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Cây Lan Ông, Uống Bà Khen
Thoạt tiên kẻ cầm bút, xin lỗi kẻ gõ phím này muốn đặt cho bài viết này với tựa đề là: “Chơi lan
dễ đã mấy người biết lanˮ song lại e rằng có người hiểu lầm chữ “chơiˮ hay ngộ nhận là khoe
mình tài giỏi hiểu nhiều biết rộng. Vì vậy xin dùng cái tựa đề như trên cho gần gũi với bài viết
và có lẽ sẽ hấp dẫn hơn.
Hiện nay trên thương trường viên thuốc hình
quả trám mầu xanh, đang oai trấn giang hồ làm
chủ võ lâm từ Âu sang Á. Rồi lại còn Cialis,
Levitra tiếp theo là hàng ngàn dược phòng từ
Đông sang Tây thi nhau sản xuất các viên thuốc
tăng cường sinh lực. Cứ đọc những quảng cáo
trên đài trên báo là thấy hào khí bừng bừng nổi
lên, tưởng chừng như các cụ 80-90 tuổi còn có
thể hùng dũng vác cờ ra trận, đánh cho đối
phương tối tăm mặt mũi, tơi bời hoa lá.
Trước đây vào năm 2008, Bùi tiên sinh, vị Chưởng môn phái Hoa Lan VN có viết bài: “Salep,
Thần Dược của Quý Ôngˮ. Không biết các bạn đã đọc bài này hay chưa? Có bạn nào đã du
ngoạn tới xứ Thổ Nhĩ Kỳ hay không? Tới rồi có mua salep về nhà dùng thử chưa? Và bà xã khen
chê thế nào?
Từ xưa, các bậc vua quan đã bắt buộc thần dân phải tìm ra môn thuốc trợ lực này vì vậy Việt
Nam mới có: “Minh Mệnh thang, Nhất dạ lục giao, sinh ngũ tửˮ, Rượu tắc kè, Dê ông thầy.
Còn thuốc của mấy chú Ba, nào là: Dâm dương hoắc, Tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn, Cường
dương bổ thận chế biến từ sừng nai, sừng tê giác, hổ pín, ngọc dương và những thứ chỉ có thánh
thần mới biết đã được phái quần thoa mua về không phải để dùng mà là để cho các đấng lang
quân. Mà không phải chỉ có bọn da
vàng đâu nhé, bọn đàn bà, con gái tóc
nâu, tóc vàng mũi lõ mắt xanh cũng
phải trố mắt mà nhìn…
Cà kê, dê ngỗng như vậy có lẽ đã tạm
đủ, xin trở lại với đề tài kẻo lại lạc đề.
Hãy bỏ qua mấy cây Orchis morio,
Orchis mascula, Orchis maculata,
Orchis militaris và Orchis latifolia đã
được đề cập đến trong bài viết kể trên
mà hãy tìm xem trong số những cây
lan chúng ta yêu chuộng cũng có
những cây nào có công dụng tương tự hay không?
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Khá nhiều tài liệu cho biết rằng:

1.

Vanilla

Cây lan mọc ở Ấn Độ và các nước Đông Nam Á Châu, Trung Mỹ, Việt Nam mới đây cũng có
trồng. Hương thơm dịu ngọt lấy ra từ trái khô đã được khắp thế giới yêu chuộng, thế mà đã bị
giáo phái Tin Lành The Puritans, Anh Quốc, cấm dùng không hiểu vì có tác dụng tăng cường
sinh lý hay là vì chữ Vanilla của tiếng Latin có nghĩa là “cái l… nhỏ”. Không hiểu đầu óc, mắt
mũi ra sao mà khi nhìn thấy bông hoa này mà người ta lại bệnh hoạn nghĩ ra như vậy?

Ảnh: Floridahillnursery.com

Theo tài liệu: A Review on Plants Used for Improvement of Sexual Performance and Virility
của các khoa học gia Ấn Độ và Đức: Nagendra Singh Chauhan, Vikas Sharma, V. K. Dixit,
Mayank Thakur thì những cây lan sau đây cũng có những tác dụng như trên.
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Eulophia nuda hay Eulophia spectabilis

Cây này có mọc tại Việt Nam, hoa có nhiều mầu sắc khác nhau:

Ảnh: Nguyển Minh Đức

3.

Ảnh: Alex & Karel Petrzelka

Vanda tessellta

Cây mọc ở Ấn Độ và các nước Đông Nam Á Châu, VN không có.

Ảnh: mpdb.com
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Malaxis acuminata

Lan có mọc tại Việt Nam, theo tài liệu “Hoa Lan và Vị Thuốcˮ, dược sĩ Trần Việt Hưng cho là
có những đặc tính làm mát, kích thích tình dục, trị nóng sốt và bổ toàn diện.

Ảnh: Phan Kế Lộc

5.

Malaxis muscifera

Cây lan được dùng tương tự như
Malaxis acuminate trong việc chữa trị
yếu sinh lý. Không có mọc tại VN.

Ảnh: flowerofindia.net
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Theo tài liệu: Traditional Chinese Medecine, những cây lan sau đây cũng được dùng từ lâu
trong mục đích tương tự.

6.

Dendrobium officinale

bioweb.uwlax edu
Cây mọc ở Trung Quốc, VN không có. Thân cây lan này được phơi khô rồi cuộn tròn lại làm
thành một vị thuốc bắc. Chẳng biết có công hiệu hay không, nhưng trên eBay giá bán tới $269.99
và trên Internet đầy rẫy những bài nói về cây này chữa đủ bách bệnh.

7.

Dendrobium chryxotoxum

natureproducts.net
Cây này VN và Thái Lan có rất nhiều. Hoa phơi khô dùng làm trà uống cho dễ ngủ và đặc biệt
phục hồi sinh lực sau cuộc mây mưa cuồng nhiệt.
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Trong tài liệu: A Review on Plants Used for Improvement ofSexual Performance and Virility
các khoa học gia: Nagendra Singh Chauhan, Vikas Sharma, V. K. Dixit và Mayank Thakur cũng
cho biết các cây lan: Eulophia nuda, Vanda tessella, Dactylorhiza hatagirea đều có tác dụng tăng
cường sinh lực.
orchidspecies.com
Muốn biết rõ chi tiết cũng như cách dùng ra sao, xin hãy đọc kỹ
các tài liệu kể trên. Nếu lười đọc, thì hãy tìm mua thứ rượu
thuốc có lời lẽ quảng cáo hoa mỹ như sau:

Anh hùng tửu có thể trị 9 “chứng xấuˮ của cánh mày râu:
dương đạo suy yếu, yếu đuối không phấn chấn được, phấn
chấn được mà không đủ, đủ mà không thực, thực mà không
cứng, cứng mà không tuân theo, tuân theo mà không được
lâu, lâu mà không có tinh, có tinh mà không có con.
Thuốc có hay hay không chỉ có các bà mới hiểu rõ, các cô
còn e thẹn không muốn nói ra. Còn các ông, xin đừng hỏi
mất công vô ích, vì có ông nào nhận rằng mình là dở ẹt, là
gà chết nuốt giây thun.

Lão già gân sưu tầm
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