Cung Nam Phương Hoàng Hậu
(dinh Nguyễn Hữu Hào)
Đà Lạt là nơi có khí hậu ôn hòa và là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, với nhiều công
trình kiến trúc mang đậm phong cách Pháp như trường CĐSP Đà Lạt, nhà ga
Đà Lạt và các biệt thự nguy nga tráng lệ, trong đó phải kể đến dinh quận công
Nguyễn Hữu Hào thân phụ của Nam Phương Hoàng Hậu.

Cung Nam Phương Hoàng Hậu (dinh Nguyễn Hữu Hào)
Dinh quận công Nguyễn Hữu Hào được xây dựng vào đầu những năm 30 thế kỷ 20,
sau này ông tặng cho con gái của mình là Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương
Hoàng Hậu cho nên dinh còn được gọi là Cung Nam Phương Hoàng Hậu.
Cung nằm trên ngọn đồi thoáng đãng ở đường Hùng Vương, cách trung tâm Đà Lạt
khoảng 3 km. Nơi đây hiện nay thuộc khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng, gần Dinh I và
II của vua Bảo Đại.
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Dinh nằm ở vị trí khá đẹp mắt, ẩn mình trong rừng thông thơ mộng và trữ tình, có
tường rào bảo vệ xung quanh, các tường rào thấp so với chiều cao của căn biệt thự,
nhằm mục đích không che khuất tầm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trong khuôn viên
cung được trồng rất nhiều hoa và cây xanh, nhằm tạo không gian yên tĩnh và tôn
thêm vẻ đẹp quý phái cho khu biệt thự
Cung được xây dựng theo kiến trúc nhà khối, phía trước cửa chính có mái che để
tiện cho xe ra vào trong mùa mưa, cung có hệ thống cửa mở ra 4 hướng, các phòng
đều có cửa trổ ra hành lang, có nhiều cửa sổ để có thể ngắm cảnh bên ngoài và để
tận dụng ánh sáng tự nhiên

Từ cung Nam Phương Hoàng Hậu có thể nhìn bao quất được Đà Lạt , cách đó không xa là
Dinh II
cầu kỳ nhất có lẽ là hệ thống lò sưởi được ốp bằng đá hoa cương được nhập từ
Italy, điểm nhấn đặc biệt này càng khiến tòa nhà toát lên vẻ tráng lệ, giống như các
dinh thự xây theo phong cách châu Âu. Với mười căn phòng, dinh còn có cả phòng
cho khách ở lại.
Sau khi cưới, vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương không thường xuyên sử dụng
ngôi nhà này. Bà chỉ lui tới cung trong số ít những lần cùng các con lên Đà Lạt nghỉ
dưỡng
Năm 1937, Quận công Nguyễn Hữu Hào qua đời. Những ngày làm hoàng hậu cuối
cùng của chế độ phong kiến Việt Nam ở Đà Lạt còn được nhắc nhiều đến việc xây
lăng mộ cho cha mình (lăng Nguyễn Hữu Hào tọa lạc trên một đồi thông gần thác
Cam Ly, thuộc phường 5, TP Đà Lạt):
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Sau này, người ta chỉ thấy hoàng hậu Nam Phương chỉ tại tòa dinh thự 3 tháng
trước khi sang Pháp vào năm 1947. Từ đó trở về sau, người ta không thấy bà quay
trở lại cung nữa. Tòa dinh thự sau khi vắng chủ bị bỏ hoang một thời gian dài trước
khi được người Pháp sử dụng vào một số mục đích. Sau năm 1975, cung được
chính quyền mới tiếp quản.
Những năm gần đây, trong quá trình tu sửa tòa nhà, người ta phát hiện phía dưới
tầng ngầm có dấu hiệu đường hầm từng tồn tại khiến nhiều nhà nghiên cứu khoa
học nghi vấn có lối đi “bí mật” từ bên trong cung nối với Dinh I và Dinh II, hoặc ít
nhất là đường hầm đi ra xa khỏi khuôn viên đề phòng khi gặp sự cố bất ngờ.
Giả thiết được đưa ra bởi, xét về địa lý, cung Nam Phương hoàng hậu cách Dinh I
khoảng hơn một km, cách Dinh II khoảng 1,3 km. Cả ba dinh thự này đều năm trên
một đường thẳng và khoảng cách không quá xa.
Đặc biệt, người ta đã phát hiện ra một hệ thống đường hầm bí mật xuất phát từ
phòng ngủ của vua Bảo Đại tại Dinh I (sau này Tổng thống Ngô Đình Diệm sử dụng)
xuyên xuống lòng đất rồi rẽ đến bãi đáp máy bay trực thăng gần đó. Ngoài ra cũng
có vết tích về một nhánh khác xuyên qua nhiều quả đồi để đến Dinh II (cách Dinh I
khoảng 3 km).

Mặt bên phải Cung Nam Phương Hoàng Hậu
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Mặt bên trái cung

Phòng khách hiện nay trưng bày nhiều hiện vật liên quan
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Phòng chờ của khách

Phòng ngủ của quận công Nguyễn Hữu Hào (cha của Nam Phương Hoàng Hậu)
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Phòng ngủ của Nam Phương Hoàng hậu, phía trên có treo những bức ảnh liên quan đến cuộc
đời bà

Bộ ấm chén của ông Nguyễn Hữu Hào hiện còn lưu lại trong cung
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Phòng ăn với điểm nhấn là lò sưởi được làm bằng đá nhập từ Italia

Tầng hầm nơi phát hiện ra đường hầm bí mật
Đây là một địa điểm thú vị du khách nên ghé thăm khi có dịp đặt chân đến tp
Đà Lạt mộng mơ

Nguồn: http://lichsunuocvietnam.com/cung-nam-phuong-hoang-hau-dinh-nguyen-huu-hao/
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