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Musō Jikiden Eishin Ryū ja
Ōe Masamichi
Käännetty Kendo Nippon 1990 /11 lehdestä.
Käännöksen on tehnyt Jukka Hentunen ja editoinnin Pasi Hellstén

Edo kauden alkuvaiheessa Hayashi Rokudayū Morimasan1 Tosaan (nyk. Kōchi)
tuoma Eishin Ryū säilyi seudulla paikallisena tyylisuuntana aina Meiji-restauraatioon
saakka. Sitten Meiji-kaudella Ōe Masamichi2 elvytti tyylisuunnan ja antoi sille nimen
”Musō Jikiden Eishin Ryū”3, jona tyylisuunta tunnetaan nykyisinkin. Nakayama
Hakudōn4 luotua saman perustyylisuunnan pohjalta Musō Shinden Ryū5-tyylin,
iaidō-maailma on kuitenkin jakautunut kahteen osaan, ja Eishin Ryūn nykymuodon
luonut Ōe Masamichi sekä hänen työnsä ovat joutuneet lähes kokonaan
unohduksiin. Tässä erikoisnumerossa haluan tuoda näitä unohtuneita asioita
uudelleen päivänvaloon.
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Tosa Eishin Ryūn
pelastanut elämäntyö
Tosa Eishin Ryūn perusta mureni, kun soturiluokka
lakkautettiin Meiji-restauraation yhteydessä. Tämä
250 vuotta jatkunut perinne oli häviämäisillään. Tällainen oli asioiden tila, kun Ōe Masamichin opettaja
Gotō Magobei6 nimitti Ōen tyylisuunnan 17. päämieheksi. Yhteiskunnallisen murroksen keskellä hänestä
tuli Tosa Eishin Ryūn kantava voima. Omaan arviointikykyynsä luottaen hän yhdisteli Ōmori Ryūn7 ja
Hasegawa Eishin Ryūn8 tekniikoita ja loi kokonaan
uudennimisen tyylisuunnan. Mikä sai hänet tekemään
näitä uudistuksia? Hänen jalanjälkiään seuraten koetamme löytää vastauksen tähän arvoitukseen.

Erään haudan ja
Tosa Eishin Ryūn juurien jäljillä
Kōchin linnan eteläpuolella, Kagamigawa9-joen toisella puolen, on matala Hitsuzan-vuori. Tämä vuori
on Tosaa hallinneen Yamanouchi-suvun jäsenten sekä
heidän sotilaidensa viimeinen leposija. Nykyisin tämä
vehreä metsä tunnetaan Hitsuzan-puistona, mutta
siellä täällä puiden välissä näkyy vielä hautapaikkoja
sekä hautakiviä.
Tosa Eishin Ryūn10 (yhteisnimi Ōmori Ryūlle ja
Hasegawa Eishin Ryūlle; tästä eteenpäin lyhyesti Eishin Ryū) perustajien hautoja etsiessä apunamme oli
Takeshima Toshio11 (Kōchin Musō Jikiden Eishin Ryūn
seuratoiminnan johtaja, yrittäjä), ja hänen kanssaan
etenimme pitkin puiden kätkemää pikku polkua, kun
äkkiä saavuimme hautoja täynnä olevalle etelärinteelle. Puiden välistä avautui näkymä kohti Kōchin satamaa.
Tosan iaijutsu-tyylien, Ōmori Ryūn ja Hasegawa
Eishin Ryūn (tästä eteenpäin lyhyesti Hasegawa Ryū)
perustajan, Hayashi Rokudayūn, sekä Hayashin suvun aavemaiset haudat ovat joutuneet lähes kokonaan
puiden peittämiksi (kuva sivulla 10). Hautakivissä on
suvun vaakuna, risti ympyrän sisällä. Yamanouchin
suvun viidettä päämiestä palvelleen ja 70-vuotiaana
vuonna 1732 12 kuolleen Hayashi Rokudayūn sanotaan
olleen komea ja kyvykäs mies.
Kun Hayashi Rokudayūn haudalta kulkee noin
kymmenen metriä pitkin kapeaa, vain yhden miehen
mentävää vaikeakulkuista polkua, löytyvät Ōe Masamichin sekä hänen vaimonsa haudat. Ōe oli se, joka
suurten muutosten keskellä kokosi uudelleen Eishin
Ryūn perinteen mahdollistaen näin Eishin Ryūn säilymisen jälkipolville Musō Jikiden Eishin Ryūna (tästä
eteenpäin lyhyemmin Jikiden Ryū). (kuva sivulla 10)
Hautakivi ei ollut kovin suuri, mutta erittäin hyvälaatuinen.
”Ei täällä Hitsuzanilla kaikkien hautoja ole. Osa
haudoista on kokonaan hoitamattomia ja joidenkin
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Eishin Ryūn kehto, Kōchin linna.

Kōchin kaupungissa
sijaitseva Hitsuzan-vuori76
on kokonaisuudessaan
hautausmaata. Täällä
lepäävät myös Meijirestauraatioon asti Tosaa
hallinneen Yamanouchin77
suvun päämiehet sekä heitä
palvelleet sotapäälliköt.
Täällä on myös Eishin
Ryūn Tosaan tuoneen
Eishin Ryūn 9. päämiehen
Hayashi Rokudayū
Morimasan hauta (vas.)
ja Meiji-kaudella Musō
Jikiden Eishin Ryūn
nykymuodon luoneen 17.
päämiehen Ōe Masamichin
hauta.

luokse ei ole mitään kulkureittiä. Jotkut sijaitevat
täysin luoksepääsemättömissä paikoissa, vaikka ne
kartoista löytyvätkin. Joka tapauksessa yritän Tosa
Eishin Ryūn oppilaana tehdä jotakin näiden hautojen
hyväksi.” Näin sanoi Takeshima, 19. päämiehen Fukui
Harumasan13 oppilas.
Vuonna 193014 syntynyt Takeshima aloitti iain harjoittelun teini-ikäisenä heti sodan jälkeen. Tuohon
aikaan oli vielä elossa omintakeisia ja hurjaluontoisia
mestareita, jotka olivat olleet Jikiden Ryūn yhdistäneen Ōe Masamichin, Eishin Ryūn 17. päämiehen
suorassa opetuksessa.
”19 vuotta sitten NHK:n (Japanin Televisio) ”Elävä
Perinne” nimistä ohjelmaa edustavat henkilöt pyysivät
minua ohjelmaansa, jossa minä sitten esitin tekniikkaa
ja kerroin Eishin Ryūn historiasta. Lähetyksen jälkeen
minuun otti yhteyttä Hitsuzanin haudoista huolehtinut henkilö, joka kysyi tiesinkö, että mainitsemani
Hayashi Rokudayūn hauta oli jätetty ränsistymään.
Tämän puhelinsoiton saatuani tulin ensi kertaa näille
haudoille.
Yamanouchi Yodō78
osasi hyvin Eishin Ryūta

Fukui Harumasan
hautakivi tiheikön
suojassa

Hokiyama Namion hauta on Godai-vuorella. Oikealla
Takeshima Toshio, vasemmalla Iwata Norikazu

Tämä sai minut, Jikidenin oppilaan, lähtemään omien oppilaideni kanssa etsimään tyylisuunnan juuria,
Tosassa nukkuvia opettajia aina Hayashi Rokudayūsta
omaan opettajaani Fukui Harumasaan saakka. Aloitin
tutkimukset täällä jo melkein kaksi vuosikymmentä
sitten, mutta ihme kyllä en vieläkään ole onnistunut
löytämään 16. päämiehen, Ōe Masamichin opettajan
Gotō Masasuken15 enkä hänen oppilastoverinsa Yukimune Sadayoshin16 hautoja. Gotō-sensei kuoli vuonna
1898 ja Yukimune-sensei – tiedättehän, hän joka
Meiji-kauden loppupuolella kieltäytyi opettamasta
Eishin Ryūta varta vasten Kōchiin tulleelle kuuluisalle
Nakayama Hakudōlle – kuoli vuonna 1914. Niihin
aikoihin joutui monia asioita kadoksiin. Joka tapauksessa näiden etsintöjen aikana olen kokenut monenlaista ja tutustunut moniin erikoislaatuisiin ihmisiin.”
Takeshima tallensi nämä haudat videolle ja toi näin
takaisin tähän maailmaan monta unohduksiin joutunutta henkilöä.
Vuorella on myös Satsuma-kapinan aikaisen
Lounais-Japanin yhden voimahahmon, Satsuman ja
Chōshūn ohella tapahtumia johtaneen Yamanouchi
Yodōn sekä hänen opettajiensa haudat. Näiden opettajien haudat ovat vaakasuorissa riveissä, ylimpänä
iaijutsun, seuraavana ratsastuksen ja alimpana kalligrafian opettajien haudat, kertoi Takeshima. Yodō oli
sen lisäksi myös Tanimura Kame-no-Jōn17 Eishin Ryūoppilas ja hänen taitonsa olivat huomattavasti tavanomaisen ”aateliskoulutuksen” yläpuolella.
Eishin Ryū jakautui 11. päämiehen Ōguro Motoemonin18 aikana kahteen koulukuntaan, jotka molemmat
synnyttivät sittemmin suuria mestareita. Näitä kahta
koulukuntaa alettiin Edo-kauden lopulla kutsua Tani5

mura Kame-no-Jōn ja Shimomura Moichin19 mukaan
Tanimura‑ ja Shimomura-tyyleiksi. Feodaaliajan Tosan maakunnan hallitsijoille Eishin Ryū oli tärkeä taito, ja se oli myös pakollinen oppiaine alueen kouluissa.
Vuosien 1848 ja 1853 välillä Shimomura Moichi toimi
daimyō Yodōn lasten opettajana.
Eishin Ryū oli ulkopuolisilta suljettu tyylisuunta.
Feodaalikaudella maakunnan sisällä kummankin koulukunnan piiristä nousi esiin monia mestareita. Hallitsija, joka itsekin osasi hyvin Eishin Ryūta, ei tehnyt
eroa Tanimura‑ ja Shimomura-tyylien välillä.

Hämärät vuodet: viettikö Ōe Masamichi
aikaansa iaita harjoitellen?
Tokugawan bakufu-hallinnon romahtaessa vuonna
1868 Eishin Ryūn jälkipolville säilyttäneet Hosokawa
Yoshimasa20, Yukimune Sadayoshi ja Ōe Masamichi
olivat 19, 17 ja 15-vuotiaita. He kaikki oppivat iaita
Shimomura Moichiltä.
Vuonna 1862 kuolleen Tanimura Kame-no-Jōn
seuraaja oli Gotō Magobei. Sitten julistettiin laki,
joka kielsi miekkojen kantamisen, ja niin saavuttiin
aikaan, jolloin miekkojen kieltäminen nosti tunteet
pintaan sotureilta, jotka eivät olisi uskoneet tällaista
aikaa tulevankaan. Pian (vuonna 1868) Hosokawa
Yoshimasa, jolle Shimomura oli välittänyt opetukset ”Jikiden Ryū iaiheihō” ja ”Iaiheihōgokui”, seurasi
daimyō Yodōta Tokioon ja aloitti uransa politiikassa.
Lääninherrojen ja sotureiden asemassa olleet miehet
vaipuivat unohduksiin, ja juuri täysi-ikäisyyden saavuttaneen Ōe Masamichinkin tulevaisuudennäkymät
olivat synkät.
Ōe Masamichi syntyi 10. kuun 10. päivänä vuonna
1852 (käänt. huom.: vastaa suunnilleen vanhan kuukalenterin mukaan marraskuun alkua tai puoliväliä)
Kōchin provinssin Tosan alueen Asahimuran Nakasukassa samurai Hamada Kurajin21 toiseksi pojaksi. Lapsena hänen nimensä oli Hamada Jūma22, kutsumanimensä Roshū23 ja kuolemanjälkeinen nimensä Shikei24.
Hän piti budōsta pienestä pitäen, ja oli Okuri Ryū25
‑kendōkoulukunnan Hineno Benjin26 oppilas (Benji
oli myös Sakamoto Ryōman27 opettaja). Myöhemmin
hän opiskeli budōta lääninsä bunbukanissa, mm.
kenjutsua, jujutsua, iaijutsua ja sotarummun käyttöä.
Vuoden 1866 kolmannessa kuussa hänestä tuli alempi
kenjutsu-opettaja ja seuraavan vuoden viidennessä
kuussa (huom! vastaa suunnilleen kesäkuuta) hänet
määrättiin alueen hatamoto-samuraiden joukko-osastoon, ja hän seurasi daimyō Yodōn mukana Kiotoon.
Hän oli mukana Toba-Fushimin taistelussa, ja kun hän
Kiotossa kuuli Senshūn Sakaissa sattuneesta ampumavälikohtauksesta Tosan maakunnan samuraiden ja
ranskalaisten sotilaiden välillä, he lähtivät välittömästi
sotapäällikön käskystä Sakaihin ehtien juosta Tosan
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samuraiden seppuku‑paikalle. Hän joutui käyttämään
miekkaa tositilanteissa useaan otteeseen.
Kirjoitus, jonka hänen sanotaan vuonna 1912 jättäneen Kōchin prefektuurin Ensimmäisen yläasteen
koululle, antaa kuvan ajasta, joka oli hyvin vaikeaa
niin hänelle kuin muillekin samuraille.
Vuonna 1870 hänestä tuli maakunnan monbukanin ammattimainen kendōka, mutta kaksi vuotta
myöhemmin hän menetti tämän työn samurailuokan
lakkauttamisen yhteydessä. Sen jälkeen on kymmenen
vuotta tyhjää. Vuonna 1882 hänestä tuli Kōchin Bujutsukain kenjutsu-opettaja, mutta tämänkin työn hän
lopetti vain kolme vuotta myöhemmin, minkä jälkeen
hän toimi seitsemän vuotta Nagasakissa samanaikaisesti sekä kaivostoiminnan valvojana että kenjutsuopettajana.
Harjoitteliko Ōe Masamichi, Eishin Ryūn tuleva 17.
päämies, näihin aikoihin ollenkaan iaita?
Ōe Masamichin luomaa Jikiden Ryūta ahkerasti
harjoitellut kaksiosaisen ”Tosan Eishin Ryū” teoksen
kirjoittanut Kagawan prefektuurin Iwata Norikazu
(iaidō hanshi, 8.dan) tutki tätä asiaa Nagasakissa, missä Ōe vietti seitsemän vuotta.
Iwata kirjoitti vuodesta 1964 neljä vuotta eteenpäin Jikiden Ryūn tekniikkaa käsitteleviä artikkeleita
”Nihon Budō Shinbun”-lehteen ja sai myös kirjeitse palautetta lukijoiltaan. Eräs näistä kirjeistä tuli
Pohjois-Japanista. ”Vuoden 1955 paikkeilla minulle
opetti Nagasakissa iaita Ōe Masamichin oppilas”, siinä
sanottiin. Tämä johtolanka saattaisi auttaa Ōen vaiheiden selvittämisessä, joten ilahtuneena Iwata lähti heti
tapaamaan kirjeen kirjoittajaa, Kawakubo Takijia28.
”Vuodesta 1955 eteenpäin opiskelin iaidōta Nagasakissa, jossa minua opetti iaidō kyōshi Sakagami Kameo29
-sensei. Neljä vuotta aina sensein kuolemaan asti
harjoittelin aamuisin ja iltaisin Nagasakin kaupungin
kendōdōjōlla. Nagasakin alueella oli paljon Nakayama
Hakudōn tyylin seuraajia ja jotkut ajattelemattomat
ihmiset sanoivat, että Sakagami-kyōshi opettaa väärää
tekniikkaa, mutta sensei sanoi minulle, että hänen tekniikkansa on Ōe Masamichin oppilaalta opittua oikeaa
Musō Jikiden Eishin Ryūta. Ōe Masamichin nimi
nousi esille aina silloin tällöin, ja vaikkakin minun
kaltaiseni aloittelijat eivät hänestä juuri mitään tiedäkään, on hän selvästi kunnioituksen arvoinen henkilö.”
(lyhennetty)
(Sakagami-kyōshin kuoltua) ”Tiedossani ei ollut, miten opettaja oli taitonsa hankkinut, mutta kun tiedustelin asiaa kirjeitse hänen perheeltään, sain kuulla, että
häntä oli aikoinaan opettanut Takawa Tetsushinkan
-dōjōlla Uno Mataji 30-niminen sensei.” (lyhennetty).
Uno Matajista sain pian tietää, että hän oli Kōchissa
syntynyt lääkäri, joka nykyisin asui Kiotossa.

Kōchin Butokudenin portin edessä. Vuosi ei tiedossa
mutta luultavasta Shōwa 5 (1930). Rivin 3. henkilöstä
alkaen oikealle: Takuchi Shigeki79, Nishigawa Baisui80,
Takemura Shizuo, Sakamoto Masaemon81, Kusunose
Tsunemasa82, Iimoto Tsuyoshi83

Hosokawa Yoshimasan sanottiin vanhana leikanneen
ilmaan heitetyn azuki-pavun kahtia.

Oitemaen lukio oli aikaisemmin Ensimmäinen yläaste.
Erikoinen kellotorni muistuttaa tuosta vanhasta ajasta.

(lyhennetty) ”Nuorena opiskelin kendōta Kōchin lukiossa, jossa opettajani oli kyōshi Ishiyama Kumahiko31sensei. Hän esitteli minut Ōe Masamichille, joka myös
opetti minua. Opettajani kuoltua sain opetusta Koyama Nainōken32 -senseiltä. Vuonna 1930 aloitin opinnot
Nagasakin lääketieteellisessä yliopistossa, mutta siihen
aikaan Nagasakissa ei harjoiteltu ollenkaan Ōe Masamichin tyyliä. Tagawa Jūjirōn33 oppilaat (joista yksi
oli Sakagami Kameo) harjoittelivat Eishin Ryūta, ja

toisinaan lähiseudulla asunut Terai Tomotaka34 ‑sensei saapui Nagasakiin opettamaan Nakayama-sensein
tyyliä. Sen ajan kendō-opettajat (Ōkusu Teppū35 -sensei, Tagawa Jūjirō -sensei ja niin edelleen) perustivat
iaidō-seuran, jossa harjoittelin aina siihen asti, kun
minut vuonna 1942 kutsuttiin armeijaan. (lyhennetty)
Nagasakissa ei ollut yhtään Ōe Masamichin oppilasta,
ja muutenkin se oli Shōwa-kauden alussa Eishin Ryūn
autiomaata.” (loppu lyhennetty)
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Ōe Masamichin vuodet
Aikakauden tapahtumia Japanissa
1852 Lokakuun 10.
Ōe syntyy Tosan
maakunnan Asahimuran Nakasukassa.
Syntymänimi: Hamada Juma.
1853 Perry saapuu
Japaniin.
Opiskelee Okuri
Ryū-miekkatekniikkaa opettajanaan
Hineno Benji
1867 Nakaoka
Shintarō ja Sakamoto
Ryoma murhataan.
Feodaalijärjestelmää
yritetään vahvistaa.

Japanilainen puupiirros
esittää Kommodori
Matthew C. Perryä.
Länsimaalaisia kasvonpiirteitä on joiltakin osin
liioiteltu.
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1868 Ōe mukana
Toba-Fushimin
taistelussa. 16 vuotias.
1868 Edōn kaupunki
nimetään Tokioksi.

1882 Toukokuu:
Ryhtyy Kōchin
prefektuurin bujutsu-yhdistyksen
kenjutsu-opettajaksi.
30v.

1870 Huhtikuu:
Kendō-opettajana
maakunnallisella
Bunbukan-dōjōlla.
18v.
1871 Maakuntajärjestelmä (han)
korvataan prefektuureilla (ken).

1884 Helmikuu:
lopettaa työnsä 32v.

1895 Helmikuu:
lopettaa työn. 44v.

1896 Joulukuu: lopettaa työn. 45v

Maaliskuu: Nagasakin Takashimassa
Mitsubishin kaivostoiminnan valvojana.
Samalla toimii kenjutsu-opettajana.

1895 Huhtikuu: Dai
Nihon Butokukai perustetaan Kiotossa.

1897 Tammikuu:
Miekkatekniikan
opettajaksi
yläasteelle Kōchin
prefektuurissa.

1891 Toukokuu: Lopettaa työn. 39v.

30-vuotias
Ōe Masamichi

1872 Huhtikuu: Ōe
menettää työnsä
soturiluokan lakkauttamisen yhteydessä.
20v.

Sakamoto Ryōma 1866.

1892 Helmikuu:
Kōchin yhteiskoulun
miekkatekniikan
opettajaksi. 40v.
1893 Syyskuu: lopettaa työn. 42v.
1894 Tammikuu: Ōe
kutsutaan Tokion
Shiban Yūbikanille
(有備館) miekkatekniikan opettajaksi. 43v.

Nakaoka Shintaro 1866.

Toukokuu: Kōchin
Bujutsukain puheenjohtajaksi
Lokakuu: Kōchin
maakuntakoulun
miekkatekniikan
opettajaksi.
Lokakuu: Butokusai
ja siihen liittyvä Enbu
Taikai järjestetään
ensimmäisen kerran
Kiotossa. Ishiyama
Magoroku ahkeroi
Kōchin haaraosaston perustamisen
parissa.

