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kasaNO Nga UsaRIN 
DaYTOY LIBRO

Sika siempre ket kalikagumam nga tulongan dagiti 
amammom ken gagayyemmo. 

Agpili ka ti maysa nga tao asinno ti gargaraw na , uray nu 
bassit, ket maka-inpluensia ta kaisalakanam

Isurat mo ti naganna idiay kang-runaan nga uged nga 
adda ditoy sango nga abbong ti libro. 

Isurat wenno ideppel mo ti nagan mo, kas maysa a tao, 
diay makadua nga uged. 

Iparang mo kanyana daytoy nga libro. 
Dawatem nga basain na.0 
Ammom ngarud nga isuda ket maames ti mabalin nga 

saan nga napintas a tignay ti sabali nga tao. 
Ikkam isuna ti nayon a kopya ti daytoy libro ngem madim 

sursuratan ti nagan mo: bay-am nga isuna ti agsurat ti nagan 
na. Bagaam nga iparang na dagitoy iti am-amo na. 

Babaen ti daytoy nga aramid ket napapintas mon ti 
pakaisalakamam ken isuda. 

Daytoy ti maysa nga dalan papan ti 
nataltalged ken naragragsag a biag 

para kenka ken sabali nga tao. 

0. Ti sarita nu dadduma ket adda agduduma nga kaipapananna. Dagiti naipaay nga 
pangilawlawag ti sinuratan iti baba nga naipaay ditoy nga libro ket pangilawlawag 
laeng ti kaipapanan dagiti sarita kas nausar ditoy. No adda makita yo nga sarita nga 
saan yo maawatan, ket biruken yo daytoy ayanti naimbag a pakaipatarusan. No saan 
ket di panagkikinnaawatan ti pagbanaganna. 
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aPaY Ta INTED kO 
kaNYaM DaYTOY 

Nga LIBRO

Ti 

kaisalakanam1 

ket 

importante 

kanyak. 

1. kaisalakanam:  ti aramid tapno agbiag, agtuloy ti panagadda, panagbiag. 
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Ragsak
2

Ti pudno nga rag-o ken ragsak ket napateg. 
No ti maysa nga tao ket madi agbibiag, awan ti rag-o ken 

ragsak nga gun-oden. 
Diay panagpadas nga agbiag diay nakuso-kuso,3 ulbod 

ken dakes4 nga timpuyog ket narigat. 
Ti asinoman nga tao o ragup nga mangayat a gun-oden 

manipud iti biyag anyaman imas ken waya ken kaawan ti 
sakit nga kabaelan da. 

Ta kaisalakanam ket mabalin maames ti madi nga aramid 
dagita adda dita aglawlaw mo. 

Ata sagsak mo ket mabalin nga masukatan ti nakaamamak 
a mapasamak ken ladingit babaen ti madi mapagtalkan ken 
naulpit a tignay ti sabili nga tao. 

Awan dua-duak nga makapanunot kayo dagiti kastoy a 
gungundaway. Dagiti kastoy nga paspasamak ket mangipababa 
ti kaisalakanam ken mangdadael ti ragsak mo. 

Masapul daka ti sabili nga tao. Dingding-gen daka. 
Kabaelam ti ag-inpluensia ti sabali. 

Diay ragsak wenno lidday ti sabali nga tao nga 
mapanaganam ket importante kanyam. 

Awanan rigat, babaen ti panag-usar daytoy nga libro ket 
matulongam isuda nga maisalakan ken agbiag nga naragsak. 

Ngem duray nu awan pangpaneknek nga amin nga tao 
ket rumagsak, diyay gasat da nga agbiag ken rumagsak ket 
ngumato. Ken kadua ti panagsayaat da ket ti pagsayaat met 
ti biag mo. 

Adda kanyam diay pannakabalen nga iturong 
isuda ti biag a saan a napeggad ken naragragsak. 

2. ragsak:  ti kasasaad ti pagimbagan, kinanapnek, rag-o. 
3. nakuso-kuso:  kababalin wenno kadkadaw-yan ti saan nga panagsabat. 
4. dakes:  saan nga nasayaat; saan nga panagaramid ti naimbag; awanan panunot ti 
umisu a garaw. 
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1. TaRakNEM 
Ta BagIM. 

1-1.  Agpataraken no madi ti rikriknaem. 
 Masansan, dagiti tao a masakit, duray dagidiay adda ti 

makaakar nga sakit, ket madi da ilaslasin diay bagbagi da 
manipud dagiti awanan sakit ken saan da pay agpagpaagas. 
Saan ngarud narigat nga maamires nga daytoy a kasasaad ket 
ikabil daka ta peggad. Ipapilit mo ngarud nga ti siasino nga 
masakit nga is0 ket agsiim ti umiso nga annad ken maikkan 
ti umiso nga ay-aywan. 

1-2.  Taginayonen nga nadalus ti bagi. 
Dagiti tattao nga saan nga kinanayon nga agdigdigos 

wenno ag-ugugas ti ima da ket mabilin mangitugot iti 
mikrobyo. Iyasideg daka iti peggad. Adda ka ngarud ti linteg 
nga ipapilit kanyada nga taginayon nga agdigos ken agugas 
ti ima. Madim maliklikan nga marugitan nu agtrabtrabaho 
wenno agwatwat. Bagaam ngarud isuda nga agdalos da ti bagi 
kalpasan na. 

1-3.  Aywanam dagita ngipen mo. 
No ti amin ket managsipilyo kalpasan ti kada pinnan-

ganan, ibagbaga da nga awan ti asinoman nga addaan ti 
nadadael nga ngipin. Daytoy wenno pagngalngal ti chewing 
gum kada malpas a mangan ket dakkel a banag agturong diay 
kaawan ti sakit ti ngiwat ken nabangsit a sang-aw. Isingasing 
mo ngarud ta amin nga tao nga aywanan da dagiti ngipin da. 

1-4.  Mangan a naimbag. 
Dagiti tattao nga saan mangmangan a naimbag ket awan 

unay tulong da kenka wenno diay kadkaduada. Masansan nga 
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agkakapoy da. Dadduma met kit napudot ti ulo da. Nabiit da 
pay nga maka-ala ti sakit. Saan masapul ti gangannaet nga 
dieta tapno makapangan a naimbag ngim masapol a mangan 
ti makataraon a makan kada pinnanganan. 

1-5.  Aginana. 
Nupay addu nga gundaway ditoy biag tayo nga masapul 

ti agtrabaho iti labes ti kadawyan nga oras ti pinagturog, diay 
kaawan ti umisu nga inana ti maysa ket mabalin ka nga agbalin 
padagsen iti sabili nga tao. Dagiti nabannog nga tao ket haan 
nga alisto. Maaksidente da. Addan tu dagiti gundaway nga 
kasapulam isuda ngem awan da, gapu ditoy ket maibunton 
iti maysa nga tao ti amin nga trabaho. Ikabil da dagiti sabali 
nga tao iti peggad. Ipapilit mo ngarud nga amin nga tao nga 
awanan ti umiso nga inana nga aginana da. 
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2. agTEPPEL.
5

2-1.  Madi nga agtumtumar ti nadangrang nga ag-agas. 
Dagiti tattao nga agtumtumar ti nadangrang nga ag-agas 

ket saan da unay makita diay pudno a law-ang dita sango 
da. Ngamin ta awan diay liwliwa da ditoy. Ayanti karsada, 
paspasaray a tignayen, wenno diay balay, delikado ka kanyada. 
Pagarup da nga “maymayat ti rikna” wenno “naimimbag ti 
garaw” wenno “naragsak da laeng” nu nakatumar da iti agas. 
Daytoy ket maysa laeng nga allilaw. Ti saan nga nabayag 
ket dagitoy nga agagas ket mangdadael ti bagi da. Iparit mo 
ngarud ti panagtumar ti nadangrang nga agagas. No isu iti 
ar-aramiden da nga madama, papigsaem ngarud ti panunot 
da nga mangsapul ti tulong tapno maiwaksi daytoy. 

2-2.  Madi a uminom a nalabes ti alkohol. 
Dagiti tao nga nakainom ti alcohol ket saan nga alisto. 

Pagarup da nga naparpartak ti gargaraw da gapu ta nakainom 
da, ngem ti agpaysuananna ket bimmuntog da. Adda ti 
makaagas nga pateg ti alcohol nu naaywan ti panaginom. 
Ngem daytoy ket nalaka a malabsan. Saan mo baybay-an nga 
ti tao nga nakainom ket agpataray ti lugan wenno agpatayab 
ti eroplano. Ti panaginom ket makapatingga ti biag ti saan 
laeng a maymaysa nga pamay-an. Ti bassit laeng nga alcohol 
ket mayaten, ta nu labes ket mabalin agtungpal ti ladingit 
wenno patay. Iparit6 mo ti labes nga panaginom. 

Babaen ti panagsurot dagiti nasaad nga bilin, 
ti bagi ket napigpigsa, isu nga ti biag 

ket naragragsak met. 
5. agteppel:  sa pagipapan diay labes; saan nga labes na pinagaramid, panangtengngel 
ti kayat. 
6. iparit:  lappeddan, pakapsuten. 
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3. MaDI TI kaRkaRNa
7

 
a sEX kIN sIasINO LaENg. 

Ti sex ket maysa nga pamay-an tapno mapaneknekan ti 
panagpatuloy ti maysa nga puli babaen ti kaadaan ti ubing ken 
pamilia. Napalalo nga ragsak ken rag-o ti maganab gapu ti 
sex: daytoy ket panggep ti lubong tapno ti puli ket agpatuloy. 
Ngem, no madi ti panagusar wenno maabuso, adda met ti 
nadadagsen a dusa: daytoy ket panggep met laeng ti lubong. 

3-1.  Agbalin a natulnog dita kadennam. 
Ti kaawan tulnog ti maysa nga kadendenna ket nadagsen 

nga agpabassit ti kaisalakanan diay maysa. Ti napalabas ken 
dagidiay warnakan ket napunpuno ti artikulo maipapan iti 
ranggas a gapu iti kaawan tulnog ti maysa diay kadendennana. 
Ti “biddut” ket isu diay basbaset a dakes. Diay panangilem 
ken panangibales ket isu diay naam-amak a panunot: awan 
makaammu nu kaanu da nga agsardeng. Mayat man nga agsau 
a kas “nadayaw,” “natengel” ken “manakaawat”; awan kaadu 
ti sarita ti makatarimaan ti nadadael a biag. Diay “rikna ti 
biddut” ket addayo nga natadem no ipadis mo ti kulsilyo 
no isaksak da dita bukot mo wenno napino a nadikdik nga 
sarming dita sopas mo. 

Mainayon, adda diay damag ti salun-at mo. No madim 
ipapilit ti kinatulnog dita kadendennam, ket kaslam isarsarak 
ta bagim iti sakit. Para iti apagbiit a panawawen, naibaga da 
nga dagiti sakit gapu ti sex ket natengelanen. No agpayso 
man daytoy ket saan nga isuti mapaspasamak itatta. Dagiti 
saan a maagasan nga strains ti dagitoy nga saksakit ket adda 
tattan. 

7. karkarna:  pasaray, nagduduma a relasyon ti sex. 
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Dagiti parikut tungpal ti awan ta rumbeng nga ayo ket 
saanen a baro. Diay napigsa nga relihiyon ti Budismo ket 
napukaw diay India gapu ditoy idi makapito a siglo. Segun 
kadagiti taga-adal ti napalabas, iti naggappuananna ket diay 
karkarna a sex ayanti monasteryo. Ditoy baro a panawen, 
no diay kaawan karkarna a sex ket agdama iti uneg ti 
organisasyon, pang-komersio man wenno saan, dagita nga 
organisasyon ket madadael. Uray no kasatnu kadayaw ti 
paglilinnawagan maipapan ditoy, ket mangdadael to latta ti 
pamilia gapu iti kaawan ti tulnog. 

Ti duron ti kanito ket mabalin a agbalin nga pagbabaywan 
ti isuamin ti biag mo. Ideppel mo daytoy dita tattao dita 
aglawlaw mo ken aywanam ta salun-at ken ragsak mo. 

Ti sex ket dakkel nga addang mapan ti 
ragsak ken rag-o. Daytoy ket saan a dakes 

nu surutam iti tulnog ken kinatimbeng. 
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4. aYaTEM kEN TULONgaM 
DagITI UB-UBBINg. 

Dagiti ubing tatta ket isunto iti agbalin a sibilisasyon 
ti sakbay a panawen. Ti panagpadakkel iti maysa tatta ket 
maipadis iti panagtinnag kanyanna idiay uneg iti tangkal ti 
tigre. Ti maysa a ubing ket madi na pay kabaelan iti mang-
awat iti paglawlawanna8 ken awanan da pay ti pudno a 
pamuspusan. Kasapulan da ngarud ti ayat ken tulong tapno 
makalasat da. 

Daytoy ket narasi a parikut nga pagilawlawagan. Kas 
kinaadu ti mabalin a pamay-an no kasanu iti husto ken dakes 
nga panagpadakkel iti maysa nga ubing a kas kinaadu met 
ti nagannak. No ti maysa nga nagannak ket saan nga husto 
ti panagpadakkel da ti anak da ket napalalo nga ladingit iti 
pagbanagan na, mabalin tupay a agparigat daytoy ti biag mo 
intun lumakay ka. Ti dadduma ket agpadakkel da ti ubing 
a kas diay panagpadakkel iti nagannak da kanyada, dagiti 
pay dadduma ket diay apag-isu nga kasungani, ken addu 
pay dagidiay mamatmati nga dagita ubing ket mabalin latta 
nga baybay—an nga dumakkel nga bagbagi da laeng. Awan 
ditoy iti addaan ti paneknek iti panagballigi. Diay naudi nga 
pamay-an ket nakaibasar iti panunot a materialistic9 nga diay 
panagdakkel ti ubing ket kapadpada laeng diay pasarak ti 
ebolusion10 ti lubong tayo; nga babaen iti maysa a pamuspusan 
dagidiay “urat” ti maysa a ubing ket “agluom” to latta ken 
agbalin isunan nga nalinteg ken nasingpet a tao. Ngem 
daytoy nga pasarak ket nalaka nga di tunosan—babaen laeng 
8.  paglawlawanna:  lawlaw ti maysa, dagiti aruaten a banag ti lawlaw; lugar nga 
pagnanaedan ti maysa; addaan biag a banag. 
9.   materialistic:  ti kapanunutan nga ti pisikal na matter laeng ti adda. 
10. ebolusion:  taga-ugma a pamanunotan nga ti amin nga mula ken ayup ket dim-
makkel aggapu iti simple a porma ken sukogen ti aglawlaw ken saan nga igakat wenno 
naparsua. 
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ti panagkita diay addu nga bilang dagiti manangdakdakes, 
isuda nga ti urat da ket madi nagluom—daytoy ket ti pamay-
an dagiti sadot a nagannak ken addu iti maka-ammo ditoy 
a pamay-an. Saan na nga mataraken diay masakbayan ti 
sibilisasion wenno iti paglakay wenno pagbaket mo. 

