సకల ద ుఃఖాలు నశింప చేయునది శ్రీ శమీ వృక్షిం
శ్రీ విజయ దశమి – శ్రీ మహా దశమి
శ్రీ శమీ వృక్ష పూజ
శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్ట మికి – మనం పారిజాత వృక్షం గురించి
చెప్పుకున్మాము. ఈ శరనావరాత్రికి – వృక్షము – శ్రీ శమీ వృక్షము.
ఈ వృక్షము, సరవ అభీష్ట ములు న్ేరవేరచునది. సమసత దేవీ దేవతలకు
నివాసమని భారతీయ శాస్తాతాలు, ఈ వృక్ష రాజమును ప్ూజంచినవి.
శ్రీ శమీ వృక్ష పాిరధ న:
ఓం శమీ శమ యతే పాప్ం,
శమీ మమ శతరి న్మశినీ,
అరచునసయ ధనురాారీ,
శ్రీ రామసయ ప్రయ
ి
దరిినీ ||
శమీ వృక్షము – స్తామానయమైనది కాన్ే కాదు. ఒకక మాటలో
చెపాులంటే, శ్రీ శివ శక్త కయ రూప్రణి. అనగా స్తాక్షాతర
త ఆది శకిత అయిన
దేవీ సవరూప్ము ఈ వృక్షము.
అరచునుడు ఇష్ట సరదిధ కోసం గంధ మాదన ప్రవతమలలో ఈశవరచని
కోసం ఘోర తప్సుు ఆచరించమడు; ఆ తప్సుును ప్రీక్షషంచి, తృప్రత న్ ంది
ప్రమేశవరచడు, అరచునుని కోరిక కొరకు, శ్రీ శివ పాశు ప్తమసత ంర

ప్ిస్తాదించమరచ. దీనిని ప ందిన తరచవాత, అరచునుడు, పాండవపలు కలసర
విరాట్ నగరమునకు, అజాాత వాసమునకు వెళ్ళుటకు ముందు, ఊరి
బయట పో లి మేర లో నునా ఒక శమీ వృక్షములో తమ ఆయుధమలను
ఆ వృక్షం కొమాలలో దమచి, త్రరిగి సం|| తరావత క్షేమంగా తమకు
ఇవవమని, అంతవరకు రక్షషంచమని, ఆ వృక్ష మాతను పాిరిధంచమరచ. అ
వృక్షం స్తాక్షాత్ దేవీ అగిా శకిత కనుకన్ే “శ్రీ మహాదేవపని ప్ిస్తాదమైన
పాశుప్తమసత మ
ర ును

సంవతురం

పాటు

తన

యందు

ధరించి,

భరించినది; అదే ఇక ఏ స్తామానయ వృక్షమైన్మ, ఆ ఆయుధ శకితని భరింప్
జాలక భసామయియయది.

అసలు ఈ శమీ వృక్షింలో ఏమి ఉననది?
శ్రీ దేవీ దురాా సవరూప్ం దమలిునది: ఈ దురాా సవరూప్ం లో ఎన్నా
దురాా రూపాలు దమగి ఉనావి.
1. జల దురా

5. వెైష్ణవీ దురా

2. సథ ల దురా

6. కనక దురా

3. అగిా దురా

7. శాంత దురా

8. అష్ాటదశ భుజ
దురా
9. వన దురా

4. మహా దురా
ఇలాగ దురాా దేవీ రూపాలు, కొనిా వందల రూపాలునావి. అందులో అగిా దురా
అయిన శ్రీ వన దురేా శ్రీ శమీ వృక్షంలో ఉనా దురాా శకిత.

