










Quốc Văn Tùng Ký: Yên Đổ Thi Tập bao gồm rất nhiều bài thơ được 
viết bởi nhà thơ Nguyễn Khuyến (1835-1909). Nguyễn Khuyến tên thật 
là Nguyễn Thắng, tự là Miễu Chi, hiệu là Quế Sơn. Ông sinh ra và lớn 
lên ở quê ngoại tức làng Văn Khế, xã Hoàng Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Hà 
Nam Ninh nay là huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên cái tên Yên 
Đổ của ông là xuất phát từ quê nội là làng Yên Đổ , xã Trung Lương, 
huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nguyễn Khuyến nổi tiếng là một người 
thông minh, hiếu học. Ông từng đỗ đầu 2 kỳ thi là thi Hương và thi 
Hôi, đỗ hạng hai ở thi Đình, chính vì vậy mà người ta gọi ông là Tam 
Nguyên Yên Đổ. Là một nho sĩ yêu nước, trung thành với triều đình, 
một con người thanh liêm, chính trực nhưng vì làm quan trong giai 
đoạn nước mất nhà tan, triều đình phong kiến mục nát, cuộc sống 
người dân khốn cùng… ông không tránh khỏi tâm trạng buồn chán, 
bất lực. Sau một thời gian làm quan, ông cáo lui về ở ẩn tại quê nhà. Tại 
đây, mặc dù đã cố gắng thu mình lại, sống gần với thiên nhiên để quên 
đi thực trạng xã hội nhưng lòng ông vẫn trĩu nặng nỗi buồn của một 
người có tâm với đất nước, với nhân dân nhưng đành bó tay đứng nhìn 
một xã hội đảo điên đang mất dần những giá trị văn hóa, đạo đức 
truyền thống mà thay vào đó là sự nhố nhăng, lố bịch chẳng ra Tây mà 
cũng chẳng ra ta, một đất nước mà khi đó quan lại chỉ là một lũ tay sai 
cho giặc còn dân đen thì bị bóc lột đến tận xương tủy. Thơ của Nguyễn 
Khuyến giàu hình ảnh, âm điệu, lời thơ lúc ngọt ngào êm ả, lúc trào 
phúng chua cay thể hiện đúng tâm trạng của nhà thơ cũng như quan 
điểm sống của ông.

Chủ quán kính cáo:
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. 
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