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TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 

    Hồ Chí Minh 

A. NỘI DUNG BÀI HỌC 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Tác giả: Hồ Chí Minh 

a. Quan điểm sáng tác 

- Văn chương phải có tính chiến đấu: Hồ Chí Minh coi văn học là vũ khí chiến đấu, 

phụng sự cho sự nghiệp Cách mạng, người sáng tác là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa 

như người từng nói: Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên 

mặt trận ấy. 

- Văn chương phải có tính chân thực và tính dân tộc: Hồ Chí Minh luôn chú trọng 

tính chân thực và tính dân tộc và căn dặn anh chị em nghệ sĩ:  “Phải miêu tả cho hay, 

cho chân thật, cho hùng hồn” hiện thực phong phú của đời sống và “phải giữ tình cảm 

chân thật” cũng như “nên chú ý phát huy cốt cách dân tộc”. 

- Khi cầm bút cần xác định mục đích sáng tác và đối tượng tiếp nhận để quyết định 

nội dung và hình thức của tác phẩm với những câu hỏi: Viết cho ai? Viết để làm gì? sau 

đó mới mới quyết định Viết cái gì? Viết như thế nào? 

b. Phong cách nghệ thuật: độc đáo, đa dạng mà thống nhất 

* Độc đáo – đa dạng: 

- Văn chính luận: Giàu tri thức văn hóa, ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, lí lẽ 

đanh thép, bằng chứng thuyết phục, giàu tình luận chiến và đa dạng về bút pháp 

nhưng vẫn thấm đượm tình cảm, giàu hình ảnh. 

- Truyện và kí: Lối kể chuyện hấp dẫn, giọng điệu uyển chuyển, giàu chất trí tuệ và 

hiện đại, đặc biệt thể hiện tính chiến đấu mạnh mẽ và nghệ thuật trào phúng sắc bén. 

- Thơ ca: thể hiện sâu sắc và tinh tế vẻ đẹp tâm  hồn Hồ Chí Minh. Thơ tuyên truyền: 

thường mang màu sắc dân gian hiện đại, lời lẽ giản dị, mộc mạc dễ nhớ. Thơ nghệ 

thuật: hàm súc, uyên thâm, giàu tính nghệ thuật vừa cổ điển vừa hiện đại. 

* Thống nhất: Cách viết ngắn gọn, trong sáng, giản dị, sử dụng linh haotj các thủ 

pháp và bút pháp nghệ thuật khác nhau nhằm mục đích đấu tranh cách mạng. 

2. Tác phẩm: Tuyên ngôn Độc lập 

a. Hoàn cảnh ra đời 

* Trên thế giới: Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc với chiến thắng thuộc về quân 

Đồng minh, một trào lưu đấu tranh đòi độc lập dâng cao ở các nước bị thực dân và 

phát xit chiếm đóng. Ở phương Đông, Nhật đã đầu hàng Đồng minh. 

* Trong nước: Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền về tay nhân dân. Ngày 

26/8/1945, Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội và đã soạn thảo Tuyên ngôn 

Độc lập tại số nhà 48 phố Hàng Ngang. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Bác 

đã độc Tuyên ngôn Độc lập trước toàn thể quốc dân đồng bào khai sinh ra nước Việt 

Nam dân chủ cộng hòa. 

* Bối cảnh lịch sử khi Bác đọc bản Tuyên ngôn: Mượn danh nghĩa quân Đồng minh 

vào giải giáp khí giới quân đội Nhật, ở Phía Bắc, 20 vạn quân Tàu Tưởng có sự hậu 



   

TRUNG  TÂM BDVH EDUFLY 

130B Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội.     Hotline: 0987 708 400 

 

 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà 

thuẫn của Mĩ và phía Nam  có quân đội Anh và núp sau là quân đội Pháp chuẩn bị 

tiến vào nước ta. Thực dân Pháp quay trở lại với luận điệu: Pháp có công khai hóa 

Đông Dương; Đông Dương là đất bảo hộ của người Pháp bị Nhật chiếm, nay Nhật đã 

đầu hàng Đồng Minh, Đông Dương phải thuộc về quyền người Pháp.  

→ Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn Độc lập trong hoàn cảnh thế nước “ngàn cân treo 

sợi tóc”.  

b. Đối tượng và mục đích của bản Tuyên ngôn Độc lập 

* Với nhân dân Việt Nam: Tuyên ngôn Độc lập tổng kết một chặng đường dài hơn 80 

năm đấu tranh gian khổ và đẫm mãu chống Pháp và chống Nhật; khẳng định thắng 

lợi của cuộc cách mạng, khai sinh ra nước Việt Nam mới; Biểu dương và khích lệ 

nhân dân tiếp tục đấu tranh và giữ vững nền độc lập tự do.  

* Đối với lực lượng thù địch: Tuyên ngôn Độc lập đã công bố rõ ràng thái độ, quan 

điểm của nhân dân Việt Nam về quyền và lực của mình, loại trừ những kẻ thù nguy 

hiểm đang đe dọa nên độc lập dân tộc, ràng buộc các nước Đồng Minh phải tôn trọng 

những hiệp định đã kí kết và “những lẽ phải không ai chối cãi được”. 

* Đối với nhân dân trên thế giới : Tuyên ngôn Độc lập tranh thủ sự ủng hộ và đồng 

tình của nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới cộng nhận quyền 

độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. 

c. Nội dung chủ yếu của Tuyên ngôn Độc lập 

- Khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam trên cơ sở chân lí, lẽ phải 

không thể chối cãi và cơ sở thực tiễn là cuộc đấu tranh dành độc lập, tự do của dân 

tộc Việt Nam. 

- Lên án, tố cáo tội ác của thực dân Pháp tại Đông Dương qua những bằng chứng 

hùng hồn để phủ nhận luận điệu xảo trá của thực dân Pháp và tranh thủ sự ủng hộ 

của quốc tế. 

- Khẳng định quyết tâm chiến đấu của nhân dân Việt Nam để giữ vững quyền tự do, 

độc lập. 

II. PHÂN TÍCH 

1. Mạch lập luận của bản Tuyên ngôn Độc lập 

a. Phần I (Hỡi đồng bào cả nước …. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được): Cở 

sở pháp lí của bản Tuyên ngôn 

- Lời mở đầu: Hỡi đồng bào cả nước! đã xác định đối tượng trực tiếp mà bản tuyên 

ngôn hướng tới, tạo ra tâm thế gần gũi giữa người nói (một vị lãnh tụ) và người nghe 

(toàn dân) đồng thời giữ được không khí trang nghiêm, trang trọng cho buổi lễ 

Tuyên ngôn Độc lập. 

- Trích dẫn hai bản Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ (1776) và Tuyên ngôn về Nhân quyền 

và Dân quyền Pháp năm 1791. 

+ Tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ khẳng định quyền con người: quyền bình đẳng, 

quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. 

+ Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp khẳng định quyền tự do và quyền 

bình đẳng. 



   

TRUNG  TÂM BDVH EDUFLY 

130B Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội.     Hotline: 0987 708 400 

 

 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà 

→ Đó là những chân lí đã được thử thách qua thời gian, được thế giới thừa nhận. 

Việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng, Hồ Chí Minh thể hiện sự sáng tạo, khéo 

léo và kiên quyết trong lập luận của mình.  

+ Sáng tạo vì: đó là những “lời bất hủ” thuộc về tinh hoa văn hóa nhân loại đã được 

công nhận, giờ đây thành tiền đề triển khai trong lập luận cho bản Tuyên ngôn Độc 

lập của nhân dân Việt Nam. Do đó, Tuyên ngôn Độc lập đã có được cơ sở pháp lí 

vững vàng, chắc chắn, và nâng tầm quốc tế cho bản Tuyên ngôn của một dân tộc. 

