
 

 “కలేకూరి ప్రసాద్” 
 
ఴయఴవీ కర ించబడతు ఴయక్తీగహ, తాగుబో తుగహ, ఴయభిచార గహ ప్రప్ించాతుక్త ప్రచారిం చేయబడిన కలేకూర  ప్రసహద్ 
ఒక తుజాయతీగయౌగ న మేధాయ , కయ , రచయత , సహశితి యమరశకుడుల గొప్ భాఴుకుడు . అతన ఒక 
తోృ స్్ట మోడెర నస్్ట క్హద యే ఎజ ిండా లేకుిండా ఎప్ుడు బరతకలేద. మనశులింతా షవచచింగహ , 
షమానింగహ, షమగర షింషకాతిక యలుఴలతో బరతక్హలతు తించిన ఒక తాతివక భ ైరగ . తనకింటూ ఏమీలేతు 
తుజమ ైన బౌదధ  బిక్షుఴు , తుజమ ైన కమయయతుస్్ట. ఒక ప్ూర ీక్హలిం సహమాజిక క్హరయకరీ. ప్ుల్స్ లహర్ 
ఴయఴసహా ప్కులలో ఒకరు , ప్రముఖ దయత యప్లఴ మేధాయ క్ . జి . షతయమయర ీ లాగహ కలేకూర  ప్రసహద్ కూడా  
ఏమి దాచక్ోలేద , లహర దదర  సహమాజిక జీయతింలో , ఴయక్తీగత జీయతింలో సహరూప్యత ఉింది. తుజాతుక్త 
యర దద ఃర క్త ఴయక్తీగత జీయతిం అనేదే లేద. యర దదరు షమాజతుక్త అింక్తతమ ైన గొప్ సహమానయలు.  
 
కలేకూర  ప్రసహద్, అిందరూ ఴయక్తీగతమ ైన యశయాలనక్ొనే ెయల , వెక్స్, ఆవీ , ేరు ప్రతిశ్లు చిఴర క్త తాన 
రహవన రచనలు అతూన ఏ యశయాలన ఴయక్తీగతిం అనే ముషగు క్తింద దాచక్ోలేద , తాన్ జీయతాతున 
గుర ించిన ఏ యశయాతున అయన ఎఴర తోన ైనా ప్ించక్ొనేిందకు ఏ క్షణింలోన ైనా వదదింగహ ఉిండే అతయింత 
అరుదెైన మతుఴ.  
 
కలేకూర  ప్రసహద్ తు తాగుబో తుగహ  తయారు చేయడింలో , తాగుబో తుగహ ప్రచారిం చేయడింలో కులిం 
ఉింద,ి కుటర ఉింద.ి తాగుడు అలలహటు అయన నిండి , ఏ రోజు తాగకుిండ లేడు , అలాగతు తగ నింత 
క్హలిం, చచేచ ఴరకు  ఏ రోజు తాగ  షాస క్ోలోయన షిందరఫిం లేద , తాగ  లహింతి చేషక్ొనన షిందరఫిం 
లేద. తాగ న , తాగక తోృయన తాన చెప్దలు్కునన యశయాతున అింతే షమరధింగహ అింతే తుజాయతీతో 
చెప్గయౌగ న ఴయక్తీ కలేకూర  ప్రసహద్. తాగుబో తుగహ ప్రచారిం జర గ ింది చాలా ఎకుకఴ. ఒకలేళ ప్రచారిం 
జర గ నింత అతన తాగ  ఉననటలయతే , ర ిండు దళహబాద లుగహ బరతిక్తఉిండేలహడు క్హద. మనచటూ్  
అింతకనాన ఎకుకఴగహ తాగే మేధాఴులు , కఴులు ఉనానరు క్హతూ లహర క్త తాగుబో తు బిరుదలు మాతరిం ఈ 
షమాజిం యఴవలేద అతన తాగ ింది మాతరిం తకుకఴ ప్రచారిం మాతరిం ఎకుకఴ  
 
