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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Goo Hye Sun sau “Vườn Sao 
Băng”: Sự nghiệp đóng băng, 
tình duyên lận đận

13 năm trước, Goo Hye Sun vụt sáng như 
một ngôi sao của làng giải trí xứ Hàn, 
đứng cùng hàng với Song Hye Kyo, 

Kim Tae Hee nhờ thành công của “Vườn Sao 
Băng” phiên bản Hàn Quốc.

Goo Hye Sun xác nhận chia tay bạn trai sau 
một năm bên nhau

Trên trang cá nhân, Goo Hye Sun vừa buồn bã 
thừa nhận, cô và bạn trai đã kết thúc mối quan hệ 
sau một năm bên nhau. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng 
chia sẻ hình ảnh mới nhất trong một buổi quảng cáo 
gần đây. Ở tuổi tứ tuần, Goo Hye Sun vẫn nằm 
trong danh sách những mỹ nhân không tuổi của 
làng giải trí xứ Hàn với vẻ ngoài trẻ thơ, trong veo. 

Theo một số nguồn tin thân cận, Goo Hye Sun 
và bạn trai đã bí mật bên nhau được một năm. Anh 
chính là người đã giúp trái tim của Goo Hye Sun 
được sưởi ấm trở lại sau vụ ly hôn ồn ào của cô với 
đồng nghiệp Ahn Jae Hyun. 

Trong quãng thời gian gắn bó, Goo Hye Sun 
và bạn trai ít gặp gỡ trực tiếp. Theo nữ diễn viên, họ 
gặp nhau khoảng một tháng một lần.

Goo Hye Sun công khai việc có bạn trai vào 
tháng 1/2021. Trên chương trình thực tế của 
KakaoTV, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi không thích 
những người đàn ông cứ cuốn lấy tôi. Tôi thực sự 
không thích kiểu người ăn bám”.

Khi đó, diễn viên sinh năm 1984 tiết lộ cô đã 
viết tên của những người muốn mời đến dự đám 
cưới và khẳng định, mối quan hệ hiện tại rất viên 
mãn khi hai người vẫn tôn trọng thế giới riêng của 
nhau. 

Goo Hye Sun bày tỏ: “Tôi chưa tổ chức lễ 
cưới. Vì vậy, lần tới tôi chắc chắn muốn có một lễ 
cưới. Tôi thực sự muốn mời những người tôi thích. 
Tôi đã lập một danh sách, nhưng nó dài hơn tôi 
nghĩ. Có hơn 10 người”.

Đó cũng là lần duy nhất cô nói về cuộc sống 
mới và kế hoạch tình cảm sau gần hai năm kết thúc 
mối quan hệ với nam diễn viên Anh Jae Hyun. Năm 
2021, nữ diễn thừa nhận cô giảm 14kg và dần lấy 
lại cân bằng trong cuộc sống sau cuộc hôn nhân đổ 
vỡ tiêu tốn nhiều giấy mực truyền thông với Anh 
Jae Hyun. 

Cô nói: “Tôi đã nỗ lực để lấy lại sự cân bằng, 
hy vọng được công chúng ủng hộ. Nhiều người 
nghĩ việc ly hôn có thể khiến tôi không hạnh phúc, 
nhưng tôi nghĩ khác. Nếu hôn nhân là chuỗi ngày 
ảo tưởng khiến người ta tràn đầy hy vọng, thì tôi tin 
ly hôn sẽ đưa họ trở về thực tại. Tôi muốn biến cuộc 
sống trở nên hoàn hảo và tôi hiện đủ can đảm để 
theo đuổi điều đó”.

Cuộc hôn nhân đứt gánh tiêu tốn nhiều giấy 

mực của truyền thông

Goo Hye Sun được xem là một trong những nữ 
nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài khả 
năng diễn xuất tinh tế, cô còn là một biên kịch có cá 
tính, từng thực hiện nhiều cuốn sách được khán giả 
quan tâm. Cô cũng có tác phẩm phim ngắn mang 
sắc thái riêng và được giới chuyên môn đánh giá 
cao. Ngoài ra, nữ diễn viên sinh năm 1984 còn có 
khả năng hội họa, ca hát, sáng tác ca khúc.

Goo Hye Sun lần đầu gặp chồng cũ Ahn Jae 
Hyun trên phim trường Blood vào năm 2015 và 
nhanh chóng trở thành cặp tình nhân chị - em nổi 
tiếng của làng giải trí xứ Hàn. Sau một năm yêu 
nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân vào tháng 
5/2016. 

Tuy nhiên, đến tháng 8/2019, Goo Hye Sun đã 
bất ngờ tuyên bố ly hôn và hé lộ cuộc sống hôn 
nhân được xem là địa ngục của cô với công chúng. 
Người đẹp nổi tiếng xứ Hàn sử dụng trang cá nhân 
để kể xấu chồng, tố anh bạc tình, lăng nhăng và 
thiếu tôn trọng vợ. Vụ việc kéo dài vài tháng và trở 
thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. 

Tháng 9/2019, Ahn Jae Hyun chính thức đệ 
đơn ly hôn. Và tới giữa năm 2020, cặp đôi chính 
thức hoàn tất thủ tục ly hôn và bắt đầu cuộc sống 
riêng. Trong suốt drama “đấu tố”, Goo Hye Sun sử 
dụng truyền thông và mạng xã hội để bôi nhọ 
chồng, trong khi Ahn Jae Hyun lại lựa chọn giải 
pháp im lặng.

Từ việc cảm thông, ủng hộ Goo Hye Sun, dư 
luận Hàn Quốc dần dành cho cô cái nhìn thiếu thiện 
cảm. Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên vẫn bị ám 
ảnh bởi cuộc hôn nhân với Ahn Jae Hyun và giữ 
thói quen thao túng chồng cũ hậu ly hôn. Về phần 
mình, sự nghiệp của Ahn Jae Hyun cũng có dấu 
hiệu đóng băng vì bê bối ly hôn. Anh hầu như vắng 
mặt khỏi các sự kiện, các dự án đang thực hiện đều 
bị ảnh hưởng. 

Năm 2021, gần hai năm sau khi ly hôn và đang 
hò hẹn với người mới, Goo Hye Sun lại khuấy 
động truyền thông xứ Hàn khi gửi văn bản yêu cầu 
Namu Wiki (trang web cung cấp thông tin tương tự 
Wikipedia của Hàn Quốc) gỡ bỏ tất cả thông tin 
liên quan đến vụ ly hôn của cô và Ahn Jae Hyun.

Người đẹp xứ Hàn cho rằng, trang Namu Wiki 
“vi phạm quyền riêng tư và đưa thông tin sai lệch”. 
Trước sự quyết tâm của Goo Hye Sun, trang Namu 
Wiki đã chuyển tất cả tài liệu về vụ chia tay tiêu tốn 
nhiều giấy mực của truyền thông giữa hai nghệ sĩ 
sang chế độ riêng tư. Như vậy, khi người dùng tìm 
kiếm từ khóa hay bất kỳ thông tin nào về vụ ly hôn 
của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun, kết quả sẽ hiển 
thị dòng chữ “Tài liệu không có sẵn”.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây, ”Nàng 
Cỏ” cũng nhiều lần tuyên bố không còn bận lòng vì 
những chuyện đã xảy ra nhưng vẫn vô tình nhắc 
đến chồng cũ: “Tôi đã bỏ qua mọi chuyện. Tất cả 
những điều tôi đã trải qua đều giúp tôi trưởng thành 
hơn. Hãy động viên chồng cũ của tôi trong suốt 
chặng đường mới của anh ấy. Quá khứ là quá khứ, 
dù không thể nhưng tôi thật lòng mong rằng tất cả 
các bạn sẽ đón nhận ngay cả những việc làm sai trái 
của người đó”.

Sự nghiệp gần như đóng băng sau cái bóng 
quá lớn của “Vườn Sao Băng”

Sự nghiệp của Goo Hye Sun sau vụ ly hôn rầm 
rộ cũng không có nhiều bước tiến. Nữ diễn viên 
cũng phát hành một số sản phẩm mới, tham gia các 
show truyền hình nhưng cô vẫn chưa thể vượt qua 
được cái bóng của dự án Vườn Sao Băng. Đến nay, 
đây vẫn là bộ phim truyền hình thành công nhất 
trong sự nghiệp diễn xuất của cô dù Goo Hye Sun 
luôn được nhận định là nghệ sĩ đa tài. 

Xuất hiện tại chương trình radio của Park 
Myung Soo vào năm 2021, Goo Hye Sun tiết lộ 
cát-sê một tháng đủ để chi tiêu cho một năm. Thậm 
chí, đến giờ, cô vẫn sống dựa vào thu nhập từ Vườn 
Sao Băng, bộ phim đã chiếu từ 13 năm trước.

Nữ diễn viên nói thêm: “Sau khi quay xong 
phim Vườn Sao Băng (bản Hàn Quốc), tôi sống ổn 
được trong một quãng thời gian dài. Tuy nhiên, giờ 
đã đến lúc tôi tìm kiếm dự án mới”. Ngay sau đó, 
MC Park Myung Soo không giấu được sự ngỡ 
ngàng và tiếp tục thắc mắc: “Có nghĩa là em vẫn 
đang sống dựa trên cát-sê từ phim Vườn Sao Băng 
sao?”. Goo Hye Sun trả lời ngắn gọn: “Đúng là 
vậy”.

Được biết, Vườn Sao Băng của Hàn Quốc ra 
mắt vào đầu năm 2009 và phổ biến khắp châu Á. 
Bộ phim tạo nên trào lưu lớn lúc bấy giờ, thu về 
nhiều lợi nhuận và giúp dàn diễn viên trong phim 
nổi tiếng. Trong tác phẩm, Goo Hye Sun đóng vai 
nữ chính Geum Jan Di, một cô gái nghèo lương 
thiện, luôn lạc quan và phấn đấu vươn lên trong 
cuộc sống.

13 năm sau Vườn Sao Băng, Goo Hye Sun ít 
có phim nào nổi bật và diễn xuất của cô cũng 
thường gây tranh cãi. Người đẹp 38 tuổi tuyên bố 
muốn tập trung làm nhạc và viết lách. Goo Hye Sun 
nói: “Tôi muốn giới thiệu âm nhạc của mình đến 
công chúng hoặc cho mọi người thấy những điều 
mới mẻ”.
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CẦN BÁN GẤP 3 TIỆM NAIL!!!

Vì chủ đổi nghề, tiệm ở Lubbock TX,Đại Học Texas Tech.

Tiệm đẹp, location khỏi chê. Xin vui lòng liên lạc Bình (806)787-7997

Build: 10 years

Giá bán: $270,000 

Giá build: $520,000

Income c/c last year $850,000

    chưa tính cash

Diện tích: 3,800sqft

Rent: $9,000

Build: 3 years

Giá bán: $135,000 

Giá build: $420,000

Income c/c last year $470,000

    chưa tính cash

Diện tích: 2,800sqft

Rent: $8,700

Build: 5 years

Giá bán: $390,000 

Giá build: $675,000

Income c/c last year $1,350,000

    chưa tính cash

Diện tích: 5,600sqft

Rent: $15,000

731-2010/1578

Tiệm #3: Khu shopping center lớn, khu nhà giàu nhất Lubbock và nhiều nhà hàng lớn

NEW
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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

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 thoaûi 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

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 laïc:

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

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 laïc:

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

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 laïc: 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

708-2006/1573

Baùn Tieäm Nail Gaáp 

Tieäm roäng 1,200 sqft, 8 gheá, 6 baøn 
Nails, 1 phoøng facial, 1 phoøng wax, 
coù tuû laïnh, maùy giaët, maùy saáy.

Khu Cypress 290 Texas

Xin goïi hoaëc text: 713-859-4011
ñeå bieát theâm thoâng tin

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

728-2007/1575

Baùn Quaùn Nhaäu

Caàn baùn quaùn nhaäu coù Game vaø 
Karaoke nhaïc soáng, vuøng 45 South. Vì 
lyù do meät moûi quaù, caàn baùn gaáp.

