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NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI CỦA 

ĐỨC BÀ ĐOAN HUY HOÀNG THÁI HẬU TỪ CUNG 

 

HOÀNG THẾ ĐỊNH 
 

          Mỗi giòng họ thường lập ra một gia phả để ghi chép thân thế sự nghiệp của mỗi thành 
viên, từ vị khai lập giòng tộc cho đến con cháu về sau, trong một gia tộc lớn, mỗi người chỉ 
được ghi vài câu ngắn gọn. 
 
          Tại làng Mỹ Lợi thuộc Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên, gia phả họ Hoàng ghi ngang 
đoạn ông Hoàng Văn Tích như sau: 
          “…Ông Hoàng Văn Tích có với bà La Thị Sơn, người làng Hà Trung, Phú Lộc, Thừa 
Thiên một đứa con thứ ba trong gia đình tên là Hoàng Thị Cúc, chào đời ngày mồng 8 tháng 
giêng năm Canh Dần tức là ngày 28 tháng 1 năm 1890, bà được chọn vào chầu Phụng Hóa 
Công Nguyễn Phúc Bữu Đảo (Vua Khải Định sau nầy), sinh Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy năm 
1913. Sau khi lên ngôi năm 1917, vua Khải Định tấn phong bà là Tam Giai Huệ Tân, xây dựng 
cung An Định cho hai mẹ con ở, qua năm 1919, được tấn phong Nhị Giai Huệ Phi. 
          Ngày 8 tháng 1 năm 1925, Vĩnh Thụy đăng quang, niên hiệu Bảo Đại, ngàỵ tháng 2 năm 
Quý Dậu (20 tháng 3 năm 1933) bà được tôn phong Đoan Huy Hoàng Thái Hậu, hiệu là Từ 
Cung. 
 
          Bà mất ngày 3 tháng 10 năm Canh Thân (10 tháng 11 năm 1980), an táng ngày 10-10 
Canh Thân (17-11-1980) tại vùng Dương Xuân, xã Thủy Xuân, Thành Phố Huế. 
 
