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1   అమెరికా బుజిజ్పండు

నేనేనేనే పెదద్పెదద్ !!!!
బుజిజ్పండు అమెరికాలో పుటిట్ పెరుగుతునన్ తెలుగు కు డు. డి బుజిజ్పొటట్లో ఎపుప్డూ ఎనోన్ సందే లు. 
తెలుగుతనం కాపాడుకో లనుకునే అమామ్, నానాన్ - బయట ఎకక్డి కెళిళ్నా ధ జాతుల పిలల్లతో  
సహ సం, మధయ్ మధయ్లో సంసక్ృతీ సం దాయం అంటూ అమామ్ నానన్లు తీ కెళేళ్ కారయ్ మాలూ.. ర  
డికి అనీన్ అనుభ లే, అనీన్ ంతలూ డుడ్రాలే! అలాంటి అమెరికా బుజిజ్పండు అనుభ లు నెలకొకటి 

మీకోసం!   

                  
 
 
                                                   

బుజిజ్పండు నిదర్ లేచి కళుళ్ తెరవగానే గోడ మీద సిట్క్ మాన్ కనిపించాడు. బౖెల్ండ్స్ లోనుండి వెలుతురు లంబకోణంలో రెండు గీతలుగా 
పడడం వలల్ తోలు బొమమ్లాటలోని కొయయ్ బొమమ్లా అనిపిసోత్ ందది. పండుకు ఆ సిట్క్ మాన్ అంటే చాలా ఇషట్ ం. ఆ పకక్నే రా  పారీట్ 
నుండి ఇంటికి తెచిచ్న హాపీ నూయ్ ఇయర్ అని రాసునన్ బెలూన్ గోడకు అనుకుని ఫాన్ గాలికి ఊగుతోంది. ఆవేళ కొతత్ సంవతస్రమని 
అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది పండుకు. కొయయ్ బొమమ్కు "హాపీ నూయ్ ఇయర్ సిట్క్ మాన్" అని శుభాకాంకష్లు చెపూత్  మంచం దిగాడు పండు. రెస్ట్  
రూమ్ కి వెళిల్ పళుళ్ తోముకుని హాలోల్ కి వెళేళ్సరికి వాళళ్కక్ పర్తూయ్ష, అమమ్ వెషౖణ్వి ఇచిచ్న పాలు తాగుతూ కిచెన్ కౌంటర్ దగగ్ర 
కూరుచ్ని వుంది. వెషౖణ్వి పండుకు కూడా కపుప్లో పాలు పోసి చాకొలేట్ పౌడర్ కలిపి ఇచిచ్ంది.   
         “ఇవాళ కొతత్ సంవతస్రం మొదలెంౖది కదా! గుడికెళాద్ ం తవ్రగా తయారవవ్ండి.” అంటూ పిలల్లిదద్రికీ చెపిప్ంది వెషౖణ్వి. 

 బుజిజ్పండు గదిలోకి వెళల్గానే వెషౖణ్వి కూడా వెనుకే వచిచ్ అరలో మడత పెటిట్  వునన్ కురాత్  పెజౖమా తీసిచిచ్ంది. చినన్చినన్ 
పూసలు కుటిట్న  నీలం రంగు కురాత్ , గంధం రంగు పెజౖమా చాలా అందంగా వునాన్యి. అవెంతందంగా వునాన్ వాటికుండే పూసలు 
దారాలు గుచుచ్కుంటాయని అలాంటి బటట్లు అసస్లు నచచ్వు పండుకు. పెగౖా అవేసుకుని రెస్ట్  రూమ్ కి వెళాళ్లంటే వాడికి ఎవరో 
ఒకరు సహాయం చెయాయ్లిస్ందే.  
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“మామ్ డు ఐ హావ్ టు వేర్ దిస్?” మొహం విసుగాగ్  పెటిట్  అడిగాడు.  
“గుడికెళుత్నాన్ం కద నానాన్, అలాంటి బటట్లే వేసుకోవాలి” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
ఇంకోసారెతౖే గొడవ పెటేట్వాడేమో కాని  నినన్రా  అమమ్ “కొతత్ సంవతస్రం రోజు ఎలా వుంటే సంవతస్రమంతా అలాగే 

