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Příloha: Yu Hsiho literární tvorba

1987  Výpravná epická báseň Zapal světlo své moudrosti
           (Překrásný  život Siddharthův)
          Divadelní hra Dolní svět a zen
          Dětská ilustrovaná kniha Devítibarevný srneček 

1989  Dětská ilustrovaná kniha Ptáček, umění a květina

1991  Výpravná epická báseň Tathágatův příběh

1992  Sbírka poezie a maleb Verše Ekaika-rasa
          Ilustrovaná kniha Oblačný chlapec
          Ilustrovaná kniha Avalokitéšvara
          Divadelní hra Vnímající svět

1993  Divadelní hra Legenda o hledání absolutní nirvány

Romány

1994  Vzácné roucho
1995  Prabhútaratna
1997  Amrta
1998  Dhvadža
1999  17•23 Čekání sedmi nocí 

Básnické sbírky

2000   Nebeská kapka s esencí vesmíru
2001   Sbírka Yu Hsiho básní (I)
           Rozpustilý kámen pošťuchuje jaro 
           Radost zalíbení
           Ekaika-rasa
2002   Mrazivá noc
           O barvu méně
           Kalá
           Píseň první jinovatky
           Ryby si hrají s měsícem
           Zajíc je těhotný
           Bílý kůň vstupuje mezi květy rákosí
           Stříbrná svíce páté hlídky
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2003  Urna-kesa

Dlouhé básnické svitky

2003  Verše východních rukopisů
          Verše jižních rukopisů 
          Verše západních rukopisů
          Verše severních rukopisů
          Verše rukopisů středu
2004  Verše rukopisů nebeské klenby
          Verše jihozápadních rukopisů
          Verše severozápadních rukopisů 
          Verše rukopisů země
2005  Verše severovýchodních rukopisů
          Verše jihovýchodních rukopisů 

Ilustrované knihy

2004  Vzácné roucho (4 svazky):
          Jaro: Snový oceán
          Léto: Čistý lotos 
          Podzim: Měsíční zrcadlo
          Zima: Píseň jasu
2006  Moudrý lovec (4 svazky): (I) Moudrý lovec, (II) Cibetka, 
           (III) Luněnka, (IV) Melounová sestřička

          Románová série Procitnutí mysli (12 svazků):
          Před nabytím formy, Ryzí prostota, Harmonie myslí, Odpoutání,              
          Utišení, Útočiště, Uvolnění, Původní sen, Duchovní růst, Krásné 
          sny, Procitnutí, Neposkvrněnost

◆〈 Yu Hsi’s Complete Works 〉
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1988  „Cena zlaté trojnožky“ za nejlepší album roku

1989 „Cena zlaté trojnožky“ za nejlepší album              
a  nejlepší hudební produkci

1991 „Cena zlaté trojnožky“ za nejlepší album

★ Devítibarevný srneček 

★ Oblačný chlapec

★ Nová sbírka příběhů pro žáky 

Příloha: Ocenění
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1996 „Cena zlaté trojnožky“ v kategorii literární tvorby

2000 Divertimento Prabhútaratna – „Hledání hlasů 
v různých sférách“ nominováno na „Zlatou 
hudební cenu“ za nejlepší album roku v kategorii 
náboženské hudby

2004 Klavírní svita Prabhútaratna – „Mocná hudba 
tančící ve větru“ nominována na „Zlatou 
hudební cenu“ za nejlepší album roku v kategorii 
klasické hudby

2005 Sólo svita pro flétnu, housle a čelo Prabhútaratna 
– „Obloha pozdní noci“ nominována na „Zlatou 
hudební cenu“ za nejlepší album v kategorii 
klasické hudby

2006 Svita pro housličky er-chu Prabhūtaratna – „Ta- 
thágatagarbhův svitek“ nominována na „Zlatou 
hudební cenu“ za nejlepší album v kategorii 
náboženské hudby

★ Prabhútaratna
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1997 Román Vzácné roucho vybrán 
Odborem informací městské vlády 
města  Tchaj -pej  do „S eznamu 
doporučené četby“

