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Năm 1862, sau khi kí hiệp ước Nhâm Tuất, ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ đã rơi 

vào tay thực dân Pháp.Tiếp tục âm mưu thôn tính toàn bộ Nam Kỳ, Pháp tấn công 

ba tỉnh miền Tây còn lại. Đến năm 1867, vùng đất Tây Nam Kỳ đã lọt vào tay thực 

dân Pháp. Tuy nhiên, chúng đi đến đâu đều gặp phải sự kháng cự quyết liệt của 

nhân dân ta. Hòa chung với đồng bào các tỉnh khác, nhân dân Cần Thơ ngày ấy 

cũng chiến đấu chống Pháp kiên cường. Đặc biệt, từ ngày đầu Pháp đặt chân đến 

vùng đất này, cuộc khởi nghĩa của anh hùng Đinh Sâm cùng nhân dân đã làm cho 

chúng phải khiếp sợ. Vì vậy, tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa của Đinh Sâm những 

năm 1867 – 1868, giúp ta hiểu rõ và tự hào hơn về truyền thống đánh giặc giữ 

nước của người Cần Thơ.   

Sơ lược về tiểu sử của anh hùng Đinh Sâm 

Truy tìm nhân vật Đinh Sâm, có nhiều nguồn thông tin khác nhau. Qua sự tìm 

hiểu ở người đi trước, tư liệu về nhân vật lịch sử này khá khiêm tốn.  

Theo Bác sĩ Lê Văn Ngôn trong bài “Tây Đô lịch sử” đăng ở tập Kỷ yếu Hội 

Khuyến Học Cần Thơ năm 1943: “Có lẽ là cựu lãnh binh ở Châu Đốc tên Ngô 

Sâm, ngày 3/9/1857 phá đồn Sa Đéc rồi lui về Cần Thơ, chạy lên Châu Đốc, kế bị 

bắt tại kinh Rạch Giá vào lúc cuối tháng giêng 1861”.  

Còn sách “Monographie de Cantho” chép: “Đinh Sâm là Võ Đình Sâm, mà 

người giết Cai tổng Vĩnh là Thống chế Bút. Không biết Thống chế Bút là thuộc hạ 

của Ngô Sâm hay Võ Đình Sâm?” 
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Riêng tài liệu trên website: http://hoangdieutruongxua có ghi nhận về nhân 

vật Đinh Sâm như sau: Năm 1859 lãnh binh Trần Văn Hòa và phó lãnh binh Võ 

Đình Sâm được triều đình cử dẹp loạn lực lượng nổi dậy ở phủ Ba Xuyên. Hai thủ 

lãnh lực lượng nổi dậy chống triều đình là Trần Lâm và Sơn Tốt sau năm 1841 lần 

lượt hy sinh, nhưng các thuộc hạ vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh dai dẳng hơn 20 năm, 

quân số có lúc lên đến 6000 người. Lúc bây giờ quân triều đình đang đóng ở phủ 

Ba Thắc tức Bải Xàu, Trần Văn Hòa bị phục kích rơi xuống hầm sâu tại ấp Sóc Vồ 

và bị chém đầu. Võ Đình Sâm lên thay, một thời gian sau rút quân về Bình Thủy. 

