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Paunang Salita 

 
 
Ang Self- Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating 
mag- aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi 
na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga 
kasanayang itinakda ng kurikulum. 
 
Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/ Tagapagdaloy na naglalaman 
ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung 
sinumang gagabay at tutulong sa pag- aaral ng mga mag- aaral sa kani- kanilang 
tahanan. 
 
  Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang 
nalalaman ng mag- aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang 
magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa 
guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat 
naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o 
mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na 
magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito. 
 
  Pinapaalalahanan din ang mga mag- aaral na ingatan ang SLM na ito 
upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o 
mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na 
papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 
 
  Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag- ugnayan agad sa 
kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag- unawa sa mga 
aralin at paggamit ng SLM na ito. Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong 
ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral 
kahit wala sila sa paaralan.
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Alamin 

  

Ang Likas na Batas Moral ay ibinigay sa tao dahil nakikibahagi siya sa 

karunungan at kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng batas na ito, may 

kakayahan siyang kilalanin ang mabuti sa masama. Ngunit may kakayahan 

din ang tao na gumawa ng mabuti o masama dahil sa kaniyang malayang 

kilos-loob. 

Kaya may Likas na Batas Moral upang bigyang direksiyon ang 

pamumuhay ng tao. Sa kaniyang pagsunod sa batas moral, siya ay 

gumagawa ng mabuti at isinasabuhay ang makabuluhang 

pakikipagkapuwa. Subali’t hindi ito nangangahulugan na ang Likas na 

Batas Moral ay pangkat ng mga batas na dapat niyang isaulo upang sundin 

araw-araw. Bagkus, kailangan niyang gawin ang mabuti dahil ito ay 

nakaukit na sa kaniyang pagkatao. 

Sa Modyul na ito, maipamamalas mo ang pag-unawa sa mga batas na 

nakabatay sa likas na batas moral. At sa pagtatapos nito ay masasagot mo 

ang mahahalagang tanong na: Ano ang batayan ng batas ng tao? Bakit 

mahalaga ang maging makatao? Gagabayan ka ng modyul na ito upang 

maunawaan mo ng lubos ang mga batas na umiiral sa lipunan.  

Sa araling ito, inaasahang makamit mo itong kasanayang 

pampagkatuto: 

• Nahihinuha na ang pagsunod sa batas na nakabatay sa Likas 

na Batas Moral (Natural Law), gumagarantiya sa pagtugon sa 

pangangailangan ng tao at umaayon sa dignidad ng tao at sa 

kung ano ang hinihingi ng tamang katwiran, ay mahalaga 

upang makamit ang kabutihang panlahat.  

(EsP9TT-IId-6.3) 

 

• Naipahahayag ang pagsang-ayon o pagtutol sa isang umiiral 

na batas batay sa pagtugon nito sa kabutihang panlahat 

(EsP9TT-IId-6.4) 
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Subukin 

 

Ngayon, subukin mong sagutin ang paunang pagtataya upang 

matukoy ang lawak ng iyong kaalaman tungkol sa mga paksang tatalakayin. 

Bigyang-pansin ang mga tanong na hindi masasagutan ng wasto at alamin 

ang sagot nito sa iba’t ibang aralin na ating tatalakayin. 

 

Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. 

Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik ng tamang 

sagot. 

 

1. Hindi nagbabago ang Likas na Batas Moral dahil hindi nagbabago ang 

pagkatao ng tao (nature of man). Maging ang layon ng tao sa mundo ay 

hindi nagbabago. Anong katangian ng likas na Batas-Moral ang tinutukoy 

sa pangungusap?  

a. Di nagbabago     c. Unibersal  

b. Obhektibo     d. Walang hanggan  

 

2. Ang likas na Batas Moral ay hindi imbensyon ng tao, ito ay natutuklasan 

lamang. Ito ay pangkalahatang katotohanan na may makatwirang 

pundasyon. Anong katangian ng likas na Batas-Moral ang tinutukoy sa 

pangungusap?  

a. Di nagbabago     c. Unibersal  

b. Obhektibo     d. Walang hanggan  

 

3. Ang kalikasan ng tao ay permanente kaya’t ang batas na sumasaklaw sa 

kanya ay permanente rin. Ito ay totoo kahit saan at kahit kailan. Anong 

katangian ng Likas na Batas Moral ang nagsasaad nito? 

a. Di nagbabago     c. Unibersal  

b. Obhektibo     d. Walang hanggan  

 

4. Dahil ang Likas na Batas Moral ay para sa tao, sinasaklaw nito ang lahat 

ng tao. Anong katangian ng Likas na Batas Moral ang nagsasaad nito? 

a. Di nagbabago     c. Unibersal  

b. Obhektibo     d. Walang hanggan  

 

5. Sino ang naging tuon ng batas? 

 a. Mambabatas    c. Mamamayan 

 b. Mahihirap    d. Mayayaman 
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6. Bakit kailangang sundin ang batas? 

 a. Upang hindi maparusahan kung magkamali 

 b. Upang madisiplina ang taong nagkasala 

 c. Upang magkaroon ng lider at tagasunod 

d. Upang maisulong ang karapatang pantao 

 

7. Anong batas ang batayan ng lahat ng batas na binuo ng tao? 

 a. First Do No Harm 

 b. Likas na Batas Moral 

 c. Aklat ni Santo Tomas De Aquino 

 d. Mga utos ng magulang 

 

8. Ang tao ay nilikha na may likas na pagnanais sa mabuti at totoo at 

binigyan ng kakayahan upang malaman kung ano ang mabuti at totoo. 

Sa kabila nito, bakit kaya maraming tao ang gumagawa pa rin ng bagay 

na masama? 

a. Kahit alam na ng tao ang mabuti, pinipili pa rin ng ilan ang 

masama. 

b. Higit na madaling gawin ang masamang bagay sa mabuti. 

c. Madaling maimpluwensiyahan ang tao ng umuusbong na bagong 

kultura. 

d. Hindi tuluy-tuloy ang pagpili ng tao sa mabuti kaya’t nalilito siya. 

 

9. Ano ang nagbibigay sa tao ng kakayahang gumawa ng mabuti o masama? 

 a. Kalayaan 

 b. Kapangyarihan 

 c. Karunungan 

 d. Likas na Batas Moral 

 

10. Bakit hindi kailangan ng isang tao na pumasok sa paaralan upang 

matutuhan o malaman ang Likas na Batas Moral? 

 a. Dahil kaya itong ituro ng magulang sa mga bata. 

 b. Dahil may instructional manual na pwedeng basahin. 

 c. Dahil may kapangyarihang taglay ang tao na umalam. 

 d. Dahil nakaukit ito sa pagkatao ng isang indibidwal. 
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Modyul 

4 
Ang Kaisa-isang Batas: 

Maging Makatao 

 

 

Sa Modyul na ito, maipamamalas mo ang pag-unawa sa mga batas na 

nakabatay sa likas na batas moral at ang kaisa-isang batas, maging 

makatao. Gagabayan ka ng modyul na ito upang maunawaan mo ng lubos 

ang mga batas na umiiral sa lipunan. 

 

 

 

Balikan 

 

 

Kumusta ka? Naalala mo pa ba ang mga aralin mula sa nakaraang 

modyul sa Edukasyon sa Pagpapakatao? Ngayon, susukatin natin ang dati 

mong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot ng KWL na nasa ibaba. 

 

Ang aking KWL! 

 

Panuto: Gamit ang KWL Technique, ilagay mo sa hanay ng K (know) kung 

ano ang alam mo na at sa hanay ng W (want) kung ano ang gusto 

mong malaman; huwag mo munang sagutan ang hanay L (learned). 

 K (know) W (want) L (learned) 

Tama at mabuti 

   

Batayan ng 

batas 
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Tuklasin 

 

Gawain 1: 15 Rules for Peeing 

Panuto: Pagnilayan ang mga naging sagot mo sa mga katanungan upang 

mapadali ang susunod na Gawain. 

 

Mga naging sagot mo sa mga tanong: 

1. Ano ang layunin ng batas? 

2. Sino ang tuon ng batas? 

3. Bakit kailangang sundin ang batas?  

4. Ano ang epekto sa tao ng hindi pagsunod dito? 

5. Anong batas ang batayan ng lahat ng batas na binuo ng tao? 

 

Inaasahang makatutulong sa iyo ang gawaing ito upang: 

1. Makapagsimula ng munting pakikipag-usap sa magulang. 

2. Makilala ang sarili mula sa pananaw ng magulang. 

3. Matasa ang sarili kung saan nagmumula ang motibasyon sa 

pagsunod sa magulang. 

4. Malinaw sa magulang ang mga inaasahan sa anak. 

5. Mapagnilayan ang mga kasalukuyang ginagawa tungo sa 

pagkakaroon ng mabuting buhay. 

 

Mga Gagamitin: 

Handout ng sanaysay ni   Beth Woolsey      

(15 Rules for Peeing: A Primer for Kids) 

Bolpen 

Kuwaderno 

Proseso: 

1. Makipagkuwentuhan sa magulang tungkol sa isang sanaysay na isinulat 

ni Beth Woolsey: 15 Rules for Peeing: A Primer for Kids  

2. Pagkatapos, tanungin ang magulang kung paano niya itinuro ang mga 

tuntuning ito sa iyo. Tanungin din kung naging mahirap o madali ka 

bang palakihin. 

3. Habang nakikinig sa magulang, maging malay sa mga nararamdaman sa 

mga sinasabi nila: 

a. Ano ang nararamdaman mo? 

b. Sang-ayon ka ba o hindi sa magulang? Bakit? Bakit hindi? 

c. Ano ang nais mong sabihin sa magulang tungkol dito? 
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4. Tanungin ang magulang kung ano ang tatlong pinakamahalagang "utos" 

na kailangang matutunan ng anak sa buhay. Ipapaliwanag sa kaniya 

kung bakit ang mga ito ang pinakamahalaga para sa kaniya. 

5. Tandaan ang sinabi ng magulang at isulat sa kuwaderno ang tatlong 

"utos" na ito. Pagnilayan at sagutin sa kuwaderno ang mga sumusunod 

na tanong: 

a. Sumasang-ayon ka ba sinasabi ng iyong magulang? 

b. Kung oo, gaano ka kalapit sa pagtupad sa hinihingi ng iyong 

magulang? Bakit mo ito ginagawa? Ano pa ang kailangan 

mong gawin? Ipaliwanag. 

c. Kung hindi, bakit hindi ka sumasang-ayon? Ano ang mas gusto 

mo? 

 

15 Rules for Peeing: A Primer for Kids 
Beth Woolsey 

 

Rule 1. No playing in your brother's pee stream. 

"Only play in my own pee stream? Got it, Mom!" 

Rule 2. No playing in your own pee stream. No playing in pee streams in 

general. Under certain circumstances, and using your own 

equipment, exceptions can be made for activities like peeing straight 

down into snow and then measuring for comparison. I mean, we 

parents aren't monsters. 

Rule 3. No pee fights. Just no. 

Rule 4. If you've ever wondered what it sounds like to pee on the wall or in 

the garbage can or on the floor or in the toy bin or inside the garage 

or behind your bed, IT SOUNDS LIKE PEE. STOP IT. 

Rule 5. A swimsuit is for getting wet. A swimsuit is not for wetting. Don't 

pee in the pool. More importantly, when you do pee in the pool, 

don't announce it. Announcing it includes both verbal and 

nonverbal clues. Verbal clues include hollering, "I just peed in the 

pool, Mom! It made a nice warm spot! Come feel!" Nonverbal clues 

include scrambling out of the pool, grabbing your private parts and 

then watching the pee dribble down your legs. 

Rule 6. Pee is not stamps or coins or baseball cards or comic books. Don't 

collect it. 

Rule 7. Yes, of course you can pee outside. In fact, from March-October 

that's required. Usual rules apply. Keep it off the porch. Be sneaky. 

Keep your bits to yourself. Make sure you have sufficient coverage. 

Don't get arrested. Please note: the sapling in the front yard -- 

or anywhere on the playground at school -- doesn't count as 

"sufficient coverage." 

Rule 8. Our toilet doesn't leak. I know it's pee. Clean it up. 

Rule 9. No peeing on other people. Also, no peeing on the cat. 
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Rule 10. Gentlemen, when you're seated, tuck it down; this is not a test to 

see if you can pee into the bathtub while pooping in the toilet. 

Speaking of which, as much as you'd like to think you can hit the 

plastic cup in the entryway by aiming through the slats of the 

railing on the second story landing, you can't. 

Rule 11. Even though it's logistically possible, son, you may not pee at the same 

time and in the same toilet as your sister. While we're raising you all to be 

self-sufficient enough to pay for your own counseling, we really do try to 

keep your future bill to a minimum. 

Rule 12. No one needs a five-pound, bowling ball-sized wad of toilet paper to wipe 

pee. No one. Moderation is key. Except when it comes to sleeping. You 

should always feel free to do excessive amounts of sleeping. 

Rule 13. If you pee your pants, that's fine. It happens to the best of us. It is not OK, 

however, to hide them behind the couch or stuff them into a closet so I 

won't find them. I will find them. I will. And then none of us will be happy. 

Rule 14. It is not OK pee in a jar and leave it where you're playing because you're 

too scared to go all the way upstairs to the bathroom. Also, do not use the 

Lysol bottle as a pee container; both products are yellow, and it makes me 

think I have cleaner than I do. 

Rule 15. Look at the toilet when you are peeing. Do not try to turn your head to see 

what your brother is doing. Do not try to pick up a toy off the counter. Do 

not try to engage me in conversation. Eyes straight ahead, and pee, man, 

pee. 

 

 

Gawain 2: Poster 
 

Panuto: Ang gawaing ito ay pagpapatuloy ng Gawain 1. Para sa gawaing ito 

ay kakailanganin mo naman ng:  

• Long Bond Paper  

• Pangkulay  

• Masking tape  

Proseso:  

1. Mula sa tatlong "utos" ng magulang, pumili ng isa na sa tingin mo ay 

pinakamahalaga.  

2. Gumawa ng poster na nagsasaad ng "utos" na ito. Maging malikhain 

at makulay sa iyong poster.  

3. Tingnan ang "utos" ng iyong mga magulang. May pagkakatulad at/o 

pagkakaiba kaya ang mga ito sa mga ibinibigay sa ibang mga bata.  

4. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong:  

a. Ano-ano ang mga pagkakapareho at pagkakaiba ng mga 

utos na ito mula sa mga magulang?  
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b. Ano ang iyong mga kuwento sa likod ng mga utos na ito 

mula sa iyong mga magulang?  

c. Ano ang iyong damdamin sa mga utos na mayroon sa iyong 

paligid?  

d. Ano ang pinakapundametal na batas na hinihingi ng 

magulang sang-ayon sa likas na batas moral?  

 

Suriin 

 

 

Mga Batas na nakabatay sa Likas na Batas Moral 
 

Ang Likas na Batas Moral ay ibinigay sa tao noong siya ay likhain. Ito 

ay sa dahilang nakikibahagi siya sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Sa 

pamamagitan ng batas na ito, ang tao ay may kakayahang makilala ang 

mabuti at masama. Dahil sa kalayaan, ang tao ay may kakayahang gumawa 

ng mabuti o masama. Nakaugat ito sa kanyang malayang kilos-loob dahil 

ang pagtungo sa kabutihan o sa kasamaan ay may kamalayan at kalayaan.  

Hindi kailangan ng isang tao na pumasok sa paaralan upang 

matutuhan o malaman ang batas na ito. Nakaukit ito sa pagkatao ng isang 

indibidwal kaya’t ang unang prinsipyo nito ay: Likas sa tao na dapat gawin 

ang mabuti at iwasan ang masama. Ang tao ang natatanging nilalang na 

nararapat tumanggap ng batas mula sa Diyos. Ito ay dahil kailangan niyang 

pamahalaan ang kanyang kilos sa pamamagitan ng tamang paggamit ng 

kanyang kalayaan at kilos-loob.  

Ang Likas na Batas Moral ay likas sa tao dahil sa kanyang kalayaan. 

Kaya’t ang walang kalayaan ay di sakop ng batas na ito. Nakasaad sa batas 

na ito ang dapat gawin at di dapat gawin ng tao; kaya’t ito ang gumagabay 

sa kilos ng tao. Layon ng batas-moral na pagkalooban ang tao ng 

kinakailangang batayan upang makagawa siya ng tamang pasya at kilos. 

Higit sa lahat, layunin ng batas na ito ang kabutihan ng tao. Ang tao ang 

iisang nilikha na maaaring gumawa ng masama: ang sumira ng kapwa at 

sumira ng kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ang Likas 

na Batas Moral. Maiiwasang gawin ng tao ang masama kung susundin niya 

ang batas na ito.  

Narito ang mga Katangian ng Likas na Batas Moral:  

 a. Obhektibo – Ang batas na namamahala sa tao ay nakabatay sa 

katotohanan. Ito ay nagmula sa mismong katotohanan – ang 

Diyos. Ang katotohanan ay hindi nililikha; kaya hindi ito 
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imbensiyon ng tao. Ito ay natutuklasan lamang ng tao. 

Pangkalahatang katotohanan ito na may makatuwirang 

pundasyon. Naaayon sa reyalidad ito at hindi nakabatay sa tao. 

Hindi ito naiimpluwensiyahan ng anumang bagay lalo na ng 

pagtingin ng tao rito. Palagi itong umiiral dahil hindi ito 

naaapektuhan, kilalanin man ito ng tao o hindi.  

 b. Pangkalahatan (Unibersal) – Dahil ang Likas na Batas Moral 

ay para sa tao, sinasaklaw nito ang lahat ng tao. 

Nakapangyayari ito sa lahat ng lahi, kultura, sa lahat ng lugar 

at sa lahat ng pagkakataon. Ito ay dahil nakaukit ito sa 

kalikasan ng tao; kaya’t ito ay nauunawaan ng lahat at ito ay 

katanggap-tanggap sa lahat ng tao.  

 c. Walang Hanggan (Eternal) – Ito ay umiiral at mananatiling 

iiral. Ang batas na ito ay walang hanggan, walang katapusan at 

walang kamatayan dahil ito ay permanente. Ang kalikasan ng 

tao ay permanente kaya’t ang batas na sumasaklaw sa kanya 

ay permanente rin. Ito ay totoo kahit saan at kahit kailan.  

 d. Di nagbabago (Immutable) – Hindi nagbabago ang Likas na 

Batas Moral dahil hindi nagbabago ang pagkatao ng tao (nature 

of man). Maging ang layon ng tao sa mundo ay hindi 

nagbabago. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, ang Likas 

na Batas Moral ang nagbibigkis sa lahat ng tao. Ito rin ang 

nagpapatupad ng iisang alituntunin para sa lahat.  

 Ang Likas na Batas Moral ay ibinigay sa tao dahil nakikibahagi siya 

sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng batas na ito, 

may kakayahan siyang kilalanin ang mabuti sa masama. Ngunit may 

kakayahan din ang tao na gumawa ng mabuti o masama dahil sa kaniyang 

malayang kilos-loob.  

Kaya may Likas na Batas Moral upang bigyang direksiyon ang 

pamumuhay ng tao. Sa kaniyang pagsunod sa batas moral, siya ay 

gumagawa ng mabuti at isinasabuhay ang makabuluhang 

pakikipagkapuwa. Subali’t hindi ito nangangahulugan na ang Likas na 

Batas Moral ay pangkat ng mga batas na dapat niyang isaulo upang sundin 

araw-araw. Bagkus, kailangan niyang gawin ang mabuti dahil ito ay 

nakaukit na sa kaniyang pagkatao. 

 

Ang Kaisa-isang Batas: Maging Makatao 
 

Wala bang mabuti na tama para sa lahat? Sa kayamanan ng 

sansinukob at karupukan ng ating kakayahang umalam, napakahirap 

humanap ng isang tama na sasang-ayunan ng lahat. Iba-iba ang kultura, 

relihiyon, paniniwala. Iba-iba ang mga layunin, iba-iba ang mga 
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pamamaraan. Maaaring magkasundo-sundo ang nagkakaiba-ibang tao sa 

mabuti, ngunit babalik pa rin sa iba’t ibang paraan ng pagtupad sa mabuti. 

Walang isang porma ng tama ang mabuti. Mag-aanyo ito ayon sa kondisyon 

at hinihingi ng pagkakataon.  

Wala nga ba? May liwanag ng 

karunungan yata tayong maaninag sa 

sinusumpaan ng mga doktor: First Do No 

Harm. Anumang kalagayan kasadlakan ng 

tao, isa ang babalikan natin: ang huwag 

manakit. Nagsasalubungan ang mabuti at 

tama sa prinsipyo ng pag-iwas sa pananakit 

sa tao. Na ang pinakamahalaga at 

pinakamabuting dapat gawin ay ingatan ang 

tao. Na iba-iba man ang pormula ng likas na 

batas moral, tinuturo nito ay isa lamang: hindi ko kakasangkapanin ang 

tao. Na ituturing ko bilang may pinakamataas na halaga ang tao. Na 

gagawin ko ang lahat upang ingatan at payabungin ang tao.  

Likas sa tao ang hangarin ang mabuti. Ano ang ibig sabihin nito? Na 

likas sa atin na maging makatao (panig sa tao): ito ang kaisa-isang batas na 

hindi dapat labagin ninuman. Ang lumabag dito ay lumalabag din sa sarili 

niyang kalikasan. 

 
Lahat ng Batas: Para sa Tao 
 

Dito nga nakaangkla ang Pandaigdig na Pagpapahayag ng mga 

Karapatan ng Tao (Universal Declaration of Human Rights) ng mga 

Nagkakaisang Bansa (United Nations). Hindi ito nilikha o inimbento o 

pinagsang-ayunan lamang ng mga bansa dahil magandang pakinggan na 

kunwari may dignidad ang tao! Talagang nakikita nila, mula sa iba't ibang 

mukha ng mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo, na mahalagang ingatan 

ang dangal ng tao. Matinding kinokondena ng pahayag ang anumang uri ng 

paniniil at paglalapastangan sa tao. Naniniwala silang ang pag-unlad ng 

isang bansa at ng mundo ay magmumula sa pagkilala sa pantay na mga 

karapatan. Ang pagbibigay ng kalayaang isakatuparan ang mga pagnanais 

nila ang siyang makapagpapatibay sa mithiing ito ng kaunlaran at 

kapayapaan.  

Ang bawat estado (state) rin ay nagsisikap iangkop sa kani-kanilang 

mga kultura ang pagkilala sa karapatang pantao. Ipinapahayag nila sa 

kanilang konstitusyon ang mga karapatan ng bawat mamamayan at ang 

paggarantiya ng estado na bigyang proteksyon ang mga karapatang ito. Ang 

mga batas naman na nililikha ng pamahalaan ay mga mekanismo at 

pamamaraan upang isakongkreto ang unibersal at pangkalahatang 

Iba-iba man ang pormula ng 
likas na batas moral, 

tinuturo nito ay isa lamang: 
hindi ko kakasangkapanin 

ang tao. Na ituturing ko 

bilang may pinakamataas 
na halaga ang tao. Na 

gagawin ko ang lahat upang 
ingatan at payabungin ang 

tao. 
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pagpapahalaga sa tao. Kaya may batas laban sa pananakit at pang-aabuso 

sa mga bata dahil tao ang mga bata. Kaya may batas na magbibigay ng 

budget sa edukasyon dahil kailangang mahubog ang pag-iisip at karakter ng 

mga tao. Kaya may batas na magtatalaga ng pinuno ng bayan (eleksiyon) 

dahil mahalaga ang boses ng lahat ng tao sa pagpapatakbo ng kolektibong 

kasaysayan. Ang lahat ng batas ay para sa tao, hindi ang kabaligtaran nito. 

 

Likas na Batas Moral: Batayan ng mga Batas ng Tao 

Nagtagumpay na ba ang mga bansa na tupdin ang pagpapahalagang 

ito? Isang proseso ang pagtupad sa mabuti. Hindi laging tama. Madalas pa 

nga ay nagkukulang ang mga estado sa 

pagtalima sa tawag ng mabuti. Dala na rin ito 

ng napakaraming mga tinig at mukha na 

kailangan lahat pakinggan at tingnan. Hindi 

perpekto ang mga batas. Subalit, muli, 

babalik tayo sa depinsiyon ng mabuti – sapat 

na ang laging pagtingin sa kabutihan at ang 

pagsisikap na matupad ito.  

Kung ang buhay sana ay tulad ng 

cellphone na may kasamang instruction 

manual, madali na sana ang lahat. Kung ang 

katawan ay may instruction manual, madali 

na sana sa doktor ang makatiyak sa gamot, 

nutrisyon, at pag-aalagang mabisa sa lahat. 

Sa kasamaang palad, walang instruction 

manual ang tao at ang mundo. Ang likas na 

batas moral ay hindi instruction manual. Hindi ito isang malinaw na utos 

kung ano ang gagawin ng tao sa iba't ibang pagkakataon. Gabay lamang ito 

upang makita ang halaga ng tao. Ang konstitusyon at mga batas din ay 

hindi instruction manual. Naisatitik ng mga ito ang anumang makatutulong 

sa pagpapayabong ng tao. Mga gabay din lamang na natutunan sa 

karanasan ng mga tao sa pagdaan ng panahon. Malayo sa pagiging 

absolutong batas para sa pag-unlad at kaayusan ng lipunan. 

 Matutupad ba natin ang likas na batas moral sa ating bayan? Isang 

simpleng sagot: habang may nakatingin sa mabuti—nagtataka, 

nagtatanong—tiyak na hahakbang tayo papalapit sa mabuti.  

Ano ang pinakaunang hakbang? First do no harm. 

 

 

Hindi perpekto ang mga 

batas. Subalit, muli, babalik 
tayo sa depinsiyon ng 

mabuti – sapat na ang 
laging pagtingin sa 

kabutihan at ang pagsisikap 
na matupad ito. 

Ang likas na batas moral ay 
hindi instruction manual. 
Hindi ito isang malinaw na 
utos kung ano ang gagawin 

ng tao sa iba't ibang 
pagkakataon. Gabay lamang 

ito upang makita ang halaga 

ng tao. 
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Panuto: Sagutan ang sumusunod na katanungan at isulat ang sagot sa 

iyong kwaderno. 

1. Ano ang batayan ng batas ng tao?  

2. Bakit mahalaga ang maging makatao? 

 

 

Pagyamanin 

 

Ang Aking Concept Web 

1. Kumuha ng isang malinis na papel.  

2. Isulat dito ang lahat ng mga mahahalagang konsepto na iyong natutuhan 

mula sa mga gawain at sa babasahin.  

3. Gumawa ng isang concept web upang mapag-ugnay-ugnay ang mga 

konseptong naisulat.  

4. Matapos gawin ito ay subuking sumulat ng isang malaking konsepto 

mula sa mga maliliit na konsepto.  

5. Makatutulong sa iyo ang gabay na tanong na:  

a. Bakit mahalaga ang pagsunod sa batas na nakabatay 

sa Likas na Batas Moral?  

b. Ano ang maitutulong nito tungo sa pagkamit ng iyong 

kaganapan bilang tao?  

6. Maaring gamiting gabay ang halimbawa sa ibaba. Huwag limitahan ang 
konseptong isusulat sa bilang ng bilog na nasa halimbawa. Maaaring 

sumulat ng kahit gaano karaming konseptong iyong nais.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pagsunod 
sa batas 
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Isaisip 

Panuto: 

1. Magsagawa ng pagsusuri sa mga pinagtibay na batas na 

ipinatutupad sa kasalukuyan.  

2. Pumili ng tatlong batas na iyong sinasang-ayunan dahil 

pinaniniwalaan mong nakatuon ang mga ito sa pagkamit ng 

kabutihang panlahat.  

3. Pumili rin ng tatlong batas na iyong tinututulan dahil 

pinaniniwalaan mong hindi nakatuon ang mga ito sa kabutihang 

panlahat.  

4. Mahalagang pangatwiranan ang iyong pagtutol o pagsang-ayon. 

Mahalagang banggitin sa pagsusuri ang mga probisyon sa batas na 

siyang lumalabag sa Likas na Batas Moral.  

5. Gamitin ang katulad na pormat na nasa ibaba.  

Mga Batas Mga Dahilan 

Mga Probisyong 

Labag Sa Likas 

na Batas Moral 

Mungkahing 

Rebisyon 

Ang aking Sinasang-ayunan 

1.    

2.    

3.    

Ang aking Tinututulan 

1.    

2.    

3.    

Sagutin sa kuwaderno ang mga sumusunod na tanong:  

1. Ano ang mas dapat sundin—ang mabuti o ang tama? Bakit?  

2. Magbigay ng ilang mga pagkakataon sa iyong buhay kung saan 

nakita ang pagtutunggalian ng mabuti at tama. Ano ang iyong 

ginawa? Bakit ganito ang napiling gawin?  
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3. Ano ang pinakaayaw mong batas o utos ng iyong magulang, 

paaralan, komunidad o bansa? Bakit? Kung ikaw ang masusunod, 

ano ang gusto mo sanang mangyari?  

4. Sa iyong palagay, anong batas ang taliwas sa likas na batas moral? 

Bakit?  

 

 

 

Isagawa 

 
 

 

Ang aking KWL! 

Panuto: Batay sa iyong natutunan, ano ba ang iyong maidagdag sa mga 

naging sagot mo sa Know at Want sa pasimulang aralin? Handa 

mo na bang gawin? Isulat sa talahanayan ang mga natutuhan 

(Learned) tungkol sa mga tama at mabuti at batayan ng batas. 

 

 
K (know) W (want) L (learned) 

Tama at mabuti 

   

Batayan ng 

batas 
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Tayahin 

 

 

 

Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang mga 

tanong. Isulat sa malinis na papel ang titik ng napiling sagot. 

 

1. Ang likas na Batas Moral ay nakapangyayari sa lahat ng lahi, kultura sa 

lahat ng lugar at sa lahat ng pagkakataon. Ito ay nangangahulugan na 

ang likas na batas na moral ay:  

a. Di nagbabago  

b. Obhektibo  

c. Unibersal  

d. Walang hanggan  

 

2. Ang sumusunod ay katangian ng Likas na Batas Moral maliban sa:  

a. Ito ay nauunawaan ng kaisipan ng tao.  

b. Ito ay personal at agarang pamantayan ng moralidad ng tao.  

c. Ito ay pinalalaganap para sa kabutihang panlahat.  

d. Ito ay sukatan ng kilos ng tao.  

 

3. Ang batas na namamahala sa tao ay nakabatay sa katotohanan. Ito ay 

nagmula sa mismong katotohanan – ang Diyos. Anong katangian ng Likas 

na Batas Moral ito? 

a. Di nagbabago  

b. Obhektibo  

c. Unibersal  

d. Walang hanggan  

 

4. Anong katangian ng Likas na Batas Moral ang nagsasaad na ito ay 

umiiral at mananatiling iiral. Ang batas na ito ay walang hanggan, walang 

katapusan at walang kamatayan dahil ito ay permanente.  

a. Di nagbabago  

b. Obhektibo  

c. Unibersal  

d. Walang hanggan  
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5. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, ang Likas na Batas Moral ang 

nagbibigkis sa lahat ng tao. Ito rin ang nagpapatupad ng iisang 

alituntunin para sa lahat. Anong katangian ng Likas na Batas Moral ang 

nagsasaad nito? 

a. Di nagbabago  

b. Obhektibo  

c. Unibersal  

d. Walang hanggan  

  

6. Ang Likas na Batas Moral ay ibinigay sa tao noong siya ay likhain. Ito ay 

sa dahilang nakikibahagi siya sa _____________ at _____________ ng Diyos. 

 a. Kabanalan at kaalaman 

 b. Kabanalan at karunungan 

 c. Kabutihan at kabanalan 

 d. Karunungan at kabutihan 

 

7. Ano ang nagbibigay sa tao ng kakayahang gumawa ng mabuti o masama? 

 a. Kalayaan 

 b. Kapangyarihan 

 c. Karunungan 

 d. Likas na Batas Moral 

 

8. Bakit hindi kailangan ng isang tao na pumasok sa paaralan upang 

matutuhan o malaman ang Likas na Batas Moral? 

 a. Dahil kaya itong ituro ng magulang sa mga bata. 

 b. Dahil may instructional manual na pwedeng basahin. 

 c. Dahil may kapangyarihang taglay ang tao na umalam. 

 d. Dahil nakaukit ito sa pagkatao ng isang indibidwal. 

 

9. Ito ang kaisa-isang batas na hindi dapat labagin ninuman. Ang lumabag 

dito ay lumalabag din sa sarili niyang kalikasan. Anong batas ito? 

 a. Maging Makatao 

 b. Mga naisulat ni Santo Tomas De Aquino 

 c. Ordinansa 

 d. Republic Act 

 

10. Likas sa tao ang hangarin ang mabuti. Ano ang ibig sabihin nito?  

a. Dapat pumayag sa lahat ng gustuhin ng tao. 

b. Likas sa tao ang maging makatao. 

c. Likas sa tao ang hindi naghahangad ng masama.  

d. Walang taong isinilang na masama. 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanggunian 
 
 

Mga Aklat: 

 

DECS. Sangguniang Aklat sa Edukasyon sa Pagpapahalaga IV. pp. 177 – 179. Rex 

Bookstore, 1995 

Joseph M. De Torre. Roots of Society. Manila: Sinag-Tala Publishers, Inc., 

1977. 

Sheryll T. Gayola et al. Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Modyul para sa Mag-aaral. 

Pasig City: Department of Education- Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR), 

2017. 

Twila G. Punsalan et al. Kaganapan sa Paggawa III. Quezon City: Rex Printing 

Company, INC, 2007. 

Twila G. Punsalan et al. Sangguniang Aklat para sa Ikaaapat Edukasyon sa 

Pagpapahalaga IV. Quezon City: Bookman Printing House, 1995. 

Mula sa Internet: 
 

https://www.huffpost.com/entry/15-rules-for-peeing-a-primer-for-

kids_b_3685475 

 

https://www.huffpost.com/entry/15-rules-for-peeing-a-primer-for-kids_b_3685475
https://www.huffpost.com/entry/15-rules-for-peeing-a-primer-for-kids_b_3685475
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Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 
 

Department of Education – SOCCSKSARGEN 
Learning Resource Management System (LRMS) 

Regional Center, Brgy.Carpenter Hill, City of Koronadal 

Telefax No: (083) 2288825/ (083) 2281893 

Email Address: region12@deped.gov.ph 

 

 

 

 

 

 

PAHATID-LIHAM 

Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng Kagawaran ng 

Edukasyon, Rehiyong SOCCSKSARGEN na may pangunahing layunin 

na ihanda 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. Iyo ay pantulong 

na kagamitan na gagamitin ng bawat mag-aaral sa pampublikong 

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 
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