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00:00:NB: Yes, in vietnam my name is Nguyễn Bình, Since I came to US I changed my name to Van Binh, I 
have 9 degree in taekwondo, 7 degree in judo, and 5 degree in aikido, 

NB: Thank you for your information, để có thể thoải mái hơn, xin phép phỏng vấn ông bằng tiếng Việt, 
rất hân hạnh phỏng vấn ông ngày hôm này, xin ông cho biết ngày sinh của ông? 

00:48:NB: Tôi sinh ở Hà Nội sinh 9/2/1956, 

NB: Trong thời gian ông ở Hà Nội, ông lớn lên ở đâu? 

00:58:NB: Tôi lớn lên ở Hà Nội, nhà tôi có cái trang trại cách Hà Nội vài ba cây số 

NB: Có trang trại vậy chắc hẳn có nhiều niềm vui cũng như là kỷ niệm ở đây? 

01:11:NB: Vâng ba của tôi có trang trại đó, cũng là chỗ đề làm xuất gia luôn, ba tôi dạy tôi võ từ năm 
1941 tức là hồi 5 tuổi,  

NB: Xin ông cho biết kỷ niệm hồi nhỏ mà ông nhớ ? 

01:32:NB: có cái kỷ niệm nhỏ tôi rất vui là hồi năm 6 tuổi, hồi năm 42 ba tôi đóng kịch hát chèo cổ, ba tôi 
đóng vai triệu tử long, tôi là A Đầu, thế thì cha tôi cứu tôi và nhảy lên thuyền. Truyện đó tôi có viết trong 
cuốn “ 60 năm học võ” của tôi. Truyện thật khi tôi đọc là Triệu tử long nhảy lên lưng ngựa chứ không 
phải thuyền, về sau tôi mới khám phá ra rằng cái thuyền là vì trên sân khấu nó đẹp lắm, thành ra cho 
ngựa lên nó không có tiện về sau đổi ngựa thành thuyền. Năm 16 tuổi tôi lại trở lại nhà hát lớn Hà Nội, 
đóng kịch cho đoàn Bắc Hà, năm 1952. Tôi có hình 1 cụ già, nhìn không nhận ra , tưởng ông nội tôi. 

NB: Trong thời gian thanh bình đó không có chiến tranh? 

02:54:NB: Khoảng thời gian đẹp đẽ yên bình, không cũng có chiến tranh, nhưng mà mình không nghe 
thấy tiếng súng, hồi nhỏ tôi lại bị nghe bom nổ, là thời đó tôi đang đi học ở trường ruynem trường Pháp 
đó, thì Mỹ ném bom Nhật, hồi đó Nhật chiếm đóng Đông Dương mà, chiếm đóng Hà Nội, nhà tôi nằm 
trên đường mà Mỹ rải bom, đi từ phố hàng Da mà đi đến phố Phủ Doãn, thì đi đến Đấu Xảo là nơi Nhật 



đóng quân, thành ra Mỹ ném một quả bom vào chợ Hàng Da, mới dần xuống sau nhà tôi, là một nhà ông 
Bác sỹ, trúng nhà ông ý mà không trúng nhà tôi. Rồi sau bỏ bom ở đấu xảo.phố Khâm Thiên nữa, Tôi 
đang học thì bị ra hầm trú ẩn lộ thiên, rồi chiều về thì má tôi chở tôi về vội vàng, đi về Thái Hà, đi qua 
Hàng Da, thì thấy chân tay người ta cháy đen, dính lên cây, ruột gan lòng thòng, trước cửa Lanh pia, có 
tiệm sơn con mối, ngoài vẽ con mối, thì tôi còn nhớ tôi thấy tay chân dính vào đó luôn. 

NB: Trước đó thì về chiến tranh Việt minh có ảnh hưởng gì không ? 

04:36:NB: Thì năm 1946, nhà tôi ở Thái Hà, khi nghe Tây đánh đến cống trắng, tức là nhà thờ Nam Đồng 
thì nhà tôi bắt đầu bỏ chạy. Mấy hôm trước có gà dê cho hàng xóm đến làm thịt ăn hết, rồi mấy ngàn 
chai rượu dưới hầm cũng đem cho họ uống hết. Lúc đó tôi mới có 9 đến 10 tuổi, thì cũng uống trộm 
rượu vang cũng say rượu, rồi bỏ ấp Thái Hà về quê, ngoài bắc thì ai cũng có quê, thì quê tôi ở Thanh Oai 
tỉnh Hà Đông đó, thì được một thời gian một năm sau ba tôi bị lính nhảy dù Lê Dương(Pháp) bắn chết. 
trong lòng bàn tay tôi. Thành ra hồi nhỏ tôi có những kỷ niệm đau Đớn như vậy. 

NB: Xin ông kể thêm ? 

05:40:NB: Thời gian đó thì cha tôi chết thì phải chạy tạm cư lên cống thần, rồi đi lên miền gọi là chi nê xa 
xôi miền bắc, đến 48 mới lại hồi cư về Hà Nội, phải đi qua vùng Tề, rồi mới về Hà Đông, Hà Nội.  

NB: Có gì vui không ? 

06:15:NB: Vui thì không có, nhưng mà cứ chạy. Hồi đó tôi cũng chưa bao giờ học chiến thuật chống bị 
máy bay bắn, khi đang chạy thì máy bay tây nó đi qua, nó thấy có đông người là nó bắn, tôi tìm đống 
rơm, hoặc tìm mộ nấp sau mộ, khi nó bắn từ đông sang tây thì mình nấp bên này, khi nó bắn ngược lại 
thì mình chạy qua bên kia mình nấp. Tự nhiên nghĩ ra cách nấp vậy, chả ai bảo, tại vì tôi con út, có ông 
anh thì cũng ở xa, hai ba người trong quân đội.  

NB: Xin thưa hồi đó nhà ông có bao nhiêu anh em ạ ? 

07:01:NB: Tôi là con bà vợ hai, tôi là 1 mình, mẹ già là bà cả có 7-8 người anh em.  

NB: Thế thời gian 45 đó có ai theo kháng chiến không ? 

07:20:NB: Sau này tôi nghĩ nếu tôi lớn tôi cũng đi theo luôn, tại vì lòng yêu nước nó sùng sục, năm 1946 
trước đó ông anh vào Sài Gòn, ông ấy nói thế chứ đâu biết đâu là ông ấy đi theo cách mạng. Ông ấy bị 
tuyên truyền đi theo cách mạng, nhà tôi ở phố Hàng Bông, thì ông ý ở lầu 3, thì cùng phòng có 1 ông nữa, 
nói ra thì chắc bà biết, là ông bác Sỹ Phúc, và một ông nữa sau này hình như là tổng thư ký đảng cộng 
sản Lào, tên là Cai Sỏn, tôi gọi là anh Cai Son. Anh tôi cũng năm 47, ba tôi mất rồi đánh nhau mới tây, 
ông ấy ở bên này, tây ở bên kia, ông ấy cũng bị bắn vào đầu chết, ba tôi cũng bị bắn vào đầu chết. Thành 
ra hai cái tang 1 năm. 

NB: chiến tranh đó từ năm nào đến năm nào ạ ? 

08:41:NB: Đấy, từ 1946 đến năm tôi ở trong vùng do Việt Minh thì là năm 48.  

NB: Thì trong thời gian đó có bao nhiêu người bị Pháp bắn? 

08:59:NB: Còn ông anh lớn nữa, tên Khiết, trong quân đội là Lam Sơn. Trung tá đại tá gì đó, lại là Technic, 
sau này gọi là kỹ sư, thì ổng sau này trở về Hà Nội năm 54. ổng chỉnh trang đường Cổ Ngư, là đường 
Thanh Niên đó, sau này ổng chỉnh trang cả hồ 7 mẫu nữa, đến năm 1956, khi mà Cộng sản phát động cái 



đấu hộ đó, bị ghép vào con địa chủ tư sản, bị đuổi khỏi quân đội, đến năm 1983 khi tôi về Việt Nam 
thăm, thì ông ấy là một cựu đại tá nhưng mà bán nước trà, trên là cái lầu,  

NB: Trong thời gian trước năm 1954 chắc hẳn gia đình ông đã có những sinh hoạt rất là đặc biệt? 

10:20:NB: Vâng, ba tôi là người thành công trên thương trường, ở quê có hơn 100 mẫu ruộng, tại Thái 
Hà thì  có khoảng 3 mẫu tây, mua lại của một người quan dưới thời ông Hoàng Cao Khải, ông ấy là phó 
Hương, sau ổng theo tây, chung quanh trại Thái Hà cũng có vài chục trang trại, mỗi trang trại có 1 người 
quan ở, khi ông ấy chết thì con cháu nó bán đi. Trại nhà tôi thì bà vợ với hai người con trai bị chung 
quanh nó vào nó cướp bóc, nó đến nó thấy cái gì thích nó lấy, sợ quá đành bán đi, thế là ba tôi mua 
được, thành ra lúc sống ở đó lúc sống ở Hà Nội, trang trại thì từ ngoài Ấp Thái hà vào thì có Gò Đống Đa, 
trên có cái đền là đền Trung Liệt, rồi cạnh đó là huyện Hoàng Long, vào trong thì ông Hoàng Đắc Điền, 
Trọng Phu, là con ông Hoàng Cao Khải rồi đến lăng Hoàng Cao Khải, rồi trại ông Lê Dư, trại ông Bùi Huy 
Tín này, bác sỹ Hoàng Cơ Bình, rồi đến trại nhà tôi, rồi đến trại bác sỹ Dũng. 

NB: Trong tất cả thời gian ngoài bắc kỷ niệm nào làm ông nhớ nhất? 

