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Kiểu Sinh Viên

Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

Hai đứa đi vào quán bún riêu

Vừa chan vừa húp thế là yêu

Ấn tượng mạnh (dù hơi thô)

Đố ai định nghĩa được tình yêu

Khó khăn gì đâu vào buổi chiều

Trông thấy Anh đứng cạnh chuồng khỉ

Nhìn Anh giống khỉ…thế là yêu

Kiểu Kim Trọng & Kiều

Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có khó chi đâu một buổi chiều

Gặp người thiếu nữ xinh xinh ấy

Ngày nhớ đêm mong thế là yêu.

Kiểu Hàn Quốc

Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có khó gì đâu một buổi chiều

Thấy anh lấp ló ngoài cửa sổ

Chọi đá bể mũi thế là yêu

KÍNH THƯA CÁC LOẠI TÌNH YÊU



Tình yêu đam mê
Chất xúc tác - vật lý

Eros

Philia Ludus

Mania Philautina

Agape

Tình yêu bạn bè
Tâm hồn

Tình yêu tinh nghịch
Cảm xúc

Tình yêu ám ảnh

Tình yêu lâu dài
Chữa lành, bền bỉ

Pragma

Storge

Tình yêu trìu mến Tình yêu bản thân
Thấu hiểu chính mình

Giải mã cuộc đời - Linh hồn

Tình yêu vị tha
Vô điều kiện

Chất xúc tác 
Nhân quả (ký ức) 

Chất xúc tác
Bản năng sinh tồn 

TÌNH YÊU THEO NGƯỜI HY LẠP CỔ ĐẠI 
Người Hy Lạp cổ đại theo đuổi trí tuệ và tìm ra 8 loại tình yêu khác nhau 

mà chúng ta đều trải qua ở một thời điểm nào đó khi yêu



Nhờ người Hy Lạp cổ đại, chúng ta có thể học hỏi từ tất cả các loại tình yêu
khác nhau trong cuộc sống của mình.
Vì những khác biệt này, chúng ta có thể học được rằng để thực sự tận hưởng
eros (Tình yêu đam mê), chúng ta cũng phải tìm kiếm những chiều sâu hơn
thông qua philia (Tình yêu bạn bè) và trau dồi ludus (Tình yêu tinh nghịch),
tránh mania (Tình yêu ám ảnh) khi các mối quan hệ của chúng ta trưởng
thành. Nhờ những nỗ lực này, chúng ta sẽ tìm thấy pragma (Tình yêu lâu dài)
trong các mối quan hệ tri kỷ của mình.
Cuối cùng, nhờ sức mạnh của philautia (Tình yêu bản thân) và agape (Tình
yêu vị tha) , chúng ta có thể hiểu được trái tim con người của chúng ta thực sự
tuyệt vời như thế nào.
Trái tim của chúng ta là thứ duy nhất trong vũ trụ phát triển hơn khi cho
người khác nhiều hơn.

Tình yêu (đam mê) → Tình Bạn (trưởng thành dần) → Bạn đời (lâu dài) 
→ Tình Yêu bản thân (Thấu hiểu chính mình – Giải mã) + Vị tha (vô đ.kiện)



Sự khác nhau giữa tình bạn & tình yêu

Cảm xúc mạnh liệt
Hấp dẫn lẫn nhau 

Giới hạn chia sẻ 
2 người

Mối quan hệ sâu sắc dựa 
trên sự hy sinh, gắn bó

Tình yêu

Cùng sở thích, thói 
quen, đam mê…

Chia sẻ với 
nhiều người

Mối quan hệ dựa trên sự 
tin tưởng, tự nguyện

Tình bạn



TÌNH YÊU THEO GÓC NHÌN CỦA CHUYÊN GIA

Tình yêu bị ảnh hưởng rất lớn bởi học vấn và 
những trải nghiệm trong quá khứ của mỗi cá nhân

Cách mà trẻ em được nuôi dưỡng và hòa nhập với xã hội quyết định cách 
nhìn và cách tiếp cận của trẻ với tình yêu và quan hệ yêu đương

