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Hành trình të cç ¯ng chÉ vài chåc ngàn/kg
trß thành sâm NgÍc Linh có giá hàng chåc triÇu/kg
*Huy
C°Ýng - Nhâm Thân
1 kg sâm
bây giÝ có giá të vài chåc ¿n vài trm triÇu nh°ng
ít ai bi¿t mÙt thÝi, sâm trên núi NgÍc Linh nhiÁu vô
kÃ, ng°Ýi dân vào rëng mÙt ngày có thÃ mang vÁ c£
bao t£i. HÍ dùng n¥u n°Ûc gi£i khát hay bán vÛi giá
chÉ vài chåc nghìn. Có lúc, 1 kg sâm Õi 1 bao muÑi, 1
kg g¡o hay 1 chi¿c qu§n ùi...
1 kg
chÉ vài chåc nghìn Óng
Núi NgÍc
Linh cao 2.592m so vÛi mñc n°Ûc biÃn, °ãc xem là Énh
núi cao nh¥t cça miÁn Nam. Trên dãy núi này, sâm NgÍc
Linh là d°ãc liÇu quý giá, phân bÑ chç y¿u ß 3 huyÇn
Nam Trà My (tÉnh Qu£ng Nam), ¯k Gleu và Tu M¡ Rông (tÉnh
Kon Tum). Þ ây, ng°Ýi sinh sÑng chç y¿u là dân tÙc
Xê ng và Ca Dong.
°Ýng
lên lãnh Ëa sâm NgÍc Linh vô cùng khó khn. Trong cuÙc
hành trình, chúng tôi g·p anh HÓ Vn Xuân (ngå xã Trà
Linh, huyÇn Nam Trà My). Anh Xuân chia s»:Â Ng°Ýi
dân ß ây không gÍi sâm là sâm mà gÍi là cç ¯ng,
cç gi¥u.
Cây
sâm có trái Ï mÍng.
Anh kÃ,
cách ây vài chåc nm, mÙt nhóm ng°Ýi dân vào rëng
và bË l¡c. Lúc ói l£, tay chân rÇu rã, nhóm này nhìn
th¥y mÙt b§y chim bay xuÑng khu ¥t có nhiÁu lo¡i cây
có h¡t Ï mÍng n°Ûc. HÍ ngh):Â Chim
n °ãc thì ng°Ýi cing n °ãc,Â nên
hái dùng thí. ChÉ trong chÑc lát, mÍi ng°Ýi b×ng khÏe
l¡i. Lo¡i cây này r¥t ¯ng, ch³ng khác gì thuÑc Ùc
nên ng°Ýi dân gÍi là cç ¯ng. Khi trß vÁ, ng°Ýi
dân rÉ tai nhau vÁ công dång ·c biÇt cça cç ¯ng.
Óng
thÝi, ng°Ýi dân Xê ng và Ca Dong v«n th°Ýng có tåc,
các gia ình, sau khi ki¿m °ãc cây thuÑc quý thì ph£i
mang gi¥u trong nhà, sµn sàng céu ng°Ýi, chïa bÇnh,
nh°ng không °ãc truyÁn l¡i bài thuÑc cho ng°Ýi ngoài
dòng tÙc. Sâm °ãc ng°Ýi dân xem là mÙt ph°¡ng thuÑc
bí truyÁn nên v«n th°Ýng gÍi là cây gi¥u.
VÁ sau,
ng°Ýi dân ß vùng núi NgÍc Linh phát hiÇn cç ¯ng có
r¥t nhiÁu công dång khác. Ch³ng h¡n, Ñi vÛi các
v¿t th°¡ng nh¹ và vëa, chÉ c§n nhai lá ho·c cç ¯p
vào, chÉ trong vòng chëng mÙt tu§n, thËt da liÁn l¡i,
ch³ng còn au Ûn.
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Theo anh
Xuân, tr°Ûc ây, sâm ß vùng núi NgÍc Linh nhiÁu vô
kÃ. Ng°Ýi dân ß Qu£ng Nam và Kon Tum trên ngÍn núi này
v«n th°Ýng b¯t g·p. Có n¡i chúng mÍc hàng lo¡t, h¡t
Ï kh¯p c£ mÙt khu. Chúng t-p trung chç y¿u trên lá
måc, khe suÑi. Ngày ¥y, khi mÛi bi¿t ¿n công dång
cça cç ¯ng, ng°Ýi dân v«n th°Ýng vào rëng, hái
vÁ n¥u n°Ûc uÑng gi£i khát.Â Có
hôm, chÉ i mÙt buÕi là có thÃ tìm °ãc c£ bao
t£i, anh Xuân nói. Ng°Ýi dân trên
ngÍn núi này cé ngh) cç ¯ng cing nh° các lo¡i cây
khác, ch³ng ai ngÝ mÙt ngày, nó có giá trË nh° bây
giÝ.
