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GiỚI THIỆU
TÁC PHẨM ĐƯỜNG CÁCH MỆNH 

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
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Tác phẩm Đường cách mệnh
có giá trị lý luận và thực tiễn
sâu sắc. Lý luận của tác
phẩm không sách vở mà
vạch ra lý luận cách mạng
Việt Nam thiết thực, tri thức
lý luận cách mạng Việt Nam 
đã được hiện diện trong tác
phẩm rất mácxít nhưng cũng
rất Việt Nam, dễ hiểu, dễ tiếp
thu, kết hợp rất tài tình
phương pháp lịch sử và
lôgích. Dùng lịch sử để nói lý
luận, từ Cách mạng Pháp đến
Cách mạng Nga và kết luận ở
Cách mạng Nga, rồi lấy lý
luận soi sáng thực tiễn Việt
Nam, và kết luận: Chỉ có cách
mạng vô sản mới giải phóng
được dân tộc.
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I- Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm

1. Thế giới
Chủ nghĩa Mác - Lênin là sự

tiếp nối và phát triển những tư
tưởng giải phóng con người của
nhân loại. Nó đã trở thành vũ khí tư
tưởng của giai cấp vô sản.

Năm 1917, Đảng Cộng sản
Bônsêvích Nga đã lãnh đạo cuộc
Cách mạng Tháng Mười Nga thành
công.

Năm 1919, Quốc tế III - Bộ
Tham mưu của phong trào cộng sản
và công nhân quốc tế được thành
lập.
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2. Việt Nam Đặc điểm nổi bật của Việt Nam cuối thế kỷ
XIX đầu thế kỷ XX là một nước thuộc địa
nửa phong kiến.
Dưới ách thống trị của thực dân - phong
kiến, đã có hàng trăm cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc theo hệ tư tưởng phong kiến
và tư tưởng tư sản, nhưng rút cuộc, đều
không giải quyết nổi nhiệm vụ mà lịch sử
đang đặt ra.
Bước vào những năm 20 của thế kỷ XX, 
trong phong trào giải phóng dân tộc ở Việt
Nam đã xuất hiện nhiều tổ chức yêu nước
mang sắc màu chính trị khác nhau.
Thực tiễn lịch sử đang đòi hỏi phải có một
tổ chức mới, được xây dựng trên cơ sở hệ
tư tưởng cách mạng và khoa học, có
đường lối chính trị đúng đắn, có tổ chức
chặt chẽ thì mới lãnh đạo cách mạng đi
đến thành công.
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II- Tư tưởng cơ bản và nội dung của
tác phẩm
1. Tư tưởng cơ bản của tác phẩm

- Mục đích tác phẩm được tác Hồ Chí Minh chỉ rõ: 
“Muốn sống thì phải cách mệnh”.
- Tác phẩm cũng chỉ rõ kẻ thù nguy hiểm nhất của độc
lập tự do và vạch con đường cụ thể để giành thắng lợi.
- Tinh thần xuyên suốt toàn bộ tác phẩm là vì độc lập tự
do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, phải giải
phóng dân tộc, giải phóng nhân dân ra khỏi ách áp bức
bóc lột của chủ nghĩa đế quốc.
- Kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội là quan
điểm tư tưởng chỉ đạo con đường cách mạng Việt Nam.
- Cách mạng phải triệt để, tích cực, chủ động và sáng
tạo. 
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2. Nội dung của tác phẩm

a) Tư cách một người cách mệnh
Tự mình phải cần kiệm - liêm
chính - vị công vong tư. Giữ chủ
nghĩa cho vững…
Đối người phải: với từng người
thì khoan thứ. Trực mà không táo
bạo. Hay xem xét người.
Làm việc phải : Xem xét hoàn
cảnh kỹ càng. Quyết đoán, dũng
cảm, phục tùng đoàn thể.
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Tác phẩm đã nêu lên những
vấn đề cơ bản của đạo đức
mới - đạo đức của người cộng
sản. Đó là phải có đức và tài, trí
và dũng, tư cách và năng lực
theo kiểu người cộng sản. Đó là
con người một lòng một dạ. Đó
là con người có tổ chức, gắn bó
với tổ chức, với đoàn thể. Đồng
thời biết phát huy năng lực cá
nhân. 

“Tư cách người cách mệnh” có giá trị khoa học và giáo 
dục lớn đặt cơ sở cho đạo đức học ở Việt Nam.
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b) Con đường cách mệnh
Hồ Chí Minh đưa ra khái niệm “cách

mệnh”: “Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái
mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”.

Từ đó, HCM xác định các loại cách mạng:
- Tư bản cách mệnh như cách mệnh Pháp

năm 1789, Mỹ cách mệnh độc lập năm 1776; 
Nhật cách mệnh năm 1864.

- Dân tộc cách mệnh như: Italia đuổi cường
quyền Áo năm 1859; Tàu đuổi Mãn Thanh 1911.

