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PAGHUHUNOS NG KULTURANG  PILIPINO 
 

(Ang Itinatapon at Itinatakwil , Ang Pinakikinis at Inaalagaan , 
 Ang Inilalantad at Ipinagmamalaki  sa Wikang Balat ng Bayan)1 

 

Ni Prop. GLECY C. ATIENZA, Ph.D. Unibersidad ng Pilipinas, Diliman 

 

Ang Talinhaga ng Paghuhunos  

Magandang umaga sa ating lahat! 

 Bibihira ang mga ganitong pagkakataong nakakaharap ko ang mga dalubgurong katulad 

ninyo . Naka-oo na ako nang malaman kong ang paksa ng panayam ko ay tungkol sa 

“Paghuhunos ng Pilipinong Bayan /Bayang Pilipino?” Yung Bayang Pilipino ay alam ko 

ngunit ano kaya ang paghuhunos? 

Ano bang ibig sabihin noon?  

“Parang cultural  transformation kaya ito?” tanong ko sa puno ng gawain.  

Sabi niya ,” Yes.” O sige. Paghuhunos sa Kulturang Pilipino.  

 Parang ganun nga siguro.  

Paghuhunos?  

                                                             
1 Panayam na inihanda para sa  SEMINAR-PALIHAN:  “Integrasyon ng Kultura at Pamang-lahi sa 
Pagtuturo ng Humanidades, Wika, Panitikan, Kasaysayan at iba pang Asignaturang Agham 
Panlipunan sa Antas Tersaryo” sa pagtataguyod ng DAMLAY Inc.,Pamantasan ng Lungsod ng 
Marikina at Pambansang Komisyon ng Sining at Kultura, World of Butterflies, Marikina, Hulyo 
12,2012 
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Bakit naman kaya paghuhunos ang napili nilang paksa e may sa ahas iyon? Hmmm 

Usapang Darna at Valentina kaya ito, Anaconda o Born to be Wild?  

“ Eow”  sasabihin ng estudyante kong freshman. 

Kahit sabihin pang ang ahas ay isang hayop na itinuturing na bahagi ng buhay-gubat at 

madalas na paksain ng mga sinaunang sining, ay hindi pa rin makasasapat upang palisin 

ang madilim na imahen ng ahas sa kulturang Pilipino--makamandag, mapanlinlang, 

nanunuklaw, nagbabagong-anyo. 

Kaya’t sinimulan ko ang pagtuklas. Pinag-ibayo ko pa ang aking imbestigasyon. Dahil 

guro ako sa  Filipino at mag-aaral ng Agham-tao,  sumangguni ako sa diksyunaryo. Ayon 

kay Santos (1978) at Almario (2001)  hindi lamang ahas ang naghuhunos kundi maging 

ang mga alimango at alimasag,hipon at mga  lamang-dagat,ibon at hayop.  

Pinagtatakhan ko ang kahulugang ito pagkat hindi ko kailan man narinig ang kasabihang 

“naghuhunos ng balahibo ang ibon o ang manok.” Napag-alaman ko sa isang taga-Bulacan 

na ginagamit ang salitang “nangungulag ang balahibo” na ang ibig sabihin ay nagpapalit 

ng balahibo ang manok. Kung sa akin pa, “ay nakakalbo.” At samantalang may kaliskis 

ang isda at paa ng manok ay hindi naman ito nakikitang naiiwan tulad ng sa ahas, 

marahil  dahil nga  nakatira sila sa dagat. 

Kaya’t anumang ikot ng aking paghahanap ay nauuwi at nauuwi pa rin ako sa kilalang ibig 

sabihin ng paghuhunos na ukol sa pagtatanggal ng lumang balat ng ahas,pag-iwan sa 

balat at pag-ibayo ng paglalakbay ng ahas sa kanyang bagong anyo, samantalang 
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nananatiling ahas. Tinatawag itong “molt” o “molting” sa Ingles na madalas makita sa 

mga ahas at mga malalamig na kabahagi ng uring reptilian. Sa panghuhunos umiikot ang 

mga pandiwang mawala, itapon, itakwil, tanggalin , alisin ang lumang balat . Kaya’t 

madalas kong naririnig ang ina kong magsabi noong araw na “ Naku, para kang ahas na 

naghuhunos a. Iniiwan mong damit mo kung saan ka nagbihis. Ligpit  yan.  Ligpit!” At ang 

kasunod na kilos nito ay ang pagpulot sa pinaghunusang damit at ang paglalagay rito sa 

marumihan. 

