
BCST எ�றா� எ�ன? 
 

BCST - உய�ேரா�ட �ேரன�ேயா ேச�ர� சிகி�ைச எ�ப� ஒ�        
��ைமயான, ெம�ைமயான, இய�ைகயான உய�ேரா�ட சிகி�ைச     
�ைறயா��. மன அ��த�ம���வலிஆகியவ�ைற�ைற�பத�காக       
நம� உடலிேலேய பதி���ள தானாக �ண�ப���� திற�கைள      
ேம�ப���வத�கான ேநா�க�கைள� ெகா�ட�. 
 

இ�த இய�ைகயான தாேன த�ைன �ண�ப���� உடலி�      
திறைன ஊ��வ��க, நா�க� “ஏ���ெகா��� ெதா��” �ைறைய      
பய�ப���கிேறா�. ந��க� ேவ� எ�த வ�தமான சிகி�ைச எ����       
ெகா�டா�� இ�த சிகி�ைச எ����ெகா�ளலா�. இ�த சிகி�ைசயா�      
ப�க வ�ைள�க� கிைடயா�.  
 
 
சிகி�ைசய�� ேபா� ந��க� எ�ன ெச�வ ��க�? 
 

BCST சிகி�ைசய�� ேபா�, ந��க� ேமைஜ ம�� வசதியாக       
ப����ெகா�ள ேவ���. சிகி�ைச ஆர�ப���� �� சில      
நிமிட�க��� நா� உ�க�ட� உைரயா�ேவ�, அதைனய���     
ந��க� ஓ�ெவ��கலா�. நா� எ� ைககைள த�க�ைடய      
க��கா�க��� கீ� அ�ல� ேதா�ப�ைட ம�� ெம�ைமயாக      
ைவ�தி��ேப�, ெப��பாலான ேநர�கள�� ந��க� என� ெதா�தைல      
உணர �ட ��யாத அள�  இ� மிக�� ேலசானதாக இ����. 

 
என� ெதா�த� உ�க� காலிேலா, தைலய�ேலா,     

இ��ெப��ப�ேலா அ�ல� ��ெக��ப�� ��வ�ேலா இ��கலா�.     
உ�கள�� உட� நிைல ம��� உ�க� உடலி� ேதைவைய ெபா���,        
நா� உ�க� உடலி� எ�த ப�திய�� சிகி�ைச ேம�ெகா�ேவ� எ�ப�        
சிகி�ைசய�� ேபா� ��� ெச�ய�ப��. நா� உ�கைள ெதா�வத��       
��ன��, சிகி�ைச ���த ப��ன� ைகைய எ���� ெபா���       
த�கள�ட� அறிவ��த ப��ன� தா� ெச�ேவ�. 
 
  
சிகி�ைச�காக எ�வள� ேநர� எ���� ெகா�வ ��க�, எ�தைன      
�ைற  நா� சிகி�ைச  எ����ெகா�ள ேவ���? 
 

BCST சிகி�ைச அம��க� உ�க� ேதைவகைள� ெபா���      
மா�ப��. ஒ�ெவா� சிகி�ைச அம��� ெபா�வாக 20-30 நிமிட�கள��       



��வைடயலா�. �த� 3 அம��க� ெதாட��சியாக எ����ெகா�ள      
அறி����ேவ�. இதனா� சிகி�ைசய�னா� ஏ�ப�� �றி�ப�ட�த�க     
மா�ற�கைள உ�களா� உணர ����. ந��க� ந�ல மா�ற�கைள       
ெப�வத�� 10 அம��க� ேதைவ�படலா�. இ�த அம��க�      
உ�க�ைடய உடலி� ேதைவைய ெபா��� ஒ� நா� வ��� ஒ� நா�         
அ�ல� வார� இ� �ைற அ�ல� ஒ� �ைற எ����ெகா�ள        
அறி���த�ப��. உ�க� ேதைவ�ேக�ப ந��க� சிகி�ைசைய ேம��      
ெதாட��� எ����ெகா�ளளா�. 
 

இ�த சிகி�ைச ஒ�வ���, அவ�� ேதைவ�க��ேக�ப     
மா�ப��. ெபா�வாக 3-10 அம��கள�� ெப�� பய�கைள ெபறலா�.       
க�ைமயான காய� ம��� ேநா� இ��தா� அ�ல� ந��ட காலமாக        
பலவ �னமான ேநா� அ�ல� காய� இ��தா�, நா�ப�ட ப�ர�சிைன       
அ�ல� பல ெதா�தர�க� இ��தா�, ந��க� 45-60 நிமிட அம�� எ��க         
ப���ைர�க�படலா� அ�ல� இ�சிகி�ைசய�ைன அதிக�ப�யான    
�ைற ெதாட��� எ����ெகா�ள ேவ��ய அவசிய� ஏ�படலா�.  
 
