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BATCH REGISTRATION PERIOD DURATION OF CLASSES

1st Batch February 1 - 29, 2012 March - June 2012

2nd Batch June 1 - 33, 2012 July - November 2012
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Akala ng marami na ang kuwento tungkol kay 
Datu Kalantiaw ay isa sa mga alamat na nilala-
man ng isang napakaluma at mahiwagang kasula-
tan na may titulong Maragtas. Subali,t, sa katoto-
hanan, ang Maragtas ay isang libro na sinulat ni 
Pedro Monteclaro noong taong 1907 pa lamang. 
Tinipon niya sa librong ito ang mga alamat na 
ikinukuwento pa noon ng mga 
matatanda at iba pang mga 
kuwentong nakasulat na hindi 
naman lumang luma. Hindi 
binanggit ni Monteclaro ang 
pangalan ni Datu Kalantiaw 
sa Maragtas.
May ilang alamat sa Marag-
tas na matagal nang nag-
ing bahagi ng kalinangan ng 
Bisayas at hanggang ngayon 
ay pinapahalagahan pa rin 
ang mga ito ng maraming ta-
ga-Bisayas. Ang mga kuwento 
tungkol sa sampung batikang 
datu ay isinasalaysay na noon 
pa man ng maraming salin-
lahi at kapani-paniwala na-
man ang mga ito kung hindi 
natin bibigyan-pansin ang 
mga bagong dagdag sa mga 
alamat tulad ng mga di-umano›y “orihinal” na 
kasulatan at ang mga eksaktong petsa na walang 
pinagbatayan mula sa panahon bago dumating 
ang mga Espanyol sa Filipinas.
Hindi naman mahirap isaisip na nakapaglayag 
ang mga tao mula sa Borneo upang manirahan 
sa Panay noong unang panahon. Bakit hindi? 
Kahit wala tayong mga kasulatan na nagpapa-
totoo sa kasaysayan ng isang datu Sumakwel at 
ng kaniyang mga tauhan, may mga ebidensiya 
sa archaeology at sa mga banyagang sulatin na 
may naganap na pakikipag-ugnayan at pakikip-
agkalakalan ang Filipinas at mga kalapit-bansa 
noon.
Gayunman, naging malabo ang pagkakaiba ng 
mga alamat sa Maragtas sa mga katotohanan ng 
kasaysayan dahil sa sobrang pagkamakabayan 

ng may-akda at dahil sa lantad na pagsisinun-
galing ng mga ibang manunulat. Subalit ang mga 
alamat tungkol sa tanyag na Datu Kalantiaw ay 
hindi kabilang sa mga alamat ng Maragtas. Ang 
mga kuwento hinggil kay Kalantiaw ay lalong na-
kababagabag sapagkat si Kalantiaw ay hindi kai-
lanman naging bahagi ng kasaysayang Filipino 

at hindi rin siya isang alamat. 
Ang kasaysayan tungkol kay 
Kalantiaw ay isang ganap na 
panlilinlang.
Ang Di-kapani-paniwalang 
Kodigo ni Kalantiaw
Itinuro sa mga mag-aaral sa 
Filipinas noong ika-20 dantaon 
ang malulupit at masasalimuot 
na batas na pinairal umano ng 
isang Datu Kalantiaw noong 
taong 1433 sa pulo ng Panay. 
Magkakasalungat ang marami 
sa kaniyang mga batas at ang 
kaniyang mga parusa ay ma-
rarahas. Karamihan sa mga 
parusa ay walang kaugnayan 
sa uri o bigat ng kasalanan. 
Ang mga paglabag sa batas 
na nakasaad sa Kodigo ay 
maaaring kasinggaan lamang 

ng pag-awit sa gabi hanggang sa mabigat na 
kasalanang tulad ng pagpatay sa tao. Ang mga 
nagkasala umano ay ginawang alipin, binugbog, 
hinagupit, binato, pinutulan ng daliri, inilantad 
sa mga langgam, nilunod, sinunog, pinakuluan, 
tinadtad, o pinakain sa mga buwaya.
Bakit hindi natin dapat paniwalaan ang kuwen-
tong ito na itinuro nang maraming taon sa mga 
paaralan bilang bahagi ng kasaysayan ng Filipi-
nas? May tatlong mabuting dahilan.
Ang unang dahilan ay ang kakulangan ng na-
katalang ebidensiya sa kasaysayan. Walang mga 
sulatin o larawan na nakuha mula sa naturang 
panahon sa kasaysayan ng Filipinas. Wala ring 
mga kasulatan mula sa ibang bansa na bumanggit 
sa di-umano›y dakilang Kalantiaw. At wala ring 
katunayan o katibayan na nagkaroon ng napaka-

KALANTIAW, ANG PANLILINLANG
Ni Paul Morrow
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lupit na batas ang kalinangang Filipino noong 
unang panahon. Ayon sa naitala ng mga Kastila, 
ang kaugalian ng mga Filipino noon ay multahan 
lamang ang mga nagkasala kahit gaanong ka-
lubha ng kanilang kasalanan. May pagkakataong 
ginawang alipin ang isang tao kung hindi siya 
nakapagbayad ng utang. Ayon sa isinulat ng mi-
syonerong si Francisco Colín noong 1663:
Sa pagpaparusa ng mga kasalanang marahas, 
may kahalagahan ang katayuan sa lipunan ng 
taong pumatay at ng taong [kaniyang] pinatay. 
Kung ang taong pinatay ay isang datu, lahat ng 
kaniyang kamag-anakan ay nakipagdigma sa ta-
ong pumatay at sa kaniyang kamag-anakan, at 
nanatili [sila sa] ganitong kalagayan ng digmaan 
hangga›t walang pasiya ang mga tagapamagi-
tan kung magkano ang halaga ng gintong dapat 
bayaran [bilang parusa] sa pagpapatay... Ang 
parusang kamatayan ay hindi ipinataw ng may 
kapangyarihan maliban kung ang taong pumatay 
at ang taong [kaniyang] pinatay ay kapwa pang-
karaniwang tao, at hindi kayang bayaran ng ta-
ong pumatay ang halaga ng multang dugo.
Hanggang ngayon, ang mga tribo sa Filipinas 
na hindi sinakop ng mga Kastila ay iniaayos ang 
kanilang mga hidwaan sa pamamagitan ng mga 
tagapamagitan.
Ang pangalawang dahilan ay ang kakulangan 
ng ebidensiya na si Kalantiaw ay isang alamat. 
Ayaw tanggapin ng masusugid na tagahanga ng 
Datu ang mga nagsilabas na salungat na kato-
tohanan ng kasaysayan at iginigiit pa rin nila 
na siya›y matagal nang naging bahagi ng kali-
nangan at pamanang Bisaya. Ito ay hindi totoo. 
Walang naitala ang mga Kastila ng anumang 
Filipinong alamat hinggil kay Kalantiaw. Kung 
sakali mang nakarating sa kanilang kaalaman 
ang ganitong alamat, wala silang dahilan upang 
sugpuin ito. Kung alam ito ng mga Espanyol na 
mababait sa Filipino, tiyak na itatala nila ang al-
amat ng Kodigo sapagkat ito ang magpapatunay 
na may kabihasnan ang mga sinaunang Filipino 
gaya ng ginagawa ng marami ngayon. Sa isang 
banda, iyon namang ibang nais lamang hamakin 
at pulaan ang lahing Filipino, kailangan lamang 
na ituro ang baliw na Datu bilang katunayang 
mabangis ang mga katutubong Filipino.
Tiyak na hindi nagkaroon ng anumang alamat 
tungkol kay Kalantiaw bago ng ika-20 dantaon. 

Ang Aklanong mananalaysay na si Digno Alba ay 
bata pa noong simula ng naturang siglo. Hinanap 
niya si Kalantiaw sa mga alamat-bayan ng Aklan 
noong dekadang 1950 ngunit hindi niya natag-
puan ang Datu. Noong ika-5 ng Mayo, 1967 sinu-
latan si Alba ni William Henry Scott, isa ring ma-
nanalaysay, at itinanong niya ang sumusunod: 
Noong bata pa kayo, Don Digno, wala bang mga 
kuwento ang mga matanda sa Aklan tungkol kay 
Kalantiaw bago natuklasan ang mga sulatin ni 
Pavón noong 1913? Wala bang mga kilaláng 
alamat o kuwentong-bayan na isinalaysay ang 
matatanda sa kani-kanilang mga apo? 
Tinugon ito ni Alba sa isang liham mula sa Kalibo, 
Aklan na may petsang ika-15 ng Mayo, 1967:
Sinikap kong makuha ang mga kuwento o alamat 
sa mga henerasyon ng mga Aklanon na nabubu-
hay ngayon sa Batan... ngunit wala, kahit isang 
matandang lalaki, ang makapagsabi sa akin 
ngayon.
Ang pangatlo at pinakamahalagang dahilan 
upang tanggihan ang alamat ni Kalantiaw ay 
ang pinagmulan nito. Kung si Kalantiaw ay hindi 
isang tauhan ng kasaysayan at hindi rin isang al-
amat, saan ba siya nanggaling? Marami sa mga 
mananaysay na sumulat tungkol dito ay hindi man 
lamang binanggit kung saan nila nakuha ang ka-
nilang kaalaman. Ilan, tulad ni Digno Alba, ay 
pumitas lamang ng mga «katotohanan» mula sa 
hangin. Ang totoong pinagmulan ni Kalantiaw 
ay natunton ni William Scott mula sa iisang tao 
lamang na tiyak na hindi buháy noong mga ta-
ong 1400. Siya ay si José E. Marco ng Ponteve-
dra, Negros Occidental at noong 1913, siya ang 
nakatuklas umano ng mga sulatin ni Pavón na 
binanggit ni Scott sa kaniyang liham kay Digno 
Alba. Sa katotohanan, gawa-gawa at kathang-
isip lamang ni Marco ang mga kasulatang ito na 
naglalaman ng Kodigo ni Kalantiaw. Si Kalan-
tiaw ang naging pinakasikat na kasinungalingan 
ni Marco sa kaniyang halos 50 taong karera bil-
ang isang manlilinlang 
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Ang pangalan ni Kalantiaw ay unang lumitaw 
noong Hulyo, 1913 sa isang sanaysay na may 
pamagat Civilización prehispana na nalathala sa 
Renacimiento Filipino. Binanggit sa pitak ang 16 
(hindi 18) na batas na pinairal ni Haring Kalan-
tiaw noong 1433 at ang kuta na itinayo niya sa 
Gagalangin, Negros na nawasak ng lindol noong 
taong A.D. 435 (hindi 1435). Ang lathalain ay 
sinulat ni Manuel Artigas, na isang taon bago 
isinulat ang pitak ay siya ring may-akda ng anno-
tation o mga paliwanag sa isang mahinang uring 
sanaysay na sinulat ni José Marco, ang Reseña 
historica de la Isla de Negros. Nang sumunod na 
taon, 1914, lumabas ang iba pang mga detalye 
tungkol kay Kalantiaw nang magkaloob si José 
Marco ng limang kasulatan sa Philippine Library 
& Museum. Isa sa mga ito ay Las antiguas leyen-
des de la Isla de Negros na binubuo ng dalawang 
aklat na may pabalat na katad. Ito›y sinulat uma-
no ng isang prayle na si José María Pavón noong 
1838 at 1839. Ang Kodigo ni Kalantiaw, sa kaba-
nata 9 ng unang aklat, ay isa sa anim na kasula-
tan na isinalin na ang nakatalang petsa ay yaong 
panahon bago dumating ang mga Espanyol sa 
Filipinas. Ang orihinal na Kodigo ay natuklasan 
umano sa kamay ng isang datu sa Panay noong 
taong 1614. Nang sumulat si Pavon sa taong 
1839, isang Don Marcelio Orfila ng Zaragoza 
umano ang may hawak nito. Noong 1966, hinil-
ing ng pamahalaan ng Filipinas sa pamahalaan 
ng Espanya na isauli ng mga inapo ni Marcelio 
Orfila ang orihinal na Kodigo ni Kalantiaw sub-
alit ayon sa Tagapamahala ng Pulisya roon, wa-
lang natagpuang anuman sa mga talaan tungkol 
sa nasabing pamilya sa lungsod ng Zaragoza.
Kahit nakalipas na ang maraming dekada ay hin-
di naitala ni José Marco kung saan niya nakuha 
ang mga sulatin ni Fr. Pavón. Ngunit lagi siyang 
may handang paliwanag sa kaniyang mga pakiki-
pagkuwentuhan nang personal noon. Isinalaysay 
ito ni Henry Otley Beyer sa kaniyang kasamang 
mananaysay na si Mauro Garcia noong bandang 
1950. Ayon sa kuwento, si Pavón ang pari sa 
bayan ng Himamaylan, Negros noong dekadang 
1840. Noong dinambong ang bayan sa himagsi-
kan ng 1899, ang ama ni Marco ay isa sa mga 
mandarambong na nagnakaw ng isang baul na 
sa akala nila ay puno ng salapi o alahas. Ngunit 
nang mahulog ito sa ilog, bumigat ito at natanto 
nilang mga papeles lamang pala ang laman. Ito 