Ganun nga marahil ang  popular na turing sa paghuhunos. Hindi maganda, kalat kung 

ituring kaya’t tinatapon, itinatakwil. Tinatanggal ang lumang balat at iniiwan ng ahas 

nang buo at  paglaon ay mapapalis at maitatapon na sa limot. Mapanlinlang pagkat sa 

kabila ng paghuubad ng lumang balat ay nananatili pa ring ahas ang ahas.  

Tumimo sa kaalaman ng karamihan kaya’t  tinandaan ko  . 

Ano kayang tanda ng kulturang Pilipino ang kakikitaan ng paghuhunos ng balat ng tulad 

ng sa ahas? 

Pansinin natin ang  wika at ng wikang Filipino . 

Magandang  talinhaga ng pinaghunusan ng balat ang wika pagkat  ang wika ay saplot din 

ng buhay at kamalayang panlipunan na patuloy na nagbabagong bihis, nag-iibang anyo. 

Naiiwan ang wika bilang tanda ng nagbabagong  ugnayang pamproduksyon luwal  ng 

mga bagong tuklas na teknolohiya. Mapanlinlang din  tulad ng ahas ang mga 

pagbabagong dala ng  panahon sa kalagayang pangwika. Samantalang nag-iiwan ng ringal 
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ng  pagiging bago ay nagtataglay din ng makamandag na tuklaw ng karanasan ng 

pananakop at pagkaalipin sa  makiling na interes ng tubo at paglago ng puhunan.  

Ipaghalimbawa ang konsepto ng mga batayang pangangailangan tulad ng pagkain, bahay 

at saplot sa katawan.  

Ang pagkaing Pinoy? Jollibee,Chic-Boy,Boy Bawang,Skyflakes,Iskayfleyks,Coke,Koks 

Ang bahay ng Pinoy? Camella homes phase 2000, Ille de Tulle (Ilalim ng Tulay), G-llage, 

Payatas,San Jose del Monte, Erap Village,Baseco Compound,/Lot 3 Phase 10 Luna 

Ave,Bagong Silang,Quezon City 

Ang damit ng mga Pinoy Levi’s ,Lives,jeans, kamiseta,t-

shirt,shorts,bestida,hahayana,havana 

Nasaan kaya ang kamote,saging,talaba,bangus,maya-

maya,santol,mangga,kangkong,kamatis,sibuyas at iba pang pagkain walang tatak at 

pakete sa pamilihan ? Nasaan kaya ang mga panlahat na tirahan tulad ng Barrio Kaingin, 

Maasin na tila natatabunan na ng mga itinatayong bagong siyudad ng 

kalakalan,pamahalaan,paaralan,pananampalataya at hukbong tagapamayapa? Nasaan ang 

mga habi ng lokal na walang pangalan at tinatatakan lamang ng matamis na ngiti ng mga 

babaeng gumagawa ng mga ito? 

Mga pangngalang pantangi ang mga itong tumutukoy sa mga processed na produkto 

nilalako ng malalaking negosyante para sa tubo. Samantalang may kamote at saging sa 

bakuran ay tila hindi ito naituturing na pagkain dahil walang tatak at hindi pasok sa 
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larawan ng value meal na nakakalat sa mga kalye at nakapagkokondisyon ng kilos at 

kaisipan ng balana. 

Pansinin ang mga salitang bansag sa mga mamamayan –maharlika, alipin,babaylan,Taga-

ilog, indio, arocerra, aguador, bangkero,  mestizo, tisoy, pensionado, scholar, old timer, 

balikbayan, OFW, Japayuki, Japino, DH. Pilipino,Filipino. 