Helmikuu: Pyytää
vapautusta työstä
sairauden vuoksi.
Huhtikuu: Ishikawan
prefektuurin poliisien
miekkatekniikan
opettajana. Poliisien
lisäksi opettaa myös
prefektuurin yläasteella. 47v.

Dai Nippon Butokukain päämaja ja -dojo
Butokuden, Kiotossa, vuonna 1932

Toba–Fushimin taistelu 27 tammikuuta 1868, aloitti Boshin sodan. Taistelu käytiin Tokugawa
shogunaatin ja Satsuman, Chōshūn ja Tosan alueen joukkojen välillä.
1898 Gotō-sensei
kuolee.
1899 Huhtikuu: Ottaa vastaan viran Dai
Nihon Butokukain
Ishikawan haaraosaston johtajana. 48v.
1899 Dai Nihon Butokukain Butokuden
rakennetaan. Siitä
lähtien joka vuosi
toukokuussa Enbu
Taikai.

1900 Huhtikuu:
Lopettaa sairauden
vuoksi työn yläasteella ja poliisilaitoksella.
50v.
Toukokuu: Kōchin
prefektuurin Toisen
Yläasteen miekkatekniikan opettajaksi.
1902 Heinäkuu: Dai
Nihon Butokukain
Kōchin
Osaston kendōopettajaksi.
1903 Budōkojen
arvojärjestyksestä
päätetään. Hanshi- ja
kyōshi-arvot luodaan.

1905 Heinäkuu: Ōe
palkitaan Kōchin Butokukain edustajana
isänmaallisuudesta
sotilaiden puisella
sakekupilla (Meiji 37
ja 38, Venäjä-Japanisodan aikana.) 53v.
1905 Dai Nihon Butokukai avaa koulun
Budō-opettajien
kouluttamista varten.
1908 Kendō, jūdō
hyväksytään virallisiksi oppiaineiksi
yläasteella.

1909 Heinäkuu: Dai
Nihon Butokukain
päätuomari Lordi
Fushimi-no-Miya
myöntää Ōelle
kendōn sekirenarvon. 57v.
1911 Tammikuu: Dai
Nihon Butokukain
päätuomari Lordi
Fushimi-no-Miya
myöntää Ōelle
kendōn kyōshi- arvon. 59v.
1911 Kyotoon perustetaan Butoku-koulu.
Tämä oppilaitos
hyväksytään viralliseksi kendōn ja jūdōn
koulutuslaitokseksi.

1912 Kōchin Ensimmäisen Yläasteen
apulaisopettajaksi.
60v.
1918 Helmikuu: Kirjoittaa “Musō Jikiden
Eishin Ryū
Iaijutsun alkuperä”-tekstin Horida
Sutejirōn kanssa
Horidan “Kendō
Tehodoki”-teosta
varten. 66v.
1919 Toukokuu: Esittää ensimmäisen
kerran iaita Butokukain Enbu Taikai-tapahtuman aikana ja
saa heti Pas-todistuksen. 67v.

1924 Toukokuu: Dai
Nihon Butokukain
päätuomari Lordi
Fushimi-no-Miya
myöntää Ōelle iaidōn
hanshi-arvon. 72v.
1927 Huhtikuu 18.
Kuolee vatsasyöpään
74-vuotiaana.

Lähde: Masaoka
Kazutane: ”Musō
Jikiden Eishin Ryū
Heihō Chi no Maki”.

Toukokuu: Saa iaidōn
kyōshi-arvon.

Shikoku
Kochi

Keisari Meiji valokuvattuna
sotilasasussa 1873.

Ōe Masamichi
ja tytär.
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Tällainen oli Uno Matajin vastaus syyskuun 13. päivä
vuonna 1964.
Koska kyseessä oli periaatteessa ulkopuolisilta suljettu tyyli, on mahdotonta sanoa, hylkäsikö Ōe Masamichi kokonaan iai-harjoittelun Nagasakissa ollessaan
vai pidättäytyikö hän vain julkisesta harjoittelusta.

Itakagi Taisuke elvyttää
Eishin Ryūn
Meiji-kauden toisella vuosikymmenellä kendōn elpymisen merkkejä alkoi näkyä siellä täällä, ja vuonna
1884 Tokion Mukō-ga-oka Yayoishan poliisilaitoksen
johtaja organisoi Zenkoku Gekiken Taikai -tapahtuman. Kolme vuotta myöhemmin Shiba Yayoishassa
pidettiin näytöskilpailu. Vuonna 1889 perustettiin
Ensimmäisen lukion Gekikenkai-seura, ja tämäntapaisten elonmerkkien yleistyessä perustettiin lopulta
vuonna 1895 Kiotossa Dai Nihon Butokukai. Kendō ja
judō toivat budōn takaisin maan päälle, mutta länsimaalaisen kulttuurin vastaisena pidetty oikeaa miekkaa käyttävä iai-harjoittelu piti vielä matalaa profiilia.
Meiji 26 (1893) kansalaisvapausliikkeen johtohahmo, Jiyūtōn (vapauspuolue) puoluejohtajaksi noussut
valtiomies Itakagi Taisuke36 palasi kotiseudulleen Tosaan.
”Itakagin paluu Tosaan edesauttoi Tosan iain elpymistä ja kehittymistä koko maassa vertaa vailla olevaksi tyyliksi”, kirjoitti vuonna 1936 Takemura Shizuo37
Kōchi Nichi -päivälehteen.
Ōe Masamichin loistavan oppilaan, Nakanishi Iwakin38 kirjoitus ”Eishin Ryū Iai ja Herra Itakagi” kuvaa
sopivasti silloisia tapahtumia.
(lyhennetty) ”Ennen Dai Nihon Butokukain perustamista alueelliset budō-tekniikat olivat enimmäkseen
katoamisen partaalla. Miekat kieltävästä määräyksestä
oli kulunut kymmenen vuotta ja kulttuurin uudistamisen puolesta ponnistelevan kansan silmissä oikeaa
miekkaa käyttävä iai-harjoittelu ei ollut vaivan arvoinen asia. Vaikka Gotō-sensein, Tanimura-sensein
ja Hosokawa-sensein kaltaisia perinnettä jatkavia
mestareita oli yhä olemassa, ei heillä ollut juuri ollenkaan tosissaan harjoittelevia oppilaita, ja muiden heidäntasoistensa senseiden kuoltua kuoli siinä samalla
heidän tyylisuuntansakin. (lyhennetty) Iaita ymmärtävien ihmisten lukumäärän koko ajan pienentyessä ja
senseiden jäljellä olevien vuosien käydessä vähiin oli
ilmeistä, että jos perinteelle ei pian löydy seuraajia, katoaa Kōchin maakunnan oma tekniikkakin pian tästä
maailmasta. Herra Itakagi teki kaikkensa estääkseen
tämän suuren menetyksen.”
Seuraava mielenkiintoinen analyysi pyrkii selventämään, mistä syystä Tosan Eishin Ryū jatkui jopa
Meiji-kauden alku- ja keskivaiheilla, kaikkein budōvastaisimpana aikana.
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Seudun mentaliteetti on aina ollut sotilaallinen ja ihmiset sitkeitä ja miehekkäitä.
1. Seudun iai ei ollut osa mitään muuta budō-tyyliä,
vaan se oli itsenäinen ja sellaisenaan ylivertainen
iaidō-tyylisuunta.
2. Tekniikka oli seutua hallinneen Yamanouchisuvun samuraiden säilyttämä tyyli, jota opetettiin
erittäin tehokkaasti Hankō Bunbukan -oppilaitoksessa (paikalla on sittemmin ollut vankila).
Näiden kolmen syyn lisäksi oli myös kolme syytä,
miksi muualla maassa ei siihen aikaan tiedetty Eishin
Ryūsta mitään.
3. Lähes kaikki tekniikkaan perehtyneet olivat Yamanouchin palveluksessa olleita samuraita, joilla
ei juurikaan ollut tilaisuutta kommunikoida ulkopuolisten kanssa.
4. Huonojen kulkuyhteyksien vuoksi informaatiota
ei liikkunut maan rajojen yli.
5. Meiji-restauraation yhteydessä budō-harjoittelu
lakkasi lähes kokonaan, joten ulkopuolisia ei
juurikaan edes kiinnostanut matkustaa seudulle
iain vuoksi. Toisaalta, jos joku sattui tulemaan, oli
paikallinen asenne edelleenkin hyvin kielteinen
ulkopuolisten opettamista kohtaan.
Itagakin johdolla Kōchiin perustettiin Bugakukan
Dōjō, jonne kutsuttiin opettajaksi Tanimura-tyylin
päämies Gotō-sensei. Sen lisäksi Gotō opetti Eishin
Ryūta yläasteen oppilaille Oiten koululla (myöhemmin Ensimmäinen yläaste). Syy tähän saattoi olla se,
että hän oli itse aikoinaan oppinut iaita entisen Tosan
maakunnan maakunnallisessa koulussa.
Myöhemmin Itakagi Taisuken sukupolvea edustaneesta iain ystävästä Shibuya Hiroshista39 tuli Ensimmäisen yläasteen rehtori. Hän jakoi budōn kolmeen
oppiaineeseen: kendō, judō sekä iaidō, ja iaidōprofessoriksi hän kutsui Gotō-sensein. Oli hyvin harvinaista, että iaidō erotettiin omaksi oppiaineekseen
yläastetasolla. Siitä huolimatta Meiji-kaudella Eishin
Ryūta harjoittelevat olivat (kuten ennen koululaitosuudistusta maakuntakouluissakin) enimmäkseen teiniikäisiä yläasteen oppilaita.
Itagakin elvyttämää Eishin Ryūta Gotōlta oppineiden yläastelaisten joukossa olivat esimerkiksi Kainankoulun Morimoto Tokumi (myöhemmin laivaston
upseeri, kapteeni) Sakamoto Masaemon (myöhemmin
maavoimin upseeri, kenraaliluutnantti, divisioonan
komentaja) sekä Takuchi Shigeki (maavoimien upseeri, kapteeni). Kainan-yläaste oli alun perin daimyō

Yamanouchin vuonna 1872 sotilaiden kouluttamista
varten perustama oppilaitos.
Morimoto sai vuonna 1897 Gotō-senseiltä menkyotodistuksen, minkä jälkeen hän lähti Tokioon vieraillakseen Kanda-Nishikogawan Yūshinkanilla. Hän
esitti Negishi Shingorōlle40 tämän arvostamaa Eishin
Ryūta, ja Negishin sanotaan kehuneen suuresti hänen
tekniikkaansa.
Meiji-kauden lopulla miekkailijana jo myyttiseksi
hahmoksi noussut Nakayama Hakudōkin matkusti
Kōchiin oppiakseen Eishin Ryūta. Ei tiedetä, oliko hän kuullut Eishin Ryūsta opettajaltaan Negishi
Shingorōlta vai oliko hän kenties nähnyt Eishin Ryūn
alemman menkyō-arvon saaneen oppilastoverinsa
Morimoton tekniikkaa.
Ōe Masamichi palasi Kōchiin vuoden 1892 helmikuussa eli vuotta ennen kuin Itakagi elvytti iaijutsun.
Hän otti tällöin vastaan miekkaopettajan toimen
eräässä alueen koulussa. Tästä toimesta hän kuitenkin
luopui vuotta myöhemmin. Usean vuoden ajan hän
liikkui levottomanoloisesti pois Kōchista ja takaisin.
Tokion Shibassa hän oli vuoden ajan Yūbikanin miekkaopettajana. Tämän työn lopetettuaan hän oli kaksi
vuotta Kōchissa ennen lähtöään, tällä kertaa Ishikawaan. Jossain vaiheessa näiden levottomien matkojen
aikana Ōesta tuli Gotōn oppilas.
Itakagin elvyttämä Tosa Eishin Ryū teki varmaankin
suuren vaikutuksen nuoruudessaan Shimomura-tyyliä
oppineeseen Ōeen. Opettaja Shimomura Moichin
kuoltua v. 1877 Ōen oppilastoveri Hosokawa Yoshimasa oli poliittisen uransa ohella myös tunnettu iai-mestari. Toinen oppilas, Yukimune Sadayoshi puolestaan
harjoitteli Shimomura-tyyliä yksinään.

tosta valmistuttuaan hän toimi avustajana yliopistolla
sekä sisäministeriön palveluksessa alueellisena teknillisenä valvojana. Mori kuoli 96-vuotiaana vuonna
1987. Hän kertoi: ”Yukimune-sensein ja Ōe-sensein
otellessa kaikki seurasivat Yukimune-senseitä”. Selvästikin Yukimune Sadayoshi oli siihen aikaan Tosan
ykkönen.
Kōchiin palattuaan Ōe toimi Butokukain ja Ensimmäisen yläasteen kendō-opettajana, ja samanaikaisesti
hän teki paljon tutkimustyötä tarkoituksenaan selkeyttää ja yhdistää Ōmori Ryūn ja Eishin Ryūn tekniikoita.
Aiemmin ohimennen mainittu, nyt jo kendōprofessoriksi edennyt Nakayama Hakudō tuli Kōchiin
oppiakseen Tosa Eishin Ryūta juuri näihin aikoihin,
kun korkeimmalla paikalla istui Yukimune.
Hakudōn vieraillessa Yukimunen luona pyytämässä
lupaa päästä oppilaaksi oli vastaus ”Ei tule kuuloonkaan. Sinä et ole täkäläisiä.” Pettynyt Hakudō kysyi
neuvoa seudun ainoalta budōgu-kauppiaalta Shimazaki Teruyukilta43, joka vei hänet tapaamaan Ōe Masamichiä. Ōenkin vastaus oli kieltävä: ”Jos Yukimune
oli sitä vastaan, en silloin minäkään voi opettaa.” Hän
jatkoi kuitenkin: ”Huomenna alkaa 4-5 päivää kestävä
Butokukain seminaari. Opetan siellä. Jos kiinnostaa,
tule sinne ja ota muistiinpanovälineet mukaan.” Mutta
voiko olla niin, että Nakayama Hakudōn ulkopuolisuus oli Yukimunelle pelkkä tekosyy?
Vuonna 1850 syntynyt ja 65-vuotiaana vuonna 1914
kuollut Ōe oli huomattavasti Hakudōta vanhempi
(joka syntyi 1872).
Yukimunen oppilaan Soda Torahikon44 papereiden
joukossa on päiväämätön kirjoitus, ”Kopio Yukimune
Sadayoshin muistiinpanoista”. Siinä sanotaan seuraavasti:

Gotō on avain Ōen 20 vuoden pituiseen pimeään kauteen. Ei tiedetä, missä ja miten Gotō opetti Tokion,
Ishikawan ja Kōchin välillä liikkunutta Ōea, mutta
tänä aikana Ōe sai Gotōlta kuitenkin menkyo kaiden
-todistuksen ja hänestä tuli myös Gotōn seuraaja, 17.
päämies.
Gotōn oppilaiden joukossa oli myös erityisen nopeista miekanvedoistaan tunnettu Tanimura Shō-o41
(kuoli 1903). Gotōn kuoltua vuonna 1898 tuli tästä
Tanimurasta Ensimmäisen yläasteen iai-opettaja. Ōe
oli siihen aikaan Ishikawan prefektuurin Butokukain,
poliisin ja yläasteen kendō-opettajana.

”Iai-jutsua harjoitellaan yksin. Vihollinen luodaan
mieleen ja tämän vihollisen hyökätessä on oltava sitä
nopeampi ja voitettava.

On selvää miksi Ōen iai oli pettymys
Nakayama Hakudōlle

Tätäkään lukiessa on vaikea ajatella, että Meiji-kaudella elpyneen Eishin Ryūn sen ajan suurin mestari olisi
kieltäytynyt opettamasta vain, koska tyyli oli ”ulkopuolisilta kielletty”.
Yukimune oli hankalassa asemassa. Häntä nuorempi ja oppilaanakin häntä alempiarvoisena ollut Ōe
Masamichi oli noussut Tanimura-koulukunnan 17.
päämieheksi ja toimi kendō-opettajana koulussa, jossa

Gotōn kuoltua Eishin Ryūn tulevaisuus oli Yukimune
Sadayoshin varassa. Meiji‑kauden 40-luvulla (19071912 käänt. huom.: Taishô-kausi alkaa 1912) Toisen
yläasteen koulussa Ōen oppilaana oli Mori Shigeki42
(syntyi vuonna 1890). Tokion Keisarillisesta yliopis-

Vala:
• Opettajan määräyksiä on toteltava.
• Kohteliaisuus ja oikea toiminta kaikissa tilanteissa on tärkeää. Kevytmielisyys ei ole milloinkaan
hyväksi.
• Toisten tekniikkaa ei pidä arvostella. On ennemmin löydettävä oman tekniikan puutteet.”
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Yukimune oli portinvartijana, vaikka Yukimunella
oli iai-jutsussa monta dania korkeampi arvo ja hänen
taidoistaan olivat tietoisia niin hän itse kuin seudun
asukkaatkin. Tulee helposti ajatelleeksi, että Yukimune
esitti seudun kuuluisaa ”umpimielisyyttä” taidoistaan
ylpeää, pientä, mutta kampausta myöten tyylikästä
Hakudōta kohtaan. ”Tokion kuuluisan kendōkan sopii
etsiä Tokion kuuluisalle kendōkalle sopiva opettaja”.
Näihin aikoihin Ōe Masamichi toimi Butokukain
Kōchin haaraosaston johtajana sekä Toisen yläasteen
kendō-opettajana. Kendōssa hänellä oli vuodesta
1909 alkaen sekiren45-arvo ja vuodesta 1911 kyōshi46arvo. Uuden ja vanhan välillä taitavasti tasapainoillut
Ōe Masamichi oli huolissaan siitä, miten nopeasti
länsimaalaistuvassa yhteiskunnassa voisi varmistua
vanhojen opettajien jälkeensä jättämien Eishin Ryūn
tekniikoiden säilymisestä oikeanlaisina seuraavalle
sukupolvelle, ja näki ongelman kendō-opettajan silmin. Maailma oli täysin muuttunut, eikä miekkaa enää
oikeastaan voinut käyttää. Hän joutui tekemään vaikean päätöksen: tyyliä piti uudistaa, jos sen haluttiin
säilyvän muuttuneessa maailmassa.
On siis aivan ymmärrettävää, että Hakudō ei ollut
näkemäänsä tyytyväinen Ōe Masamichin muutaman
päivän pituista Butokukai-seminaaria katsoessaan. Jos
hän olisi päässyt katsomaan Yukimunen tekniikkaa,
olisi hänen reaktionsa ollut toisenlainen.
Ōe Masamichi oli tietenkin teknillisesti hyvin
taitava, mutta hän oli myös ajattelevainen opettaja.
Hakudō puolestaan oli fanaattinen harjoittelija, vertaa
vailla oleva budōka, iaidōn, kendōn sekä jōdōn hanshi,
eläväksi jumalaksikin kutsuttu. On selvää, että hän ei
arvostanut kovin korkealle Ōe Masamichin yläasteen
oppilaille tarkoittamaa ”Eishin Ryū ‑seminaaria”.
Tokioon palanneen Hakudōn mieltä vaivasi hänen
pettymyksensä Tosan iai-jutsuun. Kun hän puhui tästä
myöhemmin Itakagi Taisukelle, Itakagi lupasi esitellä
hänelle ”todellisen mestarin”, Hosokawa Yoshimasan.
Tällä kertaa Hakudōkin oli tyytyväinen.

Kōchin budō-kuuluisuus, pääkaupungissa
opiskellut kendō-varusteiden valmistaja
Millainen mies oli Nakayama Hakudōn Kōchiepisodin keskeinen henkilö, suuntaa neuvonut
Budōgu-kauppias Shimazaki Teruyuki?
Iwata-sensei kertoo: ”Tulin Kōchiin vuonna 1958
tarkoituksenani oppia Jikideniä. Opettajakseni sain
Ōen oppilaana seitsemän vuotta tämän viimeisinä
vuosina olleen Yamamoto Takuji47-sensein” (syntyi
vuonna 1886; maanviljelyksen ohella toimi elokuvateatterin pitäjänä; kuoli 83-vuotiaana vuonna 1978).
Kerran viikossa harjoittelin Kōchin linnan Oiteportin vasemmalla sivulla sijainneella Chidōkansalilla. Fukui Harumasa -sensei, 19. päämies (syntynyt
1884; toimi myös jūdō-opettajana; kuoli 88-vuotiaana
12

Kōchin Butokuden, joka oli pystyssä aina vuoden 1945
heinäkuuhun saakka.

Vuonna 1965. Kōchin linnan Oite-portilla, Ishiyama
Magorokun muistokiven edessä. Eturivissä oikealta
alkaen Yamamoto Takuji, Shimazaki Teruyuki, Fukui
Harumasa, Mitani Yoshisato84. Shimazaki Teruyuki oli
muistokuvissa aina keskellä.
Nuori
Shimazaki
Teruyuki

Ōen seuraaja Hokiyama
Namio kuoli nuorena.

