
 

 

 

 

 

 

 

 

  



परित्राणाय (भाग १) 

 

दीप्ती मेस्त्री काबाड े

 

 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

  



परित्राणाय (भाग १) 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला 

 पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  



परित्राणाय (भाग १) 

लेहिका : दीप्ती मेस्त्री -काबाडे  

http://shodhastitvacha. blogspot. com/ 

d. a. kabade@gmail. com 

Contact no. 9930577669 

पत्ता - 206/ कृष्णा िेहसडेन्सी,  

प्लॉट -7, सेक्टि -15,  

नवी म ुंबई, कामोठे, मिािाष्ट्र 

 

या प स्िकािील लेिनाचे सवव िक्क लेहिकेकड े स िहिि असनू 

प स्िकाचे ककुं वा त्यािील अुंशाचे प नम वद्रण वा नाट्य, हचत्रपट ककुं वा 

इिि रुपाुंिि किण्यासाठी लेहिकेची पिवानगी घेणे आवश्यक आि.े 

िसे न केल्यास कायदशेीि कािवाई (दुंड व ि रुुंगवास) िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India 

is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. 

The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an 

author’s copyright in a work is recognised even without registration. 

Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages 

and accounts. 
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www. esahitybooks 

प्रकाशन   :  २९ हडसेंबि २०१८ 
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• हवनामूल्य हवििणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावि आपण ि ेफ़ॉिवडव करू शकिा.  

• ि े ई प स्िक वेबसाईटवि ठेवण्याप वी ककुं वा 

वाचनाव्यहिरिक्त कोणिािी वापि किण्याप वी ई -साहित्य 

प्रहिष्ठानची पिवानगी घेणे आवश्यक आि.े  

  



दीप्ती मेस्त्री काबाडे 

 

 

 

 

दीप्ती मेस्त्री काबाडे या एका िसायन 

हनर्मविीच्या काििान्याि ‘रिसचव अँड डेव्िलपमेंट’ 

हवभागाि 10 वर्ाांपासून कायविि आििे. त्या एक 

प्रथमोपचाि िज्ज्ञ स द्धा आििे. याआधी त्याुंची 

‘भोपाळ निसुंिाि’, ‘सायुंरटस्टच्या चष््यािून भाग-

१’ आहण ‘सायुंरटस्टच्या चष््यािून भाग-२’ िी िीन 

प स्िके ‘ई साहित्य प्रहिष्ठान’ िरे्फ प्रकाहशि झाली 

आििे. 

त्याुंनी य हनसेर्फ च्या ‘end violence’ या कॅ्पेन साठी ब्लॉगि ् िणून काम 

केले आि.े त्या कामासुंदभीि त्याुंचा ब्लॉग ‘endviolenceunicef.blogspot.com’ 

या सुंकेिस्थळावि पाििा येईल. याव्यहिरिक्त त्याुंचा अवाुंिि हवर्याुंविील लेिाुंचा 

ब्लॉग ‘शोध अहस्ित्वाचा’ िा shodhastitvacha.blogspot.com या 

सुंकेिस्थळावि उपलब्ध आि.े मानहसक आजािाुंहवर्यीच्या लिणाुंची आहण 

उपचािाुंची माहििी कथाुंच्या माध्यमािून दणेािा त्याुंचा ब्लॉग ‘कथा वेड्या मनाच्या’ 

िा kathavedyamanachya.blogspot.com या सुंकेिस्थळावि पाहू शकिा. 



त्याुंनी ‘yourdost.com’ या वेबसाईटसाठी दोन वर्े कौन्सेलि ्िणून 

काम केले आि.े िसेच कािी कालिुंड शालेय प स्िकाुंच्या प्रकाशन सुंस्थेि सायन्स 

िायटि ्िणून काम केले आि.े 

लेहिका रे्फसब क या सोशल मीहडयावि आपल्या लोकोपयोगी लेिनासाठी 

ओळिल्या जािाि. ‘कॅन्सि हसिीज’, ‘सेफ्टी हसिीज’, ‘प्रथमोपचाि’, या त्याुंच्या कािी 

लेिन माहलका आिेि. सेल्र्फ हडरे्फन्स स्विः नीट जाणून घेऊन िो जास्िीि जास्ि 

लोकाुंपयांि पोिोचवण्याच्या ििेूने त्या सध्या माशवल आटवस् हशकि आििे. 

पदवी- मास्टसव ऑर्फ सायन्स (ऑिगॅहनक केहमस्री) 

ईमेल- d.a.kabade@gmail.com 

मोबाईल नुंबि- 9930577669 

पत्ता- २०६, कृष्णा िेहसडेन्सी, प्लॉट ७, सेक्टि १५, कामोठे, नवी म ुंबई 

४१०२०६ 

  

mailto:d.a.kabade@gmail.com


प्रस्िावना 

 

 

 

भोपाळ निसुंिाि, सायुंरटस्टच्या चष््यािून भाग १, सायुंरटस्टच्या 

चष््यािून भाग २, या िीन इब क्स नुंिि ‘परित्राणाय (भाग १)’ ि ेमाझे हिसिे प स्िक 

वाचकाुंच्या िािी सोपाविाना मला िूप आनुंद िोि आि.े 

या प स्िकामागची प्रेिणा काय ि ेसाुंगण ेिूप गिजेचे आि.े गेल्या कािी 

वर्ाांमध्ये हस्त्रयाुंविच्या वाढत्या अत्याचािाच्या बाि्या ऐकून डोकुं  स न्न िोि िोिुं. 

न सिा बलात्काि नािी िि अत्युंि कू्रिपणे हनष्पाप म लींची ित्या किण्याि आली. 

स िवािीला सवाांप्रमाणे समाजाला, प रुर्ाुंना, व्यवस्थेला दोर् देऊन िाग व्यक्त किि 

िोिे. पिुंि  त्यान े कािीिी बदलणाि नािी याची जाणीव िोिीच! बदल िवा िि 

स रुवाि स्विःपासून किायला िवी ि े पटि िोिुं. ्िणूनच आधी स्विः याि 

उििण्याचा हनणवय घेिला. मी स्विः सेल्र्फ हडरे्फन्सचा ज जबी कोसव केलेला िोिा. मात्र 

र्फक्त इिकुं  प िेसुं नािी ि े ओळिून माशवल आटवस् च्या क्लासमध्ये स्विःचुं नाव 

नोंदवलुं... 

नवी म ुंबईि सी वूड्स या रठकाणी ‘Combatant Sports Academy’ 

नावाच्या सेल्र्फ हडरे्फन्स आहण माशवल आटवस् शाळेमध्ये मी साधािण सिा 

महिन्याुंपासून हशकि आि.े अकॅडमी चे सवेसवाव ‘श्री. िाजा म िजी’ याुंच्या िास 

हनिीिणाि माझुं रेननुंग स रु आि.े  



डॉ. अब्द ल कलाम याुंच्या ‘अहिपुंि’ या प स्िकािील एका वाक्याची 

प्रहचिी मला िाजा सिाुंना प्रथम िणी पाििाच आली... “जेव्िा हशष्य ियाि असिो, 

िेव्िा ग रु प्रकट िोिो” 

िाजा सिाुंशी वेळोवेळी झालेल्या चचेिून आहण प्रात्यहिकाुंिून 

माझ्यासमोि सेल्र्फ हडरे्फन्स या हवर्याचा गाभा उलगडि गेला.  त्याुंची सुंपूणव टीम 

या कायावला स्विःचुं पॅशन मानून जास्िीि जास्ि लोकाुंना सेल्र्फ हडरे्फन्स साठी ियाि 

कििे आि.े ि ेप स्िक साकािण्याि िाजा सि आहण त्याुंच्या टीम कडून हमळालेल्या 

बेहसक ञानाचा िूप मोठा वाटा आि.े मी एक हवद्यार्थवनी ्िणून त्याुंची कायम ऋणी 

िािीन.  