                                                            * 
Với một đoạn gia phả ngắn gọn như trên nhưng thật ra trên giòng lịch sử biết bao thăng trầm 
đã diễn ra cho một vị Hoàng Thái Hậu, bà Từ Cung, nhất là đoạn cuối đời của bà. 
          Từ thời niên thiếu cho đến khi được tôn vinh Hoàng Thái Hậu đều xẩy ra trong thời kỳ 
Pháp thuộc, cho đến năm 1945, lịch sử Việt Nam lại biến động theo cơn lốc của thế chiến thứ 
hai: vào ngày 09 tháng 3, Nhật xâm chiếm Việt Nam, Pháp thua chạy, vài tháng sau ngày 14 
tháng 8, Nhật đầu hàng Đồng Minh, Pháp chưa kịp trở lại thì mặt trận Việt Minh do Hồ Chí 
Minh khởi xướng, cướp chính quyền trong tay người Nhật. Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị với 
câu nói bất hủ: “Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ”. Thế rồi 
trong chức vụ bị gán là “Cố Vấn” cho ông Hồ, ông Bảo Đại sợ ông Hồ sẽ thủ tiêu mình như 
đã thanh toán nhiều lãnh tụ  cách mạng, trí thức yêu nước đã từng hợp tác với ông Hồ trong 
Mặt Trận Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội (gọi tắc là Việt Minh), nên ông kiếm cớ sang 
Trung Quốc để vận động cho ông Hồ rồi ở luôn bên đó. Bà Từ Cung cùng với vợ con của vua 
Bảo Đại rời Đại Nội ra sống tại cung An Định. Năm 1946, Pháp trở lại Việt Nam, Việt Minh và 
Pháp giao chiến. Nam Phương Hoàng Hậu cùng các con nhờ quân đội Pháp đưa sang Pháp, 
bà Từ Cung tản cư về làng Mỹ Lợi và ở trong nhà người em trai (là thân sinh của người viết 
bài nầy). Đầu năm 1947 Pháp thắng thế, Việt Minh vào bưng, hô hào cuộc trường kỳ kháng 
chiến. Bà Từ Cung trở lại Huế, nhưng cung An Định đã bị sập nát phần lớn không thể ở, bà 
được chính phủ mời vào Đại Nội, dù rằng bấy giờ ông Bảo Đại không còn ở ngôi vị vua. Bà 
trở lại ngôi nhà hai tầng xây theo kiến trúc Pháp, tọa lạc cạnh Cung Diên Thọ, ngôi nhà nầy 
được vua Bảo Đại ra lệnh xây vì bà Nam Phương Hoàng Hậu muốn được tiện nghi tân tiến 
hơn là ở trong cung Diên Thọ như bà Từ Cung vẫn ở trước đây. Năm 1949 Pháp mời ông 
Bảo Đại về nước trong một chức vụ mới: Quốc Trưởng nước Việt Nam. 
          Quốc Trưởng Bảo Đại về nước với nhiều ngỗn ngang của đất nước, ông phải vận động 
các thế lực, đoàn thể chính trị quốc gia, hầu mong đưa Việt Nam đến vững mạnh, chính giai 
đoạn nầy, Quốc Trưởng Bảo Đại đã làm được hai việc ích quốc lợi dân đó là Việt-Nam-Hoá 
nền giáo dục, nghĩa là hoàn toàn dùng tiếng Việt trong thống giáo dục và Việt-Nam-Hóa quân 
đội, hợp nhất 3 ngành quân thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam Phần thành Quân Đội Việt Nam, 
đồng thời mở trường đào tạo sĩ quan đầu tiên là Trường Sĩ Quan Quốc Gia Việt Nam, còn gọi 
là trường sĩ quan Đập Đá tại Huế. Quân đội cũng tuyển phụ nữ săn sóc thương binh, phát 
thanh tuyên truyền… 
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          Hằng ngày, bà Từ Cung lo làm phận sự của một người con dâu của Nhà Nguyễn, chủ tế 
các ngày kỵ các vua, trùng tu lăng miếu nhà chồng. Bà thường chủ tọa những cuộc họp của 
Tôn Nhơn Phủ, tiếp các quan trong nội các của con bà cũng như những chính khách, thân 
hào nhân sĩ trong nước. Do kinh nghiệm về cuộc sống trong cung với những diễn biến lịch 
sử cũng như những thỏa hiệp, dàn xếp chính trị… bà xử thế rất tế nhị, mềm mõng với tất cả 
mọi người, bà không để mất lòng bất cứ ai kể cả gia nhân thuộc quyền, bà ăn nói từ tốn 
đúng mực với phong cách oai nghiêm nên được người tiếp chuyện kính nể. Ngoài những lúc 
ngoại giao tiếp đón như trên mà bà phải đóng vai như một chính trị gia, thật sự bà là con 
người rất tình cảm, bà rất muốn gặp mặt bà con bên gia đình bà cũng như bên chồng, những 
ngày tế lễ, bà đích thân chỉ bày gia nhân về những món ăn những mức bánh cần có để tiếp 
đãi. Vào những ngày Tết, người viết bài nầy đã theo chân gia đình đến chúc Tết bà đồng thời 
cũng để thưởng thức những món mức bánh mà bà sai gia nhân mang ra cho chúng tôi, đặc 
biệt nhất là món mức khế mà chúng tôi phải gọi là mức “khến” vì cử chữ Khế là “tên móc 
nôi” của bà. Bà rất thích chuyện vản với Lương Linh Công Chúa, con của vua Thành Thái mà 
mọi người thường gọi là Mệ Sen, Mệ Sen thường được bà giữ lại chơi cả tuần lễ trong Nội. 
Đối với gia tộc bên bà, bà cũng làm tròn đạo làm con, chị, em; vì thương quý bà, vua Khải 
Định đã phong tước Công cho thân phụ bà là Nghi Quốc Công đồng thời mua 5 thửa đất của 
5 bà chúa hợp lại và xây một nhà thờ lớn để thờ cha mẹ vợ, phủ thờ đó là Nghi Quốc Công 
Từ còn gọi là Phủ Ngự Viên, những ngày kỵ giỗ bên nhà cha mẹ, bà đều đến dự. Khi rỗi việc 
bà cho xe đi rước anh em trai và các bà em gái cũng như các vị bên Tôn Nhơn Phủ vào hầu 
Mạc-Chược, một môn giải trí tao nhã. 
Dù có nhiều người hầu cận cũng như bà con lui tới, bà vẫn cảm thấy buồn tẻ vì con bà, ông 
Bảo Đại ít khi ở lâu trong Đại Nội, và bầy cháu nội của bà, từ trước luôn quấn quít bên bà, 
nay đã theo mẹ ở thẳng bên Pháp. Bà muốn có người thân bên cạnh, vì vậy mà vào năm 
1949, bà đã cho xe về nhà thờ cha mẹ ở Ngự Viên, nói với thân phụ chúng tôi: 
          -Cậu có nhiều con, cho một đứa về sống với tui (tôi)! 
          Bà chọn tôi về sống với bà, thế là hôm đó tôi đã leo lên chiếc xe hơi hiệu Buick (sản 
xuất năm 1939, do chính phủ Hoa-Kỳ tặng vua Việt Nam) theo bà Từ Cung vào Đại Nội, tôi chỉ 
sống với bà một thời gian ngắn vì hết hè tôi phải trở về với cha mẹ để đi học ở trường gần 
nhà. 
          Cũng thời gian nầy, bà quy-y với Hòa Thượng Tăng Thống Thích Tịnh Khiết với pháp-
danh Trừng Thành, bà say sưa nghiên cứu Phật Pháp và đi chùa thường xuyên, một vị ni sư 
trước là thứ phi của vua Khải Định, bà phi Tiếp, thường đến thăm bà Từ Cung và đàm đạo về 
Phật Pháp, hai bà trở thành đôi bạn đạo tương kính, một thứ phi khác của vua Khải Định, bà 
phi Tân rất thường ở lại chuyện vãn với bà Từ Cung. 
 
          Lịch sử đất nước lại thêm một khúc quanh đau thương: quân đội Pháp thua trận Điện 
Biên Phủ trước lực lượng Việt Minh, đành chấp nhận Hiệp Định Genève với kết quả lấy vĩ 
tuyến 17 làm phân ranh cho hai nước Việt Nam, Cộng Sản ở phía bắc và Quốc Gia ở phía 
nam. Pháp từ từ rút chân khỏi Việt Nam và Mỹ vào thay, người Mỹ muốn đưa ông Ngô Đình 
Diệm từ Mỹ về chấp chánh, tại Pháp, ông Diệm đã thề với Nam Phương trước ảnh Chúa 
Jesus là sẽ tận trung với ông Bảo Đại. Bà Nam Phương tin ông Diệm vì hai người là đồng 
đạo Thiên Chúa Giáo, nên bà Nam Phương đã một mực “nói vào” cho ông Diệm với ông Bảo 
Đại, ông Diệm cũng thề với ông Bảo Đại và xin ông Bảo Đại yên tâm khi giao ông chức thủ 
tướng. 
 
