Sau di tích cp quc gia c bit thành in Hi, thành ph à Nng ang tin hành lp h s di tích cp quc gia c bit
cho di tích quc gia Ng Hành Sn (phng Hòa Hi, qun Ng Hành Sn). Theo các nhà nghiên cu, k t khi
di tích này c công nhn di tích cp quc gia vào nm 1990, nhng nghiên cu, kho c càng xác minh giá tr
c bit v vn hóa, lch s ca Ng Hành Sn.

Ng Hành Sn nhìn t trên cao. nh: NG N
Lâu nay, theo truyn thuyt và s sách ghi li, Ng Hành Sn là vùng t linh thiêng, có giá tr vn hóa tâm
linh c sc. Tng truyn, trong thi khc sinh ra ca tri và t, khi à Nng vn còn hoang s, mt con rùa bin ln t
Bin ông bò vào b và chn vùng t này làm ni trng.
Khác bit là con rùa ln này ch duy nht 1 qu trng ri tr li bin, v trng nt làm 5 mnh, tr thành 5 trái núi
nên gi là Ng Hành Sn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cu lch s ch ra rng, các c liu lch s cho thy, vùng t
này có tên gi là Non Nc t lâu i và ã i vào ca dao nh mt tng kt kinh nghim v thi tit ca dân chúng:
“Chiu chiu mây ph Sn Trà, Sm rn Non Nc tri à chuyn ma”.
Trong Giáp Ng bình Nam do oan quc công Nguyn Hoàng lp nm 1594, sau khi c vua Lê cho vào
trn th t Thun Hóa, v ng i t Chiêm Thành n biên gii Chân Lp có ghi a danh “Non Nc Sn”.
Cng nh trong Thiên Nam t chí l th do Bá Công o, t o Ph, quê Ngh An, son vào nm Bính Dn
(1686), v ng i t Thng Long n Chiêm Thành u có ghi “Non Nc Sn tam nh” bng ch Nôm. Nh vy, a
danh núi Non Nc ã xut hin trên vn bn hn 5 th k, còn s ra i ca vùng t này chc phi k t khi nhng lu dân
Vit t chân n ây.
Trong khi ó, tên Ng Hành Sn c Lê Quang nh nói n trong Hoàng Vit nht thng d a chí (1806) nh sau:
“Phía ông bn ò xã Hoàn Ký ông có núi Ng Hành Sn, nm tòa núi chia làm Kim, Mc, Thy, Ha, Th gi
là núi Non Nc”.
Nhng phi n nm Minh Mng th mi tám (1837) cng là ln th 3 n ng du ni này (ln th nht vào nm 1825 và
ln th hai vào nm 1827), nhà vua mi chính thc ghi tên Ng Hành Sn vào bn a chính ca i Nam (quc
hiu nc ta thi by gi) bng mt sc ch - theo sách i Nam d a chí c biên, ng thi tin hành tu sa chùa Tam
Thai và xây dng chùa ng Chân.

Danh thng Ng Hành Sn vi v p k bí thu hút hàng ngàn lt khách thm quan mi ngày. nh: NGC HÀ
Trong bui ta àm khoa hc “Di sn Pht giáo Ng Hành Sn” mi ây, các nhà nghiên cu còn cho rng du
tích v con ngi cm núi này, ngoài nhng hin vt Chm c th t trong các hang ng, thì công tác kho c cng
ã chng minh khu vc núi Ng Hành Sn là ni sinh t ca ngi Chmpa t th k th VII n th k th IX.
Ngoài ra, vi mt day c chùa chin, tng pht c xây dng rt sm trên các ngn núi Ng Hành Sn, cùng nhng
vn bia, hin vt vn hóa pht giáo… ang còn lu gi c, iu kin xác nh Ng Hành Sn chính là mt trong nhng
trung tâm pht giáo khu vc.
“ây là nhng cn c mi m ra s hp tác gia nhng nhà qun lý vi các nhà nghiên cu và pht giáo, tng bc xây
dng hoàn thin h s trình UNESCO công nhn danh thng Ng Hành Sn là di sn vn hóa th gii…”, Hòa
thng Thích Hi n thuc Trung tâm Pht giáo Liu Quán (Hu) nói.
Di góc nhìn phong thy, Ng Hành Sn là vùng t a linh không ch ca riêng à Nng mà còn ca c nc. Theo
kin trúc s H Duy Dim, nguyên Trng ban Quy hoch thành ph, à Nng có mt vài v trí phong thy tt nh:
núi Sn Trà, thành in Hi, Ng Hành Sn…
Nu quan sát k, a hình thành ph à Nng nh lòng bàn tay nga, vuông vc vi y các nhân t ca vùng t linh
thiêng. Tính t ông sang tây, nm nh núi gm: Ng Hành Sn, Phc Tng, núi Chúa (Bà Nà), Hi Vân và Sn
Trà c ví nh 5 u ngón tay bao bc xung quanh che ch lòng bàn tay là thành ph.
Ngoài ra, Ng Hành Sn cùng vi núi Sn Trà to nên th t theo thut phong thy gi là “Rng chu h phc” cho
à Nng. “Ng Hành Sn s hu a th a dng him có gm núi, ng bng, sông, bin xen k nhau. Tôi cho rng ây
là vùng t thiêng”, kin trúc s H Duy Dim nói.
Trong khi ó, theo nhà nghiên cu Bùi Vn Ting, Ch tch Hi Khoa hc lch s à Nng, lch s Ng Hành Sn gn
vi quá trình m cõi phng Nam ca ngi Vit. Xét v lch s thì làng Quán Khái ông (làng c ca Hòa Hi) là
làng á có gc gác t Thanh Hóa theo chân ngi Vit vào n t này, t ó phát trin thành làng ngh iêu khc á
m ngh Non Nc…
Nh vy, Ng Hành Sn c xem là mt trong nhng a im trong quá trình m cõi. c bit, thông qua xây dng
Vng Hi ài hng v bin ông cho thy ý thc cnh giác và s nhy cm chính tr i vi ch quyn bin o thiêng liêng
ca T quc ca triu Nguyn.

“T ý ngha lch s m cõi, s phát trin pht giáo àng Trong, ý thc phòng th bin, o và là cn c cách mng
trong hai cuc chin tranh chng Pháp và M; n di sn vn hóa tâm linh, thì so vi nhng di tích c bit khác,
Ng Hành Sn không h thua kém”, ông Ting nhn nh.
Vi nhng giá tr c bit ca di tích quc gia Ng Hành Sn, các nhà nghiên cu ngh thành ph à Nng xut B
Vn hóa - Th thao và Du lch xem xét lp h s ngh Th tng chính ph công nhn Khu danh thng Ng Hành
Sn là di tích quc gia cp c bit.
Mc dù có nhiu ý kin bày t s lo ngi vic Ng Hành Sn s rt khó khn iu kin tr thành di tích cp quc gia c
bit, bi thi gian qua di tích cp quc gia này b xâm hi nghiêm trng phc v vic phát trin du lch.
Tuy nhiên, ông Nguyn Hòa, Phó Ch tch UBND qun Ng Hành Sn cho bit, các ngành chc nng ca
qun ang tip tc hoàn thin h s báo cáo theo yêu cu ca lãnh o thành ph và xut các gii pháp khc phc s
xâm hi cng nh bo tn di tích cp quc gia này.
Ngun: Báo à Nng

