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Niaj karaj eksa kaj nova kunlaborantoj

Post sia 37-monata mondvojaĝo s-ro Joel BROZOVSKY, konata barba Jonglanto en Esperantujo, revenis al Kameoka kiel nova stabano de la Internacia
Fako de Oomoto en la 5-a de februaro, 1988. Li estas 35-jara fraŭlo, naskiĝinta
en Spokane, Usono.
Kiam li unuafoje vizitis nin kaj restis ĉe ni dum 7 semajnoj, li montris siajn
interesojn ne nur pri la internaciaj agadoj de oomotanoj, sed ankaŭ pri iliaj
ĝeneralaj disciplinadoj, precipe en la kampo de japanaj tradiciaj artoj pro la fakto, ke li iam antaŭe lernis Aikidon kies fondinto estis unu el la disĉiploj de majstro Onisaburo DEGUCHI, kunfondinto de Oomoto.
Ju pli longe li restis ĉe Oomoto, des pli solidiĝis lia volo kunlabori kun ni.
Kaj li finfine kandidatiĝis, antaŭ lia dumtempa hejmeniro, kiel la posteulo de nia
malnova amiko, s-ro Charles ROWE kiu ĵus forlasis Oomoton post 8-jara laborado, por aŭtentike studi japanologion en la universitato Londono.
Estas ĝoje, ke nia redakcio sinsekve povas havi tiel spertplenan kunlaboranton el eksterlando por nia komuna celo. Kaj profitante tiun ĉi okazon ni en la
nomo de la redakcio esprimas niajn sincerajn dankojn al s-ro C. ROWE pro lia
longa kunlaborado kun ni, kaj preĝas lian bonan sukceson je la studado!
(La redakcio)
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La kovrilo: "monto Tacugao", desegnita de Micugi DEGUCHI
Post pluvo la montosupro de Tacugao bilde speguliĝas sur la rizkampo dediĉita al dio kun flirtantaj rizplantidoj en sennuba ĉielo. Gi ja estas freŝa pejzaĝo riĉigita pro favora pluvo. Mi pensas, ke ankaŭ ĉiuj seminarianoj de la Unua Kultura Seminario por Esperantistoj lasis neforgeseblajn piedsignojn sur tiu ĉi rizkampo.
Malantaŭa kovrilo: "Rozo", desegnita de majstrino Naohi DEGUCHI

FOTORAPORTO

la Unua Kulfura Seminario
por
Esperantisfoĵ
Post la malferma ceremonio
en la preĝejo Banŝo-den,
s-ro Kyotaro DEGUCHI,
direktoro de la lernejo,
alparolas la seminarianojn
kaj helpantojn.

La Oomoto-Lernejo de Japanaj Tradiciaj Artoj
La Unua Kultura Seminario por Esperantistoj okazis sub organizo de la OomotoLernejo de Japanaj Tradiciaj Artoj, dum du semajnoj de la 12-a ĝis la 26-a de majo, 1988,
ĉe la du ĝardenecaj terenoj de Oomoto en la urboj Kameoka kaj Ajabe.
Jam ekde la jaro 1976 tiu ĉi kultura seminario okazas ĉefe por anglolingvanoj. Per interparoloj dum Oomoto-kunvenoj ĉe Universalaj Kongresoj kaj per la revuo Oomoto,
esperantistoj instigis Oomoton okazigi la seminarion ankaŭ por esperantistoj. Esperanto ja
estas integra parto de la internacia agado de Oomoto, kaj esperantistoj ĝenerale interesiĝas pri aliaj kulturoj.
Post kelkjara preparado, la Oomoto-Lernejo de Japanaj Tradiciaj Artoj, kiel modesta
komenco, komencis varbi ok esperantistajn seminarianojn, kaj sinanoncis deko da interesitoj. Tamen, pro viza proceduro kaj aliaj kaŭzoj, efektive alvenis ĝustatempe kvin esperantistoj el Brazilo, Hungario, Nederlando, Svedio, kaj Svislando.
Fotoj, pli bone ol vortoj, montras diversajn aspektojn de la seminaria vivo.
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Kvankam kursoj okazas grupe, kutime ĉiu
lernanto ricevas individuan atenton de
helpinstruistoj. Jen
oni lernas faldi la silkan tukon (fukusa).

1

Seminarianoj preparas siajn ceramikajn verkojn por glazuri, post la unua (relative malalttemperatura) bako.
Instruisto Miŭako DEGUĈI (maldekstre staranta), el familio de famaj ceramikartistoj, atentas la lernantojn.

3

D-rino Fldra SZABĜ-FELSO prezentas
ŝimajon (klasika danco ĉerpita el
no-dramo) sur la no-scenejo en
Banŝd-den, la ĉefa Oomoto-preĝejo
en Kameoka.

Post enkonduka prelego, akupunkturisto Ŝigeru Mli demonstras kuracadon per akupunkturo. S-ino Loes DEMMENDAAL
volontulis ricevi kuracon.
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S-ino Miŭako DEGUĈI, instruisto de
ceramikarto, montras al seminariaj
helpantoj ekspozicion de
seminarianaj verkoj.

Dum budoa ekzerco, seminarianoj sekvas siajn instruistojn, sub gvido de majstro Tadao OKUJAMA (ĉe ilia maldekstro).

Sub ombreloj staras la seminarianoj
kun kelkaj helpantoj dum ekskurso
al fama vidindaĵo Amanohaŝidate
(Ĉiela Ponto), apenaŭ videbla fone tra
la pluvo.

D-ro Benedicto SILVA, en kimono kaj
hakamo, parolas kun d-rino Flora
SZAB0-FELSO, en kimono kaj konohana
obio, en Ajabe. Ambaŭ uzas getaojn
(tradiciaj lignaj sandaloj japanaj).

En Ajabe la seminarianoj ĝuas
specialan teceremonian manĝon.

INTERRELIGIA KUNLABORO

Religia Pintkunveno kaj Rorpaca Rreĝo

sur Monto Hiei
Norija ESUMI
La Religia Pintkunveno kaj Porpaca Preĝo sur Monto Hiei, en kiu partoprenis gravaj religigvidantoj de la mondo por kune oferi preĝon por mondpaco, okazis la 3-an
kaj 4-an de aŭgusto, 1987 sub la aranĝo de la Japana Konferenco de Religiaj Reprezentantoj (JKRR). La 3-an de aŭgusto, vespere, la bonveniga ceremonio kaj invitkunveno okazis ĉe hotelo Takaragaike, Kioto. La 4-an, antaŭtagmeze, la Pintkunveno okazis
ĉe la hotelo kaj reprezentantoj de ĉiuj religioj respektive prezentis sian proponon sub
la temo: "Vojo al Paco", kaj adoptis "Mesaĝon el Monto Hiei". Posttagmeze ili per
aŭtoj aŭ busoj supreniris sur monton Hiei (848m), kie de sur la podio portempe starigita en la tereno de templo Enrjaku ili oferis preĝon por mondpaco laŭ siaj tradiciaj ritoj.

Enrjakuĝi, la ĉefa preĝejo sur Monto Hiei, estas budhisma templo de la sekto Tendai.

La Antaŭvespero de la Pintkunveno
a bonveniga ceremonio okazis en Ora Ĉambro

Lde la hotelo la 3-an de aŭgusto kun partopre-

no de 550 homoj el en kaj ekster la lando, inkluzive de 24 gravaj religigvidantoj de Budhismo,
Kristanismo, Islamo, Judismo, Hinduismo, Sikhismo, Konfuceanismo kaj aliaj religiaj organizoj
akcelantaj pacmovadojn, kaj reprezentantoj el
Asizo, Italio, kie "Kunveno por Tago de Porpaca
Preĝo" okazis en la antaŭlasta jaro laŭ la kunvoko

de Papo Johano Paŭlo II.
Unue, la honora prezidanto de la Japana
Konferenco de Religiaj Reprezentantoj 0KRR),
pastro Etai JAMADA, bonzestro de budhista sekto Tendai, bonvenigis la gastojn kaj diris: "Konfliktoj inter religioj ankoraŭ daŭre okazas kaj la
homaro nun alfrontas totalan detruon kaŭze de
nuklea milito. A1 mi ŝajnas ke la alternativo, kiun
ni religiistoj antaŭ ĉio devas preni, estas aŭdaco
7

S-ino Kiyoko DEGUCHI, reprezentanto de Oomoto, kaj s-ro Etai YAMADA, bonzestro de budhista sekto Tendai kaj gastiganto
de la Pintkunveno, sidas ĉe la antaŭo de la podio.

de reciproka interkomprenado de religiistoj mem.
Se ni de nun daŭre povos kunveni same kiel ĉifoje, ni certe povos reciproke plene kompreni
nin."
Reprezentante la eksterlandajn partoprenantojn, d-ro Chung-hyun RO, korea reprezentanto
de kristanismo kaj vic-prezidanto de la MondAlianco de Reformitaj Eklezioj diris, "Religiaj gvidantoj hodiaŭ ĉi tie ĉeestantaj devos vidi tutece la
ironiojn kaj dilemojn, kiuj kaŭzas nian polarizitan
mondsituacion. Solidarece kun reciprokaj religioj
kaj sektoj en la mondo ni devas kunlabori por
pozitive engaĝi nin kontraŭ malbono kaj tiel realigi mondon, kie regos paco kaj justeco."
Lin sekvis la reprezentanto de Islamo kaj post
lia parolo okazis la invitkunveno. Inter pluraj
salutoj kaj paroloj de japanaj kaj eksterlandaj reprezentantoj prezentiĝis la no-dramo "Ŝakkjo"
(japana tradicia arto) fare de profesiuloj.

Proponoj por “Vojo al Paco”
a 4-an de aŭgusto matene okazis la Pintkun-

Lveno en la sama hotelo sub la temo "Vojo al
Paco". Dek kvin personoj respektive reprezentante sian religion aŭ organizajon faris proponon
laŭ sia propra opinio (vd.p. 12-14). Poste la partoprenantaro unuanime adoptis "Mesaĝon el
monto Hiei" (vd.p. 11).
En la nomo de aranĝantoj la honora konsilanto de JKRR, s-ro Nikkjo NIŬANO, prezidanto de
Riŝŝo Koseikai, salutis: "La kunveno de gvidantoj
de diversaj religioj estas, vere, signifoplena paŝo
al paco. Ni ne estingu la lumon de paco, kiun la
Pintkunveno portas, kaj ni daŭrigu la preĝon kaj
la praktikon."
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Sekvis legado de mesaĝoj pri la porpaca preĝo kaj la sukceso de la kunveno, senditaj de Papo
Johano Paŭlo II kaj Ŝejko Al-Azhar. Francis Kardinalo ARINZE, prezidanto de la Vatikana Sekretariejo por Ne kristanoj, legis la unuan mesaĝon kun
jena teksto: "...Paco neniam estas efektivigebla
sen preĝo, preĝo de ĉiu persono laŭ sia identeco
kaj serĉo de la vero. Hodiaŭ anoj de ĉiuj religioj
konstatas ke paco estas donaco de Dio, kiun ni
devas elpeti de Dio per preĝo. Por komenci militon nur malmultaj homoj estas bezonataj, sed
paco postulas la kunlaboron de ĉiuj. Se ni ĉiuj
komencas arde levi niajn voĉojn al Dio por paco
kaj universala frateco, Dio certe ne preteraŭdas...

Pri tiuj ĉi kazoj ni memoras ke paco ankaŭ postulas la klopodojn de ĉiuj por konstrui tiujn
homajn vivstatojn kiuj ebligas veran harmonion."
La duan legis direktoro de la centra oficejo de AlAzhar, Egiptio, Ŝejko Mohamed Badr Eldin Hossem ELDIN. Jen citaĵo el ĝi: "...Malfeliĉe la mondo nun suferas de militoj multloke flamigitaj. La
homaro estas minacata de milito, kiu ja detruus la
homan vivon. Tio ĉi kontraŭas la instruon de Dia
revelacio. Mi esperas ke vi gvidos homojn al vera
kaj profunda kredo. Ĉar la vera kredo estas la
kuracilo kontraŭ tiu ĉi problemo kaj ankaŭ kontraŭ problemoj de la homa vivo. Mi deziras ke tiu
ĉi Pintkunveno alvoku homojn tra la mondo sekvi
veron, justecon kaj pacon...."

por mondpaco.
Muhammad ABDUL-RAUF, reprezentanto de
Islamo, direktoro de Internacia Islama Universitato en Malajzio, asertis la urĝan neceson kunvoki
"Konferencon de Mondgvidantoj
*
kiu planos efikajn rimedojn por ĉesigi ĉieajn batalojn kaj
kruelaĵojn, por alforĝi la unuecan kunligiĝon, kaj
por sekurigi daŭran pacon kaj antaŭenigi tutmondan kunlaboradon." Ceterajn asertojn resumitajn
oni povas legi en la fina parto de tiu ĉi raporto.
Lastvice 12 geknaboj porpace kaj amike senditaj de kristana organizo "Focolare" kun sidejo
en Romo, kiu strebas al mondpaco per venko de
obstakloj inter diversaj religioj kaj nacioj, transdonis al pastro Etai JAMADA, la honora prezidanto de JKRR, preskaŭ 150 mil subskribojn,
kiujn ili kolektis el inter samcelanoj de 16 religiaj
organizoj el 47 landoj por la sukceso de tiu ĉi
kunveno.
En la pacplena etoso s-ro Soĵi KAMETANI,
prezidanto de la Federacio de Kristanaj Organizoj
en Japanio deklamis la "Mesaĝon el Monto Hiei".
Ĝi estis unuanime adoptita kaj per tio ĉi finiĝis la
antaŭtagmeza programo.

