
TÔN ĐỨC THẮNG – MỘT CHIẾN SĨ CỘNG SẢN  

GƯƠNG MẪU, MỘT CUỘC ĐỜI TRỌN VẸN THỦY CHUNG 
 

 Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888, xã Mỹ Hoà Hưng, 

tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên - nay là xã Mỹ Hoà Hưng thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

Sinh ra trong lúc nước nhà bị thực dân Pháp xâm lược và thống trị, Bác Tôn lớn 

lên trong cuộc đấu tranh bi hùng của dân tộc nhằm giành lại độc lập ở cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX. Vừa 18 tuổi Bác đã đi vào cuộc đời người thợ. Tròn 20 tuổi Bác 

đã bước vào trường đấu tranh cách mạng cho đến khi trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 92. 

Cuộc đời Bác đẹp như bông hồng, rực rỡ như đoá hướng dương, sáng chói như sao 

Bắc đẩu. Bác sống trọn gần một thế kỷ, cả cuộc đời Bác là một tấm gương mẫu mực 

của người cách mạng. Như Bác Hồ đã nói: "Đồng chí Tôn Đức Thắng là một người 

con rất ưu tú của Tổ quốc… Là một chiến sĩ cách mạng dân tộc và cách mạng thế 

giới,…. Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu mực đạo đức cách mạng: suốt 

đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ 

nhân dân"1. Nhìn lại cuộc đời Bác Tôn là như vậy - đó cũng là niềm tự hào của dân 

tộc, của một người dân Việt Nam. Hơn thế, các thế hệ hậu duệ của cách mạng Việt 

Nam phải biết học tập và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà gương 

Bác Tôn là một điển hình mẫu mực. Muốn thế, trước hết phải hiểu về con người và 

sự nghiệp của Bác Tôn - "một người con rất ưu tú của Tổ quốc” là thế nào. 

Trước hết, Bác Tôn là một người yêu nước đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với 

chủ nghĩa quốc tế vô sản. Bác Tôn sinh ra và lớn lên trong không khí hừng hực của 

các cuộc khởi nghĩa chống Pháp dưới ngọn cờ Cần Vương và những cuộc vận động 

cứu nước của phong trào Đông Du, Duy Tân, Đông Kinh nghĩa thục. Và hẳn Bác Tôn 

biết rõ những thập niên trước đó khi quân Pháp xâm chiếm Nam Bộ thì khắp nơi nổi 

dậy - như Trương Định (ở Tân An, Gò Công); Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều (ở 

Đồng Tháp Mười); Trần Văn Thành (ở Bắc An Giang); Đỗ Thừa Long, Đỗ Thừa Tư 

(ở U Minh); Phan Tôn, Phan Liêm (ở Bến Tre, Trà Vinh); Thủ Khoa Huân (ở Giao 

Hoà - Chợ Gạo); Nguyễn Trung Trực (ở Tây Kiên Giang, vùng Hòn Chồng)... Ngay 

Cù lao ông Hổ quê Bác Tôn và khắp vùng nông thôn An Giang, thanh niên luyện tập 

võ nghệ, sẵn sàng tiếp ứng cho các cuộc chiến đấu. 

Trong hoàn cảnh đất nước như vậy, mặc dù sinh ra ở một gia đình tương đối khá 

giả, có tiền gạo cho Bác Tôn đi học hết sơ học yếu lược - tức là đã có thể làm thầy - 

thầy ký, thầy giáo. Nhưng Bác Tôn đã không chọn hướng "làm thầy" mà Bác lên Sài 

Gòn vào Trường Bách nghệ, học kỹ thuật, thợ máy, thợ điện, chọn hướng lao động. 

Quyết định này của Bác Tôn trên thực tế là Bác đã đứng về phía "minh tân", "minh 

tân công nghệ", duy tân chống lại thủ cựu đang diễn ra ở Nam Bộ khi đó. Bác đã 

đứng vào đội ngũ những người lao động ngay từ đầu. 

