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KAALAMANG BAYANG DALUMAT  
NG PAGKATAONG PILIPINO  

  
Prospero R. Covar 

 
Panimula 
 
Hangarin ng disiplinang antropolohiya na pag-aralan ang likas na tao, kasama na rito ang 
pagdalumat ng pagkataong Pilipino.  Di gaya ng siyensya na may pretensyong panukat na 
unibersal, ang gagamitin kong parametro ay kaalamang bayang dalumat.  Kaya’t ang pagkataong 
Pilipino ay tatangkain kong isalarawan ayon sa konteksto ng kulturang Pilipino.  Sa ganitong 
ehersisyo, ang mapapala ay pag-uugnay-ugnay ng mga pangyayaring nagtatalaban sa isang 
larangan.  Ang pagkataong Pilipino at ang mga salik nito. 
 
Pagkatao at Katauhan 
 
May kasabihan ang mga Pilipino na: “Madali ang maging tao; mahirap magpakatao.”  Ang 
pagiging tao ay isang prosesong bayolohikal.  Ang pagpapakatao ay naaayon naman sa 
prosesong kultural.  Sa papel na ito, ang proseong kultural ang bibigyang diin.   
 
Ang salitang “tao” ay pangngalan.  Ito ay tumatanggap ng iba’t-ibang panlapi upang 
makapagsaad ng iba’t-ibang kahulugan.  Halimbawa:maka-tao,t-um-ao, tau-han.  Ayon kay 
Ramos, “Ang ka-han kapag inilapi sa isang salitang-ugat ay nagpapahayag ng kaisipang basal 
(abstract).”  Kung gayon, ang ka-tau-han ay nangangahulugan ng “kabasalan ng diwang taglay 
ng salitang-ugat,” i.e., tao.  Sa Ingles, ang salin ko ng katauhan ay “humanity.”  Ayon kay 
Miranda, “humanhood.”  Dahilan dito, ang salitang “pagkatao” ay angkop na konsepto bilang 
“personhood” o pagiging taong Pilipino.  Ayon kay Santiago at Tiangco, ang pagka- “ay 
tumutukoy sa kalikasan ng tao, hayop o bagay.”  Ganito ang gamit ng pagka- sa pariralang 
“pagkataong Pilipino,” i.e., Pilipinong tao. 
 
Metapora ng Katawan at Banga 
 
Sa Bibliyang paniniwala, ang tao ay nagmula sa isang kipil na putik, hiningahan ng Maykapal at 
naging si Adan.  Ito ay palasak na pananampalatayang Kristiyano.  Sa panitikan, ang tao ay 
parang luwad na maaaring gawing iba;t-ibang hugis at anyo.  May kaugalian naman tungkol sa 
paglilibing na ang nagsisidalo ay kumukuha ng isang dakot na lupa at inihahagis sa ibabaw ng 
kabaong ng taong namatay bilang pagkilala sa pananaw na “sa alabok ka nagmula at sa alabok ka 
rin babalik.”  Ang pag-aalay ng bulaklak sa kabaong habang ito’y ibinababa sa puntod ay naging 
kaugalian na rin.  Ang bulaklak ay nagiging lupa na rin. 
  
Sa makatotohanang pangungusap, sa putik nagbuhat ang banga, sa matalinhagang pangungusap 
naman, ang tao ay sa putik rin naman nagmula.  Ang katawan ng tao ay parang isang banga.  
Ang banga ay may labas, loob at ilalim.  Gayundin naman ang kaluluwa ng tao.  Sisidlan na 
banga.  Ang laman nito ay kaluluwa.  Sa ilalim tumatahan ang kaluluwa, kaniig ng budhi. 
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Eskima Blg. 1.0 
  
Istruktura ng Pagkataong Pilipino 
  
Ang Eskima Blg. 1.0 ay isa lamang paraan ng pagsasalarawan.  Ang pag-uugnay ng iba’t-ibang 
konsepto ay isang pagtatangka na makabuo ng isang sistema o teorya tungkol sa pagkataong 
Pilipino. 
  
