
 Vì thế, lời nói thiện xảo với trí tuệ hiểu biết, 
không những để áp dụng đối đãi ngoài xã hội, mà còn 
cần thiết hơn, càng cẩn thận hơn khi giao hảo giữa 
tình nghĩa vợ chồng - để được vui lòng đẹp dạ và sự 
ấm nồng trong đạo nghĩa phu thê. 

 Ñể sáng tỏ hơn, mối tương quan giữa vợ 
chồng được hình thành, tồn tại, và phát triển theo 
dạng quy luật nào? Nguyên lý nào? Chúng ta hãy 
cùng nhau khảo sát nhé!   

 Phải chăng, đó là dạng quan hệ được bắt nguồn 
từ sự “rung động”, và “tiếng nói riêng của hai con tim”, 

 “Mọi mối quan hệ trong vũ trụ  
này, đều có những nguyên lý, hay 
những quy luật vận hành và tồn tại 
riêng biệt của nó.”
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với tình thương yêu nồng thắm, sâu sắc, và đặc biệt 
giữa hai con người?

 Vâng, dạng tình cảm này thường phát sinh ra 
nguồn sức mạnh tinh thần hết sức mãnh liệt! Thậm 
chí nhiều khi còn lấn át, hoặc nhất thời khiến cho 
nàng quên bẵng đi những dạng nghĩa tình thiêng 
liêng phụ mẫu - vốn muôn vạn lần cao quý hơn:

“Mẹ cha bú mớm, nâng niu,
Tội trời đành chịu, không yêu 

bằng chồng!”. 

 Không chỉ có nàng mới yêu thương chàng đến 
nổi như khờ dại đến thế, mà tình yêu cháy bỏng của 
chàng cũng chẳng kém gì trong thổn thức, bởi nỗi 
nhớ nàng da diết đốt cháy tâm can giữa đêm khuya:

“Em ơi lửa tắt, bình khô rượu!
Đời vắng em rồi, say với ai?”

Và
“Yêu là chết trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!”
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 Tình yêu đôi lứa nồng cháy, quyến rũ, ngây 
ngất đắm say từ muôn thuở được trân trọng dành đến 
nghĩa phu thê, để rồi cùng nhau tôn thờ trong những 
đỉnh cao của tâm hồn như thế! 
 Thiết nghĩ, từ những cử chỉ tế nhị, nhẹ nhàng 
yêu thương, che chở và nâng niu!...
 Cho đến từng lời nói thân ái tha thiết dịu êm, ân 
cần trìu mến, vấn an vỗ về chân thành trao nhau, v.v... 
mới chính là loại thức ăn tinh thần đặc biệt; là viên linh 
dược quý giá nhất để chữa lành những bất an, đau đớn; 
những nổi buồn bất tận; những lo sợ mất mát, biệt ly, 
v.v... và để nuôi dưỡng “tình yêu sâu sắc” kia, một cách 
đằm thắm lâu dài phải không?

 Chúng ta thường nghe đâu đó, trong nhân gian 
họ rỉ tai nhau trò chuyện nhỏ to rằng: 

 Phái nữ họ thường yêu bằng “tai” đó anh ơi!
 Còn con trai thì họ thường yêu bằng… “mắt” đó 
em nhé!
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 Do phụ nữ “yêu bằng tai”, thế nên các nàng sẽ rất 
vui, và nhất là thường tỏ ra ngoan hiền dễ dạy bảo, cũng 
như sẵn sàng cố gắng hoàn thành nhiều thiên chức tốt 
đẹp của người vợ, của người mẹ hiền - trong tâm trạng 
hạnh phúc - một khi nhận được sự quý mến, lời nói thân 
thiện, cũng như sự khen ngợi nhẹ nhàng tế nhị, và cảm 
thông từ người chồng yêu quý của mình phải không? 

 (Tuy nhiên, không ít phụ nữ thông minh, nên họ cũng 
có thể phân biệt được lời khen nào là chân thật, thực tế, và lời 
nào là sáo rỗng!).

 Lời khen chân thật đến người tri kỷ, xuất phát 
từ sự quan tâm chu đáo, cách nhìn nhạy bén - nhất là 
sự đồng cảm của vị lang quân - như một món quà quý 
giá, và cũng chính là nguồn diễm phúc không nhỏ, 
dành đến vị hiền thê dấu ái của mình!      

 Trời sinh ra phái nữ, phần lớn tánh tình (tâm lý) 
tự nhiên của họ là “liễu yếu đào tơ”, và thân thể (sinh 
lý) cũng “chân yếu, tay mềm” nữa! 
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  Nên Tâm-Sinh lý của quý nàng yêu thích 
những ngôn từ có cường điệu nhẹ nhàng, thân ái, tế 
nhị, ân cần, v.v…
  Chính những lời nói có cường độ dịu êm, có 
nghĩa lý dễ nghe - chứa đựng tình cảm dạt dào - mới 
đủ sức thuyết phục trái tim của quý nàng “biết” xúc 
động, và phát sinh cảm tình đối với người khác phái 
một cách “nhạy cảm”! Đặc biệt là đối tượng, mà họ 
“đã yêu quý” như người tri kỷ trăm năm!

 Từ thuở chưa thành hôn: 

 Phần lớn những buổi đầu gặp gỡ, đa số các 
đấng nam nhi thường thể hiện sự thương yêu, luyến 
ái, bằng những lời lẽ chân thành thiết tha trìu mến, 
đắm say (...) cùng những quà tặng,... đến quý nàng!… 

 Thiết tưởng trên chốn trần gian có lẽ không còn 
một cung bậc âm thanh nào trầm lắng, dịu êm, thiết tha 
và tuyệt vời hơn thế nữa! Để chuyển tải tiếng lòng bồi 
hồi xao động, thổn thức dạt dào, đêm ngày tương tư ưu 
sầu nhung nhớ về nhau phải không?
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