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Panitikang Pandaigdig  
Self – Learning Module  
Unang Markahan – Modyul 4: Epiko 
Unang Edisyon, 2020 
 
 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan 
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito 
ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay 
ang pagtakda ng kaukulang bayad. 
 
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, 
tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay 
nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang 
makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at 
mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay 
kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.  
 
Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang 
paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. 
 

 
 
Inilimbag sa Pilipinas ng Department of Education – SOCCSKSARGEN Region 
 

Office Address: Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal  

Telefax:  (083) 228-8825/ (083) 228-1893 

E-mail Address: region12@deped.gov.ph 

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul 
 

Manunulat: Reymond B. Bantillo 

Editors: Jolle May T. Bayron, Rosalie N. Espaňola 

Tagasuri: Prima A. Roullo, Evelyn C. Frusa, Ph.D., Rolex H. Lotilla, Arvin M. Tejada 

Tagaguhit: Iza May S. Agrazamendez 

Tagalapat: Iza May S. Agrazamendez  

Tagapamahala: Allan G. Farnazo, CESO IV – Regional Director 

      Fiel Y. Almendra, CESO V – Assistant Regional Director 

Crispin A. Soiven, Jr., CESE – Schools Division Superintendent 

Roberto J. Montero, CESE – Asst. Schools Division Superintendent 

Gilbert B. Barrera – Chief, CLMD 

Arturo D. Tingson Jr. – REPS, LRMS 

Peter Van C. Ang-ug – REPS, ADM 

Leonardo B. Mission – REPS, Filipino 

Belen L. Fajemolin, PhD – CID Chief 

Evelyn C. Frusa, PhD – EPS, LRMS 

Bernardita M. Villano – Division ABM Coordinator 

Prima A. Roullo – EPS, Filipino 
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Panitikang  Pandaigdig 
Unang Markahan – Modyul 4: 

Epiko 
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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino 10 Panitikang Pandaigdig ng Self-

Learning Module (SLM) para sa Araling 1.4 Epiko! 

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador 

mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong 

tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang itinakda 

ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, 

panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. 

Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at 

malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. 

Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga 

kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga 

pangangailangan at kalagayan. 

Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang kahong 

ito sa pinakakatawan ng modyul: 

 

 

 

 

 

 

Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-aaral 

kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala ang 

pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling 

pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan 

ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 

Ito'y naglalaman ng mga paalala, panulong 

o estratehiyang magagamit sa paggabay sa 

mag-aaral. 
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Para sa mag-aaral: 

Malugod na pagtanggap sa   Filipino 10 Panitikang Pandaigdig    ng Self Learning 

Module (SLM) ukol sa Epiko! 

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa 

pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at 

magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na 

ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga 

kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay 

nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. 

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong 

matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad 

din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto. 

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. 

 
Alamin  

 

Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga 

dapat mong matutuhan sa modyul. 

 
Subukin  

 

Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung 

ano na ang kaalaman mo sa aralin ng 

modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng 

tamang sagot (100%), maaari mong laktawan 

ang bahaging ito ng modyul. 

 
Balikan 

 

Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral 

upang matulungan kang maiugnay ang 

kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. 

 
Tuklasin 

 

Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay 

ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad 

ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas na 

suliranin, gawain o isang sitwasyon. 

 
Suriin 

 

Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling 

pagtalakay sa aralin. Layunin nitong 

matulungan kang maunawaan ang bagong 

konsepto at mga kasanayan. 

 
Pagyamanin 

 

Binubuo ito ng mga gawaing para sa 

malayang pagsasanay upang mapagtibay ang 

iyong pang-unawa at mga kasanayan sa 

paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot 

mo sa pagsasanay gamit ang susi sa 

pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. 
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Isaisip 

 

Naglalaman ito ng mga katanungan o 

pupunan ang patlang ng pangungusap o 

talata upang maproseso kung anong 

natutuhan mo mula sa aralin. 

 
Isagawa 

 

Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong 

sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman 

o kasanayan sa tunay na sitwasyon o 

realidad ng buhay. 

 
Tayahin 

 

Ito ay gawain na naglalayong matasa o 

masukat ang antas ng pagkatuto sa 

pagkamit ng natutuhang kompetensi. 

 
Karagdagang 
Gawain 

 

Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong 

panibagong gawain upang pagyamanin ang 

iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang 

aralin. 

 
Susi sa Pagwawasto 

 

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat 

ng mga gawain sa modyul. 

 

Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: 

  
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang 

marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel 

sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing 

napapaloob sa modyul. 

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at 

sa pagwawasto ng mga kasagutan.  

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang 

sagutin lahat ng pagsasanay.  

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag 

mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin 

humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o sino 

man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa 

iyong isipang hindi ka nag-iisa.  

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng 

makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa 

kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!

Sanggunian 
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  
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Magandang araw sa iyo! Masaya ako at ikaw ay nasa ikasampu na baitang 

na. Alam ko na maging masaya at kawili-wili ang ating talakayan sa modyul na ito. 

             Naghanda ako ng mga gawain at inaasahan ko na magagawa mo ito lahat. 

Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang mapadali ang iyong pagkatuto. 

