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              CHUYỆN THẬT HAY HƠN TIỂU THUYẾT 
 
 
Có nhiều người nghĩ rằng câu chuyện này được bịa đặt. Thực tế nó có 
thật 100%.. Người đàn ông ngoại quốc đã cảm thương cô gái Việt thông 
minh , dù có khuyết điểm trên cơ thể khiến cô trở nên khác biệt với 
những người xung quanh. 
 

           
Chuyện tình nên duyên nhờ Facebook 
 
Chuyện tình của Neil và Vân được xem là câu chuyện tình yêu đặc biệt. 
 
Từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân đã mắc bệnh teo cơ tủy sống, không đi lại 
được, mọi sinh hoạt phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. 31 tuổi 
nhưng Vân chỉ nặng vọn vẹn 21kg, thân hình nhỏ thó như một đứa trẻ 
lên 10. Bù lại, cô thông minh và bản lĩnh. Hiện Vân là giám đốc Trung 
tâm Nghị lực sống và điều hành một công ty chuyên về đồ họa cho các 
công ty bất động sản nước ngoài. 
 
Trong khi đó, Neil Bowden Laurence là một kỹ sư người Úc, đã ly hôn 
vợ được 15 năm. Cuộc sống độc thân khiến Neil sống khép kín, rất ít 
bạn bè. Niềm vui hàng ngày của anh chỉ đơn thuần là công việc. 
 
Cách đây gần 2 năm, tình cờ vào facebook thấy hình ảnh cô gái khuyết 
tật Việt Nam với nụ cười tươi, rạng rỡ, Neil bị thu hút mạnh. Anh gửi lời 
kết bạn và thường xuyên để lại bình luận dưới các bức ảnh. 
 
Từ nhỏ, Nguyễn Thị Vân đã mắc bệnh teo cơ tủy sống, không đi lại 
được, mọi sinh hoạt phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. 
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Ban đầu Vân không để ý, phải mấy tháng sau thấy người đàn ông ngoại 
quốc hay tương tác với mình, cô mới chấp nhận lời đề nghị làm quen.. 
“Mình có thói quen, lâu lâu lại rà soát lại danh sách bạn bè. Lần đó, thấy 
Neil hay comment dưới các bức ảnh nên cũng tò mò đồng ý kết bạn. 
Mình chủ động nhắn tin cảm ơn Neil, kể từ đó hai đứa hay nói chuyện, 
hỏi thăm nhau hàng ngày”, Vân kể. 
 
Vân là người giỏi tiếng Anh, lại thông minh hài hước nên càng nói 
chuyện Neil càng bị thu hút và ấn tượng. Anh dành thời gian tìm hiểu về 
cuộc sống của cô gái người Việt và càng bất ngờ, xúc động trước 
những việc Vân làm được cho cộng đồng. 
 

      
 
Một lần thấy Vân đăng bức ảnh uống trà, kèm chú thích: “Có ai uống 
cùng em không?”. Ngay lập tức, Neil vào comment, bảo: “Anh được 
không?”. Vân hóm hỉnh đáp lại: “Anh sang Việt Nam, ngày nào em cũng 
pha trà mời anh uống”. Lời mời tưởng chỉ là xã giao của những người 
bạn trên mạng, ai ngờ Neil xin nghỉ việc, đặt vé máy bay, sang Việt Nam 
thật. 
 
“Lần đó, Neil nhắn tin xin địa chỉ, mình cũng nhiệt tình cho lại. Tưởng 
Neil chỉ nói đùa hoặc khi nào đi du lịch tiện thì ghé thăm nhau thôi. Ai 
ngờ, anh ấy sang thật và ở lại chơi tận 3 tuần. Lúc thấy Neil ngoài cửa 
mình đã rất xúc động và vui”, Vân nhớ lại. 
 
Chuyện tình đẹp như cổ tích giữa đời thường 
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Trái ngược với thân hình nhỏ bé, bệnh tật Vân là cô gái bản lĩnh, thông 
minh. 
 
Hàng ngày, Neil giúp Vân trong những công việc thiện nguyện và giảng 
dạy tại trung tâm Nghị lực sống. Sau mỗi giờ làm việc, cả hai lại dành 
thời gian, tâm sự chia sẻ với nhau về mọi chuyện trong cuộc sống. Sự 
thông minh, tinh tế của Vân khiến Neil dần nảy sinh tình cảm. Anh quyết 
tâm chinh phục cô bằng được. Sau lần đó, trở lại Úc, Neil thường xuyên 
bay qua bay lại Việt Nam để thăm Vân. 
 
Chính nghị lực phi thường, sự thông minh, hóm hỉnh của cô gái Việt 
Nam đã khiến cho chàng kỹ sư người Úc nảy sinh tình cảm. 
 
Đầu năm 2018, anh quyết định xin nghỉ việc, chuyển sang sống hẳn tại 
Việt Nam. Kể về quyết định này, Neil bảo đó là “định mệnh của số 
phận”. Trước đây, anh là người trầm tính, sống khép kín và lúc nào 
cũng cảm thấy cô đơn nhưng từ khi gặp Vân, Neil như thay đổi trở 
thành một con người khác. 
 
