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Abstract – Ang wika ay may heograpikal na lokasyon at ito ay nagkakaroon ng panibagong
kahulugan. Ang Visayas ay may iba-ibang bernakyular na wika kung kaya minsan ay may kalituhan sa
paggamit nito. Ang panguhing layunin ng pag-aaral na ito ay madalumat ang mga salitang taboo sa
Visayas partikular sa Rehiyon VII at Rehiyon VIII na nakatuon sa mga wikang ginagamit na
nagkakaroon ng kakaibang kahulugan o hindi tanggap ng lipunan o tinatawag na wikang taboo. Ang
teoryang ginamit sa pag-aaral ay teoryang sosyolingguwistiko. Ito ang kakayahang sosyal sa paggamit
ng wika. Descriptive linguistics ang pamamaraang ginamit sa pagsusuri at ginamit din ang unstructured
interview o hindi binalangkas na panayam. Ginawa ang panayam sa pamamagitan ng video call at
pagtawag sa mobile phone. Ginamit ang word mapping mula sa mga nakalap na salita sa mga
nakapanayam. Napag-alaman sa pag-aaral na karamihan sa mga salitang taboo sa wikang Cebuano at
wikang Waray ay nagkaroon ng ibang pagpapakahulugan at gayun din sa pagpapakahulugan sa
Tagalog. Sinasabi na walang wikang bastos sa pandinig kung hindi ito binibigyan ng malisya.
Napatunayan sa pag-aaral na ang mga salitang taboo ay hindi ipinagbabawal bagkus mahalagang
madalumat batay sa konteksto ng kultura sa bawat lugar. Inirerekomenda na maisama sa glosaryo ng
mga wika sa bansa ang mga salitang dinalumat.
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PANIMULA
May sariling pekyulyaridad at sariling pamamaraan ng
Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may pag-aaral. Ipinahihiwatig na ang bawat wika ay may
maraming sinasalitang wika na kung minsan ang isang sariling identidad na makikita mismo kung sino ang
wika ay nagkakaroon na iba’t ibang interpretasiyon o nagsasalita at kung paano niya ito ginagamit sa
pagpapakahulugan kahit nasa isang rehiyon o pulo pakikipagtalastasan.
Hindi
maipagkakaila
na
lamang. Nabanggit sa pag-aaral na ang Pilipinas ay maraming mga mananaliksik na nag-aaral sa iba’t
hiwa-hiwalay na pulo kaya hindi maiiwasan na kahit ibang wika, lahat ay may layunin at dahilan [4].
na magkakalapit na rehiyon ay may iba’t ibang barayti
Samantala, ang wikang taboo o hindi
ng wika na nagkakaiba ng termino at interpretasiyon katanggap-tanggap na wika ay pagbabawal o
ng kahulugan [1].
paghihigpit sa mga kaugalian o paniniwala, sa
Sa resulta ng pag-aaral ni Constantino, ang madaling sabi ang mga ito ay gawaing balbal o hindi
Pilipinas ay may humigit kumulang sa isandaang wika akma sa paningin o panlasa ng nakararami [5]. Ang
na kinabibilangan ng apat na raang dayalek. Mula rito isang
kumunidad
ay
may
mga
wikang
ay nailarawan niya ang mga katangian ng mga wika at napagkasunduan, ibig sabihin maaaring dala ito ng
kung paano ito ginagamit ng mga Piipino sa kultura, paniniwala o pamumuhay pero may mga
pakikipagtalastasan [2].
wikang sadyang taliwas sa kulturang Pilipino, ito ang
