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Judo
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jūdō (Nhật: 柔道 (Nhu đạo)?) là môn võ thuật của người Nhật Bản do võ sư đồng thời là giáo sư
môn thể chất Kano Jigoro (1860-1938) sáng lập ra vào năm 1882 trên nền tảng môn võ cổ
truyền Jūjitsu (柔術, Nhu thuật) của Nhật Bản. Jū có nghĩa là khéo léo, uyển chuyển còn dō
là đạo với mục đích "lấy nhu thắng cương". Jūjitsu là một môn võ chiến đấu với những đòn
như bẻ tay, bẻ cổ,... dễ gây tổn thương cho võ sinh, nên Kano đã bỏ bớt các yếu tố bạo lực đó
và làm cho Judo mang tinh thần thể thao nhiều hơn. Môn Jūdō không dùng binh khí mà các
đòn tấn công chủ yếu là quật ngã, đè, siết cổ và khóa tay, chân.
Đây là môn võ tương tự Thái cực quyền với phương châm "lấy nhu thắng cương", "tá lực đả
lực" (mượn sức đánh sức), "tứ lạng bát thiên cân" (bốn lạng đẩy ngàn cân) v.v. Ứng dụng chủ
yếu vào việc tự vệ bản thân, rèn luyện sức khỏe, độ khéo léo và tinh thần.
Jūdō nhanh chóng được chính phủ Nhật Bản xem như quốc võ và phổ biến trên khắp thế
giới[1] và có mặt tại Olympic tại Tokyo vào năm 1964. Đến năm 1988, Jūdō nữ được đưa vào
thi đấu chính thức trong Olympic. Năm 1956, Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF) được thành lập.
Hiện nay IJF có 112 nước thành viên trong đó có Việt Nam.
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10 điều tâm niệm của Jūdō

Chữ Jūdō bằng chữ Hán
Đây là 10 điều tâm niệm mà mỗi võ sinh Jūdō phải thuộc lòng:
Tôn trọng kỉ luật, nội quy nhà trường.
Kính thầy yêu bạn, bênh vực người yếu đuối.
Kính trọng các bạn trong môn phái võ nghệ khác.
Ngoài những trận đấu giao hữu, tuyệt nhiên không thách đấu với bất kì ai.
Thắng không kiêu, bại không nản, lúc nào cũng phải bình tĩnh.
Chỉ tự vệ trong trường hợp bị tấn công, luôn dung thứ người thất thế.
Luôn luôn tự rèn luyện để thân thể khỏe mạnh, tư tưởng ngay thẳng trong sạch khoan
dung, tính nết nhẫn nhục, nhu hào và kiên trì.
8. Nghe lời nói tư lợi thì ngoảnh mặt đi, khi bàn việc công thì băng mình tới.
9. Thà chịu thiệt hại còn hơn làm điều hèn nhát, bất công.
10. Mục tiêu của võ sinh Jūdō là Nhân-Trí-Dũng
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Người luyện môn Jūdō khi còn được học ở võ đường hay khi đã vào đời phải luôn luôn ghi
nhớ những điều tam niệm để tu thân, hành xử việc đời và giúp ích cho xã hội.
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Phòng tập Jūdō
Phòng tập Jūdō gọi là Dōjō trong đó Dō (道) là Đạo còn Jō (場) là nơi, chỗ. Từ này còn có ý
nghĩa hướng dẫn kỹ thuật và lối sống của võ sinh Judo.
Dōjō là 1 căn phòng rộng rãi, sáng sủa và trang nghiêm. Sàn tập được phủ thảm Tatami, một
loại thảm đặc biệt để khi ngã không đau.









Trước khi vào Dōjō học viên phải thay võ phục sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, móng tay, móng
chân cắt ngắn, không mang đồ trang sức, kim loại trên người. Bất cứ ai khi bước vào hoặc rời
khỏi Dōjō phải cúi đầu chào theo nghi lễ Jūdō.

Đẳng cấp
Judo belt colors in Australia/Canada/Europe

White

Yellow

Orange

Green
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Blue

Brown

Black

Đẳng cấp trong Jūdō thể hiện trình độ kỹ thuật và khả năng thi đấu của mỗi võ sĩ. Từ đai
vàng đến đai nâu, cuộc thi đấu tổ chức ở phòng tập và do võ sư trực tiếp dạy mình thăng cấp
cho.
Từ đai nâu đến đai đen võ sĩ phải thi đấu trước một hội đồng có uy tín. Việc thăng đẳng cấp
này có quy định về quốc tế.
Đẳng cấp Jūdō được ấn định như sau:







Cấp 6: Đai trắng
Cấp 5: Đai vàng
Cấp 4: Đai cam
Cấp 3: Đai xanh lá cây
Cấp 2: Đai xanh lam
Cấp 1: Đai nâu

Từ 1 đẳng đến 5 đẳng đai đen thì có các vạch trắng.
Từ 6 đến 8 đẳng đai đoạn đỏ, đoạn trắng.
Từ 9 đẳng đến 10 đẳng đai màu đỏ.

Võ phục

Judogi, võ phục Judo.
Võ phục Jūdō gọi là Jūdōgi (柔道衣, Nhu Đạo Y). Jūdōgi gồm 3 thứ: quần, áo và đai. Quần
và áo màu trắng và màu xanh dương còn đai tùy theo đẳng cấp. Đai có chiều dài 2,5 mét.
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Đai trắng



Đai vàng



Đai da cam



Đai xanh lá



Đai xanh dương



Đai nâu



Đai đen



Đai đỏ

Nghi thức chào
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nghi thức chào quỳ
Một buổi tập thường được bắt đầu và kết thúc bằng việc chào tổ sư và huấn luyện viên để tỏ
lòng kính trọng (chào quỳ).
Trước và sau khi tập hoặc thi đấu với bạn cũng phải chào nhau (đứng chào).

