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ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्या 
ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्या हङकङमा साधारण समस्या हो। लगभग 80% वयस्कहरूले आफ्नो 
जीवनकालमा कम्तीमा एकपटक ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्याको सामना गरेको चिककत्सा 
अध्ययनहरूले देखाउँछन।् ढाडको तल्लो भाग दखु्ने धेरै कारणहरू छन ्तर ततनीहरू मध्ये धेरै ढाडको 
कठोर पररश्रम, कमजोर आसन र अपकर्षक समस्याहरूको कारणले हुने गदषछ। ढाडको तल्लो भाग 
दखु्न ेसमस्याबाट मुक्त हुने मुख्य कुराहरू भनेका ववभभन्न कायषहरूलाई सही तररकाले गन,े तनयभमत 
र उचित व्यायामको बानी बसाल्ने र आत्म-व्यवस्थापन र स्वास््यमा सावधानी बढाउने उपयुक्त तररका 
र आसनहरू भसक्ने हुन।् तनम्नभलखखत जानकारीले ढाडको तल्लो भाग दखु्ने र यसको व्यवस्थापन 
गने तररका बारेमा संक्षिप्त वववरण उपलब्ध गराउँछ। 
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1. ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्या भनेको के हो? 

मानवको मेरूदण्ड कोलुम (मेरूदण्ड) गधषनदेखख कम्मरसम्म जान्छ। यसमा भर्टषब्राइबाट बनेको 5 वटा 
खण्डहरू समावेश हुन्छन:् गधषनको सभभषकल भर्टषब्राइ; माचथल्लो पतछल्ल्तर थोराककक भर्टषब्राइ; लम्बर र 
पछाडड तल्लोततर साक्राल र कल्क्गयन भर्टषब्राइ। भर्टषब्राइहरू भलगामेन्टहरू र मांसपेशी, फाकेट जोइन्ट 
र इनभर्टषब्राल डडस्कहरूद्वारा जोडडएका हुन्छन।् इनभर्टषब्राल डडस्कहरूल ेमेरूदण्डमा प्रसाररत बललाई तल 
झानषका लाचग कुसनको रूपमा काम गछष। स्पाइनल कोलुमले स्पाइनल कडष र स्पाइनल स्नायु जराहरूलाई 
समावेश गने र संरिण गने गछष। यसले टाउकोलाई समथषन गछष र भलम्बहरूलाई जोड्छ। स्पाइनमा धेरै 
मांसपेशी र टेन्डनहरू जोडडएका हुन्छन।् स्पाइनमा सही ल्स्थततमा कायम रहेका गर्हरो मांसपेशीहरूल े
शरीरलाई समथषन गछषन ्भने सुपरफेभसयल मांसपेशीहरूल ेिालको शल्क्त उपलब्ध गराउँछन।् 

ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्या भनेको साधारणतया मांसपेशी, टेन्डन, इनभर्टषब्राल डडस्क र फाकेट 
जोइन्टहरू जस्ता लम्बोसाक्रल िेत्रका तन्तुमा पीडा हुनु हो। पीडा बटकक र तनतम्बको पछाडडततर फैभलएको 
हुन्छ। 

ढाड दखु्न ेसमस्या साइएर्टक भन्दा भभन्न हुन्छ। साइएर्टक पीडा जस्तो यो खटु्टासम्म ववस्तार हँुदैन।  

 
2. ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्या कसरी विकससत हुन्छ? 