          Về nước, sau khi chính quyền trong tay vững chắc, ông Diệm trở mặt với ông Bảo Đại, 
bày ra trưng cầu dân ý truất phế ông Bảo Đại với câu dặn dò với tính cách áp đặt lên dân 
chúng với câu “xanh bỏ giỏ đỏ bỏ bì” và ngồi lên ghế tổng thống. 
 
Ông Bảo Đại ở luôn bên Pháp, Bà Từ Cung không còn lý do gì ở lại trong Đại Nội, dọn ra ở 
một ngôi nhà hai tầng trên đường Phan Đình Phùng, bờ phía bắc của sông đào An Cựu, ngôi 
nhà nầy có kiến trúc của Pháp, trông đồ sộ so với những nhà dân chúng xung quanh. Cả khu 
vườn có tường cao trên 2 mét bao bọc, mặt trước có 2 trụ vôi cao hai bên cổng vào. Từ 
ngoài vào, phía bên phải sát với tường thành có một nhà trệt nhỏ ba căn dành cho gia đình 
ông Thừa Tể, người vừa là tài xế cho bà Từ Cung vừa giúp việc quét dọn lau chùi vật dụng 
trong nhà, ông Tể còn cho đứa con gái khoảng 10 tuổi luôn kề cận bà Từ Cung để bà sai bảo 
lặc vặc. Khoảng 8, 9 năm sau, gia đình ông Tể xin di chuyển, vợ chồng ông Thừa Thiết thay 
thế nhiệm vụ ông Tể. Một nhà trệt nhiều căn nằm ngay sau ngôi nhà chính gồm một căn dành 
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cho bếp, một căn cho hai người nấu bếp ở, căn tiếp theo là nhà để xe, bên trong có chiếc 
Buick mà từ khi về đây ở bà Từ Cung không xử dụng đến. 
Về ngôi nhà hai tầng mà bà Từ Cung ở, đi từ ngoài vào cổng chính, giữa sân rãi sõi có một 
bể cạn lớn, trên có hòn non bộ trồng mấy cây bồ đề, cây cừa, về sau trên non bộ bỗng dưng 
mọc lên một cây dương liễu, lớn rất nhanh, che phủ cả bể cạn, không ai có ý nhổ đi vì xem 
như lùm cây che chắn bên ngoài nhìn vào. Sau bể cạn chừng 5 mét là 4 bực cấp vào ngôi 
nhà hai tầng, nhà quét vôi màu vàng, thoạt trông nhà giống như 3 căn, nhưng bực cấp chỉ 
kéo dài cho căn bên phải và giữa mà thôi. Qua một thềm rộng chừng 2 mét, đến hai khung 
cửa rộng và cao, cửa sơn màu lục đậm, bên trong trưng bày rất mỹ quan, hầu hết đồ trang trí 
trong phòng nầy đều là đồ xưa và quý, giữa căn bên phải để một cái bàn dài sơn son thếp 
vàng với 6 cái ghế bọc vải đặc biệt màu vàng có chạy kim tuyến, chỉ có một cái ghế có hai 
tay dựa xây lưng vào bức tường trên cao treo bức ảnh vua Khải Định, khoảng 4 tất tây bên 
dưới ảnh kê một tủ kệ chạm trổ tỉ mỹ, cũng sơn son thếp vàng, trong tủ để những vật quý giá 
xinh xắn, bên phải tủ nầy là một tủ nhỏ và thấp  khãm xà cừ với các hoa văn tỉ mỹ trên để 
chính giữa là hình bà Từ Cung lúc còn trẻ, bên phải hình bà là hình vua Bảo Đại, bên trái dể 
hình Hoàng Tử Bảo Long, bên phải cạnh tủ nhỏ nầy có một cửa đi vào một phòng rộng dành 
cho khách. Bên trái kệ lớn để một tủ nhỏ, thấp, khãm xà cừ giống tủ bên phải, tủ nầy có 3 
tầng, tầng giữa cao để ảnh vua Bảo Đại mặc quốc phục, tất cả các ảnh trên đề lồng kính và 
để trong khung ảnh chạm trổ công phu. Phía tường bên phải kê một kệ cao và rộng có nhiều 
ngăn, cũng sơn son thếp vàng, bên trong trưng bày những báu vật và nhiều hình vua Bảo 
Đại chụp với các nhà ngoại giao Pháp, Mỹ cũng như với các quan trong triều. Căn bên phải 
thông qua căn giữa bằng một vòm cửa rộng và cao, giữa căn nầy để một bộ trường kỹ khảm 
xà cừ, nhìn lên tường phía trong treo một bức ảnh lớn của bà Từ Cung lúc còn trẻ, mặc áo 
triều phục màu vàng thêu hình con Phụng ngồi trên ghế sơn son thếp vàng chạm trỗ công kỹ 
giống như ghế nhà vua nhưng nhỏ hơn, sát tường để hai bàn nhỏ giống như phòng bên trái, 
trên cũng trưng nhiều bức ảnh bà Từ Cung chụp với vua Bảo Đại, Hoàng Hậu Nam Phương 
và các cháu nội, một số hình khác chụp hình bà với các quan trong triều vào các lễ lược ở 
Đại Nội. Căn giữa thông với căn còn lại bằng hai khung cửa lớn không có cửa, căn nầy có 
phần lồi phía sau nên dài hơn hai căn trước với một đoạn của cầu thang lên tầng hai và một 
phòng nhỏ kế bên, chỗ cho bà quản gia tên Lê Thị Dinh ở và chờ bà Từ Cung gọi là vào 
ngay. Trong phần lồi nầy để một bàn dài với 8 chiếc ghế, trên để một khay trà lớn với nhiều 
tách dành cho khách, bàn còn dành để dọn cơm khi có cúng kỵ hoặc các lễ lược khác. Trong 
một góc để một bàn Mạc-Chược có vải phủ kín, khi bà Từ Cung muốn tiêu khiển, gia nhân sẽ 
để bàn Mạc-Chược cạnh bàn dài, dưới quạt trần. Sát với cửa sổ thứ nhất trông ra đường kê 
một sập gỗ lớn, trên có những chồng gối xếp vuông bọc vải ngủ sắc để bà Từ Cung ngồi tựa 
tay khi đọc sách. Cách sập gỗ lớn chừng hai mét để một bàn vuông sơn son thếp vàng, trên 
có một khay trà dành riêng cho bà Từ Cung, cạnh bàn vuông là một sập gỗ khác nhỏ hơn để 
cạnh cửa sổ thứ hai, trên sập trãi một nệm vải, một chồng gối xếp, đó là nơi bà Từ Cung ngủ. 
Bà thường ngồi trên chiếc ghế độc nhất để cạnh bàn vuông khi tiếp khách, khách lạ đến 
thường khi họ không ngồi mà chỉ đứng dọc bức tường giữa hai lối đi, khách thường kính 
cẩn khoanh tay hoặc chắp hai tay phía trước khi tiếp chuyện với bà Từ Cung. Mặc dầu lúc đó 
bà chỉ là cựu Hoàng Thái Hậu, nhưng nhiều người trong chính quyền, những nhà chính trị… 
thường đến thăm bà và họ tỏ vẻ rất cung kính, trong số đó có các tướng lãnh như ông 
Nguyễn Chánh Thi, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Lữ Lan, Tôn Thất Xứng, về sau có các 
tướng Ngô Quang Trưởng, các tỉnh trưởng Phan Văn Khoa, Lê Văn Thân (sau nầy là thiếu 
tướng), Tôn Thất Khiên, Nguyễn Hữu Duệ. Các vị có chức sắc thường tỏ ý muốn giúp đở bà 
nhưng bà đều khéo léo từ chối, chỉ một lần bà Từ Cung nhận sự giúp đở của Trung Tướng 
Ngô Quang Trưởng là vào đầu năm 1975 khi ông đề nghị bà nên làm một hầm trú ẩn tránh 
bom đạn cho bản thân bà và gia nhân, Trung Tướng Trưởng đã cho Công Binh đến làm một 
hầm lộ thiên khá kiên cố dưới tàn cây táo cạnh căn phòng bên trái ngôi nhà. 
Tầng thứ nhì của ngôi nhà bà Từ Cung cũng chia làm 3 căn giống như bên dưới, căn bên 
phải và căn giữa để bàn thờ các vị vua Triều Nguyễn từ thời Gia Long đến Khải Định, căn 
bên trái để bàn thờ Phật, hằng ngày bà thắp hương khắp các bàn thờ các vua và dành nhiều 
thì giờ nhất để cúng Phật và tụng kinh, bà chỉ ngưng công việc hằng ngày nầy khi bà nằm liệt 
giường trước khi lìa đời. Các vị chức sắc trong Phật giáo thường đến thăm và đàm đạo với 
bà cũng như cung cấp sách Phật vì lúc nầy sức bà đã yếu, không còn đi chùa như trước, vị 
ni sư như đã nói trên thường đến với bà Từ Cung nhiều hơn, có khi ở lại vài ngày, hai bà 
đàm đạo và giúp nhau tinh tấn việc tu. Lúc mới về ở đây bà phát nguyện ăn thập trai (ăn chay 
10 ngày mỗi tháng), vài năm sau bà đã phát nguyện ăn chay trường trai, đó là điều mà em trai 
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bà (thân phụ của người viết bài nầy) rất lo ngại cho sức khỏe của bà, vì bà thường đau yếu; 
ông trở thành thầy thuốc (thuốc bắc) riêng của bà từ ngày bà về đây. 
 
