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NB: Thưa cha, xin cha cho biết, cha sinh ở đâu, và lý do cha đi tu. 

00:12:PT: Vâng tôi là Phạm Hữu Tâm, tôi sinh năm 1965 ở Sài Gòn, Việt Nam, sinh ra ở Việt Nam rồi ở 
tới năm 14-15 tuổi rồi qua Mỹ, lý do đi tu thì con đường tu trì bên Công Giáo thì mọi người quan niệm là 
ơn chúa gọi cho mỗi người. Tức là chúa mời gọi nhưng mà chúa mời gọi để đáp trả tha nhân và đáp trả 
người khác, và đó là lý do tôi tham gia tu trì trong công giáo, để đáp lại lời mời gọi của chúa. 

NB: Trong thời gian cha đi tu bao nhiêu năm và ở tại đâu 

01:06:PT: Khi tôi qua Mỹ là năm 1980 sau đó qua mỹ mới 15 tuổi, học lớp 10 trung học, sau 3 năm trung 
học tôi lên học đại học 4 năm ở bên Losangeles California sau 4 năm học ở University of California , sau 
đó mới, đầu tiên vào trường y khoa, trong suốt thời gian học y khoa thì học medical, rồi vô university trên 
washington DC, lên đó học 2 năm trong trường y khoa, đồng thời bắt đầu năm 88 vào y khoa thì tôi cũng 
tìm hiểu nhà dòng, hội tận hiến truyền giáo(ICM) Lúc đó chính thức vào nhà dòng năm 88, rồi sau khi 
học 2 năm y khoa xong thì nhà dòng cho về học chương trình chủng viện, học chương trình chủng viện 6 
năm, trong chương trình chủng viện thì học cao học về thần học, nhưng mà bằng đại học của mình không 
phải về triết học thì mình phải học thêm 2 năm triết học, tổng cộng là 6 năm trong chủng viện, bên 
Neworlan lusiana, sau đó 4 năm sau học thần học, lẫn trong đó là chương trình ra ngoài phục vụ, ví dụ 
mùa hè năm đầu ra ngoài xứ đạo giúp xứ đó, rồi mùa hè năm thứ 2 thì đi phục vụ ở bệnh viện với tư cách 
là charles, rồi mùa hè thứ 3 thì đi giúp xứ, trong đó có những chương trình thú vị trong đó. Thì 4 năm học 
cao học thần học, rồi về nhà dòng làm thêm một năm nữa, trong giáo hội là khoảng 7 năm.  

NB: Cha có những kỷ niệm về Việt Nam không, cha rời về Việt Nam lúc còn trẻ, cha còn nhớ kỷ niệm gì 
về gia đình ở Việt Nam không ? 

04:07:PT: Thực sự rời Việt Nam thì trễ thifk hông quá trễ tại lúc đó 14-15 tuổi rồi, tại lúc đó là vừa đủ để 
mình biết về quê hương, xứ sở của mình, nhưng mà cũng đủ để mình hội nhập vào văn hóa mới, học ngôn 
ngữ mới nên nói về Việt Nam thì rất nhiều kỷ niệm mà nói về thời thơ ấu vowis bạn bè thì có tất cả những 
trò chơi với bạn bè Việt Nam thì tôi đều đã trải qua cũng như rất nhớ tuổi trẻ hồn nhiên đó, tôi lớn lên ở 
Phú Nhuận, hơi ngoại ô một chút của Sài Gòn, bạn bè trong xóm chơi với nhau thì mùa nào thứ đó, mùa 
hè thì có bắn bi, rồi chơi dít hình, rồi chơi đá dế rồi đá cá lia thia, đá gà, lớn lớn lên đó, rồi những trò trẻ 
thơi, như tạt lon…. Tất cả những trò chơi của trẻ thơ. Và vì vậy tôi cảm thấy có nhiều kỷ niệm trẻ thơ, và 
đối với tôi đó, thì trẻ thơ bên Mỹ này nó hơi bị thiệt thòi về cái đó. Không có nhiều trò chơi cộng đồng 



tuổi thơ hồn nhiên như vậy. rất nhiều kỉ niệm về trò chơi trẻ thơ. Còn nói về những kỉ niệm khác về tôn 
giáo thì bên quê ngoại thì dưới Sa Đéc, bên ngoại theo đạo phật giáo, cho nên mỗi lần tết đến về quê 
ngoại đó các con cháu về bên ngoại thì thông thường là tờ mờ sáng mồng 1 là vô chùa hái lộc, có tất cả 
các kỷ niệm tuổi thơ.  

NB: Mọi người, nhất là bạn bè có thấy ngạc nhiên khi thầy học tu trở thành cha đạo không ? 

06:23:PT: Dạ chắc có lẽ cũng có.  

NB: có người nào thắc mắc hỏi cha không ? 

06:28:PT: Dạ có lẽ bạn bè trong sinh hoạt ngày xưa trong thời kỳ đại học cũng có nhiều người rất ngạc 
nhiên, vì trong môi trường đại học cũng rất hồn nhiên, nhiều khi mình cứ nghĩ thầy tu là phải đạo mạo 
nhưng mà thật sự điều đó không có đúng với xã hội bên Mỹ hôm nay nữa.  

