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Bố tôi vì lòng yêu nước sôi sục trong huyết quản, vì muốn bảo vệ tự do tín ngưỡng, bào vệ Đức Tin Công 

giáo, nên bố đã âm thầm rời bỏ mẹ tôi và bốn chị lớn ở lại Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam để theo Đức Cha Lê 

Hữu Từ vào trong Nam tranh đấu trước năm 1954. Chị Thi mới chào đời chỉ được vài tháng, chú Nguyên - bạn 

thân của bố tôi, thương hoàn cảnh năm mẹ con bơ vơ, cực khổ thiếu nơi nương tựa, nên đã can đảm giúp mẹ và 

bốn chị của tôi lên đường vượt biển, bỏ quê hương miền Bắc, nơi chôn nhau cắt rốn để vào miền Nam tìm kiếm bố 

tôi. Lúc đó bố tôi đã gia nhập vào trường sĩ quan Thủ Đức - khoá 2. Sau khi mãn khoá, Ông Ngô Đình Diệm 

thuyên chuyển bố tôi về Đà Lạt dạy trường Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt. Và tôi, đứa con gái thứ năm trong gia đình – là 

đứa thứ nhất được sinh trong miền Nam tự do tại Đà Lạt, vào mùa Xuân hoa đào nở rất đẹp, sau cuộc nội chiến 

chia đôi đất nước Việt Nam 1954.  

 

1955-2013: 58 năm cuộc đời. Thật hạnh phúc cho tôi được sanh trưởng trong một gia đình Công giáo, 

ngẫm nghĩ cuộc đời, tôi cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đã chọn gia đình tôi làm con cái của Chúa. Vì nhờ đức tin, bố 

tôi và ba chị lớn đã hai lần vượt biển, từ bỏ chế độ cộng sản để được tự do tín ngưỡng, để được làm người Công 

giáo Việt Nam ở đất nước tự do. Chị hai tôi bị kẹt ở lại và bị bắt ở trong tù hai năm vì tội giúp cả gia đình vượt 

biên. Phần tôi và gia đình nhỏ của chị Trâm gồm có anh Vang và bé Châu mới sanh được bốn tháng. Chị Trâm và 

bé Chi (cô em út); Dũng, Minh (con của chị Hai); Phong, Phát (con của chú Phi) đã vượt biên vào ngày 9 tháng 3 

năm 1979. Hành trang của tôi vỏn vẹn chỉ có một cuốn sách kinh và tràng chuỗi Mân Côi, là món quà rước lễ lần 

đầu của tôi. Chúng tôi không được phép mang đồ theo nhiều, vì lén lút bỏ trốn chế độ phi nhân Cộng sản, nếu 

mang đồ cồng kềnh sẽ dễ bị lộ, bị bắt bỏ tù. 

 

Bây giờ ngồi nhớ lại cuộc vượt biển của chị em chúng tôi thật là có “PHÉP LẠ”. Người chủ tổ chức 

chuyến vượt biển này đã lừa gạt chúng tôi. Sau khi lấy mỗi người hai cây vàng, họ hứa hẹn chúng tôi sẽ vượt biển 

bằng tàu lớn đầy thực phẩm và nước uống đủ cho 50 người trong vòng một tháng. Tin tưởng họ, chúng tôi ra đi lúc 

5 giờ sáng, chị em chúng tôi cùng với Anh và Hương (hai người bạn hướng đạo của tôi) ra điểm hẹn ở bến Chợ 

Cũ, chỗ ghe thuyền chở trái cây về Sài Gòn. Người dẫn đường sau khi trao đổi tín hiệu, đã lặng lẽ đưa nhóm chúng 

tôi xuống một gầm tàu đóng kín cửa lại. Qua tia sáng chiếu qua khe cửa, tôi nhận ra cặp ca sĩ Lê Uyên – Phương 

