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TÌNH YÊU HÔN NHÂN 3 GỐC

Thầy Trần Việt Quân & Ban trợ giảng

CẤU TRÚC THÂN - TÂM

GIEO MẦM TỪNG THẾ HỆ TRẺ CÙNG SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ ĐẦY TỬ TẾ
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Thức ăn của THÂN - TÂM

Thiên nhiên hay máy lạnh? Nhậu nhẹt hay ăn chay? 
Du lịch nắng gió hay resort? 

Thân khoẻ 

ĂN: Thức ăn sạch,đủ chất, 
Ăn trong chánh niệm

Uống: nước sạch
Nắng gió, cây cối…

Rèn luyện
Sức khoẻ + Khí

Luyện thở
Tập thể dục, thiền…

Đúng cách
Sống biết đủ

Trí tuệ

Nghị lựcĐạo đức

3 gốc rễ
nhân cách

Thầy hiền trí

Nhóm bạn tốt Tủ sách hay

3 yếu tố
bên ngoài

Tư duy sâu: QSát-PTích-Đúc Kết

Thức ăn + Tiêu hoá đúng

Khó khăn, va chạm đủ Lớn

Tâm

4 yếu tố 
Trưởng thành
(1)Thân thể
(2)Tâm lý
(3)Nghề nghiệp
(4) 3 GỐC RỄ 

nhân cách
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Trí tuệ

Nghị lựcĐạo đức

3 gốc rễ
bên TRONG

Thầy hiền trí

Nhóm bạn tốtTủ Sách hay

3 báu vật
bên NGOÀI

Tư duy sâu: Quan Sát-PT-Đúc Kết

Đúng thức ăn của tâm + Đúng phương pháp

-Nhóm bạn tốt (ngăn điều xấu)
-Chất lượng cuộc sống được quyết định bởi       
chất lượng các mối quan hệ 
-Chọn đúng bạn đời là vô cùng quan trọng

-Các Vĩ Nhân, Danh Nhân
-Tình Yêu, Gia đình, Dạy con...
-Rèn nhân cách, Đạo lý, Sức khỏe

-Thầy vài vị: hiền trí
-Chuyên gia, Sếp giỏi...
(Nghề- Quản trị -Gia đình -Dạy con
Phát triển bản thân -Tâm lý -Tâm linh)

*Quan sát -Phân tích -Đúc kết
*3H: Học Hiểu Hành (Văn-Tư-Tu)

*Tư duy nhân quả: 
Cái gì vận hành? Lõi? điều gì sẽ xảy ra?

-Chọn việc khó để vượt qua
-Nâng dần độ khó: A=A+1
-Tập Võ đều 3-8 năm, du lịch bụi
-Sống đơn giản, biết đủ
(từ chối, kiềm chế ham muốn)

-Có lời hứa từ đáy lòng (như lý tác ý)
-Làm việc thiện nguyện hàng tháng
-Sẵn sàng hỗ trợ người khác
-Phản tư: Tìm lỗi chính mình
-Thực tập Tỉnh thức (Chánh niệm)

Học Hiểu Hành (Văn Tư Tu)
Thức ăn
của TÂM

TÂM
TRÍ

Khó khăn, va chạm đủ Lớn

Thiền tứ niệm xứ
Vipassana

Thức ăn của TÂM TRÍ (3 gốc nội lực)
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Cây 3 gốc - Cốt lõi tình yêu hôn nhân

4
TÌNH YÊU HÔN NHÂN CÓ GỐC RỄ ➞HẠNH PHÚC VIÊN MÃN

Trí tuệ 
(Hiểu rõ, đúng)

Nghị lực 
(Dũng + Nhẫn+Tĩnh)

Đạo đức
(Tình yêu thương) 

3 gốc rễ 
Chung sợi 

chỉ đỏ
Tâm

Tầm

Tài năng

Tình yêu lớn

Trí tuệ như ánh sáng dẫn đường, 
thiếu Trí tuệ thì Tình Yêu trở nên mù 

quáng và Nghị Lực trở nên vô ích. 

