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I. Panimula 
 
Noong 19 Hunyo 2009, sa rekomendasyon ni Zeus A. Salazar kay A.Z. Jollico Cuadra, ako ay 
naanyayahan na magsalita sa taunang pagdiriwang ng kaarawan ng national hero ng Pilipinas, si 
Gat. Dr. José Rizal sa Calamba, Laguna ng pinakamalaking pederasyon ng mga samahang 
Rizalista sa Pilipinas, ang Celyo Rizal, Inc.  Bago ako magsalita, ang kanilang pinunong si 
Reyna Yolanda Manalo ng Cagayan ay tila naging babaylan at sa harapan ng madla ay 
ipinahayag ang mensahe ng mga espiritu, “Ang panginoong Diyos, ang Inang Bayan, at si José 
Rizal ay iisa!” 
 
Para sa mga hindi kapanalig, katawa-tawa, kung hindi man kabaliwan ang pahayag ng Reyna 
Yolanda.  Ngunit sa lenteng historiko-kultural, ito ang perpektong manipestasyon na ang 
paniniwala ng mga samahang Rizalista ay hindi lamang kulto o basta-bastang imbento kundi 
malalim na nag-uugat sa sinaunang kasaysayan, at pagpapatuloy ng ating sariling kultura sa 
kasalukuyang panahon.  Na tulad ng sinabi sa akin sa isang paglalakbay sa Bundok Banahaw ng 
eksperto ukol kay Rizal na si Dr. Floro Quibuyen nang magkasabay kami sa Banahaw, ang mga 
samahang Rizalista ay hindi kulto kundi pagsasanib o sinkretismo ng tatlong tradisyong 
pangkalingangan—Katutubo, Katolisismo, Nasyunalismo. 
 
Ang mga ideya sa papel na ito ay hindi bago.  Hindi ako eksperto kay Rizal o sa mga Rizalista 
ngunit natuto ako ng pananaw sa kasaysayan at kalinangan na may kinalaman sa mga kapatiran 
mula sa aking mga guro na sina Nilo S. Ocampo, Bernadette L. Abrera, at Vicente C. Villan, at 
naging masugid na tagasunod ng mga akda nina Prospero Covar, Connie Alaras, Floro 
Quibuyen, Ambeth Ocampo at Zeus Salazar. 
 
Batay rin ang mga ideya sa papel sa mga pakikipag-ugnayan ko sa mga kapatirang Rizalista sa 
Calamba, Laguna at sa mga kabundukan ng Banahaw bilang isang guro at docent (lakbay-guro), 
at sa pagbasa sa mga akda ng mga eksperto at sa magandang kapalaran ko na maka-ugnayan ang 
mga ekspertong ito.  Isinulat ko ang ang mga ideya sa papel na ito noon pang 2006 at nagamit ko 
bilang batayan ng aking mga pagpapaliwanag sa mga lakbay aral sa Banahaw bilang lakbay-
guro. 
 

                                                           
1  Rebisadong bersyon ng papel na binasa sa Pandaigdigang Kumperensya ukol sa ika-150 taon ng 
pagkasilang ni Rizal, “Rizal in the 21st Century” noong 24 Hunyo 2011 sa GT-Toyota Auditorium, Asian Center, 
Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lungsod Quezon.  Naunang binasa bilang “Ang Diwang Katutubong Nanatili sa 
mga Samahang Rizalista” sa Alternative Classroom Learning Experience (ACLE) ng UP Danaw ng Kinabukasan ng 
Laguna (UP DAKILA) noong 19 Enero 2006 sa Delaney Hall, Parokya ng Banal na Sakripisyo, UP Diliman, 
Lungsod Quezon. 



Sa madaling salita, nais ng papel na maging sintesis ng kalat-kalat na mga kaisipan at isinulat ng 
iba’t ibang eksperto upang mas malinaw na maipakita ang kaugnayan ng tatlong kultura na 
nagsanib sa mga samahang Rizalista. 
 
 

II.  Nang Itawid ng Bayan ang Heroéng si Rizal 
 
Nang pag-ibahin ni Dr. Zeus Salazar ang kanluraning konsepto ng elit ng “heroé” at ang 
katutubong konsepto ng “bayani,” inilagay niya si Rizal sa unang kategorya at kinilalang heroé 
nacional na nagsusulong ng kanluraning programa para sa bansa. 
 
Sinasang-ayunan ng papel ang tindig ni Dr. Salazar ukol sa katutubong konsepto ng bayani 
bilang isang tao na nagbibigay ng serbisyo sa kanyang bayan ng walang hinihinging kapalit at 
kaisa o kabilang sa bayan/masa at sa pagkakahon kay Rizal bilang naimpluwensyahan ng diwang 
kanluranin (Salazar 1997c, 3-4).  Bagama’t hindi tahasang sasagutin, nais maglatag ng tanong 
ang papel:  Sino nga ba ang nagtatakda kung sino ang tatanghaling bayani?  Ang akademiko at 
estado ba?  O ang bayan ang nagtatakda ng mga bayani? 
 
Dahil makikita na may tumanggap kay Rizal mula sa bayan, ngunit lampas sa pagkabayani, 
kinilala siya bilang mesiyas, propeta o bayani ng mga Kapatirang Milenaryan na maituturing na 
bahagi ng bayan/masa. 
 
Sinasamba siya kung tutuusin ng dalawang grupo ng tao:  Ang mga bahagi ng estado at Naciong 
Filipino na itinuturing siyang national hero, at ang mga grupo na ang tingin kay Rizal ay Diyos o 
manunubos.  Sapagkat kung tutuusin, tulad ng sinasabi ni Krzysztof Gawlikowski, ang nasyon ay 
tila isa ring mitolohikal na nilalang na tila relihiyon na nakasalig sa mga simbolo upang 
magkaroon ng pagkakakilanlan at pagkabuo (Gawlikowski 1983, 30-31).  Ang mga ritwal na 
ginagawa sa buong bansa tulad ng pagtataas ng pambansang watawat habang inaawit ang 
pambansang awit at pag-alala sa national hero ay tila pagmimisa o pagsayaw sa paligid ng totem 
pole na nagbubuklod at nagsasabing isang katawan lamang ang isang grupo ng 
mananampalataya.  
 
Bakit nga ba nagkaroon ng mga kapatirang Rizalista?  Maaalala na may mga taong hindi 
tinanggap ang relihiyon ng mga mananakop na Espanyol, o kung tinanggap man ang mga 
elemento nito ay hindi naman tinanggap ang mga pinuno nito—ang mga prayle.  Kaya ang mga 
ito ay nagtungo sa kabundukan upang ipagpatuloy ang kanilang sinaunang mga paniniwala sa 
anitoismo, babaylanismo, bathalismo.  Kinailangan din ng alternatibo sa relihiyon ng mga prayle 
bilang daluyan ng ginhawa at pag-asa ng mga api. 
 
Sa panahon bago maganap ang Himagsikang Pilipino, kahit itanggi ng ilan, naging epektibo 
makapangyarihang rallying symbol si Rizal dahil sa kanyang mga aksyon, ginamit ang kanyang 
pangalan na password ng pinakamataas na antas ng Katipunan na “bayani”, sinasabing may mga 
larawan hiya sa mga pulong nito.  Ginawa pa siyang santo noon ng Iglesia Filipina Independiente 
na kilala ng nakararami bilang Aglipayan Church (N. Ocampo 2011, 51-54). 
 



Sa katunayan, bagama’t hindi nila siya nabasa ang kanyang mga akda sa orihinal na Espanyol, 
inangkin nila si Rizal dahil sa mga kwento-kwentong kanilang narinig at ipinasa-pasa ukol sa 
taong ito.  At nang lumaon sa kanyang pagkamatay ay ihinanay siya sa kanilang mga paniniwala 
na may ugat sa katutubong pananampalataya ng mga Austronesyano na nasasalamin sa kanilang 
paniniwala.  Makikitang itinawid ng bayan si Rizal. 
 
Huwag magkamali!  Tulad ng Kristiyanismo, maging ang Islam, hindi iisa ang relihiyong 
Rizalista.  Walang sentralisadong pamunuan at maraming iba’t ibang pinuno at mga pederasyon 
ng mga grupo.  Iba-iba rin ang paniniwala sa kalikasan mismo Rizal, kung siya nga ba ay Diyos, 
reinkarnasyon ni Kristo, propeta o bayani.  Sa kabila ng mga kaibahan nito, may mga makikitang 
patterns na nagmula sa ating sinaunang kultura na siyang tatalakayin sa mga susunod na bahagi. 
 
 

III.   Kapatiran 
 
Malalim ang kasaysayan ng konseptong “Kapatiran.” Isinabuhay ito nina Hermano Pule, ng 
Katipunan nina Andres Bonifacio at Macario Sakay, at ng mga samahang milenaryan, Rizalista 
at Iglesia ni Cristo. 
 
