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Grado 7 Mga Saksi sa Kasaysayang Pilipino 
Markahan 2 Pagsibol ng kamalayang Pilipino 
Modyul 4 Himagsikan para sa Kalayaan 
Gawain 1. Ang Katipunan at ang pagmamahal sa bayan 

2. Deklarasyon ng kalayaan sa Kawit 
3. Saligang Batas ng Malolos 

Oras Walo (8) 
 
 

MODYUL SA PAGKATUTO 
 
 
Pangkalahatang Ideya 

 
 Napag-aralan mo na ang mga ideya ng progreso at reporma sa huling 
bahagi ng ika-19 na siglo. Kung reporma ang layunin ng Kilusang Propaganda, sa 
hangaring makamit ng mga Pilipino ang lahat ng mga karapatan at pribilehiyong 
tinatamasa ng mga Espanyol, nilayon naman ng Katipunan ang pagkamit ng 
kalayaan sa pamamagitan ng himagsikan, sa kadahilanang walang pagbabagong 
makukuha mula sa Espanya. Nakatuon ang modyul na ito sa pagmamahal sa 
bayan at sa kahulugan ng kalayaan mula sa pananaw ng rebolusyon, simula sa 
mga aral ng Katipunan na itinatag noong 1892 hanggang sa Saligang Batas ng 
Malolos noong 1899. Ang mga primaryang sanggunian sa modyul na ito ay sinulat 
ng mga Pilipinong rebolusyonaryo. Sa pagsusuri ng mga ito ay inaasahang 
maunawaan ang kahalagahan ng kanilang simulain para sa Pilipinas at ang 
kaugnayan nito sa kasalukuyan. 
 
 
Gawain 1. Ang Katipunan at ang Pagmamahal sa Bayan 
 
 1. Magkunwaring nabubuhay ka noong huling bahagi ng ika-19 na 
siglo; may 18 na taon kang gulang. Batid mo ang kahirapang tinalakay sa mga 
naunang modyul at hinahangad mo ang kalayaan ng Pilipinas bilang sariling 
bansa. Nais mong sumapi sa Katipunan, isang patagong samahang 
naghahandang lumaban para sa kalayaan. Ngunit bago ka sumanib dito, 
kinakailangan mong masagot ang tatlong tanong bilang bahagi ng paggiging 
miyembro (initiation) ng Katipunan. 
 
 
 

         
 

 
 

 
 

 

	  
Ano ang 

kalagayan ng 
Pilipinas bago 
dumating ang 

mga Espanyol? 
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  Ano ang kalagayan ng Pilipinas   Ano ang kalagayan ng Pilipinas 
       sa panahon ng Espanyol?               ang pamahalaang Espanyol? 
 

2. Talakayin sa klase ang mga sagot.  
 
 3. Pumili ng isang pangalan na gagamitin mo bilang Katipunero na ang 
kahulugan ay may kinalaman sa isang katangian o layunin na iyong hinahangad, o 
ang pangalan ng iyong paboritong bayani o idolo. Halimbawa, ang pangalang pinili 
ni Andres Bonifacio, na nagtatag ng Katipunan, ay ‘maypag-asa.’ Gamitin ang 
sumusunod na dokumento ng panunumpa sa Katipunan at punuin ang mga 
patlang.  
 

K. K. K. 
N.   M.   A.   N.   B 

 
BRGY. _________________________ 
  
Aking ipinahahayag na sa kadahilanan ng pagkapasuk ko sa K. K. 
K. NG MGA A. N. B. ay naghandog ako ng isang mahalagang 
panunumpa sa ngalan ng Bayang tinubuan, at sa harap ng isang 
kagalanggalang na kapulungan nitong katipunan, na gugugulin ang 
lahat ng maigugugol at lahat ng minamahal ko sa buhay, sa 
pagtatangol ng kaniyang banal na Kadahilanan, hanggang sa 
abuting magdiwang, sukdang ikalagot ng hininga. Sa bagay na ito, 
isinumpa ko ring lubos na tutupad at susunod sa kaniyang 
Patnugutan at mga kautusan. 
  
Sa katunayan nito, aking itinala ang aking pangalan ng tunay na 
dugong tumatagbo sa aking mga ugat sa pahayag na ito. 
  
