Gốc cây độc nhất vô nhị ở VN

Subject: Fw: Gốc cây độc nhất vô nhị ở VN
Gốc cây độc nhất vô nhị ở VN: 2,2 tỉ đồng vẫn không bán

Một đại gia trong nước trả giá gốc cây gù hương của ông Đức 1,8 tỷ đồng, một đại gia nước ngoài trả 130 ngàn
USD, tương đương với khoảng 2,2 tỷ đồng, song ông Đức vẫn lắc đầu không bán.

Ông Đức kể về cơ duyên tìm được gốc gù hương cho PV
Mấy năm nay, những tay chơi gỗ lũa nghe tin ông Nguyễn Công Đức có bộ lũa gù hương lớn nhất, độc nhất, quý
nhất Việt Nam mh "thèm".
Chuyện ly kỳ về gốc cây 4.000 năm tuổi ở Hòa Bình
Giới sành gỗ lũa từ Bắc đến Nam kéo đến trang trại của ông Đức để tận mắt bộ lũa quý ngày một đông. Họ đến
xem rồi định giá, trả giá, hoặc chỉ để ngắm bộ lũa độc đáo.
Đại gia Bá Mạnh, nổi tiếng Sài Gòn vì thú chơi gỗ lũa sau khi xem gốc cây gù hương của ông Đức đã gạ đổi 25
bộ lũa cNm lai, mỗi gốc cây có đường kính 2m, trị giá cả tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Đức chỉ cười: “Khuân 25 bộ
bàn ghế của anh về tôi lấy đâu ra chỗ trưng bày?”.

Chuyện ly kỳ về gốc cây 4.000 năm tuổi ở Hòa Bình
Thứ năm, 26 Tháng ba 2009, 14:39 GMT+7 Xem Bản Đẹp Đầy Đủ Hình
Một nhà khoa học của Đại học Lâm nghiệp đến trang trại của ông Đức nghiên cứu về gấu, đã đục một miếng gỗ
nhỏ ở bộ bàn ghế mang về nghiên cứu và thông báo với ông Đức rằng, gỗ làm bàn ghế nhà ông lấy từ gốc cây gù
hương có khoảng 3.000 đến 4.000 năm tuổi.

Kỳ 1: Cây gù hương khổng lồ

Từ mấy năm nay, nhiều nhà khoa học trong nước, thậm chí, rất nhiều nhà nghiên cứu động vật hoang dã trên thế
giới đã biết đến ông N guyễn Công Đức, bởi ông có tài nuôi gấu đẻ sòn sòn như nuôi lợn nái.

Hàng ngày ông Đức ngồi thưởng trà và tiếp khách bằng bộ bàn ghế gỗ lũa có tuổi đời 3.000 đến 4.000 năm này.

Ông N guyễn Công Đức sinh ra và lớn lên ở phố Thái Hà (Hà N ội) và từng có biệt danh Đức â=œgấu” vì một
thời ông nuôi cả đàn gấu lấy mật cung cấp cho dân nhậu Hà thành.

Thế rồi một ngày, không ai còn thấy ông Đức ở Hà N ội nữa. Ông đã bán nhà lấy tiền mua mảnh đất làm trang
trại ở xã Sơn Lâm ( Lương Sơn , Hòa Bình), rồi sống hẳn với đàn gấu trong rừng xanh núi đỏ.

"Tảng đá" kỳ lạ

N gồi giữa trang trại rộng 10 héc-ta, ông chủ trang trại với cái bụng bệ vệ, luôn đeo cặp kính đen bất kể nắng
mưa, cười ha hả khoe với khách: “Đời tớ giờ đây có 3 cái nhất. Thứ nhất, tớ là người nuôi được nhiều gấu đẻ
nhất Việt N am , không chừng là nhất cả thế giới. Thứ hai, tớ đã tự xây cho mình ngôi mộ ướp xác trên đỉnh núi
độc đáo nhất Việt N am . Thứ ba, tớ có gốc cây đắt nhất Việt N am ”.

