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Trương Gia Mô (1866 – 1929) là một nho sĩ yêu nước sống vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế 

kỷ XX ở Việt Nam. Ông hiệu là Cúc Nông, biệt hiệu Hoài Huyền Tử, tên tự là Sư Thánh (sau 

đổi thành Sư Quản), được sinh ra tại làng Tân Hào, huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Long (nay là 

huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). 

Thân phụ Trương Gia Mô là ông Trương Gia Hội (1822 – 1877) đỗ Tiến sĩ năm Tự Đức 

thứ hai (1849), là người tài giỏi, từng  làm Tri huyện Trà Vinh rồi bổ làm Tri phủ Hoàng 

Trị (Bến Tre ngày nay), sau được thăng đến chức Lang trung bộ Binh rồi làm Tuần phủ 

Thuận Khánh (Bình Thuận và Khánh Hòa) năm 1875. 

Trương Gia Mô là một người có sức học uyên thâm, văn hay chữ giỏi, được nhiều người 

nể phục và gán cho ông biệt danh là “Nghè Mô” Năm 1892, dưới triều vua Thành Thái, 

ông được điều ra Huế làm thừa phái bộ Công do được hưởng tập ấm từ người cha của 

mình. Với địa vị và vai trò mới, ông đã cố gắng đem lại cho đất nước lúc bấy giờ một sự 

đổi mới với niềm hy vọng vào chính năng lực bản thân và niềm tin vào một triều đình 

Huế đang mất dần quyền tự quyết vào tay đế quốc Pháp. 

Những hoạt động yêu nước của Trương Gia Mô vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX nổi bật 

lên những đặc điểm sau: 

- Tư tưởng yêu nước mang sắc thái phong kiến với việc đề nghị canh tân đất nước khi triều 

đình nhà Nguyễn đã hoàn toàn bị lệ thuộc vào Pháp 

Năm 1858, khi thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, gần triều đình nhà Nguyễn 

dưới thời vua Tự Đức đã mất đi sức đề kháng, nội bộ triều đình bị chia rẽ làm hai phe chủ 

chiến và chủ hòa. Cũng chính từ giai đoạn này, hàng loạt phong trào đấu tranh chống lại 

sự xâm lược của Pháp từ những quan võ của triều đình đến những sĩ phu yêu nước, tuy 

nhiên các phong trào này đều thất bại do thiếu tính tổ chức, tự phát và mất đi sự chỉ huy 

đầu não từ triều đình trong việc vận động nhân dân tham gia. Trong khi đó, tầng lớp nho 

sĩ phong kiến lại chọn hướng đi riêng cho mình thông qua việc đề nghị thực hiện cải cách, 

canh tân đất nước với mong muốn dùng biện pháp này làm cho thế nước vững mạnh và 

đủ sức chống lại sự xâm lấn từ các nước bên ngoài. 
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Trào lưu tư tưởng cải cách canh tân đất nước vào giai đoạn này diễn ra với những điều 

trần của Đặng Huy Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch…. Kết quả 

là lần lượt những bản điều trần của những nho sĩ yêu nước lần lượt bị Tự Đức bỏ qua, 

trong khi đất nước dần bị rơi vào tay của thực dân Pháp với chính sách  “tằm ăn lá dâu” 

của chúng. Lần lượt các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ bị Pháp chiếm đóng một cách 

“hợp lệ” thông qua hai Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) và Giáp Tuất (1874). 

 

Thời điểm Trương Gia Mô được sinh ra là trước một năm Pháp chiếm 3 tỉnh Tây Nam Kỳ 

(1867) và đây cũng là thời điểm phong trào kháng Pháp tại vùng đất này bùng phát mạnh 

mẽ, đặc biệt là tại An Giang. Sau khi Pháp chiếm ba tỉnh Tây Nam kỳ, tại các tỉnh Vĩnh – 

An – Hà  diễn ra phong trào “tỵ địa” lần hai của tầng lớp quan lại, nho sĩ và sĩ phu yêu 

nước.  Đây là phong trào diễn ra đồng thời cùng với phong trào đấu tranh vũ trang theo 

khuynh hướng “bất hợp tác”, không chịu sống chung với thực dân Pháp và bọn tay sai thu 

hút nhiều nhân sĩ, trí thức, sĩ phu của 3 tỉnh Tây Nam kỳ tham gia. Họ lánh khỏi những 

vùng đất bị Pháp chiếm đóng và đến lập nghiệp tại Nam Trung bộ, địa điểm tập hợp của 

yếu của họ là tỉnh Bình Thuận. Trương Gia Mô đã theo gia đình của mình đến vùng đất 

này và đến năm 1875 thì cha ông được thăng làm Tuần phủ Thuận Khánh, nhưng hai 

năm sau thì qua đời. 

