
இந்த அமர்வு சுவாசம் மற்றும் ததாரணையுடன் அதன் 
ததாடர்ணைப் ைார்க்கிறது, ஏதெனில் சில ததாரணைகள் 

சிறந்த சுவாச நுட்ைங்கணை ஊக்குவிக்கின்றெ.



மூச்சுவிடாமல் எவ்வளவு 
நேரம் இருக்க முடியும்?

மூசச்ச நிறுதத்ு.....



ஒரு ோளில் எத்தனை சுவாசங்கனள
எடுக்கிந ாம்?

ஒரு ோளில் ோம் சுமார் 20,000 சுவாசங்கனள 
எடுக்கிந ாம்.



ஆழமாக மூச்சு விடுங்கள்:

மூச்சு எங்கிருந்து வருகி து?



இனவ மிக முக்கியமாை சுவாச 
தனசகள்:

● கழுத்துதசசகள்

● பின்தசசகள்

● வயிற்றுதசசகள்

● உதரவிதானம்

● விலாதசசகள்



ோம் எப்படி சுவாசிக்கிந ாம்?



சுவாச முன களில் ஏற்படும் மாற் ங்கள் பல காரணிகளின் 
வினளவாக இருக்கலாம்:

- உடற்கூறியல் 
- சுற்றுச்சூழல் 
- ஒவ்வானம 
- நோய்கள் 
- மாசுபாடு 
- அழுத்த நினல



எ.கா. 1: மூக்கனடப்பு
மூக்ககச்சிகதப்பதுமுக்கியம்

அகசவுகள்மூக்ககச்சிகதக்கஉதவுகின்றன

❑ முதலில்மூக்கின்வழியாகஉள்ளளயும் வவளிளயயும் சாதாரணமூசச்சஎடுக்கவும்

❑ மூசச்சஇழுக்கவிரல்களால்மூக்சகக்கிள்ளவும்

❑ நீங்கள்மூசச்சஅடக்கும்ள ாது, உங்கள்உடசலஅசசக்கவும்அல்லதுஉங்கள்

தசலசயளமலும்கீழும் வமதுவாகதசலயசசக்கவும்; 

❑ உங்களால்முடிந்தவசரமூசச்ச ்பிடித்துக் வகாள்ளுங்கள்-நீங்கள்ஒருவலுவான

“காற்று ்  சி” உணரும்வசர. 

❑ மூக்கில்பிஞ்சசவிடுவித்து, முடிந்தவசரஅசமதியாகமூக்கின்வழியாக

சுவாசிக்கவும். 

❑ ஒவ்வவாருமுசறதிரும் த்திரும் ச்வசால்வதற்கும்இசடயில் 30-60 வினாடி

ஓய்வுடன் 6 முசறஇந்தஇயக்கத்சதமீண்டும்வசய்யவும்.



உதரவிதாைம் - நதாரனை, சீரனமப்பு
மற்றும் சுவாசம் ஆகியவற்றுக்கு இனடநய 
உள்ள னமய இனைப்பின் கூனர

• சுவாசத்திற்கு முக்கியம்
• முக்கிய னமய தனச
• இடுப்புத் தளத்துடன் 
நவனல சசய்கி து

• கழுத்து மற்றும் முதுகு 
தனசகளில் குன ந்த 
அழுத்தம்

• பாராசிம்நபடிக் பதில்



உதரவிதாெ சுவாசத்தின் ைல 
நன்ணமகளில் சில

• பாராசிம்நபடிக் ேரம்பு மண்டலத்னத சசயல்படுத்துகி து (உங்கனள 

அனமதிப்படுத்துகி து மற்றும் மைநினலனய உயர்த்துகி து)

• சுவாசத்னத குன க்கி து (ஆக்ஸிஜன் மிகவும் தி ம்பட 

பயன்படுத்தப்படுகி து)

• ேச்சுகனள நீக்குகி து மற்றும் ேச்சுகனள குன க்கி து

• சசரிமாைம் மற்றும் சுழற்சினய நமம்படுத்துகி து

• நுனரயீரல் தி னை நமம்படுத்துகி து



உங்கள் நதாரனை உங்கள் 
சுவாசத்னத எவ்வாறு பாதிக்கி து?

நதாரனையின் காரைமாக நமாசமாை சீரனமப்பு
இருந்தால் உதரவிதாைம் எளிதில் கீநழ இ ங்க
முடியாது.

கழுத்து மற்றும் மார்பில் உள்ள பின்-அப் மூச்சுத்
தனசகள் சுவாசிக்க உதவுவதற்கு ஆட்நசர்ப்பு
சசய்யப்படுகின் ை. இந்த தனசகள் மிகவும்
தி னமயாைனவ அல்ல, எளிதில் நசார்வனடயும்.



ேல்ல உதரவிதாை சுவாசம்

• உங்கள் னககனள பக்கத்தில் னவக்கவும்
(காட்டப்பட்டுள்ளபடி).

• உங்கள் கால்கனள தனரயில் னவத்து வசதியாக 
உட்காருங்கள்.

• நீங்கள் மூச்னச சவளிநயற்றும்நபாது உங்கள் 
னககள் சேருங்கி வருவனத உைருங்கள் மற்றும் 
நீங்கள் உள்ளிழுக்கும்நபாது அனவ பிரிந்து 
சசல்வனத உைருங்கள்.



எ.கா 2 : உதரவிதாை சுவாசம்

உங்கள் னககனள உங்கள் மார்பு மற்றும் வயிற்றில் அல்லது உங்கள் 
மடியில் (காட்டப்பட்டுள்ளபடி) னவக்கவும்.

