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paunan-o an pagamit 
hini nga libro

Kinahanglan anay aada ha imo an kagustuhan nga 
bumulig han imo mga kilala ngan mga sangkay.

Pili hin tawo nga may hirimuon nga makakaimpluwensya 
hit imo katalwasan.

Isurat an ngaran han tawo nga imo napili ha.
Igbaw it takop hini nga libro.
Isurat an imo ngaran, ha pagkausa, ha ikaduha nga linya.
Igpresenta an libro upod ha tawo.
Igpabasa ha tawo.0 
Puydi man gihapon nga hiya in nahahadlok han possibi-

lidad an pasayop han iba na tawo/han maraot nga binuhatan 
han iba.

Tagi hin hiya hin iba na mga kopya, pero ayaw pagsurati 
han imo ngaran kundi ipasurat ha iya an iya ngaran. Sagduni 
hiya nga ipakita gihapon niya an iya mga kopya ha mga tawo 
nga suok ha iya.

Ha padayon nga pagbuhat hini ikau ha dako mauroupay 
an imo kalugaringon katalwasan ngan an ira gihapon.

Amo ini it pamaagi para ha maupay ug 
marisyo nga kinabuhi para ha imo 

kinabuhi ngan ha iba.

0. Danay it mga pulong in may iba-iba nga karuyagsigngon. An footnote 
karuyagsidngun  nga iguinhahatag hini nga libro in naghahatag hin  la hin nga 
kahulugan han pulong kun paunan-o hiya ginamit ha barasahon. Kun mabilngan 
mo an iba nga karuyagsigngon nga makuri, bilnga nala hira ha usa nga maupay nga 
dictionaryo. Kun diri mo ini himiuon posible magkaada hin diri pagkaintindihay 
ngan argumento. 
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RaSOn kUn kay anO 
kO GinHaTaG Ha 
iMO ini nGa liBRO

An 

imo 

katalwasan1 

in 

importante 

ha 

akun.

1. katalwasan: an binuhatan nga magpadayon an kinabuhi; an magpasigi para 
mabuhi, ngan may kinabuhi.
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2. kalipayan: an kamutangan o kabutangan han maupay nga kinabuhi, kontento, 
katunggahan, karisyuhan, paghayhak, waray problema ha pagukoy; an pagabat hadto 
ha mga maupay nga nahihinabo han usa nga tawo.
3.  masamok: may ada karater o naturalidad han pagkamasamok o tuliro.
4. immoral: maraot; diri nasunod han mga maupay nga ehersisyo han  aton kinaiya; 
diri maupay nga buruhaton; kulang hin ideya nga maupay nga buhat.

kalipayan
2

An tinuod nga kalipayan in diri napapalit.
Kun an usa nga tawo in diri makakatalwas, waray kalipay 

o kalipayan diri makukuha.
Makuri an katalwasan hini nga masamok3 ngan immoral4 

ga sosyodad.
An tagsa nga tawo o grupo nangingita hin kinabuhi kun 

ano an kalipay ngan katalwasan bisan man kun ano kaul-ol.
An imo katalwasan in magtarhog han nga maraot nga 

binuhatan han mga tawo ha imo paligid.
Disgrasya ngan kasubo an aabtan han imo kalipayan han 

mga kaluho ngan sayop nga binuhatan han iba nga tawo.
Sigurado ako nga makakapanhuna-huna ka hin mga 

sitwasyon nga natatabo ini. Ini na mga butang nakakapaguti 
hit chansa nga mabuhi ug makakapugong hit kalipay hit usa.

Importante ka ha iba. Ginpapamatian ka. Nakakaimluwen-
sya ka ha iba.

It kalipay o dire kalipay hit iba importante nga imo 
ngangaran importate ha imo..

Madali mo nga magagamit mo ini nga libro para makabulig 
han ira katalwasan ngan paguna para magukoy hin malipayon.

Waray makakagarantiya hin kalipay para ha usa nga tawo 
pero it chansa nga magmalipay hira puydi mapadako. Ngan ha 
ira kalipay, malilipay ka gihap.

Ada hit imo gahum nga igtudlok ha iba it maupay 
nga dalan para hit malipay nga kinabuhi.
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1. paGHiROT Han iya 
kalUGaRinGUn.

1-1.  Pamiling hin tambal kun diri maupay it im 
inaabat.

Bisan maysakit, nakakatapon man o diri, it tawo diri gud 
namimiling dayon hin tambal. Nakakabutang ini hit usa ka 
tawo ha delikado nga kabutangan. Yakni it tawo nga maysakit 
nga pamiling hiya hin tambal.

1-2.  Limpyuhi an imo lawas.
An mga tawo nga diri nakarigo o naghuhugas hin kamot in 

may posibilidad nga magdara hin kagaw. Hira in nagbubutang 
ha imo ha kadilikadohan. Ikaw ha imo kalurgaringon in may 
ada katungod nga tugunan ini nga mga tawo nga diri pabaw-
an ira kalugaringon nga pirmi karigo ngan maghugas hit ira 
kamot. Diri manggud ito malilikayan nga an usa nga tawo in 
magkahugaw samtang nagtratrabaho o nageehersisyo. Sagduni 
hira nga maglimpyo katapos.

1-3.  Timangnui / hiruti it imo ngipon. 
Maaram kita nga an paglimpyo han ngipon in makakalikay 

hin pagkaguba han ngipon, asya nga an pagbuhat hini o an 
pagkaon hin chewing gum pagkatapos pagkaon in makakaupay 
hin paglikay hin sakit ha baba o an mabaho nga paginhawa. 
Sagduni gehapon an iba nga magbuhat gehapon hini.
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1-4.  Kaon hin husto.
An mga tawo nga diri nakaon hin husto in diri makaka-

upay ha imo ngan ha ira man ta mga kalugaringon. Madali hira 
manluya ngan magkasakit, ngan usahay pa ngani in madali 
mag-isug. Diri mo kinahangaln hin kun kumaon hin iba-iba 
nga pandiet para makakaon hin maupay, pero kinahanglanun 
nimo kumaon hin burusog nga pagkaon.

1-5.  Pahuway.
An kakulangan hin katurog in usa ha mga sayop han 

tawo. Bisan man kun mahitungod hin usa nga trabaho nga 
waray ka makapahuway, maapektuhan mo la gehapon an mga 
tawo ha imo libong. Tungod han pagkawaray hin kalertuhan 
an tawo, nagsasayop hira. Ngan nakakaaksidente hira. Kun 
san-o mo hira kinahanglan igbubutang nira an trabahuon ha 
usa. Iguibubutang nira ha peligro an iba nga tawo. Ipirit nga 
magpahuway hin maupay an iba nga tawo. 
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2. paging 
mainantuson / kalma.5

2-1.  Ayaw pagamit hin droga.
An mga tawo nga nagdrodroga in bisan man kun ada 

hira ha iyo atubangan in waray gud hira kinabuwasan. Waray 
gud hira ngada. Ha dalan, ha pagkirigta, ha balay, puydi hira 
peligroso ha iyo. Nakayakan hira nga “maupay it ira pamati” 
o “maupay it ira paki-tungo” o ngani “malipayan” kun naka-
droga. Diri ini kamatuuran. Kinabuwasan, maguguba it ira 
kalawasan tungod han droga. Yakna hira nga ayaw paggamit 
ini. Kun nagamit hira, kaisturyahi nga kinanghlanon nira 
mamiling hin makakabulig ha ira para maiwasan it droga.

 2-2.  Ayaw pagduro pagininom.
An mga tawo nga nakainom in diri alerto. Iguinguguba 

hini an abilidad han tawo nga bumaton dayon kun kinahanglan 
bisan man kun huna nira nga mas napapakusog lugod an 
ira paging listo kun nakainom hira. Mayda makatarambal 
nga balor an alkohol. Pero puydi manta ini maabuso. Ayaw 
pagtuguti nga i-drive ka hin sarakayan o hin eroplano hin 
usa nga hubog. An pagpakahubog in nakawat na hin damo 
nga kinabuhi. It guti-ay nga in makakaapekto hin dako, ayaw 
paghulata nga nga amo ini it hinungdan hit imo igkakasubo o 
di ngani kamatay. Pugngi6 it mga tawo nga maghinubog.

Han pagsunod han mga iguinyakan ha 
igbaw, mas nagkakaada hin pisikal nga 
kakayahan nga magrisyo ha kinabuhi.

5. kalma: diri nakadto hit mga pinaka, mahinahon, dire sumosobra. 
6. pugngi: dire  tinutugutan o punupungan.
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3. ayaw pakighilawas
7

 
hin bisan la hin-o.

It pakighilawas in usa nga pamaagi kun paunan-o 
iguindudukwag han atun lahi an lahi mismo, pinaagi han 
pamilya. Damo an karisyuhan ngan kalipayan nga makukuha 
ha pakighilawas: iguinhimo ini ngan kinaiya han tawo para 
magpadayun an lahi. Pero, an diri sakto nga pagammit o an 
pagabuso, in nagdadara hin mabug-at nga penalidad ngan 
kastigo: tinuyo gihapon ini han atun kinaiya.

3-1.  Paging matinumanon ha imo sekswal nga padis.
An paging diri matinumanon ha parte han sekswal na 

padis in makakaiban han imo kalugaringon katalwasan. 
Nagdadara an estorya hin damo nga mga intansya han 
duro kakusog han tawhanun nga pagbati nag napupukaw 
han diri paging matinumanon. “Sala” an pinakahamubo 
nga karautan. Selos ngan an pagbulos an mga dagko nga 
makaharadlok nga mananap: waray may nasabot kun san-o 
ini hira mapapakaturog. Maupay makig-yakan hin “paggiging 
sibil” ngan “ diri mapugngan” ngan “pagkaintindi”; waray pag-
istorya nga makag asya hin naguba nga kinabuhi. It “pamati 
hin pagkasala” ay diri harapit ha matarum nga kutsilyo ha 
likod o ha lapag nga baso ha sopas.

Ha kadugan pa, aada an kwestyon han panlawas. Kun 
diri mo ipipirit it paging matinumanon ha usa nga sekswal 
nga padis, delikado ka ha sakit. Han una, nakayakan hira nga 
kontrolado pa an mga sakit nga sekswal. Diri na ini an kaso 
yana. May mga sekswal nga sakit na yana na diri mauupay. Diri 
natatambal nga mga sakit yana aada nabuhi.

7. pakighilawas: ordinaryo o pakikipagrelasyon hin diri asawa..
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An mga problema han sekswal nga pagpinasaway in diri 
bag-o. Nawara an makusog ngan relihiyon ha Buddhismo 
ha India han ika-sietenta nga siglo. Kaayunan han aton mga 
estoryadoran hinungdan han seksual na pakikipaghilawas 
hin bisan hin-o la ha ira mga monasteryo. Ha mas bag-o nga 
panahon, kun an pakighilawas hin bisan hin-o la in nagiging 
uso ha usa nga organisasyon, pangkomersyal o ano pa man, an 
organisasyon makikita na pagkatimpag. Bisan ano kasibilisado 
an ira paghimangraw mahitungod hini, ha nawong pala han 
diri paging matinumanon an mga pamilya in naguguba.

An agda an usa kadali puydi maging kabido han bug -os 
nga kinabuhi. Ipasabot ini han mga tawo nga ada ha imo 
harani ngan hiruti an imo lawas ngan karisyuhan.

An pakig-hilawas usa nga dako nga dalan 
ngadto ha kalipayan ngan karisyo. 

Waray sayop kun susundon ini hin pagiging 
matinumanon ngan pagiging buotan.
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4. HiGUGMaa nGan 
BUliGi an kaBaTaan.

An mga kabataan yana an magiging sibilisasyon han 
tiarabot nga panahon. An pagpapadako hin bata yana nga 
mga panahon in alagi-agid hin paghulog hin bata ha hawla han 
tigre. Diri kaya an mga kabataan an ira palibot8 kinahanglan 
nira an puhunan. Kinahanglan nira an paghigugma ngan an 
bulig nga matuman ini.

Usa ini nga delikado na problema para iristoryahon. 
Haros damo na an mga teorya kun paunan-o makakapadako 
or diri hin bata. Pero, kun an usa nga tawo in magsayop dako 
nga pagbasol an maabot ngan puydi pa nganin masamok an 
iya kinabuhi pagkalagpas. An iba in guinpapadako an ira mga 
anak kapareho han pagpadako ha ira, an iba liwat kay an supak 
hini, damo an ginyayakan ngan an kabataan in kinahanglan 
magdako ha ira mga kalugaringon. Waray ini ha ira an 
makakagarantiya hinpaghikaupay. An katapusan nga pamaagi 
in tikang ha makinalibutanon9 nga ideya nga an pagpa-upay han 
bata kapareho han ebolusyonaryo10 nga kasaysayan han atun o 
natubo han kaedaron ngan an resulta an moralidad11 an lagas 
may batasan. Bisan an thoreya masayon nadisaprobahire—a 
natural han pagpahibaro nga an populasyon han mga kriminal 
nga dire pa nahinog ini nga mahubya nga pamaagi hin 
pagpadako hin anak ngan nakakakuha hin pagka—popular. 
Diri ini guin titimangno han tiarabot nga imo sibilisasyon o 
an imo pagkalagas.

