
Section B
The Vietnamese Business Daily

Website: thevietnampost.com *  Email: info@thevietnampost.com

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, Texas 77036
(goùc Harwin Dr.@ Corporate Dr.)

Tel: 713-777-4900 * 713-777-2012 * 713-777-8438 * 713-777-VIET 
Fax: 713-777-4848

Naêm Thöù 42

1995
May 17, 2022



Trang 02 Trang 03

Issue # 1995 * Tuesday, May 17,  2022Issue # 1995 * Tuesday, May 17,  2022

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Kim Ok Bin - ả nữ thần sầu  Đ
có IQ cao ngất ngưởng, từng bị 
đồn là tình nhân của Song 
Joong Ki

Kim Ok Bin không phải là cái tên xa lạ, 
nhất là với những khán giả Việt vì cô 
nàng từng đóng chính trong bộ phim 

“Cô Dâu Hà Nội”.

Đả nữ đa năng với IQ cao ngất ngưỡng và 
sự cố “vạ miệng”

Kim Ok Bin sinh năm 1986, bắt đầu nghiệp 
diễn năm 2005 với vai diễn nữ sinh Young Un 
trong phim kinh dị Voice. Kim Ok Bin đã để lại ấn 
tượng mạnh với khán giả nhờ thực lực diễn xuất 
của mình. Mặc dù trước đó, Kim Ok Bin chưa có 
nhiều kinh nghiệm, nhưng cô gái trẻ đã hoàn thành 
vai diễn một cách xuất sắc.

Màn chào sân ấn tượng giúp cô nhận đề cử 
“Diễn viên mới xuất sắc” ở cả hai liên hoan phim 
Baeksang và Rồng Xanh. Đây cũng chính là viên 
gạch vàng đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển 
của nữ diễn viên sau này.

Cùng năm, nữ diễn viên có vai chính đầu tay 
trong dự án truyền hình đặc biệt của SBS - Cô Dâu 
Hà Nội, bộ phim kỷ niệm ba mươi năm kết thúc 
chiến tranh Việt Nam.

Cô vào vai cô gái Hà Nội dịu dàng Lý Thị Vũ 
có chuyện tình lãng mạn với một bác sĩ Hàn Quốc 
tên Park Eun Woo do “nam thần” Lee Dong Wook 
thủ diễn. Kim Ok Bin đã chuẩn bị rất kĩ cho vai 
diễn này để có thể hóa thân xuất sắc thành cô gái 
gốc Hà Nội dịu dàng, mang đầy tâm tư và tình yêu 
với nơi mình sinh ra. Chính bộ phim này đã đưa tên 
tuổi Kim Ok Bin đến gần hơn với khán giả Việt 
Nam.

Trong làng phim ảnh xứ Hàn, Kim Ok Bin 
thường gắn với biệt danh “đả nữ” bởi sở trường của 
cô là dòng phim hành động trinh thám. Nữ diễn 
viên theo đuổi võ thuật từ nhỏ, đạt đến đai đen hạng 
ba môn Hapkido (một môn võ truyền thống Hàn 
Quốc) và đai đen hạng hai Taekwondo, chưa kể 
còn “có nghề” boxing và Muay Thái. Người đẹp 
còn có niềm đam mê với xe phân khối lớn, ưa lập 
trình, mê bóng đá và bóng chày.

Chỉ số IQ của cô đạt 141 và cô là người thuận 
cả hai tay. Thích xe phân khối lớn, ưa lập trình, mê 

bóng đá và bóng chày, Kim Ok Bin thuộc tuýp “nữ 
cường” đúng nghĩa. Có lẽ vì tính tình thẳng thắn 
nên cô từng vướng sự cố “vạ miệng” trong một 
chương trình truyền hình khi nhận xét: “Tôi nghĩ 
những người đàn ông khoa trương mà lại sử dụng 
thẻ giảm giá trong buổi hẹn đầu tiên sẽ làm hỏng 
tâm trạng cả buổi”. Sau phát ngôn gây tranh cãi, 
một số người gọi cô là dwenjangnyeo, từ lóng rất 
hay dùng để chỉ những cô gái chỉ biết dựa vào bố 
mẹ hay bạn trai giàu có hơn là tiền mình kiếm 
được.

Sự nghiệp ổn định nhưng vô duyên với giải 
thưởng lớn

Bắt đầu diễn xuất từ năm 2005, đến nay đã hơn 
15 năm “đả nữ” Kim Ok Bin theo nghiệp diễn, dù 
được giới phê bình đánh giá cao, cô vẫn chưa có cơ 
hội được vinh danh ở cách liên hoan phim danh giá.

Kim Ok Bin không chọn cho mình những vai 
diễn an toàn, “rập khuôn”, thay vào đó nữ diễn viên 
đã khiến mọi người phải choáng váng khi nhận vai 
chính trong bộ phim điện ảnh Thirst của đạo diễn 
Park Chan Wook. Thời điểm đó, Kim Ok Bin mới 
chỉ 22 tuổi, để lại ấn tượng nhờ việc thể hiện xuất 
sắc nội tâm phức tạp của nữ chính Tae Ju và dũng 
cảm đóng nhiều cảnh tình cảm táo bạo với “vua 
phòng vé” Song Kang Ho lớn hơn cô 19 tuổi. Song, 
cô cũng gây ra rất nhiều tranh cãi với hàng loạt 
cảnh nóng.

Mặc dù vấp phải nhiều chỉ trích, nhưng chẳng 
có lí do gì để phủ nhận năng lực của Kim Ok Bin. 
Thirst đã trở thành vua phòng vé trong tuần lễ khai 
mạc, đồng thời tác phẩm này cũng được mời tham 
dự LHP Cannes 2009. Tên tuổi của Kim Ok Bin 
vụt sáng như một hiện tượng của màn ảnh Hàn 
Quốc kèm theo đó là nhiều lời khen có cánh cho tài 
năng của Kim Ok Bin.

Có thể nói, vai diễn nổi bật nhất trong sự 
nghiệp của Kim Ok Bin đến nay vẫn là nhân vật 
Tae Ju trong phim điện ảnh Thirst của đạo diễn 
Park Chan Wook.

Tuy nhiên, Kim Ok Bin không thể duy trì hào 
quang những năm đầu sự nghiệp. Sau Thirst, cô 
khá kén chọn dự án và chỉ tham gia những phim có 
kịch bản thật sự độc đáo nhưng vẫn không đủ để 
vượt qua cái bóng quá lớn của vai diễn Tae Ju. 
Nhiều khán giả cho rằng, “nữ hoàng cảnh nóng” đã 
hết thời và phải “gác kiếm”.

Mãi đến năm 2017, nhờ Villainess (Ác Nữ 
Báo Thù), cái tên Kim Ok Bin mới bật lên trở lại. 
Trong phim, cô vào vai sát thủ máu lạnh Seok Hee 
có tuổi thơ bất hạnh và vì hoàn cảnh đưa đẩy nên 
trở thành sát thủ nhưng vẫn không buông bỏ được 
quá khứ. Hình tượng nữ sát thủ xinh đẹp, quyến rũ 
và tàn nhẫn của cô đã gây ấn tượng mạnh cho khán 
giả. Villainess nhận được tràng pháo tay dài 4 phút 
ở liên hoan phim Cannes, nhận nhiều đề cử và giải 
thưởng, bản thân Kim Ok Bin được đề cử “Nữ diễn 
viên xuất sắc” tại cả Rồng Xanh, Chuông Vàng và 
Baeksang nhưng đáng tiếc cô đều không có duyên 
với các danh hiệu này.

Sang 2018, cái tên Kim Ok Bin lại được nhắc 
nhiều nhờ tham gia dự án phim Children of a 
Lesser God của nhà đài chuộng trinh thám kinh dị 
OCN. Cái tên Kim Ok Bin vốn khá lạ ở địa hạt 
truyền hình sau giai đoạn đầu tiên ghi dấu ấn với 
Cô Dâu Hà Nội. Vai diễn nữ thám tử nghiệp dư 
Kim Dan nhiệt huyết trong Children of a Lesser 
God chiếm được cảm tình của không ít khán giả. 
Tuy không có cảnh “nóng” nhưng phản ứng hóa 
học và những màn “liếc mắt đưa tình” đúng chuẩn 
“thả thính” của Kim Ok Bin với Kang Ji Hwan vẫn 
khiến khán giả trung thành phải phát sốt.

Năm 2016, Song Joong Ki và Song Hye Kyo 
bởi vì hợp tác đóng chính trong bộ phim “Hậu duệ 
mặt trời” mà nên duyên với nhau. Một năm sau đó, 
cả hai cử hành hôn lễ, từ chuyện tình cảm đến hôn 
nhân của cặp đôi khiến mọi người hết sức ghen tỵ 
vì quá ngọt ngào và chân thành.

Đầu tháng 2/2019, cả châu Á chấn động khi 
xuất hiện nhiều thông tin Song Hye Kyo - Song 
Joong Ki đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm 
và có tin đồn ly hôn.

Cặp đôi thường xuyên không đeo nhẫn cưới 
trong các sự kiện khiến tin đồn càng có cơ sở. Sau 
đó không lâu, đại diện của cả hai ngôi sao cùng lên 
tiếng phủ nhận tin đồn.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, điều tồi tệ nhất 
cũng đến, cặp đôi Song - Song đã chính thức ly hôn 
với nhau. Nguyên nhân rạn nứt tình cảm hôn nhân 
được cho là do Song Joong Ki ngoại tình với bạn 
thân của Song Hye Kyo - nữ diễn viên Kim Ok Bin.

Theo những gì được chia sẻ trên mạng xã hội, 
mỹ nhân họ Kim gặp gỡ nam tài tử khi cùng hợp tác 
trong bộ phim Biên Niên Ký Asadal. Biên Niên Ký 
Asadal là một trong những dự án cổ trang quy mô 
lớn quy tụ dàn sao tên tuổi như Song Joong Ki, Kim 
Ji Won và Jang Dong Gun. Đây là lần đầu tiên “đả 
nữ” hợp tác cùng ông xã Song Hye Kyo và là lần 
hiếm hoi nữ diễn viên tham gia một dự án cổ trang. 
Trớ trêu thay, vì bộ phim này mà Kim Ok Bin trở 
thành cái tên vướng nghi vấn “tiểu tam” ảnh hưởng 
đến hạnh phúc của Song Joong Ki.

Mặc dù đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 
15 năm nhưng Kim Ok Bin chưa từng dính tin đồn 
hẹn hò nào. Vì thế, nhiều người không khỏi ngỡ 
ngàng với tin đồn cô và Song Joong Ki có mối quan 
hệ bất chính, cả hai thậm chí đã mua một căn nhà để 
cùng chung sống. Thậm chí, thời điểm đó có nguồn 
tin cho biết Kim Ok Bin và Song Joong Ki từng bị 
bắt gặp đi ăn cùng nhau, thậm chí Song Joong Ki 
từng đưa Kim Ok Bin về quê mình.

Ngay sau đó, fan của nữ diễn viên lập tức nổi 
giận và lên tiếng bênh vực cho thần tượng của 
mình. Nếu chỉ vì những cảnh diễn thân mật giữa cô 
và Song Joong Ki, trở thành thứ để quy chụp Kim 
Ok Bin là kẻ thứ ba là hoàn toàn vô lý. Trước tin 
đồn này, Kim Ok Bin chọn cách im lặng để mọi 
việc từ từ lắng xuống.

Được biết, nữ diễn viên từng trải qua 2 mối 

tình chóng vánh trong quá khứ. Vào tháng 
11/2014, Kim Ok Bin tuyên bố hẹn hò với nam 
diễn viên “Huyền thoại biển xanh” Lee Hee Joon. 
Hai người “bén duyên” trên trường quay “Yoonas 
Street” và nảy sinh tình cảm từ đó. Tuy nhiên chỉ 
sau 6 tháng qua lại, cặp đôi đã “đường ai nấy đi”. 
Trước đó, nữ diễn viên cũng đã trải qua mối tình 
kéo dài 2 năm rưỡi với nam ca sĩ nhóm nhạc rock 
Schizo - Huh Jae Hoon.

                                                             Quốc 
Minh

Châu Kiệt Luân - Nam thần 
chiều vợ nhất Cbiz: Vợ mang 
bầu lần 3 tặng căn hộ chục triệu 
USD

Châu Kiệt Luân thuộc nhóm sao gốc 
Hoa giàu có nhất. Hơn 10 năm qua, 
anh nhiều lần trong top 3 danh sách 

sao kiếm tiền nhiều.

Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2015 và hiện 
tại họ đã có với nhau hai mặt con, một con trai và 
một con gái. Gia đình hạnh phúc của Côn Lăng và 
Châu Kiệt Luân luôn nhận được sự ngưỡng mộ của 
cộng đồng mạng suốt 7 năm qua.

Chịu áp lực khủng khiếp sau khi vợ trẻ xác 
nhận mang thai lần ba

Tháng 1/2022, Châu Kiệt Luân hạnh phúc 
thông báo, gia đình anh sắp có thêm một thành viên 
mới. Nam ca sĩ và vợ trẻ sẽ đón đứa con thứ ba 
trong mùa hè này. Thông tin này khiến fan của cặp 
sao vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, cũng có ý kiến 
bày tỏ sự tiếc nuối với Côn Lăng khi cô chấp nhận 
hi sinh sự nghiệp khi chưa đầy 30 tuổi và liên tục 
mang thai, sinh nở.

Tháng 3 vừa rồi, vợ chồng Châu Kiệt Luân đã 
lên tiếng phản hồi về những bình luận ác ý hướng 
vào gia đình họ. Theo Ettoday, gia đình nam nghệ 
sĩ liên tục bị làm phiền, tấn công bởi những câu hỏi 
soi mói đời sống riêng kể từ khi Côn Lăng xác nhận 
mang thai lần ba.

“Chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi về 
đời tư của Châu Kiệt Luân. Vợ chồng anh ấy sẽ tiết 
lộ thông tin khi con họ chào đời. Mong mọi người 
tôn trọng, đừng làm ảnh hưởng đến vợ chồng Châu 
Kiệt Luân”, đại diện của nam ca sĩ chia sẻ.

Thời gian qua, việc Côn Lăng mang thai con 
thứ ba và giới tính em bé là sự tò mò với truyền 
thông. Côn Lăng phải chịu không ít đàm tiếu như bị 
gọi là “máy đẻ” cho gia đình giàu có, biến bản thân 
thành công cụ sinh nở bất chấp sức khỏe. Nữ người 
mẫu bị bệnh buồng trứng đa nang sau khi sinh con 
gái đầu lòng.

Theo Châu Kiệt Luân, vợ chồng anh từng 
muốn giữ kín việc Côn Lăng mang thai lần ba đến 
khi cô sinh như một bí mật bất ngờ với người hâm 
mộ, cũng như tránh sự quan tâm quá mức từ truyền 
thông lẫn dư luận. Tuy nhiên, vì sự tiết lộ bất đắc dĩ 
từ bạn bè và người nhà, họ phải sớm công bố tin 
vui.

Vợ chồng Châu Kiệt Luân giữ im lặng trước 
những bình phẩm tiêu cực nhưng cuối cùng đã lên 
tiếng để bảo vệ gia đình và ngăn chặn những tin 
đồn thất thiệt. Chia sẻ với truyền thông, Châu Kiệt 
Luân cho biết anh là người yêu trẻ, muốn gia đình 
có 5 đứa con.

Ngày 13/4, Công Lăng đăng tải một hình ảnh 
chụp những món đồ chuẩn bị cho đứa con sắp chào 
đời và hạnh phúc viết: “Tôi đã sẵn sàng lâm bồn”. 
Được biết, người mẫu trẻ đang mang thai những 
tháng cuối và ngày dự sinh đang đến gần.

Cô cũng chia sẻ hình ảnh mới nhất của bàn 
thân với fan. Dù cận kề ngày sinh và đang mang 
bầu lần ba, Côn Lăng vẫn rất xinh đẹp và thon thả. 
Nhiều khán giả đã gửi lời khen ngợi cho vẻ ngoài 
mặn mà của Côn Lăng và chúc cô “mẹ tròn con 
vuông”.

Cuộc sống như công chúa và giàu có của 
Côn Lăng khi kết hôn

Cuộc sống của Côn Lăng sau khi kết hôn với 
Châu Kiệt Luân luôn khiến fan tò mò. Theo một số 
nguồn tin thân cận, nữ người mẫu rất sung sướng, 
hạnh phúc khi được ông xã cưng chiều, yêu 
thương.

Châu Kiệt Luân là thần tượng chiếm trọn 
thanh xuân của biết bao thiếu nữ và là người đàn 
ông đào hoa bậc nhất làng giải trí xứ Đài. Anh từng 
hò hẹn với nhiều “bóng hồng” nổi tiếng như Thái Y 
Lâm, Ôn Lam, Coco Lee, Từ Nhược Tuyên, Hebe, 
Quế Luân Mỹ, Giang Ngữ Thần, Hà Bội Sâm. Thế 
nhưng, phải tới khi gặp gỡ Côn Lăng, trái tim 
“hoang dã” của Châu Kiệt Luân mới thực sự rung 
động và nhìn nhận nghiêm túc về hôn nhân.

“Tôi lớn lên trong sự đổ vỡ của cha mẹ. Tôi 
cũng ít có niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Bạn 
hỏi khi nào tôi kết hôn? Có thể trước năm 35 tuổi 
nhưng với ai còn tùy vào duyên số” hay “Bất kỳ cô 
gái nào yêu tôi đều dễ phải chịu đau khổ” từng là 
những phát ngôn gây sốc của Châu Kiệt Luân.

Tuy nhiên, cô gái kém 14 tuổi Côn Lăng đã 
“thuần phục” được trái tim hoang dã của Châu Kiệt 
Luân và khiến anh nghĩ tới việc có một gia đình 
riêng, vui vẻ làm bố, làm chồng. Sự chào đời của 
hai đứa con khiến cuộc sống của Châu Kiệt Luân 
thêm màu sắc. Hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch 

bệnh, nam nghệ sĩ đã hủy nhiều sự kiện, tour diễn 
và dành thời gian đi du lịch, chăm sóc vợ con.

Gần đây, anh đã chi 10,7 triệu USD để mua 
một căn hộ hạng sang tại khu phức hợp đắt đỏ One 
Park Taipei, Đài Loan để tặng vợ. Căn hộ chục 
triệu USD của vợ chồng Châu Kiệt Luân do một 
kiến trúc sư nổi tiếng người Anh thiết kế, nằm trong 
tòa nhà chọc trời cao 31 tầng và 35 tầng tại Đài 
Loan.

Theo truyền thông Hồng Kông, Châu Kiệt 
Luân mua căn hộ này để làm quà tặng vợ nhân dịp 
kỷ niệm ngày cưới và mừng cô sắp sinh thêm con 
thứ ba.

Trước đây, nam ca sĩ từng gây chú ý khi mua 
một căn hộ áp mái xa hoa trị giá 23,8 triệu USD tại 
khu dân cư Peace Palace nổi tiếng của Đài Loan. 
Căn hộ được trang trí theo đúng sở thích của Châu 
Kiệt Luân, một người hâm mộ các thiết kế tương 
lai và chủ đề khoa học viễn tưởng. Căn hộ của anh 
được trang trí với bộ sưu tập nghệ thuật phong phú 
bên cạnh nội thất đắt đỏ.

                                                               Minh 
Hạo

Na Ha Eun trở thành thực tập 
sinh của SM Entertainment

Sáng ngày 18/4, truyền thông Hàn Quốc 
đã đưa tin Na Ha Eun đã trở thành thực 
tập sinh của SM Entertainment. Trả lời 

phỏng vấn với truyền thông, CEO Park Seong Ho 
của OneOn Entertainment tiết lộ nữ dancer nhí đã 
tốt nghiệp tại học viện Kids Academy của mình. 
Gần đây, cô bé đã gia nhập SM Entertainment với 
tư cách là một thực tập sinh.

Na Ha Eun sinh năm 2009, là thần đồng nhí 
với khả năng vũ đạo điêu luyện, nổi tiếng với các 
video cover và còn biểu diễn trước nhiều idol tại 
chương trình lớn như "MelOn Music Awards". 
Mặc dù chỉ mới 14 tuổi nhưng Na Ha Eun đã sở 
hữu kênh YouTube riêng với hơn 5,2 triệu người 
theo dõi. Cô thường xuyên đăng tải các video cover 
vũ đạo của thần tượng Kpop, trong đó có cả nhóm 
nhạc nhà SM như EXO, Red Velvet và aespa.

                                                                    
An Chi
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Kim Ok Bin - ả nữ thần sầu  Đ
có IQ cao ngất ngưởng, từng bị 
đồn là tình nhân của Song 
Joong Ki

Kim Ok Bin không phải là cái tên xa lạ, 
nhất là với những khán giả Việt vì cô 
nàng từng đóng chính trong bộ phim 

“Cô Dâu Hà Nội”.

Đả nữ đa năng với IQ cao ngất ngưỡng và 
sự cố “vạ miệng”

Kim Ok Bin sinh năm 1986, bắt đầu nghiệp 
diễn năm 2005 với vai diễn nữ sinh Young Un 
trong phim kinh dị Voice. Kim Ok Bin đã để lại ấn 
tượng mạnh với khán giả nhờ thực lực diễn xuất 
của mình. Mặc dù trước đó, Kim Ok Bin chưa có 
nhiều kinh nghiệm, nhưng cô gái trẻ đã hoàn thành 
vai diễn một cách xuất sắc.

Màn chào sân ấn tượng giúp cô nhận đề cử 
“Diễn viên mới xuất sắc” ở cả hai liên hoan phim 
Baeksang và Rồng Xanh. Đây cũng chính là viên 
gạch vàng đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển 
của nữ diễn viên sau này.

Cùng năm, nữ diễn viên có vai chính đầu tay 
trong dự án truyền hình đặc biệt của SBS - Cô Dâu 
Hà Nội, bộ phim kỷ niệm ba mươi năm kết thúc 
chiến tranh Việt Nam.

Cô vào vai cô gái Hà Nội dịu dàng Lý Thị Vũ 
có chuyện tình lãng mạn với một bác sĩ Hàn Quốc 
tên Park Eun Woo do “nam thần” Lee Dong Wook 
thủ diễn. Kim Ok Bin đã chuẩn bị rất kĩ cho vai 
diễn này để có thể hóa thân xuất sắc thành cô gái 
gốc Hà Nội dịu dàng, mang đầy tâm tư và tình yêu 
với nơi mình sinh ra. Chính bộ phim này đã đưa tên 
tuổi Kim Ok Bin đến gần hơn với khán giả Việt 
Nam.

Trong làng phim ảnh xứ Hàn, Kim Ok Bin 
thường gắn với biệt danh “đả nữ” bởi sở trường của 
cô là dòng phim hành động trinh thám. Nữ diễn 
viên theo đuổi võ thuật từ nhỏ, đạt đến đai đen hạng 
ba môn Hapkido (một môn võ truyền thống Hàn 
Quốc) và đai đen hạng hai Taekwondo, chưa kể 
còn “có nghề” boxing và Muay Thái. Người đẹp 
còn có niềm đam mê với xe phân khối lớn, ưa lập 
trình, mê bóng đá và bóng chày.

Chỉ số IQ của cô đạt 141 và cô là người thuận 
cả hai tay. Thích xe phân khối lớn, ưa lập trình, mê 

bóng đá và bóng chày, Kim Ok Bin thuộc tuýp “nữ 
cường” đúng nghĩa. Có lẽ vì tính tình thẳng thắn 
nên cô từng vướng sự cố “vạ miệng” trong một 
chương trình truyền hình khi nhận xét: “Tôi nghĩ 
những người đàn ông khoa trương mà lại sử dụng 
thẻ giảm giá trong buổi hẹn đầu tiên sẽ làm hỏng 
tâm trạng cả buổi”. Sau phát ngôn gây tranh cãi, 
một số người gọi cô là dwenjangnyeo, từ lóng rất 
hay dùng để chỉ những cô gái chỉ biết dựa vào bố 
mẹ hay bạn trai giàu có hơn là tiền mình kiếm 
được.

Sự nghiệp ổn định nhưng vô duyên với giải 
thưởng lớn

Bắt đầu diễn xuất từ năm 2005, đến nay đã hơn 
15 năm “đả nữ” Kim Ok Bin theo nghiệp diễn, dù 
được giới phê bình đánh giá cao, cô vẫn chưa có cơ 
hội được vinh danh ở cách liên hoan phim danh giá.

Kim Ok Bin không chọn cho mình những vai 
diễn an toàn, “rập khuôn”, thay vào đó nữ diễn viên 
đã khiến mọi người phải choáng váng khi nhận vai 
chính trong bộ phim điện ảnh Thirst của đạo diễn 
Park Chan Wook. Thời điểm đó, Kim Ok Bin mới 
chỉ 22 tuổi, để lại ấn tượng nhờ việc thể hiện xuất 
sắc nội tâm phức tạp của nữ chính Tae Ju và dũng 
cảm đóng nhiều cảnh tình cảm táo bạo với “vua 
phòng vé” Song Kang Ho lớn hơn cô 19 tuổi. Song, 
cô cũng gây ra rất nhiều tranh cãi với hàng loạt 
cảnh nóng.

Mặc dù vấp phải nhiều chỉ trích, nhưng chẳng 
có lí do gì để phủ nhận năng lực của Kim Ok Bin. 
Thirst đã trở thành vua phòng vé trong tuần lễ khai 
mạc, đồng thời tác phẩm này cũng được mời tham 
dự LHP Cannes 2009. Tên tuổi của Kim Ok Bin 
vụt sáng như một hiện tượng của màn ảnh Hàn 
Quốc kèm theo đó là nhiều lời khen có cánh cho tài 
năng của Kim Ok Bin.

Có thể nói, vai diễn nổi bật nhất trong sự 
nghiệp của Kim Ok Bin đến nay vẫn là nhân vật 
Tae Ju trong phim điện ảnh Thirst của đạo diễn 
Park Chan Wook.

Tuy nhiên, Kim Ok Bin không thể duy trì hào 
quang những năm đầu sự nghiệp. Sau Thirst, cô 
khá kén chọn dự án và chỉ tham gia những phim có 
kịch bản thật sự độc đáo nhưng vẫn không đủ để 
vượt qua cái bóng quá lớn của vai diễn Tae Ju. 
Nhiều khán giả cho rằng, “nữ hoàng cảnh nóng” đã 
hết thời và phải “gác kiếm”.

Mãi đến năm 2017, nhờ Villainess (Ác Nữ 
Báo Thù), cái tên Kim Ok Bin mới bật lên trở lại. 
Trong phim, cô vào vai sát thủ máu lạnh Seok Hee 
có tuổi thơ bất hạnh và vì hoàn cảnh đưa đẩy nên 
trở thành sát thủ nhưng vẫn không buông bỏ được 
quá khứ. Hình tượng nữ sát thủ xinh đẹp, quyến rũ 
và tàn nhẫn của cô đã gây ấn tượng mạnh cho khán 
giả. Villainess nhận được tràng pháo tay dài 4 phút 
ở liên hoan phim Cannes, nhận nhiều đề cử và giải 
thưởng, bản thân Kim Ok Bin được đề cử “Nữ diễn 
viên xuất sắc” tại cả Rồng Xanh, Chuông Vàng và 
Baeksang nhưng đáng tiếc cô đều không có duyên 
với các danh hiệu này.

Sang 2018, cái tên Kim Ok Bin lại được nhắc 
nhiều nhờ tham gia dự án phim Children of a 
Lesser God của nhà đài chuộng trinh thám kinh dị 
OCN. Cái tên Kim Ok Bin vốn khá lạ ở địa hạt 
truyền hình sau giai đoạn đầu tiên ghi dấu ấn với 
Cô Dâu Hà Nội. Vai diễn nữ thám tử nghiệp dư 
Kim Dan nhiệt huyết trong Children of a Lesser 
God chiếm được cảm tình của không ít khán giả. 
Tuy không có cảnh “nóng” nhưng phản ứng hóa 
học và những màn “liếc mắt đưa tình” đúng chuẩn 
“thả thính” của Kim Ok Bin với Kang Ji Hwan vẫn 
khiến khán giả trung thành phải phát sốt.

Năm 2016, Song Joong Ki và Song Hye Kyo 
bởi vì hợp tác đóng chính trong bộ phim “Hậu duệ 
mặt trời” mà nên duyên với nhau. Một năm sau đó, 
cả hai cử hành hôn lễ, từ chuyện tình cảm đến hôn 
nhân của cặp đôi khiến mọi người hết sức ghen tỵ 
vì quá ngọt ngào và chân thành.

