KHÍA CẠNH TIÊU CỰC
VÀ TÍCH CỰC TRONG HÔN NHÂN
NGUYỄN VẠN BÌNH
Khi đôi trai gái yêu thƣơng nhau, họ có khuynh hƣớng tiến đến hôn nhân.Tuy nhiên,
hôn nhân có thực sự đem lại hạnh phúc cho họ hay không ? Vì thế, mà có hai khuynh
hƣớng tiêu cực và tích cực trong hôn nhân.
1- KHÍA CẠNH TIÊU CỰC:
Chúng ta thƣờng nghe câu thơ:
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ. Đời mất vui khi đã trọn câu thề”. Phái chăng hôn
nhân đã cƣớp đi những mộng đẹp, kỳ vọng và tình yêu của họ dành cho nhau ?
Hay: “ Hôn nhân chẳng khác chi một cuốn tiểu thuyết mà trong đó vị anh hùng
..chết ngay từ chương đầu” .Nhà triết học Socrate nói: “Bằng mọi giá , bạn phải cưới vợ.
Nếu bạn gặp một người vợ tốt thì bạn có hạnh phúc. Còn nếu bạn gặp phảI một bà
chằng tinh thì bạn sẽ trở thành.một triết gia .
Nhà văn Sacha Guitry nói: “ Lúc đầu đàn bà ở trong vòng tay ta, một ngày kia ở
trên cánh tay và sắp sửa ngồi trên lưng ta ”
Một câu chế nhạo khác về hôn nhân nhƣ sau :” Khi thấy đôi vợ chồng mới cưới mà to
toét cười, thì ai cũng hiểu tại sao. Thế nhưng khi thấy đôi vợ chồng lấy nhau đã mươi
năm rồi mà còn cười đƣợc, thì ai cũng phải thắc mắc.”
Hoặc có câu nói : “ Tiếng sét ái tình ..tức gặp nhau lần đầu là đã yêu nhau thì thật
dễ hiểu . Nhưng gặp nhau hằng ngày mà bốn mắt nhìn nhau vẫn không …trào máu
họng thì mới thật là khó hiểu .”
Ngƣời Mỹ có câu: “ Trong đời sống hôn nhân có ba cái nhẫn. Đó là nhẫn đám hỏi
(engagement ring), nhẫn cưới (wedding ring) và sau cùng là nhẫn chịu đựng (suffering).
Họ xem hôn nhân chẳng khác nào một cái còng tay bé nhỏ và tờ hôn thú chẳng khác
nào bản án chung thân.
2- KHÍA CẠNH TÍCH CỰC:
Ngƣời đời có câu về hạnh phúc hôn nhân nhƣ sau:
“ Tình yêu là niềm vui của một ngày.
Hôn nhân là hạnh phúc của cuộc đời .”
Hay câu: “Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời là yêu và được yêu.”
Học giả Paul Sweeney đã nói một câu thời danh về kỷ niệm ngày thành hôn:“ Kỷ
niệm ngày thành hôn là ngày đăng quang của tình yêu, lòng tin tưởng, mối thâm giao,
niềm chịu đựng và sức dẻo dai”
3- KẾT LUẬN:

Tóm lại, muốn tình yêu mãi đƣợc duy trì trong cuộc sống hôn nhân theo thời
gian thì hoàn toàn tùy thuộc vào cách cƣ xử của chính đôi vợ chồng.
Ngôi sao điện ảnh Pháp Simone Signoret đã nhận định về hôn nhân nhƣ
sau:”Dây xích sắt cũng không thể trói buộc hôn nhân được. Đó phải là muôn vàn sợi
dây chằng chịt, li tí, đan kết hai người lại với nhau qua dòng thời gian.” .Bởi lẽ “ Thành
công trong hôn nhân đâu phải đơn thuần là tìm cho ra ý trung nhân của mình , mà là
phải biến mình thành ý trung nhân của người kia.”
Hiền thê của mục sƣ Bill Graham đã nhận định về hôn nhân:” Hôn nhân hạnh
phúc là cuộc hợp hoan giữa hai người biết tha thứ . Nữ văn sĩ Mignon Mc Lauglin cũng
góp ý: “Hôn nhân hoàn hão là trong đó câu nói “ I am sorry được nghe thấy nhiều lần
trong ngày.”
Nhà văn Gene Perret viết:” Chúng tôi kết hôn đã lâu lắm rồi, nhưng vẫn tiếp tục
cử hành hôn lễ hằng ngày.” Ông thêm rằng:” Hôn nhân cũng như rượu quý, càng để lâu
càng ngon, miễn là bạn phải biết giữ nút chai thật kỹ.” .
Sau cùng , tôi xin tóm tắt nguyên tắc 6 chữ T mà chúng ta cần phải tuân giữ đó
là :THƢƠNG YÊU,TIN TƢỞNG, TƢƠNG KÍNH ,THA THỨ,THỦY CHUNG và TƢƠNG
LAI để hôn nhân mãi đƣợc hạnh phúc ../.
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