Iti maysa a ubing ket kasla laeng maysa a dalumpinas a 
bato nga awanan surat. No madi nga banbanag ti isurat mo 
ket madi met nga banbanag iti isarita na. Ngem, saan a kas 
diay bato, ti maysa nga ubeng ket mangrugi nga mangisurat a 
bagbagi na: ta ubing ket isurat na no anyaman diay naisurat nga 
immuna. Dayta nga parikut ket pinarigat pay diay kinapudno 
nga, idinto ta kaaduan ti ubeng ket makabael ti natakneng a 
kinatimbeng, adda mano dagitoy ket naiyanak a bagtit, ken 
itatta, addan tupay manon nga naipasngay a kas durugista, 
ngem dagitoy nga paspasamak ket paspasaray laeng. 

Awan maganab nga napintas no “i-gatangan” laeng ti 
maysa a ubing ti umapaw nga adu ti ay-ayam ken panagtagikua 
wenno abbongam ken salakniban isuna: nakas-ang ti mabalin 
a pagbanagan na. 

Masapol ti keddeng ti maysa maipapan iti kayat na 
nga pagbalinan diay ubing: daytoy ket mabaliwan babaen 
iti sumaganad: (a) anya iti kabaelan a pagbalinan diay ubing 
maibasar diay naikasigud nga pannakabalin na; (b) anya iti 
pudno nga kayat a pagbalinan diay ubing; (c) anya ti kayat ti 
maysa nga pagbalinan diay ubing; (d) pamuspusan nga adda. 
Laglagipen laeng nga nu anya man ti keddeng idtoy a banag, 
diay ubing ket saan nga agbiag ti nasayaat inggana isuna ket 
addaan ti panagtalek ta bagi na ken unay a nalinteg a panunot. 
Ta nu saan ket ti kamaudianannan to ket isuna ket agbalin a 
padagsen ayanti sabali ken duray ayanti bagbagi na. 

No anyaman ti pagayatan ti maysa para diay ubing ket 
laglagipen nga diay ubing ket madi agbiag ti nabayag no 
saan na nga masurotan diay dalan a mapan ti kaisalakanan. 
11. nalinteg:  kabaelan nga mangilasin ti pudno manipud iti dakes nga garaw; 
ikeddeng ken agaramid base ti pannakaawat ditoy. 
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Saan to ngarud nga aksidente no isu ket mapan idadanes: 
daytoy kasadar tayo nga kagimonan ket naaramid para iti 
pannakapaay ti ubing. 

Dakkel ti maipaay na nga tulong no babaen kanyam ket 
maawatan ken suroten diay ubing dagiti bilin12 a nailanad 
ditoy libro. 

Ti adda ti maaramidam ket ti pananggayyem diay ubing. 
Napudno unay nga kasapulan ti maysa nga ubing ti gagayyem. 
Padasem nga amuen diay pudno nga parikut na ken padasem a 
tumulong nga sapulin ti kaipapananna nga saan mo dadaelen 
diay napanunot na nga pakilawlawagan. Imatangam isuda 
—daytoy ket mabalin aramiden ayanti maladaga. Dinggem 
no anya ibagbaga dagiti ubing kanyam maipapan iti biag da. 
Baybay-am isuda nga tumulong—ta no saan ket mabalin nga 
malapunos da ti rikna ti obligasyon13 a masapul nga lapdan 
da. 

Dakkel ti maipaay mo nga tulong diay ubing nu maawatam 
ken patiem daytoy a dana paapan ragsak ken pagisuro diay 
ubing nga suroten na. Dakkel iti ibanagan diay kaisalakanan 
diay ubing—ken kanyam. 

Pudno launay nga ti maysa a ubing ket saan unay nasayaat 
ti aramid na no awan ti agay-ayat kanyada. Kaaduan ti ubing 
ket nawadwad ti ayat nga mabalin da ipaay. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket adda ayanti dalan na 
ti panagayat ken panangtulong dagiti ubing mangrugi 

iti kinaubing ingana lakayen wenno baketen. 

12. bilin:  linteg wenno wagas nga manbalakad, nga mangilawlawag ti prensipyo a 
umiso a suroten panggep ti panagkukua. 
13. obligasyon:  kondisyon wenno kinapudno a addaan ti utang ti maysa a tao a 
kasukat ti banbanag, parabur, ken serbisyo nga naawat mo. 
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5. PaDaYaWaM
14

 
kEN TULONgaM TI 

NagaNNak kaNYaM. 

Ti panagkita ti maysa a anak, ti nagannak ket narigat 
nga maawatan. 

Adda pinagduduma dagiti nagbaetan nga kaputotan. 
Ngem ti pudno, daytoy ket saan nga lapped. Nu iti maysa ket 
nakapsot, napigsa iti sulisog nga agkamang ti saan nga umisu 
nga panangitakder ken allilaw: daytoy ti mangpatakder iti 
pader. 

Dagiti ub-ubing ket mabalin da pagkapiaen dagiti 
nagsabsabalian da iti nagannak da. Sakbay ti panangrugi iti 
pinukkawan, ti maysa ket mabalin na nga padasin umuna 
nga makitungtung a natalna. No diay ubing ket saan nga 
agilimlimed ket napudno, awan gapu nga diay kiddaw na 
ket saan nga madanon. Masansan ket mabalin madanon 
iti maysa a kompromiso,15 sadino ta duwa nga bangir ket 
agkainnawatan da ken agkatunosan. Saan nga kankanayon 
a nalaka iti makigayyem iti sabali nga tao ngem padasin tayo 
latta. 

Saan tayo lablabsan ti maysa nga kinapudno nga iti amin 
nga gundaway, dagiti nagannak ket agtigtignay gapu iti 
napigsa nga tarigapay nga aramiden ti kaimbagan para diay 
ubing. 

Amin nga ubing ket nakautang ta nagannak da gapu ti 
panangpadakkel kenyada—no isu ti inaramid diay nagannak 
da. No man pay adda dadduma nga nagannak nga nawayawaya 
ken saan da nga awaten ti anyaman nga pinagisubli nga 
14. padayawam:  paipakitaan iti respeto, kablaaw. 
15. kompromiso:  tulag ti dua a tao o grupo a panagsabat dagiti makaiduma a kayat 
da. 
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rebbeng laeng, no pay kasta ket pudno met nga dumteng to 
latta ti panawen nga masapul danto iti tarakay dagiti ub-
ubing nga kaputotan. 

Uray pay, laglagepen ngarud ti maysa nga is-isuda laeng ti 
nagannak nga addaan ti maysa. Ta kasta ngarud, duray anya 
pay man, masapul ngarud a padayawan ken tulongan ida. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket 
nakairaman ti kaaddaan iti nakapia a 

relasyon ayanti nagannak wenno asinoman 
ti nagpadakkel kanyanna. 
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6. agPakITa TI NasaYaaT 
a PagTULaDaN.

16

Adu nga tao ti mabalin a mainpluensian17 iti maysa. 
Daytoy nga inpluensia18 ket mabalin nga nasayaat ngem 
mabalin met nga dakes. 

No iturturong ti maysa ti biag na a kas ikaligakum ditoy, 
ti maysa ket agpakpakita ti nasayaat a pagtuladan. 

Ti dadduma nga tao ta aglawlaw ti maysa ket awan 
maaramidanda no di ket maimpluensiaan ti daytoy, uray anya 
pay ibagbaga da. 

Siasinoman nga agpadas nga mangiparit kanyam ket 
kayat da laeng ti makasakit wenno kayat da ipapilit diay 
pagmayatan da. Ngem diay un-unig da ket iraem dakan to. 

Dayta gasat ti kaisalakanam ngarud ket pumintas 
inton kinaudiananna manipud ta dagidiay sabali nga tao, 
ta naimpluensiaam, ket agbalin da nga basbassit nga ames. 
Adda pay sabali nga pagimbaganna. 

Saan mo nga pabassiten ta bunga nga mabalin mo 
a gun-oden aggapu ti sabali nga tao babaen laeng ti 
panagwarwaragawag dagitoy ken panagpakita ni nasayaat 
nga pagtuladan babaen dagita aramid mo. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket masapul 
nga ti maysa ket agpakita ti nasayaat nga 

pagtuladan para dagiti sabali nga tao. 

16. pagtuladan:  pangngarigan, panagpakitaan iti aramid, aramid ti tao. 
17. mainpluensiaan:  akaran ti biag. 
18. inpluencia:  bunga ti aramid. 
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7. saPULEN Nga 
agBIag TI PUDNO.

19

Ti ulbod a datos ket mabalin nga paggapuanan ti 
nakuneng a riro. Mabalin na pay nga lappedan iti panagbigbig 
ti pudno a datos. 

Ti maysa ket makabael nga makasapul ti kaipapanan ti 
maysa a parikut no pudno laeng dagiti datos a maala na. 

No dagiti tao dita aglawlaw ti maysa ket ulbod, dayta 
nga tao ket maiturong ayanti panagaramid ti riro ngarud diay 
pannakabalin ti kaisalakananna ket bumassit. 

Ti madi nga pudno a impormasyon ket addu mabalin nga 
paggapuananna: akademya, panagtitipon, propesyonal . 

Addu nga tao ti kayat da nga mamati ka kanyada ta isu 
ti kayat da. 

No anya pudno ket isu ti pudno kanyam. 
Awan siasinoman ti adda ta linteg nga mangipapiliit 

kanyam ti maysa a impormasyon ken ituray na ta pammatim 
ta no saan. No saan nga pudno kanyam, ket saan ngarud a 
pudno. 

Agpanunot ka ta bagbagim a pamay-an, awatem diay 
agpaysu kanyam ken ibelleng mon dagidiay dadduma. Awan 
ti sagsak a maganab ti ayanti biag nga napunno ti ul-ulbod. 

7-1.  Saan mangibagbaga ti makadakes nga ulbod.20

Dagiti makadakes nga ulbod ket apit iti buteng, gura 
ken apal. Kabaelan da nga iduron ti maysa nga tao ayanti 
19. pudno:  dagidiay banag a tumunos kadagiti kinapudno ken paliiiw; nataros a 
sungbat gapu iti kinapudno ken datos; maysa a tungpal nga naibassar iti pamaneknek 
nga saan nainpluensiahan ti tarigapay, turay wenno saan a nalinteg a panangipato; 
saan a liklikan a kinapudno kasatnu man dagitoy a naaramat. 
20. ulbod:  saan nga pudno nga sarita wenno paset ti impormasyon nga sitatanang a 
iparang a kas pudno: anyamana banag nga mangallilaw. 
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panagaramid ti tignay nga kaawan namnama. Maka-aramid 
daytoy ti palab-og nga maka-ikulong diay nagibaga ken diay 
nagibagaanna. Mabalin paggapuanan ti apa baet ti tao ken 
diay uneg ti kagimonan. Addu nga gubat ti napasamaken nga 
makadakes nga ulbod ti naggapuananna. 

Masapul ngarud nga ti maysa ket masursuro na no kasano 
nga mailasin dagitoy ket ibelleng na. 

7-2.  Saan nga agited ti ulbod nga panagpaneknek. 
Adda ti nadagsin nga dusa nga nakasilpo ayanti 

panagsapata wenno panagsaksi iti saan nga pudno nga 
“impormasyon”; ti awag na ket “panagsapata ti ulbod”: adda 
nadagsen nga dusa na daytoy. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket 
adda dita dalan ti pudno. 
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8. saan nga pumapatay 
nga ginagara.

21

Adu nga puli, manipud pay iddi immuna a panawen 
inganna tatta, ket mangiparit ti panagpatay ti tao ken 
nadagsen ti dusa na daytoy. Dadduma ket pinasaknap da 
daytoy tapno agkuna nga, “ Saan kayo nga pumatay,” adda iti 
napalabas nga patarus ti agpada nga aramid nga nakasurat a 
“Saan kayo nga pumatay nga ginagara.” 

Adda dakkel nga nagsabalian diay “panagpatay” ken 
“panagpatay nga ginagara.” Iti pagiparit ti am-amin nga 
panagpatay ket panagekkat met ti panagsalaknib ti bagbagi, 
aramiden na nga kaawan ta lindeg ti pagpatay ti maysa a uleg 
nga ngannganin a mangkagat ti maysa a ubeng, ikabel na 
ayanti dieta ti nateng ti maysa a puli. Awan dua-duak nga 
adu pay ti kayarigan dagiti banbanag a rumigat no maiparit ti 
amin nga panagpatay. 

Ti “panagpatay nga ginagara” ket sabali a banag isuamin. 
Ti kailawlawagan ket, “Diay kaawan ti linteg a pagpatay ti 
maysa (wenno adu pay) nga tao, nangrungunna no adda gura 
nga kadua na.” Nalaka ngarud a maamires nga iti madama a 
panawen iti nararanggas nga armas, nakalaklakan ti pumatay 
a ginagara. Saan nga mabalin nga agbiag ti maysa nga tao 
ayanti maysa a kagimonan no isuda wenno ta pamilia ken 
gagayyem da ket adda ayanti asi ti maysa nga tao ta no kayat 
na ket pumatay lattan. 

Nataros laeng ngarud nga ata pinagpatay a ginagara ket 
maikkan ti kanga-ngatuan nga paglapped ken panagibales. 

Dagiti nakuneg, dakes ken agguuyong ket mangsapul 
ti kaipapanan ti parikut da, agpayso man wenno pagarup 

21. pumatay nga ginagara:  ti awanan ti linteg nga pagpatay ti maysa (wenno adu) 
a tao, karkaru nu addaan ti gura ken immunan a panggep
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laeng, babaen iti pagpatay a ginagara. Ammo tay pay nga no 
dadduma ket pumatay da latta duray awan gapuanana. 

Tulongan amin a programa nga mang-ayaywan ditoy nga 
ames ti sangkatau-an ken suroten daytoy. Diay kaisalakanam 
ket ag-talek ditoy. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket saan 
mangiraman ti panagpatay kanyam, 

pamiliam wenno gayem mo. 
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9. saaN agaRaMID 
TI aNYa MaN 
Nga ILEgaL. 

