
PAWILON YUGONG

Fot. 1. Pawilon Yugong (fot. autor)

Niniejszy  tekst  jest  uzupełnieniem  opublikowanego  w  2013  roku  artykułu  pt.
„Yugong  –  Pawilon  Przodka”,  dostępnego  również  na  stronie internetowej
http://kungfu.gdyniapozarzadowa.pl/pawilon-przodka/.

W lipcu 2016 roku, podczas pobytu w Chinach na seminarium treningowym Shaolin
kung-fu,  odwiedziliśmy  między  innymi  mieszkającego  w  Pawilonie  Yugong  naszego
nauczyciela Shaolin Rou Quan – mnicha Shi De Lin. Spotkanie przebiegło w niezwykle
serdecznej atmosferze i miało wymiar towarzysko-religijno-edukacyjny. W trakcie tej wizyty
mnich  Shi  De  Lin  opowiedział  nam  o  wyposażeniu  Pawilonu  Yugong,  a  także
odprawianych w nim buddyjskich obrzędach.

W związku z tym, że dwóch kolejnych form stylu Shaolin Rou Quan uczyliśmy się
od  mnicha  Shi  Yan  Zhuanga  na  placu  przed  bramą  klasztoru  Shaolin,  w  odległości
zaledwie kilkudziesięciu metrów od Pawilonu Yugong, często widzieliśmy mnicha Shi De
Lina  i  mieliśmy  możliwość  rozmowy  z  nim.  Jest  on  człowiekiem  o  fascynującej
osobowości, niezwykle skromnym, pogodnym i religijnym.

http://kungfu.gdyniapozarzadowa.pl/pawilon-przodka/


Fot. 2.    Fot. 3.

Fot. 2. Mnich Shi De Lin przed pawilonem Yugong (fot. A. Szczerbak)
Fot. 3. Mnich Shi De Lin wracający do Pawilonu Yugong po zakończeniu prac polowych

(fot. autor)

Fot. 4.    Fot. 5.

Fot. 4. Figura Bodhidharmy ustawiona na ołtarzu w Pawilonie Yugong przed tablicą
poświęconą mnichowi Fuyu (fot. autor)

Fot. 5. Mnich Shi De Lin w Pawilonie Yugong
(fot. autor)

Fot. 6. Tablice upamiętniające wybitnych
shaolińskich mnichów (fot. autor)

W  Pawilonie  Yugong  na  całej
szerokości  ołtarza  ustawione  są  w  rzędach
ozdobne tablice służące upamiętnieniu postaci
zmarłych, wybitnych shaolińskich mnichów. Na
każdej  z  nich  zapisane  jest  złotymi  znakami
imię któregoś z nich (fot. 5 – 8.). W budynku
tym  oddaje  się  im  cześć  jako  przodkom
obecnie żyjących shaolińskich mnichów.

Fot. 6.



Fot. 7.    Fot. 8.

Fot. 7 – 8. Stojące w rzędach ozdobne tablice z imionami zmarłych shaolińskich mnichów 
(fot. K. Płachta)

Fot. 9.    Fot. 10.

Fot. 9. Mnich Shi De Lin przy ołtarzu w Pawilonie Yugong (fot. autor)
Fot. 10. Mnich Shi De Lin oddający w Pawilonie Yugong cześć Buddzie, bodhisattwom 

oraz zmarłym shaolińskim mnichom (fot. autor)

Fot. 11. Mnich Shi De Lin kłaniający się przed ołtarzem w Pawilonie Yugong 
(fot. K. Płachta)



Fot. 12.    Fot. 13.

Fot. 12 – 13. Mnich Shi De Lin kłaniając się przed ołtarzem, w celu wyrażenia szacunku,
trzyma w dłoniach laski kadzidła w tradycyjny, ściśle określony sposób (fot. autor)

Fot. 14. Góra Song o świcie – u jej podnóża leży klasztor Shaolin oraz Pawilon Yugong
(fot. A. Szczerbak)
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