వుంటుంది” అని చెపప్డం గురొత్చిచ్, అమమ్తో గొడవ పెటుట్ కోవడం ఇషట్ ం లేక,  
“గుడి నుండి ఇంటికి వచిచ్న వెంటనే విపేప్సాత్ ను.” కొంచెం కోపంగా చెపేప్సి బాత్ రూమ్ లోకి వెళాళ్డు.  

        సాన్నం పూరిత్చేసి టవల్ చుటుట్ కుని గదిలోకి వచిచ్ కురాత్ ను అటూ ఇటూ తిపిప్ చూశాడు పండు. చొకాక్ కంటే చాలా పొడవుగా 
వుందది. టీ షర్ట్ వేసుకునన్టుల్ గా ముందు చేతులు రెండూ లోపల పెటిట్  వేసుకోవాలని చూశాడు. చేతులు లోపలకు వెళాళ్యి కాని తల  
బయటకు రాలేదు. పండుకు లోపల ఏమీ కనిపించలేదు, వాడికి బోలెడు భయం వేసింది. “అమామ్ అమామ్” అంటూ గటిట్గా కేకలు 
పెటాట్ డు. ఏమౖె౦దోనని వెషౖణ్వి హడావిడిగా వెళేళ్సరికి డాన్స్ చేసుత్ నన్ కురాత్  కింద కాళుళ్ కనిపించాయి, పిలాల్ డు కనిపించలేదు. కురాత్  
కిందకు లాగి సరి చేసి ఆ తరువాత పెజౖమా కూడా వేసింది. తల శుభర్ంగా తుడిచి నునన్గా దువివ్ “బంగారు కొండలా వునాన్”వంటూ 
ముదుద్  పెటుట్ కుంది. పండు అకేక్మౖెనా వచిచ్ందేమోనని తలుపు వెపౖు చూశాడు. అమమ్ అలా ముదుద్  పెటుట్ కోవడం వాడికి చాలా ఇషట్ ం 
కాని, ఆ విషయం ఎవరికీ తెలియడం ఇషట్ ం లేదు. తెలిసేత్ వాడెన్కక్డ చినన్వాడనేసాత్ రోనని భయం. 

 “నువెవ్ళిళ్ టివి చూసూత్ ండు నానాన్, ఈలోగా నేను అకక్ను రెడీ చేసాత్ న”ని చెపిప్ గదిలోంచి బయటకు వెళిళ్ంది వెషౖణ్వి.    
      వెషౖణ్వి అలా వెళళ్గానే పండు అదద్ం దగగ్రకు వెళిల్ నిలబడి చూసుకునాన్డు, అదద్ంలో వునన్ది తను కాక వేరే ఎవరోలా కనిపించింది. 
చేతోత్  జుటుట్  కొంచెం చెరిపేసుకుని, అటూ ఇటూ తిరిగి చూసుకునాన్డు. వాడు నడుసుత్ ంటే చెమక్ చెమక్ మని పూసలు మెరవడం 
నచిచ్ంది. ఒక పూసను లాగి చూశాడు. అది ఏకంగా చేతిలోకే వచేచ్సింది. ‘అమొమ్సుత్ ందేమో తిడుత్ ందిపుప్డు’ అనుకుని జాగర్తత్గా తిరిగి 
పెటట్డానికి పర్యతిన్ంచాడు. అది ఊడి పడిపోతుంది కాని దాని సాథ్ నంలోకి వెళళ్డం లేదు. ఒకసారిలాగే పూసలు లాగేసి వాటిని కివ్క్ 
ఫిక్స్ పెటిట్  అంటిసేత్ ఆ విషయం ఎలా కనిపెటేట్సి౦దో ఏమో అమమ్ వాడికి బోలెడు బోలెడు నీతులు చెపేప్సింది. ఈసారి గప్ చిప్ గా ఆ 
పూసను తీసుకెళిళ్ చెతత్బుటట్లో పడేశాడు. ఏం తెలియనటుల్ గా వెళిళ్ సోఫాలో కూరుచ్ని కారూట్ న్ పెటుట్ కునాన్డు. ఈలోగా పర్తూయ్ష 
కూడా పటుట్ లంగా, రెండు జడలు వేసుకుని తయారయి వచిచ్ంది. వాడికి పర్తూయ్ష అకక్లా కనిపించలేదు. మొనన్ చూసిన తెలుగు 
సినిమాలో ఎవరో అమామ్యిలా ఫనీన్గా కనిపించింది.  
        అరగంట తరువాత నలుగురూ కారులో గుడికి బయలు దేరారు.  

