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         బుజిజ్ పండుబుజిజ్ పండు ఇండియాఇండియా  టూర్టూర్!!
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!   

                  
 
 
                                                     .    

  
                                           

 

పండు, భారత దేశంలో వునన్ వాళళ్మమ్మమ్ వాళిళ్ంటికి వెళిళ్ వారం అయింది. పోయినసారి వెళిళ్నపుప్డు బాగా చినన్వాడు. 
బహుశ వాడికపుప్డు రెండేళుళ్ ఉంటాయేమో! వాడికి ఉహ తెలిశాక ఇపుప్డే వెళళ్డం. పండు, వాళళ్ అమమ్, అకక్ అందరూ కలిసే 
వెళాళ్రు, వాళళ్ నానన్ మాతర్ం ఓ నెల తరువాత వెళాత్డు.  

పండు వాళళ్మమ్మమ్ వాళళ్ది ఒక మోసత్రి పటట్ణం. ఇంటి చుటూట్  నిశశ్బద్ంగా ఉండే పరిసరాల నుండి వచాచ్డేమో, వాళళ్మమమ్ 
వాళళ్ వీధిలో నుండి లోపలి గదుల వరకూ వినిపించే రకరకాల వాహనాల శబాద్ లు, పకుష్ల అరుపులు, కూరగాయలు అమేమ్వాళళ్ 
పిలుపులు, కారు హారన్ లు వాడికి చాలా నచేచ్శాయి. నిదర్ లేవగానే ఇంటి ముందునన్ పోరిట్కోలో నిలబడి ఆసకి త్గా ఆ వీధిలో వెళేళ్ 
వాటిని చూడడం పర్సుత్ తం వాడి దినచరయ్లో ముఖయ్మౖెన భాగం. ఇవాళ కూడా అలాగే బాలక్నీలో నిలబడి కొబబ్రి ఆకుల మధయ్ 
కిలకిలలాడుతునన్ పకుష్ల జంటను వెతుకుతుండగా ఎవరో వసుత్ నన్టల్నిపించి గేటు వెపౖు చూసాడు. ఓ వయసు మళిళ్న వయ్కి త్, భుజానికి 
గుడడ్ సంచి తగిలించుకుని కరర్ సాయంతో నడుసూత్  గేటు వెపౖు వసుత్ నాన్డు. చిరుగుల చొకాక్, మురికి పటిట్ ట్న నీరుకావి పంచె అతని 
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వంటిమీద వదులుగా వేలాడుతూ ఉనాన్యి. నినన్ సాయంతర్ం అలాంటి అతనే గుడి దగగ్ర కనిపిసేత్ పండు వాళళ్మమ్ వెషౖణ్వి అతనికి పది 
రూపాయలిచిచ్ంది.  

"అమమ్మామ్ బెగగ్ర్ గారు వచాచ్రు" ఇంటోల్ కి చూసూత్  గటిట్గా కేక పెటాట్ డు పండు. లోపలనుండి అమమ్, అమమ్మమ్ల నవువ్లు 
వినిపించాయి. చెటల్ దగగ్ర కింద పడిన ఆకులు ఊడిచి శుభర్ం చేసుత్ నన్ లU పడీపడీ నవివ్ంది. పండుకు బోలెడు కోపం వచిచ్ంది. ఏం 
మాటాల్ డినా అలా గటిట్గా నవేవ్సుత్ ంటే ఎవరికి మాతర్ం కోపం రాదు. వాళెళ్ందుకు నవేవ్రో వాడికసలు అరధ్ం కాలేదు కూడా. 
మొనోన్ రోజు వాడు, వాళళ్కక్ పర్తూయ్ష ఇంటి ముందు రాలిన వేపకాయలను చినన్ పులల్లకు తగిలించి దూరంగా విసిరేసూత్  
ఆడుకుంటునాన్రు. ఇంతలో ఓ పెదాద్ యన వచిచ్ 

 "మీ తాతయయ్ ఇంటోల్  ఉనాన్డా?" అని అడిగాడు. 

"లేడు. బజార్ కి వెళాళ్డు" సమాధానమిచాచ్డు పండు.  

