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Abstrak

Bilang tugon sa paniniwalang nasa kahinaan 
ng wikang pilosopikal ang pagkalugmok ng 
pilosopiya at pamimilosopiyang Filipino, 
naglalayon ang papel na ito na makapag-
ambag ng ilang kataga na magagamit sa 
pakikipagdiskursong pilosopikal. Tinalakay 
ang ilang fallacies na tinumbasan naman ng 
bansag na mga “baluktot sa pangangatuwiran” 
upang pasubalian ang kalimitang pagwawari 
na hindi maaaring ipahayag sa sariling wika 
ang mahahalagang aralin sa asignaturang 
lohika. Ilang mga mungkahing salin ng mga 
baluktot na katuwiran ang inihahain ng papel 
bilang patunay na nararapat na kilalanin ang 
pamimilosopiyang Filipino bilang mahalagang 
larang sa pagpapaunlad ng wikang pambansa 
at sa larangan pagtuturo ng lohika at 
pangangatuwiran.  
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Panimula

Sa isang monograp na isinulat ni Emerita Quito noong 1983 na may 
pamagat na The State of Philosophy in the Philippines nagbanggit siya ng 
sampung dahilan ng patuloy na pagkalugmok ng pilosopiya at pamimilosopiya 
sa Pilipinas. Ito ay ang mga sumusunod: 1) ang kolonisasyon at ang karanasan 
ng diktadurya noong panahon ng Batas Militar na matinding bumawas sa 
kalayaang magpahayag ng iniisip, 2) ang masamang konotasyon ng pilosopiya 
sa ating bansa, 3) ang hindi kaakit-akit na pasweldo sa mga nasa akademya, 
4) ang mabigat na teaching load ng mga guro, 5) ang kawalan ng programa 
sa pananaliksik sa larangan ng akademya, 6) ang kawalan ng malikhaing 
panghihikayat at sistema ng insentibo sa mga mananaliksik, 7) ang kamahalan 
ng gastos sa pag-aaral sa labas ng bansa, 8) ang pagkakaroon ng inbreeding sa 
mga lokal na sentro ng gradwadong pag-aaral, 9) ang kakulangan sa kaalaman sa 
paggamit ng lenggwahe ng mga banyagang pilosoper, at 10) ang kakakulangan 
sa kahusayan sa sariling wika.

Sa papel na ito, pinagtuunan ng pansin ang ika-10 sa mga dahilan 
na binanggit ni Quito. Dagdag pa niya, “Hangga’t ang mga Pilipino ay hindi 
binabalikan ang kanilang katutubong dila, hindi ito makapagpapanday ng 
sariling pilosopiya, sapagkat ang kaluluwa ng mga tao ay mas epektibong 
naipapahayag sa kanilang katutubong salita”(53-54, akin ang salin). Ganito 
rin ang sinabi ni Napoleon Mabaquiao sa isa niyang artikulo. Wika niya, “May 
kinalaman sa relasyon ng wika at ng identidad ang kamalayan. Sinasabi na 
malaki ang nagagawa ng wika sa paghubog ng identidad ng isang kamalayan, 
dahil nakapaloob sa wika ang isang mundo ng tradisyon, o kaya ay ang wika ay 
isang depositoryo ng kultura”(210). 

Sang-ayon ako sa mga sinabi nina Quito at Mabaquiao na mayroong 
suliranin pagdating sa paggamit ng wika sa pilosopiya at pamimilosopiyang 
Filipino. Kulang na kulang pa rin ang gumagamit ng wikang Filipino sa pagtuturo 
at pagsusulat sa pilosopiya. Sa Unibersidad ng Santo Tomas, halimbawa, na isa 
sa mga ginawaran ng “Sentro ng Kahusayan” ng Komisyon sa Lalong Mataas 
na Edukasyon o CHED, masasabing kulang na kulang pa rin ang paggamit ng 
wikang pambansa pagdating sa pamimilosopiya. Gagamitin sa artikulong ito 
ang kinalap na impormasyon tungkol sa mga namimilosopiyang Tomasino hindi 
upang sabihing ito ang pinakamahusay na tradisyon ng pilosopiya sa Pilipinas, 
sa halip ay bilang salamin o microcosm ng pamimilosopiya sa Pilipinas ang 
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maliit na mundo ng UST1.   

Hinati ang paglilista sa dalawang grupo: 1) mga Tomasinong pilosoper 2 na 
nagtuturo sa UST, at 2) mga Tomasinong pilosoper pero hindi nagtuturo sa UST. 
Sa unang grupo, masasabing sina Florentino Timbreza at Romualdo Abulad ang 
nangungunang Tomasinong tagapagtaguyod ng paggamit ng wikang pambasa 
sa pilosopiya at pamimilosopiya. 

Talahanayan 1: Mga Tomasinong Pilosoper na Nagtuturo rin sa UST 

Samantalang sa ikalawang grupo naman, masasabing sina Emerita Quito 
at F.P.A. Demeterio ang mga pangunahing tagapag-ambag.

Talahanayan 2: Mga Tomasinong Pilosoper pero hindi nagtuturo sa UST 

1 Kung makagagawa tayo ng mas malaking pag-aaral tungkol sa estado ng paggamit ng 
wikang Filipino sa larangan ng pilosopiya sa Pilipinas, pinapangarap ko ito sa hinaharap. Sa ngayon, 
gagamitin ko munang batayan itong mga impormasyon upang makapagbanggit ng ilang implikasyon 
batay sa mga ito. Tingnan sa Apendiks ang ginawa kong listahan ng mga Tomasinong nagsasalin at 
namimilosopiya gamit ang wikang Filipino. 

2 Sinimulan kong gamitin ang salitang “pilosoper” sa halip na “pilosopo” upang maiwasan 
ang pangalawang dahilan ng pagkalugmok ng pilosopiya sa ating bansa na binanggit ni Quito, i.e., 
“ang masamang konotasyon ng pilosopiya sa Pilipinas”. Hindi natin matatanggihan ang negatibong 
konotasyon ng katawagang “pilosopo” sa ating bansa. Hindi ko orihinal ang paggamit ng katagang 
“pilosoper”. Nauna itong ginamit ni Ramon Guillermo sa kanyang pagsasalin ng akda ni Walter Ben-
jamin na pinamagatan niyang Hinggil sa Konsepto ng Kasaysayan. Hindi niya ipinaliwanag kung 
bakit niya pinili ang salitang “pilosoper” sa halip na “pilosopo”. Subalit, nakukutuban akong mulat si 
Guillermo sa masamang konotasyon ng katagang “pilosopo”. Masasabing maganda ang pagkakabin-
yag ni Guillermo sa katagang “pilosoper”. Kaya, nais ko itong kumpilan sa artikulong ito.  
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Dahil malimit sinusukat ngayon ang impact factor ng mga naisulat, tinipon 
rin ang bilang ng citations ng nasabing mga sinulat ng mga Tomasinong pilosoper 
gamit ang wikang Filipino sa pamamagitan ng pagkalap ng mga impormasyon 
sa Google Scholar. Tingnan sa ibaba ang resulta ng kinalap kong data. 
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May ilang sala-salabid na implikasyon ang nakalap na impormasyon 
sa itaas. Una, taliwas sa karaniwang inaakala, hindi lamang sa Tomismo at 
Iskolastisismo nag-aambag ang Unibersidad ng Santo Tomas sa mga diskursong 
pilosopikal. Buhay din ang mithiin nitong mag-ambag sa diskurso ng 
pilosopiyang Filipino at pamimilosopiya gamit ang wikang Filipino. Pangalawa, 
kahit na masasabing mayroon nang mga Tomasinong gumagamit ng sariling 
wika sa pamimilosopiya, kulang na kulang pa rin ito kung ihahambing sa mga 
pilosopong Pilipino na gumagamit ng wikang banyaga. Pangatlo, mahalaga ang 
tungkulin ng mga Open Access Journal (tulad ng KRITIKE, MALAY, Daluyan, at 
marami pang iba) sa pagpapalaganap ng gawaing ito. Ang mga ganitong klase 
ng scholarly journal ay madaling nakokonsumo ng mambabasa sapagkat 
nakalathala sila sa internet at nakokonsumo rin nang libre. At pang-apat, kahit 
na maaari nating sabihin na mayroong impact factor ang mga sinulat ng mga 
Pilipinong pilosoper sa wikang Filipino, kulang na kulang pa rin ang nagbabasa 
at nagsusulat tungkol sa mga ito. Hindi natin binabasa at binabatikos ang mga 
naunang pag-aapuhap ng mga Pilipinong manunulat. Kaugnay nito, wika ni 
Paolo A. Bolanos:

Tanungin natin ang mga sarili natin kung meron na ba tayong 
dinamikong kultura ng “sulat-basa-debate”. Binabasa ba natin ang 
sinulat ng ating mga kapwa Pilipinong pilosopo at hindi ba tayo 
natatakot magbigay ng opinyon natin sa mga ito sa pamamagitan din 
ng pagsusulat? Kaakibat ng pamimilosopiya ang kasaysayan—ito ang 
dahilan kung bakit kailangan natin ang magsulat; ang mga sinusulat 
natin ay galamay ng ating mga alaala. Bilang mga pilosopo, sa ganitong 
paraan lang tayo magugunita ng susunod na salinlahi (De Leon). 

