồi cư về Hà Nội nơi dạy toán rồi 

chuyển sang dạy văn và làm nghề này cho đến 1975. Năm 1954, Vũ Hoàng 

Chương di cư vào Nam, tiếp tục dạy học và sáng tác ở Sài Gòn. 
 
Vũ Hoàng Chương với Tố Hữu là bạn nhưng Vũ Hoàng Chương lớn hơn Tố 

Hữu vài tuổi. Năm 1946 Huy Cận ra bưng theo kháng chiến dùng thi tài của 

mình để phục vụ bác và đảng, được sủng ái nên đã leo lên đến chức Thứ trưởng 

bộ Văn hóa. Vũ Hoàng Chương không theo kháng chiến, sau hiệp định Genève 

năm 1954 di cư vào Sài Gòn tiếp tục nghiệp thơ và sinh sống bằng nghề dạy 

học. 
 
Năm 1976, Huy Cận được cộng sản cử vào Sài Gòn cùng với một phái đoàn 

gồm có Tố Hữu, Hoài Thanh, Xuân Diệu, Vũ Đình Liên, ..., với mục đích thăm 

dò và chiêu dụ các văn nghệ sĩ miền Nam. 
 
Phái đoàn được Thanh Nghị ký giả (một cộng sản nằm vùng) tiếp đón và tổ 

chức một đêm "họp mặt văn nghệ” với các nhân vật gạo cội miền Nam để cùng 

đánh giá văn hoá hai miền ngõ hầu thống nhất tư tưởng về một mối. Buổi họp 

này Vũ Hoàng Chương đã được mời và ông đã tham dự. 
 
Đề tài được đưa ra là mấy câu thơ của Tố Hữu đã làm để khóc Stalin chết vào 

năm 1953. Hai câu thơ đã gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp với Tố Hữu: 
“Thương cha, thương mẹ, thương chồng 
Thương mình thương một, thương ông thương mười". 
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Hoài Thanh mời Vũ Hoàng Chương, một nhà thơ của Miền Nam góp ý. Vũ 

Hoàng Chương đã yêu cầu cử tọa thông cảm nếu có chỗ nào thất thố vì ông sợ 

rằng những gì ông muốn trình bày sẽ làm tổn thương cái "sáng giá" của đêm 

họp "văn nghệ đặc biệt" này.  
Sau đây là lời của Vũ Hoàng Chương : 
“Thi nhân từ cảm xúc mỗi lúc tác động vào tâm cảnh của mình, để hồn trí phản 

ứng theo thất tình con người mà vận dụng thi tứ phổ diễn nên lời một tình tự 

nào đó, rồi đãi lọc thành thơ. Sự vận dụng càng xuất thần, việc phổ diễn càng 

khẩu chiếm, thơ càng có giá trị cao. 
 
Cảm xúc trước cái chết của một thần tượng được "đóng khung" tự bao giờ trong 

tâm cảnh mình, Tố Hữu đã xuất thần vận dụng nỗi u hoài, phổ diễn nên những 

lời thơ thật khẩu chiếm, rồi dùng những từ thật tầm thường, ít thi tính, đãi lọc 

nỗi u hoài của mình thành một tiếng nấc rất tự nhiên, đạt đến một mức độ điêu 

luyện cao... Nhưng thơ không phải chỉ có thế. Xuất thần khẩu chiếm thuộc 

phạm vi kỹ thuật, dù đã có thi hứng phần nào, và nếu chỉ có thế thì thơ chỉ có 

khéo mà thôi, chưa gọi là đạt; tức chưa phải là hay. Thơ hay cần phải khéo như 

thế vừa phải đạt thật sự. Thi hứng nằm trong sự thực của tình tự phổ diễn nên 

lời. Tình tự mà không thực, lời thơ thành gượng ép... 
 