đã ngồi chờ chúng tôi, khuôn mặt họ rất căng thẳng lo âu. Chúng tôi chỉ gật đầu nhẹ chào hỏi, không dám nói 

chuyện, ngồi im lặng đợi chờ. Sau  khi chuyển hết trái cây xuống bến, tàu nổ máy xình xịch đưa chúng tôi đi. Có lẽ 

vì mệt mỏi sau một đêm không ngủ, thêm sự sợ hãi bọn công an phát giác, tiếng máy tàu đều đặn, đã làm tôi thiếp 

ngủ đi từ lúc nào. Đến chừng nghe tiếng ồn ào, tôi giật mình mở mắt ra mới biết mình đã rời khỏi sông Sài Gòn ra 

tới cửa Cần Giờ, Vũng Tàu, và mọi người đang chuyển qua tàu khác. Chị Trâm đang ngồi ôm bé Châu cho bú, anh 

Vang chuẩn bị nấu mười lon sữa đặc và đem theo một thùng nước để pha sữa cho con. 

 

Chúng tôi được chuyển qua một tàu nhỏ hơn tàu đưa chúng tôi ra, họ căn dặn chúng tôi kiên nhẫn ngồi đợi 

các tàu đưa khách ra, rồi sẽ được tàu lớn đón đi. Thế là chúng tôi yên trí ngồi chờ, gia đình chị Trâm vì có con nhỏ 

nên phải xuống gầm tàu ngồi đợi. Cũng may bé Châu rất ngoan, bú no lại ngủ hay nằm yên trong lòng mẹ. Chưa 

bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua chậm chạp như ngày hôm đó, lần lượt tôi thấy nhiều ghe tàu từ các nơi đổ tới 

“Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây 

không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi 

việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện.  Thật thế, chúng ta là tác phẩm của 

Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Giê-su Ki-Tô, để sống và thực hiện 

công trình tốt đẹp của Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.” (Ê-phê-xô 2:8-10) 

“Phúc cho ai không thấy mà tin.”(Ga 20:29) 
 

 



 

đưa khách qua tàu tôi, rồi họ bỏ đi. Càng về chiều càng nhiều người mà tàu lớn vẫn chưa thấy tới, ghe tôi đã chất 

đầy người, gia đình nào có con nhỏ và các người lớn bị đưa xuống gầm tàu. Chúng tôi sốt ruột và lo lắng vì sự ồn 

ào mất trật tự. Sau này chúng tôi hỏi thăm mới biết ra, chủ tàu lo lót cho bọn công an ở cửa Cần Giờ, tụi nó biết 

nên bắt thêm khách đổ ra. Giữa cảnh hỗn loạn vô trật tự, ông tài công đã ôm địa bàn nhảy qua tàu khác trở về Sài 

Gòn. Trời đã chạng vạng tối, chúng tôi mới vỡ lẽ đã bị lừa, nhưng vì đa số là các ông sĩ quan đi cải tạo về, các ông 

quyết định ra đi, nhưng ai là người lái tàu? May quá, cuối cùng có một ông nhận mình là hải quân đứng ra lái tàu, 

đặt hai người ở mũi tàu để nhìn đá ngầm để tránh. Loay hoay mãi tàu vẫn không nổ máy, có nhiều ông đã chửi thề, 

các bà bắt đầu khóc lóc kể lể, chị Trâm tôi hối hận chảy nước mắt vì đã cải lời bố tôi. Bé Châu sanh thiếu tháng ốm 

yếu, nên bố tôi muốn chị để bé Châu lại đi sau với ông ngoại. Anh Vang chỉ thở dài. Sau cùng các ông điều đình 

với các tàu đánh cá giúp kéo tàu cho nổ máy, và xin mua vài thùng nước vì ghe chúng tôi không có gì hết. Tất cả 

mọi người trên tàu móc hết tiền, cả dây chuyền đồng hồ đưa cho họ. Bọn thanh niên phải nhảy xuống cho tàu nhẹ 

bớt. Tôi ngồi trên mạn tàu xuýt tí nữa thì chết, vì dây cáp kéo tàu trợt ngang đầu tôi. Có lẽ đến khi nhắm mắt cuối 

