
www.pgondaliya.blogspot.in                      પુરણ ગોંડલયા                              Page-1 

પીઠનો દુ:ખાવો 

                     ીઠનો દ:ુખાલો વોભાંથી એંળી  જણાને તેભની જજદંગીના કોઇને કોઇ  તફકકાભાં થામ 

જ છે. જલકજવત  દેળોભાં પેભીરી ડોકટય  ાવે વૌથી  લધ ુદદી ળયદીનાં આલે છે  અને એ છીના ક્રભે 
ીઠના દ:ુખાલાના  દદીઓ શોમ છે. જ્યટનભાં  દય લે ૨૨  રાખ રોકો ીઠના દુ:ખાલા ભાટે ડોકટય  

ાવે શંચે છે  રયણાભે ૪,૬૫,૦૦,૦૦૦ કાભ  કયલાના રદલવો  ફગડે છે  અને લા(ષક  ૨૦૦ કયોડ  

ાઉન્ડનું ઉત્ાદન ઘટે છે  આણા દેળભાં  આલા અભ્માવો થમા નથી ણ ીઠના  દદીઓની વંખ્મા  

આણા દેળભાં ણ નાની વૂની તો નથી જ.  

                 વદબાગ્મે, ભોટા બાગના  દદીઓભાં અચાનક ળરૂ થમેર ીઠનો દ:ુખાલો  આોઆ જ 
થોડાંક રદલવભાં ભટી જામ  છે. અને ભોટાબાગના  દદીઓભાં ીઠની કોઇ  ભોટી ફીભાયી  આલા દુ:ખાલા 

ભાટે જલાફદાય નથી શોતી. વાભાન્મ યીતે ીઠના દુ:ખાલાનો  શેરો અનુબલ લીવથી ચારીવ લષની 
ઉભયે થામ  છે. કેટરાંકને  એક લખત દુ:ખાલો  થમા છી કદી થતો જ નથી તો કેટરાંકને લાયંલાય  

દુ:ખાલો થમા કયે છે અને અભુક રોકોને કામભી દ:ુખાલો યશે છે.  

   

ીઠનો દ:ુખાલો થલાનું કાયણ ળું?  

ીઠભાં યશેર કયોડસ્તંબભાં ૩૪ ભણકા , ૧૩૯ વાંધાઓ અને અનેક સ્નામુઓ તથા જરગાભેન્્વ 
(અજસ્થફંધો અને વંજધફંધો) આલેરા શોમ  છે. અને ીઠનો દુ:ખાલો  આભાંથી કોઇ ણ યચનાભાં ળરૂ 

થઇ ળકે છે. ીઠના નીચેના બાગભાં (કમ્ભય  ાવે) યશેર  ભણકાઓ વૌથી  લધુ લજન વશન કયે છે  

અને આ જ ભણકાનું  શરનચરન ણ લધાયે શોમ  છે. રયણાભ,ે ભોટાબાગના રકસ્વાભાં ીઠનો દુ:ખાલો 
ીઠના નીચેના બાગભાં  જ જવજભત  યશે છે.  જો લજન ઊંચકીને કોઇ  વ્મજતત કમ્ભયેથી લે તો  એની 
ીઠને નુકળાન થલાની ળકમતાઓ ઘણી લધી જામ છે.  

ભણકાનું પેકચય  થલાથી, ફ ેભણકા લચ્ચેની ગાદી  ખવી જલાથી, કેન્વયથી, ટી.ફી.થી કે વંજધલાથી  

ણ ીઠનો દુ:ખાલો  થઇ ળકે છે. ણ આલી ગંબીય  ફીભાયીઓ વોભાંથી ભાંડ ાંચ દદીન ેજ શોમ છે. 
અત્માયે આણે આ જવલામના  ૯૫ દદીઓને શેયાન  કયતાં, અચાનક ઉઠી આલતાં ીઠના દ:ુખાલાની  

જ લાત કયીળુ.ં  

ીઠના દ:ુખાલાને યોજજદંા કાભ વાથે વંફંધ ખયો? 

જ ેવ્મલવામભાં  

કઠોય ળાયીરયક રયશ્રભ,  

લજન ઉંચકીને શેયપેય કયલાનું,  
લાયંલાય લલાનું કે વીધા થલાનું,  
એકની એક જફનઆયાભદામક જસ્થજતભાં ફેવી યશેલાનું કે  
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લાશન ય ખૂફ શયપય કયલાનું થતુ શોમ એ દયેક વ્મલવામભાં કમ્ભયના દુ:ખાલાના અવંખ્મ 
દદીઓ ભી યશે છે.  