Tết Mậu Thân 1968, Việt Cộng tấn công Huế, bà Từ Cung may mắn ở khu vực an toàn, sau 
khi biết một số rất đông dân chúng Huế và phụ cận đã bị Việt Cộng giết cũng như bắt đi thủ 
tiêu nơi phương xa, bà đau buồn khôn xiết và ngày đêm cầu nguyện cho hương hồn các nạn 

nhân xấu số. 
 
Năm 1972, quân miền bắc lại tấn công miền nam diễn ra cảnh Đại Lộ Kinh Hoàng trên đường 
từ Quảng Trị vào Huế, dân chúng từ Quảng Trị, Đông Hà hợp với nhiều người dân ở Huế và 
tỉnh Thừa Thiên chạy vào Đà Nẵng và các tỉnh miền nam vì họ đã quá kinh nghiệm đau 
thương về Tết Mậu Thân khi Việt Cộng thảm sát hàng ngàn lương dân vô tội. Vài người đã 
khuyên bà Từ Cung nên vào Đà Nẵng hoặc Sài Gòn để tránh bom đạn hoặc những bất trắc có 
thể xẩy ra, bà nói cảm ơn và một mực khước từ: 
- "Bây giờ tôi tham sống sợ chết, bỏ dân ở đây mà đi, tôi đâu còn xứng đáng là bậc mẫu nghi 
thiên hạ, đồng bào cả nước còn xem tôi ra gì nữa?" 
 
