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Kap 1 Innledning. 

Meiji-perioden ble et veiskille for det japanske samfunnet.1 I løpet av få år ble landet samlet 

til en enhetlig moderne stat med blant annet felles lovgivning, en folkevalgt forsamling og 

regjering, et felles skolesystem, en moderne hær, en stadig bedre utbygd infrastruktur og en 

voksende industri. Vestens makt og sterke stilling i verden, og frykten for kolonialisering, 

var en av drivkreftene bak ønsket om å etablere Japan som en moderne stat på lik linje med 

vestlige land. For å oppnå respekt og et likeverdig forhold til vestlige nasjoner, ble det ansett 

som nødvendig å omforme hele samfunnet.  

På tross av at restaurasjonsbevegelsen gikk til aksjon under mottoet sonnô jôi, ærbødighet til 

keiseren, kast ut barbarene, ble den vestlige innflytelsen stor i arbeidet med å bygge opp en 

nasjon. Spenningen mellom løsninger etter vestlig modell, egne tradisjoner og behovet for 

en egen identitet ble hele tiden aktualisert, og et av feltene der dette kommer tydelig frem er 

endringene som foregikk innen landets religiøse tradisjoner.  

Shinto-sektene, Jikkôkyô, Fusôkyô og Maruyamakyô ble etablert i denne perioden som en 

konsekvens av en ny religiøs virkeligheten. Alle tre hadde sitt utgangspunkt i, og var i 1868 

en del av den religiøse tradisjonen Fujikô. Fujikô var lokalisert i og rundt Edo og hadde 

Fuji-fjellet som sentrum for sin religiøse aktivitet. I 1868 var dette en lekmannsbevegelse 

med grupper løst knyttet sammen på bakgrunn av felles religiøs praksis og tro, men uten en 

overordnet organisasjon.  

Denne oppgaven vil ta for seg utviklingen i en konkret gruppe innen Fujikô, Maruyamakô. 

Shinto-sekten Maruyamakyô ble etablert med utgangspunkt i Maruyamakô. Forholdet 

mellom den statlig reformen, nye oppfattninger av religiøsitet og lokale endringer vil bli 

behandlet i lys av den utviklingen som skjedde i Maruyamakô. 

I de prosessene som skjedde innenfor det religiøse landskapet var det en rekke forhold som 

ble en utfordring for folkelige religiøse grupper som Fujikô. Japans religiøse liv i 1868 var 

sterkt preget av lokale religiøse tradisjoner, der gudsdyrkelsen var tett knyttet til landbruk 

og natur. Fjell, skog, vann, stein, dyr osv. ble oppfattet som tilholdssted for det 

guddommelige, og tilbedelsen kretset rundt disse naturfenomenene eller helligdommer som 

ble reist på steder som ble tillagt spesiell betydning. Den folkelige religiøsiteten forholdt seg 
                                                 
1 Meiji er det japanske navnet på perioden 1868-1912. Dette viser til keiser Meijis regjeringsperiode. Keiseren 
blir som oftest referert til med regjeringsperiodens navn, og ikke med hans opprinnelige navn, Mutsuhito. 
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til en verden befolket av guddommer i mange former og manifestasjoner. Kami, 

buddhistiske guddommer, overnaturlige vesener og forfedrenes ånder var alle deler av et 

felles univers. Tilstedeværelsen av overnaturlige krefter i menneskers liv ble opplevd som 

høyst konkret, og grenselandet denne verden og en overnaturlig verden var vag. I tillegg var 

også buddhistiske institusjoner en viktig del av menneskenes religiøse liv, og hele 

befolkningen var tilknyttet sitt lokale buddhisttempel gjennom et pålagt registreringssystem 

der fødsler, død og andre viktige markeringer ble skrevet ned. De forskjellige arenaene for 

religiøsitet sto ikke i motsetning til hverandre, men hadde, tvert imot, gjennom generasjoner 

smeltet sammen i et gjensidig samspill. 

Det vestlige begrepet ”religion” ble aktualisert i Japan gjennom handelstraktatene som ble 

undertegnet i 1850-årene. Der ble det fastslått at utlendinger bosatt i Japan hadde rett til å 

praktisere egen religion.2 Japan hadde frem til denne perioden ikke noe begrep som dekket 

den vestlige oppfatningen av religion som et enhetlig avgrenset system med doktriner som 

utelukker andre religioner. Sentralt i den japanske forståelsen av egne tradisjoner var 

begrepet ”vei”, dô der konfutsianisme, buddhisme og shinto, var en del av den samme vei, 

men med forskjellig fokus. Teeuwen beskriver ”veien” slik: 

”Veien” var (og er) et særdeles vidt begrep, som dekket både de fysiske 
forandringene i verden rundt oss, de sosiale forholdene i samfunnet, og de 
fysiske og psykiske prosessene i hvert enkelt menneske. Likevekten mellom 
Yin (kaldt, fuktig, jordisk, kvinnelig) og Yang (varmt, tørt, himmelsk, 
mannlig) forklarte ikke bare årstidenes gang, men hadde også avgjørende 
betydning for keisernes styre på samfunnsnivå og for kroppens og sjelens 
helse på individets nivå. Det var da også mange måter ”å følge veien” på. 
Man kunne utforske veiens grunnleggende ”himmelske prinsipper” gjennom 
å studere hvordan disse artet seg i naturen; man kunne bidra til at samfunnet 
fulgte de samme prinsippene og dermed nøt fred og velstand; eller man 
kunne selv oppnå sjelero og et langt liv gjennom å innrette seg etter, igjen, 
de samme prinsippene. Veien var derfor både et deskriptivt og et 
preskriptivt begrep: det beskrev hvordan verden er innrettet, mens den 
samtidig foreskrev hvordan mennesket bør oppføre seg.3

I Meiji ble fokus skiftet fra ”vei” til religion, shûkyô. Dette ordet ble konstruert for å dekke 

det vestlige begrepet religion, og i oppfattelsen av dette ordet ble det lagt stor vekt på 

dogmer til fordel for ritualer. Dette gikk på tvers av all religiøsitet slik den hadde blitt 

praktisert i Japan frem til 1868, der ritualer hadde hatt en langt sterkere posisjon enn 

etablerte læresetninger. Også individets personlige forhold til en gud i en privat sfære var 
                                                 
2 S. Thal, Rearranging the Landscape of the Gods. (2005) s. 8 
3 M. Teeuwen, “Da religionen kom til Japan.” Upublisert artikkel. (2007) s. 3 
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vanskelig å overføre til japanske forhold. Det religiøse livet i Japan kretset rundt viktige 

rituelle markeringer i lokalmiljøer, og det kollektive sto i sentrum. 

In pre-Meiji Japan there existed no concept of religion as a general 
phenomenon, of which there would be variants like Christianity, Buddhism, 
and Shintô. People spoke of having faith (shinkô) in particular kami and 
Buddhas, but no word existed to designate a separate sphere of life that may 
indicate that religious themes and concerns were deeply integrated in 
popular consciousness and social life in a way fundamentally at odds with 
modern Christocentric notions of religion as a private matter of an 
individual’s relation to a deity.4

Guder og ritualer hadde gjennom hele historien vært i endring i forhold til skiftende 

politiske og sosiale forhold, men dette hadde ikke tidligere rokket ved de grunnleggende 

strukturene i landets religiøsitet. Men omleggingen av den religiøse politikken som fulgte 

etter 1868 representerte ikke bare en vridning av fokus og skifte av guder, men ga i tillegg 

en helt ny oppfattning og definisjon av religiøse fenomener og tradisjoner.  Ved utgangen av 

Meiji i 1912 var det religiøse landskapet kraftig endret fra slik det så ut før 1868. 

Reformen, shinbutsu bunri, i 1868 der myndighetene ville skille buddhistiske guddommer 

og kami, og etablere keiserhusets kami som nasjonens sentrale guder, ble starten på en rekke 

omveltninger. 

No name of an imperial kami was to be polluted by contact with the dead or 
used in other Buddhist or magical contexts. The sacred, legitimizing 
symbols of the new, imperial state were to be reserved for “purified,” state-
recognized uses, instilling reverence toward the imperial regime. The new 
Meiji leaders had, at least on paper enunciated a sacrosanct cult of imperial 
kami to legitimize rule in the name of the emperor alone.5

Sentrale myndigheter brukte den religiøse politikken til å legitimere egen maktovertagelse, 

og sikre videre støtte i folket. Redselen for en sterk kristen innflytelse i landet var også en 

drivkraft for å fremme et slikt keiser-sentrert shinto. Det skulle i folket skapes en lojalitet til 

nasjon og regjering gjennom keiser og keiserhusets kami. I den japanske nasjonsbyggingen 

ble keiseren etablert som det viktigste nasjonale symbolet, og hans nye, sterke rolle skulle 

være med å skape en enhetlig og sterk nasjonal stat. 

                                                 
4 H. Hardacre, Shintô and the State, 1868 – 1988. (1991) s. 18 
5 S. Thal, “Redefining the Gods. Politics and Survival in the Creation of Modern Kami.” Japanese Journal of 
Religious Studies. (2002) s. 391 
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Folkets oppfatning av keiseren i 1868 varierte, og det var også områder i landet der fattige 

deler av befolkningen knapt kjente til keiserens eksistens. I løpet av Meiji fikk alle 

innbyggere et forhold til keiseren. Bildet av keiseren som en absolutt autoritet og sentrum 

for et rituelt system der hele folket skulle delta, ble etablert i løpet av denne perioden. Synet 

på keiseren som hevet over all kritikk, og suveren i kraft av egen person stred med manges 

oppfattning av keiserens rolle. På tross av en guddommelig natur og funksjon som 

bindeledd mellom himmel og jord, mente mange at keiserens makt også var avhengig av 

andre forhold. Oppfylte han ikke sin oppgave til samfunnets beste, var han ikke en god 

keiser, og det var legitimt å kritisere ham. Dette mer folkelige synet på keiserens rolle sto i 

motsetning til det opphøyde og hellige bilde som ble forsøkt etablert av den nye Meiji-

regjeringen. Denne konflikten ble tydelig i flere uavhengige religiøse grupperinger med 

sterk tilknytning til folkereligiøsiteten, og også i Fujikô ble keiserens rolle en aktuell 

problemstilling. 

Det oppsto i denne perioden en spenning mellom folkelige religiøse elementer og nye 

normer for ”respektabel” religionsutøvelse. De nye definisjonene av religion og religiøsitet 

ble til i moderniseringsprosessen av landet, og i et klima der det intellektuelle og det 

rasjonelle var idealene. Elementer som åndebesettelse, utdeling av amuletter og 

helbredelsesritualer, ble ansett som et primitivt utrykk for religiøsitet man ønsket å fjerne 

seg fra. Folkereligiøsiteten ble forbundet med en føydal fortid, og over 250 års Tokugawa-

dominert styre av landet. Keiser og shinto, og ikke folkereligiøsiteten, ble i stadig sterkere 

grad fremhevet som bæreren av ”ekte” japansk tradisjon.   

Men religiøse ritualer, knyttet til personlige behov, hadde vært en viktig del av folks 

håndtering av kriser og problemer i generasjoner, og mange religiøse retninger hadde i 

overgangen mellom Tokugawa og Meiji som sin hovedgeskjeft å formidle nettopp religiøs 

beskyttelse og hjelp til befolkningen. Fujikô hadde vært involvert i denne type aktivitet 

siden tradisjonen oppsto i 1560.  

Liscutin hevder at etableringen av shinto ikke bare førte til et skille mellom kami og 

buddha/bodhissatva, men også førte til en utestenging av folkelig religiøsitet.6 

Folkereligiøse tradisjoner hadde ingen plass i et shinto der ritualer for keiser og keiserhusets 

kami var i sentrum. Mange religiøse grupper opplevde et dilemma i forhold til gamle 

                                                 
6 N. Liscutin, “Mapping the Sacred Body: Shinto versus popular beliefs at Mt. Iwaki in Tsugaru.” Shinto in 
History.  (2000) s. 188 
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tradisjoner som åndebesettelse, helbredelse og utdeling av amuletter. De kom i konflikt 

mellom krav fra folket om denne type religiøsitet, ønske om en videreføring av egen 

tradisjon og behovet for å tilpasse seg et nytt system for å oppnå offentlig aksept. 

I sin studie av det religiøse senteret Konpira, hevder Thal at stedet og gudene, ikke bare i 

1868, men gjennom hele Konpira historie, ble endret i takt med hvem som satt ved makten. 

Dette er et perspektiv som setter hendelsene i 1868 inn i en større historisk sammenheng. 

Også tidligere hadde omveltninger i landets politiske styre blitt etterfulgt av endringer i det 

religiøse landskapet som et ledd i legitimering av en ny maktelite. Thal ønsker å vise 

hvordan direktiver fra sentralt hold ble møtt lokalt, og hvilke konsekvenser dette fikk for 

den lokale gudsdyrkelsen. Thal argumenterer for at den lokale drivkraften bak endringene 

ikke var sentrale myndigheter, men lokale prester og interessegrupper som hadde egen 

overlevelse og profitt i tankene, og der sentrale myndigheters ønske ble gjennomført for å 

heve egen status.7 I  sin studie av fjellasketenes esoteriske tradisjoner, Shugendô  på 

Haguro-fjellet, hevder også Sekimori at lokale forhold var helt avgjørende i forhold til 

gjennomføringen av shinbutsu bunri. Omveltinger som lokalt verken var ønsket, eller ansett 

som nødvendige, fikk gjennomslag på grunn av initiativ fra enkeltpersoner i sentrale 

posisjoner.8 Begge studiene argumenterer for at reformen ble drevet frem av aktører i 

lokalmiljøet som hadde egen motivasjon og agenda i tankene, og at disse enkeltpersoner og 

trossamfunn som aktører var helt avgjørende for hvordan den nye politiske virkeligheten ble 

omgjort til handling.  

En slik tilnærming, der forhold i lokalmiljø og enkeltindividers egen agenda blir vektlagt, 

gjør det nødvendig ikke bare å se på de organisatoriske endringene som fant sted, men også 

på den utviklingen som skjedde i konkrete ritualer og praksis. For å få et nyansert bilde av 

den faktiske utviklingen, er det, i tillegg til organisatoriske endringer, nødvendig å se på 

innholdet i hvert enkelt tilfelle, og på hvordan aktørene i lokalmiljøet forholdt seg til nye 

rammevilkår for utøvelse av religiøs aktivitet. 

Etableringen av kyôha shintô, sekt-shinto, er nettopp et eksempel på en religiøs nyetablering 

fra Meiji, der et slikt perspektiv vil være fruktbart. Dette var uavhengige religiøse 

grupperinger som så en mulighet til å legitimere egen eksistens og aktivitet gjennom å 

                                                 
7 S. Thal, Rearranging the Landscape of the Gods. (2005) s. 15 
8 G. Sekimori,  “Paper Fowl and Wooden Fish, The Separation of Kami and Buddha Worship in Haguro 
Shugendô , 1869-1875” Japanese Journal of Religious Studies. (2005) s. 200 



 6

knytte seg til shinto. Eksempler på religioner som ble organisert som sekt-shinto er 

Tenrikyô, Kurozumikyô, Konkôkyô, Fusôkyô, Maruyamakyô og Jikkôkyô.  

Det er blitt stilt spørsmålstegn både i forhold til frivilligheten i denne type organisering, og 

også i hvilken grad disse gruppene naturlig kan sies å ha tilhørt shinto. Det har i forskningen 

vært en tendens til enten å ha et fokus på tvungen sentralisert styring, der medlemmer og 

grupper til dels har blitt fremstilt som ofre uten påvirkningsmulighet og egen deltagelse, 

eller en fremstilling av utviklingen som naturlig og lite preget av konflikt og brudd. Felles 

for mye av forskningen er at det er blitt fokusert på de organisatoriske endringene. Dette har 

ikke fått frem de store lokale variasjoner i forhold til utfallet av Meiji-regjeringens politikk, 

og gir ikke et nyansert bilde av den faktiske utviklingen som skjedde i denne tiden. I tillegg 

til å se på bakgrunn og motivasjon for at en religiøs gruppe ble organisert som en sekt-

shinto, er det samtidig nødvendig å se på hvilke endringer som ble gjennomført i tro og 

ritualer.  

Shinto-sekten Maruyamakyô var et resultat av en nasjonal religiøs reform, og en ny 

forståelse av religiøsitet. Lokale forhold og aktører spilte en avgjørende rolle i hvordan nye 

religiøse grupper virket. En organisering i det statlige religiøse systemet var ikke 

ensbetydende med en tvungen endring av gammel tro og praksis. De innholdsmessige 

endringene ble styrt av enkeltindivider lokalt, og jeg vil argumentere for at Maruyamakyôs 

grunnlegger, Itô Rokurôbeis personlige agenda var helt avgjørende for utviklingen av 

Maruyamakyôs lære. Ved å rette fokus bort fra ytre organisering og studere nærmere 

prosesser og innhold i den religiøse tradisjonen, vil betydningen av lokale drivkrefter bli 

tydelig. Maruyamakyô beholdt i sin lære mange ”gamle” elementer i sin religiøse praksis 

som gikk på tvers av en ny statlig politikk. Men samtidig som religionen var opptatt av å 

holde på egne tradisjoner foregikk det i læren en gradvis tilpasning til nye former. Dette var 

imidlertid ikke en tvungen tilpasning, men skjedde etter eget initiativ. 

Fokus vil være på Maruyamakô/Maruyamakyô, men på grunn av at gruppen i flere år var en 

del av Fuji issan kôsha/Fusôkyô blir også denne organisasjonen og organisasjonenes leder, 

Shishino Nakaba, en viktig del av oppgaven. Deres felles historie, men ikke minst 

kontrastene som kommer frem, er interessante for å belyse variasjonene i utviklingen både 

innen Fujikô og sekt-shinto.  
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Oppgaven tidsperspektiv er avgrenset til 1868-94. Dette er den perioden Itô Rokurôbei var 

aktiv innenfor Maruyamakô/Maruyamakyô. Rokurôbei døde i 1894, og med hans død 

begynte en ny fase i Maruyamakyôs historie. Ledelsen ble da tatt over av en ny generasjon, 

og det ble raskt gjort store tilpasninger til stat-shinto. Tidsavgrensningen er valgt ut ifra at 

det er under Rokurôbeis ledelse at vi ser hvordan en ny religiøs politikk og gamle 

tradisjoner kommer i konflikt, og også i hvor stor grad det lokale initiativet var styrende for 

utviklingen. 

I min analyse av Maruyamakô/Maruyamakyô har jeg brukt skriftlige kilder jeg har fått 

tilgang til gjennom Maruyamakyôs hovedkontor i Kawasaki. Dette er tekster som er skrevet 

av gruppens medlemmer med de troende som målgruppe. 

Maruyamakyôs grunnlegger Itô Rokurôbei skrev de siste årene av sitt liv det som blir regnet 

som den grunnleggende teksten i religionen, Maruyamakyôso shinseki gohô oshirabe. 9 

Verket har form som en dagbok, og i perioden 1888-94 (Meiji 21-27) skrev Rokurôbei 

nesten daglige notater som omhandlet utviklingen i tro og ritualer. Han skrev om den lære 

han hadde utviklet, om religiøse åpenbaringer og hendelser i eget liv. 

Maruyama kyôso ichidai kiryaku ble skrevet til Maruyamakyôs tilhengere som en innføring 

i grunnleggerens liv og lære. Forfatterens navn er ikke nevnt. Det som kommer frem er at 

boken er skrevet av en av Rokurôbeis disipler, men det er ikke klart om dette er en person 

som selv fulgte grunnleggeren tett. Boken ble første gang utgitt i 1903 (Meiji 36).  

Maruyama kyôso den kom ut i 1955, og var også ment som en innføring for de troende i 

Maruyamakyô lære. Boken gir en detaljert innføring i grunnleggerens liv, utvikling av 

Maruyamakyôs lære og gir i tillegg de troende Maruyamakyôs historie i en sosial og politisk 

virkelighet. Boken er skrevet av Yuri Jun´ichi. Forfatteren var ikke selv en av lederne i 

Maruyamakyô, men skrev boken i tett samarbeid med religionens øverste leder. Dette 

arbeidet ble utført etter at Yuri ble pensjonert fra sin stilling som professor.  

Kyôsosama er en samling med historier om Rokurôbei. Disse historiene ble opprinnelig 

utgitt i religionens medlemsblad etter Rokurôbeis død. Medlemmer delte selvopplevde 

episoder og inntrykk av grunnleggeren med resten av religionen. 

                                                 
9 Både innen Maruyamakyô og også i sekundærlitteratur blir dette verket omtalt som Oshirabe. Jeg vil bruke 
denne betegnelsen videre i teksten.   
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Japanske navn er i teksten skrevet etter japansk norm med etternavn før fornavn. I fotnoter 

og i bibliografien blir vestlige forfatternavn og japanske forfatternavn behandlet etter lik 

standard. 

Japanske ord og betegnelser som ofte forekommer i teksten er første gang skrevet med 

kursiv, men er så skrevet som en integrert del av teksten.  

Der ikke annet er nevnt er oversettelsene fra japansk til norsk mine egne. 
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      Kap 2 Meiji og endrede religiøse forhold.  

2.1 Shinbutsu bunri. 

For all religiøs aktivitet i Japan ble loven i april 1868 om å skape et skille mellom kami og 

buddhistiske guddommer, shinbutsu bunri, helt avgjørende for videre eksistens og 

utvikling.10 Det skulle ikke lenger være tillatt for buddhistprester å tjenestegjøre i shinto-

helligdommer, og buddhistisk terminologi og buddhistiske symboler ble også forbudt i 

shinto-helligdommer. Det skulle også bli tillatt for buddhistmunker å spise kjøtt og å gifte 

seg. 

Med shinbutsu bunri startet myndighetene en endringsprosess som ble så omfattende og 

grep så dypt inn i det religiøse og kulturelle liv, at det ble et varig skille i landets historie. 

Grapard beskriver reformen som en kulturell revolusjon.11  Det religiøse livet i Japan hadde 

gjennom historien utviklet en sameksistens ved at folketro, buddhisme, shintoisme, taoisme 

og konfutsianisme var blitt vevet inn i hverandre. Det var vanlig at både buddha/bodhisattva 

og kami var representert ved templer og shinto-helligdommer, og kami ble oppfattet som en 

mainfestasjon av buddha. Buddhistprester tjenestegjorde ofte både i buddhisttempler og 

utførte samtidig ritualer i forhold til den lokale kami. I Kôza distrikt, i Sagami-provinsen, 

ble for eksempel 48 prosent av alle shinto-helligdommer administrert av buddhistiske 

templer, og 46 prosent ble tatt hånd om av landsbyene selv.12   

Konsekvensene av reformen ble raskt merkbare for både trossamfunn og befolkning. 

Tilbedelse av buddha/boddhisattvaer og kami var en naturlig del av folks liv, og å oppsøke 

templer/helligdommer og hellige steder lokalt og ved pilegrimsferder, var viktige sosiale 

handlinger. For den japanske befolkning var stadig gudeverdenen en helt konkret del av 

dagliglivet. 

This is Meiji: A mother in Tokyo hands her crying son a toy while she 
hangs a printed amulet over his bed. A country farmer studies his almanac 
to determine an auspicious planting time, then checks the results against the 
latest feng-shui publication. A shipwrecked sailor returns to land, rides the 
train to a shrine in Shikoku, and hangs up a plaque in thanksgiving to the 
deity there. This is Meiji: A span of times and places in which, for many 
people, there was no distinction between so-called rational and irrational 

                                                 
10 Grapard oversetter shinbutsu med “shinto and buddhist divinities”, og bunri med “dissociation”.  
A. G. Grapard, “ Japan’s Ignored Cultural Revolution” (1984) History of Religions. s. 241 
11  Samme verk, s. 241 
12  H. Hardacre, Religion and Society in Nineteenth-Century Japan.(2002) s. 78 
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forces. A deity, like a neighbor, was just another part of the everyday 
routine – someone you respect, whom you ask for help, and then thank 
when you receive it.13

Når arbeidet med å ”rense” helligdommer for buddhistisk påvirkning ble gjennomført, ble 

det religiøse utrykket den troende møtte raskt endret. Collcutt skriver for eksempel om 

hundrevis av statuer og sutras som ble brent under ledelse av en shintoprest ved Hie-

helligdommen ved foten av Enryakuji. Grapard beskriver i sin studie hvordan det religiøse 

senteret Tônomine totalt ble endret ved at religiøse symboler, statuer av 

buddhaer/boddisattvaer og bygninger ble solgt, brent og ødelagt for å gjøre om stedet til en 

shinto-helligdom.14 For tusenvis av prester, munker og asketer førte reformen til at de enten 

mistet sitt levebrød, eller måtte konverterte til shintoprester. I Yamagata fylke ble det for 

eksempel på slutten av Meiji rapportert at 5538 av 5722 shintoprester enten selv hadde 

tilhørt Shugendô, fjellasketenes esoteriske tradisjon, eller at deres forgjenger hadde gjort 

det.15 Endringene ble på kort tid store for alle deler av befolkningen. 

Sinbutsu bunri ble iverksatt av Jingikan, (departementet for guddommer/kami) som var blitt 

etablert som regjeringens høyeste organ. Med denne organiseringen ville regjeringen vende 

tilbake til de såkalt opprinnelige japanske tradisjoner, og de prinsipper som gjaldt for styre 

av landet i det syvende århundre.16 Tanken var at Jingikan skulle være en samlende enhet 

for landet og lede landets religiøse liv. Den nasjonale skolen, kokugaku, hadde stor 

innflytelse innen Jingikan. Kokugaku-skolen hadde lenge vært svært kritisk til den sterke 

kinesiske påvirkningen i samfunnet, og i forkant av maktskiftet i 1868 utviklet den seg til 

en nasjonalistisk bevegelse som hadde som sitt hovedmål å vende tilbake til idealer de fant 

beskrevet i eldre japanske skrifter. Det ble bygget opp en retorikk der det sentrale budskapet 

var rekonstruksjon av en idyllisert fortid, der utenlandsk påvirkning skulle fjernes og 

keiseren skulle få tilbake sin rettmessige makt. Shinbutsu bunri-reformen ble utformet og 

ledet av Kamei Koremi og Fukuba Bisei. Kamei Koremi (1824-1885) var daimyô i 

Tsuwano provinsen, og Fukuba Bisei (1831-1907) var en av de mest innflytelsesrike 

ideologene i det samme området.  Begge disse var influert av, og samarbeidet, med en av 

                                                 
13 S. Thal,”What is Meiji?” New Directions in the Study of Meiji Japan. (1997) s. 29 
14 M. Collcutt, “Buddhism: The Threat of Eradication.”  Japan in Transition. (1986) s.156, 
 A. G. Grapard  “Japan’s Ignored Cultural Revolution” History of Religions. (1984) ss. 262-265 
15 S. Thal; “Redefining the Gods.” Japanese Journal of Religious Studies. (2002) s. 399 
16 A. G. Grapard  “Japan’s Ignored Cultural Revolution” History of Religions. (1984) s. 247 
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samtidens innflytelsesrike kokugaku-tenkere, Ôkuni Takamasa (1792-1871).17 For Bisei og 

Koremi var ikke tanken på å endre religiøse mønstre ny. I Tsuwano provinsen ble det i 1867 

gjennomført omfattende reformer der de tradisjonelle båndene med buddhismen ble brutt, 

og statstilknyttete funksjoner ble overført til shinto-helligdommer. Gjennom sentrale 

myndigheter skulle det innføres enhetlige og samlende ritualer via disse helligdommene. På 

samme måte som målsettingen i Tsuwano hadde vært å skape lojalitet til det føydale styret, 

var målsettingen i Meiji å skape en ideologisk forankring for den nye staten. 

Kontroll og endringer av religiøse institusjoner i takt med endrede politiske forhold i landet 

var ikke noe nytt i Japan. Både Thal og Sekimori er, som tidligere nevnt, opptatt av at det 

var lokale aktører og etter lokalt initiativ at de religiøse reformene ble drevet igjennom. 

Sekimori hevder at gruppene som ønsket å reformere det religiøse Japan i 1868 ikke tilhørte 

massene, men en elite av befolkningen, og stiller spørsmål om hvordan det da var mulig å 

gjennomføre en så omfattende religiøs reform. Hun argumenterer for nødvendigheten av et 

lokalt bindeledd mellom folket og sentrale myndigheter. Mellom de to ytterpunktene, 

sentrale myndigheters autoritet og folkets reaksjon lokalt, vil det være en meglende kraft, 

lokale tillitsmenn i direkte linje til de sentrale myndighetene. Deres holdning og arbeid i 

forhold til å integrere shinbutsu bunri lokalt var av helt avgjørende betydning for utfallet av 

reformen. 

