
கால் வலி



கீழ் மூட்டுகளைப் பாதிக்கும் 
பபாதுவான வலிகள்
முழங்கால் வலி 

❖ படெல்ல ாஃடபல ாரல் வலி, தசைநார்கள்  
❖ படெல் ா டென்டினிடிஸ் 

டபாதுவான இடுப்பு வலி  

❖  ாப்ரல் கிழிதல், தசை அல் து தசைநார் விகாரங்கள் (அசெப்பான், தசைநார், 
இடுப்பு டநகிழ்வுத் தசைகள்) 

டபாதுவான கணுக்கால் / கீழ் கால் வலி

❖ கணுக்கால் ஸ்ப்சரன், ஷின் ஸ்ப்ரிண்ட், அச்சி ஸ் டென்டினிடீஸ், பிளான்ொர் 
பாசிடிஸ்



கீழ் சக, கால் நீட்சி

பின்வரும் ஸ்ளைடுகளில் கீழ் ளக
கால்கள் நீட்டப்படுகின்றன.



டதாசெ தசைகள்

உங்கள் கால்களை நாற்காலிக்கு
அடியில் ளவத்து நீண்ட நநரம்
உட்கார்ந்திருந்தால் பதாளட தளை
இறுக்கமாகிவிடும். இது
பதாளடயின் பின்புறத்தில் வலிளை
ஏற்படுத்தும்.



நீட்சி பதாளட நீட்சி

• ஒரு நாற்காலியில் முன்நனாக்கி உட்கார்ந்து 
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி) உங்கள் ளககளை இடுப்பு 
மட்டத்தில் ளவக்கவும்.

• இடது காளை மடக்கி வைது காளை பவளிநை 
நீட்டவும் (முழங்காளை வளைக்க நவண்டாம்).

• வைது பாதத்ளத வளைக்கவும் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி).
• உங்கள் உடளை இடுப்பிலிருந்து முன்நனாக்கி 

மடியுங்கள்.

நீங்கள் அளத பவளியிடுவதற்கு முன் 15 விநாடிகள் 
நிளைளை ளவத்திருங்கள். இடது காைால் நீட்டிப்ளப 
மீண்டும் பதாடரவும்.

முதுளக வளைக்கநவா அல்ைது முதுகுத்தண்ளட சுற்றி 
வளைக்கநவா கூடாது மற்றும் உங்கள் தளைளை 
முன்நனாக்கி மடிக்க நவண்டாம்.



நீட்சி
பிரிஃபார்மிஸ் நீட்சி
பிரிஃபார்மிஸ் என்பது நமது பிட்டம் பகுதிளைச் சுற்றியுள்ை ஒரு தளைைாகும்.

● நீங்கள் வைதிைாக அமர்ந்திருப்பளத உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ுஙங்கள்.
● 90 டிகிரி நகாணத்தில் முழங்காளை வளைத்து, உங்கள் வைது காளை

இடது முழங்காலுக்கு நமல் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி) கடக்கவும்.
● உங்கள் முதுளக நநராக ளவத்து, இடுப்பிலிருந்து முன்நனாக்கி மடியுங்கள்

(காட்டப்பட்டுள்ைபடி).
● உங்கள் ஆறுதல் வரம்பிற்குள் இைக்கத்தின் வரம்ளப ளவத்து, உங்கள்

மார்ளப உங்கள் முழங்கால்களை நநாக்கி பகாண்டு வருவளதப் பற்றி
சிந்தியுங்கள்.

நீங்கள் அளத பவளியிடுவதற்கு முன் 15 விநாடிகள் நிளைளைப் பிடித்து, மற்ற
காைால் இைக்கத்ளத மீண்டும் பதாடரவும்.

இந்த நீட்டிப்ளபச் பைய்யும்நபாது நீங்கள் முதுகு அல்ைது முதுபகலும்ளப
வளைக்கநவா அல்ைது வட்டமிடநவா இல்ளை என்பளத உறுதிப்படுத்திக்
பகாள்ுஙங்கள்.



காலின் பின் பகுதி

நீங்கள் நீண்ட நநரம் கால்களை நாற்காலிக்கு
அடியில் ளவத்து உட்காரும் நபாது அல்ைது
நீங்கள் ளை ஹீல்ஸ் அணிந்திருந்தால் கால்களின்
பின்பகுதி பபாதுவாக இறுக்கமாகிவிடும்.
இறுக்கம் பின்பகுதி கால்குஙடன் அை குதிகால்
வலிளையும் ஏற்படுத்தும்.



