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Nhận thức ñược bản chất “tồn tại phụ thuộc lẫn nhau” của vạn vật từ 2500 năm trước là
kết quả của sự “giác ngộ” về thế giới tự nhiên một cách chính xác ñến kỳ lạ của ðạo Phật. Thử
hỏi có khi nào và ở ñâu có thể tìm thấy ñược một vật thể hoàn toàn ñộc lập với tất cả các vật thể
khác với nghĩa là không có bất kể một “mối tương tác nào” nào, dù chỉ là ở mức nhỏ bé nhất? ðó
cũng là luận ñiểm quan trọng của phép biện chứng duy vật khi xem xét “tính thống nhất vật
chất” của thế giới, bởi nếu không tồn tại phụ thuộc lẫn nhau thì thế giới này ñâu có thống nhất
ñược? Chính vì thế, tuy nhận thức này có vẻ như nặng về tính triết học, song cần phải ñược vận
dụng vào hoạt ñộng thực tiễn của nhân loại, “soi sáng” con ñường ñến với những hiểu biết ñúng
ñắn về thế giới vô cùng ña dạng và phức tạp xung quanh ta, mà vật lý học chỉ là một trong các
khoa học ñang ñi trên “con ñường” ấy. Vấn ñề cũng chính là ở chỗ tính “ña dạng” và “phức tạp”
vừa nói tới ấy của thế giới tự nhiên ñã là một rào cản vô hình khiến các nhà khoa học lúng túng
ngay từ thủa mới bắt ñầu “khởi nghiệp”: Vẫn biết là mọi vật tồn tại phụ thuộc lẫn nhau, nhưng
tính ñến tất cả mối phụ thuộc ñó như thế nào và bằng cách nào lại là vấn ñề cực kỳ nan giải,
tưởng chừng như không có lối thoát.
Các nhà vật lý thủa sơ khai lựa chọn một cách tiếp cận ñược cho là “thông minh” ñó là
xuất phát từ thực nghiệm ño ñạc ñược với các vật thể cụ thể, thông qua những hiện tượng cụ thể,
sau ñó theo phương pháp quy nạp không hoàn toàn ñể tổng quát hoá và khái quát hoá lên cho tất
cả các vật thể và sự vật khác. Ví dụ trên bong một con thuyền, Galileo thí nghiệm ñể cho một vật
rơi từ cột buồm xuống. Ông nhận thấy dù là con thuyền ñứng yên hay ñang chạy “ñều ñều” thì vị
trí mà vật rơi xuống trên bong không hề thay ñổi, cho dù con thuyền có chạy nhanh hay chậm cỡ
nào. Từ ñây ông rút ra hai kết luận quan trọng:
- Thứ nhất là khái niệm về hệ quy chiếu (HQC) “quán tính” – là HQC ñặt trên các vật thể
chuyển ñộng “thẳng ñều”, và
- Thứ hai là bằng các thí nghiệm ño ñạc trong HQC quán tính, không thể xác ñịnh ñược
sự chuyển ñộng của HQC ñó nhanh hay chậm. Kết luận thứ hai này còn có một cách phát biểu
khác ñó là các quy luật cơ học ñều xẩy ra như nhau trong mọi HQC quán tính, còn gọi là
“nguyên lý tương ñối Galileo” – là một trong các “ñiểm tựa” quan trọng cho vật lý học, ñược
xem như một tiên ñề.
Tuy nhiên, có thể nhận thấy ngay rằng chỉ bằng vào các chứng cứ dựa trên hiện tượng bề
ngoài của sự vật, là hình dạng chuyển ñộng, mà ñã vội khái quát hoá lên thành “các quy luật cơ
học”, tức là bản chất của sự vật, là quá sớm! Hình dạng chuyển ñộng của vật thể là cần thiết,
nhưng trạng thái năng lượng (bao gồm cả nội năng lẫn ngoại năng) của nó còn quan trọng hơn.
Trong khi ñó, ñể củng cố cho kết luận thứ nhất, Galileo ñã làm tiếp thí nghiệm ñối với các vật
thể chuyển ñộng trên một máng thẳng, nằm ngang rất trơn tru (có ma sát rất nhỏ) như ñược chỉ ra
trên Hình 1 và nhận thấy rằng sau khi bị tác ñộng của một lực ñẩy ban ñầu, sau mỗi một khoảng
thời gian như nhau, vật di chuyển ñược những quãng ñường như nhau, tức là chuyển ñộng với
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vận tốc không ñổi hay gọi là “thẳng ñều”. Và nó chỉ thay ñổi tốc ñộ hay dừng lại khi bị tác ñộng
bởi một lực. Từ ñây, ông phát biểu nguyên lý quán tính mà sau này ñược mang tên ông: Nếu một
vật không chịu tác ñộng của một vật thể nào khác, nó sẽ ñứng yên hay chuyển ñộng thẳng ñều
mãi mãi.
V ≈ const
A

