
Introduksyon 

 

 Sa kultura nakasalalay ang kalinangan ng lahi ng bawat etnikong grupo sa loob ng 

Pilipinas. Ito rin ang nagsisilbing tanda ng kanilang pagkakakilanlan sa lipunan. Nahahati ang 

kultura sa dalawang komponent, ang materyal at di-materyal na kultura. Ang materyal na kultura 

ay tumutukoy sa mga tradisyunal na kagamitan. Ito ang mga bagay na nililikha at ginagamit ng 

bawat etnikong grupo na nagiging tanda ng kanilang kultura na wala sa ibang grupo. Binubuo 

naman ng norm, valyu, paniniwala at wika ang di-materyal na kultura. Ito ang kulturang hindi 

nahahawakan ngunit nakikita sa pamamagitan ng pagsasagawa nito. Hindi nahihiwalay sa 

ganitong kultura ang mga pamahiin, antoka o palaisipan, gawi sa iba’t ibang aspektong 

pangkultural at paraan ng pagsasalita ng grupong gumagamit nito.  

 Ang kahinaan lamang ng materyal na kultura sa di-materyal na kultura ay ang 

dinamikong sistema nito. Madali ang pagbabagong nagaganap sa materyal na kultura sanhi ng 

pag-usbong ng teknolohiya. Kilala ang kultura bilang isang manipestasyon ng isang lipi na 

nagpasalin-salin sa bawat henerasyon. Patuloy itong nagbabago at umuunlad kasabay sa pagdaan 

ng panahon. Hindi mapipigilan ang pagbabagong ito sapagkat mas higit na madali ang paraan ng 

paggamit ng mga makabago.  

Isa sa mga etnikong grupo ang katutubong Maranao sa Baloi ang naapektuhan na ng 

pagbabago ng materyal na kultura sa kanilang siklo ng buhay. Sa kasalukuyang panahon, iilan 

lamang sa Maranao ang nakakaalam ng sinaunang kultura nila. Subalit habang tumatagal ay 

nauubos din ang mga matatandang nagbibigay paalala sa karamihan upang panatilihin ang 

nakagawian. Kung may nanatili man sa pagsunod sa sinaunang materyal na kultura sa siklo ng 

buhay, nahahaluan pa rin ito ng fashion o modernisadong kagamitan. Mula sa nabanggit na 



paliwanag at elaborasyon tungkol sa materyal na kultura at kalagayan nito sa lipunan ay 

nakakainteres ding malaman ang pagbabagong nagaganap sa mga tradisyunal na kagamitan ng 

mga Maranao sa Balo-i sa pag-aasawa, panganganak at kamatayan. Pinaniniwalaang may 

nabago, napalitan at nawala sa mga nakagawiang tradisyunal na kagamitan na ito. 

 

Paglalahad ng Suliranin 

Pangunahing layunin ng pananaliksik na ito na alamin ang mga tradisyunal na materyal 

na kultura na makikita sa siklo ng buhay ng mga Maranao sa Balo-i maging ang malaking 

pagbabagong naranasan nito sa modernong panahon. Ang mga tiyak na katanungan sa ibaba ang 

ginawang basehan sa pagkuha ng mga datos upang matugunan ang kahingian ng pag-aaral. 

1.1.1 Ano ang tawag sa bawat hakbang o proseso sa bawat siklo ng buhay ng mga 

Maranao sa Baloi? Paano ito ginagawa? 

1.1.2 Ano ang mga tradisyunal na materyal na kultura ng mga Maranao sa Baloi sa pag-

aasawa, panganganak at kamatayan? Ano ang deskripsyon at gamit ng mga ito? 

1.1.3 Ano ang pagbabago sa mga tradisyunal na materyal na kultura ng mga Maranao sa 

Baloi sa siklo ng buhay nila? Ano ang mga nananatili pa at mga nalulusaw o 

nalusaw na?   

 

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 

Sinaklaw ng pag-aaral na ito ang mga materyal na kultura ng mga Maranao sa Baloi noon 

at sa kasalukuyan sa siklo ng buhay nila, sa panganganak, pag-aasawa at kamatayan. Mga 

impormanteng nasa edad na animnapu (60) pataas para sa impormasyong tungkol sa tradisyunal 

na kagamitan at limampu (50) pababa para sa impormasyong pangkasalukuyan.  