đời, tôi mới quên được cảnh hãi hùng của đêm vượt biển hôm đó. Khi tàu xình xịch nổ máy, mọi người lại hớt hải 

gọi nhau ơi ới, vì sợ tàu bỏ chạy mà thân nhân mình còn kẹt ở lại. Chúng tôi trải qua nhiều cơn sợ hãi, tưởng chừng 

đã bỏ thây trên biển cả vì tàu chúng tôi thật ra là ghe đi sông, nên bánh lái tàu điều khiển khác. Các ông đầu tàu la 

đá ngầm, quẹo phải để tránh, thế là ông lái tàu cứ bẻ lái qua phải, nên tàu cứ đi thẳng về hướng đá, các bà nhìn 

thấy kêu gào khóc lóc, các ông hãi hùng la thất thanh, cũng may ông lái tàu nhanh trí bẻ lái ngược lại, thế là chúng 

tôi thoát nạn. Nhưng ngày hôm sau dưới gầm tàu mới phát giác nước ngập tràn vào, vì các lỗ trét hắc-ín không k , 

mọi người thay phiên nhau tát nước. Sau ba ngày chạy trên biển cả mênh mông, tàu bỗng dưng xình xịch tắt máy; 

các ông xúm nhau tìm cách sửa chửa nhưng vô vọng, không có tàu b  nào chạy gần để cầu cứu, sự sợ hãi chụp 

xuống, các bà bắt đầu kể lể khóc lóc, làm trẻ nhỏ cũng oà ra khóc theo. Cái chết trước mắt gần kề, phần không có 

thực phẩm, nước chỉ được chia ra cho bốn người một lon nước nhỏ cả ngày, mỗi người chỉ hớp một ngụm nhỏ cầm 

chừng. Sau này tôi nhường phần nước của tôi để cứu bé Lan (sau này là một sinh viên ưu tú của UC Berkley), tôi 

gần ngất xỉu vì khát nước. Bấy giờ tôi bình tĩnh lấy tràng hạt Mân Côi ra, kêu gọi mọi người Công giáo cùng tôi 

lần chuỗi cầu nguyện, xin Chúa và Mẹ cứu giúp chúng tôi thoát cơn nguy hiểm. Đức Mẹ đã thương nhận lời cầu 

khẩn van xin của chúng tôi, và phép lạ đã xảy ra. Sau khi đọc xong chuỗi Mân Côi và Kinh Lạy Nữ Vương. Máy 

tàu bỗng dưng nổ lớn và chạy trở lại bình thường, thế là con tàu không la bàn, địa bàn, hải bàn mà đã chạy thẳng 

đến hòn đảo Képeiyang, Indonesia vào trưa ngày 14 tháng 3 năm 1979.  

 

Khi thấy tàu chúng tôi đông người nhốn nháo, một vài người trong đảo bơi ghe ra để hỏi chuyện. Thoạt 

tiên, mới nhìn người trên đảo thấy giống Việt Nam, chúng tôi lo sợ lỡ mình chạy lại về đảo Phú Quốc rồi sẽ bị bắt 

ngồi tù; nhưng sau vài câu hỏi, họ lắc đầu tỏ dấu không hiểu, vừa mừng vừa lo, vì không biết mình lưu lạc tới đâu. 