Karanasan ng pananakop at pagkaalipin sa tubo at puhunan at pangingibang-bayan  ang 

batis  ng karamihan sa mga salitang ito. Maging ang konsepto ng bayang  Pilipinas ay 

pamana ng kolonyal na karanasan. Pagkakakilanlan itong bunga ng pagkalipin sa dayo at 

hindi bunga ng pagpapasya ng mga mamamayang nagtakda ng kanilang  kasarinlan.  

Maging si Ka Amado ay malinaw itong sinambit . Sa  “Kung tuyo na ang Luha mo Aking 

Bayan” sinabi niya: 

                       “  Ang bandilang sagisag moy lukob ng dayong bandila,  

                         Pati wikang minana mo’y busabos ng ibang wika2 “ 

Ito nga ang tinuturing na wikang pambansa, pinaghunusan ng mga pagbabago ng 

produksyon, teknolohiya at panahon. Ito rin ang wikang pilit na nililinang mula pang 

itakdang pambansang wika sa panahon ni Quezon at hanggang ngayon ay pinagtatalunan 

pa kung Tagalog, Pilipino at Filipino, kung dapat bang maging pambansa samantalang 

nakabatay sa wikang Tagalog at mas marami ang gumagamit ng wikang Ilokano o 

Cebuano.  Ito rin ang wikang bukas na pinagyaman ng lahat ng uri ng wika sa pagsisikap 

na mahuli ang katangiang pambansa—mga wikang galing sa ibat ibang wika ng mga 

                                                             
2 Amado V.Hernandez. “Kung Tuyo na Ang Luha Mo Aking Bayan” nasa Walong Dekada ng Makabagong Tulang 
Pilipino. Inedit ni Virgilio Almario.Maynila:PECO,1981.  
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pamayanan sa rehiyon, uri  (tulad ng cono-speak),  kasarian (chorva chukchak tienelyn 

chuchu).  

 At samantalang puspusang ang gitgitan ng usapin ng wikang pambansa ay nananatiling 

hindi natitinag ang paghahari ng wikang Ingles bilang wika ng kalakal, pamahalaaan. 

Nagtatalsikan ang mga American accent sa call centers na siya ngayong mga bagong 

pabrika ng kalakarang global. At ngayon, magpakailanman,higit na madaling tanggapin 

ang paghahari ng wikang dayo kaysa ang pagkakaisa sa isang wikang mula sa isang 

rehiyon pagkat dumaraan sa urian ng nagbabagong kalakarang pamproduksyon  .  

At ngayong ipinapatupad ang pag-aaral ng inang-wika sa mga batayang baytang , paano 

itong itutulay sa pag-aaral ng wikang pambansa? Anong wikang pambansa ang pinag-

uusapan –chukchak tienes chenelyn chuchu?”  

Nakababahala ang tuwinang paghamon sa wikang pambansang nakabatay sa Tagalog at 

pinagyaman ng mga salitang  mula sa rehiyon sa sentrong siyudad ng bansa at sa patuloy 

na pakikipagsabayan ng mamamayan sa mga pagbabago sa kaalaman, kabuhayan at 

kasangkapan sa kabuhayan. 

 Maganda ang obserbasyon ng isang gurong mula sa Cebu nang sabihin niyang kailangang 

pag-aralan ang wikain ng mga rehiyon . Hinamon niya rin  ang gamit ng wikang 

pambansa sa pagtuturo samantalang hindi nabibigyan ng puwang ang mga mula sa 

wikang mula sa rehiyon. 
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May dalawang mahalagang usaping makakatulong sa pag-unawa ng pangyayaring ito. 

Una, mahalagang alalahanin na ang Maynila ay nakaluklok sa rehiyong Tagalog at dahil 

ito ang wika sa lugar na ito ay mangyayaring ito ang gagamiting wika ng talastasan sa 

lugar. Gayundin, kapag ang isang mula sa isang lugar ay tumungo sa isang lugar, sinisikap 

ng isang dumayo ang matuto ng wika ng lugar na kanyang pinuntahan .itong 

pangyayaring ito ang nagaganap sa mga nagpupunta sa Maynila na mula sa ibang rehiyon. 