Ngay từ khi còn học nghề ở Sài Gòn, cái chất yêu nước của Bác Tôn đã thể hiện 

luôn bênh vực kẻ yếu, chống mọi sự hiếp đáp, mọi sự bất bằng. Tinh thần đó lại được 

thể hiện ở Bác Tôn là một người có năng lực tổ chức và tinh thần đấu tranh. Chính vì 

vậy, mới 21 tuổi còn đang là người học nghề, Bác đã lãnh đạo những cuộc đấu tranh 



đầu tiên của công nhân giành thắng lợi - năm 1909 là cuộc đấu tranh của học sinh 

thuỷ thủ, năm 1910 là cuộc đấu tranh của công nhân kiến trúc cầu đường; và năm 

1912 là cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son. Với cuộc đấu tranh năm 1912, để 

tránh sự lùng bắt của thực dân Pháp, Bác Tôn "đã bị buộc phải cải trang và thay đổi 

tên, họ trốn tránh trên một chiếc tàu thuỷ của Pháp đúng vào lúc mà cuộc bãi công 

của học sinh Trường Bách nghệ, Sài Gòn và của công nhân Ba Son giành được thắng 

lợi"2. Bác Tôn viết: "Từ ngày đó bắt đầu cuộc sống của tôi trên biển cả, với lòng 

yêu quê hương tha thiết và với nguyện vọng học tập để sau này trở về đấu tranh mạnh 

mẽ hơn, nhiều lần tôi cố tìm gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), song tôi 

đã không gặp được đồng chí". Không gặp được Bác Hồ khi đó, nhưng Bác Tôn đã 

gặp và gắn bó với phong trào công nhân Pháp. Từ năm 1916, Bác Tôn được đưa vào 

phục vụ trong Hải quân Pháp và Bác đã gắn bó với phong trào đấu tranh của Hải 

quân Pháp. Tiêu biểu nhất là Bác đã tham gia "khởi nghĩa Biển Đen" vào ngày 20-4-

1919, khi Hải quân Pháp cùng quân đội các nước đế quốc khác bao vây, tiến đánh, 

hòng tiêu diệt Nhà nước Xôviết non trẻ. Trong cuộc khởi nghĩa này của Hải quân 

Pháp, Bác Tôn là người kéo cờ đỏ trên chiến hạm France chào mừng Nhà nước vô 

sản đầu tiên. Sau sự kiện này, ngày 24-4-1919, tất cả tàu chiến của hạm đội Pháp rút 

khỏi Biển Đen, vòng vây của các nước đế quốc bị vỡ. Bằng hành động của mình 

tham gia khởi nghĩa Biển Đen, người thanh niên yêu nước Tôn Đức Thắng "là một 

trong những người Việt Nam đầu tiên đã tham gia đấu tranh bảo vệ Cách mạng 

Tháng Mười vĩ đại", góp phần mở ra hướng đúng đắn gắn cách mạng Việt Nam với 

cách mạng thế giới, tạo nên sức mạnh tất yếu đưa cách mạng Việt Nam đến đỉnh cao 

của thắng lợi. 

Sau khi tham gia và học hỏi kinh nghiệm đấu tranh của giai cấp công nhân Pháp 

và thế giới năm 1920, Bác Tôn trở về Sài Gòn. Tại đây những kinh nghiệm học hỏi 

được đã đưa Bác Tôn trở thành người yêu nước đầu tiên tổ chức ra Công hội ở Việt 

Nam. Công hội ra đời, công nhân Việt Nam bắt đầu có ý thức và sức mạnh của mình. 

Tháng 8-1925, có Bác Tôn, có Công hội sức mạnh phi thường qua công nhân Việt 

Nam đã biểu hiện cuộc bãi công của hơn 11.000 thợ đình công ở Xưởng Ba Son giam 

tàu chiến của Pháp hàng tháng, không kịp sang Trung Quốc đàn áp Cách mạng Trung 

Hoa. Từ khởi nghĩa Biển Đen, năm 1919 đến bãi công ở Sài Gòn năm 1925, Bác Tôn 

đã đi từ người tham gia đến người lãnh đạo và quy mô quần chúng bãi công ở Sài 

Gòn lớn hơn, và chiến lược, chiến thuật hoàn chỉnh. Nhưng cả hai đều là thắng lợi 

của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đến với tinh thần quốc tế chủ nghĩa vĩ đại ở 

Bác Tôn. 