   

 Alamin  

Paano nagsimula ang epiko? Saang bansa ito nagmula? Ano-ano ang tanyag 

na epiko sa buong mundo? Sino-sino ang sumulat ng mga ito? Upang masagot ang 

mga tanong na ito, halika at basahin mo ang “Kasaysayan ng Epiko”. 

Panimula: 

 Nakikilala ang bansang Mesopotamia na may kaugnayan sa binasang teksto. 

 Nasusuri ang iba’t ibang pangyayaring nakapaloob sa tekstong Gilgamesh. 

 Nababasa ang buod ng epikong Gilgamesh. 

 Naisusulat ang sariling interpretasyon na sumasalamin sa bawat tauhan ng 

mga nabasang epiko (lokal o pandaigdig). 

 Nagagamit ang mga salitang pananda sa mabisang paglalahad ng pahayag. 

 

Kasanayang Pampagkatuto: 

 Nahihinuha ang katangian ng tauhan sa napakinggang epiko. 

 Naibibigay ang sariling interpretasyon sa mga kinaharap na suliranin ng 

tauhan. 

 Napapangatuwiranan ang mga dahilan kung bakit mahalagang akdang 

pandaigdig na sumasalamin ng isang bansa ang epiko. 

 Naisusulat ang pananaw tungkol sa pagkakaiba-iba at pagkakatulad ng mga 

epikong pandaigdig. 

 

 

Subukin 

PANIMULANG PAGTATAYA:  

 Ang panimulang pagtataya na ito ay susukatin natin ang inyong kaalaman 

tungkol sa tatalakaying paksa. 

 Piliin at isulat sa sagutang papel ang letra ng napiling sagot. 

__________ 1. Tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing 

  tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao 

  na kadalasan ay buhat sa lipi ng mga Diyos o Diyosa. 

A. mitolohiya B. epiko  C. alamat  D. korido 
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__________ 2. Ang pinakamatandang epiko sa mundo at kinikilala bilang kauna- 

  unahang dakilang likha ng panitikan. 

A. Ibalon  B. Iliad at Odyssey C. Gilgamesh D. Beowulf 

__________ 3. Ang Biag ni Lam-ang ay epiko ng mga _______________. 

A. Ilokano  B. Hiligaynon C. Tagalog  D. Bisaya 

__________ 4. Hari ng Urok at ang bayani ng epiko. 

A. Anu  B. Enlil  C. Ninutra  D. Gilgamesh 

__________ 5. Kaibigan ni Gilgamesh, matapang na tao na nilikha mula sa luwad. 

A. Siduri  B. Enkido  C. Urshanabi  D. Anu 

__________ 6. ________ lumalim ang gabi ay nagsimulang mag-uwian ang mga  

         residente. 

A. Susunod  B. Pagkatapos C. Nang  D. Samantala 

__________ 7. Ang epikong Ingles ay nagsimula sa ________. Samantalang marami rin 

        ang nasa Anglo-Norman na ang karamihan ay hindi na nababasa ngayon. 

A. German  B. Gospels  C. Beowulf  D. Aeneid 

__________ 8. Ang kilalang epiko ni Dante ng Italya. 

A. Aeneid     C. The Fall of Troy       

B. The Iliad & Odyssey   D. The Divine Comedy 

__________ 9. Ang kilalang epikong Espanyol ng Middle Ages na isinulat noong 1207 

  ni Per Abbat. 

A. El Cid o El Cantar Mio Cid  C. Piers Plowman 

B. The Heliad    D. Urshanabi 

__________ 10. Ang epiko ng Gilgamesh ay isang epiko mula sa ________________na 

  kinikilala bilang kauna-unahang dakilang likha ng panitikan. 

A. Pilipinas  B. Rome, Italy C. Mesopotamia D. Egypt 
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Aralin 

4 

Epiko ni Gilgamesh 

Epiko mula sa Mesopotamia 
Salin sa Ingles ni N.K. Sandras 
Saling-buod sa Filipino ni Cristina S. Chioco 
 
Gramatika:  

Mga Pananda sa Mabisang Paglalahad ng Pahayag 

  
Pag – aaralan ang epiko ni Gilgamesh. Hihimayin ito upang mapatunayan na 

ang pangunahing tauhan sa epiko ay may supernatural na kapangyarihan. 

Tutuklasin mo kung ang mga pangunahing tauhan sa epiko ay nagtataglay ng 

supernatural na kapangyarihan. Huhubugin din ang iyong kasanayan sa paggamit 

ng mga pananda sa mabisang paglalahad ng pahayag. 

Tayo na at sama-sama nating tawirin ang dagat ng Mediterranean at tuklasin 

ang kultura ng mga taga – Mesopotamia sa pamamagitan ng kanilang epiko. 

 

 

Balikan 

PAGBABALIK – ARAL: 

 Mahalagang unawain ng mga mag – aaral ang kahalagahan ng sanaysay at 

ang bahagi nito na kung saan mabibigyan ng pansin kung paano nakatutulong ang 

sanaysay sa pagbuo ng sariling pananaw at paano ito magagamit upang magkaroon 

ng kamalayan sa kultura at kaugalian ng isang bansa.  

