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ABSTRAK 

 Inilalarawan sa artikulong ito ang tunog at anyo/estruktura ng ngangayuning 

wikang Filipino batay sa obserbasyon ng awtor sa pasalita at pasulat na Filipino.  

Ipinaliwanag ng awtor kung bakit nagaganap ang ganitong mga pagbabago sa Filipino. 

Mga Susing Salita: Filipino, tunog, anyo, estruktura, karaniwang gamit 

~~~ 

ABSTRACT 

 This article describes the sound  and form/structure of the Filipino language at 

present based on the author’s observation of spoken and written Filipino. The author 

explains why these changes occur in the Filipino language. 

Keywords: Filipino, sound, form, structure, common usage 

 ~~~  

Introduksiyon 

 Na nagbabago at patuloy na nagbabago ang alinmang wikang buhay ay di na 

kailangang sabihin pa. Tanggapin man natin o hindi, na iisang wika ang Tagalog at 

Filipino, lahat tayo’y magkakaisa na may pagkakaiba ang Tagalog ni Balagtas (Florante 

at Laura, 1861) at ang ngangayuning Filipino na karaniwang naririnig natin. 

 

 Tingnan natin ang halimbawang ito: 

 

 Balagtas S24 T1-2: 

 Datapoua,t sino ang tataroc caya 

 Sa banal mong lihim, Dios na daquila? 

  

 Filipino ngayon: 

 Sa darating na eleksyon, tiyaking may H ang inyong iboboto. H for honesty. Hindi 

charot, ha? 
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 Estilong tokhang ang pagmasaker sa mga magsasaka.  

  

Tingnan din ito: 

 Ikaw na bulaklak niring dili-dili 

 Celiang sagisag mo’y ang M.A.R. 

 sa birheng mag-ina’y ipamintakasi 

 ang tapat mong lingkod na si F.B. 

 

 Ngayon, hindi na eMe A eRe, o eFe Be-e ang bigkas sa mga letra kundi em ey 

ar, at ef bi. A-be-se (abc) noong panahon ng Kastila, naging Abakada (abkd), ngayon 

Ey-bi-si (abc uli pero iba na ang bigkas). 

  

 Sa bokabularyo naman, tingnan ang ilang halimbawang ito: 

 

 1. Wagas ang pag-ibig ni Crisostomo Ibarra kay Maria Clara. 

      Wagas na sermon ang inabot ng mga estudyanteng pasaway. 

 

 2. Hinataw ng lalaki ang kausap kaya ito nadapa. 

     Humataw sa takilya ang bagong pelikula ng comedy queen. 

 

 3. Ang kati ng kagat ng hanip. 

    Hanep sa ganda ang syota niya. 

 

  4. Malupit ang mga guardia civil sa mga mamamayan. 

     Nanalo siya ng Mahiwagang Backpack na may kasamang jacket na malupet. 

 

 Paano naman ang paghahanay ng mga salita para makabuo ng pangungusap?  

 Dati: Ang bata ay mabait. (karaniwang ayos) 

          Mabait ang bata. (kabalikang ayos) 

  

 Ngayon: Mabait ang bata. (karaniwang ayos) 

     Ang bata ay mabait. (di karaniwang ayos) 

 

 Pati pananaw sa pagsusuri ng wika, nagbago na. Dahil sa maraming pagbabago 

sa wika, paano na ilalarawan ang ngangayuning wikang Filipino na ginagamit natin?  

 

Ilang Panimulang Tanong 

 

1. Ang tuntuning ito - “kung ano ang bigkas, siyang sulat; kung ano ang sulat, 

siyang basa” 
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2. Na  hindi ito totoo? 

3. Na maraming libro sa merkado na nagsasabing “makabagong gramatika/balarila” 

ng wikang Filipino? 

4. Na wala namang makabagong Filipino? 

5. Na ang itinuturing na mali ngayon, baka tama bukas?  

6. Kung bakit nagtatapos sa impit na tunog ang mga pangngalang pantangi na 

pinaikli, tulad  halimbawa ng USTÊ (UST), Kulê (Collegian), McDô 

(McDonald’s)? 

7. Kung bakit Filipino ang pangungusap na ito - 

 Bistado nang corrupt to the bones, deny to death pa rin! 

 

Pag-aaral ng Gramatika: Mahalaga Pa Ba? 

 Ang balarila o gramatika ay ang pag-aaral ng wastong paggamit ng mga salita 

ayon sa mga tuntunin ng isang wika. 

 Maraming nagsasabi na hindi na importanteng pag-aralan pa ang gramatika, 

basta’t nagkaintindihan ang dalawang nag-uusap kahit pa mali-mali ang bigkas ng mga 

salita, hindi angkop ang ginamit na panlapi, o magulo ang   paghahanay ng mga salita.  

