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Hudhra si bimë mjekësore 
 
Marrëdhënia e njeriut me hudhrën është mjaft e hershme. Hudhra ka shije djegëse 
dhe jep energji, nuk paraqet vështirësi për t’u ruajtur dhe njeriu duhet ta ketë 
pëlqyer menjëherë si ushqim. Pastaj, qëllimisht apo gabimisht, me vetëdije apo 
rastësisht, ai zbuloi aftësinë për të luftuar infeksionet dhe mjekuar sëmundjet. Ajo 
mund të ketë qenë një ndër ilaçet e para. Mos ndoshta është zbuluar siç thuhet në 
përrallën e mëposhtme? 
 
Shiu binte mbi tendën dhe po ia rëndonte anët prej shajaku. Zhurma e ujit vinte që nga 
larg, ndërsa bora shkrihej dhe rrëketë vërshonin nga mali. Burri rrinte brenda së bashku 
me gruan dhe djalin e vogël.  
Të nesërmen burri filloi të dridhej dhe t’i dhembte trupi. U shtri në shtrat i pafuqishëm, 
i torturuar nga dhembja. U trullos dhe shpirti iu largua përmes oxhakut dhe qëndroi 
mbi terrenin e ngritur, të mbushur me shkëmbinj. E ndiqte një qenie djallëzore. Ajo 
kishte një sy dhe një vesh, flokët i kishte si degët e shkurreve gjembaçe dhe të spërkatura 
me gjak.  
E shoqja shkoi te kami1, plaku i urtë. “Ktheja përsëri shpirtin!” - iu përgjërua. Ai u ra 
daulleve dhe këndoi këngët e shpirtrave që të hynte në tokën e hijeve. E çoi zogun 
qafëgjatë te porta e Tokës së të Vdekurve, te porta e mbretërisë së Erlikut. Qenia 
djallëzore po ndeshej me shpirtin e burrit, po përpiqej ta zvarriste brenda.  
Përkrah portës rritej një bimë. Gjethet i kishte të gjata dhe të mprehta; lulet ishin 
ngjyrëvjollcë dhe koka rrumbullake rritej mbi dhé. Kami çuditej me bimën, por ia njihte 
fuqinë. E ngriti, këputi tri pjesë nga koka dhe i hodhi në qiell. Ato qëndruan atje si 
gjysmëhënëza. 
Tingëlluan fortë në qiell, si cimbale, dhe ia tërhoqën vëmendjen qenies djallëzore. Kami 
ia punoi. Ai e hodhi burrin mbi kurrizin e zogut.  
Kthimi ishte i vështirë. Tek kaluan shkretëtirën e kuqe, u lodhën. Kur kaluan malin prej 
hekuri, ranë përtokë. Ngecën në një vend të ngushtë, pa asnjë rrugëdalje. Kështu që kami 
mori edhe copa të tjera nga bima dhe ushqeu zogun. Atij iu përtërinë forcat dhe 
fluturuan për në shtëpi. 
Burri ende dergjej në ethe, por shpirti i ishte kthyer. Kami doli për të gjetur bimën që 
kishte parë në vegim. Ia solli gruas. “Ndaji thelpinjtë dhe bëja supë tët shoqi”, - i tha. Ajo 
i ndau dhe era e tyre u përhap në çdo cep të tendës. Burri djersiste edhe më tepër, por 
ethet e lanë.  
Pastaj njerëzit e atij fisi e mblodhën bimën dhe filluan ta rritnin vetë. Ata zbuluan se 
ajo ishte e mirë për ushqim dhe për shumë sëmundje. Të gjitha fiset e mbanin me vete 
gjatë udhëtimeve për fuqi dhe shërim.  
 
