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Gamit ang mga epikong Aliguyon ng mga Ifugao, Lam-ang ng mga Ilokano, Humadapnon ng mga
Sulod ng Gitnang Panay, Sandayo ng mga Subanon, Kudaman ng mga Palawan, at Agyu ng mga
Manobo, uunawain sa papel na ita ang kultura ng pagnganganga sa iba't ibang grupong etnolingguwistiko
sa Filipinas. Anuman ang kaganapan-pakikidigma, panliligaw, panggagamot, pakikipag-ugnay sa mga
yumao 0 pakikipagkasundo sa kaaway-bindi nawawala sa mga epiko ang nakakatawag-pansing
paglalarawan sa pagnganganga. Kakabit din ita ng kuwento ng busay sa pakikidigma ng mga buyung
(bayani) at ng kagandahan ng kabinukutan at bae (magagandang dalaga). Para sa papel na ito, apat na
magkakaugnay na tema ng pagnganganga sa epiko ang sinalungguhitan dito: una, ang "mahiwagang"
katangian ng mga sangkap ng nganga; ikalawa, ang papel ng pagnganganga sa bubay at gawain ng
isang mandirigma; ikatlo, ang ginagampanan ng mga kababaihan sa pagbahanda ng nganga; at huli, ang
mga sinusunod na panuntunan sa pagnganganga.

This paper interprets the custom of betel chewing among various Philippine ethnolinguistic groups
with the epics Aliguyon of the Ifugaos, Lam-ang of the Ilocanos, Humadapnon of the Sulods of
Central Panay, Sandayo of the Subanons, Kudaman of the Palawans, and Agyu of the Monobos as
references. In these epics, interesting descriptions of betel chewing are always present particularly
during significant events such as war and peace pact, courtship, healing and establishing relations
with the soul of dead ancestors. Stories about brave warriors (buyung) and beautiful maidens
(kabinukutan and bae) are also associated with this tradition. In this paper, four related motifs of
betel chewing are highlighted: firstly, the "strange" characteristics of the ingredients of betel qu id;
secondly, the significance of betel chewing in the life and activities of warriors; thirdly, the role of
beautiful maidens in the preparation of betel chew; and lastly, the standard patterns of behavior
related to betel chewing.
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PANIMULA: "Makikilala sa Labi
ang Pangala't Hindi"

Madali pang hanapin ngayon ang kultura ng
pagnganganga sa lipunang Filipino. Katulad ng
iniiwan nitong bakas sa ngipin at labi ng sinumang
ngumangata, mahirap mabura ang pagnganganga.
Ito 'y sa kabila ng mga makapangyarihang
patalastas sa telebisyon, radyo, magasin,
pahayagan, at billboard para sa mga nakabibighani
at mapuputing ngipin. Marami pa rin ang
nararahuyo sa ugaling ita sa lahat ng dako ng bansa,
sa kapatagan man 0 kabundukan. Maging sa
Metro Manila na hindi mo aasahang mayroon pang
nagnganganga sa kasalukuyan, may mga inilalako
pa ring ikmo, bunga, apog at tabako (mga sangkap
sa pagnganganga) sa tabi ng simbahan ng Quiapo,
Baclaran, at Sto. Domingo.

Sa matagal na panahon, naitala sa mga
dokumentong pangkasaysayan ang tradisyon ng
pagnganganga sa Filipinas. Sa mga ulat ng mga
Tsino noong ika-labintatlong dantaon, binabanggit
na nagmumula sa ilang pulo sa Filipinas ang
"nakakagamot" na bunga (medicinal betelnut) na
isa sa mga lokal na kalakal na ipinapalit sa mga
Tsino (Scott 69 at 71). Hindi rinnawala sa karamihan
sa mga ulat ng mga misyonero at biyahero na nagawi
sa Filipinas mula ikalabimnito hanggang
ikalabingsiyam na dantaon ang pagnganganga
(Pigafetta 131-133, Morga 97-99, de los Rios
Coronel 284, Perez 302, Gisbert, 237, de Bodabilla
301, de Cornyn, 69-72). Laganap ang obserbasyon
na isang uri ng "prutas" na tinatawag ng mga
Filipino na areca na hinahati sa apat na bahagi,
ibinabalot sa dahon ng puno na tinatawag nilang
betre/bunga, hinahaluan ng apog at nginunguya
nang mabuti upang pumula bago idinudura. Sa
paniniwala ng mga Filipino sa panahong ito, malaki
ang kinalamanng nganga bilanggamot sa iba't ibang
karamdaman. Nagsisilbing handog din sa panaubin
ang nganga na inihahanda bilang palatandaan ng
bukas-loob na pagtanggap ng may-ari ng bahay.
Bagamat kinontrol ng mga may-kapangyarihan ang
pagnganganga noong panahon ng pananakop ng
mga Espanyol at Amerikano sa pamamagitan ng
monopolyo at pagbabawal dahil sa epektong

pangkalusugan, makikitang hindi ita napahinto ni
nahadlangan.

Sa akademya, pinagtuunan din ng pansin ng
ilang pananaliksik ang pagnganganga. Maaaring
banggitin ang pangunahing pag-aaral ng
antropologong si Conklin (1-41) sa kultura ng
pagnganganga ng mga Hanunuo (Mangyan) ng
Silangang Mindoro. Tinitingnan sa akdang ito ang
mga sangkap, etiketa, at iba't ibang gamit ng
nganga at pagnganganga sa bawat yugto ng buhay
ng mga Hanunuo gaya ng pagbisita sa mga kamag-
anak, panliligaw, pakikipagkasundo sa mga
personal na kaaway at pakikipag-ugnay sa mundo
ng mga kamag-anak na yumao na. Si Conklin ang
nagmumungkahi na ang Filipinasang maaaringpoint
of origin ng puno ng areca. Hindi kataka-takang
bawat grupong etnolingguwistiko sa Filipinas,mula
man sa kabundukan 0 kapatagan, ay may tawag
sa areca. Sa konteksto ng Asya, tinitingnan naman
ng akda ni Reid (44-57) ang papel ng Timog
Silangang Asya sa lawak ng naabot ng
pagnganganga pagsapit ng ika-labinlimangdantaon.
Nagkaroon dinng interesanteng pag -aaral si Magno
(58-75) sa pagnganganga ng mga Filipino na
nakatuon sa mga kaalamang bayan kasama na ang
mga epiko. Sa pag-aaral, sinalungguhitan ang
pagnganganga bilang panandang kultural na mag-
uugnay sa lahat ng Filipino mula Batanes hanggang
Tawi- Tawi. Si Magno ang nagmungkahi na,
bagamat bibihirangbinabanggit ang pagkainlkainan
sa mga epiko, hindi naman nawawala ang mga
tagpo ng pagnganganga. Isa pa ring importanteng
pag-aaral sa pagnganganga ang ginawa ni Ongpin
Valdez (14-37) kung saan naitampok ang isa pang
mahalagang bahagi ng tradisyon, ang mga
kasangkapan para sa pagnganganga tulad ng
buyera (tray), kalukate (parnbiyak ng bunga),
caticut (panghalo ng apog, tabako at iba pang
sangkap) bukod sa iba pa.