நீட்சி பின்னங்கால் நீட்சி - காஸ்ட்நராக்னீமிைஸ்

• ஒரு சுவரின் முன் நின்று உங்கள் ளககளை சுவரில் ளவக்கவும் 
(காட்ெப்பட்டுள்ளபடி).

• முன் காச  ைற்று வசளத்து சவக்கவும்.
• பின் காச  லநராக சவக்கவும்.
• கால்விரல்கள் இரண்டு கால்களுக்கும் முன்லனாக்கிச்

சுட்டிக்காட்டுகின்றன என்பசத உறுதிப்படுத்தவும்.
• முன் முழங்காச  வசளத்து சுவசர லநாக்கி முன்லனாக்கி ைாய்ந்து 

டகாள்ளுங்கள்.

பின் காலின் குதிகால் தசரயில் உறுதியாக ஊன்றி சவக்கவும்.
பின் பின்னங்காலின்  நீட்சிசய நீங்கள் உணர லவண்டும். அசத 
டவளியிடுவதற்கு முன், நிச சய 15 விநாடிகள் சவத்திருங்கள்.  ற்ற 
காலுென் நீட்டிப்சப மீண்டும் டதாெரவும். 

தவிர்க்கவும்:

• பின்புறம் வசளவு.
• உங்கள் கால்விரல்கள் டவளிப்புற ாக இருக்கும் வசகயில் உங்கள் 

கால்கசள நகர்த்தவும்.
• தசரயில் இருந்து உங்கள் குதிகால் தூக்குதல்.



நீட்சி பின்னங்கால் நீட்சி- நைாலிைஸ் 

• ஒரு சுவருக்கு முன்னால் நின்று, உங்கள் ளககளை சுவரில் 
ளவக்கவும் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி). 

• ஒரு பாதத்ளத மற்பறாரு பாதத்திற்கு முன்னால் ளவத்து, இரண்டு 
முழங்கால்களையும் நைைாக வளைக்கவும். 

• கால்விரல்கள் இரண்டு கால்குஙக்கும் முன்நனாக்கி
சுட்டிக்காட்டுகின்றன என்பளத உறுதி பைய்து, குதிகால்களை 
தளரயில் உறுதிைாக நட்டு ளவக்கவும். 

• சுவளர நநாக்கி முன்நனாக்கி ைாய்ந்து பகாள்ுஙங்கள். 

பின் காலின் கன்றின் நீட்சிளை நீங்கள் உணர நவண்டும். அளத 
பவளியிடுவதற்கு முன்பு 15 விநாடிகள் வகிக்கவும். மற்பறாரு காலுடன் 
நீட்சிளை மீண்டும் பதாடரவும்.     

தவிர்க்கவும்:  
• முதுளக வளைத்தல்.  
• உங்கள் பாதங்களை நகர்த்துவதால் உங்கள் கால்விரல்கள் 

பவளிப்புறமாக சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 
• உங்கள் குதிகால்களை தளரயில் இருந்து தூக்குவது.



நீட்சி குவாட்ரிபைப்ஸ் நீட்சி 

• ஒரு சுவருக்கு அருகில் நின்று, ஆதரவுக்காக ஒரு ளகளை 
சுவரில் ளவக்கவும். 

• இடது காளை தளரயில் உறுதிைாக ளவத்து, வைது காளை 
உைர்த்தவும், எனநவ வைது முழங்கால் வளைந்துள்ைது 
(காட்டப்பட்டுள்ைது). 

• வைது கணுக்காளை வைது ளகைால் பிடித்துக்
பகாள்ுஙங்கள். 

• உங்கள் முழங்காளை கீழ் நநாக்கி சுட்டிக்காட்டி, இடுப்பு 
மற்றும் முதுளக நடுநிளைைாக ளவத்திருக்க முைற்சிக்கவும். 

• உங்கள் வைது குதிகாளை பட்டாக்கிற்கு உைர்த்தவும் 
(வைதிைான இைக்கத்திற்குள் ளவத்திருங்கள்). 

நீங்கள் நிளைளை பவளியிடுவதற்கு முன்பு 15 வினாடிகுஙக்கு
நீட்டிக்கவும். இடது காைால் நீட்சிளை மீண்டும் பதாடரவும்.



