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  Dẫn nhập 

Trong tác phẩm “Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XVII-XVIII” của tác giả Đỗ Bang, 

do Nhà xuất bản Thuận Hóa in năm 1996, có đề cập đến sự hình thành và suy vong của các 

thương cảng của chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Đây là một cuốn sách lịch sử, khảo cứu về các 

phố cảng khu vực Đàng Trong (Cochinchine) gồm Thanh Hà (Huế), Hội An (Quảng Nam) và 

Nước Mặn (Bình Định). Trong chuỗi thông tin nghiên cứu, có nói về sự hình thành và phát 

triển cũng như suy vong của thương cảng cổ Nước Mặn tại phủ Quy Nhơn. Và trong đó, tác 

giả đã đặt vấn đề về một cửa biển đã từng tồn tại là cửa Kẻ Thử (còn gọi là cửa Cách Thử) tại 

vùng phía bắc đầm Thị Nại ngày nay. Theo tác giả Đỗ Bang “Cuối thế kỷ XVIII, khi cửa Kẻ 

Thử trong quá trình bị bồi cạn, thương khách và hàng hóa dồn về cửa Thị Nại ở phía đông 

nam của bờ đầm và một phố cảng bên đầm Thị Nại được hình thành thay thế cho Nước Mặn là 

Quy Nhơn”1. 

Về mặt địa dư, thông tin trên hết sức thú vị vì chưa từng có dữ liệu nào về một cửa biển 

lớn tại đó trong khoảng từ thế kỷ 17 đến nay. Tiến hành khảo sát tư liệu, chúng tôi nhận thấy 

đây là vấn đề cần làm rõ hơn để có những giả thuyết về sự tồn tại một cửa biển từng rất quan 

trọng trong lịch sử vùng phủ Quy Nhơn xưa. Những cứ liệu sẽ góp phần sáng tỏ có hay không, 

một cửa biển Kẻ Thử ở khu vực phía bắc đầm Thị Nại ngày nay? Và quá trình bồi cạn ấy diễn 

ra trong giai đoạn nào? 

1. Đặt vấn đề về thông tin cửa Kẻ Thử 

Nước Mặn là một thương cảng nổi tiếng vùng Bình Định xưa, nằm ở hạ nguồn sông Hà 

Bạc, một chi lưu thuộc hệ thống sông Côn, hiện nay thuộc xã Phước Quang, Phước Hòa huyện 

Tuy Phước ngày nay. Trải qua một thời gian phát triển và suy tàn, đến nay thương cảng Nước 

Mặn chỉ còn lại trong tâm trí người Bình Định. Hiện nay khá nhiều học giả nghiên cứu về 

thương cảng Nước Mặn cùng với sự phát triển thương mại cho khu vực miền Trung và sự tồn 

tại của nó. Có thể nói đây là một trong những thương cảng cổ quan trọng cùng với thương 

cảng cổ Thanh Hà (Huế), Hội An (Quảng Nam) ở xứ Đàng Trong (Cochinchina), hình thành 

nên chuỗi các thương cảng cổ trên hành trình thương mại nối từ phương Đông qua phương 

Tây. 

Trong nghiên cứu của tác giả Đỗ Bang với tác phẩm “Phố cảng vùng Thuận Quảng thế 

kỷ XVII-XVIII”, trình bày khá chi tiết về sự hình thành và những thành tố ảnh hưởng đến việc 

phát triển và suy vong của thương cảng Nước Mặn. Những phát hiện về một thương cảng 



Nước Mặn trong lịch sử là điều rất quan trọng trong mạch kiến thức về những hải cảng quan 

trọng ở xứ Đàng Trong thời chúa Nguyễn. Giá trị của những thông tin rất lớn và đóng góp 

nhiều vào tư liệu lịch sử Việt Nam. 

