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HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV – 2020 

---------------------------------------------- 

 

1. Tác phẩm: 

- Tên tác phẩm: "Giữ hồn” nhạc ngũ âm Khmer truyền thống. 

- Thể loại: Chương trình phát thanh tiếng dân tộc.   

- Thời lượng: 28 phút 30 giây. 

- Thời gian phát sóng: 6 giờ ngày 26 tháng 02 năm 2020. 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả, nhóm tác giả: Hữu Trãi - Ngọc Tươi - Sa Oanh - Thạch Hồng.  

- Đơn vị: CQTT Đài TNVN khu vực ĐBSCL. 

- Địa chỉ đơn vị: 102 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

- Điện thoại liên hệ: 0983.439.405 (Hữu Trãi). 

- Email:  huutrai@gmail.com. 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

- Người thể hiện: Minh Lộc, Chane Tha, CôSol. 

- Biên tập: Ngọc Năm. 

- Kỹ thuật viên dàn dựng: Hữu Hiền. 

- Đạo diễn: Lê Quốc Hưng. 

     4. Thông tin trên bằng khen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                  (ký tên, đóng dấu) 

 

Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị cung cấp chính xác, đầy đủ các nội dung sau để 

in bằng khen và các xác nhận khác: 

- Tên tác phẩm: 

 - Tên tác giả, nhóm thực hiện (số lượng không quá 7 tác giả, người thực 

hiện/ tác phẩm). 

 

* Trong trường hợp các đơn vị cung cấp thông tin không chính xác, đầy đủ, Ban 

Tổ chức sẽ không xác nhận lại bằng khen. 
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CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TIẾNG KHMER 

THAM DỰ LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC NĂM 2020 

(Phát sóng ngày 26 tháng 02 năm 2020) 

--------------------------- 

-Chủ đề: “Giữ hồn” nhạc ngũ âm Khmer truyền thống.  

-Thời lượng:  28 phút 30giây. 

- Tên tác giả, nhóm tác giả: Hữu Trãi – Ngọc Tươi và nhóm phóng viên Sa 

Oanh, Thạch Hồng.  

- Người thể hiện: Minh Lộc, Chane Tha, CôSol. 

- Biên tập: Ngọc Năm. 

- Kỹ thuật viên dàn dựng: Hữu Hiền. 

- Đạo diễn: Lê Quốc Hưng. 

  

Nhạc hiệu Chương trình tiếng Khmer 

 

# (Minh Lộc) - Chào bà con và các bạn!  

 Tôi là Minh Lộc, còn tôi là Chane Tha – phát thanh viên Chương trình tiếng 

Khmer, Đài Tiếng nói Việt Nam.  

Tiếng động nền 

Xin chào bà con và các bạn!  

Dàn nhạc ngũ âm thường được sử dụng trong nghi thức trang nghiêm như 

trong các đám ma chay và các ngày đại lễ tại chùa như: Lễ Cầu Phước, Lễ Dâng 

Bông... của người Khmer. 

#( Chane Tha) - Tuy nhiên, ngày nay trước xu thế của cuộc sống hiện đại, 

nhạc ngũ âm được mở rộng phạm vi hoạt động, biểu diễn trong các cuộc liên hoan 

mừng công….nên ý nghĩa của loại hình âm nhạc tinh hoa của dân tộc Khmer không 

còn nguyên vẹn. Và đây cũng là điều trăn trở của tăng ni, đại đức, phật tử Khmer, các 

nhà nghiên cứu âm nhạc và nhiều văn nghệ sĩ Khmer hiện nay.  

( Nền tiếng động bài nhạc ngũ âm biểu diễn bài nhạc hiện đại-  

(1 đoạn bài Cây cầu dừa.)  