11:57:NB: Nhớ nhất là thời kỳ mình hồi còn bé, đi rất là chậm, thời gian đi như bò vậy, lớn lên 20 tuổi, 
thì thời gian nó đi, qua 30 tuổi thì nó chạy, giờ thì là nó bay, thành ra thời gian đó nó bò thì nó rất lâu và 
thoải mái, không cần suy nghĩ gì cả, từ ngày ba tôi chết thì tôi ghét tây ghê lắm, lúc về Hà Nội thì tôi cứ 
tìm tây tôi đánh, tôi biết võ, học từ năm tuổi, tôi tìm tây lai tôi đánh.  

NB: Cái nơi ông sinh ra và lớn lên ở Bắc, ngoài ra còn nơi nào nữa.  

12:55:NB: 2 nơi đấy, Hà Nội, ấp thái hà, ở quê nữa. Nhưng mà cái số tôi là thế, năm đi 25 cái nhà là nó 
tịch thu hết, thành ra tôi đi anh em cũng chả chia nhau được bao nhiêu, còn bị chiếm hết, cái nhà mà tôi 
trò chuyện là ông anh tôi ở với ông Lào đó, thì năm 93 tôi về thì lại có anh tướng công an gì nó ở, phòng 
đó là năm 49 tôi ở đến tận 54, tôi chỉ lên lầu 2 nhìn lên thôi. Đấy là một sự đau khổ, bao nhiêu cơ nghiệp 
cha mẹ để lại thì mình không được hưởng tí gì cả, mình về là vô sản.  

NB:  Ông có bao giờ trở về đó chưa 

13:53:NB: Có, tôi cũng về Hà Nội vài lần, nhưng tôi không dám về Trại tôi, nghe nói trại đó giờ cất cả năm 
bảy trăm cái nhà trong đó, tình cờ đứa em đưa tôi đi tìm một đứa cháu họ thì nó bảo hồi nhỏ tôi tên Ân, 
thì nó bảo anh Ân ơi, đây là trại nhà mình, thì tôi nhắm mắt lại tôi không muốn nhìn, vì lúc đó trời cũng 
xâm xẩm tối, nên tôi cũng không hình dung ra nó như thế nào, nhưng tôi vẫn biết trong lòng tôi nó vẫn 
như ngày xưa, có mỗi ngôi nhà, chung quanh là cây cối ao hồ vân vân.  

NB: Như vậy gia đình ông đông cũng như có khả năng tài chính như vậy, thì hồi đó gia đình có hội hè gì 
đặc biệt hay cách sống gì đặc biệt hơn không ? 

14:58:NB: Thì ba tôi có xe hơi, cứ 2 năm lại đổi 1 cái, xe ford màu đen của Mỹ, xe hơi Tây hay Mỹ đều 
sơn đen, đều không có màu đỏ hay xanh gì cả, 2 năm ba tôi đổi một lần, có tài xế, trại thì có người làm 
vườn, rồi có người nấu ăn, người lo cho tôi, tôi một mình nhỏ nhất nhà, có một anh Hưng hơn tôi 10 
tuổi chơi với tôi, trông nom tôi. Ba tôi bắt tôi quét nhà từ 3-4 tuổi, đến 10 tuổi tôi hỏi tại sao thầy bắt 
con phải quét nhà. Thì mợ tôi bảo nó không biết quét, tôi quét là hay vung bụi lên thế này, mà nhà cũng 
chả có bao nhiêu bụi, mà ông vẫn bắt phải quét, thầy bắt làm nhiều chuyện, sau này con có tiền con 
mượn người làm thì họ không bịp được con. Cũng có lý, sau này suốt cuộc đời tôi di cư vào trong Nam 



thì tôi phải tự túc, và tôi biết nhiều thứ, và những người xây cất hay làm việc cho mình thì khó có thể bịp 
được, vì tôi biết hết cả.  

NB: Gia đình có gia sản lớn vậy, lý do nào xô đẩy ông di cư vào nam,  

16:45:NB: Mẹ tôi là bà thứ 2, còn 1 bà nữa là bà thứ 3 tên là mợ ba coi sở nghiệp ở Hà Nội, đến năm 54 
thì hai bà mới bảo tôi đi, đi cùng, hồi đó tôi còn bé đâu có biết gì, tuy là 18 tuổi nhưng mà thanh niên 
ngày xưa 18 tuổi không biết gì nhiều, lại có em họ bà ba là kỹ sư công chánh, đi vào nam thì mới bảo bà 
cụ tôi và bà ba là đi, cũng đi thấy bảo sắp vào Sài Gòn thì là đi vào nam, không đem theo tiền bạc gì cả, 
bắt đầu lại cuộc sống trong Nam từ con số Zero.  

NB: Thời gian đi theo Việt Minh đó, làm sao mà thoát ra khỏi họ được ? 

17:41:NB: Thực ra thì có bà chị tôi ba tôi thì có nhiều con rơi rớt lắm, ngoài bà mẹ già má tôi , tôi còn bà 
chị và ông anh nữa, ông đại tá đó, ông ấy đẻ ở Huế cơ, mẹ ông ấy là người Huế, còn bà chị nữa đi chung 
với tôi, về Hà Nội luôn, tìm cách liên lạc với mấy người vùng Tề đó, quen với ông cụ tôi từ thời trẻ tuổi 
buôn bán với nhau, ở gần phố hàng Bông quanh quẩn nhà tôi thôi, mấy chú ấy chỉ cách cho đợi nhà chú 
vài ngày rồi vào Hà Đông,  

NB: Lý do gì mà không ở với Họ nữa ? 

18:38:NB: Thì khổ quá, đi tản cư tiền bạc không có, đem đi được mỗi lần chạy vòng vòng đâu có làm gì 
được, các bà sống nhờ nhà chồng hết cả.  

NB: Có bao giờ mà gia đình trong những người đi theo ông Hồ Chí Minh thì có được gặp ông Hồ Chí 
Minh không ? 

19:04:NB: Tôi chưa gặp ông Hồ Chí Minh hồi đó, nhưng mà hồi năm 46, ở ấp Thái Hà, nhi đồng cứu quốc, 
có một ngày được lệnh mỗi người làm 2 xô vỏ bưởi, đeo vào người, cắt ra như đồng tiền, xuyên vào cái 
sợi dây đeo vào sườn đó, lên nhà hát lớn lúc ông Hồ Chí Minh ra ngồi bế trẻ con thì ngồi ngay gần cạnh 
tôi,  

NB: Hồi đó ông có nghe gia đình nói gì về phong trào của ông Hồ Chí Minh có cộng sản ở trong không ? 

19:57:NB: Không có ai nói đâu, có ông anh tôi trước khi tản cư từ Thái Hà về quê đó, thì ổng có phóng 
ngựa đưa cho ba tôi coi khẩu súng pakhot là súng của tàu đó, pathot là súng có tám viên đạn thì phải, thì 
tôi có bắn thử, ổng lôi tôi ra một chỗ bắn nhìn ra viện hỏa long thì ngày xưa là treo cờ tây, 3 màu xanh 
đỏ trắng đó, ổng bảo từ nay nước mình độc lập rồi, ổng chỉ cái cờ đỏ sao vàng, thì tôi cũng không biết cờ 
đỏ sao vàng là gì nhưng ổng nói nước mình độc lập không làm nô lệ nữa thì mình cũng thấy nức lòng, 
nói lại mình cũng thấy có cảm giác nức lòng. 

NB: Khi đi vào nam thì những người ở lại có nghĩ rằng trong phong trào Việt Minh có cộng sản không ? 

21:04:NB: Cái chuyện đó thực ra khó mà biết được, những người ở lại như mẹ già tôi có con lớn là anh 
Khiết đại tá đó, anh ấy là trung tá đại tá đó, năm 46 ổng tản cư ra khỏi Hà Nội, thì lại có 2 ông sỹ quan 
Nhật, là đại úy đeo gương hộ vệ ông ý, thành ra thấy ông ý to quá ổng quen một ông bạn ông ý là ông Tạ 
Đình Đề là cận vệ của ông Hồ Chí Minh đó, thành ra chắc là cả nhà nghĩ rằng không sao, biết đâu, đến 
năm 1956 nó phát động cái chiến dịch tố khổ thì ông anh đại tá lại bị đuổi ra khỏi quân đội, nhà cửa bị 
tịch thu hết, ruộng nhà quê cũng tịch thu, ấp Thái Hà thì nó đốt tan tành hết cả. 



NB: Về sau ông có tha thiết nghĩ là được trở về nơi quê hương mà sống không ? 

22:08:NB: Thực ra  thì khi lớn lên 21 năm ở Sài Gòn rồi sang Mỹ năm 75, thì trong tâm niệm tôi nghĩ 
mình học võ như vậy thì mình biết võ thì mình lại huấn luyện lại cho thanh niên, đây là cách thức mà 
thay đổi con người, giữ được sức khỏe, đem ra Ngoại quốc học hỏi thêm truyền cho thanh niên trong 
nước. 

NB: Thì sau này sau bao nhiêu năm vào Sài Gòn sinh sống ông còn ước vọng trở về đó sinh sống không ? 

22:55:NB: Thì thực ra sau này vào Sài Gòn , tôi không có nghĩ là về được, tôi lại đổi tên nữa, đổi tuổi luôn, 
coi như là sự cắt đứt dây ngoài bắc, không ai còn nhớ tôi nữa cả, coi như tôi biến mất rồi. 

NB: Thực ra khi ở ngoài Bắc ông học đến lớp nào rồi nhỉ ? 

23:16:NB: tôi học đến đệ Tứ đệ Tam gì đó.theo chương trình Pháp. 

NB: Có thể nói khoảng thời gian đáng nói nhất là khoảng thời gian ở đâu ? 

