
Ryogoku ～pagmana ng tradisyon mula sa panahon ng Edo (1603-1867)～ 

↑Mapa noong panahon ng Edo malapit sa JR Ryogoku 
Station 

↑ kasalukuyang mapa ng parehong lugar(2017) 
※▲ shows the same place. 

▲：the Ryogoku Bridge ▲：Ekoin Temple 

▲：a sumo stadium     ▲：Edo-Tokyo Museum 
 
 Ang asul na linya ay ang Sumida River. Ito ay 
dumadaloy mula hilaga patungong timog ay walang 
masyadong pagbabago malapit sa Ryogoku. Sa mapa 
noong panahon ng Edo, ang dilaw ay ngpapakita ng 
mga bahay ng mga samurai at ang gray naman ang 
mga bahay ng mga mangangalakal. 
 
Ano ang kaakit-akit sa Ryogoku? 
 Noong 150 na taon na nakaraan, ang mga Hapon ay 
may kakaibang pamumuhay kung ihalintulad sa 
kasalukuyan. Nakasuot sila ng Kimono araw-araw at 
nakatira sa isa o dalawang palapag na apartment. 
 Ang Ryogoku ay nagmana sa tradisyun noong 
panahon ng Edo. Mayroon itong magagandang bagay; 
・mga pasilidad na may kinalaman sa Edo sa paligid 
ng istasyon  
・para madama ang tradisyon at pag-unlad sa 

kasalukuyan  
(Ang Ryogoku ay malapit sa Sky Tree at Tokyo Station) 
Ang 4 na lugar na magkaugnay ay may marka na ▲. 

 
▲Ekoin Temple 
 Ito ay itinayo noong 1657 upang magdalamhati sa 
mahigit na 100,000 na biktima ng sunog sa parehong 
taon. Ang Sumo na makikita sa ▲ ngayon ay nagsimula 
sa templo na ito upang makahanap ng pondo para sa 
pag-aayos ng mga gusali. Dito ngsimula na maging 
trabaho ang Sumo wrester. 

↑ang kasalukuyang sumo stadium（▲） 
 

▲Ryogoku Bridge 
 Ito ay itinayo noong 1661 dahil marami ang hindi 
makaiwas sa sunog dahil walang tulay. Ang 
magkabilang dulo ng tulay ay bukas para makaiwas sa 
sunog. Pero ang mga tao ang ngpatayo ng maraming 
pansamantalang tindahan kaya ito ay madalas 
maraming tao. Makikita natin ito sa markang▲. 
 
Fireworks display sa Sumida River 
 Ito ay nagsimula malapit sa Ryogoku Bridge sa 
panahon ng Edo at naging isa sa mga kagandahan ng 
panahon ng Tag-init. Habang ang mga paputok ay 
ipinapakita noong 1897, ang mga rehas ng tulay ay 
bumagsak. Sa muling pagpatayo ng tulay, ito ay 
nailipat ng kunti mula sa orihinal at walang espasyo. 

↑Ukiyo-e (larawan) ng Ryogoku 
 
Traffic access sa JR Ryogoku Station 
Galing Haneda Airport: mga 50 minuto sa 
pamamagitan ng train. 
Galing Tokyo Station: mga 15 minuto sa pamamagitan 
ng train. 
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