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Trong cuộc sống gia đình nhiều đấng mày râu lớn tiếng ca tụng rằng: "Vợ là một
đóa hoa hồng" nhưng cũng có một số lại sầu thảm và nối điêu bằng câu thơ rằng
"Vợ là sư tử Hà Đông trong nhà!".
Sư tử Hà Đông là câu nhằm ám chỉ về những người đàn bà đanh đá, có tính ghen
tuông, dữ dằn, và không hề chịu nhường nhịn ai. Khi nổi "máu tam bành, lục tặc",
họ có thể làm cho các đức ông chồng kinh hồn, táng đởm phải bạt vía, bao khí
phách, bao dũng khí của đấng trượng phu cũng phải tiêu tan thành mây khói cả.
Tuy Hà Đông trong câu trên chỉ là một địa danh thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
không phải là Hà Đông của nước Việt ta nhưng trước vành móng ngựa ở khắp nơi
trên thế giới bà con ta thấy các nàng "sư tử" này khi nổi máu lên cơn thịnh nộ thì
không còn nghe lời khuyên của đại văn hào Shakespeare trong tác phẩm King Lear
rằng: "Khí giới của đàn bà (women's weapons) là những giọt nước mắt!" nữa. Các
nàng ra tay với nhiều kiểu khí giới thật... dễ sợ Lúc này phải xin ngả mũ chào mà
ngâm câu thơ của cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều rằng:

"Đàn bà dễ có mấy tay
Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan!"
Cãi nhau, đè chết chồng bằng... mông.
Chuyện bên nước Nga: Bà Tatyana, 45 tuổi và nặng 101 kg bị buộc tội cố sát sau
khi uống quá nhiều rượu" rồi cãi nhau với chồng là ông Aidar và dùng mông đè lên
nạn nhân đợi cho đến khi ông chịu "van xin tha thứ" và chịu "xin lỗi" thì mới ngưng,
nhưng nạn nhân đã chết ngạt.
Bà Tatyana cho biết chỉ muốn "làm ông ấy bình tĩnh", sau khi 2 người đã uống
rượu, nhưng sau đó thấy ông chồng bất tỉnh nên bà hét lên và hàng xóm mới gọi xe
cấp cứu. Tuy nhiên, các nhân viên y tế kết luận rằng ông Aidar đã chết tại hiện
trường. Xét nghiệm pháp y sau đó cho thấy nạn nhân tử vong vì "nghẹt thở do bị
chặn đường hô hấp", do ông úp mặt xuống nệm. Bà Tatyana bị cho là đã dùng
mông đè lên cổ nạn nhân và "dùng 2 chân kẹp đầu để ông ấy không ngóc dậy
được". Dễ nể!
Đâm chồng vì tưởng chồng chụp ảnh cùng "gái lạ".
Chuyện Mexico: Nàng Leonora R. sống tại Mexico đã bị bắt vì tội cầm dao đâm
chồng do ghen tuông. Rất may đó là những nhát dao vào phần mềm nên không
nguy hiểm tới tính mạng. Nguyên do là khi xem qua điện thoại của chồng nàng
được cho là đã nhìn thấy những bức ảnh thân mật giữa chồng với một người phụ
nữ trẻ tuổi. Sau đó, nàng đã nổi cơn ghen, chửi bới và cầm dao đâm chồng.
Nhưng hóa ra sự thật anh chồng đã tìm thấy ảnh giường chiếu thân mật của mình
và vợ trong một email cũ. Để nhớ "một thời ta đã yêu", anh này liền tải toàn bộ
album về điện thoại để thỉnh thoảng lôi ra ngắm. Nhưng ai ngờ, vợ anh không nhận
ra đó chính là hình ảnh bản thân nàng ngày trẻ. Nay nàng đã thay đổi đến mức
không nhận ra chính mình thuở xa xưa hồi còn... "anh đưa Ngọ về".
Lenora R. bị tạm giữ và đối mặt với cáo buộc bạo lực gia đình. Nếu bị kết tội, nàng
phải ngồi tù là cái chắc.
Giết chồng vì bị từ chối quan hệ tình dục.
Chuyện nước Ấn Độ: Năm 2013 hai vợ chồng bà Vimla Vaghela, 54 tuổi và chồng
là Narsinh ở nhà vào một buổi trưa. Bà Vimla khai rằng đã nổi cơn thịnh nộ và đánh
chồng tới tấp sau khi ông này từ chối quan hệ tình dục với mình. Người vợ nghi
ngờ ông chồng ngoại tình nên mới không chịu thực hiện bổn phận làm chồng.
Trong cơn thịnh nộ, bà này chụp lấy cây gậy và đập túi bụi vào đầu chồng. Kết quả
là ông chồng thiệt mạng do bị đa chấn thương.

