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  THƯ KHÔNG BIÊN GIỚI THỨ HAI 
Nhân dịp kỉ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long, tên cũ của thủ đô HÀ NỘI của nước VIỆT NAM. 

Xin lỗi đây không là Chính Trị. Tôi xin phép phổ biến rộng khắp sự kiện mới này một lần nữa trước khi 
tôi trở về tro bụi. 

Kính trình các cấp lãnh đạo của tất cả các Quốc Gia và nhất là toà án Toán Học Quốc Tế, các báo 
và tạp chí, và tất cả những người có liên quan đến Giáo Dục, nhà Trí Thức, nhà Khoa Học, nhà Sư 
Phạm, nhà Toán Học, tất cả Sinh Viên Học Sinh và tất cả mọi người trên khắp Thế Giới ngày nay yêu 
sự thật của đường tròn. 

Thời gian qua, tôi đã mang tất cả sự kiện mới của tất cả “công thức giống đực giống cái” mới dể 
chứng minh trên đường tròn và tất cả sự kiện có liên quan đến nội tiếp trong đường tròn bởi chiếc 
compa trên mạng INTERNET để tất cả mọi người trên khắp Thế Giới kiểm chứng và khảo sát số 
3.1416000336 và nhiều sơri mới của công thức mới. Nó là đúng hay sai? Nó có thích hợp với 360° 
không? (Trong thư trước đây ở địa chỉ vinanet.dk). Làm sao nhiều người có liên quan đến giáo dục lại 
có thể làm ngơ với series logic công thức lành mạnh này. Tôi không tin như thế. Bởi tất cả đây là sự 
thật. 

Trong quá khứ, óc của tôi đã bị sa vào cạm bẫy vĩnh hằng của Toán Học trong tất cả bản địa đường 
tròn. Bởi : tôi đã muợn những chữ số của Thế Giới đã công nhận để chứng minh trên đường tròn. 
Trong sơ đồ lộ trình, tôi đã vô tình quảng cáo cho tất cả những nhà sản xuất máy tính điện tử có nhiều 
chữ số. 

Hôm qua tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trả lại món nợ chân tình nay đến tất cả mọi người trên 
khắp Thế Giới và Học Sinh ngày nay và của ngàn ngàn năm tới. Nhưng rất tiếc nhiều người không biết 
hai lá thư không biên giới quan trọng này của một người Việt Nam âm thầm trong dịp kỷ niệm 1000 
năm Thăng Long, đã công khai trình bày trước toàn Thế Giới tất cả công thức giống đực và giống cái 
rất đặc biệt. Chúng luôn dành cho quý vị một kết quả duy nhất nếu quý vị dùng hai công thức giống đực 
giống cái cùng một lúc. Tất cả chúng đã có trong sơ đồ lộ trình của thư không biên giới trước đây.  

Hôm qua, óc tôi đã trở lại vườn Toán Học của tuổi trẻ. Và đang sống trong đó. 
Nếu bất cứ ai trên Thế Giới từ chối số 3.1416000336 để chứng minh trên đường tròn. Tôi tự than 

thân trách phận trong bài thơ tứ tuyệt bằng chữ Quốc Ngữ dưới đây. 
Trẻ con ngày nay khôn hơn tớ 
Vỡ lòng chưa học đã học chơi 
Bởi thế hôm nay ta biết tớ 
Công thức chưa cạn đã khóc đời. 

Sự kiện này Thế Giới không thể không công nhận tất cả công thức mới bất hủ này. Không ai có 
thể bẻ gãy được chúng bởi đây là việc làm quang minh chính đại của đời tôi. Tôi đã bị mất nhiều thời 
gian để khám phá ra chúng. Bởi thế tôi rất xứng đáng làm đầy tớ trung thành của tất cả Học Sinh 
khắp Thế Giới và rất xứng đáng nhận nhuận bút của tất cả các Quốc Gia trên khắp Thế Giới. Nếu 
tôi không nhận được, nghĩa là tôi bị cướp đoạt bẩn thỉu tư tưởng này. 