Sang-ayon ako sa sinabi ni Bolanos. Subalit, kailangan ding palutangin 
ang talagang kakulangan natin ng wikang gagamitin sa pamimilosopiyang 
Filipino. Hindi ako sang-ayon sa karaniwang pagwawari na dulot lamang ito ng 
kawalan natin ng kahusayan sa paggamit ng wikang Aleman, Pranses, Griyego, 
Tsino, at marami pa. Hindi rin ito tungkol sa ating pagiging rehiyonalista at sa 
walang katapusang debate tungkol sa wikang pambansa (Timbreza 32-33). 
Mas pinapaburan ko ang sinabi ni F.P.A. Demeterio na kakulangan sa wikang 
pilosopikal na magagamit natin sa ating malalimang diskurso ang ugat ng 
problema. Paliwanag niya, “Ang lingguwistikong suliranin ng pilosopiyang 
Filipino ay tumutukoy sa kakulangan natin pagdating sa pilosopikal na mga 
teorya at mga konsepto; kung baga, tungkol ito sa kakulangan ng wikang 
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pilosopikal” (“Rereading Emerita Quito’s Thoughts…”, akin ang salin). Sinasabi 
ni Demeterio na hindi maunlad ang pamimilosopiya sa Pilipinas sapagkat hindi 
tayo lumilikha ng pilosopikal na wika na matatawag nating atin. Dahil dito, 
nananatili tayong nag-iisip mula sa abot-tanaw ng mga banyaga. 

Dahil dito, nagtatangka akong mag-ambag ng ilang wikang pilosopikal 
na maaari nating pagsimulan sa pamimilosopiyang Filipino. Hindi ko sinasabi 
na ang mga iminumungkahi kong kataga sa papel na ito ay tiyak, pinong-
pino na, at hindi na nangangailangan ng pagtutol. Nais kong magsimulang 
makipagbalitaktakan. At, dahil malimit nagdadalawang-isip ang karamihan sa 
atin kung magagamit nga ba ang wikang Filipino sa pag-aaral ng lohika, nais 
kong pasubalian ito sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng ilang katagang 
panlohika. Nais kong magmungkahi ng ilang bansag sa ilang pinag-aaralan 
nating fallacies na tatawagin ditong “mga baluktot na katuwiran”. Hindi orihinal 
ang aking  salin sa salitang “fallacy” bilang “baluktot na katuwiran”. Si Enrique 
Juan Carlos Vera ang nagbinyag nito. Sabi niya, “Tinatawag itong mga baluktot 
na pangangatuwiran sapagkat mukhang wasto ang pangangatuwiran ng mga 
ito sa unang tingin, ngunit kung susuriing mabuti, makikita ang mali” (Vera 
280). Maganda ang pagkakabinyag ni Vera sa “baluktot na katuwiran” kaya nais 
ko itong kumpilan dito sa aking artikulo. Kung baga, ang tinatawag sa Ingles 
na “valid” at “invalid” ay maaari nating tumbasan naman ng bansag sa wikang 
Filipino na “matuwid” at “baluktot”. At alam naman natin na ang talagang 
layunin ng isang naglolohika (at ng kung sinumang totoong namimilosopiya) ay 
ihiwalay ang matuwid sa mga baluktot. 

Subalit, mahihirapan tayong ihiwalay ang matuwid sa baluktot kung hindi 
natin alam ang anyo ng mga ito. Dito nagiging mahalaga ang pagpapangalan at 
paglalarawan sa mga dapat ihiwalay. Alam nating napangalanan na ang ilan sa 
mga ito gamit ang kaisipang banyaga, subalit mahalaga pa ring makilala natin ang 
pangalan ng mga ito gamit ang sarili nating wika. Paliwanag ni Generoso Benter sa 
kanyang artikulong may pamagat na “Ang Pagtuturo ng Lohika sa Wikang Filipino”: 

Nagbubunsod ang kakulangan ng katutubong kaalaman sa wika 
upang umasa na lamang ang mga mag-aaral sa kaalamang natutunan 
nila mula sa pahina ng mga aklat na Ingles. Dahilan ito kung bakit 
may kolonyal na pagpapahalagang moral sa pagkilos at pag-iiisip ang 
karamihan sa edukadong Filipino. Sanhi rin ng pagiging tamad ng 
mga Pilipino na mag-isip para sa sarili dahil mayroon namang teorya 
na saliksik na ginawa ang iba (Benter 293).      
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Tuwing nagtuturo ako ng lohika at gumagamit ako ng wikang Filipino sa 
pagtuturo, laging problema ang gagamiting teksto. Walang teksto sa lohika na 
nakasulat sa wikang Filipino kaya napipilitan akong ipabasa sa mga estudyante 
ang mga tekstong nakasulat sa wikang Ingles. Subalit, nakita kong isang 
pagtataksil ang ganitong diskarte sapagkat patuloy silang nag-iisip sa abot-
tanaw ng mga banyaga. Sa ganitong kalagayan, patuloy silang magiging bihag 
ng mga hangarin at mithiin na hindi nakatapak sa sarili nilang kalagayan. 
Diskursong banyaga ang umuunlad at napag-iiwanan ang diskursong sariling 
atin. Ito ang dahilan kung bakit nagsimula akong magsalin at maghanap ng ilang 
terminong magagamit sa mga talakayang pilosopikal. Hindi tayo dapat mahulog 
sa patibong at sabihin na gagamitin na lamang ang wikang Filipino kapag ito ay 
“maunlad na” at talagang matatawag nang epistemolohikal. Ito marahil ang asal 
na tinatawag ni Roque Ferriols na “katamaran” (48-54). Kung ihahambing sa 
paglalayag sa dagat ang ating pamimilosopiyang Filipino, kung minsan nga ay 
naisasantabi natin ang mismong dagat na ating pinaglalayagan. Paglalarawan ni 
Ferriols, “Maaari niyang pasyahin na walang dagat. Ang importante ay piliin ang 
barkong mapagtitirhan na wala nang pag-aabala ukol sa dagat” (53). Isa itong 
uri ng katamaran na sisirin ang mundo ng pilosopiya gamit ang sarili nating 
wika. Dagdag pa ni Ferriols, “Hinubog at hinuhubog ang konsepto sa pagbigkas 
sa meron” (54). Kaya nga, kailangan nating magsimulang bumigkas sa larangan 
ng sarili nating sangkameronan. Kailangan nating pangalanan ang mga bagay 
na ating pinag-iisipan mula sa abot-tanaw ng ating sariling mundo. 

Ang papel na ito ay isang pag-aapuhap sa espasyo ng lohikang Filipino. 
Susubukan kong pasukin at pangalanan ang mga konsepto ng mga “baluktot na 
katuwiran”. 

Nahahati ang pag-aaral ng “baluktot na katuwiran” o fallacy sa dalawa. 
Una, baluktot na katuwiran batay sa porma o iyong tinatawag na formal logic. 
At pangalawa, baluktot na katuwiran batay sa nilalaman o iyong tinatawag 
na material logic. Una kong papasukin ang pangalawang klase ng baluktot na 
katuwiran.    