Đòn thế Jūdō

Ouchi gari- một đòn nổi tiếng của Judo
Đòn thế Judo gồm có 2 phần chính:



Nhóm kỹ thuật quật (vật, ném) - Nage waza
Nhóm kỹ thuật khống chế - Katame waza

Ngoài ra còn có các kỹ thuật tự vệ - Atemi waza

Nage waza
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Trong các đòn ném Nage waza (hay đòn vật, đòn quật) được chia ra thành 2 nhóm: nhóm đòn
đứng và nhóm đòn hi sinh.
+ Trong nhóm đòn đứng (Ta'ichi waza) có các bộ đòn:




Nhóm đòn chân (Ashi waza)
Nhóm đòn hông (Koshi waza)
Nhóm đòn tay (Te waza)

+ Trong nhóm đòn hi sinh (Sutemi waza) có các bộ đòn:



Nhóm đòn hi sinh ngã sau (Matsuemi waza)
Nhóm đòn hi sinh ngã nghiêng (Yokotsutemi waza)

Katame waza




Nhóm đòn đè (Osaekomi waza)
Nhóm đòn xiết cổ (Shime waza)
Nhóm đòn khoá bẻ khớp (Kansetsu waza)

Judo ở Việt Nam
Judo được truyền bá vào Việt Nam từ năm 1954 nhờ nhà sư Thích Tâm Giác, trụ trì chùa
Vĩnh Nghiêm. Judo nhanh chóng được người dân Việt Nam yêu thích và tập luyện vì thích
hợp với tố chất khéo léo của người Việt Nam. Trong những kì Sea Games và Asiad, Judo đã
mang về nhiều huy chương vàng cho thể thao Việt Nam tiêu biểu là Cao Ngọc Phương Trinh
vô địch 3 kỳ Sea Games liên tiếp, 17, 18 và 19.Võ sĩ Huỳnh Văn Có cùng tuyệt chiêu siết cổ
“vang danh thiên hạ” cũng là một trong hai võ sĩ VN đầu tiên đạt chuẩn đai đen quốc tế năm
1961 cùng với võ sĩ Hoàng Xuân Dần, do Nhật Bản tổ chức.

Xem thêm




Thái cực quyền
Dịch Cân kinh
Võ thuật

Liên kết ngoài








Luật thi đấu Judo quốc tế (MS Word format Document)
Liên đoàn Judo Thế giới
Liên đoàn Judo Canada
Liên đoàn Judo Hoa Kỳ
Các kĩ thuật Judo
Judo techniques/kata's
Diễn đàn Judo Việt Nam

Chú thích
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1. ^ Xem thông tin này tại trang web Sở TDTT thành phố Hồ Chí Minh
2.

Tham khảo


Lê Thanh Vĩnh (2005). Căn bản Judo. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ.