Shimazakin budō‑kaupan nykyinen omistaja Masao.
Lukuisat isoisältä jääneet esineet kertovat Teruyukin
yhteyksistä iaidō‑ ja kendō-ihmisiin.

v. 1971) ja kendō-kuuluisuus Taoka Den48 -sensei olivat jo siirtyneet syrjään työelämästä, joten heillä oli
paljon vapaa-aikaa ja varsinkin, kun ennen sotaa iain
harjoittelijoita oli hyvin vähän, he ottivat ystävällisesti
vastaan tällaisen Kagawan prefektuurista tulleen kummajaisenkin.
Salilla oli aina myös eräs vanha herra, jota en tuntenut. Tämä erittäin taitavaa iai-tekniikkaa esittänyt
vanha herra oli Ōe-sensein hyvin tuntema dōgukauppias Shimazaki. Hän ei puhunut juuri ollenkaan,
enkä tiennyt kiinnittikö hän minuun mitään huomiota, mutta aina kun yksinäni harjoittelin, oli tämä setä
Takujin ja muiden vanhusten vierellä. Kerran kuitenkin hän yhtäkkiä sanoi: ”Kuulehan, ei Ōe-sensei tuollaista tekniikkaa tehnyt. Ōen tekniikka oli tällaista…”
ja sillä kertaa hän opetti minua. Melkoinen vanha herra” kertoo Iwata.
Kōchissa kuulimme Takeshima Toshiolta, että liike on yhä olemassa aivan samanlaisena kuin tämän
vanhan herran vielä eläessä. Ajoimme raitiovaunulla
pitkin pääkatua puiston sivuitse, ja aivan linnan lähellä käännyimme pikku kujalle, jonka perällä olevan
liikkeen kyltissä luki: ”Shimazakin budōgu-kauppa.”
Liikettä johti nyt pojanpoika Shimazaki Masao49, joka
jatkoi kahta vuotta aiemmin kuolleen isänsä, Miyoshin50, työtä.
Vuonna 1889 syntynyt Shimazaki oli kuollut
79-vuotiaana vuonna1967. Hänen 77-vuotispäivänään
(erityinen vuosipäivä Japanissa) Kōchin kendō‑ ja
iaidō-ihmiset olivat pitäneet hänelle suuren juhlatilaisuuden.
”Vaikka hän ei ilmeisesti harjoitellut itse juuri ollenkaan, hän kuitenkin piti hyvin paljon iaidōsta ja
kendōsta, ja oli aina paikalla Taikai-tapahtumissa.
Sanotaan, että hän tunsi oikein hyvin monia vanhoja
mestareita, mutta minä en, ikävä kyllä, tiedä mitään
tarkempaa.”
Kertomustensa välillä Masao haki perähuoneesta
vanhan nauhakelan, jossa oli nimilappu “NHK Kōchi,
25.1.1961: Kävimme tapaamassa tätä henkilöä.” Se oli
vanha äänitys.

Vuonna 1914 helmikuun 16. päivä Ensimmäisen
yläasteen kendō-osastolla pidetyn budō-tapahtuman
muistovalokuva. Keskirivissä toisena oikealta Ōe
Masamichi vieressään Kawasaki Zensaburō. Ōe
Masamichin takana varusteet päällä Masaoka Kazutane85.

(Lyhennetty) ”Vuonna 1900, ollessani 13- tai 14-vuotias, tulimme koulun luokkaretkelle Godai51-vuorelle.
Shinichin kaupungissa nykyisen Shinborin ala-asteen
liikuntasalin ohi kävellessämme huomasin kendōvälinekaupan, jossa oli vanha setä tekemässä kotesuojusta.”
”Olin ollut lapsesta asti kiinnostunut pienistä yksityiskohdista ja tarkkuustyöstä, joten seisoin siinä yksinäni katselemassa puolitoista tuntia. Siitä sai alkunsa
minun innostukseni. Työskentelin Ōsakassa kolme
vuotta, mutta selvää oli, että budōn keskuspaikka oli
Kioto: Butokukai oli siellä, samoin kaikki parhaat kä13

sityöläiset. Kiotossa työskentelin noin kolme ja puoli
vuotta.”
”Työtapa oli aivan erilainen Kiotossa ja Ōsakassa.
Kiotossa piti tehdä hyvää työtä nopeasti. Voi kuulostaa vaikealta, mutta kun työn oppi kunnolla, pystyi
yksinkin tekemään hyvin nopeaa työtä. Ōsakassa puolestaan piti valmistaa mahdollisimman monta kappaletta mahdollisimman nopeasti. Laadulla ei ollut niin
paljon väliä. Jos jokin varuste maksoi Kiotossa kymmenen jeniä, sama tavara maksoi Ōsakassa 8 jeniä”
(nauraa) (lyhennetty).
”Kōchissa minulla ei koko tämän 60 vuoden aikana
ole ollut ensimmäistäkään kollegaa. Täällä olen vain
minä”. (lyhennetty).
(haastatteluun liittyviä järjestelyjä, sitten:) ”Olenko
tavannut kuuluisia miekkamestareita? Vähän liikkeen
avaamisen jälkeen, eri paikassa tosin, tapasin Ishiyama
Magoroku52-sensein (korjaus myöhemmin: Shimazaki
muisti todennäköisesti väärin. Ishiyama kuoli v. 1904,
jolloin Shimazaki oli vielä Kiotossa). Hän oli saanut
sotilaskoulutusta feodaaliajan lopulla Tokion Azabussa
ja oli ilmeisesti varsin taitava. Daimyō Yamanouchi
Yodō kutsui hänet tänne opettajaksi. ”
”Häntä seurasivat Kitashinchōn53 Kawasaki Zensaburō,
joka myöhemmin niitti mainetta Tokion poliisilaitoksella, Takano Sazaburō54, Takahashi Kyūtarō55
sekä Kōchin Kawasaki Zensaburō, kolme kuuluisaa
Saburōta. Jonkin verran myöhemmin tulivat Ishiyama
Kumahiko56-sensei, joka muutti myöhemmin nimensä
Yamamoto Naokiksi57, Mori XX (nimi ei kuulu nauhalta) ja nyt täällä ovat Taoka Den ja Masaoka Kazutane.”
(lyhennetty)
(haastattelun loppu) ”Ei minulla työn lisäksi muita
huveja ole. Olen aina nauttinut vanhan ajan tavaroiden
käsittelystä, miekoista ja miekkojen tekemisestä.”
Tämän 15 minuuttia pitkän haastattelun teemana oli
“varusteiden tekijä”, eikä siinä mainittu kertaakaan sen
enempää Nakayama Hakudōta kuin Ōe Masamichiäkään.
Varmaa kuitenkin on, että siihen aikaan, kun Ōe
Masamichi harjoitteli Kōchissa aamusta iltaan iaidōta
ja kendōta, budōn keskuspaikassa Kiotossa varusteiden tekemiseen keskittyvä Shimazaki tunsi ihollaan
Butokudenin valmistumista odottavan Butokukain
ilmapiirin. Oppiajan päätyttyä hän palasi kotiseudulleen ja avasi Kōchin linnan juurella, Butokudenin
naapurissa, liikkeensä Shimazakin Budō‑kaupan.
On selvää, että hän oli hyvin tarkkaan perillä Kōchin
kendō‑piireistä ja Ōe Masamichin taidoista.
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Meiji‑kauden loppu: Ōe toimii opettajana
Palaamme jonkin verran aikaisempiin tapahtumiin.
Vuoden 1900 toukokuun 18. päivänä Ōe Masamichistä tuli Kōchin toisen yläasteen kendō-opettaja, ja koulun ohella hän johti kendō-harjoituksia Butokukailla.
Iaidōta hän opetti ensimmäistä kertaa vuonna 1907
kahdelle yläasteen oppilaalle, Mori Shigekille sekä Hokiyama Namiolle58 (syntynyt Nagaokassa; työskenteli
armeijassa ja myöhemmin liikemiehenä Kōchissa;
valittiin 42-vuotiaana 18. päämieheksi; kuoli 44-vuotiaana v. 1935). Sanotaan, että Mori oli silloin yläasteen toisella luokalla.
“Aloitin koulunkäynnin myöhään, joten yläasteen
toisella luokalla olin itse asiassa 17-vuotias. Toisella
luokalla pakollisia aineita olivat judō ja kendō, ja Ōesensei opetti pelkästään kendōta. Kuuluisa kendōmestari Kawasaki Zensaburō toimi kiertävänä opettajana prefektuurin kouluissa, ja tiettyinä päivinä pääsin
tapaamaan häntä. Yukimune Sadayoshi -sensei toimi
saman koulun vahtimestarina, ja toisinaan pääsin
näkemään hänen harjoitteluaan dōjōlla. Koulun dōjō
ei ollut mitenkään erikoinen rakennus, mutta lattia
oli tehty todella pitkistä laudoista. Kun tällä lattialla
teki tekniikkaa tosissaan, laudat aaltoilivat mukavasti.
Koululla oli myös yli kymmenen iaitōa. Hokiyama
Namio oli samalla luokalla kuin minä, ja koulusta
valmistumiseen asti harjoittelimme Morin kanssa kolmestaan kendōta ja iaidōta, enimmäkseen ihan huvin
vuoksi. Hokiyama Namio -sensei oli lapsesta saakka
nopea oppimaan, eikä hänen tarvinnut juurikaan ponnistella edistyäkseen. Valmistuttuani lähdin Tokioon
ja kiertelin muillakin seuduilla. Talvi ja kesälomilla
palasin kotiseudulleni ja vierailin Ōe-sensein luona
kyselemässä hänen kuulumisiaan ja korjauttamassa
tekniikkavirheitäni. Siihen aikaan Sensei oli huolissaan Eishin Ryūn tekniikoiden kaoottisuudesta ja teki
paljon tutkimustyötä organisoidakseen tekniikat helpommin jälkipolville opetettavaan muotoon.
Nopea veto tatehiza-asennossa oli erityisesti ratsuväen sotilaita varten kehitetty tōhō, jota sensei opetti
toisinaan tavallisten tekniikoiden ohella meille yläastelaisille. (loppu lyhennetty. Lainattu Shikokun iaidōn
tutkimusyhdistyksen vuonna 1961 julkaisemasta teoksesta “Musō Jikiden Eishin Ryūn seitsemännentoista
päämiehen Ōe Masamichin tosi tarina”.)
Vuonna 1912, eli samana vuonna, kun Mori ja
Hokiyama valmistuivat, Kōchin 1. ja 2. yläaste yhdistettiin. Ōe Masamichistä tuli automaattisesti tämän
uuden Ensimmäisen yläasteen kendō-opettaja. Ensimmäisellä yläasteella oli pitkä historia budō-kouluna.
Itakagi Taisuke oli aikoinaan kutsunut Ōen opettajan
Gotō-sensein opettamaan esimmäiselle yläasteella ja
se olikin ensimmäinen koulu, jossa opetettiin iaidōta
Meiji-restauraation jälkeen. Gotōn kuoltua siellä opetti Tanimura Shōo.

Koulujen yhdistyessä eräs ensimmäisen yläasteen
toisen luokan oppilas oli Masaoka Kazutane (syntyi
v. 1986; myöhemmin opettaja; kuoli 77-vuotiaana v.
1973). Hän ilahtui kuullessaan Ōe Masamichin tulevan opettajaksi. Kōchin kaupungissa Gokawa-gunista
tulevien oppilaiden asuntolassa, jossa Masaoka asui
ollessaan ensimmäisellä luokalla, asui myös Toisen
yläasteen viidennellä luokalla oleva Mori Shigeki.
(lyhennetty) Mori-sensein ollessa viidennellä luokalla
hänen sanottiin harjoitelleen joka päivä Ōe-sensein
kanssa iaita. Toisinaan pääsin näkemään Mori-sensein
iaita, ja ajattelin silloin, että haluan itsekin oppia sitä.
Sitten kun Mori-sensein valmistumisen jälkeen koulut
yhdistettiin, opettajaksi tuli Ōe-sensei. Pari kuukautta
myöhemmin mainitsin senseille kendō-harjoitusten
päätteeksi, että haluaisin kokeilla iaita. Sensei oli sekä
yllättynyt että ilahtunut ja näytti heti minulle yhden
tekniikan, lainasi sitten minulle varusteitaan ja käski
kokeilla. Yritin parhaani mukaan muistaa miten Morisensei oli tehnyt tekniikkaansa, ja tein itse samalla
tavalla. Sensei näytti yllättyneeltä ja kyseli keneltä ja
missä olin oppinut iaita. Vastasin että olin ensimmäisellä luokalla asunut samassa asuntolassa Morin kanssa ja nähnyt hänen tekniikkaansa. “Vai niin?” totesi
sensei ilahtuneena.
Näin kirjoitti Masaoka kuolinvuotenaan 1973 iaita
käsitelleessä “Eishin Ryū Iaiheihō chi no maki”-tekstissä.
Masaoka vietti viisi vuotta Ensimmäisellä yläasteella, ja tänä aikana hän harjoitteli iaita joka päivä kendōharjoitusten päätyttyä. Sen jälkeen hän oli kaksi vuotta
Ōen kendō- ja iai-oppilaana, minkä jälkeen hän opiskeli Kioton Bujutsu-ammattikorkeakoulussa (vuodesta
1919 Budō-ammattikorkeakoulu).
Masaokan ollessa Ōen oppilaana hänen oppilastovereitaan olivat Nakanishi Iwaki, Yamasaki Yasukichi59
sekä Takemura Shizuo.
Nakanishi oli maatalousoppilaitoksen 4. vuoden
opiskelija, Ōen seuraajan 18. päämiehen Hokiyaman
veroinen mestari. Hänestä lisää myöhemmin.
Masaoka
Kazutanen
Kōchi-ken
Kendō Renmein
iaidō-osaston
jäsenille jakama
vihko.

Takemura Shizuō oli Ensimmäisellä yläasteella
Masaokan kōhai, ja oppilaana ollessaan ja valmistuttuaankin hän harjoitteli kendōta Butokukailla ja iaita
Ōe-sensein oppilaana. Hän oli erittäin aktiivinen.
Pankkityönsä ohella hän kävi tapaamassa Shizuokassa
hiljaiseloa viettävää Morimoto-senseitä. Myöhemmin
hän oppi Shimomura-tyyliä Yukimune Sadayoshin
parhaalta oppilaalta Soda Torahikolta ja hankki itselleen kopion Shimomura Moichin opettajan Yamakawa
Kyūzō Yukion60 kirjoittamasta “Shinden Ryū-hisho” 61
-teoksesta. Lopulta hän jätti työnsä pankissa tullakseen budō-opettajaksi samaan kouluun, jossa hän oli
itse opiskellut. Pian tämän jälkeen hän kuoli, vain noin
40-vuotiaana.

Jikiden Ryūn synty ja työ sen levittämiseksi
Taishō kaudelle siirryttäessä Ōe oli noin 65-vuotias,
ja Eishin Ryūn uudistukset alkoivat olla lopullisessa
muodossaan. Tästä eteenpäin Ōe teki entistäkin lujemmin töitä Jikiden Ryūn levittämiseksi.
Hänen yläasteella opettamistaan henkilöistä olivat
vielä Kōchissa Hokiyama Namio, joka ohjasi budōtoimintaa Kōchin liikemiespiireissä, ja Kōchin poliisin
Nakanishi Iwaki, Ōen oikea käsi. Keiko ja seminaarit
olivat hyvin suosittuja ja Ōen luokse saapui loputon
virta uusia oppilaita. Kun Niigatan prefektuurin Horida Sutejirō62 (syntynyt 1883, kuoli 60-vuotiaana v.
1942), joka oli ollut Ōen oppilaana vuodesta 1909,
kutsui sensein luokseen, Ōe lähti opettamaan Niigataan. Tästä Niigatan matkasta sai alkunsa ensimmäinen ja ainoa Ōe Masamichistä julkaistu kirja.
Horida Sutejirōn kirjoittaman, vuoden 1918 helmikuun 9. julkaistun “Kendō Tehodoki63” teoksen yksi
neljäsosa koostuu Horida Sutejirōn yhdessä Ōe Masamichin kanssa kirjoittamista osista “Musō Jikiden Eishin Ryū Iaijutsun alkuperä” sekä “Iaijutsun harjoittelu
yksin”. Tähän osaan sisältyivät myös dōjōkäytöstä ja
perustekniikoita selventäneet valokuvat ja piirros, jossa kerrottiin miekan osien nimet. Kirja oli taskukokoinen, 17x10cm, ja ensimmäinen painettu teos Jikiden
Ryūsta. Teosta lukiessa saattoi tuntea Ōen vakaumuksen. Vuonna 1962
Masaoka Kazutane teki “Iaijutsun harjoittelu yksin” ‑osan pohjalta lehtisen, jota hän jakoi Kōchin
prefektuurin Kendō‑liiton jäsenille. Sen teemana oli
“Ōe-sensein jälkeenjättämän suuren perinnön säilyttäminen, ja sitä ohjeena pitäen Tosa Eishin Ryūn tiellä
kulkeminen todellista ymmärtämistä kohti.”

Ōen luoma kaikille
helposti ymmärrettävä Tōhō
Ōen uudelleenluoman Jikiden Ryūn pääosan muodostivat seitsemän kataa, jotka oli luotu yhdistämällä vanhan Ōmori Ryūn seiza-tekniikoita ja osia yli neljästä15

kymmenestä Eishin Ryūn tatehiza-tekniikasta. Lisäksi
siihen kuuluivat esimerkiksi Renzoku Hayanuki, Katate Hayanuki ja kolme ylimääräistä tekniikkaa.
“Eri tekniikoilla on sama nimi, ja joskus tekniikoissa on virheitäkin. Tämä ei ole hyvä asia harjoittelijoiden kannalta. Aikoinaan, kun harjoittelin Gotōsensein kanssa erästä tekniikkaa, ajattelin joskus, että
eikös tämä tekniikka olisi toimivampi toisella tavalla,
ja myöhemmin, kun itse kokeilin kaikenlaisia versioita, varmistuin että asia oli todellakin niin.” Näin hän
kertoi kerran oppilailleen yläasteella.
”(Lyhennetty) Meidän ollessamme oppilaita harjoittelimme monenlaisia tekniikoita, ja niistä ajoista
lähtien hän (Ōe-sensei) teki paljon tutkimustyötä, jonka pohjalta hän suunnitteli uudestaan perustekniikat.
Minä en muiden ihmisten edessä tehnyt muuta kuin
tavallista tekniikkaa, mutta toisaalta yleisesti harjoiteltujen tekniikoiden joukossa oli sellaisia, joita minä en
opiskellut ollenkaan (minulla oli epäilyksiä Ōe-sensein
opetuksia kohtaan). Sellaistakin on tapahtunut, että
minua on käsketty näytöksissä tekemään Ōe-sensein
opettamia kaewaza-tekniikoita sellaisenaan. Ōe-sensei
halusi säilyttää hyvin monia kaewaza-tekniikoita. Mielestäni sitten, kun harjoittelija on oppinut perustekniikat, hän voi syventyä muutamiin kaewaza-tekniikoihin. Minä alan olla jo vanha ja mietin kaikenlaisia,
mutta jos vain on mahdollista, haluaisin näyttää näitä
kaewaza‑tekniikoita ja kuulla mielipiteenne niistä.”

Oroshin viimeistä kiri-oroshia esittävä Mori Shigeki.

(Loppu lyhennetty. Vuoden 1964 heinäkuun 29. päivä Morin Iwata Norikazulle kirjoittamasta kirjeestä)
Vuoden 1933 toukokuussa julkaistiin Kōno Hyakurenin64 (myöhemmin 20. päämies) toimesta 35-sivuinen Musō Jikiden Eishin Ryū Iaijutsu -teos. Loppukappaleessa sanotaan, että sisältö koostuu Kōno Hyakurenin muistiinpanoista 18. päämiehen Hokiyama
Namion Ōsakan Dai Nihon Yaegakikai -seminaarista
ja että sisältö oli Hokiyaman tarkistama. Tämä oli ensimmäinen Ōe Masamichin oppilaan Ōe Masamichin
tekniikoista kirjoittama teos.
Teos alkaa sanoilla “Iaijutsu on on yksi kendōn haara” ja ensimmäisellä sivulla on myös Ōen kirjoittama
mietelmä iaijutsusta.
Kōno oli lähettänyt jokaisen sivun heti sen valmistuttua Hokiyamalle.
“Eräänä päivänä Hokiyama-sensei tuli talooni oikein hyväntuulisena. Hän oli ilahtunut, kun Ōsakan
Kōno oli kirjoittanut muistiin seminaareissa opetetut asiat. Nakanishi-senseikin sattui olemaan juuri
sopivasti paikalla, joten lähdimme heti kolmestaan
Chidōkan-salille, jossa teimme tekniikkaa näiden
muistiinpanojen pohjalta, aluksi seiza-tekniikoita ja
lopuksi katoja. Harjoituksen jälkeen totesimme, että
16

Ryōzumen Morote tsukia esittävä Yamamoto Takuji.

