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Nhân buổi toạ ñàm kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra ñi tìm ñường cứu nước 

(05/6/1911 - 05/6/2011) với chủ ñề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm ñường 
cứu nước”. Tôi xin tham gia một số ý kiến của riêng mình xoay quanh chủ ñề này với 
góc ñộ “Những chuyển biến nhận thức của Người khi ñến với chủ nghĩa Mác-Lênin”. 

Kính thưa các ñồng chí! 
Bác Hồ sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo, giàu truyền thống yêu nước 

chống ngoại xâm, lại xuất thân trong một gia ñình nhà nho thanh bạch, yêu nước, cùng 
chung cuộc sống túng thiếu như bà con xung quanh, ngay từ thời còn nhỏ, anh thanh 
niên Nguyễn Sinh Cung có nhiều ñiều kiện ñể tiếp nhận những tinh hoa của văn hoá 
dân tộc ñã ñược vun xới và ñược củng cố trong quá trình dựng nước, giữ nước lâu dài 
vô cùng anh dũng của dân tộc. ðó là môi trường sống, cũng là nền tảng văn hoá ñã 
hun ñúc nên nhân cách, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Giữa thế kỷ XIX, từ một nền phong kiến ñộc lập bị thực dân Pháp xâm lược, 
Việt Nam ñã trở thành một nước thuộc ñịa nửa phong kiến, mâu thuẫn cơ bản nhất của 
xã hội lúc bấy giờ là toàn thể dân tộc với thực dân Pháp xâm lược. Các phong trào yêu 
nước, chống Pháp liên tục diễn ra theo hai xu hướng bạo ñộng và cải cách nhưng tất 
cả các cuộc nổi dậy ấy ñều “trăm thất bại mà không có lấy một thành công”. Nguyên 
nhân có nhiều nhưng suy cho cùng, nguyên nhân chủ yếu là chưa có một ñường lối ñúng 
ñắn, khoa học, thiếu sự lãnh ñạo của một giai cấp tiên phong. 

Chứng kiến những thất bại ñau ñớn của các vị yêu nước tiền bối, cảnh nhân dân 
sống lầm than, cực khổ dưới ách thực dân tàn bạo, Người thanh niên ưu tú của dân tộc 
tuy khâm phục các lãnh ñạo tiền bối nhưng người muốn tìm một hướng ñi riêng: Rời 
Tổ quốc tìm hiểu thực tế về chủ nghĩa thực dân, học hỏi kinh nghiệm các nước khác 
ñể trở về giúp ñỡ dân tộc mình như Người ñã từng nói: “Nhân dân Việt Nam - trong 
ñó có ông cụ thân sinh ra tôi lúc này thường hỏi nhau rằng ai sẽ là người giúp mình 
thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người này nghĩ là Nhật, người khác nghĩ là Anh, 
người khác nghĩ là Mỹ. Tôi thấy phải ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ 



làm sao, tôi sẽ trở về giúp ñồng bào tôi”. Với hành trang ban ñầu là lòng yêu nước 
nồng nàn, thương dân sâu sắc, khát vọng ñộc lập tự do, Người ñã chọn con ñường 
không giống con ñường của các bậc cách mạng tiền bối ñã chọn. Nơi ñầu tiên Người 
ñặt chân ñến là nước Pháp, một trung tâm văn minh của thế giới và cũng là ñất nước 
của kẻ thù ñang thống trị dân tộc mình “Khi tôi ñộ mười ba tuổi, lần ñầu tiên tôi ñã 
ñược nghe ba chữ Pháp: Tự do, Bình ñẳng, Bác ái…tôi rất muốn làm quen với nền 
văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn ñằng sau những chữ ấy” (Hồ Chí Minh: 

Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, HN 1995, t.1, tr477), rồi Người cũng ñã ñến những 
trung tâm văn minh nhất của thế giới thời ñó và cũng ñến với những nơi bần cùng, 
khốn khổ nhất trên trái ñất này. Khi nhận ra kẻ thù chung, Người ñi ñến một kết luận 
quan trọng: “Dù màu da có khác nhau, trên ñời này chỉ có hai giống người: Giống 
người 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”. 

Cuộc tìm tòi lịch sử của Hồ Chí Minh, trước hết không phải khám phá những gì 
cao siêu mà trước hết là sự bổ sung những hiểu biết về nhu cầu chung của nhân loại: 
Sự khổ ñau của các dân tộc bị áp bức, nổi thống khổ của ña số ñồng loại bị bóc lột 
không kể màu da, chủng tộc, tôn giáo và khát vọng ñược giải phóng của họ. Người 
thấy rõ nhu cầu của dân tộc Việt Nam, của các dân tộc trên toàn thế giới, ñó là nhu 
cầu giải phóng khỏi áp bức dân tộc và con người. Vì vậy, ngay từ ñầu, trước khi là 
một lãnh tụ dẫn dắt dân tộc Việt Nam, Người ñã trở thành một chiến sĩ quốc tế suốt 
ñời ñấu tranh vì sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức và nhân dân lao ñộng toàn 
thế giới. 

