
Kalekuri Prasad =  కలేకరి ప్రసహద్ 

ఒక తుజయతి గల ఴయక్తి తనన తన అంతం చేషక్ోఴడాతుక్త , ఒకక నమమకం ఴమమమ అయతే చాలు , క్హతూ 
కలేకరి ప్రసహద్ కు తన నమ్మమన మూడె నమమక్హల ఴమమమ అయనాయ , ఒకకట.ి తుజాయతి లేతు , 

యప్లఴక్హరులుగహ చలామణి అఴుతేనన నక్తయ్లు , ర ండె రహజక్ీయలలో బాగంగహ  రరమ్మకురహలుగహ నటించిన 
రరమ్మకురహలు, మూడె తుజయతిలేతు దయత నాయకతవం. కలేకరి ప్రసహద్ క్త తాగమడె నేరింది , 

తాగమబో తేగహ ప్రచారం చేవంది  ై మూడె కే్టగిరి లక చ ందిన ఴయకుి లే. కలేకరీ ప్రసహద్ తాగడం ఴలల  
అతతు వరీరం నావనం అయంది , ప్రకకన ఉనన వరనశితేల డబములు కరుు అయనాయ అనే ర ండె చినన 
నష్హా లు జరిగహయ క్హతూ , అతతున తాగమబో తేగహ ప్రచారం చేయడం ఴలల  షమాజం ఒక తుజాయతీ కయౌగిన 
మేధాయతు క్ోలోయంది. తాగడం ఴలల  జరిగిన నశాం కంటే , తాగమబో తేగహ జరిగిన ప్రచారం ఴలల  జరిగిన 
నశాం ఎకుకఴ.  

 ఴయఴవి కరించబడతు ఴయక్తిగహ , తాగమబో తేగహ ప్రప్ంచాతుక్త ప్రచారం చేయబడిన కలేకరి ప్రసహద్ ఒక 
తుజాయతీగయౌగిన మేధాయ , కయ, రచయత, సహశితి యమరశకుడెల గొప్ భాఴుకుడె. అతన ఒక తోృ సా్ట 
మోడ రినసా్ట క్హద యే ఎజ ండా లేకుండా ఎప్ుడె బరతకలేద. మనశేలంతా షవచుంగహ , షమానంగహ, 
షమగర షంషకాతిక యలుఴలతో బరతక్హలతు తంచిన ఒక తాతివక భ ైరగి. తనకంటృ ఏమీలేతు తుజమ ైన 
బౌదధ  బిక్షుఴు, తుజమ ైన కమూయతుసా్ట. ఒక ప్ూరిిక్హలం సహమాజిక క్హరయకరి. ప్ుల్స్ లహర్ ఴయఴసహా ప్కులలో 
ఒకరు, ప్రమమఖ దయత యప్లఴ మేధాయ క్ . జి . షతయమూరిి లాగహ కలేకరి ప్రసహద్ కడా  ఏమ్మ 
దాచక్ోలేద, లహరిదదరి జీయత ఆచరణ లో సహరౄప్యత ఉంది. తుజాతుక్త యరిదదరిక్త ఴయక్తిగత జీయతం అనేదే 
లేద. యరిదదరు షమాజతుక్త అంక్తతమ ైన గొప్ సహమానయలు. 

 కలేకరి ప్రసహద్, అందరౄ ఴయక్తిగతమ ైన యశయాలనక్ొనే  యల , వ క్స్, ఆవి , రరు ప్రతిశాలు చిఴరిక్త తాన 
రహవన రచనలు అతూన ఏ యశయాలన ఴయక్తిగతం అనే మమషగమ క్తంద దాచక్ోలేద , తన జీయతాతున 
గమరించిన ఏ యశయాతున అయన ఎఴరితోన ైనా ప్ంచక్ొనేందకు ఏ క్షణంలోన ైనా వదదంగహ ఉండే అతయంత 
అరుద ైన మతుఴ.  

