KỶ LUẬT ĐỐI VỚI TRẺ.
Chúng ta ai cũng biế t rằ ng trẻ con cầ n tình
thương ở cha me ̣ rấ t nhiề u, nhiề u hơn tấ t cả mo ̣i
thứ; trẻ làm viê ̣c siêng năng ho ̣c hành chăm chỉ
để tự lớn lên và nhâ ̣n lấ y trách nhiê ̣m của cuô ̣c
đời riêng của em. Ta cũng biế t rằ ng có nhiề u em
về sau này gă ̣p nhiề u rắ c rố i trong cuô ̣c số ng là
phầ n lớn các em thiế u sự trừng pha ̣t của cha me ̣.
Trẻ có nhiêṭ tâm để ho ̣c hỏi nế u trẻ đươ ̣c nhà
trường cung cấ p những tài liê ̣u thích hơ ̣p cũng như những đề tài đúng với lứa tuổ i
của em và em đươ ̣c hướng dẫn da ̣y dỗ bởi những vi ̣thầ y tâ ̣n tâm và thông cảm. Trẻ
con cũng thường có những ganh ti ̣ đố i với anh chi ̣ em trong gia đình và thỉnh
thoảng cũng giâ ̣n cha me ̣, đó là bản tính tự nhiên của trẻ. Trẻ con thích tìm hiể u về
cái thực của cuô ̣c đời, ví du ̣ như về phương diêṇ tính du ̣c cũng là tự nhiên vâ ̣y.
Hướng dẫn trẻ tìm hiể u đúng vẫn có lơ ̣i hơn là đàn áp trẻ trong vấ n đề tìm hiể u tính
du ̣c. Cha me ̣ cũng không nên nói dố i trẻ để khiế n trẻ có thể bi nhầ
̣ m lẫn về sau.
Các bâ ̣c cha me ̣ có mô ̣t đời số ng trẻ thơ đầ m ấ m, êm đe ̣p thường là những
người chắ c chắ n ít bi ̣nhầ m lẫn, ho ̣ cũng sẽ giáo du ̣c con cái ho ̣ theo mô ̣t đường lố i
giống như cha me ̣ đã làm đố i với mình và ho ̣ thường thành công cũng như cha me ̣
ho ̣ đã thành công. Đố i với các bâ ̣c cha me ̣ có nhiề u vấ n đề rắ c rố i vì mang những
"tư tưởng mới la ̣" và thường không mấ y ha ̣nh phúc trong cuô ̣c số ng mà ho ̣ đã tự ý
tách rời cha me ̣, trong số đó có nhiề u người đã tỏ ra tức tố i vì tình tra ̣ng căng thẳ ng
giữa ho ̣ và cha me ̣ lúc bấ y giờ, rồ i ho ̣ không muố n cho con cái ho ̣ ở trong tình
tra ̣ng như ho ̣ ngày nay, vì thế cho nên ho ̣ cho rằ ng trẻ con cầ n nhiề u tình thương thì
không nên "đô ̣ng" đế n trẻ, cứ để trẻ tự do chố ng đố i la ̣i cha me ̣ và mo ̣i người, gây
gỗ với anh em và bấ t cứ điề u gì trẻ làm mà gây ra lầ m lổ i là đề u do lỗi cha me ̣. Ho ̣
cho rằ ng trẻ có ngỗ nghich
̣ thì cha me ̣ cũng không nên giâ ̣n dữ và trừng pha ̣t,
ngươ ̣c la ̣i càng phải tỏ ra yêu trẻ hơn. Tấ t cả
những quan niê ̣m sai lầ m như thế đề u dẫn dắ t
trẻ đi đế n chỗ lô ̣ng hành và ngỗ nghich.