“Đây là niềm tự hào chung của dân tộc Việt Nam”. 
Bởi tất cả sự kiện trong thư không biên giới trước đây tôi xây dựng trong cơ sở của chữ Quốc 

Ngữ và nhiều chữ số của Thế Giới, Để Thế Giới biết nhiều về chữ Quốc Ngữ. 
Kính trình đến tất cả cấp lãnh đạo các Quốc Gia và tất cả Thầy Cô Giáo, nhà Khoa Học, nhà Toán 

Học, nhà Trí Thức và tất cả mọi người trên khắp Thế Giới. 
Vào gần giữa thế kỉ 20, bác Hồ Chí Minh và nhiều Ẩn Sĩ đã cổ động nêu cao tinh thần của phong 

trào học chữ Quốc Ngữ rất thành công và tốt đẹp ở miền Bắc VN. 
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Ngày nay, tôi rất lo ngại truyền thống lành mạnh của chữ Quốc Ngữ bị mai một ở hải ngoại  
thuộc phạm vi thế hệ thứ hai hoặc thứ ba và trong nước bị viết sai chính tả, nói rất đúng nhưng làm thì 
sai……bởi thế ngày nay tôi không ngần ngại lưu bút lại tất cả công thức mới để chứng minh trên tất 
cả đường tròn tôi đã khám phá ra chúng. Dành cho con cháu của chúng ta. Bởi rằng họ sẽ là Chủ Nhân 
tương lai của đất nước chúng ta. Vì lẽ ấy, tôi đã và đang tự nguyện làm đầy tớ trung thành của con 
cháu chắt, chít của quý vị thông qua tất cả công thức trong thư trước đây. 

Tôi đã phát động phong trào đấu tranh rộng khắp để truất phế số 3.1415926535. Nó đã lừa bịp 
nhiều thế hệ trước đây và ngay cả chúng ta, và nhất là để cấp cứu 100% bản địa đường tròn bị xuyên tạc 
xén bớt kết quả. Óc tôi bị tống giam không thời hạn để làm sáng tỏ đường tròn. 

Bây giờ, tôi đã phạm tội tiết lộ bí mật của đường tròn và đã phạm tội cố ý trục xuất số 
3.1415926535. Bởi tôi đã có thành kiến sâu sắc với nó. 

Từ thời ,tôi là một Học Sinh trường tiểu học CHU HẢI, bởi kết quả của nó đã kéo dài một số đến 
tận cùng không kết thúc (Đường tròn cần mượn một số để kết thúc). Trong sự kiện mới này, tôi đã tìm 
rất thành công, công thức mới bằng mắt của tôi.  

Vì vậy, ngày nay tôi quyết định mang tất cả công thức mới của tôi đã khám phá ra trước công luân 
toàn Thế Giới để tìm kiếm sự đồng tâm ủng hộ của tất cả mọi người trên khắp Thế Giới. Tất cả công 
thức mới giống đực giống cái của tôi dành cho lịch sử Toán Học ngày nay và ngày mai của Thế Giới 
phán xét tất cả chúng. Bây giờ nhìn vào tôi lúc nào cũng như thằng ngố. Bởi tất cả “tài sản tinh thần 
của tôi đã đóng góp cho Thế Giới, để phát huy tinh thần trí tuệ Học Sinh của Thế Giới”.  

Trong năm nay, con gái út của tôi sẽ bắt đầu học tại trường Đại Học FPT, thuộc quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh, lệ phí của mỗi học kỳ là 1100 đôla. Không kể tiền sinh hoạt riêng. Dẫu rằng con gái 
tôi đã trúng tuyển ngành nông lâm vừa qua. (Tôi bị mất sức bởi tai nạn GT) 

Bởi thế, tôi rất cần nhận được nhuận bút từ nhiều Quốc Gia để trang trải trong gia đình và nhất là 
sự ủng hộ mạnh mẽ của mạnh thường quân và tất cả mọi người dành cho tất cả công thức giống đực 
giống cái của nhân tố mới này. Tôi đã đặt tên nó là “cặp tình nhân Toán Học” bởi tất cả chúng đã xuất 
phát “từ số một” và kết quả của chúng là giống nhau. 

Tôi không huênh hoang trong nhân tố mới này, bởi đây là NGHĨA VỤ QUỐC TẾ và đây là “Tài 
sản chung của tất cả các Quốc Gia trên khắp Thế Giới”. Khám phá bởi tôi. 

Trong sơ đồ lộ trình lành mạnh của công thức mới của cuộc cách mạng Toán Học và nhân tố mới 
của tất cả mọi sự kiện có liên quan đến nội tiếp của tam giác trong đường tròn. Tôi đã viết rằng: Tôi 
“đặt sự kiện này dưới quyền kiểm soát Quốc Tế để thông qua”.  