Labas, Loob at Lalim 
 
Tambalang lapit ang pamamaraan sa pagdalumat ng pagkataong Pilipino: kung may labas, may 
loob; kung may kaluluwa, may budhi.  Kaipala, nahahayag sa mahahalagang bahagi n gating 
katawan ang labas, loob at lalim, gaya ng mga sumusunod na tambalan na matatagpuan sa 
eskima 2.0. 

  
Labas Loob 
mukha isipan 
dibdib puso 
tiyan bituka 

sikmura atay 
Lalim 

kaluluwa budhi 
Eskima Blg. 2.0 

  
Tambalang Labas, Loob at Lalim 
  
Ang tambalang lapit ang nagbuyo sa akin na saliksikin ang konsepto ng pagkataong panlabas.  
Sumulat ako ng isang patulang sanaysay na may pamagat na “Mukha.”  Ito ay isa sa tatlong 
sanaysay na kusang kinomisyon ng Cultural Center of the Philippines para sa kanilang exhibit na 
ang pamagat ay “Pansariling Likha (Art in Private Spaces).”   
  
Sa madaling sabi, sa mukha nasasalamin ang samu’t-saring karanasan.  Salamin ang mukha ng 
damdami’t kalooban ng pagkataong nililok ng kulturang karanasan. 
  
Ang loob ang pinag-ukulan ng di iilang pag-aaral.  Una rito si Kaut na pinag-ukulan ng pansin 
ang konsepto ng utang-na-loob sa isang bayan ng Bulakan.  Sinundan ito ng pag-aaral nina 
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Lynch at Hollnsteiner na ginawang isa sa tatlong pangunahing pagpapahalaga ang pagtanaw ng 
utang-na-loob para sa mga Pilipino. 
  
Si Ileto sa kanyang aklat na Pasyon and Revolution ay tiningnan ang lakas ng loob sa konteksto 
ng kasaysayan.  Si De Mesa nama’y pinag-aralan ang teolohiya-ang loob ng Diyos sa tao at ng 
tao sa Diyos.  Sinaliksik ni Salazar ang konsepto ng loob at labas, at si Enriquez naman, ang 
yaman ng kalooban.  Si Alejo ay nagsabi na ang loob ay may laman, lalim at lawak. 
  
Malalim at malawak ang pinag-uugatan ng konseptong loob.  Mula sa salitang-ugat na  “loob,” 
nakagagawa tayo ng mga salitang: kalooban ng Diyos, saloobin, kaloob, looban, magandang 
loob, atbp.  Sa tesis ni Alejo ay mayroon  siyang inilakip na listahan mula sa Diccionario ni 
Sofronio Calderon na apat na pahina tungkol sa gamit ng loob na siya mismo ay may malayang 
pagtitipon na ang dami ay isang daan at tatlumpu’t walo.  Si Mercado naman ay klinasipay ang 
mga konseptong may kaugnayan sa loob sa limang kategorya: intelektwal, emosyonal, 
bolisyunal, etikal at sari-sari. 
  
Sa ganang akin, ang konsepto ng loob ay nagiging malinaw kung ito’y ilalarawan sa konteksto 
ng sisidlan.  Ang sisidlan ay may loob at labas.  Ang loob ay nilalagyan ng laman.  Isang libo’t 
isang laksa ang maaaring ilaman sa loob.  Gayundin ang sa ating loob at kalooban. 
  
Pagtatakda ng mga Bahagi ng Katawan 
  
Apat na pares ng mga bahagi ng katawan ang nagtatakda ng pagkataong Pilipino.  Ang tambalan 
ay nabuo ayon sa konseptong tambalan ng labas at loob.  Pansinin na may kanya-kanyang 
katangiang gamit ang bawat bahagi ng katawan.  Nangangailangan pa ito ng higit na malalim na 
pagdudukal.  Babanggit lamang ako ng ilang halimbawa. 
  
