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Luận về chữ tình có lẽ 
không bút mực nào có thể tả 
xiết được cái bao la, khúc 
mắc của nó được. Cũng như 
không ai tự cổ chí kim có thể 
vỗ ngực nhận mình đã thông 
suốt mọi đường tình, biết đủ 
các loại tình và hưởng hết 
mọi thứ tình trên đời này. 

Tuy nhiên, không thể thấu 
triệt được không có nghĩa là 
không có những thức giả 
chịu khó tìm tòi, suy nghĩ để 
cố gắng đạt được mức cao 
siêu thượng thừa của môn 
Tình Học. Sự học càng khó 
khăn chừng nào, kẻ sĩ phu 
của Tình Học càng khổ công 
dùi mài để vén màn bí mật 
của chữ Tình chừng đó. 
Nghệ thuật là ở chỗ vén, tinh 
hoa là ở chỗ vén, người học 
giả chỉ cần vén nhìn là đã 
thông suốt, thế nên học để 
vén sao cho giỏi, cho khéo là 
điều quan trọng lắm! 

Một khó khăn thường xảy 
đến cho những người đeo 
đuổi môn Tình Học là ở mức 
cao siêu cuối cùng phải lĩnh 
hội được những điều bí ảo 
của một biến thể của chữ 
Tình: đó là Tình Ngoài! Hiểu 
được Tình Ngoài mới có thể 
nhắm mắt an lành mà về 
chốn ngàn thu với chữ Tình. 
Có được Tình Ngoài mới có 
thể lên mặt tự đắc với đời, dù 
sau đó có tán gia bại sản, 
thân tàn ma dại lêu bêu đầu 
đường xó chợ cũng đành. 

Vậy Tình Ngoài là gì? Ý 
nghĩa cao siêu của Tình 
Ngoài ở chỗ nào mà sao bao 
người quân tử trượng phu 
nhất định cố công vén màn 

bí mật cho được, có thác 
cũng đành! 

Trước hết theo quan niệm 
triết học mới nhất, Tình 
Ngoài là một trạng thái tâm 
thức của bản ngã, chập chờn 
muốn thoát ra ngoài vòng 
cương tỏa, phiêu diêu nơi 
ranh giới của Trong và 
Ngoài, dùng dằng không biết 
nên đi hay ở. Trạng thái tâm 
thức này sau cùng thường 
tiến đến chỗ điên loạn, mang 
nặng màu sắc bệnh lý phân 
tâm học, bản ngã hòa nhập 
với siêu ngã, sau cùng tiến 
đến vô ngã, đi về chốn ô hô 
ai tai! 

Quan niệm siêu hình học 
về Tình Ngoài cao hơn một 
bực, cho rằng Tình Ngoài là 
hình thức phản kháng của 
nội tại, đi tìm ý nghĩa tuyệt 
đối ở phía bên kia, sau khi 
được Tình Trong tặng cho vé 
một chiều trên chuyến tàu 
suốt, đi về chốn Vĩnh Hằng! 

Quan niệm của khoa học 
khác hẳn với quan niệm 
nặng màu sắc bi thảm trên. 
Trước hết, khoa học đã 
chứng minh bằng những 
định lý không thể chối cãi 
được và bằng thực nghiệm 
chính xác là Tình Ngoài 
trước giờ và sau này cũng 
thế, vốn là đặc quyền của 
đàn ông. Lý do tại sao? Điều 
này chỉ có Thượng Đế và 
may ra Einstein biết được. 
Nhưng khoa học đã phán 
như vậy ắt phải là như thế! 

Điều thứ nhì, Tình Ngoài 
rất có lợi cho sức khỏe và 
cho công cuộc tìm hiểu thuật 
trường sinh. Khỏe hẳn ra và 
trẻ hẳn ra là những đặc điểm 

thường quan sát thấy nơi 
người đàn ông với Tình 
Ngoài. Chỉ có điều phiền toái 
là đôi khi Tình Ngoài có thể 
gây ra phản ứng phụ là bất 
đắc kỳ tử. Tuy nhiên điều 
này hiếm xảy ra nếu biết 
dùng Viagra đúng cách và 
cẩn thận. 

Các kinh tế gia quan niệm 
thế nào về Tình Ngoài? Hầu 
hết mọi người đều đồng ý là 
Tình Ngoài có khuynh hướng 
gây ra nạn lạm phát. Lạm 
phát ở đây được định nghĩa 
là tiền chi ra rất nhiều để 
đuổi theo hàng hóa, dịch vụ 
là ân huệ ái tình, ban phát 
quá ít ỏi! Kết quả là lạm phát 
phi mã! 

Tình Ngoài lại có khuynh 
hướng gia tăng tỷ lệ thất 
nghiệp. Điều này dễ hiểu vì 
người đàn ông với Tình 
Ngoài thường ở sở đến trễ về 
sớm. Ở nhà với Tình Trong 
lại đi sớm về trễ. Kết quả 
đương nhiên là năng xuất 
kém ở sở, thuế thân không 
đóng ở nhà cho Tình Trong. 
Thất nghiệp là điều đương 
nhiên phải xảy ra, không 
trách ai được! 

Các nhà nhân văn học và 
xã hội học nghĩ thế nào về 
Tình Ngoài? Theo các vị 
này, Tình Ngoài là phương 
cách thần diệu giải quyết 
nhiều vấn đề. Thứ nhất là 
nạn trai thiếu gái thừa của 
nhân loại. Điều này giản dị 
không cần giải thích thêm. 
Sau đó là nạn tội ác. Không 
ai muốn làm tội ác nữa vì 
Tình Ngoài đã cho con 
người, ở đây là đàn ông, hả 
hê, sung sướng, thoả mãn 
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đầy đủ rồi, làm ác làm gì 
nữa! Chiến tranh cũng sẽ 
không còn trong lịch sử con 
người. năng lực chiến đấu đã 
được dành để đối phó với 
Tình Trong rồi, đàn ông đâu 
còn hơi sức để gây hấn với 
đàn ông khác tạo nên chiến 
tranh làm chi, vô bổ, mất thời 
giờ! 

Như vậy mỗi nghành 
chuyên môn đều có những 
quan niệm cá biệt về Tình 
Ngoài. Những tư tưởng dị 
biệt trên chỉ là những khía 
cạnh như nhìn qua lăng kính 
của khối vĩ đại là Tình Ngoài. 
Người học giả về Tình Học 
định nghĩa giản dị và nhìn 
thẳng vào vấn đề hơn nhiều. 
Sau đây là tóm tắt của tư 
tưởng thâm thúy đó: 

Tình Ngoài cũng như Tình 
Trong đều là Tình. Đã có 
Trong tất phải có Ngoài.  

Khi Tình Trong không biết 
thì Tình Ngoài là Tình 
Ngoài.  

Khi Tình Trong đánh hơi 
được thì Tình Ngoài là Tình 
Bạn. 

Khi Tình Trong vắng nhà 
mấy hôm thì Tình Bạn lại 
thành Tình Ngoài.  

 
 