Masasabing ang “laman” ay ang bahaging hindi lantad sa isang bagay. 
Maaaring nababalutan ito ng pabalat na kung minsan ay mas napagtutuonan ng 
pansin. Katulad, halimbawa, sa mga pagkain; kailangan nito ng packaging. Subalit, 
kailangan din tayong maliwanagan na ang pinakamahalaga ay ang mismong 
“pagkain”. Sa nasabing halimbawa, minsan nadadaan sa ganda ng pabalat ang 
halaga ng isang produkto. Gayundin, malimit na naitatago ang katotohanan sa 
pamamagitan ng pagbabalat-kayong gawain. Kaya napakahalagang maunawaan 
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natin na hindi palaging totoo ang ugnayan ng “balat” at “laman”. At, dahil hindi 
sila tunay na magkaugnay, mayroon itong kahinaan.

Ngayon, kailangan nating banggitin sa puntong ito, bilang nota bene, na 
napakarami at hindi pare-pahero ang bansag na ginagamit sa mga baluktot na 
katuwiran batay sa nilalaman. Pansinin natin, halimbawa, na maging si Richard 
Whately, na hinati sa dalawang kategoriya ng mga baluktot na katuwiran (logical 
fallacies at material fallacies)3 , ay kinikilala ang posibilidad ng pagkakaiba-iba 
ng pagpapangalan sa mga material fallacies na tinatawag naman natin dito sa 
artikulo na “baluktot na katuwiran batay sa nilalaman”.  Kaugnay nito wika niya, 

From the elliptical form in which all reasoning is usually 
expressed, and the peculiarly involved and oblique form in which 
Fallacy is for the most part conveyed, it must of course be often a 
matter of doubt, or rather, of arbitrary choice [akin ang diin], not only 
to which genus each kind of fallacy should be referred, but even to 
which kind to refer anyone individual Fallacy (Whately 104-105).

Kahit si Aristotle, na haligi pagdating sa pag-aaral ng mga baluktot na 
katuwiran, ay namamalayan ang posibilidad ng pagkakaiba-iba pagdating sa 
klasipikasyon at pagpapangalan sa mga ito. Sa kanyang akda na On Sophistical 
Refutations na kinikilalang klasiko pagdating sa pag-aaral ng mga baluktot na 
katuwiran ay kanyang ipinaliwanag, 

The right way, then, is either to divide apparent proofs and 
refutations as above, or else to refer them all to ignorance of what 
“refutation” is, and make that our starting point: for it is possible 
to analyze all the aforesaid modes of fallacy into breaches of the 
definition of a refutation [akin ang diin] (Aristotle  168).

Maging sa mga ginagamit na batayang-aklat sa lohika dito sa ating bansa 
ay mapapansin din ang pagkakaiba-iba ng pagkakahanay at pangalan ng mga 
ito. Hindi na marahil ito masasakop ng kasalukuyang papel ang pagpapaliwanag 
kung walang walang kaisahan ang pagpapangalan at paghahanay ng baluktot 
na katuwiran. Nangangailangan ito ng panibagong pag-aaral at panahon upang 
maipaliwanag ang nasabing kalagayan (kung hindi man matatawag na suliranin). 

3 Maging si John Stuart Mill ay hinati sa dalawang kategoriya ang mga baluktot na katuwiran. 
Tinawag niya ang mga ito bilang “fallacies of simple inspection” at “fallacies of inference” (1936). 
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Kaya, ibabatay ko ang aking listahan ng mga baluktot na katuwiran sa naunang 
paglilista na ginawa ni F.P.A. Demeterio sa kanyang artikulo sa Diwatao noong 
2001 na “The Fallacies” . Pinili ko itong batayan sapagkat komprehensibo ito at 
hindi nakabara sa mga sinaunang listahan. Kasama sa mga inilista ni Demeterio 
ang mga klasikal na pangalan ng mga baluktot na katuwiran, subalit isinama rin 
ang ilang mga bansag na ginagamit ng mga dalubhasa sa lohika, lingguwistika, 
sosyolohiya, politika, at sikolohiya sa mga napapanahong kalagayan. Kagaya ng 
nabanggit ko sa itaas, mulat ako na hindi kompleto ang nasabing listahan, at 
mistulang imposible pa naman itong mangyari sa ngayon. Kaya, ipagpaumahin 
ng mga mambabasa at masusungit na kritiko ang nasabing kakulangan ng aking 
artikulo. Ito marahil ang aking paglalaanan ng pansin sa susunod kong artikulo 
ukol sa paglolohikang Filipino. Isa pa ring dahilan ng pagpili ko sa paghahanay 
na mga baluktot na katuwiran na inilista ni Demeterio ay ang pagiging 
kontekstuwalisado ng mga ito sa mga karanasang napapanahon sa Filipino. Nag-
aaral ka man ng batas, ng pagnenegosyo, ng pag-eenhinyero, ng pagdidisenyo, 
ng agham, ng medisina, o ng kahit ano pa man, lapat na lapat ang mga inihanay 
ni Demeterio. Hinati ang mga ito sa tatlong kalipunan  a) manipulasyon ng wika, 
b) sikolohikal na panlilinlang, at c) lohikal na panlilinlang. 

A. Manipulasyon ng Wika

Mayroong mga panlilinlang na nakaasa sa paglalaro ng mga salita. Umaasa 
ang ganitong uri ng laro o panloloko sa kahusayan ng paggamit ng wika o di 
kaya ay sa kawalan ng kahusayan ng pinagtutuunang lolokohin o paglalaruan. 

Para sa mga nagpapakadalubhasa sa wika, ang isang kataga ay isang 
signifier na may nilalamang signified. Sabihin natin, sa ibang salita, na ang 
isang kataga ay isang “pananda” na may bitbit na“kahulugan”. Ang orihinal 
na kahulugan ay ang tinatawag na denotasyon. Sa madaling salita, ito ang 
talagang nais ipakahulugan ng gumamit nito. Subalit, hindi maiiwasan na ang 
bawat salita ay mayroon ding ibang implikasyon na dumadating sa kamalayan 
ng nakababasa o nakaririnig ng ginamit na salita. Ito ang pagkakaintindi 
ng tumanggap ng salita o ang tinatawag na konotasyon. Halimbawa, ang 
salitang maputi ay literal na nangangahulugang isang bagay na may katangian 
ng kulay puti. Subalit, kung minsan ang pagiging maputi ay nagkakaroon 
ng konotasyong maganda. Kaya nga, kung ang denotasyon ay literal at 
samakatuwid ay iisa, nagkakaiba-iba naman ang konotasyon pagdating sa 
tagatanggap ng kahulugan. 
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 Ang baluktot na pangangatuwiran na tutumbasan ng bansag na 
“manipulasyon ng wika” ay umaasa sa kahinaan ng konotasyon upang magamit 
sa panlilinlang, pagkuha ng awa upang makuha rin ang ninanais na resulta, o 
di kaya ay talagang manloko lamang. Kaya nga, masasabi na ang salita ay may 
dalawang mukha: maaari itong maging behikulo ng paglalahad ng katotohanan, 
ngunit maaari rin itong maging behikulo ng kasinungalingan. Bigyan natin ng 
atensiyon ang ilang mga klase ng panlilinlang o pagmamanipula gamit ang wika.     

1. Mabulaklak na pananalita (Prestige Jargon)

Marami ang nahahalina sa bulaklak. Kaya nga, ang isang manliligaw ay 
kalimitang nagpapa-cute gamit ang pagbibigay ng bulaklak. Minsan, maging 
ang simpleng salita ay nilalagyan ng “bulaklak” o pampa-cute upang makuha 
ang ninanais. Gumagamit, halimbawa, ng mga teknikal o malalalim na salita 
upang linlangin at iparating sa utak ng kausap na matalino siya. Dapat linawin 
na walang masama sa paggamit ng mga teknikal na salita lalo na kung ang mga 
kausap mo ay kabilang sa sirkulo na kailangang gumamit nito. Kung baga, kung 
isa kang eksperto sa larangan ng pilosopiya at ang mga kausap mo ay mga 
kapwa mo eksperto sa nasabing larangan o mga estudyante nito, dapat lamang 
na gumamit ng mga teknikal na salita upang mas mapayaman ang diskurso sa 
nasabing larangan. Subalit, hindi nakakatulong ang paggamit ng mga technical 
jargon kung ang nais lamang ay magpasikat at ipakitang angat sa kausap at 
nang sa ganoon ay makapaningil ng mas mahal.