Mukha at Isipan 
  
Bawat bahagi ng mukha ay may sari-sariling kakanyahan: noo, kilay, pilik-mata, mata, ilong, 
bibig, labi, dila, ngipin, nguso, baba at pisngi.  Tingan natin ang ilang matalinhagang kakanyahan 
ng bawat isa: 

  
Malapad ang noo    matalino                       
Salubong ang kilay                               matapang, galit, mainitin ang ulo 

  
Tingin ng mata ay iba’t-ibang pakahulugan gaya ng: 
  

Malagkit ang tingin may pag-ibig na ipinararating 
Nakatutunaw na tingin tinging may tangka 

Matangos ang ilong Magara, magilas, ilong Kastila 
Maduming bibig masamang magsalita 

Ngiping nagngangalit nanggigigil 
  
Ang nguso ay labing gamit na panturo.  Hin di taos sa puso ang paggawa ng bagay ng isang 
taong panguso-nguso. 
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Sa pisngi idinadampi ang halik; sa pisngi ipinaaabot ang mag-asawang sampal. 
  
Sa kabuuan, may sariling kakanyahan ang mukha gaya halimbawa ng hayag na mukha na walang 
itinatago o dili kaya ay walang mukhang ipakita - kahiya-hiya. Masasabi natin na ang mukhang 
nangungusap ng sariling pagkatao ayon sa kapahayagan ng iba’t-ibang bahagi ng mukha. 
  
Ang isipan na katambal ng mukha ang siya ko naming pag-uukulan ng pansin.  Nagkaugnay sa 
utak ang isipan.  Ang isip ang pinagmumulan diwa, kamalayan, ulirat, talino at bait.  Sa pag-iisip 
din nakasalalay ang pag-unawa.  Mayroon tayong mga parirala gaya ng mga sumusunod: mataas 
mag-isip, walang malay, walang bait, walang ulirat, matalino, bukas ang kamalayan, atbp.  Ang 
pag-iisip ng tao ay hindi lamang nahahayag sa kanyang intension kundi lalong higit sa kanyang 
pagkilos o gawa.  Ang kilos ng isang tao ay masasabi nating pino, magaspang, garapal, 
magaslaw, makatao, ka-Diyos at makabayan.  Ang mga ito ay kapahayagan din ng pagkatao. 
  
Dibdib at Puso 
  
Ang pag-aasawa sa mga Pilipino ay tinutukoy na pag-iisang dibdib at hindi pag-iisang puso.  
Marahil ang pag-aasawa ay dapat dibdiban at hindi isang biro.  Maliban sa dibdiban, mayroon 
din tayong gingamit na maluwag ang dibdib, masikip ang dibdib at mababang dibdib.  Ang 
mababang dibdib ay walang kinalaman sa malaki ang hinaharap.  Ang dibdib ay kaugnay ng mga 
salitang “damdam” at “dama.”  Ang dibdib ang pandama ng damdamin. 
  
Tiyan at Bituka  
  
Kakaunti ang may talinhaga na may kaugnayan sa tiyan at bituka.  Ang pariralang “malaki ang 
tiyan” ay maaaring mangahulugang: busog, matakaw, may bulate sa tiyan o mapagkamkam.  
Ang katambal nito na “maliit o walang tiyan” ay maaaring: gutom, mahirap o kulang sa kain. 
  
Ang “bitukang sala-salabid” naman ay nangangahulugang buhay na punung-puno ng balakid.  
Ito’y naglalarawan ng kalagayan ng pagkatao. 
  
Sikmura at Atay 
  
Ang mga pariralang kaugnay sa sikmura ay mga ito: masama, malakas, maghapdi o maasim.  
Ang sikmurang masama ay nangangahulugang di-mabuting pakiramdam.  Ang mahapding 
sikmura o nangangasim ay ngangahulugang hindi matanggap ang isang bagay.  Malakas ang 
sikmura ng isang tao kung natatanggap  niya ang lahat, lalo na yaong karima-rimarim na bagay o 
pangyayari. 
  
