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TÌM HIEÅU TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH VEÀ ÑAÏO ÑÖÙC TRONG HOÏC TAÄP 
VAØ YÙ NGHÓA HIEÄN THÔØI CUÛA TÖ TÖÔÛNG ÑOÙ

Thượng úy, CN. Phan Ngọc Vượng *

 Tóm tắt nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ 
đại của sự nghiệp cách mạng Việt Nam nhằm giải phóng dân tộc và đổi mới đất nước. Người 
đã để lại cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau một di sản tinh thần to lớn gồm những 
giá trị nhân văn cao cả, và đặc biệt trong đó là tư tưởng của Người về đạo đức trong học tập. 
Ngày nay, học tập trở thành một nhu cầu, một nhiệm vụ đối với tất cả mọi người, ở mọi địa 
vị và mọi công việc khác nhau. Do vậy, việc tìm hiểu, học tập về tư tưởng và tấm gương đạo 
đức trong học tập của Người trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc.

*****

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là 
một hệ thống các quan điểm cơ bản 
và toàn diện về đạo đức của nhân 

dân ta trong thời đại ngày nay. Trong quá trình 
lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người luôn nhấn 
mạnh vai trò đặc biệt của đạo đức, Người nói: 
“Người cách mạng phải có đạo đức, không có 
đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không 
lãnh đạo được nhân dân” 1. Theo Người, người 
cách mạng phải có đạo đức, đạo đức là cái gốc; 
người cách mạng phải trung với nước, hiếu với 
dân; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn 
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. 
Và đặc biệt, người cách mạng phải có tri thức, 
phải có học thức và việc học tập cũng cần phải 
có nguyên tắc, có đạo đức. 

Hiện nay chúng ta đang tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 - CT/TW 
của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011, thì thiết nghĩ 
việc cần thiết - đầu tiên là phải tìm hiểu tư tưởng 
và học tập tấm gương đạo đức của Người trong 
học tập, từ đó có những sự “phản tư” và vận 
dụng vào việc nghiên cứu học tập của mỗi người 
trong từng lĩnh vực cụ thể, góp phần xây dựng 
và hoàn thiện con người mới Xã hội chủ nghĩa 
trong giai đoạn hiện nay; đó là con người toàn 
diện về “đức” và “tài”, “hồng” và “chuyên” như 
lời dạy và tâm nguyện của Người.

Theo Người, học tập là một nghĩa vụ gắn 
liền với nghĩa vụ chiến đấu và lao động. Học 
tập chính là cuộc chiến đấu và lao động nghiêm 
túc hướng vào bản thân mình để “khai minh”, 
“khai trí” xóa “vô minh” trong mỗi con người. 
Học tập là chiến thắng sự dốt nát, chiến thắng 

những tư tưởng lạc hậu, sai lầm nhằm nâng cao 
trình độ hiểu biết, mở rộng tư tưởng, có sự “nhìn 
xa trông rộng” bồi dưỡng trí tuệ, phẩm chất đạo 
đức và phát triển toàn diện cá nhân. Khi bàn về 
vấn đề học tập Người luôn đặt ra yêu cầu đó là: 
Học cho ai, học cái gì và học như thế nào?

Tư tưởng của Người về đạo đức trong học 
tập trước hết là trả lời cho câu hỏi: “Học cho 
ai?” Dân tộc ta được biết đến trong lịch sử là 
một dân tộc anh hùng, con người Việt Nam rất 
cần cù, chịu thương, chịu khó, hiếu học và kể 
cả sự “khổ học”. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác – Lênin, để giáo dục cán bộ - nhân dân ta, 
Người nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
thì nhất định phải có học thức. Cần phải học 
văn hóa, chính trị, kỹ thuật. Cần phải học 
lý luận Mác – Lênin kết hợp với đấu tranh 
và công tác hàng ngày. Cần phải học kinh 
nghiệm tốt của các Đoàn thanh niên bạn. 
Học đi đôi với hành. Lê nin nói: “Không học 
thì không thể trở thành người Cộng sản”” 2. 
Hồ Chí Minh từng cho rằng; Đi học không phải 
là để giành lấy sự giàu sang, địa vị cho cá nhân 
như trong chế độ cũ, Người khẳng định: “Dưới 
chế độ thực dân phong kiến, mục đích đi học 
là cốt được mảnh bằng làm Ông Thông, Ông 
Phán, lĩnh lương nhiều, ăn no, mặc đẹp. Thế 
thôi, số phận dân tộc thế nào, tình hình thế 
giới biến đổi thế nào không hay không biết 
gì hết” 3.