 Totoo na kahit magkamali ng pagbigkas ng salita, maaari pa ring 

magkaintindihan ang dalawang nag-uusap. 

 Halimbawa:  

 Bu-KAS na ang huling araw ng pagpapasok ng mga lahok sa timpalak. 

 Sa unang dinig, malilito ang makakarinig. Pero sa bandang huli, malalaman din 

niya na ang talagang gustong sabihin ng nagsalita ay “BU-kas” (tomorrow) at hindi “bu-

KAS” (open). 

 Ngunit hindi laging kalituhan lamang ang maibubunga ng maling bigkas. Posible 

ring slander ang maging resulta para sa isang newscaster na magkamali ng diin sa 

pagbigkas ng isang salita. 

 Halimbawa: 

 1. Hinihinalang nagtatagô ang suspek. 

 2. Hinihinalang nagtatagò ang suspek. 

 Dahil lamang sa pagbabago ng diin ng salita, naiba na ang kahulugan nito. May 

dagdag nang impormasyon ng pagiging “kriminal” ng suspek sa Pangungusap Blg. 1. 

 Kung minsan, nagbabago ang kahulugan ng pangungusap kapag binago ang 

pagkakasunod-sunod ng mga bahagi. 

 1. Kinain ng pulis ang pansit sa ilalim ng tulay. (Pulis ang kumain ng pansit) 

 2. Kinain ang pansit ng pulis sa ilalim ng tulay. (Maaaring ibang tao ang kumain 

ng pansit ng pulis.) 

 3. Sa ilalim ng tulay kinain ng pulis ang pansit. (Lokasyon – sa ilalim ng tulay – 

ang pinagtutuunan sa pangungusap) 
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 4. Sa ilalim ng tulay kinain ang pansit ng pulis. (Lokasyon pa rin ang inuna sa 

pangungusap pero hindi na malinaw kung sino ang kumain ng pansit ng pulis.) 

 5. Hindi ko ibibigay ito sa iyo. 

 6. Hindi ko sa iyo ibibigay ito. 

 Magkaiba ng kahulugan ang Pangungusap Blg. 5 at 6. Sa Blg. 6, sinasabi ng 

nagsasalita na ibibigay niya ang hawak niyang bagay, pero hindi sa kausap. Sa Blg. 5, 

sinabi lamang na hindi niya ibibigay sa kausap ang hawak niya. 

 Samakatuwid, importante pa rin ang batayang kaalaman sa gramatika para 

tiyaking nagkakaunawaan ang mga nag-uusap.  

 

Bakit Nagbabago ang Wikang Filipino 

 May mga dahilan kung bakit nagbabago ang wikang Filipino. 

 

 1. Nagbabago ang mga tagagamit nito. Marami nang gumagamit nito ngayon, 

hindi na lamang ang mga taal na Tagalog. Dala ng mga di Tagalog ang mga katangian 

ng kanilang unang wika sa paggamit nila ng Filipino kaya dumarami ang varayti ng 

wikang ito.  

 

 2. Narito na sa bansa ang wikang Ingles at hindi na natin ito mapapaalis. Sa 

ayaw natin at sa gusto, nakakaimpluwensiya ang Ingles sa Filipino, at makikita natin ito 

hindi lamang sa lawak ng panghihiram ng bokabularyo, kundi pati sa ponolohiya, 

morpolohiya, at sintaks. 

 

 3. Nagbabago ang pananaw sa pagsusuri ng wika dahil sa pagpasok ng 

linggwistika.  Hindi na sapat ang mga dating paliwanag, ang mga dating pagsusuri; 

kulang, kung di man mali, ang ilang analisis. Ang iba namang analisis ay napag-iwanan 

na ng panahon dahil ang inilalarawan ay ang Tagalog pa ni Balagtas, hindi ang Filipino 

ni Pangulong Duterte (o ang kasalukuyang Filipino). 

 

 4. Nagbabago ang panahon. Dapat lamang na makiangkop ang wika sa mga 

pagbabagong nagaganap sa mundo. Maraming natutuklasan/naiimbentong bagay; 

maraming naiimbentong salita para pangalanan ang mga bagay na ito. May ilang 

nagkakainteres na halukayin ang mga dati nang salita at bigyan ito ng bagong 

kahulugan. Nasa itaas ang ilang halimbawa. 

 

 Ang tanong ay: sino ang dapat masunod sa pagtatakda ng mga tuntuning 

panggramatika, ang linggwista ba o ang bayang gumagamit ng wika?  

 

 Kaugnay ng tanong na ito, alin ang tama (o ang mali) sa mga sumusunod: 

 1. Nalulungkot ako kapag nakikita ko ang mga lumang retrato/litrato. 
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 2. Mula noon hangga/hanggang ngayon, ikaw lamang ang mahal ko. 

