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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu 

của dân tộc Việt Nam, “nhân vật vĩ đại đã 

cống hiến trọn đời mình cho sứ mệnh tự do 

và độc lập”, “một trong những động lực đầu 

tiên của phong trào chống thực dân thời kỳ 

sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Á, 

một trong những lãnh tụ có ảnh hưởng nhất 

của các dân tộc ở thế kỷ XX”, Người là 

“văn hóa của tương lai”, là “một người 

châu Á của mọi thời đại”,... được bầu bạn 

khắp năm châu ngưỡng mộ và khâm phục. 

Người hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, 

cho nhân dân. Tấm lòng yêu thương con 

người là một trong những phẩm chất đạo 

đức cao đẹp nhất của Người.  Không phân 

biệt miền xuôi hay miền ngược, già hay trẻ, 

gái hay trai, hễ là người Việt Nam yêu nước 

thì đều có chỗ trong trái tim và tấm lòng 

nhân ái của Người. 

Trong đời sống hằng ngày, Hồ Chí Minh 

gần gũi với quần chúng bằng phong cách 
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thật sự của người cán bộ quần chúng, 

bằng nụ cười hiền hậu, giọng nói ấm áp 

và vòng tay rộng mở… Gặp gỡ nông dân 

đang cày cấy, Người cũng bỏ dép, xắn 

quần, lội ruộng; đi thăm tàu hải quân, 

Người cũng cầm lái như một thuỷ thủ… 

Bởi vậy, những lời dặn dò, chỉ bảo ân cần 

của Người đã thấm sâu, in đậm trong tâm 

trí của mọi giới đồng bào, từ cụ già tới em 

nhỏ, từ anh chiến sĩ đến các cháu thanh 

niên, từ nông dân đến cán bộ, đảng viên, 

v.v..  

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến tư 

tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đến với đông 

đảo bạn đọc, cuốn sách Lời Bác dạy tập 

hợp một số câu, đoạn trích từ các bài nói, 

bài viết, lời kêu gọi và những tác phẩm của 

Hồ Chí Minh về cán bộ, đảng viên, công 

nhân, nông dân, trí thức, người cao tuổi, 

phụ nữ, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng,…  

Trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

Tháng 12 năm 2014 
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VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 

“Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý 

thức tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp 

hành đường lối và chính sách của Đảng, tôn 

trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của 

Đảng.  

Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân 

lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt 

chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát 

huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của 

quần chúng”. 

( tập.14, tr.28). 

 

“Lợi ích của dân tộc, gồm có lợi ích của 

Đảng. Lợi ích của Đảng, gồm có lợi ích của 

đảng viên. Vì vậy, sự phát triển và thành 

công của Đảng, một mặt tức là thành công 

của dân tộc, một mặt tức là thành công của 

đảng viên. Vì vậy, chỉ khi Đảng thành công 

và thắng lợi, thì đảng viên mới có thể thành 

công và thắng lợi. Chính vì vậy mà đảng 



 

 

10 

viên cần phải hy sinh lợi ích của mình cho 

lợi ích chung của Đảng”. 

  (t.5, tr.293). 

 

“Đảng viên và cán bộ cần phải luôn luôn 

ra sức phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng 

học tập để nâng cao trình độ văn hoá, trí 

thức và chính trị của mình. Luôn luôn giữ 

gìn kỷ luật. Luôn luôn xứng đáng một 

người cán bộ, một người đảng viên”. 

  (t.5, tr.293-294). 

“Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ 

mạnh là do các đảng viên hăng hái và 

gương mẫu”.  

    (t.13, tr.29). 

 

“Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của 

cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên 

hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch 

chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách 

mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần 

đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải 
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đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, 

thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ 

tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, 

rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để 

làm tốt mọi nhiệm vụ”. 

       (t.15, tr.547). 

“Vô luận lúc nào, vô luận việc gì, đảng viên 

và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra 

trước, lợi ích của cá nhân lại sau. Đó là 

nguyên tắc cao nhất của Đảng. Đó là "tính 

Đảng". Nếu gặp khi lợi ích chung của Đảng 

mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, thì 

phải kiên quyết hy sinh lợi ích của cá nhân 

cho lợi ích của Đảng. Khi cần đến tính 

mệnh của mình cũng phải vui lòng hy sinh 

cho Đảng”. 

     (t.5, tr.290-291). 