ఒక తుజయతి గల ఴయక్తీ తనన తన అింతిం చేషక్ోఴడాతుక్త , ఒకక నమమకిం ఴముమ అయతే చాలు , 
క్హతూ కలేకూర  ప్రసహద్ కు తన నమిమన మయడు నమమక్హలూ ఴముమ అయనాయ , ఒకకట.ి తుజాయతి 



లేతు యప్లఴక్హరులుగహ చలామణి అఴుతునన నక్తయ్లు , ర ిండు రహజక్ీయలలో బాగింగహ  ేరమికులుగహ 
నటిించిన ేరమికురహలు, మయడు తుజయతిలేతు దయత నాయకతవిం. కలేకూర  ప్రసహద్ క్త తాగుడు నేర ింది , 
తాగుబో తుగహ ప్రచారిం చేవింది ెై మయడు కే్టగ ర  లకూ చెిందిన ఴయకుీ లే. 
 
కలేకూరీ ప్రసహద్ తాగడిం ఴలల  అతతు వరీరిం నావనిం అయింది , ప్రకకన ఉనన వేనశితుల డబుఫలు కరుచ 
అయనాయ అనే ర ిండు చినన నష్హ్ లు జర గహయ క్హతూ , అతతున తాగుబో తుగహ ప్రచారిం చేయడిం ఴలల  
షమాజిం ఒక తుజాయతీ కయౌగ న మేధాయతు క్ోలోయింది. తాగడిం ఴలల  జర గ న నశ్ిం కింటే , తాగుబో తుగహ 
జర గ న ప్రచారిం ఴలల  జర గ న నశ్ిం ఎకుకఴ.   
 
మములుగహన ైతే యప్లలోదయమింలోనిండి బయటకు ఴచిచనలహళలల  ఆింధ్ర ప్రదేశ్ లో కమిశన్ ల ెై  భయమి 
తగహదాలు తీరేచ ముఠహలు గహ , తోృ య్ష ఇనఫపర మరుల  గహ , ెటు్ బడిదారుల గహ, కరడుగటి్న మతలహదలుగహ , ఏ 
తూతి తుజాయతీ లేతూ రహజక్ీయనాయకులుగహ మారుతునానరు, దాతుక్ోషిం ఉదాసరనలు అఴషరింలేద  
క్హతూ 1987 లో అప్టి ప్ుల్వర్ తృహరీ్ నిండి బయటకు ఴచిచన కలేకూర  ప్రసహద్ ెై ఏ కే్టగ ర లోనఽ 
చేరలేద. ఇింక్హ తన స ింత కుటుింబిం ఆర ాకింగహ వారప్డి ఉిండి , అనేక సౌకరహయలు కయౌించడాతుక్త వదధింగహ 
ఉనాన లహటతునటితు లహదలుక్ొతు  యప్లఴ తృహరీ్ లో ఉననప్టి క్ొమిమట్మింట్ కింటే ఎకుకఴగహ ప్రజలప్టల  
తుజాయతీగహ జీయతాింతిం క్ొనసహగ ించాడు  
 
