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KARANIWANG BAGAY MULANG
TIMOGSILANGANG ASIA AT KOREA

P

abatí mula sa Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU),
Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Achaeology and

Fine Arts (SEAMEO SPAFA) at Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat
(SEAMEO Secretariat). Ang aming tatlong organisasyon na nagsisikap magpaunlad ng edukasyon,
pag-uunawaan sa isa’t isa at pagpapahalaga sa kultura ng isa’t isa sa buong rehiyon ng
Timogsilangang Asia at ng Asia-Pasipiko, ay natutuwang magtulungang muli sa nakasisiyang
bagong proyektong ito, ang “Mga Karaniwang Bagay mulang Timogsilangang Asia at Korea,” na
nabuo sa loob ng balangkas ng “Kolaborasyong SEAMEO-APCEIU hinggil sa Pagbuo ng Kagamitan
Edukasyonal para sa Pag-uunawaang Pangkultura.”
Mula noong 2005, nagkaroon na ng kolaborasyon ang aming mga organisasyon hinggil sa iba’t
ibang proyektong nauugnay sa edukasyong multikultural, kasáma ang edukasyonal na larong
kard na “O’o,” ang larong dihital na “Lakbay SEA,” pati na ang mga kagamitan sa pagbása at
odyo-biswal hinggil sa mga kuwentong-bayan mulang Timogsilangang Asia at Korea (ang hulí ay
maaakses sa http://asianfolktales.unescoapceiu.org). Nitóng nakaraang taón, nakabuo kami ng
isang aklat na edukasyonal na kumakatawan sa mga peynting mulang Timogsilangang Asia at
Korea na naglalarawan sa mga pagdiriwang at ritwal na hinubog ng ating mga ninuno sa nakaraang
mga dantaón ng pag-unlad na pangkultura at pangkasaysayan (ang dihital na publikasyong ito ay
maaaring ma-download mula sa kani-kaniyang website ng mga organisador: www.unescoapceiu.org.
www.seameo-spata.org at www.seameo.org).
Sa taóng ito, salamat sa tangkilik ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) at ng
Ministeryo sa Ugnayang Panlabas ng Republika ng Korea, hiningi namin ang kadalubhasaan ng
mga propesyonal sa museo at mananaliksik sa antropolohiya upang magtipon ng “mga karaniwang
bagay” mulang Timogsilangang Asia at Korea sa layuning makabuo ng isang sangguniang aklat
na edukasyonal na magtatanghal ng mga bagay na ginagamit natin sa ating mga tahanan at mga
komunidad sa ating araw-araw na pamumuhay.
Ang mga bagay na ito, na binuo mula sa mga kagamitang lokal para sa mga layuning lokal, ay
sumasalamin sa kultura at mga aktibidad na ginagawa sa mga bansa na kinakatawan sa aklat na ito, at
ang hangarin ay makatulong sa pagpapakita sa natatanging karakteristiko ng kultura ng bawat bansa
samantalang ipinamamalas ang pinagsasaluhang mga materyales at pamamaraan sa buong rehiyon.
Bawat bagay, sa pagsalamin sa sining, pamamaraan at pang-araw-araw na pagdanas sa bawat
kultura, ay nagbubunyag sa mga sangkap mulang antropolohiya, sining at pang-araw-araw na aktibidad
sa Timogsilangang Asia at Korea.
Umaasa kami na makikinabang ang mga mambabasá at magpapahalaga sa nilalaman ng aklat na
tulad ng aming kasiyahan sa pagbuo ng proyektong ito. Kaugnay nitó nais naming ipahayag ang
aming matapat na pasasalamat sa lahat ng mga lumahok para matupad ang proyektong ito. Salamat
sa kanilang sigasig, kaalaman at kadalubhasaan.

Dr. Chung Utak

Dr. M.R. Rujaya Abhakorn

Dr. Witaya Jeradechakul

Direktor

Direktor ng Sentro

Direktor

APCEIU

SEAMEO SPAFA

SEAMEO Secretariat

Nilalaman

INTRODUKSIYON 	

5

MGA PAGKILALA

7

MGA KARANIWANG BAGAY 	
1. Pagkain at Paghahanda ng Pagkain

9

2. Pananamit

29

3. Mga Bagay na Pambahay

51

4. Mga Bagay na Pang-aliwan

67

5. Mga Bagay na Espiritwal at Komunal

91

6. Mga Bagay na Pang-agrikultura,
Pampagsasáka at Pampangingisda

105

MGA TAGAPAGLATHALA 	

117

MGA PAGKILÁLA SA POTOGRAPIYA

119

Introduksiyon
S

amantalang tinatanggap ang dibersidad pangkultura bilang isang namumukod na katangian
ng Asia, ang sari-saring sambayanan ng Rehiyon ay may pinagsasaluhang magkakatulad

na paraan ng pamumuhay batay sa sedentaryong mga komunidad, agrikultura, at mga
pagpapalitan ng kalakal at bilihin sa nakaraang mga dantaón. Sa pamamagitan ng lokal at
kolektibong karungan, nakatuklas silá ng mga paraan ng pagtitipon ng mga hilaw at likás
na kagamitan upang maging pagkain sa pamamagitan ng mga paghahandang gumagamit
ng iba’t ibang uri ng kasangkapang panluto. Gumamit silá ng mga likás na himaymay at tinà
upang gumawa ng mga damit, iba’t ibang uri ng kahoy, kawayan at luad upang magtayô
ng mga bahay at lumikha ng mga kasangkapang domestiko, tulong sa pangangaso at mga
sisidlan para sa maramihang layunin. Ang iba’t ibang hilig para sa ilang hubog at kulay
ng iba’t ibang komunidad ay nagpasúlong sa sari-saring natatanging karakteristikong
pangkultura alinsunod sa mga karanasan at aktibidad na lokal. Ang historikal na pagsulong
ng mga kasanayan sa mga gawaing metal, komersiyo at mga pagpapalitan ng bilihin,
migrasyon ng mga tao at pagtatagpong pampolitika ay ilan sa maraming bagay na umambag
sa paghubog ng mga komunidad, kultura, at nasyon sa buong rehiyon. Nasaksihan ng
modernong kasaysayan ang pagkabuo hindi lámang ng globalismo, kundi maging ng
rehiyonalismo, gaya ng nakatanghal sa pagkalikha ng Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN) at, higit na malaki, sa konsepto ng rehiyong Asia-Pasipiko.
Sa pagsúlong natin patungo sa ika-21 dantaón, mahalagang maunawaan natin at mayakap
ang ating pinagsasaluhang tradisyon, samantalang pinahahalagahan ang natatanging kultura
ng isa’t isa, upang matupad natin ang ating mga tungkulin at mga responsabilidad bilang mga indibidwal, bilang mga kinatawan ng isang komunidad, bilang mga miyembro ng
rehiyon, at higit na malawak, bilang mga mamamayang global, sa ngalan ng kapayapaan,
pagkakasundo at pagkakaisa. Ang pagkatuto mula at hinggil sa mga kultura at karanasan
ng isa’t isa ay isa sa pinakamahalagang mga tulong para maabot ito, dahil ang edukasyon
ay isang susing sangkap sa paglinang ng pag-unawa sa isa’t isa at sa komunikasyon para
sa iba’t ibang kultura. Sa pamamagitan ng aklat ng ito, umaasa ang mga organisador na
masasagot ang ilan sa mga pangangailangan sa larangan ng edukasyon para sa iba’t ibang
kultura, at masisimulan ang isang diyalogo at pag-iisip na kritikal sa hanay ng mga gagamit nitó sa pamamagitan ng mga bagay na maaaring sa unang tingin ay mga payak na bagay
lámang para sa isang layuning praktikal.
Totoo, ang paggamit sa araw-araw ay nagpapababà sa orihinalidad, espesipisidad at talinong
teknikal ng isang bagay. Ngunit sa ibang maaaring hindi pa nakikita ang bagay na ito, isa itong
bagay na bago at natatangi. Ang isang bagay na nilikha ng isang kultura ay isang salamin ng
karunungang lokal, mga tradisyon, mga kagamitan at mga kasanayan, na naglilingkod para
sa isang layunin, o kung minsan sa ilang layunin, na nauukol sa mga pangangailangan sa
pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao, isang pamilya, o isang komunidad.   Ang mga
bagay na pang-araw-araw ay maaari pa ngang matagpuan sa labas ng mundong pinaggamitan
dito, lalo na sa mga museo na nagtatanghal sa mga bagay na ito para sa pangkalahatang
madla para sa mga layuning edukasyonal at para sa preserbasyong pangkultura.

Sa aklat na ito,100 bagay (10 bagay mulang 10 bansa) ang pinagpangkat-pangkat kaugnay
ng apat na batayang pangangailangan sa búhay kahit saan: pagkain, pananamit, pamamahay,
at gamot, dagdag pa kung paanong namumuhay ang mga tradisyonal na komunidad na
agrikultural, idinadaos ang kanilang mga paniniwalang espiritwal, pinalilipas ang kanilang
libreng panahon sa mga laro at musika. Umaasa kaming maturuan ang mga mambabasá hinggil
sa pang-araw-araw na danas, tradisyon, pamamaraan at estilong artistiko mulang Brunei
Darussalam, Cambodia, Indonesia, Korea, Lao PDR, Malaysia, Philippines, Singapore,
Thailand at Vietnam. Nása isip ito, ang pangkalahatang mga hangarian ng proyektong ito ay:
•

Makalikha ng isang gamit panturo at pag-aaral na magdudulot ng pag-unawang

pangkultura hinggil sa materyal na kultura at mga danas na tradisyonal, at magtataas sa
pagpapahalaga para sa kultura ng mga estudyante at mga guro sa lahat ng miyembrong
estado ng ASEAN at sa Republika ng Korea (ROK).
•

Makabuo ng isang aklat na gamit pang-edukasyon at nagtuturo sa mga

estudyante at mga guro kung paanong gamitin ang mga karaniwang bagay na kinatawan
ng kasaysayan, tradisyon at kultura bilang isang kuhanan ng impormasyon para sa
pag-uunawaang pangkultura ng isa’t isa.
•

Magtatag ng isang network sa pagsasálo at kooperasyon sa hanay ng mga konserbador

ng museo at mga antropologo mulang miyembrong estado ng ASEAN at ng ROK.
Pagkaraang tunghayan ang 100 bagay na ito, maaaring mapansin ng isang mambabasá ang mga
pagkakatulad ng isang bagay mula sa ibang kultura at ng isang mula sa kaniyang sariling
komunidad sa maraming paraan, at maaaring sa pamamagitan ng pagkakilála sa pagkakatulad
ng layunin o gamit, sa pamamagitan ng pagtanto sa nagkakahawig na mga estilo at pamamaraan
ng pagkagawa sa naturang bagay, o kayâ sa pamamagitan ng pagtiyak sa kahawig na materyales
mula sa kaniyang kaligirang lokal. Samantalang ang ilang bagay mulang ilang kultura ay maaaring
magkaroon ng magkakahawig na karakteristiko sa anyo, gamit o materyales, bawat bagay ay
natatangi at sumasalamin sa isang espesipikong karunungang pangkultura, kakayahang lumikha
ng naiiba, at mga tradisyon. Bilang resulta, ang pagkatuto hinggil sa pamanang pangkultura
ng isa’t isa sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay isa sa maraming paraan upang maisúlong
natin ang kaalaman at pag-unawa sa isa’t isa sa loob ng adhikang itaas ang kamalayan hinggil
sa kultura, relihiyon at sibilisasyon at itatag ang isang damdamin ng komunidad sa hanay ng mga
bansa ng rehiyon, bilang pagtupad sa ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint (Ang Planong
Komunidad na Sosyo-Kultural ng ASEAN), at bilang pag-alinsunod sa simulain ng pagkakaisa sa
kabila ng pagkakaiba-iba.
Ang tagumpay ng proyektong ito ay nakasalalay hindi lámang sa pamamahagi ng kasangkapang
pang-edukasyong ito kundi maging kung paanong gagamitin ito at palalaganapin ng mga be
nepisyaryo at tagagamit sa lahat ng kanilang komunidad.

Mga Pagkilála
N

inanais magpasalamat ng Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat
(SEAMEO Secretariat), Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional

Centre for Achaeology and Fine Arts (SEAMEO SPAFA) at Asia-Pacific Cenre of Education for
International Understanding (APCEIU) sa sumusunod na mga institusyon at indibidwal para sa
kanilang saliksik at sa kanilang di-matatawarang ambag sa proyektong ito:
•

Kagawaran ng mga Museo sa Brunei, Brunei Darussalem: Awang Pudamo bin

Binchin, Nanunungkulang Katuwang na Direktor at Konserbador sa Etnograpiya, at Awang
Puasa bin Kamis, Katulong na Mananaliksik
•

Sentro sa mga Araling Khmer, Cambodia: Dr. Krisna Uk, Tagapangasiwang Direktor

•

Pambansang Museo ng Indonesia, Ministeryo ng Edukasyon at Kultura, Indonesia:

Ms. Mawaddatul Khusna Rizquika, Konserbador (Antropolohiyang Pangkultura)
•

Pambansang Unibersidad ng Kangwon, Republika ng Korea: Dr. Geon-Soo Han,

Propesor, Kagawaran ng Antropolohiyang Pangkultura, Kolehiyo ng Agham Panlipunan
•

Pambansang Museo ng Lao, Ministeryo ng Impormasyon, Kultura at Turismo, Lao

PDR: Ms. Phetmalayvanh Keobounma, Direktor
•

Kagawaran ng mga Museo sa Malaysia, Ministeryo ng Turismo at Kultura, Malaysia:

Ms.Hayati binti Mohammad Zawawi, Konserbador.
•

Pambansang Museo ng Philippines: Ms.Marites Paz-Tauro, Mananaliksik ng Museo

(Sangay ng Antropolohiya)
•

Kalupunan ng Pambansang Pamana, Singapore: Ms. Melissa Viswani, Tagapamahala

(Madla at Pagkatuto), Museo ng mga Sibilisasyong Asyano at Museo ng Peranakan
•

Sentro sa Antropolohiyang Prinsesa Maha Chakri Sirindhom, Thailand: Mr. Dokrak

Payaksri, Mananaliksik, at Ms. Thanwadee Sookprasert, Mananaliksik
•

Museo sa Etnolohiya ng Vietnam, Vietnam: Ms. An Thu Tra, Pangalawang-Punò,

Kagawaran sa Komunikasyon at Ugnayang Pangmadla

Ninanais ding magpasalamat ng mga organisador sa sumusunod na mga indibidwal dahil sa
kanilang naging tungkulin sa paghanap ng mga mananaliksik, propesyonal at dalubhasa para
sa proyektong ito:
•

Dr. Karim Bin Pengiran Haji Osman, Miyembro ng Kalupunang Tagapamahala ng

SEAMEO SPAFA at Nanunungkulang Direktor ng Kagawaran ng mga Museo sa Brunei
•

Dra. Intan Mardiana, M.Hum, Punò ng Pambansang Museo ng Indonesia

•

G. Viengkeo Souksavatdy, Miyembro ng Kalupunang Tagapamahala ng SEAMEO

SPAFA at Katuwang na Direktor ng Kagawaran sa Pamana, Ministeryo ng Impormasyon,
Kultura at Turismo, Lao PDR
•

Dato’ ibrahim bin Ismail, Direktor-Heneral, at Ms. Eyo Leng Yan, Hepeng

Katulong na Direktor ng Yunit sa Patakaran at Pagpaplanong Estratehiko, Kagawaran ng
mga Museo sa Malaysia, Ministeryo ng Turismo at Kultura ng Malaysia
•

G. Jeremy R. Barns, Direktor, at Dr. Ana Maria Theresa P. Labrador, Katulong na

Direktor, Pambansang Museo ng Philippines
•

Dr. Alam David Chong, Direktor, at Dr. Lim Chye Hong, Katuwang na Direktor

(Madla), Museo ng mga Sibilisasyong Asyano, Singapore
•

Dr. Somsudad Leyavanija, Tagapangasiwang Direktor, Sentro sa Antropolohiyang Prins-

esa Maha Chakri Sirindhorn, Thailand
•

Dr. Vo Quang Trong, Direktor, Museo sa Etnolohiya ng Vietnam

Pagkain at Paghahanda
ng Pagkain

I
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Tradisyonal na Tsap-istik

Supit (Dusun)
Chandas (Brunei Malay /

Ang supit / chandas ay isang tila tsap-istik na gamit
pagkain na gawa sa tinilad na kawayan upang bumuo ng
isang payat na ‘tsap-istik’ na magkadikit pa ang isang

Kedayan)

dulo. Ginagamit ito para kumurot ng pagkain mulang

Tradisyonal na Tsap-istik ng

mga putahe at, sa tradisyonal na paraan, ginagamit ito
sa pagkain ng ambuyat, isang malagkit na pagkaing gawa

Brunei

sa arina ng sago at tinatawag na ambulong. Ang ambuyat
ay pinapapalupot sa pamamagitan ng chandas at

Material:

kawayan

isinasawsaw sa sarsang kilaláng cacah . Ang cacah ay

Lokasyon: Museo sa

nagagawa mulang lokal na prutas o sa binurong hipon

		

Teknolohiyang

(tinatawag na cencah).

		

Malay,

		

Brunei Darusalam

Ang Supit / chandas ay popular pang ginagamit bilang
praktikal na gamit sa kusina sa mga kabahayang Brunei.
Isinisilbi pa itong katabi ng kutsara’t tenedor sa ilang restoran
na nagsisilbi ng mga lokal na pagkaing tulad ng ambuyat,
cencah, at marami pang ibang kakanin.  

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Kahoy na Almires

Lesung

(Brunei Malay)

Kahoy na Almires
Materyales: matigas na kahoy,
		

o kung minsan ang

		

malam bot na punò

		

ng ‘kulimpapa’

Lokasyon: Museo sa
		

Teknolohiyang

		

Malay,

		

Brunei Darussalam

Ang lesung ay isang kahoy na almires na ginagamit
pambayo ng palay. Karaniwang gawa ito sa matigas na
kahoy. Ilang dakot na palay ang isinisilid sa tila mangkok
na gitna ng almires, sakâ isang babae, o dalawang
babae na halinhinan, ang magbabagsak ng pambayó—
na maaaring ipambayó ang magkabilâng dulo—sa palay.
Ang pambayó na tinatawag na alu ay isang mabigat at tila pamalòng bagay, at ang magkabilâng dulo ay
ginagamit para pipiin at tanggalan ng balát ang palay.
Bilugan ang mga dulo ng alu at maliit ang tila baywang
na gitna upang mahawakang mabuti sa isang kamay.
Sa isang pagdiriwang pagkatapos ng anihan, ang
pagbay ó ng palay s a lesung para magprod y us ng

amping (binayóng mga butil ng palay) ay kinikilálang
isang espesyal na okasyong panlipunan, lalo na para sa
mga seremonya ng pasasalamat. Ang mga Kedayan ng
Brunei ay gumagamit din ng lesung bilang bahagi ng
kanilang rtwal sa kasal. Ito ang inuupuan ng mga ikakasal
sa halip na ang silyang pangkasalan.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Túbong Pangkolekta ng Katas ng Palma

Bampong
Teuk Thnaot

Ang katas ng palma ay kinokolekta sa itaas ng punò

Túbong Pangkolekta ng

tol ng biyas ng kawayan. Para maging magaan sa

Katas ng Palma

kolektor, inaalis ang panlabas na balát at kinakabitan ng

sa pamamagitan ng mga túbong gawa sa biyas ng
kawayan. Ang mga túbong ito ay tradisyonal na mga pu-

maikling tali ang túbo. Ang bawat túbo ay nasisidlan ng
Materyales: kawayan, naylon
		

kurdon

Lokasyon: Preah Dak,

hanggang dalawang litrong katas ng palma. Ang mas
mahabà ay hanggang apat. Tumatagal nang sampung
taón ang ganitong sisidlan.

