
Interviewee: Tran Hien 

Interviewer: Lily Le 

Location: Radio Saigon, Houston, Texas  

Date: March 4, 2011  

Identifier: wrc02807 

 
Context: This recording and transcript form part of a collection of oral history interviews 
conducted by the Vietnamese American Heritage Foundation and donated to the Chao 
Center for Asian Studies at Rice University. This collection includes video recordings of 
interviews with Vietnamese Americans native to or living in Texas. This interview forms 
part of the national 500 Oral Histories Project conducted by the Vietnamese American 
Heritage Foundation.  

This transcript was written by Mr. Hieu Do in 2014 by recommendation of Ms. Nancy 
Bui of the VAHF, and has not been verified by staff at Rice University. 
______________________________________________________ 

 

 

!: Dạ thưa, ông cho biết quý danh và ông sanh năm nào và ông đã từng sống ở những nơi 
nào? 

@: Dạ thưa tôi tên là Trần Hiến, tôi đã ở Việt Nam và thành phố Sài Gòn, Hà Nội, Cần 
Thơ, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Nha Trang và rất nhiều thành phố khác nhưng những thành 
phố mà tôi kể là những thành phố tôi ở nhiều nhất, và sanh quán tôi thì thực ra ngày xưa 
tôi ở Campuchia và gia đình lúc bấy giờ, sau đó tôi về Việt Nam, tôi ở Sóc Trăng, rồi tôi 
ở Vĩnh Long, sau đó tôi về Sài Gòn, và khi tôi vào quân đội thì trước khi vào quân đội thì 
tôi tốt nghiệp trường sư phạm, và tôi về Rạch Giá tôi dạy học và tôi dạy có mấy tháng thì 
tôi bị động viên vào năm 1968. Tôi bị động viên trong tình trạng nước mình bị chiến 
tranh thành ra tất cả các giáo sư đều phải đi lính, thật ra tôi chỉ có 9 tuần tôi được về 
nhưng mà tôi cảm thấy rằng tình hình bấy giờ người bị chết rất nhiều nên tôi tình nguyện 
tôi ở lại và đi luôn. Sau đó tôi có dịp tôi ở lại phục vụ ở Nha Trang, ở Đà Nẵng trong 
nhiều chương trình khác nhau của quân đội. 

!: Ông đã được sống nhiều và đi nhiều trên đất nước Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, 
ông có những kỷ niệm nào, vui hoặc buồn trong những ngày tháng đó không? 

@: Tôi có rất nhiều kỷ niệm, nếu nói ra thì rất là dài và nhiều lắm, tôi chỉ xin nói tóm tắt 
rằng, có 1 cái lạ là tôi ở trong 1 cái nhà ở bên bộ giáo dục được ăn lương sa biệt, nhưng 
mà khi tôi lại đi vào thì tôi lại qua bên Thủ Đức, và họ chuyển tôi qua cái chương trình 
của pháo binh thì tôi có học theo chương trình của Mỹ 1 bên thì là biệt đội quân thì chúng 
tôi thấy rất là sung sướng hơn biệt đội quân chúng tôi học rất là nhẹ nhàng, trong lúc đó 
thì biệt đội quân 4, 5 giờ sáng đã phải dậy mà chạy thì đó là 1 cái kỷ niệm mà tôi rất là 
nhớ và tôi thấy rằng trong binh chủng thì mình có may mắn mình vẫn tốt hơn nhưng mà 
mỗi người một cái duyên của nhà Phật. Tôi sau này là 1 cư sỹ đi tu tại gia, tu theo Phật thì 



sau này tôi mới ngộ được rằng tất cả mọi sự đều là có 1 cái duyên, và là 1 cái nghiệp của 
mỗi người nhưng mà đối với quốc gia thì chúng ta cũng chịu chung 1 cái nghiệp nào đó. 
Nhưng dù muốn dù không hay dù bất cứ hình thức nào, là những người con dân Việt Nam, 
là người yêu thương quê mẹ chúng ta không thể nào làm ngơ trước cảnh mà bạo tàn của 
Cộng sản cho tới giờ này vẫn chưa nhả ra 1 chút nào gọi là quyền tự do căn bản của 
người dân. Vì vậy khi mà được đài mời lên để mà phỏng vấn thì chúng tôi cũng rất là 
phấn khởi và tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để chúng ta đóng góp tiếng nói của chúng ta cho 
con em chúng ta sau này, nhất là những con trẻ khi lớn lên, chúng nó không hiểu được tại 
sao ông cha lại có mặt tại quê hương thứ 2 này. Và thật ra chúng tôi cũng không vui gì 
phải nhận quê hương thứ 2 này làm quê hương của mình nhưng mà đã nhận tại vì sao, tại 
vì những ngày tháng tị nạn chúng tôi phải chạy mà cũng không biết mình sẽ đi về đâu, chỉ 
biết rằng trên đường đi thì chỉ biết cầu nguyện ông Trời làm sao cho mình bình an, còn 
cái chuyện ra sao thì ra. Tôi còn nhớ khi mà tôi đi như vậy thì bà xã tôi cũng khóc lên 
khóc xuống, chúng tôi lúc đó chỉ có 2 vợ chồng và các em thì tôi cũng nói rằng dù có 
phải đi hốt rác để mà nuôi nhà tôi, tôi vẫn bằng lòng và chấp nhận chỉ cần chúng ta đến 
được bến bờ tự do. Vì vậy ngày đó chúng tôi có chút tiền, chúng tôi đã tìm đến New York 
để đến được với tượng Nữ thần tự do để nói lên rằng những người Việt khao khát tự do. 
Và nếu mà nói rằng những sự chia sẻ buồn vui ở đất nước tôi, thì thưa cô có rất nhiều 
những sự chia sẻ buồn vui tại vì quê tôi nghèo lắm, có những túp lều tranh mà mái dột, có 
những túp lều tranh mà nắng lọt qua mái, thành ra ở nơi đó họ nghèo nhưng mà tâm tình 
thật chất phác và đi sâu nữa vào vùng đồng quê, ban ngày thì lính Quốc gia vào, họ phải 
tiếp đón, ban đêm thì Việt Cộng vào, thì họ phải âm thầm chịu đựng, đó là những nỗi khổ 
của người dân quê mà họ không có 1 lời nói than nào bởi vì miếng đất của mình là nơi 
chôn nhau cắt rốn, mảnh vườn đó không thể bỏ bởi vì bỏ thì lấy gì mà sống. Đó là những 
nỗi buồn khổ của người dân nghèo, còn tôi cũng đi qua những thị thành, thành phố, tôi đi 
từ những vùng Rạch Giá, tôi đi qua những vùng gần biển để mà ghe mùi gió biển, khi đi 
dạy học thì các em rất là hiền từ và dễ thương rồi khi đi vào quân đội chúng tôi lại thấy 
rằng tình huynh đệ chiến binh, 1 tâm tình mà sắc máu nhưng mà 1 tâm tình của người 
lính đầy yêu thương, gắn bó cùng sống cùng chết nó ghi mãi trong lòng tôi. Đó là 1 cái 
nét son vì vậy cho tới giờ phút này những ai mà mạ lỵ quân đội, mạ lỵ những người lính 
làm đau lòng tôi và phản ứng tự nhiên của tôi là tự nhiên tôi tức giận. Nhưng mà hôm nay 
khi mà đã vào chùa, nghe những lời kinh của các tăng, của các vị lãnh đạo có tinh thần 
phật giáo chúng tôi cũng học ít nhiều, người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, 
chúng tôi cũng học được ít nhiều thế nào là từ tâm, thế nào là tâm từ bi, thế nào là hỉ xả 
và thế nào là phá chấp. Thì chúng tôi cũng nguôi ngoai, nhưng mà cái sự nguôi ngoai đó 
không có nghĩa là quên đi cuộc sống của những ngày mới tới. Vì vậy ngày hôm nay tôi 
đến đây đê muốn nói và nhắc nhở tất cả những người bạn của chúng tôi rằng dù mình bây 
giờ đã ổn định cuộc sống nhưng xin đừng quên những ngày mình ở trong 1 chiếc thuyền 
manh mỏng manh vượt trên sóng cả hay là vượt biên trên bộ mà sống chết như mành treo 
chuông mà chấp nhận cái chết để đổi lấy tự do, thì xin đừng quên những ngày tháng đó, 
những ngày mình đã từng mơ ước để được đến bên bờ tự do mà bỏ lại sau lưng tất cả, 
không cần biết sẽ đi về đâu. Đó là cái điều tâm tình mà tôi muốn nói, đó cũng là những sự 
khắc khoải ở trong lòng tôi mà lúc nào cũng còn day dứt và nó vẫn còn chứa tiềm ẩn 1 cái 
gì trong lòng mình. Vì vậy khi ở đất nước này tôi không đòi hỏi 1 điều gì hết tôi chỉ mong 
rằng vợ chồng chúng tôi và các con có 1 cuộc sống bình thường nhưng mà có đầy đủ để 
lo cho con ăn học tới nơi tới chốn, và làm thế nào để chúng có 1 cuộc sống an bình và 



