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CUOÁN “ÑÖÔØNG KAÙCH MEÄNH” CUÛA NGUYEÃN AÙI QUOÁC 
SÖÏ XUAÁT HIEÄN VAØ HAØNH TRÌNH

Phạm Xanh*

Tháng 11/1924, Nguyễn Ái 
Quốc đến Quảng Châu, Trung 
Quốc trong một bầu không khí 
chính trị thuận lợi. Lúc đó, Quảng 
Châu như là trung tâm cách mạng 
của đất nước Trung Hoa rộng lớn. 
Người dân ở đây đang hồn nhiên 
bộc lộ những tình cảm của mình: 
“Thật khó mà miêu tả Quảng 
Châu trong những ngày đó. Ở đây 
có cái gì tựa như năm 1917 không 
bao giờ quên ở nước Nga. Tôi 
luôn có cảm giác rằng ngôn ngữ 
loài người còn quá nghèo nàn để 
có thể diễn đạt hết sức mạnh của 
tình cảm: phẫn nộ và sung sướng, 
yêu thương và căm giận của quần 
chúng nhân dân tràn ra trên các 
đường phố và quảng trường”(1). 
Hơn thế nữa, Quảng Châu còn là 
nơi hội tụ của nhiều thế hệ các nhà 
yêu nước Việt Nam, mà phần lớn 
trong số đó là người đồng hương 
Nghệ Tĩnh, từ lớp cách mạng đàn 
anh như Phan Bội Châu, Nguyễn 

* PGS.TS. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà số 13 đường Văn Minh (nay là số 248), Quảng Châu 
(Trung Quốc) một trong những nơi Tổng bộ Hội Việt Nam 

Cách mạng Thanh niên mở lớp huấn luyện chính trị 
từ năm 1925 đến 1927
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Thượng Hiền đến lớp thanh niên trí thức yêu nước mới xuất dương sang sau Chiến tranh 
thế giới lần thứ nhất đang cố kết lại trong tổ chức yêu nước Tâm Tâm Xã. Sau khi hợp thức 
hóa công việc của mình trong Đoàn cố vấn chính trị do M.M.Bôrôđin lãnh đạo(2), Nguyễn 
Ái Quốc tiến hành tiếp xúc với những nhà cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở đây nhằm 
xúc tiến chuẩn bị những điều kiện cần thiết để thành lập một Đảng Cộng sản ở Đông Dương 
mà Quốc tế Cộng sản đã giao. Với sự hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc, tháng 6 năm 
1925, một tổ chức cách mạng theo khuynh hướng mác xít đầu tiên ở Việt Nam ra đời - Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên. Nguyễn Ái Quốc xây dựng tổ chức cách mạng này tuần tự 
theo ba bước: Đầu tiên tổ chức một nhóm bí mật Cộng sản Đoàn làm hạt nhân, tiếp đến 
thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và cuối cùng đặt nó trong một tổ chức cách 
mạng thế giới Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á châu do Liêu Trọng Khải, lãnh tụ cánh 
tả trong Quốc dân Đảng Trung Hoa làm Hội trưởng. Phân bộ Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc 
lãnh đạo và Lê Hồng Sơn giữ con dấu của Phân bộ Việt Nam. Bức điện mật của Toàn quyền 
Đông Dương Môngghiô gửi Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp cho ta biết thêm điều đó:

“ Bộ thuộc địa, Paris.
1195. Cá nhân và tối mật. Chỉ 

một mình cá nhân Ngài được đọc.
Trong tổ chức “Hội Liên hiệp 

các dân tộc bị áp bức Á châu” mà 
tôi đã báo cho Ngài biết trong bức 
điện số 1016 của tôi ngày 26/7, 
Nguyễn Ái Quốc đã tiến hành một 
cuộc vận động vô cùng khôn khéo 
phù hợp với điều kiện của người 
An Nam nhằm giáo dục cách 
mạng cho nông dân và công nhân 
An Nam và đoàn kết họ chống lại 
sự thống trị của người Pháp”(3).

