


 تسوکاهارا بوکودن : سامورایی افسانه ایی

برد ( مهلک ترین سامورایی ژاپنی دوران خودش که شهرتش را توسط مبارزه و ن0750-0941) «تسوکاهارا بوکودن»

ر مبارزاتش با بهترین متخصصان هنرهای رزمی کشورش بدست آورده است. او جنگجویی ایده آل بود که هرگز د

ب و دار ، نجیی )جنگ ساالر( خود و چه در مبارزات شخصی ؛ او وفا«دایمیو»شکست نخورد،چه در جنگ برای 

 همیشه آماده برای مردن در صورت نیاز بود.

لسفه ایی را ، این بود که در زندگی گذشته اش ف نامعمول است« تسوکاهارا بوکودن»به هر حال چیزی که در مورد 

ن بود. در حالی که این توسعه داد که بیشتر شایستگی اش بر دوری کردن از نبرد به جای جنگیدن و کشتن یک دشم

امری بی  این «بوکودن»سفه ایی است که توسط هنرهای رزمی امروزه مورد قبول واقع شده ، اما در دوران زندگی فل

سابقه بوده است

 اوایل زندگی تسوکاهارا بوکودن :

صری شناخته می شود)ع «سنگوکا جیدای»دوره میالدی متولد شد ، زمانی که با عنوان  07در اواخر قرن  «بوکودن»

ویان سامورایی بود، توانست به درجات جنگج «شینتو»که کشور در جنگ بود(. با وجود اینکه او پسر یک راهب 

ماعی بدنیا آمده هنگامیکه زمانه ی آشفته ایی بود، بپیوندد و این بدان معنا بود که کسانی که خارج از طبقه اجت



ی استثنایی امی برسند و این در صورتی بود که از خود مهارت های مبارزه ایبودند، می توانستند به درجات عالی نظ

 نشان می دادند.

ر سن وقت زیادی از خود را صرف تالش برای یادگیری هنرهای رزمی می کرد و د «بوکودن»از دوران کودکیش، 

 «ودنبوک»هوری بود که جنگجوی مش« اوچییای تورازاِامون»سالگی، او اولین آزمون واقعی خود را گذراند.  01

 بدون ترس با او جنگید و شکست اش داد.

گ نشد و به اگرچه این نوع مبارزات اغلب اوقات با مرگ بازنده به پایان می رسید،اما مبارزه آنها لزومًا منتهی به مر

امورایی وی ستحقیر شد، او مصمم شد تا به کمین جنگج« تورازاِامون»اجازه زندگی کردن داده شد. « تورازاِامون»

شت شهرتی برای خود با کشتن دشمنان با تجربه می ساخت.که به سرعت دا،جوان تر بنشیند   

 تبدیل شدن به سامورایی افسانه ایی :

دان جهت برای پیدا کردن بهترین استا« بوکودن»ی خود ، «دایمیو»پس از گرفتن اجازه نامه مخصوص از سوی 

موشا »عازم سفر کشیدن بهترین جنگجویان سامورایی ژاپنی که وجود داشتند،یادگیری از آنها و همچنین به چالش 

یک  مبارزه در مقابل بهترین مبارزان آن زمان داشت و خود را در مسیر تبدیل شدن به 75در کل، او  شد.« شوگیو

اد.سامورایی افسانه ایی از طریق شکست دادن همه کسانی که پیش تر جلویش ایستاده بودند، قرار د  

تش وی ی خود برگشت و بار دیگر در ار«دایمیو»به خدمت تمام شد، او دوباره « بوکودن»هنگامیکه این سفر 

خودش  سالگی، که به او اجازه ترک سکونتگاه داده شد و همچنین مدرسه سامورایی ژاپنی 75خدمت کرد تا ، سن 

مشیر را برای های منحصر بفرد خود با یک ش در آنجا،او توانایینامیده می شود، تاسیس کرد. « شینتو ریو»را که 

گفته می شود، صرف کرد. «سبک تک برش»استفاده بهتر و توسعه سبک خود که به آن   



 شکست یک دشمن بدون دستان :

تداول سالگی رسید،روش تفکر کردن را توسعه داد چیزی که در هنرهای رزمی امروزی دنیا م 71هنگامیکه استاد به 

دهنده ی این است که روش استاد از زمانه ی خویش جلوتر بوده است.است ، که نشان   

دها وارد می اژ»اش با نام « کونگ فو»هم در فیلم « بروس لی»یکی از داستان هایی که خیلی مشهور است و توسط 

سخ به ای پارا برای پیدا کردن روشهایی بر« بوکودن»استفاده شده است،در واقع این داستان عالقه ی جدید « شود

 موقعیت های خطرناک بدون استفاده از خشونت را نشان می دهد.

د،قابلیت های در هنگام مسافرت در قایقی،سامورایی جوانی شروع به قلدری کردن و ترساندن برخی از مسافران کر

است. ایی مبارزه ی خود را بزرگ نشان می داد و ادعا می کرد بهترین جنگجو کشور در استفاده از شمشیر سامور

و او را دعوت  به او هیچ توجه ایی نمی کند،خشمگین شد« بوکودن»هنگامی که جنگجوی جوان متوجه شد چگونه 

به او گفت :« بوکودن»به مبارزه کرد،  

"خوردن است.هنر من با تو متفاوت است.این شامل زیاد شکست دادن افراد نیست بلکه تفاوتش در شکست ن"  

ک دشمن بدون گفته می شود که به معنی "شکست ی« موته کاتسو ریو»مدرسه من  ادامه داد و گفت به« بوکودن»

ایی متوقف  استفاده از دستان" است. سامورایی جوان این را به نشانه ی بزدلی دید و تقاضا کرد قایق را در جزیره

 کنند تا آنها بتوانند با هم مبارزه کنند.

کان مبارزه ، سامورایی جوان از قایق بیرون پرید و به جایی که امبا این حال زمانی که به آب های کم عمق رسیدند

ق برگرداند البته قایق را با پارو نگه داشت و کم کم قایق را به آب های عمی« بوکودن»کردن بود رفت،در این فاصله 



دون شمشیر ب "اینجا مدرسه یبدون سامورایی جوان خشمگین. استاد پیر خردمند خندید و رو به دشمنش فریاد زد : 

من است !"

 

 مرگ :

و در زمان این سامورایی افسانه ایی بزرگ فوت کرد.گرچه ا« تسوکاهارا بوکودن»سالگی،  37و در سن  7500در 

ری کردن از آشفته ایی زندگی میکرد،اما موفق شد فلسفه ی صلح آمیزی را توسعه دهد و معتقد بود در کل دو

است . درگیری بهتر از برنده شدن در مبارزه  
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