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Kính thưa quý quan khách và quý bằng hữu, 

 
Trước hết tôi xin ñược chia sẻ cùng quý vị cuộc hành trình của tôi vào âm nhạc, vì 
trên một bình diện nào ñó, ñấy cũng là cuộc hành trình ñể tìm về cội nguồn của tôi. 
Cội nguồn ñó, cuối cùng tôi cũng ñã tìm thấy, tuy nhiên không phải ở nơi mà tôi chờ 
ñợi! 

Khi tôi mới mười mấy tuổi ñầu tại Việt Nam , giống như nhiều ñứa trẻ khác cùng lứa, 
tôi ñã tự học chơi ñàn guitar. Tôi thường hay hát và tự ñệm ñàn. Tuy nhiên thuở ñó, 
tôi hoàn toàn không ñể ý tới nhạc Việt. Tôi chỉ chơi toàn nhạc ngoại quốc: Anh, Mỹ, 
Pháp và nhiều hơn nữa. Thời ñó là thời thịnh hành của nhóm The Beatles, của 
Simon & Garfunkel, và tôi ñã ñặc biệt ưa thích nhóm dân ca Mỹ tên là Peter, Paul 
and Mary. 

 Năm 17 tuổi, tôi ñược cấp học bổng ñi Pháp học. Thật là một cái “sốc” lớn, bởi vì tôi 
giật mình nhận thức rằng mình không biết một ca khúc tiếng Việt nào ñể ñem theo 
mình nơi xứ người! Do ñó trong mấy tháng sau ñó, tôi vội vàng ñi học chơi ñàn tranh 
và khám phá những tác phẩm của các nhạc sĩ tên tuổi nhất Việt Nam , như Phạm 
Duy. 

ðó là một khúc quanh lớn, một sự thức tỉnh. Suốt trong những năm tháng ở Pháp, tôi 
ñã bỏ hẳn nhóm Beatles sang một bên và chỉ còn chơi nhạc Việt mà thôi. Tôi cũng 
bắt ñầu sáng tác nhạc, dĩ nhiên là bằng tiếng Việt! Thật là một ñiều trái ngược: khi ở 
Việt Nam thì chơi nhạc ngoại quốc, nhưng khi ñã trưởng thành và sống tại nước 
người, tôi chỉ chơi nhạc Việt mà thôi. Phải chăng ñó là cách riêng của tôi ñể trở về 
với cội nguồn của mình? Lúc ñó tôi không rõ lắm, nhưng trong tiềm thức, có lẽ tôi ñã 
tìm cách tìm về với quê hương yêu dấu của tôi. 

 Tôi tỵ nạn ñến Úc vào năm 1982. Lúc ñó tôi không còn hy vọng trở về nước nhanh 
chóng nữa. Buổi ñầu thật là khó khăn. ðể hiểu và nói tiếng Anh trôi chảy ñã là một 
trở ngại. Kiếm kế sinh nhai cũng không phải là dễ: tôi ñã làm nhiều nghề, có lúc ñã 
làm thợ bánh Tây hoặc ñi bán máy ñiện toán. Một hôm, qua trung gian một người 



bạn, tôi gặp một nhà thơ người Thổ dân tên Margaret Brusnahan. Thơ của bà, giản 
dị và chân thật, ñã làm tôi ngỡ ngàng vì bà nói lên nỗi mất mát của bà là một người 
mang giòng máu Thổ dân nhưng lại là người da trắng, ñứng giữa hai luồng văn hoá 
trái ngược nhau. Bà có câu thơ như sau: 

(tạm dịch) “Hãy nắm tay tôi vì tôi cần một người bạn, 

Hãy ñứng sát bên tôi  từ ngày ñầu cho tới ngày cuối 

Hãy giúp tôi tìm thấy quê hương của tôi 

Hãy chỉ cho tôi những lầm lạc của tôi. 

Tôi là hai con người nhập một, nhưng con người nào mới là tôi? 

Ôi nhức nhối khi mình không biết mình thật là ai.” 

 Sự nhức nhối của bà cũng chính là sự nhức nhối của tôi. Thơ bà khiến tôi xúc ñộng 
vô hạn, cho nên tôi phổ thơ bà thành nhạc, rồi từ ñó tôi ñã hát những ca khúc ñó 
khắp nơi, kể cả tại Viện Bảo Tàng Thổ Dân Tandanya và Viện Bảo Tàng Melbourne . 
Người nghe tôi hát ngạc nhiên, vì tôi là người Việt Nam mà lại hát thơ người Thổ 
Dân theo kiếu dân ca người Mỹ, ñầy ñủ với cả kỹ thuật móc giây ñàn của họ! Nhưng 
câu hỏi phải ñặt ra là: làm như thế, tôi ñã tìm ñược cội nguồn của mình hay không? 
Câu trả lời: thưa có, tôi ñã tìm ñược, và tôi xin trình bày tại sao. 

Khi người ta ñề cập ñến những sự khác biệt giữa hai nền văn hoá ðông và Tây, 
người ta hay nói tới cách xử sự của con người. Chẳng hạn, một ñứa trẻ Việt thường 
nghe lời bố mẹ hơn một ñứa trẻ Úc, một người vợ Việt thường dễ tính với chồng 
mình hơn là một người vợ Úc. Sự gắn bó trong gia ñình chặt chẽ hơn trong các xã 
hội ñược ñạo Khổng nhào nặn. Người ta bảo rằng người Á Châu chịu khó hơn 
người Âu Tây vì người Âu Tây ñã quen hưởng cuộc sống sung túc. 

 Song song, khi quan sát hệ thống chính trị thì người ta nói rằng nước Úc tự do, dân 
chủ hơn, vì ở Úc, những quyền căn bản của một cá nhân ñược tôn trọng nhiều hơn. 
Sự tôn trọng luật pháp cũng là một ñiểm khác biệt, vì tại Á Châu, ñó là một ñiểm yếu 
kém. Trong thời buổi hôm nay có nhiều sự ích kỷ, ðông phương có thể ñem lại một 
chút tinh thần trách nhiệm qua tinh thần trọng bổn phận và trọng danh dự. 

 Tất cả những ñiều tôi vửa kể có thể ñều ñúng cả, tuy nhiên, không phải là những 
ñiểm trọng yếu. Tôi tin rằng ở ðông phương lẫn ở Tây phương, chúng ta ñều có 
chung cùng những giá trị căn bản. Sự khác biệt, nếu có chăng, là ở cách chúng ta 
thể hiện những giá trị ñó. 

Hãy lấy ví dụ tinh thần trọng bổn phận ñối với cộng ñồng chung quanh. Tại Việt Nam 
, bổn phận ñó là ñối với gia ñình, họ hàng, làng xóm. Bổn phận ñược biểu lộ là một 
niềm xúc ñộng, một tình cảm thân yêu, một lời ước hứa tinh thần ñối với những 
người thân. Tại Úc, cũng tinh thần bổn phận ñó ñược trí thức hoá: nó trở thành một 
lời cam kết ñối với thể chế dân chủ, ñối với các cơ chế, luật pháp và lối sống của 
người Úc. 

  



Một ví dụ nữa: sự vâng lời hay tính phục thiện. Tại Việt Nam , vâng lời là một ñặc 
tính tinh thần. Chúng ta vâng lời cha mẹ, những người lớn tuổi, ngay cả những 
người quyền cao chức trọng, nhưng chúng ta luôn luôn vâng lời một ai khác. Tại Úc, 
tính phục thiện gần như trở thành một ý niệm pháp lý. Chúng ta phục thiện thể chế 
và xã hội chung quanh, phục thiện những giá trị ñược mọi người chia sẻ, nhưng 
chúng ta không bao giờ chịu vâng lời một người nào khác.  