Ang salitang kapatid ay nagmula sa ideya ng “pagtuturingang magkakapatid — napatid o 
naputol mula sa iisang pusod ng tunay na ina — bilang bahagi ng isang mag-anak, kamag-
anakan/angkan/sambahayan, o mula sa iisang kalooban: adhikain at pagpupunyagi.”  Tulad ng 
sinabi nina Atoy Navarro at Mary Jane Rodriguez-Tatel: 
 

Samakatwid, ang kapatiran ay higit pa sa isang karaniwang samahan. Malalim na 
pagtatalaban, pagkakaugnayan, at pag-uugnayan ang mga magkakapatid na 
malinaw sa diwa ng pagkakaisang-loob, pakikipagkapwa, at pagdadamayan sa 
isa’t isa. Sandigan ito, kung  gayon ng pagkabuo ng bayan. 

 
Kung gayon, kaakibat ng konsepto ng kapatiran ang pagbubuo ng bayan.  Ayon sa mga bagong 
pananaliksik ng mga iskolar, hindi barangay ang batayang pulitikal na yunit ng ating mga 
ninuno. Isa lamang itong angkan at ang datu ay pinuno nito.  Kung nais ng mga barangay na 
magbuo bilang isang mas malakas na pungsod (estado), nagkakaisa sila upang maging isang 
bayan.  At ang ritwal na ginagawa ng mga datu upang mapormalisa ang pagkakaisang ito ay ang 
sandugo.  Hindi lamang simpleng blood compact, ang ritwal na ito ang nagpapaalala na ang mga 
nasa loob ng bayan ay isang dugo na o mga magkakapatid na.  Samakatuwid ang kapatiran ang 
batayan konsepto na nagbubuklod sa bayan.  Ayon kay Villan, sa Visayas, pag-aanghod ang 
tawag sa sandugo.  Ang manghod ay nakababatang kapatid.  Samakatuwid mas malalim ang pag-
aalaga ang diwa na ito sapagkat mas espesyal na alaga ang ibinibigay sa bawat isang kasundugo 
bilang nakababatang kapatid mo.   
 
Ayon kay Andres Bonifacio sa kanyang, “Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog,” 
nakipagsandugo tayo sa mga Espanyol sa pamamagitan ni Miguel Lopez de Legaspi, subalit sa 
loob ng tatlong daang taon, tila winasak nila ang kapatiran at inapi ang mga indio.  Kaya sa 
kanyang Katipunan, binawi niya ang konsepto ng sandugo.  Sa pamamagitan ng pagpirma ng 
pangalan sa pamamagitan ng dugo, bumabalik ang Anak ng Bayan sa tunay niyang ina, ang 



Inang Bayan.  Para sa Katipunan, ang mga Tagalog, ang lahat ng tumubo sa Sangkapuluang ito, 
at magkakapatid. 
 
Ang diwang ito ay nagpapatuloy sa mga samahan, sa laganap na pagtawag sa kanilang mga sarili 
bilang mga magkakapatid, at bilang kapatiran. 
 
Tinatawag din silang colorum, mula sa salitang Latin na binabanggit sa misa—in saecula 
saeculorum—forever and ever (A. Ocampo 1994, 262) at milinaryan dahil ang mga grupong ito 
ay tumutukoy sa araw ng muling pagdating ni muli Kristo o ni Rizal bilang panahon ng 
kaligtasan na sa aklat ng Apokalipsis ay isang panahon ng kapayapaan na magtatagal ng isang 
libong taon (milenyo). 
 
 

IV.   Kaluluwa at Anting-Anting 
 
Bilang isa sa mga unang Austronesyano, ang Pilipinas ay kabilang sa batayang kultura (base 
culture) nito na isa sa mga ebidensya ay ang paniniwala sa “kaluluwa.” 
 
Sa naobserbahan ni Zeus Salazar sa iba’t ibang etnograpiya at lumang diskyonaryo, ang mga 
sinaunang Pilipino ay naniniwala na ang tao ay may panlabas (katawan) at panloob (ginhawa at 
kaluluwa).  Sa panloob, ang ginhawa ay nasa sikmura, habang ang kaluluwa naman ay nasa utak.  
Ang kaluluwa ang “namamahala sa hininga ng isang tao at nagbibigay sa kanya ng init at 
buhay.”  “Diwa” at “sigla” rin ito ng tao at taliwas sa paniniwalang Katoliko, likas o natural 
itong mabuti (Salazar 1976, 83-92).  Sa paglalagom ni Dr. Covar sa naging pag-aaral ni Dr. 
Salazar ukol sa kaluluwa: 
 

Sa pag-aaral naman ni Salazar, ang kaluluwa ay batis ng buhay at ginhawa.  Ang 
Cebuanong salitang “ginhawa” ay “hininga” ang salin sa tagalog.  Ang mga 
Pilipino ay naniniwala na ang pagkamatay ng isang tao ay dahilan ng pagkalagot 
ng kanyang hininga.  ... Ang kaluluwa ng tao, kapag pumanaw, ay nagiging anito.  
...Ang pagkataong Pilipino sa konteksto sa kaluluwa ay may ilang tambalang 
kategorya:  (1) maganda/pangit na kaluluwa, (2) matuwid/halang na kaluluwa at 
(3) dalisay/maitim na kaluluwa (Covar 1993, 9-12). 

 
Tulad nang nabanggit na, may pagkakaiba ito sa pananampalatayang Katoliko kung saan ang 
“soul” ay lumalabas lamang sa katawan ng tao kapag ito ay namatay, sa ating mga ninuno, 
lumalabas ang kaluluwa sa tuwing ito ay natutulog.  Kaya naman may payo noon ang mga 
matatanda sa atin na sa huwag matutulog ng gutom at baka maglagalag ang kaluluwa upang 
humanap ng pagkain at baka makulong sa kaldero at hindi na makabalik.   
 
Pinaniniwalaan ng mga sinaunang Pilipino na lumalabas ang kaluluwa sa mga kamay, paa at 
noo, at sa mga butas ng katawan tulad ng mata, ilong at bibig.  Kaya nagsusuot sila ng mga 
kumikinang at maliwanag na ginto at iba pang materyal sa mga bahaging ito ng katawan na 
tinawag na anting-anting o agimat.  Mayroon ding isang perlas o di-karaniwang bato na 
natatagpuan sa loob ng isang bagay, sa saging o langka halimbawa na tinatawag na “mutya.”  Sa 
Bisaya, ang anting-anting ay tinatawag na gahum, na termino rin sa kapangyarihan (Paluga 2000, 



48).  Pangunahing layunin ng mga ito ang maging proteksyon ng kaluluwa upang hindi mapasok 
ng masamang kaluluwa, at upang panatilihin ang kaluluwa at ginhawa (Yapchiongco 1996).   
Nagbibigay din ang anting-anting ng di-pangkaraniwang kapangyarihan sa pasubaling kailangan 
mapanatili ng taong nagmamay-ari nito ang kanyang mabuting kalooban at pakikipagkapwa 
(Pambid 1989 at 2000; Abrera 1992, 1994, 1995 at 1999).  
 
Sa pagdating ng mga mananakop na Espanyol, hindi namatay ang tradisyon na ito kundi humalo 
pa sa bagong mga pananampalataya.  Mayroong mga anting-anting  na may disenyong Muslim at 
Katoliko (Abrera 1999, 155-170).  Ginamit din ito ng mga nagsipaghimagsik noong panahon ng 
Katipunan, at matingkad maging sa kulturang popular lalo sa pelikula (Sino ba ang hindi 
nakakakilala kay Ramon Revilla bilang si Nardong Putik?). 
 
Kung tutungo ka sa mga samahan sa Banahaw, maraming mga klase ng anting-anting kang 
makikita na may mga disenyong Katoliko tulad ng Santo Niño, ngunit ito ay hubad at 
ginagawang proteksyon laban sa aksidente at para sa iba, gamit din ito upang maging gahum sa 
romansa.  Ngunit ang pinakalaganap na marahil ay ang tatsulok na may mata na nakuha ng 
Katolisismo mula sa Ehipto.     
 
Minsan nang nabanggit sa akin ni Romulo Demejes, isa sa mga pinuno ng Filipino Spiritual 
Catholic Church, sa isa sa aking mga pakikipag-usap sa kanya sa paanan ng Bundok Banahaw sa 
Sta. Lucia, Dolores, Quezon na sa kanilang paniniwala, ang anting-anting ang pinagbatayan ng 
disenyo ng ating watawat na ayon sa mga Kanluranin ay nahiram din natin mula sa mga Cubano.  
Ayon sa kanya, ang tatsulok sa watawat ay isang anting-anting at ang araw ang nagsisilbing 
mata.  Kakatwa ito sabi ko sa isip ko, ngunit nang maisip ko na ang mga Katipunan ay nagsusuot 
ng anting-anting, baka maaari. 
 