 

“Có hai thứ vũ khí rất sắc bén để giúp 

chúng ta cải tạo, tức là cố gắng học tập gắn 

liền với thực hành và không e ngại, không 

che giấu, thật thà tự phê bình và hoan 
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nghênh quần chúng phê bình mình. Quyết 

tâm giữ vững hai điều kiện ấy và lợi dụng 

hai vũ khí ấy thì dù trước đó mắc nhiều 

khuyết điểm, thậm chí đó phạm tội lỗi, 

cũng nhất định cải tạo được, nhất định tiến 

bộ được”. 

(t.8, tr.301). 

 

Học để làm việc,     

    làm người,    

    làm cán bộ.  

Học để phụng sự Đoàn thể, “ 

 “  

     giai cấp và nhân dân, “     “   

    Tổ quốc và nhân loại.  

Muốn đạt mục đích, thì phải   

    cần, kiệm, liêm, chính,  

    chí công, vô tư. 

                  (t.6, tr.208). 

 

“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi 

đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm 
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nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần 

kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ 

gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng 

là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung 

thành của nhân dân”. 

                 (t.15, tr.622). 
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VỚI  

CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 

"Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, 

sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do 

của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ 

nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng 

vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". 

(t.14, tr.435). 

 

"Quân đội ta có tinh thần yêu nước chân 

chính, lại có tinh thần quốc tế vô sản cao cả, 

luôn luôn đoàn kết với nhân dân và quân đội 

các nước xã hội chủ nghĩa anh em, với nhân 

dân các nước đang đấu tranh giải phóng dân 

tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên 

thế giới". 

(t.14, tr.435). 

 

Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là 

một quân đội nhân dân do Đảng ta xây 

dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục.  

(t.14, tr.435). 
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Quân sự mà không có chính trị như cây 

không có gốc, vô dụng lại có hại. Quân đội 

ta là quân đội nhân dân. Nhân dân có Đảng 

lãnh đạo, Đảng có chính cương, chính sách. 

Đã là quân đội nhân dân thì phải học chính 

sách của Đảng.  

(t.7, tr.217). 

 

"Vệ quốc quân, dân quân du kích phải luôn 

luôn phát triển, coi kỷ luật nghiêm như sắt, coi 

tinh thần vững như đồng, coi chí khí quật 

cường tất thắng, coi đạo đức: trí, dũng, liêm, 

trung của Giải phóng quân". 

(t.5, tr.371). 

 

"Người chỉ huy về quân sự cũng như về 

chính trị, phải làm kiểu mẫu. Phải giữ đúng 

đạo đức của quân nhân". 

(t.5, tr.236). 
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"Công an và bộ đội phải cảnh giác, phải 

biết trấn áp kẻ địch bên trong và kẻ địch 

bên ngoài. Kẻ địch bên trong là bọn phản 

động, bọn phá hoại công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội; kẻ địch bên ngoài là bọn đế 

quốc, bọn xâm lược. Chống bọn xâm lược 

và bọn phá hoại là nhiệm vụ của quân đội, 

của công an nói riêng và toàn dân nói 

chung; là nhiệm vụ mà quân đội và công an 

phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành 

được tốt". 

(t.12, tr.154). 

 

"Công an phải luôn luôn giúp đỡ, tổ chức, 

giáo dục nhân dân, làm cho mọi người dân 

đều là người giúp việc của mình, làm thành 

mạng lưới công an nhân dân. Như thế công 

tác mới có kết quả. Hồi kháng chiến, bộ đội 

cũng thế, nhất là du kích, đều luôn luôn 

được nhân dân ủng hộ mà giành được thắng 

lợi. Chúng ta phải dựa vào dân". 

(t.12, tr.154). 
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"Đoàn kết, cảnh giác, 

Liêm chính, kiệm cần, 

Hoàn thành nhiệm vụ, 

Khắc phục khó khăn, 

Dũng cảm trước địch, 

Vì nước quên thân, 

Trung thành với Đảng, 

Tận tụy với dân". 

(t.12, tr.156). 

 

"Để lãnh đạo quân đội tiến bộ không ngừng, 

các đồng chí cần phải trau dồi đạo đức cách 

mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần 

chúng và gương mẫu về mọi mặt. Dù ở 

cương vị nào, chúng ta cũng đều phải cố 

gắng để xứng đáng là người đày tớ trung 

thành và tận tụy của nhân dân". 

(t.12, tr.273). 

Tư cách người công an cách mệnh là: 

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, 

chính. 
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Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. 

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung 

thành. 

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. 

Đối với công việc, phải tận tụy. 

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo. 

Nói tóm lại là những đạo đức và tư cách mà 

người công an cách mệnh phải có, phải giữ 

cho đúng... 