Porpaca Preĝo sur Monto Hiei
a 4-an posttagmeze la partoprenantaro transiris sur la supron de Monto Hiei ĉe la nordorienta limo de la urbo Kioto, por tie oferi preĝon
por mondpaco.

L

Kvindek ses reprezentantoj eniras la terenon por la ĉefa ceremonio.

Reprezentantoj de diversaj religiaj organizoj
en kaj ekster Japanio prezentis sep-minutajn
parolojn kaj proponojn pri la temo, "Vojo al
Paco".
S-ro Zao Pu CHU, prezidanto de Ĉina
Budhista Asocio, parolis pri la forto de religia
unueco: "Kredantoj de diversaj religioj okupas pli
ol du trionojn de la monda loĝantaro. Se religianoj en ĉiu lando unuiĝos kaj ĉiuj strebos al
mondpaco, ni povos sekurigi eternan pacon."
Francis Kardinalo ARINZE, reprezentanto de
katolika eklezio, emfazis en sia parolo la
gravecon de reciproka amo, preĝo kaj kunlaboro

S-ro Ŝoĉo HAGAMI (meze), abato de Kddaiĝi kaj presbitero
de la templo Tendai, kaj s-ro Etai YAMADA (dekstre) Zasu
(patriarko) de la sekto Tendai, gastigis la Pintkunvenon.

* En 1988 aprilo okazis tia konferenco en Oksfordo, Britio, la

"Tutmonda Forumo de Gvidantoj Spiritaj kaj Parlamentaj Pri

Homara Pluvivo". Raporto pri tio aperos en la sekva numero de
Oomoto. (La Red.)
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Je la 3:30 ptm, grandaj sonoriloj de templo
Enrjaku sur monto Hiei sonoris kiel "Sonoriloj de
Paco". En akordo kun tiuj, samtempe sonoris
sonoriloj de temploj kaj preĝejoj budhismaj, kristanismaj kaj aliaj ne nur en Japanio, sed ankaŭ en
aliaj landoj, inter alie en Vatikano, Asizo, Canterbury (Britio), Bangladeŝo, Ŝri-Lanko.
Kiam la sonorado ĉesis, la eksterlandaj reprezentantoj de diversaj religioj laŭ la alfabeta ordo
suriris specialan podion en la tereno de Enrjaku
templo kaj respektive oferis tri-minutan preĝon
laŭ sia tradicia rito. Ilin sekvis japanaj reprezentantoj. Oomoton reprezentis s-ro Kyotaro DEGUCHI (Kjotaro Deguĉi), asistanto al la spirita
kungvidanto kaj konsilanto de Aizenkai. Poste
mil sescento da partoprenantoj kune stariĝis kaj
oferis silentan preĝon.
La kulmino de la ceremonio estis "Pacosalu-

Uzantaj mikrofonojn estas Episkopo David YOUNG, speciala
reprezentanto de la ĉefepiskopo de Canterbury, kaj s-ro Francis Kardinalo ARINZE, prezidanto de la Vatikana Sekretariejo
por Nekristanoj.

kun pacdeziro. Mi estas certa, ke tio ĉi estas altvalore taksebla. Sed la rezulto ankoraŭ ne estu juĝita, ĉar ĝi dependas je nia estonta faro." Post lia
saluto sonoris la sonoriloj de Enrjaku templo,
anoncante la finon de la Pintkunveno sur Monto
Hiei. Ĉiuj disiĝis kun mieno de radianta feliĉo.
La sekvantan tagon la partoprenantoj eksterlandanaj veturis al Hiroŝima kaj Nagasaki por
ĉeesti la ceremoniojn por la viktimoj de la atombomboj kaj aliajn aranĝojn.

|it Meeting on Mt. Hiei
Ŭei ĜUE, abato de monto Tien-tai en suda Ĉinio, kaj Ci GUI,
vicestro de ia Budhista Asocio de Monto Ŭutai, en norda
Ĉinio.

to". Haĵime SEKIMOTO de episkopala eklezio
alvokis la partoprenantaron: "Jen la tempo por
fari pacon, vi do bonvolu komuniki pacon en iu
ajn stilo aŭ maniero kun la persono sidanta
najbare al vi, antaŭ aŭ post vi." La reprezentantoj
el ĉiuj landoj sur la podio interŝanĝis salutojn,
manpremis aŭ ĉirkaŭprenis unu al aliaj kaj tio ĉi
disvastiĝis de sur la podio al ĉiuj ĉeestantoj.
Laste, en la nomo de aranĝantoj, pastro Etai
JAMADA de Tendai sekto danke donacis memorajojn al la geknaboj de "Focolare", koiektintoj de
subskriboj, kaj faris ferman saluton: "Ni hodiaŭ ĉi
tie oferis porpacan preĝon, kaj tiu ĉi kunveno
certe estis unu paŝo al solidareco inter religianoj
10

Islamaj reprezentantoj el Turkio, Sovetio, Malajzio, Egiptio,
kaj Saŭdi Arabio.

D-ro Karan SINGH, prezidanto de Virat Hindu Samaj.

Mesaĝo el Monto Hiei

Ni, reprezentantoj de diversaj religio/ de la mondo, kolektiĝis por preĝi por paco ĉe la
"Religia Pintkunveno sur Monto Hiei", Kioto, Japanio, la 3-an kaj 4-an de aŭgusto, 1987,
okaze de la 1200-a datreveno de la konsekriĝo de monto Hiei, opinias konvene sendi
mesaĝon al ĉiuj religianoj kaj bonvolaj homoj, kiuj sincere maltrankvilas pri monda paco.
Nia ĉi-foja kunestado por la pacpreĝado signifas daŭrigon de la malfermita spirito,
en kiu okazis la Tago de Paco ĉe Asizo en oktobro 1986, kiam gvidantoj de diversaj religiaj tradicioj kunvenis por preĝi pacon. Ilia intenco estis forte atesti al la hodiaŭa suferanta mondo la komunan taskon de religioj por paco kaj por la principo de homamo kaj
frateco, dum ili ĉiuj restas fidelaj al siaj religiaj fonoj kaj konservas la identecon de sia
kredo.
Ni konstatas kaj asertas, ke la serĉado de paco estas fundamenta al ĉiu religio, laŭ
kio paco estas ne nur lo neesto de milito, sed la stato de frateca konkordo kaj lo efektivigo de la unueco de la tuthomara familio. Paco ne povas ekzisti sen justeco kaj amo. Tian
pacdeziron devas sincere nutri la adeptoj de ĉiuj religioj.
Kiam ni preĝas, ni ne povas ne agnoski nian senmeriton por la tasko de paco. Tial ni
preĝas pri nia interna renovigo, ke ni estu pli fideloj kun nia sindediĉo al paco. Porpaca
preĝo necesigas onkaŭ laboron por paco, eĉ suferon por paco. Serĉo kaj sindono al tiu ĉi
movodo havas diversajn formojn kaj metodojn, ekzemple strebado al solvo de konfliktoj,
malarmado, evoluigo, mediprotektodo, homaj rajtoj, prizorgado al rifuĝintoj, kaj reformo
de maljustoj soci-sistemoj. Religianoj devas favori la malfortojn.
Nia tasko estas grandega kaj tamen nia propra forto estas nesufiĉa. Tial ni ĉiuokaze
serĉas en la potenco de preĝo. Ni fidos, ke la Superega Estojo oŭdas nian fidelan preĝon
kaj oŭskultas nian petegon. Preĝoj kaj meditado purigas niajn korojn kaj animojn koj igas
nin humilaj instrumentoj de paco.
Ni preĝas ke nio ekzemplo kunveni ĉi tie por preĝi pacon estu multobligita kaj sekvota ĉie en la mondo, koj la grondo donaco de paco, al kiu soifas la tuta homoro, estu
alportita en nia tempo.
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Eltiraĵoj el Proponoj por Paco
_______ Budhismo_______
Zhao Pu CHU

Religio provizas mensan potencon kaj socian
forton, kiuj plej grande influas la historion de la
homaro. Kredantoj de diversaj religioj okupas pli
ol du trionojn de la monda loĝantaro. Religioj
havas grandan influon en socio. Mi kredas ke religia kunlaboro ludos gravan rolon en la serĉado
de paco kaj monda stabileco. Mi do kore esperas
ke la internacia religia movado fortigos solidarecon kaj kunlaboron inter religioj bazitan sur
aŭtonomeco, reciproka respekto kaj ekvilibro kaj
elmontros la grandan religian spiriton de bonkoreco, humaneco, kaj savon de la mondo, kaj
strebos plibonigi moralon kaj purigon de la vivmedio, por ke ni povu eskapi el la minaco de
militoj, kaj gajni eternan pacon kaj stabilecon
laŭeble frue. Mi forte kredas, ke, se religianoj en
ĉiu lando unuiĝos kaj ĉiuj strebos al mondpaco,
ni povos sekurigi eternan pacon.

______ Katolikismo______
Francis Kardinalo ARINZE
Amo al nia najbaro estas necesa fundamento
por paco. ...Ni bezonas preĝon. En preĝo kaj
meditado ni agnoskas ke ni, homoj, estas ne
memstaraj, sed ke estas Supera Potenco aŭ Estaĵo, kies helpon ni bezonas en la establo kaj konservo de paco. ...Por komenci militon aŭ daŭrigi
ĝin nur malmultaj homoj estas bezonataj. Por
paco ni tamen bezonas la kunhelpon de ĉiuj. Ne
sufiĉas, ke kelkaj homoj deziras pacon. Ĉiuj
homoj devas ĝin deziri kaj volonte labori por ĝi.
Ili devus montri sian deziron por paco per penado konstrui inter homaro la necesajn antaŭkondiĉojn de paco: justeco, respekto por la digno kaj
homaj rajtoj de aliaj, sinregado, kaj amo al ĉiuj
homoj. Porpaca laboro ankaŭ inkluzivas nian sindediĉon por rebonigi situaciojn de malriĉo, malsano kaj subevoluo, por alstrebi malarmadon kaj
por antaŭenigi la publikan bonon.

_____ Anglikanismo_____
Hurtle John LEWIS

Ni do pripensas pacon kiel vivmanieron, kaj
ni dankas al Dio por tiuj, kiuj profunde sin dediĉas al ĉi tiu vivmaniero kaj deziras ke aliaj ankaŭ faru la samon. Nia porpaca vizio estas tiu, kiu
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estas vivdaŭre prezentita en la vivoj de tiuj, kiuj
penis sekvi tiun ĉi vizion antaŭ ni. Por efektivigi
la vojon al paco ni do profunde konsideru la atestojn de tiuj, kiuj antaŭiris, marŝis sur tiu ĉi vojo,
kaj per vortoj kaj ekzemploj kuraĝigis aliajn fari la
samon. Ankaŭ necesas memori ke iliaj atestoj kaj
ekzemploj estas ne nur kvalitoj admirindaj, sed
kvalitoj kiujn ni devas speguli en niajn proprajn
vivojn. Ni certe spegulos ĉi tiujn kvalitojn, se ni
ne nur vidas la neceson por paco, sed ankaŭ sindediĉas al la pacvojo en nia vivsperto, kaj havas
ardan deziron partopreni en ĉi tio kun aliaj.

_______ Islamismo_______
Muhammud ABDUL-RAUF
...en ĉiu loko kaj en ĉiu kredo ankoraŭ estas
bonvolaj homoj, kaj la justa heredaĵo, aparte tiu
de Islamo, restas sendifekta. Eĉ memdeklarintaj
malamikoj de religio komencas konstati la danĝeron de materiismo kaj ekserĉas spiritajn valorojn
por saviĝo. Mi deziras ke la gvidantoj de ĉiuj tradicioj ekkunlaboru, iniciatu altpotencan delegitaron por surscenigi honestan kampanjon por paco
bazitan je justeco, elradikigo de ekzistantaj maljustaĵoj, rebonigo de estintaj subpremoj, kaj
reakiro de forprenitaj pravaj rajtoj. Tia delegitaro
tuj petu aŭdiencon kun mondgvidantoj unu post
aliaj, kaj instigu organizon de konferenco de
mondgvidantoj, kiu planos efikajn rimedojn por
ĉesigi ĉieajn batalojn kaj kruelaĵojn, por alforĝi la
unuecan kunligiĝon, kaj por starigi rimedojn por
sekurigi la daŭran pacon kaj antaŭenigi tutmondan kunlaboradon.