biết thế nào là tình yêu quê hương dân tộc, và nhất là tình người, Cộng sản không có tình 
người, người Quốc gia thì tình người sâu lắm. Vì vậy chúng tôi rất mong 1 ngày nào đó 
Cộng sản thức tỉnh bởi vì bây giờ chúng đã giàu có, có tiền có bạc, mong rằng 1 ngày nào 
đó họ sẽ bừng tỉnh và nhận ra cái chân lý không phải nằm ở cái sắc máu và tàn bạo mà 
chân lý nằm ở tình thương và yêu thương mọi người giống như lời Đức phật đã dạy 
chúng tôi rằng: Hãy yêu thương mọi người như yêu thương chính mình. Đó là cái điều 
mà tôi rất là mong muốn ở họ. Và hôm nay nói lên nhắc nhở những người mà sau này nếu 
có nghe được những lời nói chúng tôi thì mong rằng hiểu rằng đây là những lời tâm tình 
chất chứa tận đáy lòng và dầu cho đến ngày hôm nay chúng tôi trên giấy tờ là 57 tuổi 
nhưng mà thật sự là 71, 72 tuổi rồi bởi vì trên mặt mỗi người Việt Nam chúng ta không 
có nói sự thật ở vùng sôi lửa chiến tranh, con cái lớn lên ở những vùng quê không có khai 
sinh, khi cha tôi mang tôi ra tỉnh thành để khai sinh thì tôi mất 4 năm. Do đó nếu mà nói 
tuổi thật thì tôi là 71, 72 tuổi nhưng mà tuổi ở trong khai sinh tôi thì hình như tôi mới có 
57, à 67 tuổi thôi. Chúng tôi có thể là nói đi lạc đề, chúng tôi biết nhưng mà thưa rằng với 
chị, là những kỷ niệm buồn vui đều có nhưng mà kỷ niệm buồn nhất là khi dời Sài Gòn 
dấu yêu mà đi. Tôi sống bao nhiêu năm ở đại học Sài Gòn tôi đi học, tôi nhớ từng con 
đường, nhớ từng công viên và nhớ cái cầu Thị Nghè qua bên kia gia đình, tôi nhớ sở thú, 
tôi nhớ cả mái trường Trưng Vương, tôi nhớ những ngày xưa ??chúng tôi vẫn thường 
dòm những cô bé đi học về trong những tà áo dài, rất là thân thương và rất là nhớ. Hôm 
nay tuy đã lớn tuổi rồi nhưng chúng tôi vẫn nhớ là ở đâu đó có 1 góc trái tim vẫn ghi lại 
hình ảnh của quê hương Việt Nam yêu dấu. Và chúng tôi cũng ước mong rằng, 1 ngày 
nào đó khi đất nước thanh bình, các con tôi cũng sẽ được trở về thăm quê cha đất tổ của 
chúng, ngoài quê hương thứ 2 bây giờ là nước Mỹ, cần bảo vệ đất Mỹ, nó là 1 người con 
của Mỹ quốc nhưng mà quê hương cha mẹ của chúng chúng cũng cần phải biết vì dầu 
muốn dầu không gương mặt chúng vẫn là da vàng mũi tẹt. Đó là 1 cái điều mà chúng tôi 
muốn nhắc nhở anh em, những em nhỏ lớn lên bây giờ có thể là những kỹ sư, những bác 
sỹ, những thạc sĩ và có thể là những khoa học gia nổi tiếng như Dương Nguyệt Khánh, 
bao nhiêu người đã làm vẻ vang dân Việt như là Lê Huy Lan ngày xưa cũng là đứa cháu 
tôi yêu thương hướng dẫn hay anh Trần Văn Tâm đã cố gắng bây giờ cũng là người làm 
vẻ vang dân Việt. Chúng tôi thấy rất hãnh diện nhưng mà chỉ nhắc nhở các cháu rằng 
đừng quên rằng Việt Cộng rất là sắc máu, hãy cẩn trọng với chúng làm bất cứ điều gì có 
thể làm được nhưng mà đừng nghe lời, ngày nào Việt Cộng còn sắc máu thì ngày đó 
chúng ta còn phải cẩn trọng. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả những người con Việt Nam khi tị 
nạn đến đây đều có 1 lòng là làm thế nào để tạo dựng các con nên người và tôi rất may 
mắn vì mọi chuyện tôi chỉ chăm chú vào các con mặc dầu quê hương réo gọi nhưng tôi đã 
rời nước Mỹ tôi đi 5 châu bốn biển để tôi đi theo mặt trận của liên quốc tuyến để tìm 
đường trở về quê hương dân tộc nhưng mà không may cho mặt trận chúng tôi, anh Trần 
Văn Bá, 1 sinh viên của Pháp cũng gia nhập và đi vào tuyến đường đầu tiên vào Rạch Giá 
và anh đã không may, tất cả số anh em đã bị bắt và sau đó bị xử tử. Đó là 1 niềm đau mà 
chúng tôi còn ghi nhớ mãi. Tôi thì may mắn vì tôi đi vào rồi tôi lại ra và tôi không sao, tôi 
đi ra 1 thời gian thì tôi được tin các anh bị bắt và sau đó bị xử tử. Đó là 1 niềm đau nhất 
trong lòng tôi vì lý tưởng đã không trọn vẹn. Bây giờ sau những năm tháng dài tôi làm 
việc cho ???, nói là ??thời đó là 1 phong trào của tất cả các hội y sỹ không biên giới, họ 
thấy thương cho những người Việt Nam đi vượt biên chết trên đường vượt biên vượt biển, 
bị hải tặc hãm hiếp, họ tìm cách cứu giúp. Tôi cũng là 1 người ở Houston, cũng vì thấy 
những điều đó mà tôi mới gây 1 quỹ để hỗ trợ cứu trợ cho anh em nạn nhân gặp nạn, thì 



trước tôi là bác sỹ Trần Văn Tín là chủ tịch tới năm 1983, từ năm 1984 tôi là chủ tịch hội 
cứu trợ thiện nhân vượt biển, tức là Boat People SOS. Và chúng tôi đã làm và sau khi gây 
được quỹ tôi đã bỏ công việc cũ tôi về trại tị nạn tôi tìm đường về, tôi đi trên chiếc tàu 
của Atina để mà đi tìm những người cứu trợ để mà đi giúp những người vượt biển. Thì tôi 
đã về đó và trên đường đó thì chúng tôi cũng đã có dịp đi 1 lần nhưng mà chúng tôi cũng 
yểm trợ cho tàu ??, tàu Ánh Sáng và còn nhiều chiếc thuyền đi cứu trợ thuyền nhân lúc 
bấy giờ. Và trong năm 1984 nhân cơ hội đó tôi có đến thăm trại tị nạn ??, và đó là 1 nơi 
đầy ắp kỷ niệm với tôi, tôi không bao giờ quên. Đó là hình ảnh không biết bao nhiêu 
người chỉ mặc quần ngắn, mình gọi là quần xà lỏn mà trời nóng, ăn uống cũng chỉ tạm tại 
vì chúng ta ở trại tị nạn nhưng mà ngày tôi đến, tôi có bà chị là bà Bùi Tuyết Hồng, nhân 
đây cũng nhắc bà Bùi Tuyết Hồng với 1 tấm lòng của người tị nạn đã giúp đỡ tất cả 
những người tị nạn ở tại Thái Lan, sau đó bà về thì ông chồng của bà là ông đại sứ của 
bên Indonesia của Hà Lan đã về đó, chị ấy cũng về đó thành ra chị ấy có cơ hội giúp được 
rất nhiều người ở hải đảo. Trại tị nạn như tôi vừa thưa với chị gọi là trại tị nạn ???. Lúc 
bấy giờ tôi đến đó thì tôi cũng được đón tiếp rất là niềm nở, nồng hậu, tôi đến với tư cách 
là 1 chủ tịch của ??và cũng là 1 chủ tịch mà tôi chỉ dùng là Sáng lập viên cộng đồng, tôi 
chỉ dùng tên là Tổng thư ký của cộng đồng vừa mới thành lập trong lúc chờ đợi để có 1 
cộng đồng dân cử thì tôi đến đó tôi gặp rất nhiều đồng bào mà tôi rớt nước mắt, bởi vì có 
hàng mấy trăm em ?tức là mồ côi không cha không mẹ, cha mẹ các em đã chết trên biển 
cả thành ra các em bơ vơ không người chăm sóc thì gom các em về 1 cái trại. Bây giờ 
nhắc lại tôi vẫn còn bồi hồi và còn xúc động, tôi và chị Tuyết Hồng đã đến thăm và sau 
đó những hình ảnh đó tôi có đưa cho Việt Dũng 1 nửa để Việt Dũng chuẩn bị. Và kính 
thưa với chị có những mẩu chuyện thương tâm đã xảy ra và có mẩu chuyện thật mà tôi 
còn nhớ là mẩu chuyện Anh phải sống của Thái Hương. Tôi được biết là người đó hiện 
thời đang sống ở Houston, khi anh lội vào bờ thì 1 bên vai là vợ, 1 bên vai là con tình 
cảnh đó nhưng mà anh đuối quá bà vợ đã nói với chồng rằng “Anh ở lại chăm sóc con 
nếu không cả gia đình cùng chết”, bà vợ đã đẩy anh và con gái vào trong, lúc bấy giờ anh 
cũng mệt lắm rồi, anh chỉ nghe mơ hồ trong sóng biển, và khi anh đến bờ anh mới biết là 
vợ anh không còn nữa mà chỉ còn lại 1 cha 1 con, và anh ấy đang ở Houston. Đó là những 
thảm cảnh mà Cộng sản đã gây ra cho đồng bào, cho dân tộc Việt. Vì vậy tôi rất buồn khi 
cộng đồng chúng ta có những người đã quên đi cái niềm đau những ngày tháng tị nạn, 
những ngày đầu, những hình ảnh tang thương như ngày mất nước, những cảnh hỗn loạn 
của Sài Gòn, những cảnh hỗn loạn của tòa đại sứ tại Sài Gòn, họ quên hết. Bây giờ họ có 
tiền, người ta trở về Việt Nam người ta gây dựng và người ta bắt tay với Cộng sản để mà 
buôn bán và làm giàu. Cộng sản ngày xưa thì chúng ở trong rừng, chúng đi đôi dép dâu, 
nón tai bèo, ngày nay chúng đã là tỷ phú có hàng tỷ bạc mà trong lúc đó vẫn vơ vét tiền 
của đồng bào hải ngoại để mà về giúp bao nhiêu là việc từ thiện này từ thiện nọ, trẻ em 
nghèo, đủ loại hết. Chúng tôi rất đau lòng, không giúp thì tội nghiệp người mà giúp thì 
làm lợi cho Cộng sản, vô hình chung tiếp tay và làm giàu cho những cán bộ, biết nói gì 
đây ở trong cái thảm cảnh này, chúng tôi chỉ mong rằng những người còn 1 chút lương tri, 
còn 1 chút tình người, còn 1 chút tình yêu quê hương còn 1 chút nghĩ đến quốc gia dân 
tộc, còn nhớ đến là cờ vàng 3 sọc đỏ hãy nhớ đến tình người với những lời tôi nói, hãy 
nhớ đến những ngày mà chúng ta vượt biên vượt biển ra đi, những ngày bỏ mặc sự sống 
chết của mình mà chỉ cần rời bỏ đất nước Việt Nam, rời khỏi chế độ bạo tàn của Cộng sản, 
có thế thôi, dầu ở chỗ nào cũng chấp nhận, đó là tiếng nói thật sự của con tim của người 
Việt tị nạn, đó là 1 hào quang là 1 điều sáng ngời mà con em chúng ta phải hãnh diện 



ngẩng đầu, cha anh chú bác chúng ta đã làm 1 trang sử đẹp. Và ngày hôm nay Cộng sản 
đang cố tình xóa nhòa đi những hình ảnh đẹp đó bằng tìm,lân la đến cả Indonesia, 
Malaysia để xóa đi cả những mồ mả của những người tị nạn nằm trên những đảo hoang 
này. Đó là 1 điều mà chứng tỏ Cộng sản rất là sợ chúng ta và chúng tìm đủ mọi cách làm 
thế nào để xóa đi những hình ảnh đó, chúng tôi mong rằng những người Việt đừng tiếp 
tay với họ xóa đi những hình ảnh cũ của chúng ta, đừng quên rằng người Việt tị nạn chứ 
không phải là những người Việt đi kiếm sống ở quê hương thứ 2 này. Đó là 1 điều mà 
chúng tôi xin quý vị hiểu cho và đừng đi ngược lại, phản bộ lại những cái gì mà chúng ta 
đã cầu nguyện ơn trên để cho chúng ta được đến với bến bờ tự do. 

!: Thưa ông Trần Hiến, ông là người con thứ mấy ở trong gia đình và ông bà cụ thân sinh 
của ông đã được bao nhiêu người con? 

@: Dạ thưa chị, thường thường người Việt Nam chúng ta thì Chúa cho bao nhiêu thì con 
nhận bấy nhiêu, người Phật giáo thì tùy duyên, đất trời cho bao nhiêu thì con nhận bấy 
nhiêu và trời sinh voi trời sinh cỏ, nghèo thì nghèo nhưng mà gia đình nào cũng rất là 
đông con. Gia đình chúng tôi có 7 anh em và may mắn thay sau này khi tôi về được bên 
đây thì các em tôi, tôi có liên lạc bằng thư với gia đình tôi nói với các em là hãy bỏ hết và 
hãy đi ra đi, sau đó ba mẹ tôi đã để tất cả tài sản cho Cộng sản lấy và tất cả gia đình tìm 
cách vượt biên. Các em tôi có 1 đứa vượt biên bị bắt lên bắt xuống, còn 1 đứa em gái tôi 
cũng ra đại học Sư phạm mà không được đi dạy chỉ vì có anh là ngụy quyền đã trốn đi 
ngoại quốc và có anh là giặc lái, chúng tôi ngày xưa là sỹ quan không quân đi bay trên 
trời thành ra chúng gọi chúng tôi là giặc lái, chúng có đầy đủ để xử chúng tôi và họ gọi là 
giặc lái, thành ra em tôi cũng khổ sở lắm. Em tôi sau đó mới tìm cách vượt biên, ba tôi 
chia thành từng toán 1,2 đứa với hi vọng rằng ai đi được thì đi. Và cuối cùng gia đình tôi 
là 1 gia đình may mắn, chúng tôi phải nhìn lại rằng có cái phước báo của nhà Phật, tất cả 
gia đình tôi đều qua được bên Mỹ, và cuối cùng thì ba má tôi đã mất ở bên nước Mỹ. Thì 
chị cũng nhìn thấy là cái đầu tôi sở dĩ cũng vẫn còn cạo là tôi để tang cho mẹ tôi, trước đó 
tôi đã xin cho bà ấy sống mấy tuổi nữa và sau đó bà ấy đã mất, bà ấy mất hôm 5 tháng 5 
vừa qua, thì tôi còn để tang thêm 3 năm nữa thì chắc chắn là cái đầu tôi còn cạo dài dài. 
Và sau đó thì tôi nghĩ rằng cái ước nguyện cuối cùng của tôi nếu tôi được đi tu quỳ y 
chân Phật để mà cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm có 1 ngày thanh bình, tràn đầy 
yêu thương với tất cả tình yêu của nhân loại và có đầy đủ được hít thở những không khí 
của những người dân được hưởng không khí tự do, thanh bình. Đó là điều tôi mong muốn 
và tôi nghĩ rằng tất cả cuộc sống còn lại của tôi, 7 mấy rồi thì tôi chỉ xin trở lại mảnh đất 
Cà Mau để mà cầu nguyện. Đó là điều mà tôi mơ ước. 

