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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Trịnh Gia Dĩnh: 'Tôi không 
bao giờ lừa dối Trần Khải Lâm'

Ngày 18/6, On đưa tin Trịnh Gia Dĩnh 
trả lời phỏng vấn về cuộc hôn nhân 
với Trần Khải Lâm - Hoa hậu Hong 

Kong 2013. Nam diễn viên tự hào về cuộc sống gia 
đình hòa thuận và bình đẳng mà vợ chồng anh đang 
vun đắp.

Trên On, Trịnh Gia Dĩnh cho biết rất trân trọng 
hạnh phúc gia đình. Anh chỉ muốn gắn bó trọn đời 
với một mình Trần Khải Lâm. Vì vậy, tài tử sinh 
năm 1969 khẳng định tuyệt đối không làm chuyện 
có lỗi với vợ. “Tôi sẽ không lừa dối Trần Khải Lâm. 
Tôi không muốn trả giá, và đánh mất tổ ấm viên 
mãn hiện tại”, Trịnh Gia Dĩnh nói.

Nam diễn viên cho biết không giữ bí mật đời 
tư hay công việc với vợ. Do đó, Trần Khải Lâm 
không phải lo lắng về anh. “Lịch trình làm việc, 
mối quan hệ cá nhân của tôi cô ấy đều biết. Tôi 
không thích uống rượu. Trừ đá bóng và hẹn bạn bè 
đi ăn, tôi hầu như ở nhà chăm con. Tôi có thể tự tin 
nói rằng khả năng ngoại tình của tôi bằng 0”, tài tử 
Bằng chứng thép 2 chia sẻ.

Trịnh Gia Dĩnh có tiếng đào hoa, từng hẹn hò 
Vương Hinh Bình, Châu Lệ Kỳ, Xa Thi Mạn. 
Nhưng kể từ khi gắn bó với Trần Khải Lâm vào 
năm 2015, anh không còn vướng tin đồn tình ái 
nào.

Trong thời gian hẹn hò hoa hậu, Trịnh Gia 
Dĩnh từng cùng bạn đến hộp đêm vui chơi. Anh 
được nhiều cô gái tiếp cận, nhưng né tránh và từ 
chối tiếp chuyện. Qua “báo cáo” của nhiều người 
bạn, Trần Khải Lâm cho biết tin tưởng chồng 
không có thói trăng hoa.

Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm kết hôn vào 
năm 2018 bất chấp khoảng cách 22 tuổi. Sau 7 năm 
chung sống, họ có 2 con. Trần Khải Lâm hiện kinh 
doanh mỹ phẩm, làm nhà sản xuất chương trình 
truyền hình.

Về Trịnh Gia Dĩnh, anh vẫn hoạt động miệt 
mài với vai trò diễn viên. Nam diễn viên vừa ra mắt 
phim điện ảnh Tình yêu rực cháy. Trong tác phẩm, 
anh đóng vai bác sĩ tâm lý, thành công cả về sự 
nghiệp lẫn tình cảm gia đình. Nhưng cuộc sống của 
anh bị đảo lộn sau khi khám bệnh cho một nữ bệnh 

nhân kỳ lạ.

'Vợ vui thì hôn nhân mới hạnh phúc'

Trả lời báo chí Hong Kong, Trịnh Gia Dĩnh 
nói bí quyết để gia đình viên mãn là luôn tuân thủ 
phương châm: Vợ hạnh phúc, cuộc sống hạnh 
phúc. Anh bày tỏ quan điểm: “Nếu vợ bạn không 
vui vẻ, thậm chí bạn cũng không có nổi một phút 
hạnh phúc. Tôi luôn nói với bà xã rằng hãy làm 
những gì cô ấy cảm thấy thích”.

Trịnh Gia Dĩnh ủng hộ vợ theo đuổi đam mê 
diễn xuất: “Kể cả cô ấy muốn đóng phim truyền 
hình, tôi cũng đồng thuận. Tuy nhiên bà xã luôn ý 
thức được việc cần cân bằng giữa công việc và gia 
đình. Cô ấy cũng muốn dành nhiều thời gian hơn 
cho các con nên chọn những công việc không đòi 
hỏi sự gò bó giờ giấc. Đó là một phụ nữ thông 
minh, một người vợ, người mẹ 200%”.

Những năm gần đây, Trịnh Gia Dĩnh đa phần ở 
Hong Kong. Anh giảm bớt công việc và dành nhiều 
thời gian hơn cho gia đình. Nam diễn viên từ bỏ 
nhiều cơ hội kiếm tiền: “Quy định cách ly kiểm 
dịch khiến vài năm gần đây tôi không tới Đại lục 
đóng phim, dự sự kiện hay tham gia chương trình 
thực tế. Thời gian quay Bệnh viện nhi khoa, tôi 
không gặp con trai lớn thường xuyên và nó bắt đầu 
lơ tôi, khiến tôi rất buồn. Bây giờ tôi cùng con đến 
công viên mỗi ngày, thằng bé lúc nào cũng thích ở 
bên bố. Trong cuộc sống, bạn không thể nào có tất 
cả mọi thứ. Nếu tôi sang Trung Quốc làm việc, tôi 
sẽ không có thời gian cho con cái. Tôi ưu tiên chọn 
gia đình”.

Trịnh Gia Dĩnh chia sẻ, con trai lớn - bé Rafael 
- giống anh như đúc và đang thể hiện tốt kỹ năng 
diễn xuất trong khi cậu con trai nhỏ Yannick giống 
vợ anh. Hai vợ chồng đều không muốn con trai gia 
nhập làng giải trí vì họ hiểu những vất vả và áp lực: 
“Chúng tôi đã từ chối nhiều lời mời bé quay quảng 
cáo. Con sẽ đưa ra quyết định của riêng mình khi 
đủ 18 tuổi”. Nam diễn viên đùa, nếu có khả năng 
dừng thời gian, anh không muốn bọn trẻ lớn quá 
nhanh vì giai đoạn này chúng đáng yêu và ngây 
thơ. Không muốn sinh thêm con nhưng vợ chồng 
ngôi sao hoàn toàn phụ thuộc vào số phận: “Hiện 
tại, có hai hoàng đế ở nhà đã đủ mệt rồi. Tôi đã trở 
thành người hầu của chúng ở nhà rồi”.

Sự nghiệp và gia đình ổn định, Trịnh Gia Dĩnh 
đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời: 
“Mục tiêu của tôi hiện tại là đảm nhận những vai 
diễn giá trị với khán giả. Điều này quan trọng hơn 
việc giành được giải thưởng”.

Trở lại màn ảnh với bộ phim đề tài y khoa 
Bệnh viện nhi khoa sau 5 năm rời TVB, Trịnh Gia 
Dĩnh được khán giả mến mộ nhờ tạo hình bác sĩ 
Văn nhiều râu đáng yêu và có tâm với nghề. Có tin 
đồn anh sẽ đoạt giải Vua phim truyền hình (TV 
King) lần thứ ba do TVB trao tặng. Trước thông tin 
này, ngôi sao nói các nghệ sĩ trẻ có thể sẽ cần đến 
giải thưởng này hơn anh, vì nó có thể giúp họ thay 
đổi cuộc sống.

Trịnh Gia Dĩnh (Kevin Cheng) là nam diễn 

viên kiêm ca sĩ nổi tiếng người Mỹ gốc Hong 
Kong. Anh từng là diễn viên độc quyền của hãng 
TVB và đóng nhiều phim như Tình yêu dưới vòm 
trời, Cảnh sát tài ba, Tìm lại một nửa, Sức mạnh 
tình thân, Thiên Nhãn, Diệp Vấn...

Vợ anh - người đẹp Trần Khải Lâm - đăng 
quang Hoa hậu Hong Kong năm 2013, sau khi tốt 
nghiệp khóa học truyền thông tại Đại học Simon 
Fraser ở Vancouver, Canada. Sau đó, cô đóng 
nhiều phim như Overachievers (2014), Raise the 
Bar (2015), Captain Of Destiny (2015), Blue Veins 
(2016) và Brothers Keeper II (2016)... Năm 2018, 
cô kết hôn với tài tử Trịnh Gia Dĩnh hơn 22 tuổi và 
liên tiếp sinh hai con trai. Trần Khải Lâm hiện đảm 
nhận vai trò dẫn chương trình cho các show truyền 
hình lớn tại Hong Kong.

Trịnh Gia Dĩnh kỷ niệm 7 năm bên bà xã Hoa 
hậu Hong Kong Tài tử TVB Trịnh Gia Dĩnh đang 
có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã kém 22 tuổi 
Trần Khải Lâm. Trịnh Gia Dĩnh đăng tải bài viết kỷ 
niệm 7 năm yêu nhau giữa anh và hoa hậu Trần 
Khải Lâm. 

                                                          Linh 
Phương

Junho (2PM) thảo luận tham 
gia phim mới “Unwritten Rule”

Tờ Donga.com đưa tin Lee Junho đang 
thảo luận để nhận vai diễn nam chính 
trong drama mới mang tên “Unwritten 

Rule”. Đây là tác phẩm mới của đạo diễn Choi Jae 
Hoon, đạo diễn của phim The Swordsman (2020), 
The Hypnosis (2021).

Đáp lại thông tin này, JYP cho biết anh vẫn 
đang xem xét và chưa có gì được quyết định.

Bộ phim kể về chuyện tình của một người àn đ
ông trong bóng tối và một diễn viên nhạc kịch vô 
danh, bộ phim dự oán sẽ có nhiều pha hành ộng  đ đ
ngoạn mục cũng như chứa ựng nhiều thứ rất áng đ đ
xem. Kế hoạch ban ầu là sản xuất phim iện ảnh, đ đ
nhưng sau khi hoàn thành kịch bản sẽ bao gồm 6 
tập, dự kiến phát sóng qua các nền tảng OTT.

                                                                    
An Chi
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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

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

750-2010/1578

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

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

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

728-2007/1575

Baùn Quaùn Nhaäu
South 45

Lieân laïc soá ñieän thoaïi:

713-344-3672 * 832-614-0033

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

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

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

NEW

755-2011/1579

Baùn Tieäm Toùc

Chuû muoán veà höu baùn tieäm toùc ôû 

Bellaire. 

«Raát ñoâng khaùch laøm: 

   MAØU, BALAYAGE, OMBREÙ,   

   HIGHLIGHT

«Top Review ôû Houston vaø TX bôûi:

   Yelp, Houston Chronicle vaø TX  

   Magazine Vote, treân 900 good review.

«Chuû seõ ôû laïi huaán luyeän veà maøu 3 

thaùng (neáu muoán) vaø seõ transfer Yelp.  

«Tieäm ñaõ hoaït ñoäng treân 23 naêm.

«Caàn theâm chi tieát goïi Vinh, seõ cho 

xem lôïi töùc cuûa 5 naêm qua.

Bellaire, Houston

281-750-5430Xin lieân laïc Vinh:

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

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

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:

NEW

762-2011/1579

Baùn Tieäm Nail

Tieäm ôû Memorial + Wilcrest, gaàn I10 & Bellway 

8. Caùch Hong Kong 4 chæ 17 phuùt, chuû ñaõ ôû ñaây 

lieân tuïc 10 naêm. Khaùch haøng thaân thieän, tip cao. 

Giaù baùn $60,000

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

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

Gaàn Hong Kong 4

832-276-7088Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 

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

NEW

695-2004/1572

Caàn Thôï Massage-Hair-Nails

Tieäm khu ñoâng daân cö, khu Mix, Hw6 & 

Copperfield. Khu sang, good tip. Caàn thôï Full 

time hoaëc Part time. Bao löông $100-$120 

ngaøy hoaëc aên chia.

Hway 6 & Copperfield

832-782-4690
281-673-0454Vui loøng goïi Mai:

Hoaëc Tri:

6 houses chicken farm for sale broiler in 
Jayess Mississippi 

v 4 houses 40x500 built in 1994. 
v 2 houses 46x 500 built in 2012. 
v 2019 Clayton double wide mobile home. 
v Grows 7 and 9 weeks birds for Sanderson. 

Comes with tractor and all equipments for 
litter work. On 77.5 acres with large pond 
about 20 acres heavily stocked. 

Selling price: $1,500,000. 

CHICKEN FARM FOR SALE

Jayess Mississippi

732-331-7508Please contact:

754-2011/1579

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

770-2013/1581

Nhaø Cho Möôùn

Vuøng Southwest (Bellaire - Hightway 6), nhaø 3 

bedroom, 2 bathroom. Coù patio sau vöôøn, gaïch môùi, 

saïch seõ, thoaùng maùt. Parking roäng raõi, raát thuaän tieän. 

Gaàn tröôøng hoïc, Chuøa, Nhaø thôø, chôï HEB, Fiesta, Chôï 

Vietnam.

Bellaire & Hway6

281-777-6168Neáu coù nhu caàu xin lieân laïc: 

New

775-2013/1581

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

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

Khu Bellaire

281-235-5757Xin lieân laïc chuù Kha: 

Cổ nhân nói “2 loài chim này 
vào nhà, nhất định có tin vui”: 
Gia chủ chớ xua đuổi!

hông phải ngẫu nhiên mà hai loài Kchim này lại làm tổ gần con người!

Chịu ảnh hưởng của xã hội phong kiến xa xưa, 
người Trung Quốc cho rằng mỗi sự vật đều mang 
một ý nghĩa nhất định.

Theo quan niệm được lưu truyền từ bao đời 
nay, Tùng - Cúc - Trúc - Mai được mệnh danh là "tứ 
quý". Đây là tên 4 loài cây cao quý tượng trưng cho 
4 mùa trong một năm và cũng có ý nghĩa tượng 
trưng cho người quân tử. Không chỉ có cây cỏ, cổ 
nhân cũng cho rằng một loài chim chính là “hiện 
thân” của điềm lành.

Người Trung Quốc xưa có câu: “Hai loài chim 
vào nhà, nhất định có tin vui”. Câu nói này đề cập 
loài chim nào? Câu trả lời sẽ có ở phần dưới đây:

Từ xa xưa, cổ nhân quan niệm có rất nhiều loài 
chim mang ý nghĩa tốt lành như: Phượng hoàng, 
chim công, hỉ thước (chim ác là)… Tuy chúng đều 
mang ý nghĩa rất tốt nhưng lại không mấy gần gũi 
với con người.

Danh tính của hai loài chim trong câu nói trên 
thực chất không quá xa lạ. Chúng đặc biệt quen 
thuộc với cuộc sống của những người dân ở các 
vùng quê. Cụ thể đó là chim sẻ và chim én.

1. Chim sẻ
Ở nông thôn chim sẻ thích ở nhờ nhà người 

khác. Các ngôi nhà được xây bằng cỏ, lợp gỗ, lợp 
ngói nên có nhiều kẽ hở, do đó chúng thường trú 
ngụ và làm tổ ở đây.

Những nơi chim sẻ chọn thường có đặc điểm 
vững chãi và ổn định. Hay nói cách khác, việc chim 
sẻ đến làm tổ cho thấy gia đình có một ngôi nhà 
chắc chắn, gián tiếp chứng minh khả năng kinh tế 
của họ.

Người xưa cũng cho rằng chim sẻ đến làm tổ 
tại nhà cho thấy phong thủy gia đình của người đó 
tốt. Ngoài ra, loài chim này còn có ý nghĩa là đông 
con nhiều cháu. Thời xưa, người ta còn mang chim 
sẻ về nhà để cho chúng làm tổ, sau này được gọi là 
"tân tước".

2. Chim én 
Trong mắt mọi người, chim én tượng trưng 

cho điềm lành. Khi mùa xuân đến, những đàn én từ 
phương nam trú đông cũng đã bay về “quê hương” 
phương bắc. Đây là tín hiệu cho thấy một mùa khắc 
nghiệt đã đi qua, mùa của sự sinh sôi nảy nở đã tới. 
Vì vậy, con người cho rằng chim én là dấu hiệu của 

điềm lành.
Chim én cũng rất cẩn thận trong việc xây tổ. 

Nếu môi trường xung quanh mất vệ sinh và thiếu 
an toàn thì cũng sẽ không ghé qua. Đặc tính tìm nơi 
trú ẩn của loài chim này giống với những tiêu chí 
chọn nhà của người xưa.

Hầu hết những có tiền của thời xưa đều ở trong 
những ngôi nhà kín cổng cao tường. Để không bị 
quấy rầy khi làm tổ, chim én thích xây tổ ở những 
nơi có mái hiên cao. Do đó, trên mái hiên của 
những ngôi nhà giàu có, người ta thường có thể 
nhìn thấy những con én đang xây tổ trên đó.

Không chỉ vậy, chim én còn có đặc điểm thích 
yên tĩnh. Người giàu không phải lo lắng về cơm ăn, 
nhà ở thì sẽ ít cãi vã. Việc chim én đến nhà chứng 
minh cho việc gia đình này hòa thuận và khá giả.

Hơn nữa, giữa phòng khách của người giàu và 
nơi chim én làm tổ có một khoảng cách nhất định, 
nếu chim én sống ở đây, nhìn chung sẽ an toàn hơn.

Có thể thấy câu nói “Hai loài chim vào nhà, 
nhất định có tin vui” là sản phẩm được đúc kết nhờ 
kinh nghiệm quan sát của người xưa. 

Dù được giải thích bằng phong thủy hay thực 
tế thì câu nói trên đều có tính hợp lý nhất định. Hiện 
nay, các loài chim này đã không còn xuất hiện 
nhiều, song nếu may mắn, người ta vẫn có thể bắt 
gặp chúng đến làm tổ trong nhà. ■
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Jo In Sung: 40 tuổi vẫn cô 
đơn, chỉ một lần công khai hẹn 
hò

Jo In Sung sinh năm 1981, anh luôn được 
mệnh danh là một trong những mỹ nam 
hàng đầu của xứ sở Kim Chi. Với chiều 

cao 1m88 và vẻ ngoài nam tính, cuốn hút, anh luôn 
được xếp vào danh sách những tài tử quyến rũ và 
được yêu mến nhất showbiz Hàn. Thế nhưng ở độ 
tuổi 40, mình thấy khá sốt ruột khi So Ji Sung vẫn 
một mình lẻ bóng.

Từng hẹn hò với nữ diễn viên tai tiếng bậc 
nhất

Mặc dù điển trai, tài năng và đời tư sạch sẽ, Jo 
In Sung vẫn độc thân ở tuổi 40, trong khi những 
bạn diễn cùng trang lứa với anh đều đã lần lượt lập 
gia đình. Là một trong những nam diễn viên độc 
thân đắt giá nhất ở Hàn Quốc, việc hẹn hò của Jo In 
Sung cũng là chủ đề được mình vô cùng quan tâm.

Theo mình được biết, nam diễn viên Jo In 
Sung có đời tư vô cùng trong sạch, anh gần như 
không có bất kỳ lùm xùm tình ái nào. Chuyện tình 
cảm của Jo In Sung cũng đặc biệt được giữ kín, 
khiến cho anh càng trở nên bí ẩn và thu hút hơn.

Hơn 20 năm hoạt động trong giới giải trí, 
chuyện tình duy nhất của Jo In Sung từng bị báo chí 
phanh phui thành công là với nữ diễn viên thị phi 
Kim Min Hee vào năm 2013. 

Ngay sau khi thông tin hẹn hò được Dispatch 
công khai vào tháng 4/2013, Kim Min Hee và So In 
Sung đã chính thức thừa nhận mối quan hệ của cả 
hai. 

Được biết hai người từng gặp gỡ và quen biết 
nhau từ khoảng đầu thập niên 2000, khi tham gia 
hợp tác chung trong quảng cáo cho quần Jeans 
ONG năm 2001. 

Mối quan hệ của Jo In Sung và Kim Min Hee 
đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm 
mộ. Một bộ phận fan của Jo In Sung cho rằng Kim 
Min Hee không xứng với thần tượng của mình, bởi 
cô không sở hữu nhan sắc nổi bật như tài tử họ Jo.

Giữa rất nhiều phản ứng trái chiều, cặp đôi 
cũng chỉ bên nhau được 1 năm rồi đường ai nấy đi. 
Lý do muôn thuở được công ty quản lý đưa ra là do 
lịch trình của cả hai quá bận rộn. 

Về phía Jo In Sung, khi nói về việc chia tay, 
anh chỉ trả lời ngắn gọn rằng: “Tôi không hiểu 
nhiều về phụ nữ. Chính vì thế, tôi đành phải chia 

tay. Tôi thậm chí còn không biết mẹ của mình đang 
nghĩ gì. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi và cô ấy 
(Kim Min Hee) không thể bước tiếp. Nếu tôi hiểu 
phụ nữ nhiều hơn, có lẽ tôi sẽ là một người bạn trai 
tốt”.

Tính đến nay, Kim Min Hee cũng là người đầu 
tiên Jo In Sung công khai hẹn hò. Bản thân mình và 
nhiều fan cũng rất tò mò lý do tại sao Jo In Sung lại 
mãi lẻ bóng như vậy, bởi ngoại hình, sự nghiệp của 
tài tử họ Jo là mơ ước của nhiều người. 

Thế nhưng với Jo In Sung, đó lại là bất lợi của 
anh khi bắt đầu mối quan hệ gắn bó với phái nữ, vì 
nam diễn viên cho rằng danh tiếng của anh có thể là 
gánh nặng cho đối phương.

Jo In Sung từng chia sẻ: “Hình ảnh diễn viên 
Jo In Sung không hề có lợi trong cuộc sống của tôi. 
Tôi nghĩ bạn gái mình cũng sẽ phải chịu áp lực rất 
lớn khi hẹn hò chứ không phải thân phận tuyệt vời 
gì. Mọi người hay nói rằng tôi có thể dễ dàng gặp 
gỡ các cô gái nhưng sự thật không phải vậy. Một 
mối quan hệ không có áp lực mới tốt cho nửa kia”.

Anh còn khẳng định: “Nếu ai đó trở thành bạn 
gái của tôi, họ có thể rất khổ sở chỉ vì tôi là Jo In 
Sung”.

Tin đồn hẹn hò với những mỹ nhân nổi 
tiếng xứ Hàn

Jo In Sung và Song Hye Kyo từng có dịp hợp 
tác với nhau trong bộ phim That Winter, The Wind 
Blows (Gió Đông Năm Ấy). 

Hai diễn viên đã mang đến cho khán giả như 
mình một câu chuyện tình đẫm nước mắt, cùng 
visual đỉnh cao của hai ngôi sao hàng đầu làng giải 
trí Hàn Quốc.

Chính vì màn tương tác tuyệt vời trong phim 
mà mình đã “đẩy thuyền” cho cặp đôi này. Nhiều 
tin đồn và bằng chứng hai người thực sự hẹn hò 
ngoài đời đã được đưa ra nhưng cả Jo In Sung và 
Song Hye Kyo đều nhiều lần phủ nhận vấn đề này.

Ngoài ra, Jo In Sung cũng từng bị cho là nảy 
sinh cảm tình với Gong Hyo Jin khi hợp tác trong 
bộ phim It's Okay That's Love (Chỉ Có Thể Là 
Yêu). Phản ứng hóa học bùng nổ của hai diễn viên 
chính là điều khiến mình bấn loạn và “đẩy thuyền” 
rầm rộ trong khoảng thời gian bộ phim lên sóng. 

Trước những thông tin này, Jo In Sung và 
Gong Hyo Jin đều khẳng định họ chỉ là bạn. Mặc 
dù cả hai dần trở nên thân thiết sau khi quay chung 
một bộ phim nhưng những cuộc hẹn giữa Jo In 
Sung và Gong Hyo Jin chỉ đơn thuần là tụ tập, giao 
lưu giữa bạn bè bình thường.

Rốt cuộc, sau nhiều lần hợp tác và bị đồn đoán 
hẹn hò với hàng loạt mỹ nhân, Jo In Sung vẫn độc 
thân vui vẻ ở tuổi 40. Anh dành thời gian cho công 
việc, bạn bè và những chuyến du lịch thay vì để tâm 
tới chuyện hẹn hò.

Mình mong rằng trong thời gian gần nhất anh 
sẽ gặp được người phụ nữ mà anh yêu và hai người 
sớm về chung một nhà nhé!

                                                             Quốc 

Minh

Đậu Kiêu lận đận, mãi mới có 
phim hot thì bị bạn gái ảnh 
hưởng

Nhắc đến Đậu Kiêu, sẽ có nhiều người 
nhớ ngay đến một nam diễn viên tuy 
có tài nhưng không có hậu thuẫn, tài 

nguyên chỉ ở mức trung bình và lưu lượng cũng 
không cao. Chỉ là mọi người không biết thôi, Đậu 
Kiêu khi mới bước chân vào làng giải trí đã có xuất 
phát điểm rất cao bởi anh từng tham gia bộ phim 
Chuyện Tình Cây Táo Gai của đạo diễn Trương 
Nghệ Mưu. Khi đó, Đậu Kiêu thuộc dạng có tiềm 
năng cao và sự nghiệp của anh được cho là rất rộng 
mở.

Những năm sau đó, Đậu Kiêu tập trung toàn 
lực cho việc phát triển bên điện ảnh, anh tham gia 
cả chục bộ phim lớn nhỏ nhưng không gặt hái được 
nhiều thành công. 

Thấy tình hình của bản thân không mấy khả 
quan, Đậu Kiêu chuyển hướng sang đóng phim 
truyền hình và trở nên nổi tiếng với vai nam phụ 
Yến Tuân trong bộ Sở Kiều Truyện. Còn nhớ đợt 
Sở Kiều Truyện đã cực kỳ ấn tượng với vai diễn 
của Đậu Kiêu, anh ấy diễn rất tốt và được chú ý 
không kém gì nam chính Lâm Canh Tân.

Có Sở Kiều Truyện làm bước đệm đấy nhưng 
Đậu Kiêu không biết cách để vạch ra một hướng 
phát triển đúng đắn, đồng thời cũng chẳng tiếp thị 
để tăng nhiệt độ và độ phổ biến. 

Nam diễn viên 34 tuổi này gần như toàn nhận 
những bộ phim ngôn tình thần tượng và những kịch 
bản anh chọn chất lượng chỉ ở mức trung bình. 
Thời Gian Đều Biết, 10 Năm 3 Tháng 30 Ngày hay 
Yến Vân Đài, chẳng bộ phim nào có thể giúp Đậu 
Kiêu bứt phá được dù diễn xuất của anh ấy rất ổn.

Sự nghiệp của Đậu Kiêu đi xuống theo từng 
ngày cho đến năm 2019 khi anh công khai hẹn hò 
với Hà Siêu Liên - con gái tỷ phú Hà Hồng Sân. 
Trước khi hẹn hò, sự nghiệp của Đậu Kiêu đã ở 
mức đáng báo động rồi, sau khi ở bên Hà Siêu Liên 
thì anh ấy lại càng mất đi tâm sự nghiệp. 

Trong suốt 3 năm qua, Đậu Kiêu chỉ đóng có 3 
bộ phim thôi, phần lớn thời gian còn lại thì anh đều 
ở bên cạnh Hà Siêu Liên và cùng cô đi chơi khắp đó 
đây.

Nhiều tin đồn nói Đậu Kiêu sau khi yêu Hà 
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Siêu Liên thì cũng không còn mặn mà gì với công 
việc diễn xuất nữa, thay vào đó anh bắt đầu chuyển 
hướng sang đầu tư nhờ sự giúp đỡ của bạn gái. Có 
lẽ Đậu Kiêu hiện tại sẽ không đến mức từ giã làng 
giải trí đâu, nhưng nếu trong tương lai anh kết hôn 
với Hà Siêu Liên thì cũng không biết chừng. Nhìn 
vào Đậu Kiêu, anh ấy có vẻ như khá sợ Hà Siêu 
Liên và không dám làm gì phật lòng bạn gái cả.

Điều này được thể hiện qua việc Đậu Kiêu 
quảng bá cho bộ phim Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết 
Bao Giờ. Một dự án kinh phí thấp với nội dung cẩu 
huyết lại có thể đưa Đậu Kiêu hot trở lại, Carole đã 
từng nghĩ anh ấy sẽ rất trân trọng bộ phim này. 

Nhưng không đâu, Đậu Kiêu đã gây ra tranh 
cãi lớn khi đăng bài cảm ơn lúc Cảnh Đẹp Ngày 
Vui Biết Bao Giờ kết thúc mà lại ghi sai tên đạo 
diễn, không có hình của nữ chính và cũng chẳng có 
tên của nữ phụ. Đậu Kiêu đã sửa bài những 3 lần 
khiến netizen cảm thấy khó chịu.

Đậu Kiêu dội một gáo nước lạnh vào khán giả 
như vậy, cuối cùng cũng chỉ vì sợ sẽ vướng hiềm 
nghi với nữ chính và nữ phụ. Đối với một người đã 
có bạn gái thì điều này không sai nhưng cách xử lý 
của anh ấy quá tệ. 

Hơn nữa, việc Hà Siêu Liên là người đầu tiên 
bình luận trong bài đăng của Đậu Kiêu lại càng 
khiến netizen phẫn nộ hơn. Không phải Hà Siêu 
Liên giúp người yêu đi quảng bá phim, cô hiện thân 
chỉ là vì muốn tuyên bố chủ quyền mà thôi.

Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ đã giúp cho 
sự nghiệp của Đậu Kiêu thăng tiến nhưng vì bạn 
gái mà danh tiếng của anh ấy bị ảnh hưởng rất 
nhiều. Carole nghe nói sau sự việc trên, chẳng còn 
nữ diễn viên nào muốn hợp tác với Đậu Kiêu nữa, 
thậm chí là không muốn dính dáng gì đến anh cả. 
Đậu Kiêu bị mỉa mai là “ở rể” nhà Hà Siêu Liên, 
giờ anh không có quyền lên tiếng và phải làm mọi 
thứ để khiến cho người yêu hài lòng.

Đậu Kiêu không phải là người giỏi trong việc 
cân bằng giữa công việc và chuyện riêng tư, để rồi 
anh ấy tự khiến mình rơi vào cảnh éo le như ngày 
hôm nay. Một ngôi sao danh tiếng tốt bao năm nay 
chỉ vì bạn gái mà bị ảnh hưởng, đúng là đáng buồn 
thật.

                                                           Hoàng Phúc

Kim Hee Sun không hối hận 
khi nhận Tomorrow dù thành 
tích quá ê chề

Kim Hee Sun khiến tôi ấn tượng nhất 
không phải bởi nhan sắc hay diễn 
xuất mà vì chị là nhân vật thần sầu từ 

chối không ít phim đình đám. Bởi thế mà công 
chúng mới đặt cho chị cái danh hiệu “nữ hoàng né 
phim hay” đấy. 

Năm 2022, Kim Hee Sun đã trở lại màn ảnh 
nhỏ cùng bộ phim Tomorrow trong một hình tượng 
đầy mới mẻ, phải nói là chất phát ngất. Tuy nhiên, 

thành tích của phim khiến tôi muốn rớt vài giọt 
nước mắt thay chị đẹp.

Kim Hee Sun là ngọc nữ đình đám nhất trong 
thập niên 90 của Hàn, sở hữu nhan sắc dịu dàng, tự 
nhiên, đầy sức hút, không lẫn với ai được. Chị đã 
có không ít phim hay ra mắt và nhận thành tích cực 
khủng, được săn đón vô cùng, cũng là tiền bối mà 
bộ ba Kim Tae Hee - Jun Ji Hyun và Song Hye Kyo 
nhìn vào để học hỏi. 

Như tôi đã nói ở trên, trong sự nghiệp gần 30 
năm ăn cơm nghệ thuật, Kim Hee Sun cũng từng 
bỏ lỡ rất nhiều siêu phẩm và chọn sai phim không ít 
lần.

Có đến 10 bộ phim đình đám đã bị Kim Hee 
Sun bỏ qua, nhường cơ hội tỏa sáng rực rỡ cho 
người đến sau đấy. Đáng nói hơn khi có lúc chị đẹp 
họ Kim từ chối những phim hot đó để nhận phim 
khác, và hầu như đều flop. Để tôi đưa ra vài ví dụ 
nhé. 

Thay vì nhận Thiên Thần Hộ Mệnh hay Bản 
Tình Ca Mùa Đông thì chị đẹp lại chọn My Fair 
Lady kém tiếng hơn hẳn; lần khác, chị từ chối Một 
Cho Tất Cả rồi chọn đóng Sad Love Story, cùng 
màu phim buồn nhưng danh tiếng thì một phim 
trên đỉnh, phim kia dính dớp đủ chuyện, còn phải 
thay cả diễn viên… Tóm gọn lại một câu, cứ Kim 
Hee Sun bỏ qua phim nào thì bộ phim đó đều hot và 
thành công.

10 năm trở lại đây, số lượng phim hay, phim 
hot của chị đẹp họ Kim ít hơn hẳn. Nói đúng hơn là 
ngoại trừ Woman Of Dignity đình đám gây chú ý, 
thì những phim khác đều chỉ ở mức trung bình cả 
chất lượng lẫn danh tiếng. 

Vì cái tên Kim Hee Sun đã là huyền thoại 
trong làng phim bao năm nay nên danh tiếng chị 
không bị ảnh hưởng nhiều bởi những tác phẩm đó. 
Chỉ là ở cương vị người đã dõi theo Kim Hee Sun 

nhiều năm, tôi thấy buồn cho chị nhiều thôi.

Năm 2022, Kim Hee Sun trở lại với 
Tomorrow, một bộ phim healing đầy cảm xúc kể về 
một biệt đội ở thế giới bên kia xuất hiện để cứu rỗi 
con người đang đứng trước bờ sai lầm. Kim Hee 
Sun hoàn toàn “lột xác” với hình ảnh chưa từng 
thấy đó là mái tóc ngắn nhuộm hồng rất bắt mắt. 

Xét về sự đột phá, xét về tạo hình thì thực sự 
Kim Hee Sun đã có một vai diễn ấn tượng, chỉ tiếc 

là phim flop quá thảm. Ra mắt với con số 7.6% đầy 
hứa hẹn nhưng sau 16 tập phim thì thành tích tập 
cuối của Tomorrow chỉ còn 2.8% mà thôi, độ thảo 
luận cũng giảm dần đều, rất đáng tiếc.

Dù vậy, với Kim Hee Sun thì chị không hối 
hận khi đóng trong Tomorrow. Chị cho biết: “Tôi 
muốn truyền tải giá trị cuộc sống, những thông 
điệp ấm áp và lòng dũng cảm đến với những người 
đang gặp khó khăn. Tôi cảm thấy mình cũng học 
được cách quan tâm đến người xung quanh mình, 
đồng cảm cùng nỗi đau của người khác khi xem 
phim. Bộ phim này giúp tôi trưởng thành hơn”.

Để một lần nữa khẳng định rằng mình không 
hề quan tâm tới thành tích Tomorrow và không có 
nuối tiếc gì, Kim Hee Sun nhấn mạnh thêm: “Tôi 
tin rằng đây là dự án đầu tiên tôi quyết định tham 
gia mà không cần suy nghĩ về kết quả. Tôi không 
hối tiếc dù kết quả có ra sao. Đảm nhận một vai trò 
thế này đúng là cơ hội tốt để khuyến khích và an ủi 
mọi người”. 

Đến đây thì tôi đã hiểu hơn về mục đích và 
mong mỏi của Kim Hee Sun cho vai diễn này. Dù 
thành tích không tốt như mong đợi nhưng 
Tomorrow đã có một ý nghĩa khác đối với chị đẹp 
và như vậy là đã đủ. Mong rằng Kim Hee Sun sẽ 
giữ vững tâm thái như thế và chọn được nhiều phim 
hay trong tương lai.

                                                          Linh Phương

Sunmi comeback vào cuối 
tháng 6

Ngày 8/6, công ty chủ quản ABYSS 
thông báo Sunmi đang chuẩn bị để 

comeback vào cuối tháng 6, cô cũng đã hoàn tất 
quay MV và chụp ảnh bìa cho sản phẩm mới tại 
Los Angeles (Mỹ). 

Đây là ca khúc solo của Sunmi được phát hành 
sau 10 tháng kể từ album mini thứ ba “ 1/6” phát 
hành vào tháng 8 năm ngoái. 

Gần đây, Sunmi đã thể hiện tài năng viết lời và 
nhạc cho OST đầu tiên mang tên “Fellowship” 
thuộc dự án “Sunmi Club” vào tháng trước. 
“Sunmi Club” là dự án đưa bước nữ ca sĩ vào nền 
tảng vũ trụ ảo (metaverse).

                                                                    
An Chi
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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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Bessie Coleman - Nữ phi 
công da màu đánh bại mọi định 
kiến

Bất chấp những trở ngại khốc liệt cản 
lối, nữ phi công người Mỹ Bessie 
Coleman đã trở thành một vị anh 

hùng chắp cánh cho các thế hệ sau.

Bà Bessie Coleman cùng chiếc máy bay 
Curtiss JN-4 "Jennie" năm 1924

Người phụ nữ trẻ ngồi trong buồng lái 
chiếc máy bay hai cánh nghiên cứu bảng điều 
khiển, sau đó bật công tắc và ra hiệu cho nhân viên 
mặt đất. Nắm lấy cánh quạt, một nhân viên kỹ thuật 
quay mạnh. Động cơ nổ từng tiếng rời rạc sau đó 
phát ra tiếng gằn lớn. 

Sau khi động cơ nóng lên, nữ phi công tăng 
ga và điều khiển chiếc Curtiss JN-4 xuống đường 
băng gập ghềnh. Khi chiếc phi cơ từ thời Thế chiến 
thứ nhất tăng tốc, bà thả lỏng cần số và nhẹ nhàng 
bay lên không trung.

Biểu tượng của sự “cất cánh”
Một lần nữa, Bessie Coleman - người phụ 

nữ da đen đầu tiên có bằng lái máy bay hơn một thế 
kỷ trước - được trải nghiệm cảm giác phấn khích 
khi bay lên bầu trời. 

Sau khi chiến đấu với thành kiến về giới 
tính và nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ - nơi không 
một ngôi trường dạy bay nào chấp nhận bà, bà đã 
học tiếng Pháp, sang Pháp và giành được chứng chỉ 
quốc tế về lái máy bay tại đây.

Là một phi công gan dạ trong những năm 
đầu của ngành hàng không, Coleman đã thực hiện 
vô số tiết mục nhào lộn như vũ bão trong các 
chuyến bay biểu diễn trên khắp nước Mỹ. Thậm 
chí, bà còn nhảy dù từ máy bay trước sự kinh ngạc 
của khán giả. Người hâm mộ thường gọi bà là “Nữ 
hoàng Bess” hay “Bessie dũng cảm”.

Bà cũng là một biểu tượng phi thường về sự 
ngoan cường. Trong thời đại của luật Jim Crow 
thực thi sự phân biệt chủng tộc, bà quyết tâm thành 
công và biến ước mơ của mình thành hiện thực. 
“Tôi không chấp nhận câu trả lời là không”, bà 
Coleman nói. 

Bà Dorothy Cochrane, người phụ trách 
Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia 
Smithsonian, nơi có bộ sưu tập ảnh và tài liệu lưu 

trữ ghi lại cuộc đời của nữ phi công, cho hay: 
“Bessie quả thực là một người phụ nữ gan dạ của 
thời đại. Bất cứ ai khác cũng có thể bỏ cuộc”.

Sinh ngày 26/1/1892 tại Texas, bà Bessie là 
một trong 13 người con của vợ chồng Susan và 
George Coleman. Đi hái bông cùng với cha mẹ, 
kiếm sống bằng nghề buôn bán lặt vặt, bà quyết 
tâm đạt được thành công trong cuộc sống bất chấp 
mọi khó khăn chồng chất. 

Với quá trình đó, nữ phi công táo bạo và là 
người tiên phong về quyền dân sự này đã truyền 
cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ cất cánh, theo cả 
nghĩa đen và nghĩa bóng.

Bà Carole Hopson là một trong những phụ 
nữ như vậy. Bà biết đến câu chuyện về phi công 
Coleman ở tuổi 50, đúng lúc bản thân quyết định 
bỏ việc khỏi bộ phận tiếp thị để theo đuổi ước mơ 
trở thành phi công của hãng hàng không thương 
mại. 

Hiện tại, bà Hopson làm cơ phó cho hãng 
United Airlines trên máy bay phản lực Boeing 737. 
Bà cũng là tác giả của cuốn tiểu thuyết “A Pair of 
Wings” ra đời năm 2021 và được lấy cảm hứng từ 
kỳ tích của Bessie Coleman.

“Lần đầu tiên biết đến Bessie Coleman, tôi 
nghĩ rằng mình đã gặp một siêu anh hùng. Khi mọi 
người nói với tôi rằng tôi không thể làm những gì 
tôi muốn làm, tôi đã nghĩ đến bà ấy. Bessie không 
bao giờ bỏ cuộc. Nhưng hơn thế nữa, bà ấy còn là 
một nhà tư tưởng phản biện. Nếu bà ấy biết mình 
không thể làm được điều gì đó tại đây, bà ấy sẽ nghĩ 
“vậy mình có thể làm ở đâu?”. Đó chính là nguồn 
cảm hứng của tôi”, bà nói.

Khao khát thay đổi cuộc đời
Năm 1915, Coleman hoà mình vào cuộc 

Đại di cư cùng với hàng triệu người Mỹ gốc Phi 
khác lên phía Bắc để thoát khỏi những luật lệ áp 
bức ở miền Nam. Bà chuyển đến Chicago và nhận 
công việc làm móng tay ở tuổi 23. Nhưng thật tâm, 
Coleman mong muốn nhiều hơn thế. “Tôi muốn 
tìm một cuộc sống ý nghĩa hơn”, bà tâm sự. 

Theo lời kể của Gigi Coleman, cháu gái của 
bà Bessie, lái máy bay chính là cơ hội mà bà đang 
tìm kiếm. Gigi nói: “Cô tôi luôn tin tưởng vào bản 
thân. Bà xem ước mơ trở thành phi công là điều 
không thể từ bỏ. Bà hiểu rõ tầm quan trọng của giáo 
dục. Khi nghe các anh trai nói rằng ở Pháp, phụ nữ 
như bà đang lái máy bay, bà đã rất quan tâm”.

Ông Lonnie G. Bunch, Giám đốc Bảo tàng 
Quốc gia Smithsonian nhấn mạnh bà “Bessie 
Dũng cảm” khác biệt so với người khác ở sự ham 
học hỏi. 

“Bà ấy đã chọn một con đường đáng kinh 
ngạc và thực sự trở thành biểu tượng cho nhiều thế 
hệ sau”, ông Bunch nói thêm. Chính Robert 
Abbott, nhà xuất bản của báo Chicago Defender, là 
người đã khuyên Coleman rời Mỹ để theo đuổi ước 
mơ của mình.

Nhưng khi bà đến Pháp vào năm 1921, vì 
một vụ tai nạn lúc đó, các trường dạy bay ở Paris đã 
không nhận nữ học viên. Sau đó, theo “hậu bối” 
Hopson, bà Coleman đã đi tàu đến miền Bắc nước 

Pháp để tới ngôi trường dạy bay tốt nhất do anh em 
nhà Cauldron điều hành. 

Bessie đã thuyết phục họ dạy bà lái máy 
bay. Đó cũng là nơi bà đã nói câu nói nổi tiếng: 
"Mỗi câu trả lời là không lại đưa tôi đến gần hơn 
với câu trả lời là có".

Không chỉ vậy, bà còn sống cách trường 
học 15km và phải đi bộ đến hàng ngày. Sau khi lấy 
được chứng chỉ quốc tế, Coleman được đào tạo ở 
Đức cùng với các cựu quân nhân lái máy bay trong 
Thế chiến thứ nhất. Họ đã cùng nhau thực hiện 
những màn nhào lộn bất chấp tử thần trên không. 
Ngày bà trở lại nước Mỹ cũng kém phần chói lọi. 

Coleman đã làm mưa làm gió trên khắp đất 
nước, xuất hiện tại hầu hết các sự kiện hàng không 
và hội chợ địa phương. 

Trên các tờ báo thuộc sở hữu của người da 
màu, họ quảng cáo rằng: “Hãy xem nữ phi công 
liều lĩnh này biểu diễn các pha mạo hiểm sởn tóc 
gáy”. Cách mặt đất cả nghìn mét, bà thuần thục làm 
động tác xoay và lộn vòng. Khi bay cùng một phi 
công khác, bà sẽ đi trên đôi cánh, sau đó nhẹ nhàng 
nhảy dù xuống đất.

Reeve Lindbergh, con gái của phi công nổi 
tiếng Charles Lindbergh, và là tác giả của cuốn 
sách dành cho trẻ em “Nobody Owns the Sky: The 
Story of ‘Brave Bessie’”, nói: “Bessie Coleman là 
một trong những anh hùng vĩ đại của tôi”. Qua 
những chuyến phiêu lưu trên không của chính 
mình, bà nói với mọi người rằng ai cũng có thể lái 
máy bay. 

Thực tế về sự phân biệt đối xử vào những 
năm 1920 ở Mỹ vẫn chưa được thừa nhận một cách 
đầy đủ. Và Bessie Coleman là một thành tựu bất 
thường trong ngành hàng không nhờ ý chí và sự 
kiên trì tuyệt đối. 

Mặc dù báo chí của người da màu theo dõi 
sự nghiệp ngắn ngủi của bà, nhưng báo chí chính 
thống của người da trắng thì không. Vì vậy, trong 
nhiều thập kỷ, ngay cả rào cản này đã bị phá vỡ, 
người phụ nữ da đen vẫn là ẩn số của lịch sử. “Đây 
là lý do tại sao ngày nay câu chuyện của bà rất hấp 
dẫn”, người phụ trách bảo tàng Cochrane nói.

Khi sự nổi tiếng của Coleman cất cánh, sức 
ảnh hưởng của bà cũng vậy. Ở nước Mỹ nặng nề tư 
tưởng phân biệt chủng tộc, khán giả buộc phải sử 
dụng các lối đi riêng tại rạp chiếu phim dựa theo 
màu da  của họ, thì khi đó Coleman từ chối bay trừ 
khi có các điều kiện bình đẳng cho tất cả những 
người tham dự.

Vào ngày 22/2/1923, sau khi mua một 
chiếc máy bay riêng, bà Coleman đã gặp tai nạn 
nghiêm trọng đầu tiên ở Los Angeles. Ở độ cao 100 
mét, động cơ của máy bay dừng hoạt động rồi lao 
thẳng xuống đất. Nữ phi công gãy chân, gãy 3 
xương sườn và nhiều vết rách trên mặt.

Trên giường bệnh, Coleman nói rằng vụ tai 
nạn là một bước lùi nhỏ chứ không phải khoảnh 
khắc có thể kết liễu cuộc đời mình: “Bạn nói với 
thế giới rằng tôi đang trở lại. Việc tôi còn sống 
chứng minh rằng bay trên trời không nguy hiểm 
hơn là ngồi autor trên mặt đất”.
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Coleman mất vài tháng để hồi phục, nhưng 
bà đã trở lại. Bà quay trở lại với công việc mạo 
hiểm và bắt đầu tiết kiệm tiền cho một giấc mơ 
khác. Bà muốn mở một trường dạy bay để những 
người Mỹ gốc Phi khác có thể trải nghiệm sự tự do 
giống như bà. 

Bà Bessie Coleman nói: “Người da đen 
không cần phải trải qua nỗi khó khăn mà tôi phải 
đối mặt. Vì vậy, tôi quyết định mở một trường dạy 
bay cho những người phụ nữ da đen khác bay. Tai 
nạn có thể xảy ra và sẽ có người thay thế tôi”.

Tuyên bố của Coleman là một điềm gở. 
Vào ngày 30/4/1926 tại Florida, bà cất cánh trên 
một chiếc máy bay hai cánh ở ghế phi công phía 
sau cùng với người thợ máy William Wills đang lái 
chính. Bà Coleman không đeo dây an toàn, 
nghiêng người qua một bên để dò tìm vị trí hạ cánh 
cho cuộc nhảy dù được lên kế hoạch vào cuối ngày 
hôm đó.

Ở độ cao hơn 1.000 mét, chiếc máy bay bất 
ngờ lao chúi mũi và lật nhào. Bà Coleman bị văng 
khỏi máy bay và ngã tử vong. Thợ máy Wills cũng 
thiệt mạng trong khi máy bay rơi sau đó giây lát. 
Các nhà điều tra kết luận đây là một vụ tai nạn: một 
đai ốc bị lỏng đã làm kẹt bộ điều khiển, khiến máy 
bay mất kiểm soát.

Cái chết của bà Coleman ở tuổi 34 là tin tức 
trên trang nhất báo chí của người da đen, trong khi 
báo chí chính thống chủ yếu tập trung vào cái chết 
của Wills. Ông ấy là người da trắng. Mọi người đã 
choáng váng trước cuộc sống ngắn ngủi của người 
phụ nữ trẻ năng động từng đạt được rất nhiều thành 
tích. 

Mặc dù bà không có cơ hội mở trường dạy 
bay của mình, nhưng di sản của bà để lại sẽ truyền 
cảm hứng học bay cho nhiều người Mỹ gốc Phi 
khác. Câu lạc bộ Bessie Coleman Aero được thành 
lập để tưởng nhớ bà, giúp mang lại cơ hội được bay 
trên bầu trời cho cộng đồng da màu. 

Bessie Coleman là nguồn động lực để 
nhiều người khác vượt qua các trở ngại lớn trong 
cuộc đời. Điển hình là bà Merryl Tengesdal, Đại tá 
Không quân Mỹ đã nghỉ hưu. 

Bà là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên và duy 
nhất lái máy bay do thám U-2 đầy thử thách. 
“Giống như bà Coleman, tôi muốn đưa bản thân 
lên cấp cao hơn. Cuộc đời của bà là một câu chuyện 
về sự kiên trì. Hãy nỗ lực hơn nữa. Đừng bỏ cuộc”, 
Đại tá Tengesdal nói. ■

Vị Hoàng hậu có xuất thân 
cao quý nhất triều Thanh: Bị 
Thuận Trị đế phế truất vì 2 lý do 
và cuộc sống không ngờ sau 
khi rời cung

hác với những phế hậu chịu cảnh Kgiam cầm trong lãnh cung, vị 
Hoàng hậu này do có gia thế 

hoàng tộc nên không những bị giáng xuống làm phi 
mà còn được trở về quê hương sống với cha mẹ.

Trong lịch sử Trung Hoa có không ít những 
Hoàng hậu bị phế, mỗi người đều có lý do riêng dẫn 
tới quyết định mang tính lịch sử này. 

Trong những người bị phế, nổi bật nhất 
phải kể đến Thanh Thế Tổ Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Phế 
hậu Tĩnh Phi hay còn gọi là Thanh Thế Tổ Phế hậu - 
chính thê đầu tiên của Thuận Trị đế. Cuộc đời bà từ 
lúc nhập cung cho tới lúc bị phế hậu trở về quê nhà 
có vô số những câu chuyện khiến hậu thế sau này 
vẫn còn bàn tán.

Xuất thân cao quý của Bác Nhĩ Tề Cát 
Đặc thị

Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị là một trong số ít 
những Hoàng hậu có xuất thân cao quý, thuộc gia 
tộc thống lĩnh bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm, Mông Cổ, 
cháu gái ruột của Hiếu Trang Hoàng Thái hậu – mẹ 
ruột của Thuận Trị đế. Nói một cách khác, bà chính 
là em họ của Thuận Trị đế.

Theo truyền thống lúc bấy giờ, người Mãn 
Châu và Mông Cổ kết hôn qua nhiều thế hệ để cùng 
nhau củng cố quyền lực. Vì Thuận Trị đế vừa mới 
lên ngôi nên cần cưới một phụ nữ trong gia tộc lớn 
ở Mông Cổ. Với hậu thuẫn từ phía sau, vị trí chính 
thê của Thuận Trị đế có lẽ không ai phù hợp hơn 
Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị.

Trong một số ghi chép, năm Thuận Trị thứ 
8, hôn lễ diễn ra với quy mô rất lớn, được xem là 
đám cưới chính thức đầu tiên của một Hoàng hậu 
sau khi Hoàng đế lên ngôi trong lịch sử triều 
Thanh. Bà được ví như đệ nhất mỹ nhân Mông Cổ, 
thông minh, xinh đẹp, được cả hoàng tộc Mãn 
Thanh công nhận. Nhưng điều bất ngờ nhất là bà 
không được Thuận Trị đế yêu thích.

Ban đầu, tình cảm giữa Thuận Trị đế và bà 
rất tốt. Thế nhưng sau một thời gian, tin tức về 
Hoàng đế và Hoàng hậu sống như "ly thân" đã lan 
truyền khắp nơi, gây chấn động triều đình.

Tại sao Thuận Trị đế ghẻ lạnh Hoàng 
hậu, sau cùng nhất quyết đòi phế truất?

Sau khi thành thân với Thuận Trị đế, Hoàng 
hậu vẫn không thay đổi tính khí của mình. Dưới sự 
hậu thuẫn của Thái hậu, bà ngày càng không coi ai 
ra gì.

Sử sách ghi lại, Hoàng hậu có 2 khuyết 
điểm lớn nhất khiến cho Thuận Trị đế ngày càng 
ngao ngán đến mức không chịu nổi phải phế hậu.

Thứ nhất, bà là người có lối sống xa hoa, 
tiêu xài hoang phí, trái ngược với Thuận Trị đế, từ 
nhỏ ông là một người sùng đạo nên sống giản dị và 
tiết kiệm. Trong vấn đề ăn uống, bà cực kỳ chú 
trọng đến hình thức. Tất cả dụng cụ phục vụ cho 
việc ăn uống phải là đồ bằng vàng bạc. Y phục 
được trang trí bằng châu báu quý hiếm, nếu không 
làm đúng theo yêu cầu sẽ khiến bà tức giận và bị 
trừng phạt.

Thứ hai, bà là người ích kỷ, tâm địa hẹp hòi, 
hay ghen tuông. Mỗi khi nhìn thấy các phi tần khác 
xinh đẹp hơn mình sẽ rất tức tối, thường xuyên can 
thiệp vào đời tư của Hoàng đế. Dù là bậc mẫu nghi 
thiên hạ, làm chủ cả một hậu cung nhưng lại không 
có tấm lòng vị tha, bao dung độ lượng, không thể 
làm gương cho người khác.

Với những vấn đề này, ban đầu Thuận Trị 
đế có thể chịu đựng được nhưng sau thời gian dài 
cuối cùng vẫn không chịu nổi. Khi đề xuất việc phế 
hậu, Hiếu Trang Hoàng Thái hậu đã can gián, huy 
động cả bá quan trong triều ngăn cản nhưng Thuận 
Trị đế vẫn một mực muốn phế hậu cho bằng được.

Mãi cho đến khi thấy Hoàng đế ốm nặng, 
Thái hậu và mọi người mới đồng ý việc phế truất 
Hoàng hậu. Năm Thuận Trị thứ 10, Hoàng hậu bị 
phế truất, giáng xuống làm Tĩnh phi. 

Mọi người cứ nghĩ rằng, sau khi trở thành 
phế hậu Tĩnh phi, bà sẽ bị giam vào lãnh cung chịu 
cảnh cô đơn đến cuối đời, thậm chí qua đời trong sự 
tuyệt vọng. Tuy nhiên, sự việc sau đó diễn biến 
nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Suy cho cùng, bà cũng là cháu gái của Hiếu 
Trang Hoàng Thái hậu, em họ của Thuận Trị đế, 
thuộc hoàng tộc Mãn Thanh nên phải có cách giải 
quyết hợp tình hợp lý. 

Chưa đầy 2 năm sau khi bị phế truất, bà 
được cha mình Trác Lễ Khắc Đồ Thân vương Ngô 
Khắc Thiện, Đại Thân vương dòng đại tông của 
Khoa Nhĩ Thấm đưa về Mông Cổ sinh sống. Với 
thân phận như vậy, có lẽ Thuận Trị đế không dám 
làm gì hơn sau khi phế truất bà.

Kể từ khi bị phế truất và được trở về Mông 
Cổ, không có nhiều ghi chép về bà trong lịch sử. 
Tuy nhiên, một số tin đồn lan truyền sau đó nói 
rằng, bà đã hạ sinh một hoàng tử không lâu sau khi 
rời cung, đứa trẻ này có lẽ của Thuận Trị đế. 

Nhưng bà quyết tâm không quay trở về 
cung mà kết hôn với một người đàn ông khác. 
Đương nhiên điều này không được ghi chép lại 
trong sử sách. Cuộc đời bà từ đó về sau không có 
thêm thông tin gì nữa.

Sau cùng, bà đã thoát khỏi cuộc sống thị 
phi ở chốn cung đình, trở về đồng cỏ tự do ở quê 
nhà, có một người bạn đời mới, tìm được hạnh 
phúc cho riêng mình. Tất cả những điều này không 
phải vị phế hậu nào cũng may mắn có được. ■

* Xúc phạm
Pierre ngồi một mình trong góc quán rượu, 

uống liên tục mấy chai liền. 
Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to 

cho cả quán cùng nghe:
- Tất cả bọn luật sư đều là đồ chăn bò!
Xong, anh ta ngồi xuống và định nốc hết 

chỗ rượu còn lại, thì một anh chàng to cao vạm vỡ 
tiến đến gần rồi đấm Pierre một trận túi bụi cho đến 
khi anh ta nằm như một đống thịt.

Một người phục vụ hỏi anh chàng cao to:
- Tôi đoán ông là luật sư?
- Không! - Người đàn ông nọ trả lời - Tôi là 

người chăn bò!!!

Vui Cöôøi
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Vị hoàng hậu nào không 
con vẫn được hoàng đế và thái 
hậu cả đời sủng ái?

Bà không tranh giành với đời, nghĩ 
cho người khác trước xuất phát từ 
sự chân thành, có được sự sủng ái 

và kính trọng của hoàng đế, cả đời không sinh con, 
nhưng lại có thể “mẹ quý nhờ con”, phò tá hoàng đế 
trong giai đoạn Minh Chương chi trị. Bà là ai?

Tân Tức hầu Mã Viện tướng quân của 
Đông Hán chết trong quân ngũ, lại bị những đại 
thần khác trong triều đình thừa cơ hãm hại, vu 
khống hủy hoại danh dự, lúc này cảnh ngộ của Mã 
gia đã hoàn toàn đổi khác, sau đó còn nhiều lần bị 
các quyền quý ức hiếp, lại càng thất thế hơn. 

Người vợ thứ hai của Mã Viện tướng quân 
là Lận phu nhân phải chịu nỗi đau mất chồng, sau 
đó người con trai cả cũng đoản mệnh mà rời khỏi 
cõi đời, liên tiếp chịu nhiều đả kích như vậy, khiến 
Lận phu nhân bi thương quá mức mà tinh thần 
hoảng loạn, trong tình huống rối ren như vậy, 
người sắp xếp và làm chủ mọi việc trên dưới trong 
nhà lại là đứa con gái nhỏ mới 10 tuổi của Mã gia. 

Cô bé này không chút hoảng loạn, mọi 
chuyện lớn nhỏ đến tay cô bé đều được sắp xếp rất 
thỏa đáng, trong nhà có chuyện gì đều tìm cô bé để 
bàn bạc, người hầu trong nhà cũng đều do cô bé 
phân công và quản lý.

Trời sinh quý tướng dị bẩm
Cô con gái nhỏ của Mã gia (con cháu sau 

này cũng không biết tên của người này) từ nhỏ đã 
ngoan ngoãn lễ phép, hiếu thuận với trưởng bối, 
tính cách điềm tĩnh, không ham thích vui chơi, bẩm 
sinh thông minh lanh lợi, rất hứng thú với lịch sử, 
đạo nhân sinh và đạo đất trời huyền bí, có thể đọc 
tụng “Dịch Kinh”, ham đọc “Thi Kinh”, “Luận 
Ngữ”, “Xuân Thu”, đặc biệt rất quan tâm đến “Chu 
Quan” (còn gọi là Chu Lễ), “Đổng Trọng Thư thư”. 

Cô có một mái tóc dày và mượt che khuất 
làn da trắng mịn của mình, chân mày không cần tô 
vẽ, không cần đeo trang sức trên người, cô có khí 
chất xinh đẹp tự nhiên, sắc đẹp luôn nổi bật hơn 
người. 

Trong “Trần Tư Vương họa tán tự”, Tào 
Trực có khen rằng: “Minh Đức Mã hậu, xinh đẹp 
bởi nhan sắc, đôn hậu bởi đức hạnh”. 

Nhưng vào năm 10 tuổi, cô đột nhiên bệnh 
nặng, mãi không khỏe lại. Lận phu nhân vội vàng 
đi tìm thầy bói gieo quẻ. Thầy bói giải quẻ, nói 
rằng: “Cô gái này tuy là đổ một trận bệnh, nhưng 
sau này phú quý vô cùng”.

Khi đó Mã gia đã rơi vào tình cảnh khốn 
khó, một số hoàng thân quý tộc đều không qua lại 
với Mã gia nữa, con gái của Mã gia làm sao có thể 
đại phú đại quý được? Lận phu nhân lại đi tìm thầy 
tướng số đến nhà xem tướng cho 3 cô con gái của 
mình, thầy tướng số xem đến cô con gái nhỏ nhất 
thì vô cùng kinh ngạc, nói rằng: 

“Tôi cần phải xưng thần dưới chân của cô 
gái này. Tuy nhiên cô gái này đại quý nhưng ít con, 

nếu như có thể nuôi dạy con của người khác thì sẽ 
rất đắc lực, còn vượt xa con ruột của mình”. “Tiên 
nhân hậu kỷ xuất phát từ sự chân thành, trên dưới 
hậu cung đều yên lòng”.

Lời tiên tri của thầy bói và thầy tướng số 
đều ứng nghiệm thành sự thật!

Anh họ của cô là Mã Nghiêm nhìn thấy gia 
đình cô bị người khác ức hiếp, vô cùng lo lắng và 
tức giận, nên đã viết sớ trình lên triều đình, nói rằng 
muốn tiến cử ba chị em Mã gia vào danh sách thái 
tử chọn phi, lại nhắc đến người cô trong gia tộc của 
họ có mối nhân duyên với hoàng thất, “hy vọng 
nhờ duyên người cô đã chiếu cố, được cho vào hậu 
cung” (cô của Mã Nghiêm là phi tần của Hán 
Thành Đế). 

Bức tranh Minh Đức hoàng hậu “huấn 
luyện trang phục” trong “tập tranh câu chuyện 
của các đời hoàng hậu hiền đức” của họa sĩ nhà 
Thanh Tiêu Bỉnh Trinh (Phạm vi công cộng)

Kết quả cô con gái út của Mã gia được chọn 
vào hậu cung của thái tử Lưu Trang vào năm 13 
tuổi, sau này trở thành Minh Đức hoàng hậu của 
Đông Hán Minh Đế vô cùng nổi tiếng trong lịch sử.

Khi mới vào cung thái tử, cô phụng sự cho 
Âm Lệ Hoa hoàng hậu, làm việc nhanh nhẹn chu 
đáo, hợp với lễ nghi, đồng thời còn giúp đỡ những 
phi tần khác trong hậu cung, tiên nhân hậu kỷ (nghĩ 
cho người khác trước rồi mới nghĩ đến bản thân), 
xuất phát từ sự chân thành; từ khi có cô, trên dưới 
hậu cung đều cảm thấy rất yên tâm. 

Vì vậy, cô được sủng ái đặc biệt, thường 
xuyên được ở lại hậu cung để phụng sự. Khi thái tử 
Lưu Trang lên ngôi làm Hán Minh Đế, ông đã sắc 
phong cho cô làm quý nhân.

Khi đó hoàng đế vẫn chưa có con nối dõi, 
Mã quý nhân nhiều lần tiến cử các phi tần bên cạnh 
cho hoàng đế, lo lắng làm lỡ mất thời cơ sinh hoàng 
tử. Ngoài ra, Mã quý nhân còn thường xuyên quan 
tâm và thân thiết với những phi tần may mắn được 
hoàng đế gọi đến gặp mặt, và lại càng ưu ái đối với 
những phi tần được hoàng đế sủng hạnh nhiều lần. 

Mùa xuân, năm Vĩnh Bình thứ 3 (năm 60), 
văn võ bá quan trong triều kiến nghị hoàng đế lập 
hoàng hậu, Hán Minh Đế không có ý kiến, khi đó 
Âm Lệ Hoa hoàng thái hậu nói: “Mã quý nhân có 
đức hạnh cao nhất hậu cung, là người thích hợp 
nhất”. Cứ như vậy mà Mã quý nhân được sắc 

phong làm Minh Đức hoàng hậu.
Minh Đức hoàng hậu không có con, Hán 

Minh Đế đã đưa ra một sắp xếp rất thỏa đáng cho 
Minh Đức hoàng hậu, vì vậy lại càng mở rộng thời 
kỳ thịnh vượng của Đông Hán. 

Có lẽ Hán Minh Đế cho rằng hoàng hậu 
mẫu nghi thiên hạ sẽ là một người mẹ rất tốt, vì vậy 
đã giao con trai Lưu Đát của Giả quý nhân cho 
hoàng hậu nuôi dạy, nói rằng: “Con người không 
nhất thiết phải tự mình sinh con, nhưng cũng không 
đến mức sợ yêu thương nuôi dạy”. 

(Giả quý nhân là con gái của chị gái người 
vợ quá cố của Mã Viện, còn Minh Đức hoàng hậu 
là con gái của Lận phu nhân, người vợ thứ hai của 
Mã Viện. Giả quý nhân và Minh Đức hoàng hậu 
được chọn vào cung cùng một thời điểm).

Thế là Minh Đức hoàng hậu hết lòng hết dạ 
yêu thương và chăm sóc Lưu Đát, còn bỏ ra nhiều 
tâm tư tình cảm và sức lực hơn cả mẹ ruột. 

Lưu Đát cả đời đều biết ơn và kính trọng bà, 
“mẹ con từ ái, từ đầu đến cuối đều không có một 
chút mâu thuẫn nào”. Lưu Đát chính là Hán 
Chương Đế sau này, ông và cha mình là Hán Minh 
Đế cùng nhau thành tựu Minh Chương chi trị.

Khiêm tốn và khắc chế bản thân, kiên 
quyết từ chối phong hầu tước cho nhà ngoại

Sau khi Mã hoàng hậu được ngồi lên vị trí 
hoàng hậu lại càng khiêm tốn và khắc chế bản thân 
hơn nữa, bà quyết chí làm một người vợ hiền thục 
phò tá cho Hán thất. 

Mỗi lần hoàng đế hỏi thử Minh Đức hoàng 
hậu về một số chuyện triều chính mà bản thân chưa 
thể đưa ra quyết định, bà đều chân thành đối đáp, 
phân tích giải nghĩa, chuyện nào cũng hợp tình hợp 
lý, giúp đỡ rất nhiều trong việc thực thi chính trị 
của nhà Hán. 

Lựa khi chải tóc cho hoàng đế, đối với 
những chính sách mà bà cảm thấy không thỏa 
đáng, bà sẽ trình bày nguyên nhân một cách rõ 
ràng, hơn nữa chưa từng lấy việc riêng để can dự 
vào việc công, vì vậy mà sự sủng ái và tôn trọng mà 
bà có được mỗi ngày một nhiều hơn, và chưa từng 
bị suy giảm trong suốt cuộc đời làm hoàng hậu.

Vào những năm Vĩnh Bình, vì Sở Vương 
Anh mưu phản, sau khi chuyện bại lộ đã tự sát, tình 
trạng tù oan cũng theo đó mà gia tăng, những người 
có liên quan thông qua lời khai của người khác đều 
bị đưa vào kết án, cộng thêm những kẻ phạm tội vu 
khống hãm hại lẫn nhau, số người bị nhốt vào trong 
tù rất nhiều, có hơn một ngàn người bị kết án tử 
hình trong nhiều năm. 

Mã hoàng hậu cảm thấy vô cùng lo lắng, bà 
tìm cơ hội kiến nghị với Hán Minh Đế, bày tỏ rằng 
mình lo sợ tình trạng tù oan trở nên nghiêm trọng sẽ 
làm liên lụy đến người vô tội, hình thành tác phong 
xấu làm lung lay căn cơ quốc gia. 

Hán Minh Đế vô cùng cảm động, trong 
đêm đó không thể nào ngủ được, thức dậy đi qua đi 
lại, suy nghĩ kỹ lưỡng, sau đó quyết định nghe theo 
lời khuyên của hoàng hậu. 

Hoàng đế đích thân đi đến nhà ngục Lạc 
Dương kiểm duyệt danh sách tù nhân, liệt kê ra hơn 
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một ngàn người không đáng tội chết, từ đó việc 
quản lý của nhà tù được giản lược, công lý được 
thực thi trở lại.

Mã hoàng hậu thích đọc sử sách, mỗi lần bà 
đọc đến đoạn “nước khác hiến ngựa quý, một ngày 
đi ngàn dặm, lại tiến cống bảo kiếm, cộng thêm 
trăm cân vàng, ra lệnh dùng ngựa kéo xe trống, lấy 
kiếm ban tặng kỵ sĩ” trong bổn ký của khai nguyên 
Quang Vũ hoàng đế, bà đều vô cùng bội phục sự vô 
vị kỷ và ít tham vọng của Quang Vũ Đế, trong lòng 
bà tự nhiên khởi lên sự kỳ vọng vào bản thân rất 
lớn, mong muốn bản thân học hỏi người xưa. 

Bà lại dùng vải bông muộn màu để tự may 
thành trang phục cho mình, trang phục của người 
đánh xe ngựa cho bà cũng không có nhiều hoa văn 
kiểu dáng, mọi cái đều đơn giản. Vào mồng một và 
ngày 15 hàng tháng, các phi tần trong cung sẽ đến 
để thỉnh an hoàng hậu, họ từ xa trông thấy áo bào 
của hoàng hậu đẹp đẽ và mới mẻ. 

Khi đến gần nhìn kỹ lại mới phát hiện áo 
bào của hoàng hậu vốn dĩ không phải là được làm 
từ tơ lụa thượng hạng tinh tế. Mã hoàng hậu đáp 
rằng: “Loại vải này nhuộm màu rất đẹp, vì vậy ta 
luôn dùng để may y phục”, các phi tần nghe xong, 
không người nào là không thở dài.

Tất cả các đời của nhà Hán đều thừa kế 
cách làm phong hầu phong tước cho họ hàng bên 
ngoại, nhưng Mã hoàng hậu không đồng ý phong 
hầu tước cho họ hàng bên ngoại của mình. 

Không cho họ hàng bên ngoại của mình 
ngồi ở vị trí quan trọng trong cơ quan trung ương 
can dự triều chính, bà luôn rút ra bài học cho bản 
thân từ những câu chuyện về họ hàng bên ngoại của 
các vị hoàng hậu tiền triều làm hại đất nước, như họ 
hàng bên ngoại của Lữ hậu, Đậu thái hậu, Vương 
hoàng hậu… 

Trong triều đại của Hán Minh Đế, ba người 
anh em của bà đảm nhận chức vụ Hổ bôn trung lang 
và Hoàng Môn thị lang, họ luôn giữ nguyên ở một 
vị trí và đều không được thăng chức.

Khách của nhà ngoại đến từ tứ phương, 
xe như nước chảy ngựa như rồng bay

Lưu Đát được Mã hoàng hậu hết lòng dạy 
bảo đã lên kế vị cha mình sau khi Hán Minh Đế qua 
đời, trở thành Hán Chương Đế. Hán Chương Đế 
muốn phong hầu tước cho ba người cậu của mình. 

Nhưng bản thân Minh Đức hoàng hậu lại 
cho rằng ba người anh bên ngoại của mình không 
có công lao to lớn đối với đất nước, không có công 
lao thì không nên tiếp nhận bổng lộc.

Minh Đức hoàng thái hậu dùng chiếu thư 
trịnh trọng bày tỏ tâm ý của mình:

“Ta tự yêu cầu bản thân, cẩn trọng tu 
dưỡng chính mình, thân là thái hậu của một nước, 
trên người mặc váy lụa thô, ăn không cần ngon 
ngọt, người hầu bên cạnh ăn mặc giản dị, không 
dùng hương đốt và vật bài trí, chuyện gì cũng dùng 
thân mình để dạy bảo các quan viên và thường dân, 
vốn tưởng rằng sau khi gặp họ hàng bên ngoại, họ 
đương nhiên sẽ tự kiểm điểm và tự khắc chế bản 
thân, nhưng mà, sau khi họ nhìn thấy ta, ngược lại 
tất cả đều nói thái hậu trước giờ luôn thích giản dị 

cần kiệm.
Trước đây khi đi ngang qua nhà bên ngoại 

của ta ở vườn Trạc Long trong thành Lạc Dương, 
nhìn thấy những người khách ra ra vào vào nhà 
bên ngoại của ta chào hỏi, bốn phương tề tụ đến 
đây, xe như nước chảy, ngựa như rồng bay (diễn tả 
cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, đông đúc). 

Người hầu kẻ hạ đều ăn mặc nghiêm trang 
chỉnh tề, cổ áo và tay áo đều trắng như tuyết. Nhìn 
lại người đánh xe của ta, không thể nào sánh được 
với họ. Ta vẫn còn chưa nổi giận trách móc, chỉ 
ngừng chu cấp chi phí phụ giúp sinh hoạt cho họ, 
hy vọng họ có thể cảm thấy xấu hổ, nhưng họ vẫn 
lười biếng như vậy, không biết lo nghĩ cho đất 
nước, không ai có thể hiểu rõ thần tử bằng quân 
vương, huống hồ gì là dòng họ của mình? Ta làm 
sao có thể phụ tông chỉ lập quốc của tiên đế, và làm 
tổn hại đến đức hạnh của người xưa, lập lại mối 
họa diệt vong của Tây Hán chứ!”.

Hán Chương Đế buồn rầu than thở trước 
chiếu thư này của hoàng hậu, rồi lại thỉnh cầu 
phong hầu lần nữa, nhưng Minh Đức hoàng thái 
hậu cho rằng anh em bên ngoại của mình không lập 
được quân công gì cho quốc gia xã tắc, “vô quân 
công, không phải Lưu thị không được phong hầu”, 
phù hợp với quy định do nhà Hán lập ra. 

Hơn nữa “gia tộc phú quý, nếu có nhiều 
người làm quan, giống như cây một năm ra quả hai 
lần, chắc chắn tổn hại đến gốc rễ”, quá nhiều phúc 
lộc phú quý không những không tốt, mà ngược lại 
còn làm hại đến nền tảng căn bản của người đó, vì 
vậy mà Minh Đức hoàng thái hậu kiên quyết từ 
chối phong hầu phong tước cho bên ngoại của 
mình. 

Đồng thời bà cũng nghĩ đến ý muốn của 
Hán Chương Đế, vì vậy nói rằng đợi đến khi thiên 
hạ biên cương được thái bình rồi, sau đó mới làm 
theo ý của Hán Chương Đế (Bốn năm sau, thiên hạ 
giàu có, biên cương bình yên vô sự, Hán Chương 
Đế lần lượt phong ba người cậu của mình làm Liệt 
hầu).

Minh Đức hoàng thái hậu luôn yêu cầu bản 
thân nói lời phải giữ lời, kiểm điểm hành vi của 
mình từng giây từng phút, chỉ nguyện rằng cả đời 
không hổ thẹn với người dân trong nước. 

Bà tận mắt nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa 
náo nhiệt trước cửa nhà mình, khách đến thăm liên 
tục không ngừng, mà để lại câu nói “xe như nước 
chảy, ngựa như rồng bay”, tương phản với quan 
niệm của bà về họ hàng bên ngoại không có công 
không được nhận bổng lộc. Thành ngữ “xe nước 
ngựa rồng” cũng từ đây mà ra. ■

Tàu ma 700 tuổi bất ngờ 
"xuyên không", hiện ra giữa 
thành phố

Sau 700 năm mất tích giữa biển khơi, 
con tàu ma khổng lồ bất ngờ hiện ra 

giữa đường phố thủ đô Tallinn của Estona, với độ 
nguyên vẹn y như mới "xuyên không" thẳng từ quá 

khứ.
Theo Live Science, con tàu được chôn sâu 

khoảng 1,5 mét dưới lòng đất. Tàn tích con tàu 
được làm bằng gỗ sồi và chỉ dài hơn 24m với một 
thanh dầm. Điểm rộng nhất của tàu có chiều ngang 
9m.

Theo nhà nghiên cứu Priit Lätti từ Bảo tàng 
Hàng hải Estonia, chiều dài ban đầu của con tàu 
còn lớn hơn, vì một phần mũi tàu đã bị mất, hư hại. 
Kết quả kiểm tra cho thấy con tàu được đóng vào 

đầu thế kỷ 14.
Tàn tích con tàu ma đang được khai quật
Con tàu ma khổng lồ được khai quật gần 

Cảng Cũ của Tallinn bởi độ khảo sát dẫn đầu bởi 
nhà khảo cổ Mihkel Tammet. Do khu vực được 
nghi ngờ là ẩn chứa nhiều di tích nên mọi công 
trình đều đòi hỏi một nhà khảo cổ có mặt. Sau khi 
phát hiện, di tích tàu ma đã được bàn giao cho Bảo 
tàng Hàng hải Estonia.

Nguyên nhân con tàu xuất hiện một cách bí 
ẩn ngay trên đường phố thủ đô có thể do 700 năm 
trước, khu vực hãy còn là một vùng biển nông. Con 
tàu đắm đã bị cát bồi tụ vùi lấp dần, đó là lý do phần 
thân tàu vẫn được bảo quản tốt đến kinh ngạc như 
mới vừa "xuyên không" từ thế giới cổ đại đến thẳng 
thời điểm phát hiện.

Các đặc điểm tiết lộ nó rất có thể là thành 
viên của đội tàu buôn hùng mạnh thời điểm đó 
thuộc Liên đoàn Hanseatic, một nhóm các hiệp hội 
thương mại có phạm vi hoạt động trải khắp châu 
Âu, thống trị các vùng biển xung quanh từ thế kỷ 
thứ 13 đến 15.

Có vẻ con tàu ma vừa thực hiện xong 
chuyến giao hàng định mệnh. Khoang hàng giữa 
của nó khá rỗng, chỉ gồm vài thùng gỗ, đồ gốm, 
xương động vật, một số đồ da và hàng dệt may. 
Nhưng các nhà khoa học nghi ngờ rằng phần đuôi 
tàu chưa được khai quật còn chứa đựng nhiều đồ 
tạo tác có giá trị.

Bản thân con tàu đã là một kho báu vô giá 
bởi độ nguyên vẹn của nó sẽ giúp các nhà sử học và 
khảo cổ học tìm hiểu thêm rất nhiều về việc đóng 
tàu và buôn bán thời Trung Cổ, cũng như cuộc sống 
của thủy thủ đoàn. Tiến sĩ Priit Lätti cho rằng con 
tàu ma này là "giải độc đắc" của khảo cổ học 
Tallinn. ■ 
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Hy Lạp: Ngược dòng Thần 
thoại với những địa danh nổi 
tiếng

Hy Lạp từ lâu đã nổi danh với những 
thắng cảnh xinh đẹp trải dài từ đồi 

núi đến bãi biển. Tuy nhiên, ngoài du lịch nghỉ 
dưỡng quanh đây, chuyến hành trình đưa bạn 
ngược dòng thời gian tìm về với những vị thần Hy 
Lạp còn hấp dẫn hơn thế nữa.

Với những thắng cảnh nổi tiếng cùng các di 
tích lịch sử rạng danh, không có gì nghi ngờ khi Hy 
Lạp là một đất nước thu hút vô số khách du lịch. 
Nếu cần thêm bất cứ lý do nào để lựa chọn nơi đây 
là điểm đến du ngoạn, ELLE sẽ đưa bạn dạo quanh 
10 địa điểm mang màu sắc sử thi ở Hy Lạp mà 
người dân địa phương nào cũng có thể kể vanh 

vách đầy tự hào về chúng.
Acropolis, Athens
Acropolis theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là 

“thành phòng thủ của Athens”. Mặc cho có rất 
nhiều thành phòng thủ khác được xây dựng tại 
Athens, Acropolis chứng minh giá trị của mình khi 
nghiễm nhiên được gọi không kèm theo một cái tên 
cụ thể nào khác.

Nằm trên ngọn đồi có vị trí đắc địa nhất thủ 
đô Athens, Acropolis và những quần thể kiến trúc 
của nó là một biểu tượng phổ quát của nền văn 
minh cổ Hy Lạp với những khu phức hợp kiến trúc, 
nghệ thuật tiêu biểu.

Trong nửa sau của thế kỉ thứ 5 trước Công 
nguyên, Athens – sau chiến thắng vang dội khi đối 
đầu Ba Tư và thành lập nên nền dân chủ – đã đứng 
đầu các quốc gia khác của thế giới cổ đại. Trong 
những thập kỉ tiếp theo, khi tư tưởng và nghệ thuật 
ở thời kì hưng thịnh, một nhóm các nghệ nhân đã 
thực hiện kế hoạch đầy tham vọng của chính quyền 
Athens.

Dưới sự dẫn dắt của kiến trúc sư tài ba 
Phidias, các nghệ nhân đã biến ngọn đồi đá thô sơ 
trở thành tượng đài của tư tưởng và nghệ thuật. 

Những kiến trúc quan trọng nhất trong khu 
quần thể này là Đền Parthenon được dựng nên bởi 

kiến trúc sư Ictinus, Đền Erechtheon (tương truyền 
là nơi ngự trị của nữ thần trí tuệ Athena và thần biển 
cả Poseidon), cổng thành Propylaea và cửa ngõ 
thành cổ Acropolis được thiết kế bởi Mnesikles 
cùng ngôi đền nhỏ Athena Nike.

Oia, Santorini
Được phát âm là I-a, Oia có lẽ là ngôi làng 

nổi tiếng nhất của hòn đảo Santorini. Được biết đến 
với những con đường nhỏ xinh đầy màu sắc đắm 
mình dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Oia tọa lạc tại 
đỉnh ngọn núi lửa hùng vĩ với cảnh quan ngoạn 
mục, tràn đầy sức sống. Ở phần phía Bắc của hòn 
đảo, ngôi làng nhỏ có rất nhiều quán cà phê thu hút, 
các cửa hàng quà lưu niệm và nhà hàng có thể làm 
vừa lòng cả những thực khách khó tính khi đến du 
lịch Hy Lạp.

Oia thời Hy Lạp cổ là một trong hai cảng 
biển của thành phố cổ Thera tại phía Nam hòn đảo, 
nơi hiện tại là ngôi làng Kamari. Địa điểm này còn 
được chọn làm cảnh quay trong bộ phim lãng mạn 
Summer Lovers và gần đây nhất là Lara Croft 
Tomb Raider: The Cradle of Life với sự góp mặt 
của siêu sao Angelina Jolie. Du lịch Hy Lạp mà 
không ghé đến nơi này hẳn là một điều tiếc nuối.

Meteora, Thessaly
Nằm trên đồng bằng Thessalpy, Meteora 

sở hữu những ngọn núi đá độc đáo và ngoạn mục, 
trên đỉnh là những tu viện hàng trăm năm tuổi, 
mang đến một cảnh tượng tuyệt vời. Được liệt kê 
trong danh sách Di sản Thế giới của UNESCO, 
Meteora là vùng đất nhiệm màu của Hy Lạp. trong 
số 24 cảnh quan mà nơi này sở hữu, giờ chỉ còn 6 cơ 
sở vẫn còn mở cửa phục vụ du khách.

Trước thế kỉ thứ 6, đây chỉ là một vùng đất 
hẻo lánh bởi địa hình khó khăn để trú ngụ cho đến 
khi các tu sĩ ẩn dật tìm đến sống biệt lập. 

Khoảng đầu thế kỉ 12, sáu tu viện được xây 
dựng trên một khối đá sa thạch tự nhiên trông như 
một trụ cột khổng lồ, một trong những ví dụ về sự 
biến đổi kiến trúc mạnh mẽ nhất từ một nơi cheo 
leo hiểm trở thành một nơi để tĩnh tâm, thiền định 
và cầu nguyện. Ngày nay, chỉ có bốn tu viện 
Aghios Stefanos, Agia Trias, Varlaam và Meteoron 
vẫn là cơ sở của các cộng đồng tôn giáo.

Myrtos Beach, Kefalonia
Là một trong những địa điểm thu hút nhất 

của Kefalonia, bãi biển Myrtos cách Argostoli 30 
km về phía Bắc. Bãi biển hình bán nguyệt được bao 
quanh bởi những vách đá ấn tượng cùng vô số đá 
cuội trắng ẩn hiện trong làn nước pha lê tinh khiết. 

Là một trong những bãi biển được chọn 
chụp ảnh nhiều nhất ở Hy Lạp, thế nhưng, Myrtos 
vẫn có một phần không gian nhỏ chưa bị du lịch 
hóa, hoàn hảo cho những ai muốn xa lánh đám 
đông.

Tương truyền rằng, có một khu bảo tồn tại 
Agia Dynati vì hình dạng của nó được cho là tảng 
đá mà Rea (nữ thần sinh sản) đã cho Cronus chồng 
bà ăn để ngăn vị thần này ăn thịt con mình, Zeus. 
Khi Zeus có được sức mạnh, thần bắt buộc Cronus 
ném đá ngược lại vào địa điểm của Agia Dynati.

Delos, Cyclades

Delos là một Di sản thế giới khác của 
UNESCO và cũng là nơi sinh ra huyền thoại của 
cặp song sinh Apollo (Thần Mặt trời) và Artemis 
(Thần Mặt trăng). Thep thần thoại Hy Lạp, Leto là 
một nữ thần thuộc dòng dõi Titan, nàng đã mang 
thai sau một cuộc tình với thần Zeus. 

Nữ thần đáng thương bị phát hiện và chịu 
cảnh truy đuổi nhưng cả đất liền lẫn các đảo thuộc 
Hy Lạp đều không cho nàng ở lại vì sợ đắc tội Hera. 
Leto chạy đến bờ biển và được thần biển cả 
Poseidon đưa đến một đảo hoang. 

Tại đây, Leto đã hạ sinh một cặp song sinh 
là Apollo và Artemis. Đây là hai vị thần quan trọng 
của Olempus. Hòn đảo đó được thần Zeus đặt tên là 
Delos, có nghĩa là Đảo Ánh Sáng.

Đây là một địa điểm khảo cổ ngoài trời 
lộng lẫy, cách đảo Mykonos chỉ vài kilomet. Tràn 
đầy dấu vết của quá khứ, hòn đảo chào đón du 
khách và dẫn dắt họ chiêm ngưỡng vinh quang lâu 
dài của nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Những hiện 
vật này hầu hết đều ở Bảo tàng khảo cổ Delos và 
Bảo tàng khảo cổ quốc gia Athens.

Nafplio, Peloponnese
Nafplio là nơi đặt trụ sở của Bảo tàng Khảo 

cổ học, nằm trong một tòa nhà Venetian lộng lẫy 
trên Quảng trường Syntagma. Bảo tàng là nơi chứa 
đựng những dấu tích lâu đời nhất của Thời đại Cổ 
sinh, bao gồm các bức tượng nhỏ, đồ trang sức, 
quần áo, tác phẩm điêu khắc, gốm sứ và các đồ tạo 
tác quý hiếm từ Thời kỳ đồ đá mới.

Cách Athens chưa đầy hai giờ, Nafplio là 
thành phố lãng mạn nép mình trên một vịnh biển 
phía Đông Bắc của Peloponnese, thủ đô cũ của nhà 
nước Hy Lạp. Với những quán rượu nhỏ phục vụ 
thức ăn ngon, những quán cà phê trữ tình, thành 
phố Nafplio là một điểm đến tuyệt đẹp cho những 
ai muốn được nghỉ ngơi nhanh chóng nếu xuất phát 
từ Athens.

Delphi, trung tâm Hy Lạp
Delphi là một địa điểm khảo cổ và hiện 

cũng là một trị trấn thuộc vùng Phocis ở miền trung 
Hy Lạp. Nằm trên triền dốc Tây Nam của ngọn núi 
Parnassos, cách vịnh Corinth không đến 10 km, 
Delphi đã từng là trung tâm tôn giáo của Hy Lạp 
vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. 

Tại đây có một quảng trường tròn ngoạn 
mục bằng đá với những di tích của thánh đường lớn 
nhất dành để thờ phụng thần Apollo. Phía bên kia 
bờ suối là thánh đường Athéna Pronaia mà tòa nhà 
nổi tiếng nhất là nhà tròn cẩm thạch Tholos xây 
dựng vào đầu thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên.

Olympia, Peloponnese
Olympia là nơi khai sinh của Thế vận hội 

Olympic cổ đại. Dành để tôn vinh thần Zeus, Thế 
vận hội được tổ chức bốn năm một lần, bao gồm 
một loạt các cuộc thi thể thao, trong đó có đại diện 
từ tất cả các quốc gia tham gia thi đấu. 

Khu vực này bao gồm sân vận động cổ, đền 
thờ thần Zeus và Hera, xưởng của nhà điêu khắc 
Phidias và nhà thi đấu. Olympia cũng nổi danh với 
tượng thần Zeus khổng lồ bằng ngà voi và vàng do 
Phidias chạm khắc. Tượng thần Zeus là một trong 
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Bảy kỳ quan thế giới cổ đại được bầu chọn bởi 
Antipater xứ Sidon.

Khu vực này đa phần là đồi núi với phần 
lớn diện tích trong Olympia là rừng. Khi Pierre de 
Coubertin (người sáng lập Thế vận hội hiện đại) 
mất năm 1937, một bức tượng của ông được dựng 
lên tại khu vực Olympia cổ đại. Trái tim của ông đã 
được chôn tại tượng đài.

Bãi biển Navagio, Zakynthos
Bãi biển Navagio, còn được gọi là bãi biển 

Shipwreck (Vịnh đắm tàu), nằm ở hòn đảo xinh 
đẹp, xanh tươi Zakynthos. 

Vào năm 1980, một người vận chuyển 
hàng hóa, MV Panagiotis, mắc cạn ở vùng biển 
xung quanh đảo Zakynthos, trên bãi biển Navagio 
trong thời tiết mưa bão và tầm nhìn kém. Con tàu 
đã bị bỏ hoang và vẫn còn bị chôn vùi trong sỏi đá 
vôi của bãi biển đến tận ngày nay.

Được bao quanh bởi những vách đá cao, 
dốc, bãi biển chỉ có thể đến được bằng thuyền. Khi 
du lịch Hy Lạp, nơi đây hoàn hảo cho một chuyến 
tham quan trong ngày, đặc biệt là khi nó càng trở 
nên nổi tiếng hơn sau khi trở thành bối cảnh lãng 
mạn của bộ phim đình đám châu Á Hậu duệ mặt 
trời.

Monemvasia, Peloponnese
Được thành lập vào thế kỷ thứ sáu, 

Monemvasia là một thị trấn thời trung cổ, nằm trên 
một tảng đá ở phía Đông Nam của Peloponnese. 
Thị trấn nhỏ kiên cố này được xây dựng bởi Đế 
quốc Đông La Mã Byzantines và bị xâm chiếm bởi 
quân Thập tự chinh, người Venice và người Thổ 
Nhĩ Kỳ trong quá khứ. 

Đây là một thị trấn nhỏ xinh đẹp tự hào với 
những con đường rải sỏi hẹp, những tòa nhà bằng 
đá được khôi phục đẹp đẽ và những tàn tích của các 
công trình Byzantine. Con đường rải sỏi trung tâm 
chạy qua thị trấn luôn tấp nập với các quán rượu, 
quán cà phê nhỏ và cửa hàng cung cấp đồ lưu niệm 
với các sản phẩm truyền thống. 

Bên cạnh là nhà thờ Christos Elkomenos 
thế kỷ thứ 6, biểu tượng được bảo vệ nghiêm ngặt 
của Crucifixion (hình thức tử hình bằng cách đóng 
đinh trên thanh gỗ lớn), được xem là một trong 
những hiện vật ấn tượng nhất của thời Phục hưng 
Palaiologina. ■

Vẻ đẹp mê mẩn của nhà 
thờ được mệnh danh là "siêu 
phẩm kiến trúc"

Sheikh Lotfollah chính là công trình 
kiến trúc nổi bật của đất nước Iran. 
Đồng thời, đây cũng là một trong 

những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất tại 
quốc gia Tây Á này.

Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Lotfollah là 
công trình kiến trúc nổi bật tại Iran

Sheikh Lotfollah được xây dựng từ năm 
1603 đến năm 1619, dưới triều vua Shah Abbas. 
Nhà thờ này được xem là một phần của quần thể 
phức hợp xung quang quảng trường Naqsh-e 

Jahan, nằm giữa trung tâm Isfahan, Iran.
Khác với nhà thờ Hồi giáo Imam vốn được 

thiết kế để phục vụ cho việc cầu nguyện của dân 
chúng, Sheikh Lotfollah là nhà thờ Hồi giáo dành 
riêng cho hoàng gia Shah Abbas. Các cổng vào của 
nhà thờ luôn được đóng kín và canh gác chặt chẽ. 
Vì vậy mà qua suốt nhiều thế kỷ, người dân chỉ có 

thể từ xa ngưỡng vọng về Sheikh Lotfollah.
 Nhà thờ Sheikh Lotfollah
Về mặt kiến trúc, do nhu cầu hoàng gia 

riêng tư nên Sheikh Lotfollah cũng có quy mô nhỏ 
hơn nhà thờ Imam. Đặc biệt, Sheikh Lotfollah 
cũng không có bất kỳ ngọn tháp nào ở giáo đường.

Một trong những điểm nổi bật tại Sheikh 
Lotfollah là các bức tranh và gạch trang trí nội thất 
được thực hiện bởi họa sĩ Iran nổi tiếng Reza 
Abbasi.

Riêng các bức tường, mái vòm và phần lối 
vào của nhà thờ được trang trí bằng ngói bảy màu, 
thư pháp, chữ khắc từ một số chương của Kinh 
Quran và cả những bài thơ truyền thống. Và chính 
sự tỉ mỉ, dày công đến từng chi tiết này đã khiến cho 
chất lượng và vẻ đẹp của Sheikh Lotfollah trở nên 
vượt trội hơn hết thảy các công trình trước đó.

Kiến trúc của Sheikh Lotfollah sẽ khiến 
cho các du khách phải trầm trồ, xuýt xoa

Có một điều đáng lưu ý dành cho các du 
khách có dịp ghé thăm Sheikh Lotfollah, đó là giờ 
mở cửa tham quan của nơi đây phụ thuộc vào thời 
gian cầu nguyện.

Vào mùa đông, du khách có thể tham quan 
Sheikh Lotfollah trong khung giờ 9h00 - 11h30 
sáng và 13h00 - 16h00 chiều. Vào mùa hè, giờ mở 
cửa của Sheikh Lotfollah là 9h00 - 12h30 sáng và 
14h00 - 18h00 chiều.

Sau khi ghé thăm nhà thờ Sheikh Lotfollah, 
các du khách có thể dạo bước khám phá quảng 
trường Naqsh-e Jahan Square, nơi càng trở nên đẹp 
lung linh huyền ảo sau khi ánh hoàng hôn đã buông 
xuống các mái vòm của quảng trường. ■

Ấn tượng với kiến trúc 
"độc" của bảo tàng nổi tiếng 
Thái Lan

Ancient Siam là bảo tàng nổi tiếng 
với kiến trúc vô cùng ấn tượng ở 
Thái Lan. Đây là điểm du lịch hút 

khách ở xứ Chùa Vàng hiện nay.
Kiến trúc ấn tượng của bảo tàng nổi 

tiếng Thái Lan
Ancient Siam, còn được gọi là Thành cổ, là 

một công viên bảo tàng nổi tiếng ở tỉnh Samut 
Prakan, Thái Lan. Đây hiện là một trong những 
điểm du lịch hút khách tham quan tại xứ Chùa 
Vàng.

Ancient Siam được mệnh danh là bảo tàng 
ngoài trời lớn nhất thế giới. Bảo tàng nằm gần trại 
cá sấu ở tỉnh Samut Prakan. Bảo tàng rộng 320 
hecta bao gồm 116 công trình kiến trúc và di tích 
nổi tiếng của Thái Lan.

Hình dáng khu đất của Ancient Siam gần 
tương ứng với hình dạng của đất nước Thái Lan với 
các di tích nằm ở đúng vị trí địa lý của chúng. Một 
số tòa nhà là bản sao kích thước thực của các địa 
điểm hiện có hoặc trước đây, trong khi một số công 
trình khác được thu nhỏ lại. 

Ngắm vẻ đẹp của Bangkok
Các công trình nổi bật trong khu bảo tàng 

bao gồm "bản sao" tòa nhà Grand Palace của 
Ayutthaya,  thánh đ ịa  Phimai ở Nakhon 
Ratchasima, và đền Wat Khao Phra Viharn ở biên 
giới Campuchia.

Ancient Siam rất thu hút khách tham 
quan

Ancient Siam mang vẻ đẹp yên bình, là nơi 
lý tưởng nếu du khách cần một không gian yên tĩnh 
để tận hưởng và thư giãn. Đây cũng là địa điểm 
được nhiều nhiếp ảnh gia yêu thích.

Công viên bảo tàng có diện tích rất lớn nên 
du khách có thể đi dạo quanh công viên bằng xe 
đạp hoặc thuê xe điện nhỏ. Trong công viên, những 
đài phun nước tráng lệ, tháp vàng và những ngôi 
nhà lớn nằm giữa những khu rừng xung quanh tạo 
nên vẻ đẹp hoàn chỉnh với sự tái hiện chân thực của 
những ngôi làng trong lịch sử xen kẽ với những ao, 
hồ và kênh đào đẹp mắt.

Ancient Siam là một công viên rộng và 
thoáng đãng nên sẽ không có cảnh đám đông chen 
chúc như một số điểm du lịch khác ở Thái Lan. Tại 
đây cũng có nhiều cửa hàng đồ ăn và thức uống rất 
ngon với giá cả bình dân phục vụ nhu cầu của du 

khách.
 Công viên bảo tàng Ancient Siam
Khu công viên bảo tàng luôn mở cửa hàng 

ngày từ 9h - 19h. Phí vào cửa khác nhau tùy thuộc 
vào thời gian trong ngày. Từ 9h - 16h, vé vào cửa 
dành cho người lớn là 700 bath và vé trẻ em là 350 
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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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