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Lan Kiếm Truyền Thống Việt Nam 
            BÙI XUÂN ĐÁNG 

 

Năm 1940, khi đọc truyện Hương Cuội, nhà văn Nguyễn Tuân đã kể lại thú tiêu khiển của mấy 

cụ già: Cụ Kép vai chính và mấy cụ Cử, cụ Tú rủ nhau uống rượu làm thơ và thưởng thức những 

viên đá tẩm kẹo mạch nha ướp với hương lan. Nhà văn này lại nêu tên những cây lan: Đại Kiều, 

Tiểu Kiểu, Mặc Lan, Loạn Điểm, Yên Tử, Bạch Ngọc, Tố Tâm v.v... làm cho đám học sinh trẻ 

tuổi chúng tôi sinh ra và lớn lên trong vùng đồng lúa xanh tươi của miền châu thổ sông Hồng bỡ 

ngỡ với những tên lạ lùng nhưng vô cùng hấp dẫn đó.  

Thời kỳ đó, ông cha không có thú chơi cây cảnh cho nên chúng tôi chỉ thấy những khóm lan lá 

cứng, xanh rì có chùm hoa mầu hổ phách nở vào tháng 4, tháng 5 tại dinh cơ của cụ Tuần Nhật 

Lệ, Phù Cừ, Hưng Yên. Tên cây lan không ai biết, chỉ thấy gọi là trường kiếm do cụ Bố Chánh 

Hòa Bình tặng và một khóm lan lá nhỏ của cụ Án Sát nào đó ở vùng Mống Cáy gửi cho, chưa 

kịp nở hoa cây đã vàng úa tàn lụi và chết dần.  

Từ đón, những cây lan với danh từ đẹp đẽ của nhà 

văn Nguyễn Tuân lúc nào cũng lởn vởn trong đầu óc. 

Những năm tháng trọ học tại tỉnh Hưng Yên, Nam 

Đinh và Hà Nội, chúng tôi chưa hề có diễm phúc nhìn 

thấy những cây lan lạ lùng này. 

Sau này mê mải trong thú chơi lan và ảnh hưởng từ 

Hương cuội của một thời vang bóng, tôi cố tìm hiểu 

xem những cây này hình dáng ra sao. Sau đó lại muốn 

biết tên khoa học để tiện bề tra cứu trong sách vở, 

nhưng tiếc rằng sách vở của chúng ta chỉ mô tả rất sơ dài không thể nào hình dung ra được 

những cây lan trân quý.  

Người Âu Mỹ phần lớn chỉ ham chuộng mầu sắc và hình dáng 

của bông hoa mà không chú trọng đến vẻ đẹp của thân cây, lá 

và hương thơm cho nên mục này cũng chỉ có những bài viết rất 

sơ sài. 

Người Đông phương khác hẳn, hương thơm rất quan trọng, vì 

vậy có câu: “Hữu sắc vô hươngˮ. Hình dáng của thân cây và lá 

lan cũng là những gì gợi cảm và nói lên vẻ đẹp thanh lịch 

mảnh mai và mang lại một dáng dấp vẹn toàn của loài lan nhỏ 

nhưng rất đặc biệt. 

Như chúng ta đã biết, những cây lan đều mọc ở trong rừng hay 

ở trên núi, sau đó đuợc loài người mang về nuôi trồng và một 

số lớn đã thuần hóa. Ngày nay người Việt chúng ta gọi một số 

cây lan đó là loài lan truyền thống và trong bài này chúng tôi 

xin nói về những cây lan đó. 
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Theo Cuốn Sổ Tay Người Hà Nội Chơi Lan, chi lan truyền thống này có 16 giống:  

Trường Mặc, Đoản Mặc, Mặc Biên, Thanh Trường, Thanh Lùn, Thanh Ngọc, Hoàng Vũ, Cẩm 

Tố (Địa Hoàng), Hoàng Điểm, Tố Tâm (Nhất Điểm), Kim Biên, Ngân Biên, Bạch Ngọc Đại 

Diệp (Đại Kiều), Bạch Ngọc Tiểu Diệp (Tiểu Kiều), Trần Mộng, Tứ Thời. 

