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Nguyên nhân mất Ung thư gan  

Tên khác 

Nguyễn Phúc Hồng Dân, Nguyễn 

Trung Hưng, Lâm Đức Thuận, 

Nam Nhất Hùng (Minami Kazuo) 

Dân tộc Kinh 

Chồng/vợ 
An Đằng Thành Hành (Andō 

Shigeyuki) 

Kỳ Ngoại hầu Cường Để (chữ Nho: 畿外侯彊柢; 1882-1951) là Hoàng thân triều 

Nguyễn (cháu năm đời của Nguyễn Phúc Cảnh), và là một nhà cách mạng Việt Nam 

vào đầu thế kỷ 20 [1]. 
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Thân thế 

Ông nguyên tên là Nguyễn Phúc Đan (阮福單), sinh ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm 

Ngọ (tức 28 tháng 2 năm 1882) tại Huế, là con của Hàm Hóa Hương công Tăng Nhu. 

Ông là cháu đích tôn 6 đời của vua Gia Long, là cháu trực hệ của Hoàng tử Cảnh[2]. Do 

hoàng tử Cảnh mất sớm, tổ phụ ông là Hoàng tôn Đán bấy giờ còn nhỏ tuổi, ngôi vua 

truyền cho dòng thứ 2 là hoàng tử Đảm, tức vua Minh Mạng[3] 

Quá trình hoạt động 

Vì là dòng dõi chính thống trong hoàng tộc nên nhiều nhà ái quốc như Phan Đình 

Phùng, Phan Bội Châu đã có kế hoạch liên lạc với gia đình ông để lập lại ngôi vua, 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BB%83#Phong_tr.C3.A0o_C.C6.B0.E1.BB.9Dng_.C4.90.E1.BB.83
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http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BB%83#M.E1.BB.99_ph.E1.BA.A7n
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BB%83#Tham_kh.E1.BA.A3o_v.C3.A0_ch.C3.BA_th.C3.ADch
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BB%83#Xem_th.C3.AAm
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BB%83#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2m_Ng%E1%BB%8D
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2m_Ng%E1%BB%8D
http://vi.wikipedia.org/wiki/28_th%C3%A1ng_2
http://vi.wikipedia.org/wiki/1882
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_Long
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_C%E1%BA%A3nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_C%E1%BA%A3nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_C%E1%BA%A3nh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%C3%A0ng_t%C3%B4n_%C4%90%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_M%E1%BA%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_M%E1%BA%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_%C4%90%C3%ACnh_Ph%C3%B9ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_%C4%90%C3%ACnh_Ph%C3%B9ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_B%E1%BB%99i_Ch%C3%A2u
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thay cho vua Khải Định vì vị vua này hợp tác với thực dân Pháp. Tuy nhiên vì lý do 

tuổi già, cha ông từ chối, nhưng giới thiệu ông thay mặt gia đình tham gia phong trào. 

Biệt danh Nguyễn Trung Hưng (阮中興) của ông có từ đó. Khi Phan Đình Phùng 

mất, khả năng đấu tranh bằng lực lượng vũ trang cũng không còn, ông chuyển sang 

hoạt động chính trị. 

Sang Nhật Bản 1906-1910 

Năm 1906, ông trốn sang Nhật và cùng với Phan Bội Châu cổ động phong trào Đông 

Du. Là một hoàng thân nhà Nguyễn, ông có tư tưởng quân chủ lập hiến và nhận làm 

người lãnh đạo Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội. Địa bàn ảnh hưởng của ông 

mạnh nhất trong giới giáo dân Cao Đài. Thời gian ở Nhật ông giả dạng là người Tàu 

hoặc Nhật và dùng một số bí danh như Lâm Đức Thuận (chữ Hán: 林徳順, Lin De 

Shun, Rin Toku Jun), Nam Nhất Hùng (chữ Hán: 南一雄, Minami Kazuo) để tránh 

sự theo dõi của nhà chức trách Nhật và Pháp.[4] 

Sang Trung Hoa và Xiêm La 1910-1915 

Năm 1910, người Nhật do muốn vay 300 triệu franc từ chính phủ Pháp nên chấp thuận 

yêu sách của Pháp trục xuất ông và Phan Bội Châu, cũng như các học viên thuộc 

phong trào Duy Tân tại Nhật. Ông phải rời bỏ Nhật sang Trung Quốc và lưu lạc một 

thời gian ở Xiêm và sang cả Âu Châu.[5] Các học viên của phong trào Duy Tân cũng 

theo ông sang Trung Quốc tiếp tục hoạt động phản kháng Pháp, đa số sau này không 

trở về Việt Nam mà trở thành công chức trong bộ máy chính quyền ở Trung Quốc, 

hoặc làm quan nhỏ như quan huyện ở địa phương. 

Trở lại Nhật Bản 

Năm 1915 ông trở về Nhật Bản, cư ngụ ở phường Ômori, Tokyo, giao du với những 

chính khách Nhật như Inukai Tsuyoshi, Kashiwabara Buntaro, và Matsui Iwane. 

Những nhân vật này cũng tham gia hiệp hội Kissaragi-Kai với chủ trương ủng hộ tinh 

thần và tài chánh cho Cường Để.[6] Vì trông cậy vào người Nhật, ông ủng hộ quân đội 

Đế quốc Nhật Bản xâm chiếm Việt Nam thời Đệ nhị Thế chiến vì nghĩ họ có thể giải 

phóng đất nước khỏi tay thực dân Pháp. 

Tuy nhiên sau đó vì thấy họ không thật tình muốn giúp người Việt mà chỉ muốn tranh 

giành ảnh hưởng với các cường quốc Tây phương tại Á Đông, ông đã thất vọng. 

Phong trào Cường Để 

Tại Việt Nam những người đấu tranh cho độc lập dân tộc đã hình thành nên phong 

trào Cường Để vào những năm 1940 chủ yếu hoạt động ở miền Trung gồm có cựu 

Thượng thư Bộ Lại Ngô Đình Diệm, bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ, bác sĩ Lê Toàn, Vũ 

Đình Di, kỹ sư Vũ Văn An. Tuy nhiên năm 1945 sau khi đảo chính Pháp tại Đông 

Dương, người Nhật không đưa Cường Để lên nắm quyền nên phong trào Cường Để 

dần suy tàn. 

Qua đời 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_th%E1%BB%B1c_d%C3%A2n_Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_%C4%90%C3%ACnh_Ph%C3%B9ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/1906
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_%C4%90%C3%B4ng_Du
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_%C4%90%C3%B4ng_Du
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Nguy%E1%BB%85n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_l%E1%BA%ADp_hi%E1%BA%BFn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_Ph%E1%BB%A5c_qu%E1%BB%91c_%C4%90%E1%BB%93ng_minh_H%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_%C4%90%C3%A0i
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BB%83#cite_note-4
http://vi.wikipedia.org/wiki/1910
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Nh%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/Franc_Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Ph%C3%A1p&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_B%E1%BB%99i_Ch%C3%A2u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xi%C3%AAm
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BB%83#cite_note-5
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/1915
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dky%C5%8D
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Inukai_Tsuyoshi&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kashiwabara_Buntaro&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Matsui_Iwane
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dng_%C4%90%E1%BB%83#cite_note-6
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_th%E1%BB%A9_hai
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%BF_qu%E1%BB%91c_th%E1%BB%B1c_d%C3%A2n_Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_%C3%81
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Xu%C3%A2n_Ch%E1%BB%AF&action=edit&redlink=1
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Ông mất ngày 6 tháng 4 năm 1951, tại Tokyo, Nhật Bản, hưởng thọ 69 tuổi. Tên ông 

từng được đặt cho một phố tại Quận 1, Sài Gòn trước năm 1975. 

Mộ phần 

Di chúc ông dặn trao lại các tài vật cho Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh do 

đạo Cao Đài đã từng ủng hộ ông. Vì vậy, năm 1954, một phần di cốt của ông được 

người Nhật trao cho giáo chủ đạo Cao Đài là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đem về 

Tây Ninh. Năm 1957 phần thứ hai di cốt của ông cũng được hồi hương. Tổng thống 

Việt Nam Cộng hoà Ngô Đình Diệm đã cử hành trọng lễ đón nhận. Phần thứ ba di cốt 

được chôn trong mộ phần của Đông Du học sinh Trần Đông Phong ở nghĩa trang 

Zōshigaya（雑司ヶ谷 霊園)[7] thuộc tuyến Toden Arakawa (都電 荒川線), phường 

Toshima (豊島區 Toshima-ku, Phong Đảo khu). Hổ thẹn vì không vận động quyên 

góp đủ số tiền cho Phong trào, Trần Đông Phong đã tự sát năm 1908. Cảm kích trước 

nghĩa khí đó, chính hoàng thân Cường Để đã xây mộ phần cho anh và rồi mộ phần đó 

lại được dùng làm nơi an nghỉ cuối cùng cho lãnh tụ Việt Nam Phục quốc Đồng minh 

Hội. 

Trong thời gian ông ở Nhật, Kỳ Ngoại hầu đã kết hôn với Andō Shigeyuki (安藤成行
)[3] con gái nuôi của Thiên hoàng Chiêu Hòa.[cần dẫn nguồn] 

Tham khảo và chú thích^ “Hoàng tử Cảnh của triều Nguyễn: Long đong 

phận mỏng”. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2012. 

1. ^ Hoàng tử Cảnh mất có 2 con trai là Nguyễn Phúc Đán (còn gọi là Hoàng tôn Đán, 

về sau đổi tên thành Mỹ Đường và được phong Ứng Hòa công) và Nguyễn Phúc Cảnh 

(về sau đổi tên thành Mỹ Thùy và được phong Thái Bình công). Năm Minh Mạng thứ 

năm (1824), Mỹ Đường bị khép tội, giáng làm thứ dân. Hai năm sau, Mỹ Thùy bị 

bệnh mất, không có con nối dõi. Vua Minh Mạng cho con trưởng của Mỹ Đường là 

Lệ Chung (hay Duệ Chung), tập tước Ứng Hòa hầu (sau đổi thành Thái Bình hầu, 

Cảm Hóa hầu) để lo việc phụng thờ Hoàng tử Cảnh... Sau khi Mỹ Đường bị bệnh mất 

năm Tự Đức thứ ba (1848), Duệ Chung được gia phong tướng Quận công. Con ông là 

Tăng Nhu về sau được gia phong Hàm Hóa Hương công, chính là cha ruột của Kỳ 

Ngoại hầu Cường Để. 

2. ^ a ă Trần Đức Thanh Phong, Trần Đức Giang, Đỗ Thông Minh. Kỷ niệm 100 năm 

phong trào Đông Du. Tokyo: Tân Văn, 2005. 

3. ^ Shiraishi Masaya(白石昌也). "The Vietnamese Phuc Quoc League and the 1940 

Insurrection". Tokyo: Contemporary Asian Studies, Waseda University, 2004. tr 7 

4. ^ Shiraishi Masaya. tr 6 

5. ^ Shiraishi Masaya. tr 6-7 

6. ^ Nghĩ trước mộ Trần Đông Phong trên đất Nhật Đúng ra mộ nằm ở dãy 1-4A-4. 

Xem thêm 

 Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/1957
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KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ ĐIỆN HẠ 

(1882-1951) 
  

 
  

KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ ĐIỆN HẠ sanh tại Thuận Hoá (Trung Việt) 

ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ (niên hiệu Tự Đức thứ 33) dương lịch 28-

02- 1882. Qui vị tại Đông Kinh (Nhựt Bổn) ngày 01-03 năm Tân Mão (Dl 6-4-

1951). Hưởng thọ được 69 tuổi. Người  là con của Hàm Hoá Hương Công, cháu 

năm đời của Tinh Duệ Hoàng Thái Tử (Đức Hoàng Tử Cảnh) sanh tại Huế  

Điện Hạ được tập Tước Kỳ-Ngoại-Hầu nhưng không xuất sĩ.  