Katulad ng nabanggit na, saanmang panig ng
bansa, ginagawa ang pagnganganga. Sa surnusunod
na hanayan, makikita ang mga pangkaraniwang
termino sa gawang ito tulad ng nganga at mama
na tumutukoy kapuwa sa pagnguya/pagngata at sa
mismong pinagsama-samang sangkap na handa
nang nguyam:
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ung iisa-isahin ang mga terrninong ginagarnit
Ia Batanes hang gang J010, mula sa mga Ivatan
hilaga hanggang sa mga Tausug ng timog
gnay ng dalawang mahalagang sangkap sa
ga (bunga at ikmo/buyoi rnauunawaan natin

_ pagiging laganap ng kultura. Sa surnusunod na
"'ayan, makikita din ang pagiging laganap ng mga

gang bunga, bua at bonga na katumbas ng
a catechu L.:

Nganga Tagalog, Bikol, Pangasinan
Ngangaan AJanaganMangyan
Mama Akeanon, Bikol, Hiligaynon, Ivatan, Cebuano, Pamnanzo
Mamak Batak
Mamaan Manobo
Mamain Mangyan
Mama Ata-Bazobo
Morna Itneg, Ifugao
Memma Ifugao
Mima Kankana-ev
Momaan Subanen
Nama B'laan
Namak T'boli
Kambama Teduray
Gagalin Pangasinense
Akain Cuyonen
Apil Tausug
Biluhul Tasaday
Buyo Chavacano-Cavite
Gamman AIZta

Maska Chavacano-Zamboanza
Tapi Kalahan

Uzbason Bikol-Naga
Vuwa Ibanag

Hanayan 1: Katawagan sa Iba 't Ibang Wika sa Filipinas ng Pagnganganga (Aldave-Yap 271)

Buyo, mama at mam-in naman ang
pinakalaganap na kataga para sa dahon na
ginagamit na sangkap sa nganga. Tingnan ang
kasunod na hanayan ng mga katawagan sa Piper
Belle L. sa iba't ibang wika sa Filipinas:
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Aag, Kalisow. Lulang, Mimaan, Posot Manobo
Abbua Atta
Bliboy, Bowa.Bu-a, Bung-a Inibaloi
Blolan T'boli
Boa, Buwa, Bua floko
Bonga Waray
Bongga Chavacano
Bowa Isnag
Bowa, Dapiyaw Ivatan
Buga Dumagat
Buya Hanunuo-Mangyan
Buwa Pangasinan
Bungah, Lugos, Pullah Tausug
Butag Agta
Buwa, Mamin Kalinga
Huwa.Va Itawes
Luyos,Layos Kapampangan
Libayyu an moma, Momam, Pinetan !:fugao

Lunang Batangan-Mangyan
Mama Bontok lfugao
Mamaan Maranao
Mamain, Nama B'laan
Mamakin Batak-Palawan
Pasa Yakan
Pola Sarnal
Takobtob Bieol
Tabbi Gaddang
Vua, Vunga, Yunga Ibanag
Vuuwa Itbayaten

Hanayan 2: Katawagan sa Iba't Ibang Wika sa Filipinas ng Areca catechu L. (Madulid 30)
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Agod Gaddang
Beyyen, Buya Kalagan
Boyo, Buyog Manobo
Boyo Mansaka
Buya, Buyok, Mamon, Mam-in Sugbuanon
Bozo Mamanwa
Buyo-buyo, Buyo-buyong halas Bikol
Buyu, Guyu Tausug
Chasbuyo Chavacano
Dahon ka bunga Hiligaynon
Doon bliboy,Tigid T'boli
Doon i nama, Manika B'laan
Gagawed, Gawed, Gawid lloko
Gawad, Hawad !snag

Gawag Itawes
Gawid Kankana-ey
God Agta

God Gaddang
Gok Ibanag
Hamat Sambal
Hapid, Hapid an balayo, Hapid an dagyu !fugae
lkmo, Itmo, Mam-in, Litlit, Samat Tagalog
Litlit anitu Dumagat

Litlit, Kalyawanun Hanunuo
Lawid Tinggian

Lawod, Lawid Kalinga
Menika Teduray
Namat, Rawingan Maranao
Samat Kapampangan
Sigid Batak
Samoh, Samooh Ivatan
Talon Subanen

Hanayan 3: Katawagan sa Iba't Ibang Wika sa Filipinas ng Piper Betle L.(Madulid 237)
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Kasama ng apog at tabako, maingat na pinipili
ang pinakasariwang ikmo at bunga. Sa
paghahanda, hinahati sa tatlong bahagi ang dahon
ng ikmo. Sa isang hati, ipinapahid sa gitna ang isang
kuhit ng mamasa-masang apog. Itinutupi ito sa
gitna. Ang natuping dahon ay iniikot na "pabalin-
suso" (parang dahon ng niyog na pinaglalagyan ng
suman sa ibus). Sa gitna nito, isinasaksak ang
kapirasong laman ng bunga. Muling iniikot ang
dahon hang gang maging isang maliit at maikling
bilot na lamang. Maaari na ito isubo at ngatain.
Kung mayroong tabako 0 mascada, may
pagkakataong isinasama ito.

Hindi nagtatapos ang pagnganganga sa
paghahanda at pagngata. Katulad ng
matutunghayan sa mga tagpo sa mga cpiko ng iba't
ibang grupo sa Filipinas, nababalot ito ng
masalimuot na paniniwala, gamit at panuntunan.
Malinaw itong rnakik:itasaAliguyon ng mga lfugaw
(Castro et al. 9-56), Lam-ang ng mga Ilokano
(Castro et al. 59-106), Humadapnon ng mga
Sulod ng Gitnang Panay (Jocano 9-186), Sandayo
ng mga Subanon (Castro et al. 358-479),

Kinona ni Cannoyan:
"Ina ngamin Unnayan,
Inca man idiay inaladan
Ta inca man fa gatudan,
Diay gawed a labilaban
Nga umisem no asitgan
Ket cummiday a gatudan.
Ay ina ngamin Unnayan,
Ina pumurosca man
Ti bua a garasigasan
Nga agcatawa a purosan
Ta intay man pamamaan
Ni lalaki aya ni Lam-ang.

Sa epikong Agyu, sinasabing mula kay Mungan/
Paniguan (asawa niAgyu), tinanggap niPangalawon
(isa sa mga kapatid na lalaki ni Agyu) ang

Kudaman ng mga Palawan (Maranan at Revel-
Macdonald 84-401) at Agyu ng mga Manobo
(Castro et al. 192-348).