Đầu tháng 2/2019, cả châu Á chấn động khi 
xuất hiện nhiều thông tin Song Hye Kyo - Song 
Joong Ki đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm 
và có tin đồn ly hôn.

Cặp đôi thường xuyên không đeo nhẫn cưới 
trong các sự kiện khiến tin đồn càng có cơ sở. Sau 
đó không lâu, đại diện của cả hai ngôi sao cùng lên 
tiếng phủ nhận tin đồn.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, điều tồi tệ nhất 
cũng đến, cặp đôi Song - Song đã chính thức ly hôn 
với nhau. Nguyên nhân rạn nứt tình cảm hôn nhân 
được cho là do Song Joong Ki ngoại tình với bạn 
thân của Song Hye Kyo - nữ diễn viên Kim Ok Bin.

Theo những gì được chia sẻ trên mạng xã hội, 
mỹ nhân họ Kim gặp gỡ nam tài tử khi cùng hợp tác 
trong bộ phim Biên Niên Ký Asadal. Biên Niên Ký 
Asadal là một trong những dự án cổ trang quy mô 
lớn quy tụ dàn sao tên tuổi như Song Joong Ki, Kim 
Ji Won và Jang Dong Gun. Đây là lần đầu tiên “đả 
nữ” hợp tác cùng ông xã Song Hye Kyo và là lần 
hiếm hoi nữ diễn viên tham gia một dự án cổ trang. 
Trớ trêu thay, vì bộ phim này mà Kim Ok Bin trở 
thành cái tên vướng nghi vấn “tiểu tam” ảnh hưởng 
đến hạnh phúc của Song Joong Ki.

Mặc dù đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 
15 năm nhưng Kim Ok Bin chưa từng dính tin đồn 
hẹn hò nào. Vì thế, nhiều người không khỏi ngỡ 
ngàng với tin đồn cô và Song Joong Ki có mối quan 
hệ bất chính, cả hai thậm chí đã mua một căn nhà để 
cùng chung sống. Thậm chí, thời điểm đó có nguồn 
tin cho biết Kim Ok Bin và Song Joong Ki từng bị 
bắt gặp đi ăn cùng nhau, thậm chí Song Joong Ki 
từng đưa Kim Ok Bin về quê mình.

Ngay sau đó, fan của nữ diễn viên lập tức nổi 
giận và lên tiếng bênh vực cho thần tượng của 
mình. Nếu chỉ vì những cảnh diễn thân mật giữa cô 
và Song Joong Ki, trở thành thứ để quy chụp Kim 
Ok Bin là kẻ thứ ba là hoàn toàn vô lý. Trước tin 
đồn này, Kim Ok Bin chọn cách im lặng để mọi 
việc từ từ lắng xuống.

Được biết, nữ diễn viên từng trải qua 2 mối 

tình chóng vánh trong quá khứ. Vào tháng 
11/2014, Kim Ok Bin tuyên bố hẹn hò với nam 
diễn viên “Huyền thoại biển xanh” Lee Hee Joon. 
Hai người “bén duyên” trên trường quay “Yoonas 
Street” và nảy sinh tình cảm từ đó. Tuy nhiên chỉ 
sau 6 tháng qua lại, cặp đôi đã “đường ai nấy đi”. 
Trước đó, nữ diễn viên cũng đã trải qua mối tình 
kéo dài 2 năm rưỡi với nam ca sĩ nhóm nhạc rock 
Schizo - Huh Jae Hoon.

                                                             Quốc 
Minh

Châu Kiệt Luân - Nam thần 
chiều vợ nhất Cbiz: Vợ mang 
bầu lần 3 tặng căn hộ chục triệu 
USD

Châu Kiệt Luân thuộc nhóm sao gốc 
Hoa giàu có nhất. Hơn 10 năm qua, 
anh nhiều lần trong top 3 danh sách 

sao kiếm tiền nhiều.

Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2015 và hiện 
tại họ đã có với nhau hai mặt con, một con trai và 
một con gái. Gia đình hạnh phúc của Côn Lăng và 
Châu Kiệt Luân luôn nhận được sự ngưỡng mộ của 
cộng đồng mạng suốt 7 năm qua.

Chịu áp lực khủng khiếp sau khi vợ trẻ xác 
nhận mang thai lần ba

Tháng 1/2022, Châu Kiệt Luân hạnh phúc 
thông báo, gia đình anh sắp có thêm một thành viên 
mới. Nam ca sĩ và vợ trẻ sẽ đón đứa con thứ ba 
trong mùa hè này. Thông tin này khiến fan của cặp 
sao vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, cũng có ý kiến 
bày tỏ sự tiếc nuối với Côn Lăng khi cô chấp nhận 
hi sinh sự nghiệp khi chưa đầy 30 tuổi và liên tục 
mang thai, sinh nở.

Tháng 3 vừa rồi, vợ chồng Châu Kiệt Luân đã 
lên tiếng phản hồi về những bình luận ác ý hướng 
vào gia đình họ. Theo Ettoday, gia đình nam nghệ 
sĩ liên tục bị làm phiền, tấn công bởi những câu hỏi 
soi mói đời sống riêng kể từ khi Côn Lăng xác nhận 
mang thai lần ba.

“Chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi về 
đời tư của Châu Kiệt Luân. Vợ chồng anh ấy sẽ tiết 
lộ thông tin khi con họ chào đời. Mong mọi người 
tôn trọng, đừng làm ảnh hưởng đến vợ chồng Châu 
Kiệt Luân”, đại diện của nam ca sĩ chia sẻ.

Thời gian qua, việc Côn Lăng mang thai con 
thứ ba và giới tính em bé là sự tò mò với truyền 
thông. Côn Lăng phải chịu không ít đàm tiếu như bị 
gọi là “máy đẻ” cho gia đình giàu có, biến bản thân 
thành công cụ sinh nở bất chấp sức khỏe. Nữ người 
mẫu bị bệnh buồng trứng đa nang sau khi sinh con 
gái đầu lòng.

Theo Châu Kiệt Luân, vợ chồng anh từng 
muốn giữ kín việc Côn Lăng mang thai lần ba đến 
khi cô sinh như một bí mật bất ngờ với người hâm 
mộ, cũng như tránh sự quan tâm quá mức từ truyền 
thông lẫn dư luận. Tuy nhiên, vì sự tiết lộ bất đắc dĩ 
từ bạn bè và người nhà, họ phải sớm công bố tin 
vui.

Vợ chồng Châu Kiệt Luân giữ im lặng trước 
những bình phẩm tiêu cực nhưng cuối cùng đã lên 
tiếng để bảo vệ gia đình và ngăn chặn những tin 
đồn thất thiệt. Chia sẻ với truyền thông, Châu Kiệt 
Luân cho biết anh là người yêu trẻ, muốn gia đình 
có 5 đứa con.

Ngày 13/4, Công Lăng đăng tải một hình ảnh 
chụp những món đồ chuẩn bị cho đứa con sắp chào 
đời và hạnh phúc viết: “Tôi đã sẵn sàng lâm bồn”. 
Được biết, người mẫu trẻ đang mang thai những 
tháng cuối và ngày dự sinh đang đến gần.

Cô cũng chia sẻ hình ảnh mới nhất của bàn 
thân với fan. Dù cận kề ngày sinh và đang mang 
bầu lần ba, Côn Lăng vẫn rất xinh đẹp và thon thả. 
Nhiều khán giả đã gửi lời khen ngợi cho vẻ ngoài 
mặn mà của Côn Lăng và chúc cô “mẹ tròn con 
vuông”.

Cuộc sống như công chúa và giàu có của 
Côn Lăng khi kết hôn

Cuộc sống của Côn Lăng sau khi kết hôn với 
Châu Kiệt Luân luôn khiến fan tò mò. Theo một số 
nguồn tin thân cận, nữ người mẫu rất sung sướng, 
hạnh phúc khi được ông xã cưng chiều, yêu 
thương.

Châu Kiệt Luân là thần tượng chiếm trọn 
thanh xuân của biết bao thiếu nữ và là người đàn 
ông đào hoa bậc nhất làng giải trí xứ Đài. Anh từng 
hò hẹn với nhiều “bóng hồng” nổi tiếng như Thái Y 
Lâm, Ôn Lam, Coco Lee, Từ Nhược Tuyên, Hebe, 
Quế Luân Mỹ, Giang Ngữ Thần, Hà Bội Sâm. Thế 
nhưng, phải tới khi gặp gỡ Côn Lăng, trái tim 
“hoang dã” của Châu Kiệt Luân mới thực sự rung 
động và nhìn nhận nghiêm túc về hôn nhân.

“Tôi lớn lên trong sự đổ vỡ của cha mẹ. Tôi 
cũng ít có niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Bạn 
hỏi khi nào tôi kết hôn? Có thể trước năm 35 tuổi 
nhưng với ai còn tùy vào duyên số” hay “Bất kỳ cô 
gái nào yêu tôi đều dễ phải chịu đau khổ” từng là 
những phát ngôn gây sốc của Châu Kiệt Luân.

Tuy nhiên, cô gái kém 14 tuổi Côn Lăng đã 
“thuần phục” được trái tim hoang dã của Châu Kiệt 
Luân và khiến anh nghĩ tới việc có một gia đình 
riêng, vui vẻ làm bố, làm chồng. Sự chào đời của 
hai đứa con khiến cuộc sống của Châu Kiệt Luân 
thêm màu sắc. Hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch 

bệnh, nam nghệ sĩ đã hủy nhiều sự kiện, tour diễn 
và dành thời gian đi du lịch, chăm sóc vợ con.

Gần đây, anh đã chi 10,7 triệu USD để mua 
một căn hộ hạng sang tại khu phức hợp đắt đỏ One 
Park Taipei, Đài Loan để tặng vợ. Căn hộ chục 
triệu USD của vợ chồng Châu Kiệt Luân do một 
kiến trúc sư nổi tiếng người Anh thiết kế, nằm trong 
tòa nhà chọc trời cao 31 tầng và 35 tầng tại Đài 
Loan.

Theo truyền thông Hồng Kông, Châu Kiệt 
Luân mua căn hộ này để làm quà tặng vợ nhân dịp 
kỷ niệm ngày cưới và mừng cô sắp sinh thêm con 
thứ ba.

Trước đây, nam ca sĩ từng gây chú ý khi mua 
một căn hộ áp mái xa hoa trị giá 23,8 triệu USD tại 
khu dân cư Peace Palace nổi tiếng của Đài Loan. 
Căn hộ được trang trí theo đúng sở thích của Châu 
Kiệt Luân, một người hâm mộ các thiết kế tương 
lai và chủ đề khoa học viễn tưởng. Căn hộ của anh 
được trang trí với bộ sưu tập nghệ thuật phong phú 
bên cạnh nội thất đắt đỏ.

                                                               Minh 
Hạo

Na Ha Eun trở thành thực tập 
sinh của SM Entertainment

Sáng ngày 18/4, truyền thông Hàn Quốc 
đã đưa tin Na Ha Eun đã trở thành thực 
tập sinh của SM Entertainment. Trả lời 

phỏng vấn với truyền thông, CEO Park Seong Ho 
của OneOn Entertainment tiết lộ nữ dancer nhí đã 
tốt nghiệp tại học viện Kids Academy của mình. 
Gần đây, cô bé đã gia nhập SM Entertainment với 
tư cách là một thực tập sinh.

Na Ha Eun sinh năm 2009, là thần đồng nhí 
với khả năng vũ đạo điêu luyện, nổi tiếng với các 
video cover và còn biểu diễn trước nhiều idol tại 
chương trình lớn như "MelOn Music Awards". 
Mặc dù chỉ mới 14 tuổi nhưng Na Ha Eun đã sở 
hữu kênh YouTube riêng với hơn 5,2 triệu người 
theo dõi. Cô thường xuyên đăng tải các video cover 
vũ đạo của thần tượng Kpop, trong đó có cả nhóm 
nhạc nhà SM như EXO, Red Velvet và aespa.

                                                                    
An Chi
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NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù 
phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, 
giaët saáy. Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

346-378-8333Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

Caàn baùn tieäm Traø söõa vaø Baùnh mì. Tieäm naèm gaàn 
chôï HMart, Thaéng Höng 2, gaàn tröôøng hoïc vaø khu 
daân cö ñoâng ñuùc. Seõ ñeå laïi toaøn boä thieát bò maùy 
moùc, coâng thöùc laøm nöôùc. Tieäm roäng 1,670sqft. 
Tieäm coù income oån ñònh, giaù baùn $45,000.

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

832-509-6844Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

Sang tieäm phôû, Baùnh mì & Smoothie. Vì lyù do 
söùc khoûe, caàn sang tieäm gaáp, giaù 85k (hoaëc 
cho ngöôøi coù kinh nghieäm thueâ). Tieäm ñeïp, 
khu sang, tip cao. Cô hoäi toát cho nhöõng ai 
muoán laøm chuû Business.

New! New! New!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

Vì coâng vieäc, chuû caàn baùn gaáp tieäm nöôùc vaø ñoà aên vaët 
trong khu Kim Sôn Bellaire. Tieäm roäng khoaûng 1,200 
sqft, coù beáp - vent hood, hoaït ñoäng nhieàu naêm, income 
oån ñònh. Vò trí naèm trong khu Kim Sôn ñoâng ñuùc baäc 
nhaát khu vöïc ngöôøi Vieät Bellaire. Chuû coù theå training 
neáu caàn. Giaù baùn $130,000.

Khu Kim SÔn Bellaire

832-434-9905Xin lieân heä Taøi:

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

Tieäm Dry Clean plant vaø Alteration 
vuøng 290 N.W. Freeway. Khu thöông 
maïi ñoâng vaø nhieàu Office. Tôùi tuoåi 
retire, khoâng ngöôøi trong coi.

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Tieäm giaët ñoà vaø söûa quaàn aùo (Dry clean 
& Alteration). Tieäm coù drive through, 
naèm treân ñöôøng Westheimer, caàn sang 
laïi giaù $30,000.

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage 
naèm khu 45 North vaø 1960. Tieäm 
raát ñoâng khaùch

45 North & 1960

Xin lieân laïc coâ Dung:346-290-2676

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Ñòa chæ 11945 Barwood Bend Dr, Cypress, 
77065. Do chuyeån bang, caàn sang laïi tieäm Dry 
Clean & Alteration giaù $20,000. Tieäm coù thu 
nhaäp oån ñònh. 

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 
512-998-9352 (Steven)

Xin lieân laïc:

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 
khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 7 gheá, 
7 baøn, income $450,000 trôû leân. Tieäm 
gaàn phi tröôøng Bush. Giaù baùn $90,000

Gaàn Phi Tröôøng Bush

346-280-1477Xin lieân laïc Taâm: 

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

Nhaø haøng LA Crawfish gaàn Phi tröôøng Bush (IAH) caàn 
baùn, tieäm roäng 2,800 sqft, tieàn rent reû, income raát cao. 
Parking thoûa maùi, khaù phoàn thònh. Nhaø haøng saïch seõ, 
dining area roäng, ñoà duøng nhaø beáp coøn môùi.  Kitchen 
raát saïch, Giaù phaûi chaêng.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Ai thaät loøng xin lieân laïc Lynn, goïi hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù 

phoøng Wax, phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

Nha ø  2  ta àng,  4  bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4, ñeå bieát theâm 
chi tieát.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

Ñöôøng Clarewood, Goùc Bellaire/Eldrige, 
4br, 3ba, double garage, 2400 sqft, haøng raøo 
tröôùc/sau. Xoùm gieàng trung löu, gaàn nhaø 
thôø/chuøa, tröôøng, chôï, quaùn, ñöôøng Bus.

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

NEW

675-2003/1571

Baùn Tieäm Nails

Tieäm lôùn, ñoâng khaùch, vì vaán ñeà söùc 
khoûe, caàn baùn gaáp, giaù ñaët bieät. Anh 
chò naøo thaät loøng muoán mua.

Spring - Louetta

832-209-0380Xin lieân heä:

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát 
reû , income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 
chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:713-384-5805

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Regal Nails + Lash + Xaâm 
chaân maøy maét moâi in Houston Cypress khu 
chôï HEB gaàn Outlet Mall, coù khaùc+thôï 
saün+moïi thöù ñaày duû+Lease kyù laâu daøi. Giaù 
sang 115k (coù theå thöông löôïng)

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

673-2002/1570

Baùn Tieäm Nail

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail.
* Zipcode: 77095 (HWY6 & 529)
* Tieäm roäng: 1,400 Sq.Ft, coù 6 baøn, 6 gheá, 2 
phoøng Wax, phoøng aên, phoøng veä sinh, maùy 
giaët, maùy saáy ñaày ñuû ... coù go Check in.
* Rent: $2,800 (includes everything), 
income oån ñònh. 
* Khu Mix, khaùch boät nhieàu. Nhaän tieäm voâ 
laøm lieàn, khoâng caàn saém söûa gì theâm. 
Nhanh thu hoài voán.
* Raát thích hôïp cho gia ñình, anh chò vôï 
choàng naøo muoán laøm chuû.
* Giaù baùn: $70k (thöông löôïng). 
Thaät loøng muoán mua xin lieân laïc ñeå bieát 

theâm chi tieát, chöa kòp nghe phone xin ñeå 

laïi tin nhaén.

HWY6 & 529

832-933-1109Xin lieân heä:

NEW

681-2003/1571

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc khu Cypress (290). 
Income cao treân $700k, tieäm laøm 
maøu nhieàu, coù 8 thôï. Rent $3,425. 
Giaù $259k, chuû seõ finance neáu caàn.

Cypress (290)

832-540-9945Ai thaät loøng xin goïi:

NEW

666-2002/1570

Dòch  Vuï Massage

Massage thì khoûe, vui veõ soáng ñôøi. 
Haõy moät laàn traõi nghieäm vôùi 
Mimi, kinh nghieäm, yeâu ngheà.

Houston

832-614-0555Xin lieân laïc Baûo Ngoïc:

NEW

684-2003/1571

Baùn Tieäm Söûa Xe

Caàn baùn tieäm söûa xe + State 
Inspection, raát ñoâng khaùch, 
income cao. Chuû veà höu.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-755-8990

NEW

691-2004/1572

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail ôû Pasadena, 77505. Vì lyù do ñi laïi khoù khaên neân 
nay muoán baùn tieäm Nails.

«Tieäm naèm ngay ñöôøng chính döôùi Exit Beltway 8. Giao thoâng 
thuaän lôïi. Naèm trong shopping center lôùn coù Burlington, Academy, 
James Avery, parking roäng raõi.

«Tieäm roäng raõi 2,200 sqft, bao goàm 18 gheá, 10 baøn vaø 2 phoøng wax, 2 
restroom. Tieäm raát môùi, trang bò ñaày ñuû supplies coù theå tieáp tuïc vaøo 
laøm ngay.

Pasadena 77505

Xin lieân heä: 832-913-9370 hoaëc 713-622-3130
ñeå bieát theâm chi tieát

NEW

686-2004/1572

Baùn Tieäm ZERO DEGREES

Veà höu, baùn tieäm $185k, rent $3,033 + 
NNN/ 1,500 Sf  . Tieäm xaây môùi ~4 naêm, 
ñeïp, saïch seõ, 10 ft Hood, Walk-in 
Cooler. Income ~$400k/year.

347 S. Mason Rd, Katy I-10

503-524-8828Xin lieân laïc Coâ Phöông:

2

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

713-306-1345Xin nhaén tin cho Höông:

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

713-409-6192Xin lieân heä: 

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

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù 
phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, 
giaët saáy. Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

346-378-8333Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 

NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

Caàn baùn tieäm Traø söõa vaø Baùnh mì. Tieäm naèm gaàn 
chôï HMart, Thaéng Höng 2, gaàn tröôøng hoïc vaø khu 
daân cö ñoâng ñuùc. Seõ ñeå laïi toaøn boä thieát bò maùy 
moùc, coâng thöùc laøm nöôùc. Tieäm roäng 1,670sqft. 
Tieäm coù income oån ñònh, giaù baùn $45,000.

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

832-509-6844Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

Sang tieäm phôû, Baùnh mì & Smoothie. Vì lyù do 
söùc khoûe, caàn sang tieäm gaáp, giaù 85k (hoaëc 
cho ngöôøi coù kinh nghieäm thueâ). Tieäm ñeïp, 
khu sang, tip cao. Cô hoäi toát cho nhöõng ai 
muoán laøm chuû Business.

New! New! New!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

Vì coâng vieäc, chuû caàn baùn gaáp tieäm nöôùc vaø ñoà aên vaët 
trong khu Kim Sôn Bellaire. Tieäm roäng khoaûng 1,200 
sqft, coù beáp - vent hood, hoaït ñoäng nhieàu naêm, income 
oån ñònh. Vò trí naèm trong khu Kim Sôn ñoâng ñuùc baäc 
nhaát khu vöïc ngöôøi Vieät Bellaire. Chuû coù theå training 
neáu caàn. Giaù baùn $130,000.

Khu Kim SÔn Bellaire

832-434-9905Xin lieân heä Taøi:

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

Tieäm Dry Clean plant vaø Alteration 
vuøng 290 N.W. Freeway. Khu thöông 
maïi ñoâng vaø nhieàu Office. Tôùi tuoåi 
retire, khoâng ngöôøi trong coi.

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Tieäm giaët ñoà vaø söûa quaàn aùo (Dry clean 
& Alteration). Tieäm coù drive through, 
naèm treân ñöôøng Westheimer, caàn sang 
laïi giaù $30,000.

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage 
naèm khu 45 North vaø 1960. Tieäm 
raát ñoâng khaùch

45 North & 1960

Xin lieân laïc coâ Dung:346-290-2676

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Ñòa chæ 11945 Barwood Bend Dr, Cypress, 
77065. Do chuyeån bang, caàn sang laïi tieäm Dry 
Clean & Alteration giaù $20,000. Tieäm coù thu 
nhaäp oån ñònh. 

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 
512-998-9352 (Steven)

Xin lieân laïc:

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 
khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 7 gheá, 
7 baøn, income $450,000 trôû leân. Tieäm 
gaàn phi tröôøng Bush. Giaù baùn $90,000

Gaàn Phi Tröôøng Bush

346-280-1477Xin lieân laïc Taâm: 

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

Nhaø haøng LA Crawfish gaàn Phi tröôøng Bush (IAH) caàn 
baùn, tieäm roäng 2,800 sqft, tieàn rent reû, income raát cao. 
Parking thoûa maùi, khaù phoàn thònh. Nhaø haøng saïch seõ, 
dining area roäng, ñoà duøng nhaø beáp coøn môùi.  Kitchen 
raát saïch, Giaù phaûi chaêng.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Ai thaät loøng xin lieân laïc Lynn, goïi hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù 

phoøng Wax, phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

Nha ø  2  ta àng,  4  bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4, ñeå bieát theâm 
chi tieát.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

Ñöôøng Clarewood, Goùc Bellaire/Eldrige, 
4br, 3ba, double garage, 2400 sqft, haøng raøo 
tröôùc/sau. Xoùm gieàng trung löu, gaàn nhaø 
thôø/chuøa, tröôøng, chôï, quaùn, ñöôøng Bus.

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

NEW

675-2003/1571

Baùn Tieäm Nails

Tieäm lôùn, ñoâng khaùch, vì vaán ñeà söùc 
khoûe, caàn baùn gaáp, giaù ñaët bieät. Anh 
chò naøo thaät loøng muoán mua.

Spring - Louetta

832-209-0380Xin lieân heä:

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát 
reû , income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 
chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:713-384-5805

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Regal Nails + Lash + Xaâm 
chaân maøy maét moâi in Houston Cypress khu 
chôï HEB gaàn Outlet Mall, coù khaùc+thôï 
saün+moïi thöù ñaày duû+Lease kyù laâu daøi. Giaù 
sang 115k (coù theå thöông löôïng)

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

673-2002/1570

Baùn Tieäm Nail

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail.
* Zipcode: 77095 (HWY6 & 529)
* Tieäm roäng: 1,400 Sq.Ft, coù 6 baøn, 6 gheá, 2 
phoøng Wax, phoøng aên, phoøng veä sinh, maùy 
giaët, maùy saáy ñaày ñuû ... coù go Check in.
* Rent: $2,800 (includes everything), 
income oån ñònh. 
* Khu Mix, khaùch boät nhieàu. Nhaän tieäm voâ 
laøm lieàn, khoâng caàn saém söûa gì theâm. 
Nhanh thu hoài voán.
* Raát thích hôïp cho gia ñình, anh chò vôï 
choàng naøo muoán laøm chuû.
* Giaù baùn: $70k (thöông löôïng). 
Thaät loøng muoán mua xin lieân laïc ñeå bieát 

theâm chi tieát, chöa kòp nghe phone xin ñeå 

laïi tin nhaén.

HWY6 & 529

832-933-1109Xin lieân heä:

NEW

681-2003/1571

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc khu Cypress (290). 
Income cao treân $700k, tieäm laøm 
maøu nhieàu, coù 8 thôï. Rent $3,425. 
Giaù $259k, chuû seõ finance neáu caàn.

Cypress (290)

832-540-9945Ai thaät loøng xin goïi:

NEW

666-2002/1570

Dòch  Vuï Massage

Massage thì khoûe, vui veõ soáng ñôøi. 
Haõy moät laàn traõi nghieäm vôùi 
Mimi, kinh nghieäm, yeâu ngheà.

Houston

832-614-0555Xin lieân laïc Baûo Ngoïc:

NEW

684-2003/1571

Baùn Tieäm Söûa Xe

Caàn baùn tieäm söûa xe + State 
Inspection, raát ñoâng khaùch, 
income cao. Chuû veà höu.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-755-8990

NEW

691-2004/1572

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail ôû Pasadena, 77505. Vì lyù do ñi laïi khoù khaên neân 
nay muoán baùn tieäm Nails.

«Tieäm naèm ngay ñöôøng chính döôùi Exit Beltway 8. Giao thoâng 
thuaän lôïi. Naèm trong shopping center lôùn coù Burlington, Academy, 
James Avery, parking roäng raõi.

«Tieäm roäng raõi 2,200 sqft, bao goàm 18 gheá, 10 baøn vaø 2 phoøng wax, 2 
restroom. Tieäm raát môùi, trang bò ñaày ñuû supplies coù theå tieáp tuïc vaøo 
laøm ngay.

Pasadena 77505

Xin lieân heä: 832-913-9370 hoaëc 713-622-3130
ñeå bieát theâm chi tieát

NEW

686-2004/1572

Baùn Tieäm ZERO DEGREES

Veà höu, baùn tieäm $185k, rent $3,033 + 
NNN/ 1,500 Sf  . Tieäm xaây môùi ~4 naêm, 
ñeïp, saïch seõ, 10 ft Hood, Walk-in 
Cooler. Income ~$400k/year.

347 S. Mason Rd, Katy I-10

503-524-8828Xin lieân laïc Coâ Phöông:

2

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

713-306-1345Xin nhaén tin cho Höông:

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

713-409-6192Xin lieân heä: 

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

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
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Cuộc sống viên mãn của 
diễn viên TVB Tô Ngọc Hoa dù 
kết hôn muộn

TVB là một trong những đài truyền 
hình cực kỳ nổi tiếng ở Hồng Kông. 
Từ đây, rất nhiều diễn viên đã được 

khán giả biết tới và ái mộ.

Trong đó, người đẹp Tô Ngọc Hoa cũng từng 
một thời khiến dân tình điên đảo vì nhan sắc và tài 
năng.

Tô Ngọc Hoa sinh năm 1968 ở Hồng Kông. 
Cô được biết đến với vai trò là một diễn viên hoạt 
động ở mảng điện ảnh và sân khấu. Trước khi đầu 
quân vào TVB, người đẹp đã tốt nghiệp khoa biểu 
diễn tại Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Hồng 
Kông. Sau đó, tới năm 1992, Tô Ngọc Hoa mới 
chính thức bước chân gia nhập và cống hiến cho 
nền giải trí nước nhà.

Từ đây, các khán giả bắt đầu truyền tay nhau 
nhiều bộ phim đình đám của Tô Ngọc Hoa như Hồ 
sơ trinh sát, Thần điêu đại hiệp,.. Tuy số lượng 
phim mà cô nhận lời tham gia không nhiều nhưng 
ấn tượng mà nữ diễn viên để lại trong lòng khán giả 
vô cùng trọn vẹn.

Ngoài công việc diễn viên, Tô Ngọc Hoa còn 
được nhiều người mệnh danh là “bếp thần” bởi mỗi 
khi rảnh cô luôn tìm tới công việc làm bếp. Nữ diễn 
viên còn từng cho ra mắt sách dạy nấu ăn để thỏa 
mãn đam mê của chính mình. Nhiều người nói rằng 
Tô Ngọc Hoa chính xác là một mẫu người phụ nữ 
hiện đại khi vừa lo được việc ngoài xã hội cũng 
quản lý tốt mọi chuyện trong nhà.

