
Khu di tích Ðịa đạo Phú Thọ Hòa nằm trên đường Ðịa Ðạo, thuộc phường 18, quận 
Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Từ xưa, nơi đây là vùng đất chịu ảnh hưởng của nhiều 
phong trào yêu nước của Bề Ðường (Nguyễn Văn Bường), Thiên Ðịa Hội (Phan 
Phát Sanh), Hội kín Nguyễn An Ninh... Sau ngày 23/9/1945, Phú Thọ Hòa trở thành 
một trong những căn cứ kháng chiến. Để đến đây, du khách có thể theo chương 
trình tour của công ty du lịch hoặc đặt khách sạn ở Sài gòn rồi đi tự túc đến đây. 
 
Phú Thọ Hòa do hai thôn nhập lại: Lộc Hòa và Phú Thọ thuộc tổng Tân Phong, 
huyện Tân Long. Ðầu tiên, nơi đây chỉ có hầm cá nhân đào theo dạng thông 
thường. Năm 1947, người dân nơi đây đào địa đạo chống thực dân Pháp tại ấp Lộc 
Hòa là vùng cao có nhiều cây rậm, địa hình phức tạp. 
 
Thoạt tiên miệng hầm được đào trong bụi cây rậm, đào sâu khoảng ba mét, tạo 
thành đường hầm có chiều cao 0,8m, rộng 0,8m. Con đường kéo dài khoảng bốn 
đến năm mét thì dừng lại. Sau đó nhắm hướng đào sâu tạo con đường thứ hai cũng 
có độ dài bốn đến năm mét sao cho ráp với địa đạo thứ nhất. Cứ thế đào địa đạo 
thứ ba, thứ tư... cho ráp nối nhau. Lối đào này được gọi là "xây hầm xe lửa". Miệng 
nắp hầm bằng bệ gỗ, hình chữ nhật, chung quanh đóng ngàm giữ đất, kích thước 
0,4m x 0,25m, dày 0,10m, mặt phủ cỏ tươi. Mỗi hầm có ba đến bốn lỗ thông hơi, 
hình loa kèn đáy quay xuống dưới rộng 0,2m, đỉnh trên mặt đất, theo chiều nghiêng 
450. Nắp miệng hầm đóng bằng gỗ theo hình thang, có kích thước: rộng 0,4m và 
0,2 m; cao 0,1m. Nắp hầm có đáy để đổ đất, trồng cây lên đó nguy trang. Mỗi đoạn 
hầm có 3-4 lỗ thông hơi, tuỳ theo địa hình là luỹ tre hay mồ mả, mà đặt lỗ thông hơi 
ở đấy. Lỗ thông hơi theo kiểu loa kèn, trên to (0,2m) dưới nhỏ (0,1m), đặt gốc độ 
450, ở đáy mỗi hầm, đào sâu xuống 1 đoạn ngắn đề phòng mùa mưa cho nước 
chảy xuống. Trong hệ thống địa đạo, có 3 hầm đào rộng ra, để có thể ngồi họp 4-5 
người hoặc chứa lương thực, vũ khí. Kích thước địa đạo: rộng 0,8m; cao 0,8m; dài 
gần 700 mét. 
 
Ngoài ra dưới đáy hầm đào một đoạn nông, nhằm dẫn nước chảy vào chỗ trũng. 
Ròng rã sáu tháng liền địa đạo mới hoàn chỉnh, có chiều dài trên 600m từ ấp Lộc 
Hòa đến ấp Bình Long. Một điều rất thú vị trong số những người tham gia đào địa 
đạo có hơn chục người mang họ cù: Cù Thược, Cù Thanh, Cù Huê, Cù Bốn, Cù 
Hóa, Cù Lự, Cù Sao, Cù Thực, Cù Kỳ… nhưng sự thật các bác ấy khi sinh ra không 
có ai mang họ Cù cả, mà đó chỉ là một cái họ bí mật để chỉ các đồng chí trong tổ đào 
hầm, có thể vì thấy công việc đào hầm rất nặng nhọc, vất vả nên ai đó đã đặt để chỉ 
những người siêng năng, chịu khó hoàn thành nhiệm vụ. 
 