Hồ Chí Minh tới nước Mỹ, Người ñã biết về cuộc ñấu tranh giành ñộc lập của 
nhân dân Mỹ, biết về Bản Tuyên ngôn ñộc lập Mỹ. Nhưng ngay từ nước Mỹ, Hồ Chí 
Minh ñã nhìn thấy kết quả của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở ñây “công nông 
vẫn cứ cực khổ”. Người tới nước Pháp, ở ñó có Bản Tuyên ngôn nhân quyền, với tư 
tưởng “Tự do - Bình ñẳng - Bác ái” ñã từng hấp dẫn Người khi còn trẻ, tuy nhiên ñó 
cũng chỉ là “Tư bản nó cũng dùng chữ Tự do - Bình ñẳng - Bác ái ñể lừa dân, xúi dân 
ñánh ñổ phong kiến rồi thì nó lại thay phong kiến mà áp bức dân”. Từ việc khảo sát 
trực tiếp thực tế kết quả những cuộc cách mạng ñiển hình ñó, Người ñi ñến khẳng 
ñịnh ñó là những cuộc cách mạng “không ñến nơi”. 

Không dừng lại ở ñó, từ cuối năm 1917 khi trở lại nước Pháp giữa những ngày 
ác liệt nhất của cuộc chiến tranh ñế quốc lần thứ nhất sắp kết thúc, Nguyễn Ái Quốc 



ñã lao mình vào phong trào cách mạng của giai cấp công nhân Pháp ñang dâng cao 
dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 và thông qua những ñại 
biểu của những người cùng khổ nhất nước Pháp, Người ñã bắt gặp chân lý cứu nước 
là chủ nghĩa Mác-Lênin (năm 1920), ñó là Bản sơ thảo Luận cương về dân tộc và 
thuộc ñịa của V.I.Lênin, cẩm nang thần kỳ này ñã tạo ra bước ngoặt cơ bản trong tư 
tưởng cách mạng của Người, giúp Người ñưa ra một kết luận quan trọng: Muốn cứu 
nước và giải phóng dân tộc không có con ñường nào khác con ñường cách mạng vô 
sản. Luận cương ñã ảnh hưởng lớn ñến sự hình thành thế giới quan cộng sản của 
Người. Ở Nguyễn Ái Quốc ñã có sự chuyển biến sâu sắc, hình thành ý thức giai cấp rõ 
rệt khiến Người ñến một cách rất tự nhiên, như một tất yếu lịch sử, với chủ nghĩa 
Mác-Lênin - ñỉnh cao của trí tuệ nhân loại.  

Những năm hoạt ñộng trong phong trào cộng sản, phong trào công nhân và 
phong trào giải phóng dân tộc, tiếp tục nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, học tập kinh 
nghiệm của các ñảng cộng sản, kinh nghiệm của Liên Xô - quê hương Cách mạng 
Tháng Mười, Người ñã tích luỹ ñược những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn phong 
phú, hình thành dần ñường lối cứu nước, Người quyết ñịnh ñưa cách mạng Việt Nam 
theo con ñường cách mạng vô sản, hấp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh nhận 
thức “chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng ñược dân tộc, cả hai cuộc 
giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới”, 
“chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, ñem lại cho mọi người không phân biệt 
chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình ñẳng, bác ái ñoàn kết, ấm no trên quả ñất, việc 
làm cho mọi người, niềm vui, hoà bình, hạnh phúc”. ðể cuối cùng, Người ñi ñến 
khẳng ñịnh con ñường cách mạng Việt Nam là: “Muốn cứu nước và giải phóng dân 

tộc không có con ñường nào khác con ñường cách mạng vô sản”. 
Năm 1930, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Người ñã chủ trì Hội nghị thống 

nhất ba tổ chức cộng sản ở ðông Dương, thành lập ðảng Cộng sản Việt Nam. Người 
trực tiếp soạn thảo các văn kiện như Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương 
trình tóm tắt và ðiều lệ vắn tắt của ðảng Cộng sản Việt Nam, là sự vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác-Lênin vào ñiều kiện cụ thể của cách mạng nước ta, trở thành Cương 
lĩnh chính trị ñầu tiên của ðảng ta. ðó là “chủ trương làm tư sản dân quyền cách 
mạng và thổ ñịa cách mạng ñể ñi tới xã hội cộng sản”. Thực chất của ñường lối ấy 
chính là ñộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, gắn chủ nghĩa yêu nước với 
chủ nghĩa quốc tế chân chính, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. 



