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Naêm Thöù 42

Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát ñöôïc aán 
®

ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western Union cung caáp 
cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi ngoaïi teä maø 
Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western Union giöõ laïi soá khaùc 
bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi $3,000).  

WESTERN
UNION

�

2%
LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi 
hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hieän taïi.  © 
2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 
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NEW

576-1994/1562

Caàn Ngöôøi

Caàn tuyeån Nam laøm vieäc tieäm 
Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm ôû 
ñöôøng I-10 & Wayside.

I-10 & Wayside

Xin lieân laïc: 713-269-7546

NEW

625-1997/1565

Caàn Ngöôøi

Caàn tìm moät baø ñöùng tuoåi, coù phöông tieän di chuyeån ñeå 
trong coi moät baø giaø beänh sau 4 giôø chieàu. Tuaàn laøm töø 5 
ñeán 7 ngaøy (nhaø khu Downtown). Neáu caàn ôû laïi seõ coù 
phoøng rieâng. Tieàn coâng seõ thöông löôïng.

Downtown

Xin lieân laïc Troïng (Charle): 713-818-9033
Xin ñeå laïi soá ñieän thoaïi, seõ goïi laïi

Tieäm Nail

552-1991/1559

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï chaân tay nöôùc vaø boät. Tieäm caùch 

chôï Vieät Hoa 15’ laùi xe. AÊn chia hoaëc bao 

löông, tuøy theo tay ngheà.

Gaàn Chôï Vieät Hoa

Xin lieân laïc soá phone:

713-416-0715

New

574-1993/1561

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï nail nöõ gioûi vaø receptionist. Laøm 
trong Memorial City Mall. Löông cao, Tip 
nhieàu. Bao löông tuaàn 6 ngaøy.

Memorial City Mall

Xin lieân laïc Lisa: 

281-642-5825

New

587-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï toùc, Nails gaáp. Tieäm laøm Full 
Services. Bao löông $800/tuaàn, hôn aên chia. 
Tieäm môû cöûa 9:30 am tôùi 7:30 pm. Ñoùng cöûa 
Chuû Nhaät.

Houston, tx

Xin lieân laïc: 832-472-5769

NEW

629-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. Thôï chaân 

tay nöôùc aên chia. Khu traéng, tip cao, gaàn 

Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

713-468-9999

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

Xin lieân laïc: 832-623-7641

New

582-1994/1562

Caàn Thôï Nails

Tieäm khu Katy caàn gaáp thôï Chaân Tay Nöôùc 
Full time & Part time. Tip haäu - khoâng khí laøm 
vieäc vui veõ. Tieäm close ngaøy Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Amy: 
832-287-4690 * 281-646-0252

NEW

599-1996/1564

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & I-

610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc:

713-972-2254

New

570-1993/1561

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, coù kinh 
nghieäm, neáu khoâng coù kinh nghieäm seõ train. 
Neáu nhaø ôû khu Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

Xin lieân laïc chuù Kha: 

281-235-5757

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï Hong 
Kong 4. Löông traû theo kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 

832-276-7088

NEW

609-1996/1564

Caàn Ngöôøi

Caàn möôùn 2 phuï nöõ vui veû khoûe maïnh, tình traïng di truù hôïp phaùp, 
döôùi 50t ñeå chaêm soùc ngöôøi beänh treû khoûe maïnh, nhöng hoaït ñoäng bò 
haïn cheá. Laøm FT/PT, coù ñoùng thueá. Coâng vieäc nheï nhaøng. Traû löông 
phuï troäi neáu laøm treân 40 tieáng/tuaàn. Seõ ñöôïc laøm thöû 1, 2 ngaøy.

Löông baét ñaàu $14/giôø, vaø ñöôïc taêng löông theo thôøi gian vaø kinh 
nghieäm (ÔÛ Arlington caùch Houston 4h)

Arlington

Lieân laïc Chuù Toøng vaø ñeå laïi teân, ñieän thoaïi vaø lôøi nhaén

817-909-3567

New

621-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Tieäm ôû vuøng Memorial Dr, caàn thôï boät full time or 
part time, bao löông $800 tuaàn hôn chia. Bieát chuùt 
tieáng anh ñeå giao tieáp, tieäm caàn laøm Chuû Nhaät.

Memorial Dr

Xin vui loøng goïi: 281-497-2080 
Hoaëc nhaén tin: 832-293-5871

NEW

634-1998/1566

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät & thôï chaân tay nöôùc. Part 

time/Full time. Caùch Hong Kong 4 khoaûng 

20 phuùt. Tip Cao, tieäm close Sunday.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

832-804-7271 * Cell: 253-394-4611

New

577-1994/1562

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Caàn ngöôøi phuï beáp, nam hoaëc nöõ, 
khoâng caàn kinh nghieäm, laøm vieäc töø 3h 
chieàu ñeán 1h saùng.

New! New! New!

Xin lieân laïc soá phone: 

281-871-9741

NEW

588-1995/1563

Tuyeån Nhaân Vieân

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn 
tuyeån nhaân vieân laøm office. Caàn bieát 
ñaùnh maùy, email vaø thoâng thaïo tieáng 
Anh.

Southwest

Xin nhaén tin cho Höông:

713-306-1345

NEW

612-1996/1564

Caàn Ngöôøi Chaêm Em Beù

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông em beù, thænh 
thoaûng naáu aên vaø doïn deïp nhaø cöûa ôû Galleria 
Mall, Zip 77057. 5 hoaëc 6 ngaøy/tuaàn, caàn ôû laïi 
ñeâm, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn gaøng, khoûe maïnh, 
sieâng naêng. Löông seõ thöông löôïng.

Galleria Mall

Xin lieân heä: 713-409-6192

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH

NEW

569-1993/1561

Tuyeån Nhaân Vieân

Fast growing company in SW Houston is 
looking for soldering, QC, supervisor & 
Project Manager. Experience in PCB or 
cable/box assambly a plus. English speaking. 

SW Houston

Send resume to:

GI-HR@gicircuits.com

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

Xin lieân laïc: Tony

832-475-9421

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát 
haøng leân keä laøm part-time 
hoaëc full-time.  Laøm full-
time caàn coù khaû naêng giöõ kho 
ngaên naép, coù kyû naêng kieåm 
tra vaø baùo caùo soá lieäu trong 
kho.  

Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: Anh Quyù

281-498-6699

NOTICE - THÔNG CÁO

THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN

NO REFUND

NO CHANGE INFORMATION

AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE.

SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS 
CORRECTION OF TYPING ERRORED)

Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị 
đã lên khuôn in báo.

Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo
(ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi
chúng tôi đánh máy sai.
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Biến xe buýt thành nhà ở 
Anh

Một cặp vợ chồng mới cưới đã bỏ ra hơn 
27.000 USD để chuyển đổi xe buýt 2 tầng thành 
ngôi nhà mơ ước và bắt đầu cuộc sống nay đây 
mai đó.

Gareth Hollingsworth (40 tuổi) và 
Lamorna Hollingsworth (39 tuổi) sống ở 
Hereford (Anh), gặp nhau khi cả hai đang đi du 
lịch nước ngoài và nhanh chóng nhận ra rằng họ 
có chung sở thích khám phá, theo New York 
Post.

Năm 2019, cặp đôi đã kết hôn và đi hưởng 
trăng mật vòng quanh thế giới trên một chiếc xe 
tải. Chuyến đi kéo dài một năm.

Khi trở về vào tháng 2/2020, họ nhận ra 
rằng mình không muốn ngừng lại. Cả hai đã 
quyết định mua một chiếc xe buýt Scania 2 tầng 
với giá 5.413 USD để cải tạo thành nhà di động, 
chuẩn bị cho một hành trình khám phá dài ngày 
hơn.

 “Khi trở về sau kỳ nghỉ trăng mật, chúng 
tôi nhanh chóng lên ý tưởng mua một chiếc xe 
lớn hơn. Tôi luôn muốn xây một ngôi nhà và xe 
buýt là bước đi đúng hướng. Đó không phải là 

việc dễ dàng, nhưng chúng tôi thích thử thách”, 
Gareth nói.

Cặp vợ chồng chọn xe buýt vì muốn có đủ 
không gian để sống thoải mái nhưng vẫn có khả 
năng di chuyển. “Điều quan trọng đối với chúng 
tôi là phải hoàn toàn tự cung tự cấp”.

Gareth và Lamorna đã dành gần 2 năm cải 
tạo chiếc xe buýt. Tổng cộng chi phí ước tính là 
27.000 USD, bao gồm mua xe buýt với giá 
5.413 USD, chi thêm 5.413 USD để lắp các tấm 
pin năng lượng mặt trời và 1.350 USD để học, 
thi bằng lái.

Việc cải tạo bao gồm loại bỏ hoàn toàn sàn, 
trần, tường và bộ tản nhiệt cũ của chiếc xe buýt, 
bổ sung thêm các thiết bị, nội thất, trong đó có 
một bồn nước cung cấp nước sinh hoạt hàng 
ngày.

Tầng dưới của xe buýt có nhà bếp với lò 
nướng cỡ lớn, bồn rửa, tủ đông lạnh, tủ đựng 
thức ăn có nắp trượt, kho nhà bếp trên cao, lò 
sưởi đốt củi để giữ ấm cho hai tầng và nhà vệ 
sinh.

Tầng trên là một văn phòng và khu vực tiếp 
khách đa chức năng cùng với một giường đôi, tủ 
quần áo và các tấm pin mặt trời trên mái.

Ảnh minh họa
“Mọi công việc đều mất nhiều thời gian 

hơn bạn nghĩ. Chúng tôi đã tái sử dụng, tái chế, 
mua sắm trực tuyến và tự mình làm mọi thứ để 
tiết kiệm chi phí”.

Cặp vợ chồng nói rằng họ cảm thấy “ngứa 
chân” nếu ở quá lâu một chỗ mà không đi du 
lịch. Hiện cả hai rất mong đợi chuyến đi sắp tới.

Điểm đến cuối cùng dự kiến là Tây Ban 
Nha hoặc Bồ Đào Nha.

“Mọi người hoặc là ghen tị hoặc là nghĩ 
rằng chúng tôi điên. Nhưng việc sở hữu một 
ngôi nhà trên bánh xe và tự do ngắm nhìn thế 
giới là điều rất tuyệt diệu”, Gareth nói. ■  
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Grocery 3-4 ngaøy/tuaàn.  Tieäm ôû 
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phoøng rieâng. Tieàn coâng seõ thöông löôïng.

Downtown

Xin lieân laïc Troïng (Charle): 713-818-9033
Xin ñeå laïi soá ñieän thoaïi, seõ goïi laïi
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chôï Vieät Hoa 15’ laùi xe. AÊn chia hoaëc bao 

löông, tuøy theo tay ngheà.

Gaàn Chôï Vieät Hoa
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713-416-0715
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Caàn Thôï Nails

Caàn thôï nail nöõ gioûi vaø receptionist. Laøm 
trong Memorial City Mall. Löông cao, Tip 
nhieàu. Bao löông tuaàn 6 ngaøy.

Memorial City Mall

Xin lieân laïc Lisa: 

281-642-5825
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Caàn Thôï Nails
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Services. Bao löông $800/tuaàn, hôn aên chia. 
Tieäm môû cöûa 9:30 am tôùi 7:30 pm. Ñoùng cöûa 
Chuû Nhaät.
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Xin lieân laïc: 832-472-5769
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Caàn thôï boät Full time, bao löông. Thôï chaân 

tay nöôùc aên chia. Khu traéng, tip cao, gaàn 

Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

713-468-9999

New
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Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

Xin lieân laïc: 832-623-7641
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Caàn Thôï Nails

Tieäm khu Katy caàn gaáp thôï Chaân Tay Nöôùc 
Full time & Part time. Tip haäu - khoâng khí laøm 
vieäc vui veõ. Tieäm close ngaøy Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Amy: 
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NEW

599-1996/1564

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & I-

610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 
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nghieäm, neáu khoâng coù kinh nghieäm seõ train. 
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NEW
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Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï Hong 
Kong 4. Löông traû theo kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 

832-276-7088

NEW

609-1996/1564

Caàn Ngöôøi

Caàn möôùn 2 phuï nöõ vui veû khoûe maïnh, tình traïng di truù hôïp phaùp, 
döôùi 50t ñeå chaêm soùc ngöôøi beänh treû khoûe maïnh, nhöng hoaït ñoäng bò 
haïn cheá. Laøm FT/PT, coù ñoùng thueá. Coâng vieäc nheï nhaøng. Traû löông 
phuï troäi neáu laøm treân 40 tieáng/tuaàn. Seõ ñöôïc laøm thöû 1, 2 ngaøy.

Löông baét ñaàu $14/giôø, vaø ñöôïc taêng löông theo thôøi gian vaø kinh 
nghieäm (ÔÛ Arlington caùch Houston 4h)

Arlington

Lieân laïc Chuù Toøng vaø ñeå laïi teân, ñieän thoaïi vaø lôøi nhaén

817-909-3567

New

621-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Tieäm ôû vuøng Memorial Dr, caàn thôï boät full time or 
part time, bao löông $800 tuaàn hôn chia. Bieát chuùt 
tieáng anh ñeå giao tieáp, tieäm caàn laøm Chuû Nhaät.

Memorial Dr

Xin vui loøng goïi: 281-497-2080 
Hoaëc nhaén tin: 832-293-5871

NEW

634-1998/1566

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät & thôï chaân tay nöôùc. Part 

time/Full time. Caùch Hong Kong 4 khoaûng 

20 phuùt. Tip Cao, tieäm close Sunday.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

832-804-7271 * Cell: 253-394-4611

New

577-1994/1562

Caàn Ngöôøi Phuï Beáp

Caàn ngöôøi phuï beáp, nam hoaëc nöõ, 
khoâng caàn kinh nghieäm, laøm vieäc töø 3h 
chieàu ñeán 1h saùng.

New! New! New!

Xin lieân laïc soá phone: 

281-871-9741

NEW

588-1995/1563

Tuyeån Nhaân Vieân

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn 
tuyeån nhaân vieân laøm office. Caàn bieát 
ñaùnh maùy, email vaø thoâng thaïo tieáng 
Anh.

Southwest

Xin nhaén tin cho Höông:

713-306-1345

NEW

612-1996/1564

Caàn Ngöôøi Chaêm Em Beù

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông em beù, thænh 
thoaûng naáu aên vaø doïn deïp nhaø cöûa ôû Galleria 
Mall, Zip 77057. 5 hoaëc 6 ngaøy/tuaàn, caàn ôû laïi 
ñeâm, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn gaøng, khoûe maïnh, 
sieâng naêng. Löông seõ thöông löôïng.

Galleria Mall

Xin lieân heä: 713-409-6192

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                QH

NEW

569-1993/1561

Tuyeån Nhaân Vieân

Fast growing company in SW Houston is 
looking for soldering, QC, supervisor & 
Project Manager. Experience in PCB or 
cable/box assambly a plus. English speaking. 

SW Houston

Send resume to:

GI-HR@gicircuits.com

NEW

451-1993/1561(6m)

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Tieäm Bayou Seafood 1 & 2 ñang caàn tuyeån nhaân vieân 
cashier vaø ngöôøi laøm beáp phaûi bieát laøm ñoà chieân, xaøo, 
vaø laøm crawfish.

- Tieäm 1: 10040 Veteran Memorial, Houston, TX 77038

-Tieäm 2: 10123 Hammerly Blvd, Houston, TX 77080

Bayou Seafood

Xin lieân laïc: Tony

832-475-9421

Laïy Chuùa, Laïy Cha Ngaøi Laø Baäc Thaùnh.

ÔÛ caïnh ñaáng Chuùa Cöùu Theá ñaày quyeàn 

naêng... Nay con caàn khaån Cha giuùp con 

vöôït qua khoù khaên caáp thieát hieän nay...

Ñoïc lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy,

moãi ngaøy 9 laàn thì caàn gì ñöôïc naáy.

Ñöôïc vieäc höùa in lôøi nguyeän naøy.

Lôøi Nguyeän

QH

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát 
haøng leân keä laøm part-time 
hoaëc full-time.  Laøm full-
time caàn coù khaû naêng giöõ kho 
ngaên naép, coù kyû naêng kieåm 
tra vaø baùo caùo soá lieäu trong 
kho.  

Chôï Myõ Hoa

Xin lieân laïc: Anh Quyù

281-498-6699
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Biến xe buýt thành nhà ở 
Anh

Một cặp vợ chồng mới cưới đã bỏ ra hơn 
27.000 USD để chuyển đổi xe buýt 2 tầng thành 
ngôi nhà mơ ước và bắt đầu cuộc sống nay đây 
mai đó.

Gareth Hollingsworth (40 tuổi) và 
Lamorna Hollingsworth (39 tuổi) sống ở 
Hereford (Anh), gặp nhau khi cả hai đang đi du 
lịch nước ngoài và nhanh chóng nhận ra rằng họ 
có chung sở thích khám phá, theo New York 
Post.

Năm 2019, cặp đôi đã kết hôn và đi hưởng 
trăng mật vòng quanh thế giới trên một chiếc xe 
tải. Chuyến đi kéo dài một năm.

Khi trở về vào tháng 2/2020, họ nhận ra 
rằng mình không muốn ngừng lại. Cả hai đã 
quyết định mua một chiếc xe buýt Scania 2 tầng 
với giá 5.413 USD để cải tạo thành nhà di động, 
chuẩn bị cho một hành trình khám phá dài ngày 
hơn.

 “Khi trở về sau kỳ nghỉ trăng mật, chúng 
tôi nhanh chóng lên ý tưởng mua một chiếc xe 
lớn hơn. Tôi luôn muốn xây một ngôi nhà và xe 
buýt là bước đi đúng hướng. Đó không phải là 

việc dễ dàng, nhưng chúng tôi thích thử thách”, 
Gareth nói.

Cặp vợ chồng chọn xe buýt vì muốn có đủ 
không gian để sống thoải mái nhưng vẫn có khả 
năng di chuyển. “Điều quan trọng đối với chúng 
tôi là phải hoàn toàn tự cung tự cấp”.

Gareth và Lamorna đã dành gần 2 năm cải 
tạo chiếc xe buýt. Tổng cộng chi phí ước tính là 
27.000 USD, bao gồm mua xe buýt với giá 
5.413 USD, chi thêm 5.413 USD để lắp các tấm 
pin năng lượng mặt trời và 1.350 USD để học, 
thi bằng lái.

Việc cải tạo bao gồm loại bỏ hoàn toàn sàn, 
trần, tường và bộ tản nhiệt cũ của chiếc xe buýt, 
bổ sung thêm các thiết bị, nội thất, trong đó có 
một bồn nước cung cấp nước sinh hoạt hàng 
ngày.

Tầng dưới của xe buýt có nhà bếp với lò 
nướng cỡ lớn, bồn rửa, tủ đông lạnh, tủ đựng 
thức ăn có nắp trượt, kho nhà bếp trên cao, lò 
sưởi đốt củi để giữ ấm cho hai tầng và nhà vệ 
sinh.

Tầng trên là một văn phòng và khu vực tiếp 
khách đa chức năng cùng với một giường đôi, tủ 
quần áo và các tấm pin mặt trời trên mái.

Ảnh minh họa
“Mọi công việc đều mất nhiều thời gian 

hơn bạn nghĩ. Chúng tôi đã tái sử dụng, tái chế, 
mua sắm trực tuyến và tự mình làm mọi thứ để 
tiết kiệm chi phí”.

Cặp vợ chồng nói rằng họ cảm thấy “ngứa 
chân” nếu ở quá lâu một chỗ mà không đi du 
lịch. Hiện cả hai rất mong đợi chuyến đi sắp tới.

Điểm đến cuối cùng dự kiến là Tây Ban 
Nha hoặc Bồ Đào Nha.

“Mọi người hoặc là ghen tị hoặc là nghĩ 
rằng chúng tôi điên. Nhưng việc sở hữu một 
ngôi nhà trên bánh xe và tự do ngắm nhìn thế 
giới là điều rất tuyệt diệu”, Gareth nói. ■  
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Cách chấm dứt tình trạng 
ngủ ngáy

Với những người gặp tình trạng ngủ 
ngáy, nó không phải vấn đề quá 
lớn. Song, với người ngủ cùng, 

tiếng ngáy có thể là cơn ác mộng, gây khó chịu 
không hề nhỏ.

Theo NY Post, các con số thống kê cho thấy 
hơn 20% dân số thế giới thường xuyên ngáy khi 
ngủ. Ngáy là những âm thanh phát ra khi các mô 
đường hô hấp trên rung lên khi ngủ. Tình trạng này 
phổ biến ở 44% nam giới và 28% nữ giới trong độ 
tuổi 30-60. Khi hít thở trong lúc ngủ, lượng khí vào 
đi qua vùng họng hẹp phía sau, khiến các niêm mạc 
mô xung quanh rung lên, tạo ra tiếng ngáy.

Chuyên gia về giấc ngủ Narwan Amini từ 
Eachnight.com đã đưa ra một số lời khuyên để 
ngăn chặn chứng ngủ ngáy và khi nào bạn cần đến 
gặp bác sĩ chuyên khoa.

Khi nào ngủ ngáy cảnh báo bệnh nguy 
hiểm?

Theo bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng và 
chuyên gia về giấc ngủ Alan Kominsky, ngáy to khi 
ngủ có thể báo hiệu tình trạng sức khỏe nghiêm 
trọng. Trong đó, phổ biến nhất là ngủ ngáy có thể 
liên quan chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

Đây là rối loạn nghiêm trọng có thể trở 
thành nguy hại tới sức khỏe. Ngưng thở khi ngủ 
(Obstructive Sleep Apnea - OSA) là sự rối loạn 
trong giấc ngủ, trong đó có hiện tượng ngưng thở 
hơn 10 giây hay giảm thông khí lặp đi lặp lại nhiều 
lần trong đêm kèm triệu chứng ngủ ngáy và ngủ 
ngày quá mức.

Ngưng thở khi ngủ có thể gây ra thiếu oxy 
toàn thân, ảnh hưởng đến các cơ quan như tim, 
phổi, thận, tuyến tụy, não… từ đó gây rối loạn 
chuyển hóa, tăng huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ do 
nhồi máu não, nhồi máu cơ tim. Chính vì vậy, tình 
trạng ngưng thở khi ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe và có nguy cơ gây đột 
tử.

Ảnh minh họa
Ở mức độ nghiêm trọng, ngủ ngáy còn có 

thể làm xáo trộn sóng điện não, làm giảm trí nhớ, 
năng suất làm việc, khả năng tập trung, tinh thần 
mệt mỏi… Bên cạnh đó, theo Học viện Y học về 
Giấc ngủ Mỹ, nếu không được điều trị, chứng 

ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn sẽ khiến bạn có 
nguy cơ cao bị tăng huyết áp, bệnh tim, tiểu đường 
type II hoặc trầm cảm, thậm chí tử vong sớm. Ngủ 
ngáy cũng làm suy giảm khả năng tình dục, ảnh 
hưởng đến quan hệ vợ chồng.

Cách giảm tình trạng ngủ ngáy
Thay đổi vị trí nằm
Theo bà Narwan, ngủ nghiêng thay vì nằm 

ngửa là cách tốt nhất giúp giảm tình trạng ngủ 
ngáy. “Khi nằm ngửa, trọng lực đẩy lưỡi áp vào 
miệng, tạo thành sự tắc nghẽn trong đường thở và 
khiến bạn ngáy to hơn”, bà giải thích. Vị chuyên 
gia cũng đưa một số lưu ý khi ngủ nghiêng như 
tránh hóp cằm vào ngực hoặc cúi đầu xuống. Bởi 
điều này có thể làm tắc nghẽn đường thở, gây khó 
thở và tăng nguy cơ bị ngáy. Ngoài ra, bạn nên giữ 
cánh tay quanh eo hoặc song song. Nếu bị đau 
khớp khi ngủ nghiêng, bạn có thể kê thêm gối ở 
giữa hai đầu gối để giữ cột sống thẳng, giảm đau 
lưng dưới.

Tập thể dục thường xuyên
Tăng cân, béo phì có thể là thủ phạm gây ra 

chứng ngủ ngáy. Nguyên nhân là nó làm tăng mô 
xung quanh cổ, họng, khiến đường thở bị xẹp 
xuống khi đang ngủ. “Giảm cân thông qua tập thể 
dục có thể tăng cường cơ cổ và ngăn ngừa chứng 
ngáy ngủ, giúp bạn loại bỏ các mô thừa”, bà 
Narwan nói thêm.

Uống nhiều nước
Mất nước khiến chất nhầy trong miệng và 

cổ họng đặc lại, khiến chứng ngủ ngáy thêm trầm 
trọng. Do đó, bạn nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, 
có thể uống thêm một cốc nước trước khi ngủ để 
giảm bớt tình trạng tắc nghẽn trong cổ họng, đường 
thở thông thoáng hơn.

Tập các bài chống ngủ ngáy
Bà Narwan cho hay những bài tập này có 

tác dụng tăng cường cơ bắp trong cổ họng, loại bỏ 
dần tình trạng ngủ ngáy.

Đầu tiên, bạn lặp lại to từng nguyên âm (a, 
e, i, o, u) trong 3 phút, làm nhiều lần mỗi ngày. Tiếp 
đến, bạn đặt đầu lưỡi sau răng cửa trên và đẩy lưỡi 
qua lại trên dưới, trái phải 3 phút/ngày. Bài tập thứ 
3 là ngậm miệng mím môi, giữ trong 30 giây, sau 
đó mở ra, di chuyển hàm sang phải, giữ tiếp trong 
30 giây và lặp lại với bên trái. Cuối cùng, bạn mở 
miệng, đẩy đầu lưỡi dọc theo vòm miệng càng xa 
càng tốt, lặp lại 20 lần.

Ăn nhẹ và lành mạnh trước khi ngủ
Dạ dày phải làm việc quá căng thẳng vào 

ban đêm khiến cơ hoành không còn đủ chỗ để giãn 
nở khi thở. Điều này làm gián đoạn giấc ngủ và 
khiến chúng ta ngủ ngáy nhiều hơn.

Do đó, vị chuyên gia khuyên chúng ta nên 
tránh xa các thực phẩm từ sữa, giàu protein vào bữa 
tối như cá hồi, cá ngừ, gà tây.

Ngủ đủ giấc
Chúng ta có xu hướng ngáy to và thường 

xuyên hơn khi thiếu ngủ, mệt mỏi. Vì vậy, để trị dứt 
điểm chứng ngủ ngáy, bạn nên duy trì thói quen 
lành mạnh, ngủ đủ giấc, đúng giờ, hạn chế sử dụng 
thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Ngoài ra, hơi nước từ vòi sen có thể làm ẩm 
đường mũi và giúp bạn thở tốt hơn vào ban đêm, 
giảm tình trạng ngáy. Nếu phòng bật điều hòa 
thường xuyên gây khô không khí, bạn nên sử dụng 
máy tạo ẩm.

Tránh hút thuốc, uống rượu
Theo thống kê, những người hút thuốc dễ 

ngủ ngáy gấp 2 lần so với nhóm còn lại. Khói thuốc 
kích thích niêm mạc khoang mũi, họng, gây sưng - 
viêm và khiến bạn khó thở bằng mũi. Trong khi đó, 
rượu khiến các cơ sau họng bị chèn ép và tạo ra các 
tiếng ngáy. Do đó, trước khi đi ngủ ít nhất 4 tiếng, 
bạn không nên uống rượu, hút thuốc. ■

Những người đầu tiên 
được tiêm thử vaccine HIV thế 
hệ mới

Theo thông tin công bố từ Moderna, 
từ 1/2, những tình nguyện viên đầu 
tiên được tiêm thử vaccine HIV sử 

dụng công nghệ mRNA.
Đây là thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một 

của vaccine này. Thử nghiệm có tên IAVI G002, 
được thực hiện dưới sự hợp tác của tổ chức nghiên 
cứu phi lợi nhuận IAVI và Moderna.

Theo Reuters, thử nghiệm giai đoạn một 
đang được tiến hành tại Mỹ, đối tượng là 56 người 
trưởng thành khỏe mạnh, âm tính với HIV. Mục 
tiêu của giai đoạn này là nghiên cứu tính an toàn, 
hiệu quả của vaccine. 48 tình nguyện viên sẽ được 
nhận ít nhất một liều vaccine. 32 người được tiêm 
nhắc lại. 8 người còn lại sẽ nhận thêm liều tăng 
cường.

CNN cho biết trong thử nghiệm này những 
người tham gia được tiêm một chất sinh miễn dịch - 
chất có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch - và thời 
gian sau họ sẽ được tiêm thêm một chất sinh miễn 
dịch tăng cường. Công nghệ mRNA sẽ được sử 
dụng để đưa các chất sinh miễn dịch vào cơ thể.

Các tình nguyện viên đến từ Trường Y Đại 
học George Washington, Phòng khám Hope của 
Trung tâm Tiêm chủng Emory, Trung tâm Nghiên 
cứu Ung thư Fred Hutchinson và Trung tâm Khoa 
học Y tế của Đại học Texas tại San Antonio, Mỹ.

Đại diện Moderna bày tỏ sự vui mừng khi 
trở thành người tiên phong ứng dụng nền tảng 
mRNA vào thiết kế, nghiên cứu vaccine HIV. 
“Việc tìm kiếm vaccine HIV từ lâu đã trở thành 
thách thức. Có thêm công cụ mới về nền tảng và 
chất miễn dịch có thể là chìa khóa để chúng ta đạt 
tới tiến bộ mới một cách nhanh chóng”, Chủ tịch và 
Giám đốc điều hành của IAVI Mark Feinberg, cho 
biết trong thông cáo báo chí từ Moderna.