Ông HÓ
Vn La ß huyÇn Nam Trà My kÃ, tr°Ûc ây, cç ¯ng
r¥t nhiÁu. M×i khi vào rëng, có thÃ nhÕ °ãc mÙt
gùi lÛn. Sau ó, ng°Ýi dân mang x¯t lát, ph¡i khô Ã
Õi muÑi, Õi cá, áo qu§n... Vã ông sinh °ãc nm
ng°Ýi con thì bÇnh t-t qua Ýi. NhiÁu ng°Ýi khuyên
ông nên i thêm b°Ûc nïa. NhiÁu khi, ông cing có
ý ngh) tìm mÙt ng°Ýi phå nï vÁ chung chn gÑi, nh°ng
l¡i ng«m ¿n các con nên ành thôi. Ã nuôi nm éa
con, hàng ngày, ông vào rëng ki¿m cç ¯ng vÁ bán.
Tr°Ûc
nm 2000, 1 kg cç ¯ng chÉ có giá kho£ng vài chåc
nghìn Óng. Ngày ó, ông th¥y méc giá ¥y là có giá
trË l¯m rÓi, bßi, có thÃ lo liÇu cho các con. NhiÁu
lúc, ông ki¿m °ãc mÙt sÑ cç n·ng ¿n g§n 1
kg.Â N¿u bây
giÝ mà tìm °ãc mÙt cç nh° th¿ thì c£ nhà ch³ng
c§n ph£i lao Ùng hay vào rëng nïa, bán °ãc có khi
chÉ c§n ß nhà h°ßng thå thôi,
ông La nói.
Già làng
HÓ Vn SuÑt ß làng ¯k Ngo, xã Trà Linh kÃ, ngày
tr°Ûc, sâm ß trên th£m lá måc và ven suÑi nhiÁu vô
kÃ. Có nhïng lúc, ông vào rëng ào °ãc nhïng cç
sâm r¥t to. Lúc ¥y, Óng bào ß ây ch°a bi¿t h¿t
giá trË cça sâm NgÍc Linh nên không dùng h¿t thì x¯t
lát rÓi ph¡i khô Ã dùng d§n.Â Ng°Ýi
dân ß ây không có thÝi. Lúc sâm có giá thì ã ch³ng
còn Ã khai thác nïa, ông tÏ ra
hÑi ti¿c.
Nghèo
v«n hoàn nghèo
NhiÁu
ng°Ýi dân xác nh-n, tr°Ûc ây, sâm r» là có th-t.
Kho£ng nm 2000, mÙt sÑ ng°Ýi Kinh të d°Ûi xuôi lên,
hÏi mua cç ¯ng. Ng°Ýi dân vào rëng, ào c£ bao t£i
vÁ mang Õi. Ngày ¥y, 1 kg sâm Õi 1 chi¿c nÓi, chi¿c
ch£o ho·c 1 kg g¡o, bì muÑi hay chi¿c qu§n ùi...
Ng°Ýi dân trên vùng núi này nghèo, cç ¯ng të tr°Ûc
¿n nay cing chÉ làm gi£i khát. Trong khi ó, vÛi hÍ
cç ¯ng Õi °ãc chi¿c nÓi, chi¿c ch£o là ã
giá trË l¯m rÓi. HÍ c£m th¥y thÏa lòng vÛi nhïng
thé có °ãc.
Anh A Róc,
Phó chç tËch UBND xã Mng Ri, huyÇn Tu M¡ Rông, tÉnh Kon
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Tum nhÛ l¡i, ngày ¥y, sâm nhiÁu ¿n méc ng°Ýi dân
vào rëng mÙt buÕi là có thÃ gùi mÙt gùi mang vÁ. MÙt
sÑ ng°Ýi tr£i ra °Ýng Ã bán nh°ng ch³ng ai
mua.Â Sâm chÉ
thñc sñ sÑt và khßi nguÓn kÃ të khi A Tích và A
Biêng tìm th¥y bãi sâm lÛn, anh A
Róc nói.
