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Abstrak: Tiniyak sa pag-aaral na ito na matukoy ang mga akdang Irosanon upang maging lunsaran sa pagtuturo-pagkatuto. 

Kwalitatibong pananaliksik sa pamamaraang kontent analisis ang ginamit na disenyo ng pag-aaral. Purposive sampling ang 

ginamit sa pagpili ng 44 partisipants ay mula sa mga mamamayan ng 28 barangay ng bayan ng Irosin, Sorsogon. Upang malaman 

ang mga akdang Irosanon, ang mananaliksik ay nagsagawa ng pakikipanayam sa mga partisipant. Ang mga nakalap na akdang 

patula at tuluyan ay sinuri, inalisa at binigyang interpretasyon gamit ang frequency count at pagrarango.  

         Ang bayan ng Irosin ay nagtataglay ng akdang patula at tuluyan  na likha ng  mamamayang Irosinin. 

Magkakapareho ang mga paksain ng mga akdang patula at tuluyan. May iba’t ibang kahalagahang pangkatauhang nakapaloob 

sa mga akdang likha ng mga Irosanonn na naangkop sa bisang pangkaisipan, bisang pandamdamin, at bisang pangkaasalan. 

Inirerekomenda paigtingin ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga akdang likha ng mga mamamayang Irosanon upang maging 

kasangkapan ang mga ito sa pagpapalalim at pagpapayabong hindi lamang ng kaalaman kundi maging pagkatao ng mga 

mag-aaral sa kasalukuyan maging sa darating na hinaharap. 

         Bigyang pansin ang paggamit ng Bikol bilang midyum sa paggawa ng mga akdang pampanitikan upang higit na 

masalamin at mapahalagahan ang kayamanang artistiko ng bayan. Tanggapin at gamitin ng Kagawaran ng Edukasyon, 

partikular ng mga guro, bilang karagdagang tekstong lunsaran sa pagtuturo-pagkatuto na makatutulong upang higit na 

maiugnay ng mga mag-aaral ang kanilang mga sarili sa aralin na maaaring magdulot ng pagkatutong panghabambuhay. 

 

Susing-salita: pagdalumat, akdang Irosanon, lunsaran, pagtuturo-pagkatuto 

 

 

I. INTRODUKSYON 

Bawat bansa ay naglalayong mapaunlad ang kalidad ng edukasyon. Makahubog ng global na mga mamamayan. Ang pagkamit sa 

tunguhing ito ay isang hamon lalo’t higit sa mga gurong naglaan ng panahon at lakas upang maibahagi ang mga kaalaman at 

kasanayang kailangan sa pagkakaroon ng buo at mulat na mga mag-aaral. Dahil dito, karamihan sa mga bansa ay isinayos at 

pinagbuti ang kurikulum na umiiral sa kanilang mga paaralan. Ang mga ideolohiyang nakakabit dito ay tunay na pinag-isipan 

upang ito ay magbunga ng kalugod-lugod na dulot sa pangkalahatan. 

 

Batay kina Jackman et al. (2015)1, ang kurikulum ay marapat na magbigay-daan sa kahalagahan ng cultural context sa 

patuloy na paglago ng kaalaman ng mga bata. Lumabas rin sa pag-aaral ni Kennedy (2013)2 na ang pagdaragdag at pagkilala sa 

kulturang mayroon ang mga mag-aaral ay nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga sa pagkakakilanlan ng lugar na kanilang 

kinabibilangan. Sang-ayon naman kina Essoh at Endong (2014), na maraming kritikong Nigerian, mga tagapagturo at mga 

mambabatas ang nagpanukala ng mga istratehiya upang hindi tuluyang maglaho ang kanilang sariling kultura. Bumuo sila ng 

mga hakbangin at nirebisa ang sistema ng kurikulum. Sa pagbabagong ito, naipaloob ang pagtuturo ng kanilang sariling wika, 

mga pasalitang tradisyon at mga literaturang aprikano (Awoyemi 2013; Ezeafulukwe 2012; Iwuagwu 1997)3. 
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Sa Pilipinas, pinagtibay ni Pangulong Benigno S. Aquino III ang Republic Act No. 10533 o ang “Enhanced Basic Education 

Act of 2013”4. Dito nakapaloob na ang Estado ay magtatatag, magpapanatili at magtataguyod ng isang ganap, sapat at sistema ng 

edukasyong tutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan, ng bansa at ng malawakang lipunan. Kaugnay nito, inilabas 

ng Kagawaran ng Edukasyon ang isang kautusan, ang DepEd Order No. 35 s. 2016. Nakalahad dito ang ideya ng 

kontekstwalisasyon ng kurikulum. Kailangang tukuyin at isaalang-alang ng mga guro ang mga interes, hangarin, at mga kaibhan 

ng mga mag-aaral sa kaniyang pagtuturo. 

 

Batay sa mga sandigang ito, mapatototohanan na sa kasalukuyang panahon ang mga mag-aaral ay ang lunduyan ng 

edukasyon. Masusuri na ang paglapit ng pagtuturo sa mga mag-aaral ay may malaking bahagi ng katagumpayan ng pagkatuto. 

Naniniwala si Badayos (2008)5 na malaki ang pananagutan ng mga guro sa isang matagumpay na pagkatuto. Ang katuparan ng 

pagsasalin ng kaalaman at kasanayan ay maaaring maimpluwensiyahan ng kanilang paraan ng pagtuturo. Kaya, nararapat na 

iugnay ang paraan ng pagtuturo sa mga hilig, kawilihan at lunggati sa buhay ng mga mag-aaral. Upang maiugnay ang pagtuturo 

sa mga aspetong ito, ang mga guro ay gumagamit ng iba’t ibang mga lunsaran. Sa pagpili, isinasaalang-alang ang kabutihang 

handog nito sa prosesong pagtuturo-pagkatuto. Tugon ito sa Artikulo VIII seksyon 2 ng Republic Act No. 7836, ”Philippine 

Teachers Professionalization Act of 1994” o “Code of Ethics for Professional Teachers” (Almeida, 2005)6. Nakasalaysay rito na, 

“Ang mga guro ay kailangang kilalanin at unahin ang interes at kapakanan ng mga mag-aaral. Sila ay bibigyan ng pantay-pantay 

at walang kinikilingang pakikitungo.” 

