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Triển Lãm Hoa Lan Mùa Thu 
 

 

Hội hoa lan vùng Fraser Valley, thuộc tỉnh bang BC, Canada, tổ chức triển lãm và bán hoa 

lan vào 2 ngày 29-30 tháng 11, 2016.  

Vì mới dọn nhà, không gian để trồng lan rất nhỏ hẹp, nên tôi định không đi dự triển lãm hoa 

lan mùa Thu năm nay, nhưng đến ngày cuối chúa nhựt trong lòng nao nao như chàng trai có 

mối tình lỡ hẹn, thôi đành rủ bà xã cùng đi cho vui.  Đến nơi tôi lấy máy ra chụp vài cây lan 

lạ chưa từng thấy trước đây, và chụp thêm những cây lan đẹp. Có cậu thanh niên người 

Canada da trắng chạy lại cầm trên tay cell phone đưa cho tôi xem hình chậu lan Dendrobium 

falconerii, tôi nhìn và tôi nói với cậu ta cây nầy là của tôi, cậu ta trả lời. 

“Đúng rồi, tôi chụp lúc anh đem đến dự thi vào cuối tháng 9 của hội Hoa Lan Vancouver, tôi 

chụp để làm kỷ niệm vì cuộc đời chơi lan lần đầu tiên tôi mới gặp.ˮ 
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Bữa đó có trên 50 chậu lan nhiều người đem đến dự thi, ban giám khảo họ chấm 7 chậu được 

giải, trong 7 chậu lan chậu Liễu Trúc Lan của tôi đoạt giải nhứt ai cũng trầm trồ và hỏi mua 

cây con. 

Trò chuyện với cậu thanh niên Canada da trắng xong, tôi đi vô gian hàng bán hoa lan.  Năm 

nay có gian hàng Nam Mỹ đem lan đến bán, gian hàng tỉnh bang Alberta, gian hàng của 

Matthew từ Đài Loan đến, và một số gian hàng thuộc tỉnh nhà British Columbia. Tôi đi một 

vòng đến gian hàng của Matthew, tôi đang đứng nhìn nhiều loài lan để trên bàn, Matthew 

thấy tôi mừng lắm, chìa tay ra bắt và nói với tôi lâu quá không gặp, tôi thấy nhiều giống lan 

cymbidium rất đẹp.  Matthew nói:  

“Bữa nay ngày cuối tối nay tôi phải về Đài Loan. Còn mớ lan Cymbidium anh mua hết đi, tôi 

để giá rẻ cho.ˮ 

Nghĩ mình ham rẻ mua về chỗ đâu mà trồng, tôi nói mấy cây Cym. lá sọc vàng khó trồng 

lắm, tôi trồng năm thứ 3 là chết.  Matthew nói giống nầy không cần nhiều ánh sáng.  Tôi lựa 

được 1 bụi Cymbidium ensifolium mà người VN 

mình hay gọi lan Tứ Thời hay lan Tứ Quý, lá xanh 

hoa màu trắng, giò lan có 5 nụ hoa sắp nở. 

Đem về trước khi vô chậu tôi phải đun sôi nước 

tưới lên chậu cũ để diệt virus, ngừa sợ lan bị nhiễm 

trùng. Cây lan nầy có 4 chữ Tàu, tôi hiểu được 2 

chữ giữa còn 2 chữ đầu và cuối tôi không hiểu, nên 

viết lại 4 chữ cho to ra. Lấy máy chụp và email cho 

anh bạn Tiêu Vĩ Lâm nhờ anh dịch ra Việt ngữ.  

Anh dịch xong sau đó anh gọi điện thoại lại cho tôi 

biết 4 chữ tên: Thanh Sơn Ngọc Tuyền.  Anh Lâm 

hỏi tôi sao trên núi xanh mà có suối ngọc.  Tôi nói 

với anh Lâm, trên núi có suối là chuyện thường 

thôi.  Có thể người đặt tên cho cây lan nầy trong 

lúc cảm xúc thấy lá của lan màu xanh nên 2 chữ 

đầu ông ta đặt thanh sơn, có nghĩa núi xanh, hoa và 

giò lan màu trắng, nên ông ta thêm 2 chữ ngọc tuyền, có nghĩa suối ngọc.  Người Đài Loan 

và Hồng Kông họ đặt tên cho hoa lan 

rất đẹp, đặt theo sự cảm hứng chớ 

không theo cành lá hoa hay địa danh. 

Tháng 10-2016,  tôi dọn nhà phải kêu 

anh bạn lại cho một mớ lan, mà đã 

theo tôi suốt 15 năm, cho luôn kệ 

trồng lan vật liệu và một mớ chậu, 

nhìn anh khuân mấy chậu lan ra xe, 

như nhìn người yêu lên xe hoa về nhà 

chồng. 
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Ngậm ngùi tiễn bước em đi. 