Sanh ra giữa cơn binh lửa, giang san xã tắc cơ đồ sụp đổ, khôn lớn trong lúc quốc 

hận, nợ nước thù nhà tràn ngập non sông. Người đã nghe được tiếng nói căm hờn 

của dân tộc, đã thấy được nỗi đau khổ của đồng bào dưới sự áp chế của bọn xâm 

lăng. Những danh từ Tổ quốc, Tổ nghiệp, cứu nước, cứu dân, đã ăn sâu vào trí 

non nớt của Ngài. Rồi như số trời đã định, sẽ luôn luôn thúc giục và trong hơn 

nửa thế kỷ về sau sẽ là phương châm và mục đích duy nhất của cuộc đời Cách 

mạng của vị Hoàng Thân  

tận tuỵ với Tổ quốc dân tộc. 

            Khi mới 13 tuổi, Người đã có cơ hội để Phụng sự đại nghĩa. Năm ấy 

(1895) đảng Văn Thân Cần Vương  Nghệ Tĩnh do Cụ Phan Đình Phùng lãnh đạo, 

phái người  vào Kinh rước Hàm Hoá Hương Công ra làm Thủ lãnh, để tăng cường 

thể lực cho lực lượng kháng chiến đang gặp lúc khó khăn. Nhưng tự xét tuổi già 

sức yếu, Hương Công bèn cử Điện Hạ đi thay. Chẳng may sứ giả của cụ Phan 

vào đón Người lại lâm bịnh, chết giữa đường, rồi không bao lâu cụ Phan cũng 

mất và ngay sau đó, tổ chức Cần Vương Nghệ Tĩnh bị quân thù đánh úp tan vỡ. 



7 

 

            Giáo dục của Người được sớm chuyển từ cựu học qua tân học. Không 

học từ chương khoa cử cũ, mà học Sử ký, Địa dư, Người ham đọc những Tân thơ 

và Chánh trị, kinh tế của những nhà Tân học danh tiếng Trung Quốc. 

Đến khi Người trở thành một thanh niên trí thức, trong khoảng từ 17 đến 21 tuổi, 

hai cớ khác để hiển thân cho nước, lại kế tiếp đến thực dân định truất phế Đức 

Thành Thái và tôn Người lên thay ngôi. Nhưng Người cương quyết từ chối, tuy 

nói rằng lấy nghĩa quân thần làm trọng, nhưng thiệt ra Điện Hạ quyết không hợp 

tác với Quân chủ. 

Năm 1903 nhà đại cách mạng Phan Bội Châu và Việt Nam Quang Phục Hội  tại 

Quảng Nam, Phan tiên sinh bí mật hội kiến với Người, trình bày mục đích của 

đảng Cách mạng đánh đuổi thực dân, khôi phục độc lập và rước người làm Hội 

Chủ. Bởi Ông thuộc dòng dõi của Hoàng Tử Cảnh, con trưởng của Vua Gia Long, 

có tinh thần Cách  

mạng và được Việt Nam Quang Phục Hội tôn làm Hội chủ  

Cá nước gặp Rồng mây, Điện Hạ nhận lời ngay và từ đó nghiễm nhiên trở thành 

vị lãnh tụ của Đảng Cách mạng đầu tiên của dân tộc với nhiệm vụ  Phục quốc an 

dân. 

            Được quốc dân Nam, Trung, Bắc hưởng ứng,Quang 

Phục Hội chuẩn bị tiến hành ngay kế hoạch khởi binh đánh Pháp, nhưng vấn đề 

khí giới khó mà giải quyết được tại trong nước. 

            Năm 1905, Ông Phan Bội Châu được cử đi ngoại quốc tìm mua súng đạn 

và cầu viện các quốc gia đồng văn, đồng chủng. Qua đến Nhựt Bản, ông được 

tiếp đón ân cần,  song dân tộc Bảo-Hoàng Phù Tang yêu cầu trực tiếp giao thiệp 

với Hoàng Thân lãnh tụ mới bàn đến việc viện trợ. 

            Tháng 2 năm Bính Ngọ (1906) Cường Để Điện Hạ từ giã ra đi. Bước chân 

ra đi như cỡi tấm lòng, Hoàng Thân xiết bao hy vọng. Hy vọng nơi tình huynh 

đệ của dân tộc Phù Tang. Hy vọng nơi sự chiến thắng vẻ vang của Hoàng quân 

trong trận Nhật Nga đại chiến vừa qua. Hy vọng nơi sự thành công của mình: 

ngoại viện có, súng đạn có, ngày khởi nghĩa không xa mà Cách mạng sẽ thành 

công! Than ôi! Càng hy vọng nhiều, sự thất vọng càng nặng nề. 

            Đến Hoành Tân – Đông kinh, Điện Hạ tiếp xúc được ngay với những yếu 

nhân Nhật: như Bá tước Đại-Ôi lãnh tụ Đảng Tiến bộ; ông Khuyển Dưỡng Nghị 

(sau này là Thủ Tướng nước Nhật). Các ông đều tỏ ý hoan nghinh và vui lòng 

chiếu cố, nhưng khi đề cập đến vấn đề viện trợ, đến khí giới, thì họ khuyên hãy 

chờ cơ hội!  

Bao nhiêu hy vọng của các nhà lãnh tụ cách mạng  

đều xây dựng trên cảm tình, lý tưởng. Nhưng đến khi đụng  

chạm với thực tế, những hy vọng ấy trở thành thất vọng. 

Trên đường Quốc tế, cảm tình, lý tưởng đều phải nhượng bộ cho điều kiện 

ngoại giao.Tuy đại thắng Nga La-Tư, nước Nhựt còn phải hưu dưỡng quốc lực, 

nhứt là về mặt quân sự và kinh tế. Quyền lợi ngoại giao của Nhật Bản còn phải 

gây cảm tình với các cường quốc Âu châu,nhứt là nước Pháp và nước Anh. Đó 

là thực tế, nó không cho phép nước Nhật ủng hộ cách mạng Việt Nam chống 

Pháp được. 

Ngày tháng qua, mối thất vọng của vị Thủ lãnh Quang Phục Hội lại càng chua 

chát, khi nghe tin tại quốc nội một số lớn đảng viên chờ đợi lâu ngày không thấy 
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súng đạn về đều chán nản, lại một vài đồng bào trí thức phát động chiến dịch diễn 

thuyết bài xích chủ trương cách mạng  bạo động của Quang Phục Hội. 

Nhưng tuy thất vọng dồn dập, Điện Hạ không bỏ phí thời giờ trong khi chờ đợi 

cơ hội. 

Vài tháng sau, khi đến Đông Kinh, Người đã lo việc giáo dục cho chính mình và 

cho những đồng bào thanh niên lục tục xuất dương qua Nhựt theo con đường 

Phụng sự của Người. đó là kế hoạch bồi dưỡng nhân tài.. 

Sinh viên Việt Nam phần nhiều được nhập học các trường Đại học Đông kinh, 

một số sau này trở nên Cán bộ của đảng, năm, bảy người sẽ cọng sự, chia sẻ đắng 

cay bùi ngọt với Điện Hạ cho đến ngày cùng. 

            Cụ Cường Để đã từng theo học trường Chấn Võ Lục Quân Đông Kinh 

(Nhựt) năm 1906. 

Qua năm 1908, Cụ học ở trường Đaị học Waseda. Cuối tháng 10 năm 1909  vì 

có lịnh nước Nhựt trục xuất những nhà Cách Mạng Việt Nam, Cụ phải sang 

Trung Hoa lánh nạn, qua Xiêm, sang Âu Châu và đã có lần về miền Nam Việt 

Nam với mục đích cổ động Phong Trào Đông  

du cầu học và hoạt động Cách mạng Cứu quốc. 

Thời gian lo buồn toan tính, ngày tháng thoi đưa mà  

công việc chưa tiến được Điện Hạ sực nhớ đến nước Xiêm nơi Đức Cao-Hoàng 

ngày xưa lập căn cứ,dưỡng tinh sức nhuệ. Người bèn lìa Nhựt sang Xiêm với một 

hy vọng mới. Nhưng sau ba tháng quan sát, hy vọng cũng tiêu tan !  

Nước Xiêm tiếng là độc lập, nhưng vẫn còn chịu thế lực của Anh, Pháp. Ngoại 

giao Pháp đã chận đường vận động của Cách mạng Việt Nam tại Xiêm.    

Người lại trở qua Nhật vào khoản 1908-1909, đoàn thể Việt Nam lưu trú tại Đông 

Kinh có trên 200 người, Chánh phủ Pháp dùng thủ đoạn ngoại giao yêu cầu 

Chánh phủ Nhật dẫn độ Điện Hạ và giải tán sinh viên Việt Nam. Tuy không đến 

nỗi áp dụng biện pháp dẫn độ, Chánh phủ Nhật phải chiếu theo Hiệp ước Nhật –

Pháp 1907, áp dụng biện pháp “cưỡng bách xuất cảnh” đối với Người. 

Khi tiễn chân Người từ giã đất Phù Tang, một ông bạn Nhật tặng cho Người một 

khẩu súng lục, để nếu không may lọt vào tay người Pháp, thì, súng này liệu với 

thân này  chứ không chịu nhục. 

Từ ngày đặt chân trên xứ Mặt Trời mọc với biết bao hy vọng, đến ngày lủi thủi 

sắp lưng ra đi, vừa ba năm rưỡi, công bất thành danh bất toại, tâm trí của Người 

lúc bấy giờ 

buồn tủi biết bao! Nhưng may cũng có một điều an ủi: Chánh phủ và những người 

bạn Nhật thật tình che chở, không để cho Người bị nhục trong tay bọn Pháp quyết 

tình bắt cho được Người. 

Bước chân khỏi đất Nhật, Người phải hết sức đề phòng. Khi xuống tàu đi Thượng 

Hải, Người phải giả làm bồi tàu, làm đầu bếp. Khi đến Thượng Hải lại phải cạo 

trọc đầu, gắn đuôi sam, cải trang ra người Mãn Châu để che mắt bọn thám tử và 

cũng để cho người Tàu khỏi lầm là  

người Nhật mà họ đang ghét. 

Thượng Hải, Hồng Kông,Quảng Châu đều là những  

căn cứ của Quang Phục Hội, nhưng lại cũng là những đất Tô giới Âu Mỹ. Trong 

khi lưu trú cũng như những lúc di chuyển, Người phải đổi tên, trốn tránh, có khi 

phải ở nhà những người bạn Tàu.Có chỗ chỉ những đồng chí thân-cận  
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mới biết nơi cư ngụ. 

            May thay! Trong khi cách mạng Việt Nam đang lâm vào cảnh lén lút thì 

Cách mạng Trung Hoa bừng dậy đánh phá Đế quốc Mãn Châu. Nhơn khi tình 

thế nước Tàu lộn xộn, Quang Phục Hội lại hoạt động ráo riết, đầy hy vọng. Một 

số vũ khí mua được, nhưng không có phương thế nào chở về nước được, vì người 

Pháp bưng bít tất cả đường lối, đành phải đem giúp Trung Quốc Đồng Minh Hội 

do nhà đại Cách mạng Tôn Văn lãnh đạo 

            Tháng 10 năm 1911, Cách mạng Trung Hoa thành công, ông Tôn Văn 

được bầu lên chức đại Tổng Thống. Những lãnh tụ khác, ngày trước có tiếp xúc 

với Điện Hạ và cụ Phan Bội Châu, ngày nay đều giữ chức vụ quan trọng trong 

Chánh phủ Dân quốc. 

