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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Tư tưởng Hồ Chí Minh là giá trị tinh thần vô giá của Đảng 
và của nhân dân ta, nó gắn liền với quá trình phát triển của 
cách mạng Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho 
hành động của toàn Đảng, toàn dân ta. Là sản phẩm của sự 
vận dụng sáng tạo vầ phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin để giải 
quyết vấn đề của cách mạng Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh 
là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ 
bản của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí 
Minh không chỉ biểu hiện ỏ tình yêu thương con người, thương 
yêu nhân dân hết sức rộng lớn và sâu sắc, mà còn biểu hiện ở 
việc chăm lo, bồi dưỡng, sử dụng, phát huy sức mạnh của con 
người, của nhân dân và giải phóng con người, mang lại hạnh 
phúc cho con người. Tư tưỏng xây dựng con người, giải phóng 
con người, mang lại hạnh phúc cho con người là bộ phận quan 
trọng trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Tư tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh là tư tưởng nhân văn hành động nhằm giải 
phóng con người khỏi mọi áp bức, bất công, xây dựng xã hội 
mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
cần có côn người xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là xây dựng đội ngũ 
cán bộ tốt, vì cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc 
thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém, do đó huân 
luyện và bồi dưỡng cán bộ là công việc rất quan trọng. Ngày



nay, sự nghiệp xây dựng đất nưốc ta được tiến hành trong điều 
kiện trong nưóc và thế giới có nhiều biến động nhanh chóng và 
phức tạp, vì vậy, việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân là nhiệm vụ quan 
trọng trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong giai 
đoạn hiện nay.

Để góp phần giúp bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, có thêm tài liệu nghiên cứu học tập tấm gương đạo đức 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh trong giáo dục, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ, 
đảng viên trong tình hình hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị 
quốíc gia tái bản cuốn sách: Tư tưởng nhân văn Hồ Chỉ 
Minh với việc giáo dục đội ngủ cán bộ, đảng viên'hiện 
nay của tập thể tác giả do TS. Hoàng Trang và TS. Phạm 
Ngọc Anh đồng chủ biên.

Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc cơ sở của sự 
hình thành chủ nghĩa nhân văn Họ Chí Minh; đặc điểm và vị 
trí của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản của 
tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh. Ngoài những vấn đề mang 
tính lý luận nêu trên, nội dung của cuốn sách còn phản ánh 
sức sống lâu dài của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Vấn đề 
đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho 
cán bộ, đảng viên là yêu cầu bức thiết, nhất là trong điều kiện 
chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện quá 
trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn 
đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh.

Xin trân trọng giối thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 4 năm 2008 ,
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA



CHƯƠNG I

NHỮNG Cơ SỞ HÌNH THÀNH VÀ VỊ TRÍ 
T ư  TƯỞNG NHÂN VĂN H ồ CHÍ MINH

Tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài 
hoà truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam, quê 
hương, gia đình và tinh hoa văn hoá nhân loại về lòng 
nhân ái.

I - Cơ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG NHÂN VÁN 
HỒ CHÍ MINH

1. Truyền thông nhân ái của dân tộc, quê hương, 
gia đình là một trong những cơ sở có ý nghĩa tiên  
quyết trong việc hình thành tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh

Lòng nhân ái là một truyền thông nổi bật, cốt lõi 
của dân tôc Việt Nam trong lao động sản xuất và đấu 
tranh giữ nưốc. Sông trong điều kiện thiên nhiên, vừa 
thuận lợi lại vừa khắc nghiệt nên từ rấ t sớm nhân dân



ta đã phải liên kết với nhau trong công cuộc đấu tranh 
vối thiên nhiên để tiến hành sản xuất nông nghiệp. Lịch 
sử mở nước của dân tộc ta gắn liền vói lịch sử khai 
hoang, lấn biển, lập làng, thau chua rửa mặn, cải tạo 
đất để sinh tồn và phát triển. Trong hoàn cảnh đó, mỗi 
người đều có ý thức được rằng cần phải thương yêu, đùm 
bọc, liên kết vối nhau, chung lưng đấu cật, đồng cam 
cộng khổ. Truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam 
có thể khái quát ở mấy khía cạnh sau:

a) sống hoà thuận, đoàn kết, yêu thương đồng bào, 
đồng loại "thương người như thể thương thân", nhất là 
đối với những người hoạn nạn, khốn khó. Nét đẹp 
truyền thống đó được phản ánh trong nội dung của biết 
bao truyện cổ trong nền văn hoá truyền thống nưốc ta. 
Truyện Mẹ Ầu Cơ nhắc nhỏ mọi người Việt Nam về một 
cội nguồn chung, sinh ra trong cùng một bọc phải coi 
nhau như anh em một nhà, đồng cam cộng khổ. Tinh 
thần đó thấm sâu vào tiềm thức máu th ịt của mọi thành 
viên trong cộng đồng ngưòi Việt Nam, đưa đến sự hình 
thành một nếp sống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn 
nhau giữa những con người có cùng một cội nguồn. Các 
làng xã Việt Nam thồi cổ nảy sinh và ngày càng phát 
triển, mỏ rộng tục kết chạ, chiềng, kết nghĩa anh em 
giữa các làng vối nhau. Và như vậy, do nhu cầu của cuộc 
sống, tình yêu thương máu th ịt trong gia đình được mở 
rộng ra xóm làng rồi cả nước:

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng”.



Lòng yêu thương nhau, "lá lành đùm lá rách” của 
con người Việt Nam xưa kia còn được thể hiện trong 
hàng loạt quy chê của phe, giáp, họ, làng, trong những 
quỹ nghĩa thương, những hội tương tế  được thành lập ở 
nhiều địa phương để tương trợ nhau khi có người gặp 
khó khăn, bị hoạn nạn. Nhiều tục, lệ hưóng vào việc 
củng cô", thắ t chặt tình làng, nghĩa nước. Tình cảm mặn 
nồng đó của dân tộc Việt Nam đã là một trong những cơ 
sở để các triều đại phong kiến xây dựng quân đội "Phụ 
tử chi binh” * một nhân tô" quan trọng của sự nghiệp giữ 
nưốc. Đó chính là cơ sở để danh tướng Phạm Ngủ Lão có 
được một đạo quân "... đều một lòng thân yêu như cha vói 
con”. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, nghĩa 
quân Lam Sơn đã "lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn; lấy 
chí nhân mà thay cường bạo”1 và "dân chúng bốn phương 
tụ họp; hoà rượu cùng uống, binh sĩ một dạ”2.

Trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước ở cuối thê kỷ 
XVIII, nhân dân ta, quân ta  dưới sự chỉ huy của Quang 
Trung đã đoàn kết, gắn bó chặt chẽ:

“Ông đà chí cả mưu cao,
Dân ta lại biết cùng nhau một lòng”3.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rấ t sâu sắc 

truyền thông tôt đẹp này của dân tộc Việt Nam, Người

1, 2. uỷ  ban Khoa học xã hội Việt Nam: Nguyễn Trãi toàn tập,
Nxb. Khoa học xả hội, Hà Nội, 1976, t.r.79.

3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, 
t.3, tr.225.



nói: "Nhân dân ta từ lâu đã sống với nhau có tình có 
nghĩa như thế... Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải 
sổng với nhau có tình có nghĩa"1.

Đối với kẻ thù xâm lược khi đã bại trận  hay đầu 
hàng, quy thuận cũng được dân tộc Việt Nam khoan 
dung, bảo toàn mạng sổng, tạo điểu kiện cho họ về sum 
họp gia đình. Lịch sử còn đó, vào cuối mùa xuân năm 
1077, hàng vạn quân xâm lược Tống bị lâm vào cảnh 
quẫn bách bên bò bắc chiến tuyến sông cầu , tiến, thoái 
lưỡng nan. Hàng tháng trời, lương thảo cạn dần, quân 
lính chết trận, chết dịch rấ t nhiều, mười vạn quân khi 
tiến vào nước ta và chỉ còn lại chưa đầy ba vạn. Thấy 
được tình hình đó của quân xâm lược, nhà Lý đã chủ 
động giảng hoà để "mở đường hiếu sinh cho giặc, nhằm 
khỏi tôn máu xương mà bảo toàn được tôn miếu" (Lời 
của Lý Thường Kiệt). Nhò có lòng nhân đạo của quân 
dân ta  thời Lý mà gần ba vạn quân Tống an toàn rú t về 
nước trong cảnh "kéo nhau mà chạy hỗn loạn, giẫm xéo 
lên nhau", kết thúc cuộc xâm lược thảm bại eủa nhà 
Tống. Cũng vói chủ nghĩa nhân đạo mà nhà Trần, bộ 
tham  mưu của nghĩa quân Lam Sơn, nghĩa quân Tây 
Sơn đều chủ trương thừa lúc kẻ thù lâm vào th ế  cùng, 
thê thấ t bại mà chủ động cùng họ hoà hiếu để tạo phúc 
cho kẻ xâm lược bại trận, thả hết tù  binh bị bắt, cấp cho 
lương ăn, phương tiện về nưốc. Chẳng hạn, cuối tháng 
12-1427, Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã tha tội chết cho

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 554.



13.587 quân lính, 230 viên tướng, 137 viên quan của 
nhà Minh bị bắt trong chiến tranh, cấp cho chúng 500 
chiếc thuyền về nước. Theo sử sách của nhà Minh thì 
nghĩa quân Lam Sơn đã tha tội cho 86.640 tù  binh. 
Thực là: "Tưống giặc bị cầm, nó vẫy đuôi cầu sông

Thần vũ không giết, ta thể lòng trời để tỏ hiếu sinh”1 
(Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)

b) Truyền thống yêu nước, căm thù giặc ngoại xâm, 
sẩn sàng hy sinh tính mạng và tài sản vì sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, vì độc lập, tự  do cho Tổ quốc

Lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá khứ đầy những 
biến động, .thăng trầm, gặp biết bao phong ba bão tô" đã 
gắn bó chặt chẽ mọi người trong cùng một nước vào một 
tình yêu thương vô hạn. Lòng nhân ái đã gắn chặt vận 
mệnh của mỗi cá nhân vào vận mệnh của cả dân tộc. 
Vinh dự, tiền đồ, hạnh phúc của mỗi người Việt Nam 
(yêu nưóc) gắn liền vối sự sông còn, giàu có của đất 
nước, sự hùng cường của dân tộc. Càng yêu nước thì 
càng yêu thương con người, yêu thương mọi ngưồi, nhất 
là những người lao động, càng căm thù giặc ngoại xâm 
và nền thông trị của ngoại bang, càng có thêm ý chí kiên 
cường, bất khuất sẵn sàng hy sinh vì đất nước, vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân ta.

Lòng thương người và căm . thù giặc, sẵn sàng xả

l .u ỷ  ban Khoa học xã hội Viêt Nam: Nguyễn Trãi Toàn tập, Sđd, 
tr.81.



thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc sớm trỏ thành nét 
nổi bật, đậm nét trong truyền thông nhân ái của dân tộc 
Việt Nam. Càng có lòng nhân ái bao la, cao cả, càng căm 
thù kẻ xâm lược, càng sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do 
của đất nưốc. Đã có biết bao sự kiện lịch sử nói lên 
truyền thống đó của dân tộc Việt Nam. Ngay từ  buổi 
đầu dựng nưốc, vào năm 214 trước Công nguyên, hàng 
chục vặn quân của đế chế Tần đã tràn  vào xâm lược 
nước Văn Lang. Đây là cuộc đụng đầu lịch sử đầu tiên 
giữa nhân dân ta vối chủ nghĩa bành trưống phương 
Bắc. Trưốc thử thách ác liệt đó, trưóc th ế  mạnh ban đầu 
của quân xâm lược, "người Việt đều vào rừng, không ai 
chịu để cho quân Tần bắt”, đã xiết chặt hàng ngũ tổ 
chức đánh giặc. Dựa vào cơ cấu xã hội sẵn có của mình - 
chạ, chiềng, các bộ lạc tận  dụng địa hình hiểm trở để 
đánh "du kích”, đánh ban đêm tiêu hao sinh lực địch. 
Cuộc kháng chiến bền bỉ liên tục trong 5, 6 năm tròi 
(214-208 trưóc Công nguyên) với ý chí hy sinh vì độc 
lập, tự do của đất nưóc, nhân dân ta đã đánh bại quân 
xâm lược nhà Tần. Đây là thắng lợi của sức mạnh xả 
thân vì đại nghĩa của người Việt cổ.

Kể từ  cuộc kháng chiến chống Triệu (Đà) bị thất bại 
vào cuối đời An Dương Vương vào nầm 179 trưốc Công 
nguyên cho đến chiến thắng của Ngô Quyền trên dòng 
sông Bạch Đằng (năm 938) vừa đúng 1117 năm. Hơn 
một thiên niên kỷ ấy, nưóc ta bị các triều đại phong 
kiến phương Bắc kế tiếp nhau xâm lược và đô hộ mà sử 
cũ thường gọi là thời Bắc thuộc. Đã có biết bao đau *



thương, tủ i nhục mà nhân dân ta  phải trả i qua. Kẻ thù 
đâu có dừng lại ỏ cướp bóc, vơ vét mà còn rắp tâm thực 
hiện chính sách đồng hoá nhằm Hán hoá Việt tộc. 
Những gì là cơ sở tồn tại, là sức mạnh tinh thần để phục 
vụ quốc gia độc lập, tự chủ từ lãnh thổ đến tiếng nói, 
phong tục tập quán, lối sông, ý thức tư tưởng... của 
người Việt đều bị bọn xâm lược phương Bắc dùng trăm 
ngàn phương kế để huỷ diệt. Cũng trong hơn một thiên 
niên kỷ ấy, nhân dân ta  đã liên tục vùng lên, đã có hàng 
trảm  cuộc nổi dậy lốn, nhỏ từ  mọi miền của đất nước 
chông xâm lược và đô hộ, trong đó cũng có biết bao cuộc 
kháng chiến và chiến tranh  giải phóng dân tộc giành 
được thắng lợi đưa đến sự thành lập những chính quyến 
độc lập, tự chủ trong thời gian dài, ngắn khác nhau. Đó 
là cuộc khỏi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 sau Công 
nguyên đưa đến nền độc lập tự  chủ của dân tộc trong 
những năm 40-43; cuộc khỏi nghĩa của Lý Bôn (năm
542- 543) thắng lợi đưa đến sự ra đời của Nhà nưốc Vạn 
Xuân độc lập, tự do trong một thời gian khá dài (năm
543- 602); công cuộc tự cường của họ Khúc và cuộc kháng 
chiến chống quân Nam Hán giành được thắng lợi lần 
thứ nhất (nảm 931); cuộc kháng chiến của Ngô Quyền 
thắng lợi vẻ vang vào năm 938 chấm dứt hơn một ngàn 
năm ách đô hộ của phương Bắc ồ nước ta, đồng thời thể 
hiện tinh thần đấu tranh giành lại nền độc lập, tự do 
cho đất nưóc, chống Bắc thuộc của nhân dân ta. Nét nổi 
bật là trong cuộc đấu tranh trường kỳ sinh tử với kẻ thù



bạo tàn  không phải chỉ riêng có tầng lớp phong kiến bản 
địa tham gia mà tấ t cả mọi người Việt không phân biệt 
giai tầng, giổi tính, địa phương, sắc tộc... đều có mặt 
trong sự nghiệp lón của dân tộc. Trong cuộc khỏi nghĩa 
Hai Bà Trưng, nhân dân cả ba quận Giao Chỉ, cửu 
Chân và Nhật Nam đều hưởng ứng. Chỉ riêng các tỉnh ỏ 
đồng bằng Bắc Bộ là Hà Tây, Hà Nội, Vinh Phúc, Phú 
Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang đã có tói trên 200 đền thò các 
tưống tá  của Hai Bà Trưng. Trong hàng ngũ tướng soái 
được suy tốn là anh hùng dân tộc và danh nhân của thời 
đại ấy có những bà mẹ già như Man Thiện, Diệu Thiên, 
có những người phụ nữ trẻ tuổi như Bát Nàn, Đào Kỳ, 
Lê Thị Hoa, Lê Chân, Thánh Thiên, Thiều Hoa, Xuân 
Nương, Việt Huy, Nàng Đê, Ẩ Di... lại có những lão 
tướng như Đô Dương, Đô Năng, tướng trẻ như Hoàng 
Đạo, Động Bảng, Đô Chính...

Những lòi thề mà Trưng Trắc đã long trọng đọc 
trưóc khi xuất quân chống giặc đô hộ được ghi lại trong 
hầi Ngữ lục diễn ca:

X

"Một xin rửa sạch nước thù 
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng...”

và Lý Bôn xưng là Lý Nam Đế đặt tên nưóc ta  là Vạn 
Xuân (đất nưốc độc lập tự chủ muôn đời) sau khi đánh 
bại quân đô hộ nhà Lương (thế kỷ VI) cũng như Ngô 
Vương chọn cổ Loa (Kinh đô cũ của nưốc Âu Lạc) làm 
Kinh đô của nưóc ta sau khi đánh bại quân xâm lự,Ợc



Nam Hán1 phải chăng là sự thể hiện và khẳng định lý 
tưởng vĩ đại của dân tộc: độc lập, tự do, sẵn sàng xả 
thân  của người Việt Nam bấy giờ dù là nam hay nữ, già 
hay trẻ, sang hay nghèo, miền xuôi hay miền ngược.

Đứng trưốc thảm  cảnh của dân tộc bị hoạ diệt vong, 
đất nưóc bị hoạ thôn tính, rõ ràng độc lập, tự do là điểu 
kiện đầu tiên để tồn tại vối tư cách là con ngưồi, là dân 
tộc. Bởi vậy, trong bối cảnh của nước ta  thời bấy giờ, sẵn 
sàng xả thân vì độc lập, tự do của dân tộc, của đất nưóc 
chính là sự khẳng định phẩm chất, nhân cách của con 
người Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam. Một nét nhân
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cách tuyệt đẹp trở thành sức mạnh bất tử, trường tồn, 
quét sạch đô hộ mà bọn phong kiến phương Bắc đã dày 
công xây đắp hơn 1000 nảm trên đất nước ta - Đúng như 
nhận xét của một học giả người Mỹ - Tiến sĩ sử  học 
Keith Weller Taylor khi nghiên cứu về nguyên nhân 
đưa đến sự ra đời của nưổc Việt Nam độc lập tự chủ từ 
chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền vào năm 938: 
"Sự ra đời của nưốc Việt Nam (thế kỷ X) là sự ra đời của 
một tinh thần phản kháng mọi tham vọng của chính 
quyền Trung Hoa. Nó tiêu biểu cho sự quyết định tập 
thể của một xã hội xả thân vì mục đích bảo vệ những di

1. Cuộc khỏi nghĩa Hai Bà Trưng mỏ đầu phong trào đấu tranh 
giành độc lập của nhân dân ta có quy mô toàn quốc (vào thế kỷ I), cuộc 
khởi nghĩa Lý Bôn lập nước Vạn Xuân (vào thê kỷ VI), kháng chiến của 
Ngô Quyền ỏ thê kỷ X là ba mốc quan trọng trong tiến trình hởn 1000 
năm đâu tranh giành độc lập của nhân dân ta chống phong kiến 
phương Bắc xâm lược đô hộ.



sản của mình. Nền độc lập của Việt Nam là kết quả của 
những lời cam kết của những th ế  hệ nốì tiếp nhau. Quá 
trình theo đuổi những khả năng đó (độc lập tự chủ) là 
một công việc kéo dài bao trùm  nhiều th ế  hệ, họ đã kiên 
trì chổng lại bọn lính phương Bắc và điều đó hơn bất kỳ 
cái gì khác, đã giữ họ lại trên  con đường đi đến độc 
lập”'.

Cũng cần nói thêm rằng, nét đặc sắc của nhân cách 
Việt Nam sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của đất 
nưóc, thà chết vinh chứ không chịu sống nhục, sông quỳ, 
bị làm nô lệ cho ngoại bang của nhân dân ta  thời kỳ lịch 
sử này còn được phản ánh rấ t đậm nét trong các truyện 
dân gian, cổ tích, thần kỳ. Đó chính là các truyện lịch sử 
hết sức phong phú tập trung vào chủ đề khỏi nghĩa 
đánh đuổi ngoại xâm phương Bắc, ca ngợi các anh hùng 
dân tộc như Hai Bà Trưng, Lý Bôn, Phùng Hưng, Mai 
Hắc Đế, Ngô Quyền cùng các vị tướng sĩ, những gương 
chiến đấu anh hùng của họ... Những truyện đó được 1

1. Thabinh of Viet Nam, Nxb. Đại học Tổng hợp Caliphoócnia, 
1983, tr. 265-301. Taylo là một sĩ quan Mỹ đã tham chiến ỏ Việt Nam 
trong những năm Mỹ xâm lược Việt Nam. Sau khi về nước, ông ta đi 
tìm lòi giải đáp cho thắc mắc của mình khi còn tham chiến ỏ Việt Nam: 
vối tư cách là một quân nhân Mỹ ỏ Việt Nam, ông viết rằng: "Tôi không 
thể không bị ấn tượng trước trí thông minh và lòng kiên quyết của 
ngưòi Việt Nam, những người đang chống lại chúng ta. Tôi tự hỏi 
những con người đó từ đâu đến?" Và để giải đáp câu hỏi đó, ông đã đi 
vào nghiên cứu lịch sử Việt Nam thòi kỳ Bắc thuộc với đầu đề "Sự ra 
đời của nước Việt Nam” (ở thế kỷ thứ X), trich theo Trương Hũu Quỹnh, 
Tạp chí Nghiên cứu. lịch sử, số  5 (1980), tr. 90.



nhân dân các th ế  hệ trân  trọng ghi nhó và lưu truyền 
đến tận  ngày nay.

Từ sau chiến công chói lọi trên  dòng sông Bạch 
Đằng vào năm 938 đến th ế  kỷ XIX, đất nưốc ta  bước vào 
kỷ nguyên độc lập tự chủ dài lâu ngót một thiên niên 
kỷ. Song, cũng chính trong thời kỳ này với tham vọng 
thôn tính Đại Việt biến thành quận huyện của chúng, 
các triều đại phong kiến phương Bắc đã thường xuyên 
phát động các cuộc chiến tranh xâm lược nưốc ta. Cuộc 
xâm lược của quân Tông năm 981, năm 1077; cuộc xâm 
lược của đế chế Mông Nguyên trong các năm 1258, 1285, 
1288; cuộc xâm lược và đô hộ của nhà Minh (1047 - 
1427); cuộc xârrtươĩ^cua qụạụ 2yiêm rám  1784; của đế 
chế Mãn TharỊh.nảm 17-8$; lược của tư bản
Pháp vào nămỊ'1858^ Moi cpộq -Ẵâmdư ?c diễn ra trong 
hoàn cảnh đất ịiướt fc'tíĩực HÌÊmưighèJ đang gặp nhiều 
khó khăn, gian lao, thế  lực quân giặc bạo tàn  và đông 
hơn ta gấp bội. Cuộc xâm lược của quân Tống diễn ra 
lúc triều đình nhà Đinh đang suy yếu, hơn 10 vạn quân 
Quách Quỳ kéo vào nước ta  chiếm đóng toàn bộ phía bắc 
sông Cầu trong lúc quân đội nhà Lý mới thực hiện xong 
kế hoạch: "tiên phát chế nhân”. Hơn nửa triệu quân 
bách chiến bách thắng và hung bạo của đế chê Mông 
Nguyên tràn  vào nước ta trong khi toàn bộ quân lính 
nhà Trần chỉ có chưa đầy 20 vạn. cả  triều đình nhà 
Trần bị kẹt giữa hai gọng kìm ở vùng Trường Yên - 
Thiên Trường. Cuộc đô hộ của nhà Minh đã dìm các cuộc



đấu tranh của nhân dân ta vào biển máu, đưa đất nước 
ta  vào cảnh lầm than. Gần 30 vạn quân Thanh kéo vào 
xâm lược nưốc ta  giữa lúc xã hội Việt Nam đang lâm vào 
cuộc khủng hoảng trầm  trọng, các tập đoàn phong kiến 
phản động đã câu kết vối ngoại xâm, chà đạp lên độc 
lập, tự do của dân tộc... Đất nưốc Đại Việt1 bao phen lại 
đứng trưốc nguy cơ bị đô hộ. Đối với mỗi con người, có gì 
quý hơn cuộc sống của chính mình, của người thân. 
Nhưng chính vì cuộc sông cao đẹp nhất, cuộc sông độc 
lập và tự do của dân tộc, đất nưóc, nên dù quân giặc có 
đông gấp bội phần, dù có tàn  bạo đến đâu, nhân dân ta 
từ mọi miền của đất nưóc, không phân biệt già, trẻ, lốn
nhỏ, giối tính đềủ kiên quỹết" chiến đấu cho mục đích 
cao đẹp đó, không' chấp nhận mệt cúọc sống đề hèn vối ý 
chí thà hy sinh tấ t cả chứ, không phiu mất nước, làm nô
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lệ cho bọn xâm lươG. Nhân each sang rigờiịnày của người
Việt Nam lại được biểu hiện rõ nét và sinh động trong 
ngót một ngàn năm đấu tranh chông ngoại xâm từ 
phương Bắc hoặc từ phương Tây tới, được thể hiện: Thái 
uý Lý Thường Kiệt đã trao lại chức Tể tưống cho Lý Đạo 
Thành, tự mình xin đảm nhiệm việc chỉ huy quân đội 
đánh giặc và sáng tác ra bài thơ Thần, được coi là bản

1. Từ đầu thời Lý (thế kỷ XI), quốc hiệu nước ta là Đại Việt. Quốc 
hiệu này thường được chỉ tên nước ta suốt từ thế kỷ XI đến XVIII. 
Trước đó, thời Đinh (thế kỷ X) quốc hiệu nưốc ta là Đại cồ  Việt. Thòi 
Gia Long (đầu thế kỷ XIX) quốc hiệu là Việt Nam, sang thòi Minh 
Mệnh đặt quốc hiệu là Đại Nam.



tuyên ngôn độc lập đầu tiên trong lịch sử Việt Nam:

“Neun quốc sơn hà Nam đ ế  cư 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm  
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư'.

Còn Trần Thủ Độ đã khảng khái trả lời Vua Trần 
Thái Tông vào năm 1258 khi quân Mông Nguyên tràn  
vào Kinh thành Thăng Long tàn  sát muôn dân: "Đầu tôi 
chưa rơi xuống đất thì xin bệ hạ đừng lo”. Vào năm 
1285, Trần Quốc Tuấn nói vói Vua Trần Nhân Tông: 
"Nếu bệ hạ muốn hàng thì xin trước hãy chém đầu tôi đi 
đã” và soạn ra bài Hịch tướng sĩ khí phách. Trần Bình 
Trọng khi bị quân Nguyên bắt, Thoát Hoan biết là 
người giỏi muôn dụ hàng, hứa sẽ phong làm vương đất 
Bắc, nhưng ông đã khảng khái trả  lời: "Ta thà làm quỷ 
nưóc Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc” và sẵn 
sàng nhận lấy cái chết vinh, chết trong chứ không thèm 
sông vinh hoa phú quý mà nhục nhã của kẻ tôi đòi. Trần 
Quốc Toản mỏi đến tuổi thiếu niên cũng vì nghĩa lỏn 
của dân tộc đã dũng cảm cầm quân ra trận  góp phần 
làm nền các chiến công ở Chương Dương, Hàm Tử, hy 
sinh cho nền độc lập, tự do. Còn biết bao gương xả thân 
vì đại nghĩa của dân tộc trong các cuộc kháng chiến 
chông giặc Mông Nguyên như gương xả thân của các gia 
nô Yêt Kiêu, Dã Tượng, gương sáng của bà vợ Trần Thủ 
Độ trong việc tổ chức tản cư cả triều đình nhà Trần và 
tập trung các vũ khí để chuyển ra cho quân đội, gương



sáng của bà hàng nưốc bến đò Rừng, của các thủ lĩnh, 
dân binh các dân tộc ít người chủ động tự nguyện tập 
hợp lực lượng đánh giặc...

Trong các cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427), 
cuộc kháng chiến chông Xiêm (1784), chống Thanh 
(1789), chống Pháp ở nửa cuối XIX cũng có vô vàn gương 
xả thân  vì đại nghĩa của dần tộc. Lê Lợi đã hy sinh cả 
tài sản gia đình để tập hợp lực lượng, chịu mất mát 
người thân vì nghĩa lốn. Nguyễn Trãi đã 10 năm nằm 
gai nếm mật ở thành Đông Quan để làm nên Bình Ngô 
Sách và tìm đến Lam Sơn dâng lên Lê Lợi. Bình Ngô 
sách đã trỏ thành tư tưởng chiến lược, đường lối kháng 
chiến dẫn đến thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn. Lê 
Lai cũng vì đại nghĩa đã "thay Lê Lợi” để cho quân giặc 
bắt, chịu chết để cứu lãnh tụ của cuộc kháng chiến. Bà 
hàng nước ở thành cổ Lộng (Hà Nam), cô hát ả đào ở 
huyện Tiên Lữ (Hưng Yên), Nguyễn Biểu đã vì danh dự 
của dân tộc hiên ngang ăn "cỗ đầu người” của tướng giặc 
là Trương Phụ và dũng cảm chịu chém đầu không thèm 
khuất phục giặc, đúng như Nguyễn Trãi đã viết:

‘N ghĩ khó đội trời cùng quân địch
Thề không chung sống với giặc thù”.

Chính vì nhân cách đó mà khi Lê Lợi "nêu hiệu gậy 
làm cờ” thì "khắp bốn phương manh lệ” (các tầng lớp 
nhân dân) đã tụ tập dưối lá cờ nghĩa "Bình Ngô”. Cũng 
với nhân cách đó, trưóc khi xuất quân tiêu diệt quân 
xâm lược nhà Thanh, Nguyễn Huệ đã tuyên bô" "Đầnh



cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích 
luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh 
cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu”1. Hàng vạn 
nghĩa quân Tây Sơn chỉ trong 5 ngày vối quyết tâm tiêu 
diệt quân xâm lược đã vượt qua một quãng đưòng dài từ 
Phú Xuân (Huế) tiến ra Nghệ An hơn 300 cây số . Và 
cũng với ý chí xả thân  đó, chỉ trong một tuần lễ, nhân 
dân ta đằ đánh tan  29 vạn quân Thanh xâm lược. Trong 
cuộc đấu tranh  vũ trang chống Pháp xâm lược ở nửa th ế  
kỷ XIX, lóp lớp nhân dân và sĩ phu đã không tiếc mạng 
sống của mình, hăng hái xông ra trận  tiền tiêu diệt 
quân xâm lược. Nguyễn Công Trứ - nhà doanh điền sứ 
nổi tiếng - bấy giờ đã 80 tuổi vẫn tình nguyện xin được 
vào Nam chiến đấu. Nguyễn Trung Trực - người anh 
hùng lẫy lừng với chiến công ở Nhật Tảo (Tân An) - khi 
sa vào tay giặc đã hiên ngang tuyên bố; "Bao giờ Tây 
nhổ hết cỏ nưóc Nam mới hết người Nam đánh Tây”.

Vào giữa thế  kỷ XIX, dân tộc ta phải đương đầu với 
cuộc xâm lược của thực dân Pháp - một kẻ thù xâm lược 
là cương quốc đế quốc chủ nghĩa phương Tây. Mặc dù 
nhà Nguyễn không dám dựa vào nhân dân để đánh giặc, 
do dự rồi thoả hiệp và từng bước đầu hàng giặc nhưng 
quân xâm lược tói đâu đều gặp phải sức kháng cự quyết

1. Để đen răng, dài tóc ý nói đánh để giữ gìn phong tục tập quán 
của ngưòi Việt Nam. Vì bảo vệ độc lập, tự do cốt cách của dân tộc mà 
quyêt đánh cho giặc tan tành không còn mảnh giáp, phải công nhận 
nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.



liệt của nhân dân. Nhiều tấm  gương yêu nước sáng ngời 
như Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu 
Huân, Võ Duy Dương, Phạm Văn Nghị, Nguyễn Mậu 
Kiến... là biểu tượng lòng yêu nưốc thiết tha, căm thù 
giặc sâu sắc và tinh thần xả thân  của nhân dân ta  bấy 
giò. Đầu th ế  kỷ XX, phong trào yêu nước của dân tộc ta 
chuyển hướng dần sang hệ tư tưỏng dân chủ tư sản 
nhưng cũng không kém phần sôi nổi. Đó là những cuộc 
khỏi nghĩa vũ trang, những cuộc đấu tranh của giai cấp 
tư sản mà tiêu biểu là cuộc khỏi nghĩa Yên Bái nảm 
1930...

Rõ ràríg, suốt chiều dài lịch sử của dân tộc kể từ  khi 
lập nưóc, từ thế hệ này đến th ế  hệ khác, vối tấm lòng 
yêu nước nồng nàn, đã xả thân  vì độc lập, tự do của đất 
nưốc. Đó là biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. 
Truyền thống yêu nưốc của dân tộc đã có ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Người đã 
nhận thức sâu sắc truyền thống đó, luôn luôn ý thức 
nuôi dưỡng, phát huy và động viên nhân dâu ta  trong 
công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Truyền thống 
yêu nước nồng nàn của dân tộc là một trong những cơ sỏ 
hình thành và phát triển tư tưỏng nhân văn Hồ Chí 
Minh.

Người luôn luôn khẳng định: "Dân ta có một lòng 
nồng nàn yêu nưốc. Đó là một truyền thống quý báu của 
ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì 
tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô 
cùng 'mạnh mẽ, to lón, nó lướt qua mọi sự nguy hiếm,



khó khản, nó nhấn chìm tấ t cả lũ bán nước và lũ cướp 
nưốc”.

“Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại 
chứng tỏ tinh thần yêu nưóc của dân ta. Chúng ta  có 
quyền tự hào vê' những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà 
Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung”1.

Trong bôi cảnh lịch sử những năm 1947, 1948, khi 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta 
đang ở giai đoạn gay go, ác liệt, đầy khó khăn, thử 
thách, nhìn lại lịch sử Việt Nam ở th ế  kỷ XIX, Hồ Chí 
Minh vẫn khẳng định:

Dân ta yêu nước vô cùng 
Mấy phen khởi nghĩa anh hùng vẻ vang

Theo Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nưốc của dân 
tộc Việt Nam được biểu hiện sáng ngòi và thường xuyên 
ở ý chí bất khuất, tinh thần  tự tôn, tự cường, sẵn sàng 
xả thân  vì độc lập, tự chủ, tự do mỗi khi Tổ quốc bị xâm 
lăng, dù ở trong hoàn cảnh lịch sử nào. Bằng thực tế  
lịch sử cụ thể, Người đã cho chúng ta thấy.

Dù trong tình thế  "vua chịu mất nưóc”, "vua chịu 
hàng địch” nhưng Hồ Chí Minh vẫn khẳng định "dân 
không chịu mất nước”, "nhân dân không chịu hàng 
địch”. Người đã chứng minh: Khi vua Tự Đức nhường 
Nam Bộ cho Pháp thì liền có những bậc nghĩa sĩ như cụ 
Thủ Khoa Huân, Trương Công Định, Huyện Toại, Thiên



Hộ Dương... nổi lên chông giặc; kế đến cụ Phan Đình 
Phùng, Đặng Như Mai, Trần Tấn... khởi nghĩa ở Trung 
Bộ. Các cụ Hoàng Văn Hoà, Nguyễn Thiện Thuật, 
Hoàng Hoa Thám... khởi nghĩa ở Bắc Bộ.

Về sau có những cuộc khởi nghĩa liên tiếp ở các nơi. 
ở Bắc thì có Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Cạn. ở  Trung có 
Nghệ An, Hà Tĩnh... ở  Nam thì có những tỉnh Hậu 
Giang.

Từ ngày thực dân Pháp chiếm nưốc ta, nhân dân 
luôn tranh đấu một cách oanh liệt, hàng vạn con yêu 
của Tổ quốc đã vì dân, vì nước mà hy sinh.

Hồ Chí Minh luôn luôn đánh giá rất cao sức mạnh 
truyền thông yêu nước, đoàn kết dân tộc, coi đó là một 
nhân tô" trọng yếu có ý nghĩa quyết định đến sự thắng 
lợi của công cuộc chống ngoại xâm của nhân dân Việt 
Nam.

Theo Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nưốc của nhân 
dân Việt Nam được thể hiện rấ t nổi bật ở tinh thần đấu 
tranh dũng cảm, bất khuất, tự cường, tự tôn dân tộc, 
không chịu mất nưóc, không chịu làm nô lệ. Người nói: 
"tổ tiên đã treo bao tấm gương đạo đức và dũng cảm, chí 
khí và tự tôn”1. "Lý Bôn vối một nhúm nghĩa sĩ, đã nổi 
dậy và bẻ gãy ách đô hộ của Hán tộc. Ngô Quyền đã phá 
tan  đạo quân nước ngoài kéo vào đánh chiếm đâ"t đai Tổ 
quốc ta. Dân ta sống trong hạnh phúc và thịnh vượng 
dưới triều nhà Đinh. Năm 980, Lê Đại Hành đã dũng



cảm không chịu khuất phục trước yêu sách của láng 
giềng hùng mạnh hơn mình gấp bội, ông đã đánh thắng 
địch, giết chết tưống địch. Do đó đã giải thoát được đồng 
bào ra khỏi nạn nô dịch. "Quân Mông cổ đi đến đâu thì 
phá sạch đến đấy, đã bị nhà Trần vẻ vang của chúng ta 
đánh bại (1225). Lê Lợi đã hùng dũng đứng ra lãnh đạo 
cuộc cách mạng nước Nam, đập tan  chê độ tàn  bạo và 
hạch sách mà những kẻ tự xưng là bảo hộ ta bắt ta 
chịu...”1.

Hồ Chí Minh đánh giá rấ t cao thái độ kiên quyết, 
bền bỉ đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược ngay từ 
đầu của các tầng lốp nhân dân Việt Nam. Người nói: 
"Mặc dầu bọn vua chúa ươn hèn, mặc dầu địch đang 
chiếm ưu th ế  và mặc dầu chế độ quân chủ đã làm cho 
dân chúng quen lạnh nhạt, bàng quan, dân chúng cũng 
không thể chịu ách ngoại bang mà không bền bỉ chống 
lại. Lúc mối thấy các tàu chiến lốn và súng ống tinh xảo 
thì ngạc nhiên, nhưng khi cảm giác đầu tiên ấy đã qua 
thì những người yêu nưốc An Nam liền tô chức đấu 
tranh”2.

Khi nói về truyền thống yêu nưỏc, ý thức tự tôn dân 
tộc, dám xả thân vì sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ 
quôc, Hồ Chí Minh luôn chú ý đến mọi tầng lốp nhân 
dân, mọi lứa tuổi và không phân biệt giới tính, dân tộc, 
tấ t cả đều nằm trong đại từ "Dân ta”. Hồ Chí Minh luôn 
nhấn mạnh: "dân ta yêu nưóc vô cùng”, "dân ta nào có



chịu ớn hèn”, "dân ta luôn tranh đấu một cách oanh liệt, 
hàng vạn con yêu của Tổ quốc vì dân vì nước mà hy 
sinh” và "người Pháp chinh phục Việt Nam đã ngót 60 
năm. Nhưng người Việt Nam trước sau vẫn không cam 
chịu làm dân mất nưốc. Nhiều phen họ đã dùng giáo 
mác, gậy gộc chống lại tàu bay, đại bác của người Pháp. 
Tuy lần nào cũng thất bại, họ vẫn người trước ngã 
xuống người sau tiến lên, phấn đấu không ngừng. Tinh 
thần dũng cảm đó thể hiện rấ t rõ trong biết bao nhiêu 
sự việc xúc động lòng người”1.

Các anh hùng dân tộc và các nhân vật lịch sử được 
Hồ Chí Minh luôn luôn trân  trọng nêu lên để giáo dục 
nhân dân noi gương. Chống ngoại xâm của nhân dân ta 
trong lịch sử được Hồ Chí Minh chú ý nêu rõ sự đóng 
góp của các anh hùng dân tộc, của những nhân vật kiệt 
xuất trong lịch sử Việt Nam. Người luôn luôn đề cao các 
anh hùng dân tộc trong, khi vẫn đánh giá đúng vai trò 
quyết định của quần chúng nhân dân. Người khẳng định: 
"Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ 
tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào 
vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà 
Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, V .V . .  Chúng 
ta  phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì 
các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”2. Khi 
đánh giá, ca ngợi các anh hùng dân tộc, các nhân vật

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.184.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.171-172.



kiệt xuất trong lịch sử Việt Nam, Hồ Chí Minh thường 
nhấn mạnh đến vai trò, tác dụng tiến bộ, tích cực của 
các nhân vật lịch sử đó. Theo Người, các anh hừng dân 
tộc là người đi đầu, tổ chức và lãnh đạo nhân dân, đất 
nước. Trong bài Nên học sử ta, Hồ Chí Minh viết:

' Dân ta phải biết sử ta,
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam

1. Dân ta phải biết sử ta. sử  ta dạy cho ta những 
chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân tộc ta là con Rồng 
cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, 
yên dân trị nước tiếng để muôn đời.

2. Trước khi Vua Gia Long bán nưóc ta cho Tây, 
nước ta vẫn là nước độc lập. Đòi nào cũng có người anh 
hùng mưu cao võ giỏi đứng ra đoàn kết nhân dân đuổi 
giặc cứu nước.

Đời Trần, quân Nguyên đánh đâu được đấy, chiếm 
nước Tàu và nửa châu Âu, thê mà ba lần bị ông Trần 
Hưng Đạo đánh tan. Binh dân như ông Lê Lợi và ông 
Nguyễn Huệ đã đánh đuôi quân Tàu làm cho nước ta 
độc lập.

Người già như ông Lý Thường Kiệt quá 70 tuổi mà 
vẫn đánh đông, dẹp bắc, bao nhiêu lần đuôi giặc cứu 
dân.

Thiếu niên như Đổng Thiên Vương chưa đến 10 tuổi 
mà đã ra tay cứu nước, cứu nòi. Trần Quốc Toản mới 15, 
16 tuổi đã giúp ông Trần Hưng Đạo đánh phá giặc 
Nguyên.

Phụ nữ thì có Bà Trưng, Bà Triệu ra tav khôi phục



giang san.
Những vị anh hùng ấy vì nưóc, vì dân mà làm nên 

sự nghiệp kinh thiên động địa. Nhờ những vị dân tộc 
anh hùng ấy mà nưóc ta được tự do, độc lập, lừng lẫy ỏ 
Á Đông”1.

Trong tác phẩm (văn vần) Lịch sử nước ta , Hồ Chí 
Minh đã thể hiện một thái độ trân  trọng, một tình cảm 
sâu sắc đốì với các anh hùng dân tộc. Người đã đánh giá 
công bằng và chính xác công lao, đóng góp to lốn của mỗi 
anh hùng dân tộc đốì với sự nghiệp chống ngoại xâm bảo 
vệ độc lập, giải phóng dân tộc. Người không bỏ sót một 
nhân vật kiệt xuất có lòng yêu nưóc nào, dù người đó 
thành công hay thất bại trong công cuộc lãnh đạo nhân 
dân chống ngoại xâm. Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao 
những nhân vật đã vì sự nghiệp chống ngoại xâm, vì cuộc 
sống của nhân dân mà hy sinh tính mệnh của mình. 
Người ca ngợi tấm gương hy sinh của Trần Đế Quỹ: "Năm 
1407, Tàu (phong kiến) đánh nhau với ta; nhờ ý chí độc 
lập và lòng khát khao tự do hơn là nhờ quân đông sức 
mạnh, nước Nam đã thắng. Chinh chiến lúc đó thế  là lại 
bắt đầu. Giặc biết rằng không khuất phục được ta bằng uy 
lực, đã dùng chiến tranh hao mòn. Trần Đế Quỹ đã lãnh 
đạo dân nưóc Nam đoạt được thắng lợi, sau thấy dân cùng 
kiệt, đói khát, máu đổ xương rơi. Ông biết rằng giặc chỉ 
muốn hại mình ông, và chúng bắt được ông rồi thì dân 
Nam sẽ được yên ổn. Vì vậy, ông ra nộp mình; ông nộp



minh để dân ông đỡ hao tổn sinh linh, xương máu. Bị cầm 
tù giải đi, ông nhảy xuống sông tự tử. Ông thà chết vinh 
chứ không sống nhục”1...

Người cũng chú ý lấy các chiến công lẫy lừng của dân 
tộc chông ngoại xầm để giáo dục lòng tự hào dân tộc cho 
nhân dân để họ tin tưỏng vùng lên đấu tranh cách mạng.

Để giáo dục lòng căm thù bọn thực dân Pháp đô hộ, 
để thức tỉnh nhân dân Việt Nam vùng lên đấu tranh, 
thông qua các bài viết, tác phẩm của mình, Hồ Chí 
Minh tô" cáo, vạch trần  tội ác của chủ nghĩa thực dân và 
bọn quan lại cai trị ỏ Đông Dương nói chung, Việt Nam 
nói riêng.

c) sống chung thuỷ, biết ơn, tôn kính, noi gương 
những anh hùng, nghĩa sĩ, những người có công với dân 
tộc, đất nước.

Từ ngàn năm nay, nhân dân Việt Nam vẫn luôn 
luôn ghi nhớ câu "uống nưỏc nhố nguồn”, "ản quả nhố 
người trồng cây”, luôn luôn hướng về tương lai nhưng 
không bao giờ lãng quện quá khứ, quên tổ tông. Ngày 
giỗ Tổ Hùng Vương trỏ thành một ngày hội lón, ngày 
sum họp thân  th iết của nhân dân ta:

“Dù ai đì ngược về xuôi 
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba”. 

cùng vói những câu đối trên bức hoành phi của đền 
Hùng: í



mãi
Nắng mưa thế, miếu lăng vẫn thế, non sông đất nước 

vững bền lâu”.

Có thể thấy hầu hết các làng xã Việt Nam xưa kia 
không đâu không có những ngôi đình, mái đền cổ kính 
được cất đặt ở những nơi tôn nghiêm hoặc trung tâm 
làng để thò các vị thành hoàng, tiên công, các anh hùng 
dân tộc đã có công mở đất dựng làng; đánh giặc giữ 
làng, nuốc. Tại những nơi này hàng năm, nhân dân đều 
tổ chức tế  lễ để tuồng nhớ đến các vị khai sáng này. Rải 
rác gần 300 làng xã trên  triền sông cầu  đã lập đền thờ 
anh em Trương Hông, Trương Hát - đây là một mô tip 
anh hùng chung của xứ Kinh Bắc xưa. Rất nhiều nơi 
khác ngoài các đền thờ lớn thò Hai Bà Trưng, Lý 
Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Lê Hoàn, còn có 
những ngôi đình và đền thờ khác thờ những ngưòi có 
công với làng xã mình. Cho mãi về sau, người dân ỏ mỗi 
làng xã nếu có ai hỏi đều được nghe họ kể lạ i'sự  tích, 
công tích, chiến tích của các vị thành hoàng của quê 
hương xứ sở của họ với một lòng biết ơn và tự hào. Phải 
chăng điều đó đã nói lên một nét đẹp trong lẽ sống của 
nhân dân ta về đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Gắn liền 
với những ngôi chùa, mái đình là những ngày hội mà 
nổi bật và phổ biến nhất lậ hội xuân, hội mùa với những 
hình thức vô cùng phong phú, đa dạng, sinh động chứa 
đựng cái cốt lõi là ý thức tưởng nhớ và biết ơn tổ tông, các



anh hùng dựng nước và giữ nưốc, nhắc nhỏ mọi người nhố 
tới và noi gương học tập truyền thống của tổ tiên. Những 
người vể dự hội, nhất là thanh niên ta, xưa nay không chỉ 
xem những cuộc diễn xướng anh hùng ca chống giặc ngoại 
xâm, sông lại những năm tháng hào hùng và anh dũng 
của tổ tiên mà họ còn được tham gia vào các hoạt động rèn 
luyện tinh thần thượng võ của tổ tiên như chèo thuyền, 
đấu vật, phóng lao... Hàng năm, khắp mọi miền của đâ't 
nước ta, đâu đâu người dân Việt Nam cũng đều có tổ chức 
lễ hội để tưởng nhớ công ơn các bậc tiền bối. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh của chúng ta sinh ra và lốn lên trên quê hương, 
đất nước, đã có nhiều năm tháng sống trong sự yêu 
thương, đùm bọc của nhân dân nhiều địa phương, được 
tắm mình trong truyền thông nhân ái của dân tộc vối 
những nét đặc sắc nói trên. Đó chính là nền tảng vững 
chắc cho sự hình thành tư tưỏng nhân văn của Người. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn chúng ta phải biết giữ 
gìn và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc trong 
đôi nhân xử thế. Người dạy "Nhân dân ta từ lâu đã sống 
với nhau có tình có nghĩa... Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là 
phải sông với nhau có tình, có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu 
sách mà sổng không có tình, có nghĩa thì sao gọi là hiểu 
chủ nghĩa Mác - Lênin được”1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lốn lên trong một 
môi trường gia đình thấm đậm chủ nghĩa nhân đạo cao



cả. Vì thương người, thương mình nên những người 
trong gia đình của Người, từ ông bà ngoại ( cụ Hoàng 
Đường và cụ Nguyễn Thị Kép) đã nêu cao tấm gương 
nhân ái trong việc nuôi dạy và xây dựng hạnh phúc cho 
con cái. Thân phụ của Người là ông Nguyễn Sinh sắc 
cũng như các anh chị Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Thị 
Thanh1 cả cuộc đời cũng vì hạnh phúc của nhân dân, vì 
nền độc lập của dân tộc đã khước từ "vinh thân  phì 
gia”và phải trải qua những năm tháng tù đầy. Đặc biệt 
thân mẫu của Người là bà Hoàng Thị Loan - một bà mẹ 
đôn hậu, có một tấm lòng nhân đạo cao cả, hết lòng 
chăm sóc, lo lắng cho cuộc sống của chồng con, đã có ảnh 
hưởng rấ t lớn đến tình cảm, đến tư tưỏng nhân văn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rõ ràng gia đình Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã kế thừa và có sự phát huy truyền thông 
nhân ái của dân tộc Việt Nam "thương người như thể 
thương thân” mà Người là tiêu biểu.

2. Tinh hoa văn hoá nhân loại về lòng nhân ái là 
cơ sở làm phong phú, hoàn chỉnh tư  tưửng nhân văn 
Hồ Chí Minh

a) Tinh hoa của Nho giáo

Nho giáo là một học thuyết tư tưởng, còn gọi là

1. Ông Nguyễn Sinh Khiêm (1888-1950) tham gia hoạt động chống 
Pháp bị 9 năm tù khô sai.

Bà Nguyễn Thị Thanh (1884-1954) tham gia chống Pháp, bị »bắt 
xử tù 9 năm.



Khổng giáo1. Xét vể mặt nội dung tư tưỏng của Nho 
giáo, bên cạnh những mặt tiêu cực như kêu gọi tinh 
thần  "trung quân” ngang vối "ái quốc” bảo vệ chế độ 
chuyên chế phong kiến, tạo ra tệ gia trưởng, chủ nghĩa 
quan liêu, bào thủ... phải thắng được những mặt tích 
cực mang tính nhân văn, nhân đạo và ở một khía cạnh 
nào đó còn chứa đựng tính nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là người am hiểu rấ t sâu sắc Khổng giáo. Người đã 
nhận thức được những mặt tích cực của giáo lý này. 
Người đã từng nói: "Tuy Khổng Tử là phong kiến và tuy 
trong học thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không 
đúng song những điều hay trong đó thì chúng ta nên 
học.

“Chỉ có những người cách mạng chân chính mối thu 
hái được những điều hiểu biết quý báu của các đời trưốc 
để lại””2. Người nhấn mạnh mặt tích cực về đạo đức con 
người cần phải rèn luyện của Khổng giáo. Học thuyết 
của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu  dưõng đạo đức 
cá nhân. Nhiều điều răn dạy của học thuyết này mang 
nặng tính nhân văn trỏ thành châm ngôn hành động 
của không ít dân tộc ở phương Đông (trong một bộ phận 
chủ yếu tầng lớp nho sĩ, tr í thức) như "kỷ sở bất dục vật

1. Do Khổng Tử và các môn đệ của ông hệ thông hoá, bổ sung và 
phát triển nhũng tư tưỏng triết lý, luân lý, đạo đức, thể chê cai trị ở 
Trung Quôc từ  thời Tam đại, nhất là từ khi ra đòi cho đến thời Xuân 
Thu (thê kỷ VI - V trước Công nguyên) ổn định trong các Kinh tạo 
thành kinh điển của Nho giáo.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.46.



thi ư nhân” hoặc "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”. Chữ Nhân là 
cốt lõi của Khổng giáo. Khổng Tử đã đề cập khá nhiều 
đến chữ Nhân trong Luận ngữ. Đối với Khổng Tử, Nhân 
dùng để thực thi và bảo toàn chữ Lễ "khắc kỷ phục lễ vi 
nhân”. "Nhất nhật khắc kỷ phục lễ, thiên hạ quy nhân 
yên” (gò mình vào khuôn khổ lễ thì đó là nhân, mỗi khi 
làm được như vậy thì thiên hạ đều tôn thờ là người 
nhân).

Tư tưỏng nhân nghĩa của Khổng Tử được Mạnh Tử 
phát triển, đặc biệt là thấy yếu tô" dân rõ nét hơn. Mạnh 
Tử nói "Vương hà tấ t viết lợi; diệt hữu nhân nghĩa như 
dĩ hỉ” (nhà vua cần gì nói đến lợi, có nhân nghĩa là đủ 
rồi). Mạnh Tử đưa ra thuyết nhân chính, chú trọng đến 
việc quan tâm, thương yêu nhân dân để nhân dân no 
ấm, không sầu thảm, thì đất nưốc, đế chế sẽ thịnh 
vượng, "trong nước mà dân chúng chẳng sầu oán vì họ 
no ấm... đó là bưốc đầu của một nền cai trị thịnh 
vượng”. Muổn vậy, vua cần phải thi hành phép cai trị 
nhân - đức đôi vối dân, giảm hình phạt, bót thuế  má... 
"vương như thi nhân - chính ư dân, tính hình phạt, bạc 
thuế liêm”1. Mạnh Tử khuyên các bậc đê vương cần phải 
có lòng nhân đức đối vổi dân chúng bốn phương, phải 
thương yêu dân chúng trong việc cai trị của mình thì đủ 
sức bảo hộ bốn biển2.

Lịch sử Việt Nam thời cổ trung đại cho thấy không

1,2. Xem Mạnh Tử: Tứ thư, Nxb. Tứ Đức Tòng, Sài Gòn, 1970, t-.v, 
tr. 18, 29, 105.



những mặt tiêu cực của Khổng giáo khi du nhập vào 
Việt Nam cũng như trong quá trình phát triển của nó bị 
hạn chế nhiều, bị "Việt hoá” mà nhũng mặt tích cực, 
tinh hoa của nó về lòng nhân ái, về chủ nghĩa nhân văn 
cũng được phát triển, nâng cao bởi sức mạnh của bản 
lĩnh dân tộc Việt Nam, ngay cả khái niệm "nhân nghĩa”, 
khái niệm "dân”. Nhà Trần nhận thức được rằng dân là 
lực lượng hừng mạnh có ý nghĩa quyết định trong sự 
nghiệp đánh thắng giặc ngoại xâm, bỏi vậy thượng sách 
giữ nưóc là phải thương yêu dân, "khoan sức dân”. Tình 
thương yêu đó được thể hiện bằng hành động xây dựng 
đạo quân "phụ tử chi binh”. Bộ tham mưu của nghĩa 
quân Lam Sơn ỏ th ế  kỷ XV quan niệm Nhân là sự 
thương yêu dân, là phải làm cho dân yên bình, "việc 
nhân nghĩa cốt ỏ yên dân”. Nhân còn được biểu hiện ỏ 
chỗ sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho kẻ thù 
đã hối cải, đầu hàng. Nó không bị bó hẹp trong khuôn 
khổ của tư  tưỏng "khắc kỷ phục lễ” như Khổng giáo 
quan niệm hẹp hòi "bất nhân giả hữu tử, vi hữu tiểu 
nhân như nhân giả dã” (chỉ có ngưòi quân tử mói có đạo 
nghĩa, còn kẻ tiểu nhân thì không có).

Lòng nhân ái, thương yêu nhân dân, hết lòng vì việc 
dân cũng được thể hiện rõ nét trong nhận thức, tư 
tưỏng, hành động của những nhà tư tưồng, nho sĩ trí 
thức và các bậc đê vương như Trần Hưng Đạo, Ngô Thì 
Nhậm, Nguyễn Huệ - Quang Trung... Bằng lời nói và 
hành động của Nguời, ta thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
nhận thức và chịu ảnh hưỏng, kế thừa tinh hoa văn hoá



Không giáo đã Việt hoá. Hồ Chí Minh là người đã trích 
dẫn, sử dụng rấ t nhiều nội dung tích cực và phê phán 
những mặt hạn chế của Nho giáo. Có mệnh đê' đã sử 
dụng nhiều lần như "lo trước thiên hạ, hưỏng sau thiên 
hạ”. Người nói "cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn 
đấu cho quyền lợi của Tô quổc và hạnh phúc của quốc 
dân”. Có thể nói chủ nghĩa yêu nưốc là sợi dây gắn bó 
giữa Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vối quê hương, con 
người, dân tộc Việt Nam.

b )  T i n h  h o a  c ủ a  P h ậ t  g i á o

Cũng như Khổng giáo, Phật giáo truyền bá vào nưốc 
ta từ rấ t sớm, thuở mối dựng nước. Thoạt đầu từ con 
đường Ấn Độ du nhập vào, sau đó từ Trung Quốc truyền 
vào. Bưốc vào thời kỳ đất nưóc độc lập hoàn toàn (thế kỷ 
X), Phật giáo có điều kiện thuận lợi để phát triển. Bên 
cạnh mặt hạn chế, tiêu cực, đạo Phật từ trong nguyên lý 
tư tưởng của nó cũng chứa đựng những mặt tích cực, 
nhân văn nhất định như "... Đức Phật là đại từ đại bi 
cứu khổ cứu nạn. Muôn cứu chúng sinh ra khỏi khổ nạn, 
Người phải hy sinh tranh đấu diệt lũ ác ma”. Phần tích 
cực nhân văn của Phật giáo là mong muốn xây dựng 
một cuộc sông "thẩm mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui, 
no ấm” cho dân chúng, xây dựng một xã hội hạnh phúc 
và an lạc.

Thực tê cho thấy, Phật giáo khi du nhập vào nưóc ta 
và phải trải qua quá trình phát triển của nó, ta thấy 
mặt tinh hoa, tích cực được phát huy. Thời kỳ đất nưốc



ta còn bị đô hộ, mặt tích cực của Phật giáo góp phần tạo 
nên sắc thái "khác Trung Hoa”, ngăn cản sự Hán hoá, 
lực lượng Phật giáo bấy giờ đả đứng trong hàng ngũ 
những người Việt đấu tranh giành độc lập. Dưói thòi Lý 
- Trần, thông qua đội ngũ sư tăng, tư  tưỏng triế t lý của 
Phật giáo mang sắc thái mới, đã "Việt hoá”, không còn y 
nguyên như triết lý và bản chất tôn giáo của đạo Phật. 
Thiền phái Trúc Lâm mà Trần Nhân Tông là ông tổ đầu 
tiên, ra đời là một bước Việt hoá tư  tưởng Phật giáo mà 
phái Thiển Tông - giáo phái phát triển mạnh nhất ỏ Đại 
Việt bấy giờ đi sâu vào nhân dân. Dòng Thiền Tông lấy 
việc tâm định làm phép tu  định nên còn gọi là Tâm 
Tông. Coi "tâm tức Phật, Phật tức tâm ”. Khuyên đệ tử 
không làm điều ác, phải có lòng thương người, thương 
yêu đồng loại. Núi vốn không có Phật, Phật ỏ ngay trong 
lòng, lòng lặng lẽ mà sáng suốt, đó là Phật đấy. Nay nhà 
Vua nếu giác ngộ về chữ "tâm” th ì tức thì thành Phật, 
có cần gì phải đi cầu ở đâu”1. Trần Thái Tông đưa ra 
thuyết "Tu cốt ỏ tâm, tâm tức Phật, Phật tạ i tâm. Chính 
được tâm là gặp Phật”. Từ đó ông và phái Thiền Tông 
chủ trương nhập th ế  tham gia việc đời theo quan niệm 
muốn đại từ bi thì phải có đài hùng, đại lực. Do đó, phái 
này đã có nhiều đệ tử làm việc đánh giặc cứu nước. 
Ngay cả trong sáng tác văn học, phái này thường khác

1. Thiền tông chỉ nam tự  trong Kìxoá hư lục, bản dịch của Đào Duy 
Anh, Hà Nội, 1997. Trần Thái Tông (1218-1277) là ông tổ Thiền phái 
Trúc lâm.



Lão giáo chủ trương vô vi và cũng rất khác vối các nho 
sĩ yếm thế.

Từ thế kỷ XV, khi Nho giáo trở thành quốic giáo thì 
Phật giáo vẫn được đông đảo dân chúng Đại Việt sùng 
tín. Vua Lê, Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn ở những thế kỷ 
XVII, XVIII đểu sùng Phật. Thơi Nguyễn, chùa vẫn 
được mọc lên khắp nơi. Suổt nhiều thế  kỷ Phật giáo đã 
có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tầng lóp Nho sĩ trí thức Việt 
Nam. Điều đó được phản ánh khá rõ nét trong sáng tác 
thơ ca, trong đời sông đạo đức, tình cảm, trong tư tưỏng, 
học thuật, chính trị. Những nhà trí thức, tư tưởng tiêu 
biểu của đất nưóc ta trong lịch sử trung đại chịu ảnh 
hưởng tích cực, sâu sắc của Phật giáo là ở phần đã "Việt 
hoá”, "nhập thể" tích cực của phái Thiền Tông Trúc Lâm 
chứ không phải ở tư tưởng sâu xa nào khác của Phật 
giáo. Quảng đại quần chúng nhân dân sùng kính Phật 
giáo chính là hâm mộ yếu tô" tư tưởng từ bi cứu khổ cứu 
nạn của nó. Trí thức Đại Việt tiều biểu như Nguyễn 
Trãi, Ngô Thời Nhậm... đã tiếp thu yếu tô" nhân văn của 
Phật giáo, điều này được thể hiện ở thái độ khoan hồng 
độ lượng của người Việt Nam đối với kẻ thù xâm lược. 
Nổi bật trong các tác phẩm: Binh Ngô đại cáo của 
Nguyễn Trãi, Dụ cựu triều văn võ chiếu và Dụ ô tào 
chiếu của Ngô Thời Nhậm (viết thay hoàng đế Quang 
Trung - Nguyễn Huệ).