8. palibot: nakapalibot ha aton maging material o an aton ginookyan maging hari 
o harayo.
9.  ma ki libutanon:  opinyon nga makilibutanan an ngatanan nga aanhi. 
10.  ebolusyonaryo: may relasyon ha maihha na nga theoria nga an ngatanan nga 
tanum ngan hayop natikang has simply ngan naayos hiya han  nakapalibot ha aton  
diri naplano o hinimo.
11. moralidad: maaram ka han tinuod ngan diri ngan tikang dida makapagsesisyon  
ka.
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A bata in alagid-agid hin usa nga blanko nga pisara. 
Kun magsurat ka hin sayop dida iton masiring nga sayop 
nga mga butang, iton. Pero, diri pareho han pisara, an bata 
puydi magtikang pagsurat: an bata magsusurat kon anu an iya 
nahisurat na. It problema in pinapagrabe han kamatuuran nga 
samtang damo nga bata an makahimo hin dako nga katuhayan, 
an iba in guinanak nga bungaw, ngan yana nga panahon, an iba 
in iguinanak pa na mga adik: pero panalagsa la it sugad gud 
hini.

Waray mabubuhat nga maupay kun “papalitan” mo an 
bata hin damo nga mulayan ngan mga gamit o pugngon ngan 
protektahan mo hira: maraksot an magiging resulta hini.

Kinahanglan magdesisyon na an tawo kun ano an karuyag 
niya nga an iya anak maging: guinbabag-o ini hin iba-iba na 
mga butang: (a) kun ano an una nga puyde hiya maging tungod 
ha iya kinaiya ngan potensyal; (b) ano an karuyag han bata; 
(c) kun ano an karuyag han usa nga tawo an bata maging; (d) 
an pagkukuhaan kaya. Pero hinumduma nga bisan kun ano 
an hingadtuan hini, an bata in diri makakatalwas hin maupay 
gawas kun tumapod hiya ha iya kalugaringon ngan maging 
duro ka moral. Kun diri, ha katapustapusan an kinagawsan na 
magiging responsibilidad han ngatanan upod na an bata.

Bisan man kun ano ka pinaura an bata, hinumduma 
ngan an bata in diri makakatalwas hin maupay kun diri hiya 
makakatindog han iya kalugaringon para han iya kinabuhi. Diri 
usa nga aksidente kun an bata in magsayop: nakatahikahimo la 
an sosyodad para ha sayop han bata.

Dako nga bulig kun makukuha nimo an pagintindi ngan 
pag-abuyon han bata nga magsunod han mga yaraknon12 ngan 
aanhi hini nga libro.

Ano sigurado nga mahihimo in testingan maging sangkay 
an bata? Tinuod nga an usa nga bata in nanginginahanglan hin 
usa nga sangkay. Testingi pagsabot kun ano ba gud an problema 
niya nga waray paguba han ira kalugaringon solusyon ngan 

12. yarakanon: mga yakan han us tawo.
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proybahi pagbulig ha ira. Obserbahi hira- ngan puydi gihapon 
ini ha mga puya. Pamati kun ano an igsasaysay ha imo han mga 
bata mahitungod han ira kinabuhi. Pabuliga hira—kun diri, 
masosobrahan hira han pag aabat han obligasyon13 nga asay 
man nira pugngan.

Dako nga bulig kun makukuha nimo an pagintindi 
ngan pag-abuyon han bata hini nga dalan han kalipayan 
ngan pasundon hiya hini. Dako an magiging epekto hini han 
katalwasan han bata—ngan an imo.

Han kamatuuran an bata in diri natutuhay kun waray 
paghigugma. Kadam-an ha ira in may sobra-sobra nga 
maibabalik.

An dalan ha kalipayan in may ada paghigugma 
ngan pagbulig ha kabataan tikang ha 
kapuyahan ngadto han ira pagdako.

13. obligayon: kondisyon na may utang ka na kinahanglan bayaran hin servicyo.
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5. paGRESpETO
14

 nGan 
BUlliGi an iMO kaG-anak. 

Han pagkita han bata, usahay makuri intindihun an 
kag-anak. 

May pagkakaiba ha butnga han mga henerasyon. Pero 
diri nakakaulang. Kun an usa nga tawo in maluya, usa nga 
temtasyon an magtago ha likod han panguwat ngan pagbinuwa: 
amo ini an naghihimo han kaulangan.

Puydi upayon han kabataan an pagkakaiba nira ngan 
han ira kag-anak. San-o magkamay ada hin ano man nga 
gurugliatay puydi pagiristoryahan anay hin maupay ngan ha 
mamingaw nga pamaagi. Kun prangka ngan tangkod an bata 
diri malilikyan nga may pag-apilar nga maabot ha kag-anak. 
Danay posible nga makuha an maupay nga pagsabot,15 ngain an 
duha nga panig in naabuyon. Diri masayon makiupod ha iba 
pero an usa nga tawo in kinahanglan tumesting.

Diri malilikyan nga diri makit-an an kamatuoran nga 
haros pirmi nga gi-os han kag-anak ini may makusog nga 
pagkaruyag han ira tinutuod nga makakaupay ha ira mga anak.

May utang ngakaburut-on an kabataan ha ira kag-anak 
han pagpadako nira ha ira—kun guinpadako gudman hira 
han ira kag-anak. Samtang an iba na mga kag-anak in diri 
naghuhulat hin kabalyo han ira hinimo, diri malilikyan an 
kamatuoran nga maabot an panahon nga turno naman han 
kabataan nga timangnuon an ira kag-anak.

14. pagrespeto: pagpakita hin respeto, pagestimar nga may pagtahod.
15. pagsabot: pagaliglar hi usa ng diri pagkaasya. 

TWTH bklt text Waray-Waray_092011_0430pm.indd   17 9/26/11   4:15 PM



18

Ha luyo han ngatanan, an usa nga tawo in dapat manumdum 
nga amo la ini an ira kag-anak. Ngan tungod hini, an usa nga 
tawo in kinahanglan magrespeto ngan bumulig ha ira.

Kaupod han dalan han kalipayan an pagiging 
maupay an relasyon ha kag-anak o an 

mga tawo nga nagpadako ha iya.

TWTH bklt text Waray-Waray_092011_0430pm.indd   18 9/26/11   4:15 PM



19

6. paGinG MaUpay 
nGa EHEMplO.

16

Damo nga tawo an naiimpluwensyahan17 han iba na 
tawo. An impluwensya18 in puydi maupay o maraot.

Kun hihimoun han tawo an iya kinabuhi subay hini nga 
mga rekomendasyon, hiya in naghihimo hin maupay nga 
ehemplo.

Diri malilikyan han iba nga tawo kundi mainpluwensyahan, 
bisan man kun an ira yaknon.

An hin-o man nga nagpupugong ha imo in nagsusugad hito 
tungod han kamatuuran nga gusto nira an makakaraot para ha 
imo ngan nagio-os hira para han ira kalugaringon pagkaruyag. 
Ha kasuludsuluran in rerespetuhon ka nira. 

An tsansa han imo katalwasan in mapapaupay mahitungod 
nga an iba, na naimpliwensyahan, in diri magiging piligro. 
Mayda pa iba na mga benipisyo.

Ayaw igbale waray an epekto nga imo mahihimo ha iba 
ha simple nga pagyakan ha ira hini nga mga butang ngan 
pagiging usa nga maupay nga ehemplo ha imo kalugaringon 
nga katungod.

An dalan ha kalipayan in nangingina hanglan nga ikaw 
in maging maupay nga ehemplo ha iba nga tawo.

16. ehemplo: usa o an usa nga butang an balor sinubad o kinopya; sinubaran; ngan 
modelo. 
17. naiimpluwensyahan: may epekto sa. 
18.  impluwensya: epekto o resulta.
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7. paMilinG nGa 
MaG-UkOy paRa 

Han kaMaTUORan.
19

Diri tuod nga mga hitabo an hinungdan an para an usa 
nga tawo in makahimo hin buaang nga sayop. Puydi gehapon 
hini mapugngan an tawo ha pagkarawat han tinuod nga 
kasayuran. 

An usa nga tawo in makakasolbar han iya problema ha 
kinabuhi kun mayda hiya tinuod nga kasayuran.

Kun nagbibinuwa an mga tawo nga nakapalibot ha iya, 
hiya in madadara ha paghimo hin mga sayop ngan an potensyal 
han iya katalwasan in mahamubo.

An mga sayop nga kasayuran in puydi magtikang ha iba-
iba nga surok: eskuelahan, kapunungan, propesyonal.

Damo an karuyag nga tumuod ka hin usa nga butang para 
matumanan an ira gusto.

Ano an kamatuuran amo iton kamatuoran para ha imo.
Waray may katungod nga ipipirit an mga kasayuran ha 

imo nga suguon ka nga tutduan para tumuod. iton o con ano 
man. Kun diri ito tinuod para ha imo, diri ito tinuod. 

Paghuna-huna hin mga pamaagi han mga butang, karawta 
an tinuod para ha imo ngan pabay-i an iba. Waray na mas 
masulob-on pa nga tawo kun naguukoy hin kasamok an mga 
buwa. 

19. kamatuoran: amo iton naayon hiton kamatuoran ngan obserbasyon; tadong 
ngan mga baton tungod han pagkita han kamatuoran ngan mga pananabutan: An 
conclusyon basi han ebidencya nga diri naimpluewensahan hit karuyag, authoridad 
o makaperehisyo; andiri mapupudngan ngan impormasyon   bisan diin ka makadto 
o makaabot. 
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7-1.  Ayaw pagyakan hin makadaraut nga binuwa.20 

An mga makadaraot nga binuwa in usa nga produkto 
hin kahadlok, pagdumot, ngan kaawa. Puydi nira igduso an 
tawo ha mga hirimuon nga waray hingangadtuan. Puydi hira 
makaguba hin kinabuhi. Pwde hira maghimo hin bitik kun 
ngain an nagyayakan ngan an guinyayaknan para hira nga 
duha mahulog. Puydi magkaada hin tawhanun nga sosyal nga 
kasamok. Damo nga giyera an nagtikang han mga makadaraot 
nga binuwa.

An usa nga tawo in dapat mabaro pagsabot hini ngan 
likayan ini.

7-2.  Ayaw paghatag hin sayop nga impormasyon. 
May dako nga sirot an konektado ha pagsusumpa o 

pagtestigo ha sayop nga “kamatuoran”; tinatawag ini nga 
“panumpa hin buwa”: may dako nga mga sirot ini.

An dalan ha kalipayan I aada han 
dalan han kamatuoran.

20. pagbinuwa: mga  buwa ngan ginsisiring o guintuyo nga information nga 
diri tuod, bisan ano nga pagmaraot  o pagwara ngan paghatag hin diri tuod nga 
informasyon.
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8. ayaw pagpatay.
21

Damo nga lahi, han una nga panahon hangtod yana, 
in nagdidiri han pagpatay ngan ini in guintatagan hin mabug-
at nga sirot. Danay, mababatiian ini nga guinyayakan “diri ka 
magpatay,” ngan iguinbalyuan pa ini han “ayaw pagpatay”.

Mayda dako nga pagkakaiba ha butnga han “magpatay” 
ngan “pumatay.” An pagdiri han ngatanan nga pagpatay in 
diri naguupod han self-defense; puydi hini himuon nga ilegel 
an pagpatay han halas nga nakalambod ngan naghuhulat nga 
tukbon an puya; manggud igbubutang hini an usa nga lahi ha 
pagkaon hin utan la. Sigurado ako na damo an makikit-an 
nga ilustrasyon hin kakurian nga iguidudurot han pagdiri han 
ngatanan nga pagpatay.

An “pumatay” in iba nga butang. Subay han depinisyon 
hini “an pagpatay supak han balaud hin usa (o damo) nga 
mga tawo hin usa nga tawo, labi na hin may pagdumot nga 
guinhuna-hunaan san-o ini mahinabo” Madali la nga makikit-
an hin usa nga tawo ha atun panahon hin mga makusog nga 
mga armas nga pangiyera, an pagpatay in masayon la. Diri 
puydi mabuhi an usa nga tawo ha usa nga sosyodad kun hain 
hiya, an iya pamilya o kasangkayan in naguukoy ha kaluoy han 
iba nga basta-basta la nangingitil hin kinabuhi.

Kinahanglan nga iguindadara han pagpatay an pinakahi-
taas nga paghatag hin importansya ha pagdidiri han sosyodad 
ngan pagbulos.

An uwat, ngan karaotan ngan an buang namimiling hin 
paagi para solbaron an ira maraot nga tinuod o himo-himo nira 
nga problema ha pinaagi han pagpatay. Ngan kilala hira hin 
paghimo hini bisan waray la rason.

21. pagpatay: an contra han balaod nga pagpatay hin usa nga tawo, lab-I na kun may 
intention para  bag-o o pakatapos.
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Suportahi an ano man nga klaro ngan epektibo nga mga 
programa nga magsosolbar han hulga ha Katawhan ngan idusu 
ini. An imo kalugaringon nga katalwasan in nakadepende 
dinhi.

An dalan ha kalipayan in diri naguupod 
han pamatay han imo mga sangkay, imo 

pamilya, o an imo kalugaringon.
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9. ayaW paGHiMO Hin kUn 
anO Man nGa ilEGal.