# ( Minh Lộc)- Bà con và các bạn vừa nghe đoạn nhạc “Cây cầu dừa” được 

biểu diễn bằng dàn nhạc ngũ âm do một nhóm bạn trẻ ở ấp Giồng Tranh, huyện Tiểu 

Cần, tỉnh Trà Vinh biểu diễn. Vậy chuẩn mực của dàn nhạc ngũ âm được biểu diễn như 

thế nào trong đời sống âm nhạc hiện nay. Và chủ đề chính của chương trình thời sự 

hôm nay mang tên: “Giữ hồn” nhạc ngũ âm Khmer truyền thống.  



3 

 

-Nhạc cắt 

# (Chane Tha) -Mở đầu chương trình là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương 

trình với Thượng tọa Lâm Tú Linh, Phó trụ trì chùa Mahatup (còn gọi là Chùa Dơi) ở 

phường 3, thành phố Sóc Trăng và nghệ sĩ ưu tú Kim Nghinh -  Trưởng Phòng nghệ 

thuật biểu diễn, Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh, tỉnh Trà Vinh về chủ đề này: 

# (PV.T.Hồng) - Xin chào Thượng tọa Lâm Tú Linh, xin Thượng tọa cho biết 

ý nghĩa của nhạc ngũ âm trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer? 

-Trả lời:  Nói chung, đối với đồng bào Khmer rất quý trọng dòng nhạc ngũ âm. 

Bởi, trong đời sống, tinh thần của đồng bào Khmer, nhất là trong tổ chức các lễ hội, 

đám tang dù là trong chùa hay ở nhà đều phải có nhạc ngũ âm. Như là ở trong chùa 

thì có tổ chức lễ Chol Chham Thmay (lễ năm mới của đồng bào Khmer), lễ phật đản, lễ 

nhập hạ, xuất hạ, lễ Đôl-ta hoặc là đám, lễ trong nhà… bà con đều mời ban nhạc ngũ 

âm đến chơi phục vụ trong những ngày lễ.  

# (PV.T.Hồng)- Vâng, như ý nghĩa mà thượng tọa vừa nói thì khi tiếng nhạc 

ngũ âm cất lên sẽ là một thông điệp chuyển đến tất cả bà con trong Khmer trong phum 

sóc? 

  -Trả lời:  Nhạc ngũ âm là văn hóa, là đặc trưng riêng của người Khmer. Chỉ 

cần nghe nhạc ngũ âm là chúng ta biết nhà đó là gia đình Khmer đang có đám, lễ, và 

đó là nền văn hóa lâu đời của người Khmer được truyền qua nhiều thế hệ. Và âm nhạc 

này phải được bảo tồn và phát triển. 

( Nổi tiếng động nền đoạn nhạc ngũ âm truyền thống)  

Bà con và các bạn vừa nghe đoạn nhạc ngũ âm truyền thống của đồng bào 

Khmer Nam bộ. Và bây giờ chúng ta hãy dành thời gian ngắn để nghe lại đoạn nhạc 

ngũ âm mà giới trẻ chơi theo phong cách hiện đại. 

 ( Nổi tiếng động bài nhạc ngũ âm giới trẻ đang chơi theo phong cách hiện 

đại trong buổi liên hoan – bài Cát bụi cuộc đời) 

# (Minh Lộc) -Và sau đây phóng viên của chúng tôi có cuộc trò chuyện với 

nghệ sĩ ưu tú Kim Nghinh -Trưởng Phòng nghệ thuật biểu diễn, Đoàn Nghệ thuật 

Khmer Ánh Bình Minh, tỉnh Trà Vinh về  nội dung tiếp theo này.  