Kōno Hyakuren.

teos oli hyvin kirjoitettu ja siinä oli hyvin tiivistettynä
Ōe-sensein opetukset”.
Näin kertoi myöhemmin Yamamoto Takuji Iwatalle.
Herra Iwatan hallussa olevassa alkuperäiskappaleessa
on Yamamoton merkintöjä ja alleviivauksia.
Shimomura-tyylin tuleva päämies Soda Torahiko ei
puolestaan ollut ollenkaan tyytyväinen tähän teokseen, ja omalla kirjoituksellaan hän hyökkäsi Kōnoa
vastaan.

Vuonna 1961 tammikuun 29. pidetty 1. Muso Jikiden
Eishin Ryū Iaidō Taikai. Eturivissä toisena oikealta
Noda Tōru86, siitä vasemmalle Saitō Tadashi87, Yokoyama
Manabu88, Tanaka Masao89, Yamamoto Takuji, Mitani
Yoshisato, Kobayashi Kōken90, Toi Motoyoshi91 ja
Shinoda Masaru92. Toisessa rivissä oikealla Sawada
Tomonobu93, sitten kolmen henkilön yli hypäten
Fujimura Yoneji94, Taoka Den, Kōda Morio95, Masaoka
Kazutane, Yamamoto Harusuke96, Sakamoto Tosami97,
Seo Takeyoshi98, Iwata Norikazu 99 ja Ikeda Kōtarō100,
3. rivissä Miyaji Shinkichi101, yhden yli hypäten Kōno
Michitoshi102, yhden yli hypäten Kōda Tadashi103,
Yokoyama Daidō104, Hashida Hideharu105, Yano Taku106,
Itō Tomio107, Nishiwada Masaru108, Hamada Tōru109,
Akiyama Seiichirō110 ja Kusunose Tsunemasa. 4.
rivissä oikealta Toda Masashiro111, Katada Shigehiro112,
Kuge Akira113, kahden yli hypäten Takeshima Toshio,
Kageyama Norio114 ja Iwasa Keisuke115.

• Tosa Eishin Ryū ei ole kendō-tyylisuunta.
• 11. päämiehen Ōguro Motoemon Kiyokatsu65
-sensein jälkeen tyyli jakautui kahtia ja lisäksi
Ōe-sensei sotki alkuperäiseen tyyliin omia luomuksiaan.
• Seiza no Bu perustuu Ōmori Ryūhun
• Tatehiza no Bu perustuu Hasegawa Ryūhun
• Tachiwaza no Bu: Uke Nagashi. Tällaista tekniikkaa ei ole. Ōe-sensein luomus.
• Eishin Ryū Iai Kata Tachi Uchi no Kurai: Ōesensein luomus, ei alkuperäistä tekniikkaa.
Tämä Sodan kirjoitus pitää periaatteessa paikkansa.
Alussa ollut huomatus “kendō-tyylisuunta” oli aluperin Kōnon muistiinkirjoittama Hokiyaman kommentti
seminaarin aikana, eikä mikään viittaa siihen, että Ōe
olisi sanonut sellaista.

Eishin Ryūn säilymisen puolesta ponnistellut Ōe
oli jo käsitellyt aihetta “Kendō Tehodoki” (Kendōn
esittely)66 teoksen “Musō Jikiden Eishin Ryūn
alkuperä”-osassa. Se on melko pitkä mutta katsotaanpa, mitä siinä sanotaan.
“Japanin budō koostuu jousen, hevosen, keihään ja
miekan tiestä. Näistä kendō on tänä päivänä levinnyt
tavallisen väen harrastukseksi. On muistettava, että
iaijutsu on myös kendōta ja silloinkin, kun harjoitellaan shinailla, on pyrittävä oikean miekan kaltaiseen
liikkumiseen tai muuten harjoittelussa ei päästä oikeaan lopputulokseen.”
”Iaijutsua harjoitellaan oikealla miekalla, joten
iskuihin on todella keskityttävä ja mielen on oltava
samanlainen kuin tositilanteessa. Iain nukitsuke tehdään, kun vihollinen hyökkää yht’äkkiä leikaten tai
pistäen. Se on tekniikka, jossa kontrolloidaan miekan
kärkeä, ja kiai tulee selkeästi. Kun on oppinut iain
tekniikan ja kiain, on hyvin helppo soveltaa tätä oppia
shinai-harjoitteluun ja pitää vastustaja loitolla.”
”Kendō-harjoittelijoiden yleinen virhe on luulla,
että iaijutsu on samanlaista kuin shinailla lyöminen.
Oikea iaijutsu on perusta shinai-harjoittelulle, mutta
nykyisin shinaita harjoitellaan kuin kepillä lyömistä ja
pääpaino on ruumiin kehittämisessä, ei mielen harjoittamisessa. Kiai ja oikea tekniikka luovat perustan
uchikomi-harjoittelulle, ja jos tämä perusta ei ole tarpeeksi vahva, on mahdotonta käyttää shinaita oikealla
tavalla”. (loppu lyhennetty)
“Kendō Tehodoki”-teoksessa selitettiin tällä tavalla
iaidōn merkitystä kendō-ihmisille, ja jos tätä lukee ajatuksella, ei tässä sanota että “iai on yksi kendōn haara”.
Samaan aikaan on kirjoitettu myös seuraava teksti,
jossa kerrotaan, miksi Ōe loi uuden yhtenäisen Eishin
Ryū ‑tyylisuunnan.
Ōe-senseissä yhdistyivät voittamattoman tekniikan
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lisäksi hänen luonteenlaatunsa, tahdonvoimansa ja
rakkautensa oppilaitaan kohtaan. Hän ymmärsi iaidōn
todellisen arvon, ja japanilaisten mielen ja ruumiin
harjoittamisen vuoksi hän teki kaikkensa iaidōn leviämisen sekä säilymisen puolesta. Häneltä ei koskaan
puuttunut päättäväisyyttä eikä rakkautta oppilaita
kohtaan, mutta hänen vanhoilla päivillään nämä ominaisuudet vahvistuivat entisestäänkin.
Ōe-sensein harjoitellessa yksinään oli hän kaavan
mukaista kataa tehdessäänkin aina valmis mukautumaan vihollisten yllättäviinkin liikkeisiin. Hänelle
kaikkein tärkeintä oli elävä, toimiva iai-tekniikka.
(Vuoden 1961 Shikokun Iaidō Kenkyūkain “Musō Jikiden Eishin Ryūn 17. päämiehen Ōe Masamichi-sensein
tosi tarina”-teoksesta)67

Jikiden Ryūn äkillinen kasvu ja
uudet oppilaat
(lyhennetty) “Kaikkien kendō-harjoittelijoiden on
opittava myös iaidōta. Erityisesti Tosa on siinä määrin
Musō Jikiden Eishin Ryū iaidōn vahvaa aluetta, että ei
ole selvää, pitäisikö puhua “Tosan Eishin Ryūsta vai
Eishin Ryūn Tosasta”. Tästä syystä itsekin aloitin iain
alkeiden opiskelun samanaikaisesti kendōn kanssa.
”(loppu lyhennetty)
Sakamoto Tosami (kendō‑hanshi) kertoi näin Kōchin
Sanomien julkaisemassa “Ken to Hito to” kirjoituksessa Ōen ajan Kōchista. “Tänäkin päivänä vuonna
1905 syntynyt 85-vuotias Sakamoto, Kōchin kendō‑ ja
iaidō‑piirien vanhin edustaja, harjoittelee shinailla kotinsa “Mugai Ryū Shinmeikan”-dōjōlla. Sakamoto tuli
oppilaaksi Kōchin maakuntakouluun vuonna 1921,
jolloin kendō‑opettajana oli kotiseudulleen palannut
Kawasaki Zensaburō ja iai-opettajana Matsuda Eima68
(myöhemmin iaidō-hanshi).
(lyhennetty)” Pääsin aina silloin tällöin näkemään
Ōe-sensein iaita ja varsinkin hänen uuden vuoden
näytöksensä vuonna 1925, jolloin olin 4. vuoden oppilas, jäi lähtemättömästi mieleeni.”

Vuoden 1930 toukokuussa pidetyn 34. Butokukain
muistokuva. Eturivissä toisesta oikealla alkaen Takemura
Shizuo, Sakamoto Tosami, Nishikawa Baisui (kimono
päällä) sekä Yamamoto Takuji. Takarivissä toisesta
oikealla alkaen Ikechi Kiyoshige116, Ishiyama Kumahiko,
Kawasaki Zensaburō, Taoka Den sekä Oda Morima117.
Oikeassa yläkulmassa Matsuda Eima.

1986 pystytetty Ōe
Masamichin muistokivi
lähellä Godai-vuoren
huippua.

”Hän teki suurta tekniikkaa jalat melko levällään,
hänen seiza-asentonsa, battō, nōtō ja zanshin olivat
kaikki muistokiven kirjoituksen mukaisia todella
vaikuttavia taidonnäytöksiä.” (Viittaa vuonna 1986
pystytettyyn Godai-vuoren huipun lähellä olevaan Ōe
Masamichin muistokiveen.)
Sensein suosikkioppilas hanshi Mori Shigeki (Toyoake-shi, Aichin Prefektuuri) kirjoitti seuraavasti:
“Katsoin sensein chiburi‑ ja nōtō-tekniikkaa vaikuttuneena enkä pystynyt päästämään äännähdystäkään…”
(lyhennetty).
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Sunekakoita esittävä
Yamamoto Harusuke.

Fukui Harumasa ja jōdan
zanshin.

Taishō 10 toukokuun 5.-6. pidetyn Dai Nihon
Butokukain 25. Läntisen Alueen Enbu Taikain ohjelma.
Merkit ovat pieniä ja vaikeita lukea, mutta tuomareiden
joukossa mainitaan Ōe Masamichi, iaijutsu-kyōshi.
Ylhäällä, keskeltä vähän vasemmalle sanotaan:
“Hasegawa Eishin Ryū, Kōchi, Kyōshi Ōe Masamichi”.
Vuodesta Taishō 8 lähtien tyylin nimenä on ollut Musō
Jikiden Eishin Ryū, mutta tässä lukee kuitenkin jostain
syystä Hasegawa Eishin Ryū.

”Matsuda-sensei opetti “nukitsuke vaakasuoraan”, Ōesensei puolestaan “tähtää kurkkuun”.
”Jos teki tekniikkaa Matsuda-sensein tavalla, oli
Ōe-sensei tyytymätön. Jos taas tein Ōe-sensein opetusten mukaista tekniikkaa, sanoi Matsuda-sensei:
“Sakamoto, mitä tuo on olevinaan?” Monta kertaa jäin
täysin sanattomaksi.” (lyhennetty).
Sakamoto kirjoitti myös seuraavaa Ōe Masamichistä ja
Matsuda Eimasta:
Matsuda Eimakin esiintyy myöhemmin Ōen oppilaslistoissa, ja siihen aikaan Ōen kanssa olivat tekemisissä Tosan miekkamiehistä ainakin Nishikawa Baisui,
Taoka Den, Yamazaki Yasukichi, sekä Chōno Tsutomu69. Yksityiskohtaisia kirjoituksia on myös daimyō
Yōdōn pojanpojasta Yamanouchi Hōkenista70, Fukui

Harumasasta, Yamamoto Takujista sekä Yamamoto
Harusukesta. (syntynyt 1893, kuoli 85-vuotiaana v.
1978).
Vuonna 1924 Nankain yläasteelta valmistunut Yamanouchi Hōken sai yläasteella sekä Butokukailla
ollessaan yksityisopetusta Ōelta: “Herran täytyy osata
arvonsa mukaista iaita”. Ōe opetti yksityiskohtaisesti
suwari-wazan käsien asennosta alkaen.
19. päämies Fukui Harumasa oli aluperin jūdōka,
joka tuli Kōchiin jūdō-opettajaksi. Hän asui yhdessä
Hokiyaman kanssa ja oppi tältä iaita, ja Butokukailla
hän harjoitteli kendōta opettajanaan Ōe Masamichi.
Yamamoto Harusuke asui vähän matkan päässä
Kōchista, Akaokassa. Siellä hän toimi maatalousoppilaitoksen kendō-opettajana. Sanotaan, että hän tuli
Ōen oppilaaksi Taishō-kauden keskivaiheilla ja pysyi
oppilaana tämän kuolemaan saakka, kulkien harjoitusmatkat polkupyörällä.
Yamamoto Takuji oli Ōen oppilaana tämän viimeisten seitsemän vuoden ajan, ja sensein kuoleman
jälkeen hän oli yhdessä Hokiyaman ja Fukuin kanssa
yksi kolmesta Jikiden Ryūn säilyttäjästä.
Sodan jälkeen Iwata Norikazu saapui Kagawa-kenin
Tadotsūn Kōda Morion71 (syntynyt 1896, kuoli 1977,
81-vuotiaana Shōwa 52) luokse Jikiden Ryūta oppi19

akseen. Kōdan kerrotaan sanoneen vaatimattomasti:
“Olen saanut oppia Ōe-senseiltä ainoastaan yhden
viikon pituisen seminaarin ajan.”
Ei kuitenkaan voi päättää, oliko joku Ōe-sensein
oppilas vai ei pelkästään sen perusteella, oliko viikko
tarpeeksi pitkä aika vai ei. Ōe-sensei tiesi itsekin, että
sotureiden aika oli päättynyt ja perinteisten miekkatekniikoiden säilyttäminen oikeanlaisina jälkipolville
ei enää onnistunut “yksi opettaja, yksi oppilas”-periaatteella.
Vuoden 1919 toukokuussa pidettiin 23. Dai Nihon
Butokukai Enbu Taikai. Siellä Ōe Masamichi esitti
ensimmäisen kerran “Musō Jikiden Eishin Ryūta”. Ei
tiedetä mitä tekniikoita hän esitti, mutta joka tapauksessa hän sai sekiren-arvon ja myöhemmin syyskuussa
Dai Nihon Butokukain iaidō-kyōshi arvon. Seuraavana vuonna Nakayama Hakudō sai iaidō-hanshi arvon.
Ōesta puolestaan tuli hanshi vuonna 1924.
Ōe Masamichi kuoli vatsasyöpään v. 1927, huhtikuun 18. kello 5 aamulla, 74-vuotiaana. Siihen mennessä hän oli kuitenkin ehtinyt kouluttaa monta Jikiden Ryūn säilyttäjää.
Näistä Ōen seuraajista Hokiyama ja Nakanishi tekivät kumpikin omanlaistaan tekniikkaa, ja vaikkakaan
nämä senseit eivät itse mitenkään nähneet toisiaan
kilpailijoina, ihmiset alkoivat puhua Nakanishi Ryūsta
ja Hokiyama Ryūsta.
“Hokiyama tyyli oli hyvin rauhallista ja vaikuttavaa,
Nakanishin tyyli puolestaan nopeaa, agressiivista taistelutyyliä.
Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että Hokiyaman kata
oli battōsta nōtōseen rauhallista ja liikkeet suuria, kun
taas Nakanishin liikkeet olivat pienempiä ja todellisen
taistelun kamppailun vimma tuntui kaikissa liikkeissä, vaikka ne olivatkin tarkkaan harkittuja. Lyhyesti
sanottuna hänen tyylinsä oli toimivaa tekniikkaa.
Battōssa miekan kärjen ollessa vielä kymmenisen
senttiä tupen sisällä Nakanishi keskitti mielen‑ ja ruumiinvoimansa ja vartaloa kiertäen vetäisi miekkansa
viiltäen vihollista sulavalla liikkeellä.”
Näin kirjoitti Tanimura Hideki72-niminen henkilö.
Vaikuttaa siltä, että myös Nakanishi-tyyliä suosivia
ihmisiä oli useita.
Ōen seuraaja Hokiyama Namiokin työskenteli Jikiden
Ryūn leviämisen puolesta Kōchin lisäksi myös esimerkiksi Ōsakan Yaekagikailla ja Hyōgon Musōkailla.
Vuoden 1935 toukokuussa Hokiyaman terveys petti
kuitenkin yllättäen, ja hänen koulukunnan perinteitä
tuntematon vaimonsa luovutti miekan ja denshokirjoituksen Hokiyaman ystävälle Fukui Harumasalle,
joka oli ollut paljon tekemisissä heidän kanssaan. Fukuista tuli näin todellisuudessa 19. päämies.
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Kōchin Butokuden, jossa harjoittelivat Ōe Masamichi,
Hokiyama Namio ja Fukui Harumasa, tuhoutui
pommituksessa heinäkuussa 1945. Rakennuksesta on
nykyisin jäljellä vain yksi portinpylväs, muuten paikka
on puistona.

Kyvykäs Nakanishi ei avoimesti protestoinut tätä
valintaa vastaan, mutta hän lähti poliisiksi Mantsuriaan ja kuoli myöhemmin omalla maallaan v. 1945
hävityn sodan jälkeisen kaaoksen aikana.

Aikakausien ja organisaatioiden rajat
ylittänyt Ōen Jikiden Ryū
Taishō-kaudelta Shōwa-kaudelle Tosan kendō‑ ja
iaidō-piirejä seurannut Shimazaki kertoi seuraavasti
NHK:n haastattelussa.
“Minun aloittaessani iai-harjoittelun jäljellä oli vielä
kovan linjan miehiä (kirjoittajan huomautus: sellaisia
jotka pitivät miekkaa vain ja ainoastaan aseena ja harjoittelivat iaijutsua ja kenjutsua oppiakseen tappavaa
tekniikkaa). Heidän ajattelutapansa oli jo häviämässä, mutta sitten alkoi ensimmäinen maailmansota
ja kamppailijat (kirjoittajan huomautus: iaidōn ja
kendōn harjoittelijat) joutuivat mukaan sotaan.” (loppu
lyhennetty)
Lyhyen rauhan aikana Ōen kokoama Jikiden Ryū ehti
kuitenkin levitä. Ōen seuraajat pitivät seminaareja
koko maassa.
Tämän ajan itse kokeneet henkilöt ovat jo lähes
kaikki poistuneet tästä maailmasta. Jäljellä ovat vain
Sakamoto Tosami sekä vuonna 1910 Takaokassa syntynyt, nyt 80-vuotias Kusunose Tsunemasa.
“Tämä on iain lopullinen muoto” kerrotaan sodan jälkeen iaita levittäneen Taoka Denin sanoneen (käänt.
huom. Kusunose Tsunemasasta?).
“Kun aloitin iai-harjoittelun, Ōe-sensei oli jo kuollut. Työni vuoksi (kenkien valmistaja) vierailin usein
Shiro-Higashi -yläasteella. Siihen aikaan koulun
dōjōlla harjoitteli iaita eräs Asano, jonka etunimen

olen jo unohtanut, 5. vuoden oppilas. Se näytti hienolta, joten pyysin häntä opettamaan minullekin. Tämä
Asano oli senseinsä luona asuva Takemura Shizuosensein oppilas. Tämä Takemura-sensei oli, niinkuin
varmaan tiedättekin, Ōe-sensein oppilas, jonka opettajia olivat myöhemmin Shimomura-tyylin Soda Torahiko -sensei (Yukimune Sadayoshin oppilas) ja merivoimien korkea-arvoinen upseeri Morimoto-sensei
(Gotōn oppilas). Asano esitteli minut opettajalleen ja
pääsin näin tapaamaan Takemura-senseitä.
Siihen aikaan ei oltu kovin tarkkoja siitä, kuka on
kenenkin oppilas, joten Takemura-sensein lisäksi
minua opettivat Hokiyama-sensei (osallistuin myös
hänen seminaareihinsa), Nakanishi Iwaki -sensei, ja
kerran Takemura-sensei käski minua menemään Soda-sensein opetettavaksi, kun tämä vieraili Kōchissa.
Ennen sotaväkeen liittymistäni osallistuin Takemura-sensein ja Nishikawa Baisui-sensein seminaariin.
Samoihin harjoituksiin osallistui myös korkea-arvoisia
upseereita, kuten silloinen maavoimien 11. divisioonan komentaja Sakamoto sekä laivaston upseeri
Tanaka. Seminaarin jälkeen otettiin yhteiskuva. Tässä
valokuvassa minä satuin istumaan Sakamoton ja siihen aikaan Tosan nuoreksi miekkamestariksi kutsutun
Iiyori Tsuyoshin73 välissä. Tämän valokuvan ansiosta
sain käyttää miekkaa heti merivoimiin liityttyäni.
Minulla oli mukana 2 shaku 3 sun 5 fun miekka. Oli
aivan ennen kuulumatonta, että alokkaalla oli miekka,
mutta minulle sellainen sallittiin, koska istuin valokuvassa divisioonan komentajan vieressä.”
Näin hän muisteli menneitä.
“Vähän ennen sotaa Kōchin Butokudenillä, ShiroHigashin koululla sekä Kōchin kauppakamarin salilla
pitivät seminaareja Hokiyama Namio, Nakanishi
Iwaki, Takemura Shizuo, Matsuda Eima ja Fukui Harumasa. Kusunosen kanssa harjoittelivat esimerkiksi
Sakamoto Tosami, Yamamoto Takuji ja tyylikäs sakekauppias Sakuragi74.
“Näissä seminaareissa oli paljon osallistujia, aina
vähintään kolmekymmentä henkilöä. Sodan jälkeen,
v. 1955, pidettiin suuri kokoontuminen. Silloin perustettiin Zen Nihon Iaidō Renmei, Japanin Iaidōliitto,
jonka Kōchin osaston jäsenkirja minulla on edelleen
tallella. Fukui-sensei, Nishikawa-sensei, Yamamotosensei, Taoka-sensei, Sakamoto-sensei… nämä nimet
tuovat paljon muistoja mieleen. Myöhemmin organisaatio muuttui hyvin sekavaksi, mutta me kaikki edustamme tavalla tai toisella Tosa Eishin Ryūta. Vuonna
1956 sain 6. danin renshi arvon. Se taisi olla Zenkenrenin myöntämä (käänt. huom. Zen Nihon Kendō
Renmei).
En ole enää kovin terve enkä käy juuri missään, joten en ole tavannut ketään heistä pitkiin aikoihin. Kolmisen vuotta sitten Kōchin sanomalehdessä julkaistussa kirjoituksessa Sakamoto Tosami-sensei sanoi, että

ennen sotaa yhdessä iaita harjoitelleista ovat jäljellä
enää hän itse ja Kusunose. Olin jokseenkin yllättynyt,
kun minun nimeni mainittiin siinä.”
Jälkeenpäin hän näytti tämän lehdestä leikatun artikkelin.
Vuonna 1961 heinäkuun 9. päivä perustettiin ylemmän tason organisaatiosta riippumaton Shikoku Ren
Iaidō Kenkyūkai (Shikokun iaidō-tyylien tutkimusseura). Marraskuussa pidettiin ensimmäinen tutkimuskokoontuminen Kagawassa ja siellä materiaalina oli
“Musō Jikiden Eishin Ryūn 17. päämiehen Ōe Masamichi -sensein tosi tarina”-kirjoitus. Osallistujia olivat
Mori Shigeki, Masaoka Kazutane, Fukui Harumasa,
Yamamoto Harusuke sekä Yamamoto Takuji, kaikki
Ōe Masamichin oppilaita.
Teksti: Ikeda Kiyoshiro75
Kuvat: Kawamura Noriyuki,
Wikimedia Commons
Tekstissä avustaneet:
Kusunose Tsunemasa
Iwata Norikazu
Takeshima Toshio
Shimazaki Masao
Valokuvia antaneet:
Kusunose Tsunemasa
Iwata Norikazu
Shimazaki Masao
Ōnishi Kyoshi
Kiyooka Kyoshi
Lähteitä:
Shiden Kaikō, Tosa no Eishin Ryū ( Iwata Norikazu)
Tosa no Eishin Ryū, Tanbō Kaiko (Iwata Norikazu)
Ken to hito to (Sakamoto Tosami)
Zōtei Kendō Tehodoki (Horida Sutejirō)
Musō Jikiden Eishin Ryū Iai Heihō Chi no Maki,
Masaoka Kazumi
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Musō Jikiden Eishin Ryūn
Iwata Norikazu-sensei
Pasi Hellstén ja Neil Kemp