!: Trước năm 1975 thì ông ở trong quân đội Việt Nam và ông đi dạy học sau đó khi sang 
tới Mỹ ông làm những nghề gì? 

@: Dạ thưa chị, sang tới Mỹ tôi cũng lại 1 lần nữa tôi có sự may mắn hơn người khác 
nhưng mà trước khi may mắn đó thì tôi cũng phải làm rất nhiều nghề, tôi đi làm ?? 2 
đồng mốt 1 giờ, trước đó tôi không có làm ??mà tôi đi làm cho hãng sắt gọi là?? Thì hãng 
sắt đó nó làm theo chương trình của Taylor tức là phần của ai thì người đó làm và rất là 
cực bởi vì không có giờ nghỉ tay, nếu mà ta nghỉ tay thì phần việc ở chỗ khác đọng lại và 
thành ra cứ phải làm hoài không nghỉ tay, vì vậy mà sức của tôi là 1 nhà giáo là 1 sỹ quan 
thành ra không có quen với lối làm đó, tôi làm không nổi, thú thật là rất mắc cỡ khi phải 
nói như vậy. Tôi làm không nổi nên tôi đã bằng lòng đi xin 1 cái job khác là ???tức là 2 
đồng mốt 1 giờ lúc đó, ban ngày thì tôi đi học, ban đêm thì tôi đi làm và kết quả là tôi đã 



học xong và tôi lấy 1 cái bằng gọi là bằng ??để mà đi làm cho nhà thương. Và khi tôi ra 
được thì tôi đã làm cho nhà thương ở tại Houston, à ??, hệ thống của ??, University ??thì 
tôi làm trong đó tôi làm trong department, mỗi giờ tôi làm ???tức là repair tất cả các vật 
dụng. Hồi đó tôi có cái bằng đó tôi đã sửa tất cả những dụng cụ y khoa và nha khoa, tức 
là những cái ghế của nha khoa tôi cũng biết sửa và tất cả mọi thứ và những cái ??tôi cũng 
sửa, tôi sửa cả những cái máy khi cứu thương, những cái máy mà chị thấy là để vô mà 
kim nó không giựt được thì những cái máy mà giựt mạnh thì gọi là ???, những cái máy 
tâm động kế ???, tất cả những cái gì thuộc về hệ thống nhà thương, chúng tôi phải sửa 
chữa tất cả. Tôi làm ở đó cho đến khi tôi retire, sau khi tôi được early retire, sau khi con 
tôi bắt đầu thành tài và đi vào nha khoa thì tôi đã xin retire bởi vì tôi cảm nhận mình đã 
đến lúc cần nghỉ ngơi, tôi đau quá nhiều rồi, tôi đã làm đủ rồi, chúng tôi cũng không làm 
giàu gì xứ này. Trời phật và ông bà mình có dạy rằng “Tri túc hà thời túc, tri nhàn hạ thời 
nhàn”, chúng tôi không mong lấy cái nhàn nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng còn cần nhiều 
thứ khác ở xứ này đó là để lại 1 nền văn hóa dân tộc. Và tôi chọn con đường đạo Phật và 
tôi đi gây dựng các chùa chiền và tôi vào đạo Pháp Luân để tôi đi gây dựng những chùa 
Pháp Luân, và bây giờ tôi đang xây dựng chùa Liên Hoa, tôi đã giúp các chùa như chùa 
Bồ Đề, chùa ở bên ??, chùa ở bên Califonia, tất cả chùa bên Đảo Hoang, các chùa bên 
Dalas. Nghĩa là tôi đi làm tất cả những cái gì mà trong khả năng tôi có thể làm được, do 
đó tôi thưa với chị rằng trong sự hành nghề của tôi, có 1 cái may mắn, tôi cho rằng đó là 1 
sự may mắn thành ra tôi cũng nhà hạ lắm, tôi không có cực giống như những người anh 
em khác của tôi phải làm những công việc nặng nhọc. Vì vậy tôi lúc nào cũng tin tưởng 
và cám ơn trời phật. 

!: Thưa, bà nhà làm nghề gì khi sang tới Mỹ và trước khi sang Mỹ thì bà nhà làm nghề gì 
ở Việt Nam? 

@: Nhà tôi là 1 nữ sỹ quan, nữ quân nhân giống như tôi, nếu cần thì tôi có thể cho chị 
xem tấm hình. 

!: Dạ, cái đó để scan lại sau, giờ ông cứ tiếp tục. 

@: Thì hình ảnh đó tôi chỉ còn 1 tấm thôi trong cái bước đường lưu lạc thì bà ấy giữ làm 
kỷ niệm, bà ấy giữ trong bop của bà ấy, trong bước đường lưu lạc ấy. Nhưng mà phải 
công nhận là bà ấy cũng lỳ không thì cũng mệt lắm, thì bà ấy giữ lại hình ảnh đó, hình 
ảnh ở trong quân ngũ. Có lẽ là chúng ta những người ở trong quân ngũ thì cũng đều yêu 
thương quân ngũ, màu cờ sắc áo của mình, đó là điều mà chúng ta phải hãnh diện và 
chúng tôi muốn nói lên rằng con em của chúng ta phải hãnh diện vì cha chú bác lúc nào 
cũng là 1 người trung thành với Tổ quốc, trung thành với quân đội và với cả màu cờ sắc 
áo của mình, không bao giờ phản bội. Vì vậy người Việt hễ ai làm ơn cho mình luôn luôn 
biết ơn và tạ ơn, vì vậy chúng tôi lúc nào cũng mong mỏi rằng mọi người đừng vì những 
sự đầy đủ mà bị Cộng sản mua chuộc bằng tiền bạc, hãy nhớ rằng tiền bạc đó là tiền bạc 
bằng mồ hôi nước mắt của chúng ta tạo dựng để mà gởi về giúp đồng bào ta mà chúng ăn 
chặn, chúng làm giàu trên xương máu của đồng bào ta. Và nhà tôi là 1 nữ sỹ quan quân 
nhân và cựu quân nhân, nhà tôi cũng rất vui khi tôi được mời đi phỏng vấn nhưng mà nhà 
tôi rất là ngại khi mà giờ này đã già hết rồi mà phải đi ngồi trả lời những điều này, thôi 
anh đi 1 mình anh đủ rồi. Thành ra tôi thay mặt nhà tôi để nói lên tiếng nói rằng chúng tôi 
lúc nào cũng hỗ trợ và mong mỏi ở tương lai của các em để mà hiểu rằng các em là con 
của những người đi trước tị nạn Cộng sản chứ không phải là di dân để tìm 1 sự no ấm 
trên xứ người. Đây là 1 sự hãnh diện vì vậy mọi người trong gia đình chúng tôi đều cố 



gắng dạy dỗ con cái nên người và tôi hãnh diện nói với chị rằng con tôi 2 đứa đều đã 
thành đạt, 1 đứa là ???đang làm ở Dalas và 1 đứa là nha sỹ cũng đang làm ở ngoại ô 
Houston là ???. Thưa rằng khi mà con mình thành đạt là 1 điều hãnh diện cho cha mẹ và 
đó là 1 niềm vui còn sót lại cho chúng tôi ở những chuỗi ngày già như thế này. 

!: Hiện nay trong gia đình ông có những ngày lễ sum họp gia đình là những ngày lễ lớn là 
những ngày nào? 

@: Thưa chị, tôi là 1 cư sỹ tu tại gia thành gia vấn đề gìn giữ văn hóa dân tộc, tôi rất hãnh 
diện mà nói với chị rằng, ngoài ra tôi là 1 nhà giáo thành ra tôi luôn nghĩ rằng phải bảo 
tồn văn hóa Việt, văn hóa còn thì nước ta còn. Vì vậy tôi luôn tôn trọng ngày lễ Hùng 
Vương, những ngày 30 tháng tư khi xưa tôi là 1 trong những người dẫn đoàn người 
Houston đi biểu tình ngày 30 tháng tư và chúng tôi có những đêm không ngủ. Nếu như 
chị lật lại những dòng viết cũ, những trang báo cũ có những ngày mà năm 75, 76, 77 khi 
mà chúng ta qua đây năm 76, 77 là chúng tôi bắt đầu làm những công việc đó. Và tôi còn 
nhớ là năm 76, tôi được anh Nguyễn Thiện Thân lúc bấy giờ là sinh viên bên Âu châu 
qua đây, anh ấy đem theo 1 số phim để quay lên mà nói lên rằng những cái bình phong 
anh dũng, những trận đánh oai hùng còn đó, chúng tôi quay bữa đó thì mọi người đều rớt 
nước mắt và chúng tôi còn nhớ câu “An lộc địa, sử ghi chiến tích/ Biệt kích dù dĩ quốc 
vong thân”. Những cái đó nó nằm ở trong lòng tôi nó ngậm ngùi và thưa chị đó là những 
hình ảnh đẹp nhất ở trong lòng cho những người tị nạn như chúng tôi. Tôi là 1 giáo sư 
nhưng hình như tôi đã quên đi mình là 1 giáo sư, tôi chỉ còn nhớ được rằng tôi là 1 sỹ 
quan quân đội Việt Nam Cộng hòa thì đúng hơn, có lẽ rằng tôi đi dạy có mấy tháng thôi 
rồi tôi đi lính rồi còn cái chuỗi ngày mất nước mà tôi rời nước, đó là những chuỗi dài mà 
tôi bay bổng tôi sống với anh em và tôi sống với tình người trong quân đội rất là yêu 
thương, cùng sống chết có nhau. Vì vậy tôi lúc nào cũng giữ gìn nó và cái ngày mà đáng 
nhớ nhất là ngày 30 tháng tư, vợ chồng tôi đều có 1 buổi cúng cơm cho tất cả những oan 
hồn. Và sau đó tôi lại đi tổ chức 1 buổi biểu tình và đêm không ngủ cho tất cả mọi người 
cùng tham dự và có những buổi rất là long trọng, tôi còn nhớ hôm đó có Thanh Tuyền có 
khiêng 1 em nhỏ chỉ có vô tình hát bài của các em thì tức giận nhảy lên sân khấu la hét 
om sòm lên, bài đó là bài của Việt Cộng, chúng tôi đã chán ghét vì mỗi buổi sáng phải 
nghe bài đó, thật là cảm động và tôi cũng quý lắm, nhưng mà cũng thương cho em bé vì 
em chỉ biết có bản đó mà thôi, Cộng sản nó nhồi sọ chỉ có bấy nhiêu thôi, em ấy muốn 
đóng góp thì đóng góp bài đó. Tôi đã phải cầm micro và tôi nói lên tiếng nói của mình 
trước ban tổ chức yêu cầu quý vị ??và chúng ta cùng nhau cảm thông và chúng tôi đã 
cùng nhau hợp tác vui vẻ. Để thấy rằng tình người lúc đó rất sôi động và máu căm thù 
Cộng sản rất nhiều, do đó mới có những mặt trận ???và những mặt trận khác, tiếp tục về 
những chiến khu, dựng những chiến khu để mà chống Cộng có Võ Đại Tôn, những người 
anh em của tôi. Bây giờ nói ra cái chuyện đó nó cũng xưa rồi tuy nhiên bây giờ thế của 
bàn cờ chính trị nó đã thay đổi, chúng tôi hi vọng rằng qua chiến dịch Hoa Lài thì 1 ngày 
nào đó Cộng sản cũng phải sụp đổ để cho dân Việt có 1 thế đứng và có 1 nền dân chủ 
thoải mái hơn. Và cái ngày lễ thứ nhì thưa với chị đó là ngày lễ chúng tôi thương là lễ giỗ 
tổ Hùng Vương mà năm nào anh em làm chúng tôi cũng đến tham dự bằng cách này hay 
cách khác. Và 1 cái lễ nữa mà chúng tôi luôn ghi nhớ đó là ngày tết lễ ông bà, chúng tôi 
dạy dỗ con cái chúng tôi phải nhớ đến ngày tết và trong chùa chúng tôi cũng vậy, chúng 
tôi luôn luôn làm cái lễ đón giao thừa và tôi là 1 trong những người trưởng ban tổ chức. 
Năm nào cũng vậy, như năm vừa rồi mặc dầu liên hoa trời băng giá lạnh lẽo chúng tôi 
cũng có 1 lễ giao thừa, đón giao thừa để mời tất cả đồng hương đến dự, thì đó là mỹ tục 