B
FA

FB

Hình 1. Chuyển ñộng của vật trên máng trượt thẳng có ma sát nhỏ
Có thể thấy từ những thí nghiệm với lực ma sát rất nhỏ ñó, Galileo ñã khái quát hoá và lý
tưởng hoá tới mức không còn “chịu tác ñộng của một vật thể nào khác” là một bước ñi sai lầm
lớn nhất ñã khiến cho vật lý học phát triển chệch hướng ngay từ thuở ban ñầu: Từ bỏ sự tồn tại
phụ thuộc lẫn nhau ñể chấp nhận sự tồn tại “tự nó” hay “tự thân”: “không chịu tác ñộng của một
vật thể nào khác” có nghĩa là chỉ có một mình nó “ñơn ñộc” trong vũ trụ bao la, không ai nhìn
thấy nó, không ai sờ thấy nó và ngược lại, nó cũng chẳng gây nên bất kể một ảnh hưởng hay va
chạm với vật thể nào. Nhưng như thế lấy gì làm bằng chứng là nó ñang tồn tại ñây?
Như ngay mở ñầu ta vừa nói rồi, làm gì có vật nào không chịu tác ñộng của một vật thể
nào khác ñược? Mọi vật mà Galileo làm thí nghiệm luôn chịu tác ñộng của lực hút của Trái ñất,
của Mặt trăng, Mặt trời v.v.. Thậm chí là của cả các vì sao khác trong Thiên hà, rồi tâm Thiên
hà… Cả vũ trụ luôn tác ñộng vào nó. Chính vì thế mà sau này, Newton ñã “cải biên” nguyên lý
quán tính Galileo thành “ñịnh luật quán tính” của cơ ñộng lực học ở dạng: Một vật ñứng yên hay
chuyển ñộng thẳng ñều sẽ tiếp tục ñứng yên hay chuyển ñộng thẳng ñều cho tới khi nó bị tác
ñộng bởi lực tổng hợp khác 0. ðiều ñó có nghĩa là nếu lực tổng hợp bằng 0 thì vật sẽ ñứng yên
hay chuyển ñộng “thẳng ñều”. Ở ñây, Newton ñã sửa chữa sai lầm của Galileo bằng việc thay
khái niệm “không có lực tác ñộng” rất vô nghĩa bằng khái niệm “lực tổng hợp bằng 0”. ðúng là
“lực tổng hợp bằng 0” khác với “không có lực tác ñộng”, xét về mặt bản chất vật lý, nó không
phủ nhận sự “tồn tại phụ thuộc lẫn nhau” như ñối với nguyên lý tương ñối Galileo.
Tuy nhiên, như thế vẫn chưa ñủ vì cả Galileo lẫn Newton ñều ñã thực hiện một bước gần
ñúng hoá mạo hiểm “chết người” mà không hay biết: bỏ qua ñi sự sai khác giữa “cung tròn” với
“dây cung” trong thí nghiệm 1, hay sự sai khác giữa trường hấp dẫn ñều với trường hấp dẫn
không ñều hướng tâm trong thí nghiệm 2.
Ai cũng biết tất cả các thí nghiệm ñều ñược thực hiện trên Trái ñất hình cầu, trong khi ñoạn
ñường thí nghiệm lại quá ngắn nên những sai khác vừa nói tới là không thể phân biệt ñược.
Song, không thể phân biệt ñược sự sai khác ñể bỏ qua trong một tính toán cụ thể là một chuyện,
nhưng khái quát hoá lên thành “khái niệm”, “nguyên lý” hay “ñịnh luật” lại là chuyện khác hẳn.
Nếu thí nghiệm của Galileo ñược thực hiện trên ñại dương với quãng ñường dài hàng trăm, hàng
nghìn km, thì có lẽ sẽ phải rút ra kết luận hoàn toàn khác: HQC quán tính – là HQC ñặt trên các
vật thể chuyển ñộng “tròn ñều” có tâm ñường tròn trùng với tâm Trái ñất! ðúng vậy, dù con
thuyền có chuyển ñộng nhanh hay chậm cỡ nào, chỉ miễn là luôn với tốc ñộ không ñổi và bám
theo một ñường kinh tuyến nào ñấy, thì vị trí của vật rơi ñược ông thả xuống từ cột buồm sẽ luôn
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không thay ñổi như ñược chỉ ra trên Hình 2a, mặc dù lúc này con thuyền ñã chuyển ñộng theo
cung tròn AcB. Việc bỏ qua sự sai lệch “không ñáng kể” ở khoảng cách ngắn ñã dẫn ñến quan
niệm sai lầm về chuyển ñộng theo “quán tính” là chuyển ñộng “thẳng ñều” như ñã mắc phải: như
thế có khác gì buộc phải bỏ qua sự có mặt của Trái ñất thì HQC mới ñược coi là HQC quán tính?
Còn nếu buộc phải chấp nhận sự có mặt của nó thì các kết luận ñược rút ra không thể áp dụng
ñược với các khoảng cách lớn, không còn tổng quát ñể có thể nâng lên thành “nguyên lý” hay
“ñịnh luật”, trừ phi Trái ñất có “hình bánh chưng Văn Lang” như ở Hình 2b?
c
Hướng rơi của vật