Trước đó, trong thử nghiệm vào năm 2021, 
nhóm nghiên cứu phát hiện các kháng nguyên HIV 
tạo ra phản ứng miễn dịch ở 97% người tham gia. 
Thử nghiệm hiện tại được xây dựng dựa trên thử 
nghiệm trước đó. Nhóm tác giả nghiên cứu phiên 
bản chính và bản tăng cường của vaccine, sử dụng 
công nghệ mRNA để đưa các chất sinh miễn dịch 
vào cơ thể.  ■

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 4/4 - 10/4/2022

Vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền 
bạc trong tuần mới của 12 cung 
hoàng đạo…

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
Vận trình tình cảm 

tuần này của Bạch Dương 
không được tốt cho lắm. 
Trong công việc bạn có quý 
nhân hỗ trợ nên phần nào 
cũng giảm bớt một chút 

gánh nặng. Tài chính của bạn không được ổn định 
cho lắm khi cuối tuần bạn chi quá nhiều tiền để 
mua những món đồ đắt giá. Tuy nhiên, bạn đừng 
quá hoang phí bởi mới đầu tháng mà tài chính có 
dấu hiệu thâm hụt sẽ không bù lại được.

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5)
Tử vi tuần mới 

nhận thấy Kim Ngưu chỉ 
cần kiên trì trong công 
việc thì bạn sẽ nhanh 
chóng có được một kết 

quả không tồi. Về phương diện tình cảm cũng rất 
thuận lợi, đối với những chòm sao độc thân thì rất 
dễ dàng gặp được người yêu thương. Tình hình tài 
chính có dấu hiệu chuyển biến nhưng không phải 
lúc này nên đừng quá trông đợi kẻo lại phải thất 
vọng. Bạn nên kiếm tiền ngay thẳng và chính trực 
mọi việc sẽ suôn sẻ và ổn định hơn, đừng bất chấp 
mà gánh chịu những hậu quả khôn lường.

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Vận trình công việc 

trong tuần mới của Song Tử 
rất ổn. Trong chuyện tình 
cảm, chòm sao này là người 
rất tự tin, bạn cũng đã trở 

nên hấp dẫn đối với người khác, tuy nhiên tính cách 
thái quá của bạn cũng đã gây nên tác dụng ngược 
lại. Phương diện tài chính không có nhiều biến 
động. Khi đi mua sắm cũng cần chú ý so sánh giá 
cả, đừng vội vàng quyết định kẻo bị nhầm lẫn đáng 
tiếc. Bạn cũng cần đảm bảo ngân sách và tránh tình 
trạng bị thâm hụt vào cuối tuần.

Cự Giải 
(22/6 – 22/7) 
Công việc trong 

tuần này của Cự Giải vẫn 
còn chồng chất. Trong 
chuyện tình yêu, Cự Giải là 

người có nội tâm yếu đuối nên dễ dàng bị tình yêu 
làm cho tổn thương, mù quáng. Bạn cần học hỏi 
những kinh nghiệm về cách quản lý tài chính. Do 
bản tính hiền lành nên bạn cũng thường cho bạn bè 
vay khá nhiều mà không nhận được tiền trả lại. 
Thậm chí bạn cũng nghe những lời nói ngon ngọt 
mà đầu tư không đúng chỗ.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Trong tuần này 

Sư Tử cũng có khá 
nhiều việc cần xử lý 
nhưng vẫn vấp phải ý 
kiến của những người 
xung quanh nên bạn 

cảm thấy mình khó có thể đưa ra những quyết định 
đúng đắn. Chuyện tình cảm cho thấy người độc 
thân nay lại bất ngờ bày tỏ tình cảm với người ấy 
khiến cho người ấy chưa thể thích ứng ngay được. 
Tình cảm của các cặp đôi lại không được ổn định 
cho lắm. Tài chính không ổn định khi bạn luôn thể 
hiện rằng mình là người có tiền, tuy nhiên điều này 
không nên đâu vì tài chính của bạn cũng không dư 
dả gì nhiều, kẻo không lại bị rỗng túi. 

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Bạn có cơ hội 

để thể hiện bản thân 
mình vì bạn đã làm việc 
vô cùng xuất sắc. Công 
việc của bạn cũng đang 

tiến triển khá thuận lợi, cấp trên rất coi trọng bạn 
hơn hẳn, đồng nghiệp cũng rất nể phục bạn. 
Chuyện tình cảm của bạn có rất nhiều điều lo lắng, 
nhưng bạn cũng cần cẩn thận hơn để tránh được 
một số vấn đề rắc rối. Cần chú ý đến việc kiểm soát 
tài chính của mình hơn, tránh việc hoang phí không 
cần thiết. Cần ghi chép lại những thứ mà bản thân 
đã chi ra và kiểm tra ngân sách hàng ngày để có 
được chế độ chi tiêu hợp lý.

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Thiên Bình cần 

phải nhớ kỹ những 
nguyên tắc và không 
nên quá cố chấp trong 
công việc bạn nhé! 
Trong chuyện tình cảm, 

người độc thân cũng đừng quá quan tâm đến người 
theo đuổi mình mà hãy mở rộng lòng đối xử tốt với 
tất cả mọi người. Bạn có một tài năng quản lý tài 
chính khá ổn. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết 
cách tiết kiệm hơn nhé, bạn cần lựa chọn cộng sự 
hoặc cấp dưới tương đồng với mình thì mới có thể 
cân bằng được tài chính cho ngân sách.

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
Trong công việc 

bạn cần nhượng bộ một 
chút. Chuyện tình cảm, 
đối với người độc thân chỉ 
vì câu nói vô tâm của 
người ấy mà bạn cũng đã 
hoàn toàn thay đổi bản 

thân mình. Trong thời gian bận rộn bạn dễ lơ là 
khiến cho tiền bạc cũng thất thoát một chút, đưa ra 
những quyết định thiếu đúng đắn cho tình hình tài 
chính của mình. Bạn cần tham khảo ý kiến người 
có kinh nghiệm trước khi hành động nhé!

Nhân Mã 
(22/11 - 21/12)
Nhân Mã trong tuần 

này hơi chủ quan và bỏ qua 
những lời nhắc nhở của mọi 
người nên bạn là người luôn 
mắc phải những sai lầm trong 
công việc. Tình hình tài chính 

của bạn trong tuần này khá tốt, cũng kiếm được 
nhiều nguồn lợi nhuận khác nhau. Trong chuyện 
tình cảm không thuận lợi cho lắm. Người độc thân 
khi gặp được đối tượng mình rung động lại quá 
căng thẳng mà không bày tỏ được khiến cho người 
ấy hiểu lầm. Tuần này bạn nên chú ý đến sức khỏe, 
hãy siêng năng rèn luyện thể lực bạn nhé!

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Nhờ sự tỉ mỉ, cẩn 

thận và tự tin, những nhiệm 
vụ bạn được giao sẽ hoàn 
thành một cách xuất sắc. 
Bạn sẽ nhận được vô số lời 

khen ngợi, đặc biệt là từ cấp trên. Sự nghiệp phát 
triển đồng nghĩa với việc túi tiền của bạn cũng rủng 
rỉnh theo. Chưa kể những dự án kinh doanh nhỏ lẻ 
của bạn cũng đang thu về một khoản lợi nhuận bất 
ngờ. Chuyện tình cảm của Ma Kết trong tuần sẽ có 
những bước tiến triển lớn, một quyết định quan 
trọng sẽ được đưa ra giúp tình cảm của hai bạn đạt 
được sự thăng hoa.

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Công việc của Bảo 

Bình nhìn chung không có 
tiến triển đáng kể, bạn và 
cấp trên dễ xảy ra bất đồng 
ý kiến. Bạn được khuyên 

cần phải hạ cái tôi của mình xuống để không ảnh 
hưởng đến công việc chung của tập thể. Tài vận của 
Bảo Bình trong tuần mới này khá vượng, thu nhập 
từ cả chính và phụ sẽ tăng lên giúp bạn có thể hoàn 
trả cho các chi phí cần thiết. Trong tình cảm, dù con 
đường tiến đến hạnh phúc của bạn khá quanh co và 
khó khăn, nhưng hãy vững tin vì cuối con đường sẽ 
là một bình minh rực rỡ dành cho bạn.

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Song Ngư sẽ gặp 

một số trục trặc trong công 
việc của mình, khó khăn 
cũng không hề nhỏ. Cuối 
tuần nên thư giãn một chút 
để thả lỏng bản thân tránh 
stress quá độ. Người độc 

thân chợt nhận ra tình yêu không đẹp như họ vẫn 
tưởng tượng, bị người ta theo đuổi cũng chẳng dễ 
chịu gì mấy. Cặp đôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn với 
nhau, dường như bạn cũng đang bị ghen tuông làm 
mờ mắt. Bạn đang muốn đầu tư ngắn hạn, tuy nhiên 
việc làm ăn mạo hiểm vẫn luôn ẩn chứa rất nhiều 
rủi ro, cần suy nghĩ trước khi đầu tư vào một vấn đề 
nào đó bạn nhé! ■
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TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN KIEÁN THÖÙC PHOÅ THOÂNG

Cách chấm dứt tình trạng 
ngủ ngáy

Với những người gặp tình trạng ngủ 
ngáy, nó không phải vấn đề quá 
lớn. Song, với người ngủ cùng, 

tiếng ngáy có thể là cơn ác mộng, gây khó chịu 
không hề nhỏ.

Theo NY Post, các con số thống kê cho thấy 
hơn 20% dân số thế giới thường xuyên ngáy khi 
ngủ. Ngáy là những âm thanh phát ra khi các mô 
đường hô hấp trên rung lên khi ngủ. Tình trạng này 
phổ biến ở 44% nam giới và 28% nữ giới trong độ 
tuổi 30-60. Khi hít thở trong lúc ngủ, lượng khí vào 
đi qua vùng họng hẹp phía sau, khiến các niêm mạc 
mô xung quanh rung lên, tạo ra tiếng ngáy.

Chuyên gia về giấc ngủ Narwan Amini từ 
Eachnight.com đã đưa ra một số lời khuyên để 
ngăn chặn chứng ngủ ngáy và khi nào bạn cần đến 
gặp bác sĩ chuyên khoa.

Khi nào ngủ ngáy cảnh báo bệnh nguy 
hiểm?

Theo bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng và 
chuyên gia về giấc ngủ Alan Kominsky, ngáy to khi 
ngủ có thể báo hiệu tình trạng sức khỏe nghiêm 
trọng. Trong đó, phổ biến nhất là ngủ ngáy có thể 
liên quan chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

Đây là rối loạn nghiêm trọng có thể trở 
thành nguy hại tới sức khỏe. Ngưng thở khi ngủ 
(Obstructive Sleep Apnea - OSA) là sự rối loạn 
trong giấc ngủ, trong đó có hiện tượng ngưng thở 
hơn 10 giây hay giảm thông khí lặp đi lặp lại nhiều 
lần trong đêm kèm triệu chứng ngủ ngáy và ngủ 
ngày quá mức.

Ngưng thở khi ngủ có thể gây ra thiếu oxy 
toàn thân, ảnh hưởng đến các cơ quan như tim, 
phổi, thận, tuyến tụy, não… từ đó gây rối loạn 
chuyển hóa, tăng huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ do 
nhồi máu não, nhồi máu cơ tim. Chính vì vậy, tình 
trạng ngưng thở khi ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe và có nguy cơ gây đột 
tử.

Ảnh minh họa
Ở mức độ nghiêm trọng, ngủ ngáy còn có 

thể làm xáo trộn sóng điện não, làm giảm trí nhớ, 
năng suất làm việc, khả năng tập trung, tinh thần 
mệt mỏi… Bên cạnh đó, theo Học viện Y học về 
Giấc ngủ Mỹ, nếu không được điều trị, chứng 

ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn sẽ khiến bạn có 
nguy cơ cao bị tăng huyết áp, bệnh tim, tiểu đường 
type II hoặc trầm cảm, thậm chí tử vong sớm. Ngủ 
ngáy cũng làm suy giảm khả năng tình dục, ảnh 
hưởng đến quan hệ vợ chồng.

Cách giảm tình trạng ngủ ngáy
Thay đổi vị trí nằm
Theo bà Narwan, ngủ nghiêng thay vì nằm 

ngửa là cách tốt nhất giúp giảm tình trạng ngủ 
ngáy. “Khi nằm ngửa, trọng lực đẩy lưỡi áp vào 
miệng, tạo thành sự tắc nghẽn trong đường thở và 
khiến bạn ngáy to hơn”, bà giải thích. Vị chuyên 
gia cũng đưa một số lưu ý khi ngủ nghiêng như 
tránh hóp cằm vào ngực hoặc cúi đầu xuống. Bởi 
điều này có thể làm tắc nghẽn đường thở, gây khó 
thở và tăng nguy cơ bị ngáy. Ngoài ra, bạn nên giữ 
cánh tay quanh eo hoặc song song. Nếu bị đau 
khớp khi ngủ nghiêng, bạn có thể kê thêm gối ở 
giữa hai đầu gối để giữ cột sống thẳng, giảm đau 
lưng dưới.

Tập thể dục thường xuyên
Tăng cân, béo phì có thể là thủ phạm gây ra 

chứng ngủ ngáy. Nguyên nhân là nó làm tăng mô 
xung quanh cổ, họng, khiến đường thở bị xẹp 
xuống khi đang ngủ. “Giảm cân thông qua tập thể 
dục có thể tăng cường cơ cổ và ngăn ngừa chứng 
ngáy ngủ, giúp bạn loại bỏ các mô thừa”, bà 
Narwan nói thêm.

Uống nhiều nước
Mất nước khiến chất nhầy trong miệng và 

cổ họng đặc lại, khiến chứng ngủ ngáy thêm trầm 
trọng. Do đó, bạn nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, 
có thể uống thêm một cốc nước trước khi ngủ để 
giảm bớt tình trạng tắc nghẽn trong cổ họng, đường 
thở thông thoáng hơn.

Tập các bài chống ngủ ngáy
Bà Narwan cho hay những bài tập này có 

tác dụng tăng cường cơ bắp trong cổ họng, loại bỏ 
dần tình trạng ngủ ngáy.

Đầu tiên, bạn lặp lại to từng nguyên âm (a, 
e, i, o, u) trong 3 phút, làm nhiều lần mỗi ngày. Tiếp 
đến, bạn đặt đầu lưỡi sau răng cửa trên và đẩy lưỡi 
qua lại trên dưới, trái phải 3 phút/ngày. Bài tập thứ 
3 là ngậm miệng mím môi, giữ trong 30 giây, sau 
đó mở ra, di chuyển hàm sang phải, giữ tiếp trong 
30 giây và lặp lại với bên trái. Cuối cùng, bạn mở 
miệng, đẩy đầu lưỡi dọc theo vòm miệng càng xa 
càng tốt, lặp lại 20 lần.

Ăn nhẹ và lành mạnh trước khi ngủ
Dạ dày phải làm việc quá căng thẳng vào 

ban đêm khiến cơ hoành không còn đủ chỗ để giãn 
nở khi thở. Điều này làm gián đoạn giấc ngủ và 
khiến chúng ta ngủ ngáy nhiều hơn.

Do đó, vị chuyên gia khuyên chúng ta nên 
tránh xa các thực phẩm từ sữa, giàu protein vào bữa 
tối như cá hồi, cá ngừ, gà tây.

Ngủ đủ giấc
Chúng ta có xu hướng ngáy to và thường 

xuyên hơn khi thiếu ngủ, mệt mỏi. Vì vậy, để trị dứt 
điểm chứng ngủ ngáy, bạn nên duy trì thói quen 
lành mạnh, ngủ đủ giấc, đúng giờ, hạn chế sử dụng 
thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Ngoài ra, hơi nước từ vòi sen có thể làm ẩm 
đường mũi và giúp bạn thở tốt hơn vào ban đêm, 
giảm tình trạng ngáy. Nếu phòng bật điều hòa 
thường xuyên gây khô không khí, bạn nên sử dụng 
máy tạo ẩm.

Tránh hút thuốc, uống rượu
Theo thống kê, những người hút thuốc dễ 

ngủ ngáy gấp 2 lần so với nhóm còn lại. Khói thuốc 
kích thích niêm mạc khoang mũi, họng, gây sưng - 
viêm và khiến bạn khó thở bằng mũi. Trong khi đó, 
rượu khiến các cơ sau họng bị chèn ép và tạo ra các 
tiếng ngáy. Do đó, trước khi đi ngủ ít nhất 4 tiếng, 
bạn không nên uống rượu, hút thuốc. ■

Những người đầu tiên 
được tiêm thử vaccine HIV thế 
hệ mới

Theo thông tin công bố từ Moderna, 
từ 1/2, những tình nguyện viên đầu 
tiên được tiêm thử vaccine HIV sử 

dụng công nghệ mRNA.
Đây là thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một 

của vaccine này. Thử nghiệm có tên IAVI G002, 
được thực hiện dưới sự hợp tác của tổ chức nghiên 
cứu phi lợi nhuận IAVI và Moderna.

Theo Reuters, thử nghiệm giai đoạn một 
đang được tiến hành tại Mỹ, đối tượng là 56 người 
trưởng thành khỏe mạnh, âm tính với HIV. Mục 
tiêu của giai đoạn này là nghiên cứu tính an toàn, 
hiệu quả của vaccine. 48 tình nguyện viên sẽ được 
nhận ít nhất một liều vaccine. 32 người được tiêm 
nhắc lại. 8 người còn lại sẽ nhận thêm liều tăng 
cường.

CNN cho biết trong thử nghiệm này những 
người tham gia được tiêm một chất sinh miễn dịch - 
chất có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch - và thời 
gian sau họ sẽ được tiêm thêm một chất sinh miễn 
dịch tăng cường. Công nghệ mRNA sẽ được sử 
dụng để đưa các chất sinh miễn dịch vào cơ thể.

Các tình nguyện viên đến từ Trường Y Đại 
học George Washington, Phòng khám Hope của 
Trung tâm Tiêm chủng Emory, Trung tâm Nghiên 
cứu Ung thư Fred Hutchinson và Trung tâm Khoa 
học Y tế của Đại học Texas tại San Antonio, Mỹ.

Đại diện Moderna bày tỏ sự vui mừng khi 
trở thành người tiên phong ứng dụng nền tảng 
mRNA vào thiết kế, nghiên cứu vaccine HIV. 
“Việc tìm kiếm vaccine HIV từ lâu đã trở thành 
thách thức. Có thêm công cụ mới về nền tảng và 
chất miễn dịch có thể là chìa khóa để chúng ta đạt 
tới tiến bộ mới một cách nhanh chóng”, Chủ tịch và 
Giám đốc điều hành của IAVI Mark Feinberg, cho 
biết trong thông cáo báo chí từ Moderna.

Trước đó, trong thử nghiệm vào năm 2021, 
nhóm nghiên cứu phát hiện các kháng nguyên HIV 
tạo ra phản ứng miễn dịch ở 97% người tham gia. 
Thử nghiệm hiện tại được xây dựng dựa trên thử 
nghiệm trước đó. Nhóm tác giả nghiên cứu phiên 
bản chính và bản tăng cường của vaccine, sử dụng 
công nghệ mRNA để đưa các chất sinh miễn dịch 
vào cơ thể.  ■

Tử vi của 12 cung hoàng 
đạo từ 4/4 - 10/4/2022

Vận mệnh tình duyên, sức khỏe, tiền 
bạc trong tuần mới của 12 cung 
hoàng đạo…

Bạch Dương 
(21/3 – 19/4) 
Vận trình tình cảm 

tuần này của Bạch Dương 
không được tốt cho lắm. 
Trong công việc bạn có quý 
nhân hỗ trợ nên phần nào 
cũng giảm bớt một chút 

gánh nặng. Tài chính của bạn không được ổn định 
cho lắm khi cuối tuần bạn chi quá nhiều tiền để 
mua những món đồ đắt giá. Tuy nhiên, bạn đừng 
quá hoang phí bởi mới đầu tháng mà tài chính có 
dấu hiệu thâm hụt sẽ không bù lại được.

Kim Ngưu 
(20/4 – 20/5)
Tử vi tuần mới 

nhận thấy Kim Ngưu chỉ 
cần kiên trì trong công 
việc thì bạn sẽ nhanh 
chóng có được một kết 

quả không tồi. Về phương diện tình cảm cũng rất 
thuận lợi, đối với những chòm sao độc thân thì rất 
dễ dàng gặp được người yêu thương. Tình hình tài 
chính có dấu hiệu chuyển biến nhưng không phải 
lúc này nên đừng quá trông đợi kẻo lại phải thất 
vọng. Bạn nên kiếm tiền ngay thẳng và chính trực 
mọi việc sẽ suôn sẻ và ổn định hơn, đừng bất chấp 
mà gánh chịu những hậu quả khôn lường.

Song Tử 
(21/5 – 21/6) 
Vận trình công việc 

trong tuần mới của Song Tử 
rất ổn. Trong chuyện tình 
cảm, chòm sao này là người 
rất tự tin, bạn cũng đã trở 

nên hấp dẫn đối với người khác, tuy nhiên tính cách 
thái quá của bạn cũng đã gây nên tác dụng ngược 
lại. Phương diện tài chính không có nhiều biến 
động. Khi đi mua sắm cũng cần chú ý so sánh giá 
cả, đừng vội vàng quyết định kẻo bị nhầm lẫn đáng 
tiếc. Bạn cũng cần đảm bảo ngân sách và tránh tình 
trạng bị thâm hụt vào cuối tuần.

Cự Giải 
(22/6 – 22/7) 
Công việc trong 

tuần này của Cự Giải vẫn 
còn chồng chất. Trong 
chuyện tình yêu, Cự Giải là 

người có nội tâm yếu đuối nên dễ dàng bị tình yêu 
làm cho tổn thương, mù quáng. Bạn cần học hỏi 
những kinh nghiệm về cách quản lý tài chính. Do 
bản tính hiền lành nên bạn cũng thường cho bạn bè 
vay khá nhiều mà không nhận được tiền trả lại. 
Thậm chí bạn cũng nghe những lời nói ngon ngọt 
mà đầu tư không đúng chỗ.

Sư Tử 
(23/7 – 22/8) 
Trong tuần này 

Sư Tử cũng có khá 
nhiều việc cần xử lý 
nhưng vẫn vấp phải ý 
kiến của những người 
xung quanh nên bạn 

cảm thấy mình khó có thể đưa ra những quyết định 
đúng đắn. Chuyện tình cảm cho thấy người độc 
thân nay lại bất ngờ bày tỏ tình cảm với người ấy 
khiến cho người ấy chưa thể thích ứng ngay được. 
Tình cảm của các cặp đôi lại không được ổn định 
cho lắm. Tài chính không ổn định khi bạn luôn thể 
hiện rằng mình là người có tiền, tuy nhiên điều này 
không nên đâu vì tài chính của bạn cũng không dư 
dả gì nhiều, kẻo không lại bị rỗng túi. 

Xử Nữ 
(23/8 – 22/9) 
Bạn có cơ hội 

để thể hiện bản thân 
mình vì bạn đã làm việc 
vô cùng xuất sắc. Công 
việc của bạn cũng đang 

tiến triển khá thuận lợi, cấp trên rất coi trọng bạn 
hơn hẳn, đồng nghiệp cũng rất nể phục bạn. 
Chuyện tình cảm của bạn có rất nhiều điều lo lắng, 
nhưng bạn cũng cần cẩn thận hơn để tránh được 
một số vấn đề rắc rối. Cần chú ý đến việc kiểm soát 
tài chính của mình hơn, tránh việc hoang phí không 
cần thiết. Cần ghi chép lại những thứ mà bản thân 
đã chi ra và kiểm tra ngân sách hàng ngày để có 
được chế độ chi tiêu hợp lý.

Thiên Bình 
(23/9 – 22/10) 
Thiên Bình cần 

phải nhớ kỹ những 
nguyên tắc và không 
nên quá cố chấp trong 
công việc bạn nhé! 
Trong chuyện tình cảm, 

người độc thân cũng đừng quá quan tâm đến người 
theo đuổi mình mà hãy mở rộng lòng đối xử tốt với 
tất cả mọi người. Bạn có một tài năng quản lý tài 
chính khá ổn. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết 
cách tiết kiệm hơn nhé, bạn cần lựa chọn cộng sự 
hoặc cấp dưới tương đồng với mình thì mới có thể 
cân bằng được tài chính cho ngân sách.

Bọ Cạp 
(23/10 – 21/11) 
Trong công việc 

bạn cần nhượng bộ một 
chút. Chuyện tình cảm, 
đối với người độc thân chỉ 
vì câu nói vô tâm của 
người ấy mà bạn cũng đã 
hoàn toàn thay đổi bản 

thân mình. Trong thời gian bận rộn bạn dễ lơ là 
khiến cho tiền bạc cũng thất thoát một chút, đưa ra 
những quyết định thiếu đúng đắn cho tình hình tài 
chính của mình. Bạn cần tham khảo ý kiến người 
có kinh nghiệm trước khi hành động nhé!

Nhân Mã 
(22/11 - 21/12)
Nhân Mã trong tuần 

này hơi chủ quan và bỏ qua 
những lời nhắc nhở của mọi 
người nên bạn là người luôn 
mắc phải những sai lầm trong 
công việc. Tình hình tài chính 

của bạn trong tuần này khá tốt, cũng kiếm được 
nhiều nguồn lợi nhuận khác nhau. Trong chuyện 
tình cảm không thuận lợi cho lắm. Người độc thân 
khi gặp được đối tượng mình rung động lại quá 
căng thẳng mà không bày tỏ được khiến cho người 
ấy hiểu lầm. Tuần này bạn nên chú ý đến sức khỏe, 
hãy siêng năng rèn luyện thể lực bạn nhé!

Ma Kết 
(22/12 – 19/1) 
Nhờ sự tỉ mỉ, cẩn 

thận và tự tin, những nhiệm 
vụ bạn được giao sẽ hoàn 
thành một cách xuất sắc. 
Bạn sẽ nhận được vô số lời 

khen ngợi, đặc biệt là từ cấp trên. Sự nghiệp phát 
triển đồng nghĩa với việc túi tiền của bạn cũng rủng 
rỉnh theo. Chưa kể những dự án kinh doanh nhỏ lẻ 
của bạn cũng đang thu về một khoản lợi nhuận bất 
ngờ. Chuyện tình cảm của Ma Kết trong tuần sẽ có 
những bước tiến triển lớn, một quyết định quan 
trọng sẽ được đưa ra giúp tình cảm của hai bạn đạt 
được sự thăng hoa.

Bảo Bình 
(20/1 – 18/2) 
Công việc của Bảo 

Bình nhìn chung không có 
tiến triển đáng kể, bạn và 
cấp trên dễ xảy ra bất đồng 
ý kiến. Bạn được khuyên 

cần phải hạ cái tôi của mình xuống để không ảnh 
hưởng đến công việc chung của tập thể. Tài vận của 
Bảo Bình trong tuần mới này khá vượng, thu nhập 
từ cả chính và phụ sẽ tăng lên giúp bạn có thể hoàn 
trả cho các chi phí cần thiết. Trong tình cảm, dù con 
đường tiến đến hạnh phúc của bạn khá quanh co và 
khó khăn, nhưng hãy vững tin vì cuối con đường sẽ 
là một bình minh rực rỡ dành cho bạn.

Song Ngư 
(19/2 – 20/3)
Song Ngư sẽ gặp 

một số trục trặc trong công 
việc của mình, khó khăn 
cũng không hề nhỏ. Cuối 
tuần nên thư giãn một chút 
để thả lỏng bản thân tránh 
stress quá độ. Người độc 

thân chợt nhận ra tình yêu không đẹp như họ vẫn 
tưởng tượng, bị người ta theo đuổi cũng chẳng dễ 
chịu gì mấy. Cặp đôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn với 
nhau, dường như bạn cũng đang bị ghen tuông làm 
mờ mắt. Bạn đang muốn đầu tư ngắn hạn, tuy nhiên 
việc làm ăn mạo hiểm vẫn luôn ẩn chứa rất nhiều 
rủi ro, cần suy nghĩ trước khi đầu tư vào một vấn đề 
nào đó bạn nhé! ■
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639-1999/1567

NEW

CAÀN NGÖÔØI LAØM

Tieäm giaët uûi khu 610 vaø Richmond, 

caàn ngöôøi laøm Cashier Frontdesk, bieát 

chuùt tieáng Anh vaø coù kinh nghieäm laøm 

qua roài.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

608-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh vaø coù 

kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát 

naáu aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi. Löông haäu. Khu Southwest (Dairy 

Ashford & W. Belfort)

Xin lieân laïc coâ Lieân: 

713-569-7331
___________________________________________

549-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi trong hai beù trai 5 tuoåi vaø 

2 tuoåi, bieát naáu aên vaø laøm vieäc nhaø. 

Coù phoøng rieâng, löông bao $2,000 - 

$2,500/thaùng theo kinh nghieäm.

Vui loøng goïi: 

210-833-6366

281-758-9812
__________________________________________

622-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø roäng raõi, coù dö 2 phoøng goùc 

ñöôøng Bellaire vaø Neff, khu sang, 

yeân tónh. Ñaày ñuû tieän nghi, öu tieân 

cho nöõ. Ít naáu aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

669-285-8701

408-947-1688
______________________________________5

541-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï ít vieäc nhaø. 

Coù theå ñi veà trong ngaøy hoaëc ôû laïi. 

Part-time hoaëc Full-time, khu 77429. 

Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 

832-955-4923

832-955-5254
__________________________________________

61-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø ôû Pearland, caùch chôï Vieät Hoa 20 

phuùt, caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø vaø 

naáu aên

Xin lieân heä: 

832-561-5680

Linh Tinh

568-1993/1561

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùt bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa HK2 & 4

Xin lieân heä: 

832-512-4028

281-431-4499
__________________________________________

555-1991/1559

CAÀN ThÔÏ NAILS

Tieäm nail caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, 

bieát eyebrow caøng toát, löông aên chia 

hay bao tuøy, coù theå ñi chung xe vôùi 

chuû, tip nhieàu. Thaät loøng xin goïi soá: 

713-530-1877
__________________________________________

598-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm khu Galleria Westheimer Full 
Services Salon caàn thôï boät, tay chaân 
nöôùc, full or part time. Neáu khoâng coù 
kinh nghieäm seõ train.

Xin lieân heä Nikki: 

832-857-8902
__________________________________________

584-1994/1562

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm ôû vuøng Sugarland nhieàu khaùch 

walk-ins, raát deã build khaùch, tip cao 

Full time hoaëc Part time.

Xin lieân laïc: 

832-475-8286
__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 
caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 
chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 
tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  

281-752-5555
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 
time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 
khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 
45.

