
 

 

ज्युडो या खेळाबद्दल माझ ेकाही विचार आणि भूममका 

                                  ददनाांक: १३/०४/२०२१ 

 

     

      ज्युडो या खेळाभोिती एक िलय आहे. काहीतरी गूढ शक्ती त्यात असण्याचे िलय. आणि त्याचा, 
म्हिजे त्या  िलयाचा उपयोग करू पाहिारे अर्ाात आहेतच. त्यातच ज्युडोमध्ये ‘सेन्स’े असतात. म्हिज े

मशकवििारा, ज्याला आपल्या कडे ‘गुरू’ ही समाांतर कल्पना आहे. आता ज्युडो मशकवििारा कोिाचा खरोखर 

‘गुरू’ असेल नसेल तो त्याचा प्रश्न आहे पि असा मुळातनू विचार मशकायला येिारा सहसा करीत नाही, तो 
ियाने लहान असतो. त्याला गुरूच हिा असतो, साधा मशक्षक नाही. आणि ‘गुरू’ जेिढा मोठा तततका त्याचा 
मशष्यही आपोआपच िजनदार ठरतो. आपल्याला ज्युडो मशकावििाराला खेळिायााने कधी पादहलेलेच नसते. 
इतर लोक ज्याच्या पढेु मस्तक नमावितात तो र्ोर अस ेमुले धरून चालतात. काहीही तपासले जात नाही. 
खरी पररस्स्र्ती फार िेगळी आणि कधी िाईटही असू शकते.  

      आपल्याकडे बहुतेक ‘मसतनअर’ लोकाांच ेज्युडो खळेिे  कें व्हाच बांद होते. प्रत्यक्ष खेळिे सांपल ेकी, 
ज्युडोचा अभ्यासही बांद होतो. खळे का बांद झाला अस ेविचारले की, बहुदा उत्तर ममळते ‘नोकरी लागली, मग 

लग्न झाले, मग काही जमत नाहीना!’ ज्युडोची ओढ सांपली, इतर गोष्टी महत्िाच्या िाटू लागल्या,’ अस े

सरळ कोिी म्हित नाही. ज्याांनी ज्युडो खेळ सोडला त्याांच्या बद्दल काही म्हििे नाही. पि जे लोक सेन्से 
पद घेतात आणि खेळत नाहीत ककां िा िर्ाानुिर्े ‘क्लब’ चालितात पि िर्ाानिुर्े ज्यदुोगी सुद्धा घालत 

नाहीत त्याांचे बद्दल काही म्हििे आहे. या लोकाांनी फार सािध रादहले पादहजे. कोिी चाांगला खेळिारा 
‘माझा विद्यार्ी’ आहे अस ेसहज म्हटले जाते. महत्िाचे असे आहे की, त्या खेळाडूने ‘मला याांनी मशकविले’ 
अस ेम्हिायला हिे त्याच्या सेन्सेनी नाही. त्यातही आता भानगड झाली आहे. ज्युडो (आणि इतरही काही) 
खेळ खेळिाऱयाांना त्या करता नोकऱया ममळू लागल्या आहेत आणि पैसेही ममळू लागले आहेत. त्या मुलाांना 
आपल्या सेन्सेंची मजी साांभाळािी लागू लागली आहे. अजनू अशा फार घटना नाहीत हे मान्य करूनही अस े

िाटते की, इर्नू कीड लागू शकेल. 

      ज्युडो खळेिाऱयाला आपला खळे ‘जपानी’ आहे हे माहीत असते. त्याचेच खूप कौतुक आपल्या कडे 

आहे. ते चूकच आहे अस ेनाही पि म्हिून जपानी लोक फक्त गे्रटच आहेत अस ेनाही. माझ्या मते त्याांनी 
जुडोचे माकेट मात्र यशस्िीपिे केले आहे. तेर्े मशिलेल्या कपडयाांचे सुद्धा आम्हाला कौतुक आहे. ते कपडे 

खरच सोयीस्कर आहेत का असा विचार करताांना कोिी ददसल ेनाही. “ ‘फक्त’ सात हजार रुपयाांना ममळाला” 



 

 

अस ेम्हटलेले मात्र ऐकले. ते कापड इतके जाड आहे की, ते नीट धरताच येत नाही. पि तो दोर् आपले लोक 

आपल्याकडे घेतात. हा त्याांचा गुि की दोर्? 