            Điện Hạ đi Thượng Hải hội kiến với Tân Đô đốc Thượng Hải Trần Kỳ 

Mỹ, đi Nam Kinh gặp gỡ Hoàng Hưng, Tân Tổng-Giám-Nhân của Chính phủ 

Nam Kinh. Ông Phan Bội Châu thì đi Quảng Đông yết kiến Hồ Hán Dân Tân Đô 

đốc Quảng Châu. Tay bắt mặt mừng các ông đều là người tốt, đều có ý viện trợ, 

nhưng đều khuyên hãy chờ cơ hội, vì họ cũng chưa tổ chức được nền thống trị 

mới. Nhơn chánh phủ Dân quốc ra lịnh giải tán một số bộ đội tại hai Tỉnh Quảng 

Đông và Quảng Tây. Phan tiên sinh nghĩ ngay đến kế hoạch lợi dụng những lực 

lượng võ trang ấy và liên lạc với những nhóm Thổ phỉ Tàu, kéo quân về chiếm 

đất Bắc, hiệp lực với quân Cần Vương của ông Hoàng Hoa Thám; một mặt từ 

Yên Thế đánh ra; một mặt từ biên giới đánh xuống. Kế hoạch này không phải là 

phiêu lưu. Nghĩ vậy, ông Phan Bội Châu với một sách lược đầy đủ đi Hồng Kông 

bàn tính với Điện Hạ.. 

            Người phân tách lợi hại: “Mình không có thực lực mà dùng quân Tàu ô 

hợp, không tướng tài, không kỷ luật, bọn Thổ phỉ còn tệ hơn, thì dầu có đánh 

đuổi được quân Pháp, gỡ cho ra cái hoạ quân Tàu sẽ là một trách nhiệm lịch sử 

vô cùng nặng nề cho  chúng ta. Lợi bất cập hại vậy”. Phan Tiên sinh bái phục, 

kế hoạch đành bãi bỏ. 

Tháng 5 năm 1912, Việt nam Quang Phục Hội được cải tổ, ông Phan Bội Châu 

được bầu làm Tổng Lý thay quyền Hội Chủ chấp chánh công việc. Từ đây gánh 

nặng lãnh đạo được thư thả hơn trước. 

Công việc vận động tại nước Tàu không tiến hành như ý muốn, Người bèn nghĩ 

đến một nơi khác. 

Phải tạm gác ra ngoài hai nước Nhật và Xiêm, vì ngoại giao Pháp đã chận hẳn 

lối đi của Người. Vậy thì đi đâu để vận động cho có hiệu quả.? 

Được tin quốc nội, các đồng chí chuẩn bị một cuộc bạo động tại Bắc Kỳ và thực 

dân dự bị đem quân lính  miền Nam ra đánh dẹp miền Bắc. Người không ngần 

ngại, quyết định về nước vận động một phen. Định vận động cho đồng bào các 

giới, khi nghe tin ngoài Bắc khởi nghĩa thì hưởng ứng, gây một phong trào chống 

Pháp phổ biến toàn quốc, vận động cho quân lính Nam, Trung bị đưa ra Bắc, sẽ 

trở súng bắn lại quân Pháp. 

Chuyến đi này chẳng khác nhập hổ huyệt. Đầu tháng 2 năm 1913, Người cùng 

hai đồng chí xuống tàu, từ Hồng Kông đi Tân-Gia-Ba vô sự. Từ Tân-Gia-Ba về 

Sài gòn lại nguy hiểm vô cùng. Người phải ăn mặc và van lơn như một chú cu-

li, đi làm ăn tha phương nay bịnh hoạn tìm về xứ sở. Một người bồi tàu có từ tâm, 
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dấu Người vào một cái phòng dưới đáy tàu. Bốn ngày sau, khi tàu cập bến, lại 

phải chờ cho hành khách và lính Mã-tà lên hết, người bồi mới đem Người lên bờ. 

Tại Sài-gòn, Chợ-lớn, Mỹ tho, Vĩnh long, người gặp lại một số đồng chí ngày 

trước hoạt động ở Đông Kinh   

Tái ngộ xiết bao mừng rỡ, nhưng ai cũng lo sợ cho Người, vì lúc đó ở Sài-gòn 

vừa xảy vụ “Tạc đạn”, Mã-tà Pháp hoạt động ngày đêm, lùng bắt tất cả những 

đồng bào bị tình nghi chống Pháp.Thấy đồng chí lo sợ cho mình Người lại e ngại 

cho đồng chí, nên không dám ở nhà ai, chỉ ở đò, mỗi ngày đổi một chiếc, đậu 

một nơi. 

            Đảng viên mới cũ, lần lượt đến thăm hỏi và lãnh chỉ thị vận động. Một số 

đảng viên thanh niên phụ trách hộ vệ. 

Một  hôm đi tàu thuỷ từ Chợ lớn đến Vĩnh long, Người nghe hai hành khách nói 

chuyện với nhau: Có tin Đức Cường Để mới lén về Sài-gòn, nhà nước treo giải 

thưởng ai bắt được Đức ông sẽ bổ cho làm Đốc Phủ. 

Đến Vĩnh long, một đồng chí Xã trưởng sở tại rước Người về nhà, tại một làng 

gần Châu thành, liền nghe trống đánh vang dậy, đồng chí ra đường nghe ngóng, 

thì ra thanh niên trong làng đánh trống nhóm làng loan tin “Vua Ta đã về”. Thế 

là Người phải từ giã đồng chí, vội vã đi nơi khác và tính việc xuất dương lại. Nhờ 

một số đồng chí tận tâm hoạt động, chuyến hồi hương này, than ôi ! Cũng là lần 

cuối cùng Điện Hạ đặt chân trở lại đất nước quê nhà, đem lại một kết quả khả 

quan về phương diện chánh trị, cũng như tài chánh. 

Tháng 5 năm 1913, Người đáp tàu đi Hồng Kông, lần này chỉ phải nằm dưới gầm 

tàu từ Sài gòn ra Ô-Cấp thôi. Trở lại đất Tàu, Điện Hạ thấy tình thế thất lợi cho 

mình. Tại Quảng Đông đảng Cách mạng Tàu đã thất thế,  

phong trào phản cách mạng bành trướng khắp nơi. Các đồng chí đều phải xa lánh, 

mỗi người một ngã. Lại nghe có nhiều đồng chí khác bị bắt giữ tại Cảnh sát cuộc 

Hồng Kông, Người vội đến hỏi thăm tin tức, rồi cũng bị bắt đó luôn. May nhờ 

một đồng chí mướn thầy kiện và nộp 2.000$ thế chân Người mới được tại ngoại, 

sau 8 ngày ở trong lao lý. Lúc bấy giờ Chánh phủ Hồng Kông, thể theo lời yêu 

cầu của chánh phủ Pháp, đã quyết định bắt để trục xuất cảnh tất cả đảng viên 

cách mạng Việt Nam. Lối trục xuất của họ không khác gì dẫn độ. Những nhà 

cách mạng  họ chú trọng, có thể bị chở tới tô giới Pháp.Về phần Điện Hạ trường 

hợp này chắc chắn sẽ xảy ra. Vì vậy, tuy số tiền thế chân là lớn, Người phải đành 

hy sinh nó mà xa chạy cao bay cho kịp thời, không thể không khỏi sa vào tay 

người Pháp.  

            Nguyên lúc về nước, đồng bào có quyên góp một số tiền hai vạn đồng 

(20.000$00). Người giao một phần cho một nhóm đồng chí ở Sài-gòn để lập cơ 

sở thông tin gởi qua Xiêm, còn bao nhiêu thì gởi vào ngân hàng chuyển qua Hồng 

Kông. Có số tiền này, người định đi Âu châu quan sát tình hình (theo kế hoạch 

đã định trước, thì phái đoàn đi Âu châu để khảo cứu về chánh trị, kinh tế, quân 

sự là 10 người, nhưng vì tài chánh eo hẹp nên chỉ còn chỉ ba đồng chí trí thức 

được chọn đi theo Người). 

Hành trình vô sự, tàu ghé Marseille, Naples, rồi theo đường xe hoả đi Berlin ở 

lại vài tuần, lại qua Londres. 

Tại Londres, Điện Hạ tiếp được một bức thư của ông Albert Sarraut, Toàn quyền 

Đông Dương, đang ở Paris, mời Người về nước hiệp tác với chánh phủ Pháp.  
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Điện Hạ trả lời đại ý yêu cầu Chánh Phủ Pháp bỏ Chánh sách bóc lột, ngu dân 

cũ, mà thi hành một chánh sách khai hoá đứng đắn, khi ấy không gọi Người cũng 

vui  

lòng về nước… 

Tháng 4 năm 1914, Người lại nhận mật hàm của đồng chí từ nước Tàu gởi sang 

báo một tin mừng quan trọng: do Tướng Đoàn Kỳ-Thuỵ, Lục-Quân-Bộ Tổng 

Trưởng đề nghị Tổng-ThốngViên-Thế-Khải đã chấp thuận viện trợ tài chánh cho 

Cách mạng Việt-Nam. Tướng Đoàn Kỳ-Thuỵ  mong được hội kiến với Điện Hạ 

tại Bắc Kinh. 

Người chấm dứt ngay cuộc Tây du, đáp tàu trở lại Trung quốc. Người đã từng 

tiếp xúc với Đoàn-Kỳ-Thuỵ, biết ông rất có thế lực lại là một vị Tướng tài, thanh 

liêm, biết trọng đạo nghĩa, có quan niệm rõ về vấn đề Việt Nam. 

Đến Bắc Kinh, Điện Hạ được đại diện Lục-Quân Bộ đón rước trọng thể, lấy một 

phủ đệ làm nơi tiếp đãi Người. 

Ôi ! Hy vọng, phen này chắc được Trung Hoa Dân Quốc viện trợ một cách thiết 

thực. 

Than ôi ! Đến khi hội đàm với Đoàn-Kỳ-Thuỵ xong  thì nỗi thất vọng của Người 

không còn biết tả làm sao được ! Số là trong khoản hai tháng sau khi ông Tướng 

Tàu  mời Người đến Bắc Kinh hội kiến, Tổng Thống Viên-Thế Khải lại ký với 

Pháp một hiệp ước gọi là “Tá khoản”  trong ấy có điều khoản Pháp – Hoa thân 

thiện, buộc nước Tàu phải tôn trọng quyền lợi của Pháp tại Đông Dương. 

Để an ủi Người, Ông Lục-Quân-Bộ Tổng Trưởng nói: vì tình thế chưa thực hành 

kế hoạch viện trợ được, chứ không phải bãi bỏ, xin Hoàng Thân nhẫn nại. Lời 

nói của ông Đoàn-Kỳ-Thuỵ thành thật. Song nó cũng lại là một lời hứa, thêm vào 

biết bao lời hứa khác!  

Trận Âu-Châu Đại chiến bạo phát ngày 27-8-1914  đem lại cho Quang Phục Hội 

tại quốc nội cũng như Hải ngoại một nguồn hy vọng mới. Đảng lại hoạt động 

đêm ngày, cũng có hàng ngũ, lực lượng võ trang, chuẩn bị thừa cơ kéo quân về 

nước. Sự liên lạc giữa Điện Hạ và Tổng Trưởng Đoàn-Kỳ-Thuỵ cũng được nối 

lại. 

Đến năm 1915, Người tiếp được thơ của ông này ấn định kế hoạch viện trợ: 

1-Thời Kỳ chuẩn bị: chánh Phủ Dân Quốc viện  trợ cho Cách mạng Việt-Nam 

một ngân khoản. Số bạc ứng trước là 50 vạn, sẽ do Tổng Thống Viên-Thế-Khải 

trao tay cho Điện-Hạ trong một buổi hội kiến định vào tuần lễ sau.     

            1-Thời Kỳ thực hành: Dự định đến năm Dân Quốc bát niên (ba năm 

sau) Chánh phủ Trung Hoa sẽ viện trợ quân sự cho cách mạng Việt-Nam, thi 

hành kế hoạch đánh đuổi quân Pháp, khôi phục độc lập. 

            Giấy trắng mực đen, biết bao là hy vọng, tuy thời gian chuẩn bị ba năm 

quá lâu, nhưng nó cũng không phải là nhứt định, sau này sẽ tính. 

