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KONKLUSYON
 Malaki ang puwang ng nasyonalismo—sa iba’t ibang

manipestasyon nito—sa yugto ng kasaysayan ng TSA 
mula huling hati ng ika-19 na dantaon hanggang
unang hati ng ika-20.

 Ang pagkamakabayan ay pagbawi at muling
pagtatanghal sa “marangal na nakaraan” upang
kabakahin ang pagsasamantala.

 “mula sa loob” at “isinaloob” na pagkamakabayan



 Pinakakatangian ng nasyonalismo na lansagin ang 
impluwensiya/kapangyarihan ng mga DAYUHAN 
(mananakop man, mangangalakal)

 Makikitang tinitingnang nagaganap ang 
pagsasamantala sa loob ng kaayusang kolonyal bunga 
hindi pantay na  pagtrato sa “lahi.”



Relihiyon
 Relihiyon (sa revitalisado, popularisado at politikal na mga

bersyon nito) ang isa sa mga naging popular na
kapahayagan ng pagkamakabayan ng mga taga-TSA mula
huling hati ng ika-19 na dantaon hanggang unang hati ng
ika-20.

 Ang relihiyosong simulain ay binalangkas ng iba’t ibang
sektor ng lipunan: edukadong elit, mga
mamumuhunan/negosyante, mga pesante at manggagawa.

 Malikhain ang paggamit ng relihiyon dahil iniaangkop ito sa
pangangailangan at sa kontekstong naiintindihan ng taong
bayan.



Relihiyon
 Naging makapangyarihang daluyan ng pagkamabayan

dahil:

 Malikhaing pamamamaraan ang relihiyon upang
maipahayag ang pagtutol sa pagmamalabis at 
pagsasamantala

 Naghahain ng padron para sa mataas na antas o 
katanggap-tanggap (i.e., may moralidad) na
pamumuhay na taliwas sa nararanasan sa lipunang
sakop. 



Relihiyon

 Naging “binhian” ng radikalismo

 Pagpasok sa kawing ng komunismo
 Pag-aarmas/militaristiko
 Bagong tunguhing makabansa



MGA RELIHIYON SA TSA, 1902-
1926
 Iglesia Filipina Independiente, Pilipinas (1902)

 Young Men’s Buddhist Organization, Burma (1906)

 Sarekat Islam, Indonesia (1911)

 Cao Dai, Vietnam (1926)



IFI



ISABELO DE LOS REYES

Tagapagtatag at May-akda 
ng Mahahalagang Batayang 

Aklat para sa Doktrina ng 
IFI 



Si Msgr. Gregorio 
Aglipay  y 
Labayan, Obispo 
Maximo ng 
Iglesia Filipina 
Independiente



SAMPUNG UTOS NG IFI
Una: Ibigin ang Dios, handugan ng paggalang
ang ating Dios sa pamamagitan ng ating
mabubuting damdamin at gawang maawain

Pangalawa: Ibigin ang kapwa. Huwag kayong
magnasa o gumawa ng masama sa iba… isagawa ang
lahat ng mabubuting maari ninyong isagawa, 
lalung-lalo na nga sa mga sawing-palad.

Ikatlo: Maging mabuti kayo tuwina, tapat at 
huwag kayong magmasagwa.



Ikaapat: Maging marangal kayo. Ang bait ay 
nagbibigay dangal sa atin at nagpapadakila; ang mga
taong walang dangal, mabuti pa ang mamatay na.

Ikalima: Maging masipag sa paggawa. Ang
paggawa ay siyang tanging batis ng kaginhawahan…

Ikaanim: Huwag magsusugal at magtatapon ng
salapi upang huwag tayong mamulubi… layuan ang
lahat ng bisyo sapagkat walang pagsalang kayong
lahat ay masisisra.



Ikapito: Mag-aral ng mga makubuluhang mga aral. 
Dinudulutan ng karunungan ang ating diwa ng lahat ng 
kailangang aral at pinakamahalagang kasangkapan sa ating 
pagsulong sa lahat ng bagay.

