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Mùa Hoa Ngọc Điểm, Rhynchostylis gigantea 
 

 

Trong số những cây lan của quê hương, tôi thích nhất là cây Ngọc Điểm hay là Ngọc điểm Đai 

châu vì chùm hoa của nó giống như một chuỗi hạt châu, dáng dấp thanh tao, làn hương như mùi 

trầm, mùi quế. 

Năm 1956 khi từ giã Tiểu đoàn 3 ở Long Xuyên về Sư Đoàn 4 Bộ binh, tôi được cấp phát 3 

phòng nhỏ trong cư xá sĩ quan tại thị xã Biên 

Hòa. Trước cửa những căn phòng này là một 

hàng cây sao, cây dầu cao vút có những cây tầm 

gửi và hoa lan mọc ở những chạc ba. Có một 

cành cây gẫy xuống, trên đó có mấy cây lan lá to 

bản và dài với những chùm hoa dài mầu hồng 

nhạt buông thõng xuống mà dân địa phương gọi 

là lan tai trâu hay Nghinh xuân. Cây lan này đã 

mang lại cho tôi cảm hứng viết bài “Chùm Lan 

Ngày Tết” và sau này vẽ bức tranh bên cạnh. 

Vào đầu năm 1949 khi còn ở Peoria, Illinois, cô 

con gái đầu lòng đã tặng cho tôi chậu lan này 

với chiếc thẻ ghi tên khoa học: Rhynchostylis 

gigantea. Cứ vào khoảng 9-10 giờ sáng, ánh 

sáng le lói chiếu qua chiếc cửa sổ, rọi vào chậu 

lan và căn phòng khách nhỏ bé của chúng tôi lại 

phảng phất một làn hương trầm quen thuộc. 

     

Nhưng rồi cây lan dần dần tàn tạ, 

mấy chiếc lá theo nhau úa vàng rồi 

rụng xuống, có lẽ vì thiếu nắng và 

tưới quá nhiều.  

Sau này bị cuốn hút bởi những cây 

Cymbidium, rồi Dendrobium của 

Úc, rồi Laelia của Nam Mỹ quyến 

rũ và nhận thấy rằng những cây lan 

của quê hương không mấy thích 

hợp với khí hậu của miền Nam 

California, nên dù tôi có yêu, có 

thích cũng đành thúc thủ. 

http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/1ad/Chum-Lan-Ngay-Tet.pdf
http://www.hoalanvietnam.org/8D1c_cp/1ad/Chum-Lan-Ngay-Tet.pdf
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Hơn nữa trong 2 đợt về thăm quê hương và hội ngộ với Giáo sư Dương Xuân Trinh, nguyên Hội 

trưởng Hội Hoa Lan Hà Nội, Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Lộc, (con trai cụ Phan Kế Toại, Khâm sai 

Bắc bộ 1945) người đã cùng ông Leonid Averyanov khảo sát hầu hết núi rừng Việt Nam và Tiến 

sĩ Trần Duy Quý, Phó Viện trưởng, Viên Khoa học Nông nghiệp, đương kim Hội Trưởng Hội 

Hoa Lan Hà Nội, và thăm thú các nơi tôi đã mãn nhãn với biết bao nhiêu cây lan Ngọc điểm to 

đẹp.   

 

Trần Duy Quý, BXD, Dương Xuân Trinh, Phan Kế Lộc 

      Trần Duy Quý, Hà Nội 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phạm Tuyên, 

Hà Đông 
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Vườn lan Ngọc Điểm của Vũ Xuân Thục, Nam Đinh với Đỗ Văn Trung Tú 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vũ Xuân Thục            Chu Anh Thư 
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Tháng 10 năm 2017, Hội Hoa lan Việt Nam tham dự cuộc triển lãm quốc tế Huntington Library 

Garden ở Pasadena. Đây là một khu vực rộng 120 mẫu, gồm thư viện, bảo tàng và 12 vườn cây 

đủ loài: hoa hồng, sen súng, cọ dừa và vườn Nhật Bản, Úc v.v... với giá vào cửa là $29 một ngày. 