   

આજકાર મુલાનોભાં આ યોગ  લધલાનું કાયણ  ખયાફ યસ્તાઓ ય ફેપાભ ઝડે લાશન ચરાલલાનું છે. 
ફીજુ અગત્મનું કાયણ  ઓપીવોભાં, દેખાલભાં આકષક ણ ફેવલાભાં જફનઆયાભદામક  ખુયળીઓ છે 
જનેે કાયણે ીઠનો ઝીણો દુ:ખાલો  ઘણાં કભષચાયીઓને થામ  છે. ટાઇંગ  કે કોમ્્મુટય  ઓયેટ 
કયનાયાઓભાં તો ખાવ આ ફીભાયી જોલા ભે છે.  

 ીઠના કામભી દ:ુખાલાની વાયલાય ભાટે ભવાજ અને કવયત ઉમોગી થઇ ળકે? 

જ ેદદીઓને ીઠનો કામભી દુ:ખાલો  યશેતો શોમ  એભને ભાટે  કવયત ઘણી  ઉમોગી વાજફત  થઇ ળકે. 
કવયત કયલાથી કયોડસ્તંબના સ્નામુઓ  જલકવે છે  અને નફા ડેરા બાગને  ભજફૂત ફનાલી  ળકે 
છે. ટંૂકભાં , કવયત એ કામભી દ:ુખાલા ભાટે  ઉમોગી થામ  છે ણ ભવાજથી કોઇ  પામદો થતો નથી. 
તયલાની કવયત ીઠના દ:ુખાલા ભાટે ઘણી ઉમોગી વાજફત થામ છે.  

   

જભેને કામભી કે લાયંલાય ીઠનો દુ:ખાલો થતો શોમ તેભણે ળું કાજી યાખલી જોઇએ?  

આણો કયોડસ્તંબ  ળયીયને આધાય આલા ભાટે છે. જો  એનો ઉમોગ ખોટી યીતે  કયલાભાં આલે તો  
એને નુકળાન  થલાનું ચારુ  યશે છે. ભાટે , કયોડસ્તંબની કાજી ભાટે 
નીચેના અગત્મના ભુદ્ાાઓ ધ્માનભાં યાખો.  

લજન ઊંચકતી  લખતે :- કમાયેમ  ણ કમ્ભયેથી લાંકા  લીન ેલજન ન 
ઊંચકો. જભીન  યથી લજન ઉઠાલલા ભાટે ઘંુટણભાંથી  ગ લાો. 
ઊંચકેરુ ંલજન ળયીયની  એકદભ નજીક  યાખો. શાથભાં  લજન ઊંચકેરું  
લજન ળયીયની  એકદભ નજીક  યાખો. શાથભાં લજન ઊંચકેરું શોમ  ત્માયે 
ફંને શાથભાં રગબગ વયખ ુલજન યાખો.  

   

રાંફો વભમ ઉબા યશેતી  લખતે :- રાંફો વભમ  ઉબા યશેલાનું ટાલું. 
ઉબા યશેલું જ ડે તો લાયા પયતી એક-એક  ગ સ્ટુર કે ખુયળી ય  

ભુકલો.  
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વૂતી લખતે :- નયભ  થાયી ન લાયલી. કઠણ થાયીભાં જ ઘંૂટણ નીચે 

તકીમા યાખીને વૂલુાુાં.  

  

ફેવતી લખતે :- જાંઘના વાંધા  કયતાં ઘંૂટણ  ઊંચો યશે એ યીતે ફેવલું રાંફા  

વભમના કાભ  ભાટેની ખૂયળી ભોટી શોલી જોઇએ , જ ેકમ્ભયના ાછરા બાગને ટેકો  

આે, શાથને ટેકો આે અને ગ ભુકલાની જગ્મા ુયી ાડે.  

   

ડર ાઇલંગ :- રાંફા ડર ાઇલંગ  લખતે લચ્ચે  લચ્ચે દય અડધા કરાકે  

આયાભ રેલો જોઇએ. જો વીટ  ઓછી પાલતી શોમ  તો એકાદ 

ઓળીકુ ીઠના નીચેના બાગને ટેકો આલા ભાટે ગોઠલલું જોઇએ.  

   

ઘયભાં કાભ  કયતી લખતે :- લાંકા  લીને કચયો-ોતુ કયલાને 
ફદરે રાંફા શેન્ડરલાા ઝાડુ  અને ોતુ  ફનાલીને લાયલાથી  

કમ્ભયને આયાભ યશે છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 


