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     Trẻ mỗi ngày mỗi lớn, 

đến tuổi nào đó me ̣phải để 

trẻ tư ̣làm lấy công viêc̣ của 

trẻ. Trẻ se ̃ tư ̣ hoc̣ lấy cách 

làm bổn phâṇ môṭ mình mà 

không nhờ đến sư ̣ hổ trơ ̣

của me.̣ Với bản năng tư ̣

nhiên trẻ se ̃ cảm thấy là 

phải tư ̣măc̣ áo lấy, đánh răng lấy, quét tước doṇ dep̣, cất duṇg cu ̣vào ngăn kéo 

v.v. và em se ̃lấy làm thích vô cùng với những công viêc̣ mới la ̣của mình. Nếu cha 

me ̣tiếp tuc̣ giữ mức đô ̣chăm sóc em thâṭ khả quan và nhất là tình cảm giữa cha me ̣

và em lúc nào cũng mâṭ thiết, thì mỗi ngày em mỗi lớn em se ̃rất bằng lòng và vui 

thích với công viêc̣ giúp đỡ cha me ̣hằng ngày.  

     Như ta vâñ thường thấy ở nơi chốn quê nhà trẻ em chẻ củi, nấu cơm, gánh 

nước, doṇ dep̣ quét tước trong nhà cũng goṇ gàng vén khéo như me ̣đã làm vâỵ. 

Cái tình cảm của cha me ̣trao cho em đươc̣ em gói gém cất giữ bằng cách vâng lời 

và giúp đỡ cha me,̣ le ̃di ̃nhiên ở cái tuổi mà em còn quá nhỏ em se ̃không biết rằng 

đó là tình yêu và bổn phâṇ của em đối với cha me.̣ Thoaṭ tiên em chỉ thấy đó chỉ là 

những khám phá mới la ̣và em thấy thích, ví du ̣như bố đi làm về thay đôi giày ra 

và đem cất dưới gầm giường rồi lôi đôi dép dưới gầm giường mang vào. Em quan 

sát bố làm viêc̣ và bỗng môṭ hôm em có cái ý tưởng đem đôi giày cất dưới gầm 

giường và đem đôi dép laị cho bố, vâỵ là em thưc̣ hiêṇ ý điṇh. Bố ngac̣ nhiên mừng 

rỡ hôn em và cảm ơn em rối rít, vâỵ là từ đó em bắt chước bố me ̣làm những công 

viêc̣ văṭ vãnh trong nhà và mỗi lần em 

làm xong môṭ viêc̣, dù nhỏ nhăṭ đến 

đâu, cũng đươc̣ bố me ̣tỏ dấu vui mừng.  

     Rồi em lớn dần và em muốn làm 

những công viêc̣ quan troṇg hơn vì bây 

giờ em đã lớn và em muốn giúp đỡ và 

làm vui lòng cha me.̣ Tuy nhiên hầu hết 

chúng ta không phải ai cũng có thể nuôi 

daỵ con cái môṭ cách dê ̃ dàng và lúc 

nào cũng có sư ̣ hơp̣ tác chăc̣ chẻ giữa 

cha me ̣ và con cái. Cha me ̣ phải nhâṇ 

thức là trẻ con muốn đươc̣ là người 



giúp đỡ cha me ̣ trong những công viêc̣ nhà chứ không phải là người bi ̣ làm công 

việc nhà, vì thế cha me ̣không nên làm cho những công viêc̣ trong nhà trở thành 

những bổn phâṇ khó chịu mà cha và me ̣phải chịu đưṇg mà làm chứ không phải vui 

thích mà làm rồi biến công viêc̣ nhà thành như môṭ hình phaṭ cho trẻ khi có lỗi. 

     Me ̣không thể hy voṇg ở môṭ trẻ phải tiếp tuc̣ làm tròn bổn phâṇ của em hoài 

hoài cho dầu em đã 15 hay 16 tuổi. Chính chúng ta đôi khi cũng thiếu sót bổn phâṇ 

chứ đừng nói gì đến trẻ. Em phải đươc̣ nhắc nhở luôn luôn, di ̃nhiên me ̣phải làm 

môṭ người nhắc nhở diụ dàng và lê ̃phép như me ̣ nói chuyêṇ với môṭ người lớn.  

Lời nói diụ nhe ̣của me ̣đánh đỗ sư ̣cao ngaọ của trẻ đồng thời làm cho trẻ thay đổi 

sư ̣suy tưởng của trẻ về những công viêc̣ trong nhà. Em là môṭ hôị viên trong môṭ 

cái hôị nho nhỏ đó là gia đình em, thì công viêc̣ nhà là công viêc̣ chung và ai cũng 

có bổn phâṇ phải làm thì dâũ là trai hay gái cũng vâñ phải đi chơ ̣nấu ăn ngay cả 

rửa chén, giăṭ áo quần, lau chùi phòng tắm và cả đổ rác nữa. Điều quan troṇg là me ̣

phải làm thế nào, nói thế nào để 

cho em làm mà vâñ vui vẻ và 

giữ sư ̣vui vẻ mãi mãi... 

     Me ̣theo dõi sư ̣tâp̣ làm bổn 

phâṇ của em theo từng thời 

gian. Khi em đươc̣ môṭ tuổi đến 

môṭ tuổi rưởi em se ̃tư ̣mình cởi 

áo đươc̣, trước se ̃ vuṇg về 

nhưng sau se ̃ goṇ gàng và ở 

khoảng 2, 3 tuổi em se ̃ măc̣ áo 

đươc̣, nhưng phải đến 4 hoăc̣ 5 

tuổi em mới có thể cài nút hoăc̣ 

côṭ dây giày, đó là những công viêc̣ hơi phức tap̣ đối với tuổi của em. 

     Ở khoảng 1 tuổi rưởi đến 4 tuổi em cần tìm hiểu bằng cách sờ mó vào các đồ 

vâṭ, mình thường cho là hay táy máy. Nếu không có cơ hôị để hoc̣ hỏi em se ̃mất đi 

sư ̣thích thú đối với công viêc̣ đó. Ngươc̣ laị, nếu me ̣không giúp em để em có thể 

tư ̣măc̣ áo quần đươc̣ cũng như những công viêc̣ về sau này, em se ̃ có thể bi ̣ hổ 

theṇ về sau vì những khiếm khuyết của chính em. Baṇ cố đừng đôṇg đến công viêc̣ 

em đang làm càng ít càng tốt. Ví du ̣em mang vớ xong baṇ chỉ cần kéo laị cho ngay 

ngắn, đem sẵn quần áo ra cho em bô ̣nào mà em sắp sữa muốn măc̣. Khi làm chung 

môṭ viêc̣ với em để em làm những phần dê ̃ và me ̣ làm những phần khó, khi me ̣

thấy em bi ̣keṭ không làm đươc̣ me ̣đừng dành lấy để làm mà chỉ nên chỉ cách cho 

em để em có thể tiếp tuc̣ công viêc̣. Nếu em thấy me ̣ là côṇg sư ̣viên đắc lưc̣ và 

không có ý gây gỗ chống trả laị em là me ̣đã thành công rồi đó. 
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