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Abstract 

This study examined the verbal affixation of the Cebuano-Visayan language 
towards the development of regional language for model analysis. It 
undertook the following: collect the corpora of verb affixes; analyze and 
categorize verb affixes according to focus, actor, goal, place, instrumental, 
causative, and benefactive; and develop model for analysis of the verbal 
affixation that can be used in other local languages. The design is qualitative 
using purposive sampling. The data gathered were descriptively analyzed 
according to the focus of the verbal affixes in light of sociolinguistic 
influences. It was found that the Cebuano-Visayan language is similar to the 
Filipino language. The former, however, contains less middle affixation or 
infix compared to the latter. It was also found that like any other language, 
Cebuano-Visayan is used in daily activities or domains such as religion, 
education, livelihood, and cultural aspects of the speaker. The language 
cannot be separated from culture. Finally, the model generated is of great 
help to language researchers specifically in studying or analyzing a native 
language or dialect in their locality. 
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Panimula 

 

Ang wika ay ginagamit ng tao bilang kasangkapan sa pakikipagkapuwa at 

pagpapahayag sa kaniyang kaisipan at saloobin. Bawat wika ay may sariling pekyulyaridad 

at kakanyahan. Isa na dito ang wikang Sinugbuanon’g Binisaya.  

Ang Wikang Sinugbuanon’g Binisaya ay isa sa mga pangunahing wika sa Pilipinas. 

Ang wikang ito ay mula sa Indonesia subgroup na galing sa Austronesian na pamilya ng 

mga wika na dating tinatawag na Malayo-Polynesian na isa sa pinakamalalaking grupo ng 

mga wika sa mundo. Mayaman sa panlapi ang wikang ito kaya hangad ng mananaliksik na 

masuri ang paraan ng paglalapi dahil sa pananawagan ng Akademyang Binisaya sa mga 
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mananaliksik na magsagawa ng pag-aaral sa mga panlapi sa Sinugbuanon’g Binisaya dahil 

may humigit kumulang na 3,000 na panlapi ang Wikang Sinugbuanon’g Binisaya.  

Mas maraming panlapi ang Wikang Sebwano kaysa Tagalog (Bacalla, 2019), 

malaking ambag ang pag-aaral na ito na makatulong sa hakbangin ng pag-istandardisa ng 

wikang ito. May nagtangka ng mag-aaral hinggil dito ngunit ito ay nasa wikang Ingles at 

halos ang mga nag-aral ay mga dayuhan gaya nina Bergh (1958), Wolf (1966), Zorc (1977) at 

iba pa. Sila ang mga dayuhan na nag-aral ng estruktura ng wikang Sinugbuanon’g Binisaya 

ngunit ang kanilang mga paliwanag at termino ay nakapadron sa wikang Ingles.  Sa 

kasalukuyang pag-aaral ni Lusares (1996) ay kinuha ang mga salita mula na nalikom ng 

salita sa Diksiyonaryong Bisaya ni Woff at inaaalisa. Ganoon din sa pag-aaral ni 

Tanangkingsing (2009), ang mga salita o mga pangungusap na inalisa ay mula sa nakasulat 

na panitikan sa Bisaya.  

Mahalaga ang pag-aaral na ito upang makatulong sa kasakuluyang pag-aaral ay 

kumuha ang mananaliksik ng mga salita o termino batay sa gamit ng nagsasalita ng wika at 

ayon ito sa iba’t ibang domeyn na hindi ginawa sa ibang pag-aaral. Bukod dito, dahil ang 

mananaliksik ay taal na nagsasalita at nakauunawa sa nabanggit na wika ay naniniwala na 

mas mapalawak pa ang pag-unawa at pagsusuri sa Sinugbuanon’g Binisaya. Ang mga 

nabanggit na pag-aaral ay may kaugnayan sa kasalukuyang pag-aaral na nagsisiyasat sa 

gramatikang Sebwano. Sa kasalukuyang pag-aaral ay sosyolingguwistikong dulog ang 

ginamit upang masuri ang paglalapi sa konsepto ng baryabilidad kung paano ito ginamit sa 

nagsasalita ng dalawang lalawigan. 

Makikita na kadalasan sa mga pag-aaral ng wika tungkol sa mga panlapi ay 
nakapokus sa pangngalan at pang-uri gaya ng mga pag-aaral nina Oreiro (2016) at 
Martelino (2016). Kaya nilayon ng mananaliksik na ipokus ang pananaliksik sa paglalapi ng 
pandiwa sa Sinugbuanon’g Binisaya.  May mga pag-aaral din sa panlaping Sebwano ngunit 
pahapyaw lamang ang pagtalakay at pangkalahatan ang paliwanag. Sa kasalukuyang pag-
aaral, sinuri ang mga panlapi sa paraang paglalarawan ayon sa paggamit ng wika ukol sa 
makadiwang panlaping Sinugbuanon’g Binisaya. 
          

Isinaalang-alang din sa pag-aaral ang sosyolingguwistikong pananaw na ang wika 
ay isang panlipunang penomena na nagiging makabuluhan ang anomang pahayag, aksiyon, 
at salita ng isang indibidwal kung paano ito nakakonteksto sa loob ng lipunan at sinasabi sa 
ibang indibidwal o grupo. Ayon kay Sapir (1949), ang wika ay isang instrumento o 
kasangkapan ng sosyalisasyon na ang mga relasyong sosyal ay hindi iiral kung wala ito. 
Ipinahayag niya na ang wika ay gumaganap ng pinakamahalagang tungkulin sa lipunang 
sosyal dahil ang wika ay sentro ng pakikipagtalastasan at ginagamit din ito bilang 
instrumento ng pakikipagkomunikasyon upang magkaroon ng malinaw na 
pagkakaintindihan ang bawat isa kung kaya ang wika ay hindi dapat na mawala.  
  