“గుడిలో అలల్రి చేయకూడదు బుదిద్గా వుండాలి.” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
“ఫోర్త్ టెంౖ” అంటూ పండు చెవిలో చెపిప్ంది పర్తూయ్ష.  
ఇదద్రూ కిసుకుక్న నవావ్రు. పిలల్లెందుకు నవువ్తునాన్రా అని వెనకకు చూసిన అమమ్తో  “అమామ్, ఇవాళ ఏ గాడ్ పుటిట్నరోజు?” 

అడిగాడు పండు.  
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“ఏ దేవుడిదీ కాదు కొతత్ సంవతస్రం కదా ఈ రోజు దేవుడికి మొకుక్ంటే సంవతస్రమంతా మంచే జరుగుతుంది. దేవుడి దగగ్ర 
చకక్గా చదువు రావాలని దండం పెటుట్ కోండి.” చెపిప్ందమమ్.  

“అమామ్, ఇకక్డ మా బుక్స్ అనీన్ ఇంగీల్షోల్  వుంటాయి, సరసవ్తీ దేవికి ఇంగీల్ష్ రాదుగా మరి మాకు చదువెటాల్  తెపిప్సుత్ ంది.” 
సందేహం వయ్క త్ం చేశాడు పండు.  

పర్సాద్ రేర్ వూయ్ మిరర్ర్ లోంచి పండును చూసి నవువ్తూ “దేవతలకు అనిన్ భాషలూ వసాత్ యి. నువువ్ దండం పెటుట్ కో నీకు 
బాగా చదువొచేచ్లా చేసుత్ ంది” చెపాప్డు నానన్.  

“దండం పెటుట్ కుంటే ఇకనుండి కుమాన్ వర్క్ చెయయ్కక్రేల్దా?” ఆశగా అడిగాడు పండు.  
“నువువ్ కుమాన్ చేసేత్ ఇంకా బాగా లెకక్లు వసాత్ యి.” చెపిప్ందమమ్. ఇంకా బాగా ఎందుకు రావాలో అరధ్ం కాలేదు పండుకు.  

       మాటలోల్ నే గుడి దగగ్రకు వచేచ్శారు. కారు దిగి చెపుప్లు గుడి బెటౖ అరలో పెటిట్  అకక్డే వునన్ కుళాయిలో నీళుళ్ తిపిప్ కాళుళ్ 
కడుకుక్ని లోపలకు వెళాళ్రు. లోపల గణపతికి, వెంకటేశవ్ర సావ్మికి, సీతారామంజనేయులకు, శివుడికి వేరు వేరుగా చినన్ చినన్ 
మందిరాలునాన్యి. ఒకమూలగా నవ గర్హాలునాన్యి.  

పర్దకష్ణాలు మొదలు పెటట్గానే శివుడి గుడి దగగ్రునన్  పూజారి “అమామ్, నవగర్హాలను బయటేసి పర్దకష్ణం చెయయ్ండి” అని 
చెపాప్డు. 

