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Откривателя на Айкидо, Morihei Ueshiba, е роден на 14 декември, 1883, във фермерско
семейство в района на провинция Wakayama , сега позната като Tanabe. Единствен син
от пет деца. От баща си Yoroku, той наследява самурайско определяне и интерес към
обществените дела, я от майка си силен интерес към религия, поезия и изкуство. В
ранното си детство, Morihei е бил доста болнав и слаб, което води до неговото
предпочитане да стои в къщи и да чете книги вместо да играе навън. Той обичал да
слуша чудотворните легендите на чудните светци "En no Gyoja" и "Kobo Daishi," и е бил
очарован от езотеричните будистки ритуали. Morihei дори е смятал да става будистки
свешеник.

За да противодейства на желанията на сина си, Yoroki разказвал на Морихей приказки
за пра-дядо му Морихей "Kichiemon", за който се казва, че е един от най-силните
самураи по негово време и го окуражава да учи сумо и плуване. Морихей става по-силен
и най-накрая осъзнава необходимостта да бъде по-силен, след като баща му е бил
нападнат и пребит от банда гангстери, наети от един съперник политик.

Училището доскучавало на Морихей , докато неговата енергия имала нужда от
по-практичен контакт. Той започнал работа на няколко места, но те също изглежда го
разочаровали. По време на кратка работа като търговец, той най-накрая разбира, че
има афинитет към бойните изкуства. Изпитвал огромна радост докато изучава
джиу-джицу в Кито-рю доджо и меча на Shinkage Рю. Но за лош късмет, тежка болест
го връща в къщи, където по-късно се жени за Itogawa Hatsu.

След възстановяване на здравето си по време на Руско-японска война, той решил да се
запише в армията. Ръстът му под 5 фита не отговорил на минималните изисквания за
височина, това толкова го разстроило, че е отишъл в гората висял по дърветата в
отчаян опит да разтегне тялото си. На следващия му опит да постъпи в армията, той
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преминава изискванията и става пехотинец през 1903 година. През това време той
направил толкова голямо впечатление на своите началници, че неговия командващ
офицер го препоръчва за Националната военна академия, но по различни причини той
отказва позиция и подава оставка от активна служба.

Морихей се завръща в къщи. Укрепнал през време на престоя си в армията, сега той е
нетърпелив да продължи физическа подготовка. Баща му построил доджо в неговата
ферма и поканил известния инструктор по джиу-джицу Takaki Kiyoichi за негов учител.
През това време младия Уешиба станал силен и установил, че притежава много умения.
В същото време той става по-заинтересован и от политически въпроси. През пролетта
на 1912 г., на възраст 29, той и семейството му се премества в пустошта на Хокайдо.
След няколко години на борба, малкото селце започва да просперира. Уешиба станал
мускулест и силен до точката, че силата в ръцете му станала почти легендарна.

По времето му в Хокайдо, той се срещнал със Sokaku Такеда, майстор на Дайто-рю
Айки джуцу. След срещата с Такеда , Уешиба сякаш забравя всичко останало и се
хвърля в обучението. След около месец, той се връща в Shirataki, където изгражда
доджо и кани Такеда да живее там, което той и направил.

По-късно, след като научава за сериозното заболяване на баща си, Ueshiba продава
по-голямата част от имуществото си и напуска дожото на Такеда. Но не могъл да се
върне до Хокайдо. По пътя към дома, той импулсивно спира в Аябе, седалище на новата
Омото-Кьо религия. Тук той се среща с водача на новата религия, Deguchi Onisaburo.
Пленен от Ayabe и Deguchi, той остава три допълнителни дни преди да продължи, но
открива че е останал твърде дълго. Баща му почива. Ueshiba посреща смърта на баща
си много тежко. Той решава да продаде всичките си потомствени земи и се мести в
Ayabe да изучава Omoto-kyo. През следващите осем години, Ueshiba учи при Deguchi
Onisaburo, изучава Budo, и ръководи местната пожарна бригада.