Tanging mga Maranao lamang ang pinagkunan ng mga impormasyon at hindi isinama 

ang ibang etnikong grupo ng taong naninirahan din sa Baloi. Materyal na kultura lamang ng mga 

taga-Baloi ang pokus ng pag-aaral. Hindi na sakop pa ang mga di-materyal na kultura. 

 May mga kagamitang tradisyunal ang mga taga-Baloi na makatutulong ng malaki sa pag-

aaral na ito. Ngunit gusto mang kunan ng mga larawan ang mga ito, ipinagkait ng mga Maranao 

dahil ang mga ito ay sagrado para sa kanila na nabibilang sa limitasyon ng pag-aaral. 

 

Kaugnay na Literatura 

Ang pagbabago ay katangian ng bawat kultura materyal man o di-materyal sa patuloy na 

daloy ng panahon sa modernong mundo. Tulad ng pagpapakahulugan nina Panopio, Cordero & 

Raymundo (1994, p.27) sa kultura na culture is a person’s social heritage or the customary 

ways in which groups organize their ways of behaving, thinking and feeling. It is 

transmitted from one generation to another through language. Nangangahulugan lamang na 

ang kultura ay maaaring natutunan ng isang tao batay sa kung paano siya makisalamuha sa 

kanyang paligid. Sa pamamagitan nito, naiiba ang isang indibidwal na bahagi ng isang grupo sa 

paraan ng kanyang pag-iisip at damdamin sa ibang grupo. Dagdag pa sa pahayag, ang kultura ay 

pasalin-salin mula sa isang henerasyon patungo sa susunod pang henerasyon sa pamamagitan ng 

wika. Hindi maikakaila na ang kultura ay hindi nananatili sa nakagawian sapagkat sumasabay ito 

sa daloy ng panahon.  

Binigyang-diin din ni Copeland ang pagbabagong ito sa kanyang jornal na culture, 

society and the individual are intimately independent. No culture, no society and no 

individual- atleast none of the kind with which we are acquainted. Change one, the other 

change… Batay sa pahayag, hindi napipigilan ng tao o grupo ng tao ang pagbabagong 



nagaganap sa kulturang nakagawian. Subalit kayang kontrolin ng kultura ang taong sumusunod 

nito. Ibig sabihin lamang nito na ang kultura ang humuhubog sa isang tao, sa kanyang pag-iisip, 

damdamin at gawi. 

Sa mga hindi napipigilang pagbabagong ito, ang materyal na kultura ang karaniwang 

nakararanas ng ganitong mga pangyayari. Pinaniniwalaan din na ang malaking dahilan ng hindi 

pagpapanatili ng materyal na kultura ay ang pag-usbong ng teknolohiya na nagpadali sa 

pamumuhay ng tao sa kasalukuyang panahon. Ayon nga kina Panopio, Cordero & Raymundo 

(1984, p.45) technologies refer to techniques and know how in utilizing raw materials to 

produced food, tools, shelter, clothing, means of transportation and weapons.  Makikita sa 

pahayag na malaki rin ang kahalagahan ng teknolohiya sa kasalukuyang panahon upang 

mapadali ang paraan ng pamumuhay kahit na ito ay sinasabing sanhi ng pagbabago at pagkawala 

ng isang kultura.  

 

Batayang Teoretikal 

 Ang kultura ay salamin ng mga katangiang nakikita sa gawain, pagsasalita, pag-iisip at 

damdamin ng mga taong nagtataglay ng iniingatang kultura subalit dahil na rin sa pag-usbong ng 

mga pagbabago ay unti-unti itong nalulusaw. Nakabatay ang pagbabagong ito sa kung paano 

makisalamuha at makibagay ang isang taong hindi niya kasama sa grupo. Sa puntong ito, 

akmang gagamitin ang teoryang socialization. Ayon kay Lavenda & Schultz (2007, p. 49), 

socialization is a social learning process of conforming to the norms and values of the 

group, internalizing them, acquiring a status, and performing the corresponding role. Ito 

ang proseso ng pagkatuto sa lipunan bilang pagsang–ayon sa mga pamantayan at paniniwala ng 

grupo, pakikibahagi sa kanila, pagkakamit ng katayuan at pagsasagawa ng mga nakatalagang 



gawain o papel ng kulturang iyon. Sa madaling sabi, ang pakikihalubilo o pakikisalamuha ay 

pagtanggap ng kulturang taliwas sa nakagawian hanggang sa kusang natututunan ito ng isang 

indibidwal. Dito nagsisimula ang tinatawag na pagbabago, pagkawala o pagkalusaw ng isang 

kultura. 

