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Kagalang-galang na panauhing pandangal, Kalihim ng Edukasyon 
Armin Luistro; Pangulong Alfredo Pascual; Lupon ng mga Rehente sa 
pamumuno ng Kagalang-galang Patricia Licuanan; Chancellor Michael 
Tan; mga propesor at kawani ng Unibersidad; mga magulang; at mga 
kasama kong nagsipagtapos, isang mapagpalang umaga! 
 
 

Sa ating huling araw sa unibersidad, maganda sigurong balikan ang una. Hunyo iyon ng 2011. 
Patagong sinisilip ang mga mapa ng UP sa ating mga bulsa, hinanap natin ang University 
Theater. Sa tapat noon ay naghintay tayo sa ilalim ng araw para sa Freshman Welcome 
Assembly, nangangambang sa anumang minuto ay mag-iiba ang ihip ng hangin na hindi naman 
huminto sa ating pakikipagdaldalan sa ating mga bagong kaklase. At heto tayo ngayon, Hunyo 
naman ng 2015, naghintay ulit malapit sa University Theater sa ilalim din ng araw para naman sa 
ating pagtatapos. Nagbabadya muli ang ulan, ngunit masaya pa rin tayong nakikipag-usap sa 
mga taong kadaldalan din natin noon. Nakatutuwang isipin; ang ating pagtatapos ay natutulad sa 
ating pagpasok. 
 
Napaisip ako nito. Paano nga ba tayo bilang mga bagong salta ng Unibersidad? Tila nawawala 
at punung-puno ng katanungan. Ano nga ba ang katangi-tangi sa Shopping Center? Saan umiikot 
ang IKOT? E, ang TOKI? Lumulubog nga ba ang Sunken Garden? Dala-dala ang mga 
katanungang ito, kasama ng marami pang iba, sinimulan natin ang ating paglalakbay bilang mga 
iskolar ng bayan. At heto tayo ngayon, mas matanda ng ilang taon, maaaring mas mabigat ng 
ilang kilo, mas maitim ng kaunti, ngunit pareho pa ring tila nawawala at naghahanap ng mga 
kasagutan. 
 
Oo, sinagot ng Unibersidad ang marami sa mga taglay na tanong ng buhay, maaaring mula sa 
ating mga propesor sa pilosopiya, ekonomiks, biolohiya at pati na rin sa mga kursong inhenyeriya. 
Ang ibang kasagutan ay maaaring nanggaling sa Main Lib, at sa ating mga pangaraw-araw na 
kulitan kasama ang ating mga kaibigan. Ang iba ay nakuha natin sa mga pinaka hindi inaasahang 
lugar—sa likod ng Institute of Biology, sa AS Parking Lot, at pati na rin sa CASAA. Ngunit, ang 
Unibersidad, tanyag sa paghubog ng mga pinakamarurunong na utak, ay nag-iwan sa atin ng 
mas marami pang mga katanungan. 
 
Maaaring sinagot ng UP ang pinakaimportanteng tanong sa ating kurso at pati na rin sa ating 
buhay sa kabuuan, ngunit higit dito ay tinulak niya tayong problemahin ang lahat—pati na ang 
tinuro niya. Hinubog ang ating mga isip—na noong simula ay naghahanap ng mga kasagutan—
na humanap ng mga katanungan. 
 
Marami sa mga katanungan ang iniwan ng unibersidad ay patungkol sa kaniya mismo. Bakit nga 
ba natatangi ang UP? Paano nito hinuhubog ang kaniyang mga mag-aaral? Ano nga ba ang 
napala natin sa unibersidad? Paano nga ba maging ganap na iskolar ng bayan? 
 
Patuloy kong tinatanong ang aking sarili, at napagtatanto kong ang Patricia Riego de Dios na 
pumasok noong 2011, bagamat tumanda, tumaba at umitim, ay siya pa ring Patriciang kaharap 



ninyo ngayon. Matapos ang apat na taong pamamalagi sa UP, at heto, pangkalahatang 
pagtatapos na, isa pa ring malaking misteryo ang UP Nating Mahal. Mga kasama kong 
nagsipagtapos, marahil ay itinakda talagang hindi natin malaman ang mga kasagutan habang 
tayo ay nananatili dito sa unibersidad. Subalit paano natin mahahanap ang mga kasagutan? 
 
Magbalik-tanaw tayo noong unang tapak natin sa UP kung saan tayo ipinunla. Itinanim tayo sa 
Unibersidad kung saan natanggap natin ang mga pangangaliangan sa pagtubo—impormasyon, 
pakikipagkaibigan, karanasan, pagkakamali, at pakikipag-ugnayan. Tulad ng isang halamang 
bagong tanim, tayo bilang mga iskolar ng bayan ay nangangailangan ng panahon sa ating 
pagyabong. 
 
Mabagal at mahinahon, tayo ay umugat sa lupa. Sa bawat papel na ating ginawa, propesor na 
ating nakilala, organisasyon na ating sinalihan, at pagsusulit na ating kinuha, tumubo ang ating 
mga ugat dito sa UP, sinimulan na ang ating ganap na pagyabong. 
 
At kailan nga ba matatawag na puno ang isang puno? Mga kasama kong nagsipagtapos, tayo ay 
magiging ganap lamang na mga iskolar ng bayan sa ating pag-angat sa lupa. Magiging ganap 
tayo na mga isko at iska kapag yumabong na ang ating mga tangkay, mga sanga, at mga dahon 
sa kanya-kanyang propesyon at karera sa buhay: paghanap ng trabaho, ng boyfriend, girlfriend, 
asawa, pagpasok sa med school, law school o graduate school, at pagpapalawak ng ating 
kaalaman. 
 
At dahil nga tayo ay naka-ugat sa UP, sisikapin nating maging pinakamataas na sanga, 
pinakaluntiang dahon, at higit sa lahat, pinakamatibay at pinakamayabong na puno na 
nakapagbibigay ng silong sa nakararami. 
 
Dito na rin siguro natin masasabing ganap na tayong mga iskolar ng bayan. Sa ating pagyabong, 
sa paghitik ng ating mga bunga, malalaman natin ang mga paano at bakit ng UP. Bilang mga 
ganap na iskolar ng bayan, sa pamamagitan ng ating mga sariling desisyon, paglalakbay, 
pagtubo, ating mapagtatanto ang misteryo ng UP Nating Mahal. 
 
Taglay ang mga kasagutang ito, babalik tayo. Babalik tayo sa ating kinauugatan at makikita nating 
tayo pa rin ang mga nene at totoy na ipinunla ilang taon na ang nakalipas. 
 
Gayunpaman, mas malawak na ang ating narating. Mga kasama kong nagsipagtapos, hindi lahat 
ay nabigyan ng pribilehiyong umugat dito sa Unibersidad ng Pilipinas. Kaya naman, sa araw na 
ito, inaanyayahan ko kayo: Umugat, umugnay, at yumabong ka, Iskolar ng Bayan! 
 