An mga “ilegal nga buruhaton” an mga butang nga 
iguindidiri han aton opisyal nga balaud. Ini hira in mga 
produkto han mga magbaralaud. (legislative bodies) ngan 
mga huwes. Ini in kasagaran nakasurat ha kodigo han 
balaud. Ha maupay nga sosyodad, ini hira nga mga balaud in 
guinpapasamwak ngan guinpapasabot ha ngatan. Ha malubog 
ngan puno hin krimen nga sosyodad, kinahanglan han usa nga 
tawo nga magkonsulta ha usa nga abogado o maging kunosido 
han balaud: yayaknan han sosyodad an usa nga tawo nga “diri 
rason para igtalapas an balaud mahitungod nga diri ka maaram 
hini.” 

Pero, an bisan hin-o nga miyembro han sosyodad, malagas 
mabata may-ada responsibilidad nga mabaruan kun ano an 
iguinkokonsiderar han sosyodad nga “ilegal nga buruhaton” 
Puydi tugunon an mga tawo, may mga barasahan para 
masabtan ini.

An “ilegal nga buruhatun” in diri usa nga diri pagsunod 
han sugo nga “katurog na”. Ini in usa aksyon, nga kun buhaton, 
in magreresulta hin sirot han husgado ngan han estado- 
iguinpapakaarawdan22 han makina han propaganda23 han 
estado, mga multa, ngan an pagkapreso.

Kun an usa in naghimo hin butang nga ilegal, madako 
maguti, hiya in nagaabri han iya kalugaringon han pagatake 
han estado. Waray labot kun madakpan o diri, basta naghimo 
hin usa nga ilegal nga butang, an iya depensa in nagluluya.
22.  iguinpapakaarawdan: nakagawas para pagtaw-as, dayag, lutaw o kita. 
23. propaganda: nagsamwak hin mga ideya, notisya, iroestorya ngan makakahatag 
hin dire maupay o nasamaran hit usa nga tawo.    Paghatag hin mga buwa  dida han 
press radyo o TV,  nga kinukurian an usa nga tawo para kon an usa nga tawo kumadto 
han bista hiya iton may sala; usa nga guinbubuhat  nga nakakaraut hiton  dungod hin 
usa nga tawo para dire hiya pamatian. (A propagandists ito usa nga tawo o grupo nga 
nagbubuhat, naghihimo o nagpraktis propaganda.)
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Haros ngatanan nga sakto himuon nagn guin 
aaproprobaran paghimo han usa katawo in puydi mahimo ha 
maupay nga pamaagi.

An “ilegal” na pamaagi delikado ngan kinaragkarag la 
han oras laktod. An mga himo-himo nga “benipisyo” para la 
makahimo hin ilegal nga buruhaton in danay nagawas na diri 
bumaliktad takos para han imo oras.

An estado ngan an gobyerno in usahay diri naghuhunahuna. 
Naeksister hiya ngan epektibo ha mga balaud ngan ha 
mga kodigo han balaud. Nakatutok ini han mga ilegal nga 
buruhaton. Kumo sugad, ini in nagiging usa nga kabulig24 han 
kaaway, diri natitinag25 ha iristuryahun han “ilegal nga mga 
hirimuon”. The kasaktuhan ngan kasaypanan han usa nga 
butang in diri lakip ha nawung han balaud. An balaud la an 
aton guiniihap.

Kun masabtan nimo nga naghihimo hin “ilegal nga 
buruhaton” an mga tawo ha imo palibot, kinahanglan nimo 
himuon nga wad-on mo para mapugngan hira. Ikaw mismo 
bisan diri ka bulig in puydi magsakit mahitungod hini. 
Dinodoktoran han accountant hin negosyo an mga libro: ano 
man an kinagawsan nga samok, puydi mapakyas an negosyo 
ngan puydi mawara ha imo an imo trabaho. Nakakaapekto it 
sugad hini ha kinabuhi han tawo.

Kumo usa ka miyembro hin usa nga grupo nga nakailarum 
han balaud, iaghat an maupay nga pageksplikar han balaud para 
hira masayuran. Suportahe an ano man nga legal nga politikal 
nga paningkamot nga maibanan, klaruhon, ngan ayuson an 
mga balaud nga sakto para han grupo. Sunda an prinsipyo nga 
ngatanan nga tawo in parapreho ha balaud, an prinsipyo ngain 
ha ira kalugaringon oras ngan lugar—an kabangisan26 nga mga 

24 kabulig: diri bukas ha pagdiri; mahamis ngan nalilipay;waray kaluoy.
25. diri natitinag: matig-a: diri mahatag; makuri; diri maruruba; nagpipirit; diri 
nakarawat hin iba nga opinion; diri nagpapasakop. 
26. kabangisan: an paggamit hin madarahog, diri asya, ngan    hingpit na gahum, 
pagpisa; pangabuso, pagpirit;  maillob.
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panahon han aritokrasya27— in usa han mga pinakadako nga 
kaunlaran han sosyodad ngan history nga diri kinahanglan 
ibale waray.

Siguraduha nga an kabataan ngan an mga tawo in 
masasagdunan kun ano an “legal” ngan “illegal” ngan 
ipasamwak nga bisan ha pagmurusdot puydi mo na ipakita an 
imo diri pag-abuyon han mga “illegal nga mga buruhatun.”

An mga nagbubuhat hini, bisan man kun “nakakaiskapo” 
hira han ira binuhatan in napapaluyo ha atubangan han kusog 
han sosyodad.

An dalan ha kalipayn in dri naguupod 
han kahadlok nga madakpan.

27. aristokrasya: gobyerno nga an gutiay an mayada pribilehiyo, ranggo o posiyons; 
pamunuan hin  prominente nga tawo na mas hataas ha balaud; an grupo   han iya  
pagkatawo o posisyon an hataas han ngatanan  nga makakahimo o magagamit an 
balauod ha iba pero ha ira kalugaringon dire hira apektado han balauod.
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10. SUpORTaHi an 
GOByERnO nGa HiniMO 

nGan GUinpapaDalaGan 
paRa Han naTanan 

nGa kaTaWHan. 

Puydi kuhaon han mga waray prinsipyo nga maglabad 
nga tawo ngan mga grupo an gahum han gobyerno ngan 
gamitun ini para han ira kalugarin nga kinahanglanon. 

Naghahatag hin halipot nga kinabuhi ha sosyodad an 
gobyerno iguin organisa ngan iguin himo para mga tawo 
nga gusto la matumanan an ira kalugaringon nga mga 
kagustuhan. Ini mapakadto hini an katalwasan han ngatanan; 
iguinpapahamak man gihapon an mga naghihimo hini. An 
kasaysayan in puno hin mga sugad hito nga pagkamatay han 
gobyerno.

An oposisyon han mga gobyerno nga sugad in nagdadara 
la hin mas durudako nga karibukan.

Pero puydi an usa nga tawo in gumuliat kun mayda 
mga sugad nga mga pagabuso. Ngan puydi man diri gehap 
sumuporta han gobyerno; ha diri paghimo hin ilegal, puydi 
gehapon ini ha diri mo pagsuporta, para makapaghimo hin 
pagbag-o ha tiarabot nga panahon. Bisan samtang iguinsusurat 
ini, may mga gobyerno ha kalibutan nga napapakyas tungod 
la ngan iguinpapakita han tawo an ira mamingaw nga diri 
pagsuporta ha pamaagi hin diri pagbulig ha gobyerno. Ini 
nga mga gobyerno in aada ha peligro: gutiay la nga huyop han 
hangin han tsansa in mapapalid na hira.

Ha luyo hini, kun hain an gobyerno in tuptop nga 
nagtratrabaho hin maupay para han NGATANAN nga sakop 
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hini, ngan diri para la han grupo nga may mga espesyal nga 
interes o buang na diktador, an usa nga tawo in angay nga 
magsuporta hini iya makakaya.

May iristoryahon nga tinatawag na “gobyerno.” Ha 
mga eskwelahan, kaurugan nga iguintutudo an “sibika” nga 
nagtutudo la kun paunan-o it atun organisasyon nahimo. An 
tinuod nga iristoryahon bahin han “gobyerno” in naabot pa 
ha iba-iba nga titulo: Pampulitika nga ekonomiya, pulitika 
nga pilosopical, ngan gahum pampulitikal, etc. An bugos nga 
iristoryahon nga “gobyerno” ngan paunan-o an pagdumara hini 
in angay, baga na ngani hin technical science. Kun an tawo in 
interesado magkaada hin maupay nga gobyerno, kinahanglan 
diri hiya maghimo hin samok, an tawo in kinahanglan 
maghatag hin suhestiyon nga igtudo ini nga sayop ha mga 
kabataan; puydi gehap magbasa mahiunong hini; diri manggud 
ini hiya usa nga makuri nga iristuryahon kun kikitaon nimo an 
mga magbug-at nga pulong.

Ha luyo han ngatanan, an katawohan ngan an ira 
kalugaringon nga lider nga nagpapabalhas ngan nakikiapagaway 
ngan guidududgo para han ira nasud. An gobyerno in diri 
puydi magdugo, diri ngani ini nakakatawa: usa la ini hiya nga 
ideya han tawo. Ini an tagsa-tagsa nga tawo nga buhi—ikaw.

An dalan han kalipayan in makuri biyahion 
kun nasasalipdan ka han opresyon han titaniya. 

An maupay nga gobyerno, hinimo ngan 
guinpapadalagan para han NGATANAN 

nga tawo, in kilala ha pagpapahamis 
han dalan: kun mayda mahinabo, 
nakinahanglan ini hin supporta.
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11. ayaW paGDaUTa an 
TaWO nGa May MaUpay 

nGa kaBURUT-On.
28

Ha luyo han pagpirit han mga magraot nga tawo nga 
ngatanan nga two in maraot, mayda mga buotan nga lalake 
ngan babaye ha paligid gehapon. Masuerte ka kun nakilala ka 
hin usa.

Kamatuoran nagios an sosyodad tungod han mga babaye 
ngan lalake nga maupay an tinguha. Mga pampubliko nga 
trabahador, opinyon mga tagdumara, an mga aadto ha pribado 
nga sektor, nga naghihimo han ira trabaho, han ngatanan, 
in mga tawo nga buotan. Kun diri man, maiha na unta hira 
humunong ha ira pagseserbisyo.

An mga tawo nga sugad hini in madali la atakehun: an 
ira kalugaringon pagkadisente an nagpupugong ha ira nga 
protektaran an ira kalugaringun. Pero an katalwasan han 
damo nga mga tawo han sosyodad in natapod ha ira.

An mga biyolente nga kriminal, propagandista, an media, 
tanan ini naghihirayo han atensyon han tawo han tuoron, 
an adlaw-adlaw nga kamatuoran nga an sosyodad in diri 
makakadalagan kun diri tungod han mga tawo nga mag-upay 
an tuyo. Samtang binabantayn nira an kalsada, guinsasagdunan 
an mga bata, nagkukuha han temperatura, nagpupoypoy han 
kalayo ngan nagyayakan hin makabuluhan hin kalmado nga 
boses, an usa panginginanoon an kamatuuran nga an mga tawo 
nga maupay an kaburut-on an nagpapapadayon para an aton 
kalibutan lumarga ngan an Tawo buhi dinhi ha Tuna.

Pero, puydi sulongon ngan madig-on nga sukol an 
kinahanglanon panalipdan ngan kuhai hin defensa hira nga 
28. kaburut-on: batasan han iba nga tawo; disposisyon.  Pamatasan han tawo nga 
maupay karuyagsidngon an mga maupay para han igkasitawo ngan an nagtatrabaho 
para bumulig.  
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ipahirayo hira ha maraot, para han imo kalugaringon nga 
katalwasan ngan an imo pamilya ngan an mga kasangkayan 
nakadepende ha ira.

An dalan ha kalipayan in madali sundun 
kun an usa nga tawo in nasuporta han mga 

tawo nga maupay an kaburut-on.
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12. BanTayi29 nGan 
paUpaya an iMO liBOnG. 

12-1.  Upaya an imo pamustura. 
In usahay, diri mahitabo han pira nga mga tawo—tungod 

nga diri hira naghahatag hin adlaw nga kitaon nira an ira 
kalugaringon—nga hira nahimo na parte han taran-awon ngan 
pamustura han iba. Ngan an pira in diri nasabot nga hira in 
guinhuhusgahan han iba base ha ira pamustura.

Samtang an mga bado in hitaas an presyo, sabon ngan an 
iba pa na garamitun para ha imo kalugaringon an diri makuri 
kuhaon. An mga paagi usahay makuri para mag-ukab pero 
puydi diri magpakita.

An pira nga sosiyedad, kun diri edukado o baga duro 
kahabubo, puydi iton estilo para diri maupay nga kiritaon ha 
publiko Ha kamatuoran, tigaman ito nga nakukulangan hin 
repseto ha ira kalugaringon.

Pag-eehersisyo ngan pag-tratrabaho, usa puydi duro 
masamok. Pero diri ini rason para diri magmaupay. Ngan 
an pananglitan, pira an nagtratrabaho nga tawo ha Europa 
ngan Amerika magdumara an nagpapakita hin estilo bisan 
hira nagtratrabaho. Usahay pira an maupay nga atleta, usa 
makasabot, maupay kitaon bisan naturo na iton balhas.

