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மொழி: Tamil 

www.littlekingjci.com

முடிந்தவரை பல மொழிகளில் எங்களுடைய 
சிறிய கதையை சொல்ல எங்களுக்கு உதவுங்கள். 
உங்கள் மொழியிலும் பிராந்திய மொழியிலும் இதை 

மொழிபெயர்க்க உதவுங்கள.்

Tamilische Erstausgabe 
Titel: அர்ப்பணிப்பு நெறிமுறைகள் 
© 2018 Friedhelm Wachs

Umschlag/Illustration: strichfiguren.de (Adobe Stock)
Autor: Friedhelm Wachs
Übersetzung: Naren Thiya 
Lektorat, Korrektorat: Sabine Schierwagen

Die deutsche Originalausgabe erschien 2018 im
Verlag: Metropolis Medien Verlags GmbH, Leipzig
ISBN: 978-3-7479-0087-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede  
Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt 
insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,  
Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über  
http://dnb.d-nb.de abrufbar.



ஒரு ஊரில் ஒரு குட்டி ராஜா இருந்தார். 
அவருடைய  பெயர் ஜே . முதல் குடி 
மகன் (ஜே .  சீ.  ஐ). ஜே .  சீ.  ஐ.  

ரொம்ப  சோகமாக இருந்தார்  



எங்கு பார்த்தாலும்  எல்லாரும் 
சுய சந்தோஷத்திலேயே குறியாக 

இருந்தனர். யாரும் சக குடி மக்களை 
கவனிக்கவில்லை. சின்ன சாம்பல் 

ராஜாக்கள் தங்களை பற்றியே 
நினைத்துக்கொண்டிருந்தனர். பெரிய 
சாம்பல் ராஜாக்களும் அதே மாதிரி. 
ஆனாலும் யாருக்கும் சந்தோஷமே 

இல்லை. 

என்ன ஒரு கஷ்டமான நிலைமை.

குட்டி ராஜா ஜே சீ ஐ , இதை மாற்ற 
முடிவு செய்யதார். அவர் சக குடி 

மக்களுக்கும், சிறிய குழந்தைகளுக்கும், 
வியாபாரங்களுக்கும், படிப்புக்கும், 

ஏழைகளுக்கும் ஏதாவது செய்ய முடிவு 
பண்ணினார்.  



அதோடு அவர் சிரிக்க வேண்டும் 
என்று முடிவு பண்ணினார். அதோடு 
வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக , புதிய 

விஷயங்களை கற்று உலகத்தை அறிய 
வேண்டும் என்று நினைத்தார்

ஆனால் அவர் எப்படி அதை செய்ய 
முடியும் ? தனி ஆளாக , குட்டி 

ராஜாவாக ?

இதை பற்றி  யோசித்து  
கொண்டிருக்கும்போது , அவருக்கு ஒரு 

யோசனை  வந்தது.



உலகத்தை மாற்ற நினைக்காக்கும்  
மற்ற ராஜாக்களை கலந்து 

ஆலோசித்தால் என்ன என்று 
நினைத்தார். மற்றவர்களிடம் இருந்து 
கற்று கொள்வது ரொம்ப முக்கியம் 

என்று அவர் தயார் ஆனார். 

மற்ற ராஜாக்களை பார்க்க நெடுந்தூரா 
பயணம் செல்ல புறப்பட்டார்.



சியான் நிற ராணி சொன்னாள்:

பெரிய மனிதர்கள் மற்றவர்கள் என்ன 
செய்யத்தான் என்று கேக்க மாட்டார்கள் 
, ஆனால் நாட்டுக்கு என்ன நல்லது 

செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள்
அது உண்மையான சகோதரத்துவம், 

இதை செய். நீ சந்தோஷமாக இருப்பாய்.



அது ஒரு முக்கியமான அறிவுரை. 
அதை நினைத்த குட்டி ராஜா, தன் 

பயணத்தை தொடர்ந்தார்.