Đặc biệt là những ngày hôm đó các hội viên, các hội hoa lan được miễn phí nếu mang huy hiệu 

của hội. 

Kỳ phó hội này với tổng số 31 giải, Hội Hoa Lan Việt Nam được coi như là một hội có nhiều 

giải thưởng nhất.  

 

Đặc biệt hơn cả là 3 giải: 

• Giải Nhất trong những hội dự thí với bàn triển lãm dưới 40 bộ. 

• Giải Nhất cho loài Dendrobium. 

• Giải nhất cho loài Lycaste. 
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Sau khi dạo quanh các gian hàng bán lan đến từ Đài Loan, Đức, Thái Lan, Brasil v.v… chẳng 

thấy có gì hấp dẫn, vừa bước ra ngoài bỗng thấy một chiếc xe “van” chạy tới. Người lái xe là 

một người Thái quen thuộc, chủ nhân vườn lan ở Ontario, Vista, chuyên bán những cây lan Á 

Châu. Hỏi anh ta có gì lạ? Mở cửa xe anh chỉ vào khoảng 10 chậu Ngọc Điểm to lớn lá xanh tươi 

tốt, đặc biệt là những cây này không trồng 

trong các rỏ gỗ mà lại trồng trong các chậu 

sâu đáy thường dùng cho lan Cymbidium mà 

rể lại to và dài như chiếc đũa mà giá bán chỉ 

có $40. 

Chúng tôi xúm nhau lại nhặt mỗi nguời 1-2 

chậu. Khi trả tiền, tôi phải giằng co với chị 

Tưởng Kim Xuyến mà cũng không xong, chị 

gạt đi và nói rằng: 

Cháu biếu bác cây này, có đáng bao nhiêu 

đâu mà bác phải quan ngại! Bác không lấy 

cháu giận đó! 

Tôi rất sợ bị giận dỗi, nhất là khi các bà đã 

giận thì giận rất lâu. 

Mang cây lan về nhà tôi ngâm cây lan trong 

nước 2 ngày rồi lấy ra khỏi chậu và trồng 

trong một chiếc chậu rộng miệng và cạn đáy. 

 

Cuối năm 2018, cây lan ra 

được 2 chùm hoa, nhưng 

mùa Đông ở miền nam 

California quá lạnh nên đã 

bị thúi chột. 

Năm nay vì đại dịch Vũ 

Hán, tôi ít khi ra vườn, khi 

nhớ đên đã hơi trễ, nhưng 

còn hơn không. Mang vào 

trong nhà, tôi để ở trên cửa 

sổ hướng Đông Nam cạnh 

cây Mokara hoa vàng mỗi 

năm nở hoa 2-3 lần, nên 

cây  Rhynchostylis gigantea 

năm nay khoẻ hơn năm 

trước và đã mọc thêm 4 lá, ra tới 3 chùm hoa mập mạp và cứng cát.  
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Tuy hoa không được nhiều, được đẹp như ở cố hương, nhưng ở California  mà có cây lan như thế 

này cũng là quý báu lắm rồi. Với 2 chùm vừa mãn khai, một chùm còn đang phong nhuỵ, hy 

vọng cây lan Nghinh Xuân của chúng tôi sẽ còn hoa để đón mừng Têt năm Tân Sửu vào ngày 12 

tháng 2021. 

Viết một vài giòng để nhắc nhở tới những kỷ niệm khó quên và nhất là để khoe với chị Tưởng 

Kim Xuyến cây lan quý báu chị đã tặng cho. 

 

Một lần nữa xin cám ơn lòng ưu ái của chị chẳng ngại ngùng đến thăm chúng tôi vào giữa mùa 

đại dịch.  
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