Ultimately it was local community support that was crucial for the success 
of the Meiji government’s religious policy (as well as its wider reforms), 
since it was local elites (religious, economic, political) that ensured its 
integration. This integration was not ultimately the result of an abstract 
political decree, but the culmination of decisions made by various interest 
groups and named people, who might be termed ”brokers,” in that they 
negotiated locally for or against the degree of acceptance of outside 
policy.”18

Thal og Sekimori har et perspektiv der fokus ikke ligger på tvungen endring fra sentralt 

hold, men på de konkrete prosessene som foregikk lokalt som en følge av verdivalg sentralt.  

Sekimori velger i sin studie av Shugendô på Haguro-fjellet en innfallsvinkel som vektlegger 

lokale forhold og variasjoner. Hun viser til Christopher Haigh som i sitt arbeid om den 

engelske reformasjonen har foreslått fire mulige innfallsvinkler til å forstå reformasjonen i 
                                                 
17 J. Breen, “Ideologues, bureaucrats and priests: on ‘Shinto’and ‘Buddhism’ in early Meiji Japan.”, Shinto in 
History.  (2000) ss. 231-232 
18 G. Sekimori, “Paper Fowl and Wooden Fish. The Separation of Kami and Buddha Worship in Haguro 
Shugendô 1869-1875” Japanese Journal of Religious Studies. (2005) s. 200 
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England: hurtig reform ovenfra, hurtig reform nedenfra, sakte reform ovenfra og sakte 

reform nedenfra.19 For å analysere endringene i Shugendô etter denne modellen ble det for 

Sekimori nødvendig ikke bare å se på de organisatoriske endringene som fant sted, men 

også på det aktuelle meningsinnholdet de nye institusjonene fikk. Hvilke utrykk har, og får, 

religionsutøvelsen i denne perioden? Hvordan skjer endringer og hvilken form tar de, utad 

og innad? Sekimori konkluderer med at det for Shugendô på Haguro-fjellet skjedde en rask 

endring ovenfra, men en sakte endring nedenfra. Det religiøse senteret ble raskt 

omorganisert etter nye retningslinjer, men prestene holdt i størst mulig grad på de 

opprinnelige ritualene. Motviljen mot det nye kom i liten grad til utrykk i åpne 

konfrontasjoner, men prosessen ble sabotert og hindret ved at gammel praksis ble 

opprettholdt. Sekimori hevder at det kreves en klar lederskikkelse for å fremme en åpen og 

konfronterende motstand, og at det for å forstå fenomenet vil være langt mer fruktbart å 

spørre seg hvilken form motstanden tok, enn å konkludere med støtte der motstanden ikke 

kom klart til utrykk.20  

 Et lokalt perspektiv vil også være nyttig i en analyse av ødeleggelsene og overgrepene mot 

buddhistisk eiendom og personer. Buddhisttempler og buddhistorganisasjoner hadde vært 

tett knyttet til Tokugawa-styret, og de hadde hatt mye makt og en sterk posisjon i 

lokalsamfunnet. Dette var medvirkende til at det flere steder i landet utviklet seg mye 

motstand mot buddhismen i tiden før reformasjonen. 

Rejection of Buddhism was a powerful current in Tokugawa intellectual 
history. Most Edo-period samurai intellectuals reacted against Buddhism 
with varying degrees of antipathy. Throughout that period, the most 
vigorous intellectual currents were flowing away from Buddhism, toward 
Confucianism, Confucian Shinto, pure Shinto, “national learning” or Dutch 
and Western studies. Buddhism was attacked from all of these positions, and 
Buddhist apologists were hard pressed to justify either their privileged place 
in Tokugawa society or the spiritual utility of Buddhism in an increasingly 
rationalist and nationally conscious intellectual climate.21   

Måten reformen ble gjennomført på varierte fra lokalsamfunn til lokalsamfunn nettopp på 

grunn av lokale og regionale variasjoner i holdninger og ønsker. Mange steder som ved Hie- 

helligdommen og det religiøse senteret Tônomine, ble ødeleggelsene store og dramatiske, 

og buddhister opplevde det som et direkte angrep på og en trussel mot hele buddhismens 
                                                 
19 G. Sekimori, “Paper Fowl and Wooden Fish. The Separation of Kami and Buddha Worship in Haguro 
Shugendô 1869-1875” Japanese Journal of Religious Studies. (2005) s. 198 
20 Samme verk, ss. 200-201 
21 M. Collcutt, “Buddhism: The Threat of Eradication.” Japan in Transition (1986) s. 144 
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eksistens, haibutsu kishaku. Både enkeltindivider og organisasjoner ble utsatt for store 

overgrep, og myndighetene gjorde lite for å stoppe disse handlingene. Andre steder som i 

Kôza-området og Vest-Tama foregikk endringene i rolige former og det forekom ikke 

voldelige episoder eller dramatikk. Hardacre forklarer dette med at områder like sør for Edo 

hadde nær kontakt med shogunatet, og at det derfor ikke var anti-buddhistiske holdninger 

der. Hun mener å finne at de enkelte prester, shinto-helligdommer og buddhisttempler raskt 

fant måter å organisere seg på, og å leve med de nye retningslinjene. I dette området var det 

mange buddhistprester som gikk over til shinto. Buddhistprestene som valgte å konvertere 

til shinto, var allerede sterkt involvert i shinto-ritualer, og hun er av den oppfatning at det 

derfor kanskje ikke var en så radikal overgang som man kunne forvente.22  

Ketelaar hevder at man i Meiji finner en systematisk politikk for å tilintetgjøre buddhismen, 

og at statlige myndigheter brukte buddhismen til å definere et skille mellom seg og 

Tokugawastyret.  

The early Meiji persecution of Buddhism depended upon a definition of 
Buddhism as an”ancient evil” associated with a decrepit bakufu. Buddhist 
institutions, ceremonials, and beliefs were reconstituted as aspects of a 
dangerous “other” by the Meiji state as it attempted to distance itself from 
policies of the previous political order.23

Inoue tilbakeviser at reformen var ment som en utryddelse av buddhismen, og peker på at 

myndighetene med shinbutsu bunri ønsket en klargjøring. ”But the basic intention  of 

government was neither the expulsion nor the abolition of Buddhism; it was rather to define 

the respective realms of each”24  

Breen legger på samme måte som Inoue vekt på at utryddelse av buddhisme ikke var noe 

motiv, men mener at målet ikke var en klargjøring, men å skape et nytt shinto i tråd med 

myndighetenes idé.25 Personene bak reformen var sterkt forankret i kokugaku, og ville 

skape et felles ståsted for det japanske folk basert på idealene der kami og ritualer knyttet til 

keiserhuset sto sentralt. Folket skulle vende tilbake til de gamle idealer og det opprinnelige 

japanske sinnelag beskrevet i gamle skrifter som Kojii og Nihon shoki. Sentrale myndigheter 

                                                 
22 H. Hardacre, Religion and Society in Nineteenth-Century Japan. (2002) ss. 150-172 
23 J. E. Ketelaar, Of Heretics and Martyrs in Meiji Japan. Buddhism and its Persecution. (1990) s. 50 
24 N. Inoue, “The modern age: Shinto confronts modernity.” Shinto – A Short History. (2003) s. 163 
25 J. Breen, “Ideologues, bureaucrats and priests: on ‘Shinto’ and ‘Buddhism’ in early Meiji Japan.” Shinto in 
History. (2000) ss. 231-232 
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var lite opptatt av de konsekvensene dette fikk for tilhengere av forskjellige religiøse 

tradisjoner og for etablerte religiøse institusjoner som buddhismen.  

Breen legger også vekt på at shintoistene ikke var en enhetlig gruppe, og at de som hadde 

den reelle makten i Jingikan den første tiden var personer innen Ôkunis kokugaku-skole. De 

hadde en langt mer åpen holdning til de forskjellige trosretningene enn det man fant hos 

tilhengere fra Hirata-skolen, som var den andre dominerende skolen innen kokugaku i 

Meiji. Fukuba Bisei, som var en sentral person i utformingen av shinbutsu bunri, tok i tiden 

rundt 1871 til orde for religionsfrihet så sant dette var i tråd med lojalitet til keiseren.26 Så 

lenge buddhistene var lojale ble de ikke opplevd som en trussel mot det nye regimet. 

….as long as Buddhist priests and institutions contributed to the stability of 
the emperor-centered Meiji regime, respecting the supremacy of the ”pure, 
native” kami of the ancient texts and their association with the imperial 
house, then a separate Buddhism, distinct from nativist Shinto, fulfilled an 
important role.27

Men uavhengig av sentrale myndigheters målstetning med den religiøse politikken, er det 

klart at det fra sentralt hold ble gjort lite eller ingenting for å stoppe de ødeleggelsene som 

ble påført buddhister og buddhistiske organisasjoner.  

 

2.2 Etableringen av stat-shinto og sekt-shinto. 

Sentrale myndigheter hadde flere hensyn å ta i spørsmålet om tilknytning til religion. 

Spesielt var den særstilling shinto hadde fått et problem. Regjeringen var midt i arbeidet 

med revisjon av handelstraktater og etablering av en nasjonalforsamling og en ny grunnlov. 

I samarbeidet med vesten kom stadig spørsmålet om religionsfrihet og de kristnes skjebne i 

Japan opp, og balansegangen mellom krav om religionsfrihet og hensyn til innenrikspolitikk 

var vanskelig. Regjeringen hadde vist en hard linje ovenfor kristne i Nagasaki, 

kakurekirishitan, og dødsfall som følge av tortur og dårlig behandling oversteg 500. Frykten 

for kristen påvirkning var en sterk drivkraft for å fremme shinto. Men vestlige 

samarbeidspartnere måtte tilfredstilles, samtidig som keiserens status i 

nasjonsoppbyggingen og legitimering av egen makt måtte ivaretas. I de vanskelige og 

                                                 
26 J. Breen, “Shintoists in Restoration Japan (1868-1872): Toward a Reassessment.” Modern Asian Studies. 
(1990), s. 579 
27 S. Thal. Rearranging the Landscape of the Gods. (2005) s. 131 
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krevende politiske spørsmålene, både i utenrikspolitikken og i innenrikspolitikken, ble ofte 

samarbeidet med shintoistene opplevd mer som en byrde enn en støtte. Shintoistene viste 

liten innsikt i aktuell politikk og deres fokus var fremdeles, flere år etter restaurasjonen, å 

etablere en stat i tråd med tradisjoner beskrevet i gamle skrifter.28 I tillegg brukte 

shintoistene mye av sin energi til indre stridigheter, noe som kuliminerte i den såkalte 

Pantheon-debatten, der det ble diskutert hvilke kami som skulle være en del av den 

keiserlige kultus, og deres posisjon i forhold til hverandre. Beslutningen om å etablere et 

ikke-religiøst shinto som kun utførte ritualer knyttet til stat og keiser, var derfor ikke et 

resultat av en langsiktig plan fra myndighetenes side, men resultatet av en prosess med 

mange aktører. 

I tiden like etter maktovertagelsen i 1868 ble det fra sentralt hold forsøkt å skape en felles 

tro som folket kunne samle seg rundt. Kampanjen Taikyô senpu undô ble iverksatt av 

Jingikan i 1869 som et felles løft for å fremme en slik enhetlig visjon for folket. Helt siden 

Tokugawa-tiden hadde kristendommen blitt sett på som en trussel mot det japanske 

samfunn, og mye av motivasjonen for å sette i gang denne misjonskampanjen var å 

bekjempe kristen påvirkning. Ôkuni, som var sentral i Jingikan, var en av dem som fryktet 

konsekvensene hvis kristendommen fikk en sterk stilling i samfunnet. Han så ikke på 

religionen i seg selv som et onde. Tvert i mot mente han at kristendommen var en av 

årsakene til Vestens sterke stilling. Men skulle den bli utbredt i Japan var Ôkuni redd for en 

svekket lojalitet i folket mot det sittende styret. For Ôkuni var løsingen på dette problemet å 

samle folket om en felles ”japansk vei”, shinto. 29 Misjonskampanjen var et forsøk på 

nettopp dette.  

I første omgang var det primært prester fra shinto-helligdommer som ble utnevnt til 

misjonærer, senkyôshi.  Men kampanjen var lite effektiv. Jingikan ble i 1871 gjort om til 

Jingishô (gudeministerium) som igjen ble gjort om til Kyôbusho (ministerium for den 

nasjonale læren) i 1872. Med etableringen av Kyôbusho ble kampanjen endret og utvidet, og 

også buddhistprester og ledere i nye religioner ble ønsket velkommen som nasjonale 

evangelister. Invitasjonen til buddhistene om et samarbeid var noe nytt, og markerte en 

oppmykning av holdningen til disse organisasjonene.  

                                                 
28 H. Hardacre, Shintô and the State, 1868 – 1988.  (1991) ss. 30-31, 
 H. Nitta, “Shinto as a ‘non-religion’: the origins and development of an idea.” Shinto in History.  (2002) s. 260 
29 M. Teeuwen “Da religionen kom til Japan” Upublisert artikkel. (2007) ss. 8-9 
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Kampanjen ble ledet fra et nasjonalt institutt (Taikyôin) som hadde forgreininger ut over 

landet med middels og små institutter som ledet kampanjen regionalt og lokalt.  Disse 

instituttene utdannet nasjonale evangelister som skulle undervise befolkningen. Det ble 

utarbeidet tre læresetninger (Taikyô sanjô no kyôsoku) som skulle danne grunnlaget for 

forkynnelsen. 

1. Vis respekt for gudene og kjærlighet til fedrelandet. 

2. Følg menneskets vei, i overensstemmelse med de himmelske prinsippene. 

3. Ær keiseren og adlyd hans regjering.30  

Læresetningene var vage og lett for mange grupperinger å slutte seg til. Fra myndighetenes 

side var det ikke uttalt at kampanjen var shintoistisk på tross av at stilen og ritualene bar 

preg av det.  

Kampanjen ble et møtested for mange religiøse grupper og enkeltpersoner med forskjellige 

motiver for deltagelse, og den illustrerer hvordan mange grupper ble involvert i shinto i 

løpet av Meijis første år.31 Motivasjonene for å delta i kampanjen var mange. Ideen om 

shinto som en felles vei for folket hadde mange tilhengere, mens andre så kampanjen som 

en anledning til å bekjempe en forhatt kristendom. Det var også en rekke uformelle religiøse 

grupperinger, uten tilknytning til en formell religiøs institusjon, som så denne kampanjen 

som en mulighet til offentlig godkjennelse. Eksempler på dette er den religiøse gruppen 

Kurozumiha som ble grunnlagt av Kurozumi Munetada (1780-1850) i 1814.32 Kurozumiha 

deltok i kampanjen med mange evangelister, og påtok seg store økonomiske forpliktelser. 

For slike religiøse grupper var det å etablere seg som nasjonale evangelister en sjanse til å 

bli anerkjent, og å kunne praktisere egen tro. For alle som deltok i kampanjen var de vage 

læresetningene lett å integrere i egen religiøs bakgrunn i møtet med folket. ”Thus those who 

came to hear Buddhist preachers of the Pure Land sect commonly recited Buddhist prayers 

and threw coins as they were lectured on the Great Teachings.”33. Men det er mulig at 

tilpasningen til kampanjen og en virkelighet preget av shinto-ritualer også ga impulser som 

førte til en sterkere og mer varig tilpasning til shinto enn det som var påkrevd. Hardacre 

                                                 
30 M. Teeuwen “Da religionen kom til Japan” Upublisert artikkel. (2007) s. 11 
31 H. Hardacre, Shintô and the State, 1868 – 1988. (1991) s. 58 
32 H. Hardacre, Kurozumikyô and the New Religions of Japan. (1986) s. 3 
33 H. Hardacre, Shintô and the State, 1868 – 1988. (1991) s. 46 
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viser for eksempel hvordan praksis i Kurozumikyô fikk et langt sterkere preg av shinto-

ritualer, og at elementer i læren fra før Meiji ble utelatt.34  

Men buddhistene opplevde etter en tid at kampanjen var influert av anti-buddhistiske 

holdninger, noe som særlig gjaldt for ledelsen i Taikyôin etter 1872. Og da Ise-

helligdommen fikk kontroll over kampanjen i 1875 ble klart for alle at kampanjen og statens 

lære var shintoistisk i karakter.35  

Som et ledd i arbeidet for å styrke sin egen stilling argumenterte Shinshû-buddhistene for en 

ny forståelse av shinto. Deres leder Shimaji Mokurai (1845-1918) sto bak en klage, ført i 

pennen av presten Ôuchi Seiran (1845-1918), som ble sendt til myndighetene i 1874. Det 

ble der argumentert for at shinto ikke kunne regnes for å være en religion, men kun var et 

sett med ritualer. Dette fraværet av religiøst innhold ville også virke samlende i forhold til 

statsritualene da tro/ikke tro ikke ville virke forstyrrende inn på folkets lojalitet.36 Shimaji 

ga i brevet også en rekke råd i forhold til hvordan dette praktisk kunne løses. 

In other words, Ôuchi was deploying arguments about religious freedom 
and Shinto as non-religious in order to effect the separation of Buddhist and 
Shinto administrative controls – which, in practical terms, meant the 
dissolution of the Taikyôin and the Kyôbushô; recognition of Buddhists´ 
right to proselytize unhindered; and finally, the restoration of autonomy to 
the Buddhist community.37

 

Nitta skriver at avviklingen av Taikyôin var en seier for buddhistene. Nedleggelsen ga 

buddhistene større frihet til egen religionsutøvelse og myndighetene viste at de ikke lenger 

var mottagelige for enkle argumenter om en enhet av stat og religion. Etter at Taikyôin ble 

avviklet skiftet den religiøse politikken retning ved at sentrale myndigheter ikke lenger 

direkte involverte seg i spørsmål om dogmer og forkynnelse. Med nedleggelsen i 1877 av 

Kyôbusho, som hadde hatt direkte ansvar for dogmatiske spørsmål og propaganda, og 

                                                 
34 H. Hardacre, Shintô and the State, 1868 – 1988. (1991)  ss. 54-55  
35 H. Hardacre “Creating State Shintô.The Great Promulgation Campaign and the New Religions.” Journal of 
Japanese Studies. (1986) s. 47 
36 H. Nitta, “Shinto as a ‘non-religion’: the origins and development of an idea.” Shinto in History. (2000)  
ss. 254-256,  M. Teeuwen “Da religionen kom til Japan” Upublisert artikkel. (2007) s. 12 
37 H. Nitta, “Shinto as a ‘non-religion’: the origins and development of an idea.” Shinto in History. (2000) s. 256 
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opprettelsen av Shajikyoku (byrå for helligdommer og templer) innenfor Naimushô 

(innenriksministeriet) ble den nye linjen i politikken forsterket.38  

Ikke bare buddhistene, men også shintoistene, så seg etter hvert tjent med et statlig shinto 

som ikke var religiøst. Men argumentasjonen til shintoistene hadde et helt annet 

utgangspunkt enn buddhistene. Deres mål var å skape et shinto så hellig at det var hevet 

over alle religioner og derfor ikke kunne defineres som en.39 Dette ville gi dem en unik 

posisjon samtidig som det medførte lite behov for endring av praksis. 

Sentrale myndigheter brukte Phanteon-debatten for å løse spørsmålene rundt religionsfrihet. 

Shintoistene hadde valt å legge frem konflikten for keiseren, men i stedet for å gi en løsning 

på uenigheten, valgte statlige myndigheter å endre shintoprestenes rolle. De besluttet i 1882 

å forby shintoprester å delta som nasjonale evangelister, og å utføre begravelser eller andre 

handlinger som ble ansett som religiøse. Gjennom denne endringen av shintoprestenes 

funksjon ble det mulig for statlige myndigheter å definere ritualer knyttet til keiser og 

keiserhusets kami som ikke-religiøse. Med dette ble det etablert et ikke-religiøst stat-shinto. 

Vi ser her hvor viktig oppfattelsen av det nye begrepet for religion, shûkyô, ble for 

utviklingen av den religiøse politikken. Vektleggingen av tro og dogmer, til fordel for 

ritualer, muliggjorde skille mellom et rituelt ikke-religiøst stat-shinto på den ene siden, og 

religioner på den andre siden.  

Denne type definisjon av statlige shinto-ritualer som ikke-religiøse, åpnet samtidig for at 

nye grupper kunne definere seg som den religiøse delen av shinto. Det ga religiøse grupper 

en mulighet til å drive utadrettet religiøs virksomhet i egen regi. Dette ble en realitet i mai 

1882, da selvstendige religiøse grupper, definert som shinto-sekter, fikk samme rettigheter 

som buddhistene til å organisere seg, og å praktisere egen tro.40  Dette gjaldt også Shishino 

Nakabas organisasjon, Fuji issan kôsha, der Maruyamakô på det tidspunktet var organisert. 

Fuji issan kôsha ble i 1882 omorganisert til den selvstendig shinto-sekten Shintô Fusôha. 

Misjonskampanjen kollapset etter disse endringene. En rekke personer så seg ikke lenger 

tjent med å være en del av det statlige systemet, og trakk seg derfor ut fra kampanjen. Flere 

av disse etablerte selvstendige shinto-sekter. 

                                                 
38 H. Nitta, “Shinto as a ‘non-religion’: the origins and development of an idea.” Shinto in History. (2000) 
 ss. 258-259 
39 Samme verk, ss. 262-263 
40 Samme verk, s. 267 
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2.3 Nye religiøse grupper. Deres tilknytning til shinto og 
behovet for organisering. 

Det var tretten religiøse grupper som i løpet av Meiji ble offisielt organisert som religioner 

innen sekt-shinto.41 Flere av disse religionene hadde sin opprinnelse i religiøse grupperinger 

fra tiden før 1868.  

Det er et spørsmål i hvilken grad disse shinto-sektene kan sies å ha tilhørt en shintoistisk 

tradisjon før Meiji. Forståelsen av shinto blir derfor sentral i forhold til sekt-shinto. Flere 

ledende japanske forskere innen shinto har selv en tett tilknytning til dagens shinto. 

Utviklingen i tiden etter 1868 blir beskrevet som lite konfliktfylt, og som en ”naturlig” 

historisk utvikling. Shinto, slik den fremstår etter Meiji, blir definert som en videreføring av 

Japans opprinnelige religion. Blant religionshistorikere og sosiologer i Japan uten 

tilknytning til shinto, og blant vestlige forskere, er det blitt satt spørsmålstegn ved om man i 

det hele tatt kan snakke om shinto som en enhet før Meiji. Den japanske forskeren Kuroda 

startet i 1981 en større debatt med sin artikkel “Shinto in the History of Japanese 

Religion”.42 Kuroda argumenterer der for at shinto kun var et ord brukt om forskjellige 

fenomener over tid, og at begrepet shinto ikke gir mening i det hele tatt før 1868. Men i 

forsøket på å definere og forstå begrepet shinto, er det viktig å bevare både et helhetlig bilde 

og nyansene. Breen og Teeuwen peker i sin introduksjon til Shinto in History på at Kuroda 

sin argumentasjon lett kan føre til at viktige elementer ved japansk kultur blir utelatt. 

Kuroda disassembles the construct of a continuous Shinto tradition, stating 
that it is ‘no more than a ghost image produced by a world linking together 
unrelated phenomena’, but in the process he comes very close to writing out 
of Japanese history not only ‘Shinto,’ but shrines, their priests, kami and 
distinctive religious practices as well. Pace Kuroda, it is vital that we 
remember that many shrines, priestly lineages, kami beliefs and rites do 
display a remarkable degree of continuity over very long period of time. 
There is similarly a striking degree of continuity over time in the imperial 
institution: its symbols, myths, and some of its rites.43

                                                 
41 De tretten religiøse gruppene var:  Izumo Ôyashirokyô, Ontakekyô, Kurozumikyô, Konkôkyô, Jikkôkyô, 
Shinshûkyô, Shintô Takyô, Shintô Shûseiha, Shintô Taiseikyô, Shinrikyô, Tenrikyô, Fusôkyô, Misogikyô. 
N. Inoue, “The Formation of Sect Shinto in Modernizing Japan.”  Japanese Journal of Religious Studies (2002) 
 s. 405  
Maruyamakyô inngår ikke i denne listen da gruppen formelt ikke hadde en selvstendig stilling i Meiji. Men i 
forskningen blir som regel Maruyamakyô omtalt som en egen shinto-sekt. Dette gjøres blant annet av Inoue. 
Maruyamakyô representerte en egen religiøs lære, og hadde i Meiji en selvstendig posisjon innenfor de 
forskjellige organisasjonsformene. 
42 T. Kuroda, “Shinto in the History of Japanese Religion” Journal of Japanese Studies.  (1981) 
43 J. Breen, M. Teeuwen, “Introduction: Shinto past and present.” Shinto in History. (2000)  s. 5  
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Ikke bare den historiske siden ved shinto, men også begreper som blir brukt om fenomenene 

i Meiji, byr på problemer. De tretten religiøse sektene som ble etablert i denne tiden blir 

betegnet som sekt-shinto. Opprinnelsen til de forskjellige religionene er ulik. I tillegg ble 

allerede eksisterende religiøse grupperinger uten en klar ledelse, styrt i en ny retning av 

personer uten tidligere tilknytning til tradisjonen eller dens religiøse praksis. Inoue har valgt 

å dele det som blir kalt sekt-shinto videre inn i to, ”Shinto sects” og ”Shinto-derived new 

religions”. ”Shinto sects” representerer de religionene som allerede ved oppstart hadde en 

klar tilknytning til shinto. ”Shinto-derived new religions”, der også Maruyamakyô blir 

plassert, er grupper som hadde en noe løsere tilknytning til shinto. Men det er klart at Inoue 

legger stor vekt på at alle de tretten gruppene var en del av en shinto-tradisjon allerede før 

Meiji.  

We should not forget, however, that religious policy was developed in 
response to a historical reality. The establishment of sect Shinto was an 
administrative way of dealing with the crystallization of Shinto traditions 
into organized religious groups, a process that was in turn triggered by the 
modernization of Japanese society as a whole. It was because this 
crystallization process had already begun before the Meiji government 
formulated its religious policy, that sect Shinto was created as a category of 
this policy.44

På grunn av den strenge kontrollen med all uorganisert aktivitet, var det en rekke religiøse 

grupper som så etter en mulighet for offentlig aksept. Muligheten for dette lå i en 

organisering i shinto. Men for hver enkelt religiøs gruppe var det ulike motiver og behov 

som styrte prosessene. Maruyamakyô, Fusôkyô og Jikkôkyô er tre eksempel på dette. De ble 

alle dannet ut i fra det samme religiøse fundamentet, Fujikô, men i prosessen fra å være en 

løst organisert folkereligiøs gruppe til å bli en shinto-sekt, var både forløp, motivasjon og 

resultat svært forskjellig. 

 

2.4 Sekt-shinto, en del av samfunnet.  

Thal synliggjør i sin studie av det religiøse senteret Konpira hvordan den religiøse 

aktiviteten endret seg i takt med tiden, og argumenterer for at det ikke bare var de store 

reformene og maktskifter som førte til disse forandringene, men at et stadig skifte av form 

                                                 
44 N. Inoue, “The Formation of Sect Shinto in Modernizing Japan.”  Japanese Journal of Religious Studies. 
(2002) s. 406 
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og fokus var nødvendig også etter store omveltninger. Dette gjaldt på flere nivåer. Stedet 

forholdt seg på samme tid til sentrale myndigheter og deres krav, til samfunnet generelt og 

til folket som oppsøkte stedet. For å beholde sin sentrale stilling var dette et nødvendig 

fokus. Konpira gjorde store anstrengelser for å beholde sin posisjon både i forhold til 

lokalmiljøet, til alle de tilreisende og til lokale og sentrale myndigheter. Det religiøse 

senteret Konpira var en del av et stadig skiftende samfunn, og i sin drift var dette noe stedet 

måtte ta med i betraktning.  Også for de nyetablerte shinto-sektene var det nødvendig å ha et 

slikt perspektiv i sin religionsutøvelse. Shinto-sektene hadde fått en langt mer stabil og 

forutsigbar situasjon, men samtidig måtte de stadig balansere sin aktivitet i forhold til 

sentral myndigheter og deres krav, samfunnet generelt og de troendes behov.  