# (PV Sa Oanh)- Thưa nghệ sĩ ưu tú Kim Nghinh, vừa rồi ông đã nghe một 

đoạn nhạc giới trẻ đang chơi theo lối hiện đại. Nghệ sĩ cảm nhận như thế nào khi nhạc 

ngũ âm chơi theo kiểu truyền thống và nhạc ngũ âm chơi theo lối hiện đại?  
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-Trả lời: Vâng nếu đoạn nhạc này thể hiện trong khía cạnh giao lưu, phục vụ 

bà con ngoài nghi lễ, nghi thức quan trọng thì không vấn đề gì. Nhưng nếu trong nghi 

lễ trang trọng, lễ hội tôn giáo thì không phù hợp. Ngũ âm là loại nhạc đẳng cấp, đã đạt 

độ hoàn thiện nên khó có thể đánh chung với nhạc cụ khác vì có bản sắc riêng, khác 

với nhạc hiện đại”.  

# (PV Oanh)- Theo NSUT Kim Nghinh vừa nói nếu trong nghi lễ trang trọng, 

lễ hội tôn giáo thì không phù hợp, vậy trào lưu chơi nhạc ngũ âm của giới trẻ hiện nay 

có điều gì đáng quan tâm? 

-Trả lời: Khi đời sống được nâng lên, nhu cầu hưởng thụ nâng lên thì cái mới 

luôn được đòi hỏi, nhất là lớp trẻ. Tuy nhiên, phải biết chọn lọc cái nào phù hợp cái 

nào không phù hợp. Và muốn sử dụng đúng hoàn cảnh, bài bản phải có kiến thức cả kỹ 

thuật đánh lẫn kiến thức văn hóa. Nếu không nắm được điều cơ bản này rất dễ dẫn đến 

lệch chuẩn. Rõ ràng những vấn đề này là do thiếu đội ngũ nắm vững về kiến thức liên 

quan đến ngũ âm, do vậy chúng ta không thể trách lớp trẻ được”. 

Xin cám ơn ông. 

-(Nhạc cắt). 

# (Chane Tha) - Bà con và các bạn vừa nghe Thượng tọa Lâm Tú Linh, Phó 

trụ trì chùa Mahatup ở phường 3, thành phố Sóc Trăng và nghệ sĩ ưu tú Kim Nghinh -  

Trưởng Phòng nghệ thuật biểu diễn, Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh, tỉnh Trà 

Vinh bàn về việc biểu diễn ngạc ngũ âm truyền thống và hiện đại. Trong đó, những 

người có tâm quyết bày tỏ những âu lo về sự phai nhạt, lai tạp trong phong cách biểu 

diễn của nhạc ngũ âm trước sự hòa nhập và phát triển của âm nhạc hiện đại. Tuy nhiên, 

cũng có luồng ý kiến cho rằng cần để ngũ âm hòa nhập và phát triển, nhưng vẫn giữ 

được bản sắc của âm nhạc truyền thống.  

# (Minh Lộc) -  Đó là thực tế đã và đang diễn ra ở một số nơi bà con Khmer 

sinh sống tại ĐBSCL. Bà con và các bạn cũng đừng quá lo lắng trước thực trạng trên vì 

hiện nay hầu hết các tỉnh trong vùng có đông đồng bào Khmer được chính quyền địa 

phương đầu tư kinh phí hàng tỉ đồng để trang bị hàng trăm bộ dàn nhạc cụ ngũ âm hỗ 

trợ các chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Nhiều nghệ sĩ và nhà sư Khmer đã truyền dạy 

nhạc ngũ âm miễn phí cho lớp thanh niên ngày càng đông. Nhiều xã nông thôn mới 
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khu vực đông bà con Khmer thành lập và duy trì đội văn nghệ quần chúng trang bị 

nhiều loại nhạc cụ, và trong đó không thể thiếu được dàn nhạc ngũ âm.  

( Nổi  tiếng động 1 đoạn nhạc ngũ âm  ) 

# (Chane Tha )- Vừa rồi là âm thanh bài nhạc ngũ âm do các thành viên đội 

văn nghệ quần chúng Khmer của chùa Sê Rây út đom đay om pu ấp Phú Giao, xã 

Thạnh Quới Phú Giao, tỉnh Sóc Trăng biểu diễn.  

