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Dojo Eed 

Oorsprong en verklaring dojo kun 

Deze dojo eed werd geschreven door Sosai Mas Oyama. Hij werd daarin bijgestaan door Eiji 
Yoshikawa, de schrijver van "Musashi", het boek over het leven en de wapenfeiten van Japans 
grootste krijger en zwaardvechter Miyamoto Musashi. In Japan spreekt men over Mas Oyama vaak 
als de Miyamoto Musashi van de twintigste eeuw. Sosai putte veel inspiratie uit Yoshikawa's 
beroemde roman voor zijn afgezonderde training in de bergen. Als laatste eerbewijs aan Sosai 
Oyama heeft men een herdenkingsschrijn geplaatst in het serene berglandschap van Mitsumine in 
Chichibu in de Saitamaken prefectuur in Japan. Men gelooft dat hier Izanagi en Izanami, de eerste 
god en godin, hun gebeden zegden. Het is ook een van Musashi Miyamoto's favoriete 
trainingsplekken. Toen Oyama nog leefde gaf hij zijn jaarlijkse sessie in Mitsumine wetend dat de 
essentie van de spirituele goden en zijn spirituele gidsen mentor een inspiratie zouden zijn voor al 
wie er traint.  

Dojo Kun, Japans ( Romanji)  

1. Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto. 
2. Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto. 
3. Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o motte, jiko no seishin o kanyo suru koto. 
4. Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimo koto. 
5. Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto. 
6. Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto. 

7. Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o matto 
suru koto. 

Dojo Kun (NL)  

1. Wij zullen ons lichamelijk en mentaal trainen om een sterke, onwankelbare geest te krijgen. 

2. Wij zullen de ware betekenis van het budo leren kennen, zodat we op het juiste moment 
waakzaam zijn. 

3. Wij zullen met ware volharding een onbaatzuchtige geest ontwikkelen. 

4. Wij zullen de regels van de hoffelijkheid in acht nemen, onze meerderenrespecteren en ons 
onthouden van geweld. 

5. Wij zullen ons geloof bewaren en nooit de ware deugd der nederigheid vergeten. 
6. Wij zullen streven naar wijsheid en sterkte, zonder toe te geven aan andere verlangens. 

7. Wij zullen ons leven lang door de discipline van het karate-do, de weg van het Kyokushin beter 
leren begrijpen. 
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Competitie deelnemers eed  

Senshu sensei  

Sensei ware ware senshu ichidou wa karate-do seishin ni nottori seiseidoudou totatakau koto o 
chikaimasu  

Deelnemerseed  

Bij deze eed zweren wij te zullen vechten volgens de regels van de fairplay en de spirit van het 
karate-do. 

 