Thêm một ví dụ: ý thức cá nhân. Tại Úc, ý thức cá nhân có nghĩa là quyền tự do làm 
người, tự do ñeo ñuổi những ước mơ của riêng mình (hãy vững tin mà nắm lấy vận 
mạng của mình, vì chúng ta sống trong một xã hội ñầy cơ hội). Nhưng ở Việt Nam , ý 
thức cá nhân là một ý thức nội tâm, ñược hun ñúc thành ý chí – ý chí chịu ñựng, 
nhẫn nại ñể thăng tiến cuộc sống của mình. Thật là không có gì lạ lùng khi chúng ta 
thấy trẻ em Việt Nam học rất giỏi, vì các em ñã kết hợp ñược tinh thần trọng bổn 
phận, biết nghe lời và chịu hy sinh. 

Và thưa qúy vị, ñó là ñiều tôi muốn nói. Những giá trị căn bản, chúng ta ñều có 
chung, nhưng chúng ta biểu lộ những giá trị ñó một cách khác nhau vì chúng ta có 
những cá tính khác nhau. Nếu tôi là người ñi tìm nguồn cội của mình nơi những giá 
trị căn bản, bằng cách ñào sâu vào con người của tôi, nhất ñịnh tôi sẽ tìm thấy. 
Nhưng nếu tôi ñi tìm cội nguồn bằng cách nhìn vào những cách xử sự bên ngoài, thì 
tôi sẽ gặp khó khăn hơn, bởi vì có muôn vàn cách xử sự khác nhau. 

ðây chính là ñiểm mà tôi muốn nói ñến. ðó là ñiểm quyết ñịnh tôi sẽ tìm thấy, hoặc 
không tìm thấy, cội nguồn của mình. Và ñó cũng là ñiểm quyết ñịnh tôi sẽ hạnh phúc 
hoặc sẽ mãi mãi ñau khổ. 

Bây giờ tôi xin chúng ta hãy nhìn vấn ñề này từ nhãn quan một người trẻ Việt Nam 
lớn lên tại xứ Úc. 

Rất nhiều bạn trẻ Việt mong mỏi tìm lại cội nguồn của mình; ñó là một ñiều không thể 
chối cãi. Các em có thể ñã ñến Úc lúc còn nhỏ, hay ñã sinh ra tại nơi ñây, nhưng dù 
sao ñi nữa, ở nhà, các em ñều sống trong một môi trường cư xử với nhau theo cách 
người Việt, và ra ngoài, các em sống trong một môi trường cư xử với nhau theo cách 
người Úc. Vậy thì các em làm thế nào ñể dung hòa cả hai? 

Tôi ñã ñược may mắn sinh hoạt với các bạn trẻ Việt khắp nước Úc trong nhiều hoàn 
cảnh khác nhau. Nói chung, tôi có thể chia các em ra thành bốn nhóm, tùy theo mức 
ñộ mà các em thể hiện những nét ñẹp của văn hoá Việt lẫn của văn hoá Úc. 

Nhóm thứ nhất gồm có các em bất hạnh nhất. ðây là nhóm mà chính phủ phải bỏ ra 
nhiều ngân sách phúc lợi nhất. Các em này gặp khó khăn sống như một người Việt 
cũng như như một người Úc. ðau buồn hơn, các em kết hợp những nét ít ñẹp nhất 
của cả hai nền văn hoá Úc và Việt. Chẳng hạn, khi ta nói tới tinh thần trọng bổn 
phận, các em, không như người Úc, cảm thấy hoàn toàn không có bổn phận gì ñối 
với xã hội dân chủ nước Úc cả. Song song, không như người Việt, các em cũng 
không cảm thấy kính trọng bất cứ một người nào ñáng kính nào cả. Khi ta nói tới ý 
thức cá nhân, các em rơi vào con ñường lạm dụng quyền tự do cá nhân của người 
Úc ñể hưởng lạc, và trong khi ñó, các em quên rằng trong văn hoá Việt, ý thức cá 
nhân có nghĩa là nỗ lực cá nhân. Và cứ thế, các em cảm thấy mình bị cả xã hội 
người Úc lẫn cộng ñồng người Việt ruồng bỏ. 