 

Isa sa mga ginagamit na lunsaran ay mga sari-saring akda. Ayon kay Pineda (2006)7, kung mahalaga ang pag-aaral ng 

panitikan ng ibang bansa, higit na mahalagang mabatid ang panitikan ng sariling bansa at rehiyon. Mamumulat ang kamalayan at 

makikilala ng mga mamamayan ang kanilang nakaraan, kaugalian, tradisyon, at paniniwala. Sa sulatin naman ni Palangdan 

(2021), ang panitikan ay nagbibigay hugis sa mga bunga ng makabuluhang karanasan ng tao. Dito nagagawang malinang ang 

mga pangitain patungkol sa reyalidad ng buhay. Naipadadama ang mga karanasang nabubuo sa imahinasyon. Sang-ayon naman 

kay Asaytano (2008), ang mga tekstong literatura ay instrumento ng kamalayan ng tao. Samakatuwid, sa pamamagitan nito, 

lumalalim at lumilinaw ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa aralin. Mababatid nila ang koneksyon ng mga ito sa kanilang 

pang-araw-araw na pamumuhay, pagkilala sa sarili maging ang kaugnayan nila sa lipunan. Ito ay magsisilbing tulay at 

inspirasyon upang sila ay walang tigil na magpunyagi. Hinggil nga kay Pangkalinawan (2010), ang panitikan ay buhay dahil ito 

ay repleksyon ng pamumuhay at pakikipamuhay ng mga tao sa kaniyang ginagalawang lipunan. 

 

Sa patuloy na pagtaguyod ng ganitong pamamaraan ng pagtuturo, naipamamalas ang pagpapahalaga sa nilagdaan ni 

Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na Republic Act No. 10066, “Philippine Cultural Heritage Act” o ang “National Cultural 

Heritage Act of 2009”9. Binibigyan nito ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining o National Commission for 

Culture and the Arts (NCCA) ng kapangyarihang mamahala sa mga pangangailangang pangkonserbasyon ng ating cultural 

heritage. Itinalaga ito noong 2010 bilang unang “Omnibus Philippine Cultural Heritage Law”10 na sumasakop sa lahat ng batas 

na tumutugon sa kultura, cultural properties, international conventions, mga heritage law sa ibang bansa at lalong-lalo na sa 

ating mga lokal na pangangailangan. Sinusuportahan naman ito ng Artikulo XIV seksyon 15 ng Konstitusyon ng Pilipinas 198711, 

“Ang lahat ng kayamanang artistiko at historiko ng bansa at bumubuo ng kultural nito ay dapat na pangalagaan ng estado na 

maaaring magregula sa disposisyong ito.” 

 

Ang probinsya ng Sorsogon, sa Rehiyong Bikol ng Pilipinas ay sagana sa samu’t saring mga akdang sumasalamin sa mukha 

ng rehiyon. Mababakas sa mga ito ang mga kultura, tradisyon, paraan ng pamumuhay, pag-uugali at nilalaman ng kanilang mga 

guniguni at saloobin.  Sa 14 na bayang sakop ng Sorsogon, ang Irosin ay  isa sa mga ito. Binubuo ito ng 28 barangay. 

Tinagurian itong “Rice Granary of Sorsogon”. Tulad ng ibang mga lugar, ito ay mayabong din sa mga akdang tatak ng kanilang 

pagkakakilalan. 

 

Sa pangangailangan ng patuloy na pagpapaunlad at pagpapanatili ng kalidad ng edukasyon, nabanggit ni Villafuerte 

(2013)11 na kailangan ng bawat Pilipino na magkaroon ng kaugnayan sa saligang batas at makatugon sa layunin ng kurikulum na 

makalinang ng isang epektibo at produktibong mamamayan. Bilang tugon, humantong ang mananaliksik sa paglayong pag-aralan 

ang mga akdang produkto ng mga manunulat na Irosanon. Isa sa mga tunguhin ng pananaliksik na ito ay matukoy ang mga 

akdang Irosanon at masuri ang kahalagahang pangkatauhan na nakapaloob dito upang magsilbing lunsaran sa 

pagtuturo-pagkatuto. 
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Ayon kay Desierto (2003)12, sa pagsusuri, binibigyan ng pagpapahalaga ang isang bagay kung ito’y laging tinitingnan, 

pinakasisiyasat at pinakaiingatan. Alinsunod naman sa pag-aaral nina Claros (2021)13, binanggit na panahon na upang 

manumbalik at matutuhan ng mga kabataan sa kasalukuyan ang katutubong awitin, tula, kwento, at iba pang tatak ng 

pagkakakilanlan ng isang maunlad na lipunan. Sa madaling sabi, sa tulong ng pag-aaral na ito, hindi lamang ang adbokasiya ng 

DepEd na magkaroon ng kontekstwalisadong pagtuturong nakatuon sa kapakanan ng mga mag-aaral ang masusuportahan, kundi 

maging ang pagpapanatili ng buhay ng mga likhang-sining na bunga ng nakaraan, yaman, at kaluluwa ng hinaharap maging ng 

kasalukuyan. 

 

Ang bayan ng Irosin ay bahagi lamang ng malaking rehiyon ng Bikol. Ito ay may mga katangi-tanging mga akdang tunay na 

tatak Irosanon. Hitik at puno ng pithaya ang mga taga-Irosin. Bagamat marami-rami ng mga akdang Irosanon ang naisatitik, 

nailimbag at mababasa na sa mga pahina ng ilang mga babasahin, malaki pa ring bilang ng mga ito ang naghihintay na tuklasin at 

palaganapin. Ang mga kadahilanang ito ay mga salik rin na nagtulak sa mananaliksik na tipunin ang mga akdang Irosanon. Sa 

gayon, makikilala at mapahahalagahan ang kanilang husay. Magiging ambag din ito sa ipinatupad ng Commission on Higher 

Education (CHED) Memorandum No. 59, s.199614 naglalayong maituro ang panitikan ayon sa rehiyong kinabibilangan nito. 

 

Batay kay Abad (2005)15, ang guro ang may pangunahing papel sa pagkatuto ng bata. Ngunit, hindi mapasisinungalingan na 

napakalaking tulong ang paggamit ng anumang lunsaran sa pagtuturo. Dagdag pa ni Guamen (2006) ang pangangailangan ng 

pagkakaroon ng kagamitang pagkatuto ng mga guro dahil ito ay makatutulong sa pagpapukaw ng interes ng mag-aaral at sa 

pamamaraan ng pagtuturo. Ito ay magiging instrumento nang sa gayon ay mas mapalawak ang pagtugon sa mga akademikong 

pangangailangan. Magsisilbi itong kalutasan sa hamon ng kawalang pokus ng mga mag-aaral at mababang antas ng kanilang 

pagkatuto. Kung magkagayon, maisasabuhay ang pangunahing layunin ng DepEd, ang makahubog ng mga Pilipinong 

nagtataglay ng mga kasanayan at pagkatutong panghabambuhay. 