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945, Bác Tôn được Đảng và 

nhân dân đón từ Côn Đảo về đất liền. Từ đó cho đến năm 1980, Bác giữ nhiều trọng 

trách trong cách mạng Việt Nam. Đặc biệt từ tháng 3-1946, Bác Tôn được Bác Hồ và 

Đảng cử ra đảm nhiệm công tác Mặt trận dân tộc thống nhất. Dưới sự tổ chức điều 

hành trực tiếp của Bác, Mặt trận bước vào thời kỳ phát triển toàn diện và ngày càng 

được củng cố vững chắc. Đây cũng là thời kỳ Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 

tham gia tích cực vào các mặt trận quốc tế, liên minh quốc tế. Trước hết phải kể đến 

đóng góp của Bác Tôn vào Liên minh ba nước Đông Dương. Năm 1951, Bác Tôn đã 



dự Hộì nghị liên minh ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia, đã đóng góp tích cực 

để củng cố khối liên minh ba nước dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, giúp đỡ 

lẫn nhau và tôn trọng chủ quyền của nhau, cùng nhau xây dựng chương trình hành 

động. Những nguyên tắc này ngày nay vẫn là cơ sở để chúng ta xây dựng khối đoàn 

kết Việt - Lào – Campuchia. Năm 1955, Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch danh dự Uỷ 

ban bảo vệ hoà bình thế giới của Việt Nam. Tháng 7 năm 1955, Đại hội hoà bình thế 

giới họp ở Henxinki (Phần Lan) đã bầu Bác Tôn làm Uỷ viênHội đồng hoà bình thế 

giới. Và đương nhiên, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trở thành một thành viên 

của tổ chức quốc tế này. Bác Tôn là người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc và 

cho sự gắn bó chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam với chủ nghĩa quốc tế trong 

sáng. Mọi người dân Việt Nam đều thấy mình, thấy Tổ quốc trong Bác Tôn. Anh em, 

bạn bè quốc tế khắp bốn biển, năm châu lại tìm thấy ở Bác Tôn tinh thần quốc tế vô 

sản cao cả, tinh thần quý trọng độc lập tự do của các dân tộc và tinh thần đấu tranh 

không mệt mỏi cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Với công lao 

to lớn đó, Bác Tôn đã vinh dự là người đầu tiên được Đảng và Nhà nước ta tặng 

thưởng Huân chương Sao vàng, huân thương cao quý nhất của Việt Nam. Bác Tôn 

cũng rất xứng đáng khi Đoàn chủ tịch Xôviết Tối cao Liên Xô trao tặng Huân chương 

Lênin và Uỷ ban Giải thưởng hoà bình quốc tế trao tặng Giải thưởng Lênin Vì hoà 

bình và hữu nghị giữa các dân tộc. 

Hai là, Bác Tôn là một gương mẫu mực đạo đức cách mạng 

Bác Tôn là người hành động theo cách mạng vô sản trước khi đến với chủ nghĩa 

cộng sản. Và có lẽ vì thế khi tiếp cận tổ chức cách mạng theo học thuyết Mác – 

Lênin, Bác Tôn đã nhận ra ngay đó là con đường, là lý tưởng của mình. Và cũng từ 

đó cho đến trọn đời, Bác Tôn đã chiến đấu kiên cường, suốt đời phục vụ cách mạng 

phục vụ nhân dân; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính. Những phẩm chất đó muôn đời 

con cháu cần phải noi theo. 

Những năm hoạt động trong phong trào công nhân và Hải quân Pháp, Bác Tôn 

đã nhiều lần cố tìm gặp Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) với nguyện vọng học tập để 

sau này trở về Tổ quốc đấu tranh mạnh mẽ hơn, nhưng rất tiếc không gặp được. 