Nguồn: vi.wikipedia.org/wiki/JudoCached - Similar

MÔN NHU ĐẠO TẠI VIỆT NAM
GS. Vũ Đức
Năm 1945 sau khi quân đội Nhật thắng Pháp tại Việt Nam, cũng như tinh thần võ sĩ đạo
nhật vang danh trên thế giới, môn võ Nhật, lúc bấy giờ, là môn Nhu Đạo (Judo) và môn
Nhu Thuật (Jiu-Jitsu) rất được quần chúng Việt Nam ngưỡng mộ. Những vị giáo sư người
Nhật đầu tiên đến giảng dạy môn võ Nhật tại Việt Nam như: giáo sư Zonka, giáo sư
Nakazono, giáo sư Watanabe, giáo sư Ishikawa, giáo sư Ishida, giáo sư Choji Suzuki, và
ba giáo sư người Pháp Henri Buchet, Conginie, Tarquiny. Các giáo sư Nhu đạo người Việt
Nam lần lượt hồi hương từ ngoại quốc như các vị giáo sư Hồ Cẩm Ngạc, giáo sư Phạm
Lợi, giáo sư Thái Thúc Tuấn, giáo sư Đặng Thông Trị, và giáo sư thượng tọa Thích Tâm
Giác. Tại quốc nội, trên bước đầu sơ sinh của môn Nhu đạo, một số giáo sư nhu đạo người
Việt Nam đầu tiên được đào tạo đáng kể đến như giáo sư Phạm Đăng Cao, giáo sư Phan
Văn Quan, giáo sư Vương Quang Ba, giáo sư bác sĩ Nguyễn Anh Tài, giáo sư Nguyễn
Bình, giáo sư Trần Xuân Kim, và giáo sư Trần Xuân Kính. Tất cả những vị giáo sư này
đều là những vị góp công đầu tiên trong việc khai sinh phong trào nhu đạo (judo) nói riêng
và các môn võ Nhật nói chung tại Việt Nam.
Trong những vị giáo sư Nhu đạo người Việt Nam hồi hương từ ngoại quốc, đáng kể nhất
là giáo sư Hồ Cẩm Ngạc, ông trở về nước từ đầu năm 1948, sau bảy năm du học tại Nhật
Bản (từ 1941 đến 1947). Giáo sư Hồ Cẩm Ngạc sinh 1923 tại Sài Gòn tử nạn ngày
01/03/1965 tại Sài Gòn. Năm 1935, bắt đầu học võ Thiếu Lâm với vị thầy Trung Hoa (vị
này là bạn của thân phụ của ông). Năm 1941, du học Nhật Bản bắt đầu học võ Không Thủ
Đạo (Karate-do) với giáo sư Zenkoshan thuộc võ phái Shotokan. Năm 1943, đồng thời
theo học Nhu Đạo (judo) tại trường Kodokan. Sau đó ông theo học môn kiếm đạo (Kendo)
và Hiệp khí đạo (Aikido) tại trường Yosheikan. Vào thời đó, giáo sư Hồ Cẩm Ngạc là
người Việt đầu tiên tốt nghiệp các bộ môn võ Nhật Judo, Karate-do, kendo và Aikido tại
Nhật Bản. Đầu năm 1950, ông mở phòng dạy võ Nhu đạo tại vận động trường Phan Đình
Phùng, Sài Gòn. Năm 1956, giáo sư Hồ Cẩm Ngạc đã xuất bản quyển “Nhu đạo tạp
phương”.
Tại Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định, giáo sư Hồ Cẩm Ngạc đã thành lập những phòng tập
Nhu đạo lần lượt như sau: năm 1961 tại trung tâm sinh hoạt thanh niên (đường Đồng
khánh, Chợ Lớn, khu Đại Thế Giới cũ); năm 1962, tại góc đường Duy Tân và Hồng Thập
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Tự (về sau là trụ sở Tổng hội Sinh viên). Năm 1962 tại khu thể thao Gia Định (cạnh Tòa
Tỉnh Trưởng Gia Định), năm 1963 tai Nha Kiến Thiết Đô Thị (đường Phan Đình Phùng).
Năm 1963 tại sở Thanh Niên Đô Thành (góc đường Hai Bà Trưng và Hồng Thập Tự, Sài
Gòn), năm 1964 tại Chi Thanh Niên Quận 6 (bên cạnh tòa hành chánh quận 6), tháng
1/1965 tại vận động trường Cộng Hòa (đường Nguyễn Kim, Chợ Lớn).
Ngoài ra, giáo sư Hồ Cẩm Ngạc còn thành lập và gởi các huấn luyện viên dạy tại các tỉnh
Phan Rang, Nha Trang, Tây Ninh, Định Tường, Vĩnh Long, Long Xuyên, Ba Xuyên. Năm
1963, giáo sư chính thức thành lập Hội Nhu Đạo Sơn Điền tại Sài Gòn. Trong suốt những
năm dạy võ Nhật Bản (các môn Judo, Karatedo, kendo, và đô vật catch), giáo sư Hồ Cẩm
ngạc đã đào tạo ra hàng ngàn võ sinh, và một số lớn đai đen huấn luyện viên trên toàn
quốc. Một số môn đồ đai đen tâm đắc của ông đáng kể như giáo sư Lê Văn Châu, giáo sư
Lê Hữu Phước, giáo sư Hồ Châu Bội, giáo sư Thịnh Đức Phú, giáo sư Âu Vĩnh Hiền (Vũ
Đức), giáo sư Bùi Văn Lộc, giáo sư Lưu Kế Viễn, giáo sư Đinh Văn Ron, giáo sư Vương
Đình Thanh (cảnh sát quốc gia), giáo sư Trần văn Khang (quân cảnh Vũng Tàu), giáo sư
Trần Bá Biện (nha kiến thiết đô thị), giáo sư Lư Công Khang (Giang Cảnh Định Tường),
giáo sư Nguyễn Văn Đào (Thủy quân lục chiến) giáo sư Mai Quang Thu (cán bộ thanh
niên Long Xuyên, sau về Sài Gòn), giáo sư Thân Trọng Giáo (Biên Hòa) giáo sư Lê Văn
Vinh (lực sĩ quốc gia).