 కలేకరి ప్రసహద్ తు తాగమబో తేగహ   తయారు చేయడంలో , తాగమబో తేగహ ప్రచారం చేయడంలో కులం 
ఉంద,ి కుటర ఉంది. తాగమడె అలలహటు అయన నండి , ఏ రోజు తాగకుండ లేడె , అలాగతు తగినంత క్హలం, 

చచేు ఴరకు   ఏ రోజు తాగి షాస క్ోలోయన షందరుం లేద , తాగిన తాగక తోృయన తాన 
చ ప్దలు్కునన యశయాతున అంతే షమరధంగహ అంతే తుజాయతీతో చ ప్గయౌగిన ఴయక్తి కలేకరి ప్రసహద్. 



తాగమబో తేగహ ప్రచారం జరిగింది చాలా ఎకుకఴ. ఒకలేళ ప్రచారం జరిగినంత అతన తాగి ఉననటలయతే , 

ర ండె దళహబాద లుగహ బరతిక్తఉండేలహడె క్హద. మనచటృా  అంతకనాన ఎకుకఴగహ తాగే మేధాఴులు , కఴులు 
ఉనానరు క్హతూ లహరిక్త తాగమబో తే బిరుదలు మాతరం ఈ షమాజం యఴవలేద అతన తాగింది మాతరం 
తకుకఴ ప్రచారం మాతరం ఎకుకఴ 

 

 

అతతుది షంచార జీయతం , ఏమీలేతులహడిక్త ప్రప్ంచమంత తన స ంతం. తనకంటృ ఒక గిరిగీషకునన 
కుటుంబం లేతులహడిక్త మానలహయ అంతా కుటుంబ షబమయలే , షరిగహా  అలాగే బరతిక్హడె , షరిగహా  అలాగే చతు 
తోృయాడె. మే 17 2013 నా ఒంగోల్స లోతు అంబేడకర్ భఴన్ లో చతుతృోయాడె , ఎప్ుడె కడా తన 
కుటుంబం తో లేడె. ఒకరోజు కటిక దరిదరతున అనభయవరి , మరుషటిరోజు 5 నక్షతరా ల సో టల్స లో బష 
చేళహడె, ఒకరోజు లారీలో ప్రయాణం చేవరి  ఆ మరుషటి రోజే యమానంలో ప్రయాణం చేళహడె , అందబాటులో 
ఉనన ఏ సౌకరయమ ైన , అసౌకరయమ ైన అది తన ఴయక్తితావతున ప్రభాయతం చేవరది క్హద. అతతు ఆచరణలో 
తేడా ఉండేది క్హద. లోయర్ టాంక్స బాండ్ లో ఉనన అంబేడకర్ భఴన్ మమంద మమరిక్త క్హలఴ ప్రకకన , 

ప్రజావక్తి బమక్స సౌస్ట మమంద రోడ్ ప్రకకన తుదర తోృయన రోజులు కడా కలేకరి ప్రసహద్ జీయతంలో 
ఉనానయ. ఆరిదకంగహ ఉననత సహా యలో ఉనన కుటుంబం నండి ఴచిు , తోటి కుటుంబ షబమయలు ఆరిధకంగహ 
అనేక అఴక్హళహలు   కయ్ంచడాతుక్త వదదంగహ ఉనాన , అతూన సౌకరహయలన తిరషకరించి జీయతాంతం తన 
చటృా  ఉనన రదలతో, వరనశితేలతో జీయతమంతా గడిరళహడె. 

 మేధాఴులతో ఎలా మాటాల డేలహడో , సహమానయలతో అలాగే మాటాల డేలహడె , వి లీతో ఎలా మాటాల డేలహడో  
ప్ురుశేలతో అలాగే మాటాల డేలహడె ,  దదలతో ఎలమాటాల డేలహడో  లలలతో అలాగే మాటాల డేలహడె. 
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మనశేల ఆరిాక సహమాజిక, సహా యతుబటిా  లహరిక్తచేు గౌరమమ మారేదిక్హద, మనశేలందరితు షమానంగహ 
చఽడడం అనే ఒక గొప్ మానయయ యలుఴన కలేకరి ప్రసహద్ తృహటించినంతగహ మర ఴరౄ 
తృహటించలేద. 