Nhóm thứ nhì, mà tôi tạm gọi là những ñứa trẻ Việt ngoan ngoãn, là những em rất 
thoải mái trong một môi trường người Việt, nhưng lại không thoải mái trong xã hội 
rộng hơn. Các em này có nhiều ñặc tính tốt của người Việt, rất lễ phép, chịu khó, yêu 
thương gia ñình, nhưng ngoài gia ñình ra thì các em cảm thấy hơi lạc lõng. Bạn bè 
các em phần lớn ñều là người Việt; các em nói tiếng Việt xuất sắc. Các em gần như 
là những người Việt sống trên ñất Úc. 

Nhóm thứ ba, mà tôi tạm gọi là những ñứa trẻ Úc ngoan ngoãn, là những em ñã có 
một sự chọn lựa, là các em muốn sống như một ñứa trẻ Úc bình thường. Các em 
biết khá ít về văn hoá và ngôn ngữ Việt, không phải vì các em ñã chối bỏ văn hoá 
Việt, mà vì các em không cảm thấy gần gũi với nó nữa. Một số còn cảm thấy ñôi chút 
tự ty mặc cảm vì mình là người Việt.  

Và có một nhóm thứ tư. Rất may mắn cho chúng ta, ñây là nhóm ñông ñảo nhất. 
Các em này thường kết hợp ñược những nét ñẹp của cả hai nền văn hóa. Các em 
tìm thấy sự vui sướng trong gia ñình lẫn ở ngoài gia ñình. Các em thường thành 
công trong việc học hành, trong việc làm và có những quan hệ tốt ñẹp với người 
thuộc mọi chủng tộc. Nhưng các em làm thế nào ñể dung hòa ñược như thế? Giản dị 
thôi, bằng cách cư xử tùy theo hoàn cảnh. Tương tự như chúng ta cư xử khác nhau 
khi chúng ta ñi làm, ở nhà hay ñi chơi cho dù chúng ta vẫn là con người chúng ta, thì 
các bạn trẻ này ñã tìm ra nghệ thuật luôn luôn cư xử một cách thích hợp trong mọi 
hoàn cảnh. Trong một hoàn cảnh người Việt, các em tỏ ra vô cùng phục tòng, có khi 
phục tòng tới mức rụt rè, nhưng trong một hoàn cảnh người Úc, các em lại tỏ ra vô 
cùng tự tin và cởi mở. ða số các em ñều có bạn Việt lẫn Úc. Các em nói tiếng Úc 
như người Úc, nói tiếng Việt hơi kém hơn nhưng vẫn ñủ ñể ñối phó với mọi tình 
huống.  

Nói cho ngắn gọn, các em này ñã nắm ñược những giá trị căn bản của ðông và Tây 
mà tôi ñã ñề cập ở trên, nhưng các em chọn cách biểu lộ những giá trị ñó tùy theo 
hoàn cảnh. Và ñiều này, theo ñịnh nghĩa hồi nãy của tôi, có nghĩa là các em ñang 
trên ñường tìm thấy cội nguồn của mình.                                                                        

Chúng ta nên khuyến khích các bạn trẻ của chúng ta tìm lại cội nguồn như thế. 
Không nên bắt ép các em phải xử sự bên ngoài y hệt như chúng ta, mà cho phép 
các em tự tìm hiểu lấy con người của chúng, ñề các em tự chọn lấy cách xử sự thích 
hợp nhất. Và trong mục tiêu này, tôi có một lời ñề nghị với qúy vị, những vị giáo 
chức, những vị lãnh ñạo trong lãnh vực giáo dục cũng như lãnh vực chính trị có mặt 
hôm nay. Tôi xin ñề nghị một dự án nho nhỏ như sau, và tôi mong rằng chúng ta có 
thể thực hiện dự án này càng sớm càng tốt. 