Một phần nhỏ của gốc cây được ông Đức dùng làm ban thờ.

Lúc này, tôi mới để ý đến bộ bàn ghế bằng gỗ lũa của ông Đức mà tôi đang ngồi thưởng trà. Bộ bàn ghế gỗ lũa
này chính là một phần vỡ ra của gốc cây gù hương khổng lồ. N ó cũ kỹ, cục mịch mà lúc nào cũng tỏa mùi thơm
thoang thoảng.

Ông Đức kể, cách đây 8 năm, khi lang thang trên sườn một ngọn núi đá ở huyện Kim Bôi, ông Đức dẫm chân
lên một “tảng đá” to như cái sân nhà, bề mặt “tảng đá” phẳng lỳ, rêu phong xanh rì. Ông Đức cứ ngắm nghía rồi
băn khoăn không hiểu thiên nhiên kiáº¿n tạo thế nào mà tài tình, kỳ lạ đến vậy.

Giữa lúc ấy, một ông già người Mường đi qua bảo: “Gốc cây gù hương đấy, nó nằm trên đất nhà tao, nếu mày
thích tao bán cho?”.

Ông lão người Mường kể rằng, vào đầu những năm 40 của thế kỷ trước, người Pháp đã xẻ cây gù hương này
ròng rã suốt một tháng rồi đóng vào hàng chục công-ten-nơ đưa xuống tàu chở về nước chiết xuất tinh dầu.

Riêng phần gốc cây chìm sâu trong lòng núi, lại ít tinh dầu, khó đào nên họ bỏ lại.

Ông Đức giật mình khi biết rằng cái “mặt đá khổng lồ” kia lại là một gốc cây đã bị cắt. Chỉ đến khi ông tận mắt
những cái rễ to như cột đình lộ ra ở khe núi ông mới tin đó là gá»‘c cây thật.

Một phần gốc gù hương được ông Đức dùng làm giường ngủ.

Ông Đức hỏi giá: “Thế cụ đòi bao nhiêu tiền cái gốc cây này? Cụ già trả lời không đắn đo: “Tao lấy một triệu hai
trăm ngàn để uống rượu thôi”.

“Gốc cây to thế này thì mang thế nào xuống núi được?” - ông Đức băn khoăn. Cụ già người Mường đáp lại:
“Yên tâm đi, tao huy động đàn trâu và đám trai bản kéo xuống chân núi cho mày”.

Ông Đức liền đề xuất trả trọn gói cho cụ già người Mường để vần gốc cây xuống chân núi với giá 25 triệu đồng.
Cụ già người Mường cũng gáht đầu đồng ý liền.

30 con trâu lật gốc

Hôm sau, ông Đức mang tiền và chở hơn tạ dây thừng đến. Cụ già người Mường tập hợp 20 thanh niên trong bản
vác cuốc, xẻng, xà beng lên núi.

Đám người này phải đào bới hì hục suốt nửa tháng trời hệ thống rễ cây mới lộ ra. Lúc gốc cây gù hương lộ thiên,
ông Đức lấy thước dây đo, đường kính của gốc cây lên tới… 7m.

N hững chiếc dây thừng được buộc vào hệ thống rễ. 30 con trâu mộng được huy động trong bản kéo vẹo mông
mới lật được gốc cây lên.

Chỉ tiếc, khi gốc cây đổ ập xuống thì vỡ làm ba mảnh. Ông Đức cứ ngồi nhìn gốc cây bị vỡ mà than thở. Giá như
gốc cây với đường kính 7m còn nguyên vẹn thì đây sẽ là bộ bàn ghế lũa gù hương lớn nhất Việt N am .

Bộ bàn ghế bằng một phần gốc cây gù hương.

Giờ đây, ông Đức dùng một mảnh gốc cây gù hương làm bàn, một mảnh làm giường nằm, một mảnh làm ban
thờ.