Trí tuệ: Kiến thức, hiểu biết, tư duy đúng đắn ➞ Phân biệt ĐÚNG - SAI 
Nghị lực: DŨNG + NHẪN ➞ Dám làm, dám chịu

➞ Vượt qua khổ đế, cám dỗ
Đạo đức: Lòng yêu thương gia đình, cộng đồng, thiên nhiên
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Cái TÔI LỚN
Tự cao, kiêu mạn

Bản ngã
cái Tôi, cái của tôi

Cái TÔI nhỏ
Khiêm hạ, hòa thuận

Tham SânSợ hãi

Si 

3 độc tố
Khủng hoảng

TỘI

Trí tuệ

Nghị lực Đạo Đức

3 gốc rễ
Vững vàng

PHƯỚCThân
gần: vật chất

xa: nghề, sức khỏe

Nội lực < Bên ngoài
Ngoại cảnh dễ ảnh hưởng
đồ vật, giải trí, dư luận, danh vọng

Nội lực > Bên ngoài
Bình thản trước ngoại cảnh

đồ vật, giải trí, bạn bè, dư luận, danh vọng

Cấu trúc THÂN & TÂM

Nắm kéo về, ích kỷ,
Dính mắc, lệ thuộc

Bất như ý, giận
Đẩy ra, chối bỏ, hận thù

Si mê, khờ dại
Phát cuồng
Thiếu hiểu biết

Q.sát-P.tích-Đ.kết
Hiểu rõ: nhân quả

Có giải pháp

Vị tha > Vị kỷ
Chung thuỷ

Dũng +Nhẫn +Tĩnh
Trách nhiệm

Sự thỏa mãn + hài hòa >< Sự xung đột về:
THÂN (thân thể, vật chất), TÂM (thái độ, hiểu và thương)

Chấp nhận ưu/nhược
Sự thỏa mãn (biết đủ)

Tình yêu đích thực vốn chỉ 1 mình là đủ, 
sau đó mới lan toả đến người khác 
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Phân tích từ 3 gốc 3 độc

1. Rộng lượng    
2. Niềm tin
3. Thành công
4. Hiếu thảo
5. Hoài nghi, suy xét
6. Đơn giản
7. Động lực làm việc
8. Khác biệt

9. Ngoan, vâng lời
10. Hạnh phúc
11. Bình an
12. Tình yêu
13. Niềm vui
14. Hy vọng
15. Nhiệt tình
16. Khát khao

Đạo đức

Trí tuệ

Nghị lực
Sân

Chối bỏ
Sợ hãi

An phận

Si

Tham
Dính mắc

THÂN

Cái gì vận hành bên dưới điều này? Cốt lõi là gì?
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Các ví dụ cụ thể trong TY-HN về 3 gốc, 3 độc

Từ Hải - Thúy KiềuKim Trọng - Thúy Kiều 

SI MÊ
Tình yêu sét đánh

si mê cuồng dại

ĐA TÌNH
Đa sầu, đa cảm

3 độc tố

MÔI TRƯỜNG 3 ĐỘC
Thanh lâu

Thiếp danh đưa đến lầu hồng
Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa.

Người quốc sắc kẻ thiên tài
Tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Lấy nhau có bền ko?
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Các ví dụ cụ thể trong TY-HN về 3 gốc, 3 độc

Chuyện Vợ chàng Trương

Vũ Nương nết na xinh đẹp. Trương Sinh cưới về. 
Sau đó, Sinh ít học phải đi lính. 
Vũ Nương ở nhà chăm sóc mẹ già con trẻ. Bà mẹ vì quá nhớ con 
buồn rầu mà chết. Nàng ma chay tế lễ chu đáo. Vũ Nương hàng 
đêm thường chỉ bóng mình trên vách bảo với con đấy là cha. 
Khi giặc tan trương Sinh trở về đứa trẻ không nhận là cha 
mình. Nghe con kể lại Trương Sinh nghi ngờ vợ mình thất 
tiết, đánh đuổi vợ ra khỏi nhà. Vũ Nương thanh minh không 
được đành phải nhảy xuống sông Hoàng Giang tự vẫn.

Tối lại, thằng bé khóc. Trương Sinh thắp đèn dỗ cho nó nín. 
Chợt thằng bé kêu lên: - Ồ, bố đã đến kia kìa!
- Đâu con?
Nó trỏ vào bóng chàng trên vách mà nói: - "Đấy! Đấy!". 
Trương Sinh mới hiểu ra nông nỗi.
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PHÂN TÍCH 3 GỐC, 3 ĐỘC TRONG TY-HN 
TÍCH TRUYỆN VỢ CHÀNG TRƯƠNG 

Si 

Tham Sân

3 độc tố

Bất an

Sợ hãi

Dính mắc
Sở hữu, độc 

đoán

Ghen tuông, 
đa nghi, gia 

trưởng

Si mê, Ngu tối

Trí tuệ

Nghị lực Đạo Đức

3 gốc rễ
Vợ chàng Trương 
nết na, xinh đẹp, 
bị chồng nghi oan, 
tự vẫn để chứng 
tỏ tiết hạnh