Năm 1955, Việt Nam Nhu Đạo Thân Thiện Hội ra đời trong tinh thần kết hợp của các vị
giáo sư và các Nhu đạo gia đầu tiên như giáo sư Hồ Cẩm ngạc, giáo sư Phan Văn Quan,
Đốc Quan Cảnh, Nguyễn Phú Bửu, Lê Văn Châu... Trụ sở đặt tại số 75 Phan Đình Phùng,
Sài Gòn.
Cuối năm 1955, đại diện Nhu đạo Việt Nam tham dự cuộc tranh giải Vô Địch Nhu Đạo
Đông Nam Á tại Nam Vang, với phái đoàn lực sĩ Nhu Đạo Việt Nam trong đó có giáo sư
Hồ Cẩm Ngạc và giáo sư Phạm Lợi (mới hồi hương được 2 ngày) được đề cử tham dự.
Cũng vào cuối năm 1955, giáo sư Phạm Lợi từ Pháp hồi hương sau mười sáu năm bôn ba
hải ngoại. Giáo sư Phạm Lợi sanh ngày 17/7/1922 tại tỉnh Quảng Nam. Lúc 14 tuổi bắt
đầu theo học võ Việt Nam. Đến năm 1939 ông được tuyển vào quân đội Pháp để tham dự
đệ nhị thế chiến. Năm 1940, khi Hitler chiếm Âu Châu, ông bỏ Pháp sang Đức được vào
học trường võ bị Đức Quốc Xã, thuộc lực lượng SS (Schutt-Staffel). Nơi đây ông bắt đầu
học Nhu Đạo với giáo sư Nhật Karashi, một giáo sư huấn luyện nhu đạo của trường võ bị
này. Năm 1948 ông tiếp tục học Nhu đạo với giáo sư Nhật Hirano, một môn đệ của giáo
sư Karashi. Năm 1951 ông tham dự giải vô địch Nhu đạo quốc tế tại Tây Ban Nha. Năm
1952 ông tham gia vào ban huấn luyện Nhu đạo cho quân đội Thụy Sĩ. Năm 1953 ông đại
diện cho liên hiệp Pháp và thắng giải vô địch Nhu đạo quốc tế tại Hòa Lan ở hạng bán
trung. Đầu năm 1955 ông trở về Paris (Pháp) để dạy Nhu đạo tại Reuilly Sporting Club và
Judo St. Gobain. Sau khi về Việt Nam năm 1956 ông thànhlập Lực Lượng Thanh Niên
Nhu đạo và mở các lớp dạy Nhu đạo tại các trường trung học công lập Gia Long, Petrus
Ký, Đại học Xá... Đồng thời ông đã xuất bản quyển Kỹ Thuật Nhu Đạo. Vì bất mãn với
chính quyền Ngô Đình Diệm, ông đã liên lạc với nhóm sĩ quan thuộc tướng Nguyễn
Chánh Thi tham gia cuộc cách mạng vào ngày 11/11/1960. Vào ngày 12/11/1960 đã có ba
mươi bảy người thuộc lực lượng Thanh Niên Nhu đạo của ông bị hy sinh, khi tấn công
vào Dinh Độc Lập. Sau khi cách mạng thất bại, ông bị bắt đầy ra Côn Đảo cùng lúc với
các ông Phan Khắc Sửu, Trần Văn Hương, Phan Bá Cầm. Đến năm 1963 cách mạng thành
công, ông được rước về Sài Gòn. Ông được giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công Dân vụ
vào năm 1964. Sau một thời gian ngắn, ông xin từ chức để trở về sống một cuộc đời thanh
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bần của vị giáo sư Nhu đạo. Năm 1964, ông thành lập Tổng Đoàn Thanh Niên Tiền Đạo
Việt Nam. Giáo sư Phạm Lợi đã đào tạo được rất nhiều môn sinh và một số đông giáo sư,
huấn luyện viên đai đen Nhu đạo trên toàn quốc. Những môn đệ đai đen Nhu đạo đáng kể
của ông như giáo sư Lê Văn Luyện, giáo sư Nguyễn Bình, giáo sư Chiêm huỳnh Văn, giáo
sư Nguyễn Văn Tòng, giáo sư Trần Hữu Lý, giáo sư Trần Hữu Lễ, giáo sư Lê Thái bình
và giáo sư Nguyễn Bá Tùng, ...
Sau cùng vào năm 1983 giáo sư Phạm Lợi đã qua đời sau những cơn bệnh trầm trọng hậu
quả những tháng năm đau khổ ngục tù dưới chế độ cộng sản Việt Nam.
Năm 1958 giáo sư Thái Thúc Thuần từ Pháp hồi hương sau mười một năm du học về kỹ
thuật vô tuyến điện. Giáo sư Thái Thúc Thuần sinh ngày 28/3/1925 tại Huế. Năm 1947 tại
Pháp, ông bắt đầu học Nhu đạo với người Pháp Berreti,và sau đó với giáo sư Nhật
Kawashi. Đến năm 1949 ông tốt nghiệp đai đen Nhu đạo với giáo sư Oda người Nhật sống
tại Paris (Pháp). Rồi sau đó ông được chấm đậu thắng lên đai đen đệ nhị đẳng. Năm 1958
sau khi về nước, ông bắt đầu mở ngay một phòng tập Nhu đạo Alpha tại Sài Gòn. Mãi đến
năm 1963 phòng tập Nhu đạo Alpha được di chuyển xuống đường Bùi Chu Sài Gòn. Năm
1964 ông sang Nhật Bản thi đậu lên đai đen đệ tam đẳng Nhu đạo tại trường Judo
Kodokan. Năm 1964 – 1965 ông được tín nhiệm đắc cử chức chủ tịch Tổng Cục Nhu đạo
Việt Nam. Trong thời gian làm chủ tịch, ông đã tích cực tranh thủ với các tổng cuộc Nhu
đạo thuộc các nước ở Âu Châu để cho tổng cuộc Nhu đạo Việt Nam được chánh thức gia
nhập vào tổng cuộc Nhu đạo quốc tế (Féderation International de Judo)