Hầu hết miệng hầm được thiết kế nằm trong bụi rậm hoặc được ngụy trang trong 
các mô đất và gò mối rất khó phát hiện. Ðịa đạo lúc nông, lúc sâu nhưng vẫn giữ 
khoảng cách giữa nóc hầm và mặt đất tối thiểu 2,5m, có đoạn hai tầng địa đạo 
chồng lên, trong đó có đoạn nghi trang như ngõ cụt. Trong địa đạo tạo hầm âm sức 
chứa từ năm đến bảy người, bên trên bố trí nhiều ụ chiến đấu rải rác dọc theo địa 
đạo. Về sau đào thêm giao thông hào lộ thiên, hình thành vòng cung bảo vệ khu địa 
đạo. Toàn bộ hệ thống địa đạo có ba hầm âm, trong đó một hầm dùng làm phòng 
họp. Khác với địa đạo Bến Dược (Củ Chi), địa đạo Phú Thọ Hòa không có nút chặn, 
mìn bẩy, bếp Hoàng Cầm..., mà chủ yếu tạo ra đường ngầm, lúc ẩn lúc hiện đánh 
địch. 
 

https://www.dulichso.com/ho-chi-minh-saigon.html


Cuối năm 1947, thực dân Pháp mở nhiều cuộc càn quét các vùng ven nhằm bảo vệ 
đầu não của chúng tại trung tâm Sài Gòn. Quân ta ém quân dưới địa đạo phản công 
bất ngờ, gây thiệt hại nặng nề cho địch. Ðặc biệt là trận tiến công vào kho bom Phú 
Thọ Hòa, cả hai lần đều xuất phát từ địa đạo Phú Thọ Hòa vào tháng 8/1952 và 
tháng 6/1954 gây kinh hoàng cho địch. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, tháng 4/1966, bọn tề làng Phú Thọ Hòa dùng xe ủi đất càn vào địa đạo, phá 
hủy vài đoạn, lấy đi một số vật liệu lót đáy hầm. Hai tháng sau, địch trở lại bao vây 
khu vực, bị du kích ta bất ngờ bung hầm đánh phủ đầu, phá vòng vây, về cứ an 
toàn... 
  
Mặc dù là một di tích lịch sử độc đáo, có ý nghĩa rất quan trọng và có giá trị giáo dục 
truyền thống to lớn, thế nhưng địa đạo Phú Thọ Hòa chưa được quan tâm và tôn 
tạo. Nếu như địa đạo Củ Chi thu hút rất đông khách trong và ngoài nước tham quan 
mỗi ngày thì ở địa đạo Phú Thọ Hòa lại vắng lặng. Thỉnh thoảng chỉ có một vài cuộc 
họp mặt cựu chiến binh, sinh hoạt đoàn, đội hay các buổi tham quan nhằm giáo dục 
truyền thống cho các em học sinh của một số trường trong quận. Mới nhìn vào chỉ 
thấy đây là một khu đất trống chứ không hề mang tầm vóc của một di tích lịch sử. 
Nhà trưng bày di tích nằm khuất bên trong có diện tích khá nhỏ và hiện vật trưng 
bày nghèo nàn. 
 
Ðịa đạo Phú Thọ Hòa là một công trình sáng tạo trong hai cuộc kháng chiến kéo dài 
từ 1947 đến 1975. Di tích Ðịa đạo Phú Thọ Hòa đã được Bộ Văn hóa - Thông tin 
công nhận là Di tích Lịch sử (ngày 28/6/1996), thu hút đông khách thăm trong nước 
và quốc tế. 
 
Nguồn: Vietnam visa on arrival 
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