Paggalang ito pagsisikap na makihalubilo at maging bahagi ng  lugar ang nangyayari 

kapag pinag-aralan ng isang “hindi taga-roon” ang wika ng lugar na kanyang pinuntahan.  

Ito ang nangyayari kapag ang isang taga-rehiyon ay nagpupunta sa Maynila. 

Mahalagang kilalanin din ang Maynila bilang sentrong siyudad at sentro ng pamahalaan 

at ng pinakamaunlad na kabuhayan, kaalaman at kasangkapan sa kabuhayan ng bansa. 

Ito rin ang dahilan kung bakit dito nagpupuntahan ang mga taga-rehiyong nagnanais na 

makakuha ng tinuturing na pinaka sa kalakalan,kaalaman at kasangkapang 

pamproduksyon. Dito rin nakaluklok ang sentro ng pamamahala sa bansa kaya dito 

nagmumula ang mga patakaran at batas na may kinalaman sa pamamahala at 

pagpapalakad ng bansa. 

Bukod rito, mahalagang kilalanin ang Maynila bilang hugpungan ng mga manlalakbay 

mula sa ibang rehiyon kaya maituturing na “melting pot” ng mga taga-rehiyon. Ito rin ang 

dahilan kung bakit napakaraming nakatira sa Maynilang  hindi naman itinuturing na 

taga-Maynila sila ngunit dahil sa Maynila sila nakahanap ng trabaho, asawa o sa Maynila 

na nila piniling tumira ay nangyayaring maging “nakatira sa Maynila ngunit taga-
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rehiyon.” Mahalagang isaalang-alang na ang pagpunta sa sentrong lungsod ay luwal ng 

paglilipat ng lugar at ang lugar na ito’y may sariling wikang kailangan nilang matutunan 

at aralin kung pinili nilang manatili sa lugar na ito.  Sa pangyayaring ito, natututunan nila 

ang wika ng Maynila , inaangkin ang Maynila  bilang tirahan ngunit hindi malay na 

napagsisikapan ang pag-angkop ng kanilang wika bilang ambag sa pagpapayaman ng 

wika. Nananatili ang astang taga-rehiyon at hindi taga-Maynila. 

Itinuturing bang isang taga-rehiyon ang paninirahan sa Maynila bilang ambag sa 

pagpapayaman ng bansa at samakatuwid ay wikang pambansa? 

Mahalagang pagtuunan din ang usapin ng paglulugar ng mga taga-rehiyon sa pag-uusap 

ng wikang pambansa dahil kaugnay ito ng pag-aaral ng inang-wika na ipinatutupad 

ngayon sa mga mababang paaralan . Mahalagang isa-alang-alang ang pag-aaral ng inang 

wika bilang ambag sa pag-unawa ng mga kaalaman,kabuhayan at kasangkapan sa 

kabuhayan ay kailangang maitulay sa pagpapatatag ng wikang pambansa pagkat kung 

hindi ay mapananatili nito ang paghahati at lalo lamang mapatitindi ang bangayan ng 

rehiyon sa rehiyon. Mahalagang sa pag-aaral ng inang wika ay maidiin ng mga guro na 

ang pagsisikap na kilalanin ang sariling kalinangan ay pagsisikap na makapag-ambag sa 

paglikha ng mas maunlad na bansa. 

Malawak at malalim na usapan ang wikang rehiyunal at wikang pambansa pagkat ang 

pagtutulos ng bandila ng pagkakakilanlan ay nakasalalay sa pananaw na nakalambong 

dito.  