 3. Ang mga/Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. 

 4. Tatanggap ng premyo ang mga girls/ang girls, hindi ang mga boys/ang 

boys. 

 5. Dalawang lalaki/kalalakihan ang tumulong sa mga biktima. 

 6. Kakaalis/kaaalis pa lamang niya nang dumating ka. 

 7. Nakakahiya/nakahihiya ang ginawa mo. 

 8. Ano-ano/Anu-ano ang mga librong kailangan natin? 

 9. Ito ay kuwento/kwento tungkol sa kanyang lumang piyano/pyano. 

         10.  May bulong-bulungan/bulung-bulungan sa bayan tungkol sa tunay na 

pangyayari. 

         11. Namulat ang aking mga mata sa lektyur niya; marami akong 

natutuhan/natutunan. 

 

Mga nagbabagong tuntunin 

 Dahil sa mga pagbabagong nabanggit, natural lamang na magbago rin ang mga 

tuntunin.   

 

 1. Simulan natin sa ispeling o pagbaybay. 

 Matagal ding pinagtalunan ang pagbaybay ng mga salitang hiram, partikular ang 

mga salitang tulad ng kuwento/kwento (mula sa cuento na hiram sa Kastila), 

piyano/pyano (mula sa piano), at iba pang katulad. Sa pinakabagong tuntunin (2014), 

ang tinatanggap na ay ang una: kuwento, piyano, engkuwentro, at iba pa. Inilalapat ang 

tuntunin sa mga salitang hiram. Kaya walang pagbabago sa baybay ng mga salitang 

tulad ng huwag, luwalhati, tuwa, niyog, atbp. 

 Kung gayon, balik sa baybay ni Lope K. Santos sa kanyang Balarila ng Wikang 

Pambansa (1939) (matapos ang mahabang diskusyon at eksperimento sa ispeling). 

Walang paliwanag ang bagong tuntunin kung bakit binalikan pa ang dating ispeling. 

Hindi sinabi na tama pala naman si Lope K. Santos dahil mas angkop ito sa 

palapantigan ng wikang (Tagalog)/Filipino. Sapagkat ang totoo, ang pantig ng mga 

salitang Filipino ay binubuo lamang ng dalawang pormasyon: katinig-patinig (KP) at 

katinig-patinig-katinig (KPK). Hiram sa ibang mga wika ang mga salitang may iba pang 

pormasyon ng pantig.  

 Bago na rin ang tuntunin kapag inuulit ang salita. Dati, ang O sa dulo ng salita ay 

nagiging U kapag may pag-uulit. Halimbawa, ano: anu-ano; sino – sinu-sino. Ngatayon, 

hindi na pinapalitan ang O sa ganyang mga kaso. Hindi lamang iyan. May iba pang 

bagong ispeling: kabuOan, buOin, anOman, sinOman, atbp.  

 

 2. Pagsusuri sa gramatika 

 2.1 Nabanggit na sa itaas ang pagbabago sa pananaw sa ayos ng pangungusap.  
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 Dati, ang pangungusap na may AY ang itinuring na nasa karaniwang ayos; 

samantala, ang pangungusap na walang AY ay nasa kabalikang ayos. Ngayon, baligtad 

na ang pananaw. Di karaniwan na ang tingin sa pangungusap na may AY. 

 2.2 Dati, panahunan ng pandiwa ang tawag; ngayon, aspekto. Sa panahunan (na 

may impluwensiya raw ng konsepto ng tense sa Ingles – past, present, future tense), 

may tatlong (3) panahunan: pangnakaraan, pangkasalukuyan, at panghinaharap. 

Ngayon, aspekto na ang tawag na tatlo rin: perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo. 

Pero ang tinutukoy ay iyon pa rin. Nagbabago ang anyo ng pandiwa batay sa 

ipinapahayag nitong kilos – kung nasimulan at natapos na (pangnakaraan/perpektibo), 

nasimulan at hindi pa natatapos (pangkasalukuyan/imperpektibo), at hindi pa 

nasisimulan (panghinaharap/kontemplatibo). Ang nagbago ay ang pananaw sa 

kalikasan ng pandiwa sa Filipino – na ang pandiwa sa Filipino ay hindi nagpapahayag 

ng panahon kung kailan ginawa ang kilos, kundi kung nasimulan na ang kilos o hindi 

pa. 

