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1  నడక  -  ఆరి తారామయయ్ 

ననడడకక                                ఆరిఆరి  తారామయయ్తారామయయ్ 
 

  టీచర కవితా సవ్రూపాల గురించి పాఠం చెపుత్నాన్డు. టకావొ మనసు పాఠం మీద లేదు. కిటికీలోంచి బయటకు చూసూత్ 
కూరుచ్నాన్డు. వరష్ం పడుతుంది. గాలికూడా ఉదృతంగా ఉంది. ఈ వరాష్కాలానికి ఇదే మొదటి  వాన.  

హైసూక్లుకు అటువైపునన్ ‘షింజూకు జాతీయ వనం’ వరష్ంలో మసకగా కనబడుతోంది. వనం వెనుక ఉనన్ పెదద్పెదద్ భవనాలు పెదద్ 
చెటల్లాగా కనబడుతునాన్యి.   

టీచర బోరుడ్ మీద ఒక కవిత రాసుత్నాన్డు. ఇదే మంచి సమయం అనుకుని శబద్ం చెయయ్కుండా కాల్సునుంచి బయటకు వచేచ్శాడు 
టకావొ. పుసత్కాల సంచి భుజాన వేసుకుని వానలో తడుచుకుంటూ రోడుడ్ దాటి షింజూకు వనంలోకి పరిగెతాత్డు. అకక్డ ఒక చినన్ కొలనూ, దాని ఒడుడ్ 
మీద అకక్డకక్డా చినన్చినన్ పందిళూళ్ ఉనాన్యి. దగగ్రగా ఉనన్ పందిటోల్కి పరిగెతాత్డు టకావొ. అతణిణ్ చూసి పందిటోల్ ఉనన్ బెంచ మధయ్లో కూరుచ్ని ఉనన్ 
యువతి పకక్కు జరిగి అతనికి చోటు చేసింది. టకావొ వాలకం చూసి తన చేతి సంచిలోంచి ఒక టవల తీసిచిచ్, “తల తుడుచుకో, లేకపోతే జలుబు 
చేసుత్ంది,” అంది. అతను థాంకస్ చెపిప్, తల తుడుచుకుని, చొకాక్, పాంట కూడా టవల తో తుడుచుకునాన్డు.  

ఇదద్రూ బెంచ మీద కూరుచ్ని కొలను వైపు చూసూత్ ఉండిపోయారు. కొలనులో ఐరిసుల్ వానలో తడుసూత్, గాలికి ఊగుతూ, 
తడిచికేరింతలు కొడుతునన్ పిలల్లాల్గా చూడముచచ్టగా ఉనాన్యి. ఎంతసేపు చూసినా తనివితీరని దృశయ్ం. ఇదద్రూ మంతర్ముగుధ్లాల్గా చూసూత్ ఉండి 
పోయారు.  

వాన కొంచెం తగుగ్ముఖం పటిట్నపుప్డు ఆమె అతనివైపు తిరిగి, “సూక్లు ఎగొగ్టొట్చాచ్వా?” అని అడిగింది. తన చొకాక్మీద హైసూక్లు 
పేరు రాసి ఉండటం వలల్, కొంచెం సిగుగ్పడుతూ, టీచర పార్చీన సాహితయ్ం గురించి చెపుత్ంటే తనకు బోర కొటిట్ందనీ, పైగా ఇది ఈ సీజనకు మొదటివాన 
కదా, వానలో తడవాలనిపించిందనీ, తనకు వానంటే చాలా ఇషట్ం అనీ చెపాప్డు టకావొ.  

