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Fadó fadó in Éirinn, bhí rí beag.
Jay C a haon ab ainm dó.

Bhí brón an domhain ar JCa haon an lá ar fad.



Nuair a d’fhéach sé ina thimpeallacht, 
ní fhaca sé ach féinspéiseachas. Ní raibh 

aon duine ag tabhairt aire dá 
chomhshaoránaigh. Bhí na Ríthe Liatha ag 

smaoineamh orthu féin, agus na Ríthe 
Liatha Móra ní ba mheasa.  Ní raibh Rí ar 

bith sásta leo féin. 

Ba chás uafásach é!

Ba mhaith leis an Rí Beag JC an cás a athrú.
Ba mhian leis rud éigin a dhéanamh dá 

chomhshaothránaigh: níos mó a dhéanamh 
do na páistí, do na gnónna, d’oideachas, do 
na daoine bochta agus do na comharsana 

áitiúla.  



Agus ba mhian leis gáire freisin. Ba mhian 
leis saol lán le spraoi agus spórt agus ba 

mhian leis an domhan álainn seo a thaisteal.

Ach cén chaoi a dhéanfadh sé é? An Rí 
Beag ina aonar?

Bhí sé ag smaoineamh is ag smaoineamh… 
agus go tobann bhí smaoineamh iontach 

aige!



‘Labhróidh mé leis na Ríthe eile’ a cheap sé.
‘Ní neart go cur le chéile’ a  cheap sé .

Mar sin, d’imigh sé leis ar thuras chun 
casadh le na Ríthe eile.



Dúirt an bhanríon Sian:

Cuireann duine maith an cheist Cad 
gur féidir liom a dhéanamh do mo thír. 
Sin fíor comhoibriú. Déan é seo agus 

tiocfaidh áthas ort’.



Ba chomhaire iontach é. 
Le gliondar ina chroí, lean an Rí Beag 

JC ar aghaidh ar a thuras..



An fear a bhog an sliabh- rinne sé é 
cloch le cloch. De réir a chéile a 
thógtar na caisleáin. Caithfidh 

aidhmeanna an UN a bhaint amach: 
Síochán Domhanda.

Bhí a fhios ag an Rí Glas:



"Ar fheabhas ar fad" a shíl JC. Tús maith 
leath na hoibre. 

Agus lean sé ar aghaidh ar a thuras...



Ag an margadh, díol slata iascaigh ní 
éisc amháin.n Má fhoghlaimíonn daoine 
scil na hiascaireachta ní bheadh ocras 

orthu go deo. Is é féinchabhair ár 
ndualgas. Seo í saoirse. Daoine atá 

saor, molann siad cothrom na Féinne.

Mhol an Rí Dearg dó:



"Sin iontach" a smaoinigh JC.  "Sin an-
chabhrach". 

Le gáire ar a bhéal lean sé ar aghaidh.....



Is é bua na daonnachta a 
bpearsantacht agus an duine féin. Ní 
bhaineann sé le rudaí atá agat. Má 
thagann feabhas ar an duine féin, 

tiocfaidh feabhas ar a tsochaí féin.

Dúirt an bhanríon Corcra:



"An duine ag fás is ag forbairt go 
deo. " Is rud maith é. "Múinfear dúinn 

glacadh le héagsúlacht i measc ár 
gcomhshaoránach’dar leis." 

Lean sé ar aghaidh ar a thuras…



Treoiríonn duine dílis le cothrom na 
Féinne agus gan réamhchlaonadh. Is 
rud iontach í ceannaireacht nuair a 

thugtar cothrom na Féinne do chách. 
Ní bhaineann sé le cairdeas ná caidrimh 

ach leis an dlí amháin’.