raw ang mga kasulatan ni Pavón.  
Subalit kung totoo ang kuwentong iyon, dapat ay 
ipinaliwanag ni José Marco kung bakit hindi niya 
ginamit itong kayamanan ng kaalaman o kung 
bakit hindi man lang niya binanggit ang mga 
kasulatang iyon noong sinulat niya ang kani-
yang Reseña Historica noong 1912. Marahil ay 
nakita ni Marco ang kamalian sa kaniyang ku-
wento kaya noong ipinaliwanag niya ang pinang-
galingan ng mga kasulatan sa Philippine Studies 
Program ng University of Chicago noong 1954, 
sinabi niyang nakuha niya iyon mula sa isang 
matandang tagaluto na dati›y nagtrabaho sa 
kumbento sa Himamaylan na tinirahan ni Pavón. 
Itong matandang kusinero raw ang nagnakaw ng 
mga kasulatan noong 1899 at ipinagbili niya ang 
mga iyon kay Marco sa taong 1913.
Mga Kamalian sa Kasulatan ni Pavón
Bukod sa malabong pinagmulan ng Kodigo ni 
Kalantiaw at ng Leyendes ni Pavon na naglala-
man nito, ang mga kasulatang ito ay kapwa ka-
hina-hinala rin. Ang pamagat ng Kodigo ay Ang 
17 tesis, o mga batas ng Regulos [mga Datu] na 
ginagamit sa 150 mula pa noong 1433 (sic). Sa 
katotohanan, 18 batas ang itinalang sumasak-
law sa humigit-kumulang na 40 kasalanan at 
hindi 16 na batas gaya ng inulat ni Artigas sa 
1913. At madaling makita na walang katuturan 
ang mga petsang binanggit sa pamagat. Noong 
siglo ng 1800 ay palasak pa rin ang kaugalian 
na tanggalin ang isa o dalawang numero mula sa 
unahan ng isang taon upang paikliin ito ngunit 
hindi tinatanggal ang mga nahuhuling numero. 
Samakatwid ang bilang na 150 ay hindi isang 
daglat ng taong 1500. Ang maaaring kahulugan 
nito ay 1150 na wala ring katuturan tulad ng 150. 
Ikinuwento sa ikalawang kabanata ng ikalawang 
bahagi ng Leyendes ang pagtatayo ng kuta ni 
Kalantiaw sa 433. Bagama›t tama ang numerong 
ito bilang daglat ng 1433, ang taon na sinulat 
umano ni Kalantiaw ang kaniyang mga batas, 
ang petsang ito ay nasa isang sulatin na umano›y 
isinulat sa taong 1137! Sa kabila ng katotohanan 
na ang mga sinaunang Filipino ay walang mga 
relos at wala ring panukat ng panahon na katum-
bas ng isang oras, hinatulan ng ikatlong batas 
ni Kalantiaw ang mga lalaki na lumangoy nang 
tatlong oras kung hindi nila kayang sustentuhan 
ang kanilang mga asawa at ang parusa namang 
ipinataw ng ikalimang batas ay isang oras ng pa-

Ang Pinagmulan ni Kalantiaw at ng mga
Kasulatan ni Pavón

4

50.indd   Sec1:450.indd   Sec1:4 10/9/12   2:20:41 PM10/9/12   2:20:41 PM



ghagupit.
Maraming mga petsang di-kapani-paniwala 
sa mga kasulatan na natuklasan umano ni José 
Marco. Isinalin ng di-umano›y may-akda ng Ley-
endes, si José María Pavón, ang Kodigo ni Kal-
antiaw at lima pang sulating pre-Hispanic, ngunit 
hindi niya ipinaliwanag kung paano niya kinalku-
la ang mga petsa ng mga ito. Isinaad pa niya na 
hindi itinala ng mga sinaunang tao sa Bisayas 
ang paglipas ng mga taon. Subalit ang kaniyang 
«eksaktong» pagsasalin ng isang kasulatan na 
sinulat umano sa taong 1489, ilang dekada bago 
nagsimula ang pakikipag-ugnayan sa Filipinas at 
kanluran, ay bumanggit ng «unang Biyernes ng 
taon» at ng mga taon na may «tatlong bilang na 
magkakatulad gaya ng1777». Binanggit din dito 
ang salapi na may larawan ng Haring Carlos V 
ng Espanya kahit wala pa noon ang hari na saka 
lamang ipinanganak nang dumating ang taong 
1500.
Ang mga kamalian sa mga petsa ay hindi lamang 
matatagpuan sa mga sinaunang kasulatan. Mag-
ing si Pavón ay litung-lito rin kahit sa kaniyang 
sariling panahon. Nang matapos ang kaniyang 
obra-maestra, inihandog ni Pavón ang Leyendes 
sa hari ng Espanya sa unang araw ng Agosto, 
1839. Subalit walang hari ang Espanya noong 
panahong iyon; ang batang reynang si Isabella 
II na walong taong gulang pa lamang noon, ay 
nakalukluk sa trono mula pa noong 1833 sa ila-
lim ng pamamahala ng kaniyang inang si Maria 
Christina. Hindi nagkaroon muli ng hari sa Espa-
nya hanggang 1874.
Nang ilarawan ni Pavón ang isang lumang kal-
endaryo ng mga sinaunang Bisaya sa taong 
1838-39, sinabi niyang ang buwan ng Nobyem-
bre ay itinuring na «isang masamang buwan da-
hil ang dala nito ay hangin na hitik sa bulok na 
mikrobyo ng masasamang lagnat». Ang salitang 
mikrobyo ay nalikha lamang sa taong 1878 at 
nabuo ni Louis Pasteur ang kaniyang teorya na 
ang mga sakit ay nakahahawa sa pamamagitan 
ng hangin pagdating lamang ng dekadang 1850.
Itinanghal ni Pavón ang sinaunang alfabeto 
ng mga Bisaya na itinala umano ni Fr. Fran-
cisco Deza sa taong 1543 ngunit ang pari ay 
ipinanganak noong 1620. May ibang sulatin na 
nilagdaan ni Deza sa ika-23 ng Marso, 14. Itong 
petsa ay maaaring anim na taon bago ng kani-
yang kapanganakan o 94 na taon pagkatapos 
nito batay sa kung anumang siglo na tinutukoy 
sa taong ??14. Itong kasulatan ay tinatakan din 
nang «Parokya ng Ilog ng Negros Occidental» at 
sinulatan nang «R.S. sa naturang lalawigan at 

bayan sa ikadalawampu›t isa ng buwan ng Hulyo 
sa taong 17...» Wala pa ang lalawigan ng Negros 
Occidental sa mga naturang siglo o kahit na sa 
kapanahunan ni Pavón. Ang pulo ng Negros ay 
hinati lamang noong taong 1890.
Ang mga halimbawa sa Leyendes ng sinaunang 
sulat sa Bisayas ay malaki ang pagkakahawig sa 
ibang mga halimbawang natuklasan umano ni 
José Marco at magkakatulad din ang kanilang 
mga kamalian. Bagama›t ginamit ang mga lu-
mang titik sa mga kasulatan, hindi isinulat ang 
mga salita sa syllabic o papantig na paraan ng 
Filipinas kundi isinulat nang patitik-titik sa is-
tilong Espanol. Ang ibig sabihin nito ay parang 
pinalitan lamang ang bawat titik na Espanyol ng 
isang lumang titik na Filipino. Ito ay mali dahil 
sa lahat ng ibang sinaunang paraan sa pagsu-
lat sa Filipinas at Malaysia, ang bawat titik ay 
kumatawan sa isang buong pantig o syllable sa-
mantalang ang mga titik na Espanyol (ating mga 
modernong titik) ay kumakatawan sa mga payak 
na tunog lamang. Bukod dito, wala rin ang mga 
tuldik, ang mga tanda sa itaas at ibaba ng mga ti-
tik na nagpapahayag ng ibang vowel o patinig sa 
halip ng «A» at wala rin ang titik para sa pantig 
na «NGa». Ito ay pinalitan ng dalawang titik na 
«N» at «G» na may isang malaking Espanyol na 
tilde (~) sa itaas!
Pati ang pagsulat ni Pavón ay kakaiba. Madal-
ing makita na ang mga pahinang pantitulo ng 
Leyendes ay sulat kamay lamang na iwinangis 
sa mga inilimbag na titik. Pinaghalu-halo ang 
iba›t ibang istilo ng mga titik at tinuldukan pa 
ang malalaking «I». Magulo rin ang ispeling o 
pagbabaybay ng mga salita sa dalawang bahagi 
ng Leyendes. Ang pagkabaybay sa unang bahagi, 
na sinulat noong 1838, ay katulad ng istilo sa si-
glong 1500. Sa ikalawang bahagi ng 1839, sinabi 
ni Pavón na tinanggap na niya «ang maraming 
pagbabago sa pagbabaybay» na nasa pinakahul-
ing talasalitaan ng Real Academia Española. Sa 
katotohanan, ang istilo sa ikalawang bahagi ay 
tugma nga sa naturang panahon bagama›t hindi 
kasang-ayon ng nasabing diksiyunaryo. Hindi rin 
ipinaliwanag ni Pavón kung paano siya nakag-
amit ng mga bagong ispeling sa isang kasulatan 
na sinulat niya sa taong 1837 samantalang hindi 
pa niya alam ito noong taong 1838. Ang nasabing 
kasulatan ay Brujerías y los Cuentos de Fantas-
mas at «natuklasan» din ito ni José Marco.

