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Tiếp theo chúng ta suy nghĩ một chút, làm sao để trở thành một người vợ 

chuẩn mực. Các bạn ngồi đây bạn nào vẫn chưa làm vợ, vẫn chưa kết hôn, có 

nhiều không, mời giơ tay lên! Chưa kết hôn, chưa kết hôn nhé! Ồ, rất ít bạn chưa 

kết hôn. Đã kết hôn? Ồ, đa phần đều đã kết hôn. Ở đây chúng tôi cũng khích lệ 

mọi người, những bạn chưa kết hôn thì hy vọng sau này sẽ trở thành một người 

vợ tốt, làm sao để trở thành một người vợ tốt, trước hết chúng ta cùng xem bài 

thơ đầu tiên trong “Kinh thi” tên là “Quan thư”, trong “Kinh thi” bài “Quan thư” 

này được đặt trong phần đầu tiên  

“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu,  

yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu,  

sâm si hạnh thái, tả hữu lưu chi,  

yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi”.  

Bài này tôi trích ra hai câu đầu tiên,  

“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu,  

yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”.  

Có phải chúng ta thường hay nghe câu “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo 

cầu” không? Đúng, đều đã nghe rồi. Vậy sự lý giải của chúng ta về “yểu điệu 

thục nữ” có phải là những cô gái trẻ trung có vóc dáng thon thả dung mạo xinh 

đẹp hay không? Có phải vậy không? Đúng. Nhưng trong thời cổ đại, “yểu điệu 

thục nữ” không phải được giải thích như vậy, “yểu điệu thục nữ” tức là người 

nữ xinh đẹp, nho nhã và lương thiện, chúng ta gọi đó là “yểu điệu thục nữ”, chứ 

không phải sự “lả lướt yểu điệu” mà hiện nay chúng ta thường nói, “lả lướt” và 

“yểu điệu” khác nhau rất lớn, mọi người đừng hiểu lầm. “Quân tử hảo cầu”, 

“cầu” ở đây không phải là sự theo đuổi, mà là sự ngưỡng vọng, kính mến, trong 

tâm rất ngưỡng vọng mong muốn một người con gái tốt như vậy sẽ trở thành 

người bạn đời của họ. “Quan quan thư cưu”, người xưa rất thú vị, tại sao họ lại 

nhắc đến chim thư cưu, “tại hà chi châu”, bởi vì loài chim này bản tánh của 

chúng là tình cảm vô cùng chung thủy, trong suốt một đời chúng chỉ chung thủy 
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với một người, trong suốt một đời chúng chỉ có một người bạn đời, nếu người 

bạn đời đó qua đời chúng vẫn luôn giữ mãi tình nghĩa đó. Cho nên “Quan thư” 

đã dùng loài chim thư cưu để khích lệ mọi người phải nên như loài chim này, 

không nên tùy tiện như loài cầm thú. Bởi vậy ở đây đã nêu lên một nét đặc trưng 

của chim thư cưu để mở đầu cho bài thơ “Quan thư” trong “Kinh thi”. Vậy nên 

ngay cả loài chim cũng có tình cảm như vậy, đối với vợ chồng cũng có đạo nghĩa 

như vậy, huống chi con người. Tình cảm chung thủy của chúng đối với người 

bạn đời của mình đã khiến tôi nghĩ đến, có một thời gian tôi đã từng sống ở 

Australia, nơi tôi sống có rất nhiều loại chim, một hôm tôi ngồi bên cửa sổ đọc 

sách, nhìn qua thì thấy có hai con chim, một con đã nằm ra đó, con còn lại thì cứ 

đi tới đi lui bên cạnh con kia, sau đó tôi bước đến xem, thì ra con chim kia đã 

chết rồi, con chim còn lại cứ quấn quýt bên cạnh nó, không đành lòng bỏ đi, nó 

cứ như vậy suốt ba ngày. Khi nhìn thấy cảnh tượng này thì tôi vô cùng cảm động, 

tình cảm của loài chim cũng thủy chung như vậy, cũng trung trinh như vậy, đưa 

tiễn xong vẫn ở bên cạnh bạn đời của mình suốt ba ngày. Cho nên từ giới động 

vật chúng ta có thể quan sát được cái tình, cái nghĩa của loài vật rất đáng để 

chúng ta cảm phục.  