 పండు నానన్ వెనుకే దండం పెటుట్ కుని నడుసూత్  నానన్ చేసినటుల్ గానే గుడిగోడల మీద వునన్ విగర్హాలను తాకి 
కళళ్కదుద్ కు౦టూ, “నానాన్ గాడ్స్ అందరిలో  ఏ గాడ్  పవర్ ఫుల్?” అనడిగాడు.  

“అందరూ మహిమ గలవాళేళ్ ఎవరి మహతయ్ం వాళళ్ది. ఒకోక్దానికి ఒకోక్ దేవుడు. సరసవ్తీ దేవి చదువిసుత్ ంది, ల  దేవి ధన౦ 
అంటే డబుబ్లిసుత్ ంది. అలాగనన్మాట.” చెపాప్డు పర్సాద్. 

 “ఓ ఒకోక్ దానికి ఒకోక్ దేవుడు౦టాడా, మరి బటట్లకు, రోడల్కు దేవుడెవవ్రు?” గోడమీద చెకిక్వునన్ అమమ్వారి కాళుళ్తాకి కాళళ్ 
కదుద్ కుంటూ అడిగాడు పండు.  

“వాటికి దేవుడుండదు నానాన్” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  
అమమ్ వెపౖు అపనమమ్కంగా చూశాడు. “రోజూ బటట్లు వేసుకోవాలా! మరి మంచి మంచి బటట్లు దేవుడే కదా ఇవావ్లి. వాటికి 

దేవుడే లేకపోవడం ఏమిటి?” అని ఆలోచిసుత్ ంటే వాడికి మొనన్ టివిలో చూసిన రోడుడ్  పర్మాదం గురొత్చిచ్ంది. రోడుడ్  దేముడు 
లేకపోబటిట్  అలా పర్మాదం జరిగిందని ఆలోచిసూత్   

“నానాన్ మనం వాటనిన్టికీ దేవుణిణ్  పెటుట్ కుందాం” అని చెపాప్డు.  
“దేముడిని మనం పెటుట్ కోవడం ఏమిటి? ఎలా పెడతాం దేముడిని” అనాన్డు పండుతో అంతకంటే ఏం చెపాప్లో ఆ కష్ణంలో 

తోచలేదు పర్సాద్ కు.  
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“ఈ కొతత్ గుడి కటిట్నపుప్డు దేవుళళ్౦దరినీ ఇండియా నుండి తెచుచ్కోలేదూ, అలానే తెచిచ్ పెటుట్ కుందాం.” అని చెపాప్డు.  
ఈ లోగా మూడు పర్దకిష్ణాలు పూరత్వడంతో  వెంకటేశవ్ర సావ్మి గుడి ముందు నిలబడాడ్ రు. అపప్టికే చాలామంది అకక్డ 

దేవుణిణ్  చూసూత్  మందిరానికి అటూ ఇటూ వరుసగా నిలబడి వునాన్రు.  
        పూజారి దేవుడికి అభిషేకం చేసూత్  మం లు చదువుతునాన్డు. “అమామ్ ఇంకా ఎంతసేపు పూజ.” మెలల్గా అడిగాడు వెషౖణ్విని.  
 “ఇంకొంచెం సేపు పడుతుంది, మాటాల్ డకుండా నిలబడు.” చెపిప్ంది వెషౖణ్వి.  

పండు అకక్డే నిలబడి దికుక్లు చూడడం మొదలు పెటాట్ డు. కొంతమంది ఆడవాళుళ్ ఓ పకక్గాకూరుచ్ని పువువ్లు కడుతూ 
వునాన్రు. లెనౖోల్  నిలబడిన వాళుళ్ కొంతమంది కళుళ్ మూసుకుని వుంటే మరికొంతమంది పెదవులు కదుపుతూ శబద్ం రాకుండా ఏదో 
చదువుతునాన్రు. దూరంగా వునన్ టేబుల్ మీద పర్సాదం లు రెండు కనిపిసుత్ నాన్యి.  

