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Isang araw, ang iba’t ibang bahagi ng katawan ni Lito ay nagtatalo
kung alin sa kanila ang pinakamahalaga. Ang mga kamay, mga binti, 
bibig, at utak ay nagbigay ng kanilang katwiran kung bakit sila ang
bahagi na may pinakamalaking iniaambag sa buhay ni Lito.

ANG SIKMURA AT MGA BAHAGI NG KATAWAN

“Kami ang pinakamahalagang bahagi ng katawan
ni Lito. Kami ang ginagamit niya upang magtrabaho
at gawin ang kanyang mga tungkulin sa kanyang
pamilya,” sabay sabi ng dalawang kamay.

Ang dalawang makisig na binti ni Lito ay 
nagpahayag, “Nagkakamali kayo. Paano makapupunta
si Lito sa kanyang trabaho kung wala siyang mga binti? 
Paano siya makauuwi sa kanyang pamilya kung wala
kami? Kami ang pangunahing dahilan kung bakit
nagagawa ni Lito ang kanyang mga tungkulin.”

Ang bibig naman ang nagsalita, “Iisa lang ako ngunit ako ang
bahagi na mas ginagamit ni Lito sa kanyang trabaho at tahanan. 
Kailangan niya ako sa pakikipag-ugnayan sa mga tao. Paano niya
ipapahiwatig ang kanyang pagmamahal sa kanyang
asawa at anak kung wala siyang bibig?”

“Ay, naku! Lahat kayo ay nagkakamali,” banggit
ng utak. “Nakalimutan na ba ninyo na ako ang
nagsasabi sa inyo kung ano ang gagawin? Sa akin 
nagmumula ang lahat ng utos at desisyon na

sinusundan ng buong katawan. Kung wala ako, hindi kayo 
makagagalaw. Ako ang nag-uutos kung saan pupunta, kung ano ang
gagawin, at kung anong mga salita ang sasabihin. Walang duda na
ako ang pinakamahalagang bahagi ng katawan ni Lito!”

Sa ganitong paraan nakipagtalunan ang mga bahagi ng katawan. 
Pinagmamalaki ng bawat bahagi ang kanyang tungkulin sa buhay ni
Lito. Sa gitna ng kaguluhan, nahalata ng utak na tahimik lamang ang
sikmura.



©2017 samutsamot.com

“Sandali lang, mga kaibigan,” pakiusap ng utak. “Hindi ba ninyo
nahalata na ang sikmura lamang ang nakatatanggap ng pagkain
habang tayo ay naghihirap? Tayo ang ginagamit ni Lito buong araw, 
subalit ang sikmura lang ang nakikinabang. Siya lamang ang
binibigyan ng pagkain bilang gantimpala.”

Sa halip na ipagpatuloy ang kanilang pagtatalo, pinagpasiyahan ng 
mga kamay, binti, bibig, at utak na hindi magtrabaho hangga’t hindi
makiambag ang sikmura sa trabaho.

Hindi nagbigay ng utos ang utak sa mga binti at kamay. Ang mga
binti ay hindi naglakad papunta sa hapag kainan o kusina. Ang mga
kamay ay hindi nagsubo ng pagkain o inumin sa bibig. Ang bibig ay 
walang pagkain na ninguya o nilunok. 

Pagkalipas ng isang araw, ang mga bahagi na nagprotesta laban sa
sikmura ay nakaramdam ng paghihina. Hindi na sila aktibo at 
nawalan sila ng sigla. Halos hindi makagalaw ang dalawang kamay. 
Hindi na kayang itindig ng mga binti ang buong katawan. Ang bibig ay 
naging tuyo at tahimik. Pati ang utak ay nakaranas ng paghihina.

Sa wakas, nagsalita ang sikmura. “Totoo na ako ang
tanging bahagi na nakatatanggap ng pagkain, ngunit
mahalaga ang aking tungkulin. Tinutunaw ko ang mga
pagkain upang magamit ang lahat ng enerhiya at

Paliwanag pa ng sikmura, “Kung hindi tayo magtutulungan upang
makakuha ng sapat na pagkain at tubig para sa katawan ni Lito, 
mapipinsala tayong lahat. Tayo ay magkakasakit at maaaring
malagay sa panganib ang buhay ni Lito.” 

Naunawaan ng mga bahagi na sa tahimik na paraan, ang sikmura
ay may ginagampanan na mahalagang tungkulin. Natanto nila na
ang mga bahagi ng katawan ay kailangan magkaisa at magtrabaho
para sa kapakanan at kalusugan ng lahat. 

mga sustansiya na taglay nito. Ang enerhiya at 
sustansiya ay nakaaabot sa lahat ng bahagi ng katawan. Dahil
dito, nagagawa ninyo ang inyong mga trabaho,” sabi ng sikmura.