Sau khi thành lập Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên, Nguyễn 
Ái Quốc đồng thời triển khai hai 
hoạt động nền tảng về tư tưởng 
của một tổ chức chính trị: 

1) Mở lớp đào tạo đội ngũ 
cán bộ chính trị; 

2) Xuất bản các phương tiện 
tuyên truyền. Báo “Thanh niên”, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam 

Cách mạng Thanh niên, số ra ngày 3/10/1926
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Tác phẩm Đường Kách Mệnh của Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trong bối cảnh đó. Đường 
Kách Mệnh vốn là tập bài giảng mà Nguyễn Ái Quốc biên soạn làm tài liệu giảng dạy cho 
các khóa huấn luyện chính trị Quảng Châu mà thực chất là tạo ra những phương tiện tuyên 
truyền sống. Do nhu cầu của cách mạng, tháng 2/1927 tập bài giảng được Nguyễn Ái Quốc 
chỉnh sửa và cho xuất bản với tựa đề như ta đã biết. Đường Kách Mệnh, tác phẩm quan 
trọng nhất của Nguyễn Ái Quốc được Bộ Tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp 
bức Á châu xuất bản ở Quảng Châu nằm trong loạt sách giới thiệu về chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn. Bìa cuốn sách được trình bày như 
sau: dòng chữ trên cùng phía góc trái: “Không phải sách bán”, dưới đó là tên sách viết chữ 
to Đường Kách Mệnh, bên dưới là một đoạn trích trong tác phẩm Làm gì? của V.I. Lênin: 
“Không có lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động... chỉ có theo lý luận cách 
mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong”. Trong 
vòng tròn là hình người hai tay bị xiềng, một dấu hình bầu dục mà một phần của nó đóng 
đè lên hình vẽ, giữa hình con dấu là hai dòng chữ Hán, vòng ngoài là dòng chữ Việt: “Bị áp 
bức dân tộc Liên hợp hội tuyên truyền bộ ấn hành”. 

Nội dung cuốn sách được phân chia theo từng vấn đề và số trang cũng được đánh theo 
từng vấn đề, chứ không có số trang cho toàn cuốn sách. Phần mở đầu cuốn sách, Nguyễn Ái 
Quốc đã viết: “Mục đích sách này là để nói cho đồng bào ta biết rõ: 

1) Vì sao chúng ta muốn sống thì phải làm cách mệnh. 
2) Vì sao cách mệnh là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai 

người. 
3) Đem lịch sử cách mệnh các nước làm gương cho chúng ta soi. 
4) Đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ. 
5) Ai là bạn ta? Ai là thù ta? 
6) Cách mạng thì phải làm thế nào?”. 
Và cuối cùng là nhằm đạt tới đích cao hơn là “Đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi 

thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mệnh”(4).
Trước hết, Đường Kách Mệnh xác định chuẩn mực đạo đức của những chiến sĩ cách 

mạng tham gia trực tiếp vào sự nghiệp đầy gian khổ, hy sinh, nhưng vẻ vang của dân tộc. 
Những chuẩn mực đạo đức đó là cần kiệm, vị công vọng tư, không hiếu danh, không kiêu 
ngạo, nói thì phải làm, giữ chủ nghĩa cho vững, hy sinh, ít lòng ham muốn về vật chất, đối 
với từng người thì phải khoan thứ, đối với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người, 
trực mà không táo bạo, dũng cảm quyết đoán nhưng không phiêu lưu mạo hiểm, phải phục 
tùng đoàn thể.

Đường Kách Mệnh giới thiệu tính chất, nội dung các cuộc cách mạng điển hình trên 
thế giới như cách mạng Mỹ năm 1776, cách mạng Pháp 1789 và cách mạng Nga 1917. Từ 
sự phân tích tính chất, nội dung các cuộc cách mạng trên, Người đi tới kết luận: “Trong thế 
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giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và đã thành công đến nơi, nghĩa là dân 
chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật...”.