       असो. हे फार महत्िाचे नसेल. पि जपानी लोकाांची बदमाशी खरी ददसली ती त्याांनी केलले्या 
तनयमातील बदलामुळे. आता म्हिे प्रततस्पध्यााचा पाय धरायचाच नाही. पायाला नुसता स्पशा देखील झालेला 
चालत नाही. आधी चालत होता. आता अस ेका तर म्हिे ज्युडो या खेळाचे ‘मूलभूत’ स्िरूप आम्हाला 
राखायचे आहे! 

      माझ्या मत ेअस ेझाल ेकी, कुस्तीिाल्याांनी ज्युडोच्या  खेळाडूांना उचलून आपटायला सुरुिात केली, 
ज्युडो स्पधाा खेळून. पट काढिे म्हिजे पाय धरून समोरच्याला पाडण्यात कुस्तीिाले पटाईत असतात, 

मशिाय त्याांच्यात ताकदही फार असते. त्याांना तोंड देिे कठीि आहे अस ेज्युडो खेळिायाांच्या लक्षात आल े

आणि त्याांनी पाय धरायचा नाही असा तनयमच करून टाकला. आहे की, नाही हे कपट? 

      भारताचे ज्युडोतील सध्याचे स्र्ान फार क्षुल्लक आहे. पि भारतात कुस्तीची मोठी परांपरा आहे. 

आपले कुस्तीगीर ज्युडो खेळू लागले तर ज्युडोच्या जगात मोठीच खळबळ होईल, तनदान भारतात तरी. पि 

पाय धरायचा नाही असा सोयीस्कर तनयम आता ज्युडोच्या तनयमािलीत करून ठेिला आहे. प्रश्न असा आहे 

की, आपि त्या आड लपायचे का? 

      पि असा तनयम बदलून खेळायची आमच्यात दहम्मत नाही. अहो, आमच्या कडे ' ज्युडोचे निीन 

तनयम माहीत असिे' हेच मोठे क्िामलकफकेशन आहे! जपानला जािनू कोिी मशकून आला की, त्याचा इकडे 

दबदबा त्यामुळे सुद्धा तनमााि होतो. 

      हा लेख मी मलदहण्याचे कारि अस ेआहे की, अस ेिागून, अशा  आपल्या विचार पद्धतीने आपि 

ज्युडोविश्िात कधी पुढे जाऊ शकू का असा प्रश्न मला पडला आहे.मग त्या करता करायला हिे ते काय असा 
विचार करायला हिा.  

      तेव्हा मला िाटले की, ज्युडो बद्दलचे विचार जरा नीट  करायला हिेत. म्हिून करायची पदहली गोष्ट 

म्हिजे खरे बोलायला हिे, म्हिजेच गैरसमज दरू करायला हिेत. खाली मी त्यातील मला लक्षात आलेले 
मुद्दे  माांडतो. इतर खेळाडूांनी सुद्धा तसे करािे अशी माझी विनांती आहे. मी म्हितो त ेचूक आहे बरोबर आहे 

अस ेसाांगािे तरच हा लेख मलदहण्याचा हेतू पूिा होईल. 

१) ज्युडो मध्ये ताकद महत्िाची नसते. 



 

 

हे म्हििे तपासायला हिे. अस ेलक्षात घ्यािे की, ‘ताकद’  मोजताच येत नाही. खरे तर असे म्हिायला हिे 
की, ज्युडो मध्य ेताकद लािता यायला हिी. जो स्जांकतो तो जास्त ताकदिान म्हिायला हिा. एकूिच काय, 

की, इर्े जरा विचार मांर्न व्हायला हिे. अशी ‘ताकद’ अशी काही िस्तूच नाही. 

 

२) ज्युडो मध्ये िजन महत्िाचे नसते. 