या टेक्निक्स हशकिाना एक लिाि आलुं, सववच हस्त्रयाुंना ि ेजमणाि नािी. 

प्रत्येक स्त्रीने माशवल आटवस् हशकणुं कसुं शक्य आि?े हशवाय अशा कोणत्यािी िास 

टेक्निक्स न हशकिा स द्धा प्रत्येक म लीला आहण स्त्रीला स्विःचा बचाव कििा यायला 

िवा. त्यासाठी अत्युंि सोप्या पिुंि  प्रभावी टेक्निक्स प्रत्येक स्त्रीला माहििी असायला 

िव्या.  साध्या प स्िकाच्या माध्यमािून स द्धा त्याुंना आवश्यक त्या टेक्निक्स हशकिा 

यायला िव्याि.  

िा सवव हवचाि करून ि ेप स्िक हलहिण्याचा हनणवय घेिला. याि अत्युंि 

साध्या सोप्या टेक्निक्स आििे ज्ज्या कोणत्यािी स्त्रीला जम ूशकिाि. वयाचे, वजनाचे, 

िाकदीचे कोणिेिी बुंधन नािी. मात्र सिाव िवाच. असुं का िे प्रत्यि प स्िकाि पाहू.   

ि ेप स्िक स द्धा 'सायुंरटस्टच्या चष््यािून' प्रमाण े दोन भागाि प्रकाहशि 

िोईल. पहिल्या भागाि बेहसक टेक्निक्स आहण द सऱ्या भागाि थोड्या ऍडव्िान्स 

टेक्निक्स असिील. मला आशा आि ेकी ि ेप स्िक हलहिण्यामागचा माझा ििेू हनहििच 



सर्फल िोईल. एका म लीला जिी ि ेप स्िक वाचून स्विःचा बचाव किणुं शक्य झालुं 

िि मी माझे श्रम साथवकी लागले अस ेसमजेन... 

- दीप्ती मेस्त्री काबाडे 

 

- http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/scientist_ch

a_chashma_dipti_kabade.pdf 

- http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/scientist_ch

a_chashma_2_dipti_kabade.pdf 

- http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhopal_nars

amhar__dipti_kabade.pdf 

-   

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/scientist_cha_chashma_dipti_kabade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/scientist_cha_chashma_dipti_kabade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/scientist_cha_chashma_2_dipti_kabade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/scientist_cha_chashma_2_dipti_kabade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhopal_narsamhar__dipti_kabade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhopal_narsamhar__dipti_kabade.pdf


 

जीव म ठीि धरून जगणाऱ्या प्रत्येक म लीला...  

म लींच्या काळजीि अन्न गोड न लागणाऱ्या प्रत्येक आईबापाला...  

लैंहगक निुंसेचा धोका पत्करून नोकिी किणाऱ्या प्रत्येक महिलेला...  

आहण आपल्या आईच्या, पत्नीच्या, बहिणीच्या,  मैहत्रणीच्या काळजीि झ िणाऱ्या 

प्रत्येक प रुर्ाला...  

ि ेप स्िक सहवनय अपवण ! 

 

 

Special Thanksgiving: 

Mr. Raja Mookharjee and team 

Combatant Sports Academy 

Ground floor, shop no 1 & 2, 

Priyadarshini complex, plot no 6, Sector 50 (old) 

Seawoods , Navi mumbai 

Maharashtra 400706 

Website address: www.combatantsports.com  

  

http://www.combatantsports.com/


 

 

 

अनुक्रमणिका 

1 मसल मेमरी 

2 कायम सतकक ता 

3 शारीररक क्षमता 

4 साधे सोप ेव्यायाम प्रकार 

5 शरीरातील नाजूक जागा 

6 रोजच्या वापरातील हत्यारे 

7 बेणसक पंचेस आणि ककक्स 

 

  



मसल मेमरी 

 

 

 

मेमरीचा संबंध मेंदशूी आह,े स्नायूंशी नाही ह ेआपि सवकच जाितो. परंतु 

तरीही ‘मसल मेमरी’ हा शब्द बॉडी णबल्डंग मध्य ेवापरला जातो. आप्या से्फ 

णडफेन्स च्या टे्रलनंग मध्ये सुद्धा मसल मेमरी खूप महत्त्वाची भूणमका बजावते. 

कोितीही मेमरी स्नायूंमध्ये नसतेच, फक्त मेंदमूध्ये असते. कारि मेमरी 

साठवून ठेवण्याची क्षमता फक्त मेंदचू्या पेशींमध्ये आह.े शरीराच्या इतर कुठ्याही 

भागात्या पेशींमध्ये ही क्षमता नाही. परंतु काही णवणशष्ट प्रकारच्या कक्रया जेव्हा 

वारंवार के्या जातात तेव्हा त्या कक्रया बऱ्याच कालावधीनंतर करताना सुद्धा मेंदलूा 

जास्त कायक करावे लागत नाही. त्या आपोआप घडायला लागतात.  



जसे की आपि खूप लहान असताना ‘चालिे’ णशकतो. ते णशकत असताना 

आप्याला लक्षात ठेवावे लागते की आधी उजवा पाय पुढे टाकायचा, मग त्या 

पायावर शरीराचा तोल सांभाळून डावा पाय मागून उचलायचा आणि उजव्या 

पायाच्या पुढे टाकायचा. मात्र एकदा ही कक्रया आपि वारंवार करायला लागलो की 

कालांतराने चालण्यासाठी आप्याला मेंद ूजास्त वापरावा लागत नाही. एकदा मेंदनूे 

ठरवल ेकी चालत एका रठकािाहून दसुऱ्या रठकािी जायचे आह,े की आपि सरळ 

उठून चालायला लागतो. कोिता पाय कधी कसा टाकायचा याचा णवचार आप्याला 

करावा लागत नाही. यालाच मसल मेमरी म्हितात. 

त्याचप्रमािे ‘पोहि’े ही कक्रया णशकताना आप्याला खूप मेहनत घ्यावी 

लागते. परंतु अनेक वेळा पोह्यानंतर ती कक्रया मेमरी मध्य ेअशा प्रकारे साठवली 

जाते की एक दोन वर्ाांच्या गॅप नंतर जरी आपि पोहायला उतरलो तरीही 

आप्याला सहज पोहता येते. त्यासाठी मेंदलूा णवचार करावा लागत नाही. ह ेमसल 

मेमरी मुळेच शक्य होते. 

आप्या मेंदचूा मागचा भाग, ज्याला सेरेबेलम ककंवा छोटा मेंद ूम्हितात 

त्या भागात ‘मोटर ऍक्शन’ साठव्या जातात. मोटर ऍक्शन म्हिजे आप्या 

स्नायुंमाफक त वारंवार होिाऱ्या कक्रया. स्नायूंच्या या कक्रया एकदा सेरेबेलम मध्ये 

साठव्या गे्या की त्या ररपीट करण्यासाठी मेंदलूा जास्त कायक करावं लागत नाही. 

मात्र या कक्रया छोट्या मेंदतू साठवण्यासाठी त्या अनेक वेळा कराव्या लागतात! 

