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VĂN HÓA

Lên Đắk Lắk, chạnh lòng nghe chuyện Chú voi con ở Bản Đôn

Bài hát Chú voi con ở Bản Đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên với giai điệu trong trẻo, ca từ mộc mạc, dễ nhớ, dễ thuộc đã thấm sâu trong tâm thức và làm mê đắm nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam:
Chú voi con ở Bản Đôn - Chưa có ngà nên còn trẻ con - Từ rừng già chú đến với người - Rất ham ăn với lại ham chơi…

Bài hát nổi tiếng là thế, nhưng ít ai biết rằng, chú voi ấy có một số phận đặc biệt và rất đáng thương. Chú qua đời khi bài hát của người nhạc sĩ tài hoa Phạm Tuyên mới cất lên được khoảng 6 tháng. Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh Đắk Lắk cũng đã góp phần làm cho bài hát được thăng hoa trong lòng người dân, nhất là thiếu nhi Tây Nguyên khi quyết định lấy bài hát làm nhạc hiệu của Đài suốt một thời gian dài. 
Trong chuyến công tác Tây Nguyên mới đây, chúng tôi được đồng nghiệp Báo Đắk Lắk dẫn lên thăm Trung tâm du lịch Buôn Đôn (Buôn Đôn hay Bản Đôn đều là một, theo cách gọi của người Lào hoặc người Ê đê, thuộc
huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Đây là địa chỉ du lịch nổi tiếng về săn bắt và thuần dưỡng voi rừng thành voi nhà; huấn luyện voi rừng hung hãn thành voi nhà hiền lành chở khách du lịch trên dòng sông Sêrepok chảy ngược
từ Đông sang Tây, sang nước bạn Campuchia. 
Quãng đường rừng khoảng 50 cây số từ thành phố Buôn Mê Thuột đến Buôn Đôn, chúng tôi khá hào hứng khi được nghe nữ phóng viên Quỳnh Anh kể những câu chuyện thật mà như giai thoại về vua săn voi Ama Kong của
đại ngàn Tây Nguyên. Trong hơn trăm năm cuộc đời (1909-2012), vua Ama Kong đã săn bắt tổng số 298 con voi rừng, lần săn voi cuối cùng vào năm 1996, Ama Kong bắt được 7 con voi, sau đó ông chuyển sang làm huấn
luyện voi cho vườn quốc gia Yok Đôn. Ama Kong có 4 vợ, 21 con và 118 cháu chắt. Ngoài săn bắt voi, người đàn ông dân tộc M Nông ấy còn nổi tiếng với bài thuốc gia truyền bổ thận, tráng dương được nhiều người ca ngợi.
Loại thuốc này đang được con gái Ama Kong bày bán tại nhà ông trong khu du lịch Buôn Đôn… Hết chuyện vua săn voi Ama Kong là một cảm giác chạnh lòng khi nghe chuyện thật về số phận của chú voi nguyên mẫu trong
bài hát Chú voi con ở Bản Đôn của nhạc sĩ tài hoa Phạm Tuyên.
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Du khách cưỡi voi trên dòng Sêre pôk.