 Kể từ năm 1867, quân lính dưới trướng Võ Đình Sâm không còn thuộc triều 

đình nữa mà là lực lượng nghĩa quân chống Pháp và bọn cường hào ác bá. Nghĩa 

quân chạm trán với quân Pháp nhiều trận dữ dội. Năm 1868 tại Ba Láng – Trà 

Niềng quân Pháp càng đàn áp mạnh hơn. Cuối cùng vì sức yếu thế cô, Võ Đinh 

Sâm và những nghĩa quân trung kiên đã đền xong nợ nước trong một trận tử chiến 

oanh liệt. Người dân tại phủ Ba Xuyên thương nhớ kính trọng hai vị tướng lĩnh 

Trần Văn Hòa và Võ Đình Sâm lập đền thờ tại Phường 5 TP Sóc Trăng. Tại Vũ Đế 

Thánh Điện ở TP Sóc Trăng trước đây có miếu thờ Quan Thánh (Quan Công, 

Quan Bình, Châu Xương ) của người Hoa. Sau này cả hai nơi thờ xuống cấp, người 

Hoa và người Việt sát nhập hai ngôi đền thành một, gọi là Võ Đế Thánh Điện 

(Hoa) hay Đình Năm Ông (Việt).1 

Như vậy, qua các nguồn tài liệu trên, ta có thể nắm được sơ lược về nhân vật 

Đinh Sâm. Đinh Sâm tức Võ Đình Sâm. Vì chữ Đinh ắt là do chữ Đình (viết thiếu 

dấu huyền, như người Pháp thường ghi âm như thế). Còn như Ngô Sâm, thì lại là 

một người khác, chết trước khi có cuộc khởi nghĩa của Võ Đình Sâm. Trong những 

năm 1867 - 1868 trước gót giày xâm lăng của giặc, khắp nơi dân chúng hừng hực 

khí thế đấu tranh chống ngoại xâm. Đinh Sâm chỉ là một nông dân ở rạch Trà 

Niềng, làng Nhơn Ái nhưng là người hào sảng, giỏi võ. Ông đã đứng lên qui tụ dân 

làng đánh giặc Pháp. Dân chúng ủng hộ rất đông có trên 200 nghĩa quân từ Ba 

Láng chạy dài vô tới Cầu Nhiếm Ba Se là địa bàn hoạt động của ông. Đinh Sâm có 

lần định đánh Toà Tham Biện (dinh Tỉnh Trưởng) ở Cần Thơ nhưng kế hoạch 

không thành. Sau những trận chống trả sự càn quét của giặc, thế cô sức yếu nên 

nghĩa quân thất bại.  Ông bị bắt và bị giết. Cuộc khởi nghĩa của anh hùng Đinh 

Sâm tuy không thành nhưng cũng làm cho thực dân Pháp một phen phải kinh hồn. 
                                                           
1 http://hoangdieutruongxua.blogspot.com/2012/07/que-huong-soc-trang.html 



 

Anh hùng Đinh Sâm lãnh đạo nhân dân chống Pháp ở Cần Thơ 

 

Sau khi chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì, thực dân Pháp khẩn trương thiết lập 

một cơ cấu hành chính trên các vùng đã chiếm đóng. Ở giai đoạn đầu, Pháp còn 

nhiều khó khăn trong việc bình định và cai trị. Chúng đã thực hiện chính sách 

“dùng người Việt trị người Việt”. Vì vậy, thực dân Pháp đã mua chuộc một số 

quan lại phong kiến người Việt để làm tay sai cho chúng đàn áp phong trào khởi 

nghĩa của nhân dân ta. Với một số quyền lợi Pháp đem lại, đám tay sai này không 

từ thủ đoạn nào để hại dân hại nước, nhằm lập công với quan thầy Pháp. Tại đất 

Cần Thơ ngày ấy, tên Cai tổng Nguyễn Văn Vĩnh là một trong những tên tay sai 

khét tiếng. Theo tác giả Trần Hoài Linh thì: “Nguyễn Văn Vĩnh không từ chối một 

hành động độc ác vô lương nào với đồng bào, đồng chủng để lập công với chủ 

mới.” Trong khi đó, Định Bảo là một tổng lớn của vùng đất Phong Phú lúc bấy giờ 

gồm 11 xã với một số người vừa mới định cư, với rừng thiên nhiên chưa khai phá, 

đất đai phì nhiêu, nguồn lợi dồi dào,…đang nằm dưới quyền cai trị của quan lớn 

Nguyễn Văn Vĩnh. Y vốn là quan lại của triều Nguyễn, được phong làm “Khâm sai 

Cai tổng” rồi sung chức “Quản Cơ”. Khi thực dân Pháp đánh chiếm được Định 

Bảo, Vĩnh đã về với quan thầy Pháp và được trọng dụng. Để lấy lòng quan thầy 

mới này, Cai tổng Vĩnh đã thẳng tay đàn áp, bóc lột, giết hại đồng bào ở Định Bảo 