		

Siem Reap Province,

Sa pagdaan ng panahon, gumamit ng sari-saring

		

Cambodia

materyales ang taga-Cambodia sa pagkolekta ng katas
ng palmas, gaya ng mga sisidlang plastik , bote ng inumin,
túbong metal, at pati mga kaha ng bála ng kanyon.
“Sang-ayon sa mga tagaakyat ng niyog sa Phum Badaik,
Probinsiya ng Siem Reap, unang ginamit ang mga kaha
ng bála ng kanyon noong manguha ng asukal mulang
palma ang mga taganayon at ibigay ito sa mga sundalo
kapalit ng mga kaha ng bála ng kanyon. Ang mga kaha
ay mahabà nang bahagya kaysa karaniwang sisidlang
kawayan. […] Madalîng gamitin ang mga kaha at higit
na marami ang katas na maisisilid.” (Reyum, 2001, Mga

Kasangkapan at Praktika. Pagbabago at Pagpapatuloy
sa Kanayunan ng Cambodia , Lathalaang Reyum, Phnom
Penh, p. 15)
Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Basket na may Paa

Kanh Cheu

Ang basket na may paa ay isang popular na uri ng sisidlan na

Basket na may Paa

lay. Maaari din itong gamiting lalagyan ng mga kasangkapan

ginagamit para sa pagdadalá, pag-iimbak at paglilinis ng pasa kusina at ng mga butil na gaya ng mga butil ng sesame, bu-

Materyales: kawayan, yantok o
		

baging na ‘ipeak,’

		

palaspas

Lokasyon: Damdek,
		

Probinsiya ng 	

		

Siem Reap,

		

Cambodia

til ng mais at preholes. Ang matibay na kuwadradong ibabâng
bahagi nitó ay tulong para madalî itong sunungin ng isang tao
kapag nagdadalá ng mga butil sa palengke.
Narito ang isang kuwentong-bayan ng Cambodia hinggil sa
basket:
“Isang araw, nakaramdam ng malaking gútom
si Kapatid na Kuneho. Nakita niya ang isang
matandang babae na maysunong na basket na
punô ng mga saging na ibebenta sa palengke. Nakaisip
ng magandang paraan si Kapatid na Kuneho. Hu
miga siya sa daan at nagkunwaring patay. Nagulat
ngunit natuwa ang matandang babae dahil naisip
na narito ang isang masarap na hapunan para sa
kaniyang pamilya. Ipinatong niya si Kapatid na
Kuneho sa ibabaw ng mga saging sa kaniyang
basket at nagpatuloy sa paglakad. Samantala,
nagpista si Kapatid na Kuneho sa pag-ubos ng
mga saging at sakâ mabilis na lumundag at
tumakas.”
Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Hulmahan ng Puto

Cetakan
Sagu (Forna)

Ang hulmahang ito ng putong sago ay mulang Mga Pulo ng

Hulmahan ng Puto

doon sa mga nakatira sa silanganing bahagi ng Indonesia. Ang

Sula, Probinsiya ng Hilagang Maluku, Indonesia. Ang sago ay
isa sa pangunahing pagkain ng mga tao sa Indonesia, lalo na
gawgaw ng sago ay mayaman sa karbohaydreyt. Ang sago

Materyales: luad
Lokasyon: Pambansang
		

Museo ng

		

Indonesia, Jakarta, 	

		

Indonesia

mismo ay ginagawang iba-ibang masarap na meryenda. Ang
mga sagong puto o cooky ay gawa sa isang halò ng gawgaw
ng sago, niyog, at nuwes. Kung minsan dinadagdagan ng
puláng asukal o asukal ng palma para tumamis. Pagkatapos,
ang halò ay inilalagay sa isang hulmahan na gawa sa luad,
sakâ iniihaw hanggang maluto nang husto.   Tumitigas ang
cooky kayâ may pagkakataóng isinasawsaw ito sa tsaa bago
kagatin.Ang punò ng sago ay napakaangkop alagaan sa
Indonesia dahil sa tropikong klima nitó.
Ang punò ay maaaring lumaki nang 20 hanggang 30 metro
ang taas. Ang pagkaing sago ay nakukuha mula sa dinurog na
sanga ng punòng sago. Ibinababad ito, pinipiga at sinasalà.
Ang likidong lumalabas sa naturang proseso ay may nilalamang
latak. Ang tubig sa likidong latak na ito ay inaalis, at ang
sago extract ay nakukuha mula sa latak na natira pagkaraang
maalis ang tubig. Ang sago extract ay ibinibilad sa araw.
Para makuha ang gawgaw ng sago mula isang punò ng sago
ay nangangailangan ng apat na tao na magtatrabaho nang
tatlong araw. Tumatagal nang matagal ang pinatuyong
gawgaw ng sago kayâ maaari pa itong kainin pagkaraan ng
ilang buwan.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Kagamitang Putik

Hangari

Ito ay isang kagamitang putik o sisidlan na kilalá sa Korea na

Kagamitang Putik

luad at hinurno sa 600 o mahigit 1,100 digri Celsius. Depende sa

onggi (옹기), ginagamit na imbakan ng pagkain. Yari ito sa

init, ang kagamitang putik ay nagiging vidriyado o di-vidriyado.
Materyales: luad

Ang sisidlang ito ay ginamit para imbakan ng bigas, kimchi

Lokasyon: Pambansang

(maanghang na atsarang repolyo), at ibang tradisyonal na

		

Museo ng

sangkap Korean gaya ng toyo, pinatuyong sili, at pinatuyong

		

Bayan sa Korea,

brown bean. Ang sisidlang ito ay angkop para sa pagbuburo

		

Korea

dahil ang bangang ito ay may angking natatanging “hininga”
(ang ibig sabihin, may malakas na lusutan ito ng hangin).
Ang laki at gamit ng ganitong kagamitan ay iba-iba. Ang
pinakamalaki ay para sa kimchi at ang maliit ay ginagamit
para sa pampalasa. Ang isang tradisyonal na bahay Korean
ay may jandokdae (estante para sa mga banga). Noong unang
panahon, isang sagradong pook ito para sa mga espiritu ng
pamamahay.
Ang gamit ng ganitong tradisyonal na sisidlan ay nabawasan
mulang mga taóng 1960 habang ang padron ng pamamahay
para sa mga pamilyang Korean ay nagbabago. Karamihan sa
mga bahay na urban ay wala nang espasyo para sa tradisyonal
na kagamitang putik. Sa halip na ganitong banga, mas gusto
na ng mga tao ang paggamit ng mga aparatong pambahay o
mga modernong sisidlang imbakan. Kamakailan, gayunman,
muling nasusuri ng mga mamamayang Korean ang halaga ng
hangari para sa isang malusog na pamantayan sa búhay.
Pagkain
Pagkainat
atPaghahanda
Paghahandang
ngPagkain
Pagkain
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Tansong Set Panghapunan

Yoogi Bansanggi
Tansong Set Panghapunan

Ang set na ito ng kagamitang pangkain ay ginamit ng uring
mariwasa bago ang kalagitnaan ng ika-20 dantaón. Mainam
ito kapag taglamig dahil napagtatagal nitóng mainit ang
pagkain. Hindi ito maaaring gamitin ng karaniwang tao para

Materyales: tanso

sa pang-araw-araw na búhay. Sa halip ginagamit nilá ito para

Lokasyon: Pambansang

sa seremonya ng pagsamba sa mga ninuno.

		

Museo ng Bayan

		

sa Korea

Ang kasangkapang yari sa tanso ay pinakamahusay na

		

(ang set na ito ay

materyales para sa kagamitang pangkain bago pumasok

		

donasyon

ang modernong di-kinakalawang na asero. Sa panahon ng

		

ni G. Lee Dae-Jae),

modernisasyon sa Korea, lalo na noong mga taóng 1960,

		

Korea

pinalitan ng mga kagamitang pangkain na yari sa di-kinakalawang na asero ang mga kagamitang tanso, dahil ang hulí
ay mahirap linisin at kinakalawang. Ang kagamitang tanso
ngayon ay naging kagamitang ritwal sa modernong Korea.
Gayunman, kamakailan, muling natutuklasan ng mga tao na
ang tradisyonal na kagamitan ito ay angkop na kagamitang
pangkain para sa isang malusog na búhay.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Palamigang Tabla ng Kaning Malagkit

Phavee Khao

Ang kahoy na palamigang tabla para sa kaning malagkit ay

Palamigang Tabla ng

ito isilid sa isang kahon. Ang mga palamigang tablang ito ay

Kaning Malagkit

ginagamit para palamigin ang bagong saing na kanin bago
medyo nawawala na ngayon. Gayunman, karamihan sa mga
kusinang Lao ay gumagamit ng mga tablang ito para palamigin

Materyales: matigas na kahoy
Lokasyon: Pambansang
Museo ng
Lao, Vientiane,
Laos

at pagbubukod-bukurin ang kaning malagkit bago isilid ang
kanin sa mga hiwalay na basket para sa kaning malagkit.
Ang phavee khao ay yari sa matigas na kahoy, gaya ng teak,
at karaniwang matatagpuan sa dalawang hubog. Mabilis
na itong nawawala dahil ang malalaking piraso ng kahoy ay
nagiging napakamahal at mahirap hanapin. Ang ganitong
palamigang tabla ng kaning malagkit ay napakamahal na
ngayon at hinahanap sa mga tindahan ng antigo.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Basket sa Kaning Malagkit

Aep Khao Niow
Basket sa Kaning Malagkit

Ang basket ito para sa kaning malagkit ay ginagamit para
sidlan ng kaning malagkit pagkaraang lutuin ito. Kumakain
ng kaning malagkit ang sambayanang Lao araw-araw at
ginagamit nilá ang basket sa kaning malagkit para manatiling

Materyales: yantok, kahoy,

mainam at mainit ang sinaing na kaning malagkit para sa

		

kanilang pang-araw-araw na gamit, lalo na kung nagtatrabaho

kawayan, pantali

Lokasyon: Pang-umagang

sa bukid. Nakaugalian ding magbigay ng limos sa templo at

		

Palengke ng

magdalá ng kaning nakasilid sa mga basket na ito para sa mga

		

Talat Sao,

monghe.

		

Vientiane, Laos
May mahabàng kasaysayan ang basket sa kaning malagkit.
Mula nang itatag ang Kahariang Lao Lan Xang noong ika-14
dantaón, nagtatanim ang sambayanang Lao at kumokonsumo
ng kaning malagkit bilang pangunahing pagkain. Mula noon,
may paniwala na tradisyonal nang ginagamit ng sambayanang
Lao ang basket na ito upang sidlan ng kaning malagkit kapag
naluto na ito. Bilang pangunahing sangkap ng arawang
konsumo, kinakain ang kaning malagkit kasáma ang iba-ibang
uri ng putahe, gaya ng sopas, karne, isda, laap (salad ng mga
yerba at tinadtad na karne) at mga sarsa.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Hulmahan ng Malutong at Matamis na Putong Malay

Acuan Kuih Karas /
Kuih Karas

Ang hulmahang ito ay ginagamit para gumawa ng kuih karas,

Hulmahan ng Malutong

arinang bigas, asukal at tubig. Pagkaraang gumawa ng

at Matamis na Putong Malay

makinis at malapot na paghahalò, ang halò ay ibinubuhos sa

isa sa mga tradisyonal na pagkain mulang kahilagaang rehiyon
ng Malaysia. Ang pangunahing sangkap ng kuih karas ay

isang hulmahan ng kuih karas at pinaiikot-ikot para mabuong
Materyales: bao ng niyog, kahoy
Lokasyon: Kagawaran ng mga
		

Museo ng Malaysia,

		

Kuala Lumpur,

		

Malaysia

isang manipis at malambot na pankeyk sa mainit na mantika.
Sakâ hahanguin ito at ititiklop bago ito lumamig at tumigas.
Noong araw, ang kuih karas ay makikita lámang kapag may
mga espesyal na okasyon at pagdiriwang, gaya ng Eidul-Fitri.
Ngayon, madalî itong matatagpuan sa maliliit na palengke
o sa seksiyon sa meryenda ng mga supermarket. Dahil sa
malakas na benta, isang modernong makina ang naimbento
para magprodyus ng kuih karas sa halip na gawin ito sa
paraang tradisyonal.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Kasangkapang Pangmedisina

Sengkalan
Kasangkapang Pangmedisina
Materyales: kahoy ‘nyatoh,’
		

bao ng

		

niyog at lubid

Lokasyon: Kagawaran ng mga
 		

Museo ng Malayisa,

 		

Kuala Lumpur,

		

Malaysia

Noong araw, ang sengkalan ay ginagamit bilang isang
kasangkpan sa paggawa ng gamot. Dinudurog nang pinongpino ang mga dahon at sangkap sa base ng sengkalan
gamit ang isang bao ng niyog. Ang bao ng niyog ay
nakatali mula sa ulunan nitó hanggang sa base ng sengkalan
sa pamamagitan ng isang lubid. May katulad itong tungkulin
nghalò at almires sa tradisyonal na medisinang Tsino.
Ang sengkalan ay napakapopular sa mga Malay sa silangang
baybayin ng peninsulang Malaysia. May mga ukit na disenyong
nakapalamuti sa sengkalan bilang dagdag na kagandahan.
Ang mga disenyong ito sa sengkalan ay impluwensiya ng
Malay Pattani mulang Thailand. Sa kasalukuyan, ang
sengkalan ay halos hindi na ginagamit dahil sa mahabàng
oras na kailangan para makagawa ng tradisyonal na gamot.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Almires at Halò
Earthenware

Luhung &
Pumbukbok
(Ifugaw)

Ang bagay na ito ay isang kahoy na almires (lusong) at
halò (pambayó) na ginagamit na pambayó sa palay at mga
pagkaing-ugat.

Lusong & Pambayo

Sa mga Ifugaw, ang pagproseso sa palay para makonsumo ay

(Filipino)

na mga uhay ng palay sa pamamagitan ng isang halò. Ang

Almires at Halò

karaniwang nagsisimula sa pagbayó sa pinatuyong nakabigkis
nahiwalay na mga butil ay inililipat sa malaking kahoy na
almires,  upang alisan ng balát ang butil. Ang natitirang ipa ay

Materyales: kahoy

inaalis sa pamamagitan ng bilao.

Lokasyon: Pambansang

Sa mga espesyal na seremonya at ritwal, binabayó ng mga

		

Museo ng Philippines,

Itneg/Tinggian ng Abra ang palay sa saliw ng mga gong. Ibina-

		

Maynila, Pilipinas

baligtad din nilá ang mga lusong upang magsilbing mga mesa
para sa mga alay, gaya ng basi (uri ng alak) para sa mga espiritu kapag may mga ritwal sa pagkakasundong ikasal at kapag
nagdadalamhati. Ginagamit din ng mga Tagbanwa sa Palawan
ang nakabaligtad na lusong bilang plataporma at ng ibang
pangkat bilang mga upuan o mga sangkalan sa pagkatay.
Ginagamit ng mga pangkatin sa Cordillera ang mga imahen ng
lusong bilang disenyo sa tela. Tinatawag na inalson, makikita
ito sa mga blangket na nakaalampay sa mga balikat ng isang
midyum kapag may mga seremonya, o sa mga ipinambabalot
sa patay. Ang lusong at ang halò ay gamít na gamít din sa mga
kuwentong-bayan, at isa ang tungkol sa alamat ng buwan at
mga bituin. (tingnan ang suklay ng Filipino sa aklat na ito).
Pagkain
Eating
at Paghahanda
& Preparingng
Food
Pagkain
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Hulmahan

Ang Ku Kueh

Ang hulmahan ay ginagamit sa paggawa ng ang ku kueh,

Hulmahan

biluhabâng keyk na ito ay karaniwang gawa sa galapong ng

isang himagas ng mga Chinese Peranakan. Ang bilóg o
malagkit na bigas at isang pampatamis. Nagiging kahugis ang

Materyales: kahoy

kueh ng hulmahan, isang talukab ng pawikan.

Lokasyon: Museo ng
		

Peranakan,

Ang ku kueh ay pinasisingawan sa isang piraso ng dahon ng

		

Singapore

saging pagkaraang mahubog. May kulay itong pulá dahil ang
pulá ay isang makabuluhang kulay sa kulturang Chinese, at
simboliko ng mabuting kapalaran at kaginhawahan.
Nangangahulugan ang ku kueh ng ‘puláng himagas na
pawikan’ sa Baba Malay, isang creole ng Peranakan at
sinasalita sa ilang bahagi ng Timogsilangang Asia. Ang kueh
ay karaniwang isinisilbi kapag may masayáng okasyon, gaya
ng Bagong Taóng Chinese, o kapanganakan ng isang bagong
sanggol. Hinuhubog itong tila talukab ng pawikan dahil
may tradisyonal na paniwala ang mga Chinese na ang
pagkain ng pawikan ay nagdudulot ng mahabàng búhay.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Baunang Tiffin

Tingkat

Isa itong sisidlan ng pagkain na may tatlong palapag at

Baunang Tiffin

sa tanghalian ng isang manggagawa o para ideliver ang

tinatawag na tingkat (sa Malay). Ginagamit itong sisidlan para
pagkain sa mga kustomer. Ang hawakang aluminyo ay

Materyales: metal (alumnyo o yero)
		

na pinintuhan o may

		

enamel

Lokasyon: Museo ng Peranakan,
		

Singapore

nagsisilbi ring pandiin para hindi gumalaw ang mga sisidlan.
Kahawig ito ng baunang tiffin (o ng piyembrera ng mga
Filipino) na malaganap sa India at sakâ ipinasok sa Penang
at Singapore ng mga British sa panahon ng kolonyal na
pamamahala.
Ang tingkat na ito ay napapalamutian ng mga pumpon ng
bulaklak at isang paruparo na may lungtiang background.
Gawa ito sa enamel, na isang kasangkapang nagagawa sa
pamamagitan ng pagpapahid ng kristal sa anyong pulbos sa
isang estrukturang metal, seramika o kristal, at pagpapainit sa
bagay sa napakataas na temperatura.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Halò at Almires

Batu Lesung

Ang bagay na ito ay isang almires (batu lesung), maaaring

Halò at Almires

sa putaheng Peranakan. Likha ito sa magaspang na granito

ginamit sa paghahanda ng mga sangkap at masa na kailangan
at binubuo ng dalawang bahagi: isang kuwadradong base at

Materyales: granito

isang tila pamalòng pambayó. Ginagamit ito para durugin at

Lokasyon: Museo ng Peranakan, 	

bayuhin ang anuman mula sa nuwes hanggang tanglad.

		

Ang pagdurog sa malalaking piraso at pagpiga sa mga ito ay

Singapore

nakapagpapalabas sa mga lasa ng naturang mga sangkap.
Ang magiging biyenan ay bumibisita sa bahay ng kandidatong
ikasal na babae habang naghahanda silá ng mga pagkain sa
kusina. Maririnig niya ang babae na nagbabayò gamit ng batu
lesung at mahihiwatigan niya ang karanasan ng nagluluto sa
pamamagitan ng tunog ng pagbayò.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Banga na may Kambal na Bibig

Hai Kob Pak Song
Chan

Ang pangkating nagsasalita ng Tai-Lao sa pook Mekong

Banga na may Kambal na Bibig

pag-iimbak ng tubig at ng pagkain, lalo na ang burong isda

ay gumagamit ng hai, isang uri ng tapayan, sa kanilang
pang-araw-araw na búhay. Ginagamit itong sisidlan para sa
(pla daek), na isang uri at natatanging pampalasa sa kanilang

Materyales: luad
Lokasyon: Ban Phon Bok, 		
Probinsiya ng
Nong Kai, Thailand

mga lokal na putahe.
Ang pagpapalayok ay isang pangunahing pinagkakakitahan
ng mga residente ng Ban Phon Bok. Buong taóng gumagawa
ang magpapalayok, maliban kung kailangan siláng magtrabaho
sa palayan o mga plantasyon. Sa isang taón, kailangang
gawin nilá ang ‘wai tao,’ ang ibig sabihin, pagbibigay ng
paggálang sa mga pinaniniwalaang espiritu ng pagawaan
ng palayok (tao). Kailangang gawin nilá ito dalawang beses
santaón, una sa gitna ng taón at ang ikalawa sa katapusan
ng taón. Nag-aalay   silá ng maliit na pakete ng kanin, mga
bulaklak, sinindihang mga patpat ng insenso at mga kandila
na inilalagay nilá sa pangharap ng pintuan o sa likuran ng
pagawaan ng palayok.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Kudkurang Hugis Kuneho

Ka Tai Khut Ma Phrao

Ang ka tai khut ma phrao ay isang tradisyonal na kasang

Kudkurang Hugis Kuneho

sa pagkudkod ng niyog. Ang kinudkod na niyog ay isang

kapang pangkusina na may matalim na gilid at ginagamit
mahalagang sangkap para sa sariwang curry, panghimagas

Materyales: kahoy, metal
Lokasyon: Museo ng Bayan ng 	
		

Sergeant Thawee, 	

		

Probinsiya ng 		

		

Pitsanulok, Thailand

at inumin. Bagaman ang ka tai ma phrao ay karaniwang
matatagpuan sa buong Thailand, ang pangalan nitó ay
nagbabago sa mga rehiyon. Halimbawa, tinatawag itong
‘lek khut’ (kudkurang bakal) o ‘lep khut’ sa timog, samantalang
tinatawag ito ng mga tagahilagang rehiyon na ‘maew khut’
(kudkurang pusa).
Ang kudkuran ng niyog ng Thai ay may iba-ibang anyo, gaya
ng anyong pusa, áso, ibon, butiki at tao. Bagaman may
sari-saring anyo, karaniwan itong tinatawag na ‘ka tai khut
ma phrao’ na nangangahulugang ‘kudkurang hugis kuneho.’
May dalawang dahilan kung bakit ito tinatawag na ‘ka tai’
(kuneho). Ang unang dahilan, ang bakal na ngipin o talim
ng kudkuran ay kahawig ng mga ngipin ng kuneho, at ang
ikalawa, ang katawan nitó ay katulad ng isang kuneho.
Noong araw, ang mga kutsarang gawa sa bao ng niyog o mga
piraso ng kawayan ang ginagamit ng pangkudkod. Ngunit
nang maging karaniwang ang bakal, nagsimulang gamitin
ng mga tao ang bakal sa paggawa ng mga ngipin o talim ng
kudkuran.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Bandehado

Mâm Cơm

Ang pangkating Chút ng hilaga-sentral Vietnam ay malimit

Bandehado

at patuyuin. Ang bandehado ay ginagamit sa pagsasaayos

itanghal ang malagkit na kanin sa bandehadong ito para ikalat
ng pagkain para sa pang-araw-araw na mga kaínan at sa

Materyales: kawayan, yantok,
kahoy
Lokasyon: Museo sa Etnolohiya
ng Vietnam, Hanoi,
Vietnam

paghahain ng nilutong karne. Nakapaikot ang lahat ng
miyembro ng pamilya sa bandehadong ito kapag kaínan na,
anuman ang edad. Kung malaki ang pamilya, may mga hiwalay
na bandehado para sa mga lalaki at para sa mga babae.
Pagkatapos, ang bandehado ay hinuhugasan at sakâ isinasabit
sa dingding o sa isang haligi ng bahay.
Ang bandehado ay gawa sa kawayan ay may dalawang
magkarugtong na bahagi: ang pang-ibabaw at ang tuntungan.
Ang pang-ibabaw ay may dalawang suson: ang pang-itaas na
suson ay ginawa sa pamamagitan ng paraang tatlong-ulit-nahabi, may hugis na nakabukáng basket, at naliligid ng yantok
ang bibig; ang pang-ibabâng suson ay may hugis matá-nglobo at nakasalalay sa apat na kawayang sahig na konektado
sa isa’t isa at tila kuwadrado. Ang tuntungan ay may taas na
15 sentimetro, may hugis na nakabuká, at yari sa kawayan
o kahoy. May dalawang pabilóg na yantok na nagkokonekta
sa mga tuntungan at nagpapatatag dito. Ang kalalakihan sa
pamilya ang gumagawa ng ganitong bandehado. Para hindi
anayin, malimit na isinasalang ang bandehado sa ibabaw ng
kalan. Dahil sa usok at init, nagkakaroon ng kulay na makintab
na kayumangging maitim ang bandehado.
Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Saingan ng Kaning Malagkit

Ninh Đồ Xôi

Ang saingan ay inihulma sa bronse na may makintab na itim

Saingan ng Kaning Malagkit

pagkain, at sa pagdalisay ng tradisyonal na alak. Binibili ng

na kulay, at ginagamit sa pagluluto ng kaning malagkit, gulay,
mga Thai ang saingan sa mga Viet (Kinh). Para magluto ng

Materyales: bronse

kaning malagkit, magbuhos ng tubig sa saingan, isalang ang

Lokasyon: Museo sa

saingan sa apoy ng kalan, at ilagay ang bigas na malagkit sa

Etnolohiya ng

pang-itaas na bahagi ng saingan. Sa ngayon, ang saingan ay

Vietnam, Hanoi,

popular pa ring gamit ng mga Thai at ibang pangkating etniko

Vietnam

na gaya ng Muòng, Tày, Bru-Vân Kiêu, atbp.
Silindriko ang hugis ng saingan at may malapad na tiyan, may
bahagyang nakabukáng bibig, mataas na leeg at maliit na
baywang. Ang saingan ay ginagamit na palayok sa pagdalisay
ng alkohol sa pamamagitan ng kondensasyon. Nakagagawa
ng ganitong saingan sa luad ang mga Thai. Para sa mga Thai,
napakahalaga ng saingang ito. Itinuturing itong makabuluhang ari-arian at palatandaan ng yaman ng pamilya. Hindi ito
bagay na praktikal lámang, may kahulugan itong espiritwal.
Kapag lumipat ang isang pamilya sa isang bagong bahay, ang
lalaking may-ari ang kailangang magdalá ng saingan papasok
sa bahay.

