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Muïc Luïc

1 Thiên Chức Tình Yêu là tinh hoa của những nghệ thuật sống linh động tuyệt vời, với sự phân công 
trách nhiệm thiết yếu của mỗi người trong hôn nhân, khi áp dụng sẽ tạo ra những trạng thái Tâm-Sinh lý hài lòng, 
đẹp dạ, ý nghĩa sâu sắc cho cả đôi bên uyên ương. Không chỉ tạo nên  hạnh phúc lâu dài trong cuộc sống phu thê, 

tín trên đường xây dựng sự nghiệp chung.mà còn có khả năng tăng trưởng sức thông minh, sáng tạo… và uy 

         (A)

1.  Các quy luật về tình yêu 
      (thay lời tác giả)
2.  Tóm tắt nội dung
3.  Dẫn nhập

 (B)
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Năm Thiên Chức Tình 

  Yêu của Vị  LangQuân

      

 (Mang lại nguồn hạnh phúc lớn cho mái ấm gia đình)

        

(I)

 
 

*

 

Cách hành xử của vị lang quân 
đến hiền thê như thế nào để tăng trưởng 
hạnh phúc gia đình?
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*  Tặng    vật trang sức đến người tri kỷ (vợ) 
có ý nghĩa đặc biệt gì đối với hôn nhân? 

(V)

  

 

* Lợi ích gì khi vị lang quân chỉ sống
với một hiền thê?

 * Phân tích về Tâm-Sinh lý    (Q. 1).
 

                                    

                                      

(II)

     
 

                                     

* Nhu cầu Tâm-Sinh lý của vị 
hiền thê  về cường độ “âm giọng”  từ những 
“lời nói của vị lang quân như thế nào?

(III)

 
 
 

(IV)

* Vị lang quân có nên hướng dẫn 
việc quản gia cho hiền thê đảm trách?

a. Tâm-Sinh lý là gì?
 b. Phân tích về Tâm-Sinh lý trong đời sống 

tình yêu.
 c. Quy luật chung về Tâm-Sinh lý tình yêu.

145

145

221

Bí quyết hạnh phúc trong tình yêu



7

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  (Mang lại nguồn hạnh phúc lớn cho mái ấm gia đình)

       

     

  

    

  

Bí quyết hạnh phúc trong tình yêu

(C)

(VI)

* Vị hiền thê cần xếp đặt nhà cửa như 
thế nào?       (VII)

* Vị hiền thê sử dụng tài sản như thế 
nào khi được đức lang quân tín nhiệm?

(VIII)

* Lợi ích gì khi vị hiền thê sống theo 
luật hôn nhân của quốc gia?

 (IX)

* Lợi ích lớn lao gì khi vị hiền thê đảm 
trách  hầu hết các công việc trong nhà?

                                 

Năm Thiên Chức Tình Yêu 
của Vị Hiền Thê
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(X)

 
 

* Có ý nghĩa đặc biệt gì khi vị hiền thê 
tiếp đón bạn bè và thân quyến của đức lang 
quân đến nhà?

 

(XI)

 

* Đắc nhân tâm về thuật xử thế hai 
phương diện tâm lý đối lập phổ biến trong
đời sống tình yêu. 

(XII)

Kết luận

      

(XIII)

 

Phụ lục

 

 

 

 

 (XIV)

 

1) Bài thơ: Mẹ chồng nàng dâu.
2) Sự tích bà đại phú hộ Visakha về làm dâu.
3) Mười điều khuyên dạy đến con gái khi về 
làm dâu của đại phú hộ.
4) Ý nghĩa 10 điều khuyên sâu sắc của người 
cha triệu phú.
5) Lời bàn của tác giả.
6) Bốn hạng vợ quý.