của người Việt chúng ta. Cũng còn nhiều lễ khác nhưng bấy nhiêu chắc cũng nhiều rồi 
xin chị hỏi câu khác. 

!: Trong thời kỳ chiến tranh ông có bị cầm tù bởi Cộng sản không? 

@: Tôi thưa với chị là tôi được may mắn hơn tại vì tôi ở không quân và khi mà Sài Gòn 
sụp thì chúng tôi cùng nhau dắt díu nhau rời đi thành ra chúng tôi không bị cầm tù, đó là 
cái điểm may mắn, và vì cái điểm may mắn này mà tôi quan niệm rằng nếu tôi may mắn 
hơn những đồng đội của tôi đang phải ở tù với Cộng sản thì tôi phải tranh đấu, tranh đấu 
bằng mọi hình thức để đem lại sự nhẹ nhàng hơn cho những người tù của Cộng sản. Nhắc 
đến tôi lại thấy ngậm ngùi tại vì vẫn còn 1 số anh em trong phi đoàn của chúng tôi như 
anh Thời, anh Nhân, chúng tôi thỉnh thoảng gom nhau lại gửi cho anh ấy 1 ít tiền thì 
trước chúng tôi góp được 3, 4 trăm, anh ấy mua được 1 con bò. Tôi kể câu chuyện này để 
chị cảm thông, bây giờ anh ấy phải nuôi bò, anh ấy không thể làm được gì khác vì anh ấy 
là giặc lái. Và anh ấy chỉ có ở nhà, anh ấy không có công ăn việc làm, may mà chúng tôi 
có gởi được cho anh ấy vài con bò để anh ấy nuôi, và anh ấy thỉnh thoảng gửi thư qua báo 
cáo con bò nay được bao nhiêu lớn và đẻ được bao nhiêu con bò con, như thế nào. Thật là 
tội nghiệp, 1 sỹ quan không quân bây giờ đi chăn bò, thưa chị. Và đó là 1 nguồn sống cho 
gia đình, Cộng sản có cái hay của Cộng sản là lôi những người trí thức, lôi những người 
có khả năng làm việc trở thành 1 người vô dụng. Đó là 1 điều mà tôi muốn nói lên là 
Cộng sản là như vậy, đó là câu chuyện thương tâm muốn nói lên với chị. 

!: Ông nghĩ gì về chính sách của Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh và sau khi cuộc 
chiến tranh chấm dứt? 

@: Thưa với chị rằng, nếu mà nói nghĩ gì về chiến tranh và chính sách của Hoa Kỳ, có 
nhiều người bạn của tôi nói rằng Hoa Kỳ đã bỏ rơi chúng ta, nhưng mà thưa rằng chúng 
tôi không có nghĩ như vậy. Chúng tôi không nghĩ rằng Hoa Kỳ bỏ rơi hay không bỏ rơi, 
tại vì vận mệnh của quốc gia nó nằm trong tay những nhà lãnh đạo của chúng ta, chúng ta 
không thể ỷ vào 1 nước mạnh cường quốc, rồi khi họ bỏ rơi thì mình giận hờn hay là đổ 
thừa, chúng tôi cho rằng quốc gia hưng vong thất ưu hữu tắc. Dù ở cương vị nào, người 
Việt quốc gia phải hiểu được rằng chúng ta đều phải có trách nhiệm, do đó tôi còn nhớ 
anh Phúc ngày xưa nói “Tôi làm mất quê tôi, tôi làm tôi mất nước”. Cái bài học đó tôi 
cũng cảm nhận giống như anh Phúc, tôi đã làm không đủ trách nhiệm của mình nên tôi 
làm mất nước tôi. Vì vậy khi ra hải ngoại này, tôi đóng góp tất cả mọi thứ, những gì mà 
tôi có thể làm được vì vậy nhiều người ngạc nhiên tưởng tôi là 1 người mát dây người 
điên khi mà không lo kiếm ăn, tối ngày chỉ lo đi đấu tranh, tối ngày chỉ lo đi làm việc 
chống Cộng, tối ngày chỉ lo đi ngoại quốc chỗ này chỗ kia mà cầu nguyện xin xỏ cho Mặt 
trận liên quốc tuyến. Thật sự nhiều người không hiều được những nhiệm vụ của tôi mà tôi 
cũng không có thời giờ để mà nói chuyện hết với họ, thời gian không đủ. Cũng giống như 
bây giờ tôi làm việc ở chùa có nhiều người trách móc tôi làm thế này làm thế kia, họ 
không hiểu tôi nhưng mà tôi cũng không có đủ thì giờ. Khi mình làm việc, xin thưa với 
chị không có thời gian thì lấy đâu ra thời gian để mà ???để giải tỏa những sự hiểu lầm, và 
nhà Phật cũng có nói rằng oan ức không biện bạch, chỉ có làm rồi tự nhiên sau này khi 
công việc của mình sáng tỏ rồi thì mọi người sẽ hiểu được công việc của mình bằng 
chứng là sau mấy chục năm đằng đẵng tôi làm việc và với huệ tích tôi làm được thì đồng 
bào tôi, những người Houston ở đây đã hiểu được tôi rất nhiều và họ rất là cảm kích 
những công việc tôi làm và họ yểm trợ những công việc tôi làm, bao nhiêu là việc. Khi 
chúng tôi kêu gọi ??, chỉ có 2 ngày thôi tại chùa Liên Hoa đã thâu được 2 mấy ngàn. Đó 



để nói lên rằng đó là sự yểm trợ nồng nàn của đồng bào tôi, chỉ có 2 ngày thâu được 1 
trăm 5 chục ngàn, chưa kể tới 2 chục ngàn là gần 2 trăm ngàn thì tôi nghĩ đó là 1 sự hỗ 
trợ rất tích cực của tất cả người dân địa phương cho chúng tôi. Vì vậy 1 lần nữa rất chân 
thành xin nói lên rằng là hãy cứ làm đi như đức Phật đã dạy hãy cứ làm tốt đi cho mọi 
người, đừng làm điều ác, hãy làm tất cả những điều thiện thì trời phật sẽ phù hộ cho mình. 
Và tôi còn nhớ 1 điều nằm lòng là làm điều gì lợi người lợi mình thì mình làm, làm điều 
gì hại người hại mình, không làm, chúng tôi chỉ gìn giữ cái phương châm đó để mà làm 
việc thưa chị. 

!: Khi đặt chân lên đất Mỹ và cuộc sống mới bắt đầu, khó khăn nhất của ông và gia đình 
ông là gì? 

@: Cái khó khăn nhất của gia đình là lương thì không có, phương tiện không có, không 
có quen với phong tục tập quán của người và đôi khi còn có 1 sự tủi nhục vì bị người 
khác coi thường. Đó là 1 niềm tủi và đau lắm. nhưng mà tôi cũng có 1 cái may mắn là 
ngày xưa tôi có qua Mỹ du học tại vì tôi là ??, tôi được qua Mỹ du học, tôi học ở 
bên ??/và sau đó tôi qua bên 1 cái ???mà tự nhiên tôi quên rồi, ??? Và sau đó tôi được gửi 
sang bên ???để mà tôi học tiếp. Thì thưa với chị rằng ít nhiều tiếng Anh tôi không giỏi, 
quân đội học ngắn, học tắt nhưng cũng đủ để mà nói chuyện, cũng đủ để mà biết chút 
đỉnh để mà nói thôi. Chúng tôi học như vậy thì cũng nhờ chút vốn tiếng Anh ít nhiều như 
vậy để mà tôi có cơ hội giúp được những người đi sau không biết tiếng Anh. Thì khi tôi 
qua đây, khó khăn rất nhiều, khó khăn của anh em thì đúng hơn, tôi thì không khó khăn 
nhiều lắm, nhưng mà những anh em đi qua đây họ là những người lính những người anh 
em đồng đội của tôi không rành do đó chúng tôi mở 1 cái nhà nếu mà nghe thấy gia đình 
father ??, father Hiến thì là tôi đó. Tôi nuôi 1 cái nhà 20 mấy mạng, và thưa chị là chỉ có 
1 cái nhà nhỏ cho 2 mấy người sống với nhau chen chúc trong đó và họ có 1 cái mái hiên, 
chúng tôi mua 1 cái tiệm 10 đồng 1 miếng ở ??cho anh em làm để cùng nhau sống với 
nhau. Tôi và bà xã thì đi chợ mua đồ về nấu ăn chung, mỗi em đi làm ai chưa có bằng lái 
thì tôi hướng dẫn, sau đó cậu Minh là em bà xã tôi đem vô xưởng hàn làm thợ hàn, thợ 
tiện, nếu không biết hàn thì cũng được dạy hàn, chị tưởng tượng rằng dạy hàn cấp tốc, 
dạy hàn bằng 1 cây đũa cột lại, chỉ bảo bằng cách chỉ vào mỏ hàn mà các em đó chưa 
được học hàn bao giờ cả, vậy mà vô đó đậu được để mà đi làm. Và sau đó đó anh em 
nâng đỡ nhau rất là thương nhưng tình người lúc đó nó tha thiết lắm, gặp 1 người giống 
người Việt, dù là người Tàu nhưng mà chạy đến mừng rỡ lắm nhưng mà bây giờ gặp nhau 
họ còn không muốn nhìn nhau nữa, chưa kể là còn gấu ó với nhau. Thành ra bây giờ nhớ 
lại, hồi tưởng lại thì rất là thương và thưa rằng những khó khăn ở lúc đầu là chúng tôi còn 
không có cả 1 chiếc xe, tôi còn nhớ là chúng tôi gom nhau lại mua được 1 cái xe cà tàng 
1 ngàn mấy trăm đồng thì cả nhà phải chờ nhau để đi chợ, và phải chia nhau làm mấy 
nhóm, chở đi rồi chót xuống rồi chở về rồi đi chuyến nữa, và thưa chị, cái gạo để ăn thì 
cũng không có để mà ăn, chỉ có 1 tiệm bán gạo Chu Hy lúc bấy giờ, cái tiệm Tàu nhỏ xíu 
nhưng mà nhờ người Việt Nam sang đó mà họ làm ăn khá hơn, chúng tôi chỉ qua mua chỗ 
đó mới có bán gạo, bán gạo quê, lúc đó họ chỉ bán những bịch gạo nhỏ nhỏ thế này, rất là 
mắc, thì ăn không có đủ cho người Việt mình, lượng không có đủ do đó sống rất là khó 
khăn, mà tiếng Anh thì mình cũng không có. Tôi còn nhớ có 1 em nói “Em đang ở chỗ 
Mc Donnal”, nói rõ ràng là Mc Donnal, chúng tôi mới thấy buồn cười, ở đây có nhiều Mc 
Donnal lắm, Mc Donnal nào, nằm ở góc nào, đường gì chứ nói Mc Donnal thì ai biết đâu 
mà tìm, đó là tình cảnh của những người khó khăn, mà nhắc đến thì hơi vui vui nhưng 
cũng là chuyện cười ra nước mắt, em ấy cứ nói Mc Donnal. Thành ra là nước Mỹ thì rất 



