১১ েরােগর মেহৗষধ িচরতা
েডস্ক িরেপার্ট
িনউজিবিড৭১ডটকম
ঢাকা : সুপ্রাচীনকাল েথেক িচরতা ভারতবর্েষ গুরুত্বপূর্ণ েভষজ
িহেসেব ব্যবহৃত হেয় আসেছ। ভারতবর্ষ িচরতার আিদিনবাস। িবেশষ কের
িহমালেয়র পাদভূিমেত তার উৎপত্িত। েসখান েথেক ভারেতর িবিভন্ন
অংেশ, েনপাল ও ভুটােন তা ছিড়েয় পেড়। ভারতবর্ষ েথেক ১৮৩৯ সােল
িচরতা ইউেরােপ প্রেবশ কের। প্রাচীন আয়ুর্েবদ ও চরক সংিহতায় এর
উল্েলখ আেছ। িচরতার আয়ুর্েবিদক নাম িকরাতিতক্তা।
িচরকােলর িততা গাছ বেল হয়েতা বাংলায় এর নাম েদয়া হেয়েছ িচরতা।
কােলােমঘ গাছও িততা। েস গােছর বাংলা নাম কােলােমঘ, ইংেরজী নােমর
অর্থ সবুজ িচরতা। তেব িচরতা ও সবুজ িচরতা আলাদা দুিট গাছ। এর
বাংলা, িহন্িদ ও ইংেরজী নাম েমাটামুিট একই।
এ গােছর িহন্িদ নাম িচেরইতা, ইংেরজী নাম িচেরত্তা Chitretta),
পাঞ্জাবী
নাম
িচেরইতা,
তািমল
নাম
িনলােভম্বু,
আরবী
নাম
কাসাবুজাজােরয়ী। এ গােছর সব অংশই েরাগ িনরামেয় ব্যবহার করা যায়।
আয়ুর্েবিদক ৈবিশষ্ট্েয িচরতার রসা বা স্বাদ িততা, গুণ বা ধর্ম
লঘু ও শুষ্ক, বীর্য ঠাণ্ডা, িবপাক কটু।
েরাগ িনরামেয় িচরতার সমস্ত গাছই ব্যবহার করা হয়। তেব এর িশকড়
সবেচেয় েবিশ কার্যকর। িচরতা চর্ম েরাগ ও জ্বর সারােত এক ওস্তাদ
গাছ। এছাড়াও েহপাটাইিটস, ডায়ােবিটস, ম্যােলিরয়া জ্বর, অ্যাজমা
প্রভৃিত কিঠন অসুেখর িচিকৎসােতও িচরতা ব্যবহার করা হয়। িনেচ
িচরতার উল্েলখেযাগ্য িকছু েভষজ গুণ ও ব্যবহার সম্পর্েক বর্ণনা
করা হেলা১. জ্বর সারায়
আকষ্িমক ঋতু পিরবর্তেন অেনেকর জ্বর হয়, েসই সােথ সর্িদ-কািশ েবেড়
যায়। এ অবস্থায় হাত-পা িচেবায় বা কামড়ায়। এ অবস্থা হেল ৫-১০
গ্রাম িচরতা ৪ কাপ পািনেত িসদ্ধ কের ২ কাপ থাকেত নািমেয় ঠাণ্ডা
করেত হেব। পের তা েছঁেক সকােল অর্েধক ও িবকােল অর্েধক েখেত হেব।
কেয়কিদন েখেল জ্বেরর এ ভাবটা চেল যােব।
২. অ্যালার্িজ সারায়
যােদর এলার্িজ হেয় শরীর চুলকায়, চুলকােনার জায়গাটা ফুেল লাল হেয়

যায়, ত্বক থাকা থাকা হেয় ওেঠ। তারা িচরতার শরণাপন্ন হেয় ভােলা
থাকেত পােরন। অ্যালার্িজ সারােত িচরতার িততা রস সাহায্য করেত
পাের। আেগর িদন রােত শুকেনা িচরতা ৪-৫ গ্রাম পিরমাণ এক গ্লাস
(২৫০ িমিলিলটার) গরম পািনেত িভিজেয় রাখেত হেব। পরিদন ওটা েছঁেক
িদেনর মধ্েয ২-৩ বাের েখেত হেব। েসই সােথ খাবােরর িদেকও নজর িদেত
হেব। েযসব খাবার েখেল অ্যালার্িজ হয় েসসব খাবার খাওয়া যােব না।
িবেশষ কের পুঁইশাক, েবগুন, িচংিড় মাছ, ইিলশ মাছ, হাঁেসর িডম
ইত্যািদ খাওয়া উিচত হেব না।
৩. বিম কমায়
িপত্তজ্বের অেনক সময় প্রচ- বিম হয়, বিমটা িততা ও অল্প সবুজ রেঙর
বা সবুজাভ হলেদ। বিম হেল েপেট িকছু থােক না। েসই সােথ শরীেও দাহ
সৃষ্িট হয়। এ অবস্থা সাধারণত শরৎকােল েবিশ েদখা যায়। অখাদ্য
েখেলও এরূপ হয়। এক্েষত্ের ২ কাপ গরম পািনেত ৫ গ্রাম িচরতা একটু
েথঁেতা কের িভিজেয় রাখেত হেব। িভজােরার ২-৩ ঘন্টা
পািনটা অল্প অল্প কের েখেত হেব। এেত বিম েথেম যােব।