Ngoài ra, công an thường phải kiểm soát 

nhân viên và công việc của mình. Mỗi công 

an viên đóng chỗ nào thì cần dạy cho dân 

quân, tự vệ nơi đó cách điều tra, xét giấy, 

phòng gian, v...v. Dạy cho dân ở nơi đó giữ 

bí mật. Và tự mình phải luôn luôn lễ phép. 

Tránh hách dịch. 

(t.5, tr.499). 
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VỚI GIAI CẤP CÔNG NHÂN 

 

 "Muốn thực hiện đúng vai trò làm 

chủ, giai cấp công nhân phải quản lý tốt 

kinh tế, quản lý tốt xí nghiệp, làm cho năng 

suất lao động không ngừng nâng cao, của 

cải xã hội ngày càng nhiều với phẩm chất 

tốt, giá thành hạ. 

.. Ai xây dựng chủ nghĩa xã hội? Nói chung 

là những người lao động trong xã hội gồm 

công nhân, nông dân, trí thức cách mạng 

v.v., nhưng lực lượng chủ chốt xây dựng 

chủ nghĩa xã hội là công nhân. 

... Vai trò của công nhân tham gia quản lý, 

đó là biểu hiện quyền làm chủ tập thể của 

công nhân, viên chức trong mọi mặt hoạt 

động của xí nghiệp. Quyền lợi của công 

nhân, viên chức gắn liền với sự phát triển 

của xí nghiệp và kinh doanh có lãi. Từ làm 

chủ tư liệu sản xuất, họ phải được làm chủ 

việc quản lý kinh tế, làm chủ việc phân 

phối sản phẩm lao động. 
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 Các chú phải nhớ công nhân trẻ làm 

tốt lắm. Họ nghe và làm theo Đảng, Công 

đoàn và Đoàn Thanh niên. Nhưng chúng ta 

phải tôn trọng họ, tin tưởng vào họ, thông 

qua những việc làm cụ thể mà giáo dục, bồi 

dưỡng cho họ về phẩm chất đạo đức cách 

mạng, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng 

của giai cấp công nhân, bồi dưỡng văn hóa, 

khoa học, kỹ thuật và kiến thức quản lý xí 

nghiệp cho họ, tạo điều kiện cho họ phát 

huy vai trò làm chủ xí nghiệp là yếu tố quan 

trọng để đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật. 

Làm cho họ vừa “hồng” vừa “chuyên”; đó 

là nhiệm vụ trước mắt và cả lâu dài nữa". 

(t.15, tr.684). 

 

"Về đạo đức vô sản, công nhân phải hiểu 

mình là chủ xí nghiệp, chủ nước nhà, hiểu 

lao động là vẻ vang, phải giữ gìn của công, 

chống tham ô lãng phí, phải bảo vệ kỷ luật 

lao động, phải thi đua làm tốt, nhiều, mau, 
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rẻ. Cải thiện sinh hoạt phải dựa trên cơ sở 

tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm". 

(t.10, tr.480). 

 

"Giai cấp công nhân là chủ các xí nghiệp, 

nông dân lao động là chủ ruộng đất. Là 

người chủ nước nhà, công và nông cần phải 

thi đua sản xuất để tạo điều kiện nâng cao 

dần đời sống của nhân dân. Đồng thời phải 

luôn luôn cảnh giác, để trừng trị bọn phá 

hoại, để bảo vệ tài sản và hạnh phúc của 

mình và của toàn dân". 

(t.10, tr.205). 

 

"Mỗi một người công nhân phải hiểu rằng 

trong mấy mươi năm nay, Đảng, giai cấp 

công nhân và nhân dân ta đấu tranh cách 

mạng để đánh đuổi bọn đế quốc thực dân, 

đánh đổ phong kiến, cho nhân dân nói 

chung, cho giai cấp công nhân nói riêng 

làm chủ nước nhà". 

(t.10, tr.447). 
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"Các cô, các chú muốn hoàn thành vượt 

mức kế hoạch Nhà nước thì phải: Tăng 

năng suất, tăng chất lượng, đồng thời phải 

hạ giá thành. Tóm lại: Phải làm mau, làm 

tốt, làm rẻ, làm nhiều". 

(t.10, tr.537). 