rộng lớn và làm việc thì rất là vất vả, nếu mà không quen thì vất vả lắm thưa chị, cái khó 
khăn ở trong công việc của chúng ta như tôi nói là có những cái nhục nhằn, họ hỏi chúng 
tôi là “Ở nước mày có đèn điện không?”, trời đất ơi, tôi nghe có cảm tưởng như họ nhìn 
mình ở rừng rú mới qua vậy, buồn lắm chị, rồi họ nhìn mình ??. Tôi còn nhớ có 1 hôm đi 
thăm người bạn rồi trời lạnh quá anh em mới đi chung cái ???, có em tóc dài thì cái bà 
gác ở cổng ??bà ấy sợ lắm, bà ấy báo cảnh sát, vì bà ấy không biết, thấy 3, 4 người mặt 
mày rồi râu ria ghê quá mà lúc bấy giờ mình không biết mình ghê chị ạ, vì mình đâu biết 
được mặt mày mình thế nào đâu. Khi cảnh sát tới thì chúng tôi mới trình bày, chúng tôi là 
Vietnamese rồi chúng tôi mới qua chúng tôi đi thăm 1 người bạn và trong lúc chờ đợi taxi 
thì ở trong xóm chỉ biết ra tới ??để kêu taxi đến chỗ nào thì nó đón đi, thế thôi, không có 
xe chị ạ. Thành ra do đó những cái thảm cảnh đó và những cái buồn đó tôi vẫn còn nhớ 
và nhớ dài dài. Rất là mong những anh chị nào còn nhớ những buồn vui của mình mà 
lắng lòng mà nghĩ lại để mà cùng thương nhau nhiều hơn thay vì chống đối nhau và bất 
hợp tác với nhau. 

!: Ông bà đã vào công dân Mỹ chưa? 

@: Dạ thưa chị bước đầu thì tôi đã nghĩ khi chị Tuyết Hồng nói rằng “Xin đừng nhận nơi 
này làm quê hương!”, tôi nhìn nhận câu đó hay lắm, chúng tôi vỗ tay. Nhưng mà sau khi 
tôi đi chỗ này chỗ khi tôi mới nhận ra được rằng không có quốc tịch Mỹ đi lại rất khó 
khăn, gia nhập quốc tịch Mỹ đó là 1 sự may mắn do đó tôi theo 1 chiến lược mới, tôi kêu 
gọi mọi người hãy gia nhập công dân Mỹ. Tôi có đúng 5 năm, 7 năm tôi vào công dân 
Mỹ vì tôi có những năm tháng tôi đi học ở Mỹ mấy năm thì họ nhập nhằng thế nào đó thì 
họ giúp cho chúng tôi nhanh hơn 1 chút, thành ra 5 năm tôi đã là công dân Mỹ. Và cũng 
không có khó khăn với tôi bởi vì hồi xưa tôi có đi học bên Mỹ, tôi có biết tiếng Anh và 
thật sự ra tôi quả thật tôi yêu thương đất nước Mỹ vì nước Mỹ đã cưu mang tôi, đồng bào 
tôi. Tôi cám ơn những người Mỹ đã giúp đỡ mặc dầu có những người Mỹ đã làm nhục 
chúng tôi nhưng mà đó chỉ là số nhỏ còn phần đông thì người Mỹ đã nhìn chúng ta với 
đôi mắt ái ngại và tôi cám ơn người Mỹ, những người lãnh đạo Mỹ, chẳng hạn là ông 
Carter đã giúp đỡ đồng bào ta để được qua thêm 1 số người nữa gia nhập. Gia đình tôi 
đều là công dân Mỹ vì vậy giờ đây tôi có thể đi đây đi đó, chị thấy là 75 tôi tới đây mà 82 
tôi đã đi tới Thái Lan rồi. 

!: Ông bà mua căn nhà đầu tiên trên đất Mỹ năm nào? 

@: Hình như năm 1980 thì phải, sau 5 năm. 

!: Bây giờ ông bà còn ở căn nhà đó hay không? 

@: Dạ không, lý do là tôi ở căn nhà đó tôi mua đầu tiên và sau đó thì 2 vợ chồng tôi có đi 
làm, chúng tôi làm 2 job thưa chị, chứ không phải 1 job, chúng tôi nhận ra rằng cần phải 
dùng thời gian mình làm nhiều hơn, trước nhất là để quên đi nỗi buồn nhớ nhà và sau đó 
mình dùng cái tiền đó để tạo dựng 1 cơ sở làm ăn để mình đứng vững được còn nếu như 
mình cứ đi làm công cho người thì suốt đời chỉ làm công thôi. Sau đó thì chúng tôi đã 
dành dụm được 1 số tiền, chúng tôi mua 1 cái nhà hàng ở đây và tất cả những anh em 
cộng đồng cũ của tôi đều biết đó là ???nằm ở đường ???. Cũng nhờ cái nhà hàng đó tôi đã 
gây dựng được 1 cộng đồng, tôi là sáng lập viên của cộng đồng để gây dựng cộng đồng. 
Và cũng từ nhà hàng đó, anh em về đó, tụ họp ở đó, anh em ăn uống ở đó miễn phí, bởi vì 
ông chủ, bà chủ nhà hàng không thắc mắc. Lúc đó thì tôi với anh Tâm làm chủ, 2 anh em 
chúng tôi đồng lực, tất cả dành cho cộng đồng và lúc bấy giờ có anh Nam, nếu mà chị có 



biết để phỏng vấn anh ấy thì chị sẽ thấy được rằng tất cả mọi thứ từ cái nhà hàng đó đi ra, 
nó nhỏ lắm, nhưng mà nó ấm tình người. Từ sau đó chúng tôi ra đường chúng tôi thấy về 
nhà ở đường ??xa quá, chúng tôi đã mua 1 căn nhà ở ngay ??cho nó gần. Lúc đó chúng 
tôi mua 1 căn nhà nho nhỏ thôi nhưng mà gần cơ sở làm việc cho nó đỡ tiền xăng nhớt, 
xe cộ mà đỡ vấn đề đêm hôm khuya khoắt phải đi về xa lắm. Từ đó chúng tôi đã không ở 
căn nhà đó, chúng tôi đã bán nó đi, tôi bán trong lúc đó thì cũng không có lời, tôi chỉ bán 
giá vốn, và tôi lỗ là lỗ tiền sửa chữa, nhưng mà tôi có mua được căn nhà sau này thì tôi có 
lời hơn vì vừa nằm ở trong khu tốt ở đường ??thì tôi khá hơn. Đó là cái nhà tôi thưa với 
chị, thì từ đó tôi ở cho tới giờ này, tôi không thay đổi mà tôi cũng chẳng sửa sang làm cái 
gì tại vì cái số tuổi của tôi bây giờ là thất thập cổ lai hy rồi thì không có gì để mà bon 
chen, không có gì để mà làm đẹp cả. Do đó cứ tạm dung và làm tất cả những điều gì mà 
mình cảm thấy là lợi tha tức là làm thế nào để mình tha nhân và có lợi, người ta gọi 
là ??cuộc đời, có đóng góp cho cuộc đời và cho xã hội, cho nhân loại. 

!: Ông còn giữ liên lạc với gia đình họ hàng ở Việt Nam không? 

@: Gia đình họ hàng ở Việt Nam khi xưa thì tôi không dám liên lạc vì tôi là 1 người trong 
sổ bìa đen của Cộng sản. Tôi là ủy viên của Mặt trận liên trung ương, phát ngôn viên của 
Mặt trận liên quốc tuyến thì chị cũng biết đó, tôi không thể nào liên lạc, nếu chúng nó 
biết thì cũng mệt cho gia đình tôi lắm. Vì vậy tôi cố gằng tôi kêu gọi các em tôi nhờ 
người bạn của chúng tôi để mời mọc họ trở ra để qua Mỹ, khi họ qua Mỹ được rồi thì giờ 
đó tôi mới dám qua mặt. Không phải là tôi sợ Cộng sản mà là tôi sợ họ hành hung gia 
đình chúng tôi làm khó những người vô tội và chỉ vì tôi mà họ bị tội, thành ra tôi cố gắng 
và may mắn thay gia đình tôi cũng đã qua được tị nạn đầy đủ bên này và các em tôi cũng 
đã thành công, rất là thành công, tất cả mọi người đều thành công. Đó là cái may mắn 
cũng là cái duyên số, ước báo của gia đình, tại vì ba má tôi ngày xưa cũng là người 
thường xuyên đi xây dựng chùa, dòng máu đó nó di truyền đến đời tôi. 

!: Ông đã có lần nào về Việt Nam chưa? 

@: Chị hỏi câu này thì tôi xin thưa với chị là tôi chỉ biết cười thôi, tôi đã liên lạc với gia 
đình như vậy thì làm sao mà về được nữa, dù họ có mời tôi về thì tôi cũng không về vì tôi 
có lý tưởng của tôi là khi nào mà đất nước thanh bình thì tôi về, ngày nào chưa thanh bình 
mà người dân tôi còn ca thán còn khổ sở, thầy quảng độ ở trong nước còn phải sõng lưng 
ra với tinh thần vô quý của ngài, ngài còn phải đứng dậy tranh đấu thì tôi là 1 thành viên 
trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tôi lúc nào cũng nào cũng phải vững vàng 
và phải hỗ trợ cho ngài trong việc đấu tranh đòi lại quyền tự do tôn giáo, đòi lại quyền 
sống của người dân, thành ra tôi sẽ không bao giờ về thưa chị. 

!: Ông có biết tên 1 bài nhạc nào mà ông thích nhất mà ông biết về Việt Nam không? 

@: Bài về Việt Nam thì tôi có rất nhiều bài 

!: Để nhớ đến Việt Nam, thích nhất về Việt Nam? 

@: Bài Sài Gòn ơi, và tôi còn nhớ ngày biểu tình, đêm 30 tháng tư, túy hồng đã ca mà rớt 
nước mắt, nhớ về Sài Gòn. 

!: Bài đó của ai viết? 

@: Bây giờ tôi không còn nhớ nữa bởi vì tôi bắt đầu không còn nhớ nhiều, “Sài Gòn ơi” 
tôi cũng chỉ bắt tên, tôi cũng chỉ nhớ vậy thôi. 



!: Có phải là bài đó của anh Nam Đồng không? 

@: Tôi không nhớ thưa chị. 

!: Anh Nguyễn Đình Toàn? 

@: Tôi không biết, tôi chỉ biết 1 trong 2 chữ thôi, rất là hay và tôi rất là thương tiếc. Khi 
xưa tôi cũng thích cái bản Việt Nam, Việt Nam của Phạm Duy. Nhưng mà từ ngày Phạm 
Duy về nước mình theo, điếu đóm với Cộng sản thì tôi không còn thích cái bài đó nữa, nó 
đã chết từ trong tôi. Nhưng mà khi chị nói thì tôi có 1 bài thơ để tặng cho các em sau này, 
nhân đây xin đọc cho chị nghe bài thơ của tôi, đó là bài thơ Hồn nước: 

Ai hỏi em rằng nước ở đâu? 
Thì em hãy bảo nước bên cầu  
Đứng trên trông xuống trời in đáy 
In bóng người trai giữ địa đầu. 
 