________Judismo_______
Joseph B. GLASER

Nia hebrea vorto ŝalom signifas pli ol ĉesigon
de milito, nia ordinara ideo pri la vorto "paco".
Ĝi signifas tutecon, kompletecon. Ĉar unu flanko
de konflikto evidente ne povas havi ŝalom-on sen
la alia, de tio sekvas ke ambaŭ flankoj devas esti
parto de tiu ĉi tuteco. Ĉiu partoprenas, alie ne
estas ŝalom. Ne nur partoprenon de ĉiu, sed tuteco, kompleteco, postulas ĉion: justo, libero, abundo. Malstriktigi nian ligitecon, eĉ iomete, al spaco, konstatante ke ĝi estas nenio; kuraĝi fari malgrandajn paŝojn, komenci etajn aventurojn de
spirito, aŭdi la krion de la subprematoj, la viktimoj, la malliberuloj, la malsatantoj; instrui tion
estas nia misio.

Pacreprezentantoj episkopala, islama, konfucea,
rusortodoksa, anglikana, budhisma, sikha kaj juda.

katolika,

Pynchas BRENER
Paco havas trajton, ke ĝi ne estas ĝuebla unuflanke. Nacio povas esti paca kun siaj najbaroj,
nur se ili siavice estas ankaŭ pacaj kun siaj najbaroj. Tio sugestas, ke paco estas problemo de nia
tuta planedo, de ĉiuj homoj. Por la religianoj kaj
por multaj aliaj evidente estas la aldonita dimensio de persona paco, de persona honesteco, kaj
saneco. Tial ne estas mirinde, ke ĉiuj judaj preĝoj
finiĝas per peto por ŝalom, la hebrea vorto por
paco. La grandeco de paco antaŭ ĉio estas ke ĝi
dependas sole je ni. Homo lernis de antaŭ antikva tempo kontraŭi kaj konkeri la detrupovon de
naturo, la malsanojn, kaj fizikajn katastrofojn. Ni
faras heroan kaj decidan batalon por nuligi la atakojn el ekstero. Ĉu ni ne do kunigu nin reciproke, manon en mano, por efektivigi pacon inter
ni homoj? Tio dependas je ni. Ekskluzive.

Hinduismo
Karan SINGH
Devenanta el la hinduismaj tradicioj mi deziras prezenti al tiu ĉi distinga kunveno kvin universalajn principojn trovitajn en nia sankta skribo
— la Vedanto — kiuj kune reprezentas ampleksan
kaj altkvalitan rimedon kontraŭ problemoj de
homaro. Unue estas koncepto pri la ĉiopenetrado
de Dio, ĉu nia eta planedo, ĉu bilionoj da galaksioj en tiu ĉi senfina universo. La dua koncepto
estas ke absolute ĉiu individuo, senkonsidere al
religio aŭ nacieco, raso aŭ ideologio, enkorpigas
fajreron de la dieco, kaj la plej alta vivcelo estas
eksciti tiun ĉi fajreron en ni ĉiuj en la arde flamantan fajron de spirita konsciiĝo. Trie, se ĉiuj
homoj estas eventuale diecaj, la tuta homaro reprezentas unu grandan familion, kaj en la lasta
analizo la interna spirita ligo, kiu kunligas
homojn, estas pli forta ol la eksteraj diferencoj,
kiuj dividas ilin. La kvara koncepto estas ke ĉiuj
fidelaj religiaj aspiroj esence kondukas al la sama
celo. Kvine, la celo de homa vivo estas duobla, la
spirita liberigo de niaj individuaj animoj el kateno, kaj ankaŭ la socia kaj monda bonfarto... Ja
unu el la konkretaj rezultoj de tiu ĉi kunveno
povus esti unika publikigo, kiu prezentas universalajn principojn ĉerpitajn el ĉiuj grandreligiaj tradicioj de la mondo por diskonigi la mesaĝon de
tutmondeca konscio kaj paco al la tuta homaro.

_______ Sikhismo_______
Sujan Singh UBAN

Ĉiuj religioj parolas pri AMO kaj PACO kaj
konsumas multe da tempo por la formalaĵoj kaj

ritoj. Jen ilia rolo nuntempa: 1. Akcepti la
plurecon de socioj kun diferencaj kulturoj, kredoj
kaj ideologioj, kiel Dian volon kaj helpi al la florado de ĉiu kredo; 2. Labori por forigi malsaton,
malsanon kaj maljuston, kie ajn ili okazu en la
universo; 3. Prediki simplan vivon honestan kaj
fidelan, kaj praktiki zorgemon kaj respondecan
sindonon; 4. Helpi al malpermeso de milito kaj
instigi dialogon por solvi ĉiujn internaciajn disputojn. Dia regno sur la tero venos eble baldaŭ,
se ni sekvos ĉi tiujn instruojn.

_____Konfuceanismo____
Byong Joo LEE
Mi estas certa, ke utopio estus konstruebla,
se ni ĉiuj kolektiĝintaj ĉi tie hodiaŭ, per adopto
de ĉiuj respektivaj religiaj doktrinoj, penus instrui
al niaj ĉirkaŭuloj forlasi sian egoismon kaj fariĝi
justaj. Kiom mirinde, se la potencaj regnoj ĉesigus la konkurson de egoisma profitstrebado kaj la
fabrikadon de armiloj, ... krome forigus la armilojn, kiujn ili jam posedas, por ke la grandega
milita elspezo estu ŝanĝita en fonduson por la
savo de la homaro. Tio ĉi devas esti efektivigita
per la kunlaboro de la religiuloj. Mi kredas, ke se
ni, la religiistoj, unuiĝus kaj sindediĉus al tiu ĉi
afero, mondpaco fine realigeblus. Ni devas doni
ekzemplon de reciproka interkompreno kaj unuiĝi
por efektivigi nian celon.

Multreligia Organizo
John B. TAYLOR
Se la meditadoj de Asizo kaj monto Hiei helpas nin transcendi la limojn de tempo kaj spaco
en ekzaltiga konscio pri komuna homa destino, ni
ankaŭ reatentu la aktualajn respondecojn de tiu ci
krevinta generacio kaj dividita planedo. Ni laboru
kune por protekti, dividi kun aliaj kaj evoluigi
niajn rimedojn spiritajn kaj fizikajn. Ni preĝu ĉiu
laŭ sia maniero por forteco kaj klarvideco. Ni
kune restu en la spirito de preĝo kaj laboru
komune, kio estas la vojo al paco.
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jaroj tiu ĉi templo staradas por veki en ni atenton
kaj serenon. Gi memorigas nin, ke la ĝojego de
tiu ĉi interreligia momento havas radikojn en la
persisto de niaj individuaj tradicioj. La ĝustatempecon de nia kunveno plifortigas la supertempeco de niaj kredoj. Por tiuj el ni kiuj baraktas
en malpli pacaj cirkonstancoj — en la grandaj
urboj de la mondo kun iliaj ege kreskantaj loĝantaroj, timiga mizereco, poluo kaj subpremitaj
homaj rajtoj — tiu ĉi kunveno estas okazo retrovi
la silenton, malplenon kaj malfermon de koro kaj
menso, kio sola povas certigi ke nia laboro helpos
resanigi animojn kaj plue ŝanĝi cirkonstancojn.
Rabeno GLASER salutas s-inon Kiyoko DEGUCHI de Oomoto.

___ _____ Asizo_________
Maximilian MIZZI

Episkopala Eklezio
James P. MORTON

En 1977 ni aliĝis al la granda ceremonio "Kiso
de Paco" nomita de niaj novaj amikoj en Oomoto.
Reprezentantoj de religioj de la mondo tiam kunvenis en komunan celebradon kaj adoradon.
Kiom niaj okuloj malfermiĝis. Kiom ni vidis, pli ol
antaŭe la plenan eblecon por komuna celo inter
diversaj religiaj tradicioj. Ĉi tie en ĉi tiu malnovega mondo troviĝis semo de efektive nova
mondo. Nova mondo, ĉar unu mondo. ... Estas
en la sama spirito, ke ni kolektiĝas hodiaŭ, en alia
el la gravaj sanktaj lokoj en la mondo. Dum 1200

Paco estas komuna celo kaj la diversaj mondreligioj estas vokitaj kunigi siajn penojn en
frateco, amo kaj respekto por kunlabori por efektivigi pacon kaj reakordiĝon kun Dio, reciproke
kun si, kaj kun tuta kreaĵo. Estas tempo sin dediĉi. Estas tempo por mondreligioj sindediĉi al
paco kaj tiel montri ekzemplon al ĉiuj nacioj kaj
registaroj pri reciproka helpo malgraŭ la kreddiferencoj. Mi opinias ke hodiaŭ mondreligioj
havas specifan "mision" kunlabori por paco, eduki kaj formi la konscion de iliaj sekvantoj al la
pacmovado, atesti pacon, kaj vivi en paco. Tio ĉi
estas unu el la "signoj de la tempoj".

La deziro de mia patro estas realigita.
Fine venis la tago, kiam la Religiista Pintkunveno sur Monto Hiei okazas kun partoprenantoj pli multaj ol nia supozo, malgraŭ la okupateco kaj la varmo de la somera
sezono. Al mi ŝajnas, ke multaj homoj forte opinias ke hodiaŭa mondo ne plu estas
konservebla, se ni ne kunigas nian penadon por forigi la obstaklojn kaŭzitajn de
diferencoj inter naciecoj, rasoj kaj religioj.
Mi informiĝis, ke la plej respektata Etai JAMADA, bonzestro de la budhista sekto
Tendai, konforme al la deziro de la Moŝto SAIĈO, granda instruisto de budhismo kaj
fondinto de la sekto Tendai en Japanio, planis tiun ĉi pintkunvenon por efektivigi
pacon per kunlaboro de mondreligioj. Mi tuj aprobis kaj havis la plezuron partopreni
en tiu ĉi planado, kaj atentigi koncernulojn.
Rilate al Oomoto, mia patro Onisaburo DEGUCHI samcele fondis la Mondan Religian Federon en Pekino, en 1925. Tial por mi estas granda ĝojo ke 40 jarojn post lia
morto lia deziro estas realigita pli grandskale en tiu ĉi okazo.
Mi sentas gravan respondecon kiel membro de la hodiaŭa religia komunumo, kaj
preĝas por la laŭeble belega rezulto de tiu ĉi Pintkunveno.

Naohi DEGUCHI
Spirita Gvidantino de Oomoto
reprezentanto de la Federo de Sekta Ŝintoo
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LETERO DE TELEVIDSPEKTANTO

Komenco de miŭ Konateco Kmh Oomoto

kaj Teruo MACUMOTO.

AndrZej SAPIEHA (Pollando)

Kiel raportite en lo antaŭlasta numero de nia organo, s-ro Roman DOBRZYNSKI,
konata televido lurnalisto koj la prezidanto de la Pola Esperanto-Asocio (PEA), vizitis nin
en aprilo 1987 por fari kinon pri la Oomoto-movado.
Frogmentoj de lo filmo pri Oomoto aperis en lo kino "Esperanto" kiu lo unuan fojon
prezentiĝis antoŭ la publiko en la kodro de lo 72-a Universala Kongreso de Esperanto en
Varsovio, Pollondo.
En la fino de januaro 1988, polo televizio stacio elsendis la duon-horon dokumentan
kinon pri Oomoto kun aparta titolo "Gronda Komenco". Laŭ informo de s-ro Teruo
MACUMOTO, jopana furnalisto loĝonto en Vorsovio pli ol 25 jarojn, proksimume 60 procentoj do televidspektantoj ĝin rigardis koj krome kvor alioj orienteŭropaj televidstocioj ĝin
elsendos.
Post lo televida elsendo dekoj da polaj esperontistoj sendis ol la Internacio Fako de
Oomoto leterojn pri sioj impresoj. Profitante tiun ĉi okozon, ni, lo redakcio de Oomoto,
esprimas niajn dankojn ol ĉiuj skribintoj. Sekvas la teksto de unu el tiuj leteroj.

Oomotanaj pastroj reiras al la preĝejo Banŝo-den post ilia preĝo ĉe la sanktejo Gekkju-hoza en la monata
diservo de la Oomoto-Centro, Kameoka.
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S-ron Eizo ITOO, honora membro de EPA,
intervjuas s-ro Roman DOBRZYNSKI.

Vesperaj klasanoj de Esperanto estas gvidataj
de s-ro Joel BROZOVSKY en la Oomoto-Centro.

granda scivoio mi rigardis la filmon
Kun"Granda
Komenco" de Roman DOBRZYNSKI. En ĉi tiu filmo li prezentis la religian doktrinon de Oomoto kaj ĝian agadon, interalie sur
la kampo de la internacia lingvo. Ĉio ĉi estis
ilustrita per belegaj vidindaĵoj de Kameoka.
Se temas pri la religia doktrino de Oomoto,
ĝi estas interesinda afero, sed, kiel mi poste
konstatis, nur en malgranda grado tuŝita en la
filmo. Mi, kiel katoliko, trovis en ĝi multe da
similecoj al tiu de la katolika eklezio. Ekzemple,
ke ĉiuj homoj estas la infanoj de Dio, aŭ ke
ekzistas senmorta homa animo k.a. Vere ĉiuj
religioj de la homaro predikas almenaŭ eron de
la vero.
La filmo prezentis ankaŭ la gefondintojn de
Oomoto, nome sinjorinon Nao DEGUCHI kaj
sinjoron Onisaburo DEGUCHI. Ili efektive estis
neordinaraj personoj, ĉar en iliaj indikoj mi trovis multe da viva saĝeco.
Oni povas diri, ke ekzistas neniu homa
komunumo, eĉ la plej primitiva, kies anoj ne
praktikas arton. Laŭ oomotanoj arto estas vere
grava sfero de la homa vivo. Ili eĉ diras, ke
"Arto estas la patrino de religio." Pro tio ili fervore okupiĝas pri diversaj sferoj de arto. Precipe la oomotanoj kultivas la tradiciajn japanajn
artojn.
En la filmo "Granda Komenco" mi vidis
ilian praktikadon de muziko, kaligrafio, pentrado, kantado. Sed, precipe interesis min, cetere
jam de kelkaj jaroj, teceremonio kaj batalartoj.
Se temas pri la teceremonio, do plaĉas al mi
tio, ke la teo estas en ĝi ne la rimedo por
malsoifigi, sed la celo en si mem. Ĉiu gesto kaj
movo havas gravecon kaj estas signifoplena.