Ngunit ang pahayag ni Demejes ay pagpapatunay lamang nang naging pag-aaral ni Zeus Salazar 
na ang tatsulok ng Katipunan na pinagbatayan ng tatsulok ng watawat ay ang sinaunang anting-
anting na disenyong tatsulok (Bundok Boord na tahanan ng Bathala) na may mata (Salazar 1999, 
29, 34).  Ang mata ay pinalitan ng araw ay simbolo rin para sa Araw-Ibon at kay Bathala-Araw 
hindi lamang sa sinaunang kalinangang Pilipino kung hindi sa buong kultura ng mga 
Austronesyano kung saan tayo kabilang (Salazar 2006, 114-125) 
 
Tulad ng anting-anting, ang mga paniniwala ukol sa kaluluwa ay nananatili sa kalinangang 
bayan.  Itinuturo sa mga kapatiran ang pagkakaroon ng mabuting kaluluwa at malinis na 
kalooban na sa paniniwala ng sinaunang bayan ang alignment ng mga kaluluwang katulad nito sa 
langit ay diretso o “matuwid.”  Itinuturo rin na dapat talikuran ang pagkakaroon ng masamang 
kaluluwa at maruming kalooban na ang alignment ng mga kaluluwang katulad nito ay 
kabaligtaran ng diretso, pahalang, kaya may salita tayong “halang ang kaluluwa.”  Hindi 
nalalayo ito sa paniniwala sa kasalukuyan na nagkakasakit ang bata dahil nausog sa lakas ng 
dungan ng isang tao.  Nagkasakit siya dahil sa pagka-“usog” ng alignment ng kanyang kaluluwa. 
 
 

V. Anitoismo 
 



Para sa mga sinaunang Pilipino, kapag ang kaluluwa ay namatay, ito ay bumabalik sa mundo at 
nagiging anito. 
 
Sa isang tala mula sa mga sundalong Espanyol na may petsang 29 March 1897 na natisod ni 
Ambeth Ocampo, naging maugong daw sa bayan ang mga bali-balitang buhay pa rin si Rizal 
noong 1897, ang sumunod na taon matapos siyang mabaril.  Ayon sa mga kwento, matapos na 
mabaril, binalot at isinakay ang bangkay ni Rizal sa isang karwahe, sa sinundan ng kulay rosas 
na ulap.  Nang makarating na sila sa paglilibingan, binuksan ang pinto ng karwahe at walang 
Rizal na nakita, kundi isang puting manok, na lumipad patungo sa direksyon ng Bundok 
Makiling upang samahan ang kaluluwa ni Padre José Burgos (A. Ocampo 2012, 25-26). 
 
Para sa mga walang alam sa kultura, katawa-tawa ito.  Ngunit sa lenteng historikal hindi na ito 
nakapagtataka, sapagkat para sa kamalayan ng bayan, si Rizal ay isa nang “anito” na hindi 
mamamatay ang kaluluwa at magbabalik sa kalikasan lalo sa kabundukan upang bantayan ang 
mga nasa lupa.  
 
Kaya hindi rin nakapagtataka na ang sentro ng pagsamba ng mga Rizalista ay ang mga 
kabundukan lalo ang mga Bundok Banahaw (Quezon), Bundok Makiling (Laguna), Bundok 
Arayat (Pampanga), at iba pa dahil ito ang tahanan ng mga anito. 
 
Kaakibat ng paniniwalang buhay si Rizal at ang pag-aangkin sa kanya bilang isang Kristong 
Tagalog o Kayumanggi na siyang nagligtas sa sambayanang Pilipino. 
 
Kung pag-aaralan ang mga pangyayari noong buhay pa si Rizal, hindi rin nakakapagtaka ang 
malapit na asosasyon.  Sapagkat noong 1887, nang magbalik sa Pilipinas si Rizal matapos na 
maipalimbag ang Noli Me Tangere, sinusundan siya ng mga tao saan man siya magpunta.  
Nakilala siya bilang “Doktor Uliman” (The German Doctor), na bilang isang optalmologo ay 
nakapagpapakita ng mga bulag at malalabo ang mata (N. Ocampo 2011, 17-20).  Sa kamalayan 
ng bayan na nagbabasa ng Pasyong Mahal, ang tangi lamang na nakilala nila na 
nakapagpapagaling ng bulag ay ang ating Panginoong Hesukristo (A. Ocampo 1994, 261).   
 
Lalong tumingkad ang paghahambing nang isakripisyo ni Rizal ang kanyang buhay nang walang 
pag-iimbot tulad ng isang maamong tupa noong 30 Disyembre 1896 (Quibuyen 1979 at 1992). 
 
Ayon kay Prospero Covar sa kanyang pananaliksik ukol sa Iglesia Watawat ng Lahi, mayroon 
silang sampung paralelismo at ugnayan sa buhay ni Rizal at ni Kristo:  (1) nahula ng Biblia ang 
pagsilang nilang dalawa, hinula si Rizal sa mga pahayag, isinilang ng babaeng nadaramtan ng 
araw, (2) mahiwagang kapanganakan at binyag, na si Rizal ay hindi anak ng mag-asawang Rizal-
Mercado kundi iniwan lamang sa kanilang upang alagaan, (3) banal na bawtismo, (4) misteryo at 
ministeryo, tulad ni Kristo, si Rizal ay nagpakain rin ng marami sa kakarampot ng pagkain, 
nagpagaling ng mga maysakit, at maaaring makita sa dalawang lugar ng sabay, (5) 
pagkabayubay sa krus ni Kristo, pagkamartir sa Bagumbayan ni Rizal, (6) pagtatayo ng Bagong 
Jerusalem na magaganap sa Bundok Banahaw, (7) mga sinyales ng muling pagbabalik ni Rizal 
(8) Armagedon, (9) Pagbabago ng lipunan at kalikasan, at (10) Naghihintay na lamang.  Mga 
temang detalyadong tinalakay ni Covar sa kanyang sanaysay (Covar 1974, 429-441).  Kung 
tutuusin sa historikal na Rizal, hindi naman naganap ang marami sa mga kuwento ng ng mga 



taga-Watawat.  Subalit, tulad ng sinabi sa akin ng kapatid ng Reyna Yolanda Manalo, maaaring 
iba ang Historikal na Rizal sa mas malalim nilang pagkilala sa Mistikal na Rizal.  
 
Si Rizal, tulad din ni Kristo, ay may itinuturing na 12 apostoles—ang mga iba pang bayani. 
 
Isa pang patunay para sa mga Rizalista ng pagiging mesiyas ni Rizal ay ang kanyang mismong 
pangalan, na sa kanilang paniniwala ay nakalagay sa lampin ng sanggol na Pepe nang ito ay 
matagpuan ng mag-asawang Rizal-Mercado.  Ito ang lihim na pangalan ng Diyos—Diyos, Hari 
ng Lahat—JOVE REX AL—José Rizal!  (Covar 1974, 428, 430) 
 
 

VI.   Babaylanismo 
 
Noong panahon ng ating mga ninuno, ang mga babaylan na karaniwan ay mga babae, ay mataas 
ang papel sa lipunan.  Siya ang daluyan ng buhay at ginhawa na may tatlong pangunahing papel 
sa lipunan: ang pinunong espirituwal at tagapamagitan ng mga tao sa mga anito at diwata (Diyos 
/ Bathala), tagasalaysay ng epiko na nagbubuklod sa pamayanan, at manggagamot.  Sa taas ng 
pagtingin sa mga babaylan, maging ang mga lalaki ay nagnais maging babaylan at naging mga 
babaylan.  Ayon kay Zeus Salazar, ang babaylan noong sinaunang bayan ang “pinakasentral na 
personahe sa ating lipunang Pilipino sa larangan ng kalinangan, relihiyon at medisina… ang 
namamahala sa kabuuang mitolohiya ng bayan” (Salazar 1999a, 6-7).   
 
Sa mga kapatirang Rizalista, matingkad na makikita ang malaking papel ng babae sa samahan na 
mahirap makita sa mga organisadong relihiyong Kristiyano.  Ayon kay Prospero Covar, nang 
angkinin ng mga samahan ang konsepto ng Trinidad, tinanong nila ang sarili na kung may Diyos 
Ama at Diyos Anak, bakit walang Diyos Ina?  (Covar 1974, 426-428). 
 
