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čudujú sa: potrebujeme kultúru Príbeh o  tom, ako sa Hui Ang 

stretol s kráľom Kang 
z dynastie Song 

„Aké zvláštne! aj počas vojny. 
Už je to milióny rokov, Inak by ľudia  
ale oni sú stále takí navzájom bojovali. Dnes vám poviem príbeh 
tvrdohlaví ako predtým. Vlastne bytosti  o tom, ako Hui Ang stretol 
Neurobili vôbec  na väčšine iných planét kráľa Kang z dynastie Song. 
žiaden pokrok. považujú našu planétu Kráľ Kang z dynastie Song 
Stále tu sedia spolu za smiešnu, pretože sa ľahko bol veľmi slávny, však?  
a predsa nedokázali nájsť uchyľujeme k zabíjaniu. (Áno.) Stal sa cisárom 
spoločný ideál. Bojujeme navzájom aj pri Gaozong z dynastie Song. 
Sú stále takí istí ako predtým. najmenšej provokácii. Bol expertom v používaní 
Sú stále rovnakí, Nie sme schopní používať vojenskej sily, 
ako keď boli tu hore. jazyk zdvorilosti, ktorú použil na založenie 
Stále navzájom bojujú.“ aby sme vyriešili novej dynastie. 
Keď tí vodcovia nedorozumenia Áno. Bol prvým cisárom 
boli tam hore, alebo zmätok. južnej dynastie Song. 
bojovali s inými bytosťami. Bytosti na iných planétach Takže on bol tým mužom, 
A keď prišli sem, nás považujú za zvláštnych prvým cisárom  
bojujú navzájom spolu. a myslia si, že sme južnej dynastie Song. 
Takže bytosti na iných  veľmi neslušná rasa. Volali ho 
planétach považujú túto Nevedia, prečo sme takí. kráľ Kang z dynastie Song. 
planétu za veľmi čudnú. Takže sem zriedkavo Bol tiež známy ako 
Dobre, poďme sa teda  prichádzajú na svojich UFO cisár Gaozong 
pozrieť, akých dobrých ľudí a potulujú sa, aby videli, z dynastie Song. 
máme na našej planéte. koľko zábavy nám spôsobuje Vždy dával vojakov 
Bol jeden muž,  navzájom bojovať. na dôležité pozície 
ktorý sa volal Hui Ang. Vlastne si myslia, a prikladal menej dôležitosti 
Bol to zrejme človek  že sme nemožní. ostatným. 
veľkej múdrosti Hore v ich svete Z toho vyplýva, 
a duchovný praktikujúci. majú spôsoby že kráľ Kang z dynastie Song 
Jedného dňa išiel navštíviť na riešenie problémov. duchovne nepraktikoval, 
kráľa Kanga z dynastie Song. Ak nedokážu vyriešiť preto venoval malú  
Kráľ Hui Anga  nejaký problém,  pozornosť civilným  
vrelo pozdravil tí s rovnakými ideálmi úradníkom. Namiesto toho sa 
a okamžite povedal: sa presťahujú a žijú spolu spoliehal na vojakov. 
„Páčia sa mi iba silní na nejakom mieste. Možno chcel v tom čase 
a statoční. Nedovolia tam byť ľuďom, upevniť ríšu, 
Nemám rád cnostných ktorí neakceptujú  preto potreboval 
ani spravodlivých.“ ich pravidlá, vojenských generálov. 
To znamená cnostný nesúhlasia s ich ideálmi Civilný úradník  
a spravodlivý, ako sa hovorí alebo prejavujú neúctu len rozprával ústami 
o cnosti, spravodlivosti, k ich životnému štýlu. ale triasol sa a skryl sa, 
zdvorilosti, múdrosti Takí ľudia môžu ísť keď ktokoľvek  
a dôveryhodnosti na iné miesta. napadol krajinu. 
v učení Konfucia. Musia ísť. Preto neboli civilní úradníci 
„Významný mních, smiem Takže náš svet považovaní za dôležitých. 
sa ťa spýtať, či mi môžeš je trochu chaotický. Civilní úradníci 
ponúknuť nejakú radu?“ Keď sa bytosti môžu byť využití, 
Keďže bol takýmto typom na týchto planétach  keď na svete vládne mier. 