rất dã man. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm tay sai cho giặc, Vĩnh đã gây ra 

nhiều tội ác với đồng bào. Đối với nhân dân các làng ở Định Bảo như làng Nhơn 

Nghĩa, Thường Thạnh, Thạnh Mỹ, Mỹ Khánh,…hắn chính là một hung thần. Ai 

thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì bị ám hại, dập dùi đến chết. Dân chúng đành 

ngậm miệng câm hờn! 

Trong tình thế đó, năm 1867, Đinh Sâm đã đứng lên tập hợp dân chúng, dựng 

lên ngọn cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp và bọn tay sai bán nước đứng đầu là 

Cai tổng Vĩnh. Hành động này đã đáp ứng được đại đa số nguyện vọng của người 

dân. Vì vậy, Đinh Sâm được đông đảo nhân dân trong vùng ủng hộ và tin theo. 

Thanh thế của nghĩa quân lững lẫy ở ngay buổi đầu xướng nghĩa.  

Cai tổng Vĩnh thấy nguy, vừa sợ vừa lo, không biết ứng phó ra sao. Hắn lại 

nhận được lời kêu gọi của Đinh Sâm. Với tấm lòng nhân hậu, Đinh Sâm đã ra lời 

kêu gọi tên tay sai về lại với đồng bào sẽ được bảo toàn sinh mạng và gia quyến. 

Đây là một hành động mang tính nhân văn sâu sắc. Tuy chỉ xuất thân là một nông 

dân, những tình yêu thương đồng bào đã thắm đượm trong con người của vị lãnh tụ 



này. Dù Cai tổng Vĩnh có gây ra bao tội ác với nhân dân, thì hắn vẫn là người Việt 

Nam. Vẫn chảy trong mình dòng máu lạc hồng của tổ tiên. Vì vậy, Đinh Sâm luôn 

muốn tránh cảnh anh em “nồi da xáo thịt”. Trái lại với thiện chí của Đinh Sâm, Cai 

tổng Vĩnh vốn là kẻ tham quyền cố vị nên không chịu đầu hàng. Đồng thời, hắn tin 

tưởng vào sức mạnh quân sự của quan thầy Pháp và cũng cả tin vào đám thuộc hạn 

dưới trướng nên xem thường tấm chân tình của Đinh Sâm cùng anh em nghĩa quân. 

Vì vậy, Cai tổng Vĩnh đã phớt lờ lời kêu gọi của Đinh Sâm. Vì vậy, chuyện gì đến 

tất sẽ đến như một quy luật tất yếu của cuộc sống! 

Vào một đêm tối, với phương châm bất ngờ, nghĩa quân bao vây dinh thự của 

Cai tổng Vĩnh, rồi nổi lửa đốt nhà. Tên hung thần không kịp trở tay. Theo một tài 

liệu của người Pháp thì “người giết Cai tổng Vĩnh là Thống chế Bút” (có lẽ là 

người dưới quyền Đinh Sâm). Với sự tan thương của hắn gây ra cho đồng bào, 

nghĩa quân đã băm vằm xác hắn ra nhiều mảnh. Bọn tay sai cho hắn thì phần lớn bị 

phơi xác. Trong lúc “tên bay đạn lạc”, có đứa tay chân đã đi báo với quan thầy 

Pháp. Tuy vậy, khi lính Pháp và mã tà tới nơi thì Đinh Sâm đã cho nghĩa quân rút 

lui để bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ thuận lợi sẽ đương đầu lại với Pháp.  

