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Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta 

đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc 

vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, 

nhân dân và non sông đất nước ta. 

(Trích điếu văn của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Lao động Việt Nam tại Lễ truy 

điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 9 

tháng 9 năm 1969) 
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"...Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn 

Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất 

nhiệm vụ giữ gìn lâu dài Thi hài Hồ Chủ tịch và xây 

dựng Lăng của Người...". 

 

Trích Quyết định của Bộ Chính trị 

Ngày 29 tháng 11 năm 1969 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Chủ tịch 

Hồ Chí Minh vĩ đại, thể theo ý nguyện rất thiết tha của toàn 

Đảng, toàn dân, khi Người qua đời, Đảng và Nhà nước ra 

quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng  

của Người. 

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn và giữ gìn trọn vẹn thi hài Bác 

trong điều kiện ở một đất nước khí hậu nhiệt đới và chiến 

tranh đang diễn ra gay go, ác liệt, một bộ phận cán bộ và 

chiến sĩ quân đội và nhân dân ta đã trải qua hơn sáu năm trời 

vất vả, làm việc quên mình trên mặt trận thầm lặng này và họ 

đã lập nên những thành tích đặc biệt. 

Cùng với những công việc bảo vệ và giữ gìn thi hài Bác, 

việc xây dựng Lăng của Người trên Quảng trường Ba Đình 

lịch sử cũng là một thành tựu đặc biệt của quân và dân ta. Từ 

thiết kế đến thi công trong những điều kiện có nhiều khó khăn 

về vật chất và cuộc chiến đấu đang còn tiếp diễn, nhưng cả 

nước đã chung sức, chung lòng, góp công góp của để hoàn 

thành sớm việc xây dựng Lăng Bác - một công trình vĩnh cửu, 

vừa hiện đại, trang nghiêm, vừa mang màu sắc dân tộc. Đó là 



tấm lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính dâng 

lên Bác. 

Cuốn ký sự "Giữ yên giấc ngủ của Người" góp phần nói 

lên tấm lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đối với 

Bác, đồng thời cũng thể hiện rõ tình cảm và sự giúp đỡ quý 

báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô trong việc bảo 

vệ, giữ gìn mãi mãi thi hài Bác và xây dựng Lăng của Người. 

Nhân dân ta vô cùng quý trọng và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ 

to lớn và quý báu đó. 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, tôi thấy cuốn sách này là một món quà rất quý gửi đến 

đồng bào và chiến sĩ cả nước. 

 

 

ĐỖ MƯỜI 
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I 
NHỮNG NGÀY THÁNG CUỐI CÙNG CỦA BÁC 

- 1 - 

HIẾM thấy trong lịch sử có con người nào mà tên 

tuổi và sự nghiệp lại gắn bó với vận mệnh của cả một dân 

tộc, một đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể tìm 

thấy hình ảnh Người trong từng hơi thở của mỗi người 

dân và cũng có thể tìm thấy số phận mỗi người dân trong 

từng ý nghĩ của Người. "Bác Hồ", đó là tên gọi trìu mến 

nhất, thiêng liêng nhất mà cả dân tộc đã dành để gọi vị 

lãnh tụ kính yêu của mình. Bác giản dị và gần gũi. Không 

có khoảng cách nào giữa một người dân bình thường với 

lãnh tụ lại được rút ngắn lại như vậy. Từ lâu Bác đã trở 

thành một lẽ sống không thể thiếu được trong đời sống 

chính trị và tinh thần của đất nước. Người là một cá nhân, 

nhưng Người cũng đã trở thành tất cả. 

Đã có biết bao nhiêu người anh hùng trước giờ phút 

hy sinh đã hô lớn: "Hồ Chủ tịch muôn năm!", "Bác Hồ 

muôn năm!". Lời hô giản dị và tha thiết ấy trước kẻ thù trên 

nhiều pháp trường đã vang lên như một lời thề, thể hiện 

khí phách "tận trung với nước, tận hiếu với dân" của 



người chiến sĩ cách mạng. Đó cũng là niềm mong mỏi da 

diết, là lời cầu chúc của người chiến sĩ cách mạng đối với 

sức khỏe của Bác. Người sắp hy sinh cầu chúc cho Bác 

mãi mãi mạnh khỏe, sống lâu, người sống cũng luôn khao 

khát Bác trường sinh cùng với dân tộc, với đất nước. 

Nhưng sức khỏe của Bác lại hoàn toàn nằm ngoài ý 

muốn của toàn Đảng, toàn dân ta. Vào giữa những năm 

của thập kỷ sáu mươi, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước của nhân dân ta đang ở vào giai đoạn quyết liệt 

nhất. Nửa triệu quân Mỹ đã đổ bộ ồ ạt vào miền Nam, 

tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ tàn khốc nhất trong 

lịch sử. Tin tức về những người dân vô tội bị giết hại, 

những làng mạc trù phú ở miền Nam bị tàn phá đã trở 

thành nỗi đau nhức nhối thường xuyên của Bác. Cùng với 

tuổi tác, sức khỏe của Bác cứ mỗi ngày một suy giảm. Đã 

có một câu chuyện kể lại rằng, thấy Bác suy giảm sức khỏe 

vì hút thuốc lá nhiều, các bác sĩ đề nghị Bác không được 

hút thuốc nữa, Bác chấp hành. Nhưng chỉ một thời gian 

ngắn sau, các bác sĩ lại phải để Bác hút thuốc trở lại vì bỏ 

thuốc, sức khỏe của Bác có phần sa sút hơn. Điếu thuốc là 

người bạn duy nhất của Bác trong những giờ phút riêng tư, 

khi tất cả mọi người sau một ngày làm việc với Bác đều trở 

về với cuộc sống gia đình êm ấm của mình. 