Ngược lại, sau khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào năm 1925 ở 

Trung Quốc, năm 1926, Bác Hồ đã phái người về nước xây dựng cơ sở cách mạng. 

Trong việc này, Bác Hồ rất chú ý tới phong trào của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn và 

căn dặn những người được cử về nước tìm cách liên lạc với phong trào công nhân Sài 

Gòn và tổ chức Công hội của Tôn Đức Thắng. Đầu năm 1927, khi gặp các đại biểu 

của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Bác Tôn đã đưa toàn bộ tổ chức Công hội 

bí mật của mình ra nhập tổ chức cách mạng này. Từ đây, Bác Tôn bước vào cuộc 

chiến đấu mới, dưới lá cờ chủ nghĩa cộng sản khoa học, đánh đuổi thực dân Pháp và 

tay sai giành lại độc lập dân tộc và tự do hạnh phúc cho nhân dân. 

Liên tục những năm 1927, 1928, 1929, Bác Tôn là Uỷ viên Thành bộ Sài Gòn và 

Uỷ viên Kỳ bộ Nam Kỳ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và được phân công 

phụ trách phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ lớn. Trung tuần tháng 7-1929, Bác 

Tôn bị địch bắt tại Sài Gòn. Bọn Tây coi Bác Tôn là loại tù nguy hiểm cần phải nhốt 

riêng không cho liên lạc với ai. Bọn chủ khám thấy cách giam riêng tốt nhất là đưa 



Bác Tôn vào khám vị thành niên. Bác Tôn xót xa và đem lòng thương yêu, gần gũi 

đám trẻ bị xã hội tàn nhẫn, bất công làm cho hư hỏng. Chẳng bao lâu đám tù vị thành 

niên lại tỏ lòng yêu thương, kính nể Bác. Một năm sau Toà đại hình kết án Bác Tôn 

20 năm tù khổ sai và tháng 6-1930 chúng đày Bác ra Côn Đảo với số tù 5289. Cuộc 

đời của Bác Tôn suốt những năm tù đày ở Côn Đảo (1930-1945) là cả một bản anh 

hùng ca thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất kiên cường với kẻ địch và tình cảm 

nồng thắm, đầy tính nhân văn với đồng đội và với những người tù khác. Liệt vào loại 

tù nguy hiểm, vừa ra tới Côn Đảo, Bác Tôn đã bị bọn chủ ngục giam vào cầm cố ở 

"Sở tải" thuộc Banh I. Đây là một kíp dọn vệ sinh trong phạm vi lao, gồm số đông tù 

nặng án thuộc loại hình sự như cướp của, giết người, trộm cắp chuyên nghiệp…, họ 

rất hung dữ và đôi khi chỉ vì xích mích nhỏ, giết nhau là chuyện thường. Bác Tôn là 

người cộng sản đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo phải sống chung với bọn côn đồ ở Banh I. 

Ở Sở tải, Bác Tôn còn phải làm những công việc nặng nhọc, nhất là khiêng những 

thùng nước cả trăm lít. Mỗi ngày Bác phải khiêng hàng trăm thùng. Bằng tư cách đạo 

đức cách mạng và bằng trái tim, khối óc của người cộng sản, Bác Tôn đã dần dần 

cảm hoá bọn tù lưu manh ở Sở tải. Về sau chúng tỏ ra kính trọng và gọi Bác là “anh 

Hai", “cậu Hai". Chúng không bắt Bác khiêng nước nữa là chỉ phải làm việc quét 

dọn, nhờ vậy Bác có cơ hội liên lạc với tù chính trị ở Banh II. 

Bác sĩ Pêlixiee, Trưởng bệnh viện - Côn Đảo - một người thày thuốc có cảm tình 

với người tù cách mạng cũng sẵn lòng giúp đỡ Bác Tôn. Đó là giữa năm 1931 đế 

quốc Pháp quyết định đưa một số tù ở Côn Đảo đi Guyam, một thuộc địa của Pháp ở 

Nam Mỹ để bóc lột nhân công. Trong số tù đi Guyam có Bác Tôn. Anh em tù tìm 

cách giữ Bác lại bằng cách đưa Bác đi cấp cứu ở bệnh viện mặc dù Bác không bị ốm. 