Tô Ngọc Hoa có mối tình kéo dài hơn 20 năm 
cùng Phan Xán Lương kể từ năm 1996. Cả hai hợp 
nhau do có cùng sở thích và niềm đam mê với hý 
kịch. 

Tuy ra đời Tô Ngọc Hoa luôn cố gắng để trở 
thành người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ nhưng khi về 
với vòng tay Phan Xán Lương, cô bỗng trở thành 
người phụ nữ yếu đuối lạ thường. Không ít lần, Tô 
Ngọc Hoa dành những sự biết ơn cho nửa kia của 
mình: “Rất may mắn vì gặp được anh ấy”.

Phan Xán Lương được biết đến là một diễn 
viên kịch có tiếng. Đôi lúc, anh còn đảm nhận vai 

trò của một biên kịch và đạo diễn sân khấu. Hẳn 
những ai hâm mộ cặp đôi đều nhớ mãi khoảnh khắc 
Phan Xán Lương “ngỏ lời yêu” với Tô Ngọc Hoa 
khi anh được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên 
chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng sân khấu Hong 
Kong. Cụ thể, nam diễn viên đã nói rằng: “Anh yêu 
em” với cô.

Đáp lại tấm chân tình, Tô Ngọc Hoa cũng đã 
chia sẻ với báo chí rằng: “Rất cảm ơn anh ấy vì đã 
công khai cảm ơn tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc! 
Anh ấy rất có tài năng, liên tiếp hai lần đoạt giải 
“Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” trong lĩnh vực 
sân khấu, tôi cảm thấy tự hào vì anh ấy. Thật ra 
công lao ở phía sau của tôi không nhỏ, chúng tôi 
sống chung với nhau, anh ấy bận đến đầu tắt mặt 
tối, tôi sẽ phụ trách nấu ba bữa cho anh ấy”.

Vào giữa năm 2020, khán giả vui mừng khi 
nghe được thông tin mỹ nhân Tô Ngọc Hoa quyết 
định lên xe hoa cùng diễn viên Phan Xán Lương 
sau hơn hai thập kỷ bên nhau. Được biết, trước đó, 
anh từng không dưới 10 lần ngỏ ý muốn rước bạn 
gái Tô Ngọc Hoa về dinh nhưng cô đều tìm lý do để 
từ chối.

Vào năm 2015, khi cả hai cùng du lịch tới Nhật 
Bản, Phan Xán Lương lại một lần nữa quỳ gối cầu 
hôn mối tình 20 năm của mình. Lần này cô đã gật 
đầu đồng ý cùng anh về một nhà. Tuy nhiên, vì một 
số lý do, cả hai đã quyết định 5 năm sau mới đăng 
ký kết hôn và thực hiện đám cưới.

Trước đó, Tô Ngọc Hoa từng có lần bày tỏ 
quan điểm thẳng thắn về vấn đề tại sao cô liên tục 
từ chối lời cầu hôn của bạn trai dù cả hai đã bên 
nhau quá lâu. Cụ thể, cô cho rằng: “Tại sao phải vội 
vã kết hôn chỉ vì áp lực từ mọi người xung quanh? 
Tôi nghĩ trong mối quan hệ 2 người họ mới hiểu rõ 
hơn ai hết. Quan trọng chúng tôi cảm thấy vui vẻ và 
luôn cảm nhận tình cảm nồng ấm từ đối phương”.

Đám cưới của cả hai diễn ra trong thầm lặng. 
Cả hai quyết định sẽ không đãi tiệc mời khách nên 
không có bất kỳ đơn vị báo chí truyền thông nào có 
được hình ảnh về đám cưới của cô. Đồng thời, mỹ 
nhân TVB cùng chồng đã thống nhất rằng sẽ 
không sinh con. Tô Ngọc Hoa tự nhận bản thân 
mình dù rất yêu thích trẻ con nhưng lại chưa sẵn 
sàng làm mẹ. Vì thế, cô chọn nhận con gái nuôi ở 
Campuchia và chăm lo, nuôi dưỡng cho các em 
nhỏ trong các tổ chức từ thiện.

Có thể thấy dù tiến từng bước rất chậm trong 
hành trình đến với hôn nhân nhưng Tô Ngọc Hoa 
lại có được hạnh phúc toàn vẹn bên ông xã. Nhiều 
khán giả cũng bày tỏ mong muốn thấy cô tái xuất 
màn ảnh trong thời gian sớm nhất.

                                                       Nguyễn 
Hương

Kim Gyu Ri - Ác nữ bị ghét 
nhất Giày Thủy Tinh: U50 không 
ngại lột đồ, ngày càng đẹp 

nhưng cô đơn

Á
c nữ của Giày Thủy Tinh sở hữu nhan 
sắc ngày càng thăng hạng song cô vẫn 
lẻ bóng một mình ở tuổi 43.

Mỹ nhân đi lên từ “vai ác”.

Giày thủy tinh là bộ phim từng lấy đi không ít 
nước mắt của khán giả về câu chuyện của hai chị 
em mồ côi cả cha lẫn mẹ bị thất lạc nhau là Kim Tae 
Hee và Kim Yeon Hee.

Seung Hee, người cùng lớn lên bới Yeon Hee 
trong thời gian cô gái này mất trí nhớ, người đã 
luôn đố kị và ganh ghét với cô gái đáng thương đã 
cướp lấy địa vị của cô, tự nhận rằng mình là cháu 
gái của một tập đoàn giàu có, sẵn sàng ướm chân 
vào đôi giày thủy tinh vốn không phải của mình.

Và như bao bộ phim Hàn Quốc khác, Tae Hee 
cũng không ngờ rằng, em ruột của cô và chính cô 
lại cùng đem lòng yêu thương một người đàn ông - 
Jae Hyuk. Nhưng bên cạnh Yoon Hee, còn có Chul 
Woong - một người đàn ông sẵn sàng bảo vệ cô và 
hi sinh vì cô.

Sau 15 năm với biết bao sóng gió, thăng trầm, 
chị em tìm lại được nhau khi người em mang trong 
mình căn bệnh máu trắng.

Trong Giày thủy tinh, Kim Gyu Ri (hay còn 
gọi là Kim Min Sun) thủ vai Woo Seung Hee - 
người giả danh Kim Yun Hee khi nhân vật này bị 
mất trí nhớ để trở thành con gái một gia đình giàu 
có. Nữ diễn viên khi đó đã trở thành “ác nữ” trong 
lòng khán giả Việt.

Lối diễn xuất tự nhiên của Kim Gyu Ri nhanh 
chóng nhận được những phản hồi tích cực của 
người hâm mộ. Chia sẻ về vai diễn của mình, có lần 
xuất hiện ngoài phố, cô còn bị chỉ trỏ thậm chí 
“ghét ra mặt” vì vai diễn của mình trong Giày thủy 
tinh.

Dù nhiều lúc hơi “sốc” nhưng Kim Gyu Ri 
hiểu rằng kỹ năng diễn xuất của mình đã được công 
nhận.

Nhờ thành công từ Giày thủy tinh, Kim Gyu 
Ri từ vai thứ nhảy thẳng lên vai chính trong hai bộ 
phim liền: Huyn Jung, tình yêu của anh và Tiểu thư 
và lưu manh…

Cô liên tục nhận vai chính ở Bản Tình Ca Sông 
Hàn, Thiên Mệnh Hoàng Đế, My Dear Girl - 
Jinyoung,… Tuy nhiên những bộ phim này không 

gặt hái được rating khủng hay tạo được độ thảo 
luận cao.

Thất bại ở mảng truyền hình, Kim Gyu Ri lấn 
sân sang địa hạt điện ảnh với vai diễn gây sốc trong 
Portrait Of A Beauty. 

Trong bộ phim này, ngôi sao sinh năm 1979 đã 
cởi áo đóng nhiều cảnh khỏa thân, ân ái gây sốc với 
cả 2 bạn diễn nam.

Gần đây, cô đã tái xuất màn ảnh với dự án 
Green Mothers Club của đài jTBC, tuy nhiên tựa 
phim này cũng không tạo được tiếng vang mấy khi 
rating mở đầu chỉ ở mức 2,5%.

Dẫu vậy, dù nghiệp diễn có phần mờ nhạt, 
nhưng trái lại, nhan sắc của nữ diễn viên Giày Thủy 
Tinh lại ngày càng thăng hạng vượt bậc. Điều bất 
ngờ là so với thời Giày Thủy Tinh, Park Gyu Ri 
trông chẳng già đi và thậm chí đường nét gương 
mặt cũng sắc sảo hơn.

U50 tuổi vẫn lẻ bóng một mình

Xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có, cuộc sống 
dường như rất rộng rãi với Kim Gyu Ri. Nhưng cho 
đến tận bây giờ, cô nàng vẫn cô đơn.

Kim Gyu Ri từng có nhiều mối tình, nhưng tất 
cả đều không đến được cái kết hạnh phúc.

Ngoài những tin đồn tình cảm, Kim Gyu Ri 
từng công khai hẹn hò với 2 người.

Giữa năm 2012, Kim Gyu Ri công khai hẹn hò 
với nam diễn viên Kim Ju Hyuk. Kim Ju Hyuk và 
Kim Gyu Ri trở thành một đôi sau khi cộng tác 
trong bộ phim God of War. 

Thời điểm họ yêu nhau, có nguồn tin khẳng 
định đôi uyên ương đang lên kế hoạch làm đám 
cưới, nhưng đại diện của hai bên bác bỏ.

Sau một năm mặn nồng, cả hai đường ai nấy đi 
với nguyên nhân quen thuộc muôn thuở: “cả hai 
bận rộn nên không thể dành thời gian cho nhau”.

Tháng 5/2014, dư luận bắt đầu xôn xao về việc 
Kim Gyu Ri đang hẹn hò với cầu thủ bóng chày Oh 
Seung Hwan.

Được biết, Oh Seung Hwan nằm trong đội 
bóng chày danh tiếng của Nhật Bản, Hansin 
Tigers.Nữ diễn viên cũng nhiều lần tới Nhật Bản để 
cổ vũ anh thi đấu.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp đôi này đã 
nhanh chóng khép lại. Sau khi chia tay Kim Gyu 
Ri, Oh Seung Hwan tuyên bố hẹn hò với chân dài 
Yuri của SNSD nhưng mối quan hệ này cũng chỉ 
kéo dài 6 tháng.

                                                                 Tuệ 
Lâm

Angela Baby bị chụp lén liền 
“leo thẳng” top Weibo, điều gì 
khiến netizen xôn xao bàn tán?

Angela Baby là nữ diễn viên đình đám 
trong làng giải trí xứ Trung. Nhờ 
nhan sắc kiều diễm và khả năng diễn 

xuất tròn vai, cô nàng đã từng thử sức hóa thân 
thành nhiều nhân vật khác nhau và nhận được lời 
khen ngợi từ khán giả.

Mới đây người đẹp đã có một chuyến đi leo 
núi cùng bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Ngay 
lập tức dân tình đã nhanh chóng chụp lại những 
khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên, hiện tại 
loạt ảnh đang khiến những người sử dụng mạng xã 
hội Weibo không ngừng bàn tán rôm rả.

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ trên Weibo, cụm 
từ “ảnh không photoshop của Angela Baby” đã 
ngay lập tức leo lên top tìm kiếm. Cụ thể, nữ diễn 
viên ăn vận khá đơn giản với một chiếc áo khoác 
đen và quần jeans đồng màu. 

Dù bị chụp lén nhưng dân tình đã được dịp 
chiêm ngưỡng diện mạo xinh đẹp của cô nàng. 
Thông qua bức ảnh chưa chỉnh sửa, có thể thấy 
Angela Baby sở hữu làn da trắng mịn, vóc dáng 
nhỏ nhắn và khuôn mặt thanh tú đầy nổi bật.

Sau một thời gian công khai ly hôn với nam tài 
tử Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby đã lấy lại được 
nhịp sống hằng ngày và trở lại với guồng quay 
công việc.

Mới đây vào dịp sinh nhật lần thứ 33, nữ diễn 
viên đã chiêu đãi người hâm mộ và khán giả bộ ảnh 
lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình Tinker bell 
trong bộ phim Peter Pan.

Hiện tại, Angela Baby đang tham gia ghi hình 
cho bộ phim Mộ sắc tâm ước hợp tác cùng Nhậm 
Gia Luân. Qua những hình ảnh hậu trường rò rỉ, 
Nhậm Gia Luân và Angela Baby đều trẻ trung hơn 
tuổi, cặp đôi được khen xứng lứa vừa đôi và hứa 
hẹn làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ bởi nhan sắc 
thuộc hàng chuẩn visual.

Cụ thể, tạo hình học sinh của Nhậm Gia Luân 
và Angela Baby khiến netizen “há hốc” vì quá đẹp. 
Từ trước đến nay, Angela Baby vẫn luôn được 
đánh giá là trẻ hơn tuổi thật. 

Tuy nhiên, cô chủ yếu đóng những vai tầm 30 
tuổi, không đóng thanh xuân vườn trường nên 
khán giả ít có cơ hội được nhìn thấy cô khoác lên 
mình bộ đồng phục. Nhiều fan không khỏi hào 
hứng mong chờ sớm được nhìn thấy cô nữ sinh 
Angela Baby.

Có thể thấy rằng, sau khi mặc trang phục này 
vào, Angela Baby trông trẻ hơn hẳn, không khác gì 
nữ sinh đại học cả. Toát lên khí chất đơn thuần, 
phong cách này thật sự rất hợp với Angela Baby.

Trong khi đó, Nhậm Gia Luân được xem là 
nam thần cổ trang số 1 Hoa ngữ hiện nay. Chỉ riêng 
tạo hình nhân vật, Nhậm Gia Luân thực sự đã 
thuyết phục được cả những khán giả khó tính nhất. 

Mỹ nam Hoa ngữ nhiều vô kể, nhưng không 
phải ai cũng đẹp trong tạo hình cổ trang. Nhậm Gia 
Luân lúc nào cũng là cái tên nằm trong top đầu 
danh sách nam thần cổ trang.

Không chỉ xuất sắc trong tạo hình cổ trang mà 
khi xuất hiện trong tạo hình nam sinh hiện đại, 
Nhậm Gia Luân cũng khiến hàng triệu fan nữ phải 
ngất lịm vì hóa thân tạo hình nam sinh “ngon lành 
cành đào”, mặc dù đã có con nhưng gương mặt và 
vóc dáng chuẩn nam thần của nam diễn viên khiến 
bao cô nàng đổ đứ đừ.

Dẫu vậy, netizen cũng hơi lo lắng cho chất 
lượng của bộ phim, bởi diễn xuất của Angela Baby 
luôn bị chê là thảm họa.

Trước khi phim bấm máy, trên các trang mạng 
xã hội đã xảy ra một cuộc tranh luận về sự kết hợp 
lần này giữa Angela Baby và Nhậm Gia Luân. 

Mặc dù gia nhập làng giải trí tương đối sớm 
song tính đến thời điểm hiện tại, năng lực diễn xuất 
của Angela Baby vẫn chỉ là con số không, ít ai thừa 
nhận năng lực của cô.

Nhiều người cảm thấy hoài nghi khi nữ diễn 
viên tham gia một đề tài nặng về tâm lý như Mộ sắc 
tâm ước, đóng vai cố vấn tâm lý là quá áp lực đối 
với vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh. 

Về phía Nhậm Gia Luân, diễn xuất của nam 
diễn viên có phần nhỉnh hơn Angela Baby nên 
nhiều cư dân mạng đưa ra lời khuyên anh nên suy 
nghĩ kỹ chuyện hợp tác cùng Angela Baby.

Mộ sắc tâm ước là câu chuyện xoay quanh cặp 
đôi Lưu Hạ và Kỳ Liên Sơn. Trong đó, Lưu Hà là 
cố vấn tâm lý còn Kỳ Liên Sơn là tiểu thuyết gia. 
Vào lần nọ, Lưu Hạ đã giúp đỡ 1 cô gái có ý định tự 
tử và vô tình lọt vào mắt xanh của Kỳ Liên Sơn.

Chứng kiến cảnh Lưu Hạ giúp cô gái kia bỏ đi 
suy nghĩ tiêu cực, Kỳ Liên Sơn vô cùng tò mò về 
Lưu Hạ. Sau đó, Kỳ Liên Sơn đã chủ động liên lạc 
với Lưu Hạ để nhờ cô hỗ trợ cho sự nghiệp viết lách 
của mình. 

Tiếp đến, Lưu Hạ - Kỳ Liên Sơn tham gia các 
hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em rồi dần dần nảy 
sinh tình cảm với đối phương.

                                                       Nguyễn 
Hương
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Cuộc sống viên mãn của 
diễn viên TVB Tô Ngọc Hoa dù 
kết hôn muộn

TVB là một trong những đài truyền 
hình cực kỳ nổi tiếng ở Hồng Kông. 
Từ đây, rất nhiều diễn viên đã được 

khán giả biết tới và ái mộ.

Trong đó, người đẹp Tô Ngọc Hoa cũng từng 
một thời khiến dân tình điên đảo vì nhan sắc và tài 
năng.

Tô Ngọc Hoa sinh năm 1968 ở Hồng Kông. 
Cô được biết đến với vai trò là một diễn viên hoạt 
động ở mảng điện ảnh và sân khấu. Trước khi đầu 
quân vào TVB, người đẹp đã tốt nghiệp khoa biểu 
diễn tại Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Hồng 
Kông. Sau đó, tới năm 1992, Tô Ngọc Hoa mới 
chính thức bước chân gia nhập và cống hiến cho 
nền giải trí nước nhà.

Từ đây, các khán giả bắt đầu truyền tay nhau 
nhiều bộ phim đình đám của Tô Ngọc Hoa như Hồ 
sơ trinh sát, Thần điêu đại hiệp,.. Tuy số lượng 
phim mà cô nhận lời tham gia không nhiều nhưng 
ấn tượng mà nữ diễn viên để lại trong lòng khán giả 
vô cùng trọn vẹn.

Ngoài công việc diễn viên, Tô Ngọc Hoa còn 
được nhiều người mệnh danh là “bếp thần” bởi mỗi 
khi rảnh cô luôn tìm tới công việc làm bếp. Nữ diễn 
viên còn từng cho ra mắt sách dạy nấu ăn để thỏa 
mãn đam mê của chính mình. Nhiều người nói rằng 
Tô Ngọc Hoa chính xác là một mẫu người phụ nữ 
hiện đại khi vừa lo được việc ngoài xã hội cũng 
quản lý tốt mọi chuyện trong nhà.

Tô Ngọc Hoa có mối tình kéo dài hơn 20 năm 
cùng Phan Xán Lương kể từ năm 1996. Cả hai hợp 
nhau do có cùng sở thích và niềm đam mê với hý 
kịch. 

Tuy ra đời Tô Ngọc Hoa luôn cố gắng để trở 
thành người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ nhưng khi về 
với vòng tay Phan Xán Lương, cô bỗng trở thành 
người phụ nữ yếu đuối lạ thường. Không ít lần, Tô 
Ngọc Hoa dành những sự biết ơn cho nửa kia của 
mình: “Rất may mắn vì gặp được anh ấy”.

Phan Xán Lương được biết đến là một diễn 
viên kịch có tiếng. Đôi lúc, anh còn đảm nhận vai 

trò của một biên kịch và đạo diễn sân khấu. Hẳn 
những ai hâm mộ cặp đôi đều nhớ mãi khoảnh khắc 
Phan Xán Lương “ngỏ lời yêu” với Tô Ngọc Hoa 
khi anh được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên 
chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng sân khấu Hong 
Kong. Cụ thể, nam diễn viên đã nói rằng: “Anh yêu 
em” với cô.

Đáp lại tấm chân tình, Tô Ngọc Hoa cũng đã 
chia sẻ với báo chí rằng: “Rất cảm ơn anh ấy vì đã 
công khai cảm ơn tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc! 
Anh ấy rất có tài năng, liên tiếp hai lần đoạt giải 
“Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” trong lĩnh vực 
sân khấu, tôi cảm thấy tự hào vì anh ấy. Thật ra 
công lao ở phía sau của tôi không nhỏ, chúng tôi 
sống chung với nhau, anh ấy bận đến đầu tắt mặt 
tối, tôi sẽ phụ trách nấu ba bữa cho anh ấy”.

Vào giữa năm 2020, khán giả vui mừng khi 
nghe được thông tin mỹ nhân Tô Ngọc Hoa quyết 
định lên xe hoa cùng diễn viên Phan Xán Lương 
sau hơn hai thập kỷ bên nhau. Được biết, trước đó, 
anh từng không dưới 10 lần ngỏ ý muốn rước bạn 
gái Tô Ngọc Hoa về dinh nhưng cô đều tìm lý do để 
từ chối.

Vào năm 2015, khi cả hai cùng du lịch tới Nhật 
Bản, Phan Xán Lương lại một lần nữa quỳ gối cầu 
hôn mối tình 20 năm của mình. Lần này cô đã gật 
đầu đồng ý cùng anh về một nhà. Tuy nhiên, vì một 
số lý do, cả hai đã quyết định 5 năm sau mới đăng 
ký kết hôn và thực hiện đám cưới.

Trước đó, Tô Ngọc Hoa từng có lần bày tỏ 
quan điểm thẳng thắn về vấn đề tại sao cô liên tục 
từ chối lời cầu hôn của bạn trai dù cả hai đã bên 
nhau quá lâu. Cụ thể, cô cho rằng: “Tại sao phải vội 
vã kết hôn chỉ vì áp lực từ mọi người xung quanh? 
Tôi nghĩ trong mối quan hệ 2 người họ mới hiểu rõ 
hơn ai hết. Quan trọng chúng tôi cảm thấy vui vẻ và 
luôn cảm nhận tình cảm nồng ấm từ đối phương”.

Đám cưới của cả hai diễn ra trong thầm lặng. 
Cả hai quyết định sẽ không đãi tiệc mời khách nên 
không có bất kỳ đơn vị báo chí truyền thông nào có 
được hình ảnh về đám cưới của cô. Đồng thời, mỹ 
nhân TVB cùng chồng đã thống nhất rằng sẽ 
không sinh con. Tô Ngọc Hoa tự nhận bản thân 
mình dù rất yêu thích trẻ con nhưng lại chưa sẵn 
sàng làm mẹ. Vì thế, cô chọn nhận con gái nuôi ở 
Campuchia và chăm lo, nuôi dưỡng cho các em 
nhỏ trong các tổ chức từ thiện.

Có thể thấy dù tiến từng bước rất chậm trong 
hành trình đến với hôn nhân nhưng Tô Ngọc Hoa 
lại có được hạnh phúc toàn vẹn bên ông xã. Nhiều 
khán giả cũng bày tỏ mong muốn thấy cô tái xuất 
màn ảnh trong thời gian sớm nhất.

                                                       Nguyễn 
Hương

Kim Gyu Ri - Ác nữ bị ghét 
nhất Giày Thủy Tinh: U50 không 
ngại lột đồ, ngày càng đẹp 

nhưng cô đơn

Á
c nữ của Giày Thủy Tinh sở hữu nhan 
sắc ngày càng thăng hạng song cô vẫn 
lẻ bóng một mình ở tuổi 43.

Mỹ nhân đi lên từ “vai ác”.

Giày thủy tinh là bộ phim từng lấy đi không ít 
nước mắt của khán giả về câu chuyện của hai chị 
em mồ côi cả cha lẫn mẹ bị thất lạc nhau là Kim Tae 
Hee và Kim Yeon Hee.

Seung Hee, người cùng lớn lên bới Yeon Hee 
trong thời gian cô gái này mất trí nhớ, người đã 
luôn đố kị và ganh ghét với cô gái đáng thương đã 
cướp lấy địa vị của cô, tự nhận rằng mình là cháu 
gái của một tập đoàn giàu có, sẵn sàng ướm chân 
vào đôi giày thủy tinh vốn không phải của mình.

Và như bao bộ phim Hàn Quốc khác, Tae Hee 
cũng không ngờ rằng, em ruột của cô và chính cô 
lại cùng đem lòng yêu thương một người đàn ông - 
Jae Hyuk. Nhưng bên cạnh Yoon Hee, còn có Chul 
Woong - một người đàn ông sẵn sàng bảo vệ cô và 
hi sinh vì cô.

Sau 15 năm với biết bao sóng gió, thăng trầm, 
chị em tìm lại được nhau khi người em mang trong 
mình căn bệnh máu trắng.

Trong Giày thủy tinh, Kim Gyu Ri (hay còn 
gọi là Kim Min Sun) thủ vai Woo Seung Hee - 
người giả danh Kim Yun Hee khi nhân vật này bị 
mất trí nhớ để trở thành con gái một gia đình giàu 
có. Nữ diễn viên khi đó đã trở thành “ác nữ” trong 
lòng khán giả Việt.

Lối diễn xuất tự nhiên của Kim Gyu Ri nhanh 
chóng nhận được những phản hồi tích cực của 
người hâm mộ. Chia sẻ về vai diễn của mình, có lần 
xuất hiện ngoài phố, cô còn bị chỉ trỏ thậm chí 
“ghét ra mặt” vì vai diễn của mình trong Giày thủy 
tinh.

Dù nhiều lúc hơi “sốc” nhưng Kim Gyu Ri 
hiểu rằng kỹ năng diễn xuất của mình đã được công 
nhận.

Nhờ thành công từ Giày thủy tinh, Kim Gyu 
Ri từ vai thứ nhảy thẳng lên vai chính trong hai bộ 
phim liền: Huyn Jung, tình yêu của anh và Tiểu thư 
và lưu manh…

Cô liên tục nhận vai chính ở Bản Tình Ca Sông 
Hàn, Thiên Mệnh Hoàng Đế, My Dear Girl - 
Jinyoung,… Tuy nhiên những bộ phim này không 

gặt hái được rating khủng hay tạo được độ thảo 
luận cao.

Thất bại ở mảng truyền hình, Kim Gyu Ri lấn 
sân sang địa hạt điện ảnh với vai diễn gây sốc trong 
Portrait Of A Beauty. 

Trong bộ phim này, ngôi sao sinh năm 1979 đã 
cởi áo đóng nhiều cảnh khỏa thân, ân ái gây sốc với 
cả 2 bạn diễn nam.

Gần đây, cô đã tái xuất màn ảnh với dự án 
Green Mothers Club của đài jTBC, tuy nhiên tựa 
phim này cũng không tạo được tiếng vang mấy khi 
rating mở đầu chỉ ở mức 2,5%.

Dẫu vậy, dù nghiệp diễn có phần mờ nhạt, 
nhưng trái lại, nhan sắc của nữ diễn viên Giày Thủy 
Tinh lại ngày càng thăng hạng vượt bậc. Điều bất 
ngờ là so với thời Giày Thủy Tinh, Park Gyu Ri 
trông chẳng già đi và thậm chí đường nét gương 
mặt cũng sắc sảo hơn.

U50 tuổi vẫn lẻ bóng một mình

Xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có, cuộc sống 
dường như rất rộng rãi với Kim Gyu Ri. Nhưng cho 
đến tận bây giờ, cô nàng vẫn cô đơn.

Kim Gyu Ri từng có nhiều mối tình, nhưng tất 
cả đều không đến được cái kết hạnh phúc.

Ngoài những tin đồn tình cảm, Kim Gyu Ri 
từng công khai hẹn hò với 2 người.

Giữa năm 2012, Kim Gyu Ri công khai hẹn hò 
với nam diễn viên Kim Ju Hyuk. Kim Ju Hyuk và 
Kim Gyu Ri trở thành một đôi sau khi cộng tác 
trong bộ phim God of War. 

Thời điểm họ yêu nhau, có nguồn tin khẳng 
định đôi uyên ương đang lên kế hoạch làm đám 
cưới, nhưng đại diện của hai bên bác bỏ.

Sau một năm mặn nồng, cả hai đường ai nấy đi 
với nguyên nhân quen thuộc muôn thuở: “cả hai 
bận rộn nên không thể dành thời gian cho nhau”.

Tháng 5/2014, dư luận bắt đầu xôn xao về việc 
Kim Gyu Ri đang hẹn hò với cầu thủ bóng chày Oh 
Seung Hwan.

Được biết, Oh Seung Hwan nằm trong đội 
bóng chày danh tiếng của Nhật Bản, Hansin 
Tigers.Nữ diễn viên cũng nhiều lần tới Nhật Bản để 
cổ vũ anh thi đấu.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cặp đôi này đã 
nhanh chóng khép lại. Sau khi chia tay Kim Gyu 
Ri, Oh Seung Hwan tuyên bố hẹn hò với chân dài 
Yuri của SNSD nhưng mối quan hệ này cũng chỉ 
kéo dài 6 tháng.

