TÌM HIỂU ĐỊA DANH DI LINH
Mai Thái Lĩnh
Từ đầu thế kỷ 20 cho đến cuối thập niên 1950, Djiring vẫn là tên gọi của một thị xã
nằm trên quốc lộ 20, cách Đà Lạt 78 km đường bộ về phía tây-nam. Mãi đến năm
1958, chính phủ Ngô Đình Diệm mới quyết định đổi tên Djiring thành Di Linh - cùng
một lúc với việc đổi tên Blao thành Bảo Lộc, Dran thành Đơn Dương, Dalat thành Đà
Lạt. Có thể nói Di Linh là cái tên “Việt Nam hóa” của Djiring.
Nhưng từ đâu có tên Djiring?
Djiring và Di Dinh 夷营 :
Một vài nhà nghiên cứu về Đà Lạt đã tìm thấy địa danh Di Dinh thổ phủ (thổ phủ :
phủ của người bản xứ) trong Đại Nam nhất thống chí – bộ sách địa lý học đầy đủ
nhất dưới thời quân chủ. Trong cuốn Đà Lạt năm xưa, Nguyễn Hữu Tranh viết: “Đại
Nam nhất thống chí xuất bản dưới triều Nguyễn cho biết: Di Dinh thổ phủ có 20
buôn...”. Trong phần ghi chú về Di Dinh, tác giả viết: “Di Dinh, tiếng Pháp phiên âm là
Djiring, hiện nay là Di Linh”.1 Cách viết đó có thể làm cho độc giả hiểu lầm là địa danh
Di Dinh có trước - do người Việt đặt tên, sau đó người Pháp phiên âm thành Djiring.
Nhưng sự thật là như thế nào?
Cần lưu ý : Đại Nam nhất thống chí (ĐNNTC) có hai bộ. Bộ cũ được biên soạn dưới
đời Tự Đức, đã được Phạm Trọng Điềm dịch và học giả Đào Duy Anh hiệu đính, xuất
bản tại miền Bắc từ năm 1970 và tái bản nhiều lần sau năm 1975. Bộ mới được biên
soạn lại từ đời Thành Thái đến đời Duy Tân và được khắc in vào năm 1909 (chỉ bao
gồm các tỉnh miền Trung, là khu vực còn thuộc quyền quản lý của triều đình Huế); bộ
này đã được Nguyễn Tạo dịch, xuất bản tại miền Nam vào giữa thập niên 1960.
Đọc ĐNNTC bộ cũ (đời Tự Đức), chúng ta không tìm thấy địa danh Di Dinh. Trong
phần nói về vùng núi huyện Tuy Phong, có đoạn viết: “Lại xét: hai chục sách người
Man hoang (Mọi) (…), đi 16 ngày mới đến, ở phía tây bắc đất Man hoang có sông Dã
Dương, không sâu mà rộng, trong đó có nhiều cá sấu, phía nam sông người Kinh và
người Man đóng thuế, thỉnh thoảng có đi lại buôn bán. Ở bờ phía bắc sông từ xưa
đến nay chưa có ai đến. Năm Tự Đức thứ 19 phái người đi thăm dò sông Khung,