5
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Ang kasaysayan ni Kalantiaw ay unang kina-
thang-isip ni Jose Marco ngunit agad itong 
nagkaroon ng sariling buhay. Ang ibang mga 
manlilinlang at mga pantas ay tumulong sa pag-
papalago ng isang bagong kasaysayan na ang 
pundasyon ay isang huwad na alamat. Biglang 
nagkaroon ng tatak ng katunayan sina Marco at 
Kalantiaw nang tanggapin ni James A. Robertson 
ang mga bagong «tuklas» para sa Philippine Li-
brary and Museum sa taong 1914. Noong ika-20 
ng Hulyo, 1915, nagharap si Robertson ng isang 
sanaysay tungkol sa mga batas ni Kalantiaw sa 
Panama-Pacific Historical Congress sa Califor-
nia at sinundan pa ito ng paglalathala ng isang 
pagsasalin sa Ingles ng Kodigo noong 1917.
Sa nasabing taon din, nalathala ang isang pag-
sasaling Espanyol ng Kodigo na ginawa ni 
Josué Soncuya at ito ay tinalakay niya sa anim 
na kabanata ng kaniyang Historia Prehispana. 
Si Soncuya, na taga-Banga, Aklan, ang siyang 
naggawad sa dakilang mambabatas ng titulong 
«Rajah Kalantiaw» at ipinalagay rin niya na ang 
Kodigo ay sinulat para sa Aklan, Panay dahil sa 
nakita niyang dalawang salitang Aklanon sa ka-
sulatan. Hindi niya binigyang pansin ang katoto-
hanan na ang pamagat ng aklat na naglalaman 
ng mga kuwento ni Kalantiaw ay Ang mga Sinau-
nang Alamat ng Pulo ng Negros na sinulat daw 
ni José Pavon sa naturang pulo. Binale-wala rin 
ni Soncuya na ang kinikilalang nakatuklas ng ka-
sulatan na si José Marco ay taga-Negros at ang 
nakasaad sa aklat na sa pulo ng Negros itinayo ni 
Kalantiaw ang kaniyang kuta.
Gayunman, ang pinagmulan ng alamat ni Kal-
antiaw ay inalis sa Negros at inilipat sa Panay. 
Marahil ay inakala ng mga tagahanga ng datu 
na magiging mas kapani-paniwala ang kaniyang 
alamat kung ito ay sasabihin nilang naganap sa 
Panay dahil ang mga kilalang alamat na isinaad 
sa aklat na Maragtas ay doon din umano na-
ganap. Sa taong 1949, isinama ni Gregorio Zaide 
ang Kodigo ni Kalantiaw sa kaniyang Philippine 
Political and Cultural History. Ang pamagat ng 
Kodigo ay dinugtungan niya ng mga salitang 
«Aklan, Panay». At kahit hindi natagpuan ni 
Digno Alba ang anumang katibayan para sa pa-
giging alamat ni Kalantiaw, ipinahayag niya sa 
kaniyang aklat na Paging Datu Kalantiaw (1956) 
na intinatag ng Datu ang kaniyang pamahalaan 

sa Batan at ito ay naging punung-bayan o kapital 
ng sakup ng Aklan. Noong ika-8 ng Disyembre, 
1956 itinatag ang isang bantayog sa karangalan 
ni Kalantiaw sa nasabing bayan. Sa taong sumu-
nod, 1957, isang dating paaralan sa Batan ang 
ginawang Kalantiaw Shrine ng Philippine His-
torical and Cultural Society at ang Kodigo ni Ka-
lantiaw ay inukit sa isang plakeng tanso. Nasa 
museong iyon ang di-umano›y «orihinal na kasu-
latan» ng Kodigo.
Noong 1966 nalathala ni Sol H. Gwekoh sa Sun-
day Times ang mga bagong detalye kaugnay sa 
buhay ni Datu Bendahara Kalantiaw, anak ni 
Rajah Behendra Gulah. Isinilang daw siya sa 
taong 1410 at naging ikatlong pinunong Muslim 
sa Panay noong siya ay 16 na taong gulang. In-
aakala ng maraming tao na si Kalantiaw ay isang 
pinag-apuhan ng maraming salinlahi ng mga 
pinunong Muslim ngunit, makikita sa kaniyang 
Kodigo na siya ay hindi isang Muslim. Siya ay 
isang animist sapagkat pinarusahan ng kaniyang 
mga batas ang sinumang nagkasala laban sa 
mga anito, diwata, sinasambang punong kahoy 
at hayop, o sa mga idolo. Bukod dito, may kaba-
lintunaan ang bagong pangalan na ibinigay ni 
Gwekoh sa dinakilang Datu dahil ang bendahara 
ay isang lumang salitang Bisaya na ang kahulu-
gan ay «punong ministro» o pumapangalawa sa 
kapangyarihan ng pinakamataas na datu. Ganito 
rin ang kahulugan ng salitang ito sa wikang Ma-
lay ngayon.
Madalas na sinisipi sa iba›t ibang Internet web 
site ang mga pahayag tungkol kay Kalantiaw 
mula sa mga manunulat na hindi ipinakikilala.  
Magkakasalungat ang marami sa mga katha nila 
tungkol kay Kalantiaw. May mga nagsasabing 
siya ay hindi lamang pangatlong pinuno ng Panay 
kundi pangatlo sa isang dinastiya ng mga haring 
may pangalang Kalantiaw. Ang ama niya, ayon 
sa iba, ay hindi si Rajah Gulah kundi si Haring 
Kalantiaw I, ang sumakop sa bayan ng Batan sa 
tulong ng mga Tsinong tulisan noong taong 1399. 
Mahirap paniwalaan na ibinigay ng matandang 
Kalantiaw I ang pangalan niya sa kaniyang da-
lawang anak, Kalantiaw II at Kalantiaw III. Si 
Kalantiaw II daw ay hindi ama ng mas sikat na 
si Kalantiaw III kundi kaniyang kapatid! Lalong 
mahirap paniwalaan na natukoy pa ang eksak-
tong petsa ng pagpapahayag umano ni Kalantiaw 

Pagdaragdag sa Alamat
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ng kaniyang kodigo ng batas - ika-8 ng Disyem-
bre, 1433. Marami pang mga kuwento tungkol sa 
buhay ni Kalantiaw III; tungkol sa kaniyang mga 
minahal, mga kaaway, mga pakikipagdigmaan 
at kaniyang kamatayan. Ang tawag sa kaniya sa 
pamagat ng kaniyang Kodigo ay Kalantiaw, ika-3 
«regulo» o pangkaraniwang pinuno lamang.
Pinarangalan si Kalantiaw ng Hukbong Dagat 
ng Filipinas noong Disyembre 1967 nang tang-
gapin nila ang lumang bapor-pandigmang USS 
Booth mula sa Estados Unidos. Ang bapor, na 
ginawa noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, 
ay binigyan ng bagong pangalan, ang BRP Datu 
Kalantiaw. Lumubog ito dahil sa bagyong Clara 
noong ika-20 ng Setyembre, 1981.
Noong 1970 isinulat ng kilaláng mananaysay na 
si Gregorio Zaide na ang tunay na pangalan ni 
Kalantiaw ay Lakan Tiaw na ang ibig sabihin 
daw ay «Datu ng Maikling Pagsasalita». Ang 
«Lakán» ay isang pangkaraniwang bahagi ng 
mga pangalan ng mga Tagalog, na noong unang 
panahon ay nangahulugang «pinakamahalagang 
pinuno». Nakapagtataka dahil bumanggit pa si 
Zaide ng isang pariralang nagmula umano sa 
mga labi ni Kalantiaw: «Nakapangingibabaw 
ang batas sa lahat ng tao.» Ang nakalulungkot ay 
alam na ni Zaide na ang alamat ni Kalantiaw ay 
napabulaanan at napatunayang hindi totoo may 
dalawang taon na ang nakalipas bago niya ipi-
nalathala ang kaniyang mga karagdagang pala-
gay tungkol dito.

Pinabulaanan ang Kasaysayan ni Kalantiaw
Ipinagpatuloy ni José Marco ang paggawa ng 
kaniyang mga huwad na kasulatan hanggang sa 
panahong malapit na siyang pumanaw noong 
1963 ngunit lumiit na nang lumiit ang kaniyang 
mga tagumpay sa bawat bagong panlilinlang. Sa 
pagdating ng dekadang 1950, nawala ang pag-
galang sa kaniya at hindi na siya pinaniwalaan 
ng mga tunay na pantas, ito›y sa kabila ng patu-
loy na katanyagan ni Kalantiaw. Sa panahong 
iyon, ang bagong henerasyon ng mga dalubhasa 
ay nagsimula na ring maghinala sa kasaysayang 
itinuro sa mga Filipino sa loob ng nakaraang ka-
lahating siglo.
Noong 1965, si William Henry Scott ay nag-aaral 
para sa kaniyang doctorate sa University of Santo 
Tomas nang may iminungkahi sa kaniya ang ma-
nanaysay na si Mauro Garcia. Ayon kay Garcia, 
ang dapat suriin ni Scott para sa kaniyang tesis 
ay ang kasaysayan ng Filipinas bago dumating 
ang mga Espanyol. Nakatanggap si Garcia ng 
ilang huwad na kasulatan mula kay Jose Marco 

at siya ay may hinala sa mga unang natuklasan 
ni Marco na alam niyang naging batayan ng 
malaking bahagi ng sinaunang kasaysayan ng 
Filipinas. Kaunting huwad na kasulatan lamang 
ang ipinakita ni Garcia kay Scott upang huwag 
maimpluwensiya ang pananaliksik na gagawin ni 
Scott. Nang dumating ang panahong nagkaroon 
na si Scott ng sariling palagay tungkol sa mga 
gawa ni Marco ay saka lamang ipinakita ni Gar-
cia ang iba pang mas halataing panlilinlang ni 
Marco.
Ipinako ni Scott ang kaniyang pagsasaliksik sa 
pagtunton sa pinanggalingan ng bawat pagbang-
git o pagtukoy sa sinaunang kasaysayan ng Filipi-
nas na nasa pangunahing apat na aklat na gina-
gamit noon sa mga kolehiyo. Sinuri niya ang mga 
orihinal na sulatin at hinanap niya sa maraming 
aklatan at museo sa iba›t ibang pook sa daigdig 
ang mga bagay-bagay at kasulatang maaaring 
makapagpatibay sa mga ito. Tinanong niya ang 
mga batikang mananalaysay tungkol sa pinagku-
nan ng kanilang kaalaman. Kinapanayam niya 
ang mga kaibigan at kakilala ni José E. Marco 
at sinuri rin niya ang mga liham nila kay Marco 
at mga liham ni Marco sa kanila. Ang lahat ng 
kabatirang may kaugnayan kay Kalantiaw ay na-
tunton ni Scott. Ang lahat ay may iisang pinang-
galingan lamang, si José E. Marco. Binuód ni 
Scott ang kaniyang ginawang masusing pagsu-
suri sa dalawang payak na pangungusap:
Ang mga natuklasan ni José E. Marco na natala 
sa kasaysayang Filipino... ay lumalabas na si-
nadyang pagsisinungaling at hindi totoong baha-
gi ng kasaysayan. Samakatwid, walang katibayan 
o patunay sa kasalukuyan na mayroon ngang 
nabuhay na isang pinunong Filipino na ang pan-
galang ay Kalantiaw o na ang kodigo penal ni 
Kalantiaw ay ginawa bago dumating ang taong 
1914.
Matagumpay ang pagtatangol ni Scott sa kani-
yang tesis sa harap ng isang lupon ng mga ba-
tikang Filipinong mananalaysay, ang ilan sa ka-
nila ay sumang-ayon noong araw sa mga bahagi 
ng kasaysayang Filipino na pinabulaanan niya. 
Ang lupong tagahatol na nagbigay ng gradong 
«meritissimus» o «napakahusay» sa tesis ni Scott 
ay binuo nina Teodoro Agoncilllo, Horacio de 
la Costa, Marcelino Forondo, Mercedes Grau 
Santamaria, Nicholas Zafra at Gregorio Zaide. 
Inilathala ang kinalabasan ng masusing pagsisi-
yasat ni Scott sa kaniyang Prehispanic Source 
Materials for the Study of Philippine History 
noong 1968 at magpahanggang ngayon, hindi ito 
pinabulaanan ng sinumang mananalaysay. 
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Hmmm… narinig ko na ito. Di lang isang beses. 
Marami na. At marahil dahil kabilang din ako sa 
kategorya ng bagong bayani, madalas na rin akong 
sabihan ng ganito – pati ng kapwa ko OFW.
Pano nga ba naman di masasabihang mayabang?  
Tuwing uwi, merong bagong damit, bagong appli-
ances, bagong sapatos, bagong cellphone, bagong 
laptop and take note, meron na rin Tab. Lahat ng 
latest gadgets meron si OFW… no wonder, maya-
bang!
Isipin muna natin, talaga nga bang mayabang? Eto 
ang mga scenario:
Scenario sa airport:
Pagdating sa airport, pusturang pustura na.  Me 
hepatitis na sa lapad ng gintong kwintas na na-
kasabit sa leeg nila.  Sa gate, isa isa ng nilalabas 
ang mga gadgets na dala – digicam (picture-taking 
muna syempre), laptop (macbook actually) kasi mer-
ong free wifi sa airport.  Pero masyadong mabigat 
ang laptop, blackberry na lang o kaya iphone (or 
ipod touch) na lang para di bulky.  Nagtatawagan 
na para ikumpirma na susunduin sila sa airport ng 
mga mahal nila sa buhay. Then, off to the plane.
 Paglapag ng eroplano, malayo pa lang, di pa man 
nakakarating sa immigration, alam mo na ang mga 
OFW. Kasi, bago dumating sa immigration, daan 
muna ng duty free para bumili ng imported choco-

