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Trong vật lý, định luật bảo toàn năng lượng nói rằng tổng năng lượng của một hệ 

cô lập không đổi; nó được bảo toàn theo thời gian [1]. Định luật này có nghĩa là năng 

lượng không thể được tạo ra cũng như không bị phá hủy; thay vào đó, nó chỉ có thể được 

chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Mặt khác, bảo toàn năng lượng có thể được 

chứng minh nghiêm ngặt bởi định lý của Noether [2] như là hệ quả của sự đối xứng thời 

gian, đó là, thời gian phải đồng nhất – như nhau ở mọi nơi, mọi lúc.  

Nhưng “thời gian” là cái gì? Thời gian có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng tựu 

trung lại, nôm na là “cái mà đồng hồ đo được” [3]. Theo thuyết tương đối hẹp (SR), thời 

gian chậm lại do chuyển động của hệ quy chiếu quán tính này so với hệ quy chiếu quán 

tính khác [4]: 

 

ở đây v – là tốc độ chuyển động của vật thể; c – là tốc độ ánh sáng trong chân không. 

Theo thuyết tương đối rộng (GR), thời gian lân cận các nguồn hấp dẫn lớn có cường độ 

thay đổi sẽ thay đổi [5]: 

 

ở đây G – là hằng số hấp dẫn; M – là khối lượng của nguồn hấp dẫn; R – là khoảng cách 

tới tâm nguồn hấp dẫn. Và điều thật trớ trêu là sự bất đồng nhất này của thời gian đã 

được các thực nghiệm xác nhận với sự trợ giúp của các đồng hồ nguyên tử siêu chính 

xác thực hiện [6, 7].  

Nhưng một khi tính đồng nhất của thời gian bị vi phạm thì đồng nghĩa với sự 

phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng – một định luật cơ bản của vật lý?  
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Có một thực tế, trong SR, người ta đã cố tình né tránh sự vi phạm định luật bảo 

toàn năng lượng được biết đến do tính đồng nhất của thời gian không còn nữa mà cố kiết 

thay bằng cái gọi là “bảo toàn 4-véc tơ năng-xung lượng”(!?) với “sự chuyển hóa khối 

lượng thành năng lượng” nhờ công thức E = mc2. Còn với GR thì sao? Một mặt, để đối 

phó với sự phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng, người ta ngụy biện rằng nguyên lý 

tương đương mà Einstein áp dụng chỉ đúng trong cục bộ địa phương chứ không phải trên 

toàn vũ trụ, nên sự phá vỡ nếu có chỉ là trong cục bộ đó thôi [5], mặt khác, lại vẫn cứ áp 

dụng phương trình trường trên tổng thể(!?), tức là nếu lý thuyết khớp với thực nghiệm 

thì bảo là nó đúng, còn khác với thực nghiệm thì lại bảo rằng thực nghiệm nằm ngoài 

phạm vi lý thuyết(!?).  

Vấn đề là ở chỗ, nếu thời gian được hiểu chỉ là “cái mà đồng hồ đo được” thì sự 

bất đồng nhất của nó đương nhiên phải xảy ra vì cũng giống như mọi cơ cấu vật chất nào 

khác, để “chạy” được thì đồng hồ phải lấy năng lượng từ đâu đó, mà cụ thể là hoặc từ 

ngoại năng của nó, gọi là đồng hồ loại 1, hay nội năng của nó, gọi là đồng hồ loại 2 

(xem ở [8]). Tức là nếu nguồn năng lượng để đồng hồ chạy mà tăng lên thì đồng hồ sẽ 

phải chạy nhanh lên và ngược lại, nguồn năng lượng để cho đồng hồ chạy mà giảm đi thì 

đồng hồ phải chạy chậm lại như đã biết ở [8]. Các đồng hồ nguyên tử được dùng trong 

các thí nghiệm kiểm tra SR và GR nói tới ở trên tất nhiên đều sử dụng nội năng trong 

cấu trúc nguyên tử của đồng hồ như đã biết và vì vậy, nội năng giảm thì đồng hồ đương 

nhiên phải chạy chậm lại – hoàn toàn phù hợp với “tiên đoán” lý thuyết. Tuy nhiên, theo 

lý thuyết vật lý hiện hành, nội năng của các vật thể lại không hề tham gia vào quá trình 

chuyển động cơ học của nó nên trong các trường hợp vừa xét ở trên của cả SR lẫn GR 

đều chỉ liên quan thuần túy tới ngoại năng của vật thể, cụ thể là động năng chuyển động 

(với SR) hay thế năng trong trọng trường (với GR), nên mọi sự thay đổi chỉ số của đồng 

hồ đều đi ngược lại với sự thay đổi cơ năng tương ứng và không thể giải thích được trừ 

khi phải từ bỏ định luật bảo toàn năng lượng do sự bất đồng nhất (lúc nhanh, lúc chậm) 

của thời gian thực sự đo được bởi các đồng hồ nguyên tử siêu chính xác!!! 