Vì vậy, muốn làm một người vợ chuẩn mực thì ở đây chúng ta phải suy 

nghĩ xem mình có phải là một người con gái lương thiện hay không, mình có 

phải là một người con gái nho nhã hay không, về dung mạo xinh đẹp thì cũng 

phải tự tin về chính mình, bởi vì cái đẹp khó có một tiêu chuẩn nhất định, nó hết 

sức chủ quan, cho nên tôi thường khích lệ bản thân mình là mình thật sự cũng 

khá lắm, buổi sáng thức dậy đã phải cho mình một khái niệm là hôm nay mình 

rất vui vẻ, mình vui vẻ cho nên mình xinh đẹp. Chúng ta đừng xem cái đẹp đó là 

một cảm giác về hình thể ngũ quan, mà cái đẹp là một khí chất được toát lên từ 

một trái tim lương thiện, chúng ta gọi đó là đẹp, đây là sự lý giải của cá nhân tôi 

về cái đẹp, chứ không phải ngũ quan xinh đẹp mới là vẻ đẹp thật sự. Đức hạnh 

toát lên từ một nội tâm lương thiện, chúng ta gọi đó là cái đẹp. Cho nên trong 

cuộc sống chúng ta nhìn thấy rất nhiều người dung mạo thật sự là không xinh 

đẹp gì, nhưng họ lại được rất nhiều người quý mến, bởi vì khí chất toát lên từ nội 

tâm lương thiện của họ là một sự thu hút rất lớn, do đó vẻ đẹp này mọi người 

đều phải nên học tập. Về người nam thì chúng ta gọi đó là anh tuấn oai hùng, có 

khí thế anh hùng như vậy, muốn được như thế thì từ nhỏ chúng ta đã phải bồi 

dưỡng các em có một tinh thần chính nghĩa, như vậy mới có thể toát lên được.  

Vậy thì ở đây muốn làm một người vợ tốt, trước hết chúng ta phải hiểu, 

một gia đình muốn được hạnh phúc mỹ mãn thì trước tiên vợ chồng phải hòa 

hợp, cho nên chúng ta thấy có nhiều bạn khi kết hôn mọi người đều sẽ chúc họ 
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“Trăm năm hòa hợp”, có lẽ chúng ta đều đã thấy rồi. Nhưng bây giờ trăm ngày 

có hòa hợp được hay không thì cũng rất khó đảm bảo, có rất nhiều cuộc hôn nhân 

kéo dài trong thời gian rất ngắn ngủi. Cho nên chúng ta làm sao để khiến vợ 

chồng luôn hòa hợp, trước hết chúng ta phải hiểu, trong ngũ luân, vợ chồng hòa 

hợp mới là nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vợ chồng muốn hòa hợp 

thì quan trọng nhất là người chồng phải có tình nghĩa, người vợ phải có đức hạnh, 

người chồng phải có tình nghĩa. Bài giảng của chúng ta hôm nay các bạn nữ ngồi 

đây đừng hiểu lầm tôi, cứ nói người nữ phải học như thế nào, về người nam thì 

thầy giáo Lý cũng sẽ giảng các bạn nam chúng ta phải nên có những tinh thần 

đạo nghĩa gì. Cho nên chúng ta nói đến, người vợ phải có đức, vậy rốt cuộc họ 

phải có những đức hạnh gì? Từ xưa đến nay, nhận thức lớn nhất của chúng ta về 

vấn đề này, được đúc kết lại sau mấy ngàn năm chính là “tam tòng tứ đức”, xin 

hỏi mọi người có nghe qua chưa? Nghe rồi. Vậy ở đây tôi không nói kĩ về tam 

tòng nữa, tam tòng tức là “tại gia tòng phụ”, nghĩa là sao? Nghĩa là trước khi 

chúng ta đi lấy chồng thì tất thảy đều phải nghe theo lời dạy dỗ của cha mẹ, “tại 

gia tòng phụ”. “Xuất giá tòng phu” là sao? Tức là sau khi chúng ta lấy chồng 

thì phải lấy gia đình chồng làm trọng tâm, phải cùng gia đình chồng, cùng chồng 

mình đồng cam cộng khổ nỗ lực phấn đấu xây dựng gia đình này. Nếu không 

may chồng mình qua đời sớm thì mình vẫn phải cùng các con bất luận là con trai 

hay con gái, vẫn phải tiếp tục cùng các con xây dựng gia đình này. Cho nên “tam 

tòng” là “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”, có nghĩa là chúng 