"మీ తాతయయ్ వచాచ్క నీ కోసం రమణయయ్ వచాచ్డని చెపుప్" అని చెపిప్ ఆ పెదద్మనిషి వెళిళ్పోయాడు. 

ఆ మధాయ్హన్ం తాతయయ్ ఇంటికి రాగానే టివి చూసూత్  గూడా గురుత్ పెటుట్ కుని "నీకోసం రమణయయ్ వచాచ్డు తాతయాయ్" అని 
చెపాప్డు పండు. 

"పండూ, పెదద్వాళళ్ను అలా పేరు పెటిట్  పిలవకూడదు. ఏదో ఒక వరుసతోనో, గారు అనో అనాలి. అలాగే వచాచ్రు 
అనాలి, వచాచ్డు అనకూడదు." సరి చేసింది వెషౖణ్వి. 

అది గురొత్చేచ్ ఇవాళ బెగగ్ర్ గారు అంటే వాళళ్ంతా ఒకటే నవవ్డం. అసలు గారు అనాలా వదాద్  అని ఆలోచిసుత్ ండగా వీధిలో 
"తాటి ము౦జెలో..." అని అరుసూత్  ఒకామె గంప నెతిత్న పెటుట్ కుని వెళోత్ ంది. అమమ్మమ్ హడావిడిగా బయటకు వచిచ్ ఓ తాటి 
ము౦జెలమామ్య్ ఇ " అని పిలుసూత్  గేటు తీసింది. ఆవిడ వచిచ్ గంప కిందకు ది౦పగానే తాటాకుల మధయ్ వునన్ ముంజెల వెపౖు 
చూసూత్   

"లేతవేనా?" అని అడిగింది. 

"లేతయేయ్నమామ్, తీపుమ్౦జెలు" అంటూ ఒకటి తీసి అమమ్మమ్కిచిచ్ంది. 
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అమమ్మమ్ కొంచెం తుంచి పండుకు, పర్తూయ్షకు చెరో ముకక్ పెటిట్ , తానోముకక్ తీసుకుంది. ఆమె చెపిప్నటుల్  చాలా తియయ్గా 
ఉనాన్యవి. 
"ఎంతకిసాత్ వు?" అడిగి౦దమమ్మమ్. 

"పది రూపాయలకు నాలుగమామ్" 

"పదికి ఏడివువ్" 

"గిటట్దమామ్" 
           "ఎందుకు గిటట్దు, నినన్ కూడా పదికి ఏడు లెకక్న తీసుకునాన్ం" 

"ఇయియ్ కొండాపురం ముంజెలమామ్, లేత కొబిబ్రిలాగుంటాయి. ఐదు చేసి తీసుకోండి"  
"సరేలే ఆరివువ్. ఇంక బేరం లేదు." అని అమమ్నడిగి గినెన్ తీసుకురమమ్ని పండుకు పురమాయించింది. 

పెరటోల్  వునన్ అమమ్ దగగ్రకి వెళిల్ పండు "అమమ్ నీ అమమ్ గినెన్ తీసుకురమమ్౦ది" అని చెపప్గానే, వెషౖణ్వి, బటట్లుతుకునన్ లU 
గటిట్గా నవేవ్శారు. గినెన్ తీసుకెళేళ్ హడావిడిలో వాళళ్ నవువ్లిన్ వాడు పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు.   

ఆ సాయంతర్ం దీపాలు పెటేట్వేళ తాతయయ్ గేటు తీయడం చూసి "అమమ్మామ్ మీ నానన్ వసుత్ నాన్డు" అంటూ పరిగెతుత్ కుంటూ 
లోపలకు వచాచ్డు పండు. మా నానన్ చనిపోయి పదేళుళ్ అవుతోంది. ఇపుప్డు రావడం ఏమి , పెగౖా ఆయనున్ నువువ్ చూడను కూడా 
లేదు అంటూ ఆశచ్రయ్ంగా ముందు గదిలోకి వచిచ్ంది అమమ్మమ్.  