23:34:NB: ở Hà Nội có những cái mình nhớ về gia đình, lập nghiệp là lập nghiệp trong nam, đi học là tiếp 
tục học võ ở Sài Gòn, rồi học thêm Võ cổ truyền từ đời thứ 6, bà nội tôi hồi 17 tuổi là cưỡi ngựa theo 
ông chú là quan Võ của ngoài bắc đó, đóng ở một tỉnh nào đó, nhưng mà tôi còn nhớ cưỡi ngựa đánh 
giặc cờ đen, tôi còn nhớ thế, hơi lớn lên ba tôi chỉ lên tường chỉ này, những cái khiên này, lá chắn cầm 
tay như thế này, tay cầm gươm lăn dưới đất, khi quân cờ đen cưỡi ngựa thì lăn chặt chân ngựa, những 
người lính trong bụi dùng câu liêm móc cổ lính trên ngựa xuống, giết giặc, thì đến bà nội tôi dạy ba tôi, 
sau này ba tôi lại mời cụ Tốn, là cử nhân võ cuối cùng của Việt Nam, thì hồi đó tôi 5 tuổi, là học trò trẻ 
nhất của cụ, đến năm 10 tuổi tôi lại học Judo ở Hà Nội, ở phố Hàng Trống, võ đường nhìn ra Hồ Gươm, 
vào Sài Gòn thì học thêm aikido với Judo,  

NB: xin ông kể sơ về cuộc sống ở Sài Gòn. 

25:19:NB: Sài Gòn thì tôi vào Nam như vậy bắt đầu vào Nam thì ở đối diện với lăng Lê Văn Duyệt , tại vì 
ông cậu họ tôi là làm kỹ sư công chánh thành ra được ở đó một thời gian, rồi móc nối với bà con họ hàng 
ở Chi Lăng đó, rồi xin ông trưởng khu lại cho miếng đất, bỏ tiền ra làm cái nhà hai tầng nhỏ nhỏ lợp lá, lá 
cây gì nhỉ đại khái như là cây rất đẹp trong nam, trong nam có cây tự nhiên quên mất ở trong đó một 
thời gian thì vừa học chữ vừa học võ, đến năm 55 Giáo sư Hoàng Lập ở Pháp về, tôi mới theo học một 
thời gian, ông ấy mới hỏi em có muốn, dạy võ không. Bây giờ ông ấy đang làm cho bộ Thanh Niên, lúc đó 
có anh Nguyễn CHí Hiếu, và Nguyễn Đình Bảo, rồi anh Vượng, sau này là đại tá không quân, giờ đang ở 
Houston, học chung với nhau, anh Hiếu, anh Bảo, Hiếu thì theo Hoàng Lợi tôi thì theo anh Bảo, anh 
Vượng thì không dạy, đến thời gian nữa, ông Bảo với ông Hiếu lại rủ tôi đi Đà Lạt, khóa 14 gì đó, thì tôi 
bảo thôi, gia cảnh tôi là mẹ già bố chết thành ra tôi hoãn dịch thì ở lại, giờ tôi mới lại kiêm nhiệm luôn ở 
Trưng Vương gia long thế một thời gian sau mới có sự trục trặc gì với ông Hoàng Lợi với ông Trần Chánh 
Thành, ông bộ trưởng đó, tôi mới thôi. Nhưng mà cũng là một kỷ niệm đẹp.  

NB: Thời gian trong gia đình có bị ảnh hưởng gì về cái vụ đảo chính thời ông Diệm không ? 

27:48:NB: Thế thì cái chuyện này có tính cách chính trị thực ra hồi đó tôi 25 tuổi, năm 60 đó,chính vì vậy 
vẫn còn ngây thơ lắm, ổng lái xe trasion đen đi lòng vòng lấy truyền đơn ủng hộ ông Phan Quang Đán rồi 
ông Nguyễn Chánh Thi vân vân, ông ấy lại bảo, thôi em đi về bảo võ sinh vẽ mấy cái biển ngữ, tôi mới về 
bảo một anh học trò Họa sỹ vẽ được 7 cái banner rồi ngày hôm sau đi biểu tình trước Dinh Độc Lập đó, 



tôi đem được 40 võ sinh đi biểu tình, đợi mãi không thấy ông Nguyễn Chánh Thi và ông Phan Quang Đán 
đâu, thì không đem nước hay đồ ăn gì, khát nước, đói, quây quần quanh tượng ông krowski đó thì giáo 
sư Hoàng Lợi thì tôi mới bảo là anh ơi , treo banner đi, chứ đợi thế này mấy ông kia không biết bao giờ 
mới đến thì ông ấy bảo ừ làm, thì tôi mới bắt đầu cắm mấy cái cọc tre, đưa banner lên, tôi với anh học 
trò tên là Đỗ tâm cao bằng tôi, cầm biển ngữ giơ cao thì khi giơ cái biển ngữ lên có dòng chữ đả đảo 
chính sách gia đình trị Ngô Đình Diệm, thì có một anh nữa chụp cái hình lóe một cái, tôi nhìn ra hóa ra 
anh ấy là người pháp lai anh ấy học Judo cùng tôi, suốt từ năm đó đến năm 63 lo ngay ngáy không biết 
cái hình đó có được đưa cho công an hay không, thành ra 3 năm lo ngay ngáy, đúng là cái số may, nhân 
tiện tôi kể sơ qua, khi đi biểu tình xong rồi, trong dinh bắn ra, chung quanh dinh có độ năm bảy cái xe 
tăng, sau này tôi mới biết có ông anh là ông Đặng Đình Thụy, hồi đó ông ấy là đại tá hay gì đó, ông ấy 
làm phó cho ông Khiên, ổng đem xe tăng từ Mỹ Tho về, thì tôi nghe nói vậy, trong khi đó tôi nghe ông 
Hoàng Lợi bảo rằng Nguyễn Đình Bảo lúc bấy giờ là đang thiếu úy, đang đánh vào Dinh Độc Lập, chả hiểu 
có thật không, tại vì mấy người đó là nhảy dù mà, thế tôi quây xung quanh xe tăng, mình ngây thơ mình 
cứ tưởng xe tăng theo phe cách mạng, nhưng mà sau này nghĩ ra xe tăng đó chĩa súng ra ngoài chứ 
không phải chĩa súng vào dinh, tôi cũng nói chuyện với mấy người trong xe tăng, một lát thì thấy trong 
Dinh Độc Lập. Lúc giơ biển ngữ lên đó, lúc chưa giơ lên thì còn chạy lòng vòng nói chuyện với lính tráng, 
chung quanh dinh Độc Lập, lúc tôi giơ biển ngữ lên thì đi qua xe tăng rồi, thì như là ong vỡ tổ, hàng ngàn 
người chung nhau theo cái biển ngữ, tôi ngồi xuống cắm cái cờ theo đoàn hổ tướng của tôi tôi được vô 
địch Việt Nam năm 56, có cái cờ Việt Nam nhu đạo hộ tướng, tôi nằm xuống cắm cờ, thì bên trong bắn 
súng ra thì tôi phải bò chạy, bên cạnh mình thấy có nhiều người bể đầu thủng bụng, súng bắn vào lưng, 
năm 1960.  

NB: Kết quả sao ? 

31:56:NB: Kết quả thì là võ sinh tôi may quá không ai chết, nhưng mà võ sinh thấy ai bị thương là bế lên 
cho lên xe hơi xe taxi, xe xích lô đạp, xe máy, xe ba gác, gặp xe nào thì cho lên.  

NB: Thế sau này năm 63 ? 

32:22:NB: Lúc bấy giờ tôi lại không dính gì, đang dạy võ thì thấy bữa sáng 63 đó, thấy hình ông Ngô Đình 
Diệm dán ở trường Võ đó, nó rớt xuống đất, làm như cũng là cái điềm. Thế thì tôi không dính dáng gì cả, 
năm 60 dính một lần lo gần chết rồi, lúc đó có vợ con rồi nữa, hồi xưa là học sinh thì nó khác. 

NB: Ông nghĩ gì  về chiến cuộc tại Việt Nam. 

33:07:NB:  chính phủ Việt Nam tổng quát là từ năm 54 đến năm 75 cũng là một cái nhận xét rất tế nhị 
nhưng mà mình cứ đổ tội cho mỹ thực ra cũng một phần thôi, trong chiến lược của Mỹ nó sắp xếp với 
nhau, Nga Mỹ, Tàu ông Kissinger ông Gettai và Chu Ân Lai họp năm 72 ở Bắc Kinh bảo rằng, các anh cứ 
việc đánh tôi không dính đến Miền Nam, lúc đó mình vẫn cứ tin tưởng người Mỹ, thì năm 75 trước khi 
chạy một ngày, tôi hồi đó trong quân đội rồi, phục vụ tại Quân Y, mỗi ngày có một ông thiếu tá thuê võ 
đường của tôi năm ngay cảng xa lộ ngay giữa ngã tư hàng Xanh với Phan Thanh Giản đó, thuê để mấy 
con Voi bằng sứ đó ổng bán cho dễ thì ổng bảo Mỹ nó  

<Video 3> 

Ông ấy bảo nó bỏ bao nhiêu tiền, bao nhiêu người chết ở đây rồi, nó không bỏ mình đâu,  thành ra tôi 
cũng nghĩ vậy, trong khi đó ông Hồ Tế Lân mấy ngày trước đó bảo Cho anh em nghỉ, bây giờ phải trực 
gác, mệt quá, khi nào yên ả thì lại dạy lại. một ngày nọ thấy tình hình biến chuyển nhanh quá, hôm 23 



tây tôi vào vũng tàu kiếm đường đi, thì hỏi ông Hồ Tế Lân, bảo cho tôi đi, thì ông ấy bảo toa cứ đi đi, 
xem thế nào cho moa biết, tôi đi ra ngoài gặp một anh thiếu tá hải quân, ổng mới bảo ngoài Hải Phận 
quốc tế đó, có tận 7 tàu của Mỹ đậu đó không biết để nó làm gì, tôi mới trở về ngang Long Thành mới 
gặp mấy người bán thịt rừng đêm nay ở đây đỡ phải đi, các ổng nói ngày mai họ sẽ đánh Long Thành, 
tức là ngày 24 25 gì đó thì nó sẽ đánh Long thành, tôi về Sài Gòn vào thăm ông Hướng Đạo, thì tôi hỏi 
anh nghĩ sao, ổng nói cô chú đừng nghĩ xa xôi, tụi nó đục nước béo cò, anh còn ở đây thì cứ việc ở đây, 
không đi đâu cả, mất tiền vô ích. Ổng vẫn hi vọng kéo dài được cuộc chiến, đến khi tôi trở vào tôi lại 
thuộc về lãnh lương của trường Thủ Đức ở Long Thành, tới lãnh lương ông kia nói chúng tôi gác đây giờ 
rút về Thủ đức rồi, trước kia gác đây giờ rút về trường thủ đức,  

NB: Rồi cuối cùng có một thời gian ông trong quân đội ? 

