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Toto je čínsky príbeh, 

napísal ho Číňan  

ale preložil ho 

Aulačan (Vietnamec). 

Pretože je dobrý. 

Tento príbeh sa volá 

„Posledné tri dni“. 

Posledné tri dni 

života človeka. 

Je tu niekto, 

koho vnútorný Majster 

informoval, 

že mu zostávajú 

už len tri dni života? 

Je? Zdvihnite ruku. 

Ak áno, potom tu neseďte, 

aby ste počúvali tento príbeh. 

Budete smutní, 

keď si to vypočujete? 

(Nie, nebudeme.) Nie? 

Ten príbeh je takýto. 

Boli dvaja mladí muži, 

ktorí  boli otrávení životom 

na vidieku. 

Boli z toho unavení. 

Mnohí ľudia majú radi 

život na vidieku ale  

mnohí sú z toho unavení. 

Mne sa páči život na vidieku, 

je to uvoľňujúce. 

Čistý vzduch, atď. 

však? 

V meste je to prašné 

a život je príliš rýchly, 

príliš preplnený, takže 

niekedy sa mi veľmi nepáči. 

Keď ale žijem na vidieku, 

potom je trochu ťažké 

robiť mnoho vecí, 

obzvlášť keď robím 

tento typ práce. 

Kvôli tejto práci 

musím žiť tu blízko, 

aby bolo pre ľudí ľahké prísť. 

Ináč keby som žila  

na vidieku, 

je to také ťažké. 

Ani nákup jedla nie je ľahký. 

Raz som žila  

v inej oblasti, 

na skutočnom vidieku... 

v Kanade. Skutočne 

to bolo odľahlé miesto. 

Žila som na vrchole kopca. 

Skutočne odľahlé miesto, 

nebol tam nikto naokolo. 

Boli tam ľudia 

ale veľmi ďaleko. 

Boli to farmári, 

zatiaľ čo ja som žila sama 

na vrchole kopca.  

Páčilo sa mi to. 

Boli tam len stromy, 

vtáčiky veselo spievali  

celý deň a celú noc. 

Ale zima... páni! 

Zostala som tam 

počas leta. 

Ach, bolo to skvelé! 

Obloha bola jasná, 

s bielymi oblakmi, 

vánok jemne pofukoval, 

všade spievali vtáčiky, 

a nemusela som nosiť 

veľa vrstiev oblečenia. 

Jedna blúzka stačila. 

Obyčajná blúzka bola fajn. 

A nohavice, 

nielen blúzka. 

Týchto dvoch mladých  

mužov nudil život na vidieku, 

a tak sa rozhodli presťahovať 

sa do mesta a podnikať. 

Pretože verili, 

že na vidieku 

môžu zarobiť len toľko, 

aby prežili 

a nikdy nebudú mať 

nič extra. 

S takým uvažovaním 
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plánovali ísť do mesta 

a začať podnikať, 

aby rýchlo zbohatli. 

Samozrejme, 

keď boli v meste 

už dlhý čas, 

títo dvaja inteligentní muži 

začali prosperovať. 

Ale trvalo to 

nejakých 20 – 30 rokov. 

Viac než 30 rokov v meste, 

aby to dosiahli. 

Nebuďte takí fascinovaní, 

a nemyslite si, 

že po 2, 3 dňoch v meste... 

nezačnete prosperovať tak  

rýchlo. Viac než 30 rokov 

úsilia... 

iba to počujeme, 

už sme z toho unavení. 

Viac než 30 rokov úsilia... 

Nehovorí sa tu, 

že 30 rokov znamenalo, 

že to bolo ľahké a prosté. 

Nebolo to tak. 

Takže títo dvaja muži 

si vybudovali pohodlný život. 

Jeden vlastnil podnik 

s volskými záprahmi 

a druhý pracoval 

v reštaurácii Loving Hut; 

bol vlastníkom reštaurácie. 

Títo dvaja boli priateľmi, 

dobrými priateľmi 

už od detstva, preto 

keď sa stali úspešnými, 

naďalej zostali 

blízkymi priateľmi. 

Jedného dňa zrazu tí dvaja 

muži pocítili nostalgiu. 

Pili čaj a rozprávali sa, 

keď ich prepadla nostalgia. 