குவாட்ரிடைப்ஸ் நீட்சி - என்ன 
பைய்ைக்கூடாது

உங்கள் உடளை முன்நனாக்கி 
ைாய்த்தல்

நீட்சி பைய்யும் நபாது உங்கள்
முழங்காளை அதன் வளைந்த நிளையில் 

இருந்து நகர்த்துதல்



இடுப்பு வளைவு நீட்சி 

• ைஞ்ச் நிளையில் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி) உங்களை 
தளரயில் நிளைநிறுத்துங்கள்.  

• ஆதரவுக்காக ஒரு துண்ளட அல்ைது குஷளன
முழங்காலின் கீழ் ளவக்கவும் (நதளவப்பட்டால்). 

• இடுப்புப் பகுதிளை நடுநிளைைாக ளவத்திருங்கள். 
• இடுப்பின் முன்புறத்தில் நீட்சிளை உணரும் வளர 

முன்நனாக்கிச் பைல்லுங்கள். 

நீங்கள் நிளைளை பவளியிடுவதற்கு முன்பு 10
வினாடிகுஙக்கு நீட்டிக்கவும். மற்பறாரு காலுடன் நீட்சிளை 
மீண்டும் பைய்ைவும்.   

உங்கள் முதுளக நடுநிளைைாக ளவத்திருக்க முைற்சிக்கவும், 
எனநவ அது முன்நனாக்கி வளைவதில்ளை அல்ைது 
பின்நனாக்கி வளைவதில்ளை.

http://drive.google.com/file/d/1wpdqz5a9Kg4M237dHoSmpgeKvLfJHZ-V/view


கழி நீட்சி (உள் பதாளட) 

• அகைமான ைஞ்ச் நிளையில் நிற்கவும் 
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி).  

• இடுப்பில் ளககளை ளவத்து ைமநிளைக்கு ளவக்கவும் 
மற்றும் இடுப்ளப நடுநிளையில் ளவக்கவும்.  

• மற்ற முழங்காளை நநராக ளவத்துக் பகாண்டு 1 
பக்கத்ளத நநாக்கி ைஞ்ச் பைய்ைவும். 

• இரண்டு கால்களிலும் உள்ை கால்விரல்கள் நநராக 
முன்னால் சுட்டிக்காட்ட நவண்டும். 

உள் பதாளடயில் நீட்சிளை உணருங்கள். நீங்கள் 
பவளியிடும் முன் 15-20 வினாடிகளுக்கு நீட்டிக்கவும். 
மறுபுறம் மீண்டும் பதாடரவும்



எளிை முளறயில் காளை
வலுப்படுத்தும் பயிற்சிகள்



பயிற்சிகள்
பக்கக் காளை உைர்த்துதல் (கடத்துபவர் தளை) 

• ஒரு காளை நீட்டியும், மற்பறாரு காளை 
முழங்காலில் வளைத்தும் உங்கள் பக்கத்தில் 
படுங்கள் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி). 

• உங்கள் இடுப்ளப தாக்காமல் நீட்டப்பட்ட 
காளை தூக்கி, பின்னர் பமதுவாக கீநழ 
இறக்கவும். 

இந்த இைக்கத்ளத 10 முளற மீண்டும் பைய்ைவும். 
மற்பறாரு காலுக்கு மாறி, பதாடரவும்



பயிற்சிகள்
நைர்க்ளக வலுப்படுத்துதல்

• ஒரு காளை நநராக நீட்டிைவாறு 
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி) உங்கள் பக்கத்தில் 
படுத்துக் பகாள்ுஙங்கள்.

• மற்ற காளை முழங்காலில் கீழ் காளை
முழுவதும் வளைக்கவும்.

• கீழ் காளை நநராக ளவத்து உச்ைவரம்பு 
நநாக்கி உைர்த்தவும்.

இந்த இைக்கத்ளத 10 முளற பைய்ைவும். மற்ற 
காலுக்கு மாற்றி பதாடரவும்



பயிற்சிகள்

பாைம் (ஒரு கால் அல்ைது இரண்டு கால்கள்)

• வளைந்த முழங்கால்குஙடன் உங்கள் முதுகில் 
படுத்துக் பகாள்ுஙங்கள் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி)

• பமதுவாக உங்கள் இடுப்ளப தளரயில் இருந்து 
தூக்கி 15-20 விநாடிகள் ளவத்திருங்கள்

ஒரு காளைப் பைன்படுத்தினால், ஒரு காளை தளரயில் 
இருந்து தூக்கி முழங்காளை நநராக்குங்கள். நிளைளை 
15-20 விநாடிகள் ளவத்திருங்கள். மற்ற காலில் 
இைக்கத்ளத மீண்டும் பதாடரவும்.