से्फ णडफेन्स टेकिक्स णशकताना आपि ककतीही वेळ घेऊ शकतो. मात्र 

कठीि प्रसंगात त्या वापरताना णवचार करण्याइतका वेळ आप्याला णमळत नाही. 



त्यावेळी आपली प्रणतकक्रया अत्यंत जलद गतीने यावी लागते. जसं की एखाद्याने हात 

धर्यावर तो चटकन सोडवून धावत सुटिे, ह्ला करिाऱ्यांवर हाताने ककंवा पायाने 

प्रणतह्ला करून स्वतःला वाचविे, या कक्रया समोरच्याला काही कळायच्या आत 

कराव्या लागतात. थोडक्यात या कक्रया फार णवचार करून करण्याइतका वेळ नसतो. 

अत्यंत जलद गतीने या कक्रया करिं तेव्हाच शक्य होतं जेव्हा त्या कक्रया आप्या 

छोट्या मेंदतू मसल मेमरीच्या रुपात साठवले्या असतात. एकदा या हालचाली 

मसल मेमरी बन्या की मग दोन पंचेस मार्यानंतर आता काय करावं या णवचाराने 

तुम्ही स्तब्ध होत नाही. तुमच्याही नकळत तुमचा पाय ककक मारण्यासाठी उठलेला 

असतो! 

म्हिूनच सराव अत्यंत महत्वाचा आहे! कोितीही टेकिक परफेक्ट 

जमण्यासाठी णतचा सराव सतत करायला हवा. आणि ती परफेक्ट जम्यानंतर सुद्धा 

णतला मसल मेमरी बनवण्यासाठी वारंवार णतचा सराव व्हायला हवा! 

ह ेसवक इतक्या सखोलपिे सांगण्याचे कारि अस ेकी केवळ पुस्तक वाचून 

तुम्हाला या टेकिक्स नुसत्या समजू शकतात, परंतु त्या परफेक्ट येऊ शकत नाहीत. 

सरावाने त्या तुम्हाला परफेक्ट येतात. त्यानंतरही सतत सरावाने तुम्ही त्यांना मसल 

मेमरी बनव ूशकता. संकटाच्या प्रसंगात तुम्हाला णवचार करण्याची गरज लागिार 

नाही. तुमच्याही नकळत तुमचे स्नायू त्या कक्रया करतील.  

या पुस्तकातील प्रत्येक टेकिक स्वतः करून पहा. कुिीतरी जोडीदार 

सोबतीला घ्या. णचत्रांच्या साहाय्याने समजावण्याचा प्रयत्न मी केलाच आह.े परंतु 

णजथे णव्हडीओ पाहायला सांणगतले आह े णतथे तो आवजूकन पहा. त्यामुळे तुम्हाला 



तुमच्या हालचाली कशा हव्यात, ककती जलद हव्यात ह े समजेल. प्रत्येक टेकिक 

णशकताना भरपूर वेळ घ्या. आज एक टेकिक णशक्यावर ककमान एक तास णतचा 

सराव करा. दसुऱ्या कदवशी दसुरी टेकिक णशकण्यापूवी आद्या कदवशीच्या टेकिकचा 

सराव करा. अशा पद्धतीने जर हळूहळू सराव करत णशकलात तर सवक टेकिक्स 

परफेक्ट जमतील. णशवाय सततच्या सरावाने त्या छोट्या मेंदतू मसल मेमरीच्या 

रुपात साठव्या जातील. आणि संकटाच्या वेळी तुम्ही त्या सहजपि ेवापरू शकाल.  

  



कायम सतकक ता 

 

 

रस्त्यांवर, रे्वे स्टेशनवर, बस स्टॉप वर, हॉणस्पटलमध्ये, अनेक रठकािी 

लावलेले फलक आपि रोज पाहतो. त्यात सतकक  राहण्याचे आवाहन असते. आता एक 

प्रश्न स्वतःला णवचारा. आपि खरंच सतकक  असतो का? गदीतून मागक काढत धावत 

असताना आप्याला कधी संभाणवत धोक्यांची जािीव होते का? कुिा व्यक्तीच्या 

ककंवा समूहाच्या हालचालींबद्दल कधी संशय येतो का? एखादी बेवारस वस्तू जसं की 

बॅग, खेळि,ं गाठोडं, पेटी पाहून आपि आपला वेग कमी करतो का? 

प्रश्न खूप झाले. आता उत्तरं पाहू. आपि घाईगडबडीत असताना कधीच 

सतकक  नसतो. गदीतून धावत असताना आपलं लक्ष फक्त घड्याळाच्या काट्यांवर 

असतं. एखाद्या व्यक्तीच्या संशयास्पद हालचाली रटपण्याइतका वेळच आप्याकडे 

नसतो. एखादी बेवारस वस्तू कदसली की णतच्याकडे क्षिभर पाहून “असेल 

कुिाचीतरी” असा णवचार करून आपि दलुकक्ष करतो, परंतु वेग कमी करत नाही.  



ह ेझाले घाईच्या वेळेचे. मात्र छान सवड असताना सुद्धा आपि काही वेगळे 

वागत नाही. रस्त्यातून चालताना मोबाईल कानाला लावून बोलत चालिं, कानात 

इयरफोन लावून मोठ्या आवाजात गािी ऐकत चालि,ं कस्यातरी णवचारात मग्न 

राहून चालिं, लोकल टे्रनमध्ये ककंवा बसमध्ये डोळे बंद ठेवून पडून राहि,ं ककंवा 

झोपून जाि ं ह े प्रकार आपि सवकजि करतोच ना! म्हिजेच आपि कधीच सतकक  

नसतो... 

सतकक  राहिे म्हिज ेसतत भीतीच्या सावटाखाली राहिे असं नाही. परंतु 

आपि बाहरेच्या जगात वावरताना डोळे, कान, नाक उघडे ठेवून वावरिं गरजेचं 

आह.े येिाऱ्या संकटाची जािीव तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा आपि सतकक  अस.ू सतकक  

राहण्याचा आिखी एक फायदा हा आह ेकी आपि संकटाशी दोन हात करण्याच्या 

मनणस्थतीत कायम असतो. पुढे खड्डा आह ेयाची जािीव असिारा त्या खड्ड्ड्याला 

वाचवून पुढे जाण्यासाठी तयार असतो. मात्र ज्याला त्याची जािीव होत नाही तो 

एक तर खड्ड्ड्यात पडतो तरी, नाहीतर अचानक खड्डा कदस्यावर घाबरून त्याची 

तारांबळ उडते.  

काही साध्या सवयी स्वतःला लावून घेत्यास तुम्ही कायम सतकक  राहाल 

आणि संकटांपासून वाचू शकाल.  

 

1) णनजकन ककंवा अनोळखी रस्त्यावरून चालताना/ ओळखीच्या 

रस्त्यावरून रात्रीच्या वेळी चालताना मोबाईलवर बोलत ककंवा कानात 



इयरफोन घालून चालू नका. त्यामुळे जर तुमचा पाठलाग होत असेल तर 

तुम्हाला सहज समजेल.  

 

2) अशा रठकािी चालताना शक्यतो भराभर चाला, रेंगाळत चालू 

नका. 

 

3) रस्त्यात काही व्यक्ती संशयास्पद वागत तर नाहीत ना, याचा 

अंदाज घ्या. शक्यतो अशा व्यक्तींपासून जास्त अंतर राखण्याची काळजी घ्या.  

 

4) बस ककंवा टे्रनमध्ये गाफील राहू नका. खासकरून गदी कमी 

असताना आणि रात्रीच्या वेळी लक्ष चौफेर अस ूद्या. 