02:29:NB: tôi đi năm 68 sau khi tết mậu thân xảy ra đó, thì tôi đi nhập ngũ, khóa 1 68, trực tiếp tham 
chiến  

NB: Ông từng đóng quân ở những nơi nào ? 

02:37:NB: Tôi nó là cái số hết, tôi phục vụ ở trường Thủ Đức, rồi ra Vũng tàu, trường thiếu sinh quân 3 
tháng, rồi lên sỹ quan tham mưu dạy cấp thiếu tá trở lên, về sau lại trở về Thủ Đức rồi đổi sang Quân y. 

NB: Trong suốt cả cuộc chiến cuộc chiến đó có ảnh hưởng gì đến gia đình ông ? 

03:13:NB: Coi như may mắn, có bốn năm anh em, anh vợ em vợ trong quân đội cả, nhưng mà may mắn 
có người thì trong truyền tin, người thì theo Nguyễn Khoa Nam đánh ở sư đoàn 7, đứng cạnh Nguyễn 
Khoa Nam, lo truyền tin cho ông Nguyễn Khoa Nam, có người về Dạy võ với tôi, có người ở quân đội, 
không ai mất mát gì cả chỉ có 2 người em sỹ quan thì sau này đi tù cải tạo 5 năm,  

NB: Trong hai chính thể ông ở Việt Nam, với đệ nhất và đệ nhị cộng hòa, ông có nhận xét như thế nào về 
hai chính thể ? 

04:04:NB: Đây là vấn đề sau này bạch hóa nhiều vấn đề thì mình thấy thực ra ông tổng thống Diệm là 
một người gương mẫu, nhưng mà mưu trí thì lại ở ông Nhu, ông Diệm thì quan lại thời xưa, thời trước 
ổng làm quan mà, thành ra cách điều hành đất nước nó có tính chất gia đình, ổng bị ảnh hưởng rất lớn 
của ông ngô đình Thục, quyền Huynh thế phụ, ông Ngô Đình Thục, ông anh cả là ông Ngô Đình Khôi bị 
Việt Minh giết năm 1945, thì bây giờ ông Ngô Đình Thục thì ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà người Việt 
Nam mình di cư vào Nam thì sống trong nam nhưng mà vẫn còn một đầu óc chạy chọt thì tôi có nghe nói 
các quan lớn muốn làm tỉnh trưởng hay là muốn làm thị trưởng, hay muốn thăng lon đều phải qua ông 
Ngô Đình Thục hết, nhưng mà sau này tôi đọc tài liệu thì thấy là đại khái cũng đúng một phần. đấy là 
một chuyện.  

NB: Chính thể nào cho người ta cuộc sống thanh bình nhất ? 

05:42:NB: Đệ nhất thì cuối 63 thì Việt Cộng mới đánh thử 1 trận thôi, nhưng sau khi ông Diệm chết thì 
ấp chiến lược tan tành, bị hủy bỏ, thì Việt Cộng lợi dụng thời cơ đó bành trướng hơn, thời trước là lùi 1 
bước để tiến 3 bước, đến khi ông Diệm chết thì bắt đầu họ đánh, miền Nam mình tôi nghĩ là những bài 
xã thuyết trừ Việt Cộng thì ông tướng chỉ cho tá, tá chỉ cho úy, úy chỉ cho trung sỹ làm, ngay từ trước 75 
chửi việt cộng cứ như hàng tôm hàng cá, chửi kiểu đó gì, chửi phải có kế hoạch có văn hóa. Đó là vấn đề 
về chính trị của mình. Còn tôi ở trong quân đội đó, thì mỗi tuần trong trường Thủ Đức đó thì tôi hồi ở Đà 
Lạt thì tôi cũng quen bên trường Thủ đức, thì bên mình cũng muốn có sỹ quan chính trị như phía ngoài 



bắc, hát hỏng vui vẻ ăn uống thôi, chứ không như phía ngoài bắc, ngoài bắc nó đi học chính trị đàng 
hoàng, đó là mình thua nó ở chỗ đó đó, 

NB: cho tôi xin hỏi lại là ông đã sống ở trong nam từ năm 1954 đến năm 1975, theo ông nhận xét thì thời 
nào cho người ta cuộc sống thanh bình thoải mái? 

08:04:NB: thực ra thời ông Diệm là 54 đến 63,  

NB: sau đó cuộc sống người ta bị ảnh hưởng thế nào ? 

08:15:NB: Đây nói một cái ví dụ, tôi có người bạn học, anh ấy rất là ghét hối lộ, hồi học sinh với nhau ấy 
mà, đến năm 74 anh ấy học hành chính, anh ấy bảo, giờ muốn làm quận trưởng ở trên quận 5 thì phải 
mất bao nhiêu triệu ấy, ông ấy cũng biết giá hết cả nhưng mà ông ấy bị rơi vào guồng máy rồi, đại khái 
muốn làm tỉnh trưởng  gia định thì bao nhiêu, chợ lớn thì bao nhiêu, tại trong Gia Định tụi người tàu nó 
thích hối lộ hơn, nhưng Chợ lớn lại còn ngon hơn những chỗ khác. Đà Lạt thì bao nhiêu, Ban Mê Thuột 
xa xôi thì bao nhiêu, nghe nói tới các bà tỉnh trưởng lại đi vòng vòng vòng vòng, đi thu tiền ở các quận, 
thành ra vấn đề tham nhũng cũng là một trong những vấn đề làm mình mất nước nhanh. Sau khi đó 
ngoài bắc thì không có tiền, không có ăn làm sao mà tham nhũng được. Thành ra có vẻ cái bề mặt ở 
ngoài Bắc là đẹp đẽ hơn, vì dân quên mình. Còn trong nam thì là tham nhũng. Thứ nhì nữa là Mỹ nó lại 
còn vạch ra thêm nữa là một vài tham nhũng buôn lậu thuốc phiện như ông tướng Toan chẳng hạn. Dân 
quê thì bị tuyên truyền, người Mỹ thì đổ quân vào Việt Nam, ông Diệm thì không muốn cho Mỹ vào Việt 
Nam. Tại vì mỹ vào thì cái chính nghĩa của Miền Nam là mất đi. Nhưng mà sau khi mỹ tìm cách giết tổng 
thống Diệm thì Miền Nam nó thay đổi, mà người Mỹ đó, không có nghiên cứu về Việt Nam nhiều, tưởng 
rằng sức mạnh quân sự có thể làm cho chiến tranh chấm dứt, nhưng mà về sau lại cứ đánh dai dẳng, tôi 
có người đàn em là thiếu úy, đóng ở Đà Lạt, có thể tôi thường nhảy dù từ Đà  
Lạt về Sài Gòn, nó nói hôm nó có thằng Mỹ em quen nó chở em bằng trực thăng nó bay xuống chở em 
trong đó lại có thằng đại úy Việt Cộng, nó đưa về vùng an toàn, vùng dưỡng quân Việt Cộng. Mỹ nó 
không đụng đến. 

NB: Nếu lúc nãy ông có nói rằng phía bắc giữ được cái bộ mặt chính trị vì cho rằng họ yêu nước, nhưng 
mà thật sự thì ông nghĩ đó là điều mà Nhân Dân  họ tình nguyện làm việc đó không ? 

11:18:NB:  Chuyện đó thì ai cũng biết cả rồi, ngay sau này tôi về Bắc năm 93 người Bắc nói chuyện khác, 
tôi nói cho bà nghe về vụ này, năm 64 tôi có dịp sang Nhật đấu Judo, thế vận hội 64, thì có coi ti vi nó 
chiếu miền Nam, nói người Miền Nam ở Việt Nam bằng tiếng nhật, hồi đó Miền Nam không biết tuyên 
truyền hay hối lộ cho tiền nó, thành ra nó quay phim cảnh miền nam học sinh đi học như thế nào, cởi 
trần hoặc mặc áo sơ mi đỏ đỏ, không cài khuy, mặc xà lỏn đi thế này, đi học trường bồ đề, đứng cạnh 
đống rác ăn bánh cuốn, cầm cái bánh cuốn lên bên này có mấy chục con ruồi, nhặng, bên này học sinh 
ăn bên kia học sinh cũng ăn cùng luôn, nó quay cảnh sinh hoạt miền nam vậy. Rồi nó quay đàn bà 
thượng không mặc áo mặc xà rông, đang bế con ru con, có biết ru con bằng gì không, nói đây là người 
đàn bà Việt Nam. Xong rồi đến Bắc Việt Nam thì thấy bà ký giả người nhật đi vào bắt tay ông Hồ Chí 
Minh, quay chỗ khác là cái đường Hà Nội, có phố Tây ngày xưa đường đi vào nhà hát Thành Phố thì quay 
phim đàn bà ngoài bắc đeo súng rồi mặc quần áo bó chân bó tay đang trèo lên chuẩn bị bắn máy bay. 

NB: Mục đích của họ làm gì ? 