South 45

Lieân laïc soá ñieän thoaïi:

713-344-3672 * 832-614-0033

NEW

733-2008/1576

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails vuøng Katy, TX. Tieäm 
ñoâng khaùch Walk In, good location. 
Tieäm coù 10 gheá, 8 baøn, baùn giaù $70k.

Katy, TX

Xin lieân laïc: 713-261-3993
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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

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 laïc: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

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

707-2005/1573

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe, 

coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty 

(giöõa Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. 

Khu yeân tónh, coù Access Gate. Giaù $1,200/thaùng. 

Deposit: $800.

281-933-1647 * 832-419-9118
Xin lieân laïc:

281-605-9319Vui loøng goïi Huyeàn:

NEW

647-1999/1567

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 55 tuoåi, chaêm soùc 1 cuï 

baø khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû laïi 

nha ø ,  2 tha ùng nghæ  1 nga øy .  Löông 

$2,000/thaùng. Nhaø ôû khu Tanglewood gaàn 

Galleria.

Galleria

NEW

726-2007/1575

Nhaø Cho Thueâ

Nhaø cho thueâ khu Southwest. Nhaø raát 

gaàn chôï Hong Kong 4, coù 3 phoøng nguû, 

2 phoøng taém. Patio sau vöôøn roäng raõi. 

Nhaø môùi sôn söõa saïch seõ.

Gaàn Hong Kong 4

Xin lieân laïc: 832-898-3142

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

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)

www.thevietnampost.com

10515 Harwin Dr, Suite 100-120, Houston, TX 77036
(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012
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Lôøi Nguyeän

HOANG

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

Lôøi Nguyeän

L.H

Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm 

Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh 

Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà 

Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. 

(Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn 

trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàu 

xin phuùc laønh).

NEW

741-2008/1576

Baùn Tieäm Phone Gaáp

Baùn tieäm phone gaáp trong khu 
Hongkong 4 City Mall. Tieäm coù 
khaùch, good income, rent reû. Vì 
muoán nghó höu, giaù höõu nghò.

Hong Kong 4 City Mall

832-212-4217Xin lieân laïc:

http://vietnamnet.vn/noi-me-day-tag172073.html
https://thoaihoadiemvang.vn/bai-viet/thong-tin-benh/tong-quan-ve-benh-duc-thuy-tinh-the.html
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Lee Dong Wook bất ngờ 
thông báo dự ịnh kết hôn, ấn  đ
định thời gian trở thành 'chồng 
người ta'

Nam diễn viên Lee Dong Wook khiến 
dân tình “đứng ngồi không yên” khi 
bất ngờ nói về mẫu người lý tưởng 

của anh và khi nào anh dự định kết hôn: Anh chàng 
đặc biệt có thiện cảm với những cô nàng sở hữu 
mái tóc ngắn.

Màn ảnh Hàn thật sự không thiếu những diễn 
viên có nhan sắc cuốn hút khiến khán giả si mê. 
Tuy nhiên, để vừa có sắc lại vừa diễn xuất ổn định, 
chắc chắn Lee Dong Wook là cái tên không thể 
không kể đến. Đặc biệt, anh cũng là nam diễn viên 
hiếm hoi vẫn giữ được sức hút trong lòng khán giả 
dù đã 41 tuổi.

Tuy không thường xuyên tham gia nhiều dự án 
phim, nhưng mỗi khi anh chàng xuất hiện trên màn 
ảnh nhỏ đều làm cho dân tình “đứng ngồi không 
yên”.

Mới đây Lee Dong Wook đã có mặt trong 
video mới nhất của một kênh YouTube đình đám 
tại Hàn quốc.

Khi được hỏi về hình mẫu bạn gái lý tưởng và 
dự định trong tương lai, câu trả lời của nam diễn 
viên khiến cư dân mạng vô cùng phấn khích ở dưới 
phần bình luận.

Chia sẻ về “tình yêu sét đánh”, Lee Dong 
Wook muốn mọi thứ phải diễn ra tự nhiên: “Tôi 
luôn nghĩ trong thâm tâm rằng tôi muốn gặp ai đó 
một cách tự nhiên, và khi tôi ngồi một mình trên 
máy bay đi công tác, tôi tưởng tượng. Nếu một 
người phụ nữ như vậy ngồi cạnh tôi…”. Đồng thời 
nam diễn viên khẳng định bản thân ít nhất nên kết 
hôn trước tuổi 50.

Ngoài ra, anh chàng đặc biệt có thiện cảm với 
những cô nàng sở hữu mái tóc ngắn: “Tôi thực sự 
không có mẫu người lý tưởng về ngoại hình. Tôi 
nghĩ một người phụ nữ trông đẹp với mái tóc ngắn 
sẽ hấp dẫn và dễ mến đối với tôi”.

Kể từ khi bước chân vào nghề tới nay, Lee 
Dong Wook liên tục dính tin đồn hẹn hò và được 
“đẩy thuyền” với nhiều mỹ nhân nổi tiếng. 

Trong đó, đáng nói tới là các mỹ nhân như: 

Lee Da Hee, Kim Hyun Joo, Yoo Ah In… 

Thế nhưng mối tình duy nhất được Lee Dong 
Wook công khai lại chính là Suzy.

Đầu tháng 3/2018, Lee Dong Wook và Suzy 
bất ngờ thông báo đang hẹn hò sau khi bị truyền 
thông Hàn “khui” chuyện bí mật qua lại. 

Lúc bấy giờ, cả hai vẫn chưa chính thức xác 
định tình cảm mà chỉ mới tìm hiểu giai đoạn đầu. 
Tuy nhiên, vì tin đồn bỗng lên mặt báo và được 
chia sẻ rộng rãi nên họ quyết định xác nhận tin vui 
này.

Theo đó, công ty quản lý của Lee Dong Wook 
là King Kong By Starship đã nhanh chóng lên tiếng 
thừa nhận. 

Đồng thời, công ty quản lý của Suzy lúc bấy 
giờ cũng xác nhận chuyện hẹn hò. Cả hai vẫn đang 
trong quá trình, giai đoạn tìm hiểu nhau với những 
cảm xúc vô cùng tốt đẹp.

Điều này khiến người hâm mộ của nam diễn 
viên Lee Dong Wook rơi vào tình cảnh “dở khóc dở 
cười. Bởi việc nam diễn viên chịu công khai hẹn hò 
sau bao nhiêu năm “ế dai dẳng” thật sự là một tin 
rất đáng mừng. 

Nhưng việc đối phương chính là Suzy - nữ 
diễn viên kém Lee Dong Wook 13 tuổi, đồng thời 
cũng vừa chia tay Lee Min Ho trước đó không lâu 
đã khiến nhiều người cảm thấy e ngại.

Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng hẹn hò, truyền 
thông bất ngờ đưa tin Lee Dong Wook và người 
đẹp Suzy đã chấm dứt chuyện tình cảm với lý do 
muôn thuở là vì công việc. 

Được biết, cả hai đều có lịch trình hoạt động 
và quay phim rất bận rộn. Điều này đã khiến căp 
đôi dần dần tự nhiên xa cách nhau, dẫn đến việc 
chia tay. Dù vậy, họ vẫn quyết định giữ mối quan hệ 
bạn bè.

OSEN trích dẫn từ nguồn tin thân cận: “Lee 
Dong Wook và Suzy gầy đây đã đường ai nấy đi 
rồi. Sau khi chia tay, hai nghệ sĩ ủng hộ đối phương 
với tư cách đồng nghiệp”.

Ngay sau khi tin tức trên nổ ra, công ty quản lý 
của đôi tình nhân cũng lên tiếng thừa nhận mọi 
việc. 

Công ty JYP Entertainment phía cựu thành 
viên miss A khẳng định: “Đúng là Suzy đã chia tay 
Lee Dong Wook. Vì cả hai đều rất bận rộn nên 
không có thời gian gặp gỡ nhau. Và từ đó dẫn đến 
kết thúc mỗi người đi theo một lối đi riêng”. Công 
ty quản lý của sao phim Goblin là King Kong 
Entertainment cũng đưa ra phát ngôn tương tự: 
“Đúng là Suzy và Lee Dong Wook đã chia tay. Cả 
hai sẽ giữ quan hệ tiền bối - hậu bối tốt đẹp”.

Chuyện tình chóng vánh của cả hai không chỉ 
không làm người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối, 
ngược lại các fan còn tỏ ra vui mừng vì cuối cùng 
Lee Dong Wook cũng trở về làm ông chú độc thân 
sáng giá của hội chị em.

                                                             Quốc 

Minh

Song Hye Kyo và dàn 'tình 
trẻ': Song Joong Ki không phải 
người đặc biệt nhất

Song Hye Kyo là một trong những mỹ 
nhân hiếm hoi của Kbiz khi thường 
xuyên được cộng tác cùng dàn mỹ nam 

trẻ tuổi. 

Chính nhờ ngoại hình trẻ trung cùng khuôn 
mặt đẹp chuẩn hack tuổi của mình mà mỹ nhân 
đình đám xứ Hàn thường xuyên được ghép đôi 
cùng các mỹ nam kém tuổi.

Mặc dù chênh lệch nhiều về tuổi tác nhưng sự 
trẻ trung của Song Hye Kyo dường như đã xóa 
nhòa đi khoảng cách tuổi tác của cô cùng dàn tình 
trẻ.

Trong một diễn đàn chuyên thảo luận về các 
diễn viên và idol có xuất hiện những topic liên 
quan đến Song Hye Kyo. Theo người đăng bài thì 
Song Hye Kyo được xem là sao nữ may mắn nhất 
của Kbiz khi thường xuyên được sánh đôi cùng các 
nghệ sĩ điển trai.

Thậm chí người này còn liệt kê những cái tên 
thường xuyên xuất hiện trong danh sách TOP mỹ 
nam xứ Hàn đã từng hợp tác cùng Song Hye Kyo 
như Kang Dong Won, Hyun Bin hay Song Joong 
Ki…

Một trong những điều vô cùng đặc biệt chính 
là Song Hye Kyo luôn được chọn để ghép đôi với 
các bạn diễn ít tuổi và vô cùng điển trai.

Một điều đặc biệt khác là do quá đẹp đôi nên 
lần nào Song Hye Kyo hợp tác cùng các mỹ nam 
kém tuổi đều có tin đồn hẹn hò.

Jang Ki Yong

Jang Ki Yong hợp tác cùng mỹ nhân xứ Hàn 
trong bộ phim Now, We are Breaking Up và được 
xem là 'tình trẻ' mới nhất của nữ diễn viên họ Song.

Anh chàng Jang Ki Yong sinh ngày 7/8/1992 
tại Ulsan và hiện đang theo học chuyên ngành Diễn 
xuất người mẫu tại ĐH Seokyeong.

Nam diễn viên hoạt động trong vai trò là người 
mẫu và diễn viên thuộc quản lý của YG 
Entertainment và công ty con YGX 
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Entertainment.

Jang Ki Yong bước chân vào showbiz Hàn 
trong vai trò là người mẫu với ngoại hình điển trai 
khi sở hữu chiều cao 1m87 cùng gương mặt vô 
cùng nam tính.

Ở lĩnh vực người mẫu, Jang Ki Yong nhận 
được nhiều lời khen ngợi cùng thành tích vô cùng 
đáng nể khi từng đạt giải người mẫu của năm tại 
Asia Model Festival 2014 cũng như góp mặt trong 
nhiều show diễn thời trang đình đám.

Khi hợp tác cùng nhau trong một dự án phim, 
Song Hye Kyo cũng dành nhiều lời ca tụng đến đàn 
em. Theo đó, một điều đặc biệt hơn là nữ diễn viên 
còn cùng mọi người đến quân ngũ để thăm Jang Ji 
Yong.

Đây được xem là điều mà cô chưa từng làm 
với bất kỳ ai và nam diễn viên trẻ Jang Ki Yong 
cũng là 1 trong số ít người được nữ diễn viên công 
khai giữ mối quan hệ cũng như tương tác thường 
xuyên. Chính sự ưu ái đặc biệt này khiến Song Hye 
Kyo và Jang Ki Yong dính tin đồn hẹn hò.

Park Bo Gum

Park Bo Gum cũng là cái tên không mấy xa lạ 
đối với nhiều netizen khi cả hai từng ghép cặp 
trong bộ phim Encounter.

Màn kết hợp quá tình tứ của cả hai đã khiến 
nhiều người trầm trồ vì sự 'xứng đôi vừa lứa'. Thậm 
chí Park Bo Gum thời điểm này cũng bị lôi kéo 
không ít vào những câu chuyện ly hôn giữa Song 
Hye Kyo và Song Joong Ki.

Cụ thể vào thời điểm cuộc hôn nhân giữa Song 
Hye Kyo và Song Joong Ki rạn nứt, nhiều tin đồn 
cho rằng Park Bo Gum chính là kẻ thứ 3 đã chen 
chân vào cuộc hôn nhân của cả hai. Dù phía Park 
Bo Gum đã lên tiếng phản bác và tuyên bố sẽ khởi 
kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt nhưng sự im 
lặng của Song Hye Kyo và Song Joong Ki cùng 
cuộc hôn nhân đổ vỡ đã khiến dân tình không khỏi 
nghi ngờ.

Song Joong Ki

Song Joong Ki - chồng cũ Song Hye Kyo cũng 
là một trong những mỹ nam kém tuổi từng kết hợp 
cùng Song Hye Kyo trong bộ phim đình đám Hậu 
Duệ Mặt Trời.

Tuy nhiên, đối với Song Joong Ki thì lại là một 
câu chuyện khác bởi sau bộ phim đình đám thì 
chuyện tình giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo 
cũng nảy nở và cả hai chính thức về chung nhà cách 
đó không lâu.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thế kỷ được cho đẹp 
nhất màn ảnh Châu Á khiến dân tình không khỏi 
bất ngờ khi tuyên bố tan vỡ sau hơn 1 năm chung 
sống.

Hậu đường ai nấy đi, cuộc sống của Song Hye 
Kyo và Song Joong Ki vẫn nhận được sự quan tâm 
đặc biệt của truyền thông. Thậm chí nhiều người 
còn không ngần ngại đặt cả hai lên bàn cân để so 
sánh dù đã chẳng còn liên hệ gì đến nhau nữa.

                                                      Nguyễn 
Hương

Thang Duy - 'nàng thơ' nổi 
bật ở LHP Cannes

Minh tinh gốc Hoa Thang Duy được 
giới chuyên môn khen quyến rũ, 
khó quên với vai góa phụ ở phim 

tranh giải LHP Cannes.

Decision to Leave công chiếu hôm 23/5, được 
tạp chí điện ảnh Screen Daily chấm 3,2/4 điểm - 
cao nhất trong số 12 tác phẩm tranh giải Cành Cọ 
Vàng đã công chiếu. Năm nay, tổng cộng 21 phim 
tranh Cành Cọ Vàng, Decision to Leave là phim 
đầu tiên được chấm trên ba điểm.

Ở tác phẩm của đạo diễn Park Chan Wook, 
Thang Duy vào vai Seo Rae - người phụ nữ Trung 
Quốc biết nói tiếng Hàn. Sau khi chồng chết, Seo 
Rae bị cảnh sát Hae Jun (Park Hae Il đóng) điều tra 
vì tình nghi giết người. Tuy nhiên, quá trình làm rõ 
vụ án, Hae Jun và Seo Rae dần thay đổi định kiến 
về nhau, nảy sinh tình cảm bị coi là cấm kỵ.

Trên Mtime, minh tinh 43 tuổi nói Seo Rae là 
vai diễn cô khao khát bởi kỳ vọng bản thân mang 
diện mạo khác lạ tới khán giả. Còn đạo diễn Park 
Chan Wook và nhà biên kịch Jung Seo Kyung tiết 
lộ Thang Duy là nàng thơ gợi cảm hứng để họ thực 
hiện bộ phim. Từ khi viết kịch bản, Jung Seo 
Kyung đã “đo ni đóng giày” nhân vật cho người 
đẹp Trung Quốc.

Với thể hiện trong Decision to Leave, sự 
nghiệp của Thang Duy lên tầm cao mới, giới phê 
bình quốc tế đánh giá cao diễn xuất của người đẹp.

Park Chan Wook nhận xét Thang Duy có 
những đặc điểm: thành thật, đơn giản, trang nhã và 
kiên định. Việc cô nỗ lực học tiếng Hàn để nhập vai 
Seo Rae giúp phim đạt được hiệu quả như ông 
mong muốn. 

Ông nói: “Thang Duy rất dũng cảm, táo bạo, 
những gì cô ấy biểu đạt không bao giờ bị hạn chế. 
Nhưng đồng thời, rất khó để hiểu được cô ấy. 
Thang Duy như một giếng sâu. Tôi không gọi đó là 
huyền bí, nhưng cô ấy thực sự có sự sâu sắc như 

vậy, làm người khác tò mò”.

Cây viết Peter Bradshaw của tờ The Guardian 
khen diễn xuất của Thang Duy tuyệt vời hơn trong 
Sắc giới, nhận xét cô “gợi tình một cách dè dặt, 
mạnh mẽ, quyết liệt nhưng mang vết thương tình 
cảm sâu sắc”. Peter Bradshaw chấm tác phẩm điểm 
tuyệt đối vì nội dung chặt chẽ, kết hợp khéo léo các 
yếu tố ly kỳ hồi hộp lẫn tình yêu lãng mạn.

Trang IndieWire gọi đây là phim lãng mạn 
nhất năm. Thang Duy hóa thân người phụ nữ phiêu 
dạt tha hương, cuốn hút người xung quanh bởi cả 
hình thức lẫn tính cách. 

Trang Sohu viết về nhân vật Seo Rae: “Sự 
thông minh lẫn huyền bí của nàng khiến những 
người đàn ông xung quanh mê đắm, không thể 
ngừng theo đuổi, tìm hiểu nàng... Tới cuối câu 
chuyện, bí mật lớn nhất của phim không còn là 'ai 
là hung thủ' mà thành 'rốt cuộc thế giới nội tâm của 
Seo Rae như thế nào'? Nàng đến từ vụ án đẫm máu 
và đi cùng con sóng biển, khiến người xem khó 
quên”.

Theo DongA, khi trả lời truyền thông Hàn 
hôm 22/5, Park Chan Wook nói so với các tác phẩm 
trước của ông, Decision to Leave không có nhiều 
cao trào, không có cảnh bạo lực, nữ chính cũng 
không có cảnh “nóng”. Tác phẩm mới mang hơi 
thở nho nhã, cổ điển. Ông chọn cách kể chuyện 
hàm súc, hài hước và nhã nhặn.

Phim nhận phần lớn đánh giá tích cực từ giới 
chuyên môn, khán giả. Tuy vậy, một số người cho 
rằng tác phẩm hơi khó hiểu. 

Trên DongA, một khán giả người Pháp nói: 
“Decision to Leave mang đến những hình ảnh đẹp 
nhưng câu chuyện hơi ôm đồm, phức tạp”. Phim ra 
rạp Hàn từ 29/6, dự kiến phát hành tại 192 quốc gia, 
vùng lãnh thổ. Thang Duy sinh năm 1979, từng ba 
lần thi trượt khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch 
trung ương, Trung Quốc. Năm 2000, cô thi đỗ 
trường này chuyên ngành Đạo diễn. 

Năm 2006, người đẹp thành tâm điểm chú ý 
của giới điện ảnh toàn cầu khi đóng cặp Lương 
Triều Vỹ trong phim Sắc giới của đạo diễn Lý An. 
Ngoài diễn xuất biến hóa, Thang Duy dấy vô số 
bàn tán với loạt cảnh giường chiếu táo bạo.

Cảnh nóng trong Sắc giới từng khiến Thang 
Duy gặp khó khăn trong sự nghiệp. Theo 
Appledaily, nữ diễn viên bị hạn chế công việc tại 
Trung Quốc do có luồng ý kiến cho rằng vai diễn 
của cô “ảnh hưởng không tốt tới thanh thiếu niên”. 

Sau đó, Thang Duy chuyển hướng đóng phim 
Hong Kong, Hàn Quốc như Võ hiệp, Vãn thu. Từ 
năm 2010, người đẹp trở lại đóng phim ở quê nhà, 
từng gây sốt phòng vé với Truy tìm người hoàn 
hảo.
                                                     Nghinh Xuân
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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

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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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.
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Thế giới ngày càng đau đầu: 
Hơn 1 tỷ người thấy ngày nào 
cũng là ngày đau đầu với họ

ếu bạn hỏi 7 người xung quanh mình: N“Hôm nay, có lúc nào bạn bị đau đầu 
hay không?”, chắc chắn bạn sẽ tìm 

được 1 câu trả lời “Có”. Còn nếu bạn đổi “hôm 
nay” thành ”trong một năm trở lại đây”, thì cứ 2 
người được hỏi sẽ có 1 người gật đầu.

Đây là những thống kê được các nhà khoa học 
rút ra từ nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Journal 
of Headache and Pain. Theo đó, có tới 15% dân số, 
tương đương 1,1 tỷ người bị đau đầu mỗi ngày. Và 
52% dân số, tương đương 4,1 tỷ người bị đau đầu 
hàng năm.

Đau đầu dường như đang trở thành một căn 
bệnh kinh niên ám ảnh nhân loại.

Trong trường hợp bạn chưa biết, đau đầu là kết 
quả của các tín hiệu tương tác giữa não, mạch máu 
và dây thần kinh xung quanh đầu. Cơn đau đầu 
xuất hiện sau khi một nguyên nhân nào đó sẽ kích 
hoạt các dây thần kinh cụ thể ảnh hưởng đến cơ và 
mạch máu. Các dây thần kinh này gửi tín hiệu đau 
đến não và khiến bạn cảm thấy khó chịu theo từng 
dạng khác nhau.

Có những cơn đau đầu nhẹ nhàng nhưng âm ỉ, 

nhưng cũng có những cơn đau đầu kịch phát và dữ 
dội. Bạn cũng có thể bị đau một nửa bên đầu hoặc 
đau theo từng cụm.

Nếu chia theo nguyên nhân, có đau đầu 
nguyên phát do căng thẳng, di truyền... và đau đầu 
thứ phát, do các bệnh lý mạch máu, chấn thương, 
tắc nghẽn xoang hoặc khối u... gây ra.

Các nhà khoa học đã thống kê có trên 150 
nguyên nhân và các dạng đau đầu tất cả. Điều này 
giải thích tại sao nó trở thành triệu chứng làm phiền 
nhân loại nhiều nhất lúc này.

Và nếu bạn còn nhớ, Covid-19 cũng có thể gây 
đau đầu.

Trong một đánh giá cập nhật của dự án Gánh 
nặng bệnh tật toàn cầu, một nhóm các nhà nghiên 
cứu não bộ ở Na Uy và Vương quốc Anh đã đánh 
giá lại 350 nghiên cứu thống kê lớn trên thế giới về 
đau đầu cho đến năm 2020.

Ngoài các con số được tìm thấy kể trên, nói 
hơn một nửa dân số thế giới bị đau đầu hàng năm, 
nghiên cứu còn tìm thấy 26% số người bị đau đầu 
dạng căng thẳng và 14% bị chứng đau nửa đầu.

Khoảng 5% dân số phải đối phó với chứng đau 
đầu kéo dài hơn 15 ngày mỗi tháng. Và như đã nói, 
có khoảng một phần bảy số người được hỏi nói 
rằng ngày nào họ cũng bị đau đầu.

Kết quả này phù hợp với những ước tính trước 
đây và một lần nữa cho thấy đau đầu vẫn là một vấn 

đề ngày càng phổ biến trên toàn thế giới.
Nguyên nhân có thể đến từ việc thế giới của 

chúng ta đang ngày càng có nhiều căng thẳng hơn. 
Việc tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm cũng như 
các yếu tố di truyền cũng làm nguyên nhân gây đau 
đầu gia tăng, các tác giả nghiên cứu mới cho biết.

Các bác sĩ cho biết đa số các cơn đau đầu gây 
khó chịu và giảm năng suất làm việc, nhưng chúng 
chỉ là thoáng qua và bạn đơn giản chỉ cần đợi chúng 
biến mất.

Nhưng có khoảng 10% những cơn đau đầu 
được coi là nặng và cần điều trị y tế. Bạn nên đi 
khám nếu có các cơn đau đầu kéo dài quá 72 tiếng 
đồng hồ. Ngoài ra, đau đầu kèm theo một số triệu 
chứng dưới đây cũng nguy hiểm:

- Đau đầu kèm buồn nôn
- Nhìn đôi
- Chóng mặt, ngã
- Nói lắp
- Sốt
- Sút cân
- Mất ngủ liên tục
- Chân tay bị phù hoặc chậm chạp
Đây rất có thể là những triệu chứng thêm vào 

từ cơn đau đầu thứ phát, và bạn nên đi khám để phát 
hiện ra căn bệnh nào đang thực sự gây ra chúng để 
điều trị kịp thời. ■
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10 thứ được phát minh một 
cách tình cờ

Lịch sử đã chứng kiến   rất nhiều phát 
minh vô tình được tạo ra, khiến 
người ta nghi ngờ tuyên bố "sự cần 

thiết là mẹ đẻ của phát minh".

Bột nặn Play-Doh
Trong những năm 1930, Kutol Products, 

một công ty sản xuất xà phòng có trụ sở tại 
Cincinnati (Mỹ), đã sản xuất một loại vật liệu 
giống như sáp, được tạo ra để loại bỏ muội than 
khỏi giấy dán tường. 

Tuy nhiên, khi giấy dán tường làm từ nhựa 
vinyl có thể giặt được và khí đốt tự nhiên trở thành 
nguồn sưởi ấm phổ biến hơn, thị trường chất tẩy 
rửa giảm và nhà sản xuất phải đối mặt với phá sản. 

Sau đó, cháu trai của Noah là Joe McVicker 
biết được chị dâu của mình, một giáo viên mẫu 
giáo, đã sử dụng sáp tẩy rửa trong lớp học của mình 
cho các giờ học nghệ thuật. 

Một bài báo đã đưa ra đề xuất sử dụng nó 
như một món đồ chơi mô hình. Cô giáo dạy trẻ đã 
thuyết phục cả hai sản xuất sản phẩm không độc 
hại của họ để làm đồ nặn thủ công. Cô và chồng đã 
đặt tên cho bột nặn đó là "Play-Doh".

Lò vi sóng
Là một kỹ sư tự học, Perry Spencer làm 

việc cho công ty Raytheon chuyên phát triển máy 
phát radar vi sóng trong Thế chiến II. Năm 1945, 
nghiên cứu về thiết bị vi sóng, ông đã phát hiện ra 
khả năng nung nóng của nó khi một thanh 
chocolate tan chảy trong túi của mình. 

Ông đã tiến hành các thí nghiệm với các 
loại thực phẩm khác bao gồm bỏng ngô và trứng. 
Spencer chế tạo một chiếc hộp kim loại và nung nó 
bằng năng lượng vi sóng, khiến thức ăn nóng lên 
nhanh chóng. 

Ngày 8/10/1945, Raytheon đã nộp bằng 
sáng chế cho phương pháp nấu ăn bằng lò vi sóng 
của Spencer. Lò vi sóng đầu tiên "Radarange" có 
chiều cao 1,8 m, nặng 340 kg và có giá 5.000 USD.

Thuốc súng
Phần lớn các nhà sử học ngày nay công 

nhận người Trung Quốc đã phát minh ra thuốc 
súng. Nhiều bằng chứng khảo cổ học cho thấy các 
nhà giả kim thuật Trung Quốc đã tìm cách pha chế 

một loại thuốc có thể kéo dài tuổi thọ con người. 
Họ đã thực hiện một số thử nghiệm với kali 

nitrat, lưu huỳnh và than củi. Cuối cùng, một nhà 
giả kim nào đó đã vô tình phát minh ra thuốc súng, 
cơ sở của gần như mọi loại vũ khí được sử dụng kể 
từ đó trong các cuộc chiến tranh. 

Các nguồn đều trích dẫn khoảng năm 850 
là thời kỳ phát minh ra thuốc súng, thuật ngữ Trung 
Quốc cho sản phẩm tình cờ là "huoyao", có nghĩa 
là "thuốc cháy".

Khoai tây chiên
George Crum là một đầu bếp người Mỹ 

từng làm việc tại nhà hàng Moon Lake Lodge nổi 
tiếng ở Saratoga Springs, New York. Một trong 
những món đặc sản của nhà hàng là khoai tây chiên 
dày, ăn bằng nĩa. 

Tuy nhiên, vào một ngày hè năm 1853, một 
khách hàng nhận xét rằng khoai tây chiên quá dày 
và thiếu muối. Người đầu bếp đã làm một mẻ khoai 
tây chiên khác, mỏng hơn cho khách, nhưng người 
khách vẫn tiếp tục càu nhàu. 

Cay cú và thất vọng, Crum cố tình làm một 
mẻ khoai tây chiên mỏng đến mức người ta không 
thể ăn chúng bằng nĩa. Trước sự ngạc nhiên của 
mình, khách hàng đã được thưởng thức món 
“khoai tây chiên”. Từ đó, khoai tây chiên ra đời và 
Moon Lake Lodge có một món mới trong thực đơn 
của họ - “Saratoga Chips”.

Ngũ cốc vụn
Những người theo thuyết Cơ đốc Phục lâm 

ngày thứ bảy đã cố gắng sản xuất những loại thực 
phẩm mới, bổ dưỡng cho các bệnh nhân của Khu 
nghỉ dưỡng Battle Creek theo chế độ ăn chay 
nghiêm ngặt. 

Nhà thờ ưa thích thức ăn có vị nhạt vì thức 
ăn cay và ngọt được cho là làm tăng niềm đam mê, 
một sự vi phạm theo Cơ đốc Phục Lâm. Vào một 
ngày đẹp trời năm 1894, John Kellogg và anh trai 
của ông là Will Kellogg đã để lúa mì nấu chín trong 
một thời gian dài, và nó bị thiu. 

Tuy nhiên, do kinh phí eo hẹp, hai anh em 
quyết định chế biến thành bánh. Đáng ngạc nhiên 
là lúa mì đã qua xử lý biến thành những mảnh nhỏ 
thay vì những mảng bột. Bệnh nhân khu điều 
dưỡng đã rất thích món ăn mới. Năm 1896, John 
Kellogg nhận được bằng sáng chế cho “Ngũ cốc 
vụn”.

Kính an toàn nhiều lớp
Năm 1903, nhà hóa học người Pháp 

Édouard Bénédictus đã chứng kiến   một vụ tai nạn 
trong phòng thí nghiệm - một bình thủy tinh tráng 
nhựa cellulose nitrat rơi trên mặt đất mà không vỡ 
thành nhiều mảnh. 

Vụ tai nạn đã truyền cảm hứng cho 
Bénédictus phát minh ra kính an toàn. Kính an toàn 
nhiều lớp được sử dụng trong kính chắn gió xe hơi, 
kính cửa sổ trần và các hàng rào bảo vệ khác, cải 
thiện khả năng cách âm của cửa sổ. Édouard 
Bénédictus đã đăng ký lấy bằng sáng chế vào năm 
1909.

Kem Popsicle
Năm 1905, cậu bé 11 tuổi Frank Epperson 

ở California đã vô tình để hỗn hợp bột tạo hương vị 
nước giải khát với nước trong một chiếc cốc với 
que khuấy bằng gỗ ở chỗ lạnh qua đêm. 

Thức dậy vào sáng hôm sau, Frank nhận 
thấy nhiệt độ dưới mức đóng băng đã biến hỗn hợp 
này thành một thứ đông lạnh thú vị. Frank làm 
thêm những thứ tương tự và mời những người 
trong khu phố của mình.

Năm 1923, Frank quyết định mở rộng 
doanh số bán hàng của mình và bắt đầu tiếp thị món 
kem có tên “Epsicle” tại công viên giải trí Neptune 
Beach. 

“Que đồ uống đông lạnh” đã được bán rất 
chạy, thúc đẩy Frank nộp đơn xin cấp bằng sáng 
chế vào năm sau. Sau đó, ông đổi tên sản phẩm của 
mình thành “Popsicle”. Năm 1925, ông đã bán bản 
quyền Popsicle cho Công ty Joe Lowe của New 
York.

Teflon
Ngày nay, Teflon được sử dụng phổ biến, 

chủ yếu là nhờ tính chất không dính và các đặc tính 
chống ăn mòn và trơ của nó. Sau khi nhận bằng tiến 
sĩ hóa học, nhà hóa học người Mỹ Roy Plunkett 
làm việc cho công ty DuPont, nghiên cứu về các 
chất thay thế cho chất làm lạnh chlorofluorocarbon 
(CFC). 

Plunkett bắt đầu thử nghiệm với khí 
tetrafluoroethylene (TFE), một chất làm lạnh tiềm 
năng và lưu trữ TFE trong các bình nhỏ. Một lần, 
vào năm 1938, Plunkett nhận thấy không có khí 
nào thoát ra khi họ mở van ở một trong các xi lanh 
TFE được điều áp trong khi trọng lượng bình 
không đổi. 

Khi mở bình đựng, ông tìm thấy một loại 
bột màu trắng như sáp - TFE đã được polyme hóa 
thành polytetrafloetylen (PTFE) với sự xúc tác của 
sắt ở áp suất cao. Ba năm sau, DuPont đã được cấp 
bằng sáng chế cho cái tên “Teflon” và quy trình sản 
xuất nó.

Máy tạo nhịp tim
Kỹ sư và nhà phát minh nổi tiếng người Mỹ 

Wilson Greatbatch nắm giữ hơn 150 bằng sáng chế 
và là người được vinh danh trong Đại sảnh Danh 
vọng Nhà phát minh Quốc gia. 

Đáng chú ý nhất là ông được vinh danh đã 
chế tạo máy tạo nhịp tim, dù là phát minh tình cờ. 
Năm 1956, nghiên cứu chế tạo một bộ dao động để 
ghi lại nhịp đập của tim, Greatbatch đã sử dụng sai 
điện trở trong mạch, dẫn đến việc phát ra các xung 
điện nhịp nhàng. 

Vụ việc đã cho Greatbatch ý tưởng chế tạo 
máy tạo nhịp tim cấy ghép. Máy tạo nhịp tim đầu 
tiên được cấy vào người là vào năm 1958, đã hỏng 
sau ba giờ. Phát minh của Greatbatch, ban đầu 
được thử nghiệm trên động vật, lần đầu tiên được 
sử dụng trên người vào năm 1960, kéo dài 18 
tháng.

Mảnh giấy ghi chú thích Post-it
Tiến sĩ Spencer Silver, một trong số những 

nhà khoa học làm việc tại 3M, đã khám phá ra một 
công thức hoá học về chất liệu dễ dính cho ngành 
hàng không vũ trụ từ năm 1968. 
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Tuy nhiên, chính đồng nghiệp của ông, Art 
Fry, là người đã tìm ra công dụng thiết thực của 
chất liệu này. Ý tưởng về những mẫu giấy ghi chú 
có thể dính và di dời đã thu hút Fry khi ông đang hát 
trong đội hợp xướng của nhà thờ, miếng làm dấu 
sách rơi khỏi sách thánh ca làm ông lúng túng... 

Giờ đây, cả thế giới đã sử dụng phát minh 
của ông - giấy ghi chú Post-it, một sản phẩm thông 
dụng, tiện dụng các văn phòng trên thế giới. Tạp 
chí Fortune đã xếp “Post-it Note” vào một trong 
những phát minh hàng đầu của thế kỷ 20. ■

Đồng tử càng lớn thì trí 
thông minh càng cao, mối quan 
hệ giữa mắt và não có thể phức 
tạp hơn bạn nghĩ rất nhiều

Một nghiên cứu mới cho thấy 
đường kính đồng tử của một 
người càng lớn lúc thì chỉ số 

thông minh của người đó càng cao. Điều này có thể 
liên quan đến khu vực trong não của chúng ta điều 

khiển hoạt động của đồng tử.
Đồng tử của chúng ta sẽ không chỉ phản 

ứng với ánh sáng, chúng còn phản ánh trạng thái 
của con người như những kích thích, sự hứng thú 
quan tâm hoặc kiệt sức về tinh thần và các trạng 
thái khác. 

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thậm chí 
còn sử dụng mức độ giãn nở của đồng tử để phát 
hiện xem một người có nói dối hay không.

Mới đây, một nghiên cứu được thực hiện 
trong phòng thí nghiệm của Viện Công nghệ 
Georgia, Hoa Kỳ đã cho thấy kích thước đồng tử có 
sự liên quan mật thiết đến những khác biệt về trí 
thông minh của từng cá nhân. 

Từ các bài kiểm tra về khả năng suy luận, 
sự chú ý và trí nhớ, có thể rút ra được rằng đường 
kính đồng tử của một người càng lớn thì chỉ số IQ 
của người đó càng cao. 

Trên thực tế, các nhà khoa học cũng phát 
hiện ra rằng giữa các đối tượng có điểm cao nhất và 
thấp nhất trong bài kiểm tra nhận thức, sự khác biệt 
về kích thước đồng tử cũng có sự khác biệt rất lớn 
và có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường.

Mối liên hệ đáng ngạc nhiên này được phát 
hiện khi nghiên cứu sự khác biệt về sức mạnh não 
người trong các nhiệm vụ ghi nhớ. Trước đây, 
chúng ta thường sử dụng mức độ giãn nở của đồng 
tử để đo nỗ lực tinh thần của một người. 

Quan điểm này đã được nhà tâm lý học 
Daniel Kahneman phổ biến vào những năm 1960 
và 1970. Do đó, khi những nhà nghiên cứu phát 
hiện ra rằng có một mối quan hệ nhất định giữa 
kích thước cơ bản của đồng tử và trí thông minh, 
giới khoa học vẫn cảm thấy rằng điều này không 
chắc chắn về tính xác thực.

Cũng chính bởi lý do đó, những nhà nghiên 
cứu đã quyết định đến từ thành phố Atlanta của 
Hoa Kỳ để tuyển hơn 500 tình nguyện viên từ 18 
đến 35 tuổi, thực hiện một cuộc nghiên cứu quy mô 
lớn hơn về sự liên quan giữa kích thước đồng tử và 
trí thông minh. 

Ban đầu, họ đo kích thước đồng tử của 
những đối tượng này bằng thiết bị theo dõi mắt. 
Thiết bị này có thể sử dụng máy ảnh và máy tính 
hiệu suất cao để thu ánh sáng phản xạ từ đồng tử và 
giác mạc nhằm thu được dữ liệu liên quan.

Các nhà khoa học tiến hành đo kích thước 
đồng tử của những người tham gia bằng cách để họ 
nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trống 
trong 4 phút và cả trong thời gian giải lao. 

Trong thời gian này, trình theo dõi mắt đã 
ghi lại dữ liệu, cho phép nhóm nghiên cứu tính toán 
kích thước đồng tử trung bình của mỗi người tham 
gia.

Có thể nhiều người vẫn còn nhầm lẫn thì 
trên thực tế kích thước đồng tử là đường kính của lỗ 
tròn màu đen ở trung tâm của mắt, và nó nằm trong 
khoảng từ 2 mm đến 8 mm. 

Đồng tử được bao quanh bởi vùng màu của 
mắt - mống mắt. Ngoài ra, vì ánh sáng chói sẽ làm 
co đồng tử, nên nhóm nghiên cứu đã giữ tất cả các 
đối tượng trong phòng thí nghiệm ở trạng thái ánh 
sáng ổn định.

Tiếp theo, những người tham gia phải hoàn 
thành một loạt các bài kiểm tra nhận thức. 

Các bài kiểm tra này được thiết kế để đo 
lường "trí thông minh linh hoạt" (khả năng giải 
quyết các vấn đề mới thông qua suy luận) và "năng 
lực làm việc của bộ nhớ" (khả năng giải quyết các 
vấn đề mới thông qua lập luận, ghi nhớ thông tin 
trong một khoảng thời gian ngắn), và "kiểm soát sự 
chú ý" (khả năng tập trung trong môi trường 
nhiễu).

Ví dụ, trong bài kiểm tra kiểm soát sự chú 
ý, các đối tượng phải chống lại việc nhìn vào các 
dấu sao in đậm nhấp nháy ở một bên màn hình máy 
tính, nhưng phải nhanh chóng nhìn sang hướng 
ngược lại để xác định một chữ cái tiếng Anh. 

Vì chữ cái này sẽ biến mất ngay lập tức, nên 
dù người tham gia chỉ nhìn lướt qua dấu hoa thị 
nhấp nháy trong thời gian ngắn, rất có thể chữ cái 
này sẽ bị bỏ sót. 

Mặc dù con người đã học cách sử dụng tầm 

nhìn ngoại vi để phản ứng với các vật thể mà họ 
nhìn thấy và kỹ năng này cho phép chúng ta phát 
hiện hiệu quả kẻ săn mồi hoặc con mồi, nhưng 
nhiệm vụ này yêu cầu người tham gia bỏ qua sự 
chú ý đến việc nhấp nháy của các dấu hoa thị mà 
thay vào đó phải chú ý hoàn toàn vào những chữ 
cái.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng kích 
thước đồng tử lớn hơn có liên quan đến trí thông 
minh linh hoạt cao hơn và khả năng kiểm soát sự 
chú ý và cũng có mối tương quan nhỏ với khả năng 
ghi nhớ làm việc, điều này cho thấy rằng có một 
mối quan hệ nhất định giữa não và mắt. 

Điều thú vị là kích thước đồng tử có tương 
quan nghịch với tuổi: những người tham gia lớn 
tuổi có xu hướng có đồng tử nhỏ hơn và hẹp hơn. 
Tuy nhiên, sau khi chuẩn hóa theo độ tuổi, mối 
tương quan nói trên giữa kích thước đồng tử và khả 
năng nhận thức vẫn tồn tại.

Nhưng tại sao kích thước đồng tử lại liên 
quan đến trí thông minh? Trước khi trả lời câu hỏi 
này, chúng ta cần hiểu những gì đang xảy ra trong 
bộ não của mình. 

Đầu tiên, kích thước của đồng tử có liên 
quan đến hoạt động của Locus coeruleus - một 
nhân thần kinh nằm ở phần trên của thân não, có 
các kết nối thần kinh sâu rộng với các phần khác 
của não.

Thứ hai, Locus coeruleus sẽ tiết ra chất 
Norepinephrine - vừa là chất dẫn truyền thần kinh 
vừa là hormone trong não và cơ thể. Nó có thể điều 
chỉnh các quá trình như nhận thức, chú ý, học tập 
và ghi nhớ. 

Ngoài ra, Locus coeruleus còn giúp duy trì 
hoạt động của não ở trạng thái có trật tự, nhờ đó các 
vùng não khác nhau có thể phối hợp với nhau để 
hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu. 

Sự rối loạn chức năng của Locus coeruleus 
sẽ dẫn đến phá vỡ hoạt động hệ thống của não và có 
liên quan đến nhiều loại bệnh, bao gồm bệnh 
Alzheimer và rối loạn tăng động giảm chú ý.

Trên thực tế, việc tổ chức và sắp xếp các 
hoạt động của não quan trọng đến mức não phải 
tiêu hao phần lớn năng lượng để duy trì hoạt động 
bình thường, kể cả khi chúng ta không làm gì trong 
giai đoạn này, chẳng hạn như chỉ nhìn chằm chằm 
vào chiếc máy tính hay lướt màn hình điện thoại 
trong vài phút.

Ngoài ra, cũng có giả thuyết cho rằng 
những người có đồng tử lớn hơn khi nghỉ ngơi sẽ có 
khả năng điều chỉnh hoạt động não mạnh hơn, điều 
này tốt cho chức năng nhận thức và chức năng não 
khi nghỉ ngơi. 

Tất nhiên, những nghiên cứu sâu hơn là cần 
thiết để khám phá khả năng này và xác định lý do 
tại sao đồng tử lớn hơn có liên quan đến trí thông 
minh cao hơn và kiểm soát sự chú ý tốt hơn. Nhưng 
rõ ràng vẫn còn có quá nhiều thắc mắc và bí ẩn so 
với những gì chúng ta mới phát hiện ra. ■ 
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Đằng sau cái chết và lựa 
chọn định mệnh của Steve Jobs 

Ngày 5/10/2011, Steve Jobs, nhà 
đồng sáng lập - người giữ “linh 
hồn” của tập đoàn Apple, qua đời 

sau một cuộc chiến kéo dài với căn bệnh ung thư 
tuyến tụy ở tuổi 56. Nhưng ông có thể đã sống lâu 
hơn nếu tìm kiếm sự chăm sóc y tế phù hợp kịp 
thời.

1. 9 tháng trì hoãn chữa ung thư
Khi nhà đồng sáng lập Apple, Steve Jobs 

lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh ung thư 
tuyến tụy vào năm 2003, các bác sĩ đã khuyên ông 
nên đi phẫu thuật càng sớm càng tốt. 

Nhưng thay vào đó, Jobs trì hoãn trong 9 
tháng, và tìm cách tự điều trị bằng các phương pháp 
kỳ lạ. Lựa chọn định mệnh này có thể khiến Steve 
Jobs qua đời nhanh hơn.

Steve Jobs qua đời vì biến chứng ung thư 
tuyến tụy vào ngày 5/10/2011, tám năm sau chẩn 
đoán ban đầu. Khi đó ông mới 56 tuổi nhưng bệnh 
ung thư đã ảnh hưởng nặng nề đến cơ thể khiến ông 
trông gày gò, ốm yếu và già hơn nhiều so với tuổi 
thực. Hình ảnh đó khác xa với người đàn ông 
cường tráng, tràn đầy năng lượng, từng đi tiên 
phong trong kỷ nguyên của máy tính cá nhân.

Trong cuộc sống, Steve Jobs nổi tiếng là 
người có tư duy khác biệt. Tại Apple, ông là người 
sáng tạo các sản phẩm thay đổi thế giới như máy 
tính Macintosh, iPhone và iPad. 

Thiên tài của Jobs đến từ tư duy chính xác, 
đòi hỏi cao và khả năng sáng tạo kỳ lạ của ông. 
Nhưng bi kịch thay, ông đã dùng chính suy nghĩ đó 
để đối đầu với căn bệnh ung thư tuyến tụy của 
mình.

Dù cuối cùng Steve Jobs tìm đến cách điều 
trị thích hợp nhưng đã quá muộn. Tháng 8/2011, 
ông từ chức Giám đốc điều hành Apple. Khi nằm 
hấp hối vào ngày 5/10/2011 tại nhà riêng, Steve 
Jobs ngắm nhìn người thân trong gia đình mình lần 
cuối, và thì thầm những lời cuối cùng: “Ôi, tuyệt 
vời, tuyệt vời”.

Sinh ngày 24/2/1955 tại San Francisco, 
California (Mỹ), Steve Jobs bị cha mẹ ruột bỏ rơi 
từ nhỏ. Jobs được gia đình Paul - Clara Jobs nhận 
nuôi. 

Khi Jobs lên sáu tuổi, một người hàng xóm 
nói với cậu rằng việc cậu được nhận nuôi có nghĩa 
là cha mẹ đẻ đã bỏ rơi và không muốn có cậu. 
Nhưng cha mẹ nuôi của Jobs đảm bảo với cậu bé 
rằng điều đó không đúng. 

Họ nói: “Con thật đặc biệt, chúng ta đã 
chọn con, và con đã được chọn” - người viết tiểu sử 
của Steve Jobs, Walter Isaacson cho biết - “Và điều 
đó đã giúp Jobs luôn thấy mình là người đặc biệt… 
Với Steve Jobs, trong suốt cuộc đời ông luôn cảm 
thấy mình đang ở trong một hành trình, và ông 
thường nói: Cuộc hành trình là phần thưởng”.

Hành trình của Jobs là một con đường chạy 
theo hình ziczac. Lớn lên ở Cupertino, California, 

Steve Jobs đăng ký vào trường Cao đẳng Reed 
nhưng sớm bỏ học. 

Ông còn từ bỏ một trong những công việc 
đầu tiên của mình với tư cách nhà thiết kế trò chơi 
điện tử, thử nghiệm những điều mới mẻ, thậm chí 
đi du lịch đến Ấn Độ để tìm kiếm sự giác ngộ về 
tâm linh. Nhưng trong suốt cuộc đời, ông chưa bao 
giờ từ bỏ niềm đam mê với công nghệ.

Ở trường trung học, Jobs kết bạn với Steve 
Wozniak, nhà đồng sáng lập tương lai của Apple, 
khi họ tham gia một lớp học nhập môn về điện tử. 
Wozniak và Jobs sau đó cùng nhau tham dự Câu lạc 
bộ Máy tính Homebrew và Wozniak thích thú với ý 
tưởng chế tạo một chiếc máy tính của riêng mình. 

Chàng thanh niên Steve Jobs thời kỳ sung 
sức với những chiếc máy tính Apple đầu tiên

Nhưng trong khi Wozniak chỉ thích chế tạo 
các món đồ, thì Jobs còn muốn hơn thế - xây dựng 
một công ty và bán các sản phẩm thương mại cho 
mọi người. Năm 1976, Jobs và Wozniak thành lập 
Apple trong gara của gia đình Jobs.

Từ đó, công ty phát triển bùng nổ. Họ đã 
giới thiệu máy tính Apple II vào năm 1977 (máy 
tính đầu tiên của Wozniak là Apple I). Là chiếc 
máy tính cá nhân đầu tiên trên thị trường đại chúng, 
Apple II đã giúp công ty vươn tới thành công.

Tư duy đổi mới của Steve Jobs đã giúp 
“Nhà Táo” tạo nên những thành công vang dội vào 
đầu thế kỷ 21. Apple phát hành chiếc máy tính để 
bàn iMac thời thượng vào năm 1998, máy nghe 
nhạc sành điệu iPod vào năm 2001, điện thoại 
thông minh iPhone vào năm 2007 và máy tính bảng 
iPad vào năm 2010.

Chủ nghĩa hoàn hảo của Jobs đã giúp tạo ra 
các sản phẩm được yêu thích trên toàn cầu. Nhưng 
khi Apple củng cố vị thế là một trong những công 
ty công nghệ quan trọng nhất của thế kỷ 21, thì bản 
thân Jobs lại xuống dốc về sức khỏe. Giữa thời 
điểm phát hành iPod và iPhone, ông được chẩn 
đoán mắc bệnh ung thư.

Chính xác, kiên trì và tự tin vào ý tưởng của 
riêng mình trong những sáng tạo làm nên Apple, 
nhưng khi liên quan đến sức khỏe của chính mình, 
Jobs lại dựa vào bản năng thay vì lời khuyên của 
các bác sĩ.

2. Lựa chọn định mệnh
Năm 2003, Steve Jobs đi khám vì mắc bệnh 

sỏi thận. Nhưng các bác sĩ sớm nhận thấy một 

“bóng đen” trên tuyến tụy của ông. Họ nói với Jobs 
rằng ông bị u tiểu đảo thần kinh nội tiết, một dạng 
ung thư tuyến tụy hiếm gặp.

Nhưng theo một cách nào đó, đó là một tin 
tốt. Những người được chẩn đoán mắc bệnh u tiểu 
đảo thần kinh nội tiết thường có tiên lượng tốt hơn 
nhiều so với những người mắc các dạng ung thư 
tuyến tụy khác. 

Các chuyên gia khuyên Jobs nên tiến hành 
phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng trước sự thất 
vọng của những người thân trong gia đình, ông đã 
khước từ phương pháp này.

Jobs sau đó thú nhận với người viết tiểu sử 
Isaacson: “Tôi không muốn cơ thể của mình bị 
phanh ra. Tôi không muốn bị xâm phạm theo cách 
đó”.

Thay vì nghe lời bác sĩ, Jobs tập trung vào 
thứ mà Isaacson gọi là “tư duy kỳ diệu”. Trong 9 
tháng, ông tìm cách chữa bệnh bằng chế độ ăn 
thuần chay, châm cứu, thảo dược, làm sạch ruột và 
các biện pháp khác mà ông tìm thấy trên mạng. 

Thậm chí, có lúc Jobs còn tìm đến một nhà 
ngoại cảm. Steve Jobs đã là chỗ dựa cho cả một 
công ty tồn tại và dường như ông tin rằng có thể 
làm được điều tương tự với sức khỏe của mình.

Nhưng bệnh ung thư của Jobs không biến 
mất. Cuối cùng, ông cũng đồng ý phẫu thuật. Năm 
2004, Jobs thừa nhận với các nhân viên của Apple 
rằng mình đã được cắt bỏ một khối u. 

“Tôi bị một dạng ung thư tuyến tụy rất 
hiếm gặp được gọi là khối u thần kinh nội tiết tế bào 
đảo, chỉ chiếm khoảng 1% tổng số ca ung thư tuyến 
tụy được chẩn đoán mỗi năm và có thể được chữa 
khỏi bằng cách phẫu thuật cắt bỏ nếu được chẩn 
đoán kịp thời”, Steve Jobs viết trong một email gửi 
các nhân viên công ty.

Bất chấp những lời trấn an của Jobs, vào 
năm 2006, những lo ngại về sức khỏe của ông lại 
lan rộng khi Jobs xuất hiện gày gò tại một hội nghị 
của Apple. 

Nhưng cả Jobs và Apple đều gạt bỏ những 
lo ngại về sức khỏe của ông và xem nhẹ các vấn đề. 
Apple ra tuyên bố Jobs chỉ đơn giản là bị “ốm 
thông thường”, trong khi Jobs đổ lỗi tình trạng 
giảm cân là do mất cân bằng hormone. Thậm chí, 
có lúc ông còn châm biếm: "Những thông tin về cái 
chết của tôi bị phóng đại quá mức".

Nhưng đến đầu năm 2009, Jobs không thể 
chối bỏ căn bệnh của mình được nữa. Ông xin nghỉ 
phép để chữa bệnh và thông báo cho các nhân viên 
Apple qua email. Jobs viết: “Trong tuần qua, tôi đã 
biết được rằng các vấn đề liên quan đến sức khỏe 
của mình phức tạp hơn những gì tôi nghĩ ban đầu”.

Tháng 6/2009, tờ Wall Street Journal đưa 
tin gây chấn động thế giới rằng Steve Jobs được 
ghép gan ở Tennessee. Bệnh viện sau đó cho biết, 
“Jobs là bệnh nhân nặng nhất trong danh sách chờ 
đợi tại thời điểm có nội tạng hiến tặng”.

Mặc dù Jobs đã trở lại làm việc sau 6 tháng 
nghỉ việc, nhưng vị CEO vẫn tiếp tục vật lộn với 
tình trạng sức khỏe của mình. Vào tháng 1/2011, 
ông nghỉ phép một lần nữa và tháng 8 năm đó, ông 
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từ chức Giám đốc điều hành Apple.
Nhưng ngay cả khi Jobs mỗi ngày một yếu 

hơn, ông vẫn cố duy trì các tiêu chuẩn khắt khe của 
mình. Tại bệnh viện, Jobs đã thay 67 y tá trước khi 
tìm được ba người ưng ý. Tuy nhiên, đến tháng 10 
thì các bác sĩ không thể làm gì hơn.

Vào ngày 5/10/2011, Steve Jobs qua đời 
trong vòng tay người thân tại nhà riêng ở Palo Alto, 
California. Nguyên nhân chính thức của cái chết là 
ngừng hô hấp liên quan đến khối u tuyến tụy. Sau 
đó, người viết tiểu sử của Jobs tiết lộ về việc ông đã 
trì hoãn phẫu thuật bao lâu và đã hối hận về quyết 
định đó như thế nào.

Di sản của một “người khổng lồ” công 
nghệ

Thời gian trôi đi nhanh sau cái chết của 
Steve Jobs nhưng ông đã thực sự để lại ấn tượng 
khó phai với thế giới. Đến năm 2018, hơn 2 tỷ chiếc 
iPhone đã được bán ra, thay đổi cuộc sống và cách 
giao tiếp của mọi người.

Tầm nhìn của Jobs đối với Apple - và thế 
giới công nghệ - đã đưa công ty lên một tầm cao 
lớn. Chính xác, kiên trì và tự tin vào ý tưởng của 
riêng mình, Jobs thậm chí còn không chấp nhận bất 
kỳ nghiên cứu thị trường nào cho iPad. Ông nói: 
“Công việc của người tiêu dùng không phải là biết 
họ muốn gì”.

Nhưng khi liên quan đến sức khỏe của 
chính mình, Jobs lại dựa vào bản năng thay vì lời 
khuyên của các bác sĩ. Ông đã để căn bệnh ung thư 
của mình di căn trong 9 tháng trước khi quyết định 
phẫu thuật. 

Một số bác sĩ nói rằng sự chậm trễ này là lý 
do tại sao Steve Jobs qua đời. Một chuyên gia y học 
tích hợp cho biết, “Ông ấy mắc một loại ung thư 
tuyến tụy duy nhất có thể điều trị và chữa khỏi 
được. Về cơ bản ông ấy đã tự sát ”.

Vào năm 2010, khi cái chết đến gần, tâm trí 
vốn không ngừng làm việc của Steve Jobs chuyển 
sang hướng về thế giới bên kia. Jobs nói với nhà 
viết tiểu sử Issacson trong cuộc trò chuyện cuối 
cùng giữa họ: 

“Đôi khi tôi tin 50-50 về việc có Chúa hay 
không. Đó là bí ẩn lớn mà chúng ta chưa từng biết. 
Nhưng tôi muốn tin rằng có một thế giới bên kia. 
Tôi thích tin rằng sự khôn ngoan tích lũy sẽ không 
biến mất khi bạn chết mà bằng cách nào đó nó sẽ 
tồn tại lâu dài”.

Sau đó, huyền thoại Apple dừng lại và mỉm 
cười: “Nhưng có thể nó chỉ giống như một nút bật / 
tắt, nhấp vào và bạn đã biến mất. Có lẽ đó là lý do 
tại sao tôi không thích đặt nút on/off trên các thiết 
bị của Apple”. ■ 

Pháo đài cổ "độc nhất vô 
nhị" nằm trên núi đá cao 200 m

Tại Sri Lanka có một địa danh du lịch 
vô cùng nổi tiếng đó là pháo đài 
Sigiriya được xây từ thế kỷ thứ 5 

nằm trên một núi đá khổng lồ cao 200 m.
Pháo đài "độc" nằm trên núi đá cao 200 

mét
Pháo đài đá Sigiriya hay còn gọi là hòn đá 

sư tử là địa điểm du lịch được du khách ghé thăm 
nhiều nhất khi tới Sri Lanka. Pháo đài này nằm trên 
một tảng đá khổng lồ cao 200 m ở quận Matale gần 
thị trấn Dambulla, Sri Lanka.

 Pháo đài đá Sigiriya
Theo sử sách, đây là nơi vua Kasyapa chọn 

đóng đô. Vua Kasyapa, người trị vì từ năm 477 đến 
năm 495 sau công nguyên, đã xây dựng tòa thành 
nằm trên đỉnh Sigiriya. Lo lắng về các cuộc tấn 
công tiềm tàng từ anh trai Moggallana, người thừa 
kế hợp pháp của ngai vàng, Kasyapa đã chọn đây là 
nơi ở của mình.

Núi đá trước đó từng được sử dụng làm Tu 
viện Phật giáo trước khi Kasyapa sử dụng nó làm 
nơi ở của mình. Sau triều đại của ông, nó một lần 
nữa được sử dụng như một tu viện cho đến khi bị bỏ 
hoang vào thế kỷ thứ 14.

Khi còn sống ở pháo đài này, vua Kasyapa 
đã tạo ra một "bức tường gương" được đánh bóng 
vô cùng tinh xảo dài 140 m và cao 40 m. Một phần 
của bức tường gương vẫn còn lại cho tới ngày hôm 
nay. Hình vẽ graffiti ở đây có ý nghĩa to lớn đối với 
các nhà sử học vì nó thể hiện sự phát triển của ngôn 
ngữ và chữ viết Sinhala.

Bức tường gương nổi tiếng kết thúc tại một 
sân từng được thống trị bởi cổng sư tử. Tất cả 
những gì còn lại của công trình kiến trúc này bây 
giờ là hai bàn chân sư tử lớn đặt hai bên cầu thang. 
Cầu thang từng dẫn qua cái miệng khổng lồ của 
bức tượng con sư tử đang nằm thu mình.

Ngày nay, pháo đài vẫn là một cảnh đẹp 
đáng để chiêm ngưỡng với những khu vườn nước, 
vườn đá, những bức bích họa nổi tiếng và tàn tích 
cung điện trên đỉnh núi.

Hệ thống thủy lực thông minh, tiên tiến và 
ấn tượng bao gồm hồ, kênh, cầu, đài phun nước, 
đập và máy bơm nước ngầm vẫn cung cấp nước 
cho các khu vườn được cắt tỉa cẩn thận cho đến 
ngày nay.

Để vào Sigiriya, du khách phải băng qua 
một con hào sâu 5 m được cho là từng có nhiều cá 
sấu và bắt buộc phải có một chiếc cầu kéo để băng 
qua nó. 

Các bức tường phòng thủ được thiết lập 
phía sau hào. Những lối đi rõ ràng đằng sau những 
bức tường này cho thấy quân cơ động sẽ có thể đáp 

trả tại bất cứ nơi nào trong hàng phòng thủ. 
Lối đi chính dẫn đến núi đá có các hồ bơi 

nằm hai bên. Các hồ bên tay phải đã được khai quật 
trong khi những hồ bên trái vẫn bị chôn vùi dưới 
lớp đất đá. Các hồ bơi đặt trong sự đối xứng hoàn 
hảo. Đây là một ví dụ điển hình về quy hoạch đô thị 
của thời đại Sigiriya.

Tại khu di tích còn phát hiện những bức 
bích họa Sigiriya, là điểm nhấn của "tảng đá sư tử" 
mà tất cả du khách đến Sri Lanka đều mong muốn 
được ngắm tận mắt. 

Trong số những bức vẽ graffiti được tìm 
thấy trên các bức tường của Sigiriya, đáng chú ý 
nhất là những bức vẽ các cung nữ trong triều đình 
của vua Kasyapa.

Các nhân vật khác được miêu tả bao gồm 
các vị thần, nữ thần. Các phu nhân của triều đình 
Kasyapa được cho là có liên hệ với tu viện của 
Sigiriya, nơi nhà vua đã tặng một tịnh xá để tưởng 
nhớ hai cô con gái của ông.

Các bức tranh bích họa ở Sri Lanka rất 
giống với phong cách Gupta của bức tranh phổ 
biến tại hang động Ajanta của Ấn Độ. Tuy nhiên, 
các bức bích họa ở Sigiriya sống động và uyển 
chuyển hơn so với những bức bích họa được tìm 
thấy trong hang động Ajanta. 

Từ góc độ nghệ thuật, chúng đại diện cho 
nghệ thuật Sinhala cổ đại ở thời kỳ đỉnh cao. Chúng 
cũng là những tác phẩm hiếm hoi phô bày sự gợi 
cảm của phụ nữ một cách công khai với hình thức 
không cách điệu.

Sigiriya trở thành Di sản Thế giới của 
UNESCO vào năm 1982. Nơi này mở cửa đón 
khách tham quan mỗi ngày và là điểm đến thú vị 
dành cho du khách muốn tìm hiểu về văn hóa Sri 
Lanka. ■

* Kinh nghiệm
Ông nọ than với bạn bè: 
- Cuộc hôn nhân của tôi giống như ao nước 

tù, chẳng có gì mới lạ.
Người bạn khuyên ông ta: 
- Sao anh không cặp một cô bồ cho thêm 

hương vị?
- Nhưng bà ấy phát hiện thì sao?
- Bây giờ đã là thập niên 90 rồi, cứ nói 

thẳng với bà ấy, đừng sợ!
Thế là ông ta vội vã quay về bảo vợ: 
- Này mình, anh cho rằng nếu anh có vài 

cuộc phiêu lưu, quan hệ chúng ta sẽ thêm đầm ấm.
Người vợ lắc đầu: 
- Thôi bỏ đi ông à, tôi cũng đã thử rồi, có 

hiệu quả gì đâu!!!

Vui Cöôøi
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Từ kẻ "thất học" thành ông 
trùm đế chế công nghệ Mỹ và 
khát vọng thành phố thông 
minh

Từ một cậu bé có xuất thân không 
mấy thuận lợi, Larry Ellison đã 
vượt qua mọi trở ngại thách thức để 

xây dựng nên "đế chế Oracle" trị giá tỷ đô như hiện 
nay.

Cuối tháng 10/2021, giới nhà giàu và siêu 
giàu ở xứ sở cờ hoa không ngớt xôn xao bàn tán về 
"cú xuống tay nặng ký" trị giá 354 triệu USD của 
"ai đó" để mua đứt một khu phức hợp siêu sang tọa 
lạc dọc biên giới tiểu bang California và Nevada 
mang tên Hyatt Regency Lake Tahoe Resort.

Khu nghỉ dưỡng này có quy mô 422 phòng 
cùng với hàng loạt tiện ích sang trọng khác, như du 
thuyền, bãi biển, sòng bạc, spa... Đây chính là nơi 
mà cô đào huyền thoại Marilyn Monroe đã đến 
nghỉ ngơi và qua đời bí ẩn vào ngày 5/8/1962.

Ellison giàu lên nhanh chóng nhờ sự phát 
triển trong kinh doanh của Oracle

Như vậy, khu nghỉ dưỡng này là "món đồ 
chơi" mới nhất được bổ sung vào bộ sưu tập bất 
động sản lớn mà chủ nhân của nó đang sở hữu, trải 
dài từ 98% hòn đảo Lanai thuộc quần đảo Hawaii 
cho đến tận khu dân cư Pacific Heights ở San 
Francisco, nơi sinh sống của giới siêu giàu nước 
Mỹ.

Tất nhiên là giới truyền thông cũng không 
thể ngồi yên với tin tức nóng sốt này, và ngay lập 
tức, tung tích vị chủ nhân mới của khối bất động 
sản khổng lồ cả về diện tích lẫn giá trị đã được 
nhanh chóng "khai quật".

Và nhân vật đó không ai khác, chính là 
Larry Ellison, tỷ phú công nghệ, đồng thời là "cha 
đẻ" của tập đoàn Oracle nổi tiếng. Ông cũng chính 
là người giàu thứ 6 trên thế giới do tạp chí Forbes 
bình chọn vào năm ngoái với khối tài sản khủng lên 
tới 130,8 tỷ USD.

Không chỉ giàu nứt đố đổ vách, "tay chơi" 

77 tuổi này còn là một trong những nhân vật được 
cho là có một cuộc đời đầy thú vị và đáng được khai 
thác nhất trong giới công nghệ vốn vẫn luôn ngập 
tràn những điều thú vị.

Vị tỷ phú không có duyên với bằng cấp
Lawrence Joseph Ellison sinh ngày 

17/8/1944 ở phía Nam thành phố Chicago (Mỹ). 
Ngay khi chưa đầy 1 tuổi, cậu bé Ellison ốm quặt 
quẹo đã được chú thím đón về nuôi bởi người mẹ 
trẻ đơn thân mới 19 tuổi quá nghèo của cậu không 
đủ khả năng chăm sóc con mình. 

Kể từ đó, Ellison sống một cuộc sống khá 
giả nhờ sự chu cấp đầy đủ của người bố nuôi là một 
công chức chính phủ cùng sự bảo bọc chăm lo của 
người thím hết mực yêu thương ông.

Những năm đầu đời, Ellison được gửi vào 
học tại trường tiểu học Eugene Field ở Chicago và 
học cấp 3 ở trường Sullivan năm 1959. Là một cậu 
bé cực kỳ thông minh, thế nhưng Ellison lại tỏ ra 
không mấy hứng thú với những môn học khô khan 
được dạy ở trường. 

Khi ông đang là sinh viên năm thứ 2 ở Đại 
học Illinois thì một biến cố lớn đã xảy ra. Người 
thím yêu quý, cũng là mẹ nuôi của ông đột ngột qua 
đời khiến ông cảm thấy chán nản đến nỗi không 
thiết tha gì với việc học hành nữa, và đã quyết định 
bỏ ngang cuộc đời sinh viên. 

Ít lâu sau, ông ghi danh lại vào Đại học 
Chicago, ngành Vật lý. Đây cũng là lúc ông có cơ 
hội tiếp cận với máy tính và bắt đầu bị "cỗ máy ma 
lực" này cuốn hút.

Tuy nhiên, cũng giống như một số đại gia 
công nghệ khác, Ellison chưa bao giờ hoàn thành 
bất cứ chương trình học nào ở các trường đại học. 
Thay vào đó, ông chọn "trường đời" làm nơi tạo 
nền tảng cho sự phát triển và thành công của bản 
thân.

Lúc 22 tuổi (năm 1970), Ellison quyết định 
rời đại học, chuyển đến Berkley, nơi ông bắt đầu 
công việc đầu tiên của mình tại công ty Ampex. Ở 
đây, chàng trai trẻ được giao quản trị dữ liệu và lập 
trình máy tính. Đây chính là xuất phát điểm quan 
trọng giúp Ellison dựng nên "đế chế công nghệ" là 
tập đoàn Oracle về sau.

Trong thời gian làm việc tại Ampex, ở tuổi 
33, Ellison gặp gỡ, kết giao với Ed Oates và Bob 
Miner. Bộ ba này quyết định cùng nhau mở công ty 
phát triển phần mềm Software Development 
Laboratories (SDL) với số vốn ban đầu chỉ vỏn 
vẹn 2.000 USD cùng 8 nhân viên. Khách hàng lớn 
đầu tiên của họ chính là Cơ quan tình báo trung 
ương Mỹ (CIA).

Đến năm 1979, cả nhóm quyết định đổi tên 
thành Công ty phần mềm Relational Software, 
chuyên tập trung vào lĩnh vực xây dựng và quản trị 
dữ liệu, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với "ông 
lớn" IBM. 

Một trong những sản phẩm đầu tiên của 
mối quan hệ hợp tác này chính là hệ thống Oracle 
Database 2 được phát hành vào cuối năm 1979. 
Không chỉ dừng lại ở đó, công ty của họ còn mở 
rộng thêm quy mô bằng việc cung cấp các giải 

pháp phần cứng, phần mềm, và cả dịch vụ tư vấn 
giúp doanh thu đạt 1 triệu USD.

Oracle - "con gà đẻ trứng vàng" 
Vào năm 1983, Ellison cùng các đồng sự 

quyết định thêm một lần nữa đổi tên công ty thành 
Oracle Systems Corporation (sau này được biết 
đến một cách phổ biến là Oracle). 

Cùng với tên mới, công ty cũng bắt đầu tự 
tin đặt chân vào những thị trường mới bằng cách 
xây dựng các sản phẩm cơ sở dữ liệu cho Windows 
và Unix, vốn chịu sự cạnh tranh gay gắt với nhiều 
đối thủ sừng sỏ thời bấy giờ.

Nhờ khả năng lãnh đạo của Ellison, Oracle 
tiếp tục đà phát triển và trở thành một trong những 
nhà cung cấp uy tín trong lĩnh vực quản trị dữ liệu, 
middleware (phần mềm máy tính với nhiệm vụ kết 
nối các thành phần phần mềm hoặc các ứng dụng 
với nhau), phát triển phần mềm, ứng dụng và cung 
cấp giải pháp cho các doanh nghiệp.

Công việc kinh doanh ăn nên làm ra và 
không ngừng phát triển cũng đã giúp biến Ellison 
nhanh chóng trở thành một doanh nhân giàu có. 
Ông chính thức đặt chân vào "bộ lạc" của những tỷ 
phú từ những năm 1990, đồng thời cùng là thành 
viên quản lý cấp cao trong hàng loạt đại công ty sau 
đó, bao gồm: Apple (1997) và Tesla (2018).

Năm 1992, Ellison cho trình làng một 
phiên bản phổ biến của hệ thống dữ liệu có tên gọi 
là Oracle 7, giúp đưa công ty lên tột đỉnh vinh 
quang trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu. Ngân 
hàng, các tập đoàn tài chính, cơ quan chính phủ, 
hãng hàng không cùng hàng loạt lĩnh vực khác 
trong cuộc sống đã phải dựa vào hệ thống máy tính 
với dịch vụ do Oracle cung cấp. 

Tờ Wall Street Journal lúc ấy thậm chí còn 
gọi Ellison là "vị giám đốc được trả lương cao nhất 
thế giới", hàm ý lợi nhuận thu được của công ty 
Oracle do ông làm chủ thuộc dạng "khủng" nhất 
thời bấy giờ với 1,84 tỷ USD. 

Thừa thắng xông lên, vị tỷ phú công nghệ 
này tiếp tục vung tiền mua lại hàng loạt doanh 
nghiệp khác để sáp nhập vào công ty của mình, bao 
gồm những cái tên đình đám như: Retek, 
PeopleSoft, Hyperion Solutions, và Siebel 
Systems.

Tháng 11/2000, ông được tạp chí Fortune 
đưa lên trang bìa với dòng title in đậm "Người đàn 
ông giàu nhất thế giới". Tập đoàn Oracle nhanh 
chóng vươn vai trở thành một người khổng lồ với 
hơn 136.000 nhân viên, 430.000 khách hàng tại 
175 quốc gia, 20.000 đối tác trên toàn cầu. Doanh 
thu hàng năm của Oracle lên tới 40 tỷ USD theo số 
liệu báo cáo năm 2019.

Năm 2009, Ellison kiếm được tổng cộng 
khoảng 57 triệu USD. Cũng trong thời gian đó, 
ông quyết định mua lại Sun Microsystems, giúp 
Oracle có được quyền kiểm soát cơ sở dữ liệu mở 
MySQL phổ biến mà Sun đã mua trước đó một 
năm. 

Tính đến năm 2019, tập đoàn công nghệ 
này đã chi tới 80 tỷ USD cho 140 thương vụ mua 
lại đình đám trên khắp thế giới.
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Năm 2014, Ellison thôi giữ vị trí CEO để 
trở thành Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ 
(CTO) của Oracle. 

Trong một cuộc trò chuyện với các học 
viên cao học tại Đại học Southern California, ông 
nói: "Đừng e ngại việc thí nghiệm và làm thử nhiều 
thứ. Và cũng đừng để những kẻ được cho là chuyên 
gia làm bạn nhụt chí khi bạn đang thách thức những 
điều khác lạ".

Larry Ellison còn là một tỷ phú quyên 
tặng nhiều tiền cho các hoạt động từ thiện

Bên cạnh công việc kinh doanh, Ellison 
còn là một nhà đại từ thiện. Năm 2010, ông đã ký 
một bản cam kết sẽ cho đi 95% tài sản của mình 
trước khi chết để làm từ thiện. 

Vào tháng 5/2016, ông đã tài trợ khoản 
ngân sách trị giá 200 triệu USD để xây dựng một 
trung tâm điều trị bệnh ung thư tại Đại học Nam 
California.

Để từ một cậu bé không cha, xuất thân 
nghèo khó trở thành một người thành công về sau, 
bên cạnh sự nỗ lực của bản thân còn phải kể đến 
người bạn đồng hành thân thiết của Ellison, chính 
là sách.

Trong một lần nói chuyện với các bạn trẻ 
tại trường đại học, khi được đề nghị giới thiệu 
những cuốn sách mà ông tâm đắc nhất, Ellison đã 
chia sẻ 3 tác phẩm "đáng đọc" cho bất cứ ai muốn 
khởi nghiệp thành công hoặc trở thành những con 
người có tâm hồn cởi mở:

"High Output Management" của tác giả 
Andrew Grove (cựu CEO của Intel).

"Suối nguồn" (The Fountainhead) của tác 
giả Ayn Rand.

"The Mythical Man-Month: Essays on 
Software Engineering", một cuốn sách về quản trị 
dự án phần mềm của tác giả Fred Brooks. ■

Nữ tỷ phú phất lên từ đáy 
xã hội, biến rác thành “vàng”…

Xuất thân có thể tầm thường nhưng 
năng lực nhất định phải phi 
thường, giàu hay nghèo không 

phải tại số...
Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, gắn cuộc đời 

mình với giấy vụn, lang bạt từ Hong Kong tới đất 
Mỹ, bà Zhang Yin sở hữu khối tài sản lên tới hơn 3 
tỷ USD từ thứ người khác vứt đi.

Bà Zhang Yin, sinh năm 1957 tại một thị 
trấn nhỏ thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 
Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, đông anh 
chị em, hơn ai hết Zhang Yin hiểu rất rõ giá trị của 
đồng tiền và sức lao động.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, bà 
từng chia sẻ: “Sự thiếu thốn về vật chất khiến tôi 
càng trân trọng giá trị của tài sản. Cha mẹ luôn dạy 
chúng tôi dũng cảm đối mặt với cuộc sống, tự đi 
bằng chính đôi chân của mình”.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Zhang Yin trở 
thành nữ kế toán trưởng trong một xí nghiệp nhà 
nước. Với kinh nghiệm và năng lực vượt trội, 

Zhang liên tục đảm nhiệm những chức vụ quan 
trọng, khiến nhiều người phải ghen tỵ lúc bấy giờ.

Chân dung ba ̀Zhang Yin
Tuy nhiên, là một người phụ nữ tài giỏi, 

tham vọng và hoài bão lớn, Zhang quyết định từ bỏ 
công việc ổn định, dấn thân vào thương trường với 
số vốn chỉ vỏn vẹn 3.000 USD. 

Trong khi nhiều đại gia Trung Quốc phất 
lên từ thương mại hay bất động sản thì Zhang Yin 
lại chọn cách làm giàu từ giấy vụn, thứ mà người 
khác vứt đi.

Cô đơn, túng thiếu và quyết định thay 
đổi cuộc đời

Năm 1985, được sự đồng ý của gia đình, 
Zhang Yin đến Hong Kong lập nghiệp. Tuy nhiên, 
để có địa vị, chỗ đứng ở Hong Kong không phải là 
chuyện dễ dàng đối với một người phụ nữ thân cô 
thế cô, tay trắng lập nghiệp như bà Zhang. 

Trước khi trở thành nữ tỷ phú giàu nhất 
Trung Quốc, Zhang Yin từng trải qua không ít 
thăng trầm, thậm chí là không một xu dính túi.

Đằng sau sự giản dị của người phụ nữ bé 
nhỏ đó là cả một quyết tâm ý chí mạnh mẽ. 

Không chấp nhận trở thành một kẻ thất bại, 
lời của người quản lý nhà máy giấy cứ văng vẳng 
trong tâm trí của Zhang Yin: “Giấy vụn giống như 
một cánh rừng, có thể tái chế, từ thế hệ này sang thế 
hệ khác”.

Ghi nhớ lời nói đó, Zhang Yin quyết tâm 
theo đuổi ngành công nghiệp tái chế giấy. Tuy 
nhiên, hành trình trở thành “nữ hoàng giấy vụn” 
của Zhang Yin gặp không ít khó khăn.

Từ tay trắng đến tỷ phú
Khởi nghiệp rất khó, có vô số người trắng 

tay, vỡ nợ vì kinh doanh thua lỗ. Con đường khởi 
nghiệp của Zhang Yin cũng gian nan, gập ghềnh. 
Với nhiều người, việc thu gom phế liệu là một điều 
đáng xấu hổ. Đối diện với sự dè bỉu của những 
người xung quanh, Zhang Yin không ít lần tổn 
thương và rơi lệ.

Năm 1988, Zhang Yin thành lập nhà máy 
Zhongnan Paper. Thời gian đầu, bà chỉ có thể vay 
vốn ngân hàng để nhà máy vận hành bình thường.

Zhang Yin tin rằng chất lượng sẽ là thứ giữ 
chân khách hàng. Bà nỗ lực để cải thiện chất lượng 
giấy với mong muốn đưa ra thị trường sản phẩm tốt 
nhất. Những năm sau đó, Zhang Yin từng bước mở 
rộng quy mô, có thể nói là người đi đầu trong số các 
doanh nghiệp thu gom giấy phế liệu.

Cùng với chồng là người Hoa đã sống ở Mỹ 
nhiều năm, Zhang Yin liều lĩnh bay đến Mỹ để tìm 
nguồn cung giấy. Bà quá mừng rỡ khi phát hiện 
“mỏ vàng” giấy vụn tại Mỹ. Đó chính là khối lượng 
giấy bìa, giấy hộp, giấy bao bì mà các công ty 
thương mại đã thải ra.

Năm 1995 Zhang Yin quay trở lại Hong 
Kong và thành lập nhà máy sản xuất giấy có tên 
Cửu Long. Công ty giấy của bà nhanh chóng tỏ ra 
vượt trội so với nhiều đối thủ.

Xuất thân có thể tầm thường nhưng 
năng lực phải phi thường

Đến nay, bà đã trở thành người giàu nhất 
Trung Quốc và giàu hơn bất cứ một người phụ nữ 
nào trên thế giới. Zhang Yin là minh chứng rõ nét 
cho thấy bạn có thể xuất thân bình thường, nhưng 
năng lực lại không tầm thường. 

Đối với nhiều người, một tờ giấy chỉ là một 
tờ giấy, nhưng đối với Zhang Yin, đó quả thực là 
một báu vật giúp hái ra tiền.

Cuối cùng, ở Hong Kong, nơi cá và rồng 
được trộn lẫn lộn, Zhang Yin đã tạo ra vị trí cho 
riêng mình. Nữ tỷ phú cho biết khởi nghiệp chưa 
bao giờ là dễ dàng, nhất là đối với phụ nữ. Nhưng 
bằng ý chí mạnh mẽ, khát khao làm giàu, bà đã trụ 
vững nơi thương trường.

Cuộc đời và sự nghiệp của Zhang Yin đã trở 
thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ khác 
trên thế giới, người vẫn đang loay hoay tìm hướng 
đi cho riêng mình. ■

* Vùng đất hoang sơ
Một nhà thám hiểm vừa phát hiện ra một 

vùng đất mới, trên đường thăm dò, ông gặp một 
cậu bé bản địa.

Nhà thám hiểm đưa cho cậu bé xem chiếc 
máy chữ và một hộp diêm. Nhìn thấy mấy thứ đó, 
cậu bé tỏ ra rất ngạc nhiên.

“Đây đúng là một vùng đất hoang sơ nhất 
trên thế giới, không còn nghi ngờ gì nữa!” - Nhà 
thám hiểm nghĩ thầm.

Đến lúc này thì cậu bé lên tiếng: 
- Thưa ngài, mặc dù cháu chẳng hiểu ngài 

định làm gì với mấy thứ đó, nhưng cháu muốn biết 
là cháu đi được chưa ạ? Cháu cần phải vào cửa 
hàng Internet để chat ngay bây giờ!!!

Vui Cöôøi
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KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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