+ Khéo léo vì: Hồ Chí Minh thể hiện thái độ trân trọng những thành quả lịch sử của 

người Pháp, người Mĩ đồng thời thể hiện niềm tự hào dân tộc: đặt ba cuộc cách mạng 

ngang hàng nhau, ba nền độc lập ngang hàng nhau,  và ba bản tuyên ngôn ngang 

hàng nhau. Hồ Chí Minh đã tạo được một tư thế chính trị và tư thế văn hóa sang 

trọng cho Tuyên ngôn Độc lập. 

+ Kiên quyết vì: Việc trích dẫn từ hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng của người Mĩ và 

người Pháp của Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đó là những lẽ phải không ai chối cãi 

được” nhằm ràng buộc các nước Đồng Minh tôn trọng nguyên tắc dân tộc bình đẳng, 

nhắc nhở người Mĩ và người Pháp đừng phản bội tổ tiên mình, đừng làm vấy bẩn lên 

lá cờ tự do – bình đẳng – bác ái mà cha ông họ đã giương cao. Đây là chiến thuật “gậy 

ông đập lưng ông” trong lập luận. 

- Lời bàn luận “Suy rộng ra…: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc 

nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” thể hiện sự sáng tạo và sắc 

sảo trong tư duy lập luận của Hồ Chí Minh. Người đã phát triển quyền con người 

thành quyền dân tộc. Đây là một đóng góp có ý nghĩa lớn lao của Hồ Chí Minh đối 

với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, như một nhà phê bình nước 

ngoài đã viết: “Cống hiến nổi tiếng của Hồ Chí Minh là ở chỗ Người đã phát triền quyền lợi 

của con người thành quyền lợi của dân tộc. Như vậy tất cả mọi dân tộc đều có quyền tự quyết 

định vận mệnh của mình. “ (Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới – NXB 

Sự thật năm 1979). Luận điểm “Suy rộng ra” của Hồ Chí Minh được coi là phát súng 

lệnh khởi đầu cho bão táp cách mạng ở các nước thuộc địa sẽ làm sụp đổ chủ nghĩa 

thực dân trên khắp thế giới vào nửa sau thế kỉ XX. 

► Cách mở đầu ngắn gọn, xúc tích, chặt chẽ, có trích dẫn, có giải thích, bình luận, có 

lời tổng kết để nêu bật vấn đề: Khăng định tư thế chủ quyền độc lập và tự do của dân 

tộc Việt Nam. 

b. Phần II (Thế mà hơn 80 năm nay … lập nên chế độ Dân chủ cộng hòa): Cơ sở thực 

tiễn của bản Tuyên ngôn Độc lập 

 - Thực chất là “một cuộc tranh luận ngầm” dựa trên những cơ sở khách quan và chủ 

quan nhằm bác bỏ luận điệu xảo trá của thực dân Pháp có công khai hóa và bảo hộ 

Việt Nam, khẳng định mãnh mẽ quyền hưởng tự do độc lập và sự ra đời của nước 

Việt Nam mới. 

* Cơ sở thực tế về Tội ác của thực dân Pháp: Những lẽ phải không ai chối cãi được đã 

bị vi phạm trắng trợn bằng hành động trái nhân đạo và chính nghĩa của thực dân 

Pháp. 
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- “Thế mà” – cụm từ nối liên kết đoạn đã làm nổi bật quan hệ trái ngược nhau: lí lẽ thì 

tốt đẹp nhưng hành động xấu xa, đi ngược lại với những khẩu hiệu Tự do – bình 

đẳng – bác ái. 

- Thực dân Pháp kể công “khai hóa Đông Dương”, Tuyên ngôn Độc lập đã vạch trần 

tội ác của chúng đàn áp về chính trị, bóc lột về kinh tế, nô dịch về văn hóa: 

+ Tội ác về chính trị: thi hành luật pháp dã man, lập ba chế độ khác nhau ở ba miền 

đẻ ngăn cản việc thống nhất đất nước, lập nhà tù nhiều hơn trường học, thẳng tay 

chém giết những người yêu nước thương nòi và tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong 

những bể máu. 