Vấn đề sẽ hoàn toàn khác nếu ta xem xét thời gian là độ đo sự vận động của vật 

chất trên tổng thể như định nghĩa đã nêu ra [9, 10]: “Độ đo sự vận động của vật chất 

được gọi là thời gian với mẫu đo là các kiểu vận động nào đó,  thường là có chu kỳ, 

của một dạng vật chất được lựa chọn gọi là đồng hồ”. Tuy nhiên, do khi chỉ xem xét 

một dạng vận động cụ thể của một thực thể vật lý để làm đồng hồ, nên sẽ bỏ qua các 
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dạng vận động khác của nó khiến dạng vận động đó chỉ có tính cục bộ đối với từng cá 

thể, hoàn toàn mang tính chủ quan, chứ không phải thời gian chung cho cả vũ trụ. Ví 

dụ, sử dụng đồng hồ nước ta chỉ lấy chuyển động của lượng nước rơi xuống từ một độ 

cao nào đó trong trọng trường có cường độ g, tức là ngoại năng của nó, mà không quan 

tâm tới các vận động nội bộ bên trong khối nước đang chảy xuống, tức là phần nội năng 

của nước cũng chịu ảnh hưởng của trọng trường.  

Tức là cần phải tính đến sự tham gia cả nội năng của vật thể vào chuyển động của 

nó hoặc ngược lại, sự tham gia cả ngoại năng của vật thể vào chuyển động nội bộ bên 

trong của nó [11]. Chỉ khi đó, năng lượng toàn phần của vật thể (Wtp) bằng tổng nội năng 

(Wno) và ngoại năng (Wng) của nó mới thực sự được bảo toàn: 

. 

Khi đó, việc sử dụng một loại đồng hồ, loại 1 hay loại 2, thì chỉ có thể cho ta biết 

một phần của hiện thực khách quan nên để có được bức tranh tổng thể cần phải sử dụng 

cả hai loại đồng hồ khác nhau rồi lấy giá trị trung bình, ta sẽ gọi đây là thời gian vũ trụ, 

thì mọi sự “nhanh” hay “chậm” sẽ biến mất! Nói cách khác, nếu xem xét thời gian trên 

tổng thể các quá trình xảy ra bên trong và bên ngoài vật thể không tách rời nhau, thì thời 

gian vũ trụ luôn là đồng nhất, không nhanh hơn mà cũng chẳng chậm hơn ở bất cứ đâu 

và bất kể khi nào! Và vì vậy, định luật bảo toàn năng lượng toàn phần vẫn luôn luôn 

đúng! 

Chính sự bất đồng nhất cục bộ của “bên trong” và ”bên ngoài” của “thời gian” đã 

khiến cho trong GR không còn đề cập đến định luật bảo toàn này nữa mà do đó “gợi 

mở” cho sự xuất hiện của cái gọi là “điểm kỳ dị” trong hố đen – nơi mật độ vật chất tới 

vô cùng lớn mở đường cho các khái niệm quái dị như “lỗ sâu đục”, “hố trắng” sặc mùi 

toán học. Điều này cũng xảy ra đối với SR khi cho rằng thời gian chậm lại do chuyển 

động, tức là sẽ bất đồng nhất khi chuyển từ HQC này sang HQC khác. Tuy nhiên, khi 

thay đổi tốc độ chuyển động cũng đồng nghĩa với thay đổi động năng của vật thể nhưng 

vì khi đó, nội năng sẽ thay đổi theo hướng ngược lại khiến tổng năng lượng toàn phần 

vẫn bảo toàn nên cái gọi là thời gian xét cho cùng vẫn không thay đổi trên tổng thể. 
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Nói cách khác, chính việc tham gia của nội năng đã khiến cho năng lượng được 

bảo toàn, thay vì nói tới sự đồng nhất của thời gian với nghĩa trước đây chỉ do một loại 

đồng hồ nào đó xác lập thì phải cần tới cả 2 loại đồng hồ tương ứng với nội năng và 

ngoại năng của vật thể. 

Tóm lại, thời gian là thước đo sự vận động phải được hiểu là cùng một lúc cả 

vận động bên trong và bên ngoài của cùng một vật thể. Cái mà một đồng hồ chỉ ra chỉ là 

một nửa quá trình “vận động” của vật thể nên không thể dựa vào đó mà kết luận được về 

cái gọi là “tính đồng nhất của thời gian” được. Xét về tổng thể cả hai quá trình “nội” và 

“ngoại” liên quan biện chứng với nhau này thì thời gian sẽ phải là ĐỒNG NHẤT ở bất 

cứ đâu, cũng tức là điều kiện cần cho một ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG 

vẫn được xác lập trên phạm vi toàn vũ trụ vô cùng vô tận! 
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