Bộ ghế gồm mấy chục chiếc được cắt từ các đoạn rễ. Đồ dùng bằng gỗ đều được chế tác từ những đoạn rễ của
gốc cây gù hương khổng lồ.

Đến cả tượng nhà thơ Lý Bạch, đầu đội lá sen, tay nâng chén múc trăng dưới nước uống cũng được chạm bằng
gỗ cây gù hương, tỏa mùi hương thoang thoảng suốt ngày đêm...

Một nhà khoa học của Đại học Lâm nghiệp đến trang trại của của ông Đức nghiên cứu về gấu đẻ đã ngạc nhiên
khi chứng kiến gốc cây khổng lồ này.

Đích thân ông đã đục một miếng gỗ nhỏ về nghiên cứu và thông báo với ông Đức rằng, cây gù hương này có
tuổi khoảng 3.000 đến 4.000 năm.

Một vị giáo sư khác làm trong ngành khảo cổ đến trang trại chơi, khi nghe ông Đức kể về gốc cây có đường kính
tới 7m, thì không tin lắm. Vị giáo sư kia bảo rằng, nếu gốc loài gù hương có đường kính tới 7m thì tuổi đời của
nó phải tính bằng ngàn năm. Vị giáo sư này đã lấy 3 mẫu gỗ ở bàn, ban thờ và giường mang về xét nghiệm.

Chừng một tháng sau, vị giáo sư này cũng điện cho ông Đức công nhận rằng, kết quả nghiên cứu cho thấy chiếc
giường, ban thờ, bộ bàn ghế đều có nguồn gốc từ một gốc cây.

Cũng theo nghiên cứu của vị giáo sư nọ, gốc cây gù hương thuộc sở hữu của ông Đức đã sống từ 3.500 đến
4.000 năm trước.

Với tuổi đời như vậy, bộ gốc, rễ cây gù hương mà ông Đức đang dùng làm bàn ghế, giường nằm có giá trị thật
khó tưởng tượng…
Vietbao (Theo: vtc.vn)

Sau khi từ chối 25 bộ lũa của đại gia Bá Mạnh, thì đại gia Mạnh Hùng, ở Thành phố Vinh (N ghệ An) đến xem
và trả 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Đức chỉ cười mủm mỉm mời xem cho thỏa lòng, rồi dẫn đại gia này đi tham
quan trang trại của ông.
Trong số những tay chơi gỗ lũa người Việt đến xem, định giá, trả giá, thì đại gia tên Tuấn, ông chủ của hệ thống
khách sạn ở Bắc cầu Mỹ Thuận, là người trả giá bộ lũa gù hương của ông Đức cao nhất. Đại gia này đã bạo tay
chi tới 1,8 tỷ đồng nhằm sở hữu bộ lũa độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, cái giá ấy cũng không làm ông Đức bán đi bộ
lũa quý của mình.
Mới đây nhất, một người Mỹ (tên “Ky-sơn”, “Ke-sơn” gì đó, ông Đức không nhớ rõ), cùng một cô phiên dịch đã
đến tận trang trại của ông Đức bảo rằng: “Tôi sống ở Việt N am đã mấy năm, giờ về Mỹ, muốn mua cái gốc cây
này đem về nước làm kỷ niệm. N gười ta trả giá bao nhiêu tôi mặc kệ, tôi trả ngài 130 ngàn USD. N gài cho tôi số
tài khoản, tôi chuyển tiền vào…”.

