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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Tình đầu quốc dân cỡ Suzy 
cũng bị nữ phụ này át vía: Thần 
thái nhan sắc đỉnh cao, từng là 
“hôn thê hụt” của Lee Min Ho

Mỹ nhân này liên tục nhận được lời 
khen khi đảm nhận vai phụ ở bộ 
phim mới của Suzy.

Anna là bộ phim đánh dấu màn tái xuất ấn 
tượng của Suzy sau 2 năm kể từ bộ phim đình đám 
Start Up. Trong phim cô vào vai một cô gái tài giỏi, 
xinh đẹp nhưng gia cảnh khó khăn, phải làm nhiều 
nghề để mưu sinh, kiếm sống, trong đó có cả công 
việc hầu gái của Anna - một nữ tài phiệt giàu có. 
Với những màn biến hóa linh hoạt trong phim cùng 
với tạo hình xinh đẹp dù để mặt mộc, Suzy được 
cho là đã tìm thấy được vai diễn ấn tượng nhất 
trong sự nghiệp của mình.

Bên cạnh Suzy, Anna còn có một nữ chính 
nữa, chính là người đảm nhận vai Anna - nữ diễn 
viên xinh đẹp Jung Eun Chae. Trong phim, Anna là 
vị tiểu thư tài phiệt quyền quý, người mà Yoo Mi 
(Suzy) phải cung phụng, hầu hạ. Chính việc Anna 
luôn vạch định rõ ranh giới giàu nghèo với Yoo Mi 
đã khiến Yoo Mi quyết định giả mạo thân phận của 
vị tiểu thư này để có thể bước chân vào giới tài 
phiệt, thoát khỏi cảnh sống nghèo khổ, bị xem 
thường. Sống dưới thân phận Anna, Yoo Mi nhanh 
chóng thành công khẳng định địa vị, thậm chí còn 
có một công việc tốt và thuận lợi kết hôn với một tài 
phiệt “hàng real”.

Vào vai Anna “hàng real”, Jung Eun Chae 
khiến khán giả mê mệt bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thần 
thái sắc lạnh. Nhan sắc của cô vốn được xếp vào 
hàng cực phẩm hiếm có khó tìm, rất phù hợp với 
những nhân vật tài phiệt giàu có. Chính bởi vậy khi 
đảm nhận vai Anna, khoác lên mình những bộ đồ 
đắt tiền, trang điểm cầu kì, nhan sắc của Jung Eun 
Chae càng xuất sắc hơn bao giờ hết. Trong những 
phân cảnh xuất hiện chung với Suzy, kể cả khi 
Suzy đã lên đồ thành tài phiệt giả, Jung Eun Chae 
vẫn được cho là có phần xuất sắc hơn. Từ sống mũi 
cao vút, thon gọn, đôi mắt sâu hun hút đến bờ môi 
gợi cảm, tất cả đều tạo cảm giác hài hòa và hoàn 
hảo. Chưa kể cô cũng được cho là có thần thái của 
một diễn viên hơn là Suzy - một nữ idol đá sân.

Sở hữu vẻ đẹp chuẩn nữ thần, thậm chí nhiều 
người còn cho rằng Jung Eun Chae mang hơi hướm 

mỹ nhân Hồng Kông thập niên 90 thế nhưng sự 
nghiệp diễn xuất của cô lại khá lận đận. Vào nghề 
đến nay đã hơn 10 năm nhưng Jung Eun Chae chủ 
yếu chỉ toàn đảm nhận vai phụ. Cô chỉ thực sự được 
chú ý khi trở thành nữ phụ trong bộ phim đình đám 
Quân Vương Bất Diệt của Lee Min Ho và Kim Go 
Eun. Nhan sắc đỉnh cao khi vào vai nữ Thủ tướng 
Goo Seo Ryung - vị hôn thê của hoàng đế Lee Gon 
(Lee Min Ho) - khiến Jung Eun Chae trở thành cái 
tên gây sốt mạng xã hội một thời. Dù không phải nữ 
chính nhưng cô được cho là có sự tương xứng về 
ngoại hình ở mức tuyệt đối với Lee Min Ho.

                                                                    
An Chi

“Ông hoàng rating” Ji Sung 
tái xuất màn ảnh với vai diễn 
cặp song sinh báo thù

Ngày 4/7, nhà sản xuất công bố những 
hình ảnh mới nhất trong bộ phim 
“Adamas” lên sóng vào ngày 27/7. 

Phim có sự góp mặt của tài tử Ji Sung, người đẹp 
“Hạ cánh nơi anh” Seo Ji Hye, ngôi sao “Squid 
game” Heo Sung Tae, Lee Soo Kyung,…

“Adamas” là bộ phim xoay quanh câu chuyện 
của hai anh em sinh đôi khám phá ra sự thật từ một 
sự cố 22 năm trước. Cả hai sẽ tìm ra bí cẩn cái chết 
của cha ruột và tìm ra “Adamas”, thứ được cho là 
bằng chứng của vụ giết người.

Trong phim, Ji Sung sẽ đảm nhận hai vai anh 
em sinh đôi tên là Ha Woo Shin và Song Soo Hyun. 
Mặc dù hai anh em có vẻ ngoài giống nhau, nhưng 
tính cách và cách tiếp cận giải quyết vấn đề của họ 
hoàn toàn khác nhau.

Ha Woo Shin (tên khác Song Woo Shin) là một 
tác giả tiểu thuyết bí ẩn bán chạy, có cách ăn nói 
điềm đạm, khiếu hài hước và tính cách chu đáo, 
nhưng đây cũng là người lý trí, tách bạch rõ ràng 
công việc và chuyện riêng tư của mình. 

Sức mạnh lớn nhất của Ha Woo Shin là cái 
nhìn sâu sắc, thấu hiểu mọi thứ, và anh cũng không 
dễ dàng mất bình tĩnh. Để đánh cắp “Adamas”, Ha 
Woo Shin đột nhập vào Trung tâm Haesongwon 
của Tập đoàn Haesong.

Trong khi đó, Song Soo Hyun là một công tố 
viên lực lượng đặc biệt làm việc tại văn phòng 

Công tố Quận Trung tâm. Nếu Ha Woo Shin có tính 
cách trầm lặng thì Song Soo Hyun năng động và 
sống thật với cảm xúc của mình hơn. Song Soo 
Hyun đã trở thành một công tố viên như mẹ mong 
muốn, nhưng bây giờ anh phải tìm ra thủ phạm 
thực sự đã giết cha mình 22 năm trước.

Những hình ảnh mới được phát hành cho thấy 
sự tương phản hoàn toàn giữa cặp song sinh. Ha 
Woo Shin mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái và có 
một ánh mắt sắc bén. Mặt khác, Song Soo Hyun 
mặc vest và thể hiện sự rung cảm chân thật.

Sự khác biệt trong cách họ phân tích thông tin 
cũng thể hiện rõ qua cách Song Soo Hyun xem xét 
thông qua dữ liệu và bằng chứng tham khảo, trong 
khi Ha Woo Shin dựa vào những gì anh ấy đã thấy 
và trải nghiệm cho bản thân, tìm kiếm sự đột phá 
bằng cách không ngừng suy ngẫm về những suy 
nghĩ của mình.

Phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Ji 
Sung sau bộ phim “Thẩm phán ác ma”. “Adamas” 
cũng là tác phẩm thứ 2 Ji Sung đảm nhận cùng lúc 
nhiều vai diễn trong phim. Trước đó, ông xã Lee 
Bo Young đã ghi dấu ấn tượng với vai diễn 7 nhân 
cách trong bộ phim “Kill me heal me”. Là cái tên 
bảo chứng chất lượng tác phẩm, Ji Sung được kỳ 
vọng sẽ mang đến sự đột phá mới lạ cho bộ phim.

“Adamas” sẽ chính thức lên sóng vào ngày 
27/7.

                                                                    
An Chi

Chungha tung teaser cho 
m à n  c o m e b a c k  v ớ i 
“Bare&Rare”

Chungha sẽ sớm trở lại với hành album 
phòng thu Pt.1 'Bare & Rare' vào ngày 
11/7. Bài hát chủ đề của cô là 

'Sparkling'. Đây là album phòng thu thứ 2 của 
Chungha sau khoảng 1 năm 5 tháng, kể từ album 
đầu tiên “Querencia”, được phát hành vào tháng 2 
năm ngoái. Lần trở lại cuối cùng của Chungha là 
vào tháng 11 năm ngoái.

Từ ngày 30 đến ngày 2 tháng 7, hình ảnh chính 
thức cho các ca khúc của mình, lần lượt là “Bare” 
#1, “Bare” #2 và “Sparkling” sẽ ợc ra mắt khán  đư
giả. 

                                                                    
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

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

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:

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

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.

Memorial + Wilcrest

Ñeå bieát theâm chi tieát xin goïi: Haøn

713-382-9254

NEW

791-2015/1583

Baùn Tieäm Nail

Baùn tieäm Nails 

khu Tidwell Airline.

Tidwell - Airline

Xin lieân laïc: 713-261-5709

NEW

792-2015/1583

Baùn Tieäm Röôïu

Caàn baùn tieäm röôïu giaù $95,000 coäng tieàn 

haøng. Rent $2,400.

Neáu thaät loøng muoán laøm chuû coâng 

vieäc ít giôø, thu nhaäp oån ñònh.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-746-0683

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. 
Giaù baùn coù theå thöông löôïng.

Katy, TX

Xin lieân laïc: 713-261-3993

NEW

798-2016/1584

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails khu daân cö, giaù cao, 
khu mix, income $35k up/thaùng. Vuøng 
45 North gaàn phi tröôøng Bush. 

Giaù $120k

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Xin lieân laïc: 936-207-3123

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

802-2017/1585

Baùn Tieäm Laøm Ñeïp

Saép veà höu (semi retired) caàn baùn tieäm laøm ñeïp vôùi caùc dòch 

vuï: Toùc, Nails, Lashes, Facial vaø trung taâm massage. Taát caû 

coù theå laø cuûa baïn vôùi giaù $165k. Thu nhaäp $320k cho caû dòch 

vuï vaø cho thueâ choã laøm. Tieàn thueâ $5,400. Moät cô hoäi hieám ñeå 

sôû höõu cô sôû kinh doanh mô öôùc cuûa baïn ôû khu vöïc Southeast.

Southeast Area

Xin lieân laïc Mai: 713-398-6861

NEW

803-2017/1585

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm Nails gaáp vì lyù do doïn ñi xa.

- Tieäm roäng 1,500 sqft.

- Rent + Raùc + Nöôùc döôùi $2,500. Landlord coù ngöôøi Vieät.

- Tieäm hoaït ñoäng treân 10 naêm, khu traéng, ngay trung taâm Tomball.

- Supply môùi nhaäp vaøo ñaày ñuû caû naêm.

- Giaù baùn $70,000

Tomball - 249

Anh chò caàn sang xin vui loøng goïi 281-736-7148
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ÑOÙN ÑOÏC NGAY BAÙO MÔÙI HAÈNG NGAØY

NGAY TREÂN ÑIEÄN THOAÏI BAÏN!

TỜ BÁO VIỆT NGỮ

ĐƯỢC ĐỘC GIẢ YÊU THÍCH

HƠN 30 NĂM NAY

(713) 777-4900 * (713) 777-8438 * (713) 777-2012

10515 Harwin Dr, Suite 100-120

Houston, TX 77036

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

RESTAURANT FOR SALE - BAÙN NHAØ HAØNG
Washington Corridor - houston

Xin goïi Chris Burns 713-888-4046. chris.burns@am.jll.com
Noùi tieáng Vieät xin text cho Mike 832-270-9400

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

794-2016/1584

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

760-2011/1579

Caàn Ngöôøi

Caàn phuï nöõ phuï giuùp uûi ñoà cho 

tieäm giaët (Sub Station). 

Houston, 77057

Xin lieân laïc Quyeân: 1- 5PM

Ñòa chæ 1717 South Voss, Houston, TX 77057
(Trong Khu Kroger)

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: 

Lôøi Nguyeän
Kính laïy Cha,

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi, chuùng con 

nguyeän danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán 

yù Cha theå hieän döôùi ñaát cuõng nhö treân trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc 

haèng ngaøy, vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng 

con cuõng tha keû coù nôï chuùng con.  Xin chôù 

ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doã, nhöng cöùu 

chuùng con khoûi moïi söï döõ.  Amen.

                                                                T.M
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

SNSD phá vỡ định kiến

Ngày 8/8, truyền thông Hàn Quốc đưa 
tin album kỷ niệm 15 năm ra mắt 
FOREVER 1 của SNSD cán mốc 

doanh thu 100.000 bản trên bảng xếp hạng Hanteo. 
Đây là album bán chạy nhất trong ngày đầu tiên và 
tuần đầu tiên của nhóm.

Thành tích này cũng giúp SNSD trở thành 
nhóm nhạc nữ thế hệ 2 duy nhất bán hơn 100.000 
bản album chỉ sau một ngày phát hành ở bảng xếp 
hạng Hanteo.

Sự trở lại được mong chờ

Sau 5 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, 
vào ngày 5/8, SNSD chính thức phát hành album 
FOREVER 1 trên các nền tảng nhạc số trực tuyến.

Không lâu sau khi phát hành, album chiếm vị 
trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Album tại 31 
quốc gia.

Ngày 7/8, SM Entertainment tiết lộ sản phẩm 
âm nhạc lần này đã đứng đầu bảng xếp hạng tại 
nhiều quốc gia như Thụy Điển, Phần Lan, 
Singapore, Nhật Bản, Ai Cập, Indonesia, Nga, 
Thái Lan và Việt Nam.

Ngoài ra, FOREVER 1 giành hạng 1 trên 
bảng xếp hạng doanh số album kỹ thuật số của QQ 
Music, nền tảng âm nhạc lớn nhất Trung Quốc. 
Album đồng thời leo lên vị trí đầu tiên trong bảng 
xếp hạng album hàng ngày của Recochoku tại Nhật 
Bản.

Ca khúc chủ đề FOREVER 1 cũng đón nhận 
phản hồi khá tích cực ở Hàn Quốc. Sau khi phát 
hành, bài hát đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc nội 
địa Bugs và Vibe trong hai ngày 5-6/8.

Loạt thành tích này cho thấy sự quan tâm sâu 
sắc của người hâm mộ, những người luôn chờ đợi 
sự trở lại của SNSD. Khán giả đánh giá rằng sau 15 
năm hoạt động, cái tên SNSD vẫn chưa đánh mất 
sức hút.

Bước chân phá vỡ định kiến

Thành công SNSD đạt được đã trở thành cột 
mốc quan trọng giúp mở rộng con đường phát triển 
cho các nhóm nhạc nữ Kpop. Kuki News gọi đây là 
“bước chân phá vỡ định kiến”.

Nhóm có tổng cộng 4 lần tổ chức lưu diễn toàn 
châu Á. Họ đặt chân tới nhiều địa điểm lớn, bao 
gồm cả Tokyo Dome, nơi được mệnh danh là “sân 

khấu trong mơ” ở Nhật Bản.

Doanh số bán album của họ cao ngang ngửa 
với nhóm nhạc nam, điều hiếm thấy ở ngành công 
nghiệp Kpop khi ấy. Theo Oricon, trong năm 2012, 
SNSD thu về 4332 tỷ yen (khoảng 32 tỷ USD) tại 
Nhật Bản chỉ từ doanh số bán album và DVD. Đây 
cũng là doanh thu cao nhất trong số các ca sĩ Kpop 
hoạt động ở Nhật vào thời điểm đó.

Cùng năm, mini-album đầu tiên của nhóm nhỏ 
TaeTiSeo lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 với 
vị trí thứ 126.

SNSD chứng minh rằng nhóm nhạc nữ cũng 
có thể vươn đến thị trường toàn cầu. Theo Kuki 
News, nhóm đặt nền tảng cơ bản cho sự ra đời của 
các nhóm nhạc nữ thế hệ 3 và 4 như Red Velvet, 
BlackPink, TWICE.

Trong âm nhạc, SNSD cũng hướng tới sự thử 
thách và đổi mới. Một ví dụ tiêu biểu là I Got A 
Boy, bài hát được Billboard đưa vào danh sách 
“100 ca khúc định hình nên thập kỷ 2010”.

Nói về I Got A Boy, Billboard ca khúc là “hình 
mẫu mà ngành công nghiệp âm nhạc nên tuân theo 
trong tương lai”. Billboard cho rằng bài hát giúp 
“mở rộng giới hạn của chủ nghĩa thử nghiệm âm 
nhạc trong thế kỷ 21”.

Nhóm nhạc đại diện cho “thiếu nữ”

Giống với tên gọi “thiếu nữ thời đại” (So Nyeo 
Shi Dae), trong những năm đầu hoạt động, SNSD 
tập trung thể hiện hình ảnh đa dạng của “thiếu nữ” 
trong tưởng tượng của mọi người.

Từ hình tượng thiếu nữ can đảm, dám nghĩ 
dám làm trong ca khúc đầu tay Into The New 
World, nhóm chuyển qua hình ảnh cô gái nhút nhát 
nhưng hoạt bát với Gee. Tới Oh!, họ biến thành 
người con gái đã đủ chín chắn, mạnh mẽ để chủ 
động thổ lộ tình yêu của mình.

Phân cảnh các thành viên tạo dáng ở gian 
trưng bày trong cửa hàng, khoe thân hình chuẩn 
như ma-nơ-canh trong MV Gee, điệu nhảy nổi 
tiếng Jegi-chagi tại Genie giúp tôn lên lợi thế hình 
thể của SNSD là đôi chân thẳng và thon dài, lời ca 
miêu tả cô gái muốn thay đổi bản thân để theo đuổi 
“oppa” (từ phụ nữ dùng để gọi người đàn ông lớn 
tuổi hơn trong tiếng Hàn) mình thầm thích ở Oh!, 
tất cả đều là những hình ảnh mà ngành công nghiệp 
giải trí hình dung về “thiếu nữ”.

“Tất nhiên, thiếu nữ không thể trẻ mãi không 
già”, Kuki News nhận xét khi nói về phong cách 
của SNSD. Sau 4 năm ra mắt, thông qua các ca 
khúc như The Boys và I Got A Boy, nhóm chuyển 
dần sang hình ảnh người phụ nữ trưởng thành và 
cuốn hút.

Kuki News cho rằng điều này cũng đúng với 
sự nghiệp cá nhân của từng thành viên.

Trong những năm vừa qua, SNSD cho thấy sự 
phát triển mang đậm cá tính riêng trong sản phẩm 
nghệ thuật họ đem tới khán giả.

Họ tích cực tham gia vào nhiều lĩnh vực, từ ca 

hát, diễn xuất tới chương trình tạp kỹ, thậm chí là 
cả DJ. Phạm vi hoạt động của họ không chỉ giới 
hạn ở Hàn Quốc. Sau khi kết thúc hợp đồng cùng 
SM Entertainment, thành viên Tiffany quyết định 
quay về Mỹ và “làm lại từ đầu” với âm nhạc.

Dù SNSD không phát hành sản phẩm âm nhạc 
mới dưới tư cách một nhóm trong nhiều năm, các 
thành viên SNSD chưa từng vắng bóng.

“Theo thời gian, tôi cảm thấy tất cả thành viên 
đã trưởng thành”, nữ ca sĩ Tae Yeon chia sẻ với giới 
truyền thông vào ngày 5/8.

Thành viên Soo Young bày tỏ: “Hiện tại, tất cả 
thành viên đều tập trung vào hoạt động cá nhân của 
mình, vì vậy, khoảng thời gian chúng tôi ở bên 
nhau là rất quý giá. Sau 5 năm chăm lo cho hoạt 
động cá nhân của mình, ý thức trách nhiệm của mọi 
người đã tăng lên”.

Chia sẻ với Kuki News, một người làm việc 
trong ngành âm nhạc yêu cầu giấu tên nhận xét: 
“Việc nhóm thể hiện các khía cạnh đa dạng của bản 
thân thông qua hoạt động cá nhân ở nhiều lĩnh vực 
khác nhau đã giúp duy trì thương hiệu SNSD”.

                                                                 
Thúy Hà

Thót tim với loạt bom tấn Hàn 
'Rượt đuổi Seoul' và 'Carter' 
trong tháng 8 hành động kịch 
tính trên Netflix 

Tháng 8 này, 2 bom tấn hành động của 
Hàn Quốc hứa hẹn sẽ mang đến phút 
giây phấn khích dựng tóc gáy và hồi 

hộp thót tim khiến mùa hè này đáng nhớ hơn bao 
giờ hết.

Ra mắt độc quyền vào ngày 26/8 trên Netflix, 
Rượt đuổi Seoul (Seoul Vibe) xoay quanh đội ngũ 
quái xế sành điệu cùng hợp sức triệt phá vòng vây 
tội phạm khi thủ đô của Hàn Quốc chuẩn bị đăng 
cai Thế vận hội 1988. Các phân cảnh lái xe nghẹt 
thở, hình ảnh mãn nhãn và âm nhạc lôi cuốn khiến 
bộ phim trở thành bữa tiệc cho mọi giác quan.

Carter cũng mang đến khoảnh khắc thót tim 
với những pha hành động dồn dập không điểm 
dừng, ngộp thở khi theo dõi chàng đặc vụ của phim 
đương đầu với những nhiệm vụ cam go. Chuyến 
phiêu lưu phong cách “one-shot” này sẽ khởi hành 
trên Netflix vào ngày 5/8.

Đắm mình theo nhịp điệu thời thượng của 
cuộc đua Rượt đuổi Seoul bỏng cháy

Mùa hè năm 1988 chứng kiến   Hàn Quốc đắm 
chìm trong cơn sốt Thế vận hội, khi Seoul là nơi 
đăng cai sự kiện tầm cỡ này. Vào những ngày trước 
Thế vận hội Mùa hè, một hội tay đua và thợ máy 
được gọi là “Đội quái xế Sanggye Dong” đã phát 
hiện ra âm mưu đen tối liên quan đến quỹ tài trợ 
VIP.

Cùng với nhau, Yoo Ah In (trong vai Dong 
Wook, quái xế siêu hạng với kỹ năng đánh lái hoàn 
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hảo), Koh Kyung Pyo (trong vai John Woo, chàng 
DJ hộp đêm), Lee Kyu Hyung (trong vai Bok Nam, 
thổ địa của đất Seoul), Park Ju Hyun (trong vai 
Yoon Hee, tay đua xe máy tài năng) và Ong Seong 
Wu (trong vai anh thợ máy Joon Gi) sẽ khám phá ra 
sự thật đằng sau một đường dây rửa tiền khổng lồ. 
Trên đường đi, đội quái xế gặp rắc rối khi đối đầu 
với tay Công tố viên Ahn (Oh Jung Se), người đang 
tiến hành một cuộc điều tra không chính thức về 
một quỹ lừa đảo của VIP, và đã đưa ra lời đề nghị 
mà cả đội không thể chối từ.

Các mọt phim hành động có thể mong chờ 
những phân đoạn lái xe ly kỳ của bộ phim với 
những dòng xe cổ điển phong cách, kết hợp với âm 
thanh khi bánh xe uốn lượn trên đường đua chắc 
chắn sẽ khiến trái tim của khán giả phải tăng tốc. 
Đạo diễn Moon Hyun Sung chia sẻ, “Khi chọn kiểu 
dáng bên ngoài của xe, chúng tôi muốn hướng đến 
cảm giác 'hiphop' và 'retro'. Tôi thích gọi nó là 
'hiptro'”. Với phần hình ảnh đầy màu sắc, âm nhạc 
sôi động và thời trang cổ điển, Rượt đuổi Seoul đã 
tái hiện thời kỳ hoàng kim của những năm 1980.

Sẵn sàng cho chuyến đi đầy bão tố khi 
Carter lật mở những pha hành động ngoạn mục

Carter theo chân một đặc vụ đột nhiên tỉnh dậy 
trong một căn phòng trọ lạ, mất sạch trí nhớ. Anh ta 
không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành 
nhiệm vụ được giao bởi một giọng nói bí ẩn bên 
trong đầu - nói rằng nếu Carter không tuân theo 
những mệnh lệnh này, tính mạng của anh sẽ bị đe 
dọa. Như đã tiết lộ trong đoạn trailer, bộ phim được 
trang thủ pháp quay phim mãn nhãn và những pha 
hành động dồn dập không điểm dừng.

Đạo diễn Jung Byung Gil, một cái tên lão làng 
được biết đến qua những bộ phim hành động hàng 
đầu như The Villainess và Action Boys, đã chỉ đạo 
siêu phẩm tiết tấu dồn dập này. Ông chia sẻ: “Tôi 
đã cố gắng biến điều không thể thành hiện thực bởi 
vì tôi muốn khiến mọi thứ trở thành hành động 
chân thật mà không cần có kỹ xảo máy tính”. Joo 
Won, nam tài tử vào vai Carter, đã chia sẻ với báo 
chí: “Trong tất cả những bộ phim tôi đã tham gia, 
tôi hào hứng cho sự ra mắt của bộ phim này nhất!”. 
Nếu bạn là một fan của thể loại phim hành động thì 
Carter là một bộ phim không thể bỏ qua.

Giải tỏa cơn khát mùa hè của bạn với hai bộ 
phim bom tấn Hàn Quốc mới này, sẽ ra mắt trên 
Netflix vào tháng 8/2022!

                                                               Minh 
Hạo

Kim Sa Rang: Nàng hậu từng 
dính tin đồn xấu, U50 làm phú 
bà độc thân

Nhắc tới những hoa hậu hàng đầu của 
Hàn Quốc thì ngoài Honey Lee, tôi lại 
lập tức nhớ ngay đến chị đẹp Kim Sa 

Rang. Sau khi đăng quang, Kim Sa Rang chuyển 
hướng sang làm diễn viên. Tuy sự nghiệp không 
được hoành tráng nhưng tôi vẫn cực ngưỡng mộ 
nhan sắc, thần thái cũng như cuộc sống của chị đẹp 
này.

Năm 2022 đánh dấu 22 năm Kim Sa Rang trở 
thành Hoa hậu Hàn Quốc, trở thành biểu tượng 
nhan sắc và khí chất của phụ nữ xứ sở kim chi. Tôi 
tin là nhìn Kim Sa Rang rồi, chúng ta đều công 
nhận rằng dù chị không có được sự sắc sảo ấn 
tượng như Honey Lee nhưng chắc chắn là một 
trong những hoa hậu xinh đẹp và đáng nhớ nhất của 
Hàn Quốc cho tới giờ. Sức hút của Kim Sa Rang 
thể hiện ở sự nữ tính, dịu dàng và khí chất sang 
trọng không phải ai cũng có được.

Ngay sau khi đăng quang, Kim Sa Rang đã lập 
tức chuyển hướng sang làm diễn viên. Có thể nói 
sự nghiệp của chị không được huy hoàng như 
người khác, kể từ khi ra mắt cho tới nay cũng đã 
tròn 22 năm nhưng chưa có một vai nữ chính nào 
gây ấn tượng sâu đậm. Nổi bật nhất trong sự nghiệp 
của Kim Sa Rang thì tôi nghĩ là vai nữ thứ trong 
Secret Garden. 

Secret Garden thành công vang dội nên tên 
tuổi Kim Sa Rang thời điểm đó cũng lên theo khá 
ổn. Tuy nhiên, chị đẹp không tận dụng được cơ hội 
để bật lên cao hơn nữa, sau rồi sự nghiệp cũng vẫn 
tà tà vậy thôi. 

Mà tôi thấy Kim Sa Rang cũng không quá mặn 
mà với nghiệp diễn hay sự nổi tiếng đâu. Bằng 
chứng là từ sau Secret Garden đến nay, nàng hậu 
chỉ đóng thêm 3 bộ phim cách nhau khá xa. Hành 
động này khiến tôi nghĩ rằng, diễn xuất, phim ảnh 
với Kim Sa Rang chỉ như một cuộc dạo chơi, lâu 
lâu trở lại cho đỡ nhớ nghề mà thôi.

Thực ra tôi nghĩ không phải ngay từ đầu Kim 
Sa Rang đã không có tâm sự nghiệp đâu, mọi 
chuyện thay đổi có lẽ là từ sau khi chị vướng phải 
những tin đồn xấu về “mua phấn bán hoa”. Thời 
gian đó, hầu như Kim Sa Rang không hoạt động gì 
vì những thông tin kia đã làm hình tượng của chị bị 
ảnh hưởng rất lớn. Dù Kim Sa Rang đã được minh 
oan, nhưng cũng từ đó, chị dần khép kín hơn, 
không còn nhiều tham vọng hay bon chen nữa. 

Có lẽ đó cũng là bước ngoặt khiến cho chị đẹp 
chọn cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng và thảnh 
thơi không nhiều áp lực hay kỳ vọng nữa.

Tuy rằng không phải ngôi sao điện ảnh đình 
đám nhưng Kim Sa Rang luôn là ngôi sao quảng 
cáo được săn đón. Nàng hậu đã sống rất thoải mái, 
chọn cuộc sống nhẹ nhàng, kín tiếng và tận hưởng 
hơn là ôm đồm và tranh đoạt. Cũng chính vì khá 
thảnh thơi giữa showbiz xô bồ nên Kim Sa Rang 

luôn giữ cho mình nét xuân sắc rạng ngời cùng năm 
tháng. Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi còn đôi mươi, 
rồi qua 30, hiện tại đã 44 tuổi nhưng Kim Sa Rang 
vẫn y nguyên nhan sắc, vóc dáng, thần thái và sự trẻ 
trung đó, chẳng chút thay đổi.

Nàng hậu năm nào có thể không quá chú tâm 
vào nghiệp diễn, cũng không quá cầu thị sự nổi 
tiếng nhưng có một thứ chị luôn rất nghiêm khắc 
với chính mình đó là phải chăm sóc bản thân tốt 
nhất. Kim Sa Rang rất chú trọng chế độ ăn uống, 
luyện tập rèn luyện cơ thể và ngủ nghỉ điều độ. Chị 
luôn duy trì cân nặng ở 49kg cùng với chiều cao 
1m73 được cho là chỉ số hoàn hảo của bản thân. 
Đây chính là bí quyết cho sự săn chắc, cho nhan sắc 
trường tồn của Kim Sa Rang cho tới giờ đấy.

Ở tuổi 44, khi mà bạn đồng trang lứa hầu hết 
đã “một nách mấy con” thì Kim Sa Rang vẫn đang 
trong trạng thái “phòng không”, cuộc sống được 
bao quanh bởi cây cỏ thiên nhiên và dành hết tình 
yêu thương cho chú cún cưng của mình. Bản thân 
nàng hậu xứ Hàn cũng chẳng quá để tâm chuyện 
này. Kim Sa Rang từng cho biết, chị chọn bạn đời 
phải là người thực sự thấu hiểu và đồng điệu với 
quan điểm sống của mình. 

Chính vì không quá mong cầu nên chị cũng 
không vội vàng hay hạ thấp tiêu chuẩn chọn lang 
quân của mình. Kim Sa Rang chọn lối sống khá là 
“phật hệ”, đến chuyện lập gia đình của chị cũng 
như thế, không quá đặt nặng, thế nên có bị so sánh 
với bạn bè cùng thời thì chị cũng chẳng chạnh lòng 
hay bối rối chút nào.

Trong hình ảnh mới nhất do chính Kim Sa 
Rang đăng tải lên mạng xã hội, chúng ta có thể thấy 
chị đẹp vẫn giữ trọn được phong thái và sức hút của 
mình. 44 tuổi với phụ nữ không còn là con số nhỏ 
nữa nhưng nhìn trạng thái của Kim Sa Rang thì tôi 
biết chị vẫn đang vui vẻ, sống tận hưởng cuộc sống 
một phú bà tự do tự tại và hạnh phúc. 

Tôi cũng không mong gì nhiều, chỉ mong bản 
thân ở tuổi của Kim Sa Rang sẽ được một nửa của 
chị là tôi hạnh phúc rồi nè. Đùa một tí thôi, chúc 
cho nàng hậu họ Kim sẽ giữ vững nét thanh xuân 
của mình, luôn vui tươi, hạnh phúc trong năm 
tháng tương lai nhé.

                                                       Nguyễn Hương
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999
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Những nhà khoa học tự thí 
nghiệm trên bản thân

Từng có thời kỳ giới khoa học xem 
chuyện tự thí nghiệm trên chính mình 
là bình thường, họ cho rằng không 

người nào tốt hơn chính bản thân ể mô tả tác dụng đ
một loại thuốc, hay quá trình tiến triển của bệnh tật.

Sir Henry Head 

Sir Henry Head, nhà thần kinh học người Anh 
vào thế kỷ 19, nghiên cứu tiến trình hồi phục cảm 
giác của bệnh nhân sau khi bị tổn thương dây thần 
kinh ngoại biên. 

Nhưng vì người bệnh không có kiến thức 
chuyên môn, cũng như không ược ào tạo bài bản đ đ
nên không thể giải thích hợp lý hiện tượng này. 
Đ đ đ điều này khiến Head i ến một quyết ịnh khá táo 
bạo, tự cắt dây thần kinh của ông ể thí nghiệm.đ

Với sự hỗ trợ của một bác sĩ khác, Head ã cắt đ
rời một số dây thần kinh ngoại biên trong cánh tay 
và bàn tay trái của ông. Ba tháng sau, Head dần hồi 
phục khả n ng cảm thấy au ớn trong cánh tay. ă đ đ

Ông và người bạn cộng sự tiếp tục các cuộc thí 
nghiệm kiểm tra và quan sát trong bốn n m sau ó. ă đ
Họ ã khám phá ra nhiều kiến thức mới mẻ về hoạt đ
động nhận thức cảm giác của con người.

Nhờ vào nghiên cứu sơ bộ của Head, chúng ta 
có thêm nhiều hiểu biết về cách não người sở hữu 
những cảm giác, xúc giác khác nhau.

Friedrich Sertürner 
Một trong những nhà khoa học “ iên rồ” tự thí đ

nghiệm mình à Friedrich Wilhelm đáng chú ý l
Sertürner, người ã cô lập alkaloid đ đầu tiên từ 
opium, qua một tiến trình 52 bước. 

Sau một vài thí nghiệm với chó và chuột, 
Sertürner gọi alkaloid vừa ược phân lập là đ
“morphine”, dựa theo vị thần của những giấc mơ 
trong thần thoại Hy Lạp, Morpheus. Lý do của tên 
gọi này là morphine có thể dễ dàng ưa ối tượng đ đ
đi vào giấc ngủ, thậm chí là vĩnh hằng.

Tự tin với kết quả từ thí nghiệm ộng vật sống, đ
ông quyết ịnh thử nghiệm trên con người. đ
Sertürner cùng với 3 người bạn khác, mỗi người n ă

khoảng 30mg morphine nguyên chất, sau 30 phút 
ăn thêm một liều nữa và một liều khác sau 15 phút. 

Tổng cộng họ ã mg trong gần 1 giờ, đ ăn 90
nhiều hơn gấp 10 lần so với quy ịnh liều lượng đ
ngày nay. Kết quả cho thấy trong liều đầu tiên ông 
cùng các bạn đạt đến trạng thái “vui vẻ và đầu óc 
quay cuồng”, tuy nhiên sau liều thứ hai có dấu hiệu 
buồn ngủ, mệt mỏi và liều thứ ba tệ hơn khi gây 
hoang mang rồi ngủ sâu, cuối cùng là buồn nôn và 
đau đầu khi mới tỉnh dậy. 

Và đương nhiên, các bạn của ông sẽ không bao 
giờ dám tham gia vào bất kỳ thí nghiệm nào của 
ông nữa. Nhờ vào thí nghiệm điên rồ trên, 
Sertürner đã tìm ra liều lượng phù hợp để dùng 
morphine như thuốc giảm đau, mà vẫn còn sử dụng 
đến tận ngày nay.

Santorio Santorio 
Sống tại Renaissance Padua, Italya, nhà khoa 

học Santorio quan tâm ến nhiều lĩnh vực, bao gồm đ
cả sinh lý học. 

Ông hoài nghi liệu những gì chúng ta ăn vào 
dưới dạng thức ăn và nước uống có bằng với số 
lượng chúng ta “tống” ra dưới dạng phân và nước 
tiểu hay không. Để kiểm chứng điều này, Santorio 
quyết dịnh dành 30 năm để cân đo trọng lượng của 
m ăình, cũng như mọi thứ ông n vào và “thải” ra, 
sau ó kiểm iểm rồi tính toán sự khác biệt.đ đ

Ông tự chế ra một chiếc ghế ngồi ặc biệt tiện đ
lợi cho việc cân o trọng lượng cơ thể, thức n và đ ă
chất thải. Ông dành phần lớn thời gian ể làm việc, đ
ă đn uống, vệ sinh, ngủ và cân o sự chênh lệch.

Cuối cùng ông ưa ra kết luận rằng số lượng đ
chúng ta n vào lớn hơn số lượng bài tiết ra ngoài, ă
trung bình mỗi 3,5 kg ì có 1,3 kg bài tiết. ăn vào th
Đ để giải thích cho hiện tượng này, ông ề ra thuyết 
“mồ hôi vô cảm”, cho rằng chúng ta luôn tiêu hao 
n ng lượng liên tục qua làn da.ă

Mặc dù có ít giá trị khoa học, nhưng nghiên 
cứu của Santorio óng góp nền tảng trong nghiên đ
cứu tiến trình trao ất. Chiếc ghế ặc biệt do đổi ch đ
ông sáng chế cũng trở nên nổi tiếng sau này.

Albert Hofmann 
Vào n m 1943, Hofmann làm việc tại hãng ă

dược Sandoz, công việc chính của ông là nghiên 
cứu chế tạo các loại thuốc. Trong khi tiến hành 
phân lập một loại nấm trong cây lúa, ông bắt ầu đ
cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. 

Ông cho rằng mình ã tiếp xúc một chất liên đ
quan ến LSD-25. Ông n một lượng khoảng 250 đ ă
microgram chất này. Sau ó ông cảm thấy kỳ quái đ
và rời phòng thí nghiệm, lên xe đạp rồi đi về. 

Khi về đến nhà, Hofmann ghi lại tác dụng của 
loại thuốc mà ông đã tự thí nghiệm vào ngày hôm 
đó  “Tôi nh đẹp, cùng . ìn thấy những hình ảnh tuyệt 
với các hình dạng phi thường, màu sắc vạn hoa 
biến ảo mãnh liệt”.

Loại thuốc mà Hofmann ã dùng ngày đ đó 
chính là LSD, một trong những loại gây ảo giác 
mạnh nhất. Mặc dù ban đầu LSD được sử dụng 
trong tâm l đểý liệu pháp và bởi CIA  làm thuốc tẩy 
não, chất này bị cấm kể từ năm 1967.

Jan Purkinje 
Jan Purkinje, một tu sĩ người Tiệp Khắc bước 

sang lĩnh vực dược sĩ vào n m 1819. Nhà khoa học ă
này luôn có thái ộ bất bình với cách cho liều lượng đ
thuốc của các dược sĩ thời ó. Vì vậy, ông tiến hành đ
tìm ra liều lượng thích hợp bằng cách tự mình ăn 
thuốc, đồng thời chú ý đến tác dụng của thuốc đến 
mặt tinh thần và thể chất.

Purkinje thử nhiều loại cây thuốc, như các cây 
thuộc chi Mao ịa Hoàng (digitalis), một loại cây Đ
làm giảm nhịp tim và khiến tầm nhìn mờ. Để 
nghiên cứu tác dụng mờ tầm nhìn của loại cây này, 
ông chủ ộng dùng quá liều lượng rồi ghi chép lại đ
các vấn ề ông phải chịu ựng và trải qua.đ đ

Nhiều n m sau ó, Purkinje tự thí nghiệm với ă đ
nhiều loại thuốc khác nhau. Các thí nghiệm này 
giúp con người có thêm nhiều kiến thức về liều 
lượng thích hợp và tương tác của nhiều loại thuốc.

Hermann Ebbinghaus 
Từ n m 1879 ến 1880, nhà tâm lý học người ă đ

Đức, Ebbinghaus tự thực hiện thí nghiệm với trí 
nhớ của bản thân, bằng cách phát minh ra 2.300 âm 
tiết vô nghĩa, mỗi âm tiết bao gồm ba chữ cái phụ 
âm, nguyên âm, phụ âm và ông tự học thuộc ghi 
nhớ tất cả chúng.

Ông kết luận rằng số lượng thông tin càng lớn, 
càng tốn nhiều thời gian ể học; một khi thông tin đ
đ được học và quên, nó tốn ít thời gian họcã  lại hơn 
so với lần học ban ầu và việc học sẽ hiệu quả hơn đ
khi não có thời gian để hấp thu thông tin.

Ebbinghaus ã cung cấp nhiều dữ liệu cũng đ
như phương pháp luận trong ngành nghiên cứu tâm 
trí con người mà vẫn còn giá trị đến ngày nay.

Karl Landsteiner 
Bác sĩ người Australia, Landsteiner sử dụng 

máu của chính mình để xác minh giả thuyết rằng 
những người khác nhau có các loại máu khác nhau.

Landsteiner cho rằng con người có các loại 
kháng thể khác nhau trong máu. Một số kháng thể 
tấn công tế bào máu có chứa loại kháng thể khác. 
Khi kháng thể tấn công loại khác, gây tiến trình 
truyền máu bị gián đoạn, thường dẫn đến tử vong. 
Vào năm 1901, Landsteiner tìm ra 4 loại máu bằng 
những thí nghiệm trên máu của ông, đó là: A, B, O 
và AB.

Thông qua tự thí nghiệm trên bản thân, 
Landsteiner ã tìm ra nguyên tắc tương thích của đ
các nhóm máu, một phát hiện giúp ích cho việc 
truyền máu, hiến nội tạng và ã cứu nhiều mạng  đ
sống con người.

Jack Goldstein 
Vào n m 1981, tiếp nối thí nghiệm của Karl ă

Landsteiner, một bác sĩ tự thí nghiệm khác tên là 
Jack Goldstein ã mở rộng nghiên cứu cùng lĩnh đ
vực về máu.

Goldstein khám phá ra một enzyme trong café 
có thể biến ổi nhóm máu B trở nên vô hại. Phản đ
ứng hóa học này chuyển ổi nhóm máu B khiến nó đ
có chức n ng tương tự như nhóm máu O, vì vậy mở ă
rộng khả năng thích ứng của máu B với các nhóm 
máu khác.
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Goldstein có nhóm máu O. Ông ã trải qua đ
một tiến trình truyền máu sử dụng nhóm máu loại 
B ã ý bằng enzyme, ể chuyển thành loại đ được xử l đ
máu O. Sau khi trải qua tiến trình truyền máu này 
và không gây ra các phản ứng có hại nào, Goldstein 
đã chứng minh rằng kỹ thuật này thật sự có hiệu 
quả.

George Stratton 
Để kiểm tra lý thuyết về sự thích ứng của nhận 

thức con người, Stratton đã mang vào một cặp kính 
ngược, khiến cho cả thế giới trong mắt ông bị đảo 
ngược hoàn toàn. Ông đeo một kính đặc biệt bên 
mắt phải và bịt cả mắt bên trái, sau đó bắt đầu thí 
nghiệm trên chính mình trong vòng 8 ngày liên tục, 
với một tầm nhìn khác thường.

Ngày ầu tiên ông di chuyển rất khó kh n và đ ă
không gian ảo ngược khiến ông cảm thấy không đ
thực. Nhưng ngày thứ hai, chỉ có vị trí cơ thể là 
khác lạ. 

Đến ngày thứ bảy, mọi thứ trở nên bình thường 
và ông có thể di chuyển thoải mái. Thí nghiệm của 
ông chứng tỏ rằng, con người có thể xây dựng mối 
liên kết giữa tầm nhìn, tiếp xúc da bằng cách học và 
thích ứng trong một khoảng thời gian nhất ịnh.đ

Elsie Widdowson 
Vào thế chiến thứ II, chính phủ Anh lâm vào 

t ình trạng thiếu thốn lương thực.  Elsie 
Widdowson, một nhà nghiên cứu dinh dưỡng với 
60 n m kinh nghiệm, quyết tâm tìm ra khẩu phần ă
ăn phù hợp với tình hình bấy giờ.

Widdowson và người cộng sự lâu n m, ă
McCance thực hiện thí nghiệm trên chính họ, bằng 
cách dùng một chế ộ n uống hết sức nghèo nàn đ ă
bao gồm bánh mì, bắp cải và khoai tây trong suốt 
vài tháng liền. 

Mục ích của họ là ể tìm ra một chế đ đ độ ăn 
uống phù hợp trong thời chiến tranh với ít thịt, sữa 
và calci. Họ chứng minh rằng với một chế ộ n đ ă
uống khắc nghiệt, con người vẫn có thể duy trì sức 
khỏe tốt nếu ược bổ sung calci ầy ủ.đ đ đ

Công việc của họ bắt ầu n m 1940, khi calci đ ă
đ đảm nhận trách ược thêm vào bánh mì. Họ cũng 
nhiệm về xử lý khẩu phần ăn thời chiến của nước 
Anh suốt thế chiến thứ hai.

Ngày nay, tự thí nghiệm bị hạn chế trong lãnh 
vực khoa học bởi tính chất nguy hiểm và không rõ 
ràng của nó. Nhưng trong nhiều thế kỷ qua, các nhà 
khoa học ã mạo hiểm đ để mang lại cho con người 
một nguồn đ hiểu biết rộng lớn, quan trọng và ây là 
nền tảng cho khoa học hiện ại ngày nay phát triển. đ
■

Những bài học vô giá của 
"tay golf vĩ đại nhất mọi thời 
đại" dành cho 5 người con

Jack Nicklaus có biệt danh là "Gấu vàng", 
được xem là huyền thoại của mọi huyền 
thoại trong làng golf thế giới.

Jack Nicklaus sinh n m 1940, kết thúc sự ă
nghiệp với một bảng vàng thành tích "khủng" chưa 

một ai có thể vượt qua, áng chú ý nhất là 73 danh đ
hiệu PGA Tour, 18 danh hiệu Major.

Truyền dạy cho con những kinh nghiệm sống 
kể cả khi ở tuổi xế chiều

Với thành công trong sự nghiệp, "Gấu vàng" 
trong môn golf sở hữu khối tài sản vật chất khổng 
lồ. Giàu có và nổi tiếng là hai từ chính xác mô tả về 
ông, nhưng ít ai biết ông còn là một người cha mẫu 
mực, dạy dỗ con trai vô cùng cẩn thận.

Jack Nicklaus II, con trai của Jack Nicklaus, 
đ đắt giá mà anh may mắn ã chia sẻ những bài học 
được cha truyền dạy, giúp anh và 4 anh chị em 
thành công trong cuộc sống.

Một trong những iều người con trai Jack đ
Nicklaus II nhớ nhất về cha là ông luôn ảm bảo đ
sắp xếp khoảng thời gian chật hẹp của mình để ở 
bên gia đ đấu hơn hai tuần liình, hiếm khi ông thi ên 
tiếp.

Thậm chí, ông sẵn sàng tranh thủ thời gian bay 
về nhà ể xem trực tiếp trận bóng á của con trai ở đ đ
trường trung học dù bản thân ông ang phải tham đ
gia giải ấu.đ

Những hành ộng của người cha nổi tiếng là đ
muốn con hiểu rằng con cái là ưu tiên số một.

Trong những ngày quan trọng của cuộc ời đ
với 5 người con của mình, Jack Nicklaus luôn nỗ 
lực để có mặt. Gần đây nhất ông có mặt trên khán 
đài theo d đồng đội UNC õi con trai Will và các 
chiến đấu trong trận bán kết giải bóng bầu dục 
NCAA.

Jack Nicklaus II cho biết: "Bài học tôi rút ra 
đ đó là họ luôn có mặt trong ược từ bố mẹ mình 
những hoạt động quan trọng của con cái, luôn ở đó 
trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi cũng theo dõi 
bố mẹ làm điều tương tự với 22 đứa cháu cưng của 
họ. Thật đáng ngạc nhiên! Chúng tôi luôn cảm thấy 
mình là ưu tiên số một của bố mẹ".

Bài học tiếp theo mà Jack Nicklaus II nhận ra 
trong quá trình nuôi dạy của bố chính là việc bố 
muốn cho con thấy ông thích gần gũi, làm bạn cùng 
con.

Jack Nicklaus II nói: "Càng tập bên cạnh bố 
lâu ngày, tôi càng nhận ra trách nhiệm chính của 
mình là trở thành bạn của bố trên sân. Tôi ã làm đ
các nhiệm vụ với tư cách là caddie (người phục vụ 
cho vận ộng viên chơi golf) của bố. Tôi lau gậy, đ
cầm ô khi trời mưa, ánh dấu quả bóng golf, giúp đ

bố không bị phân tâm. Nhưng công việc của tôi là 
trở thành bạn của bố và, nếu cần, giúp ông ấy lấy lại 
sự tập trung".

Câu hỏi mà Jack Nicklaus II nhận ược nhiều đ
nhất trong các cuộc phỏng vấn là "Làm con trai của 
Jack Nicklaus sẽ như thế nào?".

Người àn ông 59 tuổi luôn trả lời với vẻ tự đ
hào nhất rằng: "Tôi cảm thấy mình quan trọng và 
được yêu thương rất nhiều. Đó là những gì tôi 
muốn khi là con trai của ông".

Ngoài những kiến thức chuyên môn Jack 
Nicklaus truyền dạy lại cho người con trai theo 
nghiệp golf của cha, ông còn dạy con tầm quan 
trọng về sự tập trung vào mục tiêu trước mắt và cổ 
vũ tinh thần con.

Jack Nicklaus II nhớ rằng hành ộng của đ
người cha giúp con hiểu rằng bản thân con là iều đ
tuyệt vời nhất, con giỏi hơn bất cứ ai và có thể ạt đ
đ được thành công như mong ợi nếu nỗ lực.

Quan trọng hơn, Jack Nicklaus dạy con về sự 
tập trung vào mục tiêu trước mắt, tập trung vào 
hiện tại, không lo lắng về những gì ã xảy ra hoặc đ
sắp xảy ra trong tương lai. Tập trung hết sức vào 
những thứ bạn có thể kiểm soát ở hiện tại.

Jack Nicklaus II nói: " ó không phải là những Đ
lời sáo rỗng. Hành ộng của bố trong 40 n m thi đ ă
đ đ đó và tôi cũng sẽ nỗ ấu ã giúp tôi nhận ra bài học 
lực làm việc để truyền dạy lại cho các con tôi".

Cuộc hôn nhân của Jack Nicklaus giúp con cái 
nhận ra tầm quan trọng của sự cho và nhận. Jack 
Nicklaus II chia sẻ: "Bố mẹ tôi ã kỷ niệm 61 n m đ ă
ngày cưới vào tháng 7/2021. Bố mẹ ã tính toán đ
phương trình của riêng họ cho một cuộc hôn nhân 
lâu dài. Họ tin rằng mối quan hệ thành công là 95% 
cho và 5% nhận".

Jack Nicklaus và vợ ã khéo léo tính toán đ để 
cả hai duy trì một cuộc hôn nhân viên mãn và nuôi 
dạy 5 đứa con thành công.

Cặp vợ chồng luôn bắt ầu bằng sự ồng cảm đ đ
với ối phương trước những nhu cầu cá nhân của đ
họ. Cả hai ều có sự nghiệp riêng nhưng ều có đ đ
công việc chung là trở thành người chồng, người 
vợ và coi ó là việc quan trọng nhất trong cuộc ời.đ đ

Jack Nicklaus II chia sẻ thêm, khi bố mình ở 
tuổi 81, ông ã thay đ đổi tỷ lệ phần trăm và giờ ông 
hoàn toàn ủng hộ vợ. Jack Nicklaus cười khi nói 
rằng: "50 năm đầu là thời điểm khó khăn nhất của 
bố! ..".  ■

* Nhầm lẫn giữa hai con số
Gần sáng, ông chồng khật khưỡng về nhà, bà 

vợ vừa mở cửa vừa ay nghiến:đ
- Tôi ã dặn ông bao nhiêu lần rồi, đ đừng uống 

quá hai ly và phải về nhà trước 10 giờ đêm!
- Ôi, xin lỗi bà, tôi cứ hay bị nhầm lẫn giữa hai 

con số ấy…

Vui Cöôøi
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Một Oskar Schindler của 

Thụy Sĩ bị quên lãng

Carl Lutz là nhà ngoại giao người Thụy 
Sĩ đã có công giải cứu 62.000 người 
Do Thái tại Hungary. 

Tuy được nhân dân các nước Israel, Đức, 
Hungary và Mỹ kính trọng nhưng tại ngay quê 
hương mình, thì nhiều người, nhất là giới trẻ không 
biết ông là ai...

Oskar Schindler là kỹ nghệ gia người Đức đã 
cứu mạng gần 1.200 người Do Thái khỏi thảm họa 
diệt chủng của Đức Quốc xã bằng cách thuê họ làm 
công nhân trong các nhà máy sản xuất đồ sứ và 
xưởng sản xuất đạn dược ở các nơi mà ngày nay 
thuộc về Ba Lan và Cộng hòa Czech.

Còn Carl Lutz là nhà ngoại giao người Thụy Sĩ 
đã có công giải cứu 62.000 người Do Thái tại 
Hungary. Tuy được nhân dân các nước Israel, Đức, 
Hungary và Mỹ kính trọng nhưng tại ngay quê 
hương mình, thì nhiều người, nhất là giới trẻ không 
biết ông là ai...

Hàng chục nhà an toàn và hàng nghìn tấm 
hộ chiếu cứu sinh

Ở vùng ngoại ô thủ đô Berne của Thụy Sĩ, có 
một con đường tĩnh lặng mang tên Carl Lutz nhưng 
hầu như không ai biết nhân vật này đã có công 
trạng gì đặc biệt, ngoại trừ chức danh của nhân vật 
này được ghi rõ trên tấm biển: Phó Lãnh sự Thụy Sĩ 
ở Budapest từ năm 1942-1945.

Trong khi trong tàng thư của Bộ Ngoại giao 
Thụy Sĩ vẫn lưu giữ nhiều bằng chứng cụ thể bao 
gồm hàng ngàn bức thư kèm theo ảnh chụp các gia 
đình người Do Thái, tất cả đều được chính quyền 
nước này đóng dấu. 

Đó là toàn bộ bằng chứng chứng minh nỗ lực 
của Carl Lutz giải cứu hàng chục ngàn người Do 
Thái thoát khỏi cuộc tàn sát hàng loạt của Đức 
Quốc xã trong Thế chiến thứ II.

Car l  Lu tz  s inh  ngày  30 /3 /1895  t ạ i 
Walzenhausen, Thụy Sĩ. Năm 18 tuổi, ông cùng gia 
đình di cư đến Hoa Kỳ, nơi ông sống và làm việc 
trong hơn 20 năm. 

Nơi mưu sinh đầu tiên là bang Illinois, sau đó 
Carl Lutz đi làm để kiếm tiền theo học tại Đại học 
Central Wesleyan ở Warrenton, bang Missouri. 
Năm 1920, Carl Lutz tìm được việc làm tại tổ chức 
Swiss Legation ở thủ đô Washington. 

Tại đây, ông tiếp tục theo học tại Đại học 
George Washington và tốt nghiệp với tấm bằng cử 
nhân vào năm 1924. Năm 1926 đến năm 1934, Carl 
Lutz lần lượt được bổ nhiệm làm đại diện tại Lãnh 
sự quán Thụy Sĩ ở Philadelphia và ở St. Louis. 

Năm 1934, ông rời Hoa Kỳ để nhận nhiệm vụ 
làm Phó lãnh sự Thụy Sĩ ở Jaffa, sau đó nhận nhiệm 
sở ở Palestine cho đến năm 1942 rồi chuyển đến 

làm việc ở thủ đô Budapest của Hungary năm 
1942.

Một năm trước đó, chính phủ Hungary đã ngả 
theo nước Đức và đến năm 1944, nước này bị Đức 
Quốc xã chiếm đóng hoàn toàn.

Với cương vị là Phó tổng lãnh  sự Thụy Sĩ ở 
Budapest, Carl Lutz sớm hợp tác với Cơ quan 
người Do Thái Palestine. Ông đã ban hành các 
chứng thư an toàn của Thụy Sĩ cho phép gần 
10.000 trẻ em Do Thái gốc Hungary được phép di 
cư. 

Nhà nước Hungary dưới quyền thủ tướng thân 
Đức Ferenc Szalasi và đảng Mũi tên Chữ thập thân 
phát xít của ông phối hợp cùng cảnh sát Hungary 
đã lùng bắt gần 440.000 người Hungary gốc Do 
Thái.

Charlotte Schallie, chuyên gia nghiên cứu 

cuộc tàn sát người Do Thái của Hitler, cho biết: 
"Sau khi Budapest bị Đức Quốc xã chiếm đóng, 
người Do Thái ở Hungary may mắn được Carl Lutz 
nhanh chóng thu xếp để họ rời khỏi nước này trong 
bí mật".

Công trình tưởng nhớ những nạn nhân người 
Do Thái bên bờ sông Danube chảy qua thủ đô 
Budapest

Một trong những người chịu ơn của Carl Lutz 
là bà Agnes Hirschi, người Do Thái gốc Hungary 
chào đời ở Anh và về sau chuyển đến ở Budapest. 

Agnes Hirschi kể: "Cả gia đình chúng tôi được 
Carl Lutz cấp cho hộ chiếu bảo vệ". Số lượng 
người Do Thái ở Hungary phải đến hàng chục vạn, 
để tìm cách giải cứu họ, dù chỉ là phần nhỏ trong số 
này, Lutz đã có cách xoay trở táo bạo.

Trước hết, ông thuyết phục người Đức cho 
phép ông phát hành 8.000 hộ chiếu cho phép người 
cầm hộ chiếu được rời Hungary. 

Số hộ chiếu này, Carl Lutz âm thầm cấp cho 
toàn bộ các gia đình người Do Thái. Sau khi đạt tới 
con số 7.999 hộ chiếu, ông bắt đầu quay trở lại con 
số 1 với hy vọng người Đức không chú ý sự cấp 
trùng nhiều lần. 

Theo ước tính của các nhà sử học, Lutz đã giải 
cứu được 62.000 người Do Thái. "Đó là chiến dịch 
giải cứu dân thường lớn nhất trong Thế chiến thứ 

II"- Schallie nhận định.
Cuối cùng, hành động của Carl Lutz cũng bị 

người Đức phát hiện và họ đã có ý định trừ khử ông 
nhưng may mắn điều đó đã không xảy ra. 

Khi bị thua trận ở khắp nơi, bọn Đức Quốc xã 
ở Hungary càng trở nên tàn bạo hơn - thay vì đưa 
người Do Thái đến hệ thống trại tập trung, bọn 
chúng bắt đầu chở các gia đình người Do Thái đến 
bờ sông Danube rồi xả súng bắn chết hàng loạt. 

Một ngày nọ, một chiếc xe tải của quân Đức 
nhét đầy người Do Thái đỗ xịch ngay trước trụ sở 
của đảng Mũi tên Chữ thập. Vừa lùa hết người trên 
xe xuống, quân Đức và cảnh sát Hungary đã xả 
súng vào họ.

Carl Lutz đã lao xuống dòng sông Danube để 
cứu một người phụ nữ Do Thái thân mình đầy máu 
(nơi này giờ là bến tàu mang tên ông - Bến Carl 
Lutz). 

Dìu người phụ nữ sắp chết lên bờ, Carl Lutz 
yêu cầu nói chuyện với các sĩ quan Hungary phụ 
trách đội bắn. Ông tuyên bố người phụ nữ này là 
công dân nước ngoài được chính phủ Thụy Sĩ bảo 
vệ. 

Khẩu khí và lý lẽ của Carl Lutz khiến những 
họng súng đang chĩa vào ông và người phụ nữ kia 
đều phải hạ xuống.

Sau chuyện này, Carl Lutz bí mật lập ra 76 
ngôi nhà an toàn để che giấu những nạn nhân người 
Do Thái. 

Bên cạnh đó, chính quyền Thụy Điển và Hội 
Chữ Thập Đỏ cũng lập ra 120 ngôi nhà an toàn 
khác ở khắp Budapest.

Agnes Hirschi nhớ lại nơi trú ẩn an toàn bên 
trong tòa nhà lãnh sự quán Thụy Sĩ ở Budapest vào 
tháng 12/1944: "Tôi được tổ chức sinh nhật lần thứ 
7 trong một tầng hầm bí mật. Bố Carl Lutz đã tặng 
tôi vài thanh kẹo chocolate" (Carl Lutz sau này trở 
thành bố dượng của bà Agnes Hirschi). 

Vợ của Carl Lutz là bà Gertrud đã hỗ trợ chồng 
rất nhiều trong suốt thời gian chồng bà hoạt động ở 
Budapest. Bà mất không lâu sau khi Thế chiến thứ 
II kết thúc và Carl Lutz, vào năm 1949 đã đi bước 
nữa với Magda Csanyi, người được ông bảo vệ 
cùng cô con gái Agnes.

Những chứng tích nhắc về quá khứ
Agnes Hirschi rời khỏi tầng hầm trong lãnh sự 

quán Thụy Sĩ vào tháng 2/1945 khi quân đội Xô 
Viết chiến thắng Đức Quốc xã và giải phóng 
Hungary. 

Đối với Carl Lutz, chiến tranh đã kết thúc, ông 
được triệu hồi về thủ đô Berne của Thụy Sĩ. Nhưng 
khi trở về Thụy Sĩ, ông không hề được chào đón 
như một vị anh hùng. Carl Lutz qua đời năm 1975 
tại Berne.

Trong một cuộc phỏng vấn không lâu trước 
khi qua đời, Carl Lutz nói ra sự thật: 

"Không ai cảm ơn tôi mà chỉ bảo rằng tôi sống 
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sót trong chiến tranh là điều may mắn. Thậm chí, 
Bộ trưởng Ngoại giao cũng không bắt tay tôi". Tại 
sao người Thụy Sĩ quá lạnh lùng như vậy? Nhà sử 
học Francois Wisard giải thích: 

"Ở Thụy Sĩ, người ta không thích tôn sùng cá 
nhân như các quốc gia khác. Tôi cho rằng Carl Lutz 
là trường hợp ngoại lệ. Nhưng đối với ông, tôi 
không có từ nào khác để mô tả, trừ từ Anh hùng".

Ngày nay, đoạn đường Szechenyi chạy ven bờ 
sông Danube của thủ đô Budapest có một công 
trình kiến trúc khiêm tốn tưởng niệm những nạn 
nhân Holocaust của hơn 70 năm về trước mà khi 
thưởng lãm, người ta không ngước nhìn mà phải 
cúi xuống: 

Đó là những chiếc giày đủ hình dáng cùng 
kích cỡ được làm bằng sắt và được gắn chặt xuống 
lòng đường. Công trình nhắc nhở về một quá khứ 
đau thương của thành phố Budapest trong Thế 
chiến thứ II.

Câu chuyện đau lòng vẫn còn khắc sâu trong 
lòng người dân thành phố Budapest: rất nhiều 
người Do Thái đã bị cột lại với nhau, bắn trên bờ 
sông rồi từng khối thi thể trôi theo dòng nước lạnh. 

Những kẻ ra tay hạ sát cho rằng, ném thi thể 
xuống dòng sông là cách tiện lợi nhất vì dòng sông 
sẽ mang thi thể nạn nhân trôi đi xa. Thông thường, 

những nạn nhân trước khi bị bắn sẽ được lệnh phải 
cởi bỏ giày.

Trong những năm tháng chiến tranh, giày là 
một mặt hàng quý hiếm. Những người Do Thái 
cũng hiểu được điều ấy nên họ sẽ bán giày của 
mình ở chợ đen hoặc luôn giữ bên mình. Có những 
nhóm vài người bị buộc vào nhau nhưng chỉ một 
người bị bắn. 

Khi người bị bắn ngã xuống sông sẽ kéo theo 
người còn lại, thoi thóp trong dòng nước rồi cũng 
ra đi mãi mãi nên thời bấy giờ, người ta gọi sông 
Danube là "nghĩa địa Do Thái".

Công trình tưởng niệm với những đôi giày bỏ 
lại bên bờ sông Danube là  ý tưởng của đạo diễn 
Can Togay. Ông đã cùng nhà điêu khắc Gyula 
Pauer dựng lên công trình này từ năm 2005. 

Bên những đôi giày là tấm biển thông tin ghi 
bằng 3 thứ tiếng Anh, Hungary và tiếng Hebrew: 
"Để tưởng nhớ các nạn nhân bị bắn bên dòng sông 
Danube vào những năm 1944-1945. Khởi công 
ngày 16/4/2005". 

Có tổng cộng 60 đôi giày sắt nằm bên bờ sông 
Danube. Không chỉ có những khách du lịch và 
người dân địa phương, đây còn là nơi rất đông 
người thân của các nạn nhân từng thiệt mạng bên 
dòng Danube đến đặt vòng hoa tưởng nhớ những 

người đã khuất.
Mặc dù bị chính đất nước Thụy Sĩ làm ngơ, 

song Carl Lutz vẫn được các nước khác kính trọng: 
Israel, Đức, Hungary và Mỹ. 

Ngày 13/12 /2006, một buổi lễ tưởng niệm 
Carl Lutz đã diễn ra tại Tòa lãnh sự Thụy Sĩ ở 
Budapest với sự tham dự của các nhà ngoại giao 
nước ngoài, các quan chức chính phủ Hungary và 
đại diện của cộng đồng người Do Thái.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Thụy Sĩ 
Marc André-Salamin đã nhắc lại những kỷ niệm về 
tiền bối, ghi nhận Carl Lutz là "một trong những 
anh hùng của thế kỷ XX". 

Thị trưởng Budapest Gábor Demszky nhấn 
mạnh rằng, nếu không có những nỗ lực bất chấp 
hiểm nguy của Carl Lutz, Budapest có thể sẽ không 
trở thành một đô thị đa văn hóa như ngày nay.

Ông nói thêm rằng, Budapest là thủ đô duy 
nhất ở Đông Âu, nơi một cộng đồng người Do Thái 
cả trăm nghìn người đã sống sót sau thảm họa 
Holocaust. 

Năm ngoái, một căn phòng trong tòa nhà Bộ 
Ngoại giao Thụy Sĩ đã được mang tên Carl Lutz. 
Thế mà khi đặt câu hỏi về Carl Lutz thì nhiều người 
Thụy Sĩ, nhất là giới trẻ vẫn ngơ ngác hỏi: "Ông ấy 
là ai?"... ■

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

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

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

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

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

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

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.
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Tri ́huê ̣nhân sinh cuả  ông laõ  
107 tuô ̉i: Cả đời nhất định 
không được nợ ân tình

Cụ ông Triệu Mộ Hạc sinh năm 1912, 
từng làm Giám đốc Trung tâm Tư vấn 

Đại học Sư phạm Cao Hùng. Ông là một người 
ham học hỏi, được nhận bằng thạc sĩ vào năm 98 

tuổi, được coi là thạc sĩ lớn tuổi nhất ở Đài Loan. 
Cụ ông Triệu Mộ Hạc
Đồng nghiệp cũ từng nói với ông: “Ông nay đã 

ở tuổi gần đất xa trời, sao không nghỉ ngơi tịnh 
dưỡng mà lại học máy tính thế?”. Ông Triệu Mộ 
Hạc lúc ấy đã trên 100 tuổi nói: “Chẳng phải tôi 
vẫn đang sống sao?”. Cả đời ông chưa lúc nào ngơi 
nghỉ, cuộc sống vẫn tràn đầy màu sắc.

Năm đó, khi ông Triệu rời khỏi nhà, mẹ ông 
nhắn nhủ: “Con phải nhớ nghèo cho sạch rách cho 
thơm. Người khác bố thí cho con thì cũng là đang 
tích đức cho họ, nhưng nợ không trả là chuyện nhất 
định không nên làm”. Vì thế, cả đời ông chưa từng 
nợ tiền cũng không nợ ân tình, cuộc sống vẫn luôn 
vui vẻ, tâm yên, lòng an, ý tĩnh tại.

Không tham lam, chỉ cầu ổn định
Khi ông Triệu còn nhỏ thì gia cảnh không quá 

khó khăn, về sau kinh tế sa sút, ông không có tiền 
nhưng vẫn có người lo cho ông chỗ ăn chỗ ở. Thời 
trẻ ông từng kiếm được một khoản tiền kha khá, khi 
đến Đài Loan có người bạn vay 2000 tệ để làm ăn, 
nhưng sau đó anh ta cũng bặt vô âm tín. 

Khi đó lương mỗi tháng chỉ có hai, ba trăm tệ, 
một mét vuông đất cũng chỉ cần 18 tệ là đã mua 
được rồi. 2000 tệ có thể nói là cả gia tài, nhưng ông 
Triệu chỉ cho rằng bản thân vận hạn, nên cũng 
không đi tìm người kia đòi nợ. 

Bởi tính tình rộng lượng phóng khoáng, thấy 
ai khó khăn ông sẵn sàng cho vay, nhưng phần lớn 
số tiền cho vay đều không lấy lại được. 

Ông Triệu luôn ghi nhớ lời cha mình căn dặn: 
“Phát tài từ việc công là vô sỉ, nhưng kinh doanh 
mà không phát tài là vô năng”. 

Theo quan điểm của ông, làm việc công không 
thể giàu có nhưng cũng không lo đói bụng, muốn 

phát tài từ làm việc công thì chỉ có hối lộ, tham ô. 
Vì thế cả đời ông không cầu phú quý, không sợ bần 
hàn, chỉ cần đủ sống là được rồi.

Ông Triệu về hưu năm 77 tuổi, nhận được 
khoản lương hưu qua ngân hàng. Biết rằng bản 
thân không giỏi quản lý tài chính, nên ông thường 
không cầm quá nhiều tiền mặt, cũng không dùng 
thẻ tín dụng, mỗi lần chỉ lĩnh một phần nhỏ, cũng 
không tiêu gì nhiều mà chỉ dùng một ít tiền cho 
sinh hoạt thường ngày mà thôi. Đây cũng chính là 
cách quản lý tiền của ông Triệu.

Rất nhiều đồng nghiệp của ông lĩnh hết số tiền 
lương hưu trong một lần để đầu tư làm ăn. Ai cũng 
muốn tiền sinh tiền, nhưng cũng có người phải 
chấp nhận thua lỗ, trắng tay. 

“Một người nếu không hiểu rõ chính mình thì 
rất dễ phải chịu khổ, chịu thiệt thòi”. Ông Triệu cho 
rằng bản thân không có đầu óc kinh doanh, vì thế 
ông luôn tâm niệm: “Nhân viên nhà nước thì làm 
kinh doanh gì chứ? Tôi không có lòng tham, chỉ 
cầu ổn định”.

Nợ nhất định phải trả, nợ ân tình càng phải 
trả hơn

Khi cháu trai vào đại học, ông Triệu lần đầu 
tiên phát hiện ngay cả tiền ăn cũng không đủ, vì thế 
ông quyết định nộp đơn xin vay tiền trợ cấp học 
hành cho con em viên chức. 

Mặc dù ông vẫn chăm chỉ làm việc không ngơi 
nghỉ, nhưng đến khi cháu trai tốt nghiệp, số tiền nợ 
ước tính lên đến hơn 900.000 tệ, trong khi thu nhập 
một năm của ông chỉ là 160.000 tệ. Khoản nợ này 
biết trả sao đây?

Ông Triệu chỉ cần mở miệng thì sẽ có rất nhiều 
người cho vay, nhưng ông thà nợ ngân hàng còn 
hơn nợ bạn bè. Sau đó, một người quen cũ đã hào 
phóng ra tay giúp đỡ, và vì muốn được ông đồng ý 
nên đã nói trước rằng mình sẽ lấy lãi. 

Theo gợi ý của người bạn, ông đã mua của cô 
khoản dollar với tỷ giá rẻ, và nhờ giá trị dollar luôn 
tăng cao nên ông Triệu mới có thể thoát khỏi nợ 
nần.

Ông Triệu không chỉ trả nợ tiền mà còn không 
quên trả món nợ ân tình. Sau khi trả hết nợ nần và 
còn dư một số tiền, ông quyết định mời những 
người đã từng giúp đỡ mình một bữa thịnh soạn, 
sau đó lại tặng cho mỗi người một chiếc nhẫn vàng.

Không xem trọng tiền bạc, biết tận hưởng 
cuộc sống

Cuộc sống của ông đơn sơ giản dị, không hút 
thuốc, không uống rượu, không đánh bạc, mọi thứ 
đều thong dong tự tại. Ông chỉ dành một khoản nhỏ 
cho sinh hoạt phí, số tiền còn lại thì để dành để du 
lịch đó đây. 

Ông cũng không tiết kiệm, ông nói rằng đến 
tuổi này rồi thì tiền bạc không quan trọng, cuộc 
sống mới quan trọng, cơ thể khỏe mạnh mới quan 
trọng, thứ gì cần tiêu thì tiêu, hơn nữa còn tiêu một 
cách hào phóng. 

Đồng nghiệp cũ thấy vậy bèn nói: “Ông chỉ có 
vài đồng lương hưu, sao cứ phải chiêu đãi nhiều 
người thế?”. Ông nói: “Nhưng tôi vẫn đủ dùng 

mà!”.
Cũng có nhiều bạn bè khuyên ông gửi tiết 

kiệm, ông chỉ cười xòa: “Ài, tôi già rồi, còn tiết 
kiệm làm gì nữa, nên nghĩ thoáng một chút”. 
Người ta nói 70 tuổi mới là bắt đầu, còn ông Triệu 
thì nói 70 là đã già rồi. “Khi con người ta già đi, tiền 
không quan trọng nữa, quan trọng là tâm ý mãn 
nguyện”.

Cách sống này khiến ông trở nên rất khác biệt, 
khác rất nhiều so với không ít người cùng tuổi như 
ông. Trước kia có một người đồng hương rất giàu 
có, lương hưu mỗi tháng cũng vô cùng hậu hĩnh, 
nhưng vẫn không dám ăn, không dám mặc, không 
dám dùng. 

Ông ta vốn thích uống rượu, nhưng bình 
thường không dám mua về uống, chỉ khi tham gia 
tiệc tùng mới uống thỏa thuê. Điều đáng buồn nhất 
là, mặc dù dùng hết sức mình để tiết kiệm nhưng lại 
chẳng có ai cần tiền của ông cả, bởi vì con cháu ông 
đều có công việc, lương tháng lại cao, hơn nữa tính 
cách của ông rất khó hòa đồng…

Ông Triệu chưa từng đối xử khắc nghiệt với 
bản thân, cũng chẳng có khi nào cảm thấy không 
mãn nguyện. Đi đến đâu, ông cũng muốn thuận 
theo tự nhiên, tùy duyên mà đến, tùy phận mà an.

Vài năm trở lại đây, ông Triệu thỉnh thoảng 
nhận lời tham gia diễn thuyết hoặc viết thư pháp. 
Khi thấy người ta có nhã ý trả tiền công hay những 
khoản phụ phí khác, ông nhất quyết khước từ. Ông 
nói: “Không có mấy đồng ấy tôi vẫn sống bình 
thường. Tiền ấy mà, đủ sống là tốt rồi, nhiều quá tôi 
cũng không cần đến”.

Ông Triệu không đầu tư, cũng không mua bảo 
hiểm, chỉ để lại một căn phòng nho nhỏ. Ông cảm 
thấy như thế là đủ rồi, để lại quá nhiều cho con cháu 
cũng không tốt.

Không cầu người khác, tự mình lo cuộc 
sống của mình

Khi còn chưa nghỉ hưu, ông Triệu từng nhập 
viện hơn 20 ngày để phẫu thuật. Nhưng ông không 
hề báo cho cơ quan biết, mà chỉ xin nghỉ phép 
thông thường, bạn bè cũng không biết ông đi đâu, 
bởi vì ông không muốn người khác đến thăm mình.

Những ốm đau khi trái gió trở trời, ông cũng 
không nói cho con cháu biết. “Chúng biết cũng 
chẳng để làm gì”. Ông cho rằng trong xã hội bận 
rộn này, để con cháu chăm sóc người có tuổi không 
phải là nên hay không nên, mà là năng lực của mỗi 
người. “Chúng còn bận đi làm, không thể chăm 
sóc, hơn nữa trong bệnh viện cũng có y bác sỹ 
chăm sóc mình, thế là đủ rồi”.

Vì thế, mỗi khi ông trở bệnh thường không có 
ai bên cạnh. “Có người ở bên cạnh thì sức yếu vẫn 
yếu. Nếu nhiều người đến bầu bạn với tôi, chẳng lẽ 
tôi sắp chết rồi sao?”.

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn một mình 
sống trong căn nhà nhỏ, tự mình làm hết các việc 
trong nhà. Có khách đến, ông còn có thể làm vài 
món ngon đãi khách. 

Cho dù thế nào, dù là sinh, lão, hay bệnh, tử, 
ông đều không muốn phiền đến người khác. Ông 
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nói: “Cả đời tôi chưa từng nghĩ đến chuyện thăng 
quan phát tài, chỉ hy vọng không nợ người ta tiền, 
không nợ ân tình, cũng không cầu đến người khác, 
không cúi đầu quỵ lụy trước người khác, không hổ 
thẹn giữa đất trời”.

Ông Triệu biết năng lực của bản thân có hạn, 
bước ra từ nghèo khổ, nỗ lực để biến cuộc sống trở 
nên tốt đẹp, vì thế đừng quá cưỡng cầu. Con người 
sống ở trên đời, cần phải có trái tim thoáng đãng… 

Vài nét về cụ ông Triệu Mộ Hạc: Sinh ngày 
18/7/1912, từng là Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đại 
học Sư phạm Cao Hùng. Ở tuổi 98, ông có bằng 
thạc sĩ và là thạc sĩ cao tuổi nhất ở Đài Loan. Mỗi 
ngày ông đều đi lại khoảng 4 tiếng đồng hồ, thói 
quen này được duy trì trong 2 năm qua... ■

Khai quật lăng mộ cổ chôn 
kho báu trị giá hơn 200 triệu 
nhân dân tệ, bất ngờ danh tính 
chủ nhân

Do cần đá để xây cầu và lát đường, hơn 
200 dân làng Trung Quốc đã mang 
thuốc nổ và cuốc xẻng lên núi khai 

thác đá họ bất ngờ khai quật được kho báu trị giá 
hơn 200 triệu nhân dân tệ trong một lăng mộ cổ.

Người dân cần đá hoa cương để xây cầu và lát 
đường đã mang thuốc nổ lên núi để phá núi lấy đá

Theo QQ News, tháng 10/1966, khoảng 200 
dân làng ở trấn Cao Vũ, huyện An Cát, tỉnh Chiết 
Giang, Trung Quốc đã mang thuốc nổ và cuốc xẻng 
lên núi Lão Hổ Sơn gần đó để khai thác đá về xây 
cầu và lát đường. 

Nhưng một số người cho rằng, dùng thuốc nổ 
để phá núi khai thác đá là rất khó vì núi Lão Hổ Sơn 
toàn đá hoa cương (đá granit) rất cứng nên cuối 
cùng họ đã cho nổ một lăng mộ cổ ở đây để lấy đá.

Ngôi mộ cổ này rất lớn, được xây bằng những 
tảng đá khổng lồ. Các tảng đá đều được mài nhẵn 
và xếp chồng lên nhau rất chặt chẽ. Ngôi mộ cổ cao 
bằng một người lớn, có hình lục giác, đỉnh mộ 
được đắp bằng 6 phiến đá dày, trước mộ có một bàn 
đá khổng lồ để cúng tế. 

Ngoài ra ngôi mộ còn có 1 xưởng đá, rộng 
khoảng 3 gian, dưới xưởng đá có 4 con sư tử đá bệ 
vệ ngồi canh chừng. 

Không ai trong làng biết ngôi mộ này của ai. 
Tất cả những gì họ biết là ngôi mộ cổ này có từ rất 
lâu đời và vì thế những chữ viết trên bia mộ đã bị 
mờ. Tương truyền rằng đây là ngôi mộ của một 
quan chức thời phong kiến và vợ của ông ta. 

Ở thời kỳ này, Trung Quốc phê phán mạnh mẽ 
những điều mê tín thời phong kiến, hô hào xóa bỏ 
mọi tàn tích của chế độ phong kiến, nên khi có 
người đã hô vang rằng cần phải "nổ tung ngôi mộ 
của tên quan phong kiến này và trả lại đá cho dân!" 
thì tất cả dân làng đều nhất trí. Hơn 200 người đã 
dùng khoan thép, chất thuốc nổ để nổ tung ngôi mộ 
cổ. 

Khi 3 tiếng nổ lớn nối tiếp nhau vang lên, 6 
tảng đá trên ngôi mộ cổ bị thổi bay khiến đá sỏi bay 
tứ tung. Khi người làng chạy tới xem xét, họ đã 
nhìn thấy 1 cảnh tượng mà họ sẽ không bao giờ 
quên. Trên đỉnh ngôi mộ cổ xuất hiện một cái hố rất 
rộng, bên trong quả thật có 2 quan tài màu đen rất 
lớn. 

Sau khi nắp quan tài bên trái được mở ra, có 
một thi thể nam giới nằm trong đó. Bên phải là một 
quan tài khác đặt một thi hài của một phụ nữ. Hai 
thi hài này được cho là thuộc về vợ chồng viên 
quan thời phong kiến.

Ngoài ra, một số lượng lớn di vật bằng vàng, 
bạc, ngọc cũng được tìm thấy bên trong. Thấy vàng 
bạc châu báu chất đầy trong quan tài, mọi người ồ 
ạt lao vào để cướp lấy. 

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng bị lực lượng 
dân quân địa phương ngăn chặn. Họ yêu cầu người 
dân trả lại toàn bộ số vàng bạc đã lấy và sau đó gửi 
tất cả tới trung tâm văn hóa để các chuyên gia kiểm 
tra.

Chuyên gia của trung tâm văn hóa khi nhìn 
thấy bia mộ đã ngay lập tức ôm lấy, xót xa thốt lên: 
"Thật đáng tiếc! Đây là một ngôi mộ cổ có giá trị 
lịch sử!".

Tổng cộng có 47 di vật đã được lấy ra từ lăng 
mộ cổ, bao gồm 5 bảo vật bằng vàng, 23 món bạc 
bao gồm 10 chiếc chuông, 5 món đồ ngọc quý cùng 
rất nhiều mã não, hổ phách và thậm chí 3 chiếc quạt 
xếp bằng vàng. 

Các món cổ vật đều được thiết kế vô cùng tinh 
xảo, đặc biệt có một vài miếng ngọc bích là di vật 
văn hóa thuộc hàng "bảo vật quốc gia" có chất 
lượng hàng đầu.

Tổng giá trị của lô di vật văn hóa trong mộ cổ 
được ước tính lên tới ít nhất là 200 triệu nhân dân 
tệ.

Câu hỏi đặt ra là, chủ nhân ngôi mộ là ai? Vì 
sao lại có nhiều bảo vật đến vậy?

Sau khi giải mã chữ viết trên văn bia, các 
chuyên gia cho biết, chủ nhân ngôi mộ là Ngô Lâm, 
một vị quan lớn thời nhà Minh và phu nhân của 
ông. 

Ngô Lâm ít được đề cập đến trong sử sách. 
Được biết, ông sinh năm 1485 và mất vào tháng 
9/1553. Năm 1547, khi Ngô Lâm 63 tuổi, ông từ 
quan về quê sống cảnh thanh bạch, viết thư pháp 
làm thơ. Sinh thời, Ngô Lâm nổi tiếng thanh liêm, 

chính trực vì thế, ông không hề giàu có hay có 
nhiều tài sản. Vậy số báu vật được tìm thấy trong 
mộ của Ngô Lâm là từ đâu ra?  

Khi Ngô Lâm qua đời, ông được an táng trên 
núi Lão Hổ Sơn một cách đơn giản. Ngôi mộ đơn 
sơ không có nhiều vật tùy táng quý giá. 

Tuy nhiên, Ngô Lâm có 4 người con tài giỏi, 
đều là những học giả danh tiếng và quan lại cấp cao 
thời bấy giờ được Gia Tĩnh đế triều Minh trọng 
dụng. Cũng chính Gia Tĩnh đế đã ban thưởng tiền 
vàng để nhà họ Ngô xây dựng lại lăng mộ của Ngô 
Lâm khang trang, bề thế hơn. 

Sau khi lăng mộ được xây xong, vợ của Ngô 
Lâm cũng được an táng trong lăng mộ cùng chồng. 
Để ngăn chặn những kẻ trộm mộ, hậu duệ của gia 
tộc họ Ngô đã niêm phong lăng mộ bằng những 
tảng đá khổng lồ cho đến khi nó bị dân làng nổ tung 
bằng thuốc nổ 400 năm sau đó.

Ngày nay, các bảo vật trong lăng mộ của Ngô 
Lâm và vợ ông được lưu giữ đồng thời bảo quản 
trong Bảo tàng huyện An Cát, tỉnh Chiết Giang và 
trở thành báu vật của bảo tàng. ■

* Chuyện cười về những chú mèo
Một con mèo chết và lên thiên đường, Thượng 

đế hiện ra và nói:
– Con là một con mèo tốt khi còn sống. Bây 

giờ con mong ước gì sẽ được nấy.
Con mèo nói:
– Con sống trong một gia đình nghèo khó, suốt 

cuộc đời phải ngủ trên sàn gỗ cứng.
Thượng đế cười:
– Sẽ không còn thế nữa!
Dứt lời, một chiếc gối nệm rất êm hiện ra.
Vài ngày sau, có mấy chú chuột bị chết lên 

thiên đường và Thượng Đế cũng ban điều ước cho 
chúng.

Lũ chuột lao nhao:
– Cả đời bọn con cứ phải chạy, chạy suốt. Bọn 

con bị mèo, chó và cả các quý bà với cây chổi trên 
tay rượt đuổi suốt thôi. Tụi con ước gì mình có 
được đôi giày patin để đỡ phải chạy.

Thượng đế mỉm cười:
– Như con ước!!
Thế là các chú chuột đều có một đôi giày patin 

mới toanh.
Vài tuần sau, Thượng đế đi thăm chúng sinh 

trên thiên đường. Ghé ngang qua chỗ mèo, ông 
thấy chú mèo đang ngủ ngon lành trên gối nệm. 
Thượng đế đến khẽ lay mèo dậy và hỏi:

– Con khoẻ chứ? Con có thấy vui không?
Chú mèo vươn vai và rên ư ử ra chiều thích 

thú:
– Trong đời mình con chưa bao giờ hạnh phúc 

như thế này. Và đặc biệt mấy bữa ăn để trên bánh xe 
mà ngài gửi cho con là tuyệt nhất!!!

Vui Cöôøi
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