मध्यम उमेर र युवा मातनसहरूमा ढाड दखु्ने समस्या प्राय: जसो कडा पररश्रम र कमजोर आसनको 
कारणले हुने गछष भने वदृ्धहरूमा यो समस्या इनभर्टषब्राल डडस्क डडगे्रडसेन (खखइने) र फाकेट जोइन्टहरू 
बुढो भएर हुने गछष।  

ढाड दखु्ने समस्याको ववकभसत हुन जोखखमलाई तनम्न तत्वहरूले पतन ववृद्ध गछषन:् 

 धमु्रपान गने  
 मोटोपना  
 व्यायामको कमी  
 लामो समयसम्म बस्ने वा बबस्तारामा सुत्ने  
 कन्नामा लामो समयसम्म भाइब्रेसन गराइएमा  
 अनुपयुक्त काम गने आसन  
 लामो समयसम्म एउटै आसनमा वा झुकेर काम गने 
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3. ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्यालाई कसरी रोकथाम गने? 

काम गदाष र दैतनक कक्रयाकलापहरूमा उपयुक्त आसन बनाउने, तनयभमत व्यायाम गने र सन्तुभलत 
आहार खानाले ढाड दखु्ने समस्यालाई रोकथाम गनष मद्दत गनष सक्छन।् 

बसाइलाई ध्यान ददनुहोस ्

लामो समयसम्म कठोर आसन वा समान आसनमा काम नगने।  

सही आसन कायम राख्नहुोस ्

ढाडलाई भसधा बनाएर बस्नुहोस ्भसटको पछाडडको भागभन्दा पछाडड नपल्ल्टनुहोस।् छेउबाट हेदाष कान, 
काँध र पुठ्ठाहरू माचथदेखख तल एउटै लाइनमा हनुपछष। आफ्नो पेटको मांसपेशीलाई ढाडको सहायताको 
लाचग बबस्तारै तान्नुहोस।् कुसी उिाई समायोजन गनुषहोस।् घुँडा र पुठ्ठालाई 90 डडग्रीमा खमु्िाएर 
आफ्ना खटु्टाहरूलाई भुइँमा समतल राख्नुहोस।् तपाईंले भसधा अगाडड हेनुषपछष। आफ्नो गधषनलाई अगाडड 
वा छेउततर नखमु््याउनुहोस।् तीनवटा प्राकृततक स्पाइन कभष प्राप्त गनुषहोस,् अथाषत सभभषकलको 
कनकेभ कभष र लम्बर िेत्र र थोराककक िेत्रको कन्भेक्स कभष। तपाईंले आफ्नो ढाडको तल्लो खाल्टोमा 
सानो कुसन राख्न सक्नुहुन्छ। बारम्बार आफ्नो आसन पररवतषन गनुषहोस ्र गधषनलाई िलाउनुहोस।् 

सही उसभने आसन कायम राख्नुहोस ्

आफ्नो टाउकोलाई माचथततर उठाउनुहोस ्र अगाडड हेनुषहोस।् आफ्नो काँधहरूलाई तेसो लाइनमा 
राख्नुहोस।् आफ्नो छातीलाई माचथततर बार्हर तनकाल्नुहोस।् आफ्नो पेटका मांसपेशीहरूलाई बबस्तारै 
कस्नुहोस।् तीनवटा प्राकृततक स्पाइनल कभषहरू (सभभषकल, थोराककक र लम्बर) उपल्स्थत हुनुपछष , 
जसले स्पाइनमा सामान्य S-आकार बनाएको हुनुपछष। छेउततरबाट हेदाष, कान, काँध र घुँडाको पछाडड 
र गोलीगाँठोको अगाडडबाट ठाडो रेखा बनेको हुनुपछष। आफ्नो ढाडलाई अतत धेरै पछाडडततर 
नझुकाउनुहोस।् 

तपाईं लामो समयसम्म उभभउनुभयो भने, स्पाइन लोडडङलाई समायोजन गनष पेटको मांसपेशीहरूलाई 
बबस्तारै कस्नुहोस।् आफ्नो खटु्टालाई होिो स्टुल वा स्टेपमा रहन र्दनुहोस ्र आफ्नो पुठो, घुँडा र ढालाई 
सोही र्दशामा हलुका आराम हुनेगरी राख्नुहोस।् शरीरको अन्य साइडहरूलाई आराम र्दन तनल्चित 
अन्तरालमा साइड पररवतषन गनुषहोस।् बाथरूममा मुख धुदँा वा दाँत माझ्ने बलेामा, आफ्नो ढाडलाई 
भसधा राख्नुहोस,् आफूलाई एउटा खटु्टालाई अको अगाडडततर हलुका खमु्िाएर घुँडा र तनतम्ब अनुसार 
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तल राख्नुहोस।् आफ्नो तौललाई सहायता गनष एउटा हात धारामा राख्नुहोस।् 