Sa pagsusuri ay mahalagang kilalanin ang wikang ginagamit sa lipunan. Ayon sa 
inilahad ng Komisyon sa Wikang Filipino (2012), anoman ang pundasyon ng wika, 
kailangan itong isakonteksto ayon sa nagbabago-bagong kondisyon ng lugar, panahon, at 
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kaugalian. Nagsisimula ito sa mga tíla payak na konsepto ngunit maaaring lumitaw na 
mahigpit na konektado sa usapin ng relihiyon, tradisyon, kasarian, nasyonalismo, uring 
panlipunan, identidad, at ibá pang tagatukoy ng mga kondisyong lilikha at lilikha ng 
kaibahan. Sa kasalukuyang pag-aaral sinuri ang wika at iniugnay ito sa kultural na aspekto 
sa pang-araw-araw na paggamit sa wika lalo sa paggamit ng mga panlaping makadiwa. 

 
Hindi maiiwasan ang pagkakaiba ng wika sa kabila ng pagkakapareho ng lalawigan 

dahil sa ito ay dala ng pagkakaiba-iba ng kinalalagyan ng mga lugar na kinamulatan ng 
mga taong nagkakaiba rin ang wika. Isinasaad ni Pinker (2007), na ang isang tunay na wika 
ay patuloy na itinutulak at hinihila sa pamamagitan ng iba't ibang mga nagsasalita sa iba't 
ibang paraan. Sa bawat lugar ay may iba’t ibang paraan sa paggamit lalo sa pagkakabit ng 
mga panlapi sa pandiwa sa kanilang pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. 

 
Pinatunayan din ito ni Labov (2006), na ang pag-uugali sa wika ng mga indibiduwal 

ay hindi maaaring maunawaan nang walang kaalaman sa mga pamayanan na kanilang pag-
aari. Mahalagang may sapat na kaalaman sa wika na ginagamit ng mga mamamayan sa 
tiyak na lugar upang magkaroon ng malawak na kaalaman tungkol dito lalo na sa 
nagsasalita ng wika.  
          

 Ang pag-aaral na ito ay mahalaga bilang isang modelo at maipabatid ang 
kahalagahan ng mga panlapi sa mga salitang pandiwa na ginagamit ng mga Cebuano. Ito ay 
magsisilbing tugon sa panawagan ng Akademyang Binisaya na magsagawa ng pag-aaral sa 
panlapi at sa paglalapi sa Sinugbuanon’g Binisaya. Ito ay malaking ambag din sa 
ortograpiyang Sebwano lalo na sa pagtuturo ng Mother Tongue-Based Multilingual 
Education (MTB-MLE) sa rehiyon. 
 
Layunin 
 

Ang pangunahing layunin ng pag-aaral ay masuri ang paglalapi ng mga pandiwa ng 
Wikang Sinugbuanon’g Binisaya tungo sa pagbuo ng modelong pagsusuri sa rehiyonal na 
wika. Tiniyak na makalikom ng mga korpus ng mga pandiwa na nilalapian, masuri at 
makategorya ang paglalapi ng mga pandiwa ayon sa pokus at makabuo ng isang modelong 
pagsusuri ng paglalapi ng mga pandiwa na magagamit sa ibang wika. Walang masyadong 
pag-aaral sa larangan ng gramatikang Sebwano at nagsisilbing tugon at hamon sa Komisyon 
sa Wikang Filipino na magsasagawa ng pananaliksik ng katutubong wika. Ang modelong 
nabuo ay malaking tulong sa mga susunod na mananaliksik ng wika lalo na sa mga mag-
aaral ng katutubong wika o diyalekto. Hinikayat din silang magsaliksik ng kanilang 
katutubong wika at diyalekto upang mapreserba ang kanilang kultura sa tulong ng pag-
aaral ng wika.  
 
Metodolohiya 
 

Ginamit ang kwalitatibong disenyo ng pag-aaral. Layunin nitong maipaliwanag ang 
isang penomena sa paggamit ng wika kaugnay ng sosyolingguwistikong kaligiran. Mula sa 
nakategoryang mga paglalaping makadiwa ay nagbibigay ang mga tagatugon ng mga salita 
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sa ibingay na talatanungan at pagkatapos muling kinakategorya ang mga salitang nilalapian 
at ihinahay ito. Ang pamamaraang ginamit ng mananaliksik ay deskriptibong paglalarawan 
sa pag-aanalisa ng pandiwang nilalapian sa wikang Sinugbuanon’g Binisaya. Inisa-isa ang 
mga panlapi na ginamit sa salita at binigyan ng interpretasyon. Purposive sampling ang 
ginamit sa pagkuha ng datos batay sa layunin ng pag-aaral. Ang krayterya sa pagpili ng 
kalahok ay mga taong nasa komunidad na taal na nagsasalita ng wika. Ang paraan ng 
paghahati ay 20 mag-aaral na medjor sa Filipino, 5 na nasa edad 18 pataas, 5 guro na 
nagtuturo ng diyalekto, at 25 na nasa edad 40 pataas mula sa mamamayan ng lungsod na 
kumakatawan sa bawat domeyn sa edukasyon, relihiyon, hanapbuhay at kultural.  

 
Ang pag-aaral ay isinagawa sa mga Lungsod ng Bohol at Cebu sa Rehiyon VII sa 

Ikalawang Semestre ng Panuruang Taong 2019-2020.  Ang binanggit ay kapuwa magkatulad 
na lungsod sa bawat lalawigan upang madaling matumbok ang pagkakatulad at 
pagkakaiba. Ang mga taong nakatira sa lugar na ito ang pinagkunan ng datos batay sa 
kanilang pang-araw-araw na gawain sa buhay. Nagmasid at nag-interbyu ang 
mananaliksik. Nagbasa rin ng ilang mga babasahin at akdang panitikan sa lugar bilang 
suporta ng pag-aanalisa ng datos. 
 