 Sa modyul na ito ay pag – aaralan natin ang epiko ni Gilgamesh. Hihimayin 

ito upang mapatunayan na ang pangunahing tauhan sa epiko ay may supernatural 

na kapangyarihan.  

 Ang Mesopotamia (Mula sa salitang Griyego na nangangahulugang “sa 

pagitan ng dalawang ilog) ay sinaunang rehiyon sa Silangang Mediterranean, sa 

Hilagang – Silangan nito ay ang Bundok ng Zagros at sa Timog – Silangan ay ang 

Talampasan ng Arabia, sa kasalukuyan ang kalakhang bahagi nito ay ang Iraq 

samantalang ang ilang bahagi naman ay ang Iran, Syria at Turkey. Ang dalawang 

ilog na tinutukoy ng pangalan nito ay ang ilog Tigris at Euphrates at ang kalupaan 

ay kilala bilang “Al-Jazirah” (ang isla) ayon sa Egyptologish na si J.H. Breasted na 

sa kalaunan ay tinawag na Fertile Crescent kung saan nagmula ang sibilisasyon ng 

Mesopotamia. Mayaman sa panitikan ang Mesopotamia. Ang kanilang panitikan ay 

tunay na kasasalaminan ng kanilang mga paniniwala, pilosopiya, paraan ng 

pamumuhay, ugali at iba pa na mapagkikilanlan ng kanilang lahi. 
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Batay sa tinalakay natin noong nakaraan, isulat ang sariling 

pagpapakahulugan ng sanaysay sa mga kahon. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tuklasin 

 

 Sa sumusunod na gawain, alamin natin kung gaano na kalawak ang iyong 

kaalaman hinggil sa mga epiko at upang mapatunayan na ang pangunahing tauhan 

sa epiko ay may supernatural na kapangyarihan. 

Hanapin Mo: 

 Suriin ang sumusunod na epiko sa Kolum A. Tukuyin kung sino ang 

pangunahing tauhan ng mga ito at isulat sa Kolum B. Alamin din kung ano ang 

supernatural na kapangyarihan nito at isulat sa Kolum C.  

KOLUM A 

Pamagat ng Epiko 

KOLUM B 

Pangunahing Tauhan 

KOLUM C 

Supernatural na 

kapangyarihan 

Biag ni Lam-ang   

Tuwaang   

Indarapatra at Sulayman   

Divine Comedy   

Iliad at Odyssey   

 

SANAYSAY 
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Kilalanin Mo: 

 Sa pamamagitan ng Venn Diagram, ibigay ang pagkakatulad at pagkakaiba 

ng epiko at mitolohiya. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suriin 

 

ANO BA ANG EPIKO? 

 

          Ang Epiko ay tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng 

pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao 

na kadalasan ay buhay sa lipi ng mga diyos o diyosa. Ang paksa ng mga epiko ay 

mga kabayanihan ng pangunahing tauhan sa kanilang paglalakbay at 

pakikidigma. 

 

          Ang salitang epiko ay mula sa salitang Griyego na “epos” na salawikain o 

awit ngunit ngayon ito’y tumutukoy sa kabayanihan na isinasalaysay. 

 

          Ang pangkalahatang layunin ng tulang epiko, samakatuwid ay gumigising 

sa damdamin upang hangaan ang pangunahing tauhan. Anupa’t naiiba ito sa 

trahedya na naglalayong pumukaw sa pagkasindak at pagkaawa ng tao. 

Pinakamahalaga rito ay ang pagtatagumpay laban sa mga suliraning 

nakahaharap, lalong magaling kung ganap ang pagtatagumpay laban sa 

matinding suliranin, dahil ito’y lalong makapagbibigay – buhay sa layunin ng tula. 

(Crisanto C. Rivera, 1982) 

 

          Ang Epiko ni Gilgamesh, isang epiko mula sa Mesopotamia ay kinikilala 

bilang kauna – unahang dakilang likha ng panitikan. Ang kasaysayan ng 

EPIKO MITOLOHIYA 

PAGKAKATULAD 

PAGKAKAIBA PAGKAKAIBA 
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Gilgamesh ay nagsimula sa limang tulang Sumerian tungkol kay “Bilgamesh” 

(salitang Sumerian para sa “Gilgamesh”), hari ng Uruk. Mula sa magkakahiwalay 

na Kuwentong ito ay nabuo ang iisang epiko. Ang kauna – unahang buhay na 

bersyon nito, kilala bilang “Old Babylonian” na bersyon, ay noong ika-18 siglo BC 

at pinamagatan mula sa kaniyang incipit (unang salita ng manuskrito na ginamit 

bilang pamagat. Shutur eli sharri (“Surpassing All Other Kings”). Ilan lamang sa 

mga tablet (manuskritong nakasulat sa isang piraso ng bato, kahoy o bakal) ang 

nabuhay. Ang huling bersyon ay nasulat noong ika-13 hanggang ika-10 BC at may 

incipit na Sha naqba imuru (“He who Saw the Deep”), sa makabagong salita: (“He 

who Seees the Unkown”). Tinatayang dalawang katlong bahagi ng labindalawang 

tablet na bersyon ang nakuha. Ang ilan sa magagaling na kopya ay natuklasan sa 

guho ng aklatan ng 7th-century BC na hari ng Assyrian na si Ashurbanipal. 