 

"Công nhân là giai cấp lãnh đạo, các cô, các 

chú đã hiểu như thế và đồng bào cũng hiểu 

như thế, nhưng muốn lãnh đạo thì phải gương 

mẫu. Vì vậy cần phải khắc phục khuyết điểm, 

phát triển ưu điểm sẵn có, hoàn thành nhiệm 

vụ Đảng và Chính phủ giao cho để xứng đáng 

là ông chủ, bà chủ, xứng đáng là vai trò của 

giai cấp công nhân Việt Nam, xứng đáng là 

một bộ phận trong gia đình xã hội chủ nghĩa". 

(t.11, tr.111). 

 

"Vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức 

công đoàn rất quan trọng. Các cô, các chú 

phải lãnh đạo công nhân thi đua yêu nước 
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cho tốt, hoàn thành kế hoạch 3 năm sớm 

chừng nào hay chừng ấy để có thời gian 

chuẩn bị bước vào kế hoạch 5 năm. Thi đua 

tốt là phải làm nhanh, nhiều, tốt, rẻ". 

(t.12, tr.633). 

 

"Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, 

phải làm thế nào xứng đáng là lãnh đạo để 

người ta tin cậy. Nếu ta sản xuất xấu, chẳng 

những mất công, tốn nguyên liệu mà lại mất 

cả uy tín nữa. Do đó, cần phải làm cho tốt". 

(t.13, tr.268). 
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VỚI GIAI CẤP NÔNG DÂN 

 

"Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc 

lập công thì đồng bào ở hậu phương 

phải thi đua tăng gia sản xuất. 

Ruộng rẫy là chiến trường 

Cày cuốc là vũ khí, 

Nhà nông là chiến sĩ, 

Hậu phương thi đua với tiền phương". 

(t.7, tr.44). 

 

"Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! 

Tăng gia sản xuất nữa!... Đó là cách thiết 

thực của chúng ta để giữ vững quyền tự do, 

độc lập".  

(t.4, tr.609). 

"Toàn thể đồng bào nông dân phải ra sức 

thi đua :  

- Cấy nhiều lúa, trồng nhiều màu,  

- Cày sâu cuốc bẫm, làm cỏ bỏ phân,  

- Chống hạn, phòng lụt, diệt sâu bọ,  

- Khai phá ruộng hoang,  



 

 

25 

- Chăn nuôi nhiều gia súc,  

- Tiết kiệm về mọi mặt.  

Đó là một cuộc thi đua yêu nước, ý nghĩa 

rất to lớn. Tôi kêu gọi đồng bào hăng hái 

tham gia phong trào thi đua này. Thế là 

đồng bào gúp phần vào công cuộc đấu tranh 

củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, 

hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả 

nước ta". 

(t.9, tr.299). 

 

"Để làm cho nước mạnh, dân giàu, để xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, để góp phần xứng 

đáng vào công cuộc đấu tranh thực hiện 

thống nhất nước nhà, để xây đắp hạnh phúc 

của mình và gia đình mình, đồng bào nông 

dân ta hãy hăng hái tiến lên, ra sức chống 

úng, phòng lụt, phòng bão và chăm sóc đồng 

ruộng, cần kiệm xây dựng hợp tác xã, quyết 

tâm thu hoạch vụ mùa thắng lợi vượt bậc và 

toàn diện! ". 

(t.12, tr.263). 
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"Các hợp tác xã đều phải:   

- Đoàn kết chặt chẽ giữa xã viên với 

nhau, đoàn kết giữa ban quản trị và xã 

viên;  

- Thực hành dân chủ, nghĩa là công việc 

đều phải bàn bạc với xã viên, cán bộ không 

được quan liêu, mệnh lệnh;  

- Tài chính phải công khai, tuyệt đối chống 

tham ô, lãng phí.  

Các hợp tác xã phải làm thế nào để các xã 

viên đều thấy rằng mình là người chủ tập 

thể của hợp tác xã, có quyền bàn bạc và 

quyết định những công việc của hợp tác xã. 

Có như thế thì xã viên sẽ đoàn kết chặt chẽ, 

phấn khởi sản xuất và hợp tác xã sẽ tiến bộ 

không ngừng".  

(t.15, tr.260). 

 

"Bài hát "Tám điều cần thiết", kính tặng bà 

con Hiệp An và toàn thể đồng bào nông dân 

ta:   
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1- Là nước phải đủ,   

2- Là phân phải nhiều,   

3- Bừa kỹ, cày sâu,   

4- Phải chọn giống tốt,   

5- Nèn cấy dày cột,   

6- Là phòng chuột, sâu,   

7- Là nhắc nhủ nhau, việc cải tiến kỹ thuật,   

8- Phải quản lý tốt từ đầu đến cuối mùa.   

Tám điều cố gắng thi đua,   

Thì ta nắm chắc vụ mùa thắng to".   

