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Lan Lá Gấm, Ludisia discolor 
 

 

Sám hôm nay tiếng mưa đổ ào ào trên mái nhà làm tôi thức giấc vào 5 giờ sáng. Trận mưa cuối 

mùa và cơn lạnh kéo dài duờng như muốn phụ họa với con vi rút Vũ Hán mà nhiều người tin 

rằng đó là một thứ vũ khí sinh học của Trung cộng mới tạo ra, đang gieo rắc nỗi kinh hoàng 

chẳng những Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới.  

Con vi rút quái ác này lây lan nhanh chóng như điện chớp đã làm đảo lộn mọi chuyện từ đời 

sống xã hội cho đến kinh tế, tài chính, giao thông, vận tải v.v… Các nhà khoa học điên đầu, bối 

rối cố gắng sớm tìm thuốc phòng ngừa và tiêu diệt. Chính quyền lúng túng vì nhiều người quá vô 

tâm, coi thường dịch bệnh vẫn tụ họp ăn chơi làm cho dịch bênh lan tràn nhanh chóng. Bệnh 

viện không có đủ giường và thiết bị, bác sĩ, y tá không có trang bi phòng ngừa. Trong khi đó một 

nhóm người vì quyền lợi cá nhân, đảng phái kèm theo một thiểu số ùa theo chê trách chính phủ 

không biết cách dự phòng và moi móc đủ thứ làm cho tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. 

Ngẫm nghĩ lan man, không thể nào ngủ đuợc tôi thức giậy mở máy vi tính xem sao lại thấy tình 

hình lại càng thêm thê lương, ảm đạm. Con số người nhiễm bệnh lên tới trên một triệu rưởi và số 

tử vong lên quá một trăm ngàn, dân chúng lại 

ào ào đi mua khẩu trang, thực phẩm và giấy vệ 

sinh làm cho đời sống bị hoàn toàn xáo trộn.  

Luớt về quê nhà vẫn thấy chẳng khác gì cảnh 

thanh bình khi truớc dân chúng vẫn tụ hop, 

còn về dịch bệnh mói có 249 người và may 

thay chưa có số tử vọng. Còn thuốc phòng 

ngừa 

thì nảo 

là tỏi, 

nào là 

hút thuốc lá, nào thuốc của Trung Quốc, Đại Hàn v.v… 

Chợt một quảng cáo rằng nên uống nuớc vắt ra từ cây 

Lan Lá Gấm hiện ra làm cho tôi nhớ đến cây Ludisia 

discolor. 

Khoảng năm 2008 thì phải, chúng tôi rủ nhau lên Santa 

Barbara mua lan vì 2 vuờn lan Santa Barbara Estates và 

Cal’s Orchids có khá nhiều lan lạ và lan nguyên thuỷ 

(species) của Việt Nam. Hôm đó chúng tôi đã vét hết 

sạch đám Ludisia discolor lá của Cal’s Orchids vừa nhú 

nụ với giá $20 một chậu 4”. 
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Khi đến thăm Hội Chợ Hoa lan Fascination of Orchid Show ở Costa Mesa, tôi lại mua được chậu 

Ludisia discolor var. alba lá xanh nhạt có những sọc trắng rất đẹp của Andy’s Orchids giá chỉ có 

$25. Nhưng cả 2 cây này đều sống lay lắt qua được mùa Đông rồi cũng chết ngắc.  

Đầu năm 2015 khi đi chợ T&K ở đường Bolsa, tôi có thói quen ghé vào tiệm của ông Huwang 

người Đài Loan trước khi vào chợ. Hôm đó cửa hàng của ông có hơn một chục chậu cây 6” với 

giá $20 và 10” giá $30 , tất cả đều đang có hoa mà chủ nhân không biết tên là gì. Ông hỏi tôi, vì 

là chỗ quen biết đã lâu, nên tôi cho ông biết đó là lan Lá Gấm, Ludisia discolor. Mua một chậu 

10”, ông tính với giá hữu nghị là $20. Vài hôm sau nhiều người điện thoại khoe với tôi rằng họ 

mới mua được cây lan Lá Gấm chậu nhỏ với giá $35 và cậu lớn với giá $55. 

Năm đó ai đến thăm chúng tôi cũng tấm tắc khen chậu lan quý giá của quê nhà lá xanh nâu, muợt 

mà như nhung như gấm với 16 cành hoa trắng như bạch ngọc, nhị vàng sáng và hương thơm dịu 

dàng, phảng phất. 

  

Nhưng đến mùa Hè cây lan yếu dần, lá bắt đầu rụng, thân teo tóp hẳn lại rồi thối rữa như bị 

phong cùi. Tôi vội vàng thay chậu với rêu Sphagnum moss mới, xẻ ra nhiều chậu nhỏ và liên tiếp 

phun thuốc trừ nấm Benomil, nhưng cây chỉ sống lây lất qua mùa Đông rồi cũng chết. Hỏi ra, 

cây lan của mọi người cũng vào hoàn cảnh như tôi. 
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Tìm hiểu nguyên nhân mới biết rằng cây chết vì thủy thổ bất hợp. Ở quê nhà cây lan này mọc ở 

Đà Lạt và Sa Pa tại cao độ 1500-1600 thuớc, khí hậu mát mẻ, mùa Hè chỉ vào khoảng 70-75°F, 

ẩm độ thường ở khoảng 60-70% còn tại quận Cam, Hoa Kỳ nơi chúng tôi ở, mùa Hè nhiệt độ 

thường lên tới quá 90°F, tại hại hơn cả là ẩm độ chỉ có 10-30% mà thôi. 

Chẳng biết lan Lá Gấm có ngăn ngừa được con vi rút Vũ Hán hay không hay chỉ là chuyện thuốc 

lá, thuốc nam của những người nghèo. Nhưng cây lan này ít ra cũng nhắc nhở tới quê hương mà 

hàng triệu người Việt chúng ta phải đành lòng bỏ nuớc ra đi và làm cho tôi tạm quên đi cơn đại 

dịch trong giây phút. 

 

Cầu mong các anh chị em trong hội chúng ta chẳng phải cần tới nước lan Lá Gấm mà chỉ cần 

cấm túc tại gia, săn sóc mấy cây lan, rồi mùa Hè tới đây con vi rút Vũ Hán sẽ bi tận diệt, thế giới 

sẽ an bình trở lại, mọi người sẽ tái thiết những gì đổ vỡ và chúng ta cùng nhau “Make America 

Great Againˮ. 

 

 

Nguyễn Hưng Yên 

 