Buyawan naMunu: MgaPambihirang
Katangian ng Nganga

Sa mga epiko, mayroong ibang larawan ang
nganga at ang mga sangkap nito. Kinikilalang
katangian nito ang pagiging "ginituan"-buyawan
a munu. Hindi ito pangkaraniwan sapagkat sa
tulong mga diwata, ito'y nag-aangkin ng
kapangyarihan. Ang bunga at mam-in/ikrno ay
maaaring ngumingiti, nagtatago kung ninanakaw at
tumataas na abot-langit hang gang sa tahanan ng
mga diwata. Higit sa lahat, nganga ang kinikilala
bilang tagapagbigay-buhay sa mga tao, ang
tagapag-dugtong ng kanilang hininga.

Sa epikong Lam-ang, may kakayahan ang bua
(bunga) at gawed (ikmo) na ngumiti at kumindat
kung nilalapitan at pinipitas:

Sinabi ni Cannoyan:
"Kasi, inang Unnayan,
Magtungo ka sa bakuran
At ika'ypumitas ng dahon
Niyong ikmong luntian
Na ngumingiti kung nilalapitan
At kumikindat kung pinipitas.
Aykasi lnang Unnayan,
Ina pumitas ka nga
Ng bungang ang tigas ay katamtaman
Na tumatawa kung pinipitas
Pagkat atin ngang pangangangain
Ang lalaking si Lam-ang.
(97)

ginintuang nganga kasama ang ginituang malagkit
na bigas at pinipig. Ito'y sumisimbolo sa pagbibigay
ng panimulang-buhay sa mga mamamayan:
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Dangan ka, Panganlawon
Batatallan nu gibing
Batalla nu kawanan
Matuud sa daynu
Na buyawan na munu
Banal kulatay nu gimba' na mamaen.

Karugtong ng nabanggit na tagpo sa Agyu ang
sumusunod na s ipi na naglalarawan ng

Iyan ta pa aman tultulun
Yanpam an pangasuyun
Su layagun hu munuhun
Pinamula hi Yugung
lntanum hi Pamulaw
Tag alapnaya sa manghud
Hag tagka sa magulang
Dayun tag ka lanuan
Panalapay sa lanas
Hag panubu sa tinguha
Hug ugalingan hu munu
Hug ubsusson hu mama-en

Tag sagila ku takawen
Tag likaw ku pan-gamu-un.

Sa epikong Agyu pa rin, matapos ang mahabang
panahon ng kahirapan at gutom, ang nganga ang
naging pagkain at pantawid-gutom ng mga taga-
Nalandangan. Makikita ito sa pag-uutos ni Gila

"Na iyan ku tuud dini

Ha yan mu tumayud dint
Sa ag tultulun ku imu
Hag pangasuyan ku imu.
Ha palanulan hu munu
Ha tunda-an hu mamaen
Sa dalisay mati Yandang

Dinggin mo, Panglawon
Ilahad mo.'ng kaliwang kamay
Ilahad mo.'ng kanang kamay
Tanggapin mo.nga
Itong bulawang nganga
Tanggapin mong tunay
Ginintuang mamaen,
(214)

"mahiwagang bunga" na kapag ninanakaw ay
umiiwas (na maaaring ihambing saLam-ang):

Ang ating ilalahad
Ang ating isasalaysay
Ang karagatang mabunga
Ipinunlani Yugung
Itinanim ni Pamulaw
Di tumigilmamunga
Sunud-sunod mahinog
Walang-hintong nalalaglag
Tumutu 10. ang katas
Ang gata ay tumatagas
Kapag nginunguya na
~apagngU1angangana
Nagtatago pag ninakaw
Pag inuumit umiiwas.
(222-223)

Wad Paiyaka sa mga kababaihan at kadalagahan
na maghanda ng mama na makakain ng mga tao
upang maibsan ang gutom at panghihina ng bayan
niAgyu:

"Ang aking pakay dito
Ito ang aking sadya
Ang ibabalita sa iyo

Ang isasaysay sa iyo
Magpadala ka ng nganga
Padalhan mo ng mamaen
Ang dalisayna taga-Yandang
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Tag dakulayan hu buntas
Ha anggan hu ka-uhul;
Paka libuhun yud un
Ha pa ka malalanun un
Ta ayay ku di kumamput
Ha kan ku di makatukid. "

Su Tabagka Wad Pintu-a
Su Gila WadPaiyaka
Daw din kuaykuayi
Ha daw din sag-sagubaye
Sa malalan ha yantawun

Sa libu ha salunayun
Ha yan su matud lalang din
Ha yan su makiagi din:
"Sa bulawan mga ya-ub
Magimba mga sakungga
Na hadi kaw tagbayan-bayan
Ha hadi kaw tag lamu-lamu
Ta mamayawan ki munu
Ha mangapug ki mamaen
Ta igpalabul hu datu ...

lsa sa mga kagila-gilalas na kapangyarihan ng
mga mamaen ay maaaring mautusan ang mga ito.
Sa epikong Agyu, nautusan silang pumunta sa mga
datu upang pangangain ang mga ito. Sa gabay ng
diwatang pumapatnubay, pumasok ang mga nganga
sa bibigng mga datu at ang mga ita 'y napanumbalik
ang buhay. Matapos makakain ng nganga, himala
namang naging mga maya ang mga datu na
kumakain nito.

Ang lantayna taga-Nalandangan
Dahil napasasal na sila
Sapagkat sila'ynagugutomna.
Libu-libong ihanda
Damihan ang gagawin
Baka hindi magkasiya
Baka hindi sumapat."

Si Tabagka Wad Pintu-a
Si Gila Wad Paiyaka
Kaniyang ipinatawag
Kaniyang pinalabas

Ang maraming babae
Ang libong dalaga
ltong totoong sinabi
ltong kaniyang winika:
"Bulawang mga kapatid
Ginintuang kababaihan
Huwag kayong paumat-umat
Huwag kayong kukupad-kupad
Ngayo 'y ating ihanda
Mamaen ay aapugan ta
Sa mga datu ipadala.
(266-267)

Hindi lamang ang mga kasama at kapanalig ang
nakikinabang sa nagbibigay-buhay na nganga.
Maging kaaway ay maaaring pagmalasakitan at
tulungan sa pamamagitan ng nganga. lsang patunay
dito ang tagpo sa epikong Kudaman na
nagsasalaysay na mula sa idinurang nganga ang mga
kalabang llanun ni Kudaman ay nabuhay at lalo
pang dumami:



Wika ni Kudaman: ...
''Nahahabag ako sa mga Ilanun.
Bubuhayinko silangmuli, kahit sila'y
mayroong [napakasamang] balak sa
pagkadalaw sa akin."
Nagnganga kaagad si Kudaman, at pagbuga
niya'y muting nagsilitaw ang mga Ilanun.
Anong ibinuga niya? Hindi lamang di-
nabawasanang mga Ilanun, bagkus ay lalo
pa silang dumami ...
(252-255)

BUYO, BUYUNG AT BAE LARS RAYMUNDO C. UBALDO 145--------------------------

Sugid ni Kudaman: ...

"Ingasiq kun a da agsanan llanan.