NB: Cha đi tu, rồi lại học bên Mỹ, cha có khó khăn gì khi học khi lớn lên được ơn trên kêu gọi không ? về 
tinh thần, vật chất … gia đình có bằng lòng cho cha đi hay có gì khó khăn xảy ra trong quá trình đi học 
không  

07:28:PT:  Nếu mà nói về thời tiền tu tức là thời gian trong đại học, khi đó đối với bản thân không có gì 
khó khăn, bởi vì không có ai ép buộc mình vô con đường đó bởi vì mình cảm thấy mình thích thú và mình 
muốn con đường đó khi mình muốn rồi thì nó thích hợp và thích thú đối với mình. Cho nên nói về cái cá 
nhân, personal challenge của bản thân thì không có vấn đề gì hết, còn đối với bạn bè khác thì họ cũng vui 
vẻ với mình. Thật sự trước khi mình đi thì mình không có nói với họ về điều mà mình đang muốn thực 
hiện. Một khi mình, điều đó là điều quan trọng đối với bản thân, cho nên mình phải suy nghĩ kỹ càng 
trong cái cuộc đời mình rồi mình mới dấn bước, rồi mình cũng chơi với anh chị em bạn bè bình thường. 
thời đó là thời năm 1984 tới 1988, thời kỳ đó các sinh viên đại học đang thịnh hành nhảy đầm. thì mình 
vẫn sinh hoạt bình thường sinh hoạt với bạn bè trong môi trường đại học cũng rất là bình thường rồi cũng 
có những buổi ca nhạc. cũng có những buổi cà phê, khiêu vũ, tất cả những điều đó tôi đều tham gia với 
bạn bè rất là bình thường. 

NB: Thầy nói là thầy học ở bên New Orland thầy ở bên đó học trường nào bên đó ?và bao lâu ạ ? 

09:24:PT: 4 năm ở Losangeles University of California , trong thời gian về thần học thì học trường 
Noradam seminary . 

NB: có phải trường đó nằm ? 

09:56:PT: Sau Ceraton 

NB: tại vì có trường dạy thần học bên westbend nữa.  

10:12:PT: Cái đó là trường Đại học công giáo thôi, quên tên gì rồi, không phải huấn luyện chủng sinh. 
Trường chủng sinh bên octown cơ. Nằm sát free way, đi theo south ceraton … 

NB: Thần học ở new orleans là party town, mà thầy tu được, thầy không bị cám dỗ ạ? 

11:04:PT: Thật sự nếu mà nói thành phố new orleans là thành phố du lịch thì cũng có những cái đó, 
nhưng mà nó là thành phố du lịch đối với khách du lịch thôi, còn đối với người địa phương thì nó cũng 
bình thường, nhưng mà vô cái nơi cám dỗ nhiều mà mình huấn luyện ở đó thì nó mới đỉnh.  

NB: Thầy quá thông  minh, vậy thầy có những khó khăn gì khi thầy đi tu khi gặp phải trong cuộc sống 
giữa phong tục của Việt Nam và phong tục bên Mỹ này không? 



12:00:PT: Nếu mà để nói trong đời tu, về phong tục thì trong lúc đi học thì không phải đối diện với vấn 
đề đó,vì trong lúc đang huấn luyện đó, thì ở trong môi trường chủng viện hoàn toàn, nhưng mà người 
Linh mục sẽ phải đối diện khi ra làm việc tại môi trường Việt Nam, đặc biệt là các linh mục trẻ được huấn 
luyện bên Mỹ và có thể lớn lên bên Mỹ thì mình quen với lối làm việc của Mỹ, thì sẽ gặp khó khăn khi 
làm việc với cộng đồng Việt Nam, vì mình không có quen với phong tục của cộng đồng Việt Nam nó có 
nhiều cái phong tục và tập quán rất là khác nhau, mà mình nếu không biết lối xử sự khi gặp các cộng 
đồng khác nhau. 

NB: cha có gặp những khó khăn trong những phong tục với những người già của Việt Nam trong nhà thờ 
không ? 

13:09:PT: Lúc đầu ra thì nhiều khi mình cũng phải ráng  mình cố gắng học hỏi thêm, thí dụ tôi là người ở 
Miền Nam, nếu mà ngày xưa khi mà về một xứ đạo của bắc kỳ, hầu như người bắc, khi đó đang học y 
khoa bên texas, ở trong xứ đạo Việt Nam, có nơi tạm trú để đi học, có nơi thì làm việc cho họ, người Bắc 
nhiều khi nói lễ nghĩa. Thứ hai là nói về chuyện không biết tiếng việt nói sao, nhưng có vẻ khách sáo, ví 
dụ họ mời mình tới ăn cơm, thì ví dụ như người nam thì cứ lên bàn ăn, họa may lắm thì mời, còn nếu mà 
người bắc mời thì họ phải mời mình hai ba lần mình mới dám cầm đũa gắp, dạ , nó có những cái phong 
tục nhỏ nhỏ, ví dụ như làm việc với một người lớn tuổi người bắc, mình là linh mục thì mình xưng với 
người đó là anh khi mình cần nhờ người đó làm gì, nhưng mà phong tục khách sáo, nhưng mà người đó từ 
chối thì mình phải mời lần thứ 2 lần thứ 3 thì họ vui vẻ họ nhận. Nó có những cái nhỏ nhỏ mà mình phải 
biết.  

