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Salamat po, Dean Buenviaje, magandang hapon. 

  

Magandang hapon din sa mga magulang, sa ating prinsipal, Dr. Lorina Calingasan, sa 

dating prinsipal, Dr. Theresa de Villa na aking English teacher noon, sa mga guro ng 

UPIS, Miss Arlene Garcia ng Alumni Foundation, Dr. Ted Herbosa, ang EVP ng UP, at 

iba pang panauhin. Naririto rin po ang aking mahal na asawa, si Ria, at ang malapit 

kong kaibigan at kasama sa high school, si Al Roy. 

  

Una sa lahat, kasama ng inyong mga mahal sa buhay at mga guro, ipinagbubunyi ko 

kayo, ang Class of 2019.  Sabi nga ng UP Naming Mahal, “ang pag-asa ng bayan.”  

  

Ang magsalita sa harap ng mga magsisipagtapos, lalo na dito sa aking alma mater, ay 

isang malaking karangalan para sa akin. Maraming salamat sa karangalang ito. 

  

Magandang pagkakataoon din ito para sa akin kasi napilitan akong magbalik-tanaw 

sa aking nakaraan at isulat ang mga alaala habang hindi pa nalalambungan ang aking 

memorya ng makakapal na ulap dala ng edad. 

  

Nais kong ibahagi sa inyo kung ano sa pagtingin ko ang iskolar ng bayan at isalaysay 

ang aking pakikipagsapalaran matapos ang high school. Layon kong ipasilip sa inyo 

ang isa sa mga daan-daan o libong landas na tinahak ng mga nauna sa inyo mula sa 

dakilang paaralan nating ito. Hindi ko nais na tahakin din ninyo ang landas na iyon. 

Kayo ang gagawa ng sarili ninyong daan sa inyong paglalakbay mula ngayon. Ang nais 

ko lang ay makapulot kayo ng mga aral, kapwa positibo at negatibo, sa karanasan ng 

isang alumnus. 

 

Sa simpleng isip ko bilang isang high school freshman sa UP High limampung taon na 

ang nakaraan, iskolar ako, di lang ng aking magulang kungdi ng gobyerno sa simpleng 

dahilan na napakaliit ng tuition fee na aking binabayaran. Pero sa kahulihulihan, ang 

totoong nagpapaaral sa akin ay ang sambayanang Pilipino sa pamamagitan ng 

kanilang buwis. Doon nabuo sa akin ang konsepto ng iskolar ng bayan. 

  

Sa college, may subject akong malikhaing pagsusulat sa Pilipino sa ilalim ni 

Prof. Valerio Nofuente, isang aktibistang guro. Bukod sa pagtuturo, tumutulong siya 

sa unyon sa isang malaking pabrika ng sigarilyo sa Marikina noong panahon ng 

martial law at brutal na pinaslang.  

  



Minsan, pinasulat kami ni Lerry ng isang sanaysay na batay sa aming nakikita, 

naririnig, nararamdaman. Isinalaysay ko ang aking araw-araw na karanasan sa 

pagbiyahe mula Makati, kung saan ako nakatira noon, hanggang UP. Pinamagatan ko 

itong “Hirap sa sasakyan ang iskolar ng bayan.” 

  

Sa sanaysay na iyon una kong ginamit ang katawagang “Iskolar ng Bayan.” Mabilis 

itong naging bukambibig dahil ipinalaganap ito ng isa kong classmate sa klase ni Lerry 

na si Richie Valencia, kabatch ko sa UP High. Inilathala nya ang sinulat ko sa 

Philippine Collegian noong 1975 sa ilalim ng isang pen name na hinalaw ko 

sa pangalan ng dalawang kasama kong aktibista na pumanaw na. Kapwa sila iskolar 

ng bayan. Humingi rin si Richie ng pahintulot na gamitin ang katawagang ito 

sa mga sinulat niya sa Collegian, kasama ang mga mime pinagtulungang isulat ng isa 

ko pang classmate sa high school na si Ed Vencio. Itinatanghal yon bilang 

komentaryo sa mga nagaganap sa buhay ng ordinaryong iskolar ng bayan noong 

panahon ng diktadura. 

 

Ngunit mas mahalaga sa pinanggalingan ng katawagang ito ang kabuluhan ng 

pagiging iskolar ng bayan. 