 2.3 Pokus ng pandiwa. Nagbabago ang anyo ng pandiwa dahil nag-iiba ang 

panlaping ginagamit batay sa pokus. Ang pokus ng pandiwa ay maaaring ang 

tagaganap ng kilos, ang tagatanggap ng kilos, ang instrumenting ginamit sa pagkilos, 

atbp. Sa kasamaang palad, marami pa ang hindi nakakaintinding mabuti ng konsepto 

ng pokus ng pandiwa. Mahabang paliwanagan ito na mangangailangan ng hiwalay na 

papel. 

 2.4 Simuno noon, paksa ngayon. Ang simuno ay “ang pinag-uusapan sa 

pangungusap (ayon kay Lope K. Santos, 1939.” Paksa man ang salitang ginagamit 

ngayon, simuno pa rin ang tinutukoy ng bagong katawagan. Nag-ugat ito sa pagsasalin 

ng salitang “topic” sa aklat nina Schachter at Otanes (1972) na ipinalit sa salitang 

“subject” sa Ingles dahil di tulad sa Ingles, sa Filipino, ang topic ay hindi laging ang 

tagaganap ng kilos ng pandiwa. 

 

Iba Pang Mga Pagbabagong Pinagdaraanan ng Wikang Filipino   

 1. Paglalapi. Nagbabago na ang paglalapi ng maraming tagapagsalita ng wikang 

Filipino. Tingnan ang mga halimbawa sa ibaba. May tendensiya ang mga tagagamit 

(lalo na ang mga medyo bata) na gamitin ang panlaping mang- sa halip na ma-. 

 1.1 Nangingialam/nangengealam ka na naman, kahit wala kang karapatan! 

 1.2 Nakikialam ka na naman, kahit wala kang karapatan! 

  

 1.3 Bilhan mo ako ng damit pagpunta mo sa Hong Kong, ha? (Ibili mo ako…) 

 1.4 Magbuwena mano ka naman, bilhan mo ako kahit isang blusa lang. (Bumili 

ka sa akin…) 

  

 1.5 Idinepensa ni Gadapan na sa kasino niya kinikita ang kanyang mga 

impormante. (Kinakatagpo) 
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 1.6 Idinepensa ng suspek na sa malinis na paraan niya kinikita ang ipinakakain 

sa pamilya. (Nagkaroon ng pera) 

 

 Kaugnay ng mga halimbawa sa itaas, mapapansin ang hilig ng mga 

tagapagsalita na magdagdag ng panlapi kahit hindi kailangan: 

 

 Patungkol vs tungkol 

 Patimpalak vs timpalak 

 Kasagutan vs sagot 

 Katanungan vs tanong 

 Kapulisan vs. mga pulis 

  

 2. Pagbibigay ng bagong kahulugan sa mga dati nang salita 

 

 May naibigay nang mga halimbawa sa itaas. 

 Bukod sa mga nabanggit, nasa ibaba pa ang ilang halimbawa: 

 

  “...ang tinatamasa nating baha...” - sipi mula sa sinabi ng Pangulong 

Aquino,   

  TV Patrol, Agosto 14, 2012 

 

 (May lihim kayang mensahe ang Pangulo ng bansa, na ipinahayag sa 

pamamagitan ng pandiwang ginamit?) 

 

 “Tatlong kalalakihan ang dinampot dahil sa pagpatay sa tatlong bangkay.” (Ang 

“kalalakihan” ay tumutukoy sa grupo ng mga lalaki. Kung tatatlo, “lalaki” ang angkop na 

salita.) 

  

 “Nalunod ang biktima ngunit nasagip ng mga rumespondeng barangay tanod.” 

(Kung nalunod, patay na. Hindi na maaari pang sagipin. Ngunit maraming gumagamit 

ngayon: Namatay matapos malunod.) 

  

 “Nadakip na ang mga responsable sa krimen.” (Kung responsable ka, mabuti 

kang tao, hindi gumagawa ng krimen.)  

 

 3. Impluwensiya ng Ingles. Naobserbahan ang ganitong mga gamit ng wika sa 

pamamagitan ng pakikinig sa mga usapan, sa balita sa radyo at tv,at sa mga akdang 

salin. 

  

 3.1 Panghalip 
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  It’s delicious, isn’t it? 

  Masarap siya, di ba? 

   

  Sa Ingles, kailangang laging banggitin ang simuno. Sa Filipino, hindi na 

kailangan pa ang “siya.” Magkakaintindihan na ang nag-uusap kahit ganito lamang ang 

pangungusap: Masarap, di ba? 

 

  He studied at QCPU where he earned a degree in teaching. 

  Nag-aral siya sa QCPU na kung saan niya tinapos ang digri sa pagtuturo. 

 

  She is the teacher whom I  admire. 

  Siya ang guro na kung saan ay hinahangaan ko. 

