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Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua nhỏ. 
Tên của ông là Jay Citizen for the first. 

Jay C. I. buồn suốt cả ngày.



Khi ông nhìn xung quanh, tất cả những gì ông 
thấy là cái tôi ích kỷ. Không ai trông nom những 

người dân của mình. Các vị vua nhỏ xám chỉ nghĩ 
về bản thân họ, những vị vua xám lớn thậm chí 

còn tồi tệ hơn. Mặc dù vậy, không ai trong số các 
vị vua được hạnh phúc.

Thật là một tình hình khủng khiếp!

Vua nhỏ Jay C. I. muốn thay đổi điều này. Ông 
muốn làm điều gì đó cho các công dân của mình: 

cho trẻ em nhiều hơn, cho các doanh nghiệp 
nhiều hơn , cho nền giáo dục nhiều hơn, cho 

người nghèo nhiều hơn và  cho các khu phố địa 
phương nhiều hơn.



Và ông cũng muốn cười. Ông muốn có niềm vui 
trong cuộc sống, học hỏi điều gì đó và khám phá 

thế giới tuyệt vời này!

Nhưng làm sao ông ấy, vị vua nhỏ, tự làm được 
điều này?

Ông ngẫm nghĩ và ngẫm nghĩ ... 
và rồi đột nhiên ông có một ý tưởng!



"Tại sao mình không nói chuyện với các vị vua 
khác, những người cũng muốn thay đổi cuộc 
sống?" Đức vua nhỏ nghĩ. “Học hỏi từ người 

khác là chìa khóa để thành công”, Jay C. I. quả 
quyết.

Vì vậy, ông đã bắt đầu một hành trình dài để 
thăm các vị vua khác.



Nữ hoàng lục lam nói:

“Người tuyệt vời không hỏi đất nước có thể 
làm gì cho họ, nhưng họ có thể làm gì cho đất 
nước. Đó là tình huynh đệ thực sự. Hãy làm 

điều này và bạn sẽ hạnh phúc. 



Đó là một bí quyết tuyệt vời. Với niềm hân hoan 
vui sướng, vua nhỏ Jay C. I. tiếp tục cuộc hành 

trình của mình…



Người đã di chuyển ngọn núi này chính là 
người đã bắt đầu nhặt những viên đá nhỏ 
đem đi. Nếu chúng ta chỉ bắt đầu với bước 

đầu tiên, ngay cả những việc lớn cũng có thể 
được khắc phục. Chúng ta có thể đạt được 

mục tiêu của Liên Hợp Quốc. 
Hòa bình là có thể. 

Vua xanh lá biết rằng:



"Thật tuyệt vời!" Vua nhỏ Jay C. I. nghĩ, "chỉ cần 
bắt đầu là chìa khóa cho sự thay đổi tích cực." 

Và vì vậy ông đã đi tiếp ...



Ở ngoài chợ, bán cần câu chứ không phải 
bán cá. Nếu con người học cách câu cá, họ 
sẽ học cách tự giúp mình. Tự giúp mình là 

nhiệm vụ của chúng ta. Đây là tự do. Những 
người tự do, bảo vệ công lý. 

Vua đỏ khuyên ông:



"Tuyệt vời!" Jay C. I. nghĩ,: "Thật rất hữu ích."
Với nụ cười trên gương mặt, vị vua nhỏ lại 

tiếp tục đi ...



Kho báu lớn nhất của một người không 
phải là đồ đạc của họ. Kho báu lớn nhất của 

họ là tính cách và nhân cách của họ. Bạn 
càng rèn luyện tính cách của bản thân, bạn 

càng có thể phục vụ xã hội tốt hơn. 

Nữ hoàng tím nói với ông:



“Rèn luyện nhân cách, rèn luyện cuộc sống mình. 
Nghe hay đấy. Điều này sẽ giúp cho chúng ta 

cảnh giác với nghịch cảnh mà các công dân của 
chúng ta phải đối mặt. ” Jay C. I. tự ngẫm. 

Vị vua nhỏ đi xa hơn…



Người vĩ đại lãnh đạo chỉ bằng một tay và 
không có sự ưu tiên hay thành kiến. Lãnh 
đạo chỉ đáng tin cậy khi áp dụng cùng quy 

tắc cho mọi người. Mối quan hệ và tình bạn 
sẽ không quyết định, mà phải chính là luật 

pháp.

