శమీ వృక్ష పూజా విశేషం
దేవదానవులు పాల సముద్రమును మధంచినప్పుడు అమృతం జనంచిన శుభ ముహూర్త దినం ఈ
విజయ దశమి రోజే అన తెలియచేయబడంది. ఏ పనైనా తిధ,
వార్ము తారా బలము , గ్రహాబలము ముహూర్తము ముననగునవి విచారంచకండా, విజయదశమి
నాడు చేపట్టినచో ఆ కార్యమున విజయము తధ్యము .'చతుర్వర్గ చింతామణి 'అనే ఉద్రగరందము
ఆశవయుజ శుక్లదశమి నాట్టనక్షత్రోదయ వేలనే 'విజయం ' అన తెలిపి యుననది . ఈ పవిత్ర
సమయము సక్లవాంచితార్ద సాధ్క్మైనదన గురు వాక్యము . 'శమీ పూజ' చేసుకనే ఈ రోజు
మరంత ముఖ్యమైనది . శమీ వృక్షమంటే 'జమిి చెట్టి'. దసరా సంబరాలు చివరరోజుకి
చేరుకోగానే అందరకీ గురుతకవచేేది జమిిచెట్టి. దసరా సాయంత్రం వేళ జమిికొట్టి, ఆ చెట్టి
ఆకలను బంగార్ంగా భావిస్తత పెదదల చేతిలో పెట్టి ఆశీసుులు తీసుకంటారు. చెట్లన దైవంగా
పూజంచి కొలుచుకోవడం హందవ సంసకృతిలో తర్చూ క్నపించేదే! కానీ ఈ దసరా రోజుకీ
జమిి చెట్టికీ మధ్య అనుబంధ్ం ఏమిట్ట అనన ప్రశనక చాలా సమాధానాలే క్నపిసాతయి.. అందుక్నే
రుగ్వవదకాలం నుంచే జమిి ప్రసాతవన క్నపిసుతంది. అపుట్లల ఈ చెట్టిన అగ్ననన ప్పట్టించే సాధ్నంగా
వాడేవారు. మనం ప్పరాణాలలోనూ, వేదాలలోనూ తర్చూ వినే ‘అర్ణి’న ఈ జమిితోనే
రూపందించేవారు. జమిి ఎలాంట్ట ప్రంతాలలో అయినా తవర్తవర్గా పెరగ్వసుతంది. నీట్ట లభయత
పెదదగా లేకనాన కూడా సుదీర్ఘకాలం బతికేసుతంది. ఈ చెట్టి నుంచి వచేే గాలిన పీలిేనా, దీన చుట్టి
ప్రదక్షిణాలు చేసినా ఆరోగ్యం సమకూరుతుందన పెదదల నమిక్ం. అందుకే వినాయక్ చవిననాడు
పూజంచే ఏక్వింశతి పత్రాలలో శమీపత్రానన కూడా చేరాేరు.
అజాాతవాసమందుననపాండవులు వార వార ఆయుధ్ములను , వస్త్రములను శమీవృక్షముపై దాచి
ఉంచారు . అజాాతవాసము పూరత అవగానే ఆ వృక్ష రూపమును పూజంచి ప్రరధంచి, తిరగ్న
ఆయుదములను ,వస్త్రములను పంది , శమీవృక్ష రూపమున ఉనన 'అపరాజత'దేవి ఆశీసుులు
పంది కౌర్వులపై విజయము సాదించారు .
అలా పాండవులక అపరాజతా దేవి ఆశీసుులు ఉండబటేి, వారు యుదధంలో గెలిచార్న
నముితారు. కేవలం పాండవులే కాదు, రామునకి సైతం జమిిచెట్టి ప్రీతిక్ర్మైనది చెబుతారు

(రామసయ ప్రియదర్శనీ). పైగా జమిిచెట్టిన స్త్రీసవరూపంగా (శకితగా) భావిసాతరు. ఆ శకిత అనుగ్రహం
కూడా రాములవారకి లభంచబటేి, ఆయన రావణునతో జరగ్నన సంగ్రామంలో గెలుపందార్ట్.
శ్రీరాముడు శకితన మేల్కకలిున సమయము ఆశవయుజ శుక్లపాడయమి. నాట్టనుంచి పదోరోజు
శ్రీరాముడు సంపూర్ణ విజయానన పంది ప్పషుక్మెకిక అయోధ్యక బయలుదేరాడు. అలా
బయలేదరేముందు శమీ వృక్షానన పూజంచాడు. అందువలలనే నవరాత్రి ఉతువాలను జరపి,
విజయదశమినాడు అందరూ శమీపూజ చేయడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తంది. విజయదశమి
రోజు సాయంత్రం నక్షత్ర దర్శన విజయ సమయాన శమీవృక్షం (జమిి చెట్టి) వదద గ్ల అపరాజతా
దేవిన పూజంచి శ్లలక్ం పఠిస్తతచెట్టిక ప్రదక్షణలు చేయాలి . శ్లలక్ము వ్రాసుకనన చీటీలు ఆ చెట్టి
కొమిలక తగ్నలించాలి . ఇలా చేయుట్ వలల అమివార క్ృపతోపాట్ట , శనదోష నవార్ణ కూడా
జరుగుతుందన ప్రతీతి .
‘‘శమీ శమయతే పాపం శమీ శత్రు వినాశనీ, అరుునసయ ధ్నురాధరీ రామసయ ప్రియవాదినీ.
శమీ శమయతే పాపం శమీలోహిత క్ంట్కా, ధారణయరుున బాణానాం రామసయ ప్రియవాదినీ.
క్రషయమాణ యాత్రాయాం యథాకాలం సుఖ్ంమయా, తత్ర నరవఘ్న క్రీీతవం భవ
శ్రీరామపూజతే.''
పైన చెపిున మంత్రార్థం ఏమిట్ల చూదాదం. శమీ వృక్షము అనేది పాపానన శమింపచేసేది.
శత్రువులను నాశనం చేసుతందిది. ఇది నాడు అరుునున ధ్నువును క్లిగ ఉండంది. శ్రీరాముడకి
ప్రియానన క్లిగంచింది. యాత్రారుథలక సౌఖ్యయననసుతంది. పనులననట్టనీ నరవఘ్నంగా కొనసాగ్వలా
చేసుతంది.
చినన వాళ్లల పెదదల చేతులలో జమిి ఆకను ‘బంగార్ం' అన చెపిు పెట్టి, వార దీవెనలందుకోవడం
ఆచార్ంగా పాట్టసాతరు. పూజ ముగ్నసిన తరువాత జమిి ఆకలను తుంచుకన వాట్టన బంగార్ంలా
భద్రంగా ఇళలక తీసుకవెళ్తతరు. ఆ ఆకలను తమ పెదదల చేతిలో ఉంచి వార ఆశీరావదానన
తీసుకంటారు. జమిి ఆకలక ఉనాన ఆధాితిిక్ ప్రధానయత రీతాయ అవి బంగార్ంతో సమానం
అనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. జమిిన పూజంచడం అంటే జీవితంలో సక్ల విజయాలనూ
సాధంచాలన కోరుకోవడమే.

