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ANG HARING MATSING
Isang gabi, sa puno ng manggang kasing laki ng
buwan, may isang napakaganda at napakalaking
mangga na nahulog sa ilog at inagos papalayo.
Maililigtas kaya ni Haring Matsing ang espesyal na
prutas na ito?

Tunghayan sa unang kabanata ng Kwentong Jataka,
sari-saring salaysay mula sa buhay ni Buddha.

Ang ating pinakabagong serye ng Mga Kuwentong
Jataka, ay inihahandog sa inyo ng Areté at ng
Embahada ng India, kaakibat ng Loyola Schools
Kagawaran ng Filipino. “Ang Haring Matsing”
isinalin sa Filipino ni Michael M. Coroza, PhD at
babasahin satin ni Jomar I. Empaynado.

Noong unang panahon, may isang haring matsing na namumunò sa walumpung libong
matsing. Sa kaniyang kaharian, may isang punò ng mangga na kasinlaki ng buwan.
Nagsisipaglundagan ang mga matsing sa  punò, kinakain ang mga prutas at pinupúlot ang
mga nahuhulog sa lupa. Nakaunat sa ibabaw ng ilog ang  isa sa mga sanga ng punò.
Paminsan-minsan, may manggang nahuhulog sa ilog at lumulutang-lutang na natatangay ng
agos.

“May darating na panganib kapag may manggang naanod,” sapantaha ng haring matsing, at
ipinag-utos  niya sa mga matsing na saluhin ang mga manggang nahuhulog sa tubig. Ngunit,
isang gabi, hindi nakita ng mga matsing, may isang manggang nahulog sa tubig at
lumutang-lutang na naanod.

Kinaumagahan, nang lumusong sa ilog ang isang haring tao upang maligo, natanaw niya ang
malaki at  marikit na prutas. Matapos matikman, hinangad pa niyang makakain nang marami,
kayâ nagtungo siya at  ang kaniyang mga tauhan pailáya upang hanapin kung saan nanggaling
ang mangga.

Kinagabihan, matapos ang matagal at nakapapagod na paghahanap, natanaw nila ang isang
malaking  punòng mangga na hitik na hitik sa mga kaibig-ibig na hinog na bunga. Dahil sa
págod, minarapat nilang  matulog sa ilalim nito.

Nang makatulog ang mga tao, ang haring matsing at ang kaniyang walumpung libong
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matsing ay umakyat  sa punò at, sanga sa sanga, kinain nila ang mga mangga. Ngunit,
nagising ang haring tao at nakita ang mga  matsing.

Tinawag niya ang kaniyang mga tauhan, “Iligtas ang mga prutas! Iligtas ang mga prutas!”

Pinalibutan ng kaniyang mga tauhan ang punò at iniumang sa mga matsing ang kanilang mga
palasó.  Nangatog sa tákot ang mga matsing, ngunit sinabi ng haring matsing, “Huwag
kayong matakot! Ililigtas ko  kayo!”

Agad niyang ipinulupot ang kaniyang buntot sa sanga ng punò na nakaunat sa ibabaw ng
ilog, pagkaraan ay tumalon siya patawid sa ilog at sumunggab sa isang sanga ng punòng
higera sa kabilang panig ng ilog. Ginawa  niyang tulay ang sarili niyang likod! Tinawag niya
ang mga matsing, “Magsiparito kayo, mga matsing!  Tumakbo kayo sa sanga patawid sa likod
ko at pababa sa punòng higera!”

Sinunod ng mga matsing ang sinabi ng kanilang Hari. Nakaligtas silang lahat at walang
nasaktan.

Namangha ang haring tao sa mga pangyayaring nasaksihan. Naisip niya, “Mga prutas lámang
ang  ipinaliligtas ko, samantalang ang buong pangkat na kaniyang pinamumunuan ang
nagawang sagipin ng  haring matsing! Isang dakilang aral ang natutuhan ko ngayon.”
Nagbalik siya sa kaniyang kaharian,  kinalimutan ang prutas, at nagsimula siyang gumawa ng
mabuti para sa kaniyang mga mamamayan.

***

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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