Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org

Luyện Tập Trí Nhớ Với Cây Lan Quê Hương
Ngườì ta khi về già, bệnh tật phát ra đều đều cũng như chiếc xe đạp cũ, nếu giây xích không
chùng, không nhão thì răng đĩa, ổ líp cũng mòn, đạp được một khúc đành phải dắt bộ.
Khi về già, nào là cao áp huyết, tim đập không đều, tiểu đuờng v.v... nếu bị tai biến mạch máu
não, đi ngay một vài giờ sau đó coi như là trúng số độc đắc. Còn nằm ngay đơ một khúc làm khổ
vợ, khổ con phải ngày đêm hầu hạ thực là quá tội. Nặng nợ hơn một chút, mắc chứng bệnh lú lẫn
hay quên, văn hoa mỹ tự gọi là mê hồn chứng và danh từ y
khoa gọi là “Alzheimerˮ. Mắc phải chứng này chỉ quên đi 3
thứ lặt vặt như quên bạn, quên nợ, “Quên cả đuờng đi lối vềˮ
hay là “Quên hẳn tình nghĩa phu thê.ˮ Còn nặng hơn nữa thì
lang thang, thơ thẩn ngoài đường để vợ con phải lo lắng tìm
kiếm rồi mang về nhà hầu hạ, tắm rửa, cho ăn uống thực là tội
nghiệp cho cảnh “Bỏ thì thương, vương thì tội.ˮ
Tôi có một ông bạn cố tri từ ngày còn đi kháng chiến chống
Pháp, mười mấy năm trước đây khi được tin ông ở Resada vội
vàng lái xe lên thăm. Khi lên tới nơi mới được biết, vợ chồng
ông được đứa con trai duy nhất bảo lãnh sang. Phụ tử trùng
phùng mới được vài tháng, người con hiếu thảo đã bị chứng
bệnh ung thư cấp tính cướp đi mạng sống, bỏ lại cha già, mẹ
yếu ở nơi đất khách quê người. Vài ba tháng sau bà mẹ bị
chứng lãng trí trầm trọng phải vào nhà dưỡng lão, bỏ mặc ông
chồng già một mình lẩn thẩn vào ra, rồi cũng phát ra bệnh lú
lẫn lang thang ngoài đường. Tội nghiệp cho ông bạn, nhưng chúng tôi và bạn bè không biết làm
sao đành phó thác cho sở Xã Hội, và cứ vài ngày lại điện thoại lên thăm cho đến khi tiễn bạn ra
đi vĩnh viễn...
Do đó, tôi hằng mong thoát khỏi cảnh ngộ đau thương như vợ chồng ông bạn bèn lên mạng tìm
hiểu về chứng bệnh quái ác này. Hãy bỏ qua những phần nguyên nhân căn bệnh cho các vị bác sĩ
chuyên môn mà chỉ tìm hiểu cách ngăn ngừa. Phần lớn đều khuyên không nên hút thuốc, ăn
uống lành mạnh, tập thể dục và vận dụng não bộ như đọc sách, đánh cờ v.v...
Theo thống kê, khoảng 5% người Hoa Kỳ từ 65-74 tuổi và khoảng 50% những người từ 85 trở
lên đều hay bị chứng Alzeimer.
Bác sĩ David Bennett, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về bệnh Alzeimer (Rush Alzheimer's
Research Center), khuyên chúng ta nên tiếp tục hoạt động hay học hỏi thêm (“continue to learn,
to embrace new activities, learn new skills - in essence, to exercise their brains -- continue to
build up connections that in turn lower their risk of Alzheimer's disease.ˮ)
Bác sĩ Robert Friedland, trường Đại học Case Western Reserve University School of Medicine,
nghiên cứu và thấy rằng những người già mà còn hoạt động như làm vườn, chơi nhạc, và chơi
những trò chợi vận dụng đến trí óc ít khi bị bệnh si khờ lú lẫn.
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Xét lại bản thân, tôi gần như đã thực hiện hầu hết các điều kể trên nhưng việc luyện tập trí óc
hình như vẫn chưa đủ. Tuy bạn bè khen rằng tôi có trí nhớ tốt, biết tên khoa học dài lằng nhằng
của những cây lan, nhưng đây chỉ là thói quen của bao tháng năm nghiền ngẫm tìm tòi.
Gần đây có lúc đầu óc tôi lơ mơ không thể tập trung ý chí vào chuyện gì cả, tôi đành đổ tội cho
tuổi già, nhưng sực nhớ đến lời khuyên kể trên và câu “Văn ôn, võ luyệnˮ nên cố gắng tìm ra
một chuyện gì để duy trì khối óc già nua trì trệ.
Theo thói quen, tôi thức giấc vào lúc 5-6 giờ sáng, việc làm đầu tiên là mở máy vi tính rồi đi
đánh răng rửa mặt. Sau đó ra bếp pha một ly cà phê ngồi trước máy đọc thư từ, luớt qua trang
nhà hoalanvietnam.org và trang HLVN/Facebook rồi vào mục Trang Chủ tìm những hình ảnh
hoa lan đẹp lạ của các bạn yêu lan quê nhà.
Những hình ảnh này đã gợi cho tôi niềm cảm hứng
sâu xa với quê nhà xa cách, đã cho tôi thêm một
niềm vui bất tận. Tôi ước mong được nhìn thấy
những đóa hoa xinh đẹp này và tiếc rằng sinh bất
trùng thời nên tuổi trẻ của tôi đã cuốn hút rồi đắm
chìm vào trong những biến cố đau thương của đất
nuớc. Đến bây giờ sức cùng, lực kiệt không còn cơ
hội để đến tận nơi xem tận mắt…
Mở tập ảnh của Hội Hoa lan Việt Nam, tôi thấy
hình ảnh của một người đó là cô Lê Kim Nhung với
một nụ cười rạng rỡ tay ôm chậu lan Den.
densiflorum. Cô Nhung là một hội viên kỳ cựu
nhưng đã vắng bóng từ 6-7 năm nay.
Có một vài mấy tấm ảnh khác trên Facebook, hình
như là một cây Pecteilis hay Habenaria nào đó. Vội
vào mở mục Lan Rừng VN từ A-Z vào vần H tìm