Đường Kách Mệnh giới 
thiệu công lao to lớn của Quốc 
tế I, Quốc tế II; phê phán đường 
lối phi mác xít của những người 
cơ hội trong Quốc tế II. Người 
vạch rõ cách mạng Việt Nam là 
bộ phận khăng khít của phong 
trào cách mạng thế giới và để 
đảm bảo sự thắng lợi đó, nó phải 
dựa vào Quốc tế III, tức Quốc tế 
Cộng sản.

Đường Kách Mệnh chỉ rõ 
cách mạng là sự nghiệp của toàn 
dân tộc, chứ không phải của một 
vài cá nhân.

Đường Kách Mệnh xem 
đảng cách mạng, đảng cộng sản là 
nhân tố quyết định thắng lợi của 
cách mạng: “Đảng có vững cách 
mạng mới thành công, cũng như 
người cầm lái có vững thì thuyền 
mới chạy. Đảng muốn vững 
phải có chủ nghĩa làm cốt, trong 
đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng 
phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng 
mà không có chủ nghĩa cũng 
như người không có trí khôn, 
tàu không có bàn chỉ nam…”

Đường Kách Mệnh coi đoàn 
kết như một trong những nhân tố 
quan trọng bảo đảm thắng lợi 
cho cách mạng Việt Nam.

Đường Kách Mệnh giới thiệu các tổ chức quần chúng của Quốc tế Cộng sản như Quốc 
tế Thanh niên, Quốc tế Công hội đỏ, Quốc tế Nông dân, Quốc tế Cứu tế đỏ, hướng quần 
chúng nhân dân ta tổ chức theo hình mẫu đó và tham gia, ủng hộ các tổ chức quốc tế nói trên.

Một số trang nội dung trong cuốn Đường Kách Mệnh 
của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
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Đường Kách Mệnh là sự phát triển tiếp tục cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp của 
Nguyễn Ái Quốc xuất bản ở Paris năm 1925. Nếu như trong tác phẩm đầu, Người bóc trần 
và lên án những hành vi xấu xa, bỉ ổi của thực dân Pháp ở các thuộc địa của chúng thì trong 
tác phẩm thứ hai này, Người chỉ ra con đường cụ thể để giải phóng Tổ quốc mình, đồng 
bào mình khỏi kiếp nô lệ. Nói một cách khác, ở cuốn sách đầu là thức tỉnh, ở cuốn sách sau 
là định hướng cho hành động. Vì thế, E.V.Côbêlép, một nhà Việt Nam học Nga am tường 
lịch sử Việt Nam giai đoạn này đã rất có lý khi nhận định: “Tác phẩm Đường Kách Mệnh 
của Nguyễn Ái Quốc đã đóng vai trò như cuốn Làm gì? của Lênin trong phong trào cách 
mạng nước Nga”(5). Hay như I.A.Ognhetốp, trong công trình nghiên cứu sự truyền bá chủ 
nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, đã nhận định: “Đường Kách Mệnh mà trong đó người cộng 
sản Việt Nam đầu tiên trình bày dưới dạng dễ hiểu bản chất của học thuyết Mác-Lênin và 
phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam, đã đóng vai trò chủ đạo trong 
việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam những năm 20 và trong việc kết hợp phong 
trào yêu nước với chủ nghĩa Mác”(6). Còn các nhà cách mạng Việt Nam thế hệ đầu xem nó 
như cuốn sách gối đầu giường, cuốn sách cẩm nang.

Chúng ta cố gắng lần theo hành trình của cuốn Đường Kách Mệnh để có thể phần nào 
cảm nhận số phận và sức sống mãnh liệt của một tác phẩm.

Cuốn sách in xong, còn tươi màu mực, đã theo hành trang Nguyễn Công Thu về Hà 
Nội qua đường Cống Chạp-Lạng Sơn, theo hành trang Nguyễn Lương Bằng, người giao 
liên bí mật làm việc trên tàu Sông Pô chạy tuyến đường thủy Quảng Châu-Hải Phòng, về 
Hải Phòng, Hải Dương. Một điều lý thú là trong cuốn Đường Kách Mệnh - hiện vật gốc, 
độc nhất vô nhị của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) có 
một tờ giấy rời (tờ Trình) viết chữ Nôm, bằng mực son kể về việc bắt được cuốn sách. Toàn 
văn tờ Trình đó như sau:

“Tên con là Phó lý Nguyễn Văn Tôn, xã Hạ Trường, xin nộp quan huyện Thanh Hà 
quyển sách này. Con xin làm đơn trình sau. Bảo Đại năm thứ 5, ngày 29 tháng Hai”.