Hiện nay, trong giới sưu tầm lan truyền thống ở Hà Nội còn có rất cây với nhiều tên khác lạ 

nhưng có lẽ là tên tự đặt cho không được phổ thông cho lắm.  

Mời các bạn hãy đọc những đoạn văn phong cổ xưa và lời giải thích Hán Nôm của Nguyễn Tân 

Phong dưới đây để hoài niệm những gì của một thời đã qua. 

 

Đại Mặc  

 

Đại có nghĩa là to, mặc có nghĩa là màu tối, là hàng truyền 

thống của Việt Nam được lưu truyền từ thời xa xưa. Cho đến 

năm 1978, có tại vườn của cụ Hai Chi, ở Láng Thượng, 

cụ Trưởng Tràng ở Ngọc Hà, cụ Châu Ký ở Bà Triệu, cụ Cả 

Hương ở Mỹ Đức, Hà Tây, cụ Văn Mưu làng Ngô Sài, Quốc 

Oai, cụ Phan Sộp ở đường Lâm Sơn Tây, cụ Trưởng Tỳ ở 

Hà Đông v.v... cụ Phó Lý Ớt ở Phủ Lý, cụ Nguyễn Cao ở 

Nam Định v.v...  

Lá dài khoảng 50 đến 70 cm, dạng lá tà lập diệp,vặn vỏ đỗ. Cần 

hoa cao khoảng 60 đến 78 cm, cánh hoa dạng thủy tiên, vai hoa 

nhất hạ bình khiên, cánh bảo vệ thùy hơi mở. Hoa và lá cân đối 

hài hòa, chia tứ trụ long thăng, sắc hoa màu nâu đen, hương 

thanh rất rộng. Là giống Địa Lan quý hiếm có giá trị thưởng 

thức rất cao, đứng đầu trong dòng lan mặc, chơi chậu đại mặc 

người xưa ví như sự khỏe mạnh, cường tráng. 

Mặc Huyền Diệp  

Mặc có nghĩa là màu tối, huyền diệp lá màu xanh đen vặn vỏ đỗ rủ xuống ôm chậu, là hàng 

truyền thống của Việt Nam, được lưu truyền từ đời  

xa xưa. Cho tới năm 1980 có tại nhà cụ Hai Chi, ở Láng 

Thượng, cụ Châu Ký ở Bà Triệu, cụ Trưởng Tỳ ở Hà 

Đông, ông Khương Tu ở Thạch Bích, Hà Tây, bác 

Thanh Tùng ở Hồ Tây.  

Lá dài khoảng 50 đến 65 cm, cần hoa cao khoảng  

60 đến 75 cm, cánh hoa màu nâu sấm, vai hoa nhất hạ 

bình khiên, cánh bảo vệ thùy hơi khép, hoa và lá rất  

cân đối hài hòa, hoa chia bổng biện, được lộc như chiếc 

gậy thần.  
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Hoàng Hội Điểm  

Một loại Biến Thể của lan rừng, lưỡi đỏ hình trái tim. Hoàng có nghĩa là vàng, hội điểm, hội tụ, 

điểm có nghĩa là chấm, là hàng truyền thống của Việt Nam, có từ xa xưa. Đến năm1978, có tại 

nhà cụ Hai Chi ở Láng Thượng v.v...  

Lá dài 60 đến 90 cm, rủ xuống ôm chậu gọi là loan thùy diệp, sắc lá màu xanh vàng, không vặn, 

một phần ba mép lá có hai đường chỉ màu vàng. Cần hoa cao khoảng 50 đến 75 cm, hoa và lá 

cân đối hài hòa, hoa chia tam diện tam cương, cánh hoa màu vàng, lưỡi có một trái tim đỏ, thùy 

màu vàng họng và mép dưới cánh gần thùy có nhiều chấm đỏ, lưỡi cuốn vừa phải, cánh hoa nhất 

hạ bình khiên, cánh bảo vệ thùy hơi mở, hương thơm thanh. Tết đến thưởng hoa trong nhà, nguời 

xưa ví như sự hạnh phúc, đông vui và hội tụ. 

Đại Mặc Hoàng Biên 

Đại là to, mặc là màu tối, hoàng biên, bên mép lá 

có màu vàng, truyền thông của Việt Nam, có từ rất 

lâu. Năm 1978, có tại nhà bác Thanh Tùng ở Tây 

Hồ, Hà Nội.  

