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NEW

897-2028/1596

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm vôùi giaù $45,000. Tieäm roäng 1,500 sqft, 

8 gheá, 5 baøn, 2 phoøng Wax, Rent döôùi $2,500 (free 

nöôùc) - Raùc.

Gaàn nhieàu chôï HEB, Walmart. Good location, 

parking roäng raõi, nhieàu nhaø haøng xung quanh

Khu Tomball

Xin vui loøng lieân laïc: 281-736-7148

NEW

822-2020/1588

Baùn Tieäm Nail Salon

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

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

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

s Giaù baùn: $65,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

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

NEW

838-2020/1588

Baùn Tieäm Giaët

Vì lyù do söùc khoûe, caàn baùn tieäm giaët hoaït 

ñoäng laâu naêm, khu Meã. Tieäm roäng 5,500 

sqft. Toïa laïc 59 North Jensen & Parker.

59 North - Jensen & Parket

Thaät loøng muoán mua xin goïi

713-576-9873 * 713-572-5749

NEW

830-2020/1588

Baùn Nhaø Haøng Phôû

Caàn sang nhaø haøng phôû ôû Katy treân ñöôøng 930 

S Mason Rd. Nhaø haøng ñang hoaït ñoäng toát, 

good location, roäng treân 3,000 SF.

930 S Mason Rd

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng goïi soá
281-769-3679

NEW

831-2020/1588

Baùn Nhaø

Nhaø baùn gaàn nhaø haøng Taân Taân. Heä thoáng nöôùc, maùy 

laïnh, siding vaø driveway ñeàu môùi. Saøn gaïch vaø goã, 

granite beáp. 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém. Khoâng phaûi traû 

tieàn HOA haøng thaùng. Roäng 2,025 SQFT. Ñaát 8,160 sqft 

lot. Giaù $273,000

Gaàn Nhaø haøng Taân Taân

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

NEW

845-2022/1590

Tieäm Nail Caàn Baùn

Caàn baùn tieäm Nails khu Memorial + Wilcrest + I10 + 

Beltway 8. Khaùch traéng, tip cao, 7 gheá, 4 baøn ... 

1,000 sqft. Giaù thueâ $2,000, supply ñaày ñuû.

Mua laïi thì vaøo laøm thoâi, giaù baùn höõu nghò, thöông 

löôïng. Chuû muoán nghó höu.

Memorial+Wilcrest+I-10+Beltway 8

Caàn xin lieân laïc Haø: 713-382-9254

NEW

847-2022/1590

Sang Tieäm May

Vì ñeán tuoåi veà höu, caàn sang tieäm may 

Alteration, tieäm ñang ñoâng khaùch, khu 

Woodland (North 45).

Khu Woodland - North 45

Moïi chi tieát xin lieân laïc Denny

832-853-4823

NEW

862-2023/1591

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail khu daân cö, khaùch meã vaø traéng deã 

thöông cho tip haäu. Tieäm roäng 1,100 sqft, 5 gheá 4 

baøn, tieàn rent reû. Supply vaø trang thieát bò môùi. Ñaày 

ñuû vaøo laøm ngay. 

Giaù baùn $38K.

Katy - 77449

Thaät loøng mua xin vui loøng goïi:301-467-5525

NEW

871-2025/1593

Baùn Piano & Baøn AÊn

Caàn baùn Piano hieäu Weber 46” $1,000 

vaø moät baøn aên cao 37”, maët baøn ñaù 

vuoâng xanh 50” vôùi 6 gheá cao $400.

New! New! New!

Xin lieân laïc Vaân: 832-454-5119

NEW

837-2021/1589

Baùn Tieäm Baùnh Mì

Tieäm baùnh mì vuøng Northwest Houston, 

caàn baùn. Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Tieäm income cao, giaù baùn $350k. 

Northwest - Houston

(Ñeå laïi message neáu khoâng baét kòp maùy)
Xin lieân laïc Ñaïi: 832-367-4644

NEW

894-2028/1596

Caàn Sang Gaáp Tieäm Phôû – Baùnh Mì

Vì khoâng coù ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp 

giaù reû ($59k). Tieäm good income, good 

location, 1,800 sqft. Rent + Cam $4,532

New! New! New!

Caàn bieát theâm chi tieát vui loøng lieân laïc Thi
713-498-5686

NEW

895-2028/1596

Baùn Tieäm Hair & Nail Salon

Baùn tieäm Hair & Nail Salon - Briar Forest & 
Dairy Ashford. Khu Myõ Traéng, sang troïng 
(High End Building). 

Giaù $50k, zipcode 77077.

Briar Forest & Diary Ashford

Moïi chi tieát xin lieân laïc Thaønh
832-814-0338

NEW

900-2028/1596

Baùn Tieäm Convenience

Caàn baùn tieäm convenience gaàn I-

10 East vaø 610. Tieäm roäng, rent reû.

I-10 East & 610

Xin vui loøng lieân laïc

713-269-7546

NEW

901-2028/1596

Baùn Tieäm Dryclean & Alterations

Tieäm khu Westheimer Rd & Hillcroft. 

Ñòa ñieåm toát, ñoâng khaùch, Good 

income.

Westheimer Rd & Hillcroft

Xin lieân laïc (hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

832-863-8560 * 713-782-1193
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PHUÏ NÖÕ & GIA ÑÌNH

Cơ thể phụ nữ thay đổi thế 
nào khi uống tinh bột nghệ mỗi 
ngày?

Từ lâu, chúng ta đã nghe nói rất nhiều 
về công dụng của nghệ như chống 
viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn 

tính... Nhưng tinh bột nghệ thì sao?
Y học cổ truyền Ayurveda tồn tại hàng 

nghìn năm với những biện pháp tự nhiên để bảo vệ 
sức khỏe. Một trong những thành phần đã tồn tại 
hàng nghìn năm và được thử nghiệm không ngừng 
để chống lại các bệnh khác nhau chính là nghệ.

Nghệ trở nên nổi tiếng hơn trong dịch 
Covid-19 nhờ khả năng tăng cường miễn dịch của 
nó. Thế còn tinh bột nghệ thì sao? Dùng đều đặn 
mỗi ngày thì cơ thể bạn sẽ có những thay đổi thế 
nào?

Cơ thể phụ nữ thay đổi thế nào khi uống 
tinh bột nghệ mỗi ngày?

Thành phần chính trong củ nghệ là 
curcumin. Đây là chất chống oxy hóa có đặc tính 
chống viêm cực mạnh. Trong những năm qua, các 
nhà nghiên cứu đã thực hiện một cuộc nghiên cứu 
sâu rộng để hiểu được tác dụng của tinh bột nghệ 
đối với sức khỏe.

Tinh bột nghệ là sản phẩm từ củ nghệ với 
hàm lượng curcumin được giữ ở mức cao nhất, 
trong khi đó loại bỏ hoàn toàn chất xơ, tạp chất, dầu 
gây nóng, cơ thể không thể hấp thụ được.

Dùng đều tinh bột nghệ mỗi ngày, cơ thể 
chị em cũng có nhiều sự thay đổi:

Ảnh minh họa
1. Chống viêm
Theo The Healthsite, tình trạng viêm cấp 

tính trong thời gian ngắn không phải là vấn đề 
nhưng sẽ vô cùng nguy hiểm nếu kéo dài, bắt đầu 
phá hủy các mô của cơ thể bạn. Trong nghệ có chứa 
hoạt chất curcumin có thể chống lại chứng viêm.

2. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Một số nghiên cứu, bao gồm cả nghiên cứu 

được công bố trong các tiến bộ công nghệ sinh học, 
phát hiện chất curcumin có trong nghệ có thể giúp 
đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu năm 2017 được công bố 
trên tạp chí Aging giải thích, curcumin giúp cải 
thiện chức năng của lớp niêm mạc mạch máu được 
gọi là nội mô, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về 
tim mạch.

3. Phòng chống ung thư
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí 

Nutrients cho thấy, curcumin trong nghệ có lợi 
trong việc kiểm soát sự phát triển và tăng trưởng 
của bệnh ung thư. Curcumin thậm chí gây ra nhiều 
thay đổi phân tử có thể hỗ trợ trong việc ngăn ngừa 
và điều trị ung thư.

4. Điều trị bệnh Alzheimer
Bệnh Alzheimer là bệnh sa sút trí tuệ phổ 

biến nhất, chiếm tới 70% tổng số các trường hợp 
mắc bệnh. Trong khi vẫn chưa có cách chữa trị, một 
số triệu chứng của bệnh có thể được kiểm soát.

Curcumin được chứng minh có thể vượt 
qua hàng rào máu não. Viêm và tổn thương oxy hóa 
được biết là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh 
Alzheimer. Trong khi đó, curcumin có đặc tính 
chống viêm và chống oxy hóa.

Trong một nghiên cứu được công bố trên 
Tạp chí về bệnh Alzheimer, curcumin được chứng 
minh có vai trò hỗ trợ loại bỏ các mảng bám do 
bệnh Alzheimer gây ra.

Do đó, uống tinh bột nghệ mỗi ngày sẽ giúp 
chị em cải thiện chứng “mất não” vô cùng hiệu quả.

5. Tốt cho người bệnh viêm khớp
Viêm khớp là một tình trạng phổ biến ở 

người trung niên và cao tuổi. Khoa học đã chứng 
minh rằng, curcumin có chứa các hợp chất chống 
viêm giúp hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp rất tốt.

Uống đều tinh bột nghệ mỗi ngày chính là 
một cách giúp bạn có được xương khớp dẻo dai, trẻ 
khỏe hơn.

6. Kéo dài tuổi thọ
Có thể ngăn ngừa bệnh tim, ung thư và 

bệnh Alzheimer, đồng nghĩa với việc dùng tinh bột 
nghệ đều đặn giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Điều này đã 
được chứng minh trong một nghiên cứu được công 
bố trên tạp chí Immunity & Aging.

Curcumin đóng vai trò như một chất bổ 
sung để chống lão hóa. Quá trình oxy hóa và viêm 
nhiễm ảnh hưởng lớn đến lão hóa. Trong khi 
curcumin trong nghệ có vai trò làm chậm quá trình 
oxy hóa, giảm viêm rất tốt.

Thế nên, phụ nữ uống tinh bột nghệ mỗi 
ngày chính là một cách kéo dài tuổi thọ, giữ gìn 
diện mạo trẻ trung hơn tuổi thật.

7. Trẻ hóa da
Theo Healthline, nhờ giàu chất chống oxy 

hóa và khả năng chống viêm mạnh, dùng tinh bột 
nghệ mỗi ngày giúp làn da của bạn luôn sáng và 
căng bóng.

Các nghiên cứu phát hiện, nghệ có thể ảnh 
hưởng tích cực đến mô và collagen, giảm mụn và 
sẹo. Tạp chí Khoa học Đời sống Mỹ khuyên chị em 
nên uống hoặc đắp tinh bột nghệ lên mặt để có 
gương mặt trẻ trung hơn.

Uống tinh bột nghệ mỗi ngày liệu có gây 
ra tác dụng phụ không?

Các chuyên gia y tế nhận định, uống tinh 
bột nghệ điều độ với hàm lượng 1-2 thìa cà phê mỗi 
ngày sẽ tốt cho sức khỏe, làm đẹp da. Tuy nhiên 
nếu dùng quá hàm lượng cho phép có thể gây ra 
những tác dụng phụ không mong muốn.

Bạn có thể bị đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy 
và chóng mặt. Tốt nhất, bạn nên tránh sử dụng quá 

liều lượng.
Ngoài ra, tùy vào tình trạng bệnh lý cá 

nhân, dùng tinh bột nghệ có thể có tác động hay 
không. Bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước khi 
quyết định dùng.■

Bị đau đầu do ảnh hưởng 
của caffeine, phải làm sao?

Uống quá nhiều caffeine có thể gây 
đau đầu. Ngoài ra, với những 
người đã quen uống caffeine trong 

thời gian dài, việc cắt giảm đột ngột có thể dẫn đến 
một số triệu chứng khó chịu, trong đó có đau đầu.

Những người liên tục dùng thức uống có 
caffeine trong thời gian dài có thể dẫn đến tình 
trạng phụ thuộc vào chất này. Khi đó, việc ngưng 
uống hoặc cắt giảm caffeine sẽ dẫn đến các triệu 
chứng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline 
(Mỹ).

Các triệu chứng này thường là mệt mỏi, 
tâm trạng kém, khó tập trung, buồn nôn, đau cơ và 
đau đầu. Các nghiên cứu cho thấy ở những người 
thường xuyên uống caffeine, việc cắt giảm đột 
ngột có thể làm thay đổi lưu lượng máu lên não. 
Đây chính là nguyên nhân gây đau đầu khi cai 
caffeine.

Ngoài ra, uống quá nhiều caffeine trong 
một ngày cũng có thể gây đau đầu. Để ứng phó với 
cơn đau đầu này, một số biện pháp có thể thực sự 
hữu ích.

Ảnh minh họa
Cách dễ dàng nhất là hãy uống nhiều nước. 

Nếu bạn dự tính nhăm nhi một tách cà phê thì hãy 
uống nhiều nước trước, trong và sau khi thưởng 
thức ly cà phê đó. Cách này sẽ giúp giảm đau đầu 
với những trường hợp đau đầu do nạp quá nhiều 
caffeine

Với những người đau đầu do cai caffeine, 
điều khởi đầu là hãy cắt giảm 1 - 2 ly cà phê/ngày 
kết hợp với uống nhiều nước. Các chuyên gia 
khuyến cáo mọi người không nên cố giảm đau 
bằng các loại thuốc không kê đơn. Nếu uống các 
loại thuốc này quá thường xuyên có thể dẫn đến 
tình trạng lạm dụng thuốc, theo Healthline. ■
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ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

Park Shin Hye sau khi kết 
hôn với Choi Tae Joon có cuộc 
sống ra sao?

Park Shin Hye hiện đang tận hưởng cuộc 
sống hôn nhân cùng tài tử Choi Tae 
Joon. Ở tuổi 32, cô gây sốt khi thăng 

hạng nhan sắc sau sinh con và vẫn luôn nhận được 
sự quan tâm của dư luận.

Hoạt động tại làng giải trí suốt khoảng thời 
gian dài, Park Shin Hye dần khẳng định vị thế trong 
lòng khán giả. Cô có được chuyện tình đẹp và kết 
thúc viên mãn bằng một hôn lễ hoành tráng. Sau 
khi làm mẹ, Park Shin Hye ngày càng nhuận sắc 
khiến khán giả không ngừng trầm trồ.

Park Shin Hye sinh năm 1990, tại Gwangju, 
Hàn Quốc. Cô sinh ra trong gia đình có dòng máu 
nghệ thuật, bố, mẹ và anh trai đều tham gia hoạt 
động trong giới giải trí. Vì vậy, cô được người thân 
ủng hộ nối gót sự nghiệp.

Trước khi hoạt động mạnh mẽ ở lĩnh vực diễn 
xuất, cô từng ra mắt MV ca nhạc nhưng không gây 
được tiếng vang. Đến khi cô đảm nhận vai diễn đầu 
tiên Han Jung Suh trong Stairways to Heaven (Nấc 
thang lên thiên đường), sự nghiệp của cô mới thật 
sự khởi sắc.

Năm 2009, Park Shin Hye bén duyên với vai 
diễn Go Mi Nam trong Cô nàng đẹp trai. Nhờ bộ 
phim này, tên tuổi Park Shin Hye mới ngày càng 
tỏa sáng. Đến hiện tại, cô hoạt động ở nhiều lĩnh 
vực từ diễn viên, ca sĩ đến người mẫu.

Cuối năm 2017, Park Shin Hye công khai mối 
quan hệ hẹn hò với tài tử Choi Tae Joon. Cả 2 chính 
thức tổ chức đám cưới đình đám vào đầu năm 
2022. Hôn lễ của cặp đôi được đầu tư hoành tráng, 
quy tụ dàn sao hạng A ở làng giải trí xứ Hàn.

Qua lời nhắn gửi tới fan, cả hai không ngần 
ngại dành cho nhau những lời yêu thương. Choi 
Tae Joon cho biết Park Shin Hye chính là vị cứu 
tinh của đời anh. Về phía nữ diễn viên, cô chia sẻ 
bạn trai kém tuổi là nguồn động lực to lớn giúp cô 
vượt qua mọi khó khăn.

Hậu đám cưới, Park Shin Hye có khoảng thời 
gian viên mãn cùng gia đình, chờ đợi ngày đứa con 
đầu lòng ra đời. Khi ấy, ngoại hình của cô trở thành 
đề tài bàn tán xôn xao khi dần xuống sắc. Nhiều 
người cho rằng cô đã tăng cân khi mang thai.

Cách đây không lâu, công chúng xôn xao 
trước thông tin Park Shin Hye sinh con và chuẩn bị 
trở lại làng giải trí. Ngày 13/10 vừa qua, nữ diễn 

viên đăng tải hình ảnh của cô tại một sự kiện. Sau 
nửa năm vắng bóng, nữ diễn viên khoe kiểu tóc 
mới đầy trẻ trung. Đặc biệt, nhan sắc của cô cũng 
ngày càng thăng hạng, vóc dáng thon thả. Nhiều 
người cảm thấy bất ngờ vì cô trở nên đẹp mặn mà 
hơn sau khi sinh con.

Ở tuổi U40, Park Shin Hye có cuộc sống hết 
sức viên mãn. Cô thường xuyên chia sẻ những 
khoảnh khắc đời thường yên bình và hạnh phúc. 
Nữ diễn viên được chồng chiều chuộng, nhiều lần 
hẹn hò, du lịch và thưởng thức các món ăn ngon. 
Không chỉ vậy, bố mẹ chồng cũng yêu thương cô 
hết mực. Hiện Park Shin Hye sở hữu khối tài sản 
ròng lên đến 8 triệu đô la, hơn 193 tỷ đồng.

Bên cạnh hôn nhân ấm cúng, cô còn khiến 
khán giả đứng ngồi không yên khi ngày càng 
nhuận sắc. Trở lại làng giải trí xứ kim chi, người 
hâm mộ kỳ vọng cô sẽ tiếp tục tạo nên tiếng vang 
lớn.

Nói về ông xã kém tuổi của Park Shin Hye, 
nam diễn viên Choi Tae Joon, sinh năm 1991. Anh 
thi đỗ Đại học Chung-Ang chỉ 1 năm sau khi ngọc 
nữ Park Shin Hye nhập học. Tuy học chung một 
khoa, song Choi Tae Joon theo chuyên ngành Sân 
khấu.

Cũng giống như bà xã, Choi Tae Joon từng 
đảm nhận một số vai nhí, như: Jo In Sung lúc nhỏ 
trong phim “Piano” (2001), Min Ho Soo trong 
“Magic Kid Masuri” (2002). Tuy nhiên, ấn tượng 
của anh trong lòng khán giả còn khá mờ nhạt.

Năm 2012, Park Shin Hye và Choi Tae Joon 
xuất hiện trong vai một cặp tình nhân ở bộ phim 
“The King of Dramas”. Đây cũng là lần đầu tiên 
hai người đóng phim cùng nhau. 

Dù đây chỉ xuất hiện thoáng qua, song diễn 
xuất ăn ý của cặp đôi đã để lại nhiều ấn tượng trong 
lòng khán giả. Phần lớn người hâm mộ đồn đoán 
đây chính là tác phẩm “kết duyên” cho Park Shin 
Hye và Choi Tae Joon.

Vốn là những người kín tiếng, cặp đôi duy trì 
mối quan hệ tình cảm trong thầm lặng, tránh xuất 
hiện cũng như nhắc đến nhau nhiều trước công 
chúng.

Thời điểm trước khi kết hôn, Park Shin Hye 
cho biết ban đầu cả hai không có ý định công khai 
mối quan hệ. Tuy nhiên, sau khi sự việc được cả thế 
giới biết đến, Park Shin Hye cảm thấy mối quan hệ 
giữa hai người thêm bền chặt hơn. Giờ đây, cả hai 
đã có một cái kết không thể viên mãn hơn.

                                                                   Mi Vân

Lưu Khải Uy sự nghiệp ảm 
đạm, toàn ồn ào tình ái hậu ly 
hôn Dương Mịch

Cách đây không lâu, mình mới đọc được 
tin Lưu Khải Uy có hành động thân 
thiết với một cô gái trẻ tên Vưu Tĩnh 

Như. Tuy nhiên, là fan của Hoa ngữ thì chắc ai 
cũng biết Vưu Tĩnh Như đã kết hôn rồi. Thế nên tin 

đồn này đã khiến hình tượng của Lưu Khải Uy xấu 
hơn trong mắt công chúng. Ngẫm lại thì sau khi ly 
hôn Dương Mịch, sự nghiệp Lưu Khải Uy cũng 
tuột dốc không phanh khiến mình thấy tiếc vô 
cùng.

Đầu năm 2014, Lưu Khải Uy khiến phái nam 
Hoa ngữ ghen tỵ khi kết hôn với tiểu hoa nổi danh 
bấy giờ là Dương Mịch. Chẳng những thế, chỉ sau 
gần 5 tháng về chung nhà, anh còn được đón con 
gái đầu lòng Gạo Nếp Nhỏ. Thuở ấy, nhắc đến Lưu 
Khải Uy, ai cũng tỏ ý ngưỡng mộ vì gia đình hoàn 
mỹ, vợ vừa đẹp vừa giỏi, con gái vừa đáng yêu lại 
vừa ngoan ngoãn.

Ai mà ngờ được năm 2016, Lưu Khải Uy lại tự 
tay phá vỡ hôn nhân hạnh phúc khi dính vào lùm 
xùm “đêm khuya đọc kịch bản” với bạn diễn 
Vương Âu. Thuở ấy, dù Dương Mịch tuyên bố tin 
tưởng chồng, nhưng công chúng vẫn không chịu 
tha thứ cho hành động thiếu tinh tế nam diễn viên 
đã có vợ. Đến cuối năm 2018 thì vợ chồng họ chính 
thức “đường ai nấy đi”.

Kể từ đó, Lưu Khải Uy gần như ở lại Hồng 
Kông với lý do là chăm sóc cho con gái Gạo Nếp 
Nhỏ. Tuy nhiên, theo thông tin do các blogger chia 
sẻ, mình lại thấy người ta khẳng định Lưu Khải Uy 
ở Hồng Kông là vì sự nghiệp tuột dốc. Không còn 
là chồng của Dương Mịch lại thêm hình ảnh bị hao 
tổn do lùm xùm “đêm khuya đọc kịch bản”, anh 
không được các nhà làm phim ưu ái như trước nữa.

Bộ phim mới nhất mà Lưu Khải Uy tham gia 
là Đây Là Cuộc Sống, hợp tác với Trần Đô Linh 
thất bại ê chề. 

Dù là lúc lên sóng hay khi đã kết thúc đều 
chẳng nhận được sự chú ý nào từ công chúng. 
Chẳng những thế, tác phẩm này đã chiếu từ 2020, 
tính đến nay cũng đã hơn 2 năm rồi.

Mãi đến năm 2022, tên tuổi Lưu Khải Uy mới 
được các trang tin nhắc đến nhiều hơn nhờ tham gia 
show truyền hình Anh Trai Vượt Chông Gai 2. Tuy 
nhiên, ngoại hình thay đổi bởi thời gian lại thêm kỹ 
năng hát hò và vũ đạo kém nổi bật đã khiến Lưu 
Khải Uy mờ nhạt trước những đồng nghiệp tài 
năng khác như Tô Hữu Bằng hay Trương Trí 
Lâm...

Sự nghiệp tuột dốc, chuyện tình cảm của Lưu 
Khải Uy cũng lắm ồn ào. Vào năm 2019, anh từng 



Trang 05

Issue # 2020 * Tuesday, November 08,  2022

ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC

bị đồn đại qua lại với nữ diễn viên Thang Lạc 
Văn. Người ta còn khẳng định chính Lâm Hạ Vy, 
em họ của Lâm Phong đã làm mai cho họ thông qua 
bữa tiệc riêng của mình. Tuy nhiên, khi ấy Lưu 
Khải Uy đã thông qua phóng viên để phủ nhận tin 
hẹn hò.

Đến năm 2022, Lưu Khải Uy lại dính tin đồn 
có hành động nắm tay thân thiết với Vưu Tĩnh Như, 
nữ diễn viên đã kết hôn hồi cuối năm ngoái. 

Ngay sau khi tin đồn vừa rộ lên, phía Vưu Tĩnh 
Như đã vội vàng ra mặt phủ nhận bằng cách chia sẻ 
cô đang cách ly ở nơi khác. Trong khi đó, phía Lưu 
Khải Uy lại giữ im lặng khiến mình và nhiều bạn 
cảm thấy kỳ lạ.

Đi lượn lờ trên các trang mạng, mình đọc được 
tin các blogger khẳng định rằng Lưu Khải Uy đã có 
bạn gái nên mới không ra mặt phủ nhận tin đồn như 
trước. 

Nhiều trang tin còn khẳng định anh đã quen 
người này được 1 năm nhưng vì nhiều lý do nên 
không công khai mà giữ bí mật. Và người mà Lưu 
Khải Uy nắm tay đi dạo chính là cô gái ấy.

Thực hư thế nào thì chỉ Lưu Khải Uy mới biết, 
còn mình thì thấy tiếc cho Lưu Khải Uy. Anh vốn là 
con nhà nòi, từng được đào tạo diễn xuất ở TVB, lẽ 
ra nam diễn viên có thể phát triển theo hướng diễn 
viên thực lực. 

Tuy nhiên, vì sa đà vào dòng phim thần tượng 
lại dựa dẫm quá nhiều vào bà xã Dương Mịch mà 
sau khi ly hôn anh lại rơi vào cảnh “tứ cố vô thân”, 
sự nghiệp xuống dốc ở tuổi U50.

Mình hy vọng, Lưu Khải Uy nhận ra sai lầm 
của bản thân để thay đổi. Dù sao anh cũng là triệu 
phú ngầm của Hồng Kông, tiền bạc chẳng thiếu 
nên có thể thoải mái theo đuổi đam mê nghệ thuật. 
Vì tiếng tăm và ngoại hình cũng chỉ là nhất thời, 
thực lực mới là mãi mãi.

                                                           Nhật Nguyệt

'Nữ thần' Lâm Chí Linh lần 
đầu xuất hiện sau sinh, nhan 
sắc bất ngờ gây tranh cãi

Sau khi kết hôn với nam ca sĩ người Nhật 
Akira, Lâm Chí Linh dường như tạm 
dừng hoạt động trong làng giải trí. 

Người đẹp cũng vừa hạ sinh con đầu lòng ở tuổi 48 
vào đầu năm nay.

Người đẹp Đài Loan (Trung Quốc) Lâm Chí 
Linh đã gây sốc công chúng khi hôm 5/6 cô tuyên 
bố đã kết hôn. Nhưng chú rể không phải là Ngôn 
Thừa Húc, ngôi sao giải trí, cựu thành viên nhóm 
nhạc F4 mà cô đã hẹn hò trong suốt 17 năm. Nữ 
diễn viên 44 tuổi đã đăng ký kết hôn với thành viên 
nhóm nhạc Nhật Bản Exile Akira ở Đài Loan sau 
nửa năm hẹn hò.

Mới đây, siêu mẫu Đài Loan (Trung Quốc) 
Lâm Chí Linh đã có buổi họp báo để gặp gỡ người 
hâm mộ nhân dịp xuất bản sách mới của mình 
mang tên Just Right Elegance.

Đây cũng là lần đâu tiên nữ thần xuất hiện 
trước công chúng kể từ sau khi hạ sinh em bé đầu 
lòng.

Những hình ảnh trong buổi họp báo được tung 
lên mạng nhanh chóng thu hút sự chú ý của công 
chúng, thậm chí còn lọt vào top đầu hotsearch 
Trung Quốc. 

Lâm Chí Linh xuất hiện với chiếc váy trắng 
tựa nữ thần, nụ cười ngọt ngào, không ngừng tạo 
dáng và vẫy chào người hâm mộ.

Nàng siêu mẫu cũng thoải mái trả lời các câu 
hỏi được đưa ra, thậm chí khi có phóng viên hỏi 
rằng cô có hay đọc những bình luận tiêu cực trên 
mạng hay không, Lâm Chí Linh vui vẻ đáp lại: 
“Tôi thực sự không quan tâm nhiều đến những điều 
đó. Nhìn những dòng bình luận trên mạng xã hội, 
tôi cảm thấy khi tham gia vào thế giới mạng, tôi sẽ 
quên mất việc phải hòa nhập với những người xung 
quanh. Vậy nên tôi không quan tâm những người 
chưa từng gặp trong đời nói gì”.

Cư dân mạng nhanh chóng chia làm 2 ý kiến 
đối lập. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi 
Lâm Chí Linh, cho rằng từ khi kết hôn và có con, 
người đẹp dường như đã học được cách tránh xa thị 
phi. 

Cùng với đó, rất nhiều fan nữ ghen tị trước 
thân hình của nàng siêu mẫu 48 tuổi, dù đã sinh nở 
những vẫn cực kỳ mảnh mai và quyến rũ.

Ngược lại, nhiều cư dân mạng bình luận rằng 
cuộc hôn nhân của Lâm Chí Linh có vẻ không thực 
sự hạnh phúc. 

Vì gương mặt của nàng siêu mẫu lộ rõ sự mệt 
mỏi và xuống sắc, các nếp nhăn vùng cổ cũng tố 
cáo tuổi tác thật của cô nàng, cho thấy không có sự 
chăm sóc kỹ càng. 

Trong khi đó, Lâm Chí Linh trước nay luôn 
nổi tiếng là người quản lý bản thân nghiêm ngặt.

Lâm Chí Linh từng là “đóa hoa độc thân” đắt 
giá của làng giải trí, liên tiếp tham gia các MV à dự 
án phim ảnh. Siêu mẫu khiến người hâm mộ ngỡ 
ngàng khi bất ngờ kết hôn với ca sĩ Akira kém mình 
7 tuổi vào năm 2019. 

Vợ chồng cô từng gặp khó khăn trong việc 
sinh con do trở ngại tuổi tác của Lâm Chí Linh, 
thậm chí bị nhiều người bịa đặt rằng người đẹp nhờ 
“đẻ thuê”.

                                                                    An Chi

'Khói lửa nhân gian của tôi' 
của Dương Dương và Vương 
Sở Nhiên đóng máy, sớm ngày 
ra mắt khán giả

Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng Khói lửa 
nhân gian của tôi của Dương Dương và 
Vương Sở Nhiên cũng chuẩn bị đóng 

máy, hứa hẹn sớm ngày ra mắt khán giả.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xuất hiện 
nguồn thông tin cho biết, dự án phim mới Khói lửa 
nhân gian của tôi với sự tham gia diễn chính của 
Dương Dương và Vương Sở Nhiên sẽ chính thức 
đóng máy vào ngày 16/10 và sớm ngày ra mắt khán 
giả trên màn ảnh nhỏ.

Khói lửa nhân gian của tôi được chuyển thể từ 
tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả 
Cửu Nguyệt Hi, là câu chuyện kể về cuộc sống của 
nữ chính Hứa Thấm (do Vương Sở Nhiên thủ vai) 
mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. 
Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn và kính sợ nên 
Hứa Thấm luôn nín nhịn, sống lặng lẽ, âm thầm, 
không dám sống thật với mong muốn của bản thân.

Trái ngược với cô, nam chính Tống Diệm (do 
Dương Dương thủ vai) lại là một chàng trai trẻ có 
lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh 
xuân. 

Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn 
gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu 
thẳm trong lòng Hứa Thấm. Từ đó, cô sống mạnh 
mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng 
bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc 
sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối 
mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của 
một lính cứu hỏa và một nữ bác sĩ mà còn vượt qua 
nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường 
nhật.

Dự án này trước đó từng gặp phải không ít 
sóng gió khi công bố dàn diễn viên chính thức. Fan 
Dương Dương cho rằng tên tuổi của nam diễn viên 
không thích hợp để nhận kịch bản đại trà như Khói 
lửa nhân gian của tôi đồng thời phản đối trước màn 
hợp tác của nam diễn viên và Vương Sở Nhiên. 

Tuy vậy, Khói lửa nhân gian của tôi vẫn là một 
trong những dự án phim mới được đông đảo cư dân 
mạng trông đợi trong suốt thời gian qua.

                                                                  Mi Vân
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Bản lĩnh Bi Rain: Từ idol 18 
công ty đánh trượt thành CEO 
và cái kết viên mãn bên Kim Tae 
Hee sau 5 lần bị nàng từ chối

Bi Rain đã đi 1 chặng đường dài để có 
được sự nghiệp thành công lẫn gia 
đình hạnh phúc như ngày nay.

Loạt phim truyền hình Hàn Quốc hấp dẫn và 
đầy hứa hẹn sẽ lên sóng tháng 1/2022. Phim Ghost 
Doctor đánh dấu sự trở lại của ngôi sao Bi Rain kể 
từ năm 2018.

Tính đến nay, Bi Rain đã vào showbiz đươc 20 
năm và là ngôi sao hàng đầu. Anh có cuộc sống 
viên mãn, gặt hái được vô số thành công trên mọi 
lĩnh vực và gia đình viên mãn bên đại mỹ nhân Kim 
Tae Hee cùng 2 cô con gái. Không dễ dàng để có 
được ngày nay, Bi Rain đã đi qua cả chặng đường 
rất dài, vượt qua vô số khó khăn nhờ bản lĩnh hiếm 
ai có được.

Tuổi thơ nghèo khó cơ cực, bị 18 công ty 
đánh trượt vì đôi mắt 1 mí

Khác với nhiều ngôi sao sinh ra đã “ngậm thìa 
vàng”, Bi Rain có xuất phát điểm khó khăn. Năm 
Bi Rain lên 4 tuổi, gia đình anh phá sản và trở nên 
vô cùng nghèo khó. Rain từng bộc bạch rằng anh bị 
đói suốt 1 tuần trời vì gia đình quá nghèo, thậm chí 
nước sạch cũng không có để uống. Một ngày nọ, 
nam ca sĩ uống nước đã đun từ vài ngày trước và 
cảm giác như có sạn trong nước. Sau đó, anh mới 
nhận ra đó là trứng gián đã nở. Trong suốt thời niên 
thiếu, Bi Rain đã tự hỏi vì sao cuộc đời lại khổ cực 
như thế, và nghĩ rằng cả thế giới đã quay lưng lại 
với mình.

Ở trường lớp, Bi Rain có ít bạn bè vì trầm tính 
và thành tích học tập cũng không tốt, chỉ được chú 
ý vì quá cao. Nhưng sau đó, màn biểu diễn nhảy 
vào năm lớp 6 đã thay đổi cuộc đời anh, giúp nam 
ca sĩ nhận ra đó là niềm đam mê và quyết tâm theo 
đuổi sự nghiệp nghệ thuật. 

Ở thời điểm đó, Bi Rain thường đi theo nhiều 
đàn anh để tập vũ đạo đường phố, nhưng điều này 
lại khiến bố mẹ anh buồn lòng. Nhưng dù lang 
thang và chơi với nhóm nhảy, nam ca sĩ tự nhủ sẽ 

không bao giờ hút thuốc hay học theo các thói xấu. 
Niềm đam mê duy nhất của Bi Rain chỉ là vũ đạo, 
anh không ngừng tập luyện, tham gia mọi cuộc thi 
lớn nhỏ ở Seoul bất chấp có được giải hay không. 
Nhưng khi muốn theo đuổi con đường nghệ thuật 
chuyên nghiệp, Bi Rain gặp phải thử thách khó 
khăn nhất, đó là ngoại hình.

Nam ca sĩ từng bị 18 công ty giải trí từ chối vì 
không có lợi thế ngoại hình. Giám khảo luộn nhận 
xét Bi Rain có khả năng ca hát và vũ đạo, nhưng từ 
chối anh vì ngoại hình không đủ đẹp. Bi Rain mang 
đôi mắt 1 mí đặc trưng của người Hàn Quốc, chính 
vì vậy nhiều công ty gợi ý anh phẫu thuật thẩm mỹ 
để có ngoại hình đẹp hơn. 

Thành công vượt bậc được ví như “vua 
Midas”, trở thành CEO mở công ty riêng

Năm 18 tuổi, Bi Rain may mắn gặp Park Jin 
Young - chủ tịch của 1 trong 3 “đế chế” giải trí lớn 
nhất xứ Hàn JYP Entertainment, người có ảnh 
hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh. Chẳng thể 
ngờ đôi mắt 1 mí tưởng chừng như bất lợi lại là yếu 
tố giúp Park Jin Young lựa chọn Bi Rain. Nhà sản 
xuất đình đám đã nhìn thấy tố chất và quyết tâm 
trong chàng trai trẻ, dìu dắt anh, không yêu cầu anh 
phải “dao kéo” như bao người khác. Cũng chính vì 
điều này, đôi mắt 1 mí đã trở thành thương hiệu của 
nam ca sĩ. 

Được sự ủng hộ của Park Jin Young, Bi Rain 
nỗ lực tập luyện điên cuồng và chính thức được ra 
mắt vào năm 2002. Ca khúc Bad Guy của Bi Rain 
ngay lập tức trở thành bản hit, giúp anh giành được 
giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của năm từ các đài 
truyền hình nổi tiếng. Năm 2003, nam ca sĩ lấn sân 
điện ảnh SangDoo! Let's go to school rồi ẵm luôn 
giải thưởng Diễn viên mới triển vọng và thực sự 
bùng nổ danh tiếng với bộ phim Full House đóng 
cặp cùng Song Hye Kyo. 

Thời điểm đó, Bi Rain như “vua Midas”, chạm 
tay vào lĩnh vực nào là thành công ở lĩnh vực đó, trở 
thành sao nam ca sĩ kiêm diễn viên hàng đầu, có 
lượng người hâm mộ khổng lồ. Nhưng đáng tiếc là 
mẹ của Bi Rain đã không thể chứng kiến thành 
công của con trai vì bà đã qua đời vào năm 2000. 
Đó chính là điều day dứt, nỗi buồn đau nhất trong 
lòng nam ca sĩ đến giờ phút này.

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Bi Rain 
còn dẫn dắt những nhóm nhạc đàn em. Năm 2009, 
Bi Rain thành lập công ty J. Tune Camp và ra mắt 
nhóm nhạc MBLAQ. MBLAQ nhanh chóng 
vươn lên nhờ âm nhạc bắt tai và vũ đạo mạnh mẽ, 
song đáng tiếc vì nhiều lý do mà nhóm dần mất đi 
lợi thế trên đường đua Kpop. Sau đó, J. Tune Camp 
được hợp nhất với JYP Entertainment.

Hiện tại, Bi Rain là CEO của công ty thứ 2 do 
anh thành lập, mang tên Rain Company. Công ty 
này trực tiếp quản lý các hoạt động của nam ca sĩ, 
đồng thời đã ra mắt nhóm nhạc nam Ciipher từ năm 
2021 và quản lý nữ diễn viên Oh Ye Ju. Không 
những thế, Bi Rain còn có khối tài sản khủng và tài 

kinh doanh bất động sản mát tay, anh sở hữu nhiều 
bất động sản giá trị trên khắp cả nước.

Từng bị Kim Tae Hee từ chối đến 5 lần và 
cái kết viên mãn

Bên cạnh sự nghiệp thành công vượt trội, Bi 
Rain còn được người người ngưỡng mộ tình yêu 
đẹp của anh và bà xã Kim Tae Hee. Cặp đôi bắt đầu 
hẹn hò vào năm 2012, về chung 1 nhà vào năm 
2017 và đã trở thành bố mẹ của 2 cô công chúa. 
Giữa chốn showbiz đầy rẫy các chuyện tình sớm 
hợp rồi tan, gia đình Bi Rain và Kim Tae Hee trở 
thành hình mẫu lý tưởng. Nhưng hóa ra tình yêu 
của họ cũng đã phải trải qua vô số khó khăn.

Hai ngôi sao có độ tuổi tương đồng và sớm 
tham gia làng giải trí, nhưng phải đến năm 2012, họ 
mới lần đầu gặp nhau tại 1 buổi quay quảng cáo. 
Nhưng ngay từ giây phút đầu gặp mặt, Bi Rain đã 
biết chắc đây chính là cô gái của cuộc đời anh. Nam 
ca sĩ ấn tượng với Kim Tae Hee vì cô tự mình đi tất 
và rất quan tâm đến nhân viên, chứng tỏ nữ diễn 
viên là 1 cô gái tốt. Những chi tiết nhỏ này đã khiến 
Bi Rain thầm yêu cô suốt cả 1 năm trời rồi mới dám 
ngỏ lời hẹn hò với nàng.

Tuy nhiên, ngọc nữ màn ảnh xứ Hàn đã từ chối 
lời tỏ tình của Bi Rain đến tận 5 lần. Ở thời điểm đó, 
Kim Tae Hee nghĩ rằng Bi Rain đào hoa, hẹn hò với 
nhiều cô gái và là người thiếu chân thành. Nam ca 
sĩ cho biết anh bị từ chối nhiều đến mức không còn 
cảm thấy bị tổn thương nữa. Cuối cùng, Bi Rain đã 
giành được trái tim mỹ nhân sau khi giải thích rõ 
mọi tin đồn về mình, chinh phục Kim Tae Hee bằng 
tình cảm chân thành.

Nhưng sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp 
đôi đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều khán giả. 
Dù là 2 ngôi sao hàng đầu, nhưng lý do khiến họ 
không được ủng hộ đó là do chênh lệch ngoại hình 
cũng như 4 chữ “môn đăng hộ đối”. Mặc dù Bi 
Rain là ngôi sao hàng đầu nhưng ngoại hình của 
anh chưa từng được đánh giá cao. Trong khi đó, 
Kim Tae Hee là “mỹ nhân tường thành” của màn 
ảnh Hàn Quốc. 

Bỏ ngoài tai hết mọi lời đàm tiếu, thế nhưng Bi 
Rain - Kim Tae Hee tiếp tục gặp cửa ải tiếp theo 
mang tên “môn đăng hộ đối”. Ai cũng biết Bi Rain 
là ngôi sao đi lên từ nghèo khó. Trong khi đó, Kim 
Tae Hee là thiên kim tiểu thư chính hiệu. Những 
khó khăn này khiến công chúng nghĩ rằng Bi Rain - 
Kim Tae Hee sẽ khó có thể gắn bó bên nhau lâu dài, 
thế nhưng cuối cùng họ đã chứng minh điều ngược 
lại.

Cặp đôi dần chiếm được tình cảm của khán giả 
nhờ lối sống kín tiếng, không phô trương tình cảm 
dù là những ngôi sao hàng đầu. Năm 2017, sau 5 
năm bên nhau, Kim Tae Hee và Bi Rain tổ chức 
đám cưới và chính thức về chung một nhà. Công 
chúng nín thở chờ đợi rằng đây sẽ lại là 1 “đám 
cưới thế kỷ” tiếp theo của showbiz, nhưng tất cả đã 
“ngã ngửa” khi đám cưới của cặp đôi được tổ chức 
kín đáo với chi phí chỉ 21 triệu đồng. Hình ảnh cô 
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dâu chú rể diện trang phục đơn giản tại nhà 
thờ, nhưng ánh mắt trao nhau tràn ngập tình yêu đã 
để lại dấu ấn trong lòng khán giả khắp thế giới.

Yêu nhau đã kín đáo, đám cưới không rùm 
beng, không có gì lạ khi cuộc sống hôn nhân của Bi 
Rain - Kim Tae Hee được giữ kín trước công 
chúng. Bi Rain và Kim Tae Hee không công khai 
cùng nhau đi dự sự kiện, càng không đăng ảnh đối 
phương và con cái lên trang cá nhân, nhưng không 
có nghĩa tình cảm của họ bớt nồng nàn. 

Trên nhiều chương trình truyền hình, Bi Rain 
thể hiện rõ là người “cuồng vợ”. Nam ca sĩ tiết lộ 
anh chưa từng cãi nhau với bà xã, đơn giản vì cả 
2… không bất đồng chính kiến bao giờ. Giữa họ có 
những khác biệt như bao cặp đôi khác, nhưng họ đã 
tìm cách dung hòa thay vì tranh cãi với nhau. Bi 
Rain tự tay vào bếp nấu nướng cho bà xã, luôn ủng 
hộ cô nhận đóng các bộ phim phù hợp thay vì ép vợ 
ở nhà chăm sóc con cái.

Bí quyết hâm nóng tình cảm của cả 2 chính là 
“trốn con” đi hẹn hò. Dù không công khai đi dự sự 
kiện, nhưng người hâm mộ thường xuyên bắt gặp 
Bi Rain và Kim Tae Hee nắm tay nhau đi dạo phố, 
đi ăn uống. Ngọc nữ màn ảnh còn theo chồng đi ghi 
hình chương trình để bí mật hẹn hò. Những tưởng 
cuộc sống hôn nhân sẽ khiến tình cảm dần phai 
nhạt, nhưng cái nắm tay thật chặt đã chứng minh 2 
ngôi sao vẫn ngọt ngào với nhau như lúc mới yêu.

Và cặp đôi cũng đã nắm tay nhau đi qua những 
sóng gió, tin đồn vô căn cứ nhắm đến gia đình họ. 
Khi Bi Rain bị đồn ngoại tình với nữ golf thủ sinh 
năm 1996, anh đã nhanh chóng phủ nhận và quyết 
kiện đến cùng, không khoan hồng với kẻ tung tin ác 
ý.

Động thái bảo vệ gia đình của Kim Tae Hee 
còn cao tay hơn thế. Cô bật cười khi nghe tin đồn vì 
đó chỉ là điều nhảm nhí. Trên trang cá nhân, ngọc 
nữ màn ảnh đăng tải ảnh đi xem nhạc kịch vui vẻ, 
khoe nhan sắc xinh đẹp rạng ngời hết chỗ chê. Điều 
đó đã chứng tỏ tất cả những tin đồn vô căn cứ 
không thể ảnh hưởng đến tâm trạng nữ diễn viên 
cũng như cuộc sống gia đình của cô.

                                                          Linh Phương

Lễ cưới truyền thống của 
thần tiên tỷ tỷ Trương Mông

Nữ diễn viên “Thiên long bát bộ” 2014 
tổ chức lễ cưới truyền thống vào sáng 
20/10. Tuy nhiên, cha mẹ chú rể Kim 

Ân Thánh không thể sang Trung Quốc tham dự vì 
dịch bệnh.

Ngày 20/10, Sina đưa tin nữ diễn viên Trương 
Mông và MC Kim Ân Thánh (Kim Eun Sung) tổ 
chức lễ cưới truyền thống tại đảo Tam Á (Trung 
Quốc).

Khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào của hai nghệ sĩ 
trong thời khắc thiêng liêng. Trên trang cá nhân, 
Trương Mông chia sẻ: “Chúng tôi muốn cùng nhau 

xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nếu có thể lựa 
chọn, tôi muốn kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa của 
cuộc đời được ở bên anh ấy. Em yêu anh, Kim Ân 
Thánh”. Đáp lại tình cảm của vợ, ngôi sao người 
Hàn Quốc cảm ơn Trương Mông đã giúp cuộc đời 
anh trở nên màu sắc, đong đầy yêu thương.

Người đẹp Thiên long bát bộ và Kim Ân 
Thánh uống trà giao bôi dưới sự chứng giám của 
cha mẹ. Theo Trương Mông, chén trà cô và hôn 
phu đút nhau uống tượng trưng cho sự chia ngọt sẻ 
bùi trong hôn nhân, cầu chúc vợ chồng cơm lành 
canh ngọt.

Hôn lễ của Trương Mông và Kim Ân Thánh 
không có sự tham dự của gia đình nhà trai. Theo 
QQ, cha mẹ Kim Ân Thánh không kịp từ Hàn 
Quốc sang Trung Quốc vì dịch bệnh. Họ chúc phúc 
cho các con thông qua video.

Kim Ân Thánh có mối quan hệ hòa hợp, thân 
thiết với bố mẹ vợ. Cả hai hôn cha mẹ cô dâu để bày 
tỏ tấm lòng hiếu thảo.

Trương Mông và Kim Ân Thánh hẹn hò từ 
năm 2020, đến tháng 2 năm nay họ đăng ký kết 
hôn, trở thành vợ chồng. 

Chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ từng gây ồn 
ào, tốn không ít giấy mực của báo giới vì Trương 
Mông bị bạn gái của Kim Ân Thánh - Trần Mộc 
Mộc - tố là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ 
của cô.

Trương Mông và Kim Ân Thánh tất tả chuẩn 
bị cho hôn lễ từ chiều 19/10. Ngoài đám cưới theo 
phong cách truyền thống, họ còn tổ chức lễ cưới 
hiện đại và tiệc mừng tại bãi biển Tam Á. 

Theo ghi nhận của phóng viên 163, hàng 
nghìn cành hoa huệ đã được sử dụng để trang trí 
quanh khu vực tổ chức hôn lễ của hai nghệ sĩ Trung 
Quốc. Nam diễn viên Trương Duệ và người đẹp 
Hải Lục là phù rể, phù dâu.

Mi Vân

Jang Dong Gun trở lại màn 
ảnh sau tranh cãi đời tư 

Bốn năm sau những bê bối đời tư, Jang 
Dong Gun trở lại màn ảnh rộng với vai 
nam chính trong bộ phim điện ảnh The 

Dinner.

Vào ngày 13/10 vừa qua, công ty sản xuất 
Hive Media Corps. Đã thông báo: “The Dinner đã 
bước vào giai đoạn quan trọng sau khoảng ba tháng 
quay phim. Sự hợp tác của các diễn viên Sol Kyung 
Gu, Jang Dong Gun, Kim Hee Ae, Soo Hyun và 
Huh Joon Ho chắc chắn sẽ tạo nên một bộ phim ăn 
khách”.

Dựa trên cuốn sách bán chạy cùng tên của tác 
giả người Hà Lan Herman Koch, The Dinner kể về 
câu chuyện của hai anh em ruột có quan điểm sống 
khác nhau tình cờ phát hiện ra một bí mật khủng 
khiếp. 

Đạo diễn Hur Jin Ho, người đã chỉ đạo các bộ 
phim nổi tiếng như Christmas in August, One Fine 
Spring Day, The Last Princess... là người chịu 
trách nhiêm sản xuất The Dinner. 

Bộ phim được sản xuất bởi Hive Media Corps, 
công ty đứng sau những bộ phim ăn khách như 
Inside Men, Deliver Us From Evil và The Man 
Standing Next.

Trước đó, vào năm 2020, Jang Dong Gun 
vướng vào một vụ bê bối sau khi tin nhắn của anh 
và người bạn thân Joo Jin Mo bị rò rỉ, gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến hình tượng nam diễn 
viên. 

Jang Dong Gun giữ im lặng và ngừng hoạt 
động giải trí trong một thời gian dài. Tháng 3 vừa 
qua, anh xuất hiện trên TV lần đầu tiên sau ba năm 
trong phần 2 của bộ phim tài liệu TV Chosun Jang 
Dong Gun's Back to the Books.

Sau khi cẩn thận thử phản ứng của khán giả, 
nam diễn viên quyết định trở lại màn ảnh trong 
phim mới The Dinner và tiếp tục hoạt động diễn 
xuất của mình.

Trong phim, anh hóa thân thành em trai của 
Jae Gyu và đóng cặp với Kim Hee Ae. Jang Dong 
Gun cho biết: “Thật vui khi được làm việc với các 
diễn viên tiền bối và đàn em trong ba tháng qua. 
Tôi chắc chắn miễn là kỹ năng diễn xuất của tôi tốt, 
tác phẩm này sẽ rất thú vị”, anh nói với vẻ tự tin.

Hiện, ngày phát hành cho The Dinner vẫn 
chưa được quyết định.

                                                                    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
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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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KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

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

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

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

PLLC

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP
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Những kỳ án động trời 
trong Tử Cấm Thành

ố Cung luôn được canh gác nghiêm Cngặt tưởng chừng bất khả xâm 
phạm, nhưng hơn 500 năm tồn tại 

đã có nhiều kỳ án động trời trong Tử Cấm Thành.
Cố Cung còn gọi là Tử Cấm Thành đây là 

trung tâm chính trị quốc gia của hoàng đế hai triều 
Minh và Thanh. Nơi đây được canh phòng và bảo 
vệ vô cùng nghiêm ngặt với tường cao, hào sâu và 
tầng tầng lớp lớp vệ quân dày đặc. 

Nhưng trong hơn 500 năm tồn tại, nơi đây 
vẫn xảy ra rất nhiều những vụ thích khách đột 
nhập, ăn trộm, hỏa hoạn, án cung cấm, thậm chí 
bách tính thường dân vẫn trà trộn ra vào hoàng 
cung.

Tử Cấm Thành là nơi hoàng đế sống, ngoài 
thái giám cung nữ và các vương công đại thần mới 
được ra vào còn lại những người khác không thể 
vào. Thậm chí, dưới triều Thanh, việc vương công 
đại thần có thể vào được Tử Cấm Thành cũng bị 
hạn chế. 

Theo quy định thông thường có 6 loại 
người có thể ra vào Tử Cấm Thành. Nếu là nam 
giới có “Môi phu” (thợ than) tức người đưa than và 
chất đốt đến hoàng cung, người chuyên cung cấp 
hoa cho hoàng cung và quân nhân vào dọn tuyết là 
ba loại đàn ông có thể vào Tử Cấm Thành.

Phụ nữ thì có vú nuôi cung cấp sữa cho 
hoàng tử, công chúa, bà lang tinh thông y thuật, 
giỏi châm cứu và bà đỡ có thể trực tiếp ra vào Tử 
Cấm Thành. 

Nhưng những người này cũng chỉ được vào 
trong một nơi quy định nhất định nào đó và vào 
thời gian quy định rõ ràng chứ không phải là tùy 
tiện ra vào. Điều này chứng tỏ đối với người bình 
thường việc vào hoàng cung chỉ là một giấc mơ xa 
vời.Tuy thế nhưng trong lịch sử mấy trăm năm tồn 
tại của Tử Cấm Thành Trung Quốc lại những kỳ án 
cung cấm vô cùng ly kỳ.

1. Kỳ án đạo sĩ trà trộn vào cung thông 
dâm với cung nữ

Vào triều Minh, rất nhiều hoàng đế tôn 
sùng đạo giáo vì thế xã hội có rất nhiều đạo sỹ. Có 
một số đạo sỹ đã tận dụng được khe hở này và tìm 
cách trà trộn vào cung. 

Vào năm thứ 12 đời Minh Hiến Tông (tức 
năm 1476), có một yêu đạo tên Lý Tử Long đã 
dùng bàng môn tà đạo mê hoặc mọi người. Không 
hiểu ông ta đã giảng giải gì mà đám thái giám và 
cung nữ đều tôn ông ta như thần minh thánh sống 
nên thường tìm cách dẫn ông ta vào cung chơi.

Thậm chí đám thái giám còn cả gan dẫn 
ông ta lên vãn cảnh núi Vạn Thọ (nay là Cảnh Sơn). 
Lúc bấy giờ, trong cung có một cung nữ vì mơ 
muốn được hoàng thượng lâm hạnh để mang long 
thai nên đã mời Lý Tử Long đại sư đến làm phép. 

Sau khi ông ta giả thần giả quỷ đã thông 
dâm với cung nữ này. Việc này cứ diễn ra trong 
cung mà không ai biết cho mãi đến khi tên yêu đạo 

bị cấm vệ quân bắt được. Ông ta cùng với rất nhiều 
thái giám đã bị chặt đầu bêu trước đông người làm 
gương.

Việc này khiến Minh Hiến Tông cảm thấy 
hoang mang lo sợ cho sự an nguy của hoàng cung. 
Ông ta cảm thấy lực lượng cấm vệ quân và lực 
lượng tuần tra của Đông Xưởng không đủ nên đã 
cho thiết lập Tây Xưởng. 

Đồng thời cắt cử thái giám thân cận Uông 
Trực thống lĩnh Tây Xưởng. Cũng chính vì thế mà 
tên thái giám Uông Trực này đã làm náo loạn triều 
cương. Từ chuyện này mới thấy cung cấm và kỉ 
cương xã hội triều Minh lúc này đã tương đối hỗn 
loạn.

2. Hòa thượng trà trộn thâm nhập hoàng 
cung

Khi triều Thanh bắt đầu, cung cấm nghiêm 
minh hộ quân dũng mãnh vì thế cấm thành tương 
đối là an toàn và bình yên. Sau đời Càn Long, trật 
tự xã hội không được như trước. Đến đời Gia 
Khánh các tổ chức tông giáo dân gian mọc lên 
như"măng mọc sau mưa xuân". 

Các môn phái đạo giáo kỳ quặc phát triển 
rầm rộ. Vào năm thứ 28 Càn Long (tức năm 1763), 
vào một ngày tháng Chạp lạnh giá, có một tăng 
nhân tên Hồng Ngọc, vừa đi đường vừa lẩm bẩm 
khi đi đến trước Tây Hoa Môn thì muốn vào vào Tử 
Cấm Thành. 

Khi bị hộ vệ trực cổng thành ngăn lại thì 
quay trở ra nhưng kiên quyết không chịu rời đi mà 
liên mồm nói xằng bậy vì không được vào cửa. 
Đám hộ quân đành phải bắt giam vào ngục và thẩm 
vấn. Sau này thái y khám bệnh thì hóa ra tăng nhân 
này bị chứng bệnh thần kinh. Sau này được thả và 
giao lại cho viên tại Xương Bình Châu quản thúc.

Năm thứ 9 Gia Khánh (tức năm 1805) lại 
xảy ra một vụ án cung cấm. Vào tháng Giêng tại 
Kính huyện, phủ Ninh Quốc, An Huy có vị hòa 
thượng tên Liễu Hữu, sau khi vân du đến núi Phổ 
Đà, Triết Giang đột nhiên đứng trước trời đất bao la 
lòng nảy sinh ham muốn kỳ quặc vào kinh thành 
diện kiến hoàng thượng.

Ông ta còn tưởng tượng ra cảnh hoàng 
thượng sẽ ban thưởng cho mình làm trụ trì, sau đó 
gặp mặt mời cùng đi tuần thú phương Nam. Đầu 
nghĩ vậy, Liễu Hữu liền đi từ Giang Nam qua Sơn 
Đông thẳng tiến Bắc Kinh. 

Đến ngày 25 tháng 3, cuối cùng cũng đến 
được Bắc Kinh. Vì muốn được bái kiến hoàng 
thượng nên rất nhiều lần ông ta đã đến quỳ trước 
Đông Hoa Môn để tìm cơ hội vào cung. Nhưng 
cổng thành canh gác nghiêm ngặt không thể nào 
vào được. Ông ta không hề nản lòng, hàng ngày 
vẫn đi xin bố thí và chờ đợi cơ hội.

Xuân qua đông tới, thoáng chốc đã hơn nửa 
năm trôi qua. Ngày 24/11, trong cái giá rét căm 
căm, Liễu Hữu lại tiếp tục đến đứng vọng ngoài 
Đông Hoa Môn nhưng lại bị hộ quân gác cổng đuổi 
đi. Lần này cũng như bao lần, ông ta không rời đi 
mà đến bên ngoài Đông Môn của Cảnh Sơn ngồi 
suốt đêm dưới cái giá lạnh thấu xương. 

Đến gần sáng, ông ta nhìn thấy có vài người 

đốt đèn cầm hộp thức ăn đi về phía mình nên ông ta 
phán đoán đây là đội Bát Thành đang mang thực 
phẩm vào cung. Ông ta liền trà trộn vào đám người 
này để qua Thần Vũ Môn.

Sau khi lọt vào Tử Cấm Thành, Liễn Hữu 
đi vào hành lang hẹp phía Đông bên phải. Nhưng 
thâm cung đại điện, tường cao, đêm tối ánh sáng 
không có nên đành men theo bờ tường đi về hướng 
Nam, chưa được bao xa thì bị vệ quân đi tuần ban 
đêm bắt giam. 

Chuyện này nhanh chóng đến tai hoàng đế 
Gia Khánh nên đã hạ lệnh nghiêm trị. Cuối cùng 
Liễu Hữu bị ép hoàn tục, đánh 60 trượng, lưu đầy 
một năm và đeo gông hai tháng thị uy trước dân 
chúng. Hộ quân quan trực Thần Vũ Môn cũng bị 
phạt đánh, bãi chức. Những vụ án này đã gây hoang 
mang cho hoàng cung vì sự an toàn đã bị đe dọa.

3. Lập tiệm bánh bao trong Tử Cấm 
Thành

Ngày 23/3/1853, tức Hàm Phong năm thứ 
3, bên cạnh Long Tông Môn gần Dưỡng Tâm điện 
ngay sát nơi hoàng thượng ở có một chủ tiệm bánh 
bao nhỏ tên Vương Khố Nhi bị đội tuần tra bắt giữ. 
Ông ta vốn chỉ là một người buôn bán nhỏ lẻ mưu 
sinh ở huyện Uyển Bình Thuận Thiên Phủ. 

Tháng 9/1851, ông đã vô tình nhặt được 
một thẻ bài trong cung tuy không biết là vật gì 
nhưng cũng đoán đây là đồ trong cung. Về nhà ông 
ta bèn nghĩ và quyết đinh sẽ vào cung hỏi cho rõ 
đây là vật gì, nếu là vật báu thì chắc chắn sẽ được 
ban thưởng.

Sau khi vào đến trước cửa cung thành, ông 
ta đã bị đám vệ binh ngăn cản không cho vào nên 
trong lòng cảm thấy có chút run rẩy bèn móc tấm 
thẻ bài ra, không ngờ đám vệ binh mời ông ta vào. 

Khi vào trong, ông ta nhìn đông ngó tây, 
đầu óc quay cuồng vì thấy cái gì cũng rộng lớn và 
xa lạ, lại thấy thái giám cung nữ đi lại nườm nượp 
thì vội vàng về nhà. Ông ta nghĩ rằng đó là giấc mơ 
và Tử Cấm Thành vốn không phải là nơi dành cho 
lê dân bá tính, nếu lén lút đi vào sẽ là phạm pháp. 
Nghĩ đến thế ông ta cảm thấy sợ hãi và không dám 
kể chuyện này với ai.

Nhưng được mấy tháng sau, cứ nghĩ đến 
chuyện vào Tử Cấm Thành tự dưng trong lòng lại 
sôi sục. Cuối cùng, ông ta lại vào lần nữa. Lần này 
ông ta cũng nhờ vào tấm thẻ bài để dễ dàng vào 
trong mà không hề bị ai ngăn cản. Sau vài lần đi ra 
đi vào đơn giản tự dưng ông ta nảy ra ý định bán 
bánh bao trong cung. 

Thế là ông ta gánh một gánh bánh bao rồi 
chọn một góc để làm quầy hàng. Đúng là đám thái 
giám vẫn thường xuyên mua bánh bao của ông ta 
dù giá tiền đắt gấp 10 lần ở ngoài nhưng tuyệt nhiên 
cũng chẳng có ai nghi ngờ thân phận của ông ta. 
Dần dần Vương Khố Nhi trở thành thường khách 
của Tử Cấm Thành và đường hoàng bước vào cổng 
chính của hoàng cung, bình yên bán bánh bao kiếm 
sống.

Cho đến một ngày tháng 4 năm thứ 2 Hàm 
Phong ( năm 1852) thì mọi chuyện vỡ lở. Một hôm, 
người anh họ của Vương tên Trương Quế Lâm đến 
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chơi. Sau khi rượu say, ông ta đã kể cho 
người này nghe bí mật của mình. Gã họ Trương 
nghe xong thì cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui 
mừng và ngỏ ý muốn mượn tấm thẻ của Vương 
Khố Nhi để vào Tử Cấm Thành một chuyến. 

Không ngờ Vương Khố Nhi đã đồng ý, 
đồng thời còn cạo chữ Viên Sỹ Đông trên tấm thẻ 
chữa thành Trương Quý Lâm.

Vì Vương Khố Nhi đã vào cung nhiều lại 
quen biết rất nhiều người trong cung nên không cần 
thẻ cũng vẫn vào được. Thậm chí có người đầu bếp 
tên Trương Xuân Thành trong cung còn giúp hai 
anh em ông ta đến làm chỗ ông ấy. 

Cứ như thế hai anh em nhà họ bình an vô sự 
kiếm được việc làm “phạm pháp” trong cung. Sau 
một thời gian trong cung thực hiện việc kiểm tra 
nghiêm ngặt nên Vương Khố Nhi đã tính đòi lại thẻ 
bài của Trươgn Quế Lâm để quay về buôn bán. 
Nhưng đáng tiếc là chưa kịp ra khỏi cung thì bị phát 
hiện và bị bắt.

4. “Bóng ma điên nhảy múa” trong điện 
Thái Hòa

Mùng 8/7/1905 tức năm thứ 31 Quang Tự, 
khi một đội tuần tra đi tuần tam điện thì phát hiện ra 
song cửa sổ hướng Đông tại gian phía Tây của điện 
Thái Hòa bị rơi ra. Khi dừng chân lắng nghe thì 
thấy rõ có tiếng người. Bọn họ lập tức bẩm báo lên 
trên. Đại thần tổng quản phủ nội vụ đã dẫn theo một 
đội kỵ binh bao vây điện Thái Hòa.

Khi mở được khóa cửa chính của điện thì 
thấy một người đang nhảy múa trong điện. 

Sau khi bắt giữ khám xét người này, quan 
binh thu được một con dao ngắn, một con dao nhỏ, 
một hầu bao bên trong đựng hai hộp diêm, 9 đồng 
tiền, một tờ ngân phiếu, 760 văn tiền mặt, một tấm 
vải bọc màu vàng bên trong có miếng ngọc thạch bị 
sứt một miếng, một dây đai bằng vải màu tro, một 
cái áo khoác ngắn màu trắng bạc, một cái tẩu thuốc 
không có thân, một cây quạt, một điếu bát, một 
miếng đá màu tím và một chiếc khăn mùi xoa hoa 
tím.

Sau khi thẩm vấn, anh ta khai tên là Giả 
Vạn Hải, 29 tuổi người huyện Đại Hưng ngoại 
thành Bắc Kinh. Tiếp tục phỏng vấn thấy người 
này có nhiều biểu hiện thần kinh không bình 
thường. 

Sau khi bẩm báo lên Từ Hy thái hậu và 
hoàng đế Quang Tự thì giao cho hình bộ tiếp tục 
điều tra thẩm vấn. Suốt quá trình thẩm vấn và điều 
tra, Giả Vạn Hải ánh mặt ngây dại, lời nói thì luyên 
thuyên thiếu logic, dấu hiệu bị điên. Sau một tháng 
điều tra xét hỏi vẫn không thu được kết quả khả 
quan gì cuối cùng anh ta bị treo cổ. ■ 

Cấm binh - Những vệ sĩ của 
vua

hời xưa, bảo vệ kinh thành, bảo vệ Tnhà vua đều gọi là cấm binh, nhưng 
biên chế, tổ chức mỗi thời mỗi khác

Từ thời nước ta xây dựng nền tự chủ, Đinh 
Tiên Hoàng xưng đế ở Hoa Lư, bảo vệ kinh thành là 

Tứ sương quân, tức quân canh giữ bốn mặt kinh 
thành. 

Lý Công Uẩn vốn là một võ quan, trung 
thành với vua Lê Trung Tông, được vua Lê Ngọa 
Triều cho làm Tứ sương quân phó chỉ huy sứ, sau 
thăng đến chức Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Đến 
khi Lê Ngọa Triều băng hà, Lý Công Uẩn nhờ nắm 
quân đội trong tay, tự lập làm vua, mở đầu triều Lý.

Đầu năm Thuận Thiên thứ 2 thời Lý Thái 
Tổ (1011), nhà vua cho đặt quân tả hữu túc xa, tức 
quân hầu hai bên xe vua, gồm hai đội tả và hữu, mỗi 
đội đều 500 người. Sang thời Lý Thái Tông, năm 
1051, lại đặt thêm quân tùy xa long, gồm đội nội và 
ngoại, sai Tả kiều vệ tướng quân Trần Nẫm trông 
coi.

Lý Thái Tổ băng hà tháng 3 năm 1028 thì 
xảy ra sự kiện "loạn tam vương", ba người con vua 
là các vương Đông Chinh, Dực Thánh và Vũ Đức 
dấy binh định cướp ngôi của thái tử Lý Phật Mã. 

May có tướng quân Lê Phụng Hiểu chỉ huy 
các vệ sĩ trong cung mở cửa ra đánh, chém chết Vũ 
Đức vương, đuổi đánh hai vương Đông Chinh và 
Dực Thánh. Tuy nhiên, sử sách không ghi rõ các vệ 
sĩ có công dẹp loạn thuộc các vệ cấm quân nào.

Sau khi lên ngôi, vua Lý Thái Tông đã cho 
đặt 10 vệ điện tiền cấm quân, gồm các vệ Quảng 
Thánh, Quảng Vũ, Ngự Long, Bổng Nhật, Trừng 
Hải, mỗi vệ đều chia ra tả hữu trực, đi quanh để bảo 
vệ bên trong cấm thành.

"Đại Việt sử ký toàn thư" cho biết, năm 
1104, đời Lý Nhân Tông, nhà vua cho định lại binh 
hiệu của quân cấm vệ, nhưng không ghi rõ các hiệu 
là gì. 

Tháng 3 năm 1118, sử chép triều đình lấy 
các đại hoàng nam (trai tráng trên 20 tuổi) khỏe 
mạnh sung vào làm binh các đội Ngọc Giai, Hưng 
Thánh, Vũ Đô và Ngự Long, tất cả 350 người. 

Sang năm 1119, "Toàn thư" cho biết vào 
tháng 10, vua duyệt sáu binh tào Vũ Tiệp, Vũ 
Lâm... người nào mạnh khỏe cho làm hỏa đầu ở các 
đội quân Ngọc Giai, Hưng Thánh, Bổng Nhật, 
Quảng Thành, Vũ Đô, còn bậc dưới thì chỉ làm 
binh ở 4 quân này.

Khi vua Lý Nhân Tông băng hà năm 1128, 
Hoàng thái tử Dương Hoán lên ngôi trước linh cữu. 

Để đảm bảo an toàn cho lễ đăng quang, tân 
vương hạ lệnh cho Vũ vệ Lệ Bá Ngọc truyền bảo 
quân hầu và các quan văn võ lui ra ngoài cửa Đại 
Hưng, sai các người giữ thành đóng cửa canh 
phòng cẩn mật, không cho ai ra vào, sai cấm quân 
cầm binh khí đứng ở dưới điện Thiên An, rồi mới 
lệnh mở cửa nách bên hữu, gọi các quan vào Long 
Trì, sai Bá Ngọc truyền bảo các vương hầu và các 
quan văn võ vào để tuyên bố Thái tử kế vị. 

Nhờ có công phò tá vua lên ngôi, Lê Bá 
Ngọc từ chức Vũ vệ được thăng lên làm Thái úy, 
thăng tước hầu; Nội chi hậu quản giáp Lý Sơn làm 
Điện tiền chỉ huy sứ, tước Đại liêu ban.

Khi Lý Cao Tông mới lên nối ngôi, Chiêu 
Linh thái hậu âm mưu lật đổ nhà vua để đưa con 
mình là hoàng tử Long Xưởng lên nắm quyền, 
nhưng nhờ có Tô Hiến Thành trực tiếp quản lĩnh 

cấm binh, "nghiêm hiệu lệnh, thưởng phạt công 
bằng, người trong nước đều quy phục", nên ngôi 
vua được giữ vững.

Thời vua cuối cùng của triều Lý là Lý 
Chiêu Hoàng, chức Điện tiền chỉ huy sứ do Trần 
Thủ Độ nắm, có quyền coi giữ mọi việc quân sự 
trong ngoài thành thị, nhờ đó, ông có đủ khả năng 
ép nữ hoàng phải nhường ngôi cho cháu mình là 
Trần Cảnh, bắt đầu triều đại nhà Trần.

Vào thời Trần Thái Tông, năm Thiên Ứng 
Chính Bình thứ 10 (1241), sử chép rằng triều đình 
nhà Trần "chọn người có sức khỏe, am hiểu võ 
nghệ sung làm quân Túc vệ thượng đô". Năm 1239, 
vua Trần Thái Tông ra lệnh cải tổ quân đội cả nước, 
chia quân làm 3 bậc Thượng, Trung và Hạ. Trong 
đó, cấm quân thuộc bậc Thượng, đóng quanh khu 
vực kinh đô Thăng Long và hành cung Thiên 
Trường.

Theo "Toàn thư", năm 1245, triều Trần lại 
sung những người khỏe mạnh làm quân các hiệu 
Tứ Thiên, Tứ Thánh, Tứ Thần; đinh tráng các lộ 
Thiên Trường và Long Hưng (đều là đất căn bản 
của nhà Trần) sung vào các quân Thiên Thuộc, 
Thiên Cương, Chương Thánh và Củng Thần; đinh 
tráng lộ Hồng và lộ Khoái sung quân tả hữu Thánh 
Dực; lộ Trường Yên và lộ Kiến Xương sung vào 
Thánh Dực, Thần Sách. 

Còn các lộ khác thì sung vào cấm quân 
trong Cấm vệ. Hạng thứ ba thì sung vào đoàn đội 
trạo nhi (hoặc gọi là phong đội).

Thời Lê, lúc Lê Nhân Tông mới lên ngôi, 
do hạn hán, sâu lúa dẫn đến mất mùa, dân thì 
nghèo, mà số vệ sĩ tăng nhiều, lương cấp không đủ, 
nên nhà vua đã ra lệnh chỉ cho quản lĩnh ngự tiền vũ 
đội cho chia quân thành ba phiên thay nhau túc trực 
để được về nhà viếng thăm cha mẹ. 

Đồng thời, nhà vua cũng cho giảm bớt số 
tướng hiệu (chỉ huy) ở các vệ quân. Như các quân 
ngự tiền mỗi quân trước có 8 viên, nay chỉ giữ lại 2 
viên. Năm quân Thiết Đột, mỗi quân trước có 4 
viên, nay chỉ giữ lại 2 viên.

Trong sự biến Diên Ninh năm 1459, Lạng 
Sơn vương Lê Nghi Dân đưa quân bắc thang trèo 
thành vào cung cấm giết chết vua Lê Nhân Tông và 
Tuyên Từ hoàng thái hậu, có sự giúp sức đắc lực 
của Lê Đắc Ninh là Đô chỉ huy giữ cấm binh đương 
phiên trực, do Đắc Ninh đã đem quân giúp kẻ phản 
nghịch. 

Đến khi các quan lật đổ Lê Nghi Dân, đưa 
Lê Thánh Tông lên ngôi, Lê Đắc Ninh đã bị xử tử. 
Thời Lê Thánh Tông, quân Cấm vệ ở Kinh đô gồm 
2 vệ Kim Ngô và Cẩm Y, 4 vệ Hiệu Lực, 4 vệ Thần 
Vũ, 6 vệ Điện Tiền, 4 vệ Thuần Tượng, 4 vệ Mã Bế 
(các đội voi, ngựa).

Thời Nguyễn, trực tiếp bảo vệ vua và cấm 
thành gọi là Thân binh gồm các vệ Cẩm Y, Kim 
Ngô, Tuyển Phong và doanh Vũ Lâm. Cấm binh 
thời Nguyễn gồm nhiều vệ, nhưng chủ yếu mang 
tính chất nghi lễ, phục dịch hay hầu cận. ■
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Nữ người mẫu vượt bão 
dư luận để kết hôn với hoàng 
tử, "lội ngược dòng" thành 
Công nương quốc dân

Từng vấp phải làn sóng chỉ trích của 
dư luận nhưng cuối cùng Công 
nương xinh đẹp ấy đã chinh phục 

được tất cả.

Gia đình hạnh phúc của Công nương Sofia
Khi nhắc tới các nàng dâu hoàng gia, ai 

cũng nghĩ rằng họ đều phải có học thức và xuất 
thân không hề tầm thường, có đời sống cực kỳ 
"trong sạch". Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày 
nay, có những thứ vượt ra khỏi quy chuẩn thông 
thường ấy.

Công nương Sofia Hellqvist của hoàng gia 
Thụy Điển là một minh chứng điển hình cho điều 
này.

"Vượt bão" dư luận với quá khứ lỗi lầm
Vào năm 2010, nữ người mẫu xinh đẹp 

Sofia Hellqvist đã có cuộc gặp gỡ tình cờ với 
Hoàng tử Carl Philip tại một nhà hàng. Vào thời 
điểm đó, Sofia không hề biết Philip là Hoàng tử 
Thụy Điển cho đến khi những người bạn của họ bất 
ngờ quen nhau.

“Chúng tôi bắt đầu bằng một lời chào ngại 
ngùng và khách sáo”, Hoàng tử Thụy Điển chia sẻ 
về lần đầu gặp gỡ định mệnh ấy.

Theo thời gian, họ dần trở thành đôi bạn 
thân thiết rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. 
Công nương Thụy Điển chia sẻ rằng khi ấy cô đã 
hoàn toàn bị chinh phục bởi trái tim ấm áp, tốt bụng 
và sự khiêm tốn của Hoàng tử Carl Philip.

Sofia hạnh phúc thừa nhận: "Tôi càng biết 
nhiều về anh ấy thì tình yêu của tôi dành cho anh ấy 
ngày càng lớn hơn".

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và thân hình 
gợi cảm, Sofia từng là người mẫu có tiếng. Nhưng 
điều đáng nói là trước khi đến với Hoàng tử Thụy 
Điển, cô từng chụp ảnh mát mẻ trên tạp chí đàn 
ông. Chính vì quá khứ lỗi lầm này mà cô đã vấp 
phải sự chỉ trích từ dân chúng vào thời điểm công 
khai mối quan hệ với Hoàng tử Thụy Điển.

Công nương Sofia cho biết trong một cuộc 

phỏng vấn: "Tôi đã nhận về một cơn bão oán ghét 
khổng lồ từ những người có thành kiến với nghề 
người mẫu của tôi. Mọi thứ khi ấy rất khó khăn".

Tuy nhiên, bằng tình cảm chân thành và sâu 
đậm của đôi bên, sau một thời gian thử thách, Sofia 
Hellqvist đã chính thức trở thành nàng dâu của 
hoàng gia Thụy Điển. Trên thực tế, Hoàng tử Carl 
Philip cho hay, gia đình anh không hề phản đối mối 
quan hệ này ngay từ lúc bắt đầu.

"Hoàn toàn không có chuyện gia đình tôi 
cấm đoán. Bố mẹ và chị cùng em tôi rất tò mò về cô 
ấy, họ cởi mở và chào đón cô ấy bằng 1 cái ôm rất 
thiện cảm", Hoàng tử Thụy Điển khẳng định.

Lội ngược dòng ngoạn mục
Công nương Sofia và Hoàng tử Philip đã 

chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 6/2015 
trong một hôn lễ xa hoa. Hiện cặp đôi có 3 người 
con trai: Hoàng tử Alexander, Hoàng tử Gabriel và 
Hoàng tử bé Julian.

Trong mắt người dân Thụy Điển bây giờ 
không còn hình ảnh của cô người mẫu gợi cảm năm 
nào, mà chỉ còn Công nương Sofia với gout thời 
trang tinh tế và thanh lịch cùng những công việc 
cộng đồng đầy ý nghĩa. 

Bí quyết giúp Công nương Thụy Điển vượt 
qua tất cả để có cuộc sống viên mãn như ngày hôm 
nay là học cách sống tích cực, tránh đọc những gì 
người ta viết về mình.

Hiện tại, Công nương Sofia là một thành 
viên được yêu quý của hoàng gia Thụy Điển. Tính 
cách thân thiện và dễ gần của cô đã giúp Sofia trở 
thành một Công nương được người dân yêu mến. 

Cô tích cực thực hiện các nhiệm vụ hoàng 
gia trong những lĩnh vực về sức khỏe, thể dục, các 
vấn đề thanh thiếu niên và chống bắt nạt. Cô đích 
thị là một tài sản lớn của hoàng gia Thụy Điển.

Dù đã có ba con nhưng tình yêu mà Hoàng 
tử Philip và Sofia dành cho nhau vẫn ngọt ngào và 
nồng nàn như ngày đầu mới yêu. 

Thế mới biết, tình yêu chân thành nào cũng 
sẽ được công nhận, mọi cố gắng, nỗ lực luôn được 
đền đáp xứng đáng. Quá khứ sẽ chẳng thể làm ảnh 
hưởng đến hiện tại nếu bạn luôn biết nắm bắt cơ hội 
và không ngừng hướng về phía trước. ■ 

Người thừa kế tập đoàn 
thời trang tỷ USD

Con trai cả của tỷ phú Bernard 
Arnault hiện điều hành Loro Piana 
và Berluti, sở hữu khối tài sản lớn.

Doanh nhân người Pháp Antoine Arnault là 
con trai cả của Giám đốc điều hành LVMH và Chủ 
tịch Bernard Arnault. Ông gia nhập tập đoàn xa xỉ 
số 1 thế giới ở độ tuổi 20, từng phụ trách truyền 
thông và hình ảnh của đế chế.

Tập đoàn sở hữu nhiều nhãn hiệu thời trang 
và làm đẹp cao cấp lừng danh thế giới như Louis 
Vuitton, Dior, Bvlgari, Céline, Givenchy, Tiffany 
& Co., Fendi.

Trong khi người cha tỷ phú 73 tuổi của 
Antoine có thể kéo dài thời gian trị vì của mình tại 

LVMH cho đến khi ông 80 tuổi, nhà tài phiệt xa xỉ 
vẫn phải chỉ định một người kế vị. 

Con trai cả của người giàu nhất châu Âu
Sinh ngày 4/6/1977, Antoine Arnault là 

con trai cả của Bernard Arnault và người vợ đầu 
tiên của ông, Anne Dewavrin. Anh là em trai của 
Delphine Arnault và là anh trai của ba anh chị em 
cùng cha khác mẹ Alexandre, Frédéric, Jean.

Lý lịch của Antoine không chỉ tự hào về các 
vị trí tại LVMH. Ở tuổi 25, anh đồng sáng lập một 
công ty khởi nghiệp tên là Domainoo, chuyên về 
tên miền Internet, theo Fashion Network.

Cựu sinh viên HEC Montreal và INSEAD 
cuối cùng đã làm việc theo cách của mình trên nấc 
thang kinh doanh gia đình. Anh bắt đầu từ bộ phận 
quảng cáo của LVMH và cuối cùng thuộc hàng 
ngũ hội đồng quản trị của LVMH.

Kết hôn với siêu mẫu người Nga
Antoine ngay lập tức say đắm siêu mẫu gốc 

Nga và Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc Natalia 
Vodianova khi họ gặp nhau trên trường quay một 
chiến dịch của Louis Vuitton vào năm 2008.

Tuy nhiên, phải đến năm 2011, khi Antoine 
đọc được tin Vodianova ly hôn với người chồng 
đầu tiên của cô là quý tộc người Anh Justin 
Portman, anh mới ngỏ lời hẹn hò với Natalia 
Vodianova.

Bộ đôi quyền lực của làng thời trang kết 
hôn năm 2020 trong buổi lễ trang trọng tại văn 
phòng đăng ký ở Paris (Pháp) sau khi lễ kỷ niệm 
đầu tiên của họ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Natalia Vodianova có ba người con từ cuộc 
hôn nhân trước và hai con trai với Antoine Arnault. 

Chịu trách nhiệm cho Berluti và Loro 
Piana

Antoine không chỉ giám sát hình ảnh và 
truyền thông của LVMH, anh còn là CEO của 
nhãn hiệu quần áo nam Berluti và chủ tịch thương 
hiệu quần áo cashmere Loro Piana.

Antoine Arnault cùng bố và chị gái tại lễ 
vinh danh của LVMH

“Chúng tôi làm việc chăm chỉ. Chúng tôi 
được nâng lên với những giá trị thực sự về tầm 
quan trọng của công việc và sự tôn trọng đối với 
mọi người”, anh từng giải thích với The Guardian.

Bên cạnh đó, Antoine cũng hào hứng như 
những người em của mình về NFT và tiền điện tử. 
Không giống với cha của họ - Bernard - người công 
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khai bày tỏ sự hoài nghi của mình về sự gia 
tăng metaverse trên một hội nghị truyền hình với 
các nhà phân tích và phóng viên vào trước đó.

Giống những người em trai là Alexandre và 
Frédéric, vị CEO yêu nghệ thuật đã đăng ảnh hồ sơ 
cá nhân NFT lên trang mạng xã hội của mình.

Highsnobiety đưa tin năm 2021 Berluti 
cũng ra mắt nhà may điện tử JD.com Luxury của 
Trung Quốc với bản chạy thử nghiệm công nghệ 
AR và VR.

Người chơi poker đẳng cấp thế giới
Là người thừa kế tiềm năng của tập đoàn xa 

xỉ lớn nhất thế giới, Antoine thường đi đến các 
thành phố và quốc gia khác nhau để "xem điều gì 
đang xảy ra ở các thị trường mới nổi".

Ngoài nhiệm vụ trên, Antoine được cho là 
thích bay đến Sin City và chơi thể thao với bạn bè.

"Một tuần cho mỗi năm, tôi đến Las Vegas 
(Mỹ) với bạn bè để chơi poker. Ngoài ra, chơi golf 
trên sa mạc ở giữa dải đất tại Wynn là một trong 
những trải nghiệm siêu thực nhất bạn sẽ có. Đối với 
poker, Bellagio chắc chắn là phòng tốt nhất", 
Arnault nói với tạp chí Time. ■ 

Chân dung nhà thiết kế 
trang sức huyền thoại Andrew 
Grima được các thành viên 
hoàng gia đặc biệt yêu thích

Nữ hoàng Anh cùng các thành viên 
trong gia đình đều sở hữu món đồ 
trang sức do Andrew Grima tạo ra.

Andrew Grima là cái tên huyền thoại trong 
làng thiết kế đồ trang sức. Ông có biệt tài sử dụng 
những viên đá quý lớn với hình dáng thô sơ ban đầu 
"hô biến" thành những thiết kế sáng tạo, đem đến 
việc cách mạng hóa đồ trang sức hiện đại ở Anh.

Để có được thành tựu mà bất kỳ nhà thiết kế 
trang sức nào cũng khát khao, ông Andrew Grima 
đã phải trải qua nhiều thăng trầm. Thành công lớn 
nhất của ông đó chính là đem đến hơi thở mới cho 
ngành thiết kế trang sức ở Anh.

Con đường tình cờ đến với thiết kế trang 
sức

Andrew Grima sinh năm 1921 ở Rome, Ý. 
Gia đình ông đều đi theo con đường nghệ thuật 
sáng tạo. Cha ông là một nhà thiết kế về ngành thêu 
trong khi các em trai ông là kiến trúc sư từng giúp 
ông thiết kế phòng trưng bày ở London vào năm 
1966.

Khi ông Andrew Grima được 5 tuổi, cả gia 
đình chuyển đến sống tại London. Lúc lớn lên, ông 
theo học ngành kỹ sư cơ khí Đại học Nottingham. 
Việc ông rẽ hướng sang thiết kế đồ trang sức hoàn 
toàn là một sự tình cờ.

Trong lần tham gia khóa học về thư ký, ông 
bắt đầu hẹn hò với cô bạn cùng lớp, Helène Haller, 
người có cha sở hữu một xưởng trang sức nhỏ.

Mối quan hệ giữa họ ngày càng bền chặt và 
cặp đôi đã quyết định kết hôn vào năm 1947. Sau 
đó, cha vợ giao cho ông Grima giám sát hoạt động 
xưởng trang sức. Điều này thôi thúc ông Grima 

khát khao muốn thỏa sức thể hiện tài năng nghệ 
thuật đã có sẵn trong máu của ông.

Cuối cùng cơ hội đã đến với ông. Một nhà 
mua bán đá quý nổi tiếng có lô hàng mới nhập khẩu 
từ Brazil. Ông Grima đã thuyết phục cha vợ mua 
tất cả số đá quý thô sơ đó.

Nhà thiết kế trang sức Andrew Grima
Dù chưa qua trường lớp đào tạo nào, bằng 

tài năng thiên bẩm của mình, ông đã bắt tay vào 
thiết kế các loại đá quý, thử nghiệm các hình dáng 
dựa trên cảm hứng từ thiên nhiên như lá cây, dung 
nham núi lửa... Những tác phẩm của ông đã bất ngờ 
tạo ra thành công ngoài sức tưởng tượng.

Vào năm 1952, cha vợ ông qua đời và 
Grima thừa kế công việc kinh doanh đồng thời đưa 
nó lên tầm cao mới.

Bước ngoặt đến gần với các thành viên 
hoàng gia

Sau khi được mời tham gia trưng bày tại 
một triển lãm đồ trang sức hiện đại ở London năm 
1961, ông bắt đầu được giới thượng lưu chú ý. Ông 
đã giành Giải thưởng Công tước Edinburgh cho 
Thiết kế Thanh lịch, được trao vào năm 1966. Ông 
là nhà kim hoàn đầu tiên giành được giải thưởng 
này.

Vào thời điểm đó, người phụ trách triển 
lãm Graham Hughes đã giới thiệu Grima với 
những khách hàng thượng lưu tiềm năng. Ông đã 
có hành động đầy khôn khéo khi mời chồng của 
Công chúa Margaret, em gái Nữ hoàng Anh đến 
thăm xưởng chế tác của mình.

Chồng Công chúa vô cùng ấn tượng với các 
thiết kế của Grima và quyết định mua một sản 
phẩm làm quà tặng cho vợ yêu của mình.

Sau khi giành giải thưởng Công tước xứ 
Edinburgh, Hoàng tế Philip, chồng Nữ hoàng Anh 
đã chọn một chiếc trâm đính kim cương và hồng 
ngọc nằm trong bộ sưu tập của Grima để tặng cho 
vợ mình. Nữ hoàng Anh rất yêu thích chiếc trâm 
cài áo này và bà vẫn thường xuyên sử dụng nó cho 
đến ngày hôm nay.

Năm 1968, Grima được triệu tập đến Cung 
điện Buckingham, nơi ông được mời trình bày một 
số mẫu thiết kế để phục vụ cho các chuyến thăm 

nước ngoài của Nữ hoàng Anh. Một tháng sau, 
Grima được mời đến ăn trưa tại Cung điện do Công 
chúa Anne tiếp đón. Ông từng tạo ra đôi bông tai 
ngọc trai thiết kế hình chiếc lá tinh xảo, món quà 
đặc biệt mà vợ chồng Nữ hoàng Anh dành tặng cho 
Công chúa Anne.

Kể từ đó, khách hàng quen thuộc của ông là 
các thành viên hoàng gia. Với bàn tay tài hoa cùng 
sức sáng tạo vô biên, ông đã giành được 13 Giải 
thưởng Quốc tế Kim cương De Beers (được ví như 
giải Oscar trong ngành thiết kế trang sức), nhiều 
hơn bất kỳ thợ kim hoàn nào khác.

Nốt trầm lúc cuối đời
Vào năm 1977 ông ly hôn với vợ Helène 

Haller, sau khi cặp đôi có 3 con chung. Cùng năm 
đó, ông tái hôn với Jojo Maughan-Brown. Họ có 
với nhau cô con gái Francesca, người tiếp tục công 
việc kinh doanh trang sức của gia đình sau này.

Sau khi kế hoạch mở rộng kinh doanh 
không thành công, ông đã chuyển đến Thụy Sĩ để 
lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Vào thời điểm 
đó, ông bị suy nhược thần kinh, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến sức khỏe.

Bà Francesca chia sẻ: "Cha tôi là một người 
vô cùng kiên cường. Mặc dù ông ấy bị suy nhược 
thần kinh nghiêm trọng nhưng cha tôi vẫn quyết 
định đến Thụy Sĩ để xây dựng cuộc sống mới".

Nhà thiết kế Grima qua đời năm 2007, 
hưởng thọ 86 tuổi sau khi mắc chứng mất trí nhớ. 
Tuy nhiên, những ký ức và tài năng của ông vẫn 
còn sống mãi trong các món đồ trang sức tuyệt đẹp.

Vào năm 2012, Francesca cùng mẹ đã 
chuyển về London và tiếp tục sự nghiệp của bậc 
thầy Grima khi tạo ra các tác phẩm trang sức độc 
đáo, hoàn toàn làm bằng thủ công. Tháng 9/2017, 
một bộ sưu tập của Grima đã được đem bán đấu giá 
và nhận sự ủng hộ to lớn. Hiện một số tác phẩm để 
đời của ông vẫn được trưng bày tại Bảo tàng 
Victoria & Albert. ■

* Lý do chạy nhanh
Một ông về trễ sau một ngày làm việc nên 

chạy xe quá tốc độ quy định. Qua gương chiếu hậu, 
anh ta thấy một xe cảnh sát đang đuổi theo. 

Nghĩ rằng sẽ thoát được nên anh ta tăng tốc. 
Sau một lúc, thấy không thể thoát, anh ta đành 
dừng lại.

Viên cảnh sát đến chào và nói:
- Nếu anh hối lỗi và trình bày lý do tại sao 

anh chạy quá tốc độ một cách hợp lý, tôi sẽ để anh 
đi!

Người lái xe:
-Tuần trước, cũng trên cung đường này, vợ 

tôi bị cảnh sát dừng xe và sau đó vợ tôi đi cùng với 
viên cảnh sát. Do đó, khi thấy xe cảnh sát đuổi theo, 
tôi nghĩ các anh đem cô ta trả lại nên tôi tăng tốc...

Vui Cöôøi
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Đại dương ngoài hành 
tinh: Sứ mệnh tìm kiếm sự sống

Các thế giới đại dương trong Hệ Mặt 
trời của chúng ta là những nơi hấp 
dẫn để tìm kiếm sự sống ngoài Trái 

đất.

Với SWIM, hàng chục robot sẽ được thả 
xuống dưới lớp băng.

Các nhà khoa học tin rằng, bên dưới lớp vỏ 
dày và băng giá, Mặt trăng Europa của sao Mộc và 
Mặt trăng Titan và Enceladus của sao Thổ có khả 
năng là nơi chứa các đại dương.

Trên Trái đất, các đại dương đầy ắp sự 
sống. Tuy nhiên, liệu kịch bản tương tự có thể xảy 
ra với những mặt trăng băng giá này không? Các 
nhiệm vụ trong tương lai có thể tiết lộ liệu những 
thế giới đại dương có thể trở thành nơi để sinh sống 
được không.

Nếu vậy, loại sự sống nào có thể tồn tại bên 
dưới lớp băng? Khám phá địa hình đầy thử thách 
cũng như các đại dương có thể đòi hỏi công nghệ 
có vẻ giống khoa học viễn tưởng hơn. 

Dưới đây là một số khái niệm mà các 
chuyên gia đang khám phá tại Phòng thí nghiệm 
Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA ở Pasadena, 
California. Một ngày nào đó, những công nghệ này 
có thể trở thành sứ mệnh lặn dưới lớp băng ở các 
thế giới ngoài hành tinh.

Robot phản lực hơi nước
Người ta biết rất ít về địa hình đóng băng 

bao phủ Europa và Enceladus. Vì vậy, bất kỳ 
nhiệm vụ nào khám phá bề mặt của những thế giới 
này đều có thể đối mặt với những địa hình nguy 
hiểm.

Tuy nhiên, SPARROW - robot phản lực 
hơi nước dùng để khám phá các đại dương, có thể 
vượt qua mọi mối nguy hiểm. "Địa hình trên 
Europa có khả năng rất phức tạp", Gareth Meirion -
Griffith - nhà nghiên cứu robot JPL và trưởng 
nhóm nghiên cứu về khái niệm này, cho biết trong 
một tuyên bố.

Theo nhà nghiên cứu này, địa hình có thể 
xốp, lỗ chỗ, hoặc gồ ghề cao hàng mét. Những 
chướng ngại vật này ngăn cản hầu hết các robot 
trên đường đi. Tuy nhiên, SPARROW hoàn toàn 
có thể vượt qua mọi địa hình khắc nghiệt. 
SPARROW bao gồm một tàu đổ bộ và robot có 
kích thước bằng quả bóng, chứa các dụng cụ cũng 
như bộ đẩy.

Thay vì dựa vào nhiên liệu, SPARROW sẽ 
sử dụng hơi nước được tạo ra từ băng tan. Trọng lực 
thấp trên các thế giới đại dương sẽ cho phép công 
cụ này và các động cơ đẩy chạy bằng hơi nước bay 
xa hàng dặm. Tàu đổ bộ sẽ thu thập và làm tan 
băng.

Sau đó, nạp nước vào SPARROW. Động 
cơ của robot có thể làm ấm nước để tạo ra hơi nước. 
Các thiết bị trên tàu SPARROW có thể được sử 
dụng để thu thập mẫu. Sau đó, mẫu có thể được 
phân tích trên tàu đổ bộ. Theo các nhà khoa học, 
việc sử dụng nhiều SPARROW có thể sẽ mang lại 
hiệu quả tốt hơn một.

Xe tự hành dưới nước
Từ năm 1997, các nhà khoa học đã sử dụng 

tàu lặn để nghiên cứu sao Hỏa. Đồng thời, khám 
phá ra những chi tiết hấp dẫn về khả năng sinh sống 
của Hành tinh Đỏ trong quá khứ. Buoyant Rover 
hay BRUIE, sẽ hoạt động theo cách tương tự bên 
trong một đại dương trên Enceladus hoặc Europa, 
thay vì ở đất liền. BRUIE là nguyên mẫu xe tự 
hành dưới nước của JPL.

Nguyên mẫu bắt đầu được thử nghiệm dưới 
nước vào năm 2012. Nguyên mẫu BRUIE dài 
khoảng 3 feet (1 mét) và có hai bánh xe để giúp lộn 
ngược dọc theo băng. Hình ảnh và dữ liệu được thu 
thập bởi tàu lặn nổi sẽ cho phép các nhà khoa học 
nghiên cứu "giao diện băng - nước".

"Chúng tôi nhận thấy, sự sống thường tồn 
tại ở các giao diện, cả đáy biển và lớp trên cùng của 
nước băng. Hầu hết, các tàu lặn đều có một thời 
gian gặp thử thách khi tìm hiểu khu vực này. Bởi, 
các dòng hải lưu có thể khiến chúng bị va chạm", 
ông Andy Klesh - kỹ sư chính cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Klesh, BRUIE sử 
dụng lực nổi để duy trì neo vào băng. Ngoài ra, nó 
có thể tắt nguồn một cách an toàn, chỉ bật khi cần sử 
dụng. Vì vậy, công cụ này có thể dành hàng tháng 
để quan sát bên dưới môi trường băng.

Các kỹ sư tại JPL đã đưa thiết bị này vào 
những môi trường ở Trái đất, nhưng tương tự Bắc 
Cực, Alaska và Nam Cực. Ông Kevin Hand - nhà 
khoa học chính của JPL cho dự án BRUIE - chia 
sẻ: "Các lớp vỏ băng bao phủ những đại dương xa 
xôi này đóng vai trò như một cửa sổ dẫn vào đại 
dương bên dưới.

Hóa học của băng có thể giúp nuôi sự sống 
bên trong các đại dương đó. Trên Trái đất, lớp băng 
bao phủ các đại dương ở hai cực của chúng ta đóng 
một vai trò tương tự. Nhóm của chúng tôi đặc biệt 
quan tâm đến những gì đang xảy ra khi nước gặp 
băng".

Robot xuyên qua băng
Một cách tiếp cận khác là đưa các robot có 

kích thước bằng điện thoại di động vào trong một 
tàu thăm dò gọi là cryobot (robot có thể xuyên qua 
băng nước). Tàu thăm dò này có thể xuyên qua lớp 
vỏ băng trên Europa và Enceladus. Khi ở dưới 
nước, "đội bơi lội tí hon" này có thể tự do khám phá 
đại dương.

Cảm biến với thiết bị bơi siêu nhỏ độc lập, 
hay còn gọi là SWIM, đã nhận được khoản tài trợ 

600.000 USD trong giai đoạn hai chương trình 
Innovative Advanced Concepts của NASA. 
Chương trình này sẽ cho phép thử nghiệm các 
nguyên mẫu.

"Với một bầy robot nhỏ bơi lội, chúng ta có 
thể khám phá nhiều vùng đại dương và cải thiện 
các phép đo của mình. Cụ thể, chúng ta sẽ dùng 
nhiều robot để thu thập dữ liệu trong cùng một khu 
vực", ông Ethan Schaler - kỹ sư cơ khí chế tạo 
robot tại JPL, chia sẻ.

Mỗi robot sẽ dài khoảng 5 inch (12,7 cm). 
Khoảng 40 robot có thể nằm gọn trong một phần 
của một cryobot với đường kính 10 inch (25,4 cm). 
Cryobot vẫn sẽ dành không gian cho các dụng cụ 
khoa học trong tàu thăm dò.

Mỗi robot bơi sẽ có động cơ riêng, máy tính 
và siêu âm liên lạc, cũng như các cảm biến có thể 
ghi lại nhiệt độ, áp suất, độ axit và độ mặn. Trong 
giai đoạn sau, các kỹ sư sẽ bổ sung cảm biến hóa 
học vào robot. Nhờ đó, giúp chúng tìm kiếm các 
dấu hiệu của sự sống.

Các tàu quỹ đạo như Europa Clipper của 
NASA và tàu vũ trụ Jupiter Icy Moons Explorer 
của Cơ quan Vũ trụ châu Âu sẽ bay qua Europa 
trong thập kỷ này. 

Trong khi đó, một máy bay không người lái 
có tên Dragonfly của NASA sẽ được phóng vào 
năm 2027 để đến Titan vào những năm 2030. Các 
nhà khoa học đã khuyến nghị gửi sứ mệnh 
Orbilander đến Enceladus. Sứ mệnh này sẽ quay 
quanh và hạ cánh trên Mặt trăng nhỏ bé của sao 
Thổ vào những năm 2050. ■ 

Kế hoạch tìm ra Trái đất 2.0 
đầu tiên

Mặc dù từng có những sứ mệnh 
lịch sử được đề cao để tìm kiếm 
một hành tinh dạng Trái đất 

quanh một ngôi sao dạng Mặt trời, các nhà thiên 
văn học vẫn chưa thể gặt hái thành công. Giờ đây, 
người Trung Quốc đang phóng kính thiên văn 
không gian của riêng họ để tìm kiếm Trái đất 2.0.

Tìm kiếm Trái đất 2.0 là điều mà các nhà 
khoa học đang hướng đến.

Đi tìm một Trái đất khác
Kính thiên văn không gian Kepler đã có 

những khám phá vô cùng thú vị trong thiên văn 
học. Được phóng vào năm 2009, kính thiên văn 
này đã quan sát được 13 triệu ngôi sao đến khi nó 
ngừng hoạt động vào năm 2018.

Trong suốt thời gian đó, Kepler đã phát 
hiện ra hơn 2.600 hành tinh có quỹ đạo quanh 
những ngôi sao khác. Một trong số đó hoàn toàn 
không giống bất cứ thứ gì ở trong Hệ Mặt trời của 
chúng ta, buộc các nhà thiên văn học phải đặt ra 
thêm hai lớp mới cho hệ thống phân loại hành tinh.

Kepler đã phát hiện ra một hoặc hai trường 
hợp hành tinh nằm trong vùng sống được của ngôi 
sao mẹ, mặc dù khu vực này ở quanh các sao lùn đỏ 
khác so với Mặt trời của chúng ta.

Đây là một điều vô cùng thú vị vì khu vực 
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có khí hậu ôn hòa này, nơi mà nước có thể 
tồn tại ở dạng lỏng, có những điều kiện được cho là 
quan trọng đối với sự tồn tại của sự sống.

Nhưng với tất cả những điều đó, Kepler 
cuối cùng vẫn thất bại. Nhiệm vụ của nó là tìm một 
Trái đất khác, hay nói cách khác là một hành tinh 
dạng Trái đất và quay quanh một ngôi sao dạng 
Mặt trời. Nhưng trong gần một thập kỷ quan sát, 
Kepler không tìm thấy một Trái đất 2.0 nào.

Điều đó một phần là do các sao dạng Mặt 
trời hóa ra lại biến động hơn dự kiến và vì thế cần 
thời gian quan sát lâu hơn. 

Nhưng cũng là vì vào năm 2013, hai trong 
số bốn bánh đà phản lực của kính thiên văn bị hỏng, 
khiến những quan sát lâu dài không thể thực hiện 
được. Kết quả là những nhà thiên văn học vẫn chưa 
thể tìm được Trái đất nào khác ngoài kia.

Quét khắp bầu trời
Những điều đó giờ đây có thể được thay 

đổi, nhờ vào một sứ mệnh của Trung Quốc có tên là 
Earth 2.0 sẽ được khởi động vào năm 2026. Sứ 
mệnh này sẽ quét trên bầu trời để tìm những hành 
tinh dạng Trái đất ở quanh những sao dạng Mặt 
trời, với những thiết bị được thiết kế để đối phó với 
những biến động của sao mà Kepler đã vô tình phát 
hiện ra.

Nhóm nghiên cứu bao gồm khoảng 300 
nhà khoa học và kỹ sư từ hơn 40 tổ chức, phần lớn 
là ở Trung Quốc. Và trong tuần này, nhóm đã công 
bố những mô tả chi tiết về sứ mệnh này trên arXiv.

Một vấn đề của bất cứ kính thiên văn không 
gian nào là phải bao phủ được một trường quan sát 
rộng nhất có thể trong khi lại giảm thiểu được chi 
phí và khối lượng của tàu không gian. Nhóm 
nghiên cứu của Trung Quốc đã giải quyết được vấn 
đề này bằng việc không sử dụng duy nhất một kính 
thiên văn vừa đắt vừa nặng.

Thay vào đó, tàu không gian sẽ mang theo 
6 kính thiên văn nhỏ hơn 30cm, cùng quan sát một 
vùng trời tương tự như Kepler (gương của Kepler 
có đường kính 1,4m). Những chiếc kính thiên văn 
này sẽ quan sát những thay đổi đặc biệt về độ sáng 
của sao khi có một hành tinh đi ngang qua đằng 
trước.

Tàu không gian cũng sẽ mang theo một 
kính thiên văn thứ 7 được thiết kế để tìm kiếm 
những sự kiện vi thấu kính, mà ở đó trường hấp dẫn 
của ngôi sao tập trung ánh sáng từ một ngôi sao xa 
phía sau nó, làm nó sáng lên tạm thời.

Bằng việc theo dõi sự biến đổi độ sáng, các 
nhà thiên văn học có thể biết được ngôi sao đó có 
hành tinh nào quay quanh không. Thiết bị thứ 7 này 
cũng có thể sẽ phát hiện được những hành tinh trôi 
nổi tự do, làm sáng tỏ thêm về những vật thể kỳ lạ, 
lẻ loi ngày.

Nhóm nghiên cứu của Trung Quốc dự kiến 
sẽ phóng Earth 2.0 đến điểm Lagrange L2, một 
trong những vùng không gian có sự cân bằng giữa 
trường hấp dẫn của Trái đất và Mặt trăng, và tránh 
xa nơi Trái đất có khả năng gây ảnh hưởng.

L2 là một lựa chọn phổ biến cho các kính 
thiên văn và là nơi tọa lạc của một số kính trong quá 
khứ và hiện tại, ví dụ như kính thiên văn không 
gian Herschel và kính thiên văn không gian James 
Webb. Tàu không gian Earth 2.0 sẽ ở điểm L2 
trong vòng 4 năm, gửi về khoảng 169 GB dữ liệu 
mỗi ngày.

Điều này làm tăng khả năng về những 
khám phá thú vị. "Mô phỏng cho thấy chuyến đi 
khảo sát này sẽ có thể phát hiện khoảng 20.000 
hành tinh mới, trong đó có khoảng 4.900 hành tinh 
có kích thước giống như Trái đất", nhóm nghiên 
cứu cho biết. Điều đó có nghĩa là sứ mệnh này sẽ 
tìm thấy từ 10 - 20 Trái đất 2.0 vào năm 2030.

Việc phát hiện ra Trái đất 2.0 đầu tiên có thể 
sẽ là một thời khắc quan trọng trong lịch sử của 
thiên văn học. Nó tạo ra được một sự quan tâm vô 
cùng lớn về bản chất của những hành tinh này, cấu 
tạo của bầu khí quyển và khả năng tồn tại được của 
nước.

Sau đó sẽ là tìm kiếm những dấu ấn sinh 
học gợi ý cho sự tồn tại của sự sống, những phân tử 
như methane và oxy, và đặc điểm hấp thụ ánh sáng 
của quá trình quang hợp. Xa hơn nữa sẽ là tìm kiếm 
những cấu trúc công nghệ mà có thể cho thấy sự tồn 
tại của một nền văn minh, những dấu hiệu ví dụ là 
c h ấ t  ô  n h i ễ m  c ô n g  n g h i ệ p  c h ứ a 
chlorofluorocarbon (CFC) và thậm chí là cả sự 
truyền dẫn vô tuyến băng tần hẹp.

Tất nhiên, Earth 2.0 không phải là sứ mệnh 
duy nhất có khả năng phát hiện ra một Trái đất khác 
ngoài kia. Một số khác cũng có khả năng, chẳng 
hạn như sứ mệnh Plato của ESA cũng sẽ được khởi 
động vào năm 2026. Nhưng chúng sẽ phải may 
mắn hơn Earth 2.0 mới có thể thành công được.

Điều này sẽ tạo ra một cuộc chạy đua giữa 
các quốc gia trong việc tìm thấy một Trái đất khác 
và bắt đầu một kỷ nguyên mới trong việc nghiên 
cứu các hành tinh có thể sống được. ■

Tạo ra oxy trong không 
gian nhờ từ tính

Nhóm khoa học quốc tế đã tìm ra 
phương pháp tốt hơn, nhằm tạo ra 
oxy cho các phi hành gia trong 

không gian, bằng cách sử dụng từ tính.
Các nhà khoa học đã phát triển một quy 

trình để tách bong bóng khí khỏi bề mặt điện cực ở 
môi trường vi trọng lực.

Đây là kết luận trong nghiên cứu mới về 

pha từ trong vi trọng lực, được công bố trên tạp chí 
npj Microgravity. Nghiên cứu có sự tham gia của 
các nhà khoa học từ Trường Đại học Warwick 
(Anh), Đại học Colorado Boulder (Mỹ) và Freie 
Universität Berlin (Đức).

Giữ cho các phi hành gia có oxy để thở trên 
Trạm Vũ trụ Quốc tế và các phương tiện không 
gian khác là một quá trình phức tạp, tốn kém. Khi 
con người lên kế hoạch cho các sứ mệnh tương lai 
lên Mặt trăng hoặc sao Hỏa, việc phát triển công 
nghệ tốt hơn là điều vô cùng cần thiết.

Tác giả chính của nghiên cứu - Tiến sĩ 
Álvaro Romero-Calvo tại Trường Đại học 
Colorado Boulder, cho biết: "Trên Trạm Vũ trụ 
Quốc tế, oxy được tạo ra bằng cách sử dụng một tế 
bào điện phân tách nước thành hydro và oxy. Tuy 
nhiên, sau đó, bạn phải đưa những khí đó ra khỏi hệ 
thống".

Tiến sĩ Katharina Brinkert thuộc Khoa Hóa 
học của Trường Đại học Warwick chia sẻ, sự phân 
tách pha hiệu quả trong môi trường hấp dẫn giảm là 
một trở ngại cho việc khám phá không gian của con 
người.

Hiện tượng này là một thách thức đặc biệt 
đối với hệ thống hỗ trợ sự sống trên tàu vũ trụ và 
Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Bởi, oxy cho phi hành 
đoàn được tạo ra trong hệ thống điện phân nước và 
yêu cầu tách khỏi điện cực và chất điện phân lỏng.

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm thành 
công tại một cơ sở tháp thả đặc biệt mô phỏng các 
điều kiện vi trọng lực. Tại đây, họ đã phát triển một 
quy trình để tách bong bóng khí khỏi bề mặt điện 
cực ở môi trường vi trọng lực, được tạo ra trong 9,2 
giây tại tháp thả Bremen. 

Nghiên cứu này lần đầu tiên chứng minh 
rằng, các bong bóng khí có thể bị "hút vào" và "đẩy 
lùi khỏi" một nam châm neodymium đơn giản 
trong vi trọng lực, bằng cách nhúng nó vào các loại 
dung dịch khác nhau.

Phát hiện có thể mở ra con đường mới cho 
các nhà khoa học và kỹ sư phát triển hệ thống oxy, 
cũng như nghiên cứu không gian khác liên quan 
đến sự thay đổi pha lỏng thành khí. Tiến sĩ Brinkert 
chia sẻ: 

“Những tác động này có hậu quả to lớn đối 
với sự phát triển hơn nữa của các hệ thống tách pha, 
như trong các nhiệm vụ không gian dài hạn. 
Nghiên cứu cho thấy, phương pháp này hiệu quả. 
Ví dụ, sản xuất hydro trong hệ thống điện phân 
nước (photo-) có thể đạt được ngay cả khi gần như 
không có lực nổi".

Giáo sư Hanspeter Schaub thuộc Trường 
Đại học Colorado Boulder cho biết, sau nhiều năm 
nghiên cứu, phân tích và tính toán, việc có thể sử 
dụng tháp thả này ở Đức đã cung cấp bằng chứng 
cụ thể rằng: Khái niệm sẽ hoạt động trong môi 
trường phi trọng lượng. ■ 
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