Kaya maraming babaeng pinuno ng mga samahan:  Maria Victoria Vera Piedad ng Brotherhood 
of Mother’s Kids (BROMOKI), Remedios Bondoc Baltazar ng LUZMINDA: Paraiso ni Dr. José 
Rizal, Carmen Maglambayan ng Kaama-amahan, Kainainahan, Inang Fausta Generoso na kilala 
sa tawag na Inang Santisima (Alaras 1988, 86, 161-162, 274), at Mercedes Reyes (Durable) ng 
Banahaw (N. Ocampo 2011, 74-75) ang ilan lamang sa kanila.  Ang tinuturing na tagapagtatag 
ng Suprema de la Iglesia del Ciudad Mystica de Dios ay si Maria Bernarda Balitaan (MBB—
nabuhay noong mga huling panahon ng mga Espanyol hanggang mga unang dekada ng 
Dantaong 20).  Ang kasalukuyang pinuno ng samahan na si Suprema Isabel Suarez ay 
nagkwento mismo sa amin ukol kay MBB. 
 
Ayon kay Suprema Suarez, bagama’t si MBB ay hindi nakatungtong sa pag-aaral, ang kanyang 
kaalaman ay higit pa sa edukado sapagkat pitong taong gulang pa lamang siya ay nakatuon na 
siya sa pag-aaral ng mga bagay na nauukol sa Diyos at nagsimula nang magmisyon.  Dinala siya 
ng Bathala sa kaitaasan sa edad niya na iyon: 
 

Sa unang kaniyang narating na lugar, walang taong siyang naratnan, siya ay 
nagsosolong pumunta roon....  Nakarating siya sa isang malawak na kapatagan na 
doon ay sinasabi niyang napakaliwanag kahit walang araw, kahit walang buwan o 
walang dapat pagkunan ng liwanag ay basta maliwanag ang kaniyang tingin.  Na 



noong kaniyang makita ay malinis ang lugar, maraming puno ng kahoy na 
nakatubo at panay hitik sa bunga at nagkakahinog.  At nakarinig siya ng boses na 
ang sabi sa kaniya, kumuha siya ng bunga ng kahoy doon, kumain siya’t 
magpakabusog, huwag lamang siyang magdadala. Di ang utos sa kaniya’y 
kaniyang sinunod. Matapos nang siya’y makakain nagbalik siya rito sa planetang 
lupa. Noong siya’y makarating rito’t pinaghahanapan na ng kaniyang mga 
kasamahan ay di man siya makikita dahil wala dito sa mundong ito.  Ay di 
pagkatapos noong makatikim siya ng pagkain doon, lalo na siyang di maapuhot sa 
tahanan nila (Suarez 2007b). 

 
Ipinabilanggo si MBB ng mga Espanyol dahil sa kanyang paglele-lecture ay maraming hindi na 
pumapansin sa mga pari.  Ngunit sa kulungan, patuloy siyang nangaral at kaluna’y pinakawala 
din dahil walang masumpungang kasalanan.  Unti-unti rin niyang naramdaman na hindi siya 
taga-lupa.  Pinababantayan siya ng tindahan ng kanyang tiyahin at walang siyang ginawa kundi 
ipamigay ang mga panindang ito sa iba at lagi tuloy siyang nakukutusan ng kanyang tiya.  
Naging ligalig siya saan man magpunta—sa bayabay dagat, sa loob ng mga kagubatan, kahit sa 
mga libingan, na tila wala siya sa sariling mundo o tahanan: 
 

Bakit daw siya dito isinilang sa planetang lupa, hindi siya tagarito. At ang 
kaniyang pakiramdam, parang siya’y anak ng isang hari na may sariling kahariang 
pinaghaharian na bakit mula sa loob ng pinaghaharian ng kaniyang ama ay siya’y 
napataboy palabas ng kaharian na ang kaniya palang tinutukoy niyang ama ay 
walang iba kundi ang Kataas-taasang Diyos (Suarez 2007b). 

 
Kaya nang maglaon, ayon sa Suprema, si MBB ay muling inakyat sa langit.  Nalampasan niya 
ang pitong planeta at nakita ang sarili mismo sa paanan ng Bathala.  Bilang paggalang 
nagpatirapa siya at ayon kay Suprema winika ng Diyos kay MBB: 
 

Aking anak, ikaw ang tangi kong pinagpala.  Ikaw ay magbangon at muli kang 
magbalik sa lupa.  Bagamat inasahan ng libu-libong henerasyon ng tao na ang 
mag-ina ni Hesus ang tatapos ng gawain, hindi nila natapos, sapagkat ikaw ang 
itinalaga ko na magtatapos (Suarez 2007b). 

 
Pagkarinig nito, ayon sa Suprema, tumayo si MBB at nakita niya ang Diyos na nagliliwanag 
nang higit sa liwanag ng araw na hindi makakayanan na titigan ng mata ng taong makasalanan.  
Bigla niyang naramdaman sa tagpong ito na binigyan siya ng kapangyarihan at kaalaman ukol sa 
apat na elemento ng mundo:  apoy, tubig, lupa at hangin.  Sa pagkakakuwento ni Suprema: 
 

At sabi niya (MBB), pag ang nakasangkap sa tao ay nakalalamang ang 
...elementong lupa.., ay yan ‘ika yung mga taong kahit mo apurahin hindi 
nagbabago yung mabagal na kilos.  Kumbaga meron nga tayong sinasabing 
makupad o mabagal.  At pag ang nakalamang naman ‘ika ay ang elementong 
tubig, yan ang taong sabi nating may malalamig na kalooban, taong mababait.  At 
pag ang nakalamang naman ‘ika’y ang elementong apoy, yan ang mga taong 
konte lang bagay ay maiinitin ang ulo, magagalitin.  At pag ang nakalamang 



naman ‘ika ay ang elementong hangin, yan ang mga taong mapapatay mo sa 
kayabanagan. 
 
(Tawanan) 
 
Pero, ay!  Nangyayari naman talaga ang ganyan eh. Pagka raw naman iyan ay 
balanse ang pagkakasangkap sa ating tao, tayo’y nasa mormal na kalagayan. 
D’yan siya binahagdan ng kapangyarihan. 

 
Sa kanyang pagbabalik sa lupa, patuloy na nangaral si MBB at sinikap na sundan ang halimbawa 
na ating Panginoong Hesukristo.  Nag-ayuno siya ng siyam na araw.  Ngunit sa kanyang 
pagbalik sa kanyang tahanan tila wala nang nakakapansin sa kanya kaya siya’y tumungo sa isang 
kaibigang Intsik na pinatuloy naman siya nang sabihin niyang magpapahinga lamang siya ng 
ilang araw.  Ngunit hindi na siya nagising at naramdaman nilang siya pala ay patay na. 
 
Nang ibalik si MBB sa kanyang tahanan sa Algeciras sa Sampaloc, Lungsod ng Maynila, 
nagpasya ang kanyang mga tagasunod na hindi siya ilibing, kaya naman di naglaon, ninais ng 
mga kasapi na iuwi siya sa kani-kanilang mga probinsya.  Ligalig ang lahat dahil kargado sila ng 
espiritu sa presensya ni MBB.  Sa ika-limang buwan ng burol, nagpasya sila na ilibing na lamang 
sa Maynila, nang biglang magbukas ang mata ni MBB, “Ang aking labi ay huwag niyo dito 
ililibing. Dun ninyo ako dalhin sa Mindoro at doon ninyo ako ilibing.”  Malapit sa kanya ang 
Mindoro sapagkat sa lugar na iyon sa lahat ng kanyang napagmisyunan, ay tinrato siya ng 
maganda ng mga tao. 
 
Kaya naman, nang dalhin na ito sa Bayanan, Mindoro, kargado muli sila ng espiritu, umabot 
muli nang ilang linggo bago inilibing si MBB sa sementeryo ng Bayanan.  Taon-taon, 
binubuksan ang kabaong at binibihisan nila.  Nakasama sa mga debotong ito ang ama ng 
Suprema.  Hindi naglaon, dahil marami na ang nakapapansin at baka nakawin ang bankay, 
inilipat ito sa altar ng simbahan.  Lumalago ang kuko ni MBB at hindi siya naaagnas.  Hindi 
naglaon, itinago na ng sinaunang pamunuan ang bangkay at walang nang nakaaalam kung nasaan 
ito. 
 
Kaya hindi magtataka na sa buong compound ng Mistica, makikita ang mga letrang 
MBBBBBBB.  Pagpapaalala ito ng kanilang pundadora, kanyang sinilangan at ang kanyang 
misyon:  Maria Bernarda Balitaan, Bawang Batangas, Bugso ng Bagong Buhay. 
 
 

VII.  Santong Voces 
 
Sa panahon ng mga sinaunang bayan, pinaniniwalaan na ang mga babaylan ay nakatatanggap ng 
mensahe mula sa Bathala at mga anito sa pamamagitan ng mga banal na tinig, na sa 
kasalukuyang panahon ay tinatawag ng mga samahan na “santong voces” (Foronda 1961, 55).  
 