lates (each bag is worth US$33) at alak na worth 
US$100 (3 bottles lang ha) na talaga namang binili 
dahil me kasama itong trolley bag. Samahan mo pa 
ng sigarilyo. Di lang yun, ang pambayad syempre 
dollars din.  No wonder madalas target ng mga air-
port employees.
 Sa customs, kelangan i-declare mo lahat ng dala 
mo. Okay lang naman. Pero kung bago ang gamit 
na dala mo, kelangan me receipt at magbayad ng 
tax (custom tax).  Kadalasan, ang mga inuuwing 
gamit or appliances puro gamit na. Syempre, kelan-
gan i-check kung gumagana sabay gamit na rin di 
ba? heheheh!
 Pagdating sa labas, nandyan yung mga di magkan-
da-hulog at nagkukumahog na magtutulak ng trolley 
para pagdating sa baba (waiting area), baka sakal-
ing maambunan naman daw ng biyaya (pangkape 
man lang). Di kaya pinupulot ang pera sa ibang 
bansa?
 Sabi nga ng nanay ko, “mahirap kayang mag-is-is 
ng kubeta ng bahay ng ibang tao.” Pero ginagawa 
yun ng isang OFW.  Kelangan kumita ng pera eh.
Scenario sa baryo:
Eto na, nakarating din sa wakas sa bahay.  Alam 
na ng buong baryo na dumating ka na. Araw-araw 
me bisita, nagpaparamdam kahit yung mga hindi 
mo naman masyadong ka-close para makahirit daw 

BUHAY OFW

Dear Kuya Eli...

Ullessis Abaya
ullessis@yahoo.com

8

OFW DAW, 
MAYABANG!
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Sa mga gustong magbahagi ng mga karanasan sa buhay habang nasa abroad, ipadala lang po sa BUHAY 
OFW Dear Kuya Eli, ullessis@yahoo.com
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ng utang. Kesyo dumayo pa sila mula sa probinsya, 
nanghihingi ng pamasahe. Minsan pa nga, me na-
kapagsabi sa kaibigan naming “Ineng, baka meron 
kang pinaglumaang ginto?” Ano!  Naluluma na 
pala ang ginto… hahahha!
Ang masama pag tumanggi ka sa mga hirit nila, 
sabihan ka nila “mayabang”… “akala mo kung 
sino.  Nakarating lang ng ibang bansa…etc.”
Syempre di maiwasan ang family time – in the mall. 
Nandyan din yung halos araw-araw nasa mall, bili 
ng kung ano-ano. Hayyy! Nakakapagod kaya yun.
 
Bilang isang OFW, aminado ako, ngayon ko nara-
nasan na makamit lahat ng materyal na bagay na 
dati hiling ko lang. Ngayon ako nakakabili ng sarili 
kong mga gadgets na kahit paiyak kong hinihingi sa 
mga magulang ko, eh di nila maibigay. Sabihin na 
nating ngayon ako bumabawi.
Pero lahat yun, pinagsikapan kong makamit. Nag-
trabaho ako para mabigyan ang sarili kong kaprit-
so. Di ako umasa sa iba na ibigay ito sa akin, dahil 
wala namang gagawa nun kundi ako lang.  Di pina-
pala ang pera sa ibang bansa, pinaghihirapan din 
ito.

Gayunpaman, sinisikap ko na wag magdamot. Pero 
nawa maalis na sa mga nasa pinas na ang OFW 
mayaman.  Mayabang man sila, yun ay dahil ngay-
on lang din sila nagkaroon. Pinagsikapan din nil-
ang makuha iyon. By gives pa nga yung iba (utang 
na naman). Alam ko, mayabang pa rin ang dating.
Ganito na lang, isipin natin. “Wala tayong maku-
kuha kung di natin pagsusumikapan”. Di tayo mag-
kakaron kung di tayo magtatabi o maglalaan para 
sa pangangailangan o sa kapritso.
Ganun din si OFW.  Kahit anong yabang nya pa. 
Lahat ng meron sya, dugo at pawis ang pinuhunan 
nya. Ilang puyat at sakripisyo din ang ginawa nya 
magkaron lang sya nun. I-guide na lang natin si 
OFW, sa mga tamang paraan ng paglustay nya ng 
pera.
It still depends on how you spend and what you 
spend. Do you really need that much gadget? If not, 
maybe an OFW should spend on something worth-
while. Minsan kasi, kung walang magsasabi ke 
OFW ng dapat pahalagahan, di nya ito pagtutuuan 
ng pansin.
(definitelyfilipino.com/blog/2011/12/24/ofw-daw-
mayabang)
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Ang pagtatayo ng sariling negosyo ay isang malaking opor-
tunidad sa buhay na dapat nating matutuhan. Lahat ng tao 
ay naghahangad na kumita ng malaki sa pamamagitan ng 
pagnenegosyo. Hindi sapat na may kapital ka lang ay pwede 
ka nang magtayo ng negosyo. Sa pagtatayo nito maraming 
mga bagay ang dapat isaalang-alang upang masiguro ang 
paglago nito.

Hindi lamang tungkol sa tagumpay at kumita ng pera ang 
hatid ng pagnenegosyo, kundi pati na rin sa kung anong mga 
aral sa buhay ang ituturo nito na dapat nating matutunan. 
Makasisiguro tayo na sa pagtatapos ng taong ito ay magig-
ing matagumpay tayo sa ating negosyo. Ngunit ito ay hindi 
lamang mahalaga sa pagkakaroon ng kamalayan sa sarili 
at negosyo, dapat mo ring malaman ang tungkol sa iyong 
mga kakumpitensiya. Dapat mong itanong sa sarili, kilala 
mo na ba kung sino ang iyong mga kakumpitensiya? Ano 
ang kanilang mga kahinaan? Saan sila kumukuha ng lakas? 
Tandaan na ang pananaliksik sa iyong mga kakumpitensya o 
katunggali ay isang patuloy na proseso na hindi dapat kalig-
taan, sa aspetong ito maraming mga negosyante ang nabigo 
at nalugi sa negosyo dahil hindi nila alam kung sino ang 
kanilang kakumpitensya.

Ang pagtatalaga ng tamang oras ay isa ring sangkap na 
kailangan sa ikatatagumpay ng negosyo. Kailangan mong 
maging handa dahil sa ang iyong nakasanayan na dating 9- 
5 oras na trabaho ay mapapalitan ng mas mahabang oras, 
siguro ito ay sa mga ilang buwan lamang na pagsisimula ng 
negosyo. Kailangan ninyong maging handa na ilagay ang 
mga personal na buhay sa tamang lugar. Maraming mga 
pagbabago na magaganap sa iyong buhay na dapat mong 
unahin sa pagkakaroon ng isang negosyo. Dapat maging 
handa ka sa lahat ng pagkakataon. Kailangang magsakripi-
syo muna upang masigurado ang ikatatagumpay ng nego-
syo. Ito ay isa sa mga ilang downsides ng pagkakaroon ng 
sariling negosyo, ngunit alam mo na hindi matutumbasan 
ang kasiyahan kung makita mo nang naging matagumpay 
ang iyong negosyo.

Ang pera ang pinaka-importante sa pagsisimula ng isang 

negosyo. Siguradohing may sapat na pera upang ipang gas-
tos sa mga bagay na kakailanganin sa negosyo- mula sa mga 
pagrehistro nito, bayad sa lugar na napili at mga gamit na 
kailangan. Sa paghahanap ng karagdagang kapital, maaari 
kang magharap ng isang mahusay na balangkas ng iyong 
plano sa negosyo (business plan) sa inyong bank manager. 
Humingi ng tulong sa bangko kung kinakailangan. Mas 
mainam na masiguradong hindi ka magkakaroon ng malak-
ing utang bago pa man maumpisahan ang iyong negosyo.

Ngunit kahit na ang paghahanap ng pondo ang pinakama-
hirap na gawin sa una, mas mabuti kung humingi ka ng tu-
long sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan o sa mga taong 
makakatulong sa pagpapalago ng iyong negosyo. Hindi mo 
kailangang solohin lahat ng trabaho kung sa tingin mo ay 
hindi mo kaya. Isiping mabuti ang iyong lakas at kahinaan 
at maghanap ng tao na kung saan sila ay dalubhasa sa ilang 
mga bagay sa pagpapatakbo ng negosyo. Mas mainam din 
na magkaroon ka ng dalawang propesyonal na makakatu-
long sa iyo sa mga unang taon ng negosyo - isang accoun-
tant at isang taga-payo sa negosyo. Ang mga taong ito ang 
magsisiguro na tama ang pagpapatakbo ng iyong negosyo.

Ang mga ekspertong ito ang siyang magsasabi kung ano ang 
hindi at dapat sa negosyo. Hindi masamang makipag-usap 
o humingi ng tulong sa mga taong alam mong eksperto sa 
larangan ng pagnenegosyo. Sila ang magtuturo sa iyo ng 
tamang mga hakbangin na dapat gawin sa ikatatagumpay 
ng negosyo. Maaari mong gamitin ang kanilang naging 
karanasan sa pagpapatakbo ng sariling mong negosyo. Im-
portante parin ang pagkakaroon ng magandang relasyon 
at tiwala sa mga taong ito na alam mong may magandang 
maitutulong sa iyo. At kung, pagkatapos ng lahat ng ito, ay 
naisip mo na handa ka na at talagang para sa iyo ang ne-
gosyong ito, kailangan mo na ngayong isipin kung anong 
klaseng negosyo ang gusto mong pasukin. Gusto mo ba ng 
nagsosolong negosyante, mag set up ng isang limitadong 
kumpanya o bumuo ng isang samahan?