Có một chi tiết khá nổi bật trong sách là tác giả đã nêu giả thiết và chứng minh sự hình 

thành phát triển, suy vong thương cảng cổ Nước Mặn (sau được thay thế bằng vạn Gò Bồi), có 

một phần quan trọng của cửa biển Kẻ Thử (còn gọi cửa Cách Thử), theo tác giả thì nay đã bị 

bồi lấp, nằm phía bắc đầm Thị Nại. Đây là một thông tin khá mới và theo tác giả, đây chính là 

vấn đề trọng yếu để hình thành nên thương cảng Nước Mặn nổi tiếng, phục vụ cho nhu cầu 

buôn bán cho khu vực Bình Định kiêm vùng Nam Trung bộ và cả Tây Nguyên. 

Và cũng theo tác giả, cửa Cách Thử bị bồi lấp dẫn đến sự suy vong của thương cảng 

Nước Mặn và dẫn đến hình thành thương cảng Quy Nhơn sau này. Sự thú vị ở chỗ, vì sao 

Nước Mặn biến mất, Gò Bồi xuất hiện và cuối cùng là Quy Nhơn? Có lẽ cần có nhiều khảo sát 

và phân tích để giải thích sự dịch chuyển dần một cảng thị từ sâu trong nội địa ra biển.  

2. Phân tích sự tồn tại cửa Kẻ Thử 

Theo tác giả Đỗ Bang mô tả “Cửa Cách Thử - nhằm để chỉ vùng cửa sông cũ đi qua, nhỏ 

hẹp, tọa độ địa lý mà chúng tôi xác định trên bản đồ là (trong khoảng) 13o51 bắc. Nhưng vùng 

đất được gọi là Cách Thử chỉ rộng gồm cả trảng cát chạy dài 8 km từ núi Đơn đến núi Bà nằm 

giữa tọa độ địa lý 13o53 bắc đến 13o57 bắc”2. Với những thông tin trên, sau khi tiến hành 

nghiên cứu tài liệu cả hai nguồn tư liệu cổ của phương Đông và phương Tây cùng với phân 

tích không ảnh, chúng tôi nhận thấy có khả năng từng tồn tại cửa biển cổ tại khu vực. Tuy 

nhiên việc biến mất cửa biển này, nếu có, phải rất lâu và trước cả thế kỷ 17. 

Một cửa biển lớn, là nơi ra vào cho thương cảng nước Mặn, thì tại sao không có một thư 

tịch cổ nào ghi chép cụ thể cả? Tài liệu xưa nhất ghi chép rõ khu vực này là sách Phủ biên tạp 

lục của Lê Quý Đôn, hoàn toàn không có nhắc gì đến tuần ty Cách [Kẻ] Thử hay Nha Phiên. 

Đây là cơ sở khá quan trọng để cần phân tích có tồn tại một cửa biển tại đây và bồi lấp sau thời 

Tây Sơn hay không. 

Các tài liệu của phương Tây ghi chép về vịnh Chinchen [hay còn gọi là Chemcheu – mà 

ngày nay là vịnh Quy Nhơn hay Thị Nại] phổ biến từ sau năm 1800. Tuy nhiên trong quá trình 

khảo cứu, chúng tôi tiếp cận các bản đồ cổ phương Tây vẽ khá chi tiết về khu vực đầm Thị Nại 

trước năm 1800, thời điểm mà nhà Tây Sơn đang trong quá trình suy yếu, và cửa Kẻ Thử còn 

(nếu có), và một vài sách có mô tả về vịnh Thị Nại trước năm 1800. Đây là những cứ liệu quan 

trọng để xác thực việc có tồn tại một cửa biển ra vào đầm Thị Nại cách đây hơn 200 năm hay 

không. 