পর

েছঁেক

৪. প্রবল হাঁপািনর উপশম হয়
একিজমার সােথ যােদর হাঁপািন আেছ অথবা অর্েশর রক্ত পড়াব বন্ধ
হওয়ায় হাঁপািন েবেড় েগেছ, অল্প ঠাণ্ডা লাগেল বা ঋতু পিরবর্তেনর
সময় সর্িদ-কািশ হেয় হাঁপািনর টানটা েবেড় েগেছ তারা আধা গ্রাম
িচরতার গুঁেড়া ৩ ঘণ্টা অন্তর মধুসহ েচেট খােবন। এেত ২-৩ িদেনর
মধ্েয প্রবল হাঁপািন কেম যােব।
৫. কৃিম সারায়
কৃিম হেল েপেটর উপেরর অংশটা েমাচড়ায়, ব্যথা কের। েপেট কৃিম হেল
আধা গ্রাম িচরতার গুঁেড়া সকােল মধুসহ বা িচিন িমিশেয় েচেট খােবন।
এরপর পািন েখেত পােরন। এেত কৃিমর উপদ্রব চেল যােব।
৬. চুলকািন সারায়
গােয় চুলকািন হেল ২০ গ্রাম িচরতােত অল্প পািন িছিটেয় েবঁেট বা
েছঁেচ িনেত হেব। তারপর তা েলাহার কড়াই বা তাওয়ােত ১০০ গ্রাম
সরেষর েতল িদেয় জ্বাল িদেয় হেব। সরেষর েতল গরম হেয় েফনামুক্ত হেল
তােত িচরতা ছাড়েত হেব। ভােলা কের ভাজা হেল নািমেয় ছাঁকেত হেব।
েখয়াল রাখেত হেব িচরতা েযন পুেড় না যায়। এই েতল চুলকােনার জায়গায়
ঘেষ অল্প অল্প কের মািলশ করেল দ্রুত চুলকািন েসের যােব।
৭. পচা ঘা সাের

ঘা হেয়েছ অথচ িকছুেতই সারেছ না। এক্েষত্ের আেগর িদন রােত এক কাপ
গরম পািনেত ৫ গ্রাম িচরতা িভিজেয় েরেখ পরিদন েসই জল েছঁেক পচা ঘা
ধুেয় িদেল ২-৪ িদেনর মধ্েয ঘােয়র পচািন চেল যােব ও দ্রুত শুকােব।
৮. চুল ওঠা বন্ধ কের
েকােনা কারণ েদখা যাচ্েছ না, অথচ েরাজ মাথা েথেক প্রচুর চুল
উঠেছ। চুল উঠেত উঠেত ঘন েকশ পাতলা হেয় যাচ্েছ। এক্েষত্ের আেগর
িদন রােত এক কাপ গরম পািনেত ৫ গ্রাম িচরতা িভিজেয় েরেখ পরিদন েসই
পািন েছঁেক তা িদেয় মাথা ধুেয় েফলেল চুল ওঠা কমেব। একিদন পর পর
একিদন এভােব িচরতার পািন িদেয় মাথা ধুেত হেব। ৩-৪ বার এভােব ধুেত
পারেল চুল ওঠা অেনক কেম যােব।
৯. ডায়ােবিটস িনয়ন্ত্রণ কের
িচরতা িনয়িমতভােব েখেল রক্েত িচিনর পিরমাণ িনয়ন্ত্রেণ থােক বা
কেম। িচরতা েদেহ অগ্ন্যাশেয়র ইনসুিলন উৎপাদনেক ত্বরান্িবত কের।
এক্েষত্ের আেগর িদন রােত শুকেনা িচরতা ৪-৫ গ্রাম পিরমাণ এক গ্লাস
(২৫০ িমিলিলটার) গরম পািনেত িভিজেয় রাখেত হেব। পরিদন ওটা েছঁেক
সকােল খািল েপেট েখেত হেব।
১০. রক্তশূণ্যতা কমায়
িচরতা েদেহ রক্তেকাষ গঠন কের। তাই িচরতা েসবেন রক্তশূন্যতা কেম
যায়। এমনিক ঋতুস্রাব বা মািসেক অিতিরক্ত রক্তক্ষরণ হেল তাও কমােত
পাের। েকাথাও েকেট েগেল েস কাটা স্থােন িচরতার রস লািগেয় িদেল
দ্রুত রক্ত পড়া বন্ধ হয়। অভ্যন্তরীন রক্তক্ষরণ, নাক িদেয় রক্তপড়া
এসবও িচরতা বন্ধ করেত পাের।
১১. হৃদেরােগর ঝুঁিক কমায়
িচরতার মধ্েয শক্িতশালী এন্িট অক্িসেডন্ট রেয়েছ যা বার্ধক্যেক
িবলম্িবত কের িদেত পাের। এমনিক িনয়িমত িচরতা েসবেন ক্যানসার ও
হৃদেরােগ স্ট্েরােকর ঝুঁিক কেম যায়।
িনউজিবিড৭১/আ/জুলাই ১০ ,২০১৮