Từ nhiều năm rồi, cộng ñồng người Việt ñã tổ chức những trường Việt ngữ sắc tộc. 
Mỗi thứ bảy có hàng ngàn học sinh Việt Nam ñi học các lớp học này. ðó là nhờ công 
lao quý báu của tất cả quý thày cô mà các em ñược dạy dỗ chu ñáo như thế. Tiếng 
Việt cũng ñược giảng dạy tại trung học. Tuy nhiên, có một lứa tuổi khác mà chúng ta 
chưa với tới ñược. Tôi muốn nói ñến những em lớn hơn, ở tuổi 18, 20, hai mươi 
mấy, và có khi ba mươi mấy. 

ða số các em này ñã học xong, ñã ñi làm hoặc có thể ñã lập gia ñình. Khi tiếp xúc 
với các em này, tôi cảm thấy rất nhiều em muốn tìm lại con người Việt Nam ở bên 
trong các em. Một số em chưa từng học tiếng Việt khi còn nhỏ, nhưng bây giờ các 
em ñó muốn học lại từ ñầu. ðây là một niềm khao khát rất lớn. Các em muốn tìm lại 



nguồn cội, không phải ñể chiều lòng bố mẹ (vì các em ñã lớn rồi, có thể quyết ñịnh 
lấy), cũng không phải ñể trở thành một con người nhiều tính Việt Nam hơn và ít tính 
Úc hơn, mà bởi vì các em cảm thấy sâu trong ñáy lòng rằng các em sẽ hạnh phúc 
hơn nếu các em tìm thấy và biết thoải mái với con người thật của các em. 
 
ðối với các bạn trẻ này, các trường Việt ngữ sắc tộc như cộng ñồng chúng ta vẫn 
thường tổ chức, không phải là câu trả lời duy nhất. Chúng ta phải mở ra một phương 
cách giáo dục mới kết hợp ngôn ngữ với văn hoá, gần như là một lớp học song ngữ 
về hai nền văn hoá song hành. Chữ “văn hoá” ở ñây cần bao gồm nhiều môn học 
khác nhau như lịch sử, huyền sử, phong tục, ñịa dư, tìm hiểu con người, những 
quan hệ giữa con người, những quan ñiểm và thái ñộ, v.v. tuy nhiên phải luôn luôn 
thực tiễn ñể ñi sát với cuộc sống hàng ngày của các bạn ñó. 

Mục ñích của lớp học này là ñể thúc giục các bạn trẻ tự tìm lấy câu trả lời cho những 
câu hỏi như: tại sao tôi sống ở Úc, tôi là ai, tổ tiên tôi là ai, có thể nào tôi là người 
Việt Nam trên ñất Úc, người Úc và người Việt cư xử khác nhau như thế nào, trong 
người tôi có bao nhiêu phần Việt, tại sao cha mẹ tôi hành xử như thế, tôi có phải 
chọn lựa giữa Việt Nam và Úc hay không, hay là tôi có thể chọn cả hai, v.v... Cuối 
cuộc hành trình này, tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ trở nên những con người Việt 
Nam hơn, và song song, cũng nhiều Úc tính hơn. Thật là một ñiều lạ lùng!  

Tôi xin quý vị hãy cùng tôi suy nghĩ xem chúng ta nên thực hiện những lớp học này 
như thế nào. Lớp học này, ta có thể gọi bằng nhiều tên khác nhau, chẳng hạn như 
“lớp học bắc cầu giữa hai nền văn hoá cho các bạn thanh niên”, hay “lớp song ngữ 
so sánh hai nền văn hoá trên mặt thực tiễn”, hoặc “câu lạc bộ sinh hoạt văn hoá”. 
Những lớp học này có thể sẽ bổ túc cho các trường sắc tộc của chúng ta, hoặc có 
thể là những câu lạc bộ tuổi trẻ. Chúng ta có thể sẽ phải tìm kiếm và ñào tạo thày cô 
một cách hơi khác một chút, vì ngoài việc giảng dạy, những thày cô này còn là 
những vị dẫn dắt các em tìm hiểu thêm về cả hai nền văn hoá. Chúng ta cũng sẽ 
phải viết ra những ñề tài học hỏi, ñề tài nghiên cứu cùng chương trình giảng dạy làm 
sao cho cụ thể và thực dụng ñối với các em. Nhưng quý vị ñã thấy rõ, mục ñích của 
dự án này là làm cho xã hội nước Úc càng ngày càng hợp nhất trong khi vẫn tôn 
trọng sự ña nguyên.  

