CẦU NGUYỆN CHO MỘT NGƯỜI HIỀN VỪA RA ĐI
KIỀU MỸ DUYÊN

Phu nhân Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu.
Bà Christine Nguyễn Thị Mai Anh

Mơ ước của tôi nhỏ bé lắm, mơ ước mỗi tuần đừng nghe tin một người quen
nào của mình vĩnh viễn ra đi, nhưng lớn tuổi lại làm nghề truyền thông làm sao
khỏi nghe một người quen ra đi hàng tuần. Tuần này, một phụ nữ với nụ cười rất
hiền vừa ra đi.
Tôi nhớ nụ cười của chị, hiền hậu, chị nói năng nhỏ nhẹ, dáng đi thật chậm
rãi, nói năng từ tốn, tôi nghĩ chắc suốt cuộc đời chị không làm mất lòng ai?
Có một lần tôi hỏi chị:

- Duyên sẽ đến thăm chị, chị có cần gì không? Ở Little Saigon thứ gì cũng
có giống như ở Việt Nam.
Chị nói:
- Mua dùm mình mấy gói khô bò ướp nước tương ở Bolsa.
Chị còn chỉ tôi tới tiệm bán khô bò, có lẽ chị biết tôi ăn chay nên không có
biết tiệm nào bán khô bò ướp nước tương?
Nhà của chị ở Dana Point, tôi tưởng chắc nhà chị sẽ lớn lắm vì người Việt
Nam mà ở gần biển bao giờ nhà cũng thật to, nhà giàu ở gần biển nhưng khi tôi
đến, ngừng trước nhà chị lại là căn nhà nho nhỏ. Xe ngừng thì chị đã hiện ra, cửa
nhà đã mở sẵn, chị đang đợi chúng tôi. Ngôi nhà nhỏ nhưng trong nhà sạch sẽ và
ngăn nắp, bếp nhỏ, phòng khách nhỏ, vườn sau nhỏ, bếp bóng láng hình như không
nấu ăn nhiều. Tôi hỏi:
- Ai lau chùi bếp cho chị mà sạch quá vậy?
Chị trả lời:
- Mình làm lấy.
Gặp người quen, chuyện cũ được nhắc nhiều nhất, đủ thứ chuyện, chuyện
làm việc xã hội ở bệnh viện Vì Dân, thăm bệnh nhân, và nhắc lại những người
quen cùng làm việc xã hội với chị bây giờ đã tứ tán khắp nơi và một số người đã
vĩnh viễn ra đi.

Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu cùng phu nhân Christine Nguyễn
Thị Mai Anh cắt băng khánh thành bệnh viện Vì Dân do bà vận động quyên tiền từ thiện
xây nên.

Nhìn trước, nhìn sau không thấy bóng dáng của ai. Tôi hỏi:
- Chị ở một mình sao?
- Mình ở một mình Duyên à. Cuối tuần vợ chồng Lộc đem các cháu về thăm,
vui lắm.

Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân Christine Nguyễn
Thị Mai Anh cùng con gái Nguyễn Thị Tuấn Anh và con trai Nguyễn Quang Lộc.