Utformingen av den religiøse politikken var tett knyttet sammen med utformingen av en 

felles ideologisk plattform. Regjeringen var opptatt av at det i folket skulle skapes en 

lojalitetsfølelse i forhold til staten, og at befolkningen skulle få en opplevelse av seg selv 

som borgere av en nasjon. Det ble opplevd at Japan, i motsetning til europeiske land der 

kristendommen virket samlende, ikke hadde noe felles ståsted som kunne gi folket følelsen 

av tilhørighet til nasjonen. En av samtidens innflytelsesrike intellektuelle, Fukuzawa 

Yukichi, sa om tiden etter 1868 at ”in Japan there was a government but no nation 

(kokumin)”45 Regjeringen så det som helt avgjørende å skape en lojal enhetsfølelse i folket 

for å kunne iverksette de omfattende endringene, og for å sikre videre støtte i folket også 

etter at etableringen av Diet, (nasjonalforsamlingen) var et faktum. 

Japan’s leaders expressed their sense that institutions alone were insufficient 
to secure the nation. It was not inought that the polity be centralized, the 
economy developed, social classes rearranged, interantion recognition 
striven for – the people must also be “influenced”, their  minds and hearts 
made one.46

 

 Restaurasjonsbevegelsen hadde allerede brukt keiseren som symbol for å legitimere egen 

maktovertagelse. Også i det videre arbeidet med å skape en felles identitet og et samlende 

sentrum for folket, pekte denne institusjonen seg ut. Keiser Meiji proklamerte i 1868 

prinsippet om en forening av ritualer og regjering, saisei itchi, og både keiseren som person 

og keiserlige ritualer skulle bli synliggjort for folket.  

                                                 
45 Y. Fukuzawa,  An Outline of a Theory of Civilization.  Sitert etter C.Gluck,  Japan´s Modern Myths. (1985)  
s. 27 
46 C. Gluck,  Japan´s Modern Myths. (1985) s. 3 
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De reformer og ideer som ble gjennomført av Jingikan i 1868 la grunnlaget for den videre 

utvikling av keiserens rolle. Gjennom Jingikans etablering av et shinto skilt fra andre 

tradisjoner, og med keiserlige ritualer og guder i sentrum, la de ikke bare grunnlaget for et 

nytt religiøst system, men også for den videre utviklingen av keiserens rolle i det Japanske 

samfunn.  

I debatten rundt etableringen av et ikke-religiøst shinto, ble det nye begrepet i forhold til 

religion, shûkyô, viktig. Hva skilte et statlig rituelt system fra religion? Religion ble knyttet 

sammen med aktiviteter som forkynnelse og begravelser, og en egen definert lære ble 

sentral. Religion ble flyttet til den private sfære, og det kollektive skulle kretse rundt 

keiserlige ritualer. 

En ny fase begynte da buddhister tok i bruk religionsbegrepet for å demme 
opp for shintos fremmarsj. Ved å argumentere for at shinto ikke kunne 
fungere som en religion, forsøkte buddhister som Ôuchi å hegne om sine 
kjerneaktiviteter: begravelser og forkynnelse. De fikk gjennomslag for sitt 
syn på shinto som et rituelt system uten noen lære om ”en annen dimensjon” 
– og som noe ikke-religiøst. Det buddhistene imidlertid ikke fikk medhold i, 
var deres forståelse av religion som en universell lære. Tvert imot var det 
”veien” (og shinto som veiens rituelle uttrykk) som beholdt monopolet på en 
slik universell status. Det religiøse ble en sak for individet, og dermed per 
definisjon personlig og ikke universelt. Individer kan velge bort religioner, 
men ikke den universelle veien og veiens japanske uttrykk, shinto-
ritualene.47

 

De nyetablerte shinto-sektene fikk en utfordring både i forhold til sin selvstendige rolle, og 

sin rolle som en del av fellesskapet. I samfunnet var det skapt nye forventninger til hva som 

kjennetegnet en religion. Det ble forventet at shinto-sektene i langt større grad enn tidligere 

skulle skape en egen religiøs identitet med vekt på selve læren, og at dette var en aktivitet 

som hørte hjemme i den private sfæren. Samtidig skulle de forholde seg til den felles 

ideologiske plattformen som var i ferd med å skapes, og der det ble forventet lojalitet og 

deltagelse. 

Flere av shinto-sektene opplevde stor oppslutning i Meiji. Dette var religioner som svarte på 

befolkningens religiøse behov, og mye av oppslutningen kan knyttes til disse religionenes 

fokus på menneskets situasjon her og nå. Helbredelsesritualer, og amuletter som skulle 

beskytte mot uønskede hendelser og farer, var populære. Flere av disse religionene hadde 

                                                 
47 M. Teeuwen , “Da religionen kom til Japan.”  Upublisert artikkel. (2007) s. 17 
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også et budskap om menneskers mulighet til endring av eget liv her på jorden, og for deler 

av befolkningen ga dette et håp om et bedre liv. Det var i Meiji store kontraster blant 

befolkningen, ikke bare i forhold til livssituasjon og materiell standard, men også på hvilken 

måte de var delaktige i moderniseringsprosessen som foregikk. Deler av samfunnet ble 

stadig sterkere preget av en ny tid med nye kulturelle, sosiale og intellektuelle impulser, 

mens fattige jordbruksområder merket endringene i tiden best gjennom stadig nye krav som 

økte skatter, deflasjon og tvungen militærtjeneste.  

Sentrale myndigheter fulgte utslag av misnøye og uro nøye, og på lik linje med politisk 

aktivitet ble religiøst engasjement, i andre former enn det etablerte, sett på som en mulig 

trussel mot et stabilt samfunn. Flere av shinto-sektene markerte seg da også som kritikere av 

det nye samfunnet som ble bygget opp, og de verdier som ble vektlagt der.48 Andre shinto-

sekter valgte en langt mer lojal linje overfor den utviklingen, og de endringene som sentrale 

myndigheter sto for.  

. 

                                                 
48 F. Miyazaki, “The Formation of Emperor Worship in the New Religions. The Case of Fujidô” Japanese 
Journal of Religious Studies. (1990) s. 282 
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Kap 3 Fujikô før Meiji. 

3.1 Kakugyô Tôbutsu Kû. 

Oppfatningen av fjell som hellig har stått sentralt i Japansk folkereligiøsitet helt fra gammel 

tid, og mange religiøse aktiviteter har blitt knyttet til fjell.  

Thus, we see that the mountain is believed to be the world of the dead; the 
meeting place of the living and the dead; or a passageway from this world to 
the next – from the profane to the sacred and from earth to heaven. The 
mountain is also believed to be the world of the spirits and of the deities, 
buddhas, or bodhisattvas, where shamans and ascetics must undergo the 
austerities of hell to receive the powers and blessings of paradise and where 
souls of the dead also must undergo initiation in order to enter paradise of 
Buddha´s Pure Land.  
Shugen-dô, or mountain asceticism, was built on just these primitive but 
fundamental common beliefs in mountains.49

 

Den aktive vulkanen Fuji med sin vakre og majestetiske form, ble naturlig nok også et 

objekt for tilbedelse. Shugendô var allerede aktiv ved fjellet da Kakugyô Tobutsû Kû, som 

regnes for å være grunnleggeren av Fujikô, startet sin aktivitet der. Fujikô knyttet sin tro til 

Fuji-fjellet, og skulle i løpet av attenhundretallet bli en viktig religiøs gruppe i Edo-området. 

Kakugyô Tôbutsu Kû (1541-1646) vokste opp i Nagasaki, men dro som ungdom til Hitachi 

og sluttet seg til Shugendô. Men da han i 1560 reiste til Fujifjellet etter å ha fått en 

åpenbaring av En no Gyôja·, valgte han som tilholdssted et område av fjellets vestside uten 

tilknytning til Shugendô. En no Gyôja var en mytisk fjellasket fra 7. århundre, og han 

regnes for å være grunnleggeren av Shugendô. Kakugyô bosatte seg i en hule kalt Hitoana 

(menneskehulen) og hadde dette som tilholdssted frem til sin død. Denne hulen finnes også i 

dag, og Tyler beskriver den slik. 

At present, thirty-one steps lead down from it to the cavern floor. The 
ceiling is roughly four meters high. Some dozen meters in, the cave widens 
into a chamber with a central pillar. This deeply sheltered yet still habitably 
ventilated place is probably where Kakugyô lived and practiced. Further in, 
the cave narrows again and water often covers the floor, or if not water, 
mud; and the oppressively high humidity turns to a sort of fog. About sixty-
five meters into the cave, one comes to a final recess containing a tiny 
shrine to Sengen.50

                                                 
49 I. Hori, Folk Religion in Japan. Cotinuity and Change. (1968) ss. 177-178 
50 R. Tyler, ““The Book of the Greate Practice”: The Life of the Mt. Fuji Ascetic Kakugyo Tobutsu Ku.”  Asian 
Folklore Studies. (1993) s. 270 
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Det finnes få skriftlige kilder som beskriver Kakugyô sitt liv. Kakugyô Tôbutsu Kû Ki, og 

Gotaigyô no maki er varianter av samme verk og omhandler hans liv og virke. Boken gir seg 

ut for å være skrevet av Kakugyôs arvtager Engen, men Tyler viser til en rekke forhold ved 

teksten som gir grunnlag for å anta at den ble skrevet på et langt senere tidspunkt.51 Mest 

sannsynlig ble den originale teksten skrevet av troende over 100 år etter Kakugyôs død, og 

danner grunnlag for andre skrifter som omhandler ham.52  

Kakugyô hadde sin bakgrunn i Shugendô, og mye av hans praksis minner om denne 

religiøse retningen. I likhet med Shugendô knyttet Kakugyô sin virksomhet til askese i 

fjellet, men fokus og målet i hans praksis var noe annerledes enn hos Shugendô-asketene. 

Kakugyô hadde en målsetning med sin virksomhet som gikk ut over utvikling av eget 

klarsyn og kraft. Han hadde fått en misjon der han gjennom sin asketiske praksis skulle 

være den som skapte balanse mellom himmel og jord, og skulle med dette skape fred og 

velstand i riket. Den sentrale guden i Kakugyôs religiøse univers var Fuji-fjellets guddom, 

Sengen Dainichi. 

Fuji-fjellets gud ble kalt Asama Daimyôjin (den store guddommen Asama), men ble senere 

også kalt Asama gongen (manifestasjonen av Asama) og Sengen Daibosatsu (den store 

Bodhisattva Sengen). Alle disse titlene refererte opprinnelig til Konohanasakuyahime no 

mikoto som var den kami som ble knyttet til Fuji-fjellet. Dette viser Sengens sammensatte 

natur.53 Asama betyr fjellet som spruter ild, og ble også brukt om andre vulkaner. Muligens 

for å skille mellom de forskjellige stedene, ble denne lesemåten i Fuji sitt tilfelle erstattet 

med den alternative lesemåten, Sengen. Tegnene i Asama, 浅間, var valgt av fonetiske 

hensyn, og dette førte til at Sengen etter hvert også ble skrevet med tegnene ”udødelig”, 仙, 

og ”se”, 見. Dette understreket oppfatningen av Fuji-fjellet som bebodd av ”de udødelige”. 

Tegnet, ”se”, ble også i enkelte tilfeller erstattet med tegnet ”opprinnelig”, 元. Denne 

                                                 
51 R. Tyler, ““The Book of the Greate Practice”: The Life of the Mt. Fuji Ascetic Kakugyo Tobutsu Ku.”  Asian 
Folklore Studies. (1993)  s. 256 
52 Y. Yasumaru, “Fujikô.” Nihon shisô taikei. 67. Minshû shûkyô no shisô.  (1971) s. 637 
Verket, Nihon shisô taikei. 67. Minshû shûkyô no shisô.  (1971) vil i resten av oppgavens fotnoter bli forkortet til 
NST 67 
53 M. Collcutt, “Mt. Fuji as the Realm of Miroku. The Transformation of  Maitreya in the Cult of Mt. Fuji in 
Early Modern Japan.” Maitreya the Future Buddha.  (1988) ss. 251-251 
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skrivemåten for Sengen, 仙元, er den varianten som ble brukt både i Kakugyô sine skrifter 

og i Fujikô.  

Den buddhistiske innflytelsen på Fuji startet i første halvdel av det tolvte århundre da det ble 

bygget et tempel for Dainichi, verdensbuddhaen for japansk esoterisk buddhisme, på toppen 

av fjellet. Dette ble regnet for å være den viktigste buddhistiske identiteten til Fuji-fjellets 

guddom, og i skrifter som omhandler Kakugyô er det navnet Sengen Dainichi som blir 

brukt.54 Senere i Fujikôs historie ble Sengen oftest kalt Sengen Daibosatsu, den store 

bodhisattva Sengen.  

For Kakugyô var Fuji-fjellet og Sengen Dainichi ett, og disse var igjen ett med vår 

”opprinnelige far og mor”, Moto no chichi haha.55 Alt hadde sin opprinnelse i fjellet, og 

fjellet var guden.56 Fuji-fjellet/Sengen Dainichi/ Moto no chichi haha gis mening som 

sentrum for all skapelse og eksistens på jorden.  

Kakugyô mente han var i direkte kontakt med og mottok instrukser og rettledning fra 

Sengen Dainichi. Et bedre liv for folket sto sentralt i alt Kakugyô gjorde, og han hadde et 

ønske om en fredelig, trygg og lykkelig tilværelse for hele folket. For å få et slikt samfunn 

var det nødvendig med harmoni mellom himmel og jord. Kakugyôs askese skulle 

gjenopprette denne harmonien. 

Ascetic, you have renounced your body and dedicated your life to your great 
practice. This is the true spirit. Therefore, I have a message to impart to you.  
      You see, Ascetic, the ultimate goal you have set yourself to attain is not 
rightly conceived, and that is why the Realm is not at peace. The true spirit 
is the vow to help sentient beings by pacifying the Realm. There are bandits 
in the home who sow disorder in the land. This is because lord and subjects 
are at odds with one another. And the disorder in Heaven [proceeds from] 
lack of compassion [for the lowly] above and from lack of respect for 
superiors below. Thus there is no harmony between Heaven and Earth. The 
Sovereign neglects his salutations to Heaven and bestows no blessings on 
those below; and from the Sovereign down to the common people, there is 
no accord. That is why the land is not at peace. 

                                                 
54 R. Tyler, ““The Book of the Greate Practice”: The Life of the Mt. Fuji Ascetic Kakugyo Tobutsu Ku.”  Asian 
Folklore Studies (1993) s. 265 
55 K. Iwashina,  Fujikô no rekishi. (1984)  ss. 63-64 
56 R. Tyler, “The Tokugawa Peace and Popular Religion: Suzuki Shôsan, Kakugyô Tôbutsu, and 
Jikigyô Miroku.” Confucianism and Tokugawa Culture.  (1984) ss. 101, 104 
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The harmonious unity of Heaven, Earth, and the Gods is the origin of all things. 
Therefore, O Ascetic, if you will fundamentally renew your goal and seek the 
harmony of Heaven and Earth the Realm will surely have peace. 57

Sengen Daibosatsu talte til Kakugyô om den misjon han hadde fått, og om forholdene i 

landet som gjorde at det ikke var fred. Men gjennom Kakugyôs praksis skulle denne freden 

komme, og en rettferdig hersker ville overta makten.  

I Gotaigyô no maki blir Kakugyô fremstilt som helt sentral i forhold til Tokugawa Ieyasus 

historiske rolle. Gjennom sin askese beredte Kakugyô vei, slik at Ieyasu kunne skape fred i 

Japan. Kakugyô blir også fremstilt som Ieyasus rådgiver. I følge Fujikô skal Ieyasu ha 

kommet til Hitoana ved tre anledninger for å motta råd og veiledning. 

Later on, in Tenshô 19 [1591], when Ieyasu took over the Kantô, he came 
again. On meeting Kakugyô, he said, “That I now govern the eight 
provinces of the East is all thanks to the might of Sengen Dainichi; and also, 
O Ascetic, thanks to your own might. Therefore, O Ascetic, if you have any 
wishes, please tell me what they are.” Kakugyô replied: For myself, there is 
nothing I could wish for. I simply pursue my great practice as my father and 
mother charged me to do. It is not for myself that I do it, but for the people 
of the Realm. Now my prayer has been answered and all the Realm is at 
peace.58

Kakugyô sitt religiøse liv besto av askese.  Han praktiserte blant annet en egen form for 

askese der han trippet med tærne bøyd bakover, tsumetachi gyô, bare avbrutt av at han 

senket seg ned i vann tre ganger om dagen og tre ganger om natten. Faste og askese knyttet 

til vann, som ved et fossefall i nærheten av Hitoana, Shiroike, og pilegrimsferder til innsjøer 

i vid omkrets, var også viktige elementer i Kakugyôs praksis.  

Ris/korn og vann var elementer som ble knyttet til Fuji/Sengen Dainichi. Vann var 

nødvendig i jordbruk. Og i et samfunn der utfallet av årets avlinger var avgjørende for folk 

flest, ble det å ha tilstrekkelig med vann knyttet til folkets redning.59  

Kakugyô fikk åpenbart ”diagrammer”, ominuki fra Sengen Dainichi. Disse viste et omriss 

av Fuji og en frase/bønn Kakugyô hadde mottatt av guden. ”Diagrammene” ble etter 

Kakugyôs tid plassert på alteret under Fujikô-ritualer.60  

                                                 
57 Fra Kakugyô Tôbutsu Kû Ki. Oversettelse i R. Tyler, ““The Book of the Greate Practice”: The Life of the Mt. 
Fuji Ascetic Kakugyo Tobutsu Ku.”  Asian Folklore Studie.  (1993) s. 288 
58 Fra Kakugyô Tôbutsu Kû Ki.  Oversettelse i R. Tyler, ““The Book of the Greate Practice”: The Life of the Mt. 
Fuji Ascetic Kakugyo Tobutsu Ku.” Asian Folklore Studies.  (1993) s. 310 
59 K. Iwashina, Fujikô no rekishi. (1984) ss. 57-58 
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I tillegg til sin asketiske praksis møtte Kakugyô befolkningens religiøse behov ved for 

eksempel helbredelse. De som oppsøkte ham fikk ofusegi, amuletter av papir med magiske 

skrifttegn. Disse kunne enten kunne bæres på kroppen, eller svelges. 61

Tyler mener at Kakugyôs lære verken kan plasseres innen konfutsianisme eller buddhisme, 

men at han skapte en egen religiøs retning. Det er mulig å argumentere for et slikt syn ut fra 

hvordan Kakugyô satte sammen sine religiøse elementer. Både troen på seg selv som en 

slags katalysator for fred, og budskapet om vektleggingen av Sengen/Fuji som den originale 

kilden til alt liv, Moto no chichi haha, og den guden alt liv kretser rundt, er spesielt for ham. 

For Fujikô var Fuji-fjellet ikke ett av mange hellige fjell, men universets sentrum. På samme 

tid er det elementer i Kakugyôs lære som er gjenkjennelige fra flere tradisjoner. Sengen 

Dainichi var allerede en del av den buddhistiske aktiviteten på fjellet, og mye av Kakugyôs 

askese hadde fellestrekk med Shugendô. Forståelsen av himmel og jord som en enhet som 

må være i balanse for å oppnå et godt og harmonisk samfunn, og oppfatningen av hvordan 

dette blir opprettet gjennom et samspill mellom himmel, hersker og undersåtter, er 

elementer vi kjenner igjen fra konfutsianismen. Rollen som en fjellasket med spesielle 

evner, tilbedelse av naturfenomener og den glidende overgangen mellom kami og 

mennesket, er trekk vi finner igjen i japansk folketro. Fujikô er et eksempel på en 

folkereligiøs gruppe som henter sin tro fra flere forskjellige tradisjoner. Som mye annen 

religiøsitet i Japan på denne tiden, er den vanskelig å plassere innenfor en bestemt retning.  

Fujikô levde videre etter Kakugyôs død, men tilpasset seg utviklingen i samfunnet. Uten en 

fast organisasjon og strenge dogmer, hadde tradisjonen en fleksibilitet som gjorde det mulig 

å endre seg i takt med skiftende religiøse behov i folket.  

 

3.2 Jikigyô Miroku.  

Jikigyô Miroku (1671-1733) ble en ivrig tilhenger av Fuji-troen som 17-åring.62 Fujikô var 

da en lekmannsbevegelse med beskjeden utstrekning i Edo-området. Det var gjennom 

Jikigyô at læren nådde ut til et større publikum. I denne perioden ble også de karakteristiske 

Fuji-kopiene, fujizuka, laget. Dette var større eller mindre jord/steinhauger som hadde 
                                                                                                                                                         
60 Y. Yasumaru, “Fujikô.” NST 67 (1971) s. 640 
61 Y. Yasumaru, “Fujikô.” NST 67 (1971) s. 637 
62 R. Tyler, “The Tokugawa Peace and Popular Religion: Suzuki Shôsan, Kakugyô Tôbutsu, and Jikigyô 
Miroku.” Confucianism and Tokugawa Culture. (1984) s. 111 
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Fujifjellets fasong. Det ble på disse kopiene bygget en helligdom der de troende kunne tilbe 

Sengen Daibosatsu, og de kunne også bestige kopien i stedet for selve fjellet. 

Jikigyô ble født inn i en bondefamilie i Ise, men som 12-13 åring dro han, som mange andre 

unge menn på den tiden, til Edo for å tjene til livets opphold. Han etablerte seg som 

oljeselger, og kombinerte dette etter hvert med sitt sterke engasjement i Fujikô.  

Hovedkilden til Jikigyôs liv og lære er Sanjûichinichi no maki som Jijigyô dikterte til en av 

sine disipler mens han sultet seg til døde på Fuji-fjellet. 

Under Jikigyôs ledelse ble læren dreid bort fra mystisismen til Kakugyô. Men Fujikô 

beholdt grunnlaget for læren med Fuji/Sengen Daibosatsu/Moto no chichi haha som den 

sentrale guden. Under Jikigyôs ledelse la Fujikô vekt på de troendes eget liv og handlinger. 

Mer enn å utføre ritualer og plikter var det viktig at menneskene levde et rettskaffent liv. 

Mennesket var ment å arbeide hardt, leve et nøysomt, rettskaffent og lojalt liv og å hjelpe 

andre trengende. Enkeltmennesket, familien og hele samfunnet ville da oppleve frelse og 

velstand. Disse godene ville ikke komme i et neste liv, men bli en realitet her på jorden.  

Jikigyô Miroku ble i tillegg til dette tydeligere på forbindelseslinjen mellom Fuji/Sengen 

Daibosatsu/Moto no chichi haha på den ene siden, og mennesket og korn/ris på den andre 

siden. Også korn/ris og mennesket var del av en hellig enhet og rommet i seg det 

guddommelige. Dette gjorde at Sengen Daibosatsu og mennesket var ett.  Fuji var solen og 

vannets opprinnelse, kornet/ris som vokste av vann og sol var en del av fjellet, og var 

guddommelig – bosatsu. Mennesket levde av korn/ris og var en del av denne enheten og var 

derfor guddommelig.63 Dette er et hovedtema som blir gjengitt flere ganger i Sanjuichinichi 

no maki.64  

Alle mennesker var en del av et guddommelig skaperverk, og Jikigyô la derfor vekt på at 

alle var likeverdige, på tross av klasse og kjønn. Gruppen praktiserte dette ved at kvinner 

hadde anledning til å bestige Fuji-kopiene, i motsetning til selve fjellet der kvinner ikke 

hadde adgang. Men samtidig som Jikigyô la vekt på likhetstanken, var dette etter hans 

oppfattelse ikke i konflikt med det eksisterende samfunnssystem, eller en kritikk av de 

føydale klasseskillene. Alle hadde fått tildelt sin plass i samfunnet, og det var den enkeltes 

plikt å fylle denne plassen etter beste evne, og etter høye moralske normer.  Fujikô hadde 
                                                 
63 Y. Yasumaru “Fujikô” NST 67 (1971) s. 644 
64 Y. Yasuamru,  Nihon no kindaika to minshû shisô. (1974) s. 165 
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tradisjon for, helt fra Kakugyô sin tid, å være lojale mot Tokugawa-styret, og likhetstanken 

til Jikigyô endret ikke på denne lojaliteten.  

I både likhetstanken og i budskapet om menneskets selvstendige påvirkningskraft over eget 

liv lå det et endringspotensial for de troende. De troende skulle gjennom et lovlydig og 

flittig liv bedre sine levekår. Men ved å gi det enkelte menneske ansvar for egen lykke ble 

samtidig ansvarlige myndigheter i stor grad fratatt dette ansvaret.  

Den utviklingen vi ser i Fujikô var ikke unikt for denne gruppen. Moralbegrepene Fujikô 

sluttet opp om var normer og verdier som ble sterkt vektlagt i Tokugawatiden, og det var 

også en rekke andre bevegelser med moralsk innhold som var aktive i denne perioden.65 

Hele samfunnet var preget av konfutsianismen og de idealene man finner der. Lojalitet, og 

fokus på menneskets egen atferd ble vektlagt i denne tiden. Kakugyô Tôbustu Kû sin askese 

og ønske om et fredelig samfunn, kan sees på som et religiøst svar på den urolige og 

vanskelige tiden han ble født i. Kakugyôs ønske om fred ble oppfylt, men folket opplevde 

nye problemstillinger. Menneskene hadde, på tross av et liv uten krig, store utfordringer 

med å brødfø seg og sin familie. Feilslåtte avlinger, sykdom, skatter og urimelige 

arbeidsforhold gjorde tilværelsen usikker og utrygg. Også i byene var det mye fattigdom, og 

det var et tilsig av unge mennesker som prøvde å skaffe seg en fremtid gjennom småhandel, 

og ved å tilby sine tjenester. Man kan si at Fujikô svarte på disse utfordringene ved sin 

dreining av oppmerksomhet mot enkeltmenneskets daglige liv. Fujikô ga folket håp 

gjennom sitt budskap om mulighet til endring, og ga også lindring i hverdagen gjennom 

forbønn og helbredelse.  

Religionen fikk stor oppmerksomhet etter at Jikigyô endte sitt liv ved å sulte seg til døde på 

Fuji-fjellet. Dette besluttet han etter ”et møte” med Sengen Daibosatsu på Fuji-fjellet i 1730. 

Målet var da å vente i 8 år, men etter tre år fremskyndet Jikigyô avgjørelsen og 

gjennomførte beslutningen. Han skulle ved å faste seg til døde bli ett med Sengen, og denne 

hanglingen skulle bringe frelse til folket. Yasumaru argumenter for at dette var et resultat av 

all den lidelse Jikigyô så rundt seg. Jikigyôs død var sammenfallende med de første store 

folkeopprørene på grunn av vanskelige levekår.66 I en etterlatt tekst hevder Jikigyô at 

folkeopprøret i Edo kom av et dårlig styre av landet. Beslutningen om å sulte seg til døde på 

                                                 
65 Y. Yasumaru,  Nihon no kindaika to minshû shisô. (1974) s. 103 
66 Samme verk,  ss. 157-158 
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Fuji-fjellet, var en handling for å endre verden til det bedre.67 Hovedfokus i Jikigyôs lære 

hadde hele tiden vært et liv etter gitte normer og verdier. Det var gjennom dette, og ikke ved 

religiøse ritualer, at en endring av samfunnet skulle komme. Jikigyôs valg om å sulte seg til 

døde blir i denne sammenhengen en kraftig demonstrasjon mot kritikkverdige 

samfunnsforhold. 

Det var først etter Jikigyô Mirokus tid at det ble dannet grupper, kô. Det å danne en gruppe, 

kô, der felles interesse var hovedmotivet var utbredt i befolkningen. Innhold og formål 

varierte fra religiøs aktivitet til økonomisk samarbeid, rekreasjon, gjensidig hjelp ovs. En 

slik gruppe gikk ofte på tvers av sosiale skillelinjer og familiebånd. Den første Fujikô-

gruppen ble dannet i 1736 av en av Jikigyôs disipler.68  

Fujikô ble for første gang nevnt i offentlige papirer i 1795. Fra 1804 skjedde det en økning i 

utbredelsen, og læren blir også kjent utenfor Edo.69 Jikigyôs sultedød på Fuji-fjellet var med 

på å gi bevegelsen oppmerksomhet, men den viktigste årsaken til den store veksten var at 

Jikigyôs ideer svarte til menneskenes religiøse behov.70

All religiøs aktivitet ble nøye overvåket i Tokugawa-tiden og en rekke trosretninger, 

inkludert Fujikô, opplevde restriksjoner og forbud. Det første forbudet mot Fujikô rammet 

en av Jikigyô Mirokus disipler i 1741. Denne personen drev en utstrakt misjonsvirksomhet 

der helbredelse var et viktig element. I løpet av de neste 100 årene er det registrert 22 

episoder der tradisjonen ble forbudt.71  

Yasumaru legger vekt på at man i Fujikô, i tillegg til lojaliteten til Tokugawa-styret, også 

kan se et potensial om reform.  Forfølgelsen fra myndighetenes side hadde etter Yasumarus 

oppfatning bakgrunn i den frihetstanken Fujikôs lære rommet. Yasumaru trekker en linje fra 

gruppens vektlegging av en kraft i mennesket og avvisningen av en ytre autoritet, til en 

mulig bevissthet om reform. Fujikô sto for en lære der folket, og ikke bare makteliten, 

hadde evne til refleksjon og egenutvikling.72  

                                                 
67 K. Iwashina, Fujikô no rekishi. (1984) s. 5 
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71 C. Sasaki, Minshû shûkyô no genryû. Maruyamakyô, Fujikô no rekishi to kyôgi. (1983) s. 136 
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Ikke bare Fujikôs lære, men formen var problematisk for myndighetene. Fujikô tiltrakk seg 

mennesker på tvers av klassene, det ble utførte helbredelse og gruppen var ikke tilknyttet en 

etablert religiøs institusjon. 