Kung maaalala sa kasaysayan ang mga pinuno ng mga pangunahing paghihimagsik ng mga indio 
na nangyari sa panahon ng mga Espanyol na sina Tamblot (1622) at Amang Tapar (1663), sila ay 
mga lalaking babaylan na nakatanggap na pangako mula sa mga banal na tinig na kung sila ay 



lalaban at ibabalik ang kanilang mga sinaunang mga pananampalataya ay magkakaroon ng 
kalayaan at kaginhawaan sa kanilang buhay. 
 
Kaugnay ng paniniwala sa santong voces ay ang paniniwalang sila ang nagtakda ng mga puwesto 
na pagdarasalan ng mga mananamba sa Bundok Banahaw na itinuturing na “Bagong Herusalem” 
ng mga Rizalista. 
 
Dalawa ang bersyon kung paano naging “Tierra Santa de Promission” (Holy Promised Land) ang 
Banahaw.  Ang una, ayon sa mga taga-Sta. Lucia sa Dolores, Quezon sa paanan ng Bundok 
Banahaw, nang mamatay ang ating mahal na Panginoong Hesukristo sa krus, nagkaroon ng 
malakas na lindol na naramdaman sa buong mundo.  Sa lakas nito, ang kalbaryo o Bundok ng 
Golgotha ay nahati sa dalawa, “nabaak ang bundok.”  Bilang pagsisisi sa hindi paniniwala kay 
Kristo sa panahon na nabubuhay ito, limang anghel ang nagbuhat ng kalahati ng Golgotha at 
dinala ito sa Banahaw (Somera 1986, 436).  Sa isa pang bersyon ng Suprema de la Iglesia del 
Ciudad Mistica de Dios, dahil sa mga digmaan na hindi matapos-tapos sa Kanlurang Asya kung 
saan naganap ang mga Biblikal na kaganapan, ang pagkabanal na lugar ng mga ito ay epirituwal 
na nilipat sa Banahaw (N. Ocampo 2011, 69-70).  Kaya naman, kung mapapansin, maraming 
mga lugar sa paanan ng Banahaw maging sa Kinabuhayan ang “kinabuhayan” mismo ng ating 
Panginoon o may kinalaman sa mga Biblikal na Santo, pinakamatingkad dito ang isang tila 
mahimalang bakas ng paa sa isang bato sa may ilog sa Kinabuhayan na sinasabing pinag-apakan 
ng ating mahal na Panginoong Hesukristo.  Ito ang Bagong Herusalem kung saan doon din 
pinaniniwalaan nilang muling paparito ang mahal na Panginoong Hesukristo. 
 
Ayon kay Suprema Isabel Suarez, naihayag ang mga banal na lugar na ito sa Banahaw na 
tinatawag na “puwesto” ng maliwanag na ibon (ang banal na espiritu) na sinundan ng kanyang 
amang si Amador “Mamay” Suarez, isang masamang tao na nagbago at naging Supremo ng 
Mistica, at ng kanyang mga kasama noong Dekada 1950.  Ginabayan sila ng ibon sa bawat bato, 
bukal, kuweba at taluktok habang babanggitin ng banal na tinig ang pangalan ng puwestong ito.  
Kaya may tinatawag na Talon ng Sta. Lucia, Balon ng Santong Jacob, Prisintahan nina San 
Pedro at San Pablo, at iba pa.  Sa pagkukuwento mismo ni Suprema Suarez: 
 

Sa kanilang pananatili dito sa bundok, di man katulad ngayon na may mga daan 
ng tao. Noon ay batuhan yan. Masukal, walang daan diyan. Ngayon sa kanilang 
patuloy na pananampalataya sa Diyos dito sa bundok na ito, pinatnubayan sila ng 
sinasabing Santong Voces. Yung Santong Voces, yun ay kapangyarihang nasa 
Diyos na nakikita nilang nanggagaling sa itaas na kasinlaki ng lahat ng liwanag na 
ang liwanag na iyan ay parang ibong lumilipad. Hindi nabagsak sa lupa, wala 
namang tali sa itaas upang wag bumagsak at ang liwanag na iyan ay lumilibot na 
gayon sa harapan nila. Yan ang nagsasalita na kung tawagin nila ay Santong 
Voces. Pinaliwanag ng Santong Voces na yon kung anuman ang kanilang dapat 
gawin at kung ano ang lugar na ito. Matapos maipaliwanag ay sinabi sa kanila na 
magsakripisyo sa mga sagradong lugar ng bundok na ito.  
 
Yung sagradong lugar na tinatawag, yun ay may mga pangalan ng santo’t santa. 
Puwesto yun. Gusto man ng ating mga ninuno na sila’y sumunod,  kaya lang di 



sila makapunta sa lugar na intutusan silang dapat puntahan para magsakripisyo ay 
di nila alam. Sa lawak ng bundok eh wala namang daan.  
 
Eh di walang maililihim sa Diyos, batid na hindi sumusuway, kaya lang di 
makasunod sa sinasabi ay dala ng hindi naintindihan kung saang lugar ng bundok 
naroon. Kaya biglang pasusulputin sa tabi nila ang Malaking Ibon. Eh di ang Ibon 
ay sumasagisag sa Espiritu Santo. Kung tawagin nila ang ibong iyan ay Ibon de 
Custodio, na yan ang binibigay sa kanila bilang guide. Kaya kung saan pumunta 
ang ibon, doon sila sumusunod. Pag dating dun sa lugar na sinasabing dapat 
nilang patunguhan, ang ibon ay biglang mawawala. At darating uli yung Liwanag, 
yung Tinig, yung Kapangyarihan, na yung Kapangyarihan na iyon ang muling 
makikipanayam sa kanila para patunayan sa kanila na yun ang lugar na iniuutos 
na dapat nilang puntahan, gayon ang pangalan, gayon ang gawain ng lugar na 
iyan — sa lugar na iyan. Pag nasabi sa kanila ang pangalan, tatandaan nila iyon. 
Sinabi rin sa kanila ang gawain, tutuparin nila iyon. Kaya ang ating mga 
matatandang ninunong hindi nagsisuko sa mga dayuhan, yan ngayon ang 
nagmintine nung katutubong kaloob ng Diyos sa atin, sa ating pananampalataya, 
at saka dun  sa mga kaugalian at kung anumang bagay na kaloob ng Diyos sa atin. 
At sila, ginawa nila, sa akay ng Santong Voces, na naituro sa kanila’t natutuna’t 
nasumpungan naman nila, ang mga sagradong lugar dito sa loob ng kabundukan 
(Suarez 2007b). 

 
Sa isang liham sa isang kaibigang Kristiyano, ikinuwento ni Covar ang kwento mismo sa kanya 
ni Mamay ukol sa pagkatuklas ng Balon ni Santong Jacob: 
 

Maganda ang kasaysayan ng Santong Jacob.  Malaking ibon ang sinundan-sundan 
nina Mamay dahil sa atas ng isang boses upang hanapin ang Santong Jacob.  Sa 
paglipad ng ibon ay bigla itong sumisid pailalim at pagtaas ay namayagpag, 
tumalsik ang tubig—nagpapakilalang isang balon ang natatago sa masukal na 
ilang (Covar 1976). 

 
Nagmukhang kakatwa sa maraming tao ang kanilang ginagawang pagsamba sa kabundukan kaya 
upang patatagin ang loob ng mga taga-Banahaw sinabi raw ang banal na tinig, “Tandaan ninyo.  
Darating ang oras at araw na marami ang magsisiahon dito at magsisipagdala ng kahoy at 
magtatayo ng tahanan at dadayuhin ng maraming tao.” (Suarez 2007b) 
 
Napaisip ang mga taga-Banahaw?  Paano?  E ang sukal ng kagubatang ito.  Kung nakita lamang 
nila ngayon, ang dami ng dayong nagpatayo ng bahay, mayroon nang mga kalsada, at dinadayo 
na ang kanilang lugar ng mga turista, mga estudyante at ng mga peregrino mula sa iba’t ibang 
bahagi ng mundo! 
 
Sa Laguna naman, anim na buwang tumawag si Gaudioso Parabuac sa isang bahagi ng Bundok 
Makiling hanggang matagumpay siyang nakipag-ugnayan sa mga banal na tinig na kinilala sa 
maraming katawagan:  Mahal na magulang, guro, sekretaryo, at sanggunian.  Noong 25 
Disyembre 1936, itinatag niya sa burol ng Lecheria sa Calamba ang Iglesia Watawat ng Lahi 
(Ong w.t., 4, Foronda 1961, 64-66). 