Lòng đau quặn thắt không gì buồn hơn. 

Xin em đừng có giận hờn. 

Bao năm cầm sắt nay đờn đứt dây. 

 

(Cầm sắt có nghĩa đờn cầm và đờn sắt hoà quyện cùng nhau, nên có câu chúc cho đôi trẻ nên 

duyên cầm sắt.) 

Nay tôi xin nói thêm chút về lịch sử cây đờn sắt.  Công chúa Huyền Trân được danh tướng 

Trần Khắc Chung dùng thuyền giải cứu về Bắc, nếu không bà sẽ bị lên dàn hỏa thiêu sống, vì 

theo luật của Chiêm Thành, vua Chế Bồng Nga băng hà, bà là hoàng hậu phải chết theo vua. 

Khi về nước bà có nhiều tâm tư buồn, nên bà nhờ thợ đúc cho bà 1 cây đờn làm bằng sắt.  Bà 

sáng tác nhiều bài bản trong đó có bài bản Nam Ai còn lưu truyền cho đến ngày nay.  Những 

người đờn ca tài tử thường hay ca bản nầy, và mỗi khi tuồng cải lương đến đoạn lâm ly bi 

đát, soạn giả họ hay đưa bản Nam Ai vào.  Nếu qúy vị nào muốn biết xin vào google gõ: điệu 

Nam Ai, thì sẽ biết.  Cây đờn làm bằng sắt sau người ta gọi là đờn kìm và theo thời gian bị 

biến âm thành đờn kìm, ngày ngay đờn kìm làm bằng gổ, vì làm bằng kim loại rất tốn kém. 

Trong đợt triển lãm hoa lan kỳ nầy tôi chụp được 8 tấm hình của các giống lan như sau. 

 

1- Stenoglottis longifolia 

Hoa nhỏ màu hồng vẻ đẹp kiêu sa, nhìn giống như đàn bướm tung bay.  Cuộc triển lãm 

kỳ nầy họ trang trí để chậu lan nầy bên tay phải từ cửa bước vào, để đập vào mắt người 

thưởng lãm.  Khi bước vào cửa tôi thấy ai cũng lấy máy ra chụp chậu lan nầy. 
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2- Rhynchocattleya Mount Hood Mary 

Nhìn chậu lan nầy vẻ đẹp qúy phái, cánh hoa màu hồng nhụy vàng, đứng nhìn càng lâu 

như bị người đẹp hớp mất hồn. 

 
 

 

3- Dendrobium Little Green Apples 

Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến chậu lan nầy, càng nhìn càng thấy đẹp nó có vẻ đẹp 

nội tâm mà mình không thể diễn tả hết được. 
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4- Restrepia cuprea 

Hoa màu hồng hơi ngả về màu đỏ, cánh hoa rất lạ. Đây cũng là giống lan quý hiếm, người 

chơi lan tài tử nên sưu tập. 

 

 

5- Brassos-Odoglossum 

Chậu lan nầy màu sắc rất đẹp, lưỡi hoa màu vàng cánh hoa màu nâu (cà phê) nhìn rất tao 

nhã.  Nếu ai có chậu lan nầy đang nở hoa chưng trong phòng khách thì đẹp tuyệt vời.  
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6- Oncidium cheirophorum 

Hoa màu vàng chanh to hơn hạt gạo, mùi thơm rất nồng.  Nếu nhà ai không gian chật hẹp 

nên sưu tập giống lan nầy, lần đầu tôi mới thấy tận mắt. 

 

 

 

 

7- Playtystella reflexa 

Đây là một trong những giống lan 

đẹp, lần đầu tiên tôi chứng kiến tận 

mắt.  Giò lan có những chiếc hoa mầu 

vàng cam trong giống những nàng 

tiên duyên dáng diễm kiều. Đứng 

nhìn làm cho tâm tôi rung động, vẻ 

đẹp không thể tả hết bằng lời, mỗi 

người mỗi ý. Nhưng nếu thấy gian 

hàng có bán tôi phải mua cho bằng 

được, dù nhà có chật chội. 
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8- Paphipedilum delenatii var. alba  

Sau cùng là chậu lan trứ danh của Việt Nam lan Bạch Ngọc. Lan đột biến hoa màu trắng 

giống như 2 viên ngọc, có mùi thơm dạt dào.  Kê mũi đến gần ngữi thấy trong lòng lâng 

lâng sảng khoái.  Trước đây tôi có 3 chậu ra hoa được 2 chậu sau đó lại chết, nay còn lại 1 

chậu, mùa Đông tôi phải để gần cửa sổ phía nam cho đủ ánh sáng. 

 

 

Đến đây tôi xin tạm dừng bút xin hẹn lại dịp khác. 

 

 

Vancouver, BC, Canada, mùa Thu 2016. 

Trương Thái Hòa 