ðường lối cách mạng Việt Nam ñã cơ bản ñược hình thành, con ñường cứu nước của 
cách mạng Việt Nam ñã ñược Hồ Chí Minh vạch ra. Sự ñúng ñắn ngay từ ñầu của 
Nguyễn Ái Quốc ñã ñược quá trình cách mạng khảo nghiệm và khẳng ñịnh. Chính 
ñường lối ñúng ñắn ấy dưới sự lãnh ñạo của ðảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính 
yêu ñã ñi từ thắng lợi này ñến thắng lợi khác, mở ra thời ñại mới, thời ñại rực rỡ nhất 
trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. 

Hồ Chí Minh nhà chiến lược thiên tài. Tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, nhận 
thức ñược xu thế phát triển của thời ñại, Người ñã sớm chỉ ra cách mạng giải phóng 
dân tộc phải ñi theo con ñường của cách mạng vô sản và cách mạng Việt Nam là một 
bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Người ñưa hình tượng của chủ nghĩa ñế 
quốc như “con ñỉa hai vòi”, coi cách mạng chính quốc và cách mạng giải phóng dân 
tộc ở thuộc ñịa là “hai cánh của một con chim”. Phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-
Lênin vào ñiều kiện cụ thể của một nước thuộc ñịa, Hồ Chí Minh ñưa ra luận ñiểm 
mới: Cách mạng thuộc ñịa không phụ thuộc vào cách mạng chính quốc, mà có thể chủ 
ñộng, tự lực ñứng lên “ñem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Do vậy, ở những nước 
thuộc ñịa phải ñặt lên hàng ñầu cách mạng giải phóng dân tộc ñể ñi tới chủ nghĩa xã 
hội. 

ðầu năm 1941, Người về nước cùng với Trung ương ðảng trực tiếp lãnh ñạo 
cách mạng Việt Nam, Hội nghị Trung ương 8 ñã quyết ñịnh chuyển hướng chỉ ñạo 
chiến lược, ñặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trên hết và trước hết. Người nhận 
ñịnh: “Trong lúc này nếu không giải quyết ñược vấn ñề dân tộc giải phóng, không ñòi 
ñược ñộc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc 
còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp ñến vạn năm cũng 
không ñòi lại ñược” 

Hồ Chí Minh luôn ñề cao sức mạnh của ñộng lực dân tộc, Người ñã từng nói: 
“Chủ nghĩa dân tộc là một ñộng lực lớn của ñất nước”. Chủ nghĩa dân tộc của Người 
ñược xác ñịnh trên lập trường của giai cấp công nhân, nó hoàn toàn xa lạ với chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hòi. ðộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giành ñộc lập 
cho dân tộc, thống nhất cho Tổ quốc, ñể ñem lại tự do, hạnh phúc cho ñồng bào. 
Chính vì vậy, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ñã ñộng viên và huy ñộng sức mạnh 
của cả dân tộc và giai cấp, ñồng thời tranh thủ ñược sự ñồng tình ủng hộ của phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế và cả loài người tiến bộ ñể ñánh thắng các kẻ thù 
mạnh hơn ta gấp bội. 



Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, thời gian tuy ngắn 
nhưng Hồ Chí Minh ñã ñưa ra những quan ñiểm rất cơ bản và sâu sắc về những vấn 
ñề cơ bản của cách mạng Việt Nam, về ñiểm xuất phát, về mục tiêu lâu dài, mục tiêu 
trước mắt,…Người cho rằng, ñặc ñiểm lớn nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta là từ một nền sản xuất nhỏ, kinh tế lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai ñoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Do ñó, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phải lâu dài, phát triển dần dần, không thể nóng vội ñược,...Chủ nghĩa xã hội, theo 
Người là “trước hết nhằm làm cho nhân dân lao ñộng thoát nạn bần cùng, làm cho mọi 
người có công ăn việc làm, ñược ấm no và sống một ñời hạnh phúc” “nước ñược ñộc 
lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì ñộc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”, 
“chủ nghĩa xã hội là làm sao cho nhân dân ñủ ăn, ñủ mặc, ngày càng sung sướng, ai 
nấy ñược ñi học, ốm ñau có thuốc, già không lao ñộng ñược thì nghỉ, những phong tục 
tập quán không tốt dần dần ñược xoá bỏ”, “chủ nghĩa xã hội là nhằm nâng cao ñời 
sống vật chất và văn hoá của nhân dân và do nhân dân tự xây dựng lấy”. Nói tóm lại, 
“chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu nước mạnh”. 