Pagkain at Paghahanda ng Pagkain
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Tradisyonal na Damit

Baju Kurung

Ang baju kurung ay isang pang-araw-araw na kasuotang

(Brunei Malay / Kedayan)

panlipunan para sa kababaihang Brunei Malay. Ito ay isang

Tradisyonal na Damit sa Brunei
Materyales: telang seda/koton,
mga sinulid at mga
kawit
Lokasyon: Pambansang Museo ng
Brunei, Brunei
Darussalam

maluwang na damit, binubuo ng isang palda at isang mahabà
ang manggas at walang kuwelyong blusa. Ang palda ay yari
sa isang mahabàng tela na umaabot hanggang sakong. Ang
baju kurung ay yari sa mga pinong tela, pangunahin ang seda,
na may disenyong magandang heometriko o bulaklakang
padron at kaakit-akit na mga kulay. Malimit na nagsusuot ng
baju kurung ang babae nang may talukbong na tinatawag na
ludung.
Sa Brunei, ang baju kurung, na nangangahulugang ‘saradong
damit,’ ay isinasaalang-alang na kinatawan ng kahinhinan at
angkop na pananamit pambabae sa publiko. Ang bersiyon
nitóng panlalaki ay tinatawag na baju melayu, nangangahulugang ‘damit Malay.’ Sa ngayon, ang baju kurung ay karaniwang
suot bilang opisyal na uniporme sa paaralan para sa mga
mag-aaral na babae at isinusuot din ng mga opisyal sa mga
opisina ng gobyerno.

Pananamit

Tradisyonal na Telang
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Sinjang

Ang sinjang o kain samping ay isang tila sáyang damit na

Tradisyonal na Telang Brunei

bilang mahalagang bahagi ng baju melayu (damit Malay). Ang

Materyales: hinabing tela, mga
sinulid
Lokasyon: Museo sa
Teknolohiyang Malay,
Brunei Darussalam

isinusuot ng kalalakihang Malay sa kanilang baywang

sinjang ay isang tradisyonal na habing-kamay na tela. May
bulaklaking disenyo ito at mga padrong simboliko. Ilan sa
mga pinakapopular na padron ng sinjang ang kain bertabur
(damit na tigib sa bituin), kain jongsarat (damit na ‘punô ng
mga pasahero’), kain silubang bangsi (damit na ‘mga bútas
ng plawta’), kain liputan madu (damit na ‘binalot sa pulut’),
at marami pa. Isinusuot ng kalalakihan ang sinjang para sa
mga okasyong publiko gaya ng kasalan, opisyal na gawain
sa estado at pananalangin kung Biyernes sa masjid. Ang
sinjang ay ibinibigay ding handog ng babae sa kaniyang
mapapangasawa bilang bahagi ng seremonya sa kasal.
Ang paraan ng pagtiklop sa sinjang ay tinatawag na menapin

sinjang (pagtiklop sa sinjang) o tapin sinjang. Iba-iba ang
paraang ito, kasáma ang tapih tengati (‘panggitnang pagtiklop’),
tapih bunga (‘bulaklak na pagtiklop’), tapih daun (‘dahong
pagtiklop’), atbp.

Pananamit
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Tradisyonal na Putong Brunei

Songkok

Ang songkok o kopiah ay isang uri ng gorang Malay para sa

Tradisyonal na Putong Brunei

isinuot ang songkok nang may kamesidentro at salawal at

Materyales: papel, sinulid,
at telang pelus
Lokasyon: Museo sa
Teknolohiyang Malay,
Malaysia

kalalakihan. Gawa ito sa itim na koton o pelus na tela. Kapag

sinjang (tingnan ang sinjang, nakaraang bagay sa aklat na
ito), ito ang kasuotang bumubuo sa pananamit na tinatawag
na baju melayu (damit Malay). Isinusuot din ang songkok
kapag nagpupunta sa pananalangin ang kalalakihang
Muslim. Gayunman, sa ibang okasyong panlipunan,
nakaugalian ng kalalakihang Malay na isuot ang kanilang
songkok kapag dumadalo sa seremonyang pangkasalan,
paglilibing, atbp.
Isinusuot din ang songkok ng mga estudyanteng lalaki bilang
bahagi ng kanilang uniporme sa paaralan. Kapag namatay ang
importanteng miyembro ng maharlikang pamilya sa Brunei,
lalo na kung isang sultan o dáting sultan, ang nagsusuot ng

songkok ay dapat maglagay ng isang piraso ng puting tela na
ibinabalot sa panlabas na gilid ng songkok bilang senyas ng
pakikidalamhati.
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Makuwadradong Balabal

Krama

Isang piraso ng damit na may maramihang gamit, ang krama

Makuwadradong Balabal

tao laban sa araw, para maligo sa ilog, para magkarga ng batà

ng Cambodia ay ginagamit para protektahan ang ulo ng isang
at para ibalot sa leeg kapag makikipagkita. Natutupad nitó ang

Materyales: koton

trabaho ng isang sombrero, tuwalya, baro at bag. Salamat at

Lokasyon:

Phnom Penh,

magaan ito, matibay at may kakayahang madaling matuyo.

		

Cambodia
Sang-ayon sa Institutong Budista, ang krama ay sinimulang
isuot noong unang dantaón sa panahon ng paghahari ng Preah
Bath Huh Tean at naging sagisag ng Kahariang Khmer mula
noon. Bilang resulta, ipinataw ito ng mabagsik na Rehimeng
Khmer Rouge (1975-79) bilang isang dapat isuot na pananamit
at isang paraan upang makilála kung saang sona nagmula ang
isang tao. Dahil may kodigo ng kulay ang bawat sona, ang
mga mamamayan mula sa silanganing sona halimbawa ay natakdaan ng balabal na makuwadradong asul at puti.
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Sedang Nakatuping Sáya

Sampot Hol

Ang sampot hol ay isang tradisyonal at pinong sáya ng Khmer.

Sedang Nakatuping Sáya

ang hol ay tumutukoy sa isang uri ng padrong ikat na

Nangangahulugan ang sampot na ‘nakabalot na sáya’ at
ikinatatangi nitó sa iba. Nangangailangan ito ng mga pambi-

Materyales: seda

hirang pamamaraan sa paghabi ng  ikat upang maabot ang

Lokasyon: Distritong Samrong,

pinong-pinong testura ng seda at maselang mga padron. Ang

Probinsiya ng Takeo,

sampot hol ay isinusuot ng kababaihan sa mga maringal na

Cambodia

pagdiriwang at ang napakapinong uri nitó ay maaaring sagisag
ng isang tiyak na antas panlipunan.
Ang paggamit ng seda sa Cambodia ay mauugat sa
nakaraang ilang dantaón. Si Zhou Daguan, isang diplomat na
Chinese na bumisita sa Angkor noong Agosto 1296 sa korte
ng Haring Indravarman III hanggang Hulyo 1297 ay nagbigay
ng natatanging pagtanaw sa pang-araw-araw na búhay
ng mga mamamayan ng Angkor sa kaniyang mga sinulat.
Nabanggit niya halimbawa ang ritwal sa pagdadalaga ng
babae, na kapag isinagawa ay nangangailangan ng mga
handog na seda at ibang tela para sa monghe na nanguna
sa ritwal. Kapag nabigo ang mga magulang na maglabas ng
naturang mga handog, ang kabataang babae ay nanganganib
na maging pag-aari ng monghe habang-buhay at hindi
makapag-aasawa.
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Tela

Kain Ikat

Isang modernong damit na ikat ito mulang Silangang Sumba,

Tela

ito bilang alampay ng kababaihan na ibinabalabal sa balikat.

Probinsiya ng Silangang Nusa Tenggara, Indonesia. Isinusuot
Maaari din itong ibalot sa ulo. Bilang dagdag, maaari din ito

Materyales: koton, mga sintetikong
tina
Lokasyon: Pambansang

ibalot sa leeg para sa isang mas modernong gamit. Noong
araw, bukod sa gamit nitó bilang pananamit na pang-arawaraw, ang mga tradisyonal na damit ay ginagamit sa pagpa-

Museo ng

palitan kapag nagkakalakalan ang magkakamag-anak. Ang

Indonesia, Jakarta, 	

marikit na disenyo sa damit na ito ay gawa sa pamamaring

Indonesia

ikat, na isang tradisyonal na pamamaraan ng paghabi na kumakatawan sa dangal ng mga mamamayan ng Sumba. Ang
ikat ay isang pamamaraan ng paglikha ng mga padron sa
isang hinahabing tela na tinina muna ang mga himaymay bago
habihin. Ang mga disenyo ay naglalarawan ng ilang hayop,
gaya ng mga kabayo, hipon, manok, at matsing.
Ang paghabi ng tela ay tradisyonal na itinuturing na gawaing
pambabae. Karaniwang humahabi silá kapag walang ibang
ginagawa. Mula sa edad na limang taón, natututo ng paghabi
ang isang batàng babae sa kaniyang ina at lola. Maligaya niyang sinasamáhan ang kaniyang ina na magtanim ng bulak
sa duluhan, maghimay ng bulak para maging sinulid, magtina
ng sinulid, at sa wakas maghabi ng mga sinulid para maging magagandang piraso ng tela. Ang habihan ay karaniwang
nása balkon o nása silong ng mga tradisyonal na bahay na
mistulang tanghalan. Habang naghahabi, ang kababaihan ay
malimit na binabantayan ng kanilang alagang áso o baboy na
paligid-ligid o natutulog sa tabi nilá.
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Putong Laban sa Araw

Seraung

Ang putong laban sa araw, kilalá sa Indonesia bilang seraung,

Putong Laban sa Araw

Indonesia. Isinusuot ito ng mga kabataan at katandaang lalaki

ay mulang Muara Lasan, Probinsiya ng Silangang Kalimantan,
at babae upang takpan ang kanilang mga ulo. Isinusuot nilá

Materyales: dahon ng palma, mga

ito pagpunta sa bukid at kapag manghuhúli ng isda sa ilog.

butil, sinulid na koton

Sa heograpiya, ang Silangang Kalimantan ay nása Ekwador,

Lokasyon: Pambansang

kayâ sumisikat sa pook na ito nang matindi ang araw sa buong

Museo ng

taón. Ang malapad na seraung sa gayon ay proteksiyon ng ulo

Indonesia, Jakarta,

laban sa halos nakalalapnos na init ng araw.

Indonesia
Karaniwang isinusot ang putong laban sa araw sa lahat
ng bahagi ng Indonesia. Ang seraung, gayunman, ay
napakanatatangi dahil marikit itong napapalamutihan.
Noong araw, lahat halos ng babae sa Silangang Kalimantan
ay nakagagawa ng seraung. Ngayon, itinitinda ito sa mga
palengkeng tradisyonal. Napapalamutihan ito karaniwan
ng iba’t ibang disenyo, gaya ng mga guhit, krus, bulaklak,
at paruparo. Higit na pinagaganda ng mga maharlika ang
kanilang seraung sa dagdag na mga butil. Mas marikit ang
adorno sa seraung, mas maligaya at mas makapagyayabang
ang nagsusuot, lalo na sa hanay ng mga kabataang babae.
Kapag suot ng kababaihan ang makukulay na seraung sa
kanilang ulo samantalang nagtatrabaho sa bukid na hitik sa
lungtian, tumitingkad ang kanilang putong laban sa araw at
nagdudulot ng pansalungat at kasiya-siyang tanawin.
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Tradisyonal na Palamuting Orkilya

Binyeo

Ang binyeo ay isang tradisyonal na palamuting orkilya ng

Tradisyonal na Palamuting Orkilya
Materyales: Tradisyonal na
Palamuting Orkilya
Lokasyon: Pambansang
Museo ng 	
Bayan ng Korea,
Korea

mga Korean. Ang binyeo ay tinatawag ding yongjam dahil
may disenyo itong dragon sa isang dulo at isang mahabàng
katawan. Ginagamit ito sa pag-aayos ng mahabàng buhok ng
kababaihan, lalo na sa estilong chignon. May dalawang uri ng
binyeo, at ang mga estilong jam at che ang mga ito. Ang jam
ay may mahabàng katawan at ang che ay may hugis ‘n’.
Ginagamit ang binyeo para sa panseremonyang ayos
ng buhok. Napakahabà nitó para bumagay sa bestidong
panseremonya at ayos ng buhok. Ang estilisadong tulis ay
ginintuan at ang mga bahaging mata, bibig at tainga ng dragon
ay pinintahan ng pulá.
Ang pinagmulan ng binyeo ay mauugat sa sinaunang Korea.
Gayunman, ginagamit lámang ito ng mga Korean ngayon
katerno ng tradisyonal na damit hanbok para sa mga ritwal at
pistang tradisyonal.
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Korean
Bulsa ng
Luck
Suwerte
Pocket

Bogjumeoni

Isa itong tradisyonal na masuwerteng bag para sa kababaihan.

Bulsa ng Suwerte

tradisyonal na damit hanbok ng mga Korean. Sa Pistang Seol

Ginagamit ang masuwerteng bag na ito bilang bulsa para sa
(unang araw ng taón sa kalendaryong lunar), nagsusuot ng

Materyales: seda at telang lana

hanbok ang mga kabataang babaeng Korean at dinadalá ang

Lokasyon: Pambansang

masuwerteng bag na ito para paglagyan ng regalong salapi

Museo ng

mula sa katandaan.

Bayan ng Korea,
Korea

Bilóg ang hugis nitó. Karaniwang may borda itong mga titik
Chinese, gaya ng 壽 (búhay), 福 (suwerte), 富 (yaman), 貴
(karangalan), na pinaniniwalaang nagbibigay ng magandang
kapalaran at kaligayahan sa may-ari. Ang bag na ito ay may
bordang disenyo ng 壽福 (búhay-suwerte) sa pangharap na
panig, at isang bulaklak at paruparo sa likuran.
Sa ngayon, ang bag na ito ay ginagamit kahit walang hanbok.
Ginagamit itong pambalot ng regalo or sisidlan. Ginagamit ito
ng mga Korean para ibalot ang tsokolate, kendi, alahas, at
anumang maliliit na regalo.
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Korean
Magpie
Overcoat
Abrigong
Magpie

Kkachi Durumagi

Isang espesyal na abrigo ito para sa mga kabataang babae.

Abrigong Magpie

durumagi (abrigo) ng tradisyonal na damit Korean na hanbok

Ang batayang anyo ng abrigo ay kahawig ng normal na
maliban sa may mga kulay ng obang: pulá, asul, dilaw, puti at

Materyales: seda, mga telang lana

itim. Ang limang pangunahing kulay na ito ay sumasagisag sa

Lokasyon: Pambansang

Yin-Yang at sa teorya ng limang elemento (kahoy, apoy, lupa,

Museo ng

metal at tubig). Batay sa mga simbolikong kulay at teoryang

Bayan ng Korea,

ito, naililigtas ng damit sa kapahamakan ang maysuot, at

Korea

nakapagbibigay ng magandang kapalaran at mahabàng
búhay.
Katulad ng ipinahihiwatig ng pangalang kkachi durumagi
(‘abrigong magpie’), isa itong espesyal na damit para sa
hulíng araw ng taón. Tinatawag sa Korea ang hulíng araw ng
taón na ‘Kkachi Soellal’ (ang unang araw ng bagong taón ng
magpie). Naniniwala ang mga Korean na ang ibong magpie ay
nagdadalá ng magandang balita para sa Bagong Taón.
Sa kasalukuyan, ginagamit ng mga babaeng Korean ang damit
na ito bilang tradisyonal na kasuotan para sa unang kaarawan
ng isang musmos na babae upang maihingi ng mahabàng
búhay at kaligayahan.
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Tradisyonal na Sáya

Pha Sin

Ang pha sin, o tradisyonal na sáya ng Lao, ay matalik na

Tradisyonal na Sáya ng Lao

ng kababaihan araw-araw pagpunta sa opisina, sa paaralan,

kaugnay ng kultura at kaugliang Lao. Ang pha sin ay isinusuot
sa mga templo at sa mga pulong na opisyal. May iba’t ibang

Materyales: seda

anyo ang pha sin. Halimbawa, maaari itong magkaroon ng

Lokasyon: Pambansang Museo

mataas na uring telang seda na isinusuot kapag mga espesyal

ng Lao, Vientiane,

na okasyon, o maaari itong yari sa simpleng materyales para

Laos

isuot ng kabataang babae sa paaralan.
Ang disenyong kinakatawan sa pha sin ay makahulugan
sa sambayanang Lao dahil nagpapaalaala ang mga ito ng
mga mito at alamat ng nakalipas. Nag-iiba ang mga disenyo
sang-ayon sa distrito at napakahalaga ang kalidad. Sapagkat
habing-kamay, ipinagmamalaki ng kababaihang Lao ang
kalidad ng kanilang pha sin. Madaling makikilála sa buong
mundo ang kababaihang Lao kapag nakasuot silá ng pha sin.
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Hebilya

Pending

Ang pending ay dagdag na pamusturang bagay para sa

Hebilya

karaniwang isinusuot ang pending nang may sinturon. Tulad

kalalakihan at kababaihang Malay. Para sa mga Malay,

Materyales: solidong ginto

ng makikita sa retrato sa itaas, walang hiyas ang pending. Ang

Lokasyon: Pambansang Museo ng

pending na nakalarawan dito ay espesipikong gawa para sa

Tela, Kuala Lumpur, 	

kalalakihan ng maharlikang pamilya sa Kelantan. Ang rabaw

Malaysia

ay may grabadura ng pinaumbok na bulaklak ng loto at mga
palamuting disenyo. Tradisyonal itong isinusuot kasáma ng
damit na samping na may estilong ikat pancung at isang baju
sikap (jaket na Malay).
Malimit na may mga hiyas na kasáma ang pending na
isinusuot ng kababaihan, samantalang walang hiyas ang
karaniwang suot ng kalalakihan. Karaniwang nagsusuot ng
damit na sarong na may pending ang kababaihan ng Kelantan.  
Sa Indonesia, isinusuot ang pending kasáma ng damit na
nakabalot sa baywang.
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Malaysian
WovenDamit
Cloth
Hinabing

Kain Limar
Bersongket

Ang telang songket ay malimit na suot ng kababaihang Malay

Hinabing Damit

opisyal at panseremonyang ritwal. Sa ngayon, malimit itong

bilang sarong. May mga babaeng isinasuot ang songket bilang
pantakip sa ulo. Tradisyonal na isinusuot ang songket sa mga
isinusuot na bahagi ng isang set ng kasuotan ng ikakasal, sa

Materyales: hilaw na seda (matibay 	
		laban sa kulubot ang 	
		pagtitina), sinulid na
		ginto
Lokasyon: Pambansang Museo ng 	
Tela, Kuala Lumpur, 	
Malaysia

mga sining ng pagtatanghal, at sa mga opisyal na seremonya.
Karaniwang tumatagal nang isang buwan ang paggawa ng
isang piraso ng telang songket depende sa ninanais na mga
disenyo at sining.
Kumakatawan ang songket sa luho at dingal dahil sa yaman
at rikit ng disenyo. Bantog ang Kelantan at Terengganu bilang
pangunahing prodyuser na domestiko ng songket. Sinasabi na
noong araw maharlikang pamilyang Malay lámang, lalo na ang
mga sultan at hari, ang maaaring magsuot nitó.
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Philippine
Suklay Comb

Sudlai (Hanuno-Mangyan)
Suklay (Filipino)
Materyales: kahoy
Lokasyon: Pambansang
Museo ng Philippines,
Maynila, Philippinas

Ito ay hugis buwang palabà, inukit sa kahoy na suklay mulang
katimugang Mindoro at ginagamit para sa pag-aayos o bilang
palamuti ng buhok.
Karaniwang nakaugnay sa kababaihan, iba’t ibang uri ng
suklay ang matatagpuan sa iba-ibang pangkating Filipino.
Sa sunduk (lapida ng libingan) ng pangkating Sama sa
timogkanluran ng kapuluan, ang disenyo ng nakabaligtad na
suklay sa ituktok ay tumutukoy sa isang libingang pambabae.
Sa mga Tausug naman ng timogkanluran din ng kapuluan, ang
watawat pangkasal na may hugis palabà ay kumakatawan sa
babaeng ikakasal.
Ang suklay at kuwintas, kasáma ang halò at lusong (tingnan
ang halò at lusong na Filipino, sa bolyum na ito), ay bahagi
ng isang popular na mitong Filipino hinggil sa pinagmulan ng
buwan at mga bituin:

“Noong unang panahon, ang langit ay abot-kamay
lámang sa ibabaw ng ulo. Isang araw, inutusan ng ina
ang kaniyang anak na babae na magbayó ng palay.
Bago sumunod, hinubad muna niya ang kaniyang
suklay sa buhok at mga butil na kuwintas sa leeg,
at isinabit sa langit. Upang makatapos agad, itinodo
niya ang pagbayó at itinataas nang mataas ang halò.
Hindi niya napansing nabubunggo niya ang langit.
Ang nangyari, umiwas paitaas ang langit, mataas na
mataas, at natangay ang kaniyang suklay at kuwintas.
Ang suklay ang naging buwan samantalang ang
sumabog na kuwintas ang naging mga bituin.”
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Jaket

Kebaya

Ang kebaya ay isang nakabuká na jaket na may mahabàng

Singaporean Jaket

manggas at isang maikling kuwelyo. Iba-iba ang sukat ng
habà nitó. Ang isang ito ay maikli at hinugis para lumapat sa
pigura. Malimit na hinihigpitan ito ng kababaihan sa tulong ng

Materyales: koton

isang set na tatlong alpiler (kerosang), karaniwang konektado

Lokasyon: Museo ng Peranakan,

ng isang tanikala. Ang kebaya na ito ay gawa sa puting

Singapore

nanganganinag na voile na koton at may dekorasyong borda.
Ang nanganganinag na kebaya ay dapat isuot nang may
panloob na damit.
Hindi buong kinopya ng mga Chinese Peranakan ang
pananamit na Europeo sa Silangang Indies. Gayunman,
sinaniban nilá ng kanilang estetika ang sarong kebaya, na
lumikha ng natatanging estilong Peranakan pagsapit ng mga
taóng 1920.