లంచ టైం అవుతుంది కదా, ఆకలి కావడం లేదా అని అడిగి, తన బాగ లోంచి రెండు చాకలెటుల్ తీసి అతనకిసూత్, ఆమె కూడా రెండు 
చాకలెటుల్ తీసుకుంది. ఒక బీర బాటిల కూడా బయటకు తీసింది. “మీకు లంచ అంటే చాకలెటూల్ బీరూనా?” అనాన్డు టకావొ, నవువ్తూ. తన బాగ లోంచి 
లంచ బాకస్ బయటకు తీసి అందులో ఉనన్ అనన్ం ముదద్లు ఆమెకు ఇవవ్బోయాడు. ఆమె చెయియ్ అడడ్ం పెటిట్, “ఫరవాలేదు, నువువ్ తిను,” అంది. 

తరావ్త ఇదద్రూ చాలాసేపు అకక్డే కూరుచ్నాన్రు కొలనువైపూ, కొలనుచుటూట్ ఉనన్ చెటల్వైపూ, దూరంగా కొలనువెనుక ఉనన్ భవనాల 
వైపూ చూసూత్. కొంచెం సేపటికి వాన ఆగిపోయింది. ఆమె లేచింది. బాగ చేతబటుట్కుని వెళిళ్పోతూ,  

ఉరుము ఉరిమింది 
మబుబ్ పటిట్ంది 
వానొసుత్ందేమో 
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వసేత్, నాతో ఇకక్డే ఉండిపోతావా? 
అని, సమాధానం ఏంటీ అనన్టుల్ చూసూత్, వెళిళ్పోయింది. 

* 
 
తరావ్త వాన పడిన పర్తిరోజూ ఆ పందిరికింద ఇదద్రూ కలిశారు. అతను కాల్సులు ఎగొగ్డుతునన్ందుకు విచారిసూత్, “ఏ సబెజ్కుట్లంటే 

ఇషట్ం,” అని అడిగిందామె. సూక్లోల్ ఏదీ ఇషట్ం లేదనీ, తనకు అందమైన షూస తయారు చెయాయ్లనే కోరిక ఉందనీ, ఇపప్టికే తను ఆ పర్యతన్ంలో 
ఉనాన్ననీ చెపాప్డతను. తలిల్దండుర్లకు అతను షూస మీద చూపిసుత్నన్ మోజు అరథ్ం కాకుండా ఉందనీ, వాళుళ్ అతనితో సరిగాగ్ మాటాల్డటం లేదనీ 
చెపాప్డు. 

బాగా వాన పడుతునన్ ఒకరోజు, ఆమె పాదాల కొలతలు తీసుకునాన్డు టకావొ. మంచి షూస చేసిపెడతాననాన్డు. రకరకాల షూస 
తయారుచెయయ్డానికి ఉపయోగపడే మంచి టెకిన్కల మానుయ్వల ఒకటి కొని, అతనికి బహూకరించింది ఆమె.  

జులై చివరోల్ సూక్లు సెలవులు మొదలయాయ్యి. వానాకాలం కూడా అయిపోయింది. టకావొ ఒక చినన్ షూ కంపెనీలో పారట్ టైం 
ఉదోయ్గం సంపాదించాడు. డబుబ్లునన్పుప్డలాల్ మెతత్టి చరామ్లూ, కుటేట్ పనిముటూల్ కొనాన్డు. 

* 
 
సెలవుల తరావ్త మళాళ్ సెపెట్ంబర మొదటి వారంలో హైసూక్లు తెరిచారు. మొదటి రోజు కాల్సుకు వెళుత్నన్ టకావొ ఒక పదిమంది 

అమామ్యిలు బిలిడ్ంగ ఆవరణలో గుమిగూడి ఉండటం చూశాడు. వారి మధయ్ ఆమె నిలబడి ఉంది. అందరి ముఖాలు కాంతి విహీనంగా ఉనాన్యి. 
పరిగెతుత్కుంటూ అకక్డికెళాళ్డు టకావొ. “మీరు బాగా చదువుకోండి, ధైరయ్ంగా ఉండండి, వీలైనపుప్డలాల్ మన పార్చీన కవితవ్ం చదవుతారు కదూ,” 
అంటుంది ఆమె, అందరి దగగ్రా సెలవు తీసుకుంటునన్టుల్. ఆమె అకక్డనుంచి వెళిళ్పోయింతరావ్త తమతమ కాల్సులకు వెళిళ్పోతునన్ విదాయ్రుథ్లను, 
“ఎవరామె?” అని అడిగాడు.  