 Malaki ang nagiging epekto ng katangian ng tao sa pagbabago ng kanyang kultura na 

nakasaad sa teoryang cultural relativism. Ang teoryang ito ang tumutukoy sa pag-unawa at pag-

intindi sa kultura ng ibang grupo. Ito rin ang pag-iisip na ang lahat ng kultura ay pare-pareho, 

walang imperyor at walang superyor, maging ang mga kagamitan at gamit nito sa bawat kultural 

na gawain. 

Ngunit sa patuloy na pakikihalubilo ng tao ay hindi napapansing higit ang kanyang 

pagtangkilik sa ibang natutunang kultura na nagiging taliwas sa kanyang kinalakhan. Ang 

katangiang ito ay napapaloob sa teoryang xenocentrism. Ito ay tumutukoy sa pagtangkilik ng 

isang tao sa mga materyal na kultura ng ibang grupo sa pag-iisip na superyor ang mga 

kagamitang ito kaysa sa kinamulatang tradisyunal na kagamitan. Ang pag-iisip na ito ang 

nagpapababa ng katayuan ng isang kultura. Dito rin makikita ang katangiang mainggitin at hindi 

marunong magpahalaga sa sariling kultura.  

 

Batayang Konseptwal 

 Habang patuloy ang daloy ng panahon, sumasabay rin dito ang pagbabago ng mga 

materyal na kultura sa siklo ng buhay ng mga Maranao sa Baloi. Sa tatlong mahahalagang siklo 

ng buhay – ang pag-aasawa, panganganak at kamatayan ay mayroong mga tiyak na hakbang o 

proseso sa pagsasagawa nito. 



 Pinaniniwalaan ng mga mananaliksik na sa bawat hakbang na tinutukoy rito ay 

kakikitaan ng mga materyal na kultura o kagamitan na ginagamit bago, sa oras at pagkatapos ng 

pagsasagawa nito. Malaki rin ang paniniwala na may nalusaw, nalulusaw at nabago sa dating 

nakagawian subalit mayroon ding mga tradisyunal na kagamitan ang nanatili pa rin sa 

kasalukuyan na inalam sa pag-aaral na ito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyur 1. Iskima ng Paradaym ng Pag-aaral 
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 Makikita sa iskima ng paradaym ng pag-aaral ang kahong kulay berde na nasa itaas na 

nagrerepresenta ng lipunang Maranao sa Baloi. Ang kulay berde ay simbolo ng kapaligiran kaya 

kaugnay nito, nagsisilbing presentasyon ng kulay berde ang lipunang Maranao sa Baloi. 

Tinutukoy rito ang kanilang kapaligiran noon at ngayon sa pagbabago ng kanilang mga materyal 

na kultura.  

 Mapapansin din na sa loob ng parihabang kahon na nakapaloob ang isang bilohabang 

kulay beige/ivory na kinasusulatan ng siklo ng buhay. Nangangahulugan lamang na ang kahong 

parihaba ay nagpapakita na malawak ang sakop ng lipunang Maranao kaya ipinakikita ng 

bilohabang kahon sa loob nito na ang siklo ng buhay lamang nila ang tiningnan bilang pokus ng 

pag-aaral. 

 Ginamit din ang bilohabang kahon upang ipakita ang pagkakasunod-sunod at paulit-ulit 

na ayos ng buhay. Ginamit naman ang kulay na beige/ivory na simbolo ng unification 

(pagkakaisa) dahil sa pinag-isa ang tatlong yugto ng siklo ng buhay nila sa pag-aaral na ito. Isa 

pang presentasyon ng bilohabang kahon ang patuloy na pagbabago ng materyal na kultura ng 

mga Maranao habang patuloy na umiikot din ang panahon na nakaaapekto sa kanilang lipunan. 

Mula sa bilohabang kahon ay may dalawang arow na nakakonekta patungo sa dalawang 

parisukat na kahon. Mapapansing ang dalawang kahong ito ay kakulay ng bilohabang kahon. 

Nangangahulugan lamang ito na ang siklo ng buhay na tinutukoy rito ay ang pag-aasawa, 

panganganak at kamatayan na napapaloob sa dalawang parisukat.  