Theo những đánh giá của chúng tôi thì thương cảng Nước Mặn có liên hệ chặt chẽ đến 

đầm Thị Nại và cụ thể là cửa biển Quy Nhơn ngày nay, và việc suy vong thương cảng này hầu 

như chưa tìm ra được mối liên hệ nào với cửa biển Kẻ Thử. Bởi theo chúng tôi thì cửa biển Kẻ 

Thử nếu có, thì có lẽ đã bị bồi lấp trước thế kỷ 17. Việc nghiên cứu tư liệu địa dư cổ, sẽ giúp 

nhiều cho việc đánh giá từng có một cửa biển Kẻ Thử tồn tại trong lịch sử, được cho là góp 

phần vào việc hình thành và suy vong thương cảng cổ Nước  Mặn  trong  chuỗi  tồn  tại  của  

nó  với  thời  gian  từ  thế  kỷ  XVII  đến  thế  kỷ XVIII. 

3. Những cứ liệu về các cửa biển đầm Thị Nại 

3.1. Theo tài liệu cổ phương Đông 

a) Theo sách Vũ Bị chí do Mao Nguyên Nghi soạn năm 1621, tại tờ bản đồ số 20, có vẽ 

khu vực Tân Châu cảng, với những địa danh Chiêm  Thành quốc [nước Chiêm Thành] (1), 

Tân Châu cảng [cảng Tân Châu] (2), Dương dữ [cù lao Xanh] (3)… Trong đó bản đồ vẽ khu 

vực đầm Thị Nại chỉ với một cửa biển, mà theo chúng tôi là cửa Thị Nại. Có lẽ bản đồ này chỉ 

vẽ khái quát, không chi tiết và những nhận định đầm Thị Nại chỉ có một cửa biển cần phải 

khảo cứu thêm các tài liệu khác.  

 
 

Hình 1. Bản đồ Cảng Tân Châu theo sách 

Vũ Bị chí – 16213 

Hình 2. Bản đồ vịnh Nước Mặn theo Thiên 

nam tứ chí lộ đồ thư – 16864 

b) Trong sách Hồng Đức bản đồ với bộ bản đồ Thiên nam tứ chí lộ đồ thư4 của Đỗ Bá 

Công Đạo vẽ năm 1686, có vẽ khu vực phủ Quy Nhơn, trong đó cửa Nước Mặn hải môn (1) 

nằm phía nam cửa Nước Ngọt hải môn(5) [cửa Đề Gi ngày nay], thượng lưu cửa là địa danh 

Nước Mặn đàm(2) [đầm Nước Mặn], tức đầm Thị Nại ngày nay; phía thượng lưu đầm Nước 

Mặn là địa danh Xà Bàn cổ thành(4) [thành cổ Xà Bàn], có vẽ ký hiệu thành và hình tháp bên 



trong với ghi chú Tháp Con Gái (3). Khu vực từ cửa Nước Mặn đến cửa Nước Ngọt không có 

cửa biển nào, và cửa Nước Mặn trên bản đồ là lối vào duy nhất cho đầm Nước Mặn (Thị Nại 

ngày nay). 

c) Cũng theo sách Hồng Đức bản đồ với bộ bản đồ Giáp Ngọ niên bình nam đồ5 do Đoan 

quận công Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774 trong quá trình ông làm phó tướng dưới quyền Lão tướng 

Hoàng Ngũ Phúc tiến đánh chúa Nguyễn từ Đàng Ngoài (Tonkin) vào, mô tả địa lý từ vùng 

Quảng Bình đến Cao Miên, có phần vẽ khu vực phủ Quy Nhơn. Trong đó có hai địa danh Thi 

Nại hải môn(1) nằm phía nam Nước Mặn hải môn(2)  và hai địa danh kề nhau. Phía bắc có ghi 

Khố (3), chứng tỏ có kho lẫm phía bắc cửa biển. Theo địa dư khu vực, phía bắc đầm Thị Nại 

có kho Càng Dương thời chúa Nguyễn. Có lẽ đây là chứng cứ duy nhất hiện có để thể hiện 

cùng tồn tại hai cửa biển Thị Nại và Nước Mặn đều vào đầm Thị Nại hiện nay. Tuy nhiên theo 

chúng tôi thì nếu xét vị trí được cho là cửa Kẻ Thử, nằm giữa và cùng cách cửa Thị Nại và cửa 

Nước Ngọt khoảng 20 km, chứng tỏ nếu đúng là có cửa Kẻ Thử thì rõ ràng không thể người vẽ 

lại nhầm lẫn đến mức cùng ghi chú hai cửa biển sát bên nhau. 