“అకాక్ పర్సాదం ఎపుప్డు పెడతారు?” మెలల్గా పర్తూయ్ష చెవి దగగ్రకొచిచ్ అడిగాడు పండు.  
పండు ఎంత మెలల్గా అడిగినా అది వెషౖణ్వికి వినిపించి, నోటి మీద వేలు పెటిట్కుని మాటాల్ డవదద్నన్టుల్  సెగౖ చేసింది. పూజ 

పూరత్యిందనడానికి గురుత్ గా పూజారి గంట గణగణ వాయించి  నెవౖేదయ్ం పెటట్డానికి గరభ్గుడిలోకి పర్సాదం గినెన్ పటుట్ కుని వెళిళ్ 
తలుపులు దగగ్రగా వేశాడు.  
        “నానాన్ పూజారి తలుపులు ఎందుకు వేశాడు?” లోపలేమౖెనా కనిపిసుత్ ందేమో నని తొంగి చూసూత్  సందేహం వయ్క త్ం చేశాడు 
పండు.  

“పెదద్వారిన్ గౌరవించాలి, పూజారి గారిని ‘వేశాడు’ అనకూడదు, ‘వేశారు’ అనాలి” సరిదిదిద్ంది వెషౖణ్వి.  
“దేవుడు  ఆ నేవేదయ్ం తింటాడు కదా అపుప్డు ఎవరూ చూడకూడదని వేశారు.” చెపాప్డు పర్సాద్.  
“పూజారి ఇంకా లోపలే వునాన్రుగా ఆయన కూడా తింటారా?” నానన్ గబుకుక్న పండు నోరు మూశాడు.  
“ష్..మాటాల్ డకుండా కళుళ్ మూసుకుని దండం పెటుట్ కో” అంటూ సనన్గా కసిరిందమమ్.  
తరువాత ఆంజనేయ సావ్మి గుడి దగగ్ర పర్తూయ్ష ఆంజనేయ సావ్మి దండకం చదివింది. శోల్కా కాల్ సులకు రెండేళళ్ నుండీ 

వెళుత్ ందిగా పర్తూయ్షకి చాలా శోల్కాలొచుచ్. పండు ఈ మధేయ్ కాల్ సులకు వెళళ్డం మొదలు పెటాట్ డు, తనకొచిచ్న “శుకాల్ ం బరదరం”, 
“తొండమునేక దంతము” శోల్కాలు చదివాడు. శివుడి గుడి దగగ్ర పూజారిని చూడగానే పండుకు అంతకు ముందు నవగర్హాల గురించి 
ఆయన చెపిప్న మాటలు గురొత్చాచ్యి. 

 “నానాన్, పర్దకిష్ణ౦ చేసేపుప్డు నవగర్హాలను బయటేసి తిరిగమనాన్రు. మనం మరేచ్పోయాం ఒకక్ గర్హానిన్ కూడా 
బయటెయయ్లేదు.” కంగారుగా చెపాప్డు. అమామ్, నానాన్, అకక్డే వునన్ పూజారి ఫకుక్న నవావ్రు.  