Trong cả tuần lễ sau, không thấy thiệp mời của Phủ Tổng Thống. Thì ra, trước 

ngày ông Viên-Thế-Khải định hội kiến với Điện Hạ, Chánh Phủ Dân Quốc tiếp 

được một văn kiện ngoại giao của Chánh phủ Nhật, đưa 21 điều thắc ngặt, yêu 

cầu Trung-Quốc thừa nhận. Tình hình ngoại giao giữa hai nước trở nên trầm 

trọng. Thế là số trợ ngân hoá ra chuyện ảo. Và từ đó, Người không tiếp xúc được 

với các yếu nhân Tàu nữa. 
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Lúc ấy là tháng 5 năm 1915, ôn lại những hoạt động từ trước, công việc gì cũng 

không phải là không thiết thực, không phải là không quan trọng. Công việc nào 

nếu thành tựu như dự định, cũng có thể đưa Cách mạng đến thành công. Ngày 

nay chiếc thân lưu lạc, bốn bể không nhà, thất vọng chồng chất, Điện Hạ sao cho 

khỏi cảm thương thân thể! Phong sương lâu ngày, vất vả đòi phen, Người cảm 

thấy cần phải nghỉ ngơi đôi chút, bèn quyết định trở sang Nhựt, mà tình thế đã 

đưa lên ngang hàng với các Cường  

quốc Âu Mỹ. 

Lưu trú lần này tại đất Phù-Tang, Người không còn  

lo bị trục xuất, nhưng nghĩ đến bổn phận đối với Tổ quốc, sực nhớ lại trách nhiệm 

đối với đảng, đối với quốc dân., làm sao Người hưu túc cho đành? 

 Nhưng Cách mạng lại đứng trước một tình thế mới vô cùng khó-khăn. Pháp đã 

lôi cuốn được Nhật vào phe. Đó là một mánh khoé khôn khéo tuyệt vời của ngoại 

giao Pháp, khiến cho tình hình Đông-Nam-Á không thay đổi và thỉ chung có lợi 

cho Pháp. 

Tại quốc nội tình thế lại càng bế tắc. Người Pháp một mặt tuyên truyền hứa hẹn 

tự do, đem tước lộc mua chuộc các hàng trí thức, mặt khác dùng kế ly gián phá 

hoại hàng ngũ Cách Mạng, ngăn cản đoàn kết quốc dân. Những đồng bào tình 

nghi phản đối đều bị tù đày. Những nhà đại ái-quốc như Trần-Cao-Vân, Thái 

Phiên…kể hàng trăm người đều bị hành quyết. Sau cuộc khởi nghĩa thất bại do 

Đức Duy-Tân lãnh đạo. Lực lượng kháng chiến của ông Đề Thám tại Yên Thế 

cũng bị tiêu diệt. 

Tại nước Tàu và nước Xiêm lưới Mật thám Pháp cũng bũa khắp. Các lãnh tụ từ 

Phan Tiên sinh trở xuống đều bị giam giữ tại các tô-giới. Người nào lọt vào tay 

Pháp  thì bị đem về nước trị tội. Liên lạc viên từ trong nước ra cũng như từ ngoài 

nước về đều bị bắt; đến nỗi trong ngoài không thông tin với nhau được. Cách 

mạng đành bó tay trong suốt bốn năm trời, chịu tiếng hèn với đồng bào, với thế 

giới. 

Nhưng dầu thiên nan vạn nan Cách mạng cũng không nản chí. Sau trận đệ I Thế 

chiến chấm dứt (11-11-1918) Điện Hạ trở qua Tàu. Phan Tiên sinh cùng các đồng 

chí khác đều đã được trả tự do, nhưng kế hoạch vận động của Đảng phải chịu ảnh 

hưởng của tình thế rối loạn của  

nước Tàu, gặp trăm ngàn trở ngại. 

Vả lại với những biến chuyển lớn lao trên mọi phương diện sau cuộc Âu Châu 

Đại chiến, Việt Nam Quang Phục Hội không đáp ứng nhu cầu chánh trị của quốc 

dân nữa. Với sự xuất hiện của nhiều đảng phái mới và sự hiện diện của ông 

Nguyễn Ái-Quốc tại nước Tàu, vai tuồng lãnh đạo của Quang Phục Hội lu mờ 

lần lần trong khoản thời gian từ sau Thế chiến thứ I đến đầu Thế chiến thứ II 

Thế chiến II bùng nổ. Năm 1939, nước Nhật nhảy vào vòng chiến tranh. Lần này 

Nhật đứng vào mặt trận chống Pháp, tình thế tức khắc thay đổi. Cơ hội cứu quốc 

trở lại với Quang Phục Hội. 

Ngày 12 tháng 3 năm ấy, Quang Phục Hội được cải tổ và đổi ra VIỆT-NAM 

PHỤC QUỐC ĐỒNG MINH HỘI để cho có một hình thức thích hợp với tình 

thế hơn. 

Đảng lập cơ quan tuyền truyền  tại Đài Bắc, hợp tác với Tổng Đốc Phủ Đài Loan, 

đả phá luận điệu bài Nhật của Chánh phủ Tưởng Giới Thạch và của Pháp tại 
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Đông dương. Đảng lại hợp tác với Hoàng Quân, tổ chức Việt Nam Kiến Quốc 

Quân tại Quảng Đông và Quảng Tây. 

Ngày 22-6-1940, Kiến Quốc Quân cùng quân Nhựt khai chiến với quân Pháp, 

đánh thẳng vào Đồng Đăng, Lạng Sơn, quân Pháp đầu hàng.  

Tình thế lại biến chuyển, một Thoả ước trao đổi quyền lợi giữa Nhựt và Pháp 

được ký kết: 

- Một bên: chánh quyền Pháp tại Đông Dương hiệp lực với người Nhựt trong 

cuộc chiến tranh Đại-Đông-Á. 

- Bên kia: Nhật duy trì hiện trạng, công nhận cho Pháp tiếp tục cai trị Đông 

Dương. 

Kiến Quốc Quân được lịnh lui binh. Một cánh quân  

không tuân thượng lịnh bị Pháp đánh tan. Thế là kế hoạch  

của Phục Quốc Đồng Minh Hội không thực hiện được.Tuy vậy thanh thế của Hội 

về mặt chánh trị lại phát triển tại quốc nội, nhờ thành tích Cách mạng của Điện 

Hạ, mà 50 năm tận tuỵ với Tổ quốc đã in sâu hình ảnh vào tâm não của đồng bào 

ái quốc. 

Đại đa số nhân sĩ, đảng phái Quốc gia nhất là CAO ĐÀI, đều đặt hy vọng phục 

quốc vào Điện Hạ 

Ngày mùng 7 tháng 5-1945 có tin Người hồi hương. 

Tại Sài-Gòn, nhân dân hưởng ứng lời hiệu triệu của Giáo hội Cao-Đài, tổ chức 

cuộc đón rước rất long trọng, trong một khung cảnh tưng bừng náo nhiệt. trên 

các nẻo đường, những Khải-Hoàn-Môn với biểu ngữ “ĐIỆN HẠ VẠN TUẾ” nói 

ra tiếng nói nhiệt thành ngưỡng mộ của mọi con dân Việt Nam lúc bấy giờ, càng 

sực nhớ ân đức tiền nhân khai sáng lại càng mừng cho Điện Hạ có cơ hội phục 

hồi Tổ nghiệp. 

            Nhưng than ôi! Một trở ngại lớn chận đường về của Người.Lịch sử chưa 

chép rõ trở lực ấy từ đâu mà có. Nhưng chúng ta biết chắc rằng, tuy Hoàng Đồ 

Bảo Đại đã  tuyên bố độc lập ngày 11-03-1945 tại Huế, nhưng Nam Kỳ vẫn chưa 

được trở về với Hoàng triều và vị Thống đốc Nhựt đã tuyên bố tại Sài-Gòn ngày 

30-4-1945”: 

            “Đây là một ngộ nhận về vấn đề độc lập tại Đông Dương hoàn toàn ở 

dưới quyền kiểm soát Quân sự. Nền độc lập của Đế Quốc An-Nam và của Cao-

Miên sẽ được tuyên bố, nhưng Nam-Kỳ chẳng những thuộc quyền Quân sự mà 

lại còn ở dưới quyền cùa Quân đội Nhựt. Vậy thì không có vấn đề Nam Kỳ độc 

lập”.     

            Mặt khác, chúng ta không quên rằng Kỳ-Ngoại-Hầu Cường Để từ khi 

nguyện hiến thân cho Tổ quốc đến khi sự nghiệp Cách mạng gần thành tựu, nửa 

Thế kỷ sau, thỉ chung chỉ có một ý chí: khôi phục độc lập Hoàng đồ cho  

Tổ nghiệp từ Mũi Cà-Mau đến ải Nam quan. 

Vậy thì lời tuyên bố của vị Thống Đốc Nhật hoàn toàn trái với ý chí bất di bất 

dịch của Điện-Hạ và sự Người  

không hồi hương lúc ấy để hưởng một thành công sứt mẻ, lại càng biểu lộ một ý 

chí mà chúng ta ngày nay càng nghĩ đến càng thêm áo não sùng bái. 

            Cụ trở về Nhật vào tháng 5 năm 1945, phải cải danh người Trung Hoa 

lấy tên là Lâm Thuận Đức, được sự giúp đỡ của Thủ trưởng nước Nhật lúc bấy 
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giờ là Khuyển Dưỡng Nghị, bỗng nửa chừng Dưỡng Nghị bị ám sát, nhưng Cụ 

Cường Để vẫn hăng hái hoạt động, tổ chức không ngừng. 

Vào cuối tháng 2 năm 1939, Việt Nam Quang Phục Hội được đổi thành Việt 

Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội. Bôn ba trên đường tranh đấu cứu quốc, trong 

nước cũng như ngoài nước, Cụ đều hăng hái làm việc nhưng đại cuộc chưa thành. 

Mùa Đông năm 1949 từ nước Nhật, nhơn danh Phục Quốc Đồng Minh Hội, 

Người lên tiếng kêu gọi thế giới tự do, giúp đỡ cho dân tộc Việt-Nam thâu hồi 

độc lập, tự do, đối với thực dân Pháp, cũng như đối với Cộng Sản Việt Minh. 

            Năm 1950, Đức Quốc Trưởng Bảo-Đại gởi thơ mời Người hồi hương 

chung lo việc nước nhưng Người từ chối vì thực dân Pháp vẫn còn kiểm soát 

chánh phủ Quốc gia. Cũng trong năm ấy, Người từ Đông Kinh đáp tàu thuỷ sang 

BangKok, nhưng chánh phủ Thái không cho phép Người lên bờ (1) có lẽ để tránh 

báo chí phỏng vấn ồn-ào và mục đích của người sang Xiêm là muốn về cho gần 

nước nhà để tìm hiểu tình hình cho rõ hơn và nếu thuận tiện, Người sẽ về Sài-

Gòn, nhưng chánh quyền Pháp lại sợ, nếu Người về Việt Nam phò tá Đức Bảo-

Đại, thì thanh thế Chánh phủ Quốc gia sẽ được tăng cường và vấn đề Liên Hiệp 

Pháp sẽ bị đem thương thuyết lại ngay, cho nên ngoại giao Pháp vận động với 

Chánh phủ Thái không cho phép Người bước chân lên đất Thái” (Thúc Dật 

Thị)           

Ngày 6 tháng 4 năm 1951 Cụ thọ bệnh và mất tại Đông kinh (Nhật). Hưởng thọ 

được 80 tuổi. 
  

Trong quyển“LỜI PHÊ” của Đức Hộ-Pháp  
trang 61 bày tỏ ý kiến về Đức Ngài qua chuyến công du sang Đài Loan và Nhựt 

bổn lúc 10g ngày 29-3-1954. 

Ngài nói: 

“Tôi có ý muốn đặt những cơ sở của Đạo Cao Đài tại Đài Loan, cũng như Tôi 

đã làm việc đó tại Pháp trong cuộc hành trình vừa qua của Tôi sang Âu Châu. 