Makikita sa ibaba ng dalawang parisukat na kahon ang dalawang magkaibang salita, ang 

tradisyunal at makabago. Mula sa kanilang siklo ng buhay, tiningnan ang bawat hakbang sa 

pagsasagawa ng bawat yugto at tinukoy ang kanilang mga materyal na kultura mula sa 

tradisyunal hanggang sa makabago sa kasalukuyang panahon. 



Ngunit magkapareho man ang kulay ng dalawang kahon, mapapansing ang kulay ng 

kahong kinasusulatan ng makabago ay kupas na kumpara sa tradisyunal. Ang pagkakaibang ito 

ay nangangahulugang sa makabagong materyal na kultura ay nakaranas ng pagkalusaw o 

pagkawala ng mga ito sa kasalukuyan at nagkakaroon ng pagbabago. Nanatiling kakulay pa rin 

ito ng kabilang kahon dahil sa kabila ng pagbabagong naranasan ay mayroon pa ring natitira sa 

kanilang mga materyal na kultura na patuloy na ginagamit. 

Upang malaman ang mga pagbabago sa kanilang mga tradisyunal na materyal na kultura 

ay tinukoy rito ang mga materyal na nalusaw, nalulusaw pa, nanatili at nabago sa katangian nito. 

Ang mga pagbabagong ito ang nakakonekta gamit din ang arow mula sa kahon ng tradisyunal. 

Mapapansing nauuna ang nanatiling kahon kaysa sa nabagong kahon sa paradaym dahil 

sa pagbabagong naganap sa kanilang mga materyal ay may nanatili subalit nagkaroon ng 

pagbabago sa katangian tulad ng kulay, sukat at kalidad. 

Sa kabuuang kahulugan na nirerepresenta ng paradaym ng pag-aaral ay nagsasabing, ang 

lipunang Maranao sa Baloi ay nagtataglay rin ng mga materyal na kultura noon ngunit sa kabila 

ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya ay nagkaroon ito pagbabago sa kasalukuyan na 

maaaring nabibilang sa nalusaw, nalulusaw at nagbabago subalit mayroon ding nanatili.  

 

Metodolohiya 

 Ang pamamaraang ginamit sa pag-aaral na ito ay indehinus o pangkatutubo sa 

pangangalap ng datos at palarawan o deskriptibo sa pagtalakay. Kinuha ang mga kinakailangang 

impormasyon sa pamamagitan ng pagbisita sa lugar ng Baloi, Lanao del Norte na siyang lugar ng 

pananaliksik. Tiniyak na may edad na animnapu (60) pataas ang impormante para sa 

impormasyong tradisyunal at limampu pababa (50) para sa impormasyong kasalukuyan. 



 Bago isinagawa ang pangangalap ng datos ay bumisita, kinabisado at inalam ang mga 

barangay na ligtas at maaaring pagkunan ng impormasyon. Inalam din muna ang mga 

impormanteng may malaking kontribusyon sa pag-aaral na ito. Pagkatapos matiyak ang lugar at 

impormante ay nagbigay ang mga mananaliksik ng tiyak na oras para sa intervyu.  

 Inayos at isinapapel ang nakuhang mga datos mula sa mga impormante. Inuri ang paksa 

ayon sa pag-aasawa, panganganak at kamatayan. Pinagsunod-sunod ang pagtatala sa bago ang 

kasal, oras ng kasal at pagkatapos ng kasal ganoon din sa yugtong panganganak. Samantala, 

hinati lamang sa yugtong bago ang libing at pagkatapos ng libing ang kamatayan.  

 Ginawan ng talahanayan ang mga sinaunang materyal na kultura sa siklo ng buhay. Ang 

talahanayan na ito ay hinati sa tatlong pangkat, sa kanan nakatala ang mga hakbang, sa gitna ang 

mga materyal at sa kanan o huling banda ang deskripsyon/gamit nito sa kulturang Maranao. 

