
PHỤ NỮ SINH RA LÀ ĐỂ ĐƯỢC YÊU 

Từ lâu, phụ nữ vẫn được gắn liền với những hy sinh và nhẫn nhịn. Và khi 

họ đã “nhẫn” tới cùng thì họ sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi những cái ôm không còn 

chặt, khi không còn nhìn vào mắt nhau, hoặc không còn sự xót thương thì một 

sự “buông” sẽ là điều dễ hiểu… 

Lấy chồng để thành… “siêu nhân” 

Một anh bạn kể: Cô bạn mình tháo vát từ nhỏ, học đại học xong đi làm cho 

Công ty nước ngoài. Sau mấy năm tích cóp được vốn liếng, quan hệ thì ra làm 

riêng, lúc thì làm đại lý nhập khẩu, lúc thì mua cả cái nhà máy, làm tận gốc, bán 

tận ngọn... nói chung là kiếm được nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại gần 40 mới 

nhận ra là chưa kịp lấy chồng. Tóm lại, theo như lời nàng thì sau khi tự nhủ hết 

cơ hội có thể kiếm được ông chồng như mong muốn, nàng quyết định mua sắm. 

Ông xã lúc đó đang làm bàn giấy ở một cơ quan hành chính, cuới xong là 

bỏ việc. Nàng cho ông xã làm giám đốc, trả cho mỗi tháng 20 triệu đồng nhưng 

thực chất chẳng phải quyết định gì, sáng lái xe đưa nàng đi làm, rồi cà phê cà 

pháo, rửa xe, đọc báo, chiều đón nàng đi ăn rồi kể chuyện thời sự trong ngày. 

Nàng lấy chồng cho có, để giống đàn bà thành đạt thôi! 

Có thể nói, những mẫu phụ nữ như trên không còn là chuyện hiếm. Thế 

nhưng, như tất cả mọi phụ nữ, họ đều mong muốn có một tình yêu, một bờ vai 

đúng nghĩa và đầy cảm xúc. Và đa phần họ gặp đều là những điều rất dễ phải 

đối mặt trong cuộc sống bởi ngoại tình, bởi những người đàn ông quen lấy một 

người phụ nữ về làm “mẹ”. 

Tâm Phan, một cây bút có nhiều cuốn sách với cái nhìn khá mới mẻ về 

sex, về trinh tiết bằng chính câu chuyện cuộc đời mình chia sẻ: “Tôi đã có thời 

gian 5 năm yêu một người Việt Nam và sau đó mới yêu người nước ngoài (tức 

chồng hiện tại), sự so sánh sẽ chỉ giới hạn giữa 2 người này mà thôi. Sự khác 

biệt lớn nhất giữa đàn ông Việt và Tây là sự độc lập. 

Đàn ông Việt trước khi cưới vợ thì phụ thuộc vào mẹ. Mẹ chăm lo từng 

bữa ăn giấc ngủ, kể cả đến khi trưởng thành và đi làm cũng sống cùng cha mẹ, 

việc nội trợ đã có mẹ lo. Khi lấy vợ thì vợ thay mẹ làm việc nhà, giặt quần áo, 

nấu ăn cho. Khi lấy vợ, đàn ông Tây luôn chia sẻ việc nhà vì đó là những việc 

họ vẫn làm hàng ngày. Trong khi đó, đàn ông Việt Nam mặc nhiên coi đó là 

việc của vợ không phải của mình. 



Sự khác biệt thứ hai là sự thấu hiểu tâm hồn. Bạn trai Việt khi xưa không 

bao giờ tìm hiểu tôi muốn gì, ước mơ khát vọng của tôi là gì. Anh chỉ thích nói 

đến mong muốn của anh là tôi sẽ làm nghề giáo viên hay làm văn phòng cho ổn 

định. Ngược lại, người chồng hiện tại của tôi rất quan tâm đến mọi xúc cảm của 

tôi. Anh không bao giờ ngừng tìm hiểu tôi, những gì làm tôi vui hay khiến tôi 

buồn. 

Thứ ba là đàn ông Tây luôn tôn trọng sở thích và cá tính của vợ. Trong khi 

đó đàn ông Việt thì ngược lại, yêu một người con gái vì cá tính mạnh mẽ của cô 

ta, nhưng khi lấy nhau rồi thì chỉ muốn cô ta hiền lành, dễ bảo, ở nhà nuôi con, 

hạn chế các mối quan hệ, giao tiếp xã hội…”. 

Bởi người con gái Việt bao đời vẫn là “hạt mưa sa”… họ bị lãng quên vì 

đủ điều bận mọn, họ bị mất sự hấp dẫn khi đã thuộc về nhau, bởi người đàn ông 

trở thành “ đứa trẻ” trong nhà. Tới một ngày, dù chung giường nhưng họ bỗng 

thành người lạ khi không còn những sẻ chia,  thấu hiểu. 

Và khi tôi phỏng vấn những phụ nữ bị bạo hành gia đình, hầu hết các nhân 

vật đều đã cứng tuổi. Họ có rất nhiều lý do để chịu đựng những cái tát, nắm 

đấm, roi tre hoặc chổi, búa, kìm… của chồng. Bởi họ có một lý lẽ lớn hơn tất 

cả: Họ có con, họ không muốn con không có cha, và họ nghèo quá không đủ 

sức một mình nuôi con. Tôi không phán xét và chỉ cảm thấy đau đớn. 