సకల ద ుఃఖాలు నశింప చేయునది – శ్రీ శమీ వృక్షిం
శమీ వృక్షానిా ఎవరచ ప్ూజస్తాతరో; ఎవరచ శుకీవారం, శని వారం ఈ వృక్షం చుటుటు
ప్ిదక్షషణలు చేయుదురో, ‘మానసరక వత్రత డష’ మానసరకంగా కుీంగిపో వపటం, దిగులు,
వేదన, దుుఃఖం ఇవి వారిని దరి చేరవప. ఏ శారీరక అన్మరోగాయలు వారి శరీరంలో
ప్ివేశింప్లేవప. ఎలా అంటే ల ైటనింగ్సు ఎకుకవపగా ఉనా సమయంలో, ఆ ల ైటనింగ్సు
కొనిా వృక్షాలను తమకి, ఆ వృక్షానిా, దమని ప్ికకన ఉనా అరణయం అంతమ దగధ ం చేసర
వేస్తత ాయి. అయితే, శమీ వృక్షానిా మాతిం, ల ట
ై నింగ్సు సురిించలేవప. అంత
శకితవంతమన
ై ఆరా ఆ వృక్షం చుటట
ట ఉంటట ల ట
ై నింగ్సు ని ఎర్తత చేసర వేసత ుంది. ఈ
వృక్షం చుటట
ట ప్ిదక్షషణం అంటే ఈ ఆరా సరికల్ లోకి వెళ్ుటమే. మానవ శరీరం,
అదుుతంగా హీల్ అవపతరంది. మానసరక వత్రత డష, ఆందో ళ్న ఇవనీా తగిాపో తమయి.
ఈ వృక్షం నుంచి ప్ిసరించే గాలి మహా శకిత వంతమన
ై ది. “సరవ చరా రోగాలను
నశింప్ చేసత ుంది.

“ఆయుర్వేదింలో తెలల మచ్చల వ్యాధికి శమీ వృక్షిం”:
ఈ వృక్షం గురించి ఆయురేవదంలో, బాగా 10 సం|| దమటిన వృక్షం కాండంలోన్న
లేక బాగా ముదిరన
ి కోమాలన్న తీసుకుని, ప్ైన చెకిక వేసతత, లోప్ల “ఛేవ” అనగా
అమిత గటిట ఉడ్ ఉంటుంది. దీనిని 1 బందె నీటిలో వేసర, న్మన బెటట ాలి. తెలల మచులు
వచిున వారచ, ఈ నీటి తోన్ే వంటలనీా చేసుకొని త్రన్మలి. వేరే నీరచ వాడ కూడదు.
ఈ నీరే తమిగుటకు ఉప్యోగించమలి. ఇలా చేయటం వలన ఈ చేవ న్మనిన జలం
రకత ంలో ఉనా, దో ష్ాలు తొలగించి, కీమంగ, కీమంగా తెలల మచులు తొలగి పో యియలా

చేసత ుంది. తెలల మచులు పాిరంభంలో అయితే, 1 సం|| లేదమ 2 సం|| సమయం లో
తప్ుక నయమవపతరంది. శరీరమంతమ ప్ూరితగ తెలలగ ఎకుకవ మచులుంటే
మానుటకు, చమలా సం|| దీరఘ కాలం ప్టట వచుు. రకత ం లోని మాలిన్మయలను, ఆ వాయధి
లక్షణమలు, హరించే శకిత ఈ చేవ న్మన బెటట న
ి ‘నీటికి’ ఉనాదని ఆయురేవదం చెప్త పంది.
పాిచీన కాలంలో ఉనా ఆది వాసీ కేందమిలలోనూ దేవాలయాలలోను ఈ
వృక్షాలను, దరిించే అవకాశం ఇప్ుటికీ ఉనాది. ఈ వృక్షానిా శ్రీ దురాా దేవిగా భావించి
ప్ూజస్తాతరచ.శమీ వృక్షం బాగ ఎతర
త గ ప్రచగుతరంది. బాగా విసత రిసత ుంది. అలా
విసత రించిన వృక్షం కిీందకి వెళ్త త, నీడ బాగ దటట ంగా ఆవరించి ఉంటుంది.అనగా ఈ శమీ
వృక్ష శుభకర ‘తరచవప’ (వృక్షం) ప్గటిని సైతం రాత్రి వలే చేసత ుంది.