  

Hình 3. Bản đồ phủ Quy Nhơn theo Giáp Ngọ 

niên bình nam đồ - 17745 

Hình 4. Bản đồ cửa Thi Nại theo Thuận 

Quảng đạo sử tập – 17857 

d) Trong sách Phủ biên tạp lục làm năm 1776 của Lê Quý Đôn, Quyển 4 Lệ thuế đầu 

nguồn, tuần ty, đầm hồ, chợ đò, thuế vàng bạc đồng sắt, và lệ vận tải ở hai xứ Thuận Hóa và 

Quảng Nam, chép về thuế chợ đò, tuần ty tại phủ Quy Nhơn như sau “Phủ Quy Nhơn, đò Trà 

Dinh ngã ba Ô Kim tiền thuế 35 quan; tuần cửa Đề Di và đò tiền thuế 100 quan; tiền thuế 

khẩu đáy phủ Quy Nhơn 550 quan; tuần cửa Kim Bồng tiền thuế 100 quan; tuần cửa Thời Phú 

tiền thuế 150 quan; tuần cửa Thi Nại tiền thuế 470 quan; chợ Yên Khang tiền thuế 36 quan; 



chợ Tiên Yên tiền thuế 48 quan; chợ Phúc Sơn tiền thuế 176 quan; chợ Kiền Dương tiền thuế 

51 quan; chợ Phúc Yên tiền thuế 55 quan”6. Ở đây Lê Quý Đôn chỉ ghi tiền thuế bốn cửa lớn 

của phủ Quy Nhơn là Kim Bồng, Thời Phú, Đề Di và Thi Nại, mà không có cửa Nha Phiên. 

Một chi tiết cần chú ý là ông lại ghi tiền thuế chợ Kiềng (Càng) Dương là 51 quan. Điều đó có 

nghĩa khu vực dự kiến là cửa Nha Phiên chỉ có thuế chợ Càng Dương mà hoàn toàn không có 

thuế tuần ty Nha Phiên. 

e) Theo sách Quảng Thuận đạo sử tập7 của Nguyễn Huy Quýnh được làm vào năm 1785 

khi ông theo đoàn quân Chúa Trịnh vào cai quản vùng Thuận Hóa-Quảng Nam, có mô tả khu 

vực phủ Quy Nhơn và kèm theo bản đồ khá chi tiết. Khu vực phủ Quy Nhơn có vẽ thành Đồ 

Bàn với cửa biển Thị Nại môn (1), bên cạnh thành phía bắc có địa danh Thập Tháp (3) [có thể 

là chùa Thập Tháp ngày nay], ngay phía bắc cửa Thị Nại môn là Chư diêm trường (2) [khu 

vực làm muối]. Phân tích rộng hơn, địa danh Thị Nại môn(1) [cửa Thị Nại] nằm phía nam địa 

danh Càng Dương khố [kho Càng Dương]. Từ vị trí địa danh Thi Nại môn đến vị trí Càng 

Dương khố không có một cửa biển nào và cũng không có địa danh nào mang tên Nước Mặn. 

Cũng xét từ địa danh Càng Dương khố đến Đạm Thủy môn [cửa Nước Ngọt] nằm ở phía bắc 

cũng hoàn toàn không có cửa biển nào. 

g) Trong tác phẩm Hoàng Việt nhất thống dư địa chí của Binh bộ thượng thư Lê Quang 

Định, sách hoàn thành năm 1806, có mô tả địa dư khu vực phủ Quy Nhơn. Trong đó ông mô tả 

khu vực được cho là cửa Kẻ Thử (trong tác phẩm dịch là Kẻ Thợ) như sau: 

“Từ cửa bắc trấn thành theo đường trạm đi ra bắc, 436 tầm đến điếm Gò Găng. Ở đây 

có con đường nhánh theo hướng đông đi xuống 9.471 tầm đến đồn Nha Phiên. 