Xin lieân laïc Tina: 

832-818-0990
__________________________________________

410-1989/1557(6m)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï phuï goäi ñaàu hoaëc môùi ra 
tröôøng.  Bao löông $70/ ngaøy tuøy theo 
khaû naêng.  Tieäm ôû khu Bellaire, laøm 
vieäc 5 ngaøy (nghæ thöù 3, thöù 4).

Xin lieân laïc: 

713-416-2666
__________________________________________

547-1990/1558

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAIL 

Caàn gaáp nhieàu thôï Nail vuøng S/W. 
Khaùch traéng, khu sang, Tip haäu. Laøm 
vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 

713-666-1416

635-1998/1566

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail 5,000sqft, sang troïng vaø 

ñeïp. ÔÛ South 45. Caàn thôï boät vaø Tay 

chaân nöôùc. Bao löông $700 - $1,200, 

bieát laøm boät maøu. Nhaän Full time/Part 

time.

Xin lieân laïc: 

Chính: 281-650-2898
__________________________________________

623-1997/1565

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail naèm treân ñöôøng Dairy 

Ashford/Richmond caùch Hong Kong 4 

10 phuùt laùi xe, caàn thôï boät, bao löông 

$900 tuaàn.

Xin lieân laïc Amy: 

C: 832-512-7132 * W: 832-288-3043
___________________________________________

600-1996/1564

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nails khu Bellaire caàn thôï Nails 

Nöõ, laøm full time hoaëc part time, bao 

löông vaø aên chia. Tieàn tip cao. Tieäm 

ñoùng cöûa ngaøy Chuû Nhaät. 

Xin lieân laïc: 713-291-7352
__________________________________________

591-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn gaáp thôï nails gioûi coù baèng Wax, 

bieát laøm moïi thöù, bao löông $900/tuaàn. 

Caàn thôï chaân tay nöôùc. Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK3 - 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’, 

Xin lieân heä: 

832-614-5612 * 832-736-6091
__________________________________________

593-1995/1563

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï nails, Vuøng SW 

Houston. Khu traéng, giaù cao, tips haäu. 

Khoâng khí laøm vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 713-666-1416
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát. Good income. Neáu caàn, bao löông 

quanh naêm

Xin lieân laïc Nancy: 

281-701-3632
__________________________________________

580-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp, bao löông $700-$900. Tieäm 

nhieàu khaùch walk-ins, trong khu 

shopping cuûa H.E.B. Caàn raát gaáp thôï 

boät (bao löông) vaø nhieàu thôï Chaân Tay 

Nöôùc.

Xin lieân laïc:

832-605-2846 * 832-643-5055

__________________________________________
636-2040/1608

NEW

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

620-1997/1565

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may coù kinh nghieäm laøm part 

time. Khu Westheimer.

Xin lieân laïc Sue: 

832-528-6326
__________________________________________

586-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAILS

Nails 59 South Rosenberg, caàn thôï 
nails gaáp, coù kinh nghieäm boät, bao 
löông, laøm 5 ngaøy moät tuaàn. Khu MIX 
meã nhieàu. Open 10am-7pm

Ai thaät loøng ñi laøm xin lieân heä: 

713-371-7855
__________________________________________

567-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông hai em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn H-MART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân heä: 

682-552-1447
__________________________________________

595-1997/1565

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát 

naáu aên, giuùp troâng coi cuï baø. Thích 

hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellaire/Bwy S. 

Khu Richmond, hoaëc Katy. Coù saún 

phöông tieän di chuyeån

Xin lieân heä: 832-280-4173 

Email:  uyeninvestments@gmail.com

596-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi coi em vaø giuùp 

vieäc nhaø, bao aên ôû, bieát laùi xe, noùi vaø 

hieåu tieáng Anh. Löông $2,500 moät 

thaùng. ÔÛ vuøng Sonoma County, CA.

Lieân laïc Coâ Truùc: 

707-843-6929
__________________________________________

611-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ hai chaùu trai 

3t & 5t. Bieát naáu aên vaø laøm ít vieäc nhaø. 

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû, löông 

$1,600/thaùng, Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985

346-715-1080
___________________________________________

604-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø giuùp vieäc nhaø, 

bao löông cao vaø coù theå thöông löôïng 

thôøi gian thích hôïp cho moïi hoaøn caûnh! 

Bao löông cao. Nhaø cuõ Galleria

Xin lieân laïc: 

210-833-6366

210-313-3213
__________________________________________

545-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 60) thích naáu 

aên vaø laøm vieäc nhaø. Bao aên ôû, coù 

phoøng rieâng. Öu tieân cho ngöôøi khoâng 

coù gia ñình.

Xin lieân heä coâ Thu: 

832-330-9583
__________________________________________

540-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ OÂng vaø Baø cuï.

Xin ñeå laïi lôøi nhaén: 

346-208-4143
__________________________________________

603-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc 1 cuï baø ban ñeâm 

taïi nhaø (tuaàn 6 ñeâm) hoaëc ôû laïi neáu 

khoâng laùi xe ñöôïc. Cuï baø vaãn coøn minh 

maãn vaø khoûe maïnh. Khu medical 

center Downtown Houston

Xin lieân laïc Huøng: 

713-494-2020
__________________________________________

557-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn möôùn ngöôøi nöõ 55 ñeán 60. Bieát laùi 

xe, coù phoøng ôû laïi nhaø. Ngöôøi xuyeân 

bang cuõng ñöôïc. Löông thaùng $1,800 - 

$2,000.

Xin lieân heä: 

714-261-6789

832-616-8869

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

New

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

642-1999/1567

NEW

SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Boone & Harwin, chæ 1 phoøng 

cho share. Caàn 1 ngöôøi thaân thieän, 

saïch seõ, ít naáu aên. Bao ñieän nöôùc, giaët 

saáy, Internet. $350/thaùng

Xin goïi anh Ñaëng: 

832-605-8958
__________________________________________

583-1994/1562

NEW

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut 

vaø Dairy Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät 

phoøng cho share $400/thaùng. Ñuû 

tieän nghi, khu yeân tónh, saïch seõ, öu 

tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 

832-231-1164

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

638-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân heä

713-367-5069
__________________________________________

571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, 

caùch chôï Hk4 7 phuùt. Freeway 

(Hwy 59) & Belway 8, coù saún 

furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët 

saáy, Internet. Öu tieân ñoäc thaân, coù 

vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. Coù theå 

doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 

281-818-9360
___________________________________________

640-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu yeân tónh, roäng vaø saïch, cho 

share phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Khu 

Bellaire vaø 59.

Xin lieân heä Kim: 

281-236-8880

__________________________________________

610-1996/1564

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra 

HK4. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. 

Beáp roäng raõi, khu nhaø vui vaø an 

ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ ñoäc thaân, 

laøm vieäc.

Xin lieân laïc: 

713-478-7472
______________________________________

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå 

ñi boä tôùi Hong Kong, Taân Bình, 

Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët 

saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
__________________________________________

626-1997/1565

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø goùc ñöôøng Hw6 vaø Bellaire. Ñaày 

ñuû tieän nghi, yeân tónh. Bao ñieän nöôùc, 

giaët uûi, internet.

Xin lieân laïc: 

832-744-1211

643-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù 

share phoøng Master Bedroom $600. 

Raát toát cho hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï 

Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. Bao ñieän, 

internet, giaët saáy. Khoâng ôû chung vôùi 

chuû.

Xin lieân heä Maïnh: 

972-854-8191

______________________________

573-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, 

saïch seõ, yeân tónh, an ninh, clean 

and frendly. Call Dung or Christy:

Text or Leave Message

713-330-6021
______________________________________

542-1990/1558

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï 

Hong Kong 4, chôï Myõ Hoa. Bao 

ñieän, nöôùc, maùy giaët saáy. Coù 

internet, coù phoøng taém rieâng, coù 

remote garage. Öu tieân phuï nöõ ñoäc 

thaân.

Xin lieân laïc baø Phöông:

346-232-8809

575-1993/1561

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

633-1998/1566

NEW

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ GAÁP

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, coù kinh 

nghieäm, saïch seõ, yeâu treû. Ñeå giöõ moät 

beù gaùi 18 thaùng. Nhaø gaàn I10/Bwy 8 

laøm 5 ngaøy/tuaàn. 

Xin lieân laïc: 

832-495-7087
___________________________________________

578-1994/1562

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù 2 treû 8 vaø 10 tuoåi ñaõ ñi hoïc. 

Nhaø ôû Katy, caàn ôû laïi ñeâm, coù phoøng 

rieâng. Löông seõ thöông löôïng.

Lieân laïc Anh Thieân soá ñieän thoaïi 

850-607-3641
__________________________________________

589-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ VIEÄC

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn ngöôøi taän 

taâm phuï vieäc quanh naêm.

Xin lieân laïc vôùi Minh Vaân: 

713-367-4853
__________________________________________

553-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên ôû nhaø vaø doïn 

deïp ít vieäc nhaø. Caàn ôû laïi nhaø coù phoøng 

rieâng. Nhaø ôû khu Southwest gaàn chôï 

Myõ Hoa. Löông $2,500/thaùng

Xin lieân heä: 

281-935-0561

KHOE

Ba mày râu gặp nhau bàn tính 
về chuyện ăn :

- Mày râu 1: Tôi có thể ăn một lúc 
hai quả trứng gà

- Mày râu 2: Tưởng gì! Tôi có thể 
ăn một lúc được ba quả trứng gà

- Mày râu 3: Thế thì nhằm nhò 
gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm 
quả trứng.

- Mày râu 1, mày râu 2: Trứng gì 
vậy ?

- Mày râu 3: Trứng cá!
- Mày râu 1 và mày râu 2: Trời!!!

Vui Cöôøi

http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
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639-1999/1567

NEW

CAÀN NGÖÔØI LAØM

Tieäm giaët uûi khu 610 vaø Richmond, 

caàn ngöôøi laøm Cashier Frontdesk, bieát 

chuùt tieáng Anh vaø coù kinh nghieäm laøm 

qua roài.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

608-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh vaø coù 

kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát 

naáu aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi. Löông haäu. Khu Southwest (Dairy 

Ashford & W. Belfort)

Xin lieân laïc coâ Lieân: 

713-569-7331
___________________________________________

549-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi trong hai beù trai 5 tuoåi vaø 

2 tuoåi, bieát naáu aên vaø laøm vieäc nhaø. 

Coù phoøng rieâng, löông bao $2,000 - 

$2,500/thaùng theo kinh nghieäm.

Vui loøng goïi: 

210-833-6366

281-758-9812
__________________________________________

622-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø roäng raõi, coù dö 2 phoøng goùc 

ñöôøng Bellaire vaø Neff, khu sang, 

yeân tónh. Ñaày ñuû tieän nghi, öu tieân 

cho nöõ. Ít naáu aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

669-285-8701

408-947-1688
______________________________________5

541-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi troâng treû vaø phuï ít vieäc nhaø. 

Coù theå ñi veà trong ngaøy hoaëc ôû laïi. 

Part-time hoaëc Full-time, khu 77429. 

Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 

832-955-4923

832-955-5254
__________________________________________

61-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Nhaø ôû Pearland, caùch chôï Vieät Hoa 20 

phuùt, caàn moät phuï nöõ laøm vieäc nhaø vaø 

naáu aên

Xin lieân heä: 

832-561-5680

Linh Tinh

568-1993/1561

CAÀN THÔÏ NAILS

Bao löông $700 - $1,700/tuaàn, bieát laøm 

boät/refil. Coøn caàn thôï tay chaân nöôùc 

hoaëc môùt bieát laøm. Nhaän Full time/Part 

time. Tieäm ôû Hwy 6 & Fortbend Toll, 

giöõa HK2 & 4

Xin lieân heä: 

832-512-4028

281-431-4499
__________________________________________

555-1991/1559

CAÀN ThÔÏ NAILS

Tieäm nail caàn gaáp thôï chaân tay nöôùc, 

bieát eyebrow caøng toát, löông aên chia 

hay bao tuøy, coù theå ñi chung xe vôùi 

chuû, tip nhieàu. Thaät loøng xin goïi soá: 

713-530-1877
__________________________________________

598-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm khu Galleria Westheimer Full 
Services Salon caàn thôï boät, tay chaân 
nöôùc, full or part time. Neáu khoâng coù 
kinh nghieäm seõ train.

Xin lieân heä Nikki: 

832-857-8902
__________________________________________

584-1994/1562

CAÀN THÔÏ TOÙC

Tieäm ôû vuøng Sugarland nhieàu khaùch 

walk-ins, raát deã build khaùch, tip cao 

Full time hoaëc Part time.

Xin lieân laïc: 

832-475-8286
__________________________________________

319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 
caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 
chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 
tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  

281-752-5555
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 
time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 
khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 
45.

Xin lieân laïc Tina: 

832-818-0990
__________________________________________

410-1989/1557(6m)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï phuï goäi ñaàu hoaëc môùi ra 
tröôøng.  Bao löông $70/ ngaøy tuøy theo 
khaû naêng.  Tieäm ôû khu Bellaire, laøm 
vieäc 5 ngaøy (nghæ thöù 3, thöù 4).

Xin lieân laïc: 

713-416-2666
__________________________________________

547-1990/1558

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAIL 

Caàn gaáp nhieàu thôï Nail vuøng S/W. 
Khaùch traéng, khu sang, Tip haäu. Laøm 
vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 

713-666-1416

635-1998/1566

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail 5,000sqft, sang troïng vaø 

ñeïp. ÔÛ South 45. Caàn thôï boät vaø Tay 

chaân nöôùc. Bao löông $700 - $1,200, 

bieát laøm boät maøu. Nhaän Full time/Part 

time.

Xin lieân laïc: 

Chính: 281-650-2898
__________________________________________

623-1997/1565

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail naèm treân ñöôøng Dairy 

Ashford/Richmond caùch Hong Kong 4 

10 phuùt laùi xe, caàn thôï boät, bao löông 

$900 tuaàn.

Xin lieân laïc Amy: 

C: 832-512-7132 * W: 832-288-3043
___________________________________________

600-1996/1564

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nails khu Bellaire caàn thôï Nails 

Nöõ, laøm full time hoaëc part time, bao 

löông vaø aên chia. Tieàn tip cao. Tieäm 

ñoùng cöûa ngaøy Chuû Nhaät. 

Xin lieân laïc: 713-291-7352
__________________________________________

591-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn gaáp thôï nails gioûi coù baèng Wax, 

bieát laøm moïi thöù, bao löông $900/tuaàn. 

Caàn thôï chaân tay nöôùc. Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK3 - 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’, 

Xin lieân heä: 

832-614-5612 * 832-736-6091
__________________________________________

593-1995/1563

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï nails, Vuøng SW 

Houston. Khu traéng, giaù cao, tips haäu. 

Khoâng khí laøm vieäc thoûa maùi

Xin goïi ngay: 713-666-1416
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát. Good income. Neáu caàn, bao löông 

quanh naêm

Xin lieân laïc Nancy: 

281-701-3632
__________________________________________

580-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp, bao löông $700-$900. Tieäm 

nhieàu khaùch walk-ins, trong khu 

shopping cuûa H.E.B. Caàn raát gaáp thôï 

boät (bao löông) vaø nhieàu thôï Chaân Tay 

Nöôùc.

Xin lieân laïc:

832-605-2846 * 832-643-5055

__________________________________________
636-2040/1608

NEW

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683

W: 281-759-2400
__________________________________________

620-1997/1565

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may coù kinh nghieäm laøm part 

time. Khu Westheimer.

Xin lieân laïc Sue: 

832-528-6326
__________________________________________

586-1994/1562

CAÀN THÔÏ NAILS

Nails 59 South Rosenberg, caàn thôï 
nails gaáp, coù kinh nghieäm boät, bao 
löông, laøm 5 ngaøy moät tuaàn. Khu MIX 
meã nhieàu. Open 10am-7pm

Ai thaät loøng ñi laøm xin lieân heä: 

713-371-7855
__________________________________________

567-1992/1560

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông hai em 

beù, thænh thoaûng naáu aên vaø doïn deïp 

nhaø cöûa ôû Katy (gaàn H-MART). 5 

ngaøy/tuaàn, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn 

gaøng, khoûe maïnh, sieâng naêng.

Xin lieân heä: 

682-552-1447
__________________________________________

595-1997/1565

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát 

naáu aên, giuùp troâng coi cuï baø. Thích 

hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellaire/Bwy S. 

Khu Richmond, hoaëc Katy. Coù saún 

phöông tieän di chuyeån

Xin lieân heä: 832-280-4173 

Email:  uyeninvestments@gmail.com

596-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi coi em vaø giuùp 

vieäc nhaø, bao aên ôû, bieát laùi xe, noùi vaø 

hieåu tieáng Anh. Löông $2,500 moät 

thaùng. ÔÛ vuøng Sonoma County, CA.

Lieân laïc Coâ Truùc: 

707-843-6929
__________________________________________

611-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ hai chaùu trai 

3t & 5t. Bieát naáu aên vaø laøm ít vieäc nhaø. 

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû, löông 

$1,600/thaùng, Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985

346-715-1080
___________________________________________

604-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø giuùp vieäc nhaø, 

bao löông cao vaø coù theå thöông löôïng 

thôøi gian thích hôïp cho moïi hoaøn caûnh! 

Bao löông cao. Nhaø cuõ Galleria

Xin lieân laïc: 

210-833-6366

210-313-3213
__________________________________________

545-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät baø lôùn tuoåi (treân 60) thích naáu 

aên vaø laøm vieäc nhaø. Bao aên ôû, coù 

phoøng rieâng. Öu tieân cho ngöôøi khoâng 

coù gia ñình.

Xin lieân heä coâ Thu: 

832-330-9583
__________________________________________

540-1989/1557

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ OÂng vaø Baø cuï.

Xin ñeå laïi lôøi nhaén: 

346-208-4143
__________________________________________

603-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc 1 cuï baø ban ñeâm 

taïi nhaø (tuaàn 6 ñeâm) hoaëc ôû laïi neáu 

khoâng laùi xe ñöôïc. Cuï baø vaãn coøn minh 

maãn vaø khoûe maïnh. Khu medical 

center Downtown Houston

Xin lieân laïc Huøng: 

713-494-2020
__________________________________________

557-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn möôùn ngöôøi nöõ 55 ñeán 60. Bieát laùi 

xe, coù phoøng ôû laïi nhaø. Ngöôøi xuyeân 

bang cuõng ñöôïc. Löông thaùng $1,800 - 

$2,000.

Xin lieân heä: 

714-261-6789

832-616-8869

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

New

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

642-1999/1567

NEW

SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Boone & Harwin, chæ 1 phoøng 

cho share. Caàn 1 ngöôøi thaân thieän, 

saïch seõ, ít naáu aên. Bao ñieän nöôùc, giaët 

saáy, Internet. $350/thaùng

Xin goïi anh Ñaëng: 

832-605-8958
__________________________________________

583-1994/1562

NEW

PHOØNG CHO SHARE

Nhaø house treân ñöôøng Beechnut 

vaø Dairy Ashford. Ít ngöôøi ôû, dö moät 

phoøng cho share $400/thaùng. Ñuû 

tieän nghi, khu yeân tónh, saïch seõ, öu 

tieân nam ñoäc thaân, ít naáu aên.

Xin lieân heä: 

832-231-1164

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

638-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân heä

713-367-5069
__________________________________________

571-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu SW Bellaire vaø Coporate, 

caùch chôï Hk4 7 phuùt. Freeway 

(Hwy 59) & Belway 8, coù saún 

furniture. Bao ñieän nöôùc, maùy giaët 

saáy, Internet. Öu tieân ñoäc thaân, coù 

vieäc laøm. Khoâng huùt thuoác. Coù theå 

doïn vaøo ngay 

Xin lieân heä: 

281-818-9360
___________________________________________

640-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu yeân tónh, roäng vaø saïch, cho 

share phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Khu 

Bellaire vaø 59.

Xin lieân heä Kim: 

281-236-8880

__________________________________________

610-1996/1564

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra 

HK4. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. 

Beáp roäng raõi, khu nhaø vui vaø an 

ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ ñoäc thaân, 

laøm vieäc.

Xin lieân laïc: 

713-478-7472
______________________________________

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå 

ñi boä tôùi Hong Kong, Taân Bình, 

Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët 

saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
__________________________________________

626-1997/1565

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø goùc ñöôøng Hw6 vaø Bellaire. Ñaày 

ñuû tieän nghi, yeân tónh. Bao ñieän nöôùc, 

giaët uûi, internet.

Xin lieân laïc: 

832-744-1211

643-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù 

share phoøng Master Bedroom $600. 

Raát toát cho hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï 

Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. Bao ñieän, 

internet, giaët saáy. Khoâng ôû chung vôùi 

chuû.

Xin lieân heä Maïnh: 

972-854-8191

______________________________

573-1993/1561

CHO SHARE PHOØNG

Khu Sugarland share phoøng $400, 

saïch seõ, yeân tónh, an ninh, clean 

and frendly. Call Dung or Christy:

Text or Leave Message

713-330-6021
______________________________________

542-1990/1558

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø gaàn ñöôøng Bellaire, gaàn chôï 

Hong Kong 4, chôï Myõ Hoa. Bao 

ñieän, nöôùc, maùy giaët saáy. Coù 

internet, coù phoøng taém rieâng, coù 

remote garage. Öu tieân phuï nöõ ñoäc 

thaân.

Xin lieân laïc baø Phöông:

346-232-8809

575-1993/1561

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

633-1998/1566

NEW

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ GAÁP

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, coù kinh 

nghieäm, saïch seõ, yeâu treû. Ñeå giöõ moät 

beù gaùi 18 thaùng. Nhaø gaàn I10/Bwy 8 

laøm 5 ngaøy/tuaàn. 

Xin lieân laïc: 

832-495-7087
___________________________________________

578-1994/1562

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù 2 treû 8 vaø 10 tuoåi ñaõ ñi hoïc. 

Nhaø ôû Katy, caàn ôû laïi ñeâm, coù phoøng 

rieâng. Löông seõ thöông löôïng.

Lieân laïc Anh Thieân soá ñieän thoaïi 

850-607-3641
__________________________________________

589-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ VIEÄC

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn ngöôøi taän 

taâm phuï vieäc quanh naêm.

Xin lieân laïc vôùi Minh Vaân: 

713-367-4853
__________________________________________

553-1991/1559

CAÀN NGÖÔØI

Caàn thueâ ngöôøi naáu aên ôû nhaø vaø doïn 

deïp ít vieäc nhaø. Caàn ôû laïi nhaø coù phoøng 

rieâng. Nhaø ôû khu Southwest gaàn chôï 

Myõ Hoa. Löông $2,500/thaùng

Xin lieân heä: 

281-935-0561

KHOE

Ba mày râu gặp nhau bàn tính 
về chuyện ăn :

- Mày râu 1: Tôi có thể ăn một lúc 
hai quả trứng gà

- Mày râu 2: Tưởng gì! Tôi có thể 
ăn một lúc được ba quả trứng gà

- Mày râu 3: Thế thì nhằm nhò 
gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm 
quả trứng.

- Mày râu 1, mày râu 2: Trứng gì 
vậy ?

- Mày râu 3: Trứng cá!
- Mày râu 1 và mày râu 2: Trời!!!

Vui Cöôøi

http://afamily.vn/nhiem-trung-bang-quang.html
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TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH
TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCHTRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH

CAÙC

TRIEÄU

CHÖÙNG 

GIAÕN

TÓNH

MAÏCH

Tröôùc
Phaãu

Thuaät

Sau
Phaãu
Thuaät

GIÃN TĨNH MẠCH DA SẠM MÀUSƯNG PHÙ LỞ LOÉT

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT 

ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ

Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, 
áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v ...
Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay!

NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH
Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng
Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò
Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø

Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch

Ñieàu Trò Thoaùt Vò

Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng

Phaãu Thuaät Tuùi Maät

Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp

ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG
Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc

Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät

TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT

281-318-1362 * 281-899-8856

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Dù GDP và tuổi thọ đều ở 
mức cao nhưng tại sao người 
Nhật không cảm thấy “hạnh 
phúc”

Ở
 Nhật tốc độ tăng trưởng GDP và tuổi 
thọ không hề thấp nhưng lý do gì mà 
mức độ hài lòng về cuộc sống của họ 

không cao. Vậy rốt cục là tại sao họ khó có cảm 
giác hài lòng về cuộc sống.

Hàng năm, các cơ quan Liên hợp quốc sẽ công 
bố bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc của các quốc 
gia trên thế giới. Chỉ số hạnh phúc được đưa ra dựa 
vào GDP bình quân đầu người, phúc lợi xã hội, 
tuổi thọ, quyền được tự do lựa chọn cuộc sống, 
lòng khoan dung với người khác và không tham ô, 
tham nhũng.

Tại sao người Nhật không cảm thấy “hạnh 
phúc”?

Năm 2018, Nhật Bản đứng thứ 54. Vào năm 
2021 vị trí này tiếp tục giảm xuống con số 56. Điều 
đó không có nghĩa là GDP và tuổi thọ ở nước này ở 
mức thấp. Mặc dù phúc lợi xã hội và tôn trọng 
quyền tự do nhưng mức độ hạnh phúc lại không 
tăng lên ở quốc gia này.

Có giả thuyết cho rằng lý do khiến người Nhật 
không cảm thấy hạnh phúc là do số lượng thụ thể 
serotonin ít hơn nhiều so với người phương Tây. 
Để nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhật Bản có lẽ 
cần phải quan tâm đến hạnh phúc của mỗi cá nhân 
trong cộng đồng.

Dưới đây là bốn điều cần làm để nâng cao mức 
độ hạnh phúc về vật chất, thể chất và tinh thần.

Làm tăng lượng thụ thể serotonin trong cơ 
thể

Điều cần thiết là phải làm tăng lượng thụ thể 
serotonin trong cơ thể. Để điều trị trầm cảm người 
ta dùng thuốc  giữ mức serotonin trong não không 
quá thấp. Điều này sẽ làm giảm tâm trạng chán nản 
của bạn.

Khi bạn cảm thấy xúc động hoặc tập thể dục 
nhịp nhàng serotonin sẽ được tiết ra mà không sử 
dụng thuốc. Tất nhiên đi bộ cũng rất tốt.

Quan tâm đến cảm giác khi thành công
Khi bạn đạt được mục tiêu thì dopamin - một 

loại hormone tạo ra khoái cảm sẽ được giải phóng. 
Dopamine sẽ làm cho bạn cảm thấy tâm trạng tốt 
hơn và có động lực hơn trong công việc và học tập.

Bí quyết là nên đặt ra các mục tiêu có khả năng 
thực hiện được. Đặt ra những mục tiêu không có 
khả năng thực hiện được thường chỉ có kết thúc là 
thất bại. Điều quan trọng là tạo ra cảm giác “Tôi đã 
làm được!” ngay cả khi bạn đạt được một mục tiêu 
nhỏ.

Từ bây giờ hãy khẳng định bản thân mình
Tự khẳng định bản thân ngay cả trong tình 

huống khó khăn nhất bạn cũng có thể thấy được 
những mặt tích cực của nó. Tự mình giữ lấy giá trị 
cuộc sống là cơ sở của hạnh phúc. Do đó, điều quan 
trọng là phải khẳng định cách sống bản thân và 

cuộc sống riêng của mình.
Giấc ngủ là quan trọng
Giấc ngủ rất quan trọng trong việc làm giảm 

bớt mệt mỏi hàng ngày và duy trì sức khỏe. Và giấc 
ngủ ngon là điều không thể thiếu để có được cảm 
giác hạnh phúc dài lâu mà không bị tích tụ căng 
thẳng. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy tận 
hưởng ánh nắng mặt trời và thiết lập đồng hồ sinh 
học cho bản thân. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt 
trời, serotonin được tiết ra.

Vào buổi tối, khi tia nắng mặt trời yếu đi, 
melatonin - một chất gây buồn ngủ sẽ được giải 
phóng. Theo báo cáo, nếu bạn ngủ ít hơn 5 giờ, 
nguy cơ đột quỵ hoặc bệnh tim tăng gấp đôi. Điều 
quan trọng là phải thức dậy sớm càng nhiều càng 
tốt, phơi nắng và ngủ một giấc thật ngon. ■

Ánh sáng xanh đang hủy diệt 
làn da của bạn trong thầm lặng, 
đây là những gì bạn cần làm 
càng sớm càng tốt để phòng vệ 
trước 'sát thủ làn da' này

Nếu bạn dành hàng giờ liên tục để 
duyệt Internet và lướt mạng xã hội, 
điều này có thể khiến bạn rơi vào tình 

trạng hơi khó chịu. Ánh sáng xanh gây hại cho làn 
da của bạn mà không chỉ cho mắt nhiều hơn những 
gì bạn có thể tưởng tượng. 

Chúng ta đang sống và hít thở cuộc sống bận 
rộn, sẽ thật khó để duy trì sự cân bằng. Mặc dù thật 
thú vị khi liên tục nhìn vào những xu hướng đó 
hoặc chia sẻ meme và video trang điểm với bạn bè 
trên mạng xã hội, nhưng làn da của bạn đang bí mật 
phải trả một cái giá đắt khi bạn liên tục lướt web.

Ảnh minh họa
Ánh sáng xanh là gì?
Đã qua rồi cái thời mà chỉ cần bảo vệ khỏi tia 

UVA và UVB là đủ cho làn da của bạn. Ngày nay, 
ánh sáng xanh là kẻ xâm lược mới nhất và có hại 
nhất. Ánh sáng xanh là ánh sáng phát ra từ mặt trời 
cũng như từ máy tính xách tay, màn hình tivi và 
điện thoại thông minh của bạn. 

Ánh sáng xanh có cường độ mạnh hơn với 
năng lượng cao và bước sóng ngắn hơn. Bước sóng 
của ánh sáng xanh là 400 đến 490 NM. Công bằng 
mà nói, ánh sáng xanh về cơ bản là mọi thứ mà mắt 
bạn thường xuyên dán vào ngày hôm nay. 