  

Una, kailangan kong idiin na ang iskolar ng bayan ay hindi iskolar na bayaran. Ang 

pagbabayad ay nagpapahiwatig ng kalakalan. Ibig sabihin, may serbisyo o produkto 

na binabayaran at sinusuklian. Kung ganyan ang pagtingin natin o ng ibang tao sa 

edukasyong nakuha natin sa UP, baka balang araw sasabihin ng ilan sa atin na 

nakabayad na tayo dahil sa libo-libo kundi man milyon-milyong piso ang buwis na 

naibalik na natin sa kabang bayan. Kung ganyan mag-isip ang mga nasa gobyerno, 

puwede nila tayong singilin o kaya ay pagbantaang tatanggalan ng sustento o 

patalsikin sa eskwela kung di tayo kumilos, magsalita o gumawa ng ayon sa kanilang 

kagustuhan. Di ba’t meron tayong naririnig na ganyan ngayon?  

 

Ang isang nakalulungkot na halimbawa nyan ay ang panawagan ng dating chairman 

ng National Youth Commission, na taga-UP pa man din, na tanggalan ng scholarship 

ang mga tinatawag niyang “anti-government scholars.” Gusto niyang patalsikin ang 

mga estudyante dahil lang sa di sang-ayon sa pananaw niya ang pagtugon ng mga 

estudyante sa mga isyung bayan. At sino ba ang kanyang tinutukoy? Sila yong mga 

estudyante ng UP at iba pang state university na tumutuligsa sa ilang patakaran ng 

administrasyon, lalo na ang drug war na pumatay na sa libu-libong suspect na 

umano’y nanlaban. Marami sa mga napaslang sa drug war ay kasing-edad nyo o mas 

bata pa. 

  

Magkasabay na pribilehiyo at responsibilidad ang dala ng isang Isko na hindi 

masusukat sa gastos o pera lamang. Ang pribilehiyong nakamit natin matapos tayong 

pumasa sa entrance exam ng UPIS at UP ay unti-unting sinasabayan ng pagbuo sa 

ating kalooban ng spirit of service o diwa ng paglilingkod na wala ring katumbas na 



pera. Tulad ng naipahiwatig na ng iba, ang diwang ito ay nagiging bahagi ng DNA ng 

mga taga-UP. 

  

Pikit-mata ang sambayanan na sumusuporta sa ating edukasyon at umaasa na 

lamang sila na tayo ay magiging mabuti at makabayang mamamayan na tutulong, 

kung di man mamuno, sa pag-unlad ng bayan. Hindi tayo pinipilit ng UPIS o ng UP na 

magbalik-serbisyo, o manukli o magbayad ng utang na loob. Hinubog tayo na gawin 

ang pagsusukli o pagbabayad ng di natin namamalayan dahil naging bahagi na nga ng 

pagkatao natin yon. Automatic na, hindi na kailangang i-memorize pa, ika nga.  

  

Pero wag tayong magkaroon ng ilusyon na ang diwa ng UPIS o UP ay tulad ng bakuna 

na panghabang-buhay. May mga taga-UP na nagdala sa atin sa kapahamakan. (Ang 

pinakamatinding halimbawa niyan ay si Ferdinand Marcos -- UP High Class of 1933.) 

 
Sa panahong lumalabnaw at humuhupa ang diwang ito, makatutulong na tanungin 

natin sa ating sarili sa tuwi-tuwina: Para saan at kanino ako nag-aral sa UPIS o sa UP? 

Ngayon, meron bang tama o maling sagot dyan? Kayo na ang tumugon sa tanong na 

yan. 

  

Marami ng nagbago mula ng nagtapos ako sa high school noong 1973 pero hindi pa 

rin nagbago ang iskolar ng bayan dahil hindi naman nagbago ang layunin ng 

edukasyon ng UPIS at UP – yan ay ang humubog ng mga kabataan na may dangal at 

talino na maglingkod sa bayan. 

  

Honor and excellence ang motto ng UP. Ano ang pangkaraniwang anyo ng honor and 

excellence na sinasabi? Wag na kayong lumayo sa bahay at classroom ninyo. Ito ay 

yong inihahabilin ng inyong mga magulang at guro – ang pagsikapang maging laging 

mabait at magaling. Mabait o mabuti sa pakikitungo sa kapwa, at magaling o 

mahusay gumawa ng trabaho sa anumang larangan sa loob at labas ng paaralan. 

Maraming mukha ang kabaitan – mapagkumbaba, matulungin, matino, 

mapagkawanggawa, mapagmahal sa bayan at iba pa.  

