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CHÍ SĨ NGUYỄN THẦN HIẾN  

VỚI PHONG TRÀO ĐÔNG DU Ở TÂY NAM KỲ 

Phạm Thị Huệ (*) 

Dọc theo chiều dài lịch sử khai hoang và mở đất, vùng đất Nam Kỳ in đậm dấu chân của 

các bậc tiền nhân. Đặc biệt trong giai đoạn đầu chống Pháp, vùng đất này quy tụ những danh 

nhân kiệt xuất của đất nước. Một trong những nhân kiệt ấy phải kể đến chí sĩ Nguyễn Thần Hiến. 

Ông là một trong những chí sĩ trọng yếu của phong trào Đông Du ở Tây Nam Kỳ những năm đầu 

thế kỷ XX.  

Nguyễn Thần Hiến, tự là Phác Đình, hiệu Chương Chu, sinh năm 1857 tại làng Mỹ Đức 

tỉnh Hà Tiên. Thuở nhỏ cha mẹ đặt tên Nguyễn Như Khuê, nhưng lúc vào bộ đinh, ông tự đổi là 

Nguyễn Thần Hiến. Tổ tiên của ông vốn là người Quảng Trị, làm quan dưới triều vua Gia Long, 

vì theo phe đề nghị lập hoàng tôn Đán – con thái tử Cảnh lên ngôi, nên khi vua Minh Mệnh lên 

nối ngôi, cả gia quyến ẩn cư vào Vĩnh Long sinh sống. Cha ông là Nguyễn Như Ngươn, làm 

quan cho triều Tự Đức. Năm Tự Đức thứ 17, cụ được vinh thăng tới chức tri huyện, coi sóc cả 

vùng đất Hà tiên. Mẹ là bà Huỳnh Thị Chu, người Hà Tiên. Bà Chu là vợ thứ của ông Nguyễn 

Như Ngươn.  

Ông Nguyễn Thần Hiến sinh ra trong thời kỳ Pháp đã xâm chiếm và bình định xong vùng 

đất Nam Kỳ. Ông trưởng thành trong cảnh nước mất, đồng bào sống cảnh nô lệ. Trong gia đình, 

ông được sự giáo huấn của cha – một nhà nho cương trực nặng lòng thương nòi giống. Vì vậy, 

ông Nguyễn Thần Hiến mang hoài bão giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi sự ách đô hộ của thực 

dân Pháp. Lúc nào ông cũng dò tìm đồng chí và lặng lẽ giao thiệp với các nhà ái quốc chân 

chính. 

Thạc sĩ, Trường cao đẳng Cần Thơ. Số điện thoại: 0939868644 E-mail:phamnhahue@gmail.com 
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Những năm tháng ở Hà Tiên, ông mở trường vừa dạy chữ Hán, vừa dạy Đông Y. Ông 

mong ước rèn luyện cho môn sinh mình một ý chí quật cường, một tinh thần bất khuất. Số người 

theo học cũng đông, nhưng người chịu ảnh hưởng thì không có nhiều. Ông thất vọng, nên thường 

hội họp những sĩ phu đương thời làm thơ xướng họa. 

Thực dân Pháp biết ông Nguyễn Thần Hiến là bậc nho sĩ có nhiều ảnh hưởng với dân 

chúng nên nhiều lần mời ông ra giúp việc. Nhưng ông vẫn một mực chối từ. Về sau, họ khéo léo 

cử ông làm Hội đồng Địa hạt tỉnh Hà Tiên. Ông miễn cưỡng cộng tác với Pháp. Trong thời gian 

này, ông được nhiều dịp trông thấy đã tâm của thực dân thống trị, nên ông càng nặng lòng tìm 

cách cứu nước cứu dân. Ông nhận thấy Hà Tiên hẻo lánh, đất hẹp, giao thông không thuận lợi, 

không phù hợp cho việc trù tính của ông. Năm 1902, mẹ ông qua đời, ông viện cớ bận tang gia, 

xin từ chức Hội đồng địa hạt. Sau đó, bán hết nhà cửa, ruộng đất, đưa quyến thuộc về Cần Thơ 

sinh sống.  