Ai hỏi em rằng nước ở mô? 
Thì em hãy bảo nước bên mồ 
Mồ chôn người trước và binh sỹ 
Tô điểm bao lâu bằng địa đồ 
 
Ai hỏi em rằng nước gần xa 
Thì em hãy bảo nước bên nhà 
Nhà nuôi em lớn cùng anh chị 
Thấm đượm tình yêu mẹ với cha 
 
Ai hỏi em rằng nước bao xa 
Thì em hãy bảo nước trong ta 
Trong tim, trong máu, trong hơi thở 
Thề nguyện 1 lòng cho quốc gia. 
 
Ai hỏi em rằng nước ra sao  
Thì em hãy bảo nước không màu  
Không hương, không sắc, không mùi vị 
Sông đậm tình quê đẹp biết bao 
 
Ai hỏi em rằng nước nơi nao 
Thì em hãy bảo nước bên hào 
Hào chông rào kẽm nhìn dữ giật 
Một tấc biên cương chảy máu đào. 

Đó là bài thơ mà tôi ưng ý nhất, bài thơ mà tôi sáng tác trong những ngày tháng đấu tranh, 
nhân đây chị nhắc lại làm tôi nhớ lại bài thơ biệt động xưa kia, những bài thơ về anh hùng 
vô danh có 1 bài thơ đó là bài thơ Hồn nước tôi vừa nói với chị. 

!: Trong những ngày tháng miệt mài đấu tranh ở hải ngoại, ông nghĩ gì về những người 
đang đứng lên ở trong nước? 

Thưa chị, với cùng 1 mục đích đấu tranh để giải phóng quê hương khỏi gông cùm của 



Cộng sản, chúng tôi lúc nào cũng rất quý mến tất cả những đồng bào, những nhân sỹ, 
những người đã đứng lên ở trong nước để đòi hỏi tự do, dân chủ cho người dân nước Việt 
Nam độc lập và tự do. Họ đòi hỏi họ từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, họ rời bỏ Đảng Cộng sản, 
điều đó cho thấy lòng của họ như thế nào, người ta, ai nhân vô thập toàn, ai mà không 
lầm đường lạc lối họ đã bị Hồ Chí Minh lừa bịp giả dối, cũng như cụ Nguyễn Hải Thần 
ngày xưa hay là cụ Nguyễn Thái Học để rồi Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho giặc Pháp 
chỉ điểm và giết. Thì đó chỉ là 1 sự lừa gạt trắng trợn, 1 sự âm mưu để mà đoạt sự lãnh 
đạo của Quốc gia. Thì ngày hôm nay những người con em chúng ta học lịch sử và phải 
hiểu lịch sử là tại sao cha ông cho tới ngày nay những người Việt tị nạn vẫn không quên 
được Cộng sản, không quên được rừng cờ vàng 3 sọc đỏ để mà chống lại giới chức Cộng 
sản mặc dầu được chính quyền Mỹ đón nhận, nhưng mà cộng đồng người tị nạn vẫn 
không đón nhận và chống đối mãnh liệt. Đó là tinh thần của người Việt Quốc gia yêu 
chuộng tự do nằm ở đó và chúng tôi hãnh diện với công việc của chúng tôi, của các anh 
em. Thành ra tôi luôn luôn hỗ trợ cho sự đấu tranh ở trong nước và không có phân biệt ở 
bất cứ vương quốc nào, họ đấu tranh đòi độc lập, tự do, dân chủ cho đất nước, chúng ta ở 
hải ngoại, tôi thiết nghĩ là chúng ta nên hỗ trợ. 

!: Ông có nghĩ rằng những phong tục tập quán của người Việt Nam sống trên đất Mỹ nên 
giữ cái gì và nên bỏ cái gì không? 

@: Thưa chị, sống trên đất người những cái gì mỹ tục thì chúng ta giữ, còn những cái gì 
mê tín dị đoan thì chúng ta phải học những văn minh của xứ người. Giống như mình thờ 
cúng ông bà, xin thưa chúng ta thờ cúng ông bà để nhắc nhở con cháu nhớ về quê hương 
và ông bà chứ không phải chúng ta lễ bái, lễ lài ông bà đó là để cầu sinh, cầu khẩn ông bà 
về phù hộ cho làm ăn phát đạt, thì nó không đúng mà cũng giống như là đốt giấy tiền, 
vàng bạc, nhà lầu, xe hơi, đốt tiền giả để cho những hồn ma về phù hộ cho mình thì tôi 
thấy cái đó chúng ta nên bỏ. Bởi vì cái đó không phải là mỹ tục, đó là sự mê tín dị đoan, 
xuất phát từ bên Tàu, bên Trung Quốc đem đến cho nước chúng ta, bởi vì sau 1000 năm 
đô hộ của Tàu chúng ta bị ảnh hưởng điều đó, chúng ta phải bỏ đi những cái đó. Nhưng 
mà chúng ta vẫn phải giữ lại những ngày cúng giỗ ông bà và lễ lại, tại sao vậy, bởi vì 1 
nén hương trầm khói bay nghi ngút làm chúng ta hồi tưởng lại, làm chúng ta gần giũ hơn 
với những người bạn cũ để chúng ta thấy trong lòng chúng ta gợi lên 1 nỗi buồn man mác 
nhưng mà có 1 nỗi nhớ mang mang về cha mẹ, ông bà, đó là cái tình thương, sự nối kết 
giữ những người sống và người chết, âm và dương, chúng ta nên giữ lại những điều đó. 
Và cũng giống như ta lên chùa vào những ngày lễ giao thừa để mình đón giao thừa để mà 
mình nhớ lại những thời xa xưa của ông bà, ông bà giữ lại được những mỹ tục đó để cho 
dòng giống chúng ta, quê hương chúng ta, lúc nào chúng ta cũng có những lễ giao thừa 
chứ không phải đây là cái tết của Chinese, cái tết của Việt Nam. Dạ thưa không, Chinese 
có những cái điểm giống mình nhưng mà hoàn toàn không phải mình là Chinese mà mình 
là Việt Nam, cũng giống như 12 con giáp của Tàu thì họ dùng con thỏ, Việt Nam mình 
dùng là còn mèo, mão là con mèo mà họ là con thỏ, không có giống nhau. Nếu mà để ý 
mới thấy được còn không để ý thì không thấy. Đó là điều tôi muốn nói là có nhiều cái 
chúng ta nên giữ, có nhiều cái chúng ta không nên giữ. Cũng giống như việc cúng ông 
Táo về trời, theo tôi thì cúng cũng được mà không cúng cũng được, đó là chỉ là 1 cái bên 
lề, 1 khía cạnh thôi, mà nếu mà muốn vui thì cúng lại cho con cháu nó vui, à, ngày này 
vui. Cũng như bây giờ tết Trung Thu cho các em, nói nên bỏ chúng tôi cho rằng không 
nên bỏ, phải giữ lại, tại sao vậy, tại vì nó đẹp cho các em, cũng như tụi trẻ Mỹ có ngày 
Halloween, thì mình cũng nên có những chuyện đó, thành ra mình có Trung Thu cho các 



em, có Hằng Nga, chú Cuội, bây giờ người ta lên cung Trăng rồi người ta nói cái đó 
không phải là Hằng Nga, chú Cuội, nó rõ như ban ngày, nhưng mà hãy để cho nó đẹp. Cái 
gì nó lãng mạn nó cũng đẹp thôi và cái đẹp nó không hại ai thì hãy gìn giữ nó cho nó đẹp 
cho tuổi thơ nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu được nó không còn là 1 cái điều gì như 
xưa nữa, đó là cái điều mà chúng tôi muốn thưa. Và chúng tôi nghĩ rằng hãy giữ lại 
những gì mỹ tục ví dụ như đám cưới của Việt Nam chúng ta đó là 1 mỹ tục nhưng mà hãy 
bỏ bớt đi những cái rườm rà, bây giờ sống ở đất người rồi. Nếu mà chúng ta mặc những 
cái như áo dài khăn đống mặc để nhớ lại quốc phục của mình thì tốt nhưng đừng lúc nào 
cũng đòi hỏi phải có con heo quay đi kèm, nhân cái vụ con heo quay, tôi cũng thưa là có 
giờ tốt mà quý vị đã coi giờ ngày đủ thứ rồi, mà con heo quay nó chưa ra lò, cứ phải chờ, 
cả nhà chú rể đã tới nhà cô dâu rồi để mà đi vào nhà mà làm lễ bái song đường mà không 
vào được tại vì con heo quay chưa xong, con heo quay chưa tới cứ phải đứng chờ. Tôi đã 
gặp những chuyện mà những vụ cười ra nước mắt thì như vậy là không nên nữa và hãy 
bớt đi những cái đó. Cũng như những vụ quà cáp ngày xưa đó, ở Việt Nam phải bao 
nhiêu mâm, bao nhiêu quả thì bên đây chúng tôi thấy rằng chúng nó thương nhau thì thôi 
dễ dàng đi, đại khái là được rồi cũng giữ 1 số mâm, 1 số quả để mà coi như có, cũng như 
trầu cau, bây giờ chúng ta có ăn trầu cau nữa đâu mà phải têm, phải nếm. Thành ra cũng 
nên đại khái giữ lại cái mỹ tục cho đẹp thôi và chúng ta cũng nên bỏ đi những cái đó, vừa 
khỏi mất tiền, vừa khỏi rườm rà. Đó là cái điều mà chúng tôi rất là ước mong và chúng 
tôi chỉ muốn nói với quý vị là giữ lại cái sự chân thật và cái tình yêu thương và cái sự hài 
hòa của 2 gia đình. Đó là điều tôi muốn nói. 

!: Trong gia đình ở tại Mỹ chỉ có bố mẹ anh em, sau đó khi lập gia đình thì thường 
thường con cái ra ở riêng hết, bố mẹ sẽ ở 1 mình chứ không như là phong tục tập quán 
của người Việt Nam mình, có gia đình tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường có thể là 
ngũ đại đồng đường trong 1 nhà thì ông nghĩ sao về chuyện này? 