Like us on Facebook.  I twit na lamang ninyo ang inyong palagay.  
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Nakapanlilinlang ang kalagayan ng wikang pambansa .  Samantalang naipaglaban ang 

paglulugar ng wikang pambansa sa Konstitusyon ay  patuloy pa ring tinutuya ng banta ng 

dayong puhunan at kamalayang busabos ng tubo. Paano nga ba namang magmamalaki 

ang wikang pambansa kung hanggang ngayon ay sinusukat pa rin ang kapangyarihan 

katapat ng wikang Ingles, kung sa turing ay pinagtatalunan pa rin kung F, o P kung Fi o 

Ep ,kung Tagalog naman kaya ,kung walang tigil ang pag-angkin ng mga salitang luwal ng 

kakulangan ng pagdadalisay ng mga turing sa mga karanasan lokal—puripikasyon 

vs.pagdadalisay, klasipikasyon o pag-uuri, guro o fakulti. Varyati o varyasyon. Mag-chat 

na lang tayo kung friend kita. Mwah mwah tsup tsup. 

Samantala, ang kamandag ng ahas ng karanasang busabos ng dayo at kalakal na 

nananatiling buhay at nagbabagong bihis. 

Paghuhunos ng kultura pa rin ba ang nais natin?  Mag-search tayo sa net ng malawak na 

karanasang pangkabuhayan. 

Ang Talinhaga ng Paghuhunos sa Kabuhayan 

May isa pang kahulugan ang nakapukaw ng aking pansin at ito ang kay Santos (1978). 

paghuhunós (pag-hu-hu-nós), n. 1. act of giving a harvester his share of  

the crop after the harvest.  

Kakaiba ang pinagmumulan ng kahulugang ito . Kinikilala nito ang kaligiran ng  

pagtatanim, ng hatian sa taniman na tumutukoy sa ugnayang may umaani na kumukuha 

lamang kanyang parte sa ani. Nagtanong-tanong ako muli sa mga  lumaki sa piling ng 
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sistemang agricultural saka ko nakuha ang ibayong dimension ng kahulugan ng 

paghuhunos. 

 

Isang makata at guro sa Filipinong  lumaki sa taniman ng palay sa Bulacan ang naka-

jamming ko sa usapang ito.3  Siya ang nagpaliwanag sa akin ng kahulugan ng paghuhunos 

na sinambit sa Ingles sa itaas. Nag-search siya sa kanyang memory disk at naalala niya   

niya ang kanilang face to face chat  ng kaniyang lolong magsasaka  kapag kausap ang 

isang kapwa magsasaka matapos ang anihan ng palay. 

 Ika ay  “Ipaghuhunos kita ng palay ha,Ka Turing?”Ang pag-sang-ayon ng lolo niya sa 

pakiusap  ay makapagdudulot ng labis na kasiyahan sa kasama pagkat makadadagdag ang 

paghuhunos ng kita para sa kaniya. Ang kapalit nito’y tapat na pakikipagkaibigan at utang 

na loob na ipamamana sa kaapu-apuhan ng pamilya. 

Anong paghuhunos ang tinutukoy dito? 

 Di umano, pagkatapos ng anihan ng palay, hindi agad sinasaka ang lupa pagkat 

inaasahan ng mga magsasakang may uusbong pang muli sa palay na ginapas na. 

Hihintayin nilang magkabutil muli ang mga palay na nagapas na at magbabaka-sakaling 

magkakabutil din ang mga nalaglag mula sa dating ani . 

Paghuhunos ang tawag sa prosesong ito ng pag-aalaga ng nagapasan nang palay at pag-

asang magkakabutil ang mga nalaglag na palay upang mapakinabangan ng mga 

magsasaka nang wala nang inaalalang hatian o partehan sa iba pang magsasaka. Kaya’t 

                                                             
3 Kakuwentuhan ko si prop.Roberto Mendoza ng Manila Tytana College sa pagpapaunlad ng usaping ito. 
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ipinapakiusap ito sa may-ari ng lupa o di kaya ay ipinangungutangang loob sa kapwa 

magsasaka upang hindi na magkaroon ng kahati pa sa kaunting dagdag na aning aasahan 

sa paghuhunos. pinagsasamantalahan ng mga magsasaka ang pagkakataong muling 

sumibol ang palay na pinagtabasan upang magkaroon ng dagdag na kabuhayan;subalit 

ang paghuhunos ay marka ng relasyon ng kasama at panginoong may-lupa 

 

Sa unang dinig ay tila romantikong larawan ng pagsisikap at pagtitiyagang simutin ang 

biyayang maaari pang makuha sa pagtatapos nang panahon ng ani. Ngunit paglaon ay 

naisip ko, anong uri ng ani ang makukuha sa pangalawang  ani kundi butil na hindi na 

kasinghusay ang kalidad ng una at tiyak na payat at hindi kasing-dami ng una? 