Trong thời Ngô Đình Diệm và các vị tổng thống quân nhân, bà Từ Cung đều được chính phủ 
trợ cấp một ngân khoản, dù không nhiều, nhưng cũng tạm đủ để trả những chi phí về gia 
nhân phục vụ, còn những khoản chi tiêu khác thì bà phải bán dần những vàng bạc, nữ trang 
để trang trãi. Có lúc bà đã gởi tiền sang Pháp giúp ông Bảo Đại. 
 
Những ngày cuối tháng 3 năm 1975, một khúc quanh nghiệt ngã cho đất nước Việt Nam: 
quân Việt Cộng tràn xuống xâm chiếm miền nam, trong khi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì 
nhận lệnh trên di tản dù chưa đụng độ với địch. Quảng Trị đã lọt vào tay Cộng quân. Sân bay 
Phú Bài bị Việt Cộng pháo kích nhiều ngày hư nát, không còn xử dụng được nữa, dân chúng 
Huế vận dụng mọi phương tiện có được để tản cư vào Đà Nẵng, đèo Hải Vân chật nức đủ 
các loại xe. Đường sá ở Huế vắng teo, chỉ có những chiếc quân xa di chuyển lẻ tẻ, chợ Đông 
Ba không một bóng người, rác rến và thậm chí cả đồ dùng và ghế, bàn của những người vội 
vã chạy nạn rơi gãy nát vung vãi trên đường Trần Hưng Đạo, đường chính của phố Huế. 
 
Ngày 25-3-75 Tiểu Đoàn 1 Quân Y chúng tôi trên đường di tản đã được lệnh rời Dạ Lê và tạm 
dừng chân tại Bệnh Viện Trung Ương Huế, từ đó chúng tôi có thể nghe những tiếng đạn 
pháo kích liên hồi của Việt Cộng bắn vào những vùng phụ cận thành phố Huế. Trong khi chờ 
đợi lệnh trên, người viết bài nầy đã lái xe Jeep về hướng An Cựu, đậu bên vệ đường, giao xe 
cho anh tài xế và vào nhà thăm bà Từ Cung. Nghe tiếng giày lính bước lạo xạo trên sõi trong 
sân, bà quản gia của bà Từ Cung chạy ra vừa kéo tay tôi vừa nói: 
-Cậu vào đây đi, bà đang ở trong hầm trú kìa. 
Tôi gỡ chiếc nón sắt xuống cầm tay, cúi đầu bước vào khung cửa thấp của hầm trú, dù với 
ánh sáng từ bóng điện nhỏ từ bình ac-quy, tôi nhận ra ngay cô ruột tôi đang ngồi trên một 
chồng gối kê trên chiếu, tôi chào bà: 
-Thưa Đức Cô, cháu là thằng Định đây! 
Bà mừng rỡ kéo tay tôi ngồi xuống cạnh bà, rồi bà thân mật vuốt đầu tôi như trước đây bà 
vẫn làm mỗi lần tôi đến thăm bà. Tôi nói: 
-Thưa Đức Cô, cháu có đem theo đến đây một số gạo, thịt hộp cũng như hộp trái cây, hy 
vọng Đức Cô và cả nhà có thể xử dụng được thời gian trong tình trạng lộn xộn như bây giờ. 
Bà Từ Cung lại xoa đầu tôi, bà nói: 
-Giai đoạn dầu sôi lữa bỏng như ri (thế này) mà cháu còn nghỉ tới cô thì thật là quý lắm. 
Bà ngừng một chốc rồi kéo tay tôi: 
-Con ơi! Hay là con ở lại đây với cô, họ không làm gì con mô (đâu)! 
Vô cùng cảm động về sự lo lắng của bà về sự an nguy của tôi, tôi ôm lấy vai bà, một hành 
động mà từ trước tôi không bao giờ dám làm, thân hình bà gầy hơn trước rất nhiều vì ở tuổi 
tác 85, và nhất là vì luôn buồn nhớ đến đứa con độc nhất cùng bầy cháu nội đã bao lâu rồi xa 
cách. Tôi nói: 
-Thưa Đức Cô, trong tình thế nầy con cũng muốn được ở bên cô, để săn sóc cô, nhưng con 
đang còn trong quân đội. 
Tôi quay sang các gia nhân của bà: 
-Xin các bà phụ một tay với anh tài xế của tôi mang tất cả đồ vật trên xe vào nhà càng nhanh 
càng tốt, tôi còn phải đi gấp. 
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Trong khi gia nhân khuân vác đồ vật vào nhà, tôi vân vê bàn tay gầy guộc của bà, lòng xúc 
động: 
-Thưa Đức Cô, bây giờ con phải đi cho kịp với đơn vị. 
-Nhớ giữ gìn nghe con, cô luôn cầu nguyện cho con được bình an. 
Rồi bà níu vai tôi cố gắng đứng dậy, đi song song với tôi tới cửa hầm trú, tôi cầm hai tay bà 
lần nữa rồi đi nhanh ra xe. 
 
Rạng ngày 26 tháng 3, Huế hoàn toàn rơi vào tay Cộng Sản. 
Rồi những ngày tiếp theo Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên… lần lược bị Cộng quân chiếm 
cứ, không còn cách nào vào Sài-Gòn, tuyệt vọng, gia đình tôi rời Đà Nẵng trở lại Huế. 
 