Phó lý Nguyễn Văn Tôn (ký), có chữ “ Nhất” và chữ “ Phụng đệ” cùng với dấu của Tri 
huyện Thanh Hà.

Tờ trình của Phó lý xã Hạ Trường xác nhận một sự thực quan trọng là ngày 29 tháng 
Hai, Bảo Đại năm thứ 5, tức là ngày 28/3/1930, y đã bắt được cuốn sách “cấm” tại nơi cư 
trú của y, sau trên dưới 3 năm xuất bản, đã nộp “tang vật” kèm theo tờ trình lên Tri huyện 
Thanh Hà và đã được viên quan cấp trên xác nhận (có dấu của huyện Thanh Hà). Như ta 
biết, huyện Thanh Hà, Hải Dương là quê hương của Nguyễn Lương Bằng. Hành trình cuốn 
sách đó như sau: Cuốn sách được Nguyễn Lương Bằng giấu trên những con tàu chạy tuyến 
đường Quảng Châu - Hải Phòng, đưa lên cất giấu tại ngôi nhà số 157 C (trên gác 2), phố Lê 
Lợi (trước đây là phố Bengic) là một trạm giao thông liên lạc mà Nguyễn Ái Quốc đã cử Lý 
Hồng Nhật về xây dựng, rồi giao lại cho Lê Văn Hiền phụ trách, từ đó mà phân phối đi các 
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ngả. Một trong số sách đó đã có mặt ở xã Hạ Trường như ta đã biết. Hồi ký của lão thành 
cách mạng Nguyễn Văn Hoan(7) cho chúng ta biết thêm những chi tiết về những bản khác 
của tác phẩm khi ông nói rằng chính ông Nguyễn Lương Bằng đã giao Đường Kách Mệnh 
cho ông tại ngôi nhà số 191 phố Hàng Cấp, thành phố Nam Định, để từ đó tỏa đi khắp vùng 
Sơn Nam Hạ (Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam).

Đường Kách Mệnh về Hà Nội lại có một số phận khác. Những tài liệu sách báo như 
Thanh Niên, Công Nông, Lính Kách Mệnh, Đường Kách Mệnh từ Quảng Châu gửi về rất 
ít về số lượng, không đáp ứng nhu cầu của cách mạng. Vì thế, tại Hà Nội các hội viên có 
sáng kiến cho tổ chức in lại những tài liệu quý hiếm đó, một hiện tượng mới trong xuất bản 
mà bây giờ ta gọi là nối dài tira. Hồi đó, Nguyễn Danh Đới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã 
phân công cho Nguyễn Đức Cảnh và một số đồng chí khác tổ chức cơ quan ấn loát tại nhà 
số 92, phố Chợ Đuổi in lại tài liệu của Nguyễn Ái Quốc gửi về để có tài liệu tuyên truyền, 
giáo dục quần chúng. Xin được dẫn một đoạn ký ức của một người đã trực tiếp làm công 
việc nối dài tira đó:

“ Vì là học sinh, lại có chữ đẹp, tôi được phân công chép và in lại bằng thạch cuốn 
Đường Kách Mệnh, một tác phẩm lý luận cách mạng đầu tiên ở nước Việt Nam do Bác Hồ 
soạn và báo Thanh Niên, một tờ báo cách mạng đầu tiên viết bằng tiếng Việt, xuất bản bằng 
tiếng Việt do Bác Hồ sáng lập”(8).

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, năm 1930 Cuốn sách “Đường Kách Mệnh”
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Năm 1927, Đường Kách Mệnh theo đường biển về Sài Gòn, rồi từ đó phân phối khắp 
các tỉnh Nam kỳ. Từ thời kỳ này, “Kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã mở các lớp 
huấn luyện và một vài tỉnh cũng mở được lớp ngắn ngày để bồi dưỡng chính trị cho hội viên 
mới. Chương trình và tài liệu huấn luyện theo như lớp huấn luyện của đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc ở Quảng Châu, chủ yếu là dựa vào quyển Đường Kách Mệnh”(9).

