
Bác Hồ viết về Thiếu nhi 

Đến với trẻ em, nói với trẻ em và viết cho trẻ em, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất 

quán trong phong cách cùng văn phong giản dị, gần gũi. Hàng trăm bức thư, bài báo, bài thơ 

tự tay Bác viết tặng cho các cháu. Chính điều độc đáo ấy, hiếm gặp ở bất kỳ một chính khách 

nào, đã làm nên một nhân cách Hồ Chí Minh. 

1. Trong các bài nói, bài viết của Bác về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ không chỉ chứa đựng 

những tư tưởng quan điểm cơ bản mà còn có cả những lời chỉ bảo ân cần rất cụ thể và gần gũi với 

thực tế. Trong trái tim nhân ái của Người, trẻ em cần được che chở, chăm sóc và nâng niu để nở hoa 

tươi thắm, khỏe mạnh và tỏa hương cho đời.  

Bác Hồ có nhiều bài thơ viết cho thiếu nhi. Trong đó chứa đựng tình thương yêu sâu sắc, 

thắm thiết của Người đối với các cháu. Người nhắc đến trẻ em với một tình cảm trìu mến, nâng niu: 

“Trẻ em như búp trên cành /Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan /Chẳng may vận nước gian nan 

/Trẻ em cũng phải lầm than cực lòng”...  

Đặc biệt yêu quý thiếu nhi, nên Bác Hồ luôn quan tâm giáo dục các cháu. Bác coi thiếu nhi 

là người chủ tương lai của nước nhà, cho nên cần phải sớm rèn luyện đạo đức cách mạng. Nhiều lời 

dạy của Bác đối với thiếu nhi đã được các thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam khắc cốt ghi tâm.  

Nổi bật là 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào /Học tập tốt, 

lao động tốt /Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt /Giữ gìn vệ sinh thật tốt /Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. 5 

điều Bác Hồ dạy thiếu nhi hiện được treo trang trọng ở các lớp học, in trong các cuốn vở, trở thành 

nội dung rèn luyện và phấn đấu của mỗi thiếu nhi Việt Nam.  

 

  2. Trong bản di chúc của mình, Bác Hồ hai lần nhắc đến nhi đồng. Đoạn mở đầu, Bác viết: 

“Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và 

chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta”. 

Ở đoạn kết thúc Bác lại viết: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn 

Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng”.  

Tình thương yêu trẻ luôn thường trực trong Bác. Xúc động biết bao khi đọc bài viết của Bác 

trước lúc từ biệt thế giới này, Bác viết: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. 

Vì vậy chăm sóc giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm 

kiên trì, bền bỉ... 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”.  



Trong mỗi giai đoạn của cách mạng cũng như của cuộc đời đầy cống hiến và hy sinh của 

mình, trẻ em luôn là lớp "công dân đặc biệt" được Hồ Chí Minh dành sự quan tâm sâu sát. Chăm lo 

cho thế hệ trẻ, cho trẻ em thể hiện trong phong cách sống, trong đạo đức, trong tầm nhìn chiến lược 

và khoa học của Người.  

Người đã đặt niềm tin yêu vào những chủ nhân tương lai của đất nước, rằng: “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 hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các 

cháu…”  

 

  

3. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6-1969, ba tháng trước lúc đi xa, Bác Hồ viết bài trên báo 

Nhân Dân khẳng định “chăm sóc và giáo dục các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công 

tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”, và kêu gọi “Vì tương lai con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi 

ngành phải có quyết tâm chăm sóc, giáo dục các cháu bé cho tốt”. 

  Trong Di chúc, Người lại nhấn mạnh: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc 

rất quan trọng và rất cần thiết”. Những lời dạy của Người thể hiện tầm nhìn sâu rộng của vị lãnh tụ 

cách mạng đối với thiếu niên nhi đồng - những người chủ tương lai của đất nước.  

Đã hơn 40 năm trôi qu,a kể từ ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 1969, thiếu nhi Việt Nam không 

còn được Bác gửi thư. Nhưng tấm lòng yêu thương và những lời dạy của Người vẫn luôn đồng hành 

cùng thiếu niên nhi đồng cả nước, là di sản văn hóa vô giá của toàn Đảng, toàn dân và của thế hệ trẻ 

nước ta.  

Tình yêu thương vô hạn của Bác để lại cho nhi đồng Việt Nam mãi về sau là niềm tự hào 

mãnh liệt, lòng thành kính cao vời và niềm kiêu hãnh biết bao khi được hát về Người: "Ai yêu các 

nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh/ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng/ Ai yêu Bác Hồ 

Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam... ”  

  

  

LÂM TỊNH VÂN - ĐÔ Thế giới đàn ông. 

- See more at: http://thegioidanong.net/nguoi-tai/chinh-khach/1092-bac-ho-viet-ve-thieu-

nhi.html#sthash.YEHoShms.dpuf 