Byagan ku naga dya misan kwantin

[mayaqatJ panaw dya dakan."
Si Kudaman nagmamaq na paringan

ampaq sinupraqan ya tuq gasi [da llanan
in].

Anu taking sinupraqan dya in, namut fang

magkurang Ilanan in misan fang

nagdugang nang banar ...

Buhat sa mga natukoy na halimbawa sa mga
epiko, kasama ng nganga ang mga himala.
Mahimala ang nganga dahil sa kakayaban nitong
magdugtong ng buhay sa sinumang nawalan nito.
Naging simbo 10 rin ng kagandahang 100~ ng mga
bayani ng epiko ang nganga dahil ginagamit ita sa
muling pagpapanumbalik ng buhay kahit na ng
kanilang mga kaaway.

Bayani at Buyong: Mga Matatapang
naMandlligmaatPagnganga

Tatlong bagay ang mapapansing laging taglay
ng mga bayani ng cpiko: ang kanyang sandata, ang

Nataniktikan di idao,

Kaphodan idao dinolyan di payoda

Kay biyen dawdawaton Aliguyon
Aliguyonana, imbangadna dalipen
Di alinda. Munggamalda.
Nagibbudan nungamal, imadahanda,

Iatapih dalipen di alangda,
Limmib-watdat, malak-Iakday

nginayawda ...

kanyang mutya 0 anting-anting at ang kanyang
nganga. Kung wala ang mga ito, hindi kumpleto
ang lakad ng isang mandirigma saan man siya
magtungo (pakikipaglaban, pakikipagsapalaran 0

panliligaw). Maingat na nililinisanang mga sandata,
patuloy na pinalalakas ang kapangyarihan ng
anting-anting sa pamamagitan ng pagsubok at
palaging kinukumpleto ang sangkap ng nganga.

Mistulang anting-anting din, nagbibigay ng
ibayong lakas ang nganga sa mga bayani at
mandirigma. Sa epikong A liguyon, nagnganga ang
bayani at kaniyang mga kasamahang mandirigma
bago nagtungo sa lupain ng kanilang kalaban:

Nagsimulang bumuni ang idao,
Biglang lumipad sa bukid,
SiAliguyon, nanalig sa magandang tanda,
Aynagbalik sa bakurang bato ng kanilang
kamalig,
Kumain sila.
Pagkakain, ngumanga,
Dumura sa bakurang bato ng kamalig,
At nagtungo sa lupain ng kalaban.
(25)
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Nang makarating sa Daligdigan siAliguyon, muli
silang nagnganga ng kaniyang mga kasamahan
bago magsimula ang kanilang paghahamok ill

Pumbakhayon. Pansinin sa mga sumusunod na sipi

Way haki a-amodna, bughutna lidinga,
Di ambayungna on mabiyen,
Pumbiyandah dalipen di alangda,

Aliguyona ya lim-mibwat inkungkungay

Tukukna nunduguhan di alangda,

Nedan aamod ad Daligdigan ...

Sa pamamahinga sa pagitan ng labanan, pagkain
at nganga ang inihahain sa bayani. Tingnan din ang

Aliguyon landangona, atbohdin

Pumbakhayon,
Gawaona gawana, ginawana.

Pumabakhayon, idangkignay langeganah

ohladanda;

Umipahepday indadin, munggamal,

Imadahana, atbohdin Aliguyon,
Nagibbut imadahana itapi.

Muling mauulit ang ganitong tagpo sa Hannanga,
ang ili na pinanggalinganniAliguyon. Nang kapuwa
pinatigil sinaAliguyon at Pumbakhayon sa kanilang
paglalaban, kasunod ng pagkain, nagnganga ang
mga bayani. Ang pagkakain at pagnganganga ay
panahon ng pagpapanumbalik ng mga lakas at
panahon ng pamamahinga ng mga mandirigma.

mula sa hudhud ang banggit tungkol sa lukbutang
parnbalakang (lalagyan ng nganga) na tag lay ng
mga mandirigma:

Bawat mandirigma ay inilabas ang lukbutang
pambalakang,
Saka ngumanga,
Ngumuya sila sa bakurang bato ng kamalig,
Tumayo siAliguyon at isinigaw,
Ang malakas na hamon mula sa kamalig,
Sa mga tao ng Daligdigan.
(25-26)

mga sumusunod na sipi sa epikong Aliguyon:

Umalis siAliguyon, ganoon din si Pumbakhayon,
Ginawa ng bawat isa ang dapat.
lnilapag ni Pumbakbayon ang kalasag sa
lupa;
Inihain sa kaniya ang pagkain, siya'y
kumain,

At ngumanga, ganoon din siAliguyon.
lnilura ang durang kulay dugo.
(34)

Isa pa ring bayanilmandirigma, si Muta-Muta
ng epikong Kudaman ng Palawan ay may katulad
na tagpo ng pamamahinga sa pagitan ng kaniyang
pakikipaglaban sa mga Ilanun habang
nagnganganga. Pansinin sa tagpong ito ang kanyang
pagkakaupo sa silahis ng araw, (tagpo ring
makikita sa epikong Sandayo ng mga Subanen):
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Si Mutaq-Mutaq kanya masingkyaq
magarung at kumi at aldaw.
"Dingga paq gasi nakwit ku, magmamaq
ku mana, lagatan ku at ibag in. s r

Syakan kunuq ni Mutaq-Mutaq, mahunit
nagang sambatung kayu kansang kunuq
gasi at punglu.

Nagnganga rin bilang pamamabinga sa labanan
sina Sandayo at Domondianay sa epiko ng mga
Subanon. Marahil sa epekto ng nganga na
nakakalango, ginagamit ita ng mga bayani upang

Pina/intok 'n dyan
Keg ginapog pibae,
Bae Bolak Sonday:
"Datu oron Domondianay
K'ne eg ginapogan.
Mama ale dim 'b 'n,

Gont'p s 'n 'de payat
Oronpiya sug gina
Donot s 'l 'b 'n 'n

Keg ginapog pibae.
Long mog migdan tu
K'm't ne Domogdianay
P 'ngmama mama dagid.

Ang kisig ng bayaning nakikipaglaban ay
nailalarawan sa kaniyang husay sumalo ng sibat na
inihahagis ng kanyang kalaban katulad ng
pagtanggap ng nganga na binilot at inihanda ng

1mbulos ni Sumarang
Daydi ig-iggamanna a agayang
Dinagusna a tinoroan
Ni gayyemna a Lam-ang.

