TNG ÀI DCH V CÔNG – 0236 1022 kính gi n Quý anh/ch thông tin v Dân tôc Giarai
Câu 6. Phong tuc, tâp quan c trng?
n: Gao te la lng thc chinh; lng thc phu la ngô. Thc n co rau, muôi t, canh rau, lâu lâu mi co ba thit,
ca. Ba cm hng ngay co thê ca gia inh ngôi quanh nôi cm, bat t...hoc chia thanh tng phân cho môi
ngi. Ba tiêc, lây che ru cân lam trung tâm, quanh o co cac mon n ng trên bat, ia hoc la chuôi ê va
n, va uông. Khi ru nga nga say co hat, nhay mua, anh chiêng. Tr tre em, moi ngi bât kê nam hay n
êu hut thuôc la.
Mc: an ông ong khô vai trng ke soc nhiêu mau (toai), ngay lê ong khô vai cham dai 4m va rông 0,3
m, co ng viên hoa vn va buông tua chi nhiêu mau hai âu. Ao mau en côc tay, h nach, ng viên hoa
vn chi mau chay doc hai sn mang âm dâu vêt kiêu pôngsô. Ptao hoc chu lang mc ao cham che kin
mông, tay dai, chui âu, co môt mang si mau o lam khuy va khuyêt cai t cô ên ngc. Di dai cuc la
miêng vai o hinh vuông khâu ap vao ê lam dâu hiêu la ao. an ba mc vay cham (dai 1,40m, rông
1m), co ng viên hoa vn chay quanh gâu. Phân cap co tua chi trng hoc mau. Vay không khâu liên
thanh ông nên khi mc chi cuôn vao thân ê chô giap hai âu vê phia trc. Ho mc ao canh ngn bo sat
thân, mau en cham, kiêu chui âu, dai tay. Trên canh tay ao co chiêc c thêu nhng ng vong hoa vn
chi mau. Ni quanh nm nong nc nên ca nam lân n a thich ci trân.
: Nha san cho môi gia inh môt v môt chông mâu hê. Kiên truc co hai loai. Nha san dai kiêu Ia-yunpa, dai 13,5 m va rông 3,5 m la kich thc trung binh cho môi nha. Nha c phân thanh hai phân: bên
mang va bên oc. Ca bên oc chi quay vê hng bc va bên oc danh cho nhng ngi an ba – chu gia inh
mâu hê. Trong nha co hai bêp. Nha nho kiêu hrung vi kich thc rông 3m × dai 9m. Chiêu cao t ât
lên on noc không qua 4,5m. Ca chinh thông ra san phi chi quay vê hng bc. Hai bên ca chinh co hai
ca sô. Trong nha chi co môt bêp.
Ci xin: Luât tuc nghiêm câm nhng ngi cung nganh ho va dong me lây nhau. Tuôi t 18-19 nam n t
do la chon ngi yêu, trong o n chu ông la chon lây chông. Phong tuc gian n, không mang tinh chât
mua ban va do nha gai chu ông. Bao lu tuc ngi chêt, v lây em chông va ngc lai v chêt, chông co
thê lây chi v. Khi a thanh v thanh chông thi an ông phai sang nha v, không co trng hp ngc lai.
Sinh e: Ba me c coi trong. Khi mang thai ho không c lam viêc nng nhoc. Ho rât lo s e kho va chêt
vi sinh n. Khi sinh n san phu phai kiêng khem nhiêu th nh không n cm nâu ma chi dung cm lam,
không n thit ma chi n rau…
Ma chay: Ngi Giarai theo tuc tât ca ngi cung ho me chôn chung môt huyêt. Ngi an ông chêt phai
khiêng vê chôn huyêt phia me minh. Trong huyêt chung ây, cac quan tai c xêp kê sat bên nhau
theo chiêu ngang rôi chông lên theo chiêu doc. Khi quan tai cao bng miêng huyêt thi lây van kê
bôn bê ê chôn tiêp vai ba lp na mi lam lê “bo ma” (Hoa lui, Thi nga hay Bô thi)-môt nghi thc ln
trong qua trinh tang lê.