Hướng rơi của vật
A

B

a) Trái ñất hình cầu
Hướng rơi của vật

Hướng rơi của vật

A

B

b) Trái ñất hình “bánh chưng Văn Lang”
Hình 2. Chuyển ñộng ñều của con thuyền trên quãng ñường lớn
ðiều ñó cũng có nghĩa là Trái ñất không thể ñóng vai trò là HQC quán tính ñược cho dù là
nó không hề tự quay quanh mình nó – Trái ñất luôn là HQC phi quán tính với nghĩa là các ñịnh
luật Newton không bao giờ nghiệm ñúng cả, không phải vì nó không “ñứng yên” hay không
“chuyển ñộng thẳng ñều”, mà là vì nó có dạng hình cầu! Vâng, Trái ñất không thể là HQC quán
tính ñược bởi nó có dạng hình cầu – chỉ ñơn giản có vậy thôi khi xét từ quan ñiểm tồn tại phụ
thuộc lẫn nhau.
Chính sự ngộ nhận Trái ñất là HQC quán tính ñã dẫn ñến việc phủ nhận sự xuất hiện lực
quán tính ly tâm trong các chuyển ñộng cong trên bề mặt nó bao gồm cả trong chuyển ñộng của
các vệ tinh trên quỹ ñạo, khiến cho cơ học cổ ñiển lâm vào tình trạng “dở khóc, dở cười” khi
phải ñối mặt với các bài toán tương tự nhưng lại vẫn áp dụng ñịnh luật 2 Newton ñể giải. Tác giả
ñã có hẳn một bài viết về ñề tài này là: “Bản chất của lực quán tính” trên blog “Con ñường mới
của vật lý học”.
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Ngược lại với thí nghiệm này, trong thí nghiệm vật trượt trên ñoạn máng thẳng, nằm
ngang, nếu có thể tiếp tục kéo dài ñoạn máng thẳng ñó tới hàng trăm, hàng ngàn km như ñược
chỉ ra trên Hình 3, có thể thấy lực hấp dẫn tác ñộng lên vật thí nghiệm không phải lúc nào cũng
vuông góc với phương chuyển ñộng của nó như tại vị trí A, tương ứng là FA, mà ngày càng có xu
hướng chống lại chuyển ñộng như tại vị trí B, tương ứng là FB. Nhưng từ thí nghiệm này, Galileo
lại hình dung ra tình huống không còn Trái ñất hay bất kể một vật thể nào nữa tác ñộng lên vật
thí nghiệm – một sự lý tưởng hoá không bao giờ có trong thực tế, nên mới rút ra kết luận sai lầm
như thế. Còn nếu buộc phải chấp nhận sự có mặt của Trái ñất, thì cũng giống như trường hợp
trên, phải coi Trái ñất có “hình bánh chưng” (xem Hình 2) thì trường hấp dẫn mới ñược coi là
ñều ở phạm vi hẹp, nhưng cũng vì thế mà vật không thể “chuyển ñộng thẳng ñều mãi mãi” ñược.
V ≠ const
A