Thượng tọa Thích Tâm Giác, một vị giáo sư Nhu đạo từ Nhật trở về Việt Nam, trong một
hoàn cảnh chính trị sôi động của đất nước vào thời chính quyền tổng thống Ngô Đình
Diệm. Cho nên mãi đến năm 1964 ông mới có cơ hội bắt đầu thành lập viện Nhu đạo
Quang Trung (đường Phạm Đăng Hưng, Dakao, Sài Gòn). Nơi đây đã thu hút rất mạnh
một số đông đảo thanh thiếu niến, con em các gia đình phật tử theo luyện tập Nhu đạo.
Thượng tọa Thích Tâm Giác đã đào tạo rất nhiều dai đen Nhu đạo Việt Nam có năng
khiều vào thời đó. Ông qua đời năm 1971 tại Sài Gòn về bệnh ung thư bướu não bộ, sau
một thời gian điều trị bất thành tại Nhật Bản.
Ngoài ra tại quốc nội, một số giáo sư Nhu đạo Việt Nam được đào tạo đầu tiên đáng kể
nhất là giáo sư Phan Văn Quan, ngoài khả năng kỹ thuật Nhu đạo, ông còn có tài tham
mưu hành chánh đã mang kinh nghiệm trong nhiều năm phục vụ trên các lãnh vực văn hóa
giáo dục, thanh niên thể thao và xã hội, để tích cực góp công vào chức vụ Hội Trưởng
Việt Nam Nhu đạo Thân Thiện Hội, được thành lập cùng với một số các giáo sư khác, vào
năm 1955, để đánh dấu cho sự khai sinh phong trào nhu đạo Việt Nam. Mãi đến năm
1963, Tổng Cuộc Nhu đạo Việt Nam được sáng lập do các giáo sư Nhu đạo Hồ Cẩm
Ngạc, Phan Văn Quan, Đặng Thông Trị, Vương Quang Ba, Thái Thúc Thuần, Trần Tá,
Tăng Kim Tây, Nguyễn Anh Tài... Đến ngày 14/5/1964, Tổng Cuộc Nhu đạo Việt Nam
mới được chính thức cấp giấy phép do nghị định số 162/PDUTNTT/TDTT/13ND bởi Phủ
Đặc Ủy Thanh Niên và Thể Thao Sài Gòn. Giáo sư Phan Văn Quan đã góp công xây dựng
cho Tổng Cuộc này đạt được một hệ thống tổ chức phát triển thanh niên Nhu đạo Việt
Nam trên toàn quốc, trong ba nhiệm kỳ được tín nhiệm chức vụ Chủ Tịch Tổng Cuộc
(1965 đến 1971) của ông.
Giáo sư Phan Văn Quan sinh năm 1911 tại Nam Việt Nam. Năm 1931 ông tốt nghiệp
trường Quốc Gia Sư Phạm Sài Gòn và được bổ nhiệm Giáo Học rồi hiệu trưởng trường
tiểu học Phong Điều, Cần Thơ cho đến năm 1941. Sau khi đậu tú tài toàn phần ông được
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làm giáo sư Toán và huấn luyện viên thể dục thể thao tại Trung học Cần Thơ từ 1942 đến
1954. Đến 1955 ông được thuyên chuyển về Sài Gòn giữ chức Phó Giám Đốc Trường
Huấn Luyện Cán Bộ Thanh Niên Thể Dục Thể Thao và Chủ Sự Phòng Thể Dục Nha Tổng
Giám Đốc Thanh Niên vào năm 1956. Sau đó, ông giữ chức Hiệu Trưởng Trường Tiểu
Học Lê Văn Duyệt Sài Gòn (1957 – 1962); Thanh Tra Sở Tiểu Học Sài Gòn từ 1963 –
1971. Thuở nhỏ được thân phụ truyền dạy võ Thiếu Lâm. Từ 1936 đến 1954 tại Cần Thơ,
ông theo học Nhu đạo với giáo sư Phạm Đăng Cao. Vào năm 1955 tại Sài Gòn, ông có dịp
kết thân và theo học tu nghiệp Nhu đạo với giáo sư Hồ Cẩm Ngạc, và giáo sư Kazu
Ishikawa.
Sau đó ông đã có nhiều dịp đi tu nghiệp Nhu đạo tại trường Kodokan Nhật Bản và học với
các giáo sư người Nhật như Mifune, Matsuo Takata, và học khóa trọng tài Nhu đạo quốc
tế với giáo sư Nhật Fuchi Hirose, Tổng Thư Ký Tổng Cuộc Nhu Đạo Á Châu.
Ông đã có nhiều kinh nghiệm giảng dạy Nhu đạo tại các võ đường ở Cần Thơ trước năm
1954 và tại Sài Gòn từ 1955 đến 4/1975 các võ đường như Thanh Niên Phan Đình Phùng,
viện Nhu đạo Quang Trung, phòng Nhu đạo Viện Hóa Đạo, võ đường Minh Đức (Thủ
Đức).
Ông còn là trọng tài Nhu đạo quốc tế và trưởng đoàn hướng dẫn lực sĩ Nhu đạo Việt Nam
tham dự các cuộc tranh giải Đông Nam Á Vận Hội tại Mã Lai 1965, Thái Lan 1967, Miến
Điện 1969 và đã mang lai danh dự cùng thắng lợi vẻ vang cho màu cờ sắc áo Việt Nam.
Với hơn 40 năm thành tích xuất sắc trong các lãnh vực văn hóa giáo dục, thanh niên thể
thao, xã hội, giáo sư Phan Văn Quan được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ban thưởng
các huy chương cao quý như:
1. Văn Hóa Giáo Dục Bội Tinh Đệ Nhất Hạng
2. Thanh Niên Thể Thao bội Tinh Đệ Nhị Hạng
3. Xã Hội Bội Tinh Đệ Nhị Hạng
Vào năm 1993, ông được định cư tại Mỹ, đoàn tụ với người con gái út tại thành phố
Westminster, Nam California. Hiện nay năm 2001, với tuổi đời 90 ông vẫn vui khỏe sống
trong cảnh thanh bần của một vị cư sĩ thiền gia ẩn dật.

