KHI EM ĐÁNH CẮP.
Khi em còn ở khoảng tuổ i mô ̣t, hai
hoă ̣c ba tuổ i, lấ y mô ̣t vâ ̣t gì không phải
là của em, thì đó chưa phải là hành đô ̣ng
ăn cắ p thâ ̣t sự vì ở tuổ i đó em chưa ý
thức đươ ̣c rằ ng cái gì là của em và cái gì
không phải là của em. Em lấ y vì em quá
thích vâ ̣t đó mà thôi. Trường hơ ̣p như
thế me ̣ không nên “ồ n ào” khiế n em sơ ̣
hãi vì sự giâ ̣n dữ của me ̣, me ̣ chỉ cầ n
nhắ c em rằ ng: “Đó là đồ chơi của ba ̣n
em không phải của em, em cũng có
nhiề u đồ chơi khác ở nhà cũng đep̣ và
tố t không kém gì của ba ̣n em vâ ̣y”
Nhưng đố i với những trẻ từ sáu tuổ i trở lên cho đế n tuổ i dâ ̣y thì mà có
hành đô ̣ng lấ y mô ̣t vâ ̣t không phải của mình thì đó phải đươ ̣c cho là mô ̣t
hành đô ̣ng ăn cắ p thâ ̣t sự. Khi em hành đô ̣ng như thế em biế t là em đang
làm mô ̣t viê ̣c không đúng, vì thế cho nên em hành đô ̣ng lén lút cấ t dấ u vâ ̣t
ăn cắ p đi và cuố i cùng khi bi ̣ hỏi đế n thì em chố i rằ ng em không biế t và
em đã không lấ y vâ ̣t đó.
Khi me ̣ biế t đươ ̣c con mình đã lấ y cắ p mô ̣t vâ ̣t gì đó, me ̣ chắ c sẽ vô
cùng lo lắ ng và không tránh khỏi sự giâ ̣n dữ, có thể me ̣ sẽ đánh em, mắ ng
em thâ ̣m tê ̣. Đó cũng là tự nhiên vâ ̣y, vì ăn cắ p quả là mô ̣t tro ̣ng tô ̣i ba ̣n
và Thảo và tấ t cả chúng ta đề u rấ t lấ y làm lo sơ ̣ nế u điề u đó xaỹ ra cho
con cái mình.
Điề u quan tro ̣ng là cha me ̣
phải cho em thấ y rõ là mình
không đồ ng ý em làm như thế và
nhấ t đinh
̣ bắ t em phải lâ ̣p tức trả
la ̣i ngay. Tuy thế me ̣ cũng nên
nhớ rằ ng đừng đe do ̣a em thái
quá hoă ̣c có hành đô ̣ng như tỏ vẻ không còn yêu thương em nữa.
Có em đươ ̣c cha me ̣ nuôi nấ ng đầ y đủ, em đươ ̣c me ̣ mua cho em thâ ̣t
nhiề u đồ chơi và nhiề u thứ khác nữa đôi khi còn cho tiề n em để em “dung
dăng dung dẻ” với các trẻ cùng lứa tuổ i. Nế u em sinh ra lấ y cắ p mô ̣t vâ ̣t
gì, có thể là số tiề n nhỏ của me ̣ hoă ̣c của ba ̣n cùng lớp hoă ̣c em lấ y cây
bút của ba ̣n v.v. Thường như thế thì em không nghi ̃ là em đã lấ y cắ p vì tấ t
cả những thứ kể trên em đề u có cả. Có thể em bi ̣ lẫn lô ̣n về sự suy tưởng
trong đầ u em cho nên mới sinh ra viê ̣c lấ y mô ̣t vâ ̣t mà em không cầ n
thiế t.

Hầ u hế t các trường hơ ̣p lấ y cắ p thường xaỹ ra cho những trẻ em không
đươ ̣c ha ̣nh phúc và cô đơn hoă ̣c không có ba ̣n bè. Em thiế u tình yêu
thương ấ m áp của cha me ̣ hoă ̣c thiế u sự cảm thông của cha me ̣. Em
thường có cảm tưởng rằ ng em khó làm ba ̣n với những đứa trẻ cùng lứa
tuổ i, điề u này có thể cho thấ y có những em lấ y tiề n của cha me ̣ mua keọ
bánh hoă ̣c mua quà vă ̣t đem vào lớp cho ba ̣n và từ đó lánh xa dầ n cha me ̣.
Tuổ i mới bắ t đầ u lớn là thời gian mà đứa trẻ bắ t đầ u cảm thấ y cô đơn vì
em đã hiể u biế t chút ít về tình cảm nhiề u hơn và ước muố n tự do.
