
Khởi nghiệP từ toán học

Sinh ra trong một gia đình “nòi” nghệ 
thuật nhưng nguyễn thế toàn không 
hề bị “vận hành” bởi cái nghiệp gia đình. 
ngay từ nhỏ, bố anh - nhà văn nguyễn 
nghiệp - đã có ý định hướng cậu con 
“độc” theo nghiệp văn chương hay hội 
họa, nhưng toàn lại khăng khăng đòi…
học toán. những con số và các phép 
tính ngấm vào anh từ lúc nào để như 
anh nói, “cứ hút hồn vào mấy thứ đó…”. 
trong suốt khoảng thời gian từ cấp i 
đến cấp iii cậu bé toàn theo học chuyên 
toán và luôn đứng hàng “top” của lớp. 
“may mắn lớn nhất của tôi là luôn được 
gia đình ủng hộ. mặc dù vất vả tần tảo 
lao động nhưng bố mẹ không để anh 
em tôi phải lo lắng gì ngoài việc học”, 
anh toàn kể.

miệt mài bên các bài toán khó, nguyễn 
thế toàn cảm nhận thấy, “những quy 
luật của toán học cũng đẹp đẽ và hài 
hòa như nghệ thuật vậy”.  Và không phụ 
lòng tin của gia đình và thầy cô, anh 
luôn phấn đấu trở thành học sinh giỏi, 
đoạt giải cao trong các cuộc thi toán 
toàn quốc ở các cấp học.

Đam mê toán như vậy nhưng đối với 
anh, “toán học chỉ như là một công cụ” 
để rồi sau đó anh “ngắm” vào Đại học 
tổng hợp hà nội (nay là ĐhQghn) 

theo đuổi ước mơ trở thành nhà vật 
lý. “tôi muốn nghiên cứu cái gì đó thật 
thực tế và vật lý là một sự lựa chọn. nếu 
theo học ở ĐhSP tôi sẽ là một giáo viên, 
còn ở Đại học tổng hợp tôi có cơ hội trở 
thành một nhà khoa học” - anh toàn 
nói - “nghiên cứu khoa học luôn tạo cho 
mình cái mới mẻ và được thả sức tự do 
sáng tạo”.

bước chân vào giảng đường đại học, 
nguyễn thế toàn đã chọn chuyên 
ngành vật lý lý thuyết, một quyết định 
thời đó được cho là…kỳ lạ trong khi hầu 
hết bạn bè cùng lứa lại theo học những 
chuyên ngành vật lý thiết thực hơn như 

vật lý vô tuyến, vật lý quang phổ,…để 
mong ra trường dễ dàng tìm được việc 
làm. chỉ có một thầy một trò, dưới sự 
hướng dẫn của gS.nguyễn Quang báu, 
anh bảo vệ xuất sắc đề tài “nghiên cứu 
về sự hấp thụ ánh sáng của hệ điện tử 
hai chiều”.

“chỉ có du học mới có cơ hội dấn thân 
sâu vào khoa học”, nguyễn thế toàn 
cho biết. Được sự giúp đỡ của gS. 
nguyễn Quang báu, anh nộp đơn tới 
trung tâm Vật lý lý thuyết Quốc tế ở 
trieste (ý) và Đại sứ quán úc, cả hai đều 
đồng ý cấp học bổng nhưng nguyễn 
thế toàn đã chọn nước ý theo học khóa 
học do unESco tổ chức cho sinh viên 
ưu tú các nước thế giới thứ ba. “Khi mới 
sang học tôi cảm thấy như từ sông ra bể. 
Đối mặt với lượng kiến thức khổng lồ, 
những gì tôi học được chỉ như muối bỏ 
bể”, anh toàn cho biết. Được tiếp xúc với 
những giáo sư đẳng cấp quốc tế, những 
phòng thí nghiệm hiện đại nhưng có lẽ 
thư viện với vô vàn đầu sách đã cuốn 
hút chàng trai trẻ như một ma lực để rồi 
như anh nói, “suốt ngày rú vào góc thư 
viện”. mặc dù trong một năm phải học 
“nén” chương trình nhưng nguyễn thế 
toàn vẫn luôn dẫn đầu lớp học.

nhà Vật lý nghiên cứu…Sinh học

hoàn thành khóa học ở trieste, do thành 

ở tuổi 35, tS.nguyễn thế 
toàn-học Viện cÔng 
nghệ gEorgiA (mỹ)-Đã 
cÔng bố hơn 20 bài báo 
trên các tạP chí KhoA 
học Quốc tế uy tín như 
nAturE, PhySicAl rEViEW 
lEttEr, rEViEW oF moDErn 
PhySicS…trong lĩnh Vực 
Vật lý Sinh. KhÔng Đắn 
Đo Khi trở Về, Anh mong 
những Kinh nghiệm tích 
lũy Được truyền lại cho 
thế hệ trẺ, bởi thEo Anh 
“KhÔng Đâu bằng ở nhà”.

nhà Vật lý luÔn biết làm mới mình

"Khi thấy các bạn trẻ nhật hay hàn Quốc rất 
tự hào về nước họ mà tôi thấy chạnh lòng, 
tôi mong muốn trở về nước để cống hiến. 
lĩnh vực vật lý sinh cũng mở ra nhiều ứng 
dụng tiềm năng đối với hoàn cảnh thực tế 
của đất nước trong vấn đề môi trường, năng 
lượng và y tế...”