13:44:NB: Mục đích thế là tuyên truyền rồi, Mà tôi ngay từ năm 54 tôi đã hơi bất mãn, hồi đó ông 
Nguyễn Văn Thiệu làm trưởng đoàn, đến thămđại sứ Việt Nam tại nhật, cái khu vùng Shibaku, Tòa Đại sứ 



Việt Nam loằng ngoằng đi vào trong hẻm, trong khi ngoài bắc không có tiền nhưng mà tòa đại sứ ở ngoài 
mặt tiền đường lớn. Tôi thấy tòa đại sứ Trung cộng nó có cả cái góc đường dài mấy trăm Feet đó, treo 
cờ và hình Mao Trạch Đông, các thứ, nó tuyên truyền ghê lắm. bên Nhật , bên Hongkong cũng vậy. 
Những cái nước trung lập cũng vậy, tòa đại sứ của cộng sản toàn to lớn vỹ đại lắm, thì tuyên truyền, 
trong nam mình không biết tuyên truyền. Tuyên truyền dở quá. 

NB: Thưa ông, bây giờ nói chung vấn đề chiến tranh. Ông nghĩ gì khi người Mỹ tham gia vào chiến tranh 
Việt Nam sau này? 

14:52:NB: Thì cái đường lối của Mỹ, tổng thống Mỹ, thực ra lại cũng không có quyền gì cả, mấy anh tài 
phiệt nó giật dây hết. Đứng đằng sau bóng tối là những người đó nó giật dây. 

NB: Thưa ông, ông có nghĩ là cái nguyên nhân mà mình bị cộng sản vào Việt Nam nó lấy được Nam Việt 
Nam là gì ? 

15:21:NB: Thì đấy Nichxon biên thơ hứa với Nguyễn Văn Thiệu, rằng sẽ cho bỏ bom, nhưng ông ý lại bị 
Water gate lại mất quyền. Đến Kissinger cứ đi đằng sau nói chuyện dưới bàn không à, Undertable 
agreement với Chu Ân Lai , rồi Mao Trạch Đông về chiến tranh Việt Nam thì dẫn đến mình phải mất 
nước. Cái chuyện đó là chuyện bắt buộc rồi. Tức là giờ bạch hóa cả rồi, mình biết, vì Mỹ, mà mỹ là ai bị 
do thái giật dây, cần Mỹ support chống lại khối Ả RẬp trung đông, thì Mỹ do Kissinger liên lạc với Nga 
Tàu, bảo anh để yên cho do thái đi, tôi cho anh Việt Nam. Lý do là vậy 

NB: Theo ông lý do gì mà Mỹ sang Việt Nam? 

16:20:NB: Mỹ sang Việt Nam thì đấy cũng là vấn đề Balance, quân bình Nga Xô, tàu nó đang mạnh, thì 
Mỹ muốn sang Việt Nam để chặn làn sóng Đỏ tiến về Đông Nam Á, nhưng mà Mỹ cũng chả hiểu gì về 
Việt Nam cả, tưởng Việt Nam giống như người Mễ đó, đánh cho trận chạy là thôi, nhưng mà Việt Nam 
mình miền bắc hay miền nam thì cũng là người Việt Nam, có cái đầu óc nó khác, mình cả ngàn năm 
chống ngoại xâm thì cái tinh thần nó khác  

NB: Vậy theo ông tinh thần của quân đội Nam Việt Nam ra sao ? 

17:03:NB: Theo tôi, nếu để thêm vài năm nữa, tới độ 2-3 năm nữa, các sỹ quan trẻ được đào tạo với học 
vấn cao, ngày xưa đi sỹ quan chưa có bằng tú tài, chỉ có giấy chứng nhận trung học là học lên tá lên 
tướng cả, thì cái đầu óc ông khác, người có học thức nhìn vấn đề nó khác. Cùng một sự việc nhưng hai 
người nhìn nó khác nhau, và lòng yêu nước của những người Sỹ quan trẻ sau này khác, như anh Nguyễn 
Đình Bảo chẳng hạn, khác tử thủ đến chết. 

NB: Như vậy theo ông thấy tinh thần theo ông nhận thấy và ông cũng đã từng tham gia vào chiến cuộc 
Việt Nam, ông thấy tinh thần của binh sỹ nam Việt Nam như thế nào ? 

18:03:NB: Khó miêu tả, cũng có một bộ phận như ông Nguyễn Khoa Nam chẳng hạn, một số rất là hăng 
hái, một số đàn em khóa 16 đà lạt, anh ý hăng lắm, thủ khoa, nhưng ra trận là tiêu luôn. 

NB: Theo anh đợi một thời gian nữa, một số sỹ quan trẻ ra trường tham gia vào việc nước, thì nước Việt 
Nam mình có bị mất vào tay cộng sản không ? 

18:33:NB: Vấn đề là mình quá ỷ lại vào Mỹ, thành ra mình là nằm trong tay nó rồi, nó cho mình thì mình 
được. Nó không cho khóa tay chân mình thì mình chết, vấn đề là cái hay của người lãnh đạo. Giả sử ông 
Nguyễn Văn Thiệu mà có cái hay của ông Parkchang Hi, Nam Hàn đó, nước Nam Hàn với Việt Nam mình 



nó cũng có cái tình trạng giống nhau, nhưng mà người Nam hàn nó giỏi, nó lấy chiến tranh Việt Nam để 
nó làm giàu, rồi nó lấy tiền đó nó lobby dân biểu Nghị sỹ Mỹ thành ra dân biểu, nghị sỹ Mỹ ủng hộ Nam 
Hàn thì Nam Hàn mới còn tồn tại tới ngày nay, còn mình thif không có ai biết làm chuyện đó cả, ông 
Nguyễn Tiến Hưng sau này gần mất nước mới sang xin không được bao nhiêu tiền, không được đồng 
nào cả.  Hồi đó ông vua Ả Rập định cho Việt Nam vay, nhưng mà Mỹ lại thả thằng cháu ông vua A Rập 
đang ở trong tù vì thần kinh đem về cho giết luôn. Đâm ra mình là cái xui.  

NB: Vậy thưa ông, trong thời gian ở Miền Nam, miền bắc thì có tuổi thơ như thế, thì trong nam cuộc 
sống gia đình như thế nào ? 

19:59:NB: Vâng tôi vào nam tôi sinh trưởng trong gia đình võ thuật, vừa chữ vừa võ, hồi nhỏ học Võ 
không biết làm gì nhưng mà phải học, múa võ từ năm lên 5 tuổi. Lớn lên số mạng đưa đẩy, sau này tôi 
xem tử vi nó đúng nghề võ là nghề của tôi. Làm gì khác tôi là Võ nhưng không phải võ đánh trận. Tôi 
nhập ngũ 8 năm nhưng không có ra trận, huấn luyện không à. 

NB: Nếu không phải chiến tranh thì ông có nghĩ bỏ nước ra đi không ? 

20:52:NB: Nói thật ra ở Việt Nam đó, tôi nói bà nghe là năm 75 tôi đi là trong vòng 8-9 năm liền tôi lúc 
nào cũng có hai ba cái xe hơi, có lần 4 cái xe hơi. Thì ở Việt Nam có cái xe hơi coi như ở Mỹ có cái trực 
thăng rồi, mà tôi có 4 xe hơi, cuộc sống ở Việt Nam sung sướng hơn nhiều. Tôi có 2 ngàn võ sinh hai 
ngàn người học, tôi có người làm, người trông con cái, có tài xế chở con đi học, thành ra tôi đâu có 
muốn bỏ nước ra đi.  

NB: Vậy lý do gì khiến ông bỏ nước ra đi. 

21:32:NB: Lý do tôi bỏ nước ra đi, không đi có lẽ tôi chết lâu rồi, lý do là vấn đề chiến tranh, ở lại là 
không sống nổi, hai người anh vợ em vợ tôi ở lại là bị cải tạo nhẹ, còn tôi cải tạo nặng lắm, vì hai ba ngày 
sau khi tôi đi thì có người đến tịch thu mấy cái xe hơi và bảo nói bà cụ mợ ba tôi ở lại coi nhà nói là bảo 
thằng Bình ra trình diện đi thì nhân dân sẽ khoan hồng, tôi là tôi biết tôi gớm lắm ở trại nhà binh 8 năm 
rồi. Tôi cãi nhau với 3 sao là bình thường. có bao giờ thằng thiếu úy mà đứng trước 3 sao mà dám nói tôi 
chả phải tôi dựa thế ai nhưng mà tính tôi nó thế.  

NB: Ông rời Việt Nam vào ngày nào ? 

22:42:NB: Ngày 29 5 giờ chiều tháng 4, tôi vào Tân Sơn Nhất ở trong đó 4 ngày năm đêm, có giấy đi rồi 
vẫn bị xé vẫn ở lại.  

NB: Ai cho ông giấy đi ? 

23:01:NB: Mỹ, tôi lên xếp hàng, làm thông ngôn, có anh bạn bác sỹ Tín bảo tôi này toa, có bà chị ở Mỹ về, 
cho tên tôi vào đi, tôi làm hồ sơ đánh máy hết rồi, nhưng mà nó lại bảo không được, nhà bà ý bé tí làm 
sao mà bảo lãnh được ba bốn chục người  thế này. Thì sáng hôm sau đáng lẽ là đi đó thì anh ý lại đưa tôi 
tờ giấy, thôi tao đi thế này thôi, tao đưa cho mày giấy này, có sẵn sponsor nó bảo lãnh ký rồi  

NB: Thế là đi ? 

23:41:NB: Tôi đi bằng trực thăng, vào Tân Sơn Nhất, đưa tờ giấy cho anh trung tá Mỹ đó, cái đứng ở cửa, 
tôi tên đây, hình đây, tôi ở lại thì không sống được. thế là cho vào, tới lượt tôi phải tìm cách đi, giấy đó 
nó bị hư thành ra về sau vẫn cho đi, từ trực thăng ra hạm đội 7, rồi chuyển xuống tàu pioneer 5 ngàn 
người, đợi đó vài đêm vớt thêm người từ Vũng Tàu ra, rồi đi sang Guam.  