Harimunan ang tawag ng nanay ko sa ganitong kalagayan o yaong pilit na sinisimot ang 

biyayang maaari pang makuha sa isang pagkakataong lipas na. 

Paano ba itong ilalapat sa pag-unawa ng katatayuan ng bayang Pilipino?  

Ugnayang panginoong may-lupa at kasama, ugnayang kapwa kasama at nakikisama ang 

inilalarawan ng paghuhunos na ito. Dahil ang may-ari ng kasangkapan sa produksyon ay 

ang panginoong may-lupa at may parte lamang ang mga kasamang nagsasaka sa taniman, 

naghaharimunan ang mga nakikisama upang madagdagan ang kanilang pakinabang nang 

walang kahati,palibhasa’y kumita na ang panginoong may-lupa. Inuupahan nila ito ng 

pakisuyo, habang buhay na pagkakasadlak sa utang na loob sa kakarampot na 

pinagkaharimunan.  
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Kung sa panahon ngayon, maaaring recycling ang ganito.Pagsisimot ng pakinabang ng 

isang patapon na dahil sa hirap ng buhay. Ukay-ukay pagkat branded naman kaya 

ginagawang fashion statement. Pagsisimot ng pakinabang sa tira-tirang gamit na patapon 

na.   

Samantalang naka-asa pa rin tayo sa biyaya ng lupa ay busabos na rin ng dayong interes 

at puhunan. Ang mga lupain dating sinasaka ng mga maliliit na may-ari ng lupa ay  

nangaging mga corporate farms upang malinang gamit ang pinaka-abante makina, upang 

matamnan ng mga bungang pangkalakal (cash crops) at upang mapakinabangan ng mga 

magsasaka ang kakarampot na pinagbentahan kapalit ng mga pangangailangang magpa-

aral  ang mga anak , maglakbay at magtrabaho sa ibang bayan, magpatayo ng sementado 

at de yerong bahay na ligtas na bagyo at baha.  

Samantalang nagbabago ang kaalaman at relasyong pangkabuhayan ay nananatiling hindi 

pag-aari ng nagsasaka ang lupang siyang pangunahing kasangkapan sa kabuhayan. Ang 

lupang nagiging pamayanang himlayan at ugat ng pag-iral ay nagiging kalakal . Naiiwang 

naglalakbay ang mamamayan, palipat-lipat ng bayan, kipkip ang lakas- paggawa at 

kaalamang nagiging tanging larangan ng kanyang pagpapakilala bilang si Juan , ang indio, 

ang obrero, ang Pilipino, ang Pinoy.  

Hindi bale, may skype naman. Anong username  mo?  Chat tayo? Real time? 

Sa  dalawang pakahulugan ng paghuhunos ng kulturang Pilipino  ay nakita kong 

parehong dungo at mapangbusabos  kaya marapat lamang itong itapon at ibaon na sa 
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kangkungan ng kasaysayan. Ano’t hindi itapon ang pinaghunusan ng mapanlinlang na 

ahas ng busabos na kultura? Ano’t hindi ariin ang lupa at linangin ito upang 

mapakinabangan ang sariwang bunga ng pagsisikap? Ano’t hindi lumikha ng mga 

kasangkapan sa kabuhayan na taal sa ating kaligiran at tuwirang tumutugon sa ating 

pangangailangan? 

Ang Talinhaga ng Pagbabago 

Pagbabagong-loob ang pangatlong kahulugan ng paghuhunos ayon kay Santos (1978)  . 