Pananamit

Tsinelas na may Abaloryo at Mataas ang Takong

Singaporean
Tsinelas na may
Abaloryo at Mataas
ang Takong
Materyales: abaloryo, katad
Lokasyon: Pambansang
Museo ng Singapore,
Singapore

45

Ang tsinelas na may abaloryo (kasut manek sa Baba Malay)
ay malimit na tahiin ng mga nyonyas (kababaihang Chinese
Peranakan) at gumagamit ng mga abaloryong inangkat
mulang Europa. Ang may abaloryong pang-itaas na sapin ay
ipinadadalá sa sapatero para gawing tsinelas. Sa ilang kaso,
ang bordang abaloryo ay ipinagagawa sa mga ekspertong
nyonyas na nakalilikha ng higit na marikit at komplikadong
mga disenyo.
Bago ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, maraming
kababaihang Chinese Peranakan ang natutong manahi
at magluto nang mahusay. Ang kasanayan sa pananahi
at pagluluto ang tradisyonal na itinuturing na mataas na
katangian ng isang mamanuganging babae.
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Sarong

Sarong
Materyales: batik na koton
Lokasyon: Museo ng Peranakan,
Singapore

Ang sarong ay isang uri ng ibinabalot na sáya na gawa sa
isang mahabàng tela, karaniwang tinatahi na mistulang túbo.
Ang sarong na ito ay nagtatanghal ng sari-saring disenyo,
kasáma na ang mga pigura, abaniko, bulaklak, at payong. Ang
mga batik na gawa ng mga Dutch sa Indonesia ay tinatawag
kung minsan na batik Belanda (batik Dutch).
Ang mga manggagawa ng batik sa Indonesia ay may
inspirasyon at impluwensiya ng mga pamamaraan at mga
padron ng paggawa ng batik sa India. Ang mga gumagawa ng
batik sa Java ay nagpapalamuti sa mga tela ng mga tradisyonal
na disenyong makikita sa telang Indian, ngunit umiimbento
din ng mga bagong disenyo batay sa tradisyonal na sining
Indonesian o sa impluwensiya ng kolonyal na kulturang
Kanluranin. Ang batik ay produkto ng mga manggagawang
Chinese, Arab, Javanese, at Eurasian.
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Tradisyonal na Tela

Phrae Wa

Tinutukoy ng ‘phrae wa’ ang isang piraso ng tela na ibinabalabal

Tradisyonal na Tela

ulo kasáma ng tradisyonal na damit. Karaniwan, payak na

ng kababaihan sa kanilang balikat at kung minsan sa kanilang
phrae wa ang ginagamit na pang-araw-araw, samantalang ang

Materyales: seda

may higit na masalimuot na mga padron ay itinatago para sa

Lokasyon: Ban Phone,

mga espesyal na okasyon, impotanteng pangyayari at mga

Probinsiya ng

pista. Sa kasalukuyan, mga bagong padron ang idinidisenyo

Kalasin, Thailand

at ang sukat ng mga telang phrae wa ay lumalaki upang
masagot ang pangangailangan ng mga modernong mamimili
na isinusuot ang phrae wa kasáma ng mga modernong damit.
Ang phrae wa ay lokal na gawang-kamay ng mga mamamayang
Phu Tai sa Ban Phone, Probinsiya ng Kalasin sa loob ng
mahigit 200 taón na. Isa sa pinakamahalagang karakteritiko
ng telang phrae wa ay ang pangyayaring ginagamit ng mga
manghahabi ang kanilang mga daliri para pulutin ang mga
sinulid para bumuo ng mga padron sa tela. Ang pha saew ay
isang huwarang tela para sa ilang modelong tradisyonal na
padron, na ipinamana sa maraming nakaraang henerasyon.
Gayunman, may mga manghahabi sa kasalukuyan na lumilikha
ng kanilang sariling mga padron, kayâ nakagagawa silá ng
mga padrong phrae wa sa iba’t ibang sukat at dami depende
sa kanilang pagkamalikhain at layunin.
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Hikaw

Takhao

Sa probinsiya ng Surin, ang mga hikaw na tinatawag niláng
takhao ay mga piraso ng hiyas na gawa sa ginto o pilak.

Hikaw Thai

Naniniwala ang mga tagarito na ang takhao na gawa ng kanilang
mga ninuno ay isang piraso ng sagradong alahas at isang agimat

Materyales: hilaw na pilak

ng magandang kapalaran. Malimit niláng isinusuot ang takhao

Lokasyon: Ban Chok,

bilang palamuti sa mga espesyal na okasyon, mga seremonya,

Probinsiya ng 		

pagdiriwang at pista dahil naniniwala silá na ang mga hikaw

Surin, Thailand

na ito ay magdudulot sa kanila ng suwerte. Ang mga hugis at
pangalan ng takhao ay kinuha malimit mula sa mga pangalan ng
katutubong bulaklak at mga bagay pangkalikasan. Ang takhao
ay may isang poste na nakakakabit sa likod at tumutusok sa
pingol ng tainga kapag isinuot ito. Sa kasalukuyan, marami nang
panday-pilak ang natutong lumikha ng mga bagong estilo, na
may higit nang palamuti, gaya ng maliliit na piraso ng pilak sa
takhao, kayâ higit na mukhang mamahalin ang makabagong
takhao kaysa mga orihinal.
Ipinalalagay na nagmula ang takhao mahigit 270 taó na ang
nakalilipas, noong isang pangkat ng mamamayang Khmer ang
lumíkas mulang Cambodia para makatakas sa isang giyerang
sibil. Karamihan sa mga taga-Chok ay mula sa angkang
Khmer. Lumíkas ang kanilang mga ninuno mulang Phnom Penh
patungong Surin mga dalawang dantaón na ang nakalilipas,
at dinalá nilá ang kanilang mataas na antas ng kahusayan sa
paggawa ng ginintuang ornamento. Si Khun Sinarin, isang
dáting pinuno at panday-ginto, ay isa sa mga nagpapalaganap
at nagtuturo ng kaalaman sa pagpanday ng ginto at pilak sa
mga taganayon. Sa ngayon, ang kasangkapang pilak sa nayon
ng Ban Chok ay itinataguyod ng gobyernong lokal at umaakit
ng mga turista na dumadayo sa nayon para magmasid sa mga
paraan ng paggawa ng kasangkapang pilak.
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Tradisyonal na Damit

Áo Dài

Ang áo dài tradisyonal na damit ay isang simbolo ng kulturang

Tradisyonal na Damit Vietnamese

Vietnamese. Sa nakalipas, ang áo dài ay isinusuot kapuwa
ng kababaihan at kalalakihan. Sa kasalukuyan, ang áo dài ay
karaniwang isinusuot bilang damit pambabae para sa iba’t ibang

Materyales: sedang Vietnamese

okasyon: sa trabaho, bilang uniporme sa paaralan, para sa pista

Lokasyon: Museo sa Etnolohiya

ng Bagong Taóng Lunar ng Vietnam (Tét Nguyên Dán), at ibang

ng Vietnam, Hanoi,

pambansang pagdiriwang, pagtatanghal ng modang damit,

Vietnam

atbp. Maraming baryasyon sa kulay at disenyo ng kuwelyo,
ngunit nananatiling malapit sa orihinal ang estilo. Ang habà ng
áo dài ay hanggang tuhod o sakong. Ang pantalon, na isinusuot
sa ilalim ng damit, ay hanggang sakong. Nagsusuot ang mga
estudyanteng Vietnamese ng puti o biyoletang áo dài bilang
uniporme.
Si Haring Nguyên Phúc Khoát ang itinuturing na manlilikha at
nagpalaganap ng áo dài sa kasalukuyan nitóng anyo noong
kalagitnaan ng ika-18 dantaón. Ang áo dài ay may natatanging
disenyo na itinuturing na kapuwa kagalang-galang at kaakitakit. Sinasalamin nitó ang katawan ng may suot nitó, kayâ ang
bawat áo dài ay bagay lámang sa isang tao. Ang karaniwang
materyales ay seda, lalo na ang para sa damit pambabae, dahil
nagdadagdag ito ng katangiang pambabae. Ang hugis-konong
sombrero (nón lá) o ang pabilóg na putong sa ulo (khan dóng)
ay dapat isuot kasáma ng áo dài. Gayunman, ang nón lá, kapag
isinuot kasáma ng áo dài, ay higit na maringal. Para sa mga
kasalan, pista, o anumang pangyayaring pormal, ang khan dóng
ay karaniwang napipisil.
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Hugis Konong Putong

Nón Lá

Ang hugis konong putong na ito ay ginagamit para makaiwas

Hugis Konong Putong Vietnamese

gaya ng sisidlan ng mga pagkain at tubig, pamaypay, atbp.

sa ulan at sa init ng araw, bukod sa sari-saring mga layunin,
Nagsusuot din ng hugis konong putong ang kababaihan para

Materyales: kawayan, dahon ng 	

isaayos ang kanilang tindig. May sedang sinturon na itinatali sa

	 palma

ilalim ng babà para mamalagi ang sombrero sa ulo ng maysuot.
Lokasyon: Museo sa Etnolohiya ng 	 Mula pa noong unang araw, ang mga hugis konong putong ay
Vietnam, Hanoi,
nababanggit na sa mga awit at mga tula, at itinuturing na isang
Vietnam

simbolo ng kulturang Vietnamese. Ang nón la hugis konong
putong ay malaganap pang ginagami hanggang ngayon.
Ang balangkas ng hugis konong putong ay yari sa mga patpat
ng kawayan, na isinaayos na mga hugis kono mula sa isang
sentro. Tinatakpan ito ng mga dahon ng palma (lá lui), na
nakaayos sa magkakaibang suson. Ang mga dahon ay itinatali
sa balangkas sa pamamagitan ng koton o poliyester na sinulid
sa paraang tinatahi. Ang loob ng putong ay dinedekorasyunan
kung minsan ng mga hugis ng bulaklak, dahon, ibon, atbp.
Ang sinturon sa babà ay malimit na gawa sa kinulayang seda.
Sa Vietnam, maraming pook na nagpoprodyus ng sari-saring
uri ng hugis konong putong, gaya sa paligid ng Hué, Quàng
Binh, Nghê An, Binh Dinh, atbp.
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Pantakip ng Pagkain

Tindulang

Ang tindulang, kinuha sa mga salitang ‘tudong dulang’

Pantakip ng Pagkain

dinekorasyunan ng mga padrong makulay. Yari ito sa tininang

(bandehadong pantakip), ay isang pantakip ng pagkain na
pandan o dahon ng nipa. Dahil sa magandang disenyong

Materyales: dahon ng nipa, yantok,
pinturang pangkulay
Lokasyon: Museo sa
Teknolohiyang

palamuti, ang ilang tindulang ay ginagamit na ornamento at
regalo na ibinibigay sa kasalang Malay. Sa ngayon, bahagi pa
nga ito ng isang kinoreograp at magandang sayaw na may
mga mananayaw na babaeng may hawak na tindulang.

Malay,
Brunei Darussalam

Ang paghabi ng tindulang ay isa sa mga yaring-kamay na
ginagawa ng mga sanáy na manghahabing tindulang sa hanay
ng kababaihan ng Brunei. Ang proseso ay hindi gayong kadalî:
ang mga dahon ng pandan o nipa ay kailangang pakuluan,
ibabad at patuyuin, at sakâ isawsaw sa tina para magkaroon
ng kulay. Ngayon, ang tindulang ay ipinagbibili sa mga lokal na
tindahan bilang isang yaring-kamay na pandekorasyon.
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Sisidlan ng Buyo

Heb

Ang heb ay isang sisidlan para sa dahon ng ikmo (mlou) ng mga

Sisidlan ng Buyo

silid na pinaglalagyan ng sumusunod: ang dahon ng ikmo (ang

nagngangangà. Ang takip ng sisidlan ay nahahati sa apat na
may pinakamalaking seksiyon), apog, bunga ng bunga (areca)

Materyales: kahoy mula sa punò ng 	 at tabako. Ang pangunahing katawan ng heb ay karaniwang
kapok, punòng ‘Koh,’ 	 naglalaman ng higit pang dahon at ibang kailangang sangkap.
kawayan, tunod ng

Hindi na gaanong ginagamit ngayon bilang sisidlan ng mga

palma,

dahon ng ikmo ng nagngangangà, ang heb ay naging popular

natural na dagta ng

na sobenir para sa mga turista. Ang artistikong pang-akit nitó

punongkahoy o “Mrak’

at mga posibleng gamit ay humihimok sa mga artesano na

Lokasyon: Damdek, Probinsiya ng

patuloy itong iprodyus.

Siem Rap, Cambodia
Sa mga kasalang Budista, ang isang pinilakang heb ay bahagi
ng simbolikong transaksiyon sa ‘pagkakatiwala’  sa babae at
lalaking ikakasal ng kani-kanilang mga pamilya at mga ninuno.
Sa kapuwa búhay panlipunan at ritwal, ang buyo ay tradisyonal
na iniuugnay sa pagsilang, inisasyon, kasal, kamatayan at
muling-pagkabuhay. Sa loob ng mga kasalan sa Cambodia,
simbolo ito ng pag-ibig, mga kontrata at mga kasunduan.
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Ilawang Langis

Cempor
Ilawang Langis
Materyales: kawayan, seramika
Lokasyon: Pambansang Museo
ng Indonesia,
Jakarta, 	
Indonesia

Ang ilawang langis na ito ay ginamit ng mga mamamayang
Baduy na nakatira sa Probinsiya ng Banten, Java, Indonesia.
Ang tradisyonal na uring ito ng ilawan ay gumagamit ng
langis ng niyog bilang panggatong. Nakatutuwâng ang langis
ay inilalagay sa isang maliit na piraso sa paanan ng isang
mangkok na seramika. Ang mitsa ng ilawan ay yari sa isang
maliit na piraso ng tela na bahagyang nakasawsaw sa langit
ng niyog. Ang ilawan ay karaniwang ibinibitin sa gitna ng sala
ng bawat tahanang Baduy. Sinisindihan ito paglubog ng araw.
Sa lilim ng malamlam na liwanag ng ilawan, nagtitipon ang
mga miyembro ng pamilya at nag-uusap hinggil sa maraming
bagay. Paminsan-minsan may sumasaling kapitbahay para sa
masayáng kumbersasyon.
Sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, sinusunod na
mabuti ng mga mamamayang Baduy ang mga tradisyon ng
kanilang ninuno, kasáma na ang pagbabawal sa paggamit ng
elektrisidad. Ginagamit niláng mabuti ang kanilang kaligiran sa
paglikha ng mga kasangkapan at kagamitan para sa kanilang
pang-araw-araw na pamumuhay. Isang halimbawa ng
kanilang talino ang ilawang langis na ito. Gawa ito sa kawayan
na tumutubòng masagana sa mga bundok na tinatahanan
nilá. Silá din mismo ang nagpoproseso ng langis ng niyog.
Gayunman ang seramikang bahagi ng ilawan ay nagpapakita
na nakabukás silá sa kultura mula sa labas bagaman sa
limitadong paraan lámang. Maligaya niláng tinatanggap ang
mga bisita hanggang sumusunod ang mga ito sa kanilang
sariling mga tuntunin at tradisyon.
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Kahong Nakar

Najeonham

Ang najeonham (kahong nejeon) ay ginagamit na imbakan.

Kahong Nakar

ng opisyal na kasuotan. Mauugat ito sa panahon ng Dinastiyang

Dahil sa laki ng kahon, maaari itong gamitin para sa pagtatago
Joseon (1392-1910).

Materyales: kahoy, nakar

Nangangahulugan ang ‘najeon’ ng ‘pag-uukit sa dinurog na

Lokasyon: Pambansang

mga piraso ng kabibe (nakar) sa rabaw ng kahoy.’ Pagkaraan

Museo ng 	

ng prosesong ito, ang rabaw ay pinapahiran ng sepilyong

Bayan ng Korea,

may katas na mula sa punò ng laker. Ang pamamaraan ay

Korea

tinatawag na chilgi, para pakinisin at protektahan ang kahoy.
Ang pamamaraang najeon ay ipinasok mulang China at
malaganap na ngayong ginagamit sa buong China, Korea,
Japan at Vietnam. Gayunman, ang sining ng najeon sa
Korea ay nakabuo ng sarili nitóng natatanging estilo sa ilalim
ng impluwensiyang Budismo sa panahon ng Dinastiyang
Goryeo (918-1392) at Konfusyanismo sa panahon ng
Dinastiyang Joseon (1392-1910). Bawat panahon ay nakabuo
ng isang naiibang estilong artistiko. Ang estilong Goryeo
ay napakamaselan, samantalang ang estilong Joseon ay
realistiko.
Isa itong luho para sa uring makapangyarihan bago ang ika-20
dantaón. Ang muwebles na najeon chilgi ay napakapopular sa
mga bahay ng panggitnang uri hanggang sa mga taóng 1970.
Gayunman, naglaho ito mula sa bahay pampamilya ng Korea.
Kamakailan, ang maliliit na gamit sa pamamahay na najeon ay
muling nagiging popular.
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Baul na may Tatlong Palapag

Samchengjang

Ginamit itong taguan ng mga damit. Dahil ang klima sa

Baul na may Tatlong Palapag

na angkop sa bawat panahon ang mga taga-Korea. Kayâ

Korea ay may apat na panahon, nagsusuot din ng mga damit
kailangan niláng itago ang mga damit para sa iba’t ibang

Materyales: kahoy ng punòng 	
Zelkova, kahoy ng 	

panahon. Karaniwang ang ganitong baul para sa mga damit
ay nása silid ng mga babae.

punòng Paulownia, 	
bronse
Lokasyon: Pundasyon sa

Ang dalawang pirasong ito ay ginamit bilang isang
magkapares. Alinsunod sa tradisyong Konfusyano, ang mga

Pamanang

muwebles sa silid ng babae ay kailangang may mga piraso na

Pangkultura ng Korea,

pares ang bilang ng mga dibisyon. Tatlo lámang ang dibisyon

Korea

ng muwebles na ito. Gayunman, kung magsasamahin ang
dalawang piraso bilang magkapares, ang bilang ng mga
dibisyon ay magiging anim, na isang pares na bilang. Gawa ito
ni Yang Seok Joong, isa sa mga tagapasimula ng tradisyonal
na sining ng yaring-kamay. Sa pamamagitan ng likhang ito,
nagwagi siya ng Premyo ng Pangulo sa ika-38 Taunang
Pagtatanghal ng Tradisyonal na Sining ng Yaring-Kamay sa
Korea noong 2013.
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Basket ng Dalahin

Kata

Ang basket na ito ay ginamit ng iba-ibang pangkating etniko

Basket ng Dalahin

ng Bolikhamsay, Khammouan, Salavan at Savannakhet.

na nakatira sa baybayin ng Ilog Mekong, sa mga probinsiya
Karaniwang ginagamit ng mga babae ang ganitong basket

Materyales: kahoy, yantok,
kawayan
Lokasyon: Pambansang

sa pangunguha ng gulay at produkto ng kagubatan. Kung
minsan, ginagamit nilá ang ganitong basket bilang taguan
ng mga damit sa kanilang mga bahay. Ginagamit din ito para

Museo ng Lao,

dalhin ang palay mulang bukid hanggang sa kanilang tahanan

Vientiane, Laos

kayâ maaaring gamitin ng kalalakihan.
Ang bagay na ito ay ginagamit din sa tradisyonal na sining
ng pagtatanghal bilang dekorasyong isinusuot ng mga
mananayaw. Pinapasan ito habang inaawit ang mga
awiting-bayan hinggil sa búhay kanayunan, pagsasáka at
pag-aani.
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Basket Saingan ng Malagkit na Bigas

Huat Neung Khao

Ang basket na ito ay ginamit para pagsaingan ng malagkit

Basket Saingan ng Malagkit na

ang bigas ay inilalagay sa loob ng basket, at isinasaing

Bigas

na bigas. Pagkaraang ibabad magdamag ang bigas sa tubig,
hanggang maluto. Tumatagal ito nang 20 hanggang 30
minuto. Patuloy na nagluluto ng malagkit na kanin ang lahat

Materyales: kawayan

ng pamilyang Lao gamit ang tradisyonal na pamamaraang ito.

