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LỜI TỰA LẦN THỨ NHẤT
Triết học với tư cách là một khoa học nghiên cứu những quy luật
chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy do đó đối với mỗi cá nhân, triết
học là triết lý sống, là khởi nguồn của đạo đức, là khởi nguồn của niềm tin
và là khởi nguồn của ý chí.
Một dòng họ được xem là phát triển nếu gia phong của dòng họ đó là
phát triển, mà gia phong lại được xây dựng từ triết học mà dòng họ đó tin
tưởng.
Đối với một dân tộc, triết học sinh ra bản sắc văn hóa của dân tộc đó
Một dân tộc mạnh hay yếu trước hết phải đánh giá bằng thứ triết học của
chính dân tộc mình.
Ngay cả khi phải tiếp thu một triết học từ bên ngoài thì bản thân dân
tộc đó cũng phải có một triết học của riêng mình để với tư thế của người
có chính kiến mời khách vào đàm đạo.
Triết học của một dân tộc đẻ ra bản sắc văn hóa của dân tộc đó. Triết
học của một dòng họ sinh ra gia phong, nề nếp của dòng họ đó. Triết học
của một cá nhân sinh ra niềm tin, tình yêu, đạo đức và ý chí của cá nhân
đó.
Dân tộc Việt Nam suốt gần 5000 năm lịch sử vẫn chưa có một triết
học được viết thành văn mặc dù triết học của người Việt đã có từ thời các
vua Hùng. Điều này khiến tác giả, một người con của đất Việt, quyết tâm
xây dựng một triết học cho chính dòng họ mình, cho chính dân tộc mình,
một triết học” Made in Vietnam”.
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Sau 20 năm nghiền ngẫm tác giả đã xây dựng xong triết học Tâm Vũ
trụ. Trong thời gian đó tác giả ngắt hết thông tin về triết học để không bị
chi phối bởi bất kỳ tư tưởng nào.
Quyển sách mỏng này là một học thuyết thể hiện vũ trụ quan của tác
giả. Học thuyết Tâm Vũ Trụ nằm trong miền giao của Triết học, Toán học
và Vật lý tuy nhiên phần Triết học được nhấn mạnh nhất
Tác giả quyết định hiến dâng cho dòng họ Đỗ, dòng họ Phạm và dân
tộc Việt Nam triết học Tâm Vũ Trụ của mình. Mong rằng những người con
của đất Việt bổ sung vào cho đầy đủ và hoàn chỉnh để cho dân tộc ta có
một triết học do người Việt Nam sang tạo.
Trong quyển sách mỏng này, công cụ mà tác giả dùng để diễn đạt là
Toán học và Triết học. Xin nhấn mạnh là tác giả chỉ mượn phương pháp
tiên đề và lý thuyết tập hợp của toán học như một xúc tác, như một sự gợi
mở cho những ý tưởng sâu xa về triết học của bạn đọc chứ không dùng nó
một cách khiên cưỡng, máy móc.
Để đọc quyển sách này, bạn đọc không cần phải chuẩn bị bất kỳ kiến
thức nào khác ngoài một tư duy vững vàng về toán học và một chút hiểu
biết về lý thuyết tập hợp.
Theo kinh nghiệm dạy đứa con trai trưởng của tác giải, một em học
sinh lớp 6, khá về toán là có thể đọc hiểu học thuyết này
Với lòng biết ơn chân thành những ý kiến góp ý của bạn đọc, chúng
tôi đã tiếp thu và sửa chữa rất nhiều nhưng chắc chắn vẫn còn thiếu sót.
Mọi ý kiến của các bạn xin gửi đến địa chỉ email:
Email : tsdoxuantho@gmail.com
ĐT: 091 411 9002
Hà nội, 22-2-2002
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LỜI TỰA LẦN THỨ HAI
Thực ra, tôi không muốn đăng bốn chương 5, 6, 7 và 8 vì muốn dành
riêng cho hai con trai của mình nhưng do lời khuyên của con trai trưởng
của tôi khi về nước thăm nhà: "Bố không cần giấu lý thuyết của bố ! Một
học sinh lớp 12/12 của bất cứ quốc gia nào đều có thể hiểu nguyên lý chế
tạo bom nguyên tử nhưng không phải quốc gia nào cũng có thể chế tạo
được vì đó là công nghệ ! Bố có thể giấu công nghệ điều khiển sóng ý thức
(SYT) còn phần lý thuyết thì bố cứ công bố vì biết đâu có một đứa trẻ Việt
Nam nào đó phát triển rất thành công lý thuyết của bố ".
Trong lần sửa này, tác giả đã đưa vào 5 chương mới:Chương 0 :
Những kiến thức chuẩn bị, chương 5: Tâm Vũ Trụ và Bản Số, chương 6:
Sự phân loại âm dương của 7 thành tố có ở trong Tâm Vũ Trụ, chương 7:
Lý thuyết huyệt đạo và chương 8: Phép thiền toán Việt Nam. Ngoài ra, tác
giả đã đưa vào đầy đủ lý thuyết tập mờ và logic mờ của L.A.Zadeh trong
phụ lục B để độc giả tiện tra cứu
Độc giả chỉ cần đọc lướt qua chương 0, chương chuẩn bị rồi đi thẳng
vào nội dung cuốn sách. Khi cần thiết, độc giả có thể quay lại với nó để
tra cứu vì nó được biên soạn một các độc lập
Chương 5 và chương 6 được viết hết sức ngắn gọ và, cô đọng
Chương 7: Lý thuyết huyệt đạo được trình bày một cách hạn chế, vì lý
do an ninh của dân tộc. Phần lớn các định lý trong chương này chỉ được
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nêu ra mà không chứng minh. Tuy nhiên, những định lý quan trọng nhất
đã được chứng minh chặt chẽ.
Trong chương 8, tác giả trình bày phép thiền toán Việt Nam. Đây là
kết quả nghiên cứu của 20 năm của tác giả. Chính nhờ phép thiền toán
Việt Nam mà tác giả đã xây dựng được quyển sách này. Nó đặc biệt hữu
ích cho những học sinh, sinh viên tự học. Nó là phương pháp có thể nói là
duy nhất để tìm đến chân lý tuyệt đối (Tâm Vũ Trụ).
Từ chương 1 cho đến chương 4 (những lần công bố trước) đã được
sửa chữa rất nhiều lần sau khi tác giả đăng và gửi công trình của mình
trên các trang web, thư điện tử, sách in và nhận được nhiều phản biện từ
các nhà khoa học (tự nhiên và xã hội) trong và ngoài nước. Nhiều ý kiến
đã được tiếp thu và thay đổi trong quyển sách công bố lần này. Tác giả vô
cùng cảm ơn GS.TSKH. Nguyễn Văn Khang, GS.TSKH. Nguyễn Xuân
Hùng, TS. Lê Chí Thành, TS. Bùi Xuân Ngó, TS. Đỗ Đức Hạnh, GS.TS Tô
Duy Hợp, GS.TS. Phạm Công Hà, PGS.TS. Trần Đức Trung, ThS. Bùi
Phương Lan, ThS. Vũ Thị Hiên… trang web vatlyvietnam.org, trang web
thegioivohinh.org, v.v… đã cho những phản biện quý giá. Tác giả cũng vô
cùng cảm ơn sự tài trợ tiền in ấn và những lời khuyên quý giá của Luật sư
Nguyễn Trần Bạt.
Tác giả đã cố gắng sửa chữa, tuy nhiên chắc chắn không tránh khỏi
những thiếu sót.
Mọi góp ý, phê bình và phản biện xin gửi cho tác giả theo địa chỉ:
Email : tsdoxuantho@gmail.com
Điện thoại : 091 411 9002.
Địa chỉ nhà riêng : 12 ngõ 1142 Đường La Thành, Hà Nội.
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011
Tác giả
ĐỖ XUÂN THỌ
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CHƢƠNG 0
NHỮNG KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
Trong chƣơng này sẽ trình bầy những kiến thức gần nhƣ đầy đủ của
lý thuyết tập hợp cổ điển .
Tất cả các tiên đề, định nghĩa và định lý cơ bản cần thiết để xây
dựng học thuyết Tâm Vũ Trụ đƣợc chọn lọc trong chƣơng này.
Trong một chừng mực nào đó, sự trình bầy ở đây là kín. Độc giả
không cần chuẩn bị bất kỳ một kiến thức nào ngoài sự vững vàng về mặt tƣ
duy toán học.
Những kiến thức chuẩn bị này tác giả sẽ trình bầy gần nhƣ nguyên
vẹn nhƣ cách trình bầy của J.L.Kelly trong cuốn sách tuyệt vời của ông [2].
Bạn đọc có thể đọc lƣớt chƣơng 0 rồi tiến tới nội dung của học
thuyết Tâm Vũ Trụ ngay. Sau này, bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể quay trở
lại chƣơng 0 để đối chiếu với những gì mình còn hiểu lơ mơ.
*
*
*
Trong phần này sẽ xây dựng các tự số và bản số và chứng minh những
định lý thƣờng dùng nhất. Sau đó sẽ định nghĩa các số nguyên không âm và
các tiên đề Pơanô, xem nhƣ các định lý, sẽ đƣợc chứng minh.
Xem nhƣ độc giả đã biết logic sơ cấp, còn việc hiểu biết logic hình thức
đối với chúng ta là không cốt yếu. Tuy nhiên việc hiểu biết bản chất của các
hệ toán học (theo nghĩa kỹ thuật) sẽ giúp làm sáng tỏ và tìm thấy nguyên
nhân toàn bộ sự tranh luận.
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Việc trình bày lý thuyết tập hợp đƣợc tiến hành sao cho có thể dễ dàng
dịch nó sáng ngôn ngữ hoàn toàn hình thức. Để làm dễ dàng sự lĩnh hội hình
thức cũng nhƣ phi hình thức, phần mở đầu đƣợc chia làm hai mục trong đó
mục thứ hai, về thực chất, là sự phát biểu chính xác lại phần thứ nhất. Có thể
bỏ qua nó mà không làm việc trình bày mất liên tục.
Hệ thống tiên đề đƣợc tiếp nhận là biến dạng của hệ thống tiên đề
Skôlem và A. Mooxơ ; nhiều tiên đề trong đó bắt nguồn từ hệ tiên đề HilbeBecnai-txơ-Phôn Nôiman trong phát biểu của Gơđen. Việc chọn cách tiếp
cận hình thức dƣới đây, đƣợc xác định bởi mong muốn xây dựng đƣợc nhanh
chóng và tự nhiên cơ sở toán học tránh khỏi những nghịch lý hiển nhiên nhất.
Vì lý do đó trong cơ sở sẽ đặt không phải một hệ tiên đề hữu hạn mà là tám
tiên đề và một lƣợc đồ tiên đề (điều sau đó có nghĩa là tất cả những khẳng
định thuộc một loại nhất định nào đó sẽ đƣợc lấy làm tiên đề).
Để thuận tiện ta cũng gọi nhiều mệnh đề có tính chất chuẩn bị là các
định lý. Điều đó dẫn tới việc làm quá đầy danh sách các định lý trong khi đó
cho phép bỏ qua đƣợc nhiều chứng minh này và rút ngắn nhiều chứng minh
khác. Những qui ƣớc đƣợc dựng trong phần lớn trƣờng hợp ít nhiều đều rõ
ràng do dạng của các định nghĩa và định lý.
LƢỢC ĐỒ PHÂN LOẠI CÁC TIÊN ĐỀ
Đẳng thức bao giờ cũng đƣợc hiểu là sự đồng nhất logic: “1+1=2” phải
hiểu là sự khẳng định về “1+1” và “2” là những tên gọi của cùng một đối
tƣợng. Ngoài những tiên đề thông thƣờng của đẳng thức, giả thiết là qui tắc
thay thế đƣợc thoả mãn không có những hạn chế nào. Nói riêng, trong định
lý việc thay một đối tƣợng bởi một đối tƣợng bằng với nó, lại cho một định
lý.
Ngoài “=” và những hằng logic khác còn có hai hằng nguyên thủy
(không đƣợc định nghĩa). Hằng thứ nhất là “” đọc là “là phần tử của” hay
“thuộc”. Hằng thứ hai đƣợc ký hiệu hơi lạ: “{…:…}” đọc là “lớp tất cả
những … sao cho…”. Đó là phần tử phân loại. Chú thích về cách dùng thuật
ngữ “lớp” có thể làm sáng tỏ sự việc. Thuật ngữ này không gặp trong bất cứ
một tiên đề, một định nghĩa và một định lý nào. Nó xuất hiện trong khi giải
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thích những luận điểm của ta nhƣ các điều khẳng định về các lớp (các tập
hợp, các họ). Thành thử trong sự lập luận sắp tới nhắc tới sự giải thích đó là
mục đích của thuật ngữ “lớp”.
Những chữ la tinh nhỏ ký hiệu các biến (logic). Sự khác nhau giữa hằng
và biến hoàn toàn nằm trong các qui tắc thay thế. Chẳng hạn trong một định lý
việc thay thế một biến bằng một biến khác không có mặt trong định lý đó lại
vẫn cho ta một định lý. Đối với các hằng không phải nhƣ vậy.
I. Tiên đề về rộng. Với mỗi x và y, x=y khi và chỉ khi với mỗi z, zx khi
và chỉ khi zy.
Thành thử hai lớp trùng nhau khi và chỉ khi mỗi phần tử của lớp này đều
là phần tử của lớp kia. Thƣờng trong các phát biểu của định lý và định nghĩa
ta sẽ bỏ đi thuật ngữ “với mỗi x” và “với mỗi y”. Chẳng hạn nếu trong phát
biểu mà ở trƣớc biến x không có thuật ngữ “với mỗi” hay “với một” nào đó
thì phải đọc chỗ đó của định lý hay định nghĩa là “với mỗi x”.
Cách gọi tên đặc biệt về các lớp mà bản thân chúng lại là phần tử của
lớp đƣợc cho bởi định nghĩa sau. Lý do khiến cần có sự phân chia các lớp
làm hai loại sau này sẽ đƣợc giải thích.
1. Định nghĩa: x là tập hợp khi và chỉ khi với một y nào đó ta có xy.
Nhiệm vụ sau đây là mô tả xem phần tử phân loại đƣợc sử dụng nhƣ thế
nào. Chỗ trống thứ nhất trong hằng phân loại cần phải viết biến vào, chỗ
trống thứ hai - viết công thức, chẳng hạn nhƣ: {x:xy}. Ta lấy điều khẳng
định: u{x:xy} làm tiên đề khi và chỉ khi u là tập hợp và uy Tổng quát
hơn, mỗi một khẳng định có dạng sau đƣợc xem là tiên đề: u{x:…x…} khi
và chỉ khi u là tập hợp và …u… Ở đây giả thiết “…x…” là một công thức
nào đó và “…u…” là một công thức có từ công thức trên nếu nhƣ ở mọi chỗ
“x” đƣợc thay thế bằng “u”. Thành thử u{x:xy và zx} khi và chỉ khi u
là tập hợp, uy và zu.
Lƣợc đồ tiên đề này phản ánh chính xác phƣơng pháp trực quan thông
thƣờng xây dựng các lớp chỉ trừ ra yêu cầu: “u là tập hợp”. Hoàn toàn rõ ràng
đó là một yêu cầu không tự nhiên và một cách trực quan hoàn toàn không là
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điều mong muốn. Tuy nhiên, nếu bác bỏ nó thì có thể xây dựng đƣợc một
mâu thuẫn chỉ cần xuất phát từ một tiên đề về rộng (xem định lý 39 và phần
biện luận trƣớc đó). Sự phức tạp này, tới lƣợt nó, đòi hỏi cần tới công việc kỹ
thuật lớn, liên quan tới sự tồn tại của các tập hợp, là sự trả giá cho việc tránh
khỏi những phi lý hiển nhiên. Thêm vào đó rất có thể là những phi lý ít hiển
nhiên hơn vẫn còn.
LƢỢC ĐỒ PHÂN LOẠI CÁC TIÊN ĐỀ (TIẾP THEO)
Để phát biểu chính xác lƣợc đồ phân loại các tiên đề cần phải qui ƣớc
thế nào là một công thức.
Thống nhất xem là:
(a) Kết quả của phép thế “” và “” bằng các biến vào một hệ thức bất
kỳ trong các hệ thức sau là một công thức:
= , 
(b) Kết quả của phép thay thế “” và “” bằng các biến, còn “A” và “B”
bằng các công thức trong một hệ thức bất kỳ thuộc các hệ thức sau là một
công thức:
nếu A, thì B

AB không đúng là A

A và B

A hay B

với mỗi , A

với một nào đó, A

{:A}, {:B}, {:A}{:B}
Các công thức đƣợc xây dựng theo đệ qui bắt đầu từ những công thức
ban đầu của (a) bằng cách áp dụng các cấu trúc đƣợc (b) cho phép.
II. Lƣợc đồ phân loại các tiên đề
Chúng ta thu được một tiên đề nếu trong phát biểu sau đây “” và “”
được thay thế bằng các biến “A” bởi một công thức A và “B” bởi công
thức thu được từ A bằng cách thay thế mỗi lần xuất hiện các biến thay thế

bằng biến thay thế :
Với mỗi , {:A} khi và chỉ khi là một tập hợp và có B.
CƠ SỞ ĐẠI SỐ LỚP
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Những tiên đề đƣợc phát biểu từ trƣớc tới nay cho phép suy ra một loạt
định lý từ các kết quả logic.
2. Định nghĩa: xy={z:zx hay z y}
3. Định nghĩa: xy={z:zx và z y}
Lớp x y đƣợc gọi là hợp của các lớp x và y, còn xy đƣợc gọi là giao
của x và y.
4. Định lý: zxy khi và chỉ khi zx hay zy và zxy khi và chỉ khi
zx và zy.
CHỨNG MINH: Do tiên đề phân loại, zxy khi và chỉ khi zx hay
zy và z là tập hợp. Nhƣng do định nghĩa của tập hợp (định nghĩa 1) zx
hay zy và z là tập hợp khi và chỉ khi zz hay zy. Điều khẳng định về giao
đƣợc chứng minh tƣơng tự.
5. Định lý: xx = x và xx=x
6. Định lý: xy = yx và xy = yx
7. Định lý: (xy) z = x (y z) và (x y) z = x (y z)
Các định lý đó chứng tỏ các phép toán hợp và giao là giao hoán và kết
hợp theo nghĩa thông thƣờng. Các luật phân phối đƣợc viết dƣới đây:
8. Định lý: x (y z) = (x y) ((x z) và x (y z)
= (x y) (x z)
9. Định nghĩa: x y khi và chỉ khi x y là sai.
10. Định nghĩa: \x={y: y x}
Lớp \x gọi là phần bù (của lớp) x
11. Định lý: \(\x) = x
12. Định lý (Đờ Moocgăng). \(xy) = (\x) (\y) và \(xy) = (\x) (\y)
CHỨNG MINH. Ta sẽ chỉ chứng minh cho điều khẳng định thứ nhất. Với
mỗi z, z\(xy) khi và chỉ khi z là tập hợp và zxy là sai, theo tiên đề phân
loại và địn nghĩa 10. Theo định lý 4 công thức zxy tƣơng đƣơng với công
thức: zx hay zy. Do đó z(xy) khi và chỉ khi z là tập hợp, zx và zy
tức là z\x và z\y. Lại áp dụng định lý 4, ta kết luận,
9
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z\(xy) tƣơng đƣơng với z (\x)(\y) có nghĩa là \(xy) = (\x)(\y) theo
tiên đề về rộng.
13. Định nghĩa x\y = x(\y)
Lớp x\y đƣợc gọi là hiệu (của các lớp) x và y hay là phần bù của y đối với x.
14. Định lý. x(y\z) = (xy)\z
Mệnh đề ((x(y\z)=(xy)\z)) xem ra rất đáng nghi nhƣng lúc này chƣa
thể xây dựng đƣợc một phản ví dụ. Nói chính xác hơn, bằng các tiên đề đƣợc
chấp nhận cho tớ nay chƣa thể chứng minh phủ định của mệnh đề đó: có tồn
tại một mô hình trong đó thỏa mãn nhóm tiên đề ban đầu đó và sao cho zt
với mọi x và y (không có các tập hợp). Chứng minh phủ định của mệnh đề đó
chỉ làm đƣợc sau khi đã có các tiên đề mà bây giờ ta sẽ phát biểu.
15. Định nghĩa.0= {x: x x}
Lớp 0 gọi là lớp trống hay là không
16. Định lý. x0
17. Định lý. 0 x = x và 0 x=0
18. Định nghĩa: U = {x: x = x}
Lớp U đƣợc gọi là vũ trụ
19. Định lý. xU khi và chỉ khi x là tập hợp.
20. Định lý. x U = U
21. Định lý.\0= U và \U=0
22. Định nghĩa.x={z: với mỗi y, nếu yx thì zy}
23. Định nghĩa. x = {x: với một y nào đó zy và yx}
Lớp x đƣợc gọi là là giao của các phần tử của lớp x. Chú ý các phần tử của
các phần tử của lớp x đƣợc dùng làm các phần tử của lớp x. Chúng có thểt
huộc cũng có thể không thuộc lớp x. Lớp x đƣợc gọi là hợp của các phần tử
của lớp x. Chú ý là tập hợp z thuộc x (hay xx) khi và chỉ khi z thuộc mỗi
một (tƣơng ứng một nào đó) phần tử của lớp x.
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24. Định lý. 0 = U và 0 =0
Chứng minh. z0 tƣơng đƣơng với z là tập hợp và z thuộc mỗi một phần
tử của lớp 0. Vì (định lý 16) không tồn tại các phần tử của lớp 0, nên z tƣơng
đƣơng với z là tập hợp. Từ đó theo định lý 19 và tiên đề về rộng suy ra 0 =
U. Điều khẳng định thứ hai cũng chứng minh đƣợc dễ dàng.
25. Định nghĩa. x y khi và chỉ khi với mỗi z, nếu z x thì z y.
Lớp x gọi là lớp con của lớp y, hay chứa trong lớp y khi và chỉ khi x y.
Điều hết sức quan trọng là đừng lẫn “” với “”. Chẳng hạn 0 0. tuy
nhiên 0 0 là không đúng.
26. Định lý. 0 x và x U
27. Định lý. (x=y) tương đương với (x y và y x)
28. Định lý. Nếu x y và y z, thì x z
29. Định lý. (x y) tương đương (x y = y)
30. Định lý. (x y) tương đương (x y = x)
31. Định lý. Nếu x y thì x y và y x
32. Định lý: Nếu x y thì x y và y x
Những định nghĩa và định lý trên rất hay đƣợc dùng.
SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC TẬP HỢP
Mục này giành cho vấn đề về sự tồn tại của các tập hợp, và bƣớc đầu
xây dựng các ánh xạ và những quan hệ ban đầu khác của lý thuyết tập hợp.
III. Tiên đề các tập hợp con. Nếu x là một tập hợp thì có tồn tại một
tập hợp y sao cho với mỗi z, nếu z x thì z y.
33. Định lý: Nếu x là tập hợp và z x thì z là tập hợp.
CHỨNG MINH: Theo tiên đề các tập hợp con, với mọi tập hợp x đều
có tồn tại y sao cho z x thì z y. Có nghĩa là theo định nghĩa 1, z là một
tập hợp. (Chú ý là trong chứng minh này, không dùng hết sức mạnh của tiên
đề các tập hợp con vì lập luận không đòi hỏi y là một tập hợp).
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34. Định lý. 0 = U và U =U.
CHỨNG MINH: Nếu xU thì x là một tập hợp và vì 0x nên theo
định lý 33, 0 là một tập hợp. Có nghĩa 0U và mỗi phần từ của lớp U đều
thuộc lớp 0. Do đó trong U không có phần tử nào. Rõ ràng là (định lý 26)
UU. Nếu xU thì x là tập hợp và do tiên đề các tập hợp con, có tồn tại
một tập hợp y sao cho nếu zx thì zy. Nói riêng xy và vì yU, ta có
xU. Do đó UU. Từ đó suy ra đẳng thức cần tìm.
35. Định lý. Nếu x0 thì x là một tập hợp.
CHỨNG MINH: Nếu x0 thì với một y nào đó, yx. Nhƣng y là một tập
hợp và vì theo định lý 32xy nên từ định lý 33 suy ra x là một tập hợp.
36. Định nghĩa: 2x = {y: y x}.
37. Định lý: U = 2 .
U

U

CHỨNG MINH: Mỗi phần tử của lớp 2 là một tập hợp và do đó
thuộc U. Mỗi phần tử của lớp U là một tập hợp và đƣợc chứa trong U (định
U

lý 26) và có nghĩa thuộc lớp 2 .
38. Định lý: Nếu x là một tập hợp thì 2x là một tập hợp và với mỗi y,
yx khi và chỉ khi y2x.
Cần chú ý là dựa trên cơ sở các tiên đề đã đƣợc kể ra từ trƣớc đến nay
thì không thể chứng minh đƣợc sự tồn tại của các tập hợp, nhƣng có thể
chứng minh rằng có tồn tại một lớp không là tập hợp. Đặt R={x:xx}. Theo
tiên đề phân loại RR khi và chỉ khi RR và R là tập hợp. Suy ra R không là
tập hợp. Ta nhận thấy là nếu trong tiên đề phân loại không có các từ « …là
một tập hợp» thì sẽ xuất hiện ngay một mâu thuẫn rõ ràng: RR khi và chỉ
khi RR. Đó là nghịch lý Rátxen. Từ lập luận đó suy ra U không là tập hợp
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vì RU và áp dụng định lý 33. (Từ tiên đề tính chính qui suy ra R=U. Tiên
đề này cũng cho phép chứng minh theo một cách khác rằng

U không là một

tập hợp).
39. Định lý: U không là một tập hợp.
40. Định nghĩa: {x}={z: nếu xU thì z=x}.
Lớp một phần tử của phần tử x là {x}
Định nghĩa này là một ví dụ về một thủ thuật rất thuận lợi. Nếu x là
một tập hợp thì {x} là lớp mà phần tử duy nhất của nó là x. Tuy nhiên nếu x
không là tập hợp thì {x}=U (điều đó đƣợc khẳng định trong các định lý 41
và 43). Thực ra trƣờng hợp lý thú nhất là khi x là một tập hợp và với trƣờng
hợp này cũng đạt đƣợc cùng một kết quả bằng định nghĩa tự nhiên hơn: {x}
đƣợc lấy là {z:z=x}. Tuy nhiên việc phát biểu các kết quả đƣợc đơn giản rất
nhiều nếu nhƣ việc tính toán đƣợc thu xếp sao cho U là kết quả của áp dụng
việc tính toán ở bên ngoài miền tác dụng tự nhiên của nó.
41. Định lý: Nếu x là tập hợp thì với mỗi y, y{x} khi và chỉ khi y=x
42. Định lý: Nếu x là một tập hợp thì {x} cũng là một tập hợp
CHỨNG MINH: Nếu x là một tập hợp thì {x}2x và 2x là một tập hợp
43. Định lý: {x}=U khi và chỉ khi x không là tập hợp.
CHỨNG MINH: Nếu x là tập hợp thì {x} là tập hợp và do đó {x}
không bằng U. Nếu x không là tập hợp thì xU và {x}=U theo định nghĩa.
44. Định lý: Nếu x là tập hợp thì {x}=x và {x}=x. Nếu x không là
tập hợp thì {x}=0 và {x}=U.
CHỨNG MINH: Áp dụng các định lý 34 và 41.
IV. Tiên đề của hợp: Nếu x là một tập hợp và y là một tập hợp thì xy
là một tập hợp.
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45. Định nghĩa: {xy} = {x} {y}
Lớp {xy} là một cặp không sắp thứ tự
46. Định lý: Nếu x là một tập hợp và y là một tập hợp thì {xy} là một
tập hợp và z{xy} khi và chỉ khi z=x hay z=y ; {xy}=U khi và chỉ khi x hay y
không là tập hợp.
47. Định lý: Nếu x và y là các tập hợp thì {xy}=xy và {xy}=xy.
Nếu hoặc x hoặc y không là tập hợp thì {xy}=0 và {xy}=U.
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CÁC CẶP CÓ SẮP THỨ TỰ: QUAN HỆ
Mục này giành cho các tính chất của những cặp có sắp thứ tự và của
những quan hệ. Tính chất đặc trƣng của các cặp có sắp thứ tự là định lý 55.
Nếu x và y là các tập hợp thì (x,y) = (u, v) khi và chỉ khi x = u và y = v.
48. Định nghĩa: (x, y) = {{x} {xy}}
Lớp (x, y) gọi là cặp có sắp thứ tự.
49. Định lý: (x, y) là tập hợp khi và chỉ khi x là một tập hợp và y là một
tập hợp ; nếu (x, y) không là một tập hợp thì (x, y) = U.
50. Định lý: Nếu x và y là các tập hợp thì

(x, y) = {xy}, (x, y) = {x} ; (x,y) = x,
(x, y) = x, (x, y) = x y và (x, y) = x y.
Nếu hoặc x hoặc y không phải là tập hợp thì:

(x, y) = 0, (x, y) = U, (x, y) = U và (x, y) = 0.
51. Định nghĩa: 10 coord.z = z.
5. Định nghĩa: 20 coord.z = (z) (z) \ (z).
Những định nghĩa này sẽ đƣợc dùng chỉ khi z là một cặp có sắp thứ tự,
trừ ra một ngoại lệ. Toạ độ thứ nhất của lớp z là 10 coord.z và toạ độ thứ hai
của lớp z là 20coord.z.
53. Định lý: 20coord.U = U.
54. Định lý: Nếu x và y là các tập hợp thì 10coord. (x, y) = x và
20coord.(x, y)=y. Nếu hoặc x, hoặc y không là tập hợp thì 10coord.(x,y)=U.
và 20coord.(x,y) = U.
CHỨNG MINH: Nếu x và y là các tập hợp thì đẳng thức cần tìm đối
với 10coord đƣợc suy từ 50 và 51. Đẳng thức cần tìm đối với 20rcood.do 50
và 52 đƣa về việc chứng minh rằng y = (xy) ((xy) \ x). Trực tiếp thấy là
(xy) \ x = y \ x và do luật phân phối (y  x) (y  \ x) là y  (x\x) = yU
= y. Nếu nhƣ chỉ cần một trong các lớp x và y không là tập hợp thì
10coord.(x,y) và 20coord.(x,y) dễ dàng đƣợc tính nhờ vào định lý 50.
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55. Định lý: Nếu x và y là các tập hợp và (x, y)=(u, v) thì x=u và y=v
56. Định nghĩa: r là một quan hệ khi và chỉ khi với mỗi phần tử z của
lớp r đều tồn tại x và y sao cho z = (x, y).
Quan hệ là một lớp mà các phần tử là những cặp có sắp thứ tự.
57. Định nghĩa : r0s = {u : với một x nào đó, một y nào đó và một z nào
đó, u = (x, z), (x,y) s và (y, z)r}.
Lớp r0s gọi là hợp thành của các lớp r và s.
Để tránh những ký hiệu không cần thiết, ta qui ƣớc đồng nhất
{(x,z) :…} với {u : với một x nào đó, một z nào đó có u = (x, z) và …}.
Thành thử r0s={(x, z): với một y nào đó, (x, y) s và (y, z) r}.
58. Định lý : (r0s)0t = ro(s0t)
59. Định lý : r0(st) = (r0s) (r0t) và r0(st) (r0s) (r0t).
60. Định nghĩa : r-1 = {(x, y) : (y, x) r}
Nếu r là một quan hệ thì r-1 là quan hệ ngƣợc của r.
61. Định lý : (r-1)-1 = r.
62. Định lý : (r0s)-1 = s-10 r-1.
CÁC HÀM :
Một cách trực quan hàm đƣợc đồng nhất với lớp các cặp có sắp thứ tự,
làm thành đồ thị của nó. Ở đây chỉ xét những hàm đơn trị, do đó hai cặp có
sắp thứ tự phân biệt bất kỳ thuộc một hàm nào đó phải khác nhau ở các toạ
độ thứ nhất.
63. Định nghĩa : f là một hàm khi và chỉ khi f là một quan hệ và với
mỗi một x, mỗi một y và mỗi một z, nếu (x, y) f và (x, z) f thì y = z.
64. Định lý : Nếu f là một hàm và g là một hàm thì f0g là một hàm.
65. Định nghĩa: (Miền xác định của f)={x:với một y nào đó, (x,y)f}
66. Định nghĩa: (Miền giá trị của f) = {y : với một x nào đó, (x, y)f}
67. Định lý : (Miền xác định của U)=U và (miền giá trị của U) = U.
CHỨNG MINH : Nếu x U thì (x,0) và (0,x) thuộc U và có nghĩa x
thuộc cả miền xác định lẫn miền giá trị của U.
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68. Định nghĩa : f(x) = {y : (x, y) f}
Có nghĩa z  f(x) nếu z thuộc toạ độ thứ hai của mỗi phần tử thuộc f,
mà toạ độ thứ nhất của nó là x.
Lớp f(x) đƣợc gọi là giá trị của f tại x hay là ảnh của x qua f. Cần chú ý
là nếu x là một tập hợp con của miền xác định của f thì f(x) không phải là
{y : với một z nào đó, zx và y=f(z)}.
69. Định lý : Nếu x  (miền xác định của f) thì f(x) = U ; nếu x(miền
xác định của f) thì f(x) U.
CHỨNG MINH : Nếu x

 (miền xác định của f) thì {y : (x, y)f}=0

và f(x)=U. (định lý 24). Nếu x(miền xác định của f) thì {y : (x, y)f} 0
và (định lý 35) f(x) là một tập hợp.
Định lý trên không đòi hỏi f là một hàm.
70. Định lý : Nếu f là một hàm thì f = {(x,y) : y = f(x)}
71. Định lý : Nếu f và g là các hàm thì f = g khi chỉ khi f(x) = g(x) với
mỗi một x.
Hai tiên đề sau cho lớp tất cả các tập hợp thêm những nét mới.
V. Tiên đề thế : Nếu f là một hàm và miền xác định của f là một tập
hợp thì miền giá trị của f cũng là một tập hợp.
VI. Tiên đề liên kết: Nếu x là một tập hợp thì x cũng là một tập hợp.
72. Định nghĩa : x y = {(u, v) : u x và v y}
x y đƣợc gọi là tích Đềcác của các lớp x và y
73. Định lý: Nếu u và y là các tập hợp thì {u} y cũng là một tập hợp
CHỨNG MINH: Rõ ràng là có thể lập một hàm (cụ thể {(
,z): 
y và
z = (u, 
)}) với miền xác định là y và miền giá trị là {u} y. Sau đó áp dụng
tiên đề thế.
74. Định lý : Nếu x và y là các tập hợp thì x y cũng là một tập hợp
CHỨNG MINH: Giả sử f là một hàm, (miền xác định của f) = x và
f(u)= {u} y với u thuộc x ; (chỉ có một hàm, cụ thể là f = (u, x) : ux và z
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= {u} y. Theo tiên đề thế, miền giá trị của f là một tập hợp. Việc tính trực
tiếp chứng tỏ rằng (miền giá trị của f) = {z : với một u nào đó, u x và z =
{u} y}. Do đó (miền giá trị của f) là một lớp mà theo tiên đề liên kết là
một tập hợp, là x y.
75. Định lý : Nếu f là một hàm và miền xác định của f là một tập hợp
thì f là một tập hợp.
CHỨNG MINH : Thực vậy f  (miền xác định của f) (miền giá trị
của f)
76. Định nghĩa : yx = {f : f là hàm, (miền xác định của f) = x và (miền
giá trị của f) y}.
77. Định lý : Nếu x và y là các tập hợp thì yx cũng là một tập hợp.
CHỨNG MINH: Nếu f yx thì f x y và vế phải là tập hợp; do đó f






2x y (định lý 38) và 2x y là một tập hợp. Vì yx 2x y nên từ tiên đề các tập
hợp con suy ra yx là một tập hợp.
Để thuận tiện ta đƣa thêm ba định nghĩa.
78. Định nghĩa : f được cho trên x khi và chỉ khi f là một hàm và x =
(miền xác định của f).
79. Định nghĩa : f là hàm vào y khi và chỉ khi f là hàm và (miền giá trị
của f) y.
80. Định nghĩa : f là hàm lên y khi và chỉ khi f là hàm và (miền giá trị
của f) = y.
SỰ SẮP TỐT
Nhiều kết quả của mục này không cần cho việc xây dựng các số
nguyên, các tự số và bản số sau này. Ta đƣa vào vì những kết quả này bản
thân chúng là lý thú và vì những phƣơng pháp chứng minh chúng là những
hình thức đơn giản của các cấu trúc đƣợc dùng sau này.
Vì các kết quả kiến thiết cơ sở đều đã đƣợc chứng minh, nên ta có thể
đi nhanh hơn.
81. Định nghĩa : xry khi và chỉ khi (x, y) r.
Nếu xry, ta nói x có quan hệ r với y hay x là r - đứng trƣớc y.
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82. Định nghĩa : r liên thông x khi và chỉ khi từ u và v thuộc x suy ra
hoặc urv hoặc vru
83. Định nghĩa : r là bắc cầu khi và chỉ khi từ u, v và w là các phần tử
của lớp x và có urv và vrw thì suy ra urw.
Nếu r là bắc cầu trong x, ta nói r sắp thứ tự x. Thuật ngữ «u là r - đứng
trƣớc v» đặc biệt đạt nếu u và v thuộc x và r sắp thứ tự x.
84. Định nghĩa : r là phản ứng trong x khi và chỉ khi từ u và v là các
phần tử của lớp x và urv là đúng thì suy ra vru là không đúng.
Nói cách khác, nếu u x, v x và u là r- đứng trƣớc v thì v không rđứng trƣớc u.
85. Định nghĩa : x y khi và chỉ khi x = y là không đúng
86. Định nghĩa : z là r- phần tử thứ nhất của lớp x khi và chỉ khi zx
và từ y x với z y thì yrz là sai
87. Định nghĩa : r sắp tốt x khi và chỉ khi r liên thông x và từ y x và
y 0 suy ra trong lớp y có r- phần tử thứ nhất.
88. Định lý : Nếu r sắp tốt x thì r là bắc cầu trong x và r là phản ứng
trong x.
CHỨNG MINH : Nếu u x, v x, urv và vru thì {uv} x và do đó
trong {uv} có tồn tại r- phần tử thứ nhất. Có hoặc z = u, hoặc z - v và do đó
hoặc vru là sai hoặc urv là sai. Mâu thuẫn đó chứng tỏ r là phản ứng trong x.
Nếu r không bắc cầu trong x thì với những phần tử u, v và w nào đó của lớp
x sẽ có
urv, vrw và r liên thông x. Nhƣng khi đó trong tập hợp {u} {v} {w}
không có r – phần tử thứ nhất.
89. Định nghĩa. y là r – thiết diện của x khi và chỉ khi y x, r sắp tốt x
và từ u x, v y và urv suy ra u y.
Do đó tập hợp con y của lớp x đƣợc gọi là một r – thiết diện khi và chỉ
khi r sắp tốt x và không có phần tử nào thuộc x\y lại r - đứng trƣớc một phần
tử của y.
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90. Định lý. Nếu n 0 và mỗi phần tử của lớp n là một r – thiết diện của
lớp, thì n và n là các r – thiết diện của lớp x.
91. Định lý. Nếu y là một r – thiết diện của lớp x và y x thì y = {u:ux
và urv} với một v nào đó thuộc x.
Chứng minh: Nếu y là mọt r – thiết diện của lớp x và y ≠x thì trong x\y
có r – phần tử thứ nhất v. Nếu u x\y và có nghĩa u y. Do đó {u:ux và
urv} y. Mặt khác nếu u y thì v y và y là một r – thiết diện, vru là sai;
có nghãi là urv. Từ đó suy ra đẳng thức phải chứng minh.
92. Định lý. Nếu x và y là các r – thiết diện của lớp z thì x y hoặc y x.
93. Định nghĩa. f là r – s – bảo toàn thứ tự khi và chỉ khi f là một hàm, r
sắp tốt miền xác định của f, s sắp tốt miền giá trị f và với mọi u, v bất kỳ
thuộc miền xác định f mà thỏa mãn điều kiện urv thì ta có f(u) s f(v).
94. Định lý. Nếu x y và f là một hàm r – r – bảo toàn thứ tự được cho
trên x vào y thì với mỗi một u thuộc x, f (u) ru là sai.
CHỨNG MINH. Phải chứng minh rằng lớp {u : u  x và f(u) ru} là

trống. Nếu không nhƣ vậy, thì trong lớp đó phải tìm đƣợc một r – phần tử thứ
nhất v. Khi đó f(v)rv và nếu urv thì urf(u) bay u =f(u). Vì f(v)ru nên f (v)rf
(f(v)) hay f(v)=f(f(v)), nhƣng vì f là r – ra bảo toàn thứ tự nên f(v)=f(f(v)),
dẫn tới mâu thuẫn.
Thành thử một hàm r – ra bảo toàn thứ tự không thể ánh xạ một phần tử
thuộc miền xác định vào một phần tử r - đứng trƣớc nó.
Chứng minh giống nhƣ chứng minh của định lý 94 dựa vào việc xét r –
phần tử thứ nhất mà với nó định lý là sai, đƣợc gọi là một chứng minh bằng
qui nạp.
95. Định nghĩa. f là một hàm một - một khi và chỉ khi f và f-1 là những hàm.
Điều đó tƣơng đƣơng với đòi hỏi f là một hàm và nếu x và y là hai phần
tử phân biệt thuộc miền xác định của nó thì f(x) ≠ f(y).
96. Định lý. Nếu f là r – s- bảo toàn thứ tự thì f là một hàm một – một và
f -1 là s – r –bảo toàn thứ tự.
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CHỨNG MINH. Nếu f (u) = f(v) thì không thể có urv hay vru vì trong

trƣờng hợp này f (u) sf (v) hay f(v) st(u). Từ đó u = nv và f là một hàm một –
một. Nếu f(u) sf(v) thì khi đó u ≠ v và nếu vru thì f(v) sf (u) dẫn tới mâu
thuẫn. Do đó f-1 là s – r bảo toàn thứ tự.
97. Định lý. Nếu f và g là r – s bảo toàn thứ tự, miền xác định của f và
miền xác định của g là những r – thiết diện của lớp x, còn miền giá trị của f
và miền giá trị của g là những s – thiết diện của lớp y thì f g hay g f.
CHỨNG MINH. Theo định lý 92 hoặc (miền xác định của f)  (miền
xác định của g), hoặc (miền xác định của g) (miền xác định của f). Định lý
sẽ đƣợc chứng minh nếu ta chứng tỏ đƣợc rằng f(u) = g(u) với mọi u vừa
thuộc miền xác định của f vừa thuộc miền xác định của g. Nếu lớp {z:z
(miền xác định của f)  (miền xác định của g) và g (z) ≠ f (z)} khác trống, thì
trong đó sẽ tồn tại r – phần tử thứ nhất u. Khi đó f(u) ≠ g(u) và có thể giả
thiết là f(u) sg(u). Vì miền giá trị của g là một s – thiết diện nên g(v) = f(u)
với một v nào đó thuộc x và vru vì f-1 là bảo toàn thứ tự. Nhƣng u là r - điểm
thứ nhất trong số những điểm tại đó các hàm là phân biệt, và do đó f(v) =
g(v) = f(u), điều đó dẫn tới mâu thuẫn.
98. Định nghĩa. f là r – s bảo toàn thứ tự trong x và y khi và chỉ khi r
sắp tốt x, s sắp tót y, f là r – s - bảo toàn thứ tự, miền xác định của f là r –
thiết diện của lớp x và miền giá trị của f là s – thiết diện của lớp y.
Theo định lý 97, nếu f và g là r - s - bảo toàn thứ tự trong x và y thì fg
hay gf.
99. Định lý. Nếu r sắp tốt x và s sắp tốt y thì có tồn tại một hàm f, r – s
bảo toàn thứ tự trong x và y sao cho hoặc (miền xác định của f =x hoặc
(miền giá trị của f)= y.
CHỨNG MINH. Đặt f = {(u,v) : u  x và với một hàm g nào đó r – s

bảo toàn thứ tự trong x và y, u (miền xác định của g) và (u, v) g}. Theo
định lý trên f là một hàm và dễ thấy là miền xác định của nó là một r – thiết
diện của lớp x còn miền giá trị của nó là một s – thiết diện của lớp y. Từ đó f
là r – s – bảo toàn thứ tự trong x và y; chỉ còn phải chứng minh rằng hoặc
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(miền xác định của f) = x, hoặc (miền giá trị của f) = y. Giả sử không một
điều kiện nào đƣợc thỏa mãn. Khi đó có tồn tại r – phần tử thứ nhất u trong
lớp x \ (miền xác định của f) và s – phần tử thứ nhất v trong lớp y \ (miền giá
trị của f). Dễ thấy là hàm f  {(u,v)} là r – s- bảo toàn thứ tự trong x và y.
Khi đó (u,v)f do định nghĩa của f và từ đó m (miền xác định của f). Đó
là điều mâu thuẫn.
Trong một trƣờng hợp có thể phát biểu đƣợc rằng khả năng nào đó phần
kết luận của định lý trên đƣợc thỏa mãn: nếu x là một tập hợp và y không là
tập hợp thì theo tiên đề thế đẳng thức “(miền giá trị của f) = y” là không thể
có đƣợc.
100. Định lý. Nếu r sắp tốt x, s sắp tốt y, x là tập hợp và y không là tập
hợp thì khi đó còn tồn tại một hàm duy nhất, r – s- bảo toàn thứ tự trong x và
y với miền xác định là x.
Trong mục này các tự số sẽ đƣợc định nghĩa và thiết lập các tính chất cơ
bản của chúng. Trƣớc khi biện luận về các tự số, ta tiếp nhận thêm một tiên đề.
Trƣớc tiên có thể xảy ra là lớp x là một phần tử duy nhất của lớp y và y
là phần tử duy nhất của lớp x. Một cách tổng quát hơn, có thể có một lớp z
mà mỗi phần tử của nó đều chứa các phần tử của lớp z và chỉ những phần tử
của lớp đó. Tiên đề sau đây loại trừ khả năng đó bằng cách đòi hỏi là trong
mỗi lớp khác trống  đều có tồn tại một phần tử mà các phần tử của nó đều
không thuộc z.
VII. Tiên đề chính quy. Nếu x 0 thì trong lớp x có một phần tử y sao
cho x y = 0.
101. Định lý. x x.
CHỨNG MINH. Nếu x  x thì x là tập hợp khác trống và x là phần tử

duy nhất của lớp x. Theo tiên đề chính qui, có tồn tại y {x} sao cho y {x}
= 0, và nhất thiết y = x. Nhƣng khi đó y y {x}, từ đó suy ra mâu thuẫn.
102. Định lý. x y và y x là sai.
CHỨNG MINH. Nếu x y và y x thì x và y là các tập hợp và chúng

là các phần tử duy nhất của lớp {x : z = x hay z = y}. Áp dụng tiên đề chính
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qui vào lớp sau cùng đó sẽ dẫn tới mâu thuẫn đúng nhƣ trong chứng minh
của định lý trƣớc.
Đƣơng nhiên có thể mở rộng định lý vừa rồi cho trƣờng hợp có quá hai
tập hợp. Thực vậy, từ tiên đề chính qui suy ra một kết quả mạnh hơn, phát
biểu một cách trực quan nhƣ sau: không thể tồn tại một dãy sao cho xn+1 xn
với mỗi một n. Ta buộc phải cho qua phát biểu chính xác của kết quả đó.
103. Định nghĩa. E = {(x, y) : x y}.
Lớp E đƣợc gọi là quan hệ. Chú ý là nếu x y và y không là một tập
hợp thì (x, y) = u theo định lý 54 và (x, y) E.
104. Định lý. E không là một tập hợp.
CHỨNG MINH. Nếu E U thì {E} U và (E, {E}) E. Nhớ lại là (x,

y) = {{x} {xy}} và nếu (x, y) là tập hợp thì z (x, y) khi và chỉ khi z = {x}
hay z = {xy}. Do đó E {E} {{E}{E{E}}} E. Thành thử ta có a b 
c a; áp dụng tiên đề chính qui cho lớp {x : x = a hay x = b hay x = c} ta đi
tới mâu thuẫn.
Một sự biện luận không hình thức vê cấu trúc của một ít tự số đầu tiên
có thể làm sáng tỏ những quan nhiệm chung tƣơng ứng. Tự số thứ nhất là 0,
tự số tiếp theo 1 = 0  {0}, tiếp theo 2 = 1  {1} và tiếp theo 3 = 2 {2}.
Chú ý là 0 là phần tử duy nhất của lớp 1; 0 và 1 là các phần tử duy nhất của
lớp 2 và 0, 1, 2 là các phần tử duy nhất của lớp 3. Mỗi một tự số đứng trƣớc 3
không những là phần tử mà còn là một tập hợp con của lớp 3. Các tự số đƣợc
xác định sao cho loại cấu trúc rất đặc biệt đó đƣợc bảo toàn
105. Định nghĩa Lớp x là đầy khi và chỉ khi mỗi phần tử của lớp x đều
là một tập hợp con của x.
Nói cách khác, x là đầy khi và chỉ khi mỗi phần tử của một phần tử tùy
ý của lớp x là một phần tử của lớp x. Một phát biểu tƣơng đƣơng khác: x là
đầy khi và chỉ khi E là bắc cầu trong x.
Định nghĩa sau đây của R.M.Roobinsơn.
106. Định nghĩa. x là một tự số khi và chỉ khi E liên thông x và lớp x là đầy.
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Điều đó có nghĩa là hai phần tử bất kỳ của lớp x, một phần tử là phần tử
của phần tử kia và mỗi phần tử của một phần tử tùy ý của lớp x đều thuộc x.
107. Định lý. Nếu x là một tự số thì E sắp tốt x.
CHỨNG MINH. Nếu u và v là các phần tử của lớp x và uEv thì (định lý
102) vEu là sai; do đó E là phản xứng trong x. Giả sử y là một tập hợp con khác
trống của lớp x. Có tồn tại một phần tử u y sao cho u y = 0. Khi đó không
một phần tử nào của lớp y thuộc u và u là E – phần tử thứ nhất của lớp y.
108. Định lý. Nếu x là một tự số, y x, y x và lớp y là đầy thì y x.
CHỨNG MINH. Nếu uEv và uEy thì uEy vì lớp y là đầy. Có nghĩa y là

E- thiết diện của lớp x. Do đó theo định lý 91 trong x có tồn tại một phần tử v
sao cho y = {u : u x và uEv}. Vì mỗi một phần tử của lớp v là một phần tử
của lớp x, nên y = {u, u v} và y = v.
109. Định lý. Nếu x là một tự số và y là một tự số thì x y hay y x.
CHỨNG MINH. Lớp x  y là đầy; theo định lý trên hoặc x  y = x

hoặc x y x. Trong trƣờng hợp thứ nhất x y. Nếu x y x thì x y 
y vì nếu không ta sẽ có x  y x  y. Vì x  y  y nên theo định lý trên ta
suy ra x y = y. Có nghĩa là y x.
110. Định lý. Nếu x là một tự số và y là một tự só thì hoặc x  y hoặc
yx hoặc x = y.
111. Định lý. Nếu x là một tự số và y x thì y là một tự số.
CHỨNG MINH. Rõ ràng là E liên thông y, vì x là đầy và E liên thông x.

Quan hệ E là bắc cầu trên y vì E sắp tốt x và y x. Do đó nếu uEp và vEy
thì uEy và từ đó y là đầy.
112. Định nghĩa. R = {x : x là một tự số}
113. Định lý R là một tự số và R không là một tập hợp.
CHỨNG MINH: Từ hai định lý sau cùng suy ra E liên thông R và lớp
R là đầy. Có nghĩa R là một tự số. Nếu R là một tập hợp thì R R, là điều
không thể đƣợc.
Theo định lý 110, R là tự số duy nhất không là một tập hợp.
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114. Định lý. Mỗi một E – thiết diện của lớp R là một tự số.
CHỨNG MINH: Nếu E – thiết diện x của lớp R không bằng R thì theo
định lý 91 có tồn tại một phần tử V R sao cho x = {u : u R và u v}. Vì
mỗi một phần tử của lớp v là một tự số nên x = {u : u v} = v.
115. Định nghĩa. x là tự số khi và chỉ khi x R
116. Định nghĩa. x < y khi và chỉ khi x y
117. Định nghĩa. x ≤ khi và chỉ khi x y hay x = y
118. Định lý. Nếu x và y là các tự số thi x ≤ y khi và chỉ khi x y
119. Định lý. Nếu x là một tự số thì x = {y : y R và y < x}
120. Định lý. Nếu x R thì x là một tự số.
CHỨNG MINH. E liên thông x theo định lý 110 và 111. Lớp x là

đầy vì các phần tử của lớp x là đầy.
Dễ thấy là nếu x là một tập hợp con của lớp R thì x là tự số đầu tiên lớn
hơn hay bằng mỗi phần tử của x, và dễ thấy là x là một tập hợp khi và chỉ khi
x là một tập hợp. Tuy nhiên ta không cần tới những kết quả đó.
121. Định lý. Nếu x R và x 0 thì x x.
Thực vậy trong trƣờng hợp này x là E – phần tử thứ nhất của x.
122. Định nghĩa. x + 1 = x {x}.
123. Định lý. Nếu x R thì x + 1 là E - phần tử thứ nhất của {y : y R
và x < y}
CHỨNG MINH. Dễ chứng minh rằng E liên thông x + 1 và x + 1 là đầy

và từ đó là một tự số. Nếu có tồn tại một lớp u sao cho x < u và u < x + 1 thì
vì x là tập hợp và u  x  {x} hoặc u  x và x  u hoặc u = x và x  u.
Nhƣng cả hai kết luận đó đều không thể đƣợc (định lý 101 và 102) và định lý
đƣợc chứng minh.
124. Định lý. Nếu x R thì (x +1) = x
125. Định nghĩa. f 
x = f (x u)
Ta chỉ dùng định nghĩa đó trong trƣờng hợp f là một quan hệ. Trong
trƣờng hợp này f 
x cũng là một quan hệ và đƣợc gọi là thu hẹp của f trên x.
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126. Định lý. Nếu f là một hàm thì f \ x là một hàm với miền xác định là
x (miền xác định của f) và (f \ x) (y) với mỗi y thuộc miền xác định của f \ x.
Định lý kết thúc của mục về các tự số khẳng định rằng (một cách trực
quan) có thể xác định một hàm trên một tự số sao cho giá trị của nó tại một
phần tử bất kỳ thuộc miền xác định đƣợc cho trƣớc bằng cách áp dụng một qui
tắc đã xác định trƣớc cho các giá trị đã có trƣớc của hàm. Nói chính xác hơn với
một hàm g cho trƣớc bất kỳ đều tồn tại một hàm duy nhất f, cho trên một tự số,
sao cho f (x) = g (f \ x) với mỗi một tự số x. Thành thử giá trị của f(x) hoàn toàn
đƣợc xác định bởi hàm g và các giá trị của f tại các tự số đứng trƣớc x.
Việc áp dụng định lý này đƣợc gọi là việc xác định hàm theo qui nạp
siêu hạn. Chứng minh định lý trên tƣơng tự nhƣ chứng minh định lý 99 và
cũng cần tới một bổ đề mở đầu cùng loại.
127. Định lý. Giả sử f là một hàm, miền xác định của nó là một tự số
nào đó, và f (u) = g(f \ u), với u (miền xác định của f). Nếu h cũng là một
hàm sao cho miền xác định của ha là một tự số nào đó và h (u) = g(h \ u), với
u (miền xác định của h), thì h f hoặc f h.
CHỨNG MINH. Vì cả miền xác định của f lẫn miền xác định của h đều

là các tự số nên có thể giả thiết rằng (miền xác định của f) (miền xác định
của h) (nếu không sẽ có bao hàm thức ngƣợc lại theo định lý 109). Chỉ còn
phải chứng minh rằng f(u)= h (u) với u  (miền xác định của f). Giả thiết
ngƣợc lại là giả sử u là E – phần tử thứ nhất thuộc miền xác định của f sao cho
f(u) h(u). Khi đó f (v) = h(v) với mỗi tự số v đứng trƣớc u. Do đó f \ u = h\ u.
Khi đó f(u) = g (f \ u) = h(u) là điều dẫn tới mâu thuẫn.
128. Định lý. Với mỗi một g đều tồn tại một hàm duy nhất f sao cho
miền xác định của f là một tự số và f (x) = g(f \ x) với mỗi một tự số x.
CHỨNG MINH. Giả sử f = {(u, v) : u  R và tồn tại một hàm h sao

cho miền xác định của h là một tự số, h (z) = g (h\ z) với z (miền xác định
của h) và (u, v) h}. Từ định lý trƣớc suy ra f là một hàm. Rõ ràng miền xác
định của f là một E – thiết diện của lớp R và từ đó là một tự số. Hơn nữa nếu
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h là một hàm trên một tự số sao cho h(z) = g(h \ z) với z thuộc (miền xác định
của h) thì h f, và nếu z (miền xác định của f) thì f(z) = g(h \ z).
Sau hết, giả sử x  R \ (miền xác định của f). Khi đó f (x) =

U theo

định lý 69 và vì miền xác định của f là một tập hợp, nên f là một tập hợp
(định lý 75). Nếu g(f \ x) = g(f) =

U thì suy ra đẳng thức f(x) = g(f \ x).