Lá dựng dài khoảng 50 đến 60 cm, dạng lá trực 

lập diệp, hai bên đầu mũi mác có mép lá màu vàng 

rất ngắn, cần hoa cao khoảng 50 đến 67 cm, hoa và 

lá cân đối hài hòa, chia hoa tam diện tam cương, 

cánh hoa màu nâu đỏ sẫm lưỡi hoa màu vàng, có 

một chấm đỏ to ở giữa lưỡi, và bên cạnh có hai ba 

chấm nhỏ, lưỡi cuốn vừa phải,thùy màu đỏ tươi hơn một chút, cánh hoa nhất hạ bình khiên, cánh 

bảo vệ thùy mở rộng hương thơm rất đậm. Hiện nay số lượng không nhiều gần như mất giống. 

Tết đến có chậu lan trong nhà, người xưa ví như sự hùng dũng của những bậc vũ tướng bảo vệ 

biên cương. 

Hoàng Oanh Vũ  

Hoàng là màu vàng, vũ là mềm mại là điệu múa vàng, cũng có người bình là, vũ là vũ tộc hoàng 

oanh là một loài chim quý hiếm, đứng đàu trong dòng vũ tộc, mà người xưa rất chú trọng, lá dài 

khoảng 50 đến 70 cm, vặn rủ xuống ôm chậu gọi là loan thùy diệp. Cánh hoa dài, màu vàng như 

lá trúc gọi là trúc diệp, thiệt màu vàng rất to, thùy màu vàng, cánh bảo vệ thùy mở to, khi lên cần 

hoa rất nhậy cảm với ánh nắng, và múa theo ánh nắng mặt trời, hoa rất thơm cả đêm lẫn ngày. 

Hoa bền khoảng 15 đến 25 ngày. Tết đến thưởng chậu hoa trong nhà, nguòi xưa ví như: đại gia 

thất giới văn nhân đang vui vẻ, khỏe mạnh hạnh phúc, nhảy múa trong khí thế ngày tết.  

Vịnh Lan 

 

U lan thổ tú kiều mộc hạ  

Nhưng tự bàn căn chúng thảo bàn  

Tung sử vô nhân thu hân thưởng 

Y thiên đắc địa tự hàm phương 

Tạm dịch là: 

 

Lan rừng duyên dáng phô với mây  

Lan vẫn sống chung với cỏ cây 

Mọc nơi thâm cốc không người tới 

Hương lan thơm ngát cỏ thơm lây 
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Các khoa học gia Âu Mỹ đã xếp những cây lan đặc biệt này vào chi: Cymbidium Jensoa gồm  

5 giống:  

 Cym. ensifolium 

 Cym. faberi ( VN không có ) 

 Cym. goeringii ( VN không có ) 

 Cym. kanran  

 Cym. sinense 

 

Những cây lan này mọc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Hoa, Miến Điện, Việt Nam và Thái Lan. 

Riêng cây Cym. ensifolium còn mọc ở Borneo, New Guinea và Phi Luật Tân nữa.  

Theo những tin mới nhất Việt nam hiện có tất cả 29 cây Cymbidium mà tiền nhân của chúng ta 

thường gọi là:  

 Trường Kiếm (Standard):  những cây có lá dài như Cym. aloifolium. 

 Đoản Kiếm (Semi standard): những cây có lá ngắn như Cym. floribundum.  

 Tiểu Kiếm (Miniature): những cây có lá nhỏ như Cym sinense. 

 

Theo hình ảnh, lời mô tả, ghi chú của giáo sư Dương Xuân Trinh, Chủ tịch Hội Lan Hà Nội, Vũ 

Tuấn Anh, Tân Phong, cũng như các vị khác trong Dalatrose, chúng tôi nhận thấy những cây lan 

truyền thống này phần lớn đều là những biệt dạng (varieties) về hoa và lá của 3 giống Cym. 

ensifolium, Cym. sinense và Cym. kanran. (Chưa có sách vở nào nói tới Cym. kanran mọc tại 

Việt Nam, ngoài trừ trang Web orchidspecies.com.) 

