
Lê Minh Quốc: DANH NHÂN KHOA HỌC VIỆT NAM

 

  

LỜI NÓI ĐẦU

  

Trong Bình Ngô đại cáo, nhà văn hóa Nguyễn Trãi khẳng định: “Như nước Việt ta từ trước, vốn
xưng nền văn hiến đã lâu. Sơn hà cương vực đã chia, phong tục bắc nam cũng khác. Từ Đinh,
Lê, Lý, Trần xây nền độc lập; cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương. Dẫu
cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”.
Vâng, 
“hào kiệt lúc nào cũng có”. 
Đây là một thực tế về sức sống trường tồn, mạnh mẽ của dân tộc ta, non sông đất nước ta.

  

Non sông ta, đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm văn hiến đã sinh ra biết bao người con ưu tú.
Hầu như trong mọi lãnh vực đều có  nhiều danh nhân đóng góp công đức to lớn. Đó là những
con người trí tuệ thông minh, nghị lực phi thường, có tinh thần yêu nước nồng nàn đã cống hiến
tất cả tinh hoa của đời mình cho Tổ quốc. Những con người ưu tú ấy mãi mãi là niềm tự hào của
dân tộc ta trong quá trình hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước.
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         Nhằm góp phần giúp thế hệ trẻ hôm nay và mai sau thấm nhuần công đức và học tập nhữngtấm gương danh nhân ấy, NXB Trẻ chủ trương thực hiện bộ sách nhiều tập “Kể chuyện danhnhân Việt Nam” vớinhiều chủ đề khác nhau. Trong tập sách này, chúng tôi đề cập đến các nhân vật đã có nhiềucống hiến lẫy lừng trong lãnh vực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Do khuôn khổ có hạn của mộttập sách, chúng tôi chỉ giới thiệu được những danh nhân tiêu biểu, và sẽ tiếp tục trong các tậpsau. Về thứ tự của nhân vật, trước mắt chúng tôi sắp xếp theo năm sinh, không xếp theoalphabet.  Trong tập sách này là các danh nhân Lương Thế Vinh, Vũ Hữu - hai nhà toán học thế kỷ XV; Lê Quý Đôn- nhà bác học vĩ đại của thế kỷ XVIII, Hồ Nguyên Trừng- người đã đúc súng thần công; hoặc Cao Thắngđã chế tạo được súng trường theo kiểu của Pháp. Bên cạnh đó chúng tôi còn giới thiệu một sốnhân vật hiện đại như giáo sư Trần Đại Nghĩa- người đã chế tạo súng Bazooka trong kháng chiến chống Pháp; hoặc giáo sư Tạ Quang Bửu,bác sĩ Đặng Văn Ngữ, bác sĩ nông học Lương Định Của,nhà toán họcLê Văn Thiêm, Hoàng Tụy, nhà vật lý hạt nhân Nguyễn Văn Hiệu… đều là những nhân vật có nhiều đóng góp quan trọng trong lãnh vực khoa học nước nhà.  Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề cập đến những bậc lương y như từ mẫu. Họ đã để lại nhiềucông trình nghiên cứu y khoa rất có giá trị. Trong dòng phát triển của nền y học dân tộc nước tađã có những bậc danh y cũng đều tâm niệm như thế. Ngay từ đời nhà Lý (1090 - 1224) triềuđình đã tổ chức Ty thái y, sang triều nhà Trần (1225-1399) đã phát triển lên thành Viện thái y.Rồi sau khi đánh đuổi giặc Minh, nhà Lê (1428-1788) cũng rất chú trọng đến việc phát triển nềny học nước nhà; bộ Luật Hồng Đức đã đặt quy chế nghiêm ngặt về nghề y v.v... So với nền yhọc của phương bắc, chúng ta tự hào cũng có bản sắc riêng - trong lời ăn tiếng nói của nhândân