# (Chane Tha):  Quảng bá –Bà con và các bạn đang nghe Chương trình 

Thời sự Tiếng Khmer Nam bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL. 

Chương trình hôm nay có chủ đề: “Giữ hồn” nhạc ngũ âm Khmer truyền thống. Bà 

con và các bạn có thể nghe trực tuyến chương trình trên Website địa chỉ: vov4.vn và 

chọn Tiếng Khmer). 

Thưa bà con và các bạn! Nhạc ngũ âm Khmer vốn được xem là tinh hoa của 

âm nhạc truyền thống lâu đời, gắn bó với đồng bào Khmer. Với tình yêu âm nhạc độc 

đáo dân tộc, đồng bào Khmer cũng cố gắng giữ gìn và truyền dạy nhạc ngũ âm cho thế 

hệ trẻ với tất cả sự nhiệt huyết và lòng đam mê.  

Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến bà con và các bạn hai trong số những 

gương mặt đã tâm huyết truyền dạy nhạc ngũ âm cho thế hệ trẻ. Đó là ông Lâm Minh 

Cường, nhạc công ở Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng và ông Thạch Tha, xã 

Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Chúng tôi giới thiệu đến bà con và các bạn 

ngay sau đây: 

 PS:  Những người đam mê và tuyền day nhạc ngũ âm truyền thống  

(Nền âm thanh tại lớp học ngũ âm) 

Nào chúng ta bắt đầu, một, hai… nhạc… 

Tốt rồi, chúng ta làm lại nhé, nào, một, hai, ba… nhạc 

 

# ( Minh Lộc) - Đó là âm thanh được ghi lại tại lớp học ngũ âm do anh Lâm 

Minh Cường, ở Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh Sóc Trăng truyền dạy tại cho các em 

thiếu niên tại chùa Ma-ha-tup, còn gọi là chùa Dơi, tọa lạc tại thành phố Sóc Trăng. 

Thưa bà con và các bạn ! 

Mỗi ngày, cứ vào khoảng 10 giờ, lúc các nhà sư đi khuất thực trở về là tiếng 

nhạc ngũ âm tại Sa-la của chùa Dơi lại vang lên với những giai điệu bỗng, trầm. Lớp 

http://vov4.vn/
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học có 7 đến 9 em miệt mài, tập luyện say sưa các bài nhạc ngũ âm.Trong số này, có 

em được học hơn một năm, nhưng cũng có em chỉ mới làm quen các loại nhạc khí. 

-Băng tiếng Khmer:  Khi chùa tổ chức dạy đánh nhạc ngũ âm thì em cũng tham 

gia với các bạn. Ban đầu mới học thì rất khó, nhất là nhớ các nốt nhạc, nhưng sau một 

thời gian học biết rồi thì càng thích. Giờ em cũng chơi được rất nhiều bài, em cảm 

thấy rất vui khi chơi được nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer mình. 

Vừa rồi là chia sẻ của em Thạch Hữu Hào, học viên chơi thành thạo nhất của 

nhóm và được giao chơi Rô-niet-ek, loại nhạc khí giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt của dàn 

nhạc ngũ âm. 

Còn Em Nguyễn Thanh Tài, cho biết, cha em là người Kinh, còn mẹ là dân tộc 

Khmer nên cứ đến hè là em lại vô chùa để học chữ Khmer và tập chơi nhạc ngũ âm. 

Do đam mê loại nhạc cụ này nên em siêng năng luyện tập và tiếp thu rất nhanh các bài 

thầy Cường dạy. 

-Băng tiếng Khmer: Ban đầu học khó quá em cũng phải tập một thời gian. Em 

quan sát các bạn rồi sau đó em xin vào học lại. Khi đã bắt được nhịp rồi em thấy thích 

lắm. Học đánh nhạc ngũ âm chúng em phải nhớ từng nốt nhạc, khi mà học thành thạo 

rồi thì thấy cũng không khó mấy. 

