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Cầu vồng đôi tuyệt đẹp khắp thế giới 

 

Đối với nhiều nhiếp ảnh gia, việc chụp được cầu vồng đôi được xem là một đặc ân 

ngoài mong đợi. 

Họ phải ở đúng nơi, chọn đúng thời điểm, sẵn sàng máy ảnh bên mình để ghi lại 

khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. 

 

 
Nhiếp ảnh gia Craig Bill chia sẻ về vận may của mình: “Ngay khi chúng tôi vừa đặt 

chân đến hẻm núi Grand Cayon lần đầu tiên, mây vần vũ và trời bắt đầu đổ mưa. 

Thậm chí nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy rõ từng hạt mưa rơi trước mắt. Sợ thiết 

bị hư hỏng, chúng tôi giục nhau quay về lều trước khi mưa nặng hạt hơn. Thế 

nhưng chưa đi được mười bước, mọi người trong đoàn đã reo lên: “Nhìn kìa! Cầu 

vồng đôi đấy!”. 

Tôi giật ngay cái máy ảnh, leo lên một tảng đá và chụp càng nhanh càng tốt trước 

khi hiện tượng hiếm có ấy biến mất. Đó là cầu vồng rực rỡ nhất mà tôi từng 

thưởng ngoạn… Một trải nghiệm đầy thú vị và may mắn nhất trong đời nhiếp ảnh 

của tôi.” 

Cầu vồng đôi là một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, trong đó cầu vồng thứ hai nằm 

bên ngoài có màu sắc đảo ngược hoàn toàn so với cầu vồng thứ nhất. Theo Trung 

tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Mỹ, cầu vôi đôi hình thành do sự phản chiếu 

ánh sáng trong những giọt nước li ti trong không khí hai lần, thay vì một lần như 

bình thường. 

Vì thế, cầu vồng thứ hai thường lớn hơn và không rõ bằng cái đầu tiên. Một hiện 

tượng khác thậm chí còn hiếm hơn cầu vồng đôi chính là cầu vồng sinh đôi, hai bản 

sao được tạo ra từ một sự phản chiếu duy nhất. Trong trường hợp này, màu sắc 

của cả hai sẽ giống nhau hoàn toàn. 
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Cầu vồng đôi rực rỡ như ánh hào quang ở Khu tưởng niệm Quốc gia White Sands, 

bang New Mexico. 

 
Cầu vồng đôi bao quanh thác nước ở Skogafoss, Iceland. 

 
 Bức ảnh cầu vồng đôi đạt được sự đối xứng tuyệt hảo ở Alberta, Canada. 
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Cầu vồng đôi vào buổi chiều ở một ngọn núi phía Bắc Na Uy. 

 
Cầu vồng đôi xuất hiện ở Skye, Scotland. 

 
Cầu vồng đôi khổng lồ hiện diện trong “thành phố gió” Chicago, bang Illinois. 
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Cầu vồng đôi trên mặt hồ Zhrebchevo, Bulgaria. 

 
Cầu vồng đôi hiện diện trên một cánh đồng trên đảo Mont Saint Michell, vùng 

Normandy của nước Pháp. 

 
Cầu vồng đôi trên ngọn hải đăng ở Fanad Head, Ireland. 
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Thác nước Victoria ở châu Phi lung linh hơn khi cầu vồng đôi xuất hiện. 

  

 
Cầu vồng đôi kéo suốt chiều dài của cầu ở cảng San Francisco ở bang California. 

 
Cầu vồng đôi ở miền quê Padstow của nước Anh. 
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Cầu vồng đôi mờ nhạt phía chân trời ở Murthly, Anh. 

 
Colorado Springs thuộc bang Colorado cũng xuất hiện cầu vồng đôi. 

 
Cực bắc Alaska xa xôi cũng thấy được cầu vồng đôi tuyệt đẹp trên núi Alyeska. 
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Từ Công viên Trung tâm của New York cũng chiêm ngưỡng được cầu vồng đôi. 

 
Đỉnh Alpes quanh năm phủ tuyết ở Thụy Sĩ như được chiếu sáng bởi cầu vồng đôi. 
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Cầu vồng đôi trên hồ Superior, bang Michigan. 

 
Nơi khô cằn như sa mạc Namib ở Namibia cũng có thể xuất hiện cầu vồng đôi. 
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