Ngày nay, chính quyền đã về tay nhân 
dân, thực dân phong kiến đã bị xóa bỏ, do vậy 
---------------------------------------------------------------
* Giảng viên, Bộ môn LLCT-KHXH&NV, 
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.
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mục đích học tập phải khác hẳn về bản chất; 
“Học là để phụng sự ai?”. Và Người đã khẳng 
định: “Học là để phụng sự Tổ quốc, phụng sự  
nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh, tức 
là để làm tròn nhiệm vụ người chủ của nước 
nhà”4.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, 
người đã từng dạy cán bộ, nhân dân rằng ; Muốn 
làm chủ được đất nước thì phải có đầy đủ kiến 
thức, có trình độ và có tài năng, phải theo kịp 
những đòi hỏi của cách mạng. Muốn đạt được 
điều đó, phải không ngừng học tập, tu dưỡng 
rèn luyện suốt đời. Không ai có thể tự xem mình 
là đầy đủ và dư luận xã hội sẽ phê phán gay gắt 
những ai có thái độ vô đạo đức, và coi thường 
nghĩa vụ học tập, lười học, tự thỏa mãn với vốn 
hiểu biết của mình; đó là người tự cao, tự đại và 
chắc chắn đó không phải là người cách mạng 
chân chính. Ngược lại dư luận xã hội sẽ đánh 
giá cao, sẽ cổ vũ tinh thần đạo đức, công phu 
và nghị lực vượt khó, chịu khổ để tiến công vào 
văn hóa, khoa học kỹ thuật của những cán bộ, 
của những người dân nhằm chiếm lĩnh tri thức 
khoa học, đặc biệt là tinh thông nghề nghiệp để 
phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Người không chỉ quan niệm “học là 
để phụng sự tổ quốc, phụng sự  nhân dân” 
mà trong tư tưởng và đạo đức của Người luôn 
luôn phải xác định: “Học cái gì?”. Là người 
cách mạng, vì trách nhiệm của mình phải học 
tập suốt đời, phải hàng ngày học tập để tích 
lũy tri thức và kinh nghiệm, không ngừng nâng 
cao đạo đức cách mạng. Học tập phải thường 
xuyên, phải bền bỉ, kiên trì và học tập trên mọi 
lĩnh vực. Tuy nhiên do yêu cầu cách mạng, yêu 
cầu thời đại nên người nhấn mạnh phải học tập 
chủ nghĩa Mác – Lênin, học văn hóa và khoa 
học kỹ thuật…

Học tập là nghĩa vụ, là công việc thường 
xuyên của người cách mạng và việc học tập chủ 
nghĩa Mác - Lênin là công việc hết sức quan 
trọng là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng đầy vẽ 
vang và có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp 
cách mạng. Chủ nghĩa Mác -  Lênin sẽ trang bị 
cho chúng ta thế giới quan khoa học, cung cấp 
cho chúng ta cách nhìn nhận, đánh giá sự vật, 
sự việc, quá trình một cách khách quan, công 
bằng. Chủ nghĩa Mác - Lênin giúp chúng ta nắm 
được các quy luật phổ biến của tự nhiên, xã hôi 
và tư duy, những nguyên tắc phổ biến trong sách 

lược, chiến lược của cách mạng Vô sản. Chủ 
nghĩa Mác - Lênin là cơ sở khoa học để chúng 
ta chuẩn bị tiến hành đấu tranh cách mạng và 
hình thành nhân sinh quan tiến bộ. Vì thế Người 
đã từng dạy: “Có học tập lý luận Mác - Lênin 
mới củng cố được đạo đức cách mạng,… Học 
tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tinh 
thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối 
với bản thân mình; là học tập những chân lý 
phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp 
dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực 
tế nước ta” 5.