trong mục Habenaria nhưng không thấy
tăm hơi, nhưng khi tìm trong loài Pecteilis
mới biết rằng đó là cây Trâm lan Cam Bốt
(Pecteilis cambodiana) khá hiếm thấy.
Vội vàng sao chép lại những hình ảnh này
vào hồ sơ trong mục Hoa Lan VN toàn tập
để làm tài liệu cần đến sau này.
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Một bức hình rất mỹ thuật với hai dò hoa trắng
toát chiếc cao, chiếc thấp hiện trên nền đen pha
xanh nuớc biển, tôi mở lớn ra xem chú thích để
biết tên cây lan. Nhưng không một giòng chữ
kèm theo, mà là một hàng con số và chữ vô
nghĩa. Không sao, tôi để ra một vài giây đồng
hồ nhận xét, rồi mở lớn hết cỡ. Tiếc rằng ảnh đã
bị trang Facebook thu lại quá nhỏ, chỉ còn vài
chục KB cho nên không thể nhận ra chi tiết của
bông hoa nên đành nhận diện qua hình dáng của
hoa cùng thân lá và biết rằng đây là một giống
Habenaria (Hà biện) nào đó. Đành lưu vào hồ
sơ hình ảnh của Đêm Lạnh (Vũ Truờng Nhật)
để sau này xin anh một phiên bản lớn hơn hầu
có thể biết rõ tên của giống lan này (species).

