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Buong Teksto 

ANG MGA PRINSIPE AT 

ANG ENGKANTO NG TUBIG 
Nagsipagalisan sa palasyo ang Prinsipe ng Tala, 
Prinsipe ng Buwan, at Prinsipe ng Araw, matapos 
ang kanilang alitan kung sino nga ba ang tunay na 
tagapagmana ng trono. Sa kanilang paglalakbay may 
nakilala silang isang Engkanto ng Tubig na sya 
naman dinakip ang Prinsipe ng Buwan at Prinsipe 
ng Araw. Pinapipili ngayon ng Engkanto kung sino 
sa dalawa ang ililigtas ng Prinsipe ng Tala. Sino kaya 
ang pipiliing iligtas ng Prinsipe ng Tala? 
 
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 Prinsipe at ang Engkanto ng Tubig” isinalin sa Filipino ni Claudette M. Ulit, 
PHD at babasahin satin ni Andrea Anne I. Trinidad. 
 
Noong unang panahon, may isang hari na may tatlong anak. Kilala ang panganay bilang ang 
Prinsipe  Bituin, ang ikalawa bilang ang Prinsipe Buwan, at ang bunso bilang ang Prinsipe 
Araw. Anak ng Hari  mula sa kaniyang unang asawa ang unang dalawa, at ang bunso ay anak 
niya sa ikalawang asawa. Nang  ipinanganak ang ikatlong prinsipe, nangako ang Hari sa 
ikalawang reyna na ipagkakaloob sa kaniya  ang anumang hilingin niya.  
 
Tinandaan ito ng reyna at naghintay ng pinakamainam na pagkakataon upang 
maisakatuparan ang  kaniyang mga kahilingan. Nang lumaki na ang bunsong anak, hiningi na 
niya sa Hari ang ipinangako  nito. Nais niyang ibigay ng Hari sa bunsong prinsipe ang 
pamamahala sa kaharian. Hindi pumayag ang  Hari, sinabing, “Mahal, ang kaharian ay dapat 
na mapasakamay ng panganay na prinsipe, at hindi  kailaman ng pinakabunso. Pakiusap na 
humiling ka na lamang ng iba.” Nagalit ang reyna at inakusahan  ang Hari na walang isang 
salita.  
 
Nabahala ang Hari sa kung paano nanggagalaiti sa galit ang ikalawang reyna. Naisip niyang 
baka  tangkaing saktan ng reyna ang nakatatandang mga prinsipe upang maging hari ang 
kaniyang anak.  Kaya, ipinatawag niya ang kaniyang nakatatandang mga anak at sinabihang 
magpakalayo at manirahan  sa gubat. Binilinan niya ang mga anak na bumalik sa siyudad at 
simulang pamunuan ito. Mabigat sa  kalooban siyang nagpaalam sa kaniyang mga anak at 
pinahayo na ang mga ito.  
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Habang papalabas na sila sa palasyo, matapos magpaalam sa kanilang ama, tinawag sila ng 
Prinsipe  Araw, “Saan kayo pupunta?” At nang malaman nito kung saan sila tutungo at ang 
dahilan sa kanilang  paglisan, sinabi niya, “Sasama ako sa inyo, aking mga kapatid.”  
 
Nang marating na nila ang pusod ng gubat, naupo sila malapit sa isang lawa upang 
magpahinga.  Inutusan ng panganay na prinsipe ang bunsong prinsipe na sumalok ng tubig 
sa lawa para sa kanila.  
 
Kasalukuyang naipagkaloob na ng Hari ng mga Diwata ang lawang ito sa isang engkanto ng 
tubig.  Sinabi ng Haring Diwata sa engkanto ng tubig, “Mapapasailalim sa iyong 
kapangyarihan ang lahat ng  lulusong sa tubig, maliban sa mga taong makapagbibigay ng 
tamang sagot sa isang katanungan. Ang  makasasagot nang tama ay hindi mapapasailalim sa 
iyong kapangyarihan. Ang tanong ay, ‘Ano ang  katulad ng Mabubuting Diwata?’”  
 
Nang magtungo ang Prinsipe Araw sa lawa upang kumuha ng tubig, nagpakita sa kaniya ang 
engkanto  ng tubig at sinabing,  
 
“O Prinsipe, makakakuha ka lamang ng tubig sa aking lawa kung masasagot mo nang tama 
ang aking  katanungan.”  
 