Tại bệnh viện, Bác Tôn đã được thầy thuốc Pêlixie rạch bụng ra rồi khâu lại như vừa 

mổ cấp cứu ca dạ dày. Giám đốc nhà tù và chủ ngục tức tối đến tận bệnh viện nhưng 

không làm gì được và phải để Bác Tôn ở lại. 

Bác Tôn tổ chức đường dây liên lạc bằng đường cống ngầm giữa Banh I và 

Banh II. Cuối năm 1932 tuy không bắt được quả tang nhưng bọn chủ ngục cũng phạt 

giam Bác vào Hầm xay lúa. Ở Côn Đảo, Hầm xay lúa là địa ngục của địa ngục trần 

gian. Người tù bị giam trong Hầm xay lúa phải lao động nặng nhọc trong hầm tối tăm 

và bị cặp rằng hành hạ. Năm 1933 cặp rằng Bẩy Tốt tàn ác bị anh em tù trong Hầm 

xay lúa giết chết. Địch bắt tù cộng sản Tô Chấn làm gặp bằng, nhưng anh kiên quyết 

từ chối. Bọn chủ ngục nhốt Tô Chấn vào hầm tối. Chúng buộc Bác Tôn phải làm cặp 

rằng với âm mưu mượn tay những người tù lưu manh giết Bác. Sự kiện này lại càng 

bộc lộ tài năng, tính cách và đức độ của Bác Tôn. Buộc phải nắm lấy "chính quyền" 

trong nhà. Hầm xay lúa nên Bác Tôn đã thực hiện một cuộc "cách mạng" ở đây. Bác 

đã kiên trì giáo dục, giác ngộ, dìu dắt anh em tù đứng lên đấu tranh đòi cải thiện chế 

độ làm việc nặng nhọc, sinh hoạt khổ sở của người tù bị nhốt trong Hầm xay lúa. Kết 

quả số lượng lúa xay mà bọn chủ khoán đã giảm; việc nặng thay nhau làm, có thời 

gian nghỉ trưa; người ốm được chăm sóc; mọi xích mích được Bác Tôn hoà giải êm 

thấm, không khí đoàn kết được xây dựng. Bọn tù lưu manh anh chị không dám dở 

thói hống hách, côn đồ với các tù khác, ngược lại chúng cũng tỏ ra kính trọng Bác. 

Thế là Bác đã phá tan được âm mưu đen tối, độc ác của tên chủ ngục Pherăngđini. 



Ở Côn Đảo, Bác Tôn nhiều tuổi hơn các anh em tù khác. Bác thường tìm cách 

chăm sóc các đồng chí mình. Tháng 6-1930, đồng chí Nguyễn Văn Hoan (người giới 

thiệu đồng chí Trường Chinh vào Đảng) trong đoàn 128 người bị đày Côn Đảo sớm 

nhất. Vì "là một tên tù cộng sản rất nguy hiểm” nên ra đến đảo  đồng chí Hoan bị 

nhốt ở xà lim số 12 Banh I. Trong xà lim với sàn ximăng giá lạnh, không quần, không 

áo, không chăn, không chiếu và bị cùm chặt hai chân suốt ngày đêm, tháng này qua 

tháng khác, chỉ được thấy ánh sáng mỗi ngày một vài giây khi bọn giám thị mở cửa 

quẳng vào cho đồng chí một nắm cơm gạo mục trộn với muối mặn. Một tuần đồng 

chí được dội nước tắm tại chỗ không đầy 3 phút. Đầu năm 1931, Bác Tôn được vào 

dội nước cho đồng chí Hoan tắm. Biết được “lý lịch” của đồng chí Hoan và nghe 

đồng chí nói “Anh ơi, bị giam lâu ngày, ăn muối hoài, xót ruột lắm, anh cho tôi ít lá 

rau”. Đúng một tuần sau, Bác Tôn lại vào dội nước cho đồng chí Hoan tắm. Bị canh 

gác nghiêm ngặt hai người không nói được gì với nhau. Tắm xong, đồng chí Hoan 

thấy ở phía sau có mấy búp lá bàng non (thứ rau xanh lý tưởng của người tù ở Côn 

Đảo). Mấy búp lá bàng non do Bác Tôn để vào trong thùng nước mang vào, mặc dù 

Bác biết việc đó nếu bị phát hiện thì không bị nhốt vào hầm tối cũng bị đánh đòn nhừ 

tử. 