…. 

1.120 tầm, phía nam là ruộng cấy lúa và dân cư xen nhau, phía bắc chạy theo núi, đến 

nền kho cũ Càn Dương, ngày trước có đặt công khố tại đây, thời Tây Sơn đổi thành phủ mới, 

nhưng nay đã hư hỏng và biến thành gò hoang. 

….. 

1.302 tầm, phía nam là ruộng sâu, phía bắc là núi rừng, dân cư rất thưa thớt, đến điếm 

Phương Phi, tục gọi là quán Kẻ Thợ (Thự), ở đây quán sá đơn sơ, phía bắc có chợ Phương 

Phi, tục gọi chợ Kẻ Thợ, trông lên hướng bắc chừng nửa dặm thấy trên đồi có chùa Linh 

Phong, tục gọi Chùa Núi. 

290 tầm, đường bằng cát mỏng, hai bên là ruộng cát và dân cư xen nhau, đến đồn bãi 

biển Nha Phiên, tục gọi là vũng Kẻ Thợ, nay ở đó vẫn đặt đồn phân thủ.”8 



Chi tiết cuối cùng trong đoạn trích, tác giả Lê Quang Định gọi là đồn bãi biển Nha Phiên, 

tục gọi là vũng Kẻ Thợ, có thể hiểu là có đặt đồn binh phân thủ bãi biển Nha Phiên mà thôi. 

Một lưu ý là tác phẩm này được tác giả làm xong sau khi vua Gia Long thống nhất quốc gia 

được 4 năm, tức là nếu có cửa Kẻ Thử, ông phải chua thêm một ít thông tin về cửa biển được 

cho vừa đã bị bồi lấp. 

h) Trong bài thơ Hải môn ca, một nhật trình đi biển của người Đàng Trong, năm 1964 

GS Bửu Cầm có dịch và chú thích bài Hải môn ca in trên Văn hóa nguyệt san (bộ mới), tập 

XIII, quyển 9 (tháng 9/1964) do Nha Văn hóa-Bộ Quốc gia Giáo dục (Sài Gòn) xuất bản và 

được Nguyễn Văn Sâm đưa vào sách Văn học Nam Hà. Theo GS Bửu Cầm và một số người 

khác, bài thơ được sáng tác trong thời các chúa Nguyễn, tức trước thế kỷ 19. Bài thơ mô tả về 

các cửa biển kể từ Quảng Bình đến Cao Miên thì hoàn toàn không có dấu vết của cửa Kẻ Thử 

trong lịch sử. Phần mô tả về các cửa biển khu vực phủ Quy Nhơn như sau: 

“Hai canh cửa Kim Bồng hải khẩu,  

Phỏng vượt qua Thời Phú một canh.  

Vào Nước Ngọt một nhật trình, 

Tới miền Nước Mặn bộ hành một ngày.”9 

Có thể hiểu bài thơ chỉ mô tả các cửa biển lớn và quan trọng như cửa Kim Bồng (cửa 

Tam Quan), Thời Phú (cửa An Dũ), Nước Ngọt (cửa Đề Gi), Nước Mặn (cửa Quy Nhơn), bởi 

ngoài ra tại Bình Định còn có cửa Hà Ra ở Phù Mỹ, tuy nhiên vì thông tắc bất thường và hoàn 

toàn tàu bè không thể vào ra được nên không được nhắc đến. 

h) Ngoài ra có thể tham khảo các tư liệu địa dư nằm sau thời điểm đầu thế kỷ 19 để xác 

định thêm vị trí đồn Kẻ Thử và chức năng của nó tại đây.  