Đặc biệt tôi đặt lợi ích chung dành cho Học Sinh của Thế Giới lên trên quyền lợi riêng tư. Bởi thế, 
tôi đã mang tất cả trái tim và khối óc của tôi vào trong mang INTERNET này để làm đầy tớ trung 
thành của Học Sinh khắp năm châu. Bởi chữ Quốc Ngữ và chữ số của Thế Giới là “Công Chứng  viên 
đắc lực” dành cho tôi tìm ra “một chân lý bất di bất dịch”. Đó là những công thức giống đực và giống 
cái. Những công thức cặp tình nhân Toán Học là “tác phẩm hoàn hảo và tuyệt vời của Toán Học mới”. 

Đặc biệt tất cả chúng không lừa bịp bất cứ ai nếu dùng chúng để chứng minh tìm ra bất cứ kết quả 
nào của tất cả sự kiện nội tiếp trong đường tròn. Tôi khẳng định như thế. Bởi tôi tin tưởng Thế Giới sẽ 
không làm ngơ cái sai của số 3.1415926535. 

“Xin đừng làm tổn thương đến danh dự chữ Quốc Ngữ” 
Hai lá thư không biên giới này là một niềm vui bất hủ và là một điều rất may mắn dành cho tất cả 

Học Sinh khắp Thế Giới của thế kỷ 21 này. 
Bởi vì, nếu tôi bị chết bởi một trong ba tai nạn giao thông ở những năm 2003, 2007 và 2009. Tất cả 

công thức mới này không bao giờ có trên giấy trắng mực đen này, tất cả chúng đã theo tôi trở về số 
không của hư vô. Đó là điều may mắn dành cho tất cả mọi người ngày nay nhìn thấy và chứng kiến 
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chúng là rất đúng và nhìn thấy tất cả cái sai của số 3.1415926535. Tôi đã vạch trần và trình bày sự kiện 
trong thư không biên giới trước đây. Bởi thế giờ cáo chung của số 3.1415926535 đã điểm. 

Ngày nay là thế kỷ 21, tôi đã quyết định mang sự kiện này để bày tỏ trước toàn Thế Giới để thông 
qua một sự kiện đặc biệt của công thức giống đực giống cái trước nay chưa từng có rất lạ thường. Nó 
làm tôi giật mình khi khám phá ra nó, xuất phát từ “con số một”. 

Ngày nào đó, tôi sẽ trở về cõi vĩnh hằng của cõi âm. Nhưng tôi tin tưởng vào giấc mơ bất hủ của 
tôi không bao giờ chết. Bởi thế, óc tôi tự ý lưu vong không hạn định thời gian trong chữ Quốc Ngữ và 
chữ số của Thế Giới để lưu truyền từ đời này sang đời khác. 

Tất cả công thức cặp tình nhân Toán Học này sẽ thay mặt tôi dẫn dắt tất cả Học Sinh tìm ra kết 
quả. Tôi đã mang nhiều niềm vui đến tất cả Học Sinh có tinh thần học hỏi khắp Thế Giới. 

Tôi đã mượn của Thế Giới hơn 720 chữ số “của số một” để thành lập công thức trong thư không 
biên giới trước đây. 

Ngày nay, tôi trả thêm vài chục con số một ở cuối thư không biên giới thứ hai này. 
Xin lỗi, tôi không giỏi hơn bất cứ ai, nhưng đây là duyên tiền định từ kiếp trước bởi tình yêu bao la 

tuyệt vời của Chúa và mẹ Maria dành cho tôi được trở lại kiếp người để thực hiện một công trình 
Toán Học đặc biệt hữu dụng dành cho tất cả Học Sinh khắp Thế Giới. 

Hai lá thư không biên giới này là quyết tâm thư của tôi để làm “rạng danh chữ Quốc Ngữ trên 
trường Quốc Tế” và để phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. 

Bởi Bác Hồ Chí Minh đã nói rằng: “Sau này tất cả các cháu có sánh kịp với tất cả các nước khắp 
năm châu. Đó là nhờ vào tất cả công sức học tập của các cháu từ ngày hôm nay”. 