NB: Trong  thời gian đi có gì là nguy hiểm không ? 

24:37:NB: Thực ra không có gì nguy hiểm, nhưng mà khổ thì mình cũng sướng hơn nhiều người, ăn uống 
đâu có được như ở nhà, ăn uống thiếu thốn,  

NB: Khi rời khỏi Việt Nam thì ông nghĩ gì ? 

24:52:NB:  Tự nhiên hai vợ chồng đưa bà cụ với năm đứa con đi như đi chơi, chả tiếc gì cả, cứ đi sang Mỹ 
tạm thời dăm bảy tháng, rồi về khi mà yên ả, tính như vậy thành ra bảo người nhà ra Vũng Tàu chơi, 
nhưng mà đi. 

NB: ÔNg sang Guam ở lâu không ? 

25:23:NB: Tôi sang đó ở cũng đến 2-3 tuần,  rồi sau đó sang Photraphi, cũng ở khoảng 1 tháng, tới 20-6 
cũng là số may, lúc sang Guam tôi lại gặp một bà Mỹ, bà ấy ở Houston, bà ấy là một triệu phú, bà làm 
Volunteer, bà ấy đi tìm một cậu nhỏ bà ấy Sponsor nhưng mà tìm không thấy, thế thì đến hỏi thăm thì 
nó đi mất rồi, thế tôi nói chuyện với bà ấy, thì bà ấy mới hỏi thế ông có muốn dạy võ không?. Chúng tôi 
đang muốn học Võ, thế là tôi sẵn sàng, tôi về Houston, thì về đó luôn 

NB: Ai là người bảo trợ ? 

26:17:NB: bà ấy tên là Diana David, bảo trợ về Houston.  

NB: Ông sang Mỹ vào ngày tháng năm nào ? 

26:22:NB:  Ngày hai mươi tháng 6 năm 1975, 

NB:Từ hồi đó định cư ở Houston luôn ? 

26:32:NB: Ở Houston luôn, nhưng mà cũng vất vả lắm, người ta đi theo USCC theo bảo trợ đó thì mỗi 
người được 500, là gia đình tôi 8 người là 4000 nhưng mà tôi đi theo anh này là anh khác, nó cho gia 
đình mỗi người 5 đồng, tôi được 10 đồng là 45 đồng, chủ gia đình 10 đồng.  

NB: Cuộc sống tại đây lúc ban đầu có gì va chạm ? 

27:07:NB: cũng va chạm chút xíu, đến nhà Sponsor là nhà Tỉ phú mà, nhà bà đó gần to ốc đó, đến thấy 
nhà to lớn quá, mình thì ăn kiểu Việt Nam, bà ấy mua cho sáu miếng Stick mà lại order, chỉ đến ngồi rồi 
họ mang ra  steak đó, bà ấy mua cho, ngày nào bà ấy cũng đến coi, tại sao lâu thế, ngày nào 8 người 
cũng ăn có 1 steak thôi, người Việt Nam ăn như vậy chứ đâu có ăn nhiều đâu, ngày mai bà ấy lại mua 
tiếp, thì thấy còn 7 miếng, bà ấy cứ hỏi tại sao không ăn nhiều đi. Ở đó được 2 tuần lễ thì bà ấy thuê nhà 
cho ở hai ba tháng thì bắt đầu tôi ra ngoài dạy võ, dán ngoài cây, thế là có võ sinh, cũng hai ba chục 
người, dạy trong phòng living room. Dẹp hết bàn ghế dạy, sau này lại lại thuê nhà ở chỗ khác. Thì có cái 
sân to hơn, dạy ngoài sân, sau có người học trò là thủy quân lục chiến Mỹ nhưng lại biết tiếng Việt Nam, 
khi tôi sang Mỹ thì anh ý lại cũng đến làm quen, hỏi bà Sponsor, thì chính anh ấy mới là người sponsor 
nhiều hơn. Anh ấy không có nuôi tôi ở nhưng mà anh ấy lấy bằng lái xe đưa tôi đi tìm hiểu houston, xây 
thuê nhà cho tôi dạy võ, từ đó tôi dạy võ luôn.  

NB:Ông bà có mấy cháu ? 

28:56:NB: Ông bà có mấy cháu ? 



28:56:NB: Tôi có 5 cháu, ba trai hai gái,  

NB: Các cháu đi học ở đây  trình độ thế nào ? 

29:04:NB: cũng may mắn các cháu gặp trường tốt thầy giỏi các cháu sau này đậu học năm đầu thất bại 
nhưng nhì thì giỏi tốt nghiệp trung học đều hạng ưu, sau thì cháu học  bác sỹ, cháu thì học nha sỹ, cháu 
thì học physical terapy cháu học computer, cháu  thì architec, cháu lớn sinh 73, cháu nhỏ sinh 71,  

NB: Các cháu bây giờ đều là professional ? 

28:39:NB: Các cháu đều proffesional nhưng mà các cháu vẫn học võ, các cháu là đời thứ 7, các cháu 6 
bảy đứa đời thứ 8 cũng học võ. Các plan ngày hôm nay đó, tôi chính trị yếu lắm, thành ra không có được 
rành rõ như mấy ông chính trị gia thành ra chắc không có hay lắm, nhưng mà nếu mà hỏi về phạm vi 
chuyên môn làm sao năm nay tôi 67 tuổi rồi, thì tôi xin trình bày.  

NB: Vâng từ từ chúng tôi sẽ hỏi hết. Được ngồi nói chuyện với ông, từ cách nói cho thấy sức khỏe quá sự 
trông chờ của người đồng tuổi, xin ông cho biết trước hết cuộc sống ở Việt Nam thì nó khác gì với cuộc 
sống bên Mỹ, hay cuộc sống bên đây có làm trở ngại gì nhiều trong vấn đề ông bà sang đây với 5 cháu ở 
một nước khác biệt hoàn toàn về văn hóa không ? 

31:03:NB: Thực ra hồi nhỏ tôi lại học trường Pháp, đến năm 19 tuổi mất mấy năm tản cư lại học chậm lại, 
đến năm 19 tuổi vào Sài Gòn lại học thêm 1 năm nữa chương trình Pháp rồi bạn bè mới rủ sang chương 
trình Việt Nam, thì toán lý hóa thì hơi yếu, nhưng tiếng Anh , tiếng Pháp thì lại tốt. tôi học tiếng Pháp, 
tiếng Anh nữa, thì vào Sài Gòn lại học thêm nữa. Buồn cười lắm, hồi ngoài Hà Nội đó tôi học trường 
Pháp nhưng mấy anh học trường Pháp đó, nói tiếng Pháp không được, hay chế giễu nhau, nói sai một tí 
thì chế nhạo nhau, là không dám nói, thành ra nói tiếng Pháp không giỏi, nhưng mà hồi năm 52 tôi lại 
học Judo của ông thầy người Pháp, 95 % giao tiếp là người Pháp, thành ra nhờ đó mình nói được tiếng 
Pháp, rồi vào Nam lại tiếp xúc với học sinh Đại Hàn và Mỹ nhiều, tôi có đến 200 võ sinh Mỹ, thành ra vấn 
đề tiếng Anh cũng không khó khăn lắm. CÁc cháu thì học tiếng Pháp ở Sài Gòn, nhưng qua đây các cháu 
học tiếng Anh nhanh lắm. Trẻ con nó học lẹ lắm. Thế còn về vấn đề đời sống thì ở Sài Gòn tôi kiếm 1 
tháng trung bình đổi ra dola là khoảng 20 ngàn đô la, ở bên này làm sao kiếm được 20 ngàn đô, như vậy 
đời sống tôi bên Sài Gòn cao hơn chứ. Vợ 1 cái xe hơi, chồng 1 cái xe hơi, còn 2 cái để đó để hư cái này 
còn cái kia.  Sang Mỹ thì được vài ba cái xe thì chở các con đi học thì 18 19 tuổi thì lại mua mỗi đứa 1 cái.  

NB: Có gì trở ngại không? 

33:06:NB: cũng có trở ngại chứ, tại vì trẻ con mà nó mười bảy mười tám tuổi thì insurance rất cao, đó là 
vấn đề mình kiếm được nhiều nhưng chi cũng không có ít.  

 
NB: Xin hỏi về sự muốn chia sẻ trong chương trình này, cho phép tôi được hỏi lại một câu, từ hồi năm 75 
tới giờ ông có bao giờ trở lại Việt Nam chưa? 

33:40:NB: Tôi về cả chục lần rồi , tôi về bà con còn nhiều, học trò còn nhiều hơn nữa. Tôi dạy từ năm 54 
đến 55 là đến gần sáu chục ngàn võ sinh. 

NB: 

<video 4> 



Xin cho biết tình trạng ở Việt Nam, bây giờ, và tình trạng Việt Nam trước khi ra đi thì có gì khác ? 

 

 

 

NB: Ông có nghĩ một ngày nào đó ông ước mong về đó không ? 

01:08:NB: Mình là người Việt Nam, suốt đời tôi ước vọng được trở về Quê Hương, thôi chị ạ, gác lại mọi 
chuyện, tôi đó, tôi về nhiều lần nhưng mà tôi nhìn thấy cái võ đường của tôi bây giờ người khác đứng 
chủ, có cái anh tiến sỹ mở đại học Hồng Bàng tôi gặp ở Nha Trang, có cái đại hội võ thuật, ông ấy mời tôi 
về biểu diễn khi tôi biểu diễn tôi cứ buồn cười. Mình biểu diễn tại nơi của mình, mồ hôi nước mắt của 
mình, giờ lại như khách đến biểu diễn. Đấy là một chuyện rất khôi hài, nhưng mà mình cứ cười thầm 
trong bụng. nhưng mà đấy là tôi không ăn hối lộ. Tôi làm bằng bàn tay của tôi, sức của tôi, mồ hôi của 
tôi, mà người khác lại làm chủ, cô thấy vô lý không, thành ra tôi hi vọng Việt Nam sẽ có những cái tiến 
triển nào đó để cho mọi người sung sướng, bây giờ bao nhiêu chuyện thay đổi trên thế giới  

NB: Ông có nghĩ là dưới chính thể cộng sản họ có thể làm được chuyện đó không ? 