 మనశేలంటే అతృహరమ ైన రరమ అతతుక్త , ప్రిచయషి ల ైన, అప్రిచయషి ల ైన, అప్ుడే ప్రిచయమ ైన 
లహరయన ఏమాతరం తేడా లేకుండా అందరితూ ఒక్ే రకంగహ ప్లకరించడం , గౌరయంచడం కలేకరి ప్రసహద్ క్  
సహధ్యం.  ఎఴర ైనా ఏద ైనా షమషయతో కలేకరి ప్రసహద్ దగారిక్త ఴవరి , ఆ షమషయ అతతుక్త అరామ ైన 
మరుక్షణం నండి ఆ షమషయ అతతుదే అయతోృ తేంది , దాతుతు ప్రిశకరించడాతుక్త తనకు అందబాటులో 
ఉనన అతూన అఴక్హళహలన ళోదించి అందలో ప్ూరిిగహ ఇమ్మడితోృయ అది ప్రిసహకరం అయేయ ఴరకు 
ఴదియౌ టేాలహడె క్హద. 

 ఎననన గొప్ గొప్ వదాధ ంతాలు చ  , ఏ మాతరం తృహటించతు ఴయకుి లంటే తుజాతుక్త ఎఴరిక్ ైనా అషసయం 
లేయాయౌ, క్హతూ ప్రసహద్ ఎఴరితు అషశియంచక్ోలేద క్హతూ లహరితు చాలా షతునతంగహ యమరిశచేలహడె. ఆ 
యమరశ క్ేఴలం యమరశ క్హకుండా లహరు ఏ యధ్ంగహ మారహలో షఽచించే యధ్ంగహ ఉండేదే గహతు యమరశ 
క్ేఴలం యమరశ దగార నే ఆగితోృయేది క్హద. కలేకరి ప్రసహద్ ఎఴరిన ైనా యమరిశషి నానడె అంటే అదీ ఆ 
యమరశ కు గమరి అఴుతేనన ఴయక్తిక్త తప్కుండ ఉప్యోగ ప్డేది అయఉండేది. అందక్ే కలేకరి 
యమరశలంటే అయ ఎదటి లహరి అభిఴాదిదక్త షలహాలు మరియమ షఽచనలు మాతరమే. అందక్ే కలేకరి 
యమరిశవరి  క్ోప్గించక్ొనే ఴయకుి లు లేరు అందరౄ అతతు యమర్లన వవకరించిన లహరే. 

 

కలేకరి ప్రసహద్ నాకు చాలా లేట్ గహ ప్రిచయం అయాయడె , 2005 మే లో చంతృహరట్ లో ఉండే మా 
రౄమ్ త నాయౌ ల ంకటేవవరుల తో కయ్్ ఴచాుడె అప్టినండి 2005 నఴంబర్ ఴరకు , మదయ మదయలో 
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బయటకు ల యినా ,  దాదాప్ు మాతోనే ఉనానడె . అదే రౄంలో మా అనన , సహమాజిక కరహయకరి   బతేి ల 
ప్రక్హష్ నేన కలవ ఉండేలహళలం , క్ .జి. షతయమూరిి మా రౄమ్ క్త తరుచఽ లహషి  ఉండేలహరు. అతతుతో 
మేమమ బరించిన ఏక్ ైక షమషయ డబములే, యంకే్ షమషయలేద. 