Jikigyô´s death electrified the Fuji devotees, and the cult grew rapidly from 
then on. As it grew, it provoked stiffer and stiffer opposition from the Edo 
city authorities and from the Bakufu. For one thing it was a new religion, 
unconnected with any established sect, and therefore by definition illegal. In 
addition it was irritating. A machi-fure (city decree) of 1742 noted that 
people were frequently refusing to give the sick any medication beside holy 
water from Fuji, and in a thoroughly modern manner it banned this practice. 
Another machi-fure of 1795 noted that members of the Fuji kô, clad in 
white robes and equipped with bells and rosaries, were chanting outside 
people’s gates, and handing out protective talismans. Perhaps the worst 
thing about the Fuji cult was that the devotees were all workmen, day 
laborers, small tradesmen, etc., and that they mingled on terms of equality 
with the few warrior-class people who joined them. In all this the authorities 
detected potential subversion.73

 

Fujikô var en lekmannsbevegelse, men det var et fastsatt system for ledelse i de forskjellige 

gruppene. En kô ble organisert ved at det i tillegg til medlemmene i hver gruppe, var 

personer som fikk i oppdrag å være sendatsu, kôgen og sewanin. En sendatsu var den 

åndelige lederen i gruppen og ble utnevnt etter å ha fulgt Fuji-troen trofast over lengre tid, 

og etter at vedkommende hadde besteget Fuji minst syv ganger. Gruppens kôgen ivaretok 

finansene, mens sewanin var ansvarlig for invitasjoner til samlinger og innsamling av 

penger. En åndelig leder, sendatsu, som hadde besteget Fuji mer enn 33 ganger, fikk tittelen 

ôsendatsu, stor leder. Disse hadde som assistenter, kosendatsu som igjen kunne danne sin 

egen kô som en forgreining fra modergruppen. På denne måten spredte gruppene seg utover. 

Man regner med at det i 1842 var 93 hovedgrupper i Edo, og at det med forgreiningene i alt 

ble 300 kô.74  

Fujikô var i det nittende århundre, ikke minst på grunn av sine Fuji-kopier, Fujizuka, en 

synlig del av Edos mange festivaler og religiøse liv. 

On the last day of the fifth month and the first day of the sixth month, 
crowds of visitors go to the ”Fuji mountains” in Edo: at Asakusa, 
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Komagome, Takada, Fukagawa, Meguro, Yotsuya, Kayabachô, and Shitaya 
Onoterusaki. At each of these eight spots a model of Mount Fuji has been 
constructed for worshiping at a Sengen Shrine. Normally, climbing these 
model mountains is prohibited; it is allowed only on these two special days. 
The main Edo spot of this type is the one at Kamagome.75

Fuji-kopiene var en viktig del av Fujikô, men det var ingenting som kunne måle seg med 

pilegrimsferdene til selve fjellet. Gjennom sin kô var medlemmene en del av et sparesystem 

som gjorde det mulig å gjennomføre pilegrimeferder til Fuji. I alle deler av befolkningen, 

var pilegrimsreiser til forskjellige religiøse mål både en viktig religiøs handling, og en 

kjærkommen avveksling fra hverdagen. Reisene gikk til forskjellige religiøse sentre som 

Ise, og til hellige steder som fjellene Ontake og Fuji.  

                                                 
75 Morisada mankô vol 2 ( Morisada´s Miscellany, 1830-1860s) Sitert etter M. Nishiyama  Edo Culture. (1997) 
s. 85 
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Kap 4 Fujikô – en ny virkelighet etter 1868. 

Fujikô representerte i 1868 nettopp en slik tradisjon som reformen shinbutsu bunri skulle 

skape en endring i forhold til. Religionen var en sammensmelting av flere tradisjoner, og de 

buddhistiske elementene var sterke. Sengen Daibosatsu var med sin sammensatte natur, et 

tydelig eksempel på innflytelse fra flere tradisjoner. Shugendô og Fujikô sin sterke stilling 

på Fuji-fjellet gjennom generasjoner, gjorde at områdene rundt fjellet, alle rutene opp til 

toppen, og også selve toppen av fjellet var preget av buddhistiske guddommer og 

buddhistiske symboler. Denne demonstrasjonen av buddhisme, på et fjell som hadde en så 

stor symbolverdi som Fuji, må i seg selv ha vært et problem for sentrale myndigheter.  

Fujikô hadde siden midten av det attende århundre i perioder opplevd forbud og forfølgelse. 

Senest i 1849 ble det utført en offensiv mot Fujikô, og et steinmonument over Kakugyô 

Tôbutsu Kû ved hulen Hitoana ble smadret.76 Det å møte restriksjoner i forhold til 

religionsutøvelsen var derfor ikke noe nytt for denne tradisjonen. 

Fujikô hadde likhetstrekk med Shugendô, og forbudet mot dem i 1872 rammet også Fujikô. 

Men allerede i 1868 ble det igangsatt restriksjoner i forhold til Shugendôs aktivitet. 

Fjellasketene måtte enten velge et liv som lekmenn, shintoprester eller buddhistprester. 

Samtidig ble det erklært at gongen, fjellguder, i virkeligheten var kami.77 På grunn av at 

Fujikô var en lekmannsbevegelse ble endringene for Fujikôs åndelige ledere og medlemmer 

ikke på langt nær ble så dramatiske som for Shugendô. Men også for Fujikô ble situasjonen 

endret. Sengen Daibosatsu var ikke lenger akseptert, og skulle formelt sett erstattes med en 

kami. Flere steder førte dette til en situasjon der den religiøse lederen messet Sengens navn, 

mens den formelle guden var en kami fra japansk mytologi, Ame no minakanushi no 

mikoto.78  

Det var innenfor Fujikô store variasjoner i forhold til hvordan den enkelte gruppe forholdt 

seg til endrede rammevilkår. Dette gjaldt ikke bare i forhold til tro og praksis, men også i 

forhold til nye krav om organisering og restriksjoner for forkynnelse og religiøse samlinger. 

 

                                                 
76 C. Sasaki, Minshû shûkyô no genryû. Maruyamakyô, Fujikô no rekishi to kyôgi.  (1983) s. 136 
77 H. Hardacre, Shinô and the State, 1868 – 1988. (1991) s. 28 
78 K. Iwashina  Fujikô no rekishi. (1984) s. 8 
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4.1 Itô Rokurôbei og Maruyamakô 1868-1875. 

Maruyamakô var en gruppe innen Fujikô og ble etablert i perioden 1751-62. Maruyamakô 

var lokalisert til landsbyen Noborito. Det ble i 1806 også anlagt en Fujizuka, Fuji-kopi på 

stedet.79 Navnet Maruyama ble valgt på grunn av at medlemmene skrev tegnet fjell i en 

sirkel som kjennemerke på bambushatten de bar på pilegrimsreiser til Fuji. Noborito lå like 

sør for Edo i Musashi provinsen, og området var direkte underlagt den sittende shogun. 

Stedet er i dag en del av Kawasaki by i Kanagawa fylke.  

 Utviklingen av denne gruppen etter 1868 og etableringen av en selvstendig religion, 

Maruyamakyô, er tett knyttet sammen med religionenes grunnlegger Itô Rokurôbeis (1829-

1894) liv og religiøse lære.  Rokurôbei var en ivrig tilhenger av Maruyamakô og praktiserte 

Fujikôs lære. Han ble i løpet av Meijis første år en religiøs lederskikkelse i sitt distrikt, og 

med de endringene som skjedde i Meiji ble det Rokurôbei som førte videre og videreutviklet 

Maruyamakô.  

Itô Rokurôbei kom fra enkle kår. Han ble født i Noborito i 1829 (Bunsei 12) som andre sønn 

i en fattig bondefamilie. Hjemmet til Rokurôbei lå like ved landsbyens Fuji-kopi. Familien 

var ivrige tilhengere av Fujikô, og vervet som åndelig leder, sendatsu, og oppsyn med Fuji-

kopien, gikk i arv i familien.80 Rokurôbei blir beskrevet som spesiell allerede som barn, og 

hans fødsel skal ha blitt spådd av en omreisende munk. . ”Kochira no okamisan wa chikai 

uchi ni mimochi ni natte otoko no ko ga umaremasu. Kono oko wa ato kitto shussei shite, na 

o nokosu yô na hito ni narareru kara, taisetsu ni sodatenasai yo. 81 (Fruen vil snart bli med 

barn, og føde en gutt. Dette barnet vil gå ut i verden og blir en person som ganske sikkert 

etterlater seg et navn. Oppdra ham derfor godt.) Rokurôbei var et barn med dårlig helse, og 

ved to anledninger skal han ha blitt frisk ved hjelp av Fujikô-ritualer. Historiene om ham 

sier at han allerede som barn var opptatt av Fujikô, og at han likte å leke sammen med sin 

bror ved Fuji-kopien.  

Rokurôbei fikk som mange andre bondesønner skolegang ved det lokale buddhisttempelets 

skole, terakoya. Denne formen for utdannelse var utbredt blant bøndene, og gjorde at de 

fikk en basiskunnskap i forhold til lesing, skriving og noen utvalgte skrifter. Vi vet at 

Rokurôbei fikk innføring i Hyakunin isshu, Jitsugokyô og Dôjikyô.  På denne tiden var disse 

                                                 
79 Y. Yasumaru, Nihon no kindaika to minshû shisô. (1974) s. 177  
80 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) s. 7 
81 Samme verk, s. 6 
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skriftene mye brukt innen denne type utdannelse. Hyakunin isshu var en samling av dikt. 

Jitsugokyô inneholdt utdrag fra sutras. Dôjikyô var med sitt utvalg av tekster en innføring i 

viktige moralnormer. Den utdannelsen Rokurôbei fikk var enkel og vektla ledende normer i 

samfunnet. Buddhismen og konfutsiasnimen sto sentralt. Vi vet at utdannelsen var med på å 

forme Rokurôbeis religiøse ståsted. Timene med en fattig samurai skal ha gjort spesielt 

inntrykk på den unge gutten. Samuraien var opptatt av den verdi dyrking av jorden og 

bøndenes arbeid hadde for samfunnet. Dette var sammenfallende med verdier som ble 

vektlagt i Fujikô der ris/korn ble sett på som en del av et hellig skaperverk. Disse tankene 

ble videreført i Maruyamakyô, og Rokurôbei la alltid senere i sin lære vekt på at 

Maruyamakyô var en tradisjon som hadde sine røtter i et jordbrukssamfunn, der vern om 

skaperverket og nøysomhet var viktige verdier. Rokurôbei glemte aldri den undervisningen 

han hadde fått av samuraien, og sammen med teksten, Jitsugokyô, var dette impulser som 

formet ham og hans lære.82  Innføring i lesning og skriving gjorde også at Rokurôbei kunne 

studere Fujikôs skrifter, og senere skriftliggjøre egen lære. Bruk av skrifttegn, og endring av 

disse for å gi et nytt meningsinnhold, var utbredt i Fujikô og ble videreført av Rokurôbei. 

Det er også vanskelig å tenke seg at Rokurôbei ville klart å fylle rollen som leder av en stor 

religiøs bevegelse uten den kunnskap og mulighet til videreutviklingen utdannelsen ga ham. 

Dette ble spesielt aktuelt i en periode som Meiji da befolkningen stadig ble mer 

kunnskapsrike. 

Rokurôbei var i tjeneste hos sin tante fra han var 14 år og frem til han som 24-åring ble 

adoptert inn i Itô-familien gjennom giftemål med deres eldste datter, Sano. Itô-familien 

kombinerte gårdsdrift og handel. De tilhørte ikke den velstående delen av landsbyen, men 

hadde en inntekt over gjennomsnittet. Både Rokurôbeis tante og Itô- familien var tilhengere 

av Fuji-troen. Det finnes en rekke muntlige historier fra Rokurôbeis liv i Noborito før han 

ble en ledende religiøs skikkelse. Rokurôbei blir i disse historiene beskrevet som en 

usedvanlig from, rettskaffen, flittig og nøysom mann. Han fremstilles som både omsorgsfull 

og munter i forhold til de mennesker han møtte, og som en sosial og deltagende mann i 

lokalsamfunnet. De egenskapene som videre ble vektlagt var en voldsom arbeidskapasitet 

og arbeidsinnsats samtidig som Rokurôbei hadde et blikk for, og prioriterte, andres behov. 

Han skal ha lagt vekt på at alt levende, både dyr, mennesker og planter, hadde en verdi og 

                                                 
82 Itô Rokurôbei., Maruyama kyôso shinseki gohô oshirabe. II  (1977) s. 8-9, 
J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) ss. 54-55 
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skulle behandles med omtanke.83 Disse egenskapene, som i ettertid ble vektlagt hos 

Rokurôbei, var kjerneverdier i Maruyamakyôs lære og ble sett på som helt avgjørende for å 

leve et godt liv i pakt med skaperverket. 

 

4.1.1 Reformasjonen som katalysator til religiøst engasjement. 

Med sin beliggenhet nær Edo, kom innbyggerne i Noborito tett innpå og fikk tidlig føling 

med skiftningene og urolighetene som preget landet i tiden før og under maktovertagelsen i 

1868.  I Maruyama kyôso den blir det lagt vekt på hvordan ankomsten til amerikanerne i 

1854 markerte starten på mange vanskelige år, og at befolkningen var bekymret over 

utviklingen. Etter hvert som maktovertagelsen i 1868 nærmet seg beskrives det hvordan 

bøndene i Noborito opplevde at de kom i en situasjon der de måtte velge side, for eller imot 

det sittende styret.84 Det blir ikke nevnt om Itô-familien, eller andre medlemmer av 

Maruyamakô, var politisk aktive, eller hvor deres lojalitet lå. Det kommer heller ikke klart 

frem i hvilken grad Maruyamakô på det aktuelle tidspunktet hadde et aktivt standpunkt i 

forhold til de historiske begivenhetene, eller i hvilken grad medlemmene hadde oversikt 

over, og innsikt i de aktuelle hendelsene. Men Meiji-restaurasjonen blir beskrevet i en svært 

negativ tone, og tyder på at Maruyamakô var negativt innstilt til maktovertagelsen. Etter 

1868 gikk det også rykter om at Rokurôbei sin askese hadde som målsetning å få tilbake den 

gamle tiden.85

 Da hæren til restaurasjonsbevegelsen rykket frem gjennom Noborito, ble Rokurôbei 

tvangsrekruttert sammen med flere andre. I hans beskrivelser fra dagene i hæren og marsjen 

frem til Shinjuku, er det folkets lidelser han fremhever. Det han så og opplevde vekket til 

live i ham et ønske om at folket skulle bli frelst, og dette ønsket gjorde at han begynte med 

askese og bønn. 

Tenka wa midare, kokka heimin wa totan no kurushimi o nasu to wa, ikani 
mo nagekawashii koto de aru to, iyoiyo tenka taihei gokoku jôju, amaneku 
heimin o tasuke sukuwan to no kokoro ga sakan ni okotte kita. Sore de kami 
ni oinori shite, nangi na shugyô o hajimeta no de aru.86

 

                                                 
83Kyôsosama (1959) 
84 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) ss. 59-62 
85 Samme verk, s. 66 
86 Samme verk, s. 62  
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Landet er kaos, det at landets alminnelige innbyggere lider er svært sørgelig, 
til slutt vil fred og de fem kornslag seire. Og jeg fikk i hjertet et behov for å 
frelse den alminnelige innbygger. Dermed ba jeg til Gud, og begynte med 
en krevende praksis. 
 

 

Det var ikke bare befolkningens praktiske problemer som opptok Rokurôbei. Han så også et 

generelt forfall, både i menneskers moral og i deres handlinger.  

Saiwai sensô to iu kuni no byôki wa, ôgoto ni narazu ni osamatta keredo, 
sejô no hitobito no kokoro no byôki, shintai no byôki wa naoru dokoro de 
naku, masumasu akka shite yuku bakari deshita …87

 
 
Heldigvis tok den sykdommen til landet, krig er, slutt uten at det endte 
voldsomt, men sykdommen i hjertene til verdens mennesker, og 
sykdommen i kroppen ble ikke bra, men økte stadig mer …  
 
 

Rokurôbei opplevde tiden etter 1868 som en mørk og vanskelig periode der både levekår og 

menneskenes sjelelige tilstand ble betydelig forverret. Vestlig påvirkning og kristen 

innflytelse i samfunnet bekymret ham også.88

Ved lesing av Maruyamakyôs skrifter er det påfallende hvordan tonen endres når tiden rundt 

1868 blir beskrevet. Frem til denne perioden blir det enkle dagliglivet i landsbyen, og 

Rokurôbeis liv, fortalt i en lett og lys tone. Dette til tross for at levekårene også under 

Rokurôbei sin oppvekst var vanskelig for småbøndene, med hard skattlegging og perioder 

med feilslåtte avlinger og sult. Men dette er ikke fokusert i Maruyamakyôs skrifter, og det er 

først i forbindelse med Perrys ankomst og maktovertagelsen i 1868 at det problematiske i 

folks liv kommer i fokus. For Rokurôbei lå løsningen på tidens problemer i Fuji-troen, og 

han ba Sengen Daibosatsu om å frelse et folk som var på villspor. ”Meiji san nen no toki wa, 

hitori mo hi no hikari o shiritaru hito nashi”. (Det er i Meiji 3 ikke et eneste menneske som 

ser solens lys.)  Den eneste som klarte dette var Rokurôbei. ”Sono naka ni tachi, hitori no 

hikari, waga hitori no kokoro de ari.” 89  (Midt i blant dem er det ett lys, det er mitt hjerte.) I 

all denne elendigheten ble Rokurôbei fremstilt som det eneste håp.  

                                                 
87 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) s. 88  
88 Itô Rokurôbei, Maruyama kyôso shinseki gohô oshirabe. II (1977) s. 30 
89 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) ss. 87 
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Vi kan i Rokurôbei sitt engasjement se en parallell til Kakugyô Tôbutsu og hans visjon om å 

frelse folket. På samme måte som usikkerhet og uro i landet hadde vært en drivkraft for 

Kakugyôs askese, opplevde Rokurôbei at også han fikk et kall om å være den som skulle gi 

håp til samtiden. Fujikô sin lære hadde helt fra starten av, og gjennom hele dens historie, 

hatt fokus på menneskenes levekår og en bedring av disse. Kakugyô og Rokurôbei har det 

fellestrekk at de gjennomlevde store politiske endringer i landet, og vi ser sammenfallende 

reaksjonsmønstre på dette.  

Rokurôbei hadde hele sitt liv vært en del av Fujikô, og han hadde siden 1854 studert 

tradisjonens skrifter. Det er mulig at Rokurôbei uansett var i ferd med å utvikle seg til en 

markant religiøs leder, men selv legger han i Oshirabe vekt på betydningen av de historiske 

hendelsene i 1868. Rokurôbeis religiøse engasjement ble da vendt bort fra ham selv, og han 

fikk menneskenes frelse som et konkret mål for sin virksomhet. Rokurôbei ble stadig mer 

intens i sin askese og brukte mye tid på å be til Sengen Daibosatsu/Moto no chichi haha om 

en forandring i det han opplevde som en uholdbar situasjon. Meiji brakte for Rokurôbei en 

helt ny dimensjon og mening inn i livet, og dette kanaliserte han inn i religionen. 

4.1.2 Sykdom og helbredelse. 

Maktovertagelsen og de endringene dette medførte for folket, var en drivkraft bak 

Rokurôbeis religiøse engasjement.  Men hans egen rolle i dette skulle bli bestemt av andre 

religiøse opplevelser. Sykdom og helbredelse var allerede sentrale elementer i Fujikôs lære, 

og for Rokurôbei ble opplevelser knyttet til dette avgjørende for den form han ga sitt 

religiøse liv. 

Itô Rokurôbei hadde allerede som barn en religiøs opplevelse knyttet til sykdom. I drømme 

ble han ført med til en plass med tre altre der han skulle tilbe. Rokurôbei ble så bedt om å 

være ivrig i troen før han ble slått hardt i ryggen. Rokurôbei kom til seg selv, badet i svette 

og med gråtende familiemedlemmer og naboer rundt seg.90 Da han som 25-åring (1854) 

igjen ble helbredet ved hjelp av Fujikô-ritualer, førte dette til en økt interesse for 

tradisjonen. Han besluttet å studere Fujikôs lære nærmere, og tok fatt på en studie av 

Fujikôs ominuki, ”diagrammer”. Det ble sagt at man her fant Fujikôs grunnleggende tanker. 

Men stoffet var vanskelig tilgjengelig da skrifttegnene, og sammensetningen av 

skrifttegnene, var helt spesielle. Den lokale sendatsu, leder, var ikke i stand til å hjelpe, og 

                                                 
90 Maruyama kyôso ichidai kiryaku. (1941) ss. 3-4 
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Rokurôbei begynte derfor på en selvstudie av disse skriftene.91 Det er ikke nevnt at det var 

andre forhold enn helbredelsen som fikk ham til å ta denne avgjørelsen, men årstallet er 

også sammenfallende med ankomsten til Perry. 

Sykdom og død betydde ikke bare tap av et familiemedlem, men rammet også familier 

økonomisk på grunn av tapt arbeidskraft. Da Rokurôbeis kone, Sano, ble syk i Meijis første 

år, var dette en fortvilet situasjon for familien. I all hemmelighet utførte Rokurôbei i lengre 

tid, etter arbeidstid og i streng vinterkulde, et renselsesritual der han helte kaldt vann over 

kroppen. Sano ble frisk, men i 1870 ble hun igjen alvorlig syk, og det ble, etter påtrykk fra 

hennes familie, sendt bud på en asket med helbredende evner. Asketen ble besatt av Sengen 

Daibosatsu, og da Rokurôbei ga sin takk til guden for Sanos helbredelse ble han selv besatt. 

Han opplevde da å bli irettesatt av Sengen for at denne måtte tale gjennom en annen enn 

ham, og han fikk befaling om selv å fungere som Sengen Daibosatsu sitt medium etter 

dette.92 Rokurôbei hadde bedt Sengen Daibosatsu om hjelp i en vanskelig tid, og dette var 

svaret han fikk.  Gjennom Rokurôbei skulle Sengen Daibosatsu bringe frelse til folket.  

Watakushi no shinjin wa, watakushi ga wakai toki hijô na taibyô ni kakatte, 
isha no kusuri mo shirushi ga nakatta nari, shinjin o shite inochi ga 
tasukatta no ga moto de, sono ato mata kanai no taibyô no toki watakushi 
no shinjin de inochi ga tasukari, … Sono uchi kamisama kara oshie o 
itadaku yô ni natte ”Sennin tasuke. Mannin tasuke. Amaneku hito o tasuke 
yo.” to no shinmei o itadakimashita.93

 
Som ung ble jeg veldig syk, legens medisin virket ikke, men jeg reddet livet 
ved troen, dette var starten på mitt religiøse liv. Etter dette ble min kone 
alvorlig syk, men reddet livet på grunn av min tro. … Snart ble det slik at 
jeg fikk en lære fra Gud. ”Frels tusen mennesker. Frels titusen mennesker. 
Frels alle mennesker.” var den befaling jeg fikk fra Gud. 

Rokurôbeis religiøse engasjement hadde startet på grunn av helbredelse, og den befaling han 

fikk fra Sengen Daibosatsu skjedde også i forbindelse med sykdom og helbredelse. 

Vi finner i disse hendelsene det grunnleggende synet på sykdom og helbredelse både i 

forhold til Fuji-troen, og i forhold til det som senere skulle bli Maruyamakyôs lære. 

Rokurôbei så ikke på sykdom som en ren fysisk tilstand, men et resultat av guder/ånders 

inngripen i menneskers liv. Han stilte seg undrende til at hans kone ble syk når han var en så 

ivrig utøver av Fuji-troen. ”Kono toki ni wa, shinjin shite kono wazurai wa, to omoita koto 
                                                 
91 C. Sasaki, Minshû shûkyô no genryû. Maruyamakyô, Fujikô no rekishi to kyôgi. (1983) ss. 37-38 
92Itô Rokurôbei: Maruyama kyôso shinseki gohô oshirabe. II  (1977) ss. 35-37 
93 Maruyama kyôso ichidai kiryaku. (1941) ss. 30-31 
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mo ari.”94 (Det hendte at jeg på denne tiden tenkte; hvorfor denne lidelse når jeg er aktiv i 

troen.) Dette forholdet til sykdom var ikke spesielt for Fujikô. Mye av de religiøse ritualer 

hele befolkningen tok del i, hadde som mål å holde hevngjerrige og onde ånder/guder i 

sjakk for å hindre for eksempel sykdom, ulykker og uår, og også bøte på dette hvis det 

skulle oppstå. Dette synet hadde sin bakgrunn i folketro og oppfattning av ånder/guder. 

Disse styrte naturen og menneskenes liv, og var ansvarlig for alle forhold som vær, avling, 

sykdom og død.  Ånder/guder ble sett på som en naturlig del av tilværelsen. Parallelt med at 

det forgikk en moderniseringsprosess i Japan, levde denne forestillingen videre blant 

befolkningen. Skillet mellom en gudeverden og denne verden var vag, og begge verdener 

var en høyst virkelig del av menneskenes liv.  

Men synet på sykdom som en krise med åndelige dimensjoner ga også et potensial til 

åndelige opplevelser. Det kunne både være en påminner om nødvendigheten av å endre 

levesett, og som i Rokurôbei sitt tilfelle, en anledning til direkte kontakt med guden. Flere 

av det som skulle bli nye religiøse retninger i løpet av Meiji, ble etablert nettopp på 

bakgrunn av at grunnleggeren i forbindelse med sykdom ble besatt av en ånd/gud, eller fikk 

en åndelig oppvåkning/åpenbaring. Dette gjaldt både for grunnleggerne av Tenrikyô og 

Kurozumikyô. Tenrikyôs grunnlegger Miki etablerte religionen etter at hun hadde en 

opplevelse av å bli besatt av en guden  Ten no daishôgun  mens hun ble brukt som medium 

ved et helbredelsesritual for sin sønn.95 Kurozumi Munetada på sin side opplevde, etter egen 

sykdom, en åndelig åpenbaring fra himmelen som førte til opprettelsen av hans religiøse 

retning.96

I både Maruyamakyô og i flere andre shinto-sekter ble helbredelse et viktig element i møte 

med folket både før og etter at tradisjonene ble offentlig anerkjent som selvstendige 

religion. Dette var alle religiøse grupper som la stor vekt på å imøtekomme befolkningens 

behov i det daglige liv. For Maruyamakô/Maruyamakyô, Rokurôbei personlig og for 

menneskene han samlet rundt seg var helbredelse hele tiden en helt sentral faktor. Da 

Maruyamakyô ble del av et offisielt godkjent system fortsatte denne praksisen, og synet på 

sykdom og helbredelse ble fastholdt på tross av at dette var uønskede elementer fra sentrale 

myndigheters side. 

                                                 
94Itô Rokurôbei, Maruyama kyôso shinseki gohô oshirabe. II (1977) s. 36 
95 N. Inoue, “The modern age: Shinto confronts modernity.”  Shinto – A Short History. (2003) ss. 184-185 
96 Samme verk, s. 182 



 42

For religiøse retninger som praktiserte helbredelsesritualer og utdeling av amuletter var 

dette ikke bare et spørsmål om tro, men også en måte å samle tilhengere på. Mange sluttet 

seg til disse gruppene på grunn av muligheten for hjelp og støtte for seg og sin familie. 

Dette ga personer og grupper som utførte denne tjenesten stor innflytelse, og makt over de 

personene som oppsøkte dem.  

4.1.3 Konsekvenser av shinbutsu bunri.  

Rokurôbeis åndelige engasjement hadde helt siden 1854 vært stort, men etter 1870 økte 

intensiteten i hans religiøse aktivitet. Fujikô hadde tradisjon for å være en 

lekmannsbevegelse, og de religiøse lederne utførte dette vervet i tillegg til sitt arbeid. 