+ Tội ác về kinh tế: bóc lột dân ta đến xương tủy; cướp không ruộng đất, hầm mỏ 

nguyên liệu; giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng; đặt ra hàng trăm thứ 

thuế vô lí khiến dân ta bần cùng; cho cho các nhà tư sản của ta ngóc đầu lên. 

+ Tội ác về văn hóa: ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân; dùng thuốc 

phiên, rượu cồn để làm giống nòi ta suy nhược. 

→ Thủ pháp liệt kê, điệp cấu trúc, cùng với các hình ảnh so sánh không chỉ vạch tội 

ác tày trời của thực dân Pháp mà còn cho thấy nỗi đau xót, căm hờn của tác giả, góp 

phần làm tăng thêm giá trị tố cáo của bản Tuyên ngôn Độc lập. 

- Thực dân Pháp kể công “bảo hộ” Đông Dương, Tuyên ngôn Độc lập đã chỉ ra:  

+ Mùa thu 1940, Nhật vào Đông Dương mở căn cứ để đánh Đồng Minh, thực dân 

Pháp quỳ gối, đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật, dân ta chịu hai tầng xiềng xích, 

càng cực khổ, nghèo nàn và dẫn đến nạn đói khủng khiếp năm 1945 với hơn hai triệu 

đồng bào chết đói. 

+ Ngày 9/3/ 1945, Nhật tước khí giới quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ 

chạy, hoặc là đầu hàng. Trước đó, Việt Minh kêu gọi liên minh chống Nhật, thực dân 

Pháp không đáp ứng còn thẳng tay khủng bố Việt Minh và khi thua chạy còn nhẫn 

tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. 

+ Pháp không bảo hộ được ta mà trái lại bán nước ta hai lần cho Nhật  ý nghĩa của 

từ “bán” đã phủ định hoàn toàn tư cách và vai trò bảo hộ của Pháp cũng như vô hiệu 

hóa những giá  trị pháp lí của những hiệp ước mà Pháp kí về Việt Nam đồng thời cho 

thấy bộ mặt dối trá thực dân Pháp đã phản bội quân Đồng minh cấu kết với phát xít 

Nhật. 

→ Cách nêu tội ác đầy đủ, chân xác về tư liệu, chặt chẽ về lập luận, câu văn giàu hình 

ảnh, giản dị mà sâu sắc, gợi hình, gợi cảm, thủ pháp liệt kê, trùng điệp, so sánh ẩn dụ 

khiến lời buộc tội trở nên dồn dập mà quyết liệt: Tội gian manh và lừa lọc; Tham lam 

và tàn bạo; Đê hèn, nhục nhã. 

* Cơ sở thực tiễn về lập trường chính nghĩa của ta và cuộc đấu tranh cách mạng của 

dân tộc ta 

- Nhân dân ta đứng về phe Đồng minh chống phát xít, thế hiện lập trường chính 

nghĩa và nhân đạo khi vẫn giữ thái độ khoan hồng và bảo vệ cho người Pháp. 

- Nhân dân ta đã làm Cách mạng dân tộc dân chủ để lập nên nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa: 
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+ Nhân dân Việt Nam đã lấy lại nước từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp. 

+ Nhân dân ta đã lật đổ chế độ phong kiến mấy mươi thế kỉ để lập nên chế độ dân 

chủ cộng hòa. 