človeka, akú radu zhora pozerajú dole na nás, Ale v skutočnosti 
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spôsobiť aby títo ľudia a potom vábil kráľa na  by ste mu mohli dať? 
ani len nepomysleli trochu vyššiu úroveň. Bol typom človeka, ktorý 
na bitie ani zabíjanie. Povedal: „Aj keď ten  používa iba silu. 
Aj keď vás ale títo ľudia človek nie je zranený, Pretože už povedal, 
nechcú udrieť ani zabiť, keď používa túto metódu, že vôbec nemá rád cnostných 
to neznamená, ani necíti bolesť, a spravodlivých, 
že vás ctia, rešpektujú keď ho udrú, o čom by ste sa s ním  
a že vám chcú pomôcť. a ani nôž alebo meč rozprávali? 
Preto mám metódu, ho neprebodnú, Predsa len bol kráľ 
vďaka ktorej vás títo ľudia je ponížený. zdvorilý a spýtal sa: 
nechcú udrieť ani zabiť. Ja, váš skromný úradník, „Významný mních, smiem 
A budú vás veľmi chcieť aj mám inú metódu, sa ťa spýtať, či mi môžeš 
rešpektovať a pomáhať vám. ktorá spôsobí, že sa ľudia ponúknuť nejakú radu?“ 
Nechcela by Vaša Výsosť boja vystreliť Hui Ang mu odpovedal: 
túto metódu?“ na odvážneho človeka, „Mám metódu, 
Kráľ Kang z dynastie Song už keď ho uvidia. magickú silu, 
len sa už len ťažko Neodvážia sa ktorá môže človeka, 
dokázal ďalej ovládať! bodnúť ho nožom. akokoľvek je statočný, 
Len ťažko dokázal Neodvážia sa seknúť ho. ochrániť od prebodnutia, 
zotrvať na svojom tróne. Aj keď to chcú urobiť, keď ho udrú mečom.“ 
Chcel zísť dolu a neodvážia sa. To znamená, 
potriasť Hui Angovi rukami. Neodvážia sa ho že keď ho bodnú nožom 
Kráľ povedal: udrieť mečom. alebo mečom, 
„Rýchlo mi to povedz! Je to lepšia metóda. neprenikne jeho telom. 
Rýchlo mi o tom povedz!“ Títo ľudia sa to Nezáleží na tom, akí divokí 
Hui Ang povedal: neodvážia urobiť, a silní sú ostatní, 
„Vďaka mojej metóde každý, ale to neznamená, nie je možné mu ublížiť. 
kto uvidí Vašu Výsosť, že to nechcú urobiť. Dokonca aj keď ho udrú, 
či už je to muž alebo žena, Môžu to veľmi chcieť, nebude cítiť žiadnu bolesť. 
bude určite chcieť ale neodvážia sa. To je význam toho. 
pomáhať vám, obdivovať vás  Len čo sa priblížia, „Nepáčila by sa vám 
a ctiť si vás začnú sa triasť. táto metóda, Vaša Výsosť?“ 
z hĺbky svojho srdca. Môžu ho veľmi chcieť Kráľ Kang z dynastie Song 
Takto bude Vaša Výsosť udrieť alebo porezať, povedal: „Páni! Páči sa mi! 
nielen statočná a silná ale neodvážia sa. Je to skvelé. 
ale aj múdra. Mám ešte tretiu metódu, Áno, veľmi sa mi to páči. 
