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Suốt năm năm sống ở Đà Nẵng hình như tôi chỉ 
có một lần vượt đèo Hải Vân bằng đường bộ trên chiếc 
xe Honda 67 để ra Huế. Đó là hành trình khá lãng mạn 
của một chàng trai trẻ tuổi 20 với mục đích là đi thăm 
người yêu. 

Trời miền Trung hôm ấy bắt đầu cơn bão lớn. Phi 
trường Đà Nẵng đóng cửa. Tất cả các phi vụ của trực 
thăng KĐ 51CT đều tạm hoãn. Do nôn nóng gặp V nên 
tôi quyết định mượn xe của Thừa KT và đi solo một 
mình qua đèo.

Năm đó tôi cũng bắt đầu có thẻ SV năm nhất 
trường Đại học VK Huế, tình cờ gặp V tại Đà Nẵng, lại 
biết là người cùng lớp nên đã sớm quyến luyến nhau . V 
là sinh viên chuyên, tôi thuộc dạng ghi danh nên tất cả 
“cua” học tập của tôi đều do V cung cấp. Thỉnh thoảng 
tôi cũng đi học “rất sang” từ Đà Nẳng đến Huế bằng 
trực thăng của Phi đoàn khi có phi vụ tăng cường cho 
Tiểu khu TT hay Bộ TL tiền phương QĐ1.

Là sinh viên khoa văn nên tôi rất thích thú với các 
bài về Văn học dân gian miền Trung; những địa danh 
gắn liền với lịch sử phát triển của dân tộc. Từ Đàng 
trong, Đàng ngoài, Thuận Hóa,  Châu Ô, Lý… hoặc xuất 
sứ đầy thi vị của những câu ca dao dân gian như :

“Tiếc thay cây quế giữa rừng *,
Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo..” 
*Dị bản: Châu Thường (Châu Thường Xuân, 

huyện Quốc Oai,Tỉnh Sơn Tây) 
hoặc như: 
“ Bộ hành khả úy hề Hải Vân .
Thủy hành khả úy hề Bức cốc ba thần ” 
(Tạm dịch:
Đi bộ thì sợ Hải Vân 
Đi thủy thì sợ sóng thần hang Dơi**)
**Hang Dơi : nằm về phía Đông Bắc cuả mỏm 

đèo Hải Vân, khu vực nầy thường hay có sóng to, gió 
mạnh nên ghe thuyền đi lại vùng nầy rất lo ngại ). 

Hai câu sau chủ ý nói về sự hiểm trở của đèo Hải 

Vân, là con đường đèo chênh vênh một bên là núi rừng, 
một bên là biển cả, đỉnh đèo mây phủ quanh năm nên 
còn được gọi là “đèo Mây” và cũng là ranh giới tự nhiên 
giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

Đỉnh cao nhất của Hải Vân là 1.172m so với mặt 
nước biển. Con đường đèo vắt ngang lưng chừng núi 
ở độ cao 496m. Tuy quanh co, khúc khuỷu nhưng Hải 
Vân chính là một thắng cảnh của miền Trung và từng 
được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Sống và làm việc tại Đà Nẵng, buổi sáng chỉ cần 
nhìn đèo Hải Vân là chúng tôi có thể đoán được là công 
tác trong ngày có thực hiện được hay không. Trời phía 
Đà Nẳng có mưa, mây mù đến trưa thì “cancel” vì phía 
bắc đèo mây luôn giăng kín, đi xe còn không thấy nhau 
nói gì đến máy bay. Chỉ khi trời Đà Nẳng hửng nắng,  
thấy rõ đỉnh đèo thì trực thăng mới dám khởi hành. Có 
khi độ an toàn chỉ là một khoảng trống với tầm nhìn 
chừng vài mươi mét trở lại. Ấy vậy mà cũng chui qua rồi 
cắn răng “dầm mưa” đến Huế. 

Lần ấy qua đèo bằng xe Honda trong làn mưa 
và gió bão, có đoạn vừa lên dốc vừa bị gió thốc ngược 
tưởng chừng như tôi đã bị hất tung ra khỏi sườn đèo. 
Lên đến đỉnh tôi mới thấy thấm thía câu thơ nôm của 
chúa Nguyễn Phúc Chu : “Việt Nam hiếm ai thử sơn 
điên!”( Ngọn núi nguy hiểm nhất Việt Nam )

Nhưng rồi sau đó tôi cũng thả lỏng xuống đèo, 
mơ màng nhìn eo biển Lăng Cô. Rồi cũng chợt giật 
mình vì còn phải vượt thêm hai ngọn đèo nữa là Phú 
Gia và Phước Tượng trong mưa trước khi đến Huế.

Bây giờ, đèo Hải Vân đã trở thành một thắng 
cảnh thực sự. Phần lớn người qua đèo thường là khách 
du lịch nước ngoài muốn khám phá vẻ đẹp và sự hùng 
vĩ của núi rừng Trường Sơn và thăm lại di tích “Ải Vân”. 
Khách bộ hành từ Huế về Đà Nẵng hay ngược lại không 
sử dụng đường đèo nữa mà đi bằng hầm đường bộ dài 
6.280 mét được các kỹ sư Nhật bản thực hiện xuyên 
dãy núi Hải Vân từ phía Đà Nẵng qua đúng vùng eo 
biển Lăng Cô, rút ngắn khoảng cách đường đi đến gần 
18km. Hầm Hải Vân được khánh thành và được lưu 
thông từ tháng 6 năm 2005, được xem là hầm đường bộ 
dài nhất Đông Nam Á. 

Với tốc độ trung bình khoảng 40 km/h, xe ô tô chỉ 
cần hơn sáu phút để qua hầm. 

Từ Đà Nẵng đi Huế, sau khi qua khỏi cầu Nam 
Ô trước đây phải rẽ phải men theo ven biển rồi từ từ 
leo lên sườn đèo. Bây giờ bộ hành sẽ rẽ trái về phía tây 
khoảng 10km để qua hầm Hải Vân. 

Đó là hướng vào Happy Valley ngày xưa.

Qua Hải Vân 
nhớ Happy Valley
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