Sinabi ng Prinsipe Araw, “Sige, susubukan kong sagutin ang iyong katanungan sa abot ng 
aking  makakaya.”  
 
Tinanong ng engkanto ng tubig ang prinsipe, “Ano ang katulad ng mabubuting 
diwata?” 
 
Sumagot ang Prinsipe Araw, “Katulad sila ng araw at ng buwan.”  
 
Hindi nagustuhan ng engkanto ng tubig ang kaniyang sagot at sumigaw, “Hindi, hindi iyan 
totoo!  Ngayon, kailangan mong sumama sa akin at maging aking alipin.” Pagkasabi nito, 
isinama niya ang  prinsipe sa kaniyang yungib na nasa ilalim ng tubig. 
 
Nang matagal nang hindi bumabalik ang Prinsipe Araw, pinapuntahan at ipinahanap siya ng 
panganay  na prinsipe kay Prinsipe Buwan. Nang malapit na siya sa lawa, nagpakita sa kaniya 
ang engkanto ng  tubig at tinanong siya ng katulad na tanong, “Ano ang katulad ng 
mabubuting diwata?”  
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Tumugon ang Prinsipe Buwan, “Aba, katulad sila ng kalangitang nasa itaas.”  
 

Sinabi ng engkanto ng tubig, “Hindi, mali ang sagot na iyan!” At pagkasabi nito, isinama rin 
niya ang  Prinsipe Buwan sa kaniyang yungib.  
 
At sa wakas, nagpasiya ang panganay na prinsipe na hanapin ang kaniyang mga kapatid. 
Nang marating  niya ang lawa, nakita niya roon ang engkanto ng tubig. Naunawaan niyang 
tiyak na ito ang bumihag sa  kaniyang mga kapatid.  
 
Tinawag ng prinsipe ang engkanto at sinabing, “O engkanto ng tubig, binihag mo ba ang 
aking mga  kapatid?”  
 
Sumagot ito, “Ah oo, kailangan ko silang bihagin dahil nabigo silang sagutin ang aking 
tanong. Sa akin  ang lawang ito at pinapayagan ko lamang na kumuha ng tubig dito ang 
sinumang makasasagot nang  tama sa aking tanong. Kailangang sumama sa akin ang mga 
hindi nakasagot at maging aking mga  alipin.”  
 
Sinabi ng Prinsipe Bituin, “Sasagutin ko ang iyong mga tanong. At kung tama ako, mangako 
ka sa akin  na pakakawalan mo ang aking mga kapatid.”  
 
Tumugon ang engkanto ng tubig, “Makikita natin! Ang tanong ko sa iyo ay, ano ang katulad 
ng  mabubuting diwata?”  
 
Sumagot ang Prinsipe Bituin, “Dalisay ang kanilang puso, na natatakot magkasala. Mababait 
sila at  mabubuti sa salita at gawa.”  
 
“O Matalinong Prinsipe, ibabalik ko ang isa sa iyong mga kapatid. Sino sa kanila ang aking 
ibabalik?”  sabi ng engkanto ng tubig.  
 
“Ibalik mo sa akin ang nakababata,” sagot ng prinsipe. “Kahit na kapatid ko lamang siya sa 
ama, mahal  na mahal ko siya tulad ng aking tunay na kapatid. Kung hihilingin kong ibalik 
ang sarili kong kapatid,  hindi ito magiging makatarungan para sa ikalawang reyna. Buhay ang 
isa sa mga anak ng unang reyna,  ako iyon, kaya’t marapat lamang na buhay ng anak ng 
ikalawang reyna ang mailigtas. Bukod pa roon,  kung babalik ako sa kaharian nang hindi 
kasama ang aking bunsong kapatid, aakalain ng mga tao na  pinatay ko siya. Walang 
maniniwala na binihag siya ng isang engkanto ng tubig.”  
 
“O Matalinong Prinsipe, alam mo ang nararapat gawin ng isang mabuti at ikaw ay mabuti. 
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Palalayain  ko ang dalawa mong kapatid,” sabi ng engkanto ng tubig.  
 
Matapos ito, sama-samang nanirahan sa gubat ang tatlong prinsipe hanggang sa mamatay ang 
hari. At pagkaraa’y nagbalik sila sa palasyo. Iniluklok bilang hari ang panganay at kasama 
niyang namuno ang  kaniyang mga kapatid.  
 
***
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