Rokurôbei fulgte denne tradisjonen frem til 1870, men deretter neglisjerte han i stadig større 

grad sine forpliktelser i forhold til familie og gårdsdrift, og brukte nesten all sin tid på 

religiøs aktivitet. Rokurôbeis religiøse liv besto av strenge asketiske øvelser, tid foran alteret 

til Sengen Daibosatsu/Moto no chichi haha, og helbredelse og utdeling av amuletter til de 

troende. Rokurôbei opplevde at askesen ble pålagt ham av Sengen Daibosatsu, og at dette 

ikke var noe han selv kunne styre. Askesen besto i hovedsak av faste, renselse med vann og 

røkelse og Kakugyôs spesielle askese der man trippet med tærne bøyd bakover. Rokurôbei 

hadde fått i oppdrag å frelse folket, og spesielt gjennom Kakugyôs smertefulle askese skulle 

han selv føle lidelsene til menneskene han skulle frelse.  Rokurôbei besteg også Fuji-fjellet 

flere ganger under til dels harde fysiske forhold. Gjennom dette opplevde Rokurôbei en 

stadig større enhet med Sengen Daibosatsu/Moto no chichi haha og han fikk økt religiøs 

autoritet.  

Rokurôbeis opplevelse etter Sanos helbredelse i 1870 var et dramatisk skille i hans religiøse 

liv. Det dramatiske lå ikke i en åpenbaring av en ny tro, eller et markant skifte i praksis, men 

betydningen av hans egen person som guds redskap, og opplevelsen av seg selv som den 

utvalgte av Sengen Daibosatsu. Rokurôbei hadde praktisert Fujikôs lære gjennom mange år, 

og var godt etablert innen denne tradisjonen. Det er ikke noe som tilsier at han etter 1870 

brått skiftet retning i sin religiøse utvikling. ”… mata kono ato mo fuji no shinjin ni wa 

chigai wa nai ga, arikitari no fujikô kara hitokawa nuide, atarashii maruyama no hi no 

maru shinjin ni umarekawatte yuku sakaime to iu no ga meiji shonen koro ni ataru no de 

arimasu.”97 (… også etter dette var det ingen forskjell i Fuji-troen, men det skille at det ble 

noe dreining bort fra det tradisjonelle Fujikô, og det at det ble født en ny Maruyama sol-tro 
                                                 
97 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) s. 57 



 43

er sammenfallende med Meijis første år.) Rokurôbei beholdt lenge, både etter 1868 og etter 

åpenbaringen i 1870, det særegne ved Fuji-troen, og Sengen Daibosatsu/Moto no chichi 

haha var den sentrale guddommen. Men Rokurôbeis virksomhet som religiøs leder, og 

etableringen av en særegen tro, startet i 1870. 

Rokurôbeis religiøse virksomhet var hele tiden godt kjent i Noborito, og han gjorde 

ingenting for å skjule sin praksis. Tvert i mot holdt Rokurôbei ved flere anledninger større 

Fujikô-ritualer ved den lokale Fuji-kopien helt frem til slutten av 1873. I 1870 utførte han en 

askese der han fikk åpenbart at mennesket fødes og utvikles fra universet, og er ett med sol, 

måne og stjerner. På askesens siste dag hørte Rokurôbei en stemme fra himmelen som kalte 

ham chi no kami ishin gyôsha, jordgudens målbevisste asket.98 I 1873 gjennomførte 

Rokurôbei et stort, og omfattende gjenfødelsesritual ved Fuji-kopien i landsbyen. Dette var 

en viktig religiøs markering der målet var at Rokurôbei skulle få en ny åndelig skikkelse. 

Han fikk tittelen Gokaizan.99 Men denne tittelen, som betyr grunnlegger, ble brukt i flere 

religiøse retninger, og Maruyamakyô brukte derfor tittelen Maruyama kyôso, ”grunnlegger 

av religionen Maruyama”. 

I Maruyama kyôso den og i Maruyama kyôso ichidai kiryoku blir Fujikôs skjebne etter 1868 

beskrevet som vanskelig. Men dette blir gjort i generelle vendinger, mens det i den 

detaljerte beskrivelsen av Rokurôbeis liv ikke ett sted kommer frem at han eller 

Maruyamakô ble kontaktet av myndigheter, eller direkte hindret i religionsutøvelsen før 

1873. Derimot er det detaljerte beskrivelser av hvordan Rokurôbeis kone og hennes 

slektninger ønsket at Rokurôbei igjen skulle delta som et fullverdig familiemedlem. 

Bakgrunnen for familiens negative holdning var ikke bare de praktiske problemene 

Rokurôbeis askese skapte, men også hensyn til lokalmiljøet. Det kommer tydelig frem at de 

fikk mye negativ respons fra omgivelsene, og slekten var engstelig for at Rokurôbeis 

aktivitet skulle få uønskede konsekvenser for dem selv. De negative holdningene familien 

møtte i lokalmiljøet, gjaldt spesielt Rokurôbeis neglisjering av sine forpliktelser, men det 

blir også referert til latterliggjøring av Rokurôbeis askese.100

                                                 
98 Maruyama kyôso ichidai kiryaku. (1941) s. 16,  
J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) ss. 80-81 
99 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) s. 127 
100 Maruyama kyôso ichidai kiryaku. (1941) s. 19, 
J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) s. 103 
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 Sekimori og Thal hevder at lokale forhold var avgjørende for gjennomføringen av 

shinbutsu bunri, og at det var enkeltpersoner som la føringer for hvordan, og når, 

tilpasningen til sentrale pålegg ble gjennomført. Hardacre beskriver reformen i områdene 

Kôza og Vest Tama som fredelige, og knytter dette sammen med at dette var områder der 

det ikke var negative holdninger til buddhismen. Disse to områdene grenser til Noboritos 

nærområde, og alle tre områdene var direkte underlagt shogunen. Det er derfor nærliggende 

å tro at det i disse tre områdene også var en lik holdning i forhold til buddhismen. 

Bakgrunnen for at Rokurôbei ikke opplevde restriksjoner i forhold til sin religiøse praksis 

frem til 1873, kan ha hatt sammenheng med både en slik positiv innstilling til buddhismen, 

og at det i nærmiljøet ikke var personer som ivret etter å presse gjennom reformen.  

Maruyamakô var også en av de største gruppene innen Fujikô, og religionen må derfor ha 

hatt mye lokal støtte.  

4.1.4 Forfølgelse. 

Rokurôbeis hadde et rykte som en mektig religiøs person med helbredende kraft, og etter 

1872 ble han også regnet for å være en ikigami, en levende gud.101 Menneskemengden som 

oppsøkte ham økte stadig, og han utførte ritualer, helbredet syke og delte ut amuletter for 

god helse, trygge fødsler osv. Restriksjoner fra politiet blir først nevnt i forbindelse med 

denne aktiviteten. Sentrale myndigheter hadde innført strenge retningslinjer for autorisasjon 

av religiøs virksomhet, og Rokurôbei sin utadrettede religiøsitet falt langt utenfor all 

godkjent praksis. Politiet ba i første omgang Rokurôbei om å slutte med denne aktiviteten. 

”Shinjin o yameyo. Hitoyose o suru na.”102 (Slutt med troen. Ikke ha sammenkomster.) Da 

dette ikke ga de ønskede resultater, stengte politiet fysisk inngangspartiet til Itô-

husholdningen. Dette førte kun til uroligheter blant tilhengerne som ventet utenfor. Politiet 

trakk da den slutningen at Rokurôbei tiltrakk seg menneskemengden ved hjelp av suspekte 

metoder, og de valgte å arrestere ham våren 1872. Etter tre dager i varetekt og flere avhør 

ble han sluppet fri mot en mindre bot, og forbud mot videre religiøs aktivitet.103

Denne arrestasjonen markerte et skille i myndighetenes holdning overfor Rokurôbei. Lokale 

myndigheter tolererte ikke lenger Rokurôbeis aktivitet, og han ble holdt under streng 

oppsikt av lokalt politi. Så snart troende samlt seg hjemme hos Itô-familien ble det slått ned 

på, og det ble umulig å fortsette den religiøse virksomheten hjemme. Rokurôbei oppsøkte 
                                                 
101 Maruyama kyôso ichidai kiryaku. (1941), s. 22 
102 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) s. 117 
103 Maruyamak kyôso ichidai kiryaku. (1941) ss. 30-31 
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derfor et buddhistisk tempel innen Pure Land buddhismen og søkte dekning der.104 Han ble 

godt mottatt, og brukte templet som sitt skjulested ved flere anledninger de neste to årene. 

Men det ble nødvendig for Rokurôbei å stadig skifte tilholdssted på grunn av at folk raskt 

begynte å samle seg når det ble kjent hvor han opphold seg. 

Rokurôbei ble igjen fengslet våren 1874. Politiets holdning til Rokurôbei ble stadig 

skarpere, og også besøkende opplevde at de ble truet med arrestasjon hvis de ikke ga opp sin 

religiøse virksomhet.105 Etter denne arrestasjonen ble det nødvendig for Rokurôbei å holde 

seg helt i skjul. Samtidig ble familie og slekt stadig plaget med spørsmål om hvor asketen 

befant seg, og fikk beskjed om å bringe ham hjem. I tillegg til dette kunne Rokurôbei ikke 

lenger bruke Pure Land tempelet som et tilfluktsted, da det viste seg at det var en informant 

blant tempelets egne folk. Situasjonen ble uholdbar, og presset fra både myndigheter og 

familie ble til slutt for stort. Rokurôbei så ingen mulighet for å fortsette sin virksomhet, og 

han klarte heller ikke å vende tilbake til et alminnelig liv med familien. Han besluttet derfor 

å sulte seg til døde på Fuji-fjellet. Fulgt av noen få trofaste tilhengere besteg Rokurôbei 

fjellet under krevende værforhold. Det var dyp snø på fjellet og det kom stadig nye 

snøstormer.  

For Maruyamakô og Rokurôbei ble dette et veiskille. Shishino Nakaba, som på det 

tidspunktet oppholdt seg på Sengen-helligdommen ved foten av Fuji-fjellet, fikk høre om 

Rokurôbei sin beslutning om å dø på fjellet. Shishino fikk overtalt noen lokalkjente unge 

menn til å hente asketen ned i snøværet. Dette markerte begynnelsen på et samarbeid 

mellom Itô Rokurôbei og Shishino Nakaba. 

Rokurôbeis problemer i forhold til myndighetene startet da hans religiøse aktivitet ble for 

omfattende. Det var i Meiji ikke rom for utadrettet religiøs virksomhet uten offentlig 

godkjenning, uansett innhold i tradisjonen. Det er tydelig at dette var en del av den 

offentlige politikken som ansvarlige myndigheter i Noborito tok alvorlig, og som ble 

håndhevet konsekvent. Rokurôbei sto også for en religiøs praksis der elementer som 

helbredelse og utdeling av amuletter var sentrale. Dette var en form for religiøs aktivitet 

som sentrale myndigheter vill fjerne.  

                                                 
104 Maruyamak kyôso ichidai kiryaku. (1941) s 38-40 
105 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) ss. 168-169 



 46

4.1.5 Fokus på eget ståsted og påvirkning fra samtiden. 

Maruyamakô og Rokurôbei praktiserte Fujikôs lære, men det skjedde i tiden frem mot 1875 

en glidende overgang mot nye former. Hverdagsmoralen var fremdeles en viktig del av 

læren, men på grunn av Rokurôbeis vektlegging av askese og helbredelse kom dette noe i 

bakgrunnen. Jikigyô Miroku hadde forkynt en lære der det å leve etter verdinormer som 

lojalitet, nøysomhet og ærlighet var viktigere enn alt annet i livet, også overordnet religiøse 

ritualer. For Rokurôbei var bønn ved alteret, askese og religiøse åpenbaringer like viktige i 

gudsdyrkelsen, og i kontakten med de troende var helbredelse, utdeling av amuletter, 

oppfordring til bønn og askese vektlagt i tillegg til et rett moralsk liv.  

Fokus ble i denne perioden dreid bort fra bodhisattva Sengen over mot Moto no chichi haha, 

den opprinnelige far og mor. Moto no chichi haha ble også kalt Oya kamisama, 

Foreldreguden. Sengen/Oya kamisama ble videre koblet sammen med 

Konohanasakuyahime no mikoto. Denne kvinnelige kami ble hentet fra japansk mytologi, 

og er omtalt i eldre japanske skrifter som Kojiki og Nihon shoki. I 1870 fikk Rokurôbei en 

åpenbaring om at Oya kamisama var ett med Konohanasakuyahime no mikoto.106 Denne 

koblingen var i seg selv ikke unaturlig da Konohanasakuyahime no mikoto allerede var 

knyttet til Fuji-fjellet og Sengen Daibosatsu. Hun var den sentrale kami ved Fuji Sengen-

helligdommen som ble etablert i 9. århundre ved foten av Fuji-fjellet. Denne helligdommen 

i Yoshida var allerede et viktig sted for Maruyamakô på grunn av at dette var gruppens 

startpunkt for bestigning av Fuji. Etter åpenbaringen om at Konohanasakuyamhime no 

mikoto var ett med Oya kamisama fikk Rokurôbei laget et bilde av denne kvinnelige kami. 

Dette distribuerte han til sine tilhengere. Konohanasakuyahime no mikoto hadde ikke 

tidligere vært en del av Fujikôs gudeverden. Rokurôbeis åpenbaring om sammenhengen 

mellom Oya kamisama og denne kvinnelige kami, viser at Konohanasakuyahime no mikoto 

heller ikke hadde vært en del av en lokal tradisjon innen Maruyamakô.  

I Meiji 6 utførte Rokurôbei videre et ritual for å bli ett med en annen kami fra den japanske 

mytologien, Kunitokotachi no mikoto. Han laget videre en kobling mellom Kunitokotachi no 

mikoto og Oya kamisama.107  

                                                 
106 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) ss. 90-92 
107 Samme verk, s. 133 
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Et annet eksempel på en dreining i troen mot shinto er, endringen av et Fujikô-ritual der 

soloppgangen ble tilbedt fra Fuji-fjellets topp. I den opprinnelige tradisjonen ble det sagt at 

man i den stigende solen så skikkelsene til de tre buddhaene Kannon, Amida og Seishi. Men 

Rokurôbei endret dette ritualet til at det i soloppgangen viste seg tre kami-skikkelser. Det er 

ikke nevnt i teksten hvilke kami dette var.108   

Koblingen mellom kami, hentet fra den japanske mytologien, og Sengen Daibosatsu/Oya 

kamisama må klart sees på som en tilpasning i retning av det offisielle shinto. Men det er 

viktig å merke seg at denne tilpasningen ikke innebar en aksept av den kobling som var blitt 

gjort mellom landets kami og keiseren. ”In the face of the threats and opportunities of late 

1867 to 1874, ritualists asserted and supported the exclusive legitimacy of the emperor by 

redefining the combinatory gods as imperial kami and stripping them of other 

associations.”109 Tilpasningen til shinto innebar heller ikke at Sengens opprinnelige natur 

ble forlatt til fordel for kami. I forhold til Sengen/Oya kamisama ble de forskjellige kami 

lagt til som en nye manifestasjoner, og representerte ikke et skifte i gudens natur. Og selv 

om fokus i løpet av Meiji ble dreit bort fra bodhisattva Sengen over til Oya kamisama forble 

Sengen helt sentral for Maruyamakô/Maruyamakyô. 

I Maruyama kyôso den blir det argumentert for at Rokurôbei fjernet element etter element 

som hadde tilknytning til buddhismen og shugendô, og at han til slutt satt tilbake med en ren 

”hi no maru shinkô”, en sol-tro, i 1875.110 Rokurôbei tilba de fire himmelretningene, og han 

la stadig mer vekt på mennesket som en del av universet, og betydningen av mennesket som 

ett med sol, måne og stjerner. Da Rokurôbei var på Fuji-fjellet for å sulte seg til døde, 

opplevde han i vinterkulden at alt rundt ham ble varmet av en veldig gyllen sol, og han falt 

på kne og tilba.111 Dette ble et vendepunkt for Maruyamakô og etableringen av en egen tro 

uavhengig av Fujikô. Etter dette ble fokus i troen dreid bort fra de buddhistiske elementene 

som var knyttet til selve Fuji-fjellet, og over til solen/universet.  

Men selv etter denne dreiningen i troen beholdt Rokurôbei mye fra Fujikô-tradisjonen. 

Rokurôbei så på mennesket, jorden og Sengen/Oya kamisama som ett, og i denne enheten 

var dyrking av jorden og ris/korn fremdeles viktig. Denne oppfattningen av mennesket og 

                                                 
108 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955)  s. 126 
109 S. Thal, “Redefining the Gods. Politics and Survival in the Creation of Modern Kami.” Japanese Journal of 
Religious Studies (2002) s. 379 
110 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) s. 126 
111 Maruyamak kyôso ichidai kiryaku. (1941) ss. 70-71 
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jordbruksprodukter var tanker han brakte med seg fra Fujikô. Også betydningen av et rett 

moralsk levesett fortsatte å være viktig i læren. Og overordnet alt annet var den misjon 

Rokurôbei hadde fått fra Sengen Daibosatsu i 1870 om frelse av alt folk.  

Spørsmålet blir hvilken motivasjon som lå bak den tilpasningen som skjedde i retning av det 

offisielle shinto. Ble endringene gjort i et forsøk på å slippe forfølgelse, eller var de motivert 

ut fra en religiøs overbevisning? Rokurôbeis virksomhet var aldri i tråd med offisielle 

holdninger og ideer. Han tok ikke hensyn til shinbutsu bunri-reformen, og han ikke bare 

beholdt, men la enda mer vekt på elementer som helbredelse og utdeling av amuletter. Så 

lenge det var mulig mottok Rokurôbei også de menneskene som oppsøkte ham og utførte 

religiøse ritualer for dem. Rokurôbei fremstår som en egenrådig person som hele tiden 

fulgte egne ideer, og det virker som han gjorde få taktiske grep for å sikre Maruyamakôs 

fremtid. Enten manglet han nødvendig kunnskap og kontakter for å legge forholdene til rette 

for tradisjonens videre eksistens, eller så var dette ikke en aktuell problemstilling for ham. 

Det kan virke som om Rokurôbei lenge ikke hadde en agenda i forhold til å skape en 

menighet rundt seg, men at han gjennomførte et individuelt prosjekt i forhold til hele folket. 

Det er tvilsomt om det som skjedde av tilpasningen til shinto var av taktiske hensyn for å 

kunne praktisere troen. Rokurôbeis opptreden gir få holdepunkter for dette. Det er også lite 

som tyder på at det var et bevisst valg i forhold til shinto, og et ønske om å distansere seg til 

buddhismen som lå bak disse valgene. Som sitt viktigste oppholdssted hadde Rokurôbei i 

1873-74 et buddhistisk tempel. Han hadde neppe valgt dette hvis han hadde som et 

overordnet mål å fjerne seg fra buddhismen, og han hadde nok heller ikke blitt mottatt der 

hvis han aktivt hadde gjort dette. Tvert imot fikk Rokurôbei mulighet til å tilbringe all den 

tid han trengte i tempelet. Det er derfor grunn til å konkludere med at tilpasningen til 

rådende trender ikke kom som et resultat av taktiske hensyn, eller av tvang, men som et 

resultat av impulser Rokurôbei fikk fra en samtid med fokus på shinto.  

 

4.2 Shishino Nakaba og Fuji issan kôsha. 

Shishino Nakaba (1844-84) ble i 1882 den første leder i shinto-sekten Fusôkyô. Denne 

religiøse gruppen hadde på samme måte som Maruyamakyô sitt utgangspunkt i Fuji-troen, 

og ble dannet med bakgrunn i organisasjonen Fuji issan kôsha (Foreningen for Fuji-

grupper). 
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Shishino Nakaba ble ansatt i Kyôbushô i 1872 og hadde der ansvar for studier av 

folkereligiøsitet. Han ble utnevnt til øversteprest ved Sengen-helligdommen i Shizuoka og 

en rekke andre Sengen-helligdommer. Gjennom sitt arbeid i Kyôbushô, kom Shishino i 

kontakt med forskjellige Fujikô-grupper, og han fattet interesse for denne religiøse 

tradisjonen. Shishino ønsket å samle de forskjellige Fujikô-gruppene, og etablerte derfor 

organisasjonen Fuji issan kôsha. Fuji issan kôsha ble offentlig anerkjent høsten 1873, og de 

fleste Fujikô-grupper i og rundt Tokyo ble medlem av denne organisasjonen. 112 

Maruyamakô ble en del av Fuji issan kôsha i februar 1875. 

Shishino Nakaba vokste opp i en samuraifamilie i Satsuma. Dette var et av de mest aktive 

domenene inne restaurasjonsbevegelsen, og var også et område i landet der motstanden mot 

buddhismen var sto. Allerede før 1868 ble det igangsatt tiltak for å minske buddhistenes 

innflytelse, og i løpet av 1869 var alle de 1066 buddhistiske templene i området stengt. 

Begravelser og andre markeringer, som tidligere hadde vært lagt til buddhistiske templer, 

ble erstattet med shinto-ritualer. I løpet av 1870 ble også keiserlige høytidsdager innført i 

tillegg til lokale festivaler.113  

Shishino Nakaba fikk sin utdannelse innen Hiratas kokugaku-skole, og kan ideologisk 

plasseres innenfor denne gruppen.  

Hirata Atsutane (1776-1843) og Ôkuni Takamasa ble de to mest innflytelsesrike 

intellektuelle innen kokugaku i det 19. århundre.  Disse to førte kokugaku bort fra det 

akademiske over mot det politiske, og det som skulle bli en nasjonalistisk bevegelse. 

Kokugaku hadde sin opprinnelse i at metoder for studier av kinesiske skrifter også ble tatt i 

bruk for å studere egen historie, og eldre japanske skrifter som Kojiki og Nihon Shoki. Med 

Kada no Azumamaro (1669-1736) ble det skapt et skille mellom studier av kinesiske skrifter 

og japanske skrifter, og studier av egne eldre skrifter, utviklet seg til å bli en egen 

intellektuell retning med egne akademier.114 Gjennom Kamo no Mabushi (1697-1769) og 

senere Motoori Norinaga (1730-1801) ble kontrasten mellom det rene japanske, og det 

korrumperte kinesiske stadig sterkere vektlagt. Motoori argumenterte for hvordan hver 

enkelt japaner hadde iboende i seg et ”opprinnelig rent hjerte”, mikunigokoro, og at det var 

                                                 
112 K. Iwashina, Fujikô no rekishi. (1984) ss. 369-370   
113 J. E. Ketelaar, Of Heretics and Martyrs in Meiji Japan. Buddhism and its Persecution. (1990)  ss. 56, 61 
114 P. Nosco, Remembering Paradise. Nativism and Nostalgia in Eighteenth-Century Japan. (1990) s. 72 
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mulig å komme i kontakt med denne opprinnelige tilstanden gjennom renselse og studier av 

de opprinnelige japanske tekster. Nosco definerer kokugaku på følgende vis. 

…referring to the philological enquiry into texts from the Japanese tradition 
in order to gleam form those texts a native ancient Way, referred to 
variously as the natural Way of heaven and earth, the Way of the gods, the 
true Way, or simply the Way.115

Hirata Atsutane fant i sine studier av de gamle skriftene svaret på hvordan Japan skulle bli 

et best mulig samfunn. For Hirata var den gudeverden han fant i de gamle tekstene, og rette 

ritualer til ære for disse gudene, løsningen på en problematisk samtid. Han plasserte 

Ôkuninushi som skaperen av landet, og som hersker over gudenes skjulte verden på toppen 

av et gude-hierarki. I følge myten ga Ôkuninushi kontrollen over Japan, og dermed den 

synlige verden, til solguden Amaterasus barnebarn. Men Hirata mente at Ôkuninushi 

fremdeles hadde kontroll over menneskenes liv før og etter døden gjennom et hierarki av 

lokale og regionale guder. Det å utføre rett ritualer for lokale, regionale og keiserlige kami 

ble for Hirata helt essensielt.  

For Hirata, the hierarchy led by Ôkuninushi was a crucial element in 
maintenance of the social order: all people would worship at their local 
shrines, public rituals would appease the gods at the regional shrines, and 
imperial rites would be performed at the imperial shrine. This pyramid of 
public worship would ensure the good will of all gods and especially the 
greatest of them, Ôkuninushi.116  
 

Hiratas tilhengere og Ôkunis tilhengere ble rivaliserende fløyer i det nyopprettede Jingikan i 

1868. Men Ôkuni-skolen ble den toneangivende fraksjonen, og fikk stor innflytelse over den 

religiøse politikken den første tiden etter reformasjonen. Uenigheten besto blant annet i 

Ôkunis idé om å samle folket i en felles tro. Hirata-fraksjonen argumenterte for at Jingikan 

kun skulle konsentrere som om ritualer.117  

 Begge gruppene vurderte kristen påvirkning som en stor trussel for landet. Inoue mener at 

denne frykten var hovedmotivet for Shishino Nakabas etablering av Fuji issan kôsha. 

Shishino ønsket å demme opp for spredningen av kristendommen gjennom et sterkt 

                                                 
115 P. Nosco, Remembering Paradise. Nativism and Nostalgia in Eighteenth-Century Japan. (1990)  s. 9 
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shinto.118 Shishino må ha vært klar over den sterke buddhistiske innflytelsen i Fujikô, men 

må ha hatt tro på en fornying av disse gruppene.  

Som nyutnevnt ledende prest ved Sengen-helligdommene besteg Shishino personlig Fuji-

fjellet for å fjerne alle spor av buddhismen, og erstatte disse med shinto-symboler. Fuji ble 

etter dette et ”shinto-fjell”, og Konohansakuyahime no mikoto var den offisielle guden. 

Shishino var en etablert figur innen ledelsen av det offisielle shinto, og hadde gjennom sin 

posisjon god kjennskap til hva som foregikk innenfor shinto og den religiøs politikken.119 

Han var shintoprest, nasjonal evangelist og leder av kirker i regi av misjonskampanjen.  

Denne sammenblandingen av roller var ikke uvanlig. Da shintoprester i 1882 mistet retten 

til å være nasjonale evangelister, var han en av dem som trakk seg fra kampanjen for å 

danne sin egen religion. Fuji issan kôsha ble omorganisert til Shintô Fusôha. Dette navnet 

ble samme år endret til Shinto Fusôkyô. 

Shishino etablerte Ame no minakanushi no kami, Takami musubi no kami og Kani musubi 

no kami som de tre sentrale kami for den nye organisasjonen. Dette var alle kami fra den 

japanske mytologien, og Shishino var inspirert av både Hirata og Kakugyô i dette valget. 

Ame no minakanushi no kami er ved en anledning nevnt i Fujikôs eldre skrift, Godaigyô no 

maki. Shishino skrev i 1877 Fuji shinjin no michibiki no fumi der han tilpasset Fujikôs lære 

til shinto. Han hevdet blant annet Ame no minakanushi var ett med Fujikôs gud Moto no 

chichi haha.120

 

4.3 Felles bakgrunn – ulik utvikling. 

Fujikô var i tiden etter 1868 preget av enkeltpersoner som fikk tillitt fra medlemmene i 

tradisjonen, og som tok kontroll over utviklingen ut fra eget ståsted. I Maruyamakô ble 

Rokurôbeis sterke religiøse engasjement helt avgjørende for den retning gruppens aktivitet 

tok i denne perioden. På samme vis ble engasjementet til Shishino for å samle Fujikô i en 

organisasjon viktig for disse gruppene.  
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Jikkôkyô var den tredje shinto-sekten med bakgrunn i Fuji-troen som ble etabler i Meiji. 

Jikkôkyô ble etablert med utgangspunkt i Fujidô. Miroku Jikigyôs datter Hana, etablerte en 

egen retning innen Fujikô der den praktiske delen av Jikigyôs lære ble spesielt vektlagt. 

Gruppen hadde lenge liten oppslutning, men etter at Rokugyô Sanshi etterfulgte Hana som 

leder økte medlemstallene. På midten av attenhundretallet skal Fujidô ha hatt tilhengere i 

nærmere 1000 landsbyer fordelt på 18 provinser.121

Etter 1854 spredte det seg en idé innad i Fujidô om at verden var ved et veiskille. Enten ville 

verden fornyes og oppleve en ny tid, eller det ville ende med katastrofe. Medlemmene 

mente denne krisen hadde oppstått på grunn av at menneskene ikke overholdt sine 

forpliktelser overfor Moto no chichi haha . Det er usikkert hvordan medlemmene så på 

Meiji-restaurasjonen, men ut fra etterlatt korrespondanse konkluderer Miyazaki med at 

restaurasjonen ikke ble oppfattet som den forventede katastrofen. Tvert om roer tonen i 

brevene seg etter 1868.122  

Fujidô ble etter 1868 raskt opptatt av å tilpasse tro og ritualer til en ny politisk virkelighet. 