                                                                 Tuệ 
Lâm

Angela Baby bị chụp lén liền 
“leo thẳng” top Weibo, điều gì 
khiến netizen xôn xao bàn tán?

Angela Baby là nữ diễn viên đình đám 
trong làng giải trí xứ Trung. Nhờ 
nhan sắc kiều diễm và khả năng diễn 

xuất tròn vai, cô nàng đã từng thử sức hóa thân 
thành nhiều nhân vật khác nhau và nhận được lời 
khen ngợi từ khán giả.

Mới đây người đẹp đã có một chuyến đi leo 
núi cùng bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Ngay 
lập tức dân tình đã nhanh chóng chụp lại những 
khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên, hiện tại 
loạt ảnh đang khiến những người sử dụng mạng xã 
hội Weibo không ngừng bàn tán rôm rả.

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ trên Weibo, cụm 
từ “ảnh không photoshop của Angela Baby” đã 
ngay lập tức leo lên top tìm kiếm. Cụ thể, nữ diễn 
viên ăn vận khá đơn giản với một chiếc áo khoác 
đen và quần jeans đồng màu. 

Dù bị chụp lén nhưng dân tình đã được dịp 
chiêm ngưỡng diện mạo xinh đẹp của cô nàng. 
Thông qua bức ảnh chưa chỉnh sửa, có thể thấy 
Angela Baby sở hữu làn da trắng mịn, vóc dáng 
nhỏ nhắn và khuôn mặt thanh tú đầy nổi bật.

Sau một thời gian công khai ly hôn với nam tài 
tử Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby đã lấy lại được 
nhịp sống hằng ngày và trở lại với guồng quay 
công việc.

Mới đây vào dịp sinh nhật lần thứ 33, nữ diễn 
viên đã chiêu đãi người hâm mộ và khán giả bộ ảnh 
lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình Tinker bell 
trong bộ phim Peter Pan.

Hiện tại, Angela Baby đang tham gia ghi hình 
cho bộ phim Mộ sắc tâm ước hợp tác cùng Nhậm 
Gia Luân. Qua những hình ảnh hậu trường rò rỉ, 
Nhậm Gia Luân và Angela Baby đều trẻ trung hơn 
tuổi, cặp đôi được khen xứng lứa vừa đôi và hứa 
hẹn làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ bởi nhan sắc 
thuộc hàng chuẩn visual.

Cụ thể, tạo hình học sinh của Nhậm Gia Luân 
và Angela Baby khiến netizen “há hốc” vì quá đẹp. 
Từ trước đến nay, Angela Baby vẫn luôn được 
đánh giá là trẻ hơn tuổi thật. 

Tuy nhiên, cô chủ yếu đóng những vai tầm 30 
tuổi, không đóng thanh xuân vườn trường nên 
khán giả ít có cơ hội được nhìn thấy cô khoác lên 
mình bộ đồng phục. Nhiều fan không khỏi hào 
hứng mong chờ sớm được nhìn thấy cô nữ sinh 
Angela Baby.

Có thể thấy rằng, sau khi mặc trang phục này 
vào, Angela Baby trông trẻ hơn hẳn, không khác gì 
nữ sinh đại học cả. Toát lên khí chất đơn thuần, 
phong cách này thật sự rất hợp với Angela Baby.

Trong khi đó, Nhậm Gia Luân được xem là 
nam thần cổ trang số 1 Hoa ngữ hiện nay. Chỉ riêng 
tạo hình nhân vật, Nhậm Gia Luân thực sự đã 
thuyết phục được cả những khán giả khó tính nhất. 

Mỹ nam Hoa ngữ nhiều vô kể, nhưng không 
phải ai cũng đẹp trong tạo hình cổ trang. Nhậm Gia 
Luân lúc nào cũng là cái tên nằm trong top đầu 
danh sách nam thần cổ trang.

Không chỉ xuất sắc trong tạo hình cổ trang mà 
khi xuất hiện trong tạo hình nam sinh hiện đại, 
Nhậm Gia Luân cũng khiến hàng triệu fan nữ phải 
ngất lịm vì hóa thân tạo hình nam sinh “ngon lành 
cành đào”, mặc dù đã có con nhưng gương mặt và 
vóc dáng chuẩn nam thần của nam diễn viên khiến 
bao cô nàng đổ đứ đừ.

Dẫu vậy, netizen cũng hơi lo lắng cho chất 
lượng của bộ phim, bởi diễn xuất của Angela Baby 
luôn bị chê là thảm họa.

Trước khi phim bấm máy, trên các trang mạng 
xã hội đã xảy ra một cuộc tranh luận về sự kết hợp 
lần này giữa Angela Baby và Nhậm Gia Luân. 

Mặc dù gia nhập làng giải trí tương đối sớm 
song tính đến thời điểm hiện tại, năng lực diễn xuất 
của Angela Baby vẫn chỉ là con số không, ít ai thừa 
nhận năng lực của cô.

Nhiều người cảm thấy hoài nghi khi nữ diễn 
viên tham gia một đề tài nặng về tâm lý như Mộ sắc 
tâm ước, đóng vai cố vấn tâm lý là quá áp lực đối 
với vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh. 

Về phía Nhậm Gia Luân, diễn xuất của nam 
diễn viên có phần nhỉnh hơn Angela Baby nên 
nhiều cư dân mạng đưa ra lời khuyên anh nên suy 
nghĩ kỹ chuyện hợp tác cùng Angela Baby.

Mộ sắc tâm ước là câu chuyện xoay quanh cặp 
đôi Lưu Hạ và Kỳ Liên Sơn. Trong đó, Lưu Hà là 
cố vấn tâm lý còn Kỳ Liên Sơn là tiểu thuyết gia. 
Vào lần nọ, Lưu Hạ đã giúp đỡ 1 cô gái có ý định tự 
tử và vô tình lọt vào mắt xanh của Kỳ Liên Sơn.

Chứng kiến cảnh Lưu Hạ giúp cô gái kia bỏ đi 
suy nghĩ tiêu cực, Kỳ Liên Sơn vô cùng tò mò về 
Lưu Hạ. Sau đó, Kỳ Liên Sơn đã chủ động liên lạc 
với Lưu Hạ để nhờ cô hỗ trợ cho sự nghiệp viết lách 
của mình. 

Tiếp đến, Lưu Hạ - Kỳ Liên Sơn tham gia các 
hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em rồi dần dần nảy 
sinh tình cảm với đối phương.

                                                       Nguyễn 
Hương
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. 

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300 FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Phát hiện bất ngờ về người 
đeo kính

Chúng ta thường thấy bất tiện khi phải đeo 
kính, nhưng các nhà khoa học khẳng định người thị 
lực kém thường thông minh hơn người bình 
thường.

Ở Mỹ, một số luật sư thường đề nghị thân chủ 
phải đeo kính khi ra tòa. Luật sư Harvey Slovis 
(New York) từng nói với truyền thông: “Đeo kính 
làm mềm ngoại hình, khiến người xung quanh có 
cảm giác họ tốt bụng và ít khả năng phạm tội. Tôi 
từng tham dự một phiên toà, trong đó những bằng 
chứng bảo vệ thân chủ tôi rất ít. Nhưng anh ấy 
mang kính và đã thắng kiện”.

Năm 2008, Jeffrey Walline, trợ lý giáo sư tại 
ĐH Bang Ohio, Mỹ và cộng sự khảo sát 42 bé gái 
và 38 bé trai trong độ tuổi 6-10 quan niệm của 
chúng về cặp kính. Đa số đều cho rằng trẻ con đeo 
kính trông thông minh và thật thà hơn trẻ khác.

Ảnh minh họa
Nhóm đã cho các em xem 24 cặp bức hình có 

đứa trẻ đeo kính và không đeo kính, khác nhau về 
giới tính và chủng tộc đồng thời trả lời câu hỏi như: 
Thích bạn nào hơn? Ai trông thông minh hơn? Ai 
trông có vẻ chơi thể thao giỏi? Ai trông xinh hơn? 
Ai trông xấu hổ? Ai trông thật thà hơn?

Nhìn chung, 2/3 các em trả lời những đứa trẻ 
đeo kính đều trông thông minh hơn, 57% cho rằng 
ai đeo kính trông có vẻ thật thà nhất.

Nhưng đây không chỉ đơn thuần là trực giác, 

nghiên cứu của ĐH Edingburh (Scotland) năm 
2018 chứng minh người đeo kính có thể thông 
minh hơn người thường.

Các nhà khoa học phân tích dữ liệu di truyền 
học và so sánh với chỉ số thông minh của hơn 
300.000 người, độ tuổi từ 16-102, trên 57 quốc gia 
thuộc Bắc Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương.

Tiến sĩ Gail Davies, một trong những người 
tham gia nghiên cứu cho biết, nhóm khảo sát 148 
gen liên quan đến nhận thức của não bộ, trí nhớ, 
khả năng suy luận logic, khả năng nhận thức... 
Trong đó có 58 gen chưa từng được xem xét trước 
đây. Kết quả cho thấy nhiều gen trong số 148 gen 
này không chỉ liên quan đến trí tuệ mà còn quy định 
khả năng thị lực kém ở con người. Các tình nguyện 
viên là người thông minh có khả năng sở hữu gen 
liên quan đến thị lực kém với tỷ lệ cao hơn người 
thường 30%. Nghiên cứu cũng cho thấy có mối 
liên hệ giữa mức độ tư duy và các gen liên quan đến 
sức khỏe, bệnh tật, chẳng hạn như viêm họng, tim 
mạch, hay thể chất kém. ■ 

Ngăn ngừa chuột rút cơ khi 
tập thể dục bằng loại 'nước này' 
thay vì nước lọc đóng chai

Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu lý do tại sao cơ 
bị chuột rút trong khi tập thể dục. Khi tập thể dục, 
một lượng lớn nước và chất điện phân sẽ được thải 
ra ngoài cơ thể thông qua mồ hôi và hơi thở. Do 
thiếu nước và chất điện phân nên các tế bào cơ bắp 
bị thiếu oxy, và các chất gây mệt mỏi như axit lactic 

tích tụ lại gây hiện tượng chuột rút. Điều này đặc 
biệt đúng khi chúng ta thiếu các chất điện phân như 
natri, kali và magiê. Khi tập thể dục vào mùa hè 
nóng nực, chúng ta sẽ bị đổ nhiều mồ hôi hơn, vì 
vậy tình trạng chuột rút xảy ra thường xuyên hơn.

Nếu bạn uống đồ uống có chứa ion, bạn có thể 
ngăn ngừa tình trạng chuột rút bằng cách bổ sung 
chất điện phân bị mất khi chúng ta đổ mồ hôi.

Trên thực tế, kết quả nghiên cứu của nhóm 
nghiên cứu tại Đại học Ediscowan ở Úc được đăng 
trên tạp chí Thể thao và Dinh dưỡng Quốc tế cho 
thấy uống đồ uống có chứa ion thay vì nước lọc có 
thể ngăn ngừa tình trạng chuột rút. Nhóm nghiên 
cứu ã gây ra tình trạng chuột rút bằng cách kích đ
thích điện ở bắp chân của 10 người đàn ông tập thể 
dục trong 40~60 phút. Kết quả là, tình trạng chuột 
rút xảy ra nhiều hơn khi tần suất kích thích điện 
thấp, nhưng đồ uống có chứa ion sẽ làm tăng kích 
thích điện.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Kết quả nghiên 
cứu lần này đã khẳng định rằng uống đồ uống có 
chứa ion trong hoặc sau khi tập thể dục có hiệu quả 
trong việc ngăn ngừa tình trạng chuột rút hơn là 
nước lọc. Chúng tôi dự định sẽ nghiên cứu sâu hơn 
về lượng điện phân tối ưu để ngăn ngừa chuột rút”.

Mặt khác, nếu tình trạng co rút thường xuyên 
xảy ra và lặp đi lặp lại, nguyên nhân có thể là các 
bạn đang mắc các bệnh lý khác như động mạch 
cung cấp máu bị thu hẹp. Khi đó bạn nên tìm bác sĩ 
chuyên khoa để điều trị.■
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. 

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300 FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Phát hiện bất ngờ về người 
đeo kính

Chúng ta thường thấy bất tiện khi phải đeo 
kính, nhưng các nhà khoa học khẳng định người thị 
lực kém thường thông minh hơn người bình 
thường.

Ở Mỹ, một số luật sư thường đề nghị thân chủ 
phải đeo kính khi ra tòa. Luật sư Harvey Slovis 
(New York) từng nói với truyền thông: “Đeo kính 
làm mềm ngoại hình, khiến người xung quanh có 
cảm giác họ tốt bụng và ít khả năng phạm tội. Tôi 
từng tham dự một phiên toà, trong đó những bằng 
chứng bảo vệ thân chủ tôi rất ít. Nhưng anh ấy 
mang kính và đã thắng kiện”.

Năm 2008, Jeffrey Walline, trợ lý giáo sư tại 
ĐH Bang Ohio, Mỹ và cộng sự khảo sát 42 bé gái 
và 38 bé trai trong độ tuổi 6-10 quan niệm của 
chúng về cặp kính. Đa số đều cho rằng trẻ con đeo 
kính trông thông minh và thật thà hơn trẻ khác.

Ảnh minh họa
Nhóm đã cho các em xem 24 cặp bức hình có 

đứa trẻ đeo kính và không đeo kính, khác nhau về 
giới tính và chủng tộc đồng thời trả lời câu hỏi như: 
Thích bạn nào hơn? Ai trông thông minh hơn? Ai 
trông có vẻ chơi thể thao giỏi? Ai trông xinh hơn? 
Ai trông xấu hổ? Ai trông thật thà hơn?

Nhìn chung, 2/3 các em trả lời những đứa trẻ 
đeo kính đều trông thông minh hơn, 57% cho rằng 
ai đeo kính trông có vẻ thật thà nhất.

Nhưng đây không chỉ đơn thuần là trực giác, 

nghiên cứu của ĐH Edingburh (Scotland) năm 
2018 chứng minh người đeo kính có thể thông 
minh hơn người thường.

Các nhà khoa học phân tích dữ liệu di truyền 
học và so sánh với chỉ số thông minh của hơn 
300.000 người, độ tuổi từ 16-102, trên 57 quốc gia 
thuộc Bắc Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương.

Tiến sĩ Gail Davies, một trong những người 
tham gia nghiên cứu cho biết, nhóm khảo sát 148 
gen liên quan đến nhận thức của não bộ, trí nhớ, 
khả năng suy luận logic, khả năng nhận thức... 
Trong đó có 58 gen chưa từng được xem xét trước 
đây. Kết quả cho thấy nhiều gen trong số 148 gen 
này không chỉ liên quan đến trí tuệ mà còn quy định 
khả năng thị lực kém ở con người. Các tình nguyện 
viên là người thông minh có khả năng sở hữu gen 
liên quan đến thị lực kém với tỷ lệ cao hơn người 
thường 30%. Nghiên cứu cũng cho thấy có mối 
liên hệ giữa mức độ tư duy và các gen liên quan đến 
sức khỏe, bệnh tật, chẳng hạn như viêm họng, tim 
mạch, hay thể chất kém. ■ 

Ngăn ngừa chuột rút cơ khi 
tập thể dục bằng loại 'nước này' 
thay vì nước lọc đóng chai

Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu lý do tại sao cơ 
bị chuột rút trong khi tập thể dục. Khi tập thể dục, 
một lượng lớn nước và chất điện phân sẽ được thải 
ra ngoài cơ thể thông qua mồ hôi và hơi thở. Do 
thiếu nước và chất điện phân nên các tế bào cơ bắp 
bị thiếu oxy, và các chất gây mệt mỏi như axit lactic 

tích tụ lại gây hiện tượng chuột rút. Điều này đặc 
biệt đúng khi chúng ta thiếu các chất điện phân như 
natri, kali và magiê. Khi tập thể dục vào mùa hè 
nóng nực, chúng ta sẽ bị đổ nhiều mồ hôi hơn, vì 
vậy tình trạng chuột rút xảy ra thường xuyên hơn.

Nếu bạn uống đồ uống có chứa ion, bạn có thể 
ngăn ngừa tình trạng chuột rút bằng cách bổ sung 
chất điện phân bị mất khi chúng ta đổ mồ hôi.

Trên thực tế, kết quả nghiên cứu của nhóm 
nghiên cứu tại Đại học Ediscowan ở Úc được đăng 
trên tạp chí Thể thao và Dinh dưỡng Quốc tế cho 
thấy uống đồ uống có chứa ion thay vì nước lọc có 
thể ngăn ngừa tình trạng chuột rút. Nhóm nghiên 
cứu ã gây ra tình trạng chuột rút bằng cách kích đ
thích điện ở bắp chân của 10 người đàn ông tập thể 
dục trong 40~60 phút. Kết quả là, tình trạng chuột 
rút xảy ra nhiều hơn khi tần suất kích thích điện 
thấp, nhưng đồ uống có chứa ion sẽ làm tăng kích 
thích điện.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Kết quả nghiên 
cứu lần này đã khẳng định rằng uống đồ uống có 
chứa ion trong hoặc sau khi tập thể dục có hiệu quả 
trong việc ngăn ngừa tình trạng chuột rút hơn là 
nước lọc. Chúng tôi dự định sẽ nghiên cứu sâu hơn 
về lượng điện phân tối ưu để ngăn ngừa chuột rút”.

Mặt khác, nếu tình trạng co rút thường xuyên 
xảy ra và lặp đi lặp lại, nguyên nhân có thể là các 
bạn đang mắc các bệnh lý khác như động mạch 
cung cấp máu bị thu hẹp. Khi đó bạn nên tìm bác sĩ 
chuyên khoa để điều trị.■
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“Hùm thiêng” nước Việt cứ 
ra trận xông lên đầu, nghĩa quân 
“đã bắn là ít khi chệch”

Mỗi khi quân giặc xông tới, cụ 
cùng nghĩa quân thường thủ 
hiểm một chỗ, bình tĩnh đợi giặc 

lao vào vừa tầm súng mới bắn. Mà bắn là ít khi 
chệch.

Hồn thiêng sông núi, Hồn thiêng dân tộc
Đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc 

Việt Nam đã được kết tinh thành một nét đẹp văn 
hóa qua hàng nghìn năm lịch sử. 

Kể từ dạo cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 
đất Yên Thế, Bắc Giang đã trở thành một địa danh 
nức lòng người yêu nước đất Việt. 

Còn với thực dân Pháp, thì nơi ấy chẳng 
khác gì cái dằm dưới chân, cái gai trong mắt cần 
phải nhổ bỏ trong chính sách xâm lược, bình định, 
bảo hộ của chúng với nước Việt. Cũng phải thôi, 
nơi ấy có "Hùm thiêng Yên Thế" bao phen khiến 
chúng ngủ chẳng yên giấc.

Dẫu hơn một thế kỷ đã qua từ dạo người 
anh hùng Đề Thám ngã xuống đất mẹ, nhưng dấu 
son yêu nước của ông cùng phong trào nông dân 
Yên Thế do ông đứng chủ thì chẳng rêu phong nào 
che phủ cho được. 

Cứ dịp ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm, 
dân địa phương lại tổ chức lễ hội Yên Thế tưởng 
nhớ người anh hùng. Người xưa không còn, 
chuyện cũ đã qua, nhưng dấu tích lịch sử thì mãi 
còn đó, và sử sách, giai thoại kể mãi chuyện "hùm 
thiêng". 

Đánh giá về con người Hoàng Hoa Thám 
(1836-1913) cùng phong trào yêu nước do ông 
lãnh đạo, người đương thời và hậu thế vẫn dành 
cho ông những lời trân trọng.

Chẳng nói đâu xa, khi phong trào Yên Thế 
dứt bóng năm 1913, dư âm về nó chưa nguội lạnh 
thì trong Việt Nam sử lược in lần đầu tiên năm 
1920, sử gia Trần Trọng Kim dẫu chỉ điểm vài chữ, 
nhưng cũng đã đưa Hoàng Hoa Thám và phong 
trào vào tiểu mục "Lòng yêu nước của người Việt 
Nam" nơi Chương XV quyển V: 

“Người Việt Nam vì hoàn cảnh, vì tình thế 
bắt buộc phải im hơi lặng tiếng, nhưng lòng ái 
quốc mỗi ngày một nồng nàn, sự uất ức đau khổ 
mỗi ngày một tăng thêm. Cho nên cứ độ năm bảy 
năm lại có một cuộc phiến động. Ở Hà Nội thì có 
việc đầu độc lính Pháp, rồi ở Thái Nguyên, Hoàng 
Hoa Thám lại nổi lên đánh phá”. 

Cũng là nhà yêu nước chống Pháp dạo ấy, 
Sào Nam Phan Bội Châu từng gặp Hoàng Hoa 
Thám, đã nhận định về nhà yêu nước này trong hồi 
ký Tự phán với lời khen ngợi: “Phỏng dân nước ta 
ức muôn người một lòng, ai bảo cụ Đề Hoàng 
không làm được như Hoa Thịnh Đốn, Gia lý Bá 
Đích?”.

Trong các nghiên cứu sử học cận đại Việt 
Nam, khi điểm đến phong trào cùng người lãnh tụ 
Đề Thám, đa phần đều có những lời nhận xét trang 

trọng. Tỉ như Lịch sử tám mươi năm chống Pháp 
của Trần Huy Liệu xuất bản năm 1956, có viết: 

"Non ba mươi năm chiến đấu của nông dân 
Yên Thế, đã viết nên những trang sử oanh liệt của 
dân tộc Việt Nam chống bọn thực dân cướp nước… 
Thực dân Pháp chẳng những phải chỉ đương đầu 
với một Đề Thám bất khuất, mà còn phải đương 
đầu với cả nông dân Yên Thế bất khuất". 

Những lời nhận xét của Tôn Quang Phiệt 
(trong Tìm hiểu Hoàng Hoa Thám) hay Đinh Xuân 
Lâm (trong Hoàng Hoa Thám và phong trào nông 
dân Yên Thế) cũng đều có những đánh giá đúng 
mực con người Đề Thám và phong trào nông dân 
Yên Thế.

Ở phía đối địch, người Pháp dạo ấy cũng 
phải công nhận sức mạnh của phong trào Yên Thế 
cùng tài năng của Hoàng Hoa Thám, như Histoire 
militaire de l'Indochine có nhận định:

"Trở thành chủ soái, ông ta đã thu nạp lại 
những dư đảng của những đám giặc tan rã… Ông 
ta củng cố lại các cứ điểm, tranh thủ sự ủng hộ của 
dân chúng". 

Đến như Toàn quyền Paul Doumer cũng 
lấy làm ngạc nhiên trước sức mạnh của nghĩa quân: 

"Thực tế có vẻ như khó hiểu! Chỉ một nhóm 
quân nổi loạn, cho dù chúng khôn ngoan và thiện 
chiến, làm sao chúng có thể chống cự với chúng ta 
có trong tay những lực lượng phối hợp hùng mạnh 
và đủ phương tiện trấn áp".

Những tưởng nói đến người anh hùng cùng 
phong trào Yên Thế, cũng nên lược điểm dăm điều 
cho độc giả được hay. 

Trước nhất phải xác quyết rõ rằng, Hoàng 
Hoa Thám cùng phong trào nông dân Yên Thế 
chống Pháp, là bởi lòng yêu nước chống giặc ngoại 
xâm. 

Ban đầu là sự phẫn uất trước kẻ thù xâm 
lược, chiếm đất, cướp ruộng, bần cùng hóa để rồi 
lần hồi phong trào phát triển ngày một mạnh, lan 
một rộng. 

Tồn tại, phát triển bền bỉ gần 30 năm nơi 
núi rừng Yên Thế, phong trào nông dân Yên Thế có 
thời gian giữ lửa lâu dài, khiến giặc Pháp vất vả tìm 
cách tiêu diệt, thậm chí nhiều phen phải giảng hòa 
với nghĩa quân. 

Dẫu là thủ lĩnh sau cùng của nghĩa quân 
Yên Thế, nhưng với trí lực và khả năng tự thân, 
Hoàng Hoa Thám trở thành lãnh tụ bền bỉ nhất của 
phong trào. Nhà sử học Nguyễn Thế Anh đã khái 
lược khá đầy đủ phong trào Yên Thế như sau: 

"Từ năm 1892 trở đi, chỉ có Hoàng Hoa 
Thám tiếp tục chiến đấu chống Pháp mà thôi. Cho 
đến năm 1897, từ căn cứ Yên Thế của ông, Hoàng 
Hoa Thám chiếm Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng 
Hóa. 

Ba lần quân Pháp vây bắt, nhưng cả ba lần 
con hùm xám Yên Thế đều thoát được cả. Nhờ vậy, 
Đề Thám đã nổi tiếng và Chính phủ bảo hộ đã phải 
thương lượng với ông: năm 1897, để đổi lấy sự cai 
quản một lãnh thổ gồm 22 làng trong vùng Yên 
Thế, Đề Thám chịu đặt khí giới. 

Phải đợi đến năm 1909, sau khi tổ chức 
xong hệ thống đường xá và đồn binh, Chính phủ 
bảo hộ mới lại tìm cách diệt Đề Thám. 

Bị bao vây và bị phản bội, Hoàng Hoa 
Thám bị bắt năm 1913. Cái chết của ông chấm dứt 
giai đoạn chống Pháp bằng khí giới".

Không chỉ chống Pháp bó hẹp trong địa bàn 
Yên Thế, dẫu xuất thân nông dân, nhưng thủ lĩnh 
Đề Thám còn biết liên kết với các nhà yêu nước, 
các tổ chức khác tạo thế mạnh chống giặc. 

Cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và 
nhiều nhà yêu nước khác theo như Việt sử tân biên 
cho biết cũng đã đến căn cứ gặp gỡ, trao đổi việc 
nước với Đề Thám. 

Hay hoạt động yêu nước của Kỳ Đồng 
cũng có liên hệ với nghĩa quân Yên Thế. Rồi cả vụ 
khởi nghĩa ở Hà Nội năm 1908, nghĩa quân Yên 
Thế cũng có sự liên đới…

Riêng về phẩm chất riêng của người anh 
hùng, Trần Huy Liệu trong Tài liệu tham khảo cách 
mạng cận đại Việt Nam cho hay Đề Thám là người 
vô cùng gan dạ: 

"Cụ vừa chỉ huy vừa xung phong đi đầu 
trong những trận đánh. Khẩu hiệu của cụ là không 
được phí một viên đạn. Mỗi khi quân giặc xông tới, 
cụ cùng nghĩa quân thường thủ hiểm một chỗ, bình 
tĩnh đợi giặc lao vào vừa tầm súng mới bắn. Mà 
bắn là ít khi chệch". 

Xuất thân nông dân rặt, vốn họ Trương, 
Thám tham gia chống Pháp năm 20 tuổi khi về 
dưới cờ nghĩa Trần Xuân Soạn. 

Sau khi được làm đốc binh năm 23 tuổi 
dưới trướng Cai Kinh, cái tên Đề Thám được quen 
gọi. Dẫu gốc nông dân, nhưng kinh qua chiến trận, 
kinh nghiệm chiến đấu, bản lĩnh bản thân… Hoàng 
Hoa Thám dần dà trở thành một thủ lĩnh nông dân 
vang danh khắp vùng Yên Thế và lãnh đạo phong 
trào yêu nước chống Pháp của nông dân khiếp giặc 
Pháp phải bao lần mưu sát không thành, có lúc phải 
cầu hòa mong tạm yên ổn. 

Cũng vì thế, tên tuổi và vị trí của ông trong 
sử cận đại nước Nam càng được tô đậm hơn nữa.

Cái chết oanh oanh liệt liệt
Với sử Nam ta, dạo những năm 50 thế kỷ 

trước, cái chết của Đề Thám vẫn còn để lại nhiều 
nghi vấn chưa giải minh cho tỏ tường được. 

Điều ấy có thể thấy ngay ở tác phẩm của 
Văn Quang mang tên Hoàng Hoa Thám (Bài học 
xương máu của 25 năm đấu tranh) do Nxb Sống 
Mới tại Sài Gòn ấn hành năm 1957. 

Theo đó cuối năm 1909, Cai Sơn làm phản, 
nghĩa quân tan rã "Đề Thám ở đâu cũng không ai 
biết". 

Và sau đây là bao giả thuyết về Hùm 
thiêng: Nào là Đề Thám đã bị bộ hạ là Lương Tam 
Kỳ giết hại; kẻ lại bảo Đề Thám sau chết già nơi đất 
Lộc Bình (Lạng Sơn), "Không ai biết rõ cái chết 
của Đề Thám ra sao, nhưng một điều rõ nhứt là 
phong trào Nghĩa Hưng (con đẻ của phong trào 
Cần Vương) đã tan rã hoàn toàn".