Bổ sung Đạo lý: 
nghiệp quá khứ



THÂN MẬT
Gần gũi và gắn kết  (Hiểu rõ)

LÃNG MẠN
Đam mê + gần gũi

BẦU BẠN
Gần gũi + Trách nhiệm

TÌNH YÊU

TRỌN VẸN

Gần gũi (Hiểu biết) + 
Đam mê + Trách nhiệm

ĐAM MÊ
BỒNG BỘT

KHỜ DẠI
Đam mê + Trách nhiệm

CAM KẾT, trách nhiệm
Trống rỗng

THUYẾT TAM GIÁC TÌNH YÊU CỦA STERNBERG

Sternberg cho rằng tình yêu bao gồm 3 yếu tố cơ bản

Bổ sung Đạo lý: 
Hầu hết chúng ta chưa 
hiểu rõ chính mình 
→ ko hiểu rõ người kia 
(Vốn là vô thường)

7 loại này thiếu 2 loại
- Tình yêu bản thân 
(tìm về chính mình, 
hạnh phúc tự thân)
- Tình yêu vô điều kiện



Tham khảo thêm cách dịch khác

Bổ sung Đạo lý: 
Hầu hết chúng ta chưa 
hiểu rõ chính mình 
→ ko hiểu rõ người kia 
(Vốn là vô thường)

7 loại này thiếu 2 loại
- Tình yêu bản thân 
(tìm về chính mình, 
hạnh phúc tự thân)
- Tình yêu vô điều kiện



7 HÌNH THÁI CỦA THUYẾT TAM GIÁC TÌNH YÊU

3 yếu tố có vai trò khác 
nhau giữa các mối quan hệ

3 yếu tố này sẽ thay đổi 
theo thời gian 

2. TÌNH YÊU SAY ĐẮM
Sự mê đắm ban đầu có thể đốt cháy nhau, họ 
không biết liệu mình có thể duy trì một tình 

yêu bền vững, sâu sắc và kéo dài

1. TÌNH THÂN
Có sự hiện diện của sự gần gũi và nồng ấm, không 

có cảm giác hưng phấn đam mê và tình dục

4. TÌNH YÊU LÃNG MẠN 6. TÌNH ĐỒNG CHÍTHÂN MẬT

7. TÌNH YÊU 
TRỌN VẸN

3. TÌNH YÊU TRỐNG RỖNG
Tình yêu thiếu đi sự đam mê và thân mật. 

Đôi khi, một tình yêu dại khờ sẽ trở 
thành tình yêu trống rỗng

5. TÌNH YÊU DẠI KHỜ 

ĐAM MÊ CAM KẾT



XÂY DỰNG TÌNH YÊU “TRỌN VẸN”

Xây dựng tình yêu trọn vẹn cũng giống như với việc giảm cân
Bắt đầu thì dễ nhưng duy trì lâu dài thì khó hơn rất nhiều

HIỂU BIẾT → Thân mật

ĐAM MÊ TRÁCH NHIỆM
TÌNH YÊU TRỌN VẸN



Tiến trình Tình cảm (Ái)

11

Tâm Quan sát
chánh niệm

Thân Thọ Tâm

XÚC
Tiếp xúc

THỌ
Cảm giác: Nhanh, sét đánh

ÁI
Yêu ghét: Lâu dài, bền

5 giác quan + Ý (nhớ tưởng, 
nhận biết…)

• Ưa, khoái
• Không ưa
• Trung tính

• Dính mắc, lệ thuộc, sở hữu, 
chiếm đoạt

• Chối bỏ, căm ghét

• Thu thúc 6 căn
Đóng bớt giác quan

• Giảm tiếp xúc với đối tượng 
tạo Ái

• Thiền, quan sát quá trình Thọ
• Không phản ứng, chỉ quan sát

• Buông bớt: tình, vật chất
Sống đơn giản, biết đủ

• Cho đi: bố thí, giúp đỡ
• Vị tha, rộng lượng

Tăng tiếp xúc: 3 báu vật, 3 gốc (Tam bảo: Giới - Định - Tuệ)