nhưng vì người Man ấy sợ tránh không chịu dẫn đường nên phải trở về.” 2
Đoạn văn nói trên đã được viết lại trong ĐNNTC bộ mới, xếp vào phần Di Dinh thổ
phủ 夷营土府. Thổ phủ này được mô tả như sau:
“Phủ này nguyên trước là vùng Mọi hoang ở phía tây-bắc tỉnh hạt (Bình Thuận), đi 3
ngày đường mới đến. Đất này ban đầu do huyện Tuy Phong kiêm hạt, năm Thành
Thái 13 (1901) mới đặt phủ, thuộc về tỉnh Đồng Nai Thượng, quan lại đều dùng
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người tù trưởng xứ ấy. Năm thứ 17 (1905), triệt bỏ tỉnh Thượng lại qui về tỉnh Bình
Thuận quản hạt, quan lại cũng dùng người Mán-thổ, thành hào chưa xây đắp.
Xét: đám mọi hoang ở đây có 20 sách: 1) Phí Bà, 2) Băng Dựng, 3) Giang Trang, 4)
Phi Chân, 5) Phi Lộ, 6) Băng Trang, 7) Tầm Bạch, 8) Thẩm Luật, 9) Bàn Tấu, 10) La
Miên, 11) Năm Lôn, 12) Giang Tre, 13) Băng Bí Thủy, 14) Băng Bí Hoả, 15) Lưu Miên,
16) Băng Trinh, 17) Năng Duy, 18) Phí Cố, 19) Chân Dựng, 20) Phi Chinh. Đất này ở
miền thượng du các tổng Dinh Văn và Dinh Trà thuộc hạng dân Mọi có thuế. Phía tây
có sông Dã Dương, sông này không sâu mà rộng, ở trong có nhiều cá sấu. Phía nam
sông thì dân Mọi có thuế và dân Kinh thỉnh thoảng có qua lại buôn bán, phía bắc
sông ít có người đến. Năm Tự Đức 19 (1866) có phái người đến thăm xét, thì bọn mọi
sợ trốn không dám dẫn đường nên phải trở về và số dặm chưa cứu rõ là bao nhiêu.
Nay phủ ấy nhận định điền thổ và ngân thuế do tòa Sứ biệt nạp, ngạch số chưa rõ.” 3
Tóm lại, địa danh Di Dinh 夷营 xuất hiện sau khi người Pháp xâm chiếm nước ta, và
trong thực tế chính là địa danh Djiring được phiên âm theo kiểu Hán-Việt.
Nguồn gốc của địa danh Djiring:
Chúng ta có thể tìm thấy địa danh Djiring trên một số tài liệu tiếng Pháp vào cuối thế
kỷ 19. Trước hết là bản đồ do các đoàn khảo sát vẽ với mục đích thiết kế các tuyến
đường sắt và đường bộ lên cao nguyên. Vd: Bản đồ tỷ lệ 1/500.000 ngày 16/9/1899
của đoàn khảo sát địa hình nhằm vạch ra một con đường xe lửa nối liền Sài Gòn với
tỉnh Khánh Hoà băng qua cao nguyên Lang Bian.4

