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UP President Alfredo Pascual, Chairman of the Board 
of Regents Patricia Licuanan, distinguished members of 

the Board of Regents, UP Diliman Chancellor Caesar 

Saloma, Honorable Oscar M. Lopez, respected officials of 
the University, faculty and staff, mga minamahal naming 

mga magulang, kaibigan at panauhin, mga kasama kong 

magsisipagtapos ngayong araw na ito, magandang 

hapon. 

UPCAT. Pakiramdam ko ay parang iilang araw pa 
lamang ang nakalilipas mula nang sumailalim ako sa 

pagsusulit na ito. Sobra ang saya ko noong nalaman ko 

na pumasa ako at napabilang pa sa top 50 sa mga 
kumuha ng UPCAT noong 2007. Doon ko lang natanto 

na tunay nga palang napakahirap makapasok sa 

Unibersidad ng Pilipinas. Sa kalaunan, nabatid ko na 

hindi lamang mahirap manatili bilang mag-aaral dito. 

Mas lalo pa palang mahirap ang makapagtapos ng mga 

kurso dito sa UP. 

Dito sa UP, nakahalubilo natin ang mga pinakamagagaling na estudyante mula sa 
iba’t-ibang panig ng ating kapuluan. Kung hindi man silavaledictorian noong high 

school, maaaring naging pangulo sila ng kanilang student government o hindi 

kaya’y naging patnugot ng kanilang pahayagan sa paaralan. Marami rin sa kanila 
ang mga pambatong atleta at artista ng kani-kanilang mga rehiyon. Paminsan-

minsan, ang ilan sa mga naging kamag-aral ay galing pa sa ibang bansa. Dahil dito, 

kinailangan nating magsipag at magpakitang-gilas upang hindi mapag-iwanan. 

Bilang mga mag-aaral ng UP, nagkaroon tayo ng mga gurong dalubhasa sa kani-

kanilang mga larangan. Subalit sa kanilang paglinang ng ating kaalaman, 
tinambakan tayo ng tila walang-katapusang readings at napakaraming quizzes, 

exams, reports, papers, recitations at iba pang mgarequirements sa bawat klase na 

para bang iyon at iyon na lamang ang dapat nating pagkakaabalahan buong 

semestre. 

Dahil hindi naman tayo namuhay sa isang vacuum, tinupad natin ang 

mga requirements na ito kasabay ng pagharap natin sa mga samu’t-saring 

problema sa pamilya, sa pera, sa lovelife, sa org at sa pagharap ng normal 

na teenage angst. Ilang gabing walang tulog, ilang tasa ng kape, at ilang araw ng 

pagiging zombie ang kinailangan nating pagdaanan para makapagtapos sa UP. 

Bilang mga mag-aaral ng UP, kinailangan din nating maging maabilidad at 

matutong dumiskarte lalong-lalo na tuwing reg. Kahit na ilang daan na ang nagpre-

enlist sa CRS para sa isang klase na pang-tatlumpu o pang-limampu, umasa pa rin 
tayong makakuha ng slot doon. Kung minsan ay doble or triple pa ang pinipili 
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nating mga klase sa isang timeslot para lang makasigurong mapupuno natin ang 

oras na iyon. 

Pagdating ng mismong araw ng reg, kinailangan nating pumila nang pagkahaba-

haba sa lahat ng proseso, mula sa pagkuha ng Form 5A hanggang sa bayaran sa 
PNB, sa Land Bank o sa OUR. Kapag hindi tayo pinagpala sa CRS, mahabang pila 

ulit ang ating hinarap para sa prerog. Sa mga panahong iyon lumabas ang ating 

pagka-UP: handang makipagbunuan at maghanap ng mga malikhaing paraan para 

makamit ang inaasam. 

Bilang mga mag-aaral ng UP, namulat tayo sa mga suliranin ng lipunan at 
nagbigay tayo ng panahon para mabigyang-lunas ang ilan sa mga ito. Ang ilan ay 

naging aktibo sa pagpapalaganap ng impormasyon sa mga mahahalagang isyung 

panlipunan at nakisama sa mga rally upang ipamulat at ipahiwatig ang hinaing ng 
ating mga kababayan. Ang iba ay nag-organisa ng iba’t ibang proyekto upang 

makalikom ng pondo para mabigyan ang ilan sa ating mga kababayan ng pagkain o 

ng iba pang mga kinakailangang kagamitan. Ang iba naman ay nagturo ng mga 

batang paslit mula sa mga pampublikong paaralan. 

Magkakaiba man ang paraan, iisa lamang ang ating naging hangarin: ang 

maipakita ang ating tunay na pagmamalasakit sa kapwa at ang pagtulong sa abot 

ng ating makakaya kahit na tayo ay may mga sariling suliranin at responsibilidad. 

Dahil sa ating mga pinagdaanan at ginawa, tila mgacelebrity tayo sa ating mga 

kababayan kapag nalaman nila na tayo ay nag-aral at nakapagtapos sa UP. 