Oomotaninoj ekzercas sin
per la du-korda instrumento,
jakumokotoo.
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S-ro Teruo SASAKI, konata ceramikisto kreas
tebovlon en sia laborejo.

Kaj batalartojn mi eĉ mem praktikas. Mi ege
ekmiris, kiam mi sciis tion, ke la tre pacama
budo-arto, aikido, estis kreita en la Oomotomedio. Mia batalfilozofio estas ĝuste tiu de Aikido malgraŭ tio, ke mi trejnas min en tute alia
batalarto - karateo. Tamen, laŭ la filozofio mi
estas aikido-praktikanto: mi opinias, ke plej grava estas la trejnado de sia volo, korpo kaj animo. La batalscipovo estas nur akcesora celo.
Admirinda estas la oomotana zorgo pri
agrikulturo. De la filmo mi scias, ke ili ne uzas
la mineralajn sterkojn kaj tre zorgeme okupiĝas
pri la plugeblaj kampoj. Nuntempe multe da
homoj malsanas; do ni devus fari laŭ la Oomoto-indikoj, por havi sufiĉan nutraĵon por ĉiuj
mondanoj, kompreneble, la bonajn nutraĵojn,
kiuj ne estus kaŭzoj de diversaj malsanoj. Nun,
ankaŭ en mia lando, plimultiĝas la nombro de
homoj komprenantaj la bezonon de la t.n. "reveno al la naturo." Mi ĝojas, ke en Japanio
ekzistas veraj amikoj de la homa sano kaj vivo,
nome oomotanoj uzantaj la ĝustajn metodojn
de agrikulturo.
Kompreneble, ege ĝojiga afero estas la
Oomoto-agado por la internacia lingvo Esperanto. De la filmo mi eksciis, ke la internacia lingvo
estas eĉ elemento de la Oomoto-doktrino kaj ne
nur hobio al oomotanoj. En la filmo mi vidis
fragmenton de diservo dum kiu oni uzis Esperanton.
grabla estas la monumento, kiun oomotanoj
starigis en Kameoka, dediĉita al "Unu Interlingvo" de la popoloj. Fine, dum la rigardado de
la filmo mi povis admiri la belegan lokon
Kameoka, ĝian tradician arkitekturon kaj japanan naturon, akompanata de delikataj sonoj de
la japana muziko. Do, la filmo estis granda travivajo por mi kaj ĝi estis vere rigardinda. Ĝi stimulis mian ekinteresiĝon pri Oomoto kaj danke
al ĝi mi ekligos espereble amikajn kontaktojn
kun japanoj.
Mi ĝojas, ke ankaŭ en malproksima lando
de Pollando, Japanio, mi trovis homojn kun la
samaj, aŭ preskaŭ samaj idealoj. Ĉi tiuj homoj
estas la oomotanoj.

A

OOMOTO EN BRAZILO

Oomoto-gvidantoj vizitas
Brazilon
Memore al la 30-jara Jubileo de la Fondiĝo de Aizen-do, ĉefsidejo de Oomoto en Brazilo, kaj la fondiĝo de la Brazila Centro de
UHA okazas granda festo en la preĝejo de Aizen-do.

Ĉirkaŭ 500 brazilaj oomotanoj ĉeestas en la granda festo en
Aizen-dd en Jandira.
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mondfamaj
Kaŭĉukarbaroj,
akvofaloj
"Foz
do

Igua^u", Rio de Janejro, bankedo gaste de urbestro, muzeoj
en San Paŭlo — jen frandaĵoj
en la vizitoj al Brazilo en aŭtuno 1987 fare de pluraj japanaj oomotanoj en du karavanoj. Sed tiuj vizitoj ne celis
turismon.
Profesoro lcuki DEGUĈI,
kaj s-ino Kiyoko DEGUCHI (kijoko Deguĉi), sekvonta spirita
gvidantino de Oomoto, kaj iliaj
akompanantaroj iris al Brazilo
por oferi altnivelan subtenon
al la agadoj de brazilaj oomotanoj kaj membroj de Aizenkai.
Dum kvar semajnoj ili vizitis
multajn Oomoto-filiojn en diversaj
partoj de
Brazilo,
ĝuante la varmajn bonvenojn
de la brazilanoj.
En San Paŭlo oni prezentis japanajn tradiciajn artojn ĉe
la Brazila Societo de Japana
Kulturo, kune kun prelego pri
japana kulturo fare de profesoro lcuki DEGUĈI. La prelego okazis japanlingve, sed
oni disdonis tuj antaŭe portugallingvan tekston de la prelego, tradukitan el Esperanto
fare de s-ro Benedicto SILVA.

Honore al la japanaj oomotanaj gastoj, la urbestro de Jandira, s-ro Jose Roberto
PITERI aranĝis bankedon.

S-ino Kiyoko DEGUCHI, sekvonta
spiritgvidantino de Oomoto plantas novan
pinarbon en Hakko-en, "lluminita Ĝardeno
en Brazilo".

S-ino Kiyoko DEGUCHI (dekstre)
interŝanĝas donacojn dum vizito al la
hejmo de gesinjoroj SILVA, Benedicto
kaj Maria Stella.

oktobro, post
adiaŭa festo
en la ĉefsidejo de Oomoto en
Brazilo, Aizen-dd, en la urbo
Jandira, s-ino Kiyoko DEGUCHI
ceremonie nomis la ĝardenon
de Aizen-do: Hakko-en, iluminita ĝardeno en Brazilo.
Pri la vizito skribis s-ro
SILVA, "La unumonata restado de Kiyoko-sama
*
inter ni
estis kvazaŭa fortikigo de la
religia sento en la koroj de ni
ĉiuj. Kiyoko-sama estas admirinda persono, kies karaktero
malkaŝas ŝian noblan spiriton
kaj raran bonkorecon."

17-an de
Laemoci-plena

S-ino Kiyoko DEGUCHI prezentas ŝimajon (no-dancon) en la domo de la
Japana-Brazila Kulturo-Asocio, San-Paŭlo, Brazilo.
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* En japana lingvo, "sama" estas sufik-

so kiu indikas grandan respekton.

VOCOJ DE LA LEGANTOJ

Tri jarojn post la eldono de la libro "Esplorado de Vivĝojo", originale verkita
de majstro Hidemaru DEGUCHI, tradukita en Esperanton fare de E. ITOO, ne
malmultaj leteroj de legantoj atingas la redaktinton, la Internacia Fako de Oomoto. Jen ni citas kelkajn el tiuj leteroj.

La libro "Esplorado de Vivĝojo".

Restas por ni kara trezoro
La libro kuŝas sur nia tablo kaj mi kaj mia edzino prenas ĝin kaj legas kaj legas. Ni
neniam vizitis preĝejon. Estas tro multaj diferencoj verŝajne, sed en la libro oni trovas
precize kion oni bezonas en la vivo. En ĉiu frazo troviĝas saĝa vorto, kiu instruas, avertas
kaj helpas, ĉu ne ?
Estas libro, kiun oni ne bezonas tralegi ekde la komenco ĝis la fino, sed en libera
momento ni prenas ĝin kaj malkovras ion valoran. Ĝi restas por ni kara trezoro. Estas
vere, ke ni ambaŭ estas jam maljunaj, kaj kiam oni atingas tiujn aĝojn, oni ofte pripensas,
kion oni poste faros kun niaj "trezoroj". Nu, ni havas bonegan solvon. Tiun ĉi libron kiel
trezoron mi heredigos al Romana.
J. kaj L. de VRIES-KANNING (Nederlando)

Pensiga, instrua kaj alte taksata
Mi estas ravita legante la libron "Esplorado de Vivĝojo", kiu estas nun mia konstanta
kompanio. Ĝi estas por mi edukado kaj inspiro. Mi nur bedaŭras, ke ĉi tiu libro aperis tiel
malfrue en mia vivo.
De kiam mi legas ĝin, mi sentas pliriĉigita kaj plibonigita. Estas mia espero ke multaj
legantoj sekvos la filozofion de la aŭtoro. La titolo mem estas okulfrapa. Hieraŭ min vizitis miaj du nepoj, kiuj ne estas esperantistoj. Mi tralegis nur titolojn de la ĉapitroj por ili
en la anglan lingvon.
Ili estis tre impresitaj kaj montris reagon. Kompreneble, ili ne kapablas vere kompreni, ĉar nur maturaj homoj rezonas kaj interesiĝas pri filozofio. Oni ŝuldas grandegajn gratulojn al s-ro Torao DEGUCHI pro bele desegnita kovrilo, kaj majstrino Naohi DEGUCHI
por belaj vinjetoj desegnitaj inter la tekstoj. ■ '
La verko de Hidemaru DEGUCHI estasV^iŬsiĝa, instrua kaj alte taksata. Estas vera
ĝojo legi ĉi tiun libron.
T. EINIHOVICI (Aŭstralio)
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Enhavas multon valoran
Ĝis nun mi havis tempon nur por iom rigardi la libron supraĵe; kaj kompreneble tia
libro postulas tre seriozan, atentan legadon. Mi vidas, ke ĝi enhavas multajn pensojn pensigajn.
Por mi, ĝenerale, la vivostilo de Oomoto estas iom tro aŭstera, puritana, streĉa, sed
mi ne dubas, ke ĝi enhavas multon valoran, kaj mi respektas ĝin; ankaŭ vian estetikan
sentemon kaj subtilecon. La sola oomotano, kiun mi persone konas, s-ro Eizo ITOO, estas
ege simpatia, ĝentila kaj tute videble bela animo, tre disciplinita sed ne sen humuro kaj
afableco.
Marjorie BOULTON (Britujo)

Sola respondo estas “Preĝi!”
Tiuj pensoj estas tuj kompreneblaj, eĉ por tiuj kiuj, kiel mi, ĵus komencetis "koni sin
mem". Sed, kiel malfacile estas praktiki tiujn instruojn. Kiel malfacile bridi emocion per
racio kaj inverse.
Facile estas komenci per malvasta fermita egoamo, sed kiom malmultaj sukcesas fine
atingi liberan, sendistingan universalan amon! Precipe en nia nuna mondo, kie la spiritaj
valoroj tiel krizas, se homo kia Hidemaru DEGUCHI restis plurajn jarojn en karcero, kaj
atestaĵo pri lia "krimeco" estis la pensoj esprimitaj en "Esplorado de Vivĝojo," kian esperon ni havas, ke iam tiuj edifaj principoj estos konataj kaj praktikataj de la plimulto?
Eble, la sola respondo estas "ĉe la fino": Preĝi!
La libro de Hidemaru DEGUCHI apartenas nun al la biblioteko de Bona Espero je
dispono de tiuj kiuj deziros konsulti ĝin.
Giuseppe GRATTAPAGLIA (Brazilo)

Gratulon al Oomoto
La sereno kiun mi trovis en la paĝoj sendube reflektas la animon de la aŭtoro samkiel
tion de la tradukinto kiu tiel fidele ĝin spegulas.
Aparte interesis min la ĉapitro "La Idealo de Eduko". La ideo, kuraĝigu kaj gvidu anstataŭ ol trudu kaj kritiku ŝajnas al mi tute vera vojo al eduko — se mi ĝuste komprenis la
esencon de tiu ĉapitro.
En la ĉapitro "Vera Religio" ekkaptis mian atenton la frazo:
"Religio, kiu ne povas ĉirkaŭbraki eĉ la nuntempan sciencon, estas nur superstiĉo,
laŭ mia konvinko."
Tio, se mi bone komprenas, tre similas la sintenon de Albert EINSTEIN kiu skribis:
"Scienco sen religio estas lama; religio sen scienco estas blinda."
Mi gratulas kaj dankas al Oomoto pro eldono de tiu ĉi libro kaj vin, s-ro ITOO, pro la
eleganta traduko kun la graciaj parolturnoj.
Cathy SCHULZE (Usono)

Kun emocio unu post alia
Mi legas kun emocio unu post alia.
Ankoraŭ mi ne finlegis tuton, tamen la libro refreŝigis mian menson.