Nế u me ̣ biế t rõ em đã lấ y mô ̣t vâ ̣t gì, me ̣ phải nói cho em biế t, phải
cứng rắ n và chắ c chắ n biế t là em lấ y nó ở đâu rồ i nhấ t đinh
̣ bắ t em phải
đem trả la ̣i đúng chỗ. Đừng để em nói dố i để che đâ ̣y hành đô ̣ng của
mình. Chấ p nhâ ̣n trẻ nói dố i trong trường hơ ̣p này không khác gì me ̣ tha
thứ cho kẻ trô ̣m. Trường hơ ̣p me ̣ đi shop với em chẳ ng ha ̣n nế u em lỡ lấ y
phải mô ̣t vâ ̣t gì dấ u đi nế u ba ̣n biế t đươ ̣c ba ̣n nên đưa vâ ̣t đó đế n chỗ
người bán hàng cắ t nghiã rằ ng con ba ̣n đã lấ y và chưa trả tiề n và em
muố n trả la ̣i. Thầ y giáo cũng như qúi vi ̣ chủ bút có quyề n trả la ̣i những
bài báo nói đế n viê ̣c lấ y cắ p của em để tránh cho em sự xấ u hổ trước đám
đông. Như thế có nghiã là không cầ n thiế t phải làm nhu ̣c mô ̣t đứa trẻ lấ y
cắ p mà điề u cố t yế u là chỉ nên làm sáng tỏ vấ n đề cho trẻ em thấ y "lấ y
cắ p là mô ̣t điề u cấ m ky ̣ và là mô ̣t tô ̣i pha ̣m"
Đây là thời kỳ mà trẻ em cầ n đế n sự lưu tâm của cha me ̣ nhiề u nhấ t.
Me ̣ tìm ba ̣n cho em giúp em gầ n gũi với ba ̣n, đó là những bước đầ u tiên
của sự hướng dẫn mô ̣t đứa trẻ đi vào với cuô ̣c số ng xã hô ̣i bên ngoài.
Hướng dẫn em làm ba ̣n với những trẻ cùng tuổ i với em, cho em mô ̣t chút
tự do để tìm hiể u về cuô ̣c số ng để không bám víu vào người khác, nghiã
là phải biế t tự lâ ̣p.
Me ̣ có thể để em thỉnh thoảng xa gia đình trong những kỳ nghỉ hè
cùng với các ba ̣n em mà nhà trường tổ chức (cắ m tra ̣i xa, du ngoa ̣n v.v.)
cho phép em ăn mă ̣c giố ng ba ̣n và cho em mô ̣t số tiề n bỏ túi để khi cầ n
em có thể xử du ̣ng theo ý em mà không cầ n phải xin me ̣. Di ̃ nhiên ở đây
Thảo không có ý nói là me ̣ cứ để em tự do kế t bè kế t ba ̣n với đám trẻ
thiế u sự kề m chế cũng như giáo du ̣c của gia đình. Nhưng mô ̣t chút tự do
để em thấ y rằ ng em cũng là mô ̣t đứa
trẻ giố ng như những đứa trẻ khác và
điề u đó đem la ̣i cho em sự tự tin.
Ngoài ra có những vùng mà trẻ
con lúc nào cũng chỉ chờ chực cơ
hô ̣i để vào nhà người khác mà đánh
cắ p hoă ̣c dám làm những viê ̣c khác
táo ba ̣o hơn. Và những trẻ em có cha
me ̣ là những người hiể u biế t số ng
trong những vùng như vâ ̣y cầ n đươ ̣c
cha me ̣ đề cao cảnh giác các con. Rồ i sự lựa cho ̣n trường ho ̣c, làm thế nào

để kinh tế gia đình trở nên khá
hơn cũng là mô ̣t vấ n đề khó
khăn cho các bâ ̣c cha me ̣ trong
những vùng có những sinh hoa ̣t
như thế của trẻ em.
Nói tóm la ̣i sự lấ y cắ p của trẻ
em cũng như của mô ̣t số các
người trưởng thành có hiể u biế t
trách nhiê ̣m, lôi kéo theo cuô ̣c
số ng tô ̣i pha ̣m về sau này thường
thường là do ở đời số ng ấ u thơ
thiế u tình yêu thương và thiế u an sinh trong đời số ng. Những người như
thế cầ n đươ ̣c sự giúp đỡ của nhiề u người thì đời số ng của ho ̣ mới trở nên
bình thường đươ ̣c.
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