còn ghi nhận:  Đó có Hoàng cầm, Hoàng kỳ  Đây có Chỉ xác, Trần bì kém chi  Qua thực tế, ông cha ta đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm phòng bệnh, chữa bệnh như “Cơmno chớ có chải dầu / Đói lòng chớ có tắm lâu tật nguyền”; “Nhiều tiền hoàng cầm hoàng kỳ, íttiền trần bì, ngũ sắc”;   "Sạch sẽ là mẹ sức khỏe”; “Cứu bệnh như cứu hỏa”; “Đau bụng lấy cùmcụm mà chườm / Nhược bằng không khỏi hoắc hương với gừng”; hoặc “Đậu xanh, đu đủ, của chua / Có tính rã thuốc chớ cho uống cùng”v.v… Rõ ràng đây là một nhận thức khoa học nhằm bảo vệ sức khỏe mà ông cha ta đã tổng kếttừ thực tế của đời sống.  Nay, chúng tôi  viết về Thánh Y Hải Thượng Lãn Ông - người đã phát huy chủ trương của TuệTĩnhthiền sư “Nam dược trị  Nam nhân” và để lại công trình khoa học có trị lâu bền Hải Thượng y tôn tâm lĩnh mà trong Hội nghị kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội năm 1970đã khẳng định: “Bộ sách quý đó không những đã trở thành ông thầy mẫu mực cho các thầy thuốc ở nước tatrong hàng trăm năm trước đây và người chỉ dẫn cách cách phòng và chữa bệnh cho đông đảonhân dân lao động mà còn vạch ra những vấn đề rất sâu sắc về tư tưởng, quan điểm, nội dungvà phương pháp đáng nghiên cứu, đáng học tập cho các nhà y học và khoa học của nước tahiện nay và sau nay”.Kế tiếp là các danh y như  Hoàng Đôn Hòa- thầy thuốc đời nhà Lê, tác giả của quyển sách thuốc Hoạt nhân toát yếu -  sau khi mất được nhân dân tôn thờ là “cứu người công đức khắp cõi bao la”; là Nguyễn Hữu Đạo- thầy thuốc cũng dưới đời nhà Lê - đã viết quyển Mạch học, Y lý tinh ngônđóng góp không nhỏ cho nền y học nước nhà; là Quốc thủ danh y Trịnh Đình Ngoạn - người có công dựng Y miếu Thăng Long từ năm 1774; là thầy thuốc Nguyễn Tử Siêuđã dành hết cả cuộc đời  cho mục tiêu “cứu nhân độ thế”...  Trong các nhân vật thời hiện đại, chúng tôi đề cập đến những bác sĩ đã có nhiều công trìnhnghiên cứu khoa học, y học ích nước lợi dân. Đó Phạm Ngọc Thạch - một thầy thuốc đã cócông chế tạo ra thuốc B.C.G chết phòng lao. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện- người đã hướng dẫn cho nhân dân biết thở đúng cách để phòng, trị bệnh theo phương phápdưỡng sinh và cũng là người sáng lập trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em. Bác sĩ Hồ Đắc Di, Đỗ Xuân Hợp- ngoài nhiều công trình cống hiến quý báu cho nền y học nước nhà, còn là những giáo sư mẫumực có công lớn đào tạo nhiều thế hệ thầy thuốc sau nầy. Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng đóng góp nhiều công trình y học và cũng là người đề ra phương pháp dưỡng sinh trong nhândân… Bác sĩ Tôn Thất Tùng- người Việt Nam phát minh phương pháp cắt gan  có quy phạm. Bác sĩ Đặng Văn Ngữ- người chế ra nước lọc Penicillin. Tuy là những bác sĩ được đào tạo theo Tây y nhưng các bác sĩtrên cũng là những người đã ý thức “Phát huy chặt chẽ Đông y và Tây y trong công tác y tế trênmặt trận phòng chữa bệnh, sản xuất thuốc men, đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học” theochủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam.  