Ika ____________ araw ng buan  ng ______________ ng 
taong  189__.   
 
Tinaglay ko ang pamagat na __________________________. 
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Adrian E. Cristobal, The Tragedy of the Revolution (Makati City: 

Studio 5 Publishing Inc., 1997), p. 48. 
 
Glosari 
 
Ikalagot – maputol, tumigil 
Patnugutan – pamahalaan, pangasiwaan 
Sukdang – kahit na 
 
 4. Sabihin sa klase ang ginamit mong pangalan. 
 

5. Ang pagmamahal sa bayan ang siyang motibo ng pagsapi sa 
Katipunan. Balikan ang panunumpa ng bagong miyembro. Salungguhitan ang 
mga pangungusap na tumutukoy sa pangangailangan ng pagmamahal sa bayan.  
 

6. Basahin ang ilang talata mula sa tula ni Andres Bonifacio, “Pag-ibig 
sa Tinubuang Lupa.” 
 

Pag-ibig sa Tinubuang Lupa 
Andres Bonifacio 

 
(a) Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya  

Sa pagkadalisay at pagkadakila  
Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa?  
Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. 

 

(b) Walang mahalagang hindi 
inihandog  

Ng may pusong mahal sa Bayang 
nagkupkop 

Dugo, yaman, dunong, katiisa’t pagod,  
Buhay ma’y abuting magkalagot-lagot. 

 
(c) Kung ang bayang ito’y 

nasasapanganib  
At siya ay dapat ipagtangkilik  

Ang anak, asawa, magulang, kapatid  
Isang tawag niya’y tatalikdang pilit. 

 

(d) Kayong mga dukhang walang 
tanging [palad]  

Kundi ang mabuhay sa dalita’t hirap  
Ampunin ang Bayan kung nasa ay 

lunas  
Pagkat ang ginhawa niya ay sa lahat. 

 
Andres Bonifacio, “Pag-ibig sa TInubuang Lipa,” sa Teodoro A. Agoncillo 

(ed.), The Writings and Trial of Bonifacio (Manila: Manila Bonifacio 
Centennial Commission and University of the Philippines, 1963), pp. 72-74. 

 
 7. Sumali sa grupo at suriin ang tula ni Bonifacio. Gamitin ang gabay sa 
ibaba. Sa bawat sagot, tukuyin ang titik ng talata na pinagmulan o nagsilbing 
basehan ng iyong sagot. 
 

Para kay 
Bonifacio… Sagot sa Sariling Salita Talata  

a. Ano ang ibig 
sabihin ng 
pagamamahal sa 
bayan?  
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Para kay 
Bonifacio… Sagot sa Sariling Salita Talata  

b. Paano 
ipinapakita ang 
pagmamahal sa 
bayan? 
 
 
 
 

  

c. Bakit 
mahalagang 
mahalin ang 
sariling bayan? 
 
 
 
 

  

 
 8. Ibahagi sa klase ang mga sagot at sumali sa talakayan. 
  
 9. Alamin, bilang bagong miyembro ng Katipunan, ang batayang 
prinsipyo ng kapatiran. Mula ito sa “Mga Aral ng Katipunan ng mga A.N.B.” (Anak 
ng Bayan), na sinulat ni Emilio Jacinto, na minsa’y tawag din na “Kartilya.” Bilang 
grupo, suriin ang iniatas na sipi. 
 

Grupo 1 
 
a. Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na 

kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi man damong 
makamandag. 

 
b. Ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili, at 

hindi sa talagang nasang gumawa ng kagalingan, ay di 
kabaitan. 

 
c. Ang kamahalan ng tao’y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng 

ilong at puti ng mukha, wala sa pagka-paring KAHALILI NG 
DIOS, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas 
at tunay na mahal na tao, kahit laking-gubat at walang 
nababatid kundi ang sariling wika; yaong may magandang 
asal, may isang pangungusap, may dangal at puri; yaong di 
napaaapi’t di nakikiapi; yaong marunong magdamdam at 
marunong lumingap sa bayang tinubuan. 

 
Grupo 2 

 
a. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawanggawa, ang pag-ibig 

sa kapwa, at ang isukat ang bawat kilos, gawa’t pangungusap 
sa talagang Katuiran. 
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b. Maitim man at maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao’y 
magkakapantay; mangyayaring ang isa’y higtan sa dunong, 
sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigtan sa pagkatao. 

 
c. Ang kamahalan ng tao’y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng 

ilong at puti ng mukha, wala sa pagka-paring KAHALILI NG 
DIOS, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas 
at tunay na mahal na tao, kahit laking-gubat at walang 
nababatid kundi ang sariling wika; yaong may magandang 
asal, may isang pangungusap, may dangal at puri; yaong di 
napaaapi’t di nakikiapi; yaong marunong magdamdam at 
marunong lumingap sa bayang tinubuan. 

 
Grupo 3 

 
a. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa pagpipita sa 

sarili; ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa 
sarili kaysa puri. 

 
b. Sa taong may hiya, salita’y panunumpa. 
 
c. Ang kamahalan ng tao’y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng 

ilong at puti ng mukha, wala sa pagka-paring KAHALILI NG 
DIOS, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas 
at tunay na mahal na tao, kahit laking-gubat at walang 
nababatid kundi ang sariling wika; yaong may magandang 
asal, may isang pangungusap, may dangal at puri; yaong di 
napaaapi’t di nakikiapi; yaong marunong magdamdam at 
marunong lumingap sa bayang tinubuan. 

 
Grupo 4 

 
a. Huwag mong sasayangin ang panahon: ang yamang mawala’y 

mangyayaring magbalik; nguni’t panahong nagdaan na’y di na 
muli pang magdadaan. 

 
b. Ipagtanggol mo ang inaapi, at kabakahin ang umaapi. 
 
c. Ang kamahalan ng tao’y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng 

ilong at puti ng mukha, wala sa pagka-paring KAHALILI NG 
DIOS, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas 
at tunay na mahal na tao, kahit laking-gubat at walang 
nababatid kundi ang sariling wika; yaong may magandang 
asal, may isang pangungusap, may dangal at puri; yaong di 
napaaapi’t di nakikiapi; yaong marunong magdamdam at 
marunong lumingap sa bayang tinubuan. 

 
Grupo 5 

 
a. Ang taong matalino’y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin; at 

matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. 
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b. Sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot ng 
asawa’t mga anak; kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang 
patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. 
 

c. Ang kamahalan ng tao’y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng 
ilong at puti ng mukha, wala sa pagka-paring KAHALILI NG 
DIOS, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas 
at tunay na mahal na tao, kahit laking-gubat at walang 
nababatid kundi ang sariling wika; yaong may magandang 
asal, may isang pangungusap, may dangal at puri; yaong di 
napaaapi’t di nakikiapi; yaong marunong magdamdam at 
marunong lumingap sa bayang tinubuan. 

 
Grupo 6 

 
a. Ang babae ay huwag mong tignang isang bagay na libangan 

lamang, kundi isang katuang at karamay sa mga kahirapan 
nitong kabuhayan; gamitan mo nang buong pagpipitagan ang 
kanyang kahinaan, at alalahanin ang inang pinagbuhata’t nag-
iwi sa iyong kasanggulan. 

 
b. Ang di mo ibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid ay huwag 

mong gagawin sa asawa, anak, at kapatid ng iba. 
 
c. Ang kamahalan ng tao’y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng 

ilong at puti ng mukha, wala sa pagka-paring KAHALILI NG 
DIOS, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa. Wagas 
at tunay na mahal na tao, kahit laking-gubat at walang 
nababatid kundi ang sariling wika; yaong may magandang 
asal, may isang pangungusap, may dangal at puri; yaong di 
napaaapi’t di nakikiapi; yaong marunong magdamdam at 
marunong lumingap sa bayang tinubuan. 

 
 Emilio Jacinto, “Mga Aral ng Katipunan,” sa Virgilio S. Almario, 

Panitikan ng Rebolusyon(g 1896) (Maynila: Sentrong Pangkultura ng 
Pilipinas, 1993), pp. 157-158. 

 
Glosari 
 
Kabakahin – kalabanin 
Makamandag – nakakalason 
Pagpipita – pagpupuri 
Patnugot 
Nag-iwi – nag-alaga 
Wagas  
 
 10. Sagutin ang tsart sa ibaba. 