Trương Gia Mô cùng với mẹ tiếp tục ở lại đây, miệt mài công việc học tập của mình. Năm 

1892, ông được hưởng tập ấm từ cha mình và ra kinh thành Huế nhậm chức Thừa phái 

Bộ Công. Trong thời gian này, ông dâng triều đình bản điều trần đề nghị cải cách gồm 5 

điểm: 

1. Mở rộng trường dạy chữ Pháp ở các tỉnh, dịch sách Pháp và Trung Quốc ra chữ 

quốc ngữ để tiện phổ biến, nhằm mở mang dân trí. 

2. Chấn hưng công nghệ thực nghiệp, mở rộng việc khai hoang, chăm sóc, chữa bệnh 

cho dân nghèo. 

3. Cách chức các quan lại tham nhũng, sàng lọc những viên chức vô dụng trong bộ 

máy công quyền. 

4. Lập nghị viện, mở báo quán để rộng đường dư luận. 

5. Chỉnh đốn hương tục, đẩy mạnh việc giáo hóa trong xã hội, ngăn ngừa sự đồi bại. 

Ngoài việc đề nghị cải cách, ông còn xin gia nhập vào sứ đoàn ngoại giao sang Pháp do 

Thượng thư Nguyễn Hợp dẫn đầu, nhưng cả hai việc đều không được triều đình chấp 

nhận. 

Có thể nói, Trương Gia Mô đã đưa ra những đề nghị canh tân đất nước với những chủ ý 

tốt đẹp của mình nhằm vực dậy một triều đình phong kiến đang rệu rã. Trong hoàn cảnh 

của ông lúc này, vấn đề cần lưu tâm chính là thời điểm và chủ thể thực hiện cải cách đã 



khác đi, ít nhiều không còn phù hợp và rất khó có thể thực hiện. Vấn đề thời điểm chúng 

ta có thể nhìn nhận từ khoảng thời gian trước và sau Hiệp ước Patenotre (1884), khi mà 

triều đình nhà Nguyễn đi từ nhân nhượng đến chính thức ký vào văn bản đầu hàng Pháp, 

lúc này bộ máy triều đình trung ương đã trở thành công cụ tay sai cho mục đích đô hộ 

của thực dân Pháp. Vấn đề chủ thể thực hiện, trong thời gian ở ngôi của Tự Đức, ông có 

toàn quyền quyết định mọi công việc đất nước khi thực dân Pháp phải đương đầu với sự 

phản kháng mạnh mẽ từ phong trào đấu tranh của quan lại triều đình và sĩ phu yêu nước, 

nhưng mọi đề nghị canh tân vào lúc này đều bị ông từ chối. Đến khi Thành Thái lên ngôi, 

thực quyền đã nằm trong tay của thực dân Pháp thì đề nghị cải cách của Trương Gia Mô 

càng khó thực thi hơn. 

Từ thời điểm và chủ thể thực hiện giữa hai giai đoạn lịch sử là một khoảng thời gian cách 

xa nhau, Trương Gia Mô là một người tài giỏi, có tri thức sâu rộng, hiểu biết thế sự không 

hẳn là ít nhưng ông vẫn một mực kiên quyết thực hiện hành động của mình. Tất cả điều 

đó xuất phát từ tinh thần yêu nước của ông, muốn vực dậy thế nước vững mạnh vốn như 

đã từng có ở các triều đại phong kiến trước kia. Đồng thời cũng xuất phát từ hoài bảo của 

ông, thừa hưởng những tính cách tốt đẹp từ người cha của mình, đó là ước muốn làm 

một vị quan tốt, tận tâm cống hiến cho triều đình. 

- Tư tưởng yêu nước mang sắc thái thời đại, tiếp nhận luồng tư tưởng bên ngoài với việc 

hăng hái tham gia trào lưu duy tân, thực tài 

Sau những thất bại nơi chốn quan trường, Trương Gia Mô đã quyết định từ quan và về 

miền Nam cùng với những người bạn của mình vận động cải cách, canh tân đất nước như 

Trần Chánh Chiếu, Nguyễn An Khương, Nguyễn Quang Diêu… những nhà hoạt động yêu 

nước nổi bật lúc bấy giờ. Trong quá trình tiếp xúc với những chí sĩ yêu nước này, tư 

tưởng yêu nước mang màu sắc phong kiến trong ông dần loại bỏ và thay vào đó là những 

tư tưởng mới, mang xu thế thời đại đang từng bước du nhập vào vào nước ta. 