“బయటెయయ్మంటే బయట పడెయయ్మని కాదు నానాన్, గుడి చుటూట్  పర్దకష్ణం చేసేపుప్డు నవగర్హాలను వదిలి ఇవతల పకక్ 
తిరగమని అరధ్ం. నవగర్హాలకు వేరుగా పర్దకష్ణ చేయాలి.” అని చెపాప్డు పర్సాద్.  
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“ఈ పెదద్వాళుళ్ ఏదీ అరధ్ం అయేయ్లా చెపప్రు“ అని మనసులో బోలెడు విసుకుక్ని, వాళుళ్ నవివ్నందుకు సిగుగ్ పడి లేచి 
దూరంగా సీతారాముల గుడి దగగ్రకు వెళాళ్డు.    
      బాణాలు పటుట్ కుని నిలబడిన రామల ణులను తనమ్యంగా చూసూత్  నిలబడాడ్ డు పండు. ఆ బాణాలును, అంబుల పొదిని 
చూసూత్  తను కూడా అడవిలో వేటకెళిళ్ ఠీవిగా బాణం వేసుత్ నన్టుల్  ఊహించుకునాన్డు. వారి పాదాల దగగ్ర నమసాక్రం పెడుతూ 
నిలబడిన హనుమంతుణిణ్  చూసూత్  “పాప౦ ఈ దేముడు కోతి తల పెటుట్ కునాన్డు. చినన్పుప్డు సూక్లోల్   ండ్స్ టీజ్ చెయయ్లేదా” 
అమమ్నడగాలనుకుంటూ వాళళ్ దగగ్రకు వెళేళ్సరికి అమమ్ చినన్ పేల్టోల్  పొంగలి, పులిహోర పర్సాదం పెటిట్చిచ్ంది. పర్సాదం చూడగానే 
అడగాలనుకునన్ విషయం మరచిపోయాడు పండు. నానన్కు పులిహోరలో వేసిన పచిచ్మిరపకాయాలంటే చాలా ఇషట్ ం, ఎపుప్డూ 
పండు పేల్టోల్  మిరపకాయలు కూడా తీసేసుకుంటాడు. పచిచ్ మిరపకాయలు నానన్కివవ్డానికి పండు తన పేల్ట్ వెపౖు చూశాడు, ఒకక్ 
మిరపకాయ లేదు. తనకే కాదు అకక్పేల్టోల్ , అమమ్ పేల్టోల్  కూడా లేదని గమనించి, పేల్ట్ పటుట్ కునే పర్సాదం వునన్ టేబుల్ దగగ్రకు వెళిళ్ 
చూశాడు.  
       “అమామ్ వీళుళ్ పులిహోరలో మిరపకాయలు వెయయ్డం మరచిపోయారు.” అకక్డినుండే అరిచాడు.  

అకక్డునన్వాళళ్ంతా వాణిణ్  చూసి నవవ్గానే ఈ సారి పండుకు నిజంగానే బోలెడు కోపం వచిచ్ంది. ఈ పెదాద్ ళళ్కు నవవ్డం తపప్ 
వేరే పనిలేదు అనుకుంటూ కోపంగా అమమ్ దగగ్రకు వచాచ్డు. పర్సాదం తినకుండా పేల్ట్ పకక్న పెటిట్  తలొంచుకుని కూరుచ్నన్ పండును 
చూసి నానన్కు వాడు నొచుచ్కునాన్డని అరధ్మౖెంది.  

“నేను తినిపించనా నానాన్” అంటూ పర్సాదం పేల్టు చేతిలోకి తీసుకునాన్డు పర్సాద్. ఏం అకక్రేల్దనన్టుల్ గా మొహం పకక్కు 
తిపుప్కునాన్డు పండు.  

అమమ్ వాడి జుటుట్  నిమురుతూ “దేముడికి చేసిన పులిహోరలో మిరపకాయలు వెయయ్రు నానాన్.” అని చెపిప్ంది.  
“ఎందుకు దేముడు కారం తినడా?” అంటూ తనకు తెలియకుండా నానన్ వెపౖు తిరిగి నోరు తెరిచాడు పండు.  
నానన్ సూప్నోత్  పొంగలి నోటోల్  పెడుతూ తినడని చెపాప్డు.  
అయితే దేముడింకా చినన్వాడే, అందుకేననన్మాట అమమ్ పూజారి గారిని ‘తినాన్రు’ అని దేముడిని ‘తినాన్డు’ అని చెపిప్ంది 

అనుకునాన్డు. “కారంగా వుండే ఆవకాయ ముకక్ని కడుకోక్కుండా తినేసుత్ నాన్ను దేవుడి కంటే నేనే పెదద్” అనుకునాన్డు పండు.    
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