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Trang chủ Tin tức Tin tổng hợp

Chuyện cảm động về bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”

Được đăng: 18 Tháng 7 2018

Ai đã từng đến thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đều lắng đọng, bùi ngùi khi được nghe những câu chuyện kể về cuộc sống giản dị, đời

thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Một trong những câu chuyện ít người biết đến trong những ngày tháng trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về với

thế giới người hiền là câu chuyện kể về tình yêu Người dành cho đất nước, dành cho những khúc hát dân ca. Câu chuyện giàu tính nhân văn đã tạo cảm hứng

cho nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác nên bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt toàn Đảng, toàn dân,

toàn quân ta.

Ngày 17/8/1969, khi kiểm tra sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bác sĩ phát hiện tim của Người có triệu chứng không bình thường và đề nghị Người

không ở và làm việc tại Nhà sàn để tránh phải lên xuống cầu thang hàng ngày. Bác đã đồng ý và chuyển xuống ở hẳn ngôi nhà H67 - Ngôi nhà Bộ Chính trị làm

giấu Bác (trong thời gian Người đi công tác xa) để bảo đảm an toàn cho Người khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc.

Tại đây, chiều ngày 24/8/1967, Bác trải qua một cơn đau tim đột ngột. Tuy yếu mệt, Bác vẫn gắng làm việc, ngày 25/8/1969, Bác gửi thư trả lời Tổng thống Mỹ

R.Nixơn. Trong thư Người đã vạch trần tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam là “quyết chiến đấu đến cùng, không sợ hy sinh

gian khổ để bảo vệ Tổ quốc và các quyền dân tộc thiêng liêng của mình”. Sau khi chỉ rõ giải pháp để giải quyết vấn đề Việt Nam, Người viết: “Trong thư, Ngài

bày tỏ lòng mong muốn hành động cho một nền hòa bình công bằng. Muốn vậy, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân ra khỏi miền Nam Việt

Nam và dân tộc Việt Nam, không có sự can thiệp của nước ngoài. Đó là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề Việt Nam phù hợp với quyền dân tộc của nhân

dân, với lợi ích của nước Mỹ và nguyện vọng hòa bình của nhân dân thế giới… Với thiện chí của phía ngoài và phía chúng tôi, chúng ta có thể đi tới những cố

gắng chung để tìm một giải pháp đúng đắn cho vấn đề Việt Nam”(1).

Những ngày nằm trên giường bệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không nguôi những trăn trở lo lắng trước tình hình chiến sự của đất nước. Miền Nam chưa

được giải phóng, đất nước chưa được thống nhất luôn là nỗi canh cánh trong lòng Bác. Bác đã từng nói: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào

còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”(2).

Các bác sĩ và y tá của Viện Quân y 108 được cử đến để chăm sóc sức khỏe của Người. Đồng chí y tá Ngô Thị Oanh kể lại: “Bác chỉ nằm, không đòi hỏi một thứ

gì, không kêu ca đau đớn. Bác chỉ muốn nghe tin thời sự, nhất là tình hình chiến sự miền Nam. Và khi nghe quân ta bắn rơi nhiều máy bay Mỹ thì Bác rất phấn

khởi”(3). Buổi sáng 02/9/1969, tình trạng sức khỏe của Bác Hồ có những diễn biến xấu đi. Sau mỗi cơn đau tỉnh dậy Bác hỏi: “Hôm nay, miền Nam đánh thắng

ở đâu?”. Sắp đến ngày kỷ niệm Tết độc lập của dân tộc, thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm, Bác hỏi: “Các chú chuẩn bị lễ kỷ niệm Quốc khánh đến đâu

rồi, các chú nhớ bắn pháo hoa để động viên tinh thần chiến đấu của nhân dân, đến ngày đó Bác sẽ cố gắng ra gặp đồng bào mươi lăm phút”. Nhưng Lễ kỷ

niệm Quốc khánh năm đó thiếu vắng Bác vì bệnh tình của Người đã có phần giảm sút trầm trọng.

Y tá Ngô Thị Oanh là người túc trực chăm sóc sức khỏe cho Bác kể lại: “Buổi sáng tôi vào mời Bác uống thuốc, cắt móng tay cho Người, cắt xong Bác hài lòng

hỏi tôi:

- Cháu tên gì?