Hoạt động của Tổng Cuộc Nhu Đạo Việt Nam trên toàn quốc:
I. Đại diện tổng cuộc tại 4 vùng chiến thuật:
1. 1. Vùng 1: giáo sư Liên Bình
2. 2. Vùng 2: giáo sư Lê Văn Luyện
3. 3. Vùng 3: giáo sư Phạm Công Huyền
4. 4. Vùng 4: giáo sư Nguyễn Văn Chơi
II. đại diện tổng cuộc tại hno:
1. 1. tại Âu châu: giáo sư Nguyễn Tài Năng
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2. 2. tại Mỹ châu: giáo sư Lê Bá Thanh
III. Các hội, võ đường và giám đốc trong hệ thống tổng cuộc NĐVN:
1. 1. Hội Nhu đạo Alpha: giáo sư Thái Thúc Thuần, giám đốc
2. 2. Hội Thanh Niên Tiền Đạo: giáo sư Phạm Lợi giám đốc.
3. 3. Hội Nhu đạo Sơn Điền: giáo sư Thinh Đức Phú giám đốc
4. 4. VN Nhu đạo Thân Thiện Hội: giáo sư Nguyễn Văn Bình giám đốc
5. 5. Việt Nam Hiệp Khí Nhu đạo Hội: giáo sư Đặng Thông Phong giám đốc
6. 6. Hội Nhu đạo Tinh Võ: giáo sư Trần Tá giám đốc
7. 7. Hội Nhu đạo Vũ Đức: giáo sư Vũ Đức giám đốc
8. 8. Hội Nhu Đạo Lê Chi: giáo sư bùi Văn Tân giám đốc
9. 9. Hội Nhu đạo Lam Sơn – Huế: giáo sư Liên Bình giám đốc
10. 10. Hội Nhu Đạo Thạnh Long – CHÚNG TA: giáo sư Ung Phụng Võ, Giám Đốc
11. 11. Hội Nhu Đạo Phú Đình: giáo sư Lê Văn Thơ, Giám Đốc
12. 12. Hội Nhu Đạo Được(inh Tường: giáo sư Nguyễn Công Minh, Giám Đốc
13. 13. Hội Nhu Đạo Vũng Tàu: giáo sư Trần Hữu Doanh, Giám Đốc
14. 14. Hội Nhu Đạo Cần Thơ: giáo sư Nguyễn Văn Chơi, Giám Đốc
15. 15. Hội Nhu Đạo la San, Sài Gòn: giáo sư Nguyễn Văn Quí, Giám Đốc
16. 16. Hội Nhu Đạo Đà Nẵng: giáo sư Trần Phi Oanh, Giám Đốc
17. 17. Hội Nhu Đạo Bình Dương: giáo sư Lê Thành Vĩnh, Giám Đốc
18. 18. Hội Nhu Đạo Bạch Đằng – Huế: giáo sư Phạm Văn Nho, Giám Đốc
19. 19. Võ Đường Đông Phương: giáo sư Đặng Thông Phong, Giám Đốc
20. 20. Võ Đường Câu lạc bộ Sài Gòn: giáo sư Herpiniere, Giám Đốc
21. 21. Vũ Thuật Học Đường: giáo sư Nguyễn Sỹ Hào, Giám Đốc
22. 22. Võ Đường Cảnh Sát Đô Thành: giáo sư Nguyễn Hữu Khánh, Giám Đốc
23. 23. Viện Nhu Đạo Quang Trung: giáo sư Phan Văn Quan, Giám Đốc
24. 24. Võ Đường Không Đoàn 23: giáo sư Trần Tấn Thành, Giám Đốc
25. 25. Võ Đường Bảo Truyền: giáo sư Nguyễn Đình Bảo, Giám Đốc
26. 26. Trường VT-TỰ DO Quân Đội TD: ban giáo sư hỗn hợp
27. 27. Võ Đường Suzucho-Huế: giáo sư Phan Văn Phúc, Giám Đốc
28. 28. Võ Đường Lôi Phong KH.Q.: giáo sư Thái Trường Xuân, Giám Đốc
29. 29. Võ Đường Nhân Vị: giáo sư Nguyễn Văn Hồng, Giám Đốc
30. 30. Võ Đường Biệt Khu Thủ Đô: DĐ Thích Thiên Chánh, Giám Đốc
31. 31. Võ Đường Sư Đoàn Nhảy Dù: DĐ Thích Thiên Hòa, Giám Đốc
32. 32. Vũ Thuật An Giang: giáo sư Nguyễn Bá Tùng, Giám Đốc
33. 33. Võ Đường Thiện Tâm: giáo sư Cao Đài, Giám Đốc
34. 34. Võ Đường Duy Tân: giáo sư Phạm Văn Hảo, Giám Đốc
35. 35. Võ Đường Nha Trang: giáo sư Nguyễn Văn Khải, Giám Đốc
36. 36. Võ Đường Sân Cộng Hòa: giáo sư Mai Quang Thu, Giám Đốc
37. 37. Võ Đường Tabert Lasan-Sài Gòn: giáo sư Mai Văn Rép, Giám Đốc
38. 38. Võ Đường Nguyễn Huy Ánh: giáo sư Thái Trường Xuân, Giám Đốc
39. 39. Võ Đường Quốc Tuấn: giáo sư Nguyễn Lục Phú, Giám Đốc
40. 40. Võ Đường Lam Sơn-Ban M.T.: giáo sư Dương Quang Định, Giám Đốc
41. 41. Võ Đường Thống Nhất: giáo sư Bùi Văn Lộc, Giám Đốc
42. 42. Võ Đường Phủ Tổng Thống: giáo sư Trần Thanh Điền, Giám Đốc
43. 43. Võ Đường BTL Cảnh Sát QG: giáo sư Hồ Bảo Bình, Giám Đốc
44. 44. Võ Đường Hồ Cẩm Ngạc: giáo sư Vũ Đức (Âu Vĩnh Hiền), Giám Đốc
Nguồn: http://www.daichung.com/79/16_nhu_dao.shtm
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Tổ Sư Nhu Đạo