Tác dụng phụ của ánh sáng xanh trên da  
Tất cả chúng ta đều nghe nói rằng việc tiếp xúc 

thường xuyên với ti vi và điện thoại di động có thể 
cản trở thị lực của chúng ta, nhưng còn làn da của 
chúng ta thì sao? 

Nếu tia nắng có khả năng tàn phá làn da của 
chúng ta, hãy nghĩ xem tia sáng xanh có thể làm gì? 
Dành khoảng 8 giờ trước máy tính tương đương 
với 20 phút dưới ánh nắng mặt trời. Tiếp xúc với 
ánh sáng xanh có liên quan trực tiếp đến việc các 
dấu hiệu lão hóa sớm bắt đầu xuất hiện như thế nào. 
Tiếp xúc nhiều hơn, thiệt hại nhiều hơn.

Ánh sáng xanh có thể thâm nhập vào tận lớp 
hạ bì của chúng ta, nơi có các sợi collagen và 
elastin. Các sợi này bị hư hỏng dẫn đến mất độ săn 
chắc của da và gia tăng các nếp nhăn. Ngoài ra, quá 
trình sản xuất sắc tố melanin hoạt động được tạo ra 
và gây tối màu cho da của bạn. Hơn nữa, ánh sáng 
xanh có thể gây mẩn đỏ, viêm nhiễm dần dần trên 
da.

Ánh sáng xanh cũng được sử dụng trong 
điều trị da, vậy nó cũng có hại sao?

Câu hỏi này chắc hẳn đã nảy ra trong đầu bạn. 
Đúng vậy, ánh sáng xanh được sử dụng để 

điều trị mụn trứng cá. Những người bị mụn trứng 
cá có thể tiếp xúc với ánh sáng xanh 10 phút có thể 
từ 2 đến 3 lần một tuần. Ánh sáng xanh cũng là một 
phần của liệu pháp quang động được sử dụng để 
điều trị một số bệnh ung thư. Tiến sĩ Sharad cho 
biết đây là một phương pháp điều trị sử dụng một 
số loại ánh sáng để kích hoạt một nhóm thuốc được 
gọi là thuốc cảm ứng ánh sáng. Tuy nhiên, điểm 
cần lưu ý là nó rất hạn chế và dưới sự giám sát y tế, 
có nghĩa là nó an toàn. Vì vậy, mặc dù nó được sử 
dụng trong các phương pháp điều trị, chúng ta nên 
để việc đó cho các chuyên gia và tập trung vào việc 
kiểm soát sự tiếp xúc của chúng ta với ánh sáng 
xanh.

Các cách để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh 
sáng xanh

Để bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh, bạn có thể 
thoa bất kỳ loại huyết thanh chống oxy hóa nào như 
vitamin C hoặc vitamin E hoặc kết hợp giữa 
vitamin C, E và axit ferulic. 

Bôi kem chống nắng là điều nhất định không 
thể thiếu. Bạn phải chọn kem chống nắng có oxit 
sắt, vitamin C hoặc ca cao hoặc bất kỳ chất chống 
oxy hóa nào trong đó để bảo vệ làn da của bạn khỏi 
ánh sáng xanh. Tất nhiên, trong điện thoại thông 
minh và máy tính xách tay, bạn có một bộ lọc mà 
bạn có thể sử dụng để bảo vệ khỏi ánh sáng xanh. 
Bạn cũng có thể bổ sung chất chống oxy hóa qua 
đường uống như superoxide dismutase, bổ sung 
vitamin A, C, E và beta carotene.

Một mẹo nhanh chóng và dễ dàng cũng có thể 
là giảm độ sáng của màn hình và chuyển sang “chế 
độ ban đêm” để tắt ánh sáng xanh của thiết bị điện 
tử. Sử dụng tấm chắn ánh sáng xanh trên màn hình. 
Hãy thử chọn các sản phẩm chăm sóc da có khả 
năng bảo vệ hoặc đảo ngược tác hại của ánh sáng 
xanh. ■  

Nếu con người cao 10 
mét thì chúng ta có thể "tóm 
sống" Tyrannosaurus Rex 
bằng tay không?

ếu một người phát triển kích cỡ Nkhổng lồ, đạt chiều cao khoảng 
10 mét thì liệu rằng anh ta có 

thể "tóm sống" một con Tyrannosaurus Rex 
bằng tay không?

Đây là một câu hỏi rất thú vị, và câu trả 
lời trong trường hợp này là hoàn toàn có thể, khi 
đạt tới thân hình khổng lồ sở hữu chiều cao lên 
tới 10 mét cộng với trí tuệ và lòng can đảm thì 
đối với chúng ta, những con khủng long bạo 
chúa - Tyrannosaurus Rex thực sự chỉ là một 
"con gà con" không hơn không kém.

Trên thực tế, nếu chiều cao của một 
người đạt tới 10 mét, ước tính trọng lượng của 
họ sẽ tăng lên khoảng 10 tấn, tức là nặng hơn 
t rọng lượng t rung bình của một  con 
Tyrannosaurus Rex - khoảng 8 tấn.

Khi ấy con người có một lợi thế vô cùng 
lớn đó chính là chiều cao. Ưu điểm này cực kỳ 
quan trọng trong cuộc chiến chiếm lĩnh vị trí 
đứng đầu chuỗi thức ăn, thậm chí trong một số 
hoàn cảnh thì đây được xem là điều kiện tiên 
quyết. 

Ví dụ, trong môi trường thiên nhiên 
hoang dã ngày nay, chúng ta rất hiếm khi thấy sư 
tử săn hươu cao cổ. 

Ngay cả khi hươu cao cổ không thể gây 
hại cho nó, sự khác biệt về chiều cao giữa hai 
loài này là một rào cản lớn và điều đó khiến cho 
sư tử gặp rất nhiều khó khăn để có thể săn thành 
công một con hươu cao cổ trưởng thành.

Khủng long bạo chú trung bình chỉ cao 
khoảng 4 mét, thấp hơn 10 mét so với con người 
(trong giả thiết này), và với tỷ lệ chiều cao như 
vậy, chúng gần như chỉ tương đương với một 
con chó trước mặt con người. 

Hơn nữa, với chiều cao như vậy những 
con Tyrannosaurus Rex sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn để có thể tạo ra một vết thương chí mạng 
bằng cách cắn vào cổ của một người cao 10 mét.

Thêm nữa đặc điểm ngoại hình, chiều 
cao và trọng lượng của khủng long bạo chúa 
cũng khiến cho chúng rất khó để có thể nhảy 
cao, hãy thử tưởng tượng một con voi đồng cỏ 
Châu Phi nhảy cao và rơi xuống mặt đất, ai biết 
được rằng chúng sẽ bị gãy bao nhiêu chiếc 
xương và trọng lực sẽ làm cho cơ thể của chúng 
bị tổn thương đến mức nào, vậy nên 
Tyrannosaurus Rex có thể nhảy cao để với tới cổ 
của một người cao 10 mét gần như là "nhiệm vụ 
bất khả thi".

Hơn thế nữa, cùng với thực tế con người 
là loài ăn tạp, không giống như hươu cao cổ chỉ 
ăn cỏ, chúng ta có sức mạnh và trí thông minh để 
khiến cho những loài động vật to lớn hơn chúng 
ta gấp nhiều lần phải khuất phục, bởi vậy sẽ 
chẳng dại gì mà Tyrannosaurus Rex sẽ coi 
những người có chiều cao 10 mét là con mồi của 

mình.
Lực cắn của khủng long bạo chúa mạnh 

gấp mười lần cá sấu châu Mỹ, tạo ra một lực có 
trọng lượng lên tới 6 tấn, tức bằng trọng lượng 
của một con voi, điều này thực sự là một cơn ác 
mộng đối với con mồi của chúng.

Ngoài ra thì hộp sọ của Tyrannosaurus 
Rex có chiều dài khoảng 1,6 mét, nhưng khi con 
người có chiều cao lên tới 10 mét thì so với tỷ lệ 
tương ứng, hộp sọ của con người sẽ dài 1,4 mét 
và cũng có lực cắn có thể nói là tương đương với 
chúng.

Và điều duy nhất khiến con người phải 
sợ hãi là khi khủng long bạo chúa dùng chiến 
thuật săn mồi bầy đàn tương tự như loài sói, 
điều này sẽ là một khó khăn tương đối lớn để 
con người có thể "tóm sống" được chúng và khả 
năng con người phải bỏ mạng là rất cao.

Nhưng trên thực tế, những con khủng 
long bạo chúa lại là loài săn mồi đơn độc nên 
chúng ta cũng không phải quá lo sợ, việc bắt 
chúng cũng chỉ đơn giản như việc bạn bắt một 
con chó chạy ngoài đường.

Dựa vào sự phân tích ở trên, có thể ước 
tính rằng nếu con người sinh sống ở kỷ Phấn 
trắng và sở hữu thân hình khổng lồ đi kèm với 
chiều cao 10 mét, Tyrannosaurus Rex chắc chắn 
sẽ sớm trở thành "thú cưng" của chúng ta, thậm 
chí là sẽ đứng trước bờ vực tuyệt chủng như 
những loài động vật hoang dã hiện đại bởi sự tàn 
phá của con người. ■ 
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Dù GDP và tuổi thọ đều ở 
mức cao nhưng tại sao người 
Nhật không cảm thấy “hạnh 
phúc”

Ở
 Nhật tốc độ tăng trưởng GDP và tuổi 
thọ không hề thấp nhưng lý do gì mà 
mức độ hài lòng về cuộc sống của họ 

không cao. Vậy rốt cục là tại sao họ khó có cảm 
giác hài lòng về cuộc sống.

Hàng năm, các cơ quan Liên hợp quốc sẽ công 
bố bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc của các quốc 
gia trên thế giới. Chỉ số hạnh phúc được đưa ra dựa 
vào GDP bình quân đầu người, phúc lợi xã hội, 
tuổi thọ, quyền được tự do lựa chọn cuộc sống, 
lòng khoan dung với người khác và không tham ô, 
tham nhũng.

Tại sao người Nhật không cảm thấy “hạnh 
phúc”?

Năm 2018, Nhật Bản đứng thứ 54. Vào năm 
2021 vị trí này tiếp tục giảm xuống con số 56. Điều 
đó không có nghĩa là GDP và tuổi thọ ở nước này ở 
mức thấp. Mặc dù phúc lợi xã hội và tôn trọng 
quyền tự do nhưng mức độ hạnh phúc lại không 
tăng lên ở quốc gia này.

Có giả thuyết cho rằng lý do khiến người Nhật 
không cảm thấy hạnh phúc là do số lượng thụ thể 
serotonin ít hơn nhiều so với người phương Tây. 
Để nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhật Bản có lẽ 
cần phải quan tâm đến hạnh phúc của mỗi cá nhân 
trong cộng đồng.

Dưới đây là bốn điều cần làm để nâng cao mức 
độ hạnh phúc về vật chất, thể chất và tinh thần.

Làm tăng lượng thụ thể serotonin trong cơ 
thể

Điều cần thiết là phải làm tăng lượng thụ thể 
serotonin trong cơ thể. Để điều trị trầm cảm người 
ta dùng thuốc  giữ mức serotonin trong não không 
quá thấp. Điều này sẽ làm giảm tâm trạng chán nản 
của bạn.

Khi bạn cảm thấy xúc động hoặc tập thể dục 
nhịp nhàng serotonin sẽ được tiết ra mà không sử 
dụng thuốc. Tất nhiên đi bộ cũng rất tốt.

Quan tâm đến cảm giác khi thành công
Khi bạn đạt được mục tiêu thì dopamin - một 

loại hormone tạo ra khoái cảm sẽ được giải phóng. 
Dopamine sẽ làm cho bạn cảm thấy tâm trạng tốt 
hơn và có động lực hơn trong công việc và học tập.

Bí quyết là nên đặt ra các mục tiêu có khả năng 
thực hiện được. Đặt ra những mục tiêu không có 
khả năng thực hiện được thường chỉ có kết thúc là 
thất bại. Điều quan trọng là tạo ra cảm giác “Tôi đã 
làm được!” ngay cả khi bạn đạt được một mục tiêu 
nhỏ.

Từ bây giờ hãy khẳng định bản thân mình
Tự khẳng định bản thân ngay cả trong tình 

huống khó khăn nhất bạn cũng có thể thấy được 
những mặt tích cực của nó. Tự mình giữ lấy giá trị 
cuộc sống là cơ sở của hạnh phúc. Do đó, điều quan 
trọng là phải khẳng định cách sống bản thân và 

cuộc sống riêng của mình.
Giấc ngủ là quan trọng
Giấc ngủ rất quan trọng trong việc làm giảm 

bớt mệt mỏi hàng ngày và duy trì sức khỏe. Và giấc 
ngủ ngon là điều không thể thiếu để có được cảm 
giác hạnh phúc dài lâu mà không bị tích tụ căng 
thẳng. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy tận 
hưởng ánh nắng mặt trời và thiết lập đồng hồ sinh 
học cho bản thân. Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt 
trời, serotonin được tiết ra.

Vào buổi tối, khi tia nắng mặt trời yếu đi, 
melatonin - một chất gây buồn ngủ sẽ được giải 
phóng. Theo báo cáo, nếu bạn ngủ ít hơn 5 giờ, 
nguy cơ đột quỵ hoặc bệnh tim tăng gấp đôi. Điều 
quan trọng là phải thức dậy sớm càng nhiều càng 
tốt, phơi nắng và ngủ một giấc thật ngon. ■

Ánh sáng xanh đang hủy diệt 
làn da của bạn trong thầm lặng, 
đây là những gì bạn cần làm 
càng sớm càng tốt để phòng vệ 
trước 'sát thủ làn da' này

Nếu bạn dành hàng giờ liên tục để 
duyệt Internet và lướt mạng xã hội, 
điều này có thể khiến bạn rơi vào tình 

trạng hơi khó chịu. Ánh sáng xanh gây hại cho làn 
da của bạn mà không chỉ cho mắt nhiều hơn những 
gì bạn có thể tưởng tượng. 

Chúng ta đang sống và hít thở cuộc sống bận 
rộn, sẽ thật khó để duy trì sự cân bằng. Mặc dù thật 
thú vị khi liên tục nhìn vào những xu hướng đó 
hoặc chia sẻ meme và video trang điểm với bạn bè 
trên mạng xã hội, nhưng làn da của bạn đang bí mật 
phải trả một cái giá đắt khi bạn liên tục lướt web.

Ảnh minh họa
Ánh sáng xanh là gì?
Đã qua rồi cái thời mà chỉ cần bảo vệ khỏi tia 

UVA và UVB là đủ cho làn da của bạn. Ngày nay, 
ánh sáng xanh là kẻ xâm lược mới nhất và có hại 
nhất. Ánh sáng xanh là ánh sáng phát ra từ mặt trời 
cũng như từ máy tính xách tay, màn hình tivi và 
điện thoại thông minh của bạn. 

Ánh sáng xanh có cường độ mạnh hơn với 
năng lượng cao và bước sóng ngắn hơn. Bước sóng 
của ánh sáng xanh là 400 đến 490 NM. Công bằng 
mà nói, ánh sáng xanh về cơ bản là mọi thứ mà mắt 
bạn thường xuyên dán vào ngày hôm nay. 

Tác dụng phụ của ánh sáng xanh trên da  
Tất cả chúng ta đều nghe nói rằng việc tiếp xúc 

thường xuyên với ti vi và điện thoại di động có thể 
cản trở thị lực của chúng ta, nhưng còn làn da của 
chúng ta thì sao? 

Nếu tia nắng có khả năng tàn phá làn da của 
chúng ta, hãy nghĩ xem tia sáng xanh có thể làm gì? 
Dành khoảng 8 giờ trước máy tính tương đương 
với 20 phút dưới ánh nắng mặt trời. Tiếp xúc với 
ánh sáng xanh có liên quan trực tiếp đến việc các 
dấu hiệu lão hóa sớm bắt đầu xuất hiện như thế nào. 
Tiếp xúc nhiều hơn, thiệt hại nhiều hơn.

Ánh sáng xanh có thể thâm nhập vào tận lớp 
hạ bì của chúng ta, nơi có các sợi collagen và 
elastin. Các sợi này bị hư hỏng dẫn đến mất độ săn 
chắc của da và gia tăng các nếp nhăn. Ngoài ra, quá 
trình sản xuất sắc tố melanin hoạt động được tạo ra 
và gây tối màu cho da của bạn. Hơn nữa, ánh sáng 
xanh có thể gây mẩn đỏ, viêm nhiễm dần dần trên 
da.

Ánh sáng xanh cũng được sử dụng trong 
điều trị da, vậy nó cũng có hại sao?

Câu hỏi này chắc hẳn đã nảy ra trong đầu bạn. 
Đúng vậy, ánh sáng xanh được sử dụng để 

điều trị mụn trứng cá. Những người bị mụn trứng 
cá có thể tiếp xúc với ánh sáng xanh 10 phút có thể 
từ 2 đến 3 lần một tuần. Ánh sáng xanh cũng là một 
phần của liệu pháp quang động được sử dụng để 
điều trị một số bệnh ung thư. Tiến sĩ Sharad cho 
biết đây là một phương pháp điều trị sử dụng một 
số loại ánh sáng để kích hoạt một nhóm thuốc được 
gọi là thuốc cảm ứng ánh sáng. Tuy nhiên, điểm 
cần lưu ý là nó rất hạn chế và dưới sự giám sát y tế, 
có nghĩa là nó an toàn. Vì vậy, mặc dù nó được sử 
dụng trong các phương pháp điều trị, chúng ta nên 
để việc đó cho các chuyên gia và tập trung vào việc 
kiểm soát sự tiếp xúc của chúng ta với ánh sáng 
xanh.

Các cách để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh 
sáng xanh

Để bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh, bạn có thể 
thoa bất kỳ loại huyết thanh chống oxy hóa nào như 
vitamin C hoặc vitamin E hoặc kết hợp giữa 
vitamin C, E và axit ferulic. 

Bôi kem chống nắng là điều nhất định không 
thể thiếu. Bạn phải chọn kem chống nắng có oxit 
sắt, vitamin C hoặc ca cao hoặc bất kỳ chất chống 
oxy hóa nào trong đó để bảo vệ làn da của bạn khỏi 
ánh sáng xanh. Tất nhiên, trong điện thoại thông 
minh và máy tính xách tay, bạn có một bộ lọc mà 
bạn có thể sử dụng để bảo vệ khỏi ánh sáng xanh. 
Bạn cũng có thể bổ sung chất chống oxy hóa qua 
đường uống như superoxide dismutase, bổ sung 
vitamin A, C, E và beta carotene.

Một mẹo nhanh chóng và dễ dàng cũng có thể 
là giảm độ sáng của màn hình và chuyển sang “chế 
độ ban đêm” để tắt ánh sáng xanh của thiết bị điện 
tử. Sử dụng tấm chắn ánh sáng xanh trên màn hình. 
Hãy thử chọn các sản phẩm chăm sóc da có khả 
năng bảo vệ hoặc đảo ngược tác hại của ánh sáng 
xanh. ■  

Nếu con người cao 10 
mét thì chúng ta có thể "tóm 
sống" Tyrannosaurus Rex 
bằng tay không?

ếu một người phát triển kích cỡ Nkhổng lồ, đạt chiều cao khoảng 
10 mét thì liệu rằng anh ta có 

thể "tóm sống" một con Tyrannosaurus Rex 
bằng tay không?

Đây là một câu hỏi rất thú vị, và câu trả 
lời trong trường hợp này là hoàn toàn có thể, khi 
đạt tới thân hình khổng lồ sở hữu chiều cao lên 
tới 10 mét cộng với trí tuệ và lòng can đảm thì 
đối với chúng ta, những con khủng long bạo 
chúa - Tyrannosaurus Rex thực sự chỉ là một 
"con gà con" không hơn không kém.

Trên thực tế, nếu chiều cao của một 
người đạt tới 10 mét, ước tính trọng lượng của 
họ sẽ tăng lên khoảng 10 tấn, tức là nặng hơn 
t rọng lượng t rung bình của một  con 
Tyrannosaurus Rex - khoảng 8 tấn.

Khi ấy con người có một lợi thế vô cùng 
lớn đó chính là chiều cao. Ưu điểm này cực kỳ 
quan trọng trong cuộc chiến chiếm lĩnh vị trí 
đứng đầu chuỗi thức ăn, thậm chí trong một số 
hoàn cảnh thì đây được xem là điều kiện tiên 
quyết. 

Ví dụ, trong môi trường thiên nhiên 
hoang dã ngày nay, chúng ta rất hiếm khi thấy sư 
tử săn hươu cao cổ. 

Ngay cả khi hươu cao cổ không thể gây 
hại cho nó, sự khác biệt về chiều cao giữa hai 
loài này là một rào cản lớn và điều đó khiến cho 
sư tử gặp rất nhiều khó khăn để có thể săn thành 
công một con hươu cao cổ trưởng thành.

Khủng long bạo chú trung bình chỉ cao 
khoảng 4 mét, thấp hơn 10 mét so với con người 
(trong giả thiết này), và với tỷ lệ chiều cao như 
vậy, chúng gần như chỉ tương đương với một 
con chó trước mặt con người. 

Hơn nữa, với chiều cao như vậy những 
con Tyrannosaurus Rex sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn để có thể tạo ra một vết thương chí mạng 
bằng cách cắn vào cổ của một người cao 10 mét.

Thêm nữa đặc điểm ngoại hình, chiều 
cao và trọng lượng của khủng long bạo chúa 
cũng khiến cho chúng rất khó để có thể nhảy 
cao, hãy thử tưởng tượng một con voi đồng cỏ 
Châu Phi nhảy cao và rơi xuống mặt đất, ai biết 
được rằng chúng sẽ bị gãy bao nhiêu chiếc 
xương và trọng lực sẽ làm cho cơ thể của chúng 
bị tổn thương đến mức nào, vậy nên 
Tyrannosaurus Rex có thể nhảy cao để với tới cổ 
của một người cao 10 mét gần như là "nhiệm vụ 
bất khả thi".

Hơn thế nữa, cùng với thực tế con người 
là loài ăn tạp, không giống như hươu cao cổ chỉ 
ăn cỏ, chúng ta có sức mạnh và trí thông minh để 
khiến cho những loài động vật to lớn hơn chúng 
ta gấp nhiều lần phải khuất phục, bởi vậy sẽ 
chẳng dại gì mà Tyrannosaurus Rex sẽ coi 
những người có chiều cao 10 mét là con mồi của 

mình.
Lực cắn của khủng long bạo chúa mạnh 

gấp mười lần cá sấu châu Mỹ, tạo ra một lực có 
trọng lượng lên tới 6 tấn, tức bằng trọng lượng 
của một con voi, điều này thực sự là một cơn ác 
mộng đối với con mồi của chúng.

Ngoài ra thì hộp sọ của Tyrannosaurus 
Rex có chiều dài khoảng 1,6 mét, nhưng khi con 
người có chiều cao lên tới 10 mét thì so với tỷ lệ 
tương ứng, hộp sọ của con người sẽ dài 1,4 mét 
và cũng có lực cắn có thể nói là tương đương với 
chúng.

Và điều duy nhất khiến con người phải 
sợ hãi là khi khủng long bạo chúa dùng chiến 
thuật săn mồi bầy đàn tương tự như loài sói, 
điều này sẽ là một khó khăn tương đối lớn để 
con người có thể "tóm sống" được chúng và khả 
năng con người phải bỏ mạng là rất cao.

Nhưng trên thực tế, những con khủng 
long bạo chúa lại là loài săn mồi đơn độc nên 
chúng ta cũng không phải quá lo sợ, việc bắt 
chúng cũng chỉ đơn giản như việc bạn bắt một 
con chó chạy ngoài đường.

Dựa vào sự phân tích ở trên, có thể ước 
tính rằng nếu con người sinh sống ở kỷ Phấn 
trắng và sở hữu thân hình khổng lồ đi kèm với 
chiều cao 10 mét, Tyrannosaurus Rex chắc chắn 
sẽ sớm trở thành "thú cưng" của chúng ta, thậm 
chí là sẽ đứng trước bờ vực tuyệt chủng như 
những loài động vật hoang dã hiện đại bởi sự tàn 
phá của con người. ■ 
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"Lỗ đen trên trời" hút hết 
đại dương của hàng xóm Trái 
đất?

Nghiên cứu mới từ một nhóm khoa 
học gia của Nga và Đức đã đưa ra 
một cách lý giải mới cho sự khô 

cằn và chết chóc của sao Hỏa, người hàng xóm 
từng được chứng minh rằng có những đại dương 
giống như Trái đất. Đó là một chiếc lỗ khổng lồ 
xuất hiện giữa bầu khí quyển của nó và "háu ăn" y 
như lỗ đen vũ trụ.

Theo bài công bố mới đây trên tạp chí khoa 
học Geophysical Research Letters, các nhà nghiên 
cứu cho rằng sao Hỏa từng sở hữu một siêu đại 
dương rộng lớn, khá giống trái đất thời tồn tại "siêu 
lục địa", nhưng nhỏ hơn khá nhiều. 

Cứ 2 năm, "lỗ đen" bí ẩn lại xuất hiện trên 
bầu khí quyển một lần và hút một phần nước của 
đại dương này, ném ra ngoài không gian. Một phần 
nhỏ nước còn lại bị trả về các cực của hành tinh.

Sau hàng tỉ năm, quá trình này tuy chậm 
chạp nhưng đủ khiến hành tinh đỏ dần khô cằn.

Để đi đến kết luận trên, nhóm nghiên cứu 
dẫn đầu bởi nhà khoa học Dmitry S. Shaposhnikov 
(đến từ Viện Vật lý và công nghệ Moscow và Viện 
Nghiên cứu Vũ trụ - Nga) đã tìm hiểu sự kỳ lạ của 
nước trên sao Hỏa. 

Các nghiên cứu trước đó từng chứng minh 
sao Hỏa có hơi nước ở tầng cao trong bầu khí 
quyển và chúng có xu hướng di chuyển về các cực 
của hành tinh. 

Điều này rất khó hiểu vì các dữ liệu về một 
tầng khí quyển ở giữa của hành tinh cho thấy nó có 
vẻ ngừng hoàn toàn chu trình nước. Nó quá lạnh để 
duy trì hơi nước. Tuy nhiên, chiếc lỗ bí ẩn đó đã mở 
ra vào mùa hè ở bán cầu Nam của sao Hỏa, khi khu 
vực này tiến gần mặt trời. 

Điều này xảy ra mỗi 2 năm theo thời gian 
Trái đất. Chiếc lỗ xuất hiện ở độ cao khoảng 60-90 
km, đưa hơi nước từ dưới thấp vượt qua tầng khí 
quyển trung bình lạnh giá, đi thẳng lên tầng trên. 

Quá trình có sự hỗ trợ của những cơn bão 
bụi khổng lồ - thứ từng giết chết cỗ máy thăm dò 
Mars Curiosity Rover nổi tiếng của NASA. 
Nhưng khi thoát lên cao, chỉ một phần nước trốn 
thoát, trôi về cực Bắc và Nam. Đa số các phân tử 

nước còn lại bị ánh sáng cực tím quá mạnh cắt đứt 
liên kết hydro – oxy. Hydro bay ra ngoài không 
gian, chỉ còn oxy ở lại. Và như vậy, nó không còn là 
phân tử nước nữa. ■ 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ma 
mị của vũ trụ...

eROSITA là một trong những kính 
viễn vọng tia X hiện đại nhất mà 
con người từng tạo ra tính đến thời 

điểm hiện tại, đồng thời có nhiều đóng góp quan 
trọng trong lĩnh vực khoa học vũ trụ hơn 1 năm 
qua.

Mới đây, eROSITA vừa hoàn thành nhiệm 
vụ “quét bầu trời” trong hơn 182 ngày và phát hiện 
số nguồn tia X nhiều gấp 2 lần tổng số lượng mà 
giới thiên văn học đã biết trong 60 năm qua. 

Hình ảnh "Vũ trụ tràn đầy năng lượng", 
trong đó toàn bộ bầu trời được chiếu lên một hình 
elip (được gọi là phép chiếu Aitoff) với tâm của Dải 
Ngân hà ở giữa chạy theo chiều ngang, các photon 
đã được tô màu/mã hóa theo mức năng lượng của 
chúng.

Tuyệt tác này của eROSITA cho thấy “cái 
nhìn sâu nhất về bầu trời” trong bước sóng tia X. 
Với đầy đủ các tinh thể quan trọng trong không 
gian bao gồm khí gas nóng trong dải Ngân Hà, 
những ngôi sao có vành và từ trường mạnh, hệ sao 
nhị phân tia X, lỗ đen, tàn tích của siêu tân tinh, sao 
lùn trắng, sao neutron, dải Ngân Hà và các thiên hà 
nổi tiếng khác như Đám mây Magellan lớn.

Mất tới 6 tháng để eROSITA “sáng tác” 
bức ảnh tuyệt vời này. Trong đó, mỗi khu vực quan 
sát có độ phơi sáng từ 150 đến 200 giây, cho phép 
đo chính xác các hạt photon trong khoảng từ 2% 
đến 6%. 

Dữ liệu sau đó được chuyển đổi thành các 
hình ảnh mã hóa màu để hiển thị chi tiết các mức 
năng lượng khác nhau của photon. Bức ảnh tổng 
hợp quan sát này mang đến một góc nhìn mới chưa 
từng được biết đến, có tác động sâu sắc đến cách 
thức các nhà thiên văn học đánh giá vũ trụ.

Điểm đặc biệt của eROSITA nằm ở chỗ 
kính viễn vọng này có thể ghi lại sự phát xạ tia X từ 
vũ trụ. Tia X mang đến cho chúng ta cái nhìn chi 
tiết hơn về các vật thể vũ trụ ẩn trong vùng ánh sáng 
khả kiến. Chẳng hạn nhìn vào một ngôi sao bình 
thường trong tia X, chúng ta có thể thấy rõ cấu trúc 
và hoạt động của nó.

Kính thiên văn eROSITA được ra mắt vào 
năm ngoái, cùng với một kính viễn vọng tia X khác 
có tên ART-XC. ART-XC nhìn vào các tia X năng 
lượng cao, trong khi eROSITA chủ yếu tập trung 
vào các tia X ở mức năng lượng thấp hơn và đặc 
biệt nó có thể quét một khu vực rộng lớn trên bầu 
trời. Đó là lý do tại sao eROSITA tạo ra được hình 
ảnh phi thường như vậy.