 

                         The Epic of Gilgamesh, kinuha noong Nobyembre 30, 2014 

                              Mula sa en.Wikipedia.org/wiki/Epic of Gilgamesh 

 

Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa “bubble map”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Upang masagot ang mga tanong na ito, halika at basahin mo ang “Kasaysayan 

ng Epiko”.  

Upang maging handa ka sa pag – aaral ng epikong mula sa Mesopotamia na 

kinikilala bilang kauna – unahang dakilang likha ng panitikan, halika’t silipin mo 

muna ang kasaysayan ng epiko. 

 

c 

Paano nagsimula  
ang epiko? 

Saang bansa ito nagmula at ano-ano ang tanyag 

na epiko sa buong mundo at sino-sino ang 
sumulat ng mga ito? 

Paano nagsimula ang  

epiko? 
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KASAYSAYAN NG EPIKO 

Mula sa about.com 

Isinalin sa Filipino ni Joselyn Calibara – Sayson. 

 

          Ang Epiko ni Gilgamesh, isang epikong patula mula sa Mesopotamia ay 

kinikilala bilang kauna – unahang dakilang likha ng panitikan. Walang nakatitiyak 

kung may manunulat noong Medieval o Renaissance Europe na nakabasa ng 

Gilgamesh. 

 

          Nagsimul kay Homer ng Greece ang tradisyon ng Epiko sa Europa noong 

800 BC. Mahalagang mabasa ng mga mag – aaral ng literaturang Ingles ang The 

Iliad and Odyssey. Makikita sa isinulat ni Homer ang porma ng isang epiko, ang 

halimbawang uri ng mga tauhan, ang banghay, ang mga talinghaga at iba pa. ito’y 

naging inspirasyon ng iba pang kilalang manunulat ng epiko. Samantala, kilalang 

manunulat ng epiko sina Hesiod, Apollonius, Ovid, Lucan at Statius. 

 

          Dactylic hexameter ang estilo ng pagsulat ng epiko. Ito’y karaniwang 

nagsisimula sa isang panalangin o inbokasyon sa isang musa at naglalaman ng 

masusing paglalarawan, mga pagtutulad at talumpati. Kabilang din dito ang 

mahalagang pangyayari sa kasaysayan tulad ng The Tale of Troy, The Foundation 

of Rome, The Fall of Man, at iba pa. Ang mga tauhan nito ay maharlika. 

 

          Si Virgil 70 – 19 BC) ay lumikha ng mahahalagang epiko ng Emperyong 

Romano. Kinuha ang pangalan ng The Aeneid sa isa sa mga tauhan ng Iliad ni 

Homer na umalis sa Troy at nagtungo sa Italy upang hanapin ang Rome. Binasa 

ng mga kilalang manunulat noong Medieval at Renaissance ang The Aeneid. Ito 

ang ginawang modelo ni Milton nang sulatin niya ang Paradise Lost. 

 

          Napakaraming epikong naisulat noong Medieval, bagaman ito’y hindi 

madalas basahin. Nakalikha ng kanilang mga dakilang manunulat ng epiko ang 

bawat bansa. Sa Italy ay hindi lamang si Virgil, mayroon din silang Dante. Ang 

kanilang epiko ni Dante ay ang The Divine Comedy. Ito’y naging inspirasyon ng 

maraming makata at pintor sa loob ng maraming dantaon. Si T.S. Eliot ay 

sinasabing nagdala ng kopya nito sa bulsa ng kanilang amerikana. Ang Divine 

Comedy ay dinisenyuhan ni Gustave Dore noong ikalabinsiyam na siglo. 

 

          Isa sa mga kilalang epikong Espanyol ng Middle Ages ay ang El Cid o El 

Cantar Mio Cid na sinulat noong 1207 ni Per Abbat. Ito ay kuwento ng pagsakop 

sa Valencia ni Rodrigo Diaz de Vivar na nabuhay noong panahon ng Norman 

Invasion (Pagtatapos ng Old English period). 

 

          Isa sa mga kilalang epikong French noong Middle Ages ay ang Chanson de 

Roland. Ito ay kuwento ni Charlemagne at ang pag-atake sa kanyang tropa ni 

Basques at Roncevaux noong 778. Ang tula ay maaaring isinulat ni Turold noong 

1090. 
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          Ang dalawang kilalang epikong German ay ang The Heliad, ikalabinsiyam 

na siglong bersyon ng Gospels sa Lumang Saxon; at ang The Nibelungenlid. Ang 

huli ay kuwento ni Seigfried, Brunhild, Dietrich, Gunther, Hagen, at Attila the 

Hun. Ito ay nagbigay ng kakaibang impluwensiya sa literaturang German. 

 

          Ang epikong Ingles ay nagsimula sa Beowulf. Samantalang marami rin ang 

nasa Anglo-Norman na ang karamihan ay hindi na nababasa ngayon. Marami sa 

mga kuwento ng pag-iibigan ay umabot sa haba ng isang epiko, subalit hindi 

mauuring epiko. Ang Piers Plowman ay mahaba, subalit hindi isang epiko. Si 

Chaucer ay nagsulat ng epiko, ang Troilus at Criseyde, na lubhang tinangkilik sa 

ikalabing-apat at ikalabinlimang siglo. 

