
Hội Hoa Lan Việt Nam   www.hoalanvietnam.org 
 

1 
 

Bức Ảnh Cây Lan Hài Hêlen 
 

 

Hôm nay trên trang Facebook của hội thấy anh Chu Xuân Cảnh bỏ lên mấy tấm ảnh anh chụp với 

một khóm lan hài Helenae ở đâu đó. Những tấm ảnh của anh Cảnh với những khóm lan hài đủ mọi 

giống đã quá quen thuộc, nhưng những bức ảnh này thực là đặc biệt vì những đoá lan hài lan này 

đã gơi cho tôi những kỷ niệm khó quên với giáo sư Leonid Averyanov và với anh Chu Xuân Cảnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong buổi họp mặt vào năm 1998 tại tư gia Tiến 

sĩ Harold Koopowizt Giám đốc Vườn thảo mộc 

trường đai hoc UCI, giáo sư Leonid Averyanov đã 

tặng cho tôi một tập tài liệu và tấm ảnh do chính tay 

ông chup cây lan hài Paph. helenae và đây là tấm 

ảnh đầu tiên của cây lan này loan truyền trên thế 

giới. (Xin xem bài Lan Việt Nữ Hài Hêlen.) 

Nhìn vào tấm ảnh, ông ngao ngán nói rằng không 

biết rằng mai đây chúng ta có còn thấy cây lan này 

ở ngoài thiên nhiên nữa hay không? 

http://www.hoalanvietnam.org/6B2_lv/4l/Lan-Viet-Hai-He-Len-Paph-helenae.pdf
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Vôi chuyển mấy tấm hình này đến ông Leonid Averyanov để cám ơn nhà khoa học đã khám phá 

ra cây lan đẹp đẽ này, hy vọng rằng ông sẽ hài lòng nhìn thấy những khóm lan quý vẫn còn tồn tại 

ở ngoài dã ngoại. 

Trong chuyến về thăm quê hương đất nước vào tháng 3-2010, tôi may mắn được gặp anh  

Chu Xuân Cảnh ở Câu lạc bộ Tràng An, Hà Nội cùng với các anh Nguyễn Minh Đức, Nguyên 

Phong v.v... (Xin xem bài: Câu lạc bộ Tràng An). 

 

Ngày hôm đó tôi đã được ngắm nhìn 

mãn nhãn những đoá hoa lan xinh đẹp 

mà trước kia chỉ thấy trong hình ảnh.  

Ngày hôm sau, anh Cảnh đến đón tôi 

lại nhà anh để thăm vườn lan nhỏ bé 

của anh,diện tích tuy hạn chế nhưng 

chứa đầy những những cây lan lạ, 

hiếm quý. Anh khoe với tôi một cây 

lan hài rất nhỏ vì bông lan này rất nhỏ 

ngang chỉ bằng chiều dài của chiếc 

cánh đài của đoá lan hài Paph. 

hirsutissimum. Tôi chưa từng thấy cây lan này bất cứ ở trong sách vở hay hội hoa lan nào cả, nên 

biết rằng đây là một giống lan hoàn toàn mới lạ với khoa hoc và thế giới hoa lan.  

http://www.hoalanvietnam.org/7C4a_vlcb/Cau-Lac-Bo-Trang-An.pdf
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Vì ngày hôm sau là ngày đã hẹn trước với các anh chị ở Huế, rồi tiếp theo là Ban Mê Thuột, Đà 

Lạt, cho nên tôi chỉ vôi vàng chụp một vài tấm ảnh và dặn anh Cảnh là giữ kín đia danh cây mọc 

đừng để cho bọn con buôn đến vơ vét. Mặt khác tôi gửi điện thư và hình ảnh cho khoa học gia 

Leonid Averyanov và Olaf Gruss cũng như điện thoại xin giáo sư Phan Kế Lộc đến lấy mẫu và 

nhắc Leonid Averyanov việc lấy tên anh Cảnh đặt tên cho cây này. (Xin xem bài Lan Hài Xuân 

Cảnh). 

 

Từ đó tôi thường thấy các hoạt đông của anh Chu xuân Cảnh trên trang Facebook của Hội. Anh 

và các bạn đi mọi nơi, mọi chốn để tìm lan, tôi rất khâm phục anh đã thu thập hình ảnh của các 

khóm lan rừng đây đó. 

Tôi lại càng bội phuc về tấm lòng của anh và các bạn bè đối với các trẻ em ở các vùng núi cao 

hiểm trở tại miền biên giới Hà Giang, Lai châu, Sơn la v.v… Hình ảnh các anh dùng xe máy thồ 

các chăn áo cho các em nhỏ có manh quần tấm áo vào mùa đông và những vật dụng tiếp thu năng 

lượng  mặt trời đem lại chút ánh sáng cho các trường lớp chưa bao giờ biết đến ánh đèn điện khí 

của nơi thành thị. Hành động này thực là cao quý trong khi các quan chức ở vùng đó lại muốn xây 

tượng đài tốn hàng nghìn tỷ. 

http://www.hoalanvietnam.org/6B2_lv/4l/Lan-Hai-Xuan-Canh.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/6B2_lv/4l/Lan-Hai-Xuan-Canh.pdf


Hội Hoa Lan Việt Nam   www.hoalanvietnam.org 
 

5 
 

 

 

Cầu chúc cho anh Chu Xuân Cảnh và các bạn hữu được mạnh khỏe và luôn luôn giữ mãi tấm lòng 

cao quý đó. 

 

Bolsa 10-2020 