Chceli sa vrátiť 

do svojho rodiska. 

Chceli sa vrátiť a znovu 

navštíviť svoju starú dedinu. 

Pretože ani jeden z nich 

veľa neštudoval, 

nevrátili sa späť 

do starej dediny 

ako kandidát vied 

v ozdobnom 

brokátovom habite. 

Ale aspoň si mohli pri  

návrate obliecť kabáty. 

Boli zdraví. 

Boli bohatí 

a išli domov na voze. 

Len žartujem. 

Išli autobusom, 

nie vozom. 

Prečítala som to inak. 

Takže sa spolu rozprávali 

o návrate späť. 

Len čo autobus 

prišiel do dediny, 

vystúpili a prechádzali sa, 

aby si znovu pozreli 

všetky staré miesta. 

Užívali tú scenériu, 

keď sa tam objavil 

starý muž s bielymi vlasmi 

a bradou, v bielych šatách, 

a držal v rukách 

pár činel. 

Náhle sa ten starý muž 

priblížil a pozdravil 

tých dvoch mužov. 

Spýtali sa ho: „Dedko, 

prečo ste tu?“ 

Starý muž ticho odvetil: 

„Som zakladajúce božstvo 

dediny a mám na starosti 

požehnania a nešťastia 

tejto dediny. 

Okrem udržiavania 

mieru pre ľudí 

tiež dohliadam na ich život 

a smrť. 

Prišiel som informovať 
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vás oboch, že vám 

zostávajú iba tri dni života. 

Toto nebolo oznámené 

vnútorným Majstrom 

ale božstvom dediny; 

veľmi nepríjemné. 

Ale je to tiež veľmi dobré, 

že ich informoval, však? 

Nie každý bude 

takto informovaný, však? 

Aspoň že títo dvaja 

mali dosť zásluh, 

aby boli informovaní. 

Zvyčajne, 

keď nadíde pre niektorých 

ľudí čas umrieť, 

tak proste prirodzene zomrú. 

Oni nevedia, 

kedy zomrú. 

Nikto ich neinformuje 

s časovým predstihom. 

Možno títo dvaja muži 

mali zásluhy.  

Malé zásluhy. 

Starý muž povedal: 

„O tri dni prídem 

a vezmem vás do ríše...“ 

Kam? 

Do podsvetia. 

Do podsvetia, správne. 

Hádes, Hádes. 

Na rozdiel od tých, 

ktorí praktikujú našu 

Metódu Quan Yin, Majster 

príde a vezme ich do Neba. 

Títo ľudia išli k Hádovi. 

Mali nejaké zásluhy, 

ale aj tak museli ísť 

k Hádovi. 

Takže: „Keď prídem, 

budem chvíľu štrngať 

činelmi.“ 

Držal predtým činely. 

Tie činely vyzerali 

ako dva alumíniové disky, 

udierajúce proti sebe, 

aby vznikol 

zvonivý zvuk. 

Takže povedal: „Keď prídem, 

budem chvíľu štrngať 

činelmi. 

Keď obaja začujete činely, 

musíte ma ihneď nasledovať 

k návratu a ohláseniu sa 

u Vládcu desiatich súdov.“ 

Kto je  

Vládca desiatich súdov? 

Yama 

(kráľ podsvetia). 

Yama. 

„Neoneskorte sa.“ 

Keď raz zomriete, 

kam ešte môžete prísť 

neskoro, však? 

Máte obavy, že zmeškáte 

autobus? Však? 

Keď raz zomriete, 

okamžite idete dole, 

nie je žiadne ospravedlnenie, 

že ten autobus mešká. 

Keď prestal rozprávať, 

starý muž zmizol, 

a zanechal za sebou 

dvoch zmätených mužov, 

úplne ako obarených. 

Viete si to predstaviť? 

V deň, kedy s veľkou slávou  

prídete domov, 

bohatí a dôstojní, 

vystavujúc sa na obdiv   

v prekrásnych šatách, 

niekto vás informuje: 

„O tri dni zomriete.“ 

Mŕtvy. 

Boli takí smutní... 

obaja boli v panike. 

Boli v stave 

rozrušenia a smútku. 

Skutočne mali strach 

a boli rozrušení. 
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Prvý z nich si pomyslel: 

„Život je taký nezmyselný; 

nie je tu nič zaujímavé. 