 
Resulta at Pagtalakay 
 

1. Korpus ng mga Salita mula sa Iba’t Ibang Domeyn 
 

Ang mga salitang makikita sa talahanayan ang mga pandiwang salita mula sa iba’t 
ibang domeyn tulad ng relihiyon, edukasyon, hanapbuhay, at sa kultural na aspekto batay 
sa kinaugalian at nakasanayang ginagawa. Ang mga halimbawang ito ay korpus ng mga 
salita na kinategorya. Ito ay bahagi ng kabuoan ng mga salitang nakalap at kumuha ang 
mga mananaliksik ng   sampung bahagdan (10%) lamang mula sa mga nakalap ng mga 
korpus ng salita sa Lungsod ng Cebu at Lungsod ng Bohol. Ang mga nakalap sa mga 
korpus ng mga salita, pinili ang mga salita batay sa kanilang pang-araw-araw na 
kinagawaing gamitin ng mga Taga- Bohol at Cebu. 

 
     Talahanayan 1 
     Kategorya ng korpus ng mga salita mula sa iba’t ibang domeyn 
 

Relihiyon Edukasyon Hanapbuhay Kultural 
dapuga tan-awa Habwaon giinom 
dagkoti sulata pag-ihaw pag-atras 
gihalad na-realize Hugasan mosayaw 
gipanaad tubaga Giguba pag-atras 
giprusisyonan mi-exam pag-ihaw mosayaw 
gisangyaw mi-decide pag-ihap singkahi 
hatagi ipangutana Gipalit magjeep 
higugmaa magbantay Maghaling pagkanta 
himayaon subaya Bagahon magtaxi 
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ibayaw bansaya Andamon pawngon 
ludhi mangeskwela Trapohi mamista 
magadayeg kantaha Lagoon pusta 
mag-alagad magtuon Gibitay pagsayaw 
mag-ampo magtudlo Manginhas paghalad 

 
Sa pagkalap ng domeyn sa relihiyon ang mga kalahok ay mga taong naninilbihan sa 

simbahan tulad ng katekista, lay minister, at mga deboto mula sa dalawang lalawigan. 
Hindi maikakaila na ang mga Sebwano ay napakarelihiyoso dahil sa kasaysayan. 
Tinagurian ang lalawigan ng Cebu na “Cradle of Christianity” dahil dito unang pinakilala ni 
Ferdinand Magellan ang Kristiyanismo taon 1521 sa lugar dala ang banal na batang Hesus 
na si Senyor Santo Niño (Pangan, 2016). Dahil dito, naging tanyag din ang Cebu sa 
pagdiriwang ng kanilang kapistahan tuwing buwan ng Enero na di-mahulugang karayom 
ang simbahan dahil sa dami ng tao.  

 
Ang mga Bol-anon naman ay iba ang paraan ng pagpapakita ng kanilang 

pagkarelihiyoso sa pamamagitan ng kanilang panata. Naging tatak ng ugaling Bol-anon 
kapag piyesta ng kanilang lugar ay uuwi talaga dahil sa kanilang panata na tumatak sa 
kanilang isipan mula pagkabata na habilin ng kanilang kanunununuan na ang panata at 
pagdalo ng piyesta ay isang tungkulin na huwag kalimutan sapagkat sa lahat na gawain ay 
huwag kalimutang magpapasalamat sa Maykapal lalo na sa biyayang natanggap. Sa 
Diyosesis ng Bohol ay maraming pari na mga Bol-anon.  Mayroon ding mga sumikat na mga 
paring Bol-anon bilang mga kabilang sa “The Singing Priests”.  

 
Ayon sa mga Bol-anon, ang pag-uwi sa piyesta ay mga bagay na hindi nila maaaring 

iwaglit bilang pagkatao dahil ito ay nanalaytay na tatak Bol-anon kahit na sila ay kukutyain 
para sa kanila hindi ito para sa ibang tao kundi sa Panginoon. Dumadadalo sila ng novena, 
misa, prusisyon, at nagsisindi ng kandila tuwing piyesta. 

 
Ang Cebu City ay isa sa mga sentro ng edukasyon sa bansa. Ang kilalang Cebu 

Normal University ay naging Center of Excellence sa Rehiyon VII. Kaya naman, sa domeyn 
ng edukasyon sa pag-aaral na ito, ang mga mag-aaral at guro sa Cebu Normal University 
ang naging kalahok. Sa pagpili ng kalahok ay ang mag-aaral na tapos na sa pagkuha ng 
asignaturang Sugbuanon’ Binisaya ang pinili dahil ang Cebu Normal University ay may 
asignaturang Pinulungan’g Binisaya at Katitikan ng Sugbuanon’g Binisaya. Sa Bohol naman, 
ang piniling paaralan ay ang Bohol Island State University Main Campus na matatagpuan sa 
Lungsod ng Tagbilaran.  Pinili sa pagsagot ang mag aaral na may asignaturang 
Lingguwistika sapagkat wala silang asignaturag Binol-anong Binisaya. Sa tulong at suporta 
ng Pangulo ng Pamantasan ay sila ang nagbigay kung sino ang mag- aaral na siyang naging 
tagatugon. 