 
இ�த சிகி�ைசய�� ேபா� நா� எ�வா� உண�ேவ�? 
 

● ெப��பாலாேனா� மன� அைமதியாக��, உட� ஓ�வாக��     
இ��பதாக உண�கிறா�க�, சில ேநர�கள�� ஆ��த உற�க�      
ஏ�படலா�. 
 

● சில��� கன� ேபா�ற நிைன�க� அ�ல� ��ணறி�      
அ�பவ� ஏ�படலா�. 
 

● உடலி� ெவ�ெவ��பான உண��, ெம�ைமயான ம��� உட�      
இல�வாத� ேபா�ற உண��, வ���ப���த� அ�ல� மித�த�      
ேபா�ற உண�� ஏ�படலா�. 
 

● உ�க�ைடய உட�, மன� ம��� ஆ�மா ஒ��கிைண�த      
உண�ைவ அ�பவ��கலா�. 
 

● சிலரா� த�க� உடலி� நைடெப�� ப�ற உண�� ம���ஆ�ற�        
மா�ற�கைள உணரலா�. 
 

● ஒ� சிலரா� எைத�� உணர ��யாம�� �ட இ��கலா�. 
 



  
 
சிகி�ைச ெப�ற ப��ன� நா� எ�ன மா�ற� உண�ேவ�? 
 

● மன� அைமதியாக��, உட� ஓ�வாக��, அேத ேநர� உட�       
���ப��க�ப�ட� ேபால��, உ�சாக��ட�, மி��த    
ஆ�றேலா�� உண�வ ��க�. 
 

● ேம�� ��ைமயாக�� ம��� ஆழமாக�� ��� வ��வ ��க� 
 

● உ�க� உட� மிக�� வசதியாக��, உ�க� அ�றாட      
வா��ைகய�� அைமதிைய�� உணர ����. 
 

● உ�கள�� ���� த�ைமய���, உண� ெச�மான�தி�� ஒ�      
ேம�பா�ைட ந��க�  உணரலா�. 
 

● இ� உடலி� உய�����த�ைமைய அதிக��கிற�. 
 

● த�க� உட� ��வதி�� உ�ள இ��க�க� தள�வைத ந��க�       
ந�றாக உண�வ ��க�.  
 

● ந��க� எ�ப� உண��த��க� எ�பைத அறி�� ெகா�ள நா�       
உ�க�ட� சிறி� ேநர� உைரயா�ேவ�. 
 

● இ� உ�க� அ�பவ�ைத பகி�வேதா��, இ�த சிகி�ைச�� ப�ற�       
ந��க� எ�வள� வ��தியாசமாக உண��த��க� எ�பைத�     
ப�ரதிபலி�க ஒ� சிற�த வா��பாக இ����. 
 

● ந��க� சிகி�ைசய�� இ��� ெவள�ேயறிய ப��ன�� உ�க�      
உடலி� ந��க� வ�ைள�கைள உணர ����. 

  
எ� உடலி� எ�ன நட�கிற�? 
 

த��வட திரவ�, நம� உடலி� �ைள ம��� த��வட�       
ப�திய�� உ�ள திரவமா��. இ� �ைள ம��� த��வட�ைத       
பா�கா�ப�ட� அத�� உணவள��க�� உத�கிற�. த��வட திரவ�      
நம� நர�� ம�டல�, ச��க� ம��� தி��க� ஆகியவ�ைற       
��திக��� ெச�கிற�. நா� ஓ�ெவ����ேபா�, த��வட திரவ      
உ�ப�தி 20-30% அதிக����.  



 
நம� உடலி� உ�ள சி�பெத�� நர�� அைம��, “ேபா��ய��!       

அ�ல� த�ப� வ��!” எ�ண�தி���, பாரா சி�பெத�� நர�� ம�டல�        
ஒ�� ம��� ெச�மான�தி���� ெபா��பா��. நா�ஒ�இ�க�டான       
�ழலி� இ���� ெபா�� நம� சி�பெத�� நர�� ம�டல� ேவைல        
ெச�� ந�ைம பா�கா�பாக ைவதி��க��, அ�த �ழ� மாறிய ப��        
நம� பாரா சி�பெத�� நர�� ம�டல� ேவைல ெச�� ந�ைம அைமதி         
ப��தி நம� ெச�மான�ைத சீ� ெச�ய�� உத��. 
 

