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Tóm tắt: 
 

Phong thổ là thuật ngữ chỉ điều kiện môi trường tự nhiên như khí hậu, đất đai, sông núi, sản vật… 

và phong tục tập quán đặc trưng của một vùng đất nhất định, vào một giai đoạn lịch sử nhất định. 

Tìm hiểu phong thổ của một vùng đất, càng lùi về thời kì xa xưa, sử liệu nghiên cứu càng hiếm 

gặp. Tác phẩm “Hải ngoại kỷ sự” của Hòa thượng Thích Đại Sán là một sử liệu hiếm gặp như vậy, 

là những đặc tả vô cùng chân xác và sinh động về phong thổ xứ Quảng Nam cách đây hơn 300 

năm. Bài viết theo dấu lộ trình của Hòa thượng, thử khai thác nguồn sử liệu du ký từ góc nhìn sinh 

thái nhân văn, trình bày và rút ra vài nhận xét về các nét đặc trưng về phong thổ xứ Quảng Nam 

xưa.    
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Abstract: 
 

The local conditions (fengtu) is a term for natural environmental conditions like climate, soil, 

rivers and mountains, local products... and special customs of a certain region at certain periods of 

history. It is difficult to study the local conditions of a region dating back the ancient period 

because the historical documentaries are rare. Hai ngoai ky su (Overseas Chronicle) by Monk 

Superior Thich Dai San, which is one of them, is an incredibly authentic and lively feature article 

about Quang Nam region over 300 years ago. The article tracing the route of the Monk tries using 

the historical documentary from the perspective of human ecology to present and draw out some 

comments about the features of ancient Quang Nam region’s local conditions.  
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