Lúc bấy giờ, Pháp còn chân ướt chân ráo đến Cần Thơ. Vì vậy, đồn lũy và lực 

lượng quân sự của chúng ở đây còn ít. Để đàn áp cuộc khởi nghĩa của Đinh Sâm, 

chúng phải điều quân từ Định Tường, Vĩnh Long về đây. Sau đó, quân Pháp ở địa 

phương phối hợp với viện binh của bọn tay sai bán nước Tổng trấn Trần Bá Lộc, 

Lãnh binh Huỳnh Văn Tấn truy lùng nghĩa quân ta ráo riết.  

Nghĩa quân rút lui về Ba Láng mai phục, đánh nhau một trận sống chết với 

quân thù. Với lợi thế về vũ khí, quân Pháp truy kích. Nghĩa quân ta tiếp tục vượt 

song Cái Răng lui về phía Phong Điền, Trà Niềng. Tại đây, Đinh Sâm cùng nghĩa 

quân đã quyết tâm sống chết cùng giặc. Theo sự chỉ huy của Đinh Sâm, nghĩa quân 

đã đào hào đắp lũy, chuẩn bị mọi vấn đề cần thiết để đền nợ nước. Tinh thần chống 

giặc Pháp lên cao ở nghĩa quân. Tuy nhiên, vì nghĩa quân mới tập hợp, vũ khí thô 

sơ bằng gậy gộc, dao phay, mác vót, súng hai nòng (mới lấy được từ Cai tổng 

Vĩnh) nên quân ta không chống nổi với quân Pháp có trang bị vũ khí hiện đại cùng 

đám tay sai người Việt. Cuộc khởi nghĩa của Đinh Sâm cũng nghĩa quân thất bại. 

Vị anh hùng này cùng các chiến hữu đã hy sinh để đền nợ nước trong trận tử chiến 

oanh liệt. Hả hê với sự đàn áp thành công phong trào khởi nghĩa của Đinh Sâm, 

lính Pháp và bon tay sai ra sức đốt phá nhà cửa, bắn giết đồng bào. Chúng biến 

làng quê thanh bình thành chiến trường thê lương, ảm đạm. Hình ảnh này, được cụ 

Phan Văn Trị ghi lại như sau: 



“Võ kiếm xung thiêng, Ba Láng giang đầu lưu huyếtn hận. 

Văn tinh lạc địa, Trà Niềng thôn lý đoái sầu nhan”. 

Tạm dịch: 

“Võ kiếm loà trời, Ba Láng vàm kia còn máu hận 

Văn tinh rơi đất, Trà nIềng thôn ấy đượm màu sầu”. 

 

Khái quát các sự kiện lịch sử trên, ta thấy rằng cuộc khởi nghĩa chống Pháp của 

anh hùng Đinh Sâm vô cùng sôi nổi, được nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng và 

ủng hộ. Và gây được tiếng vang lớn ở vùng Nam Kỳ. Vì vậy, nó đã góp phần cùng 

với những chiến công của các nghĩa quân ở vùng khác làm cho Pháp phải khiếp sợ. 

Nếu chiến công hạ đồn Kiên Giang năm 1868 của Nguyễn Trung Trực được nhắc 

đến nhiều, thì chiến công kháng Pháp tại Trà Niềng của Đinh Sâm cũng nên được 

người sau ghi ơn. Đặc biệt là những con người đất Cần Thơ. Bởi đây là một trận 

chiến đầu tiên của người dân Cần Thơ kiên cường chống lại quân Pháp xâm lược. 

Cuộc khởi nghĩa của anh hùng Đinh Sâm thất bại, nhưng ảnh hưởng về lòng yêu 

nước và căm thù giặc luôn âm ỉ trong lòng nhân dân địa phương. Từ đó, các phong 

trào yêu nước chống Pháp khác lại tiếp tục nổi lên, tạo thành một làn sóng mạnh 

mẽ. Đây chính là truyền thống đáng tự hào của người Cần Thơ xưa đến nay.  
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