Samantala, maraming dahilan kung bakit pagiging konserbatibo. Isa na rito ang pag-aatubiling
nagkakaroon ng barayti ang wika. Ito ay nakabatay sa pagbanggit ng mga wikang medyo malaswa o mga
heograpikong lokasyon na kung saan ginagamit ang wikang tinatwag na may double meaning o dalawang
partikular na wika na maaaring mahiwalay ng isang kahulugan.
anyong tubig o kabundukan. Kasunod nito ang
Sinasabing natutukoy ang pananalita ng tao at
tinatawag na language boundary na dulot ng nalalaman kung saan namamalagi dahil sa punto ng
migrasyono, paglipat ng komunidad sa ibang lugar [3]. pananalita at gayon din ang impluwensiya ng
Sinasabi na ang wika ay sumasalamin din sa dayalektong ginagamit. Gayon man, maaaring may iba
kultura, kaisipan, kasanayan at sining ng sambayan. pang katangian ang pananalita na hindi kaugnay sa
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baryasyong rehiyunal. Ito ay maaaring bunga ng ilang kasangkapang sosyalisasyon na ang reslasyong sosyal
lipunang salik, [6]. Isa na rito ang mga wikang taboo ay hindi iiral kung wala ito [10].
na gamit ng isang lugar na maaaring dala ng
Sa isang pananaw naman, sinasabing ang
ekspresyion, impluwensiya ng isang grupo, at lipunang sosyolinggwitik ay ideya ng pagiging heterogeneous
kaniyang kinabibilangan.
ng wika dahil na rin sa magkakaiba ng interes,
Ang languge taboo ay mga salita, parirala o tirahan,pinag-aralan, gawain, paniniwala, at iba pa.
sugnay na itinuturing na hindi akma sa isang salitaan o Sinabi rin na ang wika ay hindi isang simpleng
pakikipagtalastasan.
Ito
ang
mga
salitang instrumento ng komunikasyon na ginagamit ng
ipinagbabawal na gamitin lalong-lalo na kung indibiduwal ayon sa sistema ng mga alituntunin kundi
nakikipag-usap sa mas nakatatanda, propesyunal, sa isang kolektibo, isang pagsama-sama ng mga anyo sa
mga bata, sa may mga katungkulan o kahit ninuman. magkakaibang kultural at sosyal na pamamaraan [11].
Sa kulturang Pilipino, ang mga salitang taboo ay hindi
pa ganoon katanggap dahil sa pagiging konserbatibo. LAYUNIN NG PAG-AARAL
Malaki rin ang epekto ng taboo sa pagbabago ng wika.
Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy,
May mga salitang iniiwasan dahil malaswa kung malaman at madalumat ang mga salitang taboo ng
bigkasin kung kaya ito ay napapalitan ng ibang salita, Visayas partikular sa Rehiyon VII at Rehiyon VIII na
halimbawa ng parte ng katawan ng lalaki na naging nagkakaroon ng ibang kahulugan kapag ginagamit ito
“ibon ng lalaki”, at sa babae naman ay “bulaklak ng sa ibang lugar ng rehiyon. Tiniyak din sa pag-aaral na
babae.” Ito ay ilan lamang sa mga salitang iniiwasang ito ang mga sumusunod:
banggitin sa pakikipagsalitaan [7].
1. Makalikom ng mga salitang taboo sa
Sa resulta ng isang pag-aaral, bahagi na ng
Visayas.
pagpapahayag ng Cebuano ang paggamit ng mga
2. Maikategorya ang mga wika batay sa mga
salitang taboo lalo na ang mga gamit sa pagmumura.
lugar na gumagamit nito.