“యుకారి టీచర తెలియదా?” అనన్ది ఒకమామ్యి.  
“ఇతనెపుప్డూ వేరే పర్పంచంలో ఉంటుంటాడులే,” అంది మరో అమామ్యి. నిలబడి మాటాల్డిన వారినుంచి టకావొ తెలుసుకునన్ 

విషయాలు ఇవి: ఆమె పేరు యుకారి, సూక్లోల్ జపాన సాహితయ్ంలో జూనియర టీచర. ఆమె దగగ్ర చదువుకుంటునన్ ఒక అమామ్యి బాయ ఫర్ండ ఆమెను 
పేర్మించానంటూ వెంటబడాడ్డు. టీచర అతణిణ్ తిరసక్రించింది. దాంతో అతను టీచర మంచిది కాదనీ, తనను వలోల్ వేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచిందనీ తన 
గరల్ ఫర్ండతో చెపాప్డు. ఆ అమామ్యి కాల్సులో అందరికీ మన టీచర ఇలాంటిపనులు చేసుత్ందట అని  పర్చారం చేసింది. విషయాలనీన్ తెలుసుకునన్ 
యుకారికి ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు. జరిగింది జరిగినటుల్ హెడ మాసట్ర కి చెపేత్ తన విదాయ్రిథ్ మీద చరయ్లు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. పాపం, ఆ 
అమామ్యికి నిజం తెలియక తన మీద దుషర్ప్చారం చేసింది. నిజం తెలిసేత్ అలా చెయయ్దు. ఏం చెయాయ్లో పాలుపోక, యుకారి సూక్లుకురావడం 
మానేసింది. కొనాన్ళుళ్ దూరంగా ఉండి, చివరకు ఈరోజు సూక్లుకు రాజీనామా చేసి వెళిళ్పోతోంది. ఇవీ అతను తెలుసుకునన్ వివరాలు.  

టకావొకి ఆశచ్రయ్ం కలిగింది, కోపం వచిచ్ంది. తన విషయాలు అనీన్ తెలుసుకునన్ ఆమె తన గురించి ఒకక్ మాటకుడా చెపప్లేదు. 
తనకనాన్ పెదద్దిలాగా ఉండటంవలల్, పేరూ, వివరాలు అడగడానికి తను సంకోచించాడు. గౌరవంగా మాటాల్డుతూ, మీరు అనాన్డే గాని ఎపుప్డూ పేరు 
అడగలేదు. టీచరకు ఇవావ్లిస్నంత గౌరవం ఇవవ్కుండా పొరపాటున ఎపుప్డనాన్ మాటాల్డాడేమో కూడా! 

* 
 
రెండు రోజుల తరావ్త టకావొ సూక్లోల్ ఉండగా గాలివాన మొదలయింది. అతడు సూక్లోల్ంచి వనంలోకి తడుచుకుంటూ పరిగెతాత్డు.  

అకక్డ పందిటోల్ ఆమె లేదు. నిరాశ పడుతూ కొలనువైపు చూసూత్ బెంచ మీద కూరుచ్నాన్డు. చాకెల్టుల్ తింటూ బీర తాగుతూ ఉండేదామె. మనసులో ఉనన్ 
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బాధను మరిచ్పోవడానికేమో! పాపం. తన సూట్డెంటకి హాని జరకూక్డదని తనమీద పడిన నిందను భరించిందిగాని, పరిషాక్ర మారగ్ం ఏంటో తెలియక 
సూక్లుకు దూరంగా ఉండిపోయింది. ఆమె ఎలాంటి టీచరో తనకు తెలియదు. ఆమె కాల్సు తీసుకుంటే తెలిసేది. మొనన్ ఆమె చుటూట్ నిలబడి ఏడుపు 
ముఖాలేసుకుని ఉనన్ సూట్డెంటుస్ని బటిట్ చూసేత్ వారికి ఆమె అంటే ఇషట్ం అనిపిసుత్ంది. మొదటి సారి వనంలో కలిసినపుప్డు ఒక టాంకా వినిపించి 
వెళిళ్పోయింది. అపప్టికి తనకు అది టాంకా అని తెలియదు. తరావ్త తెలుసుకునాన్ ఆమెకు దానితో సంబంధం ఏంటో ఆలోచించలేదు. అలా కవితవ్ం  
వలిల్ంచే వారికి భాష మీద ఎంత పేర్మ ఉంటుందో! 

