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1. MITTAG 

Tại sao không có giải NOBEL cho ngành Toán ? 

 
        Ở Thụy Điển, nhiều người biết rằng, cả hai nhà khoa học Nobel và Mittag đều yêu say đắm một cô 

gái. Mặc dù cả hai chàng trai tài ba này đều là những nhà khoa học có tiếng tăm, hơn nữa Nobel lại giàu 

có, nhưng không rõ lí do gì mà “người đẹp” lại dâng trọn trái tim mình cho nhà Toán học Mittag. Khi 

viết di chúc để lại tài sản cho đời sau lập giải Nobel, Nobel nghĩ rằng nếu có giải Nobel về toán học thì 

chắc chắn Mittag sẽ đoạt giải. Vì vậy, ông đã “lờ” đi không ghi Toán học vào danh mục các ngành khoa 

học sẽ được tặng giải Nobel. Tôn trọng tuyệt đối di chúc, nên ngày nay không có giải Nobel cho Toán 

học. Để bù lại phần nào cho sự thiệt thòi này, người ta đã lập ra giải thưởng FIELDS (tương đương với 

giải Nobel) cho riêng ngành Toán dành cho những nhà Toán học xuất sắc dưới 40 tuổi (FIELDS là tên 

một nhà toán học người Canada và giải FIELDS bắt đầu được trao cho nhà toán học Phần Lan Lars 

Ahlfors và nhà toán học Mỹ Jesse Douglas từ Đại hội toán học năm 1936 tại Oslo – Thụy Điển ). 

2. NÊPE  

 
 



        Nêpe có trang trại lớn, hàng ngày những con chim bồ câu của hàng xóm bay đến ăn các loại hạt gây 

nên không ít tổn thất cho ông. Một hôm, Nêpe gọi các chủ nhà hàng xóm đến và nhắc họ lo giữ chim nếu 

không thì ông sẽ có cách hạn chế chúng. Hàng xóm của Nêpe không tin ông có thể làm được và họ cũng 

lờ đi. Nhưng đến hôm sau, tất cả hàng xóm đều ngạc nhiên không hiểu vì lí do gì mà bồ câu của họ sau 

khi ăn hạt, phá phách xong, muốn bay đi đều không thể cất nổi cánh, loạng choạng rồi rơi xuống đất. Và 

người nhà của Nêpe chỉ việc nhặt chim cho ào một cái túi to. Còn Nêpe thì đắc chí vì ông đã cho… rượu 

Whisky tẩm vào hạt, chim ăn vào bị say túy lúy không bay nổi! 

       Nêpe thường có nhiều ý nghĩ độc đáo nên người xung quanh  cho ông là thiếu cân bằng về thần kinh. 

Ông hay bị mất trộm gà. Một lần, Nêpe tuyên bố là ông có một con gà trống đen có nhiều phép lạ, có thể 

phát hiện ai là người bắt trộm gà của ông. Nêpe tiến hành kiểm tra những người mà ông tình nghi là đã 

bắt trộm gà của ông bằng cách cho gà trống đen vào phòng rất tối, sau đó Nêpe bảo mọi người đi qua 

con gà và phải sờ vào bộ lông của nó. Tên thủ phạm thường bắt trộm gà của ông chột dạ, nghĩ rằng nếu 

như vậy sẽ bị con gà phát hiện được nên khi đi qua hắn không sờ vào bộ lông con gà. Do đó, đến khi 

kiểm tra tay tên này, Nêpe phát hiện thấy tay nó sạch bóng, chứng tỏ nó không sờ tay vào gà (mà những 

người còn lại thì tay đều bị bẩn do Nêpe đã bí mật bôi một thứ sáp đen vào con gà). 

3. EUCLID (ƠCLIT) (Khoảng từ năm 330 đến năm 275 trước công nguyên) 

 
       Vào đầu thế kỉ thứ ba trước công nguyên, nền toán học Hy Lạp cổ đại đạt tới đỉnh cao. Người ta 

đoán rằng : Euclid sống ở Hy Lạp vào thời kì trị vì của Hoàng đế Ptôlêmê đệ nhất bởi vì có lần Hoàng 

đế đã hỏi ông “Có cách nào để hiểu biết hình học một cách nhanh chóng hơn không ?” Euclid đã nhanh 

chóng trả lời : “ Trong hình học không có con đường dành riêng cho nhà vua”(!) 

       Người đời sau hầu như không biết tí gì về cuộc đời riêng của nhà toán học vĩ đại này. Chỉ mơ hồ 

biết ông là người Hy Lạp, học tập ở Aten (thời bấy giờ là trung tâm văn hóa của thế giới cổ đại). Tác 

phẩm chính của Euclid là bộ Element “Những nguyên tắc cơ bản”. Có thể nói đó là quy tụ của tri thức 

loài người ở thời cổ đại về hình học (metric) trừ các đường cônic và lí thuyết số. 



Bộ “Cơ bản” bao gồm 13 tập trong đó có những tri thức của tiền bối được Euclid biên soạn lại một cách 

khoa học và rất nhiều phần là sản phẩm của bộ óc sáng tạo, thông minh tuyệt vời của ông. Có lẽ trên thế 

giới từ xưa tới nay chưa có một bộ sách nào được dịch và tái bản đến hàng nghìn lần như bộ “Cơ bản” 

của Euclid. 