 

          Sa Pilipinas, tinatayang umaabot ng 28 ang kilalang epiko. Karamihan sa 

mga epiko ay natagpuan sa grupo ng mga tao na hindi pa nagagalaw ng 

makabagong proseso ng pagpapaunlad ng kultura tulad ng mga katutubo at 

etnikong grupo sa Mountain Province at sa Mindanao, sa grupo ng mga Muslim. 

Ang mangilan-ngilan ay makikita sa mga mamamayang Kristiyano. 

 

          Ang mga epiko sa Pilipinas ay kumakatawan sa mga paniniwala, kaugalian 

at mabubuting aral ng mamamayan. Ilan sa mga ito ay ang Ibalon ng Bikol, 

Hudhud ni Aliguyon ng mga Ifugao, Biag ni Lam-ang ng Ilocos at Tuwaang ng mga 

Bagobo at marami pang iba. 

Epic Literature, kinuha noong Disyembre 3, 2014 

Mula sa ancienthistory.about.com/od/literat3/qt/EpicPoetry.htm  

 

Kilalanin ang sumusunod na may-akda. Isulat sa kahon ang sagot. 

TAUHAN KATANGIAN 

1. Homer 
 

 

2. Virgil 
 

 

3. Dante 
 

 

4. Pedro Bukaneg 
 

 

5. Per Abbat 
 

 

 

Basahin mo at unawain ang epikong kasunod upang mapatunayan na ang 

pangunahing tauhan sa epiko ay may supernatural na kapangyarihan. 
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MULA SA EPIKO NI GILGAMESH 

Salin sa Ingles ni N.K Sandras 

Saling-buod sa Filipino ni Cristina S. Chico 

 

MGA TAUHAN: 

Anu  - Diyos ng kalangitan; ang Diyos Ama 

Ea  - Diyos ng karunungan; kaibigan ng mga tao 

Enkido - Kaibigan ni Gilgamesh; matapang  na tao na nilikha mula sa  

                       luwad  

Enlil  - Diyos ng hangin at ng mundo 

Gilgamesh - Hari ng Uruk at ang bayani ng epiko 

Ishtar  - Diyosa ng pag-ibig at digmaan; ang reyna ng mundo 

Ninurta - Diyos ng digmaan at pag-aalitan 

Shamash - Diyos na may kaugnayan sa araw at sa mga batas  ng tao 

Siduri  - Diyosa ng alak at mga inumin 

Urshanabi - Mamamangkang  naglalakbay araw-araw sa dagat ng kamatayan  

                       patungo sa tahanan ng Utnapishtim. 

Utnapishtim  - Iniligtas ng mga diyos mula sa malaking baha upang sirain ang  

                       mga tao; binigyan ng mga diyos ng buhay na walang hanggan. 

 

1. Nagsimula ang epiko sa pagpapakilala kay Gilgamesh, ang hari ng lungsod ng 

Uruk, na ang dalawang katlo ng pagkatao ay diyos at ang sangkatlo ay tao. 

Matipuno, matapang, at makapangyarihan. Ngunit mayabang siya at abusado sa 

kaniyang kapangyarihan. Dahil sa kaniyang pang-aabuso, patuloy na 

nananalangin ang kaniyang mga nasasakupan na nawa’y makalaya sila sa kaniya. 

 

2. Tinugon ng diyos ang kanilang dasal.  Nagpadala ito ng isang taong kasinlakas 

ni Gilgamesh, si Enkido, na lumaking kasama ng mga hayop sa kagubatan. 

Nagpang-amok ang dalawa nang sila ay magkita. Nanalo si Gilgamesh. Ngunit sa 

bandang huli ay naging matalik na magkaibigan sila. Di naglaon ay naging kasa-

kasama na ni Gilgamesh si Enkido sa kaniyang mga pakikipaglaban. Una, pinatay 

nila si Humbaba, ang demonyong nagbabantay sa kagubatan ng Cedar. Pinatag 

nila ang kagubatan. Nang tangkain nilang siraan ang diyosang si Ishtar, na 

nagpahayag ng pagnanasa kay Gilgamesh, ipinadala nito ang toro ng Kalangitan 

upang wasakin ang kalupaang pinatag nila bilang parusa. Nagapi nina Gilgamesh 

at Enkido ang toro. Hindi pinahintulutan ng mga diyos ang kanilang kawalan ng 

paggalang kaya itinakda nilang dapat mamatay ang isa sa kanila, at iyon ay si 

Enkido na namatay sa matinding karamdaman. 