Thăm Đài Loan xong, Tôi sẽ qua Nhật Bản và sẽ lưu lại đó chừng ba, bốn ngày 

để rước hài cốt của Hoàng Thân Cường Để về nước. Riêng Tôi, Tôi chưa được 

quen biết Hoàng Thân. Những nhà ái quốc Việt Nam đối với Tôi, khi Tôi còn là 

nhà chiến sĩ Cách mạng, đã là biểu hiệu của cuộc tranh đấu giành độc lập cho 

Tổ quốc. 

Hơn nữa dầu rằng không phải là một Giáo đồ của Đạo Cao-Đài, Hoàng Thân 

Cường Để đó là người thứ nhất và cũng là người có nhiều ảnh hưởng nhất đã 

bảo vệ cho Đạo của chúng tôi. Trước khi mất, người đã ban cho Đạo Cao Đài 

hài cốt và tài sản của Người. Nay Tôi qua Nhật chính là để thi hành lời trối trăn 

của Người là rước  hài cốt của Người về nước”. 

            Đức Hộ-Pháp nói tiếp: 

            “Cũng như việc rước tro của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để về Thánh 

Địa Toà Thánh là nhiệm vụ Thiêng liêng của một nền Tôn giáo, hơn nữa là một 

công dân đất nước của Tổ Phụ  lưu  lại cùng là hài cốt của Cụ Duy Tân ở cù lao 

TIDI và những hài cốt của các nhà ái quốc lưu vong bỏ mình nơi Hải ngoại. Sau 

nữa lập một Ban Đạo tỳ cải táng, đi cùng khắp miền Nam Việt Nam tìm những 

mồ hoang, những hài cốt của giòng dõi Lạc Hồng bị ngọn lửa chiến tranh gây 

hấn từ năm 1945 đến nay đã dấy trên đất nước. Biết bao nhiêu người đã bỏ mình 
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vì nạn tương tàn cốt nhục, làm thế nào đặng rước về di táng nơi Nghĩa trang 

Thánh Địa  Toà Thánh, đồng bào Việt Nam thấy rõ lòng NHƠN NGHĨA của nền 

Tôn giáo là tấm gương lịch sử  soi chung hậu thế”. (ĐHP thuyết tại Trí Huệ 

Cung 4-10-Giáp Ngọ (dl 20-10-1954) 

Năm Ất-Dậu (1945) sau cuộc Đảo chánh Pháp (9 Mars) có làm cửa Khải-Hoàn-

Môn tại Sài-gòn đặng tiếp rước Đức Kỳ Ngoại-Hầu Cường Để là nhà Cách 

mạng  phiêu lưu 40 năm nơi xứ người. Ngài Chánh Đức viết: 

                                  CẢM ĐỀ 

Rúng động non Nam khúc khải hoàn, 

Treo gương Hồng-Lạc phục giang san. 

Vẻ tươi Quốc sử loà cương thổ, 

Đánh tỉnh hồn dân dựng miếu đàng. 

Nước bốn ngàn năm lừng máu đỏ, 

Dân hăm lăm triệu rạng da vàng. 

Khí linh bia mãi cùng trời đất  

Rúng động non Nam khúc khải hoàn. 
  
  

TỔ CHỨC CUỘC LỄ RƯỚC ĐỨC 

KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ 

            Tháng 5 năm 1945 tại Sài-Gòn, Đạo Cao-Đài có tổ  

chức cuộc Lễ để rước Đức Cường Để  về nước.Với Lý do  

sau đây: 

1- Xét thấy Hoàng Đế Bảo Đại không đủ sức cầm quyền, không thể đưa đất nước 

đến hoàn toàn độc lập theo  

nguyện vọng của toàn dân. 

2-Xét thấy Cụ Cường Để là nhà Cách mạng Nguyễn   

 Phúc Vân sanh tại Huế, năm Tự Đức 33 (1882) con của Hàm Hoá Hương Công, 

cháu 5 đời của Tăng Duệ Hoàng Thái Tử (Đức Hoàng Tử Cảnh) được tập tước 

Kỳ Ngoại Hầu nhưng không xuất sĩ. Là người có tinh thần Cách mạng thuở còn 

trẻ, đang lưu vong tại Nhựt hoạt động giải phóng giành độc lập lại cho nước Việt 

Nam, có khả năng lãnh đạo dân tộc, có đủ uy tín với toàn quốc đồng bào. Ngài 

được các nhà yêu nước mến phục và có tên tuổi đối với quốc tế. Chính Ngài đã 

lãnh đạo tối cao của Cơ quan Phục Quốc Đồng Minh Hội. 

            Ngài rất xứng đáng lãnh đạo toàn dân trong lúc này nên các chánh khách 

hiệp với Giáo sư Đại biểu đến Bộ Tham mưu Nhật thương thuyết rước Đức Ngoại 

Hầu Cường Để về nước. 

            Ngày 17-5-1945, được tin điện của Ngài cho hay sẽ về nên các đoàn thể 

yêu nước, mà nhất là khối Cao-Đài lo làm Lễ đài sẵn tại phía sau Nhà Thờ Đức 

Bà. 

            Cất khán đài, dựng Khải hoàn môn rất lộng lẫy, có Nghĩa binh Cao-Đài 

đứng gát trang nghiêm, có đội cận vệ túc trực. Sự trọng thể này làm cho hầu hết 

quần chúng đi ngang qua phải xuống xe đi hai bên chứ không đi cửa giữa 

            Các tỉnh nghe tin sự tổ chức rước nhà Cách mạng Kỳ Ngoại Hầu Cường 

Để, nhiều người lên Sài-gòn chờ đợi cả tháng mà Đức Ngài vẫn chưa về. Tại sao 

vậy?  
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            Theo như con của Đức Ngài là Tráng Cử và Tráng Liệt cho biết: Kỳ Ngoại 

Hầu định về, thì cuộc chiến đã tới tấp trên đất Phù-Tang, bom nguyên tử của Mỹ 

đã trút xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki làm cho nhà cửa đổ nát, hàng 

vạn người Nhật phải chết, cộng thêm Đảo Okinawa hạm đội Mỹ tràn ngập. Lại 

nữa, Ngài được các đồng chí cho biết tại quê nhà có sự manh nha tranh quyền 

lãnh đạo quốc dân, nên Ngài quyết định gởi xương nơi đất khách. Vào ngày 5 

tháng 4 năm 1951 Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để từ trần để lại muôn vàn luyến 

tiếc. 
  

Năm Giáp Ngọ (1954) Đức Hộ-Pháp sang Nhựt rước di hài của Đức 

Kỳ Ngoại Hầu Cường Để về nước. 

 

            ĐỨC HỘ PHÁP tuyên bố tại phi trường Tân Sơn Nhứt ngày 12-10-1954 

(năm Giáp Ngọ) 

            Thưa cùng đồng bào Việt Nam, 

Đây là di hài của Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, quí danh là Nguyễn Phúc Vân, 

Ngài là đích tôn của Đức Đông Cung Cảnh tức là Tông Chi Hoàng Tộc. Cả toàn 

thể Quốc Dân đều biết dĩ vãng của Ngài. 

Ngài đã hy sinh một đời sống lưu vong nơi đất  

khách, cốt theo đuổi một mục đích, là làm thế nào phục hồi vận mạng Tổ Quốc, 

độc lập thiệt hiện. 

Ngài cũng như Bần Đạo, tâm hồn của Ngài phù hạp với tâm hồn của Bần Đạo 

là chẳng lúc nào Ngài phân biệt màu sắc chánh trị, cùng đảng phái, đoàn thể, 

Tôn Giáo. 

Một kiếp sống của Ngài, chỉ có một mục đích là làm thế nào phục sự vận mạng 

Tổ Quốc và đồng bào Việt Nam. Đau đớn thay! Trên bốn chục năm lưu vong nơi 

đất khách. Ngài theo đuổi một mơ vọng mà Ngài không đạt đặng. Công chưa 

thành, danh chưa toại, Ngài đã thành người thiên cổ nơi đất khách quê người. 

Hôm nay, di hài của Ngài đã được đem về nước:  

Do đó khối anh linh của Ngài cũng cùng về hiệp với khối Quốc hồn của bốn ngàn 

năm lập quốc. 

Thê thảm thay! Trước nửa giờ lâm chung, Ngài còn rán ngồi dậy nhắn cùng tất 

cả Thanh Niên Việt Nam hãy cương quyết phục cường cứu quốc, rồi Ngài nằm 

thiêm thiếp. Trước khi trút hơi thở cuối cùng Ngài còn rán kêu: “Việt Nam Muôn 

Năm”. 

Bần Đạo nghe thuật lại điều ấy, Bần Đạo cảm khích vô ngần. Những bạn đã lưu 

vong cùng Ngài đã khóc hết nước mắt. Khối tâm hồn ái quốc ấy hôm nay ước 

mong nó sẽ là một ngọn lửa thiêng nung sôi tâm hồn của toàn thể Quốc Dân Việt 

Nam, bỏ thành kiến, bỏ đảng phái hiệp sức cùng nhau để cứu vãn tình thế nước 

nhà đang lúc nguy vong tan tác. 

Trước khi dứt lời, Bần Đạo xin toàn thể đồng bào nối điêu theo dư âm khốn khổ 

của Ngài đã kêu cả toàn thể đồng bào của chúng ta. Bần Đạo hô như Ngài đã 

kêu gào thống thiết trước hơi thở cuối cùng của Ngài”. 
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Đức Hộ Pháp tuyên bố trong dịp rước di hài  

Cụ Cường Để. 
Đức Hộ Pháp tuyên bố trong dịp rước Di hài của Cụ Cường Để tại Tòa Thánh, 

ngày 20-9-Giáp Ngọ (1954) 

            Thưa Chư Chức Sắc Thiên Phong Nam, Nữ Lưỡng Phái, Thánh Thể Đức 

Chí Tôn, Hội Thánh Nam, Nữ, các Cơ Quan Chánh Trị Đạo. 

Tiếp theo lời tuyên bố của Bần Đạo khi về đến Sài Thành đã nói về đời sống của 

Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, Bần Đạo chẳng cần nhắc đi nhắc lại thì cả toàn 

thể quốc dân Việt Nam, cả toàn Đạo cũng biết rõ sự hy sinh vô đối của Ngài, 

kiếp sống của Ngài chỉ có một mục đích quật cường giải ách lệ thuộc thâu hồi 

độc lập và phục quốc cho đồng bào. Khi mới đến Tân Sơn Nhất Bần Đạo đã tỏ 

lời kêu gọi theo yếu thiết của Đức Kỳ Ngoại Hầu lúc lâm chung. Cả một đời sống 

hy sinh của Ngài mong tạo hạnh phúc cho Tổ Quốc cho giống nòi mà phải chịu 

chẳng biết bao nhiêu gian truân khổ não, cũng chỉ vì lòng ái quốc vô đối của 

Ngài. 

Cả Thanh Niên Việt Nam nên ghi nhớ những lời nhắn gởi của Ngài, trước nửa 

giờ chết, Ngài còn rán ngồi dậy nhắn cho toàn Thanh Niên Việt Nam phải cương 

quyết quật cường cứu quốc, mặc dầu còn một hơi thở cuối cùng, nhưng Ngài còn 

rán hô “Việt Nam Muôn Năm” rồi mới tắt thở. Bần Đạo không thấy mà đã nghe 

Đồng bào Việt Kiều ở Đông Kinh thuật điều ấy làm cho Bần Đạo khóc, và chính 

mình Bần Đạo chỉ biết khóc mà thôi. 

Nối theo lời kêu gọi thống thiết của Ngài Bần Đạo về đến đây cũng xin cả toàn 

thể con cái Đức Chí Tôn Nam, Nữ Lưỡng Phái lập lại lời thống thiết trước giờ 

chết của Ngài. Bần Đạo hô cả thảy đều hô theo: 

 “VIỆT NAM MUÔN NĂM !”. 
  

