
 

Bản thảo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa chữa năm 1969 

 

 

 

  

Dưới đây là toàn văn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa chữa 

năm 1969 

  

10/5/1969 

  

Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy 

sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. 

Đó là một điều chắc chắn. 

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. 

Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta thăm và cảm ơn các nước anh em 

trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ 

và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. 



Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc, đời nhà Đường, có 

câu rằng “nhân sinh thất thập cổ lai hy” nghĩa là “người thọ 70, xưa nay hiếm”. 

Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là hạng người “xưa nay hiếm” nhưng tinh thần, 

đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khỏe có kém so với vài năm trước đây. Khi người 

ta đã ngoại 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp. Điều đó cũng không 

có gì lạ. 

Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục 

vụ nhân dân được bao lâu nữa? 

Vì vậy tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin 

và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và 

bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột./. 

 