Chợt thấy bức tranh dựng dựa vào tường, màu sắc sặc sỡ, thêu đã xong mà
không đóng vào khung, tôi hỏi chị:
- Nếu chị tin Duyên, Duyên sẽ đem bức tranh này về rồi cho vào khung.
Chị nói với giọng nói nhỏ nhẹ và hiền lành:
- Hồi ở Luân Đôn, ông già (chồng của chị) đi phố mua cho mình một quyển
sách dạy thêu, về nhà mình thêu hơn 1 năm, vừa xong thì ông già mất. Mình buồn
quá nên không mua khung đóng vào, cứ để thế.
Thế rồi, tôi đem bức tranh đó về nhà, đem đến tiệm cho vào khung. Khi đưa
chúng tôi ra cửa, chị còn dặn tới dặn lui:
- Duyên lựa cái khung rẻ rẻ, để mình gởi tiền lại cho Duyên nhé.
Khi xe chạy, chị đứng ở sân trước nhìn theo xe cho đến khi xe chúng tôi
khuất ở góc đường. Tôi rất cảm động vì đôi mắt chân thành của chị.
Chị là người sùng đạo. Chị đi nhà thờ mỗi ngày, nhà thờ cách nhà chị chừng
200 mét. Về chưa tới nhà, tôi gọi dặn chị:
- Mỗi ngày chị đi nhà thờ, chị nhớ băng qua đường cẩn thận nhé. Tốt nhất
đừng đi nhà thờ vào buổi tối, rủi xe chạy không thấy người đi bộ, nếu có chuyện gì
xảy ra thì phiền lắm.
Xung quanh nhà chị không có người Việt Nam, chị có vẻ cô độc. Chị thường
tâm sự mỗi lần tôi gọi điện thoại hỏi thăm:
- Cuối tuần này chị có đi nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Long Beach có cha
Nguyễn Trường Luân làm lễ?
Chị nói:
- Mình thích đi nhà thờ của cha Luân lắm, nhưng bao giờ có anh chị xui
(nhạc phụ, nhạc mẫu của Nguyễn Quang Lộc) cho quá giang thì mới đi vì sợ phiền
người khác.
Có lần tôi nói:
- Chị cần gì thì cứ gọi Duyên, Duyên sẽ đón chị đi.
- Không làm phiền Duyên.
Chị kể:
- Bao giờ chú Hoàng Đức Nhã đến thăm đều đưa chị đến Bolsa.
Những lần nhắc đến ông Nhã thì giọng nói của chị rất vui.
Chị kể tôi nghe những chuyện ngày xưa nho nhỏ, vui vui:
- Duyên ơi, có việc nho nhỏ mình mơ ước mà không thực hiện được. Hồi đó,
mình đứng trên lầu của dinh Độc Lập, nhìn thấy nhà thờ Đức Bà, muốn đi nhà thờ
Đức Bà mà không đi được. Một hôm, mình mặc áo bà ba, đội nón lá, mình đi bằng
cổng sau, trong lòng rất vui vì sẽ được đi nhà thờ một mình, nhưng đi chừng vài
trăm thước thì nghe tiếng tu huýt thổi lên, một đại đội lính vây xung quanh mình.
Đại đội trưởng nói:
- Bà ơi, bà ơi, bà làm ơn đi vào nhà, nếu không tụi con ở tù hết.

Thế rồi mơ ước đi nhà thờ Đức Bà một mình cũng không thực hiện được.
Phu quân của chị nói:
- Lính làm việc cho chính phủ chứ không phải bảo vệ cho bà đi nhà thờ. Ở
trong dinh Độc Lập có linh mục làm lễ cuối tuần.
Có nhiều chuyện chị kể tôi nghe, tôi thấy làm vợ của người quyền cao chức
trọng sao khổ quá?
Gia đình chị định cư ở Luân Đôn vì có con học ở Anh, sau đó định cư ở Mỹ.
Chị nói gia đình chị sống ở Boston lặng lẽ lắm, hàng xóm không biết phu quân chị
là ai cho đến khi phu quân chị qua đời. Đài truyền hình, đài phát thanh và báo Mỹ
đến làm phóng sự, họ mới biết.

Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu (1923- 2001)

Ở miền Nam California, mỗi lần đồng hương tổ chức giỗ phu quân chị, lúc
nào cũng có sự hiện diện của chị. Bao giờ chị cũng đến trước giờ, Lộc chở chị đi
đến nơi hành lễ. Lộc giống bố thật. Có lần tổ chức ở chùa Bát Nhã, đường First
thành phố Santa Ana, chị đến rất sớm, đông người đến chỗ chị ngồi hỏi thăm, chị
vui vẻ tiếp chuyện từng người. Chị hạnh phúc khi có nhiều người còn nhớ đến phu
quân của chị.

Khi rời Dana Point, chị mướn một condo ở gần đại học UCI, hàng tuần cha
Vũ Thế Toàn đến đưa chị đi nhà thờ. Chị rất mộ đạo, chị đi lễ nhà thờ thường
xuyên.
Chị kể về nhân duyên của mình, khi chị đưa anh của chị ra phi trường để du
học ở Pháp, chị đã gặp bạn của anh chị. Mấy tháng sau, bạn của anh chị, lúc đó là
Trung Úy, viết thư về nói với chị đợi anh ấy về sẽ cưới chị. Chị cũng ngạc nhiên
nhưng rất cảm động.

Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân Christine Nguyễn
Thị Mai Anh trong ngày thành hôn vào năm 1951. Năm 1958, Tổng Thống Thiệu rửa tội
theo đạo Công Giáo.