1. Những từ viết tắc và quy ước.
2. Những tư liệu liên quan đến quá trình 
biên soạn tác phẩm.
3. Những tác phẩm cùng tác giả.
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Bí quyết hạnh phúc trong tình yêu

 “Cuộc sống hôn nhân  
sẽ 

đạt hạnh phúc ngọt ngào, 
hay 

gặt hái được nhiều lợi ích 
an vui thật sự, 

đúng với ý nghĩa của nó - 
khi và chỉ khi 

đôi bạn cùng nhau lĩnh hội, 
và 

áp dụng thành thạo các 
Thiên Chức Tình Yêu 

của mình, 
trong nghĩa phu thê.”
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CácQuyLuât 

TìnhYêu
Tinh Hoavê

(Thay lời tác giả )
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Các quy luật tinh hoa về tình yêu



 Vợ chồng là sự hợp tác giữa hai cá nhân 
khác giới tính. Đồng thời, sự hạnh phúc của cuộc 
sống chung này sẽ bền vững lâu dài, khi giá trị về 
nhân phẩm hai bên được đồng nhất gia tăng.

 Nhiều cuộc hôn nhân thất bại - vì mâu thuẫn 
gay gắt, khoảng cách giữa hai bên ngày càng rộng 
lớn, và nhất là khi một trong hai người, hoặc cả hai 
đều muốn đòi hỏi sự tự do vượt ra ngoài khuôn phép, 
hay sở thích một lối sống quá sức riêng biệt!...

 Mỗi thành viên trong vợ chồng, cần phải thực 
hiện những Thiên Chức Tình Yêu quan trọng căn bản 
tối thiểu nhất của mình, để cùng nhau góp phần xây 
dựng nên sự hài hòa, và tốt đẹp cho cuộc sống chung. 

 Trước khi lập gia đình, hầu hết mỗi cá nhân 
thường mơ ước cuộc sống sẽ nhiều hạnh phúc, và nhất 
là yên tâm hơn, khi được gần gũi suốt đời bên người 
mình yêu dấu.
 Hy vọng tràn đầy với sự hỗ trợ từ sức mạnh nồng 
nhiệt, cháy bỏng của tình yêu, đôi bạn sẽ cùng nhau 
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chắp cánh xây dựng “một thiên đàng hạnh phúc” lý 
tưởng cho lứa đôi!
 Thế nhưng, khi dấn thân vào cuộc sống thực tế, 
không ít thành viên chạm phải vô vàn “bất như ý” 
không ngờ! Thậm chí, thật xa lạ với những gì bạn đã 
từng dệt trong “giấc mộng vàng của thuở yêu đương!”.

 Như vậy, nguyên nhân nào đã dẫn đến những 
điều “bất ngờ” ngoài “ước mơ” của bạn? 

 Vâng, bạn đã và đang “chạm” phải nhiều khó 
khăn, chẳng những có tầm quan trọng không nhỏ, mà 
còn rất phổ biến trong phần lớn giữa các quan hệ hôn 
nhân!

Những khó khăn “phổ biến” đó là như thế nào? 
Chúng ta hãy cùng nhau phân tích nhé!

 Trong mỗi con người nam hay nữ, vốn có sự khác 
biệt nhau về rất nhiều phương diện như sau:
 1. Khác nhau về giới tính: chồng là nam, vợ là nữ.
 2. Khác nhau về tánh khí: 
 + Phái nam: mạnh mẽ, năng động, xốc vác, đôi khi 
táo bạo…  

2
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            + Phái nữ: mềm yếu, rụt rè, e thẹn “liễu yếu đào tơ”...
3. Khác nhau về thói quen riêng của mỗi người 

nam và nữ…

4. Khác nhau từ hoàn cảnh xuất thân, cũng 
như liên quan về họ hàng, bạn bè của mỗi phía…

5. Khác nhau về thể chất như: nhu cầu sinh lý về 
tiêu hóa, sinh lý tuần hoàn, sinh lý hô hấp, sinh lý về 
bài tiết, v.v... 

6. Khác nhau về nhu cầu sinh lý giới tính mạnh, 
hay yếu của mỗi phía.

7. Khác nhau về các nhu cầu tâm lý (tinh thần), 
sinh lý (thể chất), cũng như khác nhau về sự liên quan 
tác động qua lại giữa tâm lý, và sinh lý trong một cơ 
thể con người, (gọi tắt là nhu cầu Tâm-Sinh lý) vô cùng 
phong phú và đa dạng! 

Có thể nói,  trong mỗi con người ví như một thế 
giới thu nhỏ.

8. Khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo, v.v...
4

(2) Theo phân tích triết học-y học phương Đông và triết học Phật giáo (nhiều tác giả).