Bhí a fhios ag an Rí Gorm:



Nuair a dhéantar na rudaí sin, is féidir linn 
maireachtáil le chéile níos fearr is níos 
sásta. Tá an riail chéanna i bhfeidhm do 
chách. Is smaoineamh iontach é. Leis an 
smaoineamh seo go docht ina láimh aige, 

lean JC ar aghaidh ar a thuras…



Labhair an Rí Oráiste:

Áit ar bith a dtéann tú, téigh le lánchroí 
ann. Ní neart go cur le chéile agus is ar 

scath a chéile a mhaireann daoine.



Go tobann, d’fhéach an Rí Beag JCI os a 
chomhair. Níor chreid sé a shúile. Cad a bhí 
os a chomhair ach caisleán. Ar shroich sé 

abhaile arís?

Thaisteal sé go sona sásta timpeall an 
domhain agus thóg sé comhairle iontach 

leis.  



Go tapaidh , lean le JCI ag cur na rudaí nua 
a d’fhoghlaim sé ó gach duine i bhfeidhm.
Thug sé cead taistil dá mhuintir ionas go 
dtiocfaidís ar ais leis an taithí nua a fuair 

sé féin. 

Ba cheart dóibh maitheas a scaipeadh 
ar fud an domhain freisin. D’oscail siad a 

mbailte ionas go dtabharfaidís cuairt orthu. 
Cruthaíonn siadsan rialacha freisin 

agus bhí orthu á leanúint. 
Bhí an-spraoi acu.



Thug na Ríthe eile faoi deara gur fhoghlaim 
siad a lán rudaí nua ó JCi. Bhí siad i bhfad 
níos sásta mar scaip JCi an focal do chách. 
Roinn sé na moltaí iontacha a fuair sé óna 
Ríthe eile. Gach lá, tháinig feabhas ar an 

scéal domhanda.



Lá amháin, bhailigh na Ríthe le chéile arís. 
Bhí cóisir acu an lá is an oíche ar fad agus 
d’fhoghlaim siad óna chéile. Fiú, thug siad 

ainm nua dóibh: Thug siad ‘JAYCEES’ orthu, 
cosúil leis an Rí Beag JCi.



Toisc go raibh na 
cruinnithe sin an-rathúil, 
eagraíodh coinfearadh 

uair sa bhliain ar a 
laghad. 

Bhuail siad ag an 
gcomhdháil Domhanda, 

ag coinfearadh 
reigiúnacha, náisiúnta 
agus fiú coinfearadh 
áitiúla chun a moltaí 

agus smaointí a 
roinneadh is a phlé.  



Faoi dheireadh, bhí buntáiste ollmhór acu 
ar na féinspéisithe móra. 

Bhí na Jaycees i bhfad níos sásta. Bhí siad 
i bhfad níos cothroma. Bhí éagsúlacht faoi 
leith ina dtíortha féin agus bhí gach duine 

ag gáire le chéile.





As seo a tháinig an Coiste Eitice.

Scríobh gach Rí síos a smaointí agus le 
chéile d’oibrigh siad orthu.



Creidimid:

• Go dtugann Dia brí agus cúis do shaol 
daonna 

• Go n-éiríonn le neart le chéile ar fud an 
domhain 

• Go bhfaightear Ceartas Eacnamaíochta 
trí shaoirse na ndaoine agus trí ghnóthas 

• Go gclíonn an Rialtas leis an dlí agus go 
dtugtar cothrom na Féinne do chách  

• Go seasann láidreacht an chine daonna ina 
bpearsantacht  

• Gurb é cineáltas do dhaonnacht cúis an 
tsaoil.



Ba mhaith Linn cumhacht an JC a thaispeáint 
daoibh.  Táimid éagsúil nach bhfuil ar fáil ar fud an 

domhain. Tá ár nguth féin againn trínár dteanga 
féin.

Anois tá orainn an scéal a scaipeadh. 

Cabhrígí Linn ár scéal a scaipeadh I dteangacha 
éagsúla ar fud na cruinne.

Aistrigh an scéal seo i do theanga féin.
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