Con số 13 bí ẩn và vua Bảo Đại

Vua Bảo Đại (1913-1997)
1. Vua Bảo Đại tên húy là Nguyễn Vĩnh Thụy sinh 22/10/1913 hoàng tử duy nhất
của Vua Khải Định và hoàng hậu Đức Từ Cung
2. Vua Bảo Đại lên ngôi vua năm 13 tuổi ngày 8/1/1926
3. Vua Bảo Đại trở thành vị vua triều Nguyễn thứ 13: (Gia Long, Minh Mạng,
Thiệu Trị, Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành
Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại)
4. Vua Bảo Đại ngồi ngai vàng 13 năm: Ông được trao ngôi khi du học ở Pháp trở
về nước thọ tang cha tháng 11/1925. Ngày 8/1/1926 ông được triều đình tôn ngôi
vua, hiệu Bảo Đại. Sau đó, vua trở quay trở lại Pháp học tiếp. Năm 1932, học xong
ông về và chính thức ngồi ngai vàng trị nước. Tới năm 1945 ông thoái vị để ủng hộ
Cách mạng tháng Tám, tính từ năm 1932 trở về nước lên ngôi chính thức
là 13 năm ngồi ngai vàng trị vị.
Ông trải qua 2 bước ngoặt lịch sử:
- cách mạng năm 1945 và
- phản bội nghiệt ngã của Ngô Đình Diệm năm 1954 nhưng không bị giết chết.
5. Vua Bảo Đại khá đào hoa và có nhiều bà vợ: Bắc, Trung, Nam đều có bà, Trung
Hoa 1 bà, Lào có Công chúa Lào, Pháp có 3 bà Vicky, Clément và bà Monique.
Trong đó có 6 bà sinh con và có tổng số 13 người con: 5 con với hoàng hậu Nam
Phương, 3 con với thứ phi Bùi Mộng Điệp, 2 con với thứ phi Lê Thị Phi Ánh, 1 con
với vợ Trung Hoa Jenny Woong, 1 con với vợ Pháp Vicky, 1 con với công chúa Lào.
8 người vợ:
1. Nam Phương Hoàng Hậu. Có hôn thú, 5 con.
2. Bùi Mộng Ðiệp. Không hôn thú, 3 con.
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3. Lý Lệ Hà. Không hôn thú, không con.
4. Hoàng Tiểu Lan. Không hôn thú, 1 con gái.
5. Lê Thị Phi Ánh. Không hôn thú, 2 con.
6. Vicky (Pháp). Không hôn thú, 1 con gái.
7. Clément. Không hôn thú.
8. Monique Marie Eugene Baudot. Có hôn thú, không con.

13 người con:
* Với Nam Phương Hoàng Hậu:
1. Thái Tử Nguyễn Phúc Bảo Long (1936-2007)
2. Công Chúa Nguyễn Phúc Phương Mai (1937).
3. Công Chúa Nguyễn Phúc Phương Liên (1938)
4. Công Chúa Nguyễn Phúc Phương Dung (1942)
5. Hoàng Tử Nguyễn Phúc Bảo Thăng (1943)
* Với Thứ phi Mộng Ðiệp:
1. Nguyễn Phúc Phương Thảo (1946)
2. Nguyễn Phúc Bảo Hoàng (1954-1955)
3. Nguyễn Phúc Bảo Sơn (1957-1987)
* Với Hoàng Tiểu Lan:
1. Nguyễn Phúc Phương Anh
* Với Lê Thị Phi Ánh:
1. Nguyễn Phúc Phương Minh (1950-2012)
2. Nguyễn Phúc Bảo Ân (1951)
* Với bà Vicky
1. Nguyễn Phúc Phương Từ

Hình ảnh Nam Phương hoàng hậu và vua Bảo Đại
6. Ông được an táng đúng 13 h ngày 6/8/1997 sau khi chờ tạnh mưa và múc hết
nước dưới huyệt mộ để chôn cất.
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... Vững mạnh trong sự tin tưởng của mình, Trẫm đã quyết định thoái vị, và Trẫm
trao quyền cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa.
Trước khi từ giã ngai vàng, Trẫm chỉ có ba điều muốn nói:
- Thứ nhứt: Trẫm yêu cầu tân chính phủ phải giữ gìn lăng tẩm và miếu mạo của
hoàng gia.
- Thứ hai: Trẫm yêu cầu tân chính phủ lấy tình huynh đệ đối xử với các đảng phái,
các phe nhóm, các đoàn thể đã chiến đấu cho nền độc lập của đất nước, mặc dù
không theo cùng đường hướng dân chủ của mặt trận, như vậy có thể giúp cho họ
được tham gia vào sự kiến thiết đất nước, và chứng tỏ rằng tân chế độ đã được
xây dựng trên tình đoàn kết dứt khoát của toàn thể nhân dân.
- Thứ ba: Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các phe nhóm, tất cả các tầng lớp xã
hội cũng như toàn thể hoàng gia phải đoàn kết chặt chẽ để hậu thuẫn vô điều kiện
cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, hầu củng cố nền độc lập quốc gia.
Riêng về phần Trẫm, trong hai mươi năm ở ngôi, Trẫm đã trải qua bao nhiêu cay
đắng. Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị.

Xem tiếp: Tuyên bố thoái vị của Hoàng đế Bảo Đại ngày 23/8/1945
Nguồn:Kiến thức ngày nay
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