B

Trái ñất

FB
FA

Hình 3. Chuyển ñộng của vật theo máng trượt thẳng kéo dài
Như vậy có thể thấy mọi cố gắng vượt ra ngoài sự tồn tại phụ thuộc lẫn nhau của Galileo,
hay sự chấp nhận “lực tổng hợp bằng 0” như của Newton ñều không thoát khỏi vòng luẩn quẩn:
“con kiến mà leo cành ða, leo phải cành cộc leo ra, leo vào…”. Và rốt cuộc, hiện tượng “quán
tính tự thân” vẫn còn nằm “chềnh ềnh” ra ñó: vật thể có khả năng “tự mình duy trì trạng thái
chuyển ñộng” chống lại tác ñộng từ các vật thể khác và bảo toàn chuyển ñộng khi các tác ñộng
ñó kết thúc: chuyển ñộng theo quán tính với nghĩa là chuyển ñộng “thẳng ñều”. Như thế mới là
nửa vời, là mang tính hình thức – về bản chất vẫn không thay ñổi ñược gì. Vì vậy, khi xây dựng
ñịnh luật 2 của ñộng lực học, Newton vẫn phải thừa nhận khối lượng quán tính “tự thân” (hay
“tự nó”). Mà liên quan tới khối lượng quán tính ñâu chỉ có gia tốc chuyển ñộng của vật? Cái
quan trọng hơn là cả ñộng năng của nó nói riêng và năng lượng của nó nói chung nữa chứ?
Lý lẽ nguỵ biện cho rằng dù sao thì việc bỏ qua những “sai lệch nhỏ” ở các khoảng cách
không lớn, mọi tính toán chuyển ñộng theo các ñịnh luật Newton vẫn hoàn toàn phù hợp với
thực nghiệm kiểm chứng, hà tất phải băn khoăn làm gì? ðúng là về “lượng”, hầu hết những tính
toán theo cơ học cổ ñiển phù hợp rất tốt với thực nghiệm trên Trái ñất, nhưng lại sai cơ bản về
“chất”: khi bỏ qua những “sai lệch nhỏ” như ñã nói ấy, người ta vô tình ñánh mất ñi bản chất thật
sự của “khối lượng quán tính” và cả “lực quán tính” nữa. Hệ quả là trong tất cả những bài toán
liên quan tới “lực quán tính ly tâm” ñều phải sử dụng tới “xảo thuật” toán học ñể ñối phó, hoàn
toàn không mang tính vật lý một tý nào!
Vấn ñề là ở chỗ ñối với một chuyển ñộng cong, dù là ñoạn ñường cong có ngắn ñến ñâu
cũng không thể làm biến mất ñi “lực quán tính ly tâm” ñược, cho dù xét về hình thức nó gần với
chuyển ñộng thẳng tới mức có thể bỏ qua sự “cong” của nó. Lấy trạng thái không trọng lượng
của các phi hành gia trên quỹ ñạo Trái ñất làm một ví dụ cụ thể: Dù trong bất cứ thời ñiểm nào,
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trạng thái ấy vẫn luôn tồn tại, cũng tức là lực quán tính ly tâm vẫn luôn tồn tại, cho dù bạn có
“tách riêng” một ñoạn ngắn bao nhiêu tuỳ ý ñể cho rằng ñoạn ñó không sai khác với ñoạn thẳng
là bao nhiêu. ðiều tương tự cũng xẩy ra với con thuyền chuyển ñộng trên ñoạn ñường ngắn trong
thí nghiệm của Galileo: ðành rằng vật vẫn rơi xuống cùng một vị trí, nhưng về thời gian rơi chắc