→ Những câu văn lặp lại cấu trúc “Sự thật là…” khẳng định sự thật lịch sử một cách 

hùng hồn, thấy tình đạt lí. Đồng thời, cấu trúc câu “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo 

Đại thoái vị” chỉ gồm 9 chứ nhưng đã khái quát được thực tế lịch sử cũng là kết quả 

đấu tranh anh dũng của nhân dân ta trong suốt gần một thế kỉ. Giọng văn hùng hồn, 

hào sảng đã giúp người nghe hiểu được công lao to lớn của nhân dân Việt Nam đồng 

thời biểu dương sức mạnh toàn dân và truyền thống yêu nước, phủ định luận điệu kẻ 

cướp của Pháp về Đông Dương. 

c.  Phần III (Còn lại): Lời tuyên bố của bản Tuyên Ngôn  

- Với giọng văn và lí lẽ đanh thép, Tuyên ngôn Độc lập khẳng định: Khai sinh ra nước 

Việt Nam mới; thoát li quan hệ thực dân, xóa bỏ các hiệp ước đã kí về Việt Nam và 

đặc quyền của Pháp ở Việt Nam. 

- Tuyên ngôn Độc lập khẳng định mạnh mẽ quyền độc lập của ta bằng cơ sở pháp lí 

và thực tế: Nguyên tắc dân tộc bỉnh đẳng được công nhận ở các hội nghị quốc tê Tê – 

hê – răng và Cựu Kim Sơn; Dân tộc Việt Nam đã gan góc chống nô lệ Pháp hơn 80 

năm nay, gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay thì nhất định 

được tự do và độc lập. 

- Lời tuyên bố trịnh trọng đối với thế giới: khẳng định quyết tâm giữ vững nền độc 

lập tự do của dân tộc Việt Nam 3 lần cụm từ “tự do và độc lập” được nhắc lại như 

khắc sâu và tâm trí nhân dân Việt Nam, giống như lời hiệu triệu về tinh thần đoàn 

kết của nhân dân Việt Nam, lời thế thiêng liêng và cũng là lời cảnh cáo với kẻ thù có 

âm mưu xâm lược nước ta. 

2. Giá trị lịch sử và giá trị văn học của bản tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập là một 

văn kiện lịch sử vô giá, là áng văn chính luận mẫu mực, sâu sắc. 

- Tuyên ngôn Độc lập có ý nghĩa trọng đại: chấm dứt chế độ thực dân phong kiến, khép 

lại một thời kì lịch sử tối tăm và mở ra kỉ nguyên mới độc lập tự do cho Tổ quốc và 

hạnh phúc cho nhân dân; khẳng định vị thế bình đẳng và lập trường chính nghĩa, 

nhân đạo của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế; đập tan luận điệu xảo trá và âm 

mưu xâm lược nước ta của bè lũ thực dân, đế quốc.  

- Tuyên ngôn Độc lập là áng văn chính luận mẫu mực sắc sảo thể hiện ở việc kết hợp 

nhuần nhuyễn giữa chất chính luận và chất văn chương; sức thuyết phục thể hiện ở 

mạch lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, bằng chứng cụ thể, văn phong trong sáng, giọng 

văn biến đổi linh hoạt… tạo được xúc cảm thẩm mĩ và lay động tình cảm người nghe, 

người đọc.  

B. LUYỆN TẬP 

Đề 1. Phân tích Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh để làm sáng tỏ ý kiến: Tuyên 

ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử vô giá, là áng văn chính luận mẫu mực, sâu sắc.  

Đề 2. Cảm nhận của anh chị về đoạn trích dưới đây: 
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“ Hỡi đồng bào cả nước… Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được” (Tuyên ngôn 

Độc lập – Hồ Chí Minh) 

Từ đó liên hệ tới đoạn trích dưới đây: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân…. Việc xưa 

xem xét, chứng cớ còn ghi”. (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi) để thấy được những 

đặc sắc trong nghệ thuật lập luận của hai tác giả. 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

Đề 1 

1. Đặt vấn đề 

- Nêu hoàn cảnh lịch sử của bản Tuyên ngôn Độc lập 

- Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử vô giá, là áng văn chính luận mẫu mực, sâu 

sắc tràn đầy tâm huyết và khát vọng cháy bỏng về độc lập tự do, có sức lay động và 

thuyết phục to lớn. 

