




Sứ trình tiện lãm khúc (Khúc ngâm nhân quan sát trên hành trình đi 
sứ) là một bài thơ Nôm viết theo thể song thất lục bát kể về cuộc đi sứ 
đến Yên Kinh (tức Bắc Kinh) năm 1841. Tác giả: Chánh sứ Lý Văn 
Phức còn được gọi là Lân Chi, bút danh là Khắc Trai và Tô Xuyên, là 
một quan chức triều đình, một nhà thơ và một nhà văn. Ông được coi 
là bậc thầy về chữ Hán Nôm . Ông sinh ra ở làng Hồ Khẩu, huyện Vĩnh 
Thuận, Hà Nội (nay là phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội). Tổ tiên 
của ông là các tướng quân sự. Ông nội của ông, một thầy đồ và một 
lang y, là người đầu tiên trong gia đình để tâm vào việc nghiên cứu văn 
học. Năm 1819, Lý Văn Phúc thi đỗ và được bổ nhiệm làm quan. Ông 
giữ nhiều vị trí khác nhau trong triều đình nhà Nguyễn. Trong thời 
gian này, ông được cử đi sứ ở nhiều quốc gia khác nhau trong khu vực 
như Trung Quốc, Philippines, Singapore .... Tác phẩm của ông bao gồm 
hàng trăm bài thơ cả bằng chữ Hán và chữ Nôm, hầu hết trong số đó là 
những ghi chép mà ông đã được mắt thấy tai nghe trong những chuyến 
đi của mình. Một số bài thơ thể hiện triết lý của ông đối với những 
truyền thống gia đình

Ghi chú trên từ thư viện ĐH Yale

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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