chắc chắn sẽ khác nhau nếu tốc ñộ chuyển ñộng khác nhau, do có sự can thiệp của lực ly tâm
ngược với hướng của lực hút của Trái ñất. Chỉ bằng vào sự rơi nhanh hơn hay chậm hơn này là
ñã có thể biết ñược HQC gắn với con thuyền ñang chuyển ñộng chậm hay nhanh.
Và cuối cùng, cần phải nói thêm rằng cũng chính những cái ñược coi là “phù hợp rất tốt”
ấy ñã “làm hại” cả một nền vật lý: sự bất lực hoàn toàn khi áp dụng cơ học Newton ñể tính toán
với các vật thể nhỏ bé trong nguyên tử. Ở ñây, người ta quên mất rằng phương pháp quy nạp
không hoàn toàn phải có giới hạn của nó; vượt quá giới hạn ấy, các kết luận của nó sẽ không còn
ñúng nữa. Trong thế giới vi mô, không thể áp dụng ñược mô hình “tồn tại tự thân” của thế giới vĩ
mô ñược vì lúc này, bên cạnh tương tác hấp dẫn còn có những tác ñộng ñiện quá mạnh so với
tương tác hấp dẫn, do ñó, cái gọi là “khối lượng quán tính (tự thân)” (vốn ñược xem là bằng
“khối lượng hấp dẫn”) ñã mất hết ý nghĩa – không thể tìm ñâu ra một “HQC quán tính” nào ñể
áp dụng các ñịnh luật của cơ học Newton mà tính toán nữa. Vậy là thay vì quay trở lại xuất phát
ñiểm với sự “tồn tại phụ thuộc lẫn nhau”, người ta lại mạo hiểm ñi tiếp bằng cách ñề xuất những
giả thuyết “ñiên rồ” như các quỹ ñạo dừng trong nguyên tử, lưỡng tính sóng-hạt v.v.. ñể dần biến
vật lý học trở thành “khoa học viễn tưởng” trong suốt hơn 100 năm qua.
Nhưng làm thế nào ñể tính ñến ñược sự tồn tại phụ thuộc lẫn nhau này khi mà ngay cả ñối
với “bài toán ba vật” thôi, cơ học cổ ñiển cũng ñã không tìm ra ñược nghiệm giải tích? Thật ra
lối thoát mà “Con ñường mới của vật lý học” tìm ra lại rất ñơn giản và “ngoạn mục”:
- Trước hết, phải coi mọi dạng tồn tại của vật chất là những “thực thể vật lý” ñược cấu
thành nên bởi hai thành phần có quan hệ chặt chẽ, qua lại với nhau một cách thống nhất: phần
“vật thể” – là ñối tượng hữu hình mà chúng ta ñang bàn ñến từ ñầu tới giờ, cái mà chúng ta ít ra
cũng có thể nhìn thấy trong thế giới vĩ mô xung quanh, và phần “trường” – là cái bao bọc quanh
phần “vật thể”, mà chúng ta không thể nhìn thấy, rộng ra cho tới vô cùng, nhưng trong nhiều
trường hợp có thể “cảm thấy” mà người tu thành “Chính quả” như ðức Phật ñã “Giác ngộ”
ñược. Không nhìn thấy không có nghĩa là không có gì. Nói như thế phải hiểu là mọi “thực thể
vật lý” ñều chứa trong mình cả vũ trụ vô cùng vô tận; chúng luôn ở bên trong nhau chứ không
phải ở cạnh hay xa nhau nhau và vì thế tất cả chúng mới “phụ thuộc lẫn nhau”. Khái niệm “ở
cạnh” hay “xa nhau” chỉ ñể nói tới các phần “vật thể” trong thành phần của các “thực thể vật lý”,