गह्रौं िस्तुहरूलाई उचाल्ने िा साने सही आसन  

तपाईंले गह्रौं वस्तुलाई उठाउनुअतघ, कृपया तपाईंले कसरी काम गनुषपछष भनी योजना बनाउनुहोस।् 
वस्तुको वजन जाँ्नुहोस ्र काम पूरा गनषका लाचग आफूले अपनाउने तररका र ववचधहरू तय गनुषहोस।् 
वपठ्युको स्तरभन्दा कमको वस्तुलाई उठाउन, वस्तुको नल्जक फराककलो गरी उभभनुहोस ्र आफ्नो 
खटु्टालाई जमीनमा राख्नुहोस।् एउटा घुँडामा बल लगाउनुहोस ्र आफ्नो ढाडलाई भसधा राख्नुहोस।् 
वस्तुलाई समात्नुहोस ्र आफ्नो पेटको मांसपेशीहरूलाई कस्नुहोस।् वस्तुलाई उठाउन खटु्टाका 
मांसपेशीहरूको प्रयोग गनुषहोस।् आफ्नो घुडँालाई अझ बभलयो बनाउनुहोस ्र ढाडलाई भसधा राख्नुहोस।् 
वपठ्युलाई नघुमाउनुहोस।् वस्तुलाई शरीरको नल्जकै वपठ्युको स्तरमा राख्नुहोस।् तपाईंले वस्तुलाई 
आफ्नो टाउकोको स्तरमा पुर् याउनुभयो भने आफूलाई भसधा बनाउन खटु्टालाई प्रयोग गनुषहोस।् ढाडलाई 
अतत धेरै नतन्काउनुहोस।् गह्रौं वस्तुलाई धकेल्दा, हलुका झुकेर अगाडडततर झुक्नुहोस ्र धकेल्नका 
लाचग आफ्नो वपठ्य ुप्रयोग गनुषहोस।् गह्रौं वस्तुहरूलाई नतान्नुहोस।् अत्यन्तै गह्रौं वस्तुलाई बोक्न 
पर् यो भने तपाईंले अन्य मातनसहरूसँग मद्दत मानुनुपछष।    

ननयसमत रूपमा व्यायाम गनुहुोस ्

* यस खण्डको जानकारी सन्दभषको लाचग मात्र हो, तपाईंले आफूमा भएका स्वास््य अवस्थाको लाचग 
यस लेखमा उपलब्ध गराइएका जानकारीमा ववचवास गनुषभन्दा पतन आफ्नो चिककत्सकसँग परामशष 
भलनुपछष 

तनयभमत व्यायाम गनाषले बल, लिकता र मांसपेशी, टेन्डन र भलगामेन्टहरूको कभसलोपनलाई बढाउँछ 
र स्पाइनलाई सहायता गनष मद्दत गछष। लक्ष्यहरू क्रभमक रूपमा हाभसल गनष तनयभमत रूपमा व्यायाम 
गनुषहोस।् एकैसमयमा यो धेरै नगनुषहोस।् व्यायामका ववचधहरूको पालना गनुषहोस।् ततनीहरूलाई 
पररवतषन गने वा आफ्नै ववचध बनाउने नगनुषहोस।्  
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4. ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्याका कारणहरू के-के हुन?् 

ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्याका कारणहरू धेरै छन। धेरैजसो केसहरूमा यो समस्या कुन ैगम्भीर 
रोगका कारणले हँुदैन। तथावप, यो समस्या मुख्यतया मांशपेशी कडा पररश्रम र कमजोर आसनले हुने 
गछष। वदृ्धहरूमा ढाड दखु्न ेसमस्या मुख्यत स्पाइनल खखइएर हुनेगछष। 

तपाईंलाई आफ्नो टेन्डन, जोइन्ट वा तल्लो ढाडकाका नभषहरूमा कुन ै,समस्याहरू छैनन ्तर दखुाइ 
रही रहन्छ भने, सम्भाववत कारणहरूमा तनम्नभलखखत हुनसक्छन:् 

 तपाईंले आफ्नो ढाडमा पीडादायी महसुस गदाष, तपाईंले आफ्ना मांशपेशी र टेन्डनहरूलाई 
प्राकृततक रूपमा कभसलो बनाउनुभएको र आफ्नो िाललाई रोक्नुभएको। तपाईंको मांसपेशी 
धेरै-खलु्म्िएको र धेरै कभसलो भएको। तपाईंको ढाड ततखो भएको। कभसलो मांशपेशीका ववरुद्ध 
हुने कुनै पतन िालले ववरोधाभास रूपमा मांसपेशीमा पीडा गराउँछ। खलु्म्िएको मांशपेशीले 
जोइन्टहरू र डडस्कमा प्रेसर पतन बढाउँछ, जसले गदाष पतन तपाईंको ढाडमा पीडा बढाउन सक्छ।   

 तपाईंले आफ्नो ढाडलाई घुमानुभएन भने, तपाईंको ढाडका मांसपेशीहरू कमजोर हुन्छन ्र 
सल्जलैसँग थककत हुन ेपीडा हुन ेहुनसक्छन।्  

 तपाईंको संवेदनात्मक नभषहरूले बारम्बार रूपमा पीडाका संकेतहरू मल्स्तष्कमा पठाउने हँुदा, 
तपाईंले सामान्य बार्हरी ल्स्टमुलेसनमा पतन पीडा महसुस गनष सक्नुहुन्छ।  

 मनोवैज्ञातनक तत्वहरू: डडप्रेसन, नकारात्मक सोि (जस्तै आफू काम नलानुने भएको ठान्न)े, 
खराब अन्तरवैयल्क्तक सम्बन्धहरू (काममा, पररवार वा सामाल्जक सम्बन्धहरूमा)ले पीडालाई 
बढाउन सक्छन।् 

ढाड दखु्न ेसमस्या भएका केही मातनसहरूले आफ्नो पीडाको वास्तववक कारण थाहा पाउन नसकेकोले 
चिल्न्तत हुन सक्छन।् वास्तवमा, गैर-ववशरे् ककभसमको ढाडको दखुाइ हुनाले तपाईंलाई गम्भीर स्वास््य 
समस्या छ भन्ने हँुदैन। तपाईंको टाउको दखु्यो भन्दैमा तपाईंको टाउकोमा िोट लागेको छ भन्ने हँुदैन 
भने जस्तै हो। पीडा कुनै गम्भीर रोगको लिण हो भनी चिन्ता भलनुको सट्टामा हामीले पीडाको 
व्यवस्थापन कसरी गने भनी ध्यान केल्न्ित गनुषपछष। धेरै चिन्ता भलनाले पीडा बढ्ने मात्रै हुनेछ। 

 
5. ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्याका लक्षणहरू के-के हुन?् 

ढाड दखु्न ेसमस्या भएका बबरामीहरूमा तनम्नभलखखत लिणहरू हुन सक्छन:् 

 िालमा ढाडका मांसपेशीमा तनाव र घाउहरू हुन े 
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 लामो समयसम्म उभभँदा वा बभसरहँदा ढाडको मांशपेशीमा घाउ हुने र दखु्ने  
 खटु्टा वा बटलकहरूको वरपर अिते हुने, कमजोरी वा पीडा हुने 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Low Back Pain / Nepali 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 7 
 
 

6. ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्यालाई कसरी अनुसन्धान र ननदान गने? 