Một tòa án ở Ấn Độ đã kết án tù chung thân đối với nữ bị cáo. Bên cạnh án tù, bị
cáo buộc phải nộp phạt một số tiền tương đương 30 USD. Do không có tiền trả, bà
này sẽ phải ngồi tù thêm 6 tháng.
Bên Ấn Độ chắc là không có những nhà tù dành riêng cho các kẻ phạm tội... "hiếp
dâm"! Kiểu này thì kiếm đâu ra loại tội phạm đó nữa!
Xúi tình nhân giết chồng.
Chuyện nước Brazil: Năm 2016, cảnh sát tìm thấy thi thể cháy đen của ông
Kyriakos Amiridis trên một chiếc xe bị đốt cháy rụi ở Rio de Janeiro. Ông này từng
là đại sứ Hy Lạp. Trước đó, vợ ông là bà Francoise có quan hệ tình ái với một gã
quân cảnh tên là Gomes. Gomes thú nhận sát hại Đại Sứ Amiridis theo yêu cầu của
tình nhân, và hắn bị tù 22 năm. Bà vợ ông đại sứ bị kết án 31 năm tù vì tội chủ mưu
giết chồng. Kết thúc phiên tòa chánh án gọi tội ác của hai người này là "thú tính."
Một bị cáo khác là bà con với Gomes, bị ngồi tù một năm vì giúp giấu thi thể ông
Amiridis.
Ông Amiridis, 59 tuổi, lập gia đình với bà Francoise năm 2004 và họ có chung một
con gái. Ban đầu, bà vợ báo cáo chồng mất tích. Bà khai với cảnh sát rằng ông
thuê xe rồi lái đi mà không nói đi đâu. Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy chiếc xe bị
đốt cháy bên dưới cây cầu, trên xe có thi thể ông Amiridis. Các nhà điều tra tìm thấy
vết máu trên ghế sofa trong nhà vợ chồng ông, và họ tin rằng ông bị sát hại ở đó
trước khi thi thể được đem đi phi tang. Quả thật "ái tình" làm người ta... mù cả mắt!
Đánh chồng vì chồng xin hôn trước khi ngủ.
Cảnh sát Anh quốc cho biết ông Monty (59 tuổi) là chồng cô Kathryne Borthwick (26
tuổi). Ông chồng đòi... hôn vợ trước khi ngủ nhưng cô vợ trở nên cộc cằn dù chồng
chỉ "xin" một nụ hôn. Cô cũng đang say rượu. Cô tức giận dùng cái đồng hồ báo
thức nện vào đầu chồng. Sau khi đồng hồ bể, cô vợ lại tiếp tục dùng điện thoại di
động đập lên đầu chồng.
Xe cứu thương được gọi đến chở ông chồng với cái đầu bê bết máu đi cấp cứu.
Đây không phải lần đầu tiên cô vợ trẻ hành hung chồng, nhưng ông vẫn... im re.
Ông này xứng đáng nhận chức "người chồng lý tưởng" nhưng hậu quả việc lãng
mạn tình ái không đúng người và không đúng lúc cũng tai hại thiệt!
Đâm chồng 140 lần cho đến chết.
Chuyện nước Mỹ (Florida): Tháng 2 năm 2022 bà Joan Burke, 61 tuổi, đâm chồng
đến chết bằng 140 nhát dao (stabbing husband more than 140 times) trong nhà bếp
của họ. Mụ Joan Burke nằm yên trên giường và không thèm nói một lời gì với cảnh
sát khi họ tới nơi.

Nạn nhân là ông Melvin Weller, 62, được người con ghẻ phát hiện nằm trên một
vũng máu. Người con gọi cảnh sát. Trong bếp thấy có nhiều dao và cả một con dao
xẻ thịt trong bồn rửa chén đĩa. Khám nghiệm tử thi ông chồng người ta thấy ông bị
đâm đến cả 140 lần. Ngoài ra ở trên phần đầu cũng bị chém liên tục đến bể sọ. Bà
vơ bị truy tố về tội cố sát. Xứng danh... "bà La Sát"!
Đánh chồng vì chồng không ngừng... đánh "rắm".
Lại chuyện nước Mỹ (Florida): Theo tờ New York Daily News, bà Dawn Meikle, 55
tuổi, đang nằm trên giường cùng ông Donald Meikle thì người vợ thúc cùi chõ vào
cánh tay chồng vì ông này "đánh rắm" bên dưới tấm chăn. Khi ông Donald không
ngừng chuyện đó lại thì người phụ nữ đã đá chồng mình văng khỏi giường.
(Woman attacks Farting husband).