மலையை உடைத்த மனிதன் முதலில் 
சின்ன சின்ன கல்லை உடைத்த்தான். 
சின்ன சின்ன முயற்ச்சி செய்யதால் 
எதையும் சாதிக்கலாம். ஐ நா வின் 
குறிக்கோளை நம்மால் சாதிக்க 

முடியும். சமாதானம்  கண்டிப்பாக 
அடையலாம்.

பச்சை ராஜா சொன்னார்:



அது ஒரு அற்புதமான அறிவுரை 
என்று குட்டி ராஜா நினைத்தார். 

வெற்றியின் முதல் கல் ஆரம்பம் என்று 
பயணத்தை தொடர்ந்தார்.



மக்களுக்கு மீன் விக்க வேண்டாம். மீன் 
தூண்டு விற்று விடு . மக்கள் மீன் 
பிடிக்க கற்று கொண்டால் தாங்கள் 

தங்களை உதவ கற்று கொள்வர். சுய 
உதவி நமது கடைமை . இது தான் 

சுதந்திரம். சுதந்திரமாக உள்ள மக்கள் 
நேர்மையை காப்பாற்றுவர.

சிகப்பு ராஜா சொன்னார்:



நல்லது, என்று குட்டி ராஜா நினைத்தார் 
. முகத்தில் ஒரு புன்னகையுடன் , 

பயணத்தை தொடர்ந்தார்.



ஒரு மனிதனின் மிகப் பெரிய புதையல் 
உடமைகள் அல்ல. மிகப்பெரிய 

புதையல் அவர்களின் பாத்திரம் மற்றும் 
ஆளுமை. மேலும் நீங்கள் பாத்திரத்தை 

பயிற்றுவிக்கலாம், மேலும் நீங்கள் 
சமுதாயத்திற்கு சேவை செய்யலாம்.

ஊதா ராணி சொன்னாள்:



என் பாத்திரம் என் வாழ்நாள் முழுவதும் 
பயிற்சி. அது கேட்க நன்றாக 

இருக்கிறது. இது சக குடிமக்கள் 
எதிர்கொள்ளும் துன்பங்களுக்கு நம்மை 

எச்சரிக்கையாக வைக்கும்.
என்று நினைத்த ராஜா பயணத்தை 

தொடர்ந்தார.



நல்ல ஆளுனர்கள், பாரபட்சம் 
இல்லாமல் வழி நடத்துவர் . சட்ட 
விதிமுறைகளை பயன்படுத்தும் 

போது மட்டுமே தலைமைத்துவம் 
நம்பகமானது. உறவுகள், நட்புகள் 
இதை தீர்மானிப்பதில்லை. ஆனால் 

சட்டம் மட்டுமே.

நீல ராஜாவுக்கு தெரியும்:



இது நண்பர்களுக்கு மட்டுமல்லாது 
எல்லோருக்கும் சாதகமா வழங்கப்படும் 

போது மட்டுமே வாழ்க்கை  
மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ஒரே ஆட்சி 

அனைத்துக்கும் வேண்டும்.. ஒரு நல்ல 
யோசனை என்று, ராஜா நினைத்தேன், 

மற்றும் அவரது பயணங்களை 
தொடர்ந்து.



ஆரஞ்சு ராஜா பேசினார்:

நீ எங்கு சென்றாலும், உன் முழு 
நம்பிக்கையுடன்  போ. எங்களிடமிருந்து 

எதுவும் வரவில்லை என்பதை 
நினைவில் கொள்ளுங்கள், உங்கள் 
முழு நம்பிக்கையுடன்,தானாக 

முன்வந்து  செய்தால் மட்டுமே எந்த 
நடவடிக்கையும் மதிப்புள்ளது.



சிறிய ராஜா ஒரு கோட்டையை  
பார்த்தார். அவர் ஏற்கனவே வீட்டுக்கு 

திரும்பி வந்து விட்டாரோ?

அவர் உலகெங்கிலும் மகிழ்ச்சியுடன்  
பயணித்து  சிறந்த ஆலோசனைகளை 

பெற்றார்.