(t.12, tr.225). 

 

"Đồng bào nông dân ta sẵn có truyền thống 

cần cù lao động và hăng hái phấn đấu. Khi 

đó thấm nhuần tinh thần của Nghị quyết 

của Hội nghị Trung ương, chắc nông dân ta 

sẽ rất phấn khởi và sẽ có một chuyển biến 

to lớn trong sản xuất nông nghiệp".  

(t.13, tr.165). 
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VỚI ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC 

"Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí 

sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà, 

mà anh em văn hoá và trí thức phải làm 

cũng như là những chiến sĩ anh dũng trong 

công cuộc kháng chiến để tranh lại quyền 

thống nhất và độc lập cho Tổ quốc". 

(t.5, tr.157). 

 

"Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở 

nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế. 

Chứng thực là trong cuộc kháng chiến cứu 

quốc này, những người trí thức Việt Nam đã 

chung một phần quan trọng. Một số thì trực 

tiếp tham gia vào công việc kháng chiến, hy 

sinh cực khổ, chen vai thích cánh với bộ đội 

nhân dân. Một số thì hăng hái hoạt động giúp 

đỡ ở ngoài". 

(t.5, tr.184). 

 

"Những người trí thức tham gia cách mạng, 

tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. 
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Không có những người đó thì công việc cách 

mạng khó khăn thêm nhiều". 

(t.5, tr.275). 

 

"Các bạn là bậc trí thức. Các bạn có cái 

trách nhiệm nặng nề và vẻ vang, là làm 

gương cho dân trong mọi việc. Dân ta đã 

đấu tranh một cách rất dũng cảm. Lẽ tất 

nhiên giới trí thức phải hy sinh đấu tranh, 

dũng cảm hơn nữa, để làm gương cho nhân 

dân". 

(t.5, tr.472). 

"Các thầy giáo, cô giáo phải tìm cách dạy. Dạy 

cái gì, dạy thế nào để học trò hiểu chóng, nhớ 

lâu, tiến bộ nhanh. Dạy và học cần phải theo 

nhu cầu của dân tộc, của Nhà nước. Thầy dạy 

tốt, trò học tốt, cung cấp đủ cán bộ cho nông 

nghiệp, công nghiệp, cho các ngành kinh tế và 

văn hoá. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của các thầy 

giáo, cô giáo". 

(t.10, tr.290). 
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"Các thầy giáo, các cô giáo phải gần gũi 

dân chúng. Các thầy giáo cũng như các trí 

thức khác là lao động trí óc. Lao động trí óc 

phải biết sinh hoạt của nhân dân, nếu chỉ 

giở sách đọc thì không đủ. Phải yêu dân, 

yêu học trò, gần gũi nhau, gần gũi cha mẹ 

học trò. Giáo dục ở trường và ở gia đình có 

quan hệ với nhau". 

(t.10, tr.389). 

Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. 

Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của 

họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của 

mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo 

đức cách mạng, “cố gắng trau dồi tư tưởng, 

nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập 

chính trị để nắm vững chủ trương, chính 

sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào 

thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”.  

(t.13, tr.466). 

 

"Văn nghệ sĩ sáng tác để động viên tinh 

thần dân tộc và để tuyên truyền kháng chiến 
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ra nước ngoài; các viên chức triệt để thực 

hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Làm việc với 

tinh thần chiến sĩ, với phương pháp khoa 

học và lề lối dân chủ, để thực hiện chính 

sách của Chính phủ đến tận mọi người 

dân". 

(t.6, tr.59). 

 

"Nói riêng là giới văn nghệ đã có những 

đóng góp đáng kể. Già trẻ, gái trai, Nam - 

Bắc tất cả chúng ta đoàn kết; các ngành văn 

nghệ đoàn kết; đoàn kết nhằm vào mục đích 

chung phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân 

dân. Chúng ta làm thế thì văn nghệ sĩ nhất 

định sẽ tiến bộ hơn nữa, đồng thời có lực 

lượng mà giúp đỡ nhân dân tiến bộ hơn 

nữa".  

(t.10, tr.513). 

 

"Để làm trọn nhiệm vụ cao quý của mình, 

văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách 

mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, 
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giữ gìn thái độ khiêm tốn; phải thật sự hòa 

mình với quần chúng, cố gắng học tập 

chính trị, trau dồi nghề nghiệp; phải hết 

lòng giúp đỡ thanh niên, làm cho văn nghệ 

nước nhà ngày càng thêm trẻ thêm xuân".  

