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Hôm nay sẽ khởi hành sớm, 7giờ 30 sáng xe đã lăn bánh đi dọc theo con đường lớn của thủ phủ xưa
Ayutthaya, một thành phố khá lớn và đẹp.

Xe chạy ra ngoài thành phố Ayutthaya trên những xa lộ rộng lớn và rất tốt, tuy nhiên không có xe giao thông
nhiều. Chừng 20 phút sau thì xe quẹo vào một một lối thoát khỏi xa lộ (exit) xe quay đầu chạy ngược trở lại
trên một con đường xong xong rồi queo vào sân một trường tiểu học của thành phố. Xe đậu bên ngoài, cả
đòan du lịch xuống xe đi bộ vào một ngôi trường hai từng lầu khá rộng, sạch sẽ tươm tất. Lúc đó còn sớm
quá, chưa tới giờ học sinh đến trường nên chỉ có chừng hai ba chục đứa trẻ nơi sân trường có mái che
(préau). Thấy chúng tôi đến, một bà lớn tuổi mặc đồng phục trông như một nữ quân nhân, có đeo lon trên cầu
vai, và huy chương trên ngực (tôi nghĩ là bà hiệu trưởng) chạy từ khu văn phòng ra sân tiếp dón chúng tôi. Bà
này chỉ nói tiếng Thái nên bà Ellen phải làm thông dịch viên.
Tôi đi một vòng phiá trước sân để quan sát và ngạc nhiên thấy trường Thái khác trường Việt Nam ở chỗ
ngoài cột cờ còn có nhiều bàn thờ: bàn thờ Phật (to lớn và đẹp, sơn son thép vàng, bàn thờ thờ những anh
hùng của đất nước (2 bàn thờ khác nhau) và đăc biệt tại ngôi trường này còn có một dãy tượng những người
nổi danh trên thế giới.

Những học sinh ngay từ tiểu học đã được dạy dỗ phải yêu lá cờ Thái, qúi trọng Nữ Hoàng Hậu, phải có lòng
yêu nước, phải tôn kính và mang ơn những anh hùng quân đội đã hy sinh gìn giữ đất nước, phải đọc kinh
Phật mỗi ngày và tập thể dục mỗi buổi sáng trước khi vào lớp. Học sinh phải biết tôn kính các thầy cô, giáo
viên đi làm mặc đồng phục áo kaki vàng, đeo lon (theo thâm niên?) đối xử với các em nghiêm khắc nhưng gần
gũi, luôn luôn kiểm tra hạnh kiểm cũng như thái độ, tâm tư của các em nhỏ…
Khoảng 8 giờ, tôi thấy học sinh đã đến trường đầy đủ và tề tựu dưới mái sân trường để làm lễ khai giảng ngày
học. Buổi lễ này kéo dài cả tiếng đồng hồ. Vài thầy cô giáo cũng đã có mặt, đi loanh quanh, hỏi han các

em học sinh, nhắc nhở này nọ. Tuy nhiên học sinh rất tự giác, biết tự động đứng vào hàng, nghiêm chỉnh
chuẩn bị và chờ buổi lễ bắt đầu. Một thầy (có lẽ chuyên về sinh hoạt học đường) ra đứng trước đám học sinh
tay cầm micro để điều hành buổi lễ.
Trước tiên là lễ chào cờ. Có ba học sinh đại diện từ nãy tới giờ ngồi ở trước hàng đầu của đám đông, một em
gái được giao phó ghi chép trên một tấm bảng đen những gì quan trọng trong lời giảng của vị thầy đang nói
trên micro. Khi sắp tới lúc chào cờ hai em đại diện, một trai một gái đi ra đứng dưới cột cờ chắp hai tay lại
đứng nghiêm. Có tiếng thấy cầm micro ra lệnh chào cờ: nhạc quốc ca reo vang, ban nhạc tí hon của nhà
trường, đứng ở cuối đám đông, đánh đệm thêm tiếng trống và những em gái, tay cầm một thứ nhạc cụ dân
tộc làm bằng những ống tre kết hợp lại, lắc nhạc cụ đó để làm nên những tiếng xúc xắc, xúc xắc thêm nhịp
điệu cho bản nhạc.