Baluktot ang “mabulaklak na salita” sapagkat iniisip ng kausap na kapag 
gumagamit ng malalalim na salita ay nangangahulugan na agad na isa itong 
eksperto. Ang paggamit din ng “mabulaklak na salita” ay hindi nakakatulong 
sapagkat hindi direktang napag-uusapan ang isyu na dapat pag-usapan. 
Kaya, sa susunod na makarinig sa mga guro, kaklase, manliligaw, politiko, at 
kung sinumang  nakakausap o napakikinggan, magdalawang-isip muna bago 
maniwala. 

2. Madamdaming pananalita (Argumentum ad misericordiam) 

Mayroon namang mga panlilinlang na umaasa sa paglalaro ng emosyon. 
Nangyayari ito kapag ang isang tao ay gumagamit ng mga salita o imahen na 
naglalaman ng mga madamdaming konotasyon na siya namang magpapaikot 
sa mentalidad ng kausap o manunuod. Kung makikinig sa mga miting de 
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avance ng mga politiko o kahit ng mga nagproprotesta sa kalye, talamak na 
talamak ang paggamit ng mga katagang “para sa mahirap”, “mga nasa laylayan 
ng lipunan”, “daang matuwid”, “bayang minamahal”, at marami pang iba. Ang 
mga pananalitang ito ay punong-puno ng mga simbolo na maaaring makaantig 
sa damdamin ng mga tagapakinig. Subalit, alam naman natin na hindi dahil 
binanggit ito sa kanilang mga talumpati ay makabayan na sila o nakapanig sa 
mga naisantabi sa lipunan. 

Mahina at baluktot ang “madamdaming pananalita” sapagkat iniisip ng 
mga tagapakinig na kapag gumamit ng mga ganitong nakakaantig na parirala ay 
awtomatikong makabayan na sila. Hindi rin ibig sabihin na lahat na gumagamit 
ng mga ganitong pananalita ay hindi makabayan. Ibig sabihin, hindi nakaasa sa 
ginagamit sa salita o parirala ang nilalaman ng kalooban. Kaya, sa susunod na 
makarinig ng ganitong mga diskarte sa mga kumakandidatong estudyante para 
sa konseho ng eskwelahan, sa mga politikong humihingi ng boto, at sa marami 
pang ibang sitwasyon, magdalawang isip muna at kilalanin ang kanilang mga 
kongkretong plataporma at paninindigan

Nangyayari din ang manipulasyon ng damdamin sa mga programa sa 
telebisyon na tumatabo ng malaking pera sa mga “huradong-may-pang-load”. 
Palulutangin ang kahirapan ng isang kontestant upang maantig ang maraming 
manonood. Alam naman natin na walang masama sa pagbibigay ng awa sa isang 
tao. Subalit, taliwas ito sa lohika ng patimpalak, na sinusukat halimbawa ang 
talento sa pag-awit. Alam naman natin, halimbawa, na “The Voice” ang ngalan 
ng patimpalak at hindi “The Donation”.    

3. Yupemismo (Eupemism)

Ang isang kataga ay maaaring mayroong negatibo o positibong 
konotasyon. Kung minsan, nagagawang itago ang talagang masamang 
denotasyon o tunay na kahulugan sa pamamagitan ng paggamit ng katagang 
mayroong positibong konotasyon. Sa pag-aaral ng wika, tinatawag din itong 
yupemismo o eupemism. Nangyayari ang baluktot na pangangatuwiran na ito 
kapag binabalutan lamang ng bahagyang pampalubag-loob na salita upang 
maitago ang masamang nilalaman o kahulugan. Baluktot o hindi ito matuwid 
sapagkat ginagamit ang nasabing diskarte upang magmukhang walang bahid at 
mailigaw ang kausap o pinupunteryang mambabasa. Halimbawa, ginagamit ang 
salitang euthanasia na nanggaling sa dalawang salitang Griyego na “eu” (ibig 
sabihin ay “mabuti” o “maganda”) at “thanatos” (ibig sabihin ay “kamatayan”). 
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Kaya nga, ang salitang euthanasia ay literal na nangangahulugang “magandang 
kamatayan”. Yupemismo ito o salitang-maganda-sa-pandinig sapagkat kung 
talagang pag-iisipan, mayroon ba talagang magandang klase ng kamatayan? 
Pamilyar din tayo sa paggamit ng ilang mga paaralan sa pariralang “Tuition 
Fee Enhancement” tuwing magsisimula ang panibagong Akademikong Taon . 
Malinaw na mas maganda sa pandinig ang salitang “enhancement” kumpara 
sa salitang “increase”. Minamanipula ang wika sa pamamagitan ng paggamit 
ng maganda sa pandinig na salita o grupo ng mga salita upang makuha ang 
ninanais na resulta, tulad ng pagpayag na lamang na mga dagdag na bayarin 
kahit hindi naman talagang makatuwiran. 

B. Sikolohikal Na Panlilinlang

Hindi na bago sa ating pandinig ang bansag sa tao bilang rational animal o 
“hayop na may matuwid”. Ang ipinagkaiba raw natin sa mga kamag-anak nating 
hayop ay ang kakayahan nating mag-isip. Subalit, dapat ding banggitin na ang 
nasabing depinisyon ng tao ay hindi kumpleto. Sa pag-aaral ng mga sikolohista, 
ang katuwiran ng isip ng tao ay hindi lamang nauukol sa aspektong nag-iisip; 
ang katuwiran ng tao ay mayroong ding aspekto ng pandama, emosyon ng 
kalooban, at ng tinatawag nilang nakatagong-kamalayan o sub-conscious. 
Samakatuwid, ang utak ng isang tao ay hindi lamang tungkol sa kamalayan 
at kaalaman, kundi napopormahan ito ng maraming sala-salabid na aspekto. 
Kung tama ang pag-aaral ng mga sikolohista, ang kilos ng tao ay mas malimit na 
nanggagaling sa kanyang malalim na emosyon at nakatagong-kamalayan. Ang 
mga “sikolohikal na panlilinlang” ay talagang pinupunterya ang nakatagong-
kamalayan upang mas maging epektibo ang pagpapasunod sa nililinlang. Inaakit 
at sabay aatakihin ang emosyon, kalooban, at natatagong kamalayan upang mas 
maging ganap ang kontrol sa isang tao.

1. Mabisang Katabi (Meaning from association)

Madalas itong naaabuso sa mga patalastas sa telebisyon na ang mga 
produktong ipinatatalastas ay itinatabi o ipinapakitang kasabay ng  isang sikat 
o katanggap-tanggap ng ideya, tao, o konsepto; na para bang ang pagtatabi dito 
ay mabisang magdudulot din sa produkto ng kawangis katangian ng tinabihan. 
Halimbawa, ang isang produkto ng bulak o tissue paper ay kalimitang itinatabi 
sa isang bagay na mayroong malabusilak na kaputian upang tumatak sa sentido 
komon ng manunuod ang ideya ng kalinisan. Mabisa ito sapagkat nauna nang 
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binasa ng mga mahuhusay magpaikot o spin doctors ang sikolohiya ng mga 
pinupunteryang taga-konsumo na kalimitang iniisip na ang busilak na kaputian 
ay talagang maisasalin sa ibinebentang produkto sa pamamagitan ng simpleng 
pagtatabi. 

Nangyayari rin ang panlilinlang na ito sa mga patalastas ng mga politiko 
na ipinapakita ang kanilang mga litrato katabi ang isang sikat na personalidad. 
Kalimitan ay alam naman nating baluktot ang lohika ng ganitong argumento. Sa 
ibang salita, sa nibel ng kognitibo, namamalayan natin na walang koneksiyon 
ang ibinebentang produkto o politiko sa nasabing patalastas. Subalit, 
marami pa rin ang nahuhulog sa ganitong bitag sapagkat isa itong “digmaang 
pangkaisipan” o psychological warfare. Ipinaliwanag nga ni Marshall McLuhan, 
isa sa pangunahing teorista pagdating sa komunikasyong midyal, na hindi 
lamang kognitibo at damdamin ang punterya ng mga gumagawa ng patalastas. 
Lalo nilang inaatake ang nakatagong-kamalayan. Ito ang tinatawag niyang 
subliminal seduction (1964). 