శ్రీ శమీ వృక్షిం – ఆది పర్యశకిి:
ఈ శమీ వృక్షం ఆది ప్రా శకిత అంశ అయిన “వన దురా ” గ కొలువ బడు చునాది.
శ్రీ శమీ వృక్ష శిరో భాగం చూసతత , అది ఒక ప్డగ విప్రు భయంకరంగా ఉనా (భుజంగం)
మహా సరు రూప్ం వల గోచరిసత ుంది. ఈ వృక్షం, బిహా, విష్ర
ణ , మొ|| దేవతల చేత
ప్ికాశించే, మహా వృక్షము.
ఈ వృక్షానిా డమకినీ మొదలగు, గుణమల చేత సంరక్షషంచ బడుచుంటుంది. ఈ
వృక్షం లో జగదంబ మహా మాయా సంప్ద నిండష ఉనాది.

భారత దేశిం వృక్షాలన పూజిస్యిరని – నవవేత ింటారు.

అవపను. దీనిని చమలా మంది హేళ్న చేసత ుంటారచ.కానీ భారతీయ ఋష్రలు
వృక్షా రాధకులు. ప్ికృత్ర ఆరాధకులు. ఏ ఆలయం లేని గాీమం స్తాధమరణంగా ఉండదు
ఈ దేశంలో. ఒక వేళ్ అలా ఆలయం లేని గాీమాలోల, మారచ మూల కొండ పాింతమలు,
అత్ర తకుకవ జన్మభా గల గాీమాలోల సైతం, ప్ూజలు, మొొకుకలు, ప ంగలి వండష
న్ెైవేదమయలు, ముడుప్పలు అనీా వృక్షాలకే జరచగుతమయి. ఇలా చెటలకు, ప్పటట లకు చేసత
ప్ూజల వెనక ఏముంది??
వీటి వెనక – భారతీయ సన్మతన ధరా అనంత తతత వ మునాది. ఈ సకలము నందు
ఉనాది . ‘కేవలం ప్రబిహామే’! కదిలేది-కదలనిది, (యానిమేట్ు – in
యానిమేట్ు) ప్ిత్ర గరిక పో చ నుండష, నదులు, సముదమిలు, ప్రవతమలు, జీవ
రాశులు, వృక్షాలు,మానవపలు అనిాంటి లో, ప్పవపవలో మకరందం ఎంత రహసయంగా
దమగి ఉందో , ఈ సకలము నందూ అలాగే కేవలం దెవ
ై ం మాతిమే ఉనాదని ‘ఈ అనంత
తతత వం ప్ిధమన సందేశము.
పాండవపలు జమిా చెటట ు (శమీ వృక్షం మీదే ఎందుకు, తమ ఆయుధమలు
దమచమరచ). తమ ఆయుధమలు ఏ ల ట
ై నింగ్సు తగలకుండమ క్షేమంగా ఉంటాయని, వారికి
5 వేల సం|| కిీతమే తెలుసు. అని సుష్ట మవపతరంది. పాండవపలు ఇలా
వేడుకున్మారచ. ఓ వన దురాా శమీ వృక్ష దేవీ, నీవప స్తాక్షాత్ అగిా రూప్రణవి
ి .
ఎవరయిన్మ నీ ఈ వృక్షమును సమీప్రసతత, మా ఆయుధములు వారి కళ్ుకు, ప్దా
సరుముల వల విష్ సరుముల వల , గోచరిసత ునాటు
ల చేయుము తల్లల ! అని
పాిరిధంచమరచ. భీమ సతనుడు ఇలా పాిరిధంచమరచ. ‘దేవీ, దురేా, న్మ కోప్ ప్ివృత్రత ని బాగా

తగిాంచమాా అజాాత వాస కాలంలో అని వేడు కున్మాడు. జగదంబే దురేా, అసలు,
నరచలు ఎవరూ నీ వృక్ష చముయలకే రాకుండమ, నిగీహంచుము దేవీ: అని ఆ దేవి ని
ఎంతో వేడుకొని వెళ్లల పో యారచ.

నవర్యతు లలో – విజయ దశమి – శ్రీ శమీ పూజ:
నవరాతరిలలో చివరి దినము, అప్రాజతమ దేవి దినం విజయ ముహూరత ంలో, విజయ
దశమి న్మడు శ్రీ శమీ వృక్షానిా ప్ూజంచి, దమని కిీంద రాలి ప్డష ఉనా ఆకులు తెచిు,
తమకు అతయంత ప్రియమైన వారికస్త
ి త ారచ. ఈ ఆకులు ఎవరచ ప ందితే, వారికీ ధనం
బాగా కలసర వసుతందని నమాకం. భారత దేశప్ప ఆలయాలలో ప్ైన రాత్ర బండల
ప్లకల ప్న
ై అన్ేక శాసన్మలు చెకక బడష ఉంటాయి.
శ్రీ దురాా దేవి తన దృష్రటతో, శతరివపలను క్షోభ ప్డుతంది; లోకాలను
కాపాడుతరంది. ఆ దేవికి – 8 దృష్ర
ట ల (విజన్) ప్తరల చ మన దేశంలో, ఒకొకకక
నగరానికి ప్టట బడషంది.
శ్రీ దురాా దేవి –
1. వ చూప్ప దృష్రట ప్తరచ – “విశాల” (తలిల చూప్పలు చమలా విశాలంగా ఉనావి)
2. వ చూప్ప – కలాయణి
3. వ చూప్ప – అయోధయ
4. వ చూప్ప – ధమర
5. వ చూప్ప – మధుర

6. వ చూప్ప – భోగవత్ర
7. వ చూప్ప – అవంత్ర
8. వ చూప్ప – విజయ
ఇలాగ దేవి యొకక ఒకొకకక దృష్రటకి, ఒకొకకక న్మమం. ఆ న్మమాలే, రాజాయలుగ
వెలసరనవి.
విజయ వాడలో కొనిా శాసన్మలునావి. ఆ శాసన్మలలో, దేవీ యొకక – 8 వ (చూప్ప)
దృష్తట కనక దురా న్మమంతో విజయ వాడలో, అనగా ఇందికీలాదిి ప్రవతం ప్ై వెలసర,
భకుతలను కాపాడుతరందని, ఈ శాసన్మలలో వాియబడష ఉనాది.

నవర్యతు లలో – అగ్నన దేవతా సేరూపమైన శ్రీ శమీ పూజ చాలా
మహిమానిేతమైనది.
ఎంతో కష్ట ప్డష తప్సుు చేసర, మన్న నిగీహం ప ంది స్తాధించే శకిత – ఒక విజయ దశమి
స్తాయంకాలం ‘విజయ ముహూరత ంలో శమీ వృక్ష ఆరాధనలో’ శారీరం తేజోవంతం, శకిత
వంతం అవపతరనాది. కొనిా వృక్షాలు కేవలం వృక్షాలు కాదు. దేవతమ మూరచతలుగ
కొలువ బడుతరనావి.

దేవతలుగ్య కొలువ బడే వృక్ష ర్యజాలు:
1. రావి – శ్రీ మహా విష్ర
ణ వపగా
2. వేప్ – శ్రీ మహా లక్షషాగా
3. మరిీ – శ్రీ మహా దేవపనిగా

4. శమీ – శ్రీ దురాా దేవిగా

ఇలాగ ఊరి బయట

5. తరలసీ, బలవ, జువివ, అత్రత వేయబడషన ఈ వృక్షాలే, దేవతలుగా ఆరాధింప్
బడుతమరచ. ఇలా శ్రీ శమీ వృక్ష ప్ూజ సరవ శరష్
ీ ట మైనది.