Không ai có thể thay đổi được sự thật hiển nhiên này “của số một”. 
Có vài người nói với tôi rằng: “Bụt nhà không thiêng”. Tôi xin phép gửi lời cám ơn chân thành 

tận đáy lòng tôi đến họ. Tôi rất mong sự ân cần giúp đỡ từ nơi họ. Nghĩa là phổ biến rộng khắp tất cả 
các công thức mới khắp hành tinh này. Và giúp tôi trình sự kiện này đến “CƠ QUAN TOÁN HỌC 
QUỐC TẾ HOẶC UNESCO”. Bởi vì rất tiếc tôi không tìm ra địa chỉ của họ. Tôi thành thật biết ơn sự 
đánh giá cao sự kiện này và giúp đỡ từ nơi quý vị. 

Bởi vì tôi không là Thần Thánh nhưng tôi là người Việt Nam, một nhà Toán Học Bất Đắc Dĩ. 
Đành rằng “đem chuông đi gõ xứ người” để phục vụ và làm bày tôi trung thành tất cả Học Sinh 

khắp Thế Giới và để Thế Giới biết nhiều về chữ Quốc Ngữ. 
Tất cả những chữ số tôi đã lưu bút trong sơ đồ lộ trình là cẩm nang dẫn đến tất cả kết quả của từng 

độ của mỗi một chi tiết trong tất cả bản địa đường tròn của quý ông hoặc bất cứ ai muốn tìm ra kết quả 
của tam giác nội tiếp.  

Đặc biệt tất cả công thức cặp tình nhân Toán Học trong thư không biên giới trước đây đã luôn 
luôn sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ bất cứ ai muốn tìm ra kết quả….. khi dùng chúng. Và tất cả chúng 
không bao giờ từ chối dành cho quý vị một kết quả duy nhất không sai và không xuyên tạc sự thật. 
Chúng luôn lịch sự và ôn hoà với bất cứ ai cần chúng giúp đỡ . 

Bởi tất cả công thức giống đực và giống cái là “nhân tế bào” của một kết quả duy nhất. Xin lỗi, 
ở giữa kết quả của công thức giống đực và giống cái có vài công thức bị sai số kết quả. Nhưng nó là 
không đáng kể. 

ĐÂY LÀ BƯỚC NGOẶT LỚN CỦA THẾ KỶ 21. 
Đây là sự kiện quan trọng ngoài phạm vi xét xử của Quốc Gia tôi. Bởi thế, tôi đã mang tất cả sự 

kiện mới này lên trên mạng INTERNET để trình bày trước toàn Thế Giới để điều tra sự kiện này. Và 
mỗi người sẽ là một Quan Toà xét xử công minh, không thiên vị. 

Kính thưa tất cả cấp lãnh đạo của tất cả các Quốc Gia, nhà giáo, nhà Trí Thức,nhà Toán Học, nhà 
Khoa Học trong và ngoài nước và tất cả mọi người trên khắp Thế Giới. Yêu sự thật. 
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Trong quá khứ, tôi nhìn vào hoàn cảnh đáng thương và không may mắn của đường tròn và tất cả sự 
kiện của tam giác nội tiếp. Tôi đã tìm ra thành công chữ số rất thích hợp với sự thật của đường tròn. Đó 
là số 3.1416000336. Nó đã đủ quy định của luật Toán Học. Nghĩa là đủ mười chữ số thập phân. Tôi 
khẳng định rằng: số của tôi khám phá, nó là “số đầu và cuối cùng của đường tròn”. Nghĩa là: số 
nguyên thuỷ và số tận cùng của đường tròn.  

Vì vậy trước sau như một, tôi không khuất phục trước uy lực của kẻ bảo vệ số 3.1415926535. Bởi 
vì số 3.1415926535 là số khuyết danh. Nó có thể lấy từ Kim Tự Tháp.  

Thời nay không phải là thời kì sơ khai của loài người. Số 3.1415926535 là một số phức. Nó không 
thể mang vào công thức để chứng minh tìm ra kết quả của đường tròn. Điển hình, chứng minh của nó số 
càng lớn của đường tròn, kết quả của nó càng bị, càng bị giảm bớt. Nghĩa là càng bị xuyên tạc kết quả 
diện tích “Những sai sót này lẽ ra không nên có đến ngày nay”. Bởi nó không thực tế chứng minh. 

Bởi lý lẽ ở trên. Tôi đã mang sự kiện Toán Học sơ cấp ứng dụng này và nhiều công thức bất hủ 
mới cùng với tất cả trái tim và khối óc để trình bày một Luận Án trước toàn Thế Giới. Đối với số 
3.1415926535. 