Bigla, nakaupo na si Muta-Muta sa silahis ng
araw.
"May panahon pa ako. Makapagnganga
nga muna, at itong laway ko 'y malapot na."
Ayon sa salaysay,nang muling tumingin si
Muta-Muta, walanasiyang nakitang
punungkahoy kahit isa, sa bugso ng mga bala.
(126-127)

ipabinga ang kanilang katawan at malay. Ito ang
paliwanag sa epikong Sandayo nang ihagis kay
Domondianay ng bayani ang ginapog (nganga) na
inihanda ni Bae Bolak Sonday:

Saka niya inihagis
Ginapog na inihanda
Ni Bae Bolak sonday:
"Datu Damondianay
Narito ang ginapog
lkaw muna'y ngumuya
Nang ika'y mapahinga
At makapag-isip na tunay."
Inabot ng kaniyang kamay
Ang ginapog nitong bae,
Sa isang iglap lamang
Nakuha ni Damondianay
At nagnganga siya.
(408)

mayuming dalaga. Tunghayan ang sumusunod na
deskripsiyon kay Lam-ang sa kayang pagtanggap
ng sibat kay Sumarang sa kanilang paglalaban:

lnihagis ni Sumarang
Yaong sibat na kaniyang hawak
Kagyat niyang tinudla
Ang kaibigan niyang si Lam-ang.
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Sinippaw met ni Lam-ang

Casla immawat inapugan

Ti sinalongsong ti balasang

A agawed a labilaban.

Nganga rin ang nagsisilbing pampatibay ng
kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng mga
bayani na nagdidigmaan. Hinahati ito sa dalawa at
magkasabay na pinagsasaluhan ng magkabilang
panig. Sa Aliguyon, ang ama ni Pumbakhayon, si

Pumbakhayon anana ya kanana,
"Dakana lken an hi Pangaiwan?

Ihempuy ginultingtakun binuhi,

Ta iayayyaggudmuy binuhul

Da Pumbakhayon hi Aliguyon. "

Ikenana limibwat

Inilkanay ginulingdan binahi;
Ohepna ahladanda,

Ikenana alanay moma pakaig-gihona,
Impumbuwan da Aliguyon ke
Pumbakhayon ...

Mundahmundah gawana;

Mambidah ahladanda;

Mam-mambidan hina-ama ...

Bukod sa mga nabanggit na iba't ibang tagpo
sa mga epiko na nagsasaysay sa gamit ng nganga
sa buhay ng mga mandirigma, nganga rin na buong
ingat na binilot ng magandang dalaga ang
nagsisiJbinggantimpala sa kaniJangpagbabalik mula
sa isang matagumpay na labanan. Tunghayan sa
epikong Lam-ang kung gaano kasabik si

"Ay caca ngamin lam-ang,

Caca dumagasca man

Darasem Cuma ti umaddang

Ta inta man fa agabrasan

Sinalo ita ni Lam-ang
Na waring tumatanggap ng hitsong
Binilot ng dalaga
Sa ikmong luntian.
(92)

Pangaiwan, ang naghanda ng bungang hinati sa gitna
nang magdaos ng kasunduang pangkapayapaan na
ginagawa sa pamamagitan ng pagtatagpo sa gitna
ng dalawang pamayanang nag-aalitan:

Saka nagwika si Pumbakhayon,
"Nasaan ka, aking amang Pangiwan?
Dalhin mong pababa ang ating banga ng
alak,
At wakasan mo ang alitan
Nina Pumbakhayon at Aliguyon."
Bumangon ang matandang lalaki
At ibinababa ang banga ng alak;
lnihain ita sa kanilang bakuran.
Naglabas ng isang bunga ang matandang
lalaki,
Pantay na hinati ita kina Aliguyon at
Pumbakhayon ...
Ginawa nila ang nararapat:
Nagtagpo sila sa gitna;
Ginanap ang ritwal ng kapayapaan.
(51-52)

Saridandan na makayakap si Lam-ang matapos ang
mahabang panahon ng pakikipagsapalaran.
Kasabay ng paghihintay ni Saridandan ang
kaniyang masuyong paghahanda ng isang
bandehado ng nganga na siya niyang laang
gantimpala para sa mandirigma:

"Ay kasi, caca Lam-ang,
Caca dumaan ka muna
Magmadali ka
At tayo ay magyakap
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Ta napalalo ti iliwnan
Ni babai a Saridandan,
Nasacsakit fa toy matan
Nga agpadpadaan caniam
Ditoy tawa a nakimparang.
Nagango day toy maman
A nagyan ditoy bandehan
Nga idadaanco caniam.

Kabinukotan at mga Rae; Magagandang
inibini at Nganga

Hindi kumpleto ang larawan ng pagnganganga
sa mga epiko kung hindi isasama ang paghahanda
rito. Natatangi ang papel ng mga babae ang
paghahanda ng mga sangkap at pagbibilot ng
nganga. Sa itaas nabanggit na ang pagiging isang
"gantimpala" ng ngangang inihanda ng
pinakamagandang binibini para sa mga bayani sa
kanilang pag-uwi mula sa matagumpay na
pakikipagsapalaran. Gayumpaman, hindi sila mga
ordinaryong babae, kundi yaong mga itinatangi ng
kani-kanilang pamayanan. Ang kanilang husay sa
paggawa ng nganga ay kinikilalang isang sining

Apaw'i mga kabinukotan!
Naluyag sa uriman
Gaaragaw ka bunga
Ka rurusi ka buyo
Kaba 'ypa unog-lawa
Kay Buyung Sunmasakay ...

Kahiya-kahiya ang isang sambahayang walang
maihahaing nganga sa kanilang panauhin. Alam na
ng kababaihan ang kanilang ihahanda kung
mayroong pagtitipon sa kanilang tahanan. Tingnan
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Pagkat labis na ang kasabikan
Ng babaing si Saridandan,
Sumakit na ang kaniyang mga mata
Sa kahihintay sa iyo
Dito sa may durungawan.
Tuyo na itong ngangang
Nakalagay sa bandehado
Na inihanda para sa iyo.
(93-94)

tulad din ng kanilang kasana yan sa paghahabi. Sa
mga epiko ang mga babaeng ita 'y makikilala bilang
mga binukot at bae, mga itinago at iniingatang
babae ng pamayanan. Ang mga babaeng ito, sa
ilang pagkakataon ang nagiging asawa ng mga
bayani sa epiko.

Sa Humadapnon ng mga taga-Gitnang Panay,
hindi magkandatuto ang kabinukotan sa pagdating
ni Buyung Sunmasakay (sa totoo 'y isa ring binukot,
si Nagmalitung Yawa na naging lalaki) nang siya'y
dumating sa Tarangban (kuweba). Bilang ugali,
inihanda nila ang nganga tanda ng bukas na
pagtanggap sa dumating na buyung:

Ay ang kabinukotan!
Naakit ang kanilang kamalayan
Sila'y napaibig niya
lnihanda ang bunga
Ang buyoy pinunit nila
Tumatakbo nilang sinalubong
Si Sunmasakayna buyong ...
(151) [akin ang salin sa Filipino- LRCU]

sa epikong Kudaman ang halimbawa sa
paghahanda ng nganga ni Linamin at Kaginuwan 0

Binibini ng Punong Ginuu, asawa ni Kudaman:
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Sugid at Datuq at Kudaman: ...
"Naq pinatawan ka dimyu, pagtilad kaw
lagi at mamaqan in. "
"Misan maya dumating kisyu ba taw
sukur ara na lagi mamaqan.
Kisyu atin kaya kasitan ba at taw in. "
Sugid ni Linamin at Kaginuwan: "Atin
pinagtawan ka, misan diki maras ka. "