An palibot maraksut na may tawo nga maghuhugaw, 
nahabobo an epekto hiton usa nga moralidad.30 

Aghata an mga tawo ha palibot ha imo para kitaa hin 
maupay ha paghatag ha ira bisan ha maaghop nga pagbulig 

29.  bantayi: pahinay o pahirayo hin disgrasya, timagnui.
30. moralidad: an mentalidad o emosyional nga kinaiya han usa nga tawo o grupo, 
an imo pagkatawo o an imo kalugaringon ng makuha  ito, para han kinahanglanun 
han ngatanan.
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hiton ira mga problema kun diri man. Iton makakaupay han 
pagtahod han ira kalugaringon ngan pati na an ira moralidad.

12- 2.  Tantayan mo an imo lugar.
Kun an tawo masamok hit iya mga butang ngan lugar, iton 

diri tadong hiton iya kalugaringon.
Kun an mga tawo waray capacidad magbantay han ira 

kalugaringon nga karikuhan ngan lugar, usa ito nga paagi na 
makikita nga diri matuod para dida hira ngan diri matuod nga 
hira an tagiya han ira mga butang. Kun bata, an mga butang 
nga hinatag kinahanglan paghirotan o higot nakadokot o 
kukuhaon hira ha imo hit imo mga bugto nga lalake, babaye o 
kag-anak. Ngan hira posible pamati diri karawat.

Iton mga karikuhan, mga kuwarto ngan kahaluag nga 
trabaho, mga sasakyan han mga tawo inaanunsiyo nga dire 
matuod han hiagi bisan hin-o. Mas maraot, kun may mga 
maisog contra han karikuhan nga danay nakikita. Pagruba31 
hiton mahusay nga gamit iton pinakikita; iton balay o sasakyan 
“waray tagiya” dagmit naruruba.

Mga iton nagtokod ngan nagtalinguha para nagpadayon 
hin hamobo nga panimalay pirmi pagkaagsub nadidismaya 
han ira kadagmit para manaruba puydi ayda. An pobre, 
karuyagsidngun, may-ada gutiay o waray. Malipong ha damo 
nga paagi, naabat hira diri para ha ira.

Pero bisan ka rico o pobre kun ano man rason, mga tawo 
nga diri nagbabantay hiton ira karikuhan ngan lugar puydi an 
kinatikangan hin samok kun iton tungod ha hira. Sigurado 
ako nga ikaw naghunahuna ka hin sugad nga mga pananglitan.

Pakiana sugad han mga tawo kun ano ano may-ada hira 
ha kinabuhi ngan kun ka upod hira kun hain hira nga ikaw 
makakarawat hin pagkatigda nga mga baton. Ngan buligi hira 
hin tungod nga makarit guihapon.

31. pagruba: an tinuyo ngan maraot nga intention an pagruba hin private o publicnga 
butang nga maupay  o mahusay.
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An abilidad han pagtindog han karikuhan ngan lugar 
puydi igtutdu. Iton masakub baga bag-o nga ideya ngadto han 
usa nga butang, kon kinuha ug ginagamit, angay igpwesto ha 
pareho nga lugar kun hain hiya makabutang guihapon; an iba 
gumagamit tunga han ira oras han pagbibiling han mga butang. 
An gutiay nga oras kun organisado mabulig han pagkadagmit 
han ginbubuhat; diri karag an oras iton pagtuod han iba.

Para mabantayan an imo mga karikuhan ngan lugar, kuha 
hin iba para maupay magtimangno ha ira.

12 -3.  Buligi pagtimangno han kalibutan.
An ideya nga an kada tawo in may bahin dinhi hini nga 

kalibutan ngan an tawo in angay bumulig pagatiman hini in usa 
nga dako hin duro nga ideya, ngan, para ha iba, diri matuod-
tuod. Pero yana kun ano an nanabo ha langyaw na labnasan 
in nakakaapekto ha mga natatabo ha iyo kalugaringon nga 
panimalay.

An mga bag-o nga nadiskobrehan han mga space probes 
ngadto ha Venus nga an atun kalibutan in puydi maguba 
ngadto ha punto nga diri na ini makasuporta han kinabuhi. 
Ngan puydi ini manabo bisan san-o sulod han usa nga kinabuhi 
han tawo.

Pangutod hin damo nga kakahuyan, hugawi an mga salog 
ngan kadagatan, hugaw-hugawi an hangin, ngan sigurado 
maabot ini nga panahon. An temperatura in puydi maging 
alagid-agid hin nagsususgba kapaso, an uran in puydi maging 
sulfuric acid. Ngatan nga buhi in puydi mamatay.

Puydi magpakiana an usa ka tawo, “Bisan man kun tinuod 
ini, ano an akun mahihimo para hini?” Bisan la pagmurusdot 
ha mga tawo nga naghuhugaw-hugaw hit atun planeta, an usa 
makakahimo han usa nga butang mahitungod hini. Bisan kun 
an usa nga tawo in may opinyon nga diri maupay an pagguba 
hini nga planeta ngan igapasamwak ini nga opinyon, mayda ka 
mahinihimo.
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An pagtimangno han kalibutan in nagtitikang ha 
imo kalugaringon nga libong. Ngan naabot ini han imo 
guinaagian tikadto ha eskwelahan di ngani ha trabaho. Upod 
gehapon dinhin an mga lugar nga guinpipicnincan o an mga 
binabaksyonan. An hugaw nga nakakasamok han lugar ngan 
tubig, an patay nga tanom nga nagtatawag hin sunog, an mga 
butang nga diri angay t iguindudugang han mga tawo, lugod 
may mahihimo an tawo para tungod malikayan An pagtanum 
in kahoy kun huhuna-hunaon In gutiay nga butang pero mayda 
ka la gehapon mahihimo.

Han iba nga nasud, it mga lagas, nga waray trabaho, in 
diri la basta-basta magliliningkuron nala ngan naghuhulat 
mamatay: hira in nagtatanum han mga hardin, plasa, ngan 
mga kabukiran, namumurot hira hin mga basura ngan 
nagdudugang hin kahusayan ha kalibutan. Waray kakulangan 
hin pagkukuhaan para atiman-on it atun planeta. Hira la in 
guinpapabay-an. Mayda adto ha Estados Unidos an Civilian 
Coservation Corps, nga naorganisa han dekada 30, usa han 
mga tinguha hini an magamit an mga kakayahan han mga 
opisyales ngan kabataan nga waray trabaho, kun di man 
amo la an proyekto adto nga nagkukuri nga panahon, nga 
naghatag hin mas damo nga kwarta kaysa han ginastos para 
hini. Iguinbalik hini an mga kakahuyan han mga dagko nga 
lugar ngan naghimo pa hin iba pa na magupay nga butang 
nga nag-atiman han Estados Unidos nga parte han planeta. 
Mababaruan nga an CCC in waray na. An usa nga tawo in 
makakadugang han ira opinion nga an mga proyekto nga sugad 
hini in pulsanan ngan supportahan an opinyon han mga lider 
ngan organisasyon nga nagdadara han mga trabahuon para 
pagpaupay han aton palibot.

Waray kakulangan ha teknolohiya. Pero an teknolohiya 
ngan an aplikayon hini nanginginnahanglan hin kuwarta. 
Mayda kuwarta kun iguinusunod hintiupay an mga polisiya 
ngan panekonomiya, mga polisiya nga diri nagkakastigo han 
ngatanan. Sugad nga mga polisiya aada.
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Madamo la it puydi himuon hin tawo para maka-bulig ha 
kalibutan. Nagtitikang ito ha paghuhuna na kinahanglan gud. 
Nananabo ito ha pagyakan ha iba na kinahanglanon.

Naka-guba man gud hin kalibutan it tawo. Kinahanglan 
niya makaghimo hin solusyon ha abot han iya capacidad ngan 
buhat para masalba iton.

Pagkatapos han ngatanan Ini na man la ngani it aton 
guintutungtungan.

Kun diri naton bantayan ngan bubuligan 
nga magmaupay it aton palibot, diri 

naton mkukuha it kalipayon.
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13. ayaW panGaWaT. 

Kun diri rinerespeto han usa nga tawo an guintatagiyahan 
han iba, an iya kalugaringon tinatagiyahan in ada ha peligro. 

An tawo nga, ha may rason o iba, nag diri tagiya han iya 
kalugaringon nga tinatagiyahan ay puydi makayakan nga 
waray man gud tagiya hin mga gamit. Pero ayaw mangawat it 
iya sapatos!

An nangangawat magaani hit aton paligid nga mysteryosso 
kun ano iton mahihinabo hini? An mangngangawat i nahatag 
hin samok harayu hiton kantidad han butang nga kinawat. 

Mga ipinapakita para maianunsiyo iton mga karuyag nga 
baligya, burit han waray capacidad paghimo hin bisan ano 
nga may kantidad para makuha o simple sikad han balatian, 
hira nga nangawat ginhuhunahuna nira nga nakukuha ito nga 
butang o bagay ha habobo nga presyo. Pero amo iton kakuri: 
it iya presyo, Iton tuod nga presyo para ha nangawat iton 
hataas man na di maabot iton nangawat. An pinakadako nga 
mangarawat ha aton historiya an binabayaran han prisohan 
o tagu-an ha mahimungdam usa kadali la an kinabuhi nga 
maupay. Waray kuwarta nga makakabayad hiton nga dire 
maupay nga binuhatan.

Mga kinawat nga butang dako it paghabobo it kantidad; 
iton kinahanglan itago, pirmi dilikado para hit aton 
kalugaringon katalwasan.

Bisan han mga komunista nga lugar an nangangawat 
kinakadto ha prisuhan.

An pangngawat hiton mga butang ay nagngngahulugan na 
diri mo akos trabahuin hin maupay nga paagi. O usa hiya nga 
lukoluko. Pakiana ha mangangawat kun iton usa o hin-o man 
ha duha usa o iba.

An dalan ngadto ha kalioyan dire malakat 
hiton mga butang nga kinawat.
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14. MaHinUnGDanUn 
nGa paGTapOD. 

Mientras an usa nga tawo na may compianyansa 
han iya gintatapuran hiya mismo aada hit peligro.. Kun an 
iya gintatapuran iguin uubos hiya, it hiya kinabuhi magiging 
masamok ngan an hiya kalugaringn nga kinabuhi ngan an iya 
katalwasan aada ha peligro.

Pagbulig buligay pagtapod amo an pinakadig-on balay 
hadlang han relasyon han tawo. Kun waray ito, an ngatanan 
nga strucrtura mahuhulog o mababari.

An mahinundangon nga pagtapod it napaka hataas. Kun 
usa mayada, an usa nga tawo mayada cantidad. Kun mawara 
ito, waray na ngatanan ngan waray ka na kantidad.

Ipinapakita iton hiya ha aton ngan mga makapalibot ngan 
ha ngatanan ngan pinagtratrabahuhan iton para mo makuha. 
Hira mayada kantidad para ha ira ngan ha iba.

14-1.  Tupdon mo an im yakang nga imo ginsiring. 
Kun an usa ngatawo nagsiring hin usa agyakan kinahanglan 

nga iya tupdun iton iya ginsiring. Kun nagsiring an usa nga 
tawo na mayada hiya bubuhatun bubuhaton iton. Kun nasiring 
man hiya nga dire, dire niya iton buhaton.

Dire man iton masisiring nga gutiaty o dako an 
kinahanglan, aada iton kun tutupdon o diri an iya yakan. Bisan 
iton aton mga kag-anak nakakalasan kun may nasiring hira 
para hit ira mga anak kinahanglan ngan kun nagsasaad hira 
tupdon iton.

An mga tawo nga tumutupdun han ira gisisiring iton 
tinatapuran and kinaadmire kun dire naman basura ka.
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Kun hino man an di tumutupdun han iya ginyayakan dire 
na matatagan pa hin usa tsansa.

Kun an tawo dire gintupad an iya yakan ha kinaurhian 
dire na maasesyo dire na magiging normal and iya condition 
ha iba. Waray iba nga pinakamaupay para hit aton igkasi tawo 
kundi and pagtupda han imo ginsisiring.

An usa nga tawo dire gud niya ipagpaubaya an iya 
ginyayakan. Kinahanglan na an iya mga ginsisiring tutupdon 
niya, an kinabuhi niya puydi masamok na han mga tawo nga 
dire nagtutupad hit hira ginyayakan dire iton pangadlaw adlaw 
na butang.

An dalan ngadto ha kalipayan 
madagmit maglakat han mga 

tawo nga tinatapuran mo.
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15. MaGTUMan HiT 
iMO OBliGaSyOnES.33

Ha palakat han aton kinabuhi dire malilikyan an mga 
obligasyon. Matuod pagnatawo may mga obligasyones nga 
natitipon. Tinuod man ito nga may utang hiya hit iya mga kag-
anak ha pagpadara han iya dinhi ha kalibutan, ha pagaruga ha 
usa. Iton dungog o onor han kag-anak. Pero obligasyon iton at 
nakakaabat iton bata. An aton kinabuhi padayon naglalakat, 
an usa nga tawo natitipon iba nga obligasyones—ha iba nga 
tawo, sankay, sosyodad and nagtanan nga kalibutan.