 Năm 1983, ba nhạc sĩ nổi tiếng là Phạm Tuyên, Nguyễn Đức Toàn và Hoàng Vân có đi thực tế tìm cảm hứng sáng tác nhạc cho thiếu nhi tại Tây Nguyên. Các ông được cán bộ tỉnh giới thiệu đến Buôn Đôn xem voi, nhưng
hôm ấy, đoàn voi lớn đi rừng làm việc hết, quanh bản chỉ toàn voi con. Nhạc sĩ Phạm Tuyên ấn tượng với chú voi nhỏ nhất, nhưng cũng dễ thương nhất mới chừng 6 tháng tuổi đang bị nhốt ở góc nhà. Đó là chú voi con lạc
mẹ, được bà con buôn làng tìm thấy ở bìa rừng gần một ngôi mộ cổ rồi mang về nuôi, chứ không phải voi nhà sinh ra. 
Trước đông đảo bà con Buôn Đôn, nhạc sĩ dí dỏm: “Không có voi to thì sáng tác về voi con vậy”. Ai cũng ngỡ ông đùa, không ngờ chỉ trong một buổi chiều, nhạc sĩ đã có sản phẩm là Chú voi con ở Bản Đôn. Bài hát mang giai
điệu âm nhạc Êđê thân thuộc với ca từ ngộ nghĩnh, đáng yêu đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của thiếu nhi Tây Nguyên và trở thành biểu tượng của tỉnh Đắc Lắk. Khoảng 2 năm sau khi Chú voi con ở Bản Đôn đã nổi tiếng
khắp cả nước, nhạc sĩ Phạm Tuyên lại được ông Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk mời lên thăm Buôn Đôn, nghe thiếu nhi Tây Nguyên hào hứng hát Chú voi con ở Bản Đôn. Tiếc rằng, lần trở lại Buôn Đôn của nhạc sỹ thì chú voi
con dễ thương hai năm trước chỉ còn là… tiêu bản, hiện được trưng bày ở ngôi nhà dài đặc trưng của người Ê đê trong khu Trung tâm du lịch Buôn Đôn. 
Chị Thu Giang, hướng dẫn viên Trung tâm du lịch Buôn Đôn cho hay, từ xưa người Ê đê vốn thành thục việc thuần hóa voi rừng thành voi nhà, nhưng phải là voi từ 2 đến 4 tuổi, có thể xa mẹ được. Riêng chú voi con nguyên
mẫu trong bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên mặc dù được Trung tâm du lịch Buôn Đôn nhận chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng đây là công việc cực kỳ khó khăn vì chú lạc mẹ khi mới 6, 7 tháng tuổi sức đề kháng kém, không chịu
ăn uống, lại không quen với cuộc sống mới trong buôn làng nên chỉ khoảng nửa năm sau sức khỏe suy kiệt và chết. Chính vì hoàn cảnh đặc biệt, phần vì đây là nguyên mẫu, là nguồn cảm hứng ra đời của bài hát Chú voi con
ở Bản Đôn nên Trung tâm quyết định mang ướp xác voi con và lưu giữ tiêu bản tại Nhà trưng bày và thuyết trình Trung tâm du lịch Buôn Đôn phục vụ khách tham quan. 
Không chỉ du khách chạnh lòng khi lên Đắk Lắk, đến Buôn Đôn, được nghe chuyện thật về Chú voi con ở Bản Đôn, mà ngay cả nhạc sĩ Phạm Tuyên, cha đẻ của bài hát trên lần trở lại Tây Nguyên năm 1985 cũng không khỏi
ngậm ngùi khi biết chú voi nguyên mẫu, nguồn cảm hứng cho sáng tác của ông đã qua đời. 
Điều may mắn còn lại có thể bù đắp cho nỗi ngậm ngùi của người nhạc sĩ tài hoa có lẽ là lời Bài hát Chú voi con ở Bản Đôn với giai điệu trong trẻo, ca từ mộc mạc, dễ nhớ, dễ thuộc thì vẫn sống mãi trong tâm thức và làm mê
đắm nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam…

Thanh Tú
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Các bài viết cùng chuyên mục
Quan họ giã bạn SEA Games (26/05/2022 20:44) (http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/quan-ho-gia-ban-sea-games)

Người đồng hành Quan họ phương Nam (25/05/2022 14:24) (http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/nguoi-ong-hanh-quan-ho-phuong-nam)

Hình tượng gà, lợn trong tranh dân gian Đông Hồ (25/05/2022 14:08) (http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/hinh-tuong-ga-lon-trong-tranh-dan-gian-ong-ho)

Lan tỏa Quan họ trên cao nguyên (25/05/2022 14:05) (http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/lan-toa-quan-ho-tren-cao-nguyen)

100 nghệ nhân quan họ gửi lời giã bạn trong lễ bế mạc SEA Games 31 (23/05/2022 19:09) (http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/100-nghe-nhan-quan-ho-gui-loi-gia-ban-trong-le-be-mac-

sea-games-31)

() () () () (http://ww

v=250)

Bản quyền thuộc Báo Bắc Ninh

Giấy phép hoạt động số 63/GP-TTĐT

Tổng Biên tập: Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vụ 

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Tuấn - Đào Đình Khoa – Lê Thanh Hóa

Email: baobacninhdientu@gmail.com và baobacninh@bacninh.gov.vn; Số điện thoại: 02223 822333

http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/quan-ho-gia-ban-sea-games
http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/nguoi-ong-hanh-quan-ho-phuong-nam
http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/hinh-tuong-ga-lon-trong-tranh-dan-gian-ong-ho
http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/lan-toa-quan-ho-tren-cao-nguyen
http://www.baobacninh.com.vn/web/bbn/news/-/details/20182/100-nghe-nhan-quan-ho-gui-loi-gia-ban-trong-le-be-mac-sea-games-31
http://www.baobacninh.com.vn/news/-/details/20182/len-ak-lak-chanh-long-nghe-chuyen-chu-voi-con-o-ban-on
http://www.baobacninh.com.vn/news/-/details/20182/len-ak-lak-chanh-long-nghe-chuyen-chu-voi-con-o-ban-on
http://www.baobacninh.com.vn/news/-/details/20182/len-ak-lak-chanh-long-nghe-chuyen-chu-voi-con-o-ban-on
http://www.baobacninh.com.vn/news/-/details/20182/len-ak-lak-chanh-long-nghe-chuyen-chu-voi-con-o-ban-on
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250