 

5) रस्ता ओळखीचा, वदकळीचा असेल तरच रात्रीच्या वेळी टॅक्सी, 

ऑटो ररक्षा ककंवा भाड्याच्या गाडीने एकटे प्रवास करा. आजकाल ola, uber 

सराकस वापर्या जातात. अशी कोितीही गाडी वापरण्याची वेळ आ्यास, 

मोबाईलमध्ये गुगल मॅप वर डेणस्टनेशन टाकून डायरेक्शन चालू ठेवा. तुमचा 

ड्रायवर तुम्हाला योग्य रठकािी नेतो आह ेकी नाही ह ेतुम्हाला समजत राहील. 

गाडीचे णडटे्स आणि लोकेशन घरात्या व्यक्तींशी शेयर करा, त्यामुळे तुम्ही 

सुरणक्षत आहात कक नाही ह े त्यांना समजते. ककतीही थकले्या असाल तरी 

अशा गाडीत झोपू नका.  



6) रस्त्यात आप्याला कुठे गदी कदसली, ककंवा भांडिे वाद होताना 

कदसल,े कक खास णतकडे जाऊन उभं राहून पाहण्याची वाईट सवय आप्याला 

असते. अशा गदीचा गैरफायदा घेऊनच पसक ककंवा मोबाईल चोरले जातात. 

त्यामुळे णवनाकारि गदीचा भाग होि ेटाळा.  

 

7) णियांना सोन्याच्या दाणगन्यांची फार आवड असते. आवड ठीक, 

मात्र त्यामुळे तुमच्या जीवाला उद्भविारा धोका सुद्धा ओळखा. सहजपिे 

ककंवा ठळकपि ेकदसतील अस ेदाणगने एकटे असताना वापरू नका. ककंवा प्रवास 

करताना ते पसकमध्ये काढून ठेवा. पसक खांद्याला अडकवलेली असली तरी णतचे 

बंद हाताने सुद्धा पकडा. अशा प्रकारे पकडलेली पसक चोरांना सहजपिे खेचून 

पळिे शक्य होत नाही.  

 

8) फेसबुक फ्रें ड्ड्स काळजीपूवकक णनवडा. शक्यतो कुिाही अनोळखी 

व्यक्तीला मोबाईल नंबर दऊे नका. चॅटटंग करताना सावधानी बाळगा. 

अनोळखी व्यक्तीने एकटं भेटण्याचा ककतीही आग्रह केला तरी मोहाला बळी 

पडू नका. फेसबुकच्या ओळखीवरून पैशांचे व्यवहार कधीही करू नका.  

 

ह ेकाही जुजबी णनयम आहते. मात्र तुम्ही स्वतःच ेकाही णनयम यात 

ऍड करू शकता. एकदा ह े णनयम पाळण्याची सवय झाली की तुम्ही कायम 

सतकक च राहता. 

  



शारीररक क्षमता 

 

 

आपलं शरीर ह ेअनेक छोट्या मोठ्या यंत्रांनी बनलेलं एक संयुक्त 

महायंत्र आह.े सतत काम करिाऱ्या यंत्राची काळजी घ्यावी लागते. त्याला 

मेंटेन करावं लागतं. तसंच जे यंत्र बराच काळ वापराणशवाय पडून राहतं 

त्यातले सुटे भाग हळूहळू गंजायला लागून णनरुपयोगी होत जातात. शरीराचे 

सुद्धा तसेच आह.े शारीररक मेहनतीचे काम सतत करिाऱ्या व्यक्तींना चांगला 

साणत्वक आहार घेऊन आपले आरोग्य जपावे लागते. तसेच जे कदवसभर बसून 

काम करतात त्यांना पाठदखुी, सांधेदखुी, गुडघ्यांचे णवकार अशा समस्यांना 

तोंड द्यावे लागते.  

म्हिूनच आप्या कामाच्या स्वरूपावरून आपि आपले शरीर 

णनरोगी कसे राखायचे ह े ठरवल े पाणहजे. णवशेर्तः अंगमेहनतीचे काम न 

करिाऱ्यांनी तर आप्या शरीराची लवणचकता जपण्यासाठी खास वेळ 

काढायला हवा. व्यायाम करायला हवा. 

शरीर णनरोगी आणि लवणचक असि े से्फ णडफेन्स मध्य े अत्यंत 

महत्वाचे आह.े आप्याकडे वेळ फारच कमी असतो. णचत्रपटांत दाखवतात 

तशी दहा पंधरा णमणनटांची हािामारी आप्याला करायची नसते. पाच ते 

दहा सेकंदाच्या अवधीत योग्य ते टेकिक वापरून ह्लेखोराला तात्पुरता दरू 



करून पळ काढायचा असतो. मुक्का मारा, लाथ मारा ककंवा इतर काहीही 

करा... मात्र त्यानंतर पळि े ह े क्रमप्राप्तच आह!े णवचार करा, जर तुम्हाला 

पळताच आले नाही तर? तर तुम्ही जास्त वेळ ररस्क मध्ये राहता. म्हिूनच 

णनदान वेगाने पळता तरी येिे आवश्यक आह.े  

जास्त वजन, दखुिारे सांधे, वाढते वय ही सवक कारिे आहते. 

आप्याला धावण्याच्या स्पधेत भाग घ्यायचा नाही की कुिाचा वेगवान 

धावण्याचा णवक्रमही मोडायचा नाही. आप्याला फक्त आपला जीव 

वाचवण्यासाठी जीव घेऊन पळायच ेआह.े.. फक्त काही सेकंद. मात्र ह ेयोग्य 

वेळी तेव्हाच जमू शकेल जेव्हा तुम्ही णनयणमतपिे थोडातरी व्यायाम करत 

असाल. तुमचं वय, वजन काहीही असो, णनयणमतपिे ककमान अधाक तास तरी 

कसला न कसला व्यायाम करा. णजमची गरज नाही, साधनांची गरज नाही. 

युट्यूब आह ेना? “body weight exercises at home” सचक करा, असंख्य 

णव्हडीओ णमळतील. जे पूिकपि ेणनरोगी आहते त्यांनी णव्हडीओ पाहून लगेचच 

सराव करायला हरकत नाही. मात्र ब्लडप्रेशर, डायणबटीस ककंवा इतर 

कोितेही दीघककालीन आजारपि अस्यास आपाप्या डॉक्टरांचा स्ला घ्या 

आणि सरावाला लागा. इतर काहीही जमत नसेल तर अधाक तास वॉक ला जा. 

चांगले आरामदायी बूट घ्या. हातात काहीही जड सामान वगैरे न घेता 

चालायला जा. भरभर चाला, मध्ये थांबू नका. चालण्याच्या व्यायामाने 

दीघककालीन आजार सुद्धा णनयंत्रिात राहतात.  



शरीर लवणचक बनण्यासाठी योगासने ककंवा स्टे्रलचंग चे 

व्यायामप्रकार खूपच उपयोगी पडतात. ह े सुद्धा तुम्ही यू टू्यब वरून णशकू 

शकता. मात्र योगासने ककंवा स्टे्रलचंग णशकताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा. आधी 

सोपी आसने करा. आसन फक्त पाच सेकंदांसाठी हो्ड करा. जसजसा सराव 

वाढत जाईल तसे हो्ड चा वेळ वाढवत न्या. फार तर एक णमणनट आसन हो्ड 

करा. यात पारंगत झा्यानंतर कठीि प्रकारांकडे वळा. 