Trong quá trình biên soạn chúng tôi tham khảo nhiều tư liệu, có ghi rõ trong phần sách thamkhảo. Ngoài hình ảnh chụp thực tế, chúng tôi còn sử dụng nhiều hình ảnh minh họa khác -nhằm giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về nhân vật đề cập trong sách này. Ảnh minh họa chủ yếuđược sử dụng từ nhiều nguồn khác nhau, như tranh khắc gỗ của Henri Oger - cựu sinh viêntrường đại học Sorbonne - thực hiện đầu thế kỷ XX, hoặc các ảnh chụp từ đầu thế kỷ XX, kể cảmột số ảnh sưu tập trên internet mà chúng tôi không rõ tác giả. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơnđến với các tác giả tập sách, tác giả ảnh đã thực hiện nhằm giúp cho chúng tôi thuận lợi hơn vềmặt tư liệu khi biên soạn.  Nhân đây cũng xin được nhắc lại, tập Danh nhân Khoa học Việt Nam là tập sách nằm trongbộ sách nhiều tập Kểchuyện danh nhân Việt Nam do nhà thơ Lê Minh Quốc biên soạn; được phân chia theo chủ đề: Danh nhân khoa học Việt Nam, Các vị tổ ngành nghề Việt Nam, Danh nhân sư phạm ViệtNam, Danh nhân văn hóa Việt Nam, Danh nhân quân sự Việt Nam, Các vị nữ danh nhânViệt Nam. Để bộ sách thật sự hữu ích cho người đọc - nhất là các bạn thanh thiếu niên - chúng tôi rấtmong được sự chỉ giáo, giúp đỡ chân tình của các học giả uyên bác, của các nhà sử học vàcủa các bạn đọc xa gần  để bộ sách này ngày một hoàn hảo hơn. Trước hết xin độc giả ghinhận ở đây sự biết ơn sâu xa của chúng tôi.  NXB TRẺ    MỤC LỤC     VŨ HỮU  Nhà toán học trứ danh của thế kỷ XV  LƯƠNG THẾ VINH  Ông trạng giỏi toán  HOÀNG ĐÔN HÒA  Cứu người công đức bao la  HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG  Thánh y của Việt Nam  LÊ QUÝ ĐÔN  Nhà bác học vĩ đại của thế kỷ XVIII  NGUYỄN HỮU ĐẠO  Làm thuốc để đức cho đời  TRỊNH ĐÌNH NGOẠN  Quốc thủ danh y  NGUYỄN HỮU THẬN  Người làm ra lịch hiệp kỷ sử dụng từ năm 1813 đến năm 1945  CAO THẮNG  Người chế súng trường 1874 theo kiểu Pháp  PHAN HUY CHÚ  Nhà bách khoa toàn thư của thế kỷ XVIII  NGUYỄN TỬ SIÊU  Tâm đức với cuộc đời  TRẦN VĂN GIÁP  Nhà thư mục học xuất sắc của thế kỷ XX  HỒ ĐẮC DI  Linh hồn của trường Đại học Y khoa Hà Nội  NGUYỄN VĂN HƯỞNG  Thương người như thể thương thân  ĐỖ XUÂN HỢP  “Ông vua” của ngành giải phẫu học Việt Nam  HOÀNG XUÂN HÃN  Bộ óc bách khoa của Việt Nam thế kỷ XX  PHẠM NGỌC THẠCH  Người sáng chế BCG chết để phòng lao  ĐẶNG VĂN NGỮ  Người sáng chế “nước lọc Penicillin”  TẠ QUANG BỬU  Nghiên cứu khoa học không mệt mỏi  TÔN THẤT TÙNG  Phát minh phương pháp cắt gan có quy phạm  NGUYỄN KHẮC VIỆN  Hướng dẫn cho mọi người biết…thở  TRẦN ĐẠI NGHĨA  Người chế tạo súng Bazooka và SKZ  LÊ VĂN THIÊM  Người của nền toán học Việt Nam hiện đại  LƯƠNG ĐỊNH CỦA  Người tạo ra nhiều giống lúa mới  ĐÀO VĂN TIẾN  Cánh chim đầu đàn của ngành sinh học Việt Nam  HOÀNG TỤY  “Cha đẻ” của lý thuyết Tối ưu Toàn cục  NGUYỄN VĂN HIỆU  Người đi đầu trong khoa học về vật
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