Lokasyon: Palengkeng
Pang-umaga

Ang basket na saingan ng kanin ay isang tradisyonal na

ng Talat Sao, Vientiane,

lutuan para sa lahat ng mamamayang Lao na ginamit ito

Laos

mulang napakatagal nang panahon. Ang saingang ganito
ay ginagamit din sa pagsasaing ng ibang sari-saring uri ng
pagkain.
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Payong

Khanhom
Payong

Isang tradisyonal na payong ito na gawa sa Kahilagaang
Lao PDR. Ginagamit ito bilang proteksiyon laban sa ulan at
sa araw.

Materyales: kawayan, papel,
natural na pangkulay,
resin
Lokasyon: Pambansang
Museo ng 		
Lao, Vientiane,
Laos

Ang lokal na paggawa ng mga tradisyonal na payong na ito
ay halos naglaho na at, salamat, naibalik kamakailan lámang.
Ang mga payong na ito ay yaring-kamay mulang papel na
kinulayan sa pamamagitan ng iba-ibang tinang mulang sa
gulay. Ang natural na resin ay ginagamit para maging matibay
ang payong laban sa pagkabasâ.
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Sisidlan

Cepu

Ang cepu ay ginagamit na sisidlan ng pagkain o damit kahit

Sisidlan

sa kahoy ng langka at merbau, at binubuo sa isang hugis na

kailang lumabas sa dagat ang mangingisda. Ang cepu ay yari
bilóg sa gitna. Ang mga alambre at yantok ay ginagamit na mga

Materyales: kahoy, yantok at mga

hawakan ng cepu para mabitbit ang kahon at maisarang mabuti

alambre

ang mahigpit na takip. Ang pagkain at damit sa gayon ay ganap

Etnolohikong Museo

na ligtas sa tubig.

Lokasyon:

ng Daigdig Malay,
Kuala Lumpur,

Noong araw, ang kahoy na cepu ay malimit na ginagamit ng mga

Malaysia

mangingisdang Malay sa silanganing baybayin ng Malaysia.
Ang kahoy na cepu ay maaari ding magsilbing salbabida kapag
lumubog ang bangka.
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Banig

Baluy (Sama)
Banig (Filipino)

Ang mga banig na hinabing pandan ay karaniwang ginagamit
na higaan. Sa espesyal na mga okasyon, ipinantatakip ang
mga ito sa tipikong sahig na kawayan o kahoy. Sa katimugan
ng kapuluan, ginagamit din ang mga ito bilang banig sa
pananalangin, ibinibigay bilang regalo o bahagi ng dote, o bilang

Materyales: mga dahon ng

Lokasyon:

dagdag na pambayad sa anumang malaking bilihin, halimbawa

pandan at pangkulay

isang bagong kumpit (sasakyang-dagat). Ang mga bagong

na sintetiko

habing banig ang inilalatag para mga alay para sa mga espiritu,

Pambansang

at dito isinasaayos ang mga gaya ng kanin, mangkok ng pagkain

Museo ng 	

at buyo kapag may ritwal, samantalang ang mga lumang banig

Philippines, Maynila,

ang pinagpapatuyuan ng mga produktong pang-agrikultura,

Philippinas

gaya ng kopra at kakaw. Ang mga banig na maluwag ang
pagkalála ay ginagamit din sa pag-eempake ng tabako at abaka
na ipinadadalá sa ibang pook. Kapag walang kahoy na kabaong,
ang mga banig ay ginagamit ding pambalot sa patay.
Ang paghabi ng banig ay gawain ng kababaihan sa buong
bansa. Ang paghahanda ay nangangailangan ng iba’t ibang
hakbang, kasáma ang pagputol, pagrolyo, pagpapakulo,
pagpapatuyo, paghihimay, pagkukula, pagpapalambot
at pagtitina. Minememorya ang mga disenyo sa habi at
ipinamamana sa susunod na henerasyon.
Bukod sa pandan, ang ibang materyales ay sessed (isang
halamang tumutubò sa pook na latian), tikog, bule, pinatuyong
sahà ng saging at yantok.Napapalitan na ang mga ito ngayon
ng mga materyales na plastik na maaaring mas matibay ngunit
hindi angkop sa mainit at maalinsangang klima ng bansa.
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Hinurnong Tapayang Luad

Burnay (Ilocano)

Ang ganitong hinurnong tapayang luad ay ginagamit na

Hinurnong Tapayang Luad

at sukà, kapuwa mula sa binurong katas ng tubó. Dahil dito,

sisidlan sa pagbuburo o pag-iimbak ng basi (lokal na alak)
ang burnay ay karaniwang ipinupuwesto sa malilim na lugar

Materyales: luad

o ginawang silungan sa labas ng bahay. Ang mas maliit na

Lokasyon: Pambansang Museo ng 	 burnay ay ginagamit sa pag-iimbak ng bagoong at asin, na
inilalagay sa tabi ng kalan o sa loob ng kusina.
Philippines, Maynila,
Philippinas

Nauna ang burnay sa pagdating mga kolonisador na Español
sa bansa. Ipinakilála ito ng mga Chineseino bilang sisidlan ng
anumang iniluluwas o inaangkat mula o pabalik ng China at ng
ibang Asyano na nagdaraan sa pook na ngayon ay Lungsod
Vigan sa Ilocos Sur—ang sentro ng kalakalan sa Luzon sa
panahong bago ang pananakop at sa panahon ng pananakop
ng mga Espanyol. Ang mga unang nanirahang Chinese sa
siyudad ang nagtatag ng produksiyong lokal nitó.
Sa ngayon, ginagawa pa rin ang burnay sa Lungsod Vigan,
Ilocos Sur, ng dalawang pamilyang kapuwa may angkang
Chinese. Ang mga matandang piraso ay itinuturing ngayong
mga pamana ng pamilya, at matatagpuan sa malalaking bahay
bilang dekorasyon o imbakan ng tubig sa mga halamanan.
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Kuwako

Suwako

Sa Philipines, maraming babae at lalaking humihitit ng

(Tinggian / Igneg / Ilokano)

Pagkaraang humitit, ang mga kuwako ay isinusuksok sa

Pipa (Filipino)

kuwakong may laman na binilot na tuyông dahon ng tabako.
buhok, putong o sombrero, o kung minsan isinisilid sa bag
kasáma ng buyo, lalo na kung naglalakbay.

Kuwako

Ang pinakamangkok ng kuwako ay maaaring gawa sa kahoy,
Materyales: kahoy, plaskit at metal

kawayan, luad o metal, samantalang ang puluhan ay gawa sa

Lokasyon: Pambansang

damo, metal o plastik. Ang kuwakong pilak na gawa sa barya

Museo ng	 Philippines,

ay inimbento ng mga Ilokano sa kahilagaang Luzon. Ang ibang

Maynila, Philippinas

metal na kuwako ay gawa sa tansong alambre at mga tingga
ng punglo, at may palamuting tanikala, mga barya at mga
kabibe. Kung minsan, may nakadugtong na matulis na bakal
na panlinis ng mangkok. Ang kalalakihan ang tagagawa ng
kuwako.
Ang tabako ay ipinakilála sa Philippines mula sa Moluccas
ng mga Portuguese. Noong ika-19 dantaón, malaganap
itong itinanim sa kahilagaang Philippines bilang kalakal at
pagkakakitahan para sa gobyernong kolonyal ng mga Español.
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Imbakang Tapayan

Tempayan

Ang tapayang ganito ay ginagamit para mag-imbak ng bigas,

Imbakang Tapayan

Peranakan. Ang nilalaman ay itinatago laban sa peste, lalo na

tubig, at ibang pangunahing pagkain sa isang tahanang
kapag tinakpan ng isang kahoy na takip at itinaas sa sahig sa

Materyales: seramika, yero

pamamagitan ng isang tuntungan.

Lokasyon: Museo ng Peranakan, 	
Singapore  

Maraming pamilyang Peranakan ang higit na nahihilig sa
imbakang tapayan na may hugis na habilog, heksagono,
at hugis balimbing. Sa pagdaraan ng panahon, ang mga
tapayang ito ay itinuturing na mga pamanang pampamilya
pinahahalagahan at ipinapása sa mga sumusunod na
henerasyon. Itinatangi ang mga ito na bukal ng búhay at
pagpapatuloy ng pamilya.
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Kutsong

Mon Kwan

Ang mon kwan ay may iba-ibang kulay, laki at estilo, at nag-

Kutsong Thai

kutson (unang palakol) ay ay upuan sa sahig o sa banig. Ang

Materyales: yaring-kamay na
koton,
himaymay na kapok
Lokasyon: U Thong,
Probinsiya ng
Suphan Buri, Thailand

iiba sang-ayon sa mga gamit nitó. Ang isang hugis tatsulok na
hugis parihaba ay mas mainam para sa leeg o sa likod. Ang
kutson ay nagdudulot ng suporta sa lumbar kapag ginagamit
sa silyon at sopa. Kung minsan, ginagamit itong unan.
Ang mon kwan ay siniksik na himaymay ng kapok at ibinalot
sa hinabing koton, hindi sa karaniwang punda. Malimit na
mapalamuti ang borda nitó, at binubuo ng marikit na brokado.
Ang mga borda at padron ay maaaring tumukoy sa mga kultura
ng pangkating etniko. Ang nasa larawan ay mga kutson mula
sa pangkating etniko ng Lao Song sa U-Thong, Probinsiyang
Suphanburi. Ang mga kutsong ito ay may dekorasyon ng mga
artistikong padron ng Lao Song at maingat ng hinabi upang
ibigay na alay sa templo at magamit sa pamamahay.
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Bandehado ng Buyo

Chian Mak

Ang bandehado ng buyong ito ay nása estilong bandehado

Bandehado ng Buyo

imbakin ang set ng ngangà.

Materyales: kahoy, laker
Lokasyon: Ban Pa Aow,
Probinsiya ng Ubon 	
Ratchathani, Thailand

ng buyo sa hilagangsilanganing Thai, at isang sisidlan para

Isinisilid dito ang mga dahon ng ikmo, bunga at puláng apog,
pati na ang lahat ng materyales na kailangan sa preparasyon
ng isang hitso, kasáma na ang lalagyan ng dahon ng ikmo,
sisidlan ng apog na may pansalok, pamputol ng bunga at
isang pandurog. Ang rabaw ng bandehado ay nababalot ng
itim at puláng laker at ilang payak na ukit. Sa ngayon halos
imposible nang makatagpo ng kabataang nagngangangà. Ito
ang dahilan kung kayâ ang paggawa ng mga bandehado ng
buyo sa kasalukuyan ay pangunahing para sa layuning pandekorasyon.
Ang pagngangangà ay napakalaganap sa Siam (Thailand)
noong ika-20 siglo. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig,
at si Field-Marshal Pubulsongkram ang punòng ministro, may
seryosong pagtatangkang ipagbawal ang pagngangangà
sa pamamagitan ng isang batas laban sa buyo. Sang-ayon
sa Akta ng Pambansang Kultura ng 1942, nakasaad na ang
pagnguya ng hitso ay bawal, at ang laway at pagdura sa katas
ng hitso sa mga lansangan at ibang pook pampubliko ay itinuturing na ilegal. Bahagi ito noon ng kaniyang pagsisikap para
modernisahin ang bansa.

Mga Bagay na Pambahay
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Tradisyonal na Laruang Sandirit

Utar-Utar (Dusun)
Kipas Tarik (Brunei Malay)

Ang utar-utar o kipas tarik, na literal na nangangahulugang

Tradisyonal na Laruang Sandirit

na pamaypay o elise.Ang bunga ng mungkog ay nilalagyan

sa Brunei

ng limáng bútas para maipasok ang isang kahoy na ehe na

‘pagpapaypay sa pamamagitan ng paghatak,’ ay isang uri
ng laruang tradisyonal na ginagaya ang isang mekanikal

may nakakabit na isang piraso ng tali. Ang isang dulo ng
Materyales: bunga ng ‘mungkog,’
Lokasyon:

ehe ay nilalapátan ng isang kahoy na elise para makabuo

tali, kahoy

ng kipas. Samantalang ang kipas tarik o utar-utar ay totoong

Museo sa

malikhaing kasangkapang mekanikal, pinaglalaruan ito ng

Teknolohiyang

mga paslit sa Brunei bilang katuwaan at nanggigilalas sa

Malay,

katangi-tangi nitóng mekanismo

Brunei Darussalam

Upang paandarin ang eliseng utar-utar, pinaiikit ng isang
manlalaro ang kahoy na ehe para pumulupot dito ang tali at
sakâ hinahatak ang tali para umikit ang elise sa kasalungat
na direksiyon, na nagpapanatili sa tali na nakapulupot sa ehe
habang sumusunod sa direksiyon ng pag-ikot ng elise
samantalang niluluwagan ng manlalaro ang hawak sa tali sa
kaniyang bawat paghatak.
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Tradisyonal na Laro sa Tablero

Pasang

Ang pasang, na may literal na kahulugang ‘pagsasaayos,’

Tradisyonal na Laro sa Tablero

dalawang manlalaro. Nilalaro ito sa isang kuwadradong kahoy

ng Brunei

ay isang laro sa tablero na gumagamit ng estratehiya at may
na tablero na may markang mga nagkukrus na mga guhit sa
anggulong rekto kayâ mistulang bumubuo ng mga maliit at

Materyales: butones, kahoy
Lokasyon:

magkakasinlaking kuwadrado sa buong tablerong pasang.

Pambansang

Sa gitna ng tablero ay may bakanteng sisidlan na may súkat na

Museo ng Brunei,

7 x 7 sm at punô ng 120 itim at puting piraso ng butones.

Brunei Darussalam

Tinatawag ang mga butones na buah (nangangahulugang
‘bunga’). Ang mga buah, na 60 ang itim at 60 ang puti, ay
panimulang inihahanay sa isa sa 30 tradisyonal na padron.
Ang layunin ng laro ay makolekta ang pinakamalaking
puntos sa pamamagitan ng pagbihag sa mga piraso ng buah
sa tuwing titira ang isa sa magkalaban. Ang manlalarong
makakuha sa pinakamaraming buah ang panalo.
Kailangan sa larong pasang ang maingat na pag-iisip at mga
kasanayan sa mahusay na estratehiya. Karaniwang nilalaro
ito ng kababaihan kapag may kasalan. Sa ngayon, ang larong
pasang ay nilalaro ng mga mag-aaral sa mga paligsahang
pampaaralan sa Brunei.
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Bolante

Asey

Isang popular na aliwan sa Cambodia, ang layunin ng larong
ito ay mapanatili ang bolante sa hangin hanggang posible

Bolante

samantalang pinaiitsalo gamit ang iba-ibang bahagi ng
katawan (puwera ang mga kamay) at ipasa-pasa ito sa mga

Materyales: dahon ng palma,

Lokasyon:

naglalaro. Tradisyonal na yari sa nilálang mga dahon ng

pakpak

palma, napalitan ito kamakailan ng modernong bersiyon

ng manok, tali

na gumagamit ng mga plastik na singsing na pinagpatong-

Siem Reap,

patong.

Cambodia
Orihinal na mulang China, ang jianzi ay sinasabing 2,000
taóng gulang na. Ang unang alam na bersiyon ng laro ay
mauugat sa ika-5 dantaón BCE. Pinaniniwalaang ang laro
ay nagmula sa isang laro na nagpapagunita sa modernong
futbol na ginamit para sa pagsasanay militar. Dahil dito,
ginamit ng mga heneral na Chinese ang jianzi para maglibang
at para mapanatiling nása kondisyon ang pangangatawan
ng kanilang hukbo. Sa sumunod na 1,000 taón, kumalat ang
laro sa buong Asia at nagkaroon ng sari-saring pangalan at
bagong tuntunin habang nagtatagal. Napunta ito sa Europe
bago ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Mga Bagay na Pang-aliwan

71

Plawta

Khloy

Ang khloy ay isa sa napakapopular na instrumentong
pangmusika sa Cambodia at nása uring aerophone. Maaari

Plawta

itong gamiting mag-isa o bilang bahagi ng isang pangkatang
mohori o kar.

Materyales: kawayan
Lokasyon: Preah Dak,

Ang plawtang khloy ng Cambodia ay isa sa pinakamatandang

Siem Reap,

instrumentong pangmusika sa Asia at Tmogsilangang Asia

Cambodia

at mauugat sa ika-7 dantaón. Ang katapat nitó sa China ay
tinatawag na dizi, na may pinagmulan noon pang 7,000 taón
ang nakalilipas.
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Silopono

Roneat Aek
Silopono

Ang silopono ng Cambodia ay malimit na itinuturing na pangunahing instrumento sa isang pangkatang pangmusika dahil
sa papel nitó sa pagsisimula ng isang tugtugin at pangunguna

Materyales: kawayan, kahoy
Lokasyon: Probinsiya ng
Siem Reap,
Cambodia

sa iba. Dalawang malyete ang ginagamit upang pukpukin
ang dalawampu’t isang barang kawayan para magdulot ng
tatlong-oktabong melodiya.
May iba’t ibang roneat ang mga instrumentong pangmusika
ng Cambodia. Ang roneat daek ay kahawig ng roneak aek,
ngunit may parihabang hugis at may 21 tekladong yari sa
asero. Ang roneat tung ay mas malaki at may apat na paa. Ang
roneat tung thom ay may dalawampu’t dalawang teklado. Ang
roneat teang ay may labing-anim lámang na teklado, na yari
sa metal na ginintuan ang kulay. Ang roneat lopeng lopong ay
iniuugnay sa etnikong minoridad na Kuoy at ang mga teklado
ay pinagsáma-sámang katulad ng roneat ng Khmer.
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Laruan

Dhakon
Laruan
Materyales: kahoy
Lokasyon: Pambansang
Museo ng Indonesia,
Jakarta, Indonesia

Ang dhakon ay nilalaro ng dalawang tao. Ang pang-ibabaw
na panel nitó ay may 20 bútas, na binubuo ng 18 maliliit at
2 malaking bútas (na nása magkabilâng dulo). Bawat maliit
na bútas ay pinupunô ng 9 butó. Isa sa mga manlalaro ang
nagsisimula sa pamamagitan ng pagkuha sa 9 butó at
pagsisilid ng isang butó sa bawat bútas, simula sa katabi sa
kanan ng pinagkuhanang bútas. Kapag ang panghulíng butó
ay naisilid na sa isang maliit na bútas na may mga butó rin sa
loob, lahat ng mga butó sa bútas na iyon ay maaaring isilid
muli sa mga bútas pakanan (ang maliliit pati ang malaki). Ang
hakbang na ito ay magpapatuloy hanggang ang hulíng butó
ay mapasilid sa isang bútas na walang-laman. Sa puntong ito
magpapalit ng manlalaro. Nagwawakas ang laro kapag ang
lahat ng butó ay maisilid na sa dalawang malaking bútas at
wala nang natitirang butó sa alinmang maliit na bútas. Panalo
ang may pinakamaraming butó sa kaniyang malaking bútas.
Ang dhakon ay larong pambatà sa Java. Sa Jakarta, ang
dhakon ay tinatawag na congklak. Ang mga butóng ginagamit
sa dhakon ay karaniwang mga butó ng kecik sapodilla (sawo
kecik) ngunit gumagamit din ng mga butó ng ibang halaman.
Naniniwala ang mga eksperto na hindi lámang sa Indonesia
nilalaro ang dhakon dahil matatagpuan din ito sa maraming
bansa sa buong mundo. Posibleng dinalá ang dhakon sa
Indonesia sa pamamagitan ng mga merkaderong tagaGitnang Silangan o taga-India. Sa Gitnang Java, nilalaro lámang
ito ng mga anak ng maharlika. Ang bagay na ito ay mapapansin sa dalawang dulo ng dhakon, na nahahawig sa dragon, at
simbolo ng kapangyarihan. Sa ngayon, nakapaglalaro ng
dhakon ang sinuman, anuman ang uring panlipunan.
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Instrumentong Pangmusika

Serunai
Instrumentong Pangmusika
Materyales: kahoy, sungay ng
kalabaw
Lokasyon: Pambansang
Museo ng Indonesia,
Jakarta, Indonesia