             Ngày mùng 1 tháng 3 Quí Tỵ (1953) 

Lễ Đại Tường Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để 
  

Bài Thài: 

Ngoài bốn mươi năm biệt cửa nhà, 

Quyết lòng khôi phục nước Nam ta. 

Náu-nương đất khách chờ thời thế 

Tuổi thọ bảy mươi trí chẳng già. 

                        Cường Để 
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THỦ BÚT CỦA ĐỨC CƯỜNG ĐỂ 
  

(Bức thư bằng Hán tự của Đức Kỳ Ngoại Hầu  
Cường Để Điện Hạ gởi ông Trần Quang Vinh ) 
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Ông Trần Quang Vinh Dịch y nguyên văn: 

            Đông Kinh, ngày mùng 2 tháng 12 năm 1948 

            Cùng Đồng chí Trần Quang Vinh, 

            Mấy năm nay tuy bặt hẳn âm tín, nhưng nhờ có “Radio Sai-gòn” truyền 

thanh, cũng rõ được túc hạ và các đồng chí Tín đồ mạnh khoẻ như thường, tôi rất 

an dạ. 

            Tôi vẫn tin chắc rằng dầu cho thời thế biến động  cách nào, đồng chí đối 

với tôi tất không bao giờ xao lãng mà tôi đây chưa hề khoảnh khắc vong hoài. 

Ngày tôi trở về nước tưởng không bao lâu nữa, có thể thực hiện được, xin mong 

cả thảy an tâm và bảo trọng. Hiện nay trong nước đều đã đồng tâm ủng hộ Hoàng 
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Đế Bảo-Đại hồi loan chấp chánh, giữ nền độc lập thống nhứt Quốc gia, vậy Tín 

đồ ta hãy tỏ rõ sự hành động nhứt trí của mình giúp cho cuộc  giao thiệp độc lập 

sớm giải quyết,  trật tự hoà bình mau thấy trở lại làm cho quốc dân ta được an cư 

lạc nghiệp, mặc ấm ăn no, ấy là điều sở nguyện của  

tôi đó. 

Bức thơ của đồng chí gởi ngày 30 tháng 10, mãi đến ngày 1 tháng 12 mới tiếp 

được,ấy là vì phải trải qua cuộc kiểm duyệt của quan địa phương nên mới chậm 

trễ như thế. 

Nay kính thư này cầu chúc cho Đạo an, xin rõ lòng nhau và trao tấc dạ này cùng 

các đồng chí. 

Về gia đình của đồng chí Nguyễn văn Sâm, xin hãy tận tâm chiếu cố, chớ lãnh 

đạm thờ ơ, rất mong. 

Hiện thời những thơ từ qua lại đều phải qua mắt sở kiểm duyệt rồi mới phát ra. 

Phàm thông tin bằng văn tự, chỉ dùng bốn thứ văn tự là: Hoa, Anh, Nhựt, Pháp 

mà thôi. Vì vậy bức thư này không thể viết bằng Quốc ngữ, nên phải viết bằng 

Hán văn, xin lượng cho. 

Cường Để 
  

 

(Ký tên và đóng dấu) 

  

Tokyo, ngày 28 tháng 11 năm 1950 

Đồng chí Trần Quang Vinh 

Tổng Trưởng Bộ Binh Bị (Lực) 

SÀI-GÒN 

            Kính gởi, 

            Câu chuyện hàn huyên, xin miễn thứ không phải nói. Mấy lâu nay tôi vẫn 

hết sức vận động các phương diện Anh, Mỹ, nhờ khuyến cáo chánh phủ Pháp 

mau xác nhận quyền độc lập tự chủ cho nước nhà, mới thu phục được lòng dân, 

mới phòng ngừa được hoạ Cọng.  

Mới rồi, nghe tin rằng Chánh phủ và Nghị viện Pháp đã thông qua cái Nghị án 

giải phóng Đông dương độc lập thật sự, Tôi rất đỗi lấy làm mừng cho cả dân tộc  

được thấy đem lại Hoà-bình, an cư lạc nghiệp. Tôi sẵn lòng về nước phò Vua 

giúp nước gầy nên thịnh cường cho dân tộc được vẻ vang, cho dân sinh được 

sung túc, cho thoả cái nguyện vọng 47 năm nay. Nhưng nhà báo thông tin cũng 

có khi sai lầm, sự thực hẳn có được như lời nhà báo nói hay không? Vả chăng 

muốn trưng cầu ý kiến các đồng chí biết nên về hay chưa nên về ra sao đã, mới 

hợp cái đạo nghĩa “Đồng ưu cọng lạc” với nhau. Vậy nay tôi xin hỏi ý kiến túc 

hạ cùng các đồng chí nên thế nào cho biết, cám ơn. 

            Quân đội ta cần phải cho ăn mặc đầy đủ, huấn luyện cho tinh nhuệ, kỷ 

luật cho nghiêm minh, hình thức có, tinh thần phải có. Chúng ta ở cái tình thế 

ngày nay rất khó khăn, phải tế tâm cho lắm mới đứng vững. 



21 

 

            Sau đây xin chúc đức Hộ-Pháp cùng các giáo hữu mạnh giỏi, bền lòng 

phấn đấu cho tổ quốc vẻ vang.Vì có lời chúc các chiến sĩ Hoà Hảo, Bình Xuyên 

hùng dũng phấn phát đồng lòng nhứt trí ủng hộ Đức QuốcTrưởng Bảo Đại để  cứu 

đồng bào quốc dân ra khỏi lầm than. 

Nay kính  (Ký tên đóng dấu) 

CƯỜNG ĐỂ 

            LỜI NÓI THÀNH THỰC: 

            Đồng bào tương sát là một sự rất khá thương tâm. Bên kháng chiến phần 

nhiều là những nhà ái quốc, vì tổ quốc độc lập tự chủ mà phải đứng ra chịu đầu 

đạn mũi gươm, chớ không phải vì quyền quí lợi lộc, cũng không phải vì chủ 

nghĩa chủ trương gì khác. Nếu như nay Chánh phủ Pháp đã chịu xác nhận đem 

độc lập chủ quyền trả lại cho ta rồi đó,thì bên họ đương nhiên cũng vui lòng 

quăng gươm súng trở về với ta, đâu lưng hiệp sức mà vun đắp non sông, tạo hạnh 

phúc cho đồng bào. Vả chăng không  

còn có lý do gì mà họ kháng chiến được nữa, mở con đường khoan đại đãi ngộ 

cho họ để về với ta. Xét cho kỹ tấm lòng yêu nước, yêu nòi họ chẳng khác  gì ta. 

Sự thực cũng nhờ họ mà đem lại được cái địa vị ngày nay, cúng ta không quên 

được họ, lưu ý lưu ý! 

CƯỜNG ĐỂ 
  

 

         Tokyo, ngày 20 tháng 1 năm 1951 

  

Kính gởi đồng chí Trần Quang Vinh 

Tổng Trưởng Bộ Quân Lực 

 Chánh Phủ Quốc gia Việt-Nam 

            SAI-GÒN 

            Quí thơ và quí ảnh tiếp được cả, cám ơn.. 

            Nước ta ngày nay tuy vẫn đã độc lập rồi song hành chánh kinh phí hãy 

còn ỷ lại vào người, thực là mộ sự không hay cho nước nhà lắm, ta phải tìm cách 

gì để cho tài nguyên dồi dào mà tự cấp tự túc mới hợp lẽ. Thiết tưởng hiện thời 

ở Nhựt Bản công nghiệp rất phát triển, mà nguyên liệu ở Tàu, Mãn châu, Triều 

Tiên không đem lại được, họ đương tìm cách mua bán với ta, mà ta cũng có nhiều 

phẩm vật cần dùng đến của họ lắm, đường gần mà giá rẻ, có tiên cho cả hai bên, 

vậy hy vọng tướng quân bàn với Chánh phủ ta nên phái đại biểu qua Nhật hiệp 

định việc mua bán với họ, để cho có kinh tế mà làm việc nước rất tốt. Ngoài cửa 

biển ta, tàu Nhựt bị đánh chìm rất nhiều, thứ tàu ấy để như thế có phương hại cho 

sự giao thông đi lại. Vả chăng vớt lên được thì có lợi ta nhiều, ở Nhựt có nhiều 

người có kinh nghiệm sự vớt tàu chìm, ta mời họ qua mà trù tính việc đó rất tốt. 

            Sự Nhựt thông thương với ta, Mỹ cũng vui lòng, bởi vì Mỹ cũng cần dùng 

Nhựt chế đồ cho họ mà thiếu  



22 

 

nguyên liệu. Triều tiên có cả Quốc Liên Quân đánh dùm, mà Trung Cộng không 

thèm đếm xỉa chi hết, ỷ có nhiều quân cứ  đánh đại vào, nước ta viện cô, quân ít, 

vạn nhứt hoá đánh vào, ta sẽ tính sau. 

            Toà thánh Tây ninh nên lập bệnh viện cứu chữa dân nghèo, nên lập trường 

học giáo dục trẻ em cho hắn hiểu luân lý đạo đức ở đời, rồi dạy cho hắn biết một 

nghề nghiệp gì đó, để hắn nuôi thân, khỏi ăn bám vào cha mẹ bà con thực là rất 

quí. Thanh niên ta mất dạy rất nhiều, làm Chánh phủ với làm cha mẹ nên chăm 

lo cho hắn, chớ để hỏng cái đời thanh thiếu niên của hắn, di hại tới nước nhà, chú 

ý chú ý. 

            Nhà tôi có mười mấy đứa cháu ở Huế, nghe nói cha chúng nó bỏ nhà đi 

vắng, vậy thì không co ái trông nom sự học hành cho chúng nó, thực khá thương 

tâm.Tướng quân có ngày giờ lo được. Nhớ để ý dùm, rất cám ơn. 

Nay kính 

Ký tên: CƯỜNG ĐỂ 

            Người nước ta hiện thời ở Tokyo chỉ có một mình Tôi là không hùa theo 

chủ nghĩa Hồ được, còn bao nhiều là Hồ chủ tịch muôn năm. Cha chả muôn năm 

cả.Tôi tuổi già mà ở một mình đơn cô, có thể xin đức Quốc trưởng cho phép một 

hai đứa cháu của tôi qua Tokyo ở với Tôi, Tôi rất cám ơn vô cùng tận. 

Kính chúc các đồng chí muôn năm    

Đức Quốc trưởng Bệ Hạ muôn năm    

Chánh phủ độc lập mới muôn năm    

Ký tên:CƯỜNG ĐỂ 

Ngày  năm ngoái tôi qua Xiêm để cho tiện đường liên lạc đồng chí, rồi tích 

cách về nước phò tá Đức Bảo Đại để làm choi mau đem lại Hoà bình cho dân 

nhờ, không ngờ không lên bờ được! Tiếc thay!   .Ký tên: CƯỜNG ĐỂ 

…                  …Sài gòn, ngày 19 tháng 2 năm 1951  

            Kính gởi Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Để Điện Hạ. 

                                 ĐÔNG KINH 

            Kính Điện Hạ, 

            Tiếp đặng thơ của Điện Hạ đề ngày 20-1-1951, Tệ chức xin đa tạ, đa tạ. 

Các lời vàng ngọc của Điện Hạ chỉ giáo các đồng chí và  Tệ chức xin ghi nhớ 

vào tâm trí. Về vấn đề gởi đại biểu sang Nhật là phận sự của chánh phủ, nhưng 

thời cuộc lúc này chưa thuận tiện, Chánh phủ mới phái hai vị Sứ thần đi ngoại 

quốc: Ông Bác-Sĩ Trần văn Đôn, Cựu Thị Trưởng Sài-Gòn, Chợ lớn, đặng phái 

sang Luân Đôn (Londres) và ông Nguyễn Khoa Toàn cựu Tổng Trưởng sang 

Vọng Các (Bangkok) Lần lượt sẽ tới phiến các nước khác. 