 

 

II. LAYUNIN NG PAG-AARAL 

     Tiniyak sa pag-aaral na ito na matukoy (1) ang mga akdang patula at tuluyan na matatagpuan sa bayan ng Irosin (2) 

paksain ng mga akdang Irosanon (3) kahalagahang pangkatauhang nakapaloob sa mga akda ayon sa bisang pangkaisipan, bisang 

pangkaasalan at bisang pandamdamin 

 

 

III. PAMAMARAANG GINAMIT 

 Kwalitatibong pananaliksik sa pamamaraang kontent analisis ang ginamit na disenyo ng pag-aaral. Purposive sampling 

ang ginamit sa pagpili ng 44 partisipants ay mula sa mga mamamayan ng 28 barangay ng bayan ng Irosin, Sorsogon. Upang 

malaman ang mga akdang Irosanon, ang mananaliksik ay nagsagawa ng pakikipanayam sa mga partisipant. Ang mga nakalap na 

akdang patula at tuluyan ay  sinuri, inalisa at binigyang interpretasyon gamit ang frequency count at pagrarango.  

 

           

MGA NATUKLASAN 

 

3.1 Mga Akdang Patula at Tuluyan na Matatagpuan sa Bayan ng Irosin. 

Ang panitikan ng Irosin ay nahahati sa dalawang anyong panlahat, ang patula at ang tuluyan. Ito ay sang-ayon sa mga 

nakalap na mga impormasyon mula sa mga partisipant. Mababatid na mayroong kabuoang 73 mga akda ang nakuha. Kabilang sa 

patula ay 54 samantalang 19 naman sa tuluyan. 

 

Ang Barangay Gabao ang napagkunan ng pinakamaraming akda na may bilang na 13. Kabilang dito ang tula, tigsik, pabula 

at talumpati. Sinundan ito ng Barangay Gulang-Gulang na mayroon namang walong (8) akda na nasa genreng dagli, alamat, tula, 

tigsik at rawit dawit. Pumangatlo ang Barangay San Juan sa bilang na pitong (7) mga akda. Kabahagi dito ay ang maikling 

kwento, dula, tula, haiku at tanaga. Sa Barangay Tinampo naman ay nakakuha ng limang (5) mga akda na kapwa nasa anyong 

patula. Parehong apat (4) na akda ang nagmula sa Barangay Bulawan at San Agustin, kasali rito ang sanaysay, maikling kwento, 

tula at rawit dawit. 
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 Karagdagang tig-tatlong akda naman ang galing sa Barangay Tabon-tabon, Bagsangan, Bacolod at Monbon. May nasa 

anyong tula at pabula. Pawang mga patulang akda naman ang dulot ng Barangay Bolos, Carriedo at Salvacion na may 

tig-dadalawang (2) akda. Samantala, ang iba mga barangay ay mayroong kalahok na tig-iisang (1) akda. 

 

Batay sa mga impormayong nakalap, mapatotohanan na ang bawat lugar ay may kaniya-kaniyang angking panitikang 

yaman nito. Natuklasan nga nina Balidoy (2019)16, Furaque (2018)17, Rubio (2018)18 at Villaroya (2018)19 na bawat bayan sa 

Sorsogon ay may kaniya-kaniyang taglay na artistikong biyaya. Sa pag-aaral ni Balidoy (2019), lumabas na ang mga bayan sa 

Sorsogon ay hitik sa sari-saring mga akda na nasa iba’t ibang anyo gaya ng alamat, talumpati at maikling kwento. Bukod dito, 

nabatid naman sa pag-aaral ni Furaque (2018) na ang bayan ng Bulusan - kabilang din sa mga bayan ng Sorsogon, ay mayroong 

mga alamat, kuwentong bayan, bugtong salawikain at sawikain, talambuhay, dula, sanaysay at epiko. Ang bayan ng Donsol 

hinggil sa resulta ng pag-aaral ni Rubio (2018) ay nagtataglay ng mga kuwento ng kasaysayan, alamat, tula, nobela, tigsik at awit. 

Samantala, sa pag-aaral ni Villaroya (2018), namalas na ang bayan ng Gubat ay may rawit dawit, epiko, tula, alamat, maikling 

kwento, sanaysay, komiks, nobela, tigsik at korido. 

 

Ang mga akdang nakalap sa pag-aaral na ito ay naglalarawan ng pamumuhay, karanasan maging damdamin ng mamamayan 

ng bayan. Masisinag buhat dito ang kanilang mga kaugalian, paniniwala, tradisyon, pangarap maging kanilang mga lunggatiin. 

Bukod dito, malinaw na mamamalas sa mga ito ang yamang artistiko ng bayang kinabibilangan. Maaarok sa pamamagitan ng 

mga titik nito ang mga baga-bagay na luminang at patuloy na humuhubog sa kanilang pagkatao. Hinahayaan din ng mga ito na 

patuloy na dumaloy ang buhay ng mga kaisipan, kaugalian, kultura at tradisyon sa kasalukuyan maging sa hinaharap. Banggit 

nga sa aklat nina San Juan et al. (2005)20, sa panitikan nakakatalamitan ng isipan ng mambabasa ang isipan ng manunulat iba’t 

ibang panahon. Dito, maipamamana sa mga salinlahi ang mga sari-saring aral at karunungan na handog ng nakaraan.  

 

Kaugnay nito, nararapat lamang na ang panitikan ay bigyang karampatang pansin. Bagamat marami-rami pang mga 

manunulat ang hindi tumitigil sa pag-ambag ng kanilang husay at galing sa larangan ng pagsulat, hindi ito napatutuunan ng 

kaukulang pagkilala at pagpapahalaga. Bawat mamamayan ay kinakailangang makibahagi sapagkat hindi maitatatwa na ang mga 

ito ay kabahagi ng buhay.  

 

Sagot din ito sa layunin ng Republic Act No. 10066, “Philippine Cultural Heritage Act” o “National Cultural Heritage Act 

of 2009” , sa “Omnibus Cultural Heritage Law” nang taong 2010 at sa Artikulo XIV seksyon 15 ng Konstitusyon ng Pilipinas 

1987. Ang mga nabanggit ay kapwa naghahangad na mapangalagaan at mapanatili ang lahat ng yamang artistiko, historiko 

maging kultural ng estado. Tunay na dapat itong gawin dahil ito ay mga pamanang mula pa sa mga kanunununuan. Dito 

nakikinita ang kulay at buhay ng daigdig. Mababatid na ang mga nakalap na mga akda ay naglalahad ng iba’t ibang aspeto ng  

buhay at ekspresyong naghahayag ng saloobin, naiisip, nadarama maging mga pangyayaring naganap sa iba’t ibang mga 

kapanahunan na nagiging orgulyo ng liping pinagmulan. 