Nha mi: Viêc lam nha mi bt âu bng nghi thc boi tim ât. Ba chu em 7 hat gao t trên ât rôi lây cai bat
up lên ê boi tim hiêu s linh ng cua thân ât. Sau 3 ngay, 3 êm i lât bat lên xem nêu hat gao con
nguyên la thuân. Ngc lai, mât hat nao thi phai i boi tim chô khac. t hat gao ê boi xong tô chc n
uông, ho reo, mua chiêng 3 ngay. Dng nha xong lai m hôi nha mi 3 hôm na mi kêt thuc.
Th cung: Ngi Giarai theo van vât hu linh. Thân linh (Yang) co nhiêu loai, trong o co ba loai nôi bât
c nhc ên trong lê cung hang nm hay nhiêu nm môt lân:
-Thân Nha (Yang sang) la lc lng bao vê nha ca c cung trong nha. Khi nha mi dng thi phai tiên hanh
nghi thc lê âm trâu va trông cây gao.
-Thân Lang (Yang ala bôn) va thân Nc (Yang ia) la lc lng bao vê lang xom va cuôc sông cua moi
thanh viên c cung bên nc va chân nui.
- Thân Vua (Yang ptao) do vua La, vua Nc, vua Gio (Ptao agin) tiên hanh lê câu tri, ma thuân, gio
hoa va mua mang ti tôt.
Ngoai ra, ngi Giarai con tin khi chêt cac linh hôn biên thanh ma. Co hiên tng gan cho ngi co ma
thuât lam hai goi la ma lai.
Lê têt: Xa nam n ên tuôi thanh niên co tuc ca rng ham trên. Viêc nay do ông gia Pô khoa tki thc
hiên bng cach lây liêm ct hoc dung môt viên a rap cha sat vao ham rng trên, ven suôi. Câm mau
rng bng la thuôc (Tkoi am). N 1-2 tuôi xâu lô tai, sau o lây bâc cây cng dân tai ra ê ên khi trng

thanh thi eo hoa tai bng nga voi co ng kinh ên 6cm. Nam gii không cng tai ma chi uc lô ê eo
khuyên.
Lê nghi ln nhât la lê bo ma, tac tng mô, lê lên nha mi, co n, uông, hat, biêu diên công chiêng.
Lich: Thang giêng c tinh t ngay co trân ma âu tiên, tng ng vi thang 4 dng lich. Thang 12 lich Giarai
(thang 3 dng lich) goi la Blanning, nghi ngi lao ông va lam cac lê nghi tôn giao, tin ngng.
Hoc: Ngi Giarai a co bô ch theo mâu t Latinh. Giông nh tât ca cac dân tôc khac, hiên nay hoc sinh
Giarai êu hoc tiêng va ch phô thông.
Vn nghê: Ngi Giarai co nhiêu trng ca nh m San, Xinh Nha, m Di,…thê hiên di hinh thc hat th co êm
an Tng nng. Nhng iêu vu dân gian Giarai co môt sô ông tac mô phong nhng cuôc chiên tranh gia
cac bô tôc. an T rng, Krông put, Tng nng…c s dung rât phô biên.
Chi: Thanh niên thich chi keo co trong ngay lê.
* Tài liu tham kho: Hoi va ap vê 54 dân tôc Viêt Nam, Nha xuât ban chinh tri quôc gia
TNG ÀI DCH V CÔNG tip tc ng ti thông tin v các danh nhân, a danh, tên ng ph, mc son lch s, dân
tôc Viêt Nam khác trên a bàn TP. à Nng.
Chi tit các danh nhân, a danh, tên ng ph, mc son lch s, dân tôc Viêt Nam khác, Quý anh/ch
vui lòng liên h ng dây nóng 0236 1022 c cung cp (cc gi in 200+/phút, KHÔNG THU PHÍ PHC V).
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