Trong trƣờng hợp ngƣợc lại g(f) sẽ là một tập hợp (lại định lý 69). Khi đó
nếu y và E – phần tử thứ nhất của lớp R \ (miền xác định của f) và h = f {y,
g (f))} thì miền xác định của h là một tự số và h (z) = g(h \ z ) với z (miền
xác định của h). Do đó h f và y (miền xác định của f), là điều mâu thuẫn.
Do đó g(f) = U và định lý đƣợc chứng minh.
Cơ chế của định lý này đáng đƣợc bình luận. Nếu miền xác định của f
không là R thì g (f) = u, và f (x) = u với mỗi một tự số x sao cho (miền xác
định của f) ≤ x. Nếu g (0) = u thì f = 0.
CÁC SỐ NGUYÊN
Trong mục này các số nguyên sẽ đƣợc định nghĩa và các tiên đề Pơanô,
xem nhƣ các định lý sẽ đƣợc chứng minh. Các số thực có thể đƣợc xây dựng
từ các số nguyên nhờ vào việc dùng các tiên đề đó và hai sự kiện.
1) Lớp các số nguyên là một tập hợp (định lý 138).
2) Có thể xác định một hàm trên các số nguyên bằng quy nạp (định lý
0.13; sự kiện này có thể đƣợc suy ra nhƣ một hệ quả của định lý 128).
Cần thêm một tiên đề.
VIII. Tiên đề vô hạn. với một y nào đó, y là một tập hợp, 0  y và
x {x} y mỗi khi x y.
Nói riêng 0 là một tập hợp vì 0 đƣợc chứa trong một tập hợp.
129. Định nghĩa. x là một số nguyên khi và chỉ khi x là một tự số, và
E-1 sắp tốt x.
130. Định nghĩa. x là E – phần tử cuối cùng của lớp x khi và chỉ khi x
là E-1 – phần tử đầu tiên của lớp y.
131. Định nghĩa. = {x : x là một số nguyên}
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132. Định lý. Một phần tử tùy ý của một số nguyên là một số nguyên.
CHỨNG MINH. Mỗi một phần tử của một số nguyên x là một tự số
và là một tập hợp con của lớp x, và x đƣợc sắp tốt bởi E-1.
133. Định lý, Nếu y  R và x là E – phần tử cuối cùng của lớp x, thì
y=x + 1
CHỨNG MINH. Theo định lý 123, x + 1 là E – phần tử đầu tiên của
lớp {z : z R và x < z}. Từ đó x + 1 ≤ y, vì y R và x < y. vì x là E – phần
tử cuối cùng của lớp y và x < x + 1, nên x + 1 < y là sai.
134. Định lý. Nếu x thì x + 1 
135. Định lý. 0 và nếu x thì 0 x + 1
Nói cách khác, 0 không là kế tiếp của một số nguyên nào.
136. Định lý. Nếu x và y là các phần tử của lớp và x + 1 = y + 1 thì x
=y
CHỨNG MINH. Theo định lý 124, nếu x R thì (x + 1) = x

Định lý sau đây là nguyên lý của phép qui nạp toán học.
137. Định lý. Nếu x 
, 0 x và u + 1x mỗi khi u x thì x = 
CHỨNG MINH. Giả sử x 
. Ký hiệu y là E – phần tử đầu tiên của

lớp \ x và chú ý là y 0. Vì y y + 1 và y + 1 là một số nguyên nên trong
y có một E – phần tử cuối cùng u; rõ ràng là u x. Khi đó theo định lý 123, y
= u + 1 có nghĩa y x. Đó là điều mâu thuẫn.
Các định lý 134, 135, 136 và 137 là các tiên đề Pơanô đối với các số
nguyên.
Định lý sau chứng tỏ là một tập hợp.
138. Định lý R.
CHỨNG MINH. Theo tiên đề vô hạn, có tồn tại một tập hợp y sao cho

0 y và nếu x y thì x + 1 y. Theo nguyên lý qui nạp toán học (tức định
lý trên)  y = 
. Có nghĩa là một tập hợp vì y. Vì lớp gồm các tự
số, nên E liên thông 
; lớp là đầy vì mỗi phần tử của một số nguyên là một
số nguyên.
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TIÊN ĐỀ CHỌN
Bây giờ ta phát biểu tiên đề cuối cùng và suy ra hai hệ quả mạnh.
139. Định nghĩa. c là một hàm chọn khi và chỉ khi c là một hàm và
c(x)x với mỗi phần tử x thuộc miền xác định của c.
Một cách trực quan, hàm chọn thực hiện việc chọn theo từng phần tử
trong mỗi tập hợp thuộc miền xác định của c.
Điều kiện sau đó là dạng mạnh của bổ đề Zecmơlô hay tiên đề chọn.
IX. Tiên đề chọn
Có tồn tại một hàm chọn c, với miền xác định là U \ {0}
Hàm c chọn một phần tử từ mỗi tập hợp khác trống.
140. Định lý. Với mỗi một tập hợp x đều tồn tại một hàm một – một,
miền giá trị của nó là x, và miền xác định của nó là một tự số.
CHỨNG MINH. Chứng minh bao gồm việc xây dựng hàm phải tìm
theo qui nạp siêu hạn. Ký hiệu g là hàm sao cho g (h) = c(x \ (miền giá trị của
h)) trong đó h là một tập hợp bất kỳ và c là hàm chọn, đƣợc mô tả trong tiên
đề chọn. Theo định lý 128, có tồn tại một hàm f sao cho miền xác định của f là
một tự số nào đó và f(u) = g(f\u) với mỗi một tự số u. Khi đó f(u)= c(x \ (miền
giá trị của (f\u)), và nếu u (miền xác định của f) thì f(u) x \ (miền giá trị
của (f\u)), Nhƣng f là một hàm một – một vì nếu f(v) = f(u) và u < v thì f(v) 
(miền giá trị của (f\v)) và điều đó mâu thuẫn với f(v)  x \ (miền giá trị của
(f\v)). Vì f là hàm một – một nên đẳng thức “(miền xác định của f) = R” là
không thể có. Thực vậy f-1 là hàm, miền xác định của nó là một lớp con của
lớp x và do đó là một tập hợp. Từ đó suy ra miền giá trị của f-1 là một tập hợp
theo tiên đề thế và R không là tập hợp. Do đó (miền xác định của f) R. Vì
(miền xác định của f) (miền xác định của f) nên f (miền xác định của f) = U
và có nghĩa là c(x \ (miền giá trị của f)) =

U . Vì miền xác định của c là

U \{0} nên x \ (miền giá trị của f) = 0 Từ đó suy ra f là hàm phải tìm.
141. Định nghĩa. n là một tổ khi và chỉ khi, từ x và y là các phần tử của
lớp n, suy ra x y hay y x.
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Kết quả này cần dùng trong chứng minh định lý 143.
142. Định lý. Nếu n là một tổ và mỗi phần tử của lớp n đều là một tổ
thì n là một tổ.
CHỨNG MINH. Nếu x  m, m  n, y  p và p  n thì hoặc m  p
hoặc p m vì n là một tổ. Giả thiết là m p. Khi đó x p và y p, và vì p
là một tổ nên hoặc x y, hoặc y x
Định lý sau là nguyên lý tối đại Haudơđooc. Nó khẳng định sự tồn tại
của một tổ tối đại trong một tập hợp bất kỳ. Chứng minh định lý này có liên
hệ chặt chẽ với chứng minh định lý 140.
143. Định lý. Với một tập hợp x bất kỳ đều tồn tại một tổ n sao cho n 
x và nếu m là một tổ, m x và n m, thì m = n.
CHỨNG MINH. Ta chứng minh bằng qui nạp siêu hạn. Một cách trực
quan, ta chọn một tổ nào đó rồi một tổ lớn hơn và cứ tiếp tục nhƣ vậy với sự
tin chắc là vì R không là tập hợp, tập hợp tất cả các tổ,c hứa trong x sẽ đƣợc
vét cạn trƣớc lớp R các tự số. Với mỗi h ta đặt g(h) = c {m : m là tổ, m x
và với p thuộc miền giá trị của h, p m và p m}) trong đó c là hàm chọn,
thỏa mãn tiên đề chọn. (Một cách trực quan, ta chọn g(h) là một tổ nào đó
trong x chứa tổ đã chọn trƣớc xem nhƣ một phần thực sự). Theo định lý 128,
tồn tại một hàm f saoc ho miền xác định của f là một tự số nào đó và f(u) =
g(f \ u) với một tự số u nào đó. Từ định nghĩa của g suy ra nếu u (miền xác
định của f) thì f(u)  x và f(u) là một tổ, và nếu u và v là những phần tử
thuộc miền xác định của f sao cho u < v thì f(u) f(v) và f(u) f(v). Do đó f
là hàm một – một, f-1 là một hàm, và vì x là một tập hợp nên (miền xác định
của f(R. Vì f (miền xác định của f) = u. Do đó không tồn tại một tổ m chứa
trong x và chứa thực sự mỗi phần tử thuộc miền giá trị của f. Sau hết (miền
giá trị của f) là một tổ chứa mỗi phần tử thuộc miền giá trị của f. Do đó
không có một tổ m, chứa trong x và chứa thực sự (miền giá trị của f).
CÁC BẢN SỐ
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Trong mục này sẽ định nghĩa các bản số và chứng minh những tính chất
thƣờng dùng nhất của chúng. Các chứng minh liên quan chặt chẽ với các kết
quả có trƣớc.
144. Định nghĩa. x  y khi và chỉ khi có tồn tại một hàm một – một f
sao cho (miền xác định của f) = x và (miền giá trị của f) = y.
Nếu x  y, ta nói (lớp) x tương đương với (lớp) y hay x và y là cùng
lực lượng.
145. Định lý. x  x
146. Định lý. Nếu x  y thì y  x.
147. Định lý. Nếu x  y và y  z, thì x  z
148. Định nghĩa. x là một bản số khi và chỉ khi x là một tự số và từ y 
R và y < x, suy ra x  y là sai.
Thành thử bản số là một tự số không tƣơng đƣơng với một tự số nào bé
hơn.
149. Định nghĩa. C = {x : x là bản số }
150. Định lý. E sắp tốt C
151. Định nghĩa. P = {(x, y) : x  y và y C}.
Lớp P gồm tất cả các cặp (x, y) trong đó x là một tập hợp và y là một
bản số tƣơng đƣơng với x. Bản số P(x) trong đó x là một tập hợp bất kỳ đƣợc
gọi là lực lƣợng của tập hợp x, hay bản số của tập hợp đó.
Những sự kiện cơ bản cần cho một loạt kết quả sau, đã đƣợc chứng
minh.
152. Định lý. P là một hàm, (miền xác định của P) =

U, và (miền giá trị

của P)=C.
CHỨNG MINH: Trong chứng minh, định lý 140 đóng vai trò quyết
định.
153. Định lý. Nếu x là một tập hợp thì P(x)  x
154. Định lý. Nếu x và y là các tập hợp thì x  y khi và chỉ khi
P(x)=P(y)
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155. Định lý. P(P(x)) = P(x)
CHỨNG MINH: Nếu x không là một tập hợp thì P(x) = U theo định lý
69 và P(U) = U.
156. Định lý. Nếu xC khi và chỉ khi x là tập hợp và P(x) = x
157. Định lý. Nếu yR và xy thì P(x) ≤ y.
CHỨNG MINH: Theo định lý 99, có tồn tại một hàm một - một f, E-E
- bảo toàn thứ tự trong x và R sao cho hoặc (miền xác định của f) = x, hoặc
(miền giá trị của f) = R. Vì x là một tập hợp và R không là tập hợp nên (miền
xác định của f) = x. Theo định lý 94, f(u) ≤ u với ux; do đó x tƣơng đƣơng
với một tự số nào đó nhỏ hơn y hay bằng y.
158. Định lý. Nếu y là một tập hợp và x <y thì P(x) ≤ P(y)
Khẳng định sau đây là định lý Sơrêđe - Bơcnơsơtên. Nó có thể đƣợc
chứng minh trực tiếp không dùng tiên đề chọn (định lý 0.20).
159. Định lý. Nếu x và y là các tập hợp, u x, v y, x  v và y  u
thì x  y.
CHỨNG MINH: Theo định lý 157, P(x) = P(v) 
P(y) = P(u) 
P(x).
160. Định lý. Giả sử f là một hàm và f là một tập hợp, khi đó P (miền
giá trị của f) ≤ P (miền xác định của f).
CHỨNG MINH: Giả sử f ánh xạ x lên y và c là hàm chọn thỏa mãn tiên
đề chọn. Khi đó tồn tại một hàm g sao cho (miền xác định của g) = y và
g(v)=c({u: v = f(u)}) với vy. Do đó y tƣơng đƣơng với một tập con của tập
hợp x.
Dƣới đây trình bày định lý kinh điển Căngto.
161. Định lý. Với mọi tập hợp x ta có P(x) < P(2x)
CHỨNG MINH: Hàm với miền xác định là x và giá trị của nó tại một
điểm tùy ý u của lớp x bằng u là một hàm một - một. Do đó x tƣơng đƣơng với
một tập con nào đó của tập 2x và P(x) ≤ P(2x). Nếu P(x)=P(2x) thì có tồn tại một
hàm một - một f với miền xác định x và miền giá trị 2x. Khi đó tìm đƣợc một
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phần tử u của lớp x sao cho f(u)={v: vx và vf(v)}. Nhƣng khi đó u f(u) khi
và chỉ khi uf(u), là điều mâu thuẫn.
Lập luận trên có cấu trúc giống với cấu trúc của nghịch lý Rátxen.
162. Định lý. C không là một tập hợp
CHỨNG MINH: Nếu C là một tập hợp thì C là một tập hợp,






P(2 C)C và do đó P(2 C)  C. Có nghĩa P(2 C) ≤ P(C) là điều mâu
thuẫn.
Sau một ít chuẩn bị, ta chia các bản số làm hai lớp: các bản số hữu hạn
và các bản số vô hạn, và chứng minh cho mỗi lớp một số tính chất đặc biệt.
163. Định lý. Nếu x
, yvà x+1  y+1 thì x  y.
CHỨNG MINH: Giả sử f là một hàm một - một, ánh xạ x+1 lên y+1;
khi đó có tồn tại một hàm một - một g, ánh xạ x+1 lên y+1 sao cho g(x)=y.
Chẳng hạn cho g là (f({(x, f(x))}  {(f-1(y), y)})) {(f-1(y), f(x))}{(x, y)}.
Khi đó g| x là hàm một - một, đƣợc cho trên x, với y là tập hợp các giá trị.
164. Định lý. 
C.
CHỨNG MINH: Chứng minh bằng qui nạp. Áp dụng định lý trên cho
số nguyên đầu tiên, tƣơng đƣơng với số nguyên nhỏ hơn để đi tới một mâu
thuẫn. Điều đó có nghĩa mỗi số nguyên là một bản số.
165. Định lý. 
C.
CHỨNG MINH: Nếu   x và x thì xx+1 và từ đó
P(x+1)=P(x). Điều đó mâu thuẫn với định lý trên nói rằng mỗi số nguyên là
một bản số.
166. Định lý. Lớp x là hữu hạn khi và chỉ khi P(x)
167. Định lý. Lớp x là hữu hạn khi và chỉ khi có tồn tại một số r sao
cho cả r lẫn r-1 đều sắp tốt x.
CHỨNG MINH: Nếu P(x)thì cả E và E-1 đều sắp tốt P(x), nhƣng vì
xP(x) nên dễ dàng tìm đƣợc r sao cho r và r -1 sắp tốt x. Ngƣợc lại nếu r và
r-1 sắp tốt x thì theo định lý 99, có tồn tại một hàm một - một f, r - E - bảo
toàn thứ tự trong x và R sao cho hoặc (miền xác định của f) = x, hoặc (miền
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giá trị của f) = R. Nếu (miền giá trị của f) thì r-1 không sắp tốt x vì trong
không có E - phần tử cuối cùng. Do đó (miền giá trị của f)
, (miền xác
định của f) = x và từ đó suy ra định lý của ta.
Mỗi một trong cả loạt định lý sau đây về các tập hợp hữu hạn đều có
thể chứng minh đƣợc bằng qui nạp theo lực lƣợng của tập hợp hay bằng cách
xây dựng một sự sắp tốt và áp dụng định lý 167.
Ta sẽ cho những ví dụ về cả hai loại.
168. Định lý. Nếu x và y hữu hạn, thì x y là hữu hạn.
CHỨNG MINH: Giả sử r và r-1 sắp tốt x, còn s và s-1 sắp tốt y. Khi đó
dùng r cho các điểm thuộc x và s cho các điểm thuộc y\ x và giả sử mỗi phần
tử của lớp y \ x đều đứng sau mỗi phần tử của lớp x, ta có thể xây dựng sự
sắp thứ tự thích hợp cho x y.
169. Định lý. Nếu x hữu hạn và mỗi một phần tử của lớp x đều hữu hạn
thì lớp x là hữu hạn.
CHỨNG MINH: Có thể lập luận bằng qui nạp theo P(x). Cụ thể xét tập
hợp s tất cả các số nguyên y sao cho nếu P(x) = u và mỗi phần tử của lớp x
đều hữu hạn thì cả lớp x cũng hữu hạn. Rõ ràng là 0 thuộc tập hợp s. Nếu
us, P(x) = u + 1 và mỗi phần tử của lớp x là hữu hạn thì có thể chia x thành
hai tập hợp, một có lực lƣợng u còn tập hợp kia chỉ chứa một phần tử. Theo
giả thiết qui nạp và từ định lý trên suy ra lớp x hữu hạn. Có nghĩa s = 
.
170. Định lý. Nếu x và y hữu hạn thì lớp x y cũng hữu hạn.
CHỨNG MINH: Lớp x  y là hợp của các phần tử của một lớp hữu
hạn nào đó; những phần tử đó có dạng {v} y trong đó v x.
171. Định lý. Nếu lớp x hữu hạn thì lớp 2x cũng hữu hạn.
CHỨNG MINH: Giả sử y là một số nguyên. Khi đó các tập con của tập
hợp y + 1 có thể chia làm hai lớp những tập hợp là các tập con của tập hợp y,
và những tập hợp là hợp của một tập con nào đó của tập hợp y và y. Điều đó
cho một cơ sở cần thiết để chứng inh định lý bằng qui nạp.
172. Định lý. Nếu lớp x hữu hạn, y x và P(y) = P(x) thì x = y
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CHỨNG MINH: Chỉ cần xét trƣờng hợp khi x là một số nguyên. Giả
thiết là y x, yx, P(y) = x và x
. Khi đó x 0 và có nghĩa x = u +1 với
một số nguyên u nào đó. Vì y x nên tìm đƣợc một tập hợp con của lớp u,
tƣơng đƣơng với y; có nghĩa P(y) 
u. Nhƣng P(y) = x = u+1 và điều đó mâu
thuẫn với sự kiện là một số nguyên là một bản số.
Tính chất của định lý 172 về sự không tƣơng đƣơng của một tập hợp hữu
hạn với bất kỳ một tập hợp con thực sự nào đó nó thực sự đặc trƣng cho các tập
hợp hữu hạn.
173. Định lý. Nếu x là một tập hợp và x không hữu hạn thì có tồn tại
một tập hợp con y của tập hợp x sao cho y x và x  y.
CHỨNG MINH: Vì x là một tập hợp và không hữu hạn nên 
P(x). Có
tồn tại một hàm f, đƣợc cho trên P(x) sao cho f(u) = u + 1 với uvà f(u)=u
với uP(x)\
. Đó là một hàm một - một và (miền giá trị của f) = P(x)\{0}. Vì
P(x)  x, nên điều khẳng định của định lý là rõ ràng.
174. Định lý. Nếu x R \ 
, thì P(x+1) = P(x)
CHỨNG MINH: Rõ ràng là P(x) 
P(x+1). Vì tập hợp x không hữu hạn
nên tìm đƣợc trong đó một tập hợp con u sao cho u x và u  x. Do đó có
tồn tại một hàm số một - một f trên x + 1 sao cho f(y)u với yx và f(x)x\u.
Có nghĩa P(x+1) 
P(x).
Định lý chủ yếu còn lại phụ thuộc vào một thứ tự đƣợc gán cho tích
Đềcác R  R. Một sự mô tả trực quan của thứ tự đó cũng có ích đối với ta.
Đó là một sự sắp tốt và trên  phải có tính chất là lớp tất cả những "tổ
tiên" của một phần tử (x, y) bất kỳ thuộc là hữu hạn (một sự mở rộng
của sự kiện này là chìa khóa cho sự giải thích giá trị của thứ tự nhƣ vậy). Ta
diễn tả là tập hợp con của mặt phẳng Ơclit và chia nó làm các lớp: các
cặp (x, y) và (u,v) thuộc cùng một lớp nếu nhƣ cực đại của x và y trùng với
cực đại của u và v. Khi đó mỗi một lớp là hai cạnh của một hình vuông; và
việc sắp thứ tự đƣợc sắp xếp sao cho các điểm của hình vuông nhỏ đứng
trƣớc các điểm của những hình vuông lớn. Tại các điểm thuộc các cạnh của
cùng một hình vuông sự sắp thứ tự tƣơng ứng với sự chuyển động theo cạnh
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trên sang phải cho tới điểm góc nhƣng trừ ra điểm đó, và sau đó cạnh bên
phải từ dƣới lên trên, kết thúc tại điểm góc.
Nếu x và y là tự số, thì x  y là số lớn nhất trong chúng. Điều đó dẫn
tới định nghĩa sau.
176. Định nghĩa. max [x, y] = x y
177. Định nghĩa.

= {z: với một (u, v} nào đó RR và một (x, y)

nào đó R R, z = ((u, v), (x, y)) và max [u, v] < max [x, y] hay max [u, v]
= max [x, y] và u < x hay max [u, v] = max [x, y] và u = x và v < y}.
177. Định lý.

sắp tốt R R

Chứng minh là việc áp dụng trực tiếp nhƣng rất cồng kềnh định nghĩa
và sự kiện là < sắp tốt R.
178. Định lý. Nếu (u, v) (x, y) thì (u, v) (max [x, y] + 1) (max [x,
y] + 1).
CHỨNG MINH: Rõ ràng là max [u, v] max [x, y]; có nghĩa max [u,
v]max [x, y]. Các tự số u và v là các tập hợp con của lớp max [x, y], do đó
chúng là các phần tử của lớp max [x, y] + 1.
179. Định lý. Nếu x C \ thì P(x, x) = x
CHỨNG MINH: Ta sẽ lập luận theo qui nạp. Giả sử x là phần tử thứ
nhất của lớp C \ mà với nó định lý là không đúng. Theo định lý 99, có tồn
tại một hàm f,

là E - bảo toàn thứ tự trong x x và R sao cho hoặc (miền

xác định của f) = x x hoặc (miền giá trị của f) = R. Vì x x là một tập hợp
còn R không là tập hợp, nên (miền xác định của f) = x x. Ta chứng tỏ rằng
nếu (u, v) x x thì (f(u, v) < x) và từ đó suy ra định lý. Theo định lý trên,
lớp tất cả các phần tử đứng trƣớc (u, v) là một tập hợp con của lớp (max [u,
v) + 1) (max [u, v + 1). Nếu x = 
, thì u và v là hữu hạn vì max [u, v] < x
theo định lý 170. Tập hợp (max [u, v] + 1) max [u, v] + 1) là hữu hạn; do
đó f((u, v)) chỉ có một số hữu hạn phần tử đứng trƣớc và f((u, v)) < x. Nếu x
và max [u, v] không hữu hạn thì P (max [u, v] + 1) = P(max [u, v]) < x
theo định lý 174. Có nghĩa P(f((u, v))) < x và f((u, v)) < x
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180. Định lý. Nếu x và y là các phần tử của C, một trong chúng không
thuộc 
, khi đó P(x y) = max[P(x), P(y)].
Các phần tử của lớp C \ đƣợc gọi là các bản số vô hạn hay siêu hạn.
Các bản số là đối tƣợng của nhiều định lý quan trọng và có ích không
có trong sách này. Những kiến thức sâu hơn và các tài liệu tham khảo có thể
tìm đọc chẳng hạn, trong Frênken [1]. Sự biện luận của ta đƣợc kết thúc ở
việc nêu ra một trong những bài toán chƣa giải đƣợc của lý thuyết tập hợp.
181. Định lý. Có tồn tại một hàm duy nhất < là < - bảo toàn thứ tự với
miền xác định R và miền giá trị C \ 
.
CHỨNG MINH: Theo định lý 99 có tồn tại một hàm f, < là< - bảo toàn
thứ tự trong R và C \ sao cho hoặc (miền xác định của f) = R, hoặc (miền giá
trị của f) = C \ 
. Vì mỗi một E - thiết diện của lớp R và mỗi một E - thiết diện
của lớp C \ đều là một tập hợp còn cả R lẫn C \ đều không là tập hợp, nên
không thể có (miền xác định của f) R hoặc (miền giá trị của f) C \ 
.
Hàm duy nhất < là < - bảo toàn thứ tự mà sự tồn tại của nó đƣợc đảm
bảo bởi định lý trên, thƣờng đƣợc ký hiệu là N. Thành thử N ( 0) hay (N0) là

. Bản số tiếp theo N1 thƣờng ký hiệu là  : đó là tự số không đếm đƣợc đầu
tiên. Vì

P(2N0 ) N0 ,

từ đó suy ra

P(2N0 ) N1 .

Sự bằng nhau của hai bản số sau

đó là một giả thuyết hết sức hấp dẫn. Nó đƣợc gọi là giả thuyết côngtinum.
Giả thuyết côngtinum mở rộng là nhƣ sau: Nếu x là một tự số thì P(2N ) Nx 1 .
x

Trong những giả thuyết đó, không một giả thuyết nào chứng minh đƣợc
và bác bỏ đƣợc. Tuy nhiên Gơđen đã chứng minh một định lý toán học tuyệt
diệu: nếu nhƣ xuất phát từ giả thuyết côngtinum mà có thể đi tới mâu thuẫn
thì có thể xây dựng đƣợc một mâu thuẫn mà không cần thừa nhận giả thuyết
côngtinum. Tình hình cũng tƣơng tự nhƣ vậy đối với giả thuyết côngtinum
mở rộng và tiên đề chọn.

37

Đỗ Xuân Thọ

TÂM VŨ TRỤ

CHƢƠNG 1
VŨ TRỤ VÀ TÂM VŨ TRỤ
Chƣơng 1 là chƣơng rất quan trọng vì nó là cơ sở cho những chƣơng
sau. Chƣơng 1 gồm ba phần: Vũ trụ, Tâm Vũ trụ và Kết luận. Chƣơng này đã
đƣợc công bố trên tạp chí Triết học tháng 1 năm 2003. Phần Tâm Vũ trụ là
phần trọng tâm của chƣơng 1.
1. VŨ TRỤ
Trƣớc khi đƣa ra những tiên đề, định lý về Vũ trụ chúng ta phải xây dựng
đƣợc các khái niệm cơ bản. Các khái niệm này nhƣ là vật mang tin. Nó giống
nhƣ chữ viết và ký hiệu để diễn đạt một ngôn ngữ. Tuy nhiên, nội dung thông
tin chứa trong chúng là vô hạn, đến mức mà cùng với sự phát triển của lý
thuyết chính những khái niệm cơ bản này cũng thay đổi. Mặc dù vậy, vận tốc
của sự thay đổi này là nhỏ hơn nhiều lần sự thay đổi của các tiên đề, các định
lý. Nói một cách khác, chúng “ổn định” hơn các tiên đề, định lý và chúng ta
có thể “cứng hoá” các khái niệm đó.
Ta sẽ bắt đầu bằng khái niệm Đối tƣợng. Đối tƣợng dùng để chỉ mọi thứ:
bát cơm, manh áo, con ngƣời, trái đất, hệ mặt trời, thiên hà, ý nghĩ,khái niệm,
học thuyết, xã hội, một chính thể v.v... Khái niệm Đối tƣợng có tác dụng tạo
ra một sự khu biệt trong tƣ duy khi ta xét đến một vật, một thực thể, một khái
niệm, một hệ thống v.v... nào đó. Đối tƣợng, nhƣ sau này sẽ thấy, nó gần
giống nhƣ khái niệm tập hợp nhƣng không phải tập hợp vì không có đối
tƣợng nào trống rỗng tuyệt đối.
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Tiếp theo là khái niệm Lớp và Tập hợp. Đầu tiên ta tạm hiểu nó nhƣ khái
niệm lớp và tập hợp cổ điển đã trình bầy trong chƣơng 0 và lớp mờ, tập hợp
mờ theo nghĩa của A.L. Zadeh trình bầy trong phụ lục B.

Khái niệm Vô cùng dùng để chỉ sự vô biên, vô tận, không bờ bến, không
bị hạn chế v.v...
Duy nhất là khái niệm chỉ sự: chỉ có một không có hai.
Tiếp theo là khái niệm Vận động. Vận động có thể hiểu nhƣ sự đổi chỗ
trong không gian và thời gian, sự thay đổi trong các phản ứng hoá học, sự
phát triển hoặc suy thoái của một quốc gia, một học thuyết hoặc một chính
thể. Nó chỉ sự sinh trƣởng hoặc chết đi của một sinh vật, sự thay đổi trong tƣ
duy của một con ngƣời v.v...
Cùng với sự vận động còn có khái niệm vận tốc, gia tốc v.v...
Nhƣ vậy ta đã trình bầy một số khái niệm cơ bản. Nội dung thông tin chứa
trong các khái niệm cơ bản là vô hạn, bởi thế không nên hy vọng có thể hiểu
đƣợc ngay tức thì. Ý nghĩa của chúng sẽ hiện dần ra cùng lý thuyết.
Ta sẽ bắt đầu bằng việc đƣa ra quan niệm của chúng ta về Vũ trụ.
Định nghĩa 1 :
Vũ trụ là một lớp V tất cả các đối tượng x sao cho x=x:
V= { x | x = x }.
Định nghĩa 1 nói lên quan niệm của chúng ta về vũ trụ, đó là một lớp các
đối tƣợng sao cho « nó » là « nó » và ngƣợc lại bất cứ một cái gì mà « nó » là
« nó » thì nó sẽ thuộc vũ trụ V.
Nhƣ sau này chúng ta sẽ thấy, các đối tƣợng trong Vũ trụ không phải chỉ
là những đối tƣợng rời rạc nằm cạnh nhau mà giữa chúng có những mối liên
hệ chằng chịt và chính những mối liên hệ này đã liên kết các đối tƣợng khác
nhau, thậm chí tƣởng chừng đối nghich nhau trong Vũ trụ để tạo nên một Vũ
trụ hiện tồn.
Cũng theo định nghĩa 1, ta thấy Vũ trụ của thiên văn học chỉ là một phần
của Vũ trụ vừa đƣợc định nghĩa. Vũ trụ của thiên văn học không chứa hồn
của một làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh (với tƣ cách là một đối tƣợng)
chẳng hạn…
39