Để tổng hợp ra hình ảnh trên, eROSITA 
cần dùng tới tổng cộng hơn 165GB dữ liệu, được 
thu thập từ 7 máy ảnh độc lập gắn trên kính viễn 
vọng, sau đó ghép nối và tổng hợp lại với nhau. 
Nhóm nghiên cứu phụ trách vận hành eROSITA 
dự kiến sẽ lập thêm 7 “bản đồ vũ trụ” dưới dạng ảnh 
chụp toàn cảnh bằng tia X trong 4 năm tới. ■ 

Tim của phi hành gia thu 
nhỏ 25% sau 1 năm sống trên vũ 
trụ

Sau quá trình sống gần 1 năm trên 
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), khoang 
lớn nhất trong tim của nhà du hành 

Scott Kelly đã bị thu nhỏ đến hơn 25%.
Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp 

chí Circulation, các nhà khoa học phát hiện trong 
340 ngày ở trên vũ trụ, tim của ông Kelly đã bị 
giảm kích cỡ mặc dù ông vẫn chăm chỉ tập thể dục 
6 ngày/tuần. 

May mắn, việc trái tim nhỏ đi dường như 
không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến sức khỏe của 
ông Kelly khi trở về Trái đất.

Phát hiện này đã bổ sung thêm vào danh 
sách các loại biến đổi mà cơ thể con người phải trải 
qua trong môi trường lực hấp dẫn không ổn định. 
Các phi hành gia cũng có xu hướng bị phù đầu, bẹp 
nhãn cầu, co rút chân còn xương trở nên giòn hơn.

Theo tờ New York Times, Tiến sĩ Benjamin 
D. Levine, tác giả nghiên cứu và là giáo sư nội khoa 
tại Trung tâm Y tế Tây Nam thuộc Đại học Texas 
(Mỹ), cho biết: “Tim của ông Kelly đã biến đổi để 
thích nghi với điều kiện trọng lực giảm. Nó không 
hề bị rối loạn chức năng. Ông ấy vẫn khỏe mạnh”.

Nếu không có lực hấp dẫn, tim không cần 
bơm máu hết cỡ, và giống như bất kỳ cơ nào khác, 
nó sẽ bị biến đổi vì giảm cường độ hoạt động.

Đối với ông Scott Kelly, hiện tượng co hẹp 
lại vẫn xảy ra bất kể việc ông tập luyện thể dục đều 
đặn 6 ngày/tuần trên ISS. Chế độ này từng được 
chứng minh hiệu quả đối với việc giảm hiện tượng 
giòn xương và giảm cơ.

Sau 340 ngày ở trong không gian, trọng 
lượng tim của ông Kelly đã giảm khoảng 27%, từ 
190 gram xuống còn 140 gram. Ông Kelly chia sẻ 
rằng cơ thể mình cũng trải qua một số thay đổi 
khác, chẳng hạn như bị mất xương, và những hiện 
tượng này hầu như đã trở lại bình thường.

Tuy nhiên, hiện tượng tim thu nhỏ có thể là 
mối quan tâm cho các sứ mệnh tới sao Hỏa trong 
tương lai. Dựa trên kinh nghiệm của ông Kelly và 
các phi hành gia khác trên ISS, Tiến sĩ Levine cho 
rằng những vị khách lên sao Hỏa sắp tới vẫn giữ 

được sức khỏe ổn định. 
Thế nhưng, vấn đề có thể phát sinh nghiêm 

trọng nếu một phi hành gia bị thương, bị ốm và 
không thể tập thể dục, hoặc nếu thiết bị tập thể dục 
bị hư hỏng. Với những trái tim yếu ớt hơn, họ có thể 
bị choáng váng, ngất xỉu khi bước chân lên hành 
tinh đỏ sau nhiều tháng du hành trong môi trường 
không trọng lượng.

Ông Scott Kelly trong thời gian sống trên 
Trạm ISS

Trong nghiên cứu, ông Levine cùng đồng 
nghiệp đã so sánh tim của nhà du hành Scot Kelly 
với tim của vận động viên bơi lội đường dài Benoit 
Lecomte, khi ông từng cố bơi xuyên qua Thái Bình 
Dương.

Sự nổi trên mặt nước gây tác động đối với 
cơ thể giống như môi trường không trọng lượng. 
Vận động viên Lecomte dành hầu hết thời gian 
trong ngày ở tư thế nằm ngang: 8 giờ bơi lội và 8 
giờ ngủ trên thuyền hỗ trợ.

Các nhà khoa học nghĩ rằng những giờ bơi 
lội kéo dài sẽ đủ vất vả để duy trì kích cỡ trái tim 
của ông Lecomte. Nhưng thay vào đó, nó thu nhỏ 
lại với tốc độ gần nhanh bằng thời gian của ông 
Kelly trong không gian.

Sau hơn 159 ngày, vận động viên Lecomte 
đã phải từ bỏ kế hoạch sau khi bơi được 2/3 chặng 
đường dài 5.650 dặm theo dự tính ban đầu vì 
thuyền bị một trận bão phá hủy. Qua siêu âm, người 
ta phát hiện tâm thất trái của ông đã nhẹ đi khoảng 
28 gram. Tâm thất trái là khoang lớn nhất và mạnh 
nhất của tim, làm nhiệm vụ bơm máu đến động 
mạch chủ và đi khắp cơ thể.

Tiến sĩ Levine bày tỏ sự bất ngờ khi biết 
được kết quả. “Tôi vốn nghĩ tim của ông ấy sẽ to 
lên. Đó là khối lượng tập luyện rất lớn”. 

Trong một cuộc phỏng vấn, Benoit 
Lecomte ước tính nhịp tim của mình có thể ở dưới 
100 trong lúc bơi lội, đồng thời mô tả cường độ 
hoạt động của việc bơi đường dài giống như đi bộ 
nhanh, hoặc chạy rất chậm.

Giờ đây, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ 
(NASA) có thể thiết kế các chương trình tập luyện 
tốt hơn cho các nhà du hành.

Trên không gian, ông Scott Kelly đã tập thể 
dục 6 ngày/tuần, 30 – 40 phút đi bộ trên máy chạy 
bộ hoặc đạp xe tập. Ngoài ra, ông cũng sử dụng một 
chiếc máy kháng lực để làm tạ nâng.

“Chế độ tập này khá vất vả. Tôi phải đẩy tạ 
khá khó khăn. Mức tạ chắc chắn nặng hơn mức tôi 
có thể nâng ở nhà”, ông Kelly, hiện đã nghỉ hưu tại 
NASA, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn.

Tiến sĩ Benjamin D. Levine cho biết còn 
một nghiên cứu khác để theo dõi tim của 13 nhà du 
hành trước và sau 6 tháng ở trên trạm vũ trụ. 
Nghiên cứu chưa được xuất bản này sẽ cung cấp 
lượng dữ liệu rộng lớn hơn. ■

Ánh sáng "xuyên không" 
truyền tới Trái đất tiết lộ siêu 
quái vật bắt thiên hà

Kính viễn vọng Very Large của Đài 
thiên văn Nam Âu (ESO) đã bắt 
được tín hiệu ánh sáng lạ từ quá 

khứ hơn 12 tỉ năm trước truyền tới Trái đất: một lỗ 
đen siêu quái vật đang bắt cóc 6 thiên hà.

Vật thể lạ mang tên SDSS J1030 + 0524, là 
một quasar - một dạng "chuẩn tinh", tức thứ trông 
giống như sao nhưng không phải sao. Nó là một lỗ 
đen kinh dị "cải trang" thành.

Nếu trong hiện tại, những lỗ đen siêu khối 
cực lớn như lỗ đen trung tâm thiên hà Milky Way 
chứa Trái đất được gọi là lỗ đen "quái vật", thì vật 
thể mới phát hiện là những "quái vật của quái vật".

Các phép đo đạc cho thấy chúng thuộc về 
vũ trụ sơ khai, nơi ánh sáng mất khoảng hơn 12 tỉ 
năm mới truyền tới Trái đất. 

Các lỗ đen sơ khai không chỉ cực lớn, cực 
mạnh mà lớn cực nhanh. Trong 900 triệu năm đầu 
tiêu của vũ trụ, chúng phải đạt được khối lượng 
tương đương 1 tỉ mặt trời. Bấy lâu giới khoa học 
vẫn đi vào ngõ cụt khi cố tìm xem thứ gì đã nuôi 
dưỡng những siêu quái vật đó.

Vật thể kinh dị vừa được phát hiện đã đem 
đến câu trả lời: Kính viễn vọng Very Large đã xác 
định được một mạng lưới chằng chịt gồm 6 thiên hà 
bị lỗ đen bắt cóc và "hút máu". Chúng tạo thành 
một tấm mạng nhện phức tạp có bề rộng bằng hơn 
300 lần kích thước thiên hà chứa Trái đất.

Tiến sĩ Marco Mignoli, nhà thiên văn học 
từ Viện Vật lý thiên văn Quốc gia (INAF), người 
đứng đầu nghiên cứu, cho biết phát hiện này quý 
giá ở chỗ giúp giải quyết những bí ẩn về lỗ đen siêu 
quái vật trong vũ trụ sơ khai, một trong những 
thách thức thiên văn học.

Ánh sáng từ lỗ đen siêu quái vật mất hơn 12 
tỉ năm đi đến mắt con người đồng nghĩa những gì 
chúng ta đang thấy là hình ảnh của hơn 12 tỉ năm 
trước, một cơ hội nhìn "xuyên không" đầy thú vị. ■ 

Phát hiện một mặt trăng 
màu tím có thể đầy sinh vật 
ngoài Trái đất

Mặt trăng tuyệt đẹp mang tên 
Triton của sao Hải Vương, ánh 
lên màu tím nhạt qua ống kính 

tàu vũ trụ NASA, có thể sở hữu một đại dương đầy 
sự sống.

NASA vừa tiết lộ kế hoạch khám phá mặt 
trăng Triton mà họ cho là "bí ẩn và kỳ lạ" để tìm 
kiếm sự sống ngoài Trái đất, thông qua những bằng 
chứng thú vị về một thế giới sống được ngay bên 
dưới lớp vỏ băng của thiên thể này.

Tiến sĩ Karl Michell, nhà khoa học đứng 
đầu dự án Trident của Phòng thí nghiệm Sức đẩy 
phản lức JPL thuộc NASA, tuyên bố: 

"Bề mặt của Triton có tất cả các tính năng 
mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Điều này 
thúc đẩy chúng tôi muốn biết thế giới này hoạt 
động như thế nào. Triton là chìa khóa cho khoa học 
Hệ mặt trời: một vật thể Vành đai Kuiper bị bắt giữ 
và phát triển, một thế giới đại dương tiềm năng với 
các luồng hoạt động, tầng điện ly trẻ và tràn đầy 
năng lượng".

Các nhà khoa học tin rằng thế giới đại 
dương của Triton, vốn nằm ẩn bên dưới lớp vỏ 
băng tuyệt đẹp của nó, có thể là một "thủy cung" 
đầy sự sống ngoài Trái đất.

Để có thể tiếp cận mặt trăng của hành tinh 
xa nhất Hệ Mặt trời này, các nhà khoa học đã chuẩn 
bị cho cuộc phóng tàu vũ trụ vào tháng 10/2025, 
trong một ngày 13 năm mới có một lần, khi sao Hải 
Vương, sao Mộc và Trái đất xếp thẳng hàng. 

Tàu vũ trụ sẽ mượn lực hấp dẫn của gã 
khổng lồ sao Mộc để bay tới tận Triton trong hành 
trình kéo dài 13 năm. Triton là mặt trăng lớn nhất 
của sao Hải Vương, được phát hiện vào năm 1846 
bởi nhà thiên văn học người Anh William Lassel. 

Triton cũng là tên của vị thần biển, con trai 
của "hải vương" Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. 
Dưới ống kính của tàu vũ trụ NASA Voyager 2, nó 
hiện lên với một màu tím nhạt huyền hoặc, pha 
chút sắc cầu vồng ở một số địa điểm và có bề mặt 
băng giá. ■
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"Lỗ đen trên trời" hút hết 
đại dương của hàng xóm Trái 
đất?

Nghiên cứu mới từ một nhóm khoa 
học gia của Nga và Đức đã đưa ra 
một cách lý giải mới cho sự khô 

cằn và chết chóc của sao Hỏa, người hàng xóm 
từng được chứng minh rằng có những đại dương 
giống như Trái đất. Đó là một chiếc lỗ khổng lồ 
xuất hiện giữa bầu khí quyển của nó và "háu ăn" y 
như lỗ đen vũ trụ.

Theo bài công bố mới đây trên tạp chí khoa 
học Geophysical Research Letters, các nhà nghiên 
cứu cho rằng sao Hỏa từng sở hữu một siêu đại 
dương rộng lớn, khá giống trái đất thời tồn tại "siêu 
lục địa", nhưng nhỏ hơn khá nhiều. 

Cứ 2 năm, "lỗ đen" bí ẩn lại xuất hiện trên 
bầu khí quyển một lần và hút một phần nước của 
đại dương này, ném ra ngoài không gian. Một phần 
nhỏ nước còn lại bị trả về các cực của hành tinh.

Sau hàng tỉ năm, quá trình này tuy chậm 
chạp nhưng đủ khiến hành tinh đỏ dần khô cằn.

Để đi đến kết luận trên, nhóm nghiên cứu 
dẫn đầu bởi nhà khoa học Dmitry S. Shaposhnikov 
(đến từ Viện Vật lý và công nghệ Moscow và Viện 
Nghiên cứu Vũ trụ - Nga) đã tìm hiểu sự kỳ lạ của 
nước trên sao Hỏa. 

Các nghiên cứu trước đó từng chứng minh 
sao Hỏa có hơi nước ở tầng cao trong bầu khí 
quyển và chúng có xu hướng di chuyển về các cực 
của hành tinh. 

Điều này rất khó hiểu vì các dữ liệu về một 
tầng khí quyển ở giữa của hành tinh cho thấy nó có 
vẻ ngừng hoàn toàn chu trình nước. Nó quá lạnh để 
duy trì hơi nước. Tuy nhiên, chiếc lỗ bí ẩn đó đã mở 
ra vào mùa hè ở bán cầu Nam của sao Hỏa, khi khu 
vực này tiến gần mặt trời. 

Điều này xảy ra mỗi 2 năm theo thời gian 
Trái đất. Chiếc lỗ xuất hiện ở độ cao khoảng 60-90 
km, đưa hơi nước từ dưới thấp vượt qua tầng khí 
quyển trung bình lạnh giá, đi thẳng lên tầng trên. 

Quá trình có sự hỗ trợ của những cơn bão 
bụi khổng lồ - thứ từng giết chết cỗ máy thăm dò 
Mars Curiosity Rover nổi tiếng của NASA. 
Nhưng khi thoát lên cao, chỉ một phần nước trốn 
thoát, trôi về cực Bắc và Nam. Đa số các phân tử 

nước còn lại bị ánh sáng cực tím quá mạnh cắt đứt 
liên kết hydro – oxy. Hydro bay ra ngoài không 
gian, chỉ còn oxy ở lại. Và như vậy, nó không còn là 
phân tử nước nữa. ■ 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ma 
mị của vũ trụ...

eROSITA là một trong những kính 
viễn vọng tia X hiện đại nhất mà 
con người từng tạo ra tính đến thời 

điểm hiện tại, đồng thời có nhiều đóng góp quan 
trọng trong lĩnh vực khoa học vũ trụ hơn 1 năm 
qua.

Mới đây, eROSITA vừa hoàn thành nhiệm 
vụ “quét bầu trời” trong hơn 182 ngày và phát hiện 
số nguồn tia X nhiều gấp 2 lần tổng số lượng mà 
giới thiên văn học đã biết trong 60 năm qua. 

Hình ảnh "Vũ trụ tràn đầy năng lượng", 
trong đó toàn bộ bầu trời được chiếu lên một hình 
elip (được gọi là phép chiếu Aitoff) với tâm của Dải 
Ngân hà ở giữa chạy theo chiều ngang, các photon 
đã được tô màu/mã hóa theo mức năng lượng của 
chúng.

Tuyệt tác này của eROSITA cho thấy “cái 
nhìn sâu nhất về bầu trời” trong bước sóng tia X. 
Với đầy đủ các tinh thể quan trọng trong không 
gian bao gồm khí gas nóng trong dải Ngân Hà, 
những ngôi sao có vành và từ trường mạnh, hệ sao 
nhị phân tia X, lỗ đen, tàn tích của siêu tân tinh, sao 
lùn trắng, sao neutron, dải Ngân Hà và các thiên hà 
nổi tiếng khác như Đám mây Magellan lớn.

Mất tới 6 tháng để eROSITA “sáng tác” 
bức ảnh tuyệt vời này. Trong đó, mỗi khu vực quan 
sát có độ phơi sáng từ 150 đến 200 giây, cho phép 
đo chính xác các hạt photon trong khoảng từ 2% 
đến 6%. 

Dữ liệu sau đó được chuyển đổi thành các 
hình ảnh mã hóa màu để hiển thị chi tiết các mức 
năng lượng khác nhau của photon. Bức ảnh tổng 
hợp quan sát này mang đến một góc nhìn mới chưa 
từng được biết đến, có tác động sâu sắc đến cách 
thức các nhà thiên văn học đánh giá vũ trụ.

Điểm đặc biệt của eROSITA nằm ở chỗ 
kính viễn vọng này có thể ghi lại sự phát xạ tia X từ 
vũ trụ. Tia X mang đến cho chúng ta cái nhìn chi 
tiết hơn về các vật thể vũ trụ ẩn trong vùng ánh sáng 
khả kiến. Chẳng hạn nhìn vào một ngôi sao bình 
thường trong tia X, chúng ta có thể thấy rõ cấu trúc 
và hoạt động của nó.

Kính thiên văn eROSITA được ra mắt vào 
năm ngoái, cùng với một kính viễn vọng tia X khác 
có tên ART-XC. ART-XC nhìn vào các tia X năng 
lượng cao, trong khi eROSITA chủ yếu tập trung 
vào các tia X ở mức năng lượng thấp hơn và đặc 
biệt nó có thể quét một khu vực rộng lớn trên bầu 
trời. Đó là lý do tại sao eROSITA tạo ra được hình 
ảnh phi thường như vậy.

Để tổng hợp ra hình ảnh trên, eROSITA 
cần dùng tới tổng cộng hơn 165GB dữ liệu, được 
thu thập từ 7 máy ảnh độc lập gắn trên kính viễn 
vọng, sau đó ghép nối và tổng hợp lại với nhau. 
Nhóm nghiên cứu phụ trách vận hành eROSITA 
dự kiến sẽ lập thêm 7 “bản đồ vũ trụ” dưới dạng ảnh 
chụp toàn cảnh bằng tia X trong 4 năm tới. ■ 

Tim của phi hành gia thu 
nhỏ 25% sau 1 năm sống trên vũ 
trụ

Sau quá trình sống gần 1 năm trên 
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), khoang 
lớn nhất trong tim của nhà du hành 

Scott Kelly đã bị thu nhỏ đến hơn 25%.
Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp 

chí Circulation, các nhà khoa học phát hiện trong 
340 ngày ở trên vũ trụ, tim của ông Kelly đã bị 
giảm kích cỡ mặc dù ông vẫn chăm chỉ tập thể dục 
6 ngày/tuần. 

May mắn, việc trái tim nhỏ đi dường như 
không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến sức khỏe của 
ông Kelly khi trở về Trái đất.

Phát hiện này đã bổ sung thêm vào danh 
sách các loại biến đổi mà cơ thể con người phải trải 
qua trong môi trường lực hấp dẫn không ổn định. 
Các phi hành gia cũng có xu hướng bị phù đầu, bẹp 
nhãn cầu, co rút chân còn xương trở nên giòn hơn.

Theo tờ New York Times, Tiến sĩ Benjamin 
D. Levine, tác giả nghiên cứu và là giáo sư nội khoa 
tại Trung tâm Y tế Tây Nam thuộc Đại học Texas 
(Mỹ), cho biết: “Tim của ông Kelly đã biến đổi để 
thích nghi với điều kiện trọng lực giảm. Nó không 
hề bị rối loạn chức năng. Ông ấy vẫn khỏe mạnh”.

Nếu không có lực hấp dẫn, tim không cần 
bơm máu hết cỡ, và giống như bất kỳ cơ nào khác, 
nó sẽ bị biến đổi vì giảm cường độ hoạt động.

Đối với ông Scott Kelly, hiện tượng co hẹp 
lại vẫn xảy ra bất kể việc ông tập luyện thể dục đều 
đặn 6 ngày/tuần trên ISS. Chế độ này từng được 
chứng minh hiệu quả đối với việc giảm hiện tượng 
giòn xương và giảm cơ.

Sau 340 ngày ở trong không gian, trọng 
lượng tim của ông Kelly đã giảm khoảng 27%, từ 
190 gram xuống còn 140 gram. Ông Kelly chia sẻ 
rằng cơ thể mình cũng trải qua một số thay đổi 
khác, chẳng hạn như bị mất xương, và những hiện 
tượng này hầu như đã trở lại bình thường.

Tuy nhiên, hiện tượng tim thu nhỏ có thể là 
mối quan tâm cho các sứ mệnh tới sao Hỏa trong 
tương lai. Dựa trên kinh nghiệm của ông Kelly và 
các phi hành gia khác trên ISS, Tiến sĩ Levine cho 
rằng những vị khách lên sao Hỏa sắp tới vẫn giữ 

được sức khỏe ổn định. 
Thế nhưng, vấn đề có thể phát sinh nghiêm 

trọng nếu một phi hành gia bị thương, bị ốm và 
không thể tập thể dục, hoặc nếu thiết bị tập thể dục 
bị hư hỏng. Với những trái tim yếu ớt hơn, họ có thể 
bị choáng váng, ngất xỉu khi bước chân lên hành 
tinh đỏ sau nhiều tháng du hành trong môi trường 
không trọng lượng.

Ông Scott Kelly trong thời gian sống trên 
Trạm ISS

Trong nghiên cứu, ông Levine cùng đồng 
nghiệp đã so sánh tim của nhà du hành Scot Kelly 
với tim của vận động viên bơi lội đường dài Benoit 
Lecomte, khi ông từng cố bơi xuyên qua Thái Bình 
Dương.

Sự nổi trên mặt nước gây tác động đối với 
cơ thể giống như môi trường không trọng lượng. 
Vận động viên Lecomte dành hầu hết thời gian 
trong ngày ở tư thế nằm ngang: 8 giờ bơi lội và 8 
giờ ngủ trên thuyền hỗ trợ.

Các nhà khoa học nghĩ rằng những giờ bơi 
lội kéo dài sẽ đủ vất vả để duy trì kích cỡ trái tim 
của ông Lecomte. Nhưng thay vào đó, nó thu nhỏ 
lại với tốc độ gần nhanh bằng thời gian của ông 
Kelly trong không gian.

Sau hơn 159 ngày, vận động viên Lecomte 
đã phải từ bỏ kế hoạch sau khi bơi được 2/3 chặng 
đường dài 5.650 dặm theo dự tính ban đầu vì 
thuyền bị một trận bão phá hủy. Qua siêu âm, người 
ta phát hiện tâm thất trái của ông đã nhẹ đi khoảng 
28 gram. Tâm thất trái là khoang lớn nhất và mạnh 
nhất của tim, làm nhiệm vụ bơm máu đến động 
mạch chủ và đi khắp cơ thể.

Tiến sĩ Levine bày tỏ sự bất ngờ khi biết 
được kết quả. “Tôi vốn nghĩ tim của ông ấy sẽ to 
lên. Đó là khối lượng tập luyện rất lớn”. 

Trong một cuộc phỏng vấn, Benoit 
Lecomte ước tính nhịp tim của mình có thể ở dưới 
100 trong lúc bơi lội, đồng thời mô tả cường độ 
hoạt động của việc bơi đường dài giống như đi bộ 
nhanh, hoặc chạy rất chậm.

Giờ đây, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ 
(NASA) có thể thiết kế các chương trình tập luyện 
tốt hơn cho các nhà du hành.

Trên không gian, ông Scott Kelly đã tập thể 
dục 6 ngày/tuần, 30 – 40 phút đi bộ trên máy chạy 
bộ hoặc đạp xe tập. Ngoài ra, ông cũng sử dụng một 
chiếc máy kháng lực để làm tạ nâng.

“Chế độ tập này khá vất vả. Tôi phải đẩy tạ 
khá khó khăn. Mức tạ chắc chắn nặng hơn mức tôi 
có thể nâng ở nhà”, ông Kelly, hiện đã nghỉ hưu tại 
NASA, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn.

Tiến sĩ Benjamin D. Levine cho biết còn 
một nghiên cứu khác để theo dõi tim của 13 nhà du 
hành trước và sau 6 tháng ở trên trạm vũ trụ. 
Nghiên cứu chưa được xuất bản này sẽ cung cấp 
lượng dữ liệu rộng lớn hơn. ■

Ánh sáng "xuyên không" 
truyền tới Trái đất tiết lộ siêu 
quái vật bắt thiên hà

Kính viễn vọng Very Large của Đài 
thiên văn Nam Âu (ESO) đã bắt 
được tín hiệu ánh sáng lạ từ quá 

khứ hơn 12 tỉ năm trước truyền tới Trái đất: một lỗ 
đen siêu quái vật đang bắt cóc 6 thiên hà.

Vật thể lạ mang tên SDSS J1030 + 0524, là 
một quasar - một dạng "chuẩn tinh", tức thứ trông 
giống như sao nhưng không phải sao. Nó là một lỗ 
đen kinh dị "cải trang" thành.

Nếu trong hiện tại, những lỗ đen siêu khối 
cực lớn như lỗ đen trung tâm thiên hà Milky Way 
chứa Trái đất được gọi là lỗ đen "quái vật", thì vật 
thể mới phát hiện là những "quái vật của quái vật".

Các phép đo đạc cho thấy chúng thuộc về 
vũ trụ sơ khai, nơi ánh sáng mất khoảng hơn 12 tỉ 
năm mới truyền tới Trái đất. 

Các lỗ đen sơ khai không chỉ cực lớn, cực 
mạnh mà lớn cực nhanh. Trong 900 triệu năm đầu 
tiêu của vũ trụ, chúng phải đạt được khối lượng 
tương đương 1 tỉ mặt trời. Bấy lâu giới khoa học 
vẫn đi vào ngõ cụt khi cố tìm xem thứ gì đã nuôi 
dưỡng những siêu quái vật đó.

Vật thể kinh dị vừa được phát hiện đã đem 
đến câu trả lời: Kính viễn vọng Very Large đã xác 
định được một mạng lưới chằng chịt gồm 6 thiên hà 
bị lỗ đen bắt cóc và "hút máu". Chúng tạo thành 
một tấm mạng nhện phức tạp có bề rộng bằng hơn 
300 lần kích thước thiên hà chứa Trái đất.

Tiến sĩ Marco Mignoli, nhà thiên văn học 
từ Viện Vật lý thiên văn Quốc gia (INAF), người 
đứng đầu nghiên cứu, cho biết phát hiện này quý 
giá ở chỗ giúp giải quyết những bí ẩn về lỗ đen siêu 
quái vật trong vũ trụ sơ khai, một trong những 
thách thức thiên văn học.

Ánh sáng từ lỗ đen siêu quái vật mất hơn 12 
tỉ năm đi đến mắt con người đồng nghĩa những gì 
chúng ta đang thấy là hình ảnh của hơn 12 tỉ năm 
trước, một cơ hội nhìn "xuyên không" đầy thú vị. ■ 

Phát hiện một mặt trăng 
màu tím có thể đầy sinh vật 
ngoài Trái đất

Mặt trăng tuyệt đẹp mang tên 
Triton của sao Hải Vương, ánh 
lên màu tím nhạt qua ống kính 

tàu vũ trụ NASA, có thể sở hữu một đại dương đầy 
sự sống.

NASA vừa tiết lộ kế hoạch khám phá mặt 
trăng Triton mà họ cho là "bí ẩn và kỳ lạ" để tìm 
kiếm sự sống ngoài Trái đất, thông qua những bằng 
chứng thú vị về một thế giới sống được ngay bên 
dưới lớp vỏ băng của thiên thể này.

Tiến sĩ Karl Michell, nhà khoa học đứng 
đầu dự án Trident của Phòng thí nghiệm Sức đẩy 
phản lức JPL thuộc NASA, tuyên bố: 

"Bề mặt của Triton có tất cả các tính năng 
mà chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Điều này 
thúc đẩy chúng tôi muốn biết thế giới này hoạt 
động như thế nào. Triton là chìa khóa cho khoa học 
Hệ mặt trời: một vật thể Vành đai Kuiper bị bắt giữ 
và phát triển, một thế giới đại dương tiềm năng với 
các luồng hoạt động, tầng điện ly trẻ và tràn đầy 
năng lượng".

Các nhà khoa học tin rằng thế giới đại 
dương của Triton, vốn nằm ẩn bên dưới lớp vỏ 
băng tuyệt đẹp của nó, có thể là một "thủy cung" 
đầy sự sống ngoài Trái đất.

Để có thể tiếp cận mặt trăng của hành tinh 
xa nhất Hệ Mặt trời này, các nhà khoa học đã chuẩn 
bị cho cuộc phóng tàu vũ trụ vào tháng 10/2025, 
trong một ngày 13 năm mới có một lần, khi sao Hải 
Vương, sao Mộc và Trái đất xếp thẳng hàng. 

Tàu vũ trụ sẽ mượn lực hấp dẫn của gã 
khổng lồ sao Mộc để bay tới tận Triton trong hành 
trình kéo dài 13 năm. Triton là mặt trăng lớn nhất 
của sao Hải Vương, được phát hiện vào năm 1846 
bởi nhà thiên văn học người Anh William Lassel. 