NB: Cha đã phục vụ bao nhiêu xứ đạo trên đất Mỹ này rồi,  

15:20:PT: Thì thật sự nói về phục vụ thì không có chính thức phục vụ, nhưng trải qua nhiều, hồi xưa học 
bên New orleans đó thì cũng có gần gũi, cũng có 3 nhà thờ ở waste land, họ đạo thánh juse, cha Phạm 
Văn Tuệ, xuống dưới chỗ cha Trần Cao Tường. tôi có sinh hoạt với họ một thời gian, sau đó thì đi về bên 
texas học y khoa thì sinh hoạt trong xứ đạo đó 5 năm, sinh hoạt nhiều ở đó, cũng học để tìm hiểu về 
đường lối của bắc kỳ ở đó. sau đó có thêm xứ của Lê Văn Phụng, vừa Mỹ vừa Việt, rồi về Houston này 
trong nhà thờ của Mỹ và họ đạo của cả Việt Nam ở đây.  

NB: Bây giờ xứ đạo Việt Nam dần dần ít lớp trẻ đi, vì giảng tiếng Việt thì các em không hiểu, mà giảng 
tiếng anh thìm ột số người lớn tuổi không hiểu, 

17:46:PT: Nó có hai vấn đề, vấn đề thứ nhất về anh chị em bạn trẻ đó, thì tuổi trẻ có một thời gian xa rời 
giáo hội hoặc nhà thờ một chút, vì con người bươn chải vươn lên, thứ nhất là họ phải lo công ăn việc làm 
để vươn lên trong môi trường xã hội, khi họ làm cực nhọc vậy, họ không lo về tôn giáo, nhưng sau khi họ 
lập gia đình tôi thấy phần đông 90 % có gia đình có con rồi thì họ mới trở lại nhà thờ, vì họ mong ước 
rằng con cái họ cũng được thụ hưởng một môi trường giáo dục đào tạo lành mạnh ở trong tôn giáo, và khi 
mà họ muốn đưa con họ về như vậy thì họ phải làm gương cho con cái vì vậy họ về nhà thờ sinh hoạt 
nhiều hơn, điều đó là điều tâm lý chung của con người trong thời gian phát triển, đồng thời cũng có 
những bạn trẻ Việt Nam bên này như chị nói là họ cảm thấy nếu mà lễ tiếng việt không hiểu thì bây giờ 
đã có nhiều nơi có chương trình anh ngữ, thì cứ chiều chủ nhật thì có thánh lễ cho giới trẻ bằng tiếng Anh, 
để cho các bạn trẻ có thể tham gia, các nhà thờ chung quanh đây đều có thánh lễ bằng tiếng anh để cho 
các bạn trẻ, cộng đoàn nhỏ hơn, thì các cha cũng sắp xếp 1 tháng 1 lần thánh lễ giành cho giới trẻ,  

NB: thưa trong gia đình cha có bao nhiêu anh em? 

19:57:PT: có hai anh em, tôi là con cả, có em trai nhỏ hơn tôi khoảng 8 tuổi, năm 1979 thì cả gia đình 
vượt biên, trong chuyến đó có cả ba má và em, bây giờ ba má đang ở bên Losangeles California, sau khi 



tới Hồng Kong rồi ở trại tị nạn Hồng Kong, sau đó được bảo trợ qua Mỹ, thì từ lúc qua Mỹ  thì qua định 
cư tới bây giờ.  

NB: Trong gia đình cha thì bao nhiêu người họ hàng sang Mỹ 

20:46:PT:  dối với họ hàng thì rất ít bên Mỹ này, có lẽ điều này cũng là điều kém may mắn, nhưng mà 
trong chuyến đi cùng thì có 2 anh chị là Cousin cũng đi trong chuyến đó, cũng có 1 cô fresh cousin nữa.  

Video 3 

Cha vượt biên từ đâu  

00:00:PT: Vượt biên từ Bến Tre, từ Bến Tre đi năm 1979, kỳ đó Việt Nam đang đánh nhau với Trung 
Quốc, năm 78 Trung Quốc muốn dạy cho bài học đánh qua Việt Nam, khi đó thì Việt Nam mới đuổi 
những người Hoa Kiều về nước ào ạt đó, gia đình tôi đã thử vượt biên nhiều lần thất bại, thì trong dịp dịp 
Việt cộng đuổi Hoa kiều về nước thì gia đình có đi cùng họ, cái giá đi cao hơn giá bình thường, mình phải 
làm giấy giả, gia đình làm giả giấy Hoa Kiều. 

NB: cha không bị khó khăn nào khi ra biển? 