Namiko IŜIGURO (Japanio)

Finlegu tutan volumon en unu monato
Estas ja evidente ke la tradukado bezonis longan tempon, mensan penon kaj fizikan
laboradon de tradukinto. Tamen mi konstatas ke la tradukinto konkeris tiujn malfacilaĵojn
kaj atingis brilan sukceson. Mi ĝis nun legis nur kelkajn paĝojn el ĝi kaj decidis finlegi la
tutan volumon en unu monato.
La malfacilaj frazoj de s-ro DEGUCHI estas tradukeblaj nur fare de kompetentaj kaj
kapablaj esperantistoj kiaj s-ro ITOO.
Mi sincere gratulas s-ron ITOO pro lia sukceso, ĉar mi trovis ke lia traduko estas farita korekte kaj fidele al la originalo en modela stilo bonkvalita.
Mi deziras ke la libro estu dissendita tra la tuta mondo, tiel ke la animo de la esperantistaro estu savita por la eventuala paco de la mondo.
Tadakacu JURI Uapanio)
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PERSONA HISTORIO

Stojan ĜUĜEV (Bulgario)

i apartenas al malfeliĉa generacio de malmodesta popolo travivinta dum
duonjarcento kvar terurajn militojn, tri naciajn
katastrofojn, kelkajn puĉojn kaj kelkajn kruelajn
buĉadojn — por ne paroli pri la ekonomiaj kaj
moralaj krizoj, kiuj kaŭzis mizeron kaj suferadon
al la tuta loĝantaro. La tiama gimnazia junularo
spontane aliĝis al la pacifismaj ideoj de Camille
FLAMMARION, de Leo TOLSTOJ kaj Mahatma
GHANDI.
En 1917 unu el miaj amikoj, konante miajn
interesojn pri paco kaj humanismo, donacis al mi
lernolibron de Esperanto. Mi avide trastudis ĝin
kaj ekde tiu dato ĝis nun la internacia lingvo
situas en la centro de miaj interesoj.
En 1926, kiam mi veturis en Francion por studi en Universitato de Parizo, mi jam estis definitive sub la forta influo de la kongresaj paroladoj
de ZAMENHOF, precipe de liaj versaĵoj: La
Espero, La Vojo, kaj Preĝo sub la Verda Standardo. Krome, iuj pacifismaj sociaj kaj religiaj movadoj, kiuj akceptis Esperanton, (bahaismo, novspirito, roskrucanoj k.a.) altiris mian intereson.
Sed mi ankoraŭ nenion estis aŭdinta pri Oomoto.
Tiam mi regule vizitadis ĉiusemajnajn kunvenojn de la Pariza Esperantista Societo, kiuj okazis
en unu el la amfiteatroj de la Universitato Sorbono kaj kiujn majstre gvidis la tiama sekretario
Georges VVARNIER. Dum iuj el ĝiaj kunvenoj mi
prelegis pri la lingvaj problemoj ĉe la Balkana

Mgranda,

Proksime de la universitato Sorbonne en Parizo ankoraŭ restas sama hotelo, kies ĉambron s-ro Koogecu Niŝimura uzis kiel la Eŭropan Centron de UHA antaŭ la dua mondomilito, kvankam la nomo kaj posedanto de la hotelo kelkfoje ŝanĝiĝis dum 60 jaro;
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Dum la 72-a Universala Kongreso en Varsovio renkontiĝas, de maldekstre, s-ro Jozefo MAJOR, d-ro Stojan ĜUĜEV,
s-ro Eizo ITOO, kaj s-ro Kyotaro DEGUCHI.

duoninsulo, kie sur relative malvasta teritorio
estas parolataj minimume dek lingvoj, kaj la lingvaj konfliktoj estas tre akraj. Tuj post mia prelego, min alpaŝis tre afabla japana samideano —
altstatura, ridetanta, parolanta Esperanton tre flue
— kaj prezentis sin: Koogecu NIŜIMURA, reprezentanto de la soci-religia movado Oomoto.
Li estis la unua japano kun kiu mi konatiĝis
kaj kun kiu mi konversaciis "komprenante unu la
alian". Por mi tiu ĉi interkonatiĝo estis tre grava
kaj tre interesa okazintajo: unue ĉar ĝi forviŝis ĉe
mi ĉian dubon pri vivokapablo, komunikebleco
kaj komprenebleco en Esperanto inter parolantoj
el tre malproksimaj rasoj, popoloj kaj lingvoj kaj
kun tre malsamaj fonetikaj sistemoj.
ue, ĉar ĝi rekte kontaktigis min kun etne tre
malproksima nacio kaj kulturo, pri kiuj mi
havis nur supraĵajn konojn, akiritajn nur per legado de libroj kaj periodaĵoj. Kaj trie, ĉar mi spertis
kaj reale travivis la plej gravan kaj karakterizan
trajton — la etoson — de la neŭtrala internacia
lingvo: ĝian kapablon krei simpation, homamon
kaj konfidon, ĝian amikigan efikon inter malproksimaj rasoj kaj popoloj. Tiu ĉi konatiĝo malkovris
al mi la altan noblecon kaj honestecon de la japana raso kaj popolo, ĝian mirindan laborkapablon
kaj entreprenemon.
S-ro NIŜIMURA invitis min viziti la Parizan
oficejon de la gazeto "Oomoto Internacia", monata organo de la Universala Homama Asocio
(Aizenkai). Tie mi konatiĝis kun la hungara kolego Jozefo MAJOR kiu laboris kiel redaktoro de la
gazeto. Laŭ propono de s-ro NIŜIMURA mi
komencis kunlabori en tiu ĉi gazeto, kie mi publikigis, sub la pseŭdonimo L. GRIN, serion da artikoloj pri aktualaj problemoj ligitaj kun la celoj de
U.H.A. (Aizenkai).
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Dume la radaktoro Jozefo MAJOR eksiĝis kiel
redaktoro kaj s-ro NIŜIMURA petis min okupi
lian lokon kaj mi laboris ĝis 1930.
Dum mia laboro en la redakcio de O.I., kaj
ankaŭ post kiam mi forveturis en mian patrolandon, mi daŭre legadis Oomoto-literaturon. En la
tiama maltrankvila antaŭmilita atmosfero en la
tuta mondo, kiam la eŭropaj diktatoroj preparadis
la duan mondmiliton, Ia ideoj kaj la agado por la
mondpaco kaj homaranismo, kiujn heroe proklamis kaj defendis la apostoloj de Oomoto, efikis
tre sanige sur mian subpremitan psikan staton.
La sciigoj pri la persekutado kaj aresto de
majstro Onisaburo DEGUCHI pro liaj pacamaj kaj
homaranaj ideoj plialtigis lian aŭtoritaton tra la
tuta progresema mondo kaj konfirmis mian konvinkon ke li estas granda saĝulo kaj heroo de la
pacbatalado.
a ideoj de U.H.A. kiuj koincidas kun la humanismaj kaj homaranismaj konceptoj de
ZAMENHOF plifortigis mian pacbatalan entuziasmon.
Reveninte en mian patrolandon mi per parolo
kaj plumo kreis kontakton inter la U.H.A. kaj
mialandaj novspiritaj pacifistaj rondoj (P. PAMPOROV k.a.), kiuj aliĝis al tiu asocio kaj oni eĉ
planis organizi mondkongreson de la progresemaj
novspiritaj movadoj. Malfeliĉe la instaliĝinta faŝisma kaj naziisma reĝimo malebligis pluan laboron.
Dume PAMPOROV forpasis post sia reveno el
Japanio. Mi tamen daŭrigis mian korespondadon
kun s-ro Eizo ITOO.
Depost miaj unuaj kontaktoj kun Oomotomovado kaj la U.H.A. pasis pli ol 60 jaroj. Tamen
la impresoj estas ankoraŭ tre freŝaj kaj mi kun
ĝojo kaj feliĉo rememoras tiujn karajn momentojn
el miaj junaj jaroj.

Vojo por la kreado de “memo” e>
Jen la dua parto de la dua kolekto de pensoj pri la vivo, verkita frue en
ĉi tiu jarcento fare de la tiame juna majstro Hidemaru DEGUCHI. Ekde 1953
li estas spirita kungvidanto de Oomoto. La unua kolekto eldoniĝis en la formo de la libro, "Esplorado de Vivĝojo" (vidu paĝojn 19-20).

Hidemaru DEGUCHI
tradukis Eizo ITOO

Konsilo pri sinekzameno
Homo neniam juĝu alian per simpla ekvido aŭ ekaŭdo.

io plej serioze malhelpas al homo, tio estas la
antaŭjugo. Homo devas esti ĉiam liberigita je
antaŭjuĝo por juste kaj senerare taksi tiel homon,
kiel ankaŭ aferon.
Plej hontinde estas kulpigi kaj envii alian.
Naŭcent naŭdek naŭ el mil homoj kulpigas alian
anstataŭ sin mem. Homo en malfavora situacio
ofte envias aŭ eĉ malbenas alian kiu ĝuas favoran
cirkonstancon; tio ja venas el la fonta malbono en
homo t.e. egoismo.
Ĉar kaŭras en la fundo de la koro forta deziro
nur sin feliĉigi, nature ni volas rigardi alian de
supre. Senfine daŭras malamo kaj batalo inter
homoj, ĉar ili nur deziras subigi al si unu la
aliajn.
Homo sincere kaj senhezite rekonu sian eraron, kiel eraron; sian kulpon, kiel kulpon. Homo
al kiu mankas ĉi tiu grandanimeco kaj forto de
sinekzameno estas ne respektinda, kiel ajn sagaca
li aspektu.
Ni ĉiuj vivas kun tute simila korpo, loĝas sur
la tute sama surfaco de la tero — ni estas nenio
alia ol homoj, sed ne Dio. Kiu povas havi specialan saĝon aŭ forton prifierindan al aliaj? Estas
vera infanaĵo, ke oni klopodas disfamigi sian superecon fanfaronante etan kapablon.
Sen koni la eternon, oni ne povas koni la
nunon. Kiel oni povus kompreni sin mem, ne
komprenante la mondon? Forigu la stultaĵon reguligi la eternon per la nuno kaj taksi homojn per
sia memo!
tz'

Majstro Hidemaru DEGUCHI en juna tempo.

iu en la juneco facile ekhavas rankoron al alia
malbenon kontraŭ la mondo, ne rimarkante la malvastecon kaj la malpurecon de sia
propra koro. Sed kreskas iom post iom la forto de
lia sinekzameno kaj proporcie kreskas ankaŭ lia
kompreno pri la mondo. Tiam li proprigas al si
grandanimecon toleri aliajn personojn kaj fine
akiras la kapablon kapti ne nur la komplikan kaj
delikatan interfluon de homa koro, sed ankaŭ la
mistikan konsiston de la universo. Grandanimecon al aliaj homoj laŭ la vera senco de la
vorto povas proprigi al si nur homoj, kiuj efektive
travivis la diversajn fazojn de la mondo.
La grandeco de persono estas proporcia al lia
grandanimeco toleri homojn, sed neniel al lia supereco en debato nek al lia lerteco en ia tekniko.
En la mondo troviĝas multaj homoj, kiuj
estas unuaklasaj en teorio aŭ tekniko, kiuj tamen
ne estas rekonindaj kiel granduloj. Ili akiris nur
amason da korpaj spertoj supraĵaj, sed ne la altecon spiritan. Stulta mondo, kie oni taksas homon
rekte laŭ la kriterio kian diplomon li havas aŭ
kiom fama li estas!

Caŭ
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Oni provu ĉion modeste kaj obeeme kaj
ĉiufoje sin ekzamenu! Kiam oni trovas sian eraron, kuraĝu tuj ĝin reordigi.
Serĉi la Vojon—tio estas introspekto. Akiri la
Vojon—tio estas iluminiĝo. Marŝi la Vojon—tio
estas senĉesa rebonigado. Tiu estas besto, kiu iras
la saman vojon nur laŭ sia instinkto. Tiu estas
homo, kiu iras ĉiutage novan vojon, per senĉesa
sin-venkado, kaj senhalta strebado.
omo povas fariĝi vere helpema, modesta kaj
obeema, nur kiam li, per sinekzameno,
elkomprenis, kia malpura, malgranda, efemera
estaĵo li estas. Dum li tenas arogan memfieron, la
"vero" ne spegulas sin en lia koro. Tia homo restas ĉiam unu nigra, rigida, malpura maso mem.
Homo, kiu ne sin ekzamenas, kiu nature ne iluminiĝas kaj ne sin ŝanĝas, restas eterne alkroĉita
al tiu abomena maso. Laŭ la forteco de memalkroĉiĝo ĝuste proporcie oni difektas sian diecon; se
oni sin forjetas, ĝuste tiomgrade disvastiĝas lia
memo. Per memalkroĉiĝo oni povas vidi Dion nur
ĉiam limigita laŭ tempo kaj spaco, sed per sinforjeto oni povas rigardi Dion senlima kaj universala. Car la interna profundo de homa animo ĉiam
spiras ligita al la senlimeco kaj eterno, homo
povas iam atingi la senlimecon, se li faras kordecidon kaj daŭrigas senlacan penadon. Homo, kiu
ne kuraĝas sin forĵeti sed estas ĉiam katenita per
la malgranda memo kaj la efemera nuno, neniam
povas sin liberigi el la karcero de la tero.
Introspektu profunden en la koro por koni
vin mem, dum aliflanke malfermu larĝe la okulojn por juste taksi aliajn. Koni sin mem estas
koni aliajn kaj inverse. Introspekti estas serĉi la
Vojon; elkompreni estas akiri la Vojon kaj sin
konverti estas marŝi la Vojon. Ĉi tiuj menciitaj tri
ŝtupoj estas la nepra ordo de la spirita evoluiĝo.
Gin neglektante oni povas nenion akiri, krom
vanaj korsufero kaj korpo-laco, kiom ajn pene oni
strebas. En la mondo troviĝas multaj homoj, kiuj