ta là một người vợ, chúng ta phải giữ gìn tình yêu của mình dành cho chồng suốt 

cả cuộc đời. Do đó người xưa hết sức xem trọng việc giữ gìn trinh tiết, tất nhiên 

bây giờ thời đại chúng ta đã thay đổi, đối với việc thủ tiết này cũng đã có những 

quan niệm khác nhau, cũng không nhất định phải nói thủ tiết không tốt hoặc tái 

giá không tốt, bởi vì dù sao thời đại cũng đã thay đổi, tư tưởng quan niệm của 

con người cũng đã đổi thay, cho nên ở đây chúng ta nên tùy thuận xã hội và cá 

tính, nhân duyên, hoàn cảnh của bản thân mình mà quyết định, nếu chồng đã qua 

đời, người làm vợ có nên cải giá hay không, đây là việc mà bản thân họ có thể 

chọn lựa. Nhưng chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều thực tế, cải giá chưa chắc đã là 

việc tốt. 

Chúng ta xem tiếp, sau khi kết hôn, chúng ta nên dùng thái độ gì để đối 

xử với chồng mình, thái độ đối xử với chồng phải nên ra sao, thân phận chúng ta 

vừa mới thay đổi từ một người con gái nay đã trở một người vợ, thái độ đối với 

chồng phải nên như thế nào? Vậy chúng ta phải hiểu là, trước và sau khi kết hôn 

có giống nhau không? Không giống nhau, khác biệt quá lớn, trước khi kết hôn 

có thể chồng bạn luôn rất xem trọng bạn, bạn nói gì anh ấy cũng không dám cãi, 

anh ấy luôn luôn gật đầu. Nhưng sau khi đã kết hôn, lời nói của bạn anh ấy có 
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hoàn toàn nghe theo không, có tiếp thu toàn tập không? Chưa chắc. Cho nên khi 

vừa mới kết hôn thì thái độ của chúng ta đối với chồng mình cũng sẽ bắt đầu có 

một chút điều chỉnh, vốn dĩ thì mình giống một nàng công chúa, sau khi lấy 

chồng thì sẽ không được tự tại như công chúa nữa. Cho nên thái độ của chúng ta 

đối với chồng mình, bản thân tôi đã trải qua 29 năm, đã kết hôn 29 năm, tôi xem 

chồng mình vừa là anh, vừa là bạn, vừa là thầy, rất kính trọng anh ấy. Bởi vì anh 

ấy lớn tuổi hơn tôi nên bình thường tôi đều gọi anh ấy là anh. Là bạn, nếu chúng 

tôi phải thảo luận về những vấn đề trong gia đình thì sẽ nói chuyện rất cởi mở 

như những người bạn vậy. Là thầy, nếu chồng tôi có bất kì khuyết điểm gì thì tôi 

vẫn không xem đó là khuyết điểm, ngược lại còn xem đó là một khái niệm để tôi 

học tập, hướng dẫn tôi học tập. Vì thế khuyết điểm của chồng sẽ giúp tôi mở 

rộng tâm lượng để bao dung anh ấy, chồng có lỗi lầm thì tôi sẽ bao dung anh ấy, 

sẽ lấy đó cảnh giác bản thân mình không được phạm phải. Ví dụ chồng tôi rất 

bận, nếu tôi thường quay về Đài Loan, khi về đến nhà nhìn thấy nhà cửa không 

được dọn dẹp gọn gàng cho lắm, thì việc đầu tiên là tôi sẽ tự mình sám hối lỗi 

lầm, vì tôi đã không làm tròn những việc nên làm trong gia đình, những việc của 

một phụ nữ trong gia đình. Cho nên quay về nhà, việc đầu tiên là tự mình sám 

hối, sau đó sẽ thu xếp công việc nhà, dọn dẹp nhà cửa. Bởi vì chồng tôi làm việc 

rất bận rộn, cả ngày bận rộn đến khi tan ca thì đã rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi. 