Ginawan din ng talahanayan ang hakbang na kinabibilangan ng bawat materyal na nahahati sa 

noon at ngayon. Inipon din sa talahanayan ang mga kagamitang makikita sa bawat yugto ng siklo 

ng buhay noon at dito tinukoy ang mga pagbabagong naganap dito sa kasalukuyan sa 

pamamagitan ng tsek (✓).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Materyal na kultura ng mga Maranao sa Baloi  
sa Pag-aasawa 

 
 

Mga Katawagan sa Hakbang 

 May mga proseso o hakbang na sinusunod ang mga Maranao sa Baloi, Lanao del Norte 

sa pag-aasawa bago ang kasal, araw ng kasal at pagkatapos ng kasal. Sa pag-aasawa ay may 

sinusunod silang kapanganakan (pagkilala ng binata sa dalaga), phanuksam (ibibigay ang b’tang 

at pagpaplano tungkol sa kasal), kalumba (paghahanda),	  pakaradiyaan (kasiyahan), kambitiyara 

(pagtitipon o araw ng kasal), batal  (pagpunta ng datu sa pinagtataguan ng dalaga bilang huling 

proseso upang matawag silang mag-asawa), pagana (paglalabas ng pagkaing inihanda), kandore 

(pasasalamat), kalaawe (pagsundo ng biyenan sa Bae) at katondog (pagsunod ng pamilya ng 

babae sa tahanang pinagdalhan sa kanya). 

 

Tradisyunal na Materyal na kultura sa Pag-aasawa 

 Nagtataglay rin ang mga Maranao sa Balo-i ng mga materyal sa kanilang siklo ng buhay 

na sariling pagmamay-ari nila na naging tatak sa lipunan noon bago pa ang modernisasyon. 

Umabot ng apatnapu’t dalawang (42) materyal ang makikita sa yugtong pagpapakasal ng mga 

Maranao sa Balo-i sa anyong tradisyunal. Ang mga materyal na ito ay alahas ng Bae, balabak, 

bintang, btang, dulang (ihahain sa kasal), dulang (kandore), dulang (katondog), gador, ilang 

butil ng bigas (batal), isang basong tubig (batal),kalelang, kararaw, kasuotan ng Bae, kasuotan 

ng Datu, kobing, kulambo, kumot na mataragandang, lamen, libot a oluna (unan), libot na 

kumot, likos, lutuan, mamandiyang, manggowapoy, marigay, palamuti sa katawan ng Datu, 

palaw a darpa, pamorawas, paniwaka, pasandalan, payong a Diyakatan, phagawlan 



pishangkadan, samaya, sambulayang, solang, talam (dekorasyon), tamok (ari-arian), 

tangkongan, tangla, tubao at torogan. 

 
Pagbabago ng Materyal na Kultura sa Pag-aasawa 

 Hindi nakaiwas sa malaking pagbabago ang materyal na kultura ng mga Maranao sa 

Balo-i dulot ng impluwensya ng modernisasyon ng  makabagong panahon na nagpadali sa lahat 

ng bagay. Sa yugtong pagpapakasal ay may dalawampu’t anim (26) na materyal na nakaranas ng 

pagkalusaw, anim (6) ang nalulusaw pa, sampu (10) ang nanatili at siyam (9) ang nabago sa 

kabila ng pananatili nito sa kasalukuyan at sa mga nabagong ito ay dalawa ang unti-unting 

nalulusaw at anim ang nanatili subalit nagkaroon ng pagbabago. 

 Halimbawa sa mga nalusaw ang materyal na dulang na inihahanda sa araw ng kasal, 

kasuotan ng babae at lalake sa araw ng kasal at lamen na tirahan ng isang dalaga nang hindi pa 

napapangasawa. Kabilang sa nalulusaw ang mga materyal na bintang na pinaglalagyan ng 

pagkain ng magulang ng lalake sa pagbisita ng magulang ng babae at marigay na inihahanda ng 

magulang ng lalake para sa kabiyak ng anak sa hakbang na susunduin nila ang babae mula sa 

kanyang tahanan. Ilan naman sa nanatili ang paghahanda ng dulang sa araw ng kandore o 

pagdiriwang pagkatapos ng kasal para sa bagong kasal at ang paggamit ng payong a diyakatan 

ng lalakeng ikakasal sa pagpunta sa lugar ng kasalan. Ang materyal na b’tang (bigay-kaya) ay 

nanatili sa kasalukuyan subalit nagkaroon ng pagbabago sa mga napapaloob nito at ang materyal 

naman na bintang bagaman kabilang ito sa mga nalulusaw na subalit nagkaroon ng pagbabago sa 

katangian nito, ang kulay tanso ay naging kulay pilak sa kasalukuyan. 