Thực dân Pháp thông qua hệ thống cảnh sát, an ninh ngăn cấm tất cả các phương tiện 
thông tin đại chúng có hại cho nền thống trị thuộc địa của chúng du nhập vào Đông Dương. 
Những tài liệu cách mạng từ nước ngoài gửi về, đặc biệt là những tài liệu liên quan đến 
Nguyễn Ái Quốc, đều thuộc hàng quốc cấm, ai tàng trữ nó, sử dụng nó, truyền bá nó nếu bị 
bắt có tang chứng, đều bị đưa ra toà và bị phạt tù. Hồi hoạt động ở Pháp, trong bài Phòng 
kiểm duyệt ở Đông Dương đăng trên L’Humanité, Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo Sở Bưu chính 
và Sở Mật thám Đông Dương được lệnh giữ lại những gói hàng và thư từ do Toà soạn báo 
Le Paria gửi về Đông Dương và coi đó là “những bất công, những việc lộng quyền, những 
vụ tai tiếng, những điều ô nhục”(10). Các tờ báo như Le Paria, Thanh Niên, Công Nông, đặc 
biệt là cuốn Đường Kách Mệnh là hàng quốc cấm trong con mắt của thực dân Pháp và bọn 
tay sai. Vì thế, muốn tồn tại, nó phải được ngụy trang hay nói một cách khác, nó phải sống 
dưới một dạng thức khác vốn nó không có. Chẳng hạn như ở An Giang, Đường Kách Mệnh 

Tranh “Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930”
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được ngụy trang “dưới hình thức kinh Phật (có tựa là Đạo Nam kinh) bên trong là nội dung 
tác phẩm.

 Như vậy, tác phẩm Đường Kách Mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xuất bản đầu tiên 
ở Quảng Châu, Trung Quốc theo những ngả đường khác nhau về nước và được phổ biến 
rộng trên cả nước dưới nhiều dạng thức khác nhau: những bản in ở Quảng Châu, những bản 
in lại ở trong nước, và thậm chí được truyền tay dưới dạng kinh Phật. Trên một ý nghĩa nào 
đó, Đường Kách Mệnh trở thành cuốn sách gối đầu giường, cuốn sách cẩm nang của thế hệ 
cách mạng đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Chính nó đã chỉ đường cho những người cộng 
sản Việt Nam đi tới thắng lợi trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Một tập sách mỏng có giá trị lớn hơn cả công trình vạn trang là vậy đó.
========
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THE EMERGENCE AND JOURNEY OF THE BOOK ĐƯỜNG KÁCH MỆNH 
(THE ROAD TO REVOLUTION) OF NGUYỄN ÁI QUỐC

Phạm Xanh

In November 1924, Nguyễn Ái Quốc came to Guangzhou (China), where 
converged generations of Vietnamese patriots, to promote and prepare the 
necessary conditions for the establishment of the Communist Party in Indochina. In 
June 1925, Nguyễn Ái Quốc established the first Marxist revolutionary organization 
in Vietnam: the Vietnam Revolutionary Youth League, then opened a training course 
for political cadres and published propagation medium.

The Road to Revolution was a collection of lectures given by the leader Nguyễn 
Ái Quốc, who gave lessons for political training courses in Guangzhou. This was a 
book “under pillow”, a handbook of the first generation Vietnamese revolutionists.

After the emergence, the book started its journey by travelling to Lạng Sơn, 
Hải Phòng, Hải Dương, followed the “revolutionary youth” at that time and quickly 
cloned to provide propaganda and education materials for the masses. Also in the 
year 1927, The Road to Revolution was sent to Saigon via sea route and then 
traveled throughout the Southern provinces.

It can be said that the book The Road to Revolution guided the Vietnamese 
communists to victory in the August Revolution of 1945, establishing the Democratic 
Republic of Vietnam. 