Ngoài việc học tập Chủ nghĩa Mác -  Lênin 
thì còn phải học văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Bởi 
vì văn hóa cùng với khoa học, kỹ thuật sẽ đem 
lại cho chúng ta những tri thức cơ bản, nền tảng 
tiên tiến và hiện đại để “khai trí”, “khai tâm” 
và rèn luyện năng lực tư duy, làm phong phú đa 
dạng đời sống tinh thần của mỗi người. Học văn 
hóa, học khoa học kỹ thuật chính là trang bị cho 
chúng ta chìa khóa để phát triển kinh tế, để làm 
cho dân giàu, nước mạnh. Người ý thức hết sức 
sâu sắc vai trò của việc học tập văn hóa và khoa 
học kỹ thuật, Người khẳng định:  “Muốn điều 
khiển và khai thác được các máy móc hiện 
đại, cán bộ và công nhân ta cần phải ra sức 
học tập văn hóa và kỹ thuật. Trai, gái, già, 
trẻ, cán bộ công nhân đều phải học cả” 6. Và 
Người cũng từng nhấn mạnh: “Máy móc ngày 
càng tinh xảo, nếu không có trình độ văn hóa 
và kỹ thuật thì không thể điều khiển được” 7.

Ngoài việc quan tâm và việc đề cao Chủ 
nghĩa Mác -  Lênin, học tập văn hóa và khoa 
học kỹ thuật thì Người còn nhấn mạnh việc học 
ở  đâu và “Học như thế nào?”. Hồ Chí Minh 
cho rằng, học tập không phải nhất thiết ngồi trên 
ghế nhà trường mà là học ở mọi lúc mọi nơi, học 
ở mọi người. Việc học tập phải thiết thực, phải 
gắn liền với thực tiễn, gắn liền với nhu cầu cách 
mạng và lao động; học tập mà không gắn liền 
với lao động và chiến đấu thì đây là việc làm vô 
ích. Học tập có rất nhiều cách, nhiều phương 
pháp nhưng quan trọng là phải bền bỉ, sáng 
tạo và nhiệt tình trong học tập, Người khẳng 
định: “Không chỉ ở tại nhà trường, có lên lớp 
mới học tập tu dưỡng, rèn luyện và tự cải 
tạo được. Trong mọi hoạt động cách mạng, 
chúng ta đều có thể và đều phải học tập, tự 
cải tạo” 8.

Học tập là một quá trình gian khổ, vì thế 
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việc học tập đòi hỏi phải có những đức tính quan 
trọng trong con người mới. Phải thường xuyên 
rèn luyện những đức tính, tình cảm tốt đẹp phải 
có tinh thần say mê học tập, phải có nghị lực 
vượt qua những vướng mắc, những khó khăn, 
phải nghiêm khắc với bản thân trong việc học 
chứ không chỉ dừng lại ở việc nhận thức được 
tầm quan trong của việc học, chỉ thế thôi thì 
chưa đủ, chưa phải là người cách mạng chân 
chính. Hồ Chí Minh – Người là tấm gương sáng 
chói cho việc tự học, tự nghiên cứu, tự khám phá 
và tiêu biểu cho tinh thần hiếu học, say mê học 
tập trong thời đại ngày nay. Với việc tự học đã 
đem đến cho Người những hiểu biết vô cùng 
sâu rộng về văn hóa, về tư tưởng kim, cổ, Đông, 
Tây và đặc biệt là hàng chục ngoại ngữ khác 
nhau. Với việc tự học đã tạo tên tuổi của một con 
người, Người là Hồ Chí Minh, Người là chuẩn 
mực về đạo đức, về đối nhân xử thế, về phong 
cách của người lãnh đạo tận trung với nước, tận 
hiếu với dân.

Sự học của Người là học để hiểu biết, học 
để làm cách mạng, học để phụng sự tổ quốc, 
học để phụng sự nhân dân và Người dạy chúng 
ta: Học là để làm cho dân giàu, nước mạnh, 
học để làm tròn nghĩa vụ của người làm chủ đất 
nước.