Năm 1975, cả nước thống nhất và ñi lên chủ nghĩa xã hội dựa trên những quan 
ñiểm cơ bản và ñúng ñắn của Người, kết hợp những kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và thực tiễn ñất nước, ðảng ta ñã ñề ra ñường lối ñổi mới, ñưa 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta ñạt ñược những thành tựu rất quan 
trọng. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tổ chức vĩ ñại, vận dụng ñúng ñắn và sáng tạo 
nguyên lý ñảng kiểu mới của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh ñã xây dựng thành công một 
ðảng cộng sản ở một nước thuộc ñịa, ñại ña số là nông dân. Người nói: Muốn cách 
mệnh thành công trước hết phải có ñảng cách mệnh, ðảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin 
làm học thuyết dẫn ñường. Giai cấp công nhân nhỏ bé ở một nước thuộc ñịa nhưng 
vẫn là giai cấp duy nhất nhận sứ mệnh lịch sử lãnh ñạo cách mạng. ðảng Cộng sản 
Việt Nam ra ñời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Người luôn coi trọng việc giáo dục chủ 
nghĩa Mác-Lênin, bồi dưỡng, rèn luyện năng lực và phẩm chất ñạo ñức cho ñảng viên. 
Nhờ vậy, mặc dù ðảng Cộng sản ở một nước thuộc ñịa, ña số ñảng viên không phải là 
công nhân nhưng bản chất giai cấp công nhân và vai trò tiên phong cách mạng của 
ðảng vẫn ñược giữ vững. Chính vì vậy, mà ðảng trở thành tổ chức duy nhất lãnh ñạo 
cách mạng Việt Nam. ðối với ñảng viên, Người ñã ñặt lên hàng ñầu “tư cách người 



cách mệnh” và bản thân Người là tấm gương sáng về ñạo ñức cách mạng. Người ñã 
từng nói: “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 ñạo ñức, không 
có ñạo ñức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh ñạo ñược nhân dân. Vì muốn giải 
phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình 
không có ñạo ñức…thì còn làm nổi việc gì”. Người sớm phát hiện hiện tượng vi phạm 
phẩm chất ñạo ñức của ñảng viên khi “ñảng cầm quyền”, phê phán nghiêm khắc bệnh 
quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí, vi phạm quyền làm chủ của dân. Người rất coi 
trọng xây dựng khối ñoàn kết, Người nhấn mạnh: “ðoàn kết là một truyền thống cực 
kỳ quý báu của ðảng và của dân ta. Các ñồng chí từ trung ương ñến các chi bộ cần 
phải giữ gìn sự ñoàn kết nhất trí của ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. 
Người luôn giáo dục cán bộ, ñảng viên giữ mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, 
gần gũi và sâu sát với nhân dân: Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong 
thế giới không gì mạnh bằng lực lượng ñoàn kết của nhân dân. 

ðể ðảng ñủ sức và ngang tầm với nhiệm vụ của từng giai ñoạn cách mạng, 
Người luôn nhắc nhở phải chỉnh ñốn ðảng. Trong Di chúc ñể lại cho ñời sau, Người 
ñã thấy ñược những hiện tượng cần phải chỉnh ñốn ðảng ngay sau khi kháng chiến 
thắng lợi nhưng ñáng tiếc chúng ta chưa làm triệt ñể như lời Bác dặn, ñể bệnh cá nhân 
chủ nghĩa xuất hiện và phát triển với những biểu hiện ñáng lo ngại. 

Hồ Chí Minh là người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là nhà 
nước dân chủ ñầu tiên ở ðông Nam châu Á. Người xác ñịnh bản chất Nhà nước ấy là 
nhà nước của dân, do dân, vì dân, do ðảng của giai cấp công nhân lãnh ñạo. Theo 
Người, nước ta là nước dân chủ, dân là chủ, còn cán bộ là công bộc của dân, phải hết 
lòng, hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Người cũng phê phán những người 
cán bộ ñứng trên nhân dân, làm quan cách mạng. 

Ngày nay, ñất nước ta ñã chuyển sang một thời kỳ mới, thời kỳ có những vận 
hội lớn, ñồng thời phải ñương ñầu với những khó khăn, thách thức mới rất quyết liệt. 
ðòi hỏi toàn ðảng, toàn dân ta luôn kiên ñịnh mục tiêu lý tưởng ñộc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội mà Người ñã chọn, kiên ñịnh chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, thực hiện tốt cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí 
Minh”, cán bộ, ñảng viên của ðảng nhất ñịnh phấn ñấu và phải phấn ñấu ñể làm người 
và làm người cộng sản như Bác Hồ ñã dạy: Trung thành và kiên ñịnh với ñường lối 
ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn phẩm chất và ñạo ñức cách mạng, ñoàn 



kết nội bộ, ñoàn kết nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; có lối sống lành mạnh, giản 
dị, tiết kiệm, không tham nhũng, không bao che cho những hiện tượng quan liêu, tham nhũng và tiêu 
cực; trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn, ñủ sức ñảm ñương nhiệm 
vụ cách mạng trong giai ñoạn mới. 
 