Takže si myslím, ktorá dokáže spôsobiť,  Veľmi chcem  
že táto metóda že si ľudia ani nepomyslia takúto metódu!“ 
je na vyššej úrovni ako na bitie alebo zabíjanie Hui Ang pokračoval 
ostatné štyri metódy, a nemajú ani žiadnu  a začal vážne kázať: 
ktoré som spomenul.“ predstavu o týchto veciach. „Aj keď človeka 
Hui Ang povedal: Nechcela by Vaša Výsosť nemožno prebodnúť 
„Ako by sa Vašej Výsosti túto metódu?“ nožom ani mečom, 
mohla táto metóda nepáčiť?“ Kráľ bol teda nemožno ho udrieť 
Samozrejme, že kráľ vo veľkom pokušení ani mu ublížiť, 
Kang z dynastie Song  a povedal: „Áno! Áno!  keď na neho zaútočia, 
povedal: „Chcem to! Chcem! Chcem to! Pokračuj prosím! aj tak je ale ponížený. 
Páči sa mi to! Beriem to! Pokračuj prosím! Takže to nie je dosť dobré.“ 
Veľmi sa mi to páči!“ Hui Ang pokračoval: Hui Ang začal  
Hui Ang teda pokračoval: „Mám metódu, ktorá môže s malou metódou 
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Namiesto toho na nich „Môj Pane! „Dobre, Vaša Výsosť 
zle nadávali. Môj Veľký Pane! si musela uvedomiť, 
Neskôr mohla vypuknúť Môj Majster!“ že táto metóda pochádza 
revolúcia To znamená „Môj Majster, od Konfucia a Mocia.“ 
alebo možno už viac Môj Pane, Môj Majster! „Pozrite sa na príklad 
nesedeli na tróne. Môj Majster!“ Kong Qiu a Mo Di.“ 
Nie je to tak, Tak to bolo. Hui Ang povedal: 
že vás budú mať ľudia radi, Takže ľudia ich volali „Títo dvaja muži, 
pretože voláte sami seba kráľ. mnohými menami. Kong Qiu a Mo Di, 
Naopak, Mocius a Konfucius Jedno z nich bolo to znamená 
nemali ani kúsok pôdy. „Môj Pane“; Konfucius a Mocius, 
Nemali žiaden majetok, čo znamená „Môj Majster“. nemali žiadne kráľovstvo 
úradníkov ani vojakov, Hui Ang tým myslel to, že ani bohatstvo, ale aj tak 
žiadne nože ani meče, Konfucius a Mocius nemali dokázali byť kráľmi.“ 
ale každý, kto ich uvidel, žiadnych úradníkov ani  Myslel tým iný typ kráľov, 
ich mal rád, vojakov a predsa dokázali ktorých každý rešpektuje, 
chcel ich podporovať, byť kráľmi a vládcami. obdivuje a má ich rád. 
stál na špičkách prstov „Teda každý, či už Preto boli kráľmi 
a naťahoval krk, je to muž alebo žena, v ľudských srdciach. 
aby ich uvidel. bude stáť na špičkách prstov Byť kráľom neznamená, 
Stále by sa na nich pozerali, a naťahovať svoj krk, že musia sedieť na tróne, 
čím viac, tým lepšie. aby ich uvidel. mať mnoho strážcov, 
Takže Hui Ang povedal: Ľudia sa ich proste  dýk, mečov 
„Vaša Výsosť je už nedokážu nabažiť alebo atómových bômb. 
kráľom krajiny. a dokonca nechcú ani len Takže Konfucius a  
Ak uvediete metódu žmurknúť očami, Mocius boli tiež kráľmi. 
