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Câu hỏi 

So sánh hai xu hướng cứu nước: bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu 

Trinh. 

Trả lời 

Bảng so sánh xu hướng cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh 

Xu 

hướng 
Chủ trương Biện pháp 

Khả năng thực 

hiện 
Tác dụng Hạn chế 

Bạo 

động của 

Phan Bội 

Châu 

Đánh Pháp 

giành độc lập 

dân tộc, xây 

dựng xã hội 

tiến bộ 

Tập hợp lực 

lượng đánh 

Pháp, trước hết 

là xây dựng lực 

lượng về mọi 

mặt, kết hợp 

cầu viện 

Phù hợp với 

nguyện vọng 

của nhân dân, 

nhưng chủ 

trương cầu viện 

Nhật Bản khó 

thực hiện 

Khuấy động 

lòng yêu 

nước cổ vũ 

tinh thần dân 

tộc 

Ý đồ cầu viện 

Nhật Bản là sai 

lầm nguy hiểm 

Cải cách 

của Phan 

Châu 

Trinh 

Vận động cải 

cách trong 

nước, khai trí, 

mở mang 

công, thương 

nghiệp, tự 

cường 

Mở trường học 

đề nghị cùng 

thực dân chấn 

chỉnh lại chế 

độ phong kiến 

giúp Việt Nam 

tiến bộ 

Không thể thực 

hiện được vì 

trái với đường 

lối của Pháp 

Cổ vũ tinh 

thần tự lập tự 

cường giáo 

dục tư tưởng 

chống hủ tục 

phong kiến 

Biện pháp cải 

lương, xu 

hướng bắt tay 

với Pháp làm 

phân tâm tư 

tưởng cứu 

nước của nhân 

dân 
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