Triton cũng là tên của vị thần biển, con trai 
của "hải vương" Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. 
Dưới ống kính của tàu vũ trụ NASA Voyager 2, nó 
hiện lên với một màu tím nhạt huyền hoặc, pha 
chút sắc cầu vồng ở một số địa điểm và có bề mặt 
băng giá. ■
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20 việc có thể mang lại 
hạnh phúc

Khi con người hạnh phúc, mọi thứ 
xung quanh sẽ suôn sẻ, may mắn 
tìm tới. Trường Đại học Harvard 

khuyên mỗi người nên làm 20 việc dưới đây để tận 
hưởng hạnh phúc.

1. Luôn mỉm cười
Thứ khiến thế giới trở nên lộng lẫy không 

phải ánh mặt trời mà chính là nụ cười. Sức mạnh 
của nụ cười luôn khiến trái tim rung động ở bất kỳ 
không gian, thời gian nào. Cuộc sống sẽ không xấu 
đi bởi một tiếng gào thét nhưng sẽ đẹp lên vì một nụ 
cười.

Khi thức dậy vào mỗi sáng, hãy mỉm cười 
để chào đón một ngày mới, cùng những điều tốt 
đẹp mới sẽ tới.

2. Không quan tâm tới suy nghĩ người 
khác

Mỗi người có một cuộc đời riêng, không ai 
sống hộ ai nên chúng ta không nên quá để tâm đến 
suy nghĩ của người khác.

Chẳng một ai vì lời khen ngợi hay ca tụng 
của người khác mà trẻ hơn 10 tuổi. Cũng chẳng ai 
vì những lời châm biếm, gièm pha của người khác 
mà trở nên ngu ngốc. Luôn ghi nhớ, việc của mình 
thì mình làm, đừng bận tâm tới ai.

Ảnh minh họa
3. Dành 10 phút mỗi ngày để ngồi thư 

giãn
Dù bận rộn tới đâu, mỗi ngày chúng ta nên 

có khoảng thời gian dành cho riêng mình để ngồi 
thư giãn và nghiền ngẫm.

Cảnh giới tốt nhất của đời người là trạng 
thái bình thản với dày dặn kinh nghiệm. Chúng ta 
không chỉ cần sự yên tĩnh trong một khoảng thời 
gian mà đến một độ tuổi nhất định, chúng ta càng 
biết hưởng thụ mọi tháng năm thanh thản. Trong 
những năm tháng ấy, chúng ta sẽ hiểu rõ được thế 
sự rối bời. Vì vậy, đừng đi quá nhanh, hãy đợi tâm 
hồn cùng trưởng thành.

4. Dành thời gian trò chuyện cùng người 
già trên 70 tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi

Trong cuộc sống con người không thể vứt 
bỏ hai thứ: Sự khôn ngoan và sự ngây thơ.

Trò chuyện với người già, chúng ta sẽ học 
được kinh nghiệm sống cũng như trí tuệ, sự khôn 
ngoan được hun đúc trong nhiều năm của họ. Trò 

chuyện với con trẻ, chúng ta sẽ cảm thấy được trẻ 
lại, được phép vô lo vô nghĩ trong sự ngây thơ của 
chúng.

5. Không cố chấp
Một việc xảy ra trái ý muốn, vượt quá sự 

kiểm soát sẽ luôn khiến con người cảm thấy bất 
lực. Một khi không thay đổi được hiện trạng thì nên 
chấp nhận sự bất lực của bản thân. Sự chấp nhận ấy 
có sức mạnh hơn nhiều so với việc cưỡng ép chính 
mình.

Hãy làm việc hết sức mình, còn lại do sự 
may mắn và an bài của số phận. Ung dung, thong 
dong là cách sống khôn ngoan của đời người.

6. Không cần thắng trong mọi cuộc 
tranh luận

Cuộc sống không phải là chiến trường để 
con người chiến đấu phân định thắng thua, cao 
thấp. Lắng nghe ý kiến của mọi người cũng là sự 
đồng tình với bản thân.

Càng tu dưỡng bản thân, bạn sẽ càng hạnh 
phúc.

7. Đừng dùng trí tuệ, sức lực để bàn về 
những tin đồn

Luật hấp dẫn từng chứng minh: Những gì 
bạn nghĩ hay những gì bạn chú ý sẽ trở thành hiện 
thực trong cuộc sống. Bởi vậy nên trải nghiệm 
những việc ý nghĩa hơn. Bàn về những tin đồn, tám 
chuyện về người khác chắc chắn không phải cách 
hay để làm cuộc sống thêm phong phú.

8. Đời ngắn ngủi, đừng nên hận ai
Sự tu dưỡng lớn nhất của đời người chính 

là lòng khoan dung. Khoan dung chính là khen 
ngợi sự trưởng thành, lấp đầy những thiếu sót... của 
người khác và tha thứ những gì đã qua.

Thời gian vốn quý báu. Thay vì dùng phần 
lớn thời gian thù hằn người khác, hãy khoan dung 
cho họ, cũng coi như buông tha bản thân.

9. Uống nhiều nước
Con người có thể nhịn ăn ba ngày nhưng 

không thể nhịn uống từng đó thời gian. Nước vô 
cùng quan trọng với sức khỏe con người. Chúng 
không những thúc đẩy sự trao đổi chất mà còn giảm 
bớt căng thẳng, khiến tâm hồn thư thái.

Dù bận rộn thế nào cũng phải thường 
xuyên uống nước. Nước là nguồn cội của sức khỏe 
và tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào.

10. Ước mơ nhiều hơn
Nhà thơ kiệt xuất người Đức - Heine từng 

nói: “Mùa xuân không gieo hạt, mùa hè sẽ không 
lớn, mùa thu không thể thu hoạch và mùa đông 
không được thưởng thức thành quả”. Cuộc sống 
cũng như vậy, có gieo mới có quả, có ước mơ cuộc 
sống mới càng tươi đẹp.

Ước mơ là những mong muốn khát khao 
trong tâm hồn con người, là cái đích để phấn đấu. 
Để đạt được ước mơ con người cần nỗ lực, thậm chí 
phải hy sinh nhiều thứ để đạt được. Vì vậy hãy luôn 
“Theo đuổi ước mơ...”, hãy biến giấc mơ của bạn 
thành sự thật.

11. Ngủ mỗi ngày đủ 8 tiếng
Chuyên gia giấc ngủ Matthew Waler từng 

nói giấc ngủ quan trọng hơn cả chế độ ăn uống và 

vận động. Người 45 tuổi trở lên, nếu một ngày ngủ 
ít hơn 6 tiếng sẽ có nguy cơ mắc bệnh đau tim và 
nhồi máu não cao hơn người ngủ 7-8 tiếng 200%. 
Vì vậy, chúng ta nên ngủ từ 10 giờ tối đến 6 giờ 
sáng hôm sau.

Giấc ngủ còn giúp cải thiện trí nhớ, làm 
giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tiểu đường, đồng 
thời giúp chúng ta vui vẻ và tươi trẻ hơn.

12. Đừng dày vò bản thân với sai lầm của 
quá khứ

Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Đừng khóc 
vì ly sữa đã đổ”.

Không nên sống trong sự hối tiếc quá khứ, 
cũng đừng nên sống với nỗi lo về tương lai. Sống 
cho hiện tại mới không phụ thời gian, không phụ 
chính mình.

13. Đọc sách nhiều hơn
Sách là một kho tàng kiến thức khổng lồ. 

Không phải cứ ngồi trên ghế nhà trường là sẽ được 
học tất cả mọi thứ trên thế giới. Có những điều bạn 
chưa từng được nghe, được thấy hay được tìm hiểu 
mà chỉ có trong sách.

Bởi vậy thường xuyên đọc sách là một thói 
quen tốt cần duy trì. Đừng để đến độ tuổi nào đó 
nuối tiếc tuổi trẻ đã đọc quá ít sách. Hãy vui vẻ đọc 
sách khi còn có thể.

14. Mỗi ngày chạy chậm 10-30 phút
Chạy chậm chính là môn thể thao hiệu quả 

và tiết kiệm nhất.
Các bác sĩ cho rằng chạy chậm là cách tốt 

nhất rèn luyện toàn thân và hệ tim mạch. Chạy 
chậm cũng có lợi cho người giảm cân và cai thuốc.

15. Không ai có thể quyết định hạnh 
phúc của bản thân, trừ bạn

Đồ ăn nhạt thì thêm muối, hành tây vô vị thì 
thêm trứng gà. Hạnh phúc của bạn phải do bạn 
quyết định.

Đừng nhìn thái độ của người khác để quyết 
định bản thân được vui hay buồn. Niềm vui không 
đến từ chính mình thì không phải hạnh phúc. Hạnh 
phúc phải từ tâm. Vì vậy lúc bị thương đừng nên 
chỉ tay trách móc người khác. Đó là do bạn cho 
phép họ tác động đến hạnh phúc của chính mình.

16. Liên lạc thường xuyên với bạn bè
Tình bạn luôn đáng quý bởi nó sẽ giúp bạn 

vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống.
Hãy cảm ơn thời gian, không gian và danh 

lợi đã giúp bạn “loại bỏ” những người bạn từng 
cùng khóc, cùng cười và hãy trân trọng những 
người bạn ở lại đến cuối cùng.

17. Thường xuyên gọi điện cho gia đình
Thời gian rất vô tình, chẳng chờ đợi một ai. 

Nếu một ngày nào đó bạn gọi cho người thân mà 
đầu dây bên kia không còn là giọng nói quen thuộc, 
bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Vì vậy, hãy thường xuyên gọi cho bố mẹ, 
dù chỉ hỏi han dăm ba câu hay tán gẫu về cuộc sống 
thường ngày. Không chỉ gọi điện, về thăm nhà 
thường xuyên cũng là cách bạn trân trọng gia đình 
mình.

18. Thử làm ít nhất 3 người cười mỗi 
ngày

Nhà thơ Ấn Độ Tagore từng nói: “Khi ai đó 
nở nụ cười, cả thế giới đều yêu họ”.

Nụ cười là năng lượng dễ lan tỏa nhất. 
Trong lúc thử làm người khác cười, mong bạn hãy 
nở nụ cười trước tiên và sống hạnh phúc mỗi ngày.

19. Dành thời gian ngồi thiền, tập yoga 
hoặc cầu nguyện

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác cô đơn 
giữa đám đông, dù miệng luôn cười đùa nhưng tâm 
trạng lại không vui vẻ. Để thấu hiểu hơn về bản 
thân, hãy học cách nói chuyện với chính mình qua 
thiền hoặc yoga.

Ngồi thiền giúp bạn thả lỏng cơ thể, giảm đi 
cảm giác mệt mỏi, lo âu, vì thế mang lại nhiều lợi 
ích cho hệ thần kinh. Khi ngồi thiền con người sẽ 
cảm nhận được sự thư thái, dễ chịu, quên đi trạng 
thái căng thẳng, mệt mỏi ban đầu, góp phần cải 
thiện được tâm trạng, cảm xúc.

20. Dù tâm trạng thế nào cũng nên trau 
chuốt vẻ bề ngoài

Tâm trạng là phụ, cuộc sống mới là chính. 
Điều chúng ta cần làm mọi lúc là trở thành phiên 
bản tốt nhất của bản thân.

Mặt trời hôm qua không thể hong khô quần 
áo hôm nay. Người hiểu thấu cuộc đời sẽ không 
chìm đắm trong quá khứ. Vì thế đừng suy sụp, 
đừng chán nản, trải chuốt xong xuôi, bạn vẫn luôn 
là phiên bản đẹp nhất của chính mình. ■

Phát hiện di chứng mới ở 
người khỏi Covid-19

heo nghiên cứu mới được công bố, Tcảm giác trầm cảm và lo lắng có thể 
kéo dài gần 1,5 năm sau khi F0 khỏi 

Covid-19.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The 

Lancet Public Health ngày 15/3. Đây là một trong 
những công trình đầu tiên phân tích hậu quả sức 
khỏe tâm thần lâu dài ở bệnh nhân Covid-19 từng 
nguy kịch. Các trường hợp này phải can thiệp y tế 
hoặc không thể rời khỏi giường bệnh ít nhất một 
tuần.

Nguy cơ bị trầm cảm kéo dài cao hơn
Theo NBC News, công trình này xem xét 

tỷ lệ phổ biến của bệnh trầm cảm, lo âu, đau khổ 
liên quan Covid-19 và chất lượng giấc ngủ kém ở 
những người có và không nhiễm nCoV. Các mẫu 
được thu thập từ tháng 2/2020 đến tháng 8/2021.

Phân tích dựa trên gần 250.000 người dân ở 
Đan Mạch, Estonia, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và 
Vương quốc Anh. Trong thời gian đó, khoảng 4% 
(9.979 người) có kết quả xét nghiệm dương tính 
với nCoV.

Các tác giả phát hiện so với người khỏe 
mạnh, bệnh nhân Covid-19 có nguy cơ bị trầm cảm 
kéo dài hoặc khó ngủ. Các vấn đề này thuyên giảm 
dần sau 2 tháng. Song, nhiều trường hợp vẫn phải 
đối mặt di chứng về sức khỏe tâm thần lên tới 16 
tháng kể từ thời điểm nhiễm virus.

Nhóm chuyên gia cũng nhận thấy gánh 
nặng sức khỏe tâm thần không tương đồng ở các 

F0. “Thời gian nằm điều trị, mức độ của bệnh là 
yếu tố chính tác động tới sức khỏe tâm thần của 
những người này và quyết định tình trạng nhẹ hay 
nặng”, GS Unnur Anna Valdimarsdóttir, Đại học 
Iceland, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ mang tính chất 
quan sát. GS Valdimarsdóttir và các cộng sự nhấn 
mạnh họ không xác định được mối liên hệ chính 
xác giữa tình trạng Covid-19 nghiêm trọng và ảnh 
hưởng sức khỏe tâm thần lâu dài.

Đa số F0 chuyển nặng đều bị ảnh hưởng
Đây là phát hiện quan trọng thứ hai mà 

nhóm tác giả đưa ra trong nghiên cứu. Những F0 
phải nằm liệt giường từ 7 ngày trở lên có tỷ lệ trầm 
cảm, lo lắng cao hơn nhóm bệnh nhân còn lại.

Ngoài ra, hầu hết triệu chứng sức khỏe tâm 
thần ở F0 khỏi bệnh giảm dần, song, riêng các 
trường hợp nghiêm trọng phải đối mặt tình trạng 
này tới 16 tháng. Những người nằm liệt giường từ 7 
ngày trở lên cũng có nguy cơ bị trầm cảm, lo lắng 
cao hơn 50-60% so với nhóm không mắc Covid-
19.

Đồng tác giả Ingibjörg Magnúsdóttir, Đại 
học Iceland, nhấn mạnh nhiều yếu tố có thể tác 
động vấn đề này. Việc cách ly xã hội vì phải nằm 
điều trị bệnh ít nhất một tuần có thể góp phần dẫn 
tới cảm giác trầm cảm, lo lắng, mệt mỏi kéo dài.

Ngoài ra, các dấu hiệu chung của di chứng 
Covid-19 thường kéo dài ít nhất 3 tháng với triệu 
chứng mệt mỏi nhiều, khó nhận thức, chú ý và 
giảm khả năng làm các công việc hàng ngày cũng 
tác động không nhỏ. “Có thể nhóm bệnh nhân này 
vẫn đang trải qua các triệu chứng hậu Covid-19 và 
thúc đẩy những ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần 
hoặc ngược lại”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Bà cũng nói thêm phản ứng viêm ở F0 thể 
nặng có thể góp phần khiến các triệu chứng sức 
khỏe tâm thần dai dẳng hơn. Điều này cũng giải 
thích các F0 thể nhẹ trong nghiên cứu ít bị trầm 
cảm, lo lắng.

Tình trạng viêm liên tục do hệ thống miễn 
dịch hoạt động quá mức cũng liên quan các triệu 
chứng trầm cảm sau khi ốm và có thể là một trong 
những nguyên nhân gây bệnh viêm cơ não Myalgic 
(ME) hoặc hội chứng mệt mỏi mạn tính.

Trên thực tế, các F0 thể nhẹ ít có nguy cơ 
gặp trầm cảm, lo lắng hơn 17-23%. Kết quả này 
vẫn đúng ngay cả khi nhóm tác giả điều chỉnh các 
yếu tố như bệnh tâm thần trước đó, tuổi tác, chỉ số 
khối (BMI)... Giả thuyết đưa ra là việc hồi phục 
sau một đợt mắc bệnh nhẹ mang lại cảm giác nhẹ 
nhõm. Dù vậy, những người không bị nhiễm virus 
vẫn lo lắng về điều có thể xảy ra nếu họ mắc bệnh.

Tuy nhiên, kết quả trên khá trái ngược với 
một nghiên cứu trước đó được công bố trên tạp chí 
British Medical Journal - BMJ của nhóm chuyên 
gia Đại học Washington, Mỹ. Công trình này cho 
thấy người mắc Covid-19 có nguy cơ bị chẩn đoán 
trầm cảm cao hơn 39%, tâm lý lo lắng cao hơn 35% 
so với nhóm không bị nhiễm virus. F0 còn có khả 
năng mắc các chứng căng thẳng, rối loạn tâm lý cao 
hơn 38%, rối loạn giấc ngủ cao hơn 41%.

Theo New York Times, các tác giả đã phân 
tích hồ sơ y tế của gần 154.000 người mắc Covid-
19 trong hệ thống Quản lý Y tế Cựu chiến binh tại 
Mỹ, trải nghiệm của họ sau khi hồi phục và so sánh 
với nhóm không bị nhiễm bệnh.

Sau khi khỏi Covid-19, tỷ lệ người bệnh 
phải dùng thuốc trầm cảm theo chỉ định tăng 55%, 
thuốc chống lo âu tăng 65%. Nhìn chung, hơn 18% 
bệnh nhân Covid-19 gặp phải ít nhất một vấn đề về 
tâm lý, thần kinh trong một năm sau khi khỏi. Con 
số này cao hơn nhóm không mắc Covid-19 60%.

Điều đặc biệt ở nghiên cứu này đó là ngay 
cả những người bị bệnh nhẹ cũng có nguy cơ cao 
tương tự.

Theo  G S  Ziyad  Al -Aly,  Đạ i  học 
Washington, Mỹ, tác giả chính của nghiên cứu, 
nhiều người cho rằng F0 bị trầm cảm vì họ lo lắng 
khi rơi vào trạng thái bệnh nặng, nguy kịch hay thời 
gian dài trong phòng chăm sóc đặc biệt. Song, hiện 
tượng này không chỉ dừng lại ở đó. Nó còn tác 
động cả với nhóm bệnh nhẹ, không phải nhập 
viện.■ 

Tìm thấy khác biệt giữa 
não bé trai và bé gái tự kỷ

ác nhà khoa học thuộc Đại học Y CStanford (Mỹ) mới đây cho biết đã 
tìm thấy sự khác biệt giữa tổ chức 

não của bé gái và bé trai mắc chứng tự kỷ.
Phát hiện trên góp phần giúp giải thích tại 

sao các triệu chứng tự kỷlại khác nhau giữa hai  
giới và giúp việc chẩn đoán ở các bé gái được tốt 
hơn.

Tự kỷ là một rối loạn phát triển với nhiều  
mức độ nghiêm trọng khác nhau. Nghiên cứu được 
đặt trong bối cảnh tự kỷ được chẩn đoán ở bé trai 
nhiều gấp 4 lần bé gái, và bé gái tự kỷ thường có ít 
hành vi lặp đi lặp lại (một biểu hiện của tự kỷ) rõ 
ràng như bé trai, góp phần làm chậm trễ trong chẩn 
đoán.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san 
The British Journal of Psychiatry cho biết các nhà 
khoa học đã phân tích bản quét hình ảnh cộng 
hưởng từ chức năng của não bộ ở 773 trẻ em mắc 
chứng tự kỷ và phát triển một thuật toán trí tuệ nhân 
tạo giúp phân biệt sự khác nhau giữa não bé trai và 
bé gái với huật độ chính xác 86%. Qua đối chứng, t
toán trên cũng được xác định là duy nhất đối với 
chứng tự kỷ và không có hiệu quả ở trẻ phát triển 
bình thường.

Kết quả cho thấy, trong số trẻ mắc chứng tự 
kỷ, bé gái có các kiểu kết nối ở một số trung tâm 
não bộ khác với bé trai, bao gồm các hệ thống chú ý 
về vận động, ngôn ngữ và thị giác. Sự khác biệt lớn  
nhất được tìm thấy ở nhóm các khu vực vận động. 
Nghiên cứu cũng chỉ ra các bé gái có mô hình trung 
tâm vận ão gần giống với bé trai sẽ có xu động ở n
hướng thể hiện triệu chứng tự kỷ vận động rõ rệt 
hơn các bé gái còn lại. ■ 



Trang 12 Trang 13

Issue # 1989 * Tuesday, April 05,  2022Issue # 1989 * Tuesday, April 05,  2022

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

20 việc có thể mang lại 
hạnh phúc

Khi con người hạnh phúc, mọi thứ 
xung quanh sẽ suôn sẻ, may mắn 
tìm tới. Trường Đại học Harvard 

khuyên mỗi người nên làm 20 việc dưới đây để tận 
hưởng hạnh phúc.

1. Luôn mỉm cười
Thứ khiến thế giới trở nên lộng lẫy không 

phải ánh mặt trời mà chính là nụ cười. Sức mạnh 
của nụ cười luôn khiến trái tim rung động ở bất kỳ 
không gian, thời gian nào. Cuộc sống sẽ không xấu 
đi bởi một tiếng gào thét nhưng sẽ đẹp lên vì một nụ 
cười.

Khi thức dậy vào mỗi sáng, hãy mỉm cười 
để chào đón một ngày mới, cùng những điều tốt 
đẹp mới sẽ tới.

2. Không quan tâm tới suy nghĩ người 
khác

Mỗi người có một cuộc đời riêng, không ai 
sống hộ ai nên chúng ta không nên quá để tâm đến 
suy nghĩ của người khác.

Chẳng một ai vì lời khen ngợi hay ca tụng 
của người khác mà trẻ hơn 10 tuổi. Cũng chẳng ai 
vì những lời châm biếm, gièm pha của người khác 
mà trở nên ngu ngốc. Luôn ghi nhớ, việc của mình 
thì mình làm, đừng bận tâm tới ai.

Ảnh minh họa
3. Dành 10 phút mỗi ngày để ngồi thư 

giãn
Dù bận rộn tới đâu, mỗi ngày chúng ta nên 

có khoảng thời gian dành cho riêng mình để ngồi 
thư giãn và nghiền ngẫm.

Cảnh giới tốt nhất của đời người là trạng 
thái bình thản với dày dặn kinh nghiệm. Chúng ta 
không chỉ cần sự yên tĩnh trong một khoảng thời 
gian mà đến một độ tuổi nhất định, chúng ta càng 
biết hưởng thụ mọi tháng năm thanh thản. Trong 
những năm tháng ấy, chúng ta sẽ hiểu rõ được thế 
sự rối bời. Vì vậy, đừng đi quá nhanh, hãy đợi tâm 
hồn cùng trưởng thành.

4. Dành thời gian trò chuyện cùng người 
già trên 70 tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi

Trong cuộc sống con người không thể vứt 
bỏ hai thứ: Sự khôn ngoan và sự ngây thơ.

Trò chuyện với người già, chúng ta sẽ học 
được kinh nghiệm sống cũng như trí tuệ, sự khôn 
ngoan được hun đúc trong nhiều năm của họ. Trò 

chuyện với con trẻ, chúng ta sẽ cảm thấy được trẻ 
lại, được phép vô lo vô nghĩ trong sự ngây thơ của 
chúng.

5. Không cố chấp
Một việc xảy ra trái ý muốn, vượt quá sự 

kiểm soát sẽ luôn khiến con người cảm thấy bất 
lực. Một khi không thay đổi được hiện trạng thì nên 
chấp nhận sự bất lực của bản thân. Sự chấp nhận ấy 
có sức mạnh hơn nhiều so với việc cưỡng ép chính 
mình.

Hãy làm việc hết sức mình, còn lại do sự 
may mắn và an bài của số phận. Ung dung, thong 
dong là cách sống khôn ngoan của đời người.

6. Không cần thắng trong mọi cuộc 
tranh luận

Cuộc sống không phải là chiến trường để 
con người chiến đấu phân định thắng thua, cao 
thấp. Lắng nghe ý kiến của mọi người cũng là sự 
đồng tình với bản thân.

Càng tu dưỡng bản thân, bạn sẽ càng hạnh 
phúc.

7. Đừng dùng trí tuệ, sức lực để bàn về 
những tin đồn

Luật hấp dẫn từng chứng minh: Những gì 
bạn nghĩ hay những gì bạn chú ý sẽ trở thành hiện 
thực trong cuộc sống. Bởi vậy nên trải nghiệm 
những việc ý nghĩa hơn. Bàn về những tin đồn, tám 
chuyện về người khác chắc chắn không phải cách 
hay để làm cuộc sống thêm phong phú.

8. Đời ngắn ngủi, đừng nên hận ai
Sự tu dưỡng lớn nhất của đời người chính 

là lòng khoan dung. Khoan dung chính là khen 
ngợi sự trưởng thành, lấp đầy những thiếu sót... của 
người khác và tha thứ những gì đã qua.

Thời gian vốn quý báu. Thay vì dùng phần 
lớn thời gian thù hằn người khác, hãy khoan dung 
cho họ, cũng coi như buông tha bản thân.

9. Uống nhiều nước
Con người có thể nhịn ăn ba ngày nhưng 

không thể nhịn uống từng đó thời gian. Nước vô 
cùng quan trọng với sức khỏe con người. Chúng 
không những thúc đẩy sự trao đổi chất mà còn giảm 
bớt căng thẳng, khiến tâm hồn thư thái.

Dù bận rộn thế nào cũng phải thường 
xuyên uống nước. Nước là nguồn cội của sức khỏe 
và tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào.

10. Ước mơ nhiều hơn
Nhà thơ kiệt xuất người Đức - Heine từng 

nói: “Mùa xuân không gieo hạt, mùa hè sẽ không 
lớn, mùa thu không thể thu hoạch và mùa đông 
không được thưởng thức thành quả”. Cuộc sống 
cũng như vậy, có gieo mới có quả, có ước mơ cuộc 
sống mới càng tươi đẹp.

Ước mơ là những mong muốn khát khao 
trong tâm hồn con người, là cái đích để phấn đấu. 
Để đạt được ước mơ con người cần nỗ lực, thậm chí 
phải hy sinh nhiều thứ để đạt được. Vì vậy hãy luôn 
“Theo đuổi ước mơ...”, hãy biến giấc mơ của bạn 
thành sự thật.

11. Ngủ mỗi ngày đủ 8 tiếng
Chuyên gia giấc ngủ Matthew Waler từng 

nói giấc ngủ quan trọng hơn cả chế độ ăn uống và 

vận động. Người 45 tuổi trở lên, nếu một ngày ngủ 
ít hơn 6 tiếng sẽ có nguy cơ mắc bệnh đau tim và 
nhồi máu não cao hơn người ngủ 7-8 tiếng 200%. 
Vì vậy, chúng ta nên ngủ từ 10 giờ tối đến 6 giờ 
sáng hôm sau.

Giấc ngủ còn giúp cải thiện trí nhớ, làm 
giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tiểu đường, đồng 
thời giúp chúng ta vui vẻ và tươi trẻ hơn.

12. Đừng dày vò bản thân với sai lầm của 
quá khứ

Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Đừng khóc 
vì ly sữa đã đổ”.

Không nên sống trong sự hối tiếc quá khứ, 
cũng đừng nên sống với nỗi lo về tương lai. Sống 
cho hiện tại mới không phụ thời gian, không phụ 
chính mình.

13. Đọc sách nhiều hơn
Sách là một kho tàng kiến thức khổng lồ. 

Không phải cứ ngồi trên ghế nhà trường là sẽ được 
học tất cả mọi thứ trên thế giới. Có những điều bạn 
chưa từng được nghe, được thấy hay được tìm hiểu 
mà chỉ có trong sách.

Bởi vậy thường xuyên đọc sách là một thói 
quen tốt cần duy trì. Đừng để đến độ tuổi nào đó 
nuối tiếc tuổi trẻ đã đọc quá ít sách. Hãy vui vẻ đọc 
sách khi còn có thể.

14. Mỗi ngày chạy chậm 10-30 phút
Chạy chậm chính là môn thể thao hiệu quả 

và tiết kiệm nhất.
Các bác sĩ cho rằng chạy chậm là cách tốt 

nhất rèn luyện toàn thân và hệ tim mạch. Chạy 
chậm cũng có lợi cho người giảm cân và cai thuốc.

15. Không ai có thể quyết định hạnh 
phúc của bản thân, trừ bạn

Đồ ăn nhạt thì thêm muối, hành tây vô vị thì 
thêm trứng gà. Hạnh phúc của bạn phải do bạn 
quyết định.

Đừng nhìn thái độ của người khác để quyết 
định bản thân được vui hay buồn. Niềm vui không 
đến từ chính mình thì không phải hạnh phúc. Hạnh 
phúc phải từ tâm. Vì vậy lúc bị thương đừng nên 
chỉ tay trách móc người khác. Đó là do bạn cho 
phép họ tác động đến hạnh phúc của chính mình.

16. Liên lạc thường xuyên với bạn bè
Tình bạn luôn đáng quý bởi nó sẽ giúp bạn 

vượt qua mọi thử thách, khó khăn trong cuộc sống.
Hãy cảm ơn thời gian, không gian và danh 

lợi đã giúp bạn “loại bỏ” những người bạn từng 
cùng khóc, cùng cười và hãy trân trọng những 
người bạn ở lại đến cuối cùng.

17. Thường xuyên gọi điện cho gia đình
Thời gian rất vô tình, chẳng chờ đợi một ai. 

Nếu một ngày nào đó bạn gọi cho người thân mà 
đầu dây bên kia không còn là giọng nói quen thuộc, 
bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Vì vậy, hãy thường xuyên gọi cho bố mẹ, 
dù chỉ hỏi han dăm ba câu hay tán gẫu về cuộc sống 
thường ngày. Không chỉ gọi điện, về thăm nhà 
thường xuyên cũng là cách bạn trân trọng gia đình 
mình.