H

24

havas diversajn amarajn spertojn laŭforme, sed la
plejparto da ili ne progresas spirite. Ili nur ripetas
la saman idiotaĵon, pro tio, ke ili ne estas liberigitaj je la dense kovranta nubo de memalkroĉiĝo.
Forgesante sin riproĉi, ili sin okupas nur per plendado, ĵaluzado kaj kolerado kontraŭ aliaj, kaj tiel
ĉiam pli suferas pro la pekoj, kiujn ili mem kreis
kaj amasigis.
Amikoj, ni jam ne parolu plu pri la pasinto.
Kaj la estonton ni lasu al la volo de Dio. Sed nur
je ĉiu nuna momento ni agu plej eble, introspektu
plej severe, elkomprenu plej penetre kaj nin konvertu plej bone.
"Edifi senfare", tio estas la ekstrema idealo
de instruo. Se oni volas konduki iun per interveno je ĉiu detalajo, tio neniel sukcesas, dum la
koncernato ne sin konvertas propravole.
Se aperos homo, antaŭ kiu ĉiuj senescepte
spontane klinas la kapon, la mondo nature pliboniĝos.
a kutimo proprigita al iu persono estas tre
malfacile ŝanĝebla. Por forigi malbonan kutimon oni bezonas grandan paciencon kaj fortan
penadon, krom delikata prizorgado. Ĉar estas
malfacile mem rimarki sian malbonan kutimon,
oni devas plej juste sin ekzameni por ĝin trovi kaj
penadi iom post iom ĝin reĝustigi.
Kiam homo kapablas sin juste taksi, tiam li
rajtas nomiĝi plenkreskulo.
Memflatemo estas la komuna malamiko de
homoj. Ni kune klopodu ĝin subpremi. Ni ankaŭ
konkeru la ĵaluzemon kaj rankoron.
Kvankam oni tuj rimarkas malfortan faceton
de alia persono, tre malfacile sian propran. Do ni
estu grandanime toleremaj reciproke por ĉiam pli
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progresigi la amikan rilaton.
Nur se ĉiuj havos la bonvolon feliĉigi kaj plezurigi aliajn, oni ne bezonos deziri ion pli!
Kviete observante la inklinon de nuntempaj
homoj, mi ne povas ne bedaŭri ilian etanimecon.
Ŝajnas al mi, ke ili estas ĉiam avide pretaj elpinĉi
misparolon de aliaj, sin okupante per diskutado
pri demandoj bagatelaj, partetaj.
Ni devas ankoraŭ multe pli severe ekzameni
nian internon por ne lasi ian orgojlon kaj klopodi
vere fidi, helpi kaj pardoni nin reciproke.
La plej granda difekto de la nuntempaj
homoj ŝajnas esti tio, ke ili, atentante nur branĉajn aferojn, tute neglektas la ĝeneralan situacion
de la tuto.
Ĉiam pli kaj pli multiĝas tiaj homoj, kiuj
estas sagacaj nur pri aferoj antaŭ la nazo, sed al
kiuj mankas aplomba fido en la profunda interno.
Retrospektu, kion vi mem pensis, kion vi
mem faris, kaj vi ne povos riproĉi alian.
Kian ajn homon ni devas trakti kaj gvidi per
senlima helpemo kaj bonvolo.
ost ĉia pripensado troveblas neniu alia rimedo
por venigi pacon al la mondo, ol reciproka
toleremo.
Ĉiu devas antaŭ ĉio sin ekzameni kaj neniel
kulpigi aliajn, kultivi en si senliman sinoferemon,
trakti aferojn starante super konsidero pri sia
propra intereso kaj esti tiel grandanima, tuj komplete surloke pardoni ian ajn kulpon.
Kiu pripensadas nur pri aferoj estontaj, tiu ne
povas fari nunan iradon riĉe enhavan. Kiu ĉiam
kritikas aliajn, tiu neeviteble ignoras pri si mem.
Kiom da interno, tiom da ekstero.
Kiom mi estas, tiom estas alia.

1
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Intuicio kaj introspekto —
Ili ŝajnas kontraŭstari reciproke,
kaj tamen en vero ili sin kompletigas unu la
alian.
Foje obeu al la intuicio; foje returniĝu laŭ introspekto.
La intuicio venas el Dio, same ankaŭ la introspekto.
Intuicio kaj introspekto —
Se mankas unu okazas konfuzo; se mankas la
alia — same konfuzo.
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TRAKTAĴO PRI OOMOTO
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RELIGIO

Eljapanigis ElZO ITOO

En la monda historio de religiaj organizoj, Oomoto elstaras, interalie, kiel viktimo de granda kalumnia kampanjo. La japana publiko estis forte konvinkita ke
Oomoto estis kvazaŭ specimeno de malica religio pro la fakto, ke iu grandega
potenco manipulis amaskomunikon malantaŭ la kulisoj, farante insultegojn,
mokojn, kaj fiinventojn kontraŭ Oomoto antaŭ la dua mondomilito.
Tamen post la milito draste ŝanĝiĝis la publika takso pri Oomoto — la vidpunkto de ekster Oomoto. Nome ĝi pliboniĝis. Efektive, tio parte ŝuldiĝas al artikolo titolita "Esplorado en Japanio — Religio Oomoto", publikigita en la japanlingva monata revuo "Ĉŭd-kdron" en la marta numero de la jaro 1960. Ĝin verkis
d-ro Tadao UMESAO kiu estis tiama asistanta profesoro de la Urba Universitato
Oosaka.
Ni estas feliĉaj prezenti ĉi tie la unuan parton de tiu artikolo esperantigita,
danke al la afabla permeso de d-ro Tadao UMESAO, kiu mem estas esperantisto.

Provinco San'indo
Montopasejo Oinosaka
iam oni trapasis la montopasejon Oinosaka,
oni jam estas enirinta en la provincon San'in.
Finiĝas la pompa pitoresko de la kamparo de
Kioto kaj komenciĝas tie la malgajo de la senlima
sinsekvo de intermontaraj teritorioj.
Ankaŭ hodiaŭ ni havis belan veteron en
Kioto. Mi ĝuis varmajn sunradiojn vintrajn dum
la veturado de Niŝioji-strato ĝis la ponto Kacura.
Kiam mi alvenis al la vilaĝo Kucukake, ŝanĝiĝis
tamen la cirkonstancoj. Pluvo ekfrapis la frontan
vitron; mi ŝaltis la viŝilon. Nubo pendis malalte.
Sajnas, ke la pluvo iam ŝanĝiĝis en pluvneĝon. En forta pluvneĝado alkuras kamiono, plene
ŝarĝita per ligno el la altebenaĵo de Tamba. La
vojo, kvankam sufiĉe larĝa, ege serpentas tiel ke
oni ne povas malstreĉi atenton. La vojo kotiĝas.
Mia aŭto galopas al la montopasejo, disjetante la
kotaĵon.
La pluvneĝo baldaŭ ŝanĝiĝas en kompletan
neĝon, kiu furiozas. La arboj sur la monto montras grizan desegnaĵon de krucetoj. Mi alvenas al
la montopasejo en intensa neĝblovado. Post tunelo jen estas la provinco Tamba.
Mi haltigas la veturilon por rigardi la pejzaĝon de Tamba. Antaŭ mi etendiĝas maldense
tuĉkolora kamparo kultivita; t.e. la baseno de
Kameoka. La neĝo malintensiĝas, sed la nubo
estas ankoraŭ malalta. Gi komplete -kovras la
montaron Atago kaj malalte kaj peze pendas super la urbo Kameoka, trans la rivero Oigaŭa. La
mieno de Tamba estas malgaja ankaŭ hodiaŭ. Mi
ekveturas malrapide la deklivon malsupren.
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Noktotaĉmento
en Baseno de Kameoka. Ĝi estas la unua el la
malvastaj basenoj sporade interligitaj sub la
montaroj de Tamba. Se veni el Kioto, ĝi situas
ĝuste ĉe la dorso de la monto Atago. La San'inlinio de la nacia fervojo kondukas de Saga ĉe la
suda piedo de la monto Atago preter la rivero Oi.
Ĝi trairas la mallarĝan valon Hozu-kjo kaj atingas
al Kameoka, trapasinte sinsekvon de tuneloj kaj
pontoj.
La aŭtoj ne iras laŭ Hozu-kjo. La vojo por
aŭtoj estas tiu sama antikva San'in-linio, kiu
kuras pli sudan parton, trapasante la okcidentan
montaron. Ĝuste tie estas la montopasejo Oinosaka, kiu estis jam longe la sola enir- kaj elirejo inter Kioto kaj la provinco San'in.
En antikva tempo Kameoka estis nomata
Kamejama. La 17-an de majo 1582, al Micuhide
AKEĈI, la mastro de la kastelo Kamejama, atingis
mobiliza ordono de Nobunaga ODA, la plej supera feŭdestro. La 28-an Micuhide forlasas la kastelon kaj iras al la monto Atago, kiu staras dense
kovrita per nigra arbaro tuj antaŭ la kastelo
Kamejama. Ĉe la jaŝiro, sanktejo Atago, Micuhide
multfoje konsultas Dian volon per lotaĵo. La 1-an
de junio, la armeo el dek tri mil soldatoj ekmarŝas
orienten el la kastelo de Kamejama, trapasas la
montopasejon Oinosaka. Ĝi transiras la riveron
Kacura kaj sturmas en la urbon de Kioto. La celo
estas la templo Hon'noĵi, kie komandas Nobunaga. La nuna templo Hon'noĵi ĉe Teramaĉi-niĵd
estas posta rekonstruaĵo. Siatempe ĝi staris ĉe
Niŝinotoin-rokkaku. La noktotaĉmento de AKEĈI,
kiu eniris en la straton Hiĉiĵo, transpasinte la
riveron Kacura, rekte sin direktas norden kaj
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lama vido de la kastelo Kamejama en la 18-a jarcento.
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sieĝas la templon Hon'noĵi.
Forpasis tricent kvindek jaroj, kaj la saman
montopasejon Oinosaka, kiun trapasis la noktotaĉmento de Micuhide, trapasas alia noktotaĉmento, moderne ekipita. Kontraŭe al la taĉmento de
AKEĈI, ĝi pasas de oriento al okcidento, de Kioto
al Kameoka.
Noktomeze de la 7-a de decembro, 1935, okazis eksterordinara kunvoko de la policanoj de ĉiuj
dek unu policejoj en Kioto. La kunvokitoj, ne informitaj eĉ pri la celloko, enpuŝiĝis en busojn.
Kvardek busoj sin direktis okcidenten, kuris
sur la San'in-linio kaj trapasis la montopasejon
Oinosaka. La 1-a grupo el dudek busoj antaŭiris
direkte al Ajabe kaj la 2-a grupo el dudek busoj

celis al Kameoka. Ĉe la frumatena krepusko de la
8-a de decembro la armitaj policanoj svarmis al la
du kvietaj urbetoj intermontaraj, kiuj ankoraŭ
estis profunde dormantaj. Estis komenco de la
dua Oomoto-afero.

Ekspedicio de Subiga Ĉefkomandanto
ri Oomoto mi poste rakontos, sed nun mi min

Ppermesas veturi norden laŭ la. San'in Vojo.

Post Kameoka mi venas al Sonobe, kaj poste eniras en Suĉi-on, kie komenciĝas la riverborda vojo
de la rivero Jura. La San'in vojo kondukas al
Fukuĉijama, tra Hinokijama kaj Ubara.
La 3-an de januaro, 1868, okazis intensa bata-
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tie cele al Fukuĉijama, tra Hinokijama.