Ti “ilegal nga aramid” ket diay ipagpagel iti opisial a bilin 
wenno linteg. Dagidiay ket apit ti mangituray, pagaramidan ti 
linteg ken okom. Dagitoy kit kadawyan nga nakasurat ayanti 
kodigo ti linteg. Diay naurnos a kagimonan, dagitoy ket mai-
warwaragawag tapno ammo ti amin. Ayanti naladingit—ken 
masansan nga adu ti krimen—nga kagimonan ket masapul 
agsaludsud iti abogado tapno maammoam amin dagiti 
linteg. Dagidiay kasta nga pagimonan ket mangibagbaga 
nga “ti kaawan ti ammo iti linteg ket saan nga pambar tapno 
aglabsing ti linteg. 

Siasinoman a miembro ti maysa a kagimonan ket adda 
rebbeng na, uray man ubing, lakayen wenno baketen, nga 
ammoen dagidiay banbanag nga maibaga nga “ilegal nga 
aramid.” Dagiti tattao ket mabalin damagan, adda pay 
dagidiay pagbasaan nga mabalin pakasapulan kanyada. 

Ti maysa nga “ilegal nga aramid” ket saan nga kasla 
diay saan nga panagsurot ti maysa a bilin kasla ti “apan ka 
maturogen.” Iso ket maysa a tignay, ta no aramidem, ket 
agtungpal iti pakaawat mo ti dusa aggapo dagiti korte ken 
gobyerno—nga pakababainan22 babaen ti makinarya ti 
propaganda23 ti gobyerno, multa ken panagibalod. 

No ti maysa ket nakaaramid iti banag nga ilegal, bassit 
man wenno dakkel, luklukatam dayta bagim iti mabalin nga 
22. pakababainan:  panagiwarnak ti uyaw, gura, busor ken ranggasan. 
23. propaganda:  panagiwaras ti kapanunotan, pakdaar wenno sayanggusseng tapno 
asikasuen iti pakaigapuan , uray nu saan nga agpayso; ti aramid ng panagwaragawag 
babaen iti press, ti radio ken TV tapno no ti maysa nga tao ket maisango ti pannakausig 
isu ket managbasollen. (Ti propagandista ket diay maysa wenno grupo ti tao nga  
agararamid ti propaganda). 
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panagraut iti gobyerno. Awan nagsabalian no ti maysa ket 
natiliw wenno saan, ta no ti maysa ket nagaramed iti ilegal 
ket kumapsot iti salaknib na. 

Nganngani am-amin nga rumbeng a banag nga kayat ti 
maysa nga tungpalen ket masansan nga mabalin nga aramiden 
babaen iti legal nga pamay-an. 

Diay dalan iti “ilegal” ket napeggad ken mangsayang iti 
panawen. Dagiti pagarup nga “pagsayaatan” iti panagaramid 
ti ilegal ket kadawyanan na nga saan a rumbeng. 

Ti gobyerno ket maysa nga saan nga agpanpanunot a 
makina. Iso ket adda ken tumartaray babaen dagiti linteg ken 
kodigo iti linteg. Nakasagana a mangpaksiat babaen iti takiag 
na ti amin nga ilegal. Kasta ngarud, isuna ket maysa a nakaal-
aliaw24 a kagura, natangken25 ti takder na ayanti banbanag 
nga ilegal. Diay kalintegan wenno kamalian dagiti banag ket 
awan pateg na ta sango ti linteg ken kodigo ti linteg.

No maamires mo wenno madukdatalam nga agararamid 
ti ilegal nga tignay dagita tattao dita aglawlaw mo, aramidem 
kuma amin nga kabaelam tapno malappedam daytoy. Ta uray 
no awan iti paset mo diay nga aramid ket pagdusaam to met 
laeng daytoy. Diay accountant iti negosyo ket balbaliwan na 
diay libro: ti anyaman nga gulo nga aggapu ditoy ket mabalin 
malugi diay negosyo ket maawanan ka met ti trabaho. 
Dagita nga paspasamak ket nadagsen ti pakaringanna ti 
kaisalakaman ti maysa. 

A kas kameng ti maysa a grupo nga saklaw iti linteg, 
aramiden yo nga nalawag iti pakairawagawanna dagitoy a 
linteg. Tulongan ti anyaman nga aramid a politikal nga ti 
panggep na ket diay pakaibaba, pakaliknawan ken pagkodigo 
iti amin nga linteg nga makasaklaw ta grupo. Patnegam iti 
prensipyo nga ti amin nga tao ket agpapada iti baba ti linteg, 

24. nakal-alilaw:  saan mo nga mapaulimek, mapabang-aran wenno mapagpakaasian, 
awanan ti ladingit
25. natangken:  saan nga agpagbigyan, natibker, maysa a banag nga saan matukkol, 
agmadi ti amin nga kapanunotan. 
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maysa a prensipyo nga, idi kapanawenanna ken yanpasenna—
iti naulpit26 nga panawen iti aristokrasya27—ket iso ti maysa 
nga kataknengan a panagabanse ti kagimonan iti napalabas 
ket saan kuma nga liplipatan. 

Kitaem ngarud nga ti amin nga tao ubing ken diay 
nataenganen nga ammo da iti “legal” ken “ilegal” ken 
ipakaammom kanyada nga madim palubosan dagidiay “ilegal 
nga aramid.” 

Dagidiay tao nga nakaaramed ti kastoy, uray no “saan da 
nga natiklo,” ket napakapoy sagbay iti bileg ti estado. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket awan ti buteng 
nga adda iti maduklatan nga saan a nasayaat. 

26. naulpit:  ti panagusar ti nadawel, nakillo ken ganaturay a pannakabalin, 
mekmekenan, mangirurumen. 
27. aristokrasya:  gobyerno iti sumagmamano addaan ti naipangpangruna a 
gundaway, ranggo ken takder, ag-gundawayan iti napili a sumagmamano nga adda 
iti ngatu iti linteg. 
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10. sUPORTaRaN TI 
gOBYERNO Nga BINUkEL 

kEN PaNgULNgULUaN 
PaRa ITI aMIN a TaO. 

Dagiti tattao wenno grupo nga mannabag ken daddakes 
ket mabalin nga mang-agaw iti pannakabalin ti gobyerno ken 
usaren da daytoy para iti bagbagi da nga panggep. 

Ti gobyerno nga binukel ken pinangulnguluan para 
laeng iti tarigagay iti sumagmamanu nga tao wenno grupo 
ket mangpabassit iti biag ti maysa nga kagimonan. Daytoy 
ket mangriribuk ti kaisalakanan ti amamin ditoy daga; 
riribukannan tupay dagidiay mangpadas kanyana. 

Kadawyanan na nga iti supiat ti kastoy nga gobyerno ket 
mangikuyog ti nayon nga ranggas. 

Ngem mabalin nga naannad nga agsarita ti maysa no 
dagita nga panagmalmalabis ket adda diay sabali nga nasyon. 
Ken madalin nga saan tulongan ti kasdiay nga gobyerno, uray 
saan nga agaramid ti ilegal, babaen ti saan nga panakitunos 
ti maysa tapno marugyanan iti reporma. Kas daytoy ket 
maisursurat, adda sumagmamano nga gobyerno ditoy 
lubong nga madadadaellen gapu ta dagidiay tattao ket madi 
nga makituntunosen a kas panagpakita iti panagsupiat da. 
Dagitoy nga gobyerno kit addan ta ngarab ti panakadadael: 
anyaman a karabo nga angin ti daksanggasat ket mangdadael 
kanyada. 

Iti sabali nga bangir, no ayanna ti gobyerno ket 
agtrabtrabaho para iti AMIN nga tao na ta saan para laeng 
iti sumagmamano a grupo wenno maysa nga aguuyong nga 
diktador, ti maysa ket rumbeng laeng nga tulongan daytoy. 

TWTH bklt Ilocano 040611_final.indd   29 4/6/11   7:44:43 PM



30

Adda ti adalen nga naawagan nga “gobyerno.” Ayanti 
eskwela ket kaadwan nga isursuro da ket “sibiko” nga 
pangingiladawan laeng no kasanu nagbukel daytoy madama 
nga organisasyon. Diay pudno nga adalen , “gobyerno” ket 
adda iti agsasabali nga titulo a kas: ekonomiya politikal, 
pilosopiya politikal, politikal a pannakabalin, ken dadduma 
pay. Tay isuamin nga adalen maipapan iti “gobyerno” ken no 
kasatnu iti panagpalakad ket maysa a apag-isu, nganngani nga 
teknikal a siyensya. No ti maysa ket mangayat nga addaan 
ti nasaysayaat nga gobyerno, maysa nga saan a paggapuan 
iti riribukan, mabalin isingasing ti maysa nga dagitoy ket 
maisuro kuma ayanti naub-ubeng pay ta eskwela; ti maysa 
ket mabalin agbasa maipapan ditoy: saan daytoy a narigat nga 
adalen. 

Ti kinaudiananna ket dagiti tattao ken diay kapanunutan 
a tagapangulo  da iti nag-bannog, nag-patakder ken nagrigat 
para diay pagilian da. Ti gobyerno ket awan kabaelanna nga 
ag-rigat, saan to pay nga maka-isem: iso ket maysa laeng nga 
kapanunutan nga addaan ti tao. Dagiti indibidual nga tao iti 
addaan biag na—sika. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket narigat 
daliasaten no daytoy ket pasipngeten babaen 

iti panagparugat ti panangidadanes. Ti naayat a 
gobyerno, maysa a nagbukel ken pinangulnguluan 

para iti AMIN nga tao, ket napagammuanan 
nga agpanam-ay ti pagnaan: ta no adda 

ti kastoy, ket kaikarian ti suporta. 
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11. saaN Nga PasPasakITaN 
TI TaO Nga aDDaaN TI 

NaIMBag a NakEM.
28

Uray pay no ipapilit dagiti dakes nga tao nga amin 
nga tao ket dakes, addu pay laeng iti naiimbag nga lallaki ken 
babbai dita aglawlaw mo. Mabalin nga napagasatan ka nga 
makamammu iti dadduma kanyada. 

Ti agpaysuananna, ti maysa a kagimonan ket 
pangpanguluan iti lalaki wenno babai nga addaan iti naimbag 
nga nakem. Dagiti tagatrabaho ti umili, kapanunotan a 
pangulo, dagiti adda iti pribado a sektor nga agar-aramid 
ti trabaho da, ti kaaduanan na, ket tattao nga addaan iti 
naimbag a nakem. Ta no saan ket nabayagen kuman nga 
nagsardeng dan nga agserbi. 

Dagita nga tattao ket nalaka nga rauten: diay kinatimbeng 
da ket manglapped kanyada nga salakniban unay ti bagbagi da. 
Ngem duray pay ket kaaduan iti indibidual ayanti kagimonan 
ket ag-taltalek kanyada. 

Dagiti lila a kriminal, propagandista, managbiruk ti 
siddaaw a media amin da ket mang-agaw iti imatang manipud 
iti inaldaw ken natangken a pudno nga ti kagimonan kit saan 
nga agtakder no saan nga gapu dagiti indibidual nga addaan iti 
naimbag a nakem. Kas igaga da dagiti daldalan, bagbagaan da 
dagiti ubing, mangala iti kapudot wenno kalam-ik, mangpatay 
iti puor ken agsarita iti naiimbag babaen ti nalinaay a timek, 
ti maysa ket nalakana malabsan diay kinapudno nga iti tattao 
ti naimbag nga nakem ket isuda iti mangbibiag kanyatayo 
ditoy a lubong. 
28. nakem:  kaipapanan wenno ayo maipapan iti sabali a tao; panagipato. Ti 
naipakadawyanna, ti kayat na nga sawen ti “tattao nga addaan ti naimbag a nakem” 
ket dagidiay tao agpapanunot laeng iti pakasayaatan iti kadua da ken panagaramid ti 
banbanag a makatulong kanyada. 
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Ita pay, isuda ket mabalin nga rauten iso ngarud ta napigsa 
a rukrukod iti masapul nga maipatakder ken ikabil tapno isu 
iti mangsalaknib ken mangiyadayo kanyada iti dangrang, ta 
iti kaisalakanam, diay pamiliam ken gagayyem mo ket naka-
talek kanyada. 

Ti dalan paapan ragsak ket nawaywaya nga 
suroten no adda suporta dagiti tattao 

a naiimbag ti nakem na. 
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12. aYWaNaM
29

 
kEN PasaYaaTEM 

DaYTa agLaWLaW MO. 

12-1.  Sayaatem dayta langam. 
Dadduma dagiti sabali nga tao ket saan da nga 

mapanunot—gapu ta saan da met unay nga kitkitaen ta 
bagbagi da—nga isuda ket paset iti ladawan ken langa ti 
sabali nga tao. Ken saan da pay maamires nga isuda ket 
kedkeddengan ti sabali naibasar iti langa da. 

Idinto ta mabalin a nangina iti lupot, diay sabon ken 
sabali nga arauaten para iti panagaywan ti bagi ket saan met a 
narigat nga maala. Dagiti wagas nga no dadduma ket narigat 
nga suroten ket mabalin met a baliwan. 

Ayanti dadduma nga kagimonan, no isuda ket barbariko 
wenno nagabsawen, mabalin pay nga moda iti pagbalin a 
dugyot. Ngem ti agpaysuanan ket daytoy ket maysa nga 
pakailasinan ti kaawan ti raem iti bagi. 

Kalpasan iti panagwat-wat ken panagtrabaho, ti maysa 
ket mabalin a marugitan launay. Ngem daytoy ket saan nga 
gapu tapno liklikan iti panagdalus. A kas pangangarigan, 
dagiti dadduma nga Europeo ken Ingles nga taga-ubra ket 
kabaelan da iti addaan ti estilo ti panaglanglanga uray no 
agtrabtrabaho da. Dagiti dadduma nga naimimbag a atleta, 
no mabigbig yo, ket mayat latta langlanga da uray pay no 
agkaling-itan da. 

Ti aglawlaw nga naalas gapu dagiti kusokuso nga tattao 
ket adda iti nasikap ken naliday a ipataud na ayanti bileg30 ti 
maysa a tao. 
29. aywanam:  lappedan manipud ti panagdadael; salakniban. 
30. bileg:  ti panunot ken rikna nga ayo ti maysa tao wenno grupo; pangawatan ti 
pagimbagan; rikna ti kadawyan a panggep. 
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Papigsaem ti nakem dagiti tattao dita aglawlaw mo nga 
pasayaaten da ti langa da babaen iti panangdayaw kanyada no 
agdaldalus da ti bagi wenno nalanay a panagtulong kanyada 
no saan. Daytoy ket agpapintas iti panagkita da iti bagi da 
ken diay bileg da metten. 

12-2.  Aywanam ta aglawlaw mo. 
Dagiti dadduma nga tao ket nadawel da ayanti 

tagtagikuada ken narugit ti aglawlaw da, dagitoy nga rugit 
ket mabalin mapan ayanti aglawlaw mo. 