Ang “hindi ko ma-take” ay isang ekspresyon ng mga kabataan na ang ibig sabihin ay hindi 
matanggap subalit ang kahulugan nito’y mababaw kaysa hindi ko masikmura.  Sa kabuuan, ang 
sikmura ay may kinalaman sa pagduwal o pagsuka o di-matanggap ng sikmura ang pagkaing 
nilulon.  Ang sikmura ay bahagi ng katawan na ginagamit na pagtantiya ng damdamin, pag-iisip, 
kilos at gawa ng ibang tao. 
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Sa katutubong pamayanan, ang atay ay ginagamit na panawas ng mambubunong upang matamo 
ang magiging kapalran ng isang desisyon gaya halimbawa kung itutuloy ang pagdaraos ng pishit 
o pangangaso.  Ito ay may kinalaman sa kulay ng atay.  Ang madilaw na atay ay 
nangangahulugan na magiging matagumpay ang isasagawang balak; ang maitim na atay ay 
sakuna ang susuungin.  Gayundin, ang taong maitim ang atay ay walang pakundangan sa 
kanyang ginagawa. 
 
Sa aking palagay, ang paglalarawan ng pagkataong Pilipino bilang banga na may labas at loob ay 
nagsimula sa Niyolitikong Panahon.  Tampok dito ang paglilok ng lalagyang banga.  Segun sa 
namamayaning kultura ang katawan ng tao ay inihahambing bilang isang lalagyan.  Ang katawan 
bilang lalagyan ay nilamanan ng kaluluwa at budhi.  Ito ang aking isinasaalang-alang sa mga 
sumusunod na pagtalakay. 
  
Kaluluwa at Budhi  
  
Ayon sa Tesauro ni Panganiban, ang salitang “kaluluwa,” “ikaruruwa” o “kararua” ay palasak sa 
iba’t-ibang wikang katutubo sa Pilipinas-Tag.kaluluwa;Bk.Hlg.Sl.kalag;Kpm.kaladua; 
Ibg.ikarwa;karurua;Ilk.kararua; Mar.aroak; Png.kamarerwa; Ng.kaelwa; Al. Png.kadua. 
 
Sa pag-aaral ni Manuel, ang mga salitang “kaluluwa,” “ikaruruwa” o “inikaduwa” ay buhat sa 
salitang “duwa.”  “Two”, dahilan sa dalawa ang kalagayan nito; una ay ang tambalan ng 
kaluluwa at katawan, at ang pangalawa ay ang pansariling kalagayan ng kaluluwa. 
  
Sa pag-aaral naman ni Salazar, ang kaluluwa ay batis ng buhay at ginhawa.  Ang Cebuanong 
salitang “ginhawa” ay “hininga” ang salin sa tagalong.  Ang mga Pilipino ay naniniwala na ang 
pagkamatay ng isang tao ay dahilan ng pagkalagot ng kanyang hininga. 
 
Kung namamatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay yumayao o pumapanaw.  Ang kaluluwa ay 
kumakalag (Bk. Hlg. Sl. kalag) sa katawan ng tao.  Sa sementeryo ay madalas nating Makita na 
ang bansag ay “Sumalangit Nawa.”  Ang “nawa” sa Malayo-Polynesia ay “nawa” sa lumang 
tagalong na tumutukoy sa espiritu o kaluluwa.  Kung gayon, ang tahasang kahulugan ng SLN ay 
“ang nawa, kalag, kaluluwa, anito, esppiritu, atbp., sana ay sumalangit.”  Ang salitang “yawa” sa 
Cebuano ay masamang uri ng kaluluwa. 
  
Ang kaluluwa ng tao, kapag pumanaw, ay nagiging anito.  Dalawang uri ng anito; (1) ang anito 
ng ating ninuno at (2) ang anitong nagbabantay sa ating kalikasan.  Sa Benguet at mayroong 
silang tinatawag na “puun ti balay” (ancestral house).  Ito ang pinalalagakan ng mga kagamitan 
ng yumao.  Dito rin naninirahan ang anito ng ating mga ninuno.  
  
Ang puun ti balay ay mayroon ding iniingatang “chilos.”  Ito’y uri ng ritwal na dapat gampanan 
pana-panahon ng mga kamag-anakan ng yumao.  Upang maipatupad ito, may lupang ipinamana 
na ang kita ay ginugugol sa paghahanda taun-taon. 
  