Đỗ Xuân Thọ

TÂM VŨ TRỤ

Định lý 1
Giữa hai đối tượng bất kỳ bao giờ cũng tồn tại ít nhất một mối liên hệ
CM: Giả sử A và B là hai đối tƣợng bất kỳ, V là vũ trụ. Vì A=A nên
A V, vì B=B nên B V . Khi đó mối liên hệ “A và B cùng thuộc vũ trụ
V” hiển nhiên là một trong các mối liên hệ giữa A và B => đ.p.c.m
Định lý này thật ra là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến mà Hêghen đã đề
cập nhƣng chƣa đƣợc chứng minh chặt chẽ. Nó đƣợc Hêghen xem nhƣ một
tiên đề.
Từ nay, khi nói đến một đối tượng ta phải hiểu nó cùng với tập hợp các
mối liên hệ của nó với các đối tượng khác. Đôi khi để nhấn mạnh ta sẽ gọi
là đối tượng đầy đủ.
Tiếp theo ta sẽ thừa nhận tiên đề mà hầu nhƣ mọi triết học đều công nhận
Tiên đề 1
Mọi đối tượng trong Vũ trụ đều luôn luôn vận động.
Tiên đề này cho ta thấy vận động là thuộc tính của mọi đối tƣợng. Mọi đối
tƣợng trong Vũ trụ đều vận động theo vô vàn các phƣơng thức khác nhau. Từ
định nghĩa 1 và tiên đề 1 ta thấy rằng mọi đối tƣợng trong vũ trụ đều có đặc
trƣng « nó » là « nó » nhƣng lại không phải là « nó »... Thật kỳ diệu !…
Định lý 2
Vũ Trụ V là vô cùng theo mọi phương
CM: Giả sử H là một hệ quy chiếu có gốc O tuỳ ý thuộc vũ trụ V và các trục
Oxi , với i thuộc tập các chỉ số C tuỳ ý (C có thể là tập có vô hạn phần tử).
Các trụ Oxi có thể là một đƣờng cong hoặc đƣờng thẳng, thậm chí có thể là
một sợi tƣ duy...miễn là chúng có thể làm thành một trục số của tập số thực
R. (Sự tồn tại một hệ quy chiếu nhƣ thế, trong vật lý có thể còn tranh cãi
nhƣng trong vũ trụ V của chúng ta , vũ trụ bao gồm cả vật chất và ý thức, là
điều hiển nhiên. Ví dụ hệ quy chiếu đó tồn tại ngay trong tƣ duy của ta chẳng
hạn) Ta sẽ chứng minh bằng phản chứng. Giả sử tồn tại một chỉ số j thuộc C
sao cho Vũ Trụ V hữu hạn trên trục Oxj. Không giảm tổng quát ta giả sử nó
hữu hạn ở phần dƣơng của Oxj (Nếu hữu hạn ở phần âm CM tƣơng tự). Khi
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đó tồn tại một số thƣc A để sao cho mọi đối tƣợng của V đều có toạ độ theo
phƣơng Oxj đều nhỏ hơn hay bằng A. Chọn điểm M có tất cả các toạ độ khác
bằng 0 trừ toạ độ trên Oxj là bằng A+1. Rõ ràng A+1>A và M=M nên điểm M
(với tƣ cách là một đối tƣợng) thuộc vũ trụ V (theo định nghĩa vũ trụ). Sự vô
lý này chứng tỏ V vô hạn trên Oxj suy ra không tồn tại một chỉ số i nào thuộc
C để vũ trụ V hữu hạn theo phƣơng Oxi => điều phải chứng minh
Nhƣ vậy ta đã chứng minh đƣợc một định lý vô cùng quan trọng. Từ định lý
2 ta thấy Vũ Trụ V của chúng ta khác xa với Vũ Trụ hiểu theo nghĩa
A.Einstein
Đến đây ta đƣa ra một định lý rất quan trọng.
Định lý 3
Vũ trụ là duy nhất
CM: Giả sử V1và V2 là hai Vũ trụ khác nhau. Khi đó với đối tƣợng d bất kỳ
thuộc V1 thì suy ra d=d do V1 là vũ trụ. Mặt khác vì d = d nên d thuộc V2 vì
V2 cũng là vũ trụ. Suy ra V1 đƣợc chứa trong V2 (1). Ngƣợc lại với đối
tƣợng d bất kỳ thuộc V2 thì d =d do V2 là vũ trụ. Mặt khác vì d = d nên d
thuộc V1 vì V1 cũng là vũ trụ. Suy ra V2 đƣợc chứa trong V1 (2). Từ (1) và
(2) suy ra V1 trùng với V2. Suy ra đ.p.c.m.
Định lý 3 khẳng định Vũ trụ của chúng ta là duy nhất, không có Vũ trụ thứ hai.
Nhƣ đã nói ở trên, các đối tƣợng trong Vũ trụ liên kết với nhau vô cùng chặt
chẽ bởi các mối liên hệ. Các mối liên hệ này có đƣợc là nhờ các đối tƣợng
trong Vũ trụ nhƣng chính chúng lại làm cho Vũ trụ này là duy nhất. Hơn thế
nữa chính chúng lại là các đối tƣợng và bởi thế nó luôn luôn vận động và
phát triển.
Vũ trụ của chúng ta thật vô cùng vô tận mà sống động. Đó là Vũ trụ duy
nhất, không có Vũ trụ thứ hai.
2. TÂM VŨ TRỤ
Đến đây ta sẽ đƣa vào một khái niệm mới – Tâm Vũ trụ. Khái niệm này
đƣợc trình bày một cách ngắn gọn nhất nên nó là một khái niệm hết sức trừu
tƣợng nhƣng lại là khái niệm trung tâm của chƣơng này. Chúng ta sẽ bắt đầu
bằng một định nghĩa ngắn gọn:
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Định nghĩa 2
Tâm Vũ Trụ là một đối tượng TVT sao cho TVT là miền giao của mọi đối
tượng của vũ trụ V : TVT = ∩ V
Định nghĩa này cho ta thấy Tâm Vũ trụ là cái chung nhất của tất cả các đối
tƣợng trong Vũ trụ. Nó là “Thuộc tính” có trong mọi đối tƣợng.
Ngay sau đây ta sẽ chứng minh hai định lý mang tính nhận thức luận.
Định lý 4
Tâm Vũ Trụ là tồn tại :TVT ≠ 0
CM: Ta phải chứng minh miền giao của mọi đối tƣợng trong Vũ trụ là khác
trống. Thật vậy vì tính vận động là có trong mọi đối tƣợng nhƣ tiên đề 1 đã
khẳng định nhƣng tính vận động đến lƣợt nó lại là một đối tƣợng trong Vũ
trụ nên giao của mọi đối tƣợng trong Vũ trụ chứa đối tƣợng vận động nên rõ
ràng khác trống => đ.p.c.m.
Để ý rằng vận động chỉ là một trong các thành tố tạo nên Tâm Vũ trụ. Vận
động chỉ là một biểu hiện của Tâm Vũ trụ. Hay nói cách khác, chính vì các
đối tƣợng luôn vận động mà chúng ta cảm nhận thấy sự tồn tại của Tâm Vũ
trụ. Ngoài vận động, Tâm Vũ trụ có thể còn những thành tố khác.
Định lý 5
Tâm Vũ Trụ là duy nhất
CM : Giả sử TVT1 và TVT2 đều là Tâm Vũ trụ. Ta phải chứng minh TVT1
trùng với TVT2. Thật vậy vì TVT1 là Tâm Vũ trụ và TVT2 là một đối tƣơng nên
TVT1 TVT2 (TVT1 đƣợc chứa trong TVT2) (1).
Vì TVT2 là Tâm Vũ trụ và TVT1 là một đối tƣợng nên
TVT2 TVT1 (TVT2 đƣợc chứa trong TVT1) (2)
Từ (1) và (2) suy ra TVT1 TVT2 (TVT1 trùng với TVT2) => đ.p.c.m
Nhƣ vậy chúng ta đã định nghĩa Tâm Vũ trụ và chứng minh hai định lý hết
sức quan trọng khẳng định Tâm Vũ trụ là tồn tại và duy nhất. Tuy nhiên,
cách chứng minh của hai định lý trên mới chỉ chỉ ra một cách định tính sự tồn
tại và duy nhất cuả Tâm Vũ trụ.
Ngay tại đây chúng ta sẽ đƣa ra một hệ quả trực tiếp từ định nghĩa Tâm Vũ trụ:
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Định lý 6
Tâm Vũ Trụ có trong mọi đối tượng
CM: Tâm Vũ trụ là miền giao của mọi đối tƣợng và Tâm Vũ trụ tồn tại duy
nhất. Theo định nghĩa phép giao trong lý thuyết Tập hợp suy ra nó có trong
mọi đối tƣợng trong Vũ trụ. (đ.p.c.m.)
Thực ra, đã từ lâu loài ngƣời đã cảm nhận đƣợc sự tồn tại của Tâm Vũ trụ
và gọi nó với các cái tên khác nhau nhƣ: Thuộc tính, Bản chất, Tạo hoá,
Chân lý Tối thƣợng, Tự nhiên, Trời, Thƣợng đế v.v... Nhƣng có thể nói khái
niệm Tâm Vũ trụ ở đây rành mạch, sâu sắc và tổng quát hơn nhiều những
khái niệm kể trên.
Đến đây ta đƣa vào một khái niệm cơ bản nữa đó là một khái niệm hóc
hiểm : Thời gian
Thời gian là một đại lƣợng biến thiên và là thành phần của một hệ thống
đo lƣờng đƣợc dùng để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, để so sánh độ
dài của các sự kiện, và khoảng cách giữa chúng, để lƣợng hóa chuyển động
của các đối tƣợng. …Nhƣ vậy thời gian là một thành tố tạo nên khái niệm
vận động do đó ta có ngay một định lý
Định lý 7
Tâm Vũ Trụ chứa thời gian
CM :Theo tiên đề 1, mọi đối tƣợng đều vận động mà thời gian là một thành
tố tạo nên vận động do đó mọi đối tƣợng đều chứa thời gian. Theo định nghĩa
Tâm Vũ Trụ suy ra Tâm Vũ Trụ chứa thời gian. Đ.p.c.m.
Hai đối tƣợng khác nhau có thời gian khác nhau. Ta gọi thời gian của
chúng là thời gian tƣơng đối.
Thời gian ở Tâm Vũ Trụ đƣợc gọi là thời gian tuyệt đối
Tâm Vũ trụ huyền ảo vô cùng. Nó có trong mội đối tƣợng nhƣng hiểu
đƣợc nó là vô cùng khó khăn, Nó là thuộc tính, nó là bản chất chung nhất của
mọi đối tƣợng. Nó chứa các quy luật tự nhiên phổ quát nhất. Nó là chân lý
Tối thƣợng của mọi chân lý Tối thƣợng. Nó là siêu hạt cơ bản của mọi hạt cơ
bản tạo nên mọi vật.
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Định lý 8
Mọi đối tượng trong Vũ trụ không tự nhiên mất đi một cách vĩnh viễn mà
chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác.
CM : Giả sử rằng A là một đối tƣợng bất kỳ trong Vũ trụ. Khi đó theo định lý
6, A chứa Tâm Vũ trụ. Nếu A bị mất đi vĩnh viễn suy ra Tâm Vũ trụ sẽ bị
mất đi vĩnh viễn. Điều này trái với hai định lý về sự tồn tại và duy nhất của
Tâm Vũ trụ. Suy ra đ.p.c.m.
Đối với những đối tƣợng hữu hình thì định lý trên là một điều dễ hiểu.
Nhƣng đối với những đối tƣợng vô hình nhƣ truyền thống dân tộc, một nền
văn hoá, một học thuyết, một ý thức của một con ngƣời v.v…thì việc nhận
thức đƣợc nhƣ vậy không phải luôn luôn dễ ràng.
Nếu ta xem các hệ thống triết học hoặc các tôn giáo chỉ là những đối
tƣợng thì một hệ quả nữa có thể đƣợc rút ngay ra từ định lý Tâm vũ trụ là
duy nhất là:
Định lý 9
Đối với mọi triết học chỉ có một chân lý tối thượng.
Đối với mọi tôn giáo chỉ có một Thượng Đế.
Các khuynh hƣớng tƣ tƣởng có thể khác nhau, thậm trí tƣởng chừng đối
lập nhau một mất một còn nhƣng chúng vẫn có một miền giao khác trống (ví
dụ Tâm Vũ trụ), bởi vậy xu thế đối thoại thay thế cho sự đối đầu, loại trừ
nhau đang trở thành xu thế của thời đại.
Ta có thể hình dung ra một sự hợp nhất vĩ đại trong tƣơng lai - Sự thống
nhất các triết học và sự hợp nhất các tôn giáo trên phạm vi toàn cầu và toàn
Vũ trụ.
3. KẾT LUẬN CỦA CHƢƠNG 1
Vũ trụ là vô cùng vô tận nhƣng duy nhất, không có Vũ trụ thứ hai. Các đối
tựợng trong Vũ trụ không ngừng vận động. Tâm vũ trụ là miền giao của mọi
đối tƣợng nên nó có trong mọi đối tƣợng. Nó tồn tại và duy nhất. Tâm Vũ trụ
là khái niệm mạnh hơn khái niệm chân lý tuyệt đối, siêu hạt cơ bản v.v... Nó
huyền ảo, lung linh. Nó có mặt ở khắp nơi nhƣng không thể thấy đƣợc và
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không thể nắm bắt đƣợc. Nó là chân lý Tuyệt đối của mọi chân lý tuyệt đối.
Nó là Siêu hạt cơ bản có trong mọi hạt cơ bản để tạo nên mọi vật. Tâm Vũ
trụ chứa toàn bộ sức mạnh của Vũ trụ.
Những cái đầu mạnh nhất của loài ngƣời chỉ có thể hiểu đƣợc những vùng
lân cận của Tâm Vũ trụ, hiểu đƣợc Tâm vũ trụ là hiểu đƣợc cả Vũ trụ.
Nếu xem mỗi con ngƣời, mỗi vật là các đối tƣợng thì Tâm vũ trụ không ở
đâu xa mà ở trong chính lòng ta, ở chính trong tâm trí ta, ở chính trong các
vật giản dị nhất.
Không có đối tƣợng nào mất đi một cách vĩnh viễn mà nó chỉ biến đổi từ
dạng này sang dạng khác, kể cả những đối tƣợng hữu hình hoặc vô hình.
Tâm vũ trụ tồn tại và duy nhất càng khẳng định Vũ trụ này là thống nhất
mặc dù các đối tƣợng thuộc Vũ trụ là cực kỳ phong phú muôn hình vạn
trạng. Trƣớc khi hiểu đƣợc Tâm Vũ trụ, những khuynh hƣớng tƣ tƣởng của
loài ngƣời nằm ở lân cận Tâm Vũ trụ bởi thế chúng là những cánh hoa cùng
chung một nhụy và vô cùng đa dạng.
Vũ trụ của chúng ta đa dạng mà thống nhất, thống nhất trong sự đa dạng.
Cuối cùng chúng tôi xin có một vài lời trƣớc khi kết thúc chƣơng 1.
Thực ra có một sự tiếp cận khác đối với Vũ trụ và Tâm Vũ trụ. Cách tiếp
cận đó là đầu tiên ta xây dựng các Vũ trụ sau đó hợp chúng lại để có Vũ trụ
duy nhất. Tƣơng tự, ta cũng xây dựng các Tâm Vũ trụ sau đó dùng phép giao
để có một Tâm Vũ trụ duy nhất.
Cách tiếp cận này dễ đƣợc chấp nhận vì nó đi theo một mạch tƣ duy thông
thƣờng của loài ngƣời nhƣng tiếc thay số trang viết sẽ lên đến hàng trăm trang.
Cách tiếp cận nhƣ vừa trình bầy là một cách tiếp cận cô đọng và có tính
khái quát cao tuy nhiên mới đọc ta cảm thấy hơi khiên cƣỡng. Rất mong bạn
đọc thông cảm.
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CHƢƠNG 2
TÂM VŨ TRỤ VÀ THÔNG TIN
Trong chƣơng 1 đã đƣa ra định nghĩa Tâm Vũ trụ đồng thời chứng minh
một số định lý và hệ quả liên quan tới Tâm Vũ trụ. Hai định lý khẳng định
Tâm Vũ trụ là tồn tại và duy nhất đã đƣợc chứng minh. Tuy nhiên các chứng
minh này mới chỉ dừng lại ở việc chỉ ra một cách định tính sự tồn tại và duy
nhất của Tâm Vũ trụ. Ngoài vận động ra, Tâm Vũ trụ còn có thành tố nào
nữa không?
Trong chƣơng này, chúng tôi sẽ trình bầy định nghĩa về thông tin đồng thời
chứng minh thông tin là một thành tố nƣã tạo nên Tâm Vũ trụ sau đó đƣa ra
một số định lý, hệ quả và kết luận liên quan.
Công cụ để diễn đạt trong chƣơng 1 là lý thuyết Tập hợp và phƣơng pháp
tiên đề. Tuy nhiên cần nhấn mạnh là trong chƣơng 1 chỉ mƣợn một cách tạm
thời công cụ trên để làm công cụ diễn đạt. Ý nghĩa triết học nằm đằng sau
những suy luận Toán học đó sâu sắc hơn nhiều. Trong chƣơng này chúng tôi
vẫn sử dụng công cụ trên .
Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của chƣơng này. Trƣớc hết ta sẽ đƣa ra
khái niệm thông tin.
1. THÔNG TIN
Trong Tin học định nghĩa: “Mọi yếu tố đem lại sự hiểu biết đều đƣợc gọi là
thông tin”. Nhƣng định nghĩa này mới nói đến sự hiểu biết của con ngƣời nên
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chƣa tổng quát. Một số nhà triết học mô tả khái niệm thông tin nhƣ sau: Mọi
vật trong thế giới tự nhiên đều có thuộc tính phản ánh khi bị tác động bởi một
vật khác. Quá trình này đƣợc gọi là quá trình nhận thông tin, xử lý thông tin
và đƣa ra kết quả của sự xử lý.
Để thống nhất, chúng tôi đƣa ra định nghĩa về khái niệm cơ bản này nhƣ
sau và sẽ dùng nó trong toàn bộ tác phẩm:
Định nghĩa 3:
Giả sử A và B là hai đối tượng bất kỳ trong Vũ Trụ, ta gọi lớp tất cả những
mối liên hệ giữa A và B là thông tin giữa A và B. A được gọi là nội dung
thông tin của A trong B và ngược lại B được gọi là nội dung thông tin của
B trong A. Bản thân tập hợp các mối liên hệ giữa A và B, đôi khi để nhấn
mạnh ta gọi là vật mang tin.
Nhƣ vậy thông tin bao gồm nội dung thông tin và vật mang tin. Định nghĩa
trên đảm bảo độ khái quát cao của khái niệm thông tin.
Bây giờ ta sẽ bàn đến Tâm Vũ trụ và thông tin.
2. TÂM VŨ TRỤ VÀ THÔNG TIN
Trƣớc hết ta chứng minh một định lý vô cùng quan trọng khẳng định thông
tin nhƣ một thành tố nữa ngoài vận động có ở Tâm vũ trụ.
Định lý 10 :
Tâm vũ trụ chứa thông tin.
CM: Theo định lý về mối liên hệ phổ biến trong chƣơng 1 khẳng định với hai
đối tƣợng bất kỳ trong vũ trụ bao giờ cũng tồn tại ít nhất một mối liên hệ.
Trong trƣờng hợp đặc biệt, với một đối tƣợng A bất kỳ của vũ trụ thì A có ít
nhất một mối liên hệ với chính nó Theo định nghĩa 3 vừa nêu trên suy ra
thông tin là thuộc tính của mọi đối tƣợng trong Vũ trụ và do đó, theo định
nghĩa Tâm vũ trụ trong chƣơng 1 suy ra Tâm vũ trụ chứa thông tin (đ.p.c.m).
Định lý 10 vừa nêu đã cho ta thấy có thêm một thành tố nữa ngoài tính
vận động và thời gian ở Tâm vũ trụ: đó là thông tin.
Ở đây cần nhấn mạnh là vì nhận thức của chúng ta mới chỉ ở lân cận
U(TVT) của Tâm vũ trụ nên chƣa hiểu một cách chính xác về Tâm vũ trụ vì
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thế mới sinh ra việc phát hiện thành tố này thành tố kia tạo nên Tâm vũ trụ
chứ thực chất, nếu suy cho cùng các thành tố đó chỉ là một. Điều này đƣợc
suy ra từ định lý Tâm vũ trụ là duy nhất. Tuy nhiên xem xét Tâm vũ trụ từ
nhiều phía sẽ cho ta một hình ảnh rõ hơn về Tâm vũ trụ. Chúng ta sẽ thu hẹp
dần lân cận U(TVT) của Tâm vũ trụ trong chúng ta càng nhiều càng tốt.
Đến đây ta đƣa ra một định lý thứ hai:
Định lý 11:
Thông tin giữa hai đối tượng bất kỳ trong Vũ trụ bao giờ cũng phải thông
qua Tâm vũ trụ.
CM: Giả sử A và B là hai đối tƣợng bất kỳ trong Vũ trụ và f là một mối liên
hệ bất kỳ nào đó giữa A và B. Theo định nghĩa 3 suy ra f là một thông tin
giữa A và B. Nhƣng đến lƣợt mình, f lại là một đối tƣợng trong Vũ trụ. Theo
định lý 6 trong chƣơng 1 suy ra f phải chứa Tâm vũ trụ. Hay nói cách khác f
phải thông qua Tâm vũ trụ. Suy ra điều phải chứng minh (đ.p.c.m).
Định lý 11 rất quan trọng bới nó cho ta một định lý trực tiếp:
Định lý 12:
Tâm vũ trụ chứa toàn bộ thông tin của mọi đối tượng trong Vũ trụ
CM: Giả sử A là một đối tƣợng bất kỳ trong Vũ trụ có một phần F(A) các thông
tin không có ở Tâm Vũ trụ. Từ điều này suy ra tồn tại thông tin f của F(A) không
thông qua Tâm Vũ trụ. Điều này trái với định lý 11 suy ra đ.p.c.m.
Định lý 12, một lần nữa khẳng định nếu hiểu đƣợc Tâm vũ trụ thì ta có thể
hiểu đƣợc toàn bộ Vũ trụ. Ta có thể ví một cách thô thiển Tâm Vũ trụ nhƣ là
một chiếc máy tính chủ chứa toàn bộ thông tin của mọi đối tƣợng trong Vũ
trụ. Các đối tƣợng trong Vũ trụ muốn “liên lạc” với nhau đều phải thông qua
chiếc máy chủ Vĩ đại này.
Bây giờ chúng ta đƣa ra một định lý cực kỳ quan trọng liên quan tới vận
tốc truyền thông tin của Tâm Vũ trụ.
Định lý 13:
Tâm vũ trụ truyền thông tin đến mọi đối tượng trong Vũ trụ là tức thời.
CM: Ta chứng minh bằng phản chứng. Giả sử tồn tại một đối tƣợng A trong
Vũ trụ nhận thông tin từ Tâm vũ trụ đến mình là không tức thời. Suy ra tại
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một thời điểm t0 nào đó giữa A và Tâm vũ trụ không có một mối liên hệ nào.
Vì Tâm Vũ trụ cũng là một đối tƣợng nên điều này trái với định lý về mối
liên hệ phổ biến trong chƣơng 1 suy ra (đ.p.c.m).
Định lý 13 cho ta khả năng giải thích một điều rất khó hiểu trong Định lý 6
của chƣơng 1: “Tâm vũ trụ có trong mọi đối tƣợng”.
Tại sao có vô vàn các đối tƣợng trong Vũ trụ mà đối tƣợng nào cũng
chứa Tâm vũ trụ trong khi Tâm vũ trụ là duy nhất? Thì ra các đối tƣợng
trong Vũ trụ chỉ chứa nội dung thông tin của Tâm vũ trụ trong nó hay nói
cách khác, các đối tƣợng trong Vũ trụ chỉ chứa “ảnh” của Tâm vũ trụ. Vì
việc truyền thông tin từ Tâm vũ trụ đến các đối tƣợng là tức thời nên sự phân
biệt Tâm vũ trụ và ảnh của Tâm vũ trụ là cực kỳ khó khăn. Đôi khi ta cảm
thấy chúng chỉ là một. Thậm chí, việc tách chúng làm hai, cho dù trong tƣ
duy cũng là khiên cƣỡng. Chính vì điều này mà định lý 6 trong chƣơng 1
không hề mâu thuẫn.
Từ định lý 13 ta suy ra ngay một định lý quan trọng nữa:
Định lý 14:
Vận tốc của ánh sáng
c 300000 km/s (c gần bằng 300000 km/s)
không phải là giới hạn vận tốc của các thông tin trong Vũ trụ
CM : Ta chỉ cần chỉ ra vận tốc truyền thông tin giữa hai đối tƣợng nào đó lớn
hơn vận tốc ánh sáng c là đủ. Giả sử A và B là hai đối tƣợng cách nhau 10 tỷ
km, f là một thông tin giữa A và B và d là quãng đƣờng mà f phải đi. Theo
định lý 11 f phải đi qua TVT. Vì vậy d=d1+d2, trong đó d1 là khoảng cách từ
A đến TVT và d2 là khoảng cách từ TVT đến B.Theo định lý 12 suy ra thời
gian t1 để f đến TVT là tức thời (gần bằng 0) . Theo định lý 13, thời gian t2
để f đi từ TVT đến B là tức thời (gần bằng 0). Vận tốc trung bình của f trên
d1 là v1=d1/t1. Do t1 tiến tới 0 nên v1 tiến tới vô cùng. Tƣơng tự vận tốc
trung bình của f trên d2 là v2=d2/t2. Do t2 tiến tới 0 nên v2 tiến tới vô
cùng.Từ đó suy ra vận tốc v của f đi từ A đến B là vô cùng lớn. A và B cách
nhau 10 tỷ km nên rõ ràng v>>c rất nhiều lần. đ.p.c.m.
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Định lý 14 cho ta thấy tiên đề Einstein không còn đúng trong Vũ trụ của
chúng ta nữa.
Thông tin giữa Tâm vũ trụ và một đối tƣợng bất kỳ trong Vũ trụ không chỉ
diễn ra theo một chiều từ Tâm vũ trụ đến đối tƣợng đó mà còn có thông tin
ngƣợc từ đối tƣợng đó đến Tâm vũ trụ. Sự thông tin giữa hai đối tƣợng bất
kỳ đều phải đi qua “Máy Chủ” vĩ đại- Tâm vũ trụ.
3. KẾT LUẬN CỦA CHƢƠNG 2
+Nhƣ vậy, ngoài vận động và thời gian, Tâm vũ trụ còn chứa một thành tố
nữa đó là thông tin. Tuy nhiên thông tin và vận động thực chất là một. Thông
tin là một dạng của vận động và ngƣợc lại vận động chỉ là một biểu hiện của
thông tin. Hai khái niệm này suy cho tới cùng chúng nhƣ là tách ra mà lại
dƣờng nhƣ là một.
+Với việc chứng minh có những thông tin vƣợt vận tốc ánh sáng hàng triệu
triệu lần, ta có thể thấy hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng micro giây
v.v... chúng ta, những ngƣời trên Trái đất vẫn nhận đƣợc thông tin từ vô vàn
các nền văn minh ngoài Trái đất đến Trái đất, đến chúng ta thông qua Tâm
Vũ trụ. Vì có các nền văn minh yếu hơn Trái đất và có những nền văn minh
mạnh hơn Trái đất nên trong mỗi con ngƣời đều có cái ác và cái thiện, có đê
hèn và cao thƣợng, có ngu xuẩn và thông minh, có hận thù và tình yêu v.v...
Để vƣơn tới cái thiện, cái tốt, cái hoàn mỹ v.v... thì ta phải luôn hƣớng tới
Tâm Vũ trụ tức là sống, hành động và tƣ duy phù hợp với những quy luật
phổ quát nhất của Vũ trụ.
+Thông tin từ một đối tƣợng bất kỳ đến chúng ta đều phải thông qua Tâm
Vũ trụ. Điều này cho ta một nhận thức luận quan trong là: nếu nghiên cứu kỹ
càng, cùng kiệt một đối tƣợng bất kỳ, cho dù đối tƣợng đó tầm thƣờng đến
mức nào ta cũng tìm thấy chân lý vĩ đại thậm chí là chân lý tối thƣợng.
+Gần đây có những luận thuyết cho là mọi đối tƣợng trong Vũ trụ đã
đƣợc lập trình sẵn bới một đấng Tối cao nào đó và rằng mọi đối tƣợng, đặc
biệt là con ngƣời là đã “an bài ” và không tránh khỏi “số mệnh”. Điều này
mới chỉ đúng một nửa. Nhƣ trên đã nói thông tin giữa Tâm vũ trụ và một đối
tƣợng bất kỳ là một thông tin hai chiều. Đến một lúc nào đó, khi chúng ta
hiểu sâu sắc hơn về Tâm vũ trụ thì rất có thể có những “hacker” truy nhập
vào “chiếc máy chủ vĩ đại” –Tâm vũ trụ để chỉnh lại một đoạn mã nào đó
làm thay đổi “định mệnh” của mình và của cả một Dân tộc.
50

Đỗ Xuân Thọ

TÂM VŨ TRỤ

CHƢƠNG 3
TÂM VŨ TRỤ VÀ NĂNG LƢỢNG
Trong chƣơng 1 và chƣơng 2 đã khẳng định Tâm Vũ trụ chƣa 3 thành tố:
Vận động, thời gian và Thông tin. Trong chƣơng này chúng tôi sẽ mô tả khái
niệm Năng lƣợng và khẳng định năng lƣợng là một thành tố thứ 4 có ở Tâm
Vũ trụ. Việc chứng minh Tâm Vũ Trụ chứa toàn bộ năng lƣợng của vũ trụ và
truyền năng lƣợng đó đến từng đối tƣợng một cách tức thời sẽ cho ta một vũ
trụ quan mới mẻ.
Trƣớc khi đƣa ra các định lý, hệ quả và kết luận liên quan ta hãy xây dựng
khái niệm cơ bản - Năng lƣợng.
1. NĂNG LƢỢNG
Năng lƣợng lƣợng là một khái niệm mà hầu nhƣ ai cũng biết nhƣng để hiểu
thấu đáo về nó, đặc biệt khi ta nói đến năng lƣợng của các đối tƣợng phi vật
lý, phi vật thể thì không phải bao giờ ta cũng đi đến chỗ nhất trí. Trong bài
viết này chúng tôi dùng năng lƣợng với nghĩa tổng quát sau đây:
Định nghĩa 4
Giả sử A là một đối tượng bất kỳ trong Vũ trụ. Mọi yếu tố gây ra sự vận
động của A đều được gọi là năng lượng có trong A.
Trong chƣơng 1 chúng tôi đã đƣa ra khái niệm vận động. Ở đây cần nhắc lại
và bổ sung nhƣ sau: Vận động là khái niệm chỉ sự đổi chỗ trong không gian;
sự thay đổi trong các phản ứng hoá học; sự hƣng thịnh hoặc suy thoái của một
quốc gia, một thể chế; sự sinh trƣởng hoặc diệt vong của các sinh vật; sự thay
đổi tƣ duy của một con ngƣời; sự chuyển động của các thông tin v.v...
51