Thế nhưng, với các cô gái trẻ, tôi thấy kinh ngạc khi các bạn kể những câu 

chuyện bị bạn trai tát khi thấy mình đi cà phê với thằng bạn thân từ thời mẫu 

giáo. Bị bạn trai uýnh vì mải chơi không về nấu cơm đúng giờ và nói chuyện 

với nhau thì thôi rồi, không một chút nâng niu, trân trọng… Không ai nhân danh 

tình yêu để khi vui thì được nâng niu, khi chẳng hài lòng là… uýnh. Bởi không 

có lý lẽ và sự phù hợp nào cho một nắm đấm. 

Và một câu chuyện khác, từ một cô tiểu thư được dạy bảo đầy đủ về tình 

thương, trách nhiệm, bạn không thể hiểu nổi tại sao bạn có thể vượt qua những 

ngày tháng bầu bí vượt mặt, giữa đêm khuya bạn phải đi tìm chồng đang say 

khướt ở một nơi nào đó. Khi đau đớn bạn bắt tắc xi vào viện một mình, điện 

thoại của anh ta ở ngoài vùng phủ sóng… dẫu cho hàng ngày bạn chăm sóc anh 

ta như một đứa trẻ. 

Anh ta về rất muộn bởi còn bận phía sau những ánh đèn màu… Sáng ra, 

nếu bạn không để sẵn đồ đã ủi, cà vạt ở cổ áo, thắt lưng ở cạp quần, vớ ở giầy 



để ngoắc vào người thì có lẽ anh ta không thể biết những món đồ đó ở đâu. Và 

một ngày như mọi ngày, anh ta bước ra ngoài với những cuộc vui bất tận… 

Khi cái ôm không còn chặt… 

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, thực tế đàn ông sợ cô đơn hơn so những 

gì họ thừa nhận và họ luôn cần một người bạn để lắng nghe tất cả những gì họ 

nói và cảm nhận. Phụ nữ là những người bạn đồng hành  tuyệt vời và là người 

cho đi mà không kỳ vọng nhận lại nhiều. Tuy nhiên, ngày nay, phụ nữ đòi hỏi 

nhiều hơn ở đàn ông, bởi họ được nuôi dạy để trở thành người không chỉ là hậu 

phương vững chắc, bởi tại sao chỉ có phụ nữ phải học cách giữ chồng mà điều 

quan trọng cả hai phải cùng hướng về nhau ấm áp và nâng niu. 

Ở một góc độ khác, chị Việt Anh, một tiến sĩ kinh tế, người đã nhiều năm 

nghiên cứu về hôn nhân, gia đình bày tỏ quan điểm: Phụ nữ Việt không được 

rèn luyện để sống tự lập từ nhỏ, không cần dựa dẫm vào đàn ông. Thêm vào đó 

định kiến xã hội nặng nề, và sức ép của phụ huynh buộc họ phải lấy chồng, phải 

duy trì cuộc hôn nhân cho dù cuộc hôn nhân đó không ra gì. Không được đảm 

bảo tài chính sau ly hôn khiến họ ít tự trọng, không dám quyết liệt ly dị cho nên 

đàn ông cũng thoải mái ngoại tình hơn. Sau khi ly hôn, phụ nữ rớt giá thảm hại 

nếu muốn tái hôn, cho nên đàn ông càng có nhiều lợi thế. 

Gánh nặng gia đình rất lớn nên phụ nữ Việt ít có cơ hội sống cho mình, ít 

cơ hội phát huy năng lực sáng tạo phục vụ xã hội. Người phụ nữ chỉ có con khi 

chồng cam kết chia sẻ gánh nặng chăm sóc con cái, và có khả năng lo cho con 

mình chu đáo kể cả trong trường hợp li dị. Nếu được như vậy thì đàn ông tự 

khắc sẽ phải có trách nhiệm hơn với gia đình nếu muốn lập gia đình. Khi phát 

hiện chồng ngoại tình, chuyện níu kéo hay không còn tùy vào hoàn cảnh cụ thể, 

không có đáp án chung cho mọi trường hợp. Tuy nhiên, phụ nữ cần phải được 

giáo dục để sống cứng rắn, cương quyết hơn, có thể sống tự lập không cần đến 

đàn ông, chị Việt Anh bày tỏ. 

Tuy nhiên, nói một cách công bằng hiện cũng có khá nhiều đàn ông đã có 

cái nhìn khác. Họ chia sẻ việc nhà, tắm, chơi với con không phải vì sự bắt buộc 

mà với họ đó là hạnh phúc. Bởi theo họ, phụ nữ cần được nâng niu, cần được 

thương xót. Bởi cô ấy đã gọi bạn là “chồng” thì bạn nên gánh vác trách nhiệm 

của một người đàn ông. Là chồng, bạn hãy biết trân trọng, chiều chuộng cô ấy, 

vì xét cho cùng, cô ấy đã bỏ cả thiên đường để đi theo bạn. Phụ nữ đều rất yếu 

lòng, nhạy cảm, dù có nũng nịu, giận hờn cũng là để biết bạn yêu cô ấy nhiều 

đến thế nào. Là chồng, khi ôm vợ nhất định phải đủ chặt. Cho dù bạn không có 



một bờ vai mạnh mẽ nhưng khi ôm cô ấy, nhất định phải cho cô ấy cảm thấy đó 

là bờ vai, là cái ôm vững chãi nhất, khi cô ấy nép vào ngực bạn! 

Bởi không cần phải quá cầu kì, nhưng đàn ông sẽ nhận được tất cả tình 

yêu, sự trân trọng, sự chăm chút, cả thiên đường khi cô ấy yêu và được yêu. Khi 

phụ nữ quá vững vàng, không cần đàn ông bởi cô ấy đã phải làm mọi điều, phải 

hy sinh tất cả cho những điều không xứng đáng với mình mà thôi… 
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