TNG ÀI DCH V CÔNG – 0236 1022 kính gi n Quý anh/ch thông tin v Dân tôc Xng
Câu 6. Phong tuc, tâp quan c trng?
Th cúng: Ngi Xng tin vào sc mnh siêu nhiên, các “thn” hay “ma” c gi là Kiak (Kia) hoc “Ông”, “Bà”,
ch mt s ni gi là Yàng. Các thn quan trng nh thn Sm Sét, thn Mt Tri, thn Núi, thn Lúa, thn Nc,…Thn
Nc hin thân là thung lung, hoc con “ln” khng l, hoc con ln mi trng. Thn Lúa có dng bà già xu xí, tt
bng, thng bin thành cóc. Trong i sng và canh tác ry có rt nhiu l thc cúng bái i vi các lc lng siêu
nhiên, tp trung vào mc ích cu mùa, cu an, tránh s ri ro cho cng ng và cá nhân.
L tt: Quan trng nht là l cúng thn Nc vào dp sa máng nc hng nm, các l cúng vào dp m u nm làm n
mi, m u v tra lúa, khi lúa n k con gái, khi thu hoch, các l cúng khi m au, dng nhà rông, làm nhà mi,
khi con cái trng thành,…Nhiu dp sinh hot tôn giáo ng thi có tính cht hi hè ca cng ng làng, tiêu biu là
l trc ngày tra, l cúng thn Nc, l có âm trâu ca làng cng nh gia ình. Tt dân tc t chc trc sau tùy làng,
nhng thng trong tháng Giêng (dng lch), kéo dài 3-4 ngày.
Lch: Cách tính lch mt nm có 10 tháng, gn vi mt chu k làm ry, sau ó là thi gian ngh sn xut kéo dài
cho n khi bc vào v ry mi. Mi tháng 30 ngày. Trong ngày c chia ra các thi im vi tên gi c th. Lch có
phân bit ngày tt, ngày xu, ví d: ngày cui tháng nu trng ngô s nhiu ht, cht tre na dùng s không b mt...
Vn nghê: Ngi Xng có nhiu loi nhc c (àn, nh, sáo dc, ng v kloong bút, trng, chiêng, cng, tù và, ng gõ,
dàn ng na hot ng nh sc nc,...). Có loi dùng gii trí thông thng, có loi dùng trong l hi. Các loi nhc c c
th và iu tu nhc có s khác nhau ít nhiu gia các nhóm. Nhng iu hát ph bin là: hát i áp ca trai gái, hát
ca ngi ln tui, hát ru. Trong mt s dp l hi, ng bào trình din múa: có iu múa riêng cho nam, riêng cho n,
cng có iu múa c nam, n cùng tham gia. Truyn c Xng phong phú và c sc.
* 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.

