ÈO HI VÂN

V trí: èo Hi Vân nm tri dài theo sn núi Hi Vân, gia tnh Tha Thiên – Hu và thành ph à Nng.
c im: ây là èo cao nht (khong 500m so vi mc nc bin), y him tr và cng là nh núi cui cùng ca mt mch
Trng Sn âm ngang ra bin.

èo Hi Vân chênh vênh mt bên là núi rng, mt bên là bin c, nh èo mây ph quanh nm nên còn c gi là
"èo Mây". Trong Ph Biên tp lc, Lê Quý ôn tng nhn xét: Hi Vân di sát b bin, trên chc tng

mây là gii hn ca hai x Thun Hóa và
Qung Nam. Trc ây, vào th k 13, vùng t này thuc v 2 châu Ô, Rí ca vng quc Chmpa, c vua Chmpa
là Ch Mân ct làm sính l cu hôn công chúa Huyn Trân i Trn. Ngay trên nh èo, du vt tin nhân vn còn
li: nhng ca èo và thành ly p ngang. Ca trông v ph Tha Thiên ba ch "Hi Vân Quan", ca trông xung
Qung Nam "Thiên h nht hùng quan" (ây là t tng ca vua Lê Thánh Tôn khi dng chân ngm cnh ni
này).

Trên con ng xuyên Vit qua di t min Trung y nng gió, èo Hi Vân lâu nay ã tr thành ni thng ngon lý
tng ca du khách vào Nam, ra Bc. T à Nng theo quc l 1A v phía bc, sau khi qua vùng Nam Ô, du
khách bt u lên èo Hi Vân. ng èo quanh co, khúc khuu men theo trin núi, un ln nh di la vt ngang gia
tri mây. Gió nh àn nga giong rui dm trng, mây nh t trên tri tuôn xung. Có nhng lúc mây nhiu che ph
c on èo, qun quýt níu ly chân du khách làm bc chân ngi n ây nh lc vào cõi nào khác l, huyn o khói
sng. Cng t ây, vào nhng ngày p tri, du khách có th thy rõ toàn cnh thành ph à Nng, Cng Tiên Sa Bán o Sn Trà, Cù Lao Chàm... và nhng bãi cát vàng chy dài ôm ly mt nc bao la trong xanh ca bin.

Nhng gì thiên nhiên ban tn

g, qua
thi gian và qua bàn tay con ngi, s tr thành nhng giá tr nhân vn. n Hi Vân là n vi ni giao thoa gia hai
vùng t, là tha mãn tâm lý chim lnh nh cao, hòa mình trong âm vng s thi ca bao du chân ngi Vit xa i
m cõi, bi hi thng nh quá kh thm sâu ca khúc rut min Trung.