V minulosti som bol špinavý 

a chudobný, no len čo 

zbohatnem a vrátim sa 

domov, musím zomrieť. 

Keď som bol taký chudobný, 

neumrel som. 

Teraz, 

keď som zbohatol, 

mám zomrieť. 

Už len tri dni.“ 

Sú tri dni dlho či krátko? 

(Krátko.) Krátko. 

Len sa spýtajte ľudí tu 

a hneď budete vedieť. 

Spýtajte sa tých, 

ktorí ma sem prišli navštíviť 

len na tri dni. 

Povedia vám, 

že je to veľmi krátko, však? 

Len zavriete oči, 

otvoríte ich 

a už je čas na odchod. 

Takže sa cítil veľmi smutný, 

nechcel už nič viac robiť. 

Preto keď došiel domov – 

do svojho starého domu – 

len si tam ľahol a vzdychal, 

neschopný jesť, 

nemohol spať 

a nechcelo sa mu 

čokoľvek plánovať 

ani navštíviť príbuzných. 

Bol príliš deprimovaný. 

Mal za tri dni zomrieť, 

Mal za tri dni zomrieť; 

načo mrhať úsilím, 

Nezáležalo na tom, 

čo urobí, 

to bolo to, o čom uvažoval. 

Je to podobné ľuďom, 

ktorí vedia, že existuje 

globálne otepľovanie,  

myslia si, že svet má skončiť, 

preto sa im nechce 

nič robiť: 

„Nezáleží na tom, 

čo budem robiť,  

tak načo mrhať úsilím?“ 

Takže tam teraz ležal 

a premýšľal o živote. 

Myslel si: „Ach, 

prečo som len nepraktikoval 

Metódu Quan Yin? 

Prečo som sa zameral 

na zbohatnutie? 

Teraz, s blížiacou sa smrťou, 

peniaze neznamenajú nič. 

Keby som len praktikoval 

Metódu Quan Yin, 

potom by som mohol 

žiť dlhšie vďaka 

vegetariánskej strave 

a tiež ekologickému životu. 

Praktikovaním  

Metódy Quan Yin 

by som bol mladší, 

zdravší a múdrejší. 

Nemusel by som umrieť 

a cítiť sa takto žalostne 

a rozhorčene.“ 

Aspoň by bol pripravený, 

keď by dostal informáciu 

o svojej smrti, však? 

Vedel by, 

kam pôjde, však? 

Ak by mal umrieť, 

Majster by ho prinajmenšom 

prišiel informovať, 

chytil by ho za ruku 

a vytiahol by ho hore. 

Ale toto dedinské božstvo 

len zacinkalo 

ohlušujúcimi činelmi 

a on nevedel, 

kde skončí. 

Hovorí sa tu, 

že mal ísť k desiatim súdom, 
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Yamovým desiatim súdom. 

Ale nie je žiadna záruka, 

že bude sedieť 

v desiatich súdoch. 

Sedel by niekde... 

kto vie, 

možno by šiel do pekla, 

kde sú všetky možné 

druhy praženia v oleji 

a v tuku, tam dole. 

Potom sú tam nože, 

kopije, meče – všetko možné. 

Znie to hrôzostrašne. 

Neodvážim sa o tom viac 

hovoriť, nechajme to tak. 

Ináč dnes večer, 

keď zaspíte, 

budete mať nočné mory. 

Preto si tento muž myslel: 

Skutočne už viac 

nechcem žiť. 

Ani s toľkými peniazmi, 

nemôžem ich vymeniť 

za svoj život.“ 

Bol teda veľmi, 

veľmi smutný. 

Taký smutný, taký smutný. 

Teraz si uvedomil, 

že ľudské telo 

je také vzácne. 

Čas je skutočne nad zlato. 

„Dokonca ani s toľkým 

zlatom a striebrom, 

nemôžem ich vymeniť 

za jediný deň navyše 

v tomto prchavom svete.“ 

Bol taký skľúčený, smutný. 

Ten deň ešte nenadišiel, 

ale jeho tvár bola 

ako mŕtvola. 

Povedal to tak. 

Vyzeral vyziabnutý, 

chudý a zvráskavený; 

všade mal bradu. 

