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PamaraanPamaraanPamaraanPamaraan

Kasaysayan ng mga kesultanan

= Kasaysayan ng lipunan

> Kasaysayan ng ekonomiya

> Kasaysayan ng kabihasnan/kultura

Ang aking pokus

= Kabihasnan

> Paano iniakala ng mga tao ang mundo ?

Halimbawa: Kosmologiya; Kapangyarihang pulitika



SuliranSuliranSuliranSuliran

• Ano binabagu ang Islam sa konsepsyon ng mundo ng mga tao?

• Ano ang mga pinagkukunan?

• Islam: iba-ibang impluwensya

• Mahaba ang pagpapatuloy itu

> Ito’y iniugnay Mindanao, Sulu at ang mga kesultanan sa Timog-silangang
Asya



I- Ang pagpapakilala ng mga kasultanan/pengampong sa Silangang
Pilipinas

II – Ang mga sinulat ng mga kasultanan (kultura na kasulatan)

II – Ang nilalaman ng mga sinulat (ang mga alamat)



AngAngAngAng pagpapakilalapagpapakilalapagpapakilalapagpapakilala
ng ng ng ng mgamgamgamga kahariankahariankahariankaharian sasasasa SilangangSilangangSilangangSilangang PilipinasPilipinasPilipinasPilipinas





Sulu (c.1450Sulu (c.1450Sulu (c.1450Sulu (c.1450----c.1900)c.1900)c.1900)c.1900)

• Jolo, Tawi-Tawi, Basilan, Cagayan de Sulu

• Palawan at Borneo (baybay-dagat) 

• 1417 Ming Shi Lu 

> Pasuguhan/embahada 3 hari sa Tsina

Ang hari ng Timog

Ang hari ng Kanluran

Ang hari ng mga bundok

=  Hindi pa kesultanan ngunit may Islam sa Sulu



MagindanaoMagindanaoMagindanaoMagindanao (c. (c. (c. (c. 1520152015201520----c.1900)c.1900)c.1900)c.1900)

• Sa baybay ng ilog Pulangi

• Hulu-hilir

• Iba’t ibang “nigri”

= Bwayan

= Nagtangan/Kabuntalan

= Magindanao/Mandanawi

• 1693 Ang sulat ni sultan Barahaman

“May isang pangalan ang mga tao sa Magindanao ngunit may ibat
ibang bansa”



Magindanao at iba’t ibang nigri

(Ang krokis ni Fakir Maulana, 

1775)



Pat a Pat a Pat a Pat a pengampongpengampongpengampongpengampong ko ranaoko ranaoko ranaoko ranao

• Kaharian, 4 bahagi

- Unayan, 

- Nayabao, 

- Masiu,

- Baoi

• May kaugnayan/relasyon sa Magindanao (kasal, kalakalan)

• 1774, ang sabi ni Thomas Forrest may 33 kesultanan sa Lanao



Sa mga kahariang ito, may isang

« kultura »

- Sinulat

> sarsila (palaangkanan + alamat)

> luwaran, « code of Sulu » (ang

mga batas)

> Coran, fiqh, alamat (relihyon)

- Sinasalita

> kissa (sarsila)



Lanao

Sulu



AngAngAngAng mgamgamgamga sinulatsinulatsinulatsinulat ng ng ng ng mgamgamgamga kasultanankasultanankasultanankasultanan
((((kulturakulturakulturakultura nananana kasulatankasulatankasulatankasulatan))))



• Alpabeto arabico upang sumalat

ng salitang melayu

> Jawi

• ng salitang tausug

> Jawi

(Sulat Sug= bagong salita)

• ng salitang magindanao, maranao

>Kirim

(Batang arab = bagong salita)

Kirim Letter of Datu Dacula to General Kobbe on May 31, 1900

http://www.oovrag.com/oovnew/americas-engagement-with-

the-muslim-peoples-of-mindanao-in-the-early-1900s/



• Jawi/kirim ginamit sa Sulu, Mindanao at Visayas, Manila

Miguel Lopez de Legazpi (1565-1571) tungkol sa mga tao sa Visayas

“their own letters and alphabets, like the one of the Malay from whom they learnt 
it”. 

• Jawi/kirim sa wikang melayu at sa wikang magindanao/tausug

William Dampier, 1682

> May dalawang wikang sa Mindanao: Magindanao at Melayu

Thomas Forrest, 1774

> Sa Cagayan de Sulu ang raja ay magsalita ng wikang Melayu

• Ngunit: ilang tao lamang, ang mga taong may malaking kaalaman



Lontar na Bugis (Sulawesi, 

Indonesia)

� Sa Sulu, ipinangalan ng mga

sarsila ang Lontar

� Matandang lontar (sa ibaba) 



AngAngAngAng nilalamannilalamannilalamannilalaman ng ng ng ng mgamgamgamga sinulatsinulatsinulatsinulat ((((angangangang mgamgamgamga alamatalamatalamatalamat))))



• Ang alamat ng islamisasyon

• Ang mga tao (Muslim)

• Ang mga lugar

= pampanitikang bahagi/elemento ng mga sarsila

= hindi « katotohanan »



• Iskandar Zulkaranayn

Sa sarsila ng Sulu at sa sarsila ng Magindanao

AT

Sa ibat ibang sulatin ng mga kasultanan sa Tomig-silangang Asya

• Hikayat Perak – Misa Melayu

• Hikayat Palembang – Sili-sili Asal di Negeri Palembang

• Hikayat Andalas

• Hikayat Aceh

• Undang-undang Melaka

• Sulalat al-Salatin (Sejarah Melayu) 

• Bustan al-Salatin Ceritera Asal Bangsa Jin dan Sehgala Dew-dewa



Makdhum

Sa sarsila ng Sulu

AT

• Sulalat al-Salatin 

• Hikayat Hasanuddin

• Syair Hamzah Fansuri

• Hikayat Banjar

• Tuhfat al-Nafis



Johor

Minangkabau
Palembang

Brunei

Magindanao

Sulu

Andalas
Siguntang

Melaka

Ternate

Makassar



KonklusyonKonklusyonKonklusyonKonklusyon

- sarsila, luwaran, sinulat sa jawi/kirim, ang mga alamat

= kulturang kasaysayan ng Pilipinas

- Sa Sulu, Mindanao at mga ibang kasultanan sa Timog-silangan Asya, 
may isang panlahat ng kultura

- Isa-isang elemento ng kulturang itu ay ang kosmologiya

> Johor