No ti tao ket kasla awan kabaelan na nga aywanan dagiti 
kukua da a banbanag ken diay aglawlaw da, daytoy ket maysa 
nga pakailasinan nga adda rikna da nga saan da nga ag-
kamkameng diay ken saan da kukua dagidiay banbanag da. Idi 
ubing da pay ket amin diay “naited” ket addu ti maiparet ken 
tultulag nga nakasilpo wenno alaen daytoy dagiti kakabsat 
wenno nagannak. Ken mabalin nga saan da nga narikna ti 
kablaaw kanyada. 

 Dagiti tagtagikua, kwarto, pagtatrabahoan ken luglugan 
dagiti kasdiay a tao ket mangiwaragawag nga kasla awan 
iti makinbagi kanyada. Aglalo pay ta adda a wagas ti gura 
maipapan iti banbanag iti dadduma a makita. Ti bandalismo31 
ket maysa a panagpakaammo ti kastoy: diay balay wenno 
lugan nga “awan akin kanya” ket madadael a nabiit. 

Dagiti tattao nga agpatpatakder ken agpadas nga 
mangtengngel iti nalalaka nga agbalay ket masansan nga 
madismaya maipapan iti kinapardas ti pagdadael na dagitoy. 
Diay marigrigat, a kas kuna ti libro, ket awan wenno awan 
unay tagtagikua na. Nairurumen babaen ti agduduma a 
pamay-an, saan da pay marikna nga ag-kameng da. 

31. bandalismo:  iti gagara ken nagura nga panagdadael ti pampubliko wenno 
pribado nga kukua, nangruna ti anyaman nga napintas ken naarkos. 
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Ngem no pay nabaknang wenno marigrigat, ken para iti 
anyaman nga gapu, dagiti tattao nga saan nga agay-aywan 
iti tagtagikua ken aglawlaw na ket mabalin paggapuan iti 
kaawan urnos. Awan dua-duak nga makapanunot kayo iti 
kastoy a kankanito. 

Damagem dagita nga tattao no anya ti pudno nga kukua 
da iti biag da ken ti kinapudnuananna ket ag-kameng da 
ta madama nga ayanda ket makaawat ka iti agsiddaaw nga 
sungbat. Ken dakkel ti tulong na kanyada. 

Ti kinalaing iti panagsingpa dagiti tagtagikua ket 
mabalin nga isuro. Mabalin nga baro nga panunot para iti 
maysa nga masapul nga isubli diay naggapuan na iti anyaman 
nga banag nga inusar na tapno nalaka nga biruken daytoy: 
adu ti masaysayang nga oras gapu iti panagsarak dagiti 
banbanag. Diay sagi-bassit nga oras nga mausar tapno 
agisingpa ket maalam to met laeng babaen ti naparpartak 
nga panagtrabaho: saan nga sayang diay oras a kas pammati 
ti daduma. 

Tapno maaywanam dagita tagikuam ken aglawlaw mo, 
alaem dagiti sabali nga tao nga aywanan da met diay tagikua 
da. 

12-3.  Tumulong nga mang-aywan ti lubong tayo. 
Diay panunot nga ti maysa ket adda paset na ditoy lubong 

ken maysa ket masapul nga tumulong para iti panagaywan 
na ket kasla dakkel unay, ken iti sabali pay, isu ket labes ti 
kinapudnon. Ngem itatta no anya man ti mapaspasamak 
ayanti bangir ti lubong, uray no kasdiay nga kaadayu, ket 
adda latta napataud na ditoy ayan tayo. 

Dagidiay kabarbaroan nga naduktalan diay panglaw-ang 
a sugpel nga napan diay planeta a Venus ket naipakita na 
nga daytoy lubong tayo ket mabalin nga dadaelen inganna 
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saan nan kabaelanen iti mang-suportar iti biag. Daytoy ket 
mabalin a mapasamak iti biag tyo. 

Mangibual ti addu launay nga bakbakir, mangrugit ti 
addu launay nga karayan ken baybay, pati diay angin ket 
nalpas tayon. Diay kinapudot ditoy rabaw ket ngumato 
launay, diay tudu ket agbalin a asido nga anipo. Amin nga 
adda biag na ket matay. 

Mabalin damagin ti maysa nga, “Duray no dagita 
ket agpaysu, anya pay ba iti mabalin ko nga aramiden?” 
Ngarud, uray diay pinagmisuot laeng no makakita ti tao nga 
mangdaddadael ditoy lubong ket adda ar-aramidemon. Uray 
diay pinagibaga iti napanunot mo nga saan nga linteg nga 
dadaelen datoy lubong tayo ket adda ar-aramidemon. 

Diay panagisalakan ti planeta tayo ket agrugi iti 
arubayan tayo. Lumawa daytoy intun isilpom ton diay 
daga nga pagpagnaam no apan ka eskwela wenno trabaho. 
Iramanan to diay daga nga ayanti panagpiknikan wenno 
panagbakasyonan. Dagidiay wara nga mangdadael iti daga 
ken diay pagapuan iti danum, dagidiay namaga a bulbulong 
nga mabalin a mauram, dagitoy iti banbanag nga saan kuma iti 
panagited tyo ti saranay ta dagitoy iti banbanag nga rumbeng 
a lappedan tayo. Diay panagmula iti kayu ket kasla bassit nga 
banag laeng ngem daytoy ket mabalbalinen. 

Diay dadduma nga nasyon, dagidiay lakayen ken awan 
trabaho na ket saan laeng nga agtugtugaw a agmalem ngem 
isuda ket mausar a mang-aywan kadagiti gargarden, parke 
ken bakbakir, agpidut dagiti wara ken agpapintas ti aglawlaw. 
Saan nga maawanan iti pamuspusan tapno ma-aywanan datoy 
planeta tayo. Ngem dagidiay ket saan tayo nga i-kaskaso. 
Lagipen tayo kuma nga idi 1930’s ket binukel da idiay US ti 
Civilian Conservation Corps, maysa diay manmano no pay 
iso laeng nga proyekto idi a panawen ti rigat, tapno gamitin 
diay pigsa dagiti opisyales nga awanan trabaho ken dagiti 
kinagtutubo nga nakaaramed iti dakdakkel a kinabaknang 
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para diay estado. Nalalawa a kabakiran ti minulaan da itti 
kaykayu ken adu pay sabali a banag nga nang-aywan para 
iti US ti maysa a paset ti planeta tayo. Diay CCC ket awan 
itattan. Ti mabalin nga aramiden ti maysa ket diay paginayon 
ti kapanunutan nga iti kakasdiay nga proyekto ket rumbeng 
laeng nga suportaran dagiti napanunutan a tagapangulo ken 
or-organisasyon nga agar-aramid iti trabaho para iti lubong. 

Saan nga kurang iti teknolohiya. Ngem diay teknolohiya 
mismo ken diay panagusar daytoy ket isu ti panagkasapulan 
ti kuarta. Adda iti kuarta no dagiti naawat a batayan ti 
paglintegan pangekonomiko, linteg nga saan mangdusa ti 
amin, ket suroten. Adda iti kakasdiay nga linteg. 

Addu iti mabalin nga aramiden iti maysa tapno 
maaywanan datoy planeta tayo. Agrugi daytoy a kas 
panagpanunutan no anya ti rumbeng. Iti dumakkelan na 
daytoy ket diay panangisingasing daytoy iti sabali a tao. 

Ti tao tattan ket addaamin iti kabaelan nga dadaelen 
daytoy lubong. Iso ngarud ket rumbeng laeng nga iduron 
pay isuna ti ayan ti kabaelan ket panaggaraw tapno isalakan 
daytoy. 

Iso, ngarud met iti pagtaktakderan tayo. 

No dagidiay daduma nga tao ket saan nga 
tumulong iti panagay-wan ken panagpasayaat 

ti lubong, ti pagnaan paapan ragsak ket 
awannan tu iti dalan a mapagnaan. 
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13. saaN Nga 
agTakTakaW. 

No ti maysa ket awanan raem iti panagtagikua ti 
banbanag, dagidiay tagtagikua ken sanikua na ket adda ta 
peggad. 

Ti maysa a tao siasino, gapu ti anyaman a rason, ket 
saan nga nalinteg a makaurnong kadagiti sansanikua, ket 
mabalin nga aginkukuna nga ti amin a banag ket awanan 
iti akinkukua. Ngem madim padpadasen nga takawen diay 
sapatos da!

Ti maysa a mannanakaw ket mangiwaris ti mismisteryo 
dita aglawlaw: anya ti napasamak ditoy? anya ti napasamak 
dita? Ti maysa a mannanakaw ket paggapuan iti riribuk nga 
labes ti ngina na no ipadis diay ngina diay banag a tinakaw. 

Ti sango iti panagi-awawwes dagiti patalastas dagiti 
natarigagay a kalakal, ngem laplapeddan ti kaawan ti kabaelan 
nga makaaramid ti anyaman a banag tapno maipaay na iti 
gumatang iti sanikua wenno duron laeng iti kanito, dagidiay 
mannanakaw ket ipagpagarup da nga gungun-oden da laeng 
iti maysa a banag iti nababbaba a gatad. Ngem diay ti rigat na: 
diay bayad. Diay pudno nga ngina na para iti mannanakaw ket 
labes ti ngato na. Dagidiay katataknengan nga mannanakaw 
ti napalabas ket binayadan da dagidiay tinaktakaw da babaen 
iti panagbiag ayanti naum-umsi a paglemlemmengan wenno 
nakabalod ken addaan laeng iti sumagmamano a kanito iti 
“nasayaat a biag.” Awan gatad iti tinaktakaw a banbanag iti 
umunay a mangunguna ti kasdiay a panagbiag. 

Amin nga takaw nga kalakal ket nalatak iti panagbaba iti 
ngina na: masapol nga isu ket ilinged, dagitoy ket kankanayun 
a layat iti waya-waya. 
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Uray diay pagilian dagiti komunista, ti mannanakaw ket 
ibalod da. 

Iti panagtakaw iti banbanag ket panangawat laeng nga ti 
maysa ket saan nga makabael nga agballigi a nalinteg. Wenno 
daytoy maysa ket adda garit iti agmait. Damagem iti maysa 
nga mannanakaw no ayanna ditoy: iso ket maysa dita dua. 

Ti dalan a mapan ti ragsak ket saan 
a mabalin a daliasaten nga katipon 

dagiti takaw a kalakal. 
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14. agBaLIN a RUMBENg 
ITI PaNagTaLEk. 

Malaksid no adda talek ti maysa maipapan dagidiay 
adda ta aglawlaw na, isuna ket adda ti peggad. No dagidiay 
pagsangsanggiran iti maysa ket matnag, diay biag na ket 
mabalin a mariribukan ken uray diay kaisalakanna ket 
maikabil iti peggad. 

Ti panagtalek iti maysat-maysa ket iso iti katibkeran a 
pagrugianan iti maysa a relasyon ti tao. Ta no awan daytoy, 
ket awan iti relasyon ti tao nga agbayag. 

Ti panagtaleknan ket maysa a patpatgen a kalakal. No ti 
maysa ket adda-an ti daytoy, isuna ket napateg. Ngem no ti 
maysa ket awanan daytoy, iso ket awannan pateg. 

Ti maysa ngarud ket masapol na nga ipakita nga isuna 
ket mapagtalkan tapno maurnong na diay panagtalek iti 
sabali kanyana. Agbalin da a napatpateg para ta bagi da ken 
para dagidiay sabali. 

14-1.  Tungpalem iti amin a ibagam. 
No ti maysa ket nangited iti talged, kari wenno naibalikas 

a gagara, masapul nga tungpalen na amin. No ti maysa ket 
ibaga na aramiden iti maysa a banag ket rumbeng laeng nga 
aramiden na daytoy. No imbaga na met nga saan na nga 
aramiden, ket saan na ngarud nga ararmiden daytoy. 

Diay imatangan iti maysa a tao ket nakasang-gir, sadi 
saan a bassit a rukod, no ti maysa ket tungtungpalen na iti 
sarita na wenno saan. Uray diay naggannak, kas pagarigan, 
ket makigtot da diay kadakkel ti panagbaba iti pammati 
dagidiay annak da no iti maysa a kari ket saan a natungpal. 
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Dagiti tattao a manangtungpal kadagiti sarita da 
ket taltalgedan ken daydayawen. Dagiti tattao nga saan a 
manangtungpal ket ibilang a kas rugit. 

Dagidiay saan nga manangtungpal iti sarita da ket 
masansan nga saanen nga maik-ikan ti maysa pay a 
gundaway. 

Ti maysa nga tao nga saan a manangtungpal iti sarita na 
ket iti saan a nabayag ket masarakanan to iti bagi a nasiluan 
ken napalab-ogan dagiti nadumaduma nga “pangpaneknek” 
ken “keddeng” ken mabalin to pay nga isuna ket maisina 
kadagiti kadawyan a relasyon dagiti sabali a tattao. Awanin 
iti naan-anay pay a panagibilleng iti bagi kaysa saan a 
panangtungpal iti karkari nga naibalikas mo. 

Saan mo ngarod nga baybay-an nga iti maysa ket basta 
lattan nga agsao. Ken ipapilit mo ngarud nga no ti maysa ket 
ag-kari nga daytoy ket tungpalen na. Ti biag iti maysa a tao 
ket mabalin nga mariribukan babaen laeng iti panaggayyem 
dagiti tao nga saan nga manangtungpal iti kari da. Daytoy 
ket saan a paspasaray a banag. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket nalaklaka 
a daliasaten nu katipon mo ket dagiti 

tattao nga mapagtalekam. 
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15. TUNgPaLEM DagITa 
OBLIgasYON

32

 MO. 

Ditoy biag tyo, ti maysa ket saan nga maawanan iti 
obligasyon. Iti kinapudnoanna ket sitayo amin ket napasangay 
nga addaanen ti obligasyon nga iso ti umad-adu manipod ita. 
Saan ngarud a baro a panunot nga diay obligasyon tayo iti 
nagannak kadatayo para diay panagpadakkel da kanyatayo 
ket iso ti maysa ditoy. Saan ngarud kuma nga masapul dagiti 
nagannak tayo nga iduron daytoy kanyatayo ta ngarud 
daytoy kit maysa a obligasyon. Marikna tayo kuma daytoy. 
Ken kas panagtuloy ti biag tayo, umad-adu ti dadduma pay 
nga obligasyon tayo—ken sabali a tao, ken ti gayyem, ken ti 
kagimonan ken uray ditoy lubong. 