 

  “Ayon sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente dakong 11:30 ng gabi na 

kung saan naisugod pa sa ospital ang biktima...” (sipi sa isang tabloid) 

 

  “Nang maagaw ang patalim ay itinarak ni Arnel sa dibdib ni Fernandez na 

napuruhan agad kung saan sumuko naman sa pulisya ang mister.” (sipi sa isang 

tabloid) 

 

 3.2 Preposition 

 

  Sa Ingles, may mga pandiwang kailangang lagyan ng pang-

ukol/preposition. May mga obligatory preposition na kailangang gamitin ngunit hindi 

naman kailangang tapatan ito sa Filipino ng preposition din. 

 

 The child fell from the tree. - Nahulog ang bata mula sa puno.  

 Under the present regime - Sa ilalim ng kasalukuyang rehimen 

 As a child - Bilang isang bata 

 This is between you and me - Ito ay sa pagitan nating dalawa 

 Why can’t you love me back? - Bakit hindi mo ako magawang mahalin pabalik? 

 

 3.3 Sintaks 

 He was born to an uneducated mother. - Isinilang siya sa isang inang hindi 

nakapag-aral. 

 Nakaligtas man sa pagkakadukot noong 2007, namatay naman si Italian 

missionary Gioncarlo Bossi... 

 

 “Malamang pumipihit sa libingan niya si yumaong Jesse Robredo dahil sa  mga 

misteryong lumulutang...” (sipi sa isang balita) 



 

9 
 

 Tunog at Anyo...                                                                                   A.E. Batnag 
 

 

 3.4 Literal na tumbasan ng ilang pahayag. Nagkakaroon ng mga bagong 

pahayag dahil sa pagsasalin mula sa Ingles.  

 

 Failure to implement - kabiguang ipatupad 

 Love back - mahalin pabalik 

 Shot to death - binaril hanggang mamatay 

 

Paglalarawan ng wikang Filipino ngayon, ayon sa KWF 

  

 Mahigit dalawampung taon na ang nakalilipas (Agosto 2012, nang kabubuo pa 

lamang ng Komisyon sa Wikang Filipino mula sa dating Surian ng Wikang 

Panbansa/Linangan ng mga Wika sa Pilipinas), nagpahayag ng tentatibong pagtataya 

ang dating Direktor ng SWP/LWP at Punong Komisyoner ng KWF, si Dr. Ponciano B. P. 

Pineda, kung ano ang magiging anyo at tunog ng Wikang Filipino sa hinaharap (WFh). 

Narito ang kanyang sinabi noon: 

 

1. Mabilis at lansakan ang paglaki ng bokabularyong siyentipiko-teknikal ng WFh. 

2. Ang mga sangkap na naangkin sa sinusundang paraan ay malamang na Ingles 

sa pasalita at pasulat. 

3. Ang mga panlaping produktibo ng Wikang Filipino sa kasalukuyan (WFk) ay 

gagamitin para sa mga salitang hiram/inangkin mula sa iba pang mga wikang 

katutubo o dayuhan. 

4. Ang mga anyuing mahigpit na pinili sa iba pang mga wika ng Pilipinas ay 

maluwag na sasanib sa leksikon ng WFh. 

5. Kaugnay ng sinusundan, ang mga kaibig-ibig na modelo ay ang mga bantog na 

manunulat sa WFh sa kanilang mga likhang intelektwal, kapwa sa piksiyon at 

hindi man. 

6. Lalawak ang mga sangkap semantiko; ang mga bagong debisang retorikal, lalo 

na sa diskursong siyentipiko-teknikal, ay mabilis na sisibol. 

7. Ang mga pagbabagong sintaktik ay bahagya lamang kung sakali man. 

8. Ang mga ponemang kinakatawan ng mga titik f, v, at z ay mapapansin at 

maaaring maging matatag sa pasalitang WFh. 

9. Gagamitin ng WFh ang sumusunod na mga titik: (alpabetong Filipino) 

10. Sa ilan (munang) gamitang-larangan, ang WFh ay magiging dominanteng wika 

sa bansa. 

 Pagkaraan ng mahigit 20 taon, alin sa mga ito ang natupad na? Ang Wikang 

Filipino sa hinaharap na inilarawan niya ay ang wikang Filipino sa ngayon. 

 Tama ang yumaong Punong Komisyoner tungkol sa mabilis at lansakang paglaki 

ng bokabularyong siyentipiko/teknkal, na malamang “na Ingles sa pasalita at pasulat,” 



 

10 
 

 Kawíng                                                                                                                          Tomo 2 Bilang 1 

sa paggamit ng mga panlaping produktibo sa Wikang Filipino sa mga salitang hiram, sa 

pagdami ng bokabularyong mula sa mga wikang rehiyonal, sa pagdami ng mga 

“sangkap semantiko” at pagsibol ng mga “bagong debisang retorikal,” na “bahagya 

lamang kung sakali man” ang mga pagbabagong sintaktik. Tama rin siya na ang mga 

titik ng alpabetong Filipino ay ginagamit na sa ngayon. 