 Ang pagbabagong ito ay bunga ng modernong panahon kaya ang ilan ay nagkaroon ng 

nakatakdang kapalit. Ang dating kultural na kasuotan ng mga Maranao na ikakasal ay naging 

gown nalang sa kasalukuyan. Ang dating pagpapatayo ng mga pasandalan sa bakuran ng lugar 



ng kasalan ay napalitan sa kasalukuyan ng bandila na kasing kulay ng bandila ng Pilipinas ngunit 

magkaiba ang pagkakatahi na isinasabit na lamang sa labas ng bahay ng lugar ng kasalan. Ang 

dulang na uri ng paghahanda nila noon ay naging simpleng plate-in na lamang. 

 

Materyal na kultura ng mga Maranao sa Baloi  
sa Panganganak 

 
 

Mga Katawagan sa Hakbang 

 May mga proseso o hakbang na sinusunod ang mga Maranao sa Baloi, Lanao del Norte 

sa panganganak. Binubuo ang kanilang panganganak ng mga proseso/hakbang na tuphaan 

(pagdura ng nganga sa pusod ng bagong nagdadalang-tao), kapangolit (panghihilot), balilit 

(pagsakit ng tiyan), kambawata (pagsilang ng sanggol) at kandore (binyag sa sanggol).  

 
Tradisyunal na Materyal na kultura sa Panganganak 

 May labing walong (18) materyal na naging sandigan noon ng mga Maranao sa Balo-i sa 

yugtong panganganak. Kabilang sa kanilang mga materyal na kultura sa panganganak ang 

adimat, balat ng langka, banderitas (isinasabit sa bintana), dulang (inihahanda sa kandore), 

erab, ipengganat sa lantay, kiniskis na kawayan (gamot), lambre, lana a niyog, opas, papaya 

(ulam ngnanganak), pilak, puting tela, raon a gabana (halamang-gamot), raon a gint’ng 

(halamang-gamot), raon a p’ga (halamang-gamot), tamok (daratnan sa ibaba ng bahay) at tupha. 

 

Pagbabago ng Materyal na Kultura sa Panganganak 

 Maging ang mga nakagawiang materyal na kultura ng mga Maranao sa panganganak ay 

nakaranas din ng pagbabago sa kasalukuyang panahon bunsod ng makabagong materyal na gawa 

sa agham at siyensya. Sa yugtong panganganak ay may sampung (10) materyal ang nakaranas ng 



pagkalusaw, dalawa (2) ang kasalukuyang nalulusaw na, may anim (6) nanatili sa kasalukuyang 

panahon na nakikita sa araw ng panganganak at may isang (1) materyal na nanatiling ginagamit 

ng mga Maranao sa Balo-i sa kasalukuyang panahon subalit nagkaroon ng pagbabago sa 

paggawa at paghahanda nito.  

 Ilan sa mga nalusaw na materyal na kultura sa panganganak ang materyal na erab na 

gawa sa kawayan at ginagamit sa pamputol ng pusod ng bagong silang na sanggol, ipengganat sa 

lantay (isang pagkaing nakaayos sa isang saha na ginawang maliit na balsa at ipinatatangay sa 

ilog bilang pag-aalay sa mga hindi nakikitang espiritu na kabilang sa pagbibinyag sa sanggol) at 

ang tupha o pagdura ng manggagamot sa pusod ng inang bago pa makararanas ng pagbubuntis sa 

buong buhay niya. 

 Ang mga materyal na opas at puting tela na ginagamit sa paglilibing ng bahay-bata 

pagkasilang ng isang sanggol ay kabilang sa mga nalulusaw na sa kasalukuyang panahon. Sa 

mga nanatili naman, ilan dito ang adimat o agimat ng isang inang nagbubuntis, ang paghahanda 

ng dulang sa paghahanda sa binyag ng sanggol at paggamit hanggang ngayon ng mga 

manggagamot ng lana a niyog sa panghihilot sa araw ng pagbubuntis. Ang nag-iisang nanatili 

subalit nagkaroon ng pagbabago ay ang materyal na dulang na inihahanda sa binyag ng sanggol 

dahil ang mga kagamitang ginagamit sa kasalukuyan ay isa lamang imitasyon sa tradisyunal. 