Ở các chùa lớn của người Khmer Nam Bộ hầu như đều có ban nhạc “ngũ âm” 

còn gọi “Pin Piet” để phục vụ các lễ hội. Dàn nhạc ngũ âm của người Khmer Nam bộ 

gồm có: 

Bảy nhạc cụ khi diễn tấu tạo ra năm âm thanh (Ngũ âm). Cụ thể là đồng, sắt, 

gỗ, da và hơi, thể hiện bằng 7 loại nhạc khí khác nhau. 

Nhóm âm thanh bằng tre, gỗ có Rô - Niết - ek (đàn thuyền), Rô - Niết - thung, 

bộ trống Sakhô - somphô, Sakhô - thôm, đàn Cò và bộ trống Sa - dăm. Các chất liệu 

bằng sắt hoặc đồng, gang như: Bộ cồng lớn và nhỏ Pét - Kuông - Thôn; Rô - Niết - đek 

cho đến cây đàn Tà - khê, đàn Khưm. Loại nhạc khí thổi hơi với kèn Sro - Lây Tôch 

(kèn nhỏ) và Sro - Lây - Thum (kèn lớn)... 

 (Nền đoạn nhạc ngũ âm các em đang chơi lại lớp học…) 

Anh Lâm Minh Cường, là người luôn gần gũi các học viên đam mê âm nhạc. 

Anh cho biết: các em học rất chăm chỉ và nhớ rất nhanh. So với người có tuổi thì các 

em học nhanh hơn, nhất là tay các em linh hoạt và rất là dẻo. Thật sự là có một số em 

chơi thậm chí là mượt hơn cả bản thân mình. Thế là mình cảm thấy rất vui và xúc 

động.  
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#( Chane Tha)- Chúng tôi vừa gửi đến bà con và các bạn câu chuyện về một 

nhạc công hết mình với nhạc ngũ âm và truyền dạy nhạc cho thế hệ trẻ. 

Bài hát Khmer 

Thưa bà con và các bạn! Còn tại Trà Vinh thì có gia đình ba đời gắn bó với 

nhạc ngũ âm, đó là ông Thạch Tha, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú. Mặc dù gia đình 

không thuộc hộ khá giả nhưng ông vẫn tranh thủ thời gian đến chùa Xoài Xiêm Mới 

dạy nhạc ngũ âm miễn phí cho con em trong xóm. 

-Băng tiếng Khmer: “Có em đến xin gia đình xin học, có em thì gặp dọc đường 

ngỏ lời xin học nhạc tôi cũng nhận không từ chối gì cả miễn sao các em học được là 

mừng rồi. Vì nghĩ càng nhiều người biết phong trào càng đi lên, văn hóa dân tộc càng 

được bảo tồn. Cứ học đến khi đánh được thành thạo thì thôi, hoàn toàn miễn phí, miễn 

sao sau này các em tiếp tục cống hiến cho cộng đồng”. 

Anh Thạch Siêl một trong những thành viên của đội nhạc ngũ âm chùa Xoài 

Xiêm Mới cũng  là học trò của ông Thạch Tha cho biết, khi được phục vụ bà con trong 

ngày lễ, tết tôi cảm thấy rất tự hào, vì vừa thỏa niềm đam mê vừa góp phần gìn giữ bảo 

tồn âm nhạc dân tộc. Mặc dù phải đi làm xa quê, nhưng đến ngày lễ, tết như Chôl 

Chnăm Thmây, Sên đôn ta, Ooc Om boc anh đều tranh thủ về nhà để cùng đội nhạc 

phục vụ bà con: 

-Băng tiếng Khmer: “Cứ đi làm miết đến chôl chnăm thmây, đôn ta hay lễ tôn 

giáo…thì tranh thủ chạy về để cùng đội biểu diễn phục vụ bà con. Do mình yêu thích 

thôi. Phần để cùng gìn giữ văn hóa dân tộc mình khỏi bị mai một”.  

Từ chỗ duy trì được dàn nhạc ngũ âm liên tục phục vụ cộng đồng, năm 2011, 

được chính quyền hỗ trợ, chùa Xoài Xiêm Mới thành lập được đội văn nghệ quần 

chúng, gồm nhạc ngũ âm, nhóm chằn - khỉ, nhóm trống sa-dăm và nhóm múa-hát với 

hơn 60 nam nữ tham gia. Cũng nhờ phong trào văn nghệ phát triển mà nồng cốt là đội 

nhạc ngũ âm, đời sống tinh thần của người dân được phục vụ ngày càng tốt hơn.  

Thưa bà con và các bạn! Trong xu thế phát triển các loại hình âm nhạc, nhất là 

nhạc nước ngoài và nhạc trẻ hiện nay thì nhạc ngũ âm vẫn thu hút những bạn trẻ và 

những người tâm huyết gìn giữ và phát huy truyền thống âm nhạc dân tộc như anh 

Lâm Minh Cường và ông Thạch Tha.  

#(Minh Lộc): Quảng bá –Bà con và các bạn đang nghe Chương trình Thời 

sự Tiếng Khmer Nam bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL. Chương 

trình hôm nay có chủ đề: “Giữ hồn” nhạc ngũ âm Khmer truyền thống. Bà con và 

các bạn có thể nghe trực tuyến chương trình trên Website địa chỉ: vov4.vn và chọn 

Tiếng Khmer. 

http://vov4.vn/


8 

 

# (Minh Lộc)- Thưa bà con và các bạn! Nhạc ngũ âm Khmer là loại hình âm 

nhạc truyền thống không thể thiếu được trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào 

Khmer. Vậy làm thế nào để tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị âm nhạc dân tộc để theo 

kịp với bước tiến của thời đại trong đời sống hiện đại? Mời bà con và các bạn nghe 

một số ý kiến tâm huyết của nhạc công Lâm Minh Cường, nghệ sĩ ưu tú Kim Nghinh 

và Thượng tọa Lâm Tú Linh về vấn đề này.  

 1/ Nhạc công Lâm Minh Cường: “Tôi thấy nhạc ngũ âm rất đặc biệt, những 

người biết chơi nhạc ngũ âm giỏi, phải là người thông minh, linh hoạt, nhạc này thì 

không phải ai cũng học được, nó khác với nhạc hiện đại. Học nhạc ngũ âm đòi hỏi 

niềm đam mê, kiên nhẫn thì mới học được. Thực ra hiện tại thì cũng không có nhiều 

người biết chơi nhạc ngũ âm đâu. 

2/ Nghệ sĩ ưu tú Kim Nghinh: Phải khẳng định đội ngũ nhạc công ngũ âm 

hiện nay là thiếu bài bản do không được học bài bản dẫn đến những vận dụng sáng 

tạo, có khi nó không phù hợp với giá trị vốn có của nhạc ngũ âm. Cũng có người được 

học đàng hoàng nhưng do thị trường, thị hiếu của công chúng đòi hỏi bất hợp lý dẫn 

đến nhạc ngũ âm biến hóa, lai căn. Tôi cũng khuyên các bạn đang muốn dấn thân với 

nhạc ngũ âm cổ truyền nên đầu tư học tốt cả lý thuyết lẫn thực hành và biết từ chối 

những đòi hỏi không phù hợp. 

3/ Thượng tọa Lâm Tú Linh: Sư mong muốn nhạc ngũ âm giữ gìn được nét 

truyền thống. Và những người chơi nhạc ngũ âm phải có trách nhiệm giữ gìn những 

âm nhạc truyền thống của dân tộc mình; không nên chơi những nhạc theo 

xu hướng hiện đại nhiều quá. Chúng ta cần xem xét theo từng lễ hội, hay nghi thức lễ, 

đám trong nhà. Ví dụ như là đám tang, tức là gia đình có tang, thì chúng ta nên hòa 

tấu theo thể loại nào để biết đó là nhà đang có tang. Còn đối với các lễ hội như là 

lễ Kathina (Lễ Dâng y), năm mới thì chúng ta chơi dòng nhạc vui tươi, nhưng giữ gìn 

được tính cổ điển, nhất là những bài gốc của dòng nhạc ngũ âm. 