Provinco de nebulo
amtempe kun ekmarŝo de la taĉmento de SubĈefkomandanto la estraro de la feŭdo
Ajabe unuanime decidas la submetiĝon. Okaze de
la tumulto la feŭdo Ajabe sendis armeojn por gardi la imperiestran palacon en Kioto kaj ankaŭ la
barakon Cukahara. Do la imperiestra, revolucia
partio rekonas la feŭdon Ajabe, kiel amikan forton kaj permesas ĝian submetiĝon. Kiam la taĉmento de SAIONĴI marŝas al Fukuĉijama, la
herolda veturilo rapidas al la urbo Ajabe por informi la oficialan permeson. Kaj tiel la malgranda
feŭdo Ajabe povis travivi la krizon kaj eniri en la
novan reĝimon. En 1871 oni nuligis la feŭdojn kaj
starigis la guberniojn. La feŭdo Ajabe transformiĝis en gubernion Ajabe.
La urbo Ajabe situas flanke for de la ĉefa vojo
San'indo. La herolda veturilo kredeble forlasis la
ĉefan linion ĉe Hinokijama kaj kuris rekte sur la
vojo al Ajabe tra montopasejoj de Enoki kaj Ŝiĉijama. Sed nun oni ne ofte uzas tiun vojon. Estas
konstruita bonkvalita asfalta ŝoseo, kiu kondukas
de Suĉi laŭlonge de la valo de la rivero Jura.
Nomata Han-kaku ŝoseo, ĝi estas ekkonstruita
por rekte ligi kun Oosaka la havenurbon
Maizuru, la enirejon de la dorso de Japanio. Sur
ĝi mi veturas. Ĝi kondukas laŭlonge de la dekstra

Siga

La komandaj policistoj, detruintaj ĉiujn konstruaĵojn en la
tereno de la Oomoto-Centro, Kameoka, estas memore fotitaj
sur tiuj ruinaĵoj.

lo inter la armeo subtenanta la tiaman bakufon'
kaj tiu de la revolucia partio. Ci tiu estas la fama
batalo de Toba-Fuŝimi. Gi finiĝis per malvenko de
la armeo de tiama bakufo.
En la provinco Tamba troviĝis multe da malgrandaj feŭdoj inter si najbaraj, nome, Kamejama,
Sonobe, Jamaga, Ajabe, Fukuĉijama k.a. Ili ne
sciis kiel sin teni okaze de la eksterordinara perturbo de la lando. Ili facilanime aliĝis al la armeo
de la tiama bakufo kaj spertis mizeran malvenkon. La kazernon de Cukahara, sub la montopasejo Oinosaka, gardis soldatoj de la feŭdo
Ajabe. Ankaŭ ili, embarasitaj, ne sciis kion fari.
Tuj antaŭ ili sinsekve forkuradas la vunditaj soldatoj de la feŭdoj de Tamba. Ĉu venos armeo por
konkeri? Kia estos la sorto de la malgrandaj
feŭdoj de Tamba?
Jam la 5-an de januaro, oni investis komandanton por subigi la provincon San'in. Kun sia
armeo li foriris el Kioto kaj ekmarŝis al la provinco. Lia celo estis kvietigi la malgrandajn feŭdojn
de San'in kaj igi ilin subteni la revolucian forton
kaj samtempe, por la okazo, se la milito ne favoros al la revolucia forto, prepari la kondiĉojn enmigri tien akompanante la imperiestron.
La komandanto estis juna Kinmoĉi SAIONĴI,
dek-naŭjara. Oni longe priparolas, ke nepriskribeble gracia estis la knaba komandanto, vestita per
helverda nobela surtuto portanta surkape eboŝion2
kaj rajdanta sur ĉevalo. Lia taĉmento konsistas el
pli ol mil tricent militistoj. Apenaŭ ĝi enmarŝas en
la provincon Tamba, al ĝi submetiĝas la privata
grupo de militistoj nomata "Jumija-gumi". Tio
montras, ke ankaŭ ĉi tie jam estas sekrete organizita la subtera organizajo kontraŭ-bakufa. Ĉiuj
malgrandaj feŭdoj senprokraste submetiĝas. Eĉ la
loka reprezentanto de bakufo en Umaji forkuras,
postlasante la taĉmentojn. MACUDAIRA, estro
de feŭdo Kamejama, kaj KOIDE, tiu de feŭdo
Sonobe, esprimas senkondiĉan kapitulacion. La
taĉmento de Subiga Ĉefkomandanto marŝas de ĉi
1. Bakufo estas militista registaro kies estro estas ŝoguno.

2. Eboŝi estas formala rita ĉapo japana.
3. Kriptomerio estas ĉiamverda arbo kun pingloformaj folioj.

bordo de la rivero Jura. Sur la maldekstra bordo,
ĉe la montara eĝo kuras la fervojo de Sandn-linio.
De tempo al tempo videblas mallonga vagonaro
agonianta. Gi tamen tuj malaperas en arbarojn.
Sin sekvas tunelo post tunelo. Nur la fumo de la
lokomotivo longe restas ĉe la mezo de
kriptomeriaroj3, kvazaŭ nubpeco.
Tamba estas provinco de nebulo. Kune kun
la nubo kiu senbrue ŝvebas super la valo de la
rivero Jura, la nebulo kovras ĉion. La fervojo sur
la transa riverbordo, la vilaĝoj, la rivero — ĉio
estas envolvita per la griza nebulo. La veturiloj
sur la Han-kaku ŝoseo lumigas la lampojn eĉ dum
la tago. La obtuza flavo de la nebullampoj naĝkuras en la nebulo.

Sur la ruino de iama kastelo Kamejama situas la OomotoCentro, Kameoka.

Ajoj, kiuj ekĝermas en la nebulo

per densa nebulo, ripete ekĝermis kaj kreskis io
potenca. Aperis tie la silkfabriko Gunze. Kvankam ĉiuj infanoj konas per televido la komercan
kanton de la "nilonaj ŝtrumpoj de Gunze", eĉ
multaj plenkreskuloj ne scias, ke tiu Gunze troviĝas en Ajabe.
Ĉi tiu fabriko formiĝis ĉirkaŭ la mezo de
Meiĵi reĝimo (1880) sur la organizado de malgrandaj lokaj kapitaloj de la subgubernio Ikaruga kaj
poste kreskis al granda industrio landskala. Ĝi
ĝuas ankaŭ unikan pozicion en la historio de la
evoluo de la japana kapitalismo pro la fakto, ke ĝi
entuziasme aplikas kristanismon kiel la gvidprincipon de administrado de la entrepreno kaj edukado de la laboristoj.
En la sama loko dense kovrita per nebulo
aperis ankaŭ Oomoto. Ĝi originas en tio, ke malriĉa vidvino de ĉarpentisto subite ekparolis vortojn de Dio laŭ inspiro en la jaro 1892. Ĝi sukcesis
en organizado de la potenciala energio de la farmista popolo de la provinco San'in kaj baldaŭ,
post la mondmilito, kreskis en grandan eklezion
landskalan. Deklarante, ke Ajabe estas "la Origino de la mondo", ĝi tie konstruis majestan templon.
La centro de Oomoto estis tie en Ajabe ĝis la
kompleta detruiĝo pro la drasta persekuto fare de
la registaro.
Sajnas, ke en ĉi tiu densa nebulo sin kaŝas ia
mistera forto, kiu ekscite organizas la latentan
energion de la popolo. Kiel estas post la dua
mondmilito? Ĉu el la densa nebulo de Ajabe denove io originala estas ekĝermanta?

a feŭdestro, KUKI, kiu iam fieris sian potencon, havante fortan mararmeon ĉe la suda
marborda provinco, devis sperti multajn malfacilaĵojn, de post la transloĝiĝo al Ajabe en provinco
Tamba. Ĉar tie ne troviĝas maro, eĉ la fama
mararmeo de KUKI povas nenion fari per la
rivero Jura. Por teni la malfacilan financon de la
malgranda feŭdo, oni devis ordoni tre altan imposton al la popolo, laŭ onidiro.
Ĉu pro tio aŭ ne, dum la longa feŭda regado
tie okazis nenio rimarkinda. Sed post la nova reĝimo de Meiĵi, tie el la fundo de la baseno kovrita
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Birdoperspektivo de urbo Kameoka, en kies mezo situas la
Oomoto-Centro, Kameoka.

Mondofedero
Kampara urbo
am de antikva tempo la nomo Tamba tuj rememorigas la vortojn "sovaĝa kamparano".
Vere ĝi estas provinco montara kaj sovaĝa. Do
Ajabe estas urbo nur nominala kaj eta. Ĝi ekportis la nomon "urbo" en 1950, havante 33,000
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loĝantojn. Poste ĝi ampleksis la tutan subgubernion Ikaruga kune kun ĉiuj ĉirkaŭaj vilaĝoj. La
areo estas pli vasta, ol la urbego Oosaka, sed kun
54,000 loĝantoj.
Ĉiu urbo portas sian karakteron kiel ekzemple "industria urbo", "turisma urbo" aŭ "religia
urbo" k.s. "Kiel oni povas nomi la urbon Ajabe?"
A1 mia demando trankvile respondis urboficisto: "Ajabe estas kampara urbo." Certe li pravas. Sepdek procentoj da laborantaj loĝantoj sin
okupas per agrikulturo aŭ arbarkulturo. En 1955
la ministerio pri agrikulturo kaj arbarkulturo
nomis la urbon Ajabe, kiel objekton de "la plano
starigi novajn agrikulturajn vilaĝojn". Inter la
urboj de la tuta lando Ajabe estas la unua, kiu
fariĝis la objekto de la plano por starigi "agrikulturajn vilaĝojn". La urbo Ajabe nun efektivigas la
dekjaran planon starigi idealan urbon kamparan.
Se Ajabe pionire efektivigas tian dekjaran
planon, tio ne estus afero tre mirinda. Ĉar ĝi ja
estas urbeto ĝuste konvena por tio. Sed se tia
malgranda urbeto intermontara en la provinco
Tamba subite ekmarŝus fronte de ia originala
mondskala movado, tio estus afero nepre miriga.
Kaj fakte okazas ĝuste tio.
La urbo Ajabe nun estas fariĝonta sankta centro de la japana mondofedera movado. Inter la
urboj de Japanio ĝi la unua deklaris sin "pacurbo
laŭ mondofedero" kaj donis la motivon por disvolvigo de tiu movado. Kiel tio povas okazi? Ankaŭ post la dua mondmilito en Ajabe fakte ekĝermis io originala. La unua motivo, kiu igis min
viziti la urbon Ajabe, estas en ĉi tio.

Tia ideo ekzistis jam de antaŭe, sed ĝi portis
konkretan formon de movado nur post la dua
mondmilito. En 1946 laŭ alvoko de D-ro EINSTEIN kaj Lordo Boyd ORR k.a., diverslandaj
samideanoj kunsidis en Luksemburgo por diskuti
pri starigo de internacia organo por akceli la efektivigon de la mondofedero. Poste en 1947 okazis
la 1-a kongreso de la "mondmovado por mondofedero" en la svisa urbo Montreux. Tie oni decidis kelkajn bazajn principojn por la movado,
ekz.: la mondofedero ampleksu ĉiujn naciojn; ĝi
havu mondopolicon, nuliginte ĉiujn naciajn
armeojn; ĝia registaro estu subtenata ne per kontribuo de ĉiuj nacioj, sed per memstara imposto.

La unua pacurbo laŭ la
mondofederismo
a 13-an de oktobro, 1950, la konsilantaro de la

Lurbo Ajabe unuanime aprobis la jenan deklaron :
"La urbo Ajabe, surbaze de la pacifismo
penetranta la japanan konstitucion, deklaras, ke
ĝi aprobas la principaron de mondofederigo kaj
klopodos starigi eternan pacon, kunlaborante kun
homoj de la tuta terglobo."
Ajabe jam ne estas urbo de Tamba, nek de
gubernio Kioto. Transpasinte eĉ la kadron de la
japana regno, ĝi deklaris sin esti urbo de la mondo. Kiamaniere tio povis okazi?
Antaŭ ol esplori la kaŭzojn, ni informiĝu pri
simpla historio de la mondofedera movado.
Ĝi estas kompreneble unu el la pacmovadoj
por aboli militon. La mondofederistoj opinias, ke
la kaŭzo de milito estas la uzado de absoluta
suvereneco fare de la regnoj. Por aboli la militon
do estas nepre necese limigi la suverenecon de la
regnoj kaj transdoni limigitajn partojn al mondoregistaro. Nur tio garantias al la homaro eternan pacon.

Urba panoramo en Ajabe: la rivero Jura dividas la urbon kaj meze trov

Fondiĝis Monda Asocio de Mondofederistoj, kiel
la centro de la movado, kaj komenciĝis vigla
agado.
En 1949 Francion trakuris stranga sensacio.
Unu junulo aperis en Parizo kaj de la sidejo por
observantoj de la ĝenerala asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj, li apelaciis al la naciaj delegitoj la
starigon de mondofedero. Li aŭdacis efektivigi
ion senprecedencan t.e. "forĵeti la naciecon" kaj
nomi sin "la unua mondocivitano". Lia entuziasma alvokado fine fruktiĝis je "la movado de registrado de mondocivitaneco".
Ĉi tiu movado de registrado de mondocivitaneco baldaŭ evoluis al movado de "deklaro de
urba mondaniĝo". Anstataŭ individua registriĝo
de mondocivitaneco, ĉi tio estas oficiala deklaro

de komunumo pri mondaniĝo laŭ aprobo de ĝiaj
loĝantoj. Ci tiu movado tre efike disvastigas la
ideon de mondofedero. Ĝi etendiĝis de Francio
en Germanion kaj diversajn partojn de Eŭropo.