18. Thử làm ít nhất 3 người cười mỗi 
ngày

Nhà thơ Ấn Độ Tagore từng nói: “Khi ai đó 
nở nụ cười, cả thế giới đều yêu họ”.

Nụ cười là năng lượng dễ lan tỏa nhất. 
Trong lúc thử làm người khác cười, mong bạn hãy 
nở nụ cười trước tiên và sống hạnh phúc mỗi ngày.

19. Dành thời gian ngồi thiền, tập yoga 
hoặc cầu nguyện

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác cô đơn 
giữa đám đông, dù miệng luôn cười đùa nhưng tâm 
trạng lại không vui vẻ. Để thấu hiểu hơn về bản 
thân, hãy học cách nói chuyện với chính mình qua 
thiền hoặc yoga.

Ngồi thiền giúp bạn thả lỏng cơ thể, giảm đi 
cảm giác mệt mỏi, lo âu, vì thế mang lại nhiều lợi 
ích cho hệ thần kinh. Khi ngồi thiền con người sẽ 
cảm nhận được sự thư thái, dễ chịu, quên đi trạng 
thái căng thẳng, mệt mỏi ban đầu, góp phần cải 
thiện được tâm trạng, cảm xúc.

20. Dù tâm trạng thế nào cũng nên trau 
chuốt vẻ bề ngoài

Tâm trạng là phụ, cuộc sống mới là chính. 
Điều chúng ta cần làm mọi lúc là trở thành phiên 
bản tốt nhất của bản thân.

Mặt trời hôm qua không thể hong khô quần 
áo hôm nay. Người hiểu thấu cuộc đời sẽ không 
chìm đắm trong quá khứ. Vì thế đừng suy sụp, 
đừng chán nản, trải chuốt xong xuôi, bạn vẫn luôn 
là phiên bản đẹp nhất của chính mình. ■

Phát hiện di chứng mới ở 
người khỏi Covid-19

heo nghiên cứu mới được công bố, Tcảm giác trầm cảm và lo lắng có thể 
kéo dài gần 1,5 năm sau khi F0 khỏi 

Covid-19.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The 

Lancet Public Health ngày 15/3. Đây là một trong 
những công trình đầu tiên phân tích hậu quả sức 
khỏe tâm thần lâu dài ở bệnh nhân Covid-19 từng 
nguy kịch. Các trường hợp này phải can thiệp y tế 
hoặc không thể rời khỏi giường bệnh ít nhất một 
tuần.

Nguy cơ bị trầm cảm kéo dài cao hơn
Theo NBC News, công trình này xem xét 

tỷ lệ phổ biến của bệnh trầm cảm, lo âu, đau khổ 
liên quan Covid-19 và chất lượng giấc ngủ kém ở 
những người có và không nhiễm nCoV. Các mẫu 
được thu thập từ tháng 2/2020 đến tháng 8/2021.

Phân tích dựa trên gần 250.000 người dân ở 
Đan Mạch, Estonia, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và 
Vương quốc Anh. Trong thời gian đó, khoảng 4% 
(9.979 người) có kết quả xét nghiệm dương tính 
với nCoV.

Các tác giả phát hiện so với người khỏe 
mạnh, bệnh nhân Covid-19 có nguy cơ bị trầm cảm 
kéo dài hoặc khó ngủ. Các vấn đề này thuyên giảm 
dần sau 2 tháng. Song, nhiều trường hợp vẫn phải 
đối mặt di chứng về sức khỏe tâm thần lên tới 16 
tháng kể từ thời điểm nhiễm virus.

Nhóm chuyên gia cũng nhận thấy gánh 
nặng sức khỏe tâm thần không tương đồng ở các 

F0. “Thời gian nằm điều trị, mức độ của bệnh là 
yếu tố chính tác động tới sức khỏe tâm thần của 
những người này và quyết định tình trạng nhẹ hay 
nặng”, GS Unnur Anna Valdimarsdóttir, Đại học 
Iceland, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ mang tính chất 
quan sát. GS Valdimarsdóttir và các cộng sự nhấn 
mạnh họ không xác định được mối liên hệ chính 
xác giữa tình trạng Covid-19 nghiêm trọng và ảnh 
hưởng sức khỏe tâm thần lâu dài.

Đa số F0 chuyển nặng đều bị ảnh hưởng
Đây là phát hiện quan trọng thứ hai mà 

nhóm tác giả đưa ra trong nghiên cứu. Những F0 
phải nằm liệt giường từ 7 ngày trở lên có tỷ lệ trầm 
cảm, lo lắng cao hơn nhóm bệnh nhân còn lại.

Ngoài ra, hầu hết triệu chứng sức khỏe tâm 
thần ở F0 khỏi bệnh giảm dần, song, riêng các 
trường hợp nghiêm trọng phải đối mặt tình trạng 
này tới 16 tháng. Những người nằm liệt giường từ 7 
ngày trở lên cũng có nguy cơ bị trầm cảm, lo lắng 
cao hơn 50-60% so với nhóm không mắc Covid-
19.

Đồng tác giả Ingibjörg Magnúsdóttir, Đại 
học Iceland, nhấn mạnh nhiều yếu tố có thể tác 
động vấn đề này. Việc cách ly xã hội vì phải nằm 
điều trị bệnh ít nhất một tuần có thể góp phần dẫn 
tới cảm giác trầm cảm, lo lắng, mệt mỏi kéo dài.

Ngoài ra, các dấu hiệu chung của di chứng 
Covid-19 thường kéo dài ít nhất 3 tháng với triệu 
chứng mệt mỏi nhiều, khó nhận thức, chú ý và 
giảm khả năng làm các công việc hàng ngày cũng 
tác động không nhỏ. “Có thể nhóm bệnh nhân này 
vẫn đang trải qua các triệu chứng hậu Covid-19 và 
thúc đẩy những ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần 
hoặc ngược lại”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Bà cũng nói thêm phản ứng viêm ở F0 thể 
nặng có thể góp phần khiến các triệu chứng sức 
khỏe tâm thần dai dẳng hơn. Điều này cũng giải 
thích các F0 thể nhẹ trong nghiên cứu ít bị trầm 
cảm, lo lắng.

Tình trạng viêm liên tục do hệ thống miễn 
dịch hoạt động quá mức cũng liên quan các triệu 
chứng trầm cảm sau khi ốm và có thể là một trong 
những nguyên nhân gây bệnh viêm cơ não Myalgic 
(ME) hoặc hội chứng mệt mỏi mạn tính.

Trên thực tế, các F0 thể nhẹ ít có nguy cơ 
gặp trầm cảm, lo lắng hơn 17-23%. Kết quả này 
vẫn đúng ngay cả khi nhóm tác giả điều chỉnh các 
yếu tố như bệnh tâm thần trước đó, tuổi tác, chỉ số 
khối (BMI)... Giả thuyết đưa ra là việc hồi phục 
sau một đợt mắc bệnh nhẹ mang lại cảm giác nhẹ 
nhõm. Dù vậy, những người không bị nhiễm virus 
vẫn lo lắng về điều có thể xảy ra nếu họ mắc bệnh.

Tuy nhiên, kết quả trên khá trái ngược với 
một nghiên cứu trước đó được công bố trên tạp chí 
British Medical Journal - BMJ của nhóm chuyên 
gia Đại học Washington, Mỹ. Công trình này cho 
thấy người mắc Covid-19 có nguy cơ bị chẩn đoán 
trầm cảm cao hơn 39%, tâm lý lo lắng cao hơn 35% 
so với nhóm không bị nhiễm virus. F0 còn có khả 
năng mắc các chứng căng thẳng, rối loạn tâm lý cao 
hơn 38%, rối loạn giấc ngủ cao hơn 41%.

Theo New York Times, các tác giả đã phân 
tích hồ sơ y tế của gần 154.000 người mắc Covid-
19 trong hệ thống Quản lý Y tế Cựu chiến binh tại 
Mỹ, trải nghiệm của họ sau khi hồi phục và so sánh 
với nhóm không bị nhiễm bệnh.

Sau khi khỏi Covid-19, tỷ lệ người bệnh 
phải dùng thuốc trầm cảm theo chỉ định tăng 55%, 
thuốc chống lo âu tăng 65%. Nhìn chung, hơn 18% 
bệnh nhân Covid-19 gặp phải ít nhất một vấn đề về 
tâm lý, thần kinh trong một năm sau khi khỏi. Con 
số này cao hơn nhóm không mắc Covid-19 60%.

Điều đặc biệt ở nghiên cứu này đó là ngay 
cả những người bị bệnh nhẹ cũng có nguy cơ cao 
tương tự.

Theo  G S  Ziyad  Al -Aly,  Đạ i  học 
Washington, Mỹ, tác giả chính của nghiên cứu, 
nhiều người cho rằng F0 bị trầm cảm vì họ lo lắng 
khi rơi vào trạng thái bệnh nặng, nguy kịch hay thời 
gian dài trong phòng chăm sóc đặc biệt. Song, hiện 
tượng này không chỉ dừng lại ở đó. Nó còn tác 
động cả với nhóm bệnh nhẹ, không phải nhập 
viện.■ 

Tìm thấy khác biệt giữa 
não bé trai và bé gái tự kỷ

ác nhà khoa học thuộc Đại học Y CStanford (Mỹ) mới đây cho biết đã 
tìm thấy sự khác biệt giữa tổ chức 

não của bé gái và bé trai mắc chứng tự kỷ.
Phát hiện trên góp phần giúp giải thích tại 

sao các triệu chứng tự kỷlại khác nhau giữa hai  
giới và giúp việc chẩn đoán ở các bé gái được tốt 
hơn.

Tự kỷ là một rối loạn phát triển với nhiều  
mức độ nghiêm trọng khác nhau. Nghiên cứu được 
đặt trong bối cảnh tự kỷ được chẩn đoán ở bé trai 
nhiều gấp 4 lần bé gái, và bé gái tự kỷ thường có ít 
hành vi lặp đi lặp lại (một biểu hiện của tự kỷ) rõ 
ràng như bé trai, góp phần làm chậm trễ trong chẩn 
đoán.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san 
The British Journal of Psychiatry cho biết các nhà 
khoa học đã phân tích bản quét hình ảnh cộng 
hưởng từ chức năng của não bộ ở 773 trẻ em mắc 
chứng tự kỷ và phát triển một thuật toán trí tuệ nhân 
tạo giúp phân biệt sự khác nhau giữa não bé trai và 
bé gái với huật độ chính xác 86%. Qua đối chứng, t
toán trên cũng được xác định là duy nhất đối với 
chứng tự kỷ và không có hiệu quả ở trẻ phát triển 
bình thường.

Kết quả cho thấy, trong số trẻ mắc chứng tự 
kỷ, bé gái có các kiểu kết nối ở một số trung tâm 
não bộ khác với bé trai, bao gồm các hệ thống chú ý 
về vận động, ngôn ngữ và thị giác. Sự khác biệt lớn  
nhất được tìm thấy ở nhóm các khu vực vận động. 
Nghiên cứu cũng chỉ ra các bé gái có mô hình trung 
tâm vận ão gần giống với bé trai sẽ có xu động ở n
hướng thể hiện triệu chứng tự kỷ vận động rõ rệt 
hơn các bé gái còn lại. ■ 
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Trời ơi, trinh tiết… chị ơi!

ính theo huyết thống họ hàng thì chị TLành và Phi không có mối quan hệ 
dính dáng nào. Nhưng từ khi nhận 

biết sự có mặt trên đời của mình thì chị Lành đã là 
một phần không thể thiếu trong đời sống của Phi. 
Ngoại của Phi kể dì Hương, má của chị không may 
sớm mồ côi mẹ. Gia đình lại rất nghèo khó, Ngoại 
thương tình nhận làm con nuôi và giúp đỡ rất nhiều 
trong cuộc sống. Dì Hương lớn lên lấy chồng theo 
nghề thương hồ buôn bán trên sông. Lợi nhuận 
kiếm được từ những chuyến xuôi ngược không tệ. 
Chỉ khổ một điều gia đình nhỏ của họ lênh đênh 
ngày đây mai đó rất vất vả.

Năm chị Lành lên 7 còn Phi thì 4 tuổi má 
chị dắt chị lại gởi ở nhà Phi để chị có thể đi học cho 
biết chữ với người ta. Chị hiền lành như chính cái 
tên của mình. Chị tốn không ít nước mắt vì Phi. 
Nhiều lần Phi trốn mẹ với Ngoại đi tắm sông cùng 
đám bạn khiến chị bị phạt đòn. Tội không biết 
trông coi em để em đến những nơi nguy hiểm. Mặc 
dù những đứa trẻ vùng sông nước như Phi bơi lội 
không khác chi rái cá. 

Tới năm 16 tuổi chị nghỉ học và trở về gia 
đình của mình. Sau bao năm tích cóp một số vốn 
lớn ba má chị mở một cửa hàng buôn bán không 
theo nghề thương hồ nữa. Chị phải lo cơm nước, 
trông coi đám em nhỏ để ba má tập trung buôn bán. 
Phi biết chị ham học lắm chẳng muốn nghỉ học đâu. 
Có lần Phi thấy chị ngắm mấy cuốn vở của Phi mà 
mắt đỏ hoe. Không còn ở nhà Phi như trước nhưng 
rảnh là chị ghé qua. Khi thì ủi giúp Phi bộ đồ đi học. 
Lúc thì nhóm củi kho mẻ cá rô cho Ngoại, chị khéo 
tay lắm không vụng về như Phi. Cá kho chỉ có chị 
làm mới vừa ý Ngoại. 

Năm Phi 15 tuổi cô ruột của Phi làm thủ tục 
bảo lãnh Phi ra nước ngoài du học. Biết Phi chỉ đi 
học thêm để hiểu biết không phải ở luôn mỗi năm 
tới hè sẽ về thăm nhà, vậy mà, bữa Phi đi chị trốn ở 
sau bếp khóc chớ không chịu ra tiễn. Nhưng khi xe 
chạy thì Phi thấy dáng chị đứng trên cây cầu cao bắt 
ngang sông dõi theo. Tà áo chị bay phất phới trong 
ánh nắng thật buồn.

Những ngày tháng đầu tiên ở xứ người Phi 
miệt mài tập trung học tập để theo kịp môi trường 
mới. Trong những niềm động viên, an ủi Phi từ gia 
đình có những bức thư của chị. Chị gửi thư đều đặn 
dặn Phi lo học, còn Ngoại ở nhà đã có chị chăm lo. 
Khi Phi về thăm nhà, Phi và chị lại ríu rít bên nhau. 
Chị đỏ mặt mắc cỡ khi nghe Ngoại bảo với Phi là 
Ngoại đang ngấp nghé một đám nào đó ngoài chợ 
rất tốt. Ngoại bảo gả chỗ tốt cho chị được nương 
dựa tấm thân. 

Mùa hè năm sau Phi ngoài việc về thăm nhà 
còn về để ăn đám cưới của chị. Ba má chị đã nhận 
trầu cau của gia đình anh Thái ở xóm trên. Ngoại 
giận ba má chị cũng vì chuyện này. Ngoại bảo anh 
Thái đó tính hời hợt biếng nhác quen thói ỷ lại vào 
gia đình. Chính Phi cũng ngạc nhiên khi nghe tin 
nhà anh Thái đi cưới chị. Phi nhiều lần thấy anh 

Thái lui tới nhà chị Phượng ở xóm bên. Chị 
Phượng có người em họ tên Cúc học chung với Phi 
lúc còn ở Việt Nam. Phi thường sang đó chơi với 
Cúc. Nhà chị em họ gần nhau. Ngay lần vừa rồi Phi 
vẫn còn thấy anh Thái bước ra từ nhà của chị 
Phượng vào buổi chạng vạng tối với bộ dạng lén 
lút. Phi tính nói với Ngoại nhưng lại thôi. Bởi Phi 
nghĩ, biết thế nào mà nói. Trên hết Phi sợ Ngoại lại 
giận lên vừa không tốt cho sức khoẻ vừa khiến mối 
quan hệ của Ngoại và ba má chị trở nên xấu đi.

Hôn lễ được tổ chức linh đình trong sự hài 
lòng của hai bên gia đình. Nhìn chị tươi cười trong 
chiếc áo cô dâu đứng cạnh chú rể vừa đôi xứng lứa 
Phi cũng vui lây và mừng cho chị. Một tuần sau 
đám cưới của chị thì Phi phải trở về bên đây cho kịp 
nhập học. Ngày Phi đi chị có về đưa nhưng khác 
với vẻ xinh tươi vốn có Phi thấy mắt chị nặng đầy 
tâm sự. Mặt mũi buồn hiu hắt. Phi gặng hỏi thì chị 
cố nở nụ cười gượng gạo bảo tại chưa quen với 
cuộc sống mới. Sau đó thì Phi không còn nhận 
được thư của chị như trước nữa. Phi có thoáng 
buồn nhưng an ủi chắc chị bận rộn để theo kịp vai 
trò làm vợ làm dâu hiện tại. 

Ba tháng sau, giữa đêm khuya chuông điện 
thoại nhà cô của Phi reo vang. Khi biết do mẹ mình 
gọi sang Phi đã thấy có sự bất thường. Vừa nghe 
tiếng Phi, bên kia đầu dây mẹ cô nói trong tiếng 
khóc ngắt quãng: 

- Con ơi! Lành nó tự vận chết rồi, mới vừa 
tắt thở chừng nửa tiếng trước thôi. Hấp hối nó gọi 
tên con không dứt. Không nhắm mắt nổi con ơi. Nó 
để lại hai lá thư tuyệt mạng. Một lá nó xin lỗi ba má 
nó vì sự ra đi của mình. Một lá đề tên con. Bên đây 
đang rối tung lên con coi ráng thu xếp về con ơi 
huhu.

Phi gần như ngất đi khi nghe tin sét đánh 
đó. Ba tháng trước chị xinh đẹp, tươi trẻ trong bộ áo 
dài cô dâu kia mà. Với khoảng cách địa lý và những 
ràng buộc khi Phi về tới chị đã được an táng. Sau 
khi nghe mẹ kể sơ qua Phi vội mở lá thư ra đọc. 
Những dòng chữ như nhảy múa tái hiện trước mắt 
Phi tất cả câu chuyện…

Hai tuần sau ngày cưới một buổi tối khi chị 
hỏi anh Thái ra ngoài làm chi giờ này. Chị lập tức 
nhận được cái tát như trời giáng từ chồng mình. 
Anh chẳng thèm nhìn chị đang ngã sóng xoài với 
bên má còn in dấu tay trả lời gắt gỏng:

- Người như cô không tư cách hỏi tôi biết 
không? Tôi tưởng cô là thứ ngon lành ai dè cũng là 
loại bỏ đi còn làm bộ chính chuyên. Tôi không 
muốn thấy cô nữa. Cô về nhà cô đi chẳng vợ chồng 
gì nữa.

Nước mắt nhỏ giọt chị nói như van nài:
- Em xin anh, em thiệt không biết nói làm 

sao, em thật không có như anh nghĩ. Anh không tin 
muốn chưởi muốn mắng chi em cũng chịu nhưng 
xin đừng nói động đến ba má em. Anh muốn đi đâu 
làm gì cứ làm em không hỏi nhưng đừng bỏ nhau. 
Gia đình em và em còn mặt mũi nào mà nhìn ai đây 
khi mới đám cưới chưa đầy một tháng.

Có lẽ nắm được yếu điểm của chị nên anh 
càng làm tới. Những cái tát và đay nghiến ấy vẫn 

xảy ra như cơm bữa. 
Một tuần trước, sau trận hành hạ của anh 

chị ôm mặt khóc bơi xuồng về nhà mình. Chị muốn 
xin ba má cho chị về nhà mình luôn bởi chị không 
thể chịu nổi những câu nhục mạ của anh. Nhưng ba 
chị khi mới nghe nói đã vỗ bàn cái rầm. Ông bảo 
rằng đã gả chị đi thì chết sống chi cũng là người nhà 
anh. Không có chuyện bỏ chồng trở về, như thế thì 
mặt mũi nào nhìn ai. Chiều đó má chị dẫn chị về 
nhà chồng với lời xin lỗi không biết dạy con để con 
tự ý về nhà mẹ ruột mà không xin phép trước. Ngay 
lúc đó chồng chị vừa về tới. Khi nghe má vợ 
khuyên là vợ chồng trẻ nên biết nhường nhịn lẫn 
nhau. Anh ta đứng giữa nhà vung tay múa chân và 
nói oang oang:

- Tôi là tôi không cần thứ vợ này má dẫn về 
đây làm chi. Nhà tôi đi cưới vòng vàng đâu có tệ. 
Má không biết dạy con. Con gái má là đứa hư nó 
mất trinh mà má làm như nó ngọc ngà quý báu lắm.

Má chị tái mặt không biết vì giận hay lý do 
khác bà lắp bắp:

- Nè con... con nói cho đàng hoàng có 
những chuyện không tùy tiện nói đâu. Ba nó ổng 
nghe được thì ổng sẽ không bỏ qua đâu.

Anh quay sang mẹ ruột nói trong nét cười 
khinh khỉnh:

- Má... má nói đi để má vợ tôi nói tôi xạo 
kìa. Tôi nói oan con họ, hồi nữa họ giết tôi quá.

Mẹ ruột anh không biết do biết rõ câu 
chuyện hay vì biết chuyện đó không thể nói chơi - 
Bởi ba chị nổi tiếng là người nóng tính như lửa - Bà 
vội kéo con trai vào trong và nói hùa theo:

- Đúng vậy đó chị sui, thằng Tư nhà tôi 
không có nói bậy…

Phi xếp bức thư lại gạt vội những dòng 
nước mắt cô đi qua nhà chị. Không khí bao trùm ảm 
đạm mùi nhang khói. Ba chị ngồi như pho tượng 
nhìn trân trối lên bàn thờ con gái. Má chị vừa khóc 
vừa kể:

- Nó uống nguyên chai thuốc trừ sâu làm 
sao mà cứu nổi. Bác sĩ còn bảo nó có thai một tháng 
mấy. Số nó khổ chết còn không yên thân. Dòng họ 
không chịu cho chôn chung miếng đất hương hỏa 
trong chùa. Họ bảo nó tự vận là mang tội bất hiếu 
rồi còn bảo nó là gái hư làm xấu mặt dòng họ nên 
phải chôn riêng ngoài đồng. Cả tuần nay ba nó 
không thiết ăn uống ổng tự trách mình. Để má (bà 
ngoại của Phi) gả nó chỗ khác nó đâu chết thảm...

Phi vụt đứng lên mà không ngồi nghe tiếp 
câu chuyện. Cô đi như chạy xuống bến sông. Dằn 
tay giật mạnh chiếc xuồng máy Phi quay xuồng ra 
sông hướng về tới nhà Thái. Mặc kệ trên bờ có 
tiếng gọi với theo. Khi cô tới, gia đình anh không 
vắng vẻ như cô hình dung. Ngược lại rất đông kẻ 
đứng người ngồi. Hình như là đang họp gia đình. 
Vừa tới bên thềm Phi đã nghe tiếng chị của Thái:

- Ui... nó mất trinh thì nói mất trinh. Nó xấu 
hổ nó tự vận chớ có phải nhà này giết chóc gì nó 
đâu. Còn chuyện đám tang tại nhà nó tự đòi đem về 
bên đó. Sao đổ thừa đổ lỗi nhà này được...

Chị ta bỏ dỡ câu nói khi thấy Phi lù lù hiện 
ra. Thấy Thái đang ngồi gần đó Phi nhào tới túm áo 

anh ta và dùng hết sức của mình cào cấu, 
đấm đánh miệng cô gào lên:

- Anh có dám thề trên sinh mạng những 
người nhà của anh rằng chị tôi là người như anh nói 
không? Chị làm gì nên tội mà anh hành hạ nhục mạ 
chỉ. Anh khẳng định một lần nữa đi, xem tôi có dám 
giết anh không?

Sau giây phút bất ngờ Thái dùng sức đàn 
ông của mình gạt Phi té nhào xuống đất dễ dàng. 
Anh ta đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu và chống chế đáp:

- Ai biết đâu thì tôi làm như má tôi dặn, lấy 
khăn trắng trải giường. Sáng không thấy gì hết. Có 
má tôi làm chứng mà. Tôi... tôi...

Phi đứng dậy cô cười sằng sặc trong khi 
nước mắt chảy ròng ròng trên má. Cô tựa thể như 
nói với chính mình:

- Vì những lời nói từ miệng của mấy người 
mà chết người đó. Chị ấy làm sao sống nổi khi đầu 
trên xóm dưới nói chị là gái hư mất trinh bị chồng 
bỏ. Mạng người đó, không chỉ một mà là hai. Máu 
mủ của dòng họ mấy người mà. Đồ giết người, đồ 
vô lương tâm. 

Cô thất thểu đi ra khỏi nhà Thái xuống 
hướng mé sông. Đám đông im lặng họ tản ra 
nhường lối cho cô. Trong nhà Thái và mẹ anh ta 
ngồi như dính vào mặt ghế.

Trong cái nắng cuối ngày ảm đạm Phi ngồi 
trước ngôi mộ mới tinh còn trắng xóa vôi giữa cánh 
đồng hiu quạnh. Cô lấy lá thư của Lành ra đọc lần 
nữa. Những dòng chữ cuối cùng ngã nghiêng trên 
mảnh giấy học trò. Chắc hẳn khi viết chị đang đau 
khổ và bế tắc lắm: “Em ơi, chị biết chỉ có em là tin 
chị thôi. Chị không biết chuyện gì xảy ra và tại sao. 
Nhưng chị không phải loại hư thân mất nết như 
người ta nói. Chị không có, không có em ơi. Chị 
dùng sinh mạng mình để tẩy cái ô nhục mà chị phải 
chịu...”. Phi xé mảnh giấy ra hàng trăm mảnh thả 
nó bay lả tả trong không trung. Cô đưa tay rờ tấm 
ảnh tươi cười của Lành khắc trên bia mộ uất hận 
gào lên:

- Trời ơi, trinh tiết... chị ơi! 
12 năm sau… Theo dòng thời gian cuộc 

sống thay đổi rất nhiều. Ba má Lành đã chuyển về 
quê nội của chị ở Nha Trang để sinh sống. Như một 
cách để quên lãng nỗi buồn của gia đình mình. Một 
thời gian vài tháng sau cái chết của Lành không 
biết nguyên do gì mà Thái suốt ngày vùi đầu vô 
men rượu. Bảy năm trước anh ta bị phát hiện ung 
thư gan ở giai đoạn cuối. Có người bảo do uống 
rượu quá thiệt mạng. Có người nói báo ứng mà anh 
phải lãnh. Gia đình cố chạy chữa nhưng chỉ hai 
năm sau thì Thái cũng mất. Một số người tin chị 
trong sạch nên họ đâm ra tẩy chay không qua lại 
với nhà Thái. Dư luận càng lời ra tiếng vào hơn sau 
cái chết của Thái. Gia đình anh dọn đi nơi khác 
không ai biết chính xác nơi đâu. Chỉ nghe nói nuôi 
tôm cá gì đó dưới miệt Cà Mau. 

Phi bây giờ đã là trưởng phòng của một 
công ty tại Sài Gòn. Câu chuyện của chị Lành phủ 
bụi dần theo thời gian nhưng Phi thì không quên. 
Thêm tuổi đời biết suy nghĩ sâu xa Phi càng thấy 
thương chị hơn. Năm nào cũng vậy vừa qua tết 

trong dịp rằm tháng Giêng, Phi cùng vài người bạn 
thân tổ chức đi thăm viếng, cúng dường một vài 
cảnh chùa hẻo lánh như một cách nuôi dưỡng tâm 
linh.

Lần này giống bao chuyến đi tương tự Phi 
cùng những người bạn ghé một tỉnh xa xôi thuộc 
miền Tây. Sau khi cúng dường xong Phi lấy giấy 
ghi tên tuổi, năm sinh, quê quán của chị Lành để 
xin nhà chùa cầu siêu như thông lệ vẫn làm. Lúc 
Phi đang chuẩn bị bước ra xe để đi tiếp chợt có một 
vị sư nữ chạy vội từ phía chùa ra. Vị sư ấy gọi với 
theo:

- Phi... Phi... phải Ngọc Phi con cô ba Thơm 
ở chợ Xóm Cậu không?

Nghe kêu đích danh cùng nơi chốn như vậy 
Phi biết chắc là người quen. Cô vội quay lại nhìn 
vào gương mặt có nét quen thuộc của vị ni sư ấy. 
Chỉ là bất chợt cô không nhớ ra ngay được là ai. Vị 
ni sư nhỏ nhẹ:

- Còn nhớ Cúc học chung ngày xưa ở Xóm 
Dứa không? Cúc là em họ của bần ni.

Phi nhìn thật lâu vào đôi mắt buồn u uẩn ấy 
rồi mừng rỡ thốt lên:

- Chị Phượng, đúng là chị rồi. Sao chị ở 
đây, chị đi tu hồi nào vậy? Lúc trước em có nghe 
Cúc nói chị viết thư để lại và ra đi biền biệt không ai 
biết. Nhà chị tìm kiếm chị quá chừng luôn. Gặp chị 
thiệt bất ngờ quá!

Nhìn bóng chiều đang ập tới Phi kêu mọi 
người về khách sạn ngoài tỉnh nghỉ ngơi trước. 
Đêm nay, Phi ở lại trong chùa vì chị Phượng bảo có 
chuyện rất quan trọng cần phải nói liên quan đến 
chuyện chị Lành. Đêm xuống thật nhanh nơi khuôn 
viên tĩnh lặng. Mùi thơm của những loài hoa đêm 
khiến tâm hồn con người ta như nhẹ nhàng thư thái. 
Trong lúc Phi kể lại mọi chuyện trong 12 năm qua 
thì chị Phượng chắp tay lên ngực niệm Phật liên 
tục. Kết thúc câu chuyện Phi hỏi chị sao vô cớ bỏ 
nhà đi 12 năm nay không tin tức. Chẳng một lần về 
thăm và còn làm ni cô nữa. Chị Phượng thở dài nói 
chậm rãi:

- Chắc là do nghiệp bần ni gieo còn nặng 
nên khiến xui có hôm nay. Thí chủ cũng xem như là 
người trong cuộc. Thôi thì duyên đưa đẩy, dây oan 
gỡ một lần cho hết.

