
Những Bức Ảnh Hiếm Chụp Bảo Đại, Vua Việt Nam Cuối Cùng 
 

   
 Bức ảnh chụp khi ông còn đang là Hoàng tử Vĩnh Thụy, trong chuyến thăm tới Pháp năm 1922 cùng 

Vua cha Khải Định (Ảnh: T. Do Khac) 

 Cũng trong năm 1922, Hoàng tử Vĩnh Thụy được vợ chồng cựu Khâm sứ Trung Kỳ Jean François Eugène 
Charles nhận làm con nuôi và bắt đầu quá trình học tập theo chương trình giáo dục Pháp. Đến năm 
1932, ông theo học tại Trường Khoa học Chính trị Pháp (Ảnh: Bettmann) 
 

  
 Do tiếp xúc, sống và học tập theo văn hóa phương Tây từ nhỏ, Bảo Đại trưởng thành giống với một 

thanh niên Pháp bảnh bao hơn là một vị Vua của một nước phong kiến châu Á (Ảnh: CORBIS) 

 Bảo Đại đặc biệt thích chơi tennis. Vì vậy sau khi về nước ông đã cho xây dựng một sân quần vợt "tiêu 
chuẩn quốc tế" ngay tại kinh thành Huế, khiến nhiều du khách hiện nay tới thăm di tích Cố đô Huế vẫn 
nghĩ đó là một công trình hiện đại được xây sau này! 



 

  
 Vị Vua cuối cùng của Việt Nam có vóc dáng cao lớn (1m82), gương mặt điển trai, lối sống phóng khoáng 

vì vậy mà ông có đời sống tình cảm khá phong phú, ông bị chỉ trích là mê ăn chơi, thích hưởng đời. Bức 
ảnh được chụp Bảo Đại trong trang phục dạ hội tại Pháp vào năm 1932 (Ảnh: Agence Mondial) 

 Bảo Đại là một người cưỡi ngựa điêu luyện như một kỵ sỹ. Ông cũng yêu thích và hâm mộ nhiều môn 
thể thao của những nhà quý tộc thời đó như golf, tennis, bơi thuyền. (Ảnh: Raymond 
Reuter/Sygma/Corbis) 
 

  
 Bức ảnh Bảo Đại chụp cùng Hồ Chí Minh. Không rõ ngày tháng của bức ảnh nhưng có thể là sau khi ông 

thoái vị và tham gia Chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Ảnh: T. Do Khac) 

 Vào tháng 3/1946, trên tư cách cố vấn tham dự phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang Trùng 
Khánh, Trung Quốc. Bảo Đại đã không về nước mà đến Côn Minh rồi qua Hồng Kông, chấp nhận sống 
cuộc đời lưu vong. Bức ảnh trên nằm trong loạt ảnh được tạp chí Time của Mỹ thực hiện vào tháng 
6/1948, tại căn nhà riêng của ông ở Hồng Kông (Ảnh: Life) 



  
 Vị cựu Hoàng lưu vong tiếp phóng viên trong bộ quần  mầu xậm, áo veste màu vàng nhạt, trông ông 

chải chuốt, tay châm thuốc lá như một người sành điệu. Tại Hồng Kông, để có thể ăn chơi mà không bị 
người ngoài biết ông là vua xứ An Nam, Bảo Đại đổi tên thành Wang Kunney tiên sinh, tuy nhiên danh 
phận Đế vương của ông không thể che mắt được người thường. Dân thượng lưu Hồng Kông đồn rằng 
muốn xem mặt Bảo Đại chỉ cần đi tìm ở 14 tiệm nhảy, nếu không thấy thì tìm ở các sòng bạc (Ảnh: Life) 

 Bảo Đại dạy chú chó cưng của mình đưa tay ra cho ông bắt (Ảnh: Life) 
 

  
 Bức ảnh chụp, nhân một chuyến công tác ở Pháp năm 1948, tại khách sạn Ritz, trung tâm Paris (Ảnh: 

Bettmann/CORBIS) 

 Sau thời gian dài lưu vong ở Hồng Kông rồi Pháp, Bảo Đại về nước vào tháng 3/1949 để 4 tháng sau đó 
lên làm Quốc trưởng Chính phủ Lâm thời Quốc gia Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên. Trong hình 
ông đang đứng nói chuyện với viên sỹ quan Pháp khi vừa đáp xuống sân bay Gia Lâm, Hà Nội vào tháng 
3/1954, vẫn trong bộ âu phục và cặp kính đen quen thuộc (Ảnh: Life) 

 



 

  
 Bảo Đại làm Quốc trưởng đến tháng 10/1955 thì bị truất phế. Ông sau đó sang Pháp sống lưu vong tại 

Paris cho đến cuối đời (Ảnh: Life) 

 Một bức ảnh kháp chụp trong cùng chuyến đi Hà Nội năm đó (Ảnh: Stringer/AFP) 
 

   
 Bảo Đại chụp cùng Tướng Pháp De Lattre de Tassigny trong chuyến thăm đồng bào thiểu số Tây 

Nguyên tại Ban Mê Thuật vào tháng 5/1950 (Ảnh: Stringer/AFP) 

 Vua Bảo Đại trên trang bìa tạp chí Pháp Paris Match, số ra tháng 9/1953, với điếu thuốc lá trên tay - 
Điếu thuốc lá dấu hiệu riêng của Bảo Đại (Ảnh: (Ảnh: Walter Carone/Paris Match) 



  
 Một bức ảnh khác cùng trong số tạp chí đó (Ảnh: Walter Carone/Paris Match) 

 Bảo Đại cùng con gái, Công chúa Phương Mai, hào hứng theo dõi cuộc đua ngựa tại trường đua Monza 
nổi tiếng của Ý năm 1955. Có lẽ ông cũng là một trong những người Việt đầu tiên có cơ hội xem trực 
tiếp môn thể thao vốn dành cho giới nhà giàu này (Ảnh: Mario De Biasi/Mondadori Portfolio) 
 

 
 Bảo Đại chụp cùng người vợ Pháp, bà Monique Baudot, vào năm 1992, 5 năm trước khi ông qua đời 

vào năm 1997 (Ảnh: Raymond Reuter/Sygma/Corbis) 
 


