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Buong Teksto 

ANG MGA LAWIN AT ANG 

KANILANG MGA KAIBIGAN 
Maililigtas kaya ng mga bagong kaibigan ni Lalaking 
Lawin ang kanyang pamilya mula sa mga 
mangangaso? Tunghayan kung ano ang gagawin 
nila Susulbot, Leon at Pagong nang hingan sila ng 
tulong ni Lalaking Lawin. 
 
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 
Department of Filipino. “Ang mga Lawin at ang 
kanilang mga kaibigan” isinalin sa Filipino ni Mark 
Benedict F. Lim at babasahin satin ni Jethro Niño 
P. Tenorio. 

 
Noong unang panahon, may nakatirang pamilya ng mga lawin sa isang masukal na gubat 
malapit  sa lawa. Binubuo ang pamilya ng Inang Lawin, Amang Lawin, at mga Anak na 
Lawin. May  nakatira din na Leon, Susulbot, at Pagong sa hilaga, silangan, at timog na 
pampang ng lawang ito,  ayon sa pagkakabanggit. Isang araw, tinanong ng Babaeng Lawin 
ang kaniyang asawa, “Mahal,  ilan ba ang kaibigan mong nakatira malapit dito?”  
 
Tumugon ang Lalaking Lawin, “May kaibigan naman ako, pero wala rito sa bahaging ito ng  
gubat.” Nakiusap ang Babaeng Lawin, “Mahal, kailangan kang magkaroon ng mga kaibigan. 
O  kung hindi man, mga puwedeng makatulong sa atin kung sakaling malagay tayo sa 
alanganin o  panganib.” Tanong naman ng Lalaking Lawin, “Kanino naman ako 
makikipagkaibigan?”  Mungkahi ng Babaeng Lawin, “Maaari kang makipagkaibigan sa 
Susulbot, sa Leon at sa Pagong,  na nakatira sa silangan, hilaga, at timog na pampang ng 
lawang ito.”  
 
Nagustuhan ng Lalaking Lawin ang ideya, at isa-isang pinuntahan nito ang Leon, ang 
Susulbot, at  ang Pagong upang makipagkaibigan sa mga ito. Masaya ang lahat na nakakilala 
sila ng bagong  kaibigan. Naging matiwasay ang lahat sa kanilang buhay. Walang ano-ano, 
isang araw, may mga  táong dumating sa gubat para mangaso. Nangaso sila sa kakahuyan 
mulang umaga hanggang gabi  ngunit walang nahuli. Ayaw nilang umuwi nang walang 
napapalâ, kayâ nagtúngo sila sa lawa  upang tingnan kung ano ang matatagpuan nila doon.  
 
Matapos ang buong araw, ganap silang napagod. Nang wala silang matagpuang kahit ano 
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maging  sa lawa, nagpahayag ang isa sa kanila, “Magpagabi na tayo rito, at tingnan natin kung 
ano ang  matatagpuan natin sa umaga.” Sumang-ayon ang lahat sa panukala. Gumawa sila ng 
mga higaang  yari sa dahon at nagsitulog na sila. Inilagay nila ang mga higaan sa ilalim ng 
punòng  pinamumugaran ng Pamilya Lawin. Gayunman, hindi makatulog ang mga 
mangangaso dahil sa  pang-eestorbo ng mga langaw at lamok.  
 
Kalaunan, bumangon sila at nagpaningas ng apoy sa pampang ng lawa upang maitaboy ng 
usok  ang mga langaw at lamok. Nagising ng usok ang mga lawin, at nagsiiyak ang mga anak 
na lawin.  Nang marinig ang iyak ng mga anak na lawin, kinausap ng isang mangangaso ang 
isang kasama,  “Naririnig mo ba iyon? Iyak iyon ng mga ibon. Mainam silang agahan natin. 
May mga sisiw pa sa  pugad na iyon.” Nagdagdag pa ng mga kahoy na panggatong ang mga 
Mangangaso sa apoy.  
 
Nakinig ang mga Lawin sa pag-uusap ng mga mangangaso. Natakot ang Babaeng Lawin at 
winika sa asawa niya, “Balak ng mga táong ito na kainin ang mga anak natin. Kailangan 
nating hingan ng  tulong ang mga kaibigan natin. Magpatulong ka sa Susulbot, dahil 
nanganganib tayo.” Kumaripas  ng lipad ang Lalaking Lawin sa pugad ng Susulbot, at 
ginising ito ng kaniyang paghiyaw.  Tinanong ng Susulbot ang Lawin, “Bakit ka naparito 
ngayong alanganing oras ng gabi?”  Isinalaysay ng Lalaking Lawin ang buong kuwento sa 
Susulbot.  
 
Inalô ng Susulbot ang Lawin at sinabi, “Huwag kang mag-alala, kaibigan, tutulungan kita. 
Umuwi  ka na at aluin din ang iyong kabiyak. Susunod ako.” Dagling umuwi sa kaniyang 
pugad ang  Lalaking Lawin, at agad na dumating din sa lugar ang Susulbot. Sa pagdating, 
nakita agad ng Susulbot ang nag-aalab na apoy. 
 