(t.13, tr.505). 

 

"Các đồng chí phải là những chiến sĩ trên 

mặt trận tư tưởng, văn hóa và khoa học, kỹ 

thuật; phải gúp tài gúp sức để cải biến bộ 

mặt xã hội của nước ta, làm cho nhân dân ta 

sản xuất và công tác theo khoa học và đời 

sống của nhân dân ta văn minh, tức là khoa 

học, lành mạnh và vui tươi. Đó là nhiệm vụ 

rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang".  

(t.14, tr.97). 
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VỚI NGƯỜI CAO TUỔI 

“Tuổi cao, chí khí càng cao, 

Chống Mỹ, cứu nước, già nào kém ai!” 

(tập 14, trang 637) 

 

“Tuổi già nhưng chí không già,  

Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh” 

(tập 13, trang 338) 

 

“Những vị Thượng thọ… là của quý vô giá 

của dân tộc và nước nhà” 

(tập 5, trang 521) 

 

“Các đồng chí già là rất quý, là gương bền 

bỉ đấu tranh, dìu dắt, bồi dưỡng, đào tạo 

thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp 

đỡ cho đồng chí trẻ tiến bộ. Như thế đòi hỏi 

ở đồng chí già phải có thái độ độ lượng, dìu 

dắt đồng chí trẻ” 

(tập 13, trang 272) 
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“Trách nhiệm của các cụ phụ lão chúng 

ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng 

đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây 

dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp 

sức. Đất nước bị mất, phụ lão cứu. Đất 

nước suy sụp, phụ lão phù trợ.  

Nước nhà hưng, suy, tồn, vong; phụ lão đều 

gánh trách nhiệm rất nặng nề... Nước nhà lo 

các cụ cũng phải lo. Nước nhà vui các cụ 

đều cùng được vui” 

(tập 3, trang 232) 

“Càng già càng dẻo, càng dai,  

Tuổi già, chí trẻ, mấy ai sánh bằng!” 

(tập 11, trang 473) 

 

“Càng già, càng dẻo lại càng dai,  

Tinh thần gương mẫu chẳng nhường ai.  

Đôn đốc con em làm nhiệm vụ,  

Vuốt râu mừng xã hội tương lai” 

(tập 12, trang 692) 

 

“Tuổi cao chí khí càng cao,  
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Múa gươm giết giặc ào ào gió thu.  

Sẵn sàng tiêu diệt quân thù,  

Tiếng thơm Việt Bắc ngàn thu lẫy lừng” 

(tập 5, trang 375) 

 

“Dẫu rằng tóc đã bạc, mắt đã hoa, tay run, 

chân mỏi; nhưng một lời nói của phụ lão có 

ảnh hưởng đến hưng bang, một hành động 

của phụ lão có ảnh hưởng đến việc giết 

giặc. Rút guốc mộc để ném vào đầu bọn 

bạo ngược, vung gậy trúc để đánh vào chân 

bọn hung ác. Đối với gia đình, đối với Tổ 

quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tin 

trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, 

phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, 

nhân dân hưởng ứng. Phụ lão làm, nhân dân 

làm theo. Hiểu điều nên hiểu, làm việc nên 

làm. Người có của xuất của, người có sức 

dốc sức, góp gió thành bão, tụ hơi thành 

mây, đồng bào cả nước ta đang ngẩng cao 

đầu mà trông chờ các bậc phụ lão” 

(tập 3, trang 233) 
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“Truyền thống “Điện Diên Hồng” là truyền 

thống yêu nước vẻ vang chung của dân tộc 

ta và riêng của các cụ phụ lão ta.  

Mỗi khi có việc quan hệ lớn đến nước nhà 

nòi giống, thì các cụ không quản tuổi cao 

sức yếu, liền hăng hái đứng ra gánh vác 

phần mình và đôn đốc con em làm tròn 

nhiệm vụ.  