 Ngunit ang pagtaya niya hinggil sa pagiging matatag sa pasalitang WFh ng mga 

ponemang kinakatawan ng mga titik f, v, at z ay di pa gaanong naoobserbahan sa 

pasalitang Filipino. Sa isang maikling pag-aaral na isinagawa ng mananaliksik na ito 

may dalawang taon na ang nakararaan, hindi pa conscious ang mga Pilipino sa 

pagbigkas ng mga ponemang /f, v, z/ kahit sa pantanging ngalan. Hindi siyentipiko ang 

isinagawang pag-aaral, masasabing impressionistic lamang, dahil hindi malawakan ang 

pagkuha ng sampling. Pero kahit paano ay may mapagbabatayan sa pagsasabing hindi 

pa gaanong binibigkas ang tatlong ponemang nabanggit. Mahalaga ring banggitin na 

noon pang 1972, nang lumabas ang Tagalog Reference Grammar nina Schachter at 

Otanes, itinuring na “marginalized” ang ponemang /f/, o nasa gilid-gilid na at naghihintay 

na lamang ng tamang panahon para makagitaw.  

 Ngunit hanggang sa ngayon, pagkaraan ng 40 taon, hindi pa masasabing 

ponema ang /f/ kahit pa sa gilid lamang. Maaaring masabing kahit paano, ipinapakita 

nito ang pagkakaiba ng pagbigkas ng may pinag-aralan at ng wala, subalit hindi sapat 

ang datos para masabing ponema na nga ng /f/ sa wikang Filipino.  

Sariling pagtaya sa Wikang Filipino sa ngayon 

 Ano ang anyo at tunog ng wikang Filipino sa ngayon? 

 Sa kasalukuyan, tulad pa rin ng dati ang bilang ng mga ponema o makahulugang 

tunog sa Filipino: dalawampu’t isa (21). Hindi pa rin ito madaragdagan kahit pa 

lansakan ang panghihiram ng mga salita sa mga wikang rehiyonal at dayuhan, tulad ng 

Ingles. Gayunman, maaaring makaimpluwensiya sa pagbigkas ang mga bagong 

tuntunin sa pagbaybay na ipinalabas ng KWF.  

 Sa mabilis na pagsasalita, ang /o/ ay nagiging /u/ pero maaaring dumating ang 

panahon na manatili itong /o/ dahil sa tuntuning: hindi na papalitan ng /u/ ang /o/ sa 

pag-uulit ng salita.  

 Halimbawa: ano-ano, hindi anu-ano; sino-sino, hindi sinu-sino, atb. 

 Naiimpluwensiyahan ng ispeling ang bigkas, kung paano ring  

naiimpluwensiyahan ng bigkas ang ispeling. 

 Maimpluwensiya ang media sa pagpapalaganap ng tinawag ni Dr. Pineda na 

mga bagong “debisang retorikal” - mga bagong pahayag, na maaaring di sumusunod sa 

mga pangkasalukuyang tuntunin ngunit patuloy ang paglaganap kaya maaaring maging 

katanggap-tanggap sa hinaharap.   

 Halimbawa:  Ang mga kaganapan sa ating paligid (Maaaring mapalitan na lang 

ito ng GANAP. Halimbawa: May ganap ang mga estudyante sa plasa bukas.) 
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 si San Pedro na kung saan (itinatapat sa relative pronoun sa Ingles na who, 

whom, which. Ginagamit pa rin ang na kung saan kahit tao, at hindi lugar, ang 

tinutukoy.) 

 Ang kasunduan sa pagitan ng (katumbas ng between) 

 

 nailigtas mula sa/nahulog mula sa (from sa Ingles) 

  

sa ilalim ng administrasyong Aquino (under) 

 

 para sa mga detalye (for details sa Ingles, pero hindi para sa kundi “tungkol sa” 

ang ibig sabihin 

  

although hindi kami magkakilala (sinisingitan ang diskurso ng mga salitang 

Ingles na although at so dahil kinapos sa Filipino ang nagsasalita, at hindi naman 

naituloy sa Ingles ang sinasabi, dahil kinapos din sa Ingles.) 

 

 so, kaibigan mo pala siya? 