Konfucia a Mociusa keď sa pozerajú Toto tým Hui Ang myslel. 
do praxe, na týchto dvoch mužov. Títo dvaja nemali 
určite budete múdrejší Každý muž a žena,  žiadnu oficiálnu pozíciu, 
ako oni.“ každý bude chcieť žiadne stráže a predsa 
Lichotil kráľovi pomáhať im, podporovať ich, dokázali byť pánmi. 
až do takej miery, a vážiť si ich z hĺbky srdca. Ježiša Krista voláme 
že sme mu všetci odovzdaní! Keď ľudia zbadajú týchto „Pán“, nie je to tak? 
Tento človek bol skutočne dvoch mužov,  Aj Šákjamuni Budhu 
jedinečným Železným budú sa im klaňať. voláme „Pán“. 
oceľovým bojovníkom Milujú ich až do takej miery. Ak to preložíme  
všade pod slnkom. Ľudia ich chceli chrániť, zo sanskritu do čínštiny, 
Bol skutočne ostrý! urobiť pre nich čokoľvek, je známy tiež ako 
Naozaj hrozný! dokonca pre nich Pán Šákjamuni. 
Viete, aká bola  aj zomrieť.“ To v angličtine znamená  
kráľova odpoveď? Hui Ang tým myslel, „Pán“ alebo „Môj Pane“. 
Ako by mal kráľ odpovedať že Konfucius a Mocius Takže Šákjamuni Budhu 
takému človeku? si dokázali získať rešpekt voláme rovnakým menom, 
Povedal by aj tak: v ľudských srdciach. „Môj Pane“. 
„Áno, chcem to?“ Nebolo to nutne tak, Keď bol nažive, 
Povedal by to? že ľudia mali radi tých,  jeho žiaci ho volali 
Chcel by byť zasvätený? ktorí sedeli na tróne. „Môj Pane“. 
Samozrejme že nie! Mnohých ľudí, To znamená „môj Majster“. 
Ako by mohol? ktorí sedeli na tróne, Keď Šákjamuni Budha žil, 
Kráľ tam sedel potichu, nemal nikto rád. jeho žiaci ho tiež volali 
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pretože Hui Ang 
už spomenul ich mená. 
Kráľ bol ohromený, 
pretože vedel, 
ako Konfucius a Mocius 
viedli svoje životy. 
Nemohol urobiť to isté. 
Ako by sa mohol  
všetkého vzdať 
a ísť von ako človek, 
na ktorého by sa ľudia  
pozerali a stáli pritom 
na špičkách a naťahovali krk. 
Už aj tak mal mnoho ľudí, 
ktorí na neho vzhliadali 
takým spôsobom v paláci. 
Nepotreboval ísť  
kvôli tomu von. Toto je to, 
čo je tým príbehom myslené. 
Mohol sa vzdať celej krajiny? 
(Nie.) Nie! 
Takže kráľ zostal ticho. 
Keď ho Hui Ang  
videl takého, 
rýchlo sa vytratil preč, 
aby si zachránil hlavu. 
Rýchlo utekal preč. 
Keď utiekol preč, 
kráľ Kang z dynastie Song 
povedal ľuďom okolo seba: 
„No, tento hosť dokáže 
veľmi dobre debatovať. 
Skutočne som nevedel, 
ako mu odpovedať.“ 
Ako by to vedel? 
Samozrejme, že nevedel! 
Aj keby to vedel, 
nemal by žiaden spôsob 
ako odpovedať Hui Angovi. 
Ježiš Kristus tiež povedal, 
že nie je ľahké duchovne  
praktikovať pre ľudí, 
ktorí majú majetok 
a spoločenské postavenie, 
Ak by boli takí ľudia, 
museli by to byť 
vtelení Bodhisattvovia. 
Praktikovali život po živote 
a prišli do tohto sveta 
s dobrým úmyslom 

nadviazať kontakt 
s cítiacimi bytosťami a 
pomôcť svojim súrodencom. 
Nie je to tak, že sa  
títo ľudia stali takýmito 
v priebehu jedného života 
a dokážu sa vzdať slávy 
a majetkov kvôli 
duchovnému praktikovaniu. 