01:15:PT: Dạ khi đi bán chính thức vậy thì khó khăn là sợ bị bắt bớ thì không, vì cái đó là Việt cộng họ tổ 
chức, họ thu tiền của người Tổ chức vượt biên, rồi mình xuống bãi như đi du lịch vậy đó, rồi xuống đó y 
chang như đi du lịch, đường đường chính chính, vì họ đuổi Hoa Kiều mà, họ không bắt gì cả, nói về vượt 
biên thì không sợ bị bắt bớ tuy nhiên cái khó khăn là nhận người quá độ, thay vi capacity là chở 100 
người mà cái này họ tắt bến là khoảng 150 người, ví dụ chủ thuyền nhận khoảng 80 người, công an họ gửi 
theo, họ tự nhận của họ nữa họ lấy tiền họ gửi theo, thì chủ thuyền không từ chối được, thì công an gửi 
thêm khoảng 30 chục người nữa là hơn một trăm người rồi, người ở địa phương đi canh ghe họ cũng nhảy 
theo họ đi, cho nên lên thuyền thành 150 người rồi, cái thuyền đó nó quá trọng lượng, thì rất dễ chìm, thứ 
hai là không có đủ thức ăn thức uống.  

NB: Cha đi bao nhiêu ngày trên biển ? 

03:07:PT: Cái chuyến đi cũng rất ly kì không giống chuyến vượt biên bình thường, vì chuyến đó là bán 
chính thức, cho nên cái đợt đầu tiên, mà bán chính thức thì tàu tôi vừa đẩy ra khỏi bến thì nó chìm ngay, 
vì như hồi nãy nói, là nó quá nặng thay vì tàu chở 80 người thì họ nhận 150 người, và vì vậy những người 
đi lên sau cùng thì rất là sợ mực nước lên thành tàu còn có 2-3 gang tay à, rất là sợ, vì vậy họ đẩy tàu ra 
khỏi bến thì cửa biển là cửa Đại , Bến Tre, tách khoảng 15 phút là thuyền goẹo thì lật luôn, chìm thuyền 
150 người mà sống sót có 80 người, còn 70 người bị chết, mà cũng gần bờ không có xa, mà chết là vì lý 
do, người lớn họ đưa xuống khoang dưới ngồi ở dưới, họ làm băng ghế dưới hầm cá để ngồi, người lớn 
thì họ đẩy xuống hầm dưới, xuống hầm thì leo cái thang xuống cũng có 1 lỗ thôi, còn con nít với phụ nữ 
thì cho ngồi trên, thì thuyền lật rồi thì những người ngồi trên thì họ thoát ra được nhưng mà không biết 
bơi thì cũng bị chết, còn những người thanh niên thì họ biết bơi thì họ lại ngồi khoang dưới, họ kẹt không 
ra được, cho nên vì vậy chuyến đó chết mất một nửa, rồi sau này đi về họ gom nhiều tàu bán chính thức, 
rồi họ liên hệ với nhóm tài phiệt bên Đài Loan, tại tàu này là của công ty bên đài loan, tàu Panama, tàu 
hàng rất là lớn mà chị cứ tưởng tượng là tàu có 3 cần cẩu, có 3 hầm thật to chở hàng nhưng mà tàu sắp bị 
hư, sắp chìm rồi, thì Việt cộng mới cấu kết với Đài Loan để con tàu đó ngoài khơi chút xíu, rồi tất cả ghe 
của công an Việt Cộng tổ chức bán chính thức, họ đưa bằng ghe ra tàu, rồi tàu đánh cá về thì xung về hợp 
tác xã, ra tàu to tổng cộng khoảng 3500 người. cho nên nó là li kỳ chứ không bình thường, ly kì hơn nữa 
là chuyện ở ngoại quốc, thì trên tàu đó thủy thủ phần đông là người Nam Dương, chủ của Đài Loan, 
captian là người đài loan, officer là người Đài Loan, những thủy thủ trên tàu toàn là người Nam Dương, 
vài người Phi luật Tân, họ tính làm 1 chuyến nữa, họ đưa qua hoang đảo bên Phi Luật Tân, họ tính là đổ 



bộ lên hoang đảo đó, thì nửa đêm họ cập bến đẩy xuống rồi, khoảng 500 người thì cảnh sát Phi luật tân họ 
phát hiện vì vậy họ kéo neo họ bỏ chạy, thì từ Phi Luật Tân chạy lên Hongkong,  

NB: Rồi 500 người kéo xuống đó họ có kéo lên không hay họ để lại đảo ? 