चिककत्सकहरूले ढाड दखु्ने समस्याको कारणहरूको तनदान बबरामीहरूको चिककत्सा इततहास र 
चिककत्सकीय शारीररक जाँि पररणामहरूका आधारमा गछषन।् कर्हलेकाहीीँ, चिककत्सकहरूले डडस्क र 
जोनीको खखयावट, स्पाइनल क्यानलको िौडाई र स्पाइनल कडष र स्पाइनल नभष जराहरूको ल्स्थतत 
मूल्याङ्कन गनष एक्स-रे, एमआरआई (म्यानुनेर्टक ररजोनेन्स इमेल्जङ) र भसटी स्क्यानहरू जस्ता 
परीिणहरूको प्रयोग गनष सक्छन।् 

 
7. ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्याका उपचारहरू के-के हुन?् 

धेरैजसो ढाड दखु्ने समस्या अत्यचधक, पररश्रमयुक्त वा अनुचित िालको कारणले हुनेगछष। यस्तो 
अवस्थाबाट केही र्दनको आराम, मेहनतका शारीररक कक्रयाकलापहरूमा कमी ल्याएर र ढाड र ढाडका 
मांसपेशीहरूलाई बभलयो पानष उपयुक्त व्यायामहरू गरेर मुल्क्त पाउन सककन्छ। यसको समस्या भएका 
80% प्रभाववत मातनसहरूलाई एक मर्हना भभत्रमा तनको हुन्छ। 

इन्भर्टषब्राल डडस्ककोको डडसप्लेसमेन्टले ढाड दखु्ने समस्या हुन्छ। यो समस्या भएका 80% मातनसहरू 
20 देखख 40 वर्ष उमेरका हुन्छन।् उचित र तनयभमत व्यायामले यसबाट मुल्क्त पाउन सककन्छ। 

ढाड दखु्ने समस्याका उपिारहरूमा और्चधहरू सेवन गने, शारीररक थेरापी, पेशागत थेरापी र 
शल्यकक्रया पदषछन।् 

शारीररक थेरापीमा ववद्युतीय ल्स्टमुलेसन, र्हट एल्प्लकेसन, लम्बर स्पाइन ट्रयाक्सन, म्यानुअल तथा 
मतनपुलेर्टभ थेरापी, अक्युपन्िर, आसनमा सुधार र व्यायाम थेरापी पदषछन।् यी थेरापीहरूले 
मांसपेशीहरूलाई आराम र्दन, स्थानीय पीडाबाट मुल्क्त र्दन मद्दत गनष सक्छन,् जसले गदाष पतछको 
िरणमा सकक्रय  थेरापीहरू गनष सककन्छ।  सकक्रय शारीररक थेरापीहरूमा आसन तथा ल्स्थरीकरण 
प्रभशिण, ढाड र खटु्टाको िालका व्यायाम, आरामका व्यायाम, ढाडको मांसपेशी, पेटको मांसपेशी र 
भलगामेन्ट मांसपेशीहरूलाई कभसलो बनाउने व्यायामहरू पदषछन।् ततनीहरूले ढाडको सामान्य 
बायोमेकातनकल गुणहरूबाट आराम र्दन र स्नायुहरूमा असामान्य ल्स्टमुलेसन हुनबाट बिाउन मद्दत 
गछषन।् 