ज्युडोच्या सुरिातीच्या काळात बऱयाच गांमती झाल्या. जपानी लोक मान्यच करेनात की, खेळाडूचे िजन 

मोजायला हिे आणि गटिारी व्हायला हिी. तेव्हाच्या कर्ा िाचायला हव्यात. जेव्हा बारीक/लहान  खेळाडू 

सारखेच हरू लागले तेव्हा नाईलाजाने हे मान्य झाल ेकी,िजनगट  केलेच पादहजेत. हाां, एक गोष्ट खरी की, 
स्ितःचे िजन खेळाडू कसा िापरत ही त्या खेळाडूची प्रत ठरवििारी बाब आहे. आपल्या शरीराचे िजन एकेका 
डािात िापरिे हे खेळाडूचे कसब आहे. 

३) ज्युडोमध्ये सध्या हल्ला न करिाऱया खेळाडूला ‘मशदो’, म्हिजे िजा गुि, ददला जातो. 

 ज्युडोच्या शास्त्रामध्य ेअसे आहे की, जेव्हा हल्ला करिारा त्याचे आक्रमि सुरू करतो तेव्हा त्याचा 
तोल (एक विमशष्ठ ददशेला) जातो आणि म्हिूनच त्याला ज्युडो जाििारा विनासायास पाडू शकतो. अशा 
िेळी आक्रमि करिाराचे िजन महत्िाचे नसते. त्याला पाडिे कमी िजनाच्या मािसाला शक्य होते ते असे. 
आता िर प्रमािे मशदो ददला तर तो शास्त्राविरुद्ध आहे कारि िर ददलेल्या तनयमानुसार आक्रमक सांकट 

ओढिून घेतो. त्यात तोच पडण्याचा सांभि िाढतो. त्याला ते तनयमाकरता करायला लाििे ककती योग्य आहे? 

 पि तसे आहे खरे! या मुद्द्यािरही चचाा व्हायला हिी. ज्युडोिाले सध्या सरळ साांगतात ‘आम्हाला 
ज्युडो इांटरेस्स्टांग करायचा आहे, मग भले ते शास्त्र विरुद्ध का असेना.’ आता बोला! याचा अर्ा असा की, ती 
‘माकेट’ची गरज आहे. जपान्याांना ज्युडो विकायचा आहे. त्याच्या शास्त्राची त्याांना तततकीशी कफकीर नाही. 
मशिाय त्याांना ज्युडो कोिी खेळायचा तेही ठरिायचे आहे. त्याांना कुस्तीिाले त्यात नको आहेत. उद्या ते दहरो 
झाले तर? मग आमचे काय होईल? त्याांची भीती त्याांच्या दृष्टीने बरोबर आहे! 

४) ज्युडो मध्ये एक गम्मत आहे. खेळाडूला ‘पडायला’ मशकविले जाते ते पाठीिर एक विमशष्ठप्रकारे हात 

आपटून आणि तो तसा पडला की, तो हरला अस ेपांच त्याला साांगतो! 

 हे असेच िर्ाानुिर्े केले जात आहे. जर अस ेहात आपटून पाठीिर पडल्याने तुम्ही हरत असाल तर 

तसे मशकिायलाच नको ना! पि हा विचार केलाच जात नाही. तरी अलीकडे मात्र ऐनिेळी, पडतापडता, 
झटकन माांजरासारखी पलटी मारून पाठीिर पडिे टाळिारे खेळाडूांचे स्व्हडीओ पाहण्यात आल.े 



 

 

 त्यातही अजून भानगड आहे. मूलतः बघता ज्युडो ही यदु्धकला आहे. जेव्हा मािूस पाठीिर पडतो 
तेव्हा तो नामोहरम होतो का? असा खरा प्रश्न आहे. पाठीिर पडलेल्या मािसाचे चारही अियि, म्हिजे, दोन 

हात आणि पाय प्रततस्पध्यााकडे होतात. अशा अिस्र्ेत काहीतरी िेगळे घडू शकते. ज्याला चाांगला नेिाझा 
खेळता यतेो, म्हिजे, दोन्ही ककां िा एक  खेळाडू जेव्हा खेळताांना खाली पडतो आणि तशात जेंव्हा त े

एकमेकािर मात करू पाहतात, अशा लढाईत जो तरबेज आहे, त्याला माझा मुद्दा समजेल. अशा अिस्र्ेत, 

म्हिजे, जेंव्हा हात आणि पाय दोन्ही िापरायला मोकळे असतात तेव्हा काही फायदेही असतात, मात्र त े

िापरता, घेता आले पादहजेत! 