Khác với Văn Quang, trong Đề Thám con 
hùm Yên Thế, Nguyễn Duy Hinh đã tường thuật 
khá tường tận cái chết của nhà yêu nước, mà cụ thể 
ở đây, cụ bị ám sát bởi tên người khách Lương Tam 
Kỳ. 

Dẫu trước đó Công sứ Nhã Nam là Bouchet 
đã định đem quân đánh Đề Thám, nhưng Toàn 
quyền Đông Dương bấy giờ là Albert Sarraut đã 
ngăn lại với một kế sách thâm độc khác.

Albert Sarraut thảo luận cùng Thống sứ 
Bắc Kỳ Desteny và viên Giám đốc Chính trị vụ Phủ 
Toàn quyền đồng thời cử thuộc hạ là Bosc lên chợ 
Chu tìm gặp Lương Tam Kỳ với lời hứa hẹn thưởng 
25.000 đồng để hạ sát Đề Thám. Lương nhận lời. 

Trước đây, tên này theo về dưới trướng Đề 
Thám, nhưng ăn ở hai lòng, thường lấy tin nghĩa 
quân bán lại cho Pháp. Sau khi nhận lời với người 
Pháp, Lương tìm thời cơ ra tay.

Ngày 10 tháng Giêng năm 1913, Lương 
phái ba tên đồng đảng vào rừng Thượng Yên. Ba 
tên này mạo nhận là người của Trung Hoa gửi đến 
giúp Đề Thám đánh Pháp. Lọt được vào căn cứ, 
chúng ngày đêm theo dõi động tĩnh để tiến hành. 

Đêm 9 tháng 2, Đề Thám bày mâm đèn ra 
hút (cái sự hút thuốc phiện dạo ấy, được xem là sự 
thường trong cái chính sách đầu độc dân Nam, mà 
cũng là làm giàu cho tư bản Pháp bằng rượu cồn, 
thuốc phiện của thực dân Pháp, nên ta chớ xem đó 
là sự lạ), sai hai người tâm phúc canh chừng. Lúc 
ấy, Đề Thám ở cách Chợ Gò 2 km. 

Đến 5 giờ sáng, ba tên tay sai của Lương 
Tam Kỳ thấy thời cơ tới liền ra tay, hai kẻ tâm phúc 
canh cửa cũng chịu chung số phận với hùm thiêng. 

Thời gian về cái chết của Đề Thám cũng 
được Đinh Xuân Lâm "sơ bộ kết luận" là ngày 
9/2/1913 trong tác phẩm Hoàng Hoa Thám và 
phong trào nông dân Yên Thế. 

Với những nghiên cứu mới đây, thời gian 
về cái chết của người anh hùng Yên Thế có thêm 
những dữ liệu mới. 

Đặc biệt trong nghiên cứu Hoàng Hoa 
Thám (1836-1913) của Khổng Đức Thiêm cung 
cấp cho chúng ta một số dữ kiện khác nhau về cái 
chết của Hoàng Hoa Thám. Chết trong tay giặc 
đấy, nhưng uy danh Đề Thám thì mãi còn vang 
vọng như câu ca:

“Ba mươi năm khắp núi rừng
Danh ông Đề Thám vang lừng núi sông”. ■ 

Triết lý cuộc đời từ Lưu 
Dung - Vị quan “lưng gù nhưng 
tấm lòng ngay thẳng”

Ở
 Lưu Dung, chúng ta học được 
những điều tưởng chừng đơn giản 
mà thanh cao, ta biết được sự thật về 

cái tưởng dị dạng mà là trí tuệ phẩm đức cao vời; 
Cái tưởng khom lưng luồn cúi là cái thẳng ngay cao 
khiết; cái tưởng thấp lại hoá cao...

Lưu Dung - Vị quan thanh liêm của 
muôn dân

Lưu Dung tên chữ là Sùng Như, hiệu là 
Thạch Am, người ở Chư Thành, Sơn Đông, ông 
sinh năm thứ 58 Khang Hy, tức năm 1719 công 
nguyên, mất vào năm thứ 9 Gia Khánh, tức năm 
1805 công nguyên, hưởng thọ 86 tuổi.

Lưu Dung quê ở thôn Bàng Qua Trang, trấn 
Chú Câu (nay là thị xã Cao Mật), Như Thành, Sơn 
Đông, Trung Quốc. Ông là con trai của Lưu Thống 
Huân.

Năm Càn Long thứ 16 (1751), ông đỗ tiến 
sĩ. Ông làm đến chức Nội các đại học sĩ và nổi tiếng 
về tài thư pháp. Tương truyền, ông có một cái bướu 
ở lưng. Vì thế, dân gian gọi ông Lưu La Oa.

Lưu Dung không những là Nhà chính trị 
nổi tiếng, mà còn là Nhà thư pháp và nhà thơ, thư 
pháp của ông đường nét rắn khỏe, nét bút có hồn 
đẹp mắt và độc đáo, trở thành phong cách rất riêng 
của mình và nổi tiếng thiên hạ. 

Giống như trong phim Lưu Dung là một 
học giả lớn, học rộng, uyên thâm. Ông sống qua 4 
đời vua Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, và Gia 
Khánh.

Suốt đời Lưu Dung sống giản dị, luôn lo 
nghĩ cho lợi ích của dân, cho nên được nhân dân 
kính mến, ông không tham ô một xu một đồng hay 
bất cứ một vật gì. 

Khi chỉ dẫn dân đắp đê xây cầu, bao giờ 
ông cũng ở vị trí đứng mũi chịu sào. Ông ăn mặc 
đơn sơ giản dị, ăn ngô khoai sắn với dân.

Lưu Dung - Biểu tượng của trí tuệ văn 
hoá Nho giáo

Con người Lưu toàn vẹn tài đức theo công 
thức của Nho giáo. Khuyết điểm duy nhất của Lưu 
Dung về hình thức là cái lưng bị gù. Tuy nhiên, khi 

lên phim ảnh, hình ảnh cái lưng gù dường như là 
một ẩn dụ.

Bởi lâu nay, khuôn mẫu miêu tả những bậc 
quân tử theo phong cách ước lệ trung đại thường 
mình cao bảy tám thước, mặt đẹp như ngọc, tiếng 
nói như chuông ngân...

Thế nhưng, lưng gù là cái vỏ bên ngoài, cái 
mà người ta dễ nhầm tưởng dễ bị đánh giá sai lệch. 
Sự thật là cái tưởng dị dạng mà là trí tuệ phẩm đức 
cao vời. Cái tưởng khom lưng luồn cúi là cái thẳng 
ngay cao khiết; cái tưởng thấp lại hoá cao; cái 
tưởng dễ bị đè bẹp là cái nhấn chìm kẻ định đè 
bẹp...

Lưu Dung không sợ uy quyền dám giành 
người đẹp với chính nhà vua trong từng nước cờ. 
Điều này quả có một không hai trong lịch sử. 

Chính mãnh lực bất khuất đó đã chinh phục 
được trái tim của cô tiểu thư khuê các con của một 
vị Vương hầu và gắn kết chung thân với nàng suốt 
đời như một đôi bạn tình tri kỷ. Điều này cũng 
không dễ mấy ai làm được trong cuộc đời.

Ông dám rút giày ném trước mặt Quân 
Vương để khước từ lộc vua không hề sợ hãi. Lưu 
Dung là nhà thông thái. 

Khi bị đày ông tìm cách nâng được bức 
tượng Quan Âm khổng lồ lên trên cao. Là người 
cứu nguy cả Triều đình trước sứ giả nước ngoài và 
còn tìm ra cách học Tiếng Anh kiểu Trung Quốc...

Nhưng Lưu Dung trên hết cả là người ưu 
dân ái quốc. Ngay từ lúc là học trò, ông đã dám 
dùng mưu vạch trần kiểu thi cử dối trá khiến triều 
đình phải điều chỉnh lại. 

Ông dám lừa Vua ăn củ nâu để cứu dân Lại 
Phố không phải khổ cực tiến cống món khoái khẩu 
này cho vị con trời. Là người tìm ra nguyên nhân 
của nạn lụt lội và trị thuỷ thành công.

Dai dẳng và căng thẳng là cuộc đối đầu 
giữa ông và Hoà Thân với mục tiêu ác thắng thiện 
đồng thời cái chân lý vì một vua sáng vì xã tắc hưng 
thịnh trong sạch vì cuộc sống thanh bình cho dân 
được đặt lên hàng đầu. 

Cũng vì nó ông chấp nhận những đắng cay 
thăng giáng, nhiều lúc số mệnh như ngàn cân treo 
sợi tóc.

Ở đời, luôn có những người liêm khiết, 
ngay thẳng mặc cho hình dáng bên ngoài họ có xấu 
xí thế nào.

Câu chuyện về vị quan lưng gù Lưu Dung 
cho ta những bài học quý về cách đối nhân xử thế, 
về cách trí tuệ luôn thắp sáng con người dù ở đâu và 
dưới hình dáng nào đi chăng nữa.  ■

* Tuổi 30
Cô gái tuyên bố với bạn.
- Mình không có ý định lấy chồng cho tới 

khi mình 30 tuổi.
- Còn mình thì không có ý định 30 tuổi cho 

tới khi mình lấy chồng - Cô bạn đáp trả...

Vui Cöôøi
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“Hùm thiêng” nước Việt cứ 
ra trận xông lên đầu, nghĩa quân 
“đã bắn là ít khi chệch”

Mỗi khi quân giặc xông tới, cụ 
cùng nghĩa quân thường thủ 
hiểm một chỗ, bình tĩnh đợi giặc 

lao vào vừa tầm súng mới bắn. Mà bắn là ít khi 
chệch.

Hồn thiêng sông núi, Hồn thiêng dân tộc
Đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc 

Việt Nam đã được kết tinh thành một nét đẹp văn 
hóa qua hàng nghìn năm lịch sử. 

Kể từ dạo cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, 
đất Yên Thế, Bắc Giang đã trở thành một địa danh 
nức lòng người yêu nước đất Việt. 

Còn với thực dân Pháp, thì nơi ấy chẳng 
khác gì cái dằm dưới chân, cái gai trong mắt cần 
phải nhổ bỏ trong chính sách xâm lược, bình định, 
bảo hộ của chúng với nước Việt. Cũng phải thôi, 
nơi ấy có "Hùm thiêng Yên Thế" bao phen khiến 
chúng ngủ chẳng yên giấc.

Dẫu hơn một thế kỷ đã qua từ dạo người 
anh hùng Đề Thám ngã xuống đất mẹ, nhưng dấu 
son yêu nước của ông cùng phong trào nông dân 
Yên Thế do ông đứng chủ thì chẳng rêu phong nào 
che phủ cho được. 

Cứ dịp ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm, 
dân địa phương lại tổ chức lễ hội Yên Thế tưởng 
nhớ người anh hùng. Người xưa không còn, 
chuyện cũ đã qua, nhưng dấu tích lịch sử thì mãi 
còn đó, và sử sách, giai thoại kể mãi chuyện "hùm 
thiêng". 

Đánh giá về con người Hoàng Hoa Thám 
(1836-1913) cùng phong trào yêu nước do ông 
lãnh đạo, người đương thời và hậu thế vẫn dành 
cho ông những lời trân trọng.

Chẳng nói đâu xa, khi phong trào Yên Thế 
dứt bóng năm 1913, dư âm về nó chưa nguội lạnh 
thì trong Việt Nam sử lược in lần đầu tiên năm 
1920, sử gia Trần Trọng Kim dẫu chỉ điểm vài chữ, 
nhưng cũng đã đưa Hoàng Hoa Thám và phong 
trào vào tiểu mục "Lòng yêu nước của người Việt 
Nam" nơi Chương XV quyển V: 

“Người Việt Nam vì hoàn cảnh, vì tình thế 
bắt buộc phải im hơi lặng tiếng, nhưng lòng ái 
quốc mỗi ngày một nồng nàn, sự uất ức đau khổ 
mỗi ngày một tăng thêm. Cho nên cứ độ năm bảy 
năm lại có một cuộc phiến động. Ở Hà Nội thì có 
việc đầu độc lính Pháp, rồi ở Thái Nguyên, Hoàng 
Hoa Thám lại nổi lên đánh phá”. 

Cũng là nhà yêu nước chống Pháp dạo ấy, 
Sào Nam Phan Bội Châu từng gặp Hoàng Hoa 
Thám, đã nhận định về nhà yêu nước này trong hồi 
ký Tự phán với lời khen ngợi: “Phỏng dân nước ta 
ức muôn người một lòng, ai bảo cụ Đề Hoàng 
không làm được như Hoa Thịnh Đốn, Gia lý Bá 
Đích?”.

Trong các nghiên cứu sử học cận đại Việt 
Nam, khi điểm đến phong trào cùng người lãnh tụ 
Đề Thám, đa phần đều có những lời nhận xét trang 

trọng. Tỉ như Lịch sử tám mươi năm chống Pháp 
của Trần Huy Liệu xuất bản năm 1956, có viết: 

"Non ba mươi năm chiến đấu của nông dân 
Yên Thế, đã viết nên những trang sử oanh liệt của 
dân tộc Việt Nam chống bọn thực dân cướp nước… 
Thực dân Pháp chẳng những phải chỉ đương đầu 
với một Đề Thám bất khuất, mà còn phải đương 
đầu với cả nông dân Yên Thế bất khuất". 

Những lời nhận xét của Tôn Quang Phiệt 
(trong Tìm hiểu Hoàng Hoa Thám) hay Đinh Xuân 
Lâm (trong Hoàng Hoa Thám và phong trào nông 
dân Yên Thế) cũng đều có những đánh giá đúng 
mực con người Đề Thám và phong trào nông dân 
Yên Thế.

Ở phía đối địch, người Pháp dạo ấy cũng 
phải công nhận sức mạnh của phong trào Yên Thế 
cùng tài năng của Hoàng Hoa Thám, như Histoire 
militaire de l'Indochine có nhận định:

"Trở thành chủ soái, ông ta đã thu nạp lại 
những dư đảng của những đám giặc tan rã… Ông 
ta củng cố lại các cứ điểm, tranh thủ sự ủng hộ của 
dân chúng". 

Đến như Toàn quyền Paul Doumer cũng 
lấy làm ngạc nhiên trước sức mạnh của nghĩa quân: 

"Thực tế có vẻ như khó hiểu! Chỉ một nhóm 
quân nổi loạn, cho dù chúng khôn ngoan và thiện 
chiến, làm sao chúng có thể chống cự với chúng ta 
có trong tay những lực lượng phối hợp hùng mạnh 
và đủ phương tiện trấn áp".

Những tưởng nói đến người anh hùng cùng 
phong trào Yên Thế, cũng nên lược điểm dăm điều 
cho độc giả được hay. 

Trước nhất phải xác quyết rõ rằng, Hoàng 
Hoa Thám cùng phong trào nông dân Yên Thế 
chống Pháp, là bởi lòng yêu nước chống giặc ngoại 
xâm. 

Ban đầu là sự phẫn uất trước kẻ thù xâm 
lược, chiếm đất, cướp ruộng, bần cùng hóa để rồi 
lần hồi phong trào phát triển ngày một mạnh, lan 
một rộng. 

Tồn tại, phát triển bền bỉ gần 30 năm nơi 
núi rừng Yên Thế, phong trào nông dân Yên Thế có 
thời gian giữ lửa lâu dài, khiến giặc Pháp vất vả tìm 
cách tiêu diệt, thậm chí nhiều phen phải giảng hòa 
với nghĩa quân. 

Dẫu là thủ lĩnh sau cùng của nghĩa quân 
Yên Thế, nhưng với trí lực và khả năng tự thân, 
Hoàng Hoa Thám trở thành lãnh tụ bền bỉ nhất của 
phong trào. Nhà sử học Nguyễn Thế Anh đã khái 
lược khá đầy đủ phong trào Yên Thế như sau: 

"Từ năm 1892 trở đi, chỉ có Hoàng Hoa 
Thám tiếp tục chiến đấu chống Pháp mà thôi. Cho 
đến năm 1897, từ căn cứ Yên Thế của ông, Hoàng 
Hoa Thám chiếm Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng 
Hóa. 

Ba lần quân Pháp vây bắt, nhưng cả ba lần 
con hùm xám Yên Thế đều thoát được cả. Nhờ vậy, 
Đề Thám đã nổi tiếng và Chính phủ bảo hộ đã phải 
thương lượng với ông: năm 1897, để đổi lấy sự cai 
quản một lãnh thổ gồm 22 làng trong vùng Yên 
Thế, Đề Thám chịu đặt khí giới. 

Phải đợi đến năm 1909, sau khi tổ chức 
xong hệ thống đường xá và đồn binh, Chính phủ 
bảo hộ mới lại tìm cách diệt Đề Thám. 

Bị bao vây và bị phản bội, Hoàng Hoa 
Thám bị bắt năm 1913. Cái chết của ông chấm dứt 
giai đoạn chống Pháp bằng khí giới".

Không chỉ chống Pháp bó hẹp trong địa bàn 
Yên Thế, dẫu xuất thân nông dân, nhưng thủ lĩnh 
Đề Thám còn biết liên kết với các nhà yêu nước, 
các tổ chức khác tạo thế mạnh chống giặc. 

Cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và 
nhiều nhà yêu nước khác theo như Việt sử tân biên 
cho biết cũng đã đến căn cứ gặp gỡ, trao đổi việc 
nước với Đề Thám. 

Hay hoạt động yêu nước của Kỳ Đồng 
cũng có liên hệ với nghĩa quân Yên Thế. Rồi cả vụ 
khởi nghĩa ở Hà Nội năm 1908, nghĩa quân Yên 
Thế cũng có sự liên đới…

Riêng về phẩm chất riêng của người anh 
hùng, Trần Huy Liệu trong Tài liệu tham khảo cách 
mạng cận đại Việt Nam cho hay Đề Thám là người 
vô cùng gan dạ: 

"Cụ vừa chỉ huy vừa xung phong đi đầu 
trong những trận đánh. Khẩu hiệu của cụ là không 
được phí một viên đạn. Mỗi khi quân giặc xông tới, 
cụ cùng nghĩa quân thường thủ hiểm một chỗ, bình 
tĩnh đợi giặc lao vào vừa tầm súng mới bắn. Mà 
bắn là ít khi chệch". 

Xuất thân nông dân rặt, vốn họ Trương, 
Thám tham gia chống Pháp năm 20 tuổi khi về 
dưới cờ nghĩa Trần Xuân Soạn. 

Sau khi được làm đốc binh năm 23 tuổi 
dưới trướng Cai Kinh, cái tên Đề Thám được quen 
gọi. Dẫu gốc nông dân, nhưng kinh qua chiến trận, 
kinh nghiệm chiến đấu, bản lĩnh bản thân… Hoàng 
Hoa Thám dần dà trở thành một thủ lĩnh nông dân 
vang danh khắp vùng Yên Thế và lãnh đạo phong 
trào yêu nước chống Pháp của nông dân khiếp giặc 
Pháp phải bao lần mưu sát không thành, có lúc phải 
cầu hòa mong tạm yên ổn. 

Cũng vì thế, tên tuổi và vị trí của ông trong 
sử cận đại nước Nam càng được tô đậm hơn nữa.

Cái chết oanh oanh liệt liệt
Với sử Nam ta, dạo những năm 50 thế kỷ 

trước, cái chết của Đề Thám vẫn còn để lại nhiều 
nghi vấn chưa giải minh cho tỏ tường được. 

Điều ấy có thể thấy ngay ở tác phẩm của 
Văn Quang mang tên Hoàng Hoa Thám (Bài học 
xương máu của 25 năm đấu tranh) do Nxb Sống 
Mới tại Sài Gòn ấn hành năm 1957. 

Theo đó cuối năm 1909, Cai Sơn làm phản, 
nghĩa quân tan rã "Đề Thám ở đâu cũng không ai 
biết". 

Và sau đây là bao giả thuyết về Hùm 
thiêng: Nào là Đề Thám đã bị bộ hạ là Lương Tam 
Kỳ giết hại; kẻ lại bảo Đề Thám sau chết già nơi đất 
Lộc Bình (Lạng Sơn), "Không ai biết rõ cái chết 
của Đề Thám ra sao, nhưng một điều rõ nhứt là 
phong trào Nghĩa Hưng (con đẻ của phong trào 
Cần Vương) đã tan rã hoàn toàn".

Khác với Văn Quang, trong Đề Thám con 
hùm Yên Thế, Nguyễn Duy Hinh đã tường thuật 
khá tường tận cái chết của nhà yêu nước, mà cụ thể 
ở đây, cụ bị ám sát bởi tên người khách Lương Tam 
Kỳ. 

Dẫu trước đó Công sứ Nhã Nam là Bouchet 
đã định đem quân đánh Đề Thám, nhưng Toàn 
quyền Đông Dương bấy giờ là Albert Sarraut đã 
ngăn lại với một kế sách thâm độc khác.

Albert Sarraut thảo luận cùng Thống sứ 
Bắc Kỳ Desteny và viên Giám đốc Chính trị vụ Phủ 
Toàn quyền đồng thời cử thuộc hạ là Bosc lên chợ 
Chu tìm gặp Lương Tam Kỳ với lời hứa hẹn thưởng 
25.000 đồng để hạ sát Đề Thám. Lương nhận lời. 

Trước đây, tên này theo về dưới trướng Đề 
Thám, nhưng ăn ở hai lòng, thường lấy tin nghĩa 
quân bán lại cho Pháp. Sau khi nhận lời với người 
Pháp, Lương tìm thời cơ ra tay.

Ngày 10 tháng Giêng năm 1913, Lương 
phái ba tên đồng đảng vào rừng Thượng Yên. Ba 
tên này mạo nhận là người của Trung Hoa gửi đến 
giúp Đề Thám đánh Pháp. Lọt được vào căn cứ, 
chúng ngày đêm theo dõi động tĩnh để tiến hành. 

Đêm 9 tháng 2, Đề Thám bày mâm đèn ra 
hút (cái sự hút thuốc phiện dạo ấy, được xem là sự 
thường trong cái chính sách đầu độc dân Nam, mà 
cũng là làm giàu cho tư bản Pháp bằng rượu cồn, 
thuốc phiện của thực dân Pháp, nên ta chớ xem đó 
là sự lạ), sai hai người tâm phúc canh chừng. Lúc 
ấy, Đề Thám ở cách Chợ Gò 2 km. 

Đến 5 giờ sáng, ba tên tay sai của Lương 
Tam Kỳ thấy thời cơ tới liền ra tay, hai kẻ tâm phúc 
canh cửa cũng chịu chung số phận với hùm thiêng. 

Thời gian về cái chết của Đề Thám cũng 
được Đinh Xuân Lâm "sơ bộ kết luận" là ngày 
9/2/1913 trong tác phẩm Hoàng Hoa Thám và 
phong trào nông dân Yên Thế. 

Với những nghiên cứu mới đây, thời gian 
về cái chết của người anh hùng Yên Thế có thêm 
những dữ liệu mới. 

Đặc biệt trong nghiên cứu Hoàng Hoa 
Thám (1836-1913) của Khổng Đức Thiêm cung 
cấp cho chúng ta một số dữ kiện khác nhau về cái 
chết của Hoàng Hoa Thám. Chết trong tay giặc 
đấy, nhưng uy danh Đề Thám thì mãi còn vang 
vọng như câu ca:

“Ba mươi năm khắp núi rừng
Danh ông Đề Thám vang lừng núi sông”. ■ 

Triết lý cuộc đời từ Lưu 
Dung - Vị quan “lưng gù nhưng 
tấm lòng ngay thẳng”

Ở
 Lưu Dung, chúng ta học được 
những điều tưởng chừng đơn giản 
mà thanh cao, ta biết được sự thật về 

cái tưởng dị dạng mà là trí tuệ phẩm đức cao vời; 
Cái tưởng khom lưng luồn cúi là cái thẳng ngay cao 
khiết; cái tưởng thấp lại hoá cao...

Lưu Dung - Vị quan thanh liêm của 
muôn dân

Lưu Dung tên chữ là Sùng Như, hiệu là 
Thạch Am, người ở Chư Thành, Sơn Đông, ông 
sinh năm thứ 58 Khang Hy, tức năm 1719 công 
nguyên, mất vào năm thứ 9 Gia Khánh, tức năm 
1805 công nguyên, hưởng thọ 86 tuổi.

Lưu Dung quê ở thôn Bàng Qua Trang, trấn 
Chú Câu (nay là thị xã Cao Mật), Như Thành, Sơn 
Đông, Trung Quốc. Ông là con trai của Lưu Thống 
Huân.

Năm Càn Long thứ 16 (1751), ông đỗ tiến 
sĩ. Ông làm đến chức Nội các đại học sĩ và nổi tiếng 
về tài thư pháp. Tương truyền, ông có một cái bướu 
ở lưng. Vì thế, dân gian gọi ông Lưu La Oa.

Lưu Dung không những là Nhà chính trị 
nổi tiếng, mà còn là Nhà thư pháp và nhà thơ, thư 
pháp của ông đường nét rắn khỏe, nét bút có hồn 
đẹp mắt và độc đáo, trở thành phong cách rất riêng 
của mình và nổi tiếng thiên hạ. 

Giống như trong phim Lưu Dung là một 
học giả lớn, học rộng, uyên thâm. Ông sống qua 4 
đời vua Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, và Gia 
Khánh.

Suốt đời Lưu Dung sống giản dị, luôn lo 
nghĩ cho lợi ích của dân, cho nên được nhân dân 
kính mến, ông không tham ô một xu một đồng hay 
bất cứ một vật gì. 

Khi chỉ dẫn dân đắp đê xây cầu, bao giờ 
ông cũng ở vị trí đứng mũi chịu sào. Ông ăn mặc 
đơn sơ giản dị, ăn ngô khoai sắn với dân.

Lưu Dung - Biểu tượng của trí tuệ văn 
hoá Nho giáo

Con người Lưu toàn vẹn tài đức theo công 
thức của Nho giáo. Khuyết điểm duy nhất của Lưu 
Dung về hình thức là cái lưng bị gù. Tuy nhiên, khi 

lên phim ảnh, hình ảnh cái lưng gù dường như là 
một ẩn dụ.

Bởi lâu nay, khuôn mẫu miêu tả những bậc 
quân tử theo phong cách ước lệ trung đại thường 
mình cao bảy tám thước, mặt đẹp như ngọc, tiếng 
nói như chuông ngân...

Thế nhưng, lưng gù là cái vỏ bên ngoài, cái 
mà người ta dễ nhầm tưởng dễ bị đánh giá sai lệch. 
Sự thật là cái tưởng dị dạng mà là trí tuệ phẩm đức 
cao vời. Cái tưởng khom lưng luồn cúi là cái thẳng 
ngay cao khiết; cái tưởng thấp lại hoá cao; cái 
tưởng dễ bị đè bẹp là cái nhấn chìm kẻ định đè 
bẹp...

Lưu Dung không sợ uy quyền dám giành 
người đẹp với chính nhà vua trong từng nước cờ. 
Điều này quả có một không hai trong lịch sử. 

Chính mãnh lực bất khuất đó đã chinh phục 
được trái tim của cô tiểu thư khuê các con của một 
vị Vương hầu và gắn kết chung thân với nàng suốt 
đời như một đôi bạn tình tri kỷ. Điều này cũng 
không dễ mấy ai làm được trong cuộc đời.

Ông dám rút giày ném trước mặt Quân 
Vương để khước từ lộc vua không hề sợ hãi. Lưu 
Dung là nhà thông thái. 

Khi bị đày ông tìm cách nâng được bức 
tượng Quan Âm khổng lồ lên trên cao. Là người 
cứu nguy cả Triều đình trước sứ giả nước ngoài và 
còn tìm ra cách học Tiếng Anh kiểu Trung Quốc...

Nhưng Lưu Dung trên hết cả là người ưu 
dân ái quốc. Ngay từ lúc là học trò, ông đã dám 
dùng mưu vạch trần kiểu thi cử dối trá khiến triều 
đình phải điều chỉnh lại. 

Ông dám lừa Vua ăn củ nâu để cứu dân Lại 
Phố không phải khổ cực tiến cống món khoái khẩu 
này cho vị con trời. Là người tìm ra nguyên nhân 
của nạn lụt lội và trị thuỷ thành công.

Dai dẳng và căng thẳng là cuộc đối đầu 
giữa ông và Hoà Thân với mục tiêu ác thắng thiện 
đồng thời cái chân lý vì một vua sáng vì xã tắc hưng 
thịnh trong sạch vì cuộc sống thanh bình cho dân 
được đặt lên hàng đầu. 