 

3.2 Mga Paksain ng mga Akdang Irosanon. 

Lumabas sa pag-aaral na ito na ang mga akdang Irosanon ay hitik na hitik sa sari-saring mga paksain. Sinuportahan ito ng 

resulta ng pag-aaral ni Balidoy (2019) na naglalahad na ang bawat bayan sa Sorsogon ay sadyang naglalaman at tumatalakay sa 

iba’t ibang mga paksain. Pinagtibay pa ito ng pag-aaral ni Rubio (2018). Dito, natukoy niya ang mga paksaing taglay ng mga 

akda sa bayan ng Donsol. 

 

Matutunghayan sa Talahanayan 1A ang mga paksain ng mga akdang Irosanon na nasa anyong patula. May kabuoan itong 

54. Matatanto na may apat (4) na pangunahing paksain ang mga akda sa nasabing bayan. Ito pumapatungkol sa buhay, kultura at 

tradisyon, pag-ibig at pamumuhay. Ipinapakita dito na ang mga patulang akdang Irosanon ay naglalaman ng tunguhin ng mga 

manunulat na pihadong naisasalin sa mga mambabasa. Nailahad nga sa aklat nina Panganiban et al. (1995)21, ang panitikan ay 

mabungang ekspresyon ng lipunan. Ito ay lakas na nag-uugnay sa isipan ng mga tao. Ito ay kasangkapang makapangyarihang 

maaaring magpalaya sa mga ideyang nagpupumiglas makawala sa kaisipan ng mga manunulat. Kaugnay nito, masasabing ang 

mga akdang nakalap ay kababakasan ng kalawakan ng karunungang angkin ng mga Irosanon. 
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TALAHANAYAN 3.2A 

Paksain ng mga Patulang Akdang Irosanon 

 

 

Blg. 
MGA 

PAKSAIN 
Tula Haiku Tanaga 

Rawit- 

dawit 
Tigsik 

Kabuoang 

Bilang 
Ranggo 

1 Buhay 25  1 1 1 28 1 

2 Kultura at Tradisyon 3     3 3 

3 Pag-ibig 17 1  3 1 22 2 

4 Pamumuhay 1     1 4 

 Kabuoang Bilang 46 1 1 4 2 54  

 

Nanguna sa ranggo ng mga paksain ng mga patulang akdang Irosanon ay buhay, mayroon itong bilang na 28 sumagot. 

Mamamalas dito ang mga karanasan, pangyayari, daloy at yugto maging hiwaga ng buhay.  

 

Sa tulong ng mga akda, naisasatitik at masining na naibabahagi ng mga manunulat na Irosanon ang kanilang pinagdaaranan, 

mga nararamdaman, nilalaman ng kanilang guniguni at matayog na hangarin. Naghandog din ang mga ito ng aral o mensahe na 

nagiging instrumento upang harapin nang may tatag at kumpiyansa ang bawat araw. Sa pamamagitan ng panitikan, nagbigyan ng 

hugis ang mga bunga ng makabuluhang karanasan ng mga Irosanon. Gayun rin, nagbigay ito ng direksyon na magtuturo sa 

landas na mabuti. Nagawa nitong malinang ang mga pangitain tungkol sa reyalidad ng buhay ng mga mamamayan sa bayan ng 

Irosin. 

 

Pumangalawa sa resulta ng paksain ng mga akdang Irosanon ay patungkol sa pag-ibig, mayroon itong kabuoang 22. 

Mababasa mula sa mga akdang inilahad ang iba’t ibang uri ng pag-ibig: sa magulang, kapwa, kaibigan, kalikasan, sarili at sa 

Dakilang Maylikha. Lumabas sa mga akdang inilahad ang likas na pagiging mapagmahal ng mga Irosanon. Nakapaloob din dito 

ang mga bagay-bagay na handang gawin at tiisin ng isang nagmamahal. 

 

Batay rin sa talahanayan, matutunghayan na tatlo (3) sa mga  patulang akdang Irosanon ay pumapaksa patungkol sa kultura 

at tradisyon. Kabilang dito ang mga akda 6, 37 at 51 batay sa pagkakasunod-sunod. Sa pag-aaral ni Balaton (2017)22, nabanggit 

na ang panitikan ay mabisang daan upang malaman ang kultura at identidad ng isang tao. Masasabi na ang kultura at tradisyon ay 

tunay na ang kabahagi ito ng tao simula pa lamang. Buhat sa mga akdang nabanggit mababatid ang ilang paniniwalang tatak ng 

mga Irosanon. Isang magandang halimbawa nito ay ang ideya hinggil sa mahiwagang barko na tinatawag na “Irosinian”. 

 

Panghuli sa paksaing nakapaloob din sa patulang akdang Irosanon ay ang pamumuhay. Ang akda 70 ang pinagbatayan nito. 

Mula sa akdang nabanggit, litaw na litaw ang paraan ng pamumuhay ng karamihan sa mga Irosanon - pagsasaka. Iminumulat nito 

ang mga mambabasa patungkol sa mga karanasan mula sa pagtatanim hanggang sa pag-ani. Gayudin, matatanto buhat dito ang 

sari-saring pagtitiis at pagsusumikap upang makamtan ang isang simpleng pamumuhay. 
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TALAHANAYAN 3.2B 

Paksain ng mga Tuluyang Akdang Irosanon 

 

 

 

Blg. 

Mga 

Paksain 

Maikling 

Kwento 
Dagli Sanaysay Talumpati Alamat Pabula Dula 

Kabuoan

g Bilang 
Ranggo 

1 Buhay 1 1 2   2 1 7 1 

2 Kultura at Tradisyon 1 1 2 1 1   6 2 

3 Pag-ibig 2 1 2     5 3 

4 Pamumuhay   1     1 4 

 Kabuoang Bilang 4 3 7 1 1 2 1 19  

 

Natiyak din sa pag-aaral na ito ang mga paksain ng mga tuluyang akdang Irosanon. Makikita sa Talahanayan 1B na may 19 

na mga akdang Irosanon na nasa anyong ito ng panitikan. Buhat dito, mamamalas na ang paksaing hinggil sa buhay ang 

nangingibabaw sa bilang na  pito (7). Sang-ayon nga kay Pangkalinawan (2010)23, ang panitikan ay repleksyon ng pamumuhay 

at pakikipamuhay ng mga tao sa kaniyang ginagawang lipunan.  Matutuklasan sa mga ito ang mga pangyayari - iba’t ibang mga 

kaganapan. Sa mga akdang naitala, naisalin ng mga manunulat na Irosanon ang kanilang pananaw at kaisipan na kasasalamin ng 

mga aspeto ng buhay ng tao.  