Nhân loại đang bước vào những năm đầu 
tiên của thế kỷ XXI, một thời kỳ mới bắt đầu: Sự 
phát triển của công nghệ thông tin và  khoa học 
kỹ thuật mạnh như vũ bão, kinh tế tri thức đang 
dần hiện hữu trong đời sống, trong nền kinh 
tế của mỗi quốc gia. Và nhân loại đang ý thức 
được rằng “tri thức là sức mạnh” to lớn nếu 
không nói là quan trọng nhất để chúng ta vững 
bước tiến vào chinh phục các lĩnh vực khoa học 
nhưng vẫn giữ được sức mạnh nội tại của văn 
hóa truyền thống. Cùng với sự phát triển kinh tế 
và sự đi lên của đời sống vật chất thì các giá trị 
truyền thống đạo đức tốt đẹp đang dần bị bào 
mòn và quan hệ xã hội đang dần bị thương mại 
hóa; đồng tiền bản chất nó là phương tiện nhưng 
dần trở thành mục đích cuối cùng như trong 
quan niệm và hành động của nhiều người… Do 
vậy, để có sự phát triển “bền vững” thì chúng 
ta phải thúc đẩy phát triển kinh tế trong quan 
hệ biện chứng với văn hóa - nền tảng tinh thần 
của xã hội. Muốn làm được điều này, không còn 
cách nào khác là chúng ta phải học và điều cốt 
yếu là chúng ta phải có đạo đức trong học tập, 

để rồi có đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp. 
Chính vì thế, những lời dạy, những tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức trong học tập 
đối với chúng ta ngày nay có ý nghĩa hết sức to 
lớn. Thấm nhuần tư tưởng và học tập đạo đức 
của Người trong học tập, chúng ta cần phải định 
hướng và thực hiện các nội dung vừa có ý nghĩa 
lý luận mang tính chất định hướng, vừa có giá trị 
thực tiễn sâu sắc, mang tính chất thời đại, đó là:

Thứ nhất, theo tư tưởng của Người, mỗi 
chúng ta phải xác định học tập là một nghĩa vụ 
và là quyền lợi. Học tập chính là quá trình chiến 
đấu, lao động hướng vào bản thân nhằm chiếm 
lĩnh “tri thức phổ biến của nhân loại”, học để 
chiến thắng sự dốt nát, đói nghèo và học để bảo 
vệ Tổ quốc bởi như Người từng quan niệm: “giặc 
đói, giặc dốt là bạn đồng hành của giặc ngoại 
xâm”. Trong điều kiện ngày nay, khoa học kỹ 
thuật, công nghệ thông tin phát triển rất mạnh 
và nó đang trở thành “lực lượng sản xuất trực 
tiếp” thì việc học là một nghĩa vụ và đòi hỏi bức 
thiết hơn bao giờ hết.

Thứ hai, người học phải xác định học 
không phải là để làm “quan cách mạng” mà 
học trước hết là học để phụng sự Tổ quốc, 
phụng sự nhân dân, học là để làm cho dân giàu, 
nước mạnh. Học là để giúp mình có thêm hiểu 
biết, để có tri thức để xóa đói nghèo, để cho xã 
hội phồn vinh - gia đình hạnh phúc chứ không 
phải học để khoe khoang tự cao, tự đại và để 
coi thường người không có điều kiện học, hay 
“học ít” hơn mình. Học để biết kết hợp hài hòa 
giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, học tập là 
để phục vụ tập thể, vì tập thể nhưng cũng phải 
quan tâm đến lợi ích cá nhân và lợi ích gia đình.

Thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng 
định vai trò, giá trị cách mạng to lớn của Chủ 
nghĩa Mác – Lênin. Và, Đảng ta cũng khẳng 
định: “…trong bất kỳ điều kiện và tình huống 
nào, phải kiên trì thực hiện đường lối và mục 
tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, 
phát triển chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh” 9. Do vậy, ngày nay chúng ta 
phải học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh. Đây là kim chỉ nam cho mọi hành 
động, trang bị cho chúng ta thế giới quan khoa 
học và phương pháp luận biện chứng giúp cho 
chúng ta hình thành nhân sinh quan tiến bộ, 
sâu sắc. Ngoài ra, chúng ta còn phải học văn 
hóa khoa học kỹ thuật, phải học để nâng cao 
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trình độ chuyên môn và tinh thông nghề nghiệp. 
Ngày nay, dù là ở vị trí đòi hỏi trình độ tay nghề 
cao hay thấp thì đều phải có kỹ năng, phải tinh 
thông nghề nghiệp và đặc biệt là phải có thái độ 
yêu lao động, tôn trọng lao động, yêu quý sức 
lao động của bản thân và của người khác. Cá 
nhân nào, ở vị trí nào cũng cần phải học và việc 
học tập đối với tuổi trẻ là vô cùng quan trọng. 
Người đã nhấn mạnh mục đích và nội dung của 
việc học và cho đến ngày nay, những lời dạy của 
Người vẫn còn ý nghĩa thời đại sâu sắc, Người 
nói: “Bây giờ học để: - Yêu Tổ quốc: cái gì 
trái với quyền lợi của Tổ quốc chúng ta kiên 
quyết chống lại. - Yêu nhân dân: việc gì hay 
người nào xâm phạm đến lợi ích chung của 
nhân dân, chúng ta kiên quyết chống lại. - 
Yêu khoa học: cái gì trái với khoa học, chúng 
ta kiên quyết chống lại. - Yêu đạo đức: chúng 
ta phải thực hiện đức tính trong sạch, chất 
phác, hăng hái, cần kiệm; xóa bỏ hết những 
vết tích nô lệ trong tư tưởng và hành động”10. 

Thứ tư, xã hội ngày nay là “xã hội học 
tập”, thấu cảm tư tưởng của Người, mỗi thành 
viên trong  xã hội phải luôn ý thức được rằng học 
phải đi đôi với hành, lý luận phải đi đôi với thực 
tiễn, học ở mọi lúc, mọi nơi, học ở mọi người. 
Học tập là để lao động, để làm việc, để đem lại 
năng suất lao động cao hơn và mang lại lợi ích 
cho gia đình, cho xã hội. Chúng ta học lý luận, 
lý thuyết thuần túy thì đó chỉ là màu xám, chỉ 
khi nào ứng dụng, vận dụng những điều đã học 
vào trong cuộc sống thì lý luận đó mới thật sự 
sống động và có giá trị thực tiễn cao. Chính môi 
trường làm việc, điều kiện sống lại cho chúng 
ta những bài học thực tiễn sâu sắc và có tầm 
khái quát cao và cũng từ đó, nó sẽ bổ sung cho 
lý luận, để lý luận ngày càng hoàn thiện và sâu 
sắc.

Người cách mạng, người lao động chân 
chính ngày nay không việc gì phải giấu yếu kém 
của mình. Vì thế, ngoài việc phải khiêm tốn thì 
còn phải thành khẩn trong học tập, học ở mọi 
lúc, mọi nơi, học ở nhân dân, học ở cấp dưới, 
học ở bất cứ ai; cần tránh tâm lý sĩ diện, tự ái, bởi 
chỉ có cầu tiến trong học tập, khiêm tốn trong 
học tập thì mới giúp chúng ta thành công để góp 
phần nhỏ bé của mình  trong công cuộc kiến 
thiết đất nước và chinh phục đỉnh cao khoa học 
nhân loại…

Kết luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo 

đức trong học tập đó chính là những lời dạy, lời 
nhắn gửi của Người đối với cán bộ, chiến sĩ và 
các tầng lớp nhân dân trong quá trình lãnh đạo 
cách mạng. Những lời dạy của người hết sức 
mộc mạc, ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc. Tư 
tưởng và tấm gương của Người về đạo đức trong 
học tập là bài học lớn, là động lực cho chúng ta 
tiếp tục trên hành trình đi tìm tri thức mới. Thời 
đại kinh tế tri thức đang bắt đầu, để Việt Nam 
chúng ta sánh vai với các cường quốc năm châu 
như Bác Hồ đã từng mong ước thì mỗi chúng ta 
cần phải có thái độ nghiêm túc, tích cực trong 
học tập, phải xác định học tập là một nghĩa vụ, 
học đi đôi với hành, học ở bất cứ ai và bất cứ nơi 
đâu. Ngày nay, học tập cũng là một yêu cầu, 
một nhiệm vụ và quan trọng hơn, đạo đức trong 
học tập là một phẩm chất đạo đức quan trọng để 
xây dựng và phát triển con người toàn diện, vừa 
“hồng” vừa “chuyên”, vừa có “đức” và “tài”, 
quyết định thành công trong công cuộc công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước./.
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