Cũng vì nó ông chấp nhận những đắng cay 
thăng giáng, nhiều lúc số mệnh như ngàn cân treo 
sợi tóc.

Ở đời, luôn có những người liêm khiết, 
ngay thẳng mặc cho hình dáng bên ngoài họ có xấu 
xí thế nào.

Câu chuyện về vị quan lưng gù Lưu Dung 
cho ta những bài học quý về cách đối nhân xử thế, 
về cách trí tuệ luôn thắp sáng con người dù ở đâu và 
dưới hình dáng nào đi chăng nữa.  ■

* Tuổi 30
Cô gái tuyên bố với bạn.
- Mình không có ý định lấy chồng cho tới 

khi mình 30 tuổi.
- Còn mình thì không có ý định 30 tuổi cho 

tới khi mình lấy chồng - Cô bạn đáp trả...

Vui Cöôøi
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Candida auris, thứ nấm 
kháng thuốc bí ẩn đang đe dọa 
sự sống còn của toàn nhân loại

Nă m  1 9 2 8 ,  t h ờ i  đ i ể m  n g à i 
Alexander Flemming khám phá ra 
penicillin, cuộc sống của nhân loại 

thay đổi hoàn toàn. 

Thời đó, người ta đã có thể bỏ mạng chỉ vì 
một vết xước, nhưng kháng sinh đã cứu được sinh 
mạng hàng triệu người, việc nằm chờ chết trở 
thành một tuần điều trị bằng kháng sinh. Trong 
năm nay, mọi chuyện đã chuyển biến theo chiều 
hướng xấu.

Vừa rồi, một người đàn ông đứng tuổi được 
đưa vào chi nhánh Brooklyn của Viện Mount Sinai, 
nhằm thực hiện một ca phẫu thuật bụng đơn giản. 

Nhưng khi thử máu, bác sĩ phát hiện ra ông 
đã nhiễm phải một loại khuẩn bí ẩn và chết chóc. 
Người đàn ông nhanh chóng bị cách ly trong khu 
điều trị đặc biệt. Thứ bệnh đáng sợ là một loài nấm 
có tên Candida auris, tập trung tấn công vào những 
cá nhân có hệ miễn dịch đang yếu, và trong im 
lặng, chúng đang lan tới mọi ngõ ngách Địa cầu. 

Trong suốt 5 năm qua, nó đã xuất hiện tại 
một đơn vị chăm trẻ sơ sinh tại Venezuela, tấn công 
một bệnh viện tại Tây Ban Nha, ép một trung tâm 
chăm sóc sức khỏe tại Anh phải dừng hoạt động, 
cắm rễ tại đất Ấn Độ, Pakistan và Nam Phi.

Mới đây thôi, C. auris đã chạm tới New 
York, New Jersey và Illinois, khiến Trung tâm 
Ngăn ngừa và Kiểm soát Bệnh dịch Hoa Kỳ 
(CDC) phải ngay lập tức đưa loài khuẩn chết người 
vào danh sách “mối đe dọa khẩn cấp”.

Người đàn ông nhiễm bệnh tại cơ sở Mount 
Sinai qua đời sau 90 ngày nhập viện, nhưng C. 
auris thì không. Các thử nghiệm cho thấy nó xuất 
hiện ở mọi bề mặt trong phòng chăm bệnh, khó 
lường đến mức bệnh viện đã phải dùng tới công cụ 
làm sạch đặc biệt, phải bóc cả những mảng trần và 
tường dính C. auris để có thể triệt tiêu loài khuẩn 
ghê sợ.

“Mọi thứ đều dương tính với khuẩn - tường 
phòng, giường bệnh, cửa ra vào, rèm cửa sổ, điện 
thoại, bồn rửa, bảng trắng, cọc có trong phòng, 

máy bơm nước”, giám đốc bệnh viện, ông Scott 
Lorin kể lại trong hãi hùng. “Ga giường, khung 
giường, lỗ thông khí, tấm chắn sáng cửa sổ, trần 
nhà, mọi thứ trong phòng đều dương tính”.

Một phần lý do C. auris đáng sợ: nó miễn 
nhiễm với những thứ thuốc kháng nấm chính 
ngành dược đang có, biến nó trở thành case-study 
mới nhất trong danh sách dài những yếu tố ảnh 
hưởng nặng nề tới sức khỏe nhân loại. Đây là làn 
sóng mới của vi khuẩn kháng thuốc.

Nhiều thập kỷ nay, các chuyên gia sức khỏe 
đã đưa lời cảnh báo về nạn lạm dụng thuốc kháng 
sinh có nguy cơ làm giảm tác dụng của thuốc, 
những thứ thần dược cứu sống nhân loại vào cái 
thời chỉ cần đứt tay cũng mất mạng. Nhưng gần 
đây, không chỉ khuẩn mà nấm cũng đã kháng 
thuốc, khiến ngành y học hiện đại lại có thêm khía 
cạnh nguy hiểm để mà lo lắng.

“Đây là vấn đề nghiêm trọng”, Matthew 
Fisher, giáo sư về những vụ bùng phát bệnh liên 
quan tới nấm tại Đại học Hoàng gia London, đồng 
tác giả của một nghiên cứu về sự xuất hiện của nấm 
kháng thuốc, cho hay. “Chúng ta chỉ biết dựa vào 
cách chữa bệnh bằng thuốc kháng nấm”.

Nhưng ngay cả khi những lãnh đạo đầu 
ngành y tế liên tục kiến nghị cần khắt khe hơn trong 
việc kê đơn thuốc kháng sinh, bước đầu cần thiết để 
chống vi khuẩn và nấm kháng thuốc, thế nhưng 
những trạm xá, các bệnh viện và kể cả ngành chăn 
nuôi vẫn tiếp tục lối sử dụng kháng sinh vô tội vạ.

Vi khuẩn kháng thuốc vẫn được gọi cái tên 
“thân thương” là siêu khuẩn, chúng không phải kẻ 
sát nhân, mà chỉ tấn công những cá nhân có hệ 
miễn dịch yếu hoặc những cơ thể chưa trưởng 
thành. 

Người già, trẻ nhỏ, người hút thuốc, người 
béo phì và những người mắc bệnh tự miễn dịch là 
những nhóm dễ bị tổn thương nhất. Các nhà khoa 
học cảnh báo: nếu không thể tìm ra được loại thuốc 
mới và chặn đứng việc dùng kháng sinh bừa bãi, 
siêu khuẩn sẽ lan ra cả bộ phận dân cư khỏe mạnh. 

Một nghiên cứu do chính phủ Anh Quốc 
thực hiện chỉ ra rằng nếu chúng ta không sớm ra tay 
ngăn chặn tốc độ lây lan của khuẩn kháng thuốc, 10 
triệu người sẽ bỏ mạng vào năm 2050, nhiều hơn 
con số người chết vì ung thư ước tính.

Tại Mỹ, 2 triệu người mắc phải chứng bệnh 
liên quan tới khuẩn kháng thuốc, CDC ước tính 
trong số đó có 23.000 người bỏ mạng. Những dữ 
liệu trên được đưa ra dựa trên kết quả điều tra, 
những ước tính mới hơn được Đại học Dược 
Washington thực hiện chỉ ra con số tử vong phải 
lên tới 162.000. Số người bỏ mạng toàn cầu phải 
ngót nghét 700.000.

Thuốc kháng sinh và thuốc kháng nấm đều 
là mũi nhọn tấn công của phe người, nhưng thuốc 
kháng khuẩn cũng là yếu tố được dùng bừa bãi 
trong ngành chăn nuôi, thuốc kháng nấm thì được 
sử dụng rộng rãi trong trồng trọt. 

Một số nhà khoa học chỉ ra bằng chứng cho 
thấy thuốc diệt nấm dùng trong nông nghiệp đã 
giúp nấm kháng thuốc tìm được chỗ đứng trong xã 

hội hiện đại. Vấn đề thì ngày một nan giải, nhưng 
đại đa số chúng ta chưa hiểu bản chất vấn đề và 
mức độ nghiêm trọng của nó - một phần bởi bệnh 
tật liên quan tới siêu khuẩn vẫn bị nhiều người có 
trách nhiệm bưng bít.

Bệnh viện cũng như chính quyền địa 
phương sợ rằng nếu công bố tin tức về việc bùng nổ 
dịch bệnh, người ta sẽ coi những nơi khởi nguồn tin 
tức chính là điểm phát tán bệnh tật. Thậm chí cả 
CDC cũng bị ràng buộc bởi luật lệ bang, không 
được phép công bố địa điểm hay tên những cơ sở y 
tế có liên quan. 

Chính quyền nhiều nơi chỉ dừng lại ở “biết 
là bệnh có xuất hiện tại địa phương”, rồi từ chối 
công bố tin chính thức. Trong lúc con người không 
làm gì, vi khuẩn không ngồi lại bàn bạc xem tấn 
công vào đâu thì hiệu quả nhất; chúng vẫn cứ phát 
tán mà không bị kiểm soát chặt chẽ. 

Chúng tới từ tay người bệnh và người tiếp 
xúc với nguồn bệnh, những dụng cụ y tế chưa được 
tiệt trùng triệt để, từ nguồn thịt nhiễm bệnh hay từ 
những thứ rau được bón phân nhiễm khuẩn. Thực 
phẩm mang khuẩn đi theo đường hàng không tới 
muôn nơi, bệnh nhân từ thương xá mang bệnh về 
địa phương.

C. auris, thứ đã sinh sống trong cơ thể 
người đàn ông tại viện Mount Sinai, chỉ là một 
trong hơn một chục vi khuẩn và nấm có khả năng 
kháng thuốc. Nấm Candida thường xuất hiện khi 
bệnh nhân bị nhiễm khuẩn máu, tuy nhiên những 
loại Candida khác chưa xuất hiện khả năng kháng 
thuốc, duy chỉ có những Candida auris mang khả 
năng quái dị. 

Ước tính hơn 90% những bệnh liên quan 
tới C. auris kháng ít nhất một loại thuốc, khoảng 
30% lượng C. auris kháng hai loại thuốc trở lên.

Bác sĩ Lynn Sosa, một chuyên viên dịch tễ 
học thuộc bang Connecticut, cho rằng C. auris là 
mối nguy hàng đầu trong cuộc chiến chống siêu 
khuẩn kháng thuốc. “Về cơ bản, bệnh không chữa 
được và rất khó phát hiện”.

Phải tới một nửa số bệnh nhân nhiễm C. 
auris thiệt mạng trong vòng 90 ngày, thế nhưng 
những chuyên gia hàng đầu thế giới vẫn chưa xác 
định được nguồn gốc loài khuẩn đáng sợ. 

“Nó là sinh vật ngoi lên từ đầm lầy đen 
đúa”, giáo sư Tom Chiller, đứng đầu chi nhánh xử 
lý bệnh liên quan tới nấm của CDC cho hay. “Ban 
đầu chỉ là những bong bóng khí nổi lên đây đó, và 
giờ nó đã phát tán khắp nơi”.

Cuối năm 2015, bác sĩ Johanna Rhodes, 
một chuyên gia bệnh truyền nhiễm từ Đại học 
Hoàng gia London nhận được cuộc gọi khẩn từ 
Bệnh viện Hoàng gia Brompton, một trung tâm y tế 
tại thủ đô London: C. auris đã xuất hiện tại đây 
được 3 tháng rồi, nhưng bệnh viện không thể triệt 
tiêu được nó bằng bất kỳ cách nào.

“Chúng tôi không biết nó tới từ đâu. Thậm 
chí còn chưa từng nghe về nó, nó cứ liên tục lan ra 
như cháy rừng vậy”, bà Rhodes nhớ lại nội dung 
cuộc gọi. Bà đồng ý hợp lực với bệnh viện, diệt trừ 
tận gốc mầm bệnh quái ác.

Dưới sự chỉ đạo của bà Johanna Rhodes, 
nhân viên bệnh viện sử dụng một cỗ máy đặc biệt, 
xịt lên tường phòng - nơi từng chữa trị bệnh nhân 
C. auris - chất khử trùng hydro peroxid. 

Trên lý thuyết, hơi thuốc sẽ len lỏi vào mọi 
ngõ ngách, khử sạch mọi dấu vết mầm bệnh, họ đã 
cẩn thận cho máy chạy liên tục một tuần. Ở giữa 
phòng, họ đặt một cái đĩa đựng một thứ gel đặc 
biệt, cho phép mọi vi khuẩn sống sót sau đợt thanh 
trừng có thể trú ngụ.

Chỉ một sinh vật duy nhất tiếp tục phát triển 
trong cái đĩa, nó là C. auris. Mầm bệnh lan ra, 
nhưng những lời cảnh báo về nó thì không. 

Bệnh viện danh tiếng này là địa danh được 
những tỷ phú giàu có tin tưởng, đã thông báo lên 
chính phủ Anh Quốc và liệt kê danh sách những 
bệnh nhân lây nhiễm, thế nhưng họ không công bố 
chính thức tình hình đáng lo ngại.

“Không cần phải cho báo đài biết về vụ 
bùng phát dịch bệnh đâu”, Oliver Wilkinson, phát 
ngôn viên của bệnh viện cho hay. Bệnh viện ở khắp 
nơi trên thế giới đều làm theo phương pháp kín 
tiếng này. 

Những tổ chức tầm cỡ quốc gia đều không 
sẵn sàng thông báo cho người dân biết một đại dịch 
khuẩn kháng thuốc đang đe dọa sự tồn vong của 
nhân loại, đưa ra lý luận: không lý gì để khiến bệnh 
nhân hiện tại và tương lai phải lo sợ bệnh viện cả...

Đến cuối tháng Sáu năm 2016, một trang 
tin khoa học nhắc tới "50 trường hợp nhiễm C. 
auris" tại Bệnh viện Brompton, lúc đó ban quản lý 
viện mới đưa ra biện pháp đối phó: đóng cửa khoa 
hồi sức cấp cứu trong 11 ngày, chuyển bệnh nhân 
tới tầng khác và rồi… không đưa ra thêm thông báo 
nào nữa.

Nhiều ngày sau, họ mới khẳng định với báo 
giới rằng bệnh viện đã gặp vấn đề với siêu khuẩn. 
Ngay lập tức, tờ The Daily Telegraph đưa tin: 
"Phòng hồi sức cấp cứu dừng hoạt động sau khi 
siêu khuẩn chết người mới xuất hiện tại Anh". 

Những báo cáo sau này chỉ ra tổng cộng 72 
người nhiễm khuẩn, nhưng vài người trong số đó 
chỉ mang bệnh trên người, chứ không bị ảnh hưởng 
gì bởi C. auris. Thế nhưng báo đài quốc tế không 
hay biết gì về vụ việc; trong khi đó, một vụ bùng 
phát diễn ra tại Valencia, Tây Ban Nha, tại bệnh 
viện có sức chứa 992 giường có tên Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe. 

Bệnh viện lại tuyên bố: chưa chắc chắn 
rằng C. auris là thủ phạm hại chết những người xấu 
số. “Rất khó để xác định người bệnh tử vong bởi 
mầm bệnh, hay tử vong cùng mầm bệnh, bởi tại 
thời điểm trút hơi thở cuối cùng, họ đều đang mắc 
những chứng bệnh hiểm nghèo”, bệnh viện công 
bố chính thức như vậy.

Cũng giống như Bệnh viện Hoàng gia 
Brompton, bệnh viện tại Tây Ban Nha cũng không 
đưa ra công bố bùng phát dịch.  Tác giả của bài báo 
trên Mycoses, một bác sĩ có mặt ngay tại viện, nói 
rằng ban quản lý viện không muốn bác sĩ tiếp xúc 
với báo đài, bởi họ lo lắng tới hình ảnh bệnh viện 
trong mắt cư dân.

Việc giữ bí mật khiến các luật sư đại diện 
cho bệnh nhân giận dữ tột cùng, họ nói bệnh nhân 
có quyền biết một vụ bùng phát dịch bệnh đang 
diễn ra.  Họ có thể tự do đưa ra quyết định liệu có 
tiếp tục thực hiện phẫu thuật tại viện nữa không, 
nhất là khi bệnh nhân có lịch hẹn phẫu thuật trước, 
ca phẫu thuật không hề mang tính nguy cấp.

Các quan chức tại London cũng đã liên lạc 
với CDC, báo tin về vụ bùng phát khuẩn ở Bệnh 
viện Hoàng gia Brompton. CDC nhận thấy mình 
cần báo tin sớm cho những bệnh viện tại Mỹ; ngày 
24 tháng Sáu năm 2016, CDC đưa ra lời cảnh báo 
t o à n  q u ố c ,  l ậ p  đ ị a  c h ỉ  e m a i l 
candidaauris@cdc.gov, giao trách nhiệm duyệt 
mail cho giáo sư Snigdha Vallabhaneni, một thành 
viên chủ chốt trong đội ngũ bệnh liên quan tới nấm. 
Họ dự đoán “Vài tháng sẽ có một mail gửi về”.

Họ bất ngờ vô cùng khi thấy hòm thư liên 
tục bị “oanh tạc”, bởi những báo cáo liên quan tới 
mầm bệnh chết người. Tại Mỹ, báo cáo từ CDC 
cho thấy tổng cộng 587 ca bệnh nhiễm C. auris, 
trong đó 309 trường hợp có tại New York, 104 ca 
bệnh tại New Jersey và 144 ca bệnh tại Illinois.

Triệu chứng nhiễm nấm không có gì đặc 
biệt - chỉ là sốt, đau mỏi toàn thân, cảm thấy kiệt 
sức - nhưng một khi đã nhiễm nấm, nhất là với 
những bệnh nhân không có thể trạng tốt, những 
triệu chứng thông thường có thể lấy đi tính mạng 
con người.

Trường hợp nhiễm nấm sớm nhất từng 
được ghi nhận tại Mỹ là vào ngày 6 tháng Năm năm 
2013, một phụ nữ nhập viện trong tình trạng khó 
thở. Người phụ nữ đã 61 tuổi, tới từ Các Tiểu 
Vương quốc Ả Rập Thống nhất, mất chỉ vài giờ sau 
khi được chẩn đoán nhiễm C. auris. 

Tại thời điểm bệnh nhân qua đời, các bác sĩ 
không đặt quá nhiều câu hỏi nhưng khi CDC đưa ra 
cảnh báo toàn quốc, họ đã gửi ca bệnh về cho Trung 
tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Bệnh dịch Hoa Kỳ.

Nó đã lan tới những cơ sở chăm sóc sức 
khỏe kéo dài. Theo báo cáo của CDC, tại Chicago, 
50% người sống tại nhà dưỡng lão nhiễm C. auris. 
Khảo sát cơ sở cho thấy C. auris phát triển được 
trong các đường thông khí của tòa nhà.

Những chuyên viên chăm sóc sức khỏe cho 
người nhiễm C. auris lo lắng ra mặt khi nghe tin về 
loại nấm đáng sợ. Bác sĩ Matthew McCarthy, 
người đã tham gia chữa trị cho một số bệnh nhân 
nhiễm C. auris tại Trung tâm Y tế Weill Cornell tại 
New York, mô tả nỗi sợ hãi mà ông ít khi phải đối 
mặt.

“Tôi đã không muốn chạm vào người bệnh 
nhân”, ông nói. “Tôi không muốn mang mầm bệnh 
từ họ để rồi truyền nó đi nơi khác”. Ông vẫn làm 
tròn bổn phận của mình, nhưng nói thêm rằng: 
“Nỗi sợ bao trùm lấy tôi, lo rằng liệu mầm bệnh sẽ 
bám lên đồ đang mặc trên người”.

CDC vẫn làm mọi cách có thể để ngăn 
ngừa C. auris lây lan, những người điều tra loại 
nấm chết người thì vẫn đang tìm cách trả lời câu hỏi 
chưa lời giải đáp: C. auris có nguồn gốc từ đâu?

Lần đầu tiên bác sĩ gặp C. auris là năm 

2009, nó đang trốn trong tai của một người phụ nữ 
Nhật Bản (auris trong tiếng Latin nghĩa là “tai”). 
Thời điểm đó, ca bệnh chẳng có gì khó, chỉ cần một 
liều thuốc kháng nấm tai thông dụng.

Ba năm sau, nó xuất hiện trong kết quả 
khám bệnh trong phòng thí nghiệm của bác sĩ 
Jacques Meis, một nhà vi trùng học tại Hà Lan, 
giữa những mẫu máu lấy từ 18 bệnh nhân nhiễm 
trùng máu tại một bệnh viện ở Ấn Độ. Trong những 
tháng tiếp theo, những cụm nấm C. auris xuất hiện 
ở nhiều nơi khác nữa trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu của CDC đưa ra giả 
thuyết: C. auris xuất phát từ Châu Á và lan ra toàn 
cầu. Nhưng khi họ so sánh các mẫu gen của C. auris 
từ Ấn Độ, Pakistan, Venezuela, Nam Phi và Nhật 
Bản, họ mới thấy nguồn gốc của nấm không hề đến 
từ những nước trên, bởi những mẫu thu được 
không chỉ là một chuỗi gen duy nhất.

Chưa có kết quả cuối cùng, các nhà nghiên 
cứu vẫn đưa ra những giả thuyết về sự xuất hiện 
của C. auris, mong muốn tìm liên kết những sự kiện 
đã có để đưa ra kết luận chính xác. Nhà nghiên cứu 
người Hà Lan, bác sĩ Meis tin rằng nhờ việc sử 
dụng vô tội vạ thuốc diệt nấm trong trồng trọt, nấm 
kháng thuốc tìm được đường phát triển.

Lần đầu tiên ông Meis để ý tới nấm kháng 
thuốc là vụ việc bệnh nhân 63 tuổi tại Hà Lan bỏ 
mạng năm 2005, nhiễm một loại nấm có tên 
Aspergillus. Thứ nấm quái ác kháng lại 
itraconazole, phương pháp trị nấm hiệu quả được 
sử dụng rộng rãi. Thứ thuốc này là một bản sao 
không hoàn chỉnh của thuốc trừ sâu zole, sử dụng 
nhiều trong chăn nuôi, phải chiếm khoảng 1/3 
lượng thuốc trừ nấm được bán ra thị trường.

Năm 2013, một báo cáo khoa học đăng tải 
trên Plos Pathogens viết rằng không phải ngẫu 
nhiên mà nấm kháng thuốc Aspergillus xuất hiện 
tại khu vực thuốc trừ nấm azole được sử dụng rộng 
rãi. Loại nấm này xuất hiện trong 12% mẫu đất 
được phân tích tại Hà Lan,

Câu chuyện này tương tự cách khuẩn 
kháng kháng sinh xuất hiện: cũng là do việc lạm 
dụng kháng sinh trong chăn nuôi chứ chẳng đâu xa. 

Người ta ứng dụng azole lên mùa màng 
cũng chẳng khác gì cho gia súc, gia cầm thêm 
kháng sinh. Còn chưa tính tới việc tận dụng phân 
đầy kháng sinh của động vật để bón ra đồng, ra 
vườn.

Bác sĩ Chiller cũng đưa giả thuyết rằng C. 
auris hưởng lợi từ việc sử dụng thuốc diệt nấm 
không kiểm soát. Theo ông, C. auris đã tồn tại từ 
hàng ngàn năm nay, có điều chúng không phải sinh 
vật có xu hướng tấn công loài khác. 

Nhưng bởi azole đã tiêu diệt bớt một lượng 
nấm khổng lồ, C. auris có không gian để phát triển. 
Thứ nấm vốn đã kháng thuốc nay đã không còn 
phải cạnh tranh sinh tồn với những thứ nấm đang bị 
triệt tiêu dần bởi thuốc.

Bí ẩn bao trùm C. auris vẫn chưa có lời giải 
đáp, thế nhưng cũng chẳng quan trọng nữa rồi: ở 
thời điểm hiện tại, ta cần tập trung vào việc ngăn 
ngừa C. auris phát tán. ■ 
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Candida auris, thứ nấm 
kháng thuốc bí ẩn đang đe dọa 
sự sống còn của toàn nhân loại

Nă m  1 9 2 8 ,  t h ờ i  đ i ể m  n g à i 
Alexander Flemming khám phá ra 
penicillin, cuộc sống của nhân loại 

thay đổi hoàn toàn. 

Thời đó, người ta đã có thể bỏ mạng chỉ vì 
một vết xước, nhưng kháng sinh đã cứu được sinh 
mạng hàng triệu người, việc nằm chờ chết trở 
thành một tuần điều trị bằng kháng sinh. Trong 
năm nay, mọi chuyện đã chuyển biến theo chiều 
hướng xấu.

Vừa rồi, một người đàn ông đứng tuổi được 
đưa vào chi nhánh Brooklyn của Viện Mount Sinai, 
nhằm thực hiện một ca phẫu thuật bụng đơn giản. 

Nhưng khi thử máu, bác sĩ phát hiện ra ông 
đã nhiễm phải một loại khuẩn bí ẩn và chết chóc. 
Người đàn ông nhanh chóng bị cách ly trong khu 
điều trị đặc biệt. Thứ bệnh đáng sợ là một loài nấm 
có tên Candida auris, tập trung tấn công vào những 
cá nhân có hệ miễn dịch đang yếu, và trong im 
lặng, chúng đang lan tới mọi ngõ ngách Địa cầu. 

Trong suốt 5 năm qua, nó đã xuất hiện tại 
một đơn vị chăm trẻ sơ sinh tại Venezuela, tấn công 
một bệnh viện tại Tây Ban Nha, ép một trung tâm 
chăm sóc sức khỏe tại Anh phải dừng hoạt động, 
cắm rễ tại đất Ấn Độ, Pakistan và Nam Phi.

Mới đây thôi, C. auris đã chạm tới New 
York, New Jersey và Illinois, khiến Trung tâm 
Ngăn ngừa và Kiểm soát Bệnh dịch Hoa Kỳ 
(CDC) phải ngay lập tức đưa loài khuẩn chết người 
vào danh sách “mối đe dọa khẩn cấp”.

Người đàn ông nhiễm bệnh tại cơ sở Mount 
Sinai qua đời sau 90 ngày nhập viện, nhưng C. 
auris thì không. Các thử nghiệm cho thấy nó xuất 
hiện ở mọi bề mặt trong phòng chăm bệnh, khó 
lường đến mức bệnh viện đã phải dùng tới công cụ 
làm sạch đặc biệt, phải bóc cả những mảng trần và 
tường dính C. auris để có thể triệt tiêu loài khuẩn 
ghê sợ.

“Mọi thứ đều dương tính với khuẩn - tường 
phòng, giường bệnh, cửa ra vào, rèm cửa sổ, điện 
thoại, bồn rửa, bảng trắng, cọc có trong phòng, 

máy bơm nước”, giám đốc bệnh viện, ông Scott 
Lorin kể lại trong hãi hùng. “Ga giường, khung 
giường, lỗ thông khí, tấm chắn sáng cửa sổ, trần 
nhà, mọi thứ trong phòng đều dương tính”.

Một phần lý do C. auris đáng sợ: nó miễn 
nhiễm với những thứ thuốc kháng nấm chính 
ngành dược đang có, biến nó trở thành case-study 
mới nhất trong danh sách dài những yếu tố ảnh 
hưởng nặng nề tới sức khỏe nhân loại. Đây là làn 
sóng mới của vi khuẩn kháng thuốc.

Nhiều thập kỷ nay, các chuyên gia sức khỏe 
đã đưa lời cảnh báo về nạn lạm dụng thuốc kháng 
sinh có nguy cơ làm giảm tác dụng của thuốc, 
những thứ thần dược cứu sống nhân loại vào cái 
thời chỉ cần đứt tay cũng mất mạng. Nhưng gần 
đây, không chỉ khuẩn mà nấm cũng đã kháng 
thuốc, khiến ngành y học hiện đại lại có thêm khía 
cạnh nguy hiểm để mà lo lắng.

“Đây là vấn đề nghiêm trọng”, Matthew 
Fisher, giáo sư về những vụ bùng phát bệnh liên 
quan tới nấm tại Đại học Hoàng gia London, đồng 
tác giả của một nghiên cứu về sự xuất hiện của nấm 
kháng thuốc, cho hay. “Chúng ta chỉ biết dựa vào 
cách chữa bệnh bằng thuốc kháng nấm”.

Nhưng ngay cả khi những lãnh đạo đầu 
ngành y tế liên tục kiến nghị cần khắt khe hơn trong 
việc kê đơn thuốc kháng sinh, bước đầu cần thiết để 
chống vi khuẩn và nấm kháng thuốc, thế nhưng 
những trạm xá, các bệnh viện và kể cả ngành chăn 
nuôi vẫn tiếp tục lối sử dụng kháng sinh vô tội vạ.

Vi khuẩn kháng thuốc vẫn được gọi cái tên 
“thân thương” là siêu khuẩn, chúng không phải kẻ 
sát nhân, mà chỉ tấn công những cá nhân có hệ 
miễn dịch yếu hoặc những cơ thể chưa trưởng 
thành. 