Nếu dự án này thành công – và tôi chắc chắn nó sẽ thành công – nhất ñịnh chúng ta 
sẽ có thể áp dụng cùng một phương thức này với một số cộng ñồng sắc tộc khác, 
nhất là những cộng ñồng ñang gặp khó khăn. ðối với những cộng ñồng ñó, tôi tin 
chắc rằng trường học này sẽ cung cấp liên tục nhiều bạn trẻ với ñầu óc cởi mở và 
quân bình, sẵn sàng phục vụ cộng ñồng của các bạn trong nhiều năm tới. 
 

Hung Phan (Phan Văn Hưng) 
Tâm Thức Việt Nam 
July 12, 2007 
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Distinguished guests, dear friends,  

 
I’d like first to share with you the story of my journey into music, because in some 
way it’s also the story of my journey back to my roots. These roots, I did eventually 
find them, but not where I thought they would be!  

 
When I was a teenager in Vietnam , not unlike many kids about my age, I learned to 
play guitar by myself and I used to sing while playing chords on my guitar. But I 
wasn’t at all interested in Vietnamese songs, or in Vietnamese music in general. In 
fact I only played foreign songs, American, English, French or whatever. It was the 
time of the Beatles, Simon and Garfunkel and I was fond of Peter, Paul and Mary, the 
American folk singers.  

 
At the age of 17, I got the news that a scholarship was going to be offered to me to 
go and study in France . It was a shock, because I suddenly realised that I didn’t 
know one single Vietnamese song to take with me during my long years abroad! So 
in the next few months, I rushed to learn to play the Vietnamese zither (ñàn tranh), 
and I discovered for the first time the works of the great Vietnamese songwriters such 
as Phạm Duy. 

 
That was for me a complete turn around – like a wake up call – and during my years 
in France, I left the Beatles aside to only play and sing Vietnamese songs. And I 
started to write my own songs as well, in Vietnamese naturally. What a contrast: in 
Vietnam , I only played foreign music. But now a grown up person living abroad, I 
was playing only Vietnamese music. Was it my way to get back to my roots? I didn’t 
know then, but unconsciously I was trying to get back home somehow. 

  

I came to Australia in 1982 as a refugee. My hope of soon returning to Vietnam had 
already long gone. It was a struggle at first. Understanding and speaking English was 
a problem. Earning a living was a problem too and I had various jobs, even at one 
stage making French pastry or selling computers. One day through a friend, I met an 
Aboriginal poet; her name was Margaret Brusnahan. Her poetry, so simple and so 
true, struck me in the sense that she talked about her loss of identity as a white 
person of Aboriginal descent, standing on the edge of both cultures. In her own 
words, she wrote: 

 



 
“Please take my hand, I need a friend, 

Will you stick with me from beginning to end? 

Will you help me find out where I belong, 

Point out to me where I’m going wrong? 

I’m two people in one, which is me? 

Not knowing the real one is misery”. 

  

And it was my own misery too. I felt so deeply about what she said that I started 
putting her poetry into music, and I ended up performing these songs at various 
venues such as Tandanya and the MelbourneMuseum . People were startled, 
because here I was, a Vietnamese guy singing Aboriginal poetry in an American folk 
style, complete with chords and picking technique! But the question is: did I find my 
roots by doing so? The answer: yes, I did, and I’d like to tell you how. 

*** 

When people talk about cultural differences between the East and the West, they 
usually talk about differences in behaviour. For example, a Vietnamese kid would be 
much more obedient than an Aussie kid, and a Vietnamese wife much more tolerant 
of her husband than an Aussie wife. Family bonds are much stronger in societies that 
are moulded by the moral standards of Confucius. Asian people are said to be much 
more willing to work hard than people in wealthy Western societies who take life’s 
luxuries for granted. 