         Thiên tài của Euclid thể hiện ở chỗ ông sắp đặt các mệnh đề toán học theo một trật tự rất khoa học. 

Euclid tập trung ý tưởng vào những vấn đề toán học, không dây dưa đến tôn giáo huyền bí như hầu hết 

các nhà khoa học cổ đại thời bấy giờ. Nghiên cứu những phát biểu toán học gãy gọn, những chứng minh 

rất chặt chẽ của Euclid, các nhà toán học về sau đã thừa hưởng thành quả để đi tìm kết quả mới. 

         Bốn tập đầu của bộ “Cơ bản” dành cho hình học. Trong tập một, Euclid đưa ra những khái niệm 

nguyên thủy  như: điểm, đường thẳng, mặt phẳng, vòng tròn, sự song song. Euclid đã phát biểu năm tiên 

đề (mà ông xem là không chứng minh được) và năm khái niệm chung (được ông mô tả như những điều 

cảm nhận được bằng trực giác). Tám trăm năm sau, một môn đệ của Platon là nhà triết học – toán học 

Proclus đã gọi các khái niệm nói trên là “công lý”. Những “công lý đầu tiên là thuộc về lĩnh vực hình 

học”. Chẳng hạn “Qua hai điểm có một và chỉ một đường thẳng đi qua”. Ngoài ra còn có thể nêu một 

“công lý” nữa không chỉ dành cho hình học là “Nếu ta thêm cùng một đại lượng vào hai đại lượng bằng 

nhau thì ta có hai đại lượng bằng nhau”. 

         Từ những cái ban đầu ấy, Euclid đã suy diễn ra nhiều kết quả lý thú về tam giác, tam giác cân, tam 

giác đều, về góc và ông đã cho một chứng minh về định lí Pitago (Euclid ra đời sau Pitago 239 năm). 

         Euclid thường giảng cho học trò rằng việc tiếp thu tri thức là vô tư, không nhằm mục đích vụ lợi 

mà phải nhằm mục đích cao hơn là lòng ham muốn hiểu biết. Nhưng một hôm, có một chàng trai trẻ, sau 

khi theo học Euclid, đã hỏi ông rằng: “Thưa thầy, con được lợi gì khi nghe thầy giảng những điều này 

?” Nghe xong Euclid bèn nói với người giúp việc “Hãy lấy một đồng tiền vàng đưa cho anh ta vì anh ta 

muốn kiếm được gì khi đượ chọc những gì ta giảng” (!) 

4. NEWTON 

 



      Newton nổi tiếng “đãng trí bác học”. Biết Newton như vậy, có một lần, trước khi đi ra ngoài phố, vợ 

Newton đưa cho ông một quả trứng cùng một cái đồng hồ và dặn “Khi nước trong nồi sôi thì cho trứng 

vào, xem đồng hồ sau 5 phút thì vớt trứng ra”. 

       Khi về đến nhà, vợ Newton thấy ông vẫn đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, bèn hỏi “Thế anh đã luộc 

trứng chưa ?” Mặt đăm chiêu vì suy nghĩ, Newton chỉ tay vào nồi nước không nói gì. Vợ ông đến gần 

thì thấy trong nồi cái đồng hồ đang sôi ùng ục, còn tay Newton vẫn giữ khư khư quả trứng!  

5. TALET 

 
      Talet có lẽ là nhà bác học đãng trí đầu tiên của loài người. Vào một đêm đẹp trời ở Hy Lạp (khoảng 

thế kỉ thứ VII trước công nguyên), bầu trời đầy sao nhấp nháy, Talet vừa đi vừa ngước nhìn trời, vừa 

miên man suy nghĩ. Bất chợt, ông bị rơi tõm xuống một cái giếng cạn. Một bà đi đường trông thấy vội 

kêu lên “Ôi dào, ông những tưởng hiểu biết hết các vì sao trên trời, trong khi cái giếng cạn ngay dưới 

chân ông mà ông lại không biết ? !” 

      Trong một chuyến buôn muối, Talet dùng một đoàn lừa để thồ hàng. Trong một đoàn lừa có một con 

khi đi qua suối vô tình bị trượt chân ngã nằm dài, nước ngấm vào muối và số lượng muối không nhỏ 

muối đã tan thành nước chảy đi nên nhẹ đi. Và từ đó mỗi lần qua suối là con lừa tìm cách nằm dài xuống 

nước để muối chảy bớt đi cho nhẹ. Biết vậy Talet dùng bọt biển và những mảnh vải bông chất đầy lên 

lưng con lừa “ưa nằm xuống nước”. Từ lần đó, mỗi khi con lừa nằm xuống nước thì lúc đứng dậy không 

cất bước nổi vì quá nặng do thấm nước. Và thế là chú lừa “tinh khôn” không dám nằm dài xuống nước 

mỗi khi qua suối nữa.    

 

                                                                                                                          (Sưu tầm) 

                                                                                    