“Mỗi ngày thức dậy tôi thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Được 
làm việc, giúp ích cho cộng đồng đặc biệt là được chăm sóc cho Vân đó 
là hạnh phúc mà trước đây tôi chưa cảm nhận được. Ở Vân luôn có sự 
mới mẻ, thông minh, thu hút khiến mỗi ngày ở bên cô ấy tôi lại thấy như 
một ngày mới mẻ với những trải nghiệm bất ngờ”, Neil nói. 
 

        
 
Neil đã quyết định nghỉ việc tại Úc, chuyển sang Việt Nam sinh sống để 
chăm sóc và đồng hành cùng Vân. 
 
Về phần mình, ngay từ lần đầu tiên gặp Neil, sự ấm áp chân thành của 
anh đã khiến cho Vân rung động. Vân kể, xúc động nhất là lần, cô bị 
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viêm phổi phải nhập viện cấp cứu cả tuần trời, Neil không nề hà, một 
mình ở lại chăm sóc Vân tại bệnh viện. Anh mua cơm, bón cho cô từng 
thìa, chạy đôn đáo khắp các phòng ban để hỏi thăm về bệnh tình của 
Vân. Thậm chí, mọi việc từ vệ sinh cá nhân đến tắm rửa cho Vân, Neil 
đều tự mình làm hết. Sự tận tình, chu đáo của Neil khiến không chỉ Vân 
mà các bác sỹ ở đó đều bất ngờ, cảm động. 
 
Ngoài công việc, cả hai thường dành thời gian đi du lịch cùng nhau. 
Trong ảnh là lần cặp đôi đi du lịch ở Sapa. 
 
Tuy nhiên, khi công khai chuyện tình yêu, cả hai vấp phải sự phản đối từ 
gia đình Vân. Bố mẹ cô không tin tình cảm Neil dành cho Vân là thật 
lòng. Mẹ Vân khóc sợ cô tổn thương và khuyên con gái nên từ bỏ. Phải 
mất một thời gian dài sau đó, khi tận mắt chứng kiến sự chân thành mà 
Neil dành cho Vân, bố mẹ cô mới tin là thật và dần quay sang ủng hộ. 
 
“Để thuyết phục gia đình, Neil và mình hay về quê chơi. Dần dần thấy 
Neil quan tâm mình thật lòng, bố mẹ rất xúc động và cũng vun vén, giúp 
đỡ. Đến giờ, cả gia đình đều thương Neil như con đẻ, có món gì ngon 
đều mang ra mời con rể”, Vân tâm sự. 
 
Hiện Vân và Neil đã đăng ký kết hôn và đang sống tại một căn chung cư 
ở Linh Đàm (Hà Nội). Bố mẹ Vân cũng chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội để 
sống cùng con gái. Hàng ngày, Neil giúp Vân trong các hoạt động tại 
trung tâm Nghị lực sống mà cô sáng lập. Anh cũng tham gia giảng dạy 
miễn phí tuần 2 buổi tiếng anh cho các học viên khuyệt tật tại đây. 
 
Nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của cặp đôi 
 
Kể về mối tình đặc biệt của mình, Vân không giấu nổi xúc động và cho 
biết đó là “món quà tuyệt vời” mà ông trời bù đắp cho những thiệt thòi 
mà mình phải gánh chịu. 
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“Neil tình cảm, chu đáo và rất lãng mạn. Anh ấy chăm sóc cho tôi từng 
chút một không nề hà bất cứ việc gì ngay cả những công việc như tắm 
rửa, vệ sinh cá nhân của tôi cũng do một mình Neil làm hết.”, chị Vân 
xúc động nói. 
 
Vân bảo, cả hai chưa bao giờ giận nhau quá một ngày. Neil luôn là 
người chủ động làm hòa, anh cũng là người luôn nhớ rõ nhất ngày kỷ 
niệm tình yêu của cả hai. Mỗi lần đi siêu thị hay đi du lịch ở đâu, Neil 
không quên tìm mua những món quà để làm Vân bất ngờ. 
 
Phải tận mắt chứng kiến chàng kỹ sư người Úc tận tâm chăm sóc Vân 
mới thấy được tình yêu to lớn mà anh dành cho cô gái Việt Nam. Trong 
suốt buổi nói chuyện với chúng tôi, Neil luôn dành cho Vân ánh mắt trìu 
mến, yêu thương. Anh nắm tay Vân, dành cho cô những nụ hôn khích 
lệ, động viên mỗi lần cô kể về những khó khăn mà mình trải qua. Vân 
bảo, cả cô và Neil đều hiểu nhau như chính bản thân mình. 
 
“Cuộc đời không thể nói trước được điều gì, thế nhưng với tôi hiện tại 
Neil chính là món quà ý nghĩa nhất. Từ khi có Neil, tôi đã nghĩ nghĩ đến 
những kế hoạch dài hơn hơn trong cuộc sống như mua một mảnh đất, 
có căn nhà nhỏ và cùng nhau vui sống mỗi ngày”, Vân chia sẻ. 
 
 
Theo  VN-TD@yahoogroups.com.au 
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