కరమభయమిలో ప్ూవన ఓ ప్ులహవ... యర చి యర యతు ఓ చిరునలహవ , భయమిక్త ప్చచతు రింగేవనటు్  
అమమలారహ , చకకలోల  క్హలేవరేమో చకకనయయలు , చకకల ై తోృ యరేమో చకకనయయలు  లాింటి యళహల 
ప్రజాదరణ తృ ిందిన తృహటలు రహవన ప్రసహద్ ,  ేదల , మశిళల , దయతుల సాదయాల లోతులన  
షాశించాడు లహర  ేరమాభిమానాలకు తృహతుర డయాయడు. మామయలుగహ తృహటలు వతుమాలోల  ెటి్న తరహవత 
ప్రజాదరణ తృ ిందతాయ, క్హతూ కలేకూర  తృహటలు ప్రజాదరణ తృ ిందిన తరహవత వతుమాలోల  ెట్డిం జర గ ింది. 
ఈ రహశ్రమ్ లో  “కరమ భయమిలో ప్ూవన ఓ ప్ులహవ” అనే తృహట తెయౌయతు ఴయక్తీ ఉిండడు. ఆ తృహట రహవింది 
ఎప్ుడో  1987 లో , దాతుతు 1998 లో అింటే ఒక దళహబదిం తరహవత ఆ తృహటన శ్రర రహములయయ అనే 
వతుమాలో ెటా్ రు. ఆ వతుమా డెైర క్ర్ వింకర్ టీయ లో మాటాల డుతూ , తుజాతుక్త ఆ తృహటకు శ్రర రహములయయ 
వతుమాలో షిందరఫిం లేకతోృయన ఆ తృహత ఆడియో కు మించి షిందన ఉింటుిందతు ెటా్ మతు చెతృహడు.  
 
ప్రజలన, దయతులన ఎింతగహ ేరమిచాచడో   దోరసృలన , ప్రజకింటకులన అింతగహ దేవఴించాడు. 1985 
లో క్హరించేడు దయతులెై సతయ క్హిండ జర గ ింది. దీతుక్త క్హరకుడెైన దగుు బాటి చెించఽ రహమయయ న 



ప్ుల్స్ లహర్ తృహరీ్ సతయచేవింది , ఆ ఊర లో క్ొబఫర  బ ిండలు అముమతు ఆ సతయ కు ర క్తక లేవింది 
కలేకూర  ప్రసహదే అతు అతతు షమక్హయౌకులు చెప్ుతుింటారు.   
 
ఆింధ్ర ప్రదేశ్ రహశ్రిం  లో దయత షవచచింద షింషాలకు ( NGOs) సహమాజిక అింగీక్హరిం దొరకడాతుక్త కలేకూర  
ప్రసహద్ అిందలో బగసహవమిక్హఴడిం ఒక బలమ ైన క్హరణిం. సహక్షి (మానఴ సకుకల తుఘా) అనే దయత 
షవచచింద షింషా లో ప్తు చేవన ప్రసహద్. కుల షమషయతు అింతరహా తీయ లేదికలెై ప్రచారిం చేయడింలో 
ప్రధాన తృహతర ఴశిించాడు. 2001 లో జాతి యఴక్ష ెై డరఫన్ లో జర గ న షదష్లో తృహలగు నానడు , ఆ 
తరహవత జ తూలహ లో జర గ న షదష్లకు , ఆ తరహవత జర గ న అనేక షదష్లకు అిందిించబడిన కులిం ెై 
యళలలశణ, కులాతున  జాతి యఴక్ష గహ గుర ీచిన కాఴలో కలేకూర  ప్రసహద్ ప్రధాన తృహతర ఴశిించాడు.   
 