பயிற்சிகள்
குதிகால் எழுப்புதல் 

• தளரயில் அல்ைது ஒரு படியின் விளிம்பில் நின்று 
ஆதரவுக்காக ஒரு சுவர்/பபாருளைப் பிடித்துக் 
பகாள்ுஙங்கள் (காட்டப்பட்டுள்ைபடி).

• உங்கள் கால்விரல்களில் உங்களை உைர்த்தவும், 
அதனால் உங்கள் உடல் உைர்த்தப்பட்டு, பின்னர் 
பமதுவாக உங்களை தளரயில் தாழ்த்தவும்.

இைக்கத்ளத 10 முளற பைய்ைவும். இந்த நீட்சிளை 
ஒரு காலிலும் பைய்ைைாம்.



பயிற்சிகள் குந்துளககள் (ஒரு நாற்காலிளை வழிகாட்டிைாகப் 
பைன்படுத்துதல்) 

• ஒரு நாற்காலியின் முன் நிற்கும் நபாது 
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி) உங்களை ஒரு படி முன்நனாக்கி 
நிளைநிறுத்துங்கள். 

• உங்கள் பாதங்களை நதாள்பட்ளட அகைமாக 
ளவத்திருங்கள். 

• பாதங்கள் முன்நனாக்கிச் பைல்ை நவண்டும். 
• முழங்கால்களை ைற்று வளைத்து ளவக்கவும். 
• நீங்கள் நாற்காலிளை நநாக்கி பின்நனாக்கி பைல்ை 

முைற்சிக்கவும், நீங்கள் அதில் அமரப் நபாகிறீர்கள். 
• ைமநிளைக்காக உங்கள் ளககளை முன்நனாக்கி

நகர்த்தவும். 

உங்கள் முழங்கால்கள் முன்நனாக்கி அல்ைது உள்நநாக்கி
பைல்வளத முைற்சி பைய்து தவிர்க்கவும். 10
எண்ணிக்ளககுஙக்கு இைக்கத்ளத மீண்டும் பைய்யுங்கள்.



பிசிலயாடதரபி மூ ம் என்ன 
டைய்ய ாம்?

● வலிளைக் குளறக்கவும்.
● கூட்டு பாதுகாப்பு மற்றும் இைக்கம் மற்றும் தளை பநகிழ்வு மற்றும்

வலிளம அதிகரிக்கும்.
● அன்றாடச் பைைல்பாடுகளைச் சிரமமின்றிச் பைய்ைவும், ைரிைான

பநைாபமக்கானிக்ளைப் பராமரிக்கவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது.
● வீட்டு உடற்பயிற்சி திட்டத்ளத திட்டமிடல்
● எளட நமைாண்ளம திட்டத்ளத திட்டமிடல்



உடற்பயிற்சி மூைம் சிகிச்ளை 
அணுகுமுளற

முதுகளைப் பயிற்சி

மின்ைக்தி சிகிச்ளை

உள்ளிருப்புப் பகுப்பாய்வு

தளைகளை வலுப்படுத்துதல்

பயிற்சிகள்



நல்ை காைணிகளின் முக்கிைத்துவம்

நமது பாதங்கள் அடித்தைமாக இருப்பதால், அவர்குஙக்கு வைதிைான 
காைணிகளிலிருந்து நல்ை ஆதரவு இருக்க நவண்டும். தவறான மாற்றம் தளை 

ைமநிளையின்ளம மற்றும் மாற்றப்பட்ட பநைாபமக்கானிக்ஸ் மூட்டு மற்றும் தளை 
வலிக்கு வழிவகுக்கும்.



நல்ை காைணிகளின் முக்கிைத்துவம்
• டவவ்லவறு நெவடிக்சககளுக்கு டபாருத்த ான 
கா ணிகசள அணியவும்-நசெபயிற்சி கா ணிகள், நீதி ன்ற 
கா ணிகள், ஓடும் கா ணிகள் லபான்றசவ. 

• குறிப்பிட்ெ விசளயாட்டுகளில் குறிப்பிட்ெ கா ணிகள் 
உள்ளன, அசவ சி  இயக்கங்களிலிருந்து நம்ச ப்
பாதுகாக்கின்றன (கூசெப்பந்து கா ணிகள் குதிப்பதில் 
தாக்கத்திற்கான வடிவச ப்பாளர்  ற்றும் சுறுசுறுப்பு  ற்றும் 
திருப்பங்களுக்கு நல்  கணுக்கால் ஆதரசவக் 
டகாண்டுள்ளன). 