Ang instrumentong pangmusikang ito ay tinatawag na serunai
at nagmula sa Selat Panjang, Siak Sri Indrapura, Probinsiya
ng Riau, Indonesia. Kabilang ito sa uring aerophone (mga
insrumentong hinihipan). Ang pitóng bútas nitó ay nagdudulot
ng mga mataas at mababàng tono. Pinalalaki at pinalalakas
ng mga ito ang tunog. Karaniwang pinatutugtog ito kasáma ng
ibang instrumentong tradisyonal kapag may masayáng mga
seremonyang tradisyonal, gaya ng kasalan at inaugurasyon ng
mga katandaan sa nayon. Maaari din itong tugtugin nang nagiisa, halimbawa kapag anihan o samantalang nagtatrabaho sa
bukid.
Nagkakasundo ang karamihan sa mga historyador na,
sa kasaysayan, ang instrumentong pangmusikang ito ay
mula sa rehiyong Gitnang Silanganin (Arabia-Persia). Sa
Gitnang Silangan, may ilang pangalan ito, gaya ng sumai,
simai, at shanai. Ang natatanging melodiya ng serunai ay
nakagaganyak sa madla na sumaliw ng pag-awit at sumayaw.
Ang kantang isinasaliw ay karaniwang hinggil sa pag-ibig at
pagkakaibigan, sakâ tungkol sa mabubuting hálagáhan. Ang
maririkit na matulaing lirika, kasaliw ng melodiya ng serunai,
ay nakapagdudulot ng madla ng pakiramdam ng kaligayahan,
paglilibang, at kapayapaan.
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Yutpan
Laro sa Tablero
Materyales: papel
Lokasyon: Pambansang
Museo ng
Bayan ng Korea,
Korea

75

Ito ang tablero para sa isang laro sa tablero ng Korea
na tinatawag na ‘yutnori.’ Ang yutpan (tablero) ay yari
sa nilangisang papel at may palamuting matitingkad na
disenyo ng paniki, bulaklak, at mga karakter na Chinese
na nangangahulugang mahabàng búhay at kaligayahan.
Napakapopular nitóng laro kapag mga pistang tradisyonal sa
kasalukuyang Korea.
Ang yutnori ay isa sa pinakabantog na larong tradisyonal sa
Korea. Ang isang manlalaro ay naghahagis ng apat na patpat
na kahoy (yut) paitaas at binibilang kung ilan sa mga patpat
ang nakatihaya o nakadapa. May limang kombinasyon ng
nakatihaya at nakadapa. Kung ang isang patpat ay nakatihaya
at tatlo ang nakadapa, tinatawag itong ‘do’ at maaaring
iusod ng manlalaro ang kaniyang pambatò nang isang
espasyo. Kung dalawang patpat ang nakatihaya at dalawa
ang nakadapa, tinatawag itong ‘gae’ at maaaring iusod ng
manlalaro ang kaniyang pambatò nang dalawang espasyo.
Kung tatlong patpat ang nakatihaya at isa ang nakadapa,
tinatawag itong ‘geol’ at maaaring iusod ng manlalaro ang
kaniyang pambatò nang tatlong espasyo. Kung apat na patpat
ang nakatihaya, tinatawag itong ‘yut’ at maaaring umusod
ang manlalaro nang apat na espasyo. Kung apat na patpat
ang nakadapa, tinatawag itong ‘mo’ at maaaring umusod ang
manlalaro nang limang espasyo.
May 29 estasyon ang tablero. Sa mga ito, 20 estasyon ang
bumubuo sa isang bílog at siyam na estasyon ang bumubuo
ng dalawang nagtatagusang linya sa loob ng bílog. Ang ibang
yutpan ay parihaba ang hugis at may mga landas na diyagonal
sa loob ng parihaba. Maaaring mag-usod ang manlalaro ng
apat na pambatò depende sa kombinasyon ng mga patpat
na yut.
Mga Bagay
Bagay na
na Pang-aliwan
Pang-aliwan
Mga

76

Instrumentong Pangmusika

Kane

Ang kane ay isang tradisyonal na instrumentong hinihipan

Instrumentong Pangmusika
Materyales: manipis na kawayan,
kahoy, katutubong
pagkit
Lokasyon: Museo ng Lao,
Vientiane, Laos

at may inukitang kahoy na platapormang sinunog, estilisado
at may laker. Karaniwang ginagamit ito para tumugtog ng
tradisyonal na musikang Lao.
Isang tradisyonal na instrumentong pangmusikang ginamit
ng aming mga ninuno at ginagamit pa hanggang ngayon, ang
instumentong ito ay isa sa ilan na tinutugtog kapag pista at
may ritwal na gaya ng pistang Boun Phavet (kilalá ring Pistang
Vetsandone/ Vetsantala), Pistang Boun Bang Frai (Kuwitis)
at ang Pistang Karera ng Bangka. Tradisyonal na kabataang
lalaking Lao ang tumutugtog ng kane sa paligid ng bayan sa
pag-asang makapanligaw sa kadalagahan.
Sa katutubong larawan, sinumang nakatira sa isang sala
(isang nakabukás na pabelyon na gayundin ang pangalan sa
Thai at Khmer) , kumakain ng kaning malagkit, nagsusuot ng
pha sin (tingnan ang pha sin sa aklat na ito) at nakikinig sa
kane ay isang tipikal at tradisyonal na Lao.
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Tambol

Ang tambol na kong ay yari sa kahoy, katad ng kalabaw at

Kong

mga metal na klabo na ginagamit na instalasyon. Ang kahoy

Tambol

na tuntungan ng tambol na ito ay pinahiran ng laker. Isa itong

Materyales: kahoy, katad,
bronseng 		
mga instalasyon
Lokasyon: Pambansang
Museo ng 		
Lao, Vientiane,
Laos

tambol na may dalawahang-panig na karaniwang ginagamit
sa tradisyonal na musikang Lao.
Katulad ng kane (tingnan sa nakaraang pahina), ang kong ay
tinutugtog kasáma ng ibang tradisyonal na instrumentong
pangmusika ng Lao sa sari-saring pista sa buong taón.
Bagaman iba’t ibang kombinasyon ng mga insrumento ang
ginagamit ng iba’t ibang pangkating etniko sa buong Lao,
ang tambol na ito ay karaniwang ginagamit sa buong bansa
at isang karaniwang katangian sa mga pista at pagdiriwang.

Mga
MgaBagay
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Trumpo

Gasing Uri
Trumpo

Ang gasing uri ay napakabantog sa Kelantan at Terengganu.
Nakapagpapatibay ang larong ito sa ugnayan ng mga
manlalaro. Karaniwang nilalaro ito sa isang paligsahan ng

Materyales: kahoy at láta,

dalawang pangkat mula sa magkaibang mga nayon sa iisang

yero o tingga

distrito. Karaniwan ding nangangailangan ang larong ito ng

Lokasyon: Etnolohikong Museo
ng Daigdig Malay,
Kuala Lumpur,
Malaysia

dalawang katulong. Isang manlalaro ang humahawak ng
cokok at isa ang naghahagis ng gasing. Bawat pangkat ay
lumalaban sa pitóng set ng gasing uri sa loob ng isang laro.
Ang pangkat na may gasing uri na pinakamatagal ang ikot ang
nagwawagi sa laro. Ang pinakamahabàng rekord ay dalawa
at kalahating oras. Ang natalong pangkat sa loob ng sunodsunod na pitóng set ay kailangang magbayad para sa pitóng
kompletong set ng gasing uri para sa nagwaging pangkat.
Karaniwang idinadaos ang bawat laro minsan sa dalawang
linggo sa loob ng dalawang taón depende sa napagkasunduan
ng dalawang partidong kalahok sa laro.
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Laruán

Kercang
Laruán

Ang kercang ay ginagamit na bahagi ng isang laro para
subukin ang isip. Inimbento ito ng tribung Jakun (isang tribung
Orang Asli sa Pahang at Johor). Sang-ayon sa paniniwalang

Materyales: yantok

Jakun, karaniwang nilalaro ang kercang kapag nangangaso

Lokasyon: Museo ng

sa gubat at maaari ding gamitin bilang proteksiyon laban sa

Yaring-Kamay ng
Orang Asli,
Kuala Lumpur,
Malaysia

salakay ng mga ilahas na hayop. Inihahagis ang kercang sa
hayop upang malinlang ito. Sinasabing ang hayop ay naaakit
laruin ang kercang, kayâ nalilimot ang bibiktimahing tao.
Para sa paglalaro, ang paglutas sa palaisipan ng kercang ay
nangangailangan ng wastong pamamaraan.
Ang kercang ay problema din para lutasin ng mga manlalaro
na umibig sa isang babae na may mahigit isang mangingibig.
Sinasabing ang unang binata na makalutas sa palaisipang
kercang ay itinuturing na may karapatang pakasalan ang
babae. May iba-ibang uri ng kercang at ang laki ay karaniwang
naglalaro sa 15 sm hanggang 20 sm.
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Instrumentong Pangmusika

Rebak

Ang rebak ay isang tradisyonal na instrumento mula sa tribung

Instrumentong Pangmusika

Semelai. Ang Semelai ay isa sa 18 tribu ng pangkating Orang
Asli sa Malaysia. Ang instrumentong may bagting ay tinutugtog na tulad ng biyolin at karaniwang tinutugtog ng isang

Materyales: matigas na kahoy,
bao ng niyog,
balát ng
butete at sinulid na
naylon
Lokasyon: Museo ng 		
Yaring-Kamay ng
Orang Asli,
Kuala Lumpur,
Malaysia

lalaking Semelai sa mga sermonyal na pagtitipon ng mga
Semelai. Kung minsan, tinutugtog ito sa kanilang panahon ng
paglilibang. Karaniwang tinutugtog ito kasaliw ng ibang mga
instrumento gaya ng keranting at pensol.
Ang pinakainteresanteng bahagi ay ang uluhan ng rebak, na
yari sa bao ng niyog. Ibinabalot sa balát ng buteteng ilog ang
kabuuan ng uluhan ng rebak. Sinasabing ang balát ng butete
ay ginagamit dahil may natatanging disenyo ito at dahil may
natural na pandikit ito mula sa uhog ng balát. Ang magaspang na rabaw ng balát ng butete ay nakapagdudulot din ng
mapang-akit sa tunog.
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Trumpo

Batige / Betig (Maranao)
Trumpo (Filipino)

Ang bagay na ito ay hinugis sa kahoy na trumpo at may tanim
na pilak. Nilalaro ito ng kabataan at matandang mga lalaki sa
labas ng bahay. Isang sangmetro-ang-habàng tali ang ipinupulupot sa pang-ibabâng bahagi ng trumpo. Hinahawakan sa

Materyales: matigas na kahoy,
pilak at bakal na pakò
Lokasyon: Pambansang Museo

pagitan ng hinlalaki at hintuturo, inihahagis sa lupa nang may
kaunting tantang ang trumpo para ito umikot. Ang uring gawa
sa malambot na kahoy ay ginagamit sa aliwan, samantalang

ng Philippines,

ang gawa sa matigas na kahoy ay ginagamit para sa mga pa-

Maynila, Philippinas

ligsahan. Ang layunin ay paikutin ang trumpo sa pinakamatagal na panahon at/o makapinsala ito sa trumpo ng kalaban.
Naglalaro ng trumpo ang iba-ibang pangkat sa bansa: ang
mga Ifugaw at Bontok sa Cordillera, ang Hanunoo-Mangyan
ng Mindoro, ang Molbog, Tagbanwa at Palawan ng Palawan,
at ang Mëranaw at Magindanaw ng Mindanao. Ang pinakamalaking kahoy na trumpo, karaniwang may tanim na pilak o
nakar, ay ang gawa ng mga Mëranaw. Ang trumpong tanso ay
makikita sa mga Magindanaw.
Sa kasalukuyan, mas maliliit at hindi makinis ang pagkakahugis ng mga trumpong kahoy na pinaglalaruan ng mga paslit na
lalaki kapag mga buwan ng tag-araw o bakasyon sa paaralan.
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Bolang Yantok

Sipa (Filipino)
Bolang Yantok

Isa itong bola na yari sa nilálang yantok para maglaro ng sipa
ng bola ng tinatawag ding sipà.
Ang mga manlalaro ng sipà ay bumubuo ng isang bílog, habang sinisipa ang bola pabalik-balik sa isa’t isa, sinisikap na

Materyales: yantok

panatilihin ito sa hangin hanggang posible. Ang manlalaro na

Lokasyon: Pambansang Museo

mabigong ibalik ang bola ay natatalo nang isang puntos, sa-

ng Philippines,

mantalang ang manlalaro na pinakakaunti ang kabiguan ay ipi-

Maynila,

nahahayag na pinakamahusay na manlalaro. Sa panahon ng

Philippinas

okupasyong Amerikano, binago ito sa dalawang koponan na
naglalaro at may net na nakaladlad sa gitna nilá. Ang pagsipa
sa bola ay limitado sa sakong at gilid ng paa. Sa mga pangkating Muslim na Filipino naman, may mga manlalaro na nagpapakita ng higit na kasanayan sa pagsipa ng bola papasok sa
isang basket na kahawig ng basketbol.
Tradisyonal na naglalaro ng sipà ang maharlikang Mëranaw
sa mga pagtitipong panlipunan sa bakuran ng torogan, ang
kanilang maharlikang bahay. Ang kasipa sa manggis ay isang
baryasyon at dito’y tinatarget ng mga manlalaro ang maliliit na
kahon na nakabitin sa manggis, isang nakatampok na posteng
kawayan. Ang makatama sa isang kahon at mapalaglag ito ay
binibigyan ng premyo. Karaniwang kalahok sa kasipa ang mga
prinsipe mula sa ibang sultanato. Sinumang makasipa sa bola
nang mataas at sapat makapasok sa silid ng anak na dalaga
ng sultan, o ang lamin, ay napipilìng maging asawa niya.
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Instrumentong Pangmusika

Erhu

Ang erhu ay isang tradisyonal na instrumento ng mga

Instrumentong Pangmusika

Chinese, may dalawang bagting at may mahabàng leeg at
katawang yari sa kahoy. Tinutugtog ito sa pamamagitan ng
isang panghilis. May nakaukit na ulo ng dragon sa uluhan

Materyales: kahoy, metal

ng leeg ng erhu. Ginagamit na instrumentong solo ang erhu

Lokasyon: Pambansang Museo

ngunit tinutugtog din sa maliit na pangkatan gayundin sa

ng Singapore,

malaking orkestra.

Singapore
Ang instrumentong ito ay orihinal na pag-aari ng Asosasyong
Amatyur sa Musika at Drama ng Er Woo, na itinatag noong
1912 ng isang pangkat ng mga megosyanteng Teochew sa
Singapore. Adhika ng Asosasyon na palaganapin ang opera
at musikang Han, na nagsimula sa Hubei, China noong
ika-16 dantaón. Ang mga anyong sining na ito ay unti-unting
lumaganap, at pagdating ng ika-19 dantaón ay popular na
sa mga pamayanang Hakka at Teochew sa Probinsiya ng
Guangdong.
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Tambol

Tambol

Ang kahoy na tambol (gendang) na ito ay may hampasang
mga rabaw na binalot sa katad ng báka o balát ng kambing.

Materyales: katad ng báka,
balát ng hayop,
yantok, kahoy
Lokasyon: Pambansang
Museo ng 		
Singapore,
Singapore

Mga Bagay na Pang-aliwan

Banat na banat na pinipigil ang balát sa pamamagitan ng mga
silòng yantok, isang ikot bawat ulo, at konektado sa isa’t
isa ng mga kordong yantok.
Malimit na isinasaliw ang tradisyonal na musikang Malay sa
teatro, sayaw, at ibang mga anyo ng aliwan. Ang saligang
elemento sa tradisyonal na musikang Malay ay ang tambol.

85

Instrumentong Pangmusika

Pong Lang
Instrumentong Pangmusika

Ang pong lang ay isang kahoy na silopono, gawa sa
katutubong kahoy na kinuha ng mga taganayon sa bukirin.
Sa nakalipas, ginagamit ito ng mga taganayon bilang isang

Materyales: kahoy, lubid

payak na instrumentong perkusyon. Dinadalá ng mga

Lokasyon: Probinsiya ng 		

taganayon ang pong lang sa kanilang trabaho sa palayan at

Mahasarakam,

tumutugtog kapag may bakanteng panahon.

Thailand
Noong 1983, binuo ni G. Pluang Chairasmi, isang Pambansang Alagad ng Sining ng Thailand sa sining pagtatanghal
(musikang Thai), ang kasalukuyang pong lang. Ang
pangkatang pong lang ay binubuo ng isang silopono (ang
pong lang), isang silbatong singaw, isang organong pambibig,
isang tambol at isang instrumentong may dalawang bagting.
Karamihan sa mga awit ay mabibilis ang tempo. Sumasayaw
ang lahat ng musiko habang tumutugtog ng kanilang
instrumento. Ang pong lang ay itinatanghal sa maraming
pagtitipon, ritwal, pagdiriwang at konsiyerto. Bago ang
pagtatanghal, nagbibigay ng paggálang ang mga musiko sa
kanilang maestro (ang wai kru) sa pamamagitan ng alak mula
sa bigas (o ibang uri ng inuming alkoholiko), bulaklak, insenso
at kandila bilang mga alay.
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Saranggola

Wao Chula
Saranggola

Ang wao (isang saranggola) ay isang laruan para sa mga paslit
at matatanda. Isang tipikong uri ng saranggolang Thai ang
wao chula na may hugis ng isang bituing may limang panig.

Materyales: patpat na kawayan,
papel, sinulid
Lokasyon: Museo sa Saranggola
ng Thai, Bangkok,
Thailand

Ang konstruksiyon ng wao chula ay higit na masalimuot kaysa
ibang uri ng saranggola, gaya ng wao i tui at ng wao pak-pao,
dahil inaasahan itong lumipad na tila isang malaking ibon. Sa
gayon, dapat na maging napakahusay ng manggagawa ng
saranggola, lalo na sa pagbalanse ng saranggola. Gumagamit
ng tingga upang balansehin ang ulo at ang buntot, para
makalipad ang wao chula hanggang sa pinakamataas na
langit. Tinatawag ito kung minsan na wao ngao dahil ang
‘ngao’ ay tunog na naririnig kapag lumilipad ito laban sa
malakas na hangin at likha ng pagsipol ng maliit na piraso ng
dahon ng niyog (khan siang) na ikinakabit sa katawan ng
saranggola. Ang taunang pista sa pagpapalipad ng saranggola
ay ginaganap sa pagitan ng Pebrero at Abril taón-taón bago
dumating ang tag-ulan.
Popular ang pagpapalipad ng saranggola sa Siam (Thailand)
sa hanay ng maharlikang pamilya sa mga panahong Ayutthaya
at Bangkok. Sa katunayan, ang ginintuang panahon ng
pagpapalipad ng saranggola bilang isang uri ng isports ay sa
panahon ni Haring Rama V, noong ginawang regular ang
taunang paligsahan sa pagpapalipad ng saranggola. Ang
paligsahan sa wao chula at sa wao pak-pao ang laging
pinakapopular. Sa Bangkok, ang pinakabantog na pook para
sa “pagpapalipad ng saranggola ay ang Lupaing Phra Men o
Sanam Luang (ang Maharlikang Larangan). Sa ibang probinsiya,
nagpapalipad ng saranggola ang mga tao sa kanilang harap
bakuran, sa kalsada o sa bukirin.
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Parol ng Hukbo

Đèn Kéo Quân
Parol ng Hukbo

Ang parol ng hukbong ito ay isang uri ng laruán para sa
mga batà para sa Pistang Gitnang-Taglagas. Malimit itong
isinasabit sa harap ng bahay malapit sa isang may dekorasyong bandehado ng prutas. Ang nakasinding kandila, na

Materyales: kawayan, papel,
selopin
Lokasyon: Museo sa

lumilikha ng enerhiyang termal, ay nagpapaikot s gulóng na
papel at sa ehe. Kapag minasdan mula sa labas, makikita natin
ang kilos ng mga tao at bagay na ginupit sa papel. Mahirap

Etnolohiya ng

at masalimuot gumawa ng ganitong parol, na dáting pag-aari

Vietnam, Hanoi,

lámang ng mariwasang pamilya. Sa ngayon, maraming

Vietnam

pamilyang bumibili ng ganitong parol o gumagawa nitó para sa
mga anak nilá.
Ang parol ng hukbo ay may walong sulok o silindrikong hugis.
Ang ilalim ay yari sa makapal at matigas na papel. Ang
balangkas ng katawan ay gawa sa kawayan. Maninipis na
papel na de-kolor (papel na dó) ang naglalarawan ng mga
bulaklak at idinidikit sa katawan, samantalang ang gilid ay
nadedekorasyunan ng borlas na dilaw na sinulid. May iba’t
ibang nailalarawan sa ginupit na mga piraso ng papel, gaya
ng mga magsasakáng nag-aararo, mga sundalo, isang
matandang babaeng nagtatahip ng palay, isda, alimango,
atbp.
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Instrumentong Pangmusika

Đing Tăk Tar
Instrumentong Pangmusika

Ang ding tak tar ay isang uri ng instrumentong hinihipan na
may pipang bokadura at malayang bibrasyon. Ang túbo ay
gawa sa uri ng kawayan na humigit-kumulang sa 50 sentimetro ang habà. Ang túbo ay may hanay ng tatlong bútas at isang

Materyales: kawayan, kalabasa,

manipis na piraso ng bronse na bumubuo sa pipa. Ang isang

bronse

panig ng túbo ay nakatagos sa isang pinatuyông kalabasa at

Lokasyon: Museo sa

pagkit ang ginamit para ganap na masarhan ang pinaglagu-

Etnolohiya ng

san. Isang bútas ang nilikha sa tuktok ng kalabasa at kinabitan

Vietnam, Hanoi,

ng isang piraso ng kawayan para sa paghihip.