Napalalo ngarud a panagluko iti panaglapped iti maysa 
a tao tapno mabayadanna diay obligasyon na. Awan bassit a 
passet ti “ yaalsa ti panagubing” ti pakaigapuan ti pagmadian 
iti sabali nga awaten diay iso laeng nga “barya” nga adda 
iti tagibi, wenno ubing, wenno kinaagtutubo nga iso iti 
pangbayad da iti “dagsen ti obligasyon”: diay isem ti tagibi, 
diay agtumbatumba a garaw diay ubing tapno makatulong, 
diay balakad dagiti kinaagtutubo wenno diay aramid tapno 
agbalin a nasingpet a anak ket kadawayananna ket saan a 
ammo, saan a awaten; dagitoy ket kapoy ti pangget na ken 
pasaray kapoy iti plano na; mapukaw da a nabiit. Ti kasdiay 
a aramid, no mapaay da a kissayan diay kadakkel ti utang, 
ket mabalin nga sukatan iti sabali a mekanismo wenno baro 
a panagawat: “Ti maysa ket awannan ti utang,” “Daytoy ket 
utang da kanyak,” “madik met dinawat nga maipasngay,” 
32. obligasyon:  ti kasasaad wenno kinapudno ti kaddaan ti pagkakautang ayanti 
sabali gapu iti naisangsangayan a tulong wenno paraburan a naawat; ti pagrebbengan, 
katulagan, kari wenno anyaman sabali pay a nakadua wenno nainkalintegan a 
kasapulan nga mangreppet ti maysa nga magsurot wenno liklikan ti maysa a turongen 
ti tignay. 

TWTH bklt Ilocano 040611_final.indd   43 4/6/11   7:45:37 PM



44

“dagidiay nagannak kanyak ket saan met a nasayaat” ken “ti 
biag ket saan met nga napateg nga i-biag” no panaganan ti 
dadduma. Ngem duray pay ket dagiti obligasyon ket tuloy 
latta panagadu na. 

Diay “dagsen ti obligasyon” ket mabalin a nadagsen unay 
a baklayen no ti maysa ket awan makita na a dalan tapno 
daytoy ket mapalag—an. Dagitoy iti mabalin a paggapuanan 
iti agduduma nga gulo. No saan a mabayadan, ket dagidiay 
panagutangan ket awan ammo da a agbalin da nga punteriaan 
para iti madi a namnamaen nga epekto. 

Ti maysa nga tao nga addaan iti parikut maipapan iti 
saan pay a nabayadan a obligasyon ken utang ket mabalin nga 
matulongan babaen iti panagi-lista ti amin nga obligasyon 
nga naawat ngem saan pay a natungpalen—moral, sosyal, ken 
panggep kuarta—ken agpanunot iti pamay-an tapno amin 
nga obligasyon ket mabayadanen. 

Ti maysa ket masapul nga awatenna diay aramid iti 
ubing wenno lakay tapno mabayadan amin nga obligasyon 
nga awan panggep na ti kuarta. Para diay obligasyon nga 
panggep kuarta ket ag-tinnulong diay dua nga agpanunot iti 
panangilawlawag tapno mabayadan. 

Paritam iti maysa a tao manipud iti panangala ti 
obligasyon nga labes iti kabaelan na nga bayadan. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket nakarigrigat 
nga daliasaten no ti maysa ket adda nadagsen 

nga bagbagkatenna nga ob-obligasyon nga 
masapul a mabayadan nga umuna. 
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16. aggagET.
33

Ti trabaho ket saan a kankanayun a makaayo. 
Ngem manmano iti nalidliday pay ngem dagidiay agbibiag 

nga awanan ti panggep, nasadut ken maka-uma a panagbiag: 
dagiti ubing ket agliday da diay inang da no awan aramiden 
da; diay nababa nga panagpanpanunot dagiti awanan trabaho, 
uray no adda da iti “relief”34 wenno iti “dole”35 ket nabayag 
nga ammon; diay retirado, nga awannen iti kayat na pay nga 
ganaben ta biag na, ket matay gapu iti kaawan ti aramid, a kas 
ipakita ti statistics. 

Uray diay turista, gapu ti awis para iti liwliwa ti maysa a 
agensia ti agbiahe, ket mangperdi ti aldaw ti mangipangulo ti 
panaglibut no awan ti iawat na nga aramidenna. 

Ti ladingit tupay ket mapanam-ay babaen laeng iti 
pagaramed ti maysa a banag. 

Ti bileg ket maipangatngatu iti aramid. Ti kinapudno na 
ket, mabalin ipabuya nga ti pakaitungpalan36 iti maysa nga 
aramid ket isu iti pakaibatayan ti bileg. 

Dagiti tattao nga saan nga nagaget ket ibunton da dagiti 
trabaho da ayan ti sabali nga tao nga adda dita aglawlaw da. 
Isuda ket padagsen laeng para iti maysa. 

Narigat iti makikadkadua kadagiti sadot nga tattao. Saan 
laeng a palidayen da ti maysa, adda pay pegpeggad da bassit. 

Ti maysa nga mabalin a sungbat ditoy ket babaen iti 
panagguyugoy kanyada nga agkeddeng iti maysa a trabaho ken 

33. aggaget:  addaan iti pigsa nga agadal wenno agtrabaho; naalibtag ken addaan 
panggep a panagaramid ti banbanag: diay bangir iti kinasadot or kaawan ti aramid. 
34. relief:  banag wenno kuarta nga itited dagiti agensia ti gobyerno para dagiti 
tattao a marigrigat. 
35. dole:  ti awag diay gobyerno dagiti Briton para iti relief. 
36. pakaitungpalan:  ti tignay a pakaiturposan ti maysa a banag, panagillepas ti 
maysa aramid, proyekto wenno banag nga masapul wenno napateg wenno anyaman 
nga napateg nga aramiden wenno ganaben. 
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sakam to ipaaramid kanyada diay. Ti kapautan a pagimbagan 
daytoy ket masapulan ayan ti aramid nga agturong iti pudno 
nga pakaitungpalan diay trabaho. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket 
maysa a nangatu a dalan no agiraman ti 

kinagaget nga agturong iti nabatad 
a panangtungpal ti aramid. 
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17. agBaLIN a NaLaINg.
37

Iti panawen ti nasikor a alikamen ken napapartak a 
makmakina ken luglugan, iti kaisalakanan ti maysa ken diay 
pamilia ken gaygayyem ket nakatalek iti saan laeng nga bassit 
nga rukod ayanti kinalaing iti sabali nga tattao. 

Ayan ti paglakuan, ti siensia, ti kinatao ken ti gobyerno ti 
kinanengneng38 ket mabalin mangikabil ti peggad dagiti biag 
ken masangwanan ti sumagmamano wenno iti adu nga tao. 

Awan dua-duak nga makapanunot kayo iti adu nga 
pangngarigan na daytoy a banag. 

Ti amin a panawen, iti tao ket addaan ti duron nga 
tengngelen diay gasat na. Dagiti pammati, panagikaro dagiti 
umisu nga dios, seremonia a salsala sakbay ti anup, ket mabalin 
nga kitaen a kas aramid, uray no kasanu kakapoy wenno 
awanan pakataudanna, tapno tengngelen iti pangtungpalan. 

Sakbayan iti panakasursurro na nga agpanunot, ti 
panagpateg iti pannakaammo ken ti panagusar dagitoy babaen 
ti rumbeng a kinalaing, nga ti tao ket nangrugi nga iturayan 
diay aglawlaw na. Diay pudno a “pasarabo iti kailangitan” ket 
mabalin nga diay kaaddaan iti kabaelan a lumaing. 

Sadi kadaywan nga panagsurot ken ar-aramid, ti tao ket 
i-raem na iti kinalaing ken abilidad. Dagitoy nga pakaidumaan 
no adda ayanti banuar ken atleta ket daydayawenda. 

Ti pudno nga pangsubok iti kinalaing ket diay bunga ti 
panakatungpalanna. 

Agtalek iti rukod ti kinangatu iti laing ti maysa nga tao 
ti kaisalakanna. Agtalek met diay kinaawan ti laeng ti maysa 
diay ipakatayan. 

Papigsaem diay panaggun-od iti laing ayanti anyaman nga 
napateg nga aramid. Dayawen ken gungunuam tunggal ayanna 
ti pakakitaam. 
37. nalaing:  adda mabalinna nga maaramid a nasayaat ti anyaman nga aramid na; 
makabael; kaya na nga tungpalen dagiti dawat ti aramid na. 
38. kinanengneng:  agkurang ti makaanay a pannakaammo wenno laing wenno 
kabaelan; saan a nalaing; awan kabaelanna; nalaka laeng nga makaaramid ti riro. 
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Dawatem iti nangatu a rukod iti pannakaaramid. Ti 
pangsubok ti maysa a kagimongan ket no mabalin wenno saan 
nga ti maysa ken diay pamilia ken gagayyem na ket agbiag a 
natalged iddiay. 

Dagiti gamer ti kinalaing ket iraman ti pammaliiw, 
panagadal ken panagsanay. 

17–1.  Panangkita. 
Kitaem no anya iti makitam, ta saan nga diay ibaga iti 

sabali nga rumbeng a makitam. 
No anya ti mapammaliiwam ket iso iti napammaliiwan. 

Kitaem dagidiay banbanag ken biag ken sabali a natarus, ta 
saan nga babaen iti anyaman nga ulep ti saan a nalinteg a 
panangipato, tabing ti buteng wenno panunot ti sabali. 

Imbes nga makirinnikiar ti sabali, awisem isuda nga 
kumita. Diay kababangloan a ulbod ket mabalin utoben, diay 
kadadakkelan a panaginkukua ket mabalin a iwarnak, diay 
karirikutan a burburtia ket maikeddeng, ti naisangsangayan 
a panangilatak ket mabalin a mapasamak babaen iti nalanay a 
panagpilit nga ti maysa ket kumita. 

No iti maysa ket makita na nga dagiti banbanag ket ngan-
nganin a makalabeg ken narigat a ibturan, no diay panunot ti 
maysa ket umik-ikot lattan, alaem isuna tapno agsardeng ken 
kumita. 

Diay madatnanan danto ket kadawyanna nga nalawag 
a makita no kitain da. Kalpasan na ket kabaelan danton 
nga asikasuen dagiti banbanag. Ngem no saan da a makita 
a bagbagi da, pammaliiwan da para iti bagbagi da, mabalin 
nga awan unay iti nagpudnuana kanyada ken ngarud amin a 
direktiba, bilbillin ken dusa iti lubong ket saan a maikeddeng 
dagidiay allilaw da. 

Ti mabalin a aramiden iti maysa ket agpakita ti turong 
a pagkakitaan sakan to isingasing nga isu ket kumita: no 
anyaman iti tungpal na ket iso ti makaammon. 
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Diay ubing wenno manakman ket makita da ti anyaman 
nga makitkita da ken iso ngarud iti agpayso para kanyada. 

Ti pudno nga laing ket maikugnal ti kabaelan ti maysa 
nga agpaliiw. Ingana daytoy ket agpaypayson, sakanto laeng 
maibaga nga ti maysa ket nalaing ken sigurado. 

17–2.  Agadal. 
Adda ba iti gundaway nga iti sabali ket addaan iti saan nga 

pudno nga impormasyon maipanggep ti kanyam? Naggapuan 
ba daytoy iti riribok?

Daytoy ket mangited kanyam iti panunot tungpal diay 
riribuk nga mabalin nga aggapu iti ulbod a impormasyon. 

Uray sika ket mabalin ang addaan iti ulbod a impormasyon 
panggep ti sabali nga tao. 

Diay pinagilasin iti ulbod kadagiti agpaypayso ket iso 
mangited iti kinnamannakaawat. 

Adda iti adu nga ulbod nga datos dita aglawlaw mo. 
Dagidiay adda dakes a pakinakem na nga tattao ket isu mang-
araramid dagitoy para iti bagbagi da a gagara. Iti daddumaan 
dagitoy ket naggapu iti dagup a kinamangmang iti pudno. 
Daytoy ket mabalin nga manglapped iti panangi-aklon iti 
pudno a datos. 

Ti nangruna nga iya-addang iti pangadal ket agiraman ti 
panagkita ti adda a datos, panagpili kadagiti pudno manipud 
iti ulbod, dagidiay importante manipud iti nanumo ken no 
ti maysa ket araaramidenna daytoy, isuna ket adda tan dalan 
paapan ti kinalaing

Ti pangsubok iti anyaman a “pudno” ket no ti isu 
ket agpayso para kanyam. No, iti maysa ket naalanan diay 
kabukelan iti datos, nalawlawagan ti amin nga sarita a mabalin 
nga saan unay a maawatan ken panagkita na ket kasla saan 
unay a agpayso, ket ngarud isu ket saan a pudno para kanyam. 
Likudan dagitoy. Ken, no kayat mo, ket mabalin mo nga ituloy 
pay daytoy tapno maammoam no anya iti pudno para kanyam. 
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Ta iti kamaudiananna, sikan to ti mangusar wenno saan nga 
mangusar ti dagitoy, ti agpanunot wenno saan a agpanunot 
kadagitoy. No iti maysa ket sikikidem nga mangawat ti 
dagitoy a “pudpudno” ken “kinaagpaypayso” gapu laeng ta iti 
maysa ket nabagaan nga kasapulanna, dagiti “pudpudnu” ken 
“kinaagpaypayso” nga para iti maysa ket kasla saan nga pudno, 
wenno ulbod pay, naliday ti mabalin a pangtungpalan na. 

Maysa nga paset iti panangadal ket kasapulan laeng iti 
panagkabesa—kasla diay panagiletra dagiti sarita, matematikal 
a pagannurotan ken, diay panagsasarno iti panangpindot. 
Ngem uray diay simple a panagkabesa ti maysa ket masapul 
nga ammo na no para ayanna agidiay ken no kasano a usaren. 

Ti panagadal ket saan leang nga iti panagnayon iti datos 
ta ngatu ti adu pay a datos. Isu ket diay panaduktal iti baro a 
panakaawatan ken naimimbag a pampamay-an. 

Dagidiay natarus ti biag na ket saan a agsarsardeng nga 
agadadal ken agsursuro. Diay nalaing a inheniero ket adadalen 
na dagidiay baro a pamay-an; diay nalaing nga atleta ket 
sangsanganayon na nga reprepasuin diay panangrang-ay iti ay-
ayam na, diay propesyonal nga adda latta dagidiay texto na ken 
makiuman na dagitoy. 

Diay kabaroan nga modelo iti eggbeater wenno washing 
machine, ti kabaroan a kotse, amin da ket kasapulan na iti 
panagadal ken pangamammo sakbay nga dagituy ket mausar. 
No saan da nga aramiden nga umuna dagitoy, adda ti ak-
aksidente idiay kusina ken kar-karsada. 

Diay tao nga ti pagarup na ket ammo na aminen nga 
maadal ti biag ket napannakkel. Dagidiay tao a saan da a 
maikkat diay ilem ken ulbod a datos da ken sukatan da iti 
pudno ken kinapaypaysu nga makatulong iti biag na ken ti 
sabali nga tao. 