- Dạ thưa Bác, cháu tên Ngô Thị Oanh ạ!

- Quê cháu ở đâu?

- Thưa Bác! Quê cháu ở Liên Châu, huyện An Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc ạ!

- Cháu có biết hát không?

Tôi đang lúng túng chưa biết thưa Bác thế nào thì đồng chí Vũ Kỳ đứng cạnh đó trả lời giúp tôi.

- Thưa Bác! Để cháu Oanh hát Bác nghe.

Bất ngờ và hồi hộp, tôi trấn tĩnh và hát bài: “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác” và bài dân ca quan họ Bắc Ninh “Người ở đừng về” trong niềm xúc động nghẹn

ngào”(4). Nghe xong bài hát, Bác gật đầu mỉm cười rồi cố với lấy một bông hoa hồng trong lọ hoa ở đầu giường nơi Người nằm tặng cho cô y tá. Không một ai

trong căn phòng khỏi nghẹn ngào trước tình cảm của Bác và những giọt nước mắt lăn dài trên má đã không ngưng được khi trong cơn đau, Người vẫn ân cần,

quan tâm, động viên những người xung quanh không phải lo lắng cho mình. Và cũng không một ai ngờ rằng bài hát dân ca quan họ Kinh Bắc là bài hát cuối

cùng Bác nghe trước lúc đi xa.

Cả cuộc đời chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của đất nước, vì tự do và hạnh phúc của đồng bào và nhân loại, trong khoảnh khắc cuối cùng của đời người, Bác chỉ

có một ước nguyện rằng Bác muốn mang theo âm hưởng làn điệu dân ca của quê hương ngọt ngào, thắm đượm về với cõi vĩnh hằng. Ước nguyện bình dị của

Người ẩn chứa cả một tinh thần nhân văn cao đẹp, trong tinh thần ấy là quê hương, nguồn cội, những nỗi nhớ thương chất chứa là ao ước và khát vọng kìm

nén trong trái tim. Có lẽ đây là kỷ niệm và là một trong những câu chuyện xúc động cuối cùng về Bác Hồ kính yêu.

Danh mục
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Không được chứng kiến câu chuyện xúc động của Bác Hồ lúc cuối đời, nhưng hình ảnh của Bác vẫn luôn in đậm trong trái tim của nhạc sĩ Trần Hoàn. Năm

1989, khi nằm điều trị bệnh tại Bệnh viện Việt - Xô cùng với đồng chí Vũ Kỳ - thư ký riêng của Bác, nhạc sĩ Trần Hoàn được đồng chí Vũ Kỳ kể lại cho nghe một

câu chuyện xúc động ấy. Theo dòng cảm xúc đối với Người cha kính yêu của dân tộc, nhạc sĩ Trần Hoàn đã sáng tác nên bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”.

Bài hát được ra đời đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã làm rung động trái tim của hàng triệu người con nước Việt.

Những mong muốn ấy là chất chứa nỗi niềm gia đình, quê hương xứ sở và tổ quốc mình. Bài hát là một câu chuyện rất “đời”, bình dị và ý nghĩa, như lời dặn

tâm tình của một người cha già trước lúc đi xa, rằng luôn mong con cháu giữ được “phần hồn” của văn hóa dân tộc, bản sắc quê hương. Nhạc sĩ Trần Hoàn đã

kể lại một câu chuyện có thật bằng chính cảm xúc của ông. Điều đó đã đưa bài hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” đến gần hơn và sống trong trái tim của triệu

triệu người dân Việt Nam, khiến cho tâm hồn của mỗi người đều bị lay động. Lời ca như thủ thỉ tâm tình, tái hiện lại hình ảnh vị Cha già kính yêu của dân tộc -

rất vĩ đại nhưng cũng quá đỗi bình dị, thân thương…

Đã 50 năm trôi qua, căn phòng vắng hình bóng Bác nhưng mỗi kỷ vật, mỗi câu chuyện và ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn hiện hữu và mỗi lớp thế hệ

nối tiếp thế hệ lại được kể cho nhau nghe về Người bằng cả tình mến yêu trân trọng. Được đến gần với Bác Hồ, hiểu hơn về con người và nhân cách của