Mikä on Sensein koko nimi?
Iwata‑sensei: Nimeni on Iwata Norikazu, mutta
jotkut lukevat nimeni Iwata Kenichiksi, koska nimeni
kanjit voidaan lukea myös siten. Kun olin nuori, en
ollut kovin terve, ja perheeni kutsui minua nimellä
Shohei. Myöhemmin, kun vahvistuin, he alkoivat kutsua minua nimellä Norikazu. Tällöin olin suunnilleen
20-vuotias.

Kuinka vanha olette nyt?

Synnyin Kagawan läänissä 16. syyskuuta 1913 (Taisho
2), joten olen nyt 89-vuotias, kuitenkin, vanhan japanilaisen laskutavan mukaaan olen 90 vuotias, ja toivon
pystyväni jatkossakin harjoittelemaan ja opettamaan
iaidoa. Koska kuntoni sen salli, tulin taas Englantiin
opettamaan iaidoa elokuussa 2002.
Vuonna 1927 aloitin opiskelun silloisessa “junior
high school” oppilaitoksessa aloittaen tällöin kendon
harjoittelun. Saavutin 3. danin elokuussa 1933, ja
opetin kendoa apuohjaajana 4 kuukautta samaisessa
oppilaitoksessa. Joulukuussa 1933 liityin armeijaan
Mantsuriassa. Minusta tuli sotilaspoliisi 1935, ja aloin
kouluttaa sotilaspoliiseja huhtikuussa 1936. Jatkoin
opetusta elokuuhun 1945. Koska Japani oli Tyynen
valtameren sodan hävinnyt valtio, minusta tuli sota-

vanki Venäjällä v.1945. Pääsin takaisin Japaniin vasta
joulukuussa 1949.
Ennen armeijaan liittymistäni opin vain Seiza No
Bu-sarjan iaidoa. Aloitin harjoittelun tosissani 43-vuotiaana v. 1957.

Oletteko ammattimainen budo-opettaja vai
onko teillä ”siviiliammatti”?

Olen nyt eläkkeellä, mutta opiskelen iaidoa täyspäiväisesti. Pääasiassa keskityn nyt budoon ja kalligrafiaan,
mutta en sanoisi olevani ammattimainen budo-opettaja. Kerron hieman myöhemmin armeija-ajastani ja
sodasta. Urani alkuaikoina työskentelin maatalouskoneita tuottavan yhtiön sihteerinä. Myöhemmin elämässäni olin myös Japanin pääministerin sihteeri.

Mitä Iai‑tyyliä opetatte?

Nyt opetan vain Muso Jikiden Eishin Ryu’ta sellaisena
kuin sitä minulle alkuaikoina opetettiin Kochissa. En
enää opeta kenellekään Zen Nippon Kendo Renmein
Seitei Gata iaidoa.

Mikä on nykyinen arvonne iaidossa?

Olen Hanshi 8. dan, jonka on myöntänyt Zen Nippon
Kendo Renmei. Saavutin 8. danin arvon 1976 ja Han25

shin statuksen 1983. Kuten tiedätte, muita opettaja
arvoja ovat Kyoshi 7. dan ja Renshi 6. dan. Näille opettajatitteleille ei ole varsinaisia kokeita, mutta niiden
myöntämiselle on tiettyjä vaatimuksia, esim. hyvä
maine yhteisössä, kunnioitettu asema iaidossa, ei rikosrekisteriä jne.

Mikä on dojonne nimi ja missä se sijaitsee?

Dojoni nimi on Hônan Juku ja osoite on 2469-6, Oaza
Okamoto, Toyonaka Cho, Mitoyo Gun, Kagawa Ken,
Japani.

Paljonko teillä on harjoittelijoita?

En voi antaa mitään keskiarvoa. Minulla on vuosien
mittaan ollut oppilaita n. 200 –
300 Japanissa ja myös Englannissa ja Kanadassa.
Minulla on joitakin pitkäaikaisia oppilaita, jotka tulevat dojolleni säännöllisesti, ja joitakin paikallisia
oppilaita täältä Kagawasta. Saan myös opetuspyyntöjä
eri puolilta Japania ihmisiltä, jotka ovat lukeneet artikkeleitani Kendo Nippon -lehdestä, tai ovat nähneet
samaiselle lehdelle tekemiäni Muso Jikiden Eishin
ryu ‑videoita, tai ovat lukeneet kirjoittamiani kirjoja. Opetan myös ympäri Japania paikoissa joissa on
Roshukaihin kuuluvia oppilaita sekä paikoissa joissa
harjoittelijat ovat kiinnostuneita oppimaan perinteistä
iaidoa/iaijutsua.

Kuinka usein dojollanne on harjoituksia?

Milloin ja missä Sensei aloitti iain
opiskelun?
Alussa opin Seiza no Bu iaidoa paikallisesti Kagawassa
1940-luvulla, mutta tosimielessä aloin harjoitella v.
1957 Kochissa. Meni 3 kuukautta ennenkuin Kochin
senseit Fukui Harumasa ‑sensei, (Muso Jikiden Eishin
Ryun 19. soke), Yamamoto Takuji ‑sensei ja Shimazaki Teruyuki ‑san, vastasivat pyyntööni saada tulla
opiskelemaan iaita. Olin hyvin tyytyväinen, kun he
vastasivat, että voin tulla opiskelemaan. He olivat alussa hyvin tiukkoja minun suhteeni yrittäen saada innostukseni lopahtamaan, mutta tein töitä ahkerasti ja
vähitellen he hyväksyivät minut. Matkustin Kagawasta
Kochiin joka sunnuntai junalla noin 4 tunnin matkan.
Harjoitukset kestivät useita tunteja ja taukoja oli hyvin
vähän. Se oli hyvin raskasta, mutta myös hyvin palkitsevaa. Muutaman vuoden kuluttua he sanoivat, että
olivat opettaneet minulle riittävästi ja voin lopettaa
käymisen. Sanoin kuitenkin, että haluan oppia lisää
(en aikonut päästää heitä niin vähällä), joten he suostuivat jatkamaan opetustani. Tämä opetus loi lujan
pohjan iaidolleni ja kiitänkin opettajiani hyvin paljon
heidän avustaan ja opetuksestaan.

Milloin Fukui Harumasa valittiin 19.
sokeksi? Liittyykö jonkun menkyo kaidenin
valintaan sokeksi jokin erityisseremonia?

Kun ihmisiä tulee, opetan heitä. Ei ole mitään tiettyä
aikaa. Jos muut velvoitteeni sen sallivat, voin joustaa
muiden ihmisten tarpeiden mukaan.

Jos katsotte kirjaani, niin löydätte päivämäärät kaikille
sokeille. Kyllä, Shinzenin edessä suoritetaan erityinen
seremonia, ja seuraava Soke saa yleensä miekan samana päivänä.

Pidättekö mitään erikoisharjoituksia
viikonloppuisin?

Mikä sai Sensein aloittamaan budon
harjoittelun?

Kyllä, meillä on Japanin Roshukain seminaareja, ja
viimeisten 4-5 vuoden aikana olen opettanut Englannista tulevia oppilaita, jotka tulevat oppimaan suoraan
minulta. Nämä seminaarit voivat olla joko pitkiä viikonloppuja japanilaisille oppilaille tai 7 - 10 päivää
englantilaisille oppilaille. Minun pitää ajatella hyvin
huolellisesti, mitä haluan opettaa näissä seminaareissa, erityisesti pitkissä seminaareissa englantilaisille
oppilaille. He tulevat pitkän matkan takaa ja heillä on
paljon opittavaa, joten he tarvitsevat pidemmän ajanjakson seminaarissa.

Kuuluuko dojonne johonkin isompaan
organisaatioon? (Zen Nippon Kendo
Renmei, Zen Nippon Iaido Renmei?)

Suurin osa Roshukain dojoista ja ihmisistä kuuluu Zen
Nippon Kendo Renmeihin (ZNKR). Minulla itselläni
ei ole enää kiinnostusta tällaiseen. Olen iloinen, jos
voin opettaa niille, jotka tosissaan harjoittelevat traditionaalista iaidoa. Hyväksyn harjoittelijat kaikista
liitoista.
26

Kun olin nuori, en ollut kovin terve, joten aloitin budon tutkimisen ja harjoittelun kasvattaakseni voimiani
ja luonnettani. Uskon, että tämä on varsin yleinen syy
aloittaa budon harjoittelu. Isäni oli judo-opettaja (hänellä oli menkyo kaiden) mutta hän arveli, etten ollut
tarpeeksi vahva judoon. Niinpä hän sanoi minulle,
että minun pitäisi aloittaa kendo. Näin tein enkä ole
koskaan katunut sitä - se on ollut tärkeä elementti elämässäni.

Sensein isä oli judoka. Oliko perheessä
muita, jotka harjoittelivat budoa?
Ei, vain isäni ja minä.

Oliko Sensein isä menkyo kaiden judossa
vai jossain jujutsun koulukunnassa? Olen
ymmärtänyt, että judossa ei enää ole
makimonoja?

Isäni tyylisuunta oli Yoshin Ryu Jujutsu. Tuohon aikaan judossa oli vielä käytössä menkyo kaiden ‑diplomi.

Mitä muita budolajeja Sensei on
harjoitellut?
Olen opiskellut kendoa ja jukendota (kivääri/pistin).
Aluksi päämielenkiintoni kohdistui kendoon.

Mikä on Sensein arvo kendossa?
Olen kyoshi 7. dan.

Miten nämä muut budolajit sopivat iain
harjoitteluun?

Kendo täydentää iaidoa; muoto on eri mutta henki/
spirit on sama. Kehon liikkeet ovat myös hieman erilaisia mutta voivat auttaa toinen toisiaan.
Iwata-sensein seminaarissa 2006. Vasemmalta
Neil Kemp, Derrick Stennett, Brian Morrison,
Pasi Hellstén ja Taniyama-sensei.

Tapasin Iwata-sensein ensi kertaa Englannissa elokuussa 2000. Totesin hänet
hyvin mielenkiintoiseksi opettajaksi ja
vahvaksi persoonaksi, tiukaksi ja syvällisen lajituntemuksen omaavaksi iaidon
opettajaksi. Siksi halusin tehdä hänestä
haastattelun saadakseni hieman taustatietoa tästä vahvasta opettajasta.
Skotlantilainen ystäväni Neil Kemp on
harjoitellut Iwata-sensein kanssa useita vuosia ja on vieraillut ja harjoitellut
Japanissa monia kertoja muiden seniorioppilaiden kanssa. Hän oli menossa
Japaniin marraskuussa 2001 jälleen
kerran saamaan oppia Iwata-senseiltä,
joten lähetin kysymykseni hänelle. Neil
esitti ystävällisesti kysymykseni senseille ja jopa laajensi niitä. Toukokuussa
2002 hän vieraili jälleen Japanissa ja kysyi lisäkysymyksiä, joilla toivoin saavani
lisävalaistusta muutamiin kohtiin. Näin
saimme pitkän tarinan, mutta uskon sen
kiinnostavan teitä.
”Iwata‑sensei vastasi mielihyvin kysymyksiimme Ozun Ehimessä, Shikokulla
marraskuussa 2001 ja toukokuussa
2002 järjestettyjen Eikoku Roshukain
seminaarien aikana selventäen vastauksiaan edelleen Englannissa elokuussa
2002.”
Pasi Hellstén

Onko suositeltavaa iaidon harjoittelijoille
oppia kendoa tai koryu kenjutsua,
jotta ymmärtää paremmin japanilaisia
miekkataitoja?

IS.:
Kyllä, asia on hyvin pitkälti näin. Parityöskentely auttaa iaidon wazaa kehittymään eteenpäin ja
paremmaksi sekä päinvastoin.

K15. Kuka oli Sensein ensimmäinen budoopettaja?

IS.:
Yläasteella opettajani Seo Hikosaburo oli todella hyvä, itseasiassa erinomainen. Hänen ansiostaan
opin paljon ja olen hyvin kiitollinen hänelle siitä mitä
hän minulle opetti.

Mikä oli koulunne nimil?

Sitä kutsuttiin Kagawa Kenritsu Miyoshi yläasteeksi.

Kuka oli Sensein ensimmäinen iai‑opettaja?

Pian palattuani Japaniin 1949, aloitin taas kendon
harjoittelun. Kuulin, että Kochissa oli olemassa hyvin
perinteinen Muso Jikiden Eishin Ryu ‑koulukunta ja
siellä oli myös Soke, joten halusin oppia myös iaidoa.
Tunsin Koda Morio Sensein, joka oli juuri palannut
Taiwanilta. Aloin harjoitella kendoa ja opin häneltä
myös iaidoa. Koda Sensei oli valmistunut budoon
erikoistuneesta koulusta (Kyoto Budo Senmongakko),
ja oli ottanut osaa Oe-sensein 7-päiväiseen iaido‑seminaariin. Eräänä päivänä kysyin Koda senseiltä wazasta,
ja hän sanoi, ”Opin Oe senseiltä, mutta vain 7 päivän
ajan ja siitä on jo kauan, joten olen unohtanut. Tekniikan osat, jotka olen unohtanut ovat minun omaa
tyyliäni.” Kysyin sitten ”Voinko mennä Kochiin oppimaan iaidoa?” Hän sanoi ”kyllä”, joten päätin mennä.
Jatkoimme kuitenkin vielä harjoittelua yhdessä yli 20
vuoden ajan. Hän korjasi omaa tekniikkaansa pikkuhiljaa. Hän oli hyvin suoraselkäinen ja hyvä opettaja.
Toukokuussa 1957 osallistuin Kioto Taikaihin (järjestäjänä ZNKR). Kotimatkalla tapasin sattumalta
Fukui Harumasa ‑sensein (19. Muso Jikiden Eishin
Ryu Soke), Yamamoto Takuji ‑sensein ja Taoka Tsutau
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(kutsuttiin myös Taoka Den) ‑sensein.
Pian sen jälkeen, kun tapasin heidät, pyysin Yamamoto Senseitä opettamaan minua ja aloin vierailla
Kochissa elokuusta 1957. Olin tuolloin 43‑vuotias.
Opin kaikki wazat ja kaiken vanhasta ja uudesta
Kochin iaidosta kyselemällä heiltä. Opiskelin iaidoa
siellä 5 ½ vuotta.
Sitten opiskelin Mori Shigeki ‑sensein johdolla
kunnes hän kuoli v. 1988. Mori‑sensei aloitti iaidon
opiskelun Oe‑sensein alaisuudessa ollessaan yläasteen
opiskelija ja jatkoi oppimista, kunnes Oe‑sensei kuoli
v. 1927.

Oliko Iwata‑sensei Yamamoto‑sensein
yksityisoppilas vai oliko opetuksessa läsnä
paljon muitakin oppilaita?

Kyllä, olin Yamamoto Takuji ‑sensein yksityisoppilaana, mutta oli hänellä myös paljon muita oppilaita.

Minä vuonna Iwata‑sensei aloitti iaidon
Mori‑sensein oppilaana?

Aloin opiskella iaidoa erikseen Mori Shigeki ‑sensei
kanssa v. 1972.

Keitä olivat opettajat, joilla oli suurin
vaikutus Iwata‑sensein iai‑ and budo‑uraan?

Kyllä tärkeimpiä olivat nuo yllämainitut kolme opettajaa. Olen elämässäni tavannut monia hienoja budokoita ja opettajia, mukaanluettuna Morihei Ueshiba
‑sensei, joka oli hyvin vaikuttava, mutta nuo kolme
opettajaa ovat minulle yhä tärkeimmät.
Tapasin Ueshiba‑sensein Sotilaspoliisikoulussa, jossa hän opetti. Olin siellä kaksi kuukautta juuri ennen
kuin sota puhkesi. Harjoittelun piti kestää vuoden
mutta opetus loppui, kun sota puhkesi kahden kuukauden päästä. Ueshiba‑sensei oli hyvin erikoislaatuinen henkilö. Kukaan ei kyennyt tarttumaan häneen;
hän liikkui niin hyvin ja hänen “spirittinsä” oli niin
vahva. Edes kymmenen hyökkääjää, jotka kävivät hänen kimppuunsa yhtä aikaa, eivät pystyneet saamaan
häntä kiinni. Kun hän sai otteen kädestäsi, sinun oli
pakko liikkua hänen haluamaansa suuntaan - muutoin
kätesi olisi katkennut.

Opettavatko opettajanne yhä - missä?

Valitettavasti kaikki nämä opettajat ovat jo kuolleet.
Tämä on luonnollinen tapahtuma elämän kiertokulussa, mutta heidän muistonsa ja opetuksensa kulkevat
yhä mukanani. Yamamoto Takuji ‑senseiltä ja Mori
Shigeki ‑senseiltä saamani menkyo kaidenit auttavat
minua palauttamaan mieleen heidän opetuksensa,
ja tämän vuoksi ne ovat kovin hyödyllisiä. Meillä on
myös joitakin filmikatkelmia näistä opettajista, mikä
sekin on hyödyllistä, mutta niissä on katsottava tarkasti heidän tekemisiään ja on tiedettävä, mikä oli tapana
tuohon aikaan, jotta ymmärtäisi näitä filmejä. Eikoku
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Roshukain oppilaillani (englantilaiset) on kopioita
näistä ja jolleivat he jo ole antaneet teille kopioita olen
varma, että he mielellään tekevät sen.

Miten teitä opetettiin? Mitä
opetusmenetelmiä opettajanne käyttivät?

Aluksi opetus oli tiukkaa. Senseit näyttivät wazan,
sitten minun piti jäljitellä heitä ja jälkeenpäin he korjasivat tekemistäni. Sitten opettajat tekivät enemmän
iaidoa, uudelleen ja uudelleen he näyttivät hyvää tekniikkaa ja minä tein perässä.

