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NEW

917-2030/1598

Nails Lux of Texas Pasadena Caàn Baùn

Tieäm trong shopping center lôùn coù nhieàu Parking, tieäm roäng 2,200 sqft coù 18 gheá laøm chaân vaø 10 

baøn nail. Coù 8 thôï, 2 phoøng wax 2 phoøng restroom. Tieäm môùi ñaày ñuû supplies, chuû môùi voâ khoâng 

caàn söûa gì heát, income muøa heø $40k/$45k thaùng, muøa naøy $31k/$35k thaùng, chöa tính cash. Rent 

everything $7,000 thaùng, giaù caû thöông löôïng.

Pasadena, Texas

832-913-9370 * 713-498-3454Thaät loøng mua xin goïi:

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

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

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

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

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

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

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

NEW

919-2030/1598

Baùn Nhaø Haøng

Chuû coù Business khaùc, caàn baùn gaáp nhaø haøng khu vöïc South 45, gaàn ñaïi hoïc 

Houston. Hoaït ñoäng 8 naêm, roäng 3,000 sqft. Baùn côm, buùn, phôû, ñoà xaøo. Tieàn 

sale naêm 2021 laø 1 trieäu 600,000. Giaù baùn $350,000.

khu Vöïc South 45

832-434-9905Xin vui loøng lieân laïc Taøi:

NEW

918-2030/1598

Baùn Tieäm Dryclean Plan

Caàn sang tieäm Dry Clean Plan. 

Chuû seõ chæ laïi ngheà töø A ñeán Z. 

Giaù baùn $130K

Gessner

Xin vui loøng lieân laïc Chi: 281-235-8684

Lôøi Nguyeän
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).

Quan Âm đã giúp con khỏe mạnh, an phúc lành - Hạnh Hương
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Han Chae Young - “Búp bê 
xứ Hàn” vượt mặt Song Hye 
Kyo, sướng từ phim ra đời, viên 
mãn bậc nhất Kbiz  

Cùng nổi lên từ bộ phim 'Trái tim mùa 
thu' nhưng hiện tại, nếu chỉ xét về danh 
tiến, thì Han Chae Young đã bị Song 

Hye Kyo 'bỏ xa'. Tuy vậy, cô lại có cuộc sống viên 
mãn, hạnh phúc hơn hẳn bạn diễn.

Nhan sắc được mệnh danh là “Búp bê xứ 
Hàn”

Han Chae Young là một trong những biểu 
tượng nhan sắc Hàn Quốc đầu thập niên 2000. Cô 
có tên thật là Kim Ji Young, sinh năm 1980 tại 
Daegu - Hàn Quốc. Năm lên 7 tuổi, Han Chae 
Young sang Mỹ sống cùng gia đình.

Nữ diễn viên chia sẻ, từ thuở bé cô đã luôn 
nhận được những lời khen về vẻ bề ngoài: “Từ nhỏ 
đến lớn, tôi thường nhận được những lời khen như 
xinh đẹp, dễ thương và giống như búp bê Barbie”. 

Lên cấp ba, cô nổi tiếng toàn trường nhờ nhan 
sắc nổi trội. Người đẹp họ Han được nhiều chàng 
trai Mỹ theo đuổi và gọi là “mỹ nhân châu Á”.

Sau này, khi hoạt động trong làng giải trí, Han 
Chae Young còn được mệnh danh là “Búp bê 
Barbie” xứ Hàn bởi vẻ đẹp vừa ngọt ngào, thanh tú, 
vừa quyến rũ, sắc sảo kết hợp với vóc dáng chuẩn, 
chiều cao trên 1m7 và đôi chân dài miên man.

Con đường nghệ thuật của Han Chae Young 
bắt đầu sau khi cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành 
tài chính tại Mỹ. 

Khi ấy, nghe theo lời khuyên của một diễn 
viên nổi tiếng, cô về Hàn tìm cơ hội bước chân vào 
ngành giải trí. Ban đầu, người đẹp thử sức với công 
việc làm người mẫu và đóng phụ họa cho các clip 
quảng cáo.

Năm 2000, Han Chae Young ra mắt với vai trò 
diễn viên trong dự án điện ảnh The Record. Bộ 
phim lọt Top 10 phim kinh dị hay nhất Hàn Quốc 
mọi thời đại đã đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần 
hơn với khán giả dù cô chỉ đóng một vai phụ.

Cùng năm 2000, Han Chae Young nhận được 
vai thứ trong bộ phim truyền hình kinh điển Trái 
tim mùa thu. Đây là vai diễn “bước ngoặt” giúp sự 

nghiệp của cô thăng hoa. Trong phim, nữ diễn viên 
hóa thân thành nhân vật phản diện Shin Ae - người 
luôn ganh ghét, đố kỵ với nữ chính (do Song Hye 
Kyo thủ vai). Tuy chỉ là diễn viên mới vào nghề, 
nhưng Han Chae Young vẫn diễn tròn vai và gây ấn 
tượng mạnh với khán giả.

Sau thành công của Trái tim mùa thu, Han 
Chae Young trở thành gương mặt được yêu thích. 
Cô tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách 
như Cô nàng đanh đá, Chỉ riêng mình em, Triển 
lãm pháo hoa, Vườn sao băng (bản Hàn), Tuyệt sắc 
nam nhân…

Tuy nhiên, vào năm 2007, khi đang trên đỉnh 
cao sự nghiệp, “búp bê xứ Hàn” bất ngờ tuyên bố 
kết hôn với Choi Dong Joon – một doanh nhân 
thành đạt. Từ đó, dù được chồng ủng hộ tiếp tục 
hoạt động showbiz, nhưng Han Chae Young không 
đóng phim nhiều như trước để cân bằng giữa gia 
đình và sự nghiệp.

Mỹ nhân có “số hưởng” bậc nhất Kbiz

Cùng nổi lên từ Trái tim mùa thu nhưng hiện 
tại Han Chae Young đã bị Song Hye Kyo “bỏ xa” 
về danh tiếng. Tuy vậy, so với bạn diễn, cô lại có 
cuộc sống viên mãn, hạnh phúc hơn hẳn. Không 
ngoa khi nói rằng, Han Cha Young là một trong 
những mỹ nhân có “số hưởng” nhất Kbiz bởi cưới 
được chồng giỏi giang, giàu có lại yêu chiều vợ hết 
mực.

Được biết, một nửa của “búp bê xứ Hàn” hơn 
cô 4 tuổi, là giám đốc điều hành của một công ty 
đầu tư kiêm phó chủ tịch của Medcare, Hàn Quốc. 
Một số nguồn tin cho hay, Choi Dong Joon còn có 
xuất thân danh gia vọng tộc. Thậm chí, gia tộc nhà 
họ Choi nổi tiếng đến mức được mệnh danh là “gia 
đình hoàng gia của giới tài chính”.

Ngoài tài giỏi, chồng Han Chae Young còn 
gây chú ý vì có ngoại hình cao ráo, điển trai không 
thua kém các tài tử Kbiz. Cả hai được nhận xét đẹp 
đôi, là cặp “trai tài gái sắc” nhận được nhiều lời 
chúc phúc từ mọi người.

Theo Daum, ông xã đã theo đuổi Han Chae 
Young từ thời học cấp ba. Nhưng gần 8 năm sau đó, 
anh mới nhận được cái gật đầu ưng thuận của 
người đẹp. Năm 2007, cặp đôi quyết định nắm tay 
nhau vào lễ đường sau 1 năm hò hẹn.

Thời điểm đó, màn cầu hôn của doanh nhân họ 
Choi dành cho cho Han Chae Young khiến báo chí 
xứ Hàn tốn nhiều giấy mực. Cụ thể, “búp bê xứ 
Hàn” đã được chồng tặng nhẫn kim cương 5 cara 
(tương đương giá trị căn hộ rộng 100 m2 ở khu nhà 
giàu Gangnam lúc ấy) và chiếc xe Benz trị giá tới 
700 triệu won.

Đám cưới của cặp đôi cũng vô cùng hoành 
tráng khi mỗi phần ăn trong tiệc cưới trị giá khoảng 
100 nghìn won, vị chi họ đã chi tầm 50 triệu won 
cho nhà hàng. 

Chưa kể, chiếc váy mà Han Chae Young mặc 
trong ngày trọng đại có giá trị khoảng 30 triệu won 

và được đặt may riêng cho cô.

Sau khi kết hôn, Han Cha Young có cuộc sống 
giàu sang. Năm ngoái, khi tham gia show truyền 
hình Omniscient Interfering View, diễn viên Han 
Chae Young đã mời khán giả tới nhà cô - một biệt 
thự sang trọng, lộng lẫy, mặt hướng ra sông Hàn. 

Phòng khách được decor với phong cách đơn 
giản nhưng lịch thiệp, tinh tế. Theo tờ Nate, biệt 
thự của gia đình Han Chae Young nằm ở khu 
Chungdam sang trọng, ước tính trị giá khoảng 
hàng chục triệu USD. 

Ngôi nhà có diện tích gần 600 m2, được nhiều 
người gọi là “biệt thự trong mơ”. Một số tin đồn 
cho hay diễn viên và chồng con sống cùng bố mẹ 
chồng tại căn nhà này.

Chồng Han Chae Young không xuất hiện 
trong suốt buổi ghi hình. Vì thế, một số MC đã hỏi 
cô về cuộc sống vợ chồng. Diễn viên khéo léo cho 
biết hôn nhân của cô hạnh phúc. Nữ diễn viên tiết 
lộ cô may mắn có người chồng tâm lý: “Anh ấy 
chăm sóc tôi rất chu đáo. Mỗi khi tôi nhắn tin, anh 
ấy sẽ trả lời ngay”.

Cũng trong show truyền hình, Han Chae 
Young đã được hỏi về cân nặng hiện tại. Diễn viên 
thẳng thắn tiết lộ: “Nó không còn như trước đây 
nữa. Tôi đã tăng cân khá nhiều. Tôi đang ở mức cân 
nặng lớn nhất từ trước đến nay, trừ thời điểm mang 
thai”.

Dù mập lên, Han Chae Young vẫn được các 
MC chương trình khen xinh đẹp. Có lẽ nhờ có cuộc 
sống viên mãn nên Han Chae Young vẫn lưu giữ 
được nhan sắc trẻ trung, quyến rũ bất chấp thời 
gian. Đây cũng chính là lý do giúp cô được các 
nhãn hàng ưa chuộng và nhận cát-xê cao khi trở lại 
với màn ảnh.

Cuộc sống của Han Chae Young ở tuổi ngoài 
40 viên mãn. Trò chuyện với báo chí, diễn viên 
từng nói về giá trị tích cực của hôn nhân: “Sau khi 
kết hôn và có cuộc sống ổn định, tôi trở nên suy 
nghĩ lạc quan hơn và biết cách để tận hưởng những 
điều nhỏ bé và cảm ơn những niềm vui nho nhỏ. 
Ngoài ra, tôi cũng luôn cố gắng để cân bằng cuộc 
sống cá nhân và công việc, với tư cách một diễn 
viên. Con trai không biết tôi là diễn viên”.

Con trai diễn viên hiện 9 tuổi, đang theo học 
tiểu học. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, diễn 
viên từng tiết lộ về mối quan hệ ba người trong gia 
đình: “Chồng đóng một vai trò tích cực trong cuộc 
sống của con trai chúng tôi, tôi thực sự ghen tị với 
anh ấy, vì con tôi là con trai nên bé thích bố hơn 
mẹ”. Vài năm trước, khi con còn nhỏ, ngôi sao Hàn 
từng cùng cậu bé tham gia chương trình thực tế 
Unnies Slam Dunk Season 2 của đài KBS2.

                                                                  Mi Vân
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Lee Min Ho sắp mất ngôi 
vương Hallyu vào tay Soo Hyun 
- Jong Suk rồi

Lee Min Ho vốn là nam thần Hallyu 
hàng ầu, có thể nói là dẫn ầu trong đ đ
lứa sao cùng thời suốt nhiều n m nay. ă

Tuy nhiên, tôi thấy sức hút và tầm ảnh hưởng của 
anh chàng ang bị những ngôi sao khác e dọa ấy.đ đ đ

Lee Min Ho sở hữu vẻ ngoài nổi bật với gương 
mặt điển trai, dáng cao chân dài. Ngay vai chính 
đầu tiên trong Boys Over Flowers, anh chàng đã 
gây sốt toàn châu Á, thành công thăng hạng từ nhân 
vật ít người biết trở thành nam thần số 1 của làng 
phim Hàn. Thời điểm đó là năm 2009, Lee Min Ho 
có thể nói là nổi sớm nhất trong dàn nam thần cuối 
8x và cũng vang dội nhất, mà cốt yếu hoàn toàn dựa 
vào ngoại hình. Việc nổi lên như hiện tượng này 
cũng là kỳ tích trong số các ngôi sao xứ Hàn từ 
trước đến nay đấy.

Nói đến khả năng “gánh” phim thì Lee Min 
Ho chắc chắn là không phải hạng xoàng, anh chàng 
có thể khiến tất cả các tác phẩm mình tham gia đều 
nổi tiếng, thu hút sự chú ý lớn và được quốc tế đón 
nhận rầm rộ. Từ sau Boys Over Flowers thì các 
phim có tên Lee Min Ho đều nổi cấp hiện tượng. 
Từ City Hunter, Những Người Thừa Kế, thậm chí 
những bộ phim mà bị chê trong nước như The Faith 
hay Huyền Thoại Biển Xanh, Quân Vương Bất 
Diệt cũng vẫn được cộng đồng fan quốc tế đón 
nhận nồng nhiệt. Có thể nói lượng fan hùng hậu 
của Lee Min Ho luôn giúp anh có thành tích ấn 
tượng.

Khi Lee Min Ho đã chắc chắn ngôi vương 
trong dàn nam thần Hallyu đình đám nhất suốt 
nhiều năm nay thì những cái tên như Kim Soo 
Hyun, Lee Jong Suk, Park Seo Joon… vẫn phải 
xếp sau vì độ phủ sóng của họ dù thế nào cũng 
không thể bằng chàng nam thần tên Ho được. Điều 
này đã được chứng minh rõ khi bao năm Lee Min 
Ho vẫn dẫn đầu bất chấp có bao nhiêu ngôi sao nổi 
lên, có bao gương mặt mới.

Nhưng thời thế đã dần thay đổi, khi mà đẹp 
thôi chưa đủ, Lee Min Ho thực sự đang dần đánh 
mất sức mạnh gánh phim của mình, tức là anh 
không thể biến tất cả các tác phẩm mình tham gia 
đều gây sốt, được đón nhận nồng nhiệt hay có 
thành tích khủng. Khi đóng phim mặt đẹp, dáng 

đẹp thì gây chú ý đấy nhưng qua rồi thì không ai nói 
tới nữa, bị lãng quên ngay. 

Trong khi đó, Kim Soo Hyun vẫn tiếp tục nâng 
cao giá trị bản thân qua từng phim, Lee Jong Suk 
vẫn ăn khách với phong cách chọn phim ấn tượng, 
Park Seo Joon cũng không ngoại lệ, tái xuất là 
khiến khán giả quan tâm và theo dõi. Thậm chí như 
Kim Woo Bin, Lee Seung Gi… cũng đang duy trì 
hướng phát triển tốt. 

Tôi nhận ra rằng những chàng nam thần kia 
đều chuyển mình từng ngày, diễn xuất của họ cũng 
đang phát huy hết khả năng để thu hút khán giả, còn 
riêng Lee Min Ho thì vẫn hệt như 10 năm trước, 
vẫn là chàng nam thần đi lên bằng ngoại hình và chỉ 
thu hút bằng ngoại hình mà thôi. 

Những diễn viên khác có thể thành công phim 
này, thất bại phim kia, nhưng từ lâu họ đã tạo cho 
mình sự đa dạng, vai nào cũng dám đóng nên hiện 
tại họ cũng đã trưởng thành hơn, có thể biến hóa 
một cách thoải mái rồi. Còn chàng Lee tên Min Ho 
thì đã quá đóng cho mình một cái khung đẹp đẽ, 
ngày trước cái khung ấy thu hút nhưng món ngon 
ăn mãi cũng chán, giờ các món ngon lại quá nhiều 
nữa, vậy nên sức hút của anh còn giảm hơn xưa.

Ở tuổi ngoài 30 hiện tại, Lee Min Ho đã biết 
chuyển mình, đã thay đổi hơn, dám thử thách hơn, 
nhưng phải chăng đến tận bây giờ mới thay đổi là 
hơi muộn, rõ ràng là khoảng cách của nam thần này 
với những cái tên đứng sau mình đã không còn xa 
như trước nữa. Mà nói một cách đúng đắn hơn thì 
cũng không còn khoảng cách nữa, cũng ngang 
bằng nhau cả rồi. 

Nói đến thành tích thì đã vài năm, Lee Min Ho 
không có gì để khoe, trong khi đó Park Seo Joon có 
Itaewon Class, Lee Jong Suk có Big Mouth, Kim 
Soo Hyun có Điên Thì Có Sao và cát xê 500 triệu 
won cho mỗi tập, Kim Woo Bin có Our Blues và 
phim điện ảnh, Lee Seung Gi có Mouse… Ai cũng 
có tác phẩm cho thấy họ vẫn đang là những nam 
thần Hallyu hàng đầu.

Thời điểm hiện tại, năng lực mới là thứ có thể 
đảm bảo được danh tiếng lâu bền, một ngôi sao có 
tài thì khán giả sẽ nhớ tới nhiều hơn, đón xem nhiều 
hơn. Lee Min Ho hay Kim Soo Hyun hay bất cứ 
nam thần nào cũng vậy, tuổi trẻ có thể dùng ngoại 
hình đi lên nhưng qua thời gian lại phải có nội hàm 
để níu chân lâu dài. 

Tuy rằng giờ chuyển mình cũng hơi muộn 
nhưng vẫn rất cần thiết, tôi nghĩ Lee Min Ho nên 
tập thay đổi cho khác đi, thậm chí chịu thất bại khi 
trở lại với những vai diễn không giống quá khứ. Ví 
dụ như Pachinko của đầu năm 2022 này, tôi đánh 
giá đây là một hướng đi tích cực cho anh chàng, ít 
nhất là bộ phim đã cho thấy một Lee Min Ho khác 
trước, bụi bặm hơn, thậm chí đểu hơn chứ không 
phải đẹp, giàu sang, lịch lãm như trước. Tuy nhiên 
một vai diễn này thì vẫn còn thiếu, nên có thêm 
những nhân vật như thế hơn nữa về sau này, đã đến 
lúc cần thay đổi rồi. Đây sẽ là tiền đề để Lee Min 

Ho tiếp tục nắm giữ vị trí quan trọng trong lòng 
người xem, giữ vững ngôi vương của mình, không 
để cho những người bạn đồng trang lứa nhanh 
chóng vượt mặt.
                                                             Quốc Minh

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh dồn hết 
tâm huyết cho Dữ phượng 
hành?

Không chỉ hủy bỏ các lời mời đóng 
phim mà trong khi quay “Dữ phượng 
hành”, Triệu Lệ Dĩnh còn mạo hiểm 

quay những cảnh khó. Vì sao cô lại dốc hết mình vì 
tác phẩm này?

Là một trong những ngôi sao có sức ảnh 
hưởng hàng đầu Hoa ngữ, chính vì thế mà mỗi dự 
án cô đóng đều nhận được sự quan tâm ít nhiều từ 
phía công chúng.

Trong đó, dự án mới nhất của cô chính là “Dữ 
phượng hành”. Đây được dự đoán là bom tấn mới 
của màn ảnh Hoa ngữ.

Dự án phim cổ trang “Dữ phượng hành” 
(chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của tác 
giả Cửu Lộ Phi Hương), Triệu Lệ Dĩnh đóng cặp 
với Lâm Canh Tân. Đây là bộ phim đánh dấu sự tái 
hợp của cặp đôi “Sở Kiều truyện” nên được kỳ 
vọng sẽ trở thành một dự án có sức hút.

Nội dung phim “Dữ phượng hành” kể về nữ 
tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì 
muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, 
Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân 
(Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà 
không biết thân phận thật sự.

Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát 
hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn 
sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối 
nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực 
sự bắt đầu.

Được biết, để tham gia dự án này, cô đã dồn 
hết tâm huyết, thậm chí là gạt bỏ nhiều công việc 
quan trọng để tập trung quay phim.

Theo truyền thông Hoa ngữ, có thông tin cho 
rằng phía nhà sản xuất “Dữ phượng hành” đã bàn 
bạc và quyết định thêm cảnh Triệu Lệ Dĩnh nhảy 
xuống nước cứu Lâm Canh Tân. Việc này không 
chỉ nhằm giúp khán giả thỏa mãn sự mong đợi về 
cái kết của cặp đôi Vũ Văn Nguyệt - Tinh Nhi mà 
còn tăng thêm phần hấp dẫn cho phim. Theo đó, 
phân cảnh này khá khó và đòi hỏi nữ diễn viên phải 
dồn sức để thực hiện,

Một số khán giả lại bày tỏ lo lắng cho sức khỏe 
của Triệu Lệ Dĩnh. Với những chấn thương cũ và 
sức khoẻ giảm sút sau sinh con, nếu thực hiện phân 
cảnh này, cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đang đặt rất nhiều 
kỳ vọng vào tác phẩm.

Theo lý giải của truyền thông Hoa ngữ, sở dĩ 
với bộ phim này, Triệu Lệ Dĩnh dồn hết tâm huyết 
bởi đây là phim trở lại sau 5 năm kể từ Sở Kiều 
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Truyện ra mắt khán giả. Chính vì thế, áp lực 
vượt qua bộ phim tỉ view này với Triệu Lệ Dĩnh rất 
lớn. Bởi nếu không, cô sẽ bị gắn mác không phát 
triển, dậm chân tại chỗ.

Ngoài ra, thời gian qua, Triệu Lệ Dĩnh chưa có 
tác phẩm cổ trang nào ấn tượng. Với Hạnh Phúc 
đến Vạn gia, đây là phim về ề tài nông thôn,  đ
không phải cổ trang. Riêng “Hữu Phỉ” - cô bị chê 
không ăn ý với bạn diễn là Vương Nhất Bác. Vì thế 
để lấy lại danh tiếng của mình, buộc “Dữ phượng 
hành” phải thành công.

Thêm nữa, với sự áp lực trong việc cạnh tranh 
giữa các ngôi sao Hoa ngữ, phần nào khiến nữ diễn 
viên buộc phải phát triển và đi lên. Bởi một số đàn 
em như Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư đang ngày một 
tiến bộ và còn có khả năng thay thế vị thế mà những 
tiểu hoa đán cùng thời như Triệu Lệ Dĩnh từng giữ.
                                                                    An Chi

Kim Hae Sook: Nghiệp diễn 
48 năm quen thuộc với những 
vai bà mẹ hiền

Là một trong những nữ diễn viên gạo cội 
bền bỉ nhất trong làng phim Hàn, Kim 
Hae Sook đã có một sự nghiệp dài hơi 

tới nay đã 48 năm. Danh sách tác phẩm của Kim 
Hae Sook trải dài cả cuốn sách mà bất cứ ai cũng 
ngưỡng mộ, tôi cũng là một fan của nữ diễn viên 
gạo cội này.

Cô gái nhút nhát rẽ hướng cuộc đời khiến 
cả nhà sửng sốt

Kim Hae Sook sinh năm 1955, trong một gia 
đình ở Busan. Bà vốn tính cách nhút nhát, hiền lành 
nên gia đình cũng không đặt nặng yêu cầu nghề 
nghiệp, dường như cha mẹ chỉ lo lắng rằng tính 
cách của con gái quá hiền như thế ra ngoài sẽ chẳng 
dễ sống. Vốn dĩ Kim Hae Sook học làm y tá, thế 
nhưng bỗng dưng một ngày đẹp trời, bà nói với gia 
đình rằng mình muốn thôi học để lên Seoul lập 
nghiệp làm diễn viên.

Vậy là Kim Hae Sook bắt đầu từ lớp đào tạo 
diễn viên khóa 7 của đài MBC, bước vào làng giải 
trí với nhiều hoài bão và hy vọng. Ngay từ khi mới 
nhập học, bà đã gây ấn tượng bởi khả năng học 
nhanh, năng khiếu diễn xuất thể hiện rất rõ ràng.

Và năm 1974, khi mới 19 tuổi, Kim Hae Sook 
đã chính thức trở thành một diễn viên trẻ, rồi dần 

dần cứ vậy tham gia hết tác phẩm này tới tác phẩm 
khác. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cô gái 19 năm nào nay 
đã 67 tuổi và gắn bó với diễn xuất được 48 năm rồi. 
Ai đã, đang xem phim Hàn chắc chắn đều biết đến 
mặt bà, cho dù có biết bà tên Kim Hae Sook hay 
không.

Gắn mình với vai diễn người mẹ lam lũ, thi 
thoảng điểm tô những cá tính khác biệt

Kim Hae Sook sở hữu gương mặt phúc hậu, nụ 
cười hiền, có lẽ vì vậy mà phần đa các vai diễn của 
bà đều là những người mẹ vất vả. Nói về điểm này, 
bà từng tâm sự: “Tôi đã có một đời vất vả trên 
phim, có lẽ vì vậy mà tôi dần quên đi con người thật 
của mình. Tôi yêu phim, khi không đóng phim tôi 
cảm thấy nhớ nhân vật, dường như tôi không muốn 
mình thoát khỏi những vai diễn vất vả, bi thương 
ấy”. 

Kim Hae Sook luôn tự hào vì mình đã gắn bó 
cả đời với diễn xuất. Bà đã giành không ít giải 
thưởng cao, diễn xuất cũng được công nhận và 
khiến khán giả ghi nhớ. Dù người ta không nhớ tên 
bà cũng chẳng sao, bà vẫn cười, vẫn vui với con 
đường sự nghiệp mình đã chọn.

Thân quen với hàng loạt vai người mẹ lam lũ, 
vì con mà sống, thương con cả đời, tôi lại thất vui vì 
thi thoảng lại được xem bà chuyển mình đôi chút 
với những hình tượng khác hơn. Ví dụ như “quý bà 
Rosa” trong Hospital Playlist, hay vai thái hậu 
phản diện trong Dưới Bóng Trung Điện. Kim Hae 
Sook với nụ cười thật hiền, với kinh nghiệm vài 
chục năm đóng vai mẹ hiền cũng có lúc sang 
chảnh, quý phái, lại cũng có khi tâm cơ, tính kế, 
khắc nghiệt, hắc hóa với cả con dâu. 

Đương nhiên trong trí nhớ của tôi bà vẫn luôn 
là hình ảnh đẹp và hiền như vậy, nhưng diễn viên ai 
chẳng muốn diễn xuất đa dạng, là vai phụ, vai mẹ 
vai bà cũng không ngoại lệ. Ai cũng muốn mình 
khác đi và xem bà diễn ác hay dữ cũng là một sự 
thưởng thức vô cùng mãn nhãn.

Đa đoan trên màn ảnh, viên mãn yên bình ở 
ngoài đời

Số phận của Kim Hae Sook trên phim luôn rất 
đa đoan, phức tạp, sống đời buồn thảm không hề ít, 
nhưng tôi tìm hiểu được rằng ngoài đời bà lại có 
một cuộc sống khác hẳn, một mảng màu chỉ thuộc 
về riêng bà với sự ấm áp, ngọt ngào và viên mãn. 

Kim Hae Sook có một gia đình nhỏ đầm ấm, 
bất kể bên ngoài bà là diễn viên quốc dân quen mặt 
thì về nhà bà cũng chỉ là một người vợ được chồng 
yêu thương, người mẹ có hai cô con gái thật ngoan. 
Gia đình bà từ xưa đến nay luôn không bị vòng 
xoáy showbiz ảnh hưởng, vẫn giữ nếp nhà yên bình 
như vậy.

Gia đình luôn tôn trọng cái tâm với sự nghiệp 
diễn xuất của Kim Hae Sook, bà quanh năm ở phim 
trường nên cả nhà rất trân quý những khoảng thời 
gian ngắn ngủi bà nghỉ ngơi ở nhà. Mỗi khi có dịp 
nghỉ ngơi là gia đình Kim Hae Sook lại tổ chức yến 
tiệc, cha con mừng rỡ chào đón, chăm sóc, bồi bổ 
cho bà có sức tiếp tục đi diễn. Thật may là “một đời 
vất vả” của Kim Hae Sook chỉ là trên phim thôi, 
ngoài đời bà đã có “một đời hạnh phúc” để bù đắp 
lại rồi.

Kim Hae Sook đã, đang và sẽ tiếp tục cống 
hiến thời gian của mình cho những tác phẩm hay, 
những vai diễn chân thật, đó là điều mà tôi có thể 
chắc chắn. Chỉ tiếc rằng mãi tới sau này khi đã lùi 
lại phía sau đóng phụ, bà mới được thử sức với 
những hình ảnh khác hơn, nhưng dù sao đó cũng là 
một sự an ủi lớn rồi. Chờ đợi những vai diễn mới 
cùng lối diễn dung dị của bà trong những tác phẩm 
sắp tới, nhưng trước hết chúng ta hãy tận hưởng 
nhân vật thái hậu sắc sảo và khó đoán trong Dưới 
Bóng Trung Điện nhé, xem bà đối đầu với chị đẹp 
Kim Hye Soo hấp dẫn lắm. 
                                                          Linh Phương

BoA comeback với mini 
album thứ 3 “Forgive Me”

Ngày 8/11, SM Entertainment thông 
báo BoA sẽ phát hành album mini thứ 
ba mang tên “Forgive Me” vào lúc 6 

giờ ngày 22/11.

Trong hình ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ đang 
nằm suy tư trăn trở trên chiếc ghế dài trong phòng 
làm việc, hiệu ứng trắng đen toát lên bầu không khí 
mơ mộng ảo diệu đậm chất riêng của BoA. Đây là 
sự trở lại của BoA sau hai năm kể từ khi phát hành 
album phòng thu đầy đủ thứ 10 “BETTER” vào 
năm 2020.
                                                                    An Chi 
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EXO: Đằng sau nụ cười là cả 
một thế giới đau đớn không nói 
nên lời

Để có được một chỗ đứng tại ngành 
công nghiệp giải trí xứ Hàn, được 
người hâm mộ yêu thương như hiện 

tại, phải nói rằng các chàng trai của EXO đã phải 
đối mặt với muôn vàn khó khăn và nhận nhiều chỉ 
trích từ cư dân mạng.

Khởi đầu với 12 thành viên, “bùng nổ” khắp 
các trận địa từ Hàn Quốc đến Trung Quốc, lập 
nhiều kỷ lục và nhận nhiều giải thưởng danh giá, 
EXO đã trở thành một trong những cái tên được 
nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử Kpop. Tuy nhiên, 
chặng đường 10 năm của họ không chỉ chứng kiến 
nụ cười mà còn có rất nhiều khó khăn, đắng cay và 
cả những giọt nước mắt.

Đã 10 năm kể từ khi EXO - một trong những 
boygroup nổi tiếng nhất Kpop - ra mắt và xuất hiện 
trước công chúng vào năm 2012. Trong những năm 
đó, EXO đã đạt được những thành tích đáng kinh 
ngạc khiến nhiều tân binh khác phải “dè chừng” 
mỗi khi nhắc đến tên.

Album của họ đã được phát hành và thiết lập 
một “kỷ lục” mới, nhận được rất nhiều sự chú ý từ 
người hâm mộ. Dù concert ở vòng quanh thế giới 
của EXO diễn ra ở đâu, họ vẫn luôn khiến người 
hâm mộ mê mẩn với những màn trình diễn hấp dẫn. 
Đặc biệt hơn, ở thời điểm hiện tại, họ vẫn đang rất 
cố gắng để mang đến cho người hâm mộ những sản 
phẩm âm nhạc hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, đằng sau bờ vực của vinh quang là 
những nỗi đau và thử thách chực chờ giáng xuống 
vai họ. Nhiều năm qua chưa phải là dài nhưng 
EXO đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và 
nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng

Trải qua một chặng đường dài, EXO hiện đã 
trở thành một trong những “bức tường thành” khó 
bị phá vỡ trong lịch sử Kbiz.

Một khởi đầu đen tối

Khác với các nghệ sĩ SM ra mắt trước đây, 
EXO bị coi là “đứa con đáng ghét” trong mắt công 
chúng khi báo chí rầm rộ đưa thông tin về một dự 
án mới của SM Entertainment. Theo những nguồn 
tin đó, nhóm sẽ ra mắt 2 sub-unit mang tên EXO-K 
và EXO-M để hoạt động tại Hàn Quốc và Trung 
Quốc cùng lúc. Mọi người thực sự quan tâm và tò 
mò về điều đó, tự hỏi liệu boygroup này có thể làm 

nên điều gì đó phi thường hay đây chỉ là một dự án 
thất bại được SM quảng bá rất nhiều.

Ngày 8/4/2012, EXO đã có màn ra mắt chính 
thức tại Inkigayo. Lúc này, EXO bị chỉ trích 
nghiêm trọng vì thiếu tài năng. EXO sau đó im hơi 
lặng tiếng và không còn xuất hiện cho đến năm 
2013.

Năm 2013, EXO comeback với 2 ca khúc 
Wolf và Growl. Họ tiếp tục bị bỏ quên. Các thành 
viên phải đối mặt với nhiều áp lực và người hâm 
mộ của họ cũng phải chịu không ít đắng cay. Đó là 
khoảng thời gian đen tối được cho là sẽ lấn át hoàn 
toàn boygroup. Họ động viên nhau: “Mọi chuyện 
rồi sẽ ổn thôi, chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là 
được. Chúng ta chỉ cần có một niềm đam mê”.

Từ một nhóm nhạc bị gọi là “thất bại và lãng 
phí đầu tư” của SM, EXO đã lập kỷ lục đầu tiên, 
tiến gần hơn đến danh hiệu “thần tượng hàng đầu 
Kpop”. Trong những ngày đầu ra mắt, mọi người 
đã nói rằng “Cuối cùng thì SM cũng thất bại rồi”, 
nhưng EXO vẫn đứng vững trên sân khấu và 
chứng minh rằng họ đã sai!

EXO đã luyện tập ngày đêm, thực hiện MV và 
chờ đợi sự trở lại của họ. Nhiều người hâm mộ đã 
kể lại một kỷ niệm khi họ đứng trước tòa nhà của 
SM để chờ được nhìn thấy các thành viên của 
EXO. Tuy nhiên, họ phải đợi cả đêm, đến tận chiều 
ngày hôm sau vẫn thấy đèn phòng tập sáng.

Các fan của EXO chắc chắn sẽ không bao giờ 
quên chiến thắng đầu tiên của họ với Wolf trên 
Music Bank vào ngày 14 tháng 6 năm 2013, khiến 
Suho bật khóc trên sân khấu vì quá hạnh phúc. 
Trong hậu trường, Lay đã rơi nước mắt, bạn thân 
nhất của Kai là Taemin đã trêu chọc khi anh ấy 
đang khóc như một đứa trẻ trong góc phòng. Sau 
những lời chê bai và chỉ trích nghiêm túc, EXO 
cuối cùng đã chiến thắng.

Chấn thương liên tục

Đối với mỗi người hâm mộ, không có gì tồi tệ 
hơn việc nhìn thấy thần tượng của họ phải chịu 
đựng những cơn đau đớn về thể xác và họ không 
thể làm gì cho thần tượng của mình. Không ít lần, 
fan của EXO phải chứng kiến cảnh các chàng trai 
ngồi trên xe lăn hoặc phải địu tay vì bị thương khi 
biểu diễn hay luyện tập, cau mày vì đau hay cảm 
thấy mệt mỏi và kiệt sức trong hậu trường luôn 
ngăn cản EXO-L theo đúng nghĩa đen mỉm cười.

Họ chỉ mong thời gian ngừng trôi một thời 
gian để thần tượng của mình được nghỉ ngơi, hồi 
phục sức khỏe. Nhưng lịch trình của họ là không 
thể thay đổi và EXO đang ở đỉnh cao của sự 
nghiệp, vì vậy họ không thể bỏ qua các hoạt động 
của nhóm chỉ để sống cho bản thân. Và chắc chắn 
SM sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Người bị thương nhiều nhất chính là Kai - cỗ 
máy nhảy đáng tự hào của EXO. Vì anh ấy là vũ 
công chính của EXO nên hông, lưng và đùi của anh 
ấy thường bị thương. Vào những ngày đầu ra mắt, 

Kai thường cảm thấy đau đớn vì những vết thương 
trên cơ thể. Đã có lúc Kai không xuất hiện tại 
concert của EXO vì chấn thương quá nghiêm trọng 
khiến anh ấy không thể biểu diễn.

Cũng giống như Kai, các fan của Lay cũng 
từng thót tim khi xuất hiện cảnh anh ngồi xe lăn ở 
sân bay vì không thể tự đi lại. Fan của anh ấy chỉ 
trích SM sắp xếp lịch trình quá dày đặc khiến thần 
tượng không kịp thích nghi, nhưng những sự cố 
đau lòng như thế này vẫn thường xuyên xảy ra.

Đau lòng khi 3 thành viên quyết định rời đi

Kỉ niệm về Kris (Ngô Diệc Phàm), Luhan 
(Lộc Hàm) và Tao (Hoàng Tử Thao) là điều khiến 
các EXO-L, đặc biệt là những người hâm mộ đã 
theo dõi nhóm kể từ khi ra mắt, buồn nhất. Trước 
đó, 12 thành viên đã cùng nhau vượt qua một năm 
dài đóng băng mọi hoạt động. Cuối cùng, khi nhóm 
vừa đạt đến đỉnh cao với Growl, chúng ta đã phải 
chứng kiến cảnh mất đoàn kết đau lòng này.

Đặc biệt hơn, khi Kris (Ngô Diệc Phàm) rời đi 
ngay trước thềm concert của nhóm, người hâm mộ 
của họ đã thấy rõ sự bất đồng trong nội bộ EXO khi 
các thành viên còn lại lần lượt bỏ theo dõi anh trên 
SNS. Tao thậm chí còn đăng một status dài trên 
Instagram và Weibo để chỉ trích Kris phản bội 
EXO. Trưởng nhóm Subo cũng thẳng thắn tuyên 
bố trong bài phỏng vấn rằng những gì Kris làm là 
vô trách nhiệm và khó hiểu.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, Luhan và 
Tao cũng rời nhóm. Đặc biệt, Tao khiến người hâm 
mộ thất vọng vì từng hứa sẽ không rời EXO và cầu 
xin họ tin mình. Việc 3 thành viên rời nhóm trong 
thời gian ngắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
fandom của EXO và thậm chí các thành viên trong 
nhóm đã phải trải qua một khoảng thời gian khó 
khăn.

Những scandal hẹn hò liên tục xuất hiện

EXO là một boygroup mới cực kỳ thu hút, đặc 
biệt là đối với phụ nữ và các cô gái. Đặc thù của 
ngành giải trí cho phép EXO gặp gỡ, làm việc với 
nhiều nghệ sĩ nữ và việc họ nảy sinh tình cảm với ai 
đó là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, tin tức hẹn hò của họ được lan 
truyền đến người hâm mộ một cách thê thảm nhất. 
Ví dụ, khi Dispatch tiết lộ scandal hẹn hò của 
Baekhyun và Taeyeon (SNSD), fandom của cả hai 
đã hoàn toàn bị sốc. Tin tức quá bất ngờ và cư dân 
mạng không ngừng suy diễn những ẩn ý về tình yêu 
của cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi đau 
lòng.

Bên cạnh đó, scandal hẹn hò của Kai và 
Krystal cũng ảnh hưởng không nhỏ ến fandom  đ
của họ. Ban đầu, mối quan hệ của cặp đôi đẹp nhà 
SM được rất nhiều người ủng hộ. Nhưng dần dần, 
khi cư dân mạng phát hiện ra Kai ới đi chơi v
Krystal trong thời gian nghỉ ngơi để hồi phục chấn 
thương, anh chàng đã nhận phải nhiều chỉ trích. 
Hơn nữa, cư dân mạng cũng phát điên vì scandal 
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hẹn hò của D.O và Sojin (Girl's Day) cũng như 
một bức ảnh vô căn cứ về việc Chen đi nghỉ cùng 
bạn gái ở LA.

Tôn trọng những gì họ có

Bốn năm sau, trên con tàu đó, có 9 người cùng 
xuất hiện. Kai và Sehun không còn là maknae nhỏ 
nữa, D.O trở thành một diễn viên đủ tiêu chuẩn và 
nói nhiều hơn trên TV, Suho, Xiumin, Baekhyun 
và Chanyeol phát triển sự nghiệp diễn xuất và ca 
hát cùng lúc, Chen là một ca sĩ solo thành công, và 
Lay tích cực quảng bá cho EXO ở Trung Quốc. Ba 
thành viên đã rời đi cũng đã tìm được vị trí của 
riêng mình ở một thế giới khác. Họ đã thay đổi và 
trưởng thành hơn sau nhiều năm.

Dù chịu nhiều thiệt thòi vì EXO nhiều lần gặp 
sự cố nhưng người hâm mộ vẫn không ngừng yêu 
qúy những chàng trai tài năng này. Dù thế nào thì 
EXO-L vẫn là fandom mạnh nhất Kpop. Có một 
fandom hùng hậu ủng hộ và đặt niềm tin vào họ, 
không có gì ngạc nhiên khi EXO có thể vươn lên 
dẫn đầu, trở thành một trong những boygroup K-
pop nổi tiếng nhất trong 10 năm qua.

                                                               Minh Hạo

Jo Yoon Hee: Tuổi 40 vực dậy 
sự nghiệp sau cuộc hôn nhân 
thị phi

Nhắc tới cái tên Jo Yoon Hee, chắc hẳn 
các fan cứng Kbiz như mình sẽ nhớ 
ngay tới chuyện tình ồn ào và cuộc 

hôn nhân chóng vánh của cô và nam tài tử Lee 
Dong Gun. Jo Yoon Hee từng là “viên ngọc sáng” 
của màn ảnh xứ kim chi, nhưng sau ồn ào đời tư, cô 
đã chọn cuộc sống bình yên bên con gái nhỏ. 

Cuộc hôn nhân ồn ào với cái mác “bé ba”

Nói về chuyện tình cảm của Jo Yoon Hee và 
Lee Dong Gun, mình phải công nhận rằng họ đã có 
một hành trình yêu đương đầy thị phi. Bạn biết 
không, từ lúc quen biết, hẹn hò, kết hôn và ly hôn, 
tất cả giai đoạn của mối quan hệ ấy diễn ra chỉ trong 
chưa đầy 4 năm.

Năm 2016, cặp gặp gỡ thông qua lần hợp tác 
chung trong bộ phim Laurel Tree Tailors (Tiệm 
May Quý Ông). Một năm sau, họ công khai hẹn hò. 
Dù là cặp trai tài gái sắc nhưng trước chuyện tình 
cảm của Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun, công 

chúng lại tỏ ra ghét bỏ nhiều hơn là vui mừng. 
Mình còn nhớ tại thời điểm đó, nhiều ý kiến cho 
rằng Lee Dong Gun phản bội bạn gái Ji Yeon (T-
Ara) để đến với Jo Yoon Hee. Cũng chính vì lý do 
đó mà nữ diễn viên họ Jo bị gắn mác “bé ba”. 

Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun còn bị gọi là 
cặp đôi “con ghẻ” của làng giải trí Hàn lúc bấy giờ. 
Thế nhưng bất chấp điều tiếng, hai diễn viên vẫn 
tay trong tay tại các sự kiện lớn. Tháng 5/2017, chỉ 
3 tháng sau khi công khai hẹn hò, cặp đôi đăng ký 
kết hôn. 

Lễ cưới của Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun 
diễn ra vào tháng 9 cùng năm. Nam diễn viên họ 
Lee thừa nhận bà xã của anh đã mang thai trước khi 
tổ chức đám cưới.

Cuối năm 2017, cặp đôi Lee - Jo đón con gái 
đầu lòng. Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ bền 
lâu, nhưng không, giữa năm 2020, truyền thông 
Hàn đưa tin Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun ly hôn. 

Công ty quản lý của hai diễn viên thông báo lý 
do là hai người có sự khác biệt về tính cách, dẫn 
đến mâu thuẫn. Tuy nhiên, nhiều tin đồn cho hay 
nguyên nhân thực sự xuất phát từ sự vô tâm của 
Lee Dong Gun.

Cuộc sống vui vẻ hậu ly hôn

Sau cuộc ly hôn ồn ào với Lee Dong Gun, Jo 
Yoon Hee tập trung vào việc nuôi dạy cô con gái 
Roa. Theo dõi cuộc sống hậu ly hôn của Jo Yoon 
Hee, mình thấy cô rất vui vẻ để hưởng thụ cuộc 
sống bình yên và gần như rời xa showbiz.  

Mình còn nhớ Jo Yoon Hee và con gái đã cùng 
nhau xuất hiện trên chương trình Brave Solo 
Parenting và nhận được nhiều sự chú ý, yêu mến 
của khán giả. Cuộc sống hạnh phúc, thoải mái của 
hai mẹ con với những chuyến đi chơi thú vị đã đem 
đến nhiều bất ngờ cho khán giả. 

Nữ diễn viên cũng cho biết, cô cho con gái gặp 
bố hàng tuần để vun đắp tình cảm. Jo Yoon Hee 
cũng luôn dạy cho bé Roa phải biết tôn trọng, yêu 
thương bố, bất chấp cô đã phải chịu nhiều đau khổ 
từ cuộc hôn nhân với Lee Dong Gun. Cô đã gạt bỏ 
mọi cảm xúc tiêu cực để có thể cùng chồng cũ nuôi 
dạy con gái, để con nhận được tình yêu thương của 
cả bố và mẹ.

Luôn được đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn 
tài năng

Sinh năm 1982, Jo Yoon Hee là một nữ diễn 
viên từng được yêu mến bởi diễn xuất ấn tượng lại 
thêm đời tư sạch. Bước chân vào làng điện ảnh Hàn 
từ năm 1999, Jo Yoon Hee đã nhanh chóng ghi dấu 
ấn với những tác phẩm ấn tượng như Bữa Tối Cuối 
Cùng, Bức Thư Tình, My Husband Got A Family, 
Nine,...

Tuy không quá nổi tiếng, nhưng mình thấy Jo 
Yoon Hee luôn được đánh giá cao cả về năng lực 
diễn xuất và nhan sắc. Thậm chí ở giai đoạn hậu ly 
hôn, Jo Yoon Hee vẫn thường xuyên xuất hiện với 

vẻ ngoài tươi tắn, rạng ngời và “đọ sắc” không 
kiêng nể bên các đàn em. 

Mình nhớ là trước khi yêu Lee Dong Gun, sự 
nghiệp của Jo Yoon Hee vốn đang trên đà khởi sắc. 
Đời tư của mỹ nhân 39 tuổi cũng khá sạch sẽ. Tuy 
nhiên, kể từ lúc công khai hẹn hò tài tử Chuyện 
Tình Paris, tên tuổi cô chủ yếu gắn liền với điều 
tiếng, thay vì những cống hiến cho chuyên môn 
diễn xuất.

Lùm xùm ly hôn Lee Dong Gun ập đến ngay 
sau khi bộ phim truyền hình dài tập có Jo Joon Hee 
tham gia mang tên Beautiful Love, Wonderful Life 
hoàn tất phát sóng hồi tháng 3/2020. Sau tác phẩm 
này, cô chưa có thêm dự án phim khác. Theo truyền 
thông xứ Hàn, trong năm 2023 sắp tới, Jo Yoon 
Hee sẽ chính thức trở lại với bộ phim The Escape 
Of Seven trong vai nữ chính. Tuy nhiên, mọi thông 
tin về dự án này đến này vẫn chưa được tiết lộ 
nhiều. 

Tìm hiểu về đời tư cũng như sự nghiệp của Jo 
Yoon Hee mới thấy cô quả thực là một “viên ngọc 
quý” của Kbiz. Mình tin chắc rằng, sự trở lại của nữ 
diễn viên trong thời gian tới sẽ gây chú ý trong 
công chúng. Hãy cùng chờ xem nhé!

                                                          Linh Phương

Kim Soo Hyun nhận được lời 
mời xuất hiện trong phim mới 
“The Queen of Tears”

Ngày 4/11, công ty quản lý của Kim 
Soo Hyun chính thức xác nhận rằng 
nam diễn viên đã nhận được lời đề 

nghị chính thức đóng vai chính trong “The Queen 
Of Tears” và đang xem xét kỹ lưỡng.

“The Queen of Tears” do Park Ji Eun viết kịch 
bản. Park Ji Eun là biên kịch nổi tiếng ở Hàn Quốc, 
tạo nên thành công của loạt phim truyền hình đình 
đám như “Vì sao đưa anh tới”, “Hạ cánh nơi anh”, 
“Producer”... 

Nếu nhận dự án này, Kim Soo Hyun sẽ lần đầu 
tái hợp với biên kịch Park Ji Eun sau 9 năm kể từ 
vai chính trong “Vì sao đưa anh tới”, phát sóng 
năm 2013.

                                                                    An Chi 
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

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

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

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

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

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

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

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

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

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

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

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

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

6100 Corporate Dr, Ste 110, Houston, TX 77036 (281) 702-8128LS. Sarah Huynh Ý-Nhi

LS Paul Savinov LS Jeeho Shin
(Of Counsel)

Kenny Huynh Kristen JoyJohnny Truong

Cathy Khong Janice Reyes Linda Nguyen Lily Betancourt Maria Tago

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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Lý do tại sao phông nền kỹ 
xảo luôn có màu xanh lá và 9 bí 
mật của các nhà làm phim mà 
khán giả đã không hề hay biết

Các nhà làm phim cũng phải đối diện 
với rất nhiều khó khăn, và họ có 
những mánh khóe của riêng mình 

để vượt qua chúng.
Khi làm ra một bộ phim, các đạo diễn và 

nhà sản xuất sẽ phải luôn cố gắng đảm bảo sao cho 
thành phẩm được hoàn hảo nhất. 

Nhưng giống như các ngành nghề khác, họ 
còn phải đối mặt với nhiều vấn đề trong quá trình 
sản xuất, và đôi khi việc giải quyết chúng lại góp 
phần thay đổi cả nền công nghiệp điện ảnh.

1. Tại sao phông nền CGI lại dùng màu 
xanh?

Xem hậu kỳ của các bộ phim bom tấn - từ 
Avengers cho đến Mad Max, các cảnh phim hầu hết 
đều sử dụng phông nền xanh lá cây cho các cảnh áp 
dụng hiệu ứng kỹ xảo. Nhưng tại sao lại là xanh lá 
cây? Hoàn toàn có lý do!

Màu xanh được sử dụng một cách cố ý, vì 
đây là màu gần như sẽ không trùng với màu tự 
nhiên của tóc, da và mắt diễn viên. Trong trường 
hợp diễn viên có mắt màu xanh lá, họ sẽ sử dụng 
phông xanh lam.

Dĩ nhiên khi đã kỳ công như vậy, các phụ 
kiện, quần áo cũng không được dùng màu xanh. 
Nhờ vậy, việc xử lý hậu kỳ sẽ nhanh chóng và đơn 
giản hơn.

2. Bạn có biết: Phim 3D trong quá khứ 
thực chất xem rất khó chịu?

Kể từ sau Avatar, thế giới điện ảnh đã tràn 
ngập những bộ phim dưới định dạng 3D. Nhưng có 
một thực tế bạn sẽ không nhận ra, đó là những bộ 
phim 3D ngày nay giúp bạn có những trải nghiệm 
thoải mái hơn trước rất nhiều.

Các bộ phim 3D trước kia rất hay lạm dụng 
hiệu ứng vật thể bay về phía người xem. Vấn đề là 
não bộ của chúng ta sẽ không hiểu hình ảnh ấy chỉ 
là ảo giác, mà phản ứng như thể nó là thật. 

Khi lạm dụng hiệu ứng này, người xem có 
thể phải nhận một số tác động không tốt: mỏi mắt, 
chóng mặt, đau đầu, buồn nôn.

Vậy nên về sau, các chuyên gia làm hiệu 
ứng đã đẩy nhanh tốc độ bay của vật thể, để não bộ 
không có thời gian tập trung vào đó. Hoặc, họ làm 
hiệu ứng 3D với các vật nhỏ (cát, bụi, tuyết), để não 
bộ không tập trung vào đó.

3. Trẻ em đóng phim kinh dị thường 
không biết mình đang diễn điều gì

Hầu hết các bộ phim kinh dị có trẻ em, thì 
diễn viên nhí thường không biết mình đang diễn 
cho kiểu phim gì. 

Các cảnh phim thường hiếm khi thực hiện 
theo trình tự thời gian, nên một đứa trẻ khó lòng có 
cái nhìn toàn cảnh về bộ phim.

Hơn nữa, chẳng có thứ gì thực sự đáng sợ 
trên phim trường cả. Ma quỷ là nhờ kỹ xảo hậu kỳ, 

âm thanh, nhạc... cũng vậy.
4. Người làm ra trailer phim? Chào 

mừng đến với công ty quảng cáo!
Trailer là một đoạn giới thiệu ngắn về một 

bộ phim, thường kéo dài khoảng 2 phút. Logic mà 
nói, công ty làm phim sẽ chịu trách nhiệm làm ra 
nó, bởi như vậy sẽ dễ dàng và ít chi phí hơn. 

Nhưng không! Đa phần, họ sẽ thuê các 
công ty quảng cáo, và họ hoàn toàn có lý do làm 
như vậy.

Sự thật là, không phải công ty làm phim 
nào cũng giỏi về marketing, và họ cũng khó mà 
hiểu được cách nào là tốt nhất để câu kéo người 
xem từ trước khi ra rạp. 

Vậy nên nhiều công ty quyết định thuê các 
chuyên gia quảng cáo, thay vì tiết kiệm chút chi phí 
và khiến bộ phim thất bại.

5. Cảnh quay có gương là khó nhất
Những cảnh quay có gương luôn phải được 

tính toán cẩn thận, được đặt ở góc đặc biệt, sao cho 
gương chỉ phản chiếu được diễn viên mà bỏ qua 
được camera và ánh sáng đèn.

Ví dụ trong Terminator 2 (Kẻ hủy diệt) có 
một cảnh phim nhân vật của Linda Hamilton cố 
gắng lấy đi con chip trong người "Kẻ hủy diệt" do 
Arnold Schwarzenegger thủ vai. 

Thực ra, cảnh này không có chiếc gương 
nào cả. Arnold ngồi đối diện camera, còn chiếc gáy 
kia thực chất là một cái hình nộm.

6. Những "hạt sạn" cố ý
Rất nhiều bộ phim - kể cả bom tấn - có 

"sạn", và thậm chí là những hạt sạn rất to nữa. 
Chẳng hạn trong phần The Dark Knight Rises của 
series Batman, anh chàng Người Dơi có cảnh đi 
vào đường hầm giữa ban ngày, nhưng khi ra khỏi 
phía bên kia thì trời lại tối mịt.

Nhưng biết sao không, các đạo diễn đôi khi 
hoàn toàn rõ là phim có "sạn", mà thậm chí họ còn 
cố tình để nó lại. 

Với trường hợp của Batman, anh chàng 
này trông ấn tượng và "xịn" hơn khi xuất hiện vào 
ban đêm, và đạo diễn Christopher Nolan cũng chỉ 
cần vậy là đủ. 

Hơn nữa, các nhà làm phim cũng tin rằng 
khán giả sẽ chú tâm vào câu chuyện được kể, thay 
vì các tiểu tiết "vớ vẩn" ấy.

7. Có hẳn một công ty chuyên làm tuyết 
cho Hollywood

Hầu hết tuyết trong các bộ phim của 
Hollywood đều là hàng nhân tạo, và đa số đều do 
một công ty tên Snow Business cung cấp. Công ty 
này được thành lập vào năm 1983, và có khả năng 
tạo ra 200 kiểu tuyết khác nhau.

Nhưng tại sao không dùng tuyết thật? Lý 
do là vì chúng quá khó để kiểm soát, có thể tan bất 
kỳ lúc nào và dễ làm hỏng cảnh quay. 

Dù vậy, cũng có một số bộ phim quay trên 
nền tuyết thật, như The Revenant - bộ phim mang 
lại tượng vàng Oscar đầu tiên cho Leonardo 
DiCaprio đã được quay ở một khu resort trượt tuyết 
tại Canada.

8. Diễn viên quần chúng tuyệt đối không 
được nhìn vào ống kính

Diễn viên quần chúng - đặc biệt là các vai 
diễn trong khán phòng có những yêu cầu rất khắt 
khe. Họ sẽ không được nhìn trực tiếp vào ống kính 
để tạo cảm giác tự nhiên, và thậm chí có thể bị đuổi 
ra khỏi phim trường nếu vi phạm. 

Bên cạnh đó, họ cũng không được mặc 
quần áo quá nổi bật vì sẽ khiến khán giả mất tập 
trung khỏi nhân vật chính trong cảnh.

9. Đồ ăn trong phim hiếm khi là hàng 
thật

Đa số các cảnh quay xuất hiện đồ ăn - đặc 
biệt là tiệc tùng - không phải là đồ ăn được. Lý do 
thì dễ hiểu thôi: đồ ăn thật không giữ được lâu, mà 
phim thì không thể chỉ quay trong 1 ngày!

Ví dụ như cảnh bữa tiệc trong Harry Potter 
chẳng hạn! Chỉ duy nhất phần đầu của bộ phim là 
sử dụng đồ ăn thật thôi. Còn từ phần 2, hầu hết món 
ăn đều được làm từ nhựa thông. ■ 

10 phong tục cưới hỏi kỳ lạ 
trên thế giới

Ngày cưới là ngày được mong chờ 
và hạnh phúc nhất của các cặp đôi. 
Tuy nhiên, mỗi vùng miền có 

những nét đặc trưng văn hóa khác nhau, nhiều 
phong tục cưới hỏi cũng thật kỳ lạ.

1. Đeo nhẫn ở ngón chân – Ấn Độ
Các cô dâu theo đạo Hindu sẽ đeo chiếc 

nhẫn cưới vào ngón chân của mình. Chúng được 
làm bằng bạc và được đeo vào chân trái của cô dâu. 

Ở Ấn Độ, những chiếc nhẫn đeo chân này 
cũng có ý nghĩa tương tự như nhẫn cưới ở phương 
Tây, dù vậy chú rể lại không cần phải tự tay đeo 
chúng cho người bạn đời của mình.

2. Bắt cóc cô dâu – Romania
Kế hoạch bắt cóc cô dâu đã được chuẩn bị 

trước, đây là phong tục trong ngày cưới của người 
Romania. 

Cô dâu sẽ bị người thân, bạn bè giả vờ bắt 
cóc. Chú rể có nhiệm vụ mua đồ ăn và nước uống 
đãi những người có mặt tại đó và chuẩn bị phong bì 
theo thoả thuận trước đó để chuộc cô dâu của mình 
về.

3. Nắm chặt đá đồng tâm trong tay – Úc
Nghi lễ này có tên unity bowl trong đám 

cưới người Úc. Các thành viên tham gia đám cưới 
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đều cầm một viên đá đồng tâm trong suốt 
thời gian đám cưới diễn ra. Khi kết thúc, họ thả 
viên đá vào một vật đựng đẹp đẽ mà cô dâu và chú 
rể đã chuẩn bị sẵn.

Cặp vợ chồng mới cưới sẽ mang chúng về 
nhà bảo quản, nó tượng trưng cho tình yêu và sự 
động viên, cổ vũ của bạn bè, người thân với cô dâu, 
chú rể.

4. Trộm giày – Ấn Độ
Trong lễ cưới, chú rể phải cởi giày, các 

thành viên trong gia đình cô dâu sẽ tìm mọi cách để 
ăn trộm giày của chú rể. 

Nếu muốn lấy lại giày, chú rể phải chuẩn bị 
hầu bao kha khá cho nhà gái. Văn hóa Ấn Độ cho 
rằng, hành động này sẽ là mở đầu hanh thông cho 
cặp đôi.

5. Bôi bẩn cô dâu, chú rể – Scotland
Phong tục cưới lạ lùng tại Scotland là trước 

ngày cưới cô dâu và chú rể sẽ bị đổ hỗn hợp bao 
gồm tro, nhọ nồi, mật đường và bột mì lên người. 

Điều này do bạn bè của chú rể thực hiện, ý 
nghĩa của tập tục này là xua đuổi những linh hồn ác 
quỷ quấy rầy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của 
họ.

6. Đập vỡ đồ đạc bằng sành sứ để chúc 
phúc –  Đức

Trước ngày cưới, chú rể là khách mời tập 
trung tại nhà cô dâu để đập vỡ các mảnh đồ sành sứ 
từ bát đĩa. 

Phong tục cưới này có tên Polterabend, 
người ta tin rằng nó sẽ mang lại may mắn cho cô 
dâu và chú rể. 

Sau đó đôi vợ chồng phải tự dọn dẹp hết các 
mảnh vụn để chứng minh rằng họ có thể cùng nhau 
vượt qua bất kỳ thách thức nào trong cuộc sống hôn 
nhân.

7. Đánh vào đôi chân chú rể – Hàn Quốc
Sau khi hôn lễ sắp kết thúc, chú rể phải chịu 

một nghi thức trước khi rời đi cùng cô dâu, đó là bị 
đánh đòn lên bàn chân. 

Bạn bè, người thân sẽ cố định chân chú rể 
lại sau đó thay nhau quất lên chân chú rể bằng gậy, 
roi, nịt, hoặc bất cứ cái gì đó. Mục đích của nghi 
thức này nhằm kiểm tra sức mạnh, sức chịu đựng 
của chú rể.

8. Hôn cô dâu, chú rể – Thụy Điển
Trong đám cưới tại Thụy Điển, nếu cô dâu 

đi vào nhà vệ sinh hoặc ra khỏi phòng và khuất tầm 

mắt, tất cả phụ nữ trong đám cưới sẽ xếp hàng để 
hôn chú rể và ngược lại. 

9. Nghi lễ khóc lóc trước khi đám cưới – 
Trung Quốc

Cô dâu người Thổ Gia ở Trung Quốc phải 
khóc trước đám cưới của mình dù buồn hay vui. 
Ban đầu là mẹ của cô dâu sẽ khóc cùng con gái, 10 
ngày sau đó, bà của cô dâu cũng khóc theo và 10 
ngày cuối cùng, đến lượt các thành viên khác trong 
gia đình đều phải khóc vang trời.

10. Cô dâu, chú rể không được đi vệ sinh 
sau khi cưới – Malaysia và Indonesia

Trong vòng 3 ngày sau khi diễn ra lễ cưới, 
cặp đôi mới cưới sẽ không được phép đi vệ sinh. 
Đây là phong tục cưới hỏi của người Tidong đến từ 
Indonesia và Malaysia ở Borneo. 

Trong văn hóa Tidong, nếu bỏ nghi lễ này, 
cô dâu và chú rể sẽ chịu nhiều bất hạnh, cuộc sống 
gia đình không hạnh phúc. ■ 

Quý tộc xưa thường bỏ 
trứng gà vào lăng mộ khi chôn 
cất

Trong khi khai quật lăng mộ nếu nhìn 
thấy có trứng ở bên trong thì các nhà 
khảo cổ học sẽ biết lăng mộ này 

thuộc tầng lớp giàu có.
Khảo cổ học hiện đại bắt đầu tương đối 

muộn ở Trung Quốc. Từ cuối thế kỷ 19 đến những 
năm 1930, các đoàn thám hiểm và khảo cổ Phương 
Tây liên tục đến Trung Quốc tổ chức các cuộc khai 
quật lén lút. 

Cuối những năm 1920, các viện hàn lâm 
Trung Quốc bắt đầu khám phá những tàn tích ở các 
địa điểm như Chu Khẩu Điếm các địa danh lịch sử 
khác đánh dấu sự ra đời của khảo cổ học Trung 
Quốc, và dần dần thiết lập một hệ thống khảo cổ 
hoàn chỉnh.

Ngoài ra, thuật ngữ “Khảo cổ học” cận đại 
ở Trung Quốc được dịch ra từ tiếng La Mã 
“Archaeology” có nghĩa là “nghiên cứu về khoa 
học cổ đại”. 

Trong khảo cổ học, việc tìm kiếm và thu 
thập hài cốt của xã hội loài người cổ xưa là vô cùng 
quan trọng.

Công việc cần phải được thực hiện một 
cách cẩn thận, tỉ mỉ. Thời gian mà nhân viên khảo 
cổ ở trong một ngôi mộ cổ cũng vô cùng dài. 

Bởi vì, trong nhiều ngôi mộ cổ có lịch sử 
hàng thế kỷ hay hàng ngàn năm, một số di tích bị 
trộn lẫn với bùn, đất. 

Do đó, quá trình khai quật cần phải bảo vệ 
các di tích văn hóa, và đặc biệt giữ cho chúng còn 
nguyên vẹn.

Khác với cách làm đám tang của người 
hiện đại, thì người cổ đại, đặc biệt là những gia 
đình giàu có và quyền quý khi họ tổ chức đám tang 
thì nghi lễ cần long trọng với nhiều nghi thức kèm 
theo. 

Người xưa tin rằng, cái chết của một người 
đại diện cho sự kết thúc của cuộc đời dưới ánh mặt 

trời, và sau đó người ta bắt đầu sống trong âm phủ, 
để người quá cố có một cuộc sống bình thường 
dưới âm phủ, người nhà nên xem “chết như vẫn 
còn sống”.

Những người giàu thường chôn theo rất 
nhiều vàng bạc châu báu trong mộ sau khi họ chết 
đi, chính vì thế những ngôi mộ của họ cũng trở 
thành mục tiêu số một của những kẻ đào trộm mộ. 

Vì thế người xưa thường xây lăng mộ ở 
những nơi kín, khó tìm thấy và thiết kế rất nhiều cơ 
quan bí mật trong lăng mộ.

Vậy tại sao có người nói, nếu trong lăng mộ 
nhìn thấy trứng gà thì các nhà khảo cổ học thường 
cẩn thận và né chạm vào:

Thứ nhất: Vào thời cổ đại trứng gà rất quý 
giá, người nghèo nếu có trứng gà sẽ coi nó là vật 
báu mà lưu giữ chứ không đem đi chôn cùng người 
quá cố, chỉ có người giàu mới chôn trứng gà trong 
mộ mình.

Khi nhìn thấy trứng xuất hiện trong mộ, 
điều đó có nghĩa là chủ nhân của ngôi mộ này từng 
rất giàu có, nếu ngôi mộ chưa từng bị đào trộm, thì 
rất có thể nhân viên khảo cổ sẽ đào thấy những thứ 
quý giá bên trong ngôi mộ. Vì thế cần phải đặt sự 
cẩn thận là ưu tiên hàng đầu.

Thứ hai: Những quả trứng trong ngôi mộ 
cổ đã trải qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm, và 
nó chắc chắn sẽ biến chất. 

Khi lần đầu tiên các nhà khảo cổ nhìn thấy 
trứng trong mộ đều rất kinh ngạc, liền chạm vào 
nó, không ngờ nó vỡ vụn, sau này khi họ phát hiện 
trứng cũng không dám chạm vào nó nữa mà chỉ nhẹ 
nhàng chà trên mặt trứng, kết quả là nó vẫn vỡ vụn.

Cho đến nay, những quả trứng được khai 
quật sớm nhất đã được tìm thấy trong các ngôi mộ 
Tây Chu hơn 2800 năm trước. 

Những quả trứng được chất đầy trong một 
bình đất nung có in hình họa tiết đặc trưng của thời 
Tây Chu.

Để bảo vệ di tích văn hóa này, các chuyên 
gia không dám chạm vào nó. Những quả trứng từ 
2800 năm trước vẫn được đặt trong bình đất nung 
như khi chúng được khai quật. 

Còn về giá trị của những quả trứng hàng 
ngàn năm trước? Bây giờ thật khó để nói, một số 
học giả nghĩ rằng, nó có thể được sử dụng để 
nghiên cứu sự khác biệt của những con gà trong 
một ngàn năm trước khác và hiện tại. ■
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Tại sao nhân loại không 
thuần hóa hổ hay sư tử để làm 
gia súc hay thú cưỡi?

Chúng ta đã từng thuần hóa rất nhiều 
loài động vật để làm thú cưng hay 
thú cưỡi trong chiến tranh, hổ và sư 

tử là những loài vật có sức mạnh khủng khiếp có 
thể cướp đi sinh mạng chỉ trong một cú tát, vậy tại 
sao chúng ta lại không thuần hóa chúng để làm thú 
cưỡi?

Với sự phát triển của khoa học và sự hiểu 
biết liên tục về tự nhiên, ngày càng có nhiều loài 
động vật ngoài tự nhiên được con người biết tới. 

Vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, 
Aristotle đã mô tả 450 loài động vật; trong nửa đầu 
thế kỷ 18, Linnaeus đã mô tả khoảng 4.000 loài 
động vật; những năm cuối thế kỷ 19 nhân loại đã 
biết tới hơn 500.000 loài.

Hiện nay, chúng ta đã biết tới hơn 
1.000.000 loài động vật tồn tại trên Trái Đất, và 
theo quan điểm của các nhà phân loại, con số này 
vẫn chưa dừng lại và số lượng thực tế của các loài 
bên ngoài tự nhiên vẫn còn rất nhiều, chỉ có điều là 
chúng ta vẫn chưa khám phá được hết mà thôi.

Có rất nhiều loài động vật tồn tại trên hành 
tinh của chúng ta, vậy tại sao còn quá nhiều loài 
động vật vẫn chưa được con người thuần hóa? 

Loài sư tử có thể chạy với vận tốc lên tới 80 
km/h, tại sao tổ tiên của chúng ta lại không thuần 
hóa chúng để làm phương tiện vận tải, hay sử dụng 
sức mạnh của chúng để chinh phục thế giới?

Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta có thể kể 
đến bốn lý do chính. 

Khi thuần hóa một loài động vật, đồng 
nghĩa với việc chúng ta sẽ phải nuôi dưỡng và 
chăm sóc chúng, bởi vậy việc đảm bảo sự cân bằng 
giữa đầu ra và đầu vào là vô cùng quan trọng.

Ví dụ, khi chúng ta thuần hóa và chăn nuôi 
các loài gia súc, hầu hết trong số chúng đều chỉ ăn 
cỏ và các loài thực vật nhưng lại cung cấp cho 
chúng ta thịt, mà cỏ thì có ở khắp mọi nơi, trong khi 
con người không hề ăn cỏ, bởi vậy nguồn thức ăn 
của chúng và con người được coi như "nước sông 
không phạm nước giếng".

Do đó, việc thuần hóa và chăn nuôi các loài 
động vật ăn cỏ làm gia súc sẽ tiết kiệm được chi phí 
nhưng lượng thịt chúng ta thu về lại có giá trị hơn 
rất nhiều so với việc chăm sóc chúng, đây có thể 
được xem như một cuộc trao đổi hoàn toàn có lợi, 
dùng cỏ để lấy thịt và vấn đề chỉ nằm ở thời gian đợi 
chúng lớn mà thôi.

Tuy nhiên hổ và sư tử lại khác, chúng là loài 
ăn thịt và chỉ ăn thịt mà thôi, thứ chúng ta nhận 
được khi chăn nuôi chúng cũng chỉ là thịt, nếu như 
coi chúng giống như những con bò.

Ngoài ra, với 10 pound cỏ, một con bò có 
thể sản xuất 1 pound thịt bò.

Nhưng đối với 10 pound thịt, hổ sẽ chỉ tăng 
được một pound thịt hổ sau khi ăn. Trong khi đó, 
lượng calo thịt bò tương tự như thịt hổ.

Bởi vậy, nếu bạn muốn thuần hóa một con 
hổ để ăn thịt hổ, bạn phải cho nó ăn 10 miếng thịt bò 
trước khi ăn một miếng thịt hổ. Trong khi đó chúng 
ta có thể ăn hết cả 10 miếng thịt bò với lượng calo 
gấp 10 lần 1 miếng thịt hổ!

Đây là lý do tại sao hầu hết những loài động 
vật ăn thịt nói chung không được người xưa thuần 
hóa để trở thành vật nuôi lấy thịt. 

Người xưa chọn một số loài động vật ăn cỏ 
hoặc các loài động vật không kén ăn, ăn tạp, có thể 
ăn bất cứ thứ gì để thuần hóa.

Lý do tiếp theo là sự hung dữ và mức độ 
thân thiện với loài người. Giả sử bạn là một người 
đàn ông cổ đại và bạn muốn bắt một số loài động 
vật ngoài tự nhiên về để nuôi chúng. 

Bắt hổ, sư tử, gấu, hay chó sói? Tốt nhất là 
bạn phải chuẩn bị thật kỹ sức khỏe và tâm lý vì rất 
có thể bạn sẽ biến thành bữa ăn trưa của chúng.

Còn động vật thân thiện thì sao? Với rất 
nhiều động vật ăn cỏ, không phải tất cả trong số 
chúng đều dễ nuôi. 

Nếu bạn có ý định thuần hóa loài trâu Châu 
Phi thì tốt nhất hãy bỏ qua ý định đó đi, chúng là 
một loài động vật có tâm lý rất bất ổn đồng thời một 
khi chúng nổi nóng và phát cơn điên của mình lên 
thì sẽ chẳng khác gì một chiếc xe tăng di động cả.

Hà mã thì sao, chúng là loài ăn tạp và có thể 
sản xuất một lượng thịt khổng lồ? Thôi, hãy tiếp tục 
bỏ qua chúng bởi đây là loài động vật được xếp vào 
top đầu những loài động vật có xu hướng tấn công 
và giết chết con người tại Châu Phi, theo thống kê, 
mỗi năm hà mã khiến 500 người tử vong.

Bởi vậy những loài động vật được thuần 
hóa phải có độ thân thiện cao và tâm lý dễ kiểm 
soát, nên chắc chắn rằng việc thuần hóa hổ hay sư 
tử làm gia súc không phải là một ý kiến hay.

Tiếp tục đến với lý do thứ ba đó là tốc độ 
sinh trưởng phát triển và khả năng sinh sản cao. 
Thực tế đã chứng minh, những loài động vật sinh 
sản quá chậm sẽ bị nhân loại bỏ qua hoặc sẽ nuôi 
với quy mô nhỏ. 

Những gì con người muốn là những loài 
động vật có khả năng sinh sản cao, có thể sinh được 
nhiều con trong một lứa và thời gian để có lứa tiếp 
theo không quá lâu, chẳng hạn như ngan, vịt, lợn, 
gà...

Nhưng vẫn có những ngoại lệ, ví dụ là loài 
voi, để nuôi lớn một con voi phải tốn rất nhiều thức 
ăn đồng thời, thời gian sinh trưởng phát triển của 
chúng cũng rất lâu, voi cái trưởng thành và có thể 
sinh sản được sau 9 tuổi còn voi đực trưởng thành 
thì mất tới 15 năm.

Bởi vậy người ta sẽ chẳng bao giờ nuôi voi 
để lấy thịt, thay vào đó là phục vụ những mục đích 
khác như du lịch, lấy sức kéo hay sử dụng trong 
chiến tranh, nhưng việc này cũng không hề phổ 
biến bởi nó tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc.

 Thay vào đó người ta sẽ đi săn những con 
voi nhỏ ngoài tự nhiên và mang về thuần hóa, 
nhưng nếu làm điều này với hổ và sư tử thì dường 
như là không thể, chúng là loài săn mồi, và trong 
bản năng của chúng sẽ luôn coi những loài động 
vật khác là con mồi ngay từ khi cai sữa mẹ.

Lý do cuối cùng là phải có tập tính bầy đàn, 
sống theo từng nhóm theo quan hệ huyết thống.

Con người thích những loài động vật có tập 
tính bầy đàn mạnh mẽ. Một số loài động vật được 
nuôi từ nhỏ, khi lớn lên với con người, chúng sẽ coi 
con người là thành viên trong gia đình hay con đầu 
đàn. 

Bởi vậy việc thuần hóa hay điều khiển 
chúng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ tiêu biểu có thể 
kể đến là loài chó hay loài ngựa.

Còn hổ với sư tử thì sao? Hổ là loài động 
vật không có thói quen sống theo bầy đàn, chúng 
chỉ gặp gỡ nhau trong mùa giao phối, còn lại nếu để 
hai con hổ gặp nhau ngoài tự nhiên thì chúng sẽ lao 
vào mà đánh nhau để bảo vệ lãnh thổ.

Sư tử thì sống theo bầy đàn, nhưng chúng 
luôn sống theo "luật rừng" kẻ mạnh sẽ được cầm 
đầu, bởi vậy trong đàn sư tử lâu lâu sẽ diễn ra một 
vài cuộc đánh nhau để tranh giành thứ bậc trong 
đàn, và nếu con người nuôi chúng, rất có thể một 
ngày đẹp trời chúng sẽ coi chúng ta là kẻ thù mà lao 
vào để tranh giành vị trí con đầu đàn.

Đây có lẽ là lý do tại sao có hàng ngàn loài 
động vật trên thế giới, nhưng con người chỉ có thể 
thuần hóa được số ít trong đó. ■

* Bản đồ hiểm
Đoàn thám hiểm đang tiến sâu vào dãy 

Alps, họ bị lạc đường vì đánh rơi mất tập bản đồ 
duy nhất.

Đang trong tình thế tuyệt vọng, bỗng họ 
nhặt được một tấm bản đồ khác, cả đoàn mừng rú 
lên. Sau một hồi lâu đối chiếu la bàn và sử dụng 
hàng loạt máy móc định vị phức tạp, giáo sư trưởng 
đoàn reo lên:

- A! Thấy rồi, mọi người có nhận ra ỉnh đ
núi cao nhất mờ mờ ằng kia không!đ

Đám người đồng thanh reo lên: 
- Có chứ! ịnh hướng ược rồi ư?Đ đ
- Theo như tấm bản ồ này thì chúng ta đ

đang ở trên đỉnh ngọn núi đó!!!

Vui Cöôøi
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Nghệ thuật tranh nhuộm 
Katazome

Đất nước Nhật Bản không chỉ nổi 
tiếng với những món ăn, văn hóa, 
ẩm thực mà còn nổi tiếng với 

những lối kiến trúc và nghệ thuật tạo nên nét đặc 
trưng riêng của xứ sở Phù Tang. 

Thông thường vẽ tranh là chồng xếp các 
nét bút màu có tính trực tiếp, nhưng in tranh theo 
kỹ thuật Katazome bắt đầu từ vẽ hình trên giấy, trổ 
khuôn để tạo khoảng trống, bôi hồ những chỗ chưa 
cần có màu để chống thấm và nhuộm những chỗ 
trống. Nhiều lần như vậy sẽ tạo ra hòa sắc thấm 
đượm của bức tranh và có thể in đi, in lại chồng các 
sắc màu lên nhau.

Kỹ thuật này có lâu đời ở Nhật Bản với rất 
nhiều người thợ chuyên nghiệp luôn luôn trau dồi 
và cạnh tranh nhau nhằm nâng cao hơn nữa kỹ xảo 
thể hiện và văn hóa. Như vậy kỹ thuật Katazome 
chắc chắn bắt đầu từ việc tạo in hoa văn trên vải là 
lụa để may trang phục trước, sau đó mới được các 
họa sĩ ứng dụng để làm tranh. 

Lối in hoa văn trên vải bằng sáp của người 
H'mong, người Dao và vài sắc tộc khác ở Việt 
Nam, lối in vải Batik ở Indonesia cũng có nhiều nét 
tương tự với Katazome ở chỗ: chặn hình không 
nhuốm màu bằng sáp, chỗ không có sáp sẽ ngấm 
màu và tạo ra hoa văn.

Công đoạn thực hiện
Nếu để in tranh thì kỹ thuật này trở nên 

phức tạp hơn với 18 công đoạn cần thực hiện tỉ mỉ. 
18 công đoạn này đúc rút thành 11 bước như sau:

- Phác thảo; Trổ khuôn; Phết hồ; Xóa các 
vết nối (xóa tsuri); Bốc giấy khuôn; Kiểm tra tình 
trạng hồ; Tạo nền; Nhuộm màu; Hấp; Giũ nước; 
Chỉnh sửa.

Phác thảo trước khi có đồ họa vi tính, 
đương nhiên các họa sĩ hoàn toàn vẽ tay, sau đó tô 
bằng mực Tàu, để xác định rõ hai phần đen trắng. 

Với công nghệ đồ họa vi tính và design 
ngày nay, người ta hoàn toàn có thể chụp một bức 
ảnh phong cảnh, đưa vào máy tính xử lý, lấy ra 
phần bố cục căn bản dưới dạng đen trắng và in lên 
một tờ giấy để trổ khuôn. 

Việc này tùy theo phần lớn các họa sĩ thích 
vẽ tay hơn. Tuy nhiên, xử lý trên máy tính cho 
người ta biết rõ các lớp sắc độ cần phân tích ra, cho 
việc in màu sau này, mà vẽ tay chỉ có thể cảm nhận 
được.

Hình đồ thường vẽ trên giấy lụa mino, một 
loại giấy lụa có thể phết nhựa cây màu hồng chống 
thấm. Sau đó dùng dao trổ đi những phần không 
cần thấm màu. Do việc trổ khuôn có nhiều hình 
đứng lơ lửng không tự đứng được trong khuôn trổ 
nên cần có những đường nối (gọi là tsuri). Sau đó 
người ta phải xóa các tsuri bằng cách phết hồ lên đó 
và xóa dần từng nét. 

Dán chặt tấm lụa vẽ được chọn từ các loại 
tơ do giông tằm sinh đôi dệt nên, gọi là lụa Bạch 
sơn trục, rồi chồng khuôn giấy lên lụa. Rồi để bỏ 
phần không cần thấm màu, phải đổ hồ nếp và cám 
gạo lên toàn bộ khuôn giấy và dàn cho đều. Đến 
đây thì xóa các tsuri và bóc khuôn giấy.

Việc trổ khuôn mất khoảng 2 tháng, phết hồ 
mất khoảng 2 tiếng, nhưng bốc khuôn thì rất 
nhanh. Bề mặt hồ trên tấm lụa phải cần được giữ 
ấm, nên phải kiểm tra thường xuyên cho khỏi nứt 
cho đến khi nhuộm màu xong. 

Để phần không hồ ngấm màu đều và đượm 
hơn, người ta tạo nền cho chỗ đó bằng cách tưới 
sữa đậu nành và giữ nguyên trong một đêm. Các 
chất hữu cơ trong sữa đậu nành sẽ cứng lại và màu 
sẽ thấm hơn, chống lại sự lỗ chỗ không ăn màu đều 
và màu cũng thấm vào lụa đậm hơn.

Điểm thú vị
Trước thế kỉ 19, các họa sĩ chủ yếu dùng 

các màu tự nhiên vô cơ hoặc hữu cơ. Nhưng sau thế 
kỷ 19, có nhiều màu nhân tạo, chịu ánh sáng tốt, và 
vô số màu sắc. Dùng màu sắc với các loại bút, chổi 
lông tô lần lượt lên trên tấm lụa. 

Khi tô màu thường xuyên dùng hồ làm bờ 
ngăn không cho màu nhòe theo nước. Chính thao 
tác này tạo nên những đường nét mềm mại, những 
mảng màu độc lập, sắc nét, nhuần nhuyên, có chiều 
sâu và độ lan tỏa. 

Sau đó cho lụa đã nhuộm màu vào thùng gỗ 
thông hấp hơi nước chừng 100 độ C, để màu không 
phai, ngấm sâu vào vải và có ánh màu. Cuối cùng là 
đem tấm lụa đó đi giũ nước sạch. Phần quét hồ thì 
không thấm màu, phần thấm màu hiện lên rõ hơn 
trong nước để họa sĩ nhìn ngắm cho kỹ.

Trên  các  con  sông  Hor ikawa  và 
Kamogawa ở Kyoto xưa kia cảnh tượng họa sĩ, thợ 
vẽ đem lụa nhuộm màu ra giũ rất ngoạn mục. Cuối 
cùng là chỉnh sửa, tùy theo tình trạng của tranh mà 
quét thêm màu, hay phết thêm hồ tạo cảm giác sâu 
hơn, việc này hoàn toàn đơn lẻ, nên hầu như không 
thể tạo tác phẩm tương tự từ một khuôn in giấy. ■ 

Thực vật có "sống" được 
trên Mặt trăng?

Lần đầu tiên cây trồng trên mặt đất có 
thể nảy mầm và phát triển trong đất 
lấy từ Mặt trăng trong một thử 

nghiệm mang tính cột mốc vừa được công bố.
Nhưng câu hỏi con người có thể xây dựng 

một nhà kính trên "xứ sở của chị Hằng" không thì 
vẫn còn để ngỏ.

Vừa qua, các nhà khoa học thuộc ĐH 
Florida (Mỹ) đã thành công khi trồng cây trên mẫu 

đất lấy từ Mặt trăng (còn gọi là "regolith" - "lớp đất 
mặt") do các tàu vũ trụ thuộc chương trình Apollo 
của NASA đưa về. Nghiên cứu này có thể đặt nền 
tảng cho việc trồng các loài cây cung cấp oxy và 
thực phẩm cho con người trên Mặt trăng.

N g h i ê n  c ứ u  đ ă n g  t r ê n  t ạ p  c h í 
Communications Biology dù mới được thông qua 
18 tháng trước nhưng thực tế đã trải qua một quá 
trình đề xuất cách đây 15 năm. Các nhà khoa học 
thực hiện nghiên cứu trên 12 gam (gần ba muỗng 
cà phê) đất Mặt trăng mang về trong sứ mệnh 
Apollo 11, 12 và 17 (từ 1969 - 1972).

Họ đặt các mẫu đất "lịch sử" này vào nhiều 
khay nhựa, mỗi khay 1 gam đất cùng với nước và 
chất dinh dưỡng để ươm các hạt cây Arabidopsis 
thaliana (cải xoong thale). 

Họ chọn loài thực vật có hoa nhỏ có nguồn 
gốc từ Á - Âu (Eurasia) và châu Phi này vì nó đã 
được nghiên cứu kỹ và giải mã bộ gene, cho phép 
họ theo dõi ảnh hưởng của đất Mặt trăng lên cây.

Kết quả nghiên cứu khá mỹ mãn khi hầu 
hết hạt giống đều nảy mầm và phát triển trên loại 
đất sẫm màu. 

"Chúng tôi đã bất ngờ. Điều đó cho thấy đất 
Mặt trăng không cản trở hormon hoặc tín hiệu liên 
quan đến sự nảy mầm của thực vật" - bà Lisa Paul, 
giáo sư nghiên cứu về khoa học làm vườn tại Viện 
Khoa học nông nghiệp và thực phẩm thuộc Đại học 
Florida, cho biết.

Tuy nhiên những cây cải xoong cho thấy 
một thực tế chúng rất khó sinh trưởng trên đất Mặt 
trăng. Cây trồng trên đất này có xu hướng nhỏ hơn, 
phát triển chậm, rễ còi cọc và chứa các sắc tố màu 
tía là biểu hiện của "sự căng thẳng".

Nghiên cứu diễn ra vào thời điểm NASA 
dự kiến đưa người trở lại Mặt trăng trong chương 
trình Artemis. Từ kết quả này, nhóm khoa học 
muốn nghiên cứu thêm về việc trồng cây trên Mặt 
trăng, nơi thực vật sẽ đối mặt với điều kiện khắc 
nghiệt hơn như các tia vũ trụ, gió mặt trời, các hạt 
trong không gian.

Nhà khoa học Sharmila Bhattacharya của 
NASA cho rằng kết quả trên rất lý thú và mở ra 
nhiều cơ hội nghiên cứu khác. 

"Chúng ta cần tìm cách làm cho cây phát 
triển tốt hơn trên nền regolith này. Ví dụ, chúng ta 
có cần thêm các thành phần khác để giúp cây trồng 
không, và nếu có thì chúng là gì? Có những loại cây 
nào khác có thể thích nghi tốt hơn không, và nếu 
có, những đặc điểm nào khiến chúng trở nên mạnh 
mẽ hơn?", bà Bhattacharya nói thêm. ■ 
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Bài học về tình yêu chân 
thành giữa Tây Thi và Phù Sai

Tây Thi vốn được cho là người đứng 
đầu trong Tứ đại mỹ nhân Trung 
Hoa. Nàng được mệnh danh là 

người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là 
người phụ nữ vạn người mê, nhan sắc của nàng 
khiến chim sa cá lặn. 

Chỉ cần hoa nhìn thấy nàng cũng rủ xuống 
vì hổ thẹn. Chỉ cần cá nhìn thấy nàng cũng phải 
đắm mình xuống nước vì thấy thua kém.

Cũng chính vì nhan sắc ấy của nàng nên 
Việt Vương Câu Tiễn, một vị vua thất trận đã tính 
kế, đưa nàng sang làm “gián điệp” cho Ngô Vương 
Phù Sai, nhằm dùng sắc đẹp để mê hoặc vị vua này, 
khiến ông ta phải diệt vong.

Theo lịch sử ghi chép, Tây Thi tên thật là 
Thi Di Quang, sống ở thôn tây, núi Trữ La, Gia 
Lãm của nước Việt cổ. 

Hoàn cảnh gia đình rất nghèo: cha bán củi, 
mẹ dệt vải, nhưng Tây Thi lại được trời ban cho 
một nhan sắc tuyệt trần, khó ai sánh bằng. Theo 
giai thoại, ngay cả khi Tây Thi chau mày vì bệnh tật 
cũng toát lên vẻ đẹp mê hồn khiến người ta say 
đắm.

Tây Thi cũng chỉ là người con gái bình 
thường, mong muốn có được một cuộc sống an 
lành, hạnh phúc cho dù có vất vả bên người mình 
yêu thương, nhưng chính vì cái đẹp đã cướp đi của 
nàng những khao khát bình dị ấy. 

Tây Thi là mỹ nhân được Câu Tiễn tuyển 
chọn ra từ 2.000 mỹ nữ trong thiên hạ, để rồi rơi 
vào vòng xoáy của quyền lực, chiến tranh, ly tán và 
rồi mang tiếng xấu "hồng nhan họa quốc".

Ngô Vương Phù Sai nổi tiếng là người 
hoang dâm và háo sắc. Thế nên, chọn Tây Thi 
chính là đòn chí mạng khiến vị vua này bại hoại 
giang sơn. Và sau khi Tây Thi được cống nạp sang 
nước Ngô, trước vẻ đẹp của nàng, vị vua này đã 
không thể kìm được lòng, say nàng như điếu đổ. 

Tây Thi cũng vì nhiệm vụ mà làm hết cách 
để mê hoặc Ngô vương, khiến ông ngày ngày đam 

mê trong tửu sắc, quên mất nhiệm vụ chính của 
mình là trị quốc. Với người dân nước này, Tây Thi 
chính là “hồng nhan họa quốc”.

Vốn vô cùng yêu thương Phạm Lãi, một 
tướng quân của Việt Vương Câu Tiễn, nhưng Tây 
Thi vẫn phải chấp nhận sang nước Ngô để thực 
hiện nhiệm vụ cao cả của mình. 

Ban đầu, mới chỉ là mục đích lôi kéo vị vua 
này để “trả thù” cho đất nước. Nhưng trước tình 
cảm ái mộ và sự chiều chuộng, yêu thương chân 
thành của Phù Sai, Tây Thi đã rung động.

Câu Tiễn và Phạm Lãi nhiều lần vạch kế 
hoạch để hại Ngô Vương nhưng Tây Thi vì tấm 
lòng của mình nên quyết định không làm. 

Nàng không muốn hại người yêu thương và 
hết lòng tin tưởng mình. Tình cảm của Phù Sai đã 
khiến nàng cảm kích, yêu và cả thương hại. 
Thương một ngày nào đó ông sẽ gặp phải cảnh trớ 
trêu. Tuy vậy, vì nhiệm vụ, nàng vẫn phải hoàn 
thành, không muốn mang tội “phản quốc”.

Phù Sai có được Tây Thi, mừng và rất chiều 
chuộng nàng: Tây Thi được ở đài Cô Tô với Phù 
Sai, mỗi khi đi chơi đâu thì nghi vệ chẳng khác gì 
phi hậu. 

Trịnh Đán ở Ngô cung, ghen với Tây Thi, 
uất ức không nói ra được, hơn một năm thì chết. 
Phù Sai thương lắm, đem chôn ở núi Hoàng Mao 
và lập đền thờ cúng. 

Chuyện này sau sẽ kể tiếp, bây giờ hãy nói 
Phù Sai yêu Tây Thi, sai Vương Tôn Hùng lập ra 
cung Quán Khuê ở núi Linh Nham, trang sức toàn 
bằng châu ngọc để làm chỗ cho Tây Thi ra chơi. 

Ở đấy có lập ra Hưởng Điệp lang. Tại sao 
lại gọi là Hưởng Điệp? Điệp là chiếc guốc. Nguyên 
là người ta đào hầm ở dưới đất chỗ hành lang, đặt ở 
đấy rất nhiều chum, bên trên lát ván, để Tây Thi và 
cung nhân đi guốc lượn ở đấy, tiếng kêu leng keng, 
cho nên gọi là hưởng điệp.

Trên núi có hồ Ngoạn Hoa, ao Ngoạn 
Nguyệt. Lại có giếng gọi là giếng Ngô Vương, 
nước trong suốt, Tây Thi thường đứng ở trên mà 
soi mặt, Phù Sai đứng ở bên cạnh, sẽ lấy tay vuốt 
tóc cho Tây Thi. 

Lại có động gọi là động Tây Thi, Phù Sai và 
Tây Thi cùng ngồi ở đấy, đá ở ngoài cửa động có 
nhiều chỗ sụt, nay người ta gọi là vết chân Tây Thi. 

Trên núi lại có Cầm Đài, Phù Sai thường 
cùng với Tây Thi gẩy đàn ở đấy. Phù Sai lại sai 
người trồng hoa ở Hương Sơn, để Tây Thi và cung 
nhân chở thuyền đi hái hoa. Nay vẫn còn một dãi 
nước ở phía nam núi Linh Nham, đó tức là chỗ Tây 
Thi hái hoa ngày xưa.

Lại có Thái Liên hình ở phía đông nam 
thành đô, đó là chỗ Phù Sai cùng Tây Thi hái sen. 
Phù Sai lại bắt đào một con sông nhỏ ở trong thành, 
từ nam sang bắc, rồi làm cái buồm gấm để đi chơi 
thuyền, gọi là Cẩm Phàm hình. Phía nam đô thành 
có Trường Châu uyển, để làm nơi săn bắn. 

Lại có Ngư Thành để nuôi cá, Áp Thành để 
nuôi vịt, Kê Bi để nuôi gà, Tửu Thành để nấu rượu. 
Lại thường cùng với Tây Thi ra nghỉ mát tại Nam 
Loan ở Tây động đình, đó là một cái vịnh độ hơn 

mười dặm, ba mặt đều là núi, chỉ có mặt nam trông 
như cửa khuyết. 

Phù Sai cho chỗ ấy là nơi có thể qua mùa hè 
được, mới đặt tên là chỗ Tiên. (Trích đoạn Đông 
Chu liệt quốc) Sở dĩ nhà Vua tốn của và nhân lực để 
xây cung điện cho Tây Thi vì ông ta quá yêu nàng.

Dù đóng vai một gián điệp, nhưng dù sao 
tình cảm yêu thương, sự sủng ái mà Ngô vương 
Phù Sai dành cho Tây Thi là hoàn toàn có thực. Ở 
đó, nàng muốn gì được nấy, ăn ngon mặc đẹp và tha 
hồ hô mưa gọi gió.

Câu chuyện tình của Phù Sai và Tây Thi 
thực sự chính là một câu chuyện tình yêu đầy bi ai. 
Dù Tây Thi cũng đem lòng yêu Phù Sai thật nhưng 
lại không thể đến gần hơn, cũng không thể làm việc 
hại tới người đàn ông tốt ấy. 

Còn Ngô Vương, sẵn sàng vì người mình 
yêu mà làm tất cả, cũng chính là một bài học về tình 
yêu thương chân thành. Sự chân thành ấy đã cảm 
hóa được con tim của Tây Thi.

Ngày “mưu đồ” của nàng được thực hiện là 
vào năm 473 trước Công nguyên. Câu Tiễn xuất 
binh đánh nước Ngô. Ngô Vương Phù Sai thất bại, 
cầu hòa nhưng Việt Vương Câu Tiễn không chấp 
nhận, Phù Sai đành tự sát. 

Nhiều tư liệu cho rằng, Tây Thi cũng vì 
thương Phù Sai nên cầu xin Câu Tiễn tha tội cho 
ông nhưng Việt Vương nhất định không chấp nhận. 
Phù Sai chết vẫn còn nhớ đến Tây Thi, vẫn hi vọng 
nàng được sống vui vẻ, hạnh phúc.

Tây Thi về nước, dù hoàn thành nhiệm vụ 
nhưng lại đau lòng trước cái chết của người đàn 
ông yêu thương, che chở cho mình hết mực. Nàng 
áy náy, suy nghĩ, day dứt lương tâm vì cho rằng, 
chính nàng là người gây ra mọi chuyện. Số phận 
nàng ra sao, hiện vẫn chưa có được sự thống nhất. 

Có người cho rằng ngay đêm hồi quốc, Tây 
Thi đã bị Câu Tiễn gọi vào hầu hạ, nhưng Tây Thi 
một mực khước từ nên Câu Tiễn khép nàng vào tội 
kháng lại lệnh vua rồi đem xử tử. 

Có người nói vì hoàng hậu của Việt Vương 
xem Tây Thi là mối họa lớn nên đã sai người dìm 
nàng xuống sông cho đến chết. Có người lại cho 
rằng Tây Thi đã trở về sống ẩn dật cùng một người 
tình cũ tên là Phạm Lãi. 

Cũng có tài liệu ghi lại rằng, nàng đã vì nhớ 
thương Phù Sai, vì cảm thấy có tội với ông mà đã 
gieo mình tự vẫn ngay trên cổng thành nước mình.

Dù rằng, tình yêu dành cho Phù Sai không 
thể lớn bằng mối tình thề non hẹn bể với Phạm Lãi 
nhưng có lẽ, quãng thời gian ở bên Ngô Vương mới 
là quãng thời gian hạnh phúc nhất, sung sướng 
nhất, đúng nghĩa được yêu nhất của Tây Thi. 

Ngô Vương yêu nàng, chiều nàng, cung 
phụng nàng, nàng muốn gì được nấy. Chỉ có một 
người yêu chân thành mới có thể làm tất cả những 
điều đó vì người mình yêu.

Với Tây Thi, Phù Sai luôn biết cách làm 
cho nàng bất ngờ bởi những hành động ngọt ngào. 
Một tình yêu như thế, thật sự đáng ca ngợi dù rằng 
kết cục của nó thật bi ai.

Câu chuyện của Tây Thi có quá nhiều giai 
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thoại khác nhau nhưng không thể khẳng 
định một điều, tình yêu phải cần đối đãi với nhau 
bằng tấm lòng chân thành. Và chỉ có sự chân thành 
mới cảm hóa được trái tim đối phương, sự chân 
thành cũng có thể biến một con người từ không yêu 
thành yêu. 

Đối với Tây Thi, dù đã yêu Phù Sai nhưng 
không bao giờ dám thừa nhận bởi trong tâm tưởng 
của nàng, vẫn còn hình bóng của người cũ Phạm 
Lãi. Chỉ là, cuối cùng, chắc chắn, tình yêu chân 
thành và cái chết của Phù Sai sẽ khiến Tây Thi nhớ 
nhung cả đời. ■ 

Nhà Lê sơ ban tiền dưỡng 
liêm, bổng lộc, ruộng... biệt đãi 
quan viên

Để quan lại toàn tâm phục vụ thể 
chế, chính quyền thời Lê sơ đã có 
chế độ đãi ngộ cả về vật chất và 

tinh thần với quan lại đáng lưu ý.
Chế độ đãi ngộ quan viên thời Lê sơ thực 

hiện rất quy củ, bài bản được tạo thành điển chế, 
thậm chí trong Quốc triều hình luật cũng có những 
ưu ái.

Biệt đãi công thần, quan lại cao cấp
Đội ngũ công thần gồm những khai quốc 

công thần đầu triều đại, hoặc những công thần có 
công trung hưng sau loạn Lê Nghi Dân. Mới lập 
triều đại năm Mậu Thân (1428), các công thần đã 
được vua Lê Thái Tổ ban nhiều lộc vị. 

Khâm định Việt sử thông giám cương mục 
cho biết vua thực hiện “Ghi chép công trạng những 
công thần đã theo khởi nghĩa từ đất Lũng Nhai. 
Cho họ được phong tước có thứ bậc hơn kém khác 
nhau và được lấy theo họ Lê”. 

Cũng năm này Việt sử cương mục tiết yếu 
chép: “Định thứ bậc các công thần hàng đầu. Gia 
phong Nguyễn Trãi (đại hành khiển) làm quan 
phục hầu; Trần Nguyên Hãn (tư đồ) làm tả tướng 
quốc; Phạm Văn Xảo (khu mật đại sứ) làm thái 
uý”…

Sau loạn Lê Nghi Dân, vua Lê Thánh Tông 
ban thưởng cho những công thần có công dẹp loạn. 
Năm Canh Thìn (1460), theo Cương mục, vua 
“định thứ tự trên dưới những bầy tôi có công: tiến 
phong Á quận hầu Lê Xí tước Quỳ quận công, Lê 
Liệt tước Lân quận công, Đình thượng hầu Lê 
Niệm tước Kỳ quận công, còn bọn Lê Lăng đều tuỳ 
theo công trạng lớn nhỏ được phong tước cao thấp 
khác nhau”.

Nhiều đại thần thời Lê sơ được ban hàng 
trăm mẫu ruộng

Đầu triều Lê công thần khai quốc được 
phong thưởng ruộng đất rất hậu, Chế độ ruộng đất 
ở Việt Nam thế kỷ XI - XVIII nghiên cứu cho hay: 
“Diện tích ruộng đất phong thưởng cho từng người 
là từ 400 - 500 mẫu”. 

Vua Lê Thánh Tông theo Toàn thư đã “Cấp 
ruộng thế nghiệp cho 30 viên công thần, số mẫu có 
thứ bậc khác nhau”. Chính sách lộc điền áp dụng cả 
với quan viên hàm tứ phẩm trở lên. Theo GS Lê 

Thành Khôi “lộc điền là đặc quyền dành cho hoàng 
tộc và hàng quan lại cao cấp nhất”. Loại “bất động 
sản” này được cấp trọn đời.

Quan lại cao cấp còn được hưởng một phần 
công điền như cấp dưới. Việt Nam sử lược cho biết 
năm Kỷ Dậu (1429), vua Lê Thái Tổ thực hiện 
phép quân điền “chia cho mọi người, từ quan đại 
thần cho đến những người già yếu cô quả, ai cũng 
có một phần ruộng”. Vua Lê Thánh Tông năm 
Đinh Dậu (1477) định lệ cấp ruộng cho quan viên.

Đãi ngộ vật chất
Quan lại còn được chia ruộng công theo 

chính sách quân điền. Hạng tam phẩm được 11 
phần, tứ phẩm 10 phần… 

Thấp nhất là dân đinh (người tàn phế, mồ 
côi, đàn bà góa, vợ tù chịu tội đồ, lưu) 3 phần. Vậy 
là ruộng đất công của quan lại luôn hơn dân 

thường.
Trong Việt Nam văn minh sử còn liệt kê 

nhiều loại ruộng thể hiện sự ân sủng của nhà nước 
đối với quan lại: Ruộng chế lộc, ruộng dân lộc, 
ruộng dưỡng lộc, ruộng huệ dưỡng, ruộng huệ lộc, 
ruộng tế điền, ruộng liêm lộc, ruộng ngụ lộc… 

Tuy nhiên, nhiều loại ruộng không phân 
biệt rõ thuộc thời Lê sơ hay thời Lê trung hưng, như 
ruộng liêm lộc, liêm điền hay ruộng dưỡng liêm 
Lịch triều hiến chương loại chí ghi năm Tân Tỵ 
(1761) thời vua Lê Hiển Tông cấp ruộng liêm cho 
quan văn. 

Nhưng theo Kiến văn tiểu lục, ở phần về 
quan Ngô Tuấn Kiệt thời vua Lê Chiêu Tông đã nói 
đến việc ban tiền gạo dưỡng liêm liên quan đến loại 
ruộng này.

Đồng thời nhà nước có chính sách về điền 
trạch, đất ở cho quan lại. Theo Lịch triều hiến 
chương loại chí năm Mậu Thân (1428) ban cho 
công hầu, các quan đất làm nhà ở nhiều ít khác 
nhau: “Ở vào chỗ đất Thiết đột đóng chỉ có 5 sào trở 
xuống, còn ngoài ra được từ 2 mẫu trở xuống đến 1 
mẫu”. Ở địa phương, quan lại được cấp 80 thước 
làm đất ruộng vườn.

Chế độ lương bổng cũng được thực hiện 
mà Cương mục cho là “nuôi gây đức tính thanh 
liêm, lại có pháp luật chung để mọi người tuân 
giữ”. Thời vua Lê Nhân Tông năm Ất Hợi (1455) 
cấp tiền bổng hàng năm cho quan văn võ theo thứ 

bậc… 
Chế độ lương bổng được thực hiện theo 

Việt sử cương mục tiết yếu ghi “nhằm làm cho 
người hưởng lộc không nhũng lạm”. 

Trong chế độ quan lộc, việc cấp lộc cho 
quan trong kinh, ngoài trấn khác nhau. Ở kinh 
thành, hàng tôn thất được cấp nhiều nhất với hoàng 
thái tử là 500 quan. 

Ở địa phương, cao nhất là quan Chánh tứ 
phẩm hưởng 48 quan, thấp nhất là quan rất ít việc 
10 quan. Ngoài ra nhà nước cấp hộ ăn lộc và tiền 
bổng dành cho tôn thất, đại thần văn võ theo phẩm 
trật, số hộ ăn lộc dao động 50 - 100 hộ, thu thuế từ 
những hộ đó cho bản thân. 

Cùng với đó là tiền bổng hàng năm. Thời 
Lê sơ có loại tiền đặc biệt ít quan lại được hưởng - 
tiền dưỡng liêm. Theo Việt Nam văn hóa sử cương 
“tiền dưỡng liêm cấp cho các quan địa phương 
những khi họ túng thiếu để họ khỏi nhũng lạm của 
dân”. 

Dịp Tết Nguyên đán, quan lại còn được ban 
tiền Tết. Toàn thư chép ngày 27 tháng 12 (tháng 
Chạp) năm Ất Mão (1435), vua Nhân Tông “ban 
tiền Tết cho các quan văn võ theo thứ bậc khác 
nhau”. Tiền Tết là loại tiền dưỡng liêm không 
chính thức, ngăn ngừa tệ hối lộ, tham ô thông qua 
việc biếu xén trá hình ngày Tết.

Đãi ngộ tinh thần, danh vị
Theo chuyên luận Nhà Lê sơ (1428 - 1527) 

với công cuộc chống nạn “sâu dân mọt nước”, nhà 
Lê sơ còn tạo nên vị thế của quan lại về mặt tinh 
thần cao đẹp hơn hẳn so với bách tính. 

Đó là lệ tập ấm cho con cái quan viên, điển 
chế vinh phong cho thân thích, cha mẹ người làm 
quan. Họ cũng được miễn chế độ thuế khóa, quân 
dịch, lao dịch.

Vị thế, danh phận và thậm chí cả thân thể 
của họ được pháp luật bảo vệ. Đến xưng hô cũng có 
sự phân biệt giữa quan với dân như nhà nghiên cứu 
Đào Duy Anh dẫn chứng: “…Công Hầu Bá cùng 
Phò mã và quan nhất phẩm thì gọi là Các hạ. Quan 
nhị tam phẩm thì gọi là Mô hạ, tứ ngũ lục phẩm gọi 
là Đại phu”. Ai xưng hô sai bị phạt 50 roi và 16 
quan tiền.

Phẩm trật quan lại chia làm 9 bậc (cửu 
phẩm) cùng hệ thống phẩm tước “công, hầu, bá, tử, 
nam” tạo động lực để quan viên ra sức làm việc 
hòng mong được cất nhắc chức tước, được vinh 
phong, rạng danh. Đó là mô hình chóp nón về 
phẩm tước khơi gợi chí tiến thủ của đội ngũ mặc áo 
dài, đai rộng.

Thực tế tiến thân của nhiều quan viên thời 
Lê sơ đã chứng thực điều này như trường hợp Bùi 
Xương Trạch (1451-1529) xuất thân con nhà nông 
thi đậu tiến sĩ, bước chân vào chốn quan trường. 

Đại Việt lịch triều đăng khoa lục cho biết 
với tài năng của mình, ông được làm Hiệu thư 
Đông các, rồi Thiêm đô ngự sử, sau thăng lên 
Thượng thư bộ Binh, giữ việc sáu bộ, kiêm chức 
Đô ngự sử, được ban tước Quảng Văn hầu. Khi mất 
được truy tặng Thái phó, Quảng quận công. ■ 
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