Ngày hôm sau, tôi đạp xe đến thăm bà Từ Cung, không giống mọi khi, hôm đó bà tiếp khách 
tại gian giữa, khách lại là những người rất lạ, họ từ Hà-Nội vào phỏng vấn vị Hoàng Thái Hậu 
cuối cùng của Nhà Nguyễn, bà Từ Cung ngồi chính giữa ghế trường kỷ, ba người phỏng vấn 
để dụng cụ thâu âm trên bàn gồm một microphone gắn từ cassette. Họ hỏi bà về sinh hoạt 
hằng ngày của bà, bà trả lời là mọi ngày bà chỉ đọc sách Phật và tụng kinh, khi hỏi về Cựu 
Hoàng Bảo Đại, bà thản nhiên trả lời rằng đã từ lâu bà mất liên lạc với con trai độc nhất của 
bà. Cuối cùng họ mới hỏi về sức khỏe của bà mà đáng ra họ phải lịch sự hỏi bà ngay từ khi 
bắt đầu cuộc phỏng vấn, bà cười rồi nói: 
-Các ông coi (xem) 85 tuổi rồi làm sao mà mạnh cho được, có điều nhờ Phật phò hộ tôi vẫn 
khỏe. 
Khi họ đang bước xuống bậc thềm, bà quay lại nhìn thấy tôi, mặt bà sáng hẳn lên, tôi đến 
cầm tay bà, bà hỏi: 
-Con về đó à? Họ có bắt con không? 
-Thưa Đức Cô, họ không bắt con, nhưng rồi đây con sẽ phải đi trình diện với họ và con sẽ bị 
buộc đi cải tạo. 
-Con là bác sĩ cứu người, làm gì mà phải đi cải tạo? 
Bà bảo tôi ngồi gần bà rồi kể chuyện những ngày Cộng Sản tràn vào Huế, bà nói: 
- Nghe súng đạn liên hồi, cô lo cho con quá, cô ngày đêm cầu Phật độ trì cho con, lúc họ mới 
tràn vào Huế, cô có viết một thư đến Ủy Ban gì đó của họ để yêu cầu họ tìm con và thằng Độ 
giúp cô. 
 Trung Tá Hoàng Trọng Độ là em họ của tôi, người đã từng là quận trưởng quận Phú Lộc. Tôi 
xúc động về sự quan tâm và thương mến của bà đối với mình, chỉ biết xoa mãi bàn tay nhăm 
nheo gầy guộc của bà trong tay mình. Không ngờ rằng hôm đó là lần cuối cùng được bên bà 
Từ Cung, vì mấy ngày sau tôi phải đi trình diện với Uỷ Ban Quân Quản địa phương và bị đưa 
đi tù suốt 10 năm trường. 
 
Từ sau khi Cộng Sản chiếm miền nam, bà Từ Cung không còn được nhận một khoản tiền 
hằng tháng như các chính quyền trước đó vẫn làm, dù số gia nhân đã giãm hơn trước nhiều, 
chi phí có ít đi, nhưng vẫn không đủ trang trãi, bà phải bán nhiều hơn số vàng bạc, của cải 
còn lại, các vật trang trí quý giá trong các tủ như đã kể trên ngày qua ngày… từ từ biến mất. 
 
Đến năm 1979, bà Từ Cung tổ chức lễ thượng thọ cửu tuần (90 tuổi) cho mình, các vị chức 
sắc Phật Giáo, nhiều người trong Phủ Tôn Nhơn và các gia đình anh chị em bà đều đến 
mừng bà, ban tổ chức phải cho che vải làm rạp trước nhà mới đủ chỗ. 
 