Cần Thơ đất rộng, người giàu; ở vào giữa miền Nam nước ta, giao thông thủy bộ đều thuận 

tiện. Thời kỳ đầu chống Pháp, vùng đất này hội tụ nhiều bậc văn thân sĩ phu yêu nước đến sinh 

sống như: Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị,… Nhìn thấy được vùng địa linh nhân kiệt quy tụ, ông 

Nguyễn Thần Hiến cùng gia quyến về đây sinh sống nhằm dễ bề hoạt động theo chí hướng của 

ông. Vừa đến Thủ phủ của miền Tây Nam Kỳ, ông Nguyễn Thần Hiến đã lo tìm bạn cùng chí 

hướng kết giao. Ông mượn cớ mua đất lập nghiệp, đi thuyền nhỏ từ tỉnh này sang tỉnh khác để 

liên lạc với các đồng chí của mình. Từ Cần Thơ, ông có thể đến Sa Đéc gặp Đặng Thúc Liêng, 

Nguyễn Quang Diêu; lên Tân An gặp Bùi Chi Nhuận, xuống Trà Vinh gặp Nguyễn văn Kiều, 

Nguyễn Thành Phương, vào Rạch Giá gặp Trần Chánh Thạnh, Lê Văn Dinh. Hay lên Sài Gòn 

hội kiến với Trần Chánh Chiếu, Nguyễn An Khương,… 

Những năm 1902 – 1904, ông cũng như những chí sĩ yêu nước khác được tin Nhật thắng 

đế quốc Nga – một cường quốc phương Tây. Sự kiện này đã làm cho ngọn lửa hy vọng của các sĩ 

phu Việt dâng trào và bùng cháy. Họ tin tưởng vào tài lực tiềm ẩn của những người da vàng 

“đồng văn, đồng chủng”. Đâu đâu, họ cũng bàn bạc về sự tự cường của người Nhật. Nắm bắt 

thời cơ này, ông Nguyễn Thần Hiến thổi vào lòng người dân Nam Kỳ một tư tưởng mới. Đó 



3 

 

chính là hướng tầm mắt đến phong trào “Đông Du” do cụ Phan Bội Châu khởi xướng. Phong 

trào này chủ yếu là đưa  thế hệ những người Việt Nam trẻ tuổi vượt biển ra nước ngoài du học. 

Đặc biệt là sang Nhật để học hỏi tấm gương tự cường của nước Nhật và hi vọng dựa vào nước 

Nhật mưu cầu thoát khỏi ách thống trị thực dân và tự lập từ cường. Theo sử cũ ghi nhận lại, 

tháng Giêng năm Giáp Thìn (1904), ông Nguyễn Thần Hiến qua Sa Đéc thăm người bạn cũ là 

Đặng Thúc Liêng. Tại đây, ông gặp Phan Bội Châu từ Thất Sơn trở về. Sự gặp gỡ này, là bước 

ngoặc trong hoạt động yêu nước của cụ Nguyễn Thần Hiến. Qua những lời tâm tình và chia sẻ 

với cụ Phan Bội Châu, ông Nguyễn Thần Hiến đã phần nào nắm được tình hình hoạt động của 

phong trào Đông Du. Đặc biệt phải “củng cố tài chánh để mưu tính việc lâu dài”. Từ đấy, ông 

Nguyễn Thần Hiến âm thầm hoạt động. Ông kết giao với các công chức, thương gia, điền chủ ở 

vùng đất Tây Nam Kỳ giàu có. Nhằm vận động tài chính cho phong trào Đông Du. Đặc biệt: 

“Nguyễn Thần Hiến lập Khuyến Du Học Hội để vận động sinh viên sang học tại Nhật, tổ chức 

nhiều cơ cấu cách mạng tại miền Nam để tích cực ủng hộ phong trào. Ông đem một phần lớn gia 

tài giúp vào quỹ du học sinh. Tổng số món tiền là 20.000 đồng”[1]. Vào năm 1908, thì số tiền 

20.000 đồng có giá trị bằng hàng trăm cây vàng. Sau này khi viết lại những hoạt động sôi nổi của 

phong trào Đông Du, Phan Bội Châu nhận rằng: “Mỗi lần thống kê tiền bạc ở trong nước gửi ra 

thấy nhiều nhất là Nam Kỳ... Hiện thời lưu học sinh ở Nam Kỳ đông hơn nên hậu viện trông vào 

Nam Kỳ là vậy”.Qua đó, cũng thấy được những đóng góp tài chính to lớn mà ông Nguyễn Thần 

Hiến đã làm cho phong trào Đông Du. Làm được như vậy, ông Nguyễn Thần Hiến đã đi khắp 

miền Tây Nam Kỳ để quyên tiền. Nhờ ăn nói hoạt bát, thấu tình đạt lý, ông đã thu được kết quả 

mỹ mãn về tài chính. Các giới điền chủ, thương gia, công chức ở Tây Nam Kỳ đều sẵn lòng 

quyên giúp.  