Người. Những giây phút cuối cùng trong cuộc đời Bác cũng có những mong muốn: Muốn nghe một câu hò xứ Huế… Muốn nghe một câu hò xứ Nghệ… Muốn

nghe một đôi khúc dân ca…

ThS. Mai Lệ Huyền

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Tâm Trang (st)
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Tiêu chuẩn chức danh chuyên ngành xây dựng Đấu tranh bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới 47 năm thống nhất đất nước - Hòa hợp, hòa giải và lợi ích dân tộc

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tổng Bí thư Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng
Việt Nam

LỄ THƯỢNG CỜ VÀ KHÁNH THÀNH CỘT CỜ TỔ QUỐC Ở HUYỆN ĐẢO CÔ TÔ

Tìm kiếm... 
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LỄ THƯỢNG CỜ VÀ KHÁNH THÀLỄ THƯỢNG CỜ VÀ KHÁNH THÀ……

DANH SÁCH ĐOÀN KHÁCH VIẾNG

Các Đại sứ quán Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, LB Nga - 08:15 - 05/5/2022 (/danh-sach-khach-vieng.html)

Trường TH Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội - 08:30 - 05/5/2022 (/danh-sach-khach-vieng.html)

Sinh viên trường Greenwich Việt Nam - 08:40 - 05/5/2022 (/danh-sach-khach-vieng.html)

Lớp cao cấp chính trị K71.B03, Học viện CTQG Hồ Chí Minh khóa 2020 - 2022 - 09:00 - 05/5/2022 (/danh-sach-khach-vieng.html)

Công ty TNHH Tuấn Hùng, tp Hồ Chí Minh - 09:10 - 05/5/2022 (/danh-sach-khach-vieng.html)

Trường MN Bắc Thủy, Vân Thủy, Nhân Lý- huyện Chi Lăng, Lạng Sơn - 09:30 - 05/5/2022 (/danh-sach-khach-vieng.html)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Kiểm tra và giám sát để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
2022-05-05 08:29:10

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, công tác...

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và sự vận dụng của Đảng ta trong bối cảnh hiện nay
2022-04-29 03:02:22

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay
2022-04-19 08:12:16

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh nâng cao chất...

Phẩm chất người làm báo cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
2022-04-15 03:05:15

Trong kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta dễ nhận thấy một nội dung quan trọng,...

LIÊN KẾT

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
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https://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh/12067-van-dung-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-cong-tac-can-bo-trong-giai-doan-hien-nay.html
https://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh/12057-pham-chat-nguoi-lam-bao-cach-mang-theo-tu-tuong-ho-chi-minh.html
https://www.bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh/12057-pham-chat-nguoi-lam-bao-cach-mang-theo-tu-tuong-ho-chi-minh.html
http://chinhphu.vn/
http://dangcongsan.vn/
http://www.tuyengiao.vn/
http://vbpl.vn/pages/portal.aspx
https://www.qdnd.vn/
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THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.

Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.

Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
Điện thoại: 024 38455128

2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484

3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
Điện thoại: 069 591930 - 024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Hôm nay

Tuần này

Tháng này

Tổng cộng

THÔNG TIN

THỐNG KÊ TRUY CẬP (PHIÊN TRUY CẬP)

39648

150135

187582

79165526

Bản đồ Tiện ích

Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giấy phép số 311/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 14/12/2018

https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/110-kho-tu-lieu/ben-lang-bac-ho.html
https://www.bqllang.gov.vn/tu-lieu/lang-chu-tich-ho-chi-minh-dai-hoa-vinh-cuu.html
https://www.bqllang.gov.vn/tu-lieu/khu-di-tich-lich-su-chu-tich-ho-chi-minh-tai-da-chong.html
https://www.bqllang.gov.vn/tu-lieu/cay-hoa-cay-canh.html
https://www.bqllang.gov.vn/thong-tin-them/2324-lich-vieng.html
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Chịu trách nhiệm nội dung: Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 01 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 02437343092

Email: vanphong@bqllang.gov.vn

Đã kết nối EMC

tel:02437343092
mailto:vanphong@bqllang.gov.vn
https://tinnhiemmang.vn/danh-ba-tin-nhiem/bqllanggovvn-1624937517
http://ttgs.aita.gov.vn/