लक्षात घ्या, आप्याला या सवक प्रकारांमध्ये पारंगत होि ेह ेध्येय 

ठेवायचे नाही. आप्याला आपले शरीर ककमान इतके लवणचक बनवायचे आह े

की संकटाच्या वेळी आप्या शारीररक अक्षमतेमुळे आपि स्वतःचा बचाव 

करण्यापासून मागे राहिार नाही. त्यामुळे आजपासूनच सुरुवात करा. तुमचे 

शरीर लवणचक असेल तर या पुस्तकातील टेकिक्स णशकिे सुद्धा तुम्हाला खूप 

सोपे जाईल.  

  



साध ेसोपे व्यायाम प्रकार 

 

से्फ णडफेन्स टेकिक णशकताना बेणसक कफटनेस खूप महत्त्वाचा आह.े पंचेस 

मारिं, ककक मारिं यासाठी वेगवान हालचाली जमि ं आवश्यक असतं. णशवाय 

कोित्याही टेकिक मध्ये ह्लेखोरांपासून सुटका करवून घेत्यानंतर णतथून पळून 

जािं गरजेचं असतं. म्हिूनच रोजच्या रोज काही व्यायाम प्रकार करायचे असतात. 

यासाठी णजममध्ये जाण्याची गरज नाही. मी काही सोप ेव्यायाम प्रकार सांगत.े ह े

तुम्ही युट्यूब वर पाहून व्यवणस्थत णशकून घ्या. रोज ककमान अधाक तास व्यायाम करा. 

यामुळे हालचाली वेगवान होतात. शरीर कफट होते. आरोग्य सुद्धा सुधारते. या 

सगळ्याचा फायदा संकटाच्या प्रसंगी होतोच होतो! 

सांध्यांसाठी वॉमक अप:  



कोिताही व्यायाम सुरु करण्याआधी सवक सांध्यांच्या हालचाली 

करायच्या असतात. याला बेणसक वॉमक अप म्हितात. यू टू्यब वर “basic 

warm up exercise for whole body” सचक करून ह ेणशकून घ्या. ह ेवॉमक 

अप फक्त पणहली दहा णमणनटे करायचे.  

 

णववलस्टंग:  

 

 

कमरेतून मागे वळिे सोपे जावे यासाठी हा प्रकार आह.े शाळेत 

णशकले्या सवाांग सुंदर व्यायाम प्रकारात ज्याप्रमाि े णववलस्टंग केले जाते 

त्याचप्रमािे ह ेकरायचे. यू टू्यब वर “waist twisting exercise” सचक करून 

त्याप्रमािे करायचे. 

 

  



स्कॉट:  

 

पाय, मांड्या मजबूत करिारा हा व्यायाम प्रकार कफगर सुद्धा सुधारतो.  

लहानपिी उठाबशा काढायचो त्याचाच मॉणडफाइड प्रकार आह े हा. यात खाली 

बसताना कंबर आणि णहप्स मागे नेऊन काटकोनात खाली जाऊन पुन्हा वर यायचं 

असतं. “basic squats” सचक करून ह ेणशकू शकता. 

 

  



कँ्रचेस:  

 

 

पोटाचे स्नायू मजबूत करण्यासाठी कँ्रचेस करतात. याने पोट कमी 

होण्यास सुद्धा मदत होते. पोटाचे स्नायू बळकट झा्यामुळे त्यांच्यावर आघात 

झाला तर इजा कमी होते. यू टू्यब वर “basic crunches” सचक करून णशकू 

शकता.  

 

 

 

 



 

स्पॉट रलनंग:  

 

 

हा सवाकत महत्वाचा व्यायाम आह.े स्टॅणमना णब्ड अप करण्यासाठी 

स्पॉट रलनंग गरजेचे असते. स्पॉट रलनंग म्हिज े एकाच जागी सावकाश 

धावायचे. ट्रेंड णमल ची गरज नाही. घरच्या घरी स्पॉट रलनंग करायचे. फार 

वेगाने धावायचे नाही. जागच्या जागी हळूहळू धावायच.े पणह्या कदवशी फक्त 

दोन णमणनटं धावायचं. हळूहळू वेळ वाढवत दहा णमणनटांपयांत न्यायचा. 

 

  



णिस्क वॉक:  

 

 

वयामुळे, अपघात ककंवा आजारपिामुळे जर आधी कदलेले व्यायाम 

करि ेशक्य नसेल तर णिस्क वॉक हा प्रकार करायचा. पायात स्पोटक शूज घालून 

कोितीही जड वस्तू न घेता शक्यतो सकाळच्या वेळी एखाद्या मोकळ्या जागी 

वॉकला जायचं आणि न थांबता भरभर चालायचं. कुिाशी बोलायचं नाही. 

श्वासावर लक्ष कें कित करायच.ं गािी ऐकू शकता, मात्र फास्ट गािी... रडकी, 

संथ गािी नाही! 

या सगळ्या व्यायामामुळे कफटनेस सुधारतो. कफटनेस मुळे आत्मणवश्वास 

वाढतो. संकटांच्या वेळी हत्यारांपेक्षा महत्वाचा असतो आत्मणवश्वास, जो कफटनेस 

मुळे वाढतो.  



शरीरातील नाजूक जागा 

 

अस ं म्हितात की शक्ती ककतीही बलवान असली तरी णतच्या काही 

कमकुवत जागा असतात. मानवी शरीरसुद्धा याला अपवाद नाही. एखाद्याने मेहनत 

करून ककतीही ताकद आणि मजबूत शरीर कमावलं तरी त्याच्या शरीरातील काही 

जागा या कमकुवत असतात. म्हिूनच या कमजोर जागांवर वार करून तुम्ही 

ह्लेखोराला जखमी करू शकता. आता पाहूया शरीरातील अशा कमकुवत जागा 

कोित्या... 

 

1) डोळे:  

 

 

कोित्याही व्यायामाने डोळे हा अवयव मजबूत बनवता येत नाही. तो 

कायम नाजूकच राहिार. डोळ्यात चुकून एखादा धूणलकि गेला ककंवा आपलेच बोट 

चुकून डोळ्याच्या बाहुलीला लागले तरीही वेदना होतात. म्हिूनच डोळे हा मानवी 

शरीरातील अत्यंत नाजूक आणि संवेदनशील असा अवयव आह.े इतर काही जमलं 



नाही तरी ह्लेखोराच्या डोळ्यांत बोटं घालि ंतर जमेल ना? त्यासाठी ताकद नको. 

हाताच्या पंजाची दोन बोटं V आकारात तािून त्याच्या दोन्ही डोळ्यांत खुपसायची! 

ह्लेखोर डोळे चोळत बसतो. आपि संधी साधून पळून जायचे. 

2) नाक:  

 

 

वेगवेगळ्या मािसांची नाकं वेगवेगळी असतात. कुिाचे चाफेकळी, कुिाचे 

पोपटासारखे, कुिाचे सरळ तर कुिाचे चपटे! मात्र प्रत्येकाच्या नाकाचे हाड मात्र 

सारखेच असते. नीट हात लावून अंदाज घेतला तर समजते, नाकाचे हाड अत्यंत छोटे 

आणि कमजोर असते. म्हिूनच ते सहज दखुावू शकते. एक जोरदार मुक्का नाकाच्या 

हाडावर मारला तर ककतीही मोठा ह्लेखोर मार असह्य होऊन मागे झुकतो आणि 

स्वतःच्याच वजनामुळे मागे फेकला जातो.  