Ang mga salitang taboo ay mauuri ayon sa kahulugan
3. Madalumat ang kahulugan ng mga salita
at salitang ginamit. Napag-alam din na maraming
na ibinatay sa tatlong wika - ang Cebuano,
salitang taboo ang ginagamit ng mga Cebuano na may
Waray at Tagalog.
katumbas na eupemismo [8].
4. Maisama sa glosaryo ang mga salitang
Ang pagkakaroon ng mga panibagong
taboo na nagkaroon ng mga di-bulgar na
kahulugan o interpretasiyon ng mga wika ay dala na ng
kahulugan.
kultura at paniniwala ng isang kumunindad. Ang mga
wikang ito ay maaaring nagtataglay ng malaswa o MGA KAGAMITAN AT PAMAMARAAN
kakaibang kahulugan sa ilang mga lugar pero wala
Descriptive Lingguistics ang pamamaraang
naman itong halong kabastusan sa ibang lugar. Ang ginamit sa pagsusuri ng mga salita upang maipakita
Visayas, partikular na ang Rehiyon VII at Rehiyon ang mga kahulugan ng mga wikang taboo sa tatlong
VIII ay mga rehiyon na may mga partikular na wika - wikang Cebuano, wikang Waray at wikang
dayalektong ginagamit kung kaya nagkakaroon ng Tagalog na nagkakaroon ng mga kakaibang kahulugan.
identidad. Kaugnay nito, nagkaroon ng motibasyon Kinalap ang mga wikang taboo sa dalawang rehiyon at
ang mga mananaliksik na pag-aralan ang mga ito dahil nagkaroon ng word mapping at pinili ang mga wika
sila mismo ay nakaranas ng ganito sa tuwing pupunta ayon sa digre ng paggamit nito. Nagkaroon ng
sila sa ibang mga lugar ng dalawang rehiyon.
pakikipayam sa mga kalahok mula sa Rehiyon VII at
Nakasandig ang pag-aaral na ito sa teoryang Rehiyon VIII. Ang wikang gamit ng Rehiyon VII ay
sosyolingguwistiko. Sa kasaysayan, ang pangunahing purong Cebuano samantala ang Rehiyon VIII ay
tungkulin ng sosyolinggwistika ay kumunikasyon at Waray at Cebuano naman na depende rin sa lokasyon
interaksiyon, baryasiyon ng linggwistik at barayti ng ng lugar pero ang binigyang pokus na wika ay ang
wika, ang kakayahang sosyal sa paggamit ng wika, ang Waray. Ang pamamaraang ginamit sa pakikipanayam
pagbabago at pag-unlad ng wika [9].
sa mga kalahok ay sa pamamagitan ng video call at
Sa paniniwala naman ni Sapir na nabanggit ni pagtawag sa telepono. Sa pakikipanayam, ginamit ang
Constantino, ito ay batay sa pamamalagay na ang wika unstructured interview o hindi binalangkas na
ay panlipunan at ang speech (language) ay pang- panayam.
indibiduwal. Pinaniniwalaan din na ang wika ay isang
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pepe
Inilalahad dito ang mga kahulugan ng mga sili
salitang nakalap mula sa mga kalahok. Gumamit ng boto
talahanayan para mauri ang mga salitang taboo at bayo
madalumat ang mga ito. Ang bawat salita ay
tinumbasan ng mga kahulugan. Sa ganitong paraan, kiyod
madaling matukoy ang parehong salita pero magkaiba (Samar)
ang kahulugan. Ang mga salita sa loob ng talahanayan Puday
ay maaari pang magtaglay ng ibang kahulugan, ang (Samar)
mga nakatala na salita ay mula sa mga sagot ng mga molmol
lagay
nakapanayam.
RESULTA AT PAGTALAKAY

ari ng babae
ari ng lalaki
tisticles”
masturbation

pepe
sili
boto
bayo

pakikipagtali
k
ari ng babae

kiyod

palayaw ng tao
chilli
vote
pagpukpok o
pag-alog
pakikipagtalik

puday

ari ng babae

parrot fish
testicles

molmol
lagay

parrot fish
posisyon o
sitwasyon/
putik
tunog ng
pagtapak

Talahanayan 1: Mga Wikang Taboo ng Visayas na
may sira sa
yabag
Nagkaroon ng Ibang Kahulugan at ang Katumbas yabag
utak/sintunad
na Kahulugan sa Tagalog
o
Cebuano Kahulugan
Tagalog
Kahulugan
kolera
curse
kolera
sakit
libog
nalilito
libog
lust
piste
curse
piste
parasite
kaya’t
pakikipagtalik kaya’t
pinaikling
atay
liver
atay
liver
kaya at
Makikita sa talahanayan ang mga salitang
upa
pakikipagtalik upa
renta
taboo
sa
wikang Waray at wikang Cebuano na halos
gerger
pakikipagtalik gerger
palayaw ng
pakikipagtalik
at parte ng katawan ang katumbas na
tao
kahulugan.
May
pag-aalinlangan pa rin sa pagsasalita o
putik
kibot
putik
mud
paggamit sa mga ito, lalong-lalong na sa mga mataong
otin
ari ng lalaki
lisik
dilat
lugar, paaralan, o kahit sa pakikipanayam ng
pepe
ari ng babae
pepe
palayaw ng
mananaliksik ay hindi masambit ang ilan sa mga salita
tao
dahil parang nag-aatubili pa kung paano ito sasabihin
sili
chilli
sili
chilli
na kung minsan ang mga sagot ay inuunahan muna ng
boto
tisticles
boto
vote
bayo
masturbation bayo
pagpukpok o “uhmmmm… kwan…” bago masambit ang mga salita.
Mula sa mabusising pagsusuri ng mga salitang
pag-alog
kiyod
pagsayaw
kiyod
pakikigtalik taboo na nakalap mula sa mga nakapanayam, ang
puday
hinlalaki
puday
ari ng babae wikang Cebuano at Waray ay tinumbasan o binigyan
ng kahulugan sa Filipino na talagang malaki ang
molmol
oral sex
molmol
parrot fish
pagkakaiba. Pinatutunayan lamang na ang mga tao ay
lagay
mud
lagay
sitwasyon
may kani-kaniyang gamit ng wika o tinatawag din
yabag
pangit ang
yabag
tunog ng
itong idyolek dahil sa kinabibilangang lipunan. Bunga
boses
pagtapak
ito ng pagsasama ng mga salita sa iba’t ibang paraang
lingguwistiko at sosyal. May mga taong magkakasama
kolera
sakit
kolera
sakit
dahil sa pinagsasaluhang wika at may mga taong
piste
curse
piste
parasite
napagsama-sama dahil sa isang pinagsasaluhang wika.
atay
curse
atay
liver
At may mga taong nagsama-sama dahil sa
Waray
Kahulugan
Tagalog
Kahulugan magkakapareho sila ng edukasyon, trabaho,
kinabibilangang partido, sosyo-ekonomikong grupo,
Libog
nawoworok
libog
lust
kaanak at iba pa. Mula rito, nabubuo ang iba’t ibang
Kaya’t
bangin
kaya’t
pinaikling kaya
anyo ng wika [12].
at
Ang mga wikang nakapaloob sa talahanayan,
upa
rice hull
upa
renta
sa hanay ng wikang Tagalog, ay mga wikang nagiging
gerger
palayaw ng
gerger
palayaw ng tao
bahagi ng araw-araw na pakikipagtalastasan maliban
tao
na lang marahil sa salitang libog, pero kung susuriing
putik
rectum
putik
mud
mabuti ang mga salitang Cebuano at Waray ay may
lisik
ari ng lalaki
lisik
dilat
malaking kaibahan ang kahulugan kung ihahambing
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ito sa Tagalog. Ang salitang lagay na ibig sabihin ay umaapaw at maipahag ito sa pamamagitan ng
putik, at mula sa interpretasiyon ng mga nakapanayam, paggamit ng wikang taboo [14].
ang lagay ay inihalintulad nila sa characteristics ng
Ang wikang taboo ay may tatlong kategorya, isa
putik na malambot, kayumanggi at parang may bitak- na rito ang kategoryang pakikipagtalik, ayon sa
bitak. Ang kaya’t ay naging palasak na ekspresiyon pagpapakahulgan, sa pakikpagtalastasan natin ay
ng mga tao. Mula sa mga nakapanayam ay hindi maraming hindi akmang salita, lalo na kung
matukoy kung paano ito nagmula, ang wikang ito ay pagbabatayan ang edad ng tao at paniniwala [15].