लिणहरू देखा परेमा वा गम्भीर रूपमा नभष कम्प्रेसन भएमा, स्पाइनल अल्स्थरता वा डफेभमषटी भएमा 
शल्यकक्रया गनष भसफाररश गररन्छ। गम्भीर नभष कम्प्रेसनले मांसपेशी कमजोर बनाउँछ, तनरन्तर अिते 
बनाउँछ, र्दसामा वा वपसाब थलैीको तनयन्त्रणमा कमी ल्याउँछ। शल्यकक्रयाले सहयाता सुधार गनष 
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र डफेम्डष स्पाइनहरूलाई ठीक गनषका लाचग अल्स्थर स्पाइनल खण्डहरूलाई ररकभर गनष, कफक्स गनष 
र फ्युज गनष स्पाइनल कडष र नभषको जराहरूमा कोठा बनाउँछ। 
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8. ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्याका जदिलताहरू के के हुन?् 

ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्याका सामान्यता कुन ैजर्टलताहरू हँुदैनन।् यद्यवप, ढाड दखु्ने समस्या 
भएका मातनसहरू तनम्नभलखखत कुराहरूमा सतकष  रहनुपछष : 

1. इन्भर्टषब्राल डडस्कको डडस्प्लेसमेन्टको कारणले स्पाइनल नभष कम्प्रेसन हँुदा हुने साइएर्टक। 
पयाषप्त मात्रामा शारीररक थेरापी गदाष पतन मांसपेशी कमजोर हुन,े र्दसाको तनयन्त्रणमा कमी 
हुने, वपसाबको धारणमा कमी हुने, तनरन्तर दखु्ने र अिते हुन ेभइरहन्छ भने नभषका जराहरूलाई 
आराम र्दन शल्यकक्रया आवचयक हुन्छ।  

2. वदृ्ध उमेरको कारणले स्पाइनल स्टेनोभसस। वदृ्ध उमेरको प्रकक्रयामा इन्भर्टषब्राल डडस्क र भर्टषब्राल 
जोइन्टहरू खखइने कारणले स्पाइनल क्यानललाई साँगुरो बनाउँछन,् जसले कम्प्रेसनको स्तरमा 
स्पाइनल नभषहरूमा प्रेसर र्दन सक्छन।् बबरामी र्हँड्दा वा लामो समयसम्म उभभँदा प्रया: जसो 
लिणहरू देखखन्छन।् लिणहरूमा लम्बरको पीडा, तल्लो भलम्ब कमजोर हुने वा अिते हुने 
र सल्जलैसँग खटु्टाहरू थाक्ने समावेश हुन्छन।् असुववधाहरूलाई हटाउन बबरामी केही समयका 
लाचग बस्न सक्छन।् यद्यवप, बबरामी फेरर र्हँड्न वा लामो समयसम्म उभभन सुरु गदाष, ववशरे् 
गरी ओरालोमा र्हँड्दा लिणहरू फेरर देखा पनेछन।् यस अवस्थाको प्रारल्म्भक िरणहरूमा, 
सामान्यतया बबरामी लामो समयसम्म र्हँड्न वा उभभन सक्दैनन।् पतछल्ला िरणहरूमा, 
तनरन्तरको कम्प्रेसनको कारणले नभषहरू खराब हँुदा, बबरामीले मांसपेशीहरू कमजोर र अिते 
हुने वा र्दसाको तनयन्त्रणमा कमी आउने, वपसाब रोकेर राख्न नसक्न ेआर्द जस्ता समस्याहरूको 
सामना गनष सक्नेछन।् त्यसपतछ, बबरामीले नभषका जरारूलाई आराम र्दन र स्पाइनल 
क्यानलमा अततररक्त ठाउँ बनाउन शल्यकक्रया गनुषपछष।  

3. अज्ञात मूल कारण बबना ज्वरो आउने, नाटकीय रूपमा तौल घट्ने, भोजन इ्छामा कमी आउने 
वा अङ्गहरूका समस्याहरू। यी मध्ये कुन ैसमस्या भएमा, कारणहरू पत्ता लगाउन र 
समस्याहरू ट्युमर रोग, संक्रमण वा आन्तररक अङ्गहरूका रोगहरूको कारणले यो समस्या 
भएको हो वा होइन भनी सुतनल्चित गनष सम्भव भएसम्म तछटो चिककत्सा सुझाव भलनुहोस।्  

 
9. ढाडको तल्लो भाग दखु्ने समस्या भएका बबरामीहरूलाई कसरी स्याहार-सुसार गने? 

