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Giới thiệu sách tháng 2/2019. “Nhật ký trong tù”-Hồ Chí Minh 
 

 
 

Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn ! 

Trong không khí mừng Đảng mừng xuân của đất nước chúng ta không thể 

không nhớ tới chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt 

Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi 

lạc, một danh nhân văn hóa thế giới. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên thật là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 

19/5/1890, trong một gia đình nhà nho nghèo ở xã Kim Liên huyện Nam Đàn 

tỉnh Nghệ An. Ngay từ nhỏ, Người đã thừa hưởng tinh thần hiếu học, yêu nước 

từ gia đình và quê hương. Năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người đã ra đi tìm 

đường cứu nước. Bôn ba ở nước ngoài suốt ba mươi năm với bao nhiêu gian 

khổ, Người đã đến với chủ nghĩa Mác, Lê-nin, tìm ra con đường cứu nước. Năm 

1941 đến năm 1969, Người trở về nước lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt 

Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và xây dựng đất nước Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa, độc lập hoàn toàn. 

            Bên cạnh sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có một sự 

nghiệp văn học vĩ đại gồm: văn chính luận, truyện và kí, thơ ca. Nổi bật trong 

lĩnh vực thơ ca là tác phẩm Nhật kí trong tù. 

Tháng 8 năm 1942, Người từ Cao Bằng bí mật lên đường sang Trung 

Quốc để tranh thủ sự viện trợ quốc tế cho cách mạng Việt Nam. Khi đến thị trấn 
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Túc Vinh thì bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giữ và giải qua ba mươi nhà 

lao của mười ba huyện thuộc tỉnh Quảng Tây suốt mười bốn tháng. "Ngục trung 

nhật kí" tức Nhật kí trong tù đã ra đời trong những tháng ngày Người bị giam 

cầm đó. 

           Cuốn Nhật ký trong tù được Nhà xuât bản Văn học xuất bản năm 2016, 

với khổ13,5x20,5cm tại Doanh nghiệp tư nhân in Hà Phát. Cuốn sách dày 299 

trang. Trang bìa của cuốn sách là màu ghi sáng giản dị. Nổi bật trên trang bìa là 

chân dung của Bác ở bên phải, đối diện là dòng chữ Hồ Chí Minh ở bên trái và 

phía dưới là nhan đề của tập thơ Nhật kí trong tù. 

  Cuốn sách gồm 1 bài “đề từ” và 133 bài thơ tứ tuyệt, được viết bằng chữ 

Hán, phía dưới mỗi bài đều có 2 phần phiên âm, dịch thơ và cuối mỗi bài 

thường có chú thích ngắn gọn giúp người đọc dễ dàng tìm hiểu. 

Đến với cuốn sách là ta đến với một tâm hồn phong phú, cao đẹp của 

người tù vĩ đại  lúc nào cũng nóng lòng, đau đáu hướng về Tổ quốc : 

“Một canh…hai canh…lại ba canh… 

Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành  

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt 

Sao vàng năm cánh quyện hồn ta.” (Không ngủ được” – Trang 145) 

Ta còn thấy tinh thần, ý chí, khát vọng tự do cháy bỏng, mãnh liệt luôn 

cháy trong tâm thức người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh dù đang phải chịu 

cảnh lao tù, xiềng xích. Điều ấy ta có thể bắt gặp ngay trong lời “đề từ” hay bài 

thơ “Nghe tiếng giã gạo” trang 153 và trong nhiều bài thơ khác đã rất quen 

thuộc : 

                     “Gạo đem vào giã bao đau đớn 

                      Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông 

                       Sống ở trên đời, người cũng vậy, 

                       Gian nan rèn luyện mới thành công” 

           Ta cũng bắt gặp trái tim tràn ngập tình yêu thương, sẻ chia, đồng cảm, 

trước nỗi đau của con người:  

Oa…! Oa…! Oa…!  

Cha sợ, không đi lính “quốc gia”.  

Nên nỗi em sinh vừa sáu tháng,  

Phải theo mẹ đến ở nhà pha!” (Cháu bé trong ngục Tân Dương-Trang 185). 

Ta còn nhận ra một tâm hồn luôn rung cảm trước thiên nhiên dù thân thể 

bị giam trong bóng tối nhà lao, nhưng tâm hồn Bác luôn hướng ra ánh sáng để 

cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên, của ánh trăng: 

                   “Người ngắm trăng soi ngoài của sổ 

                     Trăng nhòm khe cửa ngăm nhà thơ” (Ngắm trăng-Trang 47).      
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Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ ghi lại những gì đã trải qua mà đằng sau 

những áng Đường thi bất hủ đó là tinh thần, là tấm lòng, là bản lĩnh, là phong 

thái của người chiến sĩ cộng sản. Chính vì vậy, Nhật ký trong tù đã trở thành tác 

phẩm lớn có giá trị sâu sắc về nội dung cũng như nghệ thuật trong nền văn học 

Việt Nam được đưa vào trong các cấp học từ THCS trở lên.  

 Kính thưa quý thầy cô, thưa các bạn ! 

Bác Hồ kính yêu đã đi xa nhưng những gì mà Bác để lại cho chúng ta vô 

cùng quý giá. Đọc cuốn sách này tôi càng yêu quý và tự hào hơn vị lãnh tụ tài 

ba, kiệt xuất, một danh nhân văn hóa của thế giới. Hình ảnh Bác luôn sống mãi 

với thời gian, sống mãi trong trái tim nhân loại cũng như là tập Nhật ký bằng thơ 

của Bác vậy. 

Các bạn có thể tìm đọc cuốn sách này tại tủ sách của thư viện của trường. 

Nó sẽ là cuốn sách rất bổ ích cho các bạn trong học tập và tu dưỡng đạo đức! 

 Cuối cùng em xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Xin kính 

chúc quý thầy cô và các bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui!   

 THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG 
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