


Hindi lahat ng Pilipino ay 

sumang-ayon sa pananakop.  

Nagkaroon ng mahigit 100 

pag-aalsa laban sa mga 

Kastila 

karamihan ay naganap sa 

pagitan ng 1565 – 1600. 



Pagtutol sa mga 

patakarang ipinatutupad 

Paghingi ng mga 

pagbabago 

Rebelyon 
 

 



Mga Dahilan ng Pag-aalsa 

Pagnanais na maging 

malaya 

Pagtututol sa mga 

Patakarang Pangkabuhayan 

Panrelihiyon 

Personal na Dahilan 



Pagnanais na Maging Malaya 

May mga Pilipino na nais na 

maging malaya katulad 

noong bago dumating ang 

mga Kastila. 

Magat Salamat 

(1587:Tondo) 

Lakandula (1574:Tondo) 



Pagtututol sa mga Patakarang 

Pangkabuhayan 
Kabilang sa dahilan ng pag-aalsa ng 

mga Pilipino ang labis na pahirap sa 

pagbabayad ng tributo, polo, idulto 

de comercio, pag-aagaw ng mga 

lupain at monopolyo. 

Silang (1762-63:Ilocos) 

Matienza (1745-46:Bulcan, Cavite, 

Rizal at Laguna) 



Panrelihiyon 
May mga Pilipino na hindi 

tumaggap sa Katolisismo at nais 

balikan ang katutubong 

relihiyon. 

Bankaw (1622:Leyte) 

Tamblot (1622:Bohol) 

Hermano Pule (1840:Tayabas, 

Quezon) 



pag-aalsa sa Quezon (1840-
1841) 

nag-alsa dahil tinanggihan 
siyang maging pari dahil siya 
ay isang Pilipino 

Itinatag niya ang Confradia 
de San Jose (samahang 
panrelihiyon) 
 



Pinatay siya ng mga Espanyol 

(binaril noong Nobyembre 1841 

- pinugutan pa ng ulo at isinabit 

sa harap ng kanilang bahay sa 

Quezon) 

Nabuwag ang Confradia noong 

1871 
 



Personal na Dahilan 

May mga pag-aalsang 

naganap na ang dahilan ay 

ang mga personal na 

karaingan. 

Malong (1660-

61:Pangasinan) 

Dagohoy (1744-1828:Bohol) 



Francisco Sendrijas (tunay na 
pangalan) 

“Dagohoy” – mula sa salitang 
dagon  (Cebuano – agimat) 
hoyhoy (Cebuano – hangin) 
pinakamahabang  pag-aalsa sa 
kasaysayan ng Pilipinas (85 
taon) 
 



tumanggi si Padre Gaspar 
Morales na bigyan ng 
Kristiyanong libing ang kanyang 
kapatid na si Sagarino 

Namatay si Dagohoy dahil sa 
katandaan at sakit, ngunit 
ipinagpatuloy ng kanyang mga 
kasama ang pag-aalsa 
 



Kawalan ng pagkakaisa ng 

mga Pilipino. 

Makabagong armas ng mga 

Kastila. 

Kawalan ng mga pinunong 

may sapat na istratehiya at 

karanasan sa pakikidigma.  



Maraming mga Pilipino ang 
nasawi sa pakikipaglaban. 

Namulat ang maraming Pilipino 
sa mga pang-aabuso at 
pagmamalupit ng mga Kastila. 

Naging dahilan ang mga pag-
aalsa upang umusbong ang 
diwang Nasyonalismo sa mga 
Pilipino. 