02:29:NB: Tôi nghĩ là không có đủ tư cách trả lời, nhưng mà cách đây 2 ngày tôi có nhận được một email 
của ông Lưu Á Châu, ông này là một tướng của cộng sản Tàu bây giờ ông ấy viết rất táo bạo, ông ấy viết 
là sức mạnh của Mỹ ở đâu. Sức mạnh của Mỹ chưa hẳn là ở súng đạn, máy bay không người lái và tàng 
hình bay vào ra nước Tàu hàng ngày mà người Tàu không biết, mà không phải cái đó, mà là cái tinh thần 
thành ra tôi có gửi cái email đó đấy là tôi nghĩ là Việt Nam phải mở mắt ra. Tàu nó sắp thay đổi  

NB: tinh thần gì ạ ? 

03:10:NB:  Tinh thần trọng pháp luật, người có tài phải dùng cái tài của mình, ở Tàu, Việt Nam, Cu Ba, 
Bắc Hàn, nói chung người có tài thì lại không được nắm quyền hành, còn người không có tài thì lại nắm 
quyền hành. Vấn đề này ông Lưu Á Châu viết tôi rất thích, nên tôi có email cho nhiều người đọc.  

NB: Thưa ông như vậy cũng có thể hiểu được lập trường người Viết, xin ông có thể chia sẻ về những 
kinh nghiệm trong cuộc đời cho những thế hệ mai sau, và lý do gì mà sức khỏe của ông bây giờ vẫn rất 
tốt  

04:04:NB: Vâng thực ra đấy là điều tôi muốn chia sẻ với mọi người, trong giới võ thuật, vì vậy người ta 
rất quý mến tôi. Học võ không chưa đủ, phải ăn uống, tinh thần. Năm nay tôi 76 tuổi, tôi so sánh với mấy  
ông bạn cùng tuổi tôi, ra đường người ta cứ gọi bằng cụ, bằng bác. Còn cứ gọi tôi bằng anh,  và vợ tôi 
bằng chị. Cách đây độ 10 năm thì thấy hơi buồn, vợ tôi bảo chắc nó thấy anh dạy võ nó coi thường, gọi 
bằng anh,  còn mấy ông kia bằng bác, còn bây giờ thì rõ ràng mấy người đó nếu không biết tôi là ai thì 
mấy cậu độ ham mấy ba chục đều gọi tôi bằng anh, đấy là điều mình thấy mừng, tôi muốn chia sẻ điều 
đó với đồng bào mình, không những người trong môn phái, mà ngay cả người khác môn phái tôi cũng 
chia sẻ, còn đặc biệt là đối với đồng bào mình, nếu nghe tôi nói thì hãy đón nhận như là một món quà 
còn nếu nghi ngờ, người Việt chúng ta là hay bị lừa đảo lắm, từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh chứ không 
phải mới đây. Rồi từ bắc trung nam cứ lừa nhau mà sống thôi.  Ngay bên Mỹ này chính gia đình tôi cũng 
bị lừa mấy lần roiof, toàn những người máu mặt cả, lừa trắng trợn, đấy là một cách hết sức đau đớn, lại 
là người Việt, quen biết, những người ngày xưa làm lớn lắm, chồng làm tổng trưởng v.v… cũng đi lừa. 



Thành ra lên báo, lên ti vi bị trói vào tù, nói như vậy là biết người nào rồi. Bây giờ nếu không nghi ngờ đó 
thì hãy nhận sự chia sẻ của tôi như món quà, tôi biếu cái đó còn hơn tiền bạc nhiều. Nhiều người Việt 
Nam có thói quen nhậu nhẹt, bây giờ đàn bà Việt Nam cũng nhậu ác lắm, sau giờ tan sở là nhậu nhẹt 
linh đình. Miền bắc còn đỡ, miền nam mình càng tệ.. mình nghĩ đại khái cũng giống vậy, các ông bạn tôi 
cũng lập hội nhậu, cái đó là cái tàn phá thể xác mình, khi 30 tuổi, 40 tuổi, còn sức khỏe tráng niên, trung 
niên, rồi 50 tuổi bắt đầu đi xuống thì không biết, 60 70 còn tệ nữa, thì tự nhủ đấy là tuổi đời mà, ai cũng 
phải bệnh, đến lúc gặp tôi, thì bảo ơ thằng cha đó luyện võ từ nhỏ đến lớn thì nó như vậy. Thì tôi bảo 
không, võ chưa đủ, còn ăn uống nữa. Ăn cứ ăn Mỡ, cách đây vài năm tôi có gặp anh bạn mà anh ý già 
lắm rồi, bị đau tim, giờ hết hành nghề rồi, anh ấy là một nhạc sỹ, ăn tô phở phải có nước béo, mỡ gầu 
đầy tô. Tôi mới bảo chú lớn tuổi rồi, phải coi chừng, không nghe tôi, rốt cuộc bây giờ bị tim rồi. Một lô 
bạn bè tôi, bác sỹ tim rồi lại chết vì đau tim, ít hơn tôi cả chục tuổi. Rồi các võ sư, mặc dù là Đại võ sư đó, 
nhưng mà quyền gì mà nói với ông bác sỹ phải ăn uống thế này. Nói chuyện này thôi, làm sao nói với bác 
sỹ được, theo y học tây phương ấy thì đau đâu chữa đó, đông phương mình ấy đau đâu thì chặn, ví dụ 
đau gan ngoài chuyện chữa gan, còn phải kiêng rượu, ăn uống đàng hoàng, bị phổi thì phải kiêng thuốc 
lá, còn vẫn vừa uống thuốc vừa hút, để trừ bệnh phổi cũng không được. Tôi quen một người một tuần 
phải lọc máu 4 lần, tại vì đau nhức người thì uống thuốc đau người, cái thuốc đó hại thận, thành ra giờ 
phải 4 lần lọc thận 1 tuần. Nói chắc bà cũng quen. 

NB: Xin cho hỏi lời khuyên là gì ạ ? 

09:23:NB: Lời khuyên là bác sỹ thường khuyên phải ăn thế này thế này, nhưng ít ai khuyên chuyện uống. 
Bây giờ chính phủ Mỹ cũng thấy là uống Soda, Coca có hại, nhưng người ta cũng chưa biết hại chỗ nào, 
chỉ biết là nó gây béo phì tại nó có đường, trẻ con béo phì, đi đâu thấy châu âu nhỏ nhắn, về Mỹ cái 
nhắm mắt mở mắt ra là thấy, à đây là Mỹ người nào cũng vĩ đại cả, cứ nghĩ tại uống nước đó có đường, 
mà không biết là nước đó nó có axit, người Nhật đã tìm ra cách đây 30 năm rồi. thì đấy là bí kíp tôi nói 
chuyện. Tôi phân tích sơ qua, phải phân tích nghe quý vị mới hiểu tôi nói. Nhiều người tưởng hệ thống 
Miễn nhiễm nó yếu đi, 30 tuổi nó còn mạnh, 40 tuổi trở đi nó yếu dần đi, vì mình uống thuốc không nên 
uống, ăn những thứ không nên ăn, mình uống rượu, hút thuốc lá, thành ra làm hại gan, hại thận. Gan 
thận là hai cái để giúp bồi bổ, lọc bỏ chất dơ, giờ nó yếu đi thì chất độc nó tăng lên, thành ra khi đau gan 
thì mặt mày mụn nhọt nổi lên, da dẻ trông khác, một người khỏe mạnh da nó khác, một người đau ốm 
da nó khác, có người đi sửa sắc đẹp chỉ để làm căng da thôi, chứ không chữa được cái gốc, cái gốc nó là 
từ cái gan, vậy bây giờ người Nhật là những người sống lâu và khỏe mạnh nhất thế giới. Người ta đã tìm 
được một thứ nước, cách đây 25 năm tôi thấy sức khỏe của tôi và nhà tôi nó đi xuống, thì nghe lời 
khuyên và nghiên cứu lời khuyên những người làm về sức khỏe,thành ra uống nhiều Vitamin, vitamin 
khác, thuốc trị bệnh khác, vitamin nó cũng như đồ ăn, thì uống vitamin làm tăng cường hệ thống miễn 
nhiễm, khi nó mạnh lên, thì nó sẽ tự chữa được nhiều bệnh. Tuy nhiên tôi bị mắc 2 bệnh mà tôi không 
chữa được, bao nhiêu vitamin và thuốc tây chữa không hết, thuốc ta cũng không hết, là bệnh đau nhức 
xương khớp, và đau bao tử, tôi bị đau khoảng 10 năm đầu gối phải, nó đau, tôi dạy võ mà tôi xuống tấn 
nó kêu cót két ở trong đau nhức lắm, tôi phải chích thuốc, cách đây 2 năm tôi bỏ thì nó hết. Cái bên trái 
cũng sắp bỏ rồi, không ngờ tôi tình cờ tôi được giới thiệu một thứ nước mà tôi nói gọi là nước B, tiếng 
Anh gọi là Ankaline Water đó nước kiềm, hồi mình nhỏ mình đi học đó, chất kiểm bazo làm tan biến axit 
đi, thì trong người mình, chất axit nó quá nhiều, giả thử như uống ngay nước mình đang uống, thấy có 
vẻ nó clean water hay clear water, nọ kia các thứ nhưng thực ra axit rất nhiều, và cái a xit đó lại không 
nhiều bằng axit trong sprite, trong cocacola, những nước đó axit làm mình yếu đi, tàn phá. 