Ledelsen fjernet buddhistiske elementer og erstattet dem med shinto-ritualer. Flere nasjonale 

evangelister ble utnevnt fra Fujidô, og gruppen la stor vekt på å følge statens målsetning om 

å undervise folket i den rette lære. Navnet ble også endret fra Fujidô til Jikkôsha.  

Før 1868 hadde det blitt tatt flere initiativ i Fujidô til en gjennomgang av gruppens praksis 

uten at dette hadde gitt konkrete resultater. Shibata Hanamori (1809-90) var en av dem som 

hadde tatt et slikt initiativ, men han hadde liten innflytelse i gruppen og ble ikke hørt. Først 

etter 1868 fikk hans ideer gjennomslag. Shibata tilpasset Fujidôs lære til kokugaku, og 

skapte en religion i tråd med stat-shinto. 123  Da gruppen fikk status som en selvstendig 

shinto-sekt, Jikkôkyô, ble Shibata deres første leder. Dette er et eksempel på at en mann 

brått fikk en annen status i gruppen på grunn av politiske endringer. Shibatass ideer som før 

Meiji ikke hadde fått gehør, ble nå ansett for å være interessante, og la grunnlaget for 

gruppens videre utvikling. Men denne dreiningen i tro og ritualer skapte store konflikter i 

gruppen, og førte til at flere medlemmer trakk seg ut.124

                                                 
121 F. Miyazaki, “The Formation of Emperor Worship in the New Religions. The Case of Fujidô”  Japanese 
Journal of Religious Studies. (1990) s. 285  
122 Samme verk, s. 289 
123 Samme verk, ss. 290, 296-297 
124 N. Inoue ,“The Formation of Sect Shinto in Modernizing Japan.”  Japanese Journal of Religious Studies. 
(2002)  s. 424 
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Mitt materiale dekker Maruyamakôs historie, og jeg har ikke grunnlag for å gjøre en 

sammenlikning av de tre religiøse gruppene. Men samtidig er det klart at forskjellige 

grupper i Fujikô reagerte ulikt på de nye rammene som ble gitt for religiøs aktivitet. Itô 

Rokurôbei holdt fast ved gamle tradisjoner, og la også til dels enda større vekt på elementer 

som var uønsket fra sentralt hold. Samtidig ser vi tendenser til at det parallelt i Maruyamakô 

foregikk en dreining i tro og ritualer mot en ny virkelighet. Fuji issan kôsha ble etablert av 

en mann med et helt annet utgangspunkt. Shishino Nakaba var en del av den nye makteliten, 

og han så Fujikô som en mulighet til å fremme egne ideer. Han ville omforme gruppen etter 

idealer fra kokugaku, og hadde ingen intensjon om å bevare Fujikô i sin opprinnelige form. 

Shibata Hanamori var en del av Fujidô, men ønsket allerede før 1868 en tilpasning til 

kokugaku. Etter 1868 ble det en politisk situasjon i landet som gjorde at han fikk 

gjennomslag for sine ideer, og han ble raskt en lederskikkelse i organisasjonen.  

Maruyamakô var den av de tre gruppene som opplevde forfølgelse. Både innenfor Jikkôsha 

og Fuji issan kôsha ble det gjort valgt som hindret forfølgelse fra myndighetenes side.  

Maruyamakô opplevde forfølgelse på grunn av at de ikke hadde offentlig autorisasjon til å 

drive religiøs virksomhet. Jikkôsha og Fuji issan kôsha knyttet seg raskt til 

misjonskampanjen, og fikk gjennom denne legitimert egen eksistens. 
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Kap 5 Maruyamakyô som deltager i et offentlig religiøst 
system. 

5.1 Maruyamakyô og Fusôkyô – nye organisasjonsformer. 

5.1.1 Samarbeid med Fuji issan kôsha. 

Tanken på å slå seg sammen med Fuji issan kôsha skal allerede i 1873 ha vært et tema i 

Maruyamakô. Rokurôbei skal, da Fuji issan kôsha ble etablert, ha tatt initiativ til kontakt 

med den nyetablerte organisasjonen. Men dette initiativet ble ikke fulgt opp fra Rokurôbeis 

side.  Maruyamakyôs situasjon ble stadig vanskeligere som en følge av manglende offentlig 

autorisasjon. Hos enkelte medlemmer var det stor frustrasjon over at et mulig samarbeid 

med Fuji issan kôsha ikke ble fulgt opp. Dette skal ha vært bakgrunnen for at en fraksjon i 

Maruyamakô tok initiativ til å gjennomføre en sammenslåing med Fuji issan kôsha uten 

Rokurôbeis godkjennelse. Mens Rokurôbei var på en av sine mange reiser, ble det arbeidet 

for å sikre tilstrekkelig støtte til å gjennomføre planen. Dette mislyktes, og resultatet ble et 

Maruyamakô der splittelsen og uroen ble stadig større i Rokurôbeis fravær.125

Den første offisielle henvendelsen fra Fuji issan kôsha om en mulig innlemming av 

Maruyamakô i egne rekker kom i august 1874. Dette var like etter at Rokurôbei hadde 

kommet tilbake etter sin andre bestiging av Fuji det året, og etter ”kuppforsøket” i 

Maruyamakô. Men de store konfliktene innad i gruppen gjorde at det var lite rom for en 

grundig behandling og refleksjon over saken.126 Det kommer i mitt materiale ikke frem om 

det ble gitt noe formelt svar, eller opprettet noen form for kontakt i forbindelse med denne 

henvendelsen. Det kan virke som om de store motsetningene i Maruyamakô bremset opp for 

all annen aktivitet. I tillegg til dette var det også forstyrrende at Rokurôbei ble presset av 

både politi og familie i forhold til sin religiøse aktivitet. 

Beslutningen om å sulte seg til døde på Fuji blir knyttet sammen med all den uro Rokurôbei 

opplevde i gruppen.127 Belastningen den indre uroen representerte, i tillegg til forfølgelse fra 

politiet og press fra Sano og hennes slektninger, ble antagelig mer enn Rokurôbei følte at 

han kunne håndtere. September 1874 besteg han Fuji for å dø der. Likhetstrekkene ved 

Rokurôbeis beslutning og sultedøden til Miroku Jikigyô er stor. Det er mulig at Rokurôbei 

                                                 
125 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) s. 264 
126 Samme verk, s. 265  
127 Samme verk, s. 164 
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så seg selv i en liknende rolle, og at han gjennom sin død mente han ville bringe frelse til 

folket.  

Det er ikke klart om henvendelsen fra Fuji issan kôsha hadde noen sammenheng med 

”kuppforsøket” i Maruyamakô. Vi vet ikke hva slags kontakt det var mellom 

enkeltmedlemmer/undergrupper i Maruyamakô, og Shishino Nakaba. Men det er ikke 

usannsynlig at gruppen med unge menn hadde sine kontakter i Fuji issan kôsha. Shishino 

Nakabas kone hadde tidligere oppsøkt Rokurôbei i Noborito for å få utført et 

helbredelsesritual. Rokurôbei traff da ikke Shishino personlig, men Shishino skal ved den 

anledningen ha knyttet til seg fire-fem disipler i Maruyamakô.128 For Shishino må en 

kontakt med Maruyamakô ha virket interessant. Dette var en stor og aktiv gruppe i Fujikô. I 

tillegg fikk gruppen stadig nye tilhengere på grunn av Rokurôbei sin virksomhet.  

Da Shishino Nakaba sent på høsten 1874 fikk hentet ned Rokurôbei fra Fuji-fjellet, var dette 

det første møtet mellom de to. Vi vet ikke hvilke samtaler som foregikk mellom Rokurôbei 

og Shishino, og det er heller ikke klart om det ble inngått noen form for avtale om 

samarbeid. Etter sin hjemkomst startet Rokurôbei det nye året med 21 dagers askese. Kort 

tid etter ble den formelle beslutningen om en innlemming av Maruyamakô i Fuji issan kôsha 

tatt. Maruyamakô ble formelt medlem av Fuji issan kôsha i februar 1875. Rokurôbei ble av 

Shishino Nakaba utnevnt til ôsendatsu, øverste ledertittel i Fujikô, og Maruyamakyôkai 

honbu, hovedkontoret for Maruyamakirken, ble lagt til hans hjem i Noborito.129  

Hvilken holdning hadde så Rokurôbei til en sammenslåing med Fuji issan kôsha? Rokurôbei 

skal ha tatt initiativ til at det skulle opprettes kontakt med den nye organisasjonen. Det kan 

tyde på at han kunne se for seg en form for samarbeid. Men samtidig fulgte han ikke opp 

dette initiativet på tross av at han hadde tilstrekkeslig med trosfeller som ivret etter en slik 

løsning. Og da konflikten i gruppen aktualiserte spørsmålet om Maruyamakôs fremtid, var 

hans personlige løsning å forlate situasjonen. Det er mulig at ”kuppforsøket” satte andre 

forhold på dagsorden i tillegg til selve spørsmålet om Maruyamakôs fremtid. Et slikt 

initiativ var jo også en kritikk mot hvordan Maruyamakô fungerte, og ikke minst mot 

Rokurôbei selv. Rokurôbei var utsatt for et stort press på denne tiden, og det er vanskelig å 

gi en god analyse av hans holdning til et samarbeid med Fuji issan kôsha. Men beslutningen 

                                                 
128 Itô Rokurôbei, Maruyama kyôso shinseki gohô oshirabe. II (1977) ss. 27-28 
129 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) s. 263 
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om å dø på Fuji fremfor å søke andre løsninger på problemet, tyder på at han var svært 

skeptisk til et samarbeid med denne organisasjonen.  

Etter å ha blitt hentet ned fra Fuji-fjellet måtte Rokurôbei ta stilling til sitt videre liv. 

Virkeligheten var den samme som da han besteg fjellet. Og nå som døden ikke lenger var en 

mulig utvei måtte han ta stilling til både sin egen og Maruyamakôs fremtid. Forfølgelsen fra 

politiet ville fortsette, og Rokurôbei hadde erfart at det var umulig å drive en aktiv religiøs 

virksomhet under slike forhold. Valget må derfor ha vært enten å slutte med den religiøse 

aktiviteten, eller få en form for offentlig aksept. Det er naturlig å tenke at det personlige 

møtet med Shishino Nakaba var viktig i forhold til det samarbeidet som ble opprettet få 

måneder etter. For Rokurôbei ble en organisering i Fuji issan kôsha, og med det en 

deltagelse i kampanjen Taikyô senpu undô, den organisasjonsformen som hindret 

forfølgelse og som ga Maruyamakô mulighet til å utøve egen tro.  

Rokurôbei hadde en rekke religiøse åpenbaringer under sitt opphold på Fuji-fjellet høsten 

1874. Disse åpenbaringene fikk ikke bare stor betydning for Maruyamakôs lære, men ga 

også Rokurôbei nødvendig autoritet i forhold til å forsvare et samarbeid med Fuji issan 

kôsha.  Dagen før han ble hentet ned fra fjellet talte Sengen til ham. Rokurôbei skulle ikke 

dø, men fullføre sitt oppdrag om å frelse folket. Rokurôbei fikk samtidig vite at det skulle 

komme noen for å hente ham ned fra fjellet. 

 
Omae o yo no naka e dashita no wa amaneku sejin o tasukeru tame de aru. 
Umarekawatte kuru no de wa hitotasuke no maniawanu zo. Madamada 
nangi kurô wa ikura mo kuru. Kesshite sore o osoreru ni oyoba nu. Omae 
no ushiro ni oya kami ga tsuite iru, omae no suru koto ni shisonji wa nai. 
Masumasu  shugyô kengo ni tsutome yo. Asu wa mukae ni kuru mono ga aru 
kara sore to dôdô shite sagare.130  
 
Du ble sendt ut i verden for å frelse mennesker over alt. Dette når du ikke 
hvis du blir født på ny. Det vil fremdeles stadig komme problemer. Dette 
skal du ikke la deg påvirke av i det hele tatt. Bak deg følger Foreldreguden, 
det er ingen feiltagelse ved det du gjør. Utfør stadig mer en fast askese. I 
morgen kommer det noen for å møte deg, ta derfor følge med dem ned fra 
fjellet. 
 

I en slik befaling om å leve, og om å vente på de unge mennene, lå det fra Sengen en aksept 

av kontakten med Shishino Nakaba.  At beslutningen om å leve ble tatt før Rokurôbei ble 
                                                 
130 Maruyama kyôso ichidai kiryaku. (1941) s.74 
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hentet ned fra fjellet, ga ham også en aktiv rolle i egen utvikling. Rokurôbei var en vital 

religiøs leder, og ikke en halvdød mann som ble reddet fra snøkaoset.  

Da det ble endelig besluttet at Maruyamakô skulle bli medlem av Fuji issan kôsha, må 

Rokurôbei ha vært helt sentral. Flertallet i Maruyamakô hadde vist at de var lojale mot 

Rokurôbei, og Rokurôbei kunne fortelle om åpenbaringer fra Sengen selv som støttet denne 

beslutningen.  

 

5.1.2 Maruyama kyôkai. 

Etter at Maruyamakô ble en del av Fuji issan kôsha i 1875, ble hverdagen en annen både for 

de troende og for Rokurôbei. Gruppen var nå en etablert kirke og hadde formell anledning 

til forkynnelse. Shishino Nakaba var nasjonal evangelist og den øverste leder for 

Maruyamakirken.  Rokurôbei ble i første omgang ikke selv utnevnt til nasjonal evangelist, 

men Maruyamakô ble offisielt etablert som en kirke innenfor misjonskampanjen.  

Shishino Nakaba hadde etablert seg med egne kirker, og som mange andre på denne tiden 

benyttet Shishino misjonskampanjen til å fylle flere roller. Han var øversteprest ved Sengen- 

helligdommer, og var samtidig nasjonal evangelist og leder av kirker i kampanjens regi. 

Dette gjorde at han hadde en ramme for å organisere de forskjellige Fuji-gruppene inn i et 

system. Kampanjen var på dette tidspunktet ikke definert som shinto, men som vi har sett 

var både stilen og læresetningene preget av shinto.  

Kirkene som ble dannet i tilknytning til kampanjen ble regulert av ti retningslinjer. Disse la 

blant annet vekt på at forkynnelsen skulle fokusere på kampanjens tre læresetningene, og at 

”kjetterske elementer” skulle fjernes.131  Det var ikke gitt at Maruyamakô uendret kunne 

fortsette sin virksomhet innenfor det nye systemet. Helbredelse og utdeling av amuletter var 

lite ansett i kampanjen, mens dette var en viktig del av Maruyamakôs praksis. Men vi finner 

ingen brå endringer i Maruyamakôs lære i løpet av denne tiden. Det er i Maruyama kyôso 

den og i Maruyama kyôso ichidai kiryaku lagt mye vekt på hvordan politiske forhold hindret 

Rokurôbeis religionsutøvelse. Det ville vært underlig om det ikke var blitt nevnt hvis 

organiseringen i Fuji issan kôsha hadde ført til store restriksjoner i forhold til utøvelse av 

                                                 
131  F. Miyazaki, “The Formation of Emperor Worship in the New Religions. The Case of Fujidô”  Japanese 
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egen lære. Tvert imot er det fra denne tiden beskrevet hvordan både Rokurôbei og de 

troende fikk en helt annen ro og frihet. Dette ser vi også i Rokurôbeis virksomhet. Han 

brukte langt mer tid på å utvikle sin lære. Selv om denne aktiviteten også ble kalt askese, 

hadde den en annen karakter enn tidligere. Han oppholder seg mye i sitt hjem og mediterer 

over symboler og skrifttegn som med tiden skulle føye seg inn i Maruyamakyôs nye lære. 

På tross av den nye organiseringen opplevde Rokurôbei i 1876 igjen problemer i forhold til 

politiet. Bakgrunnen for arrestasjonen var en intern anmeldelse om mislighold av kollekt gitt 

til Fuji issan kôsha. Anklagen ble reist av en gruppe medlemmer, og ikke av ledelsen i Fuji 

issan kôsha. Rokurôbei kunne raskt vise til at pengene var trygge, og vi får ikke mer 

kjennskap til konfliktene som var grunnen for anmeldelsen. Men dette gjorde at politiet 

igjen fattet interesse for Rokurôbei, og han ble anklaget for å villede mennesker. Også dette 

fikk en enkel løsning takket være hans tilknytning til Fuji issan kôsha, og han hadde etter 

dette ikke problemer i forhold til politiet.132

Politiets anklager var sannsynligvis en konsekvens av at Rokurôbei først ble utnevnt til 

nasjonal evangelist, kyôdôshoku, i 1879. Med det fikk Rokurôbei for første gang egen 

offentlig autorisasjon til å drive evangelisering. Han ble ikke utnevnt til en ”ren” nasjonal 

evangelist, men fikk tittelen kyôdôshoku shiho, en aspirant. Den sene utnevnelsen av 

Rokurôbei som nasjonal evangelist virker noe underlig. Det mest naturlige for Shishino 

måtte ha vært å etablere Rokurôbei som formell leder av Maruyamakirken. Maruyamakyô 

selv har liten forståelse for at deres grunnlegger ble gitt status som ”aspirant”, og forklarer 

den sene utnevnelsen med at Shishino kun var opptatt av egne forhold, og ikke prioriterte 

Maruyamakirken.133  Det er selvfølgelig en mulig forklaring, men at det tok hele fem år gjør 

det sannsynlig at det også var andre forhold som spilte inn. Det kan ha blitt stilt 

spørsmålstegn ved Rokurôbeis egnethet for en slik stilling. Maktforholdet mellom Shishino 

som øverste leder av Fuji issan kôsha og Rokurôbei, som leder for den største gruppen innad 

i organisasjonen, kan ha spilt inn. Det et er også mulig at Rokurôbei selv utsatte 

utnevnelsen.  I papirer fra det året Maruyama ble en selvstendig organisasjon kommer det 

for eksempel frem at det var Rokurôbei, og ikke Shishino, som ønsket tittelen ”aspirant til 
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nasjonal evangelist”, og ikke selve tittelen nasjonal evangelist.134 Det kan tyde på at 

Rokurôbei selv holdt igjen i forhold til personlig tilknytning til misjonskampanjen. 

Konfliktene rundt Rokurôbeis formelle stilling, og reaksjoner på dette, illustrerer et 

hovedproblem i samarbeidet mellom Maruyamakô og Fuji issan kôsha. Maruyamakô hadde 

opplevelsen av seg selv som en selvstendig enhet, mens realiteten var at de var underlagt 

ledelsen i hovedorganisasjonen.  

 

5.1.3 Fusôkyô – en del av sekt-shinto. 

Etter 1882 og skiftet i den religiøse politikken, så ikke lenger Fuji issan kôsha seg tjent med 

en deltagelse i misjonskampanjen. Både shintoprestenes nye rolle, og den nye muligheten 

som åpnet seg for selvstendig religiøs virksomhet, gjorde at Fuji issan kôsha ønsket å trekke 

seg ut. I mai 1882 ble Shintô Fusôha etablert som en selvstendig shinto-sekt og fikk 

offentlig godkjenning. De fikk status som selvstendig religion, og med dette samme 

rettigheter til å drive religiøs aktivitet som for eksempel buddhistene. Shishino Nakaba ble 

Shintô Fusôhas første leder. I desember ble navnet endret til Fusôkyô.135 Rokurôbei fikk en 

overordnet stilling i Shintô Fusôha/Fusôkyô.  

Fusôkyô ble etter denne omorganiseringen langt mer aktiv i å spre egen lære. I 1882, like 

etter at religionen ble selvstendig, ble det gjennomført den første av tre større misjonsreiser i 

regi av den nye organisasjonen.  De to neste reisene ble gjennomført året etter. Alle reisene 

gikk vestover og hadde Shizuoka som hovedmål. Både Shishino Nakaba og Rokurôbei 

deltok og hadde med seg flere av sine medarbeidere. Reisene samlet store 

menneskemengder og førte også til offentlig oppmerksomhet. Blant annet ble det på den 

første reisen arrangert en offisiell velkomstbankett hos guvernøren i Shizuoka.136 Shishinos 

deltagelse ga misjonsreisene en høy status, men folket ønsket Rokurôbei og Maruyamakyô. 

Menneskemengdene som samlet seg etterspurte Rokurôbeis helbredende kraft og 

beskyttende amuletter. Misjonsreisene var i regi av Fusôkyô, men det var klart at det var 

Maruyamakyô som sto i sentrum.  

                                                 
134 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) s. 296 
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En viktig årsak til oppslutningen rundt Rokurôbei var at det rundt 1882 var et større 

Kolerautbrudd i de aktuelle områdene.137 På veien mot Shizuoka skal det ha møtt frem så 

mange som hundre tusen mennesker.  Helbredelsesritualer var fremdeles langt ut i Meiji 

svært etterspurt. Det var i denne perioden flere epidemier, og spesielt i jordbruksområdene 

var tilgangen til medisinsk behandling dårlig. En undersøkelse viser at det så sent som i 

1920 kun var en lege per 1100 innbyggere, og når man vet at dekningsgraden var dårligst på 

landsbygda var muligheten for effektiv medisinsk hjelp på 1880-tallet lite sannsynlig.138 Det 

var derfor fremdeles naturlig for befolkningen å vende seg til gudene i kampen mot sykdom 

og død. Disse forholdene ga religioner som Maruyamakyô en unik mulighet til å samle 

tilhengere, noe som også oppslutningen rundt Rokurôbei viser. Tilgjengelighet er et viktig 

moment i forhold til etterspørselen etter denne type religiøsitet. De uavhengige religiøse 

tradisjonene som utførte ”magiske” ritualer gjorde dette gratis, og alle som oppsøkte dem 

fikk hjelp. Dette var tradisjoner som sprang ut fra folket og som hadde tett kontakt og 

forståelse for folkets situasjon. 

Den økningen i medlemsmassen misjonsreisene ga, hadde stor økonomisk betydning for 

Fusôkyô. Optimismen var stor og bedre økonomiske tider førte til oppstart av en rekke 

byggeprosjekter. Dette gjaldt ikke bare for hovedorganisasjonen, men også for 

Maruyamakyô.139  

Men samarbeidet mellom Fusôkyô og Maruyamakyô var ikke uproblematisk. De to første 

misjonsreisene endte i åpen konflikt mellom medarbeiderne i Fusôkyô og Maruyamakyô. 

Det var mest sannsynlig årsaken til at det på den siste reisen kun var Shishino med en 

medarbeider som deltok sammen med Maruyamakyô.140  

Det tette samarbeidet under disse turene tydeliggjorde forskjellene mellom Maruyamakyô 

og Fusôkyô. Rokurôbei og Maruyamakyô var preget av en folkelig religiøsitet der 

helbredelsesritualer, utdeling av amuletter og håpet om et verdig liv var de sentrale 

elementene. Shishino Nakaba og hans menn var en del av en shinto-tradisjon der målet var å 

føre religiøsiteten bort fra de folkelige elementene og over mot et felles sett med ritualer og 

tro der keiseren sto i sentrum.   

                                                 
137 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) s. 338 
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Menneskemengdene som flokket seg rundt Rokurôbei og ba om helbredelse og amuletter, 

sto i sterk kontrast til de ryddige shinto-ritualene.  Den store oppslutningen rundt 

Maruyamakyô viser at det i folket var stor etterspørsel etter denne type religiøsitet. 

Maruyamakyô opplevde i tiden etter 1879 en voldsom økning. Religionen spredte seg også 

mot nord, men det var rundt Tokyo og vestover at oppslutningen var størst. Læren spredte 

seg til Kanagawa, Tokyo, Saitama, Chiba for så å spre seg til Hakone og videre til Shizuoka 

der det var spesielt mange som sluttet seg til læren.141

Konflikten knyttet til tro og praksis i Maruyamakyô og Fusôkyô synliggjør den brytningen 

som var i tiden mellom en folkelig måte å forholde seg til guder og ånder, kontra ett nytt og 

rasjonelt forhold til religiøsitet. På tross av et samfunn der fremskritt og rasjonalitet ble 

stadig viktigere, hadde folket fremdeles et ønske og et behov for at gudene skulle gi direkte 

og konkret hjelp i det daglige liv gjennom ”magiske” ritualer.  

5.1.4 Brudd med Fusôkyô og organisering i Shintô Jimukyoku. 

Våren 1884 døde Shishino Nakaba kun 41 år gammel. Etter hans død ble det klart at det var 

forholdet mellom Shishino og Rokurôbei som hadde gjort samarbeidet mellom Fusôkyô og 

Maruyamakyô mulig.  

Shishino avgjorde selv på dødsleiet hvordan organisasjonen skulle ledes videre. Shishinos 

eneste sønn skulle med tiden lede Fusôkyô. I påvente av at den åtte år gamle gutten ble 

voksen skulle organisasjonen ledes av en av Shishinos nærmeste medarbeidere, Tanaka.  

Rokurôbei skulle fremdeles ha et overordnet ansvar i organisasjonen, men Tanaka skulle 

lede den daglige driften.142

Det oppsto raskt konflikter mellom Tanaka og Maruyamakyô. Den nye lederen var som 

Shishino en del av Hiratas kokugaku-skole, men Tanaka hadde ikke den samme evnen  til å 

forene de to tradisjonene som Shishino hadde hatt. På tross av at den religiøsiteten som 

Rokurôbei sto for gikk på tvers av mange av Shishino sine idealer, hadde Shishino latt 

Rokurôbei selv bestemme utviklingen i egen gruppe. Tonen mellom de to mennene var 

alltid preget av gjensidig respekt og samarbeid. Shishino var mest av alt opptatt av at 

Maruyamakyô var en del av Fujikô, og at det derfor var ønskelig at de alle var samlet i en 

organisasjon. ”Waga maruyama wa fuji no oshie to wa hanarerarenai no dakara, 
                                                 
141 C. Sasaki, Minshû shûkyô no genryû. Maruyamakyô, Fujikô no rekishi to kyôgi. (1983) s. 216 
142 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955)  s. 366 
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maruyama kyôkai mo fusôkyô to wa hanareru no wa dô de nai.” 143 (Vårt Maruyama kan 

ikke skilles fra Fujis lære, derfor er det heller ikke Veien at Maruyamakirken blir skilt fra 

Fusôkyô.)  

Allerede året etter Shishinos død besluttet Maruyamakyô å trekke seg ut av Fusôkyô. 

Bakgrunnen var samarbeidsproblemer med den nye ledelsen.144 Men denne oppløsningen 

gikk ikke smertefritt. Fusôkyô mente å ha eiendomsretten til alt som hadde vært en del av 

organisasjonen, også de eiendommene som ble brukt av Maruyamakyô. Maruyamakyô anså 

disse eiendommene som sine, og ble kraftig provosert av Fusôkyôs krav. Maruyamakyô 

hadde i alle år vært helt sentrale i finansieringen av hele Fusôkyôs virksomhet. I tillegg 

hadde Maruyamakyô hatt en opplevelse av seg selv som en selvstendig enhet innen 

hovedorganisasjonen. Striden endte i retten, men etter noe tid ble det inngått et forlik som 

begge parter kunne leve med. 145

Maruyamakyôs problemstilling i forhold til videre drift var i 1885 svært annerledes enn 

situasjonen i 1874. I løpet av disse ni årene var Maruyamakyô blitt en etablert religiøs 

gruppe med tusenvis av medlemmer.  De var en del av sekt-shinto, og hadde opplevd flere 

år med frihet til å utøve egen religion. Problemstillingen fra 1874, der det var usikkerhet 

rundt Maruyamakôs mulighet til å overleve, var fjern. Spørsmålet i 1885 var ikke om 

Maruyamakyô skulle ha en offentlig godkjent plass i den religiøse verden, men hvilken 

form dette skulle ta. 