Bác Tôn là anh Hai Thắng hay già Thắng tính tình kiên quyết, nhân nghĩa, trong 

sáng, hiền hoà, trầm tĩnh, giản dị…, không nề hà bất cứ một công việc gì. Làm dân 

vận, nhất là ở trong tù, những trường hợp nào mà các tay lý luận sắc sảo khó thành 

công, nếu đưa cho già Thắng thì bảo đảm thành công. Ở nhà tù Côn Đảo các hoạt 

động của tù cách mạng đều mang dấu ấn sâu sắc của Bác Tôn. Cuối năm 1932, chi ủy 

đầu tiên ra đời ở Khám số 9, Banh I, nơi giam giữ Bác Tôn do Nguyễn Hới làm Bí 

thư và Bác Tôn cùng 5 đồng chí khác là chi uỷ viên. Trước hết, chi uỷ đã xuất bản tờ 

báo Ý kiến chung phương tiện tuyên truyền, chỉ đạo các hoạt động của những người 

tù cộng sản. Khoảng đầu năm 1935, chi bộ nhà tù lại cho ra đời tạp chí Tiến lên là cơ 

quan thông tin và hướng dẫn đấu tranh đã được bí mật lưu truyền rộng rãi trong tù. 

Bác Tôn thay mặt chi uỷ chỉ đạo Ban biên tập hai tờ báo trên. Là người làm những 

công việc tự do ở Sở tải, nên Bác Tôn có điều kiện đi lại, tiếp xúc với hầu hết các loại 

tù. Vì thế Bác đã thực hiện xuất sắc vai trò người thu thập bài vở và phát hành đến 

tay người sử dụng. Không có Bác Tôn, chi bộ khó có thể duy trì được hai tờ báo như 

vậy. Bác Tôn còn là một cây bút viết khá nhiều bài cho hai tờ báo đó. Hai tờ báo 

đóng vai trò quan trọng trong việc thống nhất tư tưởng và hành động của những 

người tù cộng sản ở nhà tù Côn Đảo. Cũng thời kỳ này, Bác Tôn còn chuyển được 

nhiều bài tố cáo chế độ tàn khốc của nhà tù Côn Đảo tới các báo tiến bộ ở Sài Gòn và 

bên nước Pháp. Việc làm này của Bác đã làm cho phong trào đấu tranh của người tù 

Côn Đảo không bị đơn độc, họ có diễn đàn từ nước Pháp và đất liền đấu tranh ủng 

hộ. 

Có tổ chức Đảng ở nhà tù, các cuộc đấu tranh được tổ chức chu đáo, có chỉ huy, 

có mục tiêu, có khẩu hiệu và phương pháp đấu tranh. Tất nhiên không có cuộc đấu 

tranh nào không bị kẻ thù đàn áp dã man. Trong những cuộc đấu tranh lưu huyết ấy, 

Bác Tôn lúc đó đã gần 50 tuổi vẫn xung phong vào đội tiền phong chịu đòn và chăm 

sóc những đồng chí yếu. Nhiều cuộc đấu tranh đã giành thắng lợi tiêu biểu, đúc rút 



được những kinh nghiệm quý cho cuộc đấu tranh thường kỳ của tù nhân trên đảo. 