Пацифиста, Дегучи е застъпник на не-ожесточена съпротива и всеобщо разоръжаване.
Той често е заявявал, "Въоръжението и войната са средствата, чрез които
собствениците на земя и капиталистите печелят, а бедните страдат." Това е
интригуващо, че човек от такъв характер може да стане толкова близо до човек на
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бойните изкуства като Уешиба. Въпреки това не отнема много време за Дегучи да
разбере, че целта Уешиба на земята е ", да учи на истинското значение на Будо: край на
боевете и пререканията."

Изучаването на Omoto-Kyo и сдружението му с Онисабуро дълбоко засягат живота
Уешиба. Той веднъж заявява, че докато Sokaku Такеда отвори очите си за същността на
Будо, неговото просветление е дошло от неговия Omoto-Kyo опит. По време на началото
на 40-те години (около 1925), Уешиба е имал няколко духовни преживявания, които
толкова са го впечатлили, че неговият живот и неговото професионално обучение са
завинаги променени. Той разбира че, истинската цел на Будо е любовта, която пази и
подхранва всички същества.
За следващата година, много хора искат обучение от Уешиба, сред тях Tomiki Кенджи и
известния адмирал Такешита. През 1927 г., насърчава Уешиба да се отдели от
Омото-кьо и да продължи собствения си път. Той прави това и се премества в Токио.
Броя на следващите Уешиба е нараснал до точката, че той се премества и изгражда
официалния доджо Ushigome в района на града (настоящия Световен айкидо център).
Докато доджо се изгражда, много високопоставени инструктори на други изкуства, като
Джигоро Кано, идват на посещение. Те били толкова впечатлени, че изпращат свои
собствени студенти да учат при Уешиба.

През 1931 г. "Kobukan" е завършена. А "Budo Enhancement Society" е основана през 1932
г. с Уешиба като главен инструктор. По това време, студентите като Shioda Gozo, Shirata
Rinjiro и други се присъединиха към доджото. До избухването на Втората световна
война, Уешиба е изключително зает с преподаване в Kobukan, както и с водене на
специални класове за големи военни и полицейски академии. За следващите 10 години,
Уешиба става все по-известен и много информация започва да се появява и в писмена
форма.Неговият единствен син, Kisshomaru, пише голяма част от написаното и
документирането за живота му.
През 1942 г., вероятно поради едно божествено прозрение, той копнеел да се върне в
земеделските земи. Той често казва, че "Будо и земеделие са едно." Войната изпразва
Kobukan, и той е уморен от градския живот. Морихей оставя Kobukan в ръцете на сина
си Kisshomaru и се премества в префектура Ибараки и с. Iwama. Тук той изгражда
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открито доджо и сега известен Aiki Храм.
Iwama се счита от мнозина за родното място на днешното Айкидо, "Пътят на
хармонията." Преди това , неговата система е наречена Aikijutsu, после Aiki-Будо, все
още главно бойно изкуство, а не духовен път. От 1942 г. (когато името айкидо е за
първи път официално се използва) до 1952 г., Уешиба консолидира техниките и
усъвършенства религиозната философия на Айкидо.
След войната, Айкидо нараства бързо в Kobukan (сега се нарича Хомбу Доджо) под
ръководството на Kisshomaru Уешиба. Морихей Уешиба е станал известен като "О
Сенсей" или "Големият учител," Майсторът на айкидо. Той също е получил много
отличия от японското правителство. Чак до края на живота си, О Сенсей рафинира и
подобряване на своя "път" никога не губи своята отдаденост към сериозното и тежко
обучение.
В началото на пролетта на 1969 г., О Сенсей се разболява и казва на сина си
Kisshomaru, че "Бог ме вика ...." Той бе върнат в дома му по негово искане да бъде близо
до своето доджо. На 15 април, състоянието му става критично. По неговите ученици
направиха последните повиквания, той дава последните си указания. "Айкидо е за
целия свят. Тренирайте не за егоистични причини, но и за всички хора навсякъде."

Рано сутринта на 26-ти април 1969 година, на 86-годишният О Сенсей взима ръката на
сина си, усмихва се и казва: "Погрижи се за нещата" и почива. Два месеца по-късно,
жена му Hatsu, на 67 години, го последва. пепел от О Сенсей, е погребана в семейния
храм в Tanabe. Всяка година на 29 април в Aiki Храм в Iwama се провежда панихида.
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