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TRƯỜNG KOKUSAI NGÀY NAY
2018

MỜI BẠN ĐI THAM QUAN ĐƯỜNG VÀO KOKUSAI

Exryu học ở Tokyo ai cũng có dính dấp với trường Nhật Ngữ Kokusai. Hoặc học chuẩn bị thi Monbusho 

hay ở cư xá chính thức hay ở lậu hay ở ngoài vào cư xá ăn uống, tắm rửa, tập tạ và giặt quần áo... 

Sau 30 tháng 4, Exryu chúng ta tản hàng di dân cùng thế giới. Kokusai sau đó cũng bị phá ra và cất lại. 
Kokusai và vùng phụ cận Okubo/Shin-Okubo sau 43 năm khác xa với ngày xưa. Hôm nay, mời bạn đi 
thăm Kokusai ngày nay. Hi vọng những hình ảnh mới sẽ gợi lại những kỷ niệm cũ thuở học trò.

Chuyến tham quan Kokusai ngày nay bắt đầu từ nhà trọ của bà xã tui gần nhà ga Shin-Okubo của đường 

xe điện xanh Yamanote. Chúng ta đi dọc theo đường Okubodori qua nhà ga Okubo của đường xe điện 

vàng Chuo. Sau ngả tư Ngân Hàng Sanwa thì ướm phải vào đường Quán Bà Định. Cuối đường nầy là 

thấy Kokusai nằm bên trái.

Từ nhà ga Shin-Okubo đến Kokusai mất khoãng 20 phút nếu không dừng lại ăn soba đứng hay chơi 

Pachinko hay rượt bà chòi... 

1971
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Đường đi bộ từ Shin-Okobo đến Kokusai qua Google Map. Những 
nơi có nhiều kỷ niệm đều đánh số trên bản đồ và hình ảnh

Địa điểm 1: Nhà trọ bà xã ngay trên tiệm 

cầm đồ rất dễ nhớ. Năm Nhật Ngữ, bà xã và 

chị Xuân Lan (Aoyama) ở trên lầu. Thưởng 

và Thắng (Meijo, Nagoya) ở dưới đất 

Hơn 40 năm rồi mà tiệm cầm đồ vẫn còn. Exryu nào là khách hàng của tiệm cầm đồ nầy, xin tự lên tiếng.
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Địa điểm 2: Nhà ga Shin-Okubo.
Tiệm Pachinko bên kia đường đối diện  nhà ga nay đã dọn 

sang kế bên. Máy Pachinko ngày nay giống như video game

Khu phố từ nhà ga Shin-Okubo đến nhà ga Okubo ngày nay  giống như là phố Đại Hàn (Korean Town) với 
đầy tiệm búa Đại Hàn: tiệm chạp phô , nhà hàng thịt nướng, karaoke bars,  gift shops....Có tiệm chỉ bán đồ 
thiết kế bởi một ca sĩ nổi tiếng Đại Hàn. Nhạc K-Pop chơi ồn ào từ những máy phóng thanh. Người đi đông 
đúc nghe tiếng Nhật lẩn tiếng Đại Hàn. Tôi có gặp vài người VN. Có lẽ là học sinh như chúng ta ngày xưa.

Khu Shin-Okubo - Okubo ngày nay giống 
như là Phố Đại Hàn (Korean Town)
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Anh chàng K-Pop ca sĩ Park nầy rất được ưa thích ở Nhật đến nổi có tiệm bán đồ kỷ niệm của anh 

Địa điểm 3: Nhà ga Okubo. 
Bên trái sau đèn giao thông là tiệm hớt tóc tôi thường đi dời từ ngoài đường vào trong nhà ga
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Ra nhà ga Okubo quẹo trái đi vài bước là đến ngả tư Sanwa. Góc đường đông bắc ở ngả tư nầy có nhà bank 
Sanwa. Phần đông Exryu đến Tokyo đều mở sổ công ở đây. Tôi được cho một tấm ATM rút tiền từ máy ra. Tôi 
ước mơ lúc đó rút tiền ra mà không bỏ vào. Xài không hết. Nhà bank Sanwa hợp với nhà bank khác và không 
còn nữa. Chi nhánh ở Kitashinjuku đã xây  lại thành chợ supermarket. Bót cảnh sát bên góc tây nam cũng đã 
dẹp đi. Có lẽ là không cần cảnh sát coi chừng Exryu ‘lựu đạn’ nữa. Tiệm bán sách giấy không ngờ vẫn còn sau 
hơn 40 năm.

Địa điểm 4:  Ngả tư Sanwa 360° panoramic view
A - Bót cảnh sát không còn nữa

B- Đường vào Kokusai
C- Máy bạn đồ. Vẫn còn

D- Sanwa Bank (xưa). Supermarket (nay)

Sau khi băng qua đường ở ngả tư Sanwa thì chúng ta bắt đầu vào khu 3-Chome của Kokusai. Qua khỏi trường  
Tokyo World Japanese Language School bên kia đường thì quí bạn chuẩn bị ướm vào còn đường bên mặt. Coi 
chừng tiệm cá ngày xưa nay vẫn còn (địa điểm 5 trên Google Map). Nếu không thấy thì là sai đường rồi đấy. 
Đi thêm chừng 25 m bạn sẽ thấy quán Bà Định bên trái (địa điểm 6). Bạn sẽ nhận không ra vì quán không còn 
nữa. 