Thà rằng một lần: làm một tên phản động Toán Học. Để nhân tố mới này phát triển và nhất là để 
cấp cứu một sự thật của đường tròn và nhiều sự kiện nội tiếp hơn là để số 3.1415926535 còn tiếp tục 
xuyên tạc khối lượng diện tích của đường tròn và lừa bịp kết quả tất cả Học Sinh khắp Thế Giới ngày 
nay và nhiều thế hệ sắp tới. 

Nếu Thế Giới từ chối “công thức mẹ tròn con vuông” này. Đó là điều kém may mắn dành cho “tất 
cả Chủ Nhân tương lai của mỗi Quốc Gia”(nếu Thế Giới không dùng công thức tôi đã viết ra). 

Tôi xin phép, Để lại tất cả công thức mới rất ưu Việt này dành cho Học Sinh của các  thế kỷ sắp 
tới (nghĩa là thế kỷ 22 và 23…). Nó là không muộn, bởi vì chữ Quốc Ngữ và chữ số của Thế Giới là 
cánh đồng vô tận. Và xin phép đặt một câu hỏi dưới đây: 

Vì lẽ gì từ chối công thức lành mạnh của tôi dành cho Học Sinh khắp Thế Giới ngày nay ?  
Nhưng tôi tin tưởng vào Công Lý của Thế Giới không đi vắng, luôn có nhà  và Công Lý sẽ đến chỗ 
toàn thiện của đường tròn thông qua công thức mới rất ưu Việt của tôi. Gồm có một trong hai phép 
tính chia hoặc nhân của Toán Học sơ cấp.  

Vào một ngày gần đây, tất cả chúng ta sẽ chứng kiến sự sụp đổ của số 3.1415926535 trên phạm vi 
toàn Thế Giới. Bởi vì Công Lý của Thế Giới không thể không công nhận công thức mới của tôi là rất 
đúng và rất ưu Việt. 

Hôm qua, tôi đã thực hiện đầy đủ nguyện vọng của mình trong tất cả sơ đồ lộ trình. Bởi tôi đã cố 
gắng làm tròn nhiệm vụ của Chúa và Mẹ Maria đã phó thác cho tôi một trách nhiệm nặng nề. Tôi đã 
cung cấp nhiều công thức vừa đủ dành cho Học Sinh thực hành ở trường (nó không dư và không bị 
thiếu hụt công thức). Nó đã đầy đủ số lượng của tất cả sự kiện nội tiếp. 

Xin đừng thiếu trách nhiệm khảo sát và kiểm soát tất cả công thức trong thư không biên giới trước 
đây. Cám ơn rất nhiều sự kiểm soát nghiêm ngặt từ nơi quý vị. 

Tất cả sự kiện của chữ Quốc Ngữ có rạng danh trên trường Quốc Tế hay không, tất cả nhờ vào 
“sự ủng hộ mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, tất cả Thầy Cô Giáo và tất cả nhà Trí Thức, nhà Khoa Học 
trong và ngoài nước và nhất là, tất cả các dân tộc khắp năm châu, không thiên vị”. 

Bởi tôi không muốn lãng phí sự lưu vong óc tôi trong chữ Quốc Ngữ và chữ số của Thế Giới trong 
tất cả sự kiện của đường tròn. Với mục đích duy nhất là làm bầy tôi trung thành của tất cả Học Sinh mãi 
mãi của Thế Giới. Hoan hô tinh thần, trách nhiệm sửa sai từ quý vị và tất cả mọi người khắp năm châu. 
Bởi vì, đây không là cuộc đấu tranh tranh dành bất cứ địa vị hoặc chức vị nào cho bản thân tôi. Nhưng 
đây là cuộc đấu tranh đòi quyền đúng cho một sự thật hiển nhiên của đường tròn bởi 360° của chiếc 
compa… 
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Xin lỗi. Đây là những sự kiện mới của thế kỷ 21. Tất cả sơ ri công thức mới này; rất tiếc 
tất cả Bậc Tiến Sĩ Toán Học trước đây họ không may mắn không được học các công thức 
Toán Học sơ cấp ứng dụng này nội tiếp trên đường tròn từ thời Học Sinh của họ. Tuy rằng  
tất cả  những số đã được công nhận của Thế Giới đã có từ lâu. Bởi vậy, đây là tài liệu 
quý báu dành cho tất cả mọi người trên khắp Thế Giới khảo sát và kiểm soát tất cả sơ ri 
công thức mới này dành cho tất cả học sinh Thế Giới ngày nay.   