Ikawalo: Dapat tayong maging kapaki-pakinabang sa 
ating bayan at sikapin natin at ipagtanggol ang kanyang 
ikatitiwasay, ang kanyang pagsasarili at kalayaan…

Ikasiyam: Ipagtanggol ang inyong kalayaan na parang 
isang kayamanang lalong mahalaga na ipinagkaloob sa inyo 
ng Lumikha…

Ikasampu: Hindi namin ipinagbabawal ang ang pagbasa ng 
anomang aklat… ngunit hindi dapat mapasa kamay ng 
sinomang marangal na tao ang aklat na mahahalay.



RADIKALISASYON
 Hayagang pagtutol sa mga patakarang kolonyal ng 

mga Amerikano sa pamamagitan ng pagigiit ng 
kalayaan.

 Ugnay sa organisadong kilusang manggagawa



YMBA



YMBA

 Itinatag sa Yangoon, 1906 
 Nagsimula bilang pangkat ng mga laykong Buddhista 

(na nagsimula pa noong ca. 1898)
 Pangunahing layunin ang “pagbabalik” ng minanang 

tradisyong Buddhista ng mga taga- “Burma”
 Nagsimula bilang pakikipag-ugnay sa mga Ingles na 

mananakop para maipahayag ang kahilingan para sa 
reporma. 



 Pangunahing tagapagtaguyod ang mga intelektuwal 
na naghahangad na “bumalik” sa marangal na 
nakaraan ng mga “Burmese” lalo na sa kanilang 
minanang pananampalataya.

 Apolitikal sa simula, subalit naging hayag na kritiko ng 
mga pag-aasal at ugali ng mga dayuhan na hindi 
gumagalang sa kanilang kultura.



Relihiyosong Simulain
 Paggalang sa mga minanang katuruang Buddhista ng 

mga “Burmese”

 Paggalang sa kaayusan ng mga monasteryo at 
templong Buddhista na isinasaisantabi ng mga 
dayuhan lalo na ng mga Ingles.

 Suporta sa mga monasteryo at sa pag-aaral na muli ng 
mga klasikong sulating Buddhista (sa wikang Pali at sa 
mga salin nito sa Burmese)



Pagtatatag ng mga Paaralan
 May “malayang” sistema ng pagpapatakbo sa mga 

paaralan na naglalayong ibahagi sa nakababata 
(bagamat limitado sa simula dahil para sa elit) ang 
mga turo at kaugaliang Buddhista

 Naging daluyan ng kaisipang makabayan at anti-Ingles 
ang mga paaralan.



RADIKALISASYON
 Nagsimulang mahiwa-hiwalay ang mga tradisyunal na 

kasapi (matatanda) at radiukal na kasapi (mga bata) 
noong 1918

 Negosasyon sa mga Ingles lalo na ang patungkol sa 
paghiwalay ng Burma sa pamamalakad na kakabit ng 
India

 Welga ng mga mag-aaral, 1920 
 Bagong partido politikal, General Council of Burmese 

Associations



SI



Sarekat Islam
• Nagsimula, 1911/1912 bilang Sarekat Dagang Islam 

(Islamikong Unyon para sa Paghahanap-buhay)
• Pagtutol sa pagmamalabis ng mga mangangalakal na 

Tsino
• Pinangunahan ng mga mangangalakal na ang 

ikinabubuhay ay may kinalaman sa BATIK
• Prominenteng lider si Omar Said Tjokroaminoto
• Lumawak ang kasapian at naging Sarekat Islam 

(Islamikong Unyon/Katipunang Islamiko).



Relihiyosong Simulain
 Paggamit sa mga turong Islamiko upang isulong ang 

sosyo-ekonomiko at politikal na reporma sa 
pamamalakad ng mga Olandes sa Indonesia.

 Tulungan ang mga kasapi sa kanilang 
pangangailangang maipaabot ang mga hinaing lalo na 
ang mga nakararanas ng pagsasamantala sa sistema ng 
pagpapautang  na mapagsamantala (usury) ng mga 
Tsino. 



Pulong ng Kasapian



LOKAL na Tanggapan



 Malalaya ang mga sangay sa iba’t ibang lugar at 
hinayaan 
 ang mga tradisyunal na praktis ng Islam gaya ng 

mistisismo (at iba pang anyo ng Islam sa Indonesia: 
pasisir at abangan), 

 adat (tradisyunal na batas sa mga lipunang Muslim) at 
 kaayusang politikal (na Islamiko rin gaya ng sultanato) 

sa bawat lokalidad.