3) कान:  



 

लहानपिी णशक्षक कान उपटायचे ते आठवतं ना? याचं कारि म्हिज,े कान 

उपट्यावर कोितेही हाड मोडण्याचा ककंवा कायमस्वरूपी इजा होण्याचा धोका 

नसतो. परंतु वेदना मात्र तीव्र होतात. ह्लेखोराचे कान जोराने खेचल ेककंवा नखांनी 

ओरबाडले तर त्याला भरपूर वेदना होतात आणि तुम्हाला पळून जाण्याची संधी 

णमळत.े  

 

4) हनुवटी: 

 

 

हनुवटीचे हाड कदसायला मजबूत असते. परंतु हलत्या सांध्यामुळे 

त्याला नाजूकपिा प्राप्त झालेला असतो. बॉलक्संग पाहात असाल तर माणहत 

असेल की णवरोधी खेळाडूला हरविारा, जागेवर बेशुद्ध पाडिारा ‘नॉक आऊट’ 

पंच हनुवटीवर मारला जातो. खरोखरच एखादा जोरदार पंच हनुवटीवर 

मारला तर जबड्याचा सांधा दखुावतो. येिारी असह्य कळ मस्तकात जाते 



आणि काही क्षि चक्कर येते. आप्याला ह्लेखोरापासून सुटका करवून पळून 

जाण्यासाठी इतका वेळ पुरेसा असतो.  

 

5) गळा:  

 

 

आपली श्वसन नणलका गळ्यातून फुप्फुसांपयांत जाते. श्वास घेण्याचा हा 

एकमेव मागक असून तो फार नाजूक आह.े धारदार हत्याराने गळा णचरला तर व्यक्तीचा 

जीव जातो. कुिीतरी जोरात गळा दाबून धरला तरी श्वास गुदमरून व्यक्ती मरू 

शकते. म्हिूनच ‘गळा’ हा अवयव से्फ णडफेन्स मध्य ेमहत्वाचा आह.े परंतु शक्यतो 

गळ्यावर प्रहार करिे टाळावे. कारि इच्छा नसताना आप्या हातून एखाद्याची 

हत्या होऊ शकते. जोरदार आघातामुळे जर श्वसन नणलकेच्या दोन लभंती एकमेकांना 

णचकट्या तर श्वास थांबतो. अशा व्यक्तीला कृणत्रम श्वसन ककंवा इतर कोित्याही 

प्रथमोपचाराने वाचवता येत नाही. ऑणक्सजन लावूनही फायदा होत नाही. त्यामुळे 

आपला जीव खरोखरच धोक्यात आह ेयाची खात्री असेल फक्त तेव्हाच गळ्यावर 

प्रहार करावा. हा प्रहार मुठीने, बोटान,े पेनाने ककंवा कक्लीने केला तरीही ह्लेखोर 



मागे हटतो. मात्र फार काळ प्रहार करत राहायचे नाही. फक्त आपली सुटका करवून 

घेण्यासाठीच ह ेटेकिक वापरायचे.  

 

6) गुप्तांग आणि आसपासचा भाग (groin): 

 

 

 हा भाग पुरुर्ाच्या शरीरातील सवाकत संवेदनशील अवयव मानला जातो. 

त्या तुलनेत िीचे गुप्तांग कमजोर नसते, कारि ते पूिकपिे शरीराच्या आत असते. 

मात्र पुरुर्ांचे टेणस्टक्स आणि पेणनस ह ेदोन्ही अवयव शरीराच्या बाहरेच्या बाजूला 

असतात. या भागावर अगदी हलका आघात केला तरी पुरुर् प्रचंड वेदनांनी घायाळ 

होतो. या भागावर आघात करण्यासाठी हाताने वार करण्यापेक्षा त्याच्या दोन 

पायांच्या मध्या भागात जोराने लाथ मारिे जास्त पररिामकारक असते. 

 



7) गुडघे:  

 

 

गुडघ्यांचे हाड मोठे आणि मजबूत जरी कदसल ेतरीही हनुवटी प्रमािे हा 

सुद्धा एक सांधा आह.े त्यामुळे या सांध्यावर आघात के्यावर त्याची हालचाल होते 

आणि उभा असिारा मािूस खाली वाकतो. मागील बाजूने जर या सांध्यावर आघात 

केला तर व्यक्ती खाली बसते. शक्यतो लाथेनेच प्रहार करावा. 

ह ेसवक अवयव कोित्याही, ककतीही ताकदवान असिाऱ्या मािसात 

सुद्धा कमजोरच असतात. म्हिूनच तुम्ही स्वतः बलवान नसाल तरीही ककतीही 

ताकदीच्या ह्लेखोरापासून स्वतःला वाचवू शकता. 

  



रोजच्या वापरातील हत्यारे 

 

‘हत्यार’ हा शब्द ऐक्यावर आप्या नजरेसमोर बंदकू, तलवार, 

सुरी अशा ठराणवक वस्तू उभ्या राहतात. मात्र या वस्तू आप्याकडे जरी 

अस्या तरी नेहमी त्या जवळ बाळगिं शक्य नाही आणि योग्य सुद्धा नाही. 

परंतु आप्याकडे सतत, रोज जवळ असिाऱ्या वस्तूंचा उपयोग आपि 

संकटांच्या प्रसंगी हत्यारांसारखा करू शकतो. या वस्तू आप्या प्रत्येकाकडे 

असतातच, मात्र त्यांचा असाही वापर करता येऊ शकतो असा आपि कधी 

णवचार केलेला नसतो. मी तुम्हाला अशा सहा वस्तू सांगिार आह े ज्या 

नेहमीच्या वापरात्या आहते. तुम्ही स्वतःच्या क्पकतेने ही यादी वाढवू 

शकता.  

 

 

1) मोबाईल:  



 

मोबाईल आप्या प्रत्येकाच्या हातात कायम असतो. मात्र ते एक हत्यारही 

अस ू शकते असा णवचार आपि कधीच करत नाही. मोबाईलच्या गोलाकार कडा 

लागतील अशा पद्धतीने जर मोबाईल व्यक्तीच्या डोळ्यांवर ककंवा गळ्यावर मारला 

तर ह्लेखोर मागे हटतो. 

 

2) पेन:  

 

 

शाळकरी मुलापासून ते ररटायर होण्याच्या वयापयांत नोकरी, 

व्यवसायासाठी बाहरे पडिाऱ्या मणहलांकडे असिारं खात्रीचं साधन म्हिजे पेन! 

रात्रीच्या वेळी, एकटं प्रवास करताना, जेव्हा आप्याला वाटेल की आप्यावर संकट 

येऊ शकतं, अशा वेळी पेन हातात ठेवायच.ं ह्लेखोराच्या डोळ्यांत, गळ्यावर 

पेनाच्या तीक्ष्ि टोकाने जर आघात केला तर जबर इजा होते.  

 



3) मोठ्या आकाराची छत्री:  

 

 

 

(ककंवा सुरळी केलेलं मॅगझीन) याचा उपयोग काठीसारखा होतो. शक्यतो 

नाजूक अवयवांना टागेट करायच,ं म्हिजे साध्या पेपर मॅगझीन च्या सुरळीचा मार 

सुद्धा जोरदार लागतो. पूिक ताकदीणनशी वार करायचा आणि पळून जायचं.  