NB: Xin ông nhắc lại ông nhắc lại kinh nghiệm về giữ gìn sức khỏe, và một trong những cái đó là nước, và 
nước đó là nên uống nước gì, và mua ở đâu ? 

13:55:NB: Nước này hiện tại trên thế giới trên thế giới có mấy nơi có thiên nhiên như Mexico, Đức, Nhật, 
và bên Pháp. Nước đó uống vào đang nhức đầu uống cái hết ngay, còn những bệnh nặng thì phải ở đó 
uống từ từ, thì người Nhật mới khám phá ra cái máy làm nước đó, là nước Bazo, mình một ngày ăn uống, 
hít thở, uống rượu, uống bia, chất axit trong người mình quá nhiều. Tế bào ung thư sống trong người có 
axilic body, trái lại khi mà axit tiêu đi, ít đi thì tế bào ung thư nó teo lại nó chết. Cái vấn đề này là nó rất 
dài, ai muốn liên lạc thì liên lạc với tôi, tôi có đủ tài liệu chứ không có tuyên truyền về nước này.  

NB; Tóm lại là uống nước tốt  

15:05:NB: Nước này coi như là nước trên đỉnh mã lạp sơn 

NB: Họ đã đóng chai và bán tại đây ? 

15:12:NB: Không, nước này không thể đóng vào chai, vì đóng vào chai ba ngày sau nó bị lão hóa, nó lại 
mất chất kia, thì phải có máy, mọi người dùng máy để trị bệnh. Một ông này bị tiểu đường nặng, ông ấy 
56 tuổi rồi, phải chặt chân, ông này đợi 2 ngày nữa là đến lượt chặt chân, vì chân giơ lên thấy xương, 
máu nó không xuống. Ông ấy xem ti vi thì đài phỏng vấn thứ nước này, open mind, tôi áp dụng nước này 
để trị bệnh cho bệnh nhân.  

NB: Tóm tắt 

16:39:NB: Tóm tắt là như thế này, về võ là lẽ dĩ nhiên là dễ dàng lắm rồi, còn về cách sống, tôi là Một 
grandmaster, đề cập về vấn đề sức khỏe thì cũng có lý, nhưng mà lại đề cập sâu về vấn đề y khoa, lý hóa 
trong đó thì sẽ bị nhiều người nghi ngờ lắm. Nhưng mà quý vị cứ nhìn tôi, tôi năm nay 76, so sánh với 
mấy cụ 76 thì thế nào, nếu tin được thì liên lạc với tôi, chứ còn không có thì giờ để thuyết trình thêm 
nữa. nhưng mà đấy là một cái chuyện nước đó là Ankaline, nước kiềm, kiềm làm cho axit tiêu đi, a xxit 
tiêu đi trong người đó. Tiết ra hoài thì đau bao tử, axit hết thì hết đau nhức. 

NB: Ngoài vấn đề giữ gìn sức khỏe, ông có muốn chia sẻ gì khi ông phải chuyển đổi từ xã hội Việt Nam 
sang xã hội Hoa Kỳ, từ có tất cả mọi thứ mình cần, sang không có gì cả. ông có gì cần nói ? 

18:09:NB: có tôi cần nói, kinh nghiệm là tôi sang Nhật năm 64 đó, thì có câu nói rằng, một người Việt 
Nam đứng cạnh người Nhật thì một người Việt Nam trội hơn, nhưng 3 người Việt Nam đứng cạnh 3 
người Nhật thì người Nhật lại trội hơn ba người Việt Nam. Tại sao, người Việt Nam mình hay có cái khôn 
vặt, nghĩa là trước mắt thì có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng lắm, nhưng không nghĩ đến cái hại về 
sau. Người Nhật ấy, làm chuyện gì người ta cũng nghĩ ích lợi quốc gia, tổ quốc dân tộc. Hôm đó tôi đi thế 
vận hội thì phải nói có cả triệu người trên thế giới đến, Thì một thí dụ thôi, anh bạn tôi quen một cô 
Nhật, mới 17 tuổi, hồi đó đi chơi với nhau, đùng 1 cái gặp ông kia gặp cô kia đến, xong ổng mắng, hiểu lơ 
mơ, cô ấy cứ cám ơn xin lỗi rối rít, lát sau tôi mới hỏi ông ấy có họ hàng không, cô ấy bảo không, ông ấy 
đi đường thôi, ông ấy thấy tôi đi với người nước ngoài mà tôi là học sinh nên ông ấy mắng, ông ấy bảo là 
học sinh là phải về nhà học chứ không phải đi chơi với bạn trai.  Còn một chuyện nữa tôi đi tôi thấy 
người ta hút thuốc lá vứt xuống lề đường, bên Nhật người ta sạch sẽ lắm, vứt thuốc lá xuống, người đi 
sau mặc comple đứng lại di di thuốc lá anh ấy cầm lên móc túi ra một cái tờ giấy con con, gói nó lại, nhét 
vào túi. Tôi nghĩ bụng, người Nhật ăn mặc sang trọng thế kia mà đói đến mức phải kiếm thuốc lá về để 
hút à, tôi nghĩ bụng, lát sau tôi thấy anh Nhật đó thấy thùng rác anh ta lấy tờ giấy gói ra vứt vào thùng 



rác, như vậy hỏi rằng những người đi sau ai mà dám vứt rác nữa không. Người ta không nói là chỗ này 
anh không được vứt rác nhé, nhưng người Việt Nam mình có thể sẽ nói vậy. Người ta lại dạy mình lại 
như vậy, đáng sợ chỗ đó. Thành ra người Việt Nam sang Mỹ cũng học được nhiều cái hay nhưng mà 
đem nhiều cái hay nhưng mà cũng có cái dở phải bỏ, thích ngoắc ngoéo, lừa đảo, sống trong sự đau khổ 
của người khác, đấy là cái mình phải từ bỏ, ngay tại Việt Nam cũng vậy, lấy lừa đảo để mà kim chỉ nam. 
Đấy là điều rất sai lầm, chưa kể đạo đức, đấy là gieo nhân thì lãnh quả. Lại nhận lại như vậy. 

NB: Câu hỏi chót là ông nhận thấy cuộc sống ở nước Mỹ như thế nào. Tại sao ông và gia  đình ở lại đất 
Mỹ. 

21:42:NB: Thực ra là mình không có cách về Việt Nam, về ở một nơi mà có họ hàng, bà con, anh em, còn 
hơn ở đây có hai vợ chồng với mấy đứa con, họ hàng cũng không bao nhiêu, bạn bè cũng không có nhiều, 
họ cũng bận bịu con cái, làm ăn, gia đình ít khi gặp nhau như Việt Nam, ở Việt Nam tinh thần đại gia đình 
nhiều hơn. Sang đây nó thuộc tiểu gia đình rồi, ai có người ấy lo, vài ba tháng mới lại gặp nhau một lần. 
Đấy là cái điều xã hội Mỹ nó như vậy, mình phải chấp nhận.  

NB: Đó là yếu điểm của xã hội Mỹ với đông phương, vậy có ưu điểm gì hơn so với yếu điểm để rằng 
mình thấy mình nên sống ở đây ? 

22:44:NB: Nhờ sự thông minh và cần kiệm và chịu khó học hỏi, thì người Việt Nam và con cháu còn tiến 
xa hơn nhiều người ở Mỹ, ở Phía trên bộ phận người Mỹ, ví dụ bộ phận Mễ, ở sát cạnh thằng Mỹ, Việt 
Nam mà mình ở cạnh Mỹ thì khá hơn nhiều rồi, người việt thông minh và chịu khó học hỏi, rút kinh 
nghiệm. Cho mình nhiều cơ hội tiến thân. Biết đâu ngày nào đó lại có tổng thống gốc Việt 

NB: chúng tôi xin cám ơn ông ngày hôm nay đã cho buổi nói chuyện, cho những đàn em sau này, xin 
thay mặt hội rất cám ơn ông, đã chia sẻ những điều, xin ông muốn nói những điều cuối ông muốn nói. 

24:09:NB: Tôi muốn nói thế này, không phải cho thế hệ mai sau, cho thế hệ cùng tuổi, có khi đi trước 
mình ấy, có thể thế hệ đã có những lầm lẫn, mà mình đã bước qua, còn vấn đề thể xác là phải tập luyện. 
Còn bình thường đến tuổi nó phải như vậy, năm mươi bao nhiêu nếp nhăn, sáu mươi bao nhiêu nữa,. 
bảy mươi bao nhiêu nữa, lớn tuổi thì tế bào não nó chết dần, học làm sao để não minh mẫn mãi. Nếu 
mình cố gắng bồi bổ trí óc, nên học hỏi, riêng tôi cần phải vắt óc tôi làm việc, có người vẽ, có người thích 
nhạc, có người hát, tôi thì thích học sinh ngữ, riêng người Việt Nam thấy học tiếng Anh đã khó rồi, làm 
sao mà học mười sau mười bảy thứ tiếng được, nói ngoài tiếng Pháp, Anh Việt, Mễ, Spanish, gần giống 
như Pháp, những tiếng khác, tôi có thể giao thiệp khoảng 15 phút mà không cần phải nói tiếng anh. Mà 
vẫn giao thiệp được, mặc dầu họ là người nước khác, đấy cũng là cách thức bắt não hoạt động để đỡ bị 
quên, chỉ mong mỏi quý vị nghĩ điều tôi nói đúng thì hãy áp dụng. Có những cái cần thì hãy liên lạc với 
tôi tôi sẵn sàng chia sẻ, nhưng đừng nghĩ rằng đấy là điều tôi trục lợi, hôm nay đến đây nói chuyện để 
trục lợi, buôn bán thì xin đừng nghĩ như vậy.  

NB: Vâng, xin chân thành cám ơn ông 

  

 


