
KHI EM ĐÁNH CẮP. 

 
     Khi em còn ở khoảng tuổi môṭ, hai 

hoăc̣ ba tuổi, lấy môṭ vâṭ gì không phải 

là của em, thì đó chưa phải là hành đôṇg 

ăn cắp thâṭ sư ̣ vì ở tuổi đó em chưa ý 

thức đươc̣ rằng cái gì là của em và cái gì 

không phải là của em. Em lấy vì em quá 

thích vâṭ đó mà thôi. Trường hơp̣ như 

thế me ̣không nên “ồn ào” khiến em sơ ̣

hãi vì sư ̣ giâṇ dữ của me,̣ me ̣ chỉ cần 

nhắc em rằng: “Đó là đồ chơi của baṇ 

em không phải của em, em cũng có 

nhiều đồ chơi khác ở nhà cũng đep̣ và 

tốt không kém gì của baṇ em vâỵ” 

     Nhưng đối với những trẻ từ sáu tuổi trở lên cho đến tuổi dâỵ thì mà có 

hành đôṇg lấy môṭ vâṭ không phải của mình thì đó phải đươc̣ cho là môṭ 

hành đôṇg ăn cắp thâṭ sư.̣ Khi em hành đôṇg như thế em biết là em đang 

làm môṭ viêc̣ không đúng, vì thế cho nên em hành đôṇg lén lút cất dấu vâṭ 

ăn cắp đi và cuối cùng khi bi ̣hỏi đến thì em chối rằng em không biết và 

em đã không lấy vâṭ đó. 

     Khi me ̣biết đươc̣ con mình đã lấy cắp môṭ vâṭ gì đó, me ̣chắc se ̃vô 

cùng lo lắng và không tránh khỏi sư ̣giâṇ dữ, có thể me ̣se ̃đánh em, mắng 

em thâṃ tê.̣ Đó cũng là tư ̣nhiên vâỵ, vì ăn cắp quả là môṭ troṇg tôị baṇ 

và Thảo và tất cả chúng ta đều rất lấy làm lo sơ ̣nếu điều đó xaỹ ra cho 

con cái mình. 

     Điều quan troṇg là cha me ̣

phải cho em thấy rõ là mình 

không đồng ý em làm như thế và 

nhất điṇh bắt em phải lâp̣ tức trả 

laị ngay. Tuy thế me ̣ cũng nên 

nhớ rằng đừng đe doạ em thái 

quá hoăc̣ có hành đôṇg như tỏ vẻ không còn yêu thương em nữa. 

     Có em đươc̣ cha me ̣nuôi nấng đầy đủ, em đươc̣ me ̣mua cho em thâṭ 

nhiều đồ chơi và nhiều thứ khác nữa đôi khi còn cho tiền em để em “dung 

dăng dung dẻ” với các trẻ cùng lứa tuổi. Nếu em sinh ra lấy cắp môṭ vâṭ 

gì, có thể là số tiền nhỏ của me ̣hoăc̣ của baṇ cùng lớp hoăc̣ em lấy cây 

bút của baṇ v.v. Thường như thế thì em không nghi ̃là em đã lấy cắp vì tất 

cả những thứ kể trên em đều có cả. Có thể em bi ̣lâñ lôṇ về sư ̣suy tưởng 

trong đầu em cho nên mới sinh ra viêc̣ lấy môṭ vâṭ mà em không cần 

thiết. 



     Hầu hết các trường hơp̣ lấy cắp thường xaỹ ra cho những trẻ em không 

đươc̣ haṇh phúc và cô đơn hoăc̣ không có baṇ bè. Em thiếu tình yêu 

thương ấm áp của cha me ̣ hoăc̣ thiếu sư ̣ cảm thông của cha me.̣ Em 

thường có cảm tưởng rằng em khó làm baṇ với những đứa trẻ cùng lứa 

tuổi, điều này có thể cho thấy có những em lấy tiền của cha me ̣mua keọ 

bánh hoăc̣ mua quà văṭ đem vào lớp cho baṇ và từ đó lánh xa dần cha me.̣  

Tuổi mới bắt đầu lớn là thời gian mà đứa trẻ bắt đầu cảm thấy cô đơn vì 

em đã hiểu biết chút ít về tình cảm nhiều hơn và ước muốn tư ̣do. 