Gamit ang kaniyang pakpak, hinampas-hampas niya ang tubig,  at winisikan nang winisikan 
ang apoy, hanggang sa tuluyan itong maapula. Nagpaningas muli ng  apoy ang mga 
Mangangaso, at sinubok nang akyatin ng isa sa kanila ang punò. Inapulang muli ng  Susulbot 
ang apoy.  
 
Sa tuwing may lumilitaw na apoy, inaapula ito ng Susulbot. Pagsapit ng hatinggabi, hapông-
hapô na ang Susulbot. Napansin ng Babaeng Lawin ang kalagayan ng Susulbot, at nagwika sa 
asawa,  “Pagod na ang Susulbot. Puntahan mo ang Pagong at hingan mo siya ng tulong para  
makapagpahinga naman ang Susulbot.” Dagling lumipad pababa ang Lalaking Lawin at 
nagwika sa Susulbot, “Magpahinga ka muna nang saglit, Kaibigan. Susunduin ko ang 
Pagong.”  
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Pagkatapos, lumipad ang Lalaking Lawin sa timog na pampang ng lawa at ginising ang 
Pagong.  Tinanong ng Pagong ang Lawin, “Ano ang nangyari, kaibigan? Bakit ka naparito?” 
Tumugon ang  Lawin, “May panganib na sumapit sa amin,” at isinalaysay niya ang buong 
kuwento tungkol sa  mga mangangaso. Sinabi rin niya, “Ilang oras nang nakatutok sa pag-
apula ng apoy ang Susulbot  at ngayo’y pagod na. Kayâ ako naparito sa inyo.” Walang pag-
aatubiling sinabi ng Pagong,  “Tutulungan kita.”  
 
Pagkaraan nito, agad na nagtungo ang Pagong sa lugar na pinamumugaran ng mga Lawin. 
Sumisid  siya sa tubig, nangolekta ng putik, at ito ang ginamit niya sa pag-apula ng apoy. 
Nang makita ang  Pagong, napatanong ang mga mangangaso, “Bakit niya 
pinagmamalasakitan ang mga batang  lawin? Paslangin natin ang Pagong. Masarap siyang 
almusal natin. Kailangan lang nating magingat, kundi kakagatin tayo niyan. 
 
Hagisan natin iyan ng lambat at itaob.” Ngunit wala silang  dalang lambat, kayâ kumuha sila 
ng ilang baging, at pinagpupunit nila ang kanilang mga damit  para makagawa ng lambat.  
 
Nang sinubok nilang lambatin ang Pagong, hindi nila ito naitaob. Sa halip, biglang sumisid 
ang  Pagong sa malalim na bahagi ng tubig kayâ nabulilyaso ang anumang tangka nila. 
Nayamot nang  labis ang mga mangangaso sa paghuli sa Pagong kayâ sumisid din sila sa 
malalim na bahagi ng  tubig. Pagkaahon nila, nawika nila, “Kalahati ng gabi, pinag-aapula ng 
Susulbot ang apoy natin.  Ngayon naman, pinagpupunit natin ang mga damit natin at 
nagpakabasâ pa para lang mahuli ang  pagong na ito. Gagawa ulit tayo ng apoy at sa pagsikat 
ng araw natin kakainin ang mga batang  lawin na iyon.” Sa gayon, nagsimula muli silang 
magparikit ng apoy.  
 
Naririnig ng Babaeng Lawin ang usapang ito ng mga mangangaso. Wika niya sa kaniyang  
katuwang, “Natatakot ako na anumang oras, mahuhuli ng mga táong ito ang mga anak natin.  
Humayo ka’t hingan ng tulong ang kaibigan nating Leon.” Agad na lumipad ang Lalaking 
Lawin papunta sa Leon. Tinanong ng Leon ang Lawin, “Bakit ka naparito kahit na gabing-
gabi na?”  Isinalaysay ng Lawin ang buong kuwento. Sabi ng Leon, “Huwag kang mag-alala, 
Kaibigan.  Darating ako. Umuwi ka at aluin ang iyong kabiyak at ang mga bata.”  
 
Hindi nagtagal, bumubulyaw na dumating sa lugar ang Leon. Nang marinig ang ungol ng 
Leon,  nanaghoy ang mga mangangaso, “Ikamamatay na nating lahat ito.” Dali-daling 
tumakbo sila  palayo sa lugar. Nang makarating na sa punò ang Leon, wala nang kahit isang 
mangangaso ang  matatanaw. Nang oras na iyon, lumapit din ang Susulbot at ang Pagong. 
Masayang-masaya ang mga Lawin na umalis na ang mga mangangaso.  
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Ikinalugod nila nang lubos ang pagsaklolo ng  kanilang mga kaibigan, at nagpasalamat sila 
mula sa kaibuturan ng kanilang puso.  
 
***

Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye 
Ang Haring Matsing 
Ang Nagsasayaw na Paboreal 
Ang Madaldal na Pagong 
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Ang mga Lawin at ang kanilang mga Kaibigan 
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