Người già, trẻ nhỏ, người hút thuốc, người 
béo phì và những người mắc bệnh tự miễn dịch là 
những nhóm dễ bị tổn thương nhất. Các nhà khoa 
học cảnh báo: nếu không thể tìm ra được loại thuốc 
mới và chặn đứng việc dùng kháng sinh bừa bãi, 
siêu khuẩn sẽ lan ra cả bộ phận dân cư khỏe mạnh. 

Một nghiên cứu do chính phủ Anh Quốc 
thực hiện chỉ ra rằng nếu chúng ta không sớm ra tay 
ngăn chặn tốc độ lây lan của khuẩn kháng thuốc, 10 
triệu người sẽ bỏ mạng vào năm 2050, nhiều hơn 
con số người chết vì ung thư ước tính.

Tại Mỹ, 2 triệu người mắc phải chứng bệnh 
liên quan tới khuẩn kháng thuốc, CDC ước tính 
trong số đó có 23.000 người bỏ mạng. Những dữ 
liệu trên được đưa ra dựa trên kết quả điều tra, 
những ước tính mới hơn được Đại học Dược 
Washington thực hiện chỉ ra con số tử vong phải 
lên tới 162.000. Số người bỏ mạng toàn cầu phải 
ngót nghét 700.000.

Thuốc kháng sinh và thuốc kháng nấm đều 
là mũi nhọn tấn công của phe người, nhưng thuốc 
kháng khuẩn cũng là yếu tố được dùng bừa bãi 
trong ngành chăn nuôi, thuốc kháng nấm thì được 
sử dụng rộng rãi trong trồng trọt. 

Một số nhà khoa học chỉ ra bằng chứng cho 
thấy thuốc diệt nấm dùng trong nông nghiệp đã 
giúp nấm kháng thuốc tìm được chỗ đứng trong xã 

hội hiện đại. Vấn đề thì ngày một nan giải, nhưng 
đại đa số chúng ta chưa hiểu bản chất vấn đề và 
mức độ nghiêm trọng của nó - một phần bởi bệnh 
tật liên quan tới siêu khuẩn vẫn bị nhiều người có 
trách nhiệm bưng bít.

Bệnh viện cũng như chính quyền địa 
phương sợ rằng nếu công bố tin tức về việc bùng nổ 
dịch bệnh, người ta sẽ coi những nơi khởi nguồn tin 
tức chính là điểm phát tán bệnh tật. Thậm chí cả 
CDC cũng bị ràng buộc bởi luật lệ bang, không 
được phép công bố địa điểm hay tên những cơ sở y 
tế có liên quan. 

Chính quyền nhiều nơi chỉ dừng lại ở “biết 
là bệnh có xuất hiện tại địa phương”, rồi từ chối 
công bố tin chính thức. Trong lúc con người không 
làm gì, vi khuẩn không ngồi lại bàn bạc xem tấn 
công vào đâu thì hiệu quả nhất; chúng vẫn cứ phát 
tán mà không bị kiểm soát chặt chẽ. 

Chúng tới từ tay người bệnh và người tiếp 
xúc với nguồn bệnh, những dụng cụ y tế chưa được 
tiệt trùng triệt để, từ nguồn thịt nhiễm bệnh hay từ 
những thứ rau được bón phân nhiễm khuẩn. Thực 
phẩm mang khuẩn đi theo đường hàng không tới 
muôn nơi, bệnh nhân từ thương xá mang bệnh về 
địa phương.

C. auris, thứ đã sinh sống trong cơ thể 
người đàn ông tại viện Mount Sinai, chỉ là một 
trong hơn một chục vi khuẩn và nấm có khả năng 
kháng thuốc. Nấm Candida thường xuất hiện khi 
bệnh nhân bị nhiễm khuẩn máu, tuy nhiên những 
loại Candida khác chưa xuất hiện khả năng kháng 
thuốc, duy chỉ có những Candida auris mang khả 
năng quái dị. 

Ước tính hơn 90% những bệnh liên quan 
tới C. auris kháng ít nhất một loại thuốc, khoảng 
30% lượng C. auris kháng hai loại thuốc trở lên.

Bác sĩ Lynn Sosa, một chuyên viên dịch tễ 
học thuộc bang Connecticut, cho rằng C. auris là 
mối nguy hàng đầu trong cuộc chiến chống siêu 
khuẩn kháng thuốc. “Về cơ bản, bệnh không chữa 
được và rất khó phát hiện”.

Phải tới một nửa số bệnh nhân nhiễm C. 
auris thiệt mạng trong vòng 90 ngày, thế nhưng 
những chuyên gia hàng đầu thế giới vẫn chưa xác 
định được nguồn gốc loài khuẩn đáng sợ. 

“Nó là sinh vật ngoi lên từ đầm lầy đen 
đúa”, giáo sư Tom Chiller, đứng đầu chi nhánh xử 
lý bệnh liên quan tới nấm của CDC cho hay. “Ban 
đầu chỉ là những bong bóng khí nổi lên đây đó, và 
giờ nó đã phát tán khắp nơi”.

Cuối năm 2015, bác sĩ Johanna Rhodes, 
một chuyên gia bệnh truyền nhiễm từ Đại học 
Hoàng gia London nhận được cuộc gọi khẩn từ 
Bệnh viện Hoàng gia Brompton, một trung tâm y tế 
tại thủ đô London: C. auris đã xuất hiện tại đây 
được 3 tháng rồi, nhưng bệnh viện không thể triệt 
tiêu được nó bằng bất kỳ cách nào.

“Chúng tôi không biết nó tới từ đâu. Thậm 
chí còn chưa từng nghe về nó, nó cứ liên tục lan ra 
như cháy rừng vậy”, bà Rhodes nhớ lại nội dung 
cuộc gọi. Bà đồng ý hợp lực với bệnh viện, diệt trừ 
tận gốc mầm bệnh quái ác.

Dưới sự chỉ đạo của bà Johanna Rhodes, 
nhân viên bệnh viện sử dụng một cỗ máy đặc biệt, 
xịt lên tường phòng - nơi từng chữa trị bệnh nhân 
C. auris - chất khử trùng hydro peroxid. 

Trên lý thuyết, hơi thuốc sẽ len lỏi vào mọi 
ngõ ngách, khử sạch mọi dấu vết mầm bệnh, họ đã 
cẩn thận cho máy chạy liên tục một tuần. Ở giữa 
phòng, họ đặt một cái đĩa đựng một thứ gel đặc 
biệt, cho phép mọi vi khuẩn sống sót sau đợt thanh 
trừng có thể trú ngụ.

Chỉ một sinh vật duy nhất tiếp tục phát triển 
trong cái đĩa, nó là C. auris. Mầm bệnh lan ra, 
nhưng những lời cảnh báo về nó thì không. 

Bệnh viện danh tiếng này là địa danh được 
những tỷ phú giàu có tin tưởng, đã thông báo lên 
chính phủ Anh Quốc và liệt kê danh sách những 
bệnh nhân lây nhiễm, thế nhưng họ không công bố 
chính thức tình hình đáng lo ngại.

“Không cần phải cho báo đài biết về vụ 
bùng phát dịch bệnh đâu”, Oliver Wilkinson, phát 
ngôn viên của bệnh viện cho hay. Bệnh viện ở khắp 
nơi trên thế giới đều làm theo phương pháp kín 
tiếng này. 

Những tổ chức tầm cỡ quốc gia đều không 
sẵn sàng thông báo cho người dân biết một đại dịch 
khuẩn kháng thuốc đang đe dọa sự tồn vong của 
nhân loại, đưa ra lý luận: không lý gì để khiến bệnh 
nhân hiện tại và tương lai phải lo sợ bệnh viện cả...

Đến cuối tháng Sáu năm 2016, một trang 
tin khoa học nhắc tới "50 trường hợp nhiễm C. 
auris" tại Bệnh viện Brompton, lúc đó ban quản lý 
viện mới đưa ra biện pháp đối phó: đóng cửa khoa 
hồi sức cấp cứu trong 11 ngày, chuyển bệnh nhân 
tới tầng khác và rồi… không đưa ra thêm thông báo 
nào nữa.

Nhiều ngày sau, họ mới khẳng định với báo 
giới rằng bệnh viện đã gặp vấn đề với siêu khuẩn. 
Ngay lập tức, tờ The Daily Telegraph đưa tin: 
"Phòng hồi sức cấp cứu dừng hoạt động sau khi 
siêu khuẩn chết người mới xuất hiện tại Anh". 

Những báo cáo sau này chỉ ra tổng cộng 72 
người nhiễm khuẩn, nhưng vài người trong số đó 
chỉ mang bệnh trên người, chứ không bị ảnh hưởng 
gì bởi C. auris. Thế nhưng báo đài quốc tế không 
hay biết gì về vụ việc; trong khi đó, một vụ bùng 
phát diễn ra tại Valencia, Tây Ban Nha, tại bệnh 
viện có sức chứa 992 giường có tên Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe. 

Bệnh viện lại tuyên bố: chưa chắc chắn 
rằng C. auris là thủ phạm hại chết những người xấu 
số. “Rất khó để xác định người bệnh tử vong bởi 
mầm bệnh, hay tử vong cùng mầm bệnh, bởi tại 
thời điểm trút hơi thở cuối cùng, họ đều đang mắc 
những chứng bệnh hiểm nghèo”, bệnh viện công 
bố chính thức như vậy.

Cũng giống như Bệnh viện Hoàng gia 
Brompton, bệnh viện tại Tây Ban Nha cũng không 
đưa ra công bố bùng phát dịch.  Tác giả của bài báo 
trên Mycoses, một bác sĩ có mặt ngay tại viện, nói 
rằng ban quản lý viện không muốn bác sĩ tiếp xúc 
với báo đài, bởi họ lo lắng tới hình ảnh bệnh viện 
trong mắt cư dân.

Việc giữ bí mật khiến các luật sư đại diện 
cho bệnh nhân giận dữ tột cùng, họ nói bệnh nhân 
có quyền biết một vụ bùng phát dịch bệnh đang 
diễn ra.  Họ có thể tự do đưa ra quyết định liệu có 
tiếp tục thực hiện phẫu thuật tại viện nữa không, 
nhất là khi bệnh nhân có lịch hẹn phẫu thuật trước, 
ca phẫu thuật không hề mang tính nguy cấp.

Các quan chức tại London cũng đã liên lạc 
với CDC, báo tin về vụ bùng phát khuẩn ở Bệnh 
viện Hoàng gia Brompton. CDC nhận thấy mình 
cần báo tin sớm cho những bệnh viện tại Mỹ; ngày 
24 tháng Sáu năm 2016, CDC đưa ra lời cảnh báo 
t o à n  q u ố c ,  l ậ p  đ ị a  c h ỉ  e m a i l 
candidaauris@cdc.gov, giao trách nhiệm duyệt 
mail cho giáo sư Snigdha Vallabhaneni, một thành 
viên chủ chốt trong đội ngũ bệnh liên quan tới nấm. 
Họ dự đoán “Vài tháng sẽ có một mail gửi về”.

Họ bất ngờ vô cùng khi thấy hòm thư liên 
tục bị “oanh tạc”, bởi những báo cáo liên quan tới 
mầm bệnh chết người. Tại Mỹ, báo cáo từ CDC 
cho thấy tổng cộng 587 ca bệnh nhiễm C. auris, 
trong đó 309 trường hợp có tại New York, 104 ca 
bệnh tại New Jersey và 144 ca bệnh tại Illinois.

Triệu chứng nhiễm nấm không có gì đặc 
biệt - chỉ là sốt, đau mỏi toàn thân, cảm thấy kiệt 
sức - nhưng một khi đã nhiễm nấm, nhất là với 
những bệnh nhân không có thể trạng tốt, những 
triệu chứng thông thường có thể lấy đi tính mạng 
con người.

Trường hợp nhiễm nấm sớm nhất từng 
được ghi nhận tại Mỹ là vào ngày 6 tháng Năm năm 
2013, một phụ nữ nhập viện trong tình trạng khó 
thở. Người phụ nữ đã 61 tuổi, tới từ Các Tiểu 
Vương quốc Ả Rập Thống nhất, mất chỉ vài giờ sau 
khi được chẩn đoán nhiễm C. auris. 

Tại thời điểm bệnh nhân qua đời, các bác sĩ 
không đặt quá nhiều câu hỏi nhưng khi CDC đưa ra 
cảnh báo toàn quốc, họ đã gửi ca bệnh về cho Trung 
tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Bệnh dịch Hoa Kỳ.

Nó đã lan tới những cơ sở chăm sóc sức 
khỏe kéo dài. Theo báo cáo của CDC, tại Chicago, 
50% người sống tại nhà dưỡng lão nhiễm C. auris. 
Khảo sát cơ sở cho thấy C. auris phát triển được 
trong các đường thông khí của tòa nhà.

Những chuyên viên chăm sóc sức khỏe cho 
người nhiễm C. auris lo lắng ra mặt khi nghe tin về 
loại nấm đáng sợ. Bác sĩ Matthew McCarthy, 
người đã tham gia chữa trị cho một số bệnh nhân 
nhiễm C. auris tại Trung tâm Y tế Weill Cornell tại 
New York, mô tả nỗi sợ hãi mà ông ít khi phải đối 
mặt.

“Tôi đã không muốn chạm vào người bệnh 
nhân”, ông nói. “Tôi không muốn mang mầm bệnh 
từ họ để rồi truyền nó đi nơi khác”. Ông vẫn làm 
tròn bổn phận của mình, nhưng nói thêm rằng: 
“Nỗi sợ bao trùm lấy tôi, lo rằng liệu mầm bệnh sẽ 
bám lên đồ đang mặc trên người”.

CDC vẫn làm mọi cách có thể để ngăn 
ngừa C. auris lây lan, những người điều tra loại 
nấm chết người thì vẫn đang tìm cách trả lời câu hỏi 
chưa lời giải đáp: C. auris có nguồn gốc từ đâu?

Lần đầu tiên bác sĩ gặp C. auris là năm 

2009, nó đang trốn trong tai của một người phụ nữ 
Nhật Bản (auris trong tiếng Latin nghĩa là “tai”). 
Thời điểm đó, ca bệnh chẳng có gì khó, chỉ cần một 
liều thuốc kháng nấm tai thông dụng.

Ba năm sau, nó xuất hiện trong kết quả 
khám bệnh trong phòng thí nghiệm của bác sĩ 
Jacques Meis, một nhà vi trùng học tại Hà Lan, 
giữa những mẫu máu lấy từ 18 bệnh nhân nhiễm 
trùng máu tại một bệnh viện ở Ấn Độ. Trong những 
tháng tiếp theo, những cụm nấm C. auris xuất hiện 
ở nhiều nơi khác nữa trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu của CDC đưa ra giả 
thuyết: C. auris xuất phát từ Châu Á và lan ra toàn 
cầu. Nhưng khi họ so sánh các mẫu gen của C. auris 
từ Ấn Độ, Pakistan, Venezuela, Nam Phi và Nhật 
Bản, họ mới thấy nguồn gốc của nấm không hề đến 
từ những nước trên, bởi những mẫu thu được 
không chỉ là một chuỗi gen duy nhất.

Chưa có kết quả cuối cùng, các nhà nghiên 
cứu vẫn đưa ra những giả thuyết về sự xuất hiện 
của C. auris, mong muốn tìm liên kết những sự kiện 
đã có để đưa ra kết luận chính xác. Nhà nghiên cứu 
người Hà Lan, bác sĩ Meis tin rằng nhờ việc sử 
dụng vô tội vạ thuốc diệt nấm trong trồng trọt, nấm 
kháng thuốc tìm được đường phát triển.

Lần đầu tiên ông Meis để ý tới nấm kháng 
thuốc là vụ việc bệnh nhân 63 tuổi tại Hà Lan bỏ 
mạng năm 2005, nhiễm một loại nấm có tên 
Aspergillus. Thứ nấm quái ác kháng lại 
itraconazole, phương pháp trị nấm hiệu quả được 
sử dụng rộng rãi. Thứ thuốc này là một bản sao 
không hoàn chỉnh của thuốc trừ sâu zole, sử dụng 
nhiều trong chăn nuôi, phải chiếm khoảng 1/3 
lượng thuốc trừ nấm được bán ra thị trường.

Năm 2013, một báo cáo khoa học đăng tải 
trên Plos Pathogens viết rằng không phải ngẫu 
nhiên mà nấm kháng thuốc Aspergillus xuất hiện 
tại khu vực thuốc trừ nấm azole được sử dụng rộng 
rãi. Loại nấm này xuất hiện trong 12% mẫu đất 
được phân tích tại Hà Lan,

Câu chuyện này tương tự cách khuẩn 
kháng kháng sinh xuất hiện: cũng là do việc lạm 
dụng kháng sinh trong chăn nuôi chứ chẳng đâu xa. 

Người ta ứng dụng azole lên mùa màng 
cũng chẳng khác gì cho gia súc, gia cầm thêm 
kháng sinh. Còn chưa tính tới việc tận dụng phân 
đầy kháng sinh của động vật để bón ra đồng, ra 
vườn.

Bác sĩ Chiller cũng đưa giả thuyết rằng C. 
auris hưởng lợi từ việc sử dụng thuốc diệt nấm 
không kiểm soát. Theo ông, C. auris đã tồn tại từ 
hàng ngàn năm nay, có điều chúng không phải sinh 
vật có xu hướng tấn công loài khác. 

Nhưng bởi azole đã tiêu diệt bớt một lượng 
nấm khổng lồ, C. auris có không gian để phát triển. 
Thứ nấm vốn đã kháng thuốc nay đã không còn 
phải cạnh tranh sinh tồn với những thứ nấm đang bị 
triệt tiêu dần bởi thuốc.

Bí ẩn bao trùm C. auris vẫn chưa có lời giải 
đáp, thế nhưng cũng chẳng quan trọng nữa rồi: ở 
thời điểm hiện tại, ta cần tập trung vào việc ngăn 
ngừa C. auris phát tán. ■ 
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Radithor - Nước cất chứa 
phóng xạ từng được bán như 
một loại “thần dược”

Thật khó tin, nhưng thực sự đã có một 
thời, những người giàu có và quyền 
lực đã bỏ ra số tiền không nhỏ để 

mua một loại nước có chứa phóng xạ, được quảng 
cáo như một loại “thần dược” có thể chữa được 
nhiều loại bệnh.

Theo trang Oddity Central (Anh), khi biết 
những thông tin hiện tại về các nguyên tố phóng xạ 
và ảnh hưởng của chúng đối với cơ thể con người, 
hầu hết chúng ta sẽ không dám chạm vào, chứ đừng 
nói đến việc uống một chai nước có chứa radium. 

Nhưng vào đầu thế kỷ XX, một loại nước 
tăng lực chứa phóng xạ được quảng cáo là “thần 
dược” và đã trở thành cơn thèm khát tột độ trong 
giới thượng lưu.

Radithor và các chất elixi phóng xạ khác đã 
được bán như những phương thuốc vô hại có thể 
xóa tan sự mệt mỏi và chữa khỏi mọi loại bệnh, 
thậm chí cả ung thư. Thật không may, thực tế 
chúng đã từ từ giết chết chính những người tin vào 
điều đó.

Radithor, loại nước cất có chứa 2 chất 
phóng xạ - radium và mesothorium - có lẽ là ví dụ 
nổi tiếng nhất về loại nước chứa phóng xạ, có thể vì 
nó là chất duy nhất có liên quan đến cái chết của 
nhiều người. Nó được bán trong các chai nhỏ 60ml 
và được đảm bảo chứa ít nhất 1 microcurie mỗi loại 
Ra-226 và Ra-228.

Nhà sản xuất Radithor, Phòng thí nghiệm 
Bailey Radium ở East Orange (New Jersey) tuyên 
bố rằng loại “thuốc bổ” đắt tiền này có thể giúp 
chữa khỏi hàng chục chứng bệnh, bao gồm biếng 
ăn, cuồng loạn, mất ngủ. 

Nhưng điều này không đúng sự thật vì số 
phận của những người tiêu dùng nhiệt thành nhất 
của Radithor đã thể hiện rõ ràng.

Eben Byers, một nhà xã hội và công nghiệp 
giàu có người Mỹ, bắt đầu sử dụng Radithor theo 
gợi ý của bác sĩ. Ông đã bị thương ở cánh tay trong 
khi dự tiệc trên một chuyến tàu sau trận bóng đá 
giữa Harvard và Yale. 

Ông đã được kê đơn Radithor để hỗ trợ 
trong quá trình chữa bệnh. Vào tháng 12/1927, ông 
bắt đầu uống khoảng 3 chai Radithor mỗi ngày và 
đã liên tục uống nó trong vài năm tiếp theo.

Tin rằng Radithor xứng đáng được ghi 
nhận vì năng lượng và sức khỏe mà nó mang lại, 
Eben Byers không thể không khen ngợi thứ “thuốc 
bổ” này. 

Ông đã tặng nó cho bạn bè và những đối tác 
kinh doanh của mình, với lời đảm bảo rằng bạn gái 
của ông luôn mang theo Radithor bên người và 
những con ngựa đua của ông cũng uống nó. Người 
ta tin rằng Byers đã tiêu thụ một lượng khổng lồ 
1.400 chai Radithor cho đến năm 1930, khi răng 
của ông bắt đầu rụng.

Đến khi Eben Byers 50 tuổi, “thức uống 

năng lượng” phóng xạ bắt đầu gây hại cho cơ thể 
ông. Nó bắt đầu với hàm răng của ông, nhưng đó 
chỉ là khởi đầu của sự kết thúc. 

Năm 1931, khi Robert Hiner Winn - luật sư 
của Ủy ban Thương mại Liên bang, được cử đến 
phỏng vấn Byers trong quá trình xây dựng tài liệu 
chống lại nhà sản xuất Radithor - anh đã rất kinh 
hoàng trước tình trạng của doanh nhân này.

Theo báo cáo của Winn, khi Eben Byers 
mở cửa dinh thự của mình để chào đón anh vào 
trong, toàn bộ hàm dưới và cằm của ông đã biến 
mất, thối rữa do nhiễm độc radium. Người đàn ông 
51 tuổi chỉ có hai chiếc răng nhô ra từ một mảnh 
xương bên dưới mũi, và thậm chí còn có những lỗ 
thủng trên hộp sọ và để lộ não.

Hình ảnh Một chai “nước thần radium” 
chai nước chứa phóng xạ thương hiệu Radithor

Trong một ấn phẩm trên tạp chí Time năm 
1932, Winn viết: 

“Trẻ hơn mấy tuổi và tinh thần tỉnh táo, 
nhưng ông ấy hầu như không thể nói được. Đầu 
ông quấn đầy băng. Vị doanh nhân này đã trải qua 
hai cuộc phẫu thuật liên tiếp, trong đó toàn bộ hàm 
trên, ngoại trừ hai chiếc răng cửa, và phần lớn hàm 
dưới đã bị cắt bỏ. Tất cả các mô xương còn lại của 
cơ thể ông đang dần bị hủy hoại, và các lỗ thủng 
đang hình thành trong hộp sọ của Byers”.

Eben Byers qua đời vào năm 1932 và chính 
cái chết của ông đã báo hiệu sự khởi đầu cho sự kết 
thúc của Radithor. Lời kể của chính nhà công 
nghiệp về loại thuốc bổ này và vụ kiện sau đó của 
Ủy ban Thương mại Liên bang đã đặt ra dấu chấm 
hết cho Radithor. 

Song bất chấp thất bại, loại nước chứa 
phóng xạ này vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ, thậm 
chí có cả các chuyên gia y tế. Tuy nhiên, yêu cầu 
“dừng sản xuất và tiêu hủy Radithor” của các nhà 
chức trách đã chấm dứt việc sản xuất loại nước 
chứa phóng xạ này.

Radithor được sản xuất từ năm 1918 đến 
năm 1928. Ngoài cái chết của Eben Byers, mức độ 
thiệt hại mà nó gây ra cho người tiêu dùng phần lớn 
là chưa được biết đến rõ ràng. 

Các chuyên gia tin rằng thực tế nó là một 

"phương pháp chữa bệnh" đắt tiền, nên tất cả đều 
hạn chế thiệt hại mà nó có thể gây ra, vì chỉ những 
người giàu có mới đủ khả năng tiêu thụ nó với số 
lượng lớn. 

Khi Eben Byers qua đời, ông được đưa vào 
yên nghỉ trong một chiếc quan tài lót chì, để ngăn 
bức xạ thoát ra từ xương của ông. Đến năm 1965, 
khi một nhà khoa học khai quật hài cốt của ông để 
đo mức độ phóng xạ, họ đã rất ngạc nhiên bởi 
những phát hiện.

Robley Evans, một chuyên gia đo lường và 
lập mô hình toán học về phóng xạ trong cơ thể 
người, ước tính rằng xương của Byers có hoạt độ 
phóng xạ khoảng 100.000 becquerels khi ông được 
chôn cất. 

Vì Radium có chu kỳ bán rã là 1.600 năm, 
nhà khoa học ước tính rằng phần hài cốt đã được 
khai quật vẫn có mức độ phóng xạ như trước đây. 
Tuy nhiên, những bộ xương còn lại thực sự có hoạt 
độ phóng xạ tổng cộng 225.000 becquerel.

Lý do có sai số lớn trong ước tính độ phóng 
xạ của Evan có hai cách giải thích hợp lý. Thứ nhất 
có thể do tác động của radium với xương đã bị đánh 
giá quá thấp. 

Giả thuyết thứ 2 là Byers đã tiêu thụ nhiều 
Radithor hơn những gì người ta biết trước đây. Hài 
cốt của doanh nhân được đóng lại trong quan tài lót 
chì, nơi chúng vẫn còn cho đến ngày nay, và vẫn có 
độ phóng xạ như trước. ■ 

Sự cố máy bay Mỹ bung 
nóc giữa trời, tiếp viên bị cuốn 
mất tích

Sau tiếng nổ lớn, hành khách của 
chiếc Boeing thấy trên đầu họ là bầu 
trời xanh và cô tiếp viên hàng không 

đang phục vụ đã bị cuốn mất tích.
Tiếp viên hàng không của Aloha Airlines, 

Clarabelle Lansing, phục vụ ở khoang hạng nhất 
của Chuyến bay 243, đang trên đường bay đến đảo 
Honolulu, Hawaii. 

William Flanigan, một kỹ sư hàng không 
vũ trụ 54 tuổi, sống ở St. Davids, Penssylvania 
(Mỹ), đang trong chuyến đi kỷ niệm 21 năm ngày 
cưới đến Hawaii, kể lại: 

“Cô ấy vừa đưa cho vợ tôi một ly đồ uống. 
Cô dừng lại và nói với chúng tôi rằng máy bay đang 
hạ độ cao. Và sau đó, vù vù! Cô ấy đã biến mất. Tay 
họ chỉ vừa chạm vào nhau thì sự việc xảy ra”.

Một lỗ thủng đã làm bung cả mảng nóc của 
chiếc máy bay phản lực Boeing 737-200 kèm theo 
một tiếng nổ lớn. 

Không khí có áp suất trong cabin bục vào 
bầu khí quyển dường như đã kéo tuột Lansing ra 
ngoài không trung và khiến chiếc máy bay cùng 94 
người khác rơi vào một cơn lốc xoáy. 

Joy Flanigan, vợ của William, ngồi ở ghế 2-
C ngay bên cạnh cửa sổ, ngã dúi vào khay để đồ 
uống, đầu và mặt cô bị kim loại bay liệng xé rách. 

"Đầu của cô ấy đang tì trên chiếc khay với 
đầy máu" - người chồng William nói - "Tôi có thể 

nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy cả đại dương. Tôi sợ 
hãi đến chết vì gió sẽ xé toạc cô ấy. Tôi chộp chặt 
lấy hai cánh tay của Joy và nói rằng tôi yêu cô ấy. 
Tôi sợ máy bay sẽ rơi”.

Cảnh tượng kinh hoàng chiếc máy bay mất 
nóc khi hạ cánh xuống sân bay Honolulu

Nhưng phi công Robert Schornstheimer, 
42 tuổi, một cựu chiến binh đã 12 năm làm việc cho 
hãng hàng không Aloha, không thể quan tâm đến 
bất cứ điều gì ngoại trừ việc áp suất cabin bị mất rất 
lớn, máy bay đang rơi xuống độ cao 1.800 mét. 

Anh nỗ lực chiến đấu để giữ cho chiếc 
Boeing tiếp tục bay trong khi chuẩn bị hạ cánh 
khẩn cấp, một nỗ lực phi thường mà sau đó Robert 
đã thực hiện thành công tại sân bay Kahului trên 
đảo Maui.

Phi hành đoàn đã hạ cánh thành công 
máy bay, cứu mạng 94 người

Đó chuyện xảy ra hơn 33 năm trước, ngày 
xảy ra sự cố phơi bày thực trạng máy bay dân dụng 
lão hóa của thế giới hàng không, khi nóc một chiếc 
Boeing 727-200 thuộc hãng hàng không Aloha 
Airlines (Mỹ) đã bật tung khỏi thân máy bay ngay 
giữa lưng chừng trời.

Chuyến bay 243 khởi hành từ Hilo, trên 
quần đảo Hawaii, vào đầu giờ chiều ngày 
28/4/1988, chở 6 thành viên đoàn bay và 89 hành 
khách nhằm hướng Honolulu. 

Khi máy bay cất cánh được 23 phút - ở độ 
cao 7.300 mét - một phần nhỏ của nóc phi cơ bị nứt 
vỡ. Kết quả là lực nén đã xé toạc một mảng lớn của 
nóc, cuốn một tiếp viên hàng không khỏi máy bay 
và khiến hành khách ngồi ở 5 hàng ghế đầu tiên 
không có gì che chắn ngoài bầu trời xanh phía trên 
đầu họ. 

Mức độ hư hỏng cấu trúc của chiếc Boeing 
737-200 có thể nhìn thấy rõ từ vị trí mũi: nó rủ 
xuống khoảng một mét! Tuy nhiên, thật đáng kinh 
ngạc, chiếc phi cơ vẫn bay và có thể điều khiển 
được. Khi giảm tốc độ, tổ bay nhận thấy họ có thể 
giao tiếp với nhau bằng cách hét to lên, và họ đã 
phối hợp nhịp nhàng để hạ cánh máy bay.

“Sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của phi 
hành đoàn khi đối mặt với tình huống ngàn cân treo 
sợi tóc như vậy đã nói lên rất rõ về kỹ năng bay của 
họ”, tạp chí Flight Safety Australia (An toàn bay 
Australia) viết.

Nhờ sự chuyên nghiệp và bình tĩnh của phi 
hành đoàn, chiếc máy bay đã được hạ cánh khẩn 
cấp xuống sân bay Kahului trên đảo Maui của 

Hawaii.
Tại đó, đội cứu hộ tiếp ứng 65 hành khách 

và thành viên đoàn bay trong tình trạng bị thương, 
riêng tiếp viên hàng không Clarabelle Lansing mất 
tích. Thi thể của cô không bao giờ được tìm thấy.

Chiếc Boeing 737-200 nói trên được chế 
tạo vào năm 1969 và được giao hàng mới nguyên 
cho Aloha Airlines. Nó đã tích lũy được 35.496 giờ 
bay, không quá nhiều tính đến thời điểm xảy ra tai 
nạn. 

Tuy nhiên số giờ bay đó lại được thực hiện 
trong hơn 89.000 chuyến bay, trung bình khoảng 
20 phút/chuyến, chủ yếu là từ hòn đảo này sang 
hòn đảo khác thuộc quần đảo Hawaii.

Ấn bản tháng 4/2008 của tạp chí Flight 
Safety Australia đã trình bày chi tiết về việc làm thế 
nào kết cấu thân máy bay của chiếc Boeing 737, 
vốn được thiết kế để chịu được vết nứt dài tới 
110cm, đã đổ sụp khi các vết nứt nhỏ hơn kết hợp 
lại, khiến phần nóc của khoang hành khách bị bung 
ra hoàn toàn.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Chương trình 
Đánh giá Lão hóa Đội bay của Boeing đã đưa ra 
khuyến nghị cho các nhà khai thác về hoạt động 
kiểm soát ăn mòn và kiểm tra cấu trúc hoàn chỉnh 
trên ít nhất bốn máy bay đã hoạt động nhiều thời 
gian, trong đó nhấn mạnh việc kiểm tra chi tiết các 
khớp nối quan trọng trên tất cả các máy bay đã trải 
qua hơn 40.000 chu kỳ bay.

Trước sự cố với Aloha Airlines, thế giới 
từng chứng kiến một vụ tai nạn gần giống như vậy. 
Chiếc máy bay Boeing 737-200 của Đài 
Loan/Trung Quốc, giống chiếc của Aloha, đã bị 
bục tung giữa không trung và rơi xuống đất vào 
ngày 22/8/1981. 

Toàn bộ 110 người trên chuyến bay Số 103 
của hãng Far Eastern Air đều thiệt mạng. Giống 
như máy bay của Aloha Airlines, phi cơ xấu số này 
cũng trải qua phần lớn thời gian hoạt động thực 
hiện các chuyến bay ngắn quanh đảo Đài Loan.

Trước thảm kịch, chiếc Boeing của Far 
Eastern Air đã bị mất áp suất khoang vào ngày 5 
tháng 8, và vào ngày gặp nạn, nó được lên kế hoạch 
khởi hành từ sân bay Tùng Sơn, nhưng phi hành 
đoàn đã hủy chuyến bay vì lý do tương tự. 

Sau khi sửa chữa xong, máy bay cất cánh 
khỏi Tùng Sơn để đến Cao Hùng, nhưng chỉ 14 
phút sau, một vụ nổ xảy ra đã làm thân máy bay 
tách rời... ■

Phát hiện ngoại hành tinh 
có khí quyển nhiều tầng như 
Trái đất

Di chuyển quá gần sao chủ, ngoại 
hành tinh WASP-189 b có nhiệt 
độ cực kỳ cao và hoàn thành một 

vòng quỹ đạo chỉ trong 2,7 ngày.
Các nhà thiên văn phân tích một trong 

những ngoại hành tinh (hành tinh ngoài hệ Mặt 
trời) khắc nghiệt nhất từng biết, WASP-189 b, và 
nhận thấy nó có khí quyển nhiều tầng giống Trái 

đất, IFL Science đã đưa tin. 
Tuy nhiên, điểm tương đồng chỉ có vậy. 

Hành tinh này có khối lượng gấp đôi sao Mộc với 
mức nhiệt cao hàng nghìn độ nên con người không 
thể chuyển tới sinh sống.

WASP-189 b cực kỳ nóng do di chuyển 
gần sao chủ. Nó quay quanh sao chủ chỉ trong 2,7 
ngày với khoảng cách bằng 1/20 so với khoảng 
cách Trái đất - Mặt trời. Nhưng cũng nhờ đó, các 
nhà khoa học có thể nghiên cứu chi tiết khí quyển 
của WASP-189 b.

Theo nghiên cứu xuất bản trên tạp chí 
Nature Astronomy, nhóm chuyên gia quốc tế đã 
xác định được sự hiện diện của sắt, crom, vanadi, 
magiê, mangan và oxit titan trong khí quyển hành 
tinh này.

"Chúng tôi đo ánh sáng từ sao chủ chiếu 
qua khí quyển của WASP-189 b. Các khí trong khí 
quyển của hành tinh này hấp thụ một số ánh sáng 
sao, tương tự ozone hấp thụ một số ánh sáng Mặt 
trời trong khí quyển Trái đất, qua đó để lại "dấu vân 
tay" đặc trưng. 

Với sự trợ giúp của cỗ máy săn ngoại hành 
tinh HARPS, chúng tôi đã xác định được các chất 
tương ứng", chuyên gia Bibiana Prinoth tại Đại học 
Lund, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.

Oxit titan là phát hiện đặc biệt thú vị vì giới 
khoa học từng phát hiện chất này ở một lớp giống 
ozone và một số lớp giống tầng bình lưu trên những 
ngoại hành tinh khác. Tuy nhiên, nghiên cứu mới 
còn tìm thấy bằng chứng về các lớp bổ sung.

"Chúng tôi thấy “dấu vân tay” của những 
khí khác nhau thay đổi một chút so với dự đoán của 
mình. Chúng tôi cho rằng gió mạnh và các quá 
trình khác có thể gây ra thay đổi này. Dấu vân tay 
của mỗi loại khí bị thay đổi theo những cách riêng, 
cho thấy chúng tồn tại ở các lớp khác nhau - tương 
tự như dấu vân tay của hơi nước và ozone trên Trái 
đất sẽ không giống nhau khi nhìn từ xa", Prinoth 
giải thích.

Còn nhiều điều mà giới khoa học chưa biết 
về khí quyển của các ngoại hành tinh, thậm chí khí 
quyển của những hành tinh khí khổng lồ trong hệ 
Mặt trời cũng còn rất bí ẩn. Nghiên cứu mới góp 
phần làm sáng tỏ lý do các ngoại hành tinh như 
WASP-189 b không có khí quyển đơn tầng.

"Chúng tôi tin rằng muốn hiểu đầy đủ về 
những hành tinh này và các loại hành tinh khác, 
bao gồm các hành tinh giống Trái đất hơn, chúng ta 
cần nghiên cứu tính ba chiều của khí quyển trên đó. 
Điều này đòi hỏi sự đổi mới trong kỹ thuật phân 
tích dữ liệu, lập mô hình máy tính và xây dựng lý 
thuyết khí quyển căn bản", đồng tác giả nghiên cứu 
Kevin Heng kết luận. ■ 
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Radithor - Nước cất chứa 
phóng xạ từng được bán như 
một loại “thần dược”

Thật khó tin, nhưng thực sự đã có một 
thời, những người giàu có và quyền 
lực đã bỏ ra số tiền không nhỏ để 

mua một loại nước có chứa phóng xạ, được quảng 
cáo như một loại “thần dược” có thể chữa được 
nhiều loại bệnh.

Theo trang Oddity Central (Anh), khi biết 
những thông tin hiện tại về các nguyên tố phóng xạ 
và ảnh hưởng của chúng đối với cơ thể con người, 
hầu hết chúng ta sẽ không dám chạm vào, chứ đừng 
nói đến việc uống một chai nước có chứa radium. 

Nhưng vào đầu thế kỷ XX, một loại nước 
tăng lực chứa phóng xạ được quảng cáo là “thần 
dược” và đã trở thành cơn thèm khát tột độ trong 
giới thượng lưu.

Radithor và các chất elixi phóng xạ khác đã 
được bán như những phương thuốc vô hại có thể 
xóa tan sự mệt mỏi và chữa khỏi mọi loại bệnh, 
thậm chí cả ung thư. Thật không may, thực tế 
chúng đã từ từ giết chết chính những người tin vào 
điều đó.

Radithor, loại nước cất có chứa 2 chất 
phóng xạ - radium và mesothorium - có lẽ là ví dụ 
nổi tiếng nhất về loại nước chứa phóng xạ, có thể vì 
nó là chất duy nhất có liên quan đến cái chết của 
nhiều người. Nó được bán trong các chai nhỏ 60ml 
và được đảm bảo chứa ít nhất 1 microcurie mỗi loại 
Ra-226 và Ra-228.

Nhà sản xuất Radithor, Phòng thí nghiệm 
Bailey Radium ở East Orange (New Jersey) tuyên 
bố rằng loại “thuốc bổ” đắt tiền này có thể giúp 
chữa khỏi hàng chục chứng bệnh, bao gồm biếng 
ăn, cuồng loạn, mất ngủ. 

Nhưng điều này không đúng sự thật vì số 
phận của những người tiêu dùng nhiệt thành nhất 
của Radithor đã thể hiện rõ ràng.

Eben Byers, một nhà xã hội và công nghiệp 
giàu có người Mỹ, bắt đầu sử dụng Radithor theo 
gợi ý của bác sĩ. Ông đã bị thương ở cánh tay trong 
khi dự tiệc trên một chuyến tàu sau trận bóng đá 
giữa Harvard và Yale. 

Ông đã được kê đơn Radithor để hỗ trợ 
trong quá trình chữa bệnh. Vào tháng 12/1927, ông 
bắt đầu uống khoảng 3 chai Radithor mỗi ngày và 
đã liên tục uống nó trong vài năm tiếp theo.

Tin rằng Radithor xứng đáng được ghi 
nhận vì năng lượng và sức khỏe mà nó mang lại, 
Eben Byers không thể không khen ngợi thứ “thuốc 
bổ” này. 

Ông đã tặng nó cho bạn bè và những đối tác 
kinh doanh của mình, với lời đảm bảo rằng bạn gái 
của ông luôn mang theo Radithor bên người và 
những con ngựa đua của ông cũng uống nó. Người 
ta tin rằng Byers đã tiêu thụ một lượng khổng lồ 
1.400 chai Radithor cho đến năm 1930, khi răng 
của ông bắt đầu rụng.

Đến khi Eben Byers 50 tuổi, “thức uống 

năng lượng” phóng xạ bắt đầu gây hại cho cơ thể 
ông. Nó bắt đầu với hàm răng của ông, nhưng đó 
chỉ là khởi đầu của sự kết thúc. 

Năm 1931, khi Robert Hiner Winn - luật sư 
của Ủy ban Thương mại Liên bang, được cử đến 
phỏng vấn Byers trong quá trình xây dựng tài liệu 
chống lại nhà sản xuất Radithor - anh đã rất kinh 
hoàng trước tình trạng của doanh nhân này.

Theo báo cáo của Winn, khi Eben Byers 
mở cửa dinh thự của mình để chào đón anh vào 
trong, toàn bộ hàm dưới và cằm của ông đã biến 
mất, thối rữa do nhiễm độc radium. Người đàn ông 
51 tuổi chỉ có hai chiếc răng nhô ra từ một mảnh 
xương bên dưới mũi, và thậm chí còn có những lỗ 
thủng trên hộp sọ và để lộ não.

Hình ảnh Một chai “nước thần radium” 
chai nước chứa phóng xạ thương hiệu Radithor

Trong một ấn phẩm trên tạp chí Time năm 
1932, Winn viết: 

“Trẻ hơn mấy tuổi và tinh thần tỉnh táo, 
nhưng ông ấy hầu như không thể nói được. Đầu 
ông quấn đầy băng. Vị doanh nhân này đã trải qua 
hai cuộc phẫu thuật liên tiếp, trong đó toàn bộ hàm 
trên, ngoại trừ hai chiếc răng cửa, và phần lớn hàm 
dưới đã bị cắt bỏ. Tất cả các mô xương còn lại của 
cơ thể ông đang dần bị hủy hoại, và các lỗ thủng 
đang hình thành trong hộp sọ của Byers”.

Eben Byers qua đời vào năm 1932 và chính 
cái chết của ông đã báo hiệu sự khởi đầu cho sự kết 
thúc của Radithor. Lời kể của chính nhà công 
nghiệp về loại thuốc bổ này và vụ kiện sau đó của 
Ủy ban Thương mại Liên bang đã đặt ra dấu chấm 
hết cho Radithor. 

Song bất chấp thất bại, loại nước chứa 
phóng xạ này vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ, thậm 
chí có cả các chuyên gia y tế. Tuy nhiên, yêu cầu 
“dừng sản xuất và tiêu hủy Radithor” của các nhà 
chức trách đã chấm dứt việc sản xuất loại nước 
chứa phóng xạ này.

Radithor được sản xuất từ năm 1918 đến 
năm 1928. Ngoài cái chết của Eben Byers, mức độ 
thiệt hại mà nó gây ra cho người tiêu dùng phần lớn 
là chưa được biết đến rõ ràng. 

Các chuyên gia tin rằng thực tế nó là một 

"phương pháp chữa bệnh" đắt tiền, nên tất cả đều 
hạn chế thiệt hại mà nó có thể gây ra, vì chỉ những 
người giàu có mới đủ khả năng tiêu thụ nó với số 
lượng lớn. 

Khi Eben Byers qua đời, ông được đưa vào 
yên nghỉ trong một chiếc quan tài lót chì, để ngăn 
bức xạ thoát ra từ xương của ông. Đến năm 1965, 
khi một nhà khoa học khai quật hài cốt của ông để 
đo mức độ phóng xạ, họ đã rất ngạc nhiên bởi 
những phát hiện.

Robley Evans, một chuyên gia đo lường và 
lập mô hình toán học về phóng xạ trong cơ thể 
người, ước tính rằng xương của Byers có hoạt độ 
phóng xạ khoảng 100.000 becquerels khi ông được 
chôn cất. 

Vì Radium có chu kỳ bán rã là 1.600 năm, 
nhà khoa học ước tính rằng phần hài cốt đã được 
khai quật vẫn có mức độ phóng xạ như trước đây. 
Tuy nhiên, những bộ xương còn lại thực sự có hoạt 
độ phóng xạ tổng cộng 225.000 becquerel.

Lý do có sai số lớn trong ước tính độ phóng 
xạ của Evan có hai cách giải thích hợp lý. Thứ nhất 
có thể do tác động của radium với xương đã bị đánh 
giá quá thấp. 

Giả thuyết thứ 2 là Byers đã tiêu thụ nhiều 
Radithor hơn những gì người ta biết trước đây. Hài 
cốt của doanh nhân được đóng lại trong quan tài lót 
chì, nơi chúng vẫn còn cho đến ngày nay, và vẫn có 
độ phóng xạ như trước. ■ 

Sự cố máy bay Mỹ bung 
nóc giữa trời, tiếp viên bị cuốn 
mất tích

Sau tiếng nổ lớn, hành khách của 
chiếc Boeing thấy trên đầu họ là bầu 
trời xanh và cô tiếp viên hàng không 

đang phục vụ đã bị cuốn mất tích.
Tiếp viên hàng không của Aloha Airlines, 

Clarabelle Lansing, phục vụ ở khoang hạng nhất 
của Chuyến bay 243, đang trên đường bay đến đảo 
Honolulu, Hawaii. 

William Flanigan, một kỹ sư hàng không 
vũ trụ 54 tuổi, sống ở St. Davids, Penssylvania 
(Mỹ), đang trong chuyến đi kỷ niệm 21 năm ngày 
cưới đến Hawaii, kể lại: 

“Cô ấy vừa đưa cho vợ tôi một ly đồ uống. 
Cô dừng lại và nói với chúng tôi rằng máy bay đang 
hạ độ cao. Và sau đó, vù vù! Cô ấy đã biến mất. Tay 
họ chỉ vừa chạm vào nhau thì sự việc xảy ra”.

Một lỗ thủng đã làm bung cả mảng nóc của 
chiếc máy bay phản lực Boeing 737-200 kèm theo 
một tiếng nổ lớn. 

Không khí có áp suất trong cabin bục vào 
bầu khí quyển dường như đã kéo tuột Lansing ra 
ngoài không trung và khiến chiếc máy bay cùng 94 
người khác rơi vào một cơn lốc xoáy. 

Joy Flanigan, vợ của William, ngồi ở ghế 2-
C ngay bên cạnh cửa sổ, ngã dúi vào khay để đồ 
uống, đầu và mặt cô bị kim loại bay liệng xé rách. 

"Đầu của cô ấy đang tì trên chiếc khay với 
đầy máu" - người chồng William nói - "Tôi có thể 

nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy cả đại dương. Tôi sợ 
hãi đến chết vì gió sẽ xé toạc cô ấy. Tôi chộp chặt 
lấy hai cánh tay của Joy và nói rằng tôi yêu cô ấy. 
Tôi sợ máy bay sẽ rơi”.

Cảnh tượng kinh hoàng chiếc máy bay mất 
nóc khi hạ cánh xuống sân bay Honolulu

Nhưng phi công Robert Schornstheimer, 
42 tuổi, một cựu chiến binh đã 12 năm làm việc cho 
hãng hàng không Aloha, không thể quan tâm đến 
bất cứ điều gì ngoại trừ việc áp suất cabin bị mất rất 
lớn, máy bay đang rơi xuống độ cao 1.800 mét. 

Anh nỗ lực chiến đấu để giữ cho chiếc 
Boeing tiếp tục bay trong khi chuẩn bị hạ cánh 
khẩn cấp, một nỗ lực phi thường mà sau đó Robert 
đã thực hiện thành công tại sân bay Kahului trên 
đảo Maui.

Phi hành đoàn đã hạ cánh thành công 
máy bay, cứu mạng 94 người

Đó chuyện xảy ra hơn 33 năm trước, ngày 
xảy ra sự cố phơi bày thực trạng máy bay dân dụng 
lão hóa của thế giới hàng không, khi nóc một chiếc 
Boeing 727-200 thuộc hãng hàng không Aloha 
Airlines (Mỹ) đã bật tung khỏi thân máy bay ngay 
giữa lưng chừng trời.

Chuyến bay 243 khởi hành từ Hilo, trên 
quần đảo Hawaii, vào đầu giờ chiều ngày 
28/4/1988, chở 6 thành viên đoàn bay và 89 hành 
khách nhằm hướng Honolulu. 

Khi máy bay cất cánh được 23 phút - ở độ 
cao 7.300 mét - một phần nhỏ của nóc phi cơ bị nứt 
vỡ. Kết quả là lực nén đã xé toạc một mảng lớn của 
nóc, cuốn một tiếp viên hàng không khỏi máy bay 
và khiến hành khách ngồi ở 5 hàng ghế đầu tiên 
không có gì che chắn ngoài bầu trời xanh phía trên 
đầu họ. 

Mức độ hư hỏng cấu trúc của chiếc Boeing 
737-200 có thể nhìn thấy rõ từ vị trí mũi: nó rủ 
xuống khoảng một mét! Tuy nhiên, thật đáng kinh 
ngạc, chiếc phi cơ vẫn bay và có thể điều khiển 
được. Khi giảm tốc độ, tổ bay nhận thấy họ có thể 
giao tiếp với nhau bằng cách hét to lên, và họ đã 
phối hợp nhịp nhàng để hạ cánh máy bay.

“Sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của phi 
hành đoàn khi đối mặt với tình huống ngàn cân treo 
sợi tóc như vậy đã nói lên rất rõ về kỹ năng bay của 
họ”, tạp chí Flight Safety Australia (An toàn bay 
Australia) viết.

Nhờ sự chuyên nghiệp và bình tĩnh của phi 
hành đoàn, chiếc máy bay đã được hạ cánh khẩn 
cấp xuống sân bay Kahului trên đảo Maui của 

Hawaii.
Tại đó, đội cứu hộ tiếp ứng 65 hành khách 

và thành viên đoàn bay trong tình trạng bị thương, 
riêng tiếp viên hàng không Clarabelle Lansing mất 
tích. Thi thể của cô không bao giờ được tìm thấy.

Chiếc Boeing 737-200 nói trên được chế 
tạo vào năm 1969 và được giao hàng mới nguyên 
cho Aloha Airlines. Nó đã tích lũy được 35.496 giờ 
bay, không quá nhiều tính đến thời điểm xảy ra tai 
nạn. 

Tuy nhiên số giờ bay đó lại được thực hiện 
trong hơn 89.000 chuyến bay, trung bình khoảng 
20 phút/chuyến, chủ yếu là từ hòn đảo này sang 
hòn đảo khác thuộc quần đảo Hawaii.

Ấn bản tháng 4/2008 của tạp chí Flight 
Safety Australia đã trình bày chi tiết về việc làm thế 
nào kết cấu thân máy bay của chiếc Boeing 737, 
vốn được thiết kế để chịu được vết nứt dài tới 
110cm, đã đổ sụp khi các vết nứt nhỏ hơn kết hợp 
lại, khiến phần nóc của khoang hành khách bị bung 
ra hoàn toàn.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Chương trình 
Đánh giá Lão hóa Đội bay của Boeing đã đưa ra 
khuyến nghị cho các nhà khai thác về hoạt động 
kiểm soát ăn mòn và kiểm tra cấu trúc hoàn chỉnh 
trên ít nhất bốn máy bay đã hoạt động nhiều thời 
gian, trong đó nhấn mạnh việc kiểm tra chi tiết các 
khớp nối quan trọng trên tất cả các máy bay đã trải 
qua hơn 40.000 chu kỳ bay.

Trước sự cố với Aloha Airlines, thế giới 
từng chứng kiến một vụ tai nạn gần giống như vậy. 
Chiếc máy bay Boeing 737-200 của Đài 
Loan/Trung Quốc, giống chiếc của Aloha, đã bị 
bục tung giữa không trung và rơi xuống đất vào 
ngày 22/8/1981. 

Toàn bộ 110 người trên chuyến bay Số 103 
của hãng Far Eastern Air đều thiệt mạng. Giống 
như máy bay của Aloha Airlines, phi cơ xấu số này 
cũng trải qua phần lớn thời gian hoạt động thực 
hiện các chuyến bay ngắn quanh đảo Đài Loan.

Trước thảm kịch, chiếc Boeing của Far 
Eastern Air đã bị mất áp suất khoang vào ngày 5 
tháng 8, và vào ngày gặp nạn, nó được lên kế hoạch 
khởi hành từ sân bay Tùng Sơn, nhưng phi hành 
đoàn đã hủy chuyến bay vì lý do tương tự. 

Sau khi sửa chữa xong, máy bay cất cánh 
khỏi Tùng Sơn để đến Cao Hùng, nhưng chỉ 14 
phút sau, một vụ nổ xảy ra đã làm thân máy bay 
tách rời... ■

Phát hiện ngoại hành tinh 
có khí quyển nhiều tầng như 
Trái đất

Di chuyển quá gần sao chủ, ngoại 
hành tinh WASP-189 b có nhiệt 
độ cực kỳ cao và hoàn thành một 

vòng quỹ đạo chỉ trong 2,7 ngày.
Các nhà thiên văn phân tích một trong 

những ngoại hành tinh (hành tinh ngoài hệ Mặt 
trời) khắc nghiệt nhất từng biết, WASP-189 b, và 
nhận thấy nó có khí quyển nhiều tầng giống Trái 

đất, IFL Science đã đưa tin. 
Tuy nhiên, điểm tương đồng chỉ có vậy. 

Hành tinh này có khối lượng gấp đôi sao Mộc với 
mức nhiệt cao hàng nghìn độ nên con người không 
thể chuyển tới sinh sống.

WASP-189 b cực kỳ nóng do di chuyển 
gần sao chủ. Nó quay quanh sao chủ chỉ trong 2,7 
ngày với khoảng cách bằng 1/20 so với khoảng 
cách Trái đất - Mặt trời. Nhưng cũng nhờ đó, các 
nhà khoa học có thể nghiên cứu chi tiết khí quyển 
của WASP-189 b.

Theo nghiên cứu xuất bản trên tạp chí 
Nature Astronomy, nhóm chuyên gia quốc tế đã 
xác định được sự hiện diện của sắt, crom, vanadi, 
magiê, mangan và oxit titan trong khí quyển hành 
tinh này.

"Chúng tôi đo ánh sáng từ sao chủ chiếu 
qua khí quyển của WASP-189 b. Các khí trong khí 
quyển của hành tinh này hấp thụ một số ánh sáng 
sao, tương tự ozone hấp thụ một số ánh sáng Mặt 
trời trong khí quyển Trái đất, qua đó để lại "dấu vân 
tay" đặc trưng. 

Với sự trợ giúp của cỗ máy săn ngoại hành 
tinh HARPS, chúng tôi đã xác định được các chất 
tương ứng", chuyên gia Bibiana Prinoth tại Đại học 
Lund, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.

Oxit titan là phát hiện đặc biệt thú vị vì giới 
khoa học từng phát hiện chất này ở một lớp giống 
ozone và một số lớp giống tầng bình lưu trên những 
ngoại hành tinh khác. Tuy nhiên, nghiên cứu mới 
còn tìm thấy bằng chứng về các lớp bổ sung.

"Chúng tôi thấy “dấu vân tay” của những 
khí khác nhau thay đổi một chút so với dự đoán của 
mình. Chúng tôi cho rằng gió mạnh và các quá 
trình khác có thể gây ra thay đổi này. Dấu vân tay 
của mỗi loại khí bị thay đổi theo những cách riêng, 
cho thấy chúng tồn tại ở các lớp khác nhau - tương 
tự như dấu vân tay của hơi nước và ozone trên Trái 
đất sẽ không giống nhau khi nhìn từ xa", Prinoth 
giải thích.

Còn nhiều điều mà giới khoa học chưa biết 
về khí quyển của các ngoại hành tinh, thậm chí khí 
quyển của những hành tinh khí khổng lồ trong hệ 
Mặt trời cũng còn rất bí ẩn. Nghiên cứu mới góp 
phần làm sáng tỏ lý do các ngoại hành tinh như 
WASP-189 b không có khí quyển đơn tầng.

"Chúng tôi tin rằng muốn hiểu đầy đủ về 
những hành tinh này và các loại hành tinh khác, 
bao gồm các hành tinh giống Trái đất hơn, chúng ta 
cần nghiên cứu tính ba chiều của khí quyển trên đó. 
Điều này đòi hỏi sự đổi mới trong kỹ thuật phân 
tích dữ liệu, lập mô hình máy tính và xây dựng lý 
thuyết khí quyển căn bản", đồng tác giả nghiên cứu 
Kevin Heng kết luận. ■ 
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