(www.pinoybisnes.com/starting-a-business/before-starting-
a-business)

BEFORE STARTING A BUSINESS

Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng ICSA Computer Institute - Kuwait. Dito ay maaari kayong mag-aral ng 
kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) major in Business Management o 
Business Marketing. Sa mga ganitong kurso ay malalaman ninyo kung papano patakbuhin ang sariling nego-
syo. For more information, tawag lang sa 22467301, 22403408, 99302850, 96621592. Ang kanilang website: 
www.icsa.us
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     Noong unang panahon, sa kapanahunan  ng Hari sa 
Ehipto na si Paraon na kilala sa buong mundo magpa-
hanggang sa ngayon, ay ginagamit na ng mga mang-
gagamot ang massage therapy. Nang mga panahong 
iyon ay wala pang mga pagamutan,  o mga klinika man 
lamang upang doon dalhin ang mga taong may mga 
karamdaman o mga naaaksidente, o kaya naman ay mga 
nasusugatan lalo na sa mga sundalo ng hari ng  Ehipto 
na si Paraon. 

     Ang mga manggagamot ay gumagamit ng mga hal-
amang gamot (herbs)na itinatapal sa katawan ng mga 
may sakit. At kung may sugat, ay dinidikdik ang mga 
halamang gamont (herbs) hanggang lumabas ang katas 
nito at ipinapatak sa sugat upang maampat ang pagdu-
rugo at ito ay nagsisilbing antibiotiko. At kapag ang 
pagdurugo ng sugat ay naampat na ay saka  pa lamang 
sisimulan na ito ay masahihin.

Nagsimulang makilala ang “massage therapy” bilang  
isang mabisang paraan ng pagpapagaling sa lahat ng uri 
ng karamdaman. At doon din natuklasan na ang pag-
mamasahe sa kamay at paa ng taong may sakit o may 
sugat ang siyang pinakamabisang paraan. Na ang pag-
mamasahe ng tama at sapat na tagal  sa ating katawan 
ay epektibong paraan ng pagpapagaling sa lahat ng uri 
ng sakit.

     Sa China, mahigit 5,000 (limang libong) taon na ang 
nakalipas matapos ang kapanahunan ni Haring Paraon 
sa Egypt, ang mga Intsik ay nagsimulang gumamit ng 
pamamaraan ng pagpapagaling sa mga taong may sakit 
sa pamamagitan ng “ massage therapy “ at ito ay napa-
tunayan ng mga manggagamot sa China. Ito ay nagmula 
sa “ Lumang Ehipto” at napapakinabangan ng malaki sa 
buong kalupaan ng China.

     Maraming taong ang dumarayo sa China upang mag-
pagamot at ang lahat ng mga pasyenteng dumadayo 
roon ay umuuwing masaya at maayos ang pakiramdam 
at nasisiyahan sila sa kanilang pandarayo sa kalupaan 
ng China dahil  doon nila natagpuan ang kanilang ka-
galingan. Kahit sa Pilipinas, mas kinikilala  ang Chinese 
Hospitals kaysa ibang mga hospital. Bakit? Dahil sa mga 
ospital na iyon ay ginagamit  ang” Massage Therapy “, 

at ang mga pasyente ay madaling gumaling at naiiwasan 
ang pag-ulit ng kanilang sakit.   ( re-occurrence of the 
disease ).

     Meron tayong makikita sa ating kapanahunan na 
ang massage therapy ay orihinal na nagmula sa Lumang 
Ehipto, may mga katibayan kung saan ito nagmula 
at alin sa mga bansa ang unang nakatuklas nito. May 
makikita tayo sa isa sa mga piramid sa Ehipto sa mga 
pinta (iniukit) na ang mga tao sa Ehipto ay nagpapalitan 
ng pagmamasahe sa kanilang mga paa’t kamay upang 
malunasan ang kanilang mga karamdaman. Sa libingan 
ng Manggagamot sa Saqqara, Egypt, 2,300 years B.C., 
na ang mga tao noon ay walang ibang paraan na ginag-
amit upang sila ay gumaling sa kanilang sakit kundi ang  
“massage therapy” lamang at ito ay sapat na sa kanila. 
Nakasulat sa ibaba ng mga pinta na ito ang sulat Arabik 
na kung isasalin  sa wikang Ingles ay  “massaging the 
hands and feet, gives comfort and healing”.

     Pero nakakalungkot isipin na kung saan nagsimula 
ang massage therapy ay ang bansang ito po ang hindi 
naniniwala sa kagalingan nito. Mas ninanais pa nila ang 
magpainiksyon at ang mga gamot na binibila sa mga  
botika ang inumin. Kahit hindi naman sila gumagaling, 
sige pa rin sila sa pag-inom  at hindi lang sa Egypt kundi 
nagkalat na sila sa buong mundo at ang tanging mga In-
tsik lamang ang nagpapatuloy sa kung ano ang kanilang 
natuklasan mula sa mga Manggagamot na Taga-Ehipto 
at kanilang pinagyayaman  hanggang sa kasalukuyan.

MASSAGE THERAPY, PAANO AT 
SAAN ITO NAGSIMULA?             

ISYUNG PANGKALUSUGAN

Dr. Gyndolyn “Amirah” Espina
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KPCCenter Women Section ONLY

Registration and Participation is available any-

time of the following schedule:

SUNDAYS / WEDNESDAYS (2 hours session)

8:30 AM – 10:30 AM

6:00 PM – 8:00 PM

FRIDAYS (2 hours session)

8:30 AM – 10:30 AM

1:00 PN – 3:00 PM

6:00 PM – 8:00 PM

8 Hours every month in 6 months.

For more information call KPCCenter 

WOMEN Section

Tels. 24712574 ext. 116 or 24756796

Mag-aral ng

“BASIC MASSAGE THERAPY”

12
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PAG-ARALAN ANG 
ARABIK
Ni Usta. Halima Mantawil
Head, Women Section, KPCCenter

Magkakasama na titik ng salitang ArabikPagsasaling titikAng kahulugan sa Tagalog

øX¹uJ�« v� XOC�  WMÝ r�Kam sana qadhaita fil Kuwait?Ilang taon ka na dito sa Kuwait?

øsJ�ð s¹√Aina taskuno?Saan ka nakatira?

øqLFð s¹√Aina ta’malo?Saan ka nagtatrabaho?

øp²HOþË U�Ma wazeefatuk?Anong trabaho mo?

° …bOł WHOþËWazeefa jayeedah!Magandang trabaho!

Para sa mga Filipinong nais mag-aral ng LIBRENG Arabik, tumawag lamang sa 
KPCCenter, 24712574 or 24756796 extentions 116 sa mga babae, at 102 sa mga lalaki.

Lesson 37

13
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(Kung natawa ka na noon, tawa na ulit ngayon…)
MAGTAWANAN TAYO
Ni Issa Mohammad Tragua, e-mail: jorgetragua@yahoo.com

SON : Dad, pinagalitan ako ng titser ko! 
DAD: Bakit? 
SON : Hinalikan ko po seatmate ko! 
DAD : Itong anak ko mana talaga sa akin, he-
hehe! Masarap ba? 
SON : Opo! Pogi nya eh! 

ANAK : Tay may manok sa kusina tinutuka yong 
bigas !
TATAY : Paalisin mo!
ANAK : Hoy manok! Umalis ka nga dito!
TATAY : Bobo! Gulatin mo!
ANAK : Hoy Manok BULAGA !
TATAY: Takutin mo!
ANAK: Manok! Aswang ako, AWOO!
TATAY: Bugawin mo!
ANAK: Boss Chicks? 50 Lang batang bata
TATAY: Hulihin mo na nga lang!
ANAK: Manok ! Pulis ako, taas pakpak!
TATAY: Punyet*! Ikaw na nga lang lumayas!
ANAK: Ako Tay?
TATAY: Hindi! Ako na lang. Baka Mapatay pa 
kita!

Sa isang Kasalan…
PARI: Ikaw lalaki, tinatanggap mo bang maging 
kabiyak ang taong ito habambuhay?
LALAKI: Opo, Father!
PARI: At ikaw naman malanding pokpok kang 
bakla ka, mukha kang kabayo, ‘akala mo siguro 
ang ganda mo sa gown mo, ‘ano? Tinatangap mo 
ba ang lalaking ito na hindi ka magsisisi kahit 
magkabaon-baon ka sa utang sa pagsustento sa 
kanya?
BAKLA: (nagtaray) Mader, sabihin nyo lang 
kung tutol kayo sa kasal na ‘to kesa naman tu-
malak ka diyan, naka microphone ka pa naman!!!

INA: anak! kumusta ang eskuwela?
ANAK: okey naman po (sabay iyak) inaayyy 
sabi ng ka klase ko malaki raw ang paa ko.
INA: Naku anak! hindi totoo yan..wag kang 
makikinig sa kanila. 
ANAK: Talaga po inay? (sabay punas ng luha)
INA: Oo anak, sige tanggalin mo na ang sapatos 
mo at ilagay mo sa garahe ok…

Umorder si Juan ng 1 buong pizza...
CLERK: Sir, ilang slice po ang gagawin 
namin sa pizza nyo, 6 or 8?
JUAN: 6 lang, baka hindi ko maubos ang 8!

KUSTOMER: Ano ba naman itong tutpik nyo, 
iisa na nga lang, ang dali pang mabali!
WAITER: (inis) Alam nyo, sir, ang dami nang 
gumamit nyan, pero kayo lang nakabali!

Sa Korte…
ATTY: Inday, pwede mo bang idiskrayb dito 
sa korte ang taong nangreyp sa ‘yo?
INDAY: Maitim, panot, tagyawatin, pango 
ilong, at bungal...
SUSPEK: Sige!...mang-asar ka pa!!!!

MRS: Kung alam ko lang di sana ako nagpak-
asal sa iyo! ABS ka!
MR: Anong ABS?
MRS: Alak, Babae, Sugal!!
MR: Eh ikaw CBN!
MRS: CBN?
MR: Chismosa, Bungangera, Nagger!

 (sa isang turo-turo):
KUSTOMER: Manang, meh langaw sa ar-
rozcaldo ko!
TINDERA: Hello! Sa halagang P5.00 anong 
ini-expect mo….manok?

MISTER: wala akong tulog dahil naiisip ko 
half milyon na utang ko kay pare.
MISIS: madali yan! Tawagan mo si pare, sabi-
hin mong hindi ka makakabayad sa utang mo 
para siya naman ang hindi makatulog!

WIFE: maghiwalay na tayo!
MAN: ok! akin ang bahay!
WIFE: Akin ang farm!
MAN: Akin ang kotse!
WIFE: Wag mo isama driver, matagal ng akin 
yan.
MAN: Magkakamatayan tayo! Akin siya!