Còn tôi thì không làm tròn việc nhà, về đến nhà tôi sẽ xin lỗi anh ấy, tôi nói “Em 

không ở nhà làm anh vất vả quá”. Cho nên trước hết tôi sẽ làm tốt những công 

việc mà mình nên làm,thu xếp cho ổn thỏa, rồi sám hối với chồng, nói rằng mình 

vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người vợ.  

Giữa hai vợ chồng, tôi nhớ khi chúng tôi kết hôn, điều thứ nhất, chúng tôi 

đã lập ra một gia quy là gì? Không nhìn vào khuyết điểm của đối phương, không 

nhìn vào khuyết điểm của đối phương, nếu đối phương có khuyết điểm thì bạn 

không được nói ra, chỉ được lặng lẽ mà làm. Ví dụ người chồng có rất nhiều đồ 

đạc không để đúng vị trí, bạn hãy âm thầm giúp anh ấy thu dọn, nhưng tuyệt đối 

không được nói “Này, sao anh lại như thế, sao không làm cho tốt?”, tôi không 

bao giờ nói như vậy, chỉ âm thầm làm giúp anh ấy. Như vậy sẽ có lợi ích gì? Lợi 

ích thứ nhất là không sanh sự tranh cãi. Lợi ích thứ hai là đôi bên sẽ cảm thấy ái 

ngại với nhau, cho nên đa phần đều sẽ sửa đổi, làm như vậy thì người vợ khá là 

vất vả, nhưng nếu không như vậy thì gia đình chúng ta sẽ không thể nào hòa hợp, 

cho nên đối với chồng cũng phải kính trọng giống như đối với huynh trưởng vậy.  

Còn trong lúc nói chuyện thì chúng tôi có thể giống như những người bạn 

không gì không nói với nhau. Còn như thầy tức là ngoài ưu điểm của anh ấy 

chính là đối tượng để chúng ta học tập ra, khuyết điểm của anh ấy cũng đang dẫn 
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dắt, chỉ đạo chúng ta tiến bộ. Vì thế thái độ của chúng ta đối với chồng là hoàn 

toàn dung hòa với nhau như một thể, vợ chồng nhất thể, khi vợ chồng đã biến 

thành nhất thể thì tâm lượng của bạn sẽ trở nên rất rộng rãi, có thể bao dung 

khuyết điểm của chồng. Cho nên sau khi kết hôn, bước thứ nhất khi vẫn chưa lên 

làm mẹ, vẫn đang tiếp nối từ mối tình say đắm, thì giai đoạn này của chúng ta 

khá là quan trọng, nhất định phải giữ gìn giai đoạn này cho vững chắc để tình 

cảm càng có được một nền tảng chắc chắn, sau này nếu xuất hiện vấn đề gì chúng 

ta mới có khả năng đối diện với chúng. Do đó thái độ của chúng ta đối với chồng 

mình nhất định không được khống chế, không được có dục vọng khống chế. Cho 

nên có người đã nói “trượng phu, trượng phu” (trượng phu nghĩa là chồng), 

“trong vòng một trượng thì thấy đó là chồng mình, bên ngoài một trượng thì 

không thấy nữa, không biết anh ấy sẽ làm ra những việc gì nữa”. Vì vậy, một 

người nữ đối với chồng mình, trước tiên là không được có dục vọng kiểm soát 

tiền bạc, kiểm soát tiền bạc của chồng và kiểm soát hành động của mình. Cho 

nên sau khi kết hôn thì hai chúng tôi đã có nhận thức chung như vậy, hai bên vẫn 

là hai hộ cá thể, mặc dù giống như nhất thể nhưng bên trong vẫn là hộ cá thể, thế 

nào là hộ cá thể? Anh ấy có thể học những điều anh ấy thích, học những chương 

trình anh ấy thích học, tôi cũng có thể học những điều tôi thích, hai bên không 

can thiệp lẫn nhau, hai bên không làm phiền lẫn nhau, để mỗi một người đều vì 

sở thích của mình mà có thể phát huy, học tập và tiến bộ, hai bên đều khuyến 

khích lẫn nhau. Cho nên về đến nhà, anh ấy sẽ đem những điều anh ấy học được, 

những tâm đắc mà anh ấy có được, chúng tôi sẽ ngồi uống trà nói chuyện, nghe 

anh ấy chia sẻ. Phần tôi thì nếu học được những điều thú vị tôi cũng sẽ chia sẻ 

với anh ấy. Bởi vì hai bên đều có thể chia sẻ với nhau, có cùng một ngôn ngữ với 

nhau cho nên tình cảm trong một gia đình như vậy sẽ hết sức bền vững. 