Dire ito angay para ha usa nga tawo na dire niya 
mabayaran an iya mga obligasyon o utang. Waray gutiay nga 
pagrebelde hiton usa nga bata an gintikangan iton an dire 
pakarawat han iya obligasyon; iton gutiay nga bata natawa, 
nabulig hiya, posibilidad nga sidngon hiya nga maupay ngan 
bata nga babaye o lalaki dire ginkakarawat o inaakeptar 
nga para masinakitnon, dire asya nga plano, iton nawawara 
dayon. An iya panimkamot kun dire hiya nakakapagbayad 
han utang, puydi hiya makapagpaghunahuna nga waray hiya 
upay, waray hiya pag hangyap nga inanak, it akon mga kaganak 
dire maupay, ang kinabuhi dire kaakibat hit pag-okoy ko. Ha 
pagngaran han iba. An mga obligasyon sige an pagdamo o 
pahitaas.

An “pagtimnbang han obligasyon” puydi maging balakid 
kun dire niya makita nga mawawara iton. Makakadara iton 
ha ngatanan nga kinaiya hiton usa nga tawo o samok ha 
pansosyidad. Kun dire iton matuman, an mga tag-iya dire hira 
karuyag na hira an puntirya han damo the dire nakikita ng 
mga kinaya.
32. obligayones: an condition  na may pagkakautng ka ha usa nga tawo para hin 
espesyal na servisyo o nakuha nga pabor, responsibilidad, contrata o sosyal, maralidad 
o legal na kinahanglan na inoobligar ka pra sumunod o paglikay an usa nga buhat, an 
imo panhunahuna na may utang ka ha iba. 
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An usa nga tawo nga nakakakita ha iya kalugaringon 
hin damo nga dire nababayaran nga obligasyon nga utang ha 
pagmunemune hin ngatanan nga obligayon na dire nabayaran 
kinahanglan magtrabaho nga mabayaran an iya mga utang.

An usa nga tawo kinahanglan nga acceptaran ngan 
pagtinguha an bata o lagas para mabayaran an iya utang hin 
nonfi nancial obligasyon nga na utang, ngan bubuligan para 
tagan hin solution para mabayaran an obligasyon.

Ayaw pagtuguti an usa nga tawo nga dumamo an iya 
obligasyon na sobra it iya kalidad para mabayaran o makabayad.

An dalan ngadto ha kalipayan iton 
pinakamkuri paglakat kun may gindadara 

nga obligasyon dire mababayaran.
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16. an 
paGkaMaTRaBaHOOn.

33

An trabaho dire permi maupay. 
Pera gutiay an dire malipayun contra han waray 

kakadtuan,waray buhat o maurit nga kinabuhi, mga bata 
masolubon ngadto han ira mga nanay kun waray hira 
ginbubuhat, an mahinay nga pagintindi han mga waray 
trabaho, bisan kun aada hira aada na hanbulig34 o paghatag35 
ngan susumaton, nagretirong tawo, waray man natapos ha 
kinabuhi, nawara ha kalibutan han dire pagtrabaho pinakikita 
han estadistica 

Bisan an mga turista, panlumay han mga agencia na 
naglalakat para malipay, nahatag ha paglibot kun waray 
guinbubuhat. 

Kabiduhan mabuligan ha yana hit libang ka hin usa nga 
butang. 

Moralidad iton makikita ha hataas nga ginbubuhat. 
Ipinakikita an produkto36 amo an basehona hiton moralidad.

Mga tawo nga dire nagtratrabaho ipinapasa nira and ira 
trabaho han nakapalibot ha ira. Parasanon hira hit iba.

Makuri makihalo hiton mga tawo nga dire nagtratrabaho. 
Makukunsomi ka na delikado ka pa.

An matututdo nga baton iton pag-enggano sugad han 
pagdesisyon han pira nga trabahuon and pirmi iton may-ada 

33. pagkamatrabahoon: ginbubuhaton an imo kalugaringon para maka page-
studyo o magtrabaho,para madagmit matapos it mga butang, diri hubya nga diri 
nakakatapos.
34. hanbulig: kuarta o paninda nga hatag hin usa nga ahensya han gobyerno ngadto 
ha mga tawo han razon nga nagkukuri ngan kinahanglan. 
35. paghatag: an Britist tawag para han bulig  han gobyerno.
36. produkto: an buhat han pagkumpleto hin usa nga  butang; natima an usa nga 
trabaho o guinbubuhat, proyekto nga kinahanglan o may kantidad o may hinungdan.
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kinalilibangan. An pinaurhi nga bentaha iton matindog ha 
trabaho an makakahatag hin damo ng produksyon. 

An dalan ngadto ha kalipayan iton 
harangdanon nga dalan kon upod 

an pagkamatrabahoon nga natugway 
para han material producksyon.
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17. pagkadalubhasa.
37

Hiton panahon na complicado an garamiton ngan 
madagmit na makina ngan sasakyan, an kalugaringon nga 
kinabuhi ngan pamilya ngan sangkay nakasarig diri hiton 
gudtiay nga sukol ngadto han pangatanan na abilidad.

Hiton panahon na complicado an garamiton ngan 
madagmit na makina ngan sasakyan, an kalugaringon nga 
kinabuhi ngan pamilya ngan sangkay nakasarig diri hiton 
gudtiay nga sukol ngadto han pangatanan na abilidad.

Ha mercado, seciencya, katawohan ngan ha gobyerno, an 
waray kapasidad38 dilekado hiton kinabuhi ngan an tiarabot 
han iba ngan kadam-an.

Sigurado ako nga makakahunahuna kamo hin mga sugad 
hini nga butang,

An tawo pirmi la nasikad para magbutang hin limitation 
hit hiya kapalaran. Superstisyon, mga ceremonyas nga sayaw 
sano magdakop, puydi ngatanan makita nga paninguha, bisan 
kun mahinay o dire makukuha, para destino mapudngan.

Han kabaru niya maghunahuna, para an hibaru makantidad 
ang magamit hin maupay it abilidad, ng magtikangan hiya 
maging dominante iton palibot. An “tuod na regalo| han 
kalangitan mayada potensyal han abilidad.

Ha ordinaryo nga trabaho ngan trabahoon, an Tawo 
nirerespeto an kaaram o bilidad, Amo iton hira mga patriota o 
atleta nga haros pagampoan.

An pageksamen han tuod nga abilidad ha katapusan an 
resulta.

37. pagkadalubhasa: maaram magtrabaho hin maupay; may capacidad;  may 
abilidad hin pagtrabaho, guinsusukat hiton kinahanglanun nga buruhaton o 
trabahuon.
38. waray kapasidad: kulang hin pagaaram o kaaraman hit abilidad; waray abilidad; 
puede magsayup permi; waray akos. 
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Ha grado nga an tawo may abilidad, may-ada hiya kinabuhi. 
Ngadto ha degredad na waray hiya abilidad hiya mawawara. 

Pinupuwersigi nga maabot an abilidad hin maupy nga paagi. 
Bisan ano man it iya igpadayon. Kon bisan diin pagsagdungi 
ngan tagi hin premyo kun makikita mo na kinahanglan. 

Mangaro hin hataas ng sukol han binuhatan. An pwuerba 
han sosyodad iton puede o dire iton ikaw o imo pamilya ngan 
sangkay makakaukoy hin waray peligro.

An mga paghadlok hiton abilidad upod an observasyon, 
pagaram ngan pagehersisyo.

17–1.  Kitaa. 
Kitaa kun ano it makikita, ngan isiring kun ano an imo 

nakita.
Kun ano it imo naoobserba amo iton imo pagkulaw. Kitaa 

iton butang ngan kinabuhi ngan an iba diretso, dire ha dampog 
nga palibak, kun dire ha kurtina  han kahadlok o klaroha hit 
iba.

Imbis na nakikipagbalayoay ka ha iba, kuhaa hira para 
kumita. An pinakamarauot nga pagbinua puydi buhuon, an 
mga dako nga pagbinuwa igsumat, an pinakacomplikado nga 
tiriguon para madesisyunan, an pinanaimportante anunsiyo 
publiko puydi mahinabo ha mahinay nga paginsister nga kitaa 
an usa katawo.

Kun an iba nakakita nga haros masamok o makuri iton 
nga butang antuson, kun palibotlibot ngan palibotlibot la hiya, 
kuhaa ito nga tawo para patadongon tumukdaw ngan kitaa.

Kung ano an hira nakita sigurado nga nakita nira. 
Pagkatapos puydi na hira kumadto ngan kaptan an mga 
butang. Pero kun dire nira makita para ha ira kalugarinun, 
observahan nira iton ira kalugaringon, para mayada gutiay 
nga realidad para ha ira ngan an ngatanan nga pagdudumara 
o pagkasunodsunod ngan kastigo dindi ha aton kalibutan dire 
madesisyohan han ira hugaw. 
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Usa puydi ipasabot kun hain makikita an nagdudumara 
ngan ipaabat nga kinahanglan kitaa; iton mga konklusyon para 
ha ira.

An bata o tawo nakakakita kun ano an kalugaringn iya 
nakikita ngan ito an ungod para ha iya.

An tuod nga abilidad base han usa kalugaringon 
kinaadman pagnginano. Kon amo iton ungod, amona hiton 
niya madenfensahan ngan segurado.

17–2.  Paghibaro. 
May instansya ba nga an iba nga tawo dire asya an 

impormasyon matungod ha imo? Nagkaproblema ka ba?
Iton maghatag ha imo hin masamok nga kay mahatag ini 

hin diri tuod nga information.
Puydi guihapon nga may dire asya nga information tungod 

han usa.
Pagbuta hiton informasyon nga tuod ngan diri tuod 

magdadara ngadto han pagsarabot.
Damo iton diri tuod nga mga information na nakapalibot. 

Marauot nga pagtuyo han tawo nga naghihimo para hiton iya 
intensyon. An iba tikang didto hiton waray-aram han mga 
hinabo. Puydi iton para kaulangan NGA makarawat an tinuod 
nga inpormasyon.

An pinakauna nga proceso han pangaram gagamitan han 
informasyon nga may-ada, pagpili han tuod ngan diri tuod, 
an importante han diri importante ngan magkaada na hin 
konclusion nga an usa mahihimo ngan magagamit. Pag sinunod 
mo ito. Usa nga tawo sigurado nga hiya tikadto han pagka may 
capacidad. 

An eksaminasyon han “kamatuoran” amo an kun iton 
ungod para ha imo. Kun an usa nakakuha han ngatanan nga 
informasyion, klaroha kun mayada dire nasayoran nga pulong 
ngan kitaa han dictionario, kun dire pa tinuod, sugad hiton 
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dire iton tinuod para ha imo. Ayaw pag-aboyun hiton. Ngan 
kun karuyag, kargaha iton pahirayo ngan magdesisyon ka kun 
ano an tinuod para ha imo. Kon usa buta nga umaboyon han 
inpormasyon ngan kamatuoran tungod nga ginsiring hiya nga 
amo iton, inpormasyon  ngan kamatuoran nga baga diri tuod 
o baga buwa an resulta hiya diri malipay. Amo iton gutiay nga 
aragian para han hapilan nga dire akos.

An usa pa nga nabaroan iginbilin an butang ha memorya—
sugad hito, spelling han mga pulong, mathematecal tables ngan 
formulas, an pagsunodun kun anon nga butinis nga idudusu. 
Pero bisan iton simply magmemorya kinahanghan nga maaram 
hiya kun ano an garamiton ngan kun ano an paggamit hiton. 

An proceso han pagaram diri gudla pagrumbay ha unahan 
hiton mga damo ng inpormasyon. Iton usa nga pagkuha hin 
bag-o nga kaaraman ngan maupay nga paagi o pagbuhat han 
mga butang. 

An maayos na an kinabuhi dire naukoy pag aram o 
paghibaro. An ayos ng henyero. namimiling hin bag-oo nga 
paagi, an maupay nga parauyag pasigi pagrevesta hiton progresso 
han uyag; bisan propesyonal namimiling hin paagi para han iya 
kaaram maiayon ha panahon ngan komo konsulta nira.

An bago nga modelo eggbeater o washing machine, 
pinakabago nga modelo han kotse, ngatanan manginahanglan 
magtuon o magaram bag-o hira makapaandar hin maupay. Kun 
an tawo may nalaktawan iton, may mga disgrasya ha kusina 
ngan pila an may samad ha kalye pampubliko,

An pinakamasamok na tao iton naghuhunana hiya nga 
dire niya mapauswag it imo kinabuhi; Makaharadlok kun dire 
nakakakita it usa dire makakasirong hiton diri matadong nga 
desisyon ngan an buwa nga inpormasyon ngan balyo-i iton 
impormasyon ngan kamatuoran nga eksakto makabulig para an 
iya kalugaringon nga kinabuhi ngan ha ngatanan.

Mayada mga pagtuon para makaaram ngan gamiton an 
iya napagaramam. Ha halipot, mayada mga nagtututdo o libro 
nga maaram kun ano it ira guinyayakan, nililinaw ngatanan 
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ngan pulong nga dire nasasayoran. kinoconsulta iba nga mga 
panghinabi, pinagbubulag an mga diri tuod nga inpormasyon an 
usa nga aada na, saraa an diri tuod ngan an tuod ngan binabasi 
kun ano tuod para ha imo. An urhi nga resulta kasiguradohan 
ngan pinakamaupay. Iton puydi maging maaram ngan baga 
suhol, iton mahisyo o maupay nga guinaagian. Dire sugad hin 
pagsaka han makaharadlok nga bukid ngan pagnakasaka ka na 
didto hiton pinakahitaas kulawi an bag-o nga bugos nga dako 
nga kalibutan. 