Trường Nhật Ngữ Thế Giới Đông Kinh 
lập ra sau nầy cạnh tranh thẳng với 
Kokusai ngày nay

Địa điểm 5: Tiệm cá ngày xưa vẫn còn. 
Chắc quản lý bởi cháu chít 
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Địa điểm 6:
Quán Bà Định ngày xưa ở đâu đây

Địa điểm 7: đầu ngả đường Kokusai.
Tôi dùng con đường bên mặt đi học Waseda mỗi ngày

MỜI BẠN VÀO VIẾNG THĂM KOKUSAI NGÀY NAY
Không biết  vào năm nào sau 30 tháng 4, Bộ Ngoại Giao quyết định đóng cửa trường Kokusai, bán một phần 
đất cho tư nhân và xây lại một trường với tên mới và cho ra độc lập. Nếu tôi không lầm thì Kokusai ngày xưa 
được Bộ Ngoại Giao Nhật tài trợ. Trường mới độc lập và sống băng lệ phí chi thu.

Tên trường cũ của Exryu
Kokusai Gakuyuukai - Nihongogakkoo 
The International Students Institute (ISI) - Japanese Language School
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Trường mới ngày nay
Nihon Gakusei Shijyu Kikoo - Tokyo Nihongo Kyooiku Center
Japan Student For Profit Organization - Tokyo Japanese Language  Education Center 

Nót thật ra, trường mới ngày nay  không liên hệ gì với Kokusai ngày xưa ngoại trừ cùng một địa chỉ. Nhưng 
đó cũng là đủ tâm tình kỷ  niệm. Mình phải hiểu là lúc đầu thập niên ’70, Kokukai rất tệ hai. Học xong Nhật 
Ngữ lại không dọn ra. Ở lì lại không đóng tiền phòng (như tôi). Người ngoài đi đi vào vào không ai kiểm 
soát. Muốn cải tổ thì phải phá ra cất lại hoàn toàn và mướn ban quản lý mới với qui luật mới cứng rắn. 

Trường mới ngày nay rất có kỷ luật. Hàng rào cao không leo vào được. Trung tâm có Bảo An (Security) gác  
suốt  ngày. Cổng chính phụ lúc nào cũng đóng. Học trò và nhân viên ra vào phải trình thẻ ID. Người ngoài 
muốn vào phải xin thẻ khách viê,ng (visitors) với giới hạn thì giờ. Sân thể thao chỉ dành cho học sinh trong 
trường. Tối đến đèn tự động tắt. Không chơi la lối um xùm suốt đêm như ngày xưa.

Ngày nay, học sinh có lẽ dễ tập trung học hơn ngày xưa. 

Địa điểm 9: Cổng chính 
trường ngày nay.

Hàng rào cao thế nầy đố 
bạn nào trèo qua được. Có 

trèo thì thế nào cũng bị 
Security bắt

Tôi cũng muốn trèo hàng rào lắm 
nhưng phải phải bỏ cuộc vì già và 

nặng cân quá
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Ông gác cửa thấy tôi lóng nhóng nhìn vào nên 

hỏi tôi cần gì. Ông dẫn tôi vào văn phòng đăng 

ký và chụp cho tôi 1 tấm hình. 

Bản đồ chỉ dẫn:
A: Văn phòng giáo sư (tầng 1) và lớp học 
(tầng trên)
B: Văn phòng quản lý, hội trường học 
sinh, cư xá
C: Phòng ăn
D: Cổng chánh
E: Cổng phụ
F: Sân bóng rổ
G: Trường Dược. Không còn nữa. Có lẽ 
dọn đi rồi 

Bàn thờ Thái Lan. 
Không hiểu tại sao có 

trong trường
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Sân trường nhìn từ cổng 
chính D 
A: Văn phòng  giáo sư 
tầng 1, lớp học 2 tầng 
trên

Building D nhìn từ phía sau

Building  B - Cư xá với sân bóng rổ

Hơn 40 năm, khu phố chung quanh và 
trường có nhiều thay đổi. Đó là hậu 
quả hiển nhiên của thời gian và tiến bộ 
xã hội. Nhưng kỷ  niệm vẫn là kỷ  niêm. 
Những kỷ  niệm đẹp của thuở học trò 
với bạn bè thân mến sẽ không bao giờ 
phai. 

Xin cám ơn quí bạn Exryu đã cùng tôi 
đi dạo phố Shin-Okubo va Okubo 
ngày nay.

Chúc quí bạn một  năm mới an khang 
thịnh vượng với tràn đầy sức khoẻ và 
hạnh phúc!

Hẹn gặp lại Hội Ngộ Hokkaido mùa 
thu 2019 đến!

San Diego, Dec 30, 2018
DH Thạnh