Trước khi kết hôn, chúng ta có cần hiểu rõ sở thích của chồng mình không? 

Cần. Nếu chúng ta không biết, chỉ dựa vào cảm giác là mình yêu anh ấy, anh ấy 

yêu mình cho nên kết hôn, như vậy thì khá là nguy hiểm, bởi vì kết hôn là một 

chuỗi ngày chung sống lâu dài. Vậy thì chuỗi ngày chung sống đó chúng ta phải 

nên xây dựng như thế nào? Có một sở thích chung, có một ngôn ngữ chung là 

điều vô cùng quan trọng. Cho nên thái độ chúng ta đối với chồng mình phải nên 

vừa là anh, vừa là bạn, vừa là thầy. 

Chúng ta xem tiếp, sau khi kết hôn nhất định phải trở thành một hậu thuẫn 

tốt nhất của chồng, nhất định phải trở thành một hậu thuẫn tốt nhất của chồng, 

hoàn thành tốt việc giúp chồng, dạy con, hỗ trợ cho sự nghiệp của chồng, còn 

phải nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của một người vợ. Ở đây chúng tôi cũng cảm nhận 

sâu sắc rằng, có rất nhiều anh chồng đã đến thảo luận riêng với tôi, có rất nhiều 
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anh chồng đã thảo luận với tôi, họ nói “Cô Dương, cô có thể nào nói nhiều hơn 

chút nữa về việc người vợ không nên có dục vọng khống chế lớn như vậy không? 

Có thể nào cho chồng cô ấy một không gian lớn hơn không?”. Tôi đã cười và 

nói: “Sao vậy?”. Anh ấy nói: “Người làm chồng chúng tôi sợ nhất là những cô 

vợ có tâm lượng quá nhỏ hẹp, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bệnh nghi ngờ 

rất nặng, người vợ bị bệnh nghi ngờ rất nặng”. Tôi không biết các bạn ngồi đây, 

nếu buổi tối tan việc rồi mà chồng mình vẫn chưa về nhà, có bạn nào vẫn ngủ 

được không, có không? Hay đa phần đều không ngủ được? Tức là buổi tốinếu 

chồng mình chưa về mình vẫn có thể nằm xuống và mau chóng ngủ thiếp đi, có 

không? Có. Vậy có ai không ngủ được không? Có. Vậy ở đây chúng ta có thể 

nhìn thấy, một người, nhất là những người làm vợ, nếu như chúng ta là một người 

rất dễ lo lắng thì chúng ta phải tự hỏi chính mình, phải hiểu rõ về cá tính của 

mình như trong lòng bàn tay, nếu bạn là người rất dễ bị lo lắng, rất dễ bị phiền 

não, nếu con về muộn, nếu chồng về muộn thì chắc chắn bạn sẽ rất căng thẳng, 

sẽ rất lo lắng, rất lo lắng thì bạn sẽ nằm trên giường trằn trọc thao thức, bước tiếp 

theo là sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung, hay là bây giờ anh ấy đang chấm chấm 

chấm (…), hay là anh ấy đang ngủ với người khác…Có đấy, bởi vì suy nghĩ lung 

tung nên bạn sẽ cùng với chồng mình cãi nhau mà không phân biệt trắng đen. 

Cho nên người nữ chúng ta cũng phải biết nếu chồng mình về trễ một lần, con 

mình về trễ một lần thì có phải mình sẽ đi tìm họ tính sổ hay không? Tính sổ tới 

cùng, có cần không? Không cần hay cần? Cần. Được, điều này chúng ta thảo 

luận một chút, nếu bạn có một Như Lai thần chưởng nắm lấy hết tất cả mọi việc 

làm của chồng mình, anh ấy không thoát ra được lòng bàn tay của bạn, thì bạn 

có cần so đo với anh ấy không? Không cần. Cho nên những người làm vợ chúng 

ta phải nên dùng trí huệ để gặt hái thắng lợi, nhất định không nên giận dữ với 

anh ấy, bởi vì giận dữ sẽ khiến chúng ta dễ bị già, chúng ta sẽ dễ bị mất vốn. Hơn 

