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 తయ్ యలనిన్ంటిలోనూ లోక య నది నవల. సమకాలీన సమాజానికి దరప్ణం పడుతూ, 
రచనాకాలపు మాజిక, రాజకీయ, ంసక్ృతిక పరి థ్తులను ముందుతరాల పాఠకులకు అందించగల శకిత్ 
నవలా తాయ్నికి ఉనన్ది. మానుయ్డికి అందుబాటులో ఉండటం వలల్ నవలా యకు మాజిక 
మారుప్లు, వయ్కిత్త  మారుప్లు కలిగించగల శకిత్ ఉంది. అటువంటి శకిత్వంత న నవలా తయ్ంలోని కొనిన్ 
ఉతత్మ నవలలను ఎనున్కుని, ఆ నవలలోల్ని నాయకుల పా లను పరిచయం చెయాయ్లనన్ది ఈ 
య్సపరంపర ఉదేద్శం. 

                 
     
                                          
 
 
 
 
 

బబ్యయ్బబ్యయ్  ::  అలప్జీఅలప్జీ   
"సుబబ్యయ్ సుందరుడు కాదు" 
"సుబబ్యయ్ ఒటిట్ చచుచ్ దదద్మమ్" 
"సుబబ్యయ్ నంగిరిపింగిరిగాడు" 
"నానన్ చాలా మంచివాడు" 
"నానన్కి అమమ్ని చూసేత్ భయం" 
"సుబబ్యయ్ ఈజ వెరీ ఇనెఫీషియంట" 
"సుబబ్యయ్ పాపం ఒటిట్ భయసుత్డు" 
 
పై వాకాయ్ల దావ్రా మనకు సుబబ్యయ్ అనే పిరికిమనిషి పరిచయం అవుతాడు. 
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ఒకక్మాటలో చెపాప్లంటే రావిశాసిత్ సృషిట్ంచిన "అలప్జీవి" సుబబ్యయ్! "Courage is reckoned the greatest of all virtues; 
because, unless a man has that virtue, he has no security for preserving any other.” అనాన్రట పర్ఖాయ్త ఆంగల్ 
రచయిత డాకట్ర శామూయ్ల జానస్న . "ధైరయ్ం ఉంటేనే మిగతా సదుగ్ణాలుంటాయనీ గాయ్రెంటీ ఉంది. భయానికీ మంచికీ పొందిక లేదు. 
పిరికివారెవరూ కూడా మంచివారు కాజాలరు, మంచికి నిలబడలేరు. మంచిగా ఉండాలంటే గుండెనిబబ్రం చాలా ఉండాలి." అంటారు 
రావిశాసిత్ కూడా. ఈ ఆలోచనలోంచి అరవై ఏళల్కిర్తం పుటిట్న పాతర్ సుబబ్యయ్. ఆనాటి సమాజంలో దిగువ మధయ్తరగతి వరాగ్లోల్ రచయిత 
ఎకుక్వగా గమనించిన వయ్కుత్ల గుణాలనీన్ కలిపి తయారయినవాడు సుబబ్యయ్. "Poverty makes people lose sight of the larger 
perspective. It makes them small, mean and wretched" అని ఒకచోట రాసుకునాన్రుట రావిశాసిత్. సుబబ్యయ్ పాతర్ చితర్ణ 
వెనకాల ఈ వాకయ్ం కనబడుతూ ఉంటుంది మనకి.  

 
రచయిత : రావిశాసిత్ 
మహాకవి శీర్శీర్ అందించిన "రావిశాసిత్" పేరుతో తెలుగు సాహితయ్ంలో తనదంటూ ఒక పర్తేయ్కమైన శైలినీ, ముఖయ్మైన 

సాథ్నానీన్ నిలబెటుట్కునన్ రాచకొండ విశవ్నాథ శాసిత్గారి జననం 1922 జూలై 30న శీర్కాకుళం జిలాల్లోల్ జరిగింది. బి.ఏ.ఫిలాసఫీ చదివిన 
తరువాత మదార్సులో లా చదివి తండిర్ లాగనే వృతిత్రీతాయ్ నాయ్యవాది అయాయ్రాయన. వారి తలిల్గారు సంగీతజుఞ్రాలే కాక అపప్టోల్నే 
ఆంగల్నవలలు చదివేవారుట. అందువలేల్ చినన్నాన్టి నుండీ పుసత్కపఠనం, ఆంగల్ సాహితయ్ం పై మంచి పటుట్ అలవడాడ్యి రావిశాసిత్కి. చారల్స్ 
డికెనస్ ఆయన అభిమాన రచయిత. డాకట్ర సామూయ్ల జానస్న వాకాయ్లను కూడా ఎకుక్వగా ఉదహరించేవారు. సమాజోధధ్రణకు ఉపయోగపడే 
ఎంతో విలువైన సాహితాయ్నిన్ తెలుగు పాఠకులకు అందించారు రావిశాసిత్. ఆరిథ్క పేదరికం ఎంత దురభ్రంగా ఉంటుందో సావ్నుభవం 
ఉండడం వలల్ ఆయన రచనలోల్ బడుగు వరాగ్లు, శార్మికులు, నిరుపేదల జీవితాల పటల్ చింత, ఆవేదన ఎకుక్వ కనపడుతుంది. 
జీవనసమరంలో సామానయ్ మానవుడు పడే అగచాటల్ పటల్ ఆయనకునన్ అవగాహన, సానుభూతి అపారమైనది. రావిశాసిత్ ఉతత్రాంధర్కు 
చెందినవారవడం వలల్ వారి రచనలోల్ ఆయా జిలాల్ల మాండలీకం తొంగిచూసుత్ంది.  

. 
అరవైకి పైగా కథలు, ఎనోన్ వాయ్సాలు కాక రావిశాసిత్ మొతత్ం తొమిమ్ది నవలలు రచించారు. వాటిలోల్ రాజు-మహిషి, 

రతాత్లు-రాంబాబు అసంపూరణ్ంగా వదిలేసిన నవలలు, ’ఇలుల్ ’ చివరి నవల. ఆ  తరావ్త మదయ్పాన చటట్ం నేపథయ్ంలో రాసిన  "ఆరుసారా 
కథలు" బాగా పార్చురయ్ం పొందాయి. 1952లో రాసిన వారి మొదటి నవల "అలప్జీవి" ఎకుక్వగా పర్జాదరణ పొందింది. శిలప్పరంగా చూసేత్ 
తెలుగులో వచిచ్న అతుయ్తత్మ నవలలోల్ ఒకటిగా ’అలప్జీవి’ని పేరొక్నచుచ్. అలప్జీవి చదివిన తరువాత శీర్శీర్గారు రావిశాసిత్ గారిని 
వెతుకుక్ంటూ వసేత్, విశాఖపటన్ం హిందూ రీడింగ రూం లో వారిదద్రూ కలిసారుట. అలప్జీవి పర్జాదరణ పొంది ఆ రచన యొకక్ ఉదేద్శయ్ం 
ఏమిటని ఎందరో పాఠకులు పర్శిన్ంచాకా; శీర్శీర్, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు వంటివారు తనని గమనిసుత్నాన్రని తెలిసాకా, తన రచనల వలల్ 
చదివేవారికి ఏమిటి ఉపయోగం? వారికి ఇది మంచి అవుతుందా? చెడు అవుతుందా? అని  ఆలోచించడం, అలా పర్శిన్ంచుకుని అది 
మంచిదవుతుందని తోసేత్నే రాయడం మొదలుపెటాట్నని చెపాప్రాయన. ఒక మంచిని నిలబెటట్డం కోసం పతనమవుతునన్ సామాజిక 
విలువలకు పర్తినిధులుగా ఉనన్ పాతర్లను సృషిట్ంచడం అవసరమేనంటారు రావిశాసిత్.  

అలప్జీవి నవల - చైతనయ్సర్వంతి: 
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రావిశాసిత్ నవలకు మొదట పెటిట్న పేరు "చేదు విషం జీవఫలం". పర్ధాన పాతర్పై రచయిత మమకారం ఉంచుకోరాదనన్ 
అభిపార్యంతోనేమో "హబబ్బబ్ హయాయ్రే" అనన్ పేరుతో భారతి పతిర్కకు నవలను పంపించారుట. "అలప్జీవి" అనన్ పేరుని భారతి వారు 
సూచించాకా తన సొంతపేరుతో పర్చురణకు అంగీకరించారుట రావిశాసిత్.(అంతవరకూ మారుపేరల్తో రచనలు చేసేవారాయన.) మనిషి 
అభివృధిధ్కి నిరోధకాలయేయ్ సావ్రథ్ం, కకుక్రిత్, పిరికితనం మొదలైన లక్షణాలను అసహియ్ంచుకునేవారాయన. అదే ఆయనతో అలప్జీవి 
రాయించింది. ఒక మనిషి ఎలా ఉండకూడదో తెలిపే నవల ఇది. "సుబబ్యయ్ పాతర్కి శీర్శీగారి కోనేటిరావు, ఇంకా నిజ జీవితంలో కొందరు 
నమూనాలు" అంటారు రావిశాసిత్. "జేమస్ జాయిస మొదలైన వారి పర్భావం వలల్ అలప్జీవిని సృషిట్ంచడం జరిగింది. ఒక అమాయకమైన 
సామానయ్ సంసారిగా సుబబ్యయ్ పాతర్ గురుత్ండిపోతుంది. ఆనాడు సమాజంలో నాకు సుబబ్యయ్ లాంటి అలప్జీవులు ఎకుక్వగా కనిపించారు. 
సుబబ్యయ్ను గురించి తేలికగా రాయవచుచ్. ఏదో ఒక టెకిన్క ని పర్వేశపెడదామనే ఉదేద్శంతో మాతర్ం నేను అలప్జీవి రాయలేదు" 1993 
ఆంధర్జోయ్తి ఇంటరూవ్య్లో అనాన్రు.    

 
ఈ నవల చదివే ముందు ఇందులో వాడిన కథనాతమ్క పర్కిర్య గురించి కొదిద్గా తెలుసుకోవాలి. అలప్జీవి నవలలో 

రావిశాసిత్ చైతనయ్ సర్వంతి పధధ్తిని జేమస్ జాయిస  రచనల పేర్రణతో వాడుకునాన్నని చెపాత్రు. జేమస్ జాయిస అనే ఐరిష రచయిత తన 
నవలలైన A Portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses మొదలైన వాటిలో  stream of consciousness అనే 
వరణ్నాపర్కిర్యను వాడుకునాన్డు. తరావ్త "వరీజ్జియా వులఫ్", "సామూయ్ల బెకెట", "డోరతీ రిచరడ్స్న" మొదలైన ఆంగల్ రచయితలు తమ 
రచనలోల్ ఈ "stream of consciousnes” వరాణ్నాపర్కిర్యను వాడుకునాన్రు. దీనినే తెలుగులో "చైతనయ్ సర్వంతి" అనాన్రు. రావిశాసిత్ 
తరువాత తరావ్త తెలుగులో ఈ కథనాతమ్క పర్కిర్యను వడెడ్ర చండీదాస, నవీన(అంపశయయ్), బుచిచ్బాబు, వినుకొండ నాగరాజు (ఊబిలో 
దునన్), కాశీభటల్ వేణుగోపాల మొదలైన రచయితలు తమ రచనలోల్ వాడుకునాన్రు. చైతనయ్ సర్వంతి వరణ్నా విధానంలో కథ జరుగుతుండగా 
మధయ్ మధయ్ కథకుడు/నాయకుడు తన అంతరంగానిన్, తనలో జరుగుతునన్ సంఘరష్ణను తనలో తాను అనుకుంటునన్టుల్గా పాఠకుల 
ముందర పెడతాడు. తదావ్రా కథకుడి/నాయకుడి మానసిక సిథ్తి, అతడిలోని మనోవైకలాయ్లనూ పాఠకుడు బాగా దగగ్రగా 
గమనించగలుగుతాడు. అందువలల్ కథకుడి/నాయకుడి పాతర్ , అతడి పర్వరత్న పాఠకులకు ఇంకా బాగా అరథ్మౌతాయి. వాయ్కరణ దోషాలు 
రాకుండా ఈ పర్కిర్య దావ్రా నవలను నడిపించడానికి రచయితకు చాలా నేరుప్ అవసరం.  

 
సుబబ్యయ్ - పాతర్ పరిచయం: 
సుబబ్యయ్కు సుమారు ముఫైఫ్ ఐదేళుళ్ వయసు. పొడవూ, పొటీట్ కాకుండా సమమైన ఎతుత్లో సనన్గా ఉంటాడు. 

అందమైనవాడేమీ కాదు. సవ్తహాగా భయసుత్డైన సుబబ్యయ్లో సతరీలలో కనబడే కోమలతవ్ం కనిపిసుత్ంది. కూరలో ఉపెప్కుక్వైందేమని భారయ్ని  
పర్శిన్ంచలేనంత పిరికివాడు. తలిల్ చినన్నాడే చనిపోతే తండిర్ సోమయయ్ నీడపటుట్న అలాల్రు ముదుద్గా పెరుగుతాడు సుబబ్యయ్. సోమయయ్ 
దివ్తీయ వివాహం చేసుకుంటాడు. వికృతంగా ఉండే ఆమెది కౄరమైన మనసత్తవ్ం కూడానూ. పసివాడనన్ జాలి కూడా లేకుండా సుబబ్యయ్ను 
బాగా కొటేట్దావిడ. ఓ ఏడాది కాపురం తరావ్త ఆవిడ సోమయయ్ను వదిలి వెళోప్తుంది కానీ ఆవిడ వలల్ సుబబ్యయ్లో పర్వేశించిన భయం 
మాతర్ం అలానే ఉండిపోతుంది. సుబబ్యయ్కు ఆరేళుళ్ండగా ఓ రాతిర్పూట తండిర్తో నడిచి వెళుత్ండగా ముగుగ్రు ఆగంతకులు సోమయయ్ను 
చావబాది పారిపోతారు. పెదద్యాయ్కా కూడా ఒకోక్ రాతిర్ సుబబ్యయ్ ఉలికిక్పడి లేచికూచునేంతగా ఆ సంఘటన సుబబ్యయ్ను 
కలవరపరుసుత్ంది. ఆ విధంగా చినన్తనం మొదలు ఏ పని చెయాయ్లనాన్ భయం అతడిన్ వదలదు. కాల్సులు  ఎగొగ్టట్కుండా చదువుకుంటాడు. 
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అనవసరంగా ఎవరి జోలికీ పోడు. తగువులు పడడు. టికెటుట్ లేకుండా పర్యాణం చెయయ్డు. కూరలమేమ్ మనిషితో బేరాలాడాడ్నికి కూడా 
జంకుతాడు. ఎవరీన్ అపుప్ అడగడు. అవసరమైనా ఆఫీసులో శెలవు అడగటానికి, ఆఖరుకి ఆఫీసు బంటోర్తులకు కూడా భయపడే సుబబ్యయ్ 
"వెరీ ఇనఫీషియంట" అనే రిమారుక్ సంపాదించుకునన్ అతి భయసుత్డు. 

 
సుబబ్యయ్ భారయ్ సావితిర్ది జమిందారీ వంశం. సావితిర్ అనన్ వెంకటార్వ సుబబ్యయ్ సహపాఠి. తాతలు గడించిన ఆసిత్ 

కరిగించేసిన తండిర్ గతించాకా ఇంటి బాధయ్తంతా వెంకటార్వ మీద పడుతుంది. పధెధ్నిమిదేళల్ వయసులో మేనమామ మోసం వలల్ దెబబ్ తినన్ 
అతడు జీవితంతో యుధాధ్నికి దిగి మసి పూసి మారేడుకాయను చేయగల సావ్రథ్పరుడుగా మారిపోతాడు. సుబబ్యయ్కు పర్భుతోవ్దోయ్గం 
వచిచ్ందని తెలియగానే చెలెల్లిన్చిచ్ పెళిళ్ చేసేసాత్డతను. సావితిర్ అందమైనది. రాకుమారుడిలాంటి భరత్ను గురించి కలలుగనన్ ఆమెకు 
సుబబ్యయ్ను చూసేత్ చినన్నాటి ఆయా కొడుకు గురుత్కువసాత్డు. అతడికి జమిందారీ లేదని అతడిపై కోపం ఆమెకు. పిలల్లు కమల, కృషుణ్డు 
పుటాట్కా కూడా పిరికివాడైన భరత్ పటల్ ఆమెకు చినన్ చూపే తపప్ పేర్మ ఎనన్డూ కలగదు. భారయ్తో ఓ సరదా మాట మాటాట్డానికి కూడా 
జంకుతాడు సుబబ్యయ్. 

 
ఇటువంటి పిరికివాడికి ధైరయ్ం నూరిపోసి, సుబబ్యయ్తో ఆఫీసులో ఐదువందలు లంచం అడిగించి తీసుకుపోతాడతని బావ 

వెంకటార్వ. తన పని తవ్రగా జరగడం కోసం సుబబ్యయ్ అడగాగ్నే డబిబ్చిచ్న కాంటార్కట్ర గవరయయ్కీ వెంకటార్వ కీ పడదు. లంచమడిగిన 
సంగతి తెలిసి సుబబ్యయ్ను తిరిగి డిసాప్చ నౌకరీలోకి పంపేసాత్డు హెడ కల్రక్. సుబబ్యయ్ సీటుమారిన సంగతి తెలిసి తన డబుబ్ తనకు వాపసు 
ఇచేచ్యమని తన మనిషిని సుబబ్యయ్ ఇంటి మీదకు పంపిసాత్డు గవరయయ్. గవరయయ్కు కటట్వలసిన డబుబ్ కోసం వెంకటార్వ ఇంటికి వెళిళ్న 
సుబబ్యయ్ను ఇంటిచుటూట్ తిపిప్ంచుకుంటాడు తపప్ డబుబ్ ఊసెతత్డు. వెంకటార్వ తనని పావుగా వాడుకునాన్డని తెలిసి నీరయిపోతాడు 
సుబబ్యయ్. ఇంటిఖరుచ్లకే సంపాదన సరిపోనపుప్డు ఐదువందల అపుప్(అరవై ఏళల్కిర్తం ఐదువందలు పెదద్ మెతత్మే మరి!) ఎలా తీరాచ్లో, 
ఏం చెయాయ్లో అరథ్ంకాక తికమకపడతాడు సుబబ్యయ్. అతడిన్ భయపెటట్డానికి తన మనుషులతో కొటిట్ంచి, ఐదువందలు తనవదద్ 
అపుప్తీసుకునన్టుట్గా నోటు పై బలవంతాన సంతకం పెటిట్సాత్డు గవరయయ్. 

 
ఈ గడబిడల మధయ్ కూతురు కమల సూక్లోల్ టీచర మనోరమ పరిచయమౌతుంది సుబబ్యయ్కి. ఇదద్రి మధయ్నా గాఢమైన 

ఆకరష్ణ పుటిట్ పెరుగుతుంది. మనోరమ ఇచిచ్న చనువు వలల్ నేరుగా ఆమె ఇంటికి వెళేళ్ంతగా వారిరువురి పరిచయం పెరుగుతుంది. సుబబ్యయ్ 
దిగులు, తగిలిన దెబబ్లు చూసి అతడిన్ బుజజ్గించి విషయం తెలుసుకుంటుంది మనోరమ. గవరయయ్ తన ఊరివాడనీ, అతని తలిల్ తనకు బాగా 
పరిచయమని చెపిప్, గవరయయ్ ఇంటికి వెళిళ్ పోర్నోటు చింపించివేసి, సమసయ్ను చిటికెలో పరిషక్రించేసుత్ంది ఆమె. తన ఆవేదనంతటినీ ఇటేట్ 
మాయం చేసేసిన మనోరమ దేవతలా కనబడుతుంది సుబబ్యయ్కి. అనుకునన్ పర్కారం సముదర్పు ఒడుడ్న మనోరమను కలుసుకోవడానికి 
వెళాత్డు సుబబ్యయ్. వారిదద్రి అనుబంధం ఏ దారిలోకి మళిళ్ంది? సుబబ్యయ్ లో మారుప్ వచిచ్ందా? అతడి భవిషయ్తుత్ ఏమిటి? అనే పర్శన్లను 
పాఠకులకే వదిలేసాత్డు రచయిత. చైతనయ్ సర్వంతి పధధ్తి దావ్రా మొదటి నుండీ సుబబ్యయ్ ఆలోచన ధోరణి, అతడి మానసిక పరిసిథ్తినీ 
గమనిసుత్నన్ పాఠకులకు కథ ముగింపులో అతడి ఆలోచనలు సకర్మమైన మారగ్ంలోకి వసుత్నన్టేల్ అనిపిసాత్యి. ’భారతి ’లో పర్చురణ అయిన 
తరువాత ఈ నవలకు మరో ఆశావహమైన ముగింపుని కూడా రాసుకునాన్రు రావిశాసిత్. మనసు ఫౌండేషన వాళుళ్ పర్చురించిన రావిశాసిత్ 
"రచనాసాగరం" లో ఉనన్ ఈ ముగింపు మలి పర్చురణలోల్ కూడా వెలుగులోకి రాలేదుట మరి. తాను నవల రాసుత్నన్పుప్డు కూడా సుబబ్యయ్ 
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అంటే తనకు అసహయ్ం అనీ, పతిర్కలోంచి పుసత్కంలోకి వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం అతడిలో ఆతమ్ విమరశ్ కలిగిందని చెపూత్, చివరికి అతను ఏ 
మారగ్మంటా వెళాళ్డనేది పాఠకుల అంచనాకే వదిలేసానంటారు రచయిత.  

 
సుబబ్యయ్లో పరిశీలనా శకిత్, ఊహా శకిత్ అమోఘంగా కనబడతాయి. వీధి వరండాలో కూరుచ్ని, సిగరెటుట్ కాలుసూత్ 

వచేచ్పోయే జనాలను గమనించడం అతని నితయ్ వాయ్పకం, ఒక సరదా. ఆ కనబడే కొందరు వయ్కుత్లోల్ అతనికి ఇషట్మైన వాళల్ గురించి తనకు 
తోచిన చితర్మైన కథలు అలేల్సుకుంటూంటాడు సుబబ్యయ్. వాళల్కతడు పెటేట్ పేరుల్ కూడా చితర్ంగా ఉంటాయి. ఈ వచేచ్పోయే జనాల గురించిన 
ఆలోచనలూ, వాళల్ జీవితాల గురించి అతడలుల్కునే కథలు చదువుతుంటే ఒకక్సారి మన మనసులోల్కి తొంగి చూసుకునన్టుల్ ఉంటుంది. 
మనకు కూడా పరిచయం లేకపోయినా నితయ్ం కనబడే కొందరు వయ్కుత్లు ఉంటారు. ఎదురుగుండా అపారెట్మ్ంట లోని మనుషులో, ఇసతరీ చేసే 
తాతో, రోడుడ్న రోజూ పోయే సూక్లు పిలల్లో, వాకింగ చేసేపుప్డు ఎదురయేయ్ జంటలో..అనన్మాట. మనమూ సుబబ్యయ్ లాగనే వాళళ్ను 
గురించి కథలలుల్కుని.. ఇలాగేమో.. అలాగేమో అనీ... మళీళ్ ఎపుప్డనాన్ వాళుళ్ కనబడకపోతే.. ఇందువలేల్మో... అనుకుంటూ ఉంటాము 
కూడా. కథలో ఈ భాగం, ఆ వరణ్నా చదువుతుంటే రచయితకు కూడా ఇటువంటి ఒక ఊహాతమ్కమైన అలవాటు ఉండి ఉంటుంది 
అనిపించింది నాకు. 

 
నిజానికి సుబబ్యయ్ దదద్మేమ్మీ కాదు. అతడికి పేర్మించడం తెలుసును కానీ భారయ్కు తాను తగననన్ నూనయ్తాభావం అతడిని 

ఆమె దగగ్రకు వెళళ్నివవ్దు. తన పిలల్లంటే అపారమైన పేర్మానురాగాలునాన్యి కానీ డబుబ్లేని కారణంగా వాళల్ అవసరాలు తీరచ్లేననన్ బాధ 
అతడిని వాళళ్కూ చెరువ కానివవ్దు. ఆఫీసు పని ఎంతో శర్ధధ్గా చెయయ్గలడు కానీ చుటూట్ ఉనన్ సావ్రథ్పరులైన సహోదోయ్గుల హేళనల వలల్ 
తనను తాను తకుక్వగా అంచనా వేసుకుంటాడు సుబబ్యయ్. పేదరికం వలల్ ఏరప్డిన నిసస్హాయత అతడిని పూరిత్గా అసమరుధ్డిగా 
మారిచ్వేసుత్ంది. ఎపుప్డైతే ఇతరుల అభిపార్యాలకు, అవసరాలకూ అనుగుణంగా తనని తాను చూసుకోవడం మొదలుపెడతాడో అపుప్డే 
మనిషి చేతకానివాడిగా మారిపోతాడు. మనిషిలోని పిరికితనం, అభదర్తా భావం అతడిని ఎటువంటి హీనసిథ్తికి దిగజారచ్గలవో తేలిపడానికే 
సుబబ్యయ్ పాతర్ను సృషిట్ జరిగింది.  

 
సుబబ్యయ్లాంటి పిరికివాళల్కే కాదు ఎంతటి ధైరయ్సుథ్లైనా, కొనిన్ కొనిన్ పరిసిథ్తులోల్ పర్తి మనిషిలోనూ ఆతమ్నూనయ్తాభావాలు 

కలుగుతాయి. కానీ వాటికి లోబడిపోయి జీవితానిన్ నరకపార్యం చేసుకోకూడదు. పిరికితనం, అభదర్తా భావం మనిషిని అధోగతికి 
చేరుసాత్యి. అతడిలోని దాగునన్ సదుగ్ణాలను సైతం పైకి రానివవ్వు. మనిషిలోని మంచితనం పైకి రావాలంటే, ఉనన్తభావాలు 
ఉతప్నన్మవావ్లంటే అతడు ధైరయ్సుథ్డై ఉండాలనన్ది రచయిత ఉదేద్శం. మనిషనేవాడు ఎలా ఉండాలో చెపప్డం కోసం, ఎలా ఉండకూడదో 
సుబబ్యయ్ పాతర్ దావ్రా మనకు తెలియచేసారు రావిశాసిత్.  

       (మరొక నవలానాయకుడి గురించి వచేచ్ సంచికలో)   
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