Chị thường kể cho tôi nghe những chuyện nho nhỏ như ăn trộm vào nhà chị
ở Irvine trong lúc chị đi nhà thờ và cháu của chị đi làm. Chị kể một cách bình tĩnh:
- Nhà chị đâu có gì quý giá để lấy, ăn trộm chỉ lấy mấy thứ để trên bàn thờ.
Chị hay kể cho tôi nghe về gia đình Lộc và cô con gái ở Boston. Chị nói chị
lớn tuổi vẫn còn thích lái xe. Ở Boston, chị tự lái xe đi nhà thờ, không muốn làm
phiền các con. Một hôm chị đợi con gái tới rồi chị bị ngất xỉu, nếu con gái đến
chậm một chút thì chị qua đời, nhưng con gái đến kịp đưa chị vào nhà thương. Chị
thường đi nhà thờ cầu nguyện cho gia đình và người thân. Chị kể về con trai của
Lộc giống hệt ông nội, chị cưng cháu nội này nhiều nhất. Chị là người Mỹ Tho.
Mỹ Tho với trái ngọt cây lành cho nên chị cũng hiền lành như cây trái Mỹ Tho
vậy.
Chị thường nhắc với tôi về cha Vũ Thế Toàn. Chị nói cha Toàn giúp chị
nhiều lắm. Cha Toàn tốt lắm. Cuối tuần cha làm lễ ở nhà thờ UCI, cha thường
dừng trước nhà đón chị đến nhà thờ. Mỗi lần nói chuyện với chị qua điện thoại,
gặp chị ở nhà thờ, thăm chị ở nhà của chị, chị đều kể cho tôi nghe về cha Toàn một
cách trang trọng và biết ơn. Tôi nghe chuyện rồi thôi, lúc đó tôi không hỏi họ tên
của cha Toàn, bây giờ khi chị về với Chúa, tôi nhớ lại những chuyện chị kể, tôi
muốn liên lạc với cha Toàn để biết thêm về chị. Ở Orange County có hơn 50 linh
mục, tôi không biết tìm cha ở đâu? May mắn, tôi nhớ đến ông bà cố Quân- Yến có
con trai là linh mục Martin. Tôi gọi điện thoại cho Yến và hỏi:
- Yến ơi, Yến nhớ có khi nào cha Toàn kể cho Yến nghe về phu nhân của
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không?
Giọng nói của Yến trẻ, ca hát hay, trí nhớ rất tốt, Yến nói ngay:
- Đúng, em đi lễ ở nhà thờ Irvine, cha Toàn giới thiệu phu nhân Tổng Thống
Thiệu với chúng em. Bà cũng đi nhà thờ của cha Toàn.
- Em còn nhớ gì lúc em gặp phu nhân của Tổng Thống Thiệu không?
- Bà Thiệu rất lặng lẽ, âm thầm, không muốn người ta biết mình nhiều.
Sở dĩ tôi phải hỏi thật kỹ vì viết về một linh mục mà viết sai họ tên thì phiền
lắm, là điên cái đầu, vì sẽ có nhiều người gọi lại phiền trách. Tôi gặp cha Toàn ở
nhà dì sáu khi Khâm Sai sứ thần tòa thánh Vatican Tổng Giám Mục Nguyễn Văn
Tốt về thăm dì, nhà ở Westminster, lúc đó tôi có gặp cha Vũ Thế Toàn, được giới
thiệu làm ở nhà thờ Irvine, làm việc cho giới trẻ. Tôi cũng được ông bà cụ cố
Quân- Yến đưa đi nhà thờ đẹp này một lần, mà tôi đã viết một bài phóng sự về sinh
hoạt của nhà thờ hôm đó.
Khi liên lạc được cha Vũ Thế Toàn, tôi hỏi cha về những điều gì cha nhớ về
phu nhân của cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Cha nói:
- Bà là người phúc hậu, không thù hằn ai, không để trong lòng, mặc dù có
những lúc bà rất khổ. Bà sống âm thầm, trầm lặng, thương các con, thương hết
lòng, làm việc xã hội và đi nhà thờ.