 
Sa domeyn ng hanapbuhay ay unang kinunan ng mananaliksik ang kulturang 

popular sa hanapbuhay ng dalawang lalawigan na siyang naging tanyag at sikat kapag 
binabanggit ang lugar. Sa Cebu, ang litson ay isang food icon. Tumatak sa isipan ng mga tao 
ang litson bilang espesyal na pagkain sa Cebu. Sa Bohol naman ay kalamay ang tampok na 
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pagkain. Ang pinakamasarap na kalamay ay mula sa Bohol.  Kinuha ng mananaliksik ang 
mga salita na ginagamit sa pagsasaad sa paggawa ng mga espesyal na pagkain na ito. 
Tiningnan sa mga nakalap na salitang ito kung paano ginamit ang mga panlapi. Tinanong 
din ng mananaliksik sa pamamamagitan ng pakikinapanayam kung paano nila ginagamit 
ang mga makadiwang salita sa bawat lugar. Kasunod na kinunan ng datos sa hanapbuhay 
ang iba’t ibang uri ng trabaho ng mga karaniwang mamamayan tulad ng pulis, 
mangingisda, sales clerk, nurse, guro, kasambahay at mga maybahay. 

 
Ang panghuling hanay naman sa pagkakategorya ay ang kultural na mga salitang 

mula sa kanilang nakasanayan at nakaugalian batay sa tradisyon ng bawat lugar. Ang 
tradisyon o kulturang pinakita ay mula sa mga nakasanayang gawain ng mga tao sa 
dalawang lalawigan kung may piyesta at kung paano sila magdiriwang kanilang piyesta, 
katulad ng “Sinulog” na ipinagdiriwang sa Lalawigan ng Cebu at kinikilala na “Mother of 
all Festivals” (Lorenciana, 2014).  Ito ay sosyo-kultural na gawain ng mga Sebwano.  
Isinisigaw nila ang mga katagang “Pit Senyor” o “Viva Senyor.” Ito ay kumbinasyon ng 
dalawang salita o coinage ng salitang Sebwano at Kastila. Ang “Pit” ay mula sa salitang 
“sampit” o sambit, at ang “senyor” ay mula sa salitang Kastila na “king” o hari.  Ang mga 
katagang ito ay nangangahulugan ng pagsambit sa batang Hesus o Banal na Bata na si 
Senyor Santo Niño na didinig ng kanilang mga dalangin. Ang “Viva Senyor” ay ang 
pagpuri naman ng banal na bata sa lahat ng mga biyayang natanggap at bilang pasasalamat 
sa mga kahilingan na natupad mula sa kanilang pagsambit o pahingi.  Ang mga Sebwano ay 
may kaniya-kaniya gawain bilang paghahanda sa “Sinulog”.  

 
Ganoon din sa lalawigan ng Bohol, ang “Sandugo” ay may malaking kaugnayan sa 

kasaysayan ng Bohol. Ang sandugo o blood compact nina Legaspi at Sikatuna ay isinagawa 
bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Kaya binansagan ang Lungsod ng Tagbilaran na 
“City of Friendship” sapagkat ito ang tunay na paglalarawan sa mga Boholano o Bol-anon— 
palakaibigan. Sa pamamagitan ng pagsayaw at pag-alay ng kanilang patron ay isinasagawa 
ito sa Lungsod ng Tagbilaran. Bukod dito, ang mga Bol-anon ay taon-taong nagdiriwang ng 
“Tigum mga Bol-anon sa Tibuok Kalibutan” o “Pagtitipon ng mga Bol-anon sa Buong 
Mundo.” Ito ay sinasalihan ng lahat ng mga Boholano na galing sa iba’t ibang panig ng 
bansa. Ito ay ipinagdiriwang sa lalawigan sa buong buwan ng Mayo. Araw-araw, mula 
Mayo uno hanggang sa katapusan, ay may piyesta sa iba’t ibang lugar sa Bohol.  

 
Kaya ang “Tigum Bol-anon” o “Pagtitipon ng mga Bol-anon sa Buong Mundo” ay 

pinamamahalaan ng mga Bol-anon na nagtatrabaho mula sa Florida at sinusuportahan ito 
ng mga opisyales sa lalawigan ng Bohol. Sa Lungsod ng Tagbilaran isinasagawa ang 
pagtitipon ng lahat ng mga Bol-anon na umuuwi sa Bohol galing sa iba’t ibang panig ng 
bansa at ng mundo. Sumasalamin ito sa katangian ng mga Bol-anon na palakaibigan at 
mahilig sa pagtitipon-tipon at kumikilala sa kanilang kalahi at tinatawag nila sa kanilang 
diyalekto na “paisana o paisano” na ang ibig sabihin ay kababayan o kaibigan. Hindi sila 
nag-aatubili na kilalanin ang bawat isa lalo na kapag alam nila na ito ay Bol-anon. 

 
Ang mga pagkakategorya ng mga korpus ng mga salita ay malaking tulong upang 

madaling makuha ang sosyolingguwistikong paliwanag sa bawat salitang nakalap sa bawat 
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lungsod. Madali ring mauunawaan ang tatak ng bawat lugar at paano ginagamit ang 
kanilang diyalekto sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa buhay. 
 
 

2. Mga Makadiwang Panlapi Ayon sa Pokus 
 

Pokus sa Aktor o Tagagawa ng kilos 
 

Kapag ang salitang- ugat ay kinakabitan ng mga panlaping nasa aktor pokus ito ay 
nangangahulugang ang pokus na aktor ang magsasagawa ng kilos ng pandiwa. Ang mga 
halimbawang salita ay mula sa iba’t ibang domeyn tulad ng edukasyon, hanapbuhay, 
relihiyon, at kultural na aspekto. 
 

Ang hulaping –a  
 

Ang panlaping -a ay ginagamit lamang bilang panlaping nasa hulihan. Ito rin ang 
panlaping natatangi na panlapi na wala sa wikang Tagalog. Kapag ikinakabit ang hulaping 
–a ay nagbabadya ng pag-uutos. Ilan sa mga halimbawang salita na may hulaping –a. 
 
Ang hulaping –a 
 

Panlapi Salitang-
ugat 

Sugbuanon Binol-anon Kahulugan 

 
 
 
 
 
 
-a 

agak agaka agaka gabayan ang 
isang tao maaring 
matanda o bata 

kuha kuhaa kuhaa kunin ang isang 
bagay  

paminaw paminawa paminawa pakinggan ang 
sinasabi 

sulat sulata suwata pag-uutos na 
isulat 

kaon kauna kan-a kainin 

adto adtoa adtua puntahan  
tubag tubaga tubaga pag-uutos na 

sagutin ang 
katanungan 

putos pusta pusta balutin ang isang 
bagay 

sayaw sayawa sajawa sayawin 
ihap ipha Epha bilangin ang 

isang bagay tulad 
ng pera 
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Ang hulaping -a ay panlaping nagbabadya ng pag-uutos at panuto. Gaya sa salitang 
agaka mula sa salitang agak na paggabay kapag kinabitan ito ng panlaping –a ay nagiging 
agaka na nangangahulugang gabayan o tulungan ang isang tao. Katangian din ng mga Bol-
anon at Sebwano na tumulong sa kapuwa kahit saang sitwasyon tulad sa lansangan. Tulad 
ng mga matanda at bata na makikitang nangangailangan ng tulong kahit na walang nag-
uutos na “agaka” ay awtomatiko itong tutulungan. 

 
Ang pangalawang salita na kuhaa ay mula sa salitang kuha na ang ibig sabihin ay 

kunin. Nangangahulugan ito na kunin ang bagay na maaaring malapit sa inuutusan at 
malayo sa nag-uutos. Katangian ng mga Sebwano at Bol-anon ang pagpapalagay sa kausap 
na alam na ang ibig ipakahulugan sa sinasabi kaya lumabas ang mga katagang “kuan ba” 
“kato gud” na nagbabadya na yong sinasabi mo ay alam na. Kaya ang kausap o kinakausap 
ang nag-isip ng mga bagay na gustong ipaunawa ng nagsasalita. 

 
Ang pangatlong salita ay paminawa na nangahulugan na pakinggan. Ito ay mula sa 

salitang- ugat na paminaw na nangangahulugan na makinig. Nagiging pamaniwa kung 
nilalapian ito at nangangahulugang pakinggan o pag-uutos na kailangang makinig sa 
sinasabi. Ang salitang ito ay madalas ginagamit sa bahay, paaralan at simbahan.  Ang 
salitang ito ay nagsasaad ng pag-uutos kapag nasa bahay o simbahan. Ngunit kapag nasa 
paaralan ay ginagamit ito bilang panuto. Katulad din sa salitang sulata na nagpapahayag 
din ng pag-uutos na isulat ay maaari ring panuto sa loob ng silid- aralan.  Makikita na ang 
pagkabaybay ng salita ay may pagkakaiba ngunit magkatulad pa rin ang kahulugan. Sa 
Sebwano partikular sa Lalawigan ng Cebu ay sulat (l) ang gamit dahil nasa sentro ang lugar 
at urbanized ang mga taong nakatira rito. Ginagamit minsan ang suwat sa Cebu nang 
pasalita ngunit sa pasulat, konsistent ang paggamit ng (l).   Madalas gumamit ng (w) o 
suwat ang mga Bol-anon na konsistent sa paggamit ng (w) na titik sa pasulat o pasalita. 

 
Ang panlimang salita kan-a ay mula sa salitang ugat kaon na ibig sabihin ay kain.  

Ang salitang kan-a ay nangangahulugan na inuutusan ka na kainin ang pagkain. Kung 
titingnang mabuti ang ay kinakaltas ang titik o o nawawala ang ponemang o. Nagiging kan-
a at pinapalitan ng gitling (giyun) sa salita. Katangian din mga Sebwano at Bol-anon ay 
mahilig magkaltas ng mga salita o ponema ng salita. Ang pinakadahilan sa larangan ng 
lingguwistikang larangan ayon kay Catalina (2016) ay bunga ito ng euphony na ang ibig 
sabihin ay madaling bigkasin at kaaya-ayang pakinggan ang salita. Ayon kay Tirol (1998), 
isisaad sa kaniyang pag-aaral na walang makikitang mali sa paggamit ng o at u na mga 
ponema sa salita kapuwa ito tama. Lahat ng pagkagamit kahit na magkapalitan ang o at u sa 
pagkabit ay wala itong pagbabago ng kahulugan.  
 
Pokus sa Bagay o Layon ng Kilos 

 
Ang mga panlaping ito kapag ikinakabit sa salitang- ugat na pandiwa ay 

nagpapahayag na pokus sa bagay o layon ng kilos.  
 
Ang mga panlaping ginagamit na pokus sa isang bagay o layon ng kilos ay ang mga 

panlaping -on/-hon, gi-, at gipa-. 
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Ang hulaping –on/-hon 
             

Ang panlaping on-/ -hon na ginagamit sa mga salita ay tumutukoy kung ano ang 
gagawin sa isang bagay. Ang hulaping –on ay ikinakabit sa huling bahagi ng salitang- ugat 
samantala ang hulaping -hon ay ikinabit sa hulihang bahagi ng salita na magkatulad ang 
gamit ng dalawang panlapi sa bawat salita at magkapareho rin ang kahulugan.  
Makikita sa talahanayan ang mga halimbawang salitang nilalapian. 
 