Có thể nói, Phật giáo vói những khía cạnh tích cực 
của nó về mặt giáo lý, khi du nhập vào Việt Nam, trải 
qua nhiều thê kỷ đã được bản địa hoá, dân gian hoá, góp



phần làm phong phú thêm chủ nghĩa nhân đạo, truyền 
thông nhân ái của dân tộc Việt Nam "cứu nhân độ thế'’ 
(cứu người, cứu đời khỏi khổ đau).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc và tiếp 
nhận m ặt tinh hoa của đạo Phật vê' lòng nhân ái là 
mong muôn xây dựng một cuộc sông "thẩm mỹ, chí 
thiện, bình đẳng, yên vui, no â'm” cho mọi người, xây 
dựng một xã hội hạnh phúc và an lạc, xóá bỏ nổi đau 
khổ của chúng sinh. Người nói: "Đức Phật là đại từ  đại 
bi, cứu khổ, cứu nạn, muốn cứu chúng sinh ra khỏi khổ 
nạn Người phải hy sinh đấu tranh, diệt trừ  lũ ác ma.

Nay đồng bào ta đại đoàn kết, hy sinh của cải xương 
máu, kháng chiến đến cùng, để đánh tan  thực dần phản 
động, để cứu quốc dân ra khỏi khổ nạn, để giữ quyền 
thông nhất và độc lập của Tổ quổc. Thế là chúng ta làm 
theo lòng đại từ, đại bi của Đức Phật” l.

Từ sự phân tích ở trên cho thây, tinh hoa về lòng 
nhân ái của Nho giáo và Phật giáo là những bộ phận 
quan trọng trong cơ sở hình thành tư tưởng nhân văn 
Hồ Chí Minh. Nhưng cũng cần thấy rằng nhờ có truyền 
thông nhân ái của dân tộc, nhờ có trí tuệ uyên bác và lý 
tưởng cao cả suốt đời vì độc lập tự do của dân tộc, hạnh 
phúc của con người bị áp bức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã tiếp thu có chọn lọc được tinh hoa của các tôn giáo 
nói trên một cách thành công tốt đẹp. Sự tiếp thu đã 
diễn ra trong suôt cả một quá trình lâu dài từ tuổi ấu

1. Ilồ Chí Minh: Toàn tập , Sđd, 1.5. 1r. 197.



thơ đến tuổi trưởng thành, hình thành nhân cách và sau 
này là quá trình bôn ba hoạt động cách mạng.

c )  T i n h  h o a  v ă n  h o á  p h ư ơ n g  T â y
Trên con đường vạn dặm tìm đường cứu nưốc, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã chủ động tiếp xúc, tìm hiểu văn 
hoá phương Tây. Từ những năm học ỗ Trường Quốc học 
Huế được tiếp xúc vối sách báo Pháp, vói khẩu hiệu: Tự 
do, bình đẳng, bác ái, Người đã chủ động tiếp xúc, tìm 
hiểu văn hoá phương Tây với một ý thức cầu thị sâu sắc. 
Người đến phương Tây để tìm hiểu tận  cội nguồn nền 
văn hoá đó. Người cho biết "vào trạc tuổi 13 lần đầu tiên 
tôi đã nghe được những từ Pháp : tự do, bình đẳng, bác 
ái... Thế là tôi muốn làm quen vói nền văn minh Pháp, 
tìm xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ ấy”1. Suốt 
chặng đường dài ngót 30 năm hoạt động cách mạng ỏ 
nước ngoài, qua sách vở và qua tiếp xúc vói nhân dân 
các nước là thời gian vô cùng quý giá để Người đủ điều 
kiện tiếp nhận những tinh hoa văn hoá phương Tây, tìm 
thấy ỏ chủ nghĩa nhân văn thoát thai từ thời đại Phục 
Hưng lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, từ trong T u y ê n  
n g ô n  đ ộ c  l ậ p  của Hoa Kỳ (1776), T u y ê n  n g ô n  n h â n  
q u y ề n  v à  d â n  q u y ề n  của cách mạng Pháp (1789). Chúng 
ta thấy B ả n  á n  c h ế  đ ộ  t h ự c  d â n  P h á p , báo N g ư ờ i  c ù n g

1. Trích bài "Thăm một chiến sĩ Quốc tê Cộng sản - Nguyễn Ái 
Quốc” của 0 . Manđenxtam, Tạp chíNgọn lửa nhỏ (Liên Xô) sô' 39, ngày 
23-12-1923. Xem Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tiểu sử và sự nghiệp, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1975, tr. 14.



khổ... của Chủ tịch Hồ Chí Minh phần nào có dấu ấn 
của tinh hoa chủ nghĩa nhân văn trong vân hoố phương 
Tây mà Người đẫ chịu ảnh hưỏng, tiếp nhận.

d) Chủ nghĩa Mác - Lênin

Một sự th ậ t hiển nhiên là cùng trong thời gian tiếp 
xúc vói văn hoá phương Tây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đến với Lênin và chủ nghĩa Lênin - con đường chân 
chính giải phóng các dân tộc thuộc địa mà bấy giờ Người 
đang khao khát, tìm kiếm: "Luận cương của Lênin làm 
cho tôi rấ t cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết 
bao? Tôi vui mừng đến phát khóc lên”1... Chủ nghĩa 
nhân đạo cộng sản - giải phóng các dân tộc bị áp bức, bị 
nô dịch, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, xây 
dựng raột thê giới mối, một xã hội tự do, bình đẳng, bác 
ái của chủ nghĩa Mác - Lênin đã có ảnh hưởng sâu sắc 
đến tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, đây là một bộ 
phận cực kỳ quan trọng của cơ sở hình thành tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh. Người khẳng định: "Từng bước 
một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác - 
Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được 
rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới 
giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người 
lao động trên thê giới khỏi ách nô lệ”2. Hồ Chí Minh tìm 
thấy và tiêp nhận tấ t cả những giá trị cao cả của chủ 
nghĩa nhân văn trong chủ nghĩa Mác - Lênin. Tư tưởng

1 . 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Sđd,  t.10, tr. 127. 128.



nhân văn Hồ Chí Minh tiếp nhận được từ chủ nghĩa 
nhân văn trong chủ nghĩa Mác - Lênin khác về bản chất 
chủ nghĩa nhân văn tư sản. Nếu chủ nghĩa nhân văn tư 
sản trong khi đề xưống việc giải phóng cá nhân con 
người khỏi mọi ràng buộc của chế độ phong kiến thì lại 
không hề đả động đến việc giải phóng cá nhân người lao 
động. Còn tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh lại đề xướng 
việc giải phóng hoàn toàn con người mà trước hết và chủ 
yếu là giải phóng con ngưòi lao động bị áp bức, bóc lột 
trên toàn thê giối, thủ tiêu mọi gông xiềng nô lệ, bất 
công, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc, cơm no, áo ấm 
cho mọi người, cho nhân loại. Nếu chủ nghĩa nhân văn 
tư sản lấy chế độ tư hữu và chủ nghĩa cá nhân làm cơ sở 
cho lý tưởng nhân đạo của mình vối bản chất của nó là 
chông lại con người bị áp bức, bóc lột - lực lượng đông 
đảo nhất của xã hội, thì tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh 
lại lấy triết học Mác - Lênin và lý luận chủ nghĩa cộng 
sản khoa học làm cơ sở lý luận, mang bản chất giải 
phóng hoàn toàn con người lao động khỏi mọi áp bức, 
bóc lột, bất công xã hội. Rõ ràng, chủ nghĩa Mác - Lênin 
nói chung và chủ nghĩa nhân đạo của chủ nghĩa Mác - 
Lênin là cốt lõi, đã ảnh hưởng hết sức sâu sắc, là một 
trong những cơ sỏ cơ bản có ý nghĩa quyết định hình 
thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

Những điều trình bày ở trên cho phép chúng ta kết 
luận rằng, tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh - đỉnh cao 
của chủ nghĩa nhân văn Việt Nam đã được hình thành 
từ những cơ sở vững chắc, trong đó truyền thống nhân



ái của dân tộc, quê hương, gia đình vối đầy đủ nội dung 
của nó và chủ nghĩa nhân đạo cao cả của chủ nghla Mác 
• Lênin là những cơ sỏ có ý nghĩa quyết định, c ả  cuộc 
đòi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã khẳng định 
những điều nói trên. Suốt cả cuộc đòi Người đã quên 
mình vì hạnh phúc của nhân dân và nhân loại, chiến 
đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc 
bị áp bức trên  toàn th ế  giới. Đối vói Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, đấu tranh  để giải phóng con ngưòi là phải làm 
cho con người được sông trong độc lập, tự do, hạnh phúc 
để phát triển  được hết khả năng của mỗi người. Hạnh 
phúc cùa con ngưòi được gắn liền vối đất nưốc được độc 
lập, dân tộc được tự do, nhân dân có cuộc sống hạnh 
phúc.

đ) Tính năng động chủ quan của Nguyễn Ải Quốc - 
Hồ Chí Minh

Một nhân tôT hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết 
định để hình thành tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh đó 
là năng lực, tr í tuệ, tinh thần  và nghị lực của bản thân  
Người. Có thể nói, Hồ Chí Minh là con ngưòi có phẩm 
chất đặc biệt, có một tà i năng đặc biệt. Điều này được 
thể hiện ồ khả năng tiếp nhận, hấp thụ nhanh, nhạy, 
đúng những tri thức, kho tàng kinh nghiệm lịch sử, tinh 
hoa của chủ nghĩa nhân văn của các thời kỳ lịch sử cổ 
kim của nlịân loại; ở năng lực xử lý, chuyển hoá được 
những tinh hoa đó một cách nhuần nhuyễn để biến hoá 
thành phẩm chất, tư tưởng, tr í tuệ của Người mà không



giáo điều sao chép, dập khuôn, ở  Người hội tụ được tâ't 
cả tinh hoa văn hoá dân tộc và văn hoá nhân loại, ở  
Người cũng toát lên khả năng vận dụng sáng tạo những 
tinh hoa văn hoá nhân loại phù hợp với những điều kiện 
lịch sử cụ thể của Việt Nam. Bởi vậy, tư tưởng nhân văn 
Hồ Chí Minh là đỉnh cao của chủ nghĩa nhân đạo cao cả 
của dân tộc Việt Nam ở mọi thời đại.

Lý luận và thực tiễn đều cho thấy, tư tưởng bao giờ 
cũng là sản phẩm của con người cụ thể, do con người 
sáng tạo và khái quát hoá trên cơ sở nhận thức những 
nhân tô" khách quan. Do đó, tư tưởng bao giò cũng phụ 
thuộc vào con người đã sinh ra tư tưỏng đó. Tư tưởng 
nhân văn của Nguyễn Trãi là một minh chứng. Cùng 
trong đẳng cấp nho sĩ, thấm nhuần Nho giáo như những 
nho sĩ, trí thức cùng thời đại, song tư tưởng nhân nghĩa, 
thương dân của Nguyễn Trãi đã vượt xa, đạt đến một 
tầm cao hơn nhiều so vối tư tưởng nhân nghĩa cùng thời. 
Những cơ sở trên đã hình thành và phát triển tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh, tạo nên những nét đặc sắc và ý 
nghĩa thòi đại của tư tưởng đó.

II - ĐẶC ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ CỦA TƯ TƯỞNG NHÂN VẢN

HỒ CHÍ MINH

1. Đ ặ c  đ iể m

- Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh hoàn toàn khác 
hẳn về bản chất, nội dung vối chủ nghĩa nhân văn của

n

giai cấp tư sản. Chủ nghĩa nhân văn tư sản đề xưống



việc giải phóng cá nhân con người khỏi mọi ràng buộc 
của chế độ phong kiến nhưng không hề đả động đến việc 
giải phóng cá nhân con người lao động. Tư tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh để xướng việc giải phóng hoàn toàn 
con ngưòi mà trước hết và chủ yếu là giải phóng con 
người lao động bị áp bức, bóc lột trên toàn thê giới, thủ 
tiêu mọi gông xiểng nô lệ, đem lại độc lập, tự do, hạnh 
phúc cho họ. Chủ nghĩa nhân vàn tư sản lấy chê độ tư 
hữu và chủ nghĩa cá nhân làm cơ sỏ cho lý tưởng nhân 
văn của họ vối bản chất chông lại con người bị áp bức, 
bóc lột - lực lượng đông đảo nhất của xã hội. Tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh lấy triết học Mác - Lênin và chủ 
nghĩa cộng sản khoa học làm cơ sở lý luận vối bản chất 
giải phóng hoàn toàn con người thoát khỏi mọi áp bức, 
bóc lột, bất công.

- Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh gắn liên tình 
thương yêu dân tộc vói tình thương yêu giai cấp, thương 
yêu nhân loại bị áp bức. Bởi vậy, tư tưởng đó mang tính 
dần tộc, tính giai cấp, tính nhân loại.

* Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh gắn liền giữa tình 
cảm, lý tưởng với hành động cách mạng để thực hiện 
mục tiêu giải phóng dân tộc Việt Nam, giải phóng giai 
cấp bị bóc lột, giải phóng tâ't cả các dân tộc bị nô lệ. Bởi 
vậy, tư tưởng đó vừa mang tính lý luận, vừa mang tính 
thực tiễn sâu sắc, tính thời đại rộng lỏn.

Nếu quan niệm rằng chủ nghĩa nhân văn là sự tông 
hoà những quan điểm thê hiện sự tôn trọng phẩm giá và 
quyền tự do của con người, sự chăm lo den hạnh phúc.



đến sự phát triển toàn diện của con người* 1 thì phải 
chăng có thể nghĩ rằng có một chủ nghĩa nhân văn Hồ 
Chí Minh! Và chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là sợi 
chỉ đỏ xuyên suốt, được quán triệt trong tấ t cả các nội 
dung của hệ tư tưỏng Hồ Chí Minh?

2. Vị trí

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đã có tác dụng to 
lớn, ảnh hưởng sâu rộng làm thức tỉnh, tập hợp các lực 
lượng cách mạng, tiến bộ, yêu chuộng hoà bình, công lý 
và tình hữu nghị giữa các dân tộc đoàn kết đấu tranh 
cho những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong 
sự nghiệp làm sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân 
trên phạm vi toàn thê giới. Tư tưởng đó vẫn đang còn là 
sự phản ánh yêu cầu, nhiệm vụ lốn lao của thời đại, 
thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh cách mạng của thòi 
đại và đang soi sáng con đường phát triển tương lai của 
nhân loại. Đúng như cô' vấn Phạm Văn Đồng đã nói: 
"Trong th ế  giối ngày nay đang sôi sục cách mạng chống 
cái cũ đòi cái mối. Hồ Chủ tịch là người tiêu 'biểu cho 
thời đại, tiêu biểu cho xu thế của thòi đại và sức mạnh 
đưa thòi đại tiến lên... Những người trên  thế  giối này, 
ngay trong một nưốc cũng như từ nưốc này sang nưốc 
khác, có biết bao điều không giống nhau, thậm chí trá i 
ngược nhau về cảnh ngộ sống và lý tưỏng sống, về trình 
độ hiểu biết, về xu hưống chính trị, xã hội hay tôn giáo,

*

1. Từ điên Triết học, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, tr. 402.



miễn là không phải bọn áp bức, bóc lột, bọn xâm lược và 
tay sai của chúng, thì mỗi người có thể thấy ở cuộc chiến 
đấu và cuộc sống của Hồ Chủ tịch điều mà mình hằng 
mong muôn, những giá trị tinh thần  mà mình thiết tha, 
những mục tiêu mà mình khao khát muôn vươn tới”1.

Lịch sử đã sản sinh ra những nhân vật nổi tiếng. 
Nhưng lịch sử nhân loại cũng hiếm những vĩ nhân mà 
tác dụng đạo đức của họ lúc sinh thời cũng như sau khi 
qua đời lại có ảnh hưởng to lớn, sâu rộng, toả sáng đến 
mọi người như tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

Đã có biết bao bài viết, lòi phát biểu, tác phẩm, công 
trình  nghiên cứu của người Việt Nam và người nước 
ngoài nói về tác dụng của tư tưởng nhân văn Hồ Chí 
Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam 
và của nhân loại tiến bộ. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí 
Minh không chỉ là những giá trị tinh thần mà trở thành 
lực lượng vật chất, là nguyên nhân thành công của sự 
nghiệp cách mạng Việt Nam. Nhà báo Ư.Bốcsét đã viết: 
"Đồng chí Hồ Chí Minh là một người đã cảm hoá tấ t cả 
mọi người Việt Nam từ già đến trẻ... Hình ảnh anh hùng 
không nghĩ tới mình trước sau như một của Người đã cổ 
vũ và trở thành tấm gương cho hàng chục vạn thanh 
niên Việt Nam thà chết không chịu làm nô lệ”2.

1. Phạm Văn Đồng: Chủ tịch Hồ Chí Minh ■ tinh hoa và khí phách 
của dân tộc, lương tâm của thời đại, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1990, tr. 7, 8.

2. Nhà báo Bớcsét viết trên báo Manichisinbun của Nhật, trích 
theo "Thê giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch”, Nxb. Sự thật, Hà 
Nội, 1971, tr. 250.



Nhà báo Laila Enghêbali (nước Cộng hoà Ả Rập 
thông nhất) đã ca ngợi tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 
như sau: "Lịch sử sẽ ghi lại cho nhiều thế hệ mai sau về 
những thành quả của cuộc đấu tranh của Bác Hồ, một 
trong những nhà hoạt động vĩ đại nhất trong thòi đại 
chúng ta. Bác đã gieo những hạt giông cho cuộc đấu 
tranh cách mạng ở tấ t cả những nơi mà ỏ đấy nhân dân 
đang bị áp bức, bóc lột. Người đả thành công trong việc 
gieo trồng những giá trị văn minh nhất, nhân đạo nhất 
trong tâm trí của mỗi người công dân Việt Nam, chắc 
chắn Người cũng là vị lãnh tụ xã hội chủ nghĩa nhân 
đạo, văn minh, vĩ đại nhất chưa từng có trong thời đại 
chúng ta”1. Ý nghĩa "toả sáng” có giá trị định hưống 
hành vi cho nhân loại tiến bộ theo chân, thiện, mỹ của 
tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đã được nhà báo tư sản 
Pháp Jean Rouse viết trên báo Chiến đấu: "Điểu nổi bật 
nhất ở nhân vật hết sức phong phú và muôn màu muôn 
vẻ này là sự toả sáng của lòng nhân hậu, sự thanh khiết 
và đức tính hết sức dịu hiền của Cụ. Từ ba chục năm 
nay trong số những nhân vật mà tôi được gặp, chắc chắn 
Cụ là người đáng khâm phục nhất, Cụ là người hoàn 
toàn đáng được mọi người ca ngợi...”2.

Ngày nay, cục diện thế giới đang có nhiều biến động 
sâu sắc, nguy cơ chiến tranh xâm lược vẫn còn, các thê 
lực thù địch đang tìm trảm phương nghìn kế chống phá

1, 2. Thê giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch, Sđd, tr. 303,-304,
442.



sự nghiệp cách mạng nước ta. Trên đất nưốc vói biết bao 
tác động của điều kiện khách quan và chủ quan, bên 
cạnh những m ặt tích cực, tốt đẹp do công cuộc đổi mói 
đem lại, còn nổi lên không ít những vấn đề làm cho ta 
phải băn khoản, lo lắng, đang làm băng hoại những giá 
trị đạo đức truyền thống dân tộc, trá i ngược vói tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh. Không hiếm những biểu hiện 
hư hỏng về đạo đức, lối sống, lẽ sống trong một bộ phận 
nhân dân, thanh  niền. Các tệ nạn  xã hội, buôn lậu, 
tham  nhũng, làm ăn phi pháp đang diễn ra phổ biến, 
nghiêm trọng ỏ nhiều nơi. Tư tưởng trọng nghĩa, truyền 
thống nhân ái của dân tộc được mọi người coi trọng, làm 
chuẩn mực trong quan hệ ứng xử với nhau giờ đây đã 
trỏ nên vô nghĩa đối vối không ít ngưòi "trọng tiền, 
khinh nghĩa”.

Rõ ràng vấn đề học tập tư tưởng nhân văn Hồ Chí 
Minh đang là một yêu cầu hết sức bức thiết, có tầm 
quan trọng lớn lao. Phải chăng những biểu hiện tiêu cực 
trong đạo đức, lối sống và lẽ sông của một bộ phận 
không ít cán bộ, đảng viên, thanh thiếu niên hiện nay là 
bỏi nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có một nguyên 
nhân quan trọng là chưa chú trọng đúng mức việc giáo 
dục trong nhà trưòng, ngoài xã hội, chưa lấy tư  tưỏng 
nhân văn Hồ Chí Minh như là định hưống chuẩn mực 
đạo đức cho mọi người v iệ t Nam vối nội dung phong 
phú, đặc sắc như đã trình bày ồ phần trưóc. Thiết nghĩ, 
chúng ta  cần tổ chức biên soạn công phu thành sách đạo 
đức, đưa vào chương trình giáo dục công dân cho mọi



người, nhất là ở các cấp học, trưòng học. Đồng thời, cũng 
cần có nhiều hình thức, phương thức tổ chức giáo dục tư 
tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh một cách sâu rộng, thường 
xuyên trong toàn xã hội. Khi mà mọi người thấm sâu tư 
tưởng nhân văn Hồ Chí Minh hẳn là sẽ giảm bốt được 
những hiện tượng tiêu cực, vì tư tưởng đó có giá trị toả 
sáng, định hướng chân, thiện, mỹ, cảm hoá con người. 
Điều này sẽ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu 
chiến lược mà Đảng ta đã đề ra là "xây dựng một xã hội 
dân chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con 
người” và thực hiện lòi dạy của Bác Hồ: "Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”.

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh không phải không 
thể học tập được, vì tư tưởng đó rấ t phù hợp vói đạo đức 
truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hoá Việt Nam. Mọi 
người Việt Nam cần th iết và có thể học tập tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh, biết sống vì đồng bào, đồng loại, 
tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của nhân 
dân, nhân loại. Không phải là không có cơ sỏ khi báo 
Granma (Cuba) viết: "Vĩ đại trong sô" những người vĩ 
đại, lãnh tụ  phi thường, cuộc đời 79 mùa xuân hoàn 
toàn dành cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã 
khiến cho Ngưòi trỏ thành một trong những động lực 
hiếm có, không thể thiếu được của lịch sử.

í t  người đã đi qua lịch sử cận hiện đại một cách 
sáng chói như Hồ Chí Minh. Người trước hết là một 
trong những lãnh tụ  kiệt xuất từ  xưa đến nay trên thế  
giới. Đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng con người là’ lẽ



Bống của Người. Hồ Chủ tịch thuộc lớp người vô song 
khố ai có thể bì kịp, khố ai có thể vượt hơn. Nhưng vói 
sự kết hợp nhiều đức tính tốt đẹp đó, Người cũng là tấm 
gương mà nhiều người khác có thể noi theo và làm được 
như Người”'.

III - CHỦ NGHĨA NHẢN VẢN - NHÂN T ố  XUYÊN SUỐT 
HỆ THỐNG TƯ TƯỞNG H ồ CHÍ MINH

Tư tưỏng Hổ Chí Minh là một hệ thống quan điểm 
toàn diện, sâu sắc vế những vấn đề cơ bàn của cách 
mạng Việt Nam. "Đó là tư tưỏng về giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân 
tộc gẮn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân 
tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, 
của khô'i đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của 
nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, 
vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân; về phát triển kinh tế  và văn hoá, không 
ngừng nâng cao đời sông vật chất và tinh thần của nhân 
dân; vê' đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho 
đòi sau; vê' xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán 
bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ 1

1. Thê giđi ca ngợi và thương tiếc Hồ Chù tịch, Sđd, tr. 40, 41.



thậ t sự trung thành của nhân dân...”1.
Nội hàm khái niệm tư tưỏng Hồ Chí Minh nêu trên 

bao gồm một hệ thống những vấn đề lớn và phức tạp. Để 
chứng minh rằng chủ nghĩa nhân văn - nhân tô" xuyên 
suốt và xâm nhập toàn bộ hệ thông tư tưởng Hồ Chí 
Minh, bưốc đầu chúng tôi xin tập trung vào một số nội 
dung chủ yếu sau:

1. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là tư tưởng 
vể giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải 
phóng con người

Chủ nghĩa nhân văn mácxít đòi hỏi vấn đề không 
phải là cải biến chế độ tư bản mà là xoá bỏ nó, xây dựng 
một chế độ mới, không phải là làm dịu những đôi kháng 
giai cấp mà là xoá bỏ giai cấp. Do đó, khẩu hiệu chiến 
đấu của chủ nghĩa nhân văn cộng sản là phải làm cách 
mạng không ngừng để thay xã hội tư sản vói những giai 
cấp và đối kháng giai cấp bằng một xã hội mới, "trong 
đó sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự 
phát triển tự do của tấ t cả mọi người”1 2. Trung thành vói 
chủ nghĩa nhân văn mácxít, cách đây hơn 80 năm, ngày 
1-4-1922, trong Lời kêu gọi các bạn da đen, da vàng, da 
trắng hãy đặt mua và gửi bài cho báo Le Paria, Hồ Chí

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứIX, Nxb. Chính trị quổc gia, Hà Nội, 2001, tr. 83-84.

2. c . Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập , Nxb. Chính trị quốc gia* Hà 
Nội, 1995, t.4, tr. 628.



Minh đã viết: "Le Paria sẵn sàng bước vào cuộc chiến 
đấu, mục đích của báo chắc chắn sẽ đạt được: đó là giải 
phóng loài người”1.

Chủ nghĩa nhân văn mácxít và tư tưởng nhân văn 
Hồ Chí Minh đều hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai câ'p, giải phóng con người. Chủ nghĩa và 
tư tưỏng ấy có những điểm tương đồng cđ bản, tuy vẫn 
không loại trừ  những điểm khác biệt.

Mác, Ăngghen sinh ra và seing ỏ các nưốc tư bản chủ 
nghĩa, có thể nói là ở các nước "chính quốc”. Tại các nưốc 
này, mâu thuẫn cơ bản của xã hội là mâu thuẫn giữa 
hai giai cấp tư sản và vô sản. Bởi vậy, sự nghiệp giải 
phóng con người của các ông trưốc hết tập trung vào giải 
phóng giai cấp vô sản. Mác và Ăngghen nêu rõ: Hãy xoá 
bỏ tình trạng ngưòi bóc lột ngưòi th ì tình trạng dân tộc 
này, áp bức bóc lột dân tộc khác sẽ bị xoá bỏ. Hai ông 
cũng cho rằng: "Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp 
trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa 
các dân tộc cũng đồng thời mâ't theo”2. Trong tư  tưỏng 
nhân văn của Mác, Ăngghen, giải phóng con người trước 
hết là giải phóng người vô sản, người công nhân. Lênin 
cho chúng ta biết: "Đối với Mác, th ậ t không nghi ngờ gì 
cả là so vói "vấn đề công nhân”, th ì vấn đề dân tộc chỉ có 
ý nghĩa thứ yêu mà thôi”. Lênin giải thích thêm rằng 
điều đó không có nghĩa là Mác coi thưòng vấn đề dân

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Sđd, t. 1, tĩ*. 456.
2. c. Máo và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 624.



tộc: "Nhưng lý luận của Mác thì xa việc coi thưòng các 
phong trào dân tộc, như trời xa đất vậy”1.

Cuối thế  kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai 
đoạn chủ nghĩa đế quốc. Một trong những đặc điểm cơ 
bản của chủ nghĩa đê quốíc là sự xâm chiếm thuộc địa. 
Theo Lênin, một sô" nước đế quốc chủ nghĩa đã biến 70% 
dân sô" và diện tích đất đai trên  th ế  giới thành thuộc địa 
của chúng. Để làm rõ hơn quan điểm của Lênin, Hồ Chí 
Minh nêu lên một điểm chung của các cường quốc đế 
quốic là dân số và diện tích thuộc địa mà chúng chiếm 
được do xâm lược lốn gấp nhiều lần so với dân sô" và diện 
tích của chính quốc. Phát biểu tạ i Đại hội V, Quốc tế  
Cộng sản, ngày 1-7-1924, Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Toàn bộ 
lãnh thổ của các nước thuộc địa rộng gấp 5 lần lãnh thổ 
của các chính quốic, còn sô" dân của các chính quốc chưa 
bằng 3/5 sô" dân của các nước thuộc địa.

Nếu tính riêng những cường quốic đê" quốc lốn nhất 
thì những con sô" này lại càng có sức thuyết phục hơn. 
Sô" dân của các thuộc địa Anh đông gấp hơn 8 lần rưỡi sô" 
dân nước Anh và đất đai của các thuộc địa Anh rộng gấp 
gần 252 lần đất đai của nưốc Anh”2. Trong điều kiện đó, 
là ngưòi bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác, Lênin rấ t 
coi trọng giải phóng thuộc địa. Nếu như Quốc tế  I và 
Quốíc tế  II, các tổ chức quốc tê" do Mác, Ăngghen sáng 
lập, như tên gọi của nó chỉ là tổ chức của giai cấp công

1. V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcdva, 1980, t  25, tr.352»353.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t .l, tr. 277.



nhân, thì Quốc tế III, Quốc tế Cộng sản do Lênin sáng 
lập lại đại biểu cho lợi ích của cả giai cấp công nhân và 
các dân tộc bị áp bức. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng 
sản, Mác, Ảngghen kêu gọi: "Vổ sản tất cả các nước, 
đoàn kết lại". Để phù hợp vói điều kiện mới, Lênin hiệu 
triệu: "Vổ sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, 
đoàn kết lại". Có thê nói, trong tư tưởng nhân văn của 
mình, Lênin đã chú ý hơn tới việc giải phóng các nước 
thuộc địa. Tuy vậy, trong công cuộc giải phóng, Lênin 
vẫn nhấn mạnh trưóc hết phải giải phóng giai cấp công 
nhân.

Hồ Chí Minh sinh ra ỏ phương Đông, tại nước Việt 
Nam - một nưóc thuộc địa nửa phong kiến. Từ những 
năm 20 của thế kỷ trước, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: " Mác 
đã xây dựng học thuyết cùa mình trên một triết lý nhất 
định của lịch sử, nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu. 
Mà châu Âu là gì? Đó chưa phải là toàn thể nhân loại"1. 
Vì vậy, trong khi khẳng định chủ nghĩa Mác vẫn đúng 
cả ỏ phương Đông và phương Tây, Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh: "Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung "cơ sở 
lịch sử’ của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó 
những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được”2, cần 
"xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sỏ lịch sử của nó, củng cố 
nó bằng dân tộc học phương Đông”3. Vấn đề lón nhất, bao 
trùm tất cả các dán tộc phương Đông, trong đó có Việt Nam, 
suốt 2/3 của thế kỷ XX là giải phóng dân tộc.



Trong chủ nghĩa nhân văn của mình, các nhà kinh 
điển mácxít cho rằng, sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải 
phóng giai cấp, giải phóng con người gắn bó với nhau 
nhưng trưốc hết phải giải phóng giai cấp công nhân. 
Xuất phát từ phương Đông, từ Việt Nam, chủ nghĩa 
nhân văn và sự nghiệp giải phóng của Hồ Chí Minh 
trưốc hết hướng tối giải phóng dân tộc. Hội nghị lần thứ 
tám của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941 do 
Hồ Chí Minh chủ trì khẳng định: "quyền lợi của bộ 
phận, của giai cấp phải đặt dưối sự sinh tử tồn vong của 
quốc gia, của dân tộc, nếu không giải quyết được vấn đề 
dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho 
toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân 
tộc chịu mãi kiếp ngựa trâu  mà quyền lợi của bộ phận 
giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại đưỢcMl.Danh 
hiệu Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá 
th ế  giói mà tổ chức UNESCO phong tặng Hồ Chí Minh 
cũng nói lên rằng chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh 
trước hết phải hưống tối giải phóng dân tộc. Ham muôn, 
ham muốn tột bậc của Người cho chúng ta hiểu thêm vê' 
chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh: "Tôi chỉ có một sự 
ham muôn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta 
được hoàn toàn độc lập, dân ta  được hoàn toàn tự do, 
đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học 
hành”1 2.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính
trị quổc gia, Hà Nội, 2000, t.7, tr.113. ,

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 161.



Để thực hiện chủ nghĩa nhân văn, Hồ Chí Minh đòi 
hỏi các dân tộc và mỗi ngưòi phải đánh thắng các kẻ 
thù, các loại giặc. Ở những thời điểm khác nhau, Hồ Chí 
Minh đề cập tới những kẻ thù, loại giặc khác nhau. Tựu 
trung lại, theo Hồ Chí Minh có ba kẻ thù chính mà 
chúng ta cần phải tập trung đánh thắng:

Kẻ thù lớn nhất, nguy hiểm nhất cản trỏ sự nghiệp 
giải phóng của dân tộc Việt Nam là thực dân đế quốc và 
bọn tay sai của chúng.

Kẻ thừ thứ hai là nghẻo nàn lạc hậu.
Kẻ thù thứ ba cản trỏ con đưòng giải phóng là chủ 

nghĩa cá nhân.
Trong nhiều trưòng hợp, Hồ Chí Minh gọi kẻ thù 

thứ nhất là giặc ngoại xâm, kẻ thù thứ hai là giặc đói, 
giặc dốt, kẻ thù thứ ba là giặc nội xâm - giặc ỏ trong 
lòng. Hồ Chí Minh không chỉ luận giải sâu sắc về sự 
nguy hiểm của mỗi loại giặc mà còn chỉ rõ mối liên hệ 
giữa chúng. Theo Ngưòi, dốt nát là chỗ dựa của chủ 
nghĩa thực dân, nội xâm và ngoại xâm luôn tìm cách 
liền kết với nhau. Chính vì chúng là chỗ dựa, bạn đồng 
hành cấu kết chặt chẽ vối nhau nên việc thực hiện chủ 
nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh gặp rất nhiều khó khăn.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về những kẻ thù cản 
trỏ việc thực hiện chủ nghĩa nhân văn cộng sản được 
Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo trong sự 
nghiệp đổi mới. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm 
kỳ (khoá VII), tháng 1-1994 vạch rõ bốn nguy cơ đối'vối 
sự nghiệp đổi mới: tụt hậu xa hơn về kinh tế; chệch



hưóng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và tệ quan 
liêu; "diễn biến hoà bình” của các thế  lực thù địch.

Hội nghị đặt bốn nguy cơ đó trong môi liên hệ chặt 
chẽ vối nhau và khẳng định nếu khắc phục được các 
nguy cơ bên trong thì nhất định cũng làm thấ t bại âm 
mưu thủ đoạn "diễn biến hoà bình”. Nhận định trên đây 
vẫn đúng trong những năm đầu thế  kỷ XXI. Văn kiện 
Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam viết: Bốn 
nguy cơ mà Đảng đã từng chỉ ra đến nay vẫn tồn tại và 
diễn biến phức tạp, tác động lẫn nhau không thể xem 
nhẹ nguy cơ nào.

2. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là một bộ 
phận của chủ nghĩa nhân văn cách mạng, chủ 
nghĩa nhân văn cộng sản

Để thực hiện chủ nghĩa đó, tấ t yếu phải có sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản. Từ những năm 20 của th ế  kỷ 
XX, Hồ Chí Minh đã đặt câu hỏi: cách mạng trước hết 
phải có cái gì? Câu trả lời mang tính khẳng định của 
Người là: "Trưóc hết phải có đảng cách mệnh, để trong 
thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liền lạc vói 
dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”1.

Đối với Hồ Chí Minh, việc thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam vào mùa xuân 1930, không phải chỉ vì và 
cũng không phải chủ yếu vì lợi ích của giai cấp công 
nhân hay những người cộng sản mà trưốc hết là để giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con



ngứòi, thực hiện chủ nghĩa nhân văn cách mạng mà 
Ngưòi theo đuổi. Vì vậy, Hồ Chí Minh đã tập trung công 
sức, trí tuệ của mình cho việc xây dựng Đảng Cộng sản 
Việt Nam thực sự là một đảng kế thừa và phát triển lên 
một tầm cao mói truyền thống nhân văn Việt Nam.

Nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng 
Cộng sản Việt Nam từ cách tiếp cận tư tưỏng nhân văn, 
thấy rõ một sô" nội dung chủ yếu.

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa 
Mác - Lênin, chủ nghĩa nhân vản cách mạng và khoa 
học làm cốt. Luận điểm trên đây được Hồ Chí Minh rút 
ra từ những năm 20 của thế kỷ trước. Cho đến khi từ 
biệt thế giối này, Người vẫn không quên dặn lại Đảng 
và nhân dân ta điều có ý nghĩa cốt tử đó. Đối vói Hồ Chí 
Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin là cốt, là nền tảng tư 
tưỏng chứ không phải là kinh thánh nên khi vận dụng 
chủ nghĩa ấy vào điều kiện Việt Nam phải trung thành 
và sáng tạo.

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của 
sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin vối phong trào công 
nhân và phong trào yêu nưóc. ở  các nưốc tư bản phát 
triển, vấn đề dân tộc theo Lênỉn có vị trí thứ yếu và chủ 
nghĩa nhân văn trưốc hết là phải giải phóng giai cấp 
công nhân, nên Đảng Cộng sản là sản phẩm của sự kết 
hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân. Ở Việt 
Nam, một mặt giai cấp công nhân nhỏ bé về sô" lượng, 
phong trào công nhân ra đòi sau phong trào yêu nưóc. 
Mặt khác, phong trào yẽu nưổc chống xâm lược xuất



hiện trưốc phong trào công nhân và phát triển liên tục, 
thực sự là một động lực lớn của đất nước. Từ nhận thức 
đó, để tiến tối thành lập Đảng, Hồ Chí Minh thực hiện 
đồng thời hai quá trình.

- Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào yêu 
nước, chuyển dần phong trào này từ lập trường yêu nước 
truyền thống sang khuynh hưống mácxít, rồi từ khuynh 
hướng mác xít Sang lập trường cộng sản.

- Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào 
công nhân, chuyển dần phong trào công nhân từ  tự  phát 
lên tự giác. Sự chuyển biến về chất của phong trào công 
nhân và phong trào yêu nưốc dưói ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác - Lênin đã dẫn tối sự ra đời của Đảng Cộng 
sản Việt Nam vào đầu năm 1930. Ba mươi năm sau 
ngày thành lập Đảng, năm 1960, Hồ Chí Minh đã nêu 
lên một luận điểm rấ t quan trọng mang tính tổng kết 
thực tiễn, phát triển lý luận Mác - Lênin: "Chủ nghĩa 
Mác - Lênin kết hợp vói phong trào công nhân và phong 
trào yêu nưóc đã dẫn tối việc thành lập Đảng Cộng sản 
Đông Dương vào đầu năm 1930”1. Luận điểm "trên đây 
của Hồ Chí Minh vừa phù hợp vối chủ nghĩa nhân vãn 
mácxít rằng giai cấp vô sản "tự mình trở thành dân tộc”, 
vừa làm sáng tỏ nét đặc sắc, độc đáo của tư tưỏng nhân 
vản Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng trưốc hết 
phải giải phóng dân tộc.

Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai



cấp công nhân, đồng thòi cũng là đảng của cả dân tộc 
Việt Nam. Một vấn đề mang tính nguyên tắc được Hồ 
Chí Minh khẳng định trong Cương lĩnh đầu tiên của 
Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai 
cấp công nhân. Sách lược vắn tắt của Đảng do Hồ Chí 
Minh soạn thảo được Hội nghị thành lập Đảng thông 
qua tháng 2-1930 viết: "Đảng ta  đội tiên phong của vô 
sản giai cấp, phải thu phụò cho được đại bộ phận giai 
cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân 
chúng”1.

Theo Hồ Chí Minh, sỏ dĩ Đảng lãnh đạo được dân 
chúng trong sự nghiệp giải phóng là vì:

“Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,

Đảng ta  là đạo đức, là văn minh.
Là thống nhất, độc lập, là hoà bình ấm no”2.
Hồ Chí Minh chỉ rõ mục đích của Đảng có thể gồm 

trong tám  chữ: "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốic”. 
Lợi ích của những người cộng sản Việt Nam, của giai 
cấp công nhân Việt Nam thống nhất vối lợi ích của nhân 
dân Việt Nam không chỉ phụng sự Đảng, phụng sự giai 
cấp công nhân mà trưốc hết phụng sự nhân dân, phụng 
sự dân tộc. Đó là quan điểm mang tính nguyên tắc nhất 
quán ỏ Hồ Chí Minh. Tháng 2-1951, trong Báo cáo 
chính trị tạ i Đại hội II của Đảng, Hồ Chí Minh khẳng

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr. 3.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.5.



định: "Trong giai đoạn này, quyển lợi của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. 
Chính vì vậy Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động nên nó phải là 
đảng của dân tộc Việt Nam”. Tư tưởng nhân văn, sự 
thống nhất giữa lời ích của Đảng, giai cấp công nhân và 
toàn dân tộc do Hồ Chí Minh nêu lên đang được Đảng 
Cộng sản Việt Nam tiếp tục vận dụng và phát triển 
trong sự nghiệp đổi mối. Văn kiện Đại hội VII (1991) 
viết: "Khẳng định bản chất giai cấp công nhân của 
Đảng, chúng ta không tách rời Đảng và giai cấp vối các 
tầng lốp nhân dân lao động khác, vối toàn thể dân tộc. 
Ngay từ khi mối thành lập, Đảng đã mang trong mình 
tính thông nhất giữa yếu tô" giai cấp và yếu tố  dần tộc. 
Chính lập trường và lợi ích giai cấp công nhân đòi hỏi 
trưốc hết phải giải phóng dân tộc. Đảng tìm thấy nguồn 
sức mạnh không chỉ ở giai cấp công nhân mà còn ỏ các 
tầng lốp nhân dân lao động, ở cả dân tộc. Cũng từ đó 
nhân dân lao động và cả dân tộc đã thừa nhận Đảng ta 
là người lãnh đạo, người đại biểu chân chính cho quyền 
lợi cơ bản, thiết thân của mình”1.

Vối thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, 
Đảng Cộng sản Việt Nam trỏ thành đảng cầm quyền. Để 
tiếp tục tiến bước trên con đường giải phóng, Hồ Chí 
Minh tập trung công sức, trí tuệ cho việc xây dựng ở

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VII, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 128.



Việt Nam một nhà nước dân chủ - nhà nước của dân, do 
dân, vì dân. Hồ Chí Minh viết:

“I - NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ
Bao nhiêu lợi ích đều vi dân.
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.
Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân.
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốíc là công việc của 

dân.
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do 

dân cử ra.
Đoàn thể từ  Trung ương đến xã do dân tổ chức 

nền”1.
Hồ Chí Minh kết luận:
“Nưốc lấy dân làm gốc.

Gốíc có vững cây mối bền,
Xây lầu  thắng lợi trên  nền nhân dân”2.
Đốì vối Hồ Chí Minh, xây dựng nhà nưóc của dân, 

do dân, vì dân là để thực hiện tư  tưởng nhân văn giải 
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con 
người. Mặt khác, chiều sâu, sức sốhg của tư tưỏng nhân 
văn Hồ Chí Minh thể hiện qua việc Người quyết tâm 
xây dựng nhà nước kiểu mói của dân, do dân, vì dân ở 
Việt Nam.



3. Tư tưởng nhân vản Hổ Chí Minh là độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phải có lực 
lượng to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân do 
Đảng Cộng sản lãnh đạo

Đ o à n  k ế t ,  đ o à n  k ế t ,  đ ạ i  đ o à n  k ế t ,
T h à n h  c ô n g ,  t h à n h  c ô n g ,  đ ạ i  t h à n h  c ô n g .

Theo Hồ Chí Minh, "Đại đoàn kết tức là trước hết 
phải đoàn kết đại đa sô" nhân dân, mà đại đa sô" nhân 
dân là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân 
lao động khác. Đó là nền gô"c của đại đoàn kết. Nó cũng 
như cái nền của nhà, gô"c của cây. Nhưng đã có nền 
vững, gô"c tôt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân dân 
khác”1.

Cần khẳng định rằng đến Hồ Chí Minh, tư tưỏng và 
chiến lược đại đoàn kết đã đạt tối sự hoàn chỉnh. Đó là 
sự kết hợp chặt chẽ nhân văn truyền thông vối nhân 
văn hiện đại, cách mạng và khoa học, dân tộc và quốc 
tế... Nếu đoàn kết là nhân tô" chi phối tư duy lý luận và 
hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh thì ehủ nghĩa 
nhân ván lại là nhân tô" xuyên suốt và xâm nhập toàn bộ 
tư tưỏng, chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh.

Đoàn kết là sức mạnh. Đại đoàn kết tạo nên sức 
mạnh vô địch, đạp bằng mọi khó khăn, cản trỏ. Sức 
mạnh của khối đoàn kết toàn dân được Hồ Chí Minh sử 
dụng vào mục đích nhân văn cao cả: chống giặc ngoại



xâm, giặc đói, giặc dốt, chông thù  trong, giặc ngoài đem 
lại độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân 
và nhân phẩm cho mỗi người. Theo Hồ Chí Minh, nước 
và dân gắn bó chặt chẽ với nhau. Nước là nước của dân, 
dân là chủ của nưốc. Do vậy, đoàn kết để xây dựng và 
bảo vệ đất míóc thực chất là để bảo vệ cái quý nhất: bảo 
vệ nhân dân. Hồ Chí Minh viết: "Nhân nghĩa là nhân 
dân. Trong bầu tròi không gì quý bằng nhân dân”1.

Hồ Chí Minh cho rằng, đoàn kết để có lực lượng bảo 
vệ nhân dân là làm việc thiện, chông lại lũ ma vương, 
bọn làm việc ác, chà đạp độc lập dân tộc và nhân phẩm 
con người. Hồ Chí Minh vạch rõ: "Tư bản, đế quốc và 
phong kiến chỉ lo bóc lột nhân dân, thậm chí gây chiến 
tranh  giết hại nhân dân, để làm lợi cho một nhóm ít 
người. Thế là ÁC”.

Nguyên tắc thường được hiểu nghĩa là những quy 
định chặt chẽ có phần khô khan, cứng nhắc. Nhưng 
nguyên tắc đại đoạn kết Hồ Chí Minh mang tính nhân 
văn, rấ t giàu tính người. Tính nhân văn trong nguyên 
tắc đại đoàn kết Hồ Chí Minh được quy định bởi tính 
nhân văn của con đường cách mạng Hồ Chí Minh.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một 
cuộc cách mạng gay go, phức tạp và lâu dài. Đó là cuộc 
đấu tranh giữa cái cũ và cái mối, cái xấu và cái tốt, cái 
lạc hậu và cái tiến bộ, cái đang suy tàn  và cái đang phát 
triển. Trong cuộc đấu tranh đó, một sô' người thấy sóng



cả ngã tay chèo. Mặt khác, từ trong gia đình đến ngoài 
xã hội, kẻ thù luôn luôn thi hành chủ trương nhất quán 
"chia để trị”. Tư tưỏng nhân văn trong đoàn kết tập hợp 
lực lượng của Hồ Chí Minh đã soi đường, chỉ lối giúp 
chúng ta khắc phục được tình trạng đó: "Bất kỳ ai mà 
thật thà tán thành hoà bình, thống nhất, độc lập, dân 
chủ thì dù những ngưồi đó trước đây chống chúng ta, 
bây giờ chúng ta cũng thậ t thà đoàn kết vối họ”.

Hồ Chí Minh cho rằng, từ bản chất của mình con 
người luôn hướng tới cái thiện, hưống tối chân, thiện, 
mỹ. Do đó, người cách mạng phải biết làm cho phần tốt 
trong mỗi con người nảy nỏ như hoa mùa xuân và phần 
xấu bị mất dần đi. Để đoàn kết được cả những người có 
thói hư, tậ t xấu, có lúc lầm đường, lạc lối, Hồ Chí Minh 
chỉ rõ: "Ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho 
cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần 
ác, chứ không phải đập cho tơi bời”1.

Chân, thiện, mỹ, khoan hồng độ lượng, nhân ái là 
những khái niệm, phạm trù  của khoa học nhân văn. 
Nghiên cứu tư tưỏng đại đoàn kết Hồ Chí Minh chúng 
ta thường xuyên bắt gặp những khái niệm, phạm trù  đó. 
Vối Hồ Chí Minh, khoan hồng, độ lượng, bác ái là điều 
kiện để có đại đoàn kết: "Năm ngón tay cũng có ngón 
vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn 
tay. Trong mấy triệu người cũng có người th ế  này th ế  
khác, nhưng th ế  này hay th ế  khác đều là dòng dõi của



tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải 
nhận rằng đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít 
hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lốĩ 
lầm đường ta phải lấy tình thân  ái mà cảm hoá họ. Có 
như thế  mói thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì 
tương lai chắc sẽ vẻ vang”1. Tư tưỏng khoan dung, độ 
lượng, bác ái của Hồ Chí Minh phát huy tác dụng to lớn 
không chỉ trong đoàn kết dân tộc mà cà đối vói đoàn kết 
quốc tế: "Than ôi, trưốc lòng bác ái, thì máu Pháp hay 
máu Việt cũng đều là máu, người Pháp hay người Việt 
cũng đều là người”. Vì vậy, chúng tôi mong muốn máu 
người Pháp và người Việt ngừng chảy "Những dòng máu 
đó chúng tôi đều quý như nhau”2. Tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh không chỉ quy tụ, tập hợp được toàn thể dân 
tộc Việt Nam mà còn tranh  thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ 
của các lực lượng hoà bình, dân chủ, tiến bộ trên toàn 
th ế  giới- Theo đánh giá của bạn bè quổc tế, tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng làm cho 
Việt Nam trở thành lương tâm của thời đại, của phẩm 
giá con người.

Nêu cao tư tưởng nhân văn trong chiến lược đại 
đoàn kết của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt 
Nam vận dụng và phát triển trong thời kỳ mối. Văn 
kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 
khoá IX (3-2003) viết: "Đại đoàn kết toàn dân tộc lấy

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, (r. 246-247.
2. Hồ Chí Minh: Toán tập, Sđd, t. 5, tr. 18.



mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất Tổ quốc vì dân 
giàu, nưốc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 
làm điểm tương đồng, xoá bỏ mặc cảm, định kiến, phân 
biệt đốì xử về quá khứ thành phần giai cấp, xây dựng 
tinh thần  cỏi mỏ, tin  cậy lẫn nhau, cùng hướng tói tương 
lai”1.

4. Trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, quan 
điểm "chăm lo bồi dưỡng thế hê cách mạng cho đời 
sau” chiếm môt vi trí rất quan trong

Có ngưòi cho rằng, tư tưởng trên  đây thể hiện chiến 
lược "trồng người” của Hồ Chí Minh. Trong mọi suy nghĩ 
và hành động của mình, Hồ Chí Minh luôn đặt con 
người vào vị trí trọng tâm. Người khẳng định: "Đầu tiên 
là công việc đối với con người'’2.

Công việc đầu tiên đôi vói con người mà Hồ Chí 
Minh quan tâm là mang lại độc lập cho đất nưốc, mang 
lại hạnh phúc cho nhân dân và cho mỗi người. Hai việc 
đó gắn bó chặt chẽ vói nhau. Hồ Chí Minh chỉ rõ: Nếu 
nưóc được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, 
tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì, ngưòi dân 
chỉ hiểu giá trị của độc lập tự do khi họ được ăn no, mặc 
ấm, được học hành, không bị áp bức bóc lột. Hồ Chí

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban 
Chấp hành Trung ương khoá IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2003, tr. 13.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 1.12, tr. 503.



Minh đòi hỏi Đảng, Nhà nưóc phải lo việc hệ trọng nhất 
là giành độc lập cho dân tộc, trả  lại phẩm giá cho mỗi 
người, "đồng thời lại phải luôn luôn quan tâm đến 
những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho 
đời sông hằng ngày của nhân dân”.

Theo Hồ Chí Minh, chăm lo đến con người phải được 
thông qua việc phát triển  kinh tế, văn hoá, không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, 
theo phương hưống được Ngưòi nêu lên từ nảm 1947: 

“Làm cho người nghèo thì đủ ăn.
Người đủ ăn thì khá giàu 
Người khá giàu thì giàu thêm.
Người nào cũng biết chữ,
Người nào cũng biết đoàn kết, yêu nưốc”1.
Trưốc khi đi xa, Hồ Chí Minh dặn lại trong Di chúc: 

"Đảng cần phải có kế hoạch th ậ t tốt để phát triển kinh 
tế  và văn hoá nhằm không ngừng nâng cao đòi sống của 
nhân dân”. Là một nhà văn hoá kiệt xuất, hiểu sâu sắc 
quan điểm cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, Hồ Chí Minh không chỉ chăm lo cho con người 
hiện tại mà quan tâm sâu sắc tối việc vun trồng, bồi 
dưỡng các th ế  hệ tiếp theo. Kế thừa tinh hoa văn hoá 
phương Đông, nói chuyện tạ i lóp bồi dưỡng giáo viên cấp 
II, III toàn miền Bắc, ngày 13-9-1958, Hồ Chí Minh chỉ 
rõ: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích



trăm  năm thì phải trồng người”1. Tư tưởng "trồng người” 
của Hồ Chí Minh râ't phong phú, sâu sắc. Từ cách tiếp 
cận của chủ nghĩa nhân văn có thể được hiểu theo 
những nội dung chủ yếu sau:

- "Trồng người”, xây dựng con người mới là mốì quan 
tâm thường nhật của Đảng và Nhà nưốc, đồng thời cũng 
là quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ đặt ra trong suốt 
cuộc đời của mỗi người.

- "Trồng người”, xây dựng con người mới không chỉ 
vì mục tiêu lợi ích trước mắt mà vì lợi ích của tương lai, 
"vì lợi ích trăm  năm”. Hồ Chí Minh cho rằng tre già thì 
măng mọc, "mảng mọc sau mà tốt hơn tre”, để có được 
kết quả đó, Người chỉ rõ: "Đồng chí già phải giúp đỡ cho 
đồng chí trẻ tiến bộ. Như th ế  đòi hỏi ỏ đồng chí già phải 
có thái độ độ lượng, dìu dắt đồng chí trẻ. Đó cũng là một 
tiêu chuẩn đạo đức cộng sản chủ nghĩa”2. Tính nhất 
quán, chiều sâu trong tư tưỏng nhân văn, trong chiến 
lược "trồng người” của Hồ Chí Minh được thể hiện đậm 
nét trong Di chúc: "Bồi dưỡng thế  hệ cách mạng cho đời 
sau là một việc rấ t quan trọng và rấ t cần thiết”.

Lịch sử là sự tiếp nối của các thế  hệ. Tuy nhiên, 
không phải ở đâu và lúc nào thế  hệ sau cũng nối tiếp 
xứng đáng th ế  hệ trước. Trong lịch sử đã có những quốc 
gia dân tộc một thòi hùng mạnh, một thời vang bóng 
nhưng sau đó thoái hoá và biến mất trên bản đồ thế

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 9, tr. 222.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 463.



giối. Bi kịch đó xảy ra vì th ế  hệ trước đã không đào tạo 
hoặc th ấ t bại trong việc đào tạo thế  hệ con cháu tiếp nối 
sự nghiệp của mình. Cũng có thể do th ế  hệ sau không 
muốn kê tiếp hoặc không đủ đức và tài, hồng và chuyên 
để kế tục sự nghiệp của cha anh mình. Tiếp cận vấn đề 
theo chủ nghĩa nhân văn, chúng ta có thể nói "chảm lo 
bồi dưỡng th ế  hệ cách mạng cho đời sau” làm cho tư 
tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trỏ nên hoàn chỉnh, vượt 
qua sự hạn hẹp của mỗi đòi người, tạo cơ sở  vững chắc 
cho dân tộc Việt Nam trường tồn và phát triển.

Trung thành với tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, 
trong sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 
càng nhận thức đầy đủ hdn vai trò của việc đào tạo, bồi 
dưỡng th ế  hệ trẻ. Điều đó được thể hiện trong chủ 
trương phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ 
của Đảng, Nhà nước. Văn kiện Đại hội IX viết: "Giáo 
dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc 
sách hàng đầu... Đẩy mạnh phong trào học tập trong 
nhân dân bằng những hình thức chính quy và không 
chính quy, thực hiện "giáo dục cho mọi người”, "cả nưóc 
thành một xã hội học tập”1.

Nhân văn thuộc về bản chất của tư tưởng và sự 
nghiệp Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Mỹ cho rằng, Hồ 
Chí Minh là một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người 
thầy mácxít - lêninnít xuất sắc, mà tấm lòng ưu ái, đầy

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứIX, Sđd, tr. 35.



vị tha, mong muôn một th ế  giối tốt đẹp có hương hoa 
tươi thắm và những tiếng cười náo nức trẻ em. Chủ 
nghĩa nhân đạo đã thấm nhuần sâu sắc vào cuộc đời mà 
Người đã sống và những việc kỳ diệu mà Người đã làm, 
vào sự nghiệp mà Người đã trọn đòi phục vụ. Đồng chí 
Phạm Văn Đồng - người học trò xuất sắc, người cộng sản 
đắc lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Hồ Chí Minh 
là người của chủ nghĩa nhân đạo theo ý nghĩa đầy đủ 
nhất, thương yêu, kính trọng, tin  tưỏng, biết đòi hỏi và 
biết phát huy con người, đối vối dân tộc Việt Nam và đôi 
với các dân tộc trên  th ế  giối, đối vối đông đảo nhân dân 
lao động và đốì với từng người... Hồ Chí Minh luôn sống 
giữa cuộc đời và đúng như câu phương ngôn mà Mác ưa 
thích, không có gì thuộc về con người đối với Hồ Chí 
Minh lại là xa lạ”1.

Tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh là sự kế thừa và 
phát triển truyền thông nhân ái Việt Nam, tiếp thu  và 
phát triển tư tưởng nhân văn của nhân loại, đặc biệt là 
chủ nghĩa nhân văn cộng sản. Cuộc đời và sự lỉghiệp Hồ 
Chí Minh là quá trình phấn đấu, vươn tới đỉnh cao của 
chủ nghĩa nhân văn. Hồ Chí Minh là một nhà nhân văn 
tiêu biểu của th ế  kỷ XX. Tư tưỏng nhân văn Hồ Chí 
Minh mãi mãi soi sáng con đưồng cách mạng Việt Nam 
và ngày càng lan toả trên  th ế  giói.

1. Phạm Văn Đồng: H ồ Chí Minh ■ một con người, một dân tộc, 
một thời đại, một sự nghiệp, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1990, tr. 65-66.



CHƯƠNG II

NỘI DUNG T ư  TƯỞNG NHÂN VẢN 
HỒ CHÍ MINH

I- TÌNH YÊU THƯƠNG, QUÝ TRỌNG, QUAN TÂM ĐẾN 
CON NGƯỜI VÀ QUAN NIỆM VỂ BẢN CHAT TốT ĐẸP

CỦA CON NGƯỜI

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh có nội hàm rất 
rộng, phạm vi bao quát nhiều mặt, trong đó có nội dung 
cốt lõi, trung tâm và có tiền dể xuất phát. Tiền đề xuất 
phát của tư tưỏng nhân vản Hồ Chí Minh là tình thương 
yêu vô hạn đối vối con người và niềm tin  vững chắc vào 
bản chất tốt đẹp của con người.

1. Quan niệm vể con người và bản chất tốt đẹp 
của con người

Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người là sự kế 
thừa và phát triển lý luận Mác - Lênin về con người nói 
chung. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tự 
nhiên là cái có trước, con người là sản phẩm của quá 
trình tiến hóa tự nhiên. Con người bước vào lịch sử với



các điều kiện tồn tại và phải lao động để sáng tạo ra 
những điều kiện phục vụ cho nhu cầu sống của bản thân 
mình. Lao động là cơ sở tạo nên các mối quan hệ xã hội 
giữa người vói người. Vượt lên trên tấ t cả các quan niệm 
triết học đương thời, C.Mác là người đầu tiên phát hiện 
ra vai trò của các mổl quan hệ xã hội trong việc tạo nên 
bản chất con ngưòi. Trong Luận cương về Phơbách, 
C.Mác đã viết: "Bản chất con người không phải là một 
cái trừu tượng cô" hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính 
hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những 
quan hệ xã hội"1. Vối quan niệm đó, Mác đã cung cấp 
chìa khóa để phát hiện "bí mật" của bản thần con người 
mà lịch sử triết học nhân loại thường tranh luận và 
phân chia ra thành nhiều trường phái. Theo Mác, bản 
chất con người không phải là trừu tượng mà là hiện 
thực, không phải là tự nhiên mà là lịch sử. Con người là 
một thực thể thông nhất giữa yếu tô" sinh học và yếu tô" 
xã hội, nhưng yếu tô" xã hội mới là bản chất đích thực 
của con người. ■ \

Con ngưòi luôn sống trong một thời đại vối các quan 
hệ xã hội nhất định vối một kiểu quan hệ sản xuất 
thông trị gắn với một trình độ của lực lượng sản xuất. 
Con người khác con vật ỏ chỗ, trong con người, ý thức 
thay thê" bản năng, hoặc bản năng con người là bản 
năng đã được ý thức. Con người không thu mình, thụ

1. C.Mác và Ph.Ảngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quổc gia, Hà 
Nội, 1995, t.3, tr. 11.



động trước hoàn cảnh mà là những chủ thể sông và hoạt 
động. Hoạt động chính của con ngưòi là lao động tạo ra 
các sản phẩm vật chất, tinh thần  cho cuộc sông của 
mình. Thông qua lao động thực tiễn, con ngưòi đã biến 
đổi tự nhiên, xã hội, biến đổi cả bản thân  mình và đã 
làm nên lịch sử của xã hội loài người. Như vậy, xã hội là 
xã hội của những con ngưòi, do chính con người tạo ra, 
nhưng khi các quan hệ xã hội đã sinh thành lại tồn tại 
khách quan theo những quy luật nhất định. Điều đó cho 
thấy, bản chất con ngưòi chỉ có thể được hình thành 
trong thực tiễn cải tạo tự nhiên và xã hội. Đưa quan 
điểm thực tiễn vào nghiên cứu con ngưòi, lần đầu tiên 
trong lịch sử tư tưỏng nhân loại, triế t học mácxít đã 
chuyển vấn đề con ngưòi từ cách giải đáp tư biện sang 
cơ sở vững chắc của đòi sống thực tiễn, từ th ế  giói bên 
trong bản thân  con người sang thực tiễn sản xuất của 
đòi sống xã hội.