2. Abusadong Awtoridad (Misuse of authority)

Ang baluktot na katuwiran na maaaring tawaging “abusadong awtoridad” 
ay isa sa pinakatalamak sa sikolohikal na panlilinlang. Alam nating imposible 
ang maging eksperto o awtoridad sa lahat ng larangan. Kung ang isyu ay politikal, 
mga dalubhasa sa politika ang ating kinokonsulta. Kung ekonomiya ang pinag-
uusapan, isang ekonomista ang mas kapani-paniwala. Ngayon, nagkakaroon ng 
“abusadong awtoridad” kapag ginagamit ang sinabi ng isang eksperto labas sa 
kanyang larangan. Kung baga, alam naman nating magaling si Manny Pacquiao 
sa paglalaro ng boksing. Subalit, kung inendorso niya ang isang energy drink na 
para bang bihasa rin siya sa kemika at teknolohiya ng pagkain, nagkakaroon 
ng pag-abuso sa awtoridad. Dapat na tandaan na ang isang eksperto sa isang 
larangan ay hindi nangangahulugang eksperto o kapani-paniwala na rin sa iba 
pang bagay. Kapag ang isang sikat na tambalan katulad ng AlDub o KathNiel ay 
nag-endorso ng isang pagkain, o kaya ang isang sikat na manlalaro ng basketbol 
ay nagmumungkahi ng inumin, nangyayari din ang baluktot na pangangatuwiran 
ng “abusadong awtoridad”. Hindi dahil idolo natin si Mocha Uson ay kapani-
paniwala na rin siya kaagad pagdating sa politika at mga usaping panlipunan na 
nangangailangan ng mas malaliman at ekspertong pagtalakay. 
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3.  Paulit-ulit na Paggigiit (Repeated assertion)

Ang baluktot na katuwiran na maaari nating tawaging “paulit-ulit na 
paggigiit” ay nakasandig sa isang prinsipyo sa sikolohiya na mas madaling 
tanggapin ang isang kasinungalingang malimit na naririnig kaysa isang 
katotohanan na hindi pa naririnig. Namumuhunan ang ganitong panlilinlang 
sa pagbabakasakali na kapag narinig ng madalas ang nais na ipinababatid ay 
matatanggap rin ito bilang “katotohanan” sa hinaharap. Sa ibang pagkakataon, 
tinatawag din itong “propaganda”. Ginamit ni Ferdinand Marcos ang pariralang 
“iginuhit ng tadhana” upang itatak sa sikolohiya ng masa ang isang kaisipan 
na talagang papabor sa kanya pagdating ng halalan. Kalkulado ito tungo sa 
ninanais niyang resulta. Ganito rin ang laro ng mga politiko na tinatadtad ng 
kanilang mga mukha ang mga pader, billboard, telebisyon, internet, at iba’t 
iba pang espasyo upang sa pagsapit ng halalan matatandaan ang kanilang 
pagmumukha at pangalan. Binansagan itong “epal” ng maraming Pilipino dahil 
sa kapal ng mukha ng mga politikong ito at hindi na nahihiyang ipakita ang 
kanilang basurang pagmumukha sa espasyong pampubliko. Sinasamahan pa 
ito ng jingles o kantang madaling sabayan at paulit-ulit na patutugtugin upang 
pumasok sa kalooban o psyche ng mga tao. Kailangang maunawaan na ang isang 
kasinungalingan, kahit ilang libong beses pang mapakinggan, ay mananatili pa 
ring kasinungalingan. 

4. Pag-angkop sa Kultura (Attitude fitting)

Dapat banggitin na sa kultural na pag-aaral ay halos magkakasingkahulugan 
ang mga katagang “kultura”, “sikolohiya”, at “aktitud”. Tumutukoy ang mga ito sa 
isang nakasanayang paraan ng pagtingin ng isang tao (o grupo ng mga tao) sa 
isang bagay, tao, sitwasyon, at ideya. Ang baluktot na katuwiran na maaaring 
tumbasan ng bansag na “pag-angkop sa kultura” ay nangyayari sa sandaling 
gumamit ng panlilinlang sa pamamagitan ng pagpapasok ng isang konsepto, 
imahen, o bagay na maaaring katanggap-tanggap o hindi katanggap-tanggap sa 
pinupunteryang tao o grupo ng mga tao. 

Klasikong halimbawa nito ang diskarte ng ilang mga produkto na 
nanghahalina sa pamamagitan ng paglalagay ng tatak na “made in Japan”, 
“made in USA”, o kung saan pa mang banyagang lugar. Dahil alam na alam nila 
ang pag-iisip na kolonyal, malimit nating makikita ito sa mga produktong sabon, 
kape, sasakyan, at marami pang iba bilang mabisang panghalina. Nangyayari 
din ito sa mga miting de avance o kampanya ng mga politiko. Dahil alam nila 
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ang pagkahilig ng mga Pilipino sa artista at hindi sila pakikinggan kung wala 
silang kasamang sikat na artista, nagiging kasama na ito sa kanilang diskarte sa 
kampanya.  

Unang binabasa ng mga magaling magpaikot ang sikolohiya o kultura 
ng pinupunteryang paiikutin at dito nila ibabatay ang kanilang diskarte. 
Halimbawa nito ang diskarte ng ilang eksperto sa politika na unang binabasa 
ang pulso ng mga tao. Sapagkat napag-aralan na nila na sukang-suka na ang mga 
tao sa korapsiyon ng nakaraang administrasyon, mabisa ang islogang “Daang 
Matuwid” o ang kalimitang sinasabi sa lokal na politika na “subukan naman ang 
bago”, kahit alam naman natin na hindi dahil bago ang pangalan ng politiko ay 
magdadala na kaagad ng totoong pagbabago.    

5. Dinadaaan sa Pakitang-tao (Tokenism)

Ang baluktot na katuwiran na maaari nating bansagang “pakitang-tao” ay 
malimit na diskarte ng mga politiko sa kanilang kampanya. Ibinabaling nila sa 
simbolo o token gesture na para bang kapag nagtanim sila ng palay ay awtomatiko 
na silang nasa panig ng magsasaka. Nangyayari din ito kapag ang isang politiko 
ay sumakay sa padyak o namasyal sa palengke na para bang talagang may 
koneksyon ang kanilang ipinakikitang simbolo sa totoo nilang pagkatao. Isa 
pang halimbawa ay ang pagsakay nila sa MRT o LRT at hahayaan nilang kunan 
sila ng midya upang ipagsigawan ito sa telebisyon, radyo, at facebook na sila 
ay may puso sa masa. Nangyayari din ang baluktot na katuwiran ng “pakitang-
tao” sa mga moro-morong imbestigasyon sa kongreso at senado. Halimbawa ay 
mayroong eskandalong kinasasangkutan ang ilang mga kaalyado ng gobyerno; 
kalimitan ay magkakaroon naman ng imbestigasyon bilang pakitang-tao, pero 
wala namang mapaparusahan.

6. Dinadaan sa Panunulsol (Poisoning the well)

Kapag nilagyan ng lason ang kahit isang bahagi lamang ng balon, lahat 
nang tubig na makukuha dito ay apektado at hindi na ligtas inumin. Ganito 
rin ang laro ng baluktot na katuwiran na “poisoning the well” na kung 
literal ang ating pagtutumbas ay maaaring tawaging “paglalason sa balon”. 
Nangyayari ito kapag una nang binabasag o kinukuryente ng katunggali ang 
argumento, patunay, at diskarte upang sa ganoon ay hindi na mapakinabangan. 
Bago pa man, halimbawa, maimbestigahan ng amo ng isang kompanya ang 
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inaakusahang empleyado, isang karibal nito ang uunahang pormahan ang 
resulta ng imbestigasyon sa pamamagitan ng pagsasabing: “Alam naman 
po ninyo ang reputasyon ng empleyadong iyan. Sigurado akong lalapit iyan 
sa inyo para gumawa ng mga walang batayang istorya.” Nilason ang balon sa 
pamamagitan ng paunang-husga na walang basehan ang istoryang sasabihin 
ng iniimbestigahang empleyado. Binibilog na kaagad ang ulo ng amo upang 
makuha ang ninais na resulta. Samakatuwid, hindi lamang ang nanunulsol ang 
may baluktot na pangangatuwiran. Kapag ang nasabing amo ay naniwala at 
ginamit na rin ang nasabing pangangatuwiran ng sulsulerong empleyado, siya 
rin ay may salang paglason sa balon. Dahil dito, maaari din nating imungkahing 
bansag sa baluktot na katuwirang ito ang “dinadaan sa paninira” o hindi kaya ay 
“dinadaan sa panunulsol”. 

