
Phần bổ sung đặc biệt  của thư thứ hai 
               Chu Hải, ngày 02 tháng 10  năm 2010 

Giải nghĩa và sửa chữa sai sót trong hai lá thư không biên giới trước đây. 
Kính trình tất cả cấp lãnh đạo tất cả các quốc gia trên khắp Thế Giới, và UNESCO, nhà Khoa 

học, nhà Giáo dục, nhà Tiến sĩ Toán học, Thầy cô giáo và tất cả mọi người yêu sự thật của đường tròn. 
Tôi khẳng định dứt khoát rằng: Tôi không còn gì để mất bởi óc tôi đã bị giam cầm không thời 

gian trong tất cả sự kiện của đường tròn. Vì tôi đã mượn sơri hàm số lượng giác (hàm số vòng) của 
Thế Giới đã công nhận nó. Tôi đã triển khai thành nhiều sori công thức bất hủ giống đực và giống 
cái, trước nay chưa từng có. Nó là rất hữu ích cho tất cả Học Sinh của thế kỷ này và tương lai sau này 
(tất cả đã có trong thư không biên giới trước đây). Không ai có thể từ chối một luận án bất hủ này 
của toán học sơ cấp ứng dụng dành cho Học Sinh khắp Thế Giới. (nó không phản Khoa Học) 

Khi mang ra khảo cứu Khoa Học cẩn thận tất cả chúng. Ngày nay tôi đang trả tất cả chữ số của hàm 
số vòng (tôi đã mượn) ở cuối phần bố sung này. Trong sơ đồ lộ trình công thức lành mạnh rất ưu Việt 
và tuyệt vời của những sơri công thức giống đực và giống cái.  

Trong trường hợp đặc biệt khi óc của tôi bị ra khỏi đường Tròn để chứng minh tất cả tam giác tiếp 
tuyến với đường tròn chu vi là 31.416000336. Nhưng cuối cùng tất cả chúng đã giam óc tôi vĩnh 
hằng trong đường tròn khác có chu vi là 36.2760725017018 . (bởi óc tôi là kết quả của đường Tròn) 

Trong tất cả sơ đồ lộ trình lành mạnh của công thức trước đây. Tôi đã dùng những số cơ bản dưới 
đây để tìm ra tất cả công thức bất hủ, đó là số 31.416000336  và số diện tích của đường Tròn là 
78.54000084  và sơri số của hàm số lượng giác (không có công thức). Đề nghị lưu ý vấn đề nói trên. 
Để khảo sát Khoa học trong đường Tròn của quý vị hoặc để thanh tra chứng minh của tôi.   Ngày nay    
“ tôi đang cho tất cả Học Sinh khắp Thế Giới chiếc cần câu nhưng không bao giờ cho con cá”. 

Xin lỗi, một ngàn lần xin lỗi tận đáy lòng tôi đến tất cả mọi người đang đọc và thanh sát vấn đề 
này trong thư trước đây. Bởi vì, tôi đã chủ tâm cố ý viết vài sơri công thức rất đúng, nhưng nó không 
thực tế chứng minh trong nhiều đường tròn khác nhau. (nó chỉ có giá trị trong 10 đường Tròn) 

Mục đích của tôi là để thăm dò ý kiến bạn đọc và có nhiều phản ứng đến tôi. Nhưng rất tiếc không 
có phản ứng gì trong vấn đề này. Tôi không hiểu tại sao như thế ? ! Có lẽ đây là vấn đề :  không nghe, 
không biết và không thấy ! Nó là rất tiếc đối với người có liên quan đến Giáo Dục của VN đã làm ngơ. 
Tôi không buồn trong lòng, bởi vì tôi đã tự nguyện mang khối óc của mình đề làm đầy tớ trung 
thành cho tất cả Học Sinh khắp Thế Giới. Và ngay cả con cháu của kẻ thù lịch sử. Bởi óc tôi trung lập 
trong Toán Hoc của đường Tròn. Bởi thế tôi xin phép sửa lại vài sơri công thức ở trang (sơ đồ lộ trình) 
hai và ba trong thư không biên giới thứ nhất để chính xác kết quả hơn (ở cuối phần bổ sung này). 

Bởi vì, tất cả sơri công thức mới này là Điểm hẹn Văn Hoá chung của Thế Giới ngày nay và của 
vài ngàn năm tới. Vì sự kiện này không ngoài tầm Khoa Học của Toán Học sơ cấp ngày nay. 