 

Sumunod na paksain ng tuluyang akdang Irosanon ay ang kultura at tradisyon. Mayroong anim (6) na akdang tuluyan 

naging lunduyan ito. Matatanto mula sa mga akdang ito ang ilang pag-uugali, asal, gawi at paniniwala ng mga mamamayan sa 

bayan ng Irosin - pagpapahalaga sa pamilya, pagkilala sa wika, paggalang sa mga magulang, pananalig, papanampalataya sa 

Diyos at mga pagdiriwang. Tunay na masasalamin dito ang mga pagkakakilanlan ng lahing pinanggalingan.  

 

Nasa ikatlong ranggo naman ng paksain ng mga tuluyang akdang Irosanon ang pag-ibig. Mayroong limang (5) akdang 

tuluyan ang kinapalooban nito. Inihayag dito ng mga manunulat na Irosanon ang kanilang damdamin at saloobin sa mga 

bagay-bagay. Makikita rito ang iba’t ibang mukha ng pagmamahal: sa kalikasan, sa iniirog at sa mga magulang. 

 

Pang-apat naman ay ukol sa pamumuhay na matatagpuan sa akda 63. Kitang kita na ilan lamang sa mga manunulat ang 

nagbigay pansin sa pamumuhay bilang paksain. Sa akdang nabanggit, ipinabatid ang totoong pangyayari sa pang-araw-araw na 

pamumuhay ng mga mag-aaral at kanilang mga magulang, higit sa panahon ng pandemya. Ipinakita nito ang kanilang mga 

suliraning kinaharap at kung paano nila ito pinagtagumpayan. 

 

Sa lahat ng ito, mababatid na tunay na naibabahagi ng mga manunulat na Irosanon ang mga namamayaning obrang sining sa 

kanilang pagkatao sa pamamagitan ng panitikan. Batay nga sa artikulo ni Jackson (2021)24, ang bawat likhang akda ay 

naghahandog ng sarili nitong impresyon na umuukit sa mga mambabasa. Samakatuwid, nagdudulot ito nang malalimang 

kabatiran hinggil sa sari-saring aspeto ng mga bagay-bagay. 

 

3.3 Kahalagahang pangkatauhang nakapaloob sa mga akdang Irosanon:  

 

Ang bawat akda ay mga salitang may nakatagong kahulugan sa likod nito. Hindi lamang nito inaarok ang kakayahan ng 

isipan bagkus umuukit din ito sa puso maging sa buong pagkatao ng mga mambabasa nito. Gayon rin, nagdudulot ang mga ito ng 

higit na kabatiran at kalinawan sa mga bagay-bagay sa mundo. Sa pag-aaral na ito natiyak na ang mga akdang likha ng mga 

Irosanon ay sadyang nagtataglay ng mga kahalagang pangkatauhang nag-iiwan ng mensahe sa isipan at damdamin ng mga 

mambabasa.  
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3.3a. Bisang Pangkaisipan  

Ang mga akdang nakalap mula sa pag-aaral na ito kung susuriin ay totoong nag-iwan ng kakintalan sa isip, puso at asal. 

Nagbukas ito ng kaalaman at taimtim na pag-unawa. Sa aklat nina Del Rosario-Aguila et al. (2000)25, nabanggit na ang anumang 

anyo ng panitikan ay dapat na magkaroon ng bisa sa katauhan ng mga mambabasa. Sinusukat at hinahamon nito ang antas at 

katarungan ng pangangatwiran, inaantig ang katauhan maging damdamin ng mga mambabasa at nagsisilbing batayan ng kanilang 

moralidad. Sa pamamagitan ng mga ito nakatutuklas sila ng panibagong kabatiran na magdaragdag sa intelektwal na karanasan 

na maaaring maging gabay sa pagpapasya sa hinaharap.  

 

Ang awtput ng pag-aaral na ito kung susuriin ay sadyang mag-aambag sa katauhan ng bawat mambabasa. Ang mga ito ay 

mayroong angking katangian na gumising sa isipan. Hinayaan nito na magkaroon ng pagkatuto ang nagbabasa. Sabi nga sa aklat 

nina Arrogante et al. (2000), hindi lahat ng kaisipang natatamo ay kailangang tanggapin. Nararapat na pairalin ang matamang 

katalinuhan at timbang-timbangin kung ito ba ay karapat-dapat na tangkilin o isantabi.  

 

Mula sa mga akdang nakalap masasalamin ang repleksyon ng reyalidad ng buhay. Ipinakita nito ang iba’t ibang anggulo ng 

buhay. Itinatanim ng mga ito sa isipan ang matalinong paggamit ng isipan sa pagharap sa mga usapin at suliranin. Ang mga ito ay 

magsisilbing gabay ng mga mambabasa sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka - pagtukoy sa mga bagay-bagay na dapat at 

hindi dapat gawin, pagsasabuhay ng mga gawi na makakatutulong sa sarili o pangkalahatang pag-unlad maging pagkilala at 

paghingi ng gabay sa Poong Maykapal. Ayon nga sa pag-aaral ni De Mesa (2010)26, bahagi ng kulturang Pilipino ang pananalig 

sa Diyos. Buhay rin sa mga akda ang kaisipan hinggil sa buhay pag-ibig. Mababatid dito ang gampanin ng isipan sa larang na ito 

- sa pagkakaroon ng bukas at malawak na isipan sa pagtanggap ng katotohanan, pagsasagawa ng wastong pagpapasya. Nagbigay 

din ang mga akdang Irosanon ng mga karagdagang kaalaman at naghatid linaw sa kultura, tradisyon, paniniwala, kaugalian 

maging sa pamumuhay na mayroon ang mga mamamayan sa bayang Irosin. Mamamalas sa mga sumusunod ang bisang 

pangkaisipang nakapaloob sa ilan sa mga nakalap na mga akda. 

 

Sipi mula sa “Mahiyaing Salita” ni Maryann Rose A. Erandio 

 

Ngunit sa mga pagkakataon na kailangan magsalita 

Pipilitin ko’ng mga salita ay kumawala 

Lalo na kung ito ay para sa tama. 