Ang hulaping –on/-hon 
 

 
 
 
-on/-
hon 

Salitang- 
ugat 

Sugbuanon Binol-anon Kahulugan 

gisi gision Gision punitin 
palung palungon Pawngon patayin 
putol putlon Putlon putulin 
tahi tahion Tahion tahini 
tuyokun tuyokon Tujokon ikutin (pagpapaikot) 
pikason pikason Pikasun hatiin, paghati ng bagat 
higot higton Higtun pagtali 
andam andamon Andamun ihanda ang mga bagay 
guba gubaon gub-on sirain 

-hon prito prituhon Prituhun prituhon 
baga bagahon Bagahon bagahon 

  
Ang mga salitang nasa loob ng talahanayan ay nagpapahayag na ang kilos na 

gagawin ay para sa isang bagay. Ang panlaping hulaping -on at -hon ay magkatulad ang 
gamit ngunit magkaiba ang gamit kapag ikinakabit. Ang panlaping -honay ikinakabit kapag 
ang salitang- ugat ay nagtatapos ng patinig at ang salitang- ugat ay may glottal stop. 
  

Halimbawa nito ay ang salitang gisi o punit. Nagiging gision o punitin ito na 
nagpapahiwatig ng bagay ang gagawan ng kilos.  Kasunod ang salitang palong o patay. 
Nagiging palungon sa Sebwano at pawngon sa Bol-anon na nangangahulugang patayin ang 
isang bagay tulad ng radyo o apoy.  Kung titingnan ang anyo ay may konting pakakaiba 
dahil kinakaltas sa Binol-anon ang patinig na /u/ at ang /l/ ay naging /w/ sa Binol-anon 
na diyalekto. 
 
Panlaping Makadiwa na Pokus sa Lugar ng Kilos 
  

Ang mga halimbawang panlapi na ginagamit sa pokus sa lugar ng kilos o lugar na 
pinagsagawaan ng kilos ay ang mga panlaping –an, –han, gi- + -an. 
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Hulaping -an at -han  
 

Ang panlaping -an at -han ay nasa pokus na lugar ay nagsasaad ng lugar na 
pinagsagawaan ng kilos. Ang -han na panlapi naman ay ginagamit sa pandiwang 
nagtatapos sa patinig na walang glottal stop.  

 
Makikita sa talahanayan ang mga halimbawang salita na ginagamitan ng -an at –han. 

 
Hulaping -an at -han  
 

 
 
 
-an 

Salitang -ugat Sugbuanon Binol-anon Kahulugan 
silhig silhigan silhigan walisan 
higda higdaan higdaan higaan 
lingkod lingkuran lingkuran unuupuan 
dagan daganan daganan takbuhan 

hapa hap-an hap-an dapaan 
  
-han 

lampaso lampasuhan lampasuhan lampasuhan 
karga kargahan kargahan kargahan 
limpyuhan limpyuhan limpyuhan linisan 

 
Ang unang halimbawang salita ay mula sa salitang- ugat na silhig o walis. Nagiging 

silhigan kapag nilalapian na nangangahulugan ng lugar na isasagawa ang pagwawalis. 
Halimbawa, pangungusap na “Silhigan ang salug o sawog” o wawalisan ang sahig. 
Kasunod ang salitang higda ay nagiging higdaan na kung saan ay nangangahulugan ng 
lugar na hinihigaan. Ganoon din sa salitang lingkod o upo. Kapag ikinakabit ay nagiging 
lingkuran. Ibig sabihin ay lugar na inuupuan. Sa salitang daganan naman ay 
nangangahulugan kung saan ginagawa ang pagtakbo. Mula ito sa salitang- ugat na dagan o 
takbo sa Filipino. Katulad din sa salitang- ugat na hapa o dapa. Nagiging hap-an na 
nangangahulugang dapaan. 

 
Nabago ang anyo ng salita dahil may pagkakaltas na naganap sa patinig na a sa 

dahil sa prinsipyong euphony- ang pagkakaroon ng dulas sa pagsasalita at kaaya-ayang 
pakinggan ang salita. Sa konteksto ng Bol-anon ay ginagamit nila ang salitang hapa sa 
paglalarawan na ginagawa ng mga aswang babae at nilalagyan nila ito ng pangalan ng 
lugar na “Hapahapa Beach” kung saan sa lugar na ito dumadapa ang asawang babae para 
hindi makita ng asawang lalaki sa pag-aabang kung ang asawa ay may katagpo na kasama 
sa lugar na ito. Katulad din sa hulaping –han kapag ikinakabit ito sa salitang- ugat tulad ng 
lampaso ay naging lampasuhan na ibig sabihin ay lugar kung saan ginanap ang 
paglampaso. Katulad sa salitang limpyu ay naging limpyuhan na nagsasaad sa lugar na 
lilinisan. Pinapakita ang pagbabago ng kahulugan ng mga salitang- ugat kapag ikinakabit 
ang dalawang hulaping –an at –han. 
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Pokus sa Instrumento 
 
Inilalahad sa bahaging ito ang mga panlaping makadiwa na pokus sa instrumento.  

Ang mga panlaping ito kapag ikinakabit sa salitang- ugat na pandiwa ay nagpapahayag ng 
kasangkapan o bagay upang maisagawa ang kilos.  
Ang mga panlaping ginagamit na pokus sa instrumento ay ang mga panlaping unlapi na 
ipang-, pang-, pam, ig-, at iga-. 
 
Unlaping ipang- 
 

Ang mga panlaping gaya ng ipang- -, pang-, pam, ig-, at iga- ay nagsaad na bagay na 
gagamitin sa gagawin na kilos. 
 