 Sa tulong ng mga nabuong makabagong kagamitan sa panganganak sa kasalukuyan, ang 

mga nalusaw na kagamitan ay nagkaroon ng nakatakdang kapalit. Tulad ng materyal na erab na 

naging gunting na lamang sa mga midwife na ginagamit nila sa pagpapaanak, ang mga 

halamang-gamot na dinidikdik noon ay nagkaroon ng kapalit na ready-made na nabibili lamang 

sa mga pharmacy. 

 



Materyal na kultura ng mga Maranao sa Baloi  
sa Kamatayan 

 
 
Mga Katawagan sa Hakbang 

 Sa pagharap ng mga Maranao sa Baloi sa yugtong kamatayan partikular sa pagsasagawa 

nila sa mga nakaugaliang tradisyon dito ay may sinusunod din silang mga hakbang na 

lalantangen (bangkay na), rigo (pagligo sa bangkay), khapanen (babalutan ang bangkay), ikubor 

(huling hantungan), dowale (isang linggong paglalamay sa pagkamatay ng kapamilya), 

pundaolaten (paggunita sa pumanaw na pinuno ng komunidad), karawatib (pagdarasal ng tuwan 

para sa sumakabilang-buhay) sa pagharap sa panahong may kamag-anak na pumanaw. 

 

Tradisyunal na Materyal na kultura sa Kamatayan 

 Sa bawat prosesong bumubuo sa mga kaugalian nila sa yugtong kamatayan ay kakikitaan 

ng mga materyal na kultura. Kaagapay ng mga Maranao noon ang tatlumpu’t walong (38) 

materyal sa pagharap sa yugtong kamatayan. Ang mga ito ay apag, ator, balabak, balakbakan, 

balasyong, barabad, barang, basaan a malong, bowayowa, dindingale, doyondoyong dalagan, 

dulang, gapas, gelat, inilalaw, kabo a lagas, kaloh, kampilan, karneng karabaw, kawa (malaking 

kawali), kayo a sapar, koden (kaldero), kokora, landap a malong, laya, mamis, nawe, opas, 

pagalongan, pasandalan, perla, sakak’t, sundang, tangob, taro, tigis, unong at usonan. 

  

Pagbabago ng Materyal na Kultura sa Kamatayan 

 Ilan sa mga materyal na kultura ng mga Maranao sa Baloi ay umunlad at sumabay sa 

makabagong materyal na gawa ng teknolohiya. Ito ang sinasabing isa sa nakaimpluwensya sa 

pagbabagong naganap sa mga materyal na ito. Sa yugtong kamatayan ay nakaranas ng labing 



anim (16) na pagkalusaw ng materyal, nasa dalawampu’t isang (21) bilang ang nanatili at anim 

(6) naman ang nanatiling ginagamit pa rin sa kasalukuyang panahon ng mga Maranao sa Balo-i 

ngunit nagkaroon ng kaunting pagbabago. Walang materyal na nakaranas sa kasalukuyan ng 

nalulusaw pa. 

 Ilan sa mga nalusaw nang materyal na kultura sa pagharap sa mga kaugalian sa 

kamatayan ay balakbakan o malaking sulo na nagsisilbing ilaw sa gabi sa araw ng dowale 

(pagpunta o pagpupulong ng mga kamag-anak ng pumanaw sa lugar ng dowalean upang 

makiramay sa namatayan), dulang na paraan ng paghahanda nila sa mga kamag-anak na 

dumating upang makiramay at usonan na ginawang kuwadradong parang kubo na dinadala sa 

libingan ng namatay upang doon daw isakay ang kaluluwa ng namatay upang maisagawa ang 

panseremonyang awit at sayaw sa bakuran ng dowalean. 

 Ang mga materyal na perla na nakalaang sabon para sa pampaligo sa namatay, ang gapas 

o bulak na inilalagay sa mga butas na bahagi ng katawan ng bangkay, inilalaw o puting bandila 

na inilalagay sa kalsada sa buong barangay ng lugar upang hindi mawala ang mga bisita at unong 

na isang puting tela na ipinambabalot sa namatay pagkatapos ito paliguan o riguan ay ilan 

lamang sa mga nanatiling materyal na kultura sa ng mga Maranao sa Baloi sa yugtong 

kamatayan at patuloy pa rin nilang ginagamit. 