An sibilisasyon para mabuhi, kinahanglan magpadako han 
mga batasan ngan abilidad para pagaraman ha mga eskuelahan. 
An eskuelahan diri lugar para didto ibutang an mga kabataan 
para gumawas dida ha ilarum hit tiil han adlaw. Iton gudla 
harayo ngan hitaas an presyo para dida. Iton diri lugar para an 
usa himoon nga parrot. An eskuelahan amo iton usa paagi para 
an hira mahibaro kumapot hiton kamatuoran, nagaaram hiton 
pagkapot hiton kalugaringon nga abilidad, ngan adman para an 
kalibutan buwas makaptan, an kalibutan may-ada mga edaran 
yana nga nakato hiton pagkalagas.

An pinakamatiga nga kriminal diri nagaaram para maaram. 
Guinliliwat an Korte namimiring hin pagaram ngan kun 
magsayop hiya. Realidad, kriminals tinikangan hin samok.

An kinaiya han gobyerno na waray kriminal—danay 
ito mahitabo ha istorya—an mga nangunguna diri maaram, 
ngatanam nga documento ngan maupay nga pamati nagsusumat 
nga an mga kalamidad an sunod kakurian; bisan iton mgakaputan 
nga masamok nga rebolusyon o an World War II makuri ni 
Hitler ngan an mga hinabo nga dire maupay para han bug-os 
ngan katawhan. Iton diri nahibaro. Hira malipay hin diri tuod. 
Hira nadiri hin mga ebidennsya ngan kamatuoran. Mahuhuyop 
hira hin hirayo.

An buang diri mahibaro. Nagbibiyahe hin maraut an tuyo 
o pinisa subra hiton abilidad para magrason, kamatuuran ngan 
matuod ha gawas napakaharayo para ha ira. Hira naghihimo 
hin deri tuod. An kamatuoran diri guihapon nira nakikita ug 
nahihibaruan.
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An napakadamo ng personal ngan pakikisangayon nga 
problema matubo tikang han waray abilidad diri paghibaro.

An mga kinabuhi han iba nga aada ha aton ligid na hawara 
ha dalan han deri nira maaram pagestudio, kay nadiri hira 
nga mabaro. Ikau puydi maghunahuna hiton iba nga mga 
pananglitan. 

Kun usa dire mo makaasya ha nakapalibot ha imo para 
magaram ngan mahibaro, an usa nga trabaho magiging makuri 
ngan hasta ngan sobra na an kabug-at ngan an usa nga kinabuhi 
maobus ha dako.

Usa puydi makabulig iton iba magaram ngan mahibaro 
kon ibubutang niya iton abot nga informasyon nga kinahanglan 
mayada. Usa makakabulig hin pagangkon kon ano an iya 
nabaroan. Usa makabulig ha paghatag hin importansya kun 
ano man an iya ipinapakita nga nahitaas an iya abilidad. Kun an 
usa guinkaruyag, usa puydi makahimo hin sobra ha iya—waray 
argunento—ig tungatunga iton han pagbulig ha ira pamilnga 
ngan linawa iton mga pulong ngan dire nahihibaroan, han 
pagbulig ha ira pamiling ngan pagkapot han mga rason nga diri 
nira napag=adman ngan nahibaroan. 

An kinabuhi napakahaluag ngan pagruba tikang han usa 
nga tawo nga nagbuhat hin dire asya, kikitaon mo kon diin hiya 
sayop angan kikitaaon mo an iba makakakuha hira dida.

Yana ngan hadto nahipausa ha aton kalugaringon kun 
mabulag kita han kinabuhi han tawo han pagpaaram ngan 
pagkahibaro niya. Sigurado ako nga makahunahuna ka hin 
damo nga paagi. Ngan ako nakakahunahuna hin usa nga 
trabaho nga mapino nga maupay, An kalibutan an bastos hira 
ha mga tawo nga diri nakahibaro.

17–3.  Pag-aram .39

Pag-aram  nanganganak hin bunga kun gingagamit iton 
Kinaadman, mapuwersegi para ha kalugaringun. may maupay 
39. pag-aram: kangge nglatih utawi nindakaken makaping-kaping kangge 
nggadhahi utawi ngathahaken ketrampilan.
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nga kahusay iton. Pero an kamatuoran, an usa diri hiya 
maaram kun sentido kunon o waray kundi pagabot han resulta 
nga puede na niya magamit ito.

Anoman nga abilidad, kaaram o propesyon,paawasa, 
abugado, inhinyero, pagluluto o anuman, bisan nagaram ka na 
hin maupay, pagbunggo ha katapusan han acid test; puydi an 
usa BUHATA iton? Ngan an pagbuhat hiton kinahanglan hin 
pag-aram.

Mga tawo ngan nagsirko ha sinehan ngan diri anay 
nagehersisyo iton masasamad. Pati na an mga asawa nga 
babaye.

Paghinay iton deri hiya ngan popular nga tema. Tungod 
nga pirmi man iton hiya may-upod ang “paghinay” o “hinaya” 
mga tawo an hira pamati na guinpupudngan para abutan hira 
didto. Pero mayada usa nga paagi; iton pagaram ngan kahibaro 
hit imo abilidad amo iton “paghinay” o “hinaya”. Ha pag-
aram la possible waray peligro bisan hataas ngan madagmit an 
pagkiwa.

An abilidad o pagaram kinahanglan dad-on ngadto tupad 
hiton kadagmit hiton edad kun hain hiya naukoy. Ngan amo 
iton it guinbubuhat ha pag-aram.

An usa magtututduan an kaligaringun nga ‘mata’, ‘lawas’, 
‘kamot’ angan ‘tiil’, ha pag-aram, iton paagi han “kuhaa nga 
mahibaro.” An usa diri na maiha nga naghuhunahuna para 
ibutang iton kalan o iparada an kotse; usa GINBUBUHAT 
iton. Bisan ano nga trabaho, an kinahanglan nga talento an 
pag-aram.

Bisan dire ka matrabaho kada gi-os kinahanglan ngan an 
pagbuhat hiton paliwat ngan paliwat ngada nga an usa nahimo 
na bisan waray paghuhunanhuna ngan kuhaa para mahimo hin 
madagmit and sigurado waray sayop, usa waray aksidente.

Estadistika nagtimangno para dad-a ha gawas nga an 
pinakagutiay nga pagaram amo an pinakadamo an nahihinabo 
nga aksidente.
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Pareho an prinsipyo nga guinsusunod para han crafts 
ngan han propesyon na gumagamit hiton utok. An abogado na 
diri nagpraktis praktis praktis ha prosideyento ha korte unta 
waray pag-aram para madagmit igbalhin an iya panhunahuna 
para mabaliktad an caso ngan mapipirdi. An waray praktis nga 
bag-o bolsista puydi mapirdi hin minuto la. An tindero nga 
wary praktis diri makakabaligya. An diretso nga baton amo 
iton praktis, praktis ngan praktis!

Danay usa nakikita ngan an imo guin-adman diri 
nagagamitan. Kun sugad, an sayup aada han dire asya nga 
pag-aram o han maestro o han libro. Kinahanglan nga an 
usa basahon hiton mga kakadtoan kay danay iba gud an aton 
napag-araman para mapirit nga magamit.

Yana ngan hadto, kun usa kumukuha nga waray praktis, 
kinahanglan nga ihapil niya iton nga libro ngan magtikang hiya 
ha karos. An linya han movie sound recording pareho iton, kon 
usa nasunod kon ano an pulong nga aada, usa diri makakakuha 
hin kanta han tamsi nga an tunog mas maupay pa kontra han 
habobo nga dampog nga may sungay—ito an magsiring kon 
ano an sinisiring han mga actors dida hiton mga sine. An 
maupay nga nagdokumento hin tunog kinahanglan pagupayon 
it iya pagtrabaho para matapos iton trabaho. Pero ha parehas 
nga linya ha sine an kabaligtaran hini; damo iton maupay nga 
mga suga, kun susundan hin diretso, usa makakakuha hin 
mahusay nga kuralawon.

Nakakabido, labi na han hataas madagmit tekniko 
sosyodad. An ngatanan na buruhaton puro nasasaraduhan hin 
pagintiende ng texto. Pero kinahangalan nga dire iukoy. Kun 
mayada maupay nga texto, kantidad hiya ngan pag-adman hin 
maupay. Kun dire nira pagurusaha kun ano an mga inpormayon 
nga aada, pag-adman iton ngan ngatanan trabahoa iton.

Pero an theorya ngan inpormasyon nadako la kun 
ginagamit ngan ginagamit na may praktis.

An usa nga tawo delikado kun ikau mismo dire nagtuman 
hiton ira abilidad ngada nga hira makahimo iton. Damo 
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iton pagkaiba hiton maupay ngan propesyonal abilidad and 
magpakabatid. An dalan amo an tulay para pag-aram.

Kuha hini mga tawo para kitaa, mag-aram, magtrabaho 
hito ngan buhaton ito. Ngan kun amo iton, pagkuhaa hin 
praktis, praktis ngada ngan mahimo na ito pareho hiton 
pagabuyon. 

Mayada mga kalipay hin abilidad, pagkabatid ngan 
madagmit kumiwa; puydi la iton mahimo nga talwas kun may-
ada praktis. Iton nagtanguha na umukoy hin hataas madagmit 
nga lugar ngan aada hiya hiton mga hamubo mahinay nga tawo 
dire hiya talwas. 

An dalan ngadto ha kalipayan pinakamaupay 
nga malakat kun upod han may capacidad.
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18. RESpETOHa 
an REliHiyOSO 

paGTOU  Han iBa.

Pagtugot maupay nga kantobato para han relasyon 
naton ha igkasi tawo. Kun an pagkita han mga pagkuri tikang 
han dire pagtugot han relehiyon ha ubos ngatanan nga istorya 
hit Tawo ngan pakadto ha moderno nga tiyempo, an usa 
makakakita ngan an deri pagtugot han deri katalwasa nga 
burohaton.

Relihiyosong pagtugot diri karugsidngon nga an usa 
diri ipinahibaro hiton iya pagtuo. Diri karuyagsidngon nga 
namimiling nga mapahinay o inaatake an reliheyosong pagtuo 
hiton iba pirmi ha haliput nga dalan para kasamokan.

Mga pilosopo tikang hadto nga panahon han Greece 
nagdiscussion hira tungod han kiniya han Diyos, Tawo ngan 
an bug-os nga katawohan. An panhunahuna han awtoridad 
nahubas ngan awas; yana an mga pilosopo han “mechanism”40 
ngan “materialism”41—hadto pa han panahon han Egypt and 
Greece—iton uso; hira an nagpupursigi nga ngatanan iton 
butang ngan nangangalimtan, malimyo han ira pagsaysay 
han kinatikangan, puydi diri hira an nagdugang hin sangkap 
ngan ginagamit la hira magtrabaho kung ira tatawagon nga 
40. mechanism: na  panginano nganngatanan na kinabuhi iton butang  ngan 
naluya ngan ngatanan maisplikar han pesikal na balaod. Sinulong ni  Leucippus and 
Democritus (460 B.C. to 370 B.C.) na nakuha didto han Egyptian mythology. An mga 
sumusupporta hini nga  philosopiya naabat nga hira an relehiyon napapasibayaan 
kay diri nira mapagutiay ngadto ha mathematika.  Hira guinatake  han may mga 
interestesadoha relihiyon ngan katima guinatake na an relihiyones.  Robert Boyle 
(1627–1691), naghimo han  Boyle’s Law ha physics,  nangatadungan ha pagalsa hin 
pakiana kun an kinaiya nadisenyo kapareho butang nga kumikiwa.
41. materialism: bisan an pamilya han metaphysical theoriya ngan nanginano an 
kalibutan sinasangkapan hin matig-a nga mga butang pareho hiton bato, dako ngan 
gutiay. An  theorihiya  namimiling para mag explekar hin hirayo nga mga butang ha 
hunahuna ha pagsiring nga puydi gumutiay para ha physical na butang o an pagkiwa.  
Materialism iton pinaka-antigo nga ideya.  May-ada pa iba nga mga ideya. 
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evolusyon. Yana hira an mga “opisyal” pilosopo nga guintututdo 
han eskuelahan. Mayada hira kalugaringon panatiko nga 
umaatake han mga pagtoo ngan relihiyon han iba; an resulta 
puydi pagtogot ngan kontensyon.

Kun an ngatanan nga pinaka hataas nga hunuhuna tikang 
lima katuig B.C. o bago man sumunod han tema nga relihiyon o 
contra relihiyon, iton arena ha pagaway hiton tawa ngan an usa 
maupay nga gumawas.

Dinhi ha dagat nga kontensyon, an pinakamalamrag ngan 
prinsipyo umulbo: an diretso nga pagtuo an iya pinili.

“Tuluohan” ngan “Pagtuo” deri mo ipapasakop kun may 
matadong nga pangangatondan, deri nira iton masisiring ngan 
dire asya. Puydi hira ngani magbuta.