"ఆరి భడవా మీ తాతయయ్ను పటుట్ కుని మా నానన్ అంటావే" అని బోలెడు ఆశచ్రయ్పోయింది.  

"ఆయన మా నానన్ పండూ, అమమ్మమ్ వాళళ్ నానన్ కాదు" వివరించింది వెషౖణ్వి. 

"మరి ఆయన అమమ్మమ్కు ఏమవుతాడు?"  

"హసెబ్ండ్ అవుతాడు" 
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"అయితే ఈసారి నుండి "అమామ్మామ్ నీ హసెబ్ండ్ వచాచ్డు, అని చెపాత్ లే" అని వాళళ్ అకక్ పిలిసేత్ పరిగెతుత్ కుంటూ 
పకక్గదిలోకి వెళిళ్పోయాడు. 

కూరగాయలు తెచేచ్ ఆమెను పెదద్మమ్గారు అని, ఆటో అతనిన్ ఆటో మామయయ్ అని ఇలా అందరీన్ నానా రకాల పేరల్తో పిలిచి 
ఇంటోల్  వాళళ్ను తెగ నవివ్ంచేసుత్ నాన్డు పండు. వాళళ్ నవువ్లకు మొదటోల్  కొంచెం ఉ షపడినా తరువాత వాడికి అది సరదాగానే వుంది. 
 
*         *         *            *            *               * 
 
             ఓ నెల తరువాత పర్సాద్ రాగానే ఇంటోల్  అందరూ వెషౖణ్వి వాళళ్ మేనతత్ గారి ఊరు గూడూరుకు వెళాళ్రు. పండు రికాష్లోనో 
ఆటోలోనో వెళాల్ లని సరదా పడాడ్ డు కాని, అలా వీలేల్దు కారులోనే వెళాళ్లనడంతో అయిషట్ ంగానే ఒపుప్కునాన్డు. ఆ రా  భోజనాలు 
అయాయ్క 

"నానన్మామ్, మీ ఇంటోల్  మొగుడి రేకులు రావా?" అడిగాడు పండు.  

దొడోల్  చాలా పూలునాన్యి నాయనా. ఇపుప్డు పొదుద్  పోయిందిగా రేపుదయనేన్ కోసుకుందురేల్" చెపిప్ంది వెషౖణ్వి వాళళ్ మేనతత్. 

"పూలు కాదు నానన్మామ్ టివిలో చూసాత్ మే ఆ 'మొగుడి రేకులు'" ఆవిడకు అరధ్ం అయేయ్లా వివరించాడు పండు.  

"ఓ మొగలి రేకులా!" అని అమమ్మమ్ అనగానే అందరూ ఒకటే నవవ్డం. ఈ పెదద్వాళళ్కు చినన్వాళళ్ను చూసేత్ ఎందుకంత 
నవొవ్సుత్ ందో అసస్లరథ్ం కాదు పండుకు.  

మరుసటి రోజు మధాయ్హన్ం వెషౖణ్వి వాళళ్ మేనతత్, వెషౖణ్వి, అమమ్మమ్ బంగారు అంగడికి వెళూత్  పండును కూడా తీసుకుని 
వెళాళ్రు. వాళళ్కు నచిచ్న గాజులను చూసి వాటి ఖరీదెంతో చెపప్మని అడిగారు. ఆ కొటట్తను వాటిని తూకం వేసి నలభె ౖఆరు వేలని 
చెపాప్డు.  

"ఇచేచ్ రేటు చెపప్ండి. నినన్వీటిని మేం నలభె ౖవేలకే కొనాన్ం" అని పండు అనగానే ఆకక్డునన్ వాళళ్ందరూ ఒకటే నవవ్డం. 