 

 

Bisang Pangkaisipan 

 

Ayon nga kay Arthur Ashe, “One important key to success is self confidence”. Sa buhay maraming pagkakataon na 

mag-iisip kung kaya ba natin ang isang bagay o kaya minsan ay natatakot na sumubok dahil inaakalang hindi kaya. Sa tulang ito, 

napagtanto ko na mahalaga ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili, ng kakayahan na sabihin ang nararapat at maninindigan dito. 

 

Sipi mula sa “YOU!” ni Ella Mae G. Judin 

 

Do help yourself grow. 

Do what makes you happy. 

To express yourself, without being afraid of being judged. 

To be confident, without being insecure. 

To live your life to the fullest, without being irresponsible. 

 

Bisang Pangkaisipan 

Naikintal sa aking isipan ng akdang ito ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili. May mga pagkakataon sa buhay na 

masyadong nagiging abala sa sasabihin o magiging reaksyon ng iba patungkol sa ating sarili na kadalasan ay nakaiimpluwensya 

sa ating pagkatao. Sa kabilang dako, sabi nga, “your success will be determined by your own confeidence and fortitude”, ang 

pagmamahal sa sarili ay may kaakibat na pagtitiwala - sa iyong kakayahan at kaalaman.  

 

 

Sipi mula sa “Makakarating pa ba hanggang dulo?” sanaysay ni Mary Rosary F. Serias 

 

   Simulan mo sa pag isip at pag aksyon unti unti mong subukan at malayo  ang iyong mararating tiwala lang kaibigan. 

Sipagan mo pa at patuloy na manalangin huwag kang magpadalos dalos sa buhay.Madadapa ka ngunit babangon kang muli. 

Sipain ka man ng mundo, talikdan ka man ng lahat. Madurog ka man, manatili kang nakatayo at huwag sumuko sa hamon ng 

buhay.Gusto ko ng sumuko gusto ko ng bumitaw pero naiisip kong may dahilan ang lahat ng kaganapan sa aking buhay mapait 

man ang lahat pero naniniwala akong sa huli ako naman ang mag wawagi malalagpasan ko ang lahat. Hindi man magiging 

madali  pero alam kong hindi ako iiwan ng Diyos sa aking paglalakbay at alam kong mararating ko ang dulo ng aking 

maniningning na bituin...ang aking pangarap. Huwag tayong bibitaw hanggang dulo. 

http://www.ijnrd.org/


© 2022 IJNRD | Volume 7, Issue 12 December 2022 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG 

IJNRD2212065 International Journal of Novel Research and Development (www.ijnrd.org)  

 

a462 

 

Bisang Pangkaisipan 

Tumatak sa aking isipan ang mensahe ng akdang ito. Ninanais nitong ipabatid na nararapat na magpatuloy at huwag 

bumitaw upang mapagtagumpayan ang iyong mga lunggati sa buhay. Sabi nga ni Theodore Roosevelt, “Believe you can and 

you’re half way there”, gaya ng ibig ibahagi ng mga katagang ito ang nilalaman ng akda. Upang makamit ang mithiin, kailangang 

umpisahan mo ito sa iyong sarili at huwag tumigil. 

 

Sipi mula sa “Bayaning Magsasaka” ni Mark Borlagdan 

 

Siya'y magsasaka, hindi magsasaka lang, 

Bayani kung ituring at dapat na igalang, 

Dugo't pawis ang siyang naging puhunan, 

Upang kami'y bigyan ng magandang kinabukasan. 

 

Bisang Pangkaisipan 

Binigyang linaw  ng akdang ito ang buhay na mayroon ang mga magsasaka. Inilahad dito ang hirap, pagtitiis at sigasig sa 

aspetong ito ng buhay.  

 

3.3b Bisang Pandamdamin 

Ang isang akda ay humaplos hanggang sa kaibuturan ng mga mambabasa. Nagagawa nitong magising ang emosyon ng 

isang indibiwal. Naipaparamdama ang lungkot, galak, galit, pananabik, takot at iba-iba pang mga damdamin sa pamamagitan ng 

mga titik. Dito makakahalubilo ng mambabasa ang mga tauhan sa akda.  

 

Nabanggit sa aklat nina Santos et al. (2007)27 na ang panitikan ay hindi mapipigil na pagsambulat ng makapangyarihang 

damdamin. Samakatuwid, masasabi na sa pamamagitan ng panitikan masasalamin ang emosyon ng makata. Sa mga akdang 

nakalap, mamamalas ang mga manunulat na Irosanon ay nagbabahagi ng iba’t ibang mga damdamin sa pamamagitan ng kanilang 

mga akda. Ginigising at hinahaplos nito ang kaibuturan ng pagkatao ng mga mambabasa. Inilalantad dito ang saya, lungkot, galit, 

pagkayamot, pagmamahal, pagpapahalaga, pag-aalinlangan at ano pa mang nakakulong sa puso sa iba’t ibang anyo.   

 

Mamamalas sa mga akdang kabilang sa pag-aaral na ito ang sari-saring damdaming dulot nito sa mga mambabasa. 

Nangibabaw ang damdamin ng papuri at paghanga sa ilan sa mga akda. Ipinaramdam ng mga akdang ito ang pagkilala sa 

pagiging matatag at positibo ng pananaw sa kabila ng napakaramaning pagsubok ang ibinigay ng buhay. Ilang halimbawa ng mga 

akdang kinapalooban nito ay ang mga sumusunod. 

 

 Mula sa “Hamon” ni Janice Imperial 

 

Bumagsak man ang patak ng ulan  

Sa makulimlim na kalangitan 

Hindi ito ang magiging dahilan 

Upang di masilayan ang  bagong araw. 

 

Bisang Pandamdamin 

Karapat-dapat na hangaan ang nilalaman ng akda. Ang patuloy na pagiging positibo sa kabila ng sari-saring dilema na bigay 

ng buhay. Tandaan ang tinuran ni Confucious, “If you are positive you will see opportunities instead of obstacles”. Tama naman 

na sa likod ng mga suliranin ay may nakatagong aral. 

 

Mayroong ding magkahalong kasiyahan at kalungkutan. Pinaparating ng mga ito ang emosyon sa mga mambabasa lalo higit 

sa damdamin ng pagmamahal - sa magulang, kapwa, kalikasan at sa sarili.  Mamamalas ang mga ito sa mga susunod na sipi ng 

mga akda. 