  

May hangganan ang kakayahan ng bawat tao at siguradong may mas mahina at mas 

magaling sa bawat isa sa atin. Kung hindi ka mahusay o magaling sa isang bagay na 

kailangan mong gawin, wag kang mag-atubiling humingi ng tulong. Maraming 

tutulong sa iyo kung isa kang mabuting tao. Ang mga mababait na tao ay nakakaakit 

ng magagaling na tao. Ngayon, test lang, tingnan ninyo ang inyong katabi. Isa ba 

siyang karapatdapat na bigyan ng tulong? Ikaw, karapatdapat ka bang tulungan? 

Kung meron mang isang bagay na sana ay maalala ninyo sa pagtatapos ay ito – 

magpakabait at magpakagaling. Kung kailangang pumili, piliin ang magpakabait. 

  

Isang mahalagang yugto ng aking buhay ang panahon ng aking aktibismo na 

nagsimula noong high school na nagpatuloy hanggang sa panahon ng diktadura. 

 



Noong second year, second sem sa kolehiyo, umalis ako sa UP at sumama sa 

underground, o kilusang lihim, laban sa diktador, katulad ng maraming estudyante 

ng UP at ibang unibersidad. Ang tingin ko sa panahong iyon ay mas mahalaga na 

labanan ang diktador at isantabi muna ang pag-aaral. Hindi nagtagal, nahuli isa-isa 

ang mga kasama ko sa aking grupo hanggang natiyempohan ako noong January 

1976. 

 

Dinala ako sa isang safehouse at doon pinaghubad hanggang sa brief na lang ang 

suot ko at binugbog. Binugbog ng binugbog. Hinampas ng maraming beses ang ari ko 

ng isang opisyal na galit na galit sa akin gamit ang binilot na magazine. Doon ako 

itinago ng ilang araw, nakaposas sa kama. Ang ihian ko ay isang lata ng gatas. May 

naririnig akong tinotorture sa katabing kuwarto na naging psychological torture para 

sa akin. Sa desperasyon kong makalabas sa safehouse na yon, naisip kong inumin ang 

sarili kong ihi sa lata. Naisip ko siguro magkakasakit ako ng malubha at mapipilitan 

silang dalhin ako sa ospital – makakalabas na safehouse. 

  

Hindi ko alam kong uubra yon dahil bago ko ginawa yon ay nilipat ako sa opisina ng 

mga humuli sa akin sa Camp Crame. Isang gabi, kinuha ako ng ibang yunit ng military, 

piniringan at dinala sa isang wari ko ay ilang na lugar. Tahimik ang paligid at malamig 

ang hangin. Oras ko na, sabi ko sa sarili. Sa popular na kasabihan ngayon, “this is it 

pansit.” Nanginginig ang buong katawan ko sa kaba at takot pero pilit kong wag 

ipahalata. Yong sinasabing chill down your spine, yon ang naramdaman ko. 

Hinihintay kong patakbuhin ako at barilin. Makalipas ang ilang minuto, pinababa ako 

sa sasakyan, nakapiring pa rin. Hinintay ko na lang ang putok ng baril. Sabi ko sa sarili, 

sana matagpuan pa rin balang araw ang bangkay ko ng aking pamilya. Tinanggap ko 

ang aking kapalaran na katapusan ko na. Hinintay ko na lang ang huling sandali. Yan 

ang pakiramdam kung wala sa iyong mga kamay ang iyong buhay. Panalangin ko na 

hindi mararamdaman ng sinuman sa inyo, sa ating lahat dito, ang naranasan ko. 

  

Binaba ako pero wala masamang nangyari. Inilipat lang pala ako sa isang dormitory 

ng isang intelligence training school na parte ng ngayon ay Bonifacio Global City. Fort 

Bonifacio yon noon. Doon ako pinigil ng ilang linggo, incommunicado, bago inilipat sa 

Stockade 4 sa Camp Crame. Ilang buwan pa, nilipat kaming mga nasa Stockade 4 sa 

Bicutan Rehabilitation Center.  

 

Di nagtagal inilunsad namin ang unang hunger strike sa Bicutan para sa mas 

mabuting pagtrato sa amin at sa aming pamilya. Bilang parusa, ibinalik ang ilan sa 

amin, kasama ako, sa isang maliit na bahagi ng Stockade 4 at doon ako nadetain 

hanggang narelease ako Agosto ng taon ding yon. 