14
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(Iba’t Ibang Luto ng Mga Gulay)(Iba’t Ibang Luto ng Mga Gulay)
ENSALADANG PATATAS
MGA SANGKAP:
3 tasang patatas (luto at hiniwa nang pak-
uwadrado)
2 kutsarang sibuyas (hiniwa nang pino)
2 itlog (luto at hiniwa nang pakuwadra-
do)
½ tasang sweet-sour pickles o celery
¾ tasang mayonesa
Kaunting asin

PARAAN NG PAGLULUTO:PARAAN NG PAGLULUTO:
1. Paghaluin ang lahat ng sangkap
2. Palamigin
3. Upang maging magandang tingnan ay 
ihain nang nakalagay sa sariwa at mala-
pad na dahon ng repolyo o letsugas

ENSALADANG KAMATIS AT ITLOGENSALADANG KAMATIS AT ITLOG
MGA SANGKAP:MGA SANGKAP:
3 itlog na maalat tinadtad na malaki
1 sibuyas, tadtad
3 malaking kamatis, sliced
1 kutsarang suka
1 kutsarang salad oil
1 kutsarang asukal
1/8 kutsaritang puting paminta

PARAAN NG PAGLULUTO:PARAAN NG PAGLULUTO:
1. Pagsamahin lahat at ihain sa bandeha 
nang malamig

(Source:Piling-piling Lutuing Pilipino, R.P.Nem Singh, G.V.Manaog; Isa-Jecho Publishing Inc)

Ni Sister Um Ismael

PINOYPINOY  
RECIPERECIPE

15
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PILIPINO ARABIC  ENGLISH

Hukom Hukom Judgment

Salamat  Salamat Peace, expression of thanks

Akala Aqala Mind, way of thinking

Ar-ruwa, Al-luwa, Kaluluwa Ar Ruh Soul

Dilim Dhulum, Dhulumat Darkness

Alam Elm, Alim Knowledge, Knowledgeable

Mabalakat Barakah Blessing

Sulat Surat Chapter, Reading

Bay, Bahay Bayt House

Ate Ukhti Sister

Kuya Akhu, Akhuya Brother

Asukal Sukkar Sugar 

Sabon Saabun Soap

Mamatay Mawt, Mamat Death

Buhay Al hay Life

Pinagmulan Ng Mga Salita

16

Ni AbdulQadir E. Laja 

Ang iba’t ibang wika (o lahi ) ng tao ay isa sa mga Tanda,  Kaluwalhatian ng Dakilang-Maylikha. 
Hindi man nagkakaintidihan ang mga tao (sa pakikipag-usap dahil maraming wika), ngunit isa 
lang ang kanilang ninanais, ang mamuhay ng masaya sa mundong ito. Isa ang uri ng kanilang 
paghihirap, at isa rin ang kwento ng kanilang kahapon.

Minsan tayo ay nagtatanong kung bakit marami ang mga wika, samantalang  isa lang ang Sang-
katauhan, iisa ang pinagmulan, mula sa isang pamilya na may  isang ama at ina (Adan at Eba). 
Sa ngayon, nandyan ang wikang Malay, Chinese, Pilipino, Japanese, Indian, Spanish, Russian, 
French, Hebrew, Arabic, English, at maraming pang iba. Kukuha tayo ng isang wika na magig-
ing paksa natin. Dahil nandito tayo sa Gitnang-Silangan, pag-usapan muna natin ang wikang 
Arabic. Ang Arabic ay isang Semitic language, ito ay isang “buhay” na wika. Ang inpluwensya 
nito ay nakarating doon sa atin sa Malayong-Silangan. 

Dahil sa ugnayang relihiyon at kalakalan, nandoon ang  wikang Arabic sa  Pilipinas. Sa ating 
kulturang Pilipino, makikita pa rin ang mga bakas nito. Ito ay dahil sa ugnayan ng mga sinau-
nang Pilipino at mga Arabe. Sa ngayon, mayroon pa rin na salitang Arabic na makikita sa ating 
wika. Tulad halimbawa sa pangungusap na “nakatanggap ako ng sulat mula sa amin”, ang sali-
tang sulat ay galing sa salitang Arabic na “surat” , sa english ang ibig sabihin ay “chapter” (or 
reading). Kahit sa pangungusap na “may liwanag kung mayrong dilim”  ang salitang “dilim”  
ay galing sa salitang Arabic na “dhulum” (dhulumat), ang katumbas sa english ay darkness.    
Tingnan ang Talaan ng wika sa ibaba: 
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    Ang pagkakaiba ng bawat tao sa paningin ng Al-
lah (U) ay batay sa kanilang kabanalan, kabaitan 
at sa pagsunod at pagtalima sa mga Kautusan ng 
Allah (U). Ang Makapangyarihang Allah ay nagpa-
hayag batay sa Banal na Qur’an:

“O Sangkatauhan! Nilikha Namin kayo mula sa 
isang pares ng lalaki at babae, at ginawa Namin 
kayo na maraming bansa at mga tribo upang mag-
kakila-kilala ang bawat isa sa inyo (at hindi upang 
hamakin ang bawat isa). Katotohanan ang pinaka-
marangal sa inyo sa paningin ng Allah ay yaong 
sumasampalataya na may Taqwa (ang may takot sa 
Allah at gumagawa ng lahat ng uri ng kabutihan 
na ipinag-uutos sa kanya). Katotohanan ang Allah  
ay tigib ng Kaalaman at lubos na Nakababatid sa 
lahat ng bagay.” (Qur’an 49:13) 

   Ang lahat ng tao ay pantay sa Batas ng Islam. 
Ang kaparusahan, paghatol at ang paglilitis ng 
naaayon sa batas ay para sa lahat ng uri ng tao 
na walang pagkiling. Walang partikular na uri ng 
paghahatol o kaparusahan para sa mga ilang uri 
lamang.  Lahat ay pantay na saklaw ng kapang-
yarihan ng Batas Islamiko. Wala ring isang uri ng 
tao ang magiging ligtas sa sakop ng Islamikong Ba-
tas. Si Aesha ay nag-ulat na ang mga ‘Korishites’ 
ay nangabalisa nang malaman nila na ang isang 
babaing ‘Makhzoomi’ ay nagnakaw at ang Propeta 
ng Allah (r) ay nais ipatupad ang kaparusahan ng 
pagputol ng kamay nito.  Ang mga ‘Korishites’ ay 
nag-usap at napagkasunduan nilang kausapin ang 
pinakamamahal na anak ng kasama ng Propeta ng 
Allah (r) na si Osamah bin Zaid (t). Kaya si Osa-
mah (t) ay nakiusap sa Propeta ng Allah (r)  tungkol 
sa babaing Makhzoomi. Nang marinig ang salita ni 
Osamah (t), ang sabi ng Propeta ng Allah (r); ‘O, 
Osamah! nakipagkita ka ba upang mamagitan sa 
itinakdang kaparusahan ng Allah, (ang pagputol 
ng kamay). Ang Propeta (r) ay tumayo pagkatapos 
nakipag-usap kay Osamah (t) at nagbigay-aral:

“O Sangkatauhan! Bago pa man kayo, ang mga 
naunang bansa ay nangapinsala (nawasak) dahil 
sa katotohanan na kung ang mga may impluwen-

siya (mayayaman) ang na-
kagawa ng kasalanan (i.e.: 
nagnakaw), pinapalaya nila na 
hindi nilalapatan ng kaparusahan, 
ngunit kung ang mahirap at mahihi-
nang tao ang nakagawa ng kasalanan 
(i.e.: nagnakaw) ay iginagawad kaagad 
ang pangunahing kaparusahan. Sa Ngalan ng 
Allah, kung si Fatimah, na anak ni Muhammad 
ay nagnakaw (na ang halaga ay sakop ng pangu-
nahing kaparusahan) ay puputulin ko ang kanyang 
kamay.” (Bukhari at Muslim)

   Lahat ng mamamayan ng isang bansa ay may kara-
patan na makinabang sa mga yamang kalikasan, 
at kailangan na ang lahat ay pantay sa ganitong 
karapatan. Ito ay nangangahulugan na lahat ng tao 
ay pantay-pantay na makakakuha ng kani-kanilang 
bahagi sa Islamikong pampublikong kayamanan. 
Datapwa’t, hindi magkakatulad ang kanilang tung-
kulin at gawain (para sa bayan).  Ang unang Khal-
ifa, si Abu Bakr (t) ay namahagi ng pantay-pantay 
na handog para sa mga Muslim. Ang mga ibang tao 
ay magkakaiba sa kanilang haka-haka tungkol dito 
sa ipinamahaging handog at sila ay nangatuwiran, 
‘O Khalifa ng Propeta napuna namin na iyong ipi-
nagkaloob at ipinamahagi ang mga handog ng pan-
tay-pantay sa  mga tao. Ngunit ang mga ibang tao 
ay nakagawa ng higit na kagalingan kaysa sa iba.  
Hangad naming bigyan ninyo sila ng natatanging 
handog (ang mga taong gumawa ng nakahihigit).’ 
Si Abu Bakr (t) ay sumagot: “Papaano ko masasabi 
at isasaalang-alang ang kagalingan at pribilehi-
yo ng mga sinasabi ninyong mga tao? Ang aking 
ipinamahagi ay mga panggugol at sustento. Ang 
pagbibigay ng pantay-pantay na panustos sa mga 
tao ay mas mabuti kaysa bigyan ng higit ang mga 
iba. At ang mga gumagawa ng higit at labis para 
sa Ngalan ng Islam, ang kanilang gantimpala ay 
nakalaan mula sa Allah. At ang makamundong kay-
amanan ay naririto para sa mabubuti at masasa-
mang tao. Ang ipinamahagi ko ay hindi gantimpala 
ng kanilang labis na paglilingkod.” (Tingnan, Abu 
Yala, “alpAhkahm al-Sultaniyah” (Sultanic Rules), 
p.222) 
[Mula sa aklat “Ang mga Karapatan ng Tao sa Is-
lam,” ni Abdul-Rahman Al-Sheba]

ANG PAGKAKAPANTAY 
PANTAY SA  ISLAM 3

Islam

ni Ust. Mohammad F. Sumaway

Da’iyah, KPCCenter

Kuwait
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B A S A  A  M O R O
Inisulat ni Ust. Muslimin Palami Bhiruar

Public Relation & Information

KPCCenter, Kuwait

e-mail: aymus8118@yahoo.com.