Etter 1882 hadde en rekke organisasjoner i tillegg til Fusôkyô fått status som selvstendige 

shinto-sekt. Kurozumikyô, Shintô Shûseiha, Jikkôkyô, og Shintô Taiseikyô er eksempler på 

dette. Det hadde for Maruyamakyô også vært mulig å søke om en slik selvstendig posisjon, 

men det ble ikke gjort. Bakgrunnen for dette er usikker. Dødsfallet til Shishino og bruddet 

med Fusôkyô kom brått. Det kan også virke som om Maruyamakyô ikke hadde en ryddig og 

strukturert intern organisering. Rokurôbei var den ubestridte leder. Under ham var det en 

rekke prester/åndelige veiledere både i og utenfor religionens religiøse hovedsenter i 

Noborito. Det var i tillegg ansatt personer som tok seg av merkantile oppgaver ved 
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hovedsenteret.  Beslutningsprosessene virker rotete, og ut over Rokurôbei var det ingen som 

utøvde en klar ledelse av organisasjonen.146  

Maruyamakyô valgte å melde seg inn i Shintô Jimukyoku sommeren 1885. Dette shinto-

kontoret ble dannet i 1875 for å lede videre shinto-delen av misjonskampanjen Taikyô senpu 

undô. Kontoret favnet fra starten av de forskjellige shinto-organisasjonene, men etter 1882 

var det en rekke av medlemmene som ble selvstendige shinto-sekter. I 1886 fikk dette 

kontoret selv status som en shinto-sekt og endret navn til Shintô Honkyoku (etter 1940 

ShintôTaikyô).147  

Det gikk 62 år før Maruyamakyô forlot denne organisasjonen og ble en selvstendig enhet. I 

1889 ble det igangsatt en kampanje for at Maruyamakyô skulle bli en selvstendig shinto-

sekt, og nødvendig dokumentasjon ble gitt til sentrale myndigheter. Men på sin rundtur til 

forskjellige instanser før endelig godkjenning, stoppet papirene opp hos guvernøren i 

Nagano. Det er sannsynlig at bakgrunnen for problemene i Nagano var at medlemmer av 

Maruyamakyô hadde vært involvert i politiske protester. Før prosessen om godkjennelse ble 

ferdig ble hele søknaden lagt på is på grunn av en regjeringskrise. I 1892 ble det i 

Maruyamakyô forsøkt å vekke et engasjementet internt i organisasjonen for å forfølge 

søknaden, men dette ble lunkent mottatt. Blant annet skal Rokurôbei skal ha vært lite 

engasjert i denne saken, og det ble besluttet å vente. Først i 1947 ble Maruyamakyô en 

selvstendig religion.148  

Etter organiseringen i Shintô Jimukyoku fikk Rokurôbei tittelen inchô, øverste leder av 

Maruyama kyôkai honin, Maruyamakirkens hovedtempel.149 Det ble i forbindelse med 

denne nye organiseringen utarbeidet en 53 punkters avtale mellom Maruyamakyô og Shintô 

Jimukyoku. Artikkel 46 ble distribuert til alle Maruyamakyôs medlemmer og lød som 

følger: 

Ôkami o uyamau beshi.  (Respekter de/den store guden/gudene.) 

Kokutai o omon zu beshi.  (Respekter keiser og regjering.) 
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Jindô o osamu beshi. 150     ( Følg menneskets vei.) 

Dette punktet i avtalen er svært likt de tre læresetningene som dannet grunnlaget for 

kampanjen Taikyô senpu undô. På samme vis som de tre læresetningene, hadde denne 

artikkelen i avtalen en vag formulering. Det er uklart hvilke gud/guder det er snakk om i 

første linje, men mest sannsynlig er det en generell henvisning til de sentrale gudene i 

Shintô Jimukyoku. Det var mye uenighet mellom de forskjellige fraksjonene innad i Shintô 

Jimukyoku, og ofte var nettopp slike vage formuleringer nødvendige for ikke å skape 

splittelse. 

De tre læresetningene som dannet grunnlaget for forkynnelsen i Taikyô senpu undô hadde 

vært det konkrete holdepunktet som samlet de forskjellige gruppene som deltok i 

kampanjen. Samtidig som læresetningene hadde vært vage og lett for alle gruppene å slutte 

seg til, var de samtidig kjernen i det shinto kampanjen representerte. Maruyamakyô hadde 

lenge vært en del av misjonskampanjen, og disse formuleringene var nok kjent for mange av 

medlemmene.  Både i Fujikô og i Maruyamakyô var respekt for de gitte samfunnsnormer, 

og lojalitet i relasjoner på alle nivåer i samfunnet, vektlagt. Men Rokurôbei hadde helt siden 

1868 vært kritisk til den nasjonen som ble bygget opp og den utviklingen samfunnet tok. 

Som medlem av Fusôkyô hadde Maruyamakyô vært en del av en organisasjon nært knyttet 

til det offisielle shinto, men Rokurôbei hadde aldri tidligere sluttet seg til en slik skriftlig 

erklæring. Dette var også første gang Maruyamakyôs medlemmene ble bedt om å være 

lojale overfor keiser og stat. Dette markerer et helt klart brudd i Maruyamakyôs historie. 

Alle gruppene som tilhørte Fusôkyô hadde vært en del av Fujikô. Kriteriet for medlemskap i 

Shinô Jimukyoku var at medlemmene tilhørte shinto. Dette var en helt ny situasjon for 

Maruyamakyô, og man kan si at de kom nærmere det offisielle shinto gjennom denne 

organisasjonsformen. 

 

5.2 Maruyamakyô – ritualer, tro og samfunnssyn i endring. 

Rokurôbei og hans tilhengere hadde erfart at det var umulig for dem å drive sin religiøse 

virksomhet på siden av det statlige religiøse systemet. Maruyamakô ble på grunn av dette i 

1875 organisert i Fuji issan kôsha, for så å bli en del av sekt-shinto i 1882. Maruyamakyô 
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ble med dette del av shinto, et religiøst system langt fra deres opprinnelige tradisjon. 

Hvilken konsekvens fikk dette for tradisjonens praksis, og i hvilken grad ble nye 

organisasjonsformer styrende for Maruyamakyôs utvikling i forhold til tro og ritualer?  

5.2.1 En selvstendig religion. 

Etter at Maruyamakô ble organisert i Fuji issan kôsha bærer utviklingen preg av at det ble ro 

i Rokurôbeis liv, og han fikk mulighet til å utforme det som skulle bli stående som 

fundamentet for Maruyamas tro.  

Rokurôbei startet i 1876 med meditasjon av forskjellige symboler. Med dette ønsket han å 

uttrykke og klargjøre Maruyamakyôs tro. Rokurôbei var opptatt av symboler i form av 

skrifttegn og tall. Tallkombinasjoner som ble lagt sammen, trukket fra osv. representerte 

forskjellige deler av troen. Meningsinnholdet i forskjellige skrifttegn ble endret og fikk nye 

dimensjoner ved at Rokurôbei både byttet dem ut i ord, og også endret selve skrifttegnene. I 

tillegg til dette ble konkrete objekter som for eksempel en kuleramme, en terning og en 

japansk fløyte gitt symbolsk verdi. Rokurôbei skapte også egne fysiske symboler som var 

særegne for Maruyamakyô. Flere av symbolene han utformet i denne tiden er fremdeles 

brukt på alteret under samlinger og ritualer. Rokurôbei laget for eksempel symbolet 

Tennôhei i 1876. Dette var tre store utfoldede hvite vifter som var satt sammen. Sammen 

dannet de en sirkel som så ble satt på en påle. Denne sirkelen symboliserte i sin helhet fred. 

Navnet på synbolet, Tennôhei, var satt sammen av tegnene for himmel, jordbruk og fred,   

天農平. Sirkelen av vifter symboliserte også Oya kamisama som var omsluttet av universet 

og verden med de fire hav. Harmoni mellom disse elementene ble her knyttet sammen med 

fred.151 I flere av symbolene som ble skapt av Rokurôbei går nettopp dette temaet igjen. Et 

rett og harmonisk forhold mellom Oya kamisama og verden/mennesket var kilden til et godt 

liv, og et fredelig samfunn. 

Det ble etter 1879 gjennomført en rekke større festivaler der nyetablerte symboler ble brukt. 

Ved disse store markeringene deltok Shishino Nakaba aktivt sammen med flere av sine 

medarbeidere, men ritualer og symboler var Maruyamakyôs egne. Denne tydelige bruken av 

visuelle symboler som ble etablert og tatt i bruk på denne tiden, tydeliggjorde 

Maruyamakyô som en selvstendig tro. Både gruppens tilhengere og andre fikk et bilde av en 
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selvstendig enhet, og de troende ble stadig mer bevisstgjort som medlemmer av en egen 

religion. Rokurôbei innførte i denne perioden også et ritual for troende der de ble gjenfødt 

som Maruyamas barn. Etter tre timer med stillhet og bønn krøp de troende mellom bena til 

Rokurôbei som et symbol på at de ble født på ny. De troende ble ikke gjenfødt til Fuji-troen 

eller til shinto, men til Maruyama-troen.152

Innføringen av begravelser i regi av religionen var også et viktig skritt i retning mot en 

identitet som en selvstendig religion. Den første begravelsen i Maruyamakyô ble utført i 

1887. Da døde Rokurôbeis kone Sano, og hun ble gravlagt i regi av Maruyamakyô.153 

Rokurôbei sa ved sin kones død at hun nå med glede reiste hjem. ”kondô wa yorokonde 

moto no chichi haha no osoba e kaitta no da yo.” 154 (Denne gangen vendte hun med glede 

hjem til Den opprinnelige far/mor gudens side,) Maruyamakyô trodde at mennesket ved sin 

død vendte tilbake til Moto no chichi haha. Dette var et sted som strålte av lys, og der det 

var godt å være. Menneskets kropp og sjel var til låns, og ved sin død skulle kropp og sjel 

vende hjem. Det var derfor viktig at mennesket tok godt var på denne kroppen og sjelen 

mens de var på jorden.155

I løpet av de 19 årene fra Maruyamakô ble en del av Fuji issan kôsha, og frem til Rokurôbei 

sin død, utviklet læren seg fra å være en illegal gruppering rundt en ikigami, levende gud, til 

å bli en religion med mange tusen tilhengere. I 1892 hadde Maruyamakyô over 1,3 millioner 

medlemmer.156  

Maruyamakyô la vekt på egne symboler og ritualer, skriftliggjøring av egen lære og 

bevisstgjøring av medlemmene i forhold til denne læren. For eksempel ble det fra 1887 

innført månedlige forelesninger der de troende fikk innføring i teologiske spørsmål.157 

Våren 1888 begynte Rokurôbei å skrive Oshirabe som skulle bli stående som selve 

fundamentet for Maruyamakyôs tro. Oshirabe ble skrevet mellom 1888 og 1894. Formen 

minner om en dagbok med dato og daglige notater. Han skrev om utviklingen av troen fra 

en Fuji-tro til en egen Maruyama-tro. Han skrev om eget liv og om åpenbaringer fra den 
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tiden han hadde vært religiøst aktiv. Han knyttet dette sammen, og ga en detaljert innføring 

Maruyamakyôs lære.158

Utviklingen til Maruyamakyô viser at gruppen var påvirket av de nye holdninger til 

religiøsitet i Meiji. Selve læren ble stadig sterkere vektlagt, og Maruyamakyô opplevde seg 

som en unik religiøs tradisjon løsrevet fra Fujikô. Rokurôbei ble sett på som grunnleggeren 

av en ny Maruyama-tro, og Maruyamakyô fikk et sett med egne symboler og ritualer. Da 

Rokurôbei startet arbeidet med skrive Oshirabe var dette en viktig begivenhet i 

Maruyamakyô. Teksten ble kopiert og distribuert til de forskjellige gruppene i 

Maruyamakyô etter hvert som den ble skrevet.159 Maruyamakyô var i ferd med å bli en 

religion, en shûkyô. 

5.2.2 Påvirkning fra shinto og kritikk av buddhismen.   

Etter organiseringen i Fuji issan kôsha fikk Rokurôbei en helt annen kontakt og langt 

sterkere impulser fra shinto-mijøet. Han hadde et nært samarbeid med Shishino Nakaba, 

hadde sentrale lederverv i Fuji issan kôsha/Fusôkyô og tilbrakte mye tid på hovedkontoret i 

Tokyo. Rokurôbei deltok i kampanjen Taikyô senpu undô, og som daglig leder av 

Maruyamakirken var han aktiv i kampanjen også før han selv ble utnevnt til nasjonal 

evangelist. Denne påvirkningen kan tydelig spores i Maruyamakyô. Fujikô var sterkt 

influert av buddhismen, og til tross for at Rokurôbei endret buddhistiske elementer i troen 

også før 1875, var han på den tiden sympatisk innstilt til buddhismen. I Oshirabe finner vi 

derimot flere steder at Rokurôbei inntar en kritisk holdning til buddhismen.  

Rokurôbei kritiserte blant annet det han mente var buddhistenes ensidige fokus på de døde. 

Han ville bytte ut den buddhistiske festivalen for døde sjeler med en festival der de levende 

sto i sentrum.160 I Maruyamakyô var det de levende som skulle feires. Rokurôbei mente 

også at han i buddhismen fant en fornektelse av naturens naturlige vekst og utvikling. Som 

eksempel på dette viste han til buddhistenes tradisjon med å kaste ut ristede bønner på 

Setsubun, festivalen som markerte vårens begynnelse. Dette mente Rokurôbei var 
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naturstridig da disse bønnene ikke kan gro, og han la ned forbud i Maruyamakyô mot denne 

tradisjonen.161  

Kritikk av buddhismen var utbredt i de miljøene Rokurôbei nå var i kontakt med, og hans 

kritiske holdning var mest sannsynlig et resultat av denne påvirkningen. Men man finner 

hos Rokurôbei en kritikk av all form for etablert religiøsitet, også i forhold til shinto.162 

Rokurôbei hadde sin religiøse forankring i en uorganisert folkelig tradisjon der nær kontakt 

med folket, og fokus på deres behov sto i sentrum.  Kritikken mot buddhistene og andre 

etablerte religiøse institusjonene kan dermed også tolkes som en generell mistro med den 

etablerte delen av det religiøse Japan.  

Maruyamakyô brukte Namu amida butsu (hill deg Amida) som oshingen (gudsord) når de 

messet. Dette var en praksis fra Fujikô, og Maruyamakyô holdt fast ved denne tradisjonen 

frem til 1884. Men denne buddhistiske frasen representerte tydeligvis et problem for 

Rokurôbei, og han begynte i 1876 en prosess der han gradvis endret skrivemåten av frasen, 

men beholdt uttalen.  

Det første tegnet i Namu amida butsu, 南無阿弥陀仏, ble omgjort og skrevet i en 

kombinasjon med tegnene for ti, åtte og halv, og kalt jûhachihan (ti åtte halv). Ti 

representerte menneskets ansikt, åtte sto for hendene og tegnet halv sto for bryst og mage. 

Kombinasjonstegnet representerte menneskets kropp og skulle vise forholdet mellom kropp 

og sjel på samme måte som mellom himmel og jord, og mellom far og mor.163

Det andre tegnet i frasen, mu, ble byttet ut med et selvkomponert tegn. Dette tegnet ble satt 

sammen av de tre tegnene for, menneske, fire og hjerte/sjel. Tegnet ble kalt hitoshigokoro 

(menneske, fire, hjerte). Mennesket kom opprinnelig fra Oya kamisama, og dette tegnet 

skulle vise denne enheten. Når mennesket blir født ble alt liv, både kropp og sjel, gitt av 

guden. På liknednde vis tok Rokurôbei for seg tegn etter tegn i Namu amida butsu for å 

erstatte det buddhistiske innholdet med Maruyamakyôs nye lære.164  
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Maruyamakyôs eget ord til bruk ved messing, Tenmei kaiten, 天明海天, ble først tatt i bruk 

i 1884. Tenmei er lyset på himmelen/Oya kamisama som skinner ned på kaiten, havets 

overflate/menneskene. Om lyset ikke når frem på grunn av for eksempel regn og 

tåke/menneskenes tilstand er lyset/guden fremdeles der, og vil igjen bli synlig for 

menneskene.165  

Endringen av messeordet var et skritt bort fra en buddhistisk tradisjon, og var også et tegn 

på at Rokurôbei ønsket å fjerne seg fra buddhismen. Men prosessen kan også tolkes som et 

tegn på en ambivalens. Rokurôbei bruker mye tid og energi i forhold til dette Namu amida 

butsu.. Han mediterte over de forskjellige delene av Namu amida butsu i åtte år før frasen 

ble byttet ut. Rokurôbei skiftet gradvis tegnene frasen ble skrevet med, men det er klart at 

assosiasjonene hele tiden gikk til den opprinnelige betydningen, og Pure Land-buddhismen. 

Shishino Nakaba, som hadde liten sympati for buddhismen, hadde problemer med at denne 

buddhistiske påvirkningen ikke ble fjernet.166  

Rokurôbei var sterkt påvirket av den undervisning han hadde fått ved det lokale 

buddhistiske templet. Spesielt var han fasinert av Jitsugokyô, og han refererte stadig til 

denne teksten i Oshirabe. Sawada hevder denne teksten hadde en helt avgjørende betydning 

for utviklingen av Rokurôbeis moralske holdninger. ”He seems to have regarded this simple 

terakoya copybook as the authoritative manual of moral life – inspired, of course, by the 

god of Fuji.”167 Begeistringen for Jitsugokyô var livslang, og det ble nødvendig for 

Rokurôbei å løse konflikten mellom denne teksten og shinto. Dette gjorde han ved å påstå at 

han i denne teksten fant belegg for, og en klargjøring av, det skillet som var etablert mellom 

kami og buddhistiske guddommer. 

Te o torite, i no ji o osawaritaru wa ryûanji to iu tera no sôryo ni osawari, 
mata wa hyakuninshi ya jitsugokyô, dôjikyô wa, yomioshieraretaru mono 
nari. Mata wa, moto no chichi haha no arigataki jitsugokyô no tokiwake mo, 
araara ni wakari, shinbutsu karatakewari ni shite oshie no aru, tôtoki oshie 
mon nari. Taisetsu ni kokoroe beshi.168

 
The person who took my hand and taught me the character “i” was the priest 
of a temple called Ryûanji. He also taught me to read Hyakunin ishu, 
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Jitusgokyô, and Dôjikyô. Moreover, I gained clear insight into the teaching 
of the Jitugokyô, which is cherished by our orginal Father and Mother (the 
parent god). It is venerable scripture, which contains the teaching that splits 
kami and Buddhas right down the middle. You should value it highly.169

Det er vanskelig å se hvordan Rokurôbei kom frem til denne konklusjonen. Jitsugokyô er en 

tekst som vektlegger betydningen av visdom, og nødvendigheten av respekt og lojalitet for 

foresatte. Kami blir ikke nevnt i denne teksten. Men for Rokurôbei var det ikke aktuelt å gi 

avkall på en tekst som hadde vært grunnleggende for ham siden barndommen. Og han løste 

dette dilemmaet med en kobling mellom Jitsugokyô og nye ideer i tiden.  

 

5.2.3 Moralnormer og tro. 

Solen/universet/Oya kamisama som sentrum og som kilden til alt liv var grunnlaget for 

Maruyamakyôs lære. Mennesket var en del av skaperverket, og hadde også sin opprinnelse i 

Oya kamisama. Mennesket kunne igjen finne tilbake til en ideell tilstand og bli ett med 

guden. Alt var en enhet. Men i Meiji hadde mennesket ikke lenger kontakt med det 

guddommelige. For igjen å kunne oppnå denne kontakten var det nødvendig å fjerne de 

forstyrrende elementene som hindret kontakten. Målsetningen med den religiøse aktiviteten 

var å oppnå denne enheten med gud, og la ”guds lys” skinne over sitt liv. Menneskene vil da 

oppleve glede og velstand. Askese som veien for å oppnå kontakt med Oya kamisama ble 

vektlagt. Men denne askesen var ikke bare en vei for å oppnå kontakt med guden. Askesen 

var gitt av guden og var en hellig handling i seg selv.170 Rokurôbei sa at selve livet var en 

askese.   

Ore wa sekai ni aru byôki de wa nai. Shugyô de aru. Ore wa oya kami no 
oboshimeshi ni tsukawarete aru koto da to mosaremashita.                                           
Ningen wa oya kara umarete oya ni kaeru. Sono aida wa oshugyô de 
arimasu. Shokugyô ya engyô dake ga oshugyô de wa naku, kyôso no isshô 
wa subete oshugyô de arimashita.171

 
Han sa: Jeg har ikke en sykdom som er i verden. Det er askese. Det er det at 
jeg blir brukt av Foreldregudens vilje. Mennesket blir født av Foreldrene, og 
vender hjem til Foreldrene. Mellom dette er det askese. Askese var ikke 
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bare faste eller inhalering av røkelse, men hele livet til grunnleggeren var en 
askese. 

Mennesket skulle leve det livet som ble gitt dem og utføre sitt arbeid på en måte som var 

Oya kamisama verdig. Helt siden Jikigyô Miroku hadde det i Fujikô vært fokusert på 

nødvendigheten av at hvert enkelt menneske levde et rettskaffent og moralsk liv for at 

samfunnet skulle bli et godt og fredelig sted. Dette perspektivet ble ført videre i 

Maruyamakyô og hadde en helt sentral plass i religionen. Yasumaru regner Maruyamakyô 

for en av de mange gruppene på slutten av Tokugawa-tiden, og begynnelsen av Meiji, som 

hadde som en overordnet målsetning å kultivere sinnet. Han mener Maruyamakyô 

videreutviklet Fujikô og Jikigyôs fokus på et rettskaffent liv i den grad at dette ble essensen 

i religionen, og at gud var internalisert inn i mennesket.172 Sawada kritiserer dette 

standpunktet, og mener Yasumaru overser det at Maruyamakyô hadde en klar oppfatning av 

Oya kamisama som en selvstendig enhet utenfor mennesket selv, og der enhet med denne 

guden, og ikke et moralsk liv i seg selv, var målsetningen med den religiøse aktiviteten.173

Maruyama discourse reflects a concern with the mind or heart as a channel 
for actual communication with God. The condition for this communication 
was serious ascetic practice – a program of psychical and physical 
purification that would enable a revelatory experience of oneness with the 
Parent God. Conventional moral behavior was certainly an important feature 
of this devotional life, but it was not the ultimate aim.174

Mennesket skulle strebe etter et rett moralsk liv. Men dette var ikke mulig alene, kun ved 

guddommelig hjelp.175 Gudens direkte inngripen i menneskers liv, gjennom for eksempel 

helbredelse, var stadig viktig i Maruyamakyô, men gudens tilstedeværelse som en støtte i 

det daglige liv ble også vektlagt. Et verdig moralsk liv kunne bare leves i nær kontakt med 

den opprinnelige kilden til alt liv, Oya kamisama. Dette var en dreining av religionens 

vektlegging av egne elementer. Gamle tradisjoner ble ikke forlatt, men fokus ble endret.  

Menneskets personlige relasjon til guden ble viktig, og nødvendigheten av en ytre autoritet 

som bindeledd mellom Gud og mennesket ble tonet ned. Fujikô hadde alltid lagt vekt på at 

medlemmene hadde en aktiv rolle i eget liv, men i møtet mellom Maruyamakyô og folket 

hadde Rokurôbeis helbredende kraft vært overordnet all annen aktivitet. Helbredelse og 
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overnaturlige hendelser var hele tiden til stede i Rokurôbeis liv, men læren bar stadig 

sterkere preg av at enkle ritualer ble forlatt til fordel for en mer helhetlig lære.  

I 1888 fikk Rokurôbei satt opp en steinpåle med en inskripsjon som viste menneskets vei 

mot en enhet med Oya kamisama. Inskripsjonen skulle lese nedenfra og hadde ti punkter 

som beskrev veien mot denne enheten. Troen var basis for å kunne oppnå en slik tilstand. 

Men like viktig som selve den religiøse søken etter nærhet og velsignelse fra selve Oya 

kamisama, var menneskets egne holdninger og liv. Barmhjertighet mot andre, et harmonisk 

hjerte og lojalitet mot foresatte var nøkkelverdier.176 Religionen ble dreid mot et personlig 

forhold mellom gud og mennesket, og helt sentralt i dette var menneskets ansvar for å leve 

et rett moralsk liv.  

 

5.2.4 Kritikk av regjering og keiser. 

For Rokurôbei var samfunnsutviklingen i Meiji alltid en kilde til kritikk. Han beskrev i 1890 

de første årene etter reformasjonen som mørke, ”sejô wa kurayami”.177 Også etter flere år 

med et nytt samfunnssystem opplevde Rokurôbei at tilstanden i samfunnet var alvorlig. 

Menneskene var på villspor, og de valgte en vei som ikke ledet til et rettskaffent og godt liv.  

Watashi no shinjin wa, watashi no byôki to kanai no byôki to ga, 
kamishinjin de naotta no ga hajimari de arimasu. Mata meiji goisshin to 
natte kara wa, gaishûkyô ga haitekitari, gakkô no seito wa hi o ranpu kikai 
to ittari shite, kamisama no arigatasa o wasure, sekai no hito no kokoro ga 
dandan kuzurete iku no ga nagekawashikute, danjiki o itashi kugyô o 
tsutome , tenka taihei manmin  anzen o inoru yô ni nari, amaneku hito o 
tasukeru seigan o tatemashite, kuni no tame hito no tame o omotte waga mi 
no tame o omowazu, hito ni warawarete mo soshiraretemo, ikkô ni tonjaku 
sezu, tada isshin o tsuranuku isshingyôsha de gozaimasu.178

 
Min tro begynte med at jeg og min kone ble friske av våre sykdommer, 
takket være gudfryktighet. Etter Meiji restuarasjonen kom det inn 
utenlandsk tro, skoleelever sa ting som at solen var en elektrisk lampe og de 
glemte guds godhet. Det var så trist at menneskenes sjel gikk i oppløsning at 
jeg begynte å faste og gjøre askese. Jeg begynte å be om fred på jorden 
under himmelen, og de titusen menneskers sikkerhet, og avla ed på å frelse 
mennesker overalt. Med tanke på landet og på folket, og uten tanke for meg 
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selv, uten å bry meg om at jeg ble ledd av eller oversett men gjennomførte 
det uten forbehold, det er meg, den utrettelige asket. 

Rokurôbei så på samfunnsutviklingen som både skadelig for samfunnet og for 

enkeltmennesket. Ikke minst var den vestlige påvirkningen ille. Dette gjaldt ikke bare 

redselen for kristen innflytelse, men også kulturell og politisk påvirkning. Rokurôbei var 

imot opprettelsen av nasjonalforsamlingen, og var på linje med de kreftene i samfunnet som 

arbeidet for at tradisjonelle moralnormer og verdier skulle være basis for barns utdannelse. 

For ham rommet slagordet i tiden bunmei kaika, sivilisasjon og opplysning, kun et budskap 

om forfall. ”Bunmei wa hito taoshi, tenmei wa hito tasuke nari.”179 (Sivilisasjon, bryter ned 

mennesket, tenmei redder menneskene.) Tenmei (”Himmelens lys”, første del 

Maruyamakyôs frase til bruk ved messing) representerer i dette utsagnet Maruyama-troen. 

Rokurôbei sa her at streben etter sivilisasjon og fremskritt kun var til skade for den enkelte, 

mens Maruyamakyôs lære representerte menneskenes frelse. 

For Fujikô ble keiseren, på tross av sin posisjon, oppfattet på lik linje med de andre klassene 

i samfunnet. På samme vis som bønder og krigere, hadde keiseren en bestemt plass å fylle 

på jorden. Det at den enkelte, inkludert keiseren, fylte sin rolle på en god måte, var 

nødvendig for å opprettholde harmoni mellom himmel og jord. Keiseren hadde en spesiell 

og utvalgt plass i dette systemet, men utførte han ikke sin oppgave slik han var pålagt, ville 

harmonien bli forstyrret og han hadde ingen berettigelse. Keiseren hadde ikke som person, 

men  i kraft av sin rolle som keiser, en essensiell plass å fylle i verden. 