ఆ కొటట్తను నవువ్తూ "నీకయితే ఐదు వేలకే ఇసాత్ ను బాబూ" అని పండు వెళేళ్పుప్డు ఓ వెండి ఉంగరం వేలికి తొడిగి 
పంపించాడు.  
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            పర్సాద్ వాళళ్ సొంతూరు ఉపప్లపాడు. అది గూడూరుకు పది కిలోమీటరల్ దూరంలో వుంది. అకక్డ పర్సుత్ తం పర్సాద్ వాళళ్ 
బాబాయి ఉంటునాన్రు. ఉదయానేన్ గూడూరులో టిఫిన్ చేసి అందరూ ఉపప్లపాడుకు బయలుదేరి వెళాళ్రు. అదో చినన్ పలెల్టూరు. 
మొతత్ం వెయియ్ గడపలు ఉనాన్యేమో. నాగరికత పోకడలు పెదద్గా పొకక్ని ఊరు. 

ఊరి చివర వునన్ గుడిసెలు చూసి "తాతయాయ్, మనం కూడా అలా కేంపి౦గ్ చేదాద్ మా?" అని అడిగాడు పండు. 
"అవి కాంప్ సెట్ౖస్ కావు పండూ, వాళుళ్ ఆ ఇళళ్లోనే ఉంటారు" అని తాతయయ్ చెపిప్నా వాడికి నమమ్కం కలగలేదు. అంత చినన్ ఇంటోల్  
ఉండడం అసాధయ్ం అనే వాడి భావన. అకక్డే మటిట్లో రెండు తాటి బురర్లను ఒక కరర్కు కటిట్  మరో కరర్తో నెటుట్ కుంటునన్ చినన్ 
పాపను, ఆ పకక్నే సెకౖిల్ టెర్ౖ ను పులల్తో నెడుతూ పరిగెడుతునన్ పిలల్వాణిణ్  చెటుట్  మీద గోలగోలగా అరుసుత్ నన్ కాకులను చూసి "హౌ 
లకీక్" అనుకుని కనిపించినంత దూరం వాళళ్ను చూసూత్ నే ఉనాన్డు పండు. 

పర్సాద్ వాళళ్ బాబాయి వాళళ్ ఇంటి దగగ్ర కారు దిగాగ్ నే, ఇంటి పర్హరీ గోడ పకక్గా మటిట్లో గింజలు తింటునన్ కోడి వెంట 
పడాడ్ డు పండు. వాళళ్ బాబాయి "ఒరేయ్ అది మన కోడి కాదురా పకిక్౦టి వాళళ్ది" అని పండును లోపలకు తీసుకుని వెళాళ్డు. గేటు 
దాటగానే ఇంటి ముందు కటేట్సిన గేదెలిన్, ఎదుద్ లిన్ చూసి పండు చాలా సరదా పడాడ్ డు. ఆ గేదె మీద తనని కూరోచ్బెటట్మని పర్సాద్ 
దగగ్ర మారాం చేసి మారీ గేదె మీదెకిక్ కూరుచ్నాన్డు. ఇంటి ముందే మరో మూలనునన్ బావిలో౦చి చేదతో నీళుళ్ తోడాడు. కటెట్లతో 
మండుతునన్ పొయియ్ని మోకాళళ్ మీద వంగి ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు.  