అతతుది షించార జీయతిం , ఏమీలేతులహడిక్త ప్రప్ించమింత తన స ింతిం. తనకింటూ ఒక గ ర గీషకునన 
కుటుింబిం లేతులహడిక్త మానలహయ అింతా కుటుింబ షబుయలే , షర గహు  అలాగే బరతిక్హడు , షర గహు  అలాగే చతు 
తోృయాడు. మే 17 2013 నా ఒింగోల్స లోతు అింబేడకర్ భఴన్ లో చతుతృోయాడు , ఎప్ుడు కూడా తన 
కుటుింబిం తో లేడు. ఒకరోజు కటిక దర దరతున అనభయవేీ , మరుషటిరోజు 5 నక్షతరా ల సో టల్స లో బష 
చేళహడు, ఒకరోజు లారీలో ప్రయాణిం చేవేీ  ఆ మరుషటి రోజే యమానింలో ప్రయాణిం చేళహడు , అిందబాటులో 
ఉనన ఏ సౌకరయమ ైన , అసౌకరయమ ైన అది తన ఴయక్తీతావతున ప్రభాయతిం చేవేది క్హద. అతతు ఆచరణలో 
తేడా ఉిండేది క్హద. లోయర్ టాింక్స బాిండ్ లో ఉనన అింబేడకర్ భఴన్ ముింద ముర క్త క్హలఴ ప్రకకన , 
ప్రజావక్తీ బుక్స సౌస్ట ముింద రోడ్ ప్రకకన తుదర తోృయన రోజులు కూడా కలేకూర  ప్రసహద్ జీయతింలో 
ఉనానయ. ఆర దకింగహ ఉననత సహా యలో ఉనన కుటుింబిం నిండి ఴచిచ , తోటి కుటుింబ షబుయలు ఆర ధకింగహ 
అనేక అఴక్హళహలు  కయ్ించడాతుక్త వదదింగహ ఉనాన , అతూన సౌకరహయలన తిరషకర ించి జీయతాింతిం తన 
చటూ్  ఉనన ేదలతో, వేనశితులతో జీయతమింతా గడిేళహడు.  
 
మేధాఴులతో ఎలా మాటాల డేలహడో , సహమానయలతో అలాగే మాటాల డేలహడు , వీ లీతో ఎలా మాటాల డేలహడో  
ప్ురుశులతో అలాగే మాటాల డేలహడు , ెదదలతో ఎలమాటాల డేలహడో  లలలతో అలాగే మాటాల డేలహడు. 
మనశుల ఆర ాక సహమాజిక , సహా యతుబటి్  లహర క్తచే గౌరము మారేదిక్హద , మనశులిందర తు షమానింగహ 
చఽడడిం అనే ఒక గొప్ మానయయ యలుఴన కలేకూర  ప్రసహద్ తృహటిించినింతగహ మర ఴరూ తృహటిించలేద  
మనశులింటే అతృహరమ ైన ేరమ అతతుక్త , ప్ర చయషీ ల ైన , అప్ర చయషీ ల ైన , అప్ుడే ప్ర చయమ ైన 
ఴరయన ఏమాతరిం తేడా లేకుిండా అిందర తూ ఒక్ే రకింగహ ప్లకర ించడిం , గౌరయించడిం కలేకూర  ప్రసహద్ క్  
సహధ్యిం.  ఎఴర ైనా ఏదెైనా షమషయతో కలేకూర  ప్రసహద్ దగుర క్త ఴవేీ , ఆ షమషయ అతతుక్త అరామ ైన 
మరుక్షణిం నిండి ఆ షమషయ అతతుదే అయతోృ తుింది , దాతుతు ప్ర షకర ించడాతుక్త తనకు అిందబాటులో 



ఉనన అతూన అఴక్హళహలన ళోదిించి అిందలో ప్ూర ీగహ ఇమిడితోృయ అది ప్ర సహకరిం అయేయ ఴరకు 
ఴదియౌెటే్లహడు క్హద. 
 
ఎనఫన గొప్ గొప్ వదాధ ింతాలు చె , ఏ మాతరిం తృహటిించతు ఴయకుీ లింటే తుజాతుక్త ఎఴర క్ ైనా అషసయిం 
లేయాయౌ, క్హతూ ప్రసహద్ ఎఴర తు అషశియించక్ోలేద క్హతూ లహర తు చాలా షతునతింగహ యమర శచేలహడు. ఆ 
యమరశ క్ేఴలిం యమరశ క్హకుిండా లహరు ఏ యధ్ింగహ మారహలో షఽచిించే యధ్ింగహ ఉిండేదే గహతు యమరశ 
క్ేఴలిం యమరశ దగుర నే ఆగ తోృయేది క్హద. కలేకూర  ప్రసహద్ ఎఴర న ైనా యమర శషీ నానడు అింటే అదీ ఆ 
యమరశ కు గుర  అఴుతునన ఴయక్తీక్త తప్కుిండ ఉప్యోగ ప్డేది అయఉిండేది. అిందక్ే కలేకూర  
యమరశలింటే అయ ఎదటి లహర  అభిఴాదిదక్త షలహాలు మర యు షఽచనలు మాతరమే. అిందక్ే కలేకూర  
యమర శవేీ  క్ోప్గ ించక్ొనే ఴయకుీ లు లేరు అిందరూ అతతు యమర్లన వవకర ించిన లహరే.  
 