…for the people of pre-Meiji times who were members of the Fujikô and 
Fujidô, the emperor was thought of as someone who put his own life at risk, 
to influence the supernatural beings and avert natural calamities “to help all 
peoples on earth” and “for our sakes.” For this reason and this reason alone 
was the emperor respected.180

Dette synet på keiser og keiserens rolle ble delt av Rokurôbei, og dannet grunnlaget for en 

skarp kritikk av keiser Meiji.  Keiseren ble av sentrale myndigheter holdt frem for folket 

som den øverste religiøse og politiske leder. Keiseren var ansvarlig for, og den fremste 

beskytter av, den politikk regjeringen førte. Spesielt i de første årene av Meiji la regjeringen 

vekt på at keiseren skulle være synlig for folket, og han ble vist som en moderne monark i 

vestlige klær og med en vestlig frisyre. For Rokurôbei kunne aldri denne keiseren 
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representere japansk tradisjon, men ble et symbol på moderniseringsprosessen og vestens 

påvirkning. Rokurôbei mente keiseren hadde glemt sin viktigste oppgave, nemlig å sørge for 

et godt samfunn. I stedet for å utføre denne oppgaven var han ansvarlig for og fremmet en 

skadelig samfunnsutvikling. I mitt materiale blir keiseren nevnt, men dette er langt mer 

forsiktig og tvetydig i tonen enn sitater gjengitt hos Yasumaru. ”Tenshi sama wa … ue 

jitsugetsu o ogamu, shita no kuni o omamori nasareru. Sore o wasurete shimatta.”181 

(Keiseren … skal tilbe solen og månen over seg, og bevare landet under seg. Dette har han 

glemt.)  ”Tenshisama mo kangae ga waruki yue gaikoku ikioi ni torimare, seiyô mono 

hirake kaika da to itte, kama o kaburite ureshiigatteiru iruno mo, mina tenshisama kangae 

ashiki yue da.”182 (På grunn av at keiserens tanker også er dårlige har han blitt omsluttet av 

vestens makt. Også det at han har åpnet for vestlige ting, sier det er sivilisasjon og bærer 

hatt med glede, er alt på grunn av at keiserens tanker er onde.)  Keiseren hadde latt seg 

påvirke av vesten, og lot derfor vesten påvirke landet. Dette skjedde på grunn av at keiseren 

ikke hadde et rett sinnelag, men var preget av onde tanker. Dette er en skarp kritikk, ikke 

bare av den samfunnsutvikling keiseren sto for, men også av keiserens egen person  

Maruyamakyô ble organisert og fikk offentlig godkjenning gjennom Fuji issan kôsha og 

deltagelse i kampanjen, Taikyô senpu undô. Rokurôbei var de første årene ikke selv en 

nasjonal evangelist. Men kirken, Maruyamakyôkai, hadde formelt sett som sin viktigste 

oppgave å spre budskapet som var innbakt i kampanjens tre læresetninger. Den tredje 

læresetningen omhandlet keiseren. De nasjonale evangelistenes hadde som oppgave å 

etablere en holdning av respekt og lydighet for keiser og regjering i folket. Som nevnt 

tidligere førte læresetningenes vage formuleringer til at evangelistenes eget ståsted ofte ble 

langt viktigere i forkynnelsen enn kampanjens budskap. Det kan se ut til at dette også var 

tilfelle for Maruyama-kirken. I den perioden religionen var en del av kampanjen ble mye av 

det som ble stående som Maruyamakyôs lære utarbeidet, men vi finner i Rokurôbeis lære 

ingen tegn til at han skiftet holdning til keiseren.  

Keiseren rolle i 1868 var ikke fastlagt, men utviklet seg og tok form i løpet av Meiji-

perioden. 
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In the late 1880s, in the midst of the sense of beginning engendered by the 
imminence of new political structures, there had been heightened concern 
with ideological questions, but few answers. The language of modern 
ideology had not yet been settled, much less its meanings. The emperor, for 
example, was a constitutional monarch, and every nation possessed a 
kokutai. By 1912, with the death of the Emperor Meiji, which was widely 
perceived with what Harry Harootunian identified as “a sense of an ending,” 
the language was present. The emperor was both a constitutional monarch 
and a deified patriarch, and the only kokutai in evidence belonged to 
Japan.183

 Regjeringens behov for en tilknytning til shinto var nært knyttet sammen med keiserens 

rolle. Interessen for shinto som religion avtok raskt fra regjeringens side, men et shinto med 

keiseren som et samlende symbol ble beholdt og styrket. Utviklingen resulterte i at 

selvstendige religiøse grupper fikk økt frihet til å utøve egen religion, men etter hvert som 

keiseren ble gitt en stadig større autoritet i samfunnet ble det også vanskeligere å fremme 

direkte kritikk mot ham.  1880-årene var en tid preget av utvikling på alle 

samfunnsområder, noe som også gjaldt keiserens rolle i samfunnet. Den synlige keiseren fra 

Meijis begynnelse ble gjort om til en distansert og hellig figur. Fra begynnelsen av 1890-

tallet dukket det også opp episoder der manglende respekt for keiser og nasjon ble slått ned 

på av myndighetene.184  

I sin kritikk av den vestlige innflytelsen i Japan må Rokurôbei ha vært på linje med Shishino 

Nakaba. Også redselen for kristen påvirkning var felles for disse to. Et av Hirata-skolens 

hovedmål var å fjerne all utenlandsk påvirkning og å vende tilbake landets rene og 

opprinnelige fundament. Men keiser og keiserhuset kami hadde i Hiratas lære en helt sentral 

plass, og det er vanskelig å tenke seg at Shishino som en del av denne tradisjonen delte 

Rokurôbeis kritiske holdning til keiseren.  

Etter 1868 tilpasset Jikkôkyô sin lære etter offisielle holdninger forholdsvis raskt. Denne 

tilpasningen omfattet også synet på keiseren. Shibata Hanamori hevdet keiseren var 

opphøyd på grunn av hans direkte linje tilbake til Amatersasu ômikami, og at Japan var et 

opphøyd land på grunn av denne hellige monark.185 Maruyamakyô beholdt Fujikôs gud, 

Moto no chichi haha, som øverste autoritet, og som den guden som ble knyttet til solen. I 

Jikkôkyô ble keiseren og Amaterasu gitt en slik rolle. For etableringen av keiserideologien i 
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Japan var nettopp argumentasjonen om en direkte linje mellom keiser og Amaterasu viktig. 

Denne koblingen var med på å gi keiseren et eksistensgrunnlag uavhengig av gjerning, men 

i kraft av sin guddommelige person.   

 Keiserideologien fikk først en plass i Maruyamakyôs lære etter Rokurôbeis død. 

Rokurôbeis adoptivsønn tok da over ledelsen i Maruyamakyô. Religionen ble etter dette 

influert av Hiratas kokugaku-skole, og fikk et langt sterkere preg av shinto.186 Tilsvarende 

forhold finner man også hos andre shinto-sekter som Tenrikyô og Konkôkyô. 

Grunnleggerne holdt igjen i forhold til blant annet keiserens rituelle og religiøse rolle, mens 

religionene etter deres død raskt tilpasset seg stat-shinto.   

For Rokurôbei var et rett forhold mellom stat og religion grunnleggende for et godt 

samfunn. Både stat og religion måtte ha frihet til å fylle sin rolle, og sammen skulle de 

danne en enhet. Ikke overraskende mente Rokurôbei at den sittende regjering feilet i forhold 

til dette, og at de undertrykte et nødvendig religiøst engasjement. Rokurôbei sammenliknet 

samfunnets undertrykking av religionene med kvinnens stilling i samfunnet. På samme vis 

som ekteskapet led under mannens undertrykking av kvinnen, led samfunnet av statens 

undertrykking av religiøs aktivitet. Tanken var ikke likhet, men likeverd, der begge parter 

fikk frihet til å fylle sin gitte rolle.  

Kuni no seiji wa kokumin no seikatsu o yoku suru no ga mokuteki de aru 
keredo, sore wa hôritsu to ka keizai to ka hyômen no katachi ni arawareta 
tokoroga shû de, taisetsu na ningen no seishin, tamashii no mondai ni naru 
to, kore wa shûkyô no nawabari ni nattekimasu. Dakara shin no heiwa wa, 
seiji to shûkyô to ga te o tsunaide yukanakute wa jûbun ni tassei 
saremasen.187

 
Landets regjering har som mål å gjøre livet godt for befolkningen, men 
hovedvekten ligger her på det som gir seg utrykk på overflaten som lover, 
eller økonomi. Når det kommer til viktige ting som menneskers sinn, 
sjelelige spørsmål, så kommer dette inn på religionenes sfære. Derfor blir 
ikke en virkelig fred fullt oppnådd uten at regjering og religion går hånd i 
hånd.  

Religion og stat var begge nødvendige for et harmonisk samfunn, og begge hadde et 

gjensidig ansvar i forhold til hverandre. Staten hadde som ansvar å legge forholdene til rette 

slik at menneskene kunne leve et godt materielt liv, mens religionene skulle ta seg av 

menneskenes sjel. 
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5.2.5 Yonaoshi – en ny tid. 

Det er ikke overraskende at Rokurôbei ytret seg om forhold i samfunnet ut over det 

religiøse. Oppfattningen av religiøs aktivitet og menneskers forhold til gudene var både i 

Fujikô og Maruyamakyô hele tiden knyttet til enkeltmenneskets levekår i samfunnet. 

Maruyamakyôs overordnede mål var en fredelig og trygg verden for menneskene. Dette 

engasjementet førte blant annet til at Rokurôbei var spesielt kritisk til Japans militære 

opprustning. Rokurôbei hevdet at det aldri kom noe godt ut av militær maktbruk, og mente 

at en varig fred var uforenlig med krig.188  

Rokurôbei førte videre en tradisjon fra Fujikô der enkeltmenneskets ansvar og mulighet for 

påvirkning av samfunnet gjennom egne handlinger ble vektlagt. Men Rokurôbei var 

samtidig klar på at et godt samfunn ikke bare kunne oppnås gjennom den enkelte mann og 

kvinnes anstrengelser, men at også keiser og regjering måtte ta sin del av ansvaret. Men 

Rokurôbei formulerte aldri en konkret lære som gikk ut over enkeltmenneskets ansvar for 

eget liv.  Kritikken av samfunnet ble konsentrert rundt kritikk av regjering og keiser for ikke 

å fylle den rolle de var satt til, og kritikk av konkrete endringer som vestlig innflytelse og 

militær opprusting. Rokurôbeis lære var detaljert i forhold til hvordan det enkelte menneske 

skulle endre sitt liv, men det ble aldri formulert overordnede politiske og samfunnsmessige 

virkemidler for å oppnå et harmonisk og fredelig samfunn. Yasumaru hevder at det ut fra 

leder og medlemmenes bakgrunn ikke var mulig å skape en slik overordnet kritikk, og at 

dette var grunnen til at Rokurôbei måtte ty til askese som et virkemiddel for å oppnå fred på 

jorden. Yasumaru hevder man i Rokurôbeis praksis ser kontrasten mellom store mål og 

fattige ressurser. Han argumenterer for at religionen var eneste mulige vei for deler av 

befolkningen til å fremme en kritisk røst i forhold til styresmaktene, og ser på 

Maruyamakyô som et utløp for revolusjonære tendenser i folket.189

Ideen om en ideell verden, ikke i et senere liv, men her på jorden, hadde vært til stede i 

Fujikô helt fra Jikigyô Mirokus tid. Ideen om yonaoshi, en reformasjon, som en helt konkret 

forestilling om en ny tids komme, ble spesielt aktualisert i Shizuoka i perioden 1883-84. 

Befolkningen opplevde store økonomiske problemer og deler av Maruyamakyôs tilhengere i 

                                                 
188 J. Yuri, Maruyama kyôso den. (1955) s. 454 
189 Y. Yasumaru, Nihon no kindaika to minshû shisô. (1974) s. 217 
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Shizuoka tolket læren som en profeti om en verdensfornyelse, der det skulle flomme over av 

mat og velstand. Medlemmene neglisjerte sitt arbeid, sluttet med gårdsarbeid, unnlot å 

betale skatt og solgte det de kunne i påvente av dette nye samfunnet.190   

Vi finner ikke den samme konkrete forestillingen om en ny tids komme gjennom en 

dramatisk reformasjon i mitt materiale. Det er stadig referert til yonaoshi, men da knyttet 

sammen med åpenbaringen av en ny tid brakt frem i kraft av hardt arbeid og et rettskaffent 

liv. Men Rokurôbeis lære er uklar på hvordan den nye tiden konkret skulle tre i kraft. I de 

aktuelle områdene ble denne læren, med utgangspunkt i en desperat situasjon, tolket som en 

nær forestående verdensfornyelse. Oppblomstringen av disse ideene falt sammen med 

Rokurôbei og Shishinos misjonsreiser i de samme distriktene. Rokurôbeis evner til 

helbredelse, den uklare læren om en ny tids komme og selve personen som ble opphøyd til 

en levende gud, må ha hatt en voldsom appell blant mennesker og gitt dem håp om et annet 

liv i denne verden.  

Maruyamakyôs tilhenger i Shizuoka ble møtt med restriksjoner fra politiet, og det ble 

vanskelig for hovedorganisasjonen å forsvare medlemmenes opptreden overfor 

myndighetene. Dette førte til at Maruyamakyô etter 1887 sterkt tonet ned ideen om en 

verdensfornyelse, og det ble lagt mer vekt på den moralske siden av læren.  

 

 

5.3 Shishino Nakaba og Itô Rokurôbei sin betydning for 
utviklingen i Fusôkyô og Maruyamakyô. 

Kontakten mellom Shishino Nakaba og Itô Rokurôbei viste seg å være helt avgjørende i det 

samarbeidet som ble etablert mellom Maruyamakyô og Fusôkyô.  

Forholdet mellom Shishino og Rokurôbei var alltid preget av gjensidighet og respekt.191 

Dette til tross for en svært forskjellig bakgrunn, og forskjell i formell status. Shishino kom 

fra en samurai-familie i Satsuma, hadde en god utdannelse og ble ansatt i den sentrale 

administrasjonen til den nye regjeringen. Han hadde tett kontakt med det eksisterende 

maktapparatet og hadde en sentral stilling og posisjon innen shinto. Rokurôbei var en 
                                                 
190 Y. Yasumaru, Nihon no kindaika to minshû shisô. (1974) s. 194 
191 J. Yuri Maruyama kôso den. (1955) s. 365-366 
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bondesønn, nesten uten utdannelse og med et nettverk som begrenset seg til hans daglige 

virke som bonde og medlem av Maruyamakô. For Shishino var et sterkt shinto, og 

bekjempelse av kristendommen, selve målsetningen med etableringen av Fuji issan kôsha. 

Rokurôbeis motiv for å bli en del av organisasjonen var mulighet for egen religionsutøvelse. 

Samarbeid med Shishino, og medlemskap i Fuji issan kôsha, var et resultat av 

myndighetenes krav om offentlig autorisasjon for å drive religiøs virksomhet. 

Som øverste leder av Fusôkyô hadde Shishino stor makt også over Maruyamakyô. Det var 

forhold ved Maruyamakyô som ikke var forenlige med Shishinos ståsted, men Shishino 

utøvde aldri press på Rokurôbei for å få til en tilpasning etter egne idealer.192 Maruyamakyô 

fikk under Shishinos ledelse fordelen av både en formelt godkjent organisering, og stor 

mulighet til å forme egen utvikling. Hvor viktig Shishinos person var for samarbeidet 

mellom Fusôkyô og Maruyamakyô ble tydelig etter hans død. Maruyamakyô opplever da at 

de ikke hadde den samme friheten som før, noe som raskt resulterte i et brudd. 

Gjennom medlemskapet i Fuji issan kôsha og misjonskampanjen, og senere som en del av 

shinto-sekten Fusôkyô, ble Maruyamakyô formelt ført nærmere den offisielle religiøse 

linjen og shinto. Vi har sett at Rokurôbei også trosmessig førte Maruyamakyô nærmere 

shinto i denne perioden. Rokurôbei hadde hele tiden et nært og godt samarbeid med 

Shishino. Gjennom ham fikk Rokurôbei mange impulser fra både det offisielle shinto og 

Hiratas kokugaku-skole. Det er svært sannsynlig at kontakten med Shishino ga mange av de 

impulsene som førte til at Maruyamakyôs lære ble dreid i retning av shinto. 

Både Shishino og Rokurôbei kan betraktes som personer som hadde viktige posisjoner i 

forhold til gjennomføringen av myndighetenes religiøse politikk. Under Rokurôbeis ledelse 

ble Maruyamakyô organisert som en del av det offisielle religiøse systemet. Men den 

innholdsmessige tilpasningen gikk langsomt. Rokurôbeis valg førte til at Maruyamakyô 

utviklet en egen særegen lære med Fujikôs tradisjon som basis. Gjennom sin lederstil gjorde 

Shishino denne utviklingen mulig. Han la forholdene til rette slik at Rokurôbei fikk stor 

frihet til å utvikle en egen lære på tross av at denne ofte ikke var sammenfallende med eget 

ståsted.  

 

                                                 
192 J. Yuri Maruyama kyôso den. (1955) s. 374-375 
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Kap 6 Avslutning. 

Meiji representerte et brudd i japansk religiøsitet, noe som også fikk konsekvenser for 

folkereligiøse grupper som Fujikô. Folket var ikke ukjent med at et politisk maktskifte også 

påvirket deres religiøse liv, og forfølgelse og forbud mot religiøs aktivitet var ikke fremmed 

for Fujikô. Men i løpet av Meiji opplevde Fujikô at selve kjernen i deres religiøse aktivitet 

ble utfordret ved at både grunnleggende strukturer og selve tradisjonene ble forsøkt endret. 

Både formen og innholdet i tradisjonen var uforenlig med sentrale myndigheters idé om 

hvordan landets religiøsitet skulle se ut i den moderne tid.   

I løpet av Meiji ble den tre hundre år gamle tradisjonen, Fujikô, erstattet med en ny form for 

religiøsitet, sekt-shinto.  

Forskning har vist at endringene i landets religiøse landskap verken var ensartede eller 

fulgte et likt mønster. Det var store lokale forskjeller, og også innen én og samme tradisjon 

forholdt de forskjellige religiøse sentrene og gruppene seg forskjellig til nye rammevilkår. 

Denne studien av Maruyamakôs utvikling fra en religiøs gruppering til en sekt-shinto er 

med på å illustrere dette. 

For Maruyamakô ble Rokurôbeis religiøse engasjement helt avgjørende for den utvikling 

gruppen tok. Han hadde en klar overbevisning både i forhold til egen religiøsitet og i 

forhold til den tiden han levde i. Rokurôbei opplevde Meiji som en tid der både land og folk 

forfalt. Han så det å frelse det japanske folket tilbake til et godt liv i enhet med gud, som sin 

oppgave i livet. Alt annet var underordet dette målet, og han startet en krevende religiøs 

praksis for å oppfylle denne misjonen. Men også Rokurôbei ble tvunget til å forhold seg til 

en ny virkelighet.  

Reformen, shinbutsu bunri, som for mange religiøse tradisjoner ble en opprivende og 

krevende periode, forløp forholdsvis rolig for Rokurôbei og Maruyamakô. Rokurôbei tilba 

den samme guden og utførte sin askese. Ikke religiøsitetens innhold, men Rokurôbeis 

prioritering av religiøs aktivitet foran alt annet ble av hans nærmeste opplevd som et 

hovedproblem i denne perioden. Det var først da Rokurôbeis aktivitet ble for omfattende at 

han fikk problemer med lokale myndigheter. Det var i Meiji lite rom for utadrettet religiøs 

aktivitet utenfor offentlig godkjente rammer. For å sikre tradisjonens videre eksistens ble det 

nødvendig for Rokurôbei og Maruyamakô og knytte seg til det offentlige religiøse systemet. 
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Maruyamakyô knyttet seg til Fuji issan kôsha som var en forening av Fujikô-grupper. 

Denne organisasjonen representerte både gamle tradisjoner og en ny tid. Dette var en 

forening med felles bakgrunn i Fujikô, men fellesskapet hadde nå en ny form. Ledelsen i 

organisasjonen var en del av kokugaku og det nye keiser-sentrerte shinto. I 1882 ble 

organisasjonen omorganisert til Fusôkyô, og Maruyamakyô ble med dette en del av en sekt-

shinto. Valget av shinto som en overordnet ideologi for organiseringen av Fujikô var ikke 

gitt ut fra tradisjonens opprinnelige natur. Fujikô var en folkereligiøs gruppe med trekk fra 

flere tradisjoner, og spesielt var elementer fra buddhismen og konfutsianismen til stede. 

Tilknytningen til shinto ble bestemt ut fra politiske forhold og hadde lite å gjøre med selve 

tradisjonen.  

Shishino Nakabas som leder av Fuji issan kôsha/Fusôkyô fikk stor betydning for utviklingen 

i Maruyamakyô. Rokurôbei fikk gjennom denne organisasjonsformen ro til å fokusere på 

utviklingen av en egen lære. Et godt samarbeid, på tross av store motsetninger, mellom 

Shishino og Rokurôbei holdt organisasjonen sammen, og ga på samme tid frihet til 

egenutvikling. Men romslighet i forhold til å beholde og videreutvikle egen lære var 

avhengig av de konkrete personene som satt i aktuelle nøkkelposisjoner. Disse personen 

bestemte på hvilken måte sentrale myndigheters politikk ble fulgt. Shishinos død er en 

tydelig illustrasjon på at hans person var helt avgjørende for den utvikling Maruyamakyô 

hadde innefor organisasjonens rammer. Kort til etter Shishinos død brøt samarbeidet 

sammen.  

Spenningen mellom den form for tradisjon som Maruyamakyô representerte og nye idealer 

om religiøsitet er hele tiden slående, og blir godt illustrert i samarbeidet med Fusôkyô. 

Maruyamakyô var en religiøs tradisjon med forankring i det folkelige, og i folkets religiøse 

behov. Kontrasten til et shinto skapt av og for makteliten i landet er tydelig. Maruyamakyô 

blir en representant for en type religiøsitet som fremdeles var etterspurt i store deler av 

befolkningen. Folket ønsket ikke nye guder, de var tilfreds med de gudene som hadde 

hjulpet dem og deres familie i generasjoner. Folket ønsket ikke statlige ritualer, de ønsket 

ritualer som ga dem direkte hjelp i en vanskelig hverdag. Folket ønsket den levende guden 

Rokurôbei som kunne helbrede de syke i familien, og som kunne gi dem amuletter som 

beskyttelse mot det de fryktet. Folket ville ha denne mannen som brakte dem gudens 

velsignelse uansett hvem de var, og uansett hvor og når de oppsøkte ham. Og folket ville ha 

det håpet Rokurôbei ga dem når han sa at alt ville bli bra, bare de levde et lojalt og moralsk 
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rett liv. Statlige ritualer og keiserlige kami brakte ikke befolkningen den lindringen de 

ønsket i denne vanskelige overgangsperioden. Den kontakt Maruyamakyô hadde med de 

behov som eksisterende i mange deler av samfunnet, ga dem en voldsom vekst, og 

illustrerer det gap det var mellom intellektuelle idealer om religiøsitet og livet til den enkle 

mann og kvinne.  

Men både folk og religion blir preget av den tid de lever i. Og vi ser i Maruyamakyô 

hvordan nye forestillinger om religiøsitet sakte fikk innpass, ikke bare i den ytre 

organiseringen, men i selve tradisjonen. Ritualer i forhold til helbredelse og beskyttelse mot 

farer ble hele tiden beholdt, men menneskets personlige forhold til Oya kamisama og den 

moralske siden ved troen ble stadig mer vektlagt. Som en kô utenfor de etablerte religiøse 

institusjonene, var Fujikô allerede før 1868 en type religiøsitet menneskene aktivt oppsøkte, 

og valgte å slutte seg til. Men i løpet av Meiji blir dette personlige forholdet til gruppen 

forsterket, og tradisjonen fikk stadig mer preg av å være en egen uavhengig religion, der 

medlemmene kunne dekke alle sine religiøse behov. Religionsbegrepet, shûkyô, der dogmer 

ble vektlagt, endret fokus også i Maruyamakyô. Det tydelige skillet som ble etablert mellom 

ritualer og religion i 1882 forsterket denne tendensen, og mot 1890 ble det i Maruyamakyô 

lagt stadig sterkere vekt på selve troens innhold. Rokurôbei startet i 1888 arbeidet med å 

skriftliggjøre den læren han hadde skapt. Dette var en stor begivenhet i Maruyamakyô, og 

arbeidet ble fulgt nøye av hans tilhengere.  

Maruyamakyô la stor vekt på å holde fast på egne tradisjoner. Dette viste seg langt på vei å 

være mulig, men det skjedde samtidig en gradvis tilpasning til shinto. Denne utviklingen 

bærer ikke preg av en kalkulert tilpasning, men gir inntrykk av å være et resultat av 

påvirkning fra samtiden. Denne gradvis tilpasningen kan ha blitt styrket av det faktum at det 

var sammenfallende synspunkter mellom det kokugaku-inspirerte shinto og Rokurôbeis 

lære. I begge tradisjonene fryktet man vestlig innflytelse og kristendommen. Begge 

tradisjonene så på utviklingen i samfunnet med bekymring, og fremhevet behovet for at 

folket vendte tilbake til en tid der Oya kamisama/kami var i sentrum. På tross av en ulik 

tilnærming på mange felt var det sammenfallende oppfatninger. 

 Rokurôbeis holdning til buddhismen endret seg over tid. I 1874 var et buddhisttempel 

Rokurôbeis viktigste skjulested, mens han fjorten år senere i Oshirabe flere steder uttalte 

seg kritisk til buddhistorganisasjonene. Men det er viktig å notere seg at Rokurôbei også 
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kritiserte shinto-organisasjoner, og at han valgte et ståsted som en uavhengig religiøs 

organisasjon.  

Under Rokurôbeis ledelse ble aldri keiserideologien en del av Maruyamakyôs lære. 

Forestillingen om en hellig monark, hevet over all kritikk var et syn som aldri ble delt av 

Rokurôbei. For ham var keiseren en viktig person som var satt til å fylle en bestemt rolle. 

Utførte ikke keiseren sin oppgave til beste for samfunnet, hadde han feilet. Rokurôbeis 

ståsted var formet før 1868, og det var først med nye generasjoner at keiseren nye rolle i 

Japan fikk innpass i Maruyamakyôs lære.  

Fujikô i Meiji rommet i seg spenningene mellom en ny og en gammel tid. Spenningen 

mellom folkereligiøsitet og stat-shinto. Spenningen mellom et sekularisert samfunn, og et 

samfunn der guddommer og kami var en del av dagliglivet. Spenningen mellom nye og 

gamle former for religiøsitet. I prosessen med å finne sin plass i en ny tid ble Maruyamakyô 

både påvirket av andre former for religiøsitet og samfunnet generelt, samtidig som de i kraft 

av eget liv var med på å utforme det samfunnet de var en del av. I utviklingen av 

Maruyamakyô ble folkelige behov og tradisjoner vel så viktige i utformingen av religionens 

lære som maktelitens nasjonsbygging. Selv innenfor et strengt nasjonalt religiøst system var 

det altså rom for å påvirke egen situasjon. Utviklingen av Maruyamakyô i perioden 1868-94 

viser et sammensatt samfunn i stadig utvikling, og der svarene ble til underveis. 
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Sammendrag. 

For det Japanske samfunnet markerte det politiske maktskiftet i 1868 starten på store 

omveltninger. I løpet av få år ble landet endret fra et føydalt samfunn til en enhetlig 

moderne stat. Det ble gjort store forandringer på alle felt i samfunnet, også det religiøse. 

Sentrale myndigheter brukte den religiøse politikken til å legitimere egen maktovertagelse 

og sikre videre støtte i folket. Keiseren fikk en sentral plass i den nye staten, og det ble 

etablert et shinto med keiser og keiserhuset guddommer i sentrum. Dette skulle virke 

samlende for folket, og samtidig markere avstand til tiden før 1868 der buddhismen hadde 

hatt en sentral posisjon og mye makt. 

Fujikô var i 1868 en religiøs tradisjon lokalisert i og rundt dagens Tokyo. Gruppen hadde 

Fuji-fjellet som sentrum for sin religiøse aktivitet. Fujikô var en lekmannsbevegelse med 

grupper løst knyttet sammen på bakgrunn av felles religiøs praksis og tro. Pilegrimsreiser til 

Fuji-fjellet sto sentralt i tradisjonen, men som en erstatning for disse ressurskrevende reisene 

ble det flere steder konstruert små Fuji-kopier. Denne oppgaven tar for seg utviklingen i en 

konkret gruppe innen Fujikô, Maruyamakô, i perioden 1868-94. Shinto-sekten 

Maruyamakyô ble i løpet av denne perioden etablert med utgangspunkt i Maruyamakô.   

Shinto-sekten Maruyamakyô var et resultat av en nasjonal religiøs reform, og en ny 

forståelse av religiøsitet. Oppgaven vist at lokale forhold og aktører spilte en avgjørende 

rolle i hvordan nye religiøse grupper faktisk ble seende ut. En organisering i det statlige 

religiøse systemet var ikke ensbetydende med en tvungen endring av gammel tro og praksis.  

Utviklingen i Maruyamakyô synliggjør et samfunn i en brytningstid. Spenningen mellom 

gamle folkelige tradisjoner og nye idealer var stor. Og samtidig som religionen tok opp i seg 

elementer fra shinto og en ny forståelse av religiøsitet, beholdt Maruyamakyô sin egenart og 

tilknytningen til en føydal fortid.  
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