2. Giải quyết vấn đề 

a. Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử vô giá 

- Có ý nghĩa lịch sử to lớn, trọng đại: chấm dứt chế độ thực dân phong kiến, khép lại 

một thời kì lịch sử tối tăm; mở ra kỉ nguyên mới: độc lập tự do cho dân tộc, hạnh 

phúc cho nhân dân. 

- Khẳng định vị thế bình đẳng, lập trường chính nghĩa của dân tộc Việt Nam trên 

trường quốc tế, đập tan luận điệu xảo trá của bọn thực dân đế quốc đang âm mưu 

xâm lược nước ta. 

b. Tuyên ngôn Độc lập là áng văn chính luận mẫu mực, sâu sắc thể hiện ở việc kết 

hợp nhuần nhuyễn giữa chất chính trị và chất văn chương, sức thuyết phục thể 

hiện ở hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, bằng chứng thuyết phục. 

* Tuyên ngôn Độc lập là áng văn yêu nước lớn của thời đại, của dân tộc. Bản Tuyên 

ngôn đã khẳng định nguyện vọng thiêng liêng, cao cả nhất của nhân dân Việt Nam là 

độc lập dân tộc. 

- Cách nêu vấn đề và khẳng định chân lí khách quan của vấn đề sáng tạo, kiên quyết, 

khôn khéo được thể hiện rõ nét trong phần đầu của bản Tuyên ngôn: khẳng định độc 

lập dân tộc trên cơ sở chân lí, lẽ phải không thể chối cãi.  

- Cách luận tội kẻ thù để đập tan luận điệu kẻ cướp khi thực dân Pháp khẳng định sự 

khai hóa và bảo hộ của Pháp với Đông Dương. 

+ Lên án, tố cáo tội ác của thực dân Pháp: Vạch trần bản chất lợi dụng lá cờ tự do – 

bình đằng – bác ái để cướp nước ta, áp bức đồng bào ta bằng những hành động phi 

nghĩa vô nhân đạo.  

+ Vạch trần bản chất hèn nhát, xảo trá, vô liêm sỉ của thực dân Pháp, bác bỏ luận điệu 

Pháp bảo hộ Đông Dương bằng những bằng chứng thuyết phục: Pháp bán nước ta 

hai lần cho Nhật, cấu kết với Nhật áp bức bóc lột đồng bào ta.  

- Ca ngợi cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc ta. 

- Lời Tuyên ngôn trịnh trọng đanh thép khẳng định quyền được hưởng tự do độc lập 

của dân tộc Việt Nam và khai sinh ra nước Việt Nam mới đồng thời khẳng định dân 

tộc Việt Nam quyết bảo vệ nền độc lập tự do đến cùng. 
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* Tuyên ngôn Độc lập là áng văn sáng ngời tư tưởng nhân văn 

-  Khẳng định truyền thống nhân đạo của người Việt Nam: mặc dù thực dân Pháp 

thẳng tay khủng bố Việt Minh, khi thua chạy vẫn còn nhẫn tâm giết nốt số đông tù 

chính trị của ta ở các nhà tù Yên Bái – Sơn La nhưng với người Pháp, đồng bào ta vẫn 

giữ thái độ khoan hồng và nhân đạo. 

- Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện quyền con người: Bởi lẽ một 

dân tộc còn nô lệ thì không thể có tự do – bình đẳng cho con người ở dân tộc đó. 

* Tuyên ngôn Độc lập là áng văn chính luận sắc sảo, giàu tính thẩm mĩ, có sức thuyết 

phục và lay động trái tim triệu con người Việt Nam 

- Kết cấu chặt chẽ, lập luận đanh thép, sắc bén. 

- Giọng văn linh hoạt, phù hợp với đối tượng và nội dung truyền đạt. 