Một tuần sau buổi lễ thượng thọ của bà Từ Cung, chính quyền Huế đã phái 3 người đến nhà 
bà, lấy cớ là để chăm sóc sức khỏe cho bà, nhưng kỳ thật họ đến kiểm kê tài sản của bà, vì 
họ thấy một lễ thượng thọ tổ chức rầm rộ và tốn kém như vậy hẵn là bà Từ Cung còn nhiều 
vàng bạc và của cải quý giá lắm. Trong số 3 người cán viên Cộng Sản, chỉ có một người là y 
tá, họ ở hẵn trong nhà bà Từ Cung, đến bữu cơm họ thay phiên nhau đi ăn, tối chia nhau ngủ 
những nơi mà họ nghĩ là cất dấu của cải vàng bạc. Họ ngang nhiên đi lại, nằm ngồi bất cứ 
nơi nào họ muốn dụng ý chọc cho bà tức giận, họ còn căn vặn bà đủ điều về sự liên lạc giữa 
bà và vua Bảo Đại, họ cũng chất vấn tất cả gia nhân của bà về mọi thứ để cô lập và tạo sự 
bất an cho bà, bà biết họ muốn bà chết sớm đi để cướp tài sản của bà, họ ép bà uống thuốc 
mà họ gọi là thuốc bổ, nhưng bà cho đó là thuốc độc để giết bà, có lần quá bực bội và lo sợ 
bà đã phải thốt lên: 
-Xin các ông đừng giết tui, tui có còn chi nữa mô (đâu)! 
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Bà Từ Cung đã chịu đựng cảnh bị cô lập, dọ thám, chất vấn đầy dọa dẫm suốt hơn năm 
trường, ăn không yên, ngủ không được, thể lực bà sa sút dần dần, thân phụ tôi đến thăm bà 
thường xuyên hơn để an ủi bà và cũng để chăm lo sức khỏe cho bà. Thế rồi bà Từ Cung 
nhuốm bệnh sau nhiều ngày khốn khổ, bà biết rằng bà sẽ không còn sống lâu được nữa, một 
hôm bà cho mời các vị đứng đầu Phủ Tôn Nhơn, bà Lương Linh Công Chúa, và thân phụ tôi 
đến gặp bà, bà nói: 
-Tôi cảm kích tấm lòng của mọi người đến đây với tui. 
Bà ngừng lại một lúc rồi tiếp: 
          -Không ai lột da sống đời, ai rồi cũng có ngày ra đi… 
          Bà xúc động thật sự, tiếng nói của bà tắc nghẹn ở cổ họng, sau khi uống vài ngụm 
nước, bà nói lớn hơn để lấy can đảm: 
          -Bởi vậy nên hôm nay tui mời mọi người đến đây để giúp tui làm công việc mà bây giờ 
tui còn đủ sức làm được, đó là viết chúc thư. 
          Ông Tôn Thất Hàn, chủ tịch Phủ Tôn Nhơn, lên tiếng: 
          -Tâu Đức Bà, chúng tôi luôn bên cạnh Đức Bà, xin Đức Bà chỉ dạy! 
          Bà Từ Cung nói: 
          -Bây giờ có đủ cả mọi người, bên Tôn Nhơn, mệ Sen và bên Phủ Nghi Quốc Công, tui 
có thảo một chúc thư đưa các vị xem và bổ túc, đồng thời nhờ các vị làm nhân chứng… 
          3 người của nhà nước Cộng Sản phái đến ngồi ở trường kỹ căn giữa đang chú ý lắng 
nghe diễn biến buổi họp quan trọng. Bà Từ Cung lấy dưới gối một vở tập lật trang đầu ra 
trưng cho mọi người xem rồi đưa cho ông Tôn Thất Hàn bảo ông đọc cho mọi người nghe, 
khi ông Hàn đọc xong, mọi người im lặng, bà Từ Cung rút từ lớp giữa gối xếp một gói giấy 
nhỏ, từ từ mở ra, đó là các tấm vàng lá, bà lặng lẽ đưa cho ông Hàn, và thân phụ tôi mỗi 
người 2 lượng vàng, mọi người chưa hiểu ý thì bà xuống giọng nói nhỏ vừa đủ cho những 
người ngồi gần nghe, bà nói: 
-Để lo hậu sự cho tui!  
(Hậu sự nghĩa là mọi việc trong tang lễ sau khi bà qua đời) 
Mọi người im lặng nhìn bà thán phục, không ngờ ở tuổi 90, bà vẫn còn sáng suốt và đã tính 
trước mọi chuyện, nhất là tránh được tai mắt của 3 người lạ trong nhà đang làm công việc 
theo dõi mọi hành động của bà mà bà thường nhí nhỏm gọi họ là “đồ mật thám”. Mọi người 
thấy nội dung tờ chúc thư không có điều gì để bàn bạc sửa đổi, bà cho gọi bà Lê Thị Dinh ở 
bếp lên, viết lại chúc thư và mọi người ký tên, chúc thư đã được chép thành nhiều bản, bà 
Từ Cung một bản, Tôn Nhơn Phủ, mệ Sen, thân phụ tôi mỗi người giữ một bản với đầy đủ 
chữ ký. 
 
Năm 1985, sau khi ra khỏi nhà tù, người viết bài nầy được thân phụ cho xem bản chúc thư 
của bà Từ Cung, nội dung như sau: 
 
                                                  Huế, ngày…tháng 8 năm 1980 

 
CHÚC THƯ 

Tôi là Hoàng Thị Cúc, Đoan Huy Hoàng Thái Hậu, trước khi về với Phật và Liệt Thánh (*), 
trong tình trạng minh mẫn, tôi viết chúc thư nầy với  những điều khẩn thiết cuối cùng của tôi 
như sau:  
-Sau khi tôi qua đời, xin được tiến hành tang lễ theo nghi thức Phật Giáo.  
-Thân xác tôi xin được chôn cất trong lăng của tôi đã lập sẳn tại Làng Xuân Dương Xã Thủy 
Xuân Thành Phố Huế. 
-Xin cho Tôn Nhơn Phủ và bà con của tôi được thờ phụng tôi tại tầng thứ nhất trong căn nhà 
tôi đang ở tại đường Phan Đình Phùng. 
-Xin giữ nguyên tầng hai nhà tôi đang ở với các bàn thờ các vua nhà Nguyễn. 
Những mong các điều nêu trên được thực hiện, tôi thật mãn nguyện vô cùng.  
Di chúc nầy được chép thành 5 bản, những nhân chứng ký tên dưới đây giữ một bản, thư ký 
Lê Thị Dinh giữ một bản cho tôi. 
 
Đoan Huy Hoàng Thái Hậu  
Hoàng Thị Cúc (ký) 
Chủ Tịch Tôn Nhơn Phủ                            Nghi lễ của Tôn Nhơn Phủ 
Tôn Thất Hàn (ký)                                         Ưng Giáp (ký) 
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Lương Linh Công Chúa                                 Em trai Hoàng Thái Hậu 
(ký)                                                  Hoàng Trọng Đồng (ký) 
                                        Thứ ký Lê Thị Dinh (ký) 
 
(*)Liệt Thánh: chỉ các vị vua Nhà Nguyễn. 
 
Một thời gian ngắn sau khi viết chúc thư, bà Từ Cung không còn muốn ăn uống, ngày đêm 
chỉ tụng kinh niệm Phật, sức khỏe bà suy sụp nhanh chóng. Các vị trong Tôn Nhơn Phủ lo 
việc nhắn tin cho hai người cháu nội của bà là Bão Ân và Phương Minh đang sống ở Sài-
Gòn, Bão Ân và Phương Minh là con của vua Bảo Đại với bà phi Phi Ánh, Bão Ân có khuôn 
mặt giống vua Khải Định và Phương Minh thì giống vua Bảo Đại như hệt. Hai cháu nội được 
gần gũi bà một thời gian ngắn khi bà nằm liệt giường, hơn tuần lễ sau, vào ngày 3 tháng 10 
năm Canh Thân tức 10 tháng 11 năm 1980 bà Từ Cung lìa đời. Ba người của nhà nước ở 
trong nhà bà Từ Cung mà bà thường gọi là “ba tên mật thám” đã lấy bản di chúc trong tay bà 
Lê Thị Dinh và trình lên cấp trên, họ đã để yên cho tang gia thực hiện những điều mong ước 
của bà Từ Cung đã ghi trong chúc thư. Tôn Nhơn Phủ, hai cháu nội cũng như bà con thân 
thuộc của bà Từ Cung đều đến đông đủ và tổ chức chu đáo mọi việc theo nghi thức tang lễ 
cung đình. 
          Các vị chức sắc trong Phật Giáo đã tiến hành thủ tục nhập liệm theo nghi thức Phật 
Giáo dưới sự chứng minh của hòa thượng Thích Đôn Hậu và với sự hộ niệm của sư bà Diệu 
Không cùng các vị trụ trì cùng tăng, ni các chùa ở Huế cũng như các tỉnh miền nam ra Huế, 
các vị còn luân phiên tụng niệm cho bà suốt thời gian tang lễ cho đến ngày đưa đám nhằm 
ngày 10 tháng 10 năm Canh Thân tức ngày 17-11-1980. Hôm đó trời mưa như trút nước, lễ 
đưa linh cữu của bà Từ Cung vẫn tiến hành như đã định, hai bên đường từ ngôi nhà bên 
đường Phan Đình Phùng cho đến lăng mộ của bà đều đông nghẹt người dân Huế và các nơi 
khác đến dù trời mưa không dứt. Đặc biệt xe tang của bà Từ Cung được kết xung quanh với 
hình con phụng với những hoa văn rất đẹp, tất cả đều được làm bằng trái cây do tất cả tiểu 
thương chợ Đông Ba đóng góp dựng nên.  Mỗi khi quan tài bà Từ Cung ngang đến đâu, dân 
chúng đều chắp tay vái bà với lòng tôn kính và đầy thương tiếc một vị mẫu nghi thiên hạ. 
 
Florida, ngày 3 tháng 8 năm 2007 

Hoàng Thế Định 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Phần ghi thêm kèm cuối bài viết của BS Hoàng Thế Định: 
Xin được sao chép lại từ trang mạng vietnamvanhien.net  một bài thơ có sử 
tính của Đức Bà Từ Cung gửi Vua Bảo Đại đang theo học ở Pháp, bài 

THƯƠNG CON dưới đây: 
 

Thương con 

 
 LGT:Tình cờ lục lọi trong sổ tay cũ ghi chép hồi còn đi làm việc, tôi tìm thấy bài thơ 
"Thương con" của Đức Bà Từ Cung gửi Vua Bảo Đại   -(vẫn còn trở lại Pháp du học 
cho đến thành tài sau khi về nước thọ đại tang cha là Vua Khải Định băng hà và tức 
vị lên ngôi thừa kế). Rất tiếc là tôi đã không chép lại trong sổ tay bài thơ này đăng 
trong báo nào, nhưng tôi nhớ là do một đại nữ sỉ ghi ra để trả lời một đọc giả yêu 
cầu, vì theo đọc giả này thì ông ta có đọc bài thơ đó hồi trẻ nhưng giờ thì không biết 
tìm đâu cho ra. Xin được Quý Vị thức giả, trưởng thượng mách bảo ngọn nguồn nếu 
được. Bài thơ "thương con" dưới đây được chép lại từ trong sổ tay riêng, hoàn toàn 
không dám thêm bớt ngay cả một dấu chấm, dấu phẩy.  
Trân trọng,  
Lê-Thụy-Chi 

 

http://vietnamvanhien.net/
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Thương con 
     

Thương con đau ruột mẹ trăm chiều,  
Thao thức canh tàn luống quạnh hiu!  
Bóng xế thẩn thờ vườn thượng uyển,  
Người buồn xui cảnh cũng buồn thiu! 

   
Thương con thơ ấu đã không cha!  
Du học nước ngoài chẳng quản xa.  
Thời thế phong trào đâu đã thấu,  

Hai vai nặng một gánh sơn hà! 
   
 

Nhớ con cách trở mấy năm trời!  
Muôn dặm sơn khê khó hết lời.  
Dẹp nổi việc nhà vì việc nước,  
Non xanh bể thẳm lúc đầy vơi.  

  
Vắng con nào mẹ có vui chi!  
Cắt ruột đau lòng nỗi biệt ly.  

Gác tía lầu hồng thôi cũng thế,  
Thăm con cũng khó nỗi mà đi. 

   
   

Nhớ con xui dạ cứ bàng hoàng,  
Thơ cũ đem coi lại mấy hàng.  

Canh lụn chiêm bao mường tượng bóng,  
Giật mình thức dậy cứ mơ màng. 

   
Dặn con ghi dạ chớ nên nguôi,  

Dẫu bậc đế vương nữa cũng người.  
Phải nhớ cương thường luân lý cũ,  

Thương dân, thương nước, ích cho đời. 
   

Khuyên con ngàn dặm bấy nhiêu câu,  
Phật Thánh ngày đêm mẹ khẩn cầu. 

 Phù hộ cho con mau tấn đức,  
Giữ nền xã tắc đặng bền lâu." 

 
   

Từ Cung Hoàng Thái Hậu 

Nguồn:http://www.YkhoaHueHaiNgoai.net 
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Gửi lên: Lê-Thụy-Chi 

Ngày 20/5/2015 
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