 

4) सुट्या पैशांची नािी:  

 

आप्या प्रत्येकाच्या पसकमध्य ेकाही सुटी नािी असतात. मेटलने बनलेली 

ही नािी अंदाधुंद वार करण्यासाठी उपयोगी पडतात. १५ - २० रुपयांची नािी 



आप्या मुठीत ठेवून चालायचं. ह्ला झालाच तर ह्लेखोराच्या तोंडावर ही सगळी 

नािी एकाच फटक्यात जोरात फेकून मारायची. धातूची अस्यामुळे ती चांगलीच 

जोरात लागतात. णशवाय ह ेहत्यार अगदीच नवखे अस्यामुळे तो गांगरून जातो 

आणि आप्याला पळून जायला वेळ णमळतो. 

 

5) मोठी पसक:  

 

 

दरूचा प्रवास करिाऱ्या णियांकडे मोठ्या आकाराची पसक असते. अनेक 

प्रकारच्या वस्तूंनी भरलेली ही पसक चांगली जड सुद्धा असते. या मोठ्या पसकचा हत्यार 

म्हिून वापर करता येतो. पसकचे हडँल हातात धरून जोराने पसक समोरच्या व्यक्तीच्या 

तोंडावर मारायची. चेहऱ्यावर मार लाग्यावर कोितीही व्यक्ती दचकून मागे 

हटतेच! 

 



6) णडओ स्पे्र, परफ्यूम:  

 

 

आजकाल प्रत्येक जि नीटनेटकं आणि दगुांधीमुक्त राहण्याचा प्रयत्न करतो. 

त्यामुळे आप्या पसकमध्ये णडओ स्पे्र ककंवा परफ्यूम असतो. अडचिीच्या वेळी त्याचा 

सुद्धा हत्यारांसारखा वापर करता येईल. ह्लेखोराच्या डोळ्यांना टागेट करून हा 

स्पे्र मारायचा.  

 

या सहा रोजच्या वापरात्या वस्तूंव्यणतररक्त काही अशा वस्तू 

सुद्धा आहते, ज्या खास से्फ णडफेन्ससाठी बनले्या असतात. त्यापैकी एक 

खात्रीची वस्तू म्हिज े‘पेपर स्पे्र’. मध्यम आकाराची पेपर स्पे्र ची एक बॉटल 

साधारि ५०० रुपयांना णमळत.े हा स्प्र े अत्यंत पररिामकारक असतो. 

कारि त्याचा उपयोग दरुुनही करता येतो. स्पे्र मारताना तो स्वतःच्या 

तोंडावर उडिार नाही याची काळजी घ्यायची असते. या स्प्रेमुळे डोळ्यांची 



खूपच जळजळ होते आणि भयंकर खोकला येतो. ४५ णमणनटांसाठी 

ह्लेखोर पुरता गारद होतो! 

 

 

 

सेफ्टी अलामक नावाचा एक अलामक असतो. की-चेन च्या आकारा 

एवढा हा अलामक असतो. त्याचे बटि दाबले की खूप जोरात अलामक वाजतो 

आणि आसपासच्या लोकांना तो ऐकू येऊन तुम्हाला मदत णमळू शकते. 



 

ही सवकच साधनं हत्यारांसारखी वापरता येतात. मात्र ती तुमच्या 

पसकमध्य ेहरवलेली असतील तर त्यांचा काहीही फायदा नाही.  म्हिूनच 

ज्या वेळी आप्याला वाटेल की आपि सेफ नाही, तेव्हा यापैकी एखादी 

वस्तू हातात ठेवून चालिं फायदशेीर असतं. 

 

  



बेणसक पंचेस आणि ककक्स 

 

तसं पाणहलं तर मुक्का मारिं कुिाला णशकवावं लागत नाही. 

लहानपिापासून भांडिामध्ये आपि मुक्क्यांनीच हािामारी करत असतो. 

कोित्याही ऍक्शन मूव्हीमध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त फाईट मध्य े पंचेस 

मारतानाच दाखवले जातात. त्यामुळे बऱ्याच वेळा आपला कुिावर हात 

उठला तर तो मुक्क्याच्याच रुपात असतो.  

परंतु तरीही काही टेकिक्स णशकिं गरजेचं असतं. पंच जोरदार 

लागावा, आणि आप्याला त्यामुळे काही इजा होऊ नये यासाठी हात कसा 

दमुडायचा, मारताना कुठवर तािायचा याचे काही बेणसक धडे घ्याव े

लागतात. ककंवा पंलचंगचा स्पीड वाढवण्यासाठी प्रॅणक्टस करिं सुद्धा 

आवश्यक असते. 

इथून पुढचा आपला प्रवास यू टू्यब च्या साहाय्याने होईल. शक्य 

णतथे फोटो आणि णचत्रे दणे्याचा माझा प्रयत्न राहील. मात्र तरीही यू टू्यब 

वर सचक करून णशक्यास ते जास्त पररिामकारक असेल.  

 

  



फायटसक कफस्ट  (fighter’s fist): 

फोटोत दाखव्याप्रमािे बोटे दमुडून फायटसक कफस्ट बनतो. मूठ 

घट्ट आवळली कक पंच मध्य ेआपोआप ताकद येते. पणह्या आणि दसुऱ्या 

बोटाचे knuckles  टागेट ला लागतील अशा पद्धतीने पंच मारायचा 

असतो.  

 

हनॅ्ड एक्सटेन्शन (hand extension): 

मुक्का मारताना हात पूिक सरळ होिार नाही याची काळजी 

घ्यायची. कारि हाताच्या सांध्यावर (elbow) पंचचा इम्पॅक्ट जािवून 

दखुापत होऊ शकते. पंच साठी हात एक्सटेन्ड करताना तो कोपरातून 

थोडासा दमुडलेला राहील अशा पद्धतीने एक्सटेन्ड करायचा असतो. 



पंलचंग स्पीड (punching speed): 

 

स्पीड वाढवायचा तर सराव हवा. यू टू्यब वर घरच्या घरी पंलचंग 

बॅग कशी बनवायची ते सचक केलंत तर काही णव्हडीओ णमळतात. मध्यम 

आकाराची लसंथेरटक सॅक वापरून, त्यात थोडी वाळू आणि कापडाच्या 

लचंध्या यांचे णमश्रि भरून ती बॅग लभंतीला मजबूत णखळ्याला टांगायची. 

जुजबी सरावासाठी ती वापरता येते. त्यावर जोरजोरात पंचेस मारायचा 

सराव करायचा. आपि पणह्याच लेखात पाणहलं आह ेकी कोितीही कक्रया 

मसल मेमरीचा भाग बन्यावर योग्य वेळी प्रणतणक्षप्त कक्रया (reflex 

action) बनून बाहरे येते... 

 

  



ककक्स (kicks): अथाकत लाथेचा वापर! चार महत्वाचे प्रकार 

आपि या लेखात पाहू. 

 

1) फं्रट ककक (front kick):  

 

 

पाय गुडघ्यातून वर उचलून शक्य णततका वर न्यायचा आणि समोर ककक 

मारायची. याला फं्रट ककक म्हितात. टागेट काय आह ेयाचा णवचार करून ककक 

मारायची. समोरच्या व्यक्तीच्या पोटावर जोरात ककक मारून त्याला दरू ढकलायचे 

असेल तर, पाय जास्त वर न्यावा लागत नाही. अशी ककक सहज जमते. परंतु ‘हाय 

ककक’ (high kick) म्हिजे जर व्यक्तीच्या छातीवर ककंवा चेहऱ्यावर ककक मारायची 

असेल तर पाय खूप वर न्यावा लागतो. गुडघ्यातून पाय दमुडून वर नेताना णजतका 

वर न्याल णततकी फं्रट ककक वर जाते. मात्र ह ेनीट जमण्यासाठी सराव आह.े  

  



 

2) बॅक ककक (back kick):  

 

 

मागून ह्ला करिाऱ्या व्यक्तीला दरू लोटण्यासाठी ही ककक वापरतात. 