Ka ndonjë të vërtetë në këtë përrallë për zanafillën e hudhrës si bimë mjekësore? 
Botanistët mendojnë se hudhra duhet të ketë ardhur nga Azia Qendrore, pikërisht 
në zonën që shtrihet në Veri të Afganistanit dhe në Veriperëndim të Tibetit, aty ku 
bashkohen kufijtë jugorë të Rusisë me ata perëndimorë të Kinës. Kjo zonë ka qenë 

                                                 
1) Plak i moçëm dhe mjek i lashtë popullor. (Të gjitha shënimet janë të përkthyesve.) 



gjithmonë një kryqëzim i njerëzimit. Pushtuesit hunë dhe mongolë vërshuan andej. 
Aleksandri i Madh kalonte andej kur shkonte për në Indi.  
Midis shumë eksploruesve të asaj zone ishin edhe botanistët rusë Aleksi dhe Olga 
Fedshenko, që zbuluan shumë lloje të bimëve të grupit ku bën pjesë edhe hudhra, 
gjinia alium (qepore). Shumica e tyre zbuluan se rriteshin në grykat e ngushta që të 
çonin në vargmalet e mëdha. Njëra prej tyre, e quajtur alium longicuspis, ka 
pothuajse të njëjtën pamje të hudhrës që njohim ne. Këtu – dhe në asnjë vend tjetër 
të botës – hudhra në fillim rritej në gjendje të egër. Prej këtej njeriu e mori, e rriti 
dhe e shpërndau në gjithë botën.  
Mund të duket e çuditshme ta lidhim hudhrën me malet e Azisë Qendrore dhe jo 
me brigjet plot diell të Mesdheut, por faktikisht ajo përshtatet mjaft mirë ndaj 
klimave të ndryshme dhe mund të rritet në shumicën e rajoneve të botës, përveç 
Arktikut dhe xhunglave ekuatoriale me lagështirë. Ajo gjithmonë ka qenë pjesë e 
jetës në ato rajone të larta. Njerëzit që udhëtojnë me karvanë, mbllaçitin thelpinj 
hudhre si ilaç për të mposhtur simptomat e lartësisë, kurse në Tibet hudhra 
fermentohet me gjalpë dhe grurë për të prodhuar një ilaç për mjekim të 
gjithanshëm. Në mot të ftohtë ajo ia forcon zemrën udhëtarit. Në librin e tij 
“Lartësitë e Tartarisë” Ouen Latimor na jep këtë përshkrim të dyqanit të uthullës së 
Çangut në Ku Çeng Ce, Zungari, të cilin e kishte vizituar gjatë dimrit të vitit 1927. 
Është një skenë që nuk duhet të ketë ndryshuar për shekuj me radhë. 
 
Ditët e zakonshme përfshinin dy vakte të plota, me shaoçiu (pije gruri e distiluar) falas. 
Pronarët dhe tërheqësit e deveve mblidheshin së bashku në kuzhinën e madhe rreth 
tryezave katërkëndëshe dhe trupi u avullonte nga afshi i ngrohtë që vinte soba bubulake. 
Tek trarët e nxirë nga tymi, që vezullonin si llak i errët në errësirën e tavanit, vareshin 
spango me hudhra dhe kuzhinierët nxitonin nga tavolina në tavolinë me pjatanca plot e 
përplot me çiao-çe (byrek me mish dhe hudhër), pjatëza me copa mish deleje në skarë dhe 
qepë të pjekur, pjata me salcë e uthull dhe pirgje të tëra paninesh. 
 
Për më tepër, nga ndonjë rastësi e historisë apo ndonjë tekë e fatit, nga fundi i 
shekullit të 19-të shikojmë se hudhra ka një lidhje të dyfishtë me Turkistanin 
Lindor. Në vitin 1890 togeri Bouer, një oficer i ri i ushtrisë indiane, po udhëtonte 
në këtë rajon. Atij iu afrua një turk, i cili donte t’i shiste një dorëshkrim të lashtë 
me fletë prej lëvore mështekne të shkruar në sanskritisht. Ai e kishte gjetur mes një 
grumbulli tullash të thërrmuara dhe drurësh afër disa shpellave në anë të një kodre. 
Ky tekst (i njohur si dorëshkrimi i Bouerit) bëri shumë bujë kur e çuan në Kalkutë. 
U zbulua se ishte një traktat mjekësor i kopjuar midis viteve 350 dhe 375 para 
Krishtit, pra është dorëshkrimi më i vjetër që ekziston në sanskritisht.  
Ky dorëshkrim na bën një përshkrim të mrekullueshëm të historisë së hudhrës. Ai 
nis me përshkrimin e Malit të Shenjtë, ku rriten bimët mjekësore. 
 