7. Nagpapalusot (Rationalizing)

Sa isa sa mga pabula ni Aesop, mayroon daw isang hayop (isang lobo o 
fox) ang matagal sumubok na pitasin ang isang kumpol ng mga ubas. Dahil hindi 
niya ito maabot, nagpalusot na lamang ang nasabing lobo at sinabing “Maasim 
naman ang mga ubas na ‘yan. At, sino ba naman ang magkakagusto sa maasim 
na ubas?” Ito ang ugat ng tinatawag ng iba na “nagmamaasim” o sour-graping 
sa wikang Ingles. Kapag ang isang tao ay nalalagay sa isang hindi kanais-nais na 
sitwasyon, paiikutin niya ito sa kanyang pabor sa pamamagitan ng pagdadahilan 
o pagpapalusot. Kalimitan kapag natalo ang isang kandidato sa halalan ay gagawa 
siya ng pagdadahilan sa pamamagitan ng pagsasabing siya ay nadaya. Baluktot 
na katuwiran ito sapagkat malinaw naman na hindi laging totoo na kapag natalo 
ay nadadaya. Ganito rin ang kalimitang sitwasyon kapag bumabagsak ang isang 
estudyante sa kanyang asignatura. Gagamit ng iba’t ibang baluktot na katuwiran 
sa pamamagitan ng pagdadahilan na kasalanan ng guro. Talamak din ang 
baluktot na katuwiran na ito kapag nagkakaaberya ang isa proyekto ng gobyerno 
ay ipinapasa na lamang ang sisi sa nakaraang administrasyon upang malusutan 
ang gusot na kanilang nilikha. Subalit, ano man ang ating gawing pagpapalusot 
o pagdadahilan, ang isang masarap na ubas ay hindi pwedeng sabihing hindi 
masarap o maasim dahil hindi lamang ito naabot at natikman. 

8. Dinadaan sa Dahas (Argumentum ad Baculum)

Ang baluktot na katuwiran na maaari nating tumbasan ng bansag na 
“dinadaan sa dahas” ay nakaugat sa salitang Latin na Baculum. Nangangahulugan 
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itong “grupo” o “mga kasama”. Kaya, maaari nating sabihin na ang argumentum 
ad baculum ay isang uri ng pangangatuwiran na may kasamang pananakot ng 
bwelta ng isang pulutong. Nangyayari ito sa mga pagkakataon na dahas o takot 
ang ginagamit sa halip na maayos na pangangatuwiran. Sa isang pagpupulong 
halimbawa, sinabi ng isang lider na, “Dapat tanggapin ninyo ang aking sinasabi 
kung hindi ay magsuntukan na lang tayo sa labas!”, gumamit ang nasabing lider 
ng baluktot na katuwiran na “dinadaan sa dahas”. Ganito rin ang kalimitang 
baluktot na katuwiran ng namamayaning sistema sa ating politika na kung 
sino man ang maglalakas-loob na kumontra sa ninanais na polisiya ng isang 
nakaupong presidente ay hindi makatatangap ng kanyang pondo o pork-
barrel. Malimit din nangyayari na kung sino ang kumokontra sa ninanais ng 
isang pinuno, ginagamitan ito ng dahas sa pamamagitan ng paglilipat dito 
ng destino—sa janitorial o traffic division halimbawa. Baluktot ito sapagkat 
ginamitan ng dahas na wala namang kaugnayan sa pinag-uusapan isyu.   

  

9. Pamemersonal (Argumentum ad Hominem)

Ang baluktot na katuwiran na ito ay nakaugat pa rin sa klasiko nitong 
pangalan na argumentum ad hominem na tutumbasan ng “pamemersonal”. 
Ang ganitong klase ng diskarte ay baluktot sapagkat nakalihis sa tao ang 
atake sa halip na sa totoong isyu o argumento. Nangyayari ito madalas sa 
isang balitaktakan na iniinsulto na lamang ang kadebate upang hindi siya 
paniwalaan ng tagapakinig. Nangyayari, halimbawa, ito sa senado kung saan 
kapag wala nang masabing magandang argumento ay namemersonal na 
lamang sa pagsasabing “Bakit tayo maniniwala sa kanya gayong alam naman 
natin na may utang pang kahoy sa akin ang tatay niya?” Para bang sinasabi 
na ang taong mayroong ama na nagkakautang ng kahoy ay awtomatikong 
hindi na dapat paniwalaan. Baluktot ang katuwiran sapagkat walang-wala 
itong kaugnayan sa pinag-uusapan. Kung minsan ay nakikinig din tayo sa 
sermon ng pari na umaatake sa imoralidad ng pagsusugal; subalit kinokontra 
naman ng iba sa pagsasabing “Bakit tayo maniniwala sa pari na iyan kung 
nakita ko rin siyang nagsusugal?” Baluktot ang katuwirang ito sapagkat hindi 
dahil nagsusugal rin ang nagsabi na “masama ang pagsusugal” ay mali na ang 
kanyang sinabi. Isang uri ito ng pamemersonal sapagkat inatake ang tao at 
hindi ang argumento. 



64

HASAAN

10. Dinadaan sa Angas (Confident manner)

Sa mga sandaling nauubusan na ng sagot, katuwiran, at pruweba, maaari 
pa ring makapanlinlang sa pamamagitan ng mahusay kilos ng kamay, tono ng 
boses, at mabubulaklak na salita. Ang baluktot na katuwirang ito ay tutumbasan 
ng  “dinadaan sa angas” sapagkat hindi tuwid sa punto ang argumento, sa 
halip ay ibinabaling sa ibang diskarte tulad ng malalalim na salita at galaw ng 
katawan. Epektibo itong nagagamit hindi lamang ng mga politiko na kalimitang 
natatanong tungkol sa pananaw nila sa isang isyung panlipunan, kundi 
maging sa mga estudyanteng hindi nakapaghanda ng kanilang dapat aralin 
sa eskwelahan. Kapag tinanong, halimbawa, ng kanyang guro sa pilosopiya 
ang estudyante tungkol sa etika ng eudaimonia ni Aristotle, malimit tatayo 
nang may lakas-ng-loob ang estudyante at hindi ipahahalatang hindi nakapag-
aral. Para mas maging epektibo ang panlilinlang na ito, sasamahan niya ito ng 
dibersyon sa pagsasabing “Alam ba ninyo na si Aristotle ay isang Macedonian 
at siya ang tutor ni Alexander the Great?!”; kahit na alam naman natin na wala 
itong kaugnayan sa itinatanong.  

C. Lohikal na Panlilinlang 

Kung ang sikolohikal na panlilinlang ay nakatuon sa nakatagong-kamalayan 
o subconscious na aspekto ng ating kamalayan, ang lohikal na panlilinlang naman ay 
direktang naglalaro sa nibel ng kognitibo at intelektuwal. Kaya nga ang panlilinlang 
na ito ay nangangailangan ng kahusayan sa paggamit ng lohika at retorika. 
Samakatuwid, mahuhuli ang ganitong diskarte sa pamamagitan ng kasanayan sa 
mapanuring pag-iisip at paghahasa ng analitikong aspekto ng ating pag-iisip.

1. Komposisyon (Composition) 

Ang baluktot na katuwiran na tutumbasa ng bansag na “komposisyon” ay 
nangyayari kapag ang totoo sa partikular ay ipinapataw ring totoo sa kabuoan. 
Halimbawa, ang mga indibidwal na manlalaro ng basketbol ay magagaling 
maglaro; nguni’t hindi ito nangangahulugan na ang buong koponan ay mayroon 
ding katangian ng mga indibidwal na kasapi. Ganoon din, malimit inaakala na 
kapag nagsama ang magagaling na bokalista ng iba’t ibang banda ay makakabuo 
sila ng isang magaling na quartet Baluktot na katuwiran ito sapagkat walang 
katiyakan na ang totoo sa partikular ay totoo rin kapag ginawan ng komposisyon 
ang kabuoan. 



EMMANUEL C. DE LEON

65

2. Dibisyon (Division)

Eksaktong kabaligtaran ng “komposisyon” ang baluktot na katuwirang 
tinatawag na “dibisyon”. Dito naman, ang katangian ng kabuoan ay iniisip na 
awtomatikong katangian din sa partikular. Nagbabalat-kayo itong deduktibong 
(deductive) lohika. Halimbawa, magaling kumanta ang isang grupo ng mga 
estudyante; ang pag-iisip na bawat isang estudyante ng nasabing grupo ay 
magaling din kumanta ay isang pagkakamaling dibisyon. Hindi palaging totoo 
ang nasabing konklusyon. Alam natin na mahirap na bansa ang Pilipinas. Subalit 
ang pagsasabi na si Lucio Tan, na isang Pilipino, ay mahirap din ay gumagamit 
ng baluktot na katuwirang dibisyon. Kung minsan ay may sala o guilty rin ang 
isang guro na binibigyan ng nag-iisang marka ang lahat ng miyembro ng isang 
grupo sa pag-aakalang pare-pareho ang katangian at pagsisikap na ibinigayng 
mga miyembro nito. Hindi palaging totoo ang nasabing pag-aakala, dahil alam 
naman natin ang kalimitang nangyayari sa mga ganitong gawain. Hindi batayan 
ang katangian ng kabuon upang husgahan ang katangian ng mga parte nito. 

3. Limitadong Pagpipilian (False Dilemma) 

Nangyayari ang ganitong baluktot na katuwiran kapag nililimitahan ang 
maaaring pamilian sa dalawang kalabisan (extremes) lamang. Tinatawag din 
itong “itim o puti” (black or white fallacy) sapagkat naiisantabi ang iba pang 
“kulay” na maaaring pagpilian. Ang isang administrador ng unibersidad, 
halimbawa, ay may baluktot na pangangatuwirang “limitadong pamimilian” sa 
pagsasabing, “If you think education is expensive, try ignorance”. Naisantabi sa 
nasabing argumento ang iba pang mga alternatibo sa pagitan ng organisadong 
sistema ng edukasyon at kamangmangan. Kalimitan tayong nahuhulog sa 
ganitong patibong na sinasabing kapag hindi itim, nangangahulugan na agad 
itong puti. Hindi natin dapat malimutan na sa pagitan ng mga kalabisan ay 
marami pang mga alternatibo. 

4. Madulas na Hapay (Slippery Slope)

Ang isang “hapay” o slope ay isang posisyong hindi nakapatag. Maaari 
itong isang linya, lupa, bakal, o anumang bagay na nakahilig at hindi patag. Dahil 
sa grabidad o gravity, dadausdos pababa ang anumang bagay na ilalagay dito. 
Ang baluktot na katuwiran na tutumbasan ng bansag na “madulas na hapay” ay 
pinagugulong sa pamamagitan ng pagbanggit ng ilang masasamang pangyayari 
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na wala namang kaugnayan sa nais patunayan. Ang pagsasabing: “Hindi natin 
dapat payagan ang pagtataas ng presyo ng gasolina! Sa mga susunod na araw, 
hindi natin namamalayan na P100 na ito kada-litro.” Tinatawag din ito kung 
minsan na teoryang “grand domino” bilang paghahalintulad sa isang isinaayos 
na mga pyesa ng domino ay guguho sa sandaling isa sa mga pyesang ito ay 
pinatumba o natumba. Isa pang halimbawa nito ay ang pagsasabing “Hindi 
natin dapat payagan ang paggamit ng condom at iba pang contraceptives. Kapag 
pinayagan natin ito, hindi natin namamalayang ayos na rin sa atin ang pagpatay 
ng tao”. Masyadong madulas ang hapay at para bang awtomatiko ang tinutukoy 
na konklusyon. 

5. Paglilihis ng Usapan (Diversion)

Malamang ay pamilyar na ang maraming estudyante sa baluktot na 
katuwiran na tutumbasan ng “paglilihis ng usapan”. Hindi siguro malayo na ang 
mga estudyante sa isang punto ng kanilang pagsagot sa pagsusulit at recitation 
ay gumamit na ng ganitong klase ng panlilinlang. Tinanong, halimbawa, ng 
propesor kung ano ang ibig sabihin ng duwalismo sa pilosopiya ni Rene 
Descartes, at dahil hindi niya kabisado ang paliwanag sa nasabing konsepto, 
ililihis niya ito sa pagsasabing “Si Descartes ay isang pilosopong Pranses na 
nagsabi ng Cogito, ergo sum!”. Kahit na tama ang sinabi ng estudyante, alam 
naman nating hindi iyon ang itinatanong. Nangyayari rin ang baluktot na 
katuwiran sa larangan ng politika kapag ang isang politiko na dapat sana ay 
pag-usapan ang kanyang mga plataporma at hinahangad para sa lipunan ay 
magbabanggit lamang ng mga nais marinig ng mga botante tulad ng ilan ba ang 
naging boyfriend o girlfriend, magaling bang sumayaw o kumanta, at iba pang 
mga pangako na kalimitan naman ay napapako. 

6. Kakulangan sa  Pruweba (Appeal to Ignorance)

Ang pagbibigay ng argumento ay sadyang nangangailangan ng matibay 
na pruweba. Hindi tatayo ang iyong ipinaglalaban sa korte kung wala itong 
ebidensiya. Subalit, dapat ding aminin na mayroon talagang ilang bagay na 
mahirap hanapan ng pruweba. Hindi dapat isipin na ang kawalan ng pruweba ay 
nangangahulugan na agad na mali o hindi totoo ang laman ng argumento. Hindi 
dahil hindi pa kayang patunayan kung mayroon nga bang buhay sa planetang 
Jupiter ay nangangahulugan na agad itong walang buhay sa nasabing planeta. 
Kung minsan, nangangatuwiran din ang ilang mga hindi naniniwala sa Diyos na 
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dahil hindi mapatunayan na mayroong Diyos ay nangangahulugan na agad itong 
hindi Siya umiiral. 

7. Salungat sa Katotohanan (Contradictory assumption)

Ang baluktot na katuwiran na “salungat sa katotohanan” ay nagbibigay 
ng dalawa o higit pang mga konsepto na salungat ang katotohanan ng isa’t isa. 
Halimbawa nito ay ang pagsasabi ng pagiging posible ng isang hugis na “square-
circle”. Alam naman natin na hindi maaaring magsama ang dalawang nasabing 
hugis sa iisang pagkakataon sapagkat sila ay magkasalungat—ang parisukat 
ay hindi maaaring maging pabilog sa nag-iisang sitwasyon. Nangyayari rin 
ang baluktot na katuwirang ito sa matatamis na pangako ng mga politiko na 
tatapyasan nila ang buwis ng mga nagtratrabaho at palalakihin din nila ang 
pondo ng gobyerno. Kung pakikinggan natin ay maganda, subalit ang mas 
mahalagang itanong ay mangyayari ba? Paano nila palalakihin ang kaban ng 
bayan na ang malaking porsyento ay nanggagaling sa kinokolektang buwis ng 
taumbayan? Minsan ay may mga politiko rin na magsasabing sila ay “para sa 
mahirap”, subalit kalimitang ang proyekto naman nila ay hindi naman tunay na 
pangangailangan ng mahihirap tulad ng paglalagay ng wi-fi sa ilang bahagi ng 
lansangan. Alam naman nating hindi makakain ng mahihirap ang signal ng wi-fi. 
Bago maniwala sa mga matatamis na pangako ay marapat na pag-isipan muna 
kung totoo ba ito o nasa mundo lamang ng mga konsepto.