Sa unang paglalakbay naman ni Sandayo, ang
una niyang karanasan sa pagnganganga sa labas
ng kanilang tahanan ay naganap sa gitna ng araw.
Simbolikong kapahayagan ita ng pagpapasimula
ng kaniyang buhay bilang bayani. Sa sinaunang
kulturang Filipino, araw ang simbolong laging
kakabit ng mga matapang na mandirigma. Sapagkat
pinaniniwalaang araw ang pinatutunguhan ng
kaluluwa ng mga pumanaw na mandirigma,

Bilat sung monsalan 'n
Dito na suminakay.
Long pa ni Sandayo:
"Ilat-ilat biyang ka,
Balibad p 'ngligira.
At'd dalong mo rito
Ditog tong gala
No g 'nadaw po.
DUo po p 'ngmama. "

Dito p 'gginkod yengkod
Tonggala nog g 'ndaw
P 'ngmama mama eg dito.
Diyal'm p 'gginan 'n
Keg bae Bolak Sonday,

Tawa witan lumingay
P 'ggapog m 'gmama 'n

Dagdag pa ni Datu Kudaman: ...
"Bago ang lahat, aking kabiyak, maghiwa
muna kayo ng nganga."
"Sakaling magsidating ang mga tao,
mahalagang nakahanda ang ating nganga.
Sa gayon, hindi tayo magiging kakutya-
kutya."
Wika ni Binibini ng Punong Ginuu:
"Mangyari pa, aking asawa, di man kami
pagsabihan. "
(90-91)

kinakailangang makipag-ugnay sa kanila ng mga
buhay pang bayani. Sa ganitong paraan, nakukuha
ng mga bayani ang pabor at pagtangkilik ng mga
kaluluwa para sa mga darating pang tagumpay sa
digmaan. Habang nagnganganga, dinadala rin ang
malay ng bayaning si Sandayo sa ibang mundo kung
saan niya makakatagpo ang isang pambihirang
babae, isang binukot, si Bolak Sonday kasama ang
kapatid nitong si Benobong:

Inilahad niya ang monsala
At sinakyan ito.
Wika ni Sandayo:
"Kidlat lumapit ka,
Sasabay ako sa iyong pagkislap,
Ihatid mo ako
Sa pinakagitna
Ngaraw.
Doon ako magnganganga."

At si Datu Sandayo 'y
Lumuklok
Sa gitna ng araw,
Aliw na aliw sa kanyang pagnganganga.
Saka niya napangarap
Si Bae Bolak Sonday,
Nakangiting nagbibilot
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Londayon gont 'pas 'n.

Si Benobong madara
Pinalintok'n dagid.

Long mo mi tu

Kam t ni at Sanday

Dito ngmama mama

Gin!Og ni Bolak Sonda .
Mito os le m 'ngmama,

Mons a layog layo

Ngapog
Na gag ing nganga.
Sa tul g ni Benobong
N nga'y ipinukol.-----Nasalo naman ito ni datu Sandayo.
Saka niya nginuya
Nganga ni Bolak Sonday.
Pagkatapos niyang nginanga,
Lumipad nang kasabay ng monsala.
(381)

Ang pagsalubong kay Sandayo sa Lumanay,
isang tagpo sa epikong Sandayo, ang naghahanda

ng nganga sa espesyal na panauhin ay hindi ang
mga utusan 0 tinayobo kundi ang bae mismo:

Longpa ni Tinayobo:
"Bae yareg bukotan

Guwaa padi m 'b 'ndon.

Doneg datu minatang

Matampa tampa oron

Di-o m ~awo pamama. "

Keg bae rig bukotan

Donot gumawa eya,

P'ksipit mag laapan

Sipopo mag malamaan.

Donot simindawog

Dig di Sanda yo
P 'gyapog mag mama 'n

Ginapog binasisil

Londayong suso dagat.

K 'ne le si Sanda yo,

Paggita eta andon

Keg bae le rama,

Sf Sandayo p 'ngrnama,

Piro tura m 'ngmama
Ag b 'Ian 'n nene,

Ginapog pag Salaong.

Tinayobo'ynagwika:
"Bae lumabas ka muna
Sa iyong silid.
Sa datung narito
Alanganako
Na magdulot ng nganga."
Mula sa silid
Lumabas ang bae
Dala'y laapan na
Puno ng nganga.
Ang bae 'y naupo sa tabi ni Sandayo
Ginawa niyang nganga
Maliliit na piraso,
Susong-dagat ang katulad.
Si Sandayo naman
Habang nagmamasid
Sa tabi ng Bae,
Kaniyang kinuha
Ang sariling nganga
Na kaniyang binaon
Na gawa ni Salaong.
(393)
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Mula pa rin sa guman, nang dumalaw ang mga
datu sa pangunguna ni Sandayo sa Mane1angan,
sa tanahan nina Bae Bolak Sonday, pinagsadya pa
talaga ni Bae Salaria ang silid-bukotan ng anak
para lamang hilingin dito na maghanda ng nganga

Long pa Bolak Sonday:
"Ina 0 le Salangga,
Rita ama pangay?

Minangaya mangmama
Gub 'k: ka mag 'nt 'pos. "
Long pa bae Salagga:
"Benobong, Bae Bolak Sonday,
Doneg datu minat 'ng
Ganda elan pagmama
Da elan pagg 'nt 'pos. "

Pan un tun an sa Pagnganganga

Sa mga epiko, bahagi ng ritwal 0 hiwalay na
ritwal ang pagnganganga. May mga panuntunang
sinusunod, higit sa lahat sapagkat ito 'y bahagi ng
pakikitungo sa iba, ng pakikipagkapuwa-tao, ng
pagkatao/pagiging tao at ng pagpapakatao. Kaya
nga, makikilala at nahahayag ang katauhan ng isa
mula sa kaniyang inihandang nganga. Gayundin
naman, pinagtitibay ang mabuting
pakikipagkapuwa at pagtanggap sa panauhin sa
pamamagitan ng pag-aanyaya na tumikim ng
mataas na UTing nganga.

Mama mama elan.
Long Ie nig Daugbolawan:
"Bata ka 'na ginapog.
Po dapa no p 'nlebon,
K'na en londayong,
Dapa mo pan 'goman. "
Long plom ni Sandayo:
"Sagdan moron 0 laggi. "

sa mga panauhin. Isang espesyal na panauhin
Sandayo kaya't tinutumbasan ang pagtanggap
kaniya ng isa ring espesyal na dilag:

Nagpatuloy siBolak Sonday:
"0 Inang Salagga,
Bakit naparito?