Theo sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán Triều Nguyễn, phần tỉnh Bình Định 

có chép về đồn Kẻ Thử như sau “Tấn Nha Phiên: ở phía đông huyện Phù Cát, tục gọi Kẻ Thử, 

có thủ sở”10. Có thể hiểu tấn Nha Phiên là một thủ sở nhằm bảo vệ bãi biển Nha Phiên. 

Theo sách Đồng Khánh địa dư chí của Quốc sử quán Triều Nguyễn, phần tỉnh Bình 

Định, huyện Phù Cát có mô tả đồn Kẻ Thử “Ở thôn Phương Phỉ tổng Chánh Lộc, tên là đồn 

Kẻ Thử, thường xuyên có dân binh đóng giữ đề phòng giặc biển”11. Cũng nhận định là đồn Kẻ 

Thử là đồn đóng ven bãi biển để phòng giặc biển. 

Kết luận: Qua những cứ liệu trên, có thể nhận định, Thi (Thị) Nại và Nước Mặn là hai 

địa danh cùng nằm trong một không gian hẹp tại khu vực đầm Thị Nại hiện hữu. Bên cạnh đó, 



quãng thời gian từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 19 không có một dấu vết nào về một cửa biển 

ngoài vị trí cửa biển Quy Nhơn, đổ ra biển từ đầm Thị Nại. 

3.2. Theo tài liệu cổ phương Tây 

Trong các tài liệu cổ của phương Tây mô tả khu vực đầm Thị Nại chúng tôi tiếp xúc 

không nhiều. Tuy vậy vẫn có một ít tư liệu như bản đồ, sách mô tả cho khu vực, cũng góp 

phần làm rõ được việc có tồn tại hay không một cửa biển Kẻ Thử nằm phía bắc đầm tồn tại 

đến những năm đầu thế kỷ 19. 

a) Những bản đồ của M. d'Ayot vẽ trong tập Atlas de la Cochinchine12,  thực hiện trong 

những năm 1793-1807, thời điểm mà được cho là cửa Kẻ Thử chưa bồi lấp. Trong tập atlas 

này tập trung vẽ đường bờ biển từ Huế đến Hà Tiên, một số bản đồ vẽ chi tiết các vịnh lớn 

trong khu vực. Trong bản đồ tổng thể bờ biển khu vực, có tựa đề Patie de la côte de 

Cochinchine depuis la Baie de Camraigne jusqu'à la Baie de Tamquam, có thể hiện đầm Quy 

Nhơn (Thị Nại) khá rõ và hoàn toàn không thể hiện một cửa biển tại vị trí dự kiến là cửa Kẻ 

Thử, xem chi tiết ở hình 5. Một điều khá quan trọng là trong tập atlas này, ở phần các bản đồ 

vẽ chi tiết các vịnh, có bản đồ vẽ đầm Thị Nại với tỷ lệ lớn với tên Port de Quinhon, tuy nhiên 

giới hạn vẽ ở phía bắc chỉ đến bờ đầm và không thể hiện vị trí dự kiến cửa biển Cách Thử. Tuy 

nhiên nhờ bản đồ này cho phép ước lượng độ chính xác của bản đồ tổng thể khu vực so với 

bản đồ chi tiết là khá chính xác. 

b)  Bản  đồ  Seconde  Feuille  des  côtes  de  la  Cochinchine  depuis  l'Île  de  Buil 

jusqu'au Cap Boxhornen/dressée  au Dépôt des cartes et plans de la Marine13, thực hiện năm 

1798 thể hiện khá chi tiết khu vực bờ biển xứ Đàng Trong, trong đó có vịnh Chemcheu (Thị 

Nại hay Quy Nhơn), hoàn toàn không có cửa biển ở phía bắc. Xem chi tiết ở hình 6. 