Tố Hữu đặt tiếng khóc của chính mình vào miệng một bà mẹ Việtnam, muốn bà 

dùng mối u hoài của một nhà thơ để dạy con trẻ Việtnam yêu cụ Stalin thay cho 

mình. Cũng chẳng sao vì đó cũng là một kỹ thuật của thi ca. Nhưng trước hết 

phải biết bà mẹ Việtnam có cùng tâm cảnh với mình không, có chung một mối 

cảm xúc hay không? 
 
Tôi biết chắc là không. Bởi trong đoạn trên của hai câu lục bát này trong bài 

"Đời Đời Nhớ Ông", Tố Hữu đã đặt vào lời bà mẹ hai câu: 
“Yêu biết mấy nghe con tập nói 
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin" 
 
Chắc chắn là không có một bà mẹ Việtnam nào, kể cả Bà Tố Hữu, mà thốt được 

những lời như vậy một cách chân thành. Cái không thực của hai câu này dẫn tới 

cái không thực hai câu sau ta đang mổ xẻ. Một tình tự không chân thực, dù đươc 

luồn vào những lời thơ xuất thần, khẩu chiếm đến đâu cũng không phải là thơ 

đẹp, thơ hay, mà chỉ là thơ khéo làm. Đó chỉ là thơ thợ chứ không phải là thơ 

tiên. Loại thơ khéo này người thợ thơ nào lành nghề cũng quen làm, chẳng phải 

công phu lắm. Nhất là nếu có đòi hỏi một tuyên truyền nào đó. Tố Hữu nếu 

khóc lấy, có lẽ là khóc thực, khóc một mình. Nhưng bà mẹ Việtnam trong bài đã 

khóc tiếng khóc tuyên truyền, không mấy truyền cảm". 
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Lời phê bình của Vũ Hoàng Chương đã gây sôi nổi trong đám thính giả có mặt 

hôm đó. Muốn phản bác luận điệu của Vũ Hoàng Chương, có người đã yêu cầu 

Ông nói về thơ để hòng bắt bẻ này nọ, nhưng Ông vẫn ôn tồn phát biểu: 
 
“Thơ vốn là mộng, là tưởng tượng, là tách rời thực tế, nhưng mộng trên những 

tình tự thực. Không chấp nhận loại thơ tình tự hoang. Có khoa học giả tưởng, 

không có thơ giả tưởng. Nói thơ là nói đến thế giới huyễn tưởng, huyễn tưởng 

trên sự thực để thăng hoa sự thực, chứ không bất chấp, không chối bỏ sự thực. 

Nhà thơ không được láo, nhà thơ phải thực nhưng thoát sáo sự thực thành mộng 

để đưa hồn tính người yêu thơ vươn lên sự thực muôn đời đạt đến chân lý cuộc 

sống. Thiên chức thi ca là ở chỗ đấy. 
 
“Tôi xin nhắc, sự thực muôn đời là cơ sở duy nhất của thi ca. Vì có sự thực cho 

riêng một người, có sự thực cho riêng một thời, nhưng vẫn có sự thực cho muôn 

đời, sự thực bao quát không gian, thời gian, chân lý cuộc sống". 
 
Tố Hữu không ngờ bị Vũ Hoàng Chương chê bai là nịnh hót Stalin nên bực tức. 

Sau đêm đó, Vũ Hoàng Chương đã bị công an nửa đêm ngày 3/4/1976, tràn vào 

nhà bắt giam tại khám Chí Hoà nhốt chung với BS Phan Huy Quát (cựu Thủ 

Tướng VNCH). 
 
Trong nhà tù bị hành hạ, ăn uống thiếu thốn, bệnh không có thuốc uống nên ông 

kiệt sức, cộng sản biết ông sắp chết nên thả về. Chỉ 5 ngày sau đó, ngày 

6/9/1976 thì ông qua đời... Việt Nam đã mất đi một thi nhân tài hoa, bởi bàn tay 

sắt máu của Tố Hữu. 
 

Fb Ngọc Tuyên Đàm 
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