● உதரவிதாைத்னத சுருக்காதபடி நேராக உட்காரவும். உங்கள் 
தனலயின் பின்பு த்தில் இருந்து உச்சவரம்பு நோக்கி உங்கனள 
நமநல இழுக்கும் ஒரு சரம் இருப்பதாக கற்பனை சசய்து பாருங்கள்.

● உங்கள் விலா எலும்புகளுக்கு இனடநய உள்ள தூரத்னத 
விரிவுபடுத்துங்கள்.

● 30 முதல் 60 விைாடிகளுக்கு இனடயில் இந்த இயக்கத்னத 
சசய்யவும்.



சுவாசிப்பதற்காை உட்கார்ந்த நினல

• கால்கள் தனரயில் இருக்க 
நவண்டும்

• முதுகு நேராக இருக்க 
நவண்டும்

• நதாள்கள் தாழ்ந்து கழுத்து 
தளர்ந்து



சுவாசிப்ைதற்காெ தமற்புற ததாரணை

• முதுகில் படுத்து முழங்கால்கனள வனளக்கவும்
• நதாள்கனள இ க்கி, கழுத்னத தளர்வாக 
னவத்திருங்கள்



உடற்பயிற்சியின் நபாது சுவாசம்

● நீங்கள் கடிைமாக உனழத்தாலும் 90 சதவீத நேரத்னத மூக்கு வழியாக 
சுவாசிக்க ம க்காதீர்கள்

● சமதுவாக சுவாசிக்கவும் - சமதுவாை சுவாசம் உங்கள் திசுக்களுக்கு அதிக 
ஆக்ஸிஜனை வழங்குகி து

● உங்கள் சுவாசம் உங்களுக்குத் துனைபுரியும் அளவுக்கு மட்டுநம உடற்பயிற்சி 
சசய்யுங்கள்

● சரியாக சுவாசிக்க முயற்சிக்காமல் உடற்பயிற்சியின் நபாது உங்கள் வயிற்ன  
கட்ட நவண்டாம்



எ.கா 3 : ஒளி, சமதுவாை மற்றும்
ஆழமாை சுவாசம்

• 60 விோடிகள் (1 சுழற்சி) உங்கள்
சசாந்த நவகத்தில் உள்ளிழுக்கவும்
மற்றும் சவளிநயற் வும்.

• அடுத்த சசட்டில், 4 விைாடிகள்
மூச்னச உள்ளிழுத்து, மூக்கு வழியாக
6 விைாடிகள் சவளிவிடவும். ஒளி,
சமதுவாை மற்றும் ஆழமாை
சுவாசத்னத அனடய சமாத்தம் 6
சுழற்சிகளுக்கு இந்த இயக்கத்னத
மீண்டும் சசய்யவும்.



எ.கா 4: சதுர மூச்சு - சபட்டி சுவாசம்

சுவாசிக்கவும் (4 விைாடிகள்)

பிடிக்கவும்
(4 விைாடிகள்)

மூச்சு விடவும்
(4 விைாடிகள்)

பிடிக்கவும்
(4 
விைாடிகள்)

இது 16-விைாடி சுவாச சுழற்சி
ஆகும், இது சபாது அனமதிக்கு
உதவுகி து (சுழற்சிக்கு 4
விைாடிகள்).



எ.கா 5: ஒரு மூக்கின் வழி சுவாசம்

• உங்கள் விரலால் ஒரு ோசினயத் தடுக்கவும்.
• உங்கள் மூக்கில் சற்ந  குளிர்ந்த காற்று வருவனத உைருங்கள் மற்றும் 

உங்கள் மூக்கிலிருந்து சற்று சவப்பமாை காற்று சவளிநயறுவனத உைருங்கள்.
• ஒரு ோசித் துவாரத்னதத் தடுப்பது காற்று ஓட்டத்னத ஒருமுகப்படுத்துகி து 

மற்றும் உங்கள் சுவாச முன னயப் பற்றி உங்களுக்குத் சதரியப்படுத்துகி து.
• உங்கள் சுவாசத்னத உைருங்கள்

மற்  ோசியுடன் சுவாசப் பயிற்சினய மீண்டும் சசய்யவும்.



சபண்கள் மற்றும் சுவாசம் பற்றிய சில உண்னமகள்

● மாதவிடாய் சுழற்சியின் இரண்டாம் பாதியில் சபண்கள்
னைப்பர்சவன்டிநலட் பண்ணுவாாாா்கள்.

● மாதவிடாய் சுழற்சி ஒற்ன த் தனலவலி மற்றும் முடக்கு
வாதம் நபான் நினலனமகனள பாதிக்கி து. சுவாசக்
குழாயில் ஏற்படும் ைார்நமான் மாற் ங்கள் காரைமாக 10
ஆம் ோள் முதல் 22 ஆம் ோள் வனர இது நமாசமாக
உள்ளது.

● சமநைாபாஸுக்கு மாறும்நபாது நுனரயீரல் சசயல்பாடு
நவகமாகக் குன ந்து, மாதவிடாய் நின் பி கும்
நவகமனடகி து.



“ேன் ாக சுவாசிப்பது என்பது சமதுவாகவும் ஆழமாகவும்
சுவாசிப்பதாகும். ஓய்சவடுங்கள், உங்கள் சுவாசத்னத
உைர்ந்து வசதியாக சுவாசிக்கவும். அறிந்தவுடன், அது
இயற்னகயாகநவ ஆழமாகவும் சமதுவாகவும் மாறும்.” –
இல்ச்சி லீ