May mắn thay trên tàu tôi có một ông biết nói tiếng Tàu, sau vài câu bập bẹ ông ta mới cho biết đây là một đảo nhỏ 

của Indonesia. Thế là mọi người ôm nhau reo hò mừng rỡ vì biết mình đã thoát nạn Cộng Sản Việt Nam và tới bến 

bờ tự do. Các thanh niên nhảy ùm xuống biển bơi vào bờ, tôi sợ rúm cả người vì không biết bơi, đang lo sợ chị em 

tôi và bé Châu bị bỏ rơi lại trên tàu, đang ứa nước mắt lo sợ thì có một ông Indo leo lên tàu ôm bé Châu và dìu chị 

Trâm xuống ghe của ông ta. Ông đỡ chúng tôi xuống ghe của ông và đưa về nhà ông nghỉ ngơi, sau này hỏi ông 

mới biết ông tên là Joseph. Đúng là Thánh Cả Giuse cứu cả gia đình chị em chúng tôi. Người dân trên đảo đánh 

điện thẳng về Jakarta, họ phải đưa hai tàu lớn tới để đón chúng tôi về thành phố, tổng cộng 160 người. Tối hôm đó, 

vài người thanh niên bơi ra ghe, đục lỗ tàu để cho chìm xuống lòng biển, vì họ sợ chánh phủ chỉ cung cấp thực 

phẩm rồi đuổi chúng tôi đi.  

 

Họ đưa chúng tôi về đảo Kejang đúng vào ngày lễ Tạ  n 27 tháng 11 năm 1997. Chúng tôi  đặt chân tới 

Houston, Texas qua sự bảo trợ của Hải là em họ. Gia đình chị Trâm, anh Vang, bé Châu được chị Viễn bảo trợ 

định cư ở Rhode Island, chị Trâm buồn gọi chúng tôi liên tục. Ba chị em tôi ở Texas một tháng, chúng tôi kéo lên 

xe bus chạy về Lancaster, Pensylvania xum họp với ba người em trai Tân, Tâm, Thiện và Hương. Chúng tôi muốn 

đi học trở lại, nhưng không có điều kiện, và gia đình người M  bảo trợ các em tôi chỉ muốn cho ba em nhỏ đi học 

Trung học; còn tôi, chị Trâm, và hai em trai lớn của tôi phải làm việc trong Green farm của họ. Tôi nhớ lời nhắn 

nhủ của bố trước đêm đi vượt biên: “Bằng mọi cách các con phải trở lại đi học cho xong đại học. Tôi đã hứa với bố 

sẽ lo cho các em. Tôi xin bác Triều bạn của bố tôi giúp đỡ nhưng ông nói: “Tụi bây là những đứa con mồ côi mà 



 

muốn tr o cao đi học làm gì, lo đi làm mà nuôi thân.” Vì câu nói đó, tôi 

quyết định đưa hết các chị em lên Rhode Island để gặp lại gia đình chị 

Trâm.  

 

Mỗi ngày tôi lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện liên lỉ. Chúa đã 

thương chị em chúng tôi gặp ngay một giáo xứ quảng đại giàu lòng bác 

ái. Cha chánh xứ thấy bảy khuôn mặt lạ ngơ ngác, quần áo xốc xếch, co 

ro vì cơn lạnh mùa Đông, cuối lễ cha chào hỏi, và khi biết chị em chúng 

tôi là dân tị nạn không người bảo trợ, ngài hỏi thăm địa chỉ, chổ ở của 

chị em chúng tôi. Phải vất vả lắm chị em chúng tôi mới mướn được căn 

nhà hai phòng ngủ ở Providence. Quá bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng 

của chúng tôi, vài ngày sau những người trong giáo xứ đã chở tới một 

xe truck lớn đầy đủ những bộ nệm đủ cho bốn chị em gái một phòng, ba 

em trai một phòng, ngoài ra còn có bếp, tủ lạnh, nồi niêu xoong chảo, 

chén dĩa, muỗng nĩa. Từ một căn nhà trống vắng, chúng tôi đã có đủ 

mọi đồ dùng tiện nghi cho một gia đình khá giả. Tạ ơn Chúa và cám ơn 

những tấm lòng vàng. Không bao giờ tôi quên được Rhode Island, một 

quê hương thứ hai của chị em chúng tôi, đã cưu mang từ giai đoạn chập chững, tập nói tiếng M  cho đúng giọng 

và tập sống thích nghi với môi trường mới lạ, khác hẳn với phong tục tập quán của người Việt Nam.  