     Nếu me ̣ biết rõ em đã lấy môṭ vâṭ gì, me ̣ phải nói cho em biết, phải 

cứng rắn và chắc chắn biết là em lấy nó ở đâu rồi nhất điṇh bắt em phải 

đem trả laị đúng chỗ. Đừng để em nói dối để che đâỵ hành đôṇg của 

mình. Chấp nhâṇ trẻ nói dối trong trường hơp̣ này không khác gì me ̣tha 

thứ cho kẻ trôṃ. Trường hơp̣ me ̣đi shop với em chẳng haṇ nếu em lỡ lấy 

phải môṭ vâṭ gì dấu đi nếu baṇ biết đươc̣ baṇ nên đưa vâṭ đó đến chỗ 

người bán hàng cắt nghiã rằng con baṇ đã lấy và chưa trả tiền và em 

muốn trả laị. Thầy giáo cũng như qúi vi ̣chủ bút có quyền trả laị những 

bài báo nói đến viêc̣ lấy cắp của em để tránh cho em sư ̣xấu hổ trước đám 

đông. Như thế có nghiã là không cần thiết phải làm nhuc̣ môṭ đứa trẻ lấy 

cắp mà điều cốt yếu là chỉ nên làm sáng tỏ vấn đề cho trẻ em thấy "lấy 

cắp là môṭ điều cấm ky ̣và là môṭ tôị phaṃ" 

     Đây là thời kỳ mà trẻ em cần đến sư ̣ lưu tâm của cha me ̣nhiều nhất. 

Me ̣tìm baṇ cho em giúp em gần gũi với baṇ, đó là những bước đầu tiên 

của sư ̣ hướng dâñ môṭ đứa trẻ đi vào với cuôc̣ sống xã hôị bên ngoài. 

Hướng dâñ em làm baṇ với những trẻ cùng tuổi với em, cho em môṭ chút 

tư ̣do để tìm hiểu về cuôc̣ sống để không bám víu vào người khác, nghiã 

là phải biết tư ̣lâp̣. 

     Me ̣ có thể để em thỉnh thoảng xa gia đình trong những kỳ nghỉ hè 

cùng với các baṇ em mà nhà trường tổ chức (cắm traị xa, du ngoaṇ v.v.) 

cho phép em ăn măc̣ giống baṇ và cho em môṭ số tiền bỏ túi để khi cần 

em có thể xử duṇg theo ý em mà không cần phải xin me.̣ Di ̃nhiên ở đây 

Thảo không có ý nói là me ̣ cứ để em tư ̣ do kết bè kết baṇ với đám trẻ 

thiếu sư ̣kềm chế cũng như giáo duc̣ của gia đình. Nhưng môṭ chút tư ̣do 

để em thấy rằng em cũng là môṭ đứa 

trẻ giống như những đứa trẻ khác và 

điều đó đem laị cho em sư ̣tư ̣tin. 

     Ngoài ra có những vùng mà trẻ 

con lúc nào cũng chỉ chờ chưc̣ cơ 

hôị để vào nhà người khác mà đánh 

cắp hoăc̣ dám làm những viêc̣ khác 

táo baọ hơn. Và những trẻ em có cha 

me ̣ là những người hiểu biết sống 

trong những vùng như vâỵ cần đươc̣ 

cha me ̣đề cao cảnh giác các con. Rồi sư ̣lưạ choṇ trường hoc̣, làm thế nào 



để kinh tế gia đình trở nên khá 

hơn cũng là môṭ vấn đề khó 

khăn cho các bâc̣ cha me ̣ trong 

những vùng có những sinh hoaṭ 

như thế của trẻ em. 

     Nói tóm laị sư ̣lấy cắp của trẻ 

em cũng như của môṭ số các 

người trưởng thành có hiểu biết 

trách nhiêṃ, lôi kéo theo cuôc̣ 

sống tôị phaṃ về sau này thường 

thường là do ở đời sống ấu thơ 

thiếu tình yêu thương và thiếu an sinh trong đời sống. Những người như 

thế cần đươc̣ sư ̣giúp đỡ của nhiều người thì đời sống của ho ̣mới trở nên 

bình thường đươc̣. 
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                         Tháng 11/1984. 
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này đươc̣ lấy 
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