Trong thời kỳ kháng chiến, chúng ta có 

những đội du kích “bạch đầu quân”. Sự 

chiến đấu anh dũng và hy sinh oanh liệt của 

những “đội viên tóc bạc răng long” đó làm 

cho lũ giặc kinh hồn và khuyến khích chiến 

sĩ ta càng thêm dũng cảm. Các cụ đã góp 

phần không nhỏ vào cuộc thắng lợi vĩ đại 

của nhân dân ta” 

(tập 12, trang 691) 
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VỚI PHỤ NỮ 

“Nói phụ nữ là nói phân 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” 

(tập 12, trang 300) 

 

“Về phần mình, chị em phụ nữ không nên 

ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị 

giải phóng cho mình mà tự mình phải tự 

cường, phải đấu tranh” 

(tập 12, trang 301) 

“Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã nêu 

rõ chính sách nam nữ bình đẳng. Hiến pháp 

ta đã xác định chính sách đó. Trong mọi 

việc, Đảng và Chính phủ ta luôn luôn quan 

tâm giúp đỡ phụ nữ. Vậy 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 mới, tác phong mới để 

làm trọn nghĩa vụ mới của mình là gúp 
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phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội…” 

(tập 13, trang 60) 

 

“Phụ nữ cũng là người chủ nước nhà. Để 

xứng đáng là người chủ thì chị em phải ra 

sức tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. 

Tổ chức và phát triển hợp tác xã cho tốt. 

Làm cho gia đình ngày càng no ấm, làm tốt 

nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

Phụ nữ cần phải xung phong trong việc xây 

dựng đời sống mới… Đoàn kết là sức 

mạnh. Đồng bào miền núi, trước hết là chị 

em phụ nữ, cần phải đoàn kết chặt chẽ, 

thương yêu giúp đỡ lẫn nhau… 

Để làm tốt những việc nói trên, chị em phải 

cố gắng học tập. Học văn hóa, học chính trị, 

học nghề nghiệp. Nếu không học thì không 

tiến bộ. Có quyết tâm thì nhất định học 

được…” 

(tập 14, trang 263) 
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“Phụ nữ ta chẳng tầm thường,  

Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời” 

(tập 3, trang 260) 

 

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, 

trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm 

tốt đẹp, rực rỡ” 

(tập 7, trang 340) 

“Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ 

nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng 

trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và 

Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực 

để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày 

thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc 

kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ 

thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc 

cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự 

cho phụ nữ” 

(tập 15, trang 617) 

 

“Đàn bà con gái cũng nằm trong nhân 

dân. Nếu cả dân tộc được tự do, đương 



 

 

40 

nhiên họ cũng được tự do. Ngược lại nếu 

dân tộc còn trong cảnh nô lệ thì họ và con 

cái họ cũng sẽ sống trong cảnh nô lệ đó 

thôi” 

(tập 2, trang 506) 

“… phụ nữ Việt Nam đã được đứng ngang 

hàng với đàn ông để được hưởng chung 

mọi quyền tự do của một công dân” 

(tập 4, trang 491) 

 

“Như buổi ấy là buổi phong kiến mà đàn 

bà, con gái còn biết K.m1. Huống chi bây 

giờ hai chữ “nữ quyền” đã rầm rầm khắp 

thế giới, chị em ta lại gặp cảnh nước suy vi, 

nỡ lòng nào ngồi yên được! Chị em ơi! Mau 

mau đoàn kết lại!” 

(tập 2, trang 250-251) 

 

                                           
1. K.m: Cách mệnh  
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VỚI THANH NIÊN 

“Đoàn Thanh niên là cánh tay và đội hậu bị 

của Đảng, là người phụ trách dắt dìu các 

cháu nhi đồng” 

(tập 15, trang 77) 

 

“Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời 

khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân 

của xã hội” 

(tập 4, trang 194) 

 

“Thanh niên là người chủ tương lai của 

nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, 

yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh 

niên. Thanh niên muốn làm người chủ 

tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại 

phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của 

mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái 

tương lai đó”  

(tập 5, trang 216) 
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“… thanh niên phải có đức, có tài. Có tài 

mà không có đức ví như một anh làm kinh 

tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két 

thì chẳng những không làm được gì ích lợi 

cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. 

Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt 

không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì 

cho loài người” 

(tập 11, trang 399) 

 

“Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà,  

Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là 

thanh niên” 

(tập 10, trang 216) 

“Không có việc gì khó,  

Chỉ sợ lòng không bền,  

Đào núi và lấp biển,  

Quyết chí ắt làm nên” 

(tập 6, trang 440) 
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“Nhiệm vụ chính của thanh niên học sinh là 

học... Muốn xứng đáng vai trò người chủ, 

thì phải học tập” 

(tập 9, trang 178)  

 

“Thanh niên phải xung phong đến những 

nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người 

khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung 

phong đến làm cho tốt” 

(tập 13, trang 470) 

 

“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”.  

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là 

một việc rất quan trọng và rất cần thiết” 

(tập 15, trang 612) 
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“Thanh niên ta tích cực xung phong cố 

gắng làm tròn nhiệm vụ đầu tàu trong mọi 

hoạt động kinh tế, văn hóa, quốc phòng, 

thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên 

có, đâu khó có thanh niên””. 