Kano Jigoro (1860-1938)
Kano Jigoro sinh ngày 28 tháng 10 năm 1860 và mất ngày 4 tháng 5 năm 1938 là một
nhà giáo dục thể thao người Nhật Bản đồng thời là người sáng lập ra môn võ Judo nổi
tiếng trên toàn thế giới, được đưa vào hệ thống thi đấu của Olympic từ năm 1964.
Tuổi thơ
Kano Jigoro sinh tại làng Mikage, khu Higashinada, thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, Nhật Bản
trong một gia đình khá sung túc nhờ kinh doanh rượu sake. Cha ông là ông Kano Jirosaku.
Kano lúc còn nhỏ là một cậu bé thông minh nhưng thể chất ốm yếu, hiền lành và hay bị
người khác bắt nạt. Năm lên 10 tuổi, cậu bị những kẻ du côn đánh đến ngất xỉu, từ đó
Kano nung nấu trong lòng ý định học cách tự bảo vệ mình và nhờ vậy sau này đã sáng lập
ra Judo, môn phái tự vệ hữu hiệu. Nhiều người tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như Kano bẩm
sinh đã khỏe mạnh: chắc chắn sẽ không thể có một môn phái võ thuật nào mang tên Judo
được sinh ra.

Kano và sự nghiệp võ thuật
Khi Kano bắt đầu xin đi võ, ông gặp rất nhiều khó khăn vì đi đến đâu cũng đều bị các võ
sư từ chối do cho rằng ông quá yếu ớt, không có khả năng học võ. Mãi đến năm Kano 17
tuổi (1877) khi ông đang là sinh viên ngành chính trị học và kinh tế học của Đại học Đế
quốc Tokyo, nhờ một người bạn giới thiệu, ông mới được nhận vào lớp của thầy Katagiri
Ryuji và chỉ được theo học có mấy bài biểu diễn. Kano không dễ dàng chấp nhận điều đó
nên đã đến võ đường của Fukuda Hachinotsuke, một võ sư nổi tiếng cả về tài năng lẫn
đạo đức trong môn Jujitsu thuộc chi phái Tenjin-shinio-ryu. Fukuda nhấn mạnh đến các
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bài quyền (kata) và song song đó, chương trình huấn luyện của ông còn bao gồm đấu vật
tự do. Sau này kỹ thuật của Kano Jigoro nhấn mạnh đến randori (vật tự do) trong chương
trình giảng dạy do chịu ảnh hưởng của Fukuda.
Nhờ chăm chỉ luyện tập, chẳng bao lâu, Kano trở thành một võ sĩ tài năng. Năm 1879, tức
chỉ một năm sau ngày ông nhập môn tại võ đường của thầy Fukuda, thầy đột nhiên trở
bệnh và mất. Ở tuổi 19, Kano chuyển sang học võ với thầy Iso Masatomo (62 tuổi) cũng
thuộc trường phái Tenjin-shinio-ryu tại võ đường ở khu Kanda của Tokyo, đây là một võ
đường nổi tiếng với những bài quyền do Iso sáng tạo hoặc nhuận sắc từ những bài cổ xưa.

Hơn hai năm Kano rèn luyện trong nỗ lực tột cùng, "ăn, uống và ngủ cùng Jujutsu". Điều
tệ hại là ông bắt đầu có những cơn ác mộng, trong giấc ngủ ông thường la hét các ngôn
từ mà lúc tập luyện Jujutsu ông sử dụng, và thường đá tung chăn mền. Tuy nhiên thầy
Iso đã nhận thấy những cống hiến của người học trò trẻ tuổi và quyết định bổ nhiệm Kano
làm trợ giảng.
Ở tuổi 21, Kano Jigoro bắt đầu trở thành võ sư dạy Jujutsu phái Tenji-shinio-ryu. Nhưng
cũng đột ngột giống như Fukuda trước kia, Iso Masatomo đã lại mất vì bạo bệnh. Kano lại
quyết định ra đi vì ông muốn nghiên cứu sâu sắc hơn về võ thuật, chứ không chỉ là một
người thầy dạy võ đơn thuần. Sau đó, Kano lại có cơ duyên gặp thầy Tsunetoshi Iikubo,
bậc thầy của trường phái Kito-ryu, và bắt đầu chương trình tập luyện mới theo hệ phái
này. Kano Jigoro tập luyện rất nỗ lực, thậm chí không có ai ông cũng tập một mình. Kỹ
pháp và chương trình của Tsunetoshi cũng như Fukuda Hachinotsuke, nhấn mạnh kỹ thuật
vật tự do và đặc biệt sở trường về các nagewaza (các kỹ thuật quăng, ném), đây cũng là
những kỹ pháp mà Kano sau này chịu ảnh hưởng lớn.
Trong thời gian này, Kano Jigoro từng bị thua võ sĩ nhà nghề Fukushima Kenkichi nặng tới
90kg, tức là hơn ông đến 50kg. Về sau, muốn đánh bại Fukushima để thỏa mãn cảm giác
chiến thắng, Kano lao vào nghiên cứu mọi kỹ thuật, kể cả các quyển sách về kỹ thuật
Sumo, tham khảo nhiều tài liệu, luyện tập không biết mệt mỏi, phát triển thêm nhiều đòn
thế quăng, vật mới và tập trung vào các phương pháp cải thiện jujutsu. Cuối cùng, bằng
một loạt những kỹ thuật mới do Kano sáng tạo, ông đã dễ dàng nhấc bổng Fukushima lên
vai, xoay tròn và ném anh ta lên sàn đấu. Kỹ thuật này được Kano đặt tên là kata
guruma, hay còn gọi là xoay vai. Thêm vào đó, hàng loạt các nguyên lý khác cũng được
Kano sáng tạo trong thời gian này, như uki goshi (hông di động), tsuri komi goshi (nhấc,
kéo hông).

