
1 

 

ĐỌC SÁCH “NHỮNG TRẦM TÍCH ĐỊA DANH” 

 

Trần Nguyễn Khánh Phong 

 

Nghiên cứu địa danh học ở Việt Nam từ trước đến nay, chúng ta thường biết 

đến tên tuổi của một số gương mặt tiêu biểu như Nguyễn Đình Tư, Đinh Xuân Vịnh, 

Lê Trung Hoa… Đối với mảng nghiên cứu này, nhà nghiên cứu Nguyễn Thanh Lợi có 

những phát hiện mới, không trùng lắp với lối nghiên cứu địa danh của những người đi 

trước, mà Những trầm tích địa danh là một thí dụ điển hình. 

Địa danh như những tấm bia lịch sử - văn hóa, nó ghi lại những dấu ấn từ tự 

nhiên, lịch sử cho đến những hoạt động của con người ở những vùng đất khác nhau 

trên thế giới này. Vì thế, anh đã sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành như sử 

học, khảo cổ học, dân tộc học, địa lý học, ngôn ngữ học, văn hóa học, nghệ thuật học 

để áp dụng vào việc nghiên cứu địa danh, tạo một lối đi riêng cho mình, việc làm này 

không phải một sớm một chiều có thể làm được, mà đòi hỏi sự kiên trì, công phu của 

việc khảo cứu.  

Những trầm tích địa danh (Nxb Văn hóa – Văn nghệ, 2018) gồm 26 bài viết, 

thể hiện sự đa dạng trong nghiên cứu địa danh của tác giả. Địa danh có nguồn gốc từ 

bản quán, được các lưu dân đi khai phá, sinh sống ở vùng đất mới như một cách lưu 

giữ “ký ức lịch sử”. Đó là những địa danh ở miền Bắc, miền Trung đã được “dịch 

chuyển” vào phía trong, có tên được giữ nguyên hoặc biến đổi cho phù hợp ở nơi mới. 

Như các địa danh Hương Quế, Bình Ba, La Chữ, Đông Ba, Thanh Hải, Cao Bằng, Chi 

Lăng, Hà Bắc, Hà Đông…đều lưu dấu của những ký ức lưu dân về phương Nam của 

một thời. 

Địa danh kỵ húy trong lịch sử giúp giải mã nguồn gốc các địa danh trong lịch 

sử, phục vụ cho việc nghiên cứu địa lý học lịch sử, bản đồ học, văn bản học, địa chí 
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học. Địa danh ở vùng dân tộc thiểu số với những đặc trưng về nguồn gốc, tên gọi, ý 

nghĩa được thể hiện qua các bài Về một số địa danh gốc Chăm, Địa danh ở Đăk Lắk, 

Lược khảo nghiên cứu địa danh Khmer ở Nam Bộ, Địa danh Tha La, Về tên gọi núi 

Bà Đen. 

Với việc khảo cứu công phu về tên gọi các cửa biển qua tác phẩm Hải môn ca, 

được tác giả “làm mới lại” qua nhận xét văn bản, hiệu đính và bổ sung các chú giải 

trong bài viết Bài ca về các cửa biển. 

Những bài viết về các địa danh cụ thể như Địa danh Vũng Tàu, Bến Tre, Mô 

Xoài, Bảy Núi, Châu Thành, Côn Đảo, Thủ Dầu Một, Thủ Đức, Thủ Thừa là những 

bài viết hấp dẫn, với những kiến giải thuyết phục, cung cấp cho người đọc những cái 

nhìn nhiều chiều về địa danh, nhất là những địa danh còn đang gây nhiều tranh cãi. 

Những trầm tích địa danh cũng giống như những vỉa than sâu dưới lòng đất lại 

được tác giả chú tâm tìm tòi, nghiên cứu, đối chiếu để rồi cho ra những vỉa than óng 

ánh được mọi người đón nhận. Việc nghiên cứu địa danh buộc anh phải đi nhiều, đọc 

nhiều, và xử lý khéo léo trong quá trình nghiên cứu địa danh. 

Cuốn sách đã làm được công việc là góp phần giải mã nguồn gốc, ý nghĩa cũng 

như quá trình phát triển của các địa danh, một hướng nghiên cứu mà tác giả đã dành 

nhiều tâm sức và có những đóng góp nhất định.  
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