            Toà Thánh Tây Ninh đã có sẵn Bệnh viện và trường học. Học sinh nghèo 

do Hội Thánh và Quân đội bảo bọc có trên 6.000 sinh viên, đâu đó đều có tổ chức 

chu đáo. 

Chánh phủ Việt Nam –Tân chánh phủ đã thành lập, kỳ này Tệ chức xin rút tên 

ra. Bộ Quốc phòng hãy là Quân lực đã giao cho Ông Nguyễn Hữu Trí, Thủ hiến 

Bắc Việt. Sỡ dĩ Tệ chức không dự vào  Nội các là do nơi sự đổi chọn vào bộ 

khác, nên Tệ chức không bằng lòng. Qua trung tuần tháng ba (Mars) Tệ chức 

sang Pháp lối vài ba tháng….Tệ chức kính thăm Điện Hạ, cầu chúc Điện hạ  

mạnh khoẻ và luôn gặp may mắn 

Nay kính 
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Ký tên 

TRẦN QUANG VINH 

  

Nguồn: http://www-

personal.usyd.edu.au/~cdao/booksv/DichLyCaoDai/NguyenThuy/BaoQuocTu/baoquoctu-

chuongII.htm#4- KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG 

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO QUỐC DÂN CA 

  

          Bài “Khuyến cáo Quốc Dân ca” dưới đây là của Đức Kỳ Ngoại Hầu 

Cường Để viết ra tại Đông Kinh ngày 11 tháng Giêng năm 1944 gởi về cho nhân 

dân Việt-Nam và toàn thể Chiến sĩ Cách Mạng trong thời kỳ phấn đấu để giành 

độc lập. 

  

Nước mất sáu mươi năm rồi đó, 

Quốc dân ta có nhớ hay không? 

Kìa xem các nước Á-Đông, 

Miến, Phi đều đã thoát vòng Mỹ Anh, 

Chỉ còn có một mình Ta đó, 

Vẫn để cho Pháp nó đè đầu, 

Pháp kia còn có chi đâu? 

Từ ngày thua Đức đã hầu diệt vong. 

Gọi là nước thật lòng thành nước, 

Ấy thế mà vẫn được trị bình, 

Vẫn còn bạo ngược hoành hành, 

Mà Ta cũng vẫn trung thành lạ thay, 

Làm nô lệ đến ngày nào nữa? 

Đến ngày rày còn chửa chán sao? 

Hỏi hăm lăm triệu đồng bào? 

Chuyện ta Ta phải tính sao bây giờ ? 

Chẳng lẽ cứ ngồi chờ đến chết? 

Giương mắt trông của hết đến cùng. 

Bảo nhau phải dốc một lòng, 

Phen này ta quyết chẳng dong quân thù. 

Ông Cha trước Bình Ngô Sát-Thát, 

Nòi giống mình hèn nhát chi đâu ! 

Sao Ta lại chịu cúi đầu? 

Làm tôi tớ Pháp như trâu như bò? 

Mình khốn khổ ấm no chẳng đủ, 

Riêng sướng cho một lũ Tây Đầm. 
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Ai người có chút lương tâm? 

Nghĩ nông nỗi ấy cũng bầm tím gan, 

Nhiều kẻ vị thăng quan tiến chức, 

Mà nỡ tâm bán nước hại nòi, 

Vị tiền cũng lại lắm người, 

Cơ hồ khắp nước chim mồi chó săn, 

Ai có chí cứu dân cứu nước? 

Thì lũ này sửa trước chớ tha,  

Hỏi anh em chị em ta ? 

Hiến thân cho nước mới là Quốc dân. 

Pháp nọ cậy có quân có súng, 

Động tí chi giết sống người mình. 

Thực thì khố đỏ, khố xanh, 

Trừ quan là Pháp là anh em nhà. 

Sao không biết đảo qua đánh nó? 

Nếu đồng tâm có khó chi đâu? 

Người mình mình chớ hại nhau, 

Xin quay ngọn súng trỏ đầu thằng Tây. 

Nay mai sẽ có ngày khởi nghĩa, 

Các anh em xin chớ ngại ngần. 

Dốc lòng vì nước vì dân, 

Giúp ta người sẽ có quân hùng cường 

Nay dân tộc da vàng hợp sức, 

Đánh đuổi người áp bức bấy lâu, 

Đồng tâm ta phải bảo nhau, 

Có ra sức mới ngóc đầu được lên. 

Này những kẻ có tiền có của, 

Chớ của mình mình giữ khư khư, 

Đem tiền giúp nước bây giờ,  

Có công là sẽ có lời lãi to. 

Chẳng hơn cứ bo bo từng cuộn, 

Rồi đến thành giấy lọn vứt đi, 

Làm giàu cũng phải khéo suy, 

Trước là vì nước sau vì bản thân. 

Nay cơ hội đã gần tới đó, 

Quốc dân ta xin cố sức lên.  

Nhứt là Nam Nữ thanh niên, 

Chớ quên cứu nước là thiên chức mình 

Đừng say đắm hư linh vật chất,  

Sự vui chơi xin dứt hết đi. 

Kìa trông hai nước Miến Phi, 

Họ đà độc lập mình thì làm sao? 

Không lẽ chịu thuộc vào Pháp mãi? 

Xiềng xích này ta phải phá ra, 

Ta không cứu lấy nước nhà, 

Khó mong cái sự người ta cứu mình. 
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Phải quyết chí hy sinh phấn đấu 

Vì tự do rơi máu cũng đành, 

Hãy vào Phục Quốc Đồng Minh, 

Góp thêm sức mạnh làm thành việc to. 

Tranh độc lập tự do cho nước, 

Cho nước mình cũng được như ai. 

Đứng trên Thế giới vũ đài, 

Từ đây cũng có mặt người Việt Nam 

Bốn mươi năm đi làm việc nước, 

Thân già này chưa được chuyện chi!  

Tuổi nhiều nhưng sức chửa suy, 

Thuỷ chung lòng những lo vì nước non. 

Cũng chẳng tưởng đến con đến của, 

Cũng không mong làm chúa làm Vua. 

Chỉ mưu đánh đuổi quân thù, 

Để gây dựng lại cơ đồ nước ta. 

Bởi vì thế bỏ nhà sang Nhựt, 

Bấy nhiêu năm nếm mật nằm  gai. 

Đã hay thành sự tại TRời,  

Gắng công cũng phải tại người mới nên 

Vậy nay có mấy lời thành thực 

Xin quốc dân hợp tác đồng lòng. 

Người xuất của, kẻ xuất công, 

Người ngoài vận động, người trong thật hành. 

Sẽ có kẻ giúp mình thêm nữa, 

Việc phen này không sự không xong. 

Cốt sao ta phải hết lòng, 

Thành công sẽ chỉ trong vòng năm nay. 

 

               KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỂ 
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BÀI ÁI QUỐC CA 
                    
Nay  ta hát một câu ái quốc, 

Yêu gì hơn yêu nước nhà ta 

Nghiêm trang bốn mặt sơn hà, 

Ông cha ta để cho ta lọ vàng, 

Trải mấp lớp Tiên Vương dựng mở, 

Bốn ngàn năm dải nắng dầm mưa. 

Biết bao công của  người xưa, 

Gang sông tấc  núi dạ dưa ruột tằm 

Hào đại hải ầm ầm trước mặt, 

Dải Cửu Long quanh quất miền Tây. 

Một toà san sát xinh thay,  

Bắc kia Vân Quảng, Nam này Côn Lôn. 

Vẽ gấm vóc nước non thêm đẹp 

Chắc những mong cơ nghiệp dài lâu 

Giống khôn há phải đàn trâu!  

Giang sơn nỡ để người đâu vẫy vùng. 

Hăm lăm triệu dân cùng của hết 

Sáu mươi năm nước mất quyền không. 

Thương ôi ! Công nghiệp tổ tông, 

Nước tanh máu chảy non chồng thịt cao, 

Non nước ấy biết bao máu mủ? 

Nỡ nào đem nuôi lũ sài lang. 

Cờ ba sắc xứ Đông Dương, 

Trông càng thêm nhục nói càng thêm đau 

Nhục vì nước mà đau người trước, 

Nông nỗi này non nước cũng oan, 

Hồn ôi ! Về với giang san. 

Muôn người muôn tiếng hát ran câu này, 

Hợp muôn sức ra tay Quang Phục, 

Quyết phen này rửa nhục báo thù. 

Một câu ái quốc reo hò, 

Xin người trong nước phải cho một lòng. 
 

                            CƯỜNG ĐỂ 
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Kỳ Ngoại Hầu Cường Để (1882 - 1951)  

Mặc hoàng bào dù chẳng được làm vua ! 

 

Trần viết Ngạc  

Những vị nào say mê khoa tướng số, tử vi thử chấm lá số tử vi cho Kỳ 

Ngoại Hầu Cường Để, hy vọng có thể giải thích vì sao ông có quá nhiều cơ 

hội đưa ông đến ngôi thiên tử mà rốt cục chẳng có lần nào thành.  

Cường Để sinh ngày 11 tháng giêng năm Nhâm Ngọ (28.2.1882), trực hệ 

của Đông cung Cảnh, con trưởng vua Gia Long.  

Cơ hội đầu tiên khiến Cường Để có thể lên ngôi vua là vào năm 1894 khi 

ông mới 12 tuổi. "Kinh đô thất thủ" (23 - 5 Ất Dậu - 1885), vua Hàm Nghi 

rời bỏ kinh thành ra Tân Sở ban dụ Cần Vương. Năm 1888, vua Hàm Nghi 

bị bắt và bị đày. Phan Đình Phùng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê 

đồng thời là người, đốc thúc và phối hợp phong trào Cần Vương của cả 

nước, cho người vào 

Huế mời Hàm Hoá 

Hương công Tăng Nhu 

ra thay vua Hàm Nghi. 

Vì cớ tuổi cao Tăng 

Nhu ủy cho con là 

Cường Để đi thay mình. 

Phái viên của Cần 

Vương là Cử nhân Hồ 

Quý Châu, người 

Quỳnh Lưu, vào Huế để 

rước Cường Để, chẳng 

may giữa đường lâm 

bệnh từ trần. Năm sau, 
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cuộc khởi nghĩa Hương Khê thất bại (1895). Nói về sự kiện này, Kỳ Ngoại 

Hầu Cường Để than thở: "... vì thế mà bỉ nhân lỡ mất cơ hội đầu tiên hiến 

thân cho tổ quốc" (1)  

Năm 1903, Cường Để 21 tuổi. Hai cơ hội làm vua đến cùng một lúc. Hai điạ 

vị đối lập; làm vua cách mạng và làm vua bù nhìn!  

Cần một ngọn cờ quân chủ cho đảng sắp thành lập, Phan Bội Châu lân la đến 

các vị trong hoàng tộc ở Huế. Như "con cháu nhà Hiệp Hoà, con cả vua 

Đồng Khánh... nhưng chưa có ai là tâm hợp cả... nhân có bạn tôi là tú tài Hồ 

Thiệp, người Quỳnh Lưu, rủ nhau lấy cớ xem tướng số, vào nhà Kỳ Ngoại 

Hầu, bắt đầu khưi múi nói bằng tướng mệnh, dò được người ấy sẵn có chí 

lớn (TVN nhấn mạnh)... Hầu rất biểu đồng tình, liền ăn thề đình ước với 

nhau" (2). Và năm sau, khi Duy Tân hội thành lập (1904), Cường Để được 

tôn làm Hội chủ, vị vua cho tương lai.  

Cũng năm này, muốn phế vua Thành Thái, Khâm sứ Huế đã thăm dò Cường 

Để như là ứng viên thay thế nhưng mãi bốn năm sau thực dân mới phế vua 

Thành Thái (1907), lúc đó Cường Để đang ở Nhật Bản!  

Một sự kiện mà nếu không có tư liệu thì không thể tin được: Đó là khi tìm 

người thay vua Thành Thái, một vị thượng thư trong triều đình đã đề nghị 

với người Pháp rước minh chủ Duy Tân hội Cường Để đang lưu vong ở 

Nhật về làm vua. Vị thượng thư đó là Nguyễn Hữu Bài.  