Khi hai ông bà sang Fatima thỉnh bức tượng Đức Mẹ về, bức tượng cao nửa
mét, đi đâu bà cũng đem bức tượng này theo. Mỗi ngày bà cầu nguyện trước Đức
Mẹ Fatima, phu nhân rất mộ đạo, cầu nguyện thường xuyên.
- Thưa cha, bà Thiệu có nói nói với chúng tôi hàng tuần cha cho đi nhờ xe
đến nhà thờ khi bà ở Irvine?
- Đúng rồi, bao giờ tôi cũng đến nhà thờ trước giờ lễ, tôi đến đón bà, thật ra
tôi không biết phu nhân trước đây. Một hôm sau khi xong lễ, bà đến gặp tôi vì bà
biết tôi là người Việt Nam, từ đó chúng tôi quen nhau. Bà đi lễ hàng tuần ở nhà thờ
mà hôm trước chị đến đó.
- Trong nhiều lần bà Thiệu đi lễ nhà thờ của cha và cha giúp bà cũng nhiều,
chắc cha có nhiều kỷ niệm đáng nhớ?
Linh mục Vũ Thế Toàn trả lời ngay không một chút do dự:
- Phu nhân là người ý tứ, nhân hậu, can đảm, hy sinh cho chồng con, không
tham gia vào chính trị, chỉ thích làm việc xã hội. Tôi nhớ tôi đưa bà đi xem mộ,
mua đất, bà đi một vòng, sau đó bà chọn một nơi yên nghĩ rất đẹp, nhìn vào nhà
thờ. Đất này đã có người mua nhưng sau đó họ đổi ý định nên bà may mắn mua
được. Bà rất ưng ý miếng đất này để làm nơi an nghỉ cuối cùng.
Linh mục Vũ Thế Toàn cũng cho biết thêm cha âm thầm dâng lễ cho bà vì
cha là cha linh hướng của bà. Nhiều đồng hương đang cầu nguyện cho phu nhân
của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Bà sẽ được an nghỉ trong một ngôi mộ rất
đẹp nhìn vào nhà thờ Orange County.
Cha Toàn cũng kể cho tôi nghe về phu nhân, về chị vú nuôi cậu con trai út là
Nguyễn Thiệu Long, người đạo Cao Đài, phu nhân thương chị này lắm. Khi sang
Mỹ vẫn ở chung nhà, chị này không lập gia đình. Gia đình phu nhân và cậu con út
thương chị vú lắm.
Chị cũng thường nhắc với tôi về cha Nguyễn Trường Luân, cha chữa bệnh
cho nhiều người. Có lần chị bị té, thời gian đó chị không đi nhà thờ Chúa Cứu Thế
chị rất buồn. Một lần chị nói với tôi, tuần tới chị sẽ đi nhà thờ Chúa Cứu Thế, tôi
nói để tôi đón chị, chị nói cảm ơn vì có cháu của chị ở San Diego đón chị.
Khi gặp chị ở nhà thờ, chị chỉ vào đầu gối của chị và nói:
- Đầu gối của mình sau khi té bước đi vẫn còn đau lắm.
Tôi nói tôi sẽ cầu nguyện cho chị. Vì tôi không phải là bác sĩ nhưng tôi có
niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo nên chỉ biết cầu nguyện mà thôi.
Linh mục Anthony Đào thì cho rằng phu nhân của cố Tổng Thống Nguyễn
Văn Thiệu có công giúp cho ông Thiệu trở lại đạo Công Giáo, sống theo tin mừng,
trong thời gian ông làm Tổng Thống cũng như sau này sống ở Boston, ông vẫn giữ
đạo, thế là đủ rồi.
Linh mục Phạm Ngọc Tuấn, nhà thờ Saint Barbara, Santa Ana nói:

- Bà Thiệu là người phụ nữ gương mẫu, tôi rất phục dù tôi chỉ gặp bà trong
buổi lễ ở nhà thờ và một bữa cơm. Bà không nói nhiều, im lặng nhiều hơn nói. Bà
là người Công Giáo tốt, bà hiền lành và điềm đạm.
Chị thường nhắc với tôi về chú Hoàng Đức Nhã. Hoàng Đức Nhã là em bà
con của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông là Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi
(từ tháng 4/1973). Dù ở xa nhưng mỗi lần đến California họp hội, chú Nhã đều ghé
thăm chị, và hay ghé Bolsa mua cho chị khô bò ướp nước tương, món chị yêu
thích.
Chị cũng kể về những ngày sống ở Đài Loan, nơi anh chồng của chị là ông
Nguyễn Văn Kiểu, là đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa ở đó. Tôi cũng đã từng được
đại sứ Nguyễn Văn Kiểu đón tiếp khi phái đoàn của bộ Chiêu Hồi thăm viếng Đài
Loan năm 1967 một cách nồng nhiệt, và mời chúng tôi ăn cơm tối ở tòa đại sứ.
Chúng tôi được nghe thuyết trình về tình hình chính trị ở Đài Loan, cũng như
chính phủ Đài Loan giúp cho Việt Nam Cộng Hòa về quân sự, kinh tế, v.v.

Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân Christine Nguyễn
Thị Mai Anh

Người phụ nữ hiền lành mà tôi đã gặp vừa về với Chúa là phu nhân của cố
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu (1923- 2001). Quý danh của
chị là Christine Nguyễn Thị Mai Anh, chị thường kể mối tình đẹp của chị với

Trung Úy Nguyễn Văn Thiệu là lúc chị tiễn người anh sang Pháp du học. Lúc đó
chị gặp Trung Úy Thiệu ở phi trường mà sau này thành duyên vợ chồng. Chị có 3
người con: con gái Nguyễn Thị Tuấn Anh, 2 con trai là Nguyễn Quang Lộc và
Nguyễn Thiệu Long. Chị có một cô con gái nuôi đang làm việc ở Hồng Kông.
Ở Việt Nam, tôi cũng đã phỏng vấn đệ nhất phu nhân này nhiều lần cho nhật
báo Hòa Bình trong lúc thăm bệnh viện Vì Dân và thăm phái đoàn của chị viếng
bệnh viện ở Thủ Đức, thăm những chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến từ chiến trường
trở về bằng băng ca, nhưng không nói chuyện nhiều bằng khi định cư ở California
trong những ngày lưu vong. Chúng tôi ngồi ăn cơm chung rất thoải mái, trong cuộc
đàm thoại nào cũng vui, có tiếng cười. Chị cho tôi xem một số hình của gia đình
chị, hình ảnh trắng đen, lúc đó cô con gái đầu lòng nhỏ xíu, cô con gái nuôi, Lộc,
cháu nội đi chập chững, anh chị xui gia cựu Thiếu Tá Không Quân Lục Sĩ Đức.
Rất tiếc tôi đã xơi cơm của chị mà tôi chưa từng mời chị một lần. Gặp nhau ở nhà
thờ Chúa Cứu Thế, Long Beach rồi ai về nhà nấy, vì vào buổi tối, đường thì xa nên
tôi không làm phiền chị.
Tiến sĩ Hải Nguyễn, đang làm việc ở đại học Harvard, nhờ tôi xin dùm một
cái hẹn để Hải Nguyễn và phái đoàn của trường đến phỏng vấn chị. Tôi nói với Hải
bao giờ tìm được chị, nếu chị nhận lời thì tôi sẽ cho Hải hay, nhưng ngày giỗ của
phu quân chị vừa qua chị không đến, tôi biết sức khỏe của chị không tốt. Mấy ngày
sau, tôi được tin chị qua đời. Tôi cầu nguyện cho chị, cầu nguyện rất chân thành,
xin Chúa cho chị về nước Chúa. Chị là người mộ đạo, cầu nguyện mỗi ngày. Vào
nhà thờ bao giờ chị cũng quỳ dù đầu gối của chị không tốt.
Một phụ nữ đôn hậu, đoan trang, ý tứ, mộ đạo, suốt đời làm việc từ thiện, ai
cũng có nỗi buồn riêng mình nhưng riêng đệ nhất phu nhân này không nói cho ai
nghe. Tôi được gặp chị nhiều lần nhưng chỉ được nghe những chuyện vui vẻ về
con gái, con trai, con gái nuôi và cháu nội. Không bao giờ tôi nghe chị kể chuyện
buồn mà ở đời này nỗi buồn nhiều lắm.
Chị qua đời ngày 15/10/2021 tại San Diego, hưởng thọ 91 tuổi.
Chị đem nụ cười hiền lành của chị gặp lại chồng, và được hưởng nhan
Thánh Chúa. Xin chúc chị hạnh phúc ở cõi Thiên Đàng. Xin Chúa đưa vị phu nhân
phúc hậu này về nước Chúa và cầu xin cho gia đình ở lại bình yên.

Orange County, 25/10/2021
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