Addu iti pamay-anan tapno ti maysa ket makaadal ken 
mausar na dagitoy nga masursuro na. Dagitoy ket ti addaan 
iti maysa nga mangisuro wenno teksto nga ammo na diay 
ibagbaga na; mangipalawag dagiti sao nga saan launay nga 

TWTH bklt Ilocano 040611_final.indd   50 4/6/11   7:45:47 PM



51

maawatan; ti panagsaludsud ti sabali a reperensia wenno lugar 
iti pamwidan; panagilasin dagiti ulbod a datos nga mabalin 
nga addaan iti maysa: diay panagisiis kadagiti ulbod manipud 
iti pudno nga iti pakibatayanan ket no anya iti para kanyam 
ket pudno itattan. Ti kamaudianan ket kaawan dua-dua ken 
adda pannakabalinna a kinalaing. Iso maysa nalawag ken 
nagungunuan a padas. Saan adayu a kasla iti panaguli iti maysa 
a nagulib a bantay babaen iti kasamsamikan ngem rumuar to 
diay tuktok a addaan iti baro a panagkita ti lubong. 

Tapno agnanayon a agbiag, ti maysa a sibilisasyon ket 
masapul nga ay-aywanan na dagiti ugali ken kabaelan a agadal 
ti ayanti es-eskwelaan na. Ti eskwelaan kit saan a maysa a 
lugar tapno laeng pagibatian iti ubing. Ta no kasdiay laeng 
a panggep ket nangina unay daytoy. Isu ket saan a lugar nga 
panagaramidan iti manangsursurot laeng. Ti eskwela ket lugar 
no ayanna ti maysa ket agsursuro nga agadal ken no ayanna 
dagiti ubing ket maisagana nga sumango ti realidad, agsuro 
no kasano iggaman a nalaing daytoy ken maisagana da nga 
mangawat ti lubong iti sakbay a panawen, inton kaano ket 
dagidiay kapigpigsaan na itatta ket lallakay ken babbaket 
danton. 

Diay napatangkenan a kriminal ket saan a nakasuro nga 
agadal. Naynay nga bagbagaan iti korte nga no umulit isuna 
diay aramid na a krimen kit maibalod to manen: kaaduan na 
uliten da diay aramid da a krimen isu nga maibalod da manen. 
Ti agpaysuananna, gapu dagita kriminal ket umad-adu nga 
umad-adu iti isursurat da a linteg: dagidiay disente a umili 
ket isu ti agtultulnog ti lindeg; dagidiay kriminal ket saan: 
dagidiay kriminal ket saan makasursuro. Saan nga amin a bilin 
ken direktiba ken dusa ken panagpilit iti umubra ti maysa nga 
tao nga madi na ammo ti agadal ken saan nga makasursuro. 

Ti pakailasinan iti maysa a gobyerno a nagbalin a 
criminal—a kas napasamak idi nabalas a panawen—ket dagiti 
mangipangpangulo kanyana ket saan a makasursuro: amin 
nga rehistro ken kinanakman ket mangibaga kanyada nga 
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riribuk ti kanayon a sumarno ti panagparigat; duray pay ket 
kinasapulan latta iti naranggas a yaalsa tapno mapaksiat da a 
kas iti mai-kadua a gubat ti lubong tapno maiwaksi ni Hitler 
ken dagidiay naliday a paspasamak ti sangkatauhan. Isu ket 
saan a nakasursuro. Nagrambak da iti ulbod a datos. Madian 
da amin nga pamaneknek iti pudno. Masapul da a mapaksiat. 

Diay bagtit ket saan makasursuro. Idurduron iti limed a 
dakes a gagara wenno awanen kabaelan na nga ag-rason, iti 
kinapudno ken pudno ken realidad ket saan da a maawatanen. 
Itulad da iti kinatao ti ulbod a datos. Saan da ken awan kabaelan 
da nga manglasin wenno makaadal. 

Addu nga parparikut a bukod ti maysa a tao ken iti 
kagimonan nga gapu iti kinaawan ti kabaelan ken panagmadi 
nga agsuro. 

Dagiti biag iti dadduma dita aglawlaw mo ket 
mariribukanen ngamin ket saan da nga ammo ti agadal, 
ngamin ket madi da makasursuro. Makapanunot ka siguro iti 
dadduma a pagarigan. 

No ti maysa ket saan na mapagaraw dagidiay tattao ta 
aglawlaw na tapno agadal ken makasursuro, ti trabaho iti may 
ket mabalin nga dumagsen a dumagsen ken ti makataud a 
pakailasatan ket makissayan. 

Ti maysa ket mabalin na matulongan diay sabali nga 
agadal ken makasursuro babaen laeng iti panagasidig kanyada 
dagiti datos a masapul da. Mabalin pay a makatulong babaen 
laeng iti panagbigbig kadagidiay nasursuro dan. Iti maysa ket 
makatulong babaen iti panagdayaw iti makita a panagnayon ti 
laing. No mayat pay ti maysa, mabalin isuna agamid ti addadu 
dita: ti sabali ket mabalin a badangan babaen ti panagtulong 
kanyada—a awanan supiat—a ilasin dagiti ulbod a datos, 
babaen ti panagtulong diay panaglawlawag ti sarita nga saan 
da unay maawatan, babaen ti panagtulong kanyada nga makita 
ken matengngel dagidiay rasrason no apay saan da nagadal ken 
makasuro. 
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Kas ti kadakkelan ti biag ket panangpadas ken 
panagkamali, imbes nga uyawem ti maysa a tao gapu diay 
nagkamalianna, ammoem langin no apay nga nagkamali isuna 
ken no adda iti naadal na gapu ditoy. 

Sagpaminsan ket makigtot mo ti bagbagim babaen laeng 
iti panagtulong ti maysa a tao nga agadal ken makasursuro ket 
simmayaat ti biag na. Segurado nak nga adu mapanunot yu nga 
sabali pay a pamay-an. Ken pinagkunak ket dagidiay nalinaayan 
a pamay-an iti kasayaatan iti pataud na. Ti lubong ket nadawel 
laununayen para kadagiti tattao a saan makasursuro. 

17–3.  Pannaksanay.39

Ti panagadal ket agbunga laeng no iso ket usaren. Ti 
kinasirib ket mabalin a ganaben para iti bagbagi na a gapu: 
ngem adda pay ti naisabsabali a pintas na daytoy. Ngem iti 
kinapaysuananna ket saan nga ammo ti asino man no isuna 
ket nasirib wenno saan ingganna saan makita diay bunga iti 
nanggamitanna daytoy. 

Ti anya man a aramid, laeng wenno pagsapulan, panagkali 
ti kanal, linteg, inheniero, aglutluto wenno anyaman, duray 
pay no kasanu kaimbag a naadal, ket masapul nga pumasa iti 
karigatan nga padas: kabaelam ba nga ARAMIDIN? Ken 
dayta ket kasapulan na iti pannaksanay.

Dagidiay stuntmen iti pelikula nga saan nga agsanay nga 
umuna ket masakitan. Uray diay ina ti balay. 

Ti pannakaaywan ket saan unay a nalatak a pamwidan. 
Ngamin ta isu ket kadawyan a kadkadwaan iti “ag aluad” ken 
“nabuntog laeng,” ti panagrikna dagiti tao ket dagitoy kit 
panaglapped kanyada. Ngem adda iti maysa pay nga dalan: 
no ti maysa ket napudno a sanayen, diay laing ken garaw 
ket umanayen tapno saan na a kasapulan nga “ag aluad” ken 
“nabuntog laeng.” Ti naaywan ngem napartak a garaw ket 
mabalin laeng no adda pannaksanay. 
39. pannaksanay:  panagaramat wenno pannagaramid a kinanayon tapno 
makasursuro wenno lumain. 
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Diay grado ti kinalaing ken garaw ti bagi ti maysa kit 
masapul nga iparis diay partak ti panawen no kaano ti isu ket 
agbibiag. Daytoy ket maaramid laeng babaen ti pannaksanay. 

Ti maysa ket mabalin na nga sanayen diay mata na, bagi na, 
ima ken saka na inggana dagitoy ket kasla dala “agam-ammon.” 
Ti maysa ket saan na nga masapul pay nga “agpanunot” no 
kasanu isimpa diay stove wenno iparada diay kotse: dagitoy 
ket ARAMIDEN na lattan. Ti anyaman nga aramid, adda 
dadduma a banag ti makuna nga “saririt” ket ti agpaysuananna 
iso ket gapu laeng iti pannakasanay. 

Inggana ti maysa ket ammonan amin dagidiay garaw ti 
panagaramid ti maysa a banag ken panagulit dagitoy ingana 
saan na nga masapul nga agpanunot pay tapno maaramid na 
ken malpas na daytoy nga napartak ken nasingpa, ti maysa ket 
asidig ti aksidente. 

Makita ayanti statistics nga dagidiay kababaan ti 
pannakasanay na ket isu da iti kaaaduan ti aksidente. 

Agpada nga prensipyo ket mausar mit laeng dagiti artisan 
ken diay pagsapulan nga panunot ti kapatgan nga ususarenna. 
Diay abogado nga saan nga nasanay ayanti pamusmusan 
iti korte ket saan na unay pay naadal ti agikambyo (diay) 
enggranahe ti utikna a napartak tapno masupiatanna amin 
nga panagbuelta iti kaso ket mapaabak na. Ti maysa a baro nga 
stockbroker ket iti minuto laeng mapukawan ti kinabaknang. 
Ti salesman nga saan nga nagrepaso ti panaglako ket mabisin 
ta awan ti nailako na. Ti umisu nga sungbat ket pannakasanay, 
pannakasanay, pannakasanay. 

No dadduma ket maamires iti maysa nga ti naadal na ket 
saan na mit a mausar. No kasdiay, ti basol ket maipaay ayanti 
saan nga umisu nga adalen wenno diay mannuro wenno diay 
teksto. Maysa a banag iti panangbasa iti turong; sabali pay a 
banag no dadduma iti panagusar daytoy. 

Sagpaminsan, no ti maysa ket kasla awan papanan iti 
pannagsansanay na, masapul nga ibelleng diay libro ken 
mangrugi manen aggapu iti awanan. Diay pannagaramid ti uni 
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para iti pelikula ket kasla kastoy: no ti maysa a recordist ket 
suruten na laeng no anya iti addan ket saan mo a madingngeg 
iti nagsabalian iti uni ti billit ken uni ti busina –isu nga ayanti 
dadduma nga pelikula ket saan mo nga maawatan ti ibagbaga 
da. Ti nalaing a recordist ket isuna iti agaramin ti amin tapno 
nasayaat ti pagkaaramid na. Ngem diay panagaramid ti sine, 
diay kabaliktadan na met iti adda ditoy: adda dagiti teksto ti 
silaw ti sine nga nasayaat: no ti maysa ket suruten na dagitoy 
ket makaala isuna ti napintas a ladawan. 

Maysa ngarud a makapagbabawi, nangruna iti maysa a 
napartak-a-garaw nga teknikal a kagimonan, nga saan nga 
amin nga aramid ket nasingpa a nakasurat ayanti teksto. Ngem 
saan nga lapped daytoy. No adda ti nasingpa a teksto, ipateg 
mo dagitoy ken adalem metten. Ta no awan, ket urnongem 
dagiti datos nga adda, adalem dagitoy sakamto aramiden diay 
kurang na. 

Ngem dagiti pasarak ken datos ket rumang-ay laeng no 
mausar ken mausar nga adda pannakasanay na. 

Ti maysa ket adda ta peggad inggana nga ti pannakasanay 
diay laing na ket awan pay diay grado nga KABAELAN 
dan. Dakkel iti nagsabalian iti “mabalinen” manipod iti 
propesyonal nga laing ken garaw. Diay nga baet ket rangtayan 
iti pannakasanay. 

Paggarawem dagiti tattao nga kumita, agadal, ayusin 
dagitoy sadanto agaramid. No naala dan iti umisu a pamay-
an, pagarawem nga agpannakasanay da inganna kaya dan nga 
aggaraw a kasla propesyonal. 

Adda iti naisabsabbali a ragsak ayanti laing, garaw ti bagi 
ken gargaraw a napartak: dagitoy ket maaramid laeng nga 
naaywan no adda pannakasanay. Ti abiag ayanti napartak a 
garaw nga lubong kadua iti nabuntog a garaw nga tattao ket 
saan nga naaywan. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket kasayaatan nga 
daliasaten nga adda nalaing a kadua. 
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18. I-RaEM MO DagIDIaY 
PaMMaTI ITI RELIHIYON 

TI saBaLI a TaO. 
Ti panang-anos ket maysa a naimbag nga puon a 

pakatakderan ti relasyon ti tao. No ti maysa ket kitaen na 
nga nalaing dagidiay pinnatayan ken panagsagaba nga gapu 
iti kaawan iti raem panggep iti relihiyon manipud pay idi 
napalabas a panawen ingana itatta, ti maysa ket maamires na 
nga iti kaawan ti anos panggep iti pagsabalian iti relihiyon 
ket maysa na saan a makapabiag nga aramid. 

Iti panang-anos ti relihiyon ket saan nga panangiparit iti 
panangisawang iti pammati ti maysa. Ti kayat na a sawen ket iti 
panangbiruk iti rason tapno maipasnek diay pammati ti sabali 
nga relihiyon ket maysa nga nabiit a dalan paapan ti riribuk. 

Nangrugi pay idi tag-una manipud idi panawen dagiti 
Gresya ket dagidiay pilosopo idi ket panagsupiatan da nu anya 
ti kinapundo maipapan iti Dios, tao ken law-ang. Dagidiay 
nag kapanunotan dagiti pannakabalin ket agbaliwbaliw: 
kasla itatta nga dagidiay pilosopiya ti “mekanismo”40 ken 
“materialismo”41—nga manipud pay idi panawen iti taga-ugma 
a Ehipto ken Gresya—ket isu ti moda ti agdama: kayat da nga 
ipilit nga iti amin ket matter ken taliwaywayan da, naurnos 
man diay iti pinangilawlawag da iti ebolusyon, saan da nga 
linikudan dagiti nayon nga rason nga mabalin adda epekto na, 
40. mekanismo:  ti panagkita nga ti amin ti biag ket garaw ti matter ken amin ket 
mailawlawagan babbaen iti lindeg ti pisikal a lubong. Pinagpatuloy da Leucippus ken 
Democritus (460 B. C. inggana 3700 B. C. ) a mabalin nga naala da aggapu ti mitolohiya 
ti Ehipsyo. Dagiti mangtaptapaya ditoy nga pilosopiya ket napanunot da nga likudan ti 
relihiyon ta saan daytoy nga maipabassit ti matematika. Niraut isuda dagiti maseknan a 
grupo relihiyon ken isuda ket niraut da met dagiti relihiyon. Ni Robert Boyle (1627-1691), nga 
isu ti nagpadakkel ti Boyle’s law ti physics, ket sinungbata na daytoy babaen ti panagdamag 
nu ti lubong ket addaan dagiti balabalaen kas ti garaw ti matter. 
41. materialismo Sinoman diay pamilia dagiti metapisikal nga pasarak nga iti panagkita 
da iti law-ang ket kas aglaun iti natatangken a banag kasla ti bato, dakkel man wenno 
bassit. Daytoy a pasarak ket kayat ng palawlawagan dagiti banag kasla iti panunot babaen 
ti pangibaga nga mabalin da nga mapabassit ayanti pisikal a banag wenno diay garaw da. Ti 
materialismo ket kaugmaan nga panagpanunot. Addu sabalin nga pasarak. 
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ngim mabalin nga gamgamiten da laeng ti ebolusyon. Dagidiay 
iti “opisyal” a pilosopiya tatta ken dagitoy ket isursuro da pay 
iti eskwelaan. Dagitoy ket adda bagbagi da a panatiko nga 
mang-raraut dagiti pammati ken relihiyon ti sabali: ti bunga 
na ket kaawan ti anos ken argumento. 