Tiêu biểu như những cuộc đấu tranh thực hiện "đảo chính" bếp ăn Banh I đã đưa 

được đồng chí Đào Gia Hựu làm cặp rằng mới của nhà bếp, từ đây đời sống của tù 

nhân được cải thiện đáng kể. Cuộc đấu tranh thực hiện chủ trương "đảo chính" trong 

các khám, đoạt quyền lãnh đạo các khám vào tay các tù cộng sản tạo điều kiện cải 

thiện sinh hoạt tinh thần trong nhà tù. Đến cuộc đấu tranh tháng 7-1934 là bước tiến 

mới về tính tổ chức, tinh thần tập thể đoàn kết và có lãnh đạo chặt chẽ giành thắng lợi 

của những người tù chở củi từ An Hải về lò than. Trước đây chỉ có 5 người đẩy 

xe củi không vòng bi lại bị mã tà luôn đánh đập, sau cuộc đấu tranh bọn cai ngục phải 

chấp nhận 7 người đẩy một xe và mã tà không được đánh đập. Tiến lên cao hơn tổ 

chức Đảng nhà tù tổ chức đấu tranh chống khủng bố trắng và đòi ân xá chính trị 

phạm (cuộc đấu tranh ngày 12-8-1934); phát động tuyệt thực toàn đảo ủng hộ cuộc 

đấu tranh của 27 tù chính trị bị đưa đi đốn cây ở Bãi bàng đã bị phạt nhốt xà lim và 

ăn cơm nhạt. Cuộc đấu tranh tuyệt thực toàn đảo đã giành thắng lợi, chủ ngục 

Crênadi phải nhượng bộ, mở ra một thời kỳ "dễ chịu nhất" trong nhà tù Côn Đảo. 

Đến ngày 15-5-1936, Bouvier trở lại nhận thức chúa đảo đã thẳng tay thủ tiêu tất cả 

những gì người tù đấu tranh giành được trước đó. Lập tức ngày 18-5-1936, những 

người tù cộng sản ở Khám 6, 7 Banh I đấu tranh và nhanh chóng lan ra toàn đảo 

thành cuộc tổng bãi công chưa từng có. Ngày 28-5-1936, chúa dảo Bouvier phải chấp 

nhận tất cả nhưng yêu sách của những người tù đấu tranh. 

Năm 1933, chi bộ tổ chức cho đồng chí Ngô Gia Tự cùng nhiều đồng chí khác 

vượt ngục. Tên chúa đảo ra lệnh dùng canô đuổi theo. Theo chủ trương của chi bộ 

nhà tù, Bác Tôn hì hục "chữa" canô hàng giờ mới xong. Khi canô vượt trên mặt biển 

máy lại trục trặc. Đoàn tù vượt ngục đã đi thoát. Năm 1935, chi bộ lại tổ chức vượt 

ngục, lần này có Bác Tôn. Không may trên đường đến điểm hẹn, Bác bị địch bắt lại 

và lập tức chúng lại nhốt Bác ở Hầm xay lúa. Tháng 6-1935, chúa đảo thực hiện chủ 

trương tập trung tù chính trị để dễ bề đàn áp. Bác Tôn lại về Khám số 9, tại đây chẳng 

bao lâu đã trở thành (văn phòng) của Đảng bộ nhà tù Côn Đảo mà Bác Tôn là nhân 

vật trụ cột. Đảng bộ bắt tay ngay vào việc thành lập các tổ chức công khai: ban trật tự 

vệ sinh, các lớp học văn hoá, chính trị do Bác Tôn được đảng bộ phân công phụ 

trách. Một thời kỳ hoạt động sôi nổi, bền bỉ, có tổ chức chặt chẽ của các lớp học trong 

tù. Đúng như Bác Hồ nhận xét: các đồng chí ta đã biến cái rủi thành cái may, biến 

nhà tù thành trường học. Sau này ra khỏi nhà tù Côn Đảo, nhiều đồng chí đã trở thành 

những nhà lý luận xuất sắc của Đảng, nhiều đồng chí đạt trình độ văn hoá và ngoại 

ngữ cao. Bác Tôn và đảng bộ nhà tù tổ chức liên lạc, đón nhận, cất giấu và sử dụng 

những sách lý luận kinh điển từ Pháp, từ đất liền chuyển tới quả là một kỳ công có 

một không hai. 