Năm 1892, khi ông dâng bản điều trần 5 điểm đề nghị cải cách, cũng là thời điểm một nho 

sĩ khác là Nguyễn Lộ Trạch dâng bản Thiên hạ đại thế luận lên vua Thành Thái, nhưng 

những lời đề nghị canh tân của hai ông đều không được chấp nhận. Sau một thời gian 

cùng hoạt động với những người bạn của mình ở miền Nam, ông lại trở ra Bình Thuận và 

gặp lại Nguyễn Lộ Trạch. Đây là giai đoạn Trương Gia Mô cùng với Nguyễn Lộ Trạch vẫn 

kiên quyết đi theo con đường đổi mới đất nước của mình, nhưng lần này không phải vận 

động từ trong nước mà là xuất dương ra nước ngoài. Năm 1898, khi chuẩn bị cho chuyến 

đi, Nguyễn Lộ Trạch đột ngột mất. Kế hoạch thất bại, ông tiếp tục đi khắp nơi ở miền 

Nam, vừa dạy học, vừa truyền bá tư tưởng yêu nước. 

Cuối thế kỷ XIX, xã hội Việt Nam đang lên cơn sốt trầm trọng, đặc biệt là sau cuộc khai 

thác thuộc địa lần thứ nhất, nội bộ triều đình bị phân hóa sâu sắc, tầng lớp nho sĩ đỗ đạt 

cũng lần lượt từ quan khi mà chốn quan trường là nơi nô lệ trong những người nô lệ 

(“quan trường thị nô lệ, trung chi nô lệ, hựu nô lệ” - Nguyễn Sinh Sắc). Chính họ đã tự tìm 



một hướng đi mới cho phong trào yêu nước của mình, và cũng để tìm một khuynh hướng 

cứu nước mới cho dân tộc. Đầu thế kỉ XX, một trào lưu tư tưởng mới được truyền bá vào 

nước ta, trào lưu dân chủ tư sản, nhưng để tiếp nhận hệ tư tưởng này cần có những con 

người phù hợp với nó là giai cấp tư sản. Lúc bấy giờ, giai cấp tư sản Việt Nam chưa xuất 

hiện trên vũ đài chính trị, những nhà lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam lúc bấy 

giờ đều xuất thân từ tầng lớp sĩ phu, trí thức phong kiến, họ chưa có tiếng nói chung 

trong cách hành động. Vì thế, trào lưu dân chủ tư sản thực chất chỉ khơi gợi cho tư duy 

hành động, là hướng phát triển của phong trào của những nhà hoạt động yêu nước lúc 

bấy giờ. 

Có thể nói, đứng trước vấn đề thời đại, Trương Gia Mô đã có những thay đổi tích cực 

trong việc tiếp nhận hệ tư tưởng yêu nước mới. Tuy nhiên, có thể nhìn nhận ông là một 

người tích cực, hăng hái trong các hoạt động yêu nước nhưng vẫn chưa có hướng đi cho 

riêng mình, bản thân cũng đã hòa mình vào những phong trào yêu nước lớn vào đầu thế 

kỷ XX với cuộc vận động Duy Tân, đấu tranh kháng Pháp cùng với những người bạn của 

mình. 

Năm 1904, sau khi từ quan, Phan Châu Trinh cùng với hai người bạn thân của mình là 

Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp tổ chức chuyến Nam du nhằm xem xét thực tế đời 

sống và sĩ khí nhân dân, đồng thời tìm bạn cùng chí hướng. Tại Bình Thuận, chính 

Trương Gia Mô là người đã giới thiệu cho ba ông gặp gỡ những nhân sĩ yêu nước tại đây 

như Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh, Hồ Tá Bang… Từ những người có cùng chung 

chí hướng, họ nhanh chóng phát triển phong trào Duy Tân của mình, năm 1907, trường 

Dục Thanh và tổ chức Liên Thành ra đời không nằm ngoài mục đích trên. 

Là một người có chí hướng cao và có nhiều năm hoạt động phong trào yêu nước khắp nơi 

ở các tỉnh Nam bộ và Nam Trung bộ, Trương Gia Mô đã nhận thấy những khẩu hiệu hành 

động tích cực của phong trào Duy Tân “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Có rất ít 

tài liệu biên chép rõ ràng về các hoạt động của ông trong phong trào này, nhưng qua 

những sự kiện chính, đặc biệt là việc tích cực tham gia phong trào kháng thuế ở Trung kỳ 

vào năm 1908, đã cho thấy hết sự năng động, nhiệt tình của ông trong việc vận động, 

khơi gợi tinh thần yêu nước của nhân dân đứng lên chống Pháp. Sau sự kiện này, nhiều 

chí sĩ của phong trào Duy Tân bị bắt, lưu đày và kết án tử hình. Riêng Trương Gia Mô thì 

bị bắt giam tại nhà lao Khánh Hòa vì bị khép tội tham gia “đảng kín”, sau một thời gian 

ông được thả và tiếp tục công việc dạy học ở Bình Thuận. 