Kun ano man an ginsisiring para ha iba han tema an 
paghirot han nagpipirit han ira pagtuo han iya pinili. An usa 
may libertad para masiring hit iya kalugaringun ito pagtuo 
para karawatun. An usa nga tawo delikado kun namimiling 
hiya para atakihon hiton mga pagtuo hit iba nga tawo, labi na 
kun atakihon hin maraot ngan yakan o namimiling hiya hin 
makakasakit ha iba para han iya relihiyoso ng pagtuo.

An tawo, tikang pa han kaagahon nga klase, naghatag 
hin dako nga konsolasyon ngan an kalipay han iya relihiyon. 
Bisan iton mekaniko o materialidad ha yana matunog pareho 
hit mga lagas nga padi hadto ha nagsamwak han hira dogma.. 

Tawo nga waray pagtoo mahusay nga nakabibido hin 
gutiay. Hira puydi tagan hin usa nga butang para hit iya pagtuo. 
Ngan kun mayada na hira pagtuo respetoha hira.

An dalan ngadto ha kalipayan puydi permiso 
kontensyos kun an usa dire nagrespeto 

han reliheyosong pagtoo han iba.
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19. ayaW paGHiMUa 
Ha iBa an naDiRi 
ka nGa HiMUOn 
Han iBa Ha iMO. 

Ha mga tawo ha damo nga katunaan han damo nga 
panahon in nagkaada hin bersyon nga guintatawag nga 
“Bulawan nga Balaud.” An mga guinyakan ha igbaw an bersiyon 
hini tungod han mga delikado nga hirimuon. 

Santos la an makapadayon han kinabuhi nga waray 
pagpasipara hiton iba. Pero an mga krimanal la an nagpapaulol 
ha iya palibot nga waray duha nga panhunahuna.

Iba han pag-abat han”pagkasalaan” o “kaawud” o 
“konsensya,” ngatanan ini in puydi maging sakto na maging 
tinuod ngan sayop, ini gehapon in puydi manabo nga an paging 
tinuod nga an paghimo hin sayop ha iba in puydi bumalik ha 
imo.

Diri ngatanan nga delikado nga buruhaton in puydi 
matuhay balik: an usa nga tawo in puydi maghimo hin 
buruhaton kontra ha usa ka tawo nga diri puydi ibalewaray la 
o kalimtan. An pagpatay in usa hini. Puydi pagtrabahuan kun 
ano kagrabe an bumari han reglamento an haros ngatanan nga 
surondanon nga kasuguan hini nga libro puydi diri igbaligtad 
an marauot mga buruhaton contra hit igkasi tawo.

42. “An Bulawan nga Balaud”: bisan ini guinkikita han mga Kristyano nga 
Kristiyano ngan aadto didto han Bag-o ngan Daan nga Testament, damo nga mga 
nasud ngan tawo an nagyayakan hito.  Makikita naton guihapon dida han Analects 
of Confucius (panglima and unum usa kagatos katuig B.C. na hiya mismo an naghulad  
tikang han hadto pa nga trabaho.   Iton makikita ha primitibo  nga mga tribu.  An usa 
nga porma ngan iba makikita  hadto  han mga trabaho ni Plato, Aristotle, Isocrates 
ngan Seneca. Usa ka gatos nga tuig an maupay nga pamatsan an kinakaptan han tawo.  
An pagladawanan hinahatag hine nga libro iton bago na guinsurat hi otro kay an 
hadto pa nga panahon nga mga yakang ito ideyalistik para mapanimangno.  Possible 
na mapanimangno ini nga version.
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An pagkaguba han kinabuhi han usa nga tawo in 
puydi makaguba han imo kinabuhi na mismo. Natugon an 
katilingban- an mga prisuhan ngan mga balay han mga may 
kato in puno hin mga tawo nga guinpasakitan an ira mga igkasi 
tawo. Pero mayda pa iba na mga sirot: madakpan man o diri, 
an paghimo hin mga delikado nga buruhaton ha igkasi tawo, 
labi na kun tinago, in puydi magdurot hin duro nga pag-antos 
hin mga pagbag-o ha iba ngan ha iya na mismo, ngatanan hira 
in diri malipayon. Mawawara an kalipayan ngan karayhakan 
han kinabuhi.

Ini nga bersyon han “Bulawan nga Balaud” in magagamitan 
gihapon kumo usa nga eksamin. Kun guinpipirit hin usa nga 
tawo an usa na gamitun ini, an tawo in nagkakaabot hin 
kamatuoran kun ano an maraot nga binuhatan. Guinbabatun 
hini para han tawo ano an panakit. An pilosopiko nga pakiana 
mahitungod han mga sayop nga hirimuon, an opinyon kun ano 
an sayop: Gusto mo ba mahanabo ini ha imo? Diri? Kun sugad 
usa siguro ini nga delikado nga hirimuon, ngan ha pagkita 
han sosyodad, sayop nga hirimuon. Puydi ini makapukaw han 
pakasabot han sosyodad. Puydi hini mapahuna-huna an tawo 
kun ano an kinahanglan han tawo himuon anga diri.

Ha panahon kun hain di nakakaabat hin pagdiri an 
paghimo hin maraot nga buruhatun, an potensyal nga 
katalwasan han usa nga tawo in hinay-hinay nga nagtitikawara.

Kun madadara mo an tawo nga himuon ini, tatagan mo 
unta hira han mga yarakanon kun diin makikita nira an ira 
kalugaringon nga kinabuhi ngan para ha iba, in makapag-abri 
han purtahan nga makakapabulig ha ira balik han katawohan.

An dalan han kalipayan in sarado para 
ngadto han diri nagdidiri han ira 
mga kalugaringon nga makahimo 

hin maraot nga buruhaton.
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20. pROBaRi paGTRaTO 
Han iBa nGa TaWO Ha 

paMaaGi nGa GUSTO MO 
TRaTUHOn ka liWaT niRa. 

Ini an positibo nga bersyon han “Bulawan nga Balaud”. 
Ayaw kapausa kun may tawo nga nasusubo kun 

guinyayaknan hiya para “pagbuotan”. Pero an pagkasubo diri 
ngatanan tikang han ideya nga “pagbubuotan”: puydi man ini 
tikang kay an tawo ha realidad diri naintiendihan kun ano an 
karuyag signgon.

Puydi masulod an tawo han damo nga diri magkauroyon 
ngan mga opinion ngan mga kawurokan tungod han kun 
ano ba gud an “pagiging buotan.” Puydi nga bisan san-o diri 
maintidihan han tawo—bisan man kun naiintindihan han 
maestro—kun kay ano hiya guintagan hin grado nga nakarawat 
niya para ha “pamatasan.” Gihapon nga an usa nga tawo in 
natagan or magangkon hin sayop nga inpormasyon mahiunong 
hini: “kinahanglan nakikit-an ngan diri la nababati-an” “an 
paging buotan in pagka diri aktibo.”

Bisan, mayda pamaagi para klaruhon ini para han 
kumpleto nga pagkakontento han iba nga tawo.

Ha ngtanan nga panahon nga ha kaurug nga lugar, an 
Katawohan in nagdayigon ngan nagtatahod hin mga pinili 
nga nga mga pamatasan.43 Ini in tinatawag nga pagkamaupay 
hin pamatasan. Iguinyayakan nga tikang ini hira han mga 
baltok nga tawo, santos, sagardo nga mga tawo ngan ha ginoo. 
Hira in naghatag hin paggkakaba han mga barbariko ngan an 
tuhay nga tawo, an pagkakaiba han masamok ngan disente nga 
sosyodad.

43. pamatasan: pinakamaupaupay ngan basehan han pamatasan.
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Diri liwat signgon ng kinahanglan hini hin linangitnon 
nga kasuuguanan diri gihap naduro nga pamiling ha mga 
magdakmol nga lubnganan han mga pilosopo para la masabtan 
kun ano an “pagkabuotan.” Usa ngan pangkaluggaringon nga 
ebelasyon in puydi maabo ha sinisiring nga himangrawon.

Puydi ini mahimo hin bisan hino nga tawo.
Kung maghuhuna-huna an tawo kun paunan-o niya gusto 

nga tratuhon hiya han iba nga tawo, babag-uhon niya an mga 
tawhanun nga pamatasan. Huna-hunaa la kun paunan-o mo 
gusto ka tratuhon hit mga tawo.

Una, puydi man nga mahuna-hunaan mo nga gusto 
mo tratuhon ka hin patas: diri mo gusto nga an mga tawo 
in magbibinuwa tungod ha imo o di ngani sayop-sayop nga 
ikondenar ka. Tama?

Siguro gugustuhon mo an imo mga sangkay ngan kaiiriba 
in maging tangkod ha imo: nadiri ka ngan trayduron ka nira. 

Puydi mo gustuhon ngan tratuhon ka hin may 
propesonalismo, diri in panlilo o di ngani panguwat.

Gugustuhun mo nga an tawo in maging patas han ira 
pakigurusa ka imo. Gusto mo hira maging tuptop ha imo ngan 
diri ka limbungan, Di ba?

Bangin gusto mo liwat nga tratuhon ka hin hinay-hinay 
ngan waray bahid hin kamapintas.

Bangin gusto mo liwat ngan an mga tawo in maging 
konsiderable han imo mga katungod ngan inaabat.

Kun nasusubo ka, masgugustuhon nimo an iba nga maging 
malinunuuyon.

Imbes nga magwala ha imo atubangan, mas gugustuhn 
mo ada nga in iba nga tawo in magpakita hin paging malabyaw. 
Diba?

Kun ikaw in may mga pagkuklang o mga depekto, kun 
ikaw in nagsayop, mas gusto mo ada nga an mga tawo in 
maging mapagpasibaya, ngan diri kritikal.
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Imbes nga ibutang ha huna-huna an paghuhugot ngan 
sirot, mas gugustuhon mo an tawo in maging mapinasayloon. 
Sakto?

Bangin gusto mo nga an mga tawo in maging buotan ha 
imo, diri malabad di ngani lamot.

An possible karuyag mo nga nga an mga tawo in tumuod ha 
imo, waray paghialang ha kada sitwasyon.

Mas gugustuhon mo ada in matagan hin respeto, diri 
insultuhon.

Posible gustuhon mo an iba nga maging matahud ha imo 
ngan tratuhon ka hin may dignidad. Tama?

Ikau puydi kaaliagid nga an mga tawo dayawon ka.
Kun may guinhimo ka para ha ira mas gugustuhon mo nga 

tagan importansya an imo guinhimo. Sakto?
Bangin gusto mo ng an iba nga tawo in maging 

makisangkayun ha imo.
Ha iba bangin gusto mo hin paghigugma.
Ngan labaw han ngatanan, nadiri ka nga ini nga mga tawo 

in maging ipokrito, gusto mo hira nga maging tangkod nga 
tawo nga tinuod han ira mga batasan ngan gumi-os hin may 
integridad.

Puydi ka pa makahuna-huna hin iba. Ngan mayda mga 
iristorya han mga makikit-an hini na libro. Pero han ngatanan 
nga nayakan na in puydi nahuhna-hunaan mo na an sumaryo 
han mga guintatawag nga pamatasan.

Ini in nanginginahanglan hin dako nga imahinsayon 
para an usa nga tawo in makasabot nga kun hiya in tratuhon 
hin sugad hito pirmi han mga tawo nga nakapalibot ha iya, 
an iya kinabuhi in maguukoy ha maupay nga lebel. Ngan 
nakakaduda kun maghihimo hin dako nga kadautan an tawo 
nga tratratuhon ha sugad nga pamaagi. 

Yana mayda makaawil-awil nga phenomenon44 nga nagana 
ha patawo nga relasyon. Kun an usa nga tawo in gumuliat ha 

44. phenomenon: an observation ha realidan o nahinabo.
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usa, an usa nga tawo in maaghat nga gumuliat liwat balik. 
Guintratrato han usa nga tawo kun paunan-o liwat hiya 
tratuhon hini: pananglitan, malabad hi A kan B asya nga hi B 
malabad kan A. Hi A in makisasangkayun kan B asya nga hi B 
makisasangkayon gehap kan A. Sigurado ako nga nakit-an mo 
na ini nga nagana haros ngatanan nga panahon. Hi George in 
nadiri han ngatanan nga babaye asya nga an mga kababayin-
an in nadir gehap kan George. Nagpapakaigas hi Carlos ha 
iba asya nakikigtigasay liwat an iba ha iya-ngan kun diri hira 
magkamay—ada hin kusog hin kaburut—on nga ipakita ini 
ha ngatanan, hira in magkakaada hin tinago nga inaabat nga 
magduduso nga magpakatigas kan Carlos kun matagan hin 
higayon.

Ha diri tiuod nga kalibutan nga himo-himo han huna-
huna ngan mga salida, an tawo in makita han mga matahud 
nga mga kontra nga may-ada di matuod-tuod nga tropa han 
iya mga alipores ngan an mga nag-uusahan nga mga bayani 
nga may pagka bastos.45 An kinabuhi in diri sugad: an tinuod 
nga mga kontra in duro kamaglabad ngan mas malabad pa an 
ira nga alipores kaysa ha ira: Hi Napoleon ngan hi Hitler in 
guintraydor ngan guinbayaan han iya kalugaringon mga tawo. 
An tinuod nga mga bayani in mga tawo nga pinakalmado 
magyakan nga mgat tawo nga imo nakilala ngan hira in may 
pagtahod ha ira mga sangkay.