Unlaping ipang- 
 

 
 
 
 
 
 
ipang- 
pang- 
pam- 
ig- 
iga- 

Salitang
- ugat 

Sugbuanon Binol-
anon 

Kahulugan 

bunal        ipangbunal ipangbunal bagay na ginagamit bilang 
pamalo 

laba         panglaba panglaba panlaba  
limpyu      panglimpyu panglimpy

u 
panlinis 

tanom      pangtanom pangtanom pantanim 
pirito          pampirito pamprito ginagamit lamang sa 

pagpiprito 
laba           iglalaba iglalaba kagamitan na ginagamit sa 

paglalaba 
sudkay igasudkay igasudkay ginagamit sa pagsusudkay 
lugit igalugit igalugit ginagamit sa kilos na 

paglulugit  
 

Ang mga panlaping ig- at iga- ay ginagamit bilang pokus sa istrumento ng 
isasagawang kilos. Halimbawa ng salitang- ugat na laba ay nagiging iglalaba na 
nangangahulugan na may kagamitan na gagamitin sa paglalaba. Gumagamit   ang mga 
Sebwano at Bol-anon ng damit o gamit na ginagamit lamang kapag naglalaba. Sa paglalaba 
ay gumamit din ng mga kagamitan sa paglalaba na kung saan gamit din sa paglalaba ang 
washing machine sa Cebu samantala sa Bohol ay gumagamit ito ng tradisyonal na paraan 
ng paglalaba. Dahil katangian nila na matitipid at masisipag na tao.   

 

May pagkakatulad ang ig- at iga- sa kanilang gamit ngunit kapag ikinakabit sa salita 
ay may kaunting pagbabago tulad ng unlaping ig- na inuulit ang unang pantig ng salitang- 
ugat halimbawa iglalakaw mula sa salitang- ugat na lakaw ay inuulit ang unang pantig ng 
salita. Samantala ang iga- ay idinudugtong kaagad nang walang nagbabago. 
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Pokus sa Kausatib o Dahilan ng Kilos 
 

Ang mga panlaping makadiwa na pokus sa kausatib ay nagsasaad ng pokus sa 
kadahilanan. Ginagamitan ito ng unlaping (ika-), (gipa-), (ipa-) at (gi-+an). Makikita sa 
talahanayan ang mga halimbawang salitang nilapian na ang pokus ay kausatibo o dahilan 
ng kilos. 
  

Ang mga panlaping ito ay nakakatulong na madaling matumbok ang dahilan ng 
kilos at ito rin ay nagsisilbing hudyat ng nagsasalita na gumamit sa panlaping ito. 
 
Panlaping ika- 
 

Panlapi Salitang- ugat Sugbuanon Binol-anon Kahulugan 
     ika- lipay ikalipay ikalipay ikinatutuwa 

guol ikaguol ikaguol ikinalulungkot 

ulaw ikaulaw ikauwaw ikinahihiya 
 
Ang panlaping ika- ay panlaping tinutukoy sa kadahilanan ng kilos. Ang unang 

halimbawang salita ay ikalipay mula sa salitang- ugat na lipay (saya) ay nagiging ikalipay 
ikakasaya na nangangahulugan na may mga bagay o kilos na nagsasaad ng dahilan ng 
pagkakasaya ng tao. Ang salitang ito ay mababanaag na katangian ng mga Bol-anon na 
gusto nila palaging masaya at gumagawa sila ng kilos na ikakasaya ng kanilang kapuwa. 
Iba naman sa mga Sebwano, mahilig din sila ng kasiyahan tulad ng pagdalo sa mga party at 
mga entertainment sa mga lugar na puno ng kasiyahan. 
  

Kasunod na salita ay ang salitang ikaguol mula sa salitang- ugat na guol (lungkot) 
kapag kinakabitan ng panlaping ika- ay nagiging ikaguol (ikalulungkot). Ang salitang ito ay 
madalas nararanasan ng mga Bol-anon at Sebwano sa iba’t ibang dahilan. Halimbawa, ang 
mga Bol-anon ay ikanalulungkot nila ang mga bagay na nagdudulot ng kapahamakan ng 
kanilang kapuwa- tao. Tulad ng mga balitang tungkol sa pagpatay sa kapuwa-tao ay labis 
nilang ikinalulungkot at ayaw rin nilang maranasan ito kaya idinadaan nila ito sa 
pagdarasal. Sa mga Sebwano naman ay ikinalulungkot nila kapag may mga pangarap sila sa 
buhay na hindi natutupad. Kaya nagsisikap sila sa pag-aaral dahil partikular sa kanila ang 
tagumpay. Ipinagmamalaki nila kapag nakapagtapos sila at maging matagumpay sa buhay. 
Labis din nilang ikinalulungkot kapag nabigo sila. Pinatunayan ito sa pag-aaral ni Lagahid 
(2016) tungkol sa personalidad ng mga Sebwano na nagsasaad na may pride o garbo ang 
mga Sebwano kapag nakapagtatapos sila ng kanilang pag-aaral o sa mga kursong pinag-
aralan. Ang pangatlong salita ay ikaulaw o ikauwaw sa mga Bol-anon. Ito ay mula sa 
salitang- ugat na ulaw (hiya) at nagiging ikauwaw kapag kinakabitang- ng ika-. Sa Sebwano 
ay ikaulaw at sa Bol-anon ay ikauwaw.  Sa katauhan ng mga Bol-anon sila ay mahihiyaing 
tao ngunit kapag naging malapit na sila sa taong nakilala ay unti-unting nawawala ang 
nararamdaman na kahihiyan. 
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Pokus sa Benepaktibo 
  

Ang panlaping -an, gipa-+an, gi+an/han, hon, hi+-a, hi+-i ay mga panlaping 
ginagamit sa pokus na benepaktibo. Mapapansin na ito ay mga panlapi ginagamit na 
kabilaan sa unahan at sa hulihan ng salitang- ugat. 
 
Hulaping –an 
 

Ang panlaping –an ay nagsasaaad ng paggawa ng kilos para sa ibang tao o hayop. 
 
Hulaping –an 
 

 
 
-an 

Salitang- ugat Sugbuanon Binol-anon Kahulugan 
tugot tugotan tugotan payagan 
dagmal dagmalan dagmalan hampasin 

butang butangan butangan lagyan 
usab usban usban baguhin 
dugang dugangan dugangan dagdagan 
patid patiran patiran sipain 

 
Ang unang halimbawang salita ay ang tugotan na nangangahulugang payagan. 