Yamamoto Takuji ‑sensein iaido.
Yamamoto Takuji ‑sensei oppi iaidoa Oe‑senseiltä
noin 6 vuotta ennen tämän kuolemaa. Yamamoto‑sensei ei ollut tuolloin enää nuori, mutta hän omaksui
täysin Oe‑sensein viimeiset opit.
Miten minä opiskelin Yamamoto Takuji ‑sensein
kanssa.
Ensimmäiset 3 kuukautta Yamamoto-sensei ei selittänyt lainkaan. Hän näytti 11 Seiza No Bu wazaa ja
sitten minä tein ne. Teimme näin vuoron perään. Opin
häneltä hänen iaidonsa kyselemättä. Kolmen kuukauden kuluttua hän selitti tekniikat lyhyesti. Hän opetti
minulle Seiza No Bu’ta vuoden verran. Sitten sain
oppia Tate Hiza No Bun. Kävin Kochissa joka sunnuntai. Saavuin Kochin dojolle (Chidokan) noin klo 9:30
aamulla ja lähdin Kochista junalla kolmen jälkeen iltapäivällä. Harjoittelin joka kerta 5 - 6 tuntia.
Kun harjoittelin Yamamoto Takuji ‑sensein ohjauksessa, Fukui Harumasa ‑sensei, Taoka Tsutau ‑sensei
ja Shimazaki Teruyuki -san kokoontuivat ympärille ja
katsoivat harjoitteluani hymy huulilla. Shimazaki-san
omisti budokaupan. Hän oli aina Oe‑sensein mukana, kunnes tämä kuoli. Kun Yamamoto Takuji ‑sensei
piti taukoa, muut kutsuivat minut sivulle ja antoivat
lisäopetusta. Muistan, että minulla oli kovin vähän
taukoja.
Opin kaikki 45 tekniikkaa näiden kolmen vuoden
aikana, ja sitten opettajani sanoi, ”Sinun ei tarvitse tulla enää. Olet oppinut kaiken.” Pyysin häntä kuitenkin
opettamaan enemmän. Menin Kochiin vielä 2 vuotta
ja 6 kuukautta tämän jälkeen. Teimme kaikki 45 wazaa
tunnin ajan ja joka kerta kuuntelin heidän tietämiään
tarinoita perinteisestä Kochin iaidosta. Myöhemmin
tämä auttoi minua paljon. Minusta nuo harjoittelun
pitkät vuodet olivat hienoja.
Yamamoto Takuji ‑sensei kuoli v.1977. Hän oli
92-vuotias.
Miten opin Mori Shigeki ‑senseiltä.
Opiskeltuani Kochissa aloin vierailla Mori‑sensein
luona Matsuyamassa saadakseni hänen kommenttinsa ja opetusta joka toinen kuukausi. Ehkä hän piti
asenteestani, sillä hän vieraili joskus luonani. Hän

tuli myös Kanonjiin ja opetti ystäviäni ja minua.
Mori‑sensei kunnioitti Yamamoto Takuji ‑sensein opetuksia. Hän sanoi toistuvasti ”Olet oppinut dynaamisinta Tosan (Kochi) gihou’ta (tekniikka). Olet omaksunut dynaamisen iaidon riittävän hyvin. Kuitenkin
Oe‑sensein iaido oli puoliksi dynaamista ja puoliksi
kaunista.” Muistan, että hän rohkaisi minua. Hän ei
korjannut sitä mitä tein, hän vain lisäsi oman iaidonsa minun iaidooni. Myöhemmin hän vammautui ja
muutti lapsensa taloon Nagoyaan. Otin asiakseni vierailla hänen luonaan joka toinen tai kolmas kuukausi,
ja puhuimme eri aiheista pitkin päivää. Hän oli hyvin
mielissään tästä. Hän kuoli 29. toukokuuta 1988. Hän
oli 97‑vuotias. Opettajani olivat pitkäikäisiä.
Mori‑sensei oppi Oe‑senseiltä 20 vuoden ajan.
Yamamoto‑sensei oppi Oe‑senseiltä viimeiset 6 vuotta. Niinpä molemmat olivat saaneet suoraa opetusta
Oe‑senseiltä. Mori‑sensei oppi myös Hokiyama Namio ‑senseiltä (18. soke). Hokiyama-sensei ja Mori‑sensei olivat luokkakavereita lukioajoiltaan.
Opin paljon Mori‑senseiltä, erityisesti keskusteluissa Oe‑sensein elämästä ja iaidosta. Mori‑sensei näki
Fukui Harumasa ‑sensein viimeisen kerran vain 2
tuntia ennen tämän kuolemaa. Kaikki nämä opettajat
olivat hyvin läheisiä.
Siihen aikaan ei ollut ongelmia Tanimura-han ja
Shimomura-han harjoittelijoiden välillä. Kochissa
saattoi harjoitella kumpaakin. Kochin väki oli hyvin
ystävällistä ja voit harjoitella kuten halusit, niinpä
minä pystyin opettelemaan koulukunnan kummankin
haaran tekniikat. Kochin ulkopuolella kotoisin olevat
ihmiset kertovat joskus eri tavalla, mutta he eivät ole
oikeassa.
Olin hyvin onnekas, kun minulla oli nämä suuret
opettajat. He opettivat minulle mielihyvin lisää aina
kun vain pyysin.

Milloin Hokiyama‑sensei syntyi ja
milloin kuoli? Tiedettiinkö hänen
seuraajansa jo tuolloin?

Voitte löytää päivämäärät Hokiyama‑senseistä kirjastani. Ei, hänen seuraajaansa ei heti tiedetty. Fukui‑sensei oli Hokiyama‑sensein läheinen ystävä. Heillä oli
tapana juoda yhdessä. Niinpä pian Hokiyama‑sensein
kuoleman jälkeen hänen vaimonsa antoi miekan
Fukui‑senseille ilman luovutusseremoniaa. Kului
muutama vuosi eikä kukaan ei sanonut mitään, koska
tuolloin ihmisillä on hyvin tiukat ajat. Hokiyama‑sensei kuoli v. 1935 – se oli ennen toista maailmansotaa.
Mutta sitten ihmiset alkoivat protestoida. Fukui‑sensei
sanoi ”Valitsen 21. sōken Kochista”. Kochin vanhat
opettajat tukahduttivat väittelyn.

Jättikö Oe‑sensei mitään kirjallista
materiaalia iaidosta tai budosta?

Valitettavasti Oe‑sensei ei jättänyt mitään kirjoja tai
kirjallista materiaalia. Hänen oppilaansa kokosivat
kaiken informaation.

Voisiko Sensei kuvailla opettajiaan?
Millaisia opettajia ja ihmisiä he olivat?

Kaikki opettajat Kochissa olivat “Igosso” (vahvoja persoonallisuuksia). Igosso on Kochin murretta.
Yamamoto Takuji ‑sensein iaido oli hyvin dynaamista. Hän omaksui tuon dynaamisuutensa pääasiassa
Ōe‑senseiltä. Takuji‑sensei vaikutti minuun voimakkaasti, joten minun iaidoni on 80% dynaamista ja
20% kaunista. Harumasa‑sensei oli tyyni, lempeä ja
lämminsydäminen. Mori‑sensei oli hyvin täsmällinen.
Hän kunnioitti Kōchin opettajia, joten hän ei korjannut minun tekemistäni. Mutta hänellä oli tapana sanoa, että Ōe‑sensein iaido oli 50% dynaamista ja 50%
kaunista. Hän lisäsi oman iaidonsa minun iaidooni.
Hän sanoi, ”Sinun iaidosi on hyvin dynaamista. Sinun
ei tarvitse muuttaa sitä. Tee vain omaa iaidoasi”. Yritin
ottaa parhaat puolet kaikilta senseiltä, mutta Takuji‑senseillä oli suurin vaikutus minuun.

Voiko Sensei kertoa joitain anekdootteja
opettajistaa, joilla voisi kuvailla heidän
luonnettaan jne?

Yamamoto‑sensei oli hyvin itsenäinen mies. Kun
hän satutti tai leikkasi itseään hän hoiti itse itsensä, ei
hän lääkäriin mennyt.
Harumasa‑sensei oli naimisissa, mutta heillä ei
ollut lapsia, joten hän kuoli yksin. Hän oli hyvin tyyni
ihmisten parissa, hän oli hyvin ystävällinen Kochin
ulkopuolelta tuleville ihmisille (hän kohteli heitä kuin
vieraitaan). Opettaessaan Harumasa‑sensei oli kuitenkin kuin paholainen, hän oli hyvin ankara.
Takeshima‑sensei Kochista sai opetusta Harumasa‑senseiltä. Kochin väki suhtautui suojelevasti
toisiaan kohtaan, joten he harjoittelivat yhdessä hyvin
kovaa ja tosissaan. Takeshima‑senseillä on monia piirteitä Harumasa‑senseiltä. Hän ei yleensä opeta Kochin
ulkopuolisia henkilöiltä, joten englantilaisten oppilaiden pitäisi pitää tätä suuressa arvossa, ja olen varma,
että he näin tekevätkin.
Saatoin olla ensimmäinen henkilö Kochin ulkopuolelta, jota Kōchin senseit opettivat näin. Kaikki
kolme kokoontuivat yhteen päättämään, alkaisivatko he opettaa minua. Kolmen kuukauden päästä
Harumasa‑sensei sanoi kyllä, mutta halusi että minua
opetettaisiin ankarasti, jotta luovuttaisin ja lähtisin
pois. He epäonnistuivat: vaikka he opettivat minua
5 ½ tuntia ilman taukoja, jatkoin vierailuja Kochissa
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saadakseni enemmän opetusta. Kova työ oli minulle
vain hyväksi, ja luulen että he lopulta kunnioittivat
ponnistelujani.
Mori‑sensei oli hyvin älykäs ihminen. Hänen kalligrafiansa oli hyvin kaunista ja tarkkaa. Kuten sanoin,
hän ja Hokiyama‑sensei olivat luokkatovereita, ja he
lupasivat toisilleen tehdä tarkan kirjan Ōe‑sensein iaidosta. Mori‑sensei ei kuitenkaan voinut kirjoittaa kirjaa, koska Hokiyama‑sensei oli kova juomaan ja kuoli
vain 40-vuotiaana (hänella oli korkea verenpaine).
Hän ajatteli, että jos hän kirjoittaisi kirjan Hokiyama‑sensein kanssa, joka oli sōke, ihmiset arvostaisivat
sitä, kun taas hänen yksin julkaisemaansa kirjaa ei
arvostettaisi. Kun minä julkaisin oman ensimmäisen
kirjani, Mori‑sensei oli hyvin iloinen, ja pyysin häntä
kirjoittamaan esipuheen kirjaan.

Milloin Yamamoto Harusuke ‑sensei eli ja
missäpäin Shikokua?

Löydätte taas päivämäärät Yamamoto‑sensein elämästä kirjastani. Hän eli Kochissa.

Voisiko Sensei kertoa meille enemmän
iaido-tutkimuksistaan sekä kirjoittamistaan
kirjoista ja artikkeleista?

Koska opin Tosan iaidon Yamamoto Takuji ‑senseiltä,
Fukui Harumasa ‑senseiltä, Taoka Tsutau ‑senseiltä
ja Shimazaki Teruyuki ‑sanilta, ajattelin että minun
pitäisi kirjoittaa Kochissa oppimastani tekniikasta
(wazamae), jotta se ei unohtuisi tulevaisuudessa. Tämä
oli alkusysäys kirjojen kirjoittamiselleni. Annoin
sille nimen SHI DEN KAI KO - TOSA NO EISHIN
RYU (tunnetaan myös “Punaisena kirjana”), ja aloin
kirjoittaa artikkeleita. Kirjan kirjoittamista varten oli
tarpeen tutkia lisää koryūta, joten aloin jäljittää sen
alkuperää.
Aloitin tutkimalla Kōnō Hyakuren ‑sensein kirjoja.
Häntä opetti erityisesti Hokiyama Namio ‑sensei (18.
sōke), ja kun Hokiyama‑sensei kuoli, häntä opetti Fukui Harumasa‑sensei (19. sōke). Näin hän oli saanut
riittävästi käytännön harjoittelua ja pystyi siten paneutumaan syvällisesti tekniikoiden syihin. Hän ponnisteli kaksin verroin koryūn tutkimuksissaan, ja hänestä
tuli 20. sōke. Eräässä hänen kirjassaan on selitykset
45 perusharjoitukselle, ja toinen on koryū-tutkielma.
Viimeisinä vuosinaan hän valitteli ihmisten vääriä
iaido-käsityksiä: tekniikoita (waza) ei tehty kunnolla ja
niitä jopa muuteltiin. Niinpä hän kirjoitti kirjan ”TAN
I ROKU”. Hän julkaisi useita erinomaisia kirjoja. Hän
teki parhaansa opettaakseen iaidoa tuon ajan (Shōwa)
ihmisille. Luen näitä kirjoja ja harjoittelen joka päivä.
Tämä on auttanut minua paljon Kōchissa oppimani
viimeistelyssä selittäen paljon asioita. Yamamoto‑sensein opetukset ja Kōnō‑sensein kirjat vahvistivat luottamustani omaan iaidooni.
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En voinut julkaista punaista kirjaani heti kun olin sen
kirjoittanut, koska olin vain 50-vuotias ja arvelin ettei
sitä vastaanotettaisi kovin hyvin.
Tuohon aikaan Nippon Budō Shinbun ‑lehteä julkaistiin yhä Kiotossa. Lehdessä esiteltiin monenlaisia
budō‑käsityksiä ja käsiteltiin budōn nykytilannetta.
Joukossa oli monenlaisia yksilömielipiteitä. Niinpä
keksin kirjoittaa artikkeleita. Ajattelin, että joku ehkä
vastaisi kysymyksiini ja opastaisi minua. Aloin kirjoittaa joka kuukausi neljän vuoden ajan vuodesta 1963
lähtien. Artikkelini ilmestyivät lähes joka kuukausi.
Petyin kuitenkin odotuksissani: en saanut vastauksia.
Päinvastoin sain huonoa mainetta “nenäkkäänä tyyppinä”, joten lopetin kirjoittelut.
Olin silloin noin 50‑vuotias. Mietin iaidōa ja tekniikoiden selityksiä vuorokaudet ympäri ja kirjoitin
vapaasti, varauksetta. Kirjojen kirjoittaminen oli minulle hyvin hyödyllistä. Julkaisin nämä satunnaiset
iaidō‑kommentit kirjana TANBO KAIKO (kansi on
tummansininen).
Lopulta 70-vuotiaana julkaisin kirjan “Shi Den Kai
Ko - Tosa No Eishin Ryu”. Olin silloin jo kunnioitettu
ja useimmat ihmiset hyväksyivät kirjan. Kirjoitin kirjan uudelleen viidesti yli 20 vuoden aikana sitä mukaa
kuin opin lisää, joten ehkä kirjan viivästyminen oli
vain hyvä asia.

Soda Torahiko ‑sensei
(16. sukupolvi, Shimomura-ha)
Soda Torahiko ‑sensei harjoitteli Yukimune Sadayoshi
‑sensein (15. sōke, Shimomura Ha) johdolla.
Hän oli Shimomura-han tuntija ja hänellä oli kopioita
Yukimune‑sensein referenssimateriaalista. Hän oli
erinomainen Shimomura-ha ‑opettaja. Kuulin, että
hänen poikansa asui Tokiossa. Kysyin häneltä tuosta
iaidō‑referenssimateriaalista. Hän ystävällisesti antoi
minulle kopiot joita hänellä oli. Niiden joukossa oli
hyvin arvokkaita dokumentejä, kuten Ōe‑sensein oppilaiden artikkeleita sekä Shimomura-ha ja
Tanimura-ha ‑opettajien artikkeleita, jotka oli kirjoitettu Nippon Budō Shinbun -lehdelle 1926. Lisäksi
joukossa oli kopioita Yukimune Sensein kirjoituksista
Shimomura-ha Kodenista, jota yleisesti tunnettiin
Musō Shinden Shigenobu Ryū ‑muistiinpanoina.
Soda Sensei oli kopioinut ne. Ne olivat todella hyödyllisiä ja opettivat minulle paljon. Niissä oli Nakanishi
Sensein artikkeleita ja eräs Kōchista kotoisin oleva
mies kirjoitti Manchuriasta.
Referenssimateriaali antoi minulle tietoa Kōchin
iaidō‑opettajien toiminnasta ja helpotti paljon Kōchin
iaidōn tutkimuksiani. Arvostin suuresti näitä arvokkaita kopioita ja sisällytin jotain niistä TANBO KAIKO ‑kirjaani.

Vanhojen perinteisten kirjojen tutkimusta.
1) KENDŌ SYŪGI
KENDŌ SYŪGI:n kirjoitti Yamada Jirokichi ‑sensei,
joka työskenteli kendon opettajana Tokion kaupallisessa yliopistossa. Kirjoitin itse Nippon Budō Shinbuniin, ja koska tiesin kirjassa olevan monia käyttökelpoisia vanhoja kirjoituksia, pyysin tuosta yliopistosta
valmistunutta ystävääni ostamaan minulle oman kappaleen.
Aloin tutkia kirjaa. Siinä oli paljon budōn ryuhaa
(budō‑koulukuntia) koskevia tekstejä, monia Kubota
Sugane ‑sensein kirjoituksia, GORIN NO SHO jne.
Kubota‑sensei oli opettajana KŌBUSHO’ssa, joka oli
eräänlainen koulu [dojo shogunin vasalleille] Tokugawa shogunaatin viimeisinä päivinä. Kirjassa oli lukuisia hyödyllisiä vanhojen perinteisten kendō ja iaidō
-tekniikoiden sekä niiden opetuksen selityksiä. Kirja
auttoi minua paljon tutkiessani näitä tekniikoita.
Tässä Yamada Jirokichi ‑sensein kirjassa oli myös
monia alkuperäisiä tekstejä. Tutkin niitä poimien
iaidoa ajatellen käyttökelpoisia osia, jotka julkaisin
kirjana nimeltä IAIDŌ SHŪGI. Tämä oli kolmas julkaisemani kirja (kansi on vaaleanvihreä).

2) GORIN NO SHO
Löysin Kobayashi Ichiron tulkinnan GORIN NO SHO
-kirjasta kiotolaisesta antikvaarisesta kirjakaupasta v.
1988. Tutkin sitä hyvin tarkkaan. Hän piti kirjaa yhtenä vanhoista perinteisistä kirjoista, mutta hänen selityksensä olivat kuitenkin selvästi budōa harjoittelevan
tulkintoja. En ole koskaan lukenut niin hyvää kirjaa
kuten oli tämä. Tajusin hyvin kirkkaasti, että meidän
tulisi tutkia ja harjoitella kendōta ja iaidōta pitäen
GORIN NO SHOta oppaanamme. Luen sitä vieläkin
usein uudelleen.
3) Tutkimustyötä lukemalla erilaisia kirjoja.
MUSŌ JIKIDEN EISHIN RYŪn tekniikoita voi oppia
oikein hyvin, jos tutkii tarkasti Kōno Hyakuren ‑sensein kirjoja. Kuitenkaan iaidō‑kirjoituksia lukemalla ei
voi oppia kunnolla oikeaa mentaliteettia, vaikka tutkisi niitä paljonkin. Yamaoka Tesshū ‑sensei, kuuluisa
miekka- ja valtiomies, päätyi lopulta viimeistelemään
kendōnsa zenillä.

keiden muuttamisesta on varoitettu ja tätä kehotusta
on toteltu.

4) Tekniikkaa ja syitä voi tutkia omaksumalla
ideoita sanomalehdistä ja aikakausilehdistä.
Lehdistä voi löytää artikkeleita ihmisistä, jotka ovat
ponnistelemalla onnistuneet saavuttamaan tavoitteensa. Heidän tapansa ajatella ja nähdä vaivaa ovat hyvin
samankaltaisia kuin meidänkin. Lukemalla heidän
saavutuksistaan voimme parantaa omaa iaidōtamme
ottamalla oppia heidän kokemuksistaan. Etsin aina
tämän kaltaisia artikkeleita. Yritän muistaa mahdollisimman paljon käyttökelpoisia asioita, vaikka kaiken
pitäminen mielessä ei tietenkään ole mahdollista.
Menen usein kirjakauppaan, sillä nautin myös kirjojen lukemisesta. Matsushita Kōnosuke, (Matsushita)
Panasonicin ensimmäinen pääjohtaja, teki minuun
suuren vaikutuksen. Voimme oppia paljon hänen saavutuksistaan, sanoistaan ja teoistaan. Hän ei opiskellut
kouluissa vaan oli itseoppinut. Hänen sanansa, tekonsa ja ajatusmaailmansa ovat hyvin hyödyllisiä meille.

Oliko Shimazaki-san budō‑opettaja?

Ei hän ollut budō opettaja. Hän rakasti iaidōta hyvin paljon ja oli erityisen kiinnostunut Ōe‑sensein
iaidōsta.

Milloin Kōno‑senseistä tuli 20. sōke?

Kōno‑senseistä tuli 20. sōke ennenkuin Fukui‑sensei
kuoli, joten sekä 19. että 20. sōke olivat elossa yhtä
aikaa useamman vuoden ajan (ehkä 10 vuotta).

Mistä Kōno-sensei oli kotosin?

Kōno-sensei oli syntyjään Oitasta Kyūshūlta.

Sensei mainitsi Nakanishi‑sensein, kuka hän
oli? Oliko hän Shimomura-hasta?
Nakanishi Iwaki -sensei oli yksi Ōe-sensein desheistä.
Hän harjoitteli Tanimura-ha’ta.

Kendō Syūgi – onko tämä vanha kirja?

Kyllä, se on vanha kirja. Siitä on maininta minun vaalean vihreän kirjani takana.