Mở trang của Hiểu Hà (Hà Khắc Hiểu) mấy
tấm ảnh đẹp hiện ra trước mắt. Không có ghi
chú tên cây lan, nhưng biết rằng đó là một
biến dạng của cây Cym. sinense hay một cây
lan lai nào đó chứ không phải là Bạch ngọc
(Cym. ensifolium) vì giống này chỉ có 7-8 hoa
là nhiều nhất. Nhìn kỹ vào những chiếc lá,
thấy có đường viền mầu trắng ở hai bên mà cổ
nhân thường gọi là Mặc biện, Ngân biên, còn
bây giờ không biết có thêm những tên gì nữa.
Một tấm ảnh khác của Vũ Định An có ghi rõ
tên Cymbidium sinense - Trần Mộng. Đây là
một cây lan tiểu kiếm được giới chơi lan Bắc
Hà xếp vào hàng truyền thống, theo sự tích
vua Trần Anh Tông (293 - 1314) vì yêu thích
hoa lan nên đã lập ra “Ngũ Bách Lan Viênˮ trên đồi Long Đỗ ở đất Thăng Long (Hà Nội) khi
Trần Nhân Tông rời kinh thành về Yên Tử, Quảng Ninh. Trong đêm ngài nằm mộng thấy có
người đến yết kiến và dâng tặng một cây lan hoa mầu đỏ rất đẹp. Sáng ra, nghi hoặc nhà vua đi
sâu vào trong núi thì bắt gặp tại một khe sâu có một loài hoa lạ, đẹp và vô cùng thuần khiết và
chính là cây lan trong mộng. Do đó người ta gọi giống hoa này là lan Trần mộng (giấc mộng của
vua Trần) để chỉ điển tích rũ sạch bụi trần của ngài.
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Theo khoa học, đây là một trong những biến dạng về
mầu sắc (variety) của giống Cym. sinense nguyên thủy
có mầu nâu sậm cho nên có tên gọi là Mặc Lan. Lan
Trần mộng giá hơi cao vì khá hiếm, vì mầu đỏ sẫm và
vì truyền thuyết kể trên. Nhưng cũng có nhiều người ở
Sa Pa, Lào Cai lại cho rằng Lan Trần Mộng là cây Cym.
lowianum to lớn hoa mầu xanh vàng, lưỡi đỏ mọc khắp
núi rừng Lai Châu, Lào Cai. Đó là một sự sai lầm hay là
cố ý để bán được với giá cao.
Lan man suy nghĩ về truyền thuyết của cây lan Trần
Mộng cũng như Ngũ bách Lan Viên, thế là lại mất thêm
khá nhiều thì giờ lục tung trí nhớ, tìm trên mạng và

trong sách vở nhưng truyền thuyết
vẫn chỉ là những chuyện ảo tưởng
không có gì chứng minh.
Đến đây đầu óc bỗng thấy mông lung,
mụ mẫm, quay cuồng đành gác phím,
tắt máy bước ra ngoài vườn cho đàn
cá ăn và phun thêm nước cho mấy
cây lan có thêm hơi ẩm vì mấy ngày
qua nắng gay gắt, lại thêm gió nóng từ vùng sa mạc thổi về làm cho nhiệt lên cao tới 3 hàng con
số và độ ẩm lại xuống quá thấp. Vậy xin để mai mốt sẽ tiếp...
Mở một album ảnh khác của
Nguyễn văn Cảnh có một đóa lan
lạ mắt hình như đã thấy ở đâu,
nhưng trong ảnh lại có thêm hình
hoa lan khác và may thay ở bên tay
phải có một tấm ảnh hoa đơn độc,
nhưng vì sơ ý nên không kịp ghi
tên tác giả. Nay cố gắng tìm lại
nhưng không sao thấy được, mong
tác giả thông cảm cho. Bông lan
hình như có tên là Epigenium
hay Epigeneium gì đó. Vào trang
Google kiểm soát lại chính tả và
chợt nhớ ra cây lan này có trong
tập ảnh của Đinh văn Tuyến, Vuờn quốc gia Hoàng Liên sơn tặng cho vào năm 2009, sau đó anh
có sang Hoa Kỳ tu nghiệp lấy bằng Thạc sĩ, mấy năm gần đây bặt tin không biết anh ở đâu...
4

Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org

Trong phần hình ảnh của Nguyễn Đình Thảo có ảnh của cây Spathoglottis hoa vàng rất đẹp,
nhưng VN có 3 cây Spathoglottis affinis, Spathoglottis aurea và Spathoglottis pubescens đều
mầu vàng cả nên không rõ đây là cây nào?