यात महत्वाचे ह े आह े की आधी मागे वळून पहायच.े आप्याला ककक नक्की कुठे 

मारायची आह ेह ेनक्की करूनच पाय उचलायचा. फं्रट ककक पेक्षा बॅक ककक थोडी 

कठीि आह.े कारि यात शरीराचा बॅलन्स सांभाळावा लागतो. णशवाय मागे 

पाहताना मानेला दखुापत होिार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागते.  

  



 

3) नी ककक (knee kick):  

 

 

ह्लेखोर जवळ उभा असताना त्याला फं्रट ककक मारता येत नाही. 

जवळच्या अंतरावरच्या व्यक्तीला दखुापत करण्यासाठी नी ककक खूप पररिामकारक 

आह.े फोटोत दाखव्याप्रमािे पाय गुडघ्यात दमुडून जोरात वर उचलायचा. 

कमरेतून झटका दऊेन पुढे सरकून ही ककक मार्यास जोरात लागते. योग्य टेकिक 

णशकण्यासाठी यू टू्यब वर “basic knee kick” सचक करून त्याप्रमािे करा. जवळ 

उभं असिाऱ्या व्यक्तीच्या गुप्तांगावर ककंवा पोटात मारण्यासाठी या ककक चा फायदा 

होतो.  

  



 

4) ग्रोईन ककक (groin kick):  

 

 

ही खास ककक आह.े याचा उपयोग पुरुर्ाच्या ग्रोईन वर म्हिजे गुप्तांग 

आणि आसपासचा नाजूक भाग यांवर लाथ मारण्यासाठी होतो. बाकी सवक ककक मध्ये 

आपि तळपायाचा उपयोग लाथ मारण्यासाठी करतो. म्हिजे व्यक्तीला आप्या 

तळपायाचा स्पशक होतो. मात्र या ककक मध्ये पावलांचा वरचा भाग, म्हिजे 

नखांकडचा भाग वापरला जातो. ही ककक मारताना तळपाय anckle मधून खालच्या 

कदशेने वाकवून गुडघ्यात उचलायचा, आणि समोरच्या व्यक्तीच्या दोन मांड्यांच्या 

मध्यभागी पायाची बोटे आणि पाऊल जोरात मारायचे असते.  

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान दिा वर्ाांप वी स रू झालुं. जगभिाि ई प स्िकाुंची 

सुंकल्पना रुजू लागि असिानाच मिाठीििी ई प स्िकुं  स रू झाली. मिाठीि अमॅझॉन 

सािि ेप्रचुंड इन्व्िसे््मेंट किणािे हिलाडी उििले. त्याुंच्यासमोि ई साहित्य ्िणजे 

अगदीच नलुंब टटुंबू. पण गेली दिा वर्ां आहण आजिी ग गलवि “मिाठी प स्िक” ककुं वा 

“Marathi ebook” टाकल ेकी ४ कोटी ९३ लाि नाुंवाुंमध्ये पहिले द सिे नाव येिे िे 

ई साहित्यचेच. िी किामि आि ेआमच्या लेिकाुंची. वाचकाुंना साित्याने दजेदाि 

मनोिुंजक उच्च प्रिीची प स्िके “हवनामूल्य” देणािे आमचे लेिक िचे या स्पधेचे हवजेिे 

आििे.  

मिाठीि “साहित्यित्नाुंच्या िाणी” हनपजोि या ञानोबाुंनी माहगिलेल्या 

पसायदानाला ईश्विाने िेवढ्याच उदाििेने िाणींचा वर्ावव केला. मिाठीचे द दवै ि े

की या िाणींिली ित्ने बाििे आणण ेआहण त्याुंचे पैलू पडल्यावि त्याुंना शोकेस किण े

आहण जागहिक वाचकाुंसमोि िे पेश किण े याि आपण कमी पडलो. इथे उत्तम 

साहित्यासाठी भ केलेले वाचक आहण उत्तम वाचकाुंच्या प्रहििेिले साहिहत्यक 

याुंच्याि हिज बनणे आवश्यक आि.े हवशेर्िः डॉ. हनिीन मोिे याुंसाििे साहिहत्यक 

ज्ज्याुंना हलहिण्याि आनुंद आि ेपण त्याप ढील जटील प्रक्नक्रयेि पडण्याि िस नािी 

अशाुंसाठी. हवदशेाुंि मोठे लेिक एजुंट नेमिाि आहण िे बाकी सवव व्यविाि पिािाि. 

मिाठीि िी सोय नािी.  

ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी अन भवी प्रोफ़ेशनल प्रकाशन सुंस्था नव्ि.े पण 

गेल्या दिा वर्ाांि आमच्या ि ेलिाि आले की मिाठीि ित्नाुंच्या िाणी आििे आहण 

त्याुंि उिरून िाि काळे करून मािी गाळ उपसि िाहून जि हचवटपणे काम किि 

िाहिल े िि एकाहून एक भािी ित्ने गवसणाि आििे. एिाद्या मोठ्या धहनकाने, 



पुंहडिाुंच्या सिाय्याने, दिबािी आश्रयासि जि ि े काम िािी घेिले िि मिाठी 

भार्ेिल ेसाहित्य जागहिक पटलावि आपला ठसा नक्की उमटवेल. 

डॉ. हनिीन मोिे याुंची बािा अप्रकाहशि प स्िके प्रकाशाि आणण्याचा मान 

ई साहित्यला हमळाला. शुंभू गणप ले याुंची नऊ, डॉ. वसुंि बाग ल याुंची बािा, श भाुंगी 

पासेबुंद याुंची साि, अहवनाश नगिकि याुंची पाच अशा अनेकाुंच्या प स्िकाुंना 

वाचकाुंपयांि नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. अस े अनेक “स्वाुंिःस िाय” 

हलिीणािे उत्तमोत्तम लेिक कवी या मिाठीच्या “साहित्यित्नाुंहचया िाणीं” मध्य े

आििे. अशोक कोठािे याुंनी मिाभाििाच्या मूळ सुंहििेचे मिाठी भार्ाुंिि स रू केले 

आि.े सौिभ वागळे, सूरज गाताडे, ओंकाि झाजे, पुंकज घािे, हवनायक पोिदाि, क्नदप्ती 

काबाडे, भूपेश क ुं भाि, सोनाली सामुंि, केिकी शिा असे अनेक नवीन लेिक 

साित्यपूणव लेिन किि आििे. ई साहित्यकडे िौशी लेिकाुंची कमी कधीच नव्ििी. 

पण आिा िौसेच्या विच्या पायिीविचे, लेिनाकडे गुंभीिपणे पिाणािे आहण 

आपल्या लेिनाला पैलू पाडण्याकडे लि दणेािे लेिक आिा येि आििे. त्याुंच्या 

साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हमळो. वाचकाुंना आनुंद हमळो. मिाठीची भिभिाट 

िोवो. जगािील सवोत्कृष्ट साहिहत्यक प्रसवणािी भार्ा ्िणून मिाठीची ओळि 

जगाला िोवो. 

या सवाकत ई साणहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आनंद. आणि या यशात 

ई लेखकांचा लसंहाचा वाटा असेल याचा अणभमान. 

आमेन 

स नील सामुंि  

अध्यि, ई साहित्य प्रहिष्ठान 