BCST சிகி�ைசய�� ேபா�, பாரா சி�பெத�� நர�� அைம��       
ெசய�பட ஆர�ப��கிற�, இதனா� நம� உடலி� உ�ள அைன��       
உ���க�� ஓ�ெவ��க�� ம��� ம�சீரைம�� ெதாட�க��     
உதவ�யாக இ��கிற�. இ� �ேரன�ேயா ேச�ர� தள�ைத சமநிைல�       
ப���வதா� ெச��ேரா �ைபன� திரவ�தி� உ�ப�தி அதிக��கிற�.      
இதனா��ைளம������த��வட�தி� தி��க��� ேபா�மான       
ஊ�ட�ச�� கிைட�� பராம��� ெச�ைமப�கிற�. இ�திய�� ��      
உட� அைம�ப��� சமன�ைல ம��� ம�சீரைம�� நைடெப�கிற�,      
ப��ன� அைன�� உ���க�� ஆேரா�கியமாக  ெசய�ப�கிற�. 
 
  
என�� எ�த உட� உபாைதக�� இ�ைல, நா� BCST எ���        
ெகா�ளலாமா? 
 

● எ���� ெகா�ளலா�. எ�ன�ட� BCST சிகி�ைச எ����      
ெகா�டவ�க� சிகி�ைச�� ப�� உட�நிைல ந�றாக இ��பதாக      
ெத�வ��தி��கிறா�க�. 
 

● உண� ெச�மான� சிற�பாக இ��ததாக��, உடலி� ஆ�ற�      
அதிக��ததாக��, ந�றாக ��கியதாக��, மன ெதள�� ம���      
ேம�ப�ட உட� நல��ட� இ��பதாக�� ��கிறா�க�. 
 

● ெப�க��� த�க� ஹா�ேமா� அள�க� சமன�ைலய��     
இ��பதாக�� அ�றாட மன அ��த�ைத எள�தாக சமாள��க      
��வதாக�� ��கிறா�க�. 
 

● ெதாட��� சிகி�ைச எ���� ெகா�வதா� உட� நல�      
ேம�ப�வ�ட� எதி�கால�தி� ஏ�பட���ய ப�ர�சைனகைள��    
தவ���கலா�. 

 



 
நா� க��பமாக இ��கிேற�, நா� BCST சிகி�ைச எ����       
ெகா�ளலாமா? இதனா� என�� எ�ன பல� கிைட���? 
 

● ஆமா�, BCST க��ப கால ம��� மக�ேப� கால�தி� ஏ�ப��        
ப�ர�சைனக� ம��� அெசௗக�ய�க��� சிற�த நிவாரண�     
த�கிற�.  
 

● க��ப கால�கள�� ஏ�ப�� தைலவலி ம��� ��� வலிைய       
நிவ��தி ெச�ய உத�கிற�. 
 

● சிேச�ய� சிகி�ைசயா� ஏ�ப�� த��� ஒ��தைல     
�ைற�திட��, ப�ரவச�தி�� ப�ற� ஏ�ப�� மன அ��த�ைத      
�ைற�திட�� உத�கிற�. 
 

● வய������ �ழ�ைதய�� அைச� ம��� அைம�ப��� உதவ�      
ெச��, இய�ைகயான ப�ரசவ�தி�� உடைல தயா� ெச�கிற�.  
 

● சில ேப��� அ����த���ய க��சிைத� ஏ�ப�வைத தவ���க      
உத�கிற�. 
 

● BCST ஹா�ேமா� அள�கைள சம� ெச�� உட� ம���       
மனநிைல ேம�பட உத�கிற�. க��ப�ைப அத� இய�ைகயான      
நிைலய�� நி��தி��, வ� ப�திைய ச�ெச�வத� �ல��,      
இ��ெப���கள�� உ�ள சிரம�கைள �ைற�க உத�கிற�. 
 

● இத� �ல� �ழ�ைத ம��� தா� இ�வ�� உட��       
ேம�ப�வேதா� இ�வ�ைடய உட�� ���ண�� ெப�கிற�.  

 
 
எ� �ழ�ைத�� BCST ெகா��கலாமா? 
 

● ஆ�, உ�க� �ழ�ைதக� எ���� ெகா�ளலா�. நா�க� ப�ற��       
சில நா�கேள ஆன �ழ�ைதய�லி��� எ�லா வயதின����      
BCST ெகா��கி�ேறா�. 
 

● ெப��பாலான �ழ�ைதக�, ப�ற�ப�� ேபா� (இய�ைக அ�ல�      
சிேச�ய� �ைறயாக இ��தா�� �ட) த�க� தைல, க���,       



ேதா�ப�ைட, ��ெக��� ம��� உட� ப�திகள�� சில க�ன�       
உண�கிறா�க�. 
 

● ப�ற�ப�� ேபா� தைலய�� உ�ள எ���க� அ��தி ப��       
வ��வைட��, இதி� ஏேத�� சிரம� இ��தாேலா அ�ல�      
அ��திய எ���க� ம��� வராம� இ��தாேலா �ழ�ைத��      
பல உட� உபாைதக� ஏ�படலா�. 
 