तपाईंले आराम गने र सकक्रय नहुनाले ढाड दखु्ने समस्याबाट आराम हुन्छ भन्ने सो्न सक्नुहुन्छ। 
तर यो गलत हो। यसले अवस्थालाई झन बबगाने मात्र गछष। िालको कमीले टेन्डन, जोइन्टहरूको 
लचिलोपना र बलमा कमी ल्याउँछ र तपाईं र्हँड्दा झन दखु्ने गछष। यो एउटा गलत सोि हो। 
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त्यसकारण, तपाईंले सम्भव भएसम्म तछटो आफ्ना गततववचधलाई पुन: सुरु गनुषपछष। 

शारीररक र पेशागत थेरापीहरू बाहेक, तपाईं दैतनक कक्रयाकलापहरूमा पतन सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। 
मात्र आफ्नो सही आसनहरूको बारेमा ध्यान र्दनुहोस ्र आफ्ना िमताहरू अनुसार काम गनुषहोस।् 
तपाईं दैतनक घरायसी कायष, सामाल्जक कक्रयाकलाप र शारीररक कक्रयाकलापहरूमा सहभागी हुन र 
सामान्य रूपमा काम गनष सक्नुहुन्छ। सबै प्रकारका िालहरूले टेन्डन, जोइन्ट र मांसपेशीहरूको 
लचिलोपना र बललाई बढाउन र स्पाइनलाई सहायता गनष मद्दत गनष सक्छन।् ववभभन्न प्रकारका 
गततववचधहरूमा सहभाचगता जनाएर, तपाईंले आफ्नो तनाव र धेरै-केल्न्ित रहने सोिाइहरूलाई हटाउन 
र आत्मववचवास भसजषना गनष सक्नुहुन्छ। 

केही बबरामीहरूले गततववचधमा संलनुन हँुदा पीडा झन बढ्छ भनी डराउँछन।् त्यसकारण ततनीहरूले 
आफ्नो पीडालाई और्धीहरू बा माभलसबाट हटाउन िाहन्छन।् वास्तवमा, बबरामीले पर्हलोपटक आफ्ना 
कक्रयाकलापलाई पुन: सुरु गदाष, मांसपेशीहरूले टेन्डनहरूको िालको व्यापक दायरालाई पालना गनुषपछष 
जसले गदाष पीडा अस्थायी रूपमा बढ्न सक्छ। यद्यवप, जब शरीर बभलयोपन अझ वदृ्ध हुन थाल्छ, 
खराब सकष लको समस्या समाधान हुनेछ र पीडा क्रभमक रूपमा हराउनेछ। तपाईं तनल्ष्क्रय थेरापीहरू 
(जस्तै और्चधहरू, इलेक्ट्रोथेरापी, लम्बर स्पाइन ट्रयाक्सन, मसाज)मा मात्र भर पनुषहुन्छ र आफ्नो 
शरीरलाई अझ बभलयो बनाउने कुरालाई वेवास्ता गनुषहुन्छ भने, तपाईं तनल्ष्क्रय थेरापीहरूमा अतत तनभषर 
हुने बन्नुहुनेछ। यसले तपाईंको समस्या समाधान गनष सहायता गनष सक्दैन। 

वास्तवमा ढाड दखु्ने समस्या भनेको तपाईंलाई आफ्नो शरीर, बानी, र तल्लो ढाडको अवस्थाको बारेमा 
थाहा पाउनका लाचग ररमाइन्ड गररएको संकेत हो। तपाईं पीडाबाट मुक्त हुन समस्यालाई सकारात्मक 
रूपमा भलएर अगाडड बढ्नुपछष। 
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