Akmang akma ito sa pagbubuhol ng ating pagtalakay, yayamang Pinoy tayo at lubhang 

mahiligin sa happy  ending. 

Balikan natin ang mga kahulugan ng paghuhunos at kunin  natin ang ilang diwa ng 

karanasan . Paglilimian natin ang gagawin .Alin ang  itatapon, aalagaan, ilantad at 

ipagmalaki. 

1. Itapon na natin ang pinaghunusan ang kanarasang busabos sa dayo at puhunan. 

Itaguyod natin ang paglinang sa kabuhayang nakabatay sa ating kaligiran at ituon 

ang paglinang ng ating kaalaman sa pagmimina ng karunungang lokal para sa 

pakinabang ng buong bayan. Ariin natin ang kasangkapan sa paglikha. Hayaan 

natin magganap ang pagbawi ng kapangyarihang magtakda ng sariling kabuhayan. 

 

2. Ilantad at paslangin na natin ang mapanlinlang na ahas ng pagkakahating maka-

rehiyon. Harapin natin  ang tistisan ng pagtataguyod ng interes na magiging 

kapaki-pakinabang sa nakararaming Pilipino—mapa-wika,mapa-kabuhayan.  
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3. Ipagmalaki natin ang sarili nating kakayahan at gamitin ito sa pakinabang dito sa 

ating bayan at hindi sa ibang bayan. Kilalanin natin ang ating sariling galing at 

kaligiran ayon sa kakayahan nating tumugon sa hamon ng lilikhain nating 

kabuhayan. Manaliksik tayo at pag-aralan ang ubod at ugat ng pag-iral at paglikha 

ng lipunang Pilipino . Lumikha tayo ng mga materyal na tanda ng ating 

kamalayan—akdang sining, kagamitang pangkabuhayan at iba pang tanda n gating 

kamalayan.  Gamitin ang wikang pambansa bilang imbakan ng karanasang lokal na 

malilinang sa mga pamayanan.  

Ayon sa aking memory disk, noong 2003, isang katoto sa akademya ang naglahad ng 

pag-aalala bago siya tumulak patungong Amerika. Baka daw hindi siya paalisin pagkat 

Isa siya sa nakapirma sa inihahandang class suit laban sa pamahalaan dahil sa 

paglabag nito sa nakatala sa Konstitusyon ituro at gamiting wikang panturo ang 

wikang pambansa. Baka daw hindi siya makapasok sa Amerika. Sabi ko’y  ano kaya’t 

ako na lamang ang ipirma mo sa  kasong iyan. Karangalan kong masampahan ng kaso 

dahil ipinaglaban ko ang katumpakan ng pagtuturo ng pambansang wika. Guro ako ng 

Filipino at itinuturo ko kung paanong ang wika ang tanda ng isang bansa. Napag-

aralan ko ang lawak,lalim at sakop ng paglinang ng wika kaya’t handa ako dapat 

tindigan ang kaalamang ito,sukdang hindi makaalis ng bansa o makapasok sa 

Amerika. May sarili akong bayan. Kilala ko ang Mcdonald’s ,ang Levi’s, si Mac , si 

Apple at si Steven Jobs. Alam ba ninyo ang arayu, ang tinumok, ang pinukpok, at ang 

habal-habal. Walang ganun sa Isteyts. 



15 
 

Matay ko mang isipin ay naging isang hamon ito para sa mga guro ng Filipino. Dahil 

tayo dapat ang nakatatalos ng pinakamalalim na kahulugan ng wikang Filipino, 

lampas pa sa retorika at struktura, lampas pa sa pagpaplano at pragmatika, ang guro 

ng Filipino ang mga tanod na makasisilo sa mapanlinlang na ahas ng kamalayan at 

pagkakakilanlang busabos. Harapin natin ang hamong ito. Alagaan natin ang 

pagtataguyod ng kamalayang may pagkilala sa kapwa at sa bayan. Pangunahan natin 

ang pagpaslang sa kamalayang  busabos ng dayo at tubo.************ 

 

 

 

 