còn với phần “trường” của chúng, ta có khái niệm khác ñó là “chồng chập” giống như ñối với
các thành viên: ông, bà, bố, mẹ, con cái… cùng trong một gia ñình vậy – luôn có những “sợi
dây” vô hình gắn kết họ lại với nhau (gọi là có tính “chồng chập”), mặc cho thân thể của họ vẫn
mỗi người một nơi. Từ ñó có thể thấy khoảng không vũ trụ giữa các phần vật thể riêng biệt ñều
là chồng chập của vô số các “trường” của các thực thể vật lý ở mọi kích thước từ vi mô tới vĩ
mô. Cũng vì mọi thực thể vật lý ñều luôn ở bên trong nhau, nên khái niệm “tác ñộng trên khoảng
cách” giữa các “vật thể” trở nên thừa: bằng mắt (thậm chí là qua kính viễn vọng), chúng ta chỉ
“nhìn” ñược sao Kim và Mặt trời ở cách nhau rất xa… nhưng lại không “thấy” ñược cái mà
chính chúng (sao Kim và Mặt trời) luôn luôn “cảm thấy” – ñó chính là “trường hấp dẫn” giữa
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chúng. Tương tự như vậy ñối với các hạt sơ cấp như nguyên tử, phân tử v.v.. chúng luôn “cảm
thấy” nhau rất rõ nhờ “trường ñiện” giữa chúng – chúng cũng luôn luôn “ở bên trong nhau”, và
vì vậy, hà tất gì phải cần tới các cái gọi là “hạt mang tương tác” như gluons, bozons… do các
nhà vật lý lượng tử tưởng tượng ra, làm rối rắm thêm thế giới tồn tại phụ thuộc lẫn nhau vốn ñã
quá ñủ ña dạng và phức tạp rồi? “Tồn tại không ñược nhiều hơn sự cần thiết” – là nguyên tắc
“lưỡi dao Occam” mà?
- Tiếp theo, chính từ việc có ñược khái niệm “thực thể vật lý” như vừa nói ở trên ñã dẫn
ñến một hệ quả tất yếu là chuyển ñộng của bất kỳ một vật thể nào, tức là thành phần “vật thể”
của “thực thể vật lý” tương ứng, cũng luôn nằm trong phần “trường” của tất cả các thực thể vật
lý khác trong vũ trụ; chúng tương tác với vật thể ñó, quy ñịnh chuyển ñộng của vật thể ñó.
Nói như thế có nghĩa là riêng một vật thể A không thể “tự mình” chống lại ñược tác ñộng
của vật thể B, mà trái lại, vật thể A phải “dựa” vào các thực thể vật lý khác trong vũ trụ một cách
gián tiếp thông qua phần “trường” của chúng ñể chống lại tác ñộng của vật thể B ấy. ðiều này
cũng giống như khi bạn bị ai ñó xô ñẩy, nếu không phải là mặt ñất dưới chân giữ bạn lại nhờ ma
sát thì liệu bạn có còn ñứng nguyên ñược chỗ cũ không? Ví như lúc ñó là mặt sân trượt băng rất
trơn thì dù bạn có khoẻ ñến mấy cũng dễ dàng bị một ñứa trẻ con ñứng ở bên ngoài sân ñẩy ñi
một cách dễ dàng. Chỉ có một ñiều khác biệt duy nhất ở ñây là việc “dựa dẫm” trong ví dụ của
bạn là trực tiếp giữa các phần “vật thể” với nhau (nhờ lực ma sát), chứ không phải gián tiếp