 

Chúa đã gìn giữ, nâng đỡ, và dìu dắt chị em chúng tôi trong đời sống mới. Chúa đã cho chúng tôi gặp ông 

Eddy cán sự xã hội, một người hiếu học, nên rất cảm thông và giúp đỡ chúng tôi được nhập vào trường đại học ở 

Rhode Island. Mặc dù chúng tôi không có chứng chỉ, không có giấy tờ nào để làm bằng chứng. Gia đình chúng tôi 

tới đất M  bằng hai bàn tay trắng, hành l  vỏn vẹn chỉ có tấm  -Ray chứng tỏ không bị bệnh phổi, ngoài ra tôi chỉ 

có xâu chuỗi Mân Côi và cuốn sách kinh làm phương tiện giúp cho lời cầu nguyện. Ông Eddy đã dẫn chúng tôi 

gặp ông thầy giám đốc ở phân khoa k  sư và khoa học, và xin cho chúng tôi thi thử những bài toán và hoá học. 

Chúng tôi đủ điểm đậu nên trường cho chúng tôi ghi danh học. Giai đoạn đầu thật khó khăn cho tôi trong lớp vạn 

vật, phải giải phẫu con m o thật lớn. Ông Eddy cho tôi mượn máy thu âm để về lắng nghe nhiều lần cho quen. Tôi 

ra trường về ngành Cytology, học hỏi về tế bào ung thư. Tháng 10 năm 1989 vì khí hậu quá lạnh, có năm đêm 

Giáng Sinh nhiệt độ xuống -18F. Chúng tôi phải lội bộ về nhà, vì chiếc xe cũ k  không chịu nổ máy. Sáng hôm sau 

nhờ có ánh nắng mặt trời tôi mới chạy xe về nhà... Tôi và bé Thảo dọn qua Cali, ở với gia đình chị Trâm (đã dọn 

qua trước cách đó 3 năm). Tôi làm việc ở bệnh viện Saint Joseph.  

 

Tháng 5, 1992 Chúa đã mời gọi tôi lên đồi Marrywood của Toà giám Mục, quận Cam. Ba ngày tĩnh tâm 

gặp gỡ Chúa Kitô, đã biến đổi cuộc đời tôi một cách trọn vẹn. Từ một đứa thờ ơ lạnh nhạt trong giáo xứ, tôi bây 

giờ dấn thân trong những  Ngày Thứ Tư  để chia sẻ với các em nồng nàn tình Chúa đã trao ban cho nhân loại cách 

nhưng không. Cám ơn các sơ dòng Mến Thánh Giá đã huấn luyện tu đức cho các giáo l  viên thật chu đáo. Đức tin 

của tôi đã thật sự trưởng thành. Tôi học hỏi ở nơi các em nhiều hơn những gì tôi đem đến cho các em. Tôi yêu 

những giây phút ê a đánh vần Việt ngữ với các em. Mười năm ở Rhode Island chỉ là giai đoạn chuẩn bị cho hành 

trình Đức Tin của tôi.  

 

1989 - 2013, hai mươi bốn năm tạ ơn Chúa và Mẹ đã thương tôi và bé Thảo cách đặc biệt. Chúng tôi có 

cuộc sống rất bình an và hạnh phúc. Tôi muốn đem chia sẻ niềm vui của tôi tới với mọi người. Hãy sống phó thác, 

liên lỉ cầu nguyện, trông cậy vào ơn Thánh Chúa quan phòng, đó là điều tâm niệm tôi trao ban cho bé Thảo, sau 

khi lập gia đình và làm mẹ. 

 

Đối với Chúa: Con hy sinh và dâng hiến. 

Đối với người: Con phục vụ và trao ban. 

Đối với mình: Con im lặng và quên lãng. 

                      