Hình 1 : Trích bản đồ ngày 16/9/1899
Nhìn vào tấm bản đồ này (hình 1), chúng ta thấy Djiring (Di Linh) nằm ngay trên
tuyến đường sắt dự kiến, ở hướng tây-bắc của núi Braïan (Brah Yang). Như chúng ta
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đã biết, về sau người Pháp đã hủy bỏ dự án làm tuyến đường sắt đi lên cao nguyên
Lang Bian, chỉ thực hiện tuyến đường sắt chạy dọc theo bờ biển từ Sài Gòn đi Khánh
Hòa, với một nhánh phụ từ Phan Rang – Tháp Chàm lên Đà Lạt.
Cũng trong khoảng thời gian này, Djiring xuất hiện trên các văn bản chính thức của
chính quyền thuộc địa. Nghị định thành lập tỉnh Haut-Donnaï (Đồng Nai Thượng) do
Toàn quyền Paul Doumer ký ngày 1/11/18995 có ghi rõ :
“Điều 1. – Nay thành lập ở Trung Kỳ một khu hành chính (circonscription
administrative) với danh xưng là tỉnh Đồng Nai Thượng, bao gồm vùng thượng lưu
của sông Đồng Nai và được giới hạn bởi biên giới của Nam Kỳ và Lào.
Toà công sứ của Viên chức hành chính (Administrateur), Tỉnh trưởng của tỉnh Đồng
Nai Thượng, sẽ được đặt tại Djiring, và hai trạm hành chính (postes administratifs) sẽ
được thiết lập tại Tan-linh (Tánh Linh) và trên cao nguyên Lang-bian.”
Câu hỏi được đặt ra : Djiring là tên của một buôn làng người bản địa hay là tên do
người Pháp đặt ra dựa vào thổ ngữ địa phương? Muốn trả lời câu hỏi đó, có lẽ chúng
ta phải trở lại với tài liệu của các nhà thám hiểm đã đặt chân đến vùng này.
Người Pháp đầu tiên thám hiểm vùng đầu nguồn của sông Đồng Nai là bác sĩ Paul
Néis (1852-1907). Năm 1881, cùng với người phụ tá là trung úy Albert Septans, Paul
Néis đã đến vùng đầu nguồn của sông Đồng Nai và phát hiện ra cao nguyên Lang
Bian, trước bác sĩ A. Yersin 12 năm.6 Nhưng xem lại các bài viết của bác sĩ Néis, chúng
ta không tìm thấy địa danh Djiiring. Nguyên do là vì Néis đã đi theo một lộ trình
chệch về hướng tây, do đó không đi ngang qua vùng Di Linh ngày nay.
Riêng về bác sĩ Yersin thì chúng ta có thể tin rằng ông đã đặt chân đến vùng Djiring.
Nhưng đọc lại hồi ký của ông về chuyến thám hiểm năm 1893, chúng ta cũng không
tìm thấy địa danh Dijiring mà chỉ thấy có tên Ta La. Yersin đến Ta La vào hạ tuần
tháng 4 năm 1893. Ông viết trong hồi ký như sau:
“Cuối cùng, vào ngày 25 tháng tư, tôi đến Ta La. Diện mạo của cao nguyên thay đổi.
Cao nguyên bị phân chia thành những thung lũng nhỏ bởi vô số ngọn đồi. Dưới các
thung lũng này là những ruộng lúa hay những thảm cỏ mịn và dày, rất tươi tốt mặc
dù đang vào cuối mùa khô.
Những ngọn đồi phủ kín những cánh rừng thông có độ cao từ 30 đến 50m, dựng trên
bề mặt cao nguyên – với độ cao 900m (so với mặt nước biển).
Làng mạc mọc lên nhung nhúc; người ta khám phá ra chúng ở mỗi thung lũng, nằm
ngoạn mục trên sườn những ngọn đồi. Ta La là nơi cư ngụ của ông chánh tổng, nơi
đó có ngôi nhà làng (nguyên văn: maison commune) dành cho khách lạ. Dòng Da
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Riame (Da Riam) chảy rất gần đó, đó là một dòng suối lớn, phụ lưu của sông La Gna
(La Ngà). Nó tưới mát và làm phì nhiêu các ruộng lúa, uốn lượn quanh co giữa những
ngọn đồi.
Người Thượng ở vùng này rất giàu. Đặc biệt, họ có những đàn trâu rất đông đúc. Tôi
đã nhìn thấy có đàn đông đến hàng trăm con. Trong những dịp lễ lớn, người Thượng
giết một số trâu, và cứ mỗi con vật bị giết, họ dựng lên cạnh nhà một cái cột bằng tre
cao 20 m, và giữ chặt nó bằng những sợi dây mây được trang trí bằng cờ đuôi nheo.
Trong một vài làng, tôi đếm được khoảng ba chục cây cột như thế. Nhìn từ xa, người
ta có cảm tưởng như đang nhìn thấy một hạm đội đậu trong một hải cảng.” 7
Những gì Yersin mô tả hoàn toàn hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của vùng Di Linh.
Ngoài ra, còn có một chi tiết khác khiến chúng ta tin rằng Ta La nằm trong vùng Di
Linh. Cũng trong cuốn hồi ký nói trên, khi mô tả hai con đường đi từ vùng Phan Rí lên
cao nguyên, ông viết:
“Hai con đường đi từ Kalon để lên cao nguyên: một đi ngang qua Ta-Ly và dẫn đến
Tala (hai ngày đường); một con đường khác đi đến Lao-Guan (một ngày đường). Tôi
đã biết đến con đường thứ nhất; tôi đã đi trên đường đó cách đây hai năm, khi lần
đầu tiên du hành đến vùng người Thượng; thời tiết lúc bấy giờ rất xấu, và tôi vẫn còn
nhớ một kỷ niệm u buồn về hai ngọn đèo cao từ 900 đến 1.200 m mà tôi đã vượt qua
trong một cơn mưa lũ”.8