@: Thưa chị, chúng ta phải rất là mừng là ở Việt Nam mình chúng ta có thể làm được tam 
đại đồng đường, tứ đại đồng đường, ngũ đại đồng đường, vui lắm, bởi vì trong gia đình 
đông như vậy thì họ phải học cái sự hợp quần, học sự tương nhượng, học đời sống hợp 
quần tức là sẽ không có ích kỷ cá nhân, và nhưng mà thời xa xưa đó tất cả chúng ta đồng 
1 cái ??tức là chính phủ đã dạy có giờ công dân giáo dục, giờ đức dục còn ở đây nó 
không có cái đó thưa chị. Các em ấy chỉ cắp sách đến trường học cái văn minh nước Mỹ, 
học hỏi kiến thức nước Mỹ thôi, và nước Mỹ chỉ cung cấp có 2 loại thôi, 1 loại là học cho 
cao, bác sỹ, kỹ sư, ??để mà vận dụng cho quốc gia, luật sư, còn 1 loại nữa là để đi làm, 1 
trình độ gọi là technician để mà đi làm việc, cơ cấu cho khu vực máy chạy và 1 loại cuối 
cùng, loại thấp nhất là labour. Chúng ta thấy rõ rằng, cái labour đó thì họ dùng những 
người Mỹ, họ lờ đi, họ sang 1 sải, có 1 số thôi, còn thật sự thì người Mỹ họ nhìn thấy 1 
điểm rất là sâu là tầng thượng lưu và tầng trung lưu, thì họ tính toán rất là kỹ, và tầng 
dưới thấp thì họ giúp đỡ cho những người nghèo. Thì chúng ta cũng phải học hỏi ở họ 
những cái hay và cái dở thì tôi thấy rằng chúng ta cũng không thể đòi hỏi chúng ta giữ 
được những cái đó, bởi vì nhà nào mà may mắn được tam đại trong nhà thì vui, còn 
không giữ được thì thôi vì các con ở đây nó bắt đầu làm ăn khấm khá, nó có tiền thì cũng 
phải xài. Giống như con tôi giờ có 1 đứa nó làm ở Dalas, tôi có muốn giữ tứ đại hay nhị 
đại cũng không được nữa, chị thấy không, tam đại không được nhưng mà nó đi làm ở nơi 
xa, nó có vợ có con nó, nó có việc làm tốt ở bên đó bảo nó về Houston sao nó về được. 
Những đứa con ở Houston cũng vậy thôi, bây giờ nó còn ở với tôi, tôi hãnh diện nói với 
chị rằng con tôi ở với tôi đến năm tôi 31 tuổi, nó mới rời khỏi nhà, nó lập gia đình thì nó 



mới rời đi, còn tôi giữ nó tới 30 tuổi vẫn ở với cha mẹ, vẫn giúp cho tôi mở 1 cơ sở kinh 
doanh nho nhỏ cho bà xã tôi, còn tôi thì retire, tôi chỉ làm việc thiện, việc chùa thôi. Đó là 
1 cái điều mà chị thấy rằng mình không thể đòi hỏi được nhưng mà mình phải biết 
thương nhau ở chỗ nào, khi mà các con nó rời nhà rồi thì mình thấy có 2 cảnh già, cảnh 
già có 2 vợ chồng già, ông bà mình có thể nói là có 2 con khỉ già nó nằm, nó ngồi ở nhà 
đó, nghe thì cũng thật buồn cười nhưng mà cũng thấy đúng. Bây giờ tôi mới thấy 2 con 
khỉ già, nó buồn lắm, đi làm về thấy buồn lắm, chồng đi làm về ngồi chờ vợ về cùng nhau 
ăn miếng cơm, mà ăn gì nữa, già rồi, ăn chút chút thôi, như tôi ăn nhiều thì bà ấy la, rồi 
mập, rồi đường lên, ngồi ăn được chút chút nhưng mà giữ được cái tình, cái tình của 2 vợ 
chồng già yêu thương nhau. Thành ra chúng tôi thiết nghĩ rằng, đã già rồi yêu thương chứ 
đừng già rồi sinh nát, cứ chạy đi đào tam, lấy mấy con đào về thì cái đó rất là tội nghiệp 
cho nhau, chúng ta thường nói là trâu già thích gặm cỏ non, thì đôi khi cũng mang nhục 
cho những người lớn tuổi thất thập cổ la hi chúng tôi. Thì tôi chỉ thưa rằng dầu sao đi nữa 
hãy nhớ răng giống như tôi nhắc nhở, hãy nhớ lại những ngày đầu tiên khi chúng ta tuyên 
thệ thương yêu nhâu, cũng như nhớ lại những ngày đầu tiên khi chúng ta rời nước yêu, và 
dìu dắt nhau đi vượt biên vượt biển mà không biết sự sống ra thế nào, sự chết ra sao, 
“người ta nói ra đi là 1 sự đánh liều, nắng mưa ai biết, mưa chiều ai hay”. Thành ra cái 
chuyện đó là không ai biết thì chỉ còn lại 1 chút tình người ở trong lòng, hãy ráng mà giữ, 
và chúng tôi ráng cố gắng giữ điều đó để còn gọi là 1 chút sưởi ấm lòng nhau trong tuổi 
già bóng xế. 

!: Anh có cái hobby nào riêng tư không mà trong nhà anh có vườn cây cỏ nào để nhớ về 
Việt Nam không? 

@: Thưa chị, tôi cho rằng không chỉ riêng mình tôi có cái hobby đó mà tất cả những 
người Việt tị nạn, nó không phải là hobby nữa mà nó là 1 niềm nhớ khôn nguôi, vì nhớ 
quê hương quá nên biết rằng đu đủ trồng nó không sống nổi, mùa đông này nó sẽ chết thế 
mà chúng ta vẫn cứ đi mua đu đủ về trồng, biết rằng cây ổi trồng có đôi khi được trái ăn 
đôi khi lạnh quá, giống như cây ổi nhà tôi mùa vừa rồi lạnh quá nó chết hết, biết được 
trồng cây nhãn thì cũng không kịp ăn nữa mà vẫn cứ mua về trồng, tốn bao nhiêu tiền 
cũng mua về trồng, biết được cây cóc thì thật sự ăn được mấy trái bao nhiêu tiền mà vẫn 
cứ mua về trồng chết lên chết xuống, tưới nước đủ cả hết... Trồng bụi xả thì phải đi mua 
bao nhiêu tiền nhưng mà cứ trồng, tại vì sao, tại vì nhớ về quê hương, để ra nhìn bụi xả, 1 
mớ rau, 1 luống rau để mà thấy thương, tưởng mình đang sống ở quê hương để mà mơ 
mộng để mà tự mình gạt mình, à, ta cũng đang sống ở nhà ta, ở trên đất nước quê ta đây, 
thật là đáng thương. Vì vậy mà tôi nói rằng tất cả những người Việt mà qua 1 sự đi vượt 
biên, vượt biển mọi người chúng ta đã không còn được bình thường lắm, chúng ta đều bị 
1 cái shock, cái sự shock của 1 người dân mất nước, 1 cái shock rất là nặng nề thành ra 
chúng ta phải cảm thông cho nhau, nếu có người bảo chúng ta có lớn tiếng hơn 1 chút, 
xin hãy bỏ qua. Bởi vì chúng ta có cùng 1 tâm trạng, chúng ta không có bình thường lắm. 
Nói như vậy xin những bậc tôn thức, tri thức đừng có nói rằng tôi dài chuyện mà tôi chỉ 
thưa rằng đối với tôi thì tôi bị shock và tôi không bình thường và cái không bình thường 
đó thì tôi cũng làm rất nhiều việc không bình thường, chẳng hạn như giờ thay vì tôi ở nhà 
thì tôi đi enjoy, tôi đi casino chơi, tôi ăn uống hay tôi đi nhảy đầm hay tôi đi làm chuyện 
này chuyện kia. Thì tại sao tôi phải lăn xả lên chùa, tôi làm chuyện này chuyện kia, tại 
sao tôi phải đi học thiền, để làm gì đây hoặc tại sao tôi phải đi học ???để gọi là tập thể 
dục chút chút, tại sao tôi phải đi thuyết pháp hay là có dịp đi nói chuyện này chuyện kia, 
kêu gọi mọi người từ bi hỉ xả hay là tại sao tôi phải lên đài ??để mà tôi nói về sự hài hòa 



ở trong cuộc sống của cộng đồng, tại sao tôi phải gia nhập với anh xã của chị là anh tiến 
sỹ Đặng Thiệu để mà đi vào trong chuyện ??mà để giúp đỡ tất cả các em kém may mắn 
trong tù tội... Tại sao vậy, vì mình nghĩ rằng cuộc đời còn lại của mình phải cống hiến đi, 
phải làm gì đẹp cho cuộc đời đi, hãy còn làm được gì được cái gì đó đã là may mắn rồi, 
đừng đòi hỏi gì thêm nữa và chúng ta ăn miếng ăn cũng chẳng cần ngon nữa, tại sao vậy, 
vì chúng ta đã ăn quá dư thừa ở xứ này rồi, tôi ăn quá dư thừa đến nỗi tôi mập phì ra và 
đôi khi tôi không muốn ăn nữa mà anh em cứ ép ăn, bởi vì xứ này ăn uống dễ quá, cứ gặp 
nhau ới 1 cái, ghé đây ăn nha, ghé nhà hàng này ăn, ghé nhà hàng kia ăn, mới vừa ăn 
xong đến chỗ khác bạn bè lại rủ ăn tiếp, tôi đi vào trong đó với tình thương của anh em 
chứ không phải vào để ăn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy vui vì ở xứ này chúng ta được 
ăn ê hề, mà càng vui chừng nào, càng ê hề chừng nào thì càng thấy thương cho đồng bào 
ta trong nước lúc nào cũng thiếu ăn, xương ??, đưa cái lưng xương ra, xương cổ đưa ra, 
xương sườn đưa ra, chân cũng gầy teo đi, như 2 cái ống sậy, nhìn thấy hình ảnh mắt sâu 
hoắm, thì mình thấy đó là những hình ảnh đáng thương. Và mình thấy càng đáng thương 
hơn nữa là những người đàn bà Việt Nam đã phải bán thân ra hải ngoại để làm vợ Đại 
Hàn, vợ Đài Loan mà không biết mình sẽ đi về đâu. Để làm gì, để đánh đổi lấy 1 xe mỳ 
cho gia đình để mà sống. Tôi còn nhớ 1 bài là bài Chị tôi, tôi nhớ hình như là Thanh Toàn 
hay ai đó đã nói lên bài Chị tôi, mà tôi không nhớ của nhạc sỹ nào, mà hát lên, nghe nó 
ngậm ngùi và nó thương cảm tới cỡ nào. Chúng ta đã thấy rồi, bao nhiêu là đồng bào Việt 
Nam chúng ta, ngày xưa khi mà chúng tôi nghe nói là “buôn dân bán nước”, tôi nói là 
làm gì có chuyện buôn dân bán nước, tôi chưa hiểu câu đó nhưng mà ngày hôm nay, khi 
ngày hôm nay, khi Cộng sản làm chuyện này tôi mới thấy là thật sự là có buôn dân bán 
nước, Cộng sản buôn dân ta ra hải ngoại, buôn dân ta đi làm bao nhiêu chuyện, làm cái 
này cái kia và đã bán nước ta, bán Trường Sa, Hoàng Sa, bán cả ??, Cao Bằng, Lạng Sơn, 
bán cả cái đia danh mà rất đẹp là cái thác, thác gì chị nhớ không? 

!: Bản Giốc. 

@: Bản Giốc, và bây giờ là Ải Nam Quan, Nguyễn Trãi khóc cha, ôi còn đâu nữa. Chị 
thấy không, rồi họ nói là họ cho bán rừng nhưng thực sự là họ đã bán đất của rừng, bán 
đất ở vùng biên giới đó mà cứ nói là rừng cho thuê 100 năm, 200 năm, thử hỏi cho thuê gì 
mà tại sao mình ngu mình không biết đốn cây của mình mà để cho họ đốn của mình, toàn 
là những cái gỗ là gỗ quý không. Bây giờ gỗ là gỗ gu, vút, gỗ ??, đủ loại gỗ quý, gỗ mun, 
tuyệt tác của quốc gia mà tại sao giao cho thằng Trung Cộng? Không phải giao, không 
phải mướn đâu chị đó là 1 hình thức che dấu dân ta, nói cho mướn chứ thực sự là dâng 
hiến cho Trung Quốc, cho Tàu rồi. Đó là bán nước đấy nhưng mà cái hay của dân tộc Việt 
Nam mình, cái văn hóa của mình khi mà uống nước, họ thấy những người đứng bán chai 
nước họ không nói bán nước, họ chỉ nói đổi nước. Đó là 1 cái hay, tức là ông bà của 
chúng ta dạy chúng ta rằng chớ nên bán nước, kị không dám dùng chữ bán nước để tránh 
cho những người con của đất Việt không bán nước, thế mà Cộng sản đã nhẫn tâm bán 
nước bỏ mặc lời dạy của cha ông. 

!: Năm nay ông đã thất thập cổ lai hi như lời ông nói thì có những điều gì với ước nguyện 
mà ông đã làm được và có những điều gì ông không làm được mà ông ân hận là ông 
không làm được? 