కలేకూర  ప్రసహద్ నాకు చాలా లేట్ గహ ప్ర చయిం అయాయడు , 2005 మే లో చింతృహేట్ లో ఉిండే మా 
రూమ్ తెనాయౌ ల ింకటేవవరుల తో కయ్్ ఴచాచడు అప్టినిండి 2005 నఴింబర్ ఴరకు , మదయ మదయలో 
బయటకు ల యిన ,  దాదాప్ు మాతోనే ఉనానడు . అదే రూింలో మా అనన , సహమాజిక కరహయకరీ  బతుీ ల 
ప్రక్హష్ నేన కలవ ఉిండేలహళలిం , క్ .జి. షతయమయర ీ మా రూమ్ క్త తరుచఽ లహషీ  ఉిండేలహరు. అతతుతో 
మేము బర ించిన ఏక్ ైక షమషయ డబుఫలే, యింక్ే షమషయలేద.  

2009 మే న లలో తన చెల ల లు దగుర క్త ల యి క్ేఴలిం న ల రోజులు ఉిండి , ఇక అకకడ ఉిండలేనతు 
శ ైదరహబాద్ కు ఴచేచళహడు , ఴషీ  ఴషీ  మా అనన , కలేకూర  చెల ల లు తాగుడు మాతుించే చిక్తత్ క్ోషిం 
తీషకుల ఱలల రు. అది అరధమ ైన ప్రసహద్ , లహర  తురణయాతున ఴయతిక్ేర ించి శ ైదరహబాద్ కు ఴచేచళహడు. జుల ై 
2009 నిండి డివింబర్ 2009 ఴరకు మా అనన బతుీ ల ప్రక్హష్ ఴరింగల్స తీషకుల యల అకకడి మితుర లు , 
వదేదవవర్, నరేిందర్ ల షహాయింతో ఒక సో టల్స లో ెటి్  అఴషరమ ైన చిక్తత్ చేయించారు. అకకడ 
ఉననప్ుడే, తనకు తెయౌయకుిండా తాగుడు మాతుించే చిక్తత్ చేయషీ నానరతు అనమాతుించి సో టల్స 
రూమ్ లోనిండి క్తిందక్త దక్హడు , తుజాతుక్త అది డి అడిక్షన్ టీరట్మింట్ క్హద. క్హలు యర గ ింది ఆ తరహవత 
క్హఴయౌవనా చిక్తత్ చేయించి అతతు స ింత ఊరు కించికచెరల కు ప్ింించారు.ఇక అప్టినిండి దాదాప్ు 
చతుతోృయే ఴరకు కించికచరల , ఒింగోల్స లోతు మితుర లు ప్లానటి శ్రరరహములు మర యు యతరుల ఴదద 
గడితృహడు. అప్టినిండి శ ైదరహబాద్ ఴచిచింది తకుకఴ. ఎప్ుడు ఴచిచన ఒకటి , ర ిండు రోజులు తప్ 
ఎకుకఴ రోజులు ఉిండలేద.   