Mula sa salitang- ugat na tugot o payag.  Kapag kinakabitan ng panlapi ay nagiging 
tugotan. Kasunod ang salitang dagmalan mula sa salitang-ugat na dagmal o hampas. Ito ay 
maiuugnay na gawaing para sa hayop. Samantala sa pang-araw-araw na paglalarawan ng 
mga Bisaya, ang dagmalan ang gawaing labag sa karapatang pantao. Iniiwasan ang kilos na 
ito dahil maaari itong humantong sa pagkakulong kahit sa hayop isasagawa ang kilos o sa 
tao.  

 
Sa pag-aaral, napatunayan na may anim na pokus ang mga panlaping makadiwa sa 

wikang Sinugbuanon’g Binisaya ang aktor, gol, lugar, instrumental, kausitibo, at 
benepaktibong gaya ng wikang Tagalog na mayroon din pokus ng mga panlapi. 
 

3. Modelong Pagsusuring Esktruktural at Sosyolingguwistiko o Modelong ES 

Sa pagabubuo ng isang modelo, may mga elementong dapat isaalang-alang. Ang 
mga elementong ito ay ang mga taong nagsasalita sa wika, pangalan ng wikang ginagamit o 
diyalekto sa bawat lugar, lokasyon, mga kaugalian at nakasanayan, mga tradisyon sa bawat 
lugar. Ang hakbang sa modelong nabuo na nasa ibaba. 

Wikang Suriin         Diyalekto        lingguwistikong aytem          Awtput       Balidasyon 

Mula sa ginawang pagsusuri at pagbubuo ng tuntunin ay nakabuo ng modelo sa 
pagsasagawa ng pagsusuri ng wika. Ang modelong nabuo ay magsisilbing gabay sa mga 
mag-aaral na magsasagawa ng pagsusuri ng wika sa tulong ng sosyolingguwistikong lapit. 
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 Magsisilbing lunsaran ang nabuong modelo sa ibang mananaliksik na nag-aaral ng 
mga entnolingguwistikong wika sa bansa. Ang dalawang diyalekto ng Sinugbuanon’g 
Binisaya na Sugbuanon at Binol-anong Binisaya ang pinagkukunan ng datos mula sa 
pakikipanayam at pagpapasagot sa talatanungan. Gamit ang sariling diyakleto sa 
pagbibigay ng tanong at pagsagot. Mula sa iba’t ibang domeyn ang mga salitang kinuha. 
Tinutukoy ang panlaping makadiwa mula sa lahat ng mga panlapi sa Sinugbuanon’g 
Binisaya.  

 Sa kabuoan, ang bawat lugar ay may taglay na kaibahan kung paano ginamit ng mga 
tao ang mga salita batay sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Naapahalagahan ang 
sariling wika na sumasagisag ng pagkakilanlan bilang indibiduwal. Higit sa lahat 
naiuugnay ang wika at aspetong sosyal ng isang lipunan na hindi namamalayan. 

Natuklasan 

Ang mga korpus ng mga salitang nilalapian ay kapwa magkatulad sa dalawang 
diyalekto ng Sinugbuanong Binisaya na Binol-anon at Sugbuanon. May mga salitang 
nagkakaiba ng mga ponema at may pagkakaltas dahil ang wikang Binol-anon ay 
monosyllabic samantalang ang Sugbuanon ay polysyllabic. May kaunting pagkakaiba sa 
paggamit ng mg salita batay sa kanilang nakaugalian at nakasanayang gawin. 

 
Kinategorya ang mga panlaping makadiwa sa Sinugbuanon’g Binisaya ayon sa 

pokus, panahunan, at gamit sa mga pahayag. Sa pag-aaral, napatunayan na may anim na 
pokus ang mga panlaping makadiwa: ang aktor, gol, lugar, instrumental, kausitibo, at 
benepaktibong pokus.  

 

Magiging tulong ng pag-aaral ang pagbuo ng isang modelo sa estruktural at 
sosyolingguwistikong pagsusuri ng paglalapi ng mga pandiwa na magagamit sa mga 
susunod pang pananaliksik. 

Kongklusyon 

1. Ang pagsusuri ng makadiwang paglalapi sa Wikang Sinugbuanon’g Binisaya ay 
kaakibat ng wika at kultura. Hindi maaaring ihiwalay ang wika at kultura dahil kusa 
itong lumalabas ang dahilan na hindi namamalayan batay sa kung paano ginagamit 
sa pang-araw-araw mula sa iba’t ibang domeyn tulad ng relihiyon, edukasyon, 
hanapbuhay, kultural na aspekto ng taong nagsasalita. 
 

2. Kapwa magkatulad ang mga panlapi sa dalawang diyalekto ng Sinugbuanon’g 
Binisaya ngunit magkaiba ang mga ito sa pagbaybay dahil sa pagkakaltas at 
pagpapalit ng mga ponema kapag ikinakabit ang mga panlapi. Katangian din ng 
wikang Sinugbuanon’g Binisaya ang madalas na pagkakaltas dahil sumasalamin ito 
sa katangiang taglay ng tagapagsalita at ginagawa din ito batay sa prinsipyong 
euphonic o euphony na nangangahulugang ayon sa dulas ng bigkas at kaaya-ayang 
pakinggan.  
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3. Sa pagsusuri ng wika ay nakabuo ng sariling modelong pagsusuri ng paglalapi ng 
mga pandiwa na dumaan sa mga hakbang na makatutulong sa mga guro at mag-
aaral ng wikang Sinugbuanon’ Binisaya tungo sa paggamit at pag-estandardisado ng 
wika. 
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