Đây là món quà Tinh Thần có giá trị lớn của một người Việt Nam thầm lặng đã bị mất rất nhiều 
thời gian khám phá ra tất cả chúng để kỳ niệm lớn 1000 năm Thăng Long. Đây là sự kiện chính để 
liên kết với tất cả mọi người yêu sự thật của đường Tròn, để thêm bạn bớt thù. 

Sau giải nghĩa này, không ai có thể chống đối chứng minh của tôi. Bởi vì nó đã đúng từ 99.99999% 
đến 100% sai sót của nó là không đáng kể. Hãy kiểm chứng sự kiện này Xin đừng làm ngơ vấn đề này 

Nếu nó là sai, tôi không bao giờ công khai, công bố chúng trước toàn Thế Giới để bị phạm tội 
làm tổn thương danh dự chữ Quốc Ngữ. Dưới đây là giải nghĩa rất rõ ràng và để suy luận hiểu biết tất 
cả chứng minh của tôi trong tất cả sơ đồ lộ trình công thức lành mạnh trước nay chưa từng có. 

Ngày nay, tôi mang ra trình bày công khai trước toàn Thế Giới trong hai là thư không biên giới 
trước đây. Tôi đã nêu bật tất cả khía cạnh của vấn đề nội tiếp trong đường Tròn thông qua nhiều sơri 
công thức mới. (chứng minh dưới đây, trẻ con nhìn vào cũng hiểu, nữa là người lớn) 

Thí dụ điển hình: Để Quý vi dễ dàng mở tất cả sơ đồ lộ trình lành mạnh trong đây . Tìm chu vi tam 
giác đều tiếp tuyến (với bán kính bằng 5cm của chu vi đường Tròn = 31.416000336 ) ở góc 60° Để suy 
luận kết quả của hình lục giác và hình thang cũng tiếp tuyến với đường tròn.  

Xin vui lòng áp dụng công thức giống đực hoặc giống cái dưới đây (tuỳ thích nơi quý vị). Để tìm 
ra cạnh của tam giác tiếp tuyến đường Tròn. 

A) 5cm  bán kính đường Tròn chia 0.866025403784439 (số của Thế Giới đã công nhận).giống đực 



B) 5cm  bán kính đường tròn nhân 1.15470053837925 ( số của công thức giống cái,số của luỹ tiến ) 
     Tất cả chúng đã nhiệt tình dành cho chúng ta một kết quả duy nhất =  5.77350269189625cm . 
Tôi xin phép dùng công thức giống cái của tôi đã khám phá để chứng minh trong vấn đề này. 
Suy rộng ra, số 5.77350269189625cm  nó cũng là bán kính của đường Tròn. 

- Tìm chu vi của tam giác  tiếp tuyến góc 60° của đường Tròn: ( có chu vi là 31.416000336 ) 
5.77350269189625cm x 3 = 17.3205080756887cm  là chu vi tam giác tiếp tuyến 

- Tìm ra diện tích tam giác đều tiếp tuyến đường tròn 5.7735269189625 x 2.5 =14.4337567297406cm2 
- Tìm chu vi hình lục giác tiếp tuyến đường Tròn: 5.77350269189625cm x 6 = 24.6410161513775cm 
- Tìm diện tích  14.4337567297406 x 6 = 86.6025403784436cm2 

Kết luận: nếu quý ông muốn tìm ra diện tích hình thang tiếp tuyến với cung nửa đường tròn xin vui 
lòng dùng số 86.6025403784436cm2 chia cho 2 = diện tích hình thang là 43.3012701892219cm2. 

Hoặc tìm chu vi hình thang tiếp tuyến với cung độ đường kính của đường Tròn. Xin vui lòng dùng 
chu vi của hình lục giác chia cho 2 và cộng với đường kính của đường Tròn = chu vi hình thang. 

Tìm ra chu vi đường tròn để tất cả hình ở trên bị trở lại nội tiếp đường Tròn khác. Chúng ta có thể 
dùng số 5.77350269189625 x 2 x 3.1416000336 = 36.2760725017018 

Đặc biệt lưu ý số này 1.15470053837925. Chính nó đã không cho óc của tôi ra khỏi đường tròn. 
Tôi đã thanh sát vấn đề này thông qua nhiều máy tính kết quả của nó là khác nhau nhưng sai số là 
không đáng kể. Máy tính của tôi đã không cho phép tôi dùng phép tính có nhiều chữ số. Sai số bất 
khả định tối đa của tất cả công thức là 1 x 10-13 . Bởi máy tính đã làm tròn số. 

Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra số đúng nhất để chứng minh trong thời gian tới. Nếu bất cứ ai phản 
ánh trong từng chi tiết của sơ đồ lộ trình công thức lành mạnh dành cho tất cả Học Sinh khắp năm 
châu. Vì  : Đây Là Nghĩa vụ Quốc Tế  Đã khám phá bởi :Nhà toán Hoc Bất đắc dĩ Nguyễn văn Lục 

Đây là niềm vinh dự cho chữ Quốc Ngữ của dân tộc Việt Nam. Bởi sự kiện này . Đã xuất phát từ 
Chữ Quốc Ngữ đã không ra ngoài tầm Khoa Học của Toán Học sơ cấp ứng dụng. của đường Tròn 

Thông qua tất cả chứng minh và giải nghĩa rõ ràng ở trên. (Và trong vài sơ đồ bất hủ dưới đây.) 
Cuối cùng trong số sơri công thức của tôi đã trình bày công khai trước toàn thế  giới ngày nay, 

có từ 6 đến 7 sơri công thức bất hủ. Đó là: sơri tìm chiều cao, sơri tìm cạnh của tam giác có hai cạnh 
bằng nhau, sơri tìm ra chu vi của tam giác có hai cạnh bằng nhau nội tiếp bán kính của đường tròn, sơri 
tìm ra chu vi tam giác đường vòng nội tiếp đường kính của đường Tròn và sơri tìm ra tam giác vuông 
nội tiếp đường kính của đường  Tròn và vài sơ ri Đăc Biệt ở phần cuối của phần bổ sung này. 

Tất cả chúng đã đủ cho Học Sinh thực hành trong tiết học ở trường.  
Tôi xin phép rút lại tất cả sơri công thức không thực tế chứng minh như sơri công thức lấy diện tích 

đường tròn để tìm  kết quả (nó chỉ có giá trị trong phạm vi 10 đường Tròn). Nói cách khác, nó có giá trị 
từ 1 đến 10 đường tròn. (trước đây tôi đã mượn một tài liệu của Thế Giới, ngày nay tôi trả lại gấp bội) 

Cuối cùng, tôi đã làm trọn nhiệm vụ của Chúa và Mẹ Maria dành cho tôi. Để Thế Giới phát triển 
trí lực tất cả Học Sinh nói chung và phát huy Truyền thống hiếu Học của dân tộc Việt Nam nói riêng. 

Tôi đã làm thành nhiều sơri công thức lành mạnh dành cho Học Sinh khắp Thế Giới không phân 
biệt tôn giáo hoặc bất cứ sắc tộc nào. Bởi nó là Di Sản chung của Thế G ,tôi mới khám phá ra chúng 

Cuối cùng tôi xin phép ngừng bút ở đây. Xin vui lòng thanh sát và khảo sát tất cả sơ ri công thức 
lành mạnh này trong hai lá thư không biên giới và trong phần bố sung ở những trang kế bên này. 

Nếu Thế Giới ngày nay từ chối không công nhận vấn đề này, đó là một nỗi đau lòng cho chữ Quốc 
Ngữ! Nhưng tôi tin tưởng rằng: Thế Giới không nhẫn tâm như thế. Bởi vì:Tât cả vấn đề công thứcnày 

Tôi không muốn mang nhân tố mới này ra khỏi Thế Giới ngày nay. Khi tôi trở về tro bụi. Dẫu 
rằng: “tôi đã sinh lầm thế kỷ”. Nhưng “Đây là niềm tin chân chính cho tương lai”    

Xin vui lòng chỉ giáo những sai sót của tôi nếu có. Cám ơn những lời chỉ giáo chân tình từ nơi 
quý vị. Tôi sẽ đau buồn khi nhìn thấy thành quả lao động bẩm sinh bi cướp đoat bẩn thỉu   Bởi :   

Thời đại bị thiếu công bằng và lương thiện. Tôi không thể phân biệt tốt, xấu trong nước tôi .        
            “ Đây là vấn đế chính của tôi làm rạng danh Chữ Quốc Ngữ trên Trường Quốc Tế” Thông 
qua tất cả sơri công thức bất hủ này . Óc tôi không bao giờ chào có lời chào vĩnh biệt Thế Giới 
               Nhà toán Học bất đắc Dĩ, Xin trân trọng Kính chào Đoàn kết nghiên cứu D C Học Sinh…. 