6. “ LA ILAHA ILLA ALLAHO , WAHDAHO LA 
SHARIKA LAHO , LAHOL MOLKO , WA LA-
HOL HAMDO , WA HOWA ALA KOLLI SHAY-IN 
QADEYRON , ALLAHOMMA LA MA-NI-AH LIMA 
A’TAYTA , WA LA MO’TIYA LIMA MANA’TA , WA 
LA YANFAU  ZAL JADDI MINKAL JADDO “

“Da Kadnan yadi tabiya so Allah a isa-isanin a da tum-
pokyan , R’kaniyan so kadato ago R’kaniyan so banto-
gan , S’kaniyan a Allaho Taalah na egkagaganiyan ago 
katawaninyan so langono enggaga-isa . O Allah na da 
phakaungen ko ininggayngka , ago da phakaenggay ko 
inisaparengka , ago di phakambarapantag so langono 
piyagapas ami ko ginawa ami yadi tabiya makambara-
pantag na  so makaphon R’ka ”

7. “ LA ILAHA ILLA  ALLAHO AL-AZEYMOL 
HALEYM , LA ILAHA ILLA ALLAHO RABBOL 
ARSHIL AZEYM , LA ILAHA ILLA ALLAHO 
RABBO ASSAMA-WA-TI WA RABBOL ARDHI WA 
RABBOL ARSHIL KAREYM “

“ Da Kadnan yadi tabiya na so Allaho Taalah a Masla 
a Mapuro a Maungangen , Da Kadnan yadi tabiya so 
Allaho Taalah a Kadnan o Arash a Masla a Mapuro, 
Da Kadnan yadi tabiya soAllaho Taalah  a Kadnan o 
pito lapis a langit ago Kadnan o pito sempad a lupa ago 
Kadnan o Arash a Masla a Mapuro “

8. “ALLAHOMMA  AHYEYNIY MA KA-NAT 
ALKHAYA-U KHAYRAN LEY , WA TAWAFFANEY 
IZA KA-NAT ALWAFA-TO KHAYRAN LEY “

“ O Allah uyag akongka amayka so kauyag i makag-
kapiya raki , na imatay akongka amayka so kapatay i 
mkagkapiya raki “

KATAYA SO MANGA DU’AH A 
KINOWA KO HADIS :

Inisulat ni Ust.Marouf Baraguir Ali

Da’iyah & Social Researcher 

Head, Men Section, KPCCenter

Su Hadis a 25

Nakabpun bun mambu kani ama ni Zarr a nalilinyan 
sekanin nu Allah, sabensabenal su mga taw ebpon 
kanu mga sahabat (tagpeda) nu rasulullah pidtalo ni-
lan kanu nabi muhammad (saw): Hey rasulullah pak-
akuwa su mga kawasa sa masla baras, pedsambayang 
silan sa mana bon su kapedsambayang nami, endu 
pebpuasa silan sa mana bon su kapebpuasa nami, endu 
pedsasadeqa silan sa kanu kasama kanu mga tamok 
nilan, pidtalo nin (su nabi): (Dikena mambo binaloy 
nu Allah salkanu I makadsadeqa nu? Sabensabenal 
a uman I tasbih (kadtalu sa subhanallah) na sadeqa, 
endu uman I takbir (kauntul ku Allahu akbar) na sad-
eqa, endu uman I tahmid (kadtalo sa alhmadulillah) na 
sadeqa, endu uman I tahlil (kadtalo sa la ilaha illallah) 
na sadeqa, endu su kasugu sa mapia na sadeqa endu su 
kasapal sa malat na sadeqa, endu su katingguma nu isa 
salkanu kanu kaluma nin na sadeqa) pidtalo nilan: Hey 
rasulullah upama ka tingguman nu isa salkami su ka-
luma nin na aden baras nin lon? Pidtalo nin: (nin I ka-
langan nulun upama ka siya nin enggulan kanu haram 
na ninto aden dusa nin lun? Na metubumba upama ka 
siyanin ibetad kanu halal na aden baras nin lun).

(Napanudtol ni Muslim )

Su nakuwa pangagi endu guna-guna kanu nan a 
hadis:

1. Su kapegkuyakuya nu mga sahabat (tagpeda) nu 
nabi kanu mga mapia galbekan.

2. Su kapenggasto nu mga sahabat (tagpeda) nu nabi 
kanu mga tamok nilan sa kanu makagkapia siya sa du-
nya endu akhirat.

3. Su katunay sa sambayang na wagib kanu taw a mus-
lim sa magidsan I babay endu mama.

4. Su enggagaysa mga sadeqa na nilabit nu nabi Mu-
hammad (saw) ka indaw katawan nu mga ummat nin 
mana su kadtalu sa subhanallah, Alhamdulillah, al-
lahu akbar , la ilaha illallah, kasugu sa mapia, kasapal 
sa malat taman den kanu katingguma nu mama kani 
kaluma nin,kena yabu kadsadeqa I makaukit pan sa 
tamok.

18
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Ni Usta. Pahima Guiabal

Da’iyah & Cultural Field Worker

IPC - Salmiya Branch, Kuwait

Uman i bantugan na kano Al-
lah, a Kadenan o langon o mga 

kaaden. So salawat endo so sagyahatra na nanget 
kano pangahulo tano a Nabi Muhammad (S’AWS) 
a sekanin ba i muli-puli kano mga Nabi endo mga 
Sugo.

So mga babay kano timpo a paganay na sangat a 
makalido sa ginawa, ka dala den mon alaga nilan 
kano mga tao, pamadasan no mga kaluma nilan, 
dili pedtaliman so mga pamikilan nilan, ibpagil-
ing den silan sa mga uripen apiya ngin i pakaidan 
kanilan na dala den kawagib nilan apya paido bo. 
Ya talima no mga taw kano timpo a dala pan kas-
abuti so Agama Islam, timpo a kainurantiyan na 
so mga babay na pakabinasa kano pamilya tembo 
di nilan den pagenggan sa alaga taman man sa 
naka sampay pan sa uman i imbata a babay na 
pangimatayan nilan den kagina entuba i sabapin 
na pakababa kon so ngalan no uman i pamilya sa-
bap kanilan a mga babay, ya ukit a kabpangimatay 
nilan kano mga wata babay na pegkalot silan sa 
lupa tupan na ibpagulog nilan kano kalot banto so 
wata nilan a babay a bibiyag na tampulan nilan 
den banto sa lupa sa so wata babay na paguguli-
yang den a pananawag sa ama ko ngin i pakaidan 
ka anya salaki? Ngin i kasalanan ko! Tampulan 
manem no ama nin sa lupa na makatekik manem 
so wata babay taman sa ento den ba i ipatay nin ka 
katambakan den a lupa sa diden makaginawa.

Guna makauma so Agama Islam a nakanggula-
lan kano Nabi Muhammad (S’AWS) na natelenan 
into a galbekan a kabpangimatay sa wata babay ka 
inisapal sa daden a kapegkapakay nin i pamunon 
so mga wata babay endo di kena so mga babay i 
sabap a kapegkabinasa na uman i pamilya, tembo 
so ped kano mga Sahabah no Nabi a nabuno nin so 
wata nin a babay na nakapaguguliyang sa tidto a 
kinadsendet kano ulyan a kinasabot nin sa so mga 
babay na masla besen i kambetadan sa Islam. Ka-

gina ka mayto na niya so mga ped a kambetadan 
o mga babay sa Islam: So mga wata babay na dala 
embidayan nilan kano mga wata mama, tembo 
dili mapakay a pamunon so mga babay. So mga 
wata babay na amaingka dili ibida no lukes kano 
mga wata nin a mama yamayto na di nin ilabi so 
wata nin a mama kumin ko babay, na kadsabapan 
a kapakaludep no lukes sa Surga. So mga babay 
na aden a kawagib nilan siya kano mga mama, sa 
maito bon ba so mga mama aden kawagib nilan 
kano mga babay. So mga babay na di mapakay a 
ya bo ilain na so kamistikan nilan, ka upama ka 
aden a kamistikan no mga mama na maito bon 
ba so mga babay. So mga babay na dimapakay 
a kalipungetan no mama sa subra, ka upama ka 
kalimban silan a mga babay na ilain no mama so 
mga kapyanan nilan a mga babay ka madakel bon 
mambo i mga kapyanan nilan. So mga babay na 
inipanutuma no Nabi bago sekanin matay i pa-
mandon silan sa mapya, ka inaden so mga babay 
sa yanilan kaasalan na pon sa tardas a bigkog sa 
amaingka pakatidton nengka na makin matebped 
amaingka manem ka pakandayan nengka na 
matatap den bigkog. So mga babay na nalabit bon 
o Nabi i saden sa mama a aden lon i mga wata 
babay atawka mga suled a babay sarta na tinu-
ganol nin silan sa mapya endo sinugutan nin silan 
sa kagkaluma, na mapasalkanin so Surga yanin 
ma’na na kadsabapan a kapakaludep nin sa Surga. 
So mga babay na isa a nalabit kano mga Surah sa 
Qur-ân mana so SURAH AN-NISA, na ped kano 
mga nambityala kano niya ba a Surah so katidto 
endo kapangalimuan. So mga babay a inaden no 
Allah a bayanan atawka ibaratan kano mga taw a 
paratiyaya, nalabit sa Qur-ân sa Surah Tahreem: 
11, 12 – mana si Asyah a kaluma ni Fir’aon endo 
si Maryam a ina ni Esa (alaihis salam) na tanda 
inya sa masla i kambetadan no mga babay sa Is-
lam.

Ugaid na so niya ba na embityalan tano bo sa mga 
tumundog a timpo…

19
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ANG nasodnong pinulongan nga gitawag og Filipino usa 
ka epektibong himan sa pagpakigkomunikar taliwa sa la-
ing pundok-entiko. Bisan kinsa, makaadto sa bisan diing 
dapit sa nasod ug makasandurot sa isigka-Pinoy pinaagi 
niining maong pinulongan. Sa 70 milyones ka Pinoy, 65 
milyones ang makasulti ug makasabot og Filipino, matod 
sa sensus sa tuig 2000. Ang ubang mga surbe nagpakita og 
mas taas nga porsento. Hinuon, ang katawhan mingsalin-
dot sa kamatuoran nga kasagaran sa mga Pinoy maka-
sulti og Filipino kun Tinagalog ingon nga ikaduhang dila. 
Aduna lamay 22 milyones nga makasulti niini ingon nga 
ilang inahang dila. Kaduha pil-a niining maong gidagha-
non (kun 43 milyones) ang nanaglitok niini ingon nga il-
ang ikaduhang pinulongan. Ang dili lumad nga maglilitok 
sa Tinagalog dili gyod hinuon sama kahanas kon itandi sa 
ila ra usab nga unang pinulongan. Nagpadayag lamang 
kini sa hinungdan nganong ang ubang grupo nagpakita 
sa ilang pagduhaduha nga gakson ang Filipino. Ila kin-
ing gidawat uban sa bug-at nga kabubut-on. Mas pilion 
pa nilang mogamit og Iningles, sanglit ang kadaghanan 
ming-isip man niini nga ikaduhang pinulongan. Gawas 
pa, mas prestihiyoso kini itandi sa Filipino. 
 
Base sa kasaysayan, ang Tinagalog nakaangkon og pi-
nalabing posisyon niining nasora kon itandi sa ubang 
mga pinulongan, gawas lang sa Iningles. Sa 1937, ang 
Tinagalog gideklarar nga maoy basehanan sa nasodnong 
pinulongan. Tungod niadto, nahimo na hinuon kining na-
sodnong pinulongan. Sa 1959, ang ngalan niini giusab 
ngadto sa Pilipino. Sa 1987, gibunyagan na usab kinig 
Filipino nga titik “F” na ang gigamit. Ginombrahan 
usab kini ingon nga usa sa opisyal nga mga pinulongan 
ug sa samang paagi maoy gamitong medyum sa pagpa-
nudlo. Ang rehiyonal nga mga pinulongan ginganlan la-
mag abag (auxiliary) nga pinulongan sa kagamhanan ug 
sa edukasyon. Ang pagbaton og nasodnong pinulongan 
wala magpasabot nga putlon na lamang ang atong una ug 
ikaduhang dila. Wa sab kini magpasabot nga gikuhaan og 
bili ang ubang Pilipinhong pinulongan. 
 
SA UNSA NGA KAHIMTANG NGA MAWAD-AG BILI 
ANG PINULONGAN? Usa na mao ang pagtawag niinig 
diyalekto. Kon ang matang sa pinulongan nga dili Tinaga-
log pagatawgog diyalekto, ang pamayhon sa ubang pinu-
longan atong gipakamenos ingon nga lehitimong paagi sa 
pagpadayag og ideya. Ang panginahanglan aron makat-
onan sila ato sab nga gipamenos. Ug sanglit ang Tina-
galog giisip man nga nasodnong pinulongan, ang mga 
buhat literaturanhon nga nasulat niining pinulongana 
gipalabang sab nga nasodnong katitikan. Sa laing bahin, 
ang dili Tinagalog nga katitikan sagad lamang isipon nga 
rehiyonal kun bernakular nga katitikan ug ang ilang mga 
magsusulat giila lang usab nga rehiyonal kun bernaku-
lar nga mga magsusulat. Lantawa ra god ang bahin sa 
dili mga Tagalog. Ang usa ka Ilokano kun Sugboanon 
nga nanimuyo sa Manila labihan tawong sakripisyo nga 
makat-onan lamang ang lengguwahe sa kaulohan. Apan 
sukwahi niini, ang mga Tagalog nga mobisita sa kaprob-
insiyahan wala gani magpakitag kaikag nga makat-on sa 
lumad nga mga panultihon. 

