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Một bức thư 
của Sào Nam Phan Bội Châu 

gửi cho Trạng sư Bona
Trần Viết Ngạc

CHUÁNG TÖI ÀANG THÛÅC 
HIÏÅN BIÏN KHAÃO VÏÌ DOANH 
NHÊN KINH TÏË VAÂ VÙN HOÁA 
BUÂI HUY TÑN (1875-1963), 
NGÛÚÂI SAÁNG LÊÅP 3 TÚÂ BAÁO 
THÛÅC NGHIÏÅP DÊN BAÁO (1920-
1935) TAÅI HAÂ NÖÅI, TRAÂNG AN 
BAÁO (1935-1945), LA GAZETTE 
DE HUE (1935-1945) TAÅI HUÏË.

RIÏNG VÚÁI THÛÅC NGHIÏÅP, 
TÚÂ BAÁO COÁ ÀOÁNG GOÁP RÊËT 
LÚÁN VÚÁI PHONG TRAÂO ÀÊËU 
TRANH ÀOÂI TRAÃ TÛÅ DO CHO 
PHAN BÖÅI CHÊU VAÂ PHONG 
TRAÂO TÛÚÃNG NIÏÅM, TRUY ÀIÏÅU NHAÂ CHÑ SÔ 
PHAN CHÊU TRINH, CHUÁNG TÖI ÀAÄ PHAÁT 
HIÏÅN NHIÏÌU TÛ LIÏÅU MÚÁI.

Trong dõp àêìu Xuên Nhêm Dêìn, chuáng töi 
muöën giúái thiïåu vúái àöåc giaã möåt bûác thû cuãa 
“töåi nhên” Saâo Nam gûãi cho luêåt sû chó àõnh 

biïån höå laâ Bona - ngûúâi àûúåc chó àõnh baâo chûäa 
cho Saâo Nam trûúác Toâa Àïì hònh, Haâ Nöåi, ngaây 
6-11-1925. Àiïìu thuá võ laâ “öng Ta” Saâo Nam gûãi 
cho “öng Têy” möåt laá thû bùçng chûä Taâu. Laá thû 
àûúåc túâ Àöng Phaáp thúâi baáo (Saâi Goân) àùng röìi túâ 
Khai hoáa (Haâ Nöåi) diïîn Nöm.

Àïí coá nguyïn baãn chûä Haán, chuáng töi àaä nhúâ 
nhaâ Haán hoåc Trêìn Vùn Chaánh phuåc dûång vaâ chónh 
lyá caác chûä phiïn êm sai hoùåc khöng roä trïn baáo 
Thûåc nghiïåp.

Àêy laâ möåt tû liïåu quyá lêìn àêìu tiïn nhûäng 
ngûúâi nghiïn cûáu Phan Böåi Chêu biïët àïën.

Phan Böåi Chêu àaä caám ún Thêìn Cöng lyá maâ 
ngûúâi àûúåc uyã nhiïåm “haânh ngaä quyïìn, thïí ngaä yá” 
laâ “biïån höå sô” Bona”, “mùæt nhû thaái dûúng, miïång 

nhû bïí,...êìm êìm möåt tiïëng vang 
thêìn oai”.

Trûúác toâa Bona àaä hïët lúâi ca 
tuång Phan laâ möåt ngûúâi thuêìn 
khiïët trong nhûäng ngûúâi thuêìn 
khiïët, àaä ên cêìn vaâo Hoãa Loâ thùm 
Saâo Nam.

Biïët ún Bona qua laá thû vúái 
caách thïí hiïån àùåc biïåt... Xin àïí 
quyá àöåc giaã “thûúãng thûác” buát 
phaáp cuãa Saâo Nam qua bûác thû 
múái phaát hiïån.

Nguyïn vùn chûä Haán (cuãa 
Trêìn Vùn Chaánh) vaâ phêìn diïîn 
Nöm cuãa baáo Khai hoáa àaä àûúåc 
chónh lyá.

世界有神曰公理
Thế giới hữu thần viết Công lý,
神之威權無與比
Thần chi oai quyền vô dữ tỉ,
刀槍劍礟羅如山
Đao thương kiếm pháo la như sơn,
望見神風縮然卑
Vọng kiến thần phong súc nhiên ti, 
奉神使命自西來 
Phụng thần sứ mạng tự Tây lai,
有法學家辯護士
Hữu pháp học gia biện hộ sĩ,
筆爲雷電思爲風
Bút vi lôi điện, tứ vi phong,
眼如太陽口如海
Nhãn như thái dương, khẩu như hải,
越南罪人潘佩珠
Việt Nam tội nhân Phan Bội Châu,
强權之敵神之子
Cường quyền chi địch, thần chi tử,
神遇其子於獄中
Thần ngộ kỳ tử ư ngục trung,
心爲之哀淚爲墜 
Tâm vị chi ai, lệ vị truỵ ,
神謂予有鋪那鋪那君 
Thần vị dư hữu Bona, Bona quân,

Ông Già Bến Ngự
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君行我權體我意 
Quân hành ngã quyền, thể ngã ý,
救我愛子護我種 
Cứu ngã ái tử, hộ ngã chủng,
發我神光蘇己死 
Phát ngã thần quang, tô kỷ tử,
鋪那得令欣然往
Bona đắc lệnh, hân nhiên vãng,
挺身攘臂法庭上
Đĩnh thân nhương tý pháp đình thượng,
萬人鑽首公理門 
Vạn nhân toàn thủ công lý môn,
霹靂一聲衆膽腸
Tích lịch nhất thinh, chúng đởm tràng,
此聲何聲公理聲
Thử thanh hà thanh, công lý thanh,
一唱萬和轟轟轟 
Nhứt xướng vạn họa oanh oanh oanh.
聲自鋪君口中出 
Thanh tự Bô quân khẩu trung xuất,
頃刻走遍東京城 
Khoảnh khắc tẩu biến Đông Kinh thành,
神威大揚公理顯 
Thần oai đại dương, công lý hiển,
死人再得魂魄生 
Tử nhân tái đắc hồn phách sanh,
神乎! 神乎! 公理神 
Thần hồ! Thần hồ! Công lý thần!
代表神惟鋪那君
Đại biểu thần duy Bona quân,
沐神休均拜神子
Mộc thần hưu quân bái thần tử,
豈但佩珠之一身!
Khởi đãn Bội Châu chi nhứt thân!

Baãn diïîn Nöm
Thïë giúái coá võ Thêìn Cöng lyá. 
Oai quyïìn cuãa thêìn, ai daám vñ. 
Gûúm maác suáng öëng chêët nhû nuái. 
Tröng thêëy boáng thêìn cuäng mêët vña. 
Phuång maång sûá thêìn tûâ Têy sang.
Coá nhaâ luêåt khoa chên baác sô.
Buát têìy sêëm chúáp, lúâi têìy gioá. 
Mùæt nhû thaái dûúng, miïång nhû bïí. 
Böåi Chêu Nam Viïåt töåi nhún àêy 
Àõch chung cûúâng quyïìn, con riïng thêìn. 
Thêìn chúåt gùåp con chöën àõa nguåc.
Nûúác mùæt chan chûáa loâng bùn khoùn. 
Thêìn kõp goåi: Naâo baác Böna.
Baác thay quyïìn ta, thïí yá ta.
Àoaái thûúng con yïu, giuáp noâi giöëng. 
Cûáu lêëy tûã maång trong nguåc ra. 
Bö quên àûúåc lïånh hùm húã ài. 
Giú tay àûáng sûäng trûúâng phaáp ty. 
Moåi ngûúâi chaåm traán cûãa cöng lyá. 
ÊÌm êìm möåt tiïëng vang thêìn oai. 
Tiïëng êëy laâ tiïëng chi chi àêy! 
Hai tiïëng cöng lyá oanh liïåt thay! 
Miïång baão Böna múái cêët tiïëng. 
Chaåy khùæp Àöng Kinh mau nhû bay. 
Lûúäi thêìn theát ra lûãa cöng lyá. 
Chiïëu vaâo ngûúâi chïët söëng laåi ngay. 
Thêìn úi! Thêìn úi! Cöng lyá úi! 
Àaåi biïíu Böna chúá laâ ai? 
Nuáp dûúái boáng thêìn nhúâ ún huïå. 
Haá chùèng möåt mònh Böåi Chêu thöi.�
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Bùi Huy Tín (1875-1963)