thông qua phần “trường” của chúng. Nhưng trực tiếp hay gián tiếp ở ñây không quan trọng, ñiều
quan trọng là vật thể có ñược “quán tính” là nhờ có sự hỗ trợ từ các thực thể vật lý khác, chứ
không phải là “tự nó”. Cụ thể trong thí dụ này, cứ cho là lực ma sát giữa bạn với sân trượt băng
bằng 0 ñi thì lực hút của Trái ñất vẫn luôn tác ñộng lên bạn, “níu giữ” bạn và bất kì ai muốn ñẩy
cho bạn dịch chuyển ñều phải “thắng” ñược sự “níu giữ” ấy của chính Trái ñất trước ñã – ñó
chính nguyên nhân của hiện tượng quán tính mà ñặc trưng cho nó chính là khối lượng quán tính.
Nhưng nói “Trái ñất níu giữ bạn” tức là ñã nói ñến lực hấp dẫn của nó với bạn và như thế có
nghĩa là bạn có ñược “quán tính” chính là nhờ lực hấp dẫn của Trái ñất. Thậm chí giả sử như chỉ
có hai bạn ñang ở trong khoảng không chơi vơi giữa các thiên hà, tức là cho rằng lực hấp dẫn của
các thiên hà tác ñộng rất yếu lên các bạn, thì việc bạn nọ ñẩy bạn kia cũng vẫn xẩy ra hiện tượng
quán tính như thường vì chính lực hấp dẫn của các bạn ñã “níu kéo” các bạn lại với nhau.
Nói cách khác, không thể coi “khối lượng quán tính” của vật thể là một thuộc tính “tự nó”
hay “tự thân”, mà là kết quả của tương tác giữa vật thể ấy với các vật thể khác, có thể gọi là
“khối lượng quán tính phụ thuộc” m; nó liên quan chặt chẽ tới “khối lượng hấp dẫn” – là ñặc
trưng cho tương tác của mỗi vật thể tham gia. Về mặt ñịnh lượng, nó ñược ñánh giá bởi tỷ số
giữa lực tổng hợp FΣ tác ñộng lên vật thể với gia tốc rơi tự do gΣ của vật thể dưới tác ñộng của
lực tổng hợp ñó:
F
(1)
m = Σ .
gΣ
Nếu có nhiều vật thể cùng tác ñộng lên vật thể ñang xem xét, thì lực tác ñộng tổng hợp sẽ
rất phức tạp và như ta cũng ñã biết, với bài toán 3 vật thôi cũng ñã không có nghiệm giải tích rồi.
ðiều may mắn ở ñây là thế giới vật chất luôn vận hành theo quy luật “chân lý thuộc về kẻ
mạnh”: Những vật thể lớn hơn, mạnh hơn luôn quyết ñịnh số phận của những vật thể nhỏ hơn,
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yếu hơn. Nói cách khác, mặc dù là “phụ thuộc lẫn nhau” nhưng luôn có “ñẳng cấp” rõ ràng chứ
không bình ñẳng, không “cá mè một lứa”. Kết quả là luôn luôn tìm ra ñược những tương tác có
tính quyết ñịnh, hay ít ra cũng là có vai trò chủ chốt ñể ở một mức ñộ gần ñúng nào ñó có thể bỏ
qua ñược những tương tác không ñáng kể. Như vậy, thay vì bỏ qua hoàn toàn mọi tương tác như
Galileo, hay chấp nhận có các tương tác nhưng tổng hợp của chúng bằng 0 như Newton ñể có
ñược HQC quán tính, thì ở ñây chúng ta vẫn cần tính ñến lực tương tác có tính quyết ñịnh là lực
hấp dẫn của Trái ñất:
FAB = FBA = −γ