Vietnam
Ang ding tak tar ay tinutugtog lámang ng mga lalaki para sa
iba-ibang okasyon, gaya ng mga seremonya sa pagsamba sa
ninuno at para sa panahon ng anihan.Ang mga táong kabilang
sa pangkat etnikong Edê Bih ang gumagamit ng instrumentong io sa seremonya para sa pasinaya ng isang bagong
bahay. Ginagamit ang instrumentong ito ng mga Mnông para
sa pagsasakripisyo ng kalabaw at bago sunugin ang bukirin.
May ganitong instrumentong pangmusika rin ang mga Ma
at Co’ho. Tinutugtog din ang ding tak tar bilang libangan sa
bahay o sa labas, at kapag panahon ng pag-awit sa epikong
khan. Para tugtugín ang instrumentong ito, isang kamay ang
humahawak sa katawan at isa pa ang pumipindot sa mga bútas. Sa ngayon, ginagawa at tinutugtog pa ang instrumentong
pangmusikang ito ng matatanda.
Mga Bagay
Bagay na
na Pang-aliwan
Pang-aliwan
Mga
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Tambol

Trống Pa-ra-nưng
Tambol

Para tugtugín ang tambol na ito, kailangang pagkrusin muna
ang mga paa, ilagay ang tambol sa hita para ang ilalim ng
tambol ay nakasayad sa dibdib ng tumutugtog. Isang bisig

Materyales: kahoy, katad
Lokasyon: Museo sa
Etnolohiya ng 		
Vietnam, Hanoi,
Vietnam

ang matatag na pumipigil sa tambol samantalang ginagamit
ang dalawang kamay sa pagtapik. Ang tambol na ito ay
itinuturing na isang bagay na espiritwal. Bunga nitó, ang
tumutugtog ay pinararangalan bilang isang dalubhasa, at
ang ritwal para sa ‘paghingi ng pahintulot’ ay kailangang
isagawa bago ito tugtugín. Tradisyonal na ginagamit lámang ang
paranung sa mga ritwal at rito, ngunit ngayon, tinutugtog na
ito sa entablado.
Ang tambol na paranung ay isang uri ng instrumentong
pangmusika para payanigin ang tainga at tinutugtog sa
pamamagitan lámang ng pagtapik sa katad. Ang katawan ng
paranung ay isang maikling silindro at yari sa yero at kahoy
cóc. Ang isang panig ay binalot sa katad ng kambing o
muntjac, at nakapirme sa 12 kahoy na suporta sa pamamagitan
ng isang silò at mga pantaling yantok. Ang mga terminong
‘paranung,’ ‘ginang’ at túbong saranai’ ay tumutukoy sa
iba-ibang bahagi ng katawan ng tao: ang paranung ay ang
buong sistema ng katawan, ang ginang ang mga paa at ang
túbong saranai ang ulo.

Mga Bagay
Bagay na
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Salalayan ng Aklat Quran

Rihal
Salalayan ng Aklat Quran
Materyales: kahoy
Lokasyon: Museo sa
Teknolohiyang Malay,
Brunei Darussalam

Ang rihal ay isang salalayan sa banal aklat ng Quran, o
ang kahoy na panghawak sa aklat na Quran, samantalang
bumibigkas ng mga taludtod mula sa Quran. Tinatawag itong
rihal sa Brunei at mula sa salitâng Urdu na ‘rehal.’ Naimbento
ang ganitong salalayan dahil, sa tradisyong Islam, hindi
kapita-pitagan na ilapag ang aklat ng Quran sa sahig
kapag binabása ito. Ang magandang iniukit na disenyong
bulaklakin sa rihal ay pinaniniwalaang nakapagpaparubdob
sa katuwaan ng pagbása sa Quran.
Sa ngayon, may ilang manlililok ng kahoy sa Brunei na
gumagawa ng rihal bilang bahagi ng kanilang propesyon at
ipinagbibili ang mga ito sa mga lokal na bazaar (tindahan).
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Sisidlang Budista

Kompeh
Sisidlang Budista
Materyales: kahoy mula
sa punòng
kapok, kahoy ‘koh,’
kawayan, palaspas ng
niyog, natural na resin
ng punongkahoy o

Ang kompeh ay isang sisidlang orihinal na idinisenyo para
sa mga seremonyang Budista. Ginagamit ito para sa mga
alay na insenso, kandila at pagkain. Maaari din itong gamiting
sisidlan para sa paghahandog ng regalo sa pamilya ng
babaeng ikakasal sa mga ritwal pangkasal. Malimit na
ginagamit ang kompeh bilang kapalit ng heb (tingnan ang
“Heb Sisidlan ng Buyo” sa Mga Bagay Pambahay), na
naglalaman ng mga kailangang bagay para sa pagngangà
ng ikmo.

‘Mrak’
Lokasyon: Damdek,
Probinsiya ng
Siem Reap,
Cambodia
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Platong Laker

Nampan Pulur
Platong Laker

Importante ang platong na ito para sa mga mamamayan ng
Palembang, Probinsiya ng Timog Sumatra, Indonesia, dahil
pinaghahayinan ito ng pagkain sa iba-ibang seremonyang
tradisyonal. Halimbawa, ginagamit itong hayinan ng mga

Materyales: kahoy, laker,

regalo sa mga seremonyang pangkasal. Dahil sa maganda

prada 			

nitóng hugis at disenyo, ginagamit din itong dekorasyon sa

(pinahirang gintong-

dingding. Ang disenyo nitó ay lubhang naimpluwensiyahan ng

dahon), pinturang okre

kulturang Chinese, gaya ng representasyon ng isang mistikal

Lokasyon: Pambansang Museo

na hayop, isang kombinasyon ng dragon at leon na may mga

Indonesia, Jakarta,

kaliskis ang katawan. Noong araw, ang plato ay pag-aari

Indonesia

lámang ng maharlika at komersiyante.
Ang laker ay tawag sa materyales na resin, na ipinuprodyus ng
isang kulisap na tinatawag na Laccifer lacca. Ang halamang
tinitirhan ng insektong ito ay tinatawag na punòng kemalo.
Ang tanging pook sa Indonesia na nagpoprodyus ng platong
laker na ito ay Palembang, Probinsiya ng Timog Sumatra.
Ang lugar na ito ay may malakas na ugnayang pangkultura
sa mga migranteng Chinese mulang ika-7 dantaón. Kapag
walang ginagawa, lumilikha ang mga migrante ng mga
gamit, gaya ng mga plato, kahon ng alahas, at kahon ng buyo.
Ang katangian ng ganitong yaring-kamay na laker ay hindi
ito napapasok ng tubig at binubuo lámang ng tatlong
kulay—pulá, itim, at ginintuang dilaw.
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Dekorasyon sa Dingding

Ang dekorasyong pandingding na ito ay mulang Cirebon,

Ukiran
Dekorasyon sa Dingding

Probinsiya ng Kanlurang Java, Indonesia. Ang detalyadong ornamentasyon nitó ay nalikha sa pamamagitan ng
pamamaraang ukit sa kahoy. Karaniwang isinasabit ito sa loob

Materyales: kahoy

ng bahay, lalo na sa salas. Ang impluwensiya ng kulturang

Lokasyon: Pambansang

Arab ay makikita sa nakaukit na mga salitâng Arab, na nag-

Museo ng

sasabing “Laa ilaaha illallah,” na nangangahulugang: “Walang

Indonesia, Jakarta,

ibang Diyos maliban kay Allah.” Pinaniniwalaang pinoprotek-

Indonesia

tahan nitó ang may-ari ng bahay laban sa panganib. Samantala, ang impluwensiya ng kulturang Chinese ay makikita sa
estilong artistiko ng nakaukit na dagim (mega mendung). Ang
disenyong ito ay pinaniniwalaang nagdudulot ng yaman at
kaginhawahan, dahil nagpapatabâ ng lupa ang ulan.
Ang Cirebon ay isang pook sa baybayin na malawakang
naimpluwensiyahan ng mga kulturang Arab at Chinese. Ang
dekorasyong pandingding na ito ay patunay ng epekto ng
mga naturang kultura sa mga katutubong mamamayan at
mga migrante. Ang mga disenyo sa dekorasyong pandingding
na ito ay inulit ng mga lokal na artesano mula sa mga disenyong matatagpuan sa seramikang Chinese, na karaniwang
ipinagbibili sa Cirebon. Samantala, ang Islam na dumatal sa
Java sa pamamagitan ng mga migranteng Arab ay maluwag
na tinanggap ng mga mamamayan. Sa gayon, mabilis na
umusbong ang hálagáhang Islam sa Sultanatong Cirebon at
mga mamamayan nitó.
Mga Bagay na Espiritwal at Komunal
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Maskara

Hahoe Tal
Maskara

Isang maskarang yangban (maharlika) ito para sa Hahoe
Byeoishin Gut Talnon. Ang sayaw na nakamaskarang ito
ay may 11 maskara, na kumakatawan sa iba-ibang tao na

Materyales: kahoy
Lokasyon: Pambansang
Museo ng
Bayan ng Korea,
Korea

gaya ng mongheng Budhista, mangangatay, dalaga, ikakasal
na babae, iskolar, púsong ng nayon, katulong, matandang
biyudo, atbp. Sa mga ito, ang maskarang yangban ang
pinakakilalá. May malaki itong ilong at dumadaloy na mga
linya para sa mga kilay. Ang nakamaskarang sayaw na Hahoe
ay itinatanghal ng mga taganayon sa unang araw na may
kabilugang buwan ng kalendaryong lunar upang pagtawanan
ang kanilang mga panginoon sa maharlikang yangban.
Noong araw, karamihan sa maskarang Korean ay gawa sa
papel o kalabasa, kayâ karamihan ay nawawasak pagkatapos
ng pagtatanghal. Sa gayon, mahirap humanap ng mga
lumang maskara. Gayunman, ang mga maskarang Hahoe
na gawa sa kahoy ay higit na pormal at may mataas na
halagang artistiko. Ang Hahoe ay isang bantog na nayon sa
timogsilanganing Korea na naipreserba ang malakas na mga
tradisyong Konfusiyan. Naging isang Pangdaigdigang Pook
Pamana ng UNESCO ito noong 2010. Idinadaos sa nayong
ito ang Pista ng Pandaigdigang Nakamaskarang Sayaw ng
Andong para ipagdiwang ang tradisyong pangkultura nitó.
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Sombrerong Laso

Sangmo
Sombrerong Laso

Ang sangmo ay pangalan ng sombrerong laso na isinusot ng
mga miyembro ng isang bándang pangmusika ng magsasaká. Ang sombrerong laso ay may mahabàng latigo na may
isang balahibo ng ibon o tali. Ang musikang pangmagsasaká

Materyales: balahibo ng ibon, papel ng Korea ay tinatawag na pungmul. Binubuo ito ng apat na
Lokasyon: Pambansang
pangunahing instrumentong perkusyon: kkwaenggari (maliliit
Museo ng

na gong), jing (gong), janggu (tambol na may dalawang ulo),

Bayan ng Korea,

at buk (tambol).

Korea
Ginagamit ng lider ng bánda (sangshoi) ang sangmo para patnubayan ang bilis ng ritmo at ang pormasyon ng bánda. Ipinipihit niya ang direksiyon ng sombrero at binabago ang hugis
ng laso sa pamamagitan ng pagpapaikot at pagpapalipad dito
upang patnubayan ang bánda. Ang sayaw at ang galaw ng lumilipad na sangmo ay napakahirap matutuhan. Kung minsan,
ang sangshoi ay nagmimistulang gumagawa ng pagtatanghal
na akrobatiko.
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Balabal

Phabieng

Ang balabal na ito ng Lao ay karaniwang isinusuot ng ka-

Balabal

ng mga seremonyang pangkasal. Bilang dagdag, may mga

babaihan sa mga importanteng okasyong panlipunan gaya
babae na nagsusuot ng ganitong balabal kapag nagpunta silá

Materyales: koton, seda

sa templo. Isinusuot ang balabal para matakpan ang katawan

Lokasyon: Pambansang

at ang balikat. Maaari din itong isuot para sa ibang layunin at

Museo ng Lao,

maaaring isuot ng mga lalaki.

Vientiane, Laos
Ilang dantaón nang naghahabi ng tela ang kababaihang Lao,
kayâ naging bahagi na ito ng kaugalian at tradisyong Lao.
Bunga ng ganitong tradisyonal na gawain, ang Lao PDR ay
kilalá sa buong mundo bilang isang sentro sa paghabi ng tela.
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Bordadong Unan

Bantal Bertekat
Bordadong Unan

Ang bordadong unan ay karaniwang ginagamit sa seremonyang pangkasal na Malay. Karaniwang ipinupuwesto ito sa
plataporma ng ikakasal at nagsisilbing kutson sa likod ng
babae at lalaking ikakasal o bilang unan na pinagpapatungan

Materyales: telang pelus,

ng mga kamay ng ikakasal para sa seremonya ng pagbabas-

sinulid na 		

bas. Ang bantal bertekat ay laging magkapares. Maaari din

ginintuan/pinilakan

itong gamitin bilang isang bagay na pandekorasyon sa silid

Lokasyon: Pambansang

ng ikakasal na babae. Maaaring tumagal nang ilang buwan

Museo sa 		

ang produksiyon ng unan depende sa laki at sa detalye ng

Tela, Kuala Lumpur,

disenyong iboborda.

Malaysia
Ang Kuala Kangsar, sa Estado ng Perak, Malaysia ang kilalá
na tanging pook na pinaggagawaan ng lahat ng bordadong
produkto sa kasalukuyan. Sinasabi na ang babae ang
kailangang maghanda ng lahat ng bordadong bagay para sa
kaniyang kasal, gaya ng dekoratibong mga upuan, punda ng
unan, kubrekama, pamaypay, sapatos, atbp. Nagpapatunay
ito na karamihan sa mga babaeng Malay ay mahusay na
sinanay at may mga kailangang kakayahan para maghanda
para sa kasal.
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Pang-akit / Amuleto

Anting-anting /
Agimat(Filipino)
Pang-akit / Amuleto
Materyales: metal at pagkit
Lokasyon: Pambansang

Ang mga pang-akit/amuleto ay ginagamit bilang proteksiyon
laban sa panganib, para matiyak ang tagumpay o magandang
kapalaran, o para sa pag-ibig.
Ang anting-anting/agimat ay karaniwang nakabalot sa pulá
o itim na damit, nakatago sa loob ng bulsa, bag, o nakaimper-

Museo ng 		

dible sa kasuotan. Ang iba ay isinusuot na pulseras, palawit

Philippines, Maynila,

sa kuwintas, at nakalahok sa panyo at pananamit. Ang mga

Philipinas

batà, lalo na sa kanayunan sa Philippines, ang pinagsusuot
ng mga ito dahil silá ang pininiwalaang higit na nakatambad
sa masasamâng espiritu. Ginagamit ito ng mga mangangaso
sa Palawan para sa matagumpay na pangangaso. Noong
panahon ng mga rebolusyon laban sa mga Español at
Amerikano, nagsusuot ng amuleto ang mga sundalong
Filipino para iligtas silá sa kamatayan.
Dahil sa malakas na impluwensiya ng Katolisismo sa bansa,
ang mga ito ay napalitan ng mga rosaryo, palawit na krus
at mga imahen ng Kristo at Birheng Maria. Kung minsan,
ang mga amuleto ay isinusuot kasáma ng mga simbolong
Kristiyano.
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Sisidlan ng Tabako

Luka (Hanunóo-Mangyan)

Ang bagay na ito ay isang sisidlan para sa mga piraso ng

Sisidlan ng Tabako

pinatuyông dahon ng tabako. Ang mga túbong ito ay dinadalá

Materyales: kawayan

kasáma ng mga sangkap sa ngangà na bunga, ikmo at apog.

Lokasyon: Pambansang

Napananatili ang malakas na amoy at lasa ng tabako sa

Museo ng

kapuwa ng babae at lalaki sa loob ng kanilang bag o bulsikot,

pamamagitan ng mahigpit na takip.

Philippines, Maynila,
Philippinas

Ang kawayang sisidlan ng tabako at apog ng Hanunoo sa
Mindoro ay karaniwang nauukitan ng ambahan, isang anyo
ng tula na may pitóng pantig bawat taludtod na nakasulat sa
kanilang baybayin. Ang mga túbong ito sa gayon ay itinuturing na kasangkapan para sa pagpapanatili at pagpapása ng
kanilang panulaan at paraan ng pagsulat, na nakaukit na sa
Pangdaigdigang Rehistro ng UNESCO sa Gunita ng Mundo.
Ang panguya ng buyo ay malaganap sa Timogsilangang Asia
at Oceania at ginagamit para sa pagtatatag ng ugnayang
pantao, bilang pang-alay sa mga ninuno at mga espiritu
sa mga rito at ritwal ng panggagamot, at bilang bahagi ng
seremonya sa kasal.
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Set

Sireh

Ang sireh set (tempat sireh) ay isang kahon na may mga
sisidlan para imbakin ang iba-ibang sangkap na ginagamit

Set

sa pagnguya ng buyo. Ang apog (kapur), bungang areca

Materyales: bronse
Lokasyon: Pambansang
Museo ng Singapore,
Singapore

(pinang), gambir, at tabako (temaco) ay ibinabalot nang
sáma-sáma para makabuo ng isang bola na nginangata para
sa isang kasiya-siyang karanasan. Ang payak na sireh set
na ito ay walang dekorasyon, at maaaring ginamit para sa
pang-araw-araw na pangangailangan sa halip na pangespesyal na okasyon.
Ang pagnguya ng sireh ay isang importanteng ritwal na
panlipunan. Sa mundong Malay, nagkaroon ito ng papel para
sa pagbuo ng identidad pangkultura, at ginamit sa mga ritwal
na nagtatakda sa iba-ibang yugto ng búhay, mulang pagsilang
hanggang pag-aasawa hanggang kamatayan.
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Pamaypay

Talapat

Ang walang palamuting biluhabang pamaypay na tulad ng talapat at yari sa dahon ng palma ay ginagamit ng mga monghe

Pamaypay

sa mga seremonyang Budhista. Itinatapat nilá sa dibdib ang
talapat habang nagdadasal nang malakas. Gayunman, ang

Materyales: dahon ng palma,
kahoy

mga pamaypay na ginagamit ngayon ay marami nang palamuti, na maaari ding hatiin sa dalawang kategorya. Ang una

Lokasyon: Wat Nang, Bangkok,

ay simbolo ng ranggong iginagawad ng hari sa mga monghe

Thailand

kapag naabot nilá ang isang antas sa araling Pali, tinatawag
na ‘phatyof,’ at ginagamit ito sa maharlika, relihiyoso at pangestadong seremonya. Ang pamaypay sa ikalawang kategorya
ng mapalamuti ay gawang komersiyal para sa pangkalahatang
madla.
Ang ‘talapat’ ay isang termino na mula sa Pali, isang sinaunang wika mulang Timog Asia na wikang ginamit sa pagsulat
ng ebanghelyong Budista sa kanon ng Pali. Ang ebanghelyo
ay karaniwan nakasulat sa mga dahon ng palma, na siyang
ginamit sa paggawa ng talapat. Itinuturing itong pinakamatandang uri ng pamaypay sa Thailand. Noong araw, ang talapat
ay gawa lámang sa dahon ng palma, ngunit ginagamit na rin
ngayon ang ibang materyales, gaya ng seda, balahibo, lana
at pelus, at tinatawag pa rin ang mga pamaypay na ito na
‘talapat’o ‘phat.’
Mga Bagay na Espiritwal at Komunal
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Kuliling na Kawayan

Mõ Tre

Ang kuliling na ito ay ginagamit para magbabala kapag

Kuliling na Kawayan

may kagipitan o kapag nais tawagin ang taumbayan sa isang
pulong. Sa ilang pook, may mga tuntunin na kailangang
sundin ng taumbayan alinsunod sa tunog ng kuliling.