Jeho oči boli apatické, 

úplne bez života. 

Na tretí deň 

sa prebudil skutočne skoro, 

vybral si najkrajšie 

a najdrahšie šaty. 

Neviem, 

prečo to urobil. 

Keď ste mŕtvi, nezáleží 

na tom, že si oblečiete 

tie najdrahšie šaty, však? 

Obliekol si najkrajšie šaty 

a stál a čakal pri dverách. 

Ako očakával, 

objavil sa pred ním  

starý muž v bielom, 

držiaci činely. 

Ten starý muž ešte ani 

nezacinkal na činely 

no muž už zamdlel a umrel. 

Je mŕtvy. 

Netreba udrieť na činely. 

Činely ešte nezacinkali, 

no on zamdlel a umrel. 

To preto, že čakal tri dni, 

takže to bolo, akoby 

umrel už pred troma dňami. 

Každý deň myslel na smrť, 

takže bol taký vysilený, 

že keď sa objavil ten starý  

muž, bolo to. 

To znamenalo, že ho mohol 

aj dobrovoľne nasledovať, 

a tak tam rovno na mieste  

umrel. 

Starý muž 

nemusel nič urobiť; 

nemal šancu 

udrieť činelmi 

ani nič povedať. 

Takto jeho duša 

okamžite opustila telo 

a nasledovala starého muža. 

Čo sa týka toho druhého  

muža, keď počul, 

ako mu starý muž oznámil 
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ten rozsudok smrti, 

behom troch dní, 

tiež bol veľmi smutný 

a ľutoval sa, 

ale jeho charakter bol 

veľmi láskavý a mal sklon 

byť spokojný so svojím  

údelom. Pomyslel si: 

„Dobre teda. 

Skôr či neskôr 

aj tak zomriem. 

Aj keby som sa hádal, 

nemá to zmysel.“ 

Preto si pomyslel: 

„Prečo nevezmem 

všetky tie peniaze, ktoré som 

nazhromaždil za 30 rokov 

a nedám ich ľuďom? 

Ináč vyjdú na zmar. 

Načo ich premrhať?“ 

Potom použil tie peniaze 

na postavenie školy 

vo svojej dedine, 

aby chudobné deti 

mohli chodiť do školy. 

Nejakú sumu peňazí 

dal potom 

predstaviteľom dediny, 

aby vybudovali malú kliniku 

na pomoc dedinčanom, 

ktorí nemajú peniaze 

na lekára v meste. 

Namiesto toho môžu byť 

liečení doma. 

Zvyšok peňazí použil 

na postavenie ciest a mostov, 

aby uľahčil život 

všetkým vo svojej dedine. 

Pretože dedinčania 

na vidieku sú chudobní, 

často krát nemajú 

dobré cesty,  

a je po nich ťažké kráčať. 

Bez mostov 

musia často kráčať 

dlhú vzdialenosť naokolo; 

preto postavil mosty a cesty. 

On na to iba rozdal peniaze, 

pretože nebolo možné 

postaviť mosty a cesty 

behom troch dní, však? 

Áno, dal peniaze ľuďom, 

aby to urobili neskôr, však? 

A tiež použil nejaké peniaze 

na pomoc rodinám, 

ktoré mali mnoho detí, 

tým, ktorí neboli schopní 

vyžiť zo svojho príjmu 

a potrebovali súrnu pomoc. 

Trvalo mu tri dni 

uskutočniť tieto úlohy, 

takže pán B nemal vôbec čas 

– tento druhý muž nemal –  

nemal čas premýšľať 

o celej tej záležitosti 

so svojou smrťou, 

ktorá sa mala prihodiť. 

Dokonca úplne zabudol 

na starého muža... 

bol príliš zaneprázdnený. 

Je to pravda, 

že keď sme zaneprázdnení, 

nespomenieme si 

na nič iné, však? 

Ste si istí, že svet skončí? 

Nie. 

Nie? Dobre. 

Ak skončí, budeme to vedieť, 

netreba sa pýtať teraz, však? 

Ešte je skoro. 

Žijeme v daný deň. 

Len sa sústreďte 

na roznášanie letákov, 

tu a tam dávanie darov, 

takže kto má čas 

uvažovať o tej záležitosti? 

 