 

 kumain ka na kasi (hindi na pagbibigay ng dahilan ang kahulugan) 

 

siya kaya ang nagsabi (hindi na pagdududa o pagtatanong ang kahulugan) 

   

Dahil maraming naniniwala na hindi na kailangang pag-aralan, o sundin, ang 

mga tuntunin ng gramatika, halos lahat ng tao ay nagkakamali sa wastong gamit ng 

  nang at ng 

  din/rin, daw/raw 

  gitling 

 Mga halimbawa: 

   lumaban ng sabayan  

   kasunod nang hindi mapigilang pag-ubo 

   alas otso nang gabi  

   kakain raw/bibili daw 

   maikling-kuwento 

   magandang-dalaga 

   di-karaniwan 

 

Bagama’t sinasabi ng tuntunin na huwag nang gumamit ng pamparaming mga kapag 

may pamparami na ang anyo ng pang-uri, nananatili pa rin ang ganitong gamit (ito na 

kasi ang nakasanayan at ginagamit ng taong bayan: 

 mga magagandang bata 
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 ilang mga guro 

 sampung mga daliri 

 

May mga salitang dinaragdagan ng panlapi; mayroon namang kinakaltasan: 

1. Ang patimpalak ay patungkol sa mga bayani. 

2. Ano ang kasagutan mo sa aking katanungan? 

3. Ang aral na ito ay patungkol sa pagsasalin. 

4. Ugnay ito ng ilegal na pagtotroso. 

5. Maraming dalo sa seminar ng UST. 

6. Siya ang kapartner ko.  

  

Malaganap ang paggamit ng siya para tukuyin ang mga bagay, hindi tao lamang. 

    

 Ang ganda ng damit na ito. Bagay siya sa iyo. 

 Masarap siya, di ba?  

 Maynila, atin siya. 

    

Malaganap din ang paggamit ng ganitong anyo: nakakahiya, hindi nakahihiya; 

nakakasama, hindi nakasasama; kakatapos, hindi katatapos, atbp. 

 

Likas sa alinmang wika ang pagiging redundant, o ang pagiging mabunganga, kaya 

naoobserbahan ang ganitong gamit: 

 

  79 na taong gulang na matandang lalaki 

  Kulay pula 

  Taong 2019 

  Inilibing na ang kanyang namatay na asawa 

  Nasagip ang nalunod na biktima  

 

Iba-iba ang pagbaybay ng ilang salita 

  Aksiyon/aksyon 

  Idea/ideya 

  Tropeo/tropeyo 

  Biograpiya/biyograpiya/bayograpiya/bayograpya 

  Linggwistika/lingguwistika 

  Sintinyal/sentenyal 

  Diksyunaryo/diksiyonaryo 

  kumperensiya/komperensiya 

 

Sa pagbubuo ng mga salita, maraming iba-ibang paraan ng paglalapi ang pumapasok 
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  Natutuhan vs natutunan 

  Irespeto vs respetuhin 

  Aralin vs pag-aralan   .  

  Maglibre vs manlibre 

  Nangengealam vs. nakikialam 

   

Maraming bagong salita: trending, planking, wifi, android, pick-up, flip-flop. May mga 

imbento: noynoyin. May batay sa onomatopeia: wangwang. 

 

 

Ilan Pang Obserbasyon 

 

 1. Mahahadlangan pa ba ang paggamit ng siya sa pagtukoy sa mga bagay? 

Maaaring hindi na.  

 2. Hindi na rin siguro maaawat ang mga tao sa paggamit ng “na kung saan” kahit 

tao o bagay ang tinutukoy. 

 3. Hindi pa lutas ang iba pang problema sa ispeling, tulad ng - ano ang gagawin 

kapag ginitlapian ang mga hiram na salita? Sa ngayon, ang solusyon ay iwasan sa 

pasulat na komunikasyon ang mga gitlapi sa mga salitang problematiko. Paano 

gigitlapian ang x-ray, computer, atbp.? Hanggang kailan iiwasan? 

  

 in-xray(?)  ineksrey(?) 

 cinomputer(?)  kinomputer(?) 

 

 4.  Hindi na magiging nakakahiya o di pormal ang anyong: nakakahiya, 

nakakatakot, at iba pang mga salitang may panlapi na -ka- ang inuulit sa halip na 

“unang pantig ng salitang ugat.” Sa totoo lang, ito ang regular na anyo. (Tatalakayin ito 

sa isang hiwalay na artikulo.) 