Nhà vua xanh biết:



Điều này làm cho cuộc sống chung hạnh phúc 
hơn nhiều, khi không chỉ có bạn bè được ưu 

tiên. Các quy tắc tương tự cho tất cả mọi người. 
Đó là một ý kiến hay. Cất giữ ý tưởng này, 

Jay C. I. tiếp tục chuyến hành trình của mình…



Vua cam nói:

Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi đến đó với cả trái 
tim bạn. Hãy nhớ rằng không có gì xuất phát từ 
chính chúng ta và bất kỳ hành động nào cũng 
có giá trị chỉ khi bạn làm điều đó một cách tự 

nguyện với toàn bộ trái tim của bạn. 



Đột nhiên, vị vua nhỏ Jay C. I. nhìn lên và không 
thể tin vào mắt ông. Từ xa ông thấy một lâu đài. 

Ông ấy đã về đến nhà rồi ư?

Ông đã có một chuyến đi vui vẻ và dễ dàng trên 
khắp thế giới và đã nhận được những lời khuyên 

tuyệt vời.



Jay C. I. nhanh chóng chuẩn bị đưa vào thực 
hành những gì các hoàng hậu và các vị vua đã 

khuyên ông nên làm.

Ông ấy để người dân của mình đi du lịch để họ 
có thể trải nghiệm giống như ông có. Họ vừa làm 

tốt và vừa có niềm vui trên thế giới. 

Họ vừa mở ra thế giới của họ và vừa tạo niềm 
vui. Họ mở cửa nhà để những người khác có thể 
đến thăm họ. Họ đã tạo ra các quy tắc mà khách 

của họ cũng phải tuân thủ. 
Thật vui.



Các vị vua khác nhận ra rằng họ đã học được rất 
nhiều từ vị vua nhỏ Jay C. I. Họ hạnh phúc hơn 
nhiều vì Jay C. I.  không giữ gì cho chính mình. 
Ông đã chia sẻ những lời khuyên tuyệt vời với 

các vị vua khác. Mỗi ngày, họ làm cho thế giới tốt 
hơn một chút.



Một hôm, tất cả các vị vua gặp lại nhau. Họ tổ 
chức tiệc cả ngày và cả đêm và học hỏi lẫn nhau 
và thậm chí còn hiểu nhiều hơn về nhau. Họ còn 

tự đặt tên cho mình. Họ đặt tên là Jaycees, 
lấy tên của vị vua nhỏ Jay C. I.



Và bởi vì các cuộc họp thật 
tuyệt vời, họ bắt đầu tổ 

chức các hội nghị ít nhất hai 
lần một năm.

Họ đã gặp nhau tại Đại hội 
thế giới, tại các hội nghị khu 
vực, các hội nghị quốc gia và 
thậm chí cả tại địa phương 
mà họ quản lý để tạo ra các 

nền tảng để trao đổi.



Cuối cùng, họ đã có lợi thế hơn những người có 
cái tôi lớn và tệ!

Họ, các Jaycees trở nên hạnh phúc hơn. Họ trở 
nên công bằng hơn. Họ làm cho đất nước của họ 

thêm màu sắc và cười cùng nhau.





Từ điều này dẫn đến một cam kết đạo đức.

Mỗi vị vua viết ra những suy nghĩ của họ và cùng 
nhau họ tạo ra đức tin của họ:



Chúng ta tin rằng:

• Niềm tin sẽ mang đến mục tiêu và ý nghĩa 
cho cuộc sống của mỗi người 

• Tình yêu thương sẽ đẩy lùi mọi rào cản về 
ranh giới 

• Một nền kinh tế phồn thịnh sẽ đem lại cho 
con người sự tự do theo đuổi những ước 
mơ 

• Luật pháp công bằng với tất cả và không 
quan tâm đến vị thế của bất cứ ai 

• Tài sản lớn nhất của trái đất này nằm ở ngay 
trong chính mỗi con người và 

• Vì con người là hành động cao quý hơn cả 
trong cuộc sống.



Chúng tôi muốn thể hiện sức mạnh của JCI. Chúng 
tôi là sự đa dạng khác biệt không thể tìm thấy ở 

đâu khác trên thế giới. Mỗi người chúng tôi không 
chỉ nói ngôn ngữ chính thức của đất nước mình, 

mà còn là tiếng mẹ đẻ, tiếng cha đẻ, ngôn ngữ địa 
phương, ngôn ngữ bộ lạc.

Hãy cùng chúng tôi thực hiện!

Hãy giúp chúng tôi kể câu chuyện nhỏ này bằng 
nhiều ngôn ngữ nhất có thể. Vui lòng dịch văn bản 
này sang ngôn ngữ địa phương và ngôn ngữ của 

bạn.
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