Kano và việc sáng lập ra Judo
Kano đã cống hiến đời mình cho sự cải tiến Jujutsu dựa trên các nguyên tắc khoa học, kết
hợp với việc tập luyện chiến đấu với giáo dục tinh thần và thể chất. Tuy nhiên, ý tưởng
ban đầu của của Kano Jigoro chỉ là cải tiến Jujutsu chứ không phải là tìm ra kỹ thuật mới.
Ông nhận thức rõ được những kỹ thuật nguy hiểm của Jujutsu nhưng tin rằng một khi loại
bỏ được chúng, môn này sẽ là một hình thái giáo dục thể chất và là phương pháp tốt rèn
luyện tinh thần kỷ luật và thượng võ cho thanh niên. Với suy nghĩ đó, Kano loại bỏ không
khoan nhượng những kỹ thuật có hại và nguy hiểm của Kito-ryu và làm cho các kỹ pháp
của hệ phái này được soi chiếu dưới góc độ khoa học.
Khi 22 tuổi, Kano Jigoro chọn ra 9 môn đồ trong số các học trò của ông ở võ đường phái
Kito-ryu và vào tháng 2 năm 1882 ông lập môn võ Judo của riêng mình tại ngôi đền
Eishoji. Theo định nghĩa của ông, Ju (柔, nhu) là nhu hòa, mềm mại, Do (道, đạo) là
đường lối, phương thức, Judo là đường lối rèn luyện thể chất và tinh thần con người thông
qua nguyên lí mềm dẻo, lấy nhu thắng cương, lấy yếu chống mạnh và lấy ít địch nhiều.
Trong những năm này, thầy Iikubo đến ngôi đền một tuần 2 hoặc 3 lần để giúp truyền thụ
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những bí quyết phái Kito-ryu cho các học trò của Kano, vì vậy điều mà các học trò của
ông thu thập được phần nhiều là Jujutsu chứ không phải Judo. Tuy nhiên, sự chuyển biến
từ Jujutsu sang Judo được thực hiện chậm rãi nhưng chắc chắn. Dù thật khó xác định thời
điểm chính xác mà các học trò của Kano Jigoro được học không còn là Jujutsu mà là Judo,
nhiều người vẫn cho rằng đó là ngày mà lần đầu tiên những kỹ pháp do Kano sáng tạo đã
đánh bại kỹ pháp hệ phái Kito-ryu của thầy mình. Bằng cách áp dụng những chiêu thức
khống chế di chuyển, Kano đã khóa được mọi chuyển động của Iikubo rồi dùng những kỹ
thuật đã cải tiến quật thầy mình ngã 3 lần. Kano đã giải thích với thầy rằng đó là nguyên
lý "bắt bản thân đối thủ tự làm mất thăng bằng rồi hãy tấn công". Bậc thầy Iikubo đã bày
tỏ một cách không khách sáo với học trò của mình: "từ nay trở đi, con hãy dạy ta".
Từ thời điểm này, võ đường Kodokan do Kano Jigoro thành lập đã trở thành địa điểm đầu
tiên mà Judo được truyền dạy để từ đây lan tỏa khắp thế giới.

Kano và việc truyền bá Judo
Năm 1880, Kano Jigoro tốt nghiệp Đại học chính trị kinh tế khoa triết học. Sau đó, từ
giảng viên đại học, ông được cử là cố vấn Bộ giáo dục, rồi khoa trưởng Đại học Sư phạm
Tokyo, khoa trưởng đệ ngũ đẳng viện Tokyo.
Năm 1890, giáo sư Kano nghĩ đến việc truyền bá môn Judo đến thế giới nên ông đến châu
Âu. Năm 1909, nhân dịp dẫn đoàn thể thao Nhật Bản tham dự Olympic, giáo sư Kano
được sự chấp thuận của ủy ban Olympic thế giới được phép giới thiệu Judo đến các quốc
gia khác tham dự Olympic. Nhờ vậy, Judo được truyền bá khắp thế giới, các võ đường liên
tiếp được thành lập. Năm 1932, môn Judo được đưa vào giảng dạy tại nhiều cấp học ở
Nhật Bản.
Giáo sư Kano Jigoro mất ngày 4 tháng 5 năm 1938, hưởng thọ 78 tuổi. Có nhiều nghi vấn
về cái chết của ông trong đó có giả thuyết ông bị chính quyền quân phiệt Nhật Bản ám sát
vì ông từ chối biến các võ đường Judo thành nơi đào tạo sỹ quan cho quân đội Nhật Bản.
Thế nhưng niện nay, ước tính khoảng 11 triệu người trên thế giới đang tập luyện môn võ
thuật Judo này, đủ thấy di sản của Kano vẫn đang sống trên khắp mọi vùng đất của thế
giới.
Nguồn: vothuat.net.vn
Nguồn: http://karate.vn/default.aspx?g=posts&t=156
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Đòn Thế Vật

(ảnh minh họa – nvphoto.net)

Ảnh minh họa – blog Hoàng Ngọc Hùng
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Nguồn: http://my.opera.com/HoangNgocHung/blog/show.dml/2624645

Nam Phong tổng hợp
Ngày 26/03/2013
PB 26032013
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