Ang pag-alis ng kaluluwa sa katawan ng tao ay maaaring pansamantala lamang, ito’y siyang 
nagdudulot ng pagkaksakit o pagkawala ng malay o bait. 
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Puwede ring maglagalag ang kaluluwa kung natutulog ang tao sa pamamagitan ng panaginip o 
kung ito’y “In a state of trance” sa pag-awit ng epiko. 
  
Sa pansamantalang pagkawala ng kaluluwa sa katawan ng tao, maaaring ang isang katawan ay 
mapasukan ng ibang kaluluwa.  Ang ganitong phenomenon ay tinaguriang langkap, lapi, sanib.  
Ang kaluluwa na sumasanib o lumalangkap ay siyang nagpapagalaw ng tao.   Ang katawang ng 
tao ay nagiging kasangkapan ng kaluluwang lumalangkap o sumasapi.  Tingnan ang mga 
sumusunod na babasahin:  Abrera, Lieban, Tan at Terada. 
  
Noong unang panahom at magpahanggang ngayon, ang babaylan, baglan, katalonan, 
mambunong at talaytayan ang nakapagaalis ng langkap o sapi sa papamagitan ng karapatang 
ritwal gaya ng tawas, pagbuhos ng kumukulong tubig sa katawan ng sinasapian na hindi ito 
nalalapnusan o pag-ipit ng pakpak ng manok sa  
Pagitan ng daliri nng sinasapian, nagagalwa o linalangkapan.  Ibinabalik nila ang dating 
kaluluwa ng may katawan. 
  
Ang pagkataong Pilipino sa konteksto sa kaluluwa ay may ilang tambalang kategorya:  (1) 
maganda/pangit na kaluluwa, (2) matuwid/haling na kaluluwa at (3) dalisay/maitim na kaluluwa. 
  
Ang budhi ay katambal ng kaluluwa.  Kung ang kaluluwa ay siyang nagpapagalaw ng buhay, 
ang budhi naman ay siyang humuhusga sa buhay na naganap na.  Ang budhi ay nag-uusig a siya 
ring umuukit.  Ang pagsisisi at paghingi ng kapatawaran, pati na rin ang pagbabayad ng 
anumang masamang nagawa, ang maaaring magpatigil sa budhi sa pagpapatuloy ng panguusig at 
pang-uukilkil nito.  Marahil, ito ang kalagayan ng mga kaluluwang ligaw, ligalig at lagalag kaya 
hindi matahimik hanggang hindi makapagparamdam at ipinagdarasal. 
  
Sa aking hinuha, ang budi ay hindi kaparis ng konsensiya, may sapantaha akong ito’y bagong 
salita sa ating wika at kamalayan.  Sa aking palagay, ang lokasyon ng konsensiya ay malapit sa 
kaisipan.  Ito ang nagtutulak sa paggwa ng mabuti o masama at nag-uusig kung masama ang 
nagawa.  Ang lokasyon ng budhi, katulad ng kaluluwa, ay laganap sa buong katauhan ng 
pagkatao, sa ilalim o kaibuturan.  Tuladd ng loob, hindi natin maapuhap o maipuwesto ang mga 
ito sap arte n gating katawan. 
  
Tatlong Persona 
  
Ang katalusan ng aking pag-aaral tungkol sa pagkataong Pilipino, i.e., talaban ng loob at labas at 
ng budhi at kaluluwa, ay pinatotohanan ng aking pag-aaral sa Retablo ng paniniwala.  Sa 
doktrina ng Simbahang Kristiana, ang Tres Persona ay binubuo ng Dios Ama, Anakk at Espiritu 
Santo.  Kaipala ito ay hindi nauunawan ng maraming tao.  Di- iilan ang nagtakda na ito ay 
intindihin.  Isa rito ang pagtanggap ng ng Santicima Trinidad bilang konsistoryo ng tatlong 
persona.  Ang tatlong persona ay naging Dios Ama, Dios Ina at Dios Anak.  Naging bayolohikal 
ang pinag-uugatan ng Santicima Trinidad.  Dahilan sa sila ay persona, ang bawat persona sa 
kanila ay mayroong katawan at kaluluwa. 
  
