
Giáo Dục

Thưa Giáo sư, vai trò của gia đình đã ảnh 
hưởng như thế nào trong việc tạo nên 
một nhà toán học “cự phách” hôm nay?

ảnh hưởng của gia đình là một câu 
chuyện dài, không thể kể hết một lúc. 
tôi xin thuật lại một chi tiết như thế này.

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi luôn dạy tôi “tội 
to nhất là tội nói dối”. Lúc đó thì tôi 
cũng không hiểu lắm tại sao tội nói dối 
lại to như thế. nhưng vì yêu mẹ mà tôi 
chấp hành rất nghiêm túc. Lâu lâu thành 
thói quen. Khi lớn lên thì tôi hiểu thêm 
là tố chất quan trọng nhất của nhà khoa 
học chính là tính trung thực, trước hết 
là trung thực với bản thân mình, sau là 
trung thực với người khác. 

Quan niệm của Giáo sư đối với vấn đề 
bồi dưỡng tài năng?

theo tôi, câu chuyện bồi dưỡng tài năng 
có thể cắt nghĩa vắn tắt là giúp trò giỏi 
gặp thầy giỏi và trò giỏi được học cùng 
nhau. 

Thế còn bí quyết để trở thành một nhà 
khoa học giỏi?

tôi tin là người nào thực sự có hoài bão 
sẽ thành công. tuy vậy, mỗi người có 
một cuộc sống riêng, hoàn cảnh riêng 
của mình. Đi theo dấu chân của ngô 
Bảo châu chưa chắc đã là khôn ngoan. 

chúng ta không biết là do chưa học. Ý 
kiến của tôi là đã học thì phải giỏi hơn 
người khác.

Bên cạnh tố chất như trên thì phương 
thức học tập là yếu tố quan trọng không 
kém, thưa GS?

trong học tập và nghiên cứu khoa học, 
yếu tố bền bỉ rất quan trọng. tôi luôn tự 
nhủ với mình mỗi ngày phải học được 
một cái gì đó, có thể là to, có thể nhỏ, 
nhưng phải nhập tâm. tất nhiên bạn sẽ 
phải nỗ lực hơn như thế trong một số 
thời điểm quyết định, còn thì bí quyết là 
ở chỗ phải bền bỉ bước tới. 

có lần tôi đi bộ leo núi với anh bạn 
Laurent Lafforgue, một nhà toán học lớn 
người pháp. anh ấy đi khỏe quá, tôi theo 
không kịp. tôi hỏi anh ấy bí quyết đi bộ 
của anh ấy là gì. anh ấy trả lời là đầu tiên 
đặt chân trái lên trước chân phải, sau đó 
đặt chân phải lên trước chân trái.  

Quỹ học bổng Ngô Bảo Châu đã được 
Giáo sư thành lập, xin Giáo sư cho biết 
một vài thông tin về Quỹ này? 

tôi hy vọng Quỹ sẽ sớm có giấy phép 
để đi vào hoạt động. thay vì trao học 
bổng, Qũy sẽ trao một số giải thưởng 
nghiên cứu khoa học vì nó có tác động 
trực tiếp hơn tới phong trào nghiên cứu 
khoa học ở Việt nam. Quỹ sẽ có ba hoạt 

động chính: thứ nhất là trao giải thưởng 
nghiên cứu cho một công trình nghiên 
cứu xuất sắc được thực hiện ở Việt nam, 
thứ hai là một chuỗi bài “nói chuyện 
khoa học” định kỳ mỗi tháng một lần, 
và thứ ba là một cuộc thi nghiên cứu 
khoa học cho sinh viên và nghiên cứu 
sinh.

Xin cảm ơn Giáo sư!

Đức MinH

có Hoài Bão Sẽ tHànH cônG

GS. nGô Bảo cHâU ĐanG 
nỗ Lực cHo Sự pHát triển 
cỦa toán Học nƯớc nHà 
tHônG QUa các Hoạt 
ĐộnG QUản LÝ, GiảnG Dạy 
Và KêU Gọi các nHà KHoa 
Học Việt KiềU cHUnG tay 
“Góp Gió tHànH Bão”. 
nHân Dịp anH Về nƯớc 
nHận BằnG tiến Sĩ DanH Dự 
cỦa ĐHQGHn, Bản tin có 
cUộc trò cHUyện nGắn 
Với anH Về “Bí QUyết” Để 
trở tHànH Một nHà KHoa 
Học tài nănG.

có Lẽ Hồi ức SâU Sắc 
nHất cHínH Là nGày 
nHập trƯờnG. các Bạn 
tôi Đến từ các tỉnH, ai 
nấy nHỏ tHó, ốnG tHấp 
ốnG cao, Dép Lê Loẹt 
QUẹt, Một Vài nGƯời 
còn nói nGọnG. cHỉ SaU 
Hai trận BónG trên Sân 
Mễ trì tHì cHúnG tôi Đã 
trở tHànH nHữnG nGƯời 
Bạn tốt nHất Và cHo 
Đến Bây Giờ Vẫn tHế.
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