- Ngôn ngữ giàu hình tượng vừa súc tính, chính xác, vừa giàu sức biểu cảm. 

3. Kết thúc vấn đề: Khẳng định Tuyên ngôn Độc lập là áng hùng văn thời đại mới, 

lưu truyền thiên cổ. 

Đề 2 

1. Đặt vấn đề 

- Giới thiệu sơ lược về tác giả - tác phẩm – bối cảnh lịch sử ra đời của tác phẩm. 

- Nêu vấn đề nghị luận: Phần mở đầu của Tuyên ngôn Độc lập nêu lên cơ sở pháp lí 

cho bản Tuyên ngôn thể hiện nghệ thuật lập luận sáng tạo, khôn khéo, kiên quyết. 

2. Giải quyết vấn đề 

a. Cảm nhận đoạn mở đầu của bản Tuyên ngôn Độc lập 

- Khái quát chung về nội dung, bố cục và mạch lập luận của bản Tuyên ngôn Độc lập 

- Phân tích chi tiết (Tham khảo phần nội dung bài học) 

b. Liên hệ với đoạn mở đầu trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi 

- Mở đầu Nguyễn Trãi đã tạo một căn cứ pháp lí không gì có thể chối cãi được, đó 

chính là tư tưởng nhân nghĩa và những yếu tố để xác lập chân lý chủ quyền dân tộc. 

Cách Nguyễn Trãi đề xuất đầy mới mẻ, nhân văn cũng hết sức khôn khéo, kiên quyết 

khi phát triển tư tưởng Nhân nghĩa trong Nho giáo – vốn là tư tưởng của văn hóa 

Hán. 

Ông liệt kê, so sánh rất chính xác qua các yếu tố xác lập chủ quyền độc lập như nền 

văn hiến, lãnh thổ, phong tục, lịch sử, hào kiệt giữa hai quốc gia Đại Việt và Đại Hán. Vừa 

là thể hiện niềm tự hào về một quốc gia đã độc lập từ lâu đời, vừa là cách khẳng định 

vị thế ngang hàng với một đất nước lớn như Trung Quốc. Đó cũng chính là lời răn đe 

đối với mục đích, âm mưu xâm lược nước ta của kẻ thù. Chưa bao giờ trong lịch sử, 

tính tới thời điểm đó, vấn đề độc lập chủ quyền của nước ta lại được khẳng định một 

cách chắc chắn và vững trãi như vậy. Không những thế, để chặt chẽ hơn Nguyễn Trãi 

còn đưa ra những dẫn chứng lịch sử mà năm xưa quân xâm lược phương Bắc đã làm 

và phải chịu thất bại như thế nào. Bởi vậy, mở đầu bài cáo là một cơ sở pháp lí, là tiền 

đề chính nghĩa chắc chắn, làm nền tảng để khẳng định lập trường chính nghĩa của 

dân tộc Đại Việt và nghĩa quân Lam Sơn. 
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c. Nhận xét đánh giá:  Tuyên ngôn Độc lập và Bình Ngô đại cáo là áng văn chính luận 

mẫu mực, sâu sắc, là văn kiện lịch sử vô giá, giàu tính thẩm mĩ và tính nhân văn. Cả 

hai đoạn trích thể hiện được tính luận chiến trong lập luận, lí lẽ sắc bén, thể hiện 

được sự sáng tạo trong việc đưa ra tiền đề chính nghĩa và tạo dụng nền tảng pháp lí, 

phát huy tinh thần dân tộc (Việc “Suy rộng ra” trong Tuyên ngôn Độc lập và quan 

niệm tiến bộ về tư tưởng Nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo.). Ở hai thời điểm lịch 

sử khác nhau, nên tinh thần thời đại cũng thể hiện trong hai đoạn trích khác nhau. 

3. Kết thúc vấn đề: Khẳng định nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích 

nói riêng và Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh nói chung. 

 

 

 