Kun oli opiskellut Kōchissa, ajattelin mentaaliharjoittelua. Yritin löytää hyviä kirjoja. Luin Suzuki Taisetsu
‑sensein kirjoja zenistä. Luin kirjat KEN AND ZEN,
YUMI AND ZEN jne. Selitykset ovat hyödyllisiä tekniikan parantamisessa. Ei kuitenkaan ole montakaan
hyvää kirjaa, joka auttaisi tekniikan ymmärtämisessä.
Luin kirjan Nō-teatterista (draama) ja olin hyvin vaikuttunut. Nōssa on pitäydytty tiukasti tämän taiteenlajin perinteissä ja vanhoissa käytännöissä. Kehon liik31

Miekkailuharjoittelun
teknisestä puolesta
Mitkä ovat miekan perusperiaatteet ja miten
opetatte niitä?

Nihon-tō on sulavasti kaartuva, luja ja hienostunut
ase. Se kehittyi vuosisatojen saatossa muuntuen ajan
myötä soturien kulloisinkiin tarpeisiin. Tuloksena
ovat nykyisin näkemämme monet erilaiset tyylit ja
muodot. Jotkut näistä muodoista ja tyyleistä soveltuvat
vaikeammin iaidō‑käyttöön kuin toiset, mutta nykyisin on yleistynyt muoto, joka sopii hyvin iaidōhon ja
voimme keskittyä käyttämään tämäntyylistä miekkaa.
Aluksi meidän pitää neuvoa aloittelijaa valitsemaan
miekka, joka vastaa heidän fyysistä olemustaan ja rakennettaan. Sen pitää olla hyvin tasapainoitettu eikä
liian painava. Jos nämä asiat ovat oikein, aloittelija
tuntee olonsa mukavaksi ja oppii nopeammin.
Aluksi harjoittelijan pitää keskittyä istumaan oikein seizassa ja lähtemään siitä liikkeelle tehdäkseen
ichimonji nukitsuken (vaakaleikkauksen). Tämä on
ratkaisevan tärkeää. Hänen pitää sitten oppia miten
miekka viedään nukitsukesta pään päälle (furikaburi)
valmistauduttaessa pääasiaan eli vertikaaliseen leikkaukseen (kirioroshi/kiritsuke). Tässä on tärkeää, että he
oppivat miten tehdään furikaburi vastustajaa painostaen ja näkökenttää peittämättä. Kirioroshia tehtäessä
heidän täytyy oppia ottamaan hyvään leikkaukseen
tarvittava oikea ote tsukasta. Sitten heidän pitää oppia
miten tehdään oikeanlainen laaja chiburui, joka tarvitaan onnistuneeseen veren ravistukseen miekasta.
Musō Jikiden Eishin Ryūssa on hyvin omaleimainen,
tarkkaan mietitty chiburui. Kun nämä kaikki asiat on
tehty, oppilaan pitää oppia, miten palautetaan miekka
takaisin tuppeen oikeaoppisesti eli miten tehdä osame
tai nōtō.
Perusasiat aloittelijan kannalta ovat siis nukitsuke,
kirioroshi, chiburui ja nōtō, kehon liike ja oikea ote
miekan kahvasta. Myöhemmin hän oppii liikkumaan
paremmin, miten haraa (keskustaa) ja spirittiä (ki)
käytetään sekä zanshinia käytetään ja näytetään wazassa. Aluksi heidän pitää kuitenkin keskittyä harjoittelemaan opettajansa näyttämiä perusteita. Perusteiden
toisto on kaikkein tärkeintä.
Olen tässä hahmotellut, miten aion opettaa joitakin Eikoku Roshukain oppilaita marraskuussa 2001.
Tämä on erittäin käyttökelpoista sinulle, joten pyydä
heiltä kopio. Olen varma, että he antavat sen ilomielin.
(Tämä on julkaistu Eikoku Roshukain ”Obi”‑lehdessä).

artikkelin tenouchista. Alla yksinkertaistettu selitys.
Tsukate tenouchin (ote tsukasta) käyttö on eräs
meidän koulukuntamme tärkeimmistä perusasioista.
Kun otetaan ote, tenouchiin pitää jättää hieman tilaa.
Miekkaa käsitellään siten, että miekan voimaa terävöitetään hyödyntämällä tätä tilaa. Tartutaan tsukaan kevyesti (pehmeästi) ja jätetään edellä mainittu tila. Tämän tilan avulla kasvatetaan miekan voimaa, joten se
on tärkeä. Pitele miekkaa haran voimalla. Kädet vain
kannattelevat tsukaa. Tsukan pitäisi olla vapaa liikkumaan tenouchissa. Tsukan vapaata liikettä hyödynnetään, kun kissakia heilautetaan voimakkaasti kaarella.
Näin on mahdollista leikata hyvin käyttämällä hyväksi
tätä luonnollista prosessia. Leikatakseen hyvin on
opittava, miten tätä tilaa käytetään.

Hyvän tameshigirin ainekset:
• Käytä tenouchin tila hyvin.
• Lähesty kohdetta sopivasti, toisin sanoen lähesty,
kunnes tuntuu, että olet liian lähellä.
• Leikkaa käyttäen haran ja koshin voimaa. Vain
sormia käyttämällä ei voi leikata hyvin.
• Leikkaa oikealla hasujilla (leikkaavan terän kulma).

Mitkä ovat tärkeimmät asiat joihin
aloittelijan pitää keskittyä?

Jälleen: olen kirjoittanut tästä jotakin Eikoku Roshukain oppilaille. Olen varma, että jos kysyt heiltä he
lähettävät sinulle kopion.
Kuitenkin pohjimmiltaan aloittelijoiden pitäisi keskittyä opettelemaan Seiza no Bu waza oikein. Heidän
pitää oppia perusteet oikein noudattaen perinteistä
tapaa harjoitella iaidōa. Tämä on erittäin tärkeää.

Mitkä ovat ensimmäiset asiat, joita pitää
opettaa aloittelijoille? Onko joitain
harjoitteita erityisesti aloittelijoille joilla
aloittaa?

Aloittelijoiden pitää oppia miten miekkaa pidellään
oikeaoppisesti ja miten sitä käsitellään oikein. Heidän
pitää ainoastaan keskittyä oppimaan käsien, käsivarsien ja hartioiden käyttöä, jotta he pystyvät tekemään
perusleikkaukset. Myöhemmin he oppivat miten koko
kehoa ja spirittiä käytetään, mutta ensiksi heidän pitää
oppia perusasiat.

Voisiko Sensei kertoa hieman tenouchista?

Tämä on hyvin monimutkainen aihe, josta on hieman
vaikeaa kirjoittaa lyhyesti. Lähetän sinulle erillisen
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Olen opettanut englantilaisille oppilailleni joitain
perussubureita, joita aloittelijoiden ja myös senioreiden pitäisi harjoitella (he voivat näyttää sinulle nämä
harjoitukset). Ensin pitää oppia leikkaamaan shomen
vain vasenta kättä käyttäen. Vasen käsi on iaidōssa
tärkein. Tämän jälkeen voi käyttää oikeaa kättä ‑ hyvin
vähäisellä voimalla, yksinkertaisesti kannattelemaan ja
ohjaamaan. Vasta kun on oppinut tämän, pitäisi yrittää
käyttää oikeata tenouchia. Aluksi tämä tehdään vain
oikealla kädellä. Se pitäisi tehdä kevyesti työntämällä
oikeaa peukaloa kohti oikeaa etusormea. Vie jonkin
aikaa oppia tekemään tämä kunnolla, mutta se kuuluu
perusasioihin ja jokaisen pitäisi harjoitella sitä. Tämän
vaiheen jälkeen oppilaiden pitäisi oppia käyttämään
tenouchia molemmilla käsillä shomen‑leikkauksessa.
Vasta tämän jälkeen he voivat harjoitella oikeaa vaakatasoista leikkausta käyttäen ”täyttä” voimaa.
Jos voit tulla Englantiin uudelleen elokuussa 2002
Eikoku Roshukain seminaariin niin opetan sinulle
nämä perusasiat. Tämä olisi parempi kuin yrittää selittää näitä asioita. Voit sitten näyttää tätä oppilaillesi.

Entä edistyneemmät harjoittelijat?

Kun oppilas on oppinut perusteet kunnolla, hänen
pitää oppia käyttämään kehoaan oikein. Hänen pitää
oppia tuntemaan käsitteet koshi and hara ja kuinka
niitä käytetään wazassa. Tämä on vaikea vaihe ja vie
pitkän aikaa päästä tälle tasolle. Sen saavuttaminen
vaatii kovaa työtä ja omistautumista. Myöhemmin
opetan edistyneemmille oppilailleni, miten Ki’tä (Spirittiä) käytetään wazassa – tämä vie vielä kauemmin.
Tällöin harjoittelijan pitäisi olla jo ohittanut vaiheen,
jossa opitaan wazan yksityiskohdat – sen sijaan tulee
keskittyä spirittiin sekä tekniikan tarkoitukseen. Tämä
on harjoittelijalle kaikkein vaikein taso ja sen ylittäminen vaatii hyvän opettajan johdattelua. Opettaja voi
kuitenkin vain osoittaa suunnan, harjoittelijan täytyy
itse ponnistella yli.

Mikä on Kumigatan merkitys edistyneille
oppilaille ja missä vaiheessa heidän pitäisi
aloittaa sen harjoittelu?

Tänä päivänä emme oikeastaan opeta Kumigataa,
vaan Tachi Uchi No Kuraita. Ei ole olemassa varsinaisia sääntöjä siitä, milloin oppilaan pitäisi oppia näitä
wazoja. Riippuu opettajasta, milloin hän ajattelee
oppilaan olevan valmis näihin harjoituksiin ‑ tai siitä,
osaako hän opettaa näitä wazoja.

Minkä sarjan opetatte ensin? Miksi näin?

Ensimmäinen waza‑sarja on Musō Jikiden Eishin
Ryūn 11 tekniikkaa sisältävä Seiza no Bu. Tämä on peruswaza, joka opettaa harjoittelijoille, miten miekkaa
pidellään ja liikutellaan sekä miten vartaloa liikutetaan
yksinkertaisesti. Heidän pitää oppia nämä perusasiat ennen siirtymistä monimutkaisempiin wazoihin.
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Myös seniorioppilaiden ja opettajien on hyvä ‑ ja välttämätöntä ‑ palata harjoittelemaan Seiza no Bu wazaa.
Perusharjoittelu (Kihon) on tärkeää kaikille.

Miten edetään katasarjoista toiseen
teidän tyylissänne? Vaatiiko seuraavalle
opetustasolle pääsy oppilaalta jotain tiettyä
saavutettua arvoa?

Seiza no Bu’n jälkeen tulee 10 wazan TateHiza no
Bu, sitten 8 wazan Okuden Iwaza ‑osio, Okudenin
10 Tachiwazaa ja 3 Seizawazaa, 3 wazaa Bangaita ja
lopuksi Hayanukin 10 TateHiza wazaa. Lopulta, kun
oppilaat ovat valmiit, he oppivat Hasegawa Eishin Ryū
Koden Tachiuchi no Kurain 10 wazaa sekä 11 wazaa
Tsume-ai no Kuraista. He voivat myös oppia Ōe Masamichi ‑sensein kehittämän 7 wazan Tachi Uchi no
Kata ‑sarjan.

Onko oppilaiden hyödyllistä oppia muita
iai-tyylejä tai muuta budōta?

Ei oikeastaan alussa, vaan vasta kun oma iaidotyyli on
opittu hyvin. On kuitenkin luonnollista, että vähemmän kokeneet harjoittelijat haluvat katsoa muutakin
ja ehkä harjoitellakin muiden koulukuntien iaidōta.
Tämä voi kuitenkin johtaa pahaan hämmennykseen ja
sekoittamaan oman koulukunnan tekniikoihin muiden koulukuntien käytäntöjä. Tämä ei ole hyvä. Ennen
muiden katselua pitäisi odottaa, kunnes on oppinut
hyvin oman koulukuntansa. Olen nähnyt paljon tälläistä Godan ja Rokudan tasolla. Lopulta, kun he ovat
hyvää Nanadan tai Hachidan tasoa, he ymmärtävät,
ettei sellaiselle ole tarvetta, kaikki mitä heidän pitää
tietää ja osata löytyy omasta koulukunnasta. Vasta
kun he ovat oppineet tämän he voivat alkaa ymmärtää
muita koulukuntia.

Kun erilaiset katan liikkeet on opittu, mitä
asioita oppilaan pitäisi alkaa työstämään?

Olen jo käsitellyt näitä asioita edellä: oppilaiden pitäisi
oppia käyttämään kehoaan (koshi and hara) hyvin,
sitten oppia käyttämään spirittiään. Tätä on todellista
iaidōta, ei vain yksittäisen wazan mekaniikkaa.

Voitteko kertoa vähän seuraavista asioista:
Shisei (asento), Ki (energia, elinvoima),
Reihō (käyttäytymistavat), Jo-ha-kyū,
Shuhari?

Nämä ovat kaikki tärkeitä näkökohtia iaidōssa ja missä
tahansa budōssa.
Shisei. Tämä on hyvin tärkeätä: sen pitäisi olla kaunis.
Huono asento tekee iaidōsta rumaa. Pitää kuitenkin
olla varovainen, kun katselee vanhoja videoita ja filmejä iaidōsta. Pitäisi ymmärtää iaidon merkitys tuohon
aikaan. Tuolloin iaidō vielä perustui käytännölliseen
iaijutsuun, joten asento ei joidenkin ihmisten (eri-

Iwata-sensei ja hänen oppilaansa Ueda.

tyisesti nykypäivän iaidonharjoittelijoiden) mielestä
ollut niin kaunis, vaan tekniikka oli enemmänkin käytännöllistä ja määrätietoista. Oli oltava huomattavan
paljon tietoisempi siitä, että oikea vastustaja oli paljon
lähempänä. Tätä ei pidä unohtaa modernissa iaidōssa
‑ meidän pitää ymmärtää lajimme lähtökohdat.
Shu. Pitäydytään ohjeissa, seurataan opettajan opetuksia huolellisesti;
Ha. Etäännytään hieman säännöistä ja kokeillaan uusia ideoita ja mielikuvia (tässä vaiheessa tulee houkutus tutkia muita lajeja tai tyylisuuntia);
Ri .Jätetään oma opettaja ja kehitetään oma iaidō.
Shu Ha Ri on hyvin tärkeä käsite ja oppilaiden pitäisi
tietää tästä, siksi tämä oli hyvä kysymys.
Jo Ha Kyū. Tämä on tärkeää iaidōn kaikilla tasoilla
aina perusteista Oku iaidoon ja pätee wazan toteutuksessa koko suoritukseen. Se tarkoittaa kiihdyttämistä
staattisesta tilasta leikkaukseen myös kaikissa muissa

wazan elementeissä (esim. furikaburissa, chiburuissa
ja nōtōssa). Edistyneempien oppilaiden pitäisi tutkia
tätä hyvin, jos haluavat edetä iaidossaan.
Reihō. Tämä on ratkaisevan tärkeää. Harjoittelijoiden
täytyy oppia tekemään Reihō oikein, ja tätä varten
heidän pitää ymmärtää Reihōn merkitys ja sen takana oleva tunnetila, jotta he eivät tee kömmähdyksiä.
Heidän täytyy oppia oikea Reihō Kamizalle, miekalle
ja vastustajalle osoittaen kunnioitusta näille. Opetan
nämä sinulle, jos pääset tulemaan Eikoku Roshūkain
seminaariin Englantiin elokuussa 2002.
Ki. Kuten selitin aiemmin, tämä on iaidōn korkein
taso. Aihe on liian monitahoinen käsiteltäväksi tyhjentävästi tällaisessa artikkelissa. Aidon vihollisen lyömisen tunnun tavoittamiseksi Kin käyttöä pitää harjoitella kovasti ja pitkään. Kun saavutat tämän, muut
ihmiset kyllä tietävät sen.
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Miten aloittelija voi tunnistaa hyvän
opettajan?

Mitkä ovat opetukset joita
pitäisi oppia budōsta?

Valitettavasti aloittelija ei voi tietää onko opettaja hyvä
vai huono.

Pitäisi ajatella seuraavia asioita:
1. Itsemme ja muiden suojelu. Ki Ken Tai Ichin (spiritti, miekka ja keho yhtenä) oppiminen. Tämä
tarkoittaa, että opimme käyttämään miekkaa ja
kehoa oikealla spiritillä.
2. Meidän pitää pyrkiä säilyttämään ja käyttämään
perinteistä tekniikkaa. Arvokas perinne tulisi
säilyttää tuleville sukupolville. Meidän pitäisi olla
syvästi tietoisia siitä, miten esi-isämme kehittivät
iaidomme ja muun budōn satoja vuosia sitten. He
kehittivät budōn selviytyäkseen – he suojelivat
elämäänsä. Iaido on yksi parhaista japanilaisista
traditioista. Korkeatasoisilla oppilailla pitäisi olla
tämän kaltaisia ajatuksia.
3. Moraalisuus on kehittymisen kannalta hyvin
tärkeää tekniikoissa. Iaidō on yksi DŌ-lajeista.
Meidän pitäisi olla rehellisiä ja harjoitella sitkeästi. Minä pyrin harjoittelemaan tällä tavoin ja
omaksumaan kaiken käyttökelpoisen. Työskentelin 9 vuotta edesmenneen pääministeri Ōhira
Masayoshin toimistossa. Seurasin miten hän aina
teki oikein. Hänen persoonansa opetti minulle
paljon. Hän oppi humaaniutensa Yasuoka Masahiro ‑sensein kirjoista. Myös minä luin nämä kirjat. On hyvin tärkeää olla moraalinen voidakseen
oppia iaidōta tai mitä tahansa muuta budōta jättääkseen ne perinnöksi jälkipolville. Meidän tulee
oikeamielisesti ja Jumalaa rukoillen omistautua
opiskelemallemme taidolle. Tämä tulee olla asenteemme myös iaidōta oppiessamme.

Millainen suhde pitäisi oppilaan ja hänen
opettajansa välillä olla?

Tämä on erittäin perustavanlaatuinen yhteys. Kirjoitan tästä artikkelin Eikoku Roshukain oppilaille ja
olen varma, että he jakavat sen kanssasi. Kerroin oppilaille tästä hieman viime marraskuussa. Side oppilaan
ja hänen Senseinsä välillä muodostuu hyvin vahvaksi,
jos suhde kehittyy oikein. Luottamus on hyvin tärkeää. Heidän pitäisi luottaa toisiinsa. Itse halusin aina
varmistaa, että Senseini oli tyytyväinen iaidooni myös
silloin, kun minun piti esiintyä korkea-arvoisten ”siviilien” edessä. Senseini mielipide oli minulle paljon
tärkeämpi kuin kenenkään muun, vaikka he olisivat
olleet korkea-arvoisempia kuin Senseini.

Onko länsimaisten oppilaiden mahdollista
ymmärtää iaita tai budōta?

Kyllä, tietenkin, oppilaiden kansallisuus ei tee heistä
erilaisia. On tärkeää, että heillä on hyvä opettaja ja että
he harjoittelevat tosissaan ja lujasti jos he todella haluavat oppia. Ja heidän pitää esittää paljon kysymyksiä.

4. Edellä mainittu on yhteenveto minun vakaumuksestani ja siitä, miten minä opin iaidōta,
minun vaelluksestani iaidōn tiellä. Edistyminen
tekniikassa on yhtä kuin kehittyminen humaanisuudessa. On nimittäin niin että samalla kun
pyrimme parantamaan tekniikkaamme, etsimme
itseämme. Katsoessani taaksepäin pitkin harjoittelupolkuani, tunnen kiitollisuutta monia ihmisiä
kohtaan. Olen liikuttunut erilaisista muistoista.
Toivon todella, että meidän iaidōmme periytyy
virheettä tuleville sukupolville.

Mitä henkilökohtaisia piirteitä vaaditaan,
jotta tulisi hyvä budōka?

Pitää olla hyvin vakavissaan ja rehellinen, tavoitella
totuutta. Pitää varmistaa, ettei tule itserakkaaksi, kun
alkaa oppia enemmän.
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Musō Jikiden
Eishin Ryūsta
Käytättekö dan‑arvoja vai vanhaa menkyo
systeemiä?
Roshūkaissa ei ole dan‑arvoja. Useimmilla harjoittelijoilla on dan‑arvo ZNKR:ltä. Vaikka minä voisinkin
antaa dan‑arvoja, seuraava sukupolvi ei voisi tehdä
sitä. Jos harjoittelee perinteistä iaidōta, dan‑arvoilla ei
ole merkitystä.

Myöntääkö Iwata‑sensei makimonoja
(Menkyo‑diplomeja)?

Kyllä, annan menkyo‑arvoja. Ne pitäisi pitää henkilökohtaisina, vain opettajan ja oppilaan välisinä. Oli tapana, että opettajan vielä elossa ollessa menkyo kaiden
‑todistuksen saanut oppilas ei koskaan maininnut siitä
muille, vaan vasta vuosia sensein kuoleman jälkeen
hän saattoi näyttää, että hänellä oli sellainen todistus.
Ehkä vain yksi oli saanut menkyon, joskus useampi.
Menkyo kaiden tarkoittaa, että henkilö on oppinut
kaiken. Luonne on hyvin tärkeä peruste menkyon
myöntämiselle.