 

Trước hết chúng tôi xin đưa ra nhận xét sự khác biệt giữa 3 giống kể trên: 

 

Cym. ensifolium                    Cym. sinense                       Cym. kanran 

Dò hoa cao 30 phân     Dò hoa cao 50-70 phân  Dò hoa cao 50 phân 

Hoa 3-7 chiếc, to 6.5 phân   Hoa 5-20 chiếc, to 5 phân  Hoa 7-10 chiếc, to 5-7.5 phân 

Cánh hoa hơi bầu   Cánh hoa hơi nhọn   Cánh hoa nhỏ và nhọn 

Nở hoa vào cuối Hè và mùa Thu Nở vào mùa Xuân   Nở vào mùa Xuân 

Lá dài 25-30 phân, rộng 2-3 phân Dài 60-80 phân, rộng 2.5-4 phân Dài 25-30 phân, rộng 1-3 phân 
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Căn cứ vào các dữ kiện kể trên, chúng ta có thể sắp xếp những cây lan truyền thống vào các 

giống như sau: 

  

CYMBIDIUM ENSIFOLIUM đặc điểm ít hoa, nở vào mùa Hè-Thu với các biệt dạng: 

 

TỨ THỜI 

Ý nói hoa nở suốt 4 mùa nhưng thực ra chỉ từ cuối 

mùa Hè và suốt mùa Thu, rất thơm và có thể nở 

hoa 2-3 lần. Lá dài từ 20-40 phân, rộng 1- 2 phân, 

mầu xanh và cứng. Hoa 2-3 chiếc mầu xanh lục 

có 5-7 sọc và tàn trong vòng 15-20 ngày. 

 

TỐ TÂM (Nhất Điểm) 

Hoa 5-7 chiếc mầu trắng hay vàng lưỡi có chấm 

tím đỏ hay đen nhạt do đó gọi là Tố Tâm hay 

Nhất Điểm, nở vào mùa Thu có mùi thơm và tàn 

trong khoảng 15 ngày. Lá dài từ 35-40 phân. Dò 

hoa cao 40-50 phân. 

 

 

BẠCH NGOC ĐẠI KIỀU (Đại Diệp) 

 

 

 

 

Hoa 3-5 chiếc mầu trắng hay trắng xanh, nở 

vào mùa Thu, thơm và tàn trong khoảng  

15-20 ngày. Dò hoa cao 30-35 phân. Lá dài 

35-45 phân, rộng 3- 3.5 phân, do đó có tên là 

Đại Diệp, mềm và cong vòng xuống, mép lá 

có răng cưa.  

 

NGÂN BIÊN 

Lá dài 30-40 phân, rộng 3-3.5 phân, cứng, mép 

lá trắng từ cuống đến đầu lá. Mỗi dò có 5-7 hoa 

mầu trắng, thơm, nở vào mùa Thu.  

 

KIM BIÊN 

Lá dài 20-30 phân, rộng 2-3 phân, cứng và 

thẳng. Đầu lá khoảng 2 phân, có mép vàng. Dò 

hoa cao 50-60 phân, hoa 4-6 chiếc mầu hơi tím, 

nở vào mùa Hè, thơm. 
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CYMBIDIUM SINENSE đặc điểm nhiều hoa hơn các giống khác và có những biệt dạng  

như sau: 

 

ĐẠI MẶC  

Lá dài 50-70 phân, rộng 3-4 phân vặn vỏ đỗ, mép có răng 

cưa lá dầy cuống xanh đậm. Dò hoa cao 60-75 phân. Hoa 

10-15 chiếc mầu nâu tím, môi hoa mầu vàng và đen, rất 

thơm. Nở vào mùa Xuân và tàn trong khoảng 25 ngày. 

 

 

TRƯỜNG MẶC 

Lá dài 90-100 phân, rộng 

4-5 phân, có nếp gấp ở 

cuống, dầy và cứng mầu 

xanh đậm. Dò hoa cao 

90-100 phân mầu xanh 

sẫm, hoa 10-15 chiếc 

mầu tím đen, môi vàng 

đỏ rất thơm, nở vào  

mùa Xuân và tàn trong 

khoảng 20 ngày. 

 

ĐOẢN MẶC (Mặc Lùn) 

Lá 3-4 chiếc dài 50-65 phân, 

dầy và cứng, rộng 3.5 phân. 