15 năm ở nhà tù Côn Đảo, Bác Tôn đã sống cực kỳ gian khổ nhưng cùng vô 

cùng oanh liệt, vẻ vang. Bác đã biến ngục tù thành lò luyện ý chí đấu tranh, thành 

trường học cộng sản. Cuộc đấu tranh kiên cường suốt 15 năm ở nhà tù Côn Đảo làm 

rực sáng lên những phẩm chất tận trung với nước, tận hiếu với dân của Bác, làm sáng 

lên tình người, tình đồng chí và Bác đã nêu một gương sáng về tinh thần bền bỉ rèn 

luyện, học tập cho muôn đời con cháu. Đồng chí Lê Duẩn cùng ở Côn Đảo với Bác 



nhận xét: "Trong tù đầy vô cùng khắc nghiệt, vậy mà Bác Tôn luôn luôn lạc quan, giữ 

lòng tin tưởng, sống với anh em chân tình, ấm áp". 

Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng và Chính phủ tổ chức ra Côn Đảo đón 

Bác Tôn và các đồng chí tù chính trị trở về đất liền. Ngày 23-9-1945, Bác Tôn và 

những chiến sĩ tù Côn Đảo anh hùng về đến đất liền. Nhưng thời gian đó cũng là 

ngày thực dân Pháp trở lại nổ súng xâm lược nước ta một lần nữa. Do đó, Bác Tôn 

chưa thể về thăm vợ con, mà đến ngay Cần Thơ nhận nhiệm vụ và phải đến năm 

1954, tại Hà Nội, gia đình Bác mới được trùng phùng. Thật là một trường hợp tiêu 

biểu nhất về gương sáng “vì nước quên nhà”. 

Năm 1946, theo điều động của Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Tôn ra 

nhận công tác ở ngoài Bắc. Ở vị trí công tác mới - là người đứng đầu Mặt trận dân tộc 

thống nhất, Phó Chủ tịch rồi sau này thay Bác Hồ làm Chủ tịch nước. Bất kỳ ở vị trí 

nào, Bác Tôn vẫn luôn luôn hết lòng vì công việc, nêu một tấm gương sáng và đạo 

đức cách mạng. Bác Tôn luôn luôn "là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn 

kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét: 

“Đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, suốt đời 

cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân". Là 

người đứng đầu Mặt trận và Nhà nước, sống giữa Thủ đô, Bác Tôn vẫn giữ được nếp 

sống, tác phong và đạo đức của người công nhân. Chủ nhật hoặc ngày lễ vẫn thấy 

Bác tự sửa chữa, lau chùi chiếc xe đạp và Bác vẫn thường sử dụng hoặc mài dũa, 

chữa đồ dùng trong gia đình. Ở nhà, lúc nào vợ chồng Bác cũng mặc quần áo nâu 

sồng và nghỉ ở nhà ngang. Mẫu mực về đạo đức của Bác Tôn chẳng những con gái, 

con rể Bác noi theo mà còn là điểm chuẩn cho các thế hệ mãi mãi phấn đấu, rèn luyện 

để trở thành con người có ích góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển 

đất nước Việt Nam muôn ngàn yêu quý ngày càng giàu đẹp. 

Dù công việc bận nhiều, song hàng tháng, hàng quý, Bác Tôn vẫn dành thời gian 

thăm bạn bè. Nhất là những người bạn tù đã nghỉ hưu, Bác thường chủ động đến 

thăm hỏi chân thành, cởi mở như bạn bè khi còn cùng tù đày, xoá đi tâm lý cách biệt 

giữa lãnh tụ và người dân. 

Nhân dân Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam tự hào đã có Bác Tôn - một chiến sĩ 

cộng sản gương mẫu, suốt đời vì nước quên thân, vì dân quên nhà. Bác đã sống một 

cuộc đời cực kỳ gian truân và Bác đã chiến thắng vẻ vang. Cuộc đời Bác Tôn là cuộc 

đời trọn vẹn thuỷ chung với nước, với dân, với lý tưởng cộng sản, với bạn bè, đồng 

đội, với bạn bè quốc tế và với gia đình. 
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