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Noong unang panahon, mayroong isang maliit 
Hari. Ang pangalan nya ay Jay Citizen, the 
first. Si Jay C. I. ay malungkot buong araw. 



Ang tanging nakikita nya ay ang pagiging 
makasarili ng ibang tao. Walang nagaasikaso 

sa mga mamamayan. Ang iniisip lamang ng  
mga maliliit na hari ay ang kanilang sarili, 
mas lalo na ang mga malalaking mga hari. 

Gayunpaman, wala ni isang hari ang masaya. 



At gusto nya din sana tumawa. Gusto nya 
maging masaya sa buhay, matuto at 

matuklasan ang napakagandang mundo. 
Ngunit paano kaya ito magagawa ng maliit 

na hari ng nag iisa?

Sya ay nag-isip ng nag-isip... 
at bigla syang nagkaroon ng idea! 



“Baket hindi ko kausapin ang ibang mga hari 
na gusto din mapaganda ang buhay ng iba?“ 
ani ng maliit na Hari. “Ang matuto mula sa 

iba ay ang susi ng tagumpay,“ sabi ni 
Jay C.I. ng may katiyakan.

Makalaunan ay umalis sya patungo sa isang 
mahabang paglalakbay upang bisitahin ang 

ibang mga hari.   



Sabi ng reynang kulay asul-berde:

Ang dakilang tao ay hindi nagtatanong 
kung ano ang maaaring gawin ng kanilang 
bansa para sa kanila, ngunit kung ano ang 

maaari nilang gawin para sa kanilang bansa. 
Iyan ang tunay na kapatiran. Gawin mo ito 

at ikaw ay magiging masaya.



Napakagandang payo! At humayo ang mallit 
na Haring Jay C.I. sa kanyang paglalakbay. 



Ang taong nag-alis ng bundok ay siya ring 
nagsimulang magbuhat ng maliliit na bato. 

Kung sisimulan lamang natin ang isang 
bagay, kahit ang malalaking mga gawain ay 

mapagtatagumpayan.

Ang alam ng berdeng hari:



“Kahanga-hanga!“ sabi ng maliit na Haring 
Jay C.I., “ang pagsimula ay ang susi sa 

positibong pagbabago.“

At sya’y naglakbay muli...



Sa palengke, magtinda ka ng panghuli ng 
isda, huwag isda. Kung matuto ang mga tao 

mangisda, matututo nilang tulungan ang 
kanilang sarili. Tulong sa sarili ang aming 

tungkulin. Iyan ang kalayaan. Ang taong may 
laya, ligtas at may hustisya.  

Pinayuhan naman siya ng pulang hari:



“Magaling,“ wari ni Jay C.I., 
“makakatulong yan.“ Na may ngiti sa kanyang 

mukha, ipinagpatuloy ng maliit na hari ang 
kaniyang paglalakbay...



Ang pinakadakilang kayamanan ng tao ay 
hindi ang mga makamundong ari-arian, 

ngunit ang kanilang katangian at pagkatao. 
Habang mas pinapabuti mo ang iyong mga 
katangian, mas lalong makakatulong ka sa 

iyong lipunan.

Ang sabi ng lilang reyna sa kanya:



“Buong buhay na pagsasanay sa aking 
karakter. Mukhang maganda iyon. 

Makatutulong ito maibsan ang hinaharap na 
kahirapan ng kapwa ko mamamayan.“ 

Ani ni Jay C.I sa kanyang sarili. 

At ang batang hari ay naglakbay muli...



Ang dakilang tao ay namununo gamit ang 
isang makatarungang kamay at walang 

kagustuhan o pagtatangi. Ang pamumuno ay 
kapani-paniwala kapag ginagamit nito ang 
parehong mga patakaran sa lahat. Hindi 

tinutukoy ng mga relasyon at pagkakaibigan 
ito, ngunit ang batas lamang.

Ang sabi ng asul na hari:



Mas masaya ang pamumuhay kapag hindi 
lamang ang mga kaibigan ang pinapaboran. 
Ang parehong mga alituntunin ay para sa 

lahat.

Baon ang aral na ito, muling naglakbay si Jay 
C.I...