No ti amin a nakalalaingan a panunot manipud pay idi 
ika-lima a siglo B. C. ket saan da pay a kabaelan nga umannurot 
ti banag ti relihiyon ken sakbay-relihiyon, atoy ket maysa lugar 
ti gubat ti tao, ta kasdiay ngarud ket nasaysayaat laingen nga 
adaywan daytoy. 

Sadi baybay ti rinnisiris, maysa a nalawag nga prinsipio ti 
lumtaw: ti linteg iti maysa nga agpili no anya iti patienna. 

Diay “panagtalek” ken “pammati” ket saan a natarus 
nga maawatan babaen laeng iti lohika: mabalin mo pay nga 
panunoten nga awanan da ti lohika. Isuda nga dua ket mabalin 
nga agduma a banag. 

Ti anyaman a balakad a itted ti maysa maipanggep iti kastoy 
a banbanag ket katalgedan no daytoy ket panangpaneknek 
laeng nga ti maysa ket mabalin agpili ti patienna. Ti maysa ket 
adda wayawaya na takderan dagiti pammati. Ngem ti maysa 
ket adda ta peggad no ti gagara na ket arangen diay pammati 
ti sabali, nakarkaro pay no isu ket mangraut ken gagara na 
nga arangen dagiti sabali gapu iti naidumaan ti pammati ti 
relihiyon. 

Ti tao, manipud pay idi panagadda na, ket dakkel ti 
alalaenna a liwliwa ken ragsak ayanti relihiyon na. Uray 
dagidiay “mekanista” ken “materialista” ti agdama a panawen 
ket agsaosao kasla latta dagidiay papadi iti ka-ugmaan a 
panawen a mangiwarwaras dagidiay patpatien da. 

Ti tao nga awannan pammati ket kakaasi. Mabalin da 
nga maikkan ti banag nga pagtalekan da. Ngem no adda iti 
relihiyon da, i-raem mo isuda. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket mabalin a agbalin 
a dalan ti panagsupiat nu ti maysa ket saan na nga 
i-raem dagiti pammati ti relihiyon ti sabali a tao. 
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19. MaDIM aR-aRaMIDEN 
ITI PaDaM Nga TaO DagITI 

MaDIM MET kaYaT Nga 
aRaMIDEN Da kaNYaM. 

Addu agsasabali nga kaitarusan iti aw-awagan da nga 
“Nabalitukan nga Adal”42 kadagiti naduma duma nga tattao 
iti agsasabali nga lugar ken pandwin. Dagidiay naibaga idiay 
ngato ket isu iti kayat na saw-en nga naipanggep iti dakdakes 
nga aramid. 

Sansanto laeng iti nagbiag nga saan pulos nga naka-
aramid ti dakes. Ngem kriminal laeng iti makasakit iti pada 
na nga tao nga awan pagduduaan na. 

Malaksid iti pagkaritna iti “biddot,” “bain” ken 
“konsensya,” amin dagitoy ken pudno nga us-usto ken pudno 
nga dakes, agpayso met nga mapaspasamak nga dagidiay 
dakes nga araramiden iti maysa iti pada na nga tao ket 
maisubli kenkuana. 

Saan nga am-amin nga dakes nga aramid ket maisubli 
ayanti kasakbayan: mabalin nga makaaramid iti tao iti dakes 
papan iti pada na nga tao nga madi nga malipatan wenno 
saan nga ikaskaso. Kasdiay iti panagpatay. Mabalin nga 
panunuten iti tao nga dagiti nadagsen nga panagsalungasing 
iti anya man nga adal nga ibagbagana daytoy nga libro ket 
42. “Nabalitukan nga Adal”:  uray nu atoy ket kitkitaen iti Kristyano akas Kristyano ken 
makita idiay baru ken daan nga tulag, saba-sabali nga tao iti agus-usar dityo. Makita metlang 
atoy idiay “Analects”ni Confucius (maikalima nga gasut nga tawen ken maikainnem nga gasut 
nga tawen) nga nang-adaw iti saba-sabali nga sao dagiti nagkauna nga kasuratan. Makitkita 
met lang atoy kadagiti agdadamo nga tribo. Iti maysa ket sabali pay nga langa, makita daytoy 
idiay sinauna nga surat da Plato, Aristotle, Isocrates ken Seneca. Inaramid daytoy iti tao 
nga pangibatayan iti mayat nga aramid iti nabayag nga panawenen. Iti kaitarusan nga it-ited 
dayto nga babasaen ket napabaro iti ibagbaga na ngem, kas diay daan nga langana, ibagbaga 
da nga atoy ket pirmi nga napintas tapnu masalikniban. Mabalin nga salakniban daytoy nga 
pakaitarusan iti libro. 
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agbalin nga dakes nga aramid paapan iti sabali nga tao nga 
madin maiyusto. 

Iti panagdadael iti biag iti pada nga tao ket mabalin nga 
makapirdi iti sarilim nga biag. Iti timpuyong ket agtignay— 
dagiti pagbaludan ken balay it mauyong ket napunno iti tattao 
ng nakaaramid iti madi iti pada da nga tao. Ngem adda pay 
sabali nga pangdusa: no iti maysa ket natiliw man wenno madi 
nga agar-aramid iti madi papan ti pada na nga tao, nangruna 
no palimed, ket makaigapu iti panagsagaba iti nadagsen sa 
panagbalbaliw iti panangakanunong paapan sabali ken iti 
bagbagi na, amin dagitoy ket naliday nga panagbaliw. 

Daytoy nga kaitarusan iti “nabalitukan nga adal” ket 
adut pagserbyan na a kas pangsubok. No iti maysa ket 
uyotan na iti pada na nga tao nga ipakat na atoy, mabalin nga 
mapanunut kadaytoy nga tao no anya iti pudno nga dakes nga 
aramid. Ipapakaammu iti tao na no anya ti dakes. Iti damag 
nga no anya iti dakes nga aramid ket masungbatan nga dagus 
iti bagbagi nga pakaibatayan: Madim kayat nga mapasamak 
kanyam iti kastoy? Saan? No kasta, adiay ket dakes dakes nga 
aramid ken, gapu iti panagkita iti timpuyog, dakes nga aramid. 
Mariing na iti rikna iti kaaduan. Ipakaamu na kadaytoy no 
anya iti rumbeng nga aramid ken saan. 

Iti panawen nga marikna iti maysa nga awan mangipagel 
iti panagaramid iti dakes, bumassit iti gundaway na nga 
maisalakan. 

No mauyotam iti padam nga tao nga aramiden dagiti 
bilin ditoy, maikkam isuda iti adal nga mabalin da ikritikar 
iti bagbagi da ken, para dagiti sabali, maluktan iti ruangan 
nga mangipasubli kanyada nga makitipon manen iti pada da 
nga tattao. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket nakasirra 
kadagiti tattao nga madi mangtiptippel ti 

bagbagi da nga makaaramid iti dakes. 
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20. TRaTOEM DagITI 
DaDDUMa a kas kaYaT 
MO Nga PaNagTRaTO 

Da kaNYaM. 

Daytoy ti nalawlawag nga kaitarusan na iti 
“Nabalitukan nga Adal.” 

Madi ka makigkigtot nga adda maysa nga kasla makagura 
gapu ta nabagaan da nga “agsingsingpet” isuna. Ngem iti 
pinanggura na ket mabalin nga saan nga gapu iti pagarup iti 
“pagbalin nga nasingpet”: mabalin nga daytoy ket gapu iti 
saan na nga naawatan iti pudno nga kayat na nga saw-en. 

No padasin ti agdamag, mabalin nga agsusupadi iti 
pannangipapanan nga maawat mo panggep iti agpayso nga 
saw-en ti “nasayaat nga tignay.” Mabalin nga madi naawatan 
iti maysa—uray no naawatan iti maestra—no apay nga 
nakaala isuna iti kasdiay nga marka idiay “panag-ugugali” na. 
Mabalin met nga ti maysa ket naikkan iti saan nga agpayso 
nga impormasyon maipapan idiay: “dagiti ub-ubbing ket 
rumbeng nga makita laeng ken saan nga mangngeg,” “iti 
kinasingpet ket saan nga kina-alibtak.”

Ngem, adda iti pamuspusan tapno mailawlawag dagitoy 
inganna iti kapkapnekan ti maysa. 

Kankanayon ken uray ayanna nga banda, iti tao ket 
kummita ken dumaydayaw kadagiti naduma-duma nga 
patpateg. Isu dagidiay iti aw-awagan da nga kinasingpet.43 
Impabaklay da dagitoy kadagiti nalalaing nga tattao, 
nasantuan nga tattao, sasantos, ken didios. Daytoy ti 
nagsabalian iti barbaryan ken naadalan nga tao, iti paggiddiatan 
iti kuso-kuso ken nangayig nga timpuyog. 
43. kinasingpet:  dagiti kamayatan nga kita idiay mayat nga ug-ugali iti tattao. 
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Madi met nga masapulan iti nailangitan nga mandato 
wenno makuma nga panagbirok idiay napuspuskol nga tomo 
iti pilosopo tapno maammuan no anya iti “nasingpet.” Iti 
daytoy nga kadawyan, mabalin nga maaddaan iti bagbagina 
nga paltiing. 

Mabalin nga maamires daytoy iti siasinnoman. 
No iti maysa ket agpanunot no kasano na kayat nga 

tratoen iti sabali, ket maamires na dagiti kinasingpet ti tao. 
Ammoem laeng no anya kayat mo nga panangtrato iti sabali 
kenka. 

Umuna nga pagayatam ket tratoen da ka iti usto: madim 
kayat nga dagiti padam nga tao ket agsao iti ulbod maipapan 
kanyam wenno pabpabasolen da ka. Di met?

Mabalin nga kaykayat mo nga naannugot kanyam dagiti 
kakadwam ken gagayyem mo: madim kayat nga liputen da 
ka. 

Kayat mo nga tratoen da ka nga naparbeng, saan nga 
malokloko ken ul-ulbodan. 

Kayat mo nga tratoen da ka dagiti padam nga tao iti 
rumbeng. Kayat mo nga napudno da kanyam ken saan da ka 
nga kusiten. Saan kadi? 

Kayat mo nga tratoen da ka nga nasayaat ken awan 
kinaulpit na. 

Kayat mo nga maawatan koma dagiti padam nga tao 
dagidiay paglintegam ken marikriknam. 

No adda ka iti saan nga nasayaat nga kasasaad, kayat mo 
nga dagiti padam nga tao ket makipagrikna kanyam. 

Kayat mo nga dagiti padam nga tao ket mangpakita iti 
panagkontrol iti bagbagi imbes nga dadaelen da ka. Saan kadi?

No adda iti nagkurangam wenno kamkamalim, no 
nakaaramid ka iti biddot, kayat mo nga dagiti padam nga tao 
ket makaanos ken saan nga managdillaw. 
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Imbes nga panpanutem iti panagunget ken panangdusa 
da kanyam kaykayat mo nga dagiti padam nga tao ket 
managpakawan. Saan kadi?

Kayat mo nga dagiti padam nga tao ket mannangaasi, saan 
nga naunget wenno nakirmet. 

Kaykayat mo nga mamati dagiti daduma nga tao kanyam, 
saan nga agdudua iti aniaman nga panawen. 

Kaykayat mo nga ikkan da ka iti dayaw, saan da ka 
pabainan. 

Kaykayat mo nga dagiti padam nga tao ket nasingpet 
kanyam ken tratoen da ka nga adda iti tan-ok na. Saan kadi?

Mabalin nga ayatem nga dayawen da ka dagiti padam nga 
tao. 

No adda naaramid mo nga nasayaat para iti padam nga 
tao, kayat mo nga bigbigen da dagiti pateg nga inaramid mo. 
Usto?

Kaykayat mo nga dagiti padam nga tao ket nasingpet 
kenka. 

Para kadagiti dadduma kayat mo nga ayaten da ka. 
Ngem nangnangruna iti amin, madim kayat dagitoy 

padam nga tao ket aginkukuna kadagitoy nga banbanag, 
kayat mo nga isuda ket pudno kadagiti panagkanunong da 
ken agaramid da nga adda kinapudno na. 

Mabalin nga makapanunot ka ti dadduma pay. Ken adda 
dagitoy nga ad-adal ditoy libro. Ngem kadagiti naibagbaga, 
mabalin nga napanunot mon iti dagop iti aw-awagan da nga 
kinasingpet. 

Saan nga masapul iti nalawa nga panagpagarup tapno 
maamoam iti maysa nga iti panangtrato da kanyana ket 
kapada iti panangtrato da kadagiti padana nga tao, iti biag 
na ket maiapan idiay maymayat nga saad. Ken adiay ket 
pagduduaan no iti maysa ket agaramid iti kinadakes maipapan 
kadagiti agtratrato kanyana iti kastoy nga aramid. 
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Tatta adda iti makaay-ayo nga pasamak44 ayanti relasyon 
dagiti tattao. No adda iti nagpukkaw iti pada na nga tao adda 
ti duron nga agibales diay pinukkawan na. Iti panangtrato iti 
maysa nga tao ket kapada iti panangtrato iti sabali kanyana: 
mangpakpakita isuna iti pagtuladan iti pada na nga tao no 
kasanu da isuna tratoen. No ni A ket dakes kenni B, ni B ket 
dakes met kenni A. No ni A ket nasingpet kenni B, ni B ket 
nasingpet met kenni A. Mamatiak nga nakitam daytoyen nga 
nabunga. Kagura ni George dagiti amin nga babbai iso nga 
amin nga babbai ket kagura da met ni George. Naunget ni 
Carlos kadagiti amin nga tattao iso nga naunget da met kenni 
Carlos—ken no madi da nga natured nga ipakita daytoy nga 
sisasango, mabalin da nga limed nga aywanan ti kagustuan 
nga ranggasan ni Carlos no maaddaan iti gundaway. 