 पि येर्े मूळ मुद्दा तसाच रादहला. मुद्दा असा की, जर पाठीिर पडल्याने खेळाडू हरत असेल तर 

त्याला तसे मशकिायच ेका? का काही िेगळा मागा, प्रकार यात शोधायला हिा? 

 हा विचार फार मूलगामी आहे याची मला पूिा कल्पना आहे. या प्रयत्नात काही अडचिी येतील हेही 
मी जाितो आणि तरीही मला िाटते की विचार पढेु  न्यायला हिा, याचा उहापोह व्हायला हिा. 

५) ज्युडो खेळिारा पैकी कोिाची प्रत्यक्ष मारामारी झाल्याची उदाहरिे आहेत का आणि त्यात काय 

घडल ेयाचा शोध घेतला जािा अस ेमला िाटते. 

 ज्युडो खेळिाराांचे ‘सले्फ डडफेन्स’ या कडे ककांिा मारामारी झाली तर काय या कडे फार र्ोडे लक्ष 

असते अस ेमाझ्या ध्यानात आले आहे. हे र्ोडेसे शास्त्रीय सांगीता मधल्या सारख ेआहे. यातल्या मोठ्या 
गायकाला जस ेभािगीत छान म्हिता आल ेपादहज ेही अपेक्षा चूक नाही, तशी ही बाब आहे. झालीच जर 

मारामारी आणि त्यात जर रोज ज्युडोचा सराि करिारान ेमार खाल्ला तर ‘---तनूे घोडीघासही खाई’ अशी 
त्या मािसाची अिस्र्ा होईल नाही का? 

 िाचकान ेमाझ्या मलदहण्याचा चुकीचा अर्ा कृपया लािू नये. मारामारी होिे टाळिे नेहमीच शक्य 

नसते म्हिूनच हे मलहीत आहे. 

 हातघाईच्या प्रसांगी स्ितःचे रक्षि करण्यासाठी खेळातल्या पेक्षा िेगळी तल्लखता लागते हे उघड 

आहे. आणि तेर्े, आपल्याला येिाऱया तांत्रामध्ये फेरफार करािा लागतो आणि तो फार चटकन आणि योग्य 

असािा लागतो. ‘शीर सलामत तो पगडी पचास’ हा फॉम्युाला तेर्े िापरािा लागतो आणि तो मशक्षि आणि 

सरािा मशिाय साध्य होईल अस ेमला िाटत नाही. अशा फार प्रसांगाांना मी तोंड ददल ेआहे असे नाही पि तशा 
प्रसांगाांची कल्पना करून त्या करता सराि मात्र मी केला आहे. 

 अशा प्रसांगी ‘शदु्ध’ ज्युडो व्यततररक्त इतर तशा कलाही अांगगकाराव्या लागतात. त्या ऐककदो, कराटे, 

मुकी अशा प्रकारच्या आहेत. त्या सगळ्याचा नीट अभ्यास ज्युडो खेळिाऱयाने करायला हिा. हे फार महत्िाच े



 

 

आहे कारि त ेकरताांना खूप निनिीन गोष्टी आपल्या ध्यानात येतात, कल्पना सुचतात ----------आणि हे 

िेगळे मागा शोधिे फारच महत्िाचे आहे. 

 याचे महत्ि काय हे साांगायला मला र्ोडे मागे जायला हिे. या लेखाच्या सुरिातीलाच मी एक मुद्दा 
माांडला की, एक देश म्हिून जर ज्युडो मध्ये पढेु जायचे असेल तर आपल्याला जपान्याांचे आणि पस्श्चम े

कडच्याांचे अांधानकुरि करिे सोडायला हिे आणि मुळातूनच विचार करायला हिा. या मुद्द्यातलाच हा एक 

भाग आहे. एक उपमा म्हिून साांगतो की, जसा आगगाडीचा डबा इांस्जना पढेु कधीच जािू शकिार नाही तसेच 

आपि जर केिळ जे जगातले भोितालचे लोक करतात तचे आणि तसेच करत रादहलो तर आपि त्याांच्या 
पुढे कधीच जाऊ शकिार नाही हे उघड आहे. त्याकरता आपल्याला निीन विचार करायला हिा, निीन 

कल्पना हव्यात आणि त्या अमलात आपि आिायला हव्यात.  

