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Chơi Lan Để Quên Đi Mệt Nhọc của Đời Sống 
 
GARDEN GROVE (NV) - "Ðây là nơi hội ngộ của những người có cùng thú vui, cùng sở 
thích tìm hiểu về hoa lan, cùng gom lại với nhau, để quên đi những mệt nhọc của đời sống. 
Ðến đây là bỏ hết mọi ưu phiền, nhọc nhằn của chuyện vợ chồng con cái qua một bên, chỉ 
nói chuyện hoa lan thôi." 

 
Ðể cả lòng mình vào nhìn ngắm, tìm hiểu và nuôi trồng những cây lan đẹp đẽ là điều người tham dự muốn có khi 

đến sinh hoạt cùng Hội Hoa Lan Việt Nam tại Orange County. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
 
Ông Bùi Xuân Ðáng, người sáng lập và hiện là cố vấn của Hội Hoa Lan Việt Nam tại Orange 
County, nói trong lời mở đầu buổi sinh hoạt Tháng Năm của hội, hôm Thứ Bảy. 
 
Như đã thành lệ, cứ vào khoảng 12 giờ trưa Thứ Bảy, tuần lễ thứ ba của mỗi tháng, những người 
yêu lan, có sự say mê tìm hiểu về lan, lại tụ về nhà thờ First Presbyterian Church, Garden Grove, 
để cùng chia sẻ những thắc mắc, những kinh nghiệm về việc hoa lan, từ cách chăm sóc tưới 
nước, bón phân, diệt sâu, đến cách sang chậu, chiết cành, hay làm sao cho hoa nở nhiều. 
 
Nhìn số lượng khoảng 80 người đến tham gia buổi sinh hoạt Tháng Năm của hội, với chủ đề 
"Làm sao cho lan nở nhiều hoa" mới thấy nhu cầu tìm hiểu, yêu thích loài hoa được xem là "nữ 
hoàng" thảo mộc này là như thế nào. 
 
Là người mê lan, yêu lan từ hơn 40 năm qua, ông Bùi Xuân Ðáng đã thành lập Hội Hoa Lan Việt 
Nam này từ năm 2004, với số lượng hội viên thường trực trên 100 người. 
 
Bà Ðặng Hoàng Mai, hiện là hội trưởng, cho biết nội dung những buổi sinh hoạt hằng tháng của 
hội bao gồm: Trưng bầy hoa lan, thuyết trình và chiếu hình ảnh về các loài lan trên thế giới, cũng 
như ở quê nhà, hướng dẫn và thảo luận về cách nuôi trồng, bán đấu giá hoa lan để gây quỹ cho 
hội, xổ số trúng hoa lan cho những người hiện diện, cũng như có sinh nhật trong tháng. 
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Ông Bùi Xuân Ðáng, người sáng lập và hiện là cố vấn của Hội Hoa Lan Việt Nam tại Orange County, hướng dẫn 

cách "làm sao để hoa nở nhiều" trong buổi sinh hoạt Tháng Năm của hội. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
 
"Không chỉ vậy, mỗi buổi sinh hoạt còn có phần ăn trưa do những hội viên của hội tài trợ, vừa ăn 
vừa nói chuyện về lan, để thưởng ngoạn những bông hoa đẹp lạ hiếm thấy và cảm nhận một 
không khí vui vẻ ấm áp của những người đồng hương sau những mệt nhọc của cuộc sống." Bà 
Mai nói thêm. 
 
Bà Bích Liên, cư dân Westminster, cho biết đây là lần thứ hai bà đến tham dự sinh hoạt của Hội 
Hoa Lan Việt Nam tại Orange County. 
 
"Ði lần trước nghe họ hướng dẫn về cách sang chậu thấy hay quá, dù tôi chưa có làm thử do bận 
rộn nhiều việc. Nhưng lần này muốn tới nghe nữa về cách làm sao cho hoa nở nhiều." Bà Bích 
Liên cho biết. 
 
Bà cũng "khoe" trong lần sinh hoạt trước bà đã "mua đấu giá được một chậu lan chỉ có một hoa 
thôi, với giá $40, đẹp lắm!" 
 
Cũng lần thứ hai đến tham dự sinh hoạt của hội, ông Phạm Công Bằng, hiện sống tại San 
Bernardino, cho biết mục đích của ông là "muốn đi tìm kiếm một nghề gì đó có thể giúp cho 
những người già, người tàn tật vừa có thể kiếm tiền, vừa có ý nghĩa về mặt tinh thần". 
 
"Tôi nghĩ nghề trồng hoa lan này là thích hợp nhất." Ông Bằng nhận xét. 
 
Trong số rất đông những người lần đầu tiên đến tham dự buổi sinh hoạt về lan là bà Xuân Trang, 
cũng ở thành phố Westminster. Bà cũng "mê lan từ mười mấy năm nay, nhưng chỉ chuyên trồng 
lan 'Cymbidium' thôi". 
 
"Loại này tôi trồng nó ra hoa nhiều lắm, thấy dễ lắm. Còn những loại khác trồng sao cứ bị chết 
hoài." Bà Xuân Trang bày tỏ. 
 
Trong khi đó, bà Tuýt Lai, cư dân Anaheim, là thành viên của hội từ mấy năm qua, thừa nhận, 
"Tôi thích lan, nhưng mê thì chưa." 
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"Mê lan" theo người phụ nữ này là người ta sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn từ vài trăm đến vài 
ngàn đô la để mua cho được những giỏ lan, chậu lan mà mình thích. 
 
"Tôi chỉ là người chơi lan tài tử thôi, nên chỉ có vài chục chậu à," bà Tuýt cười nói. 
 
Dù nhận mình là người "chơi lan tài tử," bà Tuýt cũng là "chịu khó" chăm sóc lan, học hỏi kinh 
nghiệm từ những người khác qua những buổi sinh hoạt của hội để những cây lan của mình có thể 
ra được những nhánh hoa đẹp như ý. 
 
Có nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của những người trồng được những chậu lan đẹp mang tới buổi 
sinh hoạt để trưng bày cho mọi người xem. 
 
Có nhìn thấy những tiếng trầm trồ, xuýt xoa của khách tham dự trước những giò lan lạ, những 
cành lan độc đáo mới thấy được ý nghĩa, niềm vui, vẻ đẹp của cuộc sống do thiên nhiên, do con 
người, và đặc biệt là do một loài hoa mang đến, là như thế nào. 
 
Hay nói như bà Ðặng Hoàng Mai thì "lan mang đến niềm vui, rất là vui. Lan có gì đó dễ làm say 
đắm lòng người lắm. Nhìn thấy lan là mê, đi không đành, nhà có rồi vẫn muốn mua thêm." 
 
Hãy để lại những mệt mỏi, bon chen vì sự mưu sinh bên ngoài cánh cửa kia, để cả lòng mình vào 
nhìn ngắm, tìm hiểu và nuôi trồng những cây lan đẹp đẽ của thế giới và nhất là của quê hương 
Việt Nam, âu cũng là điều mà Hội Hoa Lan Việt Nam tại Orange County muốn hướng đến, và 
mỗi người cũng muốn hướng đến, cho mỗi lần đến tham dự những buổi sinh hoạt như thế. 
 
Muốn tìm hiểu thêm về lan và Hội Hoa Lan Việt Nam tại Orange County, xin vào trang web 
www.hoalanvietnam.org. 
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