
Mỗi lần nhắc tới Đồng Tháp nhiều người liền liên tưởng tới những cánh đồng sen 
trắng, sen hồng thơm ngào ngạt mà ít ai biết rằng địa danh này còn hút hồn du 
khách bởi khung cảnh bình yên của miền đất phương Nam. Đến đây, ngoài thưởng 
lãm cảnh sắc, du khách đừng quên ghé thăm Nam Phương Linh Từ - nơi được 
mệnh danh “Cố đô Huế” giữa trời Nam này. Nam Phương Linh Từ níu chân biết bao 
du khách tới tham quan và chiêm ngưỡng bởi không gian kiến trúc rộng lớn, đẹp 
mắt, chốn bình yên để thư giãn tâm hồn. Toạ lạc tại xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, 
tỉnh Đồng Tháp, Nam Phương Linh Từ là quần thể nhìn từ trên cao xuống chẳng 
khác gì chốn hoàng cung của các vị vua chúa ngày xưa. Theo như lời của người 
dân địa phương, Nam Phương Linh Từ được xây dựng bởi doanh nhân Đặng 
Phước Thành với mục đích ban đầu nhằm tri ân những tiền nhân khai phá, giữ gìn 
mảnh đất phương Nam này. Nhưng về sau, vì vẻ đẹp tuyệt vời của công trình mà đã 
thôi thúc du khách tìm tới và tham quan theo chương trình của hotels in Vietnam.  
Có lẽ du khách không biết, chốn bình yên mộng mơ này đã sở hữu 2 kỷ lục của Việt 
Nam về đền thờ đầu tiên của các vị danh nhân có công trong quá trình khai mở, giữ 
gìn và làm rạng danh đất phương Nam cùng với đền thờ có nhiều tượng đồng danh 
nhân lớn nhất. Nếu có dịp du lịch về miền đất phương Nam này, du khách đừng bỏ 
lỡ việc ghé thăm địa danh này, ắt hẳn sẽ là một hành trình du lịch đong đầy sự trải 
nghiệm. Xuất phát từ Sài Gòn, du khách đi theo hướng phà Cao Lãnh trên tỉnh lộ 
848. Đến gần khu vực phà, du khách sẽ thấy một ngã ba đi kèm với một bảng chỉ 
dẫn vào Nam Phương Linh Từ. Đường di chuyển tới đây không hề khó, không rõ có 
thể hỏi người dân địa phương và điện thoại nên tải phần mềm google map miễn phí 
nếu trường hợp không có mạng. 
 
Sau khi hoàn tất việc giữ xe và mua vé tham quan, du khách sẽ bất ngờ với con 
đường dẫn vào, hai bên đường rợp bóng mát của hai hàng cây. Một thế giới hoàn 
toàn khác với bên ngoài khi du khách bước chân qua cánh cổng, một khoản sân 
rộng lớn với ngôi nhà cổ ở phía xa, mái ngói được chạm khắc tinh xảo, chẳng khác 
gì những công trình trong những bộ phim cổ trang của đất nước Trung Hoa.  
Đi dọc những dãy hành lang kéo dài, yên ắng, du khách cảm nhận tâm hồn được 
bình yên đến lạ. Nếu như các điểm tham quan khác, du khách phải bon chen, chen 
lấn, hối hả thì Nam Phương Linh Từ lại hoàn toàn trái ngược. Không chỉ dừng lại ở 
điểm đó, khu nhà ở phía bên trái từ cổng vào, du khách sẽ thấy một ao sen rộng 
lớn, rực rỡ và khoe sắc. Nếu du khách đi đúng thời điểm mùa sen nở thì không gian 
này cứ thoang thoảng mùi thơm khó cưỡng lại được. Bên cạnh sắc hồng, sắc trắng 
của sen, du khách còn được chiêm ngưỡng màu xanh của cỏ, thôi thúc du khách 
muốn ngã lưng xuống để cảm nhận độ mơn mởn, xanh ngát của chúng.  
Không gian của Nam Phương Linh Từ còn lung linh hơn vào mỗi độ ngày rằm hay 
lễ, Tết, những chiếc đèn lồng được trang trí bắt mắt, hoa cúc vàng tô điểm cả khung 
cảnh, ánh sáng đèn thắp sáng cả một vùng trời mỗi khi màn đêm buông xuống.  
Tận dụng được khung cảnh tuyệt đẹp ấy, Nam Phương Linh Từ đã trở thành điểm 
đến yêu thích của nhiều du khách. Nhiều đôi uyên ương đã lựa chọn bối cảnh Nam 
Phương Linh Từ làm background cho cuốn album hạnh phúc của họ. Ngoài đền thờ, 
khuôn viên công trình còn có nhà bảo tàng gia tộc và nhà bảo tàng Nam Bộ. Nơi đây 
được bày bán những vật dụng lưu niệm, các mặt hàng thủ công được làm từ dừa… 
du khách có thể mua một ít làm quà cho người và du khách bè.  
 
Khi tham quan Nam Phương Linh Từ, du khách nên nhớ mua thêm vé xe điện để di 
chuyển vì diện tích khá lớn, nếu đi bộ du khách nên trang bị cho mình một đôi giày 
thể thao. Bên cạnh đó, du khách cũng nên giữ im lặng và vệ sinh trong quá trình 
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tham quan để tạo không khí bình yên cho công trình phương Nam này nhé. Dịp cuối 
tuần, muốn đổi gió du khách có thể thực hiện chuyến phượt Nam Phương Linh Từ 
vừa gần lại không tốn kém quá nhiều chi phí dành cho team miền Nam. Với tiết trời 
nắng nóng như thế này, tại sao không chọn một nơi bình yên, thanh tịnh cho cõi 
lòng được thanh thản sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng và đầy áp lực.  
Nguồn: Get Vietnam Visa 
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