Hẹn gặp lại óc tôi trong đường tròn của quý vị thông qua tất cả sơri công thức lành mạnh này. 



 

                  Thư ngỏ Lời cảm ơn 
       Xin chân thành cám ơn Tận đáy lòng tôi, đến Chủ Nhân của mạng INTERNET  

VINANET.DK Đã giúp tôi Phổ biến rộng khắp Kiến Thức Phổ thông lành mạnh này của Toán hoc 
Sơ cấp ứng dụng này đến tất cả Người Viêt Nam trong nước và đang sống trên khắp Thế Giới và 
Toàn Thế Giới. Một nhân Tố mới của Bài toán trong tất cả Sơ Đồ lộ trình sơri công thức lành mạnh 
“Cặp Tình Nhân Toán Học” Trong Bài Toán của từng chi tiết Nội tiếp và Tiếp tuyến với Đường Tròn 

Của một Người Việt Nam thầm lặng không bao giờ có lời ChàoVĩnh Biệt Thế Giới đã khám phá 
ra tất cả chúng. Dành cho tất cả Học Sinh khắp Thế Giới ngày nay và.tương lai của ngàn ngàn sau. 
Bởi Đây là Kiếp Luân Hồi của Đời Tôi đã thể hiện trong tất cả những sơri công thức Lành mạnh này 

Để  Kỷ Niệm Đại Lễ 1000 năm Thăng Long tên cũ của Thủ Đô Hà Nội . 
Và Tôi cũng Không bao giờ Quên Cảm Tạ đến tất cả mọi Người đã ủng hộ nghiên cứu Nhân Tố 

Mới này. Để mỗi ngày một tốt hơn Dành cho tất cả Học Sinh khăp Thế Giới của Thế Kỷ 21 này. 
Bởi tất cả Họ là con cháu của Chúng Ta  
Tôi xin phép Gửi Lời :Cám ơn rất nhiều đến hơn 3480 cặp mắt của Người đã vào thăm và Nghiên 

Cứu Nhân Tố mới này ở  Địa chỉ Trang Toán này, và đã Cổ vũ cho nhiều Người cùng nhau Nghiên 
Cứu sự Kiện Nóng Bỏng của Thế Giới của Thế Kỷ 21 này. Bởi : Đây là Vấn Đề chung của Thế Giới 

Xin lổi. Tôi không kip thời giờ để sửa chữa khuyết điểm sơri công thức trong thư không Biên Giới 
thứ hai .Tôi sẽ bổ sung nó và vài sơri Công thức mới, Trong thời gian tới Để Quý Vị nghiên cứu 
chúng 

         
Nguyễn Văn Lục  Xin Trân Trọng Kính Chào Đoàn Kết nghiên cứu những.trang kế bên 

Open Letter of to Thanks word 
    To express hearflt thanks from the bottom of one’s heart me ,to The Owner of INTERNET  
VINANET .DK To help me to dissemination widely .This general knowledge wholesome of Applied 
Elementary mathematics of the circle .To all the Vietnamese’s living in all over The World and the 
Whole The World .One new Factor of problem in all the Approach Chart wholesome of “double love 
Mathematics”Formulas in problem Insribed and Tangent with the circle 
   Of the Quiet Vietnamese’s never to have Adieus The World.Discoveried all they .For all the 
Pupil’s all over the World There is a metempsychosis my life’s to realized in all the formulas 
“Double Love Mathematics “Today I’m carried to perform before the whole The World. 
   To biggest comemoration of 1000 years age of the Dragon flies straight up . 
  And too,I never forget to express one’s Gratitude to all everyone’s to readed and to reseach this 
new Factor to better and better. For all Pupil’s all over The World.By all They are Offspring of 
Ourselves. 
   I ask permission to send Word : Thank you very much to more than 3480 double eyes of  The 
Peoples to visited  and  Vigorously Support for me  and Encouraged to many the Men to together 
to careful research this new event’s very Burning Question of the World of this Century 21. By, 
There is a common problem of Today the World  
Excuse me . I’m not to be on time, to Rectify shortcoming series Formulas at The Letter’s not Fontier second .I 

shall be complement it and some new formulas In next time. For your to research all they . 
 
                              MR.  Luc Respectful good bye to research Union next pages 
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