3. Habang nakaratay si Enkido dahil sa matinding karamdaman, sa sama ng loob 

ay nasabi niya sa kaniyang kaibigan ang ganito: “Ako ang pumutol sa punong 

Cedar, ako ang nagpatag ng kagubatan, ako ang nakapatay kay Humbaba, at 

 

Pagyamanin 
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ngayon, tingnan mo kung ano ang nangyari sa akin. Makinig ka kaibigan, 

nanaginip ako noong isang gabi. Nagngangalit ang kalangitan at sinagot ito ng 

galit din ng sangkalupaan. Sa pagitan ng dalawang ito ay nakatayo ako at sa harap 

ng isang taong ibon. Malungkot ang kaniyang mukha, at sinabi niya sa akin ang 

kaniyang layon. Mukha siyang bampira, ang kaniyang mga paa ay parang sa leon, 

ang kaniyang mga kamay ay kasintalim ng kuko ng agila. Sinunggaban niya ako, 

sinabunutan, at kinubabawan kaya ako ay nabuwal. Pagkatapos ay ginawa niyang 

pakpak ang aking mga kamay. Humarap siya sa akin at inilayo sa palasyo ni 

Irkalla, ang Reyna ng Kadiliman, patungo sa bahay na ang sinumang mapunta 

roon ay hindi na makababalik 

 

4. Sa bahay kung saan ang mga tao ay nakaupo sa kadiliman, alikabok ang 

kanilang kinakain at luad ang kanilang karne. Ang damit nila’y parang mga ibon 

na ang pakpak ang tumatakip sa kanilang katawan, hindi sila nakakikita ng 

liwanag, kundi pawang kadiliman. Pumasok ako sa bahay na maalikabok, at 

nakita ko ang dating mga hari ng sandaigdigan na inalisan ng korona habang 

buhay, mga makapangyarihan, mga prinsipeng naghari sa mga nagdaang 

panahon. Sila na minsa’y naging mga diyos tulad nina Anu at Enlil ay mga 

alipin ngayon na tagadala na lamang ng mga karne at tagasalok ng tubig sa bahay 

na maalikabok. Naroon din ang mga nakatataas na pari at ang kanilang mga 

sakristan. May mga tagapagsilbi sa templo, at nandun si Etana, ang hari ng Kish, 

na minsa’y inilipad ng agila sa kalangitan. Nakita ko rin si Samugan, ang hari ng 

mga tupa, naroon din si Ereshkigal, ang Reyna ng Kalaliman, at si Belit-Sheri na 

nakayuko sa harapan niya, ang tagatala ng mga diyos at tagapag-ingat ng aklat 

ng mga patay. Kinuha niya ang talaan, tumingin sa akin at nagtanong: “Sino ang 

nagdala sa iyo rito? Nagising akong maputlang-maputla, naguguluhan, tila nag-

iisang tinatahak ang kagubatan at takot na takot.” 

 

5. Pinunit ni Gilgamesh ang kaniyang damit, at pinunasan niya ang kaniyang 

luha. Umiyak siya nang umiyak. Sinabi niya kay Enkido, “Sino sa mga 

makapangyarihan sa Uruk ang may ganitong karunungan? Maraming di-kapani-

paniwalang pangyayari ang nahayag. Bakit ganyan ang nilalaman ng iyong puso? 

Hindi kapani-paniwala at nakatatakot na panaginip. Kailangan itong paniwalaan 

bagaman ito’y nagdudulot ng katatakutan, sapagkat ito’y nagpapahayag na ang 

matinding kalungkutan ay maaaring dumating kahit sa isang napakalusog mang 

tao, na ang katapusan ng tao ay paghihinagpis.” At nagluksa si Gilgamesh. 

“Mananalangin ako sa mga dakilang diyos dahil ginamit niya ang aking kaibigan 

upang mahayag ang kasasapitan ng sinoman sa pamamagitan ng panaginip.” 

 

6. Natapos ang panaginip ni Enkido at nakaratay pa rin siya sa karamdaman. 

Araw-araw ay palala nang palala ang kaniyang karamdaman. Sinabi niya kay 

Gilgamesh, “Minsan ay binigyan mo ako ng buhay, ngayon ay wala na ako kahit 

na ano.” Sa ikatlong araw ng kaniyang pagkakaratay ay tinawag ni Enkido si 

Gilgamesh upang siya’y itayo. Mahinang-mahina na siya, at ang kaniyang mga 

mata ay halos di na makakita sa kaiiyak. Inabot pa ng sampung araw ang 

kaniyang pagdadalamhati hanggang labindalawang araw. Tinawag niya si 
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Gilgamesh, “Kaibigan, pinarusahan ako ng mga dakilang diyos at mamamatay 

akong kahiya-hiya. Hindi ako mamamatay tulad ng mga namatay sa labanan; 

natatakot akong mamatay, ngunit maligaya ang taong namatay sa pakikipaglaban, 

kaysa katulad kong nakahihiya ang pagkamatay.” Iniyakan ni Gilgamesh ang 

kaniyang kaibigan. 

 
7. Pinagluksa ni Gilgamesh ang pagkamatay ng kaniyang kaibigan sa loob ng 

pitong araw at gabi. Sa huli, pinagpatayo niya ito ng estatwa sa tulong ng kaniyang 
mga tao bilang alaala. 

 

 
Sagutin ang mga katanungan batay sa epikong binasa. Isulat ang sagot sa kahon. 

Ilarawan si Gilgamesh, ang 

pangunahing tauhan sa epiko? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Kung ikaw si Enkido, nanaisin mo bang 

maging kaibigan ang isang tulad ni 

Gilgamesh? Bakit? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Bakit kaya kahiya-hiya para kay Enkido 

ang kanilang kamatayan? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Kung ikaw si Gilgamesh at namatay si 

Enkido, ano ang iyong mararamdaman? 