Từ quan điểm của các nhà kinh điển Mác - Lênin về 
bản chất xã hội của con người có thể rú t ra một sô" kết 
luận có ý nghĩa phương pháp luận làm "nhân đạo hóa" các 
quan hệ xã hội mà trong đó con ngưòi sống và hoạt động:

- Bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội, 
các quan hệ xã hội đó lại thường xuyên vận động, phát 
triển, tạo nên các "kiểu quan hệ xã hội" khác nhau trong 
lịch sử. Tương ứng với một kiểu quan hệ xã hội là một 
kiểu con người nhất định, tiêu biểu cho một giai đoạn 
lịch sử: con ngưòi phong kiến, con người tư sản, con 
người xã hội chủ nghĩa...



- Bản chất con người bị chê định bởi các quan hệ xã 
hội, hay nói cách khác quan hệ xã hội quy định tính 
người; muôn loại trừ  sự tha hóa của con người thì phải 
cải tạo các quan hệ xã hội làm nảy sinh sự tha hóa đó; 
muôn tôn trọng phẩm giá con người và nhân cách làm 
người, phải nhân đạo hóa các quan hệ xã hội, làm cho 
con người trở về vối chính nó trong trạng thái bản chất 
thật sự người.

- Các quan hệ xã hội là quan hệ giữa người và người, 
do con người tạo ra. Quá trình phát triển lịch sử - xã hội 
đến một trình độ nào đó làm cho con người bị tha hóa, bị 
bóc lột, áp bức, bất bình đẳng; nhưng cũng đến một 
trình độ nhất định lại tạo ra các điều kiện, tiền đề cần 
thiết để con người thoát khỏi trạng thái bị tha hóa, được 
giải phóng triệt để trên mọi phương diện. Sự nghiệp giải 
phóng cao cả đó không do ai đem lại mà phải trở thành 
một sự nghiệp của chính bản thân con người.

Trên các khía cạnh vừa nêu, quan điểm của chủ 
nghĩa Mác - Lênin về bản chất xã hội của con ngưòi đem 
lại một nhận thức hoàn toàn mói mẻ, có ý nghĩa khai 
phá khoa học và tính cách mạng sâu sắc, tự vạch đường 
đi cho nhân loại.

Dựa vào quan điểm của chù nghĩa Mác - Lênin, Hồ 
Chí Minh đã tiếp cận con người và đem lại một quan 
niệm riêng hết sức độc đáo. ở  Hồ Chí Minh hầu như 
không có một tác phẩm nào bàn riêng về con người, 
nhưng trong hệ thông tư tưởng của Người, tư tưởng về 
con người là một tư tưởng xuyên suốt, thâm nhập tòàn



bộ hệ thông, được biểu hiện th ậ t đa dạng và vô cùng 
phong phú. Vấn đề con người luôn luôn được nhắc đến 
như một mục tiêu thiêng liêng, cao cả của sự nghiệp 
cách mạng mà Người theo đuổi. Nó thấm đượm trong 
toàn bộ cuộc đòi hoạt động của Người, được tỏa sáng 
trong từng việc làm, từng cử chỉ, từng môi quan tâm ân 
cần đến mỗi con người, mỗi thân phận.

Trong các bài nói, bài viết của mình, khái niệm con 
người được Hồ Chí Minh sử dụng bằng nhiều từ ngữ 
khác nhau như: người, con người, người ta, dân, nhân 
dân, quần chúng, đồng bào... để diễn đạt nhiêu nghĩa 
khác nhau, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, nội dung cụ 
thể của từng thời kỳ cách mạng, khi nói vê con người 
trong các lĩnh vực văn hóa, đạo đức, triết học, chính trị, 
xã hội. Riêng thuật ngữ "con người" đã được Hồ Chí 
Minh sử dụng đến 172 lần. Đối vối Hồ Chí Minh, không 
có con người trừu tượng, mà chỉ có con người cụ thể, vối 
ý nghĩa đầy đủ nhất và điêu đó là hết sức nhất quán.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người hình thành rấ t 
sám, liên tục phát triển vói tấ t cả sự trong sáng cao cả 
và sâu sắc. Tư tưởng đó xuất phát từ những cội nguồn 
quôc gia và quốc tế, từ môi trường văn hóa gia đình, quê 
hương, dân tộc, toát ra từ toàn bộ thực tiễn hoạt động 
cách mạng của Người, từ thực tiễn phong trào cách 
mạng Việt Nam và cách mạng thê giói. Người đã tìm 
thấy trong kho tàng triết học phương Đông, sách báo 
phương Tây những tư tưởng vê con người trên cơ sở mẫu 
sô chung là sự mưu cầu hạnh phúc cho con người - con



người Việt Nam-và con người nhân loại.
Có nhiều quan niệm và cách nhìn khác nhau về con 

người. Nho giáo định nghĩa chữ đồng bào như sau: "Nghĩa 
hẹp là con chung một lòng cha, một lòng mẹ đẻ ra. Theo 
nghĩa rộng trời là cha lốn, mẹ là đất lớn, tấ t thảy mọi người 
là con chung một bào thai đẻ ra nên có nói rằng: "Tứ hải 
đồng bào""1.

Ban đầu khi bàn đến con người, Hồ Chí Minh chỉ nói 
đến con Lạc cháu Hồng, con Rồng, cháu Tiên. Năm 
1920, nhờ mục kích cuộc sống của nhân dân các dân tộc 
thuộc địa dưối ách kìm kẹp của chủ nghĩa đế quốc, 
Ngưòi đã có sự phân biệt rạch ròi giữa một bên là bọn đế 
quốc, thực dân tàn bạo, độc ác và bên kia là những người lao 
động bị bóc lột, áp bức nặng nề. Ngưòi rút ra một kết luận 
sâu sắc: "dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai 
giống người: giống ngưòi bóc lột và giống người bị bóc lột"2.

Cuối năm 1940, suy nghĩ về đạo đức cách mạng, 
Người chia ra những hạng ngưòi đối lập nhau. Ngưòi 
viết: "Trên quả đất, có hàng muôn triệu người. Song sô" 
người ấy có thể chia làm hai hạng: người THIỆN và 
ngưòi ÁC"3̂ Người còn chỉ rõ: •" Trừ bọn Việt gian bán 
nước, trừ  bọn phát xít thực dân, là những ác quỷ mà ta 
phải kiên quyết đánh đổ, đối vối tấ t cả những người

1. Xem: GS. Đinh Xuân Lâm, TS. Bùi Đình Phong: Hồ Chí Minh 
văn hóa và đổi mới, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2001, tr. 83.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t .l, tr. 266.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.644.



khác thì ta phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ"1.
Quan niệm và phương pháp của Hồ Chí Minh chia 

con người ra từng hạng khác nhau như vậy là đê thực 
hành chữ "Bác ■ Ái", thực hiện "đại đoàn kết" và "giúp 
người tiến tới". Người cho rằng "những người bị bóc lột, 
những ngưòi đi theo điều "thiện" th ì dù màu da, tiếng 
nói có khác nhau, có thể coi nhau như anh em một nhà, 
có thể "đại đoàn kết", "đại hòa hợp" trong một "thế giới 
đại đồng"2 .

Theo Hồ Chí Minh, người ta mói sinh ra đểu vốn tốt 
cả, nhưng về sau do ảnh hưởng của môi trường giáo dục, 
xã hội mà dần dần mỗi người một khác. Đồng thời, ngay 
trong "mỗi con người đểu có thiện và ác ở trong lòng"3. 
Vì vậy "Ta phải biết làm cho phần tôt ở trong mỗi con 
người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất 
dần đi,... Đôi với nhủng người có thói hư tậ t xấu, trừ 
hạng người phản lại Tô quỗc và nhân dân, ta cũng phải 
giúp họ tiên bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong 
con người nảy nỏ để đẩy lùi phần ác, chứ không phải 
đập cho tơi bời"4.

Năm 1949, để làm rõ môi quan hệ "mình đôi vối 
người", Hồ Chí Minh đã nêu ra định nghĩa: "chữ người, 
nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 644.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tì'.464.
3.4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd , t.12, tr. 558.



rộng là đồng bào cả nưóc. Rộng nữa là cả loài người"1.
Chữ "người" theo Hồ Chí Minh là bao gồm tuyệt đại 

bộ phận dân tộc và thành phần chủ yếu là nhân dân lao 
động. Nó gần vối hai chữ "đồng bào", khi Người nói: 
"Đầu tiên là công việc đôi với con người", thì Người đã 
gửi gắm tấ t cả tâm tư, tình cảm và bộc lộ tư tưởng của 
mình đối vói nhân dân, vói đồng chí, đồng bào.

Với cách hiểu này, con người là có tính xã hội, là con 
người xã hội, là thành viên của một cộng đồng xã hội 
nhất định. Cộng đồng đó, như nhân dân ta từng quan 
niệm từ lâu, đó là cộng đồng ba cấp độ nhà - làng - nưốc; 
còn Hồ Chí Minh lại chỉ ra một cách cụ thể hơn, rộng 
hơn: đó là gia đình, họ tộc, làng xã, dân tộc, đất nước, 
cho đến cả nhân loại.

Như vậy, con người không phải là những cá thể biệt 
lập, như kiểu Rôbinxơn ngoài hoang đảo. Chỉ có trong 
quan hệ xã hội, trong hoạt động thực tiễn xã hội, con 
người mói có lao động, ngôn ngữ, tư duy, chế tạo công cụ 
lao động, v.v. mới thực sự trở thành con người để phân 
biệt với mọi loài động vật khác.

Những quan hệ xã hội mà Hồ Chí Minh quan tâm 
trước hết là những quan hệ đã gắn bó mọi người vối 
cộng đồng, tạo thành những cộng đồng xã hội từ nhỏ 
đên lớn. Đó là cộng đồng gia đình, họ tộc, cộng đồng 
làng xã, cộng đồng dân tộc và cộng đồng nhân loại như 
trong định nghĩa "chữ người" mà Người đã nêu ra. Đối



với con ngưòi Việt Nam, những cộng đồng gia đình, họ 
tộc, làng xã, dân tộc đã tạo thành tính cộng đồng bền 
vững được bồi đắp qua lịch sử hàng ngàn nảm dựng 
nưóc và giữ nước, từ  đó đã hình thành chủ nghĩa yêu 
nưóc truyền thông, chủ nghĩa dân tộc chân chính mà Hồ 
Chí Minh đã coi là "động lực lớn” thúc đẩy sự phát triển 
đất nước.

Hồ Chí Minh thường gắn khái niệm con người vói 
các nhu cầu, lợi ích. Đó là các nhu cầu tôi thiểu của cuộc 
sống: ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, chữa bệnh... Ngoài ra, 
con người còn có các nhu cầu ngày càng tảng về văn hóa, 
tinh thần. Tất cả các nhu cầu vật chất và tinh thần đó 
được đáp ứng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản 
chất các quan hệ xã hội, trong đó con người đang sông 
và hoạt động. Trong các xã hội đã tồn tại, chỉ có chê độ 
xã hội chủ nghĩa là có khả năng thỏa mãn các nhu cầu 
vật chất và tinh thần ngày càng tăng của con người. Đó 
là tính nhân văn và tính cách mạng triệ t để mà Hồ Chí 
Minh rút ra được khi khám phá bản chất thật sự của con 
người

2. Nội dung yêu thương, quan tâm đến con người

Yêu thương con người, trước hết là dành cho những 
người cùng khổ, những người lao động bị áp bức bóc lột. 
Yêu nước, thương dân là lẽ sông của Hồ Chí Minh. 
Người đã từng khái quát về triết lý cuộc sông: Nghĩ cho 
cùng, mọi vấn để... là vấn đê ở đời và làm người, ở  đời 
và làm người là phải thương nưốc, thương dản, thương



nhân loại đau khổ bị áp bức. Trong lịch sử đã có nhiều 
tấm gương về lòng yêu nưốc, thương dân. Tuy nhiên, ở 
Người lòng yêu nưốc, yêu thương nhân dân mang một 
nội dung mối, sâu sắc và toàn diện. Tình thương đó 
trưốc hết dành cho nhân dân lao động, cho những người 
nghèo khổ bị đọa đầy, áp bức. Từ tình yêu đồng bào 
mình, dân tộc mình, Người mở rộng lòng yêu thương đó 
đến tất cả nhân loại đau khổ bị áp bức, bóc lột, bất công.

Theo Hồ Chí Minh, "người cùng khổ" bao gồm: người 
dân Việt Nam, nhân dân các nưóc thuộc địa, "bị áp bức" 
bị đầu độc, bị đẩy vào vòng ngu dốt, tối tăm, bị bắt làm 
lao dịch, khổ sai, làm lính đánh thuê, sống nghèo đói, 
cực khổ... Đó là những người lao động thuộc mọi màu 
da.

Thương người ở Hồ Chí Minh không phải là lòng 
thương hại từ "bề trên" nhìn xuông cũng không phải 
lòng trắc ẩn của người "đứng ngoài" trông vào mà là sự 
đồng cảm của người cùng cảnh ngộ. Những khổ đau của 
đồng bào, đó chính là nỗi khổ đau của bản thân Người, 
gia đình Người đã phải trả i qua. Tình thương đó từ thưỏ 
thiếu thời Người đã dành cho những người đồng hương 
xứ Nghệ phải chịu bao nỗi khổ của nghèo đói, bất công 
dưối chê độ thực dân, phong kiến: cảnh khổ sở của người 
phu làm đường, phu xe... gầy ốm kéo xe, những người 
bán hàng rong lam lũ, cảnh bị đàn áp của người nông dân 
chổng thuế... Người hiểu sâu sắc sự thông trị tàn bạo của 
chủ nghĩa thực dân đối với đồng bào, vói dân tộc bị nô lệ. 
Khát vọng được giải phóng càng cháy bỏng ở Người.



Ở nưốc ngoài, Ngưòi chứng kiến nỗi đau khổ của 
những người lao động ở các nưóc tư  bản, các nước thuộc 
Á, Phi. Ngưòi xúc động và khóc khi thấy cảnh tượng 
người da đen ở Đaca bị đẩy xuống biển chết, những phụ 
nữ bị hãm hiếp, trẻ  em bị phơi đói và những người dân 
thuộc địa bị bắt lính đi chết thay cho "mẫu quốc". Người 
phẫn nộ cảnh phân biệt chủng tộc và đòi sống khổ cực 
của khu lao động nghèo ỏ thủ đô nước Mỹ, ỏ Pari, thủ đô 
nước Pháp...

Vối tình  cảm yêu thương con người, Hồ Chí Minh đã 
tô' cáo mạnh mẽ tội ác của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực dân, mô tả cuộc sổng điêu đứng của dân nghèo, 
Người vạch rõ âm mưu, thủ đoạn dã man của đế quốc và 
thực dân đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động 
ở các nước chính quốc và thuộc địa, ví chúng như "con 
đỉa hai vòi"...

Ngưòi tô' cáo tội ác của thực dân Pháp ỏ Việt Nam: 
sưu cao thuê' nặng, chính sách ngu dân, luật lệ hà 
khắc..., "nhà tù  nhiều hơn trường học". Bọn thực dân biến 
các thuộc địa thành "địa ngục trần gian", tha hồ "chém giết 
người vô tội", tính mạng người dân thuộc địa "không đáng 
một đồng trinh".

Hồ Chí Minh chỉ ra  rằng: Lịch sử việc người Âu xâm 
chiếm châu Phi cũng như bất cứ lịch sử xâm chiếm 
thuộc địa nào t h ì ‘từ đầu đến cuối đều được viết bằng 
máu người bản xứ. Sau những cuộc tàn  sát thẳng tay thì 
chính những chế độ lao dịch khuân vác, lao động khổ 
sai, rượu cồn, bệnh giang mai tiếp tục hoành hành công



cuộc của sự nghiệp khai hóa?
Phải có lòng yêu thương vô hạn, thực sự cảm thông, 

hòa mình vào nỗi khổ của những người nô lệ mất nưóc 
và phải có lòng căm thù sâu sắc đôi vối chế độ thực dân 
phản động thì mối có những trang viết sông động đầy 
tính chiến đấu như thế.

Yêu thương con người - con người cùng khổ bao 
nhiêu, Người càng căm thù chủ nghĩa đế quốic, chủ 
nghĩa thực dân bấy nhiêu. Người chỉ cho nhân dân 
thuộc địa và nhân dân lao động thế  giói thấy chúng 
chính là kẻ thù, và muốn giải phóng khỏi mọi nỗi khổ 
đau của sự áp bức bóc lột đó phải tự giành độc lập dân 
tộc. "Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất 
rồi: chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo 
hạt giông của công cuộc giải phóng nữa thôi"1.

Từ tình yêu thương lổn lao đó, Hồ Chí Minh đã dấn 
thân trong phong trào đấu tranh để giải phóng dân tộc, 
giải phóng thuộc địa ở Việt Nam và trên thế giới, thực 
hiện điều mong ước duy nhất và là ham mụốn tột bậc 
của Người là tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốíc, 
mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học 
hành.

Yêu thương con người ở Hồ Chí Minh là tình cảm 
quý trọng con người, kính trọng nhân dân, quan tâm 
đên con người và chăm lo cho cuộc sống của con người. 
Trong lịch sử dân tộc, đã có những nhà tư tưỏng, chính



trị kiệt xuất thâ'y được sức mạnh to lốn của nhân dần: 
"đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân", do đó phải 
"khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc". "Dân" 
trong tư  tưỏng Hồ Chí Minh là toàn dân, là những người 
bị ốp bức, bóc lột. Dân là chủ của mọi quá trình cách 
mạng, là lực lượng vô tận  của cách mạng. Người thường 
nói: "Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm  lần 
dân liệu cũng xong" để khẳng định sức mạnh phi 
thường, vô địch của quần chúng nhân dân.

Trong tác phẩm Đường Cách mệnh, Người viết: 
"Muôn cách mệnh thành công thì phải (lấy) dân chúng 
(công nông) làm gốic". Trong thời kỳ kháng chiến kiến 
quốc, Người nâng quan điểm "dân" của mình lên ở một 
nấc thang mối cao hơn: "Nước lấy dân làm gốc" và:

"Gốc có vững cây mới bền,
Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân"1.

Hồ Chí Minh thường xét tới môi quan hệ: thiên thời - 
địa lợi - nhân hòa, trong đó "nhân hòa", tức con người là 
trung tâm, là chủ thể. Người khẳng định: "Trong bầu 
trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thê giói không 
gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân"2.

Hồ Chí Minh khẳng định, cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng, Người quan niệm: "Dân như nước, 
mình như cá", lực lượng bao nhiêu là nhờ ỏ dân hết, Nhà 
nước muốn điều hành, quản lý xã hội có hiệu lực, hiệu

1. Hổ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 410.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr. 276.



quả, nhất định phải dựa vào dân. Do đó, "việc gì có lợi 
cho dân thì phải làm cho kỳ được. Việc gì có hại cho dân, 
thì phải hết sức tránh".

Người yêu cầu mọi chủ trương, chính sách, mọi quy 
định pháp luật, pháp lệnh của Nhà nước đều phải xuất 
phát từ lợi ích của dân. c ả  lợi ích trước mắt và lâu dài; cả 
lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội trong sự kết hợp hài hòa. 
Mọi cán bộ nhà nưóc đều vì dân, hết lòng, hết sức phục 
vụ nhân dân.

Người nhắc nhở: Cán bộ nhà nước nếu không có đạo 
đức, phẩm chất, không nhận thức đúng vị trí, trách 
nhiệm của mình thì dễ rơi vào tình trạng "lạm quyền", 
"đứng trên  dân", "ức hiếp dân". Do đó, Người luôn nhắc 
nhỏ trách nhiệm làm người đại biểu của dân và nghiêm 
khắc phê phán những hiện tượng vi phạm quyền lực của 
dân. Ngưòi nhấn mạnh: đảng viên, cán bộ phải vừa là 
người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thậ t trung thành của dân, 
cho nên Đảng phải đặt lợi ích của dân chúng lên trên  
hết, trước hết, phải "biết ý kiến của dân chúng", lắng 
nghe ý kiến của quần chúng; phải khiêm tôn học hỏi 
dân chúng, phải "nâng cao dân chúng" (cả trí tuệ và sức 
mạnh).

Người luôn nhắc: Đảng, Nhà nưốc, cán bộ phải có 
trách nhiệm phụng sự nhân dân, đặt lợi ích của nhân 
dân lên trên hết. Lý tưỏng cao quý nhất của Đảng ta, 
của cán bộ, đảng viên là phục vụ sự nghiệp cách mạng 
của quần chúng, giải phóng dân tộc mang lại hạnh phúc 
cho nhân dân. Người nói: Nếu nưốc độc lập mà dân



không hưởng hạnh phúc tự do th ì độc lập cũng chẳng có 
nghĩa lý gì và "dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc 
lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực 
hiện ngay: làm cho dân có ăn; làm cho dân có mặc; làm 
cho dân có chỗ ỏ; làm cho dân có học hành"1.

Trung thành vối nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân 
lên trên hết, đó là lẽ sổng cao quý nhất của người cách mạng.

Trong Thư gửi úy barí nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện 
và làng (10-1945), Người viết: "Chúng ta phải yêu dân 
thì dân mói yêu ta, kính ta". Bản thân  Hồ Chí Minh là 
một tấm gương mẫu mực cho lòng yêu quý, kính trọng 
nhân dân không chỉ trên  lòi nói mà trong mọi việc làm, 
từ  nhỏ đến lón, Ngưòi đều tôn trọng dân. Ngay đối với 
chức vụ cao cả là Chủ tịch nưóc mà dân tín nhiệm trao 
cho Người, Người quan niệm đó là: "người lính vâng 
mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận"2.

Lòng kính trọng nhân dân biểu thị qua cách ứng xử 
rấ t văn hóa, trong sự chân thành lắng nghe ý kiến của 
dân, trong việc giữ lời hứa vói dân, trong việc trả lời 
những thư của dân mà Người nhận được và trong nếp 
sống thanh bạch của Ngưòi.

Đồng chí Phạm Văn Đồng nói: Dùng cơm với Cụ Hồ 
hàng trăm  lần, lần nào cũng thấy Cụ vén tém không để 
rơi một hạt cơm nào, bỏi vì Cụ trọng lao động của con 
người làm ra lúa gạo. Đồng chí Vũ Kỳ kể: ở  gần Cụ mấy 
chục năm, không bao giờ bị Cụ cáu quát, chỉ thấy được



Cụ thân  tình chỉ bảo.
Những nét sinh hoạt đời thường ấy nói lên một nhân 

cách lốn: Bác luôn tôn trọng con người, ân cần chỉ bảo, 
kính trọng nhân dân, đồng chí. Lòng kính trọng nhân 
dân của Người còn thể hiện ỏ chỗ Bác rấ t trân  trọng các 
thắnh tích trong chiến đấu, sản xuất lao động, học tập 
của nhân dân ta. Bác trân  trọng những tấm gương 
"Người tốt việc tốt" như Bác khen khi biết tin  có một cụ 
già lốn tuổi vẫn đi học "Cụ đã có tuổi, mà vẫn chịu khó 
học"... "Tôi gửi lời khen Cụ và khuyên Cụ cố học thêm".

Hồ Chí Minh quan tâm hết thảy mọi công việc có 
liên quan đến con người, từ việc làm như đấu tranh giải 
phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột 
bất công, xóa bỏ tàn dư của chế độ thực dân phong kiến, 
đến những việc có liên quan, thiết thực đến vói đời sổng 
hàng ngày như cái ăn, cái mặc, sự học hành của dân. 
Người nói: "chính sách của Đảng và Chính phủ là phải 
hết sức chăm nom đến đời sống nhân dân. Nếu dân đói, 
Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét, là, Đảng và 
Chính phủ có lỗi; nếu dần dốt là Đảng và Chính phủ có 
lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi"1 và "Dân 
không đủ muối, Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn đủ 
no, dân không có vải mặc đủ ấm, Đảng phải lo. Các cháu 
bé không có trường học, Đảng phải lo. Tôi lo chuyện này lắm: 
các cháu mắt choẹt, da bủng. Tất cả mọi việc, Đảng phải lo. 
Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, đấu



tranh giành thôhg nhất nước nhà, Đảng phải lo. Ngay đến cả 
tương, cà, mắm, muối của dân, Đảng đểu phải lo"1.

Ngoài sự quan tâm đến quyền lợi, nguyện vọng, đời 
sông của cả dân tộc, Người còn quan tâm đến những 
nhu cầu, nguyện vọng của riêng của mỗi giới, mỗi con 
người. Trong Di chúc thiêng liêng, Ngưòi nhấn mạnh: 
Đầu tiên là công việc đối vối con ngưòi và đề ra yêu cầu 
thái độ, chính sách đối vói các lốp ngưòi như: "Đối với 
những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu 
của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh 
niên xung phong...), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải 
tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng 
thòi phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi 
ngưòi để họ có thể dần dần "tự lực cánh sinh""2.

Đối vói đảng viên là phải có đạo đức cách mạng: 
Quyết tâm một đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, 
ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, 
thực hiện tốt đưòng lối, chính sách của Đảng... vì Đảng, 
vì nhân dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong 
mọi việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn tự 
phê bình và phê bình để nâng cao tư tưỏng và cải tiến 
công tác.

Đối vổi lực lượng vũ trang thì cần: Trung vối Đảng, 
hiếu vối dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự 
do của Tổ quốíc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr. 463-464.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 503.



hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào 
cũng đánh thắng.

Đối vối thiếu nhi, Người dặn: Non sông Việt Nam có 
trỏ nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bưốc 
tối đài vinh quang để sánh vai vối các cường quốc năm 
châu được hay không chính là nhờ một phần lổn ở công 
học tập của các em.

Với thanh niên, Người nêu: "Thanh niên là người 
chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, 
yếu hay mạnh một phần lổn là do các thanh niên"1.

Trưốc khi từ biệt thế giói này, Người còn cản dặn: Bồi 
dưỡng thế hệ cách mạng cho đòi sau là một việc rất quan 
trọng và rất cần thiết. Vói thanh niên, Đảng phải chăm lo 
giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những 
người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa 
"chuyên".

Với phụ nữ, Người chỉ rõ: Nói đến phụ nữ là nói đến 
phần nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì 
không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải 
phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa. 
Người yêu cầu phụ nữ: cô" gắng thi đua tăng gia sản 
xuất, thực hành tiết kiệm..., phụ nữ công nhân cần tích 
cực tham gia quản lý tốt nhà máy, công xưỏng. Phụ nữ 
nông dân cần hăng hái tham gia phong trào đổi công, 
hợp tác, gặt tốt vụ mùa, chuẩn bị tốt vụ chiêm năm mói. 
Các tầng lớp phụ nữ ỏ thành phô" cần chấp hành tốt các



chính sách của Đảng và Chính phủ. Chị em làm nghề 
buôn bán cần giữ đức tính thậ t thà, đúng đắn, bài trừ  tệ 
"mua rẻ, bán đắt", tệ "mặc cà, nói thách". Chị em phụ 
nữ phải hết sức châm lo bảo vệ sức khỏe con cái, vì thiếu 
nhi là tương lai của dân tộc.

Người còn nhắc: "Chị em phụ nữ ta phải nhận rõ địa 
vị làm người chủ và nhiệm vụ người làm chủ nước nhà; 
phải có quyết tâm mới, đạo đức mói, tác phong mới để 
làm trọn nghĩa vụ mới của mình là góp phần xứng đáng 
vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội'".

Tình cảm của Người dành cho người già, phụ nữ và 
trẻ em bao giờ cũng đặc biệt: "Tôi cũng phải nhắc đến 
những bộ đội du kích phụ lão và phụ nữ cùng các chú 
liên lạc đã tỏ ra rấ t oanh liệt, đã làm cho thê giới biết 
rằng: người già, đàn bà và trẻ con Việt Nam đểu là 
những chiến sĩ yêu nưốc và dũng cảm, tranh đâu hy 
sinh cho Tô quốc"* 2.

Người luôn luôn quan tâm đến sự nghiệp "trồng 
người", vì muôn xây dựng chủ nghĩa xã hội cần phải đào 
tạo con người xã hội chủ nghĩa. Muôn vậy, cần phải ân 
cần chỉ rõ, động viên khuyên khích nhân dân đê họ tự 
vươn lên, phấn đấu làm cho cái tốt nảy nỏ, lấn át cái 
xấu, tiên tới xóa bỏ cái xấu. Là một nhà cách mạng đại 
nhân, đại trí, rấ t mực yêu thương con người, Bác đã đem 
nhân cách cảm hóa lòng người làm phát triển bao điêu

1 Hồ ('hí Minh: Toàn tập , Sđd, t.10, tr. 29(5.
2 . Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 1.5. tr. 451.



tốt đẹp, cao quý ở mỗi con ngưòi.
Thương yêu nhân dân, Người có một tình cảm đặc 

biệt đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam: "Ở 
miền Nam Việt Nam... Mỗi người, mỗi gia đình đều có 
một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ 
riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau 
khổ của tôi"1. Miền Nam luôn ỏ trong trá i tim Ngưòi. Có 
nhà thơ đã phải thốt lên thành nỗi xúc động sâu sắc: 

"Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà,
Miền Nam mong Bác nỗi mong cha".

Yêu thương con người ở Hồ Chí Minh còn bao hàm 
cả sự bao dung độ lượng, tha thứ, khơi dậy những gì tốt 
đẹp trong bản chất vốn có của con người. Lòng nhân ái 
Hồ Chí Minh còn bao hàm một lòng khoan dung, rộng 
lốn và cao cả. Khoan dung nguyên là một khái nhiệm 
đạo đức xuất phát từ lòng nhân ái, nó đòi hỏi sự đối xử 
nhân từ, độ lượng vói người khác, sẵn sàng bỏ qua cho 
những lỗi lầm mà vẫn tôn trọng nhân cách của họ. 
Khoan dung, độ lượng là truyền thống văn hóa tốt đẹp 
của dân tộc ta được Hồ Chí Minh tiếp nhận và nâng lên 
ỏ tầm cao mới.

Từ lòng nhân ái bao la, Hồ Chí Minh có cách nhìn 
con người trong nhiều mối quan hệ, đa dạng, nhiều 
chiều. Theo Người, mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều có 
mặt tốt, mặt xấu; mặt được và mặt chưa được... hết sức 
phong phú, như năm ngón tay dài ngắn khác nhau, như



mấy mươi triệu con người Việt Nam có thể thế này, th ế  
khác... Nhưng tấm  lòng nhân ái của Người bao dung tấ t 
cả. Vì Ngưòi quan niệm: Tuy dài ngắn khác nhau nhưng 
năm ngón tay đều họp lại nơi bàn tay. Tuy người thế  
này, người th ế  khác nhưng đều cùng là nòi giống Lạc 
Hồng, ai ai cũng có ít nhiều lòng yêu nước. Nên Người 
chủ trương: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết để tập hợp 
toàn dân trorig một mặt trận  chung chông chủ nghĩa đế 
quốic, giành độc lập, xây dựng một nước Việt Nam giàu 
mạnh, phồn vinh. Người trân  trọng phần tốt, phần thiện 
nhỏ nhất ỏ mỗi con người quy tụ  lại thành sức mạnh to 
lốn của toàn thể dân tộc. Nếu không có lòng nhân từ  đại 
lượng thì không thể có lòng bao dung được. Lòng nhân 
từ, độ lượng xa lạ với thói tự kiêu, tự mãn, tầm nhìn 
thiển cận, bụng dạ hẹp hòi. Người viết: Sông to, biển 
rộng th ì bao nhiêu nước cũng chứa được vì độ lượng của 
nó rộng và sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn, thì một chút 
nước cũng tràn  đầy, vì độ lượng của nó hẹp nhỏ. Người 
mà tự kiêu tự mãn cũng như cái chén, cái đĩa cạn.

Xuất phát từ lợi ích tối cao của dân tộc, Người đã 
tập hợp lực lượng yêu nưóc rộng rãi vì sự nghiệp giải 
phóng và vì tiến bộ xã hội, trong tình yêu thương giúp 
đỡ của con người vói con người.

Trong quá trình lãnh đạo cuộc đâ'u tranh giải phóng 
dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, vối lòng nhân ái, khoan dung, 
Người tìm cách phân hóa cao độ kẻ thù, cô lập bọn đầu 
sỏ phản động và tập trung mũi nhọn đấu tranh vỗi đối 
tượng này. Trong bài viết Chiến tranh tư tưởng, đăng



trên báo Cứu quốc, số 372 (ngày 11-10-1946), Người 
nhấn mạnh: "chiến tranh ngày nay không riêng gì về 
mặt quân sự, mà cả về chính trị, kinh tế, văn hoá nữa. 
Chiến tranh về mặt văn hóa hay tư tưởng so với những 
mặt khác cũng không kém quan trọng. Mục đích của nó 
là làm ly gián quân địch, làm nhụt chí chiến đấu của 
bên địch"1.

Giải thích về "Chiến lược của quân ta và quân Pháp" 
đăng trên  báo Cứu quốc số 434 ngày 13-12-1946, Người 
khẳng định: "Một cuộc chiến tranh xâm lược nhất định 
không được dư luận thế  giới và nhất là dư luận dân 
chúng Pháp biểu đồng tình. Hơn nữa binh sĩ Pháp đã 
chịu đau khổ vì chiến tranh, rấ t chán ghét chiến tranh... 
Phải xem những người cầm vũ khí có phải là những 
chiến sĩ hăng hái đánh trận  không"2.

Ngày 27-2-1946, trong "Lời hiệu triệu", Người viết: 
"Người xưa có nói rằng "đánh vào lòng là hơn hết; đánh vào 
thành trì là thứ hai""3... "nên phải tạo đỉều kiện cho nhân 
dân, binh lính, đốì phương gây trở ngại cho chính những 
người cầm quyền của nưóc họ, gây trở ngại cho việc động 
binh"4.

Trong khi nêu cao mục đích đánh bọn thực dân phản 
động, xâm lược, Người vẫn chủ trương đoàn kết vói 
nhân dân Pháp, làm nhiều việc để giữ gìn mốì quan hệ

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Sđd, t.4, tr. 319, 474, 187.
4. Nguyễn Văn Khoan: Bao dung Hồ Chí Minh, Nxb. Lao độtìg, Hà 

Nội, 2001, tr. 11.



đoàn kết với các lực lượng tiến bộ Pháp. Trong cuôn 
Phan Bội Châu và thời đại của ông, Danien Emêri đã 
rấ t có lý khi ríhận xét rằng "Nguyễn Tất Thành sang 
Pháp để chông lại nưốc Pháp... Ngưòi đã là bạn bè thân 
th iế t vói rấ t nhiều chính khách là nhà báo, nhà văn, 
nhà thơ, nhà hoạt động chính trị, công nhân, nông dân... 
của chính nưốc Pháp đối phương từ tổng thông, thủ 
tướng đến một công nhân xe hỏa, nhà in... trên  dưới một 
trăm  danh thiếp của các thong chế, đô đốíc, tướng tá 
Pháp mời đi chơi, dự tiệc, thăm  viếng gia đình..."1.

Trong Thư gửi những người Pháp ở Đông Dương 
(tháng 10-1945), Hồ Chí Minh chỉ rõ tính chất chính 
nghĩa cuộc kháng chiến của nhân dân ta, kêu gọi lương 
tri của những người Pháp sống ỏ Đông Dương, tuyên bô' 
bảo vệ tà i sản tính mệnh của họ, V . V . .

Có thể nói, bằng tr í tuệ và ứng xử tuyệt vời, bằng 
tấm  lòng nhân nghĩa của mình, Hồ Chí Minh rấ t tê' nhị, 
ngoại giao rấ t lịch sự, rấ t ván hóa, tuyên truyền mà 
không ra vẻ tuyên truyền về cuộc chiến đấu chính nghĩa 
của nhân dân ta, về tình hữu nghị đoàn kết giữa hai 
dân tộc Việt - Pháp, về lòng mong mỏi chân thành thiết 
tha hòa binh để tránh cho hai nưổc một cuộc chiến 
tranh  đẫm máu... Người đã gây cho họ (người Pháp) sự 
đắn đo, suy tính, sự dè dặt đứng trước vấn đề của Việt 
Nam đến mức nản lòng, hoặc trung lập, hay đứng về



phía Việt Nam. Một nhà nghiên cứu lịch sử nước ngoài 
đã phân tích: "Ông Hồ đã lấy văn hóa tiến bộ của nưóc 
đôi phương để chiến thắng"1.

Trong cuộc kháng chiến chông Mỹ, mặc dù đế quôc 
Mỹ gây ra cho nhân dân ta bao mất mát đau thương, 
nhưng thấm nhuần lòng nhân ái khoan dung dân tộc, 
Người vẫn thể hiện một tấm lòng nhân đạo, độ lượng. 
Người viết: "Tôi vô cùng căm phẫn trước những tổn thấ t 
và tàn  phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước 
tôi, tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh 
niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam", và "những dòng máu 
đó chúng tôi đều quý như nhau".

Tinh thần nhân văn Hồ Chí Minh được thể hiện 
trong chính sách nhân đạo của Nhà nưốc ta đôi vối tù 
binh. Họ được hưởng chính sách khoan hồng và được đôi 
xử nhân đạo. Trung úy Sao, một phi công Mỹ bị bắt ở 
Cao Bằng, được nhân dân Việt Nam che chở, được gặp 
Cụ IỊỒ, được nói tiếng Anh với Cụ, được ăn cơm bằng 
đũa vối Cụ, được cùng với Cụ đi bộ về Côn Minh, Sao 
viết: "Đấy là một ông Tiên trong Thần thoại châu Á".

Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc 
ta, loài người tiến bộ đã đứng về phía nhân dân ta chống 
xâm lược. Họ đã tìm thấy ồ Việt Nam - Hồ Chí Minh 
biểu tượng cao đẹp của lương tri thời đại, của lòng 
khoan dung, bác ái, cao cả.

Đối vối nhân dân ta, Hồ Chí Minh khuyên phải đoàn



kết thương yêu nhau. Đối vối người lầm đường lạc lối, 
Người dạy: "Phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ". 
Người nhắc phải có thái độ mềm dẻo khôn khéo, biết 
nhân  nhượng, biết tôn trọng nhân cách người ta. Ngay 
đối vối những ngưòi đối lập, Hồ Chí Minh vẫn thể hiện 
một thái độ khoan dung độ lượng hiếm có khi họ ăn năn, 
hối cải hoặc lâm vào cảnh th ấ t thế. Đối vối đồng bào ta, 
có tội với dân với nước như Nguyễn Hải Thần, Người 
vẫn kêu gọi lòng yêu nước, giao việc - mà là giao những 
việc quan trọng với chức vụ lốn. Khi bộ mặt hại dân, hại 
nước đã quá rõ ràng, y bị Chính phủ nưốc bạn giam giữ, 
Người còn yêu cầu Chính phủ cấp cho gạo, tiền hàng 
tháng để sinh sông, để ăn năn hốì lỗi.

Khi vụ Châu Phà ở Kỳ Sơn kết thúc, cán bộ địa 
phương định xử tử, giam tù  bọn thổ phỉ, Người đã chỉ 
thị: "Tuyệt đối không được đánh đập, không được bắt đi 
cải tạo, đi tù. Tuyệt đối không được xử tử. Phải giáo dục, 
cảm hóa, giải thích cho bà con hiểu"1.

Chính vì thế, Người đã tập hợp xung quanh mình và 
phát huy tác dụng của những người vôn phục Vụ trong 
bộ máy triều  đình cũ như cụ Bùi Bằng Đoàn, Phan Kế 
Toại... ngay cả Vua Bảo Đại, Người cũng dành cho ông 
ta  một sự rộng lượng khoan thứ.

Vói bất cứ ai, dù ở hoàn cảnh nào, Hồ Chí Minh 
cũng quan niệm rằng "mỗi người đều có cái thiện và cái 
ác ỏ trong lòng, ta phải biết làm cho phần tốt ở trong



mỗi người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị 
m ất dần đi, đó là thái độ của ngưòi cách mạng". Ngưòi 
luôn cố gắng tối mức cao nhất giữ cái "thiện" trong con 
người'đổì phương vói phương châm "còn nước còn tát".

Trong sách Cách huấn luyện quân sự của Khổng 
Minh, Ngưòi viết: "Cương nhưng không thể bị gãy, nhu 
nhưng không thể uốn cong, hoàn toàn nhu nhược, hoàn 
toàn cương đều bị th ấ t bại". Đó là "khoan mà không nhu 
nhược", "nhẫn nhục nhưng không khuất phục". Đó còn 
là "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong điều kiện cụ thể của 
một tình hình cụ thể.

Đó phải chăng "lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy 
chí nhân để thay cường bạo"... truyền thống của dân tộc 
ta  đã đúc kết từ  nhiều th ế  kỷ. Có phải đó là cách nhìn 
nhận, mong muốn đòi hỏi "khách không mời mà mang 
vũ khí đến" chỉ phải cút đi (Mỹ cút) và tay sai chỉ phải 
ròi bỏ quyền lực (ngụy nhào) chứ không buộc bị tiêu diệt 
và sẵn sàng "rải thảm đỏ" để các quân nhân Mỹ trở về 
đoàn tụ  vối gia đình họ, mà có thể chỉ mới vài phút trưốc 
đó họ rải bom xóa sạch cả một bản, một làng,'một thành 
phô... "Như xưa kia Lê Lợi đã cho sửa đưòng, cấp gạo, 
ngựa cho quân Minh xâm lược kéo nhau về phương Bắc; 
Trần Hưng Đạo cấp thuyền cho quân Nguyên ra biển 
Đông; Quang Trung đã lập đàn, đọc văn tế  chiêu hồn 
cho những người lính dại dột nghe theo Tôn Sĩ Nghị bị 
chết oan trong trận  Đống Đa"2. Chúng ta xóa bỏ, ngản



chặn sự hận thù, không tạo cho điều ác ỏ đối phương 
trỗi dậy trong thời điểm ấy và cà lâu dài.

Muốh làm được theo cách đó, con người phải "mở 
cửa" cả tâm hồn và trí tuệ, nhưng cái đòi hỏi trưốc hết 
là cái "tâm", cái "nhân". Đổ”i thoại vối nhau, tìm cái tốt, 
cái thiện của nhau và tác động theo chiều hướng tích 
cực để chúng "nảy nở như hoa mùa xuân", hạn chế tới 
mức cao nhất "điều ác của mỗi con người". Đây là điều 
Người không chỉ yêu cầu riêng đối với người cộng sản 
mà có ý đòi hỏi người cách mạng Việt Nam làm gương 
trưóc, đi trước đối vói đối tượng. Đôi với cán bộ, đảng 
viên có khuyết điểm, Người bao giò cũng mong muôn và 
tạo điều kiện cho họ sửa chữa lỗi lầm "phải có tình đồng 
chí thương yêu lẫn nhau".

Lòng nhân ái bao la và lòng khoan dung, độ lượng 
của Hồ Chí Minh có chỗ cho tấ t cả mọi ngưòi. Vói tấm 
lòng yêu thương rộng mỏ đó, Người đã cổ vũ, nâng đỡ 
con người bỏ thói hư, tậ t xấu, sửa chữa lỗi lầm, hưống 
thiện, phục thiện. Tất cả đều nhằm mục đích đoàn kết 
toàn dân, hòa hợp dân tộc, quy tụ  bạn bè trong một thê 
giói hòa bình, nhân ái.

Toàn bộ những tác phẩm, lời nói, bài viết cũng như 
những hoạt động vô cùng phong phú của Hồ Chí Minh 
đã toát lên một tình yêu nưốc, thương dân sâu sắc. Đó là 
điểm xuất phát trên con đường vạn dặm đầy gian khổ, 
hy sinh nhưng trong sáng và cao đẹp của Người. Đó 
cũng là chất keo kết dính làm nên tính hấp dẫn, trường 
tồn và sức sông bất diệt của tư tưởng Hồ Chí Minh trong



lịch sử phát triển của dân tộc và nhân loại. Chỉ riêng 
trên lĩnh vực này, Hồ Chí Minh đã thật sự xứng đáng 
vỏi danh hiệu cao quý mà loài người đã tôn vinh: Nhà 
Văn hóa kiệt xuất.

II- QUAN NIỆM VỂ VAI TRÒ CON NGƯỜI VÀ sức 
MẠNH VĨ ĐẠI CỦA NHÂN DÂN TRONG QUÁ TRÌNH 

PHÁT TRIỂN LỊCH sử TRONG TƯ TƯỞNG NHÂN VẢN
HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh là một lãnh tụ chính trị, người hoạch 
định đường lốì chiến lược cách mạng, đồng thời là người 
chỉ đạo thực tiễn tà i ba. Trong hệ thống tư tưởng của 
Người, tư tưởng nhân văn là một bộ phận rấ t quan 
trọng. Nội dung, quan điểm của tư tưởng ấy vừa thể 
hiện tính khoa học mácxít - lêninnít, vừa thể hiện sự kế 
thừa và phát triển những nét đặc sắc trong quan niệm 
nhân văn phương Đông và truyền thống nhân văn, nhân 
ái của dân tộc Việt Nam.

Nghiên cứu tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, đặc 
biệt là việc nghiên cứu những quan niệm của Người về 
vai trò của con người và sức mạnh vĩ đại của nhân dân 
trong quá trình phát triển của lịch sử là việc làm có ý 
nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức to lốn. Đó cũng là một 
công việc nhằm tuyên truyền giáo dục đường lối, quan 
điểm của Đảng ta  về vấn đề phát huy nội lực, huy động 
cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.



1. Con người vừa là mục tiêu giải phóng, vừa là 
dộng lực của cách mạng

Con người vừa là mục tiêu giải phóng, vừa là động lực 
của cách mạng là một nội dung cực kỳ quan trọng trong tư 
tường nhân văn Hồ Chí Minh. Đây chính là nội dung 
quan điểm cùa Người về vị trí, vai trò của con người đối 
vỏi sự phát triển của lịch sử.

Đứng vững trên  quan điểm khoa học của chủ nghĩa 
Mác - Lênin, kế thừa một cách trung thành và phát 
triển một cách sáng tạo chủ nghĩa yêu nước dân tộc 
truyền thống, về vai trò cùa con người trong tiến trình 
lịch sử dựng nước và giữ nước, Hồ Chí Minh đã khẳng 
định rõ mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng con 
người, công cuộc phấn đấu cho tự do, hạnh phúc của con 
người phải do chính bàn thân con ngưòi thực hiện.

Ngay trong những năm tìm đường cứu nước và hoạt 
động cách mạng ỏ nước ngoài, Hồ Chí Minh đã nhận 
định, chính sự áp bức và thống trị tàn  bạo của chủ 
nghĩa thực dân sẽ thúc giục nhân dân Đông Dương và 
các dân tộc thuộc địa khác vùng dậy đấu tranh đòi 
quyền làm người. Với nhận định ấy, Người đã sớm ý 
thức được sức mạnh rời non lấp biển của những ngưòi bị 
áp bức, một khi họ được giác ngộ, được tổ chức, lãnh 
đạo. Từ giữa những năm 20 của thê kỷ trước cho đến lúc 
đi xa, Hồ Chí Minh đã tiến hành sự nghiệp tuyên 
truyền, giáo dục và đào tạo đội ngũ cán bộ cho cách 
mạng Việt Nam. Dưói sự lãnh đạo cùa Người và Đảng 
ta, đội ngũ ấy đã không ngừng tự rèn luyện, tự hoàn



thiện, và đã tỏ ra xứng đáng là "người đày tố th ậ t trung 
thành của nhân dân”, hoàn thành những nhiệm vụ mà 
cách mạng đòi hỏi. Họ là những ngưòi công nhân, nông 
dân, trí thức cách mạng được Đảng, nhân dân tin  cậy và 
yêu mến.

Khi nghiên cứu quan điểm con người vừa là mục tiêu giải 
phóng, đồng thòi là động lực của cách mạng, chúng ta thấy rõ, 
đây là những nội dung có quan hệ gắn bó khăng khít, mặt 
này tác động, thúc đẩy mặt kia. Mục tiêu giải phóng con 
người được Hồ Chí Minh nêu lên vừa thể hiện ỏ tầm chiến 
lược lâu dài, vừa cụ thể, phù hợp vối từng thòi kỳ cách mạng. 
Mục tiêu ấy vừa phản ánh việc phải đáp ứng những nhu cầu 
cuộc sông thường nhật • những nhu cầu về ăn, mặc, ỏ, học 
hành, đồng thời vẫn hướng con người phấn đấu cho mục tiêu 
Ịý tưỏng, chiến lược, đó là việc giải phóng con người vối những 
ý nghĩa đầy đủ nhất.

Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu giải phóng con ngưồi 
phải nằm trong và phụ thuộc vào mục tiêu giải phóng 
dân tộc. Người khẳng định: Chỉ có độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội mối giải phóng thực sự con'người; chỉ 
có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản con ngưòi mối 
thực sự được tự do, hạnh phúc, mối hoàn toàn được giải 
phóng. "Ham muốn tột bậc” của Hồ Chí Minh là đất 
nưốc hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, 
đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học 
hành, chính là mục tiêu giải phóng con người mà Người 
và Đảng ta ra sức phấn đấu. Người thưòng nói: Nếu 
nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc,



tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì, "dân chỉ 
thấy hết ý nghĩa của độc lập khi được ăn no, mặc đủ”. 
Và rằng: "Mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì? Nói một 
cách giản đơn và dễ hiểu là: Không ngừng nâng cao đòi 
sông vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là 
nhân dân lao động”, V . V . .

Ca ngọi tấm gương chiến đấu vì sự nghiệp giải 
phóng con người của Hồ Chí Minh, nhiều bạn bè quốíc tê 
đã khẳng định: "Hồ Chí Minh là người đứng hàng đầu 
trong cuộc đấu tranh  chống chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới và chủ nghĩa đế quốc đê tạo khả năng giải phóng 
hoàn toàn Tổ quốc của Người và xây dựng một xã hội 
phục vụ con người, giải phóng các dân tộc khác và xây 
dựng một nền hoà bình thực sự cho th ế  giói”1.

Cả cuộc đời phấn đấu vì mục tiêu giải phóng con 
người và loài người, Hồ Chí Minh đã trỏ thành biểu 
tượng của cuộc đấu tranh vĩ đại ấy, không chỉ đối vói 
dân tộc ta mà còn đối với cả lương tri loài người tiến bộ.

2. Quan niệm về sức mạnh vĩ đại của nhân dân 
đối với tiến trình phát triển của lịch sử trong tư 
tưởng nhân văn Hồ Chí Minh

a) Một sô nội dung chủ yếu trong quan niệm về sức mạnh 
vĩ đại của nhân dân trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh

Điều đã được khẳng định là quan niệm của Hồ Chí

1. Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 
1985, tr. 10G.



Minh về nhân dân và sức mạnh của nhân dân thể hiện 
rõ Ngưòi đã kế thừa một cách chọn lọc, phát triển một 
cách rất sáng tạo những quan niệm truyền thông, tinh 
hoa của dân tộc và nhân loại.

Dân gian ta có câu: "Quan nhất thời, dân vạn đại”. Câu 
nói ấy còn hàm chứa một điều là lực lượng nơi dân, sức 
mạnh của dân tiềm ẩn rất lổm Trong lịch sử giữ nưốc, 
nhiều vị tiền bốì cũng nói rõ điều này. Hưng Đạo Vương 
Trần Quốc Tuấn khẳng định "Khoan thư sức dân để làm kế 
bền gốc, sâu rễ, đó là thượng sách giữ nưốc”. Nguyễn Trãi 
thì cho rằng: "chỏ thuyền là dân mà lật thuyền cũng là 
dân”, và ông chỉ rõ "việc nhân nghĩa cốt ỏ yên dân”.

Đánh giá đúng vai trò quần chúng nhân dân là một 
trong những vấn đề đầu tiên được các nhà kinh điển 
Mác -  Lênin đặc biệt quan tâm. Các ông cho rằng: Quần 
chúng là những ngưòi ít thông hiểu lịch sử các cuộc cách 
mạng nhưng lại có sứ mệnh phá cái cũ, dựng nên cái 
mới. Xã hội nhiều thời điểm diễn biến phức tạp, hỗn 
loạn, nhưng rồi trở lại ổn định nhờ bàn tay khôl óc của 
nhân dân. Đúng như Ph.Ăngghen từng nói: Quần chúng 
là những ngưòi sẽ đưa được mọi việc trỏ lại nề nếp1.

Lênin là người luôn luôn coi sự ủng hộ, đồng tình 
của các tầng lớp dân chúng lao động là lực lượng và mục 
tiêu hoạt động của chính đảng vô sản. Lênin nói: 
"Không có sự đồng tình và ủng hộ của đại đa số nhân

1. Xem c . Mác - Ph. Ảngghen: Tuyển tập, Nxb. Sự thật, Hặ Nội, 
1980, t.l.



dân lao động đối vói đội tiên phong của mình, tức là đôi 
vối giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không thể thực 
hiện được”1.

Rõ ràng là vai trò quyết định sự thành bại của cách 
mạng là quần chúng nhân dân. Dân là gốc của nưóc, gôc 
có vững cây mới bền là điều đã được cha ông ta  nhiều 
dời khẳng định, đã được lịch sử chứng thực và các nhà 
kinh điển Mác - Lênin cũng khẳng định rõ điều này.

Vĩ nhân là những người có vai trò to lốn đối vối sự 
phát triển  của lịch sử nhân loại. Họ là những người có 
trình độ tổ chức, tập hợp và động viên được lực lượng 
của quần chúng, tiên lượng được xu hưống phát triển 
của tương lai. Song, cho dù họ có tài ba lỗi lạc đến mấy 
cũng không thể tự mình làm ra lịch sử nếu không có sự 
tham gia của đông đảo quần chúng. Cách mạng là sự 
nghiệp của quần chúng nhân dân. Đó là điều có tính quy 
luật.

Hồ Chí Minh là người thấy rấ t rõ quy luật ấy khi 
Người khẳng định: "Lịch sử nước ta  đã có nhiều cuộc 
kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của 
nhân dân ta”. Người cũng rấ t tự hào, ca ngợi những anh 
hùng đã làm vẻ vang lịch sử dân tộc như Bà Trưng, Bà 
Triệu, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Quang Trung. Người rất đê' 
cao và tôn vinh những liệt sĩ đã hy sinh quên mình vì Đảng, 
vì dân như Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn 
Văn Cừ... và khẳng định, Đảng ta, dân tộc ta  "rất tự hào

1. V. I. Lô ni ru Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, t.39, tr. 251.



có những người con xứng đáng ấy”. Trong tư tưỏng Hổ 
Chí Minh mối quan hệ giữa tập thể, nhân dân với vai
trò của các vĩ nhân là logic và khoa học.

Theo Hồ Chí Minh, nhân dân là người quyết định sự 
thành bại của cách mạng bởi cội nguồn sức mạnh và lực 
lượng cách mạng là ở quần chúng nhăn dân, dân là gốc 
của nước, của cách mạng.

Sinh thòi, Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: "Một pho 
tượng hay một lâu đài cũng phải có cái nển rấ t vững 
chắc mới đứng vững được. Nhưng người ta dễ nhìn thấy 
pho tượng và lâu đài mà không chú ý đến cái nền. Như 
th ế  là chỉ thấy cái ngọn mà quên mất cái gốíc!”1.

Nghiên cứu tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh, chúng 
ta thấy rõ Người không những đã nhận thức một cách 
rấ t sâu sắc mà còn phát triển những nội dung mói một 
cách rấ t sáng tạo, làm phong phú thêm quan điểm về 
sức mạnh của quần chúng nhân dân — dân là gốc của 
nước, của cách mạng.

“Uống nước nhố nguồn” là truyền thống đạo lý rất 
cao đẹp của người Việt Nam ta. Hồ Chí Minh đã nhận 
thức rõ, khai thác tốt truyền thông ấy khi Người khẳng 
định, nhân dân lao động là người làm ra của cải vật 
chất, là người nuôi sông mọi lĩnh vực hoạt động xã hội. 
Người viết: "Xã hội có cơm ản, áo mặc, nhà ỏ, là nhờ 
người lao động. Xây nên giàu có, tự do, dân chủ cũng là



nhò lao động (lao động trí thức). Vì vậy, lao động là sức 
chính của sự tiến bộ loài người”1. Và Người yêu cầu 
chúng ta  phải biết đn dân "phải đền bù xứng đáng cho 
nhân dân”* 2.

Vượt qua chủ nghĩa yêu nước truyền thống, đến vói 
chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga, 
từ  rấ t sớm, Hồ Chí Minh đã khẳng định nhân dán lao 
động là lực lượng chủ yếu, là gốc rễ thắng lợi của sự 
nghiệp cách mạng.

Từ sự phản tích tính chất của các cuộc cách mạng tư 
sàn Pháp, Anh, Mỹ và Cách mạng Tháng Mười Nga, 
Người sớm xác định cách mạng Việt Nam là dân tộc 
cách mạng (tức cách mạng giải phóng dân tộc) và giai 
cấp cách mạng (cách mạng vô sản) để "đi tói xã hội cộng 
sản”. Tính chất, nội dung, mục tiêu của cuộc cách mạng 
này là "dân chúng cách mệnh”, một cuộc cách mạng của 
dán, có tính chất nhân dán. Hồ Chí Minh đã xác định: 
"Cách mạng là do nhân dân tự làm lấy”; "sự nghiệp cách 
mạng rộng lớn và khó thực hiện; nó không thể do một 
người hay một nhà làm mà tốt được”3. Sau này, Người 
lại nói: "Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng chứ 
không phải là sự nghiệp của cá nhản anh hùng nào”4. 
Ngay từ giữa những năm 20 của thế kỷ trước, Hồ Chí

1. Hồ Chí Minh: Toán tập, Sđd, t.5, tr. 420.
2 Hồ Chi Minh: Toàn tập. Sđd, t.7, 392.
3 - Hồ Chi Minh: Toàn tập, Sđd, t. 2. tr.449.
í Hồ Chí Minh: Toan tập. Sđd, t.10. í.r. 197



Minh đã cho rằng: "Dân khí mạnh thì quân lính nào, 
súng ống nào cũng không chông lại”1.

“Có áp bức thì có đấu tranh” vì bị áp bức nặng nề mà 
sinh ra cách mạng. Nhưng "cách mạng muôn thành 
công” phải dựa vào quần chúng, nhất là quần chúng 
công nông. Hồ Chí Minh giải thích nguyên nhân ấy như 
sau:

“1 - Là vì công nông bị áp bức nặng hơn,

“2 - Là vì công nông là đông nhất cho nên sức mạnh 
hơn hết,

“3 - Là vì công nông là tay không chân rồi, nếu thua 
thì chỉ mất một cái kiếp khổ, nếu được thì được cả thế  
giới, cho nên họ gan góc. Vì những cố ấy, nên công nông 
là gốc cách mệnh”2.

Nhân dân là gốc rễ của thắng lợi, vì nhân dân là đối 
tượng chiếm sô" lượng đông đảo; vì "lực lượng của dân 
chúng nhiều vô cùng”; vì "mọi lực lượng đều ở nơi dân”. 
Nhân dân là lực lượng hùng hậu còn bởi nhân dân là 
những ngưòi cần cù, thông minh, khéo léo, nhiều kinh 
nghiệm quý báu. Hồ Chí Minh nói rõ: "Dân chúng biết 
giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, 
đầy đủ, mà những người tà i giỏi, những đoàn thể to lón, 
nghĩ mãi không ra”3. Người thường xuyên nhắc nhỏ: 
"Nêu biết dựa vào dân thì việc gì cũng xong”, "Dân



chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được.
Dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không 

nên”1.
Cũng chính từ sự khẳng định: nhân dân là gốic của 

thành công, dân là gốíc của nưốc nên Hồ Chí Minh cho 
rằng, dân là quý nhất, được phục vụ nhân dân là điều 
vinh hạnh nhất. Người viết: "Trong bầu trời không có gì 
quý bằng nhân dân. Trong th ế  giối không có gì mạnh 
bằng lực lượng đoàn kết của toàn dân... Trong xã hội 
không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích 
của nhân dân”2. Đây là quan điểm mang tính triế t lý 
sâu sắc, một sự tổng quát khoa học, một quan điểm 
nhân văn cao cả, đúng đắn. Dân là gốc của nước, gốc có 
vừng cây mới bền; dân có giàu nước mới mạnh.

b) Phát huy quyền làm chủ và tính sáng tạo của dân - 
biện pháp có hiệu quả để  khơi dậy tiềm năng sức mạnh 
vĩ đại của nhân dân

Trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, quan điểm 
thực hiện dân chủ vói nhân dân và phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân nhằm khơi dậy tiềm năng sức mạnh 
trong dân là nội dung cốt lõi nhất. Trong các trước tác 
Hồ Chí Minh để lại, chúng ta bắt gặp nhiều lần câu nói 
của Người: "Nưốc ta  là nưóc dân chủ, địa vị cao nhất là

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.293.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.276.



dân, vì dân là chủ”1; "chê độ ta là chê độ dân chủ, tức là 
nhân dân là người chủ”2.