  

Pitong buwan akong nakadetain, maiksing panahon kompara sa iba na taon ang 

binilang. 

  

Nagbalik-eskwela ako pero hindi nakagraduate sa oras. 



  

Ano ang napulot kong aral sa aking pinagdaanan pagkatapos ng high school? 

 

Ang una, dapat makibaka kahit may takot. Madalas nating naririnig ang slogan na 

“Makibaka! Huwag matakot!” Ang totoo di natin maiiwasan ang takot. Bagamat 

ex-detainee na nangangambang muling makulong at matorture o tuluyang mapatay, 

tumulong pa rin ako sa kilusang lihim hanggang bumagsak ang diktadura. Kung ang 

pagkilos laban sa diktadura ay umasa lamang sa mga taong sinasabing walang takot, 

baka di natin napaalis ang diktador. 

  

May iba’t-iba tayong adhikain – mula sa mga simpleng bagay tulad ng kalinisan sa 

kapaligiran, hanggang sa mga mabibigat na usapin tulad ng pagsulong ng karapatang 

pantao, kalayaan sa pamamahayag, sapat na sahod para sa mga manggagawa at mga 

guro at marami pang iba. May katunggali ang mga adhikaing yan, minsan malulupit 

at mararahas na katunggali. Sigurado akong darating ang araw kung kailan meron 

kayong kailangang panindigan at ipaglaban, kahit hindi sa kalye. Tandaan lamang: 

Makibaka kahit may takot. Hindi natin kailangang mapawi muna ang takot bago 

lumaban. Napapawi ang takot habang lumalaban. Ang mahalaga ay may 

paninindigan at determinasyong isulong ang anumang adhikain na inyong 

pinaniniwalaan at pinahahalagahan. 

  

Ang pangalawang bagay na napulot ko sa aking karanasan ay ito: Hindi masama o 

mali ang magpalit ng isip. Noong high school, ang pangarap ko tulad ng nabanggit ni 

dean, ay maging isang doktor, at sa kabutihang palad natanggap ako sa quota course 

na zoology-premed. Ang balita ko, napakahirap ngayong pumasok sa medicine. Ang 

plano ko, pagkatapos ng medisina, pupunta ako sa probinsiya at doon manggagamot 

ng mga may sakit. Pero di ko kinaya ang mga chemistry subjects. Binibiro ko ang sarili 

na kung di ka marunong sa chemistry, baka mali ang maireseta mo sa iyong mga 

pasyente at lumala pa ang sakit nila. Kaya’t sa harap ng realidad at praktikal na 

dahilan nagpaalam ako sa medisina at lumipat ng kurso. 

  

Sa Philippine Studies lalong napukaw ang aking interes noong high school sa 

kasaysayan, literatura at antropolohiya. Dahil sa hilig kong magsulat at sa 

pananaliksik, nagtrabaho ako bilang student assistant sa Third World Studies Center 

sa College of Arts and Sciences. Noong ibinalik ang college paper kumuha ako ng 

editorial exam at napiling editor. 

  

Nagustuhan ko ang gawain ng isang mamamahayag dahil gusto ko yong trabaho na 

maglalagay sa akin sa gitna ng mga pangyayaring magdudulot ng pagbabago sa ating 

lipunan, o guguhit sa kasaysayan ng bayan. Sa pamamahayag ko nakita ang 

bokasyon at propesyon na masasapuso ko. Sa pagbabalik-tanaw parang ito nga ang 

nasa likod na utak ko mula high school na bumubulong sa akin: “Dyan ka bagay.” 

  



Hindi ako nagsisisi at nagpalit ako ng kurso. Hindi ako nanghinayang at pinakawalan 

ko ang aking pangarap na maging isang doktor at niyakap ng mahigpit ang pagiging 

isang mamamahayag. Sa loob ng nakaraang tatlumpu’t limang taon bilang isang 

propesyonal na mamamahayag, masasabi kong tama ang naging desisyon ko. 

  

Napapanahon ang tema na inyong pinili sa pagtatapos na ito: Malayang Iskolar, 

Tumindig para sa Kasarinlang Iniibig. Bukas ipagdiriwang natin ang ika-isangdaan at 

dalawampu’t isang Araw ng Kalayaan. Walang tuwirang banta mula sa ibang bansa 

sa ating kasarinlan ngayon, subalit maaring sumambulat ang isang seryosong krisis sa 

relasyon natin sa isang bansa kaugnay ng sigalot sa South China Sea at West 

Philippine Sea.  

