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Ngạn ngữ phương tây có câu: 
“Mọi người đàn ông đều phải 
cưới vợ. nhưng không phải sau 

đó, tất cả mọi đàn ông đều hạnh phúc”.

ngạn ngữ phương Đông có câu: “Hôn 
nhân là sự bắt đầu của hiện thực chứ 
không phải bắt đầu một câu chuyện cổ 
tích”.

Giới tính là sự phân chia của tạo hoá. 
tạo hoá làm ra đàn ông và đàn bà khác 
nhau như hai thái cực. Sức hút của hai 
thái cực đó đã kéo họ lại thành một cặp. 
nhưng để cho “cặp đôi - hai trong một” 
này tồn tại, “chung sống hoà bình” thì 
chính họ phải là người quyết định chứ 
không phải ai khác.

cả hai đều phải chung tay. Đàn ông 
xây, đàn bà cũng xây. Một người xây 
nhà, một người xây tổ ấm. nhà và tổ ấm 
không phải là một. Hai khái niệm này 
thống nhất (trong một trường nghĩa) 
chứ không đồng nhất. cái hay của ngôn 
từ lại xuất phát từ cái lô gích tuyệt vời 
của cuộc sống.

nhà, “công trình xây dựng có mái, có 
tường vách để ở hay để dùng vào một 
việc nào đó”. Đó cũng là “chỗ ở riêng, 
thường cùng với gia đình” (từ điển tiếng 
Việt, Viện ngôn ngữ học, 2004). Vậy 
nhà là một thực thể hiện hữu, một công 

trình phải đầu tư vật chất. Và người đàn 
ông, khi xây dựng gia đình, phải có sứ 
mệnh nhận trách nhiệm tạo dựng cái 
khung làm nên nền tảng một “tế bào 
xã hội” (gia đình nhỏ). Đó là nơi ở, với 
những nguyên tắc sống, rường cột đạo 
lí mà anh ta sắm “vai” chính. Điều đó 
là hợp lẽ, vì đàn ông trong nhà bao giờ 
cũng được coi là “xương sống”, là trụ 
cột.

nhưng họ có một người đồng hành đặc 
biệt. Đó là người bạn đời của họ. người 
phụ nữ là “một phần tất yếu của cuộc 
sống” vì chỉ có họ thì mái nhà kia (dù có 
to đẹp đến mấy) mới trở thành mái ấm. 
Muốn vậy, bạn đồng hành này phải chìa 
cánh tay chia ngọt sẻ bùi trong mọi nơi 
mọi lúc. cuộc đời không phải là bài ca 
một giai điệu. có cấy có trông, có trồng 
có ăn, có khó mới nên... người phụ nữ 
chính là nhân tố quan trọng xây dựng 
gia đình. Họ còn là “huấn luyện viên”, là 
“bác sĩ tâm lí”, thậm chí là “bảo mẫu”. 
chính bản thân họ góp phần làm nên tổ 
ấm. Mà tổ ấm chính là một giá trị của 
cuộc sống. Xây tổ ấm, tức là tạo dựng 
nên một đặc trưng, một phẩm chất cơ 
bản của một gia đình hạnh phúc. công 
việc này, chắc chắn không phải là một 
điều dễ, càng không phải là chuyện một 
sớm một chiều. Khi có sự hoà thuận, 

hết thảy mọi gian nan rồi cũng sẽ qua. 
thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng 
cạn mà!

Vậy mà, sứ mệnh này lại đặt vào vai 
người phụ nữ. cô con gái lấy chồng, 
gánh giang sơn nhà chồng trong đó có 
giang sơn nhà mình. Họ không những 
phải chăm chỉ, tận tuỵ, tháo vát mà 
điều quan trọng là họ phải có lòng yêu 
người, yêu cuộc sống. chính tình yêu 
chứ không phải bất cứ một điều gì khác 
làm nên sức mạnh.

người ta thường nói: “Một người đàn 
ông hạnh phúc là một người sáng sáng 
muốn đến công sở và chiều chiều muốn 
trở về nhà”. Sự nghiệp của họ là cần, 
là quan trọng. nhưng muốn vậy, đằng 
sau họ phải có một tổ ấm. Đó là một gia 
đình ấm êm, hạnh phúc. “Đằng sau một 
người đàn ông thành công có một người 
phụ nữ. Và đằng sau một người đàn ông 
thất bại cũng vẫn chỉ là người phụ nữ 
đó thôi”. Hai trong một (hai con người, 
hai giới tính, hai bổn phận...), đó chính 
là điều làm nên triết lí của cuộc sống về 
sự hoàn thiện.
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