@: Tôi có 1 ân hận là cái ngày ông Thơ còn sống, ông Nguyễn Văn Thơ ngày xưa là khoa 
trưởng của trường Đại học Nha khoa thì hồi đầu khi mà ông ấy lập cái hội ái hữu Việt 
Nam ở Houston thì ông ấy có nhờ tôi, ông ấy biết tôi tại vì tôi và ông ấy làm chung ở 



trong trường đại học nha khoa ở Houston, ông ấy nhờ tôi viết 1 bài gọi là giáo dục các em 
ở hải ngoại, tôi vì lười biếng tôi đã không viết. Sau đó ông Nguyễn Văn Thơ cũng là bộ 
trưởng bộ giáo dục Việt Nam, sau cùng ông ấy lại nài nỉ tôi, thôi bây giờ không viết thì 
viết đơn thuyết trình cho hội, bây giờ không viết ra ngoài thì viết cho hội để mà hướng 
dẫn cho các con em ở trong hội để mà cho các phụ huynh bắt buộc phải học hỏi những 
cái đó để làm cái kinh nghiệm để mà đi tiếp thì tôi lại cũng không làm. Và sau này ông 
Thơ vẫn còn sống khi ông ấy sắp sửa thay thì ông ấy lại kêu tôi 1 lần nữa thì tôi cũng 
không làm, tôi nói “Tôi viết gì bây giờ thì đường nào thì tụi nó cũng sắp vô tội, vô tội 
nhiều quá rồi, tại sao vậy tại vì con em của những vị lớn, tướng lãnh và những người có 
tiền thì cướp bóc, hút sách và băng đảng rồi đi vào tù tội”. Đó là cái điều mà tôi ân hận. 
Nếu ngày đó tôi nghe lời ông Thơ tôi viết 1 bài viết tốt đẹp thì bây giờ nó cũng giúp ích 
rất là nhiều, rất là nhiều cho mọi người để từ đó tôi dùng những bài học kinh nghiệm của 
tôi để mà tôi dạy dỗ con cái cũng tốt hơn. Và bây giờ thưa với chị rằng với các con tôi, tôi 
có sự huấn luyện rõ ràng, tôi huấn luyện theo kiểu nhà binh, và tôi dạy dỗ có sự hi sinh 
của cha mẹ. Vợ tôi là ??, tôi đã bắt bà ấy bỏ việc để đi làm nội trợ nho nhỏ, lớn hơn ?? 1 
chút để làm chi vậy, để cho các con tôi sắp sửa đi vào đại học, thì để cho chúng nó thấy 
sự cực nhọc của cha mẹ, và để cho chúng nó cột thời gian lại, không cho chúng nó đi chơi 
với bạn bè, lấy lý do là con thấy bố mẹ cực và sai đi mua hàng, sai nó phụ giúp sắp hàng, 
nó không có giờ để đi, và cha mẹ cực thành cha mẹ có lý do từ chối mà nó không buồn 
phiền, giận hờn cha mẹ. Có những ngày thay vì chúng nó đi dự sinh nhật bạn bè chúng nó, 
thì cha mẹ bận quá không đi được, thì cũng có cho 1 vài cái nhưng hầu như là tránh né, 
nó rất là ít, thì từ đó riết rồi nó quen đi. Thành ra các con tôi chỉ biết học và học, chơi rất 
ít, chỉ biết học, biết yêu thương cha mẹ bởi vì cùng sống trong môi trường cực khổ lam lũ 
với cha mẹ, do đó nó sẽ yêu thương và biết được giá trị của đồng tiền. Do đó khi các con 
đi học, các con sẽ cố gắng học và kinh nghiệm của các con nhiều hơn nữa, con người Việt 
khi đi học thường bị bạn bè Mỹ chê cười vì tiếng Anh rất là kém, cái sự kém cỏi về ngoại 
ngữ không có gì là lạ nhưng mà tôi thường dạy các con là ráng học, khi mà con dở tiếng 
Anh nhưng mà con sẽ giỏi về toán, lý hóa con sẽ giỏi hơn chúng nó, và tôi may mắn là tôi 
cũng có kèm được chút ít thì các con tôi cũng học tốt được và tôi có nhờ gửi đến cái 
trường của ông Đàm Quang Hưng để kèm thêm, và con tôi học với thầy Nong ở 
trường ??. Thì những điều đó khi mà nó vươn lên được rồi đó, nó lên khỏi cái top ở 
trường rồi thì mình không cần lo nữa. Đó là điều mà tôi muốn nói với tất cả đồng bào anh 
chị em chúng ta, tài vì những đứa trẻ khi mà nó qua khỏi những lằn ranh đó rồi thì chúng 
ta không phải lo nữa, nó sẽ trở thành 1 người hữu dụng cho quốc gia, cho dân tộc, cho xã 
hội, cho cộng đồng. Và bằng chứng là bây giờ các con tôi rất hãnh diện là đã đậu những 
bằng bác sỹ, và hành nghề rất là tốt đẹp, cũng đang dạy dỗ những bác sỹ khác, cũng như 
đứa con gái nhỏ của tôi đang là nha sỹ, đó là 1 điểm son mà chúng tôi có thể làm được. 
Và cũng mong rằng, tất cả các anh chị em, có một điều nhắn nhủ rằng: dầu chúng ta mất 
nước nhưng chúng ta không có mất tấm lòng, không ai lấy được tấm lòng yêu nước của 
chúng ta, ở trong chúng ta được, chúng ta hãy cố gắng giữ sự cao đẹp và thanh cao của 
chúng ta để còn mong có 1 ngày được trở về quê cha đất tổ, còn ngẩng mặt để mà hãnh 
diện rẳng, dẫu chúng tôi có rời nước nhưng mà chúng không không bị đồng hóa ở 1 cái 
nước theo văn hóa của người, mà chúng tôi vẫn theo văn hóa dân tộc Việt. Và ngày hôm 
nay tôi đến đây cũng vì vấn đề này mà kêu gọi tất cả chúng ta cùng nhau giữ gìn văn hóa 
Việt. Bởi vì văn hóa còn thì nước ta còn, đó là 1 điều mà chúng tôi rất là mơ ước. 

!: Trong hơn 1 tiếng đồng hồ đàm thoại với ông Trần Hiến, có những câu hỏi hay câu trả 



lời nào mà ông thấy chưa đủ hoặc là muốn nói thêm về những chuyện mà tôi không có 
dịp hỏi tới thì xin ông cứ nói. 

@: Thật ra với cái tuổi thất thập cổ la hi của tôi thì chị nói gì thì tôi nói nấy chứ còn nói 
nhớ chuyện này nhớ chuyện kia thì không nhớ hết được, thưa chị, tại vì tôi bắt đầu đi học 
thì là học quên, học xả, học quên thành ra tôi học rất là nhiều, có những chuyện đáng nhớ 
tôi cũng quên luôn, cái đó là cái rất là vui mà cũng lạ lùng. Thì thưa với chị rằng, để bảo 
có việc gì để nhớ thì tôi có rất nhiều việc, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, và nếu 
mọi người bỏ 1 chút tâm huyết sau khi mình retire rồi, mình không còn việc gì làm thì tôi 
cũng rất mong những người Việt hãy tìm tới volunteer, tức là làm thiện nguyện chẳng hạn 
như SOS, ??làm việc giống như chị trong cơ quan 500 lịch sử người Việt tị nạn, hoặc đi 
làm việc thiện nguyện bên cơ quan nhà Việt hay cộng đồng hay là đi volunteer giúp tất cả 
nhà thương, đó là 1 niềm hãnh diện. Và chúng ta đừng quên rằng sự thiện nguyện đó 
đừng nghĩ rằng chúng ta làm là uổng phí đi, mà thật ra nó đã làm mình vui trong niềm vui 
của người, có làm việc, có hoạt động thì mình sẽ không thấy thời gian thừa thãi và mình 
sẽ thấy rằng cuộc đời mình có ý nghĩ hơn, và nhất là giúp cho trí óc mình không bị lão 
hóa, sự quên lãng của mình cũng bớt đi. Tôi ngày hôm nay nói chuyện với chị mà còn nói 
được, nhớ được để mà nói chuyện với chị 1 cách nhẹ nhàng và thanh thản, tôi nghĩ rằng 
đó cũng là do cách làm việc thiện nguyện bao nhiêu năm nay thành ra tôi mới có 1 sức 
khỏe dồi dào như vậy. Tôi phải nhìn nhận rằng, với cái tuổi 72 tuồi đời, so ra ở tuổi này 
nhiều anh 72 tuổi của tôi đã nằm xuống, có người 72 mà không được khỏe bằng tôi, tôi 
thưa với chị có lẽ là do sự hoạt động và làm việc của tôi, qua sự làm thiện nguyện của 
mình. Đó là 1 điều rất là mong ước và chỉ nhắn lại tất cả anh chị em và các con em, người 
lớn nếu mà đã nhàn thì hãy làm việc thiện nguyện để cho đầu óc minh mẫn hơn, và nếu 
không thì học thiền để cho mình có 1 sự tĩnh lặng và mình có 1 trí tuệ để mình làm đúng. 
Và cuối cùng xin mượn câu của Đức Lạc Oai Đạt Ma: “Hãy nói chuyện trong chân thật”, 
và Đức Phật ngài nói “Pháp của ta là pháp như thật”. Thành ra nếu mà chúng ta dùng cái 
như thật, chúng ta sẽ rọi được chân tâm, và chân tâm đó sẽ giúp ta thoát được sự phiền 
não và không bị dính mắc bởi bất cứ gì, muôn phương nào tới. Đó là điều mà chúng tôi 
rất là mong muốn cho những người lớn tuổi. Còn riêng các em thì hãy nghe những lời nói 
của các bậc đàn anh đi trước và đừng nghĩ rằng, các em là người sinh ra tại đây và không 
biết gì về Việt Nam, tôi không muốn biết tới Việt Nam một đất nước nghèo nàn, lạc hậu. 
Hãy nhớ rằng các em là từ cha ông các em mang các em tới xứ này, các em cũng không 
tự các em sinh ra ở đây, và nhớ rằng quê hương cha ông các em là quê hương Việt Nam, 
nếu có cơ hội giúp được gì cũng nên giúp cho quê hương của cha ông mình có được 1 
chỗ đứng tốt đẹp, và hãy nhớ rằng mình là những người con của đất Việt. Hãy gìn giữ 
mặc dầu mình có là 1 công dân Mỹ, mình hãy làm hết bổn phận của 1 công dân Mỹ, 
nhưng bên cạnh đó, tất cả những gì có thể thì hãy làm cho đất nước Việt. Đó là điều mong 
ước, đó là điều để nói lên lòng biết ơn cha ông mình. Vậy giờ chị còn gì hỏi nữa không? 

!: Dạ, xin chân thành cám ơn ông Trần Hiến đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của 
cuộc đời. Xin cám ơn ông và xin kính chào ông. 

@: Dạ, xin cám ơn chị, đã cho tôi thời gian chia sẻ với tất cả các em sinh viên trong 
tương lai và nhất là những ai muốn tìm hiểu những người Việt tị nạn đầu tiên khi đến đất 
nước này, không phải ai cũng là những người ăn không ngồi rồi, tất cả mọi người đều 
phải làm việc, và cuộc đời là chuỗi dài cần lao, 1 chuỗi ngày tranh đấu, thành ra mỗi 
người chúng ta đều tranh đấu để có được ngày hôm nay. Vì vậy tôi rất là cám ơn trời phật, 



bên công giáo thì cám ơn thượng đế, chúng tôi vượt lên biên cương tôn giáo chỉ đặt lên 
tình người, đó là tình người Việt Nam tị nạn, xin đừng quên và đừng quên những người tị 
nạn, những ngày đầu tiên còn nheo nhóc trong 1 chiếc thuyền con, mồ hôi và miệng há 
hốc trong thảm não, hãy nhìn lại hình ảnh đó để nhớ lại ngày xưa khi mình mới đặt chân 
tới nước Mỹ. Và 1 lần nữa xin cám ơn. 

 


