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Cây Lan Quý Giá: Coelogyne mooreana 
 

 

Suốt mấy chục năm nuôi lan, tìm hiểu về lan chưa có một cây lan nào gây cho tôi một ấn tượng 

đẹp đẽ như cây Coelogyne mooreana cả.  

Chẳng phải vì cây lan này là một cây lan đặc hữu của Việt Nam, quê hương cố cựu mà là vì 

nhiều lý do khác biệt. 

Trong bài Thanh Đạm Tuyết Ngọc viết vào tháng 2-2011, chúng tôi đã dài dòng kể lể vể nguồn 

gốc và sự hiện diện của cây lan quý giá này tại Hội Hoa lan Việt Nam. Rất tiếc bài này đã bi xóa 

sổ khi trang Web www.hoalanvietnam.org bị phá hoại.  

Sáu năm sau, bài Thanh Đạm Tuyết Ngọc (Coelogyne mooreana) viết vào tháng 12-2017 với 

hình ảnh thực là đặc biệt quý báu của anh Lê Hồng Sơn mọc trên một sườn đồi đã gợi cho tôi ý 

tưởng viết về cây lan này với những hậu duệ trên khắp 5 châu. 

 

Lý do khác, với những cánh hoa to và trắng tinh khiết như bạch ngọc với nhị vàng đậm nổi bật 

trên khóm lá xanh thẫm công với làn hương nhẹ nhàng, quý phái không quá nồng nàn như những 

cây lan khác cho nên cây Coelogyne mooreana xứng đáng được tôn vinh là Nữ hoàng của loài 

Coelogyne.  

http://www.hoalanvietnam.org/6B2_lv/7t/Thanh-Dam-Tuyet-Ngoc-Coelogyne-2011.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/6B2_lv/7t/Thanh-Dam-Tuyet-Ngoc-Coel-Mooreana.pdf
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Năm tháng trôi qua, những cây Coelogyne mooreana ʻWestonbirtʼ và Coelogyne mooreana 

ʻBrockhurstʼ đều tuyệt vô tăm tích, chỉ còn cây lan của bà Nguyễn Trần Ngữ. Cây này đã quá 

lớn, bà phải xẻ ra nhiều chậu nhỏ để có thể săn sóc dễ dàng. Điều đáng quý là tấm lòng của bà, 

sau một vài lần tặng cho hội bán đấu giá để gây quỹ, bà tiếp tục xẻ ra tặng cho các anh chị em 

trong hội. Có lẽ vì cảm phục tấm lòng của bà nên những cây Thanh Đạm Tuyết Ngọc này lại ra 

hoa gần như quanh năm, và những cây này thường đoạt giải Lan Việt đẹp nhất, trong khi ở VN 

cây này chỉ nở hoa vảộo mùa Xuân. 

 

 

Tháng 1-2016, cây lan của bà Nguyễn Trần Ngữ đã thắng 2 giải cùng một lúc: 

 Lan Đẹp Nhất Trong Tháng:  Coelogyne mooreana – Thanh Đạm Tuyết Ngọc  

 Lan Việt Đẹp Nhất:  Coelogyne mooreana – Thanh Đạm Tuyết Ngọc  
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Năm 2010 và 2013, cây Coelogne mooreana của bà Nguyễn Trần Ngữ đã đoạt giải nhì và giải ba 

trong cuộc thi đua với các hội Hoa Kỳ tại Wesminster Mall. 
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Đặc biệt tháng 2-2020 vừa qua, cây Thanh Đạm Tuyết Ngọc của bà lại đoạt 2 giải cao quý “Best 

Culture Speciesˮ và giải “Best Other Generaˮ góp phần cho Hội nhà đoạt thêm giải “Best 

Society Display”  tại Westminster Mall với các hội Hoa lan Hoa Kỳ. 

Hình ảnh của cây lan xinh đẹp cùng với các giải thưởng bên cạnh hàng chữ “Vietnamese Orchid 

Society” đã làm cho tôi vô cùng xúc động. Cây lan Việt Nam này đã vinh danh cho quê hương 

xứ sở, cũng như đã giúp chúng ta đóng góp một phần vào việc làm đẹp cho cộng đồng chung, 

một cộng đồng với những đóng góp của những người tỵ nạn trong đó có những người Việt  

chúng ta. 

 

 

Xin cám ơn bà Nguyễn Trần Ngữ, một vị cao niên xấp xỉ cửu tuấn vẫn còn danh nhiều công sức 

cho cây lan vô giá. Tấm lòng của bà đối với lan, đối với anh chị em hội viên chúng tôi xin ghi 

nhớ. Kính chúc bà an khang, trường tho, vui vẻ cùng con cháu.  

Chúng tôi cũng không quên lời cám ơn tới những anh chị em đã bỏ nhiều thì giờ, công sức, mang 

hoa tới dự thí góp phần cho việc triển lãm của chúng ta được thành công tốt đẹp.  
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