Kun buynas an usa nga tawo nga makaistorya an mga 
lalake ngan babaye nga ada na ha igbaw han ira mga propesyon, 
maiigo an usa nga tawo han iya obserbasyon nga hira manta 
gihapon an pinakamagupa nga tawo nga imo nakilala. Amo ito 
an usa han mga rason kun kay ano hira aadto na ha igbaw: hira 
in naningkamot, kaurog ha ira, ngan upayon an pagdara han 
iba. Ngan an mga nakapalibot ha ira in nabaton hin pagtrato 
gihap ha ira hi maupay ngan guinpapasaylo pa an ira mga sayop. 

Sige: mahuhuna-hunaan han mga tawo an mga kaupayan 
hin pamatasan ha paghuna-hna kun paunan-o niya guato 

45. bastos:  tawo nga salbahe, dire maupay o kinahanglan ipinu hin gutiay an batasan.
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tratuhon hiya han iba nga tawo. Ngan tikang ngadto, ha 
pagkita ko ikaw in matuod, nga mauupay han tawo an anu 
man nga nakakawurok ha kun ano ba gud an “maupay nga 
pamatasan.” Kahirayo hini han diri paging aktibo, palingkod 
ngan pagbutang han imo mga kamot ha imo paa ngan waray 
yakan-yakan. An “paging buotan” in puydi maging duro ka 
aktibo ngan makusog nga pwersa.

Gutiay la nga kalipay an makikit-an han masulub-on, 
hinugtan nga kamingaw. Hin guinpagawas han mga kalagsan 
nga an pahimo han mga pagkupkop han maupay nga pamatasan 
in masulob-on nga klase han kinabuhi, ira pinagawas nga an 
pagrisyo in usa nga maraot nga butang: waray na malabaw 
pa han mga kamatuoran. Kalipay ngan katungahan in diri 
nagtitikang han pagiging maraot! Baliktad ini! An kalipay 
ngan katungahan in nagtitikan han mga tuptup nga kasing-
kasing: an maglabad in nagdadara han kinabuhi nga puno 
hin pagantos ngan kasakit. An tawhanun nga mga maupay an 
pamatasan in waray labot han kasulub-o. Hira an malamrag 
hin itsura han kinabuhi.

Yana ano ha pagkita mo an mananabo kun testingan han 
tawo nga tratuhon an mga tawo ha iya palibot hin

pagkamatadong,
pagakatangkod,

propesyonalismo han mulay,
pagkapatas,

pagkasinsero,
kabuotan,

konsiderasyon,
pagkalooy,

kontrol ha kalugaringon,
pagtugot,

pagkamapasayluon
buotan,
pagtuo,
respeto,
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matahoron,
dignidad,

pagdayaw,
pagkamakisasangkayon,

gugma,
ngan himuon ini hin may integridad?

Diman ini manabo dali-dali pero ayaw pasiring nga diri 
gehap ini titikangan pagtrato hin usa nga tawo hin pareho nga 
pamaagi?

Bisan paggpapasensya ha panalagsa nga pagsasayop—
an news nga nakakabantad han iya kalag, an kawatan nga 
kinahanglan dagolan han tawo ha ulo, an bungaw nga 
mahinay nga nagdradrayb ha fast lane kun diin an iba nga 
tawo in malalate na-ini in kinahanglan nga makikit-an nga 
an usa ka tawo in aalsahun an iya kalugaringon ha bag-o nga 
tirindunganan han tinawhanon nga panrelasyon. An potensyal 
han katalwasan in mahitaas. Nga sigurado ngan an kinabuhi 
han usa nga tawo in magiging mas malipay.

An usa nga tawo in puydi makaimpluwensya han gios han 
mga tawo ha iya palibot. Kun diri pa sugad an sa ka tawo, 
mas mapapadali ini hin pagpili hin usa la nga pamatasan kada 
adlaw. Ha paghimo hini nganatan hra in masusulod hini.

Buta han pangkalugaringon nga benepisyo, an usa in puydi 
bumulig, waray sapayan kun ano kaguti, ha katinikangan han 
bag-o nga pantaw nga relasyon.

An gutiay nga bato nga guinhulog ha usa ka sapa naghihimo 
hin utiay nga mga balud tikadto han pinakahirayo nga dagat.

An dalan han kalipayan in nagiging mas 
malamrag han paggamit han yaraknon, 

“Probari pagtrato han iba nga tawo ha pamaagi 
nga gusto mo tratuhon ka liwat nira.”
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21. paGRaBOnG
46

 nGan 
paGinG MainUSWaGUn.

47

Usahay gusto hit iba nga pusakon kita, pawad-
an hin balor an mga paglaom ngan mga inop han tawo, an 
kabubuwason han usa nga tawo an an iya kalugaringon. 

Pinaagi hin pagtampalsan ngan an iba pa na pamaagi, 
an usa pa nga tawo nga marot an mga intensyon ngada han 
pagkahulog han usa ka tawo.

Para ha ano man nga rason, it mga paningkamot para 
mapaupay an kalugaringon, para maging malipayon ha 
kinabuhi in puntirya hin mga atake.

Panalagsa, it mga butang nga sugad hini in kinahanglan 
atubangon hin directahay. Pero mayda mga pangmatagalan 
nga pagturuhay nga danay napapakyas.

Ano ba gud an husto himuon hini nga mga tawo ha ira 
igkasi? Gusto nira igubos an kamutangan han ira igkasi tawo.

Ira siguro guinhuhuna-huna nga delikado para ha ira in 
usa nga tawo ha kun ano man nga pamaagi: nga kun umasenso 
ha kalibutan an usa ka tawo, puydi ini maging hulga para ha 
ira. Asya nga, ha bisan ano nga pamaagi, gusto hito nga mga 
tawo nga pahamub-an an kapas ngan talento han ira igkasi 
tawo.

An iba nga bungaw nga tawo in danay mayda pa plano 
nga sugad hini: “Kun hi A in maghingaupay, hi A in magiging 
hulga ha akon; asya nga hihimuon ko an ngatanan para hi 
A in diri maghingaupay.” Waray gud maghuna-huna ini nga 
mga tawo nga puydi hira makahimo hin kaaway kan A nga 

46.  pagrabong: an situayon nga  damo nga produksyon o actividades; pagkaada  
o paghaluag an impluwensya; nabubuhi hin maupay; makikita na maupay an 
guinbubuhat.
47. mainuswagun: an pagbuhat o pagkuha daug nga kabuhian; pagsunod kun ano 
an guinbubuhat.
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han una in diri man nira kaaway. Puydi ini hira maklasipikar 
kumo usa nga haros sakto nga pamaagi nga an usa nga bungaw 
nga tawo in masulod hin samok. Iguinhihimo ini han iba nga 
tawo tungod han diri iksakto nga paghusga o di ngani tungod 
“nadiri hira han usa nga tawo.”

Bisan man kun pagunan-on, an tinuod nga gusto hini nga 
mga tawo in paharamub-on an ira mga puntirya ngan pakyason 
hira ha ira kinabuhi.

An tinuod nga solusyon para hin sugad hini nga sitwasyon 
ngan sugad hito nga mga tawo, an tinuod nga pamaagi para 
puypoyon ini nga mga tawo kay an pagrabong ngan paging 
mainuswagon.

Oo, tinuod nga an mga sugad nga tawo, kun makakita 
hin usa nga tawo nga nauswag, in natatarantar ngan mas 
makurukusog pa ha pagatake. Kinahanglan atubangon mo 
hira pero ayaw pahunong pagparabong ngan pagpauswag han 
imo kalugaringon, kay an pagpahunong ha imo an puntirya 
hini nga mga tawo.

Kun rumabong nga umuswag ka hin duro, inin nga mga 
tawo in kakapuyon na: puydi ngani humunong nala gehapon 
hira.

Kun an mga tinguha han tawo ha kinabuhi in pulsanan, 
kun susundun ini nira pinaagi han mga yaraknon hini nga 
libro, kun marabong ngan magiging mainuswagun, an usa nga 
tawo in magtatapos nga madinaug. Ngan, hinaot unta nga 
waray nanabo ha ira nga maraot, bisa na manla han usa nga 
buhok han ira ulo.

Ngan, akun pangamuyo para ha iyo: 
paging marabong ngan mainuswagon!
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panTapOS

An kalipay in makikita-an ha pabulig hin mga pulsanon 
nga mga buruhaton. Pero, usa la nga tawo an makakayakan 
kun paunan-o niya mapapalipay—an iya kalugaringon.

An mga yaraknon nga iguinhahatag hini nga libro asya 
an sidsid han dalan: an diri pagsunod hini, in alagid—agd hin 
motorista nga tipitik ngadto han ganggang—nga nagreresulta 
han pagkaguba han momento, han relasyon, han kiabuhi.

Ikaw la an makakayakan kun tikain an dalan, kay an usa 
nga tawo in nag-aandam han mga hirimuon para han oras, para 
han relasyon, para han yugto han kinabuhi.

Danay maabat nimo nga bag ka hin nagtitinuyok ha dahon 
nga guinhuhuyop ha mahugaw nga kalsada, danay maabat nio 
nga baga ka hin lugas hin barasnga nakaugtok la ha usa nga 
lugar. Pero waray may nagyakan nga an kinabuhi in usa nga 
malinaw ngan tiptip nga butang: diri ini sugad. Diri gutay-
gutay nga dahon o lugas hin baras an usa nga tawo: lugod, ha 
dako o gutiay nga pamaagi iguinhihimo han tawo an iya dalan 
ngan guinsusunod ini.

Puydi maabat han tawo ngan urhi na para may mabuhat 
pa, nga an iya dalan nga guinagi-an in sayop-sayop na nga 
waray na chansa para ha iya nga paupayon pa ini ha tiarabot 
nga panahon: mayda la gihapon usa nga punto ha aton mga 
dalan nga an usa nga tawo in makakahimo hin bag-o. Ngan 
tikangan pagsunod hini. Waray buhi nga tawo nga diri kaya 
maghimo hin pagbag-o.

Makakayakan ngan waray kahadlok hin pagtipa han iba 
nga tamayon ka, ngan dus-on ka ngadto han pungkay ngan 
temtarun ka ngadto han paghimo han iba-iba nga nga pamaagi 
hin pagsunod han imoral nga panginabuhi: an mga tawo nga 
sugad hito in naghihimo hin sugad hito para masunod an ira 
mga kaliharingon nga karuyag, ngan kun pamamatia-an hira, 

TWTH bklt text Waray-Waray_092011_0430pm.indd   71 9/26/11   4:16 PM



72

an tawo in ha katapus-tapusan mangangadto han kasakitan 
ngan kapaitan. 

Siyempre an usa nga tawo in danay mawawara han iya 
pagsunod hini nga libro ngan paghimo han guinyayakan hini 
nga magpadayon. Kinahanglan hiya mabaro han iya kawara, 
diri umundang ngan magpadayon. Hin-o ba liwat an nagyakan 
ngan an dalan mahamis?

Pero, puydi pa ini maagian. Diri karuyag sidngon nga 
kun matumba an tawo diri na hira makakatukdaw ngan 
makakapadayon.

Kun susundon la han usa nga tawo an sidsid han dalan, 
diri hiya mahirayo nga nagsasayop. An tinuod nga kalisangan, 
kalipayan ngan karisyo in nagtitikang ha iba nga butang ngan 
diri ha guba na mga kinabuhi.

Kun diri mo kaya madara an iba nga sundun an dalan, 
ikaw na mismo in libre nga tagan an imo kalugaringon han 
higayon nga madiskubrihan kun ano an tinuod nga kalipayan.

An dalan ha kalipayan an paspas nga agian 
han mga tawo nga maaram kun 

hain an mga sidsid hini.
Ikaw an drayber. 

Pagbiyahe hin maupay.
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Kinahanglan mo la igpadayon it An Dalan 
ngadto Ha Kalipayan. Alagid-agid hit 

mantika nga ginkalat ha dagat, it kalinaw 
ma-awas tigawas ngan tigawas.

It kinaiya ngan binuhatan hit iba makakaapekto 
hit im kaupayan dinhi ha kalibutan.

Api ha An Dalan ngadto Ha Kalipayan it 
pagbulig ha contacts ug mga sangkay. 

Pagtikang hit im mga kilala o sangkay nga 
nakakaapekto hit im kaupayan.

Tagii hira hin An Dalan ngadto Ha Kalipayan nga 
iba pa nga mga kopya—para hira gihap 

magkakalat han kalinaw tigawas
Ini nga gutiay nga barasahun  mapapalit 

hin tag-dose (12) ka bug-os.
Hardback ug especial regalo editions puydi 

gihap makakuha.
Mayda espesyal na diskwento para ha mga iskwelahan, 

sibik groups, organisasyong pan-gobyerno ug mga 
negosyo pati gihapon an iba nga mga programa 

nga nagtutugot ha mga tawo o mga groupu-ini nga 
barasahun para ha hiluag nga pandistibute.

Para han dugang nga impormasyon, i-kontak
The Way to Happiness Foundation
www. thewaytohappiness. org
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