 
Kung tutuusin, maging ang ating mga bayani ay may kamalayan ukol sa mga paniniwala ng 
santong voces.  Sa isang sanaysay na isinulat ni Emilio Jacinto sa nawawalang nag-iisang 
edisyon ng pahayagan ng Katipunan na Kalayaan at isinalin ng isang Espanyol sa isang ulat 
bilang “Manifiesto,” sinimulan niya ito sa isang batang nananaghoy sa kanyang tahanan nang 
biglang may nagpakita sa kanya ang isang anino ng babae na nagliliwanag.  At nang tanungin 
niya ang tinig kung sino ito, sumagot ang babae: 
 

Nais mo bang malaman kung sino ako?  Kung gayo’y makinig:  Ako ay ang 
simula ng mga bagay na higit na dakila, higit na maganda at higit na kapuri-puri, 
marangal at iniingatan, na maaaring matamo ng sangkatauhan.  Nang dahil sa akin 
ay nalaglag ang mga ulong may korona;  nang dahil sa akin ay nawasak ang mga 
trono at napalitan at nadurog ang mga koronang ginto....  ...nang dahil sa adhikain 
ko’y napagkakaisa ang mga tao at kinalilumutan ng bawat isa ang pansariling 
pakinabang at walang nakikita kundi ang higit na kabutihan ng lahat. 
 
...Ang pangalan ko ay KALAYAAN. 

 
Hindi nakapagtataka na mula 300 kasapi noong Enero 1896 kung kailan inilambag ang 
Kalayaan, ayon kay Valenzuela, umabot ng 3,000 sa pagsiklab ng himagsikan noong Agosto.  
Epektibo nilang ginamit ang paniniwala at kalinangang bayan sa panghihikayat tungo sa isang 
tunay na pambansang himagsikang bayan. 
 
Ayon sa aking mga nakapanayam na mga mananampalataya, mahalaga ang ikasampung saknong 
ng Huling Paalam ni Rizal: 
 

Y cuando, en noche oscura, se envuelva el cementerio 
Y solos sólo muertos queden velando allí, 
No turbes su reposo, no turbes el misterio, 
Tal vez acordes oigas de cítara o salterio, 
Soy yo, querida Patria, yo que te canto a ti.  
 
At kung ang madilim na gabing mapanglaw 
ay lumaganap na doon sa libinga't 
tanging mga patay ang nangaglalamay, 
huwag bagabagin ang katahimikan. 
 
Ang kanyang hiwaga’y huwag gambalain; 
kaipala'y marinig doon ang taginting, 
tunog ng gitara't salterio'y mag saliw, 
ako, Bayan yao't kita'y aawitin (Saling Andres Bonifacio). 

 
Sa saknong na ito pinaniniwalaang nila na inihayag mismo ng national hero na siyang mismo 
ang banal na tinig! (Foronda 1961, 64-65) 
 



 
VIII.  Kabundukan at kalikasan bilang tahanan ng mga anito 

 
Tulad nang nabanggit na, para sa mga Rizalista buhay si Rizal tulad ng mga sinaunang anito na 
bumabalik sa kalikasan.  Natural lamang na ang maging sentro ng pagsambang Rizalista ay ang 
mga kabundukan.  Sagrado para sa kanila ang Bundok Banahaw (Quezon), Bundok Makiling 
(Laguna), Bundok Arayat (Pampanga). 
 
Sa kabundukan ng Banahaw, tulad ng nabanggit na, may mga bato, bukal, talon, kuweba at 
taluktok na tinatawag na mga “puwesto” kung saan humihimpil ang mga deboto na katulad ng 
pamamakas ng pinagdaanang pasyon ng ating mahal na Panginoong Hesukristo—Via Crucis.  
Ang mga likas na anyo ay paalala ng kapangyarihan ng Diyos na tanging may kakayahan na 
gumawa ng mga lugar na tulad ng katubigan, mga kuweba at mga bato.  Nababangit na ang 
ganitong praktis sa mga ulat ng mga Espanyol at mga dayuhan, ibig sabihin matandang praktis 
talaga ito mula pa sa sinaunang bayan (Somera 1986).  Ang lawak ng pamumuwesto ay makikita 
sa pahayag na ito ni Suprema Suarez: 
 

Di sa pamamagitan iyan ng paggalaw ng Kapangyarihan, na natuklasan nila ang 
napakaraming sagradong lugar sa bundok na ito na nasa bilang na mahigit 
dalawang daan hanggang sa taluktok ng Banahaw. At pagdating ng taluktok ng 
Banahaw, paglusong mo sa pailalim, eh naroon pa rin ang ibang sagradong lugar 
na pinagsasakripisyuhan ng mga tao (Suarez 2007b). 

 
Sa konsepto ng puwesto, ang banal na lugar ay may tanod na espiritu o anito, ngunit hindi ka 
nagdadasal sa espiritung ito.  Tanod lamang siya.  Mismong sa Diyos dapat magdasal kung ikaw 
ay mananalangin sa puwesto (Somera 1986). 
 
Bawat samahan ay may iba’t ibang paraan ng pamumuwesto.  Ito ang paraan na ginagawa ng 
mga organisadong grupo ng ng Mistica ayon sa bilin ni Supremo Mamay.  Ito ay kadalasang 
nagtatagal ng dalawang araw:   
 

1. Pagtitipon ng mga namumuwesto sa Sentral 
2. Panalangin sa harap ng altar sa bahay ng Suprema kung saan nakasabit ang 

larawan ni MBB o Maria Bernarda Balitaan, ang tagapagtatag ng sekta 
3. Panalangin sa harap ng pangunahing altar sa simbahan 
4. Panalangin sa plasa sa harap ng malaking krus na kahoy (kaliwang panig ng 

simbahan) 
5. Panalangin sa harap ng Pinto ng Kalbaryo (kanang panig ng simbahan) 
6. Nakapaang paglakad patungo sa mga puwesto 
7. Panalangin sa mga ispesipikong puwesto (Inuulit-ulit sa iba pang mga 

puwesto) 
8. Panalanging-pasasalamat sa huling puwesto kung saan nagwawakas ang 

itineraryo 
9. Lakad-pabalik ng simbahan (Nakapaa pa rin) 
10. Panalanging-pasasalamat sa plasa sa harap ng malaking krus na kahoy 
11. Panalanging-pasasalamat sa harap ng pangunahing altar ng simbahan 



12. Pagwawatak-watak (Somera 1986) 
 
Ito naman ang ilan sa mga puwesto at ang mga aksyon na ginagawa sa bawat banal na pook 
bilang isang proseso ng paglilinis ng sarili, pagiging handa ng ating sarili sa paregrinasyon at 
pakikibahagi sa paghihirap sa sakripisyon ng ating Panginoon hanggang sa umabot ng kalbaryo. 
 
PUWESTO/AYOS TIPO NG 

PUWESTO 
AKSYON NG 

RITWAL 
KAHULUGAN 

1. Santong Pepe  Bato Dasal Batong anyong pinto 
pahiwatig ng pasukan 
sa paglalakbay 
espiritwal; 
Simbolikong 
pagkatok 

2. Sta. Lucia 
Complex, San 
Miguel Piedra 
Mental 

 
Buhok ng Birhen 

Bato (Tanod ng Lugar 
Bato Subteranong 
bukal) 
 
 
(Kapwa dumadaloy 
bilang maliliit na 
talon) 

Dalit / Dasal  
3 Inom mula sa Palad 
Paliligo 

“Binyag” Paghuhugas 
ng kapwa katawan at 
kaluluwa bilang 
paghahanda sa lakbay 
ng espirito 

3. Hilamusan Subteranong bukal 
(Tulo ng tubig mula 
sa kawayan) 

Hilamos sa Mukha 
Dasal 

Paghuhugas pa ng 
kasalanan na 
simboliko 

4. Balon ni San 
Isidro  

Bukal 3 Buhos sa Ulo  
Dasal 

Paglilinis espiritwal 
ng tubig 

5. Balon ni Santong 
Jacob 

Subteranong Bukal 
(mga 20 piye ang 
ilalim) 

Suot sa Balon 
Dasal 
Paliligo 

Puripikasyon sa tubig 
matapos bumaba sa 
lagusang makipot 

6. Prisintahan San 
Pedro San Pablo 

Kambal na kuweba 
mga pitong piye ang 
ilalim 

Pagsusunog ng 
pangalang isinulat sa 
papel sa pamamagitan 
ng kandila 

Personal na 
pagpresent ng sarili sa 
Diyos; nakamit na ang 
pagkahandang 
espiritwal, kung kaya 
“opisyal” na 
masisimulan ang 
paglalakbay  

7. Inang Santisima Kuweba Dasal 
Paliligo 

Panalangin sa Ina ng 
Diyos, humihingi ng 
gabay; patuloy na 
paglilinis ng espiritu 
sa tubig 

8. Matandang Kiling Kuweba Dasal Paghingi pa ng 
espiritwal na gabay 

9. Ina ng Awa Kuweba Dasal Pagsusumamo ng 



maawaing basbas para 
sa tagumpay ng 
lakbay mula sa 
Birheng Maria 

10. Husgado Makipot na lagusan 
mga 40 piye ang haba 

Pag-iwan ng tsinelas, 
relo, atbp., sa unahan 
ng kuweba; Dasal sa 
pasukan at labasan 