அவர் விரைவாக ராணிகள் மற்றும் 
அரசர்களின் ஆலோசனைகளை பயன்படுத்த 

தொடங்கினார். அவர் தனது மக்களை 
மற்ற இடங்களுக்கு பயணம் செல்ல 

அறிவுறுத்தினார். அதே நேரத்தில் அவர்கள் 
நல்லதை ஆற்றி நான்றாக அனுபவிக்க 

வேண்டும்.

அவர்கள் சொந்த வீடுகளை மற்றவர்களுக்கு 
திறக்க வேண்டும். விருந்தாளிகளுக்கு 

விதிகளை உருவாக்க வேண்டும்.

அது வேடிக்கையாக இருந்தது



மற்ற ராஜாக்கள் குட்டி ராஜாவை 
பார்த்து  நல்ல விஷயங்களை கற்று 
கொள்ள முடிவு செய்தனர். குட்டி 
ராஜா தனக்கென்று  எதையும் 

வைத்துக்கொள்ளாமல்  எல்லாத்தையும் 
பகிர்ந்து கொண்டார். தான் கற்றதை 

மற்றவர்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்தார். 
உலகம் நல்லதாக மாறியது.



ஒரு நாள் எல்லா ராஜாக்களும் 
சந்தித்தனர். விருந்தில் பங்கேற்று 

விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டனர். 
அவர்கள் தங்கள் கூட்டத்தை ஜே சீஸ்  
என்று பெயரிட்டனர், குட்டி ராஜா ஜே சீ 

ஐ நினைவாக.



கூட்டங்கள் அற்புதமாக 
இருந்ததனால்,ஆண்டுக்கு 

குறைந்தது இரண்டு 
முறை மாநாடுகள் நடத்த 

முடிவு செய்தனர். 

உலக மாநாடுகளிலும், 
பிராந்திய மாநாடுகளிலும், 
தேசிய மாநாடுகளிலும் 

நடத்தப்பட்டன.



கடைசியாக, சுயநலவாதிகளை விட 
அவர்களுக்கு முன்னேற்றம் கிடைத்தது.

 
ஜெஸீ உறுப்பினர்களின் சந்தோசம் 

அதிகமானது. நியாயமான முடிவுகள் 
எடுத்தனர். அவர்களின் நாடுகள் 

சந்தோஷமான நாடுகளாக மாறின.





இவற்றில் இருந்து அர்ப்பணிப்பு 
நெறிமுறைகள் வந்தன

ஒவ்வொரு ராஜாவும் தங்கள் 
நினைவுகளை, உறுதிமொழியாக 

எழுதினார்:



நாங்கள் நம்புகிறோம்:

• கடவுள் நம்பிக்கைம், வாழ்க்கையில்  
அர்த்தத்தையும் நோக்கத்தையும் 
தருகிறது 

• மனிதர்களின் சகோதரத்துவம் நாடுகளின் 
இறையாண்மையை கடந்து செல்கிறது 

• பொருளாதார சமத்துவம், சுதந்திரமான 
மனிதர்களால் சமத்துவ வியாபாரத்தினால் 
வென்றிட முடியும ்

• அரசாங்கங்கள் மனித விருப்பங்களை விட 
சட்ட முடிவுகளாக இருக்க வேண்டும ்

• பூமியின் மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் மனித 
நேயம் 

• மனிதகுலத்திற்கான சேவை என்பது 
வாழ்க்கையின் சிறந்த சேவை  ஆகும்



நாம் JCI இன் ஆக்கத்தை  காட்ட 
விரும்புகிறோம். உலகில் எங்கும் 

காணப்படாத பன்முகத்தன்மை நமக்கு 
உள்ளது. நம் நாட்டில் அதிகாரப்பூர்வ 

மொழியாக மட்டுமல்லாமல், தாய்மொழி, 
தந்தை மொழி , பிராந்திய மொழி, 
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