• டபாருத்த ற்ற கா ணிகசள அணிவதால் லைாளங்கள், கால் 
விரல் நகங்கள், பூஞ்சை ஆணி லநாய்த்டதாற்றுகள், 
விசளயாட்டு வீரர்களின் கால், பிளவுகள்  ற்றும் வசளவு 
ைரிவு லபான்றசவ ஏற்பெ ாம்.



நல்ை காைணிகளை ஒருவர் 
எவ்வாறு நதர்ந்பதடுக்கிறார்?

உங்கள் பாதங்களைத் 
பதரிந்துபகாள்ைக் கற்றுக் 

பகாள்ுஙங்கள்!



கீலழ விழுந்த வசளவு 
நடுநிச  வசளவு  
உயர் வசளவு



ஈரச் நைாதளன



தட்ளடைான பாதங்கள்

● உங்கள் நைாதளன உங்கள் பாதத்தின் 
நமற்பரப்பு முழுவளதயும் சிறிதைவு அல்ைது 
வளைவு இல்ைாமல் காட்டினால் உங்கள் கால் 
தட்ளடைாக இருக்கும் என்பது உங்குஙக்குத் 
பதரியும் 

● உங்குஙக்கு குளறந்த வளைவு, தட்ளடைான 
பாதங்கள் அல்ைது அதிக உச்ைரிப்பு (பாதம் 
உள்நநாக்கி உருுஙம்) பாதங்கள் இருப்பளதயும் 
இது குறிக்கைாம் 

● இைக்கக் கட்டுப்பாட்டு அம்ைங்கள் மற்றும் 
அதிகபட்ை ஆதரவு பகாண்ட காைணிகளைத் 
நதர்ந்பதடுக்கவும்



உைர் வளைவு
● உங்கள் கால் அச்சு உங்கள் முன் பாதத்தின் 

ஒரு பகுதிளையும் குறுகிை இளணப்புடன் 
குதிகால் பகுதிளையும் காட்டினால், நீங்கள் 
அதிக வளைவு அல்ைது சும்மாவிடும் நபாக்கு 
(கால் பவளிப்புறமாக உருுஙம்) உள்ைது. 

● பமன்ளமைான மிட்நைால் பகாண்ட 
பமன்ளமைான காைணிகளைத் நதடுங்கள்.



நடுநிளை வளைவு

கால் அச்சு தனித்துவம் வளைளவக் காட்டினால், உங்களிடம் நடுநிளை வளைவு 
உள்ைது.  

பமத்ளத மற்றும் ஆதரவின் ைரிைான கைளவளைக் பகாண்ட ஸ்திரத்தன்ளம 
காைணிகளைத் நதடுங்கள்.



நல்ை காைணிகளை எவ்வாறு
நதர்வு பைய்வது ● ைரிபைய்ைக்கூடிை பட்ளடகள் அல்ைது நைஸ்களைப்

பாருங்கள்.
● நிளைத்தன்ளமக்கு கவனம் பைலுத்துங்கள்

○ ஹீல் நகாப்ளப பமன்ளமைாகவும் நிளைைானதாகவும் இருக்க நவண்டும்

○ குதிகால் நழுவக்கூடாது

○ குதிகால் பக்கத்திலிருந்து பக்கமாக நகரக்கூடாது

● காைணிகளின் அடிப்பகுதி கால்விரல்களைச் சுற்றி வளைக்க
நவண்டும்.

● கால்விரல்கள் சுதந்திரமாக நகர நவண்டும்.
● காைணிகள் உங்குஙக்கு நல்ை வளைவு ஆதரளவக்

பகாடுக்க நவண்டும்
● காைணிகள் உடனடிைாக வைதிைாக இருக்க நவண்டும் -

அளவ 'உளடந்து' இருக்க நவண்டிை அவசிைமில்ளை.



அன்றாெ பயன்பாட்டிற்கான 
வாழ்க்சக குறிப்புகள் 

ஐஸ் நபக்குகள்

ஐஸ் டபாதுவாக வலிசயக் குசறக்கவும் அல் து வீக்கத்சதக்
குசறக்கவும் பயன்படுகிறது.

உங்களுக்கு காயம் ஏற்பட்ெ பிறகு சு ார் மூன்று நாட்களுக்கு இது
மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், குறிப்பாக வீக்கம்  ற்றும்
கூர்ச யான வலியால் காய செவசத நீங்கள் கவனித்தால்.

