TNG ÀI DCH V CÔNG – 0236 1022 kính gi n Quý anh/ch thông tin v Dân tôc Khmer
Câu 6. Phong tuc, tâp quan c trng?
n: Ngi Khmer trng hn 150 giông lua te va nêp khac nhau, ho thng n cm te va cm nêp. Thc n hang
ngay co tôm, ca nho, êch, nhai, rau, cu. Ho chê biên rât nhiêu loi mm: mm n p lam bng tôm tep,
mm p inh lam bng ca sc, nhng nôi tiêng nhât la mm b'hoc lam bng ca loc, ca soc, ca trê, tôm tep
trôn vi thinh va muôi. Gia vi a thich nhât la vi chua (t qua me hay me) va cay (hat tiêu, toi, sa, t,
cari...)
Mc: Nam, n trc ây êu mc xa rông bng lua t tm do ho t dêt. Lp thanh niên ngay nay thich mc quân
âu vi ao s mi. Nhng ngi ng tuôi, ngi gia thng mc quân ao ba ba mau en, nam gii kha gia ôi khi mc
quân ao ba ba mau trng vi chic khn rn luôn qun trên u hoc vt qua vai. Ch c bit trong ci xin, nam n
mi mc qun áo c truyn. Chú r mc xà rông, áo màu , c ng vi hàng khuy trc ngc, bên vai trái quàng
chic khn dài trng (kl xinh) và con dao ci (km pách) ng ý bo v cô dâu. Còn cô dâu mc xm pt (váy)
màu tím hay màu hng, áo dài màu , quàng khn và i m ci truyn thng. Áo dài Khmer (wn) gn gi vi
chic áo dài ca ph n Chm: áo bt tà, thân áo rng và dài di gi, c áo thp và x trc ngc va chui u vào, tay
áo cht, hai bên sn thng ghép thêm bn ming vi (thng hoc màu) kéo dài t nách n gu áo.
: Ngi Khmer trc ây nhà sàn, nay sng trong các ngôi nhà trt, mái lá, vách lá n gin.
Ci xin: Hôn nhân thng do cha m xp t, có s tha thun ca con cái. Ci xin tri qua 3 bc: làm mi, dm hi và l
ci, c t chc bên nhà gái. Sau ó, ngi con trai phi bên nhà v mt thi gian. Tri qua ít nm, hoc khi có con,
h ra riêng, nhng vn c trú bên ngoi.
Ma chay: Tc ha thiêu ã có t lâu. Sau khi thiêu, tro c gi trong tháp Pì chét y, xây cnh ngôi chính in
trong chùa.
L tt: Có 2 l ln trong nm:
- Tt Chôl Chnm Thmây t chc t ngày 1 n ngày 3 u tháng Chét (theo Pht lch) vào khong tháng 4 dng
lch.
- L chào Mt Trng (Ok Om Bok) t chc vào rm tháng 10 âm lch, trong l này có ua thuyn ngo gia các
phum, sóc.
Th cung: Th Pht, t tiên và thc hành các nghi l nông nghip nh cúng thn Rung (Neak Tà xre), gi hn
lúa (Ok Om leok), thn Mt Trng (Ok Om Bok).
Hoc: Con trai khi ln u c cha m cho gi vào chùa làm s t 3 n 5 nm. H c hc kinh Pht, hc ch Khmer các
trng chùa. Ch sau ngha v tu hành, h mi c phép hoàn tc và mi có quyn lp gia ình.
Vn nghê: Ngi Khmer có c mt kho tàng phong phú v truyn c nh thn thoi, truyn thuyt, c tích, ng ngôn,
truyn ci, có mt nn sân khu truyn thng nh Dù kê, Dì kê, mt nn âm nhc va có ngun gc n , va có ngun
gc ông Nam Á. Ngh thut và kin trúc chùa tháp c coi là di sn c sc nht ca vn hóa Khmer. Trong các
ngôi chùa Khmer ca Pht giáo Tiu tha (Thérévada), ngoài tng c Pht Thích Ca c tôn th duy nht, chim
v trí trung tâm khu chính in, vn tn ti mt h thng phong phú linh thn, linh thú-nhng du vt tàn d còn li ca
Bàlamôn giáo và tín ngng dân gian.
* 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.