 
At the same time, people would look at our political system and say: Australia is a 
freer and more democratic society where the rights of the individual are more valued. 
Respect for the law is another area of difference, where Asia is seen as lagging 
behind. And in an era of selfishness, maybe the East could offer a more responsible 
approach through its sense of duty and its sense of honour. 

  

Well, all these things maybe true, but I think, not of essential importance. I believe 
that in the East and the West, we all share the same values. The difference is only in 
the way we express these values. 

  

Take for example the concept of duty towards the wider group. In Vietnam , that 
means duty to the family, to the circle of relatives, the village. It is expressed as an 
emotion, a feeling of warm belonging, a moral commitment to the group. In Australia , 



that same sense of duty is intellectualised: it becomes our commitment to a 
democratic society, to our institutions, our laws and our way of life. 

  

Take the matter of obedience or authority. In Vietnam , obedience is a moral thing, 
we are obedient to parents and older people, even to people of higher rank, but 
always to people. In Australia , obedience is almost a legal thing, a concept. We are 
obedient to a system, to society at large, to shared values but never to other people.  

  

Take individualism. Here in Australia , it means individual rights and freedom, the 
freedom to follow your own dreams (follow your beliefs and make it happen - we’re 
an open society!) In Vietnam , individualism is something that is internalised in your 
own heart, crystalised somehow. It becomes the will to make huge personal 
sacrifices in order to make a better life for yourself. It is therefore not surprising that 
Vietnamese kids are so good at school, having combined obedience and duty with 
abnegation. 

  

So this is what I meant. We all share the same values but we express them 
differently according to our personalities. If I look for my roots in the values, by 
digging deep into my own being, then I’m sure to find them. But if I try to look for my 
roots in the ways these values are expressed in the form of behaviours, then it’s 
going to be much more problematic because there are so many different ways to 
behave.  

  

And that is my central point. There lies the difference between finding or not finding 
your roots, between happiness or unending frustration. 

 
*** 

I’d like us now to look at this issue from the point of view of a young Vietnamese 
person growing up in Australia .  

  

Many Vietnamese young people are longing to find their roots; that’s undeniable. 
They may have come here as a kid, or they were born here. Whatever their 
circumstances, they all live in a family environment that has some level of 
Vietnamese behaviour. When they go out, they are in a social environment that 
exhibits strong Australian behaviour. How do they cope?  

  



In my extensive involvement with young Vietnamese people all around Australia in all 
different types of settings, I’ve found that there are mainly four categories of them, 
depending on how successful they are in expressing the best features of the 
Australian and Vietnamese cultures.  

  

The first group are the most unfortunate ones. This is the group where most of our 
welfare dollars go. These are the ones who have difficulty living either as a 
Vietnamese person or as an Australian person. To make matters worse, they 
combine the worst features of both cultures. For example, in terms of their sense of 
duty, they feel no duty to our democratic society as an Australian person would, and 
at the same time, they would feel no duty towards any person of respect as a 
Vietnamese person would. In terms of individualism, they would tend to misuse our 
great Australian freedom for their own gratification, while at the same time forgetting 
that in Vietnam , individualism means personal effort. So they grow up feeling 
rejected by both Australian society and the Vietnamese community. 

  

The second group, I call them good Vietnamese kids, in the sense that they are very 
comfortable in a Vietnamese setting but less so in the wider community. They exhibit 
strong Vietnamese behaviour, are respectful, hard working and family-oriented but 
they would feel less confident outside their own familiar surroundings. Most of their 
friends are Vietnamese and their Vietnamese language skills are outstanding. 
They’re almost Vietnamese people living in Australia . 

  

The third group, I call them good Aussie kids, in the sense that internally they have 
made a choice, that choice being that they would live and behave like normal 
Australians. They have little knowledge of the Vietnamese culture or language; not 
that they have rejected that culture, but they don’t feel involved in it. Some go as far 
as having a complex of inferiority being Vietnamese. 