Đỗ Xuân Thọ

TÂM VŨ TRỤ

Năng lƣợng là yếu tố gây ra sự vận động của một đối tƣợng bất kỳ. Không
có sự vận động nào mà không cần đến năng lƣợng.
2. TÂM VŨ TRỤ VÀ NĂNG LƢỢNG
Đến đây, ta đƣa ra một định lý khẳng định năng lƣợng là một thành tố thứ
ba có ở Tâm Vũ trụ.
Định lý 15
Tâm Vũ trụ chứa năng lượng.
CM: Giả sử A là một đối tƣợng bất kỳ trong Vũ trụ. Theo tiên đề 1 trong
chƣơng 1 suy ra A vận động. Theo mô tả khái niệm năng lƣợng suy ra A
chứa năng lƣợng. Hay nói cách khác, A có năng lƣợng là một thuộc tính của
A. Theo định nghĩa Tâm Vũ trụ trong chƣơng 1 suy ra Tâm Vũ trụ chứa năng
lƣợng. Suy ra đ.p.c.m.
Nhƣ vậy, ta đã chứng minh mọi đối tƣợng trong Vũ trụ đều có năng
lƣợng. Năng lƣợng là nguyên nhân sinh ra vận động nhƣng năng lƣợng đƣợc
biết đến thông qua vận động. Vì bản thân năng lƣợng cũng là một đối tƣợng
trong Vũ trụ nên nó, tuân theo tiên đề 1 trong chƣơng 1 cũng không ngừng
vận động.
Thông tin là một dạng của vận động nên để truyền thông tin giữa các đối
tƣợng cũng cần phải có năng lƣợng. Ngƣợc lại, năng lƣợng mà hai đối tƣợng
truyền cho nhau chính là mối quan hệ của hai đối tƣợng đó nên năng lƣợng
cũng chính là thông tin.
Tóm lại, ba thành tố: vận động, thông tin và năng lƣợng tạo nên Tâm Vũ
Trụ, nếu suy cho đến kiệt cùng thì chỉ là một mà thôi. Tuy nhiên, vẫn cần
nhắc lại là sự hiểu biết của chúng ta mới chỉ ở một lân cận U(TVT) nào đó
của Tâm Vũ trụ nên việc nhìn Tâm Vũ trụ từ nhiều phía sẽ cho ta hình ảnh rõ
hơn về nó.
Đến đây ta bàn đến việc truyền năng lƣợng giữa các đối tƣợng trong Vũ
trụ. Ta sẽ chứng minh một định lý nói về cơ chế chung nhất của việc truyền
năng lƣợng giữa chúng
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Định lý 16
Năng lượng được truyền giữa hai đối tượng bất kỳ trong Vũ trụ đều phải
thông qua Tâm Vũ trụ.
CM: Giả sử A và B là hai đối tƣợng bất kỳ trong Vũ trụ. E là năng lƣợng
đƣợc truyền giữa A và B. Khi đó rõ ràng E là mối liên hệ giữa A và B. Theo
định nghĩa thông tin trong chƣơng 2 suy ra E là thông tin giữa A và B. Theo
định lý 11 trong chƣơng 2, E phải thông qua Tâm Vũ trụ. Suy ra đ.p.c.m.
Giống nhƣ chƣơng 2, định lý này cho ta một định lý rất quan trọng
Định lý 17
Tâm Vũ trụ chứa toàn bộ năng lượng của các đối tượng trong Vũ trụ
CM: Giả sử tồn tại một đối tƣợng A mà năng lƣợng E của nó có một phần
năng lƣợng E(A) không chứa trong Tâm Vũ trụ. Khi đó nếu A truyền năng
lƣợng e thuộc E(A) cho bất cứ đối tƣợng nào thì e cũng không thông qua
Tâm Vũ trụ. Điều này mâu thuẫn với định lý 16. Suy ra đ.p.c.m.
Nhƣ vậy chúng ta đã chứng minh đƣợc một điều vô cùng quan trọng là:
cùng với việc nắm giữ toàn bộ thông tin, Tâm Vũ trụ còn chứa toàn bộ năng
lƣợng của mọi đối tƣợng trong Vũ trụ.
Tiếp theo ta sẽ chứng minh một định lý liên quan tới vận tốc của việc truyền
năng lƣợng từ Tâm vũ trụ đến các đối tƣợng.
Định lý 18:
Năng lượng được truyền từ Tâm Vũ trụ đến mọi đối tượng trong Vũ trụ là
tức thời .
CM: Ta chứng minh bằng phản chứng. Giả sử A là một đối tƣợng bất kỳ nào
đó mà nhận năng lƣợng từ Tâm Vũ trụ đến nó là không tức thời. Khi đó tồn
tại thời điểm to nào đó sao cho A không có năng lƣợng. Hay nói cách khác tại
thời điểm to đó A không vận động. Điều này trái với tiên đề 1 trong chƣơng
1. Suy ra đ.p.c.m.
Nhƣ vậy ta đã chứng minh bốn định lý nói tới năng lƣợng cho ta xem xét
lại bức tranh toàn cảnh của Vũ trụ.
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2. KẾT LUẬN CỦA CHƢƠNG 3
+ Vì Vũ trụ là vô cùng vô tận nên nguồn năng lƣợng ở Tâm Vũ trụ là vô
cùng vô tận. Nguồn năng lƣợng vĩ đại này cung cấp năng lƣợng cho từng đối
tƣợng trong Vũ trụ một cách tức thời khiến cho ta có cảm giác năng lƣợng đó
đã có sẵn, tiềm ẩn trong đối tƣợng đó.
+ Bất cứ đối tƣợng nào muốn truyền năng lƣợng cho đối tƣợng khác đều
phải truyền thông qua Tâm Vũ trụ. Điều này là mới mẻ đối với quan niệm
xƣa của chúng ta.
+ Nếu chúng ta sống càng gần Tâm Vũ trụ, tức là sống phù hợp với các
quy luật phổ quát nhất thì trí tuệ càng minh mẫn vì Tâm Vũ trụ là miền giao
của các chân lý vĩ đại. Sống càng gần Tâm Vũ trụ thì sức khoẻ càng đƣợc
nâng cao vì Tâm Vũ trụ chứa toàn bộ năng lƣợng của Vũ trụ.
+ Quốc gia nào có một xã hội và tổ chức nhà nƣớc càng gần Tâm Vũ trụ
tức là phù hợp với các quy luật phổ quát nhất của Vũ trụ thì quốc gia đó càng
hùng mạnh.
+ Bất cứ hành vi nào của con ngƣời, dù có giữ bí mật đến đâu vẫn để lại
dấu vết ở Tâm Vũ trụ vì Tâm Vũ trụ chứa toàn bộ thông tin của Vũ trụ.
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CHƢƠNG 4
VŨ TRỤ Ý THỨC
Chúng ta lại tiến thêm một bƣớc về phía Tâm Vũ Trụ để khám phá những
thành tố mới mà trong một chừng mực nào đó có thể nói là sâu sắc hơn các
thành tố vận động, thời gian, thông tin và năng lƣợng đƣợc mô tả trong ba
chƣơng đầu của học thuyết Tâm Vũ Trụ. Đó là ý thức.
Trong chƣơng này chúng ta sẽ xây dựng khái niệm ý thức và Vũ Trụ Ý
Thức. Việc mô tả loài ngƣời trên Trái Đất nhƣ những đối tƣợng khác trong
Vũ Trụ đã và đang đƣợc nhúng trong Vũ Trụ Ý Thức Vyt, luôn đƣợc nuôi
dƣỡng bởi vô hạn song ý thức (SYT) của Vyt là một sự chứng minh chặt chẽ
rằng : ngoài thức ăn, nƣớc, khí trời…(những thứ hữu hình) ra loài ngƣời còn
cần đến SYT để tồn tại. Một vài ứng dụng của SYT cũng đƣợc trình bầy một
cách ngắn gọn.
Vật Chất sẽ đƣợc đƣa vào chút ít trong chƣơng này để tạo sự cân đối của
lý thuyết.
1. Ý THỨC
Trƣớc hết, ta đƣa vào hai khái niệm cơ bản : đối tƣợng hữu hình và đối
tƣợng vô hình
Định nghĩa 5:
Đối tượng hữu hình là đối tượng có kích thước hình học
Cái bàn, cái cốc, thân thể con ngƣời, con sông, dãy núi, trái đất, hạt nhân
nguyên tử, hạt quắc, các phô tông ánh sáng, thân xác các siêu vi khuẩn. v.v…
là các ví dụ về các đối tƣợng hữu hình
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Định nghĩa 6:
Đối tượng vô hình là đối tượng không có kích thước hình học
Tƣ duy, ý nghĩ, khái niệm, truyền thống, tình yêu, hạnh phúc, lòng căm
thù, tính cao thƣợng, linh hồn, điểm hình học, văn hoá phi vật thể...v.v…là
các ví dụ về các đối tƣợng vô hình.
Vì các đối tƣợng hữu hình hay đối tƣợng vô hình đều là đối tƣợng trong Vũ
Trụ nên theo định lý 6 chúng đều chứa Tâm Vũ Trụ. Điều này suy ra khi tiến
tới Tâm Vũ Trụ đối tƣợng vô hình và đối tƣợng hữu hình chỉ là một.
Do đó ta có định lý 19
Định lý 19:
Tâm Vũ Trụ vừa là đối tượng hữu hình vùa là đối tượng vô hình
Đừng nghĩ rằng đối tƣợng vô hình không có năng lƣợng. Thật vậy vì đối
tƣợng vô hình cũng chứa Tâm Vũ Trụ mà năng lƣợng là thành tố của Tâm
Vũ Trụ nên đối tƣợng vô hình vẫn có năng lƣợng
Đến đây chúng ta phát biểu một định nghĩa nói lên quan điểm rứt khoát
của chúng ta về ý thức.
Định nghĩa 7:
Giả sử A là một đối tượng đầy đủ bất kỳ trong vũ trụ. Ý thức của A là
lớp tất cả các thành tố vô hình tạo nên A.
Nhƣ vậy ý thức của A bao gồm lớp những phần vô hình trong A và lớp tất
cả các mối liên hệ vô hình của A với mọi đối tƣợng trong Vũ Trụ
Ở đây ta thấy khái niệm ý thức của chúng ta tƣờng minh, tổng quát và sâu
sắc hơn tất cả những quan niệm về ý thức của loài ngƣời trƣớc đây.
Tiếp theo đây ta sẽ chứng minh một định lý cực kỳ quan trọng
Định lý 20:
Tâm Vũ trụ chứa ý thức
.CM: Theo định lý 19 Tâm Vũ Trụ vừa là đối tƣợng hữu hình vừa là đối tƣợng
vô hình nên theo định nghĩa 7 suy ra Tâm Vũ Trụ chứa ý thức (đ.p.c.m.)
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Định lý 21:
Mọi đối tượng trong Vũ trụ đều có ý thức
CM: Giả sử A là một đối tƣợng bất kỳ trong Vũ trụ., theo định lý 6, A chứa
Tâm Vũ Trụ . Vì Tâm Vũ Trụ chứa ý thức nên A có ý thúc Suy ra điều phải
chứng minh (đ.p.c.m).
Mọi đối tƣợng đều có ý thức kể cả những vật mà loài ngƣời cho là vô tri
nhất. Do khái niệm về đối tƣợng vô hình và định nghĩa ý thức suy ra hòn đá
có hồn của hòn đá, nó cũng có các cảm xúc nhƣ yêu thƣơng, giận hờn v.v…
và ta có thể giao tiêp với nó. Định lý 20 còn cho ta giải thích tại sao loài
ngƣời, đặc biệt là trong văn chƣơng lại có loại văn nhân cách hoá; tại sao loài
ngƣời lại thờ nhiều thần nhƣ thế : thần biển, thần núi, thần gió, thần mặt trời
v.v…; tại sao lại có các khái niệm “ hồn nƣớc”, “hồn thiêng song núi”,v.v…
Mọi đối tƣợng đều có ý thức nhƣng đối tƣợng nào “gần” Tâm Vũ Trụ hơn
sẽ có ý thức mạnh hơn. Ví dụ loài ngƣời và loài chó đều có ý thức nhƣng loài
ngƣời gần Tâm Vũ Trụ hơn nên có ý thức mạnh hơn nên có thể thuần dƣỡng
và điều khiển đƣợc loài chó.
Để ý một chút, chúng ta thấy ý thức chính là một trƣờng hợp đặc biệt của
thông tin do đó việc truyền ý thức từ Tâm Vũ Trụ đến mọi đối tƣợng trong
Vũ Trụ là tức thời trong mọi hệ quy chiếu tuy nhiên cơ chế truyền ý thức
trong Vũ Trụ có nhiều điểm đặc biệt mà ta sẽ nói kỹ sau.
Vì ý thức cũng là một đối tƣợng trong Vũ trụ nên nó tuân theo tiên đề 1
trong chƣơng 1: Nó luôn luôn vận động
Để cho hoàn chỉnh và theo mạch tƣ duy giống nhƣ khi bàn đến thông tin,
ta sẽ chứng minh một loạt các định lý sau.
Định lý 22:
Ý thức truyền cho nhau giữa hai đối tượng bất kỳ trong Vũ Trụ bao giờ
cũng phải thông qua Tâm Vũ Trụ
CM: Giả sử A và B là hai đối tƣợng bất kỳ trong Vũ Trụ, f là một mối liên hệ
vô hình bất kỳ giữa A và B. Theo định nghĩa ý thức suy ra f là ý thức. Nhƣng
đến lƣợt mình f lại là một đối tƣợng trong Vũ Trụ. Theo định lý 6 chƣơng 1, f
phải chứa Tâm Vũ Trụ. Hay nói cách khác f phải thông qua Tâm Vũ Trụ. Suy
ra đ.p.c.m.
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Định lý 23:
Tâm Vũ Trụ chứa toàn bộ ý thức của mọi đối tượng trong Vũ Trụ
CM: Ta chứng minh bằng phản chứng. Giả sử tồn tại một đối tƣợng A có một
phần ý thức F(A) không có trong Tâm Vũ Trụ. Khi đó tồn tại một ý thức f
chứa trong F(A) không thông qua Tâm Vũ Trụ. Điều này trái với định lý 22
vừa phát biểu. Suy ra đ.p.c.m.
Định lý 24
Tâm Vũ Trụ truyền ý thức đến mọi đối tượng trong Vũ trụ là tức thời
trong mọi hệ quy chiếu
CM: Ta chứng minh bằng phản chứng. Giả sử tồn tại một đối tƣợng A trong
Vũ Trụ nhận đƣợc ý thức từ Tâm Vũ Trụ đến mình không tức thời. Suy ra
tồn tại một thời điểm t0 A không có ý thức. Điều này trái với định lý 21 suy
ra điều phải chứng minh(đ.p.c.m.)
Định lý 25 :
Vận tốc của ánh sáng
c  300000 km/s (c gần bằng 300000 km/s)
không phải là giới hạn vận tốc của các ý thức trong Vũ trụ
CM: Giả sử A và B là hai đối tƣợng cách nhau 1 tỷ năm ánh sáng, f là một ý
thức từ A đến B. Theo định lý 22 “đoạn đƣờng” mà f chuyển động đƣợc chia
thành 2 phần d1: từ A đến Tâm Vũ Trụ và d2: từ Tâm Vũ Trụ đến B. Theo
định lý 23 suy ra f chuyển động trên d1 là tức thời (1). Theo định lý 24 f
chuyển động trên d2 cũng tức thời (2). Từ (1) và (2) suy ra f chuyển động từ
A đến B là tức thời. A và B cách nhau 1 tỷ năn ánh sang nên f có vận tốc lớn
hơn vận tốc ánh sáng c hàng tỷ lần. Suy ra đ.p.c.m.
Chúng ta đã chứng minh chặt chẽ một loạt các định lý vô cùng quan trọng.
Những chứng minh đó rất đơn giản đến mức mà có nhà Triết học lừng danh
cho là rất sơ sài… nhƣng nó chứa đựng một Vũ Trụ Quan khác hẳn với loài
ngƣời từ trƣớc tới nay. Tâm Vũ Trụ chứa toàn bộ ý thức của Vũ Trụ và ban
phát những ý tƣởng, những cảm xúc, những tình yêu, những chân lý.v.v..
58

Đỗ Xuân Thọ

TÂM VŨ TRỤ

xuống các đối tƣợng một cách tức thời làm cho chúng ta tƣởng rằng những
thứ đó có sẵn trong các đối tƣợng. Bộ não của chúng ta thực chất chỉ là cái sơ
mƣớp không hơn không kém nếu Tâm Vũ Trụ không truyền ý thức đến
chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không phải bù nhìn, con dối vì theo định lý 6
suy ra chúng ta chứa Tâm Vũ Trụ. Nếu chúng ta tiến về Tâm Vũ Trụ thì đến
một lúc nào đó ta là Tâm Vũ Trụ và Tâm Vũ Trụ chính là ta. Sự hòa hợp
Thƣợng Đế này diễn ra ngay từ khi ta đạt đến lân cận số 3 của Tâm Vũ Trụ.
Khi đó ta dần dần hiểu đƣợc cả Vũ Trụ vô cùng vô tận hiện tồn này nhƣ hiểu
lòng bàn tay của mình vậy.
Khi truyền tình yêu hoặc lòng căm thù đến một ngƣời nào đó thì tình yêu
đó, lòng căm thù đó phải tập kết ở Tâm Vũ Trụ rồi mới đƣợc truyền đến
ngƣời đó…không có gì có thể giấu đƣợc Tâm Vũ Trụ…
Ở Tâm Vũ Trụ không có cái gì là tƣơng đối, là ngẫu nhiên, là may dủi. Tất
cả là tuyệt đối là chính xác hoàn toàn là chắc chắn vĩnh cửu.
Mọi sự độc ác, mọi sự đê tiện, mọi sự hèn hạ…khi tiến đến gần Tâm Vũ
Trụ đều biến đổi và trở thành lòng tốt tuyệt đối, cao thƣợng tuyệt đối, dũng
cảm tuyệt đối….
Dễ dàng chứng minh chặt chẽ rằng Tâm Vũ Trụ là nỗi cô đơn tuyệt đối, là
niềm hạnh phúc tuyệt đối, là tình yêu tuyệt đối.
Tiến đến một lân cận nào đó của TVT ta có thể yêu một cơn bão “tàn bạo vô
tri” nhƣ yêu một ngƣời đàn bà đẹp, hiền thục… Thƣơng kẻ đã thọc dao sau
lƣng ta nhƣ thƣơng một ngƣời khuyết tật…Và ta điều khiển mọi đối tƣợng
trong vũ trụ bằng một tình yêu khủng khiếp mang dấu ấn của Tâm Vũ Trụ.
2.VẬT CHẤT
Vật chất đã đƣợc các nhà vật lý nghiên cứu rất kỹ nên ta chỉ nói lƣớt qua,
việc đƣa nó vào lúc này chỉ để tạo sự cân đối cho lý thuyết.
Định nghĩa 8:
Giả sử A là một đối tượng đầy đủ bất kỳ trong Vũ trụ. Lớp tất cả các thành
tố hữu hình tạo nên A được gọi là vật chất của A
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Đến đây ta chứng minh định lý 26
Định lý 26:
Tâm Vũ Trụ chứa vật chất
CM: Theo định lý 19, Tâm Vũ Trụ vừa là đối tƣợng hữu hình vừa là đối
tƣợng vô hình nên theo định nghĩa 8 suy ra Tâm Vũ Trụ chứa vật chất
(đ.p.c.m.)
Định lý 27:
Mọi đối tượng trong Vũ Trụ đều có vật chất
CM: Giả sử A là một đối tƣợng bất kỳ trong Vũ trụ., theo định lý 6, A chứa
Tâm Vũ Trụ . Vì Tâm Vũ Trụ chứa vật chất A có vật chất Suy ra điều phải
chứng minh (đ.p.c.m).
Nhƣ vậy một đối tƣợng A bất kỳ trong Vũ Trụ đều gồm 2 phần: phần vật
chất và phần ý thức .Đôi khi, hai phần này còn đƣợc gọi là phần xác và phần
hồn của A.
Chú ý:
1) Đối với một đối tƣợng bất kỳ trong Vũ Trụ bao giờ cũng có cả phần xác và
phần hồn trong nó. Không có đối tƣợng nào là vô tri. Núi có hồn của núi, sông
có hồn của sông, các cơn bão cũng có ý thức.v.v..Ngƣợc lại không có đối
tƣợng nào chỉ có thuần túy ý thức. Linh hồn của một ngƣời đang sống hoặc đã
chết vẫn có các mối liên hệ vật chất với các đối tƣợng hữu hình. Tƣ duy của
một con ngƣời có thể biến thành một sức mạnh vật chất.
2) Mọi đối tƣợng đều có ý thức nhƣng mạnh, yếu khác nhau. Đối tƣợng nào
càng gần Tâm Vũ Trụ thì ý thức càng mạnh. Trong hai đối tƣợng, đối tƣợng
nào có ý thức mạnh hơn sẽ điều khiển đƣợc đối tƣợng kia. Ví dụ, loài ngƣời
và loài chó đều có ý thức nhƣng loài ngƣời gần Tâm Vũ Trụ hơn nên có ý
thức mạnh hơn . Do đó loài ngƣời có thể thuần dƣỡng và điều khiển đƣợc
loài chó
3) Có một cách phân biệt vật chất và ý thức tƣơng đối thô thiển nhƣng đƣợc
các đệ tử của Einstein dễ chấp nhận đó là dựa vào vận tốc vận động: Đối
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tƣợng nào chuyển động với vận tốc nhỏ hơn hoặc bằng vận tốc ánh sáng là
đối tƣợng vật chất và những đối tƣợng nào chuyển động nhanh hơn vận tốc
ánh sáng là đối tƣợng ý thức. Tuy thô thiển nhƣng cách phân biệt này rất lợi
hại trong công nghệ điều khiển SYT bắn phá vào huyệt đạo của một đối
tƣợng, một hệ thống
4)Vật chất và ý thức trong một đối tƣợng là thống nhất không thể tách rời do
đó câu hỏi cơ bản của triết học: “ Vật chất và ý thức cái nào có trƣớc? Cái
nào có sau? Cái nào quyết định cái nào?” là một câu hỏi vô nghĩa.
3.VŨ TRỤ Ý THƢC
A. VŨ TRỤ VẬT CHÂT VÀ VŨ TRỤ Ý THỨC
Trƣớc hết, để cho cân đối ta định nghĩa Vũ Trụ Vật Chất và Vũ trụ Ý Thức
và phát biểu 2 định lý khẳng định sự tồn tại của chúng
Định nghĩa 9:
Vũ trụ Ý Thức là lớp tất cả các ý thức của mọi đối tượng trong Vũ Trụ và
ký hiệu là Vyt
Định nghĩa 10:
Vũ trụ Vật Chất là lớp tất cả các vật chất của mọi đối tượng trong Vũ Trụ
và ký hiệu là Vvc
Hiển nhiên Vyt và Vvc là hai Vũ trụ con của Vũ Trụ. Vũ trụ Einstein là
một tập con của Vvc.
Vì một đối tƣợng bất kỳ trong Vũ Trụ đều có hai thành tố vật chất và ý
thức nên sự tồn tại của Vyt và Vvc là hiển nhiên. Do đó ta có hai định lý
Định lý 28:
Vũ trụ Vật Chất Vvc là tồn tại.
Định lý 29:
Vũ trụ Ý Thức Vyt là tồn tại
Đến đây ta chứng minh một định lý tuyệt vời cho thấy mối lien hệ chặt chẽ
giữa vũ trụ Ý thức và vũ trụ V. Định lý này tạm gọi là:”Định lý Cầu đƣợc,
ƣớc thấy”
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Định lý 30: Định lý MUỐN LÀ ĐƢỢC
Giả sử Vyt là vũ trụ Ý thức, V là vũ trụ. Khi đó mọi tập con khác trống A
của Vyt bao giờ cũng tồn tại một ánh xạ 1-1 f và một tập con B khác trống
của V sao cho B là ảnh của A qua ánh xạ f
CM: Giả sử a1 là một phần tử của tập A và b1 là một phần tử của V
(Theo tiên đề chọn ta luôn chọn đƣợc b1) . Vì a1 và b1 đều là các đối tƣợng
nên theo định lý 3 chƣơng 1 tác phẩm Tâm Vũ Trụ của Thọ về mối lien hệ
phổ biến suy ra tồn tại ít nhất một mối lien hệ giữa a1 vả b1. Ta chọn một
mối lien hệ f1 giữa a1 và b1. Tƣơng tự với phần tử a2 (khác a1) ta chọn b2
thuộc V khác b1. và vẫn theo định lý 3 ta lại chọn đƣợc mối lien hệ f2 giữa
a2 và b2…v.v . Sau khi chọn hết các phần tử của A ta có tập các mối liên hệ f
gồm các mối lien hệ fi và tập con B của V gồm các bi vừa kể trên. Rõ rang f
là ánh xạ 1-1 từ A vào B. suy ra điều phải chứng minh
Ánh xạ f vừa mô tả trong chứng minh có thể từ vũ trụ Ý Thức Vyt đến vũ
trụ Vật Chất Vvc hoặc đến chính vũ trụ Ý Thức Vyt
Định lý này có thể suy ra:" Mọi sự tƣởng tƣợng của chúng ta dù điên rồ đến
đâu bao giờ cũng tồn tại một thực tế có thực trong vũ trụ đúng nhƣ ta tƣởng
tƣợng"......Các bạn cứ ƣớc mơ đi dù điên rồ tới đâu cũng đƣợc.....sẽ có một
vùng nào đấy của vũ trụ mà ở đó ƣớc mơ của bạn là hiện thực....Ngƣời Pháp
có câu ngạn ngữ tuyệt hay:" Muốn là đƣợc" nhƣng chƣa chứng minh chặt chẽ
. Việt Nam cũng có câu tuyệt hay:”Cầu đƣợc ƣớc thấy” .Các bạn có thể
khuyên con mình phải tiết kiệm tiền nhƣng khi ƣớc mơ đừng bao giờ tiết
kiệm....
B. VŨ TRỤ Ý THỨC
Bây giờ ta sẽ bàn sâu về Vũ trụ Ý Thức Vyt, một phần của Vũ Trụ mà loài
ngƣời còn biết rất mù mờ về nó.
Trƣớc hết ta sẽ đƣa ra định nghĩa về nền văn minh Trái Đất sau đó sẽ
chứng minh trong Vũ Trụ có vô hạn các nền văn minh tƣơng tự nhƣ nền văn
minh Trái Đất
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Định nghĩa 10:
Lớp tất cả ý thức của loài người trên Trái Đất được gọi là nền Văn Minh
Trái Đất và ký hiệu Nyt
Để khẳng định Vũ Trụ Ý Thức Vyt theo quan niệm của chúng ta khác hẳn
với loài ngƣời ta sẽ phát biểu và chứng minh định lý sau đây
Định lý 31:
Tồn tại vô hạn các nền Văn Minh tương tự như nền văn minh Trái
Đất Nyt trong Vũ Trụ
Có hàng loạt cách chứng minh định lý 31 này. Ở đây ta sẽ đƣa ra một
cách chứng minh dễ hiểu nhất
CM cách 1 :Ta sẽ chứng minh bằng phản chứng. Giả sử trong Vũ Trụ chỉ
tồn tại hữu hạn các nền Văn Minh tƣơng tự nhƣ Nyt. Gọi f là phƣơng “các nền
Văn Minh tƣơng tự nhƣ Nyt” suy ra Vũ Trụ bị hữu hạn theo phƣơng f. Điều
này trái với định lý 2 về tính vô cùng vô tận của Vũ Trụ . Suy ra đ.p.c.m.
CM cách 2: Do định lý 31 là một tập con khác trống A của vũ trụ Ý thức Vyt
nên theo định lý Cầu đƣợc, ƣớc thấy 30 tồn tại một tập con khác trống B trong
vũ trụ V cùng với một ánh xạ 1-1 f từ A vào B sao cho B là ảnh của A qua f.
Điều này có nghĩa rằng có vô hạn các nền văn minh tƣơng tự nhƣ Trái Đất Nyt
trong Vũ Trụ. Suy ra đ.p.c.m.
Nhƣ vậy có vô hạn các nền Văn Minh ngoài trái đất. Nếu lấy Nyt làm gốc
ta sẽ thấy có những nền Văn Minh yếu hơn Nyt (lạc hậu hơn Nyt), có những
nền Văn Minh mạnh hơn Nyt (tiến bộ hơn Nyt). Lẽ dĩ nhiên nền Văn Minh
mạnh nhất Vũ Trụ chính là Tâm Vũ Trụ. Nền Văn Minh A gần Tâm Vũ Trụ
hơn nền Văn Minh B thì A sẽ mạnh hơn B và “chỉ huy “ đƣợc B
Vũ trụ Ý Thức Vyt đƣợc “dệt” nên bởi vô hạn các đƣờng truyền ý thức
của vô hạn các đối tƣợng trong Vũ Trụ. Nhƣ định lý 3 về mối liên hệ phổ
biến và định nghĩa ý thức, suy ra về nguyên tắc chúng ta luôn luôn phải “thu”
tất cả các đƣờng truyền ý thức của mọi đối tƣợng trong Vũ Trụ và “phát” đi
bằng ấy các đƣờng truyền phản xạ.
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Do đó suy ra chúng ta, những con ngƣời trên Trái đất, hàng ngày hàng
giờ,hàng phút, hàng giây, hàng nano giây... đang đƣợc “nhúng” trong một
“mạng lƣới” các đƣờng truyền ý thức của Vyt .
Vì các đƣờng truyền ý thức của Vyt không nhìn thấy đƣợc kể cả khi
dùng các thiết bị hiện đại nhất của loài ngƣời nên chúng ta không biết nó tồn
tại .
Sau này ta sẽ thấy, những đƣờng truyền này có dạng sóng với vô hạn tần
số. Ta sẽ gọi các đƣờng truyền đó là Sóng Ý Thức (SYT). Chúng ta có thể
nhịn thở đƣợc 3 phút nhƣng không thể thiếu SYT trong 3 nano giây....
SYT có vô hạn tốc độ. Chúng có thể truyền tức thời vào đầu ta từ một
đối tƣợng cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng và cũng có thể truyền vào đầu
ta chậm nhƣ rùa bò một một bài toán cực khó đối với ta trong quyển sách bài
tập toán trên bàn làm việc.
Không một bức tƣờng vật chất nào cản đƣợc SYT nên mọi đặc trƣng
chuyển động của nó chỉ có thể đo bằng chính ý thức.
Mọi đƣờng truyền của SYT của mọi đối tƣợng trong Vũ Trụ đều phải “
tập kết” ở Tâm Vũ Trụ trƣớc khi đến “địa chỉ” cần truyền.
*
* *
Nhƣ đã biết, vận tốc của SYT có thể nhanh hơn vận tốc của ánh sáng rất
nhiều lần nên SYT có thể trở về quá khứ, tiến tới tƣơng lai, dừng lại hiện tại
của Vũ Trụ Einstein…
Sau này các đứa trẻ Việt Nam, từ những bào thai 1 tháng đến những
thanh niên 24 tuổi sẽ cùng học trong 1 giảng đƣờng đƣợc trang bị thiết bị thu
và lọc SYT để cùng cảm nhận những bài giảng của các Giáo Sƣ ở các nền
Văn Minh mạnh nhất trong Vũ Trụ. Những bài giảng này “ngấm” vào đến
gien di truyền của chúng và chỉ sau một thế hệ, trẻ em Việt Nam sẽ thông
minh gấp 1000 lần dân tộc Do Thái...
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CHƢƠNG 5
TÂM VŨ TRỤ VÀ BẢN SỐ
Nhƣ đã biết, từ chƣơng 1 đến chƣơng 4 chúng ta đã khám phá thấy 6
thành tố có trong Tâm Vũ Trụ đó là: Vận động, Thời gian, Thông tin, Năng
lƣợng, Vật chất và Ý thức.
Trong chƣơng này ta sẽ thấy Tâm Vũ Trụ có thêm một thành tố nữa,
thành tố thứ 7 đó là Bản Số (bản chất có số lƣợng của mọi đối tƣợng).
Chúng ta, tại lúc này, phải đặc biệt chú ý rằng :
1)
Không có đối tƣợng nào trong Vũ trụ V của chúng ta trống rỗng
hoàn toàn vì nó luôn chứa Tâm Vũ Trụ
2)
Nếu x không là tập hợp thì nó vẫn là đối tƣợng x
3)
Vì đối tƣợng x bất kỳ luôn thuộc Vũ trụ V nên theo định nghĩa 1
trong chƣơng 0 chúng lại là tập hợp.
Tất cả sự kỳ diệu này sẽ đƣợc giải thích bằng lý thuyết tập hợp mờ của
Zadeh (Phụ lục B) nhƣng ngay ở đây ta có thể giải thích sơ bộ thế này :
Vì chúng ta chƣa phải là Thƣợng Đế (Tâm Vũ Trụ), chƣa hiểu đƣợc
Chân Lý Tuyệt Đối (Tâm Vũ Trụ) v.v… nên đến ngay cả số 0 nhƣ nhiệt độ 0
tuyệt đối, gia tốc tuyệt đối bằng 0… hay tập hợp trống 0 nhƣ việc chúng ta
loại bỏ tất cả các phần tử tƣ duy trong đầu ta….trên thực tế chúng ta chƣa
bao giờ đạt đƣợc mặc dù chúng ta sẽ đạt đƣợc ! Chúng ta chỉ có thể nói rằng
2 - 2 = 0 hoặc tập A\A= 0.v.v… với độ tin cậy =0.9999 (nếu coi 1 là đúng
hoàn toàn và 0 là sai hoàn toàn)… ! Khi chúng ta hiểu đƣợc TVT thì phải
chăng Tâm Vũ Trụ (TVT) là tập hợp trống 0 ????.... Điều đó lý giải vì sao
đối tƣợng vừa là tập hợp vừa không phải tập hợp !
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Chúng ta tiếp tục mạch tƣ duy nhé
Trong chƣơng 6 ta sẽ xét đến việc tách 7 thành tố trên thành hai phần âm
và phần dƣơng đo đó về thực chất ta có 14 thành tố tạo nên Tâm Vũ Trụ.
Nhƣ vậy, 14 cánh sao của mặt trống đồng Ngọc Lũ đã đƣợc khám phá
đó là 14 thành tố tạo nên Tâm Vũ Trụ của ngƣời Việt, của các Vua Hùng…
Việc phát hiện ra rằng mọi đối tƣợng trong vũ trụ đều có thể lƣợng hóa
đã khiến chúng ta, về nguyên tắc có thể cân, đong, đo, đếm, cộng, trừ, nhân,
chia, lấy tích phân và đạo hàm… mọi thứ trong vũ trụ. Hơn thế nữa, chúng ta
có thể lập trình trên máy tính để mô phỏng và dự đoán các kết quả khủng
khiếp….
1. TÂM VŨ TRỤ VÀ BẢN SỐ
Tự số của một đối tƣợng A là bản chất có số lƣợng của A.
Bản số của một đối tƣợng A là tự số lớn nhất của A
Trong phần này ta sẽ chứng minh rằng mọi đối tƣợng trong vũ trụ đều có bản
số.
Bản số đã đƣợc trình bầy chặt chẽ trong chƣơng 0. Ở đây sẽ nhắc lại các
tiên đề, định nghĩa và định lý quan trọng nhất liên quan đến khái niệm bản số
để cho ta liền mạch tƣ duy. Cuối cùng ta sẽ phát biểu và chứng minh định lý
khẳng định Tâm Vũ Trụ chứa Bản Số. Nếu cần nghiên cứu kỹ mong các bạn
quay lại chƣơng 0.
Gọi V là Vũ Trụ, TVT là Tâm Vũ Trụ
Định nghĩa 11:
x là tập hợp khi và chỉ khi với một y nào đó ta có xy
Định nghĩa 12:
0= {x: x x}
Lớp 0 gọi là lớp trống hay là không
Định lý 32:
xV khi và chỉ khi x là tập hợp.
Định lý 33:
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và 0 =0

CM. z0 tƣơng đƣơng với z là tập hợp và z thuộc mỗi một phần tử
của lớp 0. Vì không tồn tại các phần tử của lớp 0, nên z tƣơng đƣơng với z là
tập hợp. Theo định lý 32 suy ra  0 = V. Điều khẳng định thứ hai cũng
chứng minh đƣợc dễ dàng.
Định nghĩa 13:
{x}={z: nếu xV

thì z=x}.