- Giai cấp cách mệnh như công nông Nga
đuổi tư bản và giành lấy chính quyền 1917.
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HCM giải thích nguyên nhân
sinh ra các loại cách mệnh ấy. 
Về dân tộc cách mệnh và giai
cấp cách mệnh, HCM đều lấy ví
dụ Việt Nam.
HCM phân tích kỹ Cách mạng
tư sản Pháp 1789, Cách mạng
tư sản Mỹ 1776, Cách mạng
Tháng Mười Nga 1917 và chỉ ra
kinh nghiệm lịch sử của các
cuộc cách mạng này.
HCM cũng xác định rõ bạn và
thù của cách mệnh Việt Nam.
Còn giai cấp phong kiến địa
chủ, HCM có phân loại: điền
chủ nhỏ là bầu bạn cách mệnh
công nông, những đại địa chủ
thì chớ có cho họ vào hội của
dân cày. 

10

c) Về lực lượng cách mạng, lãnh tụ Nguyễn
Ái Quốc cũng chỉ rõ: 

Công nông là người chủ
cách mệnh
Người đã căn cứ vào
điều kiện cụ thể của đất
nước, thái độ của các
giai cấp trong xã hội, đối
với cách mạng để vận
dụng nguyên lý của chủ
nghĩa Mác - Lênin cho
phù hợp
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d) Về đoàn kết quốc tế

Nguyễn Ái Quốc chỉ rõ rằng, 
cách mạng Việt Nam phải đoàn
kết với các lực lượng cách
mạng thế giới: “Chúng ta cách
mệnh thì cũng phải liên lạc tất
cả những đảng cách mệnh trong
thế giới để chống lại tư bản và
đế quốc chủ nghĩa (như Đệ tam 
quốc tế)”. 
Hồ Chí Minh khẳng định: Cách
mạng Việt Nam là bộ phận của
cách mạng thế giới.
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đ) Về phương pháp cách mạng

Nguyễn Ái Quốc khẳng
định rằng, phương pháp
cách mạng giữ vai trò hết
sức quan trọng: “Sửa cái
xã hội cũ đã mấy ngàn
năm làm xã hội mới, ấy
là rất khó. Nhưng biết
cách làm, biết đồng tâm
hiệp lực mà làm thì chắc
làm được”. 
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Tóm lại, tác phẩm đã nêu lên những quan
điểm cơ bản về phương pháp cách mạng
Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lênin và tổng kết kinh
nghiệm cách mạng các nước. Những
quan điểm đó là cơ sở cho Đảng xây
dựng phương pháp cách mạng của mình.
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III- Ý nghĩa của tác phẩm

1. Tác phẩm Đường cách mệnh có vai trò
quan trọng trong việc chuẩn bị về tư tưởng, 
chính trị, tổ chức cho sự thành lập chính
Đảng cách mạng ở Việt Nam.
- Về tư tưởng: Tác phẩm có ý nghĩa giáo dục
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng của Nguyễn
Ái Quốc cho cán bộ và đông đảo quần chúng
nhân dân, nhằm xây dựng sự thống nhất trong
nhận thức tư tưởng, chuẩn bị thành lập Đảng.
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- Về chính trị: Tác
phẩm xây dựng lập
trường, quan điểm của
giai cấp công nhận
cho cán bộ và quần
chúng công nông. 
Vạch ra được đường
hướng cơ bản của
cách mạng Việt Nam, 
làm cơ sở cho việc xây
dựng Cương lĩnh
chính trị của Đảng.

- Về tổ chức: Đào tạo 
ra một lớp cán bộ cách 
mạng kiểu mới chuẩn 
bị cho việc thành lập 
Đảng. Tác phẩm cũng 
đưa ra hệ thống tổ
chức của Đảng và các 
tổ chức quần chúng 
như công hội, nông 
hội, thanh niên, phụ
nữ... để Đảng tập hợp 
quần chúng, chuẩn bị
về mặt tổ chức cho sự 
ra đời của Đảng.
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2. Tác phẩm Đường cách mệnh có giá
trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. 

Lý luận của tác phẩm không sách vở
mà vạch ra lý luận cách mạng Việt Nam 
thiết thực, tri thức lý luận cách mạng Việt
Nam đã được hiện diện trong tác phẩm rất
mácxít nhưng cũng rất Việt Nam, dễ hiểu, 
dễ tiếp thu, kết hợp rất tài tình phương
pháp lịch sử và lôgích. 
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Như vậy, trước khi Đảng ra đời, ở Việt Nam đã
có sự thống nhất về tư tưởng chính trị và tổ
chức. Đó là điều kiện trực tiếp giữ vững sự
thống nhất trong Đảng ngay từ khi mới thành lập
cũng như sau này. Tác phẩm Đường cách mệnh
là một kho tàng tri thức lý luận cách mạng Việt
Nam, là sự thể hiện tư tưởng cơ bản của lãnh tụ
Hồ Chí Minh. Giá trị của tác phẩm càng được
khẳng định khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố
rằng, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và
kim chỉ nam cho hành động.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