Sau khi không khí trong lành trở lại, ông Donald leo trở lại lên giường. Nhưng rồi
sau đó, ông lại tiếp tục đánh rắm. Hồ sơ cảnh sát cho biết người vợ sau đó tiếp tục
màn thúc cùi chõ và đá chồng lần thứ hai. Ông Donald khai đã cố gắng khống chế
người vợ "vì lý do an toàn cá nhân" và bị người phụ nữ cào cấu trong lúc xô xát.
Khi "chiến sự" leo thang, bà Dawn rúc vào phòng tắm, gọi cảnh sát và xịt hơi cay để
ngăn người đàn ông áp sát. Cảnh sát đến và bắt giữ bà Dawn. Bà bị đưa đến nhà
tù vì bị buộc tội bạo hành. Nơi đây bảo đảm là không khí... thơm tho hơn rồi!
Đánh chồng tới chết vì nghi "tè dầm".
Chuyện ở Quý Châu nước Trung Hoa: Hai vợ chồng đã cưới nhau được 18 năm,
chồng hơn vợ tới 24 tuổi. Con hai người cho biết mẹ mắng chửi và đánh đập cha là
chuyện như cơm bữa. Nguyên nhân chính là do bất đồng quan điểm về cách sống.
Mẹ là người ưa sạch sẽ còn cha lại là người thích luộm thuộm như rửa rau không
sạch, quét nhà còn bẩn....
Một đêm tháng 8 năm 2010, nghi ngờ ông Hoàng tè ra giường, vợ đã luôn miệng
càu nhàu, mắng nhiếc chồng. Sau đó, vợ tìm một chiếc chày gỗ đánh liên tiếp vào
người ông chồng. Tòa án nhận định rằng ông chồng bị tấn công bằng gậy khiến
toàn thân bị bầm tím, gãy 7,8 xương sườn lồng ngực bên trái, thủng phổi trái dẫn
tới tràn máu màng phổi và suy hô hấp tới chết. Tòa xét xử và kết án Chu Long
Hồng 15 năm tù giam. Thật quả là một chuyện... lạ đời!
Đánh chồng vì chồng không chịu xóa ảnh khỏa thân trên điện thoại.
Chuyện nước Mỹ: Cảnh sát Florida bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc đánh đập chồng
mình. Cô tên là Summer Cade. Vì hai vợ chồng sắp ly dị nên cô sợ chồng phát tán
những bức ảnh khỏa thân của cô trên điện thoại của chồng. Cô lo lắng rằng người

chồng sẽ không xóa những bức ảnh nói trên và sợ anh sẽ cho những người khác
xem chúng.
Cade khai rằng cô ta đã nhiều lần yêu cầu chồng xóa những bức ảnh đó đi. Khi
người chồng không làm như yêu cầu, Cade lập tức nhảy bổ vào người anh ta và
đánh văng cặp kính của chồng. Sau đó, cô bắt đầu đánh anh ta cho đến khi người
chồng chấp nhận đưa điện thoại cho cô xóa đi những bức ảnh gây tranh cãi. Người
chồng sau đó đã gọi số điện thoại khẩn cấp 911 và Cade bị bắt giữ vì cáo buộc bạo
hành gia đình.
Vợ giết chồng rồi phi tang xác dưới ao
Việt Nam ta có lẽ cũng không chịu thua kém nước ngoài. Báo chí tường thuật rất
nhiều vụ vợ giết chồng. Chỉ xin kể lại hai vụ. Một mới, một cũ.
Chuyện mới: Ma Thị Mơ (ở Tuyên Quang) với chồng tên là Thiện thường xảy ra
mâu thuẫn rồi xô xát, đánh nhau. Một lần cãi nhau vào tháng 10 năm 2019 anh
Thiện tức giận, chạy lấy 1 con dao rồi xông lại, một tay cầm dao và tay còn lại ghì
vào cổ Mơ. Mơ dùng tay đẩy Thiện ra và khuyên chồng bình tĩnh. Sau đó Thiện ra
ngồi uống bia ở một cái bàn ngoài sân. Anh đặt dao ở trên bàn và không ngừng
buông lời dọa giết Mơ và cả bố mẹ đẻ của Mơ.
Bực tức trước lời lẽ của Thiện, lần này Mơ quyết định sẽ không bỏ qua nữa. Lợi
dụng lúc Thiện đang uống bia, Mơ lấy 1 đoạn gậy gỗ dài 0,5m đứng ở phía sau rồi
vung gậy trúng vào vùng đầu khiến Thiện ngã nằm bất động. Thấy Thiện nằm im
không cử động, Mơ cũng chưa xác định được Thiện đã chết hay chưa nhưng lo sợ
bị phát hiện, Mơ đã kéo chồng ra phía bờ ao nhằm tạo hiện trường giả. Mơ đẩy
chồng xuống ao nước. Sau đó Mơ đi rửa sạch tay chân, vào nhà thay quần áo.