పెరటోల్  తిరుగుతునన్ బాతుపిలల్లిన్ అరచేతిలో పెటుట్ కుని ముదుద్ చేసూత్  అకక్డ ఉనన్ంత సేపూ వాటితోనే ఆటలు. ఇంటికి వెళేళ్ 
సమయానికి వాటిని కూడా తీసుకెళాల్ లని గొడవ పెటాట్ డు. ఇపుప్డు కాదులేరా ఇంకో పదిరోజులకు ఇంకా పిలల్లు వసాత్ యి అపుప్డు తెచిచ్ 
ఇసాత్ నని బాబాయి వాగాద్ నం చేసాక ఇంటికి బయలుదేరాడు. బాబాయి, సపోటాల బుటట్ , ఓ రెండు డజనల్ 
జామకాయలు, కూరగాయల వితత్నాలు, ఎండిపోయిన బంతి పువువ్లు అనీన్ మూట కటిట్  కారులో పెటిట్ంచాడు. తరువాత పర్తిరోజూ 
పర్సాద్ ని వాళళ్ బాబాయికి ఫోన్ చెయయ్మని బాతులు గురించి గురుత్  చేసూత్ నే ఉనాన్డు. బాబాయి ఇచిచ్న మాట పర్కారం పది రోజుల 
తరువాత ఓ మూడు బాతులను తెచిచ్చాచ్డు. అమమ్మమ్ “ఈ టౌన్ లో బాతులను ఎలా పెంచుదాం” అని గొడవ పెటిట్నా తాతయయ్ 
మాతర్ం పండు అమెరికా వెళిళ్నా తనా బాతులను జాగర్తత్గా చూసుకుంటానని మాటిచాచ్డు.  
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ఓ రోజు సాయంతర్ం తాతయయ్, అయన సేన్హితుడు నారాయణ మూరిత్ మాటాల్ డుకుంటూ మధయ్ గదిలో కూరుచ్నాన్రు. 
మాటల మధయ్లో నారాయణ మూరిత్ తమ పకిక్ంటి వారి చినన్ పాపకు డెంగుయ్ ఫీవర్ వచిచ్౦దని, పర్సుత్ తం ఆ పాప హాసిప్టల్ లో 
ఉందని చెపాప్డు. ఆరునెలల తమే ఆ వీధిలో ఓ ముపెప్ౖ ఏళళ్ వయ్కి త్ అదే జవ్రంతో చనిపోయిన విషయం గురుత్ తెచుచ్కుని 
వాళిళ్దద్రూ  చాలా బాధ పడాడ్ రు.    

ఆ పకక్నే కూరుచ్ని ఆడుకుంటునన్ పండు తాతయయ్ దగగ్రకు వచిచ్ "దోమలు కుటేట్పుప్డు వాటికి మూయ్జిక్ ఎందుకు తాతయాయ్ 
సెలౖెంట్ గా కుటొట్ చుచ్గా " కాలిమీద ఎరర్గా కందిన భాగానిన్ చూసూత్  అడిగాడు పండు.  

"మేం చినన్తనానున్ండి దోమలతో కుటిట్౦చుకుంటునాన్ం గాని పండూ, మాకీ సందేహం ఎపుప్డూ రాలేదురా" అని భళుళ్న 
నవావ్డు నారాయణ మూరిత్.  

"అసలు ఇండియా ఫాల్ గ్ లో వీల్ ఉంటుంది కదా తాతయాయ్, ఆ వీల్ మధయ్లో దోమ బొమమ్ పెటాట్ లి. చుటూట్  యారోస్ అనీన్ 
దోమ వెపౖు పాయింట్ చెయాయ్లి. ఇండియాలో ఆరీమ్, పోలీస్ ఇంకా ఇండియాలో మనుషులందరూ దోమలిన్ చంపడానికే ఎఫర్ట్  
పెటాట్ లి"అంటూ కందిపోయిన భాగమీమ్ద గటిట్గా రుదుద్ కుంటూ కొంచెం ఆవేశంగా చెపాప్డు పండు.  

"ఈ రోజున ఇండియాలో దోమ కాటు వలన ఎనెన్నిన్ జబుబ్లు, జవ్రాలు వసుత్ నాన్యో,  ఎంత మంది మనుషులు 
రాలిపోతునాన్రో లెకేక్ లేదు. చినన్వాడివెనౖా బాగా చెపాప్వు పండూ. దోమలు లేకుండా వుండాలంటే పరిసరాలు పరిశుభర్ంగా ఉండాలి. 
అలా ఉండాలంటే పర్జలలో అవేర్ నెస్ రావాలి. రోడుల్  చెతాత్  చెదారం లేకుండా శుభర్ంగా ఉండాలి. ఎకక్డా మురుగు నీరు నిలువకుండా 
చూడాలి. ఇవనీన్ చేయగలిగితే మన దేశం సగం బాగు పడడ్టేల్. నీ కోరిక పర్కారం అలా జరుగుతుందనే ఆశిదాద్ ం పండూ" సుదీర ఘ్ంగా 
చెపాప్డు తాతయయ్.  

 (వచేచ్నెలలో బుజిజ్ పండు ఏం కబురుల్  చెబుతాడో..ఎదురు చూత్ ందాం..) 
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