 5. Noon pang 1992, iminungkahi na ng mananaliksik na ito na pag-isahin na 

lamang ang baybay ng nang/ng. Gawing nang na lamang. Maaaring malapit na tayo sa 

katuparan ng mungkahing iyan – na isang anyo na lamang ang gagamitin - kaya nga 

lamang, NG ang mas popular. Dumating kaya ang panahong ganito na natin isusulat -  

  Ng dumating ang mga Kastila 

  Takbo ng takbo 

  Umiyak siya ng makita ka 

 

 6. May mga tuntuning maaaring hindi maipatupad. Mahirap ipagamit ang mga 

sumusunod: 

  Ang girls, hindi ang mga girls 

  Ang teachers, hindi ang mga teachers 
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  Ang kabataan, hindi ang mga kabataan 

  Kumperensiya, pero kompleto 

  Kumbersasyon, pero kombinse 

 

 Nakalilito ang tuntunin sa pagpapalit ng O-U. Ayon sa tuntunin ng KWF, sa 

pangkalahatan, hindi na papalitan ng U ang O sa mga hiram na salita. Halimbawa, 

kOryente, hindi kUryente; abOgado, hindi abUgado, at iba pa. Pero kapag ang O sa 

orihinal na salita ay sinusundan ng N, na nagiging M kapag ang F sa orihinal ay naging 

P sa Filipino, ang O ay papalitan ng U. Halimbawa: conferencia – kumperensiya 

 

 7. Maaaring mabawasan ang gamit ng gitling 

  Saligang batas, hindi saligang-batas 

  Yamang dagat, hindi yamang-dagat 

  Di karaniwan, hindi di-karaniwan 

 

 8. Maaaring ma-stabilize na ang pagkaltas ng ilang unlapi, at baka nga dumating 

ang panahong hindi na makilala ng mga kabataan ang tunay na anyo ng ilang salita: 

 

  (i)pininta  (i)pinasasagot 

  (i)nirekomenda (i)tinatanong 

  in(i)uugoy  (i)hatid - hinatid 

  (i)nihahanda  hinahanda 

  in(i)utos  in(i)atas 

  in(i)anunsyo  in(i)aplay 

 

 

Sagot sa Ilang Panimulang Tanong 

1. Ano ang talagang ibig sabihin ni Lope K. Santos sa tuntuning “kung ano ang 

bigkas, siyang sulat; at kung ano ang sulat, siyang basa,” na hanggang sa 

ngayon ay inuusal-usal pa rin ng mga batang estudyante bilang gabay sa 

pagbaybay? Ang ibig lamang nitong sabihin ay ito: 20 ang titik ng Abakada. 

Bawat titik ay kumakatawan sa isang tunog. Hindi nagbabago ang tunog ng 

alinmang letra ano man ang sinusundan o kasunod nitong letra sa isang salita. 

Ang Filipino ay hindi tulad ng Ingles. Sa Ingles, halimbawa, ang letrang A ay 

maaaring kumatawan sa iba’t ibang tunog. Kung susundin nang literal ang 

tuntuning ito, hindi kailanman magkakaroon ng estandardisasyon ang ispeling. 

Ang unang tanong ay kaninong bigkas ang susundin? Iba-iba ang bigkas ng mga 

tao sa mga salita. Dahil dito, hindi magkakapareho ang pagbaybay ng mga salita 

batay sa pagbigkas ng bawat indibidwal. 
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2. Kung may “makabagong” balarilang/gramatikang Filipino, dapat, mayroon ding 

“makaluma.” Dahil bagong katawagan ang Filipino, wala itong “makalumang 

gramatika” kaya wala ring “makabago.”  

 

3. Bakit USTÊ, KULÊ, at McDÔ ang pagpapaikli ng University of Santo Tomas 

(UST), Collegian, at McDonald? Sumusunod ang mga ito sa kalikasan ng dila ng 

mga Pilipino, na kapag pinutol ang salita, nagiging mabilis ang bigkas nito na 

may impit na tunog sa dulo. 

 

4. Bakit Filipino ang pangungusap na ito: Bistado nang corrupt to the bones, deny 

to death pa rin. Sumusunod ito sa estruktura ng pangungusap ng Filipino.  

 

Kongklusyon: Ang tungkulin ng linggwistika sa paglalarawan ng wika 

 

 Gaya ng nasabi na, nagbabago at patuloy na magbabago ang alinmang wikang 

buhay. Naiintindihan pa rin naman natin  ang Tagalog ni Balagtas sa panahon ngayon 

ng wifi at android. Bahagi ng pag-unlad ng wika ang mga pagbabagong nagaganap sa 

ngayon.  

 

 Pag-unlad nga ba ang mga nagaganap ngayon, o pagpangit ng wika, ayon sa 

ilang sektor? May nagsasabing patungo sa pagpangit ang wika dahil sa mga 

pagbabagong ito. Ngunit ito ay dahil lamang mga dating tuntunin ang inilalapat natin sa 

mga bagong pahayag. Sa hinaharap, mababago ang mga tuntunin. At ang pangit at 

mali ngayon, maaaring maging masining at tama bukas. 

 

 Ang tungkulin ng linggwista ay magmasid at ilarawan ang wika batay sa aktwal 

na gamit na naoobserbahan niya saka maglatag ng mga tuntunin batay sa aktwal na 

gamit. 
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