Oh, në korijet e tua të bukura, ku dëgjohen cicërimat e zogjve të larmishëm, bimët 
mjekësore flakërojnë natën si zjarre flijuese! 
Mbi atë mal, i cili me dhuntitë e veta është bamirësi i të tëra krijesave, aty banojnë të 
urtët mendjendritur. Këta enden nëpër fshatra në shoqërinë e njëri-tjetrit, pyesin për 
shijet, cilësitë, format, fuqitë dhe emrat e të gjitha bimëve mjekësore.  



Kur vëzhgoi një bimë me gjethe blu të errët si safiri dhe me kokën e bardhë si jasemini, 
kristali, zambaku i bardhë i ujit, rrezet e hënës apo si guaska e kërmillit dhe pasi u 
përqendrua tek ajo, Sasruta iu afrua Kasirajës së urtë dhe e pyeti se çfarë mund të ishte 
vallë.  
 
Pastaj Kasiraja rrëfen tregimin indian rreth origjinës së hudhrës. Ajo nis me betejat 
legjendare midis devave, perëndive të ëmbëlsisë dhe dritës, dhe asurave, qenieve 
djallëzore. Në kohët e hershme devat dhe asurat bënë një armëpushim dhe së 
bashku rrahën ujërat e Oqeanit të Madh, dhe nga kjo rrahje u formua dielli dhe 
hëna, si dhe arrita, ose eliksiri i pavdekësisë. Rahu, mbreti i asurave, ia mbathi me 
vazon kristale që përmbante eliksirin. Perëndia Vishnu e ndoqi dhe ia preu kokën. 
Por nga fyti i tij, që kishte pirë eliksirin, ranë përdhe pika, prej të cilave lulëzoi 
hudhra. Kultura të tjera kanë legjenda të ngjashme. Ekziston një histori 
muhamedane, sipas së cilës, kur djalli iku nga kopshti i Edenit, te vendi ku kishte 
qëndruar këmba e tij e majtë dolën hudhra dhe tek ajo e së djathtës dolën qepë. 
Hudhra përmban në vetvete diçka sa hyjnore, aq dhe djallëzore. Ajo i jep ushqimit 
një shije hyjnore: ka fuqi shëruese. Nga ana tjetër, gjithmonë ka pasur njerëz që s’ia 
durojnë dot erën dhe shijen djegëse. Siç do ta shohim më poshtë, është përbërja 
sulfurike ajo që ia jep shijen e fortë dhe aftësinë shëruese. Asaj i duhet kjo fuqi 
djallëzore.  
Sipas dorëshkrimit të Bouerit, hudhra kuron një sërë sëmundjesh: dobësinë, 
problemet me tretjen, plogështinë, kollën, ftohjen, malcimet e lëkurës, 
hemorroidet, fryrjen e barkut, zgjerimin e shpretkës, mostretjen, dhembjen akute 
të barkut, kapsllëkun me dhembje, urinimin e shpeshtë, gjakderdhjet e tepruara 
menstruale, krimbat, reumatizmin, tuberkulozin, lebrën, epilepsinë dhe paralizën. 
Është një listë që të lë pa fjalë – s’është çudi që hudhra është quajtur ilaçi që mjekon 
gjithçka! Megjithatë, kudo dhe kurdoherë do të gjesh pohime të tilla. Në këtë libër 
ne do të përpiqemi t’ju sjellim argumente të mjaftueshme për ta bërë të besueshëm 
efektin shërues të hudhrës.  
Dorëshkrimi i Bouerit e përshkruan hudhrën si mbartëse gëzimi, kënaqësie dhe 
shëndeti. Festivali i hudhrës zhvillohej në dimër, kur ishte tepër ftohtë dhe nuk 
bëheshin dot festa nën dritën e hënës. 
 
Pastaj në tavanet, portat dhe dritaret e sipërme vareshin kurora plot me hudhra dhe 
përtokë duhej të kryhej adhurim. Gjithashtu, njerëzit e shtëpisë duhej t’i vinin në qafë 
kurorat. Kështu bëhej festivali, i përgatitur nga njerëzit dhe i njohur me emrin 
Svalpovama (“I pakrahasueshmi”). 
 
 
 