08:07:PT: Dạ không, 500 người xuống nằm ở đảo đó luôn, nhưng mà may là cảnh sát Phi Luật Tân họ 
phát giác nên họ biết những người này, nên cũng không bị chết trên hoang đảo, xong tàu này mới kéo neo, 
nó tính là bỏ hết 3500 người này lên hoang đảo rồi về Việt Nam làm một chuyến nữa,nhưng mà bị phát 
giác vì vậy nó kéo neo bỏ chạy lên Hongkong, cũng xui cho cái tàu này là trên mũi tàu ghi tên là Skylove, 
trước khi tới Hongkong trước đó cũng đã có tàu cỡ 2000 người cũng đã tới Hongkong rồi lúc đó chị nhớ 
là người Việt mình vượt biên theo biển ào ạt, cao điểm của thời Vượt biên đó, chính phủ Hongkong có 
trường hợp vậy rồi, họ sợ nếu không làm mạnh tay thì sẽ có nhiều người tị nạn tới Hongkong, vì vậy họ 
giữ tàu này ở ngoài khơi lênh đênh 3 tháng trời neo ngoài khơi.  

NB: Họ có tiếp tế thực phẩm gì không ? 

09:42:PT:  Thì khi đó, liên hợp quốc, UN Commition for Refugee đó họ mới có liên lạc với tàu, họ cặp 2 
sà lan hai bên, bằng phẳng để cứ 3 tuần lại có tàu lương thực ra tiếp tế cho tàu tị nạn này tiếp tế thì họ cho 
bánh mỳ lát, pate rồi cá mòi rồi sữa, nói vậy chứ khẩu phần cũng ít thôi, rồi người Việt xin thì sau này họ 
nấu cơm cho ăn, nấu sẵn rồi, họ ra họ tiếp tế bằng cách họ chở ra đó rồi cần cẩu của tàu mình mới câu lên, 
phân phát cho người tị nạn trên tàu, lênh đênh 3 tháng trời, tàu này họ tranh đấu nhiều lắm mới lên được, 
tàu họ tổ chức những cái kêu là đấu tranh để được lên bờ, họ tổ chức tuyệt thực rồi bơi vô bờ nữa. Thanh 
niên này nọ họ tổ chức nhảy xuống biển bơi vô bờ, họ làm nhiều hình thức đấu tranh để lên bờ, tất cả đều 
thất bại, rồi cuối cùng họ canh con sóng họ chặt neo thì tàu gió biển nó thổi vô dạt gần tới bờ thì thứ nhất 
là họ đục tàu chìm để bắt buộc là họ cho lên bờ, nếu không sẽ nguy hiểm đến người tị nạn, vì vậy cuối 
cùng chính phủ Hongkong mới cho lên bờ 

NB: Vậy những chuyến đi gian nan vậy thì đâu có mang gì theo được, không biết gia đình cha có còn 
được giữ gì từ Việt Nam không? 

12:34:PT: Thực sự trong những chuyến đi đó thì không ai mà mang theo kỷ vật gì của Việt Nam đâu,tại 
vì khi ra đi, phần đông nghĩ là bị bắt rồi, cho nên không mang gì, có họa may sau này, tức là sau khi đã về 
Việt Nam thì người Việt còn giữ những kỷ vật đó, chứ còn lúc đi thì không mang theo gì  

NB: Cha đã về lại Việt Nam lần nào chưa ? 

12:52:PT: Cũng có vài lần à chị, lúc còn đi học thì không có cơ hội về, nhưng mà sau khi học hành xong 
xuôi đó, trong khoảng 4-5 năm vừa rồi năm nào cũng về một lần, để bà con Việt Nam cũng còn, thăm bà 
con thì cũng nhiều, nhưng mà còn công tác xã hội ở Việt Nam 

NB: Cha đã về Việt Nam nhiều, thì so sánh cuộc đời các tu sỹ ở Việt Nam, có gặp khó khăn gì nhiều với 
chính phủ cộng sản không ? 

13:35:PT: Thật sự thì cái có thể công bình mà nói thì bây giờ cuộc sống tu ở Việt Nam nó không khó 
khăn như những năm trước, càng ngày thì họ có vẻ càng dễ dãi hơn, nếu mà nói khoảng 10 năm trước, thì 
chính quyền Việt Nam họ giới hạn số Chủng sinh mà Chủng Viện có thể nhận được, khoảng 10 năm thì 
cứ 2 năm họ mới cho tuyển sinh 1 lần, thì cứ 2 năm một lần, con số cũng giới hạn trong một số lượng bao 
nhiêu đó, nhưng mà cho tới thời điểm một vài năm vừa rồi, họ không giới hạn nữa, cho tuyển sinh bao 
nhiêu cũng được, đó là vấn đề huấn luyện, rồi còn vấn đề truyền chức sau khi học xong thì bây giờ cũng 
vẫn còn có khó khăn, tuy nhiên cũng dễ hơn lúc trước, ngày xưa họ coi lý lịch chủng sinh đó, ví dụ cha 
mẹ có trong chính quyền cũ hay không, rồi có những khúc mắc với chính quyền hay không, bây giờ 



truyền chức cũng dễ dãi nhiều rồi, họ cũng không có quan tâm mấy đến lý lịch gia đình, còn nếu mà nói 
về đời sống của dòng tu hoặc của tu sỹ Việt Nam đó, thì thật sự thì trên bề mặt thì có vẻ dễ dãi, có thể tổ 
chức lễ lạt có vẻ cũng dễ dàng, tuy nhiên ngầm ở dưới là cũng còn khó khăn, vì mình không có biết khi 
nào chế độ họ xiết bàn tay thép của họ lại, có những nơi lúc cho lúc làm khó dễ, đồng thời khi mình càng 
xa thành phố lớn thì càng làm khó, đặc biệt là những nơi đồng bào Tây Nguyên, Kon Tum, Ban Mê Thuột, 
càng đi sâu vào trong càng khó.  