Kailangan niyo ba ng nganga
Na inyong mangangata?"
Ang pakli ni Bae Salagga
"Benobong, Bolak Sonday
Mga datu'y dumating.
Kailangan nati'y mama
Upang sila'y may manganga."
( 431)

Kapansin-pansin ang isang paniniwalang kakabi
ng pagnganganga hinggil sa pagbabawal sa mga
binata 0 yaong mga wala pang karanasan sa babae
na mag\agay ng apog sa kanilang nginanganga
Mapapansin ito nang kinupkop si Sandayo
Gwalo Leyo ni Datu Daugbolawan. Sapagka
"hindi pa nakatali kaninuman" (i.e. hindi pa
nagpapakasal) si Sandayo, pinayuhan siyang buwag
maglagay ng apog sa kaniyang nganga:

Nasiyahan sila sa kanilang pagnganga.
Nagwika si Daugbolawan:
"Anak, huwag kang mag-apog.
Wala ka pang muwang sa kababaiban.
Di ko ita mapahibintulutan,
Di pa nakatali kaninuman."
TumugonsiSandayo:
"0 Laggj yaan mo ako."
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Dama mila kuyen 'n
Sug laapan I 'nggway,
Pagdula dik tanda'n
Tubas mangmama mama.

Isa pang tagpo na nagpapakita na hindi
hinahaluan ng apog ang nganga ng mga wala pang

Long paneg Damondianay:
"Laggi yo Ie Sandayo,
Mangmama mama ita
Ragid k 'na ginapog.
Po damo panlebon,
Dapa mo pan 'goman."
Longplom ni sandayo:
"Danan manto rama
Dapa moran pablebon
Kanda pamo pan 'goman. "

Sapagkat simbolo ng kagandahang-loob, ang
pagtanggi sa nganga ay nagdudulot ng pagpahiya
sa nag-alok. Maihahalimbawa rito ang nangyari
kay Sandayo na dahil sa galit ng nag-alok ng nganga
na si Bae Pigdindingan ay isinumpa ng naturang

Bae si P 'gd'ndingan
Paktawag-tawag dagid:

"datu ale Sandayo,
Apit mo pamaay,
Ginapogan ko k'ne
Bonga miglo miglaw's,
Gapog ko dumilaw na
Tabako keg luminaw "

Long plom ni Sandayo:
(fBaeya P 'gd'ndingan,
Ampitan ko ra
Mamaaysa le

Patagong kinuha niya
Ang laapan sa itaas at saka siya dumura
Pagkatapos magnganga, ito'y idinura.
(385)

asawang makikita sa pag-uusap ng mga bayaning
sina Sandayo at Damondianay:

Nagwika si Damondianay:
"Laggi Sandayo,
Tayo muna magnganga
Nang walang halong apog,
Wala pa akong asawa,
At wala pang sinusuyong babae."
TurnugonsiSandayo:
"Ako man ay gayon din,
Binata pa ako,
Na walang sinuyo kahit isang mutya."
( 412)

bae. Gayunman, may dahilan ang pagtanggi sa
nganga na iniaalok ng bae na isa palang
mangkukulam. Sa bibig mismo ng bae nagmula na
ang iniaalok ng nganga ay rnistulang lason:

Si Bae Pigdindingan,
Mahinang nagwika:
"Datu Sandayo,
Dumaan muna at magnganga,
Ginapog na aking handa
Ginawa sa bungang bulok
May kasamang lumang apog
At tabakong tuyo."

Ang tugon ni Sandayo:
''Bae Pigdindingan,
Dadaan karni't
Magnganganga
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Mole na game. "

Long plom P 'gd 'ndingan

Lumiyo mar 's danding,
Pakatawag-tawag gosay:

"Sanda yo Lenig datu

Di-a magdon 'mpanaw
Apet mole mamaay,

Ginapog Ie mamaan. "

Datu don si sandayo

De mole malumignay

Longpa P'gd'ndingan:
"Sandayo le perato,

M'lat dupon dipiya
'Gbusungan ko yaa

Sa nakaraang sipi, mapapatunayan ang buti 0

sarna ng intensiyon ng nag-aalok sa kaniyang
inihandang nganga. Bagamat hindi marapat
tanggihan ang nag-aalok, sa kaso ng pagtanggi ni
Sandayo kay Bae Pindindingan ay dapat pansining
ang inihandang ginapog ay "mula sa bungang
bu lo k, lumang apog at tabakong tuyo."
Nahiwatigan marahil ng bayani ng epiko ang maitim

"Uwa, managkayo lay inyong

Domdom, masaklay lay uriman

Paagsunora ninyo y bunga

Paisulay linong-an

Buko t si tilad panaw
Nga lain gingikanan, "

Nga hambal ni Sunmasakay.

Isa pang kapansin-pansing panuntunan sa
pagnganganga ang makikita nang hindi nagnganga
sina Datu Lomelok at Datu Daugbolawan na mga
kasama ni Datu Sandayo sa pagdalaw kina Bae
Bolak Sonday sa guman ng mga Subanon. Ang

Sa aming pagbabalik."
Ngunit si Pigdindingan
Di tuminag sa pintuan
Muling tumawag nang mahinay:
"Datu Sandayo
Huwag tumuloy sa paglalakbay.
Halika muna't magnganga
Ginapog na aking gawa."
Ngunit si Sandayo'y
Di na muling lumingon pa
Wika ni Pindindingan:
"Datu Sandayo
Wala kang hiya
Sumpain kayong lahat."
(425)

na balak ng mangkukulam na bae kung kaya't kahit
na nga marapat na sagutin nang tahasan na mndi
niya ibig, nangako pa siyang magnganganga sa
kaniyang pagbabalik.

Angpagtanggi'ynaipapahayag sa pamamagitan
ng magalang na tugon sa nag-alok. Pansinin ang
ginawa niBuyung Sunmasakay nang tumanggi siya
sa alok na nganga ng mga binukut:

''Uwa, masasaktan lamang ang inyong damdamin,
Ang mga bungang iya'y inyong alisin,
Ang linong-an ay tanggalin din
Sa pagparito'y di tilad ang ibig kunin
Sapagkat may ibang balakin,"
Kay Sunmasakayna naitugon mandin.
(151)[akin ang salin sa Filipino-LRCU]

dahilan nito 'yang tanging inalok lamang ng bae ay
si Sandayo. Makikita rito ang etika ng
pagnganganga sa mga Subanon, na kung hindi
inanyayahang magnganga ng may-ari ng bahay ang
panauhin, hindi silamangangahas na tumikim.
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Long pa Ie Sandayo:
"Bae yag Bolak Sonday
Da mo paran suonay
Si Lomelok perato
Daugbolawan p 's'mban,
Sadan k'na ginapog
Sadi mora tolondon
Parunot eng'lanan
Ka'nan mat'buk'n."

Gayumpaman, may iba ring kaso ng mga
panauhin, laluna yaong mga manliligaw, na
humihiling na sila'ypangangain. Parang pag-ibig
ding hinihingi ang nganga sa mga bae.