Idiay lubong iti bala-bala ken pelikula, ipakpakita da 
iti maysa nga nadayaw nga kontrabida nga addaan iti saan 
makapapati nga nalaing nga bunggoy ken agmaymaysa 
nga bida nga kasla barbaryan45 ti panaglanglanga na. Saan 
nga kasta iti biag: iti agpayso ket dagidiay kontrabida ket 
narusanger nga tattao ken dagidiay alipores da ket nakarkaro 
pay; Ni Napoleon ken ni Hitler ket niliputan ayanti kannawan 
ken kannigid dagiti tattao da. Dagiti agpaysu nga banuar ket 
dagidiay kaul-ulimekan nga tattao nga maam-ammum ken 
iso da dagidiay nasisingpet kadagiti gagayyem da. 

No iti maysa ket nagasat unay nga makaam-ammo 
ken makasarita kadagiti tattao nga adda idiay kangatuan 
iti propesyon da, iti maysa ket makigtot nga maamuan nga 
isuda dagiti kasisingpetan nga tattao nga maam-ammum. 
Iso daytoy iti maysa kadagidiay rason no apay adda isuda iti 
ngato: pinadas iti kaadwan kanyada nga tratoen iti pada da 
nga tao iti nasayaat. Ken dagidiay adda iti aglawlaw da ket 
agtignay ket tratoen da met isuda iti nasayaat ken pakawanen 
isuda kadagidiay nagkamalian da. 
44. pasamak:  makitkita nga kinapudno ken dagiti mapaspasamak. 
45. barbaryan:  maysa tao nga narusanger, awan sursuro na. 
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Mayat ngaruden: ti maysa ket mabalin na maamires ayanti 
bagbagi na dagiti kinasingpet ti tao babaen iti panagbigbig no 
kasanu na kayat nga tratoen ti sabali. Ken gapu ditoy, makunak 
nga tumunos kayo amin kanyak, ket nalawlawagannen no 
anya nga agpayso ti saw-en ti “nasayaat nga tigtignay.” Adayo 
daytoy iti saan nga panag-alibtag, panagtugaw laeng nga 
awan nga pulos iti ibagbagam. Iti “kinasingpet” ket maysa 
nga alibtag ken napigsa nga kabaelan. 

Nganngani awan ti ragsak nga maala ayanti naladingit 
ken managparbeng nga panagsidunget. Iti panagpakita 
dagiti lallakay wenno babbaket nga masapul iti napasnek ken 
naladingit nga panagbiag tapno maipakita ti kinasingpet, ket 
kasla da la, ibagbaga nga amin nga pagragsakan ket aggapu iti 
kinadakes: awanen ti ad-adayo pay iti kinapudno. Iti ragsak 
ken rag-o ket saan nga aggapu iti kinadakes! Baliktad na unay! 
Iti ragsak ken rag-o ket agtubo laeng ayanti nalinteg nga puso: 
dagiti dakes ket mangiturturong iti biag nga nakaamamak 
nga napunno iti panagrigriggat ken sakit. Iti kinasingpet iti 
tao ket awan relasyon na idiay panagladingit. Iso daytoy ti 
nalawlawag nga langa iti panagbiag. 

Tatta anya ti panagkunam nga mapasamak no iti maysa 
ket pumadas nga mangtrato iti pada na nga tao nga adda iti

linteg,
annugot,

propesyonalismo, 
panagpapada,

kinapudno,
kinasingpet,

anos,
pannakipagrikna, 

kontrol iti bagbagina, 
anus,

pammakawan,
asi,

pammati, 
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dayaw, 
kinasingpet,

tan-ok,
siddaaw,

managgayyem,
ayat, 

ken inaramid na amin nga addaan iti kinapudno?
Saan nga sigsigud ngem panagkunam adu kadagitoy nga 

tattao ti agrugi nga mangpadas nga mangtrato iti agpada nga 
pamay-an?

Uray ipalubos dagiti sagpaminasan nga pagkamkamalian—
iti talaga nga nangkigtot iti tao nga pirmi, ti agtatakaw nga 
masapul nga tungpaen idiay ulo na, ti maysa nga drayber nga 
agmanmaneho iti nabuntog idiay pang-napartak nga pagnaan 
uray no naudi kan iti sirrek mo— nalaka tay kuma nga Makita 
nga ti maysa ket maingato na ti bagbagi na ayanti baro nga 
kasasaad ti panangikadkadua ti tao. Ngumato iti gundaway na 
nga maisalakan isuna. Ken iti pinabiag ti maysa ket pudno nga 
naragragsak. 

Ti maysa ket mabalin na nga mainpluensiaan dagiti tignay 
ti tattao dita aglawlaw na. No saan pay nga madama nga 
kasdiay, ti panaginpluensia ket mapalaka babaen ti panagpili ti 
maysa laeng nga kinasingpet kada aldaw ken panagipangruna 
daytoy iti buo nga aldaw. Babaen iti panangaramid iti kastoy, 
saan nga agbayag ket maipangruna ti maysa dagiti amin nga 
kinasingpet. 

Malaksid iti bagbagi nga pagimbagan, adda maaramidan 
iti maysa, uray kasano man kabassit, para iti panangrugi iti 
baro nga panawen para iti panagkabagyan dagiti tattao. 

Diay bassit nga bato nga matinnag iti waig ket makaparnuay 
iti dalluyon papan diay kaadaywan nga igid iti danum. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket mabalin nga 
maaramid nga naranraniag no maiyusar 

daytoy nga adal, “Tratoem dagiti dadduma a 
kas kayat mo nga panagtrato da kanyam.”
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21. PINagTaRaBO
46

 
kEN PINagRaNg-aY.

47

No dadduma, kayat ti sabali nga pirdien ti maysa nga 
tao, paawanan na sirbi na diay namnama ken arapaap na, ti 
masangwanan na, ken pati mismo diay bagi na. 

Babaen ti panag-uyaw ken sabsabali pay nga pamay-an, 
iti maysa nga addaan ti dakes nga gagara agturong iti sabali 
ket mabalin na nga padasin nga rugyanan diay panagkapsot 
ti maysa. 

Gapu ti anyaman nga rason, dagiti ar-aramid tapno 
mapapintas ti biag ti maysa, tapno rumagsak ti biag na, ket 
mabalin nga banag nga pagapuan ti pinag-raut. 

No dadduma, masapul nga saw-en nga dagus dagiti 
kastoy nga banag. Ngem adda iti naibtur nga pamay-an nga 
paspasaray lang nga agmintis. 

Anya ba ti pudno nga ar-aramiden ti tattao ti pada da nga 
tao? Padpadasen da nga guyuden pababa ti pada da nga tao. 

 Ayanti panunot da ket dagiti sabali nga tao ket peggad 
para kanyada: ta no ngumato iti saad da ditoy lubong, ket 
isudan to ket names para kanyada. Iso babaen ti naduma-
duma nga pamay-an, ket ipababa na dagiti talent ken laing 
na dagitoy. 

Dagiti dadduma nga nagura nga tao ket adda pay gakat 
da nga kastoy: “No ngumato ti saad ni A, mabalin nga peggad 
kanyak isuna, isu nga aramidek amin nga kabaelak tapno 
saan nga agballigi isuna.” Mabalin nga daytoy nga gakat ket 
makaparnuay ti kaapa iti katatao ni A uray saan met nga 
kaapa isuna dati. Daytoy ket mabalin nga pagrugianan ti 
46. panagtarabo:  addaan aramid ken panagpataud; agpalawa iti impluwensiya, 
agrangrang-ay; makita nga mayat saad na. 
47. panag-rang-ay:  magun-udan iti panagbailaigi iti ekonomiya; agbalbalaigi iti 
anya man nga ar-aramiden na. 
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riribok. Ar-aramiden dagitoy iti dadduma nga tattao gapu iti 
ilem wenno gapu ta “madi na la kayat ti maysa nga tao.” 

Ngem uray no kasanu iti panangaramid iti tao iti kastoy, 
iti umiso nga gandat na ket tapno saan nga agballigi wenno 
tapno madadael diay biag ti maysa. 

Iti usto nga panangasikaso iti kastoy nga kasasaad ken 
tattao, ken iti usto nga pamuspusan tapnu maabak dagitoy 
nga tattao ket babaen iti panagtarabo ken panagrang-ay. 

Wen, agpayso nga dagitoy nga tattao no makita da nga 
rumangrang-ay ti maysa, ket lallalo nga agmauyong ken 
mangraut da nga nakarkaro. Iti masapul nga aramiden ket 
sang-wen isuda no masapul laeng ngem saan nga agsardeng 
ayanti panagtarabo ken panagrang-ay ta isu ti kayat dagidiay 
tattao nga kastoy nga aramiden. 

No agtul-tuloy iti panagtarabo ken panagrang-ay, 
dagidiay nga klase iti tattao ket saan dakanton an-anwen: ti 
agbayag ket baybay-an dakanton. 

No ti gandat iti maysa iti biag ket napateg, no suroten 
na dagitoy ken dagiti adal nga aggapu ditoy nga libro, no iti 
maysa ket agtarabo ken agrang-ay, sigurado nga ti maysa ket 
agballigi. Ken sapay la koma ta mapasamak daytoy nga awan 
maperdi kanyana. 

Ket iso ti tarigagay ko kanyam: 
panagtarabo ken panagrang-ay!
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TaRaUDI

Magun-od iti ragsak babaen iti panagaramid ti 
rumbeng. Ngem adda iti maysa lang nga tao nga makaibaga 
no anya ti makaparagsak kanyana—sika. 

Dagiti bilin ditoy nga libro ket isu iti igigid ti dalan: 
no madim suroten, kasla ka lang maysa nga motorista nga 
natinnag diay ngarab ti dalan—iti bunga na ket mabalin nga 
pagkapirdi ti kanito, iti relasyon, ken biag. 

Sika laeng ti maka-ibaga no ayanna ti papanan na ti dalan 
gapu ta sika ti agisaad dagiti panggep para iti agdama nga 
kanito, para ti relasyon, para ti paset ti biag. 

Mabalin nga no dadduma ket marikna iti maysa nga tao 
nga iti biag na ket kasla agpulpuligos nga bulong nga naiyangin 
idiay nagurit nga dalan, wenno kasla lang maysa bukel ti darat 
nga naipit ti maysa nga puesto. Ngem awan nangbaga nga ti 
biag ket natalna ken naurnos nga banag: saan nga kasdiay. Iti 
maysa nga tao ket madi nga kasla napigis-pigis nga bulong 
wenno maysa nga bukel ti darat: iti tao, ayanti dakkel wenno 
bassit nga rukod ket kabaelanna nga agaramid ti dalanna ken 
suroten daytoy. 

San to la maamiris ti tattao dagiti madama nga kasasaad 
no nalpas dagidiayen ken awan maaramidan kadagidiay 
nga saaden, nga diay nagappuan nga dalan ket pirmi nga 
naperdin nga awan gundaway nga makaaramid ti sabsabali 
nga masakbayan. Addanto latta ti punto idiay nga dalan nga 
ti maysa ket mabalin nga agimapa ti baro nga pagnaan. Ket 
padasen na nga suruten. Awan ti sibibiag nga tao nga madi na 
ammu ti agrugi ti baro nga biag. 

Mabalin ibaga nga uyawen ti sabali ti maysa nga tao ken 
mangbirok ti sabali nga pamuspusan tapno maiduron ti maysa 
diay igid, sulisugen ti dakes nga panagbiyag: ar-aramiden 
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dagitoy nga tattao ti kastoy tapnu maala da ti kayat da para 
iti bagbagida, ket no mamati ti sabali kanyada ket mabalin 
agtungpal iti panakairurumen ken panagladingit. 

Siempre, adda ti sumagmamano nga panawen nga 
maabak ti tao ayanti panangusar ken panangipakat na 
kadagiti bilin ditoy libro. Ngarud masapul laeng nga maadal 
mo diay leksyon tapos ituloy mo laeng. Sino aya ti nangibaga 
nga awan bukol na iti dalan?

Mabalin latta nga dalanan. Adda dagiti tao nga matumba 
ngem saan na nga kayat saw-en nga saan isuna ulit mabalin 
nga tumakder ken agtuloy ti biag. 

No ti maysa ket dita laeng baet ti dua nga igid ayanti 
dalan ti pudno, saan isuna nga maiyadayo iti kinalinteg. Iti 
pudno nga gagar, rag-o ken ragsak ket aggapu iti sabali nga 
banbanag, saan nga aggapu iti nadadael nga panagbiag. 

No maallukoy mo dagiti sabali nga suroten iti dalan, sika 
mismo ket maaddaan ti gundaway nga maduktalan no anya 
nga agpayso iti pudno nga ragsak. 

Ti dana a mapan ti ragsak ket 
iso ti napardas nga dalan para dagidiay 

makaammo no ayanna diay igid. 

Sika iti makaiturong. 
Agpakada akon. 
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Ti laeng masapul nga aramiden yu ket aywanan 
nga ti Ti Dana a Mapan ti Ragsak ket agayos 

diay kagimonan. Kasla lang diay panagwaras 
ti nalanay nga lana diay nagura a baybay, 

ti talna ket agayos paruar a paruar.

Ti ugali ken tignay dagiti sabali ket 
mainpluensiaan na ti panakaisalakanam. 

Ti Dana a Mapan ti Ragsak ket nakairaman ti 
panagtulong dagiti amammom ken gagayyem mo. 
Rugiam kadagiti asideg a gayyem ken amammom 

nga makainpluensia ti panakaisalakanam. 
Ikkam isuda ti Ti Dana a Mapan ti Ragsak ken 
nayon pay nga kopya—tapno uray isuda ket 

maiwaras da diay talna paruar a paruar. 
Daytoy nga rukod ti bulsa a booklet ket 

maawat nga dinosena.
Mabalin met nga makaala ti natangken ti 

kalubna ken naisangsangayan a regalo nga edision. 
Adda iti naisangsangayan nga diskuento para dagiti 

eskwelaan, grupo dagiti manangayat ti ilida, organisasyon 
ti gobyerno, komersyo ken daduma pay nga programa nga 
mangited ti wayawaya para ti maysa tao wenno grupo nga 

iwarnak daytoy libro tapno nalawa ti pakiiwarasanna. 
Para iti nayon nga impormasyon asitgan laeng 

The Way to Happiness Foundation
www. thewaytohappiness. org
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