Sabi ng kulay-dalandan na hari:

Kung saan ka man pumunta, pumunta 
kang may buong puso. Tandaan na walang 
anumang nanggagaling sa ating sarili at 
anumang aksyon ay may halaga lamang 

kung gagawin mo ito nang kusang-loob at 
may boung puso.



Biglang napatingala ang maliit na haring 
Jay C.I. at hindi nya mapaniwalaan ang 

kanyang nakikita. Sa kalayuanan may nakita 
siyang kastilyo. Nakauwi na kaya siya?

Naglakbay siya nang maligaya at walang 
kahirap-hirap sa buong mundo at 
nakatanggap ng maraming payo.



Agad na itinakda ni Jay C.I. ang pagsasagawa ng 
mga mabubuting payo mula sa mga reyna at mga 

hari. Hinayaan niyang maglakbay ang mga tao 
upang maranasan nila ang dinanas niya. Dapat 
silang gumawa ng mabuti sa mundo at maging 

masaya din. 

Binuksan nila ang kanilang mga tahanan upang 
mabisita sila ng iba tago. Gumawa sila ng mga 
panuntunan na dapat sundin ng kanilang mga 

bisita. At ito'y naging masaya. 



Natanto ng ibang mga hari na marami silang 
natutunan mula sa maliit na haring Jay C.I. 

Mas naging maligaya sila dahil walang itinago 
si Jay C.I. para sa kanyang sarili. Ibinahagi 
niya ang mga dakilang aral sa iba pang mga 

hari. Araw araw, unti-unting nilang 
napabubuti ang mundo. 



Isang araw, nagkita-kita ang lahat ng mga 
hari. Sila ay nag diwang buong araw at 

buong gabi. Natuto sila sa isa't isa at mas 
lalong napalalim ang pag-unawa nila sa isa't 
isa. Binigyan nila ng pangalan ang kanilang 

samahan. Tinawag nilang Jaycees ang 
kanilang mga sarili, mula sa maliit na 

haring si Jay C.I. 



At dahil naging masaya ang 
kanilang mga pagtitipon, 

nagsimula silang 
mag-organisa ng mga 

komperensiya ng hindi 
bababa sa dalawang 
beses sa isang taon.

Nagawan nila ng paraan 
na sila ay magkitakita sa 

world Congress, sa 
rehiyonal na komperensiya, 
pambansang komperensiya 
at mga local na pagtitipon 

upang mag palitan ng 
mga idea. 



Sa wakas, sila ay nagkaroon ng kalamangan 
laban sa mga malalaki at masasamang taong 

makasarili.

Ang mga Jaycees ay mas lalong naging 
masaya at mas lalong naging makatarungan. 
Ginawa nilang mas makulay ang kanilang mga 
bansa at sila'y magkakasamang nagtawanan.





At dito nagmula ang etiko ng pangako.

Sinulat ng lahat ng hari ang kanilang mga 
idea at sama-samang nilikha ang kanilang 

pananalig:



Naniniwala kami:

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

• Na ang pagkakapatiran ng tao ay lumalampas 
sa soberanya ng mga bansa 

• Na ang pang-ekonomiyang hustisya ay  
maaaring pinakamahusay na makamit ng 
malayang tao sa pamamagitan ng malayang 
pangangalakal 

• Na ang pinakadakilang kayamanan ng mundo 
ay nasa personalidad ng tao at 

• Na ang paglilingkod sa sangkatauhan ay ang 
pinakamahusay na gawain sa buhay



Gusto namin ipakita kung ang kakayahan ng JCI. 
Kami ay ang iba't ibang uri na hindi matatagpuan 

sa ibang panig ng mundo. Lahat tayo ay hindi 
lamang nagsasalita gamit ang kaniyang opisyal na 

wika, ngunit pati din ang sariling wiki, ang 
rehiyonal na wika, o ang panliping wiki. 

Ipakita natin ito sa iba!

Mangyaring tulungan kaming ibahagi ang aming 
munting kuwento gamit ang mas maraming wika 
hangga't maaari. Mangyaring isalin ang tekstong 

ito sa iyong wika at panrehiyong wika.

Mangyaring ipadala ang iyong pagsasalin:
book@littlekingjci.com
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