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K¿t tÓng - Nét ¹p trong vn hóa dân tÙc Tày
*Theo Báo Tuyên QuangÂ

TÓng
trong ti¿ng Tày có ngh)a là hãp nhau, giÑng nhau. Nhïng chàng trai, cô gái
dân tÙc Tày luôn muÑn tìm ng°Ýi hãp ý Ã làm b¡n tÓng, giÑng nh° k¿t ngh)a anh
em ß ng°Ýi Kinh và các dân tÙc khác. ây là mÙt phong tåc mang tính nhân vn
trong cuÙc sÑng cça Óng bào dân tÙc Tày.

Do ·c iÃm c° trú tr°Ûc ây, dân tÙc Tày th°Ýng sÑng
quy tå thành chòm xóm nhÏ, b£n làng h»o lánh giïa các thung ling, triÁn Ói.
Các thanh niên nam nï dân tÙc Tày luôn mong muÑn tìm b¡n Ã mß rÙng giao l°u, hÍc
hÏi l«n nhau. Khi g·p nhau, qua nhiÁu l§n ti¿p xúc, trò chuyÇn, qua nhiÁu ngày
tháng i l¡i thm nhà nhau và bi¿t rõ cha m¹, gia ình, th¥y hãp tính tình nhau
thì chàng trai (ho·c cô gái) ngÏ ý ·t v¥n Á k¿t tÓng. ViÇc k¿t tÓng có thÃ giïa
nam vÛi nam, nï vÛi nï, còn nam không k¿t tÓng vÛi nï. Dân tÙc Tày có thÃ k¿t tÓng
vÛi các dân tÙc khác cing có tåc k¿t tÓng nh° Nùng, Mông... Làm b¡n tÓng °ãc vÛi
nhau bßi hai ng°Ýi có nhiÁu lý do t°¡ng Óng: B¡n tÓng cùng nm sinh, cùng tên,
cùng chí h°Ûng, cùng quê, cùng sß tr°Ýng, cùng c£nh ngÙ&
Ông Hà Vn Thu¥n, dân tÙc Tày, thôn Tân Hãp, xã Tân An
(Chiêm Hóa) nói r±ng, tåc lÇ k¿t tÓng cça dân tÙc Tày có të xa x°a, cho ¿n nay
v«n duy trì. ây là mÙt phong tåc ¹p, giàu tính nhân ái cça dân tÙc Tày. Sau
khi k¿t tÓng, b¡n tÓng thÃ hiÇn sñ thân thi¿t, quan tâm giúp á, coi trÍng nhau
trên c¡ sß mÙt quan hÇ mÛi, ôi khi còn g¯n bó, th¯m thi¿t h¡n c£ hÍ hàng. Të
thÝi tr», ông cing k¿t tÓng vÛi mÙt ng°Ýi cùng hÍ, cùng tên là Hà ình Thu¥n ß
thôn Làng L¡c, xã Xuân Quang. Bây giÝ, ôi b¡n già ã b°Ûc sang tuÕi 68 nh°ng v«n
th°Ýng xuyên quan tâm ¿n nhau, ¿n thm và Ùng viên nhau lúc tuÕi già. Tình b¡n
tri k÷ cça hÍ ã °ãc g§n 40 nm tuÕi.
ViÇc k¿t tÓng có sñ suy ngh) chín ch¯n, lña chÍn kù l°áng
lâu ngày Ã i ¿n quy¿t Ënh g¯n bó vÛi nhau. M×i thanh niên, n¿u k¿t b¡n tÓng
thì chÉ vÛi mÙt ho·c hai ng°Ýi, r¥t ít ng°Ýi có ba b¡n tÓng. Nhïng ng°Ýi b¡n
khác, dù thân thi¿t ¿n m¥y cing ch°a gÍi là b¡n tÓng n¿u ch°a qua mÙt buÕi lÅ
chính théc k¿t tÓng. ViÇc k¿t tÓng diÅn ra trong mÙt buÕi lÅ chính théc trang
trÍng ß gia ình, có sñ công nh-n cça cha m¹, ông bà, anh chË em và ng°Ýi thân.
Trong buÕi lÅ có bïa n thËnh so¡n mëng ôi b¡n tÓng và nhïng ng°Ýi chéng ki¿n.
Khi chính théc k¿t tÓng, ôi b¡n trß nên thân thi¿t,
quý m¿n nhau. HÍ coi nhau nh° anh em ruÙt thËt, i l¡i nhà nhau nh° anh em mÙt
nhà, tham gia mÍi công viÇc cça nhà b¡n nh° công viÇc cça nhà mình. B¡n tÓng
luôn chia s» cho nhau nhïng niÁm vui, n×i buÓn, Ùng viên nhau v°¡n lên trong
cuÙc sÑng. N¿u không may, ông bà, cha m¹ m×i bên qua Ýi, b¡n tÓng ph£i s¯m lÅ
v-t ¿n lÅ t¿ và Ã tang nh° mÙt ng°Ýi con trong gia ình th-t sñ. ôi b¡n tÓng
Hà Ti¿n B£o ß thôn Trung V°ãng 1, xã Trung Hòa và Vù NgÍc H£i ß tÕ Trung Tâm 3,
thË tr¥n V)nh LÙc (Chiêm Hóa) ã k¿t b¡n vÛi nhau °ãc g§n 10 nm nay. B£o và H£i
có cùng nghÁ nghiÇp là lái xe, cùng iÃm chung vÁ sß thích cing nh° tính cách.
B¥y lâu nay, B£o và H£i ã coi nhau nh° anh em mÙt nhà, g¯n bó và giúp á nhau
trong lúc khó khn, Ùng viên nhau Ã cùng v°¡n lên trong cuÙc sÑng.
Có thÃ nói r±ng, viÇc k¿t tÓng cça ng°Ýi dân tÙc Tày
mang ý ngh)a cao ¹p, thÃ hiÇn tinh th§n oàn k¿t, t°¡ng thân t°¡ng ái giïa con
ng°Ýi vÛi nhau. Cho dù ¿n Ýi sau, mÑi quan hÇ tình c£m thân thi¿t cça nhïng
ng°Ýi b¡n tÓng cça th¿ hÇ i tr°Ûc v«n °ãc l°u giï trong con cháu vÛi tình c£m
g¯n bó và bÁn ch·t./.
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