Bakit? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Pagsasanib ng Gramatika at Retorika: 
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Marahil ay napansin mo ang mga salitang ginamit bilang pananda sa 

mabisang paglalahad ng mga pahayag tungkol sa kasaysayan ng epiko. Nakatulong 

ang mga ito upang maging malinaw ang paglalahad ng bawat impormasyon. 

Alam mo ba na… 

 

Nakasalalay sa mabisang paglalahad ang pagiging malinaw ng mga pahayag. Sa 

ating wika, may mga pananda o mga salitang ginagamit upang maging mabisa ang 

paglalahad ng mga pahayag o maging interaksyunal. 

 

Narito ang halimbawa ng mga salitang pananda sa mabisang paglalahad ng 

pahayag. 

 

1. Kung nais nating ipakita ang pagkakasunod – sunod ng mga pangyayari 

ayon sa panahon, maaari nating gamitin ang mga salitang: 

una, pangalawa, pangatlo                   nang 

noon                                                   pagkatapos 

sumunod                                            samantala    

2. Kung nais ipakita ang sanhi at bunga, gamitin ang sumusunod: 

dahil dito                                            bunga nito 

resulta ng                                           sa mga pangyayaring ito 

kung gayon                                         samakatuwid 

dulot nito                                            sa gayon 

3. Kung nais ipakita ang paghahambing o kaibahan o kontradiksyon, 

maaaring gamitin ang mga salitang: 

sa halip na                                         sa kabilang dako 

di tulad ng                                         sa kabilang banda 

higit pa rito                                        sa magkatulad na dahilan 

4. Kung ang nais ay ang pagdaragdag ng impormasyon, maaaring gamitin ang 

mga salitang: 

kabilang dito                                      at saka 

bukod dito                                         karagdagan ditto 

5. Kung nais magbigay ng diin, maaaring gamitin ang sumusunod: 

sa madaling salita                              sa totoo lang 

higit sa lahat                                      tunay na 

6. Kung nais magbigay ng mga halimbawa at paliwanag, ang sumusunod ay 

maaaring gamitin: 

halimbawa nito                                  dagdag pa rito 

bilang karagdagan                             kabilang ditto ang sumusunod 

 

Mabisang gamit din sa malinaw na paglalahad ang mga pangatnig. May dalawang 

pangkat ang mga pangatnig. 

1. Pangatnig na nag – uugnay ng magkatimbang na salita, parirala o sugnay 

na makatatayong mag – isa, tulad ng: 

 

at ngunit ni datapwat 

saka pero maging at iba pa 
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o pati ubalit  

2. Pangatnig na nag – uugnay sa mga parirala o sugnay na di makapag – 

iisa, tulad ng: 

kung kaya pag kapag 

dahil sa kung gayon palibhasa sapagkat 

at iba pa    

 

Ngayong napag – aralan mo na ang mga pananda sa mabisang paglalahad ng 

pahayag, sagutin ang mga pagsasanay na kasunod upang lalo pang lumalim ang 

iyong pagkaunawa. 

 

 

Pagsasanay: Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na pananda sa mabisang 

paglalahad ng pahayag. Isulat ang sagot sa kahon. 

1. samantala 
 

 

2. dahil dito 

 

 

 

3. di tulad ng 

 

 

 

4. at saka 

 

 

 

5. higit sa lahat 

 

 

 

6. halimbawa nito 

 

 

 

7. tunay na 

 

 

 

8. pero 

 

 

 

9. kaya 

 

 

 

    10. sapagkat 
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Isaisip 

Sa iyong sagutang papel, sagutin ang sumsusunod na tanong. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kung ikaw si 

Gilgamesh at 

namatay si Enkido, 

ano ang iyong 

mararamdaman? 

Bakit? 

May mahalagang 

kaalaman ba tungkol 

sa buhay ang 

ipinapahiwatig ng 

akda? Patunayan. 

Ipaliwanag ang 

mensaheng 

ibinabahagi ng akda 

tungkol sa 

pagkakaibigan. 

Sa iyong palagay, 

bakit kailangang 

iparanas ng may-

akda ang mga 

suliranin sa 

pangunahing tauhan 

ng epiko? 

Maituturing ba silang 

mga bayani ng 

kanilang panahon? 

Bakit? 

Nasasalamin bas a 

epiko ang paniniwala 

ng mga taga-Ehipto 

tungkol sa buhay na 

walang hanggan? 

Patunayan. Ano ang 

kaibahan nito sa 

paniniwala nating 

mga Pilipino? 

Kung bibigyan ka ng 

pagkakataong 

baguhin ang wakas 

ng kuwento, paano 

mo ito wawakasan? 
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Isagawa 

KAPANGYARIHAN Mo, Ipakita Mo! 