Dayon si Bolak Sonday
P 'glimbay-limbay pangay
DUo ngo bokotan
Long pag datu Lumalab
Asia kalawn perato:

"Mama pa meg ginapog?
Sala ramayg miktalo
"0 bae BolakSonday,
S'bolan bo gin 'nga

K'nleg g'b 'ng ko rine,
Da-a na mati/away
Keng mama 'n Ie rito
Laapan linondayong. "
K'neg ni Bolak Sonday
Di matanan lumingay.
Diyal 'mpag gina 'n
Ni Sandayo leg datu:
"Bae yag Bolak Sonday,
Keg basa dig domata
Dela kambat s'loyen
Dagid k'na ginapog

Wika ni Sandayo:
"Bae Bolak Sonday,
Di mo nalalaman
Si Datu Lomelok
At Datu Daugbolawan
Aydi ngumanganga
Kung walang ginapog?
Kung may ginapog man
At di mo ihahain
At pangalan nila'y di mo babanggitin
Di sila kakain."
(432)

Ipinagkakaloob ita sa mga manliligawna may "pag-
asa" sa kanilang nililiyag.Tingnan bilang halimbawa
ang naging asal ni Bae Bolak Sonday sa iba pang
manliligaw na datu:

At si Bolak Sonday
Lumakad na tulad ng maharlika
Na patungo sa kanyang silid.
Sabay winika ni Datu Lomalab
At iba pang datu:
"Maaari bang humingi ng ginapog?"
Wika pa ng isa:
"Bae Bolak Sonday,
Kahit hindi tunay na ginapog."
Pahayag pa ng isa:
"0 Bae Bolak Sonday,
Sa 100b ng isang buwan at kalahati
Na ipinamalagiko dito
Di ko pa natitikman
Ngangang namumula
Sa iyong piling laapan."
Ngunit siBolak Sonday
Di man lamang lumingon.
Sa mahinang tinig
Wika ni Sandayo:
"Bae Bolak Sonday,
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K'na na linondayong. "
P 'gsidod mag laapan:
Benobong, Bolak Sonday
P 'ngmama mama ma.

Kakabit ng tradisyon ng pagnganganga sa mga
epiko ang panuntunan sa pakikitungo sa iba.
Masusukat ang katumpakan ng asal ng isang
marangal na babae alinman sa kaniyang
paghahanda, pag-aalok at pagsisilbing nganga. Ang
isang mabuting lalaki nama'y naipapakita ang
katanggap-tanggap na asal sa pamamagitan ng
kanyang pagtanggap 0 magalang na pagtanggi sa
iniaalok na nganga.

KONGKLUSYON

Ang pagnganganga'y bahagi ng kulturang
Filipino na hindi pa rin nawawala hanggang sa
kasalukuyan. Metapora marahil ang sinasabi sa
Kudaman (211): kunuq masingkayaq ga
pagmamaq ... sinasaabing lahat sila' y patulo y sa
pagnganganga ... Higit na pinatitingkad ang
pagnganganga sa mga epiko na nagbukas sa atin
ng iba't ibang aspeto ng kulturangito: sa pakikipag-
kapuwa, pakikipagkaibigan, pakikipagkasundo,
pag-iibigan, at mabuting pagtanggap.

Sa pagtingin at pag-uugnay-ugnay sa mga tagpo
ng pagnganganga sa iba't ibang epiko ng Filipinas,
napalitaw ang pagkakaugnay nito sa buhay ng mga
matatapang na mandirigma at ng magagandang
dalaga. Bahagi ng buhay ng bayani ang nganga.
Bukod sa sandata at anting-anting, hindi kumpleto
ang "lakad" ng isang bayani para makipagsapalaran
kung wala ang kanilang lukbutang may nganga.
Espesyal ang mga lukbutang ito, malinis at
inaalagaan na ang karamiha'y yari sa kawayan,
ginto 't pilak., garing, tanso at kabibe. Sa panahon
ng panghihina ng mandirigma dahil sa labanan,

Paggalang sa iba'y
Walang katumbas na halaga
Kahit na ginapog
o piniling nganga."
Laapa'y inihain
Ni Benobong at Bolak Sonday
At sila'y nagnganga.
(433)

nganga ang nagpapanauli ng kanyang lakas. Sa mga
kasunduang pangkapayapaan, hinating nganga ang
pinagsasaluhan ng nag-aalitang pangkat. May
malaking papel ang mga babae sa pagnganganga
bilang tagapaghanda nito.

Sa mga epiko rin, mga bae, binukut at linamin
ang tagapaghanda ng nganga para sa datu at mga
bayani. Sa kanilang maingat na pagbibilot,
masasabing nababalot din ng sining ang
pagnganganga. Hindi ordinaryong sining ang
paghahanda ng nganga dahil sa husay ng mga bae
sa pagbibilot at paghahanda ng nganga sinusukat
ang kanilang mabuting kalooban. Dahil maingat na
inihahanda ang nganga bilang gantimpala sa
mahusay na mandirigma na bumabalik mula sa
matagumpay na pakikidigma, nagsisilbing paraan
ang nganga sa paglalapit ng loob ng bayani at bae.

Sa sistema ng relihiyon at panggagamot, hindi
rin nawawala ang nganga/pagnganganga. Bahagi
ng atang (alay) para sa mga anito, diwata at
kaluluwa ng ninuno ang buyo. Dahil dito'y
pinaniniwalaang napapahinuhod ang mga
kaluluwang nagdudulot ng sakit at sakuna sa
pamayanan. May mga katutubong manggagamot
ang naglalapat ng lunas sa pamamagitan ng
pagbubuga ng nganga sa bumbunan at pusod ng
may sakit. Pinaniniwalaang nakakatanggal ito ng
"masamang hangin" sa katawan ng may
dinaramdam na nagdudulot ng sakit. Kahit ang mga
nawalan ng buhay, tulad ng mga sinipingtagpo mula
sa iba't ibang epikong Filipino, ay muling
nanunumbalik sa kanilang dating lakas kung
duduraan ng mala-dugo na katas ng nganga.
(Interesanteng pag-uugnay ang mala-dugong kulay
ng katas ng nganga sa totoong dugo na sa
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katunayan ay indikasyon ng buhay.) Kung ang
nganga'y ginagamit na panggamot, ginagamit din
ita sa pagdudulot ng karamdaman. Sa mga pinag-
aralang epiko, ang masamang nganga, ibig sabihi'y
inihanda ng mga babaeng may masamang ugali at
kalooban, ay maaaring maging dahilan ng
kamatayan. Kinakailangang ang isang tao'y
magkaroon ng talino at dunong upang mabatid kung
ana ang tunay na kalooban ng nag-aanyaya para
sa pagnganganga.

Hindi nga tuluyang nawawala ang pagnganganga
sa kabila ng pag-aanyaya ng makabagong panahon
upang ito'y iwan na. Sa iba't ibang grupong
etnolingguwistiko sa Filipinas, tulad din ng mga
epikong kanilang iniingatan sa mahabang panahon,
iniingatan pa rin ang pagnganganga dahil nananatili
pa rin ang panlipunan at pangkalinangang saysay
nito para sa kanila.
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