Nói về mục đích của cách mạng, của kháng chiến, về 
vai trò, vị trí, tiềm năng sức mạnh của nhân dân, dưối 
đầu đề Dân vận trong bài báo năm 1949, Hồ Chí Minh 
lại viết:

"NƯÓC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ
Bao nhiêu lợi ích đều vì dân.
Bao nhiêu quyền hạn đều của dân.
Công việc đổi mối, xây dựng là trách nhiệm của

dân.
Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của 

dân.
Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do

dân cử ra.
Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên.
Nói tóm lại: quyền hành và lực lượng đều ở nơi 

dân”3.
Bấy nhiêu ý, bấy nhiêu công việc, nội dung, việc nào 

cũng là do dân và của dân. Điều đó khẳng định dân là 
người có quyền hành, có lực lượng.

Dân làm chủ, dân có lợi ích, dân có quyền hành thì 
đương nhiên dân phải có nghĩa vụ, có trách nhiệm đối với 
chế độ, với Nhà nưóc do mình làm chủ. Hồ Chí Minh đã nói

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 515.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 1.7, tr. 499.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 698.



rồ điểu này. Người viết: "Dân là chủ thì Chính phủ phải là 
đày tố... Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi 
Chính phủ. Nhưng khi dân dùng đày tố làm việc cho mình, 
thì phải giúp đõ Chính phủ. Nếu Chính phủ sai thì phải 
phê bình, phê bình nhưng không phải là chửi”1.

Theo Hồ Chí Minh, làm tròn nghĩa vụ của người làm 
chủ nghĩa là "phải chăm lo việc nưốc như việc nhà”, 
"phải biết tự mình lo toan gánh vác, không ỷ lại, không 
ngồi chờ”; "phải ra sức góp công, góp của để xây dựng 
nưốc nhà”2. Người còn nói: "Làm chủ sao cho ra làm chủ, 
không phải làm chủ là muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muôn 
làm bao nhiêu th ì làm”3.

Những lời chỉ dẫn trên  đây của Hồ Chí Minh cho 
chúng ta  thấy rõ, việc thực hiện và phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân chính là những việc làm nhằm tạo 
động lực, thúc đẩy sự sáng tạo của nhân dân, là nền 
tảng tạo niềm tin  và củng cô' mối quan hệ gắn bó máu 
th ịt giữa Đảng, Nhà nước vói nhân dân. Đây cũng là 
biện pháp hữu hiệu nhằm khơi dậy và phát huy sức 
mạnh vĩ đại đang tiềm ẩn trong nhân dân vào công cuộc 
cách mạng.

Là nhà hoạt động chính trị từng trải, Hồ Chí Minh 
đặc biệt quan tâm  đến thái độ chính trị của từng đốì 
tượng cụ thể trong các giai câ'p, tầng lốp xã hội. Những 
quan niệm của Ngưòi về nhân dân vừa thể hiện sự kế

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. co.
2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 310, 479.



thừa tinh hoa truyền thông dân tộc, sự vận dụng và 
phát triển sáng tạo những quan điểm lý luận Mác - 
Lênin. Có thể nói, những quan niệm của Người về nhân 
dân là một hệ thông toàn diện, mang tính khoa học, 
cách mạng. Hồ Chí Minh đã nhiều lần căn dặn: "Chúng 
ta  phải ghi tạc vào đầu cái chân lý này: dân rấ t tôt”1. 
Người cũng nhiều lần khẳng định: "Dân ta có một lòng 
nồng nàn yêu nưốc”; dân ta "rất cần cù, thông minh và 
khéo léo, có nhiều kinh nghiệm quý báu”. Nhưng, như 
Hồ Chí Minh đã phân tích: nhân dân gồm nhiều bộ 
phận không thuần nhất, có nhiều ý kiến, nhiều trình độ 
khác nhau; có những nhu cầu, lợi ích khác nhau; có tâm 
lý phong tục khác nhau. Đây là những điểm phức tạp 
mà các thê lực đê quốc, phản động thường lợi dụng để 
lừa phỉnh, cưỡng ép, gây chia rẽ "phái này, bọn kia”. 
Tuy vậy nhân dân lại có điểm chung nhất là đại đa số' bị 
áp bức, bóc lột; đều oán ghét các giai cấp thống trị; đều 
có chung nguyện vọng muôn độc lập, tự do, ấm no, hạnh 
phúc. Đây là những mặt thuận lợi để Đảng ta thực hiện 
các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và tập hộp các giai 
cấp, các tầng lớp vào Mặt trận  dân tộc thống nhất, thực 
hiện đại đoàn kết dân tộc vì lợi ích chung của đất nước. 
Hồ Chí Minh đã phân tích một cách rấ t tổng quát về 
vấn đề này. Người viết: "Bất kỳ nơi nào có quần chúng, 
thì nhất định có ba hạng người: hạng hăng hái, hạng 
vừa vừa và hạng kém. Mà trong ba hạng đó, hạng vừa



vừa, hạng ở giữa, nhiều hơn hết, hạng hăng hái và hạng 
kém đều ít hơn..., ngưòi lãnh đạo phải dùng hạng hăng 
hái làm trung kiên cho sự lãnh đạo, do trung kiên đó mà 
nâng cao hạng vừa vừa và kéo hạng kém tiến lên”1. 
Quan niệm này của Hồ Chí Minh là một bộ phận quan 
trọng trong việc chỉ đạo công tác dân vận và cũng là cơ 
sở lý luận để vận dụng trong việc hoạch định chủ trương 
thực hiện chiến lược đại đoàn kết theo khẩu hiệu nổi 
tiếng của Người:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 
Thành công, thành công, đại thành công”.

III- TIN TƯỞNG ở CON NGƯỜI, TIN ở NHÂN DÂN, 
ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI VÀ v ì  

HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DẦN

1. Hồ Chí Minh đánh giá vai trò của con người 
với tính tất yếu lịch sử

Khi được soi sáng bằng lý luận cùa chủ nghĩa Mác - 
Lênin về mối quan hệ giữa hoạt động của con người vối 
tính tấ t yếu lịch sử, ý thức được phải bằng hoạt động 
thực tiễn cách mạng, con người mối cải biến được xã hội 
vối điều kiện nhận thức và hành động của con người 
phù hợp vói quy luật khách quan, quan niệm về con 
người của Hồ Chí Minh đã vượt lên tư duy của các bậc



Nho sĩ xưa. Đó là con người được quy định bởi hoàn 
cảnh sống của họ, do họ tạo ra trong thực tiễn; cho nên 
giải quyết mọi việc xã hội của con người phải đặt trong 
môi quan hệ con người với hoàn cảnh đó mà phát huy 
tính tự giác, năng động của con người. Mọi việc tu  
dưỡng đạo đức cá nhân cũng như đấu tranh giành lại 
chủ quyền và quản lý đất nưốc đều được đặt trong quan 
hệ vối lực lượng thiên nhiên nhưng không phụ thuộc 
tuyệt đôi vào tự nhiên. Theo Hồ Chí Minh "ở trong xã 
hội, muôn thành công phải có ba điều kiện: thiên thời, 
địa lợi và nhân hòa. Ba điều kiện ấy đều quan trọng cả. 
Nhưng thiên thời không quan trọng bằng địa lợi, mà địa 
lợi không quan trọng bằng nhân hòa.

Nhân hòa là thế  nào ? Nhân hòa là tấ t cả mọi người 
đều nhất trí. Nhân hòa là quan trọng hơn hết"1.

Chủ nghĩa nhân đạo ở Người là chủ nghĩa nhân đạo 
mối, không dừng lại ở lòng thương người trên bình diện 
cảm xúc đôi với những cảnh ngộ thương tâm như đói rét, 
bệnh tật, tai nạn, cô đơn... mà tầm cao giá trị tư tưởng 
là sự giải phóng con người.

Cái cao cả trong tư tưởng nhân đạo đó là vì con 
người, nhưng không phải là sự ban ơn của kẻ bề trên 
"thay trời hành đạo" hoặc những vĩ nhân xuất chúng ra 
tay cứu độ, mà là lòng tin vào con người, phát huy mọi 
tiềm năng của con người tự giải phóng cho mình, xuất 
phát từ "một lẽ rấ t giản đơn dễ hiểu; tức là vô luận việc



gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa 
đều th ế  cả"1.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ý thức sâu sắc về sự tương 
tác biện chứng giữa con người và hoàn cảnh sông của 
chính bản thân  con người tạo ra trong quá trình phát 
triển lịch sử, sự tự giải phóng này không phải là một 
hành vi duy ý chí, hành động bất chấp quy luật khách 
quan mà là sức mạnh cải tạo th ế  giới của con người cụ 
thể, cải tạo hoàn cảnh sống của bản thân mình ở mỗi 
không gian và thời gian nhất định, nhằm nâng cao 
không ngừng chất lượng sống, trên  cơ sở nhận thức và 
hành động phù hợp vối quy luật khách quan, tính tấ t 
yếu lịch sử.

Như vậy, trong tư tưỏng Hồ Chí Minh, nhân tô" con 
người trong đặc thù triế t lý truyền thống dân tộc Việt 
Nam trở thành chủ thể của lịch sử, có nội lực và tiềm 
năng to lốn làm chủ cuộc sốhg của mình. Sức mạnh của 
con người có được là nhờ nhận thức được tính tấ t yếu 
lịch sử và hành động phù hợp với tính tấ t yếu đó.

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm "lấy dân làm gốc", 
nhân dân không phải đối tượng của sự ban phát, là công 
cụ, phương tiện để thực hiện một lý tưởng; nhân dân từ 
lợi ích của mình, vì sự tồn tại và phát triển của Tổ quốc 
mình, phát huy tinh thần và lực lượng đã đứng lên tự 
giải phóng và xây dựng cuộc sông ấm no, tự do, hạnh 
phúc, phù hợp vói sự tiến bộ lịch sử.



Trong thời đại Hồ Chí Minh đang sông, hoàn cảnh 
lịch sử của phương Đông, nhất là hoàn cảnh và điều 
kiện kinh tế  - xã hội Việt Nam quyết định tính đặc thù 
về đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc khác vối 
châu Âu; nhưng Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác, đó là phát huy nhân tô" con người để có thể 
rút ngắn hoặc bỏ qua giai đoạn phát triển tấ t yếu của 
lịch sử.

Ra đi tìm đường cứu nước, hiểu rõ khát vọng nóng 
bỏng độc lập, tự do của nhân dân, Nguyễn Ái Quốic đã có 
niềm tin ỏ sự quật khởi của nhân dân khi được phát 
động. Điều này được thể hiện qua nhận xét của Người 
về tình hình Đông Dương những năm 20 của th ế  kỷ XX: 
"Nói rằng Đông Dương gồm hai mươi triệu người bị bóc 
lột, hiện nay đã chín muồi cho một cuộc cách mạng là 
sai, nhưng nói rằng Đông Dương không muốn làm cách 
mạng và bằng lòng vối chế độ bây giờ như các ông chủ 
của chúng ta vẫn nghĩ như thế, thì lại càng sai hơn 
nữa... Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông 
Dương giấu một cái gì đó đang sôi sục, đang gào thét và 
sẽ nô bùng một cách ghê góm, khi thời cơ đến. Bộ phận 
ưu tú có nhiệm vụ phải thúc đẩy thời cơ đó mau đến"1.

Vôn có niềm tin mãnh liệt ở lòng yêu nước, lòng tự 
hào dân tộc của nhân dân ta và thấm sâu tư tưỏng "lấy 
dân làm gốc" và từ nỗi đau mất nưóc, Người thấu hiểu 
tinh thần quật cường của nhân dân ta, khi được Đảng



đưa ra  một đưòng lối cách mạng đáp ứng nhiệm vụ lịch 
sử và phù hợp với nguyện vọng ngàn đòi của nhân dân 
được sông độc lập, tự do thì sẽ trở thành lực lượng và 
sức mạnh to lón. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Sự áp bức và 
bóc lột vô nhân đạo của đế quốc Pháp đã làm cho đồng 
bào ta  hiểu rằng có cách mạng thì sống, không có cách 
mạng thì chết - chính vì vậy mà phong trào cách mạng 
ngày càng lón mạnh"1. "Ngưòi Đông Dương không chết, 
ngưòi Đông Dương vẫn sống, sống mãi mãi. Sự đầu độc 
có hệ thông của bọn tư bản thực dân không thể làm tê 
liệt sức sông, càng không thể làm tê liệt tư tưởng cách 
mạng của người Đông Dương... Sự tàn  bạo của chủ 
nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi, chủ nghĩa xã hội chỉ 
còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc 
giải phóng nữa thôi"2.

Quan tâm hàng đầu trong triển khai đường lối cách 
mạng là phải tổ chức lực lượng cách mạng, Hồ Chí Minh 
chẳng những đặt nhân tô" con người trong các điều kiện 
cần và đủ có tính tấ t yếu để biến đổi cách mạng xã hội, 
mà còn với tư cách là chủ thể lịch sử tạo ra, phát triển, 
hoàn thiện và quy tụ các điều kiện đó lại nhằm thực 
hiện mục tiêu đề ra của cách mạng.

Trong lãnh đạo cách mạng, Người vì con người và 
phát huy con người, coi mọi việc đều phải lấy dân làm 
gôc, chăm lo bồi dưỡng sức dân cả về đời sống vật chất

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 3, tr.9.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.105.



và đời sông tinh thần, đồng thời phải quan tâm đến việc 
quán triệt cho mọi tầng lớp nhân dân đuờng lối, chủ 
trương của Đảng, qua đó vừa động viên nhân dân thực 
hiện, vừa giáo dục, bồi dưỡng con người trong thực tiễn 
cách mạng.

Việc phát huy con ngưòi ỏ Hồ Chí Minh không phải 
duy ý chí. Người rấ t quan tâm động viên nhân dân, cán 
bộ, đem hết nhiệt tình cách mạng ra làm việc, kêu gọi 
mọi người dám nghĩ, dám làm, vươn lên hàng đầu trong 
lãnh đạo sản xuất, công tác cũng như chiến đấu, nhưng 
không được phiêu lưu làm ẩu. Khi nêu khẩu hiệu "tiến 
nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội", Người quan 
niệm đấy là quy luật của chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
cũng thể hiện lòng tin  của Người vào nhân dân mang 
truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất của dân 
tộc. Người nhắc nhở "Để giành thắng lợi trong cuộc 
chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ 
chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của 
nhân dân"1. Người còn căn dặn: "Tiến nhanh, tiến mạnh 
không phải là phiêu lưu, làm ẩu. Phải thiết thực đi từng 
bưổc, phải tiến vững chắc. Phải nắm vững quy luật phát 
triển của cách mạng, phải tính toán cẩn thận những 
điều kiện cụ thề, những biện pháp cụ thể. Kế hoạch phải 
chắc chắn, cân đốì. Chớ đem chủ quan của mình thay 
cho điều kiện thực tế. Phải chống bệnh chủ quan, tác



phong quan liêu đại khái"\
Phát huy nhân tô' con người, nhưng Hồ Chí Minh 

không coi nhẹ yếu tô" kinh tế  trong các yếu tô" tác động 
nên tính tấ t yếu lịch sử. Người phổ thông hoá quan 
điểm mácxít: phương thức sản xuất là nên tảng của đời 
sống xã hội, thường nói "có thực mối vực được đạo" để 
giáo dục nhân dân và cán bộ coi trọng sản xuâ't vật chất, 
coi trọng lao động chân tay, cũng giông như câu nói của 
Mác: người ta phải ăn uống, ở, mặc, rồi mói nói đến 
chính trị.

Sinh thời, Hồ Chí Minh có niềm tin mãnh liệt vào 
nhân dân, vào con người Việt Nam về tinh thần yêu 
nước truyền thông. Theo Người, sự giác ngộ cách mạng 
của mỗi người dân không phải đồng đều, nhưng tinh 
thần  yêu nưốc thì ai ai cũng có, chỉ cần được khơi dậy. 
Người nói: "Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của 
quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình 
pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín 
đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là 
làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra 
trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích tuyên truyền 
tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nưỏc của tấ t cả 
mọi người đều được thực hành vào cóng việc yêu nưốc"1 2.

Khi nhân dân đã đem trí tuệ, sức lực ra xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nưóc mạnh, xã hội

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr H5.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr.172.



công bằng, dân chủ, văn minh, thì chính là chủ nghĩa xã 
hội đang được thực thi. Như vậy, chủ nghĩa yêu nước 
Việt Nam đã mang chất lượng mới - yêu nước xã hội chủ 
nghĩa.

Con người ở Hồ Chí Minh không chủ quan, không cá 
nhân chủ nghĩa nên đạt đến chí công vô tư, hoạt động vì 
đại nghĩa của sự nghiệp cách mạng. Do đó mà quang 
minh chính đại. Người chỉ rõ: Những người không ham 
giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền, thì việc 
gì là việc phải, họ đều làm được. Việc phải là việc hợp 
vối tiến bộ xã hội, vói tiến trình khách quan của lịch sử.

Khẳng định nội lực to lớn của con người, nhưng với 
quan niệm con người là sản phẩm của lịch sử, Hồ Chí 
Minh cho rằng con người không phải là thần thánh, với 
bản chất tròi phú, thánh thiện, nhìn thấu suốt mọi sự 
việc trên đời. Họ có những thói hư tậ t xấu, nhưng có thể 
cảm hóa được. Điều này được thể hiện qua nhận xét của 
Người về Đảng ta: "Đảng ta không phải trên tròi sa 
xuống. Nó ỏ trong xã hội mà ra. Vì vậy, tuy nói chung, 
thì đảng viên phần nhiều là những phần tử tốt, nhưng 
vẫn có một sô" chưa bỏ hết thói xấu tự tư tự lợi, kiêu 
ngạo, xa hoa, V . V . .  Những thói xâ"u đó có đã lâu, nhâ"t là 
trong 80 năm nô lệ. Những thói xấu đó, họ mang từ xã 
hội vào Đảng... Đảng ta, một Đảng mới từ trong xã hội 
cũ bước ra, nếu nó hoàn toàn không có những người xấu, 
việc xấu như thế  mới là kỳ quái... Đảng một mặt phải 
làm công việc giải phóng dân tộc, một mặt phải giáo dục 
đảng viên và cán bộ, kiên quyết cảm hóa những phần tử



xấu, sửa chữa những thói xấu còn lại"1.
Như vậy, con người có bị hạn chế lịch sử, nhưng lịch 

sử không dừng lại một chỗ, do đó bản chất của con ngưòi 
không phải nhất thành bất biến. Hồ Chí Minh tin  tưởng 
mãnh liệt ỏ con người luôn hưóng thiện, tự cải biến 
mình để cải biến xã hội. Cho nên khi được giác ngộ mục 
tiêu và phưdng pháp cách mạng, th ì phát huy được tinh 
thần  tự lực tự cưòng và tinh thần  hợp quần của con 
ngưòi thực hiện mục tiêu và phương pháp cách mạng đó. 
Ý tưởng của Người "đưa chính trị vào giữa nhân dân" 
chính là như vậy, và khi đó nhân dân sẽ tự cứu mình, 
họ sẽ thực hiện khẩu hiệu "lấy sức ta  mà tự giải phóng 
cho ta".

Việc tin  tưởng con ngưòi, ỏ sức mạnh của con người ỏ 
Hồ Chí Minh không phải chỉ trong cách mạng giải phóng 
dân tộc, mà cả trong cách mạng xã hội chủ nghĩa - một sự 
nghiệp vô cùng vĩ đại và mối mẻ, Ngưòi cũng lấy nhân 
dân làm gốc, thể hiện trong tư tưỏng của Ngưòi: "Muốn 
có chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người xã hội 
chủ nghĩa". Như vậy, chủ nghĩa xã hội chỉ có thể ra đòi 
trên  cơ sồ tự giác của con ngưòi, từ  sự nhận thức được 
quy luật vận động của lịch sử. Chính ỏ đây càng thấy rõ 
không có lý luận tiên phong thì không có "cách mạng 
vận động". Chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội 
khoa học là lý luận tiên phong và là kim chỉ nam cho 
hành động củạ con người.



2. Hồ Chí Minh nhìn nhận đúng đắn bản chất 
con người với sự nhạy cảm sâu sắc vể chính trị gắn 
liền với sự hiểu biết tinh tế  tính nhân bản của nó

Triết lý Hồ Chí Minh về con người bắt nguồn từ hiện 
thực cuộc sống của những con người đang sông vối 
những nhu cầu, lợi ích thường nhật, đang khát khao tự 
do và hạnh phúc, đang được thức tỉnh để tự giải phóng, 
để tranh đấu giành lấy tự do và hạnh phúc của chính 
mình. Đó là một triết lý nhân sinh, hướng tới hành động 
cách mạng để giải phóng con người, để thực hành chủ 
nghĩa nhân đạo hiện thực cho con người, vì con người.

Chữ "người" trong tư tưởng, quan niệm của Hồ Chí 
Minh được biểu hiện như một phức hợp, vừa là một con 
người cá thể, vừa là một cộng đồng xã hội từ  gia đình, 
giai cấp, dân tộc đến nhân loại nói chung, ở  phưdng 
diện cá thể, con người có bẩn tính gắn liền vói hoạt động 
của nó, là hoạt động sống, hiện thực để tồn tại và phát 
triển. Cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở của nó bộc lộ ra, 
bởi nó sống như một bản thể, bởi nó hoạt động trong một 
môi trường xã hội, lịch sử mà nó không thể không chịu 
những ảnh hưởng, tác động hàng ngày, ở  phương diện 
cộng đồng xã hội, trong những xung đột và đối lập về lợi 
ích, con người phải liên kết lại trong cuộc đấu tranh để 
diệt trừ  mọi áp bức, bóc lột, sự dã man tàn  bạo, để giành 
lấy những lợi quyền chính đáng của mình. Chính giai 
cấp vô sản cách mạng đã đi tiên phong trong sứ mạng 
đó, nó làm nảy sinh một tình hữu ái thực sự. Nó giành 
lại nhân tính cho nó và cả cộng đồng nhân loại. »



Năm 1924, khi đã là một ngưòi cộng sàn, đã hoàn 
toàn đứng trên  lập trường cộng sản chủ nghĩa và giác 
ngộ chủ nghĩa quốc tế  của giai cấp công nhân, Nguyễn 
Ái Quốc đã viết: "Dù màu da có khác nhau, trên đời này 
chỉ có hai giống người: giông ngưòi bóc lột và giống 
người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là 
thật mà thôi: tình hữu ái vô sản'". Đây là một trong 
nhũng luận điểm tiêu biểu của Hồ Chí Minh bàn về con 
người trên lập trường và quan điểm chính trị của giai 
cấp công nhân.

Những kiến giải của Người về giải phóng giai cấp, 
dân tộc, xã hội và con ngưòi trong nhiều chục năm luôn 
xuất phát từ quan niệm và thái độ chính trị nhất quán 
đó.

Đến năm 1949, phát triển  luận điểm nêu trên, 
Ngưòi đã trình  bày rành mạch nghĩa hẹp và nghĩa rộng 
về con người, đã từ quan điểm giai cấp (chính trị) mà 
làm sáng tỏ tính chất xã hội, ý nghĩa nhân bản và đạo 
đức học trên  vấn đề con người. Người viết: "Trên quả đất 
có hàng muôn triệu người. Song sô" người ấy có thể chia 
làm hai hạng: người THIỆN và người Ác. Chữ người, 
nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa 
rộng là đồng bào cả nưóc. Rộng nữa là cả loài ngưòi.

Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ  bọn phát xít thực 
dân, là những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, 
đôi vói tấ t cả những người khác thì ta phải yêu quý,



kính trọng, giúp đỡ.
Chố nịnh hót người trên. Chó xem khinh người dưới.
... Phải học người và giúp người tiến tớ i!

Phải thực hành chữ Bác - Ái"1.
Đến đây, Hồ Chí Minh không chỉ bàn về nhận thức 

trên một hướng tiếp cận đạo đức học chính trị về con 
người mà Người còn lưu ý cách ứng xử, cư xử vối con 
người, trong những môi quan hệ con người vối sự thấu 
hiểu nhân tình thê thái ở đời nữa. Đây cũng là đạo đức 
trong lôi sống mà tính thời sự và hiện đại của nó còn 
mãi tới ngày nay. Chiều sâu nhân bản trong triết lý về 
con người của Hồ Chí Minh biểu hiện rõ nhất trong luận 
đề ngắn gọn sau đây: "Người đời không phải thánh thần, 
không ai tránh khỏi khuyết điểm"2. Và "Mỗi con người 
đều có thiện và ác ở trong lòng"3. Cũng như vậy, Người 
khẳng định rằng: "Con người dù là xấu, tốt, văn minh 
hay dã man đều có tình"4.

Người đặt vấn đề con người trên  quan điểm thực 
tiễn, quan điểm đời sống trong tính hiện thực phổ biến, 
hoàn toàn xa lạ với tính tư biện trừu tượng, cầng không 
lý tưởng hóa nó; nhưng mặt khác, Người cũng thấy rõ và 
khẳng định tính hiện thực của những khả năng làm cho 
con người trở nên tốt đẹp, để con người thực sự xứng

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.643 - 644.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr.166.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 1.12, tr.558.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.60.



đáng là con người. Cái thiện, cái tốt trong con người 
phải được nảy nỏ, và "có tình" tức là tính ngưòi, nhân 
tính của nó phải được phát triển. Từ những luận điểm 
thấm nhuần tính nhân bàn đó, Hồ Chí Minh chủ trưdng 
giáo dục con người phải nhằm phát triển cái tốt, cái 
thiện để khắc phục, đẩy lùi cái xấu, cái ác trong bản 
thân  mình. Người còn nhấn mạnh, phải thức tỉnh, cảm 
hóa con người, ngay cả với những người đã nhất thòi 
lầm lỗi hoặc mắc vào vòng tội lỗi, làm cho họ trỏ lại vối 
nhân tính, sông đúng đắn, lưdng thiện giữa cộng đồng.

Niềm tin vào một khả năng hướng thiện và hoàn 
lương đối vối con ngưòi chỉ có trên  cd sỏ thấu hiểu tính 
nhân bản của con ngưòi để tin cậy và ra sức giúp đô con 
người trở nên tốt đẹp vói tấ t cả tấm lòng nhân đạo, bao 
dung. Đây là điểm then chốt nhất trong phưdng pháp 
luận giáo dục con người của Hồ Chí Minh, của chủ nghĩa 
nhân văn Hồ Chí Minh. 3

3. Hồ Chí Minh nhìn nhận con người có vai trò 
quyết định dối với mọi hoạt động sáng tạo ra đời 
sống xã hội, dối với văn minh, tiến bộ và phát triển  
lịch sử

Lòng tin của Hồ Chí Minh đối vói con người, vối 
nhân dân dựa trên sự hiểu biết sâu sắc truyền thống 
lịch sử của dân tộc và con người Việt Nam. Bỏi "Dân ta 
có một lòng nồng nàn yêu nưóc. Đó là một truyền thông 
quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốic bị xâm 
lảng, thì tinh thần ây lại sôi nổi, nó kết thành một làn



sóng vô cùng mạnh mẽ, to lón, nó lưót qua mọi sự hiểm 
nguy, khó khăn, nó nhấn chìm tấ t cả lũ bán nước và lũ 
cướp nước"1. Đánh giá vai trò và sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân nước ta, ngay từ đầu những năm 20 
của thế kỷ XX, qua cuộc bãi công của công nhân thợ 
nhuộm Chợ Lón, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh coi đó 
là dấu hiệu chứng tỏ ở Việt Nam "giai cấp công nhân 
cũng bắt đầu giác ngộ về lực lượng và giá trị của mình"2. 
Người coi đó là "dấu hiệu của thời đại" và tin  tưởng rằng 
cùng với dân tộc, giai cấp công nhân sẽ đào huyệt chôn 
chủ nghĩa đế quốc tại Việt Nam.

Lòng tin của Hồ Chí Minh đối với nhân dân vừa bắt 
rễ sâu và vững chắc trong truyền thống yêu nưốc của 
dân tộc, lại vừa được đặt trên  tầm cao của sự phát hiện 
và khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân. 
Chính nhờ vậy mà Hồ Chí Minh tin tưởng một cách có 
cơ sở khoa học rằng, nhân dân ta  chẳng những có khả 
năng cứu nước mà còn có khả năng tiến lên con đường 
cách mạng xã hội chủ nghĩa sau khi đã hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Con người là mục tiêu và động lực trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội - một chế độ xã hội hoàn toàn 
mới mẻ, chưa hề có trong lịch sử nước ta. Vai trò ấy 
được thực hiện bởi những đóng góp của từng người và 
của tấ t cả cộng đồng, của những người lao động, do đó,

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr.171.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 1. 2, tr.l 14.



với Hồ Chí Minh, "dân”, "nhân dân", "đồng bào", "quần 
chúng" là lực lượng, là sức mạnh xã hội của con người và 
cách mạng là sự nghiệp của họ. Chủ nghĩa xã hội đem 
lại chân lý giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho họ, 
cũng do họ sáng tạo, xây dựng mà nên. Người nói: "Vô 
luận việc gì đểu do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ 
gần đến xa, đều thê cả”1.

Không có nhân dân thì cách mạng không có lực 
lượng, không có sức mạnh. Không có dân giúp đỡ thì dù 
có tài giỏi mấy chúng ta cũng không làm được gì. Mọi lợi 
ích, quyền hành và lực lượng đều thuộc về dân và ỏ 
trong dân. Muốn xây dựng, kiến thiết chế độ mối thành 
công th ì phải dựa vào dân, đem tà i dân, sức dân để làm 
lợi cho dân, để mưu cầu hạnh phúc cho dân. Đó là cách 
làm tốt nhất theo quan điểm nhân dân. Vĩ vậy, Ngưòi 
luôn luôn căn dặn: "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức 
làm.

Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.
Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mối yêu ta, 

kính ta"2.
Theo Hồ Chí Minh, con người là vốn quý nhất, chữ 

nhân là nhân dân lao động và trong bầu trời không có gì 
quý bằng nhân dân. Cán bộ là con em của quần chúng 
nhân dân, phải tận tuy phục vụ nhân dân, một lòng một 
dạ trung thành với Tô quốc và nhân dân. Đó là lẽ sống

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.2, tr. 241.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr.56 - 57.



cao quý nhất của người cách mạng. Đào tạo được những 
con người như thế thì sự nghiệp cách mạng nhất định 
thắng lợi: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi 
ích trảm  năm thì phải trồng người"1.

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trưốc hết cần có 
con người xã hội chủ nghĩa. Trong chiến lược "trồng 
ngưòi" tức là giáo dục đào tạo con người, Hồ Chí Minh 
chỉ rõ, con người xã hội chủ nghĩa trước hết phải là 
những con người có đạo đức cách mạng, giác ngộ lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa, suốt đời sống và chiến đấu vì 
độc lập, tự do của Tổ quổíc, của dân tộc, vì hạnh phúc 
của nhân dân. Đó là những con người cách mạng, phải 
ra sức trau  dồi đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, 
liêm, chưa đủ, mà còn phải chính nữa. Có cần, kiệm, 
liêm, chính mới có thể "chí công, vô tư" được, mới đủ sức 
đánh bại chủ nghĩa cá nhân, mối là con người hoàn 
toàn. Từ quan niệm chung về con người, Hồ Chí Minh 
nói tới người cách mạng và bồi dưỡng th ế  hệ cách mạng 
cho đời sau với đạo đức cách mạng là nền tảng, là gốc 
của nhân cách làm người. Đạo đức cách mạng quy tụ ỏ 
những chuẩn mực giá trị và nguyên tắc đạo đức, ấy là 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, là chiến thắng 
chủ nghĩa cá nhân, để xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội, để nhân dân và muôn đời con cháu mai sau sống 
ấm no hạnh phúc.

>



Bàn về con người và nhân dân nói chung, Người nói 
tới cách mạng, tới chủ nghla xã hội và trọng trách của 
Đảng trong công việc đào tạo con người. Có thể thấy 
trong môi liên hệ lôgic này, Hồ Chí Minh đã quan tâm 
sâu sắc tới điểu lớn lao nhất, hệ trọng nhất của sự 
nghiệp cách mạng. Đó là giải phóng con người, giáo dục 
đào tạo con người, phát triển con người vì tự do, hạnh 
phúc của con người trong một trật tự xã hội mới - xã hội 
xã hội chủ nghĩa.

4. Tất cả vì độc lập của TỔ quốc và tự do, hạnh  
phúc của con người

Vì lòng thương yêu vô hạn đôi vối con người, Hồ Chí 
Minh coi hoà bình là mục tiêu cao nhất, mục tiêu 
thường xuyên mà vì nó Hồ Chí Minh đã công hiến toàn 
bộ cuộc đời của Ngưòi. ở  Người, lòng yêu Tổ quốc bao 
giò cũng gắn bó chặt chẽ vói lòng thương yêu nhân dân. 
Thông thường Người dùng cả hai khái niệm ấy đi liền 
với nhau. Làm như vậy, hẳn là do Người luôn nhấn 
mạnh đến con người. Người nói: nếu nước được độc lập 
mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do th ì độc lập 
cũng không có nghĩa lý gì.

Nói về chủ nghĩa xã hội, hầu như bao giờ Hồ Chí 
Minh cũng tập trung nhấn mạnh nội dung có liên quan 
đến con người, mà không dài dòng, thậm chí bỏ qua các 
nội dung khác.'Ví dụ " Mục đích của chủ nghĩa xã hội là 
gì? Nói một cách giản đơn và dễ hiểu là: "không ngừng 
nâng cao đời ẹống vật chất và tinh thần của nhân dân,



trưốc hết là nhân dân lao động”1.
Cứ thế, dù là nói đến nhiệm vụ của Đảng hay của 

Chính phủ, dù là nói đến việc lốn như kế hoạch kinh tế, 
hay nói đến việc nhỏ như nấu ăn ..., hầu như bao giờ Hồ 
Chí Minh cũng chốt lại ở chỗ phải "chăm lo đến con 
người”. Chẳng hạn:

- Về Đảng: "Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, 
bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì 
mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên Đảng vừa lo 
tính công việc lốn như đổi nền kinh tế  và văn hoá lạc 
hậu của nước ta thành một nền kinh tế  và văn hoá tiên 
tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc 
nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sốhg hàng 
ngày của nhân dân. Cho nên Đảng ta  vĩ đại vì nó bao 
trùm cả nưóc, đồng thời vì nó gần gũi tận  trong lòng của 
mỗi đồng bào ta”2.

- Về Đảng và Chính phủ: "Tất cả những việc Đảng 
và Chính phủ đề ra đều nhằm cải thiện đòi sống cho 
nhân dân. Làm gì mà không nhằm mục đích ấy là không 
đúng”3.

Về kế  hoạch kinh tế: Ngay từ  những năm Nhà nưốc 
ta bắt đầu làm những kế hoạch kinh tế  cho đến khi 
Người viết Di chúc, Hồ Chí Minh đều nhấn mạnh rằng 
mọi kế hoạch kinh tế  phải nhằm cải thiện đời sống nhân

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.271.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.10.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8. tr.150.



dân. Năm 1956, trong Lời bế mạc Hội nghị lần thứ chín 
(mở rộng) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Người 
nói: "Phải luôn luôn nhớ rằng: điều quan trọng bậc nhất 
trong kế hoạch kinh tế  của chúng ta hiện nay là nhằm 
cải thiện dần đời sống của nhân dân”1. Đến Di chúc, 
Người viết : "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát 
triển kinh tế  và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao 
đời sống của nhân dân”2.

Không chỉ trên  lòi nói và bài viết, việc làm của Hồ 
Chí Minh cũng thể hiện rõ sự chảm lo đến đời sống con 
ngưòi • từ  việc lớn như các chủ trương, chính sách, đến 
việc nhỏ như bất ngờ và chủ động đi thẳng đến nhà bếp, 
nơi ăn, nơi nghỉ, nhà vệ sinh, v.v. của các đơn vị, cơ sỏ mà 
Người đến thăm, để tận mắt thấy thực trạng đời sống của 
quân đội, công nhân, viên chức và nhân dân.

Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân phải được thể hiện một cách cụ thể. Bởi lẽ, 
không có gì khó khăn khi dùng những từ  ngữ đẹp đẽ để 
dán khẩu hiệu "vì hạnh phúc nhân dân”, "vì hạnh phúc 
con người” cho bất kỳ kế hoạch, chủ trương nào. Có thể 
dùng những từ ngữ đẹp để nhân danh. Nhưng vấn đề là 
ở chỗ lời nói phải đi đôi với việc làm. Đòi sống là rấ t cụ 
thể. Mức sống là rấ t cụ thể. Bằng chính cuộc sống, mức 
sống cụ thể của mình, nhân dân cảm nhận trực tiếp và 
chính xác lời nói và việc làm của Đảng và Nhà nưốc có

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr. 157.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, 1.12, tr.511.



thật vì lợi ích của họ hay không.
Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc những niềm đau, nỗi khổ 

của con người mất nưốc và con người cùng khổ. Người 
nói rấ t sâu sắc rằng, mất tự do là nỗi khổ lốn nhất của 
con người: "Cay đắng chi bằng mất tự do”1, rằng : "Tục 
ngữ có câu "Dân dĩ thực vi thiên” có nghĩa là dân lấy ăn 
làm tròi, nếu không có ăn là không có trời. Lại có câu 
"Có thực mới vực được đạo”, nghĩa là không có ăn thì 
chẳng làm được việc gì cả. Vì vậy, chính sách của Đảng 
và Chính phủ là phải hết sức chăm lo đến đời sống của 
nhân dân.

Bảo vệ con người trong chiến tranh, tiết kiệm sức 
người, sức của của nhân dân, là một trong những nội 
dung quan trọng nhất, thưòng xuyên nhất trong tư 
tưởng nhân văn và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí 
Minh. Cách mạng Việt Nam đã trả i qua các thời kỳ có 
những hình thức đấu tranh khác nhau: thời kỳ hoạt 
động bất hợp pháp chống chế độ thuộc địa, chuẩn bị 
khởi nghĩa và khởi nghĩa giải phóng dân tộc; thời kỳ 
tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ thành quả của 
cách mạng, thời kỳ tổ chức công cuộc lao động hoà bình, 
xây dựng đất nước và cuộc sống mối.

Từ tay không nổi dậy giành chính quyền, chỉ có gậy 
tầm vông, mã tấu  và bom ba càng khi bước vào cuộc 
trường kỳ kháng chiến, đến khi bắt đầu xây dựng miền 
Bắc chỉ có một nền công nghiệp manh mún, lạc hậu, lấy



gì mà thành  công, mà thắng lợi ? Dựa vào đâu để từ 
không đến có, từ ít đến nhiều, từ nghèo nàn đến sung 
túc, từ  lạc hậu đến văn minh, từ nô lệ đến tự do? Hồ Chí 
Minh đả trả  lòi : - Con người ỉ Con người là vốn quý 
nhất ! Con người được giác ngộ, được tổ  chức, được lãnh 
đạo đúng đắn sẽ tạo ra tất cả!

Trong Thư từ biệt các bạn cùng hoạt động trước khi 
bí mật ròi Pari sang nước Nga Xôviết, tháng 6 năm 
1923, Người viết:

“Chúng ta  phải làm gì ?

Đối vói tôi, cẩu trả  lòi đã rõ ràng: trở vể nưốc, đi vào 
quần chúng, thức tỉnh họ, tô chức họ, đoàn kết họ, huấn 
luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập”1.

Con ngưòi càng nổi bật là sức mạnh duy nhất của 
cách mạng trong thời kỳ hoạt động bất hợp pháp, bởi 
vậy, trong thời kỳ này phải hết sức bảo vệ con người 
như bảo vệ sinh mệnh của cách mạng. Không dám tổ 
chức quần chúng đấu tranh th ì không có cách mạng, 
nhưng mạo hiểm, đùa giỡn vói khỏi nghĩa là hành động 
tự sát, vô trách nhiệm. Làm hao tổn xương máu nhân 
dân.

Hồ Chí Minh hết sức thận  trọng đổi vối vấn đề khởi 
nghĩa. Tháng 9 năm 1944, vừa từ Trung Quổc về, Người 
đã chỉ thị hoãn cuộc khởi nghĩa giành chính quyền địa 
phương do Liên Tỉnh uỷ Cao - Bắc - Lạng quyết định, để



tránh  những tổn thấ t do việc chuẩn bị ở các nơi khác 
chưa đầy đủ và thời cơ chưa đến. Nhưng, tháng 7 năm 
1945, Người nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp : "Lúc này 
thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt 
cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho 
được độc lập”1.

Giải phóng dân tộc là cuộc đấu tranh một mất một 
còn với chủ nghĩa thực dân được chủ nghĩa đế quốc và 
các thê lực phán động quốc tê trợ giúp. Bởi vậy, khó có 
thể tránh khỏi con đường bạo lực vũ trang, Hồ Chí Minh 
đã tích cực chuẩn bị cho khả năng ấy. Nhưng, không 
tuyệt đối hoá thuyết bạo lực, Người còn chủ động chuẩn 
bị cho nhiều khả năng phát triển của cách mạng và 
tranh thủ khả năng phát triển  hoà bình để đỡ tốn xương 
máu cho nhân dân ta và cả cho nhân dân các chính 
quốc. Đây cũng là một biểu hiện cho thấy lòng nhân ái 
bao la của Người.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã sử dụng sức 
mạnh chính trị của nhân dân là chính. Trong lịch sử th ế  
giới, đây là một cuộc cách mạng ít đổ máu nhất, có thể 
nói là hầu như không đổ máu nhưng có sức mạnh và uy 
lực to lớn .

Hồ Chí Minh đã làm cả những gì có thể làm được để 
cô tránh cuộc chiến tranh Việt - Pháp cũng như cuộc 
chiên tranh sau đó. Nhưng khi đã buộc phải kháng

1. Võ Nguyên Giáp: Từ nhân dân mà ra, Nxb. Quân đội Nhân dân, 
Hà Nội , 1967, tr. 130.



chiến thì, theo lời Người kêu gọi, dân tộc ta "thà hy sinh 
tấ t cả chứ nhất định không chịu mất nưốc, nhất định 
không chịu làm nô lệ”1. Với tinh thần "Không có gì quỷ 
hơn độc lập, tự dó”2, dân tộc ta  đã đạp bằng mọi chông gai, 
"cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, chiến đấu cho đến khi tên 
xâm lược cuối cùng phải cút khỏi nưốc ta và giành độc lập, 
thống nhất hoàn toàn cho Tổ quốc. Nốì tiếp nghệ thuật 
"biết thắng” của chủ nghĩa yêu nước truyền thống, theo tư 
tưỏng Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã mở đường 
cho quân Mỹ rút vê' nước, chấm dứt chiến tranh với Mỹ, 
trao trả  toàn bộ người Mỹ bị bắt làm tù binh, tạo mọi điều 
kiện để khép lại quá khứ, mỏ ra tương lai trong quan hệ 
giữa hai nước.

Thực tế  lịch sử cũng đã chứng minh rằng, Hồ Chí 
Minh luôn luôn thể hiện một thái độ hết sức nghiêm túc, 
một trách nhiệm hết sức nghiêm chỉnh, một tinh thần 
nhân đạo hết sức cao cả, đốì vối con người và loài người 
trong vấn đề chiến tranh và hoà bình. Khi buộc phải lãnh 
đạo nhân dân chiến đấu thì Người và Đảng đã làm tấ t cả 
và đã thành công trong việc hạn chế phạm vi của chiến 
tranh, không cho nó lan rộng ra khỏi Việt Nam, Lào và 
Campuchia.

Thực tế  lịch sử như vậy bác bỏ một sự vu khống hoặc 
dao động theo đó thì đất nước ta vẫn có thể độc lập mà 
không phải hy sinh to lốn đến như vậy nếu theo đường lối 
"đấu tranh hoà bình” . Nhưng đây là một lập luạn chủ

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 480.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr.108.



quan, không xuất phát từ thực tế  lịch sử cụ thể, không có 
sức thuyết phục. Không thể bằng hàng nghìn cái "nếu” tuỳ 
tiện nghĩ ra và không có cách gì kiểm nghiệm được nữa để 
biện hộ cho những chủ trương, đường lốì của Hồ Chí Minh 
và của Đảng mà lịch sử đã chứng minh là đúng đắn bằng 
những thắng lợi hiển nhiên của sự nghiệp giải phóng dân 
tộc. Hơn nữa, ai cũng biết rằng, cuộc đấu tranh của dân 
tộc ta chổng lại xâm lược và thong trị của chủ nghĩa đế 
quốc thực dân phương Tây đã bắt đầu từ giữa thê kỷ XIX. 
Vì vậy cuộc chiến tranh giải phóng 30 năm (1945-1975) là 
sự tiếp nôi các cuộc đấu tranh từ trước.

Nhìn một cách tổng quát, chiến tranh chính nghĩa, tự 
thân nó bao giờ cũng mang tính nhân đạo sâu sắc. Ngược 
lại, chiến tranh xâm lược, phi chính nghĩa bao giờ cũng là 
vô nhân đạo. Các cuộc chiến tranh giải phóng thời đại Hồ 
Chí Minh đều là chiến tranh chính nghĩa, vì vậy đêu 
mang tính nhân đạo sâu sắc. Trong thời đại ngày nay, Hồ 
Chí Minh đã phát triển chủ nghĩa nhân đạo vổn gắn liền 
vối chiến tranh chính nghĩa trong truyền thống của dân 
tộc lên một tầm cao mói - tầm cao kết hợp chủ nghĩa yêu 
nước vói chủ nghĩa quôc tế.

Hồ Chí Minh gắn bó vối dân tộc, với nhân dân và vối 
con người từ trong con tim và khôi óc, trọn vẹn suốt cả 
cuộc đời.

IV - TINH THẦN KHOAN DUNG H ồ  CHÍ MINH

1. K hái n iệ m  và n ộ i  d u n g  c ơ  b ả n  c ủ a  k h o a n  d u n g



a) Khái niệm khoan dung
Ở phương Tây, khoan dung (Tolérarice, có gốc 

Latinh là tolerare) lúc đầu chỉ có nghĩa là nâng đỡ, chịu 
đựng, thông cảm, tha thứ,... Trong nhiều th ế  kỷ tồn tại, 
giáo hội Cơ đốc giáo chủ trương bất khoan dung, tiến 
hành đàn áp không thương tiếc những ngưòi "dị giáo”. 
Đến th ế  kỷ XVI, do các cuộc chiến tranh tôn giáo diễn ra 
liên miên, người ta đả dùng từ  tolérance (khoan dung) 
'để kêu gọi các tín  đồ Cơ đốc giáo và Tân giáo (Tin lành) 
hãy học cách sốhg chịu đựng, cam chịu đối vối nhau.

Phải đến Cộng đồng Vatican II (1963), vối Tuyên 
ngôn về tự do tôn giáo, thì nhà thờ Cơ đốc giáo mói 
chuyển từ  chủ trương khoan dung theo kiểu hạ cố’, rộng 
lương tnột cách bề trên  sang chủ trương tôn trọng tự do 
tôn giáo như là một quyền công dân, một quyền cơ bản 
của con người.

ở  phương Đông, khoan dung ban đầu được dùng như 
một khái niệm thuần túy đạo đức. Xuất phát từ lòng 
nhân ái, người ta kêu gọi cần có sự đối xử nhân từ, rộng 
lượng đối vói người khác, sẵn sàng bỏ quá cho những sai 
lầm, tội lỗi,... của người khác (nhưng lại phải nghiêm 
khắc với chính mình). Trên ý nghĩa đó, khoan dung 
đồng nghĩa vối bao dung, nó mang tính cách bề trên, có 
màu sắc đẳng cấp Nho giáo.

Ngày nay, quan niệm hiện đại về khoan dung đã 
vượt qua giói hạn của tôn giáo, đạo đức, để trỏ thành 
một thuật ngữ khoa học, có liên quan đến mọi lĩnh vực 
của văn hoá chính trị, tư tưỏng, tôn giáo, tín ngưỡng,



đạo đức, lối sông, những giá trị thuộc về bản sắc của 
một cá nhân, một nhóm xã hội, một dân tộc,...

Nhân ái, hoà bình là khát vọng chung của nhân loại, 
nhưng trong thực tê lịch sử hàng nghìn năm tồn tại, loài 
người chưa bao giờ có hoà bình, lòng nhân ái chưa ngự 
trị trong xã hội. Thế kỷ XX là thế  kỷ của các cuộc chiến 
tranh khốc liệt: hai cuộc chiến tranh th ế  giới, hàng trăm  
cuộc chiến tranh khu vực có quy mô ác liệt, trong đó có 
cuộc chiến tranh xâm lược tàn  bạo của Mỹ ồ Việt Nam

Sau sự giải thể của hệ thông xã hội chủ nghĩa thế  
giói, chiến tranh lạnh đã chấm dứt, nhưng chiến tranh 
nóng lại bùng lên với các quy mô khác nhau vì những 
nguyên nhân lãnh thổ, dân tộc, sắc tộc, tôn giáo,... Nhân 
loại ngày càng ý thức được sự mong manh của hành tinh 
chúng ta: sự tích lũy vũ khí hạt nhân đã đến mức đủ sức 
làm nổ tung cả trái đất.

Cho đến cuối thiên niên kỷ thứ hai, loài người mới 
tìm thấy trong ngôn ngữ của mình một ý tưỏng chung, 
đó là sự khoan dung (tolérance). Trong bối cảnh ấy, Liên 
hợp quốc đề xuất Năm quốc tế  về khoan dvìtig (1995); 
Năm quốc tế  về văn hoá hoà bình (2000) vối ý tưỏng: 
người ta không thể giải quyết những vấn đề của th ế  giới 
bằng vũ khí, đối đầu, mà phải bằng văn hoá, khoa học, 
giáo dục, thông tin, đối thoại, nhân ái, khoan dung,... Để 
cùng tồn tại hoà bình, trưóc hết phải xây dựng một nền 
văn hoá hoà bình cho thế  kỷ XXI, mà linh hồn và nền 
tảng của nền văn hoá đó là khoan dung.

Vậy khoan dung là gì? Trong "Tuyên ngôn những



nguyên lý về khoan dung”, được chính thức thông qua và 
công bô" trưốc loài người ngày 16-11-1995 của Liên hợp 
quốc, có đưa ra một định nghĩa: "Khoan dung là tôn 
trọng, thừa nhận và đánh giá tính phong phú và đa 
dạng của các nền văn hoá trong th ế  giới chúng ta. 
Khoan dung là hài hoà trong khác biệt. Nó không chỉ là 
một nghĩa vụ thuộc lĩnh vực đạo đức mà còn là một sự 
cần thiết về chính trị và pháp lý”.

Tuyên ngôn của ủ y  ban UNESCO Việt Nam cũng 
viết: "Khoan dung là một hình thức tự do, tự do về thiên 
hướng, về pháp lý. Một con người khoan dung là người 
làm chủ về tư tưởng và hành động của mình. Khoan 
dung là một thái độ ứng xử tích cực, không hàm nghĩa 
ban ơn hay hạ mình chiếu cô" đôi với những người khác. 
Khoan dung là thừa nhận và chấp nhận sự khác biệt. 
Đó là học cách nghe, cách thông tin và cách hiểu người 
khác. Khoan dung là tôn trọng sự đa dạng của các nền 
văn hoá, là sự cởi mỏ đôi với những tư tưởng triết lý 
khác mình, là sự ham học hỏi, tìm hiểu những bổ ích để 
làm giàu cho bản thân, không bác bỏ những gì mà mình 
chưa biết. Khoan dung là tôn trọng quyền tự do của 
người khác. Khoan dung là thừa nhận không có một nền 
văn hoá, một quốc gia nào là độc tôn về tri thức và chân 
lý”.

Tóm lại, ta hiếu khoan dung là sự tôn trọng quyền 
tự do của người khác về niềm tin tôn giáo củng như về 
các quan điểm chính trị, triết học; là cách nhìn rộng 
lượng với những cái khác biệt, là chấp nhận đôi thoại về



giá trị trong sự đa dạng của các nền văn hoá đ ể  cùng 
tồn tại và phát triển.

b) Nội dung cơ bản của khoan dung

Trên cơ sỏ nhận thức tấ t cả mọi người đểu bình đẳng 
vê phẩm cách, nhưng mỗi người lại có cách suy nghĩ, 
ứng xử và niềm tin khác nhau, chính sự khác nhau đó là 
nhân tô làm nên sự phong phú cho nền văn hoá mỗi dân 
tộc và toàn bộ nền văn minh nói chung, do đó khoan 
dung đòi hỏi một thái độ hài hoà trong khác biệt để 
cùng nhau tồn tại và phát triển  trong hoà bình. Đúng 
như ông cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc p. De Cuilléard 
đã nói: "Chúng ta có rấ t ít thời gian trên  trá i đất này, 
chúng ta hãy sống hoà bình vói nhau”.

Mặt khác, khoan dung đòi hỏi chống lại mọi thái độ 
kỳ thị, cuồng tín, giáo điếu, tuyệt đổi hoá các giá trị của 
riêng mình, đi tới phỉ báng, đàn áp, chống lại niềm xác 
tín của người khác, áp đặt những giá trị xa lạ vối truyền 
thông, bản sắc ván hoá của dân tộc họ. Nói cách khác, 
phải thực hiện điều mà Voltaữe - nhà tư tưởng thời đại 
Khai sáng, đã từng viết: "Tôi không tán  thành điều anh 
nói, nhưng sẽ bảo vệ đến cùng quyền được nói lên điều 
đó của anh”. M. Ganđi cũng nói: "Phải tôn trọng đức tin 
tôn giáo của người khác như đối vói đức tin  của ta vậy”.

Khoan dung không phải là sự khoan thứ, hạ cố kiểu 
bề trên; cũng không phải là cách ứng xử của kẻ yếu, đi 
tối nhân nhượng, thoả hiệp vô nguyên tắc vối tội ác, bất 
công, với tấ t cả cái gì chà đạp lên "quyền sông, quyền tự



do, quyền mưu cầu hạnh phúc” của mồi ngưòi và mỗi 
dân tộc. Nói cách khác, khoan dung phải được xây dựng 
trên  các nguyên tắc: công lý, chính nghĩa, tự do, bình 
đẳng, tiến bộ,... Đối vối chúng ta, khoan dung chân 
chính phải đảm bảo được các nguyên tắc: tôn trọng độc 
lập dân tộc, chủ quyền quổc gia, tự do, hạnh phúc của 
nhân dân, hoà bình hữu nghị giữa các dân tộc.

Do đó, khoan dung cần đến sự hiểu biết về chân lý, 
chính nghĩa, vì vậy người ta phân biệt có khoan dung tốt 
và khoan dung xấu. Muốn bênh vực cái tốt phải lên án 
cái xấu, cái ác, lên án tư tưởng và hành động không 
tương hợp vói các quyền cơ bản của con người, với các 
đồng thuận  đã đạt được trong xã hội, với cái hạ t nhân 
giá trị phổ quát của loài người.

2. Khoan dung Hồ Chí M inh

a) Đặc trưng của tinh thần khoan dung Hồ Chí 
Minh

Có thể sơ bộ khái quát nội dung của tinh thần  khoan 
dung Hồ Chí Minh trong mấy đặc trưng cơ bản sau đây:

- Khoan dung Hồ Chí Minh đã kết hợp được lương 
tri siêu việt của cá nhân mình với lương tri dân tộc và 
lương tri thời đại để  đạt tới sự hài hoà giữa cá nhân, 
dân tộc và nhân loại.

Từ thưỏ thiếu thời, được tắm  mình trong truyền 
thống nhân ái, khoan dung của quê hương và gia đình, 
lớn lên được.chứng kiến tội ác man rợ của bọn thực dân,



nỗi lầm than, cơ- cực của đồng bào, ở Hồ Chí Minh đã 
sớm hình thành khát vọng ra đi tìm đường cứu nưóc, 
giải phóng dân tộc. Đốì với Người - một người dân mất 
nưốc, bị nô lệ thì giá trị tinh thần lớn nhất là "Không có 
gì quý hơn độc lập, tự do!”. Trên hành trình cứu nưốc, 
Người cũng đã chứng kiến cuộc sông quằn quại trong roi 
vọt, đói khổ của nhân dân các nước thuộc địa, mà tiêu 
biểu là lôi hành trình kiểu Lynsơ của "nền văn minh 
nhân quyền” tư bản. Nhiều năm từng làm những nghề 
lao động cực nhọc, từng nếm cảnh lao tù đầy đoạ, Người 
có mối đồng cảm, xót thương sâu sắc đôi vối số phận của 
tấ t cả các dân tộc bị áp bức. Vĩ vậy, ngay khi bưóc vào 
cuộc đấu tranh cách mạng, Hồ Chí Minh đã thực hiện 
được sự kết hợp giữa đấu tranh giải phóng dân tộc mình 
với đấu tranh "giải phóng những người bị áp bức khỏi 
các lực lượng thống trị, thực hiện tình yêu thương và 
bác ái”. Trong lời kêu gọi trên báo Le Paria, số 1, Người 
đã viết: "Mục đích của báo... là giải phóng loài người”1.

ở  Hồ Chí Minh, độc lập cho dân tộc mình đồng thời 
là độc lập cho tấ t cả các dân tộc; giải phóng (ầân tộc để 
giải phóng xã hội và giải phóng loài người. Con đường 
Hồ Chí Minh đi từ độc lập dân tộc đến chủ nghĩa xã hội 
đến một "thế giới đại đồng” theo tư duy hiện đại - cũng 
là lôgic của con đường từ lương tri dân tộc đến lương tri 
thời đại để đạt tói sự hài hoà giữa cá nhân, dân tộc và 
nhân loại. Đó chính là giá trị cao nhất, phổ quát nhất



của khoan dung. Ta hiểu vì sao, trong hai cuộc kháng 
chiến thần  thánh của dân tộc ta, loài người tiến bộ 
thuộc đủ các màu da đã hình thành trên  thực tế  một 
m ặt trận  quốc tế  ủng hộ Việt Nam chống xâm lược, vì họ 
đã tìm thấy ở Việt Nam - Hồ Chí Minh biểu tượng cao 
đẹp của lương tr i thời đại.

- Khoan dung Hồ Chí Minh đã kết hợp được giữa 
Nhân và Trí, tức giữa tình cảm nồng nàn và lý trí sáng 
suối, do đó đã khắc phục được những nhược điểm, hạn 
chế của khoan dung truyền thống.

Cái nét chung sâu đậm của con ngưòi Việt Nam 
truyền thống là giàu tình cảm (tình yêu nước, yêu quê 
hương, gia đình, làng xóm...). Tình cảm khi đi vào ứng 
xử xã hội đã tạo thành quan hệ tình nghĩa, "Người trong 
một nước th ì thương nhau cùng”. Không thể phủ nhận 
động lực mạnh mẽ, sức mạnh to lốn của tình cảm trong 
xây dựng và bảo vệ đất nước; nhưng trong một xã hội 
nông nghiệp trì trệ, sản xuất hàng hóa, quan hệ pháp 
lý, xã hội công dân,... chậm phát triển, lối suy nghĩ bằng 
bụng (nghĩ bụng, để bụng, bụng bảo dạ,...), làm cho 
khoan dung truyền thống thiên về màu sắc tình cảm, 
"yêu nên tốt, ghét nên xấu”, cái cơ sở đẻ ra những ứng xử 
thiên lệch như hẹp hòi đố kỵ, bệnh phe giáp, phưồng hội,... 
Ngoài ra, nó cũng không tránh khỏi chịu ảnh hưởng ít nhiều 
của lôi "khoan hồng, khoan thứ” mang tính đẳng cấp của 
Nho giáo ("Có dung kẻ dưối mối là lượng trên,...”); lối nhẫn 
nhục, an phận, chịu đựng, thủ tiêu đâu tranh,... của khoan 
dung Phật giáo nguyên thủy, V .V . .



Khoan dung Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở 
chữ Nhân, nhưng là một chữ Nhân  sáng suốt, có nguyên 
tắc, lấy công lý, chính nghĩa làm nền tảng; giải quyết 
những vấn đề dân tộc và quốc tế  trên cơ sở "có lý, có 
tình”. Người viết: "NHÂN là th ậ t thà thương yêu, hết 
lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì th ế  mà kiên quyết 
chổng lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến 
nhân dân”1. Vì vậy, nếu khoan dung với kẻ hung bạo là 
bất công với người lương thiện, là phá hoại nền tảng đạo 
đức và pháp luật của cộng đồng. Khi chủ nghĩa thực dân 
đã dùng hành động bạo lực của kẻ mạnh để đàn áp kẻ 
yếu thì không có cách nào khác là phải dùng bạo lực 
cách mạng chông lại bạo lực phản cách mạng, để giành 
và giữ lấy chính quyền. Trên tinh thần đó, Người trịnh 
trọng tuyên bô" "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem 
tấ t cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để 
giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”2. Chính vì vậy, cựu 
Thủ tương Ấn Độ Nêru đã thừa nhận: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là "một lãnh tụ  có sự kết hợp hiếm có giữa lòng 
khoan dung tột độ và ý chí kiên quyết nhất”.

- Khoan dung văn hóa Hồ Chí Minh là thái độ trân 
trọng đối với mọi giá trị văn hóa nhân loại, là không 
ngừng rộng mở đê thâu hóa những yếu tố  tích cực, tiến 
bộ và nhân văn của thê giới nhằm làm giàu cho văn hóa 
Việt Nam; đồng thời chấp nhận giao lưu và đối thoại

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 251-252.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 4.



bình đẳng để  đạt tới sự hoà đồng và cùng phát triển.
Hồ Chí Minh là điển hình mẫu mực của tinh thần 

khoan dung Việt Nam: Chăm lo giữ gìn bản sắc văn hóa 
dân tộc, đồng thòi không ngừng kêu gọi phải mở rộng 
kiến thức của mình về văn hóa th ế  giới. "Tây phương 
hay Đông phương có cái gì tốt ta học lấy để tạo ra một 
nền văn hóa Việt Nam... có tinh thần thuần tuý Việt 
Nam, hợp vối tinh thần  dân chủ”1.