[vô minh➞ chấp ngã] ➞ [xúc-thọ-tham ái-thủ-hữu] ➞ [sanh-lão-bệnh-tử]

1. Thấy rõ sự vận hành của bản ngã (văn-tư-tu, chánh niệm) + xả (buông)

2. Cắt xúc-thọ-ái-thủ-hữu => bố thí, tha thứ, chấp nhận => thiền vipassana

3. Thấy rõ sự vô thường của sanh-lão-bệnh-tử => chấp nhận +sống tốt + xả ly

Vô minh - hành - thức - danh sắc - 6 nhập

- Xúc - Thọ - Ái - Thủ - Hữu

- Sanh + Già + Bệnh - Chết
Si (vô minh)

Sân giận
(bất như ý)

Tham ái
(dính mắc)

3 Độc

Giải pháp: 
luôn theo sát

3 Gốc rễ

8 chánh đạo
Thiền vipassana

Bản Ngã – Vòng tròn luân hồi – 12 nhân duyên

Vô 
minh

Hành

Thức

Danh 
sắc

Lục 
nhập

XúcThọ

Ái

Thủ

Hữu

Sanh

Lão 
Tử

Vòng 
Luân Hồi

Gốc 
ái 

Gốc vô 
minh

Tham 
khảo 
thêm



TẦM QUAN TRỌNG CỦA  3 BÁU VẬT CUỘC ĐỜI
Nền tảng của gia đình Hạnh phúc

Tam bảo

3 Báu vật
Thức ăn của 3 gốc

Nhóm bạn tốt

Thiện tri thức

Thầy hiền trí 

Tủ sách hay
- Sách Vĩ nhân 
- Sách Hôn nhân/Tình yêu/Gia đình
- Sách Dạy con
- Rèn Nhân cách, Đạo lý

- Nhóm bạn tốt (ngăn điều xấu)
- Chất lượng các mối quan hệ 
quyết  định chất lượng cuộc sống

- Chọn đúng bạn đời rất quan trọng

Sách hay là bạn, là thầy luôn bên mình
- Tủ sách di động
- Nguồn tri thức không bao giờ cạn
- Đọc đi đọc lại nhiều lần

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG SỐNG LÝ TƯỞNG:  GIA ĐÌNH LÀ NƠI CHỐN BÌNH YÊN NHẤT, AN TOÀN NHẤT ĐỂ  VỀ
Vợ chồng đồng cam cộng khổ, trong nhà có tủ Sách hay vừa là Bạn vừa là Thầy, có Cha Mẹ vừa là Thầy vừa là Bạn của con 

Nên có vài vị



TAM BẢO là Thức ăn nuôi dưỡng của TÂM

• Vợ chồng li dị/xung đột 

• Con cái bất hiếu/ hư hỏng, quậy phá

• Gia đình lục đục/ bất hoà

=> Có chung Tam bảo không?

• Nếu không xây dựng Tam bảo cho chính mình 
thì bạn có phát triển không?

• Nếu không xây dựng Tam bảo cho gia đình thì 
gia đình có êm ấm, hạnh phúc không?

Sự hiếu thắng không giúp được 
gì cho bạn mà chỉ có tình yêu, 

lòng chân thành mới giữ được 
hôn nhân lâu dài.

Tam bảo 
Thầy hiền trí – Tủ sách hay – Nhóm bạn tốt



BÀI TẬP

Miêu tả 3 nỗi sợ/ 3 mong cầu/ 3 
giận dữ/ 3 si mê khi yêu nhau.

Cho ví dụ thực tế.

Liệt kê  3 báu vật của bạn? Bạn làm gì vào T7, CN, khi rảnh rỗi…
Gia đình bạn đã xây dựng tam bảo chưa? 



Cuộc sống có vô vàn con đường
Con đường dẫn đến trái tim là con đường dài nhất

Hiểu được các hình thái khác nhau của tình yêu là hiểu được mối liên hệ của mình với những người khác trong cuộc sống

ĐƯỜNG ĐẾN TRÁI TIM




