TẬP TRẺ LÀM
BỔN PHẬN.
Trẻ mỗi ngày mỗi lớn,
đế n tuổ i nào đó me ̣ phải để
trẻ tự làm lấ y công viê ̣c của
trẻ. Trẻ sẽ tự ho ̣c lấ y cách
làm bổ n phâ ̣n mô ̣t mình mà
không nhờ đế n sự hổ trơ ̣
của me ̣. Với bản năng tự
nhiên trẻ sẽ cảm thấ y là
phải tự mă ̣c áo lấ y, đánh răng lấ y, quét tước do ̣n dep,
̣ cấ t du ̣ng cu ̣ vào ngăn kéo
v.v. và em sẽ lấ y làm thích vô cùng với những công viê ̣c mới la ̣ của mình. Nế u cha
me ̣ tiế p tu ̣c giữ mức đô ̣ chăm sóc em thâ ̣t khả quan và nhấ t là tình cảm giữa cha me ̣
và em lúc nào cũng mâ ̣t thiế t, thì mỗi ngày em mỗi lớn em sẽ rấ t bằ ng lòng và vui
thích với công viêc̣ giúp đỡ cha me ̣ hằ ng ngày.
Như ta vẫn thường thấ y ở nơi chố n quê nhà trẻ em chẻ củi, nấ u cơm, gánh
nước, do ̣n de ̣p quét tước trong nhà cũng go ̣n gàng vén khéo như me ̣ đã làm vâ ̣y.
Cái tình cảm của cha me ̣ trao cho em đươ ̣c em gói gém cấ t giữ bằ ng cách vâng lời
và giúp đỡ cha me ̣, lẽ di ̃ nhiên ở cái tuổ i mà em còn quá nhỏ em sẽ không biế t rằ ng
đó là tình yêu và bổ n phâ ̣n của em đố i với cha me ̣. Thoa ̣t tiên em chỉ thấ y đó chỉ là
những khám phá mới la ̣ và em thấ y thích, ví du ̣ như bố đi làm về thay đôi giày ra
và đem cấ t dưới gầ m giường rồ i lôi đôi dép dưới gầ m giường mang vào. Em quan
sát bố làm viê ̣c và bỗng mô ̣t hôm em có cái ý tưởng đem đôi giày cấ t dưới gầ m
giường và đem đôi dép la ̣i cho bố , vâ ̣y là em thực hiê ̣n ý đinh.
̣ Bố nga ̣c nhiên mừng
rỡ hôn em và cảm ơn em rố i rít, vâ ̣y là từ đó em bắ t chước bố me ̣ làm những công
viêc̣ vă ̣t vãnh trong nhà và mỗi lầ n em
làm xong mô ̣t viê ̣c, dù nhỏ nhă ̣t đế n
đâu, cũng đươ ̣c bố me ̣ tỏ dấ u vui mừng.
Rồ i em lớn dầ n và em muố n làm
những công viê ̣c quan tro ̣ng hơn vì bây
giờ em đã lớn và em muố n giúp đỡ và
làm vui lòng cha me ̣. Tuy nhiên hầ u hế t
chúng ta không phải ai cũng có thể nuôi
da ̣y con cái mô ̣t cách dễ dàng và lúc
nào cũng có sự hơ ̣p tác chă ̣c chẻ giữa
cha me ̣ và con cái. Cha me ̣ phải nhâ ̣n
thức là trẻ con muố n đươ ̣c là người

giúp đỡ cha me ̣ trong những công viê ̣c nhà chứ không phải là người bi ̣ làm công
việc nhà, vì thế cha me ̣ không nên làm cho những công viê ̣c trong nhà trở thành
những bổ n phâ ̣n khó chịu mà cha và me ̣ phải chịu đựng mà làm chứ không phải vui
thích mà làm rồ i biế n công viêc̣ nhà thành như mô ̣t hình pha ̣t cho trẻ khi có lỗi.
Me ̣ không thể hy vo ̣ng ở mô ̣t trẻ phải tiế p tu ̣c làm tròn bổ n phâ ̣n của em hoài
hoài cho dầ u em đã 15 hay 16 tuổ i. Chính chúng ta đôi khi cũng thiế u sót bổ n phâ ̣n
chứ đừng nói gì đế n trẻ. Em phải đươ ̣c nhắ c nhở luôn luôn, di ̃ nhiên me ̣ phải làm
mô ̣t người nhắ c nhở diụ dàng và lễ phép như me ̣ nói chuyê ̣n với mô ̣t người lớn.
Lời nói diụ nhe ̣ của me ̣ đánh đỗ sự cao nga ̣o của trẻ đồ ng thời làm cho trẻ thay đổ i
sự suy tưởng của trẻ về những công viê ̣c trong nhà. Em là mô ̣t hô ̣i viên trong mô ̣t
cái hô ̣i nho nhỏ đó là gia đình em, thì công viê ̣c nhà là công viê ̣c chung và ai cũng
có bổ n phâ ̣n phải làm thì dẫu là trai hay gái cũng vẫn phải đi chơ ̣ nấ u ăn ngay cả
rửa chén, giă ̣t áo quầ n, lau chùi phòng tắ m và cả đổ rác nữa. Điề u quan tro ̣ng là me ̣
phải làm thế nào, nói thế nào để
cho em làm mà vẫn vui vẻ và
giữ sự vui vẻ mãi mãi...
Me ̣ theo dõi sự tâ ̣p làm bổ n
phâ ̣n của em theo từng thời
gian. Khi em đươ ̣c mô ̣t tuổ i đế n
mô ̣t tuổ i rưởi em sẽ tự mình cởi
áo đươ ̣c, trước sẽ vu ̣ng về
nhưng sau sẽ go ̣n gàng và ở
khoảng 2, 3 tuổ i em sẽ mă ̣c áo
đươ ̣c, nhưng phải đế n 4 hoă ̣c 5
tuổ i em mới có thể cài nút hoă ̣c
cô ̣t dây giày, đó là những công viêc̣ hơi phức ta ̣p đố i với tuổ i của em.
Ở khoảng 1 tuổ i rưởi đế n 4 tuổ i em cầ n tìm hiể u bằ ng cách sờ mó vào các đồ
vâ ̣t, mình thường cho là hay táy máy. Nế u không có cơ hô ̣i để ho ̣c hỏi em sẽ mấ t đi
sự thích thú đố i với công viê ̣c đó. Ngươ ̣c la ̣i, nế u me ̣ không giúp em để em có thể
tự mă ̣c áo quầ n đươ ̣c cũng như những công viê ̣c về sau này, em sẽ có thể bi ̣ hổ
theṇ về sau vì những khiế m khuyế t của chính em. Ba ̣n cố đừng đô ̣ng đế n công viê ̣c
em đang làm càng ít càng tố t. Ví du ̣ em mang vớ xong ba ̣n chỉ cầ n kéo la ̣i cho ngay
ngắ n, đem sẵn quầ n áo ra cho em bô ̣ nào mà em sắ p sữa muố n mă ̣c. Khi làm chung
mô ̣t viê ̣c với em để em làm những phầ n dễ và me ̣ làm những phầ n khó, khi me ̣
thấ y em bi ̣ keṭ không làm đươ ̣c me ̣ đừng dành lấ y để làm mà chỉ nên chỉ cách cho
em để em có thể tiế p tu ̣c công viê ̣c. Nế u em thấ y me ̣ là cô ̣ng sự viên đắ c lực và
không có ý gây gỗ chố ng trả la ̣i em là me ̣ đã thành công rồ i đó.
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