Anh kÃ,
A Tích và A Biêng là ng°Ýi dân tÙc Xê ng ß huyÇn
M°Ýng Hoong. MÙt l§n i rëng b«y thú, hai ng°Ýi phát
hiÇn bãi sâm lÛn. Lúc ¥y, dù sâm còn r» nh°ng Ñi
vÛi ng°Ýi dân tÙc ß ây, chúng có thÃ Õi nhiÁu
thé të d°Ûi xuôi mang lên ã là r¥t giá trË. Do ó,
anh em nhà A Tích gi¥u biÇt. Hàng ngày, hÍ vào bãi này
hái sâm ra Õi g¡o, théc n và r°ãu. Ng°Ýi nhà A
Tích ch³ng m¥y chÑc l°Ýi bi¿ng, ch³ng vào rëng b«y
thú chÉ i hái sâm. Thay vào ó, hÍ say kh°Ût të sáng
¿n tÑi. Chëng nm 2005, trong c¡n say, mÙt ng°Ýi b¡n
hÏi, A Biêng ti¿t lÙ vÁ bãi sâm. Thông tin này nhanh
chóng lan rÙng, ng°Ýi dân vào bÛi tung. Th°¡ng lái ß
d°Ûi xuôi nghe tin cing li l°ãt kéo lên hÏi mua.
Th¿
nh°ng, th°¡ng lái tñ dàn x¿p kËch b£n vÛi nhau.
HÍ hÏi mua sâm nh°ng th°Ýng chê Ïng, chê eo tìm mÍi
cách Ã ép giá xuÑng th¥p nh¥t. Óng bào dân tÙc
Xê ng và Ca Dong ngày ¥y cing ch³ng bi¿t h¿t giá trË
cça cç ¯ng nên t°ßng th-t. HÍ vào bãi, hái mang vÁ
bán vÛi giá khá r». ó là thÝi hoàng kim cça sâm.
Ng°Ýi dân có °ãc tiÁn, cé nh¹ nhàng sÑng qua ngày.
HÍ mua r°ãu uÑng, ch³ng ngh) gì ¿n viÇc ti¿t kiÇm.
TiÁn ki¿m °ãc dÅ dàng, hÍ mß hÙi, hát hò, âm
trâu...
Ông A Róc
thëa nh-n, lúc ¥y, không chÉ ng°Ýi dân mà cán bÙ xã
cing vào rëng hái sâm mang vÁ bán. Kho báu bË khai thác
triÇt Ã, ch³ng b¥y lâu c¡n kiÇt. NhiÁu ng°Ýi dân
nh¯c l¡i chuyÇn x°a ci không khÏi hÑi ti¿c. HÍ b£o,
Énh núi NgÍc Linh này, ng°Ýi Xê ng, Ca Dong ngñ trË
hàng th-p kÉ, cç ¯ng l©n khu¥t trong rëng cing ng§n
¥y thÝi gian. Ch³ng n¡i nào trên ngÍn núi này ng°Ýi
dân ch°a ·t chân ¿n. Nh°ng, hÍ không m£y may nghi
ngÝ, kho báu °ãc c¥t gi¥u ±ng sau loài cây có h¡t
màu Ï mÍng n°Ûc. Khi bi¿t giá trË cça loài cây này
cing là lúc nó ã kiÇt.
Ng°Ýi
dân ß ây tëng ngÓi trên Ñng vàng nh°ng ch³ng
bi¿t. ¿n bây giÝ, nhïng ng°Ýi tëng vào rëng, mang
vÁ c£ bao t£i sâm, nghèo v«n hoàn nghèo. Hàng ngày, hÍ
v«n ph£i vào rëng, ki¿m cái n, cái m·c, cuÙc sÑng
v«n v¥t v£ nh° x°a.
Khi
°ãc hÏi vÁ thÝi hoàng kim, ki¿m °ãc nhiÁu sâm,
không ít ng°Ýi ti¿c nuÑi: N¿u bi¿t có mÙt ngày,
sâm ¯t giá thì bây giÝ ch³ng khÕ. Nh°ng, quá khé
cing qua rÓi, ph£i sÑng ti¿p thôi.... Të lÝi chÉ
d«n cça ng°Ýi dân, chúng tôi tìm ¿n M°Ýng Hoong Ã
tìm A Tích và A Biêng nh°ng nhà óng cía. Hàng xóm cho
bi¿t, hai ng°Ýi này giÝ cing nghèo, ph£i vào rëng ki¿m
sÑng, chëng m°Ýi ngày, nía tháng mÛi vÁ mÙt l§n...
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