     Nhạc cắt  

# (Minh Lộc) – Vừa rồi là ý kiến của những người trực tiếp trình diễn, giảng 

dạy và có trách nhiệm xoay quanh việc gìn giữ và phát huy giá trị âm nhạc dân tộc 

trong đời sống hiện đại. Về vấn đề này, Phóng viên chương trình đã trao đổi với soạn 

giả Thạch Mô Ni, Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh, Nguyên Trưởng đoàn nghệ 

thuật Khmer Ánh Bình Minh:  

*Nội dung trao đổi:  
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( PV Sa Oanh):  Thưa ông, nhạc ngũ âm đang tồn tại và phát triển trong cộng 

đồng dân tộc Khmer như thế nào?  

Trả lời:  “Phải khẳng định rằng nhạc ngũ âm có vai trò rất quan trong đời sống 

văn hóa tinh thần của người Khmer. Nó nhắc đến nhạc ngũ âm thì thì người ta nghĩ 

van hóa Khmer, và hiện nay nhạc ngũ âm đang tiếp tục phát triển, nó luôn có mặt từ lễ 

tang đến nghi lễ trang trọng, từ lễ hội dân gian đến lễ hội tôn giáo. Không những thế 

với sự giao thoa văn hóa, rất nhiều hộ người Hoa, người Kinh cùng chung sống trên 

địa bàn cũng nhu cầu nhạc ngũ âm phục vụ trong một số nghi lễ”. 

( PV Sa Oanh): Trước sự giao thoa, hòa nhập để phát triển trong cách biểu diễn 

nhạc ngũ âm theo lối hiện đại nhưng vẫn bảo tồn được âm nhạc truyền thống, theo ông 

nhạc ngũ âm cần phát triển theo xu hướng nào? 

Trả lời: Cũng như tôi đã nói, trước sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ mà nhạc ngũ 

âm truyền thống của đồng bào Khmer vẫn tiếp tục phát triển. Tuy nhiên để có thể bảo 

tồn được bản sắc, nét đặc trựng những nhạc công, nhà văn hóa Khmer cần nghiên cứu 

định hướng thế nào cho phù hợp; cộng đồng, các chùa chiền cần khuyến người đánh 

nhạc theo hướng giữ bản sắc để thế hệ trẻ hiểu và tiếp thu. Còn phía quản lý nhà nước 

cụ thể ngành văn hóa, du lịch cần tạo điều kiện, thường xuyên tổ chức hội thi, giao lưu 

để nâng cao chất lượng.  

Vâng xin cám ơn ông. 

( Nền nhạc) 

# (Minh Lộc) - Dàn nhạc ngũ âm hiện tại được xem như hồn cốt của dân tộc 

Khmer, thể hiện nét đẹp văn hóa, nghệ thuật truyền thống và cũng là một sản phẩm du 

lịch hấp dẫn du khách đến tham quan chùa chiền, lễ hội của người Khmer ở Nam bộ. 

Trong điều kiện ngày nay vẫn còn nhiều bạn trẻ chơi nhạc ngũ âm giữ được giá trị cốt 

lõi và những người truyền dạy nhạc cho thế hệ trẻ với tất cả sự nhiệt huyết và lòng đam 

mê thì nhạc ngũ âm sẽ được bảo tồn và phát huy trong xu hướng âm nhạc hiện đại. 

# (Chane Tha) - Bà con và các bạn thân mến! Chương trình Thời sự tiếng 

Khmer Nam Bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực ĐBSCL đến đây xin 

tạm dừng. Cảm ơn bà con và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp 

lại./. 