NB: cha đi khỏi nước năm 15 tuổi, gia đình cha có bị ảnh hưởng gì về chiến tranh Việt Nam không, về 
gia đình có người nào ở trong quân đội không ? 

16:54:PT: Nói về gia đình, có rất nhiều vấn đề, vì ngày xưa ba tôi không đi quân đội, vì lý do sức khỏe, 
được miễn dịch, nhưng ba tôi làm thợ sửa máy bay cho America, thì ít nhiều cũng có liên hệ với chính 
quyền Mỹ, thì sau năm 75 cũng lo bị làm khó dễ, cũng bị khủng hoảng tinh thần một thời gian, rồi sau 
này ba má mới tìm một lối thoát là tìm về vùng quê của Sài Gòn là An Phú Đông, dạ để mua đất đai, rồi 
cũng giả dạng về làm nông dân, miếng đất trồng tắc, rồi ở dưới là ngò gai ăn phở đó, rồi có những mảnh 
vườn mía, đó là 3 nguồn thu nhập chính, gom góp tiền về đó mua vườn ở đó, nhưng vẫn còn nhà ở Phú 
Nhuận, rồi trồng trọt sống giả dạng như một người nông dân để không bị làm khó dễ.  

NB: Gia đình cha cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh, cũng có mất mát cũng có thay đổi, 
nhưng mà tại vì gia đình cha sống cũng không phải về miền sâu miền xa, rồi chỉ sống quanh Sài Gòn thôi, 
cha thấy lúc mà Việt Cộng vào đó thì gia đình tính chuyện vượt biên rồi, nhưng mà nếu trong trường hợp 
đi mấy lần đều bị bắt đó, hay có bị khó dễ gì không ? 

19:19:PT: Thực sự thì cái đó là cái ảnh hưởng chung cho người dân thời bấy giờ, đối với gia đình cũng 
vượt biên nhiều lần, thì thử vượt biên những con đường khác, cũng bị bắt, cũng đi tù 2 năm, rồi trong thời 
gian đó thì gia đình cũng sào xáo nhiều, ba bị bắt dưới Trà Vinh, thành phố Cầu Ngang, má tôi phải đi 
thăm nuôi, rồi lo lót chạy chọt để ra, đám con ở nhà cũng bơ vơ, cũng nhờ những người bà con nâng đõ, 
đó cũng là hoàn cảnh chung, rồi sau 75 cũng có những vụ đánh tư sản mại bản rồi đuổi về miền quê rồi 
đuổi ra vùng kinh tế mới, tất cả là ảnh hưởng chung của người dân thời bấy giờ.  

NB: cha nghĩ gì về những hoàn cảnh của những gia đình Việt Nam sang Mỹ sinh sống, với những khác 
biệt về văn hóa, cha đi giảng đạo, cha thấy bao nhiêu phần trăm gia đình Việt Nam gặp khủng hoảng như 
vậy ? 

21:10:PT: Để hỏi rõ ràng hơn tại vì người Việt Nam qua đây nó nhiều thời kỳ khác nhau. 

NB: Thời kỳ 75 đó. 

Video 4 

00:00:PT: Những người đi rời đất nước năm 75, những người năm 78 khác, những người đi HO nó khác, 
rồi những đợt đi đoàn tụ nó khác.  

NB: Họ có các vấn đề con cái, vấn đề nào gây khó khăn nhất ? 

00:35:PT: Dạ thì như tôi nói, thì tùy theo tầng lớp nào, ví dụ như những người năm 75 thì cuộc sống rất 
ổn định rồi, con cái hòa nhập vô xã hội mỹ cũng rất ổn định rồi, nhưng màn ói về kinh tế thì ổn định, cuộc 
sống xã hội ổn định, nhưng mà còn về cháu họ, thế hệ thứ 2 ở Mỹ nó lại hòa nhập quá sâu vô xã hội Mỹ, 
ví dụ như xỳ ke, ma túy, băng đảng, rồi những người qua như thế hệ của tôi sau này khoảng 78 tới sau 
này tị nạn thì thấy cũng không có vấn đề gì nhiều rồi những người HO sau này thì có lẽ cũng có những 
khó khăn sau này, thí dụ như sự thù oán với chế độ Việt cộng, rồi tuổi họ cũng rất là khó khăn, vì lính 
cộng hòa ngày xưa qua đây thì tuổi 50 đi học nghề khác cũng không được, lao động cũng không xong, vì 



tuổi lớn rồi, bị mặc cảm thua người anh chị em đi trước, lớp đó họ hơi khó khăn, rồi lớp đi đoàn tụ, họ 
qua đây lúc trẻ hơn thì đối với họ thì cái chính của họ là vấn đề sinh kế, họ phải vươn lên trong xã hội 
mới, nhưng họ cũng hòa nhập vô xã hội mới  

NB: cha nghĩ gì về chính phủ Mỹ khi mà chiến tranh Việt Nam họ ồ ạt vào nước mình, và chuyện đó có 
ảnh hưởng đến gia đình cha không ? 