  

And there is a fourth category; fortunately this is the majority of young Vietnamese 
people. They would tend to combine the best features of both cultures. They seem to 
be as happy in their family environment as well as outside of it. They are most of the 
time successful in their studies or their work and have been able to develop 
meaningful relationships with people from all backgrounds. But how do they do it? 
Well, I think, by behaving differently in different settings. Very much like us who 
behave differently at work, at home or on holidays despite the fact that we are exactly 
the same person, these young people have got the art of behaving in a suitable 
manner in all situations. In a Vietnamese setting they would be quite compliant, 
almost sheepishly compliant, while in an Australian setting they would be extremely 
confident and outgoing. Most of the time they have friends from both cultures. They 
speak perfect English, less perfect Vietnamese but enough to manage all kinds of 
situations. 



  

Well, in short, they have got the values, the common values of East and West, but 
they choose to express these values in different ways according to the situation at 
hand. And this, to my own definition, means that they are on their way to finding their 
roots.  

*** 

We should encourage our young people to find their roots in that way, not trying to 
force them to act on the outside as we do, but letting them understand themselves as 
people, then choose how to behave in the most appropriate manner. And for that 
purpose, I have a suggestion to make to you all, because here you are, teachers, 
academics, leaders in education and political leaders. This is a small project that I 
would dearly like to see implemented as soon as possible.  

  

For many years, the Vietnamese community has run Vietnamese ethnic schools. 
Thousands of children are attending these schools every Saturday, and it is a great 
credit to all our teachers that our kids are receiving such a valuable education. 
Vietnamese language is also taught in high school. But there is another age group 
that we haven’t been able to cater for until now. I’m talking about the older ones, 
those who are 18, 20, 20 something, or even 30 something.  

Most of them have finished school, have got a job or even have started a family. In 
my dealings with young people, I can sense that there are many of them who would 
like to explore more about their Vietnamese identity. Some of them haven’t had a 
Vietnamese education at all when they were younger, but now they want to go back 
to it. They feel a strong urge, a real strong urge to look for their roots, not because we 
parents are telling them to do so (they’re too old for that), not because they want to 
be more Vietnamese and less Australian, but because they feel in their hearts that 
they would be much happier if they could be more comfortable with their own identity. 

 
For these people – still young – ethnic schools, as we have been running them, are 
not the only answer. We have to develop a new concept of education that combines 
language with culture, almost going as far as having a bilingual class about a 
comparative study of cultures. In culture, we should include such topics as history, 
myths, customs, geography, knowledge of the people, relationships, beliefs, 
attitudes, etc., but always in a practical way that is relevant to their daily lives.  

  

The aim of this course is to encourage them to find answers to questions such as: 
why am I here in Australia, who am I, who are my ancestors, can I be a Vietnamese 
person in Australia, how do people behave differently in Australia and in Vietnam, 
how much of Vietnam do I have within my own being, why do my parents behave as 
they do, do I have to choose between Vietnam and Australia or can I have both, etc. 
And at the end of it, I’m sure they’re going to become more Vietnamese and at the 
same time, more Australian as well. And that’s the beauty of it! 



  

So let’s think how we can design these courses that I would call “culture bridging 
courses for young adults”, or “practical bilingual comparative study of cultures”, or 
“cultural action clubs”, or whatever you may come up with. We may even run these 
clubs as an addition to our ethnic schools, or as youth activity clubs. We may have to 
train and recruit a slightly different types of teachers, being mentors as well as 
teachers and being well versed in both cultures. We may have to develop discussion 
topics, research topics and a curriculum that are practical and directly useful for the 
young people. But you have got the idea, the aim of this is to make Australian society 
an even more integrated unit while respecting its diversity. 

  

If this project succeeds – and I am sure it will – we can surely extend the same 
concept to other ethnic communities, especially those that are struggling. For the 
communities involved, I am sure this project will provide a steady stream of open-
minded and well-adjusted young people willing to serve their communities in the 
years to come.  

 
Hung Phan 
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