Sau sự kiện này, tôi đã mang tất cả sơ ri công thức mới bất hủ này vào trong mạng 
INTERNET để trình bày trước toàn Thế Giới. Tôi không còn gì để mất. Nhưng , nếu 
chữ Quốc Ngữ và chữ số của Thế Giới bị mất hết, thì lúc bấy giờ óc của tôi không còn gì 
để tồn tại. Nghĩa là, óc của tôi luôn đi theo tất cả các thời đại sau này của Thế Giới.  

Xin lỗi, trước khi ngừng viết thư này. Tôi xin phép viết một bài thơ bằng chữ Quốc 
Ngữ. Tựa là “Bày tôi trung thành”. Tôi đã ẩn dụ tất cả tâm tư đời tôi trong đó. 

Xin lỗi đến tất cả người ngoại quốc, tôi không thể dịch sát nghĩa tất cả bài thơ từ tiếng 
Việt sang tiếng Anh. Xin vui lòng giúp tôi dịch sát nghĩa dành cho người ngoại quốc. 

 Cám ơn rất nhiều. 
Đây là bài thơ bày tôi trung thành 

Bày tôi lưu óc trong đây 
Sơ đồ lộ trình giúp người nay mai 
Ai người trung nghĩa tình này 
Bày tôi lưu bút gửi người ngàn sau 
Đồng bào chung nghĩa tình đây 
Thẳng góc đồng tâm chung nghĩa hai chìa 
Giống đực giống cái tỏ bày 
Chung nghĩa vơi đầy đây này ai hay 
Nội tiếp bật mí nơi đây 
Thấy rồi ắt thấy “bày tôi yêu người” 
Khen ai khéo mở trang này 
Tiết diện đối diện ai nói rằng sai 
Bày tôi nào dám tính sai 
Khen ai mở tiếp trang này ngày nay 
Sơ đồ lộ trình không sai  
Bày tôi xin trả lại người ngày nay 
Bày tôi lưu bút lại đây 
Mở ra là biết tình người bày tôi  
Đây, chìa khoá xin trao lại  (người) 
Mở ra mới biết “bày tôi trung thành”. 

 
NGUYỄN VĂN LỤC 

Chu Hải, Bà Rịa Vũng Tàu 
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Đây không là đống rác của Thế Kỷ 21 này. Nhưng nó có thể là rác rưởi của kẻ 
bị mất căn bản Toán Học sơ cấp và kẻ đốt sách hoặc kẻ cuồng tín với số 
3.1415926535 để lừa bịp người. 

Trân trọng kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại óc tôi trong đường tròn của anh. 
Và cuối cùng ở trang kế bên, tôi xin phép bổ sung 90 chữ số “của số một”. Tôi 

đã mượn của Thế Giới để thành lập một sơ đồ lộ trình. Xin lỗi, tôi không giải nghĩa 
rõ ràng như ở sơ đồ lộ trình trong thư biên giới trước đây. Mục đích dành cho tất cả 
mọi người yêu sự thật khám phá sự hữu ích của nó. (Tôi sẽ gửi lời giải bổ sung sự 
kiện của sơ đồ này trong thời gian sắp tới) 

Xin lỗi, trong sơ đồ lộ trình này có vài trường hợp nhìn bằng mắt. Nó là vô lý, 
nhưng trong nguyên tắc, nó là rất đúng của kết quả. 

Lưu ý: sơ đồ lộ trình dưới đây cần sự giúp đỡ của sơ đồ khác để tìm ra kết quả 
cuối cùng của tam giác nội tiếp. 

Cuối cùng: Kẻ mang tinh thần bất diệt sẽ bổ sung sơri công thức trong thời 
gian sắp tới. 

Ngôn ngữ của trang giấy trắng và cây bút:  
- Tờ giấy trắng than và nói rằng: Tờ giấy rất mong được tô trí, vẽ hình để đời 

chiêm ngưỡng. 
- Cây bút tâm sự và nói rắng: Kể từ khi đôi ta dan díu cùng nhau. Ta đã để lại sự 

hiểu biết cho đời không nhìn thấy, ta thật đáng tội. Nhưng ta chỉ yêu cái nết trong 
trắng của bạn. Mặc cho đời. 

Tóm tắt nội dung của hai lá thư không biên giới này: “Hạnh phúc nhất đời tôi 
là đã mang tất cả mọi người yêu sự thật khắp Thế Giới xích lại gần nhau hơn 
và để thêm bạn bớt thù”. 
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