- Tư tưởng yêu nước lâm vào bế tắc và dẫn đến cái chết đầy tiếc nuối của một nho sĩ có 

nhiều tâm huyết 

Sau những hoạt động sôi nổi, có lúc lên đến cao trào của phong trào Duy Tân trong những 

năm đầu thế kỷ XX, xã hội Việt Nam đã trải qua một khoảng thời gian dài ít biến động 

trong lịch sử, đó cũng là nốt trầm lắng cho những phong trào yêu nước lúc bây giờ, thể 

hiện sự bế tắc trong đường lối cứu nước.  



Đối với Trương Gia Mô, sau khi những người bạn của ông bị bắt và lưu đày, tinh thần yêu 

nước và duy tân vẫn còn nguyên trong ông, nhưng không thể đứng ra đảm đương sứ 

mệnh của lịch sử lúc bấy giờ. Một mặt vì thiếu đi những người có cùng chí hướng hoạt 

động, mặt khác do giới hạn về mặt tuổi tác. 

Trong thời gian dạy học và sinh sống tại Bình Thuận, đã diễn ra cuộc gặp gỡ đầy lý thú 

giữa ông và người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, con của người bạn cũ Nguyễn 

Sinh Sắc. Chính ông đã giới thiệu Nguyễn Tất Thành với Hồ Tá Bang và cho dạy học tại 

trường Dục Thanh một thời gian. Biết được chí hướng của Nguyễn Tất Thành, ông đã 

cùng với những người bạn nơi đây tạo điều kiện cho người thanh niên yêu nước này vào 

Sài Gòn và thực hiện chuyến xuất dương sang phương Tây vào năm 1911. Thông qua 

hành động giúp cho Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, Trương Gia Mô cũng 

đã gửi gắm trong đó niềm tin của chính bản thân về một sự thay đổi cho vận mệnh đất 

nước.  

Phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời gian này đã tạm lắng xuống gần 20 năm sau 

sự kiện này. Sống trong hoàn cảnh đó, với một người yêu nước và có tâm huyết như 

Trương Gia Mô, ông không thể ngồi yên mà chờ đợi thời thế thay đổi. Ông tiếp tục trở lại 

miền Tây Nam bộ và liên lạc với những người bạn của mình, những nhà thơ, chí sĩ yêu 

nước nơi đây như Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn An Khương, Đông Hồ… Tuy nhiên, đây cũng 

là khoảng thời gian mà Trương Gia Mô rơi vào trạng thái bế tắc trong tư tưởng, dù đi 

nhiều nơi và kết giao với nhiều bạn hữu những vẫn không làm ông khuây khỏa nỗi lòng 

của mình. 

Điểm dừng chân cuối cùng của Trương Gia Mô chính là An Giang, một trong những nơi 

diễn ra phong trào cách mạng sôi nổi ở Tây Nam kỳ. Do rơi vào trạng thái phẫn uất từ lâu, 

cùng với những ảo tưởng chính trị đã không làm thay đổi tích cực đối với phong trào yêu 

nước, đồng thời luôn bị mật thám Pháp theo dõi vì ông chính là một trong những người 

hoạt động tích cực nhất của phong trào Duy Tân trước đây, trước những tác động đồn 

dập đó, ông đã tìm quên trong men rượu và thuốc phiện. Cuối năm 1929, từ trên tháp cao 

của Pháo đài núi Sam, ông đã gieo mình xuống vực sâu để kết thúc cuộc đời. 

Sự kiện ông tự vẫn đã tác động đến nhiều chí sĩ yêu nước lúc bấy giờ như Phan Bội Châu, 

Huỳnh Thúc Kháng, Đông Hồ…. Các tờ báo lớn cũng lần lượt đưa tin về cái chết của ông 

với một thái độ nể trọng cùng sự thương tiếc đối với một nhân sĩ yêu nước đã có thời 

gian hoạt động tích cực nhưng lại rơi vào trạng thái tâm lý bế tắc lúc cuối đời. 

Cùng thời gian này, có lẽ Trương Gia Mô cũng đã nhận được những tin tích cực từ các 

hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài, đó chính là niềm tin mà ông đã 

gửi đi theo gửi thanh niên yêu nước năm xưa. Tuy nhiên, sự tuyệt vọng và phẫn uất, đau 

đớn trước hoàn cảnh đã làm cho ông mất đi niềm tin ở chính mình. Đó cũng là sự tiếc 

nuối chung cho mọi thế hệ người dân Việt Nam về cuộc đời của Trương Gia Mô! 
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