Văn hoá khoan dung Hồ Chí Minh xa lạ vối mọi thói 
kỳ thị văn hóa. Trong khi chống Pháp, Người vẫn yêu 
mến và đề cao văn hóa Pháp; chổng Mỹ mà vẫn ca ngợi 
truyền thông cách mạng Mỹ. Bản thân Ngưòi là hình 
ảnh kết tinh của tinh hoa văn hóa nhân loại. Thấu hiểu 
sâu sắc văn hóa Hán đến mức có thể làm thơ trữ  tình 
bằng chữ Hán,... quả đã là rấ t hiếm; nhưng ở Hồ Chí 
Minh cũng lại in rấ t đậm chất văn hóa phương Tây, 
nhất là vản hóa Pháp.

Nhận định vê' Nhà văn hóa khoan dung Hồ Chí 
Minh, một nhà nghiên cứu Mỹ đã viết: "Cụ Hồ Chí Minh 
chẳng những đã giải phóng đất nưốc mình, đã thay đổi 
chiều hướng của chế độ thuộc địa ỏ châu Á lẫn châu Phi 
mà Cụ còn làm được một điều đáng chú ý hơn: dùng tối 
văn hóa và tâm hồn kẻ địch để chiến thắng”2.

Trong một thê giói có sự giao lưu và tồn tại giữa cái 
chung và cái riêng, cái đồng nhất và cái dị biệt, văn hoá

1. Báo Cứu quốc sô ra ngà}' 25-11-1946.
2. David Halbestan: Hồ, Random Hose, New York, 1970.



khoan dung vối Hồ Chí Minh là chấp nhận đốì thoại về 
giá trị, đối thoại giữa cái Ta và cái Không phải ta, tìm 
ra cái chung, cái nhân loại. "Tuy phong tục mỗi dân mỗi 
khác, nhưng có một điều thì dân nào cũng giống nhau, 
ấy là dân nào cũng ưa sự lành và ghét sự dữ”1.

Trong đối thoại vối đối phương để đi đến những thoả 
hiệp, nhân nhượng mà các bên có thể chấp nhận được, 
Hồ Chí Minh luôn luôn biết mềm dẻo, ôn hoà trong việc 
tìm ra cái chung, cái đồng nhất, bảo lưu cái khác biệt. 
Người nói vối người Pháp : "Người Việt và người Pháp 
cùng tin  tưởng vào đạo đức: Tự do, Bình đẳng, Bác ái, 
Độc lập”. Triết lý đạo Khổng và triết lý phương Tây đều 
tán dương một nguyên tắc đạo đức: "Kỷ sở bất dục, vật 
thi ư nhân”. "Các bạn yêu nưóc Pháp của các bạn và 
muôn cho nó độc lập... Nhưng chúng tôi cũng phải được 
phép yêu nước của chúng tôi và muổn cho nó độc lập 
chứ!... Cái mà các bạn coi là lý tưởng cũng phải là lý 
tưởng của chúng tôi”2. Jean Sainteny, một người từng 
"đối diện vối Hồ Chí Minh”, đã thừa nhận: "Nếu ông Hồ 
đạt được mục đích của mình mà không phải nổ một phát 
súng nào, không phải đổ một giọt máu nào, thì chắc 
chắn ông ta đã là một người hạnh phúc nhất đời rồi”* 3.

Tóm lại, khoan dung Hồ Chí Minh là sự thống nhất 
cả Tâm, Đức, và Trí - một tinh thần khoan dung được

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 350, 65.
3. J. Saintenv: Một hiệp ước không có ngày mai. Planète Aổtion, 

Paris, 3-1970, tr. 101 (t iếng Pháp).



xây dựng trên  tầm văn hoá cao, kết hợp được tình cảm 
với lý trí, nhận thức với hành động, yêu thương vổi đấu 
tranh, một bưốc phát triển  mối của tinh thần  khoan 
dung Việt Nam.

3. Biểu hiện của tinh thần khoan dung Hồ Chí Minh

a) Với kẻ thù xâm lược

Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu sự nghiệp cách mạng 
của mình bằng một cử chỉ hoà bình: đưa yêu sách 8 
điểm gửi Hội nghị Vécxay (1919). Nhưng Người biết: 
"Chế độ thực dân, tự  bản thân  nó đã là một hành động 
bạo lực của kẻ mạnh đối vối kẻ yếu”, bởi vậy, Người 
cũng đã nói từ rấ t sốm: "Nếu chúng ta không đạt được 
(việc tự giải phóng) bằng phương pháp ôn hoà, thì chúng 
ta không ngần ngại hành động quyết liệt để trả thù nhà, 
nợ nước và để chen vai, thích cánh vối năm châu”1.

Trong cuộc xung đột Việt - Pháp, giữa hai giải pháp 
hoà bình và bạo lực, Hồ Chí Minh luôn luôn chọn giải 
pháp hoà bình, nên Người đã chấp nhận thoả hiệp, nhân 
nhượng: ký Hiệp định Sơ bộ 6-3 rồi Tạm ước 14-9. 
Không quản bất trắc, hiểm nguy, Người sang tận  thủ đô 
nước Pháp để tìm kiếm hoà bình. Rất tiếc, thiện chí đó 
đã không được đáp lại.

Đến khi đối phương buộc chúng ta phải cầm súng 
đứng lên tự vệ, Người đã luôn luôn giáo dục chúng ta 
biết phân biệt thực dân xâm lược phản động Pháp với



nhân dân Pháp yêu chuộng hoà bình và công lý.
Ngay trong hàng ngũ bọn đi xâm lược, Người cũng 

có sự phân biệt giữa bọn thực dân phản động Pháp vói 
những ngưòi còn có lương tri trong hàng ngũ của họ, 
nhằm chĩa mũi nhọn vào bọn đầu sỏ hiếu chiến nhất. 
Người đã làm hết sức mình để tránh không gây ra mối 
hận thù đối vói dân tộc Pháp, một dân tộc mà Người 
luôn luôn yêu mến và kính trọng.

Vối Hồ Chí Minh, dụng binh là việc nhân nghĩa, nên 
Người đã tìm mọi cách để hạn chế đến mức thấp nhất 
những thương vong trên  chiến trường, cho quân ta  và 
cho cả quân địch. Người nói một cách xúc động: Trước 
lòng bác ái thì máu Pháp hay máu Việt đều là máu, 
người Pháp hay người Việt đều là người.

Để chiến thắng địch, ta phải từng bưốc tiêu diệt, làm 
hao mòn sinh lực địch, nhưng mục tiêu của ta là đánh bại, 
đánh sập ý chí xâm lược, "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy 
nhào” chứ không coi việc đánh tiêu diệt hoàn toàn quân 
địch trên chiến trường là biện pháp duy nhất để kết thúc 
chiến tranh. Ta hiểu vì sao Người không tán thành gọi 
một trận  đánh chết nhiều người là một trận  đánh "đẹp”. 
Người từng nói "Đánh mà thắng là giỏi, nhưng không 
đánh mà thắng lại giỏi hơn”. Theo tư tưởng binh pháp của 
cha ông, Người chủ trương: đánh vào lòng là hơn hết, đánh 
vào thành trì là thứ hai, vì vậy, Người rất coi trọng binh 
vận và địch vận, "khéo ngụy vận thì đó cũng là một cách 
tiêu diệt sinh lực địch”1.

*



Ngày 10-6-1947, được tin  tướng R. Xalăng - một 
ngưòi đã từng tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 
chuyến sang thăm  nưốc Pháp - vừa được cử sang Đông 
Dương nhậm chức Tổng chỉ huy quân đội Pháp thay cho 
tướng Valuy, Người liền gửi cho Xalảng một bức thư, 
trong đó có đoạn viết: "... Chúng ta  đã là những người 
bạn tốt... Nhưng hoàn cảnh ngoai ý muôn đã biến chúng 
ta thành hai kẻ đối địch. Điều đó th ậ t đáng tiếc!... Ve 
phần tôi, bổn phận thiêng liêng của một người dân yêu 
nưóc buộc tôi phải chiến đấu vì Tổ quốc và đồng bào 
mình. Còn về phía ngài, trách nhiệm quân nhân cũng 
buộc ngài phải làm những điều mà trá i tim ngài không 
muốn.

... Vì chúng tôi đã buộc phải chiến đấu, thì các ngài 
hãy tỏ ra là những chiến binh hào hiệp, những đối thủ 
quân tử, trong khi chờ đợi chúng ta lại trỏ thành bạn 
hữu của nhau.

... Vì tình yêu thương con người, lòng nhân đạo và 
nhân danh tình bạn của chúng ta, tôi yêu cầu ngài 
nghiêm cấm binh lính Pháp sát hại dân lành, hãm hiếp 
phụ nữ, đốt phá làng mạc và phá hủy nhà thờ, đền miếu 
như họ vẫn làm từ trưốc tới nay.

Tôi đảm bảo vói Ngài rằng binh lính và thường dân 
Pháp ỏ chỗ chúng tôi được đối xử rấ t tử tế. Tôi hy vọng 
người của chúng tôi trong tay các ngài cũng được đối xử 
như vậy”1.



Có lẽ trên thế giới, hiếm có một bức thư gửi cho 
tướng giặc trưốc trận  đánh lại được viết vối một ngôn 
luận hoà ái, lịch thiệp và cao thượng, chính trực đến 
vậy. Từ bạn hữu, buộc phải làm địch thủ, thì hãy chiến 
đấu một cách hào hiệp và quân tử để sau chiến đấu sẽ 
trỏ lại là những người bạn. Đó mới thực sự là cuộc chiến 
đấu của những hiệp sĩ chân chính, vì những mục tiêu 
cao cả của thời đại chứ không vì hận thù dân tộc hay cá 
nhân.

Về phần mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhỏ 
đồng bào và chiến sĩ ta cần nêu cao lý tưởng chính 
nghĩa, nhân đạo, hoà bình, phải có sự đối xử khoan hồng 
với tù  binh và kiều dân Pháp, để "làm cho thế  giói biết 
rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn 
bọn đi giết người cướp nưốc”1. Người đã chỉ thị cho Bộ 
Tài chính cấp cho mỗi binh lính và người dân Pháp bị 
bắt mỗi tháng 200 đồng, trong khi mức ăn của bộ đội ta 
chỉ có 150 đồng/tháng, với lý do "ta có thể chịu kham 
khổ được, nhưng đối vối họ cần phải rộng rãi lạơn”2. Bản 
thân Người nhiều lần viết thư cho tù  binh và kiều dân 
Pháp bị bắt giữ, tỏ ý ái ngại cho tình thế hiện tại của 
họ, vẫn coi họ như là bạn hữu. Đến thăm trại tù binh 
trong Chiến dịch Biên giối, thấy một đại uý quân y 
Pháp ở trần, đang run lên vì lạnh, Chủ tịch Hồ Chí

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr. 28.
2. Xem Lê Văn Hiến: Nhật ký của một Bộ trưởng, Nxb. Đà Nằng, 

1995, t .l, tr. 6-7.



Minh đã cỏi chiếc áo Người đang mặc, trao cho anh ta.
Khoan dung nhân ái Hồ Chí Minh có sức cảm hoá 

sâu sắc đôi với kẻ thù. Nhiều sĩ quan và binh lính Pháp 
đã phản chiến, bỏ ngũ, hoặc sang chiến đấu dưối ngọn 
cờ đại nghĩa của Hồ Chí Minh.

b) Với các tôn giáo

Hồ Chí Minh thành th ậ t tôn trọng đức tin của người 
có đạo, khẳng định lẽ sông cao đẹp, những giá trị đạo 
đức - nhân  văn của các vị sáng lập, không hề bài bác, 
phủ định và khéo hưống lý tưởng của các tôn giáo vào 
mục tiêu giải phóng dân tộc và mưu cầu hạnh phúc cho 
nhân dân. v ề  Đức Phật, Người viết: "Đức Phật là đại từ, 
đại bi, cứu khổ, cứu nạn, muôn cứu chúng sinh ra khỏi 
khổ nạn, Người phải hy sinh tranh  đấu diệt lũ ác ma”. 
Về Chúa Giêsu, Người viết: "Gần 20 th ế  kỷ trưốc, một vị 
thánh nhân đã ra đời. c ả  đời Người chỉ lo cứu thế, độ 
dân, hy sinh cho tự do, bình đẳng”.

Mùa hè năm 1946 tại Pari, Người đã tiếp một nhóm 
linh mục công giáo đến thăm, trong đó có linh mục Cao 
Văn Luận, một người công giáo xác tín, chông cộng. Sau 
này, ông ta đã thuật lại trong cuốn hồi ký của mình lời 
của Hồ Chí Minh trong buổi gặp: "Mục đích của Chính 
phủ ta là đeo đuổi chiến đấu vì nền độc lập và đem lại 
hạnh phúc cho nhân dân. Để đạt hạnh phúc đó, mọi 
người cần phải xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu đức 
Giêsu sinh ra vào thời đại chúng ta và phải đặt mình 
trưốc những nỗi đau của người đồng thòi, chắc Ngài sẽ



là một người xã hội chủ nghĩa đi tìm cứu khổ loài 
người”1.

Tại cuộc họp mặt đại biểu các tôn giáo, đảng phái tạ i 
Chùa Bà Đá mừng Chính phủ liên hiệp lâm thòi vừa 
thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Tín đồ Phật giáo 
tin ỏ Phật; tíh đồ Giatô tin  ở đức Chúa Trời, cũng như 
chúng ta  tin  ỏ đạo Khổng. Đó là những vị chí tôn nên 
chúng ta tin  tưởng. Nhứng đối vối dân, ta  đừng có gì 
trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải theo nấy”2.

Nói về khoan dung tôn giáo của Hồ Chí Minh, chính 
J. Sainteny thừa nhận: "Về phần tôi, phải nói rằng chưa 
bao giò tôi có cố để thấy nơi các chương trình của Cụ Hồ 
Chí Minh một dấu vết nào, dù rấ t nhỏ, của sự công kích, 
đa nghi hoặc chế giễu bất kỳ một tôn giáo nào”3.

Khoan dung Hồ Chí Minh còn thể hiện ở lối sống 
chan hòa vói thiên nhiên. Người không thích nói "chế 
ngự thiên nhiên”, "cải tạo tự nhiên” mà chủ trương sống 
hài hòa với thiên nhiên, phảng phất lốì sống của một 
triết nhân Lão học ngày xưa, hết mực giản dị, xóa bỏ 
mọi nghi thức. Nơi ỏ của Người trong kháng chiến luôn 
luôn đảm bảo "trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, 
có bãi ta chơi”, về  Hà Nội, Người không chịu sống trong 
những ngôi nhà đồ sộ vối những khối bê tông đè nặng

1. Xem Linh mục Trần Tam Tỉnh: Thập giá và lưỡi gươm, Nxb. 
Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 1988, tr.79.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 148.
3. Đối diện với Hồ Chí Minh, Nxb. Seghers, Paris, 1970, tr. 155-156.



lên con người. Ngưòi thích ở nhà sàn, đi bộ, đi xuống các 
địa phương,... để tâm hồn luôn luôn lộng gió cùng bôn 
phương trời đất và con người.

c) Đôi với nhân dân ta

Người khuyên phải đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi: 
Nầm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài... Trong mấy 
triệu người cũng có người th ế  này, th ế  khác, nhưng thế 
này hay th ế  khác đều dòng dõi của tổ tiên ta... Đối vối 
những đồng bào lạc lôi, lầm đường, ta  phải dùng tình 
thân  ái mà cảm hoá họ....

Trên tinh thần đó, đôi vối những người từng có nợ 
máu vói cách mạng, vì lợi ích của đoàn kết quốc gia, 
Người đã tỏ rõ một tinh thần  khoan dung, đại lượng. 
Người nhắc nhở chúng ta  cần phải vượt qua những thiên 
kiến hẹp hòi: Sông to, bể rộng thì bao nhiêu nước cũng 
chứa được vì độ lượng của nó rộng và sâu. Cái chén nhỏ, 
cái đĩa cạn thì một chút nước cũng đầy tràn, vì độ lượng 
của nó hẹp và nhỏ. Chỉ sợ lòng mình không rộng chứ 
không sợ người ta không theo mình.

Chính sách đại đoàn kết dân tộc và tấm lòng khoan 
dung, độ lượng của Hồ Chí Minh đã làm thất bại mọi âm 
mưu chia rẽ của kẻ thù, đã cảm hoá được nhiều nhân sĩ, 
trí thức có tên tuổi, kể cả các quan lại cao cấp của chế 
độ cũ, một lòng, một dạ đi theo cách mạng đến cùng, 
không quản ngại gian khổ, hy sinh như Khâm sai đại 
thần Phan Kế Toại, Thượng thư Bùi Bằng Đoàn, Đôc lý 
Hà Nội Trần Văn Lai...



Khi Pháp trở lại đánh chiếm Nam Bộ, không tránh 
khỏi có một sô" người bị dụ dỗ đi theo chúng. Nhờ có 
chính sách khoan dung, độ lượng của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh mà nhiều đồng bào, trong đó có không ít đồng bào 
công giáo, bị lừa gạt đã tự nguyện quay về vói cách 
mạng và kháng chiến. Họ đã viết thư cảm ơn Bác Hồ, 
hứa thành khẩn hôa lỗi, nguyện ra sức phụng sự đức 
Chúa, phụng sự Tổ quốc.

Trong kháng chiến chông Pháp, có một sô" đồng bào, 
do hạn chê về nhận thức, hoặc do yếu đuối, ngã lòng, 
thiếu niềm tin, đã bỏ kháng chiến, vào thành. Một sô" 
cán bộ và nhân dân cho "dinh tê” là Việt gian, phản 
quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài trên  báo Nhân 
Dân, giải thích: "Người "dinh tê” không phải muốn phản 
bội. Nhưng vì họ kém lòng tin  tưỏng vào lực lượng tấ t 
thắng của dân tộc. Họ thiếu tin tưởng vào sức chịu đựng 
của mình. Họ không trông thấy xa”1.

Không phải chỉ đô"i vối người lầm lạc mà ngay cả vối 
những người đôi lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vẫn 
thể hiện một tấm lòng độ lượng, một tinh thần khoan 
dung hiếm có khi họ đã ăn năn, hối cải hoặc đã lâm vào 
cảnh bần cùng, thất thê".

Chỉ ít ngày sau lễ ra mắt của Chính phủ lâm thòi, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử ông Hoàng Minh Giám đi 
tìm Trần Trọng Kim, nguyên Thủ tưống Chính phủ bù

1. Hồ Chí Minh: Biên niên tiêu sử, Nxb. Chính trị quốc già, Hà 
Nội, 1993, t. 5, tr. 183.



nhìn do Nhật lập lên ngày 17-4-1945, nghe nói vừa mới 
từ  Huế ra  Hà Nội. Nhưng tiếc rằng khi ông Giám tìm 
được đến nhà thì Trần Trọng Kim đã ròi khỏi Hà Nội 
rồi.

Cũng trong thòi gian đó, bằng quyết định cá nhân, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lệnh trả  tự do cho Ngô 
Đình Diệm, khi ấy bị bắt đưa về Hà Nội. Ngày 15-1- 
1946, Người đã tiếp Ngô Đình Diệm tại Bắc Bộ phủ, 
thuyết phục hắn đi với nhân dân, hợp tác vối Chính 
phủ. Nhưng họ Ngô, với đầu óc chống cộng sản, chống 
nhân dân đã từ chối1.

Tiêu biểu cho tinh thần  khoan dung Hồ Chí Minh là 
lòi tuyên bô' của Ngưòi về cái chết tự vẫn của bác sĩ 
Nguyễn Văn Thinh. Nguyễn Văn Thinh là một trí thức 
được nhiều người biết đến ỏ Nam Bộ. Do ham muốn địa 
vị và cũng có thể do bị dụ dỗ, lừa gạt, ông ta đứng ra 
nhận chức Thủ tướng bù nhìn của cái gọi là "Cộng hoà 
Nam Kỳ tự  trị”, cộng tác vói địch trong âm mưu chia cắt 
đất nước, chống lại độc lập, thông nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ của Tổ quốc ta. Việc làm phản bội của Thinh đã bị 
nhân dân phỉ nhổ, cả nưốc lên án. Nhưng dù sao ở ông 
ta  vẫn còn một chút lương tri của người trí thức, nên 
biết hổ thẹn và sám hối, cuối cùng cũng đã lựa chọn cái 
chết để trả  giá cho sự lầm lạc của mình.

Tuyên bô' về cái chết của bác sĩ Nguyễn Văn Thinh 
với báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Về chính trị,

1. Báo Đại đoàn kết, ngày 22-1-1990.



ông Nguyễn Văn Thinh đã đi lầm đường, nên đã bị cô 
lập, nhưng ông chết đi, dù sao nưóc Việt Nam cũng mất 
một nhà bác sĩ mà nước Việt Nam đang cần những nhân 
tài như ông để kiến thiết”1.

Chúng ta đều biết sự khoan dung của Hồ Chí Minh 
đối vói Nguyễn Hải Thần, khi ông ta từ  bỏ nhiệm vụ, 
chạy theo quân Tưởng sang Quảng Châu sinh sống, 
ngàý càng lâm vào hoàn cảnh khôn đôn. Sau hoà bình 
lập lại, bạn hỏi ta  định xử trí vối ông ta như th ế  nào? 
Với tấm lòng khoan dung, độ lượng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã đề nghị với Thủ tướng Chu Ân Lai trđ cấp cho 
ông ta mỗi tháng 100 đồng Nhân dân tệ cho đến CUỐI 

đời. Sô" tiền đó sẽ lấy từ khoản viện trợ không hoàn lại 
của Trung Quốc giúp nhân dân ta khôi phục kinh tế  sau 
chiến tranh.

Tinh thần nhân ái, khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh không phải là một sách lược mà là sự kế tục và 
phát triển truyền thông nhân ái, bao dung của dân tộc 
ta qua hàng ngàn năm lịch sử. Tư tưởng đó đã được biểu 
hiện nhất quán trong đường lối, chính sách của Đảng ta, 
qua thái độ và ứng xử của Bác Hồ đốì vối những người 
lầm lạc bằng tấ t cả sự chân thành vì nghĩa lớn của dân 
tộc. Đôi vối Chủ tịch Hồ Chí Minh, khoan dung cũng 
chính là một biểu hiện sức mạnh của cách mạng, chỉ có 
những cuộc cách mạng chân chính, được lòng dân mói có

1. Tài liệu thông tin của Việt Nam Thông tấn xã Băng Cốc - ^íiêm, 
xuất bản tháng 5-1948, tr. 21.



sức thuyết phục, cảm hoá đối vối trá i tim và khối óc của 
quần chúng, bao gồm cả những người lầm lạc, chông đối.

Trong một lần tiếp đoàn đại biểu Công an nước Cộng 
hoà Cu Ba, tháng 8-1966, Người nói: Ta được lòng dân 
th ì ta không BỢ gì cả. Đối vổi những kẻ chống đôi, ta có 
thể tịch thu  tài sản của họ, nhưng ta  không tịch thu 
được bộ óc của họ. Vì vậy, người cách mạng phải lấy tấm 
lòng vì đại nghĩa mà thuyết phục, cảm hoá họ.

Như vậy đôi với Bác Hồ, nhân ái, khoan dung, độ 
lượng là để cảm hoá lòng người, để thực hiện đại đoàn 
kết dân tộc, tạo sức mạnh chiến thắng kẻ thù và xây 
dựng đất nước. Phát biểu tại Hội nghị đại biểu Liên Việt 
toàn quốic tháng 1-1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Bất 
kỳ ai mà th ậ t thà tán  thành hoà bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ thì dù những người đó trưóc đây chống 
chúng ta, bây giờ chúng ta cũng th ậ t thà đoàn kết vâi 
họ”1.

Ngày nay, trên  thế  giối, chiến tranh  lạnh đã qua đi, 
nhưng loài người vẫn đang phải sống trong "một nền 
hòa bình nóng”. Nhiều nơi vẫn đang diễn ra những cuộc 
chiến tranh, xung đột đẫm máu về dân tộc, sắc tộc, tôn 
giáo... Do thiếu một thái độ khoan dung về văn hóa, họ 
tự coi mình là độc tôn, đi tối kỳ thị, dị hóa vối tấ t cả cái 
gì không phải là mình! Ngược lại, cũng có những th ế  lực 
đang mưu toan lợi dụng cái gọi là "bản chất chung của 
con người” để áp đặt cho các dân tộc khác những giá trị

1. Hồ Chí Mirth: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 438.



tinh thần vôn xa lạ với truyền thông và bản sắc của họ.
Chính trong một thế giói còn tồn tại quá nhiều sự 

cuồng tín và tàn bạo, để bước vào thiên niên kỷ mới - 
hoà bình, hợp tác, phát triển - loài người đang rấ t cần 
đến văn hóa khoan dung. Bồi dưỡng, phát triển tinh 
thần khoan dung đang là một yêu cầu cấp bách, trong 
đó tấm gương Hồ Chí Minh đang được nhắc nhỏ như 
một giá trị tiêu biểu cho đặc trưng văn hóa của thế  kỷ 
XXI.

Bồi dưỡng và phát triển tinh thần  khoan dung Hồ 
Chí Minh cũng đang là một yêu cầu cấp bách ở Việt 
Nam. Giáo dục tinh thần khoan dung là biện pháp hữu 
hiệu và cấp bách để khắc phục sự cô" chấp, bất khoan 
dung. Bồi dưỡng và phát triển tinh thần khoan dung là 
dạy cho thế  hệ trẻ biết tôn trọng các quyền cơ bản của 
con người, biết tôn trọng sự đa dạng của các nền văn 
hoá trong một th ế  giới mỏ cửa, hội nhập, cộng sinh. Mỗi 
con người được sinh ra trong một hoàn cảnh tự nhiên và 
xã hội nhất định, là sản phẩm của một truyền thống 
lịch sử và văn hoá nhất định, có màu da và ngôn ngữ 
khác nhau, có tâm lý, tính cách, sở thích khác nhau, 
theo đuổi những giá trị và những điều xác tín... không 
giông nhau; nhưng tấ t cả đều có quyền được sống trong 
hoà bình và tồn tại đúng như bản chất vổn có của họ. 
Nhưng trong khi khẳng định và củng cố bản sắc của 
mình lại phải biết tôn trọng, chấp nhận quyền của người 
khác cũng được làm như vậy. Nói cách khác, không ai 
được phép áp đặt ý kiến, quan điểm, sự lựa chọn của



mình, dân tộc mình cho người khác, cho các dân tộc 
khác. Như vậy, khoan dung cũng rấ t gần vối dân chủ, 
nó bác bỏ chuyên chế và mọi vi phạm đến những quyền 
cơ bản của con người.

Ngày nay, khi mở cửa, hội nhập đang diễn ra trên 
quy mô toàn thê giói, các nền văn hoá đang có sự giao 
thoa lẫn  nhau ngày càng nhiều, càng tấp nập. Trong 
tình hình đó, con ngưòi càng cần đến khoan dung. 
Khoan dung đang trỏ thành một phẩm chất không thể 
thiếu của con người văn minh để cùng chung sống trong 
một thê hoà bình, hạnh phúc.

ở  nước ta, một trong những thành tựu của công cuộc 
đổi mói là đã đem lại sự đa dạng hơn, phong phú hơn về 
định hưóng giá trị cho mỗi cá nhân. Khoan dung văn 
hoá là biết tôn trọng định hưdng giá trị ấy của mỗi cá 
nhân. Cuộc sông có nhiều loại giá trị: giá trị đạo đức, 
giá trị văn hoá, giá trị kinh tế, giá trị pháp lý; có quan 
niệm đa dạng, phong phú vê' cái đẹp, về hạnh phúc, về 
nhân cách,... mọi người đều có thể theo đuổi những giá 
trị khác nhau đó miễn là đều phục vụ cho mục tiêu 
chung "dân giàu, nưóc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh”.

Giáo dục tinh thần  khoan dung cũng là mỏ rộng sự 
hiểu biết cho th ế  hệ trẻ về những bản sắc độc đáo, vê' 
những giá trị tích cực của các nền văn hoá, tôn giáo, 
ngôn ngữ, phong tục tập quán,... của các dân tộc, các 
quốic gia nhằm tránh những định kiến và kỳ thị không 
đáng có do sự kém hiểu biết gây ra.



Giáo dục tinh thần khoan dung còn phải giúp cho 
th ế  hệ trẻ phát triển năng lực nhận thức có phê phán, 
khả nảng suy nghĩ độc lập, biết lập luận, đánh giá có 
căn cứ xác đáng, dựa trên  các tiêu chí của đạo đức, khoa 
học và nhân vản để tránh bị cuốn theo những thủ, đoạn 
tuyên truyền lừa mị, phục vụ cho mục tiêu đen tối của 
các th ế  lực phản động như đã từng diễn ra trong lịch sử. 
Tóm lại, như đã nói ỏ trên, cái Tâm, cái Đức của khoan 
dung phải được dựa trên  nền tảng cái Trí để không rơi 
vào khoan dung với cái xấu, cái ác, với mọi áp bức, bất 
công vẫn còn đang tồn tại, chưa được diệt trừ.

Từ ý nghĩa của khoan dung và tầm quan trọng cấp 
bách của việc giáo dục, hình thành văn hoá khoan dung 
chó th ế  hệ trẻ hiện nay, ta càng nhận chân giá trị của 
tinh thần  khoan dung Hồ Chí Minh. Với tầm cao và tính 
hoàn chỉnh của nó, tinh thần  khoan dung Hồ Chí Minh 
đang trở thành một sức mạnh để nêu gương, thức tỉnh, 
cảm hoá, tháo gõ cho một th ế  giói đang còn nhiều mâu 
thuẫn, xung đột và bất đồng. Trên ý nghĩa 40, ta càng 
thêm tự hào về Bác Hồ kính yêu, một lãnh tụ  chính trị 
sáng suốt, một nhà văn hoá kiệt xuất; tư  tưởng, văn 
hoá, đạo đức của Người vẫn đang tiếp tục toả sáng cho 
một nền văn hoá của tương lai!

V - NHỮNG ĐẶC TRƯNG TổNG QUÁT 
CỦA TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN Hổ CHÍ MINH

Trong lịch sử tư tưỏng nhân loại, từ xưa đến nay, đã



có nhiều học thuyết, tư tưởng đê' cập đến sô' phận con 
người, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của con ngưòi 
muôn được giải phóng khỏi những bế tắc trong cuộc 
sống đòi thường, giải thoát khỏi những ràng buộc hà 
khắc, ngặt nghèo của tự nhiên, xã hội và của chính bản 
thân  con người. Đó chính là tư tưởng nhân vản, nhân 
đạo được thể hiện ở những mức độ, trình độ khác nhau, 
tiếp cận từ  những giác độ khác nhau1.

Xét về thực chất, nhân văn là một giá trị mang tính 
phổ quát, tổ hợp các yếu tố  Chân • Thiện - Mỹ. Nó thuộc 
bản chất người và là hiện thân  của thiện hướng vươn 
lên và hoàn thiện không ngừng của chính con ngưòi. Vì 
thế, nhân văn bao giờ cũng là lý tưởng và mục tiêu mà 
loài người hằng vươn tối; nó tồn tạ i và biến thiên, ngày 
càng thể hiện sức sống mãnh liệt của mình trong suốt 
tiến trình đi lên của xã hội loài người.

Mặc dầu là một giá trị phổ quát, nhân văn và tư tưỏng 
nhân ván bao giờ cũng mang những đặc điểm địa - ván hóa 
theo nghĩa: ở đâu có điều kiện thì ở đó tư tưỏng nhân văn 
nảy nở và phát triển; mặt khác nó lại được thể hiện qua lăng 
kính của nhà văn hóa, nhà tư tưỏng nên mang đậm dấu ấn 
cá nhân. Nghiên cứu tư tưởng nhân vản Hồ Chí Minh dễ 
nhận thấy những đặc điểm chung đó, nhưng lại vừa phát 
hiện ra các đặc đỉểm bản chất đặc thù mà không có một học 
thuyết, tư tưởng nhân văn nào trước đó đạt tới.

1. Xem Võ Nguyên Giáp (chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh và con 
đường cách mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1997, tr. 227.



ở  các phần trên, chúng ta đã chỉ ra các bộ phận hợp 
thành tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, về nội dung, tự 
tưởng nhân văn Hồ Chí Minh th ậ t rộng lớn, bao quát 
hết các mặt bản chất con người, đòi sống cá nhân và đời 
sông cộng đồng của nó, môi trường tồn tại, các nhu cầu 
thể hiện và khát vọng làm chủ mọi mặt cuộc sông, V. V. ;  

về hình thức thể hiện, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 
rấ t phong phú, đa dạng, rấ t cô đọng, khái quát, lại rấ t 
cụ thể mà không hề trừu tượng, gần gũi với cuộc sống 
làm người và ai cũng có thể áp dụng được để tự hoàn 
thiện tính người, hoàn thiện nhân cách làm người.

Vậy, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là gì? Đây là 
một vấn đề khó, không thể ngay một lúc đã có lời giải 
đáp thỏa đáng. Cho đến nay khi xác định nội hàm khái 
niệm tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vẫn đang tồn tại 
một số cách nhìn nhận và ý kiến tương đổi khác nhau.

Một sô" người đặc biệt nhấn mạnh tối cụộc đời "vì 
nghĩa quên mình", sống khiêm tốn, bình dị, hòa nhập 
với mọi người, không màng danh lợi cho bản thân của 
mình và xem đó là nội dung cốt lõi của tư tưỏng nhân 
văn Hồ Chí Minh. Có nhà nghiên cứu lại cho rằng, chủ 
nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh toát ra từ cuộc đòi liên tục 
đấu tranh không biết mệt mỏi của Người nhằm giải 
phóng dân tộc, giải phóng xã hội để cuối cùng đi đến



giải phóng con ngưòi1. Nói cách khác, theo các tác giả 
trên  thì đạo đức, nhân cách và cuộc đòi thanh bạch của 
Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng 
làm thành tư tưởng nhân văn của Người.

Trong nghiên cứu về tư tưởng nhân văn Hồ Chí 
Minh còn xuất hiện một sô" ý kiến khác của nhiều học 
giả, các nhà hoạt động chính trị, xã hội nưốc ngoài. Họ 
cho rằng, trong con ngưòi Hồ Chí Minh có sự kết hợp hài 
hòa giữa chủ nghĩa nhân văn với nhiệt tình và tinh thần 
cách mạng. T.N. Kaun, Chủ tịch Trung tâm Ấn Độ 
nghiên cứu về Đông Dương đã cho rằng: "Bác Hồ..., 
Người đại diện cho sự vĩ đại vôn có của nhân dân Việt 
Nam, bình dị, chuyên cần, yêu quý trẻ  thơ và thanh 
niên, thẳng thắn, trung thực, chân thành và một ý thức 
mạnh mẽ về nhân văn kết hợp với nhiệt tình có tinh 
thần  cách mạng"2. Còn Tiến sĩ M.Atmét, Giám đốc 
UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng nói: 
Trong khi chiến đấu cả đời mình chống lại ách thống trị 
thực dân, Ngưòi vẫn là một nhà nhân văn chân chính 
trong tư  tưởng và hành động3.

Rõ ràng, ở đây cần phân biệt tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh với nhân cách và hành động cách mạng của

1. Trần Văn Giàu: Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh - Đặc điểm  
và cội nguồn, trong sách Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1992, tr. 84.

2, 3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Thông tin khoa học xã 
hội: Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, Hà Nội,
1993, tr. 111.



Người. Đương nhiên, tư tưởng nhân văn là sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt cả cuộc đòi hoạt động cách mạng của Hồ Chí 
Minh và chính cuộc đời của Người lại là một tấm  gương, 
một biểu hiện cụ thể, tiêu biểu nhất của chủ nghĩa nhân 
văn cao cả.

Từ việc trình bày khái quát quá trình hình thành, 
phát triển, các nội dung chủ yếu tư tưởng nhân vản Hồ 
Chí Minh, có thể hình dung diện mạo của tư tưỏng đó, 
cố gắng xác định khái niệm khoa học đó. Việc định 
nghĩa khái niệm "Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh" phải 
xuất phát từ định nghĩa khái niệm rộng lón hơn "Tư 
tưởng Hồ Chí Minh" và góp phần vào việc cụ thể hóa, 
xác định rõ hơn khái niệm này. Khi định nghĩa khái 
niệm "Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh" cần dựa vào các 
nguyên tắc phương pháp luận mácxít.

Một là, làm rõ nội hàm vói những đặc trưng cơ bản 
của khái niệm. Công việc này được tiến hành trên  cơ sở 
tà i liệu, sự kiện chính xác và cần đến các khái quát lý 
luận khoa học, những nhận định mang tính lý thuyết, 
quan điểm.

Hai là, phải rú t ra cái cốt lõi, bản chất của sự kiện, 
những quy luật vận động tác động đến nó.

Ba là, mổì quan hệ giữa nội dung tư tưởng vối thực 
tiễn cuộc sống.

Từ những yêu cầu trên, khái quát các kết quả 
nghiên cứu đạt được có thể quan niệm rằng: "Tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh là một bộ phận hợp thành, 
xuyên suôt tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm hệ thốrìg các



quan điểm lý luận được rút ra từ thực tiễn cách mạng, 
từ sự kế thừa và phát triển những giá trị nhân văn của 
dân tộc và thời đại mà đỉnh cao là chủ nghĩa nhân đạo 
Mác - Lênin, phản ánh tình yêu thương, quý trọng, quan 
tâm, bao dung, độ lượng đến con người và niềm tin vững 
chắc vào sức mạnh của con người; phản ánh con đường 
giải phóng con người một cách triệt để nhằm xây dựng 
một chế độ xã hội trong đó con người có điều kiện phát 
triển toàn diện và phát huy hết mọi năng lực sáng tạo 
vốn có của mình".

Việc định nghĩa khái niệm "Tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh" như vậy, sẽ bao quát được các yếu tô?

- Nguồn gốc lý luận của khái niệm.
• Các bộ phận cấu thành nội dung khái niệm trong 

một chỉnh thể mang tính hệ thống.
- Những đặc trưng, mục đích và nội dung cốt lõi của 

tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.
Đây cũng chỉ mới là ý kiến ban đầu, còn phải tiếp 

tục nghiên cứu và bổ sung để tiến tới có một khái niệm 
hoàn chỉnh khoa học.

Vấn đề đặt ra là nội dung cốt lõi của tư tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh là gì? Nó có trùng hợp vối nội dung cốt 
lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung: tư tưởng về độc 
lập dân tộc gắn liền vối chủ nghĩa xã hội, giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người? ở  
đây, chúng ta có thể trả  lời câu hỏi đó theo gợi ý và 
phương pháp của Ph.Ăngghen khi nói về chủ nghĩa Mác.

Vào những năm  đầu thập kỷ 90 th ế  kỷ XIX, khi



chuẩn bị xuất bản các tác phẩm của C.Mác với tư cách 
là một vĩ nhân của thế giói, một giám đôc nhà xuất bản 
của Italia đã trực tiếp hỏi Ph.Ảngghen: Luận điểm nào 
của C.Mác thể hiện chính xác, tập trung, nổi bật nhất 
tinh thần cơ bản của chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa nhân 
văn mácxít? Ph.Ăngghen không cần phải suy nghĩ lâu 
để trả lời và nói rõ đó là một luận điểm được trình bày 
trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848) khi nói về 
chủ nghĩa cộng sản như là một chê độ xã hội, trong đó 
"sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự 
phát triển tự do của tấ t cả mọi người"1.

ở  đây cần lưu ý một điều: Trong luận điểm nổi tiếng này, 
Ph.Angghen đã nhìn thấy hạt nhân và chìa khóa của th ế  
giỏi quan cộng sản chủ nghĩa của C.Mác và phải hiểu 
luận điểm đó một cách đầy đủ, trọn vẹn theo nghĩa: 
Không chỉ sự phát triển tự do của mỗi người là điều 
kiện phát triển tự do của tấ t cả mọi người, mà sự phát 
triển tự do của cá nhân chỉ có thể được thực hiện khi xã 
hội được giải phóng khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột, 
nô dịch và tha hóa. Sự phát triển tự do của cá nhân và 
sự phát triển tự do của xã hội, vì thế, có quan hệ biện 
chứng và mang tính chế ưốc lẫn nhau. Không thể có tự 
do cá nhân trong một xã hội còn có sự thông trị của chế 
độ tư hữu, người sản xuất bị tước đoạt và tách biệt hẳn các 
điều kiện và công cụ lao động.

1. c. Mác - Ph. Ảngghen: Tuyển tập, Nxb. Sự th ậ t, Hà Nội, 1980,
t . l ,  tr. 569.



Vào đầu th ế  kỷ XX, khi V.I. Lênin và Plêkhanốp 
soạn thảo Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Dân chủ - xã 
hội Nga, V.I. Lênin đề nghị cần phải đưa luận điểm đó 
của Tuyên ngôn vào Cương lĩnh chính trị của Đảng.

Cũng như C.Mác, Ph.Ảngghen, V.I.Lênin nhìn thấy 
trong việc phát triển  tự do, toàn diện của con người, 
năng lực vá tài năng của nó, mục đích cd bản và sự giàu 
có chủ yếu của xã hội tướng lai. Các ông đồng nhất chủ 
nghĩa cộng sản với chủ nghĩa nhân đạo.

Sau Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản gần một trăm 
năm, vào năm 1946, khi trả  lòi các nhà báo nưóc ngoài 
về các điều kiện thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản ở Việt 
Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Muôn cho 
chủ nghĩa cộng sản thực hiện được, cần phải có kỹ nghệ, 
nông nghiệp và tấ t cả mọi người đều được phát triển hết 
khả năng của mình"1.

Các tư liệu lịch sử cho phép chúng ta  khám phá ra 
một điều khá thú  vị, đó là sự thống nhất của các nhà 
kinh điển Mác - Lênin và Hồ Chí Minh về mục tiêu phát 
triển của chế độ xã hội tương lai: hướng vào sự phát 
triển tự do toàn diện của con ngưòi và đó là một nhu cầu 
khách quan, có thể sớm hay muộn, nhanh hay chậm do 
đặc điểm dân tộc và thòi đại chi phối, nhưng chắc chắn 
cuối cùng nhân loại sẽ vươn tới xác lập được một xã hội 
như vậy, một xã hội do con người làm chủ chính đời 
sống con người.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr. 272.



Tinh thần này được Hồ Chí Minh diễn đạt bằng một 
phương châm khái quát, ngắn gọn: "Không có gì quý hơn 
độc lập, tự do". Độc lập, tự do cho cả dân tộc, cho mỗi cá 
nhân và cho cả loài người. Với nghĩa đó, độc lập, tự do 
trở thành bản chất cao quý trong tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh, tr,ở thành ngọn cò chiến đấu và mục tiêu suốt 
đời hy sinh cống hiến của Người. Vì đó là cái tiên quyết 
đem lại hạnh phúc và tiến bộ cho nhân dân Việt Nam, 
cho mỗi người dân và cho cả cộng đồng nhân loại.

2. M ột sô" đặc điểm bản chất của tư  tưởng nhân  
văn Hồ Chí Minh

Khảo sát quá trình hình thành và phát triển, các nội 
dung chủ yếu và phương pháp hành động biện chứng Hồ 
Chí Minh, cho thấy rằng, tư tưởng nhân văn Hồ Chí 
Minh có một sô" đặc điểm tổng quát phản ánh quy luật 
vận động của lý tưỏng nhân văn của loài ngưòi, lại râ"t 
riêng có của Hồ Chí Minh.

. a) Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là mộubước phát 
triển mới giá trị nhân văn truyền thống Việt Nam, tinh 
hoa nhân văn của nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩa 
Mác - Lêriin

Một điểm dễ thống nhất vối nhau là: sở dĩ tư  tưởng 
Hồ Chí Mịnh là linh hồn, là ngọn cờ lãnh đạo cách mạng 
Việt Nam, lương tâm của thời đại, có sức sổng bền vững 
và có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của 
nhân dân Việt Nam và của nhân dân nhiều dân tộc»trên



th ế  giới, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai, chính 
là vì tư tưởng của Người đã kế thừa những giá trị tư 
tưỏng, văn hóa "vĩnh cửu" của nhân loại, thấm đượm 
một chủ nghĩa nhân văn cao cả, đáp ứng những yêu cầu, 
nguyện vọng cháy bỏng và sâu xa của dân tộc và nhân 
loại.

Nói về thái độ của mình đôi vói một sô' học thuyết và 
tôn giáo lổn trên  th ế  giói, chính Hồ Chí Minh đã xác 
nhận: "Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng 
đạo đức cá nhân.

Tôn giáo Giêsu có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả.
Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc 

biện chứng.
Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách 

của nó phù hợp vối điều kiện nước ta.
Khổng Tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng phải đã 

có những điểm chung đó sao? Họ đều mupn mưu hạnh 
phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội..."1.

Lòi nói trên đây nổi lên hai khía cạnh đáng lưu ý:
ĩẩột là, khi nhận xét các nhà tư tưởng tiền bối, Hồ 

Chí Minh đã chỉ ra được điểm tương đồng, cốt lõi trong 
tư tưỏng của họ, hạt nhân đó không có gì khác hơn là 
tinh thần  nhân vản, tư tưởng nhân văn. Hồ Chí Minh 
đã thâu thái các giá trị nhân văn của loài người thành 
tư tưởng nhân văn của chính mình. Vì thế, sự kế thừa

1. Trương Niệm Thức: Hồ Chí Minh truyện, Nxb. Bát Nguvệt, 
Thượng Hải, 194Ỡ.



và chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại ồ Hồ Chí Minh là 
nhằm chủ đích nhân văn.

Hai là, cấc giá trị nhân văn của nhân loại chỉ có thể 
phát tán  và thăng hoa trên  một cái nền gôc mà Người 
đã chuẩn bị trưốc đó: truyền thống nhân văn lâu đời của 
dân tộc Việt Nam.

Sống trong cảnh nô lệ lầm than, ngưòi dân bị áp 
bức, bóc lột thậm  tệ, đất nưốc bị ngoại bang giày xéo, Hồ 
Chí Minh, một thiên tài nhạy cảm như được đúc kết nên 
từ  tinh hoa truyền thống của dân tộc Việt Nam đã nhận 
ra thực tế  vô nhân đạo do thực dân, đế quốc gây nên. 
Chính đó là bản chất, là mạch sống căng đầy chất nhân 
văn ở con ngưòi Hồ Chí Minh. Sau này, khi bôn ba khắp 
năm châu bốn biển để tìm đường cứu nưốc cứu dân, 
nhằm xóa bỏ thực tế  bất nhân đó, được sống trong nhiều 
nền văn minh của các dân tộc khắp các châu lục, được 
tiếp xúc vối tư tưỏng vĩ đại của Mác, Ăngghen, Lênin, tư 
tưởng nhân văn Hồ Chí Minh càng rõ hơn, trỏ thành lý 
luận, thành chủ nghĩa vững chắc. Rõ ràng, tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh bắt nguồn từ bản chất nhân văn 
Việt Nam, nó nằm trong bản chất con người Hồ Chí 
Minh vối tư cách là tinh hoa đất nước, con ngưòi Việt 
Nam.

Đứng trên truyền thông nhân văn Việt Nam, trưốc 
thực trạng đất nước mất độc lập, chủ quyền, Hồ Chí 
Minh đòi thực hiện yêu cầu nhân văn bao quát nhất: đòi 
cho con người được hưởng những gì vốn có, đó là quyền 
sông, quyền làm người, quyền độc lập, tự do; phải trả  lại



độc lập cho nhân dân Việt Nam để con ngưòi Việt Nam 
làm chủ đất nưóc mình, tự xây dựng cuộc sống. Đưa con 
người trở về vối chính con ngưòi, đó là tư tưỏng nhân 
vản cơ bản, điều mà từ  thòi cổ đại Arixtốt đã từng mong 
muôn. Trên cơ sở đó, Hồ Chí Minh kêu gọi xóa bỏ nô lệ, 
áp bức, bần cùng, đối xử vối con ngưòi như là con người 
chân chính.

Tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh được nâng lên tầm 
cao hơn khi Ngưòi tiếp thu được các tư tưỏng tiến bộ 
toàn nhân loại: văn minh châu Á, châu Âu, châu Mỹ, 
châu Phi, với các hệ tư tưỏng nhân vản Phục hưng, Khai 
sáng, tư tưỏng xã hội chủ nghĩa không tưởng Pháp... 
Đặc biệt, tư tưởng nhân văn đó trỏ thành lý luận khoa 
học, như một lý thuyết vững chắc khi Người gặp tư 
tưởng cộng sản chủ nghĩa với các lãnh tụ  thiên tài là 
Mác, Ăngghen, Lênin.

Tư tưởng cộng sản chủ nghĩa đã giúp Hồ Chí Minh 
nâng những yêu cầu có tính nhân bản lên tầm cao, đó là 
tính nhân văn thực thụ. Tính nhân văn ỏ đây không còn 
bị giói hạn trong khuôn khổ giải quyết vấn đề vị trí của 
con ngưòi, tách con người khỏi kiếp ngựa trâu  do chế độ 
nô lệ kìm kẹp, làm cho bị tha hóa, mà là giải quyết vấn 
đề xây dựng vị th ế  con ngưòi trong xã hội mổi. Tư tưỏng 
của Ngưòi lúc này không chỉ là xóa bỏ tình trạng tha 
hóa, đưa con người về đúng vị trí của mình mà là phát 
huy mọi tiềm nảng của con người để xây dựng một cuộc 
sống mới. Thực hiện tư tưởng nhân văn tư bản chủ 
nghĩa - tự do, bình đẳng, bác ái, từng bước thực hiện lý



tưởng nhân văn cộng sản chủ nghĩa, tiến tối một xã hội 
cộng đồng và hòa nhập, ỏ đó con người không chỉ có điều 
kiện để phát huy mọi tiềm lực, tài năng xây dựng xã hội 
mối, mà còn phát triển toàn diện, hài hòa chính bản 
thân  con người với tư cách là mục đích tối cao của con 
người. Đây là tính nhân văn cao nhất của con người, của 
xã hội loài người trên  phương diện lý thuyết. Tư tưỏng 
này ỏ tầm cao hơn, sâu hơn còn bởi vì nó mở ra tính 
nhân văn vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản, về phương 
hướng thực hiện mục đích tôi cao của con người: con 
người là mục đích của sự phát triển lịch sử, của mọi 
hoạt động của chính mình.

b) Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh mang tính khoa 
học, cách mạng và hiện thực sâu sắc.

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là chủ nghĩa nhân 
văn khoa học, hiện thực, cách mạng. Người ta thường nói, 
Hồ Chí Minh là một nhà triết học hành động, thì cũng có thể 
nói Hồ Chí Minh là một nhà nhân văn hành động, hành 
động nhằm giải phóng con người.

Tinh thần nhân văn đặc sắc của Hồ Chí Minh thể 
hiện ở khát vọng biến tư tưởng thành hiện thực trên cơ 
sở một sự hiểu biết chắc chắn các điều kiện hiện tại và 
quy luật xã hội đặc thù của một nưốc thuộc địa nửa 
phong kiên, nông nghiệp lạc hậu. Cốt lõi thế giới quan 
duy vật, phương pháp khoa học, nhân sinh quan cộng 
sản chủ nghĩa được Hồ Chí Minh chuyển hóa thành một 
tổ hợp tư tưởng Mác - Lênin - Hồ Chí Minh, rồi nồ lại



được thăng hoa, biến hóa thành một chất tư tưỏng mói 
rấ t riêng, ồ đó hòa quyện chiều sâu lý luận với sinh khí 
cuộc sông. Tiếp thu  bản chất cách mạng, tinh thần  cải 
tạo th ế  giói của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh 
thực hiện khát vọng cháy bỏng của mình là biến tấ t cả 
tình thương người, tình yêu cuộc sống, khát vọng xây 
đựng tương lai thành  hành động để đưa những tư  tưỏng, 
lý tưỏng, ưốc mơ đó thành hiện thực.

Để thực hiện lý tưỏng nhân văn ''Không có gì quý 
hơn độc lập, tự  do", Hồ Chí Minh đã nghiên cứu bản 
chất th ậ t sự của chủ nghĩa thực dân, phát hiện các mâu 
thuẫn trong lòng nó, nắm bắt thấu  đáo nhu cầu phát 
triển  khách quan của xã hội Việt Nam, xu th ế  vận động 
của th ế  giới, khảo cứu các cuộc cách mạng điển hình để 
vạch ra con đưòng đi cho cách mạng Việt Nam: con 
đưòng cách mạng vô sản, độc lập dân tộc gắn liền vối 
chủ nghĩa xã hội. Từ thực tiễn xã hội Việt Nam, vận 
dụng sáng tạo phương pháp hành động biện chứng 
mácxít, Hồ Chí Minh đã luận chứng một cách khoa học 
mục tiêu phát triển  con ngưòi chỉ có thể đạt được thông 
qua thực hiện ba cuộc giải phóng: giải phóng dân tộc, 
giải phóng giai cấp và giải phóng con ngưòi. Ba cuộc giải 
phóng đó vừa kết hợp chặt chẽ vói nhau, lại vừa nốỉ tiếp 
nhau trong toàn bộ tiến trình  cách mạng Việt Nam. Sự 
kết hợp chặt chẽ được thể hiện ỏ chỗ trong giải phóng 
dân tộc đã có-.một phần giải phóng giai cấp và giải 
phóng con ngưòi; sự nối tiếp được thể hiện ỏ chỗ giải 
phóng dân tộc sẽ mở đường cho giải phóng giai cấp và



giải phóng con người được đẩy mạnh.
Xét về lý tưỏng nhân văn, trortg tư  tưỏng Hồ Chí 

Minh, con ngưòi Việt Nam trong công cuộc giải phóng 
dân tộc là cả cộng đồng dân tộc Việt Nam đấu tranh 
chống chủ nghĩa đế quốc thực dân để giành độc lập dân 
tộc. Con ngưòi trong giải phóng giai cấp là các giai cấp 
cần lao, trưốc hết là công - nông, đấu tranh  để xây dựng 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Còn con người trong giải phóng 
con người là mỗi con ngưòi, với tính cách là cá nhân, 
phải được giải phóng khỏi mọi sự áp bức, bất công, được 
tự do hạnh phúc, được phát triển  về mọi mặt, được làm 
chủ xã hội, làm chủ tự nhiên, làm chủ bản thân  mình; 
bằng cách đó tạo điều kiện cho con người thoát khỏi mọi 
sự tha hóa để có bản chất người tốt đẹp nhất.

Tính chất thực tiễn cách mạng của tư tưỏng nhân văn 
Hồ Chí Minh quy tụ  ỏ mục đích của sự nghiệp cách mạng, 
sự nghiệp giải phóng là xây dựng một xã hội mới không 
còn áp bức, bóc lột, bất công; một xã hội giàu mạnh, công 
bằng, văn minh; vói những con người mối có phẩm chất 
cao đẹp, có trình độ phát triển toàn diện. Những con người 
được đào tạo, giác ngộ đó chính là động lực quyết định 
nhất của sự phát triển: "Muôn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa"1. Con 
ngưòi xã hội chủ nghĩa là con ngưòi phát triển toàn diện, 
hoàn toàn đỉ đến không có chủ nghĩa cá nhân, nghĩa là 
loại bỏ được mọi sự tha hóa dai dẳng nhất, nguy hại nhất

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập , Sđd, t.10, tr. 310.



của chính bản thân con người.
Một xã hội đáp ứng được các nhu cầu giải phóng con 

ngưòi, tạo cho con người phát triển toàn diện chỉ có thể là 
chế độ xã hội chủ nghĩa. Lý tưởng nhân văn thực tiễn, đầy 
sinh khí hiện thực được Hồ Chí Minh biến thành mục tiêu 
cách mạng xây dựng xã hội mới - xã hội chủ nghĩa. Với sức 
mạnh khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, với niềm tin 
sắt đả vào tương lai và có ý chí quyết tâm của người cộng 
sản, Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dần Việt Nam làm 
nên những chiến công hiển hách. Tư tưỏng nhân văn Hồ 
Chí Minh thấm sâu trong đường lối của Đảng, là ngọn cò 
chiến đấu của toàn dân tộc, hướng dẫn nhân dân ta thực 
hiện thành công Cách mạng Tháng Tám chấn động địa 
cầu và đại thắng mùa Xuân 1975. lịch sử. Đó là chiến 
thắng của sức mạnh con người Việt Nam, chiến thắng của 
văn hóa Việt Nam mà cốt lõi của nó là tư tưởng nhân ván 
với sức sổng bất tận của nó.

Sau khi đất nước được giải phóng, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ thì nhiệm vụ tiếp theo của dân 
tộc ta là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đó là 
lôgic tấ t yếu của lý thuyết phát triển theo hưống nhân 
văn, bởi lẽ, chủ nghĩa xã hội là xã hội phù hợp vối bản 
chất con người, là xã hội tốt đẹp nhất; về phương diện 
lịch sử tiến hóa văn minh vật chất, chủ nghĩa xã hội là 
sự phủ định biện chứng các hình thái xã hội đã từng tồn 
tại trưốc đó, tận  dụng các thành quả đã có đê có thể 
thỏa mãn đến mức tối đa các nhu cầu thiết yếu mang 
tính "trần thế" của con người, nghĩa la trả  lại cho con



người những giá trị vật chất mà chính nó đã sáng tạo 
ra. Sản phẩm do con người tạo ra phải thuộc về bản 
thân  con người. Chân lý đơn giản đó người ta đã nghĩ 
đến từ thòi cổ đại, nhưng phải mất một quãng đường rấ t 
dài, nhân loại mối xác lập các tiền đề vật chất hiện thực 
cho sự sinh thành, phát triển  một xã hội như vậy. về 
phương diện văn hóa, chủ nghĩa xã hội là kết quả đấu 
tranh không ngừng của con người theo hướng tiến về phía 
Chân - Thiện - Mỹ. Nó là một trình độ phát triển cao của 
văn hóa, văn minh. Văn hóa hiểu theo nghĩa là trình độ 
người, bản chất người của toàn bộ hệ thống các quan hệ 
xã hội. Trên cả hai bình diện đã nêu, có chế độ xã hội 
nào tốt đẹp hơn chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa xã hội do Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân
xây dựng không phải là một thứ chủ nghĩa xã hội cục
bộ, cực đoan, hẹp hòi, vị kỷ của một giai cấp, một đảng
phái. Mục tiêu và phương thức tiến hành xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở Hồ Chí Minh cũng không chỉ là chuyên
chính, phá bỏ, cũng không phải là chủ nghĩa mơ hồ,

*

không tưỏng như nhiều người, nhiều đảng đương thời 
trên  thế giới quan niệm. Ngay cả đối với giai cấp tư sản 
dân tộc, Hồ Chí Minh cũng có thái độ rấ t rõ ràng, coi họ 
cũng là một lực lượng cần có trong xây dựng chế độ xã 
hội mói. Người khẳng định: "Không nên coi giai cấp tư 
sản dân tộc là đối tượng của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, bỏi họ đã đi cùng với giai cấp công nhân trong 
cách mạng dân tộc dân chủ. Nên coi họ là đồng minh, 
cải tạo họ thành người lao động và khi cải tạo nêri dùng



các phương pháp dân chủ, không phải chuyên chính với họ"1.
Chủ nghĩa xã hội trong quan niệm của Hồ Chí Minh 

là chủ nghĩa xã hội hiện thực, cụ thể, nó phải được xây 
dựng trên  mảnh đất của một quốc gia gắn liền với đặc 
điểm lịch sử, truyền thông văn hóa và bản sắc dân tộc. 
Chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh xây dựng ở Việt Nam 
là một xã hội mối công bằng, nhân đạo, tốt đẹp, nhằm 
mục tiêu cụ thể là dân giàu, nưóc mạnh, xã hội văn 
minh, con người hạnh phúc.

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội do Hồ Chí 
Minh lãnh đạo thực sự là một cuộc cách mạng giải 
phóng, phát triển mọi tiềm năng dân tộc và tiêm năng 
xã hội, cụ thể là giải phóng và phát triển con người. Đó 
là một sự nghiệp của chính con người vì bản thân con 
người để đạt tới cả hai loại giá trị: độc lập dân tộc và 
cuộc sổng ấm no. Theo Hồ Chí Minh, con người không 
chỉ được giải phóng về mặt xã hội mà điều chủ yếu và 
cuổi cùng là giải phóng, phát triển toàn bộ bản chất, 
bản tính tốt đẹp của mình. Bản chất sâu xa lớn lao 
trong tư  tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là tấ t cả cuối 
cùng đều vì sự phát triển con người Việt Nam. Xóa bỏ 
tha hóa, trả  lại cho con người Việt Nam phẩm chất, 
phẩm giá làm người, giải phóng toàn bộ tiềm năng thể 
chất, trí tuệ, tài năng sáng tạo của con người Việt Nam; 
tạo mọi điều kiện cho con người Việt Nam phát triển 
toàn diện, hài hòa: Đức - Trí - Thể - Mỹ, vươn tới sự

1. Hồ Chí Minh: Biên niên tiêu sử, Sđd, t.7, tr. '-¡10.



hoàn thiện nhân cách. Vói tinh thần đó, Hồ Chí Minh 
đặc biệt quan tâm đến thanh thiếu niên, tương lai của 
đất nưỏc, mùa xuân của nhân loại. Người cho rằng, "bồi 
dưõng thế hệ cách mạng cho đòi sau là một việc rấ t 
quan trọng và rất cần thiết". Đảng, Chính phủ phải 
chăm lo giáo dục các cháu về thể dục, đạo đức, trí dục, 
làm sao phát triển hết toàn bộ năng lực sẵn có của các 
cháu để họ thật sự xứng đáng là người thừa kế xây dựng 
chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên".

c) Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh mang bản chất 
giai cấp công nhân, thống nhất trong đó tính giai cấp 
công nhân với tính dân tộc và tính quốc tế

Trong chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, lòng nhân 
ái giữ vị trí hàng đầu, song nó không bó hẹp lòng thương 
người ở tình nghĩa đồng bào, "người trong một nưốc phải 
thương nhau cùng", mà mở rộng đến khắp năm châu 
bốn biển. Người luôn coi con người và cuộc sông ở bắt cứ 
nơi đâu đều là giá trị cuối cùng và cao nhất phải đấu 
tranh giành được.