02:58:PT: Thứ nhất là ảnh hưởng kể cả cái suy nghĩ của tôi về cái như chị nói về chính phủ và chính 
quyền Mỹ, khi sống bên Mỹ này nhiều thì tôi mới nghĩ đó, là khi mà thật sự mình mang ơn nước Mỹ 
nhiều, không có bàn tay của Mỹ thì chúng ta không có được cuộc sống ở đây,nhưng tôi nghĩ chính quyền 
Mỹ cũng rất là ích kỷ, đừng bao giờ nghĩ là nước Mỹ này giúp đỡ gì những nơi khác mà không có những 
cái đáp trả phía sau, vì vậy trở về câu hỏi của chị, về chuyện Mỹ sang Việt Nam, không phải để giúp Việt 
Nam, nhưng mà tôi nghĩ là bởi vì cái lợi ích của nước Mỹ là có thể dùng Việt Nam như một tiền đồn 
chống cộng, dùng Việt Nam như một con bài để họ đối chọi với Cộng sản, khi mà con bài nó xong rồi mà 
không còn ích lợi cho Mỹ nữa thì họ sẽ phủi tay, theo ý kiến của riêng tôi là vậy, nếu không có ích lợi cho 
Mỹ thì họ cũng không làm vậy. 

NB: cha có tham gia vào những phe đảng chính trị bên Mỹ này không ? 

04:58:PT: Không 

NB:  Cha không thuộc đảng nào hết ? 

05:06:Pt: Không 

NB: cha không có involve vào politic ở Mỹ ? cha thích gì ở nước Mỹ  

05:17:PT: Nước Mỹ thì thích rất nhiều, thứ 1 là thích cái thông thường là Opportunity, bất cứ người nào 
 cũng có cơ hội vươn lên với sức của mình, thì mình cũng có thể vươn lên được, cho dù người đó 
là sắc dân gì, h oặc sống ở đâu, đó là điều tốt, điều thứ 2 là con người Mỹ rất rộng lượng, bởi vì tôi nghĩ 
quá khứ của họ là một hợp chủng quốc, quá khứ chung đụng, nên họ dễ dàng mở rộng vòng tay làm việc 
chung với người khác, khi so sánh với những nước khác thuần túy ví dụ như Anh hoặc Đức, hoặc là tất cả 
những giáo dân khác, thì họ không cởi mở như người Mỹ đâu, họ sẵn sàng đón tiếp những người thuộc 
nguồn gốc khác họ, điều thứ 3 tôi thấy là họ rất tôn trọng tôn giáo, nhiều khi người ta nói là xã hội vật 
chất làm hư tôn giáo, nhưng mà tôi thấy người Mỹ họ còn sùng tín ngưỡng hơn những nước khác. Bằng 
chứng là cái nhìn chủ quan, nhưng những nơi tôi đến phục vụ thì người Mỹ rất sùng đạo, họ đi nhà thờ rất 
đông, một vài điều đến với tâm trí tôi bây giờ là những điều tôi thích ở mỹ.  

NB: Nếu được lựa chọn thì cha sẽ sống ở Việt Nam hay ở Mỹ.  

07:43:PT: Câu hỏi đó cũng hơi khó trả lời, tại vì sống ở Việt Nam sống với chế độ Việt Cộng, hay sống 
như đang có bây giờ, thì tâm hồn thật sự thì tâm hồn luôn hướng về Việt Nam, lúc nào tôi cũng hướng về 
Việt Nam, muốn sống ở Việt Nam có lẽ vì quá khứ, nhưng mà sống ở Việt Nam dưới chế độ bây giờ 
nhiều khi nó có vẻ chưa có thích hợp hoàn toàn, có lẽ vì vậy tôi chưa về Việt Nam sống, chứ còn thực sự 
tôi muốn về phục vụ cho người Việt Nam,  

NB: cha đã là công dân Mỹ chưa,  

08:40:Pt: Dạ đã là công dân từ năm 1985, qua Mỹ năm 80 là thẻ xanh, thì 5 năm sau là vào quốc tịch 

NB: Cha có điều gì cha muốn nói mà 1 tiếng đồng hồ cha chưa được nói không, ý nghĩ riêng của cha về 
bất cứ điều gì? 