 Dahil sa impluwensiya ng modernong panahon, may mga materyal silang ginagamit na 

nahahaluan ng makabagong ideya sa paggawa nito sa kasalukuyan. Bagaman nanatili ang 

materyal na doyondoyong dalagan o nilalagyan ng bangkay sa paghatid sa kanya sa kanyang 

libingan ay nagkaroon ng pagbabago sa disenyo at katangian ng materyal. Ang dating dalawang 

biyas ng kawayan na ipinapasok sa landap na malong bilang doyondoyong dalagan ay naging 



katre sa kasalukuyan na may pantakip na arkong kawayan at pinapaibabawan ng takip na 

paramadale (praying mat ng mga Muslim). 

 Mayroon ding mga nalusaw na materyal na kultura sa kamatayan sa kasalukuyan na 

nabigyang-kapalit bunga ng modernong panahon. Halimbawa nito ang dulang na uri ng 

paghahanda nila na itinigil na sa mga dowale at naging plate-in na rin sa kasalukuyan. 

 

Konklusyon 

 Umusbong ang pangkat etnikong Maranao sa Balo-i sa Pilipinas na may dala-dalang 

sariling kultura, materyal man o di-materyal. Tulad ng ibang grupo, may mga materyal din silang 

nagpakilala sa kanila sa lipunang Pilipino na naging tanda nila sa pagharap sa siklo ng buhay, 

ang pagpapakasal, panganganak at kamatayan. Kaya mula sa mga naging resulta ay nabuo ang 

mga konklusyong ito: 

1.  Sa lugar ng Baloi, hanggang ngayon ay may katawagan at proseso pa rin na sinusunod           

ang mga Maranao rito sa bawat siklo ng buhay nila na maituturing nilang naging gabay noon sa 

siklo ng buhay. 

2.  Hanggang sa kasalukuyan may mga bagay-bagay pa rin  na masasabing tatak ng materyal na 

kultura ng mga Maranao sa siklo ng  buhay nila na  nananatiling nasa pag-aalaga nila at 

magagamit pa  rin ng   ilan  sa  kanila. Napatunayan din na ilan sa mga Maranao ay matiyagang 

nagtatago ng mga ito at alam din nila ang kahalagahan ng mga antigong bagay na minsan ay 

naging bahagi na rin ng kanilang kultura. 

3.  Dahil sa impluwensya ng pagbabago ng panahon o modernisasyon, may mga materyal na 

kultura na tuluyang nawala na, may nanatili  ngunit  may binago upang makibagay sa pagbabago 



at kinapapalooban ito ng kanilang paniniwala na hanggang ngayon ay kanilang tinatangkilik, at 

mayroon nang unti-unti ng hindi ginagamit o nawawala. 

4.  Sa kabila ng pagbabagong naganap sa mga materyal na kultura ng Maranao sa Baloi, ilan sa 

mga ito na makikita sa siklo ng buhay ay nabigyan nila ng kapalit tanda na umunlad ang 

kanilang kultura maging ang kanilang mga ideya sa kasalukuyang panahon upang iayon sa 

makabagong pamumuhay ng tao sa ikadadali ng pamamaraan ng mga gawain. 

 Sa katunayan, hindi naging mahina ang kapit ng kulturang Maranao sa modernong 

panahon bagkus nalinang at umunlad lamang ang kanilang pag-iisip sa ikadadali ng pamumuhay 

gamit ang mga makabago. 

 

Rekomendasyon 

 Batay sa naging resulta ng pananaliksik, narito ang mga nabuong rekomendasyon: 

1.  Magsagawa ng pag-aaral na naglalayong alamin ang mga di-materyal na kultura ng mga         

Maranao sa Balo-i sa kanilang siklo ng buhay. 

2.  Alamin ang mga simbolong napapaloob sa mga materyal na ito ganoon din ang mga 

pagpapahalagang kultural. 

3.  Maaaring gumawa ng pananaliksik na katulad ng ganitong pag-aaral subalit sa ibang lugar na 

malayo sa modernisasyon na kinatitirhan din ng iba pang Maranao. 

4.  Gawan ng pag-aaral na ang pokus ay mga paniniwalang  napapaloob sa  mga materyal na ito 

na nag-udyok sa kanila upang panatilihin ang mga ito sa susunod pang henerasyon. 

5.  Gawan ng sarbey ang saloobin ng mga Maranao sa malaking pagbabago ng materyal na 

kultura sa kasalukuyang panahon sa lugar ng Balo-i. 
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