ఇంతలో గొడుగు వేసుకుని యుకారి టీచర వచిచ్ంది. వరష్ం భారీగా పడుతుండటంవలల్ గొడుగు ఉనాన్ ఆమె బాగా తడిచిపోయింది. 
ఇదివరకు ఆమెదగగ్ర ఎపుప్డూ ఉండే పికిన్క బాగ ఈరోజు లేదు. “నువివ్కక్డ ఉంటావేమోనని బసుస్ ఇకక్డ దిగాను. నా ఎపారెట్మ్ంట ఇకక్డికి దగిగ్రే. వెళిళ్ 
తల తుడుచుకుని టీ తాగుదాం, వసాత్వా?” అని అడిగింది.  

 
* 

ఎపారెట్మ్ంట కి చేరింతరావ్త తల తుడుచుకుని పొడిబటట్లు వేసుకునాన్రిదద్రూ. యుకారి టీ చేసింది. టీ తాగుతూ, తను ఆమెకోసం 
చేసిన సిల్పాప్న షూస బాగ లోంచి తీసి టేబుల మీద పెటాట్డు టకావొ. “ఇవి మీకోసం చేశాను, వేసుకుని, సరిగాగ్ ఉనన్యోయ్ లేదో చూసాత్రా? అని అడిగాడు. 
చూడాడ్నికి చాలా అందంగా ఉనన్ షూస కాళళ్కు బాగా మెతత్గా అనిపించాయి. “బాగునాన్యి, థాంకస్,” అందామె.  

“యుకారి, నేను మిమమ్లిన్ పేర్మిసుత్నాన్ను,” అని తొందరగా అనేశాడు  టకావొ.  అంతలోనే అతడి ముఖం ఎరర్బడింది. గుండె వేగంగా 
కొటుట్కోవడం మొదలయింది.  

“అదేంటీ, యుకారి అనాన్వు, యుకారి టీచర అనాలిగదా?” అందామె, నవువ్తూ. అతనికి అపప్టికే చెమటలు పటట్డం మొదలయింది. 
“టకావొ, నువెవ్ంతో మంచి వాడివి. నాకూక్డా నువవ్ంటే చాలా ఇషట్ం. పైగా, నీకు తెలియదుగాని, నువువ్ నాకెంతో సహాయం చేశావు. 

కాని, మనమధయ్ ఉంది పేర్మ కాదు,” అందామె. 
మరేంటీ? అనన్టుల్ చూశాడతను. 
“నీకు తెలియక పోవచుచ్, మన పార్చీన భాషలో ఇపుప్డు మనం పేర్మ అని చెపుప్కుంటునాన్మే, దానిన్ ‘ఒంటరి బాధ’ అని అనే వారు. 

మనుషులకు  తమ మనసులో ఉనన్ భావాలను చెపుప్కోవడానికి ఎవరో ఒకరు కావాలి. అలా చెపుప్కోలేకపోతే పడే యాతనని పేర్మ అనే వారు. మనిదద్రం 
అనుభవించింది ఆ పేర్మే. నీకు సూక్లుమీద మనసులేదు. నీ వయసులో షూస మీద అంత ఆసకిత్ ఉండటం అసాధారణం. అందువలేల్ నీ తలిల్దండుర్లు 
నినున్ అరథ్ం చేసుకోలేదు. అందరి నడకా అందంగా ఉండాలని నువువ్ ఆశించడం, తగిన, సౌకరయ్ంగా, అందంగా ఉండే షూస 
తయారుచెయాయ్లనుకోవడం, ఎంత మంచి ఆలొచనో! నీలో ఉనన్ కళాభిమానానిన్ నేను గౌరవిసుత్నాన్ను. 

“ఇక నాకు నువెవ్ంత సహాయంచేశావో చెపప్డం కషట్ం. ఈ పాటికి నీకు తెలిసే ఉంటుంది. నా సమసయ్ను ఎలా పరిషక్రించాలో 
తెలియక నేను చాలా మానసిక కోష్భకు గురయాయ్ను. నా ఒంటరితనంలో అనుకోకుండా నువువ్ తోటలోకి రావడం, నీతో మాటాల్డే అవకాశం దొరకడం, 
నాకెంతో ఊరట కలిగించింది. ఇకక్డ ఉదోయ్గం మానుకుని తిరిగి మావూరు వెళాద్మనే నిరణ్యం తీసుకోవడం నీతో కలవకపొతే సాధయ్ం అయేయ్ది కాదేమో. 
నువెవ్లా నీ ఆశల దిశగా నడిచే పర్యతన్ం చేసుత్నాన్వో, నేను కూడా నా బాట ఏంటో తెలుసుకుని, ఆ దోవన మళాళ్ నడవడం నేరుచ్కోవాలని 
నిరణ్యించుకునాన్ను. నువివ్చిచ్న షూస నా పర్యతన్ంలో సహకరిసాత్యి. నేను నీకు ఎపుప్డూ రుణపడి ఉంటాను,” అందామె. 

“కాని, మీరు ననెన్ందుకు మోసం చేశారు? మీరు టీచర అని నాకెందుకు చెపప్లేదు?” అని అడిగాడతను. 
 

            “నువువ్ ఆ సూక్లోల్నే చదువుతునాన్వు. నా కాల్స తీసుకోలేదు కాబటిట్ అదృషట్వశాతూత్ నీకు నేను తెలియదు. కానీ, ఆ సూక్లుతో నా సంబంధం 
ఏంటో నేను నిరణ్యించుకోలేక సతమతమవుతునన్ రోజులోల్ నేను అకక్డ టీచరిన్ అని నీకు చెపాప్లనిపించలేదు. అంతే గాని, నినున్ మోసం చెయాయ్లని 
కాదు.” 
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ఇంతలో పెదద్ ఉరుము వినబడింది. మళాళ్ వాన ఉధృతం అవుతుందేమో. 
టకావొ యుకారిని చుసూత్, 

ఉరుము ఉరిమింది 
వాన వచిచ్నా రాకపోయినా 
ఇకక్డే ఉంటాను 
నీకు తోడుగా  

అనాన్డు. చూడండి, నాకూక్డా కొంచెం కవితవ్ం అరథ్ం అవుతుంది అనన్టుల్ చూసూత్. 
“చాలా బాగుంది. అంటే, నువువ్ మనూయ్షా గారి కవితవ్ం చదివావనన్మాట! నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మనం సేన్హితులుగా 

ఉందాం. నేను మా వూరు వెళాళ్క అపుప్డపుప్డూ ఉతత్రం రాసాత్ను. నువువ్కూడా రాసూత్ ఉండు. ఎపుప్డో మళాళ్ కలుసుకుందాం. అపప్టి దాకా మనిదద్రం 
మన ఆశయాల దిశగా నడవడానికి పర్యతన్ం చేదాద్ం,” అందామె. 

అంగీకారం తెలుపుతూ గౌరవసూచకంగా తలవంచాడతను.  

- పర్ముఖ జపాన రచయిత మకోతో షింకాయి గారి ‘కొతొనొ వ నివా’ (మాటల వనం) ఆధారంగా    
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