nữa, giận dữ là một sự tự sát đối với sanh mạng của mình, chúng ta nhất định 

đừng làm việc này. Chúng ta làm vợ thì phải nên dùng trí huệ để chiến thắng, có 

thể dùng đôi mắt của bạn, ánh mắt của bạn nhìn qua đó, nếu như anh ấy làm việc 

gì sai trái thì ánh mắt của anh ấy sẽ tránh né bạn, nếu không tin bạn có thể về nhà 

làm thử, nhưng bạn đừng quá đáng quá, ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Giữa hai 

vợ chồng nếu như ánh mắt của chúng ta tràn đầy chánh nghĩa, chánh khí, là ánh 

mắt có trí huệ, nếu chồng mình có làm những việc gì phạm pháp, làm những việc 

gì trái với đạo nghĩa, có những hành vi sai trái đối với bạn, thì ánh mắt chánh 

nghĩa của bạn hễ nhìn qua đó thì bạn sẽ thấu hiểu rõ ràng mọi sự. Nhưng trước 

tiên chúng ta không được dùng ánh mắt nghi ngờ mà nên dùng một tấm lòng 

khoan dung để đối xử với chồng mình, bởi vì có những lúc anh ấy cũng sẽ rơi 

vào tình cảnh “người trong giang hồ, thân mình khó giữ”. Cho nên chúng ta 
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muốn làm hậu thuẫn tốt nhất cho chồng mình thì nhất định phải làm chỗ dựa tinh 

thần vững chãi nhất cho anh ấy, như vậy sự nghiệp bên ngoài của chồng mình 

mới được vững vàng, như vậy chúng ta mới có cách hỗ trợ chồng mình giáo dục 

tốt thế hệ sau, để anh ấy không còn việc gì phải lo lắng, không để anh ấy ngoài 

việc nỗ lực phát triển sự nghiệp còn phải lo lắng phía sau vườn nhà thường hay 

bén lửa bốc khói, vậy là không tốt.  

Cho nên thật sự là sau khi kết hôn chúng ta phải lấy đại cục gia đình, phải 

lấy hạnh phúc gia đình làm một điểm trọng tâm, đừng vì tâm lượng nhỏ hẹp của 

bản thân mình, đừng vì chính mình phải ra lệnh cho chồng như thế nào đó, khiến 

anh ấy giống như một cấp dưới của bạn mặc cho bạn sai khiến, chỉ đạo, như vậy 

là sai lầm, như vậy chúng ta không phải là một người vợ tốt, không phải là một 

người mẹ tốt, nhất định phải mở rộng tấm lòng, để chồng mình càng có nhiều 

tâm lượng và chí hướng để phục vụ đại chúng xã hội, tôi cảm thấy như vậy mới 

là một người vợ tốt. “Trưởng Tôn Quy Khuyến – Trưởng Tôn Hoàng Hậu” mà 

mạt hậu giám chế sản xuất tổng cộng có 6 tập, trong 6 tập đó chúng ta nhìn thấy 

cả đời Trưởng Tôn hoàng hậu đã phò tá Đường Thái Tông, những việc trong hậu 

cung, hậu viện của mình bà đã xử lý rất tốt. Cho nên sau lưng một người đàn ông 

thành công chắc chắn sẽ có sự ủng hộ của một người phụ nữ, không phải vợ thì 

sẽ là mẹ. Vậy chúng ta đã chọn lựa cuộc sống hôn nhân thì nhất định phải nghĩ 

rằng suốt đời này mình sẽ luôn trung trinh với chồng mình, chúng ta trung trinh 

với chồng, nếu trong quá trình đó người chồng có làm điều có lỗi với bạn, theo 

ý kiến của mạt học là chúng ta nên tha thứ cho anh ấy, bạn cứ làm cho tốt vai trò 

chánh thất của mình, nhất định không được dễ dàng nhường đi vị trí chánh thất 

đó cho kẻ thứ ba, đừng để họ đạt được mục đích, chúng ta vẫn cứ làm cho tốt 

bổn phận của mình, đến sau cùng chồng mình vẫn sẽ quay đầu. Xin cung cấp 

cho mọi người tham khảo. 

Cảm ơn các bạn đã đón xem 
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