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Lan Trên Đỉnh Sa Pa 
  

 

 10:45 giờ tối ngày 6/3 chúng tôi đáp xe lửa tốc hành đi Lào Cay.  Toa xe lửa đã được tân 

trang lại, cho nên không còn lưới mắt cáo chắn cửa sổ với nhà vệ sinh cổ lỗ và tiếng động cũng 

giảm được nhiều không còn ầm ĩ như 4-5 năm trước đây. Có lẽ tôi không có duyên với Sa Pa cho 

nên cũng như kỳ trước, vào tháng 4, năm 2005, trời đang nắng ấm bỗng đổ cơn mưa phùn, gió 

rét làm cho phong cảnh rừng núi mịt mù.  

 

CHỢ LAN SA PA 

 Mặc mấy người trong nhóm đi thăm thác Cát Cát (Cascade) và bản làng của những người 

dân tộc H’ Mong, Dao, tôi thả lần theo con giốc đổ xuống chợ.  Hai bên đường treo những dò lan 

kiếm Cym. lowianum mà dân ở đây gọi là Trần Mộng bán đầy đường.  Dọc hai bên lối đi lên núi 

Hàm Rồng, những túi lan đủ loại xếp đầy trên bực đá.  Có một khóm Vanda concolor hoa thực là 

đẹp giá chỉ có 50.000 $VN. 
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VƯỜN LAN ÔNG DƯƠNG 

 Được giáo sư Phan Kế Lộc giới thiệu, cho nên sáng hôm sau anh Đinh Văn Tuyển, người 

phụ trách về lan tại Vườn Quốc Gia Hoàng Liên Sơn, đã tới đón chúng tôi.  Theo bản đồ chỉ dẫn 

rõ từng khoảng cách của giáo sư Lộc, chúng tôi lần lượt đi thăm các vườn lan dọc theo con 

đường từ Sa Pa trở về Lào Cay.  Dọc theo con đường mang tên Điện Biên Phủ có khá nhiều 

vườn lan lớn nhỏ, nào vườn của ông Dương, ông Dzu, ông Khi và ông Hùng v.v...  Trong các 

vườn lan này có thể nói là toàn thể lan được mang về từ những khu rừng trong tỉnh nằm theo 

biên giới Việt Trung như:  Lào Kay, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang.   

 

 

 

 

 Dưới những cơn mưa lạnh mà vườn 

không có mái che cho nên lan không được tươi 

tốt nhưng vẫn đâm chồi nẩy nụ.  Trong vườn 

ông Dương, này là khóm tục đoạn đuôi phượng 

Pholidota imbricata lá cây thưa thớt. Mấy 

khóm Tổ Yến Acriopsis indica và Acropsis java 

với những chùm quả dài thòong. Mấy bụi 

Thanh Đạm sữa Coelogyne lactea đã có nhiều 

cây sớm nở hoa để chào đón chúa Xuân. 
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VƯỜN LAN ÔNG TRẦN VĂN KHI 

 

 Ông Trần Văn Khi cho biết, kinh doanh lan rừng không đủ sống.  Du khách thưa thớt và 

người mình gần như ai cũng có lan cho nên ông xoay sang trồng những loài hoa to và đẹp cho 

mấy khách sạn và nhà hàng thuê để trang trí phòng khách, phòng ăn. Tuy vậy, trong vườn lan 

của ông, các giống Dendrobium xếp đầy trên giá. Ông cũng có khá nhiều lan nữ hài với vài cây 

Hoàng Thảo Ngũ Tinh Den. wardianum bắt đầu ra nụ và lại có thêm vài chậu Pleione 

grandiflora đã ra hoa. 

  

VƯỜN LAN KIẾM LÊ VĂN VI  

 Ông Hùng vắng nhà, anh Tuyến dẫn tôi tới thăm vườn lan của anh Lê Văn Vi. Vườn lan 

rộng chừng 2-3 mẫu trồng toàn Lan Kiếm Cymbidium, phần lớn là Cym. lowianum đủ sắc từ nâu  

xanh sang xanh và vàng.  Có những chậu rất lớn phải 3-4 người khiêng mới xuể.  Hôm gần Tết, 

có người đã trả tới 6 triệu nhưng anh không muốn bán.  Anh có một vài chậu Cym. lowianum 

concolor anh gọi là Thanh Ngọc và Cym. eburneum Bạch Ngọc Xuân, khá đẹp. Anh cũng trồng 

vài trăm chậu lan lai giống nhập cảng đủ mầu đủ sắc mà người ta gọi là lan công nghệ.  Cây khá 

tốt nhưng theo anh, năm nay quá lạnh cho nên lan không được đẹp.  Nghe nói nhiều người trồng 

lan bằng trấu, anh cho biết thứ này dễ ra giống nấm trắng.  Tôi nghĩ rằng những vật dụng như vỏ 

đậu phọng, trấu v.v... cần phải khử trùng khử nấm trước khi dùng và cần tìm ra những thứ thuốc 
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trừ nấm hữu hiệu.  Anh hiện trồng bằng mùn lá, than củi và tốt nhất là rễ dương xỉ nhưng thứ này 

bây giờ khó kiếm vì bị cấm vào rừng khai thác.  Về phân bón, anh dùng phân dê, phân trâu để 

mục, anh không dùng phân hữu cơ. 

 

VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN SƠN 

 Từ biệt anh Vi, chúng tôi lên đường về thăm vườn lan tại Vườn Quốc Gia Hoàng Liên 

Sơn, nơi anh Đinh Văn Tuyến phuc vụ.  Nơi đây có hàng trăm chậu lan đủ loại mà anh Tuyến đã 

có công sưu tầm và săn sóc.  Một số lớn là các loài Thạch Hộc Flickingeria, Thanh Đạm 

Coelogyne, Hoàng Thảo Dendrobium có cây đã được nhân diện và cũng có nhiều cây chưa được 

định danh. 
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 Anh thú nhận chưa biết nhiều về lan, nhưng thử hỏi ai có thể tự hào biết hết về những cây 

lan này?  Riêng tôi, tôi chỉ nhận được cây Cym. eburneum, cây Vanda alpina, Vanda cocolor có 

hoa và vài cây hãy còn đương ra nụ rất là khó đoán. 

  

 Trời đã quá trưa, bụng đói cồn cào chúng tôi mời anh và cô bạn gái xinh đẹp cùng chung 

một nhiệm sở dùng một bữa cơm thân mật, để thay thế cho lời mừng cặp uyên ương sẽ làm lễ 

thành hôn vào cuối tháng. 
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 Từ giã Sa Pa, trên đường trở về Lào Kay, trời bỗng nắng ráo khác hẳn với không khí sụt 

sùi ảm đạm của mấy ngày hôm trước.  Tôi bỗng sực nhớ ra, tôi có mang theo một chiếc USB  

8 GB mà tại làm sao tuổi già đâm ra lú lẫn không xin anh Tuyến sao chép vào đó mấy ngàn tấm 

hình hoa lan quý giá, anh đã thu lượm được từ mấy năm qua. 

 

 Một lần nữa xin cám ơn Tiến sĩ Phan Kế Lộc và anh Đinh Văn Tuyến đã cho tôi có dịp 

mở rộng nhãn quan trong dịp viếng thăm Sa Pa. 

 

 

          Placentia 17-4-2009 