Ang laing kahimtang nga atong nasip-akan ang bili sa usa 
ka pinulongan mao kanang pagsulti kang bisan kinsa nga 
kon naglitok kita sa nasodnong pinulongan, awtomatiko 
kitang makinasodnon. Kini nagpasabot nga kadtong dili 
intawon makasulti sa nasodnong pinulongan o ba kaha 
Iningles ang gipiling gamiton, dili makinasodnon.  Ug 
mao baya gayod kiniy gituohan sa katawhan. Sa 1996 nga 
surbe sa Social Weather Station, 62% sa mga Pinoy ang 
nagkasabot nga mahinungdanon kaayo alang sa usa ka 
tinuod nga Pinoy nga makasulti og Pilipino. Katunga sa 
mga Bisaya (55%) ang nagtuo niini. Ug mao usab ang 
taga Mindanao (67%). Kon mao kana, ang tinuod diayng 
nagmahal sa atong nasod mao ang mga Hapones kinsa 
miagaw sa atong nasod sa dekada ’40. Sa maong pana-
hon, ilang gihimo ang Tinagalog ingon nga nag-unang 
medyum sa pagtudlo kauban na sa Nihonggo. Ang pag-
gamit sa Iningles hingpit nga gisalindot. Ang kasalikwaot 
hinuon ning maong argumento tataw kaayo nga di na lang 
nato kini idetalye. 
 
Laing kahimtang nga kawad-ag bili ang atong mga 
pinulongan mao kining pagsagop sa eslogan nga “usa 
ka nasod, usa ka pinulongan”. Nagpasabot kinig usa ka 
sentralisadong nasod-estado uban ang usa ka batakang 
pinulongan alang sa opisyal nga katigoman ug edukasyon. 
Daghan sa katawhan niining nasora ang nanagtukmod sa 
Iningles nga mao ang batakang pinulongan; nagkahulo-
gan kinig globalisasyon ug modernisasyon. Ang uban na-
mugos nga Filipino gayod tungod kay kini ang atong na-
sodnong pinulongan. Walay bisan usa niining maong mga 
pananaw nga gisuportaran sa kamatuoran sa Pilipinas 
ug sa kalibotan. Sa Pilipinas, ang tanan makasultig tulo 
ngadto sa upat ka pinulongan gawas lang sa mga Tagalog 
diin Tinagalog lamang ug Iningles ang ilang naantigohan. 
Sa kalibotan, ang pagkakat-on og labaw pa sa duha ka 
pinulongan maoy sagad samtang ang pagkaantigo lamag 
usa ka pinulongan maoy talagsaon. Aduna lamay 200 ka 
nasod-estado apan adunay kapin sa 6 mil ka pinulon-
gan. Nagpasabot kini nga may daghang nasod kansang 
katawhan makasulti og ubay-ubayng pinulongan. Ang Eu-
ropean Union adunay napulog walo ka opisyal nga pinu-
longan. Ang Canada miisip sa French ug Iningles ingong 
opisyal nga pinulongan. Ang Tinipong Kanasoran wala na 
gani magkinahanglan nga magproklamar pag nasodnong 
pinulongan. 
 
Ang masangkapong balaod bahin sa polisiya sa pinulon-
gan mao ang Akta Republika Numero 7419. Kining maong 
balaod maoy nagtukod sa Komisyon sa Wikang Filipino 
ug nagsugo niini sa “pagpasiugda, pagpakig-alayon ug 
pagpaluyo sa mga panukiduki alang sa kalamboan, pag-
patubo ug pagpreserbar sa Filipino ug uban pang Pilipin-
hong mga pinulongan”. Ang polisiya mao ang pagpalam-
bo ug pagpaadunahan sa nasodnong pinulongan base sa 
kasamtangang pinulongan sa nasod ug uban pang pinu-
longan. Sa laing pagkasulti, ang lokal nga mga pinulon-
gan ug ubang pinulongan managsamang mahinungdanon 
ug dili ipakagamay sa nasodnong pinulongan. Ang ideya 
mao ang pagpalig-on kanila sa tuyo nga mapalapdan ang 
kahibalo sa lingguwistikong pundasyon sa atong nasod-
nong pinulongan. 

B I S AYA
N i  S i s t e r  S a r a h  M a i l y n  R o d r i g u e z

ANG PAGKAHANAW SA BILI SA 
ATONG MGA PINULONGAN
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ANAK: Tay, akong mga klasmet nasero sa test ganiha?
TATAY: Unya ikaw anak?
ANAK: Aw, palupig ba gud ko. Sero pod!

TEACHER: give me a tag question.
PUPIL: My teacher is beautiful, isn’t she?
TEACHER: Very good! Ibinisaya dong.
PUPIL: Ang akong maestra gwapa, wa sya kuyapi?

MAESTRA: Palihog barog kadtong mga bugo.
(Human sa usa ka minutos, mibarog si Juan.)
MAESTRA: Juan, midawat diay ka nga bugo ka?
JUAN: Aw, gikuyogan ta lang ka Ma’am. Ikaw ra man 
gong usa ang gabarog.

Shooting para sa Coke advertisement, usa ka tigulang 
gi-interview.
REPORTER: Lo, imna ning Coke dayon sultihi ko kun 
unsay imong ika-sulti.
LOLO: Sige, Dong...(niinom si Lolo ug usa ka baso nga 
Coke)
REPORTER: Lo, unsay imong ikasulti kabahin sa 
Coke?
LOLO: Ah, mura man gihapon ug Pepsi!

BANA: hay kakapoy sa ako trabaho! 
ASAWA: hilom diha!
TV: ang lagay sa panahon mula kay ERNIE BARON...
ASAWA: mas maayo pa ang panahon naay lagay! ikaw 
hon, naay lagay walay panahon!

MAESTRA: Mga bata, kinahanglan nga atong gamiton 
ang atong kaugalingon nga pinulungan nga Bisaya 
kay Pilipino kita. Dili kita moawat sa uban nga mag 
English-english. Arte ra kaayo na sila. Do you under-
stand, me?

ATTY: asa ka pagkahitabo sa rape?
JUN: sa kamaisan
ATTY: nag-unsa ka didto?
JUN: nalibang
ATTY: pila ka kadupa gikan sa krimen?
JUN: naa bay malibang magdupa-dupa?

MARE1: kasuerte nimo mare mga guapo ug guapa 
imong mga anak!
MARE2: bitaw mare, naningkamot jud ko kay kung ako 
bana lang saligan, ambot unsa kahay hitsura!

BISAYANG JOKES
 Malukapa ang paglipang sa usa ka pinulongan kon kini 
babagan nga magamit dinha sa mga tulunghaan. Ang ka-
bataan magbawon sa pinulongan sa ilang mga panimalay 
ug komunidad ngadto sa tulunghaan apan ang nakaparat 
kay kini saliboan lamang sa mga lawak sa kaalam. Ang 
paboritong pormula mao ang pag-imposar og multa aron 
silotan ang mga tinun-an nga mogamit sa pinulongan sa il-
ang panimalay. Ug didto sa tulunghaan nasabtan na hinuon 
sa kabataan nga ang ilang pinulongan dili diay mahinung-
danon ug busa dili kini angay palipangon. Ang ato lamang 
nasodnong pinulongan ug ang kaalam nga gibase niini 
ang mahinungdanon. Ang sagad nga mga rason batok sa 
paggamit sa pinulongan sa panimalay sa mga tulunghaan 
mao ang pasangil nga kini nagpromot lamang og panag-
bahin-bahin ug kini impraktikal kuno tungod kay daghan 
man kitag diyalekto. Sa kapi, ang pagkabungkag mahitabo 
kon walay panagrespetohay sa masigkakultura ug masig-
kapinulongan. Makakat-on kitag leksiyon sa Papua New 
Guinea. Ang Papua New Guinea mao ang labing daghag 
pinulongan sa tibuok kalibotan sa pagbaton nilag kapin sa 
800 ka pinulongan. Apan wa kini mahimong babag sa mao-
ng nasod sa paglambo sa ilang mga materyal pangliterasya 
aron edukahon ang ilang katawhan. Kon nahimo nila ni, 
nganong dili man nato? 
 
UNSA BA GAYOY ATONG BUHATON ARON MAKORE-
HIAN KINING MAONG SITWASYON? Ang una ug krusyal 
nga lakang mao ang pag-usab sa atong pananaw bahin 
sa mga pinulongan. Lantawon nato ang lokal nga mga 
pinulongan dili ingon nga mga tulubagon kondili ingon 
nga kahinguhaan nga atong mapahimuslan pag-edukar sa 
katilingban ug pagpalambo sa atong mga kinabuhi. Ang 
panginahanglan sa usa ka nasodnong pinulongan sama ra 
sa panginahanglan sa atong rehiyonal nga mga pinulongan 
ug sa mga pinulongan nga mas lapad ug sangab (sama sa 
Iningles ug Kinatsila). Pinaagi niining mga pinulongana, 
makabaton kitag lokal nga kailhanan, nasodnong kailhan-
an, ug global nga kailhanan. Makatabang kini sila nga kita 
makapanghunahuna og langyab bisan miakto lamang kita 
sa lokal nga pananaw. Ang lumadnong kaalam nga nahuhon 
sa atong lokal nga mga pinulongan mikomplemento usab sa 
atong kaalam sa siyensiya ug teknolohiya sa Kasadpan. Ug 
kining hiniusang kaalam nagpasalig nga bisan unsang ka-
lamboan nga resulta niini mapaneguro nga malahutayon ug 
mahigalaon sa atong kalikopan. 
Ang atong kabataan adunay katungod nga maedukar sa 
pinulongan sa ilang mga panimalay. Ang pinulongan sa 
panimalay ug ang lokal nga budaya nasayran nga maoy 
maayong himan aron makat-on ang kabataan. Kini usab 
ang tulay aron makakat-on ang kabataan sa ubang pinulon-
gan. Ang tinun-an makakat-on og respeto sa kaugalingon 
kon ang iyang kasinatian ug ang pinulongan nga gigamit 
sa pagpadayag niini giila. Ug ang bata magtukod gilayon 
sa iyang kaalam, magdugang og bag-ong mga konsepto 
ug makakat-on og mas halayo ug malisod nga mga ideya. 
Sa samang higayon, ang atong katawhan kinahanglang 
hatagan og kahigayonan nga makakat-on sa nasodnong 
pinulongan ug uban pang pinulongan nga may lapad nga 
sangab sa komunikasyon sama sa Iningles. Pasagdan si-
lang makadiskobre sa maayong kahigayonan nga dala sa 
nasodnon ug global nga ekonomiya. Ang lingguwistikong 
dibersidad wala man magpasabot nga ang lumadnong kul-
tura dili na gayod mausab. Pinaagi sa pagpakabili sa ilang 
una ug ikaduhang pinulongan, ang atong katawhan makah-
upot og kontrol sa ilang kalikopan ug sa ilang dili maagaw 
nga katungod sa pagpakabuhi.— 
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