sadyang nagpasalin-salin lamang. Ang upa, ito ay Kung mapapansin ang resulta ng pagdalumat ng mga
nagmula sa aksiyon ng mga hayop partikular ang salita mula sa mga wikang taboo ng Rehiyon VII at
manok kung paano ang posisyon nito sa Rehiyon VIII ay halos lahat ay may pagpapakahulugan
pakikipagtalik. Sinabi naman ng mga nakapanayam na sa pakikipagtalik na mahirap talagang banggitin dahil
ang salitang gerger ay parang kabute na umusbong na sa pagiging konserbatibo ng mga Pilipino pero ang
lamang na kahit sa radio stations ito ay maririnig. Sa mga salitang ito ay walang kalaswaang kahulugan sa
pagpapakahulugan sa isa sa katangian ng wika - ang iba pang rehiyon ng bansa. Nangangahulugan lamang
wika ay pantao na ang ibig sabihin ay isang ito na ang mga ipinagbabawal na wika ay minsan
eksklusibong pag-aari ng mga tao na sila mismong nakadepende sa lugar, kultura, paniniwala at
lumikha at sila rin ang gumagamit. Dala-dala ito ng pamumuhay. Sa mga salitang dinalumat ang atay
mga tao bilang kasangkapan ng pakikipagtalastasan lamang ang nagkaroon ng magkaibang bigkas, /a.tay/
[13].
ibig sabihin pamumura at /atáy/ naman ay binibigkas
Sa pagsusuri ay napag-alaman na kahit ang mga nang mabilis.
wika sa Rehiyon VIII ay nagkakaroon ng magkaibang
Sa pangkalahatan, sinabi ng mga kinapanayam na
kahulugan. Ang ilan sa mga salitang taboo ay hindi na wala naman talagang bastos na salita kung malawak
naging bulgar sa paggamit sa isa pang wika. Ang lamang ang pag-unawa sa wika.
“kiyod” at “puday” sa Sinamarnong Waray ay hindi
ito taboo pero sa ibang parte ng lugar partikular na sa KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON
Leyte na ang pangunahing wika ay Waray ay
Batay sa ginawang pagsusuri ng mga salitang
nagkakaroon na ito ng panibagong kahulan, ang kiyod
taboo, may mga pag-aalinlangan sa paggamit ng wika
ay pakikipagtalik at ang puday naman ay ari ng babae,
pero hindi pinipigilan ang komunidad sa paggamit nito
ang kahulugan ay kapareho ng wikang Cebuano. Ibig
dahil ito ay parte ng kanilang pagpapahayag ng
sabihin ay maaaring magkaroon ng mga pagkakaiba ng
komunikasyon para maihatid ang mensahe at
pananalita sa loob ng isang grupo o lipunan dahil sa
damdamin. Kung maisasatitik lang ito sa glosaryo o
magkaibang etnikong kaligiran. Tunghayan naman ang
diksyonaryo at maisalin sa mga aralin marahil ay hindi
salitang molmol, ito ay oral sex kung tumbasan sa
na ganoon kabastos ang pagkakaunawa ng gagamit o
Waray at isa namang uri ng isda para sa mga Cebuano.
makaririnig sa mga wikang taboo. Mula sa mga
Ito raw ay paghahalintulad ng katangian ng molmol
nakapanayam at sa pagsusuri ng mga wikang taboo,
kung paano ito kumakain ng mga dumi sa pusod ng
napatunayan na ang pag-aaral ng mga wikang ito ay
dagat pero ito ay ilan lamang sa pagpapakahulugan o
hindi ipinagbabawal bagkus mahalagang madalumat
ispekulasyon ng mga kinapanayam. Ang yabag at
batay sa konteksto ng kultura sa bawat lugar.
kolera naman ay isang ekspresiyon para maibulalas
Ninanais ng mananaliksik na magkaroon pa ng
ang pagkainis o pagkagalit ng tao. Gayon din ang atay,
mga pag-aaral sa mga wikang taboo sa mga rehiyon ng
ito ay isang sumpa pero ito ay naging palasak na
bansa nang sa gayon ay maitala ang mga ito sa mga
ekspresiyon na halos hindi na mapapansin na ito pala
glosaryo para maunawaan ng lahat ang kahulugan.
ay isang sumpa dahil kahit anong estado ng buhay,
Pero sinasabi na walang wikang bastos sa pandinig
edad, kasarian ay gumagamit ng salitang ito bilang
kung hindi ito binibigyan ng malisya.
parte ng kanilang ekspresiyon na nasasambit na
lamang nang bigla.
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