ஒரு நீளத்தில் சு ார் 10 நிமிெங்களுக்கு ஐஸ் லபக்குகசள
பயன்படுத்த லவண்டும்.

தீக்காயங்கசளத் தடுக்க ஐஸ் லபக்சக ெவல் அல் து தச யசண
டபட்டியில் சுற்றுவது முக்கியம்.



அன்றாெ பயன்பாட்டிற்கான 
வாழ்க்சக குறிப்புகள் 

ஹீட் நபக்குகள்

நீண்ட நாள் பைைல்பாட்டிற்குப் பிறகு விளறப்பாக 
இருக்கும் நைார்வான மற்றும் வலிக்கும் தளைகளை 
ஆற்றுவதற்கு ஹீட் நபக்குகள் சிறந்தது. 

ஒரு நீட்சியில் சுமார் 20 நிமிடங்குஙக்கு ஹீட் 
நபக்குகளை பைன்படுத்தைாம். 

தீக்காைங்களைத் தடுக்க ஹீட் நபக்ளக டவல் அல்ைது 
தளைைளண பபட்டியில் சுற்றுவது முக்கிைம்.



நல்ை நதாரளணளை நமம்படுத்துவதற்காக 
உட்கார்ந்திருக்கும் நபாது கீழ் முதுகில் 
துண்டுகளை ளவக்கைாம்.

நீட்டிப்புகளைச் பைய்யும்நபாது 
(காட்டப்பட்டுள்ைபடி) அவற்ளறப் 
பைன்படுத்தைாம்.

அன்றாெ பயன்பாட்டிற்கான 
வாழ்க்சக குறிப்புகள் 

உருட்டப்பட்ட
துண்டு



அன்றாெ பயன்பாட்டிற்கான 
வாழ்க்சக குறிப்புகள் 

எளடகள் - ஒரு தண்ணீர் பாட்டிளை எளடகைாகப்
பைன்படுத்தைாம்



இறுக்கமான தளைகளை பவளியிட நுளர 
உருளைகுஙக்கான மாற்றுகள்

அன்றாெ பயன்பாட்டிற்கான 
வாழ்க்சக குறிப்புகள் 



❖ தளை பவளியீடு
❖ இறுக்கமான தளைகளை 

விடுவிக்க பைன்படுத்தைாம்

படன்னிஸ் பந்துகள்

அன்றாெ பயன்பாட்டிற்கான 
வாழ்க்சக குறிப்புகள் 



நிபுணத்துவ உதவிசய 
நாடுங்கள்
அறிகுறிகள் சி  நாட்களுக்குள் நீங்காவிட்ொல்: 

உங்கள் ளக 
கால்களில் மரத்துப் 
நபாதல், பதாண்ளட
வலித்தல், எரியும் வலி 

அல்ைது பைவீனம் 
உள்ைது.

உங்கள் இயல்பான 
டையல்பாடுகசளக் 

கட்டுப்படுத்தும் அளவுக்கு 
உங்களுக்கு கடுச யான 

வலி இருக்கிறது.

உடக்ாருவது, நிற்பது, 

நடப்பதுஅல்லது

படுத்துக்ககாள்வதுபபான்ற

நடவடிக்கககளால்வலி

பேலுே் போசேகடகிறது.



நான் கற்றுக்பகாண்டது

ைரிைான காைணிகளை உறுதி 
பைய்யுங்கள்

ைந்லதகம் இருக்கும்லபாது 
உதவிசய நாடுங்கள்

உெற்பயிற்சி

வலிகள் ேற்றுே் வலிககளத் தடுக்க

உடற்பயிற்சி கபாதுவாக அறியப்படுகிறது.

உடற்பயிற்சியின்கே தகச பலவீனே்

ேற்றுே் கபாதுவான தகச இறுக்கே்

ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுக்குே், இதன்

விகளவாகவலிஏற்படலாே்.

எனபவ, சிறிய அளவிலான

கசயல்பாடுககள முயற்சி கசய்து

ககாண்டிருப்பது முக்கியே், குறிப்பாக

ஒருவர் நீண்ட பநரே் அேரந்்திருக்க

வாய்ப்புள்ளது.

நம் உெல் ந க்கு அனுப்பும்
ைமிக்சைகசள அங்கீகரிப்பதும்,
ைரியான லநரத்தில் டதாழில்முசற
உதவிசய நாடுவதும் ை  ாக
முக்கியம்.