Tất cả học sinh đứng nghiêm chắp tay chào cờ. Sau đó có lệnh làm lễ niệm Phật. Các học sinh đồng loạt ngồi
xuống nhắm nghiền mắt lại niệm phật theo tiếng loa phát ra bài kinh. Một số học sinh thuộc bài kinh Phật,
nhắm mắt đọc theo lớn tiếng.

(Có một em, hình giữa trên đây) đọc to, gần như hét lớn lên, cho cả đám nghe. Tôi thấy thật cảm động về lòng
mộ đạo của các em nhỏ.

Sau khi kết thúc buổi đọc kinh phật, là buổi thuyết giảng về đức dục: Vị thầy cầm micro thao thao nói chuyện
với học sinh về những bổn phận và trách nhiệm của người học trò, về đạo đức học đường… (ông ta nói bằng
tiếng Thái, tôi đâu có hiểu chỉ đoán là thế) các học sinh, kể cả những học sinh đại diện, vẫn ngồi chăm chú
nghe lời khuyên dạy của vị thầy đáng kính yêu này.

Sau mươi phút thuyết giàng ông ra lệnh tan hàng 5 phút, ngồi mãi cũng cuồng cẳng, thế là học sinh ồn áo
đứng dạy, đi quanh quanh đùa rỡn nói chuyện. Những thầy cô khác len vào đám học trò để canh chừng, kiểm
soát hành vi, hay hỏi han khuyên nhủ. Tôi thấy rõ ràng có một liên hệ tình cảm thân thiết, nhưng vẫn kính
trọng nhau, giữa thầy cô và học trò. Nhìn những thầy cô trong bộ đồng phục ủi thẳng tắp, vai đeo lon, ngực
mang huy chương huy hiệu này nọ, tôi có nhận thức rằng giáo dục Thái thật nền nếp qui củ, tuy chỉ là vẻ bề
ngoại nhưng nó tác động đến tâm lý của trẻ con.

Sau chừng năm bẩy phút lại có tiếng micro báo hiệu tới giờ tập thể dục. Tiếng nhạc trổi lên, loại nhạc mới để
tập luện thể xác bằng lối nhẩy múa (aerobic dance). Thế là tất cả toàn thể học sinh - kể cả một số người trong
đoàn tới thăm cũng hứng chí làm theo – lại đứng ngay vào hàng ngũ dang chân múa tay, đưa cánh tay lên
đưa cánh tay xuống, nhẩy choi choi chắc cũng khoảng mươi phút.

Thế là buổi khai giảng ngay học chấm dứt, học sinh và thầy cô chuẩn bị đi lên những lớp học ở từng trên.
Trước khi vào lớp học sinh cũng như thầy cô phải cởi giầy dép để nên ngoài nơi hàng hiên.
Tôi xách máy hình bỏ giầy ở chân cầu thang lên trên lầu tò mò xem xét dòm ngó. Nhiều người trong đoàn
người thăm viếng đã được các học sinh nắm tay dắt lên phòng đọc sách (thư viện rộng rãi ấm cúng có rất
nhiều kệc đầy nhng sách cho các em học sinh đọc) để đọc sách tiếng Anh cho các em nghe theo đúng giọng
Mỹ. Thật là một cảnh tràn đầy tình thương, thấy mà rộn lòng cảm thông.

Đi lòng vòng tôi thấy các lớp học đều to rộng – so với số học sinh – bóng nhẫy sạch như ly như lau, các bàn
ghế đẹp và mới không thấy những vết bôi bác trên tường hay trên bàn ghế, nhiều phòng có thêm chỗ để các
học sinh ăn trưa, ngay trong phòng đọc sách có vài chiếc computer mới tinh – nhưng không thấy em nào bu
nơi đây – có cả một phòng riêng với một bàn thờ Phật to với mấy chục tượng to nhỏ. Bên kia hành lang, tôi
thấy một phòng thực hành ngôn ngữ (language lab). Quả thật tôi đã có một ấn tượng đẹp về trường tiêủ học
bên Thái lan.

Chúng tôi ra về khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Lòng rộn ràng niềm vui cho những đứa bé bên Thái Lan đã được
chính phủ chăm lo săn sóc đàng hoàng, có lẽ còn hơn cả bên Mỹ. Nhất là chúng đã được thụ hưởng một nền
giáo dục toàn vẹn đầy đủ cả hiểu biết về khoa học chuyên môn văn chương ngôn ngữ lẫn đạo đức, công dân
giáo dục và cách sống của một con người.
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