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Noong unang panahon, may isang munting 
hari. Ang ngalan ay Jay Citizen I.

Jay C. I. ay buong araw na malungkot.



Nang siya ay tumingin sa paligid, ang 
kaniyang tanging nakita ay ang kaniyang 

sarili. Walang nangangalaga sa kaniyang mga 
mamamayan. Ang mga Munting Grey na Hari 

ay naiisip lamang ang kanilang mga sarili, 
ang Malalaking Grey na Hari ay mas malala. 

Gayon man, wala sa mga hari ay masaya.

Anong kakilakilabot na sitwasyon!

Ang munting haring Jay C. I. ay gusto itong 
baguhin. Mayroon siyang nais na gawin para 
sa kanyang mga mamamayan: lalo para sa 

kabataan, lalo para sa negosyo, lalo para sa 
edukasyon, lalo para sa mga mahihirap at 

lalo para sa kapitbahayan.



At nais din niyang tumawa. nais din niyang 
magkaroon ng kasiyahan sa buhay, matuto 

ng mga bagay-bagay at matuklasan ang 
kagilagilalas na mundo.

Ngunit paano ito magagawa ng munting hari 
sa ganang kanyang sarili?

Siya ay nagbulay-bulay... at sa isang iglap 
siya ay nagkaroon ng ideya!



"Bakit hindi ako makipag-usap sa iba pang 
mga hari na nagnanais din na magkaroon ng 
pagbabago sa buhay?" ang naisip ng munting 
hari. "Ang pagkatuto mula sa iba ay ang susi 

sa tagumpay," patuloy ni Jay C. I. ng may 
katiyakan.

Kaya siya ay nagtungo sa mahabang 
paglalakbay upang bisitahin ang ibang mga 

hari.



Ang Kulay Cyan na Reyna ay nagwika:

Ang taong dakila ay hindi magtatanong 
kung ano ang magagawa ng kanilang 

bansa para sa kanila, kundi kung ano ang 
kanilang kayang gawin para sa kanilang 

bansa. Iyan ang tunay na kapatiran. Ito ay 
iyong gawin at ikaw ay magiging masaya. 



Iyon ay mahusay na payo. Ang munting hari 
ay nagpatuloy sa kaniyang paglalakbay ng 

may kagalakan...



Ang tao na nagalis ng bundok ay siya ring 
tao na nagsimulang magalis ng maliliit na 
bato. Kung tayo ay magsisimula sa unang 
hakbang, kahit ang malalaking takda ay 
ating dadaigin, Kaya natin abutin ang 

hangarin ng U.N... Kapayapaan ay maaari.

Ang Berdeng Hari ay may 
kaaalaman na:



Kamanghamangha! isip ng munting Haring 
Jay C. I., "ang pagsisimula ay ang susi sa 

positibong pagbabago." 

At siya ay nagpatuloy sa paglalakbay...



Sa palengke, ika'y magtinda ng panghuli 
ng isda, at hindi ng isda. Kung matututo 
ang mga tao na mangisda, matututunan 

nilang tulungan ang kanilang mga sarili. Ang 
tulungan ang sarili ang ating pananagutan. 

Ito ang kalayaan. Ang mga taong malaya, ay 
siyang mangalaga ng hustisya. 

Ang Pulang Hari ay nagpayo:



"Magaling" isip ni Jay C. I., "iyan ay 
makakatulong." May ngiti sa mukha, ang 

munting hari ay nagpatuloy...



Ang dakilang kayamanan ng isang tao ay 
hindi ang kanilang makamundong pagaari. 
Ang kanilang dakilang kayamanan ay ang 
kanilang pag-uugali at pagkatao. Mariing 
pagsasanay ng pag-uugali, mas mahusay 
mong mapagsisilbihan ang komunidad.

Ang Lilang Reyna ay nagwika:



"Buong buhay kong sanayin ang aking 
pag-uugali. Mukhang maganda iyan. Iyan ang 
magpapanatiling alisto sa amin sa kabila ng 

kahirapang hinaharap ng aking kapwa 
mamamayan." isip ni Jay C. I. sa kanyang 
sarili. Ang munting hari ay lalong muling 

nagpatuloy sa paglalakbay...



Ang dakilang tao ay namumuno ng matuwid 
at walang pinipili at walang pinapaburan. 
Ang pamumuno ay kapanipaniwala lamang 
kung ang mga alituntunin ay ipinapairal sa 

lahat. Hindi ang anumang relasyon o 
pagkakaibigan ang magtatakda, kundi 

tanging ang batas lamang.  

Ang Asul na Hari ay may kaalaman:



Ito ay magdudulot ng higit na kasiyahan sa 
sama-samang pamumuhay, kung saan hindi  
ang mga kaibigan lamang ang pinapaboran. 