 हे कठीि आहे आणि अत्यांत कष्टपूिा आहे हे खरे, पि त्यात ककतीतरी जास्त मौज आहे. ती मौज 

ज्याला िाटेल, कळेल तो खरा. 

 

६) आता एक मुद्दा रादहला तो असा की, ‘शुद्ध’ ज्युडो असे काही आहे का? आणि असलेच तर ते काय? 

 ज्युडो या शब्दाच्या मुळा पासून याचा विचार करायला हिा. याचा अर्ा ज्यु + डो अस ेतकुडे करून 

आणि मग सभ्य + मागा अस ेभार्ाांतर करून लािला जातो पि ते योग्य आहे असे मला िाटत नाही. gentle 

या इांग्रजी शब्दाचा अर्ा soft असाही आहे. याला मराठी प्रतीशब्द आहेत मदृ ूककां िा मुलायम. प्रततस्पध्याान े

केलेल्या हल्ल्याला दाांडगाईने उत्तर देण्या ऐिजी मुलायम, मदृ ूआणि सौम्य भासिाऱया हालचालीने उत्तर देिे 

आणि त्याला नामोहरम करू शकण्याचा मागा म्हिजे ‘ज्युडो’ होय अस ेमला िाटते. इर्ेही परत कानो या 
जपानी मािसानी काय आिी ते कस े केले याचा विचार महत्िाचा ठरतो. कमी िजनाच्या, स्जद्दी 
मािसाच्या, बुद्धी आणि शरीराच्या चापल्याचा ज्युडो हा पररपाक आहे. ‘ज्युडो’ हा शब्दही त्याांनीच शोधलेला 
आहे. 

 हल्ला करिाऱयाचा तोल हल्लेखोराला कसा झोकािा लागतो आणि तेंव्हा त्याचा उपयोग ककां िा 
फायदा, ज्याच्यािर हल्ला होतो त्याला कसा करून घेऊन हल्लेखोराला कस ेनामोहरम करता येऊ शकत े

याचा ज्युडो हा अभ्यास आहे. मािसाचा तोल ककां िा balance याचा तो शरीर आणि मनाने केलेला अभ्यास 

आहे. गुरुत्िाकर्ािाचा तो अभ्यास आहे आणि त्यातून तनघिारा मजेदार प्रश्न मी इतरत्र माांडला आहे की 
गुरुत्िाकर्ाि कोिाला जास्त समजते, कफस्जक्सच्या प्राध्यापकाला की जो ज्युडो खेळाडू रोज शेकडो िळेा 
पडतो आणि दसुऱयाला पाडतो त्याला? 



 

 

 तर साांगायचे काय की, ज्युडो हा balance चा अभ्यास आहे. तोच खरा ज्युडो. खेळ म्हिून स्पधाा 
िगैरे ठीक आहेत पि मनुष्य प्राण्याच्या तोलाचा आणि  आनुर्ांगगक बाबीांच्या अभ्यासाला िेगळे अस्स्तत्ि 

आहे अस ेमला फार िाटते. हा अभ्यास तन आणि मनाचा आहे आणि म्हिून खास आहे. मशिाय त्यातून 

तांदरुुस्ती साठी होिारे फायदे अनेक आहेत. 

 या व्यततररक्त एक बाब उरते ती आहे मनुष्य प्राण्याच्या प्रािी जगातील विमशष्ठ  स्र्ानाची. 
मनुष्य ‘उभा राहिारा’ प्रािी आहे. फारच खास आहे. त्याचा ‘तोल’ काही िेगळाच आहे. त्याचे पाऊल हा 
त्याच्या शरीराचा भागही असाच िैमशष्ठ्यपूिा आहे. या सगळ्यातून ज ेगचत्र ददसते त ेकोिाचीही स्जज्ञासा 
जागतृ करिारे आहे. आपल्याला ‘मानि शास्त्र’ या विर्याकडे नेिारे आहे. यात अजून खूप काही आहे.  

असो.  

ही सिा ज्युडो या खळेाची माझ्यािरची कृपा आहे, एिढेच.  

 इर्े सध्यापुरत ेतरी र्ाांबतो. 