(tập 14, trang 276) 

 

“… việc nên chú ý đến là sự định rõ những 

công việc và nhiệm vụ của thanh niên như là: 

Đi sâu vào quần chúng để san sẻ những 

thường thức về chính trị và quyền lợi công 

dân; ủng hộ Chính phủ không phải chỉ bằng 

những lời hoan hô suông thôi, mà cần phải 

một mặt giải thích cho dân chúng về những 

nỗ lực của Chính phủ, một mặt phê bình, 

giám đốc, tham gia ý kiến vào công việc của 

Chính phủ; chiến đấu giữ lấy nền độc lập và 

tự luyện ngay từ bây giờ để sau này lên thay 

những thủ lĩnh mà gánh vác việc trọng đại 

của nước nhà” 

(tập 4, trang 32) 
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“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi 

nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự 

hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải 

làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? 

Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn 

đấu chừng nào?” 

(tập 9, trang 265) 
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VỚI THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG 

“Trẻ em như búp trên cành,  

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” 

(tập 3, trang 240) 

 

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp 

hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới 

đài vinh quang để sánh vai với các cường 

quốc năm châu được hay không, chính là 

nhờ một phần lớn ở cụng học tập của các 

em” 

(tập 4, trang 35) 

 

“- Cách dạy trẻ, cần làm cho chúng biết: 

Yêu Tổ quốc, thương đồng bào, chuộng lao 

động, giữ kỷ luật, biết vệ sinh, học văn hoá. 

- Đồng thời phải giữ toàn vẹn cái tính vui 

vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của 

chúng” 

(tập 6, trang 250) 

 

“Trung thu trăng sáng như gương,  
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Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng.  

Sau đây Bác viết mấy dòng,  

Gửi cho các cháu, tỏ lòng nhớ nhung” 

(tập 7, trang 185) 

 

“Ai yêu các nhi đồng  

Bằng Bác Hồ Chí Minh?  

Tính các cháu ngoan ngoãn,  

Mặt các cháu xinh xinh,  

Mong các cháu cố gắng,  

Thi đua học và hành.  

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,  

Tuỳ theo sức của mình:  

Để tham gia kháng chiến,  

Để gìn giữ hòa bình.  

Các cháu hãy xứng đáng:  

Cháu Bác Hồ Chí Minh!” 

(tập 7, trang 499) 

 

“- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.  

- Học tập tốt, lao động tốt. 

- Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. 
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- Giữ gìn vệ sinh. 

- Thật thà, dũng cảm. 

Mai sau, các cháu sẽ là người chủ của nước 

nhà. Cho nên ngay từ rày, các cháu cần phải 

rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị 

trở nên người công dân tốt, người cán bộ tốt 

của nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, 

độc lập, dân chủ và giàu mạnh” 

(tập 13, trang 131-132) 

 

“Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương 

lai của nước nhà. Vì vậy, chăm súc và giáo 

dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, 

toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền 

bỉ. Trong thời gian tới và trong dịp hè này, 

cần phải đẩy mạnh công tác thiếu niên, nhi 

đồng đạt nhiều kết quả tốt và thiết thực… 

Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi 

người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm 

sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt” 

(tập 15, trang 579) 
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“Các em phải ngoan, ở nhà phải nghe lời bố 

mẹ, đi học phải siêng năng; đối với bầu bạn 

phải yêu kính. Các em phải thương yêu 

nước ta. Mong các em mai sau lớn lên 

thành những người dân xứng đáng với nước 

độc lập tự do” 

(tập 4, trang 26) 

 

“9 Tết Trung thu,    

8 năm kháng chiến,    

Các cháu khôn lớn,    

Bác rất vui lòng. 

Thu này Bác gửi thơ chung,   

Bác hôn các cháu khắp vùng gần xa,    

Thu này hơn những thu qua,   

Kháng chiến thắng lợi gấp ba, bốn lần 

… 

Khắp nơi Nam, Bắc, Tây, Đông,   

Đưa tin thắng trận cờ hồng tung bay.  

Các cháu vui thay!     

Bác cũng vui thay!  

Thu sau so với Thu này vui hơn” 
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(tập 8, trang 238-239) 

 

“Bắc Nam sẽ sum họp một nhà,  

Bác cháu ta gặp mặt, trẻ già vui chung.  

Nhớ thương các cháu vô cùng,  

Mong sao mỗi cháu là một anh hùng thiếu 

nhi” 

(tập 14, trang 754) 
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