Katutubong Teolohiya 
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Ang Santicima Trinidad, ayon sa paniniwala o mito, ay isang konsistoryo.  Ang konsistoryo ay 
nagdedesisyon sa mga mahahalagang gawain gaya ng paglalang ng mundo o paglalang ng tao sa 
mundo.  Konsistoryo rin ang nagdesisiyon sa kung bakit ang Dios Ama, Dios Anak at Dios Ina 
ang naghahari sa sanlibutan ayon sa kani-kanilang kapanahunan.  Ang unang panahon ay 
kinikilalang paghahari sa mundo ng Dios Ama sa pamamagitan ng Banal na Tinig.  Sumusunod 
ang Dios Anak na nagligatas sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao at 
pagkabayubay sa krus.  Dahil sa ngayon naman ay panahon ng women’s libearation kaya dapat 
lamang na ang maghari ang Dios Ina.  Ang panahon ng Dios Ina ay ang pinakahuling 
pagkakataon upang magbalik-loob ang sangkatauhan ula kay Abraham.  Subalit sa Pilipinas, pa 
rin dumadting ang tatlong kadiosan ng Santicima Trinidad sa pamamagitan ng kani-kanilang 
banal na espiritu.  Ang pamamaraang ginagamit nila sa ngayon ay ang “spirit possesion.”  Kaya 
maraming pinagpalang lalaki at babae ang linalankapan ng Dios Ama, Ina at Anak. 
  
Sikolohiya ng Pagkataong Pilipino 
  
Aking natalos na nagbabago ang pagkatao ng isang Pilipino, kung siya ay linalangkapan, 
sinasapian o sinasaniban.  Ang paliwanag ni Bulatao sa pagbabago ng pagkatao ay “altered state 
of consciousness.”  Ngunit ito ay nanatiling isang hinuha lamang sapagkat hindi pa naton talos 
kung anong prosesong pisikal ang nagbabago.  Kung baga, nanatili tayong nakagapos sa mga 
palatandaan lamang.  Ang palatandaan ay pinahihiwatig sa pagbabago ng damdamin, isipan, 
kilos, gawa, pati na ang wika.  Ang mga pagbabagong ito kaipala ay itinatakda ng iba’t-ibang 
bahagi ng katawan at ng kaluluwa.  Sa madaling salita, may dalawang klase ng pagkataong klase 
ng pagkataong Pilipino na pinatotohanan ng pag-aaral ng tao:  (1) likas na pagkatao at (2) 
pagkataong may sapi.  Marahil marami pang kategorya ng pagkatao ang ating matatalos sa 
pamamagitan ng malawak at malalim na pag-aaral. 
  
Paglalagom 
  
Sina Salazarat Enriquez ay sumulat na ng ilang batayan para sa isang Sikolohiyang Pilipino.  
Ang mithiin ng aking lekturang propesoryal na ito ay upang makaambag sa paghahawan ng 
madawag ng larangan ng pagkataong Pilipino.  Itinatakda ng lekturang ito ang katawan ng tao 
bilang isang banga: may labas, loob at ilalim; at pinagagalaw ng tambalan ng budhi at kaluluwa.  
Kaalamang bayang dalumat ang pinaiiral sa pagkilala ng mga salik ng Pagkataong Pilipino.*  
  
  
  
 
 

 
*  Inilathala sa Prospero R. Covar, Larangan: Seminal Essays on Philippine Culture, Maynila: 
Sampaguita Press, 9-16. 
 
(Lekturang Propesoryal bilang tagapaghawak ng Kaalamang Bayang Pag-aaral sa taong 1992, 
Departamento ng Antropolohiya, Dalubhasaan ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, Unibersidad 
ng Pilipinas.  Binigkas sa Bulwagang Rizal, UP Diliman, Lungsod Quezon, Ika-3 ng Marso, 
1993). 