Lớp một phần tử của phần tử x là {x}
Định nghĩa 14:
{xy} = {x} {y}
Lớp {xy} là một cặp không sắp thứ tự
Định nghĩa 15:
(x, y) = {{x} {xy}}
Lớp (x, y) gọi là cặp có sắp thứ tự.
Định nghĩa 16:
r là một quan hệ khi và chỉ khi với mỗi phần tử z của lớp r đều tồn tại
x và y sao cho z = (x, y).
Quan hệ là một lớp mà các phần tử là những cặp có sắp thứ tự.
Định nghĩa 17:
f là một hàm khi và chỉ khi f là một quan hệ và với mỗi một x, mỗi một
y và mỗi một z, nếu (x, y) f và (x, z) f thì y = z.
Tiên đề 2: Tiên đề thế : Nếu f là một hàm và miền xác định của f là
một tập hợp thì miền giá trị của f cũng là một tập hợp.
Tiên đề 3: Tiên đề liên kết: Nếu x là một tập hợp thì x cũng là một tập
hợp.
Định lý 34:
Nếu x

(miền xác định của f)

thì f(x) = V ; nếu x(miền xác định

của f) thì f(x) V .
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 (miền xác định của f) thì {y : (x, y)f}=0 và f(x)=V

(định lý 33). Nếu x(miền xác định của f) thì {y : (x, y)f} 0 và f(x) là
một tập hợp và do đó f(x) thuộc V
Định nghĩa 18:
x y = {(u, v) : u x và v y}
Định lý 35:
Nếu f là một hàm và miền xác định của f là một tập hợp thì f là một
tập hợp.
CM : Thực vậy f (miền xác định của f) (miền giá trị của f)
Định nghĩa 19:
xry khi và chỉ khi (x, y) r.
Nếu xry, ta nói x có quan hệ r với y hay x là r - đứng trƣớc y.
Định nghĩa 20:
r liên thông x khi và chỉ khi từ u và v thuộc x suy ra hoặc urv hoặc vru
Định nghĩa 21:
z là r- phần tử thứ nhất của lớp x khi và chỉ khi zx và từ y x với z

y thì yrz là sai
Định nghĩa 22:
r sắp tốt x khi và chỉ khi r liên thông x và từ y x và y 0 suy ra trong
lớp y có r- phần tử thứ nhất
Định nghĩa 23:
y là r – thiết diện của x khi và chỉ khi y x, r sắp tốt x và từ u x, v y
và urv suy ra u y.
Do đó tập hợp con y của lớp x đƣợc gọi là một r – thiết diện khi và chỉ
khi r sắp tốt x và không có phần tử nào thuộc x\y lại r - đứng trƣớc một phần
tử của y.
Định nghĩa 24:
E = {(x, y) : x y}.
Lớp E đƣợc gọi là - quan hệ..
Định nghĩa 25 :
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Lớp x là đầy khi và chỉ khi mỗi phần tử của lớp x đều là một tập hợp
con của x.
Nói cách khác, x là đầy khi và chỉ khi mỗi phần tử của một phần tử tùy
ý của lớp x là một phần tử của lớp x. Một phát biểu tƣơng đƣơng khác: x là
đầy khi và chỉ khi E là bắc cầu trong x.
Định nghĩa 26:
x là một tự số khi và chỉ khi E liên thông x và lớp x là đầy.
Điều đó có nghĩa là hai phần tử bất kỳ của lớp x, một phần tử là phần tử
của phần tử kia và mỗi phần tử của một phần tử tùy ý của lớp x đều thuộc x.
Để hiểu khái niệm tự số ta xét ví dụ sau :
Tự số thứ nhất là 0, tự số tiếp theo 1 = 0 {0}, tiếp theo 2 = 1 {1} và
tiếp theo 3 = 2 {2}. Chú ý là 0 là phần tử duy nhất của lớp 1; 0 và 1 là các
phần tử duy nhất của lớp 2 và 0, 1, 2 là các phần tử duy nhất của lớp 3. Mỗi
một tự số đứng trƣớc 3 không những là phần tử mà còn là một tập hợp con
của lớp 3. Các tự số đƣợc xác định sao cho loại cấu trúc rất đặc biệt đó đƣợc
bảo toàn
Định lý 36:
Nếu y là một r – thiết diện của lớp x và y x thì y = {u:ux và urv}
với một v nào đó thuộc x.
CM: Nếu y là mọt r – thiết diện của lớp x và y ≠x thì trong x\y có r –
phần tử thứ nhất v. Nếu u x\y và có nghĩa u y. Do đó {u:ux và urv} y.
Mặt khác nếu u y thì v y và y là một r – thiết diện, vru là sai; có nghãi là
urv. Từ đó suy ra đẳng thức phải chứng minh.
Định lý 37:
Nếu x là một tự số, y x, y x và lớp y là đầy thì y x.
CM. Nếu uEv và uEy thì uEy vì lớp y là đầy. Có nghĩa y là E- thiết diện

của lớp x. Do đó theo định lý 36 trong x có tồn tại một phần tử v sao cho y =
{u : u x và uEv}. Vì mỗi một phần tử của lớp v là một phần tử của lớp x,
nên y = {u, u v} và y = v.
Định lý 38:
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Nếu x là một tự số và y là một tự số thì x y hay y x.
CM. Lớp x  y là đầy; theo định lý trên hoặc x  y = x hoặc x  y x.

Trong trƣờng hợp thứ nhất x y. Nếu x  y x thì x  y y vì nếu không
ta sẽ có x  y x  y. Vì x  y  y nên theo định lý trên ta suy ra x  y =
y. Có nghĩa là y x.
Định lý 39:

Nếu x là một tự số và y là một tự só thì hoặc x y hoặc yx hoặc x = y.
Định lý 40:
Nếu x là một tự số và y x thì y là một tự số.
CM. Rõ ràng là E liên thông y, vì x là đầy và E liên thông x. Quan hệ E

là bắc cầu trên y vì E sắp tốt x và y x. Do đó nếu uEp và vEy thì uEy và từ
đó y là đầy.
Định nghĩa 27:
R = {x : x là một tự số}
Định lý 41:
R là một tự số và R không là một tập hợp.
CM: Từ hai định lý sau cùng suy ra E liên thông R và lớp R là đầy. Có
nghĩa R là một tự số. Nếu R là một tập hợp thì R  R, là điều không thể
đƣợc.
Theo định lý 39, R là tự số duy nhất không là một tập hợp.
Định lý 42:
Nếu f là một hàm thì f \ x là một hàm với miền xác định là x  (miền
xác định của f) và (f \ x) (y) với mỗi y thuộc miền xác định của f \ x.
Định lý kết thúc của mục về các tự số khẳng định rằng (một cách trực
quan) có thể xác định một hàm trên một tự số sao cho giá trị của nó tại một
phần tử bất kỳ thuộc miền xác định đƣợc cho trƣớc bằng cách áp dụng một qui
tắc đã xác định trƣớc cho các giá trị đã có trƣớc của hàm. Nói chính xác hơn với
một hàm g cho trƣớc bất kỳ đều tồn tại một hàm duy nhất f, cho trên một tự số,
sao cho f (x) = g (f \ x) với mỗi một tự số x. Thành thử giá trị của f(x) hoàn toàn
đƣợc xác định bởi hàm g và các giá trị của f tại các tự số đứng trƣớc x.
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Việc áp dụng định lý này đƣợc gọi là việc xác định hàm theo qui nạp
siêu hạn.
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Định lý 43:
Giả sử f là một hàm, miền xác định của nó là một tự số nào đó, và

f

(u) = g(f \ u), với u  (miền xác định của f). Nếu h cũng là một hàm sao
cho miền xác định của h là một tự số nào đó và h(u) = g(h \ u), với u 
(miền xác định của h), thì h f hoặc f h.
CM. Vì cả miền xác định của f lẫn miền xác định của h đều là các tự số

nên có thể giả thiết rằng (miền xác định của f) (miền xác định của h) (nếu
không sẽ có bao hàm thức ngƣợc lại theo định lý 38). Chỉ còn phải chứng
minh rằng f(u)= h (u) với u (miền xác định của f). Giả thiết ngƣợc lại là giả
sử u là E – phần tử thứ nhất thuộc miền xác định của f sao cho f(u) h(u). Khi
đó f (v) = h(v) với mỗi tự số v đứng trƣớc u. Do đó f \ u = h\ u. Khi đó f(u) = g
(f \ u) = h(u) là điều dẫn tới mâu thuẫn.
Định lý 44:
Với mỗi một g đều tồn tại một hàm duy nhất f sao cho miền xác định
của f là một tự số và f (x) = g(f \ x) với mỗi một tự số x.
CM. Giả sử f = {(u, v) : u R và tồn tại một hàm h sao cho miền xác

định của h là một tự số, h (z) = g (h\ z) với z  (miền xác định của h) và
(u, v) h}. Từ định lý trƣớc suy ra f là một hàm. Rõ ràng miền xác định của
f là một E – thiết diện của lớp R và từ đó là một tự số. Hơn nữa nếu h là một
hàm trên một tự số sao cho h(z) = g(h \ z) với z thuộc (miền xác định của h)
thì h f, và nếu z (miền xác định của f) thì f(z) = g(h \ z).
Sau hết, giả sử x  R \ (miền xác định của f). Khi đó f (x) = V theo
định lý 33 và vì miền xác định của f là một tập hợp, nên f là một tập hợp
(định lý 35). Nếu g(f \ x) = g(f) = V thì suy ra đẳng thức f(x) = g(f \ x). Trong
trƣờng hợp ngƣợc lại g(f) sẽ là một tập hợp (lại định lý 34). Khi đó nếu y và
E – phần tử thứ nhất của lớp R \ (miền xác định của f) và h = f {y, g (f))}
thì miền xác định của h là một tự số và h (z) = g(h \ z ) với z  (miền xác
định của h). Do đó h f và y (miền xác định của f), là điều mâu thuẫn. Do
đó g(f) = V và định lý đƣợc chứng minh.
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Bây giờ ta phát biểu tiên đề cuối cùng và suy ra hai hệ quả mạnh.
Định nghĩa 28:
c là một hàm chọn khi và chỉ khi c là một hàm và c(x) x với mỗi
phần tử x thuộc miền xác định của c.
Một cách trực quan, hàm chọn thực hiện việc chọn theo từng phần tử
trong mỗi tập hợp thuộc miền xác định của c.
Điều kiện sau đó là dạng mạnh của bổ đề Zecmơlô hay tiên đề chọn.
Tiên đề 4: Tiên đề chọn
Có tồn tại một hàm chọn c, với miền xác định là V \ {0}
Hàm c chọn một phần tử từ mỗi tập hợp khác trống.
Định lý 45:
Với mỗi một tập hợp x đều tồn tại một hàm một – một, miền giá trị
của nó là x, và miền xác định của nó là một tự số.
CM. Chứng minh bao gồm việc xây dựng hàm phải tìm theo qui nạp
siêu hạn. Ký hiệu g là hàm sao cho g (h) = c(x \ (miền giá trị của h)) trong đó
h là một tập hợp bất kỳ và c là hàm chọn, đƣợc mô tả trong tiên đề chọn. Theo
định lý 44, có tồn tại một hàm f sao cho miền xác định của f là một tự số nào
đó và f(u) = g(f\u) với mỗi một tự số u. Khi đó f(u)= c(x \ (miền giá trị của
(f\u)), và nếu u  (miền xác định của f) thì f(u) x \ (miền giá trị của (f\u)),
Nhƣng f là một hàm một – một vì nếu f(v) = f(u) và u < v thì f(v) (miền giá
trị của (f\v)) và điều đó mâu thuẫn với f(v) x \ (miền giá trị của (f\v)). Vì f là
hàm một – một nên đẳng thức “(miền xác định của f) = R” là không thể có.
Thực vậy f-1 là hàm, miền xác định của nó là một lớp con của lớp x và do đó là
một tập hợp. Từ đó suy ra miền giá trị của f-1 là một tập hợp theo tiên đề thế và
R không là tập hợp. Do đó (miền xác định của f) R. Vì (miền xác định của f)
 (miền xác định của f) nên f (miền xác định của f) = V và có nghĩa là c(x \
(miền giá trị của f)) = V . Vì miền xác định của c là V \{0} nên x \ (miền giá
trị của f) = 0 Từ đó suy ra f là hàm phải tìm.
Định nghĩa 30:
x  y khi và chỉ khi có tồn tại một hàm một – một f sao cho (miền
xác định của f) = x và (miền giá trị của f) = y.
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Nếu x  y, ta nói (lớp) x tƣơng đƣơng với (lớp) y hay x và y là cùng lực
lƣợng.
Định nghĩa 31:
x là một Bản Số khi và chỉ khi x là một tự số và từ y R và y thuộc x,
suy ra x  y là sai.
Do đó Bản Số là tự số lớn nhất của một đối tƣợng
Định nghĩa 32:
C = {x : x là bản số}
Nhƣ vậy lớp C chứa toàn bộ các bản số của Vũ Trụ V
Định nghĩa 33:
P={(x,y) : x  y và y

C }

Lớp P gồm tất cả các cặp (x,y) trong đó x là đối tƣợng và y là một bản số
tƣơng đƣơng với x. Bản số P(x) trong đó x là đối tƣợng bất kỳ đƣợc gọi là
lực lƣợng của đối tƣợng x, hay bản số của đối tƣợng x
Định lý 46:

P là một hàm, (miền xác định của P) = V, và (miền giá trị của P)=C.
CM: Trong chứng minh, định lý 45 đóng vai trò quyết định.
Định lý này là cơ sở để chứng minh định lý 47, định lý trung tâm của
chƣơng này
Định lý 47:
Tâm Vũ Trụ chứa bản số
CM: Giả sử V là Vũ Trụ và TVT là Tâm Vũ Trụ, theo định lý trên , P là
một hàm, (miền xác định của P)=V và (miền giá trị của P) = C . Điều này có
nghĩa là mọi đối tƣợng của vũ trụ V đều có bản số. Vì TVT= V nên TVT
chứa bản số. Suy ra đ.p.c.m
Nhƣ vậy ta đã chứng minh đƣợc một định lý vô cùng quan trọng khẳng
định Tâm Vũ Trụ chứa thêm thành tố thứ 7 đó là Bản số
Từ định lý 47 nay ta có một niềm tin vững chắc rằng chúng ta sẽ lƣợng
hóa đƣợc tất cả các đối tƣợng trong vũ trụ kể cả các đối tƣợng hữu hình lẫn
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các đối tƣợng vô hình và dù đối tƣợng đó là một ý niệm trong đầu hoặc một
sóng ý thức từ vũ trụ bao la bắn vào đầu ta…
Cũng chính nhờ định lý 47 nên chúng ta hoàn toàn yên tâm khi kế thừa các
thành quả tuyệt vời và vô cùng mạnh mẽ của Toán Học để khám phá vũ trụ .
Bằng kinh nghiệm, và suy ngẫm trong hơn 20 năm Thiền Toán, tác giả
có thể khẳng định:
“Toán Học là công cụ duy nhất mà Thượng Đế (Tâm Vũ Trụ) ban cho loài
người để loài người tiến tới Chân Lý Tuyệt Đối (Tâm Vũ Trụ) mà không bị
lạc lối !”
Cũng chính vì mọi đối tƣợng đều có bản số nên nếu coi các học thuyết về
triết học, về văn học, về văn hóa… thậm chí các quyển kinh thánh của mọi
tôn giáo trên trái đất bé bỏng và vô cùng yêu thƣơng này chỉ là các đối tƣợng
thì chúng đều có thể lƣợng hóa đƣợc.
Tất cả các học thuyết đó, các tôn giáo đó đều sẽ đƣợc mô tả bởi các
phƣơng trình, các tiên đề , định lý… của toán học và kinh khủng nhất là có
thể lập trình trên máy tính để mô phỏng và phán xét sự đúng sai của chúng
đƣợc!!!
Vì Bản Số cũng là một đối tƣợng trong Vũ Trụ nên, cho đến lúc này, nó
chứa cả 7 thành tố có ở Tâm Vũ Trụ. Tức là Bản Số cũng vận động, Bản Số
có thời gian, Bản Số có thông tin, Bản Số có năng lƣợng, Bản Số chứa vật
chất, Bản Số chứa ý thức và Bản Số có thể lƣợng hóa chính Bản Số (lƣợng
hóa của lƣợng hóa). Thật kỳ diệu!
Vì Vũ Trụ là một đối tƣợng đặc biệt nên nó cũng có Bản Số . Bây giờ ta
sẽ phát biểu và chứng minh một định lý nói về số lƣợng các đối tƣợng trong
vũ trụ
Định lý 48:
Vũ trụ có vô hạn các đối tượng.
CM: Ta sẽ chứng minh bằng phản chứng.
Giả sử Vũ Trụ có hữu hạn các đối tƣợng, khi đó tồn tại một số x thuộc
tập số thực R sao cho số lƣợng của các đối tƣợng trong vũ trụ đều nhỏ hơn x.
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Bây giờ ta chọn số y= x+1. Rõ ràng y>x và y là một đối tƣợng của vũ trụ vì
y=y (theo định nghĩa vũ trụ)
Điều vô lý này suy ra vũ trụ có vô hạn các đối tƣợng. (đ.p.c.m).
Tiếp theo ta sẽ phát biểu và chứng minh một định lý để thấy mọi đối
tƣợng đầy đủ trong vũ trụ đều mang “hình hài” của vũ trụ
Định lý 49:
Giả sử A là một đối tượng đầy đủ bất kỳ trong vũ trụ. Khi đó số các đối
tượng con tạo nên A là vô hạn.
CM:Vì A là một đối tƣợng bất kỳ trong vũ trụ nên đối với một đối tƣợng
B nào đó trong vũ trụ thì theo định lý 1 về mối liên hệ phổ biến, giữa A và B
tồn tại ít nhất một mối liên hệ. Theo định lý 48 Vũ trụ có vô hạn các đối
tƣợng B nhƣ thế nên A có vô hạn các mối liên hệ giữa A và các đối tƣợng
trong vũ trụ. Mặt khác, các mối liên hệ đó suy cho cùng cũng chỉ là các đối
tƣợng. Vì A là đối tƣợng đầy đủ nên những đối tƣợng con đó là các đối
tƣợng tạo nên A. Suy ra A có vô hạn các đối tƣợng con tạo nên A.(đ.p.c.m)
2. KẾT LUẬN CỦA CHƢƠNG 5
+ Trong chƣơng 5 chúng ta đã định nghĩa tự số, bản số và chứng minh
đƣợc một định lý vô cùng quan trọng rằng Tâm Vũ Trụ chứa thêm một thành
tố nữa, thành tố thứ 7 đó là Bản Số (tự số lớn nhất của một đối tƣợng bất kỳ).
Chính vì điều này, chúng ta có thể lƣợng hóa đƣợc mọi đối tƣợng trong Vũ
trụ kể cả các đối tƣợng vô hình nhƣ các sóng ý thức (SYT), các tƣ duy
v.v…thành các con số và vững tâm sử dụng mọi thành quả vĩ đại của Toán
học mà không sợ là khiên cƣỡng.
Ví dụ chúng ta có thể thác triển một sóng ý thức bằng một chuỗi Furie
hoặc mô tả một quyển kinh thánh bằng một hệ phƣơng trình vi phân đạo
hàm riêng hoặc mô phỏng quá trình tƣ duy để phát minh ra thuyết tƣơng đối
của Einstein trên máy tính chẳng hạn…
+ Trong một chừng mực nào đó, chúng ta đã giải thích rõ sự giống nhau và
khác nhau giữa hai khái niệm đối tƣợng và tập hợp thông qua lý thuyết tập
hợp mờ (phụ lục B) mà lý do cốt lõi là chúng ta chƣa hiểu đƣợc chân lý
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tuyệt đối (tức Tâm Vũ Trụ). Từ các lý luận đó chúng ta yên tâm sử dụng
các phép toán của lý thuyết tập hợp vào đối tƣợng mà không sợ là “ râu ông
nọ cắm cằm bà kia”
+ Mỗi con ngƣời đều mang hình hài của vũ trụ. Con ngƣời chính là một
tiểu vũ trụ
+ Vì các mối liên hệ đƣợc đề cập trong phép chƣng minh định lý 49 đều là
thông tin nên suy ra : Mỗi con ngƣời đều có thông tin về mọi đối tƣợng trong
vũ trụ.
Do các quy luật phổ quát nhất của vũ trụ suy cho cùng cũng chỉ là các đối
tƣợng nên bất kỳ con ngƣời nào, về nguyên tắc đều có thể khám phá đƣợc các
quy luật đó. Điều này củng cố niềm tin cho chúng ta rằng: đến một lúc nào đó,
chúng ta, những con ngƣời sẽ khám phá ra Chân lý Tuyệt đối- Tâm Vũ Trụ
Các điều bí mật, dù điều bí mật đó đƣợc bảo mật nghiêm ngặt nhất,
thậm chí đƣợc giấu ở trong một cái đầu của ai đó thì vì nó là đối tƣợng của
vũ trụ nên thông tin về nó, mỗi con ngƣời trên trái đất này đều có và do vậy
điều bí mật đó, về nguyên tắc sớm hay muộn cũng sẽ bị lộ ! Chúng ta đã
đƣợc đọc câu truyện cổ tích tuyệt vời “Ông vua có đôi tai lừa” . Đó chính là
một minh chứng cho kết luận này.
Chúng ta không nên sống đạo đức giả ! Hãy sống thật lòng mình nhƣ
những đứa trẻ ! Nếu bạn chỉ cần xuất hiện trên ti vi, thuyết trình một vấn đề
không đúng lòng mình thì sẽ có một ngƣời nào đó trên trái đất này có khả
năng đọc đƣợc ý nghĩ của bạn.
+Tuy nhiên, một số câu hỏi chát chúa đƣợc đặt ra là:
- Tại sao ai cũng có thông tin về quy luật Vạn Vật Hấp Dẫn mà chỉ
có một mình Nƣu-tơn là phát hiện ra?
- Nếu lập luận nhƣ trên thì ai đánh sổ số cũng trúng à?
….
Thực ra vì trong đầu chúng ta luôn luôn nhận đƣợc vô hạn các thông tin
từ vô hạn các đối tƣợng trong vũ trụ nên để có các phát minh vạch thời đại
hay đánh sổ số trúng thƣởng… thì con ngƣời đó phải có một bộ lọc nhiễu để
hƣớng sự quan tâm của mình vào các thông tin có ích…
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Ngoài ra khi đọc chƣơng 6 , ta sẽ hiểu khái niệm “Thông tin âm” và “Ý
thức âm” , khi đó ta biết rằng có những thông tin, những ý thức có ích bị bắn
ra khỏi đầu ta bay vào vũ trụ. Chính vì thế các Bí mật của Thƣợng Đế hoặc
các thông tin và ý thức khác chỉ tồn tại trong đầu ta trong vòng vài nano
giây…
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CHƢƠNG 6
SỰ PHÂN LOẠI ÂM, DƢƠNG CỦA BẨY THÀNH TỐ
CÓ TRONG TÂM VŨ TRỤ
Trong chƣơng này ta sẽ phân loại âm, dƣơng của 7 thành tố tạo nên Tâm
Vũ Trụ và tạo thành 14 thành tố. Sự phân loại này là cần thiết vì nó phù hợp
với các quy luật phổ quát nhất của Vũ Trụ. Nó là những mặt đối lập trong
một thể thống nhất (Tâm Vũ Trụ) nói theo cách của Hêghen trong phép biện
chứng. Nó phù hợp với Thuyết Âm Dƣơng, Kinh Dịch và Phật Giáo…
Mƣời bốn thành tố đó là:
1 )Vận động âm
2 )Vận động dƣơng
3 )Thời gian âm
4 )Thời gian dƣơng
5 )Thông tin âm
6 )Thông tin dƣơng
7 )Năng lƣợng âm
8 )Năng lƣợng dƣơng
9 )Vật chất âm
10)Vật chất dƣơng
11)Ý thức âm

ký hiệu là -VĐ
ký hiệu là +VĐ
ký hiệu là -TG
ký hiệu là +TG
ký hiệu là -TT
ký hiệu là +TT
ký hiệu là -NL
ký hiệu là +NL
ký hiệu là -VC
ký hiệu là +VC
ký hiệu là -YT

12)Ý thức dƣơng
ký hiệu là +YT
13)Bản số âm
ký hiệu là -BS
14)Bản số dƣơng
ký hiệu là +BS
Bây giờ ta sẽ định nghĩa 14 khái niệm mới này
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Định nghĩa 34:
Giả sử A là một đối tượng bất kỳ trong Vũ trụ.
Vận động của A hướng về Tâm Vũ Trụ do bị TVT hút được gọi là
Vận động dương và ký hiệu là +VĐ .
Vận động của A hướng ra xa Tâm Vũ Trụ do bị TVT đẩy được gọi là
Vận động âm và ký hiệu là -VĐ
Đối với mỗi con ngƣời, nếu cái tâm (tƣ duy trong cái đầu của ngƣời đó)
mà luôn hƣớng đến sự trong sáng, chân thành , hƣớng đến cái chân, thiện,
mỹ thì có nghĩa sự vận động của cái tâm của ngƣời đó là +VĐ, vận động
hƣớng tới TVT. Vì TVT chứa toàn bộ thông tin, ý thức … của cả vũ trụ nên
cái tâm đó ngày càng sáng vì hiểu đƣợc các chân lý vỹ đại. Ngƣợc lại nếu
tâm của ngƣời đó vận động ra xa TVT tức là –VĐ thì con ngƣời đó càng
ngày càng ngu si và chính vì thế nên số phận sẽ chẳng ra gì.
Vì tâm của mỗi con ngƣời luôn có cả +VĐ và –VĐ nên việc rèn luyện
đạo đức chính là việc triệt tiêu dần cái –VĐ và tăng cƣờng cái +VĐ trong sự
vận động tâm trí của mình.
Định nghĩa 35:
Giả sử A là một đối tượng bất kỳ trong Vũ Trụ.
Thời gian trôi từ Tâm Vũ Trụ đến A được gọi là thời gian âm và ký
hiệu là -TG.
Ngược lại thời gian trôi từ A đến Tâm Vũ Trụ được gọi là thời gian
dương và ký hiệu là +TG
Nhƣ vậy +TG là thời gian của hiện tại và tƣơng lai. –TG là thời gian của
quá khứ.
Trong mỗi con ngƣời hay một đối tƣợng bất kỳ trong vũ trụ luôn tồn tại
cả cái quá khứ cả cái hiện tại và cả cái tƣơng lai nên có cả +TG và –TG.
Định nghĩa 36:
Giả sử A là đối tượng bất kỳ trong Vũ Trụ.
Thông tin có hướng đi từ Tâm Vũ Trụ đến A được gọi là thông tin
dương và ký hiệu là +TT .
Ngược lại thông tin có hướng đi từ A đến Tâm Vũ Trụ được gọi là
thông tin âm và ký hiệu là –TT.
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Đối với mỗi con ngƣời, với tƣ cách là một đối tƣợng, theo định lý 1 nó
có các mối liên hệ với mọi đối tƣợng trong Vũ Trụ . Theo định nghĩa khái
niệm thông tin thì các mối lien hệ đó chính là các thông tin. Do đó về nguyên
tắc, mọi con ngƣời đều có thể tìm ra các chân lý vĩ đại (với tƣ cách là các đối
tƣợng) nhƣ A.Einstein …Nhƣng vì thông tin bao gồm thông tin âm –TT và
thông tin dƣơng +TT (do mọi thông tin đều phải thông qua TVT) nên những
thông tin của mọi đối tƣợng trong Vũ Trụ (trong đó có các chân lý vĩ đại) chỉ
tồn tại trong đầu ta trong vòng 1 phần tỷ nano giây nếu chúng ta không “
Bẫy” đƣợc +TT của chân lý đó và “Thải” các –TT của các đối tƣợng mà
chúng ta không quan tâm thì không thể tìm ra chúng….Trong chƣơng 8 ta sẽ
bàn về bộ lọc sóng ý thức.
Định nghĩa 37:
Giả sử A là đối tượng bất kỳ trong Vũ Trụ.
Năng lượng gây ra vận động dương của A được gọi là năng lượng
dương và ký hiệu là +NL
Năng lượng gây ra vận động âm của A được gọi là năng lượng âm và
ký hiệu là –NL
Năng lƣợng dƣơng +NL làm cho con ngƣời tiến tới Tâm Vũ Trụ.
Năng lƣợng âm -NL là năng lƣợng làm cho con ngƣời rời xa Tâm Vũ Trụ.
Một câu hỏi đƣợc đặt ra là làm thế nào để tăng năng lƣợng dƣơng +NL?
Điều này chỉ có thể thực hiện đƣợc ở trong những buổi Thiền Toán. Chúng ta
cố gắng để những chân lý đạt đƣợc trong buổi thiền đó là những chân lý
hƣớng đến cái chân, những chân lý hƣớng đến cái thiện và những chân lý
hƣớng tới một sự thẩm mỹ hoàn hảo…
Nếu trong một buổi thiền mà không đạt đƣợc nhƣ thế thì đến ngày hôm
sau rất khoát phải tiêu diệt cái chân lý mà ngày hôm trƣớc không đạt đƣợc.
Định nghĩa 38:
Giả sử A là đối tượng bất kỳ trong Vũ Trụ.
Vật chất của A vận động hướng về Tâm Vũ Trụ gọi là vật chất dương
và ký hiệu là +VC .
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Vật chất của A vận động do Tâm Vũ Trụ đẩy ra xa gọi là Vật Chất âm
và ký hiệu là -VC
Rất nhiều ngƣời cho rằng: Vật chất âm -VC là tƣơng lai của Vũ Trụ theo
nhƣ A.Einstein vì sau quá trình dãn nở của Vú Trụ là thời kỳ co lại…
Định nghĩa 39:
Giả sử A là đối tượng bất kỳ trong Vũ Trụ.
Thông tin dương vô hình của A được gọi là Ý Thức dương và ký hiệu
là +YT
Thông tin âm vô hình của A được gọi là Ý Thức âm và ký hiệu là -YT
Ý thức âm -YT là ý thức bắn ra khỏi đầu ta
Ý thức dƣơng +YT là ý thức mà chúng ta nhận đƣợc từ Tâm Vũ Trụ.
Cả hai đều cực kỳ cần thiết bởi những ý thức không cần thiết cần phải
loại bỏ khỏi đầu ta (-YT). Còn những ý thức cần thiết (đƣợc định hƣởng bởi
lý tƣởng của từng con ngƣời) cần phải giữ lại (+YT)…
Định nghĩa 40:
Giả sử A là một đối tượng bất kỳ trong vũ trụ.
Nếu bản số của A thuộc tập số thực âm R- thì ta nói A có bản số âm
và ký hiệu – BS
Nếu bản số của A thuộc tập số thực không âm R+ thì ta nói A có bản
số dương và ký hiệu + BS
Có thể xem bản số âm -BS và bản số dƣơng +BS là phần âm và phần
dƣơng của một trục số. Điều này rất tiện lợi khi ánh xạ các thành tố âm
dƣơng trong Tâm Vũ Trụ vào trục số này.
Định lý 50:
Mười bốn thành tố : +VĐ, -VĐ, +TG, -TG, +TT, -TT, +NL, -NL, +VC,
-VC, +YT, -YT, +BS và –BS đều có ở Tâm Vũ Trụ.
CM : Vì +VĐ hay –VĐ đều là vận động mà vận động có ở Tâm Vũ Trụ
nên +VĐ hay –VĐ đều chứa trong Tâm Vũ Trụ.
Chứng minh 12 thành tố còn lại tƣơng tự nên định lý 36 đã đƣợc chứng
minh.
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Ngôi sao ở trung tâm trên mặt trống đồng Ngọc Lũ của ngƣời Việt cổ có
14 cánh . Bây giờ ta đặt tên 14 cánh sao đó bằng 14 thành tố có trong Tâm
Vũ Trụ nhƣ hình vẽ
Mười bốn cánh sao của ngôi sao nằm ở trung tâm
mặt trống đồng Ngọc Lũ được gắn tên như sau:

Nhƣ vậy, mọi đối tƣợng trong Vũ trụ đều vận động trong một "không
gian" 14 chiều. Một sóng ý thức là một đối tƣợng nên có thể mô tả sự dao
động của nó bằng một hàm điều hoà phụ thuộc vào ít nhất 14 tham số. Nếu
khai triển thì có thể mô tả sóng ý thức bằng một hệ 14 phƣơng trình vi phân
đạo hàm riêng.
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KẾT LUẬN CỦA CHƢƠNG 6
+ Nhƣ vậy 14 cánh sao của ngôi sao trung tâm trên mặt trống đồng Ngọc
Lũ của Việt Nam chính là 14 thành tố có trong Tâm Vũ Trụ nhƣ đã kể trên.
Phải chăng từ thời các Vua Hùng, Việt Nam đã có một minh triết?
+ Gọi +F là một trong 7 thành tố dƣơng: Vận động dƣơng, Thời gian
dƣơng, Thông tin dƣơng, Năng lƣợng dƣơng, Vật chất dƣơng , Ý thức dƣơng
và Bản số dƣơng và -F là một trong 7 thành tố âm tƣơng ứng : Vận Động âm,
Thời gian âm, Thông Tin âm, Năng Lƣợng âm, Vật Chất âm, Ý Thức âm và
Bản số âm .
Mọi đối tƣợng đều chứa cả +F lẫn - F. +F và -F nhƣ các cực đối lập
có trong cùng một đối tƣợng tuy nhiên chúng vẫn thống nhất vì giao của
chúng chứa Tâm Vũ Trụ .
Giá trị tuyệt đối của +F và -F luôn luôn không bằng nhau nên đối
tƣợng luôn luôn vận động.
Giả sử A là một đối tƣợng bất kỳ có +F và -F. Nếu |+F| > | - F| thì ta
nói A hƣớng Tâm Vũ Trụ.
Lƣợng U(TVT)= | +F|-| -F| đƣợc gọi là lân cận tƣơng đối của A .
U(TVT) phản ánh độ hội tụ đến Tâm Vũ Trụ của A
Nếu U(TVT) < 0 thì ta nói A đang rời xa Tâm Vũ Trụ
Nếu U(TVT) > 0 thì ta nói A đang tiến tới Tâm Vũ Trụ
+ Việc lƣợng hóa số phận của chúng ta hoặc lƣợng hóa số phận của
một dân tộc sẽ đƣợc bàn đến khi tác giả viết phần 2 của thuyết Tâm Vũ Trụ,
phần nhân sinh quan
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CHƢƠNG 7
LÝ THUYẾT HUYỆT ĐẠO
Trong chƣơng này tác giả sẽ trình bầy sơ lƣợc lý thuyết huyệt đạo.
Trƣớc hết ta sẽ trình bầy các khái niệm cơ bản
Tác động là một khái niệm cơ bản chỉ sự tƣơng tác, va đập, một cú
huých,v.v…Một thiên thạch va đập vào một hành tinh nào đó, một toán tử tác
động vào một biến, một chất xúc tác gây ra sự thay đổi trong phản ứng hóa
học, một lƣợng phân vi sinh tác động vào quá trình sinh trƣởng của lúa, một
sự gợi ý của thầy làm ta giải đƣợc bài toán v.v… là những ví dụ về tác động.
Hệ thống là tập hợp các đối tƣợng có cùng chung một số tính chất nào đó
Định nghĩa 41:
Giả sử H là một hệ thống bất kỳ. v là một đối tượng thuộc H. Ta gọi v
là huyệt đạo của H nếu với một tác động nhỏ t , tác động vào lân cận U(v)
cực nhỏ của v thì sẽ biến H thành H' sao cho các phần bù
H\H’ hoặc H’|H
là một lượng cực lớn.
Không nên hiểu huyệt đạo chỉ có tính tiêu diệt mà nó còn có tính phát
triển.
Một tác động cực nhỏ vào một huyệt đạo nào đó có thể biến một nền kinh
tế lạc hậu thành một nền kinh tế hùng cƣờng.
Nếu tác dụng một lực có tần số trùng với tần số riêng của một cây câu thì
cây cầu đó sẽ bị dao động cộng hƣởng và sụp đổ
Các mũi kim của GS Nguyễn Tài Thu châm cứu vào một loạt huyệt đạo
sẽ làm một ngƣời bị liệt có thể đi lại đƣợc
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Lô-ba-xep-ky chỉ cần thay đổi nội dung của 1 tiên đề trong số các tiên đề
của hình học Ơ-cơ-lit, (tiên đề đƣờng thẳng song song) đã tạo ra một hình
học "điên rồ" mới, hình học Lô-ba-xep-ky
Một sóng ý thức, có tần số thích hợp, phóng vào tâm của một cơn bão
thong qua Tâm Vũ Trụ có thể làm đổi hƣớng cơn bão đó
Còn biết bao ví dụ mà không kể hết
Nhƣ vậy, để cho một hệ thống phát triển hoặc bị tiêu diệt thì việc đầu
tiên là phải tìm ra các huyệt đạo của hệ thống đó
Để tìm ra tập hợp các huyệt đạo của một hệ thống bất kỳ thì việc đầu
tiên là phải phân tích hệ thống. Những hệ thống đơn giản có thể tìm đƣợc
ngay những huyệt đạo của nó nhƣng với những hệ thống vô cùng phức tạp
thì đòi hỏi phải có một chủ thuyết (công cụ ) để phân tích. Ví dụ nhƣ phép
biện chứng, học thuyết Mác-Lênin, phƣơng pháp tiệm cận, phƣơng pháp
phần tử hữu hạn, phƣơng pháp số v.v…Đối với tác giả, tác giả thƣờng dùng
học thuyết Tâm Vũ Trụ của chính mình để tìm ra chúng
Định nghĩa 42:

Lý thuyết dùng học thuyết Tâm Vũ Trụ để tìm ra những huyệt đạo
của một hệ thông bất kỳ gọi là “lý thuyết huyệt đạo Đỗ Xuân Thọ”.
Bây giờ ta phát biểu và chứng minh một số định lý
Định lý 51:
Tâm Vũ Trụ là huyệt đạo của mọi hệ thống trong Vũ Trụ
CM: Giả sử H là một hệ thống bất kỳ trong Vũ Trụ, h là một huyệt đạo
bất kỳ của H tức là tồn tại một tác động nhỏ t sao cho khi t tác động vào một
lân cận nhỏ U(h) của h sẽ làm H biến thành H’ và phần bù : H’\H hoặc H\H’
là một lƣợng cực lớn. Nhƣng vì h là một đối tƣợng nên theo định lý 5 trong
thuyết Tâm Vũ Trụ suy ra h chứa Tâm Vũ Trụ TVT.Vì H cung là đối tƣợng
nên TVT thuộc H, do đó lân cận U(h) cũng chính là lân cận U(TVT) của
Tâm Vũ Trụ, tác động t cũng chính là tác động cần tim. Theo định nghĩa
Huyệt đạo suy ra TVT là huyệt đạo của H, suy ra đ.p.c.m
Qua chƣng minh trên suy ra đối với một hệ thống H bất kỳ, Tâm Vũ Trụ
(TVT) là huyệt đạo quan trọng nhất
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Vì mọi huyệt đạo của hệ thống đều chứa TVT nên để tìm huyệt đạo bất
kỳ của một hệ thống H bất kỳ, ta chỉ cần biết TVT nằm ở những hệ thống
con nào của H.
Tiếp theo, dễ dàng chứng minh một định lý tuyệt vời nhất
Định lý 52:
Tâm Vũ Trụ TVT là huyệt đạo của Vũ Trụ V
CM: Vì vũ trụ V cũng là một hệ thống nên theo định lý 51 suy ra TVT là
huyệt đạo của V suy ra đ.p.c.m.
Nhƣ vậy ta đã chứng minh đƣợc một định lý vô cùng quan trọng.
Nếu ta gọi tập hợp đếm đƣợc Ui(TVT) các lân cận của Tâm Vũ Trụ
(đánh số từ trong ra ngoài) thì các một sóng ý thức (SYT) của một con ngƣời
tác động vào U8(TVT) trở vào cũng đủ làm rung chuyển Vũ Trụ V
Tiếp theo,dễ dàng chứng minh một loạt các định lý sau đây
Định lý 53:
Tâm Trái Đất là huyệt đạo của Trái Đất
Định lý 54:
Tâm Mặt Trời là huyệt đạo của Mặt Trời
Định lý 55:
Niềm tin vào Tâm vũ trụ là huyệt đạo của mỗi con người.
Bây giờ ta xét tới một định nghĩa
Định nghĩa 43:
Giả sử S là một hệ thống bất kỳ trong Vũ Trụ. Ta gọi tập hợp tất cả
các huyệt đạo của S là hệ thống huyệt đạo của S và ký hiệu là HĐ(S)
Dễ dàng chứng minh đƣợc định lý
Định lý 56:
Giả sử QGyt là hệ thống bao gồm mọi ý thức của một quốc gia nào đó.
Khi đó HĐ(QGyt) là các trí thức hàng đầu của quốc gia đó.
Ta gọi HĐ(QGyt) là các tâm ý thức của quốc gia đó.
Vì thế khi truyền bá một học thuyết nào đó chỉ cần truyền bá vào đầu
của các tâm ý thức của quốc gia đó là đủ
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KẾT LUẬN CHƢƠNG 7
Thực ra lý thuyết Huyệt đạo sẽ phải nói sâu sắc hơn nhƣng vì an ninh
của quốc gia cho nên không thể nói dài hơn đƣợc nữa.
1. Những đứa trẻ của Việt Nam, đặc biệt là những đứa trẻ còn nằm trong
bụng mẹ hoặc chƣa đi học lớp một sẽ đƣợc cảm thụ hệ giáo dục của một nền
văn minh Omega nào đó mạnh hơn một tỷ lần Trái Đất thông qua bộ lọc
sóng ý thức sẽ là chủ nhân của một quốc gia mạnh nhất hành tinh này!!! Vì
sao nhƣ thế? Vì tác giả sẽ nắm đƣợc tần số riêng sóng ý thức của toàn bộ
dân tộc Kinh và điều khiển đƣợc sự tác động của nền văn minh Omega vào
quần tụ ý thức của những đứa trẻ đó thông qua Tâm Vũ Trụ.
2. Dải tần số riêng SYT của một dân tộc là hệ thống huyệt đạo của dân
tộc đó!!! Tác động để dân tộc đó phát triển hay diệt vong đều phải tác động
vào hệ thống huyệt đạo đó.
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CHƢƠNG 8
PHÉP THIỀN-TOÁN VIỆT NAM
Đạo Phật dạy các phật tử của mình cách ngồi Thiền rất hình thức, rất khó
hiểu và khó thực hiện. Hoặc là các hòa thƣợng đó giấu kín các bí kíp để họ tu
riêng cho mình hoặc họ chả hiểu gì về Thiền. Sau nhiều năm nghiền ngẫm tác
giả đã tự mình xây dựng chặt chẽ phƣơng pháp Thiền của riêng mình. Tác giả
đã luyện tập theo phƣơng pháp đó và ứng dụng nó vào đời sống rất hiệu quả.
Tác giả tạm gọi là phép THIỀN-TOÁN VIỆT NAM viết tắt là TTVN.

1.THIỀN LÀ GÌ ?
Thiền là trạng thái tĩnh lặng, cân bằng và vô cùng hạnh phúc của tƣ duy
khi đạt đến lân cận Ut(TVT) rất gần Tâm Vũ Trụ (tức Chân Lý Tối Thƣợng,
Chúa Trời, Thƣợng Đế, Tạo Hóa, Trời, Tự Nhiên, Cõi Niết Bàn….).Trạng
thái tĩnh lặng này là kết quả của một dao động tuần hoàn, cân bằng và có tần
số cực, cực lớn của tƣ duy (Để dễ hiểu, ta hãy quan sát một con quay cân
bằng và có tốc độ quay cực, cực lớn. Khi nó đạt tới tốc độ tối đa, ta thấy con
quay nhƣ bất động, đứng im…) Khi đạt đến trạng thái Thiền, con ngƣời ta có
nhƣng khả năng phi thƣờng về trí tuệ và thể chất. Lân cận Ut(TVT) càng nhỏ
tức là càng gần Tâm Vũ Trụ thì khả năng kỳ diệu đó càng khủng khiếp nhƣ
có thể chữa các bệnh nan y, có các phát minh vạch thời đại, có thể lái đƣợc
một cơn bão, gây ra động đất thậm trí làm nổ tung Trái Đất...bằng chính sóng
ý thức của mình….
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2. TẠI SAO ĐẠT ĐẾN MỨC THIỀN, CON NGƢỜI LẠI CÓ KHẢ
NĂNG PHI THƢỜNG NHƢ THẾ ?
Ta đã biết, Tâm Vũ Trụ chính là Thƣợng Đế, Chúa Trời, Chân Lý Tối
Thƣợng …. và do đó Tâm Vũ Trụ có thể làm đƣợc mọi chuyện kể cả những
việc siêu phàm, kinh khủng…. ngoài sự tƣởng tƣợng của loài ngƣời. Tâm Vũ
Trụ làm đƣợc nhƣ thế vì nó chứa toàn bộ Năng Lƣợng, Thông Tin, Ý Thức…
của toàn bộ Vũ Trụ. Tuy nhiên Tâm Vũ Trụ chẳng qua là một chiếc máy tính
chủ vĩ đại điều khiển toàn bộ Vũ Trụ….Khi đạt đến mức Thiền, thực chất là
chúng ta đã đạt tới trình độ của các hacker, những ngƣời am hiểu sâu sắc
Tâm Vũ Trụ, có khả năng truy nhập vào chiếc Máy Chủ Tâm Vũ Trụ Vĩ Đại
đó để nắm một phần quyền điều hành trong vài tíc tắc…Trong vài tíc tắc đó
hacker này có thể làm đƣợc những việc phi thƣờng nhất nhƣ Thƣợng Đế có
thể làm !
Khi đạt đến mức Thiền, chúng ta có thể cảm thông đến chẩy nƣớc mắt
trƣớc một nhành cây bị gẫy...lúc đó là lúc tâm trí ta tan hòa với Vũ Trụ.... bởi
Tâm Vũ Trụ có trong mọi đối tƣợng... nhƣng cũng chỉ trong một nano giây
sau, tƣ duy của chúng ta lại tụ lại, nhọn hoắt nhƣ một mũi chủy có khả năng
xuyên thủng mọi bức tƣờng dù đƣợc xây bằng thép của Thƣợng Đế,... bởi
Tâm Vũ Trụ là miền giao của mọi đối tƣợng....Cứ nhƣ thế, tƣ duy của chúng
ta khi đạt đến mức Thiền là một dao động tuần hoàn có tần số cực, cực
lớn...Lúc thì tụ lại nhọn hoắt ở lân cận Tâm Vũ Trụ, lúc thì hòa nhập đến tận
cùng với từng đối tƣợng, dù đối tƣợng đó tầm thƣờng nhất của Vũ Trụ...tức
là lúc thì tụ lại tĩnh lặng ở Nội Hàm lúc thì tung hoành khắp nơi ở Ngoại
Diên... Khi đạt đến mức Thiền, một ngƣời ngu xi nhất cũng trở thành một
nhà bác học...Một kẻ giết ngƣời trƣớc đây cũng trở thành Bồ Tát trong trạng
thái Thiền...Trạng thái Thiền còn tác động đến gien di truyền của một con
ngƣời và do đó Thiền làm thay đổi về chất của nòi giống....
Tuy nhiên trạng thái Thiền kéo dài lâu hay chóng là tùy thuộc vào phƣơng
pháp tu luyện và bản năng gốc của ngƣời tu, nhƣng bất kỳ ai có dòng máu
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Việt cũng có thể rèn luyện để đạt tới THIỀN theo phƣơng pháp của tác giả
đƣợc trình bầy dƣới đây.
Sở dĩ chỉ hạn chế ở con Lạc cháu Hồng vì Sóng ý thức (SYT) của Việt
Nam chỉ bảo vệ đƣợc những ngƣời có tần số riêng của SYT phù hợp với
ngƣời Kinh và 83 dân tộc trên đất nƣớc Việt Nam.
Bởi thế, tác giả không dám đảm bảo rằng những ngƣời không phải con
Lạc cháu Hồng luyện theo TTVN là không bị điên hoặc đứt mạch máu não.

3.LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẠT TỚI MỨC THIỀN ? PHÉP THIỀNTOÁN VIỆT NAM
Thực chất của phép Thiền-Toán VN là tự mình đặt câu hỏi (bài toán)
một cách hết sức tự do cho chính mình rồi bằng phép suy luận của Toán Học
tự trả lời, lý giải hoặc chứng minh câu hỏi (bài toán) đó… rồi lại tiếp tục đặt
câu hỏi cho chính câu trả lời vừa nhận đƣợc… rồi cố gắng trả lời…Cứ nhƣ
thế cho đến kiệt cùng, đến lúc không thể hỏi hoặc trả lời đƣợc nữa…Khi đó
đầu của chúng ta tĩnh lặng bởi chữ KHÔNG, lòng tràn ngập hạnh phúc của
ngƣời khám phá, của nhà phát minh…chúng ta nhƣ những đứa trẻ vừa tự vẽ
đƣợc một tác phẩm tuyệt vời cho chính mình….Đó là lúc chúng ta đã đạt tới
một lân cận Un(TVT) nào đó của Tâm Vũ Trụ….Dù còn rất xa Tâm Vũ Trụ
….Hai điều tiên quyết ở đây là:
1) Trả lời và đặt câu hỏi cần phải dựa chắc chắn vào logic Toán, một công
cụ mà từ khi ra đời cho đến nay dã 21 nghìn năm mà chƣa bao giờ bị đổ vỡ .
(Nên nhớ rất khoát không dung logic biện chứng vì đây là liều thuốc giảm
đau gây nghiện. Nó làm tê liệt dũng khí tiến tới CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI )
Điều này khiến chúng ta không bị lạc lối vì trong quá trình tự hỏi và trả lời
đó có rất nhiều phƣơng án, rất nhiều lối rẽ
2) Chỉ tập Thiền khi lòng yêu nƣớc Việt Nam (tức lòng yêu bố, mẹ, ông,
bà, tổ tiên, lòng yêu những anh hùng liệt sỹ xả thân cho đất Việt, lòng yêu
các Vua Hùng, lòng yêu núi sông của Tổ quốc….) làm chúng ta xúc
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động…Điều này sẽ giữ tƣ duy của chúng ta vững chắc khi kết thúc thời gian
Thiền trở về thực tế mà không bị điên
Ngày hôm sau, vào buổi Thiền chúng ta lại bắt đầu từ lân cận Un(TVT)
của ngày hôm trƣớc. Chúng ta sẽ dùng mọi khả năng có thể để tiêu diệt chân
lý cuối cùng mà ngày hôm trƣớc đạt đƣợc. Những gì còn lại mới là chân lý ở
lân cận Un(TVT)…Cứ làm lại nhƣ thế để đạt tới lân cận Un-1(TVT) của
Tâm Vũ Trụ… Sau một khoảng thời gian, cái dãy lân cận Un(TVT),
Un-1(TVT), Un-2(TVT)…. đó sẽ hội tụ tới Tâm Vũ Trụ….
Trong các buổi Thiền, trƣớc hay sau chúng ta cũng sẽ động chạm tới
Triết Học, Vũ Trụ Quan bởi thế để rút ngắn thời gian, chúng ta cố gắng đọc
quyển Tâm Vũ Trụ của tác giả. Tác phẩm này là kết quả của hàng chục năm
Thiền của tác giả và nó là những nguyên lý cho phép Thiền-Toán… Các bạn
không đƣợc tin ai, tin bất cứ điều gì cho dù ngƣời ta bảo là lời của Chúa nếu
chƣa chứng minh đƣợc một cách chặt chẽ bằng Toán Học, công cụ duy nhất
mà Thƣợng Đế ban tặng cho loài ngƣời để họ tìm thấy con đƣờng đến với
CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI mà không lạc lôi… Khẩu quyết của chúng ta trong
giai đoạn đầu là:
"Hướng Tâm Vũ Trụ tìm Chân Lý
Mẹ Việt Nam luôn ở trong Tim
Bằng logic Toán quyết tìm
Trong Sóng Ý Thức niềm tin Vĩnh hằng"
VÍ DỤ
Đầu tiên các bạn đặt một câu hỏi rất bình thƣờng:
Tại sao ta phải ăn?
Vì đói
Tại sao con ngƣời thấy đói?
Vì con ngƣời cần năng lƣợng
Năng lƣợng là gì?
Cứ nhƣ thế đến một lúc nào đó các bạn không trả lời đƣợc nữa…khi đó bạn
sẽ thấy đầu óc tĩnh lặng và lòng tràn ngập hạnh phúc…
Đây cũng là
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phƣơng pháp rèn luyện sự tập trung tƣ tƣởng. Khi đạt tới lân cận rất gần Tâm
Vũ Trụ, mỗi phút Thiền lúc đó bằng một ngày miệt mài học tập…bằng hàng
trăm thang thuốc bổ…bằng cả một tháng tập thể dục… Chúng ta không cần
chọn một địa điểm lý tƣởng nhƣ một sơn động yên tĩnh, gần thác nƣớc
v.v…và cũng không cần ngồi theo tƣ thế thiền của đạo Phật. Các bạn có thể
tập Thiền ở giữa chợ, các bạn có thể vừa đi vừa Thiền v.v…Cái đầu tự vấn
đáp là quan trọng nhất
Chúng ta phải cực kỳ TỰ TIN và TỰ DO…Chúng ta không đƣợc xem
mình kém hơn A.Einstein, Hồ Chí Minh …. nhƣng cũng không đƣợc xem
mình giỏi hơn một bà quét rác!!!
Chúng ta phải dũng cảm xét lại ngay cả các truyền thống đạo đức mà loài
ngƣời coi là khuôn vàng thƣớc ngọc xƣa nay.
Dám đánh đổ các thần tƣợng, phá tan các hệ trục tọa độ trong không gian
Ý thức của loài ngƣời để vƣơn tới CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI (Tâm Vũ Trụ ) là
mục đích của các buổi tập Thiền Toán Việt Nam
*
*
*
Ngoài thức ăn, nƣớc uống, khí trời ra, mọi sinh vật sống đƣợc còn nhờ
sóng ý thức (SYT) phát ra từ mọi đối tƣợng trong Vũ Trụ thông qua Tâm Vũ
Trụ (chƣơng 4). Chúng ta có thể nhịn thở đƣợc 3 phút nhƣng không thể thiếu
SYT trong 3 nano giây.
Khi đạt trạng thái Thiền, đầu ta trống không. Đó chính là điều kiện để
những SYT từ các nền Văn Minh ngoài Trái Đất mạnh tƣơng đƣơng hoặc
mạnh hơn so với chân lý cuối cùng mà ta đạt đƣợc trong buổi Thiền tràn vào
lấp đầy đầu ta….Đây là nguyên nhân gây ra niềm hạnh phúc, cảm nhận thây
bản thân đầy sức mạnh và sẽ tác động đến gien di truyền của chúng ta
Trong trạng thái Thiền chúng ta đƣợc giáo dục bởi các nền Văn minh mạnh
hơn Trái Đất 10,100, 1000 thậm trí hàng tỷ lần.

4. SƠ ĐỒ KHỐI CỦA PHÉP THIỀN TOÁN VIỆT NAM
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Bắt
đầu

Nghĩ về anh, chị, em, bố, mẹ,
ông, bà, tổ tiên

i=1

Nghĩ về các vua Hùng, các vị anh
hùng dân tộc, các l iệt sỹ đã xả thân
cho Việt Nam

Đặt câu hỏi hoặc bài toán thứ i

Tại sao Việt Nam lại nghèo nhất thế giới?
Tại sao nhà mình lại nghèo nhất Việt Nam?
Ta có thể làm thay đổi điều này không?

Trả lời hoặc giải bài toán thứ i
bằng toán học
Phải tập THIỀN TOÁN VIỆT NAM

i=i+1

Đặt câu hỏi hoặc bái toán
cho chính câu trả lời thứ i -1

Còn trả lời đƣợc nữa không?

Nghĩ về anh, chị, em, bố, mẹ,
Ông, bà, tổ tiên

KHÔNG

Đạt tới lân cận Ui (TVT)
Của Tâm Vũ Trụ tức ở mức Thiền

Nghĩ về các vua Hùng, các vị anh
hùng dân tộc, các liệt sỹ đã xả thân
cho Việt Nam

X
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LỜI KẾT

1

Theo một lôgic, từ chƣơng 1 đến chƣơng 8 chúng ta đã lần lƣợt

khẳng định: Tâm Vũ trụ chứa vận động, Tâm Vũ trụ chứa thời gian,
Tâm Vũ trụ chứa thông tin, Tâm Vũ trụ chứa năng lƣợng và Tâm Vũ Trụ
chứa Ý Thức, Tâm Vũ trụ chứa Vật Chất và Tâm Vũ trụ chứa Bản số. Chúng
ta đã tách 7 thành tố trên thành 14 thành tố âm dƣơng tƣơng ứng với 14 cánh
của ngôi sao trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Chúng ta đã bàn sơ bộ về lý
thuyết huyệt đạo Đỗ Xuân Thọ, một lý thuyết có rất nhiều ứng dụng trong
khoa học và đời sống .Bằng việc phát biểu 4 tiên đề, chứng minh hơn 50 định
lý và một loạt các kết luận, bức tranh Vũ trụ hiện tồn của chúng ta đã đƣợc
vẽ lên. Trong bức tranh đó, Tâm Vũ Trụ là tâm điểm của sự xem xét. Tâm
Vũ Trụ là tồn tại và duy nhất, lung linh, huyền ảo. Nó chứa toàn bộ sức mạnh
của Vũ trụ. Nó mang đến sự vận động, thông tin, năng lƣợng và ý thức cho
mọi đối tƣợng trong Vũ Trụ một cách tức thời khiến cho ta tƣởng rằng chúng
là thuộc tính, cái “tự có” của các đối tƣợng trong Vũ Trụ.

2

Vì chúng ta, những con ngƣời trên trái đất, tại mọi thời khắc đều
nhận đƣợc các sóng ý thức (SYT) từ vô vàn các nền văn minh ngoài

trái đất và vì có các nền văn minh yếu hơn trái đất, có nền văn minh mạnh
hơn trái đất nên trong mỗi chúng ta có cả cái ác và cái thiện, có cả sự ngu si
và thông thái, có cả cái hèn đớn và sự cao thƣợng, có cả tình yêu và lòng căm
thù v.v... Muốn hƣớng đến cái thiện, cái thông tuệ, cái cao thƣợng tình yêu
và lòng vị tha v.v... thì phải hƣớng tới Tâm Vũ Trụ. Nơi đó hội tụ tất cả các
chân lý vĩ đại, hội tụ tất cả trí tuệ của các nền văn minh! Nơi đó chứa toàn bộ
thông tin, ý thức, năng lƣợng và có thể lƣợng hoá mọi đối tƣợng của Vũ Trụ!
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Không nên sợ rằng chúng ta phát hiện ra nhiều thành tố tạo nên Tâm

Vũ trụ sẽ mâu thuẫn với hai định lý Tâm Vũ trụ tồn tại và duy nhất.
Đến một cấp độ nào đó, chúng ta lại lấy miền giao của các thành tố đó để tiến
đến một lân cận gần Tâm Vũ trụ hơn.