Materyales: kawayan, kahoy

Halimbawa, ang tatlong mahabàng tunog na may kasunod

Lokasyon: Museo sa

na tatlong normal na tunog ay nag-iimbita sa mga taganayon

Etnolohiya ng 		

sa isang pulong; isang mahabà at tatlong normal na tunog ay

Vietnam,

nag-iimbita lámang sa mga opisyal para magmiting, at isang

Hanoi, Vietnam

mahabà at patuloy na tunog ay senyas ng kagipitan. Ang
paraan ng pagpapatunog sa kuliling ay hinahawakan ito sa
isang kamay at sa kabilâng kamay ang kahoy na pamalò. Sa
ngayon, ginagamit pa rin ang ganitong kuliling bagaman may
iba nang mga uri ng bakal na kuliling.
Ang kuliling ay gawa sa isang biyas ng kawayan at may
hawakang 5-7 sentimetro ang habà. May tatlong sentimetrong
maluwang na hungkag ang loob ng biyas ng kawayan at sa
ganito nalilikha ang tunog. Sa ibang mga nayon, gawa ang
kuliling sa kahoy ng langka. Sa mga Tày, bukod sa paggamit
nitó sa pagpapadalá ng mensahe sa komunidad, ang mga
kuliling ay itinatali sa leeg ng kalabaw upang madalîng makita
ang mga ito sa gubat. Kung maraming alagang kalabaw ang
isang pamilya, isang kuliling lámang ang itinatali sa leeg ng
nangangunang kalabaw.
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Bitag sa Isda

Bubu

Isang uri ng bitag sa isda ang bubu at gawa sa kawayan at

Bitag sa Isda

pabilóg na mga balangkas na kawayan para sa pangingisda
sa tubig tabáng. Sa gayon, hugis itong bariles ngunit papaliit
papunta sa dulo at nagiging mukhang kono. Ang bibig nitó,

Materyales: yantok, kawayan

ang mas malaking dulo, ay nilalagyan ng isang bukod na

Lokasyon: Museo sa

lagusan upang ipahintulot na magdaan ang mga isda at hipon

Teknolohiyang Malay,
Brunei Darussalam

at pumasok sa bubu sa isang direksiyon lámang. Karaniwang
iniuumang ang bubu nang pahiga sa mababaw na tubigan,
mga hanggang tuhod o hita ang tubig, sa ilog o iba pang
daanan ng tubig.
Sa nakalipas, ginagamit ang bubu sa isang espesipikong
ritwal na tinatawag na alai bubu (sayaw bubu). Isang pangkat
ng manganganta ang mananawagan sa espiritu ng bubu para
sumayaw. Papaligiran ng mga mangangantang ito ang bubu,
hahawakan ito habang hinahámon ang mga manonood sa
isang tagisan ng lakas laban sa bubu. Pinaniniwalaan na ang
isang sinanibang bubu ay tigib sa lakas kapag kinantahan ng
awit ng bubu.
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Basket na Manipis ang Leeg

Cheal Kor Sdouch
Basket na Manipis ang Leeg
Materyales: yantok, kilála sa
Khmer na ‘Ipeak’
Lokasyon: Distritong Puok, 		
Probinsiya ng 		
Siem Reap,
Cambodia
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Ginagamit ang basket na manispis ang leeg ng mga lokal na
mangingisda para paglagyan ng kanilang húli. Ang namumukod
na hugis na ito at ang takip sa itaas ay nakapipigil sa isda para
makatakas kapag nahúli na ito. Ang basket ay karaniwang
ibinibitin nang nakalubog ang pang-ibabâng bahagi sa tubig
upang manatiling buháy ang isda. Sa pag-uwi o sa pagpunta sa
palengke, kumukuha madalas ang mangingisda ng mga dahon
ng tukal at ipinambabalot sa isda para manatili itong sariwa.
Narito ang isang kuwentong-bayan ng Cambodia hinggil sa
basket ng pangingisda:

“Noong araw, may isang mangingisda na lubhang
dukha at ang kaniyang magandang asawa. Nakahuhúli
ang bána ng isda araw-araw ngunit pinababayaan
itong makawala ng asawa dahil may butas ang puwit
ng kaniyang basket. Napakatamad ng babae at
hindi man iniisip iasaayos ang kaniyang basket. Ang
pangalan ng babae ay Sray kanh choeu tlouh, ‘ang
binibining may butás na basket.’ Isang araw nadaanan
ng isang merkader ang babae at umibig ito sa kaniya.
Matalinong ipinagpalit ng merkader ang kaniyang
asawa sa asawa ng mangingisda at mabilis na umalis.
Ang bagong asawa ng mangingisda ay lumitaw na
butihin at isinaayos an basket. Tumulong ang bagong
asawa na manghúli ng maraming isda at ipinagbibili
nilá sa palengke. Sa maikling sabi, yumaman silá.
Samantala, bumagsak ang kabuhayan ng mayamang
merkader dahil bulagsak ang kaniyang bagong
magandang asawa at napakatamad magtrabaho.”
Mga
MgaBagay
Bagayna
naPang-agrikultura,
Pang-agrikultura,Pampagsasáka
Pampagsasákaat
atPampangingisda
Pampangingisda

108

Panggapas ng Uhay ng Palay

Pakato
Panggapas ng Uhay ng Palay
Materyales: kawayan, kahoy, bakal
Lokasyon: Pambansang
Museo ng 		
Indonesia, Jakarta,
Indonesia

Ang panggapas ng uhay ng palay na ito ay ginagamit ng
pangkat etnikong Kajang na nakatira sa Nayong Tana Toa,
Rehensiya ng Bulukumba, Probinsiya ng Timog Sulawesi,
Indonesia. Sa katutubong wika, ang kagamitang ito ay
tinatawag na pakato. Pagtatanim ng palay pati ng gulay,
prutas, kape, kakaw, yerba at mga sangkap ang pangunahing
paraan ng pamumuhay ng mga mamamayang Kajang. Ang
pangunahing pagkain nila ay bigas, at pandagdag ang mais.
Hanggang ngayon, minamahalaga ng mamamayang Kajang
ang mga tradisyon ng kanilang ninuno. Payak ang kanilang
pamumuhay at umiiwas gumamit ng modernong kagamitan,
kasáma ang elektrisidad.
Tumutulong ang kababaihang Kajang sa kanilang mga bána
o magulang sa ilang pagkakataón lámang, gaya ng anihan.
Samantalang gumagapas ng palay gamit ang pakato, hindi
silá pinahihintulutang mag-isip ng masasamâng bagay.
Pagkatapos ng bawat anihan, nagdadaos ang mga Kajang ng
isang tradisyonal na seremonyang tinatawag na “Rumatang,”
sa pangunguna ng katandaan sa nayon na tinatawag na
ammatoa. Ang seremonya a isang ekspresyon ng kanilang
pasasalamat sa mga bathala. Naghahanda ang kababaihang
Kajang ng mga alay na binubuo ng iba-ibang pagkaing gawa
sa itim na bigas at puting bigas, samantalang iniipon ng
kalalakihan ang ginapas na palay sa malalaking binigkis para
patuyuin sa araw.
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Kagamitang Pang-agrikultura

Baliung
Kagamitang Pang-agrikultura

Ito ay baliuang, mula sa Kanlurang Sumatra, Indonesia,
na bantog bilang isang matabâng pook pang-agrikultura.
Ginagamit itong pandurog ng matigas na lupa upang magawa
itong malambot at mainam sa pagsasáka. Ginagamit din itong

Materyales: kahoy, bakal, yantok

panlinis ng damo sa lupa at pampatag ng lupa. Gawa ito sa

Lokasyon: Pambansang Museo ng

bakal, kayâ matibay itong piraso ng kagamitan. Karamihan

Indonesia, Jakarta,

ng gumagamit ng baliung ay lalaki, dahil nangangailangan ng

Indonesia

higit na lakas ang pagsasáka.
Ipinakikita ng mga ebidensiyang arkeolohiko na ginamit ang
baliung sa Indonesia noon pang panahong pre-historiko.
Isang agrikultural na bansa ang Indonesia at masagana
ang ani. Tuwing umaga sa mga nayon, lumalakad ang mga
magsasaká sa bukirin pasan-pasan ang kanilang baliung.
Kapag sumakay silá ng bisikleta, itinatali ang baliung sa likod
ng bisikleta. May iba-ibang tawag at hugis ang baliung sa
buong Indonesia, ngunit karaniwang ginagamit sa katulad
na paraan. Sa Java, ang baliung ay isang higit na malaking
platong bakal at tinatawag na cangkul.
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Bitag sa Isda

Soum Chap Pa
Bitag sa Isda
Materyales: kawayan, tali
Lokasyon: Pambansang
Museo ng 		
Lao, Vientiane,
Laos

Ang panghúli ng isdang ito ay ginagamit ng taumbayang Lao
sa kani-kanilang pook para humúli ng isda sa mga ilog, lawa,
at batis. Saanman may isda, makikita ang ganitong bitag sa
isda. Isang mahalagang pagkain ang isda sa Lao PDR.
Narito ang isang kuwentong-bayang Lao hinggil sa panghúli
ng isda:

“Noong araw, may isang napakatandang lalaki
na mag-isang nakatira sa kaniyang bukid. Isang
araw, gutóm na gutóm siya. Pagód na pagód siya
sa pagtatrabaho sa kaniyang bukid. Pag-uwi sa
kaniyang kubo, nadaan siya sa isang batis. Nakakita
siya ng mga isda at ninais kumain ng mga ito, ngunit
hindi niya alam kumuha ng isda mula sa tubig. Nang
makarating siya sa kubo, inisip niya nang matagal
at mabuti kung paano niya mahuhúli ang mga isda.
Noon niya naipasiyang pumutol ng kawayan sa gubat
at gumawa ng panghúli ng isda. Nang matapos
niya ang gawain, nakahúli na siya ng isda para sa
kaniyang pagkain. Ginamit mula noon angganitong
bitag sa isda.”
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Bilao

Nyiru

Ang kagamitang ito ay ginagamit sa pagsalok ng ani at giniik
na palay at mga butil para ihiwalay ang mga butil ng palay

Bilao

sa sungot, ipa, dumi, alikabok, atbp. Ang rabaw ay mahigpit

Materyales: palma, yantok, balát
ng kawayan
Lokasyon: Kagawaran ng mga

na nilála. Noong araw, ang pagbibilao ay karaniwang gawa
ng kababaihan. Ang bilao ay itinataas nang pantay-ulo. Sa
ganitong paraan, ibinubuhos ang aning palay sa nyiru at

Museo sa Malaysia,

natatahip sa tulong ng hangin. Nililipad ng hangin ang sungot

Kuala Lumpur,

at ipa at natitira ang palay sa nyiru. Ang nyiru ay maaari ding

Malaysia

gamitin bilang sisidlan para sa ibinibilad na isda, saging o
arina.
Sa mga komunidad ng tradisyonal na Malay, malaganap na
ginagamit ang nyiru sa matatandang salawikain. Ang súkat
ng nyiru ay mas malaki kaysa súkat ng dalawang palad ng
kamay. Sa gayon, kinakatawan ng nyiru ang mas malaking
pagpapahalaga sa mga nakapagbibigay ng tulong. Sa
matandang panahon, ang búhay ng mga Malay ay umiikot
sa agrikulturang bukirin. Sa ngayon, bihirang matagpuan ang
nyiru sa modernong tahanang Malay.
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Sasakyang Tubig na Gawa sa Hinungkag na Kahoy

Baroto / Bayoto /
Bauto(Manobo)
Bangka (Filipino)

Ang sasakyang tubig na gawa sa hinungkag na kahoy ay

Sasakyang Tubig na Gawa

puláng manok para makaiwas sa poot ng mga espiritu.

sa Hinungkag na Kahoy

Iba-iba ang laki ng baroto, depende sa layuning gamit nitó,

pangunahing ginagamit para mangisda at maghatid ng
mga tao at kalakal. Ang pagpilì ng troso para sa bangka
ay may ritwal, na nangangailangan ng pag-aalay ng isang

bilang ng sakay at ang daloy ng tubig. Maaari itong gawin
Materyales: kahoy na tinatawag
na “lawaan”
Lokasyon: Pambansang
Museo ng
Philippines, Butuan,
Philippinas

para maglulan ng isa hanggang 20 katao. Sa mga ulat
pangkasaysayan, ginamit itong panghatid sa isa hanggang
20 kaban ng palay (humigit-kumulang sa 1,200 kilogramo).
Dahil sa walang katig ang baroto, ginagamit lámang sa
tubigang malapit sa lupa, gaya sa gubat ng bakawan sa
Latiang Agusan sa katimugang Philippines na tinitirhan
ng mga Manobo. May iba pang mga gamit ang baroto.
Ang dinurog na ubod ng palmang sago (Metroxylon sagu
Rotto) ay nililinis dito, ang gawgaw na matipon sa lunas, na
tinatawag na unaw, ay iniluluto para maging puto o pagkain.
Sa ilang pagkakataón, nagsisilbi din itong sisidlan ng giniik
na palay, bago isalin ang mga butil sa lusong para bayuhin.
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Bitag sa Isda

Tum Pla Yon
Bitag sa Isda

Isang uri ng kawayang gamit sa pangingisda ang tum para
sa pagbitag ng isang espesi ng maliit at migratoryong
hito. Tinatawag ang isda na pla yon sa wikang Thai. Taóntaón, sa simula ng Abril, lumilíkas paakyat ng ilog ang

Materyales: kawayan, mga patpat

hitong pla yon mula sa Ilog Mekong patungong Ilog Mun.

na kawayan

Ang ganitong pana-panahong migrasyon ng hitong ito ay

Lokasyon: Ban Kor Tai,

nakatutulong sa kabuhayan ng sektor na mangingisda, na

Probinsiya ng

siyang pinakamalaking sektor pangkabuhayan sa nayon ng

Ubon Ratchathani,

Ban Kor Tai. Ang pinakamahalagang bahagi ng tum ay ang

Thailand

nga. Ito ang lagusan papasok sa tum, at kapag napasok ang
isda sa nga ay hindi na ito makalalabas dahil pinipigilan ng nga
ang isda na makatakas. Isinasaayos ng mga mangingisda ang
luwang ng nga kapag hindi makapasok ang mga isda sa bitag.
May ilang mangingisda na nagsisikap gumawa ng bagong
paraan ng paglála sa nga o gumamit ng bagong materyales.
Gayunman, natanto nilá sa karanasan na kawayan ang
pinakamainam na materyales sa paggawa ng nga.
Sa panahon ng pagtaas ng tubig, mahigit sa 200 bitag ang
makikita sa Ilog Mun. Sa ngayon, nahaharap ang rehiyong ito
sa maraming hámon. Ang ilog, ang mga tao, at ang kaligiran
sa pook ay nagbabago. Kahit tumataas ang pangangailangan
para sa pangingisda, dumadami din ang mga proyekto para
sa kaunlarang pangkabuhayan, lalo na ang proyektong
Pak Mun Dam. Dahil sa proyektong ito ay nabawasan ang
dibersidad ng mga uri ng isda. Dahil sa mga pagbabagong ito,
ang iba-ibang gamit pangisda at ang kaalaman kung paanong
gumawa ng mga ito ay nababawasan din.
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Panakot-Ibong Hugis Matsing

Bù Nhìn Hình Vượn
Panakot-Ibong Hugis Matsing

Ang panakot-ibon ay ginagawa ng mga tao para takutin ang
mga ibon at hayop upang protektahan ang kanilang pananim
sa bukid bago anihin. Isinasabit ng mga tao ang kanilang

Materyales: nilálang mga
piraso ng kawayan

panakot-ibon sa gitnang bukid sa pamamagitan ng isang set
ng mga tulos na kawayan na pinakikilos ng hangin o lakas ng

(pinalamutihan

tubig, o nilalagyan ng kuliling para lumikha ng nambubugaw

sa uling o pinaitim

na mga tunog. Sa ganitong paraan, napipigil maminsala ng

sa usok)

pananim ang mga ibon at hayop. Ang tradisyonal na paraang

Lokasyon: Museo

ito para protektahan ang ani ay ginagawa pa sa mga pook na

sa Etnolohiya ng

may kaingin sa bukid at gubat.

Vietnam, Hanoi,

Ang panakot-ibon ay karaniwang gawa sa piraso ng

Vietnam

kawayan na ginagamitan ng pamamaraang dobleng-lála.
Ang hugis matsing ay itinatali sa balangkas na kawayan sa
pamamagitan ng yantok. Ang ulo nitó ay naglalarawan ng
isang mukha na may mga matá, ilong, bibig at tainga. Ang
bahagi nitó ay maaaring paitimin sa uling o usok upang
lumitaw ang mga hugis sa tama ng liwanag sa likod. Noong
araw, malaki pa ang mga lugar na kagubatan at ang bukid
na kaingin ay hali-haliling ginagawa sa gubat. Dahil dito, ang
pagtataboy ng mga ibon at hayop ay isang importanteng
tungkulin.
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Bitag sa Ilahas na Tandang

Bẫy Gà Mồi
Bitag sa Ilahas na Tandang
Materyales: kawayan, yantok
Lokasyon: Museo sa Etnolohiya
ng Vietnam,
Hanoi, Vietnam

Karaniwang gumagamit ng isang buháy na manok bilang
pain ang mga Muòng para maakit ang ibang tandang na
pumasok sa bitag na ito. Pangunahing binubuo ang bitag
ng isang silindro na may mga nakabukás na gilid at binalot
sa kawayang nilála sa paraang ilalim-at-ibabaw kayâ
may epektong diyamante ang disenyo. Ang isang gilid ay
nakabukás. Ang isa pang gilid ay nakasara sa pamamagitan
ng dalawang bílog na yantok na may iisang sentro. Ang
pinakamaliit na bílog ay may diyametrong kasiya lámang
ilabas ang leeg ng manok. Pagkaraang ilagay ang manok
sa bitag, ang bitag ay isinasara sa pamamagitan ng isang
pirasong kawayan. Walang magagawa ang manok kundi
ilabas ang leeg sa maliit na bílog sa kabilâng gilid ng bitag.
Isa lámang ang daan papasok at may mga piraso ng lubid na
iniuumang dito. Ang bitag ay inilalagay sa gubat o sa gitna ng
mga palumpong. Kapag pumutak ang manok na pain at nása
loob ng bitag, maaakit nitó ang ibang mga ilahas na tandang
at masisilò ang mga ito. Hanggang ngayon ay ginagamit pa
ng mga Muòng ang bitag na ito para manghúli ng ilahas na
tandang. Ang panahon sa pambibitag ng tandang ay mulang
ikalawa hanggang ikaapat, sa ikasiyam, at sa ikasampung
buwan ng kalendaryong lunar.
Mga Bagay na Pang-agrikultura, Pampagsasáka at Pampangingisda
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www.unescoapceiu.org
Ang Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) sa ilalim ng
pamamahala ng UNESCO ay itinatag noong 2000, ang Pandaigdigang Taón ng isang Kultura ng
Kapayapaan, upang magpalaganap ng Edukasyon para sa Unawaang Internasyonal (EIU) tungo sa
isang Kultura ng Kapayapaan sa Asia at rehiyong Pasipiko alinsunod sa kasunduan ng Pamahalaan
ng Republika ng Korea at ng UNESCO. Para tupdin ang mandato nitó, ang APCEIU bilang unang
sentrong rehiyonal na may ganitong uri ay kumikilos nang nakikipagtulungan sa mga pamahalaan,
mga Pambansang Komisyon ng UNESCO, Punòng Himpilan ng UNESCO, akademya at lipunang
sibil sa mga Kasaping Estado ng UNESCO sa rehiyon. (www.unescoapceiu.org).

www.seameo.org

Ang Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) ay isang organisasyong
panrehiyon at para sa mga pamahalaan na itinatag para magpalaganap ng kooperasyong
panrehiyon sa edukasyon, agham at kultura ng buong rehiyon. Ang 11 Kasaping Bansa nitó ay
Brunei Darussalam, Cambodia, Lao PDR, Indonesia, Malaysia, Myanmar, ang Philippines, Singapore,
Thailand, Timor Leste at Vietnam. Kasáma dito ang 8 Katuwang na Kasapi: Australia, Canada,
France, Germany, ang Netherlands, New Zealand, Spain at United Kingdom; at ang sumusunod na
tatlong Kasaping Afilyado, ang International Council for Open and Distance Education (ICDE), ang
University of Tsukuba, Japan, at ang British Council. Sa nakaraang apat na dekada, nakapagdulot
na ang SEAMEO ng pamumunòng panrehiyon sa pagsusúlong ng yamang pantao at sari-saring
kadalubhasaan sa edukasyon, kultura, kalusugan, kaligiran, agrikultura, at mga yamang likás. (www.
seameo.org).

www.seameo-spafa.org
Ang Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Archaelogy and
Fine Arts (SEAMEO SPAFA) ay kumikilos bilang tagapag-ugnay na panrehiyon sa mga larang ng
arkeolohiya at mga sining. Nag-oorganisa ang Sentro ng mga aktibidad sa saliksik at pagtataas
ng kakayahan tungo sa layuning maitampok ang dibersidad pangkultura at identidad panrehiyon
ng rehiyong Timogsilangang Asia, malinang ang kamalayan at pagpapahalaga sa pamanang
pangkultura, at maisúlong ang kaalaman at kahusayang propesyonal sa mga larang ng mandato
nitó. Sa pamamagitan nitó, umaasa ang Sentro na mapalalaganap ang pagkakaunawaan sa isa’t
isa at kolaborasyon para sa higit na malusog na kaalamang kolektibo sa hanay ng mga bansa ng
Timogsilangang Asia. (www.seameo-spafa.org).

Pagkilála sa Potograpiya
•
		
•
		
•
		

Brunei Darussalam: Lahat ng retrato sa kagandahang-loob ng Kagawaran ng mga
Museo ng Brunei, Ministeryo ng Kultura, Kabataan at Isports, Brunei Darussalam
Cambodia: Lahat ng retrato sa kagandahang-loob ni Dr. Krisna Uk,
Tagapangasiwang Direktor, Sentro para sa Araling Khmer
Indonesia: Lahat ng retrato sa kagandahang-loob ng Pambansang Museo ng
Indonesia, Ministeryo ng Edukasyon at Kultura, Indonesia

•

Korea: Lahat ng retrato sa kagandahang-loob ng Pambansang Museo ng Bayan ng

		

Korea, Republika ng Korea maliban sa retrato ng “Tatlong Palapag na Baul” na sa 		

		

kagandahang-loob ng Pundasyon sa Pamanang Pangkultura ng Korea

•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		

Lao PDR: Lahat ng retrato sa kagandahang-loob ng Pambansang Museo ng Lao,
Ministeryo ng Impormasyon, Kultura at Turismo, Lao PDR
Malaysia: Lahat ng retrato sa kagandahang-loob ng Kagawaran ng mga Museo ng
Malaysia, Ministeryo ng Turismo at Kultura ng Malaysia
Philippines: Lahat ng retrato sa kagandahang-loob ng Pambansang Museo ng
Philippines
Singapore: Lahat ng retrato sa kagandahang-loob ng Kalupunan sa Pambansang
Pamana, Singapore
Thailand: Lahat ng retrato sa kagandahang-loob ng Sentro sa Antropolohiyang
Prinsesa Mana Chakri Sirindhorn, Thailand
Vietnam: Lahat ng retrato sa kagandahang-loob ng Museo sa Etnolohiya ng
Vietnam.

Isinalin mula sa wikang Ingles ni Dr. Virgilio S. Almario.

