TNG ÀI DCH V CÔNG – 0236 1022 kính gi n Quý anh/ch thông tin v Dân tôc Khang
Câu 6. Phong tuc, tâp quan c trng?
n: Ngi Khang thich n xôi va cac mon co vi chua, cay nh: ca p chua, da la cu ray nga, mon hôn hp
gôm la lôt, thit, t, toi, rau thm hoa trôn, ô chin. Tuc uông bng mui (tu mui) la net vn hoa ôc ao cua
ho. Ngi Khang quen uông ru trng, ru cân, hut thuôc la va thuôc lao.
Mc: Ngi Khang mc giông ngi Thai.
: Nha co hai dang: nha tam b va nha kiên cô. Nha san co 2 loai 1 mai va 2 mai, không phu noc,
không co chai, co ca chinh thông suôt t âu nay sang âu kia, thông vi câu thang lên xuông.
Ci xin: Ngay xa, viêc lây v, lây chông cua ngi Khang va t do va phai qua nhiêu nghi thc. Sau bôn
nm êm tim hiêu ngu lai nha ngi con gai, nêu ôi trai gai ng y nhau thi tiên hanh n hoi va rât nhiêu
nghi thc ma ôi tre va hai bên nha trai nha gai phai thc hiên. Sau 3 nm rê, ôi v chông tre phai lam
lê ra mt hai ho, nha trai mi tô chc on dâu. ây la lê quan trong nhât.
Ma chay: Ngi Khang co tuc chia cua cho ngi chêt gôm: chn, êm, dao, bat, ia, hom ng quân ao, ông
nc, gio xôi…va nhng gi khi con sông ngi qua cô thng dung. Tât ca nhng lê vât nay c t phia trên âu
mô. phia âu mô con chôn môt cai côt cao, trên o buôc treo môt hinh con chim bng gô va môt cai
ao ma ngi chêt thng mc. Sau khi chôn xong, vê ên nha, anh em, ba con phai ng di gâm san ê ông
câu ct môi ngi môt nhum toc bo vao bat nc la ng trng hoc ca sây khô rôi em vt vê ng vao bai tha
ma ê hôn ngi chêt không vê quây rôi con chau, ngi thân.
Th cung: Ho tin rng con ngi co 5 hôn. Môt hôn chinh trên âu va bôn hôn t chi. Khi chêt, hôn chinh
biên thanh ma lanh phu hô cho con chau, 4 hôn con lai biên thanh ma d hay quây nhiêu voi “n”.
Ngi ta con tin nhiêu loai ma khac nh: ma suôi, ma ban… Ngi Khang th ma ca bô lân me. Viêc cung
bô me c tiên hanh 3 nm môt lân. ây la lê vui nhât, gia inh thng mi anh em, ba con trong ban ti d ba
cm, sau o xoe, mua thâu êm.
Lê têt: Ngi Khang n Têt Nguyên an, Têt Cm mi va thc hiên các nghi lê liên quan ên nông nghiêp va
nng rây.
Vn nghê: Nhng lan iêu dân ca cua ngi Khang thng phan anh i sông sinh hoat hang ngay. Nhiêu ngi
biêt hat cac bai hat, ang th cua ngi Thai, thuôc nhiêu tuc ng, ca dao.
* 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.