Ngày đó Thái si tình Phượng và khi được 
chị đáp lại thì càng đắm say hương lửa cùng nhau. 
Nhưng gia đình Thái không bao giờ chịu cưới 
Phượng vì chị là gái thất tiết, từng qua một đời 
chồng. Chị còn mang tiếng có số sát phu. Lý do 
đám cưới chưa đầy sáu tháng thì chồng chị qua đời 
trong một tai nạn thảm khốc. Gia đình chồng cũng 
rơi vào khánh kiệt túng quẫn khiến chị phải trở về 
nhà mẹ ruột nương thân. 

Mẹ Thái phản đối quyết liệt. Bà đã chấm 
Lành bởi con nhà xứng vai vế môn đăng hộ đối. 
Lành lại hiền lành, giỏi giang việc nhà tuổi tác cũng 
được thầy bói nói là rất hợp. Thái vốn tính lêu lỏng 
lệ thuộc gia đình nên không dám ra mặt chống đối. 
Biết tin, Phượng khóc lóc đòi chia tay. Thái hứa với 
Phượng là để anh nghĩ cách làm cho mẹ ghét Lành. 
Dẹp bỏ được cái vật cản là Lành thì chắc bà sẽ 

không phản đối hai người nữa. Nghe người yêu 
hứa Phượng cũng yên tâm chờ đợi dù không biết 
Thái sẽ dùng cách chi. Thời gian sau nghe vợ 
chồng Thái lục đục và chuyện Thái đòi bỏ vợ do vợ 
là gái hư. Phượng đã nghi ngờ do Thái bày ra. Nếu 
không thì làm sao mà đoạn tuyệt được danh nghĩa 
vợ chồng với Lành. Phượng cũng biết Lành bị oan 
nhưng tình yêu mù quáng khiến cô im lặng mà 
không hề ngăn cản người tình. Họ vẫn lén lút qua 
lại với nhau. 

Ngày Lành tự vận chết khiến Phượng tỉnh 
ngộ. Nghĩ mình là tòng phạm lẫn nguyên nhân gián 
tiếp dẫn tới cái chết của Lành. Phượng ăn năn, hối 
hận. Nhất là khi biết được khi chết Lành đang có 
mang. Phượng viết một lá thư không nói lý do. Chỉ 
bảo lòng không vui muốn đi đây đó cho khuây 
khoả, tâm trạng ổn định sẽ tự trở về. Một ngày đi 
đến nơi đây viếng chùa, muốn dứt nợ trần. Phượng 
xuống tóc làm ni cô và chuyên tâm kinh kệ để 
chuộc lại lỗi lầm xưa. Ý trời đưa đẩy đến hôm nay 
thấy tờ giấy ghi tên cầu siêu của chị Lành và gặp lại 
Phi. Kết thúc câu chuyện Phượng nói:

- A di đà Phật, bần ni đã nói ra hết những 
oan nghiệt ngày cũ. Không dám mong ai tha thứ 
cho mình. Bởi chính bần ni còn không tha thứ cho 
mình. Thí chủ chắc cũng mệt nên đi ngủ sớm. Bao 
năm nay bần ni lúc nào cũng ăn năn sám hối và 
không ngừng cầu siêu cho Lành. A di đà Phật...

Phi ngồi chết trân giữa cái lạnh của sương 
đêm. Cô không biết diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn 
trong lòng. Cô không thể gào khóc như mười năm 
về trước. Cô cũng không có quyền tha thứ hay oán 
hận bởi cô không phải là nạn nhân. Cô đứng dậy đi 
từng bước lặng lẽ vào hậu viện. Ngang qua chánh 
điện cô thấy chị Phượng tay lần chuỗi hạt, miệng 
lâm râm đọc kinh. Ánh mắt khép chặt như một pho 
tượng cô độc. 

Sáng hôm sau, ăn xong chén cháo chay mà 
vẫn không thấy chị Phượng. Phi bèn hỏi một sư nữ 
khác, vị sư ấy đáp:

- Mô Phật, thí chủ hỏi sư Diệu Tâm à. Sư ấy 
đã lên núi từ sáng sớm. Đêm hôm qua sư đã xin 
phép sư cụ cho lên am trên đó để tịnh tâm và lo việc 
hương đăng. Sư phụ và mấy sư khác có khuyên 
không nên vì trên ấy đường đi cách trở khó khăn, 
sương lam chướng khí nhiều. Nhưng sư ấy nhất 
định xin đi nên sư cụ đồng ý rồi. (Vừa nói sư cô vừa 
chỉ tay về hướng có một ngọn núi mờ mờ phía xa 
cho Phi thấy).

Sau khi chào tạm biệt mọi người Phi đi bộ 
ra trước cổng chùa. Phi xoay mặt lại lần nữa nhìn 
về hướng ngọn núi mà khi nãy vị sư cô đã chỉ. Nhớ 
tới tất cả những chuyện đã qua và xâu chúng lại 
thành một chuỗi. Cô ngửa mặt nhìn lên trời cười 
khanh khách nhưng lại đưa tay lau giọt nước mắt 
đang ứa ra. Cô nói cái câu của buổi chiều 12 năm về 
trước:

- Trời ơi... trinh tiết... chị ơi!
Mặt trời buông từng tia nắng ảm đạm giữa 

mùa đông. Gió vẫn thổi hình như không hề nghe 
thấy lời của Phi. ■

Song Nhi
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Trời ơi, trinh tiết… chị ơi!

ính theo huyết thống họ hàng thì chị TLành và Phi không có mối quan hệ 
dính dáng nào. Nhưng từ khi nhận 

biết sự có mặt trên đời của mình thì chị Lành đã là 
một phần không thể thiếu trong đời sống của Phi. 
Ngoại của Phi kể dì Hương, má của chị không may 
sớm mồ côi mẹ. Gia đình lại rất nghèo khó, Ngoại 
thương tình nhận làm con nuôi và giúp đỡ rất nhiều 
trong cuộc sống. Dì Hương lớn lên lấy chồng theo 
nghề thương hồ buôn bán trên sông. Lợi nhuận 
kiếm được từ những chuyến xuôi ngược không tệ. 
Chỉ khổ một điều gia đình nhỏ của họ lênh đênh 
ngày đây mai đó rất vất vả.

Năm chị Lành lên 7 còn Phi thì 4 tuổi má 
chị dắt chị lại gởi ở nhà Phi để chị có thể đi học cho 
biết chữ với người ta. Chị hiền lành như chính cái 
tên của mình. Chị tốn không ít nước mắt vì Phi. 
Nhiều lần Phi trốn mẹ với Ngoại đi tắm sông cùng 
đám bạn khiến chị bị phạt đòn. Tội không biết 
trông coi em để em đến những nơi nguy hiểm. Mặc 
dù những đứa trẻ vùng sông nước như Phi bơi lội 
không khác chi rái cá. 

Tới năm 16 tuổi chị nghỉ học và trở về gia 
đình của mình. Sau bao năm tích cóp một số vốn 
lớn ba má chị mở một cửa hàng buôn bán không 
theo nghề thương hồ nữa. Chị phải lo cơm nước, 
trông coi đám em nhỏ để ba má tập trung buôn bán. 
Phi biết chị ham học lắm chẳng muốn nghỉ học đâu. 
Có lần Phi thấy chị ngắm mấy cuốn vở của Phi mà 
mắt đỏ hoe. Không còn ở nhà Phi như trước nhưng 
rảnh là chị ghé qua. Khi thì ủi giúp Phi bộ đồ đi học. 
Lúc thì nhóm củi kho mẻ cá rô cho Ngoại, chị khéo 
tay lắm không vụng về như Phi. Cá kho chỉ có chị 
làm mới vừa ý Ngoại. 

Năm Phi 15 tuổi cô ruột của Phi làm thủ tục 
bảo lãnh Phi ra nước ngoài du học. Biết Phi chỉ đi 
học thêm để hiểu biết không phải ở luôn mỗi năm 
tới hè sẽ về thăm nhà, vậy mà, bữa Phi đi chị trốn ở 
sau bếp khóc chớ không chịu ra tiễn. Nhưng khi xe 
chạy thì Phi thấy dáng chị đứng trên cây cầu cao bắt 
ngang sông dõi theo. Tà áo chị bay phất phới trong 
ánh nắng thật buồn.

Những ngày tháng đầu tiên ở xứ người Phi 
miệt mài tập trung học tập để theo kịp môi trường 
mới. Trong những niềm động viên, an ủi Phi từ gia 
đình có những bức thư của chị. Chị gửi thư đều đặn 
dặn Phi lo học, còn Ngoại ở nhà đã có chị chăm lo. 
Khi Phi về thăm nhà, Phi và chị lại ríu rít bên nhau. 
Chị đỏ mặt mắc cỡ khi nghe Ngoại bảo với Phi là 
Ngoại đang ngấp nghé một đám nào đó ngoài chợ 
rất tốt. Ngoại bảo gả chỗ tốt cho chị được nương 
dựa tấm thân. 

Mùa hè năm sau Phi ngoài việc về thăm nhà 
còn về để ăn đám cưới của chị. Ba má chị đã nhận 
trầu cau của gia đình anh Thái ở xóm trên. Ngoại 
giận ba má chị cũng vì chuyện này. Ngoại bảo anh 
Thái đó tính hời hợt biếng nhác quen thói ỷ lại vào 
gia đình. Chính Phi cũng ngạc nhiên khi nghe tin 
nhà anh Thái đi cưới chị. Phi nhiều lần thấy anh 

Thái lui tới nhà chị Phượng ở xóm bên. Chị 
Phượng có người em họ tên Cúc học chung với Phi 
lúc còn ở Việt Nam. Phi thường sang đó chơi với 
Cúc. Nhà chị em họ gần nhau. Ngay lần vừa rồi Phi 
vẫn còn thấy anh Thái bước ra từ nhà của chị 
Phượng vào buổi chạng vạng tối với bộ dạng lén 
lút. Phi tính nói với Ngoại nhưng lại thôi. Bởi Phi 
nghĩ, biết thế nào mà nói. Trên hết Phi sợ Ngoại lại 
giận lên vừa không tốt cho sức khoẻ vừa khiến mối 
quan hệ của Ngoại và ba má chị trở nên xấu đi.

Hôn lễ được tổ chức linh đình trong sự hài 
lòng của hai bên gia đình. Nhìn chị tươi cười trong 
chiếc áo cô dâu đứng cạnh chú rể vừa đôi xứng lứa 
Phi cũng vui lây và mừng cho chị. Một tuần sau 
đám cưới của chị thì Phi phải trở về bên đây cho kịp 
nhập học. Ngày Phi đi chị có về đưa nhưng khác 
với vẻ xinh tươi vốn có Phi thấy mắt chị nặng đầy 
tâm sự. Mặt mũi buồn hiu hắt. Phi gặng hỏi thì chị 
cố nở nụ cười gượng gạo bảo tại chưa quen với 
cuộc sống mới. Sau đó thì Phi không còn nhận 
được thư của chị như trước nữa. Phi có thoáng 
buồn nhưng an ủi chắc chị bận rộn để theo kịp vai 
trò làm vợ làm dâu hiện tại. 

Ba tháng sau, giữa đêm khuya chuông điện 
thoại nhà cô của Phi reo vang. Khi biết do mẹ mình 
gọi sang Phi đã thấy có sự bất thường. Vừa nghe 
tiếng Phi, bên kia đầu dây mẹ cô nói trong tiếng 
khóc ngắt quãng: 

- Con ơi! Lành nó tự vận chết rồi, mới vừa 
tắt thở chừng nửa tiếng trước thôi. Hấp hối nó gọi 
tên con không dứt. Không nhắm mắt nổi con ơi. Nó 
để lại hai lá thư tuyệt mạng. Một lá nó xin lỗi ba má 
nó vì sự ra đi của mình. Một lá đề tên con. Bên đây 
đang rối tung lên con coi ráng thu xếp về con ơi 
huhu.

Phi gần như ngất đi khi nghe tin sét đánh 
đó. Ba tháng trước chị xinh đẹp, tươi trẻ trong bộ áo 
dài cô dâu kia mà. Với khoảng cách địa lý và những 
ràng buộc khi Phi về tới chị đã được an táng. Sau 
khi nghe mẹ kể sơ qua Phi vội mở lá thư ra đọc. 
Những dòng chữ như nhảy múa tái hiện trước mắt 
Phi tất cả câu chuyện…

Hai tuần sau ngày cưới một buổi tối khi chị 
hỏi anh Thái ra ngoài làm chi giờ này. Chị lập tức 
nhận được cái tát như trời giáng từ chồng mình. 
Anh chẳng thèm nhìn chị đang ngã sóng xoài với 
bên má còn in dấu tay trả lời gắt gỏng:

- Người như cô không tư cách hỏi tôi biết 
không? Tôi tưởng cô là thứ ngon lành ai dè cũng là 
loại bỏ đi còn làm bộ chính chuyên. Tôi không 
muốn thấy cô nữa. Cô về nhà cô đi chẳng vợ chồng 
gì nữa.

Nước mắt nhỏ giọt chị nói như van nài:
- Em xin anh, em thiệt không biết nói làm 

sao, em thật không có như anh nghĩ. Anh không tin 
muốn chưởi muốn mắng chi em cũng chịu nhưng 
xin đừng nói động đến ba má em. Anh muốn đi đâu 
làm gì cứ làm em không hỏi nhưng đừng bỏ nhau. 
Gia đình em và em còn mặt mũi nào mà nhìn ai đây 
khi mới đám cưới chưa đầy một tháng.

Có lẽ nắm được yếu điểm của chị nên anh 
càng làm tới. Những cái tát và đay nghiến ấy vẫn 

xảy ra như cơm bữa. 
Một tuần trước, sau trận hành hạ của anh 

chị ôm mặt khóc bơi xuồng về nhà mình. Chị muốn 
xin ba má cho chị về nhà mình luôn bởi chị không 
thể chịu nổi những câu nhục mạ của anh. Nhưng ba 
chị khi mới nghe nói đã vỗ bàn cái rầm. Ông bảo 
rằng đã gả chị đi thì chết sống chi cũng là người nhà 
anh. Không có chuyện bỏ chồng trở về, như thế thì 
mặt mũi nào nhìn ai. Chiều đó má chị dẫn chị về 
nhà chồng với lời xin lỗi không biết dạy con để con 
tự ý về nhà mẹ ruột mà không xin phép trước. Ngay 
lúc đó chồng chị vừa về tới. Khi nghe má vợ 
khuyên là vợ chồng trẻ nên biết nhường nhịn lẫn 
nhau. Anh ta đứng giữa nhà vung tay múa chân và 
nói oang oang:

- Tôi là tôi không cần thứ vợ này má dẫn về 
đây làm chi. Nhà tôi đi cưới vòng vàng đâu có tệ. 
Má không biết dạy con. Con gái má là đứa hư nó 
mất trinh mà má làm như nó ngọc ngà quý báu lắm.

Má chị tái mặt không biết vì giận hay lý do 
khác bà lắp bắp:

- Nè con... con nói cho đàng hoàng có 
những chuyện không tùy tiện nói đâu. Ba nó ổng 
nghe được thì ổng sẽ không bỏ qua đâu.

Anh quay sang mẹ ruột nói trong nét cười 
khinh khỉnh:

- Má... má nói đi để má vợ tôi nói tôi xạo 
kìa. Tôi nói oan con họ, hồi nữa họ giết tôi quá.

Mẹ ruột anh không biết do biết rõ câu 
chuyện hay vì biết chuyện đó không thể nói chơi - 
Bởi ba chị nổi tiếng là người nóng tính như lửa - Bà 
vội kéo con trai vào trong và nói hùa theo:

- Đúng vậy đó chị sui, thằng Tư nhà tôi 
không có nói bậy…

Phi xếp bức thư lại gạt vội những dòng 
nước mắt cô đi qua nhà chị. Không khí bao trùm ảm 
đạm mùi nhang khói. Ba chị ngồi như pho tượng 
nhìn trân trối lên bàn thờ con gái. Má chị vừa khóc 
vừa kể:

- Nó uống nguyên chai thuốc trừ sâu làm 
sao mà cứu nổi. Bác sĩ còn bảo nó có thai một tháng 
mấy. Số nó khổ chết còn không yên thân. Dòng họ 
không chịu cho chôn chung miếng đất hương hỏa 
trong chùa. Họ bảo nó tự vận là mang tội bất hiếu 
rồi còn bảo nó là gái hư làm xấu mặt dòng họ nên 
phải chôn riêng ngoài đồng. Cả tuần nay ba nó 
không thiết ăn uống ổng tự trách mình. Để má (bà 
ngoại của Phi) gả nó chỗ khác nó đâu chết thảm...

Phi vụt đứng lên mà không ngồi nghe tiếp 
câu chuyện. Cô đi như chạy xuống bến sông. Dằn 
tay giật mạnh chiếc xuồng máy Phi quay xuồng ra 
sông hướng về tới nhà Thái. Mặc kệ trên bờ có 
tiếng gọi với theo. Khi cô tới, gia đình anh không 
vắng vẻ như cô hình dung. Ngược lại rất đông kẻ 
đứng người ngồi. Hình như là đang họp gia đình. 
Vừa tới bên thềm Phi đã nghe tiếng chị của Thái:

- Ui... nó mất trinh thì nói mất trinh. Nó xấu 
hổ nó tự vận chớ có phải nhà này giết chóc gì nó 
đâu. Còn chuyện đám tang tại nhà nó tự đòi đem về 
bên đó. Sao đổ thừa đổ lỗi nhà này được...

Chị ta bỏ dỡ câu nói khi thấy Phi lù lù hiện 
ra. Thấy Thái đang ngồi gần đó Phi nhào tới túm áo 

anh ta và dùng hết sức của mình cào cấu, 
đấm đánh miệng cô gào lên:

- Anh có dám thề trên sinh mạng những 
người nhà của anh rằng chị tôi là người như anh nói 
không? Chị làm gì nên tội mà anh hành hạ nhục mạ 
chỉ. Anh khẳng định một lần nữa đi, xem tôi có dám 
giết anh không?

Sau giây phút bất ngờ Thái dùng sức đàn 
ông của mình gạt Phi té nhào xuống đất dễ dàng. 
Anh ta đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu và chống chế đáp:

- Ai biết đâu thì tôi làm như má tôi dặn, lấy 
khăn trắng trải giường. Sáng không thấy gì hết. Có 
má tôi làm chứng mà. Tôi... tôi...

Phi đứng dậy cô cười sằng sặc trong khi 
nước mắt chảy ròng ròng trên má. Cô tựa thể như 
nói với chính mình:

- Vì những lời nói từ miệng của mấy người 
mà chết người đó. Chị ấy làm sao sống nổi khi đầu 
trên xóm dưới nói chị là gái hư mất trinh bị chồng 
bỏ. Mạng người đó, không chỉ một mà là hai. Máu 
mủ của dòng họ mấy người mà. Đồ giết người, đồ 
vô lương tâm. 

Cô thất thểu đi ra khỏi nhà Thái xuống 
hướng mé sông. Đám đông im lặng họ tản ra 
nhường lối cho cô. Trong nhà Thái và mẹ anh ta 
ngồi như dính vào mặt ghế.

Trong cái nắng cuối ngày ảm đạm Phi ngồi 
trước ngôi mộ mới tinh còn trắng xóa vôi giữa cánh 
đồng hiu quạnh. Cô lấy lá thư của Lành ra đọc lần 
nữa. Những dòng chữ cuối cùng ngã nghiêng trên 
mảnh giấy học trò. Chắc hẳn khi viết chị đang đau 
khổ và bế tắc lắm: “Em ơi, chị biết chỉ có em là tin 
chị thôi. Chị không biết chuyện gì xảy ra và tại sao. 
Nhưng chị không phải loại hư thân mất nết như 
người ta nói. Chị không có, không có em ơi. Chị 
dùng sinh mạng mình để tẩy cái ô nhục mà chị phải 
chịu...”. Phi xé mảnh giấy ra hàng trăm mảnh thả 
nó bay lả tả trong không trung. Cô đưa tay rờ tấm 
ảnh tươi cười của Lành khắc trên bia mộ uất hận 
gào lên:

- Trời ơi, trinh tiết... chị ơi! 
12 năm sau… Theo dòng thời gian cuộc 

sống thay đổi rất nhiều. Ba má Lành đã chuyển về 
quê nội của chị ở Nha Trang để sinh sống. Như một 
cách để quên lãng nỗi buồn của gia đình mình. Một 
thời gian vài tháng sau cái chết của Lành không 
biết nguyên do gì mà Thái suốt ngày vùi đầu vô 
men rượu. Bảy năm trước anh ta bị phát hiện ung 
thư gan ở giai đoạn cuối. Có người bảo do uống 
rượu quá thiệt mạng. Có người nói báo ứng mà anh 
phải lãnh. Gia đình cố chạy chữa nhưng chỉ hai 
năm sau thì Thái cũng mất. Một số người tin chị 
trong sạch nên họ đâm ra tẩy chay không qua lại 
với nhà Thái. Dư luận càng lời ra tiếng vào hơn sau 
cái chết của Thái. Gia đình anh dọn đi nơi khác 
không ai biết chính xác nơi đâu. Chỉ nghe nói nuôi 
tôm cá gì đó dưới miệt Cà Mau. 

Phi bây giờ đã là trưởng phòng của một 
công ty tại Sài Gòn. Câu chuyện của chị Lành phủ 
bụi dần theo thời gian nhưng Phi thì không quên. 
Thêm tuổi đời biết suy nghĩ sâu xa Phi càng thấy 
thương chị hơn. Năm nào cũng vậy vừa qua tết 

trong dịp rằm tháng Giêng, Phi cùng vài người bạn 
thân tổ chức đi thăm viếng, cúng dường một vài 
cảnh chùa hẻo lánh như một cách nuôi dưỡng tâm 
linh.

Lần này giống bao chuyến đi tương tự Phi 
cùng những người bạn ghé một tỉnh xa xôi thuộc 
miền Tây. Sau khi cúng dường xong Phi lấy giấy 
ghi tên tuổi, năm sinh, quê quán của chị Lành để 
xin nhà chùa cầu siêu như thông lệ vẫn làm. Lúc 
Phi đang chuẩn bị bước ra xe để đi tiếp chợt có một 
vị sư nữ chạy vội từ phía chùa ra. Vị sư ấy gọi với 
theo:

- Phi... Phi... phải Ngọc Phi con cô ba Thơm 
ở chợ Xóm Cậu không?

Nghe kêu đích danh cùng nơi chốn như vậy 
Phi biết chắc là người quen. Cô vội quay lại nhìn 
vào gương mặt có nét quen thuộc của vị ni sư ấy. 
Chỉ là bất chợt cô không nhớ ra ngay được là ai. Vị 
ni sư nhỏ nhẹ:

- Còn nhớ Cúc học chung ngày xưa ở Xóm 
Dứa không? Cúc là em họ của bần ni.

Phi nhìn thật lâu vào đôi mắt buồn u uẩn ấy 
rồi mừng rỡ thốt lên:

- Chị Phượng, đúng là chị rồi. Sao chị ở 
đây, chị đi tu hồi nào vậy? Lúc trước em có nghe 
Cúc nói chị viết thư để lại và ra đi biền biệt không ai 
biết. Nhà chị tìm kiếm chị quá chừng luôn. Gặp chị 
thiệt bất ngờ quá!

Nhìn bóng chiều đang ập tới Phi kêu mọi 
người về khách sạn ngoài tỉnh nghỉ ngơi trước. 
Đêm nay, Phi ở lại trong chùa vì chị Phượng bảo có 
chuyện rất quan trọng cần phải nói liên quan đến 
chuyện chị Lành. Đêm xuống thật nhanh nơi khuôn 
viên tĩnh lặng. Mùi thơm của những loài hoa đêm 
khiến tâm hồn con người ta như nhẹ nhàng thư thái. 
Trong lúc Phi kể lại mọi chuyện trong 12 năm qua 
thì chị Phượng chắp tay lên ngực niệm Phật liên 
tục. Kết thúc câu chuyện Phi hỏi chị sao vô cớ bỏ 
nhà đi 12 năm nay không tin tức. Chẳng một lần về 
thăm và còn làm ni cô nữa. Chị Phượng thở dài nói 
chậm rãi:

- Chắc là do nghiệp bần ni gieo còn nặng 
nên khiến xui có hôm nay. Thí chủ cũng xem như là 
người trong cuộc. Thôi thì duyên đưa đẩy, dây oan 
gỡ một lần cho hết.

Ngày đó Thái si tình Phượng và khi được 
chị đáp lại thì càng đắm say hương lửa cùng nhau. 
Nhưng gia đình Thái không bao giờ chịu cưới 
Phượng vì chị là gái thất tiết, từng qua một đời 
chồng. Chị còn mang tiếng có số sát phu. Lý do 
đám cưới chưa đầy sáu tháng thì chồng chị qua đời 
trong một tai nạn thảm khốc. Gia đình chồng cũng 
rơi vào khánh kiệt túng quẫn khiến chị phải trở về 
nhà mẹ ruột nương thân. 

Mẹ Thái phản đối quyết liệt. Bà đã chấm 
Lành bởi con nhà xứng vai vế môn đăng hộ đối. 
Lành lại hiền lành, giỏi giang việc nhà tuổi tác cũng 
được thầy bói nói là rất hợp. Thái vốn tính lêu lỏng 
lệ thuộc gia đình nên không dám ra mặt chống đối. 
Biết tin, Phượng khóc lóc đòi chia tay. Thái hứa với 
Phượng là để anh nghĩ cách làm cho mẹ ghét Lành. 
Dẹp bỏ được cái vật cản là Lành thì chắc bà sẽ 

không phản đối hai người nữa. Nghe người yêu 
hứa Phượng cũng yên tâm chờ đợi dù không biết 
Thái sẽ dùng cách chi. Thời gian sau nghe vợ 
chồng Thái lục đục và chuyện Thái đòi bỏ vợ do vợ 
là gái hư. Phượng đã nghi ngờ do Thái bày ra. Nếu 
không thì làm sao mà đoạn tuyệt được danh nghĩa 
vợ chồng với Lành. Phượng cũng biết Lành bị oan 
nhưng tình yêu mù quáng khiến cô im lặng mà 
không hề ngăn cản người tình. Họ vẫn lén lút qua 
lại với nhau. 

Ngày Lành tự vận chết khiến Phượng tỉnh 
ngộ. Nghĩ mình là tòng phạm lẫn nguyên nhân gián 
tiếp dẫn tới cái chết của Lành. Phượng ăn năn, hối 
hận. Nhất là khi biết được khi chết Lành đang có 
mang. Phượng viết một lá thư không nói lý do. Chỉ 
bảo lòng không vui muốn đi đây đó cho khuây 
khoả, tâm trạng ổn định sẽ tự trở về. Một ngày đi 
đến nơi đây viếng chùa, muốn dứt nợ trần. Phượng 
xuống tóc làm ni cô và chuyên tâm kinh kệ để 
chuộc lại lỗi lầm xưa. Ý trời đưa đẩy đến hôm nay 
thấy tờ giấy ghi tên cầu siêu của chị Lành và gặp lại 
Phi. Kết thúc câu chuyện Phượng nói:

- A di đà Phật, bần ni đã nói ra hết những 
oan nghiệt ngày cũ. Không dám mong ai tha thứ 
cho mình. Bởi chính bần ni còn không tha thứ cho 
mình. Thí chủ chắc cũng mệt nên đi ngủ sớm. Bao 
năm nay bần ni lúc nào cũng ăn năn sám hối và 
không ngừng cầu siêu cho Lành. A di đà Phật...

Phi ngồi chết trân giữa cái lạnh của sương 
đêm. Cô không biết diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn 
trong lòng. Cô không thể gào khóc như mười năm 
về trước. Cô cũng không có quyền tha thứ hay oán 
hận bởi cô không phải là nạn nhân. Cô đứng dậy đi 
từng bước lặng lẽ vào hậu viện. Ngang qua chánh 
điện cô thấy chị Phượng tay lần chuỗi hạt, miệng 
lâm râm đọc kinh. Ánh mắt khép chặt như một pho 
tượng cô độc. 

Sáng hôm sau, ăn xong chén cháo chay mà 
vẫn không thấy chị Phượng. Phi bèn hỏi một sư nữ 
khác, vị sư ấy đáp:

- Mô Phật, thí chủ hỏi sư Diệu Tâm à. Sư ấy 
đã lên núi từ sáng sớm. Đêm hôm qua sư đã xin 
phép sư cụ cho lên am trên đó để tịnh tâm và lo việc 
hương đăng. Sư phụ và mấy sư khác có khuyên 
không nên vì trên ấy đường đi cách trở khó khăn, 
sương lam chướng khí nhiều. Nhưng sư ấy nhất 
định xin đi nên sư cụ đồng ý rồi. (Vừa nói sư cô vừa 
chỉ tay về hướng có một ngọn núi mờ mờ phía xa 
cho Phi thấy).

Sau khi chào tạm biệt mọi người Phi đi bộ 
ra trước cổng chùa. Phi xoay mặt lại lần nữa nhìn 
về hướng ngọn núi mà khi nãy vị sư cô đã chỉ. Nhớ 
tới tất cả những chuyện đã qua và xâu chúng lại 
thành một chuỗi. Cô ngửa mặt nhìn lên trời cười 
khanh khách nhưng lại đưa tay lau giọt nước mắt 
đang ứa ra. Cô nói cái câu của buổi chiều 12 năm về 
trước:

- Trời ơi... trinh tiết... chị ơi!
Mặt trời buông từng tia nắng ảm đạm giữa 

mùa đông. Gió vẫn thổi hình như không hề nghe 
thấy lời của Phi. ■

Song Nhi
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PHAÃU THUAÄT THAÅM MYÕ TOAØN DIEÄN

Naâng Ngöïc Noäi Soi

Naâng Muõi S line Haøn Quoác
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,

đường nét tự nhiên.

ÑT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494

33 G-H-F Nguyeãn Bænh Khieâm, P.ÑaKao, Q.1, Tp. HCM

Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com

E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn

Số GP: 69/BYT - GPHĐ
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