  

Hình 5. Bản đồ của M. d'Ayot trong Atlas de 

la Cochinchine – 179312 

Hình 6. Bản đồ Seconde Feuille des côtes de 

la Cochinchine – 179813 



c) Theo tác giả Après de Mannevillette và Jean Baptiste Nicolas Denis trong sách 

Instructions sur la navigation des Indes orientales et de la Chine, pour servir au Neptune 

oriental, dédié au roi, xuất bản năm 1775, có đề cập đến vịnh Chinchen [hoặc Chemcheu hay 

Tân Châu] tại trang 464 và 465. 

 

Hình 7. Phần nói về vịnh Chinchen, trang 464 trong sách đã dẫn 

Tạm dịch “Vịnh Chinchen tọa lạc tại vĩ độ 13 độ 52 phút, rất rộng. Nơi đó được biết đến 

bởi một tảng đá rất lớn nhô lên khỏi mặt nước như cái tháp hình xoắn ốc, và bởi một vài gò 

đất nhô lên hơi chếch về phía bắc. Khi vịnh này được sử dụng thì nó bao gồm cả phía tây, 

khoảng 3 hải lý bạn sẽ thấy ở đó hai tảng đá lớn. Phía nam của hai tảng đá này có thể dễ dàng  

nhìn  thấy chúng  lại chia làm ba. Chếch  về hướng  bắc của vịnh Chinchen, bạn sẽ thấy lối 

vào của một con sông rất lớn. Phía bên kia của lối vào đó bờ biển trải rộng về hướng bắc - tây 

bắc và hình thành nên cái vịnh có rất nhiều đảo nhỏ và đá. Bên phía bắc có một vài gò (đụn) 

cát, có thể miêu tả rằng đó là lối để dừng chân tuyệt vời.”14. 

Như vậy theo các tác giả Après de Mannevillette  và Jean Baptiste Nicolas Denis mô tả 

thì hướng bắc của vịnh Chinchen [Thị Nại] có cửa một con sông lớn, phía bên kia của cửa 

sông (tức phía biển), bờ biển trải rộng về hướng bắc, tây bắc và hình thành nên cái vịnh có rất 

nhiều đảo nhỏ và đá. Với mô tả trên, có thể hiểu phía bắc vịnh có một cửa sông lớn (sông Côn) 

đổ vào vịnh Chinchen và phía biển (bên kia vị trí dự kiến cửa Kẻ Thử) là vịnh trống có nhiều 

đảo nhỏ và đá. 

Kết luận: Theo những mô tả tại các tài liệu phương Tây cho khu vực ở thời điểm cuối thế 

kỷ 18, hoàn toàn không thấy sự xuất hiện cửa biển tại khu vực bắc vịnh Thị Nại đổ ra biển. 

4. Nhận xét 

Trong tất cả các dẫn liệu từ bản đồ cổ phương Đông (chủ yếu của Việt Nam), bản đồ cổ 

phương Tây, không thể hiện được sự xuất hiện một cửa biển cổ (cửa Kẻ Thử) nằm phía bắc 

đầm Thị Nại, từng tồn tại trong khoảng thời gian từ thế kỷ 17 trở về sau. Như vậy có thể nhận 

định, cửa Kẻ Thử, nếu có, đã bị lấp trước cả thế kỷ 17 – thời điểm mà thương cảng Nước Mặn 

hình thành. 

Cho dù có cửa Kẻ Thử hay không thì vẫn có một thương cảng Nước Mặn tại phủ Quy 

Nhơn đã hình thành và phát triển rực rỡ, trở thành một trong những thương cảng cổ quan trọng 



ở miền Trung Việt Nam. Và việc suy vong thương cảng Nước Mặn không liên quan đến việc 

bồi lấp và biến mất cửa Kẻ Thử trong lịch sử. 

Việc hình thành và phát triển thương cảng Nước Mặn nằm xa thành phố Quy Nhơn, và 

các thương cảng thay thế sau đó như Gò Bồi, Quy Nhơn dần dịch chuyển về cửa biển, cần có 

nhiều nghiên cứu hơn nữa để có thể kết luận.  
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