Khác vói chủ nghĩa nhân văn tư sản chỉ đề cao chủ 
nghĩa cá nhân mà không hề đả động đến con người lao 
động, tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh đê' xưóng việc giải 
phóng hoàn toàn con người, mà trưốc hết và chủ yếu là 
giải phóng con người lao động bị áp bức bóc lột, thủ tiêu 
mọi gông xiềng, nô lệ, bất công, đem lại độc lập, tự do, 
hạnh phúc, cơm no, áo ấm cho các dân tộc và mỗi con 
người. Tính giai cấp công nhân gắn liền vối tính dấn tộc,



tính quốc tế  và tính thời đại là một đặc trưng nổi bật nhất 
của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Qua hàng trăm bài 
báo của Hồ Chí Minh vối nhiều bút danh khác nhau, qua 
tuyên ngôn và hiệu triệu của các tổ chức liên hợp thuộc 
địa, do Ngưòi sáng lập và lãnh đạo cho thấy rõ điều đó.

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh bao giờ cũng gắn 
liền hạnh phúc của những con người bị áp bức, bị đọa 
đầy thuộc các dân tộc bị thông trị và lệ thuộc ỏ thuộc địa 
với độc lập dân tộc, với tự do, giai cấp được giải phóng. 
Vì thế, theo Hồ Chí Minh: "Chỉ có giải phóng giai cấp vô 
sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải 
phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng 
sản và của cách mạng th ế  giới"1. Muốn giải phóng con 
người trước hết phải giải phóng dân tộc và giải phóng 
giai cấp. Quan điểm này thấu  suốt trong suốt cả cuộc 
đòi hoạt động của Hồ Chí Minh: "Người có lòng nhân 
đạo là người lạc quan, có một lòng thương cao cả đối vói 
nhân loại, đối vối nhân dân, đồng chí, bè bạn của mình. 
Người ta  không thể nói gì đến lạc quan hay tự trọng nếu 
người ta  không có chút thương yêu đốĩ với Tổ quốc, đối 
vối nhân dân của mình. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình 
yêu này th ậ t trong sáng và sâu rộng"2.

Lòng thương yêu con người gắn chặt vối tình yêu Tổ 
quốic và dân tộc đã thúc giục Hồ Chí Minh ra đi tìm

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t .l, tr. 416.
2. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Thông tin khoa học xã hội: Giá 

trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, Hà Nội, 1993, tr. 115.



đưòng cứu nước, cứu dân. Sau ngày trở thành Chủ tịch 
nưổc, mặc dầu bận trăm  công nghìn việc, Người cũng rất 
quan tâm đến cuộc sống của nhân dân, đặc biệt đối với 
nhân dân miền Nam đang chịu nhiều đau khổ do đế 
quốc Mỹ và ngụy quyền gây nên. Người nói, "miền Nam 
luôn ỏ trong trái tim tôi". Ngay cả trưốc lúc "đi xa", Hồ 
Chí Minh còn nhố "để lại muôn vàn tình thân yêu cho 
toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu 
thanh niên và nhi đồng".

Khi đi thăm bất cứ nưốc nào, Người đều dành thời 
gian tiếp xúc vói nhân dân lao động. Hồ Chí Minh không 
chỉ là "Bác Hồ" của nhân dân, của thiếu nhi Việt Nam, 
mà còn của cả nhân dân, thiếu nhi nhiều nưóc trên thế 
giới. Chính lòng nhân ái, tư tưởng nhân văn của Người 
là một yếu tô" đã chinh phục được nhân dân thế giới.

Ở chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, không có tình 
yêu thương con người chung chung, mà chỉ có tình 
thương yêu dành cho người bị áp bức, nghèo khổ ở bất 
cứ nước nào. Người đã phân biệt bạn thù rõ rệt, phân 
biệt nhân dân Pháp, Mỹ vối những bọn thực dẩn đế quổíc 
là-người Pháp, Mỹ - những kẻ chủ mưu xâm lược, nuôi 
mộng thôn tính các dân tộc nhỏ yếu và đẩy nhân dân 
nưốc họ đến chỗ chết chóc. Vì vậy, Hồ Chí Minh bao giờ 
cũng độ lượng khoan dung vối những người lầm đường 
lạc lôi đi đánh thuê cho bọn thực dân đế quốc. Vối ý 
nghĩa đó, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là tư tưỏng 
của những người nghèo khổ trên thế giói; tình yêu 
thương con người đã biến thành tình yêu thương đồng



loại vẫn trên  tinh thần tiêu chí: người bị áp bức, bóc lột. 
Như vậy, trong phạm vi đất nước Việt Nam cũng như 
trên phạm vi toàn cầu, tình càm và khát vọng giải 
phóng của Hồ Chí Minh đểu hướng vể quần chúng lao 
động, những bộ phận đông đào nhất, động lực chủ đạo 
nhất của mọi sự biên đổi lịch sử. Điểu đó chứng tỏ tình 
thưdng người ở Hổ Chí Minh không mang tính thần bí, 
phi giai cấp mà bao giò cũng có nội hàm xả hội - giai 
cấp.

Tình yêu thương dân tộc trong Hồ Chí Minh đã 
quyện chặt vối tình yêu thương nhân loại bị bóc lột, đọa 
đầy, áp bức. Đó là lý do vì sao tư tưởng nhân văn Hồ Chí 
Minh được đánh giá cao, được noi theo và dần dần trỏ 
thành tư tưởng của thời đại. Nó không chỉ có tác dụng 
trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do mà còn phát 
huy ảnh hưởng trong công cuộc xây dựng xã hội văn 
minh, tiên bộ sau khi các dân tộc thoát khỏi ách đô hộ 
của chủ nghĩa thực dân.

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là chủ nghĩa 
nhân văn xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Tính 
chất xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa của tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh thê hiện cả trong bản chất xã 
hội, cả trong mục đích, nhiệm vụ và chức năng mà nó 
thực hiện trong đòi sông xã hội của con người. Ngoài 
tính chất triệt để, phạm vi bao quát-rộng, tư tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh hưống tới giải phóng cả loài người. 
Điều này cho thấy tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh chỉ 
là một giai đoạn trong dòng chảy liền mạch của tư tưởng



nhân văn loài người, nhưng nó đã đạt đến đỉnh cao và có 
thể thay th ế  cho các hình thái nhân văn chủ nghĩa đã 
từng tồn tại trưốc đó. Vì thế, tư tưỏng nhân văn Hồ Chí 
Minh là cội nguồn sức mạnh của nhân loại, là nhân tô" 
xích lại gần nhau giữa các quốc gia, phấn đấu hình 
thành nên một "thế giói đại đồng" cộng sản chủ nghĩa, 
trong đó con người thuộc mọi dân tộc được tôn trọng, đối 
xử bình đẳng vối nhau với nghĩa con người viết hoa.

*



CHƯƠNG III

GIÁO DỤC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIỂN 
THEO T ư  TƯỞNG NHÂN VÃN H ồ CHÍ MINH 
TRONG ĐIỂU KIỆN HIỆN NAY ở  NƯỚC TA

I ■ THỂ GIỚI SẺ ĐỔI THAY NHƯNG TƯ TƯỞNG NHÂN 
VĂN HỒ CHÍ MINH CÒN SốNG MẢI

Nhà triế t học cổ đại Hy Lạp Hêraclít có một câu nói 
nổi tiếng: Không ai tắm hai lần trong một dòng sông để 
chỉ ra rằng, th ế  giới vạn vật luôn luôn thay đổi, biến 
chuyển không ngừng. Tuy nhiên, th ế  giới cũng có những 
quy luật, những phạm trù, những giá trị vĩnh hằng, bất 
biến, trong đó tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là một ví 
dụ.

Sở dĩ có thể nói như vậy, bỏi giá trị nhân văn trong 
tư tưỏng Hồ Chí Minh chính là sự kết tinh những giá trị 
văn hoá của nhân loại. Tư tưỏng đó được thể hiện bằng 
hoạt động lý luận và thực tiễn của Người, vì mục tiêu 
giải phóng con người và sự nghiệp giải phóng loài người



thoát khỏi mọi áp bức, bất công, phấn đấu xây dựng một 
xã hội văn minh, hạnh phúc, kiên quyết đấu tranh cho 
một thế giới hoà bình, hữu nghị và binh đẳng giữa các 
dân tộc. Đó chính là xu th ế của thời đại ngày nay tiến 
tới hội nhập cùng phát triển.

1. Tư tưởng đấu tranh vì quyền con người và sự  
nghiệp giải phóng loài người của Hồ Chí Minh 
mang tính lịch sử và tính thời đại

Sinh ra và lốn lên trong cảnh nước mất nhà tan, 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã chứng kiến bao nỗi 
đắng cay, cơ hàn của đồng bào mình dưối gót giày của 
bọn thực dân phong kiến. Người thấu hiểu th ế  nào là 
tình cảnh nhục nhã của người dân mất nước. Chính vì 
vậy, khi được nghe nói đến Tự do, Bình đẳng, Bác ái xa 
vọng tận  chân trời nước Pháp, nhưng người thanh niên 
yêu nước Nguyễn Tất Thành vẫn quyết định ra đi để  
tìm hiểu xem thế giới họ làm cách mạng như thế nào, 
sau đó sẽ trở về giúp đồng bào ta.

Trong quá trình đi vòng quanh thế giối, tận  mắt 
chứng kiến những tội ác tày tròi của bọn thực dân đốì 
với nhân dân các dân tộc thuộc địa, Người đã đi đến kết 
luận rằng, ở đâu bọn thực dân củng tàn ác, các dân tộc 
thuộc địa ở đâu cũng khổ đau. Từ nhận thức ấy, lòng 
yêu thương những con người nô lệ mất nưóc Việt Nam 
đã mở rộng thành lòng yêu thương những người nô lệ 
trên  toàn thê giối. Đồng thòi, khát vọng giải phóng dân 
tộc của Người giờ đây gắn liền vối khát vọng giải phóng



các dân tộc thuộc địa, khát vọng đấu tranh đòi tự do của 
các nước nhược tiểu, nhằm tói mục tiêu cuối cùng ỉà giải 
phóng nhân loại cần lao trên khấp hành tinh này. Người 
nói: Nhân dân lao động ở dâu củng là bạn, chủ nghĩa đê 
quốc ở dâu cũng là thù; và kết luận rằng : Dù màu da có 
khác nhau, trên dời cũng chỉ có hai giống người, người 
bóc lột và bị bóc lột, và củng chỉ có một tinh hữu ái vô 
sản là thực mà thôi. Nhận thức bước đầu của Hồ Chí 
Minh là nhìn thấy môi liên hệ thông nhất giữa cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp và môi 
quan hệ biện chứng giữa vấn để giài phóng giai cấp và 
giải phóng nhân loại.

Trong bôi cảnh lịch sử những nảm hai mươi của thê 
kỷ XX, chủ nghĩa đê quốc đã phát triển thành hệ thông 
trên phạm vi thê giới. Mặc dù khi phát triển đôn giai 
đoạn đê quốíc chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản đả phơi bày 
đầy đủ bàn chất xâm lược, bóc lột xấu xa của nó, nhưng 
nhủng thành quả vê mặt văn hoá của các cuộc cách 
mạng tư sản (trưỏc đó) vẫn được bảo tồn và trở thành 
những giá trị mang tính tiến bộ của lịch sử.

Đối vói Hồ Chí Minh, quá trình khảo sát qua các 
thành phô lỏn. các trung tâm văn hoá của châu Âu. 
châu Mỹ như: Bôtxtơn, NiuYoóc (Mỹ), Luân Đôn (Anh), 
Pari (Pháp)..., một mặt giúp cho Người nhận thấy bản 
chất dã man, tàn bạo của những tên chủ tư bản, mặt 
khác lại cho Người tiếp xúc với tri thức, trí tuệ của nhân 
loại. Qua các tác phẩm của các nhà văn hoá lỏn như 
V.Huygô, J.Rûtxô, J. Môngtétxkiơ, v.v, Hồ Chí Minh



nhận thức được rằng, tư tưởng nhân vản tốt đẹp luôn là 
mục đích hướng tói, là đại diện cho một th ế  giới tiến bộ, 
bền vững. Không chỉ thán phục những người có tư  tưởng 
đấu tranh, dám xả thân  vì sự nghiệp giải phóng dân tộc 
như: Oasinhtơn, A.Linhcôn, M. Ganđi, Tôn Trung Sơn, 
V . V . ,  Hồ Chí Minh còn hoàn toàn đồng tình vối mục tiêu 
tấn  công vào hệ tư tưởng Nhà thờ và chế độ phong kiến 
lạc hậu mà các cuộc cách mạng tư sản đã tiến hành. Bởi 
thực tế  nó đã xoá bỏ các xiềng xích tinh thần và xã hội 
mà Nhà thờ và chế độ phong kiến trói buộc con người 
trong thần  quyền và trong thế  quyền của nhà nưốc quân 
chủ chuyên chế. Nó nêu cao tư tưỏng giải phóng con 
người, khẳng định quyền con ngưòi, quyền công dân.Với 
mục đích đấu tranh đòi thực hiện Tự do, Bình đẳng, 
Bác ái trong quan hệ giữa người và người, khẳng định 
giá tr ị cá nhân của con người, nâng cao nhân cách con 
người... Có thể nói, chủ nghĩa nhân đạo trong hệ tư  
tưởng tư sản là một thành quả rực rỡ của lịch sử tư  
tưởng nhân loại.

Đối vối Nguyễn Ái Quôc, từ  chỗ tiếp cận 'đến nhận 
thức chủ nghĩa nhân đạo tư sản, tinh hoa văn hoá Âu - 
Mỹ, là quá trình sàng lọc, nghiên cứu, nhìn nhận qua 
thực tiễn. Những tinh hoa giá trị văn hoá đó được Người 
tiếp thu, phát triển và thể hiện trong phần mở đầu bản 
Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 của nưốc Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà. Trong đó, tư  tưởng bất hủ được ghi 
trong Tuyên ngôn độc lập 1776 của nưóc Mỹ và Tuyên 
ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp



(1791) được Hồ Chí Minh trân  trọng trích dẫn trong 
những dòng đầu tiên : "Tất cả mọi người đều sinh ra có 
quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai 
có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền 
được sổng, quyền tự  do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”1

Tuy nhiên, khi nghiên cứu tư  tưồng nhân văn Hồ 
Chí Minh, ngưòi ta  thấy tính vượt trội của Ngưòi đối với 
lịch sử và thòi đại không chỉ ỏ chỗ Người tiếp thu, chắt 
lọc và phát triển  tư  tưỏng nhân văn tư sản, mà quan 
trọng hđn là Người đã nhanh chóng nhận ra tính không 
triệ t để, m ặt hạn  chế cơ bản của các cuộc cách mạng tư 
sản và tính  đạo đức giả trong phạm trù  đạo đức của hệ 
tư  tưỏng tư  sản.

Hồ Chí Minh sốm nhận ra rằng, sau khi cách mạng 
tư sản thành  công, giai cấp tư  sản đã phản bội lại tư 
tưỏng nhân  đạo cao cả mà nó nêu ra trong cuộc đấu 
tran h  lậ t đổ chế độ phong kiến, và thực tế  trong xã hội 
tư  bản  chứa đựng đầy rẫy bất công, áp bức, bóc lột làm 
cho con người cực khổ. Chính vì vậy mà dù đang trong 
quá trình  tìm  kiếm con đường cách mạng giải phóng dân 
tộc, và mặc dầu rấ t khâm phục cuộc Đại cách mạng tư 
sản Pháp (1789), một cuộc cách mạng vĩ đại đã đem lý 
tr í khoa học khắc phục thần  quyền, đem sức mạnh của 
con ngưòi phủ định thần  thánh, đem quyền con người và 
quyền công dân xọá bỏ quyền lực của nền quân chủ 
cÊuyên chế, những Ngưòi vẫn không coi đó là hình mẫu

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr .l.



của một cuộc cách mạng giải phóng triệ t để. Chỉ đến khi 
bắt gặp chủ nghĩa Mác-Lênin, Người mối nhanh chóng 
tiếp thu và khẳng định: "Đây là cái cần thiết cho chúng 
ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”1.

Vậy là, bằng thiên tài trí tuệ và nhạy cảm chính trị 
của mình, Hồ Chí Minh chẳng những có được sự lựa 
chọn con đường cách mạng đúng đắn, phù hợp với quy 
luật vận động của lịch sử, đồng thời Người còn thể hiện 
sự vượt trội của một vĩ nhân, đã nhanh chóng tiếp thu 
được tư tưởng tiến bộ của thời đại, tư  tưởng nhân văn 
mang ý thức hệ vô sản.

Lựa chọn chủ nghĩa Mác - Lênin, rõ ràng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã chủ động lựa chọn ý thức hệ tiên tiến 
nhất và chủ nghĩa nhân đạo cộng sản là đỉnh cao của 
văn hoá thời đại. Chủ nghĩa Mác -Lênin khẳng định bản 
chất xã hội của con người, chỉ ra nguồn gốc khổ đau của 
con ngưòi, vạch rõ con đường khoa học tấ t yếu đưa đến 
sự giải phóng triệt để và vĩnh viễn của toàn thể loài 
người. Do đó, sự lựa chọn của Hồ Chí Minh là sự lựa 
chọn có tính bưốc ngoặt, đặt cách mạng Việt' Nam vào 
quỹ đạo của cách mạng vô sản, một cuộc cách mạng triệt 
để nhất trên  phương diện giải phóng xã hội, giải phóng 
giai cấp và giải phóng mọi ràng buộc đối vối sự tự do 
phát triển của cá nhân con người. Đến đây có thể khẳng 
định rằng, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đã thông 
nhất vối chủ nghĩa nhân đạo cộng sản và Người đã vận

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr.127.



dụng sáng tạo chủ nghĩa nhân đạo cộng sản vào sự 
nghiệp giải phóng con người trong hoàn cảnh Việt Nam 
và các nước thuộc địa. Nói một cách khác, quá trình Hồ 
Chí Minh đi từ chủ nghĩa yêu nưốc đến chủ nghĩa Mác - 
Lênin, cũng là quá trình Ngưòi đi từ truyền thống nhân 
ái Việt Nam đến chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. Có thể 
nói rằng, một tư tưỏng được hình thành từ những giá trị 
đạo đức truyền thống của dân tộc, lại được bổ sung hệ 
giá trị đạo đức nhân văn của giai cấp tiên tiến nhất, và 
quan trọng hơn là nó được sinh ra từ một con người có 
đủ các tô" chất: Nhân, Trí, Lễ, Nghĩa, Tín, Dũng, Liêm 
như Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, tư tưởng đó sẽ trỏ 
thành bất tử.

Nói về tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh mang tính 
lịch sử và tính thòi đại, song nếu chỉ như vậy thì tư 
tưởng của Người cũng chưa hẳn đã được triệu triệu trái 
tim của nhân loại ngưỡng vọng. Phải chăng tư tưởng 
nhân văn của Hồ Chí Minh được thể hiện bằng thực tiễn 
sinh động của cách mạng Việt Nam mối là mấu chốt 
khẳng định tư tưỏng của Người có giá trị vĩnh hằng. Bởi 
vì, trưốc Hồ Chí Minh đã có rấ t nhiều nhà lý luận nổi 
tiếng tự nhận là môn đồ của chủ nghĩa Mác như: 
Bécxtanh (Đức), Cauxki (Nga), Lôngghê (Pháp), hoặc 
một sô" nhà cách mạng cùng thời như: Mao Trạch Đông 
(Trung Quốc), M. Gandí (Ấn Độ), Xucácnô (Inđônêxia)... 
Những người này đều có tư tưỏng đấu tranh giải phóng 
dân tộc, chông chủ nghĩa thực dân. Tuy nhiên, ít người 
trong sô" họ được ca ngợi vê' khía cạnh đạo đức hay tư



tưỏng nhân văn.'Rõ ràng từ nhận thức tư tưởng, lý luận 
đến việc vận dụng vào thực tiễn là cả một vấn để mà 
không phải ai cũng làm được và làm có sáng tạo lại càng 
khó hơn.

Xem xét hoạt động của một số nhân vật lịch sử, 
chúng tôi không có ý đem so sánh họ vối Hồ Chí Minh 
trên lĩnh vực vận dụng lý luận giải phóng của học 
thuyết Mác. Thực tế  lịch sử phong trào cách mạng Việt 
Nam mà đỉnh cao là cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 
1945 cho thấy, Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lỗi 
lạc, một lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp cần lao trên toàn 
thế giới. Chẳng những Người nắm vững và vận dụng 
sáng tạo những nguyên lý cách mạng của học thuyết 
Mác vào hoàn cảnh Việt Nam, mà còn bổ sung và làm 
phong phú kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác -Lênin, 
đặc biệt về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc.

Đã có nhiều học giả phương Tây gọi học thuyết Mác- 
Lênin là học thuyết đấu tranh giai cấp và "nội chiến 
cách mạng”, đó là luận điệu của bọn tư sản. Nhưng quả 
thực từ  thực tiễn của cuộc Cách mạng 1848 và Công xã 
Pari (1871) diễn ra ở Pháp, Cách mạng Tháng Mười Nga 
(1917) sau này, Mác và Lênin đã xây dựng nên học 
thuyết cách mạng của mình. Hồ Chí Minh tiếp thu 
những nguyên lý cơ bản của học thuyết ấy, xác định lấy 
học thuyết Mác làm nền tảng tư tưởng, nhưng chưa bao 
giờ trong lý luận của Người có những lời lẽ hô hào đấu 
tranh giai cấp, hoặc kêu gọi nội chiến. Trái lại, Người 
coi việc đoàn kết dân tộc và đàm phán chính trị là



phương sách chiến lược để giành thắng lợi không đổ 
máu. Một bằng chứng mà cho đến hôm nay mọi người 
trên  thế giói vẫn thường nhắc đến, để ghi nhận tư tưởng 
nhân văn cao cả của Hồ Chí Minh đó là: vói thành công 
của cuộc Cách mạng dân chủ tư sản 1789 ở Pháp, Vua 
Lui XIV bị đưa lên đoạn đầu đài; với thắng lợi của Cách 
mạng Tháng Mười Nga, hàng trảm  người trong gia tộc 
của Nga hoàng Nicôlai bị đem đi đày đến Xibêri; còn cl 
Việt Nam, sau Cách mạng Tháng Tám, Vua Bảo Đại 
(Nguyễn Vĩnh Thuỵ) được mời làm Cố’ vấn tối cao của 
Chính phủ Hồ Chí Minh, Khâm sai đại thần Phan Kế 
Toại, Thượng thư Bùi Bằng Đoàn... được mòi tham gia 
Chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Tóm lại, tư  tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vối nội 
dung cốt lõi là vấn đề quyền con người và sự nghiệp giải 
phóng con người mang tính lịch sử và tính thời đại, đã 
và sẽ trường tồn mãi mãi cùng vối thời gian và nảm 
tháng. Bởi tư tưởng ấy được hội tụ  từ truyền thống nhân 
ái của dân tộc, trong đó chứa đựng đạo sống từ  bi của 
Phật giáo, tinh thần  nhân nghĩa của Nho giáo, và tinh 
thần  tương thân, tương ái truyền thông của cộng đồng 
người Việt. Đặc biệt, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 
còn được bổ sung, tiếp nhận tinh thần  Bác ái của Thiên 
Chúa giáo và tinh hoa chủ nghĩa nhân đạo tư sản. 
Nhưng vượt lên trên  hết là Người đã tiếp cận và thu 
nhận được chủ nghĩa nhân đạo cộng sản cao cả, chính 
tấ t cả những nhân tô" ấy được Hồ Chí Minh hun đúc, 
chắt lọc, vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn cách



mạng Việt Nam và đã thu được kết quả vô cùng to lốn 
trên cả phạm vi quốc gia và quốc tế.

Vối thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám, đã 
khai sinh ra nưốc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, xoá bỏ 
chế độ thực dân đô hộ hơn 80 năm và xoá bỏ chế độ 
phong kiến áp bức hàng mấy trăm  năm đối với nhân 
dân Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 
chẳng những mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta - 
kỷ nguyên độc lập, hoà bình và tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, mà đồng thòi còn đánh dấu một bước ngoặt quan 
trọng trong lịch sử th ế  giối hiện đại - mở ra cao trào đấu 
tranh phi thực dân hoá trên  toàn th ế  giói.

Bằng tấm gương anh dũng, quả cảm của mình, nhất 
là sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954), Việt 
Nam đã trỏ thành ngọn cờ tiên phong trong phong trào 
giải phóng dân tộc. Noi gương Việt Nam, hàng loạt các 
nưốc thuộc địa ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh đã vùng 
lên đấu tranh đòi độc lập dân tộc, xoá bỏ hoàn toàn chủ 
nghĩa thực dân cũ trên  phạm vi toàn cầu. Vói ý nghĩa 
lịch sử và thời đại như thế, tư tưỏng nhân văn Hồ Chí 
Minh xứng đáng được cả nhân loại ghi nhổ. 2

2. T ình yêu dân  tộc và tìn h  yêu n h ân  loại là nội 
dung  bao trù m  tro n g  tư  tưởng n h ân  văn Hồ Chí 
M inh sẽ còn sống m ãi

Xuyên suốt tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh là tình 
yêu thương con người, trong đó có thể cảm nhận thấy sự 
yêu thương lắng đọng, da diết đôi vói quê hương,, dân



tộc, và tình  yêu bao la rộng lớn đôi vối nhân loại trên 
khắp hành tinh.

vể  tình  yêu thương vô bờ bến của Hồ Chí Minh đối 
vói đồng bào cùng dân tộc, đó là sự thấu  hiểu và cảm 
thông vói những con người bị áp bức đói nghèo, bị đàn 
áp đè nén trong vòng nô lệ. Một mặt, Người chủ trương 
phải kiên quyết chiến đấu nhằm giải phóng hết thảy 
giai cấp cần lao khỏi mọi ách đô hộ của chủ nghĩa thực 
dân, nhưng khi có độc lập, tự do rồi thì phải làm sao cho 
nhân dân ta  ai cũng được sung sướng hạnh phúc. Hồ 
Chí Minh viết: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột 
bậc, là làm sao cho nước ta  được hoàn toàn độc lập, dân 
ta  được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo 
mặc, ai cũng được học hành”1 2.

Người ta  chỉ biết giá trị đích thực của độc lập, tự do 
khi không có hoặc mất nó. Vì thế, Hồ Chí Minh đã nêu: 
Không có gì quý hơn độc lập tự do, đồng thời Người cũng 
đòi hỏi các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền từ Trung 
ương đến địa phương bất luận làm việc gì cũng đều phải 
nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân. Người nói: "Việc gì 
có lợi cho dân th ì ta  hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta 
phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân thì dân mới 
yêu ta, kính ta ...”; và : " Tất cả những gì Đảng và Chính 
phủ đề ra đều nhằm cải thiện đời sông cho nhân dân . 
Làm gì mà không nhằm mục đích ấy là không đúng”2.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr. 161.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr.150.



Hết lòng chăm lo đến đời sống nhân dân, nhưng không 
được coi đó là sự ban ơn, đó là điều khác biệt giữa một 
lãnh tụ  của nhân dân vối các vua chúa phong kiến và 
"các ông quan cách mạng”. Trong tư tưỏng nhân văn Hồ 
Chí Minh, tình yêu thương nhân dân bao giò cũng gắn 
liền vối tấm lòng vị tha và thái độ quý trọng con người.

Hồ Chí Minh dạy cán bộ, đảng viên phải thương 
yêu và quý trọng nhân dân, Người phê phán nghiêm 
khắc thái độ quan liêu hống hách, cửa quyền của các 
"ông quan cách mạng”. Trong 6 điều Người dạy Công 
an nhân dân có điều: Đối với nhân dân phải kính trọng 
lễ phép. Hồ Chí Minh biểu th ị lòng tôn trọng nhân dân 
qua lối ứng xử mà qua đó người ta thấy được cần nâng 
cao tâm  hồn và phẩm giá con người, làm cho mỗi người 
tự tin ỏ bản thân mình, ngẩng cao đầu chứ không 
khom lưng uốn gối, cảm thấy ấm áp trong lòng, không 
sỢ hãi kể cả khi mắc sai lầm. Bản tính khoan dung 
nhân hậu, sự khiêm nhường, nếp sông thanh bạch, 
giản dị thực chất đã nâng cao giá trị nhân văn của Hồ 
Chí Minh. Sự khác biệt khiến người ta  cảm' thấy gần 
gũi và thân th iết là thái độ chân thành của Người khi 
lắng nghe ý kiến của từng người dân, công khai thừa 
nhận những khuyết điểm sai lầm mà Đảng và Nhà 
nước đã mắc phải trước nhân dân, đó là sự thể hiện 
tính vượt trội, tính người nhất mà không phải bất cứ 
một vĩ nhân nào cũng làm được.

Có ai đó đã từng nói, tình yêu và sự bao dung là cặp từ 
không thể tách rời. Đối vối Hồ Chí Minh, đó không ổhỉ là



quan niệm mà còn là nhân each. Bỗi theo Người, mỗi cá 
nhân chỉ có thể tồn tại phát triển được trong vòng tay che 
chd, đùm bọc của cộng đồng, nhưng mỗi cá nhân cũng như 
mỗi cộng đồng người đểu có ưu, khuyết điểm, mặt tốt, mặt 
xấu... Nếu chúng ta  có lòng nhân ái, có sự khoan dung, 
trân  trọng cái thiện dù nhỏ nhất ở trong mỗi con người, thì 
có thể quy tụ  được rộng rãi lực lượng tham gia xây dựng 
đất nước, ngược lại nếu không có sự độ lương bao dung, vô 
tình lại đẩy đồng bào mình vào vòng tội lỗi và sự nghiệp 
cách mạng cũng khó khăn hơn. Hồ Chí Minh viết: "Đối vối 
những người có thói hư tậ t xấu, trừ  hạng ngưồi phản lại 
Tổ quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách 
làm cho cái phần thiện trong con ngưòi nảy nỏ để đẩy lùi 
phần ác, chứ không phải đập cho tơi bòi”1.

Bằng th á i độ nâng niu, khuyến khích cái thiện, bao 
dung vói những ngưòỉ phạm sai lầm, "không đánh người 
chạy lại”, đồng thời trân  trọng, ghi nhận những việc làm 
tốt (dù là nhỏ bé), Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân 
lý, con ngưòi ai cũng có thể tiếp cận đến đỉnh cao của 
khoa học, sự nghiệp và vươn tối chuẩn mực đạo đức, nếu 
họ có cơ hội và được tạo cơ hội. Ngưòi nói: "Đạo lý ngày 
xưa .các cụ nêu lên không phải ai cũng làm được, vì con 
người sông trong xã hội cũ là xã hội người đi áp bức, bóc 
lột ngưòi, quan hệ giữa ngưòi vối ngưòi là thường xấu. 
Bây giò xã hội mới, không có áp bức bóc lột, ai cũng có 
thể vươn tới đỉnh cao của đạo đức cách mạng. Những



gương thánh hiền ngày xưa chỉ có mấy chục và là 
chuyện của nước ngoài, chuyện tưởng tượng ra. Còn 
thánh hiền ngày nay bao gồm hàng triệu con người có 
thật trong nhân dân Việt Nam ta, ở trong nhà hay ra 
ngõ đều có thể gặp được. Đó là những anh hùng, dũng 
sĩ, chiến sĩ th i đua. Đó là hàng triệu "người tốt, việc tốt" 
đang chông Mỹ, cứu nưốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đang cùng nhau viết nên những trang sử vô cùng oanh 
liệt mà con cháu ta mãi mãi tự hào...”1.

Có thể nói, tình yêu, lòng nhân ái, sự khoan dung 
của Hồ Chí Minh đổì với đồng bào ta, dân tộc ta  là vô bờ 
bên. Tình yêu của Người lắng đọng, da diết như tình 
cảm của người cha đốỉ vối đàn con, và bao trùm  như 
tình yêu của người mẹ hiền ngày đêm tần  tảo. Tình yêu 
của Người có chỗ cho tấ t cả: từ các vĩ nhân, anh hùng 
đến những người bình thường, từ những người ưu tú 
nhất đến những người có tội lỗi, từ  miền núi đến miền 
xuôi... Hồ Chí Minh luôn bên cạnh dìu dắt, động viên 
tấ t cả mọi người hãy tiến lên phía trưốc, sửa chữa thói 
hư tậ t xấu, hưống về cái thiện và ngày càng hoàn thiện 
mình hơn. Tình yêu và lòng hưống thiện, nhân ái, bao 
dung của Hồ Chí Minh, những giá trị mang tính nhân 
bản, với mục tiêu vì con người và sự tiến bộ của con 
người, sẽ sống mãi với dân tộc và nhân loại.

Không chỉ dừng lại ở tình yêu dân tộc, yêu đồng bào 
mình, Hồ Chí Minh là hiện thân  tiêu biểu của người

»



chiến sĩ cách mạng có tinh thần quốc tế  vô sản, Người 
đã dành tình yêu lốn cho nhân loại trên khắp thế  gian. 
Tình yêu của Người bao la, chan hoà, sẻ chia cùng 
những người da đen - nạn nhân của chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc, cho những người da trắng bần cùng, cho tấ t 
cả những nạn nhân của các cuộc chiến tranh phi nghĩa. 
Thật xúc động khi đọc lại những lá thư Người viết gửi 
cho nhân dân Pháp và cho các bà mẹ Pháp: Trưóc lòng 
bác ái th ì máu Pháp hay máu Việt cũng đều là máu, 
người Pháp hay người Việt cũng đều là người. Bởi vì, 
như Người giải thích: Những dòng máu đó chúng tôi đều 
quý như nhau. Xuất phát từ tình yêu con người, yêu 
đồng loại, không kể chủng tộc màu da, Hồ Chí Minh đã 
làm hết sức mình để ngăn cản chiến tranh, để xoá đi 
môi thù hằn  dân tộc, để xây dựng một thê giới hoà bình. 
Chính vì vậy mà những kẻ gây chiến tranh xâm lược 
Việt Nam, những kẻ đổi địch đứng bên kia chiến tuyến 
cũng phải kính phục. Ông Ôlivơ Thônđơ - phóng viên 
tuần  báo Người quan sát mới (Pháp) nhận xét: "Đốì vối 
một sô" người, Cụ là một kẻ thù  quen biết lâu năm 
nhưng đáng kính phục, là địch thủ được kính trọng nhất 
trong cuộc chiến tranh  thuộc địa Pháp”1.

Người ta gọi Hồ Chí Minh là chiến sĩ cộng sản quốc 
tế. Danh hiệu đó không hẳn chỉ vì Người là đại biểu của 
Quốc tế  Cộng sản và là người tham  gia sáng lập ra 
nhiều đảng cộng sân ỏ các nước khác nhau trên  thế  giới,

1. Báo Người quan sá t, sô"ra ngày 8-9-1969.



mà còn bỏi vì tư tưởng cách mạng tiên phong, tinh thần 
đoàn kết quổc tê rộng lớn và tấm lòng nhân ái bao la 
của người cộng sản lỗi lạc. Hồ Chí Minh nói:

“Quan san muôn dặm một nhà 
Bốn phương vô sản đều là anh em.”

Suốt cuộc đời 79 mùa Xuân, Hồ Chí Minh không lúc 
nào ngừng chăm lo xây đắp cho tình hữu nghị giữa các 
dân tộc. Có thể nói rằng, chủ nghĩa yêu nước của Hồ Chí 
Minh được hoà quyện trong tình yêu giai cấp, yêu nhân 
loại, đó là tình yêu đằm thắm, hài hoà giữa quốc gia và 
quổc tê. Trong trá i tim Người, tình yêu, cái thiện, sự bao 
dung choán hết, dành hết cho tấ t cả mọi con người trên 
thế  gian này. Nhà văn - nhà sử học người Pháp c. 
Paxken Ragiô đã viết: "Chủ nghĩa yêu nước của Cụ Hồ 
Chí Minh trước hết là biểu hiện ý chí của con người 
mong muôn được đối xử và được thừa nhận đúng với 
danh nghĩa con người được sổng trong công lý, và được 
hưởng mọi quyền lợi của con người”1.

Yêu dân tộc, yêu nhân loại, đó là chân lý giản dị mà 
Hồ Chí Minh đã để lại cho thê hệ mai sau - chần lý ấy 
còn sống mãi. 3

3. Lấy giáo dục, đào tạo  con người làm  nền tản g  
của sự ph á t tr iển  - tư  duy vượt trước thờ i đại của Hồ 
Chí M inh

Vấn đề con người là vấn đề trung tâm trong tư



tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh. Vói mục tiêu cuối cùng: 
Tất cả vi con người và do con người, từ  rấ t sốm Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã đề ra chiến lược: Vì lợi ích mười năm 
thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng 
người. Để thực hiện sự nghiệp vĩ đại đó, trong suốt cuộc 
đòi, Hồ Chí Minh đã không tiếc công sức, tự mình tiến 
hành và tổ chức tuyên truyền sâu rộng, chỉ đạo tích cực 
đốì vói công tác giáo dục, nhằm đào tạo được những thế  
hệ kê cận có đủ đức,tài, vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng 
được yêu cầu của cách mạng và thời đại. Mỏ đầu chiến 
lược khai dân trí, trước hết Hồ Chí Minh kêu gọi tấ t cả 
các tầng lốp nhân dân hưởng ứng, tham gia cuộc vận 
động chống giặc dốt, diệt giặc dốt trên  quy mô cả nưốc.

Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ 
(3-9-1945), trên  cương vị Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh 
đưa ra ba nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay, đó là: chống 
giặc đói, chống giặc dốt và chống giặc ngoại xâm. Không 
phải ngẫu nhiên Hồ Chí Minh gọi giặc dốt là một vấn đề 
quốc nạn. Bởi chính là nạn nhân của chính sách ngu 
dân của chủ nghĩa thực dân Pháp, Hồ Chí Minh hiểu 
sâu sắc mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển, tầm 
quan trọng của việc đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc và 
tiếp thu văn hoá nhân loại. Người nói: "Một dân tộc dôt 
là một dân tộc yếu”1, do đó dù cho đất nưốc còn vô vàn 
khó khăn, phải chống cả thù trong giặc ngoài, nhưng 
chủ trương diệt giặc dốt vẫn được triển khai trên quy



mô toàn quốc và thu được kêt quả hết sức to lốn. Chỉ 
trong vòng ba tháng, trong số hơn 90% dân chúng mù 
chữ, đã có gần 70% tham gia các lớp học bình dân học vụ 
và đa sô" trong sô" họ thoát nạn mù chữ. Tuy nhiên, cũng 
cần nói thêm rằng, diệt giặc dốt không chỉ là việc xoá 
nạn mù chữ, mà mục tiêu của Hồ Chí Minh là nâng 
trình độ của dân tộc ta  lên ngang tầm thời đại.

Ngày nay nhìn lại, chúng ta th ậ t xiết đỗi kinh ngạc 
và kính phục tư duy, tầm nhìn vượt trưốc thời đại của 
Hồ Chí Minh. Bởi thực tế  là: "Trình độ dân trí và tiềm lực 
khoa học - công nghệ đã trỏ thành nhân tô" quyết định sức 
mạnh và vị thê của mỗi quốc gia trên thê giới”1, vấn đề trồ 
thành xu thế phát triển của cả thê giối hôm nay đã được 
Hồ Chí Minh tiên liệu cách đây hơn nửa thế kỷ.

Cùng vối chủ trương đẩy mạnh, phát triển sự nghiệp 
giáo dục, Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến việc nuôi 
dưỡng, ưu đãi nhân tài, Người coi trí thức là "nguyên 
khf’ của quốc gia, là "rường cột” của đất nước. Người 
trân  trọng đón mời, trao chức quyền cho những người có 
tài năng thực thụ, thể tấ t những mặt thứ yếu của họ 
như nguồn gốc xuất thân, hoặc những người có hoàn 
cảnh éo le hay đã có lúc sai lầm, lỡ bưóc. Điều đó thể 
hiện cái nhìn nhân văn của Hồ Chí Minh, đồng thời 
khẳng định sự uyên bác của Người trong cách nhìn

1. Đỗ Mười: "Thực hiện bằng được sự nghiệp trọng đại phát triển 
giáo dục và khoa học, nâng trí tuệ dân tộc lên tầm cao thời đại". Báo 
Hà Nội Mới, số  ra ngàv 26-12-1996.



nhận và sử dụng nhân tài. Vì thế, Ngưòi đã quy tụ được 
quanh mình những trí thức thuộc cõ lớn nhất của dân 
tộc, trong đó không ít người đã vứt bỏ địa vị và cuộc 
sống cao sang chốn phồn hoa đô hội, dấn thân  theo cách 
mạng kháng chiến, kiến quốic.

Rất mực coi trọng tài năng, Hồ Chí Minh cũng hết sức 
coi trọng vấn đề giáo dục đạo đức. Theo Người, đạo đức là 
nền tảng, là bệ đỡ cho tài nầng: "Cũng như sông thì có 
nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải 
có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có 
đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không 
lãnh đạo được nhân dân”1. Với tư duy coi giáo dục đào tạo 
con ngữòi, đào tạo thê hệ trẻ là nền tảng phát triển, quan 
điểm của Hồ Chí Minh mang đậm tính nhân văn và thòi 
đại. Bỏi sự thể hiện tầm nhìn của một vĩ nhân suốt đời hy 
sinh cống hiến, để cho tất cả vì ngày mai tốt đẹp hơn, tất 
cả vì tương lai con em chúng ta. Trưốc lúc đi xa, trong Di 
chúc Người còn viết: "ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta  
nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không 
ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo 
giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành 
những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa 
"hồng" vừa "chuyên"'’2.

Hiếm có một lãnh tụ  nào trên  thê giói như Hồ Chí 
Minh, Người đã hy sinh hạnh phúc cá nhân, dành trọn

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.252-253.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 510.



vẹn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
luôn luôn chăm lo bồi dưỡng đức, tà i cho th ế  hệ trẻ. Tất 
cả vì tương lai con em chúng ta, tinh thần  và khẩu hiệu 
do Người đề xưóng đã trỏ thành động lực, là mục tiêu 
hướng tói của dân tộc ta (nói riêng) và của cả th ế  giói 
tiến bộ (nói chung). Vì một điều dễ hiểu rằng, trong thời 
đại ngày nay không có một cuộc cách mạng nào có thể 
bùng nổ nếu không được dọn đường trước bằng sự chuẩn 
bị trong lĩnh vực tư tưởng, tinh thần. Không có một cuộc 
cách mạng nào có thể thắng lợi nếu nó không chuẩn bị, 
đào tạo được lốp chiến sĩ tiên phong, mang trong mình 
lý tưỏng và đường lối của cuộc cách mạng ấy, có đạo đức 
và đủ khả năng dẫn dắt quần chúng thay th ế  cái cũ, cái 
lạc hậu, xây dựng cái mới, nhân tô" mới tiến bộ hơn. 
Nhìn thấy trước sự vận động của lịch sử, quan điểm vừa 
mang tính nhân văn, vừa có tính quy luật của Hồ Chí 
Minh: "Bồi dưỡng th ế  hệ cách mạng cho đời sau là một 
việc rấ t quan trọng và rấ t cần thiết”1 đã trỏ thành bài 
học phổ biến của nhân loại, bởi nó là nền móng của sự 
phát triển hôm nay và mai sau.

4. Đấu tranh xây dựng một th ế  giới hoà bình, 
đoàn kết, hữu nghị, tiến tới hội nhập cùng phát 
triển là mơ ước, là mục tiêu phấn đấu suốt đời của 
Hồ Chí Minh

Nói đến tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh không thể

»



không nói đến những cống hiến lốn lao của Ngưồi trong 
cuộc đấu tranh nhằm xây dựng một thế  giói hoà bình, 
đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, tiến tối hội nhập và 
cùng phát triển. Có thể khẳng định rằng, tư tưỏng hoà 
bình luôn thường trực trong con người Hồ Chí Minh. 
Ngay cả khi phải tiến hành cuộc đấu tranh một mất một 
còn vối bọn thực dân để giành độc lập dân tộc, Người 
cũng luôn luôn tìm kiếm mọi cơ hội có thể để né tránh 
một cuộc chiến bạo lực. Trưốc tiên có thể kể đến thành 
công của cuộc Tổng khỏi nghĩa Tháng Tám năm 1945 ở 
Việt Nam. Đây là một minh chứng về tài năng của Hồ 
Chí Minh trên  phương diện lãnh đạo một cuộc cách 
mạng giành chính quyền trong cả nưốc mà không đổ 
máu; đồng thời thắng lợi của cuộc khởi nghĩa còn cho 
thấy tư tưởng chiến lược của một lãnh tụ không ưa dùng 
bạo lực, khi mà tình th ế  cách mạng có thể giải quyết 
được bằng phương pháp hoà bình.

Nhìn lại bối cảnh những năm đầu cách mạng, nưóc 
Việt Nam non trẻ  mói ra đời, nhiều th ế  lực đế quốc, 
quân phiệt cấu kết vói nhau, âm mưu xâm lược nước ta 
một lần nữa. Không thể để nhân dân rơi vào vòng nô lệ, 
nhưng cũng không muốn có một cuộc chiến tranh tương 
tàn, Hồ Chí Minh đã làm tấ t cả những gì có thể để cứu 
vãn hoà bình. Người nói : "Chúng ta  muốn hoà bình, 
chúng ta  phải nhân nhượng...”1 vì hoà bình, Hồ Chí 
Minh chủ động hoà hoãn vối quân Tưởng, đàm phán,



nhân nhượng với Pháp, miễn sao không để xảy ra chiến 
tranh, bởi chiến tranh là chết chóc, là tàn  phá. Tuy 
nhiên, Hồ Chí Minh cũng tỏ rõ rằng, chúng ta cần một 
nền hoà bình chân chính, đó là một nền hoà bình không 
thể tách rời vối nền độc lập thực sự, nếu các thê lực hiếu 
chiến xâm lược không hiểu được điều đó, th ì nhân dân 
Việt Nam sẵn sàng hy sinh tấ t cả để bảo vệ nên độc lập, 
tự do của dân tộc. Thực hiện phương châm ấy, Hồ Chí. 
Minh đã chỉ đạo nhân dân cả nước hành động kiềm chế, 
nhân nhượng đến hết mức có thể được, mục tiêu: tất cả 
vì hoà bình, nhưng cuổì cùng cuộc chiến tranh  Việt - 
Pháp vẫn nổ ra (12-1946) và kết cục chúng ta đã rõ. Sau 
này nhiều sử gia trên  thế  giói, trong đó có các nhà sử 
học Pháp như A.J. Henrô, Giăng Lacutuya... khi nghiên 
cứu về lịch sử cuộc chiến tranh đã phải thừa nhận: 
Chính phủ Pháp đã cố ý "đánh mất” tấ t cả mọi cơ hội 
cứu vãn một nền hoà bình1.

Dẫu: "Cây muốn lặng, gió chẳng đừng”, thay chân thực 
dân Pháp, đế quốc Mỹ tiếp tục tiến hành chiến tranh xâm 
lược Việt Nam và kéo dài cuộc chiến đẫm máu suốt 20 năm. 
Là đại biểu của nhân dân Việt Nam, một dân tộc thiết tha 
yêu chuộng tự do và hoà bình, một lần nữa Hồ Chí Minh 
bày tỏ nguyện vọng mong muốn châhn dứt chiến tranh, 
đồng thời khẳng định quyết tâm chiến đấu bảo vệ nền 
độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Trong bức thư

1. Xem A. Henrô: Một nền hoà bình bị bỏ lơ, Nxb. Quân đội nhân 
dân, Hà Nội, 1985.



gửi nguyên thủ quốc gia các nước, Hồ Chí Minh đã viết : 
"Trải qua hơn hai mươi năm chiến tranh, hơn ai hết, 
nhân dân Việt Nam rất thiết tha vối hoà bình để xây 
dựng đời sống của mình. Nhưng hoà bình thậ t sự quyết 
không thể tách rời độc lập thậ t sự. Ngày nào còn quân 
đội xâm lược Mỹ trên  đất nưóc chúng tôi, thì nhân dân 
chúng tôi kiên quyết chống lại chúng”1. Cũng trong thời 
gian này, để thể hiện quyết tâm và nguyện vọng hoà 
bình, Hồ Chí Minh đã viết nhiều bức thông điệp gửi 
Tổng thông Mỹ, Chính phủ Mỹ nhưng tấ t cả những tín 
hiệu thiện chí của Người đều bị từ chối.

Năm 1965, nhân dịp tiếp ông K.Ácma - Bộ trưởng 
của Tổng thống Gana sang thăm và tìm hiểu về cuộc 
chiên tranh Việt Nam, Hồ Chí Minh đả nói rõ thiện chí 
và lập trường của nhân dân Việt Nam trong việc giải 
quyết chiến tranh, đồng thời cũng vạch rõ những luận 
điệu "hoà bình” giả dối của Mỹ. Người nói: "Chúng tôi 
sẵn sàng trải thảm đỏ và rắc hoa cho Mỹ rút. Nhưng 
nếu Mỹ không rú t thì đành phải đánh đuổi Mỹ đi.” 
Người nhấn mạnh: "Tất nhiên chúng tôi muôn hoà bình, 
chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề hoà bình ở Việt 
Nam. Chúng tôi không muốn trẻ em bị giết và nhà cửa 
bị đốt. Chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với kẻ xâm lược, 
nhưng trước hết kẻ xâm lược phải ngừng xâm lược. Nhờ 
các ông nói vối Tông thông Giônxơn, ôngM. Namara 
hoặc thông qua ông Phaphani mà nói vối họ rằng: Hồ



Chí Minh chỉ muốn hoà bình.”1
Cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, dù đang 

lâm bệnh nặng, trong lá thư viết gửi Níchxơn ngày 25-8- 
1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khẳng định: "Nhân dân 
Việt Nam chúng tôi rấ t yêu chuộng hoà bình, một nền 
hoà bình chân chính trong độc lập và tự do th ậ t sự. 
Nhân dân Việt Nam quyết chiến đấu đến cùng, không sợ 
hy sinh gian khổ, để bảo vệ Tổ quốc và các quyền dân 
tộc thiêng liêng của mình.”2

Là nạn nhân của các cuộc chiến tranh kéo dài và tàn  
khốc, hơn ai hết chúng ta hiểu giá trị đích thực của hoà 
bình. Tuy nhiên, để có được một nền hoà bình chân 
chính, hoà bình, độc lập thực sự, chắc chắn đằng sau nó 
là cả một quá trình đấu tranh đầy gian khổ và quyết 
liệt. Bài học về cuộc đấu tranh giành độc lập, hoà bình 
mà Hồ Chí Minh đã chỉ ra là, trước hết phải có sự đoàn 
kết : đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đoàn kết trỏ 
thành động lực, là khởi nguồn đưa đến mọi thành công.

Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế, tư tưởng 
đại đoàn kết của Hồ Chí Minh không chỉ mang ý nghĩa 
nhân văn, ý nghĩa thòi đại mà còn là một xu th ế  tấ t yếu. 
Quan điểm của Hồ Chí Minh : phải gắn liền độc lập dân 
tộc với đoàn kết quốc tế, lấy tinh thần thiện chí, hoà 
bình để giải quyết những bất đồng, trên cơ sở gắn lợi ích

1. Lưu Văn Lợi - Nguyễn Anh Vũ: Tiếp xúc bí mật Việt Nam  - Hoa 
Kỳ trước Hội nghị Pari, Viện Quan hệ quốc tế, Hà Nội 1990, tr. 86-87.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 488.



dân tộc vói lợi ích các nưóc trong khu vực và lợi ích 
chung của nhân loại. Bởi vì, hoàn cảnh mối không cho 
phép bất cứ một quốc gia nào, dù mạnh đến đâu có thể 
tách mình ra khỏi th ế  giói, đặc biệt là những vấn đề 
mang tính toàn cầu, nếu không đoàn kết, hợp tác thì 
không thể giải quyết được. Ví dụ : vấn đề bệnh tậ t hiểm 
nghèo, vấn đề ô nhiễm môi trường, vấn đề hiệu ứng nhà 
kính, vấn đề nguồn nước, V .V . .  Trong bối cảnh đó, người 
ta  lại thấy tầm nhìn vượt trước thời đại của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh có ý nghĩa lớn lao không chỉ trên  phạm vi 
quốc gia mà cả trên  bình diện toàn cầu.

Trong suổt quá trình  lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 
Hồ Chí Minh luôn thể hiện tư tưởng nhất quán, mong 
muôn đoàn kết, hữu nghị vổi tấ t cả các dân tộc trên thê 
giới, không phân biệt chế độ chính trị, sắc tộc, địa lý. 
Cách đây hơn nửa th ế  kỷ Hồ Chí Minh đã nêu lên: Việt 
Nam sẵn sàng làm bạn vối tấ t cả mọi nước dân chủ, 
không gây thù oán với ai trên nguyên tắc tôn trọng độc 
lập chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Quan điểm của 
Người giờ đây trỏ thành một trong những nguyên tắc cơ 
bản trong quan hệ quốc tế  giữa các nước.

Chúng ta đang sống trong một trậ t tự thế  giới mói, 
từ "lưỡng cực” chuyển sang "một cực”, từ xu thê đốì đầu, 
chiến tranh lạnh chuyển sang xu thế liên kết, hoà hoãn, 
chung sống hoà bình và hội nhập cùng phát triển. Việt 
Nam (nói riêng) và thế  giới (nói chung), dù muổn hay 
không cũng không thể đi ngược với xu thê của thời đại, 
xu thế của sự phát triển. Tuy nhiên, c:ó thể nói, những



vấn đề cơ bản của thời đại ngày nay cùng xu hướng phát 
triển của nó đã được Hồ Chí Minh tiên liệu, giải quyết 
từ những năm đầu thập niên 50 của th ế  kỷ trước. Tất 
nhiên, trong hoàn cảnh lịch sử mổi, sự vận dụng tư 
tưởng Hồ Chí Minh phải có sự sáng tạo cho phù hợp, 
nhưng những nguyên tắc, những quan điểm, tư  tưởng 
chiến lược có tính phương pháp luận vẫn hoàn toàn 
đúng đắn. Một câu hỏi đặt ra là : Tại sao trong thời đại 
công nghệ phát triển như vũ bão, thời đại công nghệ 
thông tin  tính chính xác được tới một phần triệu giây, 
thời đại mà có những sản phẩm, máy móc hiện đại ngày 
hôm nay vừa sản xuất ra, thậm chí chỉ một ngày sau đã 
trỏ nên lạc hậu, ấy vậy mà có những nhận định , những 
nguyên tắc, những tư tưởng quan điểm đã tồn tại cách 
đây ngót trăm  năm như tư tưởng của Hồ Chí Minh vẫn 
đúng đắn và được tôn sùng, có điều gì mâu thuẫn 
không? Có thể lý giải được rằng, một tư  tưỏng, một phát 
kiến hay một kiệt tác văn hoá, chỉ có thể tồn tại cùng 
vổi thời gian khi nó chứa đựng các giá trị Chân-Thiện- 
Mỹ. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh chẳng những hàm 
chứa đủ các yếu tô"Chân - Thiện - Mỹ mà còn mang lại 
tính lịch sử và tính thời đại, vừa chứa đựng các giá trị 
tinh hoa của văn hoá nhân loại. Cho dù th ế  giới có biến 
chuyển thê nào thì nhu cầu về hoà bình, độc lập dân tộc, 
về quyền con người của nhân dân ỏ tấ t cả các quốc gia 
vẫn không hề thay đổi. Có thể khẳng định rằng, dù thế 
giới sẽ đổi thay, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh còn 
sông mãi.



II- ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC Tư TƯỞNG NHẢN VÁN 
HỒ CHÍ MINH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN - MỘT YÊU CẨư 

BỨC THIẾT CỦA CÔNG c u ộ c  Đ ổ i MỚI HIỆN NAY

1. Vì sao phải đẩy mạnh giáo dục tư tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới

Mục tiêu của cách mạng Việt Nam nói chung và 
công cuộc đôi mới nói riêng là xây dựng một nưốc Việt 
Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 
văn minh. Đây thực chất là xây dựng văn minh vật chất 
và văn minh tinh thần  xã hội chủ nghĩa tương ứng với 
yêu cầu của thòi đại. Phải xây dựng thật tốt hai nền văn 
minh này thì mối có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Song, 
xây dựng văn minh tinh thần cao, trong đó xây dựng và 
hoàn thiện theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, nhân 
văn xã hội chủ nghĩa, mà đặc biệt quan trọng là nhản 
sinh quan và tư tưởng đạo đức cách mạng (xã hội chủ 
nghĩa) cho toàn dân, không chỉ đem lại động lực tinh 
thần cho xây dựng văn minh vật chất, mà còn hình 
thành lương tâm và sức quy tụ to lớn. Từ đó bảo đảm 
cho việc xây dựng văn minh vật chất có thể phát triển 
lành mạnh, đi đúng hướng giá trị xã hội chu nghĩa.

Thời gian từ nay đến năm 2020, đã được Đảng ta xác 
định là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước, để biến nưốc ta thành một nưốc công nghiệp 
theo hưóng xã hội chu nghĩa, khắc phục tình trạng tụ t 
hậu so với các nước trong khu vực và trên thê giới. Đây



không phải là mong muổn chủ quan, mà chính là yêu 
cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng trong giai 
đoạn hiện nay. Ai sẽ thực hiện hai "hoá" này? Đưđng 
nhiên là người Việt Nam. Những người Việt Nam mối xã 
hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những người 
không chỉ là sản phẩm của đôi mối, mà còn là chủ thể 
của đổi mới, của văn hoá, là nguồn nội lực chủ yếu của 
phát triển xã hội. Trong đó cán bộ, đảng viên là những 
người tiêu biểu, tiên phong, xung kích trên mọi lĩnh vực.

Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc rằng, cách mạng 
là sự nghiệp của nhân dân và cách mạng phải có "chủ 
nghĩa làm cốt". Người coi quá trình giáo dục tư tưởng lý 
luận, xây dựng hoàn thiện nhân sinh quan cách mạng, 
đạo đức cách mạng là nhiệm vụ cách mạng quan trọng 
hàng đầu. Người xác định đốì tượng giáo dục là mọi 
người Việt Nam, mọi thế hệ, trong đó, Người đặc biệt 
quan tâm đến đội ngũ người cách mạng (đảng viên), đội 
ngũ cán bộ cách mạng. Vì theo Người, không phải tự 
nhiên con người sinh ra đã là người cách mạng (đảng 
viên), mà phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa, xác định 
lý tưỏng cho người dân để họ hiểu, họ tin  và tự giác theo 
và làm cách mạng. Và khi đó những người tự giác theo 
và tự nguyện làm cách mạng mới là lực lượng cách 
mạng và trở thành đội ngũ người cách mạng. Trong đội 
ngũ người cách mạng thì cán bộ có vai trò quan trọng. 
Vì cán bộ là cầu nối giữa cách mạng và phong trào quần 
chúng, là sợi dây chuyền nốì Đảng cách mạng với nhân 
dân. Hồ Chí Minh tâm niệm rằng: muôn việc thành công



hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.
Với Hồ Chí Minh, không dừng lại ỏ việc tự nhận 

thức được "bây giò chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều, 
nhưng chủ nghĩa chân chính nhất và chắc chắn nhất, 
cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin" và chủ nghĩa Mác - 
Lênin là "cẩm nang thần kỳ" là "mặt trời soi sáng con 
đường chúng ta đi", mà Ngưòi mong muốn và quyết tâm 
làm cho bản thân và mọi ngưòi Việt Nam đều hiểu được 
chủ nghĩa Mác-Lênin là "trí khôn", là "bàn chỉ nam" 
trên con đường giải phóng con người khỏi áp bức, nô 
dịch, đi tối tự do, ấm no, hạnh phúc. Chính vì vậy, tư 
tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưỏng nhân ván đạo 
đức Hồ Chí Minh nói riêng là bộ phận phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện cụ thể của 
Việt Nam. Ngày nay chúng ta lấy tư tưởng Hồ Chí Minh 
cùng, vối chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưỏng và 
kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân cũng 
vì lẽ đó.

Trong thời kỳ đổi mói, xây dựng văn minh tinh thần, 
về căn bản là để nâng cao tô" chất người của con người 
Việt Nam. Trong tô" chất người (như sức khoẻ, tâm lý, 
văn hoá, khoa học...) thì tô" chất tư tưởng nhân văn đạo 
đức có tác dụng chỉ đạo. Nó bao gồm thê giới quan, nhân 
sinh quan, khuynh hướng chính trị, lý tưởng, đạo đức, 
tình cảm. Nó như lính hồn của con người, là chủ của tất 
cả mọi hànhỊđộng, quyết định mục đích và phương 
hưống hành động của con người.

Suốt cả quá trình đổi mới thực hiện công nghiệp



hoá, hiện đại hoá đất nước, nhiệm vụ cơ bản của việc 
giáo dục tư tưởng nhân văn đạo đức Hồ Chí Minh là 
giáo dục chủ nghĩa yêu nưốc xã hội chủ nghĩa , chủ 
nghĩa tập thể, mình vì mọi người, mọi người vì mình, 
tăng cường xây dựng đạo đức công cộng (xã hội), đạo đức 
nghề nghiệp và mỹ đức gia đình. Nói cách khác là giải 
quyết tốt vấn đề "phục vụ ai", "vì ai" mà rèn luyện, học 
tập, chiên đấu, lao động và sản xuất.

Mặt khác, trong công cuộc đôi mổi, xây dựng nền 
kinh tê thị trường định hưống xã hội chủ nghĩa là con 
đường tấ t yêu của sự phát triển kinh tê và tiến bộ xã hội 
ỏ nước ta, là tấ t yêu đối với việc giải phóng và phát triển 
sức sản xuất xã hội, có tác dụng không thể thay thế. 
Nhưng đồng thời, mặt tiêu cực của bản thân kinh tê thị 
trường cũng phản ánh vào cuộc sống tinh thần của xã 
hội. Mấy năm gần đây, đã xuất hiện khá nhiều hiện 
tượng tiêu cực như: chủ nghĩa cá nhân lấy bản thân 
mình làm trung tâm; tự tư tự lợi, lãng phí xa xỉ, chạy 
theo hưởng lạc; thái độ thờ ơ trong quan hệ giữa người 
với người; giảm sút lý tưởng, xuống cấp đạo đức xã hội 
và mỹ đức gia đình ồ một bộ phận không nhỏ cán bộ, 
đảng viên như Đại hội IX của Đảng đã nêu. Tất cả 
những việc đó không thể không có liên hệ với nhân sinh 
quan của họ. Nhân sinh quan đúng đắn của Hồ Chí 
Minh sẽ là trụ  cột tinh thần cho cán bộ, đảng viên, là 
sức mạnh tinh thần để ngăn chặn, phòng ngừa thoái 
hoá, biên chất. Điều này cũng có nghĩa là cùng với việc 
xây dựng, hình thành, phát triển con người Việt Nam



mối theo tư tưỏng Hồ Chí Minh th ì tư tưởng tư sản cũng 
có điều kiện thâm nhập và phát triển. Đây cũng là một 
lý do cần đẩy mạnh giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí 
Minh để chê ngự sự phát triển  tô" chất người tư sản 
trong con người Việt Nam nói chung, cán bộ, đảng viên 
nói riêng và phát huy tô" châ"t con người xã hội chủ 
nghĩa.