 

 

 

 

 

http://www.ijnrd.org/


© 2022 IJNRD | Volume 7, Issue 12 December 2022 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG 

IJNRD2212065 International Journal of Novel Research and Development (www.ijnrd.org)  

 

a463 

Sipi mula sa “‘Di na ulit ako naging akin” ni Ella Marie Polo 

 

Mahal, hindi na ako iyo 

pero nananatiling pag-aari 

mo pa rin ang bawat pahina 

ng mga alaala ko- 

kailan ko ba ulit 

matatawag na akin 

ang sarili ko? 

Bisang Pandamdamin 

Matapos kong mabasa akda, nakaramdam ako ng lungkot at takot. Tunay nga na ang pag-ibig ay mayroong malaking 

gampanin sa buhay ng isang tao. Maaaring ito ang bumuo saiyo, maaari rin namang mawasak ka nito. May mga pagkakataong 

daraan ang mga hamon kaya kinakailangan na handa at matatag ang damdamin anuman ang kahinatnan nito. 

 

Mula sa “DALAWANG BUWAN” ni Sarah Janine D. Polo 

 

"Bakit ka umiiyak?" 

 

Nahihiyang sumagot naman ang binata, "Diba ang sabi mo kapag sumapit na ang dalawang buwan ay maghihiwalay na 

tayo?" 

 

Tumawa si Maria at hinalikan ang kanang pisngi ni Roman. 

 

"Tumingin ka sa kalangitan." Nakangiting tugon ng dalaga, naguguluhan man si Roman ay sinunod niya na lang ang dalaga. 

Bumungad sa kaniya ang bilog na bilog na buwan na napapalibutan ng mga kumikinang na bituin. 

 

Bisang Pandamdamin 

Lungkot at saya ang aking naramdaman sa akdang ito. Sa umpisa ay nalungkot ako sapagkat batid kong mahal talaga ni 

Roman si Maria ngunit sinabi nito na kailangan nilang maghiwalay pagsapit ng dalawang buwan. Saya naman sa wakas ng 

kwento dahil ang nais pa lang ipabatid ni Maria ay kapag dalawa na ang buwan, na napakaimposibleng mangyari. 

 

 

Sipi mula sa “TULA PARA KAY PAPA AND MAMA” ni Mary Ann Rose A. Erandio 

 

Nagdadalagan an oras, 

Kaya an permi ko maw-ot an kusog san iyo lawas 

Kay kami mahinguha pa na mabalos 

An saiyo mga pagtios na kami makatapos. 

Kami mahigos higos pa san daghan 

Para an mga makapaogma saiyo 

Saamo makulayan. 

 

Bisang Pandamdamin 

Naantig ang aking puso sapagkat mararamdaman sa bawat titik ng tula ang pagmamahal ng magulang sa kaniyang anak at 

anak sa kaniyang mga magulang. Nakagagalak na maraming patunay na hindi natatapos ang pagkalinga ng magulang sa 

kaniyang anak sa oras na ito ay kaya nang tumayo sa kaniyang sarili. Sumaya rin ang puso ko dahil nababatid ko na ang tulang 

ito ay isa sa mga katibayan na ang mga anak ay ganap ring nagmamahal sa kanilang mga magulang. 

 

 

Ang mga akda ring nakalap ay tumutulong upang higit na  mapalalim ang pagkilala at pagpapahalaga ng mga mambabasa 

sa mga paniniwala at kaugalian na tatak ng lahi ng pinatutungkulan sa loob ng akda.  

Halimbawa dito ay ang akda ni Rdell Mark Gabion, ang “Barko ni Don Pablo”. 

umalis agad kayo 

Kung malapit ka sa tulay 

sapagkat pag dumaan na ang barko 

ay may mawawala ng buhay. 

 

tabi tabi po. 
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3.3c Bisang Pangkaasalan  

Bawat panitikan ay naglalayong makapangaral at magkaloob ng mensaheng makatutulong sa pagpapainam at pagpapalago 

ng sangkatauhan. Hinuhubog nito ang kaasalan ng mambabasa upang kilalanin ng kabutihan sa kasamaan at ang katiyakan laban 

sa kamalian. Minumulat ang mga mambabasa upang makisangkot sa tawag ng kapanagutang sosyal. Batay sa aklar nina Belvez 

(2004)28, ang mga alagad ng sining kasama ng mga manunulat, ay may nagkakaisang paninindigan na ang sining ay dapat na 

italaga sa paghubog ng katauhan ng tao. Ito ay may kakabit na tunguhin - magdulot ng lugod at kaaya-ayang mga katuruan. 

 

Sa mga akdang kalahok sa pag-aaral na ito, mamamalas ang iba’t ibang mga kagandahang asal na maaaring maging 

panalmingan ng mga mambabasa sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ng panitikan natutuklasan ang mithiin, simulain, kabuluhan 

at pagpapahalaga na pundasyon ng kagandahang asal at pag-uugali. Hindi lamang ito lumilinang ng karunungan kundi higit sa 

lahat ay layunin nitong magtanim ng wastong pag-uugali maging pag-ibig. 

 

Kabilang sa mga huwarang pag-uugaling nakapaloob sa mga akdang kalahok sa pag-aaral na ito ay ang pagpapahalaga sa 

mga magulang. Litaw na litaw ang kanilang walang kamatayang pagmamahal at pagkalinga. Mapapansin mula sa mga akda ang 

sari-saring kainamang dulot ng mga hamon sa ating buhay. Bagamat tunay na nagbibigay ito ng pasanin, paghihirap, sakit, 

pagsasakripisyo at pagtitiis, tumutulong ito nang sa gayon ay higit na maging matatag. Humihikayat din ang mga akdang ito na 

magkakaroon ng positibong pananaw sa kabila ng mga suliranin. Magsagawa ng mga pagpapasyang maghahandog na pihadong 

kabutihan hindi lamang sa sarili bagkus higit sa nakararami. At gayun rin, ang pagkilala sa dakilang Maylikha.  

 

Buhat din sa mga nakalap, mamamalas na may mga akdang nagtataglay ng pagpapahalaga sa sariling pagkakakilanlan at 

pagpapakabuluhan sa sariling tatak ng bayan. Naitatanim at napapanatili ng mga ito ang buhay ng kultura at tradisyon ng 

pinagmulang bayan sa mga mambabasa. Ang mga kagandahang asal naman kaugnay sa pag-ibig ang naging lunduyan ng ilang 

mga akda. Ipinaalala ng mga ito ang sari-saring mukha ng pagmamahal; sa magulang, sa kapwa, kalikasan maging sa sarili. Ang 

mga ito ay pinagtibay ng pag-aaral ni Paulate (2012)29. Lumabas sa kaniyang pag-aaral ang ilan sa mga pagpapahalagang 

mayroon ang mga akda; pagmamahal sa kapwa at sarili, pagkamaka-Diyos at pagkilala sa katotohanan. Halimbawa ng mga 

akdang kinapalooban ng mga ito ay ang mga sumusunod. 