1998 Ilustrovaná kniha Vzácné roucho 
– část Jaro: Princ v purpurovém 
plášti zařazena Odborem informací 
městské vlády města Tchaj-pej do 

          „Seznamu doporučené četby“

1999 Vzácné roucho – části Snový oceán, 
Čistý lotos, Měsíční zrcadlo, Píseň 
jasu získaly čtyři nominace na „Zla-
tou hudební cenu“ za nejlepší text v 
kategorii tradiční a umělecké tvorby

        Vzácné roucho – části Snový oceán 
získal  „Zlatou hudební cenu“ za 
nejlepší text v kategorii tradiční a 
umělecké tvorby

2004 Hudební doprovod k příběhům 
Vzácné roucho nominováno na         
„Zlatou hudební cenu“ za nejlepší 
hudební album pro děti

2005 Ilustrovaná kniha pro děti Vzácné 
roucho, části Jaro – Snový oceán, 
L é t o  –  Č i s t ý  l o t o s ,  Po d z i m  – 
Měsíční  zrcadlo,  Zima – Píseň 
jasu nominovány na „Cenu zlaté 
trojnožky “ v kategorii  nejlepší 
ilustrovaná dětská kniha

★  Vzácné roucho
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1998 Román Amrta zařazen Odborem informací 
městské vlády města Tchaj-pej do „Seznamu 
doporučené četby“

2001 Album Zlatý buben nominováno na „Zlatou 
hudební cenu“ za nejlepší album roku v kategorii 
náboženské hudby

2000 Dhvadža nominována na „Zlatou hudební 
cenu“ za nejlepší album roku v kategorii 
klasické hudby

Dhvadža – část Rudý soumrak získala „Zlatou 
hudební cenu“ za nejlepší text v kategorii 
tradiční a umělecké tvorby

2000 Album Procitnutí mysli získalo „Zlatou hudební 
cenu“ za nejlepší album roku v kategorii 
náboženské hudby a nejlepší hudební produkci

★ Amrta

★ Dhvadža

★ Procitnutí mysli
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2001 Báseň „Přání být v souladu s tvým srdcem“ z alba 
Domovina ve větrné strži nominována na „Zlatou 
hudební cenu“ za nejlepší text v kategorii tradiční a 
umělecké tvorby

★ Domovina ve větrné strži

2002 Báseň „Meditující“ ze Sbírky Yu Hsiho básní (I) 
nominována na „Zlatou hudební cenu“ za nejlepší text

★ Sbírky Yu Hsiho básní (I)

★ Moře tónů - světlo světského světa

★ Píseň první jinovatky

2002 Album Moře tónů • světlo světského světa nominováno 
na „Zlatou hudební cenu“ za nejlepší album roku             
v kategorii náboženské hudby

2002Album Píseň první jinovatky nominováno na „Zlatou 
hudební cenu“ v kategorii nejlepší zpěvák
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2004 Album Překrásný život Siddharthův nominováno na 
         „Zlatou hudební cenu“ za nejlepší album roku v kategorii 

náboženské hudby

★ Překrásný život Siddharthův

2004 Píseň okouzlujícího květu získala „Zlatou hudební cenu“ 
za nejlepší text v kategorii tradiční a umělecké tvorby

★ Píseň okouzlujícího květu 

★ Bílý kůň vstupuje mezi doutníky rákosí

★ Melounová sestřička

2005 Bílý kůň vstupuje mezi květy rákosí nominován na         
„Zlatou hudební cenu“ za nejlepší album v kategorii 
náboženské hudby

2006 „Malování“ ze sbírky pro děti Melounová sestřička 
nominováno na „Zlatou hudební cenu“ za nejlepší text



Věnováno všem českým dětem!

Yu Hsi, zakladatel a předseda Mezinárodního fóra 21. století Jeřábí hora (Crane Summit)
Pavilón vonných myšlenek na břehu Tichého oceánu, Východní pobřeží Tchaj-wanu, 
červenec 2009 
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