Hình 2 : Bản đồ hành trình cuộc thám hiểm ngẫu hứng năm 1891
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Nửa thế kỷ sau, vào năm 1942, Yersin đã viết một bài báo kể lại chuyến thám hiểm
bất thành năm 1891, trong đó có câu: “Cuối cùng, chúng tôi đến được vùng phụ cận
Djiring.”9 Tấm bản đồ do Yersin vẽ đăng kèm theo bài báo cũng ghi rõ địa danh
Djiring (hình 2). Đó là những bằng chứng cho thấy Ta La nằm ở vùng phụ cận Djiring.
Nhìn vào các bản đồ của thế kỷ 20, chúng ta chỉ thấy có một địa điểm ở vùng phụ cận
Di Linh có tên phát âm gần giống Ta La. Đó là làng Kala nằm ở phía đông-đông nam
của Di Linh, phía sau ngọn đồi Trại Cùi Di Linh. (hình 3)

Hình 3 : Làng Ka La (trích bản đồ 1:50.000 năm 1967)
Có hay không một ngôi làng mang tên Djiring?
Ngoài Paul Néis và Alexandre Yersin, còn có một người khác đã từng thám hiểm vùng
cao nguyên Nam Trung phần, đó là đại úy hải quân Raoul Humann10.
Về nhà thám hiểm này, các tài liệu tìm được vào đầu thập niên 1990 chỉ cho thấy ông
đã thám hiểm vùng đầu nguồn của sông La Ngà vào năm 1884, chứ chưa đi xa hơn về
phía bắc. Nhưng trong những năm gần đây, Thư viện Quốc gia Paris đã công bố rộng
rãi nhiều tài liệu số hóa qua trang mạng Gallica, nhờ vậy chúng ta có thể tiếp cận
thêm nhiều tài liệu khác về Đà Lạt – Lâm Đồng, trong đó có bản tường trình về
chuyến thám hiểm lần thứ hai của Humann (cuối năm 1888 – đầu năm 1889).
Humann (lúc này đã về hưu) có ý định thám hiểm vùng đầu nguồn của sông Da Dung
– nhánh sông chính của sông Đồng Nai.
Từ Pháp trở lại Việt Nam vào hạ tuần tháng 11 năm 1888, Humann đến Nha Trang
gặp công sứ Pháp tỉnh Thuận-Khánh để nhờ ông này giúp đỡ tổ chức chuyến thám
hiểm. Do gặp khó khăn về thời tiết, mãi đến ngày 23 tháng 1 năm 1889, ông mới đến
được Tánh Linh để gặp đoàn tùy tùng.
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Khởi hành từ Tánh Linh ngày 31/1/1889, Humann đi ngược dòng sông La Ngà theo
bờ hữu ngạn và sau đó rời bỏ lộ trình cũ, vượt qua sông La Ngà để đi về hướng bắc đông-bắc. Ngày 9/2/1889, Humann đặt chân đến bờ sông Da Dong (Da Dung)11.
Trong bài tường trình, ông viết như sau:
Sau hai ngày đi theo đường chéo băng qua các thung lũng phía tả ngạn sông La Ngà,
vào buổi sáng ngày 9 tháng 2 tôi đã đến bờ sông Đồng Nai (tiếng Thượng gọi là Dadong).
Trong hai ngày đó, tôi đã băng qua lãnh thổ của hai thủ lãnh lớn là Tổng Kraigne –
một ông già mà theo tôi, đối xử tốt với thuộc hạ và Tổng Lè - người tôi không gặp
mặt vì ông ta đang ở Phan Rí. Từ làng Ndring của Tổng Lè, phải đi 4 ngày đường mới
đến Phan Rí bằng cách đi qua làng Louang – nơi mà trên bản đồ của chúng ta
thường ghi là Calouang hay Palouang. Toàn bộ vùng này rất trong lành: các đồng cỏ
xinh đẹp, một vài ruộng lúa hiếm hoi trong các thung lũng và những khu rừng thông
ở những đồi cao.
Ngày 9, tôi vượt qua sông Đồng Nai ở giữa các làng Ndring và Moeka-alla [...]12
Dựa trên bản đồ in kèm theo bài viết (hình 4 và hình 5), chúng ta được biết Humann
đến làng Ndring vào ngày 8/2. Từ Ndring đi đến Phan Rí phải mất 4 ngày đường bằng
cách đi ngang một làng tên là Louang (Laouan Krela, Loan Kréla; Yersin ghi là LaoGuan). Bên kia bờ sông Da Dung là một ngôi làng khác có tên được phiên âm là
Moeka-allai hay Mkala. Humann đến làng này vào ngày 9/2.