4

Khát vọng cháy bỏng của chúng ta là mô phỏng số phận của dân tộc Việt

5

Đối với bất cứ một học thuyết nào bao giờ cũng tồn tại một số hữu

6

Những đứa trẻ của Việt Nam, đặc biệt là những đứa trẻ còn nằm

Nam và cao hơn nữa là mô phỏng sự “làm việc” của Tâm Vũ Trụ bằng
một chƣơng trình máy tính để phục vụ cho việc dự báo với độ tin cậy cao…
hạn các tiên đề. Hệ thống các tiên đề hữu hạn đó là hệ thống huyệt
đạo của học thuyết đó. Để tiêu diệt một học thuyết hoặc phát triển nó thì cần
tác động vào các tiên đề.

trong bụng mẹ hoặc chƣa đi học lớp một sẽ đƣợc cảm thụ hệ giáo dục

của một nền văn minh  nào đó mạnh hơn rất rất nhiều lần Trái Đất. Bộ lọc
sóng ý thức nhất định sẽ đƣợc “chế tạo” và những đứa trẻ Việt Nam sẽ là
chủ nhân của một quốc gia hùng mạnh của hành tinh này!
Lung linh, huyền ảo và thiêng liêng nhƣ thế nhƣng Tâm Vũ Trụ có
trong mọi đối tƣợng nói chung và có trong mọi con ngƣời, mọi sinh
linh nói riêng. Tâm Vũ Trụ ở ngay trong lòng ta, trong tâm trí ta và trong

7

những thứ giản dị nhất.
Đối với Việt Nam, nếu “chế tạo” thành công bộ lọc SYT để lọc
những sóng tức thời từ những nền văn minh mạnh hơn Trái Đất rất
rất nhiều lần thì có nghĩa “biên giới” của Việt Nam là vô cùng vô tận.

8

Dải tần số riêng của sóng ý thức đối với một dân tộc là hệ thống
huyệt đạo S của dân tộc đó! Tác động nào đó để dân tộc này phát
triển hay diệt vong đều phải tác động vào hệ thống huyệt đạo S thông qua

9

Tâm Vũ Trụ.
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Để một dân tộc bị diệt vong chỉ cần chặn SYT của quần tụ ý thức dân
tộc đó tới Tâm Vũ Trụ trong vòng 4 nano giây.
Để một dân tộc phát triển chỉ cần hƣớng SYT của Tâm Vũ Trụ khi nhận
đƣợc SYT từ một nền văn minh mạnh hơn rất rất nhiều lần Trái đất vào hệ
thống tần số riêng SYT của dân tộc đó và chặn các SYT từ các nền văn minh
man rợ hơn trái đất rất nhiều lần...
Không có một cái gì giấu đƣợc Tâm Vũ Trụ dù điều bí mật đó có đƣợc
chôn sâu trong lòng hay đƣợc giấu trong một két sắt chống bom nguyên
tử ! Vì Tâm Vũ Trụ có trong mọi đối tƣợng nên về nguyên tắc tất cả những
ngƣời dân tộc Kinh đều có thể khám phá những bí mật đó. Chúng ta không

10

đƣợc sống đạo đức giả. Hãy sống nhƣ những đứa trẻ…
Về nguyên tắc tất cả chúng ta đều có thể trở thành A.Einstein, Ngô
Bảo Châu, Gớt,v.v…Vì lý thuyết Tƣơng Đối, các bài toán khó nhất của
loài ngƣời, những vần thơ tuyệt vời trong Vũ Trụ đều có ít nhất một mối liên

11

hệ với từng con ngƣời…

12

Những cái đầu thông minh nhất của loài ngƣời cũng mới chỉ tiếp cận
đƣợc đến một lân cận nào đó của Tâm Vũ Trụ. Hiểu đƣợc Tâm Vũ Trụ

là hiểu đƣợc cả Vũ Trụ. Nếu chúng ta nắm đƣợc quyền điều khiển của Tâm
Vũ Trụ trong vài tích tắc thì trong vài tích tắc đó ta đã là Thƣợng Đế
Vũ Trụ không có cái gì là ngẫu nhiên, may dủi, không có cái
13gìTạilàTâm
tƣơng đối v.v… Tất cả là chính xác hoàn toàn, tất cả là tuyệt đối
đúng, tuyệt đối sai…Không có “đất” cho phép Biện Chứng, không có “đất”
cho các học thuyết Tƣơng Đối…Mọi cái đều đƣợc diễn đạt chính xác bằng
chân lý Tuyệt Đối (Tâm Vũ Trụ)
Sự khác nhau căn bản giữa học thuyết Tâm Vũ Trụ của tác giả với các

14học thuyết còn lại của loài ngƣời trên Trái Đất là ở chỗ sau đây:

Tác giả đã chứng minh chặt chẽ bằng toán học rằng có vô hạn các nền Văn
minh ngoài Trái Đất; có vô hạn các nền văn minh man rợ hơn Trái Đất nhƣng
cũng có vô hạn các nền văn minh tiến bộ hơn Trái Đất. Hàng ngày, hàng giờ,
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hàng nano giây những nền văn minh đó vẫn lien hệ với nhau bằng sóng ý
thức (SYT) một cách tức thời. Chúng ta có thể nhịn ăn đƣợc 1 tháng, nhịn
uống đƣợc 3 ngày, nhịn thở đƣợc 3 phút nhƣng không thể thiếu SYT trong
vòng 3 nano giây!
Nếu SYT của một ngƣời nào đó bắn vào đƣợc lân cận U8(TVT) thì đã
làm rung chuyển cả vũ trụ V.
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PHỤ LỤC A
HỎI ĐÁP VỀ HỌC THUYẾT TÂM VŨ TRỤ
Sau khi viết xong bản thảo của từng chƣơng, tác giả đã gửi cho một số nhà
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và bạn bè nhằm lấy ý kiến góp ý, nhận
xét phản biện. Ngoài ra tác giả đã đƣa lên mạng internet toàn bộ tác phẩm để
lấy ý kiến của các nhà khoa học và bạn bè khắp năm châu. Tác giả đã rất biết
ơn những ý kiến chân thành, đồng thời đã tiếp thu, trao đổi và tranh luận với
những ý kiến đó. Để làm sáng tỏ một số vƣớng mắc, tác giả sẽ ghi chép lại
một cách trung thực dƣới dạng hỏi đáp những tranh luận trên giữa tác giả
(ĐXT) và độc giả. Sau đây là nội dung chi tiết.
HỎI: Ông đặt tên cho tác phẩm triết học của ông là Tâm vũ trụ. Mới nghe,
người ta dễ hiểu lầm ông là một nhà Vật lý hoặc Thiên văn. Ông hãy giải
thích rõ cho độc giả của chúng tôi về sự khác nhau rất cơ bản giữa khái niệm
Vũ trụ của ông và Vũ trụ của thiên văn vật lý.
ĐXT: Trƣớc hết, đối với Vật lý và Thiên văn học, Vũ trụ của họ đƣợc cấu
thành từ những hạt cơ bản và giới hạn của họ là hạt Quắc (cho tới thời điểm
2002). Còn Vũ trụ theo quan điểm của chúng tôi nó bao gồm mọi thứ, chỉ cần
nó là chính nó nhƣ định nghĩa. Trong đó có thể chỉ ra một cách rất cụ thể
chẳng hạn là ý thức! Vũ trụ của chúng tôi bao gồm cả vật chất và ý thức. Và
đối với chúng tôi, vật chất và ý thức là thống nhất. Chúng tôi không chém
chúng ra để nghiên cứu. Vũ trụ của chúng tôi tổng quát hơn Vũ trụ của Vật lý
học và Thiên văn học rất nhiều lần. Làm sao Vũ trụ của Vật lý lại có thể chứa
đƣợc một làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh nhƣ Vũ trụ của chúng tôi!
99

Đỗ Xuân Thọ

TÂM VŨ TRỤ

HỎI: Như vậy là cái miền nghiên cứu của ông vô cùng rộng lớn. Ông, một
tiến sĩ cơ học ứng dụng và như ông đã nói, ở lời nói đầu là ông không thừa
kế bất kỳ tư tưởng triết học nào của thế giới. Thế thì làm thế nào mà chúng
tôi có thể tin được ông? Làm thế nào người ta có thể tin được một con người
bình thường lại nói về những thứ vô cùng cao siêu như vậy?
ĐXT: Trƣớc hết đừng quên rằng: Tâm vũ trụ có trong mọi đối tƣợng vì nó là
miền giao của mọi đối tƣợng trong Vũ trụ. Nó tồn tại và duy nhất. Hiểu đƣợc
Tâm vũ trụ là có thể hiểu và làm chủ đƣợc cả Vũ trụ. Mà Tâm vũ trụ chính là
bản chất của mọi đối tƣợng, là thuộc tính của mọi đối tƣợng là cái mà tạo hoá
ban cho mọi đối tƣợng trong Vũ trụ. Nó chính là Chân lý tối thƣợng, ý niệm
tuyệt đối, là Tạo hoá, là Thƣợng đế, là hạt nhỏ nhất trong các hạt cơ bản của
Vật lý v.v...
Nhƣng, nó có trong mọi đối tƣợng. Hay nói một cách khác là từ ba quét rác
cho đến các nhà bác học. Từ cậu bé nằm trong bụng mẹ đến các bậc vĩ nhân
râu tóc bạc phơ v.v... đều có thể hiểu đƣợc Tâm vũ trụ, đều đƣợc “ban phát”
bởi Tâm vũ trụ.
Một cách cụ thể là... ông có tin rằng có những nền văn minh ngoài Trái Đất
không? Ông không tin sao đƣợc! Bởi ông không tin ông sẽ rơi vào thuyết Địa
tâm mà Côpécníc đã đập cho tan tành trong thiên văn học... Tôi đã chứng
minh chặt chẽ bằng toán học có vô hạn nền văn minh ngoài trái đất (xem
chƣơng 4 - định lý 31). Mối liên hệ giữa các nền văn minh là có thật nhƣng
không thô thiển nhƣ ngƣời ta đã nói: Có ngƣời ngoài hành tinh đến Trái Đất
mà là sự lan truyền sóng ý thức (SYT) một cách tức thời. Một con ngƣời sinh
ra đƣợc thừa hƣởng 3 yếu tố:
1. Gien di truyền của bố mẹ
2. Sự giáo dục của xã hội (loài ngƣời)
3. Sự lan truyền SYT từ các nền văn minh ngoài Trái Đất đến Trái
Đất, hoặc từ chính Tâm vũ trụ đến.
Tóm lại, có thể tôi đã viết Triết học Tâm Vũ trụ trong trƣờng ý thức rất
gần Tâm vũ trụ lan truyền đến Trái Đất.
Hơn nữa tôi chỉ viết nên những quy luật phổ quát nhất - Triết học. Vâng,
nó là môn khoa học chỉ nghiên cứu những quy luật chung nhất của Tự nhiên,
Xã hội và Tƣ duy.
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HỎI: Ông thử đọc một sự “mách bảo” của Tâm vũ trụ hoặc chí ít là của một
nền văn minh ngoài Trái đất.
ĐXT: Ông rất nhầm lẫn! Trƣớc hết các SYT đƣợc truyền từ những “quần tụ
ý thức” ngoài Trái đất hoặc chính từ Tâm vũ trụ mới chỉ là các “hạt” cấu
thành các ý niệm, cấu thành các tƣ duy, cấu thành “sự mách bảo” mà ông vừa
mô tả. Nó sẽ trở thành tƣ duy, là ý thức khi mà ta tập trung tƣ tƣởng tìm kiếm
Tâm vũ trụ (Phép thiền toán Việt Nam).
HỎI: Tất cả những nhà khoa học tự nhiên đều công nhận lý thuyết Vụ nổ lớn
(Big Bang) và Vũ trụ của chúng ta đang nở ra nhưng hữu hạn. Lý thuyết này
còn được công nhận ở Vaticăng. Như vậy định lý Vũ trụ là vô cùng vô tận
của ông sai chăng?
ĐXT: Tôi sẽ mô tả quan niệm của chúng tôi trƣớc khi đi đến định lý Vũ trụ
là vô cùng, vô tận. Ví dụ ta tƣ duy theo một hƣớng cụ thể sau:
Ta hãy gọi Vũ trụ Einstein là V0 và mỗi con ngƣời sống trên Trái đất này là
N0 Ta hãy hình dung toàn bộ V0 chỉ là một nội tạng nhỏ bé của một sinh vật
khổng lồ N1 nào đó (ví dụ lá phổi chẳng hạn việc V0 đang nở ra vì sinh vật
N1 đang hít vào…). Và đến lƣợt mình sinh vật N1 cùng đồng loại “bé bỏng”
của mình lại sống trong một vũ trụ V1 nhƣ loài ngƣời sống trong vũ trụ
Einstein V0. Nhƣng vũ trụ V1 đến lƣợt mình lại chỉ là một nội tạng của sinh
vật N2 v.v… Cứ nhƣ thế ta có dãy V0, V1., V2,…, Vn với n tiến tới vô cùng.
Tƣơng tự nhƣ thế, cơ thể của mỗi chúng ta là vũ trụ của các siêu vi trùng
trong ngƣời ta…Ta lại lập đƣợc dãy V0, V-1, V-2, …, V-n với n tiến tới vô
cùng. Khi đó Vũ trụ V* là hợp của tất cả các vũ trụ vừa mô tả sẽ là một phần
của vũ trụ V mà chúng tôi mô tả trong tác phẩm. Nhƣ vậy sự vô cùng vô tận
của Vũ trụ là hiển nhiên.
Ngoài cách tƣ duy này, còn vô hạn cách tƣ duy khác cũng dẫn đến việc
công nhận định lý của chúng tôi.
HỎI: Công cụ mà ông dùng để diễn tả triết học Vũ trụ là phương pháp tiên
đề của Toán học. Nhưng Toán học chỉ là một khoa học bị bao trùm bởi triết
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học. Ông không sợ rằng nó không chứa nổi triết học của ông sao? Vì suy cho
cùng Toán học là một trò chơi khôn ngoan nhất về số và lượng. Nếu ông công
nhận luật chơi mà tôi quy định (các tiên đề) thì ông phải công nhận những định
lý và hệ quả mà tôi nêu ra! Ông nghĩ sao về điều đó?
ĐXT: Trƣớc hết ông đã hiểu rất sai về Toán học, đặc biệt là Toán học hiện
đại. Nhƣng điều này tôi sẽ tranh luận với ông sau.
Theo các giáo lý của đạo Cơ đốc thì “Mọi con đƣờng đều dẫn tới Rôma”. Ý
của họ nói rằng bằng bất kỳ con đƣờng nào cũng có thể đến với Chúa trời.
Đây là một sự tổng kết sâu sắc. Ở đây Chúa trời của họ là những lời dạy của
Giêsu. Đối với chúng tôi cũng gần tƣơng tự nhƣ vậy. Nếu ta đi bằng bất cứ
con đƣờng nào: Văn học, Triết học, Toán học, Hoá học, Vật lý học v.v... mà
hƣớng Tâm vũ trụ thì cũng sẽ dẫn đến chân lý tuyệt đối. Tức là ta cứ đặt các
câu hỏi Tại sao và trả lời. Rồi lại hỏi để rồi lại vắt óc ra để trả lời... Cứ nhƣ
thế ta sẽ đi đến Triết học Tâm Vũ trụ.
Toán học với lôgic mờ tập mờ có thể mô tả (ở thời điểm hiện tại) đƣợc hầu
nhƣ hết những tƣ tƣởng triết học vĩ đại nhất. Tuy nhiên tôi vẫn luôn luôn
nhắc độc giả ý nghĩa của chúng không nên hiểu hời hợt mà sâu sắc vô cùng.
Toán học đối với chúng tôi chỉ nhƣ một vật mang tin; chỉ nhƣ một tác động gây
nên một suy tƣởng sâu xa đối với những gì mà ngƣời ta đang đọc.
HỎI: Ông công nhận sự tồn tại của linh hồn do đó triết học của ông là duy
tâm. tại sao ông không công nhận điều này?
ĐXT: Trƣớc hết khái niệm Duy Vật và Duy Tâm đối với chúng tôi là hết sức
vô nghĩa. Ví dụ một ông Duy Tâm hỏi tôi: ”Linh hồn là gì?” thì tôi sẽ trả lời:
”Linh hồn là tập hợp các siêu hạt cơ bản cấu thành. Những siêu hạt này nhỏ
nhƣ hạt cát nếu ví hạt Quắc là trái đất”. Ngƣợc lại một ông Duy Vật hỏi tôi
rằng: ”Mặt trời có ý thức không?” thì tôi sẽ trả lời là có! Và rằng mọi vật, kể
cả những vật vô tri nhất nhƣ các ông tƣởng, đều có linh hồn! Bởi tập các mối
liên hệ của những vật vô tri đó với các đối tƣợng mà các ông gọi là “ý thức”
chính là linh hồn của vật vô tri đó.
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HỎI: Theo ông thì đến một ngày nào đó loài người có thể bắt được “sóng ý
thức” từ các nền văn minh ngoài Trái Đất không?
ĐXT: Ông nên nhớ, trong chƣơng 4 chúng tôi đã khẳng định rằng hàng ngày,
hàng giờ, hàng giây thậm trí micro giây loài ngƣời luôn luôn nhận đƣợc những
sóng ý thức từ các nền văn minh ngoài Trái Đất. Tuy nhiên để tạo ra một thiết
bị thu đƣợc sóng ý thức đó thì không thể sử dụng các vật liệu hữu hình. Nếu
chúng ta làm chủ đƣợc công nghệ này thì ứng dụng của nó rất khủng khiếp. Ví
dụ chúng ta sẽ tạo ra các trƣờng học mà các học sinh, sinh viên Việt Nam ở đó
đƣợc cảm thụ những bài giảng của các nền Văn minh ngoài Trái Đất và mạnh
hơn nhiều lần nền văn minh của Trái Đất...
HỎI: Bằng việc ông đã chứng minh được vận tốc của tư duy nhanh hơn vận
tốc ánh sáng hàng tỷ lần ông đã đánh gục được một tiên đề của thuyết tương
đối do Einstein xây dựng. Ông có ý định phủ nhận Einstein không?
ĐXT:Không bao giờ. Vũ trụ vật lý của Einstein là một trƣờng hợp riêng của
Vũ Trụ theo quan niệm của chúng tôi. Vũ Trụ Einstein có ý nghĩa rất lớn đối
với loài ngƣời. Chúng tôi chỉ chống lại những ngƣời đồng nhất Vũ Trụ
Einstein với Vũ Trụ của chúng tôi. Trong thâm tâm, tôi vẫn kính nể Einstein.
HỎI: Khát vọng thống nhất các trường phái triết học, thống nhất các tôn
giáo trên hành tinh của ông có điên rồ không?
ĐXT: Không điên rồ chút nào vì Tâm Vũ Trụ (Chân lý tối thƣợng, Thƣợng
Đế...) nhƣ chúng tôi đã chứng minh là tồn tại và duy nhất. Chúng tôi còn
muốn thống nhất tôn giáo với triết học và do đó thống nhất tôn giáo với khoa
học nữa cơ.
HỎI: Ông có cảm giác rằng ông là một vĩ nhân không? Ông có cho rằng
dân tộc ông là một dân tộc thượng đẳng không?
ĐXT: Tôi không bao giờ coi tôi là vĩ nhân. Tôi cảm thấy tôi bình thƣờng nhƣ
tất cả những ngƣời khác.
Dân tộc tôi cũng vậy. Trƣớc hết tôi khẳng định: Dân tộc Việt Nam là một dân
tộc không thua kém bất kỳ dân tộc nào về trí thông minh. Các quy luật phổ
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quát của Vũ trụ (tức là gần Tâm vũ trụ) thƣờng nằm ở miền giao của các cực
đối lập. Dân tộc tôi suốt một nghìn năm qua bao giờ cũng là dân tộc đứng lên
cầm vũ khí, quyết dành và giữ lấy quyền sống của mình khi cái chết đang
treo lơ lửng trên đầu nhƣ một hòn núi. Hai cực đối lập Sống _ Chết đó vẫn có
miền giao là Tâm vũ trụ nên dân tộc tôi sống và tƣ duy ở những thứ gần Tâm
Vũ trụ nhất. Dù cho trƣớc đây dân tộc tôi chƣa có một triết học viết thành
văn nhƣng từ trong sâu thẳm của trái tim, từ trong sâu thẳm của linh hồn, dân
tộc tôi đã thấu hiểu các quy luật phổ quát ở lân cận Tâm Vũ trụ.
Tôi chỉ là ngƣời may mắn đƣợc ghi chép lại những tƣ tƣởng đó.
Và nhƣ ông đã biết khi một dân tộc hiểu đƣợc các quy luật đó thì sợ gì không
giàu, không mạnh và không nhân ái.
HỎI: Đến một lúc nào đó, ông nắm vững các quy luật truyền và điều khiển
được sóng ý thức (SYT), ông có định chế tạo vũ khí SYT không? Vì theo tôi
nghĩ, ông chỉ cần chế tạo một tên lửa SYT mà khi phóng vào đất nước của
đối phương nó sẽ chặn SYT không cho đến một thành phố nào đó trong vòng
4 nano giây là ông có thể tiêu diệt hàng triệu người trong tích tắc.
ĐXT: Nếu ứng dụng vào quân sự thì SYT còn nguy hiểm hơn 1 tỷ lần ông
tƣởng tƣợng. Khi tôi và dân tộc tôi hiểu rõ về Tâm Vũ Trụ, về SYT thì chúng
tôi chủ yếu dùng điều đó vào những mục đích hòa bình. Nếu chúng tôi ứng
dụng vào quân sự thì chỉ là những vũ khí tự vệ. Dân tộc Việt Nam rất yêu
chuộng hòa bình mà
HỎI: Trong chương 4 ông định chế tạo một thiết bị thu và lọc sóng ý thức
(SYT) của vũ trụ để những trẻ em Việt Nam từ bào thai 1 tháng đến thanh
niên 24 tuổi cùng cảm nhận những bài giảng của các Giáo sư ở những nền
văn minh mạnh nhất trong vũ trụ. Và rằng những bài giảng đó „thấm“ vào
đến tận gien di truyền để sau một thế hệ các ông có những công dân thông
minh hơn dân tộc Do Thái. Ông nói đùa hay nói thật?
ĐXT: Tôi nói thật! Tôi đã chứng minh, về nguyên tắc có thể làm đƣợc điều
đó. Tôi đã lấy tôi và 2 đứa con của tôi để làm thí nghiệm cho lý thuyết này.
Tôi không dạy chúng điều gì cả mà chỉ mở toang các huyệt đạo của chúng để
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chúng nhận những SYT từ các nền văn minh mạnh hơn Trái đất và đóng các
huyệt đạo khi có SYT từ các nền văn minh man rợ hơn trái đất tràn đến.
Chúng ở bất cứ đâu trên trái đất và làm bất cứ điều gì vì SYT đi nhanh hơn
ánh sáng hàng tỷ lần và SYT của mỗi ngƣời đều có dải tần số riêng. Thí
nghiệm của tôi đã thành công 75%.
Hiện tôi vẫn miệt mài nghiên cứu về vấn đề đó. Trẻ con Việt Nam nhất
định sẽ cực kỳ thông minh, cực kỳ mạnh mẽ, yêu Việt Nam mãnh liệt và
nhân hậu tuyệt vời. Với những công dân nhƣ thế làm sao Việt Nam không trở
thành cƣờng quốc.
HỎI: Cái khác nhau căn bản nhất giữa học thuyết Tâm Vũ Trụ và các triết
học, các tôn giáo của loài người là gì? Ngắn gọn thôi!
ĐXT: Gọi A là thuyết Tâm Vũ Trụ, B là các triết học, các tôn giáo của loài
ngƣời thì A khác B ở chỗ sau đây:
B xem loài ngƣời là sinh vật duy nhất có ý thức trong vũ trụ (nếu có thêm
thì thêm thần, tiên và quỷ dữ; thêm Thiên đƣờng và Địa ngục....tóm lại là hữu
hạn) trong khi đó A chứng minh chặt chẽ có vô hạn nền văn minh mạnh hơn
hoặc yếu hơn Trái Đất trong vũ trụ và tất cả các nền văn minh đó luôn luôn
liên lạc với nhau thông qua Tâm Vũ Trụ. Rằng, ngoài khí trời, thức ăn, nƣớc
uống v.v...loài ngƣời còn cần đến SYT từ vô hạn các nền văn minh trong vũ
trụ đến Trái Đất để tồn tại. Chúng ta có thể nhịn thở đƣợc 3 phút nhƣng
không thể thiếu SYT trong 3 nano giây ! Vâng đó là điều khác nhau căn bản!
HỎI: Định nghĩa huyệt đạo của ông có giống định nghĩa về sự mất ổn định
của một hệ thống hay không?
ĐXT: Định nghĩa huyệt đạo của tôi tổng quát hơn nhiều định nghĩa về sự
mất ổn định của một hệ thống vì nó không những chỉ ra sự tan vỡ mà còn chỉ
ra sự phát triển của hệ thống đó.
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Fuzzy Sets*
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A fuzzy set is a class of objects with a continuum of grades of
membership. Such a set is characterized by a membership (characteristic)
function which assigns to each object a grade of membership ranging
between zero and one. The notions of inclusion, union, intersection,
complement, ralation, convezity, etc., are extended to such sets, and various
properties of these notions in the context of fuzzy sets are established. In
particular, a separation theorem for convex fuzzy sets is proved without
requiring that the fuzzy sets be disjoint.
I. INTRODUCTION
More often than not, the classes of objects encountered in the real
physical world do not have precisely defined criteria of membership. For
example, the class of animals clearly includes dogs, horses, birds, etc. As its
members, and clearly excludes such objects as rocks, fluids, plants, etc.
However, such objects as starfish, bacteria, etc, have an ambiguous status
with respect to the class of animals. The same kind of ambiguity arises in the
case of a number such as 10 in relation to the “class” of all real numbers
which are much greater than 1.
Clearly, the “class of all real numbers which are much greater than 1” or
“the class of beautiful women”, or “the class of tall men”, do not constitute
classes or sets in the usual mathematical sense of these terms. Yet, the fact
remains that such imprecisely defined “classes” play an important role in
*
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under Grant No.AF-AFOSR-139-64 and by the National Science Foundation under Grant GP-2413.
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human thinking, particularly in the domains of pattern recognition,
communication of information, and abstraction.
The purpose of this note is to explore in a preliminary way some of the
basic properties and implications of a concept which may be of use in dealing
with “classes” of the type cited above. The concept in question that of a fuzzy
set,1 that is, a “class” with a continuum of grades of membership. As will be
seen in the sequel, the notion of a fuzzy set provides a convenient point of
departure for the construction of a conceptual framework which parallels in
many respects the framework used in the case of ordinary sets, but is more
general than the latter and, potentially, may prove to have a much wider
scope of applicability, particularly in the fields of pattern classification and
information processing. Essentially, such a framework provides a natural
way of dealing with problems in which the source of imprecision is the
absence of sharply defined criteria of class membership rather than the
presence of random variables.
We begin the discussion of fuzzy sets with several basic definitions.
II. DEFINITIONS
Let X be a space of points (pbjects), with a generic element of X denoted
by x. Thus, X = {x}.
A fuzzy set (class) A in X is characterized by a membership
(characteristic) function fA(x) which associates with each point2 in X a real
number in the interval [0, 1],3 with the value of fA(x) at x representing the
“grade of membership” of x in A. Thus, the nearer the value of fA(x) to unity,
th higher the grade of membership of x in A. When A is a set in the ordinary
sense of the term, its membership function can take on only two values 0 and
1, with fA(x) = 1 or 0 according as x does or does not belong to A. Thus, in
this case fA(x) reduces to the familiar characteristic function of a set A.
(When there is a need to differentiate between such sets and fuzzy sets, the
sets with two-valued characteristic functions will be referred to as ordinary
sets or simply sets).

1

An appication of this concept to the formulation of a class of problems is pattern classification is described in RAND
Memorandum RM-4307-PR, “Abstraction and Pattern Classification”, “by R. Bellman, R.Kalaba and L.A.Zadeh, October,
1964”
2
More generally, the domain of definition of fA(x) may be restricted to a subset of X
3
In a more general setting, the range of the membership function can be taken to be a suitable partially ordered set P. For our
purposes, it is convenient and sufficient to restrict the range of f to the unit interval. If the values of fA(x) are interpreted as
truth values, the latter case corresponds to a multivalued logic with a continuum of truth values in the interval [0, 1].
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Example. Let X be the real line R1 and let A be a fuzzy set of numbers
which are much greater than 1. Then, one can give a precise, albeit
subjective, characterization of A by specifying fA(x) as a function on R1.
Representative values of such a function might be: fA(0) = 0; fA(1) = 0; fA(5)
= 0.01; fA(10) = 0.2; fA(100) = 0.95; fA(500) = 1.
It should be noted that, although the membership function of a fuzzy set
has some resemblance to a probability function when X is a countable set (or
a probability density function when X is a continuum), there are essential
differences between thse concepts which will become clearer in the sequel
once the rules of combination of membership functions and their basic
properties have been established. In fact, the notion of a fuzzy set is
completely nonstatistical in nature.
We begin with several definitions involving fuzzy sets which are
obvious extensions of the corresponding definitions for ordinary sets.
A fuzzy set is empty if and only if its membership function is identically
zoro on X.
Two fuzzy sets A and B are equal, written as A = B, if and only if
fA(x) = fB(x) for all x in X. (In the sequel, instead of writing fA(x)=fB(x) for all
x in X, we shall write more simply fA = fB).
The complement of a fuzzy set A is denoted by A’ and is defined by
fA’ = 1 - fA
(1)
As in the case of ordinary sets, the notion of containment plays a central
role in the case of fuzzy sets. This notion and the related notions of union and
intersection are defined as follows.
Containment. A is contained in B (or, equivalently, A is a subset of B, or
A is smaller than or equal to B) if and only if fA 
fB. In symbols.
A B  fA fB
(2)
Union. The union of two fuzzy sets A and B with respective membership
functions fA(x) and fB(x) is a fuzzy set C, written as C = A B whose
membership function is related to those of A and B by
fc(x)= Max [fA(x), fB(x)], xX
(3)
or, in abbreviated form
fc= fA v fB
(4)
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Note tha U has the associative property, that is, A(BC)= (AB)C.
Comment. A more intuitively appealing way of defining the union is the
following: The union of A and B is the smallest fuzzy set containing both A
and B. More precisely, if D is any fuzzy set which contains both A and B,
then it also contains the union of A and B.
To show that this definition is equivalent to (3), we note, first, that C as
defined by (3) contains both A and B, since
Max[fA, fB] fA
and
Max[fA, fB] fB
Furthermore, if D is any fuzzy set containing both A and B, then
fD fA
fD fB
and hence
fD Max[fA, fB] = fC
which implies that C D.Q.E.D
The notion of an intersection of fuzzy sets can be defined in an
analogous manner. Specifically:
Intersection. The intersection of two fuzzy sets A and B with respective
membership functions fA(x) and fB(x) is a fuzzy set C, written as C = A  B,
whose membership function is felated to those of A and B by
fc(x)= Min [fA(x), fB(x)], xX

(5)

or, in abbreviated form
fc= fA



fB

(6)

As in the case of the union, it is easy to show that the intersection of A
and B is the largest fuzzy set which is contained in both A and B.As in the
case of ordinary sets, A and B are disjoint if A  B is empty. Note that ,
like , has the associative property.
The intersection and union of two fuzzy setss in R1 are illustrated in Fig.
1. The membership function of the union is comprised of curve segments 1
and 2; that of the intersection is comprised of segments 3 and 4 (heavy lines).
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Comment. Note that the notion of “belonging”, which plays a fundamental
role in the case of ordinary sets, does not have the samne role in
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