2



 Bạn nghĩ như thế nào, giữa hai người nam 
nữ (có sự khác biệt nhau về quá nhiều đặc điểm như thế!). 
Một khi được hợp tác, hòa đồng trộn lẫn, gắn bó vào 
nhau hầu hết mọi sinh hoạt trong cuộc sống, và như 
vậy giữa họ liệu có thể xảy ra rằng:

 Tuy hai thể xác, hai tâm hồn nam nữ khác 
nhau, nhưng sẽ hợp nhất để trở thành như một con 
người với cùng chung cảm xúc như: vui buồn, mừng 
giận, ghét thương; có thể nào giống nhau những suy 
niệm về quá khứ, tương lai? Có thể nào đồng nhau 
về ý tưởng, tương hợp về sở thích? Hay có thể nào 
cùng chung về mọi mục đích nhỏ, cũng như những 
ước mơ lớn trong cuộc đời? v.v… 
 Thậm chí, có thể nào họ sẽ “cùng nhau” đau 
ốm, tật nguyền? Liệu họ có thể nào chịu đựng sự đau 
khổ về tinh thần, hay đớn đau về thể xác để “thay 
thế” cho nhau được không (?!) v.v...

 Câu trả lời rằng, chẳng bao giờ có sự giống nhau 
hoàn toàn như thế phải không - thưa quý bạn? 

 
        Như vậy, qua trên chúng ta cùng nhau đi đến 
nội dung thứ nhất là:
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 Chẳng hạn như quan điểm và sự nhận thức về 
cuộc sống; cảm giác vừa lòng hợp ý, hay mâu thuẫn 
nhau; lúc buồn khi vui; sáng cười chiều khóc; xảy 
đến bất thường trên cùng một đối tượng, hay đồng 
một hoàn cảnh, v.v…    

 Cụ thể:         
 Có nhiều cặp hôn nhân, tuy ở chung một nhà 
nhưng lại khác nhau về đức tin tôn giáo, và do đó 
nhiều khi cũng bất đồng về cách sống, tâm lý tín 
ngưỡng, v.v...
 

 “Cuộc sống hôn nhân được hình 
thành từ sự kết hợp, trộn lẫn, và hòa đồng  
giữa các đặc tánh riêng biệt - thuộc hai tâm 
hồn của người khác phái - sự hợp tác không 
đồng nhất này, thường tạo ra những trạng 
thái tâm sinh lý  ngọt ngào, hạnh phúc, vui 
buồn lẫn lộn,... và nhất là nhiều mâu 
thuẫn cho cả hai phía!”.

6

3 Hòa đồng chứ không thể hòa tan! Bởi vì nếu đã hòa tan được, thì tuy hai con người hai tâm hồn 
khác nhau nhưng đã được hợp nhất thành một, và do đó sẽ không còn gì để gọi là mâu thuẫn giữa họ nữa phải 
không?
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 Thậm chí, ngay cả lúc đôi nam nữ đồng thời 
cùng thấy hình ảnh của một con chuột, con rắn, con 
sâu, hay một hình ảnh gì mập mờ trong bóng đêm… 
(khác nhau về tâm lý chung của giới tính).

 Trước tình huống ấy, phái nữ thường phản ứng 
giật mình, sợ hãi, đôi khi còn khiến cho sắc thái biến 
đổi nữa!… Ngược lại, đối với phái nam thì thường 
bình tĩnh, tự tin, v.v…

 Đơn cử sơ lược như trên, chúng ta thấy rõ hơn về 
rất nhiều điểm bất đồng trong vô số điều đối lập, cũng 
như sự khác nhau về Tâm-Sinh lý giữa hai con người 
không cùng phái.
 

 Do đó, một khi hữu duyên kết hợp thành 
nghĩa phu thê, và để có được sự dung hòa yêu 
thương thống nhất lẫn nhau, nhằm đạt hạnh phúc lâu 
dài cho cuộc sống hôn nhân! Trên hết, quý bạn hiền 
cần tham khảo những gì các bậc thánh nhân trí tuệ đi 
trước, đã chỉ dạy cho loài người chúng ta - mà phần 
chính yếu căn bản không thể thiếu - được trình bày 
nơi đây: 

          “Bí Quyết Hạnh Phúc Trong Tình Yêu”.
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