 
కలేకూర  ప్రసహద్ , ఆింధ్ర ప్రదేశ్ సహశితి రింగిం లో ఒక షించలనిం. జన నాటయ మిండయౌ తొయౌ నాలల  లో 



రహవన ప్రతితృహట లో కలేకూర  ప్రసహద్ ది కతూషిం ఒక చరణిం అయన ఉింటుింది  జన నాటయ మిండయౌ క్హరయ 
కరీ, డప్ు ప్రక్హష్ ఇచిన షమాచారిం ప్రక్హరిం కలేకూర  ప్రసహద్ ప్రతయక్షింగహ ప్రోక్షింగహ దాదాప్ు 400 
తృహటలు లహర సహరు. అిందలో అతయింత ప్రజాదరణ తృ ిందిన తృహటలు ఉనానయ .  తుజాతుక్త ప్రసహద్ ఏది 
మాటాల డినా కయతవింగహ ఉిండేది, అతతు మాటలు యనడాతుక్త చాలా మిండి ఆషక్తీ చఽించేలహరు.  

నా ముదటి ప్ుషీకిం , దయౌత్ ఆలహజ్ ఆయశకరణ షభలో మార చ 10 , 2007 నాడు ెరస్ట కలబ్ లో 
మాటాల డినాడు, ఆ రోజు షభ 9 గింటలకు ముగ యాయౌ , క్హతూ కలేకూర  ప్రసహద్ 8:45 కు ఴచాచడు , అతతు 
రహకతో ల యలతృ లహదాతుక్త వదదప్డిన లహళిింతా మయి కూరుచనానరు , దాదాప్ు 40 తుమిష్హలు 
ఉప్నయవించాడు, యే ఒకకరూ కదలలేద. మీటిింగ్ ఆేయమతు ఴచిచన ెరస్ట కలబ్ వబఫిందికూడా వరదదగహ 
యనానరు. అ తరహవత రోజున అదే ప్ుషీక్హతుక్త యళలలశణ లహర ళహడు అది 2007 మార్చ 11 నాడు లహరహీ  
ప్తిరకలో అచచ అయింది. యళలలశణ ఒకే్ ప్ుషీక్హతుక్త అయన , మాటాల డిన ప్దాలు ఏయ రహయలేద. ఏది 
అతతుక్త తెలుగు బాశ ెైన ఉనన ప్టు్ .   

దాదాప్ు 70 ప్ుషీక్హలు ఇింగీలష్ నిండి తెలుగు లోక్త అనలహదిం చేసహడు, చేగులేరహ లాింటి అింతరహా తీయ 
యప్లఴ నాయకులన తెలుగు ప్రజలకు ప్ర చయిం చేవింది కలేకూర  ప్రసహద్, సహవమి ధ్రమతీరా రహవన 
శిిందఽ సహమాాజయలహద చర తర లాింటి అతి ముకయమ ైన ప్ుషీక్హలన అనలహదిం చేవింది కలేకూర  ప్రసహద్. 

ఒకలేళ నఴువ చచితోృ తే తూెై నేన ఒక లహయషిం లహర సహీ న , ఆ లహయసహతుక్త "దయత తాతివక భ ైరగ  కలేకూర  
ప్రసహద్" అనే ట్ైటిల్స ెడతాన అతు చె , ఈ ట్ైటిల్స బాగుిందా అతు ఆడిగహన , దాతుక్త ఎలాింటి 
భాలోదేవగహలు లేకుింట "బాగుిందిరహ" అనానడు. ఒకకసహర  క్హద దాదాప్ు నాలుగ ైద సహరుల  అడిగ నా 
చిననన నయవ. నఴువ ఎలా లహర యగహలలో అలాగహ ఉిందిరహ తూ లహయసహతుక్త ట్ైటిల్స , అనేలహడు. క్హతూ కలేకూర  
ప్రసహద్ తు టై్టల్స్ ఴదద  అనే ఉదేదవయింతో ఈ లహయసహతుక్త ఆ టై్టిల్స  ెట్లేద. కలేకూర  ప్రసహద్ అింటే 
కలేకూర  ప్రసహద్ అింతే.  