8. Ginagawa ng marami, samakatuwid tama (Two wrongs make a right)

Nangyayari ang ganitong klase ng baluktot na katuwiran tuwing inilulusot 
ang nagawang kamalian sa pamamagitan ng pagbanggit din ng katulad ng ginawa na 
mistulang tanggap ng madla. Ang lohikal na panlilinlang nito ay nangangatuwiran 
na ang isang bagay na ginagawa ng marami ay awtomatikong tama o katanggap-
tanggap. Halimbawa ay may bansang tulad ng Tsina na pumupuna sa mga paglabag 
natin sa karapatang pantao ng mga katutubo at ibabalik natin ang puna sa kanila 
sa pamamagitan ng pagsasabi ng “Tingnan niyo nga ang inyong bakuran! Ang dami 
ninyong kaso ng aborsyon dahil sa inyong one-child policy.” Ang ganitong klase ng 
argumento ay baluktot sapagkat hindi naitutuwid ang maling paglabag ng mga 
karapatang pantao sa pamamagitan ng pagsasabi ng mali rin ang ginagawa ng 
bansang Tsina. Laging umuugong na katotohanan at talagang mahirap tanggihan 
na hindi dahilginagawa ng marami ay siya na ring tama. Kalimitan, tinatawag din 
ang baluktot na katuwirang ito na “bandwagon”.  
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9. Inaalis sa konteksto (Lifting out of context)

Ang isang salita o pangungusap ay hindi maaaring ihiwalay sa konteksto 
kung paano ito ginamit. Ang kahulugan ng mga salita ay laging nakaugat sa 
kahulugan na nais ipabatid ng gumamit. Nangyayari ang baluktot na katuwirang 
babasansagan nating “inaalis sa konteksto” tuwing pinuputol o kina-cut-and-
paste ang isang argumento galing sa orihinal na konteksto ng paggamit dito. 
Ang isang headline sa balita na nagsabing, “Babae sa China, dineborsyo dahil 
pangit” ay guilty ng baluktot na katuwirang pag-aalis sa konteksto. Ang totoong 
konteksto ay hindi ipinaalam ng nasabing babae ang nagpa-plastic surgery ito 
bago ang kasal. Samakatuwid, pandaraya ito na isa sa mga legal na batayan ng 
deborsyo. Ang magiging implikasyon ng headline na “…dineborsyo dahil pangit” 
ay katanggap-tanggap na palang batayan ng deborsyo ang pagiging pangit ng 
asawa. Sa kagustuhan ng mga tabloid na makabenta, malimit silang gumagamit 
ng eksaheradong balita.

10. Paikot-ikot (Petitio Principii)

Nangyayari ang baluktot na pangangatuwirang ito kapag ang nais 
patunayan o konklusyon ay natatagpuan din sa mga pruweba o premis. 
Pinaiikot-ikot lamang ang argumento at hindi talaga nabigyan ng sapat na 
patunay ang bagay na pinatutunayan. Halimbawa nito ang pagsasabi na dapat 
paniwalaan ang bibliya sapagkat salita ito ng Diyos. Ganito halimbawa ang 
baluktot na katuwiran: “Ang bibliya ay salita ng Diyos at hindi nagsisinungaling 
ang Diyos. Mapatutunayan nating salita ito ng Diyos sapagkat matatagpuan ito 
sa bibliya”. Paulit-ulit ito at wala talagang kongkretong napatunayan.   

             

Konklusyon

Ipinakita ng talakayan sa itaas ang kahalagahan ng wikang pilosopikal 
sa pagpapayaman ng diskursong Pilipino. Partikular na ipinakita sa papel na 
ito kung paanong magagamit ang wika ng karaniwang tao sa mga usapin ng 
lohika. Mahalagang bigkasin ang mga konsepto at talinghaga ng pilosopiya 
sa wikang kauna-unawa sa karaniwang tao upang maitaas natin sa nibel ng 
epistemolohiya ang ating mga karaniwang balitaktakan. Naipakita natin na 
maaaring tumbasan ang mga kataga at parirala na talagang ginagamit na natin 
sa araw-araw na usapan at pangangatuwiran. Sa ganitong prinsipyo sumasandig 
ang isinagawang pagsasalin sa kasalukuyang papel at nagsisilbing ambag din 
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nito. Nagtatangka tayong mag-ambag ng mga kataga at parirala sa “imbakan” ng 
bokabolaryong pilosopikal. Pangunahing kaisipan ng gawaing ito ang pagkilala 
na nariyan na ang mga bokabolaryong pilosopikal sa mga pang-araw-araw na 
pakikipagtalastasan. Taliwas sa karaniwang pakiwari na hindi naglolohika ang 
karaniwang tao, naipakita sa artikulong ito na buhay na buhay sa wikang Filipino 
ang pangangatuwiran. Narinig na kamakailan ang pahayag ng ilang elitista na 
nagsasabing ang wikang Filipino ay “bullshitty” at hindi magagamit sa mga 
pormal na talakayan. Hindi totoong hindi magagamit ang wikang pambansa 
sa mga makabuluhang debate. Maaaring iba ang paraan ng pagpapahayag o 
language-game ng karaniwang tao, subalit hindi ibig sabihin nito ay hindi na sila 
nangangatuwiran at nagpapakahulugan. Dapat lamang nating itaas sa nibel ng 
epistemolohiya at kilalanin ang wika nila upang hindi mabusalan ang kanilang uri 
ng pangangatuwiran. Buhay ang lohika, at samakatuwid ang pilosopiya, sa mga 
karaniwang mga lunan tulad ng sa barberya, paradahan ng traysikel, umpukan 
sa kanto, sabungan, at sa kahit anong lugar. Ang pagbibigay-pansin sa lohika sa 
gilid-gilid upang hindi ito lubusang maisantabi  ay maaari pang paglaanan ng 
panahon sa mga susunod pang sulatin tungkol sa lohikang Filipino.      

Sa punto ring ito, maaaring sabihin na ang pamimilosopiyang Filipino ay 
katuwang ng wikang Filipino. Kung baga, hindi nagiging pilosopikal ang isang 
salita dahil ito ay pilosopikal na sa una pa lamang. Nagiging pilosopikal ang 
wika dahil sa paraan ng pagagamit at dahil may gumagamit dito sa pilosopikal 
na paraan.  Sa ganito nagsimula ang eidos ni Platon, ang ousia ni Aristoteles, 
ang esse ni Santo Tomas, ang Geist ni Hegel, o ang Dasein ni Heidegger. Ang mga 
nasabing kataga (eidos, ousia, esse, Geist, Dasein) ay mga katagang matagal nang 
ginagamit sa mga karaniwang usapan. Subalit, ginamit nila ang mga katagang 
ito sa isang bagong konteksto. Ginamit nila ang mga ordinaryong kataga hindi 
upang ulitin lamang ang isang lumang kataga; sa halip ay upang magpasimula 
ng bago at pilosopikal na pagpapakahulugan. Sa ganitong paraan yumayaman 
ang imbakan ng wikang pilosopikal. Nagpanukala ang papel na ito ng ilang mga 
kataga upang mas payabungin pa ang umiiral na wikang pilosopikal sa ating 
bansa, partikular na sa larangan ng pangangatuwirang Filipino.    

Sa kahuli-hulihan, lumalabas na ang matunog na tanong na dapat 
nating ungkatin ay hindi kung meron o wala ba tayong mga pilosopikal na 
bokabularyo; sa halip ang dapat nating bigyan ng pansin ay kung bakit nga ba 
hindi natin ginagamit ang mga salita o konsepto na mayroon na tayo? Matindi 
ang pangangailangang iangat at gamitin ang mga ito sa iba’t ibang larangan ng 
kaisipan. Kaugnay nito, wika ni Florentino Hornedo, 
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Gamit ang magpapayaman sa wika. Hindi sapat ang gumawa 
ng mga talaan ng mga katawagan, diksyunaryo, o kongreso man tulad 
ng ginagawa natin ngayon. Mapuno man tayo ng mga “memorandum” 
ng Ministri ng Edukasyon at Kultura, o taasan man natin ang bilang 
ng mga unidades na kailangan para sa pagtatapos sa kolehiyo ay wala 
ring mangyayari kung hindi ginagamit ang Filipino sa mga buhay na 
sitwasyon (82-83). 

Nawa’y ang papel na ito ay magpasimula ng marami pang pagsasalin, 
pagbatikos, at pagkilatis sa uri ng pamimilosopiyang ninanais natin upang 
makarating tayo sa ating bayang pinapangarap. 
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