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Hoa Lan và Thiền 
 

December 9, 2012  Nguyên Huy/Người Việt 

 

 

GARDEN GROVE (NV) – Vào trưa hôm Thứ Bảy 8 tháng 12, Hội Hoa Lan Việt Nam đã 

tổ chức một buổi nói chuyện về hoa lan với chủ đề “Hoa Lan và Thiền” tại nhà thờ 

Presbyterian, Garden Grove. 

 

Bà Lại Thị Tuýt (trái) nhận chậu lan giải Ðộc Ðắc từ một hội viên Hội Hoa Lan Việt Nam. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt) 

Diễn giả buổi nói chuyện là ông Bùi Xuân Ðáng, sáng lập hội và hiện là cố vấn của hội. Trước 

một số thính giả, phần nhiều là những hội viên, ông Ðáng vào đề qua những sinh hoạt thường 

ngày mà qua đó chúng ta không thể tránh được những cảnh hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si cho dù là ta 

thuộc tín ngưỡng nào. 

Chính những tình cảm ấy đã làm cho cảnh đời của chúng ta mất đi nhiều niềm vui, sự thanh thản 

là những yếu tố làm cho cuộc sống đáng sống. Nhưng làm sao chúng ta có thể tránh được những 

hoàn cảnh đã khiến cho chúng ta phát sinh ra những tình cảm ấy, thì theo diễn giả chúng ta cần 

có lòng nhân ái, cố gắng đừng làm tổn thương người khác, đừng tạo ra kẻ thù để cho lòng mình 

được thanh thỏa, lắng xuống mà chú tâm vào những công việc hữu ích hơn. 
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Một mặt khác, trước những khổ đau, những oan trái mà mình không tránh được thì cũng nên 

bình tĩnh mà chấp nhận để cho lòng mình giữ được bình an, không xáo động. Ðể có được tình 

trạng này, trước hết về phương diện thể lực, chúng ta phải biết hít thở, dồn nén hơi xuống đan 

điền để cho hơi thở được điều hòa mà bình tĩnh đối diện với những thực trạng mà chúng ta 

không muốn.Một kế sách rất hay là tìm được cái thú vui tinh thần như gia nhập Hội Hoa Lan 

Việt Nam để chúng ta cùng nhau chia sẻ cái thú sinh tồn cùng thiên nhiên cây cỏ. 

Ðến đây, ông Bùi Xuân Ðáng nhấn mạnh đến ý nghĩa của cái thú chơi hoa lan trong hội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cố vấn Bùi Xuân Ðáng nói về hoa lan và thiền. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt) 

Hội có những buổi tổ chức thi hoa lan và chấm giải. Vào những dịp này hội viên tham dự tập cho 

được thói quen mang hoa đến tham dự không phải để tranh đua hơn kém mà là để chia sẻ cho 

nhau thú vui hưởng thụ một cây lan đẹp, một cành lan thanh khiết, một giò lan mới nhú sau 

những công lao ngày đêm chăm sóc. Cần nên biết rằng, ngắm hoa, mỗi người có riêng một nhận 

định tùy thuộc vào tâm tính mỗi người. Người thích cây lan khỏe, to bụi, những giò lan mập mạp 

cho những đóa hoa tươi thắm. Người lại thích sự mảnh mai, yếu đuối để tìm thấy trong sự yếu 

đuối ấy là cả một sức sống sinh tồn với thiên nhiên gió mưa vùi dập nhưng vẫn vươn lên được. 

Có người thích màu sắc hài hòa, lại có người thích màu sắc rực rỡ. 

Thế thì một cây lan được chấm giải nhất, có thể chỉ là quan điểm của một số người cùng ban 

giám khảo mà chắc chắn không phải là một tuyệt đối. Khi được chấm rồi cũng không nên tị nạnh 

chỉ làm phát sinh những tình cảm không tốt đẹp, nó có thể hạ thấp con người chúng ta xuống. 

Tóm lại, xin chú tâm trong những cuộc thi này là mong được sự chia sẻ với mọi người niềm vui 

của mình với cây hoa mình đã chăm sóc. Ðó cũng chính là cái giải cho mình, bởi mang hoa đi thi 

là đã có khuynh hướng cho hoa mình là đẹp nhất, cho nên nếu không được chấm giải thì cũng 

không buồn vì với mình cây hoa của mình là đẹp nhất, đẹp nhất vì cái công lao chăm sóc, chiết 

tỉa, vun trồng, tưới bón bao lâu nay. Chính cái thời lượng bỏ ra đó trong niềm hy vọng cây lan sẽ 

đẹp nhất đã cho mình cái thú miên man bao ngày rồi. Thế thì cái thú giật giải trong các cuộc thi 

chắc gì đã hơn hẳn. 
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Sau cùng, ông Bùi Xuân Ðáng nhắc lại mục đích của Hội Hoa Lan Việt Nam là “để tạo ra được 

không khí vui tươi gia đình với nhau, giúp chúng ta bớt căng thẳng trong những mưu sinh hàng 

ngày”. Tuy ông không đề cập trực tiếp đến thiền, nhưng nếu ta hiểu “thiền là sự chú tâm” thì 

tham gia Hội Hoa Lan Việt Nam cũng là một dịp để chúng ta thực hiện thiền. Chú tâm săn sóc 

cây lan, chú tâm gọt tỉa cành lá, chú tâm tưới bón đúng kỳ, đúng mức và sau cùng chú tâm 

hưởng cái thành quả công lao của mình, được đem chia sẻ niềm vui của mình, không tị nạnh, 

ham hố thứ bực trong giải, đó phải chăng là chúng ta đã thực hiện được thiền trong đời sống rồi 

không. 

Chấm dứt phần thuyết trình, ông Bùi Xuân Ðáng đã cùng gần 50 hội viên có mặt chia vui với 

nhau trong một cuộc rút thăm để lấy giải thưởng là hai cây mai Ðài Loan do ông mang đến tặng 

cho hội và một chậu lan quý. Kết quả, bà Lại Thị Tuýt nhận được giải Ðộc Ðắc là một cây lan có 

những cành lan hoa nở tươi thắm. 

Về Hội Hoa Lan Việt Nam, ông Bùi Xuân Ðáng cho biết đã được thành lập từ 5 năm nay, quy tụ 

những người chơi lan tài tử. Ông cho biết: “Hội chúng tôi không có một hội viên chuyên nghiệp 

nào có cơ sở nuôi trồng lan (nursery). Trong những buổi sinh hoạt như thế này, anh chị em ai có 

lan lạ, độc đáo có thể nhượng lại cho nhau chứ tuyệt nhiên không có mua bán gì.” 

Hội Hoa Lan Việt Nam cũng thường xuyên tham dự các buổi triển lãm lan quốc tế hay Hoa Kỳ 

vào mỗi năm tại South Coast Plaza, Costa Mesa, và cũng đã nhiều lần được những giải về lan 

quý hiếm. 

Hiện nay, hội do bà Ðặng Hoàng Mai điều hành, và thường xuyên có những buổi sinh hoạt hàng 

tháng để trao đổi kinh nghiệm cho nhau và cũng để được hướng dẫn về cách trồng lan, săn sóc 

lan và đặc biệt là để chia sẻ với nhau niềm vui trong cái thú thanh tao tinh thần giúp cho cuộc 

sống được thăng hoa tốt đẹp. 

Quý độc giả cần biết thêm chi tiết có thể vào mạng www.hoalanvietnam.org, cần liên lạc xin gọi 

(714) 775-5657 (bà Ðặng Hoàng Mai).  

Liên lạc tác giả: NguyenHuy@nguoi-viet.com 
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