Không những vậy, tháng 3 năm 1908 ông còn đưa người con trai độc nhất của mình là 

Nguyễn Như Bích tham gia phong trào Đông Du sang Nhật. Như nhiều nhà giàu có xứ Nam Kỳ 

bấy giờ, ông mượn cớ cho con đi Hương Cảng du học, để rồi đưa đi Nhật. Ông Nguyễn Như 

Bích được đưa vào học chương trình phổ thông ở Đồng Văn Thư viện. Thế nhưng ông Nguyễn 

Như Bích chỉ học được ở Nhật có mấy tháng. Tháng 9 năm 1908 chính phủ Nhật ký với Pháp 

                                                           
1 Trương Minh Đạt, 2008, Nghiên cứu Hà Tiên, TP. Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, tr.507. 
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một hiệp ước giải tán phong trào Đông du để đổi lại một số quyền lợi kinh tế. Ông Nguyễn Như 

Bích phải trở về nước. 

Cuối năm 1908, do sự bất cẩn của ông Trần Công Huân – một du học sinh gốc Cái Bè (Mỹ 

Tho), ông đã giao cả tài liệu bí mật cho mật thám Pháp, hoạt động yêu nước của sĩ phu Nam Kỳ 

bị lộ. Một đại đội mật thám được tung ra khắp Lục tỉnh để bắt bớ các chí sĩ yêu nước.  

Tại Cần Thơ, ông Nguyễn Thần Hiến bắt đầu bị nhà cầm quyền Pháp để ý. Được giới công 

chức ủng hộ, mật báo, ông biết bị thực dân đã Pháp tình nghi và sắp bủa lưới vây bắt; ông liền 

tìm cách trốn đi. Lợi dụng trời tối, ông lén sang Xóm Chài (đối diện bến Ninh Kiều ngày nay), 

tạm trú ở nhà bà Hương giáo Trang. Bà là người thường nhờ ông trị bệnh nên rất có thiện cảm 

với ông. Ông ở đó khoảng 7 ngày thì có tin thực dân Pháp đang ráo riết truy bắt mình. Bà Hương 

giáo Trang liền cho người con thứ tư là ông Tư Huê theo hộ vệ và giúp ông Nguyễn Thần Hiến 

vượt biên giới sang Thái Lan.   

Khi thuyền đến Hà Tiên, ông chạnh lòng nhớ về tổ tiên. Ông nhờ chủ thuyền ghé vào Rạch 

Vược. Thuyền ghé bến lúc vừa tối, bà con hay tin đến hỏi thăm. Lúc bấy giờ, sự ngưỡng vọng 

của người dân đối với ông rất lớn. Nên ông đi đến đâu người dân đều che chở và niềm nở tiếp 

đón, không cho mật thám Pháp biết. Sau khi trò chuyện, ông nhờ bà con sắm dùm lễ vật; rồi 

đang đêm đốt đuốc, lên núi thăm mộ mẹ lần cuối trước khi rời quê hương sang xứ người.  

Đến Thái Lan, Ông tìm đến tổ chức yêu nước của Phan Bội Châu ở Băng cốc, lấy nghề bốc 

thuốc làm kế sinh nhai. Ở đó ông gặp Kỳ Ngoại Hầu Cường Để rồi Phan Bội Châu, được phân 

công làm Tổng uỷ viên sự vụ. Cuối năm 1910 ông cải trang làm người Hoa đáp tàu sang Hương 

Cảng. Phan Bội Châu cải tổ Duy tân hội, thành lập Việt Nam Quang phục hội. Nguyễn Thần 

Hiến được phân công phụ trách bộ Bình Nghị ở Nam Kỳ. Mọi việc đang tiến hành thuận lợi thì 

bất ngờ ông bị bắt ngày 16 tháng 3 năm 1913 tại Hồng Kông. Sau đó, ông bị thực dân Pháp đưa 

về giam ở Hoả Lò. Nguyễn Thần Hiến bị kết án tù 10 năm, đày đi  xứ Cayenne thuộc Pháp ở 

Nam Mỹ. Phản kháng bản án đó, ông  tuyệt thực nhiều ngày và trút hơi thở cuối cùng ở trại giam 

vào ngày 26 tháng Giêng năm 1914. 

Có thể khẳng định, với những đóng góp của mình, ông Nguyễn Thần Hiến xứng đáng được 

vinh danh là một trong những sĩ phu Nam Kỳ tiên phong tham gia phong trào Đông du và phong 
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trào yêu nước Cách mạng đầu thế kỷ XX, một tấm gương anh dũng, hy sinh vì cách mạng. 

Những cống hiến của ông đối với phong trào Đông Du đáng để lịch sử ghi nhận và người đời sau 

ngưỡng vọng. /. 
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