09:07:PT: cũng không có, để tí nữa  

NB: Bằng bất cứ kỷ niệm, những so sánh cuộc sống, giữa hai thế hệ của gia đình cha và những gia đình 
Việt Nam đang sống tại Mỹ, cha có ý kiến gì về cuộc sống đó,  

09:48:PT: Khi mà chị hỏi cái điều đó thì có một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, là có điều tôi chưa có dịp 
trình bày, có một ước muốn thầm kín là về vấn đề ở Việt Nam, tôi nghĩ nếu mà cái chính quyền ở Việt 
Nam nếu không thay đổi sớm, để có nhiều nhân quyền hơn thì nước Việt Nam mình sẽ mất đi những cơ 
hội lớn để tiến lên, ý tôi muốn nói là vậy, ở Mỹ và các nước ngoại quốc có những anh chị em Việt Nam 
vẫn ao ước về quê phục vụ, những người mà như tôi, thế hệ thứ nhất, ở Việt Nam qua đây vượt biên, 
thành đạt bên này, có kiến thức, có khả năng, muốn về Việt Nam xây dựng quê hương, nhưng cái rào cản 
lớn nhất là chính quyền không cởi mở, cũng như không có đủ dân chủ để những người ở Ngoại quốc có 
thể về thoải mái phục vụ, nếu trong 10 năm nữa không có thay đổi, thì thế hệ tôi đã già rồi, thế hệ sau họ 
cũng không có ưu tư đóng góp cho quê hương như bây giờ, thế hệ tôi qua rồi, thế hệ sau sẽ không còn 
nữa,vì vậy thế hệ này có tiềm năng rất lớn, giúp cho đất nước vươn lên, có thể nếu thực sự tiềm năng của 
mình mà được sử dụng đúng, ngay cả Nhật cũng không có nhiều người học ở ngoại quốc như Việt Nam 
chúng ta mà nếu thế hệ Việt Nam bên này có thể về Việt Nam phục vụ thì đất nước sẽ thay đổi hoàn toàn. 

NB: Những truyền thống và tục lệ nào mà cha nghĩ mình nên giữ, những phong tục tập quán nào của Việt 
Nam mà cha nghĩ cần bỏ bớt dần đi, trong cuộc sống ấy,  

12:54:PT: Thực sự thời còn trẻ, khoảng hai mấy đến ba mươi tuổi, thời đó tôi có suy nghĩ là những người 
thế hệ lớn hơn Việt Nam bên này đó, cổ hủ, giữ những tập quán không đâu vào đâu hết, và có lẽ khi tuổi 
đó muốn kêu là đả phá những cái phong tục cũ, nhưng mà cho tới tuổi bây giờ, năm nay tôi 45 tuổi rồi,t ôi 
lại có cái nhìn khác ngày xưa rất nhiều, có những cái phong tục của người Việt Nam mình, có lẽ nó cũng 
cổ hũ, ví dụ như về mặc áo thụng hoặc cúng tết đại khái những người trẻ nhìn chán, nhưng bù lại nếu 
không có cái đó thì không giữ truyền thống người Việt Nam mình được, nếu mình bỏ cái đó mình sẽ từ từ 
mất gốc, tha hóa, và giới trẻ Việt Nam sẽ quên cội nguồn, ngày xưa tôi đả phá những cái đó, nhưng thực 
sự những phong  tục đó giữ người Việt Nam mình mãi,  

NB: Cha còn điều gì muốn nói với thính giả từ nãy đến giờ hay cha thấy đã đủ rồi 

14:47:NB: Mục đích của buổi hội thoại này là để cho những anh chị em thế hệ tương lai có thể nhìn lại 
những thế hệ đi trước, và chắc chắn khi họ lớn lên có thể chúng ta không còn trên trái đất, đó là lí do 
chính của buổi hội thoại giúp anh chị em hiểu được nguồn gốc, cũng như hiểu được những người đi trước 
đã trải qua thế nào, anh chị em tương lai nghĩ lại thì hi vọng anh chị em sẽ thấy những người đi trước, từ 
75 tới giờ đã phải phấn đấu rất nhiều để anh chị em bạn trẻ ở nước Mỹ này có được hưởng những cái mà 
anh chị em sẽ được hưởng, thế hệ chúng tôi đã trải qua rất nhiều, chiến tranh, vượt biên qua bên này, trả 
giá rất đắt trong những giai đoạn đâu, từ học hành, từ tiếng Anh, rồi vươn lên đại học, rồi proffesional 
trong xã hội, chiến đấu với người bản xứ, mình không chiến tranh, nhưng mình tạo cho họ hiểu được, 
thông cảm nguồn gốc của mình, phía sau đó có những cái cuộc chiến đấu tâm lý nữa, giằng co giữa xã hội 
Việt Nam, từ nơi đã sống, rỗi xã hội mới, rồi giằng co giữa lằn ranh giữa quốc gia, cộng sản, bên này thì 
có chống đối nhau, rồi tất cả những điều đó thế hệ chúng tôi đã phải trả giá rất nhiều, để những người đi 
sau thụ hưởng được những quyền lợi đó, hi vọng thế hệ sau không quên những điều mà thế hệ này đã phải 
trả giá để họ được cái đó, hi vọng họ có cái nhìn lịch sử khách quan hơn, để giữ lại những điều tốt đẹp 
loại những điều không tốt, để những người Việt Nam trong xã hội này sẽ thành công hơn 

NB: cám ơn, xin thay mặ hội Vietnamese American heristic foundation cám ơn cha đã góp sức chia sẻ  

 