Parehas na batas para sa lahat. Magandang 
ideya. Nang may nakatagong ideya sa isipan, 

ipinagpatuloy ni Jay C. I. ang kanyang 
paglalakbay...



Ang Kahel na Hari ay nagsalita:

Saan ka man magtungo, ika'y magtungo 
ng buong puso. Tandaan na walang 

manggagaling sa ating sarili at anumang 
gawa ay may kahulugan lamang kung 
ito ay ginawa ng kusang-loob ng may 

buong puso.



Kabiglaanan ang munting haring Jay C. I. ay 
tumingin sa itaas at hindi makapaniwala sa 
kaniyang nasaksihan. Sa malayo ay kaniyang 
nakita ang isang kastilyo. Siya ba ay nakauwi 

na sa kaniyang tahanan?

Siya ay masaya at walang pagod na 
naglakbay sa buong mundo at nakatanggap 

ng mga dakilang payo.



Madaling isinakatuparan ni Jay C. I. ang lahat ng 
itinuro ng mga reyna at hari. Pinahintulutan 
niyang maglakbay ang mga tao katulad ng 

kaniyang ginawang paglalakbay upang maranasan 
nila ang kaniyang mga naranasan. Kinakailangang 

gumawa sila ng mabuti at magkaroon ng 
kasiyahan sa parehas na pagkakataon. 

Binuksan nila ang kanilang mga tahanan para sa 
ibang tao. Lumikha sila ng mga batas sa kanilang 

tahanan na susundin ng kanilang mga bisita. 
Ito ay naging masaya. 



Napagisip-isip ng ibang mga hari na sila ay 
madaming natutunan mula sa pagbisita ng 

munting haring Jay C. I. Sila ay naging mas 
masaya dahil walang itinago na pangsarili si 
Jay C. I. Ibinahagi niya ang mga dakilang 
payo sa iba pang mga hari. Araw-araw, 

sinasagawa nilang mas mainam ang mundo.



Isang araw, lahat ng hari ay muling nagkita. 
Sila ay nagkaroon ng kasiyahan buong araw 

at buong gabi at sila'y natuto mula sa 
isa't-isa at mas nakilala nila ang bawat isa. 

Pinangalanan nila ang kanilang sarili. 
Pinangalanan nila itong Jaycees, sunod sa 

pangalan ng munting haring Jay C. I. 



At dahil ang kanilang 
pagtatagpo ay naging 

kagilagilalas, sinimulan 
nilang mag-organisa ng 
pagpupulong dalawang 
beses sa isang taon.

Sila ay nagtagpo sa 
Pandaigdigang 

Kapulungan, Pangrehiyong 
Kapulungan, Pambansang 
Kapulungan at maging sa 
lokal ay nangasiwa sila ng 
paglikha ng plataporma 
para sa pagpapalitan.



Sa wakas, sila ay nagkaroon ng kalamangan 
laban sa masasamang makasarili.

Ang Jaycees ay naging mas masaya. Sila ay 
naging mas patas. Ginawa nilang mas 
makulay ang kanilang mga bansa at 

nauwing nagtatawanan.





Nagmula dito ay ang etika ng pangako.

Bawat hari ay sumulat ng kanilang mga 
saloobin at sama-samang lumikha ng 

kanilang kredo.



Kami ay naniniwala:

• Na ang pananampalataya sa Diyos ay  
nagbibigay ng kahulugan at layunin sa buhay 
ng tao. 

• Na ang kapatiran ng tao ay higit sa  
kapangyarihan ng mga bansa. 

• Na ang hustisyang pang-ekonomiya ay higit 
na makakamit ng malayang mamamayan sa 
pamamagitan ng malayang kalakalan o  
panukala. 

• Na ang pamahalaan ay marapat na  
pamahalaan na naaayon sa batas kaysa ng 
mamamayan. 

• Na ang dakilang kayamanan ng daigdig ay 
nakapaloob sa pagkatao, at 

• Ang paglilingkod sa sangkatauhan ay siyang 
pinakamabuting gawa



Nais naming ipakita ang kapangyarihan na 
mayroon ang JCI. Kami ay may kaibahan na hindi 

matatagpuan kung saan man sa mundo. Ang 
bawat isa sa amin ay may boses na nagsasalita 

gamit hindi lamang ang opisyal na wika ng aming 
bansa, ngunit pati ang aming wikang kinamulatan, 
wikang kinalakihan, wikang pangrehiyon, wikang 

pantribu.

Sila'y magpamalas!

Maaring kami'y tulungang isalaysay ang aming 
munting kuwento sa mas madami wika. 

Maaring isalin ang tekstong ito sa dialekto o 
wikang pangrehiyon.

Maaring ipadala ang inyong salin sa:
book@littlekingjci.com
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