Onko teidän tyylissänne pariharjoituksia,
kumigataa? Kuinka monta?

Kyllä, kuten aiemmin mainitsin, Roshūkaissa opete-

taan yhä pääasiassa kolmea sarjaa. Nämä ovat Hasegawa Eishin Ryū Koden Tachi Uchi no Kurai, jossa on
perinteisesti 11 wazaa. Sitten on myös 7 Tachi Uchi
No Kata wazaa, jotka Ōe Sensei kehitti alkuperäisestä
wazasta. Hänen mielestään jotkut alkuperäisen sarjan
wazat olivat vaarallisia, joten hän muokkasi niitä. Nyt
näemme joskus sekoituksen alkuperäisestä 11 Tachi
Uchi No Kurai wazasta ja 7 Tachi Uchi No Katasta.
Kuitenkin, jos haluaa opiskella traditionaalisinta Tachi
Uchi No Kuraita, pitäisi mennä Takeshima Sensein luo
Kōchiin.
Kolmas ja korkein taso Kumigataa on Hasegawa
Eishin Ryū Tsume Ai No Kurai. Tämä sarja on monimutkaisempi kuin Tachi Uchi no Kurai ja taaskin, jos
haluaa oppia ne kunnolla, pitäisi mennä Kōchiin.

Onko Daishō Tsume Kumigata ‑sarja
peräisin Tanimura-hasta tai alkuperäisestä
Eishin Ryūsta?
Valitettavasti en usko, että kukaan todella tietää täydellisen vastauksen tähän. Daishō Tsume wazaa on
yhä olemassa ja sitä opetetaan joillain alueilla, mutta
on vaikea sanoa, mistä ne tulevat.

Mitkä ovat tyypilliset piirteet teidän
ryūssanne?

Olemme puhuneet tästä aiemmin. Olennaista on, että
se on välitetty suoraan opettajalta oppilaalle. Ryū on
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kolmitasoinen: Shoden, Chūden ja Okuden. Se kattaa
Seiza no Bun, Tate Hiza no Bun ja Tachiwazan sekä
lisäksi Kumigatan. Oppilaiden on ensin opittava käyttämään käsiään, käsivarsiaan ja hartioitaan osatakseen
heilauttaa miekkaa kunnolla, ja heidän pitää oppia
ottamaan oikeanlainen ote miekasta, jotta leikkaukset
ovat todellisia. Sitten heidän pitää oppia käyttämään
koko vartaloaan (koshi ja hara) ja lopulta Ki’tä (Spiritti). Tie on loppumaton ja niiden, jotka haluavat oppia
sen oikein, pitää harjoitella koko elämänsä.

Onko teidän ryūstanne mitään kirjoitettua
materiaalia?

Olen itse kirjoittanut kolme kirjaa ja nyt on uusi kirja
tulossa ulos v. 2002. Sen lisäksi olen tehnyt muutamia
videoita. On myös muita kirjoja, joista mainitsin aiemmin, sekä lisäksi kirjoja muilta senseiltä. Oppilaiden
pitäisi lukea mahdollisimman paljon ja muodostaa
oma mielipide asioista.

Onko monilla budō opettajilla
kokopäiväinen työ budō‑opetuksen ohessa?

Kyllä, nykyään suurimmalla osalla budō‑opettajista on
myös normaali työ budōn opetuksen ohessa. Tämä ei
ollut ei ollut tavatonta silloinkaan, kun olin nuori.

Voiko Sensei kertoa meille jotain
Roshūkaista?

Perustin Roshūkain noin 45-46 vuotta sitten lopetettuani opiskelun Kōchissa. Aloitin sen aluksi Kagawassa, ja sitä kutsuttiin “Kagawa Roshūkai”, mutta
nyt ympäri Japania sekä Kanadassa ja Englannissa on
monia ihmisiä, jotka ovat Roshūkain jäseniä. Nyt olen
nimennyt sen “Zenkoku Roshūkaiksi”. Olen iloinen,
että se laajenee, edellyttäen kuitenkin että oppilaat oppivat oikeaa wazaa ja ovat sille uskollisia, sillä minulle
on tärkeää, että vanha waza säilytetään ja siirretään
tuleville sukupolville. Tarkoitukseni on varmistaa, että
näin tapahtuu, ja teen niin rakkaudesta iaidōhon ja
opettajiini.

Musō Shinden
Jūshin ryū
Voitteko kertoa enemmän Musō Shinden
Jūshin ryūn historiasta?

Yūshin tai Jūshin on yhtä kuin Jūshin Shigenobu (perustajan oikea nimi). Ihmiset, jotka harjoittelivat iaita
ennen Ōe‑senseitä käyttivät tätä nimeä. En voi kommentoida heidän iaidoansa.

Ketkä tässä ryūssa olivat tärkeimmät
henkilöt, joista meidän pitäisi tietää?

Nakayama Hakudo ‑sensei nimesi koulukuntansa
Jūshin Shinden Ryūksi. Ennen Ōe‑senseitä vanhat
menkyokaidenit käyttivät nimeä Jūshin Ryū, mutta
Nakayama‑sensei nimesi sen uudelleen.

Nakayama Hakudo?

Nakayama‑sensei oli hyvin tunnettu kendōstaan and
iaidōstaan. Hän opetti monia korkea-arvoisia ihmisiä,
mutta en osaa sanoa oliko tähän mitään erityistä syytä.
Hän kysyi Ōe‑senseiltä, voisiko tämä opettaa hänelle
Musō Jikiden Eishin Ryūta, mutta Ōe‑sensei antoi
hänen vain katsella oppiakseen ja harjoitella sitten itsekseen.

Tapasiko Iwata‑sensei Hakudō‑sensein?
Millainen mies hän oli? Millaista hänen
tekniikkansa oli? Onko Senseillä mielipidettä
Musō Shinden Ryūsta? Onko Shikokulla enää
alkuperäistä Shimomura-ha opetusta?
Kyllä, tapasin Hakudō‑sensein. Hän oli pieni, hoikka
mies. Hänen tekniikkansa oli nuorena vähän niin ja
näin, mutta paljon parempi kun hän oli vanhempi.
On väärin yrittää arvioida ja sanoa onko toinen koulu
hyvä vai huono, joten en halua sanoa mitään Musō
Shinden Ryūsta. Shimomura-ha’ta löytyy yhä Shikokulta, mutta se on hieman erilaista kuin se mitä minulle opettiin nuoruudessani.

Kuinka monta Musō Shinden Jūshin Ryū
(MSJR) dōjōta on Japanissa?

En tiedä onko enää yhtään MSJR dōjōta, Musō Shinden Ryū ‑koulut ovat suosituimpia. Jūshin Ryū ei ole
niin suosittu.
Iwata Sensei, kiitos paljon että
annoitte haastattelun meidän
yhdistyksillemme.
Iwata Sensei: ”Kiitos tästä
haastattelusta, kysymykset olivat
hyviä ja toivon niitä lisää.”
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-sensei 2003.

Takagi Seigō-sensei
Pasi Hellstén (tulkkaus: Yuji Matsuuoi)

Takagi Seigō -sensei (高木聖剛), hanshi 9. dan, piti Eishin Ryū iaidōleirin
Suomessa käyneen Hokkaidon Zen Nippon Iaidō Renmein puheenjohtajan Ishigaki
Mutsuyoshi‑sensein (kts. Iaido nro 7/1999) pyynnöstä Helsingissä 7.– 11.8.2003.
Leirin järjesti Yuji Matsuoi Sensei.
Takagi-sensei on syntynyt elokuun 4. päivänä v. 1943.
Hän on kotoisin Yamagatan läänin Murayamasta,
Hayashizaki Iaijinjan läheltä. Työnsä vuoksi hän on
muuttanut Kaminoyamaan, mutta hänen syntymäpaikallaan on yhä talo ja isoveli jatkaa siellä perheen 400
vuotta vanhan saketehtaan johdossa. Saken nimi on
Juyondai. Tehdas valmistaa saken ja tukkumyynti hoidetaan sieltä käsin, mutta suoraan yksityisasiakkaille
he eivät myy.

Sensei on zenbuddhalainen ja hänellä on kaksi tytärtä. Hänen perheensä oli vastaan Sensein lähtöä Suomeen, koska Sensei ei tuntenut ketään täältä entuudestaan. Hän tuli kuitenkin Ishigaki‑sensein pyynnöstä.
Takagi-sensei on harjoitellut useamman Musō Jikiden Eishin Ryū ‑sōken alaisuudessa (Kōno-FukuiIkeda), ja on harjoitellut iaidoa kaiken kaikkiaan n. 40
vuotta. Seigō ”taiteilijanimensä” hän sai Kōno Hyakurenilta.
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Lukioaikanaan Takagi-sensei nyrkkeili ja aloitti budōn
yliopistossa karatella, jota teki 20 vuotta. Yliopistossa
hän aloitti myös iaidon. Kuitenkin, jos haluaa syventyä
johonkin, pitää tehdä valintoja. Kiinnostus iaidoon
liittyi hänen syntymäpaikkaansa, joka on myös iaidon
syntymäpaikka. Hänen isänsä oli kyūdōka ja hänen
isoveljensä karateka. Hänen tyttärensä, joka hänkin
harrastaa iaidoa, oli viime vuonna Japanin mestari 4.
danien sarjassa.
Takagi-sensei on Tōhokun Yamagata-kenin Zen
Nippon Iaidō Renmein puheenjohtaja. Hän on tutkinut Hayashizaki-iai-jinjan historiaa 30 vuotta ja on
kirjoittanut Seitōkain (MJER-tyylisuuntayhdistys) lehteen iai-jinjan historiikin. Hän on laittanut omaa rahaa tutkimuksiin noin 2 miljoonaa jeniä. Seuraavassa
pieni näyte hänen tutkimuksistaan:
Hayashizaki Kansuke 林崎勘助勝吉 oli kenjutsun
opettaja, joka käytti pitkää miekkaa. Tämä henkilö on
saatettu sekoittaa Iaijutsu / battō opettaja Hayashizaki
Jinsukeen 林崎甚助重信 (huom! nimen kirjoitusasun
samankaltaisuus!), joka käytti normaalimittaista miekkaa. Iaijutsu ja kenjutsu olivat jo tuolloin eri asioita.
Kansuke oli Shintō ryū kenjutsun opettaja ilmeisesti
Chibasta, Kashiman alueelta. Japanissa on ollut paljon
Hayashizaki‑ nimisiä henkilöitä.
Tōkō (=miekkaseppä) 刀工 = 信國 (刀匠= 信国)
Nobukuni, jonka kerrotaan olleen Shigenobun miekkaseppä, ei tehnyt pitkiä miekkoja.
Shisō Hayashizaki Jinsuke opetti iaita Shintō ryūn
kenjutsu‑opettaja Tōgelle, joka opetti Kansukea.
Entisaikaan lasten lapsuuden nimi vaihtui ~ 15-16
vuotiaana, mutta Jinsuken lapsuuden nimi vaihtui vasta 17-vuotiaana, kun hän oli kostanut isänsä kuoleman.
Tänä vuonna (2003) on Zen Nippon Iaidō Renmein
Zenkoku Taikain 50-vuotisjuhla. Se pidetään poikkeuksellisesti Yamagatassa (yleensä lokakuun tapahtuma on puheenjohtajan paikassa Osakassa ja toukokuun Kiotossa).

Budōn tiestä
Koska Matsuoi-sensei oli kertonut Takagi-senseille,
että haluamme kuulla totuuden budōn tiestä, harjoittelusta, hän ajatteli aloittaa sanomalla muutaman
sanan tästä:
Alussa oppilas ei useinkaan tiedä, mihin suuntaa
pitäisi edetä, mitä tietä haluaisi kulkea. On luonnollisesti helpompi aloittaa, jos heti tietää mitä tietä haluaa
kulkea ja mikä tie on totuuden tie. Jos tätä ei ymmärrä, joutuu kulkemaan monen eri tien kautta, kunnes
vihdoin saavuttaa ymmärryksen ja löytää oikean tien.
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Niinpä ensimmäiseksi, kun aloittelija on päättänyt
oppia iaita, hänen pitäisi etsiä hyvä opettaja, vaikka
siihen menisi 5-10 vuotta.

Harjoittelusta
Japanissa Takagi-sensei pitää yhden päivän leirejä alueellaan, yleensä aamupäivästä iltaan (6-7 h). Jos harjoittelijat ovat läheltä, lyhyet leirit ovat usein parempia,
mutta jos väkeä tulee pitkän matka takaa, pitää olla
pidempiä leirejä harvemmin.
Tänne Suomeen Takagi-sensei sanoi tulleensa opettamista varten, hänelle ei tarvitse järjestää nähtävyyksien katsomista. Hän haluaa opettaa perustekniikkaa,
ei niinkään monia eri tekniikoita lyhyesti.

Perustekniikasta
Perustekniikkaharjoittelussa pitää kehittää alavartaloa. Monesti halutaan harjoitella ylävartalon tekniikoita, käsitekniikkaa ja miekkatekniikkaa. Jos haluaa harjoitella pitkään, ensin pitää rakentaa perusta kunnolla
ja hioa oman alavartalon asentoa ja tasapainoa.
Pitää aloittaa warikeikon tavalla eli tehdään vaiheittain, jaetaan liikesuoritus osiin. Osioita toistetaan
monta kertaa, ja sitten ne vähitellen yhdistetään. Viimeiseksi tekniikka tehdään yhtenä liikkeenä, säilyttäen tasapaino. Miten kauan näin harjoitellaan? Sitä ei
voi tarkalleen sanoa: harjoittele ensin näin 3 kuukautta
ja sitten olet ehkä valmis jatkamaan eteenpäin. Jokaisen pitää itse tuntea, koska voi siirtyä eteenpäin. Jonain päivänä liikkeestä tulee luonnollinen ja tasapaino
säilyy hyvin.
Iaissa shisei eli asento on tärkein. Pitää tuntea oman
vartalon akseli.
Normaalisti kun miekkaa käytetään, leikataan monouchilla, mutta joskus myös tsubamotolla: jäänmurtajan murtaessa jäätä pyritään keulan ja jään väliseen
36º kulmaan, sillä se leikkaa parhaiten. Oikeaa liikerataa pitää harjoitella pitkän aikaa, jotta keho oppii sen.
Tällöin liikkeestä tulee automaattinen.
Mitä tulee kaiguritsukaan eli siihen, miten kättä käytetään kahvalla pistossa taakse. Leirillä näytetty on
uusi tapa, vanha ei ole väärin. Poikkeavuudet selittyvät
joskus sillä, että perustajan ajatuksia tekniikasta ei
välttämättä ole siirretty edelleen oikein ‑ ja tekniikalla
on myös taipumus elää periytyessään. Myös japanin
kielen vaikeus voi olla syynä: joskus syntyy väärinkäsityksiä, ymmärretään opettajan puheet väärin.
Pari päivää sitten sensei täytti 60 vuotta. Hän selosti
syntymäpäivän kunniaksi pitämillään kakkukahveilla,
miten yokochiburi tulee sujuvaksi: lyönnin jälkeen

tenouchin pitää olla vahva. Sitten kun tekee yokochiburin, peukalo pitää muistaa työntää sisään, jolloin
chiburista tulee nopea ja vahva. Vahvan chiburin jälkeen nōtō on kuitenkin hankala suorittaa, koska ranne
ei tahdo taipua. Niinpä pyöräytyksen aikana tsukan
annetaan kiertyä parempaan asentoon käden sisällä ->
ei näy muille.

ZNIR Tōhōsta
Liiton (ZNIR) Tōhō-tekniikoiden luonteeseen kuuluu,
että ne ovat eri tyylisuuntien tekniikoita, niillä on eri
tarkoitus ja riai. Liiton sisälle haluttiin luoda tälläinen
yhdistävä rakennelma, jossa kaikki tekevät tekniikat
samalla tavalla. Siinä tyylisuuntien asiat jätettiin sivulle ja vain kenpō eli miekan taktiikka ja tekniikka
otettiin rakennusaineeksi. Kun sen oppii, ymmärtää,
miten miekkaa käytetään.
Honbun kokeissa pitäisi tekniikan puolella pystyä
näyttämään Tōhō shitewaza (tuomariston määrä tekniikka). Siitä näkee, miten henkilö on kehittänyt omaa
miekkataitoaan riippumatta tyylisuunnasta. Tōhōn katasta tietää hänen arvonsa ja tasonsa. Tōhōta voi harjoitella sisällä, ulkona, missä vain, siksi se kehitettiin.
Esimerkiksi Tōhōn Zengōgirin ashisabaki harjoittaa
jalkojen liikuttamista. (Takagi-sensei näytti: ashisabaki, hizasabaki, koshisabaki…) Perusta pitää rakentaa
ensin, ennen kuin voi edetä. Jos perustaa ei rakenneta
kunnolla, niin vaikka kuinka paljon harjoitellaan, ei
siitä tule hyvää.

Leikkaamisharjoittelusta
Kobudō tarkoittaa vanhaa budōa. Siihen kuuluu mm.
materiaalin leikkaamista miekalla. Myös sitä täytyy
harjoitella. Tästä miekkataidosta ajatellaan, että se on
harjoittelua ihmisen tappamisen varten. Nykyisin ei
kuitenkaan voi leikata toista, ei voi tappaa. Siksi otetaan mielikuvitus avuksi, kuvitellaan vihollinen. Normaaliin kehitykseen kuuluu, ettei alussa näe mielikuvituksessaan vihollisen hahmoa, mutta kun harjoittelija
kehittyy, hän näkee sen vähitellen edessään.

Opetuksesta
Takagi-sensei sanoo: Teistäkin tulee joskus opettajia
ja pikkuhiljaa ymmärryksenne kasvaa. Ohjaajalle on
tärkeää tietää, mitä oppilas haluaa oppia. Ohjaajan
pitää ymmärtää, että jokainen oppilas on eri tasolla.
Aloittelijoita opetetaan aloittelijoiden tavalla, 6. daneja
heidän tasollaan.
Vaikka aloittelijan muoto olisikin vähän heikko,
alkeisopetuksessa ei pikkuasioita pidä painottaa liikaa
tyyliin ”tämän paikan pitää olla näin”. Sellaiset pienet asiat ehtii oppia myöhemminkin, niitä ei tarvitse
opettaa alussa. Jos aloittelija ei leirillä harjoituksessa

ymmärrä jotain asiaa, pitää ko. asia vain tehdä kuten
näytetään. Siihen liittyvä selitys saattaa olla suunnattu
korkeatasoisille oppilaille ja avautuu aikanaan harjoittelijan tason noustessa.
Minäkään en ole vielä kypsä, joten joudun harjoittelemaan edelleen paljon, jopa enemmän kuin te. Teillä
länsimaalaisilla on aika suoraviivainen ja rehellinen
ajatustapa, ja se on mielestäni erittäin hyvä asia. Myös
miekkaharjoittelulla pyritään tähän: puhdistetaan itseä, jotta nähtäisiin totuus: mikä on oikein, mikä väärin. Kun itse on puhdas – kasvanut ‑ pystyy näkemään
asiat oikein.
Nykyinen Eishin Ryūn 22. soke on opetuksessaan
avoimempi verrattuna edellisiin. Siksi tekniikoihin
alkaa tulla eroa sellaisiin opettajiin nähden, jotka eivät
ole saaneet täysin kaikkea opetusta. Ja mitä tulee heidän oppilaisiinsa, heidän opetuksessaan alkaa näkyä
vieläkin enemmän eroa. Periaatteessa pitäisi olla sama,
onko 20., 21. vai 22. sōke, mutta silti näyttää erilaiselta,
kun mennään seuraavalle tasolle. Tyylin ytimen tuntevien opettajien tekniikka on samanlainen, kun taas
sitä tuntemattomien opettajien opetuslapsissa alkaa
eroa näkyä.

Kashima Shinden Jikishinkage ryūsta
Takagi-sensei opettaa myös Kashima Shinden Jikishinkage ryū’ta. Hän on ko. yhdistyksen puheenjohtaja.
Myös Kashima Shinden Jikishinkage ryū on kotoisin sieltä, missä Takagi-sensei on syntynyt. Nykyisin
siinäkin on monta eri haaraa. Takagi-sensein isoisä ja
Jikishinkage ryūn pääsuunnan opettaja olivat hyviä
ystäviä. Tämä ystävä oli kasvatusalalla, ja hänet oli
lähetetty Murayamaan restauraation jälkeen kasvattamaan ylemmässä sosiaaliasemassa olevista henkilöistä
yhteiskunnallisia johtajia. Hän otti Jikishinkage ryūn
opetuskanavakseen
Jikishinkage ryūssa ei ole dan-systeemiä, mutta aikaisemmin ja myöhemmin aloittaneen harjoittelijan
välillä on tietenkin eroa. Tästä syystä joissakin lajeissa
on otettu käyttöön dan-systeemi. Koryūssa ei tälläistä
ole, mutta täytyy muistaa, että vaikka harjoittelijat ovat
ihmisinä kaikki samanarvoisia, he eroavat harjoitteluhistorialtaan. Vanhempien kunnioittaminen kuuluu
tapoihin.
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