Đến 9h cùng ngày, mẹ đẻ của Thiện tới hỏi Mơ là Thiện ở đâu thì Mơ nói dối là Mơ
và chồng cãi, đánh nhau rồi vật lộn đẩy nhau xuống ao. Thiện muốn dìm Mơ xuống
ao nhưng Mơ thoát ra được và chạy về nhà. Hiện không biết chồng đang ở đâu.
Thấy Mơ nói vậy, bà mẹ Thiện đã gọi người nhà đến tìm và phát hiện Thiện đã chết
dưới ao ngay trước nhà. Nghi ngờ về cái chết bất thường của Thiện gia đình đã
trình báo cơ quan công an. Nạn nhân được xác định tử vong do "chấn thương sọ
não". Tất nhiên sau đó Mơ sẽ được vào tù để mà thoải mái... mơ mộng!.
Vụ án "Cô Quờn" tẩm xăng đốt chết chồng vì ghen.
Chuyện xưa: Xin nhớ lại hồi khoảng năm 1953-1954 ở Saigon có vụ án "Cô
Quờn" tẩm xăng đốt chết chồng vì ghen làm xôn xao dư luận một thời. Cô Quờn đốt
và đâm chồng chỉ vì thầy Sĩ, chồng cô vô cùng bội bạc với vợ. Khi ở lục tỉnh về
Saigon, hai vợ chồng cô nghèo lắm, ăn ở trong một chiếc ghe. Nhờ cô chịu khó làm
ăn vất vả nên mua được căn nhà, kinh tế gia đình khá lên. Có lẽ vì quá lao lực nên

cô mắc bịnh lao phổi, chồng chê nên cưới một cô vợ khác tên Hoa, trẻ đẹp, sexy...
Ngày xảy ra án mạng, thầy Sĩ ra lịnh cho cô Quờn phải chuẩn bị phòng ốc để đón
cô Hoa về ở chung (lúc đó chưa có luật Gia Đình của bà Nhu nên VN vẫn còn chế
độ đa thê). Cô khóc lóc không chịu liền bị ông chồng đạp lọt xuống ván.
Quá uất hận, cô Quờn đợi chồng ngủ say, khoá cửa, sau khi mang vào phòng hai
thau dầu hôi và một con dao. Cô tạt dầu hôi vào mình chồng và đốt lửa. Nóng quá
thầy Sĩ chạy lung tung nhưng không thoát ra khỏi phòng được. Mỗi lần đến gần cô
thì bị cô này tạt thêm dầu... Khi thầy Sĩ ngã xuống, cô còn cầm dao đâm vào bụng
thầy Sĩ và quậy quậy, ruột lòi ra.
Lúc đó dư luận toàn nước Việt ta (trước 1954) đều binh vực cô Quờn vì cho rằng
nếu đàn ông không có thói trăng hoa thì phụ nữ làm sao lâm vào cảnh phạm tội.
Cho nên mặc dù bị truy tố tội mưu sát nhưng cô bị xử rất nhẹ. Vụ án được đưa ra
toà án Đại Hình Saigon xét xử. Tòa đã tuyên phạt cô Quờn 5 năm cấm cố với tội
danh "Giết người có dự mưu". Ở tù được hơn 2 năm, cô được ân xá.
*
Vũ Thành An trong "Bài không tên số 4" ngay sau khi tự hỏi "Lệ xóa cho em được
không những kỷ niệm đắng" đã chọn ngay "nước mắt" làm giải pháp "Khóc cho vơi
đi những nhục hình...". Như thế nhạc sĩ đã tỏ ra cùng đồng điệu với văn thi sĩ
Shakespeare. Tiếc rằng nhiều vị nữ lưu lại không chịu nghe những lời khuyên này,
không xử dụng "giọt lệ" làm "khí giới" nên trước vành móng ngựa mới xuất hiện
nhiều... bóng hồng. Đáng tiếc và đáng buồn!
Kể chuyện tòa án thì thấy còn nhiều vụ án nữ lưu phạm tội khác nữa. Nhưng thật ra
đó chỉ là một thiểu số ngoại lệ mà thôi! Chúng ta không nên "vơ đũa cả nắm"! Đừng
quên lời triết gia Lessing nói: "Đàn bà là kiệt tác của vũ trụ", còn văn thi sĩ Victor
Hugo thì nói: "Nếu Thượng đế sáng tạo ra người phụ nữ trước thì người đã thôi
không sinh ra các loài hoa". Nghe thật mát ruột.