"Trong các đề nghị, đề nghị của thượng thư bộ Công người Thiên Chuá giáo 

là đáng chú ý.nhất. Trong số các đồng sự, ông ta là người duy nhất đã minh 

bạch đề nghị là cần ưu tiên cho Cường Để hiện đang tị nạn tại Nhật lên ngôi 

vua" (3)  

Giải thích cho điều này, tài liệu mật của Pháp cho biết từ khi Pháp đặt nền 

bảo hộ, có một giao ước ngầm giữa một số người trong hoàng tộc và giới tín 

đồ Thiên Chúa giáo nhằm đưa một người thuộc dòng dõi Đông cung Cảnh 

lên ngôi vua! (4)  
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Năm 1907 cũng là năm du học sinh Nam 

Kỳ bắt đầu sang Nhật. Còn nặng đầu óc 

quân chủ, các du học sinh Nam Kỳ lạy 

Cường Để năm lạy theo lễ quân thần mỗi 

lần hội kiến! (5) Đó cũng là lý do xuất 

hiện tấm ảnh Cường Để và Phan Bội 

Châu: Vị Tổng lý ngồi trong khi Hội chủ 

lại đứng bên cạnh !  

Năm 1925, Phan Bội Châu bị bắt, bị an trí 

ở Bến Ngự. Cường Để tiếp tục làm Hội 

chủ Việt Nam Quang Phục Hội cho đến 

năm 1939, và Quang Phục Hội được cải 

tổ thành Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh 

Hội, thường được gọi tắt là Việt Nam 

Phục Quốc Hội. Theo cương lĩnh mới, 

Phục Quốc Hội chủ trương thiết lập nền 

quân chủ lập hiến và vị vua tương lai không ai khác hơn là Cường Để đang 

giữ chức vụ Uỷ viên trưởng trọn đời trong Ban chấp hành Trung ương 

VNPQH. Quốc kỳ không còn là cờ Ngũ tinh liên châu (1912) mà là lá cờ 

chữ vương (...) đỏ trên nền trắng.  

Thời cuộc đã không ủng hộ Cường Để khi Nhật bắt tay với Pháp, bỏ rơi 

Kiến Quốc quân khiến Trần Trung Lập hy sinh ngày 26/12/1940 tại Lục 

Bình, Lạng Sơn. Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, ai cũng tưởng Nhật 

đưa Cường Để về làm vua nhưng Nhật lại dùng lá bài Bảo Đại!  

Người đã gây xúc động cho Cường Để trong những ngày tháng cuối đời trên 

đất Nhật là Ngô Đình Diệm. Từ năm 1943, Ngô Đình Diệm đã cử Phan Thúc 

Ngô sang Nhật gặp Cường Để và Ngô Đình Diệm trở thành đại diện của 

Việt Nam Phục Quốc Hội trong nước (6)  

Ngày 14.8.1950, Ngô Đình Diệm cùng anh là Giám mục Ngô Đình Thục từ 

Rome sang Tokyo, hội kiến với Cường Để. Komatsu Kiyoshi có mặt trong 

buổi hội kiến đó kể lại:  

"Buổi hội kiến đã nâng đỡ tinh thần Cường Để ngoài sức tưởng tượng. Vừa 

mới thấy Cường để, Ngô Đình Diệm liền quỳ xuống và phát biểu: "Tâu 

Hoàng thượng, Ngài phải làm vua!" và Cường Để đã tuôn hai giòng lệ cảm 

kích!" (7). Không còn có cơ hội để Cường Để thực hiện mơ ước của mình vì 

ngày 6/4/1951, ông đã qua đời do bệnh ung thư gan. 

Trần Viết Ngạc 

Chú thích:  
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(1) - Tùng Lâm (Matsubayashi) - Cuộc đời cách mạng Cường Để, nhà in 

Tôn Thất Lễ xb, Sài Gòn, 1957. Trang 10  

(2) - Phan Bội Châu, Tự phán, NXB Anh Minh, Huế, 1956. Trang 35  
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(4) - Tlđd, trang 2  

(5) - Tlđd, trang 27  

(6) - Kỷ niệm 100 năm Phong trào Đông Du, NXB Tân Văn, Đông Kinh, 

2005. Trang 228  

(7) - Trần Mỹ Vân - A Vietnamese Royal Exile in Japan Prince Cường Để 

(1882 - 1951), NXB Routledge, London& New York, 2005. Trang 213.  
   

Nguồn: http://chimviet.free.fr/40/tvns061_cuongde.htm 

   

 

 

 

 

 

 

Cường Để (1882-1951) 
CƯỜNG ĐỂ (1882-1951) 

 

 

Cường Để (1882-1951), tước Kỳ Ngoại hầu, nguyên 

tên là Nguyễn Phúc Đan, còn có biệt danh là 

Nguyễn Trung Hưng là một nhà cách mạng Việt 

Nam vào đầu thế kỷ 20. Ông sinh ngày 11 tháng 

giêng năm Nhâm Ngọ 1882. Về gia thế, ông là cháu 

trực hệ của hoàng tử Cảnh, tức là cháu đích tôn 6 

đời của vua Gia Long (do hoàng tử Cảnh mất sớm, 

ngôi vua truyền về ngành thứ 2 của hoàng từ Đảm, 

tức vua Minh Mạng.  

Mang trong mình dòng máu hoàng tộc chính thống, nên cha Ông được các nhà ái 

quốc như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu đã có kế hoạch liên lạc để lập lại ngôi 

vua, thay cho vua Khải Định vì vị vua này hợp tác với thực dân Pháp. Tuy nhiên vì lý 

do tuổi già, cha ông từ chối, nhưng giới thiệu ông thay mặt gia đình tham gia phong 

trào. Lúc đó Ông mới 13 tuổi.  

http://www.vinhanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=890:cuong-de-1882-1951&catid=81:chinh-tri&Itemid=198
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CƯỜNG DỂ LÚC CÒN NHỎ 

 

Khi Phan Đình Phùng mất, khả năng đấu tranh vũ 

trang không còn, ông chuyển sang hoạt động chính trị. 

Ông trốn sang Nhật và cùng với Phan Bội Châu cổ 

động phong trào Đông Du. Là một hoàng thân nhà 

Nguyễn, ông có tư tưởng quân chủ lập hiến và nhận 

làm người lãnh đạo Việt Nam Phục quốc Đồng minh 

Hội. Địa bàn ảnh hưởng của ông mạnh nhất trong giới 

giáo dân Cao Đài. 

Tháng 3 năm Quý Mão (1903), ông được nhà yêu 

nước Phan Bội Châu tôn làm minh chủ trong phong 

trào Đông du, vận động chống Pháp. Sau đó ông 

được cử làm Hội chủ Việt Nam Quang phục hội, 

phong trào liên hệ được một số đại thần lúc bấy giờ như Trần Đình Phác, Nguyễn 

Hữu Bài, Nguyễn Thuật, Đào Tấn...  

Tháng Giêng năm 1906, ông được các đồng chí của Phan Bội Châu đưa sang Nhật, 

vào học trường Chấn Võ lục quân cùng với Nguyễn Thức Canh, Lương Ngọc 

Quyến... rồi trường Đại học Waseda. Lúc ở đây, ông lấy tên Trung Quốc là Lý Cánh 

Thành.  

Năm 1908, nhân trong nước phong trào Duy tân phát triển mạnh, mà đỉnh cao là các 

cuộc biểu tình chống thuế và vụ đầu độc ở Hà Nội, thực dân khủng bố trắng, chúng 

cấu kết với Nhật, xúi Nhật trục xuất tất cả du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, trong 

đó có ông và Phan Bội Châu.  

Năm 1910, người Nhật do muốn vay 300 triệu franc từ Chính phủ Pháp, chấp thuận 

yêu sách của Pháp trục xuất ông và Phan Bội Châu, cũng như các học viên phong 

trào Duy Tân tại Nhật, nên ông phải rời bỏ Nhật sang Trung Quốc. Các học viên của 

phong trào Duy Tân của ông sang Trung Quốc tiếp tục hoạt động phản kháng Pháp, 

đa phần sau này không trở về Việt Nam mà trở thành công chức trong bộ máy chính 

quyền ở Trung Quốc, hoặc làm quan nhỏ như quan huyện ở địa phương.  

Vì trông cậy vào người Nhật, ông ủng hộ quân Nhật xâm chiếm Việt Nam vì nghĩ họ 

có thể giải phóng đất nước khỏi tay thực dân Pháp. Tuy nhiên sau đó vì thấy họ 

không thật tình muốn giúp người Việt mà chỉ muốn tranh giành ảnh hưởng với các 

cường quốc Tây phương tại Á Đông, ông đã thất vọng. Cuối cùng Ông lập gia đình 

với một phụ nữ người Nhật tên là tại Ando Shigeyuki và định cư tại Tokyo. 

Ông mất vào ngày 5-4-1951 tại Tokyo, hưởng thọ 69 tuổi. Di chúc ông dặn trao lại 

các tài vật cho giáo hội Cao Đài. Do đó năm 1954 một phần di cốt của ông được 

người Nhật trao cho lãnh đạo Cao Đài Phạm Công Tắc đem về Tây Ninh. Năm 1957 

phần thứ hai di cốt của ông cũng được hồi hương. Tổng thống Việt Nam Cộng hoà 

Ngô Đình Diệm đã cử hành trọng lễ đón nhận. Phần thứ ba di cốt được chôn trong 

mộ phần của Đông Du học sinh Trần Đông Phong ở ga Gojigaya thuộc tuyến Toden 

Arakawa. Hổ thẹn vì không vận động quyên góp đủ số tiền cho Phong trào, Trần 

Đông Phong đã tự sát năm 1908. Cảm kích trước nghĩa khí đó, chính hoàng thân 

Cường Để đã xây mộ phần cho anh và rồi mộ phần đó lại được dùng làm nơi an nghỉ 

cuối cùng cho lãnh tụ Việt Nam Phục Quốc Đồng minh Hội. 
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Đức độ của Ông được hầu hết sĩ phu kính mến. Dung mạo ông, theo lời ký giả Nhật 

là Tùng Lâm đã đến phỏng vấn ông khi ngụ ở Nhật vào khoảng năm 1943: "Điện-hạ 

Xuân thu đã ngoài sáu mươi nhưng râu tóc chưa bạc, tinh thần thì rất quắc thước. 

Thân thể trung bình, cử chỉ lanh lẹn. Tai to, trán rộng, mắt sáng quắc, mũi nở nang. 

Tướng mạo nghiêm trang, nhưng thái độ hòa nhã. Điện-hạ nói tiếng Nhật y như 

người Nhật, cách tiếp khách cũng vậy, ân cần tử tế. Ký giả phỏng vấn danh nhân 

ngoại quốc đã nhiều, song lần nầy là lần thứ nhất ký giả không cảm giác thấy là mình 

đang ngồi nói chuyện với người ngoại quốc"  

Trong cuộc truy điệu tưởng niệm, có nhiều câu đối của anh em cách mạng đồng chí 

khi xưa, trong có những câu: 

" Phong trào cách mạng, đi trước nhất, mất sau cùng, bốn mươi năm chủ hội đồng 

minh, lá ngọc cành vàng, đất khách cũng lây vòng khói lửa. 

Thời vận trùng hưng, chí sắp thành, thân vội lánh, hăm lăm triệu trông vời bảo quốc, 

mưa sầu gió thảm, trời Nam cùng ứa lệ non sông". 

" Qua bao nhiêu nước, dày gió dạn sương; Trải bốn lăm năm, nằm gai nếm mật. 

Chỉ cầu cho: Cách mạng thành công; Ba kỳ thống nhất." 

Tâm Nghĩa 

 

Nguồn:http://www.vinhanonline.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=890:cuong-de-1882-1951&Itemid=198 
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