Panghuling hatol sa 
pagkahandang 
espiritwal ay 
masusukat sa 
matagumpay na 
paglusot sa pakiwal-
kiwal na lagusan 

11. Pinagkulasyunan Bato Dasal Itinuturing na lugar na 
“ayunuhan” ni Hesus; 
ang pagdaan dito ay 
pahiwatig ng 
kahungkagang 
espiritwal 

12. Santos Kalbaryo Tuktok ng burol kung 
saan may 3 krus na 
nakatayo katulad ng 
sa aktwal na 
pagkapako 

Dasal ng Pasasalamat 
Dalit 

Wakas ng paglalakbay 
espiritwal kung saan 
makapagkokomunyon 
ang tao sa Diyos sa 
pinakamataas na 
sakripisyo nito; 
Muling nakamit ang 
espiritwalismo 

(Mula sa Somera 1986, salin ni N. Ocampo) 
 
Paalala lamang sa mga susubok, huwag tumakbo sa 270 bahagdan pababa ng Talon ng Sta. Lucia 
sapagkat liban sa ito ay mapanganib ay sobrang mapapagod ka.  Bumaba at umakyat ng marahan 
upang makapag-ipon ng lakas sa pag-akyat sa iba pang puwesto. 
 
Kaakibat ng pagkasagrado at pagsamba sa kabundukan ang paggalang sa kalikasan bilang 
tahanan ng mga anito at bilang nilikha ng Panginoon.  Para sa mga hindi tagapanalig, ito ang isa 
sa pinakamalaking aral na maaari nating matutunan mula sa mga Rizalista. 
 
May personal akong karanasan ukol dito.  Ayon sa paniniwala ng mga taga-Banahaw, may 
parusa ang bundok sa mga taong hindi gumagalang sa bundok.  Sa mga maingay may bigla na 
lamang daw nambabato, at iba pa. 
 
Noong 9 Marso 2008, dinala ko ang aking pamilya at ilang estudyante sa Banahaw.  May 
sumamang magulang na ang tono ng kanyang pagtatanong sa Suprema Isabel Suarez at kay 
Kuya Muloy bagama’t maayos naman ang pagkakasabi ay tila may tonong iskeptiko, kundi man 
sarkastiko pa.   
 
Nang mamuwesto na kami sa husgado, ang aking ama na isang malaking tao, bagama’t 
nahirapan, ay maluwalhating nairaos ito.  May paniniwala kasi na kung sa husgado ay lumabas 



ka nang walang sugat ay handa ka na talaga sa paglalakbay at kung marami kang sugat ay 
marami ka raw kasalanan.  Ito rin ay pagsubok sa katatagan ng iyong konstitusyon (N. Ocampo 
1992). 
 
Sa dami ng paglalakbay ko sa Banahaw, may mga nakita na akong malalaking tao na nakalusot 
sa 40 piye ng pakiwal-kiwal na kuweba.  Ngunit nang ang ikseptikong magulang ang nagsikap 
na lumusot, naramdaman niyang tila masikip sa kanya ang husgado at hindi niya maigalaw ang 
kanyang katawan.  Sa nerbiyos kasi maninigas ang katawan mo at sa pagdaan sa husgado 
kailangan ng lambot ng katawan.  Higit isang oras na siyang pilit na inilalabas sa butas. 
 
Kahit walang nagsasabi sa kanya, nakaramdam si Kuya Muloy at sinabi niya sa mga kausap niya 
sa Sta. Lucia, “May naipit sa Husgado ngayon.” 
 
Naramdaman ng iskeptikong magulang na huling oras na niya ang pagkakulong sa Husgado kaya 
siya ay nanalangin na kung makaligtas siya, lalo siyang magpapakabuti at magsisilbi sa kapwa.  
Matapos ang dalawang oras ng pagkakaipit, nailabas din ng mga kuyang gabay ang lalaki. 
 
Tunay na may hiwaga ang kabundukan. 
 
 

IX.  Puno ng saging 
 
May kwento sa mga Rizalista, pangunahin na sa Iglesia Watawat ng Lahi, na nang umagang 
babarilin si Rizal, hiniling ni Rizal sa mga guwardiya na bigyan siya ng puno ng saging na 
pinagbigyan naman nila.  Inanyo niya ang puno ng saging sa kanyang wangis at iyon ang 
nagmartsa patungo sa Bagumbayan.  Ito ang dahilan kung bakit nang tingnan ni Dr. Felipe Ruiz 
na doktor militar ng mga Espanyol ang pulso ni Rizal ito ay normal.  At nang tamaan ng bala, 
wala ni katiting na dugong nabuhos ayon sa kanilang kuwento.  Ang labi ay hindi ibinigay sa 
pamilya bagkus inilagak ng lihim sa Sementeryo ng Paco kung saan sa loob ng 15 araw ay 
binantayan ng 50 sundalo, isang kapitan, isang tenyente, isang sarhento at isang kabo.  
 
Hinukay ng mga sundalong Ilokano ang mga labi kung naroon pa at hindi nga nila nakita si 
Rizal, kundi katawan lamang ng saging ang kanilang nakita.  Nang balitaan nila ang awtoridad 
pinagbalaan silang huwag sabihin kaninuman ang ukol sa “Malaking himalang” ito (Covar 1974, 
434; N. Ocampo 2011, 137). 
 
Nang mabasa ko ang kwento ito, agad kong nakita ang kaugnayan at ugat nito sa sinaunang 
pananampalataya.  Naaalala ko nang kumuha ako ng klase sa Pasaysayang Pangkalinangan noon 
sa UP Diliman sa ilalim ni Bernadette Abrera, tinalakay niya ang tungkol sa kultura ng 
pagbuburol ng patay sa Pilipinas.  Bakit nga ba kailangang gising at kung maaari ay panatilihing 
gising ang mga tao sa pamamagitan ng saklaan at sugalan?  Sapagkat naniniwala ang mga 
sinaunang Pilipino na kapag iniwang walang bantay ang bangkay, papalitan ito ng aswang ng 
kawangis ng puno ng saging habang kinakain na ito ang iyong mahal sa buhay!  Matagal na 
itong paniniwala at lalong tumitingkad sa halimbawa ang diwang katutubo sa mga paniniwalang 
Rizalista. 
 



  
X. Tatluhang Pananaw sa Kasaysayan ng Pilipinas 

 
Ayon kay Zeus Salazar, ang pananaw sa kasaysayan na ipinalaganap ng mga kolonyalistang 
Espanyol ay ang tinatawag na “dalawahang pananaw” na naniniwalang (1) Bago dumating ang 
mga Espanyol nasa kadiliman ng barbarism at kawalan ng kultura at pananampalataya ang mga 
Pilipino, (2) Sa pagdating ng mga Espanyol nagkaroon ng kaliwanagan ng kabihasnang 
Kristiyano (maravillosa civilisacion Christiana).  Ibig sabihin, sa pananaw na ito, utang na loob 
natin ang ating pagiging maka-Diyos at mabuting kultura natin sa mga dayuhan.  Ipinalaganap 
rin ng mga Espanyol ang pag-awit ng Pasyong Mahal (hindi pinapabasa sa layko ang biblia noon 
sa takot ng maraming interpretasyon) marahil upang turuan ang mga tao na maging matiisin at 
tanggapin ang lahat ng pasakit dahil ang tunay na pabuya ay nasa kabilang buhay.   
 
Ngunit ayon kay Reynaldo Ileto, at muling binanggit ni Floro Quibuyen, tila iba ang nakita ng 
bayan.  Nakita nila na may tatlong bahagi ang naratibo ng Pasyon:  Liwanag (Pagkabuhay at mga 
milagro ni Kristo) – Dilim (Paghihirap at pagkamaty ni Kristo) – Liwanag (Pagkabuhay na mag-
uli ni Kristo) na tila sumasalamin sa sarili nilang kasaysayan.  
 
Ang taluhang pananaw sa kasaysayan, o “Tripartite View of Philippine History” para kay Zeus 
Salazar sa madaling salita ay ito:  (1) Bago dumating ang mga dayuhan mayroon tayong 
kasaganaan at kalayaan; (2) nang dumating ang mga dayuhan, nagkaroon ng kadiliman at 
pagkaalipin; (3) sa pakikibaka ng bayan magkakaroon ng bagong liwanag at maibabalik ang 
kalayaan (Quibuyen 2008, 222-228; Salazar 1983, 107-126). 
 
Para kay Zeus Salazar, ang pagsusulat sa tatluhang pananaw sa kasaysayan ang tunay na pamana 
ng nabigong Kilusang Propaganda nina Rizal na nasalamin din sa paniniwala ng mga 
Katripunero at sa sanaysay na isinulat ni Bonifacio ukol sa kasaysayan ng Pilipinas, “Ang Dapat 
Mabatid ng mga Tagalog.” 
 