M AM B
,
R2

(2)

Khi ñó, khối lượng quán tính của vật thể A trong tương tác hấp dẫn với Trái ñất (ký hiệu là
vật thể B) ñược ñánh giá bởi (1) và (2) sẽ có dạng là trung bình nhân các khối lượng hấp dẫn MA
của vật thể A ñó với khối lượng hấp dẫn MB của Trái ñất:
m A = mB =

M AM B
.
MA +MB

(3)

Chính nhờ khái niệm ñột phá mới về “khối lượng quán tính” này mà “Con ñường mới của
vật lý học” ñã có thể tính ñến ñược sự “tồn tại phụ thuộc lẫn nhau” của mọi vật thể, thoát khỏi
tình trạng lý tưởng hoá tới mức “không tưởng” của vật lý hiện ñại. ðặc biệt là ñối với thế giới vi
mô, nơi tồn tại ñồng thời cả các tương tác ñiện lẫn tương tác hấp dẫn thì khối lượng quán tính
của các hạt vi mô vẫn có thể xác ñịnh ñược theo công thức tổng quát (1) và rồi tuỳ thuộc vào
từng trường hợp cụ thể ñể giải bài toán chuyển ñộng của chúng. Bằng chứng thuyết phục nhất là
chứng minh ñược cấu trúc của photon gồm hai hạt electron và posỉton mà từ quan ñiểm của vật
lý hiện ñại không thể nào giải thích nổi vì sao từ các hạt có “khối lượng quán tính” mà khi kết
hợp với nhau lại không còn “khối lượng quán tính” nữa? Thật ra, các hạt ấy chỉ có khối lượng
quán tính trong trường ñiện, tức là khi chúng tham gia vào tương tác ñiện thôi, còn khi chúng ñã
kết hợp với nhau thành hạt photon trung hoà về ñiện rồi thì ñương nhiên không còn tương tác với
ñiện trường ñược nữa? Và do ñó, làm sao còn “khối lượng quán tính” trong tương tác ñiện ñược?
Mặc dù vậy, ñối với photon lại xuất hiện một tương tác mới, cho dù là yếu hơn tương tác ñiện rất
nhiều (chỉ bằng cỡ 10-42), nhưng hoà nhập ñược với tất cả các thực thể vật lý khác trong vũ trụ
theo quy luật “tồn tại phụ thuộc lẫn nhau”, ñó chính là “tương tác hấp dẫn” và tương ứng với nó
là “khối lượng hấp dẫn”, nhờ ñó nó vẫn tương tác ñược với trường hấp dẫn. Chỉ khi xẩy ra va
chạm với các vật thể khác, tức là có sự tương tác trực tiếp giữa các hạt electron và positron trong
photon với các nguyên tử và phân tử của các chất cấu tạo nên vật thể, photon mới thể hiện tương
tác ñiện của mình.
Vậy là nhờ thể hiện ñược sự “tồn tại phụ thuộc lẫn nhau” của vạn vật trong vật lý mà vật lý
học thế kỷ XXI mới có cơ may thoát khỏi căn bệnh “trầm kha xuyên thế kỷ”, thoát khỏi cuộc ñại
khủng hoảng ñể bước sang một trang mới: Quay trở lại với con ñường tiệm cận tới chân lý khách
quan như chính mục tiêu mà một ngành khoa học tự nhiên như vật lý học ñã ñề ra.
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