"Đối với tớ, bộ lũa này là vô giá!".
Ông Đức tò mò hỏi: “Thế bộ lũa lớn thế này, anh chuyển về kiểu gì”. Ông ta bảo: “Bàn ghế không phải hàng
cấm, nên tôi chuyển dễ dàng thôi. Tôi sẽ đóng vào container, rồi đưa lên tàu chở về”.
Với cái giá 130 ngàn USD, tương đương với khoảng 2,2 tỷ đồng cho cái gốc cây ông “nhặt” được, ông Đức cũng
“choáng”, tuy nhiên, theo ông người Mỹ kia có trả cao gấp 10 lần đó, ông cũng không bán.
Không mua được bộ lũa, ông người Mỹ kia xin ông Đức cho ngủ trên chiếc giường lũa gù hương một đêm. Tất
nhiên, ông Đức vui vẻ đồng ý.
Theo giới sành gỗ lũa, bộ lũa của ông Đức đẹp có một không hai, không thể có gốc cây nào có tuổi kinh khủng
và đẹp nguyên vẹn như gốc cây của ông.
Hàng ngày, ông Đức tiếp khách trên bộ bàn ghế lũa gù hương trị giá tiền tỷ này.

Ở nước ta hiện có rất nhiều bộ lũa làm từ gốc cây rất lớn, đường kính chỗ dài nhất có thể từ 3-4m, song không
kiếm đâu ra một bộ lũa thứ hai làm từ một gốc cây có đường kính tới 7m.
Hơn nữa, khi gốc cây có đường kính lớn tới 3-4m, thì tuổi thọ của nó đã đến hàng trăm, hàng ngàn năm, và hầu
hết phần giữa gốc cây đều rỗng ra, phải chắp vá lại, làm giảm giá trị rất nhiều.
Thế nhưng, gốc cây của ông Đức thuộc hàng "cụ kỵ", có tuổi thọ khoảng 3.000 – 4.000 năm, là loài gỗ cực quý,
làm lũa cực đẹp, lại không bị thủng ở giữa gốc.
Theo giới sành chơi gỗ lũa, bộ lũa của ông Đức đã hội tụ đầy đủ nhất mọi giá trị, thNm mỹ, do đó, nó trở thành

thứ độc nhất vô nhị, không thể kiếm ra bộ thứ hai ở Việt N am .

Đêm nào ông Đức cũng ngủ ngon lành trên gốc cây gù hương thay cho giường, đệm.
Tôi hỏi ông: “Liệu người ta trả cỡ nào thì ông mới bán?”. Ông Đức nhấp môi chén trà ngẫm ngợi một lúc rồi
bảo: “N ếu tớ là ông cụ người Mường thì tới cũng chỉ định giá nó 1,2 triệu đồng khi quy thành củi đun. Tuy
nhiên, với tớ, bộ lũa này là vô giá vì nó gắn với tớ bao nhiêu kỷ niệm, lại là sản phNm do bàn tay tớ kỳ công làm
ra. Tớ đã già, nguồn thu từ mấy căn nhà cho thuê ở Hà N ội cũng đủ tiêu rồi, còn cần gì đến 5 hay 10 tỷ đồng
nữa. Tiền quý thật, nhưng với tớ, có tiền tỷ cũng chỉ đem gửi ngân hàng, chả biết tiêu vào cái gì. Có bộ bàn ghế
ở đây, hàng ngày có thứ mà ngắm nghía, mà sung sướng”.
Từ ngày có bộ lũa này, dù ngày hay đêm cũng chẳng có con muỗi nào bén mảng đến ngôi nhà dưới chân núi của
ông Đức, mặc dù ở chốn rừng núi này muỗi là loài nhiều nhất và đáng ghét nhất.
Ông Đức bảo rằng, mỗi lúc làm việc mệt nhọc, ngồi thưởng trà bên bộ bàn ghế, gửi thấy mùi tinh dầu gù hương
tiết ra thoang thoảng, tinh thần luôn phấn chấn, vui vẻ. Đêm nằm trên cái gốc cây gù hương mùi hương cũng đưa
ông vào giấc ngủ ngon và sâu hơn.
Đôi khi, cái cái giường là gốc cây mấy ngàn tuổi này cùng với khung cảnh núi rừng thơ mộng, đưa ông vào
những giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy, ông thường cởi trần, đóng khố, đêm ngủ trong hang, ngày đi săn thú.
Đối với con người từng bỏ phố lên rừng ở như ông Đức, những giấc mơ kiểu đó thú vị vô cùng.