Năm 1962, khi phái đoàn đầu tiên của Mặt trận Dân 

tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra thăm miền Bắc, 

trước khi về, thay mặt cho 14 triệu đồng bào miền Nam 

lúc đó, đoàn chỉ có một yêu cầu với Trung ương Đảng và 

nhân dân miền Bắc: "Phải cố gắng giữ gìn sức khỏe của 
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Bác cho thật tốt, để đồng bào miền Nam có thể được gặp 

Người khi nước nhà hoàn toàn thống nhất". 

Tháng 5 năm 1967, sau lễ mừng thọ nhân ngày sinh 

thứ 77 của Bác, Bộ Chính trị đã triệu tập một cuộc họp 

bất thường để bàn việc bảo vệ sức khỏe của Người và 

chuẩn bị giữ gìn thi hài Bác lâu dài sau khi Người qua 

đời. Cuộc họp do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì. Hội nghị đã 

xác định: vấn đề quan trọng đặt ra lúc này phải đảm 

bảo hai yêu cầu: 

1. Phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu không nhân dân sẽ 

hoang mang lo lắng và Bác sẽ phê bình Bộ Chính trị, 

không cho phép triển khai thực hiện chủ trương này. 

2. Phải chọn một số cán bộ y tế giỏi gửi sang Liên Xô học 

tập về khoa học gìn giữ thi hài. Nhân sự cụ thể giao cho Ban 

Tổ chức Trung ương lựa chọn. 

Hội nghị cũng nhất trí giao nhiệm vụ đặc biệt này cho 

Quân ủy Trung ương vì quân đội sẵn có truyền thống 

nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Mặt khác Bộ 

Chính trị cũng chỉ định đồng chí Nguyễn Lương Bằng 

thay mặt cho Trung ương Đảng trực tiếp theo dõi và chăm 

sóc sức khỏe của Bác. 

Vốn là một người sống giản dị, Bác luôn luôn lo lắng 

đến vận mệnh của dân tộc, của đất nước. Bác thường kêu 

gọi toàn Đảng, toàn dân ta thực hành tiết kiệm. Bởi vậy, 

quyết định trên của Bộ Chính trị là hoàn toàn trái với ý 

nguyện của Bác. Sau khi qua đời, Bác chỉ có một nguyện 



vọng: Hỏa táng thi hài Bác, lấy tro đựng vào ba chiếc 

bình, đặt trên ba ngọn đồi thấp ở ba miền Bắc, Trung, 

Nam để đồng bào cả nước có thể đến với Bác và để Bác 

mãi mãi được gần gũi với dân, với nước. Bác còn dặn 

thêm rằng, trên mỗi ngọn đồi phải được trồng thật nhiều 

cây có bóng mát và làm nhà để nhân dân có thể ngồi nghỉ 

mỗi khi lên viếng Bác. 

Nhưng việc gìn giữ thi hài Bác cho đời đời con cháu 

mai sau được chiêm ngưỡng lại là nguyện vọng thiêng 

liêng của toàn Đảng, toàn dân ta. Đó sẽ là phần thưởng 

vô giá mà Đảng ta dành cho các thế hệ tương lai của 

đất nước. 

Để công việc được triển khai sớm, Bộ Chính trị quyết 

định cử đồng chí Lê Thanh Nghị thay mặt Đảng và 

Chính phủ ta sang Liên Xô hội đàm đề nghị bạn giúp đỡ, 

từ công tác đào tạo cán bộ đến việc gìn giữ lâu dài thi hài 

Bác. Dĩ nhiên, chuyến đi này, đồng chí Lê Thanh Nghị 

cũng phải giấu không để Bác biết. Xuất phát từ lòng kính 

trọng và nhận rõ vị trí lớn lao của Bác đối với phong trào 

giải phóng dân tộc và phong trào cộng sản quốc tế, Đảng 

và Chính phủ Liên Xô khẳng định ủng hộ và giúp đỡ Việt 

Nam không hoàn lại trong việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và xây dựng Lăng của Người. 

Chuyến đi là một thành công lớn. Nhưng cũng bắt 

đầu từ đó, trong lòng mỗi người biết tường tận về sức 

khỏe của Bác, bắt đầu xuất hiện một khoảng trống, một 

khoảng trống còn mơ hồ nhưng không gì có thể bù đắp: 

đó là sự thiếu vắng Bác trong tương lai mà mỗi người 
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dân, mỗi người lính sẽ phải gánh chịu. Không ai muốn 

điều đó, nhưng lại không thể không nghĩ đến nó. 
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