Trương sinh
Ít học, thô lỗ, 
thiếu trí tuệ 

Gìn giữ tiết hạnh, 
chung thủy, hiếu 

đạo với mẹ

Dũng+Nhẫn+Tĩnh
Một lòng sắc son 

chờ chồng 

Biết cách dạy dỗ con
Nhưng dễ gây hiểu lầm
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Các ví dụ cụ thể trong TY-HN về 3 gốc, 3 độc

Vợ Hứa Doãn là Nguyễn thị nhan sắc kém lắm. Khi Hứa Doãn mới lấy về, làm lễ cưới 
xong, trông thấy vợ xấu, muốn lập tức bỏ đi thẳng, bèn hỏi Nguyễn thị rằng:

Đàn bà có "tứ đức", nàng được mấy đức?

Nguyễn thị thưa: Thiếp đây chỉ kém có "Dung" mà thôi. Rồi liền hỏi:

Kẻ sĩ có "bách hạnh", dám hỏi chàng được mấy hạnh?

Hứa Doãn đáp: Ta đây đủ cả bách hạnh.

Nguyễn thị nói: Bách hạnh thì "Đức" là đầu, chàng là người hiếu sắc, không hiếu đức, 
sao lại bảo là có đủ bách hạnh được?

Hứa Doãn nghe nói, có sắc thẹn. Tự bấy giờ, hai vợ chồng bèn yêu mến, kính trọng 
nhau suốt đời.

Tứ đức: 4 đức của đàn bà: Công (việc), Dung (nhan), Ngôn (ăn nói), Hạnh (đức)
Kẻ sĩ: nói người có học thức. Bách hạnh: trăm nết hay.

VỢ XẤU
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Trí Tuệ

SỰ BỀN VỮNG TRONG TY-HN: VỢ XẤU

Vợ hiền: Công, Dung, Ngôn, Hạnh
Kẻ sĩ: Bách hạnh

Nguyễn Thị
Kém Sắc

Hứa Doãn
Háo sắc

Hạnh phúc
tuổi già

3 gốc rễ

Nghị lực Đạo Đức

Si 

Tham Sân

3 độc tố

Sợ hãi

Bỏ vợ
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Bạn thấy 2 vợ chồng này thế nào? ly dị chưa?

Nếu có người yêu như anh này, bạn có lấy không? tại sao?

Trước khi cưới cô ta, với ngoại hình dễ nhìn, xinh đẹp lại con nhà trung lưu nên 

ngoài tôi ra còn rất nhiều người đeo đuổi, loại già có vợ con cũng có, loại bình 

thường thấy gái đẹp nên đeo đuổi cũng có...

Cuối cùng tôi là người được chọn, không chỉ vì tôi xuất thân từ gia đình khá giả, 

có ôtô riêng, có học vị khá tốt, có công việc ở vị trí cao mà còn xuất thân từ một 

gia đình có địa vị trong xã hội. Tôi biết cô ta chọn tôi vì lý do gì, nhưng tôi chấp 

nhận và luôn tự hào là người thắng cuộc trong cuộc đua giành lấy trái tim cô ta…

THAM THÔ (dễ thấy): 

TÀI (tiền tài), SẮC (sắc đẹp), DANH (vọng, Quyền lực), THỰC (ăn), THÙY (ngủ)

Bổ sung: TikTok, FB, Game Online, Các chất gây nghiện…

THAM TẾ (khó thấy): 

Cảm giác hài lòng, dễ chịu, sung sướng. Cảm giác đầy năng lượng. Cảm giác sở hữu, chiến thắng

Cái tôi nó che đậy, bào chữa. Tự hào → tự cao. Ý mình là nhất, thấy mình hay, thấy mình giỏi, mình khiêm tốn…
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Bài tập thực hành (về nhà)

Quan sát + Phân tích về 3 Gốc, 3 Độc trong các 

MQH xung quanh bạn (và của chính bạn)
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5 YẾU TỐ ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN

HỆ GIÁ TRỊ 
CHUNG

THÂN THỂ VẬT CHẤT

MỐI QUAN HỆ

TÂM LÝ
Thấu hiểu t.cách, ưu nhược

Tôn trọng sự khác biệt

Sức khỏe tốt 
Tình dục hài hòa

Sống đơn giản
biết đủ 

Gia đình - Nhóm bạn tốt
Thầy hiền trí

1

2

3

4

5

HÔN NHÂN là cuộc CHẠY ĐƯỜNG DÀI 40 NĂM
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Tỏ tình Flashmod của giới trẻ
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Bài tập thực hành (về nhà)

Quan sát + Phân tích về 5 yếu tố trên 

trong hành trình 5-10-20 năm