చాఴుతు, ఆ లేకకక్ొవేీ  జీయతాతున ఎ మాతరిం ల కక చేయతు మతుఴ కల కురీ ప్రసహద్. జీయతాతున ఎగతాయ 
చేవన మతుఴ , యప్లఴ వదాధ ింతాలు ఴయౌలషఽీ  మత షింప్రదాయాలతో బరతుకులు ల ళిదీషీ నన ప్రధాన 
షరఴింతి యప్లఴ మేధాఴులుకు , నాయకులకు, కఴులకు సహశితి యమరశకులకు అింతు బట్తు , అింతు 
చికకతు గొప్ ఆచరణ కలేకూర  ప్రసహద్ ది. ఆచరణ లేతు ఆదిప్తయకుల యప్లఴ లహదల ెరటలల  తృహములాింటి 
లహడు కలేకూర  ప్రసహద్. 

లహర యటమింటే ఇింత తూరషిం ఎప్ుడు రహలేద , కలేకుర  గుర ించి లహర యటమింటే , చాల ఉింది కదా ఒకక 
లహయషింలో ఏమి లహర యగలిం అతు ? కలేకూర  ప్రసహద్ కయతవిం ,తృహటలు, సహశితయిం, లహయసహలు,  
అనలహదాలు, సహశితి యమరశల గురుించి ఎింతెైనా ఴరయఴచ. గరింధాలే అఴుతాయ. అింతకనాన అతతు 

http://www.youtube.com/watch?v=6-hoWMk8t2E


ఴయక్తీతవిం గుర ించి సహమాజిక ఴయక్తీగత ఆచరణ గుర ించి ఎింతెైనా లహర యఴచచ. అదాశ్ ఴళహతుీ  కలేకూర  
ప్రసహద్ ఒక అింటరహతు కులింలో ప్ుటా్ డు, అిందక్ే అతన ేదలకు, దయతులకు, డితులకు అిందబాటలల  
ఉిండే మేధాయ క్హగయౌగహడు. అదే ఒక ఆధిప్తయ కులింలో ప్ుటి్  ఉననటలయతే అతన ఈ ప్రజలకు 
అిందబాటులో క్త ఴచేచలహడు క్హద , ఏ యవవ యదాయలయింలోనఫ , ఏదో  ఒక డితృహర ్మింట్ లో సహమరక 
ఉప్నాయషిం అయతోృయేలహడు. క్హతూ యప్ుడు ఆ ప్రమాదిం లేద. అతన ప్రజలోల  బరతిక్త ఉింటాడు  
 

కలేకూర  ప్రసహద్ రచనలు అతూన ప్రచర ించి అిందబాటులోక్త తీషకురహలహయౌ్న అఴషరిం ఉింది , అతతు 
కులిం రీతాయ ఈ ప్తు ఏ యవవయదాయలయిం చేయక తోృ ఴచచ. అది అతన క్ోరుక్ోలేద కూడా , క్హతూ ఆ 
రచనల ప్రషింగ కతన బటి్ , దయత యప్లఴ సహమాజిక రింగిం లో ప్తు చేషీ నన లహరూ ఆ ప్తు చేయాయౌ. అది 
కూడా కలేకూర  ప్రసహద్ క్ోషిం క్హద , మన క్ోషిం. అిందలో బాగింగహనే రయచిందరన్ అనే దయత సకుకల 
క్హరయకరీ కలేకూర  ప్రసహద్ తు అతతు జీయతిం ెై , సహశితయిం ెై ఇింటరూవూ చేవ ఆ యడియొలన దయౌత్ 
క్ మ రహ ల బ్ చానల్స లో అతోృల డ్ చేళహరు   

అనేక ప్ర మితులనబటి్ , అనేక యశయాలు ఈ లహయషింలో రహయలేద , ఈ లహయషిం కలేకూర  ప్రసహద్ అనే 
ఒక గరింధాతుక్త కే్ఴలిం ముిందమాట లేదా ల నక మాట లాింటిది.  

- బతుీ ల క్హరీీక్స నఴయన్  
         30-05-2013  
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