




Nhị Độ Mai Tinh Tuyển (AB.350)
Gia Huấn Tử (AB.640)
Âm Chất Văn Giải Âm (AB.105)
Thu Dạ Ngâm Diễn Âm (AB.396)

Thu dạ lữ hoài là khúc ngâm nổi tiếng được viết bằng chữ Hán bởi Đinh 
Nhật Thận trong thời gian ông bị giam lỏng ở Huế. Sống cuộc sống gò bó, 
chán chường, lúc nào cũng mang nặng nỗi lòng với cố hương, vào một 
đêm Thu thanh vắng, độc ẩm, tức cảnh sinh tình, ông viết ra khúc ngâm 
nổi tiếng này. Tất cả những tâm tư tình cảm với gia đình, với quê hương 
xứ sở được ông thể hiện qua đây. Tuyệt phẩm truyền tụng và lọt đến tai 
vua(Tự Đức). Vì mến phục tài đức của một nhân cách cao thượng, Tự Đức 
đã xuống chỉ tha cho ông. Thu dạ lữ hoài ngâm, gồm 140 câu bằng chữ 
Hán, thể song thất lục bát. Về sau, Thu dạ lữ hoài ngâm được diễn ra chữ 
Nôm, vẫn theo thể thơ này, và giữ nguyên số câu (140 câu). Theo PGS. 
Nguyễn Thạch Giang, thì chính tác giả là người diễn ra chữ Nôm. Đinh 
Nhật Thận là người xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 
Ông nổi tiếng là người thông minh, nhớ lâu và giỏi thơ văn. Năm Mậu 
Tuất (1838), dưới triều vua Minh Mạng, ông đỗ Tiến sĩ, được bổ nhiệm 
làm Tri phủ Anh Sơn (nay là huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Nhưng vì 
tính cương trực, ít lâu sau ông bị cách chức. Năm Quý Sửu (1853), Đinh 
Nhật Thận được phục chức, nhưng ông cáo bệnh không ra làm quan nữa. 
Ở quê nhà, ông mở trường dạy học, làm thuốc; đồng thời vận động người 
dân khai hoang lập ấp ở làng Thanh Liêm và làng Tiên Hội, gọi là ấp Gia 
Hội . Trong giai đoạn từ 1854 đến 1856, ông tham gia cuộc nổi dậy Cao Bá 
Quát đồng thời cũng là bạn ông chống lại triều đình. Cuộc nổi dậy bị dập 
tắt. Đinh Nhật Thận bị bắt và bị quản thúc tại Huê. Ít lâu sau, ông được 
tha. Trở về quê, Đinh Nhật Thận dạy học cho đến lúc mất (1866), hưởng 
dương 51 tuổi.

Quán Ven Đường mượn quyển sách nầy từ Thư Viện Trường Đại Học Yale để 
quí khách cần thì tham khảo
Đây chỉ là miếng giấy ghi note, có thể gở ra không làm hư quyển sách. 
Chủ quán kính cáo.
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