gS.tS nguyễn thế toàn
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tích học tập xuất sắc, gS.baldereschi đã 
xin cho anh học bổng nghiên cứu sinh 
tại trường đại học EPFl danh giá của 
thụy Sỹ ở lausanne. Khước từ thiện 
chí của gS.baldereschi, được gS.Woods 
halley giúp đỡ và gS. nguyễn Văn liễn 
tìm thầy, anh quyết định theo học 
nghiên cứu sinh tại Đại học minnesota 
ở mỹ. tại đây, nguyễn thế toàn đã chọn 
nghiên cứu về vật liệu mềm. Sau khi 
bảo vệ luận án tiến sỹ về “hiệu ứng đảo 
điện tích trong các hệ vật liệu mềm”, 
anh tiếp tục theo đuổi 2 năm làm sau 
tiến sỹ tại Đại học chicago. Và cũng từ 
đây, nguyễn thế toàn chuyển sang 
một lĩnh vực hoàn toàn mới-vật lý sinh 
(biophysics). “Đây là một lĩnh vực mới 
mẻ nhưng đầy tiềm năng. Khối lượng 
dữ liệu sinh học là rất lớn nhưng rất ít 
nhà vật lý nghiên cứu”- toàn cho biết - 
“tuy là đối tượng sinh học nhưng lại ẩn 
chứa những bài toán vật lý thú vị”.

tiếp theo những năm làm postdoc 
tại Đại học california ở los Angeles, 
nguyễn thế toàn bắt tay vào nghiên 
cứu…“virus” hiV. nghe khá lạ tai tôi đặt 
câu hỏi: nghiên cứu virus là việc của các 
nhà sinh học, hoặc y sinh chứ nhà vật 
lý thì can dự gì? Anh cười và giải thích: 
“bản thân virus tuy là đối tượng sinh học 

nhưng lại là một đối tượng vật lý tuyệt 
vời. bản chất virus giống như một loại 
vật liệu vô cơ hơn là một sinh vật. bởi 
vậy, các nguyên tắc vật lý có thể được 
áp dụng rất tốt để nghiên cứu các quá 
trình tự tạo lập, biến đổi trạng thái của 
virus… để có được bức tranh mô tả chi 
tiết về “đời sống” của virus, …”

 “tÔi Sẽ trở Về…”

Dám chấp nhận dấn thân vào một 
ngành khoa học mới và còn rất “lạ” với 
Việt nam, ở tuổi 33, nguyễn thế toàn 
đã có “chân” giáo sư ở Viện công nghệ 
georgia (mỹ). ở tuổi nghề còn khá trẻ 
này nhưng anh đã công bố hơn 20 bài 
báo trên các tạp chí quốc tế uy tín như 
nature, Physical review, Physical review 
letters, review of modern Physics… 
“bình quân mỗi năm tôi công bố 2-3 
bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, 
nhưng cũng có năm công việc nghiên 
cứu “thuận buồm xuôi gió” có thể công 
bố đến 5 bài”, anh toàn cho biết. nếu 
so với tuổi đời và tuổi nghề, chắc hẳn 
những gì mà vị tiến sĩ trẻ này làm được 
khiến nhiều nhà khoa học phải kính nể.

Xu hướng nghiên cứu hiện nay mang 
tính liên ngành, lĩnh vực vật lý sinh đã 
minh chứng cho khả năng “cộng sinh” 
giữa hai lĩnh vực mà mới nghe có vẻ như 

là hoàn toàn tách biệt. “ở những nước 
có nền khoa học phát triển như mỹ, 
úc hay châu âu, tính liên ngành trong 
nghiên cứu khá phổ biến cho phép các 
nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực có 
thể hợp tác nghiên cứu cùng nhau. còn 
ở nước ta, hầu như các lĩnh vực nghiên 
cứu khác nhau chưa tìm được những 
điểm chung để hợp tác nên vẫn “thụ 
thụ bất thân”, anh toàn cho biết. 

có thể đó cũng là một lý do chăng khi 
anh thổ lộ ước mơ được trở về nước làm 
việc, phát triển lĩnh vực vật lý sinh. “Khi 
thấy các bạn trẻ nhật hay hàn Quốc rất 
tự hào về nước họ mà tôi thấy chạnh 
lòng, tôi mong muốn trở về nước để 
cống hiến”, rồi anh tiếp lời, “lĩnh vực vật 
lý sinh cũng mở ra nhiều ứng dụng tiềm 
năng đối với hoàn cảnh thực tế của đất 
nước trong vấn đề môi trường, năng 
lượng và y tế”. Không đắn đo khi trở về 
là chấp nhận gian khổ, anh chỉ mong 
những gì mình học và những kinh 
nghiệm được tích lũy truyền lại cho thế 
hệ trẻ, bởi theo anh “không đâu bằng ở 
nhà”.

ĐP

>> Sinh vật lý là một ngành không còn xa 
lạ trên thế giới nhưng đối với Việtnam đây 
vẫn là một lĩnh vực mới mẻ.
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