● �ழ�ைதக� ச�வர உண� எ���� ெகா�ளாைம, வய��� வலி,       
ெச�மானமி�ைம, எ��கள��த�, வா�தி எ��த�, ெதாட���     
அ�ைக ம��� ��கமி�ைம ேபா�ற சி�க�க��� BCST சிற�த       
நிவாரண� த��. 
 

● BCST எ���� �ழ�ைதக���, ப�ற�ப�� ேபா� ஏ�ப�ட      
வ�ைள�க� நிவ��தி ஆவ�ட�, தா��பா� எ���� ெகா���      
வ�த�, உண� ம��� ��க �ைற ேம�ப�கிற�. 

 
  
BCST சிகி�ைச �திதாக ப�ற�த �ழ�ைதக��� எ�த வைகய��       
உத�கிற�? 
 

● இய�பான ப�ரசவ� அ�ல� அ�ைவ சிகி�ைச �ல� ப�ற���       
�ழ�ைதக� ப�ற��� ெசய��ைறகள�� ேபா� ஏ�ப�� க��ைப      
வா� அதி��சிய�லி��� ெவள�ேயற உத�கிற�. 
 

● ம�ைட ஓ��� அ�வார�தி� க��� ேச�� இட�தி� ஏ�ப��       
அ��த� ம��� தவறான அைம�ைப ச�ெச�ய உத�கிற�. 
 

● க��ைத வல� ப�க� அ�ல� இட� ப�க� தி���வதி� சிரம�,        
ேமேல / கீேழ அைச�பதி� உ�ள சிரம� அ�ல� ஒ� ப�கமாக         
ைவ�தி���� பழ�க�ைத மா�ற உத�கிற�. 
 

● �ழ�ைத தா��பா� உறி��வதி� உ�ள �ைறபா�ைட நிவ��தி      
ெச�கிற�. 
 

● தா��பா� அ���� ேபா� ஒ� மா�பக ����ைம பழ�க�ைத       
ச� ெச�கிற�. பா� அ���� எ�ண��ைக ம��� அள�கள��       
ந�ல ��ேன�ற� ஏ�ப�கிற�. 
 



● �ழ�ைத ம��� அ�மாவ�� ச��கா�ய� தாள�தி� �ய      
க���பா�, ம��� ��க �ைறய�� ந�ல ��ேன�ற� ஏ�ப��. 

 
 
எ�ெத�த ப�ர�சைனக��� BCST  எ���� ெகா�ளலா�? 
 

எ�லா வ�தமான உட� உபாைதக���� BCST சிற�த நிவாரண�       
த�கிற�, அவ�றி� சில கீேழ தர�ப���ளன, 
 

எ�லா வ�தமான வலி��� நிவாரண�, �ழ�ைத ம��� தா���       
ப�ற�ப�� ேபா� ஏ�ப�� ��ப�, எ��� / ��� சீ�ேக�க�, ப�றவ�         
�ைறபா�, நா�ப�ட ேசா��, க�, கா�, ��� ம��� ெதா�ைட        
ப�ர�சிைனக�, வய�� ம��� �ட� ச�ப�த�ப�ட ப�ர�சிைனக�,      
ஹா�ேமா� சமநிைலய��ைம, ேநா� எதி��� ம�டல சீ��ைல�.      
மல���த�ைம, ��கமி�ைம ம��� அத�த ��க�, நர�� ம�டல       
ேகாளா�க�, மாதவ�டா� �ைறபா�க�. மேனாநிைல, உளவ�ய�     
ேகாளா�க�, வ�ைளயா�� காய�க�. 
 
 
நா� இ�த சிகி�ைச எ���� ெகா�ளலாமா? 
 

�தலி� ��� சிகி�ைச அம��கைள எ���� ெகா���க�.      
அ�த இர� ��க� எ�ப� இ��த�? அ��த நா� உ�க� ெச�மான�         
எ�ப� இ��த�? வழ�க�ைதவ�ட அதிக ச�திவா��ததாக ந��க�      
உண��த��களா? அ�ல� அதிக ஓ��? ேம�� ந��க� எ�ென�ன       
மா�ற�க� உண��த��க� எ�பைத ெபா��� ந��க� சிகி�ைசைய      
ெதாட��� எ���� ெகா�ளலா�. சிகி�ைச எ���� ெகா�ள ��பதி�       
அவசிய�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



க�டண�: 
 

 க�டண� 
(கிள�ன��கி�) 

45 நிமிட 
அம���� 

1 ஒ�ைற அம���� �. 2000 

2 3 அம��க� �. 5000 

3 5 அம��க� �. 9000 

4 10 அம��க� �. 15000 

 
 
ெதாட����: 
 
டா�ட� இ . �கம� அம�� உேச� (PT) 
9843529550, 9655829550 
ameerpt@gmail.com 
www.ameerphysio.com 
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