
PLATFORMA PAWILONU TŁUMACZENIA SUTR

„Platforma  Pawilonu  Tłumaczenia  Sutr”
wraz ze znajdującymi się na niej kamiennymi
stelami,  będącymi  pozostałościami  po  nie
istniejącym już „Pawilonie Słodkiego Nektaru”,
jest  usypanym  z  ziemi  wzniesieniem,
wznoszącym się w odległości 300 metrów na
zachód  od  platformy  Ganlu i  kilkudziesięciu
metrów  od  zachodniego  muru  klasztoru
Shaolin oraz pawilonu  Yugong.  Posiada ona
kształt nieregularnego, okrągłego placu. Jest
wysoka na około 9 metrów, a licząc według jej
obwodu,  posiada  średnicę  35  metrów.  Nosi
ona  również  nazwę  „Miejsca  Tłumaczenia
Buddyjskich Sutr”. 

Zgodnie  z  historycznymi  zapiskami
z  klasztoru  Shaolin,  za  czasów  Północnych
i  Południowych  dynastii,  przybył  z  Indii  do
Chin  wysokiej  rangi  buddyjski  mnich  Batuo,
dla  którego  wybudowano  klasztor  Shaolin,
a  on  sam został  jego  pierwszym przeorem.
Zapisano wówczas, że w miejscu,  w którym
wznosi się „Platforma Pawilonu Tłumaczenia
Sutr”,  przetłumaczył  on  dziewięcioczęściowy
buddyjski  traktat  (sutrę).  Podobno w czasie,
gdy to czynił:

„Niebiański,  słodki  nektar  –  amryta,
dający  pijącemu  go  nieśmiertelność,
opadł  z  niebios  jako  słodki  deszcz,
ukazując, że tłumaczenie świętych ksiąg
dokonane  zostało  pod  natchnieniem
oraz za aprobatą Buddy.”

Właśnie  od  powyższego  zdarzenia,
wznoszący się niegdyś na platformie pawilon
otrzymał  nazwę  „Pawilonu  Słodkiego
Nektaru”.  Został  on  zbudowany  w  czasach
panowania  dynastii  Ming,  obecnie  zaś
pozostały  po  nim  jedynie  kamienne  stele,
będące reliktami dawnych czasów. 

Na kamiennej  płycie znajdującej  się
w klasztorze Shaolin wygrawerowano: 

Fot. 1. Kamienne schody wiodące na platformę.

Fot.  2.  Ogólny  widok  platformy  z  dwoma
wiekowymi, uschniętymi cedrami.



„W  tych  dniach  mistrz  Batuo  zbudował
na platformie wznoszącej się na  zachód
od świątyni stupę  (tj.  pagodę)  i tam,
w kaplicy za pagodą tłumaczył sutry.”

Zgodnie  z zapisami  w  kronikach
klasztoru Shaolin: 

„Pawilon  Słodkiego  Nektaru  wznoszący
się na platformie jest miejscem, w którym
mnich Batuo tłumaczył sutry i gdzie spadł
z nieba słodki deszcz.”

„W  pawilonie  tym  znajdowała  się
trójkolumnowa sala,  przeznaczona  do
oddawania czci Zhenwu1.”

Z historycznych zapisków pochodzących
z czasów  panowania  dynastii  Tang
dowiadujemy  się  ponadto,  że  otoczenie
starożytnej platformy od czasu  panowania
Północnej  dynastii   Wei,  aż  do lat  rządów
dynastii Sui (581–618)  i Tang  (618–907),
stanowiło  centrum wydarzeń
architektonicznych i buddyjskich klasztoru
Shaolin.  W  owym  czasie  wielu  chińskich
i  zagranicznych przywódców  religijnych  oraz
wybitnych mnichów gromadziło  się  w  tym
miejscu, by tłumaczyć i kompilować sutry.

„Pawilon  Słodkiego  Nektaru”  został
zniszczony u schyłku panowania dynastii Qing.
Do dnia  dzisiejszego przetrwały  jedynie  jego
kamienne  podstawy oraz  dwanaście  kolumn
z  wygrawerowanymi  na  nich  gustownymi,
eleganckimi wzorami.

1 Zhenwu (znany także jako Xuanwu lub Xuandi) bóstwo taoistyczne, jednak w związku z tym, że był również
otaczany czcią w buddyzmie, uważany jest za postać integrującą buddyzm oraz taoizm.

Fot. 3

Fot. 4

Fot. 5

Fot. 6

Fot. 3 – 6.  Z „Pawilonu Słodkiego Nektaru” 
wznoszącego się przed wiekami na 
„Platformie Pawilonu Tłumaczenia Sutr” 
pozostały jedynie kamienne stele.



Obecnie na szczycie platformy stoją dwa wysokie i niestety martwe, starożytne cedry.
Uschły one na skutek zabójczego żaru, jaki buchał od palonej w ich pobliżu przed laty
słomy. Uschłe cedry wznoszą się na platformie, niczym dwa filary niewidzialnej bramy. 

Platformę porastają wiekowe drzewa zaojia/zaojiao2.

Fot. 7. Ogromne wiekowe drzewo zaojia rosnące na zboczu platformy.
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2 Gleditsia  sinensis  –  glediczja  (iglicznia)  chińska  –  gatunek  drzewa  z  rodziny  bobowatych  –  jest  jedną  z  50
fundamentalnych roślin używanych w TCM (tradycyjnej chińskiej medycynie).