Una kong nasumpungan na dala nga ng bayan ang tatluhang pananaw sa kasaysayan nang 
marinig ko mula mismo kay Suprema Isabel Suarez ang paniniwala ng mga Rizalista na ang 
Pilipinas noon ay nasa Planetang Mu, sa lugar ng Lemuria.  Ayon sa kanila, ang mga sinaunang 
ninuno natin ay may lahing engkantado bago dumating ang mga dayuhan.  Nang dumating ang 
dayuhan, pinilit nilang itanim ang kanilang paniniwala at nakapasok ang kasamaan.  May mga 
ninuno na tinanggap ito sa takot na mapaslang sila, ngunit may iba din naman na lumaban dito  
at naging buo pa rin ang paniniwala sa Diyos.  Mayroon ding nagsipanhik sa bundok upang 
ipagpatuloy ang kanilang sinaunang pananampalataya (Suarez 2007a).  Namangha ako nang una 
ko itong marinig at ikinuwento ko ito sa mga estudyanteng kasama ko sa bus sa pag-alis naming 
ng Banahaw. 
 
Ang isa sa pangunahing tagapagtaguyod ng paniniwalang Lemuria sa Pilipinas ay ang mistikal 
na manunulat na si Auggusta de Almeidda.  Nang magsulat ako sa facebook ng komento na may 
kinalaman sa tatluhang pananaw sa kasaysayan ng Pilipinas, ito ang kanyang naging kasagutan: 
 

Mabuhay! Iisa ang pananaw natin sa ating kasaysayan bago nanakop ang mga 
dayuhan. 



 
Simula't sapul ang Lahing Kayumanggi bilang Pilipino ay may dati nang 
napakayaman at napakadakilang kasaysayan.  Ito ang ating kasaysayan ng 
Lemuria, ang pinakauna at kaisa-isang espirituwal na sibilisasyon sa mundong 
ibabaw.  Ang ating 'stolen birthright' bilang pangunahing lahi sa daigdig ay 
naglalaman ng ating nakatagong kasaysayan bilang Lupain ng Luma at Bagong 
Testamento ng tinatawag na Banal na Aklat o Bibliya.  Lahat ng kasaysayan dun 
ay dito nangyari sa Lupang Hinirang at pawang mga Pilipino ang nangagsiganap.  
Hindi ba kagila-gilalas at kamanghamangha ito? 
 
Ano ang pruweba?  Inilahad ko ito sa apat na seryeng panulat sa Panorama 
Magazine noong Septyembre 1987 (“The living reality of evolution in this 
earthworld is called Pilipinas,” at “Pilipinas, The New Jerusalem”)....  At ang 
pinakamalaking pruweba? Ang ating pagiging Bagong Herusalem sa parating 
nang panahon.  Nakapaloob sa pangalang Herusalem ang ating pinagumpisahan... 
na kung babaybayin ang ibig sabihin ay Heru-sa-Lemuria.  Tayo yun.  Dulo at 
dulo ay tayo pa rin.  Tayo ang haligi ng kasaysayan ng buong daigdig! ... 
 
Mabuhay po! (de Almeidda 2012) 

 
Iba-iba man ang aming paniniwala, kaisa ako sa adhikain ng mga Rizalista, ang ibalik ang 
nawala sa atin mula noong kolonisasyon. 
 
 

XI.   Pangwakas 
 
Bilang pagwawakas, nakita natin ang mga sinaunang konsepto ng kapatiran, 
anitoismo/paniniwala sa kaluluwa, anting-anting/gahum, babaylanismo, paniniwala sa mga banal 
na tinig/santong voces, kahalagahan ng kabundukan at kalikasan bilang tahanan ng mga anito at 
iba pa ay nananatili ang diwa sa mga kapatirang Rizalista.  Ayon nga sa hangarin ng Samahan ng 
Tres Personas Solo Dios: 
 

Ibalik... sa ating gunita ang mga adhikain ng pananampalataya ng ating mga 
ninuno...  At kung ang mga bakas na pinagdaanan ng ating mahal na Panginoon 
ang ating hahanapin at babakasin, sa panahong ito ay patutunayan... na narito na 
sa bansang Pilipinas at ito ay matatagpuan sa Kinabuhayan sa Bundok Banahaw 
(N. Ocampo 2011, 85) 

 
Kaya naman, sana makatulong ang aking pagpapaliwanag na mawala ang karaniwang 
persepsyon sa mga Rizalista bilang kulto.  Sa panahon ng “cultural relativism” at pagrespeto sa 
iba’t ibang pananaw, walang maaaring magtakda kung ano ang tama o maling kultura at ano ang 
tamang pananampalataya o ano ang kulto. 
 
Ang papel na ito ay isang panawagan para sa pagrespeto na nararapat para sa mga samahang ito.  
Tulad ng sinabi ni Connie Alaras sa isang dokumentaryong pantelebisyon, “Dati kako hindi yan 
kulto, dati kultura yan.” (Clavio 2009) 



 
May aral din tayo na mapupulot sa mga kapatiran:  Sa kabila ng panlilibak, pang-aapi, at hirap 
ng praktis ng pagsamba tulad na pamumuwesto, patuloy sila sa paggawa.  Habang ang ilan sa 
atin na nagsasabi pinaniniwalaan natin ang isang bagay, isang traysikel o dyip lang sa pagpunta 
sa bahay sabahan o pagpraktis ng ating paniniwala sa araw-araw nating asal ay hirap pa tayong 
magawa. 
 
Sa kabila rin ng maraming bilang ng mga magkakaibang kapatiran sa Banahaw, at ilang 
pagkakawatak-watak tulad ng paghiwalay sa Filipino Spiritual Catholic Church ng El Bethel 
Israel (maging sa Calamba ang paghiwalay ng Iglesia Watawat ng Lahi sa Samahan ng Watawat 
ng Lahi), nananatili namang mapayapa ang buhay sa Banahaw at sa iba pang mga lugar ng mga 
Rizalista sa buong Pilipinas.  Nagpapakita na iba-iba man ang paniniwala, maaaring mabuhay ng 
matiwasay basta’t may galangan at respetuhan. 
 
Gayundin, makikita na ang mga kapatirang Rizalista ay pagsasanib ng tatlong mayamang 
tradisyon.  Sinkretismo ito ng (1) katutubong pananampalataya, (2) Katolisismo na tinanggap at 
inangkin mula sa mga Espanyol, (3) at nasyunalismo at pagkamakabayan na sinasalamin ng 
pagtanggap kay Rizal.   
 
Hindi kakaiba ito sa kasaysayan ng relihiyon sa daigdig.  Ayon kay Zeus Salazar, lahat naman ng 
malalaking relihiyon ay sinkretiko, at nakapagbuo ng mga dakilang bayan.  Ito rin ang ninanais 
ng mga kapatiran—magkaroon ng isang mas magandang Pilipinas (Salazar 1988, x-xv).  Ang 
hangaring ito ay kitang-kita sa panghuling himig ng misa ng Iglesia Watawat ng Lahi: 
 

Kami ay Pilipinong tunay / Sa Pilipinas kami’y sumilang 
Ang aming dugo at kulay / Kapurihan ng silangan 
Kami’y Pilipino ngayon / Bukas sa habang panahon 
Matibay ang aming layon / Sa Republika ay pagtulong 
 
Kami’y Pilipinong lantay / Kalahi ng mga Rizal 
Walang takot na mamatay / Sa ngalan ni Inang Bayan 
Kami’y Pilipinong wagas / Na marangal at matapat 
Ang tunay naming hangad / Mabuhay ang Pilipinas! (N. Ocampo 2011, 65) 

 
Para sa marami, maaari nilang ibigin ang Diyos nang hindi iniibig at inaabandona pa ang 
kanilang bayan.  Ngunit para sa kapatiran, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa bayan ay iisa.  Ito 
rin ang kaisipan ng ating mga bayani, tulad ni Andres Bonifacio na nagsasabi: 
 

Sumampalataya sa MayKapal ng taimtim sa puso.   
 
Gunamgunamin sa sarili tuina, na ang matapat na pag sampalataya sa Kanya ay 
ang pag ibig sa lupang tinubuan, sa pagkat ito ang tunay na pag ibig sa kapwa. 

 
Kung ang mas nakararami sa Pilipinas ay mahal ang Diyos at bayan tulad ng mga Rizalista, 
malamang sa malamang, baka mayroon tayong mas magandang bansa. 
 



 
 
 

Alay kay Dr. Nilo Ocampo, Suprema Isabel Suarez,  
Kuya Muloy Demejes at mga kaibigan sa Banahaw  

 
14 Mayo 2012 
Fairlane Subdivision, Lungsod ng Tarlac 
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