Xin lưu ý các bạn là nhiều khi không thể căn cứ vào
một bức hình mà xác định tên cây lan, bởi vì tấm
hình chỉ cho ta biết hình thể, mầu sắc chứ không
cho chúng ta biết rõ kích thước thực sự của bông
hoa, rồi lại còn cấu trúc khác biệt trong họng hoa
rồi thân lá và mùa hoa nở nữa.
Trong kho ảnh dường như bất tận của Chu Xuân
Cảnh với nhiều hình độc đáo, có cây Habenaria
dentata, tôi không hiểu sao lại có ý nghĩa cái răng ở
đây, sau đó lại thấy có tấm hình khác của cây lan
này trên Internet, phóng lớn ra mới thấy những
chiếc răng nanh nhọn hoắt mới hiểu tại sao cây lan
lại có cái tên tượng hình như vậy.
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Một hình ảnh khác của cây Chiloschista parishii (Asian
ghost Orchid = Lan ma Á Châu) bởi vì cây lan không có
lá mà chỉ toàn những rễ, đến mùa Xuân chùm hoa bỗng
dưng mọc ra từ đám rễ đó mà không hiểu tại sao lại có
cái tên “Lan môi nứt vàngˮ ?
Vào tập ảnh cả ngàn chiếc của Ruồi Trâu (Nguyễn
Thanh Sơn) phần lớn là hình ảnh của loài Hoàng Thảo có
một bông hoa quen thuộc hình như tôi đã thấy ở đâu đó.
Phóng lớn hình ra rồi cố nhớ lại, tôi đã thấy ở vườn nhà
anh Nguyễn Minh Đức và Sang còi ở Đà Lạt nhưng
không còn nhớ tên khoa học là gì nữa, nhưng có tên Việt
là Rau rút. Lục trong hồ sơ những tấm ảnh khi về Đà Lạt
vào năm 2009 và Hà Nội vào 2010 mới biết đó là cây
Otochilus albus và tấm ảnh tại vườn anh Nguyễn Minh
Đức mới hiểu tại sao lại có tên Rau rút.
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Trong tập ảnh có khá nhiều hình đẹp đẽ của Vương Thanh Bình có một cây lan, hoa hơi quen
thuộc, nghĩ mãi cũng không rõ loài và giống. Nhìn vào thân lá giống như một cây Tục đoạn
(Pholidota) nào đó nhưng tìm mãi chẳng thấy tăm hơi.

Có những cây lan trông thì quen quen, hỏi tên loài còn ngờ ngợ nhưng đến tên giống xin đành
chịu thua, tôi bèn lưu vào hồ sơ của tác giả với tên loài để đến khi nào thấy đầu óc tỉnh táo sẽ
tiếp tục truy tầm. Cũng có nhiều khi phải dùng ʻPhotoshopʼ sửa lại hình cho thật rõ rồi phóng to
lên để nhìn thấy chi tiết, thí dụ như tấm ảnh dưới đây của Nguyễn văn Cảnh, nhưng cũng đành
đợi một dịp nào thuận tiện sẽ thẩm vấn với các khoa học gia khác.
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Trên Facebook, những tấm ảnh có ghi tên rất hiếm, không có chú thích có lẽ cả trăm ngàn tấm.
Số ảnh này tha hồ để cho tôi nghiền ngẫm tìm tòi và luyện tập trí nhớ và có đề tài để dông dài
với các bạn bốn phuơng. Nhiều lúc tôi thầm trách
mình đầu óc ngu si, đần độn, quê hương VN chỉ có
vỏn vẹn khoảng 150-160 loài và trên 1000 giống mà
cũng không sao nhớ nổi.
Thông thuờng sau khi căn cứ vào các chi tiết trong
hình, tôi tạm đoán tên loài (genus) rồi mở mục Lan
Rừng VN từ A-Z đối chiếu hay lục tung trí nhớ đã cằn
cỗi tìm kiếm những hình ảnh hiện có trong tay, hay
vào Google để kiểm điểm lại các chi tiết cần thiết để
có thể xác định danh tính cây lan. Mỗi cây lan lạ như
trên nhiều khi mất cả 15-30 phút mà không có kết
quả đành rồi lưu lại vào hô sơ của người cung cấp
hình ảnh, sau đó khi thuận tiện sẽ truy tầm tên giống.
Cũng nhờ bức ảnh những cây lan Việt hoa nhiều,
khóm lớn, mà tôi chưa hề thấy với góc cạnh, ánh
sáng, bố cục tuyệt vời này, tôi mới biết mặt một vài
anh chị em chỉ nghe “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình”
và biết thêm tên Việt của những cây lan quê nhà. Ngoài ra, tôi còn được thưởng thức những cảnh
đẹp của quê hương mà tôi chưa từng được đặt chân đến đó, những tấm ảnh tuyệt tác của hoa lan.
Xin thành thực cám ơn các bạn.
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