Isa sa mga katangian ng tauhan ng epiko ay ang pagkakaroon nito ng 

supernatural na kapangyarihan. Bagaman ang binasang epiko ay isang buod 

lamang, sikaping matukoy ang supernatural na katangian ng bawat tauhan. Sipiin 

sa iyong sagutang papel ang lobo ng dayalogo at isulat ang hinihinging 

impormasyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako si Gilgamesh. Ako ay may 

kapangyarihang 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Ako si Enkido. Sa taglay kong 

supernatural na 

kapangyarihan, kaya kong 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Ako si Urshanabi. Ako ay 

isang mamamangkang may 

kapangyarihang 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Ako si Utnapishtim. Mula 

sa mga diyos, taglay ko 

ang kapangyarihang 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Tayahin 

Gawain 1: 

PAGTAPAT-TAPATIN: Basahin sa Kolum B ang bawat pahayag na naglalarawan ng 

katangian ng mga tauhan sa epikong Gilgamesh na nakatala sa Kolum A. Isulat ang 

letra ng angkop na sagot sa patlang sa tapat ng Kolum A. 

 
 KOLUM A              KOLUM B 

 
_____ 1. Gilgamesh  A. Diyos ng kaugnayan sa araw at sa mga batas ng tao 

_____ 2. Siduri  B. Kaibigan ni Gigamesh, matapang na tao na nilikha  

                                              mula sa luwad. 

_____ 3. Ninurta  C. Diyos ng pag – ibig at digmaan; reyna ng mundo. 

_____ 4. Biag ni Lam-ang D. Diyos ng hangin at ng mundo. 

_____ 5. Ea   E. Hari ng Urok at ang bayani ng epiko. 

_____ 6. Ishtar  F. Diyosa ng alak at mga inumin. 

_____ 7. Shamash  G. Epiko ng mga Ilokano. 

_____ 8. Enkido  H. Diyos ng digmaan at pag – aalitan. 

_____ 9. Enlil   I. Diyos ng kalangitan at ang Diyos Ama. 

_____ 10. Anu  J. Diyos ng karungungan at kaibigan ng mga tao. 

 

Gawain 2: Punan ng angkop na pananda ang patlang upang mabuo ang ideya ng 

pahayag. Hanapin sa kahon ang napiling sagot.  

 

at saka at pero kung gayon tunay na 

kung subalit dahil sa Nang kaya 

 

1. Naging malinis ang Barangay Zone III ___________ pagtutulungan ng mga 

mamamayan. 

2. Maganda ang aking kaibigan _________________ matalino pa. 

3. Sanhi ng init ng panahon ____________ siya ay nilagnat. 

4. Nagkasundo na ang aking mga kaibigan, ________________ magkasama na 

silang muli sa pagpasok sa paaralan. 

5. Masipag _____ mabait ang aking mga kaibigan sa paaralan. 

6. Aawit ako ______ sasayaw ka. 

7. Bata pa si Noel ______________ siya’y maabilidad na. 

8. __________ umalis si Don ay biglang dumating si Jolle May. 

9. Ang kuwento ni Adrian ay __________________ nangyari sa kanilang lugar. 

10. Naging maingat si Jason sa kaniyang sinabi ___________ nasaktan pa rin si 

Angeli. 

 

 

 

 



 

17 
 

Gawain 3: Anong katangian ng mga tauhan sa epiko ang nais mong tularan/ ayaw 

mong tularan? Bakit? Isulat ang sagot sa mga kahon. 

 

 

TAUHAN 

 

 

NAIS TULARAN 

 

HINDI NAIS TULARAN 

1. 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

  

3. 

 

 

 

  

4. 

 

 

 

  

5. 

 

 

 

  

6. 

 

 

 

  

7. 

 

 

 

  

8. 

 

 

 

  

9. 

 

 

 

  

10. 
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Karagdagang Gawain 

Itala ang mga impluwensiya ng mga panitikang Mediterannean sa panitikan, 

pamumuhay, kaugalian, paniniwala at kultura sa ating bansa at sa mundo. Isulat 

ang sagot sa kahon: 

 

 

 

 

 

 

Sagot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANITIKANG 

MEDITERRANEAN 

IMPLUWENSIYA SA 

PILIPINAS 

IMPLUWENSIYA SA 

MUNDO 
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Susi sa Pagwawasto 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE-TEST 

Subukin 

1.B 

2.C 
3.A 

4.D 

5.B 

6.C 

7.C 
8.D 

9.A 

10.C 

 

POST TEST. 

GAWAIN 1: Pagtapat-tapatin: 

1.E 

2.F 

3.H 

4.G 

5.J 
6.C 

7.A 

8.B 

9.D 

10. I 

GAWAIN 2: Mga angkop na pananda. 

1.dahil sa 
2.at saka 

3.kaya 

4.kung gayon 

5.at 

6.kung 

7.subalit 
8.Nang 

9.tunay na 

10. pero 
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PAGHATID – LIHAM 

 

Ang sariling pagkatutong modyul na ito ay nilinang ng Kagawaran ng Edukasyon, 

Rehiyong SOCCSKSARGEN na may pangunahing layunin na inihanda at tugunan 

ang pangangailangan sa bagong normal. Ang nilalaman ng modyul na ito ay batay 

sa Most Essential Learning Competencies (MELCs) ng Kagawaran ng Edukasyon. Ito 

ay pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat mag-aaral sa pambublikong 

paaralan ng Rehiyon XII simula sa taong panuruan 2020 – 2021. Ang proseso ng 

paglinang ay tinutukan sa paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. mahigpit 

naming hinihimok ang anumang puna, komento at rekomendasyon. 

 

   

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 
 
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) 
 

Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex 
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 
 

Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 
 

Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph 
 
 

 