Haihan-ĉiken4 de la mondo
a urbo Ajabe faris la deklaron de "mondofedera urbo" en la sekvanta jaro post 1949,
en kiu aperis la unua mondocivitano en Francio.
Kvankam ankaŭ en Japanio estis fondita la Unuiĝo de Mondofederistoj jam en 1948, oni ankoraŭ nenion aŭdis pri la movado de urba mondaniĝo. La deklaro de Ajabe en 1950 ne tuj havis
sekvanton. Pasis du jaroj. Nur en la jaro 1952 la
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kaŭa, Fukuoka, Hiroŝima, Tottori kaj Kumamoto
ankaŭ faris la saman deklaron. La movado, kiel
giganta ondaro, nun estas kovranta la tutan landon. Ĉu ne estas mirinde, ke ĝi originas en la malgranda kampara urbeto, kovrita per densa
nebulo?
Mi vizitas la urbestron, s-ron Makoto
NAGAOKA, kuracisto. Li oficas kiel urbestro jam
la kvaran periodon. Tuj rimarkeble estas, ke ĉi tiu
ĝentila sinjoro estas ĝisosta pacifisto kun forta
konvinko. Mi demandas, pro kio Ajabe gvidas la
mondofederan movadon.
Li respondas.
"Ajabe ne spertis damaĝon de la milito kaj
ĝuste pro tio ĉiuj urboj de la tuta lando bone aŭskultas senantaŭjuĝe ĝian alvokon."
"Aŭdeblas ankaŭ onidiro ke la mondofedero
estas nur bela sonĝo, ĉu ne?"
"Ankaŭ pri la restarigo de Meiji iom da
homoj eble pensis, ke ĝi estas sonĝo. Sed fakte ĝi
realiĝis. Oni povas diri ke ĝi estis fondiĝo de
Japana Federo. Nuliĝis la feŭdala sistemo, en kiu
ĉiu feŭdo estis arbitre memstara, kaj la tuta lando
unuece refondiĝis sub la centra registaro. Nun
tion saman ni devas realigi mondoskale. Ni celas,
nuliginte la nunan staton en kiu nacioj arbitre
memstaras, anstataŭe starigi mondoregistaron."
Eblas demandi, ĉu ĉi tiu parabolo pravas aŭ
ne, sed por japanoj, kiuj spertis la revolucion de
Meiĵi, relative facile komprenebla estas tia klarigo.
Ankaŭ Gakudo OZAKI jam pli frue deklaris :
"Sen Haihan-ĉiken4 mondoskala ne povas esti
mondopaco."

Sankta preĝo
-ro NAGAOKA, la urbestro, partoprenis en la
mondokongreso de mondofederistoj, okazinta
en Nederlando en la pasintjara aŭgusto (1959),
kiel unu el la japanaj delegitoj. En Nederlando
multaj personoj, eĉ la reĝino mem, havas fortan
intereson pri ĉi tiu movado. Nun la prezidanto de
la Monda Asocio de Mondofederistoj (MAMF)
estas S-ro GVEDEMA, financa ministro de Ganao.
Laŭ onidiro, li diris en la malferma parolado, ke
Japanio estas la lando, kiu meritas esti la iniciatanto de ĉi tiu movado.
Mi estas ial retropensanta pri la tumulto de la
Meiji-restarigo. Akra batalo inter la armeo de la
bakufo kaj tiu de la revolucia partio. Ĉefa parto
de la bakufa armeo konsistis el la militistoj de la
feŭdoj, Aizu kaj Kuŭana kaj tiu de la revolucia
armeo estis el tiuj de la ligo de la feŭdoj, Sacuma,
Ĉoŝŭ kaj Tosa. Ili ĉiuj estas relative grandaj
feŭdoj, kiuj ĝenerale ne volas eviti batalon. Dum
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3as la granda tegmento de la preĝejo Miroku-den.

urbo Kameoka sekvis la ekzemplon de Ajabe kaj
en 1953 same faris la vilaĝo Asahi najbara al
Kameoka.
Pasis kvin jaroj. En junio, 1955, fondiĝis Ligo
de Mondofederismaj Komunumoj kaj ĝia unua
tutlanda konferenco okazis en Ajabe. En ĝi oni
elektis la urbestron de Ajabe, kiel prezidanton de
la ligo. Kvankam "tutlanda" konferenco, en ĝi
partoprenis nur la urbo Macue krom la menciitaj
tri komunumoj.
Sed post tiu jaro draste ŝanĝiĝis la aspekto de
la movado. Ĝi progresis eksplode. Ĉiujare po
kelkdekoj da lokaj komunumoj konkure publikigis
oficialan deklaron pri mondofedero. Kaj nun jam
pli ol 180 urboj deklaris la samon. Cetere ok
gubernioj, nome Okajama, Tojama, Nagano, Iŝi-

4. "Haihan-ĉiken" laŭlitere signifas "nuligi feŭdojn kaj starigi

guberniojn". Ĉe la Meiji restarigo oni nuligis Ia feŭdojn mem-

starajn kaj starigis guberniojn sub unu registaro.
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la intensa batalado inter la grandaj feŭdoj la malgrandaj feŭdoj de Tamba ne scias kiel sin teni.
Kio savis la malgrandan feŭdon Ajabe el la maltrankvilo kaj perturbo, tio estis alveno de la submetiga komandanto sendita de la revolucia forto
kaj poste la ordo kaj sekureco, starigitaj de la
nova reĝimo Meiĵi.
Mi ne scias, ĉu Japanio kaj Nederlando estas
kompareblaj kun tiuj malgrandaj feŭdoj. Sed
ĝenerale malgrandaj nacioj estas pacifismaj dum
grandaj nacioj estas adorantoj de forto. Ambaŭ
Usono kaj Sovetio nun tute ne montras intereson
pri la mondofedera movado.
"Ĉu ne troviĝas kontraŭstara forto inter la
civitanoj?"
A1 mia demando respondis la urbestro,
"Nur la komunistoj".
Mi senĝene demandis pri la bazo de lia elektiĝo je urbestro.
"Oni povas diri, ke li estas senpartia kun reformista tendenco."
Respondis apudestanto anstataŭ li. Li elektiĝas ĉiufoje laŭ komuna rekomendo de partioj
konservativa kaj reformisma.
La pacifismo de Ajabe, certe ne estas plakaĵo.
Laŭ la protokolo de la urbokonsilantaro de Ajabe,
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en aprilo, 1954, unuanime aprobita estas urĝa
propono pri "rezolucio rilate ĉesigon de uzado de
atomaj armiloj". Ankaŭ en 1958 oni unuanime
aprobis "la rezolucion pri kompleta malarmado
kaj abolo de nuklea armado". Ĉi tie "paco" estas
la konstanta entuziasmo mem.
Oni povas diri, ke ne rezultiĝos reala forto
kiu certigos mondopacon, kiom ajn da fojoj ripetiĝu paco-rezolucio de konsilantaro de tia malgranda loka urbeto. Ankaŭ pri la mondofedera movado povas esti diversaj opinioj oponaj aŭ kritikaj
laŭ metodiko. Sed ĉi tie estas io fundamenta malgraŭ ĉio. Estas forta preĝo pri paco. Vere "sankta
preĝo"! Kiu povas diri, ke preĝo finfine ne fariĝos
giganta forto movi la mondon?
Ĉe la dekstra bordo de la rivero Jura troviĝas
ĝardeno "Ŝisuigaoka" en kiu staras pacomonumento sur altaĵo. Mi vidas kolombon svingantan siajn flugilojn sur la monumento. Oni povas
legi jenajn frazojn gravuritajn sur ĝi.
"Ni starigis ĉi tiun monumenton memore je
nia korĵuro kunlabori kun ĉiuj popoloj de la mondo por efektivigi racian kaj moralan mondosistemon, en kiu, danke al kompleta malarmado, estos
certigita la abolo de milito".
De la ĝardena altaĵo oni povas trarigardi la
tutan urbon Ajabe. Ĉe la mezo fluas la rivero Jura
iom serpente, kun sia pura akvo, pleniganta la
vastan riverbazon kaj senĉese trembrilanta. La
urbo estas bela kaj paca.

Pacon!
n la sama jaro 1950, en kiu Ajabe faris la depri mondofedero, okazis en Ĝenevo
"Popola Mondkunveno por Mondokonstitucio",
en kiu partoprenis 17 delegitoj japanaj. Kvankam
la urbestro de Ajabe malgraŭvole ne povis aliĝi
pro neevitebla kaŭzo, el Ajabe aliĝis du reprezentantoj de Oomoto. Nun mi jam devas komenci
priskribon pri la religia organizo, Oomoto.
Mi tuj komprenis ke la pacmovado de Ajabe
havas interne profundan rilaton kun la agado de
Oomoto. La proponinto de la rezolucio pri mondofedero estas la urbokonsilanto, kiu estas konata
oomotano. Ankaŭ rilate la rezoluciojn pri abolo
de nukleaj armiloj kaj pri malarmado iniciatis
oomotanoj. Oomoto post la dua mondmilito faras
aktivan agadon por paco per sia tuta organizo.
Jam de antaŭmilita tempo Oomoto havas
duoblan organizon por la agado. La religian agadon faras "Oomoto" kaj la agadon socialan aŭ
ideologian faras "Universala Homama Asocio"
(U.H.A.)5. Baldaŭ post la restarigo postmilita de
Oomoto, la dua spirita gvidantino, s-ino Sumiko,
ordonis reorganizon de U.H.A. en 1949 kaj decidis aliĝi al la movado starigi mondofederon. Por
delegi du reprezentantojn al la konferenco en
Ĝenevo en 1950 U.H.A. eldonis specialan numer-

Eklaron

Memore al ia unue deklarita pacurbo laŭ la mondofedero inter la japanaj urboj stariĝis la paca turo en urbo Ajabe.
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on de U.H.A.-ĵurnalo japanlingva, kiu publikigis
en si la tutan tekston de la Ĉikago-plano de la
mondokonstitucio, kaj lokaj membroj surstrate
ĝin vendis por akiri la necesajn vojaĝelspezojn.
En la tuta lando troviĝas membroj de U.H.A. Ili
komencis respektive sialoke agadon por mondofedero. Inter la komunumoj, kiuj faris la deklaron pri mondofedero, okdek procentoj havas
rilaton kun oomotanoj, laŭ onidiro. Kompreneble
oni ne povas diri, ke la mondofedera movado
estas agado de Oomoto. Troviĝas Japana Unuiĝo
de Mondofederistoj, kiu estas gvidata de s-ro
Jasaburo ŜIMONAKA, prezidanto de ĝia plenuma
komitato, kaj kiun aliĝis, ne nur Oomoto, sed
ankaŭ aro da kristanoj gvidataj fare de s-ro Tojohiko KAGAŬA, membroj de ŝintoa eklezio
Konko-kjo kaj de aliaj religiaj organizoj. Sed elstara estas la aktiveco de Oomoto. Por akceli la
mondofederan movadon la Japana Unuiĝo kolektis 200,000 subskribojn, dume Oomoto sola kolektis 1,000,000.
La "mortiga cindro" de la atolo Bikini estis
afero kiu forte akcelis la mondofederan movadon.
La 15-an de marto, t.e. nur duona monato post la
terura eksperimento, Oomoto jam ekagis. En
Ajabe oni decidis fari agadon por kolekti subskribojn kontraŭ testado de nukleaj bomboj. Estis la

unua plej frua ekago inter ĉiuj organizoj de la
mondo. Ankoraŭ ne estis fondita la "Japana Konsilantaro kontraŭ A-kaj H-bomboj". La oomotanaj
junuloj disvolvis la agadon per sia intensa
energio.
Senĝene dirante, mi havas la impreson, ke
ĝenerale la pacmovado de japanaj religiaj organizoj estas nur bela nominalaĵo aŭ societaĵo. Ilia
agado por paco estas nur parteto el ilia tuta agado. Sed esplorante pri Oomoto mi ekpensis, ke ĉi
tiu povas esti escepto. Inter la eldonaĵoj de
U.H.A. troviĝas multaj broŝuroj pri paco, ekz.
kun titoloj "Pro kio okazas milito?", kaj "Gvidilo
por urba deklaro pri mondofedero". Ankaŭ la
UHA-periodaĵo, "Ĝinrui Aizen Ŝinbun", eĉ donas
la impreson, kvazaŭ organo de partio ekstreme
maldekstra. Por Oomoto la pacmovado estas ja
ĝia vivo. Escepte de pacmovado restas nur malgranda parto de agado de Oomoto. Kvankam tian
diron ne ŝatus la administrantoj de la organizo
Oomoto, mi povas diri ke ĉi tiu kaj la Komunista
Partio estas la du plej batalemaj organizoj por
paco en Japanio. Mi lernis, ke estas ankaŭ tia
maniero de kolektiĝo de la popola energio por
paco.
(daŭrigota)

5. Nun la tendenco estas pli kaj pli uzi la originalan nomon japanlingvan, "Aizenkai" anstataŭ "Universala Homama Asocio"
aŭ alilingvaj nomoj antaŭe uzitaj.

pli serioza kaj pli riĉa meditado pri la vivo

"La sereno kiun mi trovis en la paĝoj, sendube reflektas la animon de la
aŭtoro samkiel tion de la tradukinto kiu tiel fidele ĝin spegulas. Aparte
interesis min la ĉapitro 'La Idealo de Eduko'. La ideo kuraĝigu kaj
gvidu anstataŭ trudu kaj kritiku, ŝajnas al mi tute vera vojo al eduko —
se mi ĝuste komprenis la esencon de tiu ĉapitro." (Cathy Schulze, ELNA)
Redaktis: Internacia Fako de Oomoto. Eldonis: Tensei-ŝa, Kameoka.
1986. 203p., ilustr., bindita. prezo: 25,00 Gld. aŭ 2000 enoj +
sendokostoj. Mendu ĉe la Libroservo de UEA aŭ rekte ĉe la redaktinto
per poŝta ĝirkonto en Kioto n-ro 3-25637 nome de "Oomoto Honbu".
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