Hình 4 : Trích bản đồ do R. Humann vẽ
Làng Mœka-alla (hay Mkala) nằm bên kia bờ sông Da Dung, không thuộc về vùng Di
Linh ngày nay.13 Còn làng Ndring nằm trong lưu vực đầu nguồn của sông Da-rian
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Emile Larose, Paris, 1912, pp. 158-159.
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(Dariam), giữa hai ngọn núi Salum (Serlung, 1233m) và Brehan (Braian hay Brah
Yang, 1874m), rõ ràng là nằm trong vùng Di Linh ngày nay. 14

Hình 5 : Trích bản đồ do R. Humann vẽ
Trong cuốn Lạc quan trên miền Thượng (viết về tiểu sử của Giám mục Jean
Cassaigne), Linh mục Giuse Phùng Thanh Quang (1926-2003), một người am hiểu
vùng Di Linh, đã đưa ra ba giả thuyết đáng lưu ý:
1) Tên Djiring là tên của người sáng lập nên làng này;
2) Tên Djiring có nguồn gốc từ Jrềng (có nghĩa là sáp ong), vì vùng này có rất
nhiều ong rừng. Khi người Pháp sử dụng những dân phu người Thượng để xây dựng
cơ sở hành chính đầu tiên hoặc để làm đường sá, những dân phu này đã tiếp tục lưu
trú tại địa phương. Họ lập làng và bắt đầu sinh sống bằng nghề lấy mật ong rừng, vì
thế người ta gọi họ là “dân Jrềng”, về sau viết sai thành Djiring;
3) Djiring xuất phát từ Ñjrêng, tên của một loại cây sồi mọc đầy ở vùng này. Loại
cây này rất dẻo, dễ uốn, nên người Thượng thường dùng để làm các dụng cụ.15
Giả thuyết thứ nhất là một suy đoán mơ hồ, không thể chứng minh được nếu không
tìm ra được thời điểm thành lập làng cũng như thân thế của vị chủ làng. Hai giả
thuyết sau đều dựa trên cùng một lập luận : Djiring là địa danh do người Pháp đặt ra,
dựa trên thổ ngữ của dân địa phương.
Ngày nay, với tài liệu của nhà thám hiểm Raoul Humann, chúng ta có thể đưa ra một
một giả thuyết khác: trước khi người Pháp đặt chân đến vùng này, đã từng có một
14

Trong bài này, nhiều tên núi (kèm cao độ), tên sông và địa danh được ghi thêm (trong
ngoặc đơn) để giúp độc giả tiện tra cứu, đối chiếu. Phần lớn dữ liệu thuộc về các thập niên
1960-1970.
15
Linh mục Phùng Thanh Quang, Lạc quan trên miền Thượng (Tập lưu niệm Đức Giám mục
Jean Cassaigne), 1974, tr. 46.
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làng của người Srê mà Humann gọi tên là Ndring, nhưng về sau các đoàn khảo sát đã
phiên âm thành Djiring. Nói cách khác, Djiring không phải là một làng mới, mà là một
làng cũ đã tồn tại trước khi người Pháp đặt chân đến vùng đất này. Djiring – với tư
cách là tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Nai Thượng (Haut-Donnaï), đã được xây dựng ngay tại vị
trí của làng Djiring, hoặc sát bên cạnh làng Thượng đó.
Đà Lạt ngày 12/12/2017
Mai Thái Lĩnh (tức Hoàng Thái Lĩnh, cựu học sinh Lê Lợi 1957-1961)

PHỤ LỤC : Hình ảnh Di Linh đầu thế kỷ 20

Đồng ruộng Djiring và núi Braïan - 1910 (Ảnh: Henri Maitre)

Tòa đại lý Djiring – 1910 (Ảnh : Henri Maitre)
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