̣
Trẻ con cũng như người lớn, mô ̣t khi đã
làm điề u ngỗ nghich
̣ hoă ̣c hổ n láo, ngay cả
khi bà me ̣ nhắ m mắ t ngó lơ đi, trẻ vẫn biế t
cảm thấ y lỗi của mình, trẻ vẫn muố n dừng la ̣i
nhưng vì không có ai dừng trẻ la ̣i cả, không
có ai sửa chữa trẻ cả, vì thế cho nên trẻ càng
ngày càng có hành đô ̣ng tê ̣ hơn. Cho đế n khi
mà hành đô ̣ng của trẻ đế n đô ̣ quá khiêu khích thì sự kiên nhẫn của me ̣ cũng đổ vỡ,

me ̣ trách mắ ng và trừng pha ̣t trẻ, thế là me ̣ con sinh ra cắ n đắ ng nhau. Cái rắ c rố i
cho các bà me ̣ lúc nào cũng nghi ̃ là con hư ta ̣i me ̣ là các bà cảm thấ y xấ u hổ vì đã
nỗi "tam bành lu ̣c tă ̣c" mắ ng con và trừng pha ̣t con cho nên thay vì để sự răn da ̣y
trừng pha ̣t con, me ̣ thu hồ i sự trừng pha ̣t của mình. Thâ ̣m chí có lắ m bà me ̣ đã cho
con hổ n la ̣i mình đang giữa lúc bà đang trừng pha ̣t con, hoă ̣c giả me ̣ làm như
không thấ y khi em có hành đô ̣ng hổ n láo ngỗ nghich
̣ trở la ̣i.
Nế u cha me ̣ có thể ha ̣n đinh
̣ đươ ̣c mo ̣i mă ̣t thì bà me ̣
sẽ có đủ nghi ̣ lực để cứng rắ n đố i với con cái để đă ̣t các
con ở trong vòng kỷ luâ ̣t của gia đình. Chắ c chắ n rằ ng
con của me ̣ sẽ mỗi ngày mỗi khá hơn không những về
phương diêṇ ha ̣nh kiể m mà em còn cảm thấ y vui hơn vì
đã làm me ̣ vui và yêu em nhiề u hơn, rồ i me ̣ sẽ thấ y em
dễ da ̣y từ đó. Me ̣ có thể cứng rắ n với em mà vẫn giữ
đươ ̣c tính cách thân thiêṇ giữa me ̣ và em.
Trẻ con cầ n đươ ̣c dẫn dắ t để có mô ̣t sự suy nghi ̃
đúng đắ n về cha me ̣, như cha me ̣ có mô ̣t quyề n ha ̣n nào đó và nhấ t đinh
̣ không để
cho em cãi la ̣i hoă ̣c hỗn hào. Trẻ con vẫn thích có cha me ̣ nghiêm khắ c nhưng thân
mâ ̣t; sự nghiêm khắ c của cha mẹ sẽ luyê ̣n cho em từ thuở bé để em biế t phải trái
mà đố i xử với mo ̣i người và số ng chung với kẻ khác trong trường hơ ̣p em phải
sống xa gia đình. Mô ̣t đứa trẻ đươ ̣c nuông chìu đế n đô ̣ hư hỏng không bao giờ là
mô ̣t đứa trẻ vui vẻ mà hầ u như lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu ngay cả khi em
sống trong chính căn nhà của em. Vì thế cho nên khi em va cha ̣m với cuô ̣c số ng
bên ngoài dầ u em đang ở cái tuổ i 2,3 hoă ̣c 5,6 tuổ i em vẫn bi ̣ "đu ̣ng cha ̣m" vì em
sẽ thấ y rằ ng không ai yêu thích mô ̣t đứa trẻ hỗn hào bẳ n gắ t và ích kỷ. Với bản tính
như thế em sẽ đi hế t cuô ̣c đời với những khó khăn vì khó kiế m đươ ̣c ba ̣n tố t hoă ̣c
là em phải ho ̣c mô ̣t cách khó khăn để thay đổ i la ̣i tánh tình của em để trở thành mô ̣t
người dễ mế n.
Em thin
̉ h thoảng cũng đem lòng giâ ̣n cha me ̣ hoă ̣c anh chi.̣ Me ̣ phải giúp em
vươ ̣t qua đươ ̣c những cơn nóng giâ ̣n của em để em
thấ y sự nóng giâ ̣n hay giâ ̣n hờn là mô ̣t sự bình
thường và tránh cho em không nghi ̃ rằ ng như thế là
lầ m lỗi và đưa em đế n sự sơ ̣ hãi. Giâ ̣n hờn và thù
nghich
̣ là hai sự khác biê ̣t nhau. Me ̣ giúp cho em
đừng để tâm những chuyê ̣n giâ ̣n hờn nhỏ nhă ̣t. Me ̣
luôn luôn làm người hoà giải và cầ n nhấ t là me ̣ cũng
như bố đừng đứng về phiá em nào cả để giữ sự công
bình và kỷ luâ ̣t cho các con.
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