 Radikalisasyon:
 Pagsusulong ng kalayaan mula sa mga Olandes
 Pakikipag-ugnay sa mga komunista

na nagresulta sa paghihiwa-hiwalay noong 19 21



CAO DAI



 Itinatag sa Lungsod ng Tây Ninh sa timog Vietnam, 
1926

 Ngô Văn Chiêu, Tagapagtatag
 Kasapian na nagmumula sa mga pesante
 Pagsasama-sama ng “lahat ng mabubuting elemento” 

ng bawat relihiyon, pilosopiya at literatura na 
nakapasok sa Vietnam

 Pagbabalik sa mga halagahing Vietnamese: paggalang 
sa mga ninuno. 



Templo sa Tay Ninh 



Relihiyosong Simulain
 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ: Pagtatag ng Dakilang 

Pananampalataya para sa Ikatlong Kaligtasang 
Unibersal

 Halaga ng panalangin (at meditasyon sa pamamagitan 
ng musika at awit)

 Simulain ng kawalang-dahas 
 Pakikipag-ugnay sa Dakilang Lumikha



 Halaga ng pag-ibig: mula sa Biblia, turo ng Buddha, 
mga sulatin ni Victor Hugo at iba pa

 Presensiya ng mga “midyum” (mga bisyonaryong nag-
uugnay sa tao at sa iisang diyos)

 Pagmamalasakit sa kapwa bilang manipestasyon ng 
pagsamba sa iisang diyos (Cao Đài) 



Radikalisasyon
 RADIKAL NA PANGKAT: Kritisismo sa pamamalakad 

ng mga Pranses (malabis na pangongolekta ng buwis, 
kawalan ng plano sa pagpapaunlad, etc.), pagususlong 
ng kapakanan ng mga pesante

 TRADISYUNAL NA PANGKAT: diyalogo at pagsunod 
sa “tradisyunal na landas” (i.e., Taoismo)



MILITAR NA PAKIKIPAGLABAN
 Una at Ikalawang Digmaang Indotsina, 1946-1954

 Pakikipag-ugnayan sa iba pang relihiyosong pangkat 
sa Vietnam (gaya ng Hao Hao)



GREATER EAST ASIA CO-
PROSPERITY 
SPHERE/Ikalawang Digmaang
Pandaigdig, 1941-1946

Pagpapalaya ng Asya sa dominasyong 
Europeo/Kanluranin



Saklaw
 Japan
Korea (teritoryo ng Japan mula 1910)
Manchukuo, China, 
Bahagi ng TSA
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 SAKLAW:
 East Asia
 Pacific Ocean 
 South America 
 Eastern Caribbean
 Formosa
 Melanesia
 Australia
 Ceylon



PAGLAYA (?)



Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia: 17 August 1945



PROKLAMASI
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menjatakan 
kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan,d.l.l., 
diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam 
tempoh jang sesingkat-singkatnja

Djakarta, 17-8-'05
Wakil-Wakil Bangsa Indonesia



PROCLAMATION
WE THE PEOPLE OF INDONESIA HEREBY DECLARE 
THE INDEPENDENCE OF
INDONESIA. MATTERS WHICH CONCERN THE 
TRANSFER OF POWER AND
OTHER THINGS WILL BE EXECUTED BY CAREFUL 
MEANS AND IN THE
SHORTEST POSSIBLE TIME.

DJAKARTA, 17 AUGUST 1945
IN THE NAME OF THE PEOPLE OF INDONESIA

SOEKARNO—HATTA



Pagpapahayag ng Independence ng
Pilipinas, Hulyo 4, 1946



 A people who have courageously 
opposed French domination for 
more than eighty years, a people 
who have fought side by side with 
the Allies against the fascists 
during these last years, such a 
people must be free and 
independent!
For these reasons, we, members 
of the Provisional Government of 
the Democratic Republic of Viet-
Nam, solemnly declare to the 
world that:
Viet-Nam has the right to be a 
free and independent country—
and in fact it is so already. The 
entire Vietnamese people are 
determined to mobilize all their 
physical and mental strength, to 
sacrifice their lives and property 
in order to safeguard their 
independence and liberty.

 September 2, 1945



Burma: January 4, 1948-- with Sao Shwe Thaik as its 
first President and U Nu as its first Prime Minister.



Hari Merdeka Malaysia: 31 August 
1957