  

Merong pitong isla na nilikha ng mga Tsino mula sa mga bahura na inaangkin ng 

Pilipinas. Mahirap ng bungkalin at ibalik sa dagat ang mga yon. Posibleng gumawa pa 

nga sila ng mga bagong isla. May labis-labis silang lakas militar para gawin ang 

anumang nais nila kung di tayo magpahayag man lang ng pagtutol. 

  

Sa ngayon kalmado ang sitwasyon. Pinag-uuspan ang code of conduct para di 

magkaputukan at magtulungan ang iba’t ibang bansa sa paghahanap ng langis at 

yamang dagat. Pero sa likod ng katahimikan, naririyan pa rin ang kumukulong 

tunggalian ng interes ng iba’t ibang bayan at maaring mabasag ang katahimikan 

anumang oras. Posibleng sumambulat ang krisis na ito sa panahong nagbubunga na 

ang mga pangarap na inyong itinanim ngayong araw na ito. Pagdating ng panahong 

yon, di na lang kaming kabilang sa henerasyon ng inyong mga magulang ang haharap 

doon. Kasama na namin kayo at kayo ang pangunahing sasalo sa krisis na 

yon. Kailangan nyong maghanda ngayon pa lang. 

  

Pero wag na muna tayong pumalaot sa South China Sea dahil dito sa ating 

dalampasigan may mga bantang humahati sa ating bayan. May mga babala na ang 

demokrasya at kalayaang nakamit natin noong Edsa Revolution ay maaring maglaho 

dahil sa mga atake sa ating karapatan at kalayaan. Naririyan din ang rebisyonismo na 

pilit ipinta ang panahon ng diktadura na umanoy golden age o ginintuang yugto ng 

ating kasaysayan. Meron namang nagsasabi na ang pangambang yan ay walang 

basehan at pananakot lamang ng mga dilawan. 

  

Paano ninyo, kayong mga magsisipagtapos, malalaman ang totoong kalagayan? Ano 

ba ang pakialam ng mga iskolar ng bayan dito? Kailangan ba silang makialam sa mga 

usaping yan? Ano ang mga dapat nilang gawin? Nasa classroom, libro at internet ba 

matatagpuan ang mga sagot? Nasa inyo ang kasangkapan at katalinuhan para alamin 

kung ano ang tama at mali at kung ano ang totoo at hindi. 

  

Pasensiya na kayo na maraming tanong ang iiwan ko sa inyo. Ayokong agawan kayo 

ng pagkakataong sagutin ang mga ito gamit ang inyong sariling kakayahang magsuri 

na inyong natutunan sa high school at mahahasa sa kolehiyo. 



  

Ito ang pangalawang pagkakataon kong magsalita sa mga magsisipagtapos. Ang una 

ay sa mismong graduation ko noong 1973 bilang senior council president. 

  

Babasahin ko lang ang ilang bahagi ng mensahe ko sa aking mga classmate noon na 

iiwan ko rin sa inyo ngayon: 

  

Walang tuwid na landas sa mundong ito. Yan ay tiyak. Ang anumang pook ay 

mararating lamang matapos ang maraming pasikut-sikot na paglalakbay, 

trapiko at paminsan-minsa’y pagkakaraon ng flat tire. 

  

Paglabas natin sa bulwagang ito, marami sa atin ang magkakaroon ng 

panibagong konsepto sa buhay dala ng panibagong daigdig na ating 

haharapin. Inaasahan kong ang pagtatapos na ito ay magsisilbing inspirasyon 

sa ating lahat upang tayo ay lalong magsumikap at palagiang maging mulat sa 

mga pangyayari sa ating lipunan upang sa tuwina’y kaagapay tayo ng ating 

bayan sa kanyang pagsulong at pag-unlad. 

 

Hindi ko alam kung natatandaan pa ng aking mga classmate ang sinabi ko noon.  

  

Pero wag na nating problemahin yan at isantabi na muna natin ang mga seryosong 

usapan sapagkat ngayon ay oras ng ligaya at pagsasaya. 

 
Kasama ang inyong mga magulang at mahal sa buhay, ipagdiwang ninyo ang inyong 

mga tagumpay sa UPIS. Ito ay araw ninyo. 

 
Maligayang bati at maraming salamat! 

 


