
1        Mga Kuwentong Jataka: Ang Ginintuáng 
Gansa 

Buong Teksto 

ANG GININTUÁNG GANSA 

Disidido ang Ginintuáng Gansang magbigay 
ng isa sa kanyang mga gintong balahibo kada 
araw, upang tulungan ang isang ina at ang 
kanyang pamilyang nangangailangan. Ngunit 
isang araw lumabas ang kasakiman ng nasabing 
ina. Ano kaya ang gagawin ng inang ito kay 
Ginintuáng Gansa? 
 
Mga Kwentong Jataka: sari-saring salaysay 
mula sa buhay ni Buddha, inihahandog sa inyo 
ng Areté at ng Embahada ng India, kaakibat ng 
Loyola Schools Kagawaran ng Filipino. “Ang 
Ginintuáng Gansa” isinalin sa Filipino ni 

Michael M. Coroza, PhD at babasahin satin ni Anna Trisha Monica O. Abeleda. 
 
 
Noong unang panahon, may isang bukás-pálad na gansa na may mga kaakit-akit na 
balahibong ginintuán.  Nananahan ito sa isang lawa-lawaan na may tubig na malinaw. Sa di-
kalayuan, may nakatirang isang  maralitang babae. May dalawang anak itong babae, at sa 
kabila ng maghapong masigasig na pagtatrabaho, wala itong sapat na naiipong salapi para sa 
kaniyang pamilya. Nasasaksihan ng gansa ang hirap ng  pamumuhay ng babae at ng dalawang 
anak nito. Kayâ, isang araw, sinabi ng gansa sa sarili, “Kapag  binigyan ko ang maralitang 
babaeng iyon ng isa sa mga ginintuáng balahibo ko araw-araw, maibebenta niya ito at 
makapamumuhay sila nang maalwan ng kaniyang mga anak. Isang marangal na gawain ang  
pagtulong sa nangangailangan, kayâ dapat ko silang tulungan sa paglutas ng kanilang 
problema.”  
 
Kinabukasan, sinadya ng gansa ang babaeng maralita. Nang matanaw ang gansa, nagwika ang 
babae, “Bakit  ka naparito? Wala kaming maibibigay sa iyo.”  
 
Tugon ng gansa. “Ngunit, may ibibigay ako sa iyo. Tingnan mo ang aking mga balahibo, 
hindi ako  pangkaraniwang gansa. Bibigyan kita ng isang ginintuáng balahibo ko araw-araw. 
Kapag ibinenta mo ito  sa pamilihan, kikita ka nang malaki at makapagsisimula na kayong 
mamuhay nang maalwan ng iyong mga  anak.”  
 
Walang pagsidlan ang kaligayahan ng babae, at naisip niyang isang anghel na ipinadala ng 
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mga diwata sa  kalangitan ang gansa. Mula noon, araw-araw na ngang binibigyan ng gansa 
ang babae at ang mga anak nito  ng isa sa kaniyang mga balahibo. Ibinebenta ng babae ang 
mga kaakit-akit na balahibo, at nakalilikom siya  ng sapat na salapi upang mapanatiling 
maalwan ang pamumuhay nilang mag-iina.   
 
Isang araw, napangibabawan ng kasakiman ang babae, at sinabi nito sa kaniyang mga anak, 
“Hindi tayo  dapat basta na lámang magtiwala sa gansang iyon. Paano kung isang araw ay 
lumipad na lámang papalayô at hindi na magbalik? Muli tayong maghihirap. Bunútin na 
nating lahat ang kaniyang mga balahibo sa  susunod na pagdalaw niya.”  
 
Sinabi ng mga anak: “Nay! Masasaktan ang Gansa. Hindi namin magagawa iyan.” Ngunit, 
gahaman ang ina.  Nang muling magbalik ang Ginintuáng Gansa, hinawakan niya ito ng 
magkabilang-kamay at binúnot  niyang lahat ang balahibo nito.   
 
Pagkabunot na pagkabunot ng mga balahibo sa katawan ng gansa, himalang naging puti ang 
mga ito na  parang kagaya lámang ng karaniwang balahibo. Napahiyaw sa labis na hinagpis 
ang gansa, “Hangal na  babae! Tingnan mo ang ginawa mo! Kapag binúnot ang balahibo ng 
gansa nang labag sa kaniyang  kagustuhan, nagiging puti ang balahibo at nawawalan ng 
kabuluhan.” Labis na ikinahiya ng sakim na babae  ang kaniyang ginawa, at pinagsisihan niya 
ito. Makalipas ang ilang panahon, tumubong muli ang mga  balahibo ng gansa. Nang 
magkagayon, lumipad ito patúngo sa malayong lupain, at hindi na nagbalik  kailanman.  
 
***

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye 
Ang Haring Matsing 
Ang Nagsasayaw na Paboreal 
Ang Madaldal na Pagong 
Ang mga Nakakita sa Punòng Judas 
Ang Jackal na Nagligtas sa Leon 
Ang mga Lawin at ang kanilang mga Kaibigan 

Ang Nagbabanal-banalan 
Ang mga Prinsipe at ang Engkanto ng Tubig 
Ang Batang Babaeng Unggoy at ang Kuwintas na Perlas 
Ang Puso ng Matsing 
Ang Ginintuáng Gansa 
‘Uling’ ni Impo 

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.
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