 

Sipi mula sa “Ang Mapagmahal nating Magulang” ni Ella Mae Baloso  

 

Napaka tibay niyo sa pakikipagsapalaran upang ang inyong mga anak ay maingatan, 

Magutom at mauhaw man ay balewala makaipon lamang ng pera para sa aming sikmura, 

Walang kapantay ang inyong sakripisyo at pagmamahal kaya't para sa amin kayo ang bayani hindi lamang sa bahay kundi sa 

aming buhay. 

 

Bisang Pangkaasalan 

Karapat-dapat na maging mapagpasalamat sa pagkakaroon ng magulang. Ayon nga kay Dr. Chia, “Parental love is the only 

love that is truly selfless, unconditional and forgiving”, ang kanilang pagmamahal ay tunay na hindi matatawran. Sila ay biyaya 

mula sa Maykapal.  

 

 

Mula sa “HAIKU” ni Catherine H. Balderama 

Matapang ako 

noon at hanggang ngayon  

kaya ko ito. 

Bisang Pangkaasalan 

Ayon nga kay John Heywood, “Nothing is impossible to a willing heart”. Ito ang sumagi sa isip ko matapos kong mabasa 

ang akda, bagamat nakaranas ng bigong pag-ibig, kinakailangan pa rin itong tanggapin ng buong puso. Hindi dapat na magtanim 

ng sama ng loob o hinanakit sa taong hindi tumumbas sa pagmamahal na nais mo. Maaaring hindi siya ang taong para saiyo. Ang 

pag-ibig ay kinakailangan na kapwa nararamdaman ng isa’t isa. Sabi nga ni lola Nidora, maghintay sa tamang panahon.  

 

Mula sa “POSITIBO AKO SA COVID 19” ni Jessa Judin 

 

Lalabanan ko dulot mo 

Hindi papatinag sayo 

Mananalangin sa Taas 

Nawa'y ako ay iligtas. 

 

‘Sang pagsubok sa tulad ko 

Maging positibo sayo 
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Ngunit ako'y mananalo 

saiyo'y di papatalo. 

 

 

Bisang Pangkaasalan 

Inilalahad sa akdang ito na nararapat na tingnan ang bawat pangyayari sa ating buhay bilang isang guro na nagnanais na 

mayroon tayong matutuhan. Ipinaalala rin na huwag makalimot sa Maylikha para sa Kaniyang patnubay. 

 

 

Sa lahat ng mga ito, napatotohanan na ang mga akdang likha ng mga manunulat na Irosanon ay napapalooban ng mga 

kahalagahang pangkatauhan na mayroong tiyak na impluwensya sa mga mambabasa. Kaya, ang mga ito ay maiging gamiting 

lunsaran sa pagtuturo-pagkatuto nang higit na lumalim, maging makabuluhan at panghabambuhay ang mensahe ng bawat akda sa 

mga mag-aaral. Makatutulong ang mga ito nang mabuti sa mga tagapagtaguyod ng panitikan, higit lalo sa mga guro. Sinabi ni 

Abad (2005) na ang mga guro ang may pangunahing papel sa pagkatuto ng mga bata. Sila ay mga alagad ng agham at sining.  

Ang kanilang bahagi sa paglinang ng kaisipan at kabuoan ng mga mag-aaral ay sadyang hindi mapag-aalangan. Sa kanilang 

pagsalin ng karunungan, kasanayan at kaasalan, ang mga guro ay gumagamit ng iba’t ibang mga lunsaran. Sang-ayon ni Guamen 

(2006)30, kailangang magkaroon ng mga kagamitang pampagtuturo ang mga guro nang mapukaw ang interes ng mga mag-aaral. 

Kabilang nga sa mga ito ay ang mga teksto o akdang lunsaran - ang panitikan.  

 

Pinagtibay ito ng disertasyon ni Namora (2011)31, natuklasan dito na ang pag-aaral ng panitikan ay mas nagpapataas ng 

pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa pag-aaral naman ni Balunsay (2010)32, namalas na ang mga akda ay mabisang gamitin bilang 

lunsaran sa pagtuturo. Bukod pa rito, ukol sa pag-aaral ni Remolacio (2008)33, maraming valyu sa buhay ang matutuhan sa 

pagbabasa lalo na kung ang binabasa ay angkop sa buhay ng bumabasa. Dahil dito, nagiging kawili-wili, epektibo at naiuugnay 

nila ang kanilang pagkatao sa mga akda. Sa mga panitikan, nahuhubog hindi lamang ang mga magagandang karunungan at 

kaisipan ng mga mag-aaral bagkus maging ang mainam na pag-uugali maging kaasalan - pakikitungo sa kapwa, sa pakikisama, 

pakikibagay at patutulungan. 

IV. KONKLUSYON AT REKOMENDASYON 

          Ang bayan ng Irosin ay nagtataglay ng akdang patula at tuluyan  na likha ng  mamamayang Irosinin. 

Magkakapareho ang mga paksain ng mga akdang patula at tuluyan. May iba’t ibang kahalagahang pangkatauhang nakapaloob sa 

mga akdang likha ng mga Irosanon na naangkop sa bisang pangkaisipan, bisang pandamdamin, at bisang pangkaasalan. 

Inirerekomenda na magpatuloy na lumikha ng iba’t ibang mga akda na sasalamin sa pagpupunyagi at pagkakakilanlan ng bayan 

ng Irosin at mga mamamayang nito upang patuloy na mapanatili ang kayamanang artistiko na magiging pamana at tanda ng 

bawat henerasyon.Paigtingin ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga akdang likha ng mga mamamayang Irosanon upang maging 

kasangkapan ang mga ito sa pagpapalalim at pagpapayabong hindi lamang ng kaalaman kundi maging pagkatao ng mga 

mag-aaral sa kasalukuyan Tanggapin at gamitin ng Kagawaran ng Edukasyon, partikular ng mga guro, bilang karagdagang 

tekstong lunsaran sa pagtuturo-pagkatuto na makatutulong upang higit na maiugnay ng mga mag-aaral ang kanilang mga sarili sa 

aralin na maaaring magdulot ng pagkatutong panghabambuhay. Magkaroon ng iba’t ibang mga seminar, training, workshop o iba 

pang mga katulad na gawain na makatutulong sa paglinang at paghasa sa kasanayang pagsulat. 
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