Malayo na ang ating narating mula nang tayo’y nagsipagtapos ng high school at 

nag-umpisang mag-aral sa UP. Sa loob ng ilang taon (at para sa ilan, sa loob ng 

napakaraming mga taon), marami tayong mga aral na napulot dito. Sa limang taon 
ko sa unibersidad, natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Napagtanto ko 

rin na mahalaga man ang pagiging mahusay, mas mahalaga ang pagiging 

marangal.  Napagtibay ko ang turo ng aking mga magulang na manindigan sa aking 

mga prinsipyo at ipaglaban ang mga ito kung kinakailangan, subalit kaakibat nito 
ay ang pagbigay-galang sa paniniwala ng iba bagama’t taliwas ang ilan sa mga ito 

sa aking paniniwala. Napukaw ang aking damdaming magsikap hindi lamang para 

sa akin o para sa aking pamilya. Dahil sa UP, namulat akong maging tunay na 

iskolar ng bayan para sa ating bayan. 

Noong pumasok tayo sa UP, malaking hamon ang tinanggap natin sa pagiging 

Iskolar ng Bayan.  Sa ating pagtatapos, alalahanin din sana natin na hindi 

natatapos dito ang ating pagiging Iskolar ng Bayan. Maipagmamalaki nating iilan 

lang tayong magsisipagtapos galing sa UP at tayo’y tinaguriang pinakamagaling sa 
buong bansa. Ngunit kailangan nating alalahanin na bilang mga Iskolar ng Bayan, 

tayo ay pinag-aral ng ating mga kababayan. Sa bawat buwis na kanilang ibinayad, 

tinutustusan nila ang ating mga tuition fee. Samakatuwid, nararapat nating suklian 

ang kanilang ipinunla para sa atin. 

“Shaping the minds that shape the nation”. Ito ang tunay na kahulugan ng UP 

bilang pambansang unibersidad ayon kay Pangulong Alfredo E. Pascual. Bilang mga 

Iskolar ng Bayan, inaasahang malaki ang ating maiaambag para sa tunay na pag-



unlad ng ating bansa.  Kailangan nating maging masipag at mabuti bilang 

mamamayan. Pero higit pa rito, dapat din tayong manguna sa pagtutok at 

pagtulong sa paglutas ng mga suliranin ng ating mga kababayan. 

Maaaring kailanganin pa nating ipagpatuloy ang ating pagkadalubhasa, o di 
naman kaya ay maghanapbuhay sa loob at labas ng ating bansa. Kung tayo man ay 

mangingibang bayan, manatili sana sa ating puso at damdamin ang pagiging tunay 

na Iskolar ng Bayan.Harinawa’y bumalik tayo sa Pilipinas at gamitin ang anumang 

mga natutunan para sa tunay na pagsulong ng ating bansa. 

Ngayong tapos na ang aking limang taon sa pag-aaral ng kursong BS Business 
Administration and Accountancy, ako ay mag-aaral sa mga susunod na buwan para 

sa board exams na gaganapin sa Oktubre, upang ako ay maging isang ganap 

na Certified Public Accountant. Hangad ko na sana’y makapag-alay akong muli ng 
mga karangalan para sa aking mga magulang, sa UP College of Business 

Administration at sa Unibersidad ng Pilipinas. Pagkatapos ng board examinations, 

sisikapin kong maging isang matagumpay na negosyante para makapagbigay ng 
trabaho at makapag-organisa ng mga makabuluhang proyektong panlipunan para 

sa ating mga kababayan. Nais ko ring maglingkod bilang isang guro sa UP para 

maipagpatuloy at maipamahagi ang culture of excellence na ibinahagi sa akin ng 

aking mga guro. 

Sa aking pagtatapos ngayon, pinasasalamatan ko ang Poong Maykapal at ang 
aking mga magulang. Bilang kinatawan ng mga nagtatapos ngayon, ang Class of 

2012, ipinaaabot ko ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga 

magulang, kamag-anak at kaibigan na nagpaaral o nag-alaga sa amin. Kayo ang 
dahilan kung bakit narito kami ngayong hapon. Malaki ang aming utang na loob sa 

inyong pagsasakripisyo para magkaroon kami ng natatanging edukasyon. 

Ipinaaabot ko rin ang pasasalamat sa aming mga magagaling na guro na 

gumabay sa amin at nagbigay ng mga magagandang halimbawa, na kailanman ay 

hindi namin makakalimutan. 

UP Class of 2012, ngayong hapon, magdiwang tayo. Let us congratulate 
ourselves for passing yet another milestone with flying colors. Ngunit bukas o 

makalawa, muli tayong magplano at magsumikap. Ipakita natin ang pagtanaw ng 

utang na loob sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kamag-anak at 
kababayan. Let us embody UP’s motto: Honor and Excellence. Maging karapat-

dapat tayo sa bansag at pagkakakilala sa atin bilang mga tunay na Iskolar ng 

Bayan. 

Maraming salamat. 

Mabuhay ang Unibersidad ng Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! 

 