Dò hoa cao 60-70 phân, hoa 

mầu nâu tím. Hoa đen bóng, 

lưỡi đen và vàng. 

 

 

MẶC BIÊN  

Lá dài 50-60 phân,rộng 3-4 

phân vặn vỏ đỗ, mép lá phía 

ngọn viền vàng nhạt. Dò 

hoa cao 60-70 phân, hoa 10-

15 chiếc mầu nâu tím rất 

thơm, nở vào mùa xuân và 

tàn trong khoảng 20-25 

ngày. 

 

CẨM TỐ (Đại Hoàng) 

Lá xanh nhạt cuống dài 10 phân, có gân xếp toàn lá dài 60-80 

phân, rộng 4 phân đầu lá hơi tròn. Dò hoa cao 80 phân, hoa 

10-15 chiếc mầu xanh vàng, rất thơm. Nở vào mùa Xuân và 

tàn trong 20-25 ngày. 
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TRẦN MỘNG 

Lá dài 60-70 phân, rông 3 phân, mỏng dễ gẫy. Dò hoa cao 60-70 

phân. Hoa 10-15 chiếc nâu đỏ cánh hơi cong về phía sau, rất 

thơm, nở vào mùa Thu, bền khoảng 20 ngày. 

 

HOÀNG ĐIỂM 

Lá dài 50-60 phân, rộng 

3.5 phân, dựng đứng. Dò 

hoa cao 70 phân, hoa  

7-15 chiếc mầu xanh pha 

vàng, lưỡi có chấm đỏ 

tím, rất thơm nở vào mùa 

Xuân, lâu tàn 20-25 ngày.  

 

 

 

 

 

 

THANH TRƯỜNG 

Lá dài 30-40 phân, rộng 3 phân, cong từ giữa lá, mép có 

răng cưa. Dò hoa cao 65 phân, hoa 8-15 chiếc mầu xanh 

vàng, cánh hoa cong, rất thơm, nở vào mùa Xuân và tàn 

trong khoảng 20-30 ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐOẢN THANH 

(Thanh Lùn) 

Lá dài 30-40 phân, rộng 2.5 phân. Dò hoa cao khoảng 40 phân, 

hoa 7-10 chiếc mầu xanh nhạt, hoa thưa thơm, nở vào mùa 

Xuân và tàn trong khoảng 25 ngày. 
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CYMBIDIUM KARAN đặc điểm cánh hoa nhỏ ngang, dài và nhọn. 

 

 

BẠCH NGỌC TIỂU KIỀU 

Hoa 5-7 chiếc mầu trắng, nở vào mùa Thu, thơm và tàn trong 

khoảng 15-20 ngày. Dò hoa cao 25 phân. Lá dài 20-30 phân rộng 

khoảng 1-1.50 phân, mềm và cong, mép lá có răng cưa.  

 

 

HOÀNG VŨ 

Lá dài 50-60 phân, rộng 3 phân,  

vặn vỏ đỗ. Dò hoa cao 70 phân, 

hoa 7-10 chiếc mầu xanh pha 

vàng, thơm, nở vào mùa Xuân. 

 

 

 

THANH NGỌC 

Lá dài 60-70 phân, rộng 3 phân, thằng dứng, mép lá có rang cưa. 

Dò hoa cao 70-80 phân, hoa  

7-14 chiếc mấu xanh thiên lý 

(hơi vàng), rất thơm, nở vào 

mùa Xuân bền chừng 25 ngày. 

 

Bài viết này chỉ để đáp ứng sự yêu cầu của các bạn chơi lan ở 

xa quê hương xứ sở muốn tìm hiểu về những cây lan truyền 

thống và đây chỉ là sư nhận xét thô thiển của người viết căn cứ 

vào các hình ảnh và những lời chú thích đã góp nhặt được. Lẽ 

tất nhiên có rất nhiều sai lầm, thiếu sót kính mong đươc các vị 

cao minh chỉ giáo và bổ túc cho.  

Chúng tôi xin thành thực cảm ơn Giáo sư Dương Xuân Trinh, 

những vị trong Hội Lan Hà Nội, Nguyễn Tân Phong đã mô tả 

chi tiết và những vị đã có hình ảnh kèm trong bài viết này. 

 

            Placentia 6-08 