Một lý do khác không kém phần quan trọng đó là sự 
bất cập, yếu kém trong công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng của Đảng ta  trong thời gian vừa qua. Nó biểu 
hiện như:

- Công tác giáo dục tư tưởng nói chung, tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh nói riêng của Đảng chưa phát 
huy và phát triển đầy đủ tính chủ động của cán bộ, 
đảng viên trong hoạt động thực tiễn.

- Tính sáng tạo của một bộ phận cán bộ, đảng viên 
trong sự nghiệp đôi mới chưa được thể hiện rõ ở chất 
lượng công tác và chất lượng lao động.

- Đội ngũ những người làm công tác tư tưởng, giáo 
dục chính trị, tư tưởng nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh 
nói riêng chưa ngang tầm đòi hỏi cuộc sống.

Từ những điều trình bày ở trên, có thể kết luận 
rằng:

- Sự nghiệp đối mới nưốc ta là quá trình vừa hoàn 
thiện cơ cấu kinh tê vừa hoàn thiện công tác giáo dục 
chính trị - tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là hai đòn bẩy 
quan trọng nhất mà Đảng dùng để tác động vào quá 
trình xây dựng và phát triển con ngươi Việt Nam, hoàn



thiện người cộng sản.
- Thực tế  của sự nghiệp đổi mói vẫn còn thấy có sự 

không phù hợp nhất định giữa thừa nhận lý tưởng cộng 
sản và hành vi thực tê của con người, giữa thái độ của 
con người trong sản xuất và trong đời sông hàng ngày, 
giữa lời nói và việc làm, giữa người vối người trong quan 
hệ xã hội và cả trong quan hệ gia đình.

- Giáo dục tư tưỏng rihân văn Hồ Chí Minh là phát 
huy những mặt tích cực và hạn  chế tiêu cực trong mỗi 
con người cho phù hợp với cuộc sống đầy sôi động hiện 
nay, phù hợp vối sự giao lưu, hội nhập quốic tế  của người 
Việt Nam nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng.

Đó là những lý do cần th iết phải đẩy mạnh giáo dục 
tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên 
hiện nay.

2. Những điểu kiên mới của viêc đẩy mạnh giáo 
dục tư  tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho cán bộ, 
đảng viên

Đổi mới để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chế độ 
xã hội chủ nghĩa ỏ nước ta không chỉ là thực hiện lý 
tưởng, mục tiêu cách mạng của Hồ Chí Minh và những 
người cộng sản, mà còn là thực hiện nhu cầu, khát vọng 
của mọi người dân Việt Nam. Ý Đảng hợp vối lòng dân 
tạo sự thống nhất ý chí cao trong xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, xây dựng con người mối ỏ Việt Nam là một điều 
kiện thuận lợi cơ bản, đầu tiên trong giáo dục tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa, tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh ở



nước ta trước đây và hiện nay.
Đồng thòi, thành công của sự nghiệp đổi mới theo 

định hưống xã hội chủ nghĩa những năm qua đã tạo ra 
những tiền đề, điều kiện mới cho việc tiếp tục thực hiện 
tư  tưởng của Hồ Chí Minh để hoàn thiện con người mới 
xã hội chủ nghĩa mà tiêu biểu là cán bộ, đảng viên ở 
nước ta. Điều kiện mới ỏ đây cũng khó có thể phân định 
rõ ràng đâu là điều kiện cũ được bổ sung nội dung mối 
và đâu là điều kiện mới hoàn toàn, đó là sự đan xen 
giữa khó khăn và thuận  lợi.

Song, nhìn tổng quát thì những điều kiện mới để 
đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa, 
tư  tưởng nhân văn Hồ Chí Minh ở nước ta  trong thời 
gian tói là:

Thứ nhất, chúng ta đã nhận thức rõ và đúng hơn về 
bản chất nhân đạo xã hội chủ nghĩa trong nội dung của 
tư tường nhân văn Hồ Chí Minh

Sau gần 60 năm xây dựng chế độ dân chủ nhân dân 
tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, nhất là những nảm tiến 
hành đổi mới, chúng ta  đã nhận thức rõ và đúng hơn 
bản chất nhân đạo xã hội chủ nghĩa trong tư tưởng 
nhân vản, đạo đức Hồ Chí Minh. Bản chất này được quy 
định bởi hai yếu tô" cơ bản:

- N hân vản cộng sản chủ nghĩa thể hiện ỏ mục tiêu 
giải phóng con người, đấu tranh  vì con người, cho con 
người, trưốc hết là người lao động, người bị áp bức, nô 
dịch.



- Truyền thông nhân ái, thương yêu đùm bọc nhau, 
sống có tình có nghĩa của con người Việt Nam.

Nhận thức là một quá trình. Khi nhận thức rõ hơn 
bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng 
nhân vản, đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng, Đại hội IX 
của Đảng (4 - 2001) đã xác định rõ mục tiêu chiến lược 
của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nưốc, đó là "dân giàu, nưốc 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", trong đó 
dân chủ được xác định là mục tiêu trực tiếp vối những 
nội dung, cơ chế, thiết chê rõ ràng chứ không còn coi là 
kết quả tấ t yếu của quá trình xây dựng xã hội công 
bằng, văn minh nữa. Điêu này có nghĩa là địa vị và vai 
trò là chủ và làm chủ của con người trong xã hội được 
coi trọng đúng mức hơn.Và nêu không thực hiện đầy đủ 
quyên là chủ và làm chủ của người dân thì mục tiêu đổi 
mới cũng không thể thực hiện được, chế độ ta cũng 
không thể giữ vững. Bởi vì, theo Hồ Chí Minh, xã hội xã 
hội chủ nghĩa ở ta là đa sô" nhân dân lao động là chủ và 
làm chủ, dân chủ gắn với công bằng, bình đẳng, gắn vói 
chông áp bức, bất công. Đó là chế độ xã hội của dân, do 
dân, vì dân để cuối cùng mang lại hạnh phúc cho dân, 
mang lại bình đẳng trong "quyền làm người, quyền mưu 
cầu hạnh phúc" trong phạm vi quốc gia và mở rộng ra 
quốc tế. Song, xã hội chủ nghĩa càng hoàn thiện càng 
phải giữ vững độc lập tự chủ của quốc gia, bản sắc văn 
hoá và phong cách người Việt Nam trong hội nhập văn 
minh quốc tế.



Hiện tại, chê độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã và 
đang xây dựng chưa có đầy đủ những thuộc tính bản chất 
của nó, nhưng đây là một chê độ, về cơ bản, người dân đã 
thực sự có quyền là chủ và làm chủ, một chê độ dân chủ 
mới thực sự ở Việt Nam. Dân chủ không chỉ là dân quyền 
mà còn là dân sinh và dân trí. Dân chỉ biết đến dân chủ 
khi họ có việc làm để bảo đảm có cơm no, áo ấm, được học 
hành. Dân tin và theo tư tưởng nhân vản của Hồ Chí 
Minh, tư tưỏng vì con người, cho con người và do con người 
là vì họ đã và đang được xoá đói, giảm nghèo, được xoá mù 
chữ và phổ cập tiểu học tiến tối phổ cập trung học, dân đã 
có Quy chê dân chủ ở cơ sở để thực hiện "quyền nói và 
quyền làm". Dân nhận rõ thực chất tư tưỏng Hồ Chí Minh 
qua cuộc sống hiện thực của họ sẽ là động lực lớn thúc đẩy 
quá trình đổi mới tiếp theo.

Bản chất xã hội chủ nghĩa trong tư tưởng nhân văn 
Hồ Chí Minh còn là sự thống nhất giữa tính nhân loại 
và tính giai cấp, giữa lịch sử và đương đại, giữa truyền 
thống và hiện tạ i theo lập trường của giai cấp công 
nhân. Cho nên, chúng ta không coi nhân quyền cao hơn 
chủ quyền quốc gia, không chấp nhận sự áp đặt nhận 
thức, nội dung dân chủ, nhân quyền của quốc gia này 
đôi vối quốc gia khác. Chúng ta phải thường xuyên đấu 
tranh  chông lại các âm mưu, thủ đoạn của các lực lượng 
thù địch lợi dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" để 
can thiệp vào công việc nội bộ của nưốc ta, nhất là các 
vấn đề dân tộc, tôn giáo. Cuộc đấu tranh giữ vũng bản 
chất xã hội chủ nghĩa ỏ nưốc ta  ngày càng phức tạp,



quyết liệt hơn khi quá trình toàn cầu hoá kinh tế  diễn 
ra sôi động, hiệp định thương mại Việt-Mỹ thực hiện 
theo đúng tinh thần  của nó, chúng ta thực hiện đúng 
trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên chính thức 
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và khối Mậu 
dịch tự  do khu vực (AFTA).

Nhận thức rõ và đúng hơn bản chất nhân đạo xã hội 
chủ nghĩa trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là điều 
kiện quyết định cho việc vạch đường đi tiếp theo để chúng 
ta tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, tuyên truyền tư tưỏng 
Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và cho toàn dân .

Thứ hai, thắng lợi của việc xác định và phát triển 
nền kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với 
quan hệ sản xuất đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước 
là chủ đạo, đã bước đầu xây dựng cơ sở vật chất-kỹ 
thuật ngày càng vững chắc cho xây dựng con người xã 
hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đây là điều kiện quan trọng để tiếp tục thực hiện tư 
tưởng của Hồ Chí Minh, vì Hồ Chí Minh QOĨ phát triển 
kinh tế  nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nưốc là 
"đặc điểm của dân chủ mổi", là đặc điểm của thời kỳ quá 
độ ở nưốc ta.

Xét trên bình diện lý luận thì sự hình thành th ế  giới 
quan, nhân sinh quan, tư tưởng đạo đức của con người 
không phải là "tự thực hiện"và "tự hoàn thành"của nhân 
tính, càng không phải là việc thực hiện chỉ thị nào đó 
của Thượng đê hay thần thánh, mà là sản phẩm của



điêu kiện lịch sử va quan hệ kinh tê, xã hội mà con 
người đang sông. Do chê độ xã hội, địa vị kinh tế, điếu 
kiện sinh hoạt, trình độ vãn hoá cùa mỗi người và sự tự 
tu dưỡng chủ quan khác nhau, nhận thức thực tiền khác 
nhau, thì rõ ràng hình thành các nhản sinh quan khác 
nhau, thậm chí đôi lập nhau.

Thực tê phát triển  kinh tê thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở ta những nảm qua đả xã hội hoá một 
bưốc các quan hệ của người lao động đôi với tư liệu sản 
xuất, vối tổ chức quản lý lao động nói riêng và nền sản 
xuất nói chung, cũng như với phân phôi sản phẩm xã 
hội. Thông qua đó đã đa dạng hoá các quyên và nghĩa 
vụ của người lao động trong hoạt động kinh tế. Tuy vậy, 
chúng ta  chưa có nhiêu kinh nghiệm phát triển kinh tê 
thị trường để phát huy tôi đa mặt tích cực và chê ngự 
mặt tiêu cực, bắt nó đi đúng hưỏng xã hội chủ nghĩa. Do 
đó, phát triển  kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa tuy đã tạo ra được những điều kiện thuận lợi để 
nhân dân thực thi quyên là chủ và làm chủ của mình, tự 
hoàn thiện mình, nhưng cũng đặt ra những vân đê cần 
giải quyết để bảo đảm một cách thực tê quyên dân chủ 
ấy trong điều kiện phân hoá, phân tầng xã hội. Nghĩa 
là, trong việc xác lập những điều kiện thuận lợi mới đê 
thực hiện quyên là chủ của dân, cũng làm xuất hiện 
những thách thức, khó khăn mối đòi hỏi phải được chê 
ngự trong quan hệ vối những điều kiện thuận lợi mới ấy 
để hoàn thiện cá nhân, xây dựng những con người mới 
theo tư tưỏng Hồ Chí Minh .



Sự hội nhập vối kinh tế  thế giối và khu vực là một tấ t 
yếu, không một quổc gia nào có thể đứng ngoài lề cuộc 
chạy đua kinh tế  trong môi trường cạnh tranh quyết liệt 
toàn cầu. Khoảng cách tụ t hậu về kinh tế  và công nghệ 
của nước ta so với nhiều nưốc, trước hết là các nước xung 
quanh sẽ được thu hẹp dần hay mỏ rộng thêm, đó là thách 
thức hết sức quyết liệt. Vì nưốc ta nhập cuộc đua tranh 
này từ điểm xuất phát rất thấp, lại bị níu kéo bởi những 
yếu kém, bất cập. Nếu chúng ta tiếp tục tụ t hậu xa hơn, 
thì không những thua thiệt trong cạnh 'tranh và hợp tác 
kinh tế  quốc tế  mà còn dễ lâm vào tình trạng lệ thuộc kinh 
tế, mất ổn định chính trị - xã hội, giảm và suy yếu khả 
năng quốc phòng, an ninh. Lúc đó quyền dân chủ cơ bản 
nhất của nhân dân là độc lập dân tộc cũng khó giữ chứ 
chưa nói gì đến hoàn thiện con người xã hội chủ nghĩa. Do 
đó, sự phát triển đòi hỏi thúc bách phải đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả sức cạnh 
tranh và khả năng độc lập tự chủ của nền kinh tế. Đây là 
một tấ t yếu, là một thách thức sổng còn của cáoh mạng 
nưốc ta trong quá trình xây dựng con người Việt Nam mối 
xã hội chủ nghĩa .

Thứ ba, thực hiện đổi mới hệ thống giáo dục lý luận 
chính trị, công tác tư tưởng đã hình thành một số  quan 
điểm, nguyên tắc và các thể chế, thiết chế thuận lợi cho 
việc rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh.

Quá trình đổi mói, kiện toàn hệ thông giáo dục lý



luận chính trị của Đảng và Nhà nước ta đã và đang tạo 
những điều kiện thuận lợi cho việc rèn luyện, tu dưỡng 
của cán bộ, đảng viên. Ví như hình thành quan điểm 
nhất quán đưa môn học tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng 
dạy trong hệ thông trưòng Đảng và xác định môn học tư 
tưởng Hồ Chí Minh là môn học chính, cơ bản trong 
chương trình  học từ  cơ sở, sơ, trung cấp đến cao cấp, cử 
nhân chính trị, có các khoa, phòng, bộ môn tư tưởng Hồ 
Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ này. Đây là hình thức 
giáo dục chính quy, bài bản để trang bị một cách có hệ 
thống tư  tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên ta. 
Chê độ học lý luận bắt buộc đối vối cán bộ, đảng viên 
kết hợp với chế độ bồi dưõng thường kỳ trong các 
trường, lóp của Đảng cũng là nhằm nâng cao nhận thức 
về tư  tưỏng Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên. Việc 
gắn nghĩa vụ học tập lý luận với quyền lợi trong và sau 
khi học cũng là biện pháp tăng cưồng trách nhiệm trong 
giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.Việc kiện toàn 
hệ thống trường Đảng mà nay gọi là các trường chính trị 
từ huyện, quận đến trung ương qua việc đầu tư cơ sở vật 
chất, tăng cường năng lực đào tạo, xác định rỏ chức 
năng nhiệm vụ, cải tiến chương trình, đổi mối phương 
pháp dạy và học...cũng là minh chứng về sự tạo thuận 
lợi cho giáo dục lý luận chính trị nói chung, tư tưởng Hồ 
Chí Minh nói riêng.

Bên cạnh hình thức giáo dục chính quy theo trường, 
lốp th ì các hình thức khác, tuy không có điều kiện giới 
thiệu hệ thống, toàn diện để cán bộ, đảng viên có nhận



thức sâu sắc, đầy đủ những nội dung cơ bản trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh, nhưng lại là những hình thức đưa 
tư tưởng Hồ Chí Minh đến vói nhiều người, nhiều đối 
tượng trong xã hội một cách thường xuyên. Theo kết quả 
điều tra  xã hội học của các nhà khoa học ở Viện Hồ Chí 
Minh thuộc Học viện Chính trị quốic gia Hồ Chí Minh 
thì nhân dân ta  biết và hiểu về tư tưỏng Hồ Chí Minh ở 
những mức độ khác nhau qua các phương tiện tuyên 
truyền theo trình tự như sau: Sách, báo, tạp chí (84,4%); 
Truyền hình (84%); Đài phát thanh (73,2%); Sách giáo 
khoa, giáo trình (59,8%); Phim ảnh (58,6%); Nhà trường 
(58,5%); Nghe thời sự (58,4% ); Bảo tàng, di tích Hồ Chí 
Minh (58,2%); Ca nhạc (51,4%); Sân khấu (45,7%); Nghe 
nói chuyện (41,7%)...( ở đây % là tính theo sô' người trả  
lời/ tổng sô' phiếu hỏi). Một vấn đề đáng chú ý ỏ đây là 
không phải tấ t cả cán bộ, đảng viên đã nắm và hiểu 
đúng tư tưởng Hồ Chí Minh. Đáng lo ngại nhất là sinh 
viên hiện nay hiểu biết rấ t ít về tư tưỏng Hồ Chí Minh. 
Rõ ràng trong những yếu tô' thuận lợi do đổi mổi, hoàn 
thiện hệ thông giáo dục chính trị lý luận đã tạo ra, vẫn 
đan xen những vấn đề khó khăn cần khắc phục.

Thứ tư, kết quả của quá trình dân chủ hoá trong 
lĩnh vực kinh tế, chính trị đã thúc đẩy phát triển văn 
hoá, xây dựng con người nhằm phát huy tối đa các 
nguồn lực để phát triển giáo dục.

Trong những năm đổi mới, chúng ta đã từng bưốc 
giải quyết được một sô' vấn đề xã hội, văn hoá, nhất là 
xoá đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội, đền ơn



đáp nghĩa với những người có công vối nước, phô cập 
tiểu học với người đang trong độ tuổi đi học...trên cơ sỏ 
duy trì sự tăng trưởng kinh tê được coi là khá so sánh 
quốc tê. Cùng với việc thực hiện dân chủ trong nhà 
trường, trong gia đình, dân chủ trong lĩnh vực văn hoá- 
xã hội đã từng bước xác định được quyền và trách 
nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân. Theo phương châm 
Nhà nưốc và nhân dân cùng làm trong phát triển giáo 
dục, thực hiện dân chủ xã hội, văn hoá là chúng ta 
nhằm xây dựng và hưống đến các giá trị nhân đạo, văn 
minh trong quan hệ giữa người vối người, giữa cá nhân 
và cộng đồng, hướng tới xây dựng lối sổng mình vì mọi 
người, mọi người vì mình cho mọi người dần trong xã 
hội.

Mặt khác, thực hiện đổi mới theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa là vì con người nhưng cũng là do con người. 
Điều này đã được Hồ Chí Minh khẳng định nhiêu lần. 
Người cho rằng, ở Việt Nam, muôn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, muốn có dân chủ xã hội chủ nghĩa, trưốc hết, cần 
phải có con người xã hội chủ nghĩa, và con người mới xã 
hội chủ nghĩa hình thành và hoàn thiện từ trong việc 
thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá xã hội chủ 
nghĩa chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Xét trên 
tông thể, thực hiện chiên lược phát triển kinh tế-xã hội 
thực chất là thực hiện chiến lược phát triển nhân tô con 
người - động lực quyết định phát triển xã hội .

Trong quá trình thực hiện đổ’ mỏi theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã hình thành những con



người mói năng động, sáng tạo, nhạy cảm với cái mổi, 
biết làm giầu cho mình và cho những người khác trong 
khuôn khổ pháp luật cho phép bằng chính sức lực và trí 
tuệ của mình, biết sống chung vối tư  bản, học tư  bản để 
chiến thắng tư bản, giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc, 
kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội. Tuy nhiên, không phải không có những 
ngưòi chịu tác động tiêu cực của kinh tế  thị trường, của 
giao lưu, hội nhập văn hoá khu vực và th ế  giối, của các 
tệ nạn xã hội từ  ma tuý, mại dâm cho đến quan liêu, 
tham  nhũng, lộng hành. Rõ ràng, con người mới xã hội 
chủ nghĩa đã và đang hình thành và phát triển  th ì con 
người tư bản chủ nghĩa cũng có cơ hội thâm nhập, nảy 
sinh ở ta. Việc hoàn thiện chủ thể của công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa không phải cứ chờ các 
điều kiện kinh tê - chính trị chín muồi mà phải chủ 
động tạo môi trường xã hội dân chủ, phát huy nhân tố  
chủ quan. Yếu tô chủ quan, do đó, cũng là một phần hợp 
thành của điều kiện kinh tế  - xã hội đối vối thực hiện 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa đất 
nưốc.

Thứ năm, phát triển giáo dục gắn với trí tuệ mới, với 
đổi mới.

Giáo dục hiện nay ở ta  có chất lượng cao hơn trưốc vì 
nó gắn vối trí tuệ mới của nhân dân, trí tuệ của xã hội 
đang công nghiệp hoá, hiện đại hoá, với nền kinh tế  độc 
lập, tự chủ, tăng trưỏng khá để tiến vào kinh tế  tri ửiức,



nền văn minh trí tuệ. Dù rằng chúng ta mới bưốc đầu 
xây dựng và phát triển các công nghệ cao như công nghệ 
sinh học, thông tin, vật liệu mới...thực hiện "đi tắt, đón 
đầu"để phát triển kinh tế  tạo điều kiện cho giáo dục 
phát triển, nhưng thành tựu đã rõ rệt. Ví như công nghệ 
thông tin  phát triển, vói sự phủ sóng phát thanh, truyền 
hình, sự nối mạng Internet quốic gia và quốic tế, sự 
phong phú, đa dạng của báo chí đã nhanh chóng đưa 
thông tin  đến với mọi người, mọi nhà góp phần nâng cao 
dân trí, đẩy mạnh quá trình dân chủ hoá các hoạt động 
xã hội, thúc đẩy nhanh, có hiệu quả việc điều hành, 
thực thi các chính sách xã hội. Nhờ khoa học - kỹ thuật, 
công nghệ thông tin  phát triển mà quyền dân chủ của 
người dân được phát huy, dân trí được mỏ rộng, pháp 
luật và chính sách của Nhà nưốc nhanh chóng được phổ 
biến trong nhân dân làm cho sự hiểu biết của dân càng 
được nâng cao, trong đó có sự hiểu biết về giá trị của tư 
tưỏng Hồ Chí Minh.

Giáo dục gắn với trí tuệ mới trưốc hết là trí tuệ mói 
của Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức của nhân dân, 
trong đó có văn hoá lãnh đạo của Đảng. Phát triển giáo 
dục trong điều kiện chỉ có một đảng duy nhất cầm 
quyền, đòi hỏi Đảng ta lãnh đạo bằng năng lực chứ 
không phải bằng quyền lực, bằng trí tuệ chứ không phải 
bằng thiện tâm, thiện chí hay bằng động cơ tốt đẹp để 
tránh duy tâm, duy ý chí, độc tài. Việc nâng cao văn hoá 
lãnh đạo, văn hoá chính trị của Đảng chính là định 
hướng đúng cho giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí



Minh cho cán bộ, đảng viên. Do vậy, giáo dục và trí tuệ 
mói phải gắn kết chặt chẽ với nhau, đó là hai mặt thông 
nhất biện chứng của quá trình hoàn thiện con người.

Sự nghiệp giáo dục hiện nay ỏ nước ta là kết quả của 
đổi mối thắng lợi, đồng thời lại là tiền để, nhân tô' thúc 
đẩy và góp phần vào thành công của đổi mới ở giai đoạn 
tối - giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá toàn diện 
đất nưốc. Đổi mới để thực hiện giáo dục dân chủ, mở 
rộng giáo dục dân chủ để tiến hành đổi mói thắng lợi đó 
cũng là quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta. Đổi 
mới vì con ngưòi và do con người, như vậy đổi mới mới 
nâng cao được con người, tiếp tục đổi mới vì hoàn thiện 
con người. Do đó, tiếp tục quá trình đổi mối một cách 
sâu sắc, toàn diện, không dừng lại, thoả mãn với cái đạt 
được là một điểu kiện mói cho việc hoàn thiện con người 
xã hội chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Năm vấn để nêu trên tuy không phải là tấ t cả 
nhưng là những điều kiện quan trọng liên kết, tác động 
lẫn nhau mở ra khả năng mới cho sự phát triển, hoàn 
thiện sự nghiệp giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí 
Minh, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa trong thời 
kỳ mới. 3

3. Những yêu cầu mới đôi với giáo dục tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên những 
năm tới

Giáo dục là quá trình dạy và học nhằm nâng cao 
trình độ hiểu biêt, rèn luyện kỹ năng thực hành và, xây



dựng tình  cảm và niềm tin  của con ngưòi. Giáo dục tư 
tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên 
cũng thuộc hàm nghĩa đó. Song, yêu cầu của sự nghiệp 
giáo dục còn nhằm đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sông 
và nhu cầu của con ngưòi đặt ra. Xuất phát từ đường lối 
của Đảng, định hưống phát triển  xã hội, xây dựng con 
ngưòi Việt Nam những năm tói, việc giáo dục tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên phải đạt 
những yêu cầu sau:

Một là, yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viền nhận thức 
toàn diện, đầy đủ, sâu sắc hơn bản chất nhân đạo xã hội 
chủ nghĩa trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh để  
hoàn thiện nhân cách của mình.

Đây là yêu cầu vừa tấ t yếu, cơ bản vừa cấp thiết, 
thời sự trong đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
hiện nay ỏ nưốc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và 
tư  tưởng nhân văn của Người nói riêng, tiềm ẩn những 
nội dung sâu sắc, chứa đựng trong những câu chữ, ngôn 
từ  giản dị. Nếu chúng ta không nghiên cứu nghiêm túc, 
tỷ mỷ khó có thể nắm hết được cái tinh tuý trong cách 
nói phổ thông, dung dị; nắm được cái thực chất, hàm ý 
giữa hai hàng chữ trong các bài viết của Người. Đồng 
thời, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng, phát triển 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam mang 
tính nguyên lý, phương pháp luận cần phải nghiên cứu, 
vận dụng phù hợp với hoàn cảnh từng thời kỳ. Nó có giá 
trị nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của



chúng ta trong thực hiện đổi mỏi để khỏi chệch hưống 
xã hội chủ nghĩa. Song, thành tựu nghiên cứu tư tưởng 
Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng nhân văn của Người, 
những năm vừa qua, mối chỉ là bước đầu, cần tiếp tục 
nghiên cứu làm sâu sắc, hoàn thiện cho ngang tầm  vói 
tư tưởng của Người để vận dụng, thực hiện đúng trong 
cuộc sống đầy sôi động hiện nay.

Mặt khác, sự biến đổi tình hình chính trị th ế  giói, sự 
hội nhập kinh tế, giao lưu văn hoá, kết nối thông tin 
quốc tế  đa dạng, nhiều chiều đã và đang tác động đến 
nhận thức, quan niệm về giá trị xã hội, về niềm tin, về 
lý tưởng xã hội chủ nghĩa ở một bộ phận cán bộ, đảng 
viên. Yêu cầu đặt ra là phải cảnh giác, đấu tranh để giữ 
vững bản chất xã hội chủ nghĩa ỏ nưốc ta, chống lại mọi 
xâm nhập, ảnh hưởng của khuynh hưống tư sản tràn  
vào.

Chúng ta nhận thức bản chất nhân đạo xã hội chủ 
nghĩa trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh thể hiện ở 
chỗ: đề cao bản chất xã hội của con người, đề cao giá trị 
và ý nghĩa cuộc đời. Nói cách khác, bản chất tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh là lời đáp của các câu hỏi: Yêu 
ai? Tin ở ai? Vì ai mà phục vụ? Quan điểm nhất quán 
của Hồ Chí Minh là yêu nhân dân, luôn tin  tưởng tuyệt 
đối ở dân, ở khả nảng và sức mạnh đoàn kết của toàn 
dân, lấy việc được phục vụ nhân dân là niềm vinh quang 
lớn.

Yêu cầu này cũng có nghĩa là cán bộ, đảng viên ta 
phải là một người yêu nước chân chính có nhân sinh



quan đúng đắn, có lý tưởng phục vụ nhân dân, nêu cao 
tinh  th ần  tập  thể và niềm tin  khoa học. Có như thế, 
chúng ta  mới vững vàng trước những biến động của cuộc 
sông, tỉnh  táo trong giải quyết quan hệ giữa lợi ích cá 
nhân  và tập  thể, không bị cám dỗ trước những dục vọng 
thấp  hèn để đẩy mạnh quá trình  đổi mối toàn diện đất 
nưốc đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Hai là, yêu cầu Đảng phải tự mình nêu gương, cán 
hộ, đảng viên phải tự tu dưỡng theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh.

Đảng ta  là Đảng cầm quyền. Đảng phải tự chỉnh 
đốn, luôn đổi mối và kiện toàn phương thức lãnh đạo 
quá trình  thực hiện tư  tưởng Hồ Chí Minh trên  cả hai 
phương diện có quan hệ nội tại: nhận thức về tư tưởng 
Hồ Chí Minh và đưa tư  tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc 
sống. Mặc dù Đảng ta  đã có những thành công bước đầu 
trên  cả hai phương diện đó, nhưng vẫn chưa ngang tầm 
vĩ đại của Hồ Chí Minh, chưa đúng vối vị tr í nền tảng tư 
tưởng và kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí 
Minh cho các hoạt động cách mạng ỏ Việt Nam.

Đối với cán bộ, đảng viên, học tập tư tưỏng Hồ Chí 
Minh có hiệu quả là thông qua sự tự tu  dưỡng hàng 
ngày theo tư  tưỏng, đạo đức, lốì sống và phong cách của 
Người. Hồ Chí Minh trỏ thành Hồ Chí Minh của thời 
đại, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hoá 
th ế  giới chính là Người biết kiên trì tự tu  dưỡng. Sự tự 
tu  dưỡng đòi hỏi ở mỗi con ngưòi tính tự giác cao độ,



không tự giác sẽ không có tự tu  dưỡng. Mặc dù chúng ta 
xác định học tập tư tưỏng Hồ Chí Minh là một nhu cầu, 
nhưng nếu thiếu tính chủ động, tính triệt để, sự kiên trì 
thì việc học cũng không có kết quả, sự tu dưỡng cũng 
không thành công. Tu dưỡng theo tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh là tu  dưỡng thái độ đôi vối dân, lấy dân làm 
gốc, yêu dân, kính trọng dân, tin dân, gần dân, lắng 
nghe ý kiến của dân để giải quyết nguyện vọng của dân; 
học dân nhưng không theo đuôi dân, không hà hiếp doạ 
nạt dân..., đồng thòi phải biết giảng giải cho dân để họ 
biết, họ hiểu và tự nguyện làm theo những yêu cầu của 
cách mạng.

Nói rộng ra, sự tự tu dưỡng của cán bộ, đảng viên 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh vối những nội dung chủ yếu 
là:

- Tu dưỡng tô" chất văn hoá.
- Tu dưỡng chính trị tư tưỏng.
- Tu dưỡng phẩm chất đạo đức.
- Tu dưỡng thẩm mỹ.
Bốn nội dung trên  kết hợp hài hoà tạo thấnh nhân 

cách cộng sản thời đại Hồ Chí Minh

B a  l à ,  y ê u  c ầ u  đ ô i  m ớ i  v à  k i ệ n  t o à n  n ă n g  l ự c  g i á o  
d ụ c  c ủ a  c á c  n h à  t r ư ờ n g ,  c ả i  t i ế n  p h ư ơ n g  t h ứ c  t u y ê n  
t r u y ề n  t r ê n  c á c  p h ư ơ n g  t i ệ n  t h ô n g  t i n  đ ạ i  c h ú n g  v ề  t ư  
t ư ở n g  H ồ  C h í  M i n h

Đây là yêu cầu đặt ra đốì vói một trong hai mặt 
không thể thiếu được của quá trình giáo dục. Đó là quá



trình  dạy. Nhà trường và các phương tiện thông tin  đại 
chúng sẽ truyền tải tư  tưởng Hồ Chí Minh đến cán bộ, 
đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Yêu cầu 
đầu tiên  có tính  quyết định là những người tham gia vào 
quá trình  dạy này phải nắm chắc tư tưỏng Hồ Chí Minh. 
Đồng thòi, phải biết sử dụng các phương pháp thích hợp 
để truyền tả i nội dung tư  tưỏng Hồ Chí Minh một cách 
trung thực, chuẩn xác, bảo đảm tính lý luận khoa học 
của nó. Phổ thông hoá nhưng không được tầm thường 
hoá, không được dung tục hoá tư  tưởng Hồ Chí Minh.

Để giáo dục tư tưỏng Hồ Chí Minh có kết quả tốt 
trong điều kiện hiện tại, theo kết quả nghiên cứu đề tài 
Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống, có đề ra 
những yêu cầu có tính nguyên tắc như sau:

1. Bám sát đối tượng tiếp nhận tư tưởng Hồ Chí 
Minh.

2. Bảo đảm nội dung cơ bản của tư tưỏng Hồ Chí 
Minh và phù hợp vối từng đối tượng.

3. Bám sát thực tiễn cuộc sống của thời kỳ công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá.

4. Thường xuyên liên hệ và áp dụng sáng tạo cách 
thức tuyên truyền và giáo dục của Hồ Chí Minh.

Những yêu cầu trên  nhằm đáp ứng đòi hỏi trước mắt 
của cuộc sống, trang bị những nội dung cơ bản của tư 
tưỏng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên để họ có điều 
kiện thực hiện các nhiệm vụ của mình, không đi chệch 
hưóng xã hội chủ nghĩa.



III - GIÁO DỤC T ư  TƯỞNG NHÂN VĂN H ổ  CHÍ MINH  

VỚI VIỆC PHÁT HUY VAI TRÒ NHÂN T ố  CON NGƯỜI 

CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG THỜI KỲ 

ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, H IỆN ĐẠI HÓA

ĐẤT NƯỚC

Tư tưỏng Hồ Chí Minh là tà i sản tinh thần vô cùng 
quý báu của dân tộc ta, đã dẫn dắt cách mạng nUốc ta 
giành được những thắng lợi to lớn trong hơn bảy thập kỷ 
qua. Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 18-2-1995 của Bộ 
Chính trị đã đánh giá: "Tư tưởng của Người đã và đang 
soi đường cho cuộc đấu tranh  của nhân dân ta  giành 
thắng lợi, trỏ thành những giá trị bền vững của dân tộc 
Việt Nam và lan tỏa ra thê giói"1. Một trong những 
thành tô" quan trọng góp phần làm nên tầm cao và chiều 
sâu, giá trị định hướng của tư tưỏng Hồ Chí Minh trong 
thời đại ngày nay là "tư tưởng nhân văn của Người"2. 
Chính vì những giá trị to lốn và quan trọng đó mà hiện 
nay, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và giáo 
dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết 
thực, là việc làm cấp bách, thường xuyên nhằm phát 
huy vai trò nhân tô" con người, đặc biệt là cán bộ, đảng

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban 
Chấp hành Trung ương, khóa VII, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1994, ừ.3.

2. Bùi Đình Phong: "Giải phóng con người và mưu cầu hạnh phúc 
cho mọi người - cốt lõi của tư tưống Hồ Chí Minh", Tạp chí LicH sử 
Đảng, 3-1994, tr.29.



viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nưốc.

1. V ai trò  của giáo dục tư  tưởng  đốĩ với cán bộ, 
đ ản g  v iên

Trong lịch sử, các giai cấp thống trị trong xã hội đã 
phát triển  tư tưởng của giai cấp mình thành hệ tư tưởng 
(hệ thống hóa, khái quát hóa tư tưỏng của giai cấp mình 
thành lý luận, thành  các học thuyết chính trị • xã hội) 
làm vũ khí lý luận trong đấu tranh  giai cấp. Tư tưỏng 
và hệ tư  tưởng đều ra đời trong xã hội có giai cấp, là sự 
phản ánh lợi ích của các giai cấp thông qua lăng kính 
của các nhà tư tưởng. Hình thức biểu hiện của tư tưởng 
và hệ tư  tưởng là các hình thái của ý thức xã hội như 
triế t học, chính trị, tôn giáo, khoa học và văn học - nghệ 
thuật... Những hình thái thuộc lĩnh vực tinh thần  này, 
mà Ăngghen gọi là "nhân tố  lịch sử' "một khi được 
những nhân tô' khác, xét đến cùng là nguyên nhân kinh 
tế, làm nảy sinh ra th ì nhân tổ’ lịch sử đó cũng có thể tác 
động trỏ lại đến môi trường của nó và thậm chí đến 
những nguyên nhân tạo ra nó"1.

Mặc dù phản ánh tồn tạ i xã hội, chịu sự quyết định 
của tồn tạ i xã hội, nhưng tư tưởng vẫn có tính độc lập 
tương đối và có tính vượt trưốc khi nó là tư tưỏng tiến 
bộ. Vì vậy, tinh thần, tư tưỏng - một bộ phận của lĩnh 
vực tinh thần, có vai trò rấ t quan trọng trong đòi sổng

1. Mác - Ảngghen: Tuyển tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1984, t.6, tr.77.



con ngưòi. Nó là cái chỉ đạo, cái cốt-lõi, một khi được 
truyền bá, giáo dục "thâm nhập ăn sâu vào ý thức quần 
chúng", sẽ biến thành "sức mạnh vật chất" thông qua 
việc thúc đẩy con người hành động vì lợi ích giai cấp, 
thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển của xã hội loài 
người. Nói về vai trò của tư tưởng, lý luận, trong Lời nói 
đầu của tác phẩm Góp phần phê phán triết học pháp 
quyền của Hêghen, C.Mác viết: "Vũ khí của sự phê phán 
cô' nhiên không thể thay th ế  được sự phê phán của vũ 
khí, lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực 
lượng vật chất; nhưng lý luận cũng sẽ trỏ thành lực 
lượng vật chất, một khi nó thâm  nhập vào quần chúng"1. 
Sau này, V.I.Lênin thường nhấn mạnh: "Không có lý 
luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách 
mạng"2... "chỉ đảng nào được một lý luận tiền phong 
hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ 
tiền phong"3.

Thắng lợi của cách mạng vô sản trên  th ế  giới trong
th ế  kỷ XX, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm

*

1945, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, kháng 
chiến chống Mỹ cũng như những thành tựu của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dần Việt Nam đã 
chứng minh sức mạnh vô địch của tư tưởng Mác - Lênin 
và Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, hiện nay, trong cán bộ, đảng viên bên

1. Mác - Ảngghen: Toàn tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1995, t.l, tr>580.
2,3. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1975, t.6, tr.30, 32.



cạnh những nhận thức đúng, vẫn còn có những khuynh 
hưóng coi nhẹ hoặc khuếch đại vai trò của tư tưởng và 
giáo dục tư tưởng. Các khuynh hướng đó thường có 
những biểu hiện sai lầm như:

- Coi thường lý luận, không thấy được vai trò chủ 
đạo của lý luận trong việc hình thành đường lối, chủ 
trương, chiến lược, sách lược của Đảng, xây dựng thế 
giới quan và phương pháp tư duy khoa học cho người 
cán bộ, đảng viên. Những người coi nhẹ vai trò của lý 
luận thưòng ít quan tâm  đến việc trau  dồi lý luận, coi lý 
luận là cái gì cao xa, không th iết thực; thường thỏa mãn 
vối những kinh nghiệm cục bộ, tự giam mình trong chủ 
nghĩa sự vụ. Do không chịu tu dưỡng về mặt lý luận nền 
phương pháp suy nghĩ của họ thường thiển cận, không 
nhìn xa thấy rộng, không thấy được triển vọng của 
phong trào. Nguy hiểm hơn nữa là khuynh hưống này có 
thể trở thành miếng đất tốt cho những quan điểm sai 
lầm xâm nhập.

- Coi nhẹ công tác giáo dục tư tưỏng; khi tính toán 
công việc chỉ thấy vật mà không thấy người, khi đề ra 
biện pháp thực hiện chỉ chú ý khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất mằ không coi trọng việc khuyến khích về mặt 
tinh thần; chỉ dùng biện pháp hành chính, kinh tế  mà 
coi nhẹ biện pháp giáo dục, thuyết phục.

- Không quan tâm theo dõi tình hình tư tưởng của quần 
chúng; không làm nhiệm vụ của người đảng viên đã được ghi 
trong Điều lệ Đảng là phải tuyên truyền, giáo dục đường lối, 
chính sách củạ Đảng trong quần chúng.



- Khuynh hướng khuếch đại vai trò của tư tưỏng 
thường coi thường điểu kiện vật chất, hoàn cảnh khách 
quan, cho rằng có ý chí mạnh, quyết tâm cao là có thể 
làm được mọi việc. Không đánh giá đúng tác dụng của 
tư tưởng trong những việc ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời 
gian nào cũng đều do tư tưởng và công tác tư  tưỏng. Khi 
gặp khó khăn, bê tắc trong công tác, không chịu đi sâu 
mà chỉ dùng biện pháp tư tưởng đơn thuần. Khuynh 
hưống này đã gây ra hậu quả ta i hại trên  nhiều lĩnh vực 
ỏ một sô" nưốc trên  th ế  giói.

Để khắc phục những sai lầm trên  trong nhận thức 
của cán bộ, đảng viên, việc giáo dục tư tưồng cần tập 
trung vào một sô" điểm sau:

Thứ nhất, phải giáo dục và xây dựng th ế  giới quan 
duy vật biện chứng Mác - Lênin. Thế giới quan của con 
người là sự phản ánh chủ quan lô"i sông của con người, 
thể hiện sự thông nhất biện chứng giữa nhận thức, 
đánh giá và việc cải tạo thực tiễn của con người nhằm 
phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, vì 
hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, bồi dưõng và phát 
triển thế  giói quan duy vật biện chứng cho đội ngũ cán 
bộ, đảng viên là việc làm có tầm quan trọng đặc biệt, 
không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa to 
lớn về mặt thực tiễn, bởi vì:

- Thế giới quan duy vật biện chứng sẽ giúp cho cán 
bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, quán triệt và thực 
hiện lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưỏng Hồ Chí 
Minh, đưòng lô"i, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp



luật của Nhà nước, chức năng và nhiệm vụ của ngưòi 
cán bộ, đảng viên. Thế giói quan duy vật biện chứng 
giúp người cán bộ, đảng viên có nhận thức nhanh nhạy, 
có tư duy khoa học, độc lập và sáng tạo để nhận thức 
hiện thực, khám phá, tìm kiếm những con đường, biện 
pháp có hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động lãnh 
đạo, quản lý và đáp ứng mọi đòi hỏi của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưốc.

- Thế giới quan duy vật biện chứng có vai trò định 
hưống đúng đắn quan điểm, thái độ và hành vi chính 
trị, đạo đức và lối sông xã hội chủ nghĩa cho đội ngũ cán 
bộ, đảng viên. Nó giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn 
luôn tuyệt đối trung thành vối Đảng, vối Tổ quốíc và chế 
độ xã hội chủ nghĩa, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, 
hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã 
hội; thường xuyên trau  dồi phẩm chất đạo đức cách 
mạng, sống nhân ái, vị tha, tin  tưởng vào sự lãnh đạo 
của Đảng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nưốc.

I - Thế giói quan duy vật biện chứng là cơ sở phương

Ipháp luận đê cán bộ, đảng viên xem xét, đánh giá và 
giải quyết các vấn đề trong tình hình hiện nay một cách

Ikhoa học và hiệu quả.
Thứ hai, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên cần 

phải bồi dưỡng nhân sinh quan, đặc biệt là phương diện 
đạo đức cách mạng. Thông qua việc nâng cao, bồi dưỡng 
đó, giúp họ nhận ra chân giá tr ị của các giá trị đạo đức, 

I nhận thấy giá trị và ý nghĩa cuộc sống mang tính nhân
I



bản, nhân đạo, nhân văn sâu sắc, góp phần to lớn trong 
việc nhân đạo hóa con người và đời sống xã hội của con 
người, trong việc hình thành, củng cô" những giá trị 
nhân cách tốt đẹp. Chẳng hạn, qua giáo dục chủ nghĩa 
yêu nưốc và tinh thần quốc tế, những giá trị tốt đẹp 
như: lòng tự hào dân tộc, ý thức và hành vi sẵn sàng bảo 
vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, yêu hòa bình, tôn trọng 
các dân tộc khác,... lòng nhân ái, vị tha., được củng cô, 
được nâng lên, làm cho mọi người thấy được giá trị lớn 
lao, ý nghĩa đích thực của cuộc sống hòa bình, tự do, độc 
lập. Những giá trị ấy trở thành tình cảm, động lực thôi 
thúc con người vượt qua mọi khó khăn, hy sinh, gian 
khổ để bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, vươn lên 
trong sự nghiệp xây dựng cuộc sống hòa bình, â"m no, 
hạnh phúc.

Mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa của nưóc ta 
hiện nay đồng nhất vối mục tiêu của chủ nghĩa nhân 
đạo là làm cho mọi người đều có cơm ăn, áo mặc, ai cũng 
được học hành, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muổn. Vì vậy, 
giáo dục đạo đức còn góp phần định hướng, không đi 
chệch mục tiêu chủ nghĩa xã hội, điêu tiết các quan hệ 
lợi ích trong kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Giáo dục đạo đức trực tiếp biên các nguyên tắc, 
các chuẩn mực đạo đức xã hội thành niềm tin, nhu cầu 
và động cơ bên trong mỗi con người, nghĩa là thành sức 
mạnh đạo đức của nhân cách.

Thứ ba, giáo dục tư tưỏng cho cán bộ, đáng' viên



phải gắn với đường lối, lập trưòng giai cấp. Mác - 
Ăngghen đã chỉ ra rằng: trong xã hội có giai cấp, tư 
tưởng thông trị bao giờ cũng là của giai cấp thống trị, 
không có hệ tư tưởng phi giai cấp. Lênin viết: "... vấn đề 
đặt ra chỉ là như th ế  này: hệ tư tưởng tư sản hoặc hệ tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa. Không có hệ tư tưỏng trung 
gian (vì nhân loại không tạo ra một hệ tư tưởng "thứ ba" 
nào cả; vả chăng, trong một xã hội bị những sự đối 
kháng giai cấp chia sẻ th ì không bao giò có hệ tư tưởng 
ỏ ngoài hoặc trên  các giai cấp). Vì vậy, mọi sự coi nhẹ hệ 
tư tưỏng xã hội chủ nghĩa, mọi sự xa rời hệ tư tưỏng xã 
hội chủ nghĩa đều có nghĩa là tảng cường hệ tư tưởng tư 
sản"1.

Hệ thống xã hội chủ nghĩa ỏ Đông Âu và Liên Xô 
sụp đổ phần lớn cũng do những người cộng sản ở đây đã 
không làm đúng theo lời dạy của Lênin, đã xa rời tính 
đảng, xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin - hệ tư tưởng của 
giai cấp công nhân.

Người cán bộ, đảng viên phải luôn đứng vững trên 
lập trường của giai cấp công nhân, luôn xuất phát từ thê 
giói quan Mác - Lênin, từ  quan điểm của Đảng để giải 
thích cho quần chúng hiểu biết đúng đắn những sự kiện 
và hiện tượng của đời sổng xã hội. Nếu xa rời lập trường 
giai cấp th ì cán bộ, đảng viên sẽ mắc những sai lầm 
trong cuộc sôngj dễ dàng tiếp thu quan điểm của giai



cấp tư sản. Đứng trước khó khăn của cách mạng, họ dẻ 
dao động, không chịu đựng nổi khó khăn; không cắt 
nghĩa đúng nguyên nhân của khó khăn, thậm chí cắt 
nghĩa, giải thích những khó khăn trái với cách nhìn của 
Đảng. Vĩ vậy, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là 
phải làm cho họ thấm nhuần quan điểm của Đảng, 
thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin, Hồ Chí Minh 
trong suy nghĩ và hành động, đồng thời phải đấu tranh 
không khoan nhượng chống những tư tưởng thù địch với 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu 
tranh không mệt mỏi để bảo vệ quan điểm của Đảng.

Giáo dục nói chung có vai trò to lớn đối với sự phát 
triển nhân cách. Giáo dục thực chất là quá trình chuyển 
văn hóa xã hội thành văn hóa cá nhân, biến những năng 
lực nhân tính đã được đốì tượng hóa như là tài sản của 
xã hội thành sức mạnh bên trong mỗi con người cụ thể. 
Thông qua việc giáo dục tư tưởng (thế giới quan, bồi 
dưỡng nhân sinh quan cách mạng và đường lối, lập 
trường giai cấp) cho cán bộ, đảng viên, nhằm 'xây dựng 
những tư tưởng, tình cảm tốt đẹp, những hiểu biết khoa 
học, để họ dùng vũ khí tư tưởng đó tham gia vào việc cải 
tạo xã hội, cải tạo tự nhiên và rèn luyện bản thân, xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa có ý thức xã hội 
chủ nghĩa, có tinh thần tự giác, tích cực tham gia vào sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến tói 
mục tiêu dân giàu, nưốc mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.



2. N ôi d u n g  tư  tư ởng n h ân  văn Hổ Chí M inh và 
sự  cần  th iế t  phải giáo dục tư  tư ởng n h ân  văn Hồ 
Chí M inh cho cán  bộ, đ ản g  viên

Nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng 
Hồ Chí Minh, ta dễ nhận thấy một đặc điểm nổi bật: tư 
tưỏng nhân văn của Người được hình thành từ rấ t sốm, 
có cội rễ sâu xa từ trong lịch sử vản hiến lâu đời của dân 
tộc Việt Nam, từ truyền thông nhân ái Việt Nam đến tư 
tưởng nhân văn trong nền văn minh phương Đông và 
phương Tây mà đỉnh cao là học thuyết Mác - Lênin. Tư 
tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là sự tổng hợp và nâng 
cao, kế thừa có chọn lọc những hạn chế và phân tích, 
phát triển  những mặt tích cực của các tư tưởng đó, tá i 
tạo nên nội dung sống động của một chủ nghĩa nhân văn 
hoàn thiện và hiện thực, có giá trị thực tiễn không chỉ 
cho dân tộc Việt Nam, mà cho cả nhân loại.

Nội dung tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh có thể 
khái quát thành mấy điểm chủ yếu sau:

Một là, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh thể hiện trước 
hết ỏ tình yêu thương, quý trọng, quan tâm đến con người 
gắn vối lòng yêu nưốc, thương dân.

Tình cảm yêu thương, gắn bó máu th ịt vối gia đình, 
quê hương, đất nưốc khiến cho tâm hồn nhạy cảm của 
Hồ Chí Minh sốm xúc cảm trước những cảnh lầm than, 
đau khổ của làng xóm, quê hương, của người dân nô lệ. 
Người ra đi tìm đường cứu nưóc xuất phát từ nỗi đau 
đời, thương ngưòi, không chịu chấp nhận những áp bức, 
bất công mà chế độ thực dân đã gây ra cho đồng bào



mình. Hồ Chí Minh yêu thương con người vối ý thức của 
người cộng sản chân chính, trước hết là quần chúng lao 
khổ, không phân biệt chủng tộc, màu da. Người khẳng 
định "lòng thương yêu của tôi đối vối nhân dân và nhân 
loại không bao giờ thay đổi"1. Con ngưòi trong quan 
điểm của Hồ Chí Minh không chung chung mà rấ t cụ 
thể, đó là toàn thể nhân loại tiến bộ, là đồng bào, là 
người công nhân, nông dân và những người lao động 
khác, từ  người già đến trẻ  em, mỗi con người của từng 
nhóm xã hội, từng giai cấp nhất định, những con người 
cụ thể vổi cuộc sống phong phú của họ.

Xuất phát từ tình yêu thương con người, xuất phát 
từ suy nghĩ phải làm sao cho dân mình thoát khỏi gông 
xiềng nô lệ mà Người đã chấp nhận mọi gian khổ hy 
sinh để nhằm mục tiêu là giải phóng đất nước, giải 
phóng giai cấp, giải phóng con người. Người nói: "Cả đòi 
tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ 
quốc, và hạnh phúc của quốc dân"2.

Có thể thấy, đấu tranh mưu cầu cuộc sống tự do, 
hạnh phúc cho người lao động là mục đích CUÔ1 cùng và 
nhất quán trong mọi suy nghĩ và hành động của Hồ Chí 
Minh. Trong tờ báo Le Paria (số 1) Hồ Chí Minh đã 
khẳng định mục đích: giải phóng loài người3, cho đến Di 
chúc, trưốc lúc "đi xa" vẫn canh cánh nghĩ tối việc chăm

1. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh xuất bản, 
Hà Nội, 1993, t .l, tr.47.

2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 4, tr.240.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 1, tr.456.



lo cho con người. Ngưòi căn dặn khi chiến tranh kết 
thúc "Đầu tiên là công việc đối vói con người"1.

Không chỉ yêu thương, quan tâm đến con người, Hồ 
Chí Minh còn luôn coi trọng nhân cách con người, coi 
quần chúng nhân dân lao động đóng vai trò là động lực 
của cách mạng; là chủ thể của sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Theo 
Hồ Chí Minh, phải làm cho mỗi con người Việt Nam 
nhận thức được vai trò và sứ mệnh cao quý của mình. 
Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử 
mácxít, Hồ Chí Minh cho rằng mọi việc đều do con ngưòi 
làm nên, vì vậy phải quý trọng cả người lao động chân 
tay và lao động trí óc, nhằm tập hợp đông đảo nhân dân 
lao động, những người có tài, có đức, có nhiệt tình ra 
gánh vác việc nước.

Hai là, tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh thể hiện niềm 
tin vào bản chất tốt đẹp và sức mạnh của con người.

Hồ Chí Minh cho rằng, người ta  sinh ra tính đều tốt 
cả, nhưng về sau, do ảnh hưởng của gia đình, xã hội mà 
dần dần mỗi người một khác, ví như trong một bàn tay 
có ngón ngắn, ngón dài và trong mỗi con người đều có 
thiện, ác ỏ trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ỏ 
trong mỗi con người nảy nỏ như hoa mùa xuân và phần 
xấu bị m ất dần đi. Chính vì quan niệm đó mà Hồ Chí 
Minh luôn trân  trọng cái phần thiện, dù nhỏ nhất ở mỗi 
con ngưòi, luôn có lòng khoan dung độ lượng đối vối



những người lầm đường lạc lôi, thậm chí với cả tù binh 
bị bắt. Người luôn biết phát huy bản chất tốt đẹp của 
con người bằng cách giáo dục, cảm hóa họ. Vối tấm lòng 
nhân ái, bao dung, độ lượng, tin yêu con người, Hồ Chí 
Minh không những đã tập hợp được một lực lượng cách 
mạng rộng lớn mà còn lôi kéo nhiều người tiến bộ ở các 
tầng lớp khác trong nưốc và ngoài nưốc ủng hộ, đoàn kết 
với nhân dân ta chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin vào sức mạnh của 
quần chúng nhân dân - chủ thể của mọi giá trị vật chất 
và tinh thần của xã hội. Niềm tin đó của Người hình 
thành từ rất sốm, ngay từ đầu những năm 20 của thê kỷ 
XX, Hồ Chí Minh đã nhận định: "Đằng sau sự phục tùng 
tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, 
đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gốm, khi thòi 
cơ đến"1. Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí 
Minh khẳng định: "Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và 
những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ"2 và 
nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng chính là 
lực lượng cách mạng bảo đảm cho công cuộc giải phóng 
ấy thắng lợi. Lần đầu tiên trong lịch sử nưốc nhà, quần 
chúng được giác ngộ, được tổ chức, đoàn kết dưối sự 
lãnh đạo của một đảng tiên phong của giai cấp công

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 1, tr. 28.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr.128.



nhân đã đứng lên tự giải phóng cho mình.
Tin vào sức mạnh của quần chúng, tin vào con 

người, Hồ Chí Minh đã nêu cao vai trò tích cực, chủ 
động sáng tạo của con người của quần chúng trong cách 
mạng giải phóng dân tộc cũng như cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở, giáo dục cán bộ, 
đảng viên phải tin  vào dân, phát huy mọi năng lực của 
dân. Bởi vì, "thắng lợi của cách mạng là do sự phấn đấu 
hy sinh và tr í thông minh sáng tạo của hàng triệu nhân 
dân, nhất là công nhân, nông dân và những người trí 
thức cách mạng"1. Dễ mười lần không dân cũng chịu, 
khó trăm  lần dân liệu cũng xong, vối quan niệm đó 
Người khẳng định: Thành công của Đảng ta là ở chỗ 
Đảng ta  tin  tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của quần 
chúng nên đã tổ chức và phát huy được lực lượng cách 
mạng vô tận  của nhân dân, đã lãnh đạo nhân dân phấn 
đấu một cách dũng cảm và thông minh dưới lá cờ tấ t 
thắng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Ba là, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh thể hiện 
khát vọng đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai 
cấp, giải phóng con ngưòi, vì hạnh phúc của nhân dân. 
Đây cũng chính là khát vọng chung của loài ngưòi, là 
đỉnh cao của tư tưỏng nhân vản cộng sản - Chủ nghĩa 
nhân vản chiến đấu, xa vời vối tư tưởng nhân văn của 
các tôn giáo chỉ dừng lại ở những ước mơ hay tư tưởng 
nhân văn tư sản, không đem lại tự  do, hạnh phúc đích



thực cho con người.
Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là tư tưởng nhân 

văn chiến đấu của giai cấp công nhân và những người 
lao động, lấy hạnh phúc của con người làm nguyên tắc 
cao nhất. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh luôn hướng 
quần chúng nhân dân lao động vào cuộc đấu tranh 
chính nghĩa để biến những quan niệm, lý tưởng tốt đẹp, 
khát vọng và ưốc mơ được giải phóng từ nghìn đời nay 
của họ thành hiện thực. Mục đích là làm cho mọi người 
được thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực 
dân, đế quốc, đem lại cho con người quyền làm chủ toàn 
diện, mọi người cùng nhau lao động xây dựng cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc, yên vui trong tình thương và lẽ phải; 
mọi người đều được phát triển đầy đủ nhân cách, sở 
trường và năng khiếu trong mối quan hệ hài hòa giữa cá 
nhân, gia đình và xã hội.

Dưói sự thống trị của thực dân, đê quốc, nhân dân 
ta bị áp bức về chính trị, bị bóc lột về kinh tế, bị đầu độc 
về văn hóa, bị đầy đọa trong đói rách và bệnh tật, mọi 
quyền sống và quyền làm người bị chà đạp. Nhân dân 
Việt Nam vốn yêu chuông hòa bình, hữu nghị, nhưng 
bọn thực dân, đê quốc đã dùng bạo lực chà đạp lên khát 
vọng đó. Muốn sốhg, nhân dân ta buộc phải đứng lên vũ 
trang chiến đấu tự bảo vệ mình. Trong cuộc đấu tranh 
đó, Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu cho ý chí về giải 
phóng dân tộc, giải phóng con người: "Thà hy sinh tấ t 
cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định



không chịu làm nô lệ"1, "Hễ còn một tên xâm lược trên 
đất nước ta, thì ta  còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch 
nó đi"2, "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", có độc lập, 
tự do là có tấ t cả. Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là 
nước ta  được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn 
tự do, a i cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. 
Sau khi chiến thắng thực dân Pháp xâm lược, miền Bắc 
được giải phóng, Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân ta ra 
sức khôi phục và xây dựng, củng cố và phát triển lực 
lượng của ta  về mọi mặt để thực hiện quyền độc lập 
hoàn toàn của nưốc ta, ra sức thực hiện những cải cách 
xã hội, để nâng cao đồi sống vật chất và tinh thần  của 
nhân dân, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, vì sự 
nghiệp thông nhất Tổ quốíc.

Vì tự  do, hạnh phúc của con người, của nhân dân, 
Hồ Chí Minh đã hiến dâng cuộc đòi mình cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, Người mãi mãi là ngọn đuốc soi 
đường cho các dân tộc bị áp bức đi đến độc lập, tự do và 
hạnh phúc.

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh vì vậy không chỉ 
mang một nét đẹp hâ'p dẫn đối vối người Việt Nam mà 
còn thu h ủ t sự chú ý của cả bạn bè khắp năm châu. Tìm 
về vói Hồ Chí Minh "là tìm về lòng tố t của con người..., 
tình bạn, lòng nhân ái, một con người không nghĩ gì đến

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.480.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập ,Sđd, t. 12, tr.407.



mình, giản dị khiêm tốn, không tự giam mình trong 
tháp ngà, một con người của quần chúng"1.

Có thể nói, tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là nét 
đẹp vĩnh hằng. Trong khi con người tiến lên phía trước 
vẫn phải luôn tìm thấy ỏ đó ánh sáng soi rọi, giúp họ có 
một niềm tin và hy vọng ỏ khả năng tự hoàn thiện của 
mình. Trong thòi đại có nhiều biến động và đảo lộn, 
nhân loại vẫn đang bị trà  đạp, đau khổ, đói rét, vẫn 
đang phải làm nô lệ cho những quyền lực và ảnh hưởng 
của chiến tranh đe dọa. Nhân loại đang bị chia sẻ, trở 
nên xa lạ và thù địch bỏi những ham muốn cá nhân ích 
kỷ khôn cùng của các thế  lực phản động. Trong tình 
hình khủng hoảng về các giá trị tinh thần, đạo đức, hơn 
bao giờ hết chúng ta phải tìm về vối tư tưỏng nhân văn 
Hồ Chí Minh, cùng vối tấm gương sáng ngời về nhân 
cách của Hồ Chí Minh sẽ có một sức mạnh giúp "phục 
hưng" và "cải tạo cả một thời đại".

Trong điều kiện đất nước ta  hiện nay, giáo dục tư 
tưỏng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh cho cán bộ, đảng viên là cần thiết, bỏì một sô' 
lý do sau:

- Đại hội lần thứ VII của Đảng ta đánh dấu sự chuyển 
biến trong tư duy của Đảng về giá trị và vai trò của tư tưởng 
Hồ Chí Minh, khẳng định: Cùng vói chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư  tưỏng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam

1 -Hề Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại, Nxb. Lao đông, 
Hà Nội, 1993, tr.103.



cho hành động của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, giáo dục, 
truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh nói riêng chính là truyền bá hệ tư tưởng 
của Đảng, nhằm phục vụ mục đích chính trị, tư tưởng của 
Đảng, tập  hợp, lôi cuốn toàn Đảng, toàn dân học tập và 
làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên nói 
chung là những người nắm vững và "hiện thực hóa" chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nưóc. Do 
đó, giáo dục tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh cho họ chính 
là tạo ra một đội ngũ những con người sử dụng "lực lượng 
thực tiễn", vận dụng nó vào trong cuộc sống, biến tư tưởng 
Hồ Chí Minh, những quan điểm, đường lốì, chính sách của 
Đảng và Nhà nước thành các phong trào cách mạng rộng 
lớn của quân chúng, vì mục đích chung của toàn dân tộc.

- Hiện nay, đất nưóc ta  đã chuyển sang cơ chê thị 
trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa và bước vào thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bối cảnh đó có 
tác động lổn, làm thay đổi một số giá trị tinh thần, 
trong đó có tư tưởng nhân văn. Nền kinh tê thị trường 
lấy lợi ích làm động lực, một mặt giải phóng sức lao 
động, kích thích tính tích cực của con người, kích thích 
cá nhân vươn lên tự khẳng định mình, tạo ra những 
điều kiện để thực hiện quyển tự do, bình đẳng giữa 
người và người, thực hiện công bằng xã hội, con người có 
điều kiện phát triển toàn diện, hài hòa và phát huy tối 
đa mọi tiềm nảng bản chất người. Nền kinh tê thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân 
dân ta đang xây dựng là nền kinh tế  vận hành theo



hướng nhân văn hóa bản chất cũng như tấ t cả các quan 
hệ kinh tế  - xã hội nhằm phát triển một xã hội bảo đảm 
các tiêu chí của tiến bộ và nhân đạo.

Tuy nhiên, kinh tế  thị trường cũng có mặt trá i của 
nó. Kinh tế  thị trường sử dụng một khôi lượng tiến bạc 
rấ t lớn và uy lực đồng tiền tăng lên, đôi khi đồng tiền 
trở thành kẻ thống trị, nó hủy hoại nhân phẩm, đạo đức 
con người. Trong kinh tế  thị trường thường diễn ra cuộc 
đấu tranh gay gắt, phức tạp giữa cái thiện và cái ác, 
chính nghĩa và phi nghĩa, giữa lối sống có lý tưỏng lành 
mạnh, trung thực với lối sống thực dụng, dối trá, ích kỷ, 
ản bám, chạy theo đồng tiền, sự phân hóa giàu nghèo... 
Các giá trị nhân văn truyền thong như lòng yêu nưốc, 
lòng nhân ái, tinh thần độc lập tự chủ, đoàn kết dân 
tộc... cũng có sự chuyển đổi thang giá trị.

Vĩ vậy, giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho 
cán bộ, đảng viên, nhằm tạo ra sự đồng thuận trong 
nhận thức của những người lãnh đạo vể ý thức xây dựng 
một xã hội - xã hội chủ nghĩa - là lý tưỏng nhân đạo 
nhất, vì nó vươn tối một xã hội giàu có, văn minh, con 
người được hạnh phúc, đồng thời biết hạn chế, khắc 
phục những gì đã và đang đi ngược lại vối tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh. 3

3. Các giải pháp chủ yếu của giáo dục tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh với việc phát huy vai trò 
nhân tô" con người của cán bô, đảng viên

Chúng ta đều biết, mỗi con người khi sinh ra mốrchỉ



là một cá thể, về cơ bản mang tính tự nhiên. Cá thê đó 
lốn lên và trưởng thành thông qua sự lĩnh hội kinh 
nghiệm lịch sử - xã hội bao gồm toàn bộ quá trình tiếp 
xúc với môi trường bên ngoài, các tri thức khoa học, 
nghệ thuật, tôn giáo, đạo đức, pháp lý... Bằng chính 
hoạt động giao tiếp, ứng xử, lao động... thông qua hoạt 
động nhận thức và cải biến xã hội và thiên nhiên... ở các 
cá thể hình thành và phát triển  "bản tính thứ hai" 
(Hêghen) - đó là bản tính người.

Toàn bộ quá trình hĩnh thành và phát triển "bản 
tính người" đó, thực chất là quá trình tự giáo dục và 
giáo dục của chính con người. Sự tiếp thu của mỗi cá thể 
đối vói kinh nghiệm lịch sử - xã hội chính là sự thẩm 
thấu tinh hoa văn hóa nhân loại vào trong mỗi cá thể - 
đó là sự tự giáo dục, tự văn hóa hóa. Sự tác động một 
cách tự giác có chủ đích các kinh nghiệm lịch sử - xã hội, 
văn hóa cộng đồng, văn minh nhân loại lên mỗi cá thể 
chính là sự giáo dục, giáo hóa con người, nhằm làm cho 
nó ngày càng nâng cao được những phẩm chất và năng 
lực do yêu cầu xã hội và cá nhân đê ra. Giáo dục tư 
tưởng nói chung và giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí 
Minh cho cán bộ, đảng viên là phương thức tích cực và 
hữu hiệu đôi vói việc phát triển nhân cách người, đặc 
biệt là lĩnh vực phẩm chất đạo đức - một nhân tô quan 
trọng được Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu, nhằm phát 
huy vai trò của người cán bộ, đảng viên trong công cuộc 
đổi mổi, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưốc hiện 
nay.



Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh để phát 
huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện 
nay, cần thực hiện một sô" giải pháp sau đây:

T h ứ  n h ấ t , đổi mới đất nưốc theo hướng đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh" thì càng phải đề cao tư 
tưởng coi phát triển con người vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực của phát triển và tiến bộ xã hội. Chúng ta càng 
phải làm sáng tỏ tư tưởng nhân văn, bản chất nhân đạo, 
khoa học và cách mạng của học thuyết Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, xây dựng 
hệ thông nội dung chủ yếu của tư tưởng nhân văn Mác - 
Lênin và Hồ Chí Minh. Hiện nay, nghiên cứu nội dung 
tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh còn sơ sài, chưa được 
nghiên cứu một cách có hệ thông, toàn diện, cụ thể, 
thậm chí trước đây có chương trình học không đưa bài 
"Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh" vào giảng dạy.

T h ứ  h a i , chương trình cấp Nhà nưốc " Đ ư a  t ư  t ư ở n g  
Hồ C h í  M i n h  v à o  c u ộ c  s ố n g "  và Chỉ thị 23-CT/TW ngày 
27-3-2003 v ề  đ ẩ y  m ạ n h  n g h i ê n  c ứ u ,  t u y ê n  t r u y ề n ,  g i á o  
d ụ c  t ư  t ư ở n g  Hồ C h í  M i n h  t r o n g  g i a i  đ o ạ n  m ớ i ,  được coi 
là khâu quan trọng của công tác tư tưởng - lý luận của 
Đảng ta. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh phong trào học tập 
lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là 
tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, coi đó là nhiệm vụ bắt 
buộc đôi với tấ t cả mọi cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi 
mới và nâng cao chất lượng - nội dung, hình thức,



phướng pháp giáo dục tư tưỏng đối với đội ngũ cán bộ, 
đảng viên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, tùy theo 
đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của từng đơn vị, từng 
đối tượng cụ thể mà xây dựng chương trình môn học phù 
hợp, thiết thực và có hiệu quả.

Cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưỏng 
Hồ Chí Minh qua các phương tiện thông tin đại chúng, 
là phương tiện giúp ngưồi cán bộ, đảng viên cập nhật, 
nhanh chóng nắm bắt thông tin hàng ngày. Báo chí, đài 
phát thanh, truyền hình, các đội tuyên truyền phải xây 
dựng cho được những chuyên đề hấp dẫn ngưòi đọc, 
ngưòi nghe, thông qua đó giáo dục lối sông trọng tình 
nghĩa, tinh thần đoàn kết, tương trợ, thân ái, lòng yêu 
thương, bao dung độ lượng... như chính cuộc đời và con 
người Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ ba, cần tăng cưòng tổ chức hoạt động thực tiễn 
cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, để vai trò của họ được 
phát huy trong các phong trào "đền ơn đáp nghĩa", "xóa 
đói giảm nghèo", "giúp đỡ người tàn tật", "quyên góp 
giúp đồng bào bị thiên tai", "tuyên dương những ngưòi 
con hiếu thảo", "uống nưốc nhó nguồn", "đền ơn đáp 
nghĩa", V.V.. Đồng thòi nêu cao tính tích cực tự tu 
dưỡng, tự rèn luyện về mọi mặt, đặc biệt là nâng cao sự 
tự nhận thức, tự học, tự giáo dục bản thân mỗi cán bộ, 
đảng viên, sốhg và làm theo tư tưỏng nhân văn Hồ Chí 
Minh, biến tư tưỏng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưỏng 
nhân văn Hồ Chí Minh nói riêng thành sức mạnh vật 
chất, chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, góp phần to lớn



đưa dân tộc ta tiến vững chắc đến mục tiêu "dán giàu, 
nưóc mạnh, xả hội công bằng, dân chủ, ván minh" - mục 
tiêu cao cả của một xả hội nhân vản cộng sản chủ nghĩa 
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đả lựa chọn.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG, NỘI DUNG VÀ CÁC GIAI PHÁP 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐỘI NGỦ CÁN BỘ, 

ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG NHẨN VÁN 
HỔ CHÍ MINH

1. Phương hướng nâng cao hiệu quả giáo dục dội 
ngũ cán bộ, dàng viên theo tư tưởng nhân văn Hổ 
Chí Minh

a) Mấy vấn đề có ý  nghĩa phương pháp luận

Bàn đến tư tưởng nhân văn là bàn đến đạo đức, văn 
hoá; là bàn tói một thuộc tính của chủ nghĩa xã hội. Từ 
khi chủ nghĩa xã hội trở thành khoa học, tức là chủ 
nghĩa xã hội theo học thuyết Mác - Lênin, đó là học 
thuyết duy nhất nêu lên mục tiêu và con đừờng, lực 
lượng, phương thức đạt được mục tiêu là giải phóng dân 
tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ cho 
giai cấp vô sản và nhân dân lao động con đường thoát 
khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công. Lý luận của các ông 
không chỉ "giải thích thê giói" mà còn "cải tạo thế giói", 
bằng cách vạch ra con đường, những phương tiện có tính 
chất cách mạng, cả i tạo thế giới theo Mác tức là cải'tạo



con người, cải tạo xã hội theo xu thê và quy luật phát 
triển của lịch sử, đưa loài người đến chủ nghĩa cộng sản - 
chủ nghĩa nhân ván đích thực, hoàn thiện nhất. Chủ nghĩa 
nhân văn cộng sản không chỉ thương yêu, quý trọng, tin 
tưởng, khoan dung độ lượng đôi vối con người, mà đó là 
một chủ nghĩa nhân văn hành động, mang lại độc lập, 
tự do, hạnh phúc cho con người, giải phóng cá nhân con 
người một cách triệ t để, tạo điều kiện cho sự tự do và 
phát triển  của tấ t cả mọi người.

Chủ nghĩa xã hội vối tư cách là một chê độ xã hội ra 
đời trên  thực tê từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười 
Nga năm 1917. Sau Chiên tranh  thê giói thứ hai, chủ 
nghĩa xã hội từ phạm vi một nước trỏ thành hệ thông 
thê giới. Về mặt nhận thức, không được nhầm lẫn giữa 
sự sụp đô của chê độ xã hội chủ nghĩa ỏ Liên Xô và Đông 
Au vói chủ nghĩa xã hội khoa học và những thành tựu to 
lớn của chủ nghĩa xã hội đã làm được trên thê giới và ở 
Việt Nam. Hiện nay, chủ nghĩa xã hội vẫn đang khẳng 
định sức sông của một chê độ xã hội so với chủ nghĩa tư 
bản trước hêt và mạnh mẽ là ở tính nhân văn cao cả của 
xã hội mới. Tuy chỉ mới ra đời và tồn tại chưa đầy một 
thê kỷ, và rõ ràng nảng suất lao động, mức sông thì 
chưa hơn chủ nghĩa tư bản, nhưng nhân dân lao động 
đang từng bước tiến lên làm chủ xã hội, thúc đẩy trào 
lưu đấu tranh  cho quyên tự do dân chủ trên toàn thê 
giới. Với sự lớn mạnh trên nhiều mặt, chủ nghĩa xã hội 
có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sông chính trị thê giói, 
đóng vai trò quyết định đôi với sự sụp đô hệ thông thuộc



địa của chủ nghĩa đế quốc, mở ra kỷ nguyên độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chế độ xã hội chủ nghĩa 
được thiết lập không chỉ mở ra một xu thế  phát triển tấ t 
yếu cho các dârí tộc là con đường xã hội chủ nghĩa, mà 
bằng sự giúp đỡ tích cực, có hiệu quả về nhiều mặt, các 
nước xã hội chủ nghĩa đã góp phần làm phát triển mạnh 
mẽ phong trào giải phóng dân tộc. Năm 1919, các nưốc 
thuộc địa và nửa thuộc địa chiếm 72% diện tích và 70% 
dân sô" thê giối, đến nay chỉ còn 0,7% diện tích và 5,3% 
dân sô" thế  giới. Hàng trăm  nưóc đã giành được độc lập. 
Trên một trăm  nưóc tham gia vào Phong trào không liên 
kết. Ảnh hưỏng của chủ nghĩa xã hội đưa đến sự thay 
đổi cục diện chính trị thê giới, góp phần quyết định cuộc 
đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội. Sức mạnh của chủ nghĩa xã hội đóng vai trò 
quyết định đẩy lùi nguy cơ chiến tranh huỷ diệt, hạn 
chê sự thông trị của chủ nghĩa đế quốíc, góp phần to lốn 
bảo vệ hoà bình thế  giỏi. Đặc biệt, chủ nghĩa xã hội đã 
thực sự quan tâm tối con người, những quyền lợi chính 
đáng về vật chất và tinh thần.

Hiện nay, tuy không còn hệ thống các nưóc xã hội 
chủ nghĩa như những thập kỷ trưóc, nhưng chúng ta  
vẫn phải khẳng định những thành tựu to lốn mà hệ 
thống xã hội chủ nghĩa trước đây đã đạt được. Những 
thắng lợi đó còn ảnh hưỏng lâu dài đến hôm nay và mai 
sau. Đồng thời, chủ nghĩa xã hội vẫn đang tiếp tục tồn 
tại, phát triển và ngày càng lón mạnh. Cùng vói năng 
suất lao động và tăng trưỏng kinh tế  đang từng, bưốc



được cải thiện, nâng cao, thì mức sông và chất lượng 
sông của con người trong chủ nghĩa xã hội ngày càng 
được khẳng định. Điều đó là do nộ í dung và do tính chất 
nhân văn của nó quy định. Ngày nay, nhân loại bàn 
nhiều vê' một xã hội phát triển. Mà "sự thăng hoa của 
văn hoá chính là đỉnh cao nhất của sự phát triển". Hay 
nói cách khác, "sự phát triển  của xã hội chính là sự phát 
triển  của văn hoá". Ngay cả tăng trưởng kinh tế  cũng do 
những yếu tô" văn hoá và nhân văn quyết định như khoa 
học, công nghệ và con người. Vì vậy, chủ nghĩa nhân 
văn phải là bản chất và tư cách của chủ nghĩa xã hội. 
Chủ nghĩa nhân văn sẽ tạo ra những giá trị tinh thần  
như ý thức công dân, đạo đức mói, nhân phẩm, sự công 
bằng xã hội... có khả năng giúp cho xã hội và con người 
phát triển  hài hoà, toàn diện và bền vững. Chủ nghĩa xã 
hội mang lại cho con người lối sông xã hội chủ nghĩa, 
trong đó - như c. Mác nói: Sự phát triển  tự do của mỗi 
người là điều kiện cho sự phát triển  tự do của tấ t cả mọi 
người.

Hiện nay, đơn thuần xét về tăng trưởng kinh tế, 
Việt Nam là một trong những nưốc kém phát triển nhất 
th ế  giối, nhưng nước ta được xếp vào hàng các nước 
"đang phát triển", vì có những yếu tô" thuộc về bản chất 
nhân văn và vản hoá như tuổi thọ và giáo dục.

Sinh thời Bác Hồ dạy: Sự thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ  
bỏ chủ nghĩa cá nhân.

Chủ nghĩa cá nhân là trá i ngược với đạo đức cách



mạng và chủ nghĩa nhân văn cộng sản. Vì vậy, nâng cao 
hiệu quả giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư 
tưởng nhân văn Hồ Chí Minh chính là nâng cao giáo dục 
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ỏ nưóc ta hiện nay.

b) Bối cảnh quốc tế  và trong nước tạo ra thời cơ và 
thách thức đan xen

Chúng ta đang sống trong một bối cảnh của tình 
hình th ế  giới mà khoa học và công nghệ sẽ có những 
bước tiến nhảy vọt. Kinh tế  tr i thức ngày càng đóng vai 
trò nổi bật trong quá trình phát triển của lực lượng sản 
xuất. Toàn cầu hoá kinh tế  là một xu th ế  khách quan lôi 
cuốn ngày càng nhiều nưóc tham  gia. Các mâu thuẫn cơ 
bản trên  thê giói biểu hiện dưới những hình thức và 
mức độ khác nhau vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu 
sắc hơn. Trong vài thập kỷ tối, ít có khả năng xảy ra 
chiến tranh thê giới, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột 
vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, 
hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bôT còn xảy 'ra nhiều 
nơi vối tính chất phức tạp ngày càng tăng. Hoà bình, 
hợp tác và phát triển là xu thê lốn, phản ánh đòi hỏi bức 
xúc của các quốc gia dân tộc. Cuộc đấu tranh của các 
dân tộc cho hoà bình và phát triển, vì độc lập dân tộc, 
dân chủ, dân sinh, tiến bộ và công bằng xã hội sẽ có 
những bưổc tiến mối. Chủ nghĩa xã hội trên th ế  giới, từ 
những bài học thành công và th ấ t bại cũng như từ khát 
vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, có điều kiện và



khả nảng tạo ra bước phát triển  mối. Theo quy luật tiên 
hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiên tối chủ 
nghĩa xã hội.

Về tình  hình trong nước, chúng ta có cà cơ hội lớn và 
thách thức lốn.

Về cơ hội, đó là thê và lực, đặc biệt là "thế" của 
chúng ta  bây giờ lớn mạnh hơn nhiều so vối mười năm 
vể trước. Cơ sở vật chất - kỹ th u ậ t của nền kinh tế  được 
tăng cường. Đất nưốc còn nhiều tiềm năng vể tài nguyên 
lao động, đặc biệt là tiểm nâng tinh thần, trí tuệ. Nhân 
dân ta có phẩm chất tôt đẹp. Vê cơ bàn, nước ta có nền 
chính trị ôn định. Chúng ta đang sông trong một môi 
trường hoà bình: sự hợp tác, liên kết quốc tê tạo điều 
kiện để chúng ta tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ 
ngoại lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nưóc.

Về thách thức và nguy cơ, hiện nay chúng ta vẫn 
đang phải đôi đầu với bôn nguy cơ và không thể xem 
nhẹ nguy cơ nào. Đó là nguy cơ tụ t hậu xa hơn về kinh 
tê so vối nhiều nước trong khu vực và trên thê giới; nguy 
cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nguv cơ nạn tham 
nhũng và tệ quan liêu; nguy cơ "diễn biến hoà bình" do 
các thê lực thù địch gây ra. Chúng vẫn tồn tại và diên 
biến rấ t phức tạp, biểu hiện dưới nhiều hình thức, đan 
xen, tác động lẫn nhau.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ chúng ta 
đang sông trong những tình hình diễn biến phức tạp 
như thê nào, để từ  đó có một thái độ nhân văn đúng



đắn. Mà thái độ đúng đắn nhất là kiên định niềm tin  
vào những bưóc phát triển mới của chủ nghĩa xã hội, và 
nhân loại nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.

c) Yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Tư tưởng nhân văn cách mạng là gắn với thực tiễn 
cách mạng và phấn đấu hoàn thành mục tiêu cách 
mạng. Vĩ vậy, một trong những phương hưóng nâng cao 
hiệu quả giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư 
tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là làm cho mỗi ngưòi nhận 
thức đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Về đường lối kinh tế  - xã hội, Đảng ta xác định "tăng 
trưởng kinh tế  đi liền với phát triển văn hoá, từng bước 
cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...", v ề  chiến lược 
phát triển kinh tế  - xã hội 10 năm (2001 - 2010), Đảng 
ta  quyết tâm "đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân... Nguồn lực con người được tăng cường...".

Trong đường lối và chiến lược phát triển kinh tế  - xã 
hội, Đảng quan tâm đến việc giải quyết tốt các vấn đề 
xã hội, hướng vào việc phát triển và lành mạnh hoá xã 
hội, thực hiện công bằng trong phân phối, thực hiện 
bình đẳng trong các quan hệ xã hội.

Thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo, chính 
sách ưu đãi xã hội và vận động toàn dân tham gia các



hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nưốc nhố nguồn đối 
vối các lão thành  cách mạng, những người có công vối 
nưốc, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và cha 
mẹ, vợ con liệt sĩ, người được hưởng chính sách xã hội.

Về xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc, Đảng ta xác định mọi hoạt động văn hoá nhằm 
xây dựng con người Việt Nam phát triển  toàn diện vê' 
chính trị, tư tưởng, tr í tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực 
sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan 
dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sông có văn hoá, quan hệ 
hài hoà trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Văn hoá trỏ 
thành  nhân tô' thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân 
cách, kế thừa truyền thông cách mạng của dân tộc, phát 
huy tinh  thần  yêu nước, ý chí tự lực, tự cường xây dựng 
và bảo vệ Tô quốíc.

Mục tiêu cách mạng mà Đại hội IX của Đảng đề ra 
là thực hiện dân giàu, nưóc mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Nói tổng quát là giữ vững độc lập dân 
tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu 
đó phản ánh tính nhân văn đậm nét, bỏi chỉ có độc lập 
dân tộc gắn liền vối chủ nghĩa xã hội mói thể hiện được 
tính  liên tục của dòng chảy truyền thông nhân văn Việt 
Nam và tiến cùng xu th ế  nhân văn của thời đại.

d) Phát huy truyền thống nhân văn của dân tộc trên 
cơ sở giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công 
nhân của Đảng

Nâng cao việc giáo dục tư tưởng nhân văn cho cán



bộ, đảng viên phải xuất phát trên  nền truyền thống 
nhân văn của dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử 
đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã 
xây đắp được một truyền thống nhân văn phong phú, 
đặc sắc. Nền quốc học Việt Nam có tự ngàn xưa vói ba 
bộ phận chủ yếu là lịch sử, văn học và triế t học đã tạo 
căn bản truyền thống yêu nưốc, yêu dân và niềm tự hào, 
tự tôn dân tộc. Từ truyền thuyết lịch sử đến chính sử; từ  
văn học dân gian đến văn học thành văn và cả một kho 
tàng triết học lốn bao gồm tín  ngưỡng, thuần phong mỹ 
tục, tư tưởng... Tất cả cùng vói cuộc đấu tranh quyết 
liệt chống kẻ thù ngoại xâm, khắc phục thiên tai, đã tạo 
nên một truyền thống nhân ái Việt Nam - tuy không tồn 
tại ở dạng học thuyết, chủ nghĩa - nhưng đậm đà những 
tình cảm, tư tưởng của con người Việt Nam. Đó là tình 
thương, lòng chung thuỷ, lối sống vị tha giữa con người 
vối con người trong cuộc sống. Truyền thống nhân văn 
Việt Nam không chỉ "Nhiễu điều phủ lấy giá gương; 
Người trong một nưóc phải thương nhau cùng". "Bầu ơi 
thương lấy bí cùng; Tuy rằng khác giống nhưng chung 
một giàn", mà còn là "lấy thiện thắng ác; lấy đại nghĩa 
để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo". 
Nhân ái Việt Nam - đó là lòng yêu hoà bình, thái độ 
khoan dung, không báo thù báo oán. Ngưòi Việt Nam 
nêu cao đạo đức công dân, chăm lo "trồng cây đức để con 
ăn", sống vì tình vì nghĩa. Đỉnh cao của truyền thông 
nhân ái Việt Nam là ý chí đấu tranh vì nền độc lập, tự 
do của Tổ quốíc và mang lại cho con người cuộc sống



"không còn tiếng oán sầu" sau khi đã giành được độc 
lập, tự do. Tinh thần  nhân văn Việt Nam là hướng vể 
dân, lấy dân làm gốc, vì dân, vì con người.

Khi bàn về truyền thống dân tộc, trong đó có truyền 
thông nhân văn trong việc giáo dục cho cán bộ, đảng 
viên cần nhận thức ba điểm sau:

- Một là, đó là một trong những nội dung của công 
tác giáo dục hiện nay như Đảng ta  đã chỉ ra: "Tảng 
cường giáo dục công dân, giáo dục lòng yêu nước, chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục 
đạo đức và nhân vần, lịch sử dân tộc và bản sắc văn hoá 
dân tộc"1.

- Hai là, điều đó khẳng định một vấn đề thuộc 
phương pháp luận là "xuất phát đầy đủ từ  thực tiễn Việt 
Nam".

- Ba là, nói tối dân tộc là gắn với giai cấp công nhân. 
Trong toàn bộ tiến trình  cách mạng, lợi ích giai cấp công 
nhân  thống nhất vối lợi ích dân tộc. Đảng đại biểu cho 
lợi ích giai cấp công nhân đồng thời đại biểu cho lợi ích 
dân tộc. Sức mạnh của Đảng là ỏ sự kết hợp nhuần 
nhuyễn hệ tư tưởng tiên tiến của giai cấp công nhân vói 
khí phách, tinh hoa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Như vậy, khi khẳng định việc giữ vững và tăng 
cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là bàn tới 
việc tăng cường sức mạnh của Đảng trong đó hàm chứa

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 109.



nền tảng truyền thông nhân văn của dân tộc. Những nội 
dung này gắn kết vói nhau trở thành một chỉnh thể 
trong phương hướng nâng cao hiệu quả giáo dục đội ngũ 
cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, khi bàn về việc xây 
dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới, Đảng ta 
xác định một trong những nội dung quan trọng là 
"thường, xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên đường 
lối, chủ trương của Đảng, các vấn đề cơ bản của chủ 
nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những kiến thức mới 
của thời đại, bảo đảm sự thống nhất về chính trị và tư  
tưởng trong toàn Đảng"1.

Tóm lại, phương hướng nâng cao hiệu quả giáo dục 
đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh là phát huy truyền thống văn hoá Việt Nam 
mà hàng đầu là chủ nghĩa yêu nưốc và lòng nhân ái Việt 
Nam, ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốíc xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển nền 
văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 
tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, mà hàng đầu là 
chủ nghĩa nhân văn mácxít, làm cho tinh thần nhân văn 
thấm sâu vào tâm lý từng cán bộ, đảng viên, vào hoạt 
động của hệ thống chính trị, vào toàn bộ đời sổng của xã 
hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng 
đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VIII, Sđd, tr. 140.



và quan hệ con người, tạo ra trong hệ thống chính trị từ 
trên  xuống dưới, từ  trong Đảng, cơ quan nhà nước, các 
đoàn thể ra ngoài xã hội, tạo ra trong hệ thống chính trị 
của đất nưốc một đồi sống tinh thần  cao đẹp, một thái 
độ nhân văn trong sáng phục vụ đắc lực cho sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì mục tiêu dân giàu, 
nưốc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững 
bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

2. Nội dung nâng cao hiêu quả giáo dục đôi ngũ  
cán bộ, đảng viên theo tư  tưởng nhân vản Hồ Chí Minh

a) Giáo dục nhận thức về chủ nghĩa nhân văn

Khi nói nâng cao hiệu quả giáo dục về nội dung tư 
tưỏng nhân văn cho cán bộ, đảng viên tức là công việc 
không phải bắt đầu từ  đầu, mà là xuất phát trên  một cơ 
sỏ nhất định, một sự hiểu biết nhất định về khái niệm 
và nội dung tư tưởng nhân văn. Nâng cao nhận thức là 
phải nắm được những vấn đề có tính chất quan điểm chỉ 
đạo về vai trò, vị trí, nội dung và mốì quan hệ của tư 
tưỏng nhân văn với các lĩnh vực khác như thê nào.

Trưốc hết, phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận 
thức được rằng nhân văn Việt Nam là thành quả hàng 
nghìn năm lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh liên tục, 
ngoan cường dựng nưóc và giữ nước của cộng đồng các 
dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh 
hoa' nhân vãn th ế  giới để không ngừng hoàn thiện mình. 
Nhân văn Việt Nam đã hun đúc nên lòng thương yêu, quý 
trọng, tin tưởng, khoan dung độ lượng đối với con người, làm



rạng rỡ lịch sử, ván hoá của dân tộc, nhân phẩm, tâm hồn, 
khí phách và bản Enh Việt Nam.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn 
và sáng tạo của Đảng ta, truyền thống nhân văn Việt 
Nam tiếp tục được giữ gìn, phát huy và nâng cao lên 
một trình độ mới, đã góp phần quyết định vào những 
thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết thắng lợi của nhân dân 
ta trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chông Pháp 
và chống Mỹ là "văn minh thắng bạo tàn". "Văn minh" ở 
đây là Người muôn nói tối những giá trị, những vẻ đẹp 
văn hoá, nhân văn sáng ngời của dân tộc và nhân loại 
chiến thắng những cái phản văn hoá, phi nhân tính.

Hiện nay đang trong quá trình tiếp tục sự nghiệp 
đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nưóc, thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
vì mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, phấn đấu cho một nước 
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh. Đó là một sự nghiệp to lớn, đòi hỏi tính 
sáng tạo của toàn dân; là một quá trình cải biến xã hội 
sâu sắc trên tấ t cả các lĩnh vực của đời sõng kinh tế  - xã 
hội. Những thay đổi về cơ cấu kinh tế, xã hội liên quan 
tới nhiều mặt đòi sống tinh thần của dân tộc. Ngược lại, 
đời sống tinh thần, văn hoá Việt Nam lại thúc đẩy nhiều 
mặt của đời sống xã hội.

Bàn về nâng cao nội dung giáo dục tư tưởng nhân



văn cho cán bộ, đảng viên không thể tách ròi đòi sông 
kinh tế, chính trị, văn hoá th ế  giới. Những thành tựu 
của cách mạng khoa học và công nghệ thế  giới cùng với 
việc mở rộng giao lưu quốc tế  là cơ hội để chúng ta tiếp 
thu nhũng thành quả trí tuệ của loài người, đồng thời 
cũng đặt ra những thách thức mới trong việc giữ gìn giá 
trị nhân văn Việt Nam.

Là cán bộ, đảng viên trước hết phải thấy việc tu 
dưỡng phẩm chất nhân văn là để phục vụ thắng lợi 
nhiệm vụ xây dựng đất nưóc và cũng là một mục tiêu 
trong xây dựng đất nước, c ầ n  nhận thức được những 
thành tựu to lổn về thực trạng nhân văn Việt Nam, đặc 
biệt nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật những mặt 
yếu kém. Chúng ta đang có những nhức nhối bởi việc coi 
thường những giá trị nhân vản của dân tộc, chạy theo 
lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân. Không ít trường 
hợp vì đồng tiền và danh vị mà chà đạp lên tình nghĩa 
gia đình, quan hệ thầy trò, đồng chí, đồng nghiệp, bạn 
bè.

Thừa nhận những mặt yếu kém, tìm ra nguyên 
nhân từ  đó nhận thức được tầm  quan trọng về giáo dục 
tư tưởng nhân văn là một nội dung cần thiết đê nâng 
cao hiệu quả giáo dục cho cán bộ, đảng viên.

Có một nguyên nhân chủ quan mà mỗi cán bộ, đảng 
viên cần nhận rõ, đó là chưa nhận thức đầy đủ nhiều 
vấn đề liêrì quan đến vấn đề văn hoá, nhân văn trong 
quá trình  đổi mới. Chẳng hạn, xác định hệ giá trị truyền 
thống và vai trò của nó trong lịch sử như thế nào. Chưa



nhận thức rõ được hệ giá trị mỏi cần xây dựng. Giải 
quyết các mối quan hệ truyền thông và hiện đại, dân tộc 
và quốíc tế, văn hoá và chính trị, văn hoá và kinh tế... 
Tóm lại, chưa thấy rõ tầm quan trọng và vì vậy chưa 
chú ý đến các yếu tố  nhân văn, các yêu cầu phát, triển 
văn hoá tương ứng. Vì vậy, hiện nay trong giáo dục, 
trước hết cần tập trung giáo dục nhận thức về giá trị 
nhân văn.

Cũng như văn hoá, nhân văn được xác định là nền 
tảng tinh thần của xã hội, vừa là động lực, vừa là mục 
tiêu của quá trình phát triển kinh tế  - xã hội. Xã hội có 
hai mặt vật chất và tinh thần gắn bó với nhau. Chăm lo 
vun trồng những giá trị nhân văn là chăm lo củng cố 
nền tảng tinh thần của xã hội. Một khi xã hội đã không 
còn hoặc mờ nhạt những giá trị nhân văn, thì không thể 
có sự phát triển kinh tế  - xã hội bền vững. Ngược lại, 
một khi xã hội đầy ắp tình thương và nhân ái, lòng 
khoan dung độ lượng, hiểu biết, tin  tưởng và thông cảm, 
chia sẻ lẫn nhau, đó chính là một nguồn lực nội siph của sự 
phát triển.

Hệ giá trị nhân văn mà chúng ta xây dựng là sự gắn 
kết chặt chẽ giữa những giá tr ị nhân văn bền vững của 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam với việc tiếp thụ có chọn 
lọc những cái hay, cái tiến bộ trong dòng nhân văn của 
các nền văn hoá trên th ế  giới. Đó đồng thời là một quá 
trình chổng lại những tư tưởng và hành vi phản nhân 
văn. Hệ giá trị nhân văn mới là một hệ giá trị nhân văn 
tiên tiến mà nội dung cốt lõi là lý tưỏng độc lập dân tộc



và chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác ■ 
Lênin và tư tưỏng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tấ t cả 
vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển  toàn diện 
của con người theo lý tưởng của Bác Hồ: nưốc ta  được 
hoàn toàn độc lập, dân ta  đước hoàn toàn tự do, đồng 
bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

b) Giáo dục về tiêu chuẩn cán bộ, đảng viên theo tư 
tưởng nhân văn Hồ Chí Minh

ở  đây không đi sâu bàn về "đảng viên" hay nhiệm 
vụ của ngưòi đảng viên theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Bởi vì, hai tiếng "đảng viên" đã chứa đựng nội 
dung th iết yếu của nó. Là đảng viên, cán bộ, mỗi người 
phải có một hệ tiêu chí "kép" của con người Việt Nam và 
của ngưòi đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai 
cấp công nhân Việt Nam, tư cách một cán bộ, đảng viên 
theo tư  tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là phải đi đầu 
trong lối sống nhân nghĩa. Đốì vối Ngưòi, Hồ Chí Minh 
căn dặn "vói từng người thì khoan thứ", "có lòng bày vẽ 
cho người". Đối vổi đồng chí mình, phải thân  ái với 
nhạu, không nên ghen ghét đố kỵ. Khi bàn về đạo đức 
cách mạng của người đảng viên, người cán bộ, Hồ Chí 
Minh coi điều Nhân là một tính  tốt trong các tính: Nhân 
- Nghĩa - Trí - Dũng - Liêm - Tín - cần  - Kiệm - Chính. 
Mỗi điều đều là thưốc đo chất "người", trình độ "ngưòi" 
của mỗi một con người. Bỏi vì thiếu một trong các đức 
tính  tốt đó, sẽ không thành người.



ở  đây nhấn mạnh về "Nhân". "Nhân" là thậ t thà yêu 
thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì th ế  
mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại 
đến Đảng ta, đến nhân dân. Vì thế  mà sẵn lòng chịu cực 
khổ trước mọi người, hưỏng hạnh phúc sau thiên hạ. 
Như vậy từ gốíc rễ của vấn đề thậ t thà thương yêu đồng 
chí, đồng bào mà không ham giàu sang, ít lòng ham 
muốn về vật chất, không e cực khổ, không sợ uy quyền 
và không bị quyền lực làm cho tha hoá.

Những cán bộ, đảng viên có lòng Nhân sẽ thực hiện 
được sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng loài 
người. Họ sẽ là những người dũng cảm, gan góc trong 
việc chông lại những cái sai, cái xấu, cái ác.

Triết lý nhân sinh và hành động của Hồ Chí Minh: 
Làm người thì phải chính tâm, ỏ đòi thì phải thân  dân. 
Theo Người, mọi vấn đề là "ở đời và làm người". Ở đời và 
làm người là phải thương nước, thương dân, thương 
nhân loại đau khổ bị áp bức. Phải làm sao đóng góp vào 
việc làm cho nước độc lập, dân được tự do, hạnh phúc, 
nhân loại khỏi đau khổ1.

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là cả một hệ giá trị 
trên nền tảng triết học mácxít, được nhận thức và hành 
động bằng thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, 
gắn vói thực tiễn đấu tranh của nhân dân lao động và vì 
độc lập, tự do, hạnh phúc của quần chúng nhân dân.

1. Xem Hồ Chí Minh: Nhà nước và pháp luật, Nxb. Pháp lý, Hà 
Nội, 1985, tr. 187.



Giáo dục cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh cần thấm  nhuần và quán triệt quan 
điểm đó. Chẳng hạn, phải hiểu chữ hiếu của người cách 
mạng rộng rãi như th ế  nào? Theo Hồ Chí Minh, người 
kiên quyết cách mạng nhất lại là người đa tình, chí hiếu 
nhất. Vì sao? Nếu không làm cách mạng thì chẳng 
những bô' mẹ mình mà hàng chục triệu bô' mẹ người 
khác cũng bị đê' quốc phong kiến giày vò. Mình không 
những phải cứu bô' mẹ mình mà còn cứu bô' mẹ người 
khác, bô' mẹ của cả nước nữa.

Tinh thần  nhân văn đó trong điều kiện mới là phải 
gắn bó vối dân, thương yêu, quý trọng dân, chăm lo đời 
sống vật chất và tinh  thần  của quần chúng nhân dân. 
Chông tham  ô, tham  nhũng, lãng phí, quan liêu, cả  
cuộc đời Hồ Chí Minh chỉ có một mục đích là phấn đấu 
cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. 
Đấy là lý tưởng nhân văn mà mỗi cán bộ, đảng viên cần 
tu'dưỡng, rèn luyện.

Tu thân, dưỡng tính  theo quan điểm cách mạng cần 
cho mọi cán bộ, đảng viên mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt 
trong tình hình hiện nay. Tư tưởng và hành động nhân 
văn của cán bộ, đảng viên trong hoàn cảnh mới vẫn phải 
là "cúi đầu làm ngựa các nhi đồng", tức là cán bộ, đảng 
viên sẵn sàng vui vẻ, làm đầy tớ trung thành của nhân 
dân.

Nhân văn trong tình hình mói vẫn trên nền tảng tư 
tưởng nhân vàn Hồ Chí Minh, nhưng được nhận thức và 
hành động gắn vối thực tiễn đất nưóc hiện nay. Chẳng



hạn, một cán bộ, đảng viên hiện nay cũng phải nhận 
thức được "nhân" nghĩa là nhân dân. Trong bầu tròi 
không gì quý bằng nhân dân. Trong th ế  giói không gì 
mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. "Thiện" 
nghĩa là tốt đẹp, vẻ vang. Trong xã hội không có gì tốt 
đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân. Thiện 
và ác là hai cái mâu thuẫn, luôn luôn đấu tranh  gay gắt 
vối nhau. Thực hiện chí công vô tư, cần kiệm liêm chính. 
Thế là Thiện. Nếu phạm phải quan liêu, mệnh lệnh, 
tham ô, lười biếng. Thế là ác.

Rõ ràng trong tình hình mối, cần có những nhận 
thức mối trong khái niệm đạo đức, nhân văn truyền 
thống. Thiếu những hiểu biết cơ bản đó, không thể nâng 
cao hiệu quả giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên.

c) Giáo dục về chủ nghĩa xã hội với tư cách là một 
chủ nghĩa nhân văn và văn hoá

Trong nội dung nâng cao hiệu quả giáo dục cán bộ, 
đảng viên theo tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh, giáo 
dục về chủ nghĩa xã hội là quan trọng nhất. Tất cả đều 
tập trung ỏ chủ nghĩa xã hội. Hiện nay, Đảng và nhân 
dân ta  quyết tâm xây dựng đất nưốc Việt Nam theo con 
đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên phải 
có niềm tin  khoa học "chủ nghĩa xã hội trên  th ế  giối, từ 
những bài học thành công và th ấ t bại cũng như từ  khát 
vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc, có điều kiện và 
khả nảng tạo ra bước phát triển mối. Theo quy luật tiến 
hoá của lịch sử, loài ngưòi nhất định sẽ tiến tối’ chủ



nghĩa xã hội"1. Vấn để cần làm rõ ỏ đây:
- Đổi mới tư  duy. Thế giới ngày nay đang thay đổi 

nhanh chóng, chủ nghĩa xã hội đang phấn đẩu thể hiện 
rõ tính ưu việt về mọi mặt so với chủ nghĩa tư bản. Mỗi 
cán bộ, đảng viên đều phải có tư tưởng đổi mới, đổi mối 
mạnh mẽ hơn nữa trên  nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta  không được lặp lại 
nhiều quan niệm lạc hậu trong nhận thức của chúng ta 
về chủ nghĩa xã hội thời kỳ trước đổi mới như Đại hội VI 
của Đảng đã chỉ ra.

- Phải nhận thức đầy đủ cách tiếp cận của Hồ Chí 
Minh về chủ nghĩa xã hội trên  nền tảng lý luận Mác ■ 
Lênin để từ  đó hiểu rằng ngày nay nói tối chủ nghĩa xã 
hội là nói tối chủ nghĩa nhân văn đích thực nhất, chủ 
nghĩa nhân văn cách mạng, chủ nghĩa nhân văn hành 
động.

Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng 
và kim chỉ nam cho hành động, Hồ Chí Minh tiếp cận 
chủ nghĩa xã hội theo tinh thần  gắn bó chặt chẽ tính 
cách mạng và tính  khoa học. Cùng vói việc khẳng định 
những yếu tô' về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, 
đưòng lối và tổ chức chính trị, Hồ Chí Minh đặc biệt 
quan tâm và nhấn mạnh tói các yếu tô' văn hoá đạo đức. 
Từ chủ nghĩa xã hội khoa học đến chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đều phải phản ánh những thuộc tính của nó với tư

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại hiểu toàn quốc 
lần thứ IX, Sđd, tr> 65.



cách là chủ nghĩa nhân văn. Trước đây, hiện nay và sau 
này, chúng ta luôn tin tưỏng và khẳng định ác nhất 
định bại, thiện nhất định thắng. Thiện thắng ác, đó là 
văn minh thắng bạo tàn. Trong thời kỳ quá độ lâu dài, 
về mặt kinh tế, tăng trưởng của chúng ta chưa thể bằng 
các nước tư bản. Chúng ta đang tập trung ưu tiên phát 
triển lực lượng sản xuất, đưa nước ta ra khỏi tình trạng 
kém phát triển. Nói tối chủ nghĩa xã hội là nói tới việc 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, là nói tối phát 
triển. Mà phân tích đến cùng sự phát triển của xã hội 
chính là sự phát triển của nhân văn và văn hoá.

Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Chí Minh từng nhấn 
mạnh: Sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách 
rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ  bỏ chủ nghĩa cá 
nhân.

Theo tinh thần Hồ Chí Minh, xã hội còn những yếu tô" 
phản nhân văn, mặc dầu kinh tê tăng trưởng, cũng chưa 
thể nói tới thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy hiện nay, 
giáo dục về chủ nghĩa xã hội với những nhận thức mới, đó 
là một chê độ xã hội tiên tiến; kê thừa mọi thành quả xưa 
nay của loài người, vói những đặc trưng mà Đảng ta đã 
xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đôi ngủ cán 
bộ, đảng viên theo tư  tưởng nhân văn Hồ Chí Minh

a) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
Giáo dục cán bộ, đảng viên phải bằng con đường của



hệ thống tổ chức. Trước hết đó là vai trò lãnh đạo của 
Đảng. Trong tình  hình mới đòi hỏi Đảng phải tăng 
cưòng và nâng tầm lãnh đạo trên  lĩnh vực văn hoá, 
nhân văn.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII là một bước đột 
phát trong tư duy lý luận của Đảng vế vai trò quan 
trọng của văn hoá trong phát triển  kinh tê - xã hội. 
Nhưng rõ ràng cần có những quan điểm chỉ đạo lớn vê' 
xây dựng một xã hội nhân văn trong tình hình mới. 
Những giá trị nhân văn không chỉ là động lực xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, mà chủ nghĩa xã hội chính là hiện thân 
của chủ nghĩa nhân văn. Đảng phải chăm lo việc nâng cao 
nhận thức, hiểu biết về những vấn đề cốt tuỷ đó.

Đảm bảo và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng chính 
là phải xây dựng tinh thần  nhân vản từ trong Đảng, 
trong bộ máy nhà nưóc, trong các đoàn thể chính trị - xã 
hội như Bác Hồ đã dạy "Đảng ta  là đạo đức, là văn 
minh". Phải tiếp tục đày mạnh việc nghiên cứu, giáo 
dục, tuyên truyền tư tưởng nhân văn - đạo đức Hồ Chí 
Minh trong cán bộ, đảng viên, trong mọi tô chức đảng, 
nhà nưốc, đoàn thể.

Quan tâm giáo dục nhưng đồng thời phải thực hiện 
thông qua sinh hoạt tự phê bình và phê bình, làm tốt 
công tác kiểm tra, khen, chê đáẩig mức. Tất cả những 
điểu đó phải được thể hiện trong chương trình hành 
động cụ thể cùa cá nhân và tô chức.

Gương mẫu là một nội dung, một phương thức trọng 
yếu trong công việc lãnh đạo của Đảng. Nói về vai trò



lãnh đạo của Đảng có hai vấn để cần quan tâm. Trước 
hết là đường lối, và cùng với đường lối là phẩm chất của 
đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hai điểu đó không được quan 
tâm sẽ là nguy cơ lốn của một đảng cầm quyền, v ề  cán 
bộ, đảng viên thì đạo làm gương là yếu tô" hàng đầu. 
Trước cũng như nay, "đảng viên đi trưóc, làng nước theo 
sau". Một nét đẹp của văn hoá phương Đông là: một tấm 
gương sống có giá trị hơn một trăm  bài diễn văn tuyên 
truyền. Bác Hồ đã dạy: Không phải cứ viết lên trán  hai 
chữ "cộng sản" là ta được quần chúng yêu mến. Quần 
chúng chỉ tin, phục, yêu những người có tư cách đạo đức. 
Hiện nay có tình hình đảng viên đông nhưng chất cộng 
sản không tương xứng, không mạnh. Lại nhớ đến lời của 
Bác: chúng ta không chỉ cần con sô" cho nhiều, mặc dù 
nhiều là tô"t. Chúng tà cần cái chất của người đảng viên.

Vai trò gương mẫu trước hết là các uỷ viên Ban 
Chấp hành Trung ương đến từng đảng viên ỏ cơ sở. Đây 
là tinh thần gương mẫu của người đảng viên cộng sản, 
nói đi đôi vối làm, động viên, tổ chức nhân dân thực 
hiện nghị quyết của Đảng, làm theo lời Bác Hồ: "Muôn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, trưóc hết cần có những con 
người xã hội chủ nghĩa".

b) Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục cán bộ, 
đảng viên thông qua hệ thống giáo trình và nghiên cứu 
thực tiễn

Nội dung, phương pháp giáo dục được thể hiện ở 
nhiều nơi, nhưng trước hết ỏ đây là thông qua hệ thống



giáo trình  và nghiên cứu thực tiễn. Đổi mới nội dung 
thông qua hệ thông giáo trình  là một vấn đề lốn. Muốn 
làm tốt điều này cần có tổng kết thực tiễn dạy và học, 
lấy ý kiến từ  ngưòi học, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của 
cách mạng, của công tác giáo dục lý luận, tư tưởng hiện 
nay... Qua nghiên cứu, xin đề xuất mấy ý kiến sau:

• Giáo trìn h  lý luận cử nhân  và trung cấp chính trị 
đều cần th iế t giảng dạy và làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh 
về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ỏ Việt Nam. Như trên  đã trình  bày, giáo dục chủ 
nghĩa xã hội là giáo dục tư  tưởng nhân văn đích thực. 
Mặt khác, các đặc trưng về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ỏ míốc ta  hiện nay đang 
tiến hành là trên  nền tảng tư tưỏng Hồ Chí Minh.

- Phải có chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ 
và công tác cán bộ. Đây là vấn đề lớn. Học viên ỏ Học 
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đều là cán bộ. Đội 
ngũ này cần được trang bị một hệ thống tr i thức về cán 
bộ và công tác cán bộ.

- Cần có chuyên đề tư  tưởng Hồ Chí Minh về dân 
chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ là một giá trị văn hoá 
lán. Đây là một đóng góp quan trọng của Hồ Chí Minh 
trong quá trình  xây dựng xã hội mối. Dân chủ vừa là 
động lực, vừa là mục tiêu của quá trình xây dựng đất 
nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ỏ nưốc ta.

- Cùng vói dân chủ, cần nghiên cứu sâu thêm và đưa 
vào giảng dạy tư  tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân 
vận. Đảng viên, cán bộ xa ròi dân sẽ không còn sức



mạnh, như đứng lơ lửng giữa trời. V i  vậy, phải có một, 
hai chuyên đề giảng dạy về vấn đề môi quan hệ Đảng - 
Dân. Lõi cốt của nó chính là giá trị nhân văn.

Về phương pháp giảng dạy, cần thiết có những báo 
cáo của người học từ các địa phương về thực trạng các 
vấn đề kinh tế  - xã hội ở địa phương đó như thế nào. 
Nghị quyết của Đảng xuống tối dân đến đâu? Thái độ 
của dân đối vối đường lôi, chủ trương của Đảng như thế 
nào?... Đồng thời tăng cường đốì thoại giữa người dạy và 
người học. Nếu có người học chưa thậ t sự tin tưởng vào 
triển vọng của chủ nghĩa xã hội thì người dạy phải lý 
giải như thế nào để có tính thuyết phục. Những vấn đề 
đó không dừng lại ở tình cảm, ở sự mong muốn và lý 
tưởng tốt đẹp mà phải trên cơ sở khoa học, bằng thực 
tiễn cuộc sống. Bởi vì như Mác đã chỉ rõ: Chủ nghĩa 
cộng sản không phải là câu trả lời cho sự mong muốn 
của con người (khái niệm duy tâm, không tưởng), mà là 
câu trả lời cho một sự vận động lịch sử hiện thực (khái 
niệm duy vật phê phán).

Những đổi mới như vậy về nội dung và phương pháp 
giáo dục là rất cần thiết để bồi đắp giá trị nhân văn, tạo 
ra sức mạnh tổng hợp, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục 
cán bộ, đảng viên.

về  nghiên cứu thực tiễn, đây là một việc làm cần 
thiết. Tổng kết thực tiễn để đúc ra lý luận. Lý luận trở 
lại soi sáng thực tiễn. Cứ như thế, thực tiễn gắn lý luận 
sẽ giúp chúng ta có được những tổng kết quan trọng về 
quy luật của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Đổ nâng Gao



hiệu quả giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư 
tưởng nhân  văn Hồ Chí Minh, nghiên cứu thực tiễn là 
một giải pháp quan trọng và cần thiết. Vấn đề đặt ra ở 
đây là đổi mới nghiên cứu thực tiễn như th ế  nào?

Nghiên cứu phải toàn diện vể địa bàn, lứa tuổi, 
trình  độ, nghề nghiệp, nam nữ... Mọi tổng hợp, đánh giá 
phải khách quan, trung thực. Những nội dung khảo sát 
thực tiễn  cần gắn chặt vói nhiệm vụ nghiên cứu. Chúng 
ta  đang bàn về giáo dục cán bộ, đảng viên theo tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh. Vì vậy nghiên cứu thực tiễn cần 
tập trung  làm rõ mối quan hệ Đảng - Dân ỏ các địa 
phương hiện nay như th ế  nào. Giáo dục cán bộ, đảng 
viên mà thiếu những con số cụ thể, tính thuyết phục sẽ 
kém hiệu quả. Triển khai đề tà i mốì quan hệ Đảng - 
Dân vói nhiều khía cạnh khác nhau, từ đó chúng ta sẽ 
tập  trung  nâng cao giáo dục hệ giá trị nhân văn và 
chống lại những tư  tưỏng và hành động phản nhân văn 
như thê nào. Để làm được điều này cần có một sức mạnh 
tổng hợp từ  đường lối, chủ trương của Đảng đến đầu tư 
trí tuệ, sức mạnh vật chất và cuối cùng là biện pháp, 
bưốc đi cụ thể. Chỉ có như thê chúng ta  mới góp phần 
nâng cao hiệu quả giáo dục cán bộ, đảng viên theo tư 
tưởng nhân  văn Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay.



KẾT LUẬN

Lịch sử đã sản sinh ra nhiều vĩ nhân nổi tiếng. 
Nhưng lịch sử nhân loại cũng hiếm có những vĩ nhân 
mà tác dụng đạo đức của họ lúc sinh thời cũng như sau 
khi qua đòi có ảnh hưởng to lốn, sâu rộng, toả sáng đến 
mọi người như tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài 
hoà truyền thông nhân ái của dân tộc Việt Nam và tư 
tưởng nhân văn, nhân đạo trong văn hoá phương Đông, 
phương Tây, đặc biệt là chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. 
Đó là chủ nghĩa nhân văn chân chính, chủ nghĩa nhân 
văn hiện thực của con người Việt Nam trong thài đại Hồ 
Chí Minh.

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh mà nẩi bật là lòng 
yêu thương gắn liền với sự kính trọng tin tưởng, quan 
tâm, ở sự khoan dung, độ lượng đối với con người, ỏ sự 
đoàn kết rộng rãi, có nguyên tắc để tạo sức mạnh lón, ỏ 
việc coi trọng giáo dục, "trồng ngưòi”, đặc biệt là chăm 
lo, bồi dưõng thế  hệ cách mạng cho đời sau.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào cõi vĩnh hằng, 
nhưng tư tưởng của Ngưòi nói chung và tư tưởng nhân 
văn của Người nói riếng vẫn đang là sự phản ánh ỳêu



cầu, nhiệm vụ lớn lao của thời đại, đang soi sáng con 
đưòng phát triển tương lai của dân tộc và của nhân loại 
tiến bộ.

Những giá trị của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 
đã và đang giúp cho Đảng ta nhìn nhận, đánh giá đúng 
vị trí, vai trò của con ngưòi Việt Nam - nguồn lực giữ vị 
trí quan trọng hàng đầu để thực hiện thành công sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nưóc, tiến tối 
mục tiều: "Dân giàu, nưốc mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh” theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tư 
tưãng nhân văn Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận giúp 
cho Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đúng vị trí, vai 
trồ quan trọng bậc nhất của công tác giáo dục và đào 
tạo, để từ đó nghiên cứu, xây dựng, phát triển chiến 
lược giáo dục và đào tạo một cách sáng tạo, đồng bộ, có 
hệ thông ỏ các cấp học, bậc học, để nâng cao dân trí, đào 
tạo nhân tài, bồi dưõng nhân lực đáp ứng những yêu 
cầu, đòi hỏi của thòi kỳ mối cách mạng nưổc ta. Tư 
tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh trả thành một nội dung 
quan trọng để giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, 
nhân cách sông, nhân cách làm ngưòi cho toàn thể cán 
bộ, đảng viền và mọi tầng lốp nhân dân, nhất là những 
cán bộ lãnh đạo, có chức, có quyền.

Hiện nay, khi nói về tác dụng, sức sông bất diệt và 
sự trưòng tồn èủa tư tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh đối 
vối 'sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam và của 
nhận loại tiến bộ đã cố nhiều tác giả trong nước và nước 
ngoài nhệựi xét. ở  Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Đổng



có ý kiên xác đáng: "Trong thê giói ngày nay đang sục 
sôi cách mạng chống cái cũ, đổi cái mới. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh là người tiêu biểu cho thời đại và sức mạnh thòi 
đại tiến lên. Những ngưòi trên thế  giói này, miễn không 
phải là bọn bóc lột, áp bức, bọn xâm lược và tay sai của 
chúng, thì mỗi người có thể thấy-ỏ cuộc chiến đấu và 
cuộc sổng của Hồ Chủ tịch điều mà mình hằng mong 
muốn, những giá trị tinh thần mà mình th iết tha, 
những mục tiêu mà mình khát vọng muốn vươn tói”1. .

Trong một tác phẩm của mình, Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp viết: "Cũng giống như học thuyết Mác, tư 
tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn là "linh hồn”, "ngọn cờ 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam”, "lương tâm của thời 
đại”, có sức sống bền vững và có ảnh hưỏng sâu sắc đến 
tình cảm của nhân dân Việt Nam và nhân dân nhiều 
dân tộc trên toàn thế giới, cả trong quá khứ, hiện tại và 
tương lai, chính là vì tư tưởng của Người đã thấm đượm 
chủ nghĩa nhân văn cao cả, vì cả cuộc đời hoạt động 
cách mạng của Người là một tấm gương, một biểu hiện 
tiêu biểu nhất của chủ nghĩa nhân đạo cộng sản”2.

Các tác giả nước ngoài cũng đánh giá rấ t cao tư 
tưỏng nhân văn Hồ Chí Minh. Ngay từ  năm 1971, một 
nhà báo Mỹ Harrison Salisbury đã viết: "Nhưng Hồ Chí

1. Phạm Văn Đồng: Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách 
của dân tộc, lương tâm của thời đại, Sđd, tr. 7-8.

2. Võ Nguyên Giáp (chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đương 
cách mạng Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 229.



Minh đã không m ất đi mà không để lại cho con người 
thòi đại h ạ t nhân  một dòng tư tưởng, và hơn cả một 
dòng tư  tưởng, đó là tinh hoa triết học, được thể hiện 
suốt cả cuộc đời Cụ”1.

Còn Giáo sư Sử hoc Ấn Độ Xanti Mauroi thì viết: 
"Ngày nay... nhân  loại dần dần đang nhường bước cho 
sự xuất hiện tàn  nhẫn của ham muôn cá nhân, ích kỷ để 
thổng trị như chưa hề thâ'y. Chính sự xuyên tạc của giá 
tr ị nhân đạo đã làm nảy sinh nhưng th iên lệch nghiêm 
trọng khác, xa ròi con đường biến đổi cách mạng về xã 
hội và ván hoá của con người ở xung quanh ta. Điều cần 
đến là cuộc nổi dậy về đạo đức, một sự phục hưng mối, 
chống lại quá trình  bất ổn định và phi nhân tính này, ít 
nhiều nổi b ậ t khắp th ế  giói, ở  giữa cơn khủng hoảng 
này, nhân  loại đã sản sinh ra những danh nhân lỗi lạc 
làm nên thòi đại như Lênin, Hồ Chí Minh và Gandí, là 
những người đã để lại những dấu ấn không thể sai lầm 
của mình để được tiếp tục trong các đảo lộn nhiều biến 
động”.

Những nhận định, đánh giá trên  đây đã nói lên giá 
trị to lốn, sức sống bất diệt của tư tưởng nhân văn Hồ 
Chí Minh trong thời đại ngày nay, khi mà nhiều th ế  lực 
đang giương cao ngọn cờ "nhân quyền” để áp đặt giá trị 
riêng lên nhiều dân tộc, về thực chất là đòi can thiệp 
vào đời sống chính trị - xã hội của các quốc gia có độc

--------------------------------------------• M .

1. Xem Vũ Ngọc Khánh: Minh triết H ồ Chí Minh, Nxb.Văn hoá 
thông tin, Hà Nội, 1999, tr. 204.



lập, chủ quyền. Thế giới sẽ đổi thay, nhưng tư tưởng 
nhân văn Hồ Chí Minh còn sổng mãi, trỏ thành hành 
trang của nhân loại tiến bộ khi bưốc vào thiên niên kỷ 
thứ ba.

Đốì vối Việt Nam, những thành tựu mà Đảng và 
nhân dân ta đạt được trong 17 năm đổi mới là: sự ổn 
định chính trị, xã hội, tăng trưỏng kinh tế  cao, liên tục 
trong nhiều năm, đời sốing vật chất, tinh thần của nhân 
dân ngày càng được nâng cao, chúng ta đang đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nưốc. Đạt 
được những thành tựu đó là do Đảng ta đã vận dụng 
một cách sáng tạo, phù hợp những tư tưởng của Hồ Chí 
Minh trong công cuộc đổi mối đất nước và cũng là cách 
thức để chúng ta hiện thực hoá tư tưỏng nhân văn cao 
cả cùa Người ở trình độ phát triển mới. Điều đó càng 
chứng minh rằng hệ thông những tư tưỏng của Hồ Chí 
Minh ve con đưòng cách mạng Việt Nam, mục tiêu phát 
triển con ngưòi đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, tiếp tục 
là ánh sáng roi đưồng cho Đảng và dân tôc ta vững bước 
tiến lên thực hiện sự nghiệp cách mạng vẻ vang của 
mình.
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