ఎననన రక్హల యశయాల ై చరులు చేవన , కలేకరి ప్రసహద్ కులాంతర యలహహాల ై నేన మొదలు  టిాన 
చరు లో చాలా వరియస్ట గహ నాతో చరుకు దిగహడె. చంతృహరట్ చౌరసహి  నండి ఈసా్ట మారుతినగర్ రౄమ్ 
క్త ల ఱళి లహరకు , దాదాప్ు 20 తుమ్మష్హలు కులాంతర యలహసయౌ ఎలా ఉండాలనే యశయాతున యఴరించాడె. 
క్హలాంతర యలహసలంటే ఴధ్ఴు ల ైప్ున ఉండే ఴందలాది కుటుంబాలు ఴరుడిల ైప్ున ఉండే ఴందలాది 
కుటుంబాల మదయ బందతావతుక్త ఈ యలహహాలు దారి తీయాలతు. క్హతూ అది జరగక తృ గహ , ర ండె 
షమూహాల మదయ వతాతావతుక్త ఈ కులాంతర యలహహాలు దారి తీషి నానయతు చ తృహడె. దాతుక్త యప్లఴ 
కుటుంబాలు తే చ ప్ుకుంటున కుటుంబాలు కడా మ్మనహాయంప్ుగహ లేఴతు చప్డె. 

2009 మే న లలో తన చ ల ల లు దగారిక్త ల యి క్ేఴలం న ల రోజులు ఉండి , ఇక అకకడ ఉండలేనతు 
శ ైదరహబాద్ కు ఴచేుళహడె , ఴషి  ఴషి  మా అనన , కలేకరి చ ల ల లు తాగమడె మాతుంచే చిక్తత్ క్ోషం 
తీషకుల ఱలల రు. అది అరధమ ైన ప్రసహద్ , లహరి తురణయాతున ఴయతిక్ేరించి శ ైదరహబాద్ కు ఴచేుళహడె. జుల ై 
2009 నండి డివంబర్ 2009 ఴరకు మా అనన బతేి ల ప్రక్హష్ ఴరంగల్స తీషకుల యల అకకడి మ్మతరే లు , 

వదేదవవర్, నరేందర్ ల షహాయంతో ఒక సో టల్స లో  టిా  అఴషరమ ైన చిక్తత్ చేయంచారు. అకకడ 
ఉననప్ుడే, తనకు త యౌయకుండా తాగమడె మాతుంచే చిక్తత్ చేయషి నానరతు అనమాతుంచి సో టల్స 
రౄమ్ లోనండి క్తందక్త దక్హడె , తుజాతుక్త అది డి అడిక్షన్ టరరట్మంట్ క్హద. క్హలు యరిగింది ఆ తరహవత 
క్హఴయౌవనా చిక్తత్ చేయంచి అతతు స ంత ఊరు కంచికచ రల కు ప్ంంచారు.ఇక అప్టినండి దాదాప్ు 
చతుతోృయే ఴరకు కంచికచరల , ఒంగోల్స లోతు మ్మతరే లు ప్లానటి శ్రరరహమమలు మరియమ యతరుల ఴదద 
గడితృహడె. అప్టినండి శ ైదరహబాద్ ఴచిుంది తకుకఴ. ఎప్ుడె ఴచిున ఒకటి , ర ండె రోజులు తప్ 
ఎకుకఴ రోజులు ఉండలేద.  

కలేకరి ప్రసహద్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సహశితి రంగం లో ఒక షంచలనం. జన నాటయ మండయౌ తొయౌ నాలల  లో రహవన 
ప్రతితృహట లో కలేకరి ప్రసహద్ ది కతూషం ఒక చరణం అయన ఉంటుంది   జన నాటయ మండయౌ క్హరయ కరి , 

డప్ు ప్రక్హష్ ఇచిన షమాచారం ప్రక్హరం కలేకరి ప్రసహద్ ప్రతయక్షంగహ ప్రోక్షంగహ దాదాప్ు ఴందలాది 
 తృహటలు లహర సహరు.  అందలో అతయంత ప్రజాదరణ తృ ందిన తృహటలు ఉనానయ .  తుజాతుక్త ప్రసహద్ ఏది 
మాటాల డినా కయతవంగహ ఉండేది, అతతు మాటలు యనడాతుక్త చాలా మండి ఆషక్తి చఽంచేలహరు. 

నా మొదటి ప్ుషికం , దయౌత్ ఆలహజ్ ఆయశకరణ షభలో మారిు 10, 2007 నాడె  రస్ట కలబ్ లో 
మాటాల డినాడె, ఆ రోజు షభ 9 గంటలకు మమగియాయౌ , క్హతూ కలేకరి ