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Buong Teksto 

ANG NAGBABANAL-

BANALAN 
May isang mayaman na taganayong gustong 
gumawa ng mabuti upang magkapuntos sa langit, 
kaya’t sya ay lumapit sa isang Banal na tao. Ngunit 
peke pala at nagbabanalbanalan lang ang Banal na 
taong ito. Ano kaya ang ginawa niya sa kayaman ng 
taganayon? 
 
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 Nagbabanal-banalan” 
isinalin sa Filipino ni Claudette M. Ulit, PhD at 
babasahin satin ni Jerry C. Respeto, PhD. 

 
 
Noong unang panahon, may isang lalaki na umaastang tulad ng isang banal. Walang suot 
kundi gula gulanit na damit, may mahaba’t buhol-buhol na buhok, at umaasa lámang sa maliit 
na nayon upang  mabuhay. Ngunit siya’y mapanlinlang at tuso. Nagpapanggap lámang siya 
na isinuko na niya ang  kamunduhan. Siya’y nagbabanal-banalan lámang.  
 
Samantala, may isang mayamang taganayon na nagnanais makilala sa paggawa ng mabuti. 
Kaya’t nagpatayo siya  ng simple’t maliit na templo sa kalapit na gubat na maaaring 
panahanan ng banal. Pinakain din niya ito  ng pinakamasarap na pagkain mula mismo sa 
kaniyang tahanan.  
 
Inakala niyang tapat at mabuti ang banal na may buhol-buhol na buhok, isang táong hindi 
gagawa ng  masamâ. Dahil takót siya sa masasamang-loob, dala niya sa kaniyang maliit na 
templo ang yaman ng  kaniyang pamilya na 100 gintong barya. Ibinaon niya ito sa ilalim ng 
lupa at sinabi sa banal, “Kagalang galang na ginoo, pakiusap na bantayan mo ang yamang ito 
ng aking pamilya.”  
 
Sumagot ang banal, “Walang dapat ipag-alala hinggil sa ganyang mga bagay sa mga táong 
tulad ko.  Isinuko na naming mga banal ang kamunduhan. Wala kaming kasakiman o 
pagnanasa na kunin ang  pag-aari ng iba.”  
 
“Mabuti, kagalang-galang na ginoo,” sabi ng lalaki. Umalis siyang iniisip na talagang 
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napakatalino  niya, na magtiwala sa isang mabuti, banal na tao.  
Subalit, naisip ng buhong na banal, “Aba! Sapat na ang kayamanang ito na 100 gintong barya 
para ako  mabuhay! Hindi ko na kailanman kinakailangang magtrabaho o mamalimos muli!” 
Kaya’t makalipas  ang ilang araw, hinukay niya ang ginto at lihim na ibinaon malapit sa tabing 
daan. 
 
Nang sumunod na araw, nagtungo siya sa bahay ng mayamang taganayon para sa 
nakaugaliang  pananghalian. Matapos kumain, sinabi niya, “Lubos na kagalang-galang na 
ginoo, nanirahan ako rito na  tinutustusan mo nang matagal na panahon. Subalit ang mga 
banal na isinuko na ang kamunduhan ay  hindi dapat umasa nang labis sa isang nayon o 
tagatustos. Ginagawa nitong marumi ang isang banal na  tulad ko! Kayâ, nakikiusap akong 
pahintulutan mo ako na mapagpakumbabang umalis”.  
 
Paulit-ulit na nagmakaawa ang lalaki na huwag siyang umalis, subalit wala itong nagawa. 
“Humayo  kayo, kagalang-galang na ginoo,” pagsang-ayon niya sa wakas. Sinamahan niya ito 
hanggang sa  hangganan ng nayon at iniwan na roon.  
 
Matapos ang maikling paglalakad, naisip ng nagbabanal-banalan, “Kailangan kong tiyakin na 
hindi ako  pinaghihinalaan ng hangal na taganayon. Lubos niya akong pinagkakatiwalaan na 
maniniwala siya sa anumang sasabihin ko. Kaya lilinlangin ko siya sa pinakamatalinong 
paraan!” Nagdikit siya ng hibla ng pawid  sa kaniyang buhol-buhol na buhok at bumalik.  
 
Noong nakita niyang pabalik ang banal, tinanong siya ng mayamang taganayon, “Kagalang-
galang na  ginoo, bakit kayo nagbalik?” Sumagot siya, “Mahal na kaibigan, ang hibla ng pawid 
mula sa bubong  ng iyong bahay ay dumikit sa aking buhok. Pinakamasama at marumi para 
sa isang banal na tulad ko  na kunin ang hindi ibinigay sa akin.”  
 
Sinabi ng namanghang taganayon, “Huwag mo nang isipin ang anumang tungkol diyan, 
kapita-pitagan.  Tanggalin na lámang iyan at humayo. Ang mga kagalang-galang na tulad mo 
ay hindi kukuha maging  ng isang hibla ng pawid na pag-aari ng iba. Kamangha-mangha! 
Anong rangal mo, ang pinakadalisay  sa banal. Napakapalad kong natulungan kita!” Lalo 
pang nagtiwala kaysa noon, magalang siyang  yumukod at muli itong inihatid sa 
patutunguhan. 
 
Nagkataon namang ang Bodhisatta, ang Naliwanagan, ay namumuhay noon bilang isang 
negosyante.  Nasa gitna siya noon ng isang pangangalakal nang magpalipas siya ng gabi sa 
nayon. Narinig niya ang  kabuoang pag-uusap sa pagitan ng mayamang lalaki at ng 
“pinakadalisay sa banal.” Naisip niya,  "Mukhang katawa-tawa iyon! Tiyak na nagnakaw ang 
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taong ito ng isang bagay na higit na mahalaga  kaysa hibla ng pawid na gumawa pa siya ng 
malaking palabas ng pagbabalik nito sa tunay na may-ari.”  
 
Tinanong ng mangangalakal ang taganayon, “Kaibigan, may ipinagkatiwala ka siguro sa banal 
na ito  para pag-ingatan?" "Oo, kaibigan," sagot niya, "pinagkatiwalaan ko siyang bantayan 
ang 100 gintong  barya na kayamanan ng aking pamilya." "Pinapayuhan kita na tingnan kung 
naroon pa rin ito kung saan  mo ito iniwan," sabi ng mangangalakal.  
 
Biglang nag-alala, tumakbo siya sa templo sa kagubatan, hinukay ang lupa, at natuklasang 
nawawala  ang kaniyang kayamanan. Tumakbo siya pabalik sa mangangalakal at sinabi, "Wala 
na ito!" "Kaibigan,"  sagot niya, "Walang iba na maaaring kumuha nito kundi ang tinaguriang 
banal na iyon. Habulin natin  siya at bawiin ang iyong kayamanan."  
 
Kapwa nila ito hinabol sa pinakamabilis na makakaya nila. Nang maabutan nila ito, nagawa 
nilang  maipagtapat sa kanila ng banal kung saan niya itinago ang pera. Pinuntahan nila ang 
pinagtaguang lugar  sa tabing daan at hinukay ang nakabaóng kayamanan.  
 
Sa pagtingin sa nagniningning na ginto, sinabi ng Bodhisatta, "Ikaw na mapagkunwaring 
banal.  Mahusay mong sinabi ang magagandang salitang iyon, hinangaan ng lahat, na hindi 
dapat kunin ang hindi ibinigay sa iyo ng sinuman. Nag-alangan kang umalis nang may isang 
hibla ng pawid na hindi mo  pagmamay-ari. Ngunit napakadali para sa iyo na magnakaw ng 
isandaang gintong barya!" Matapos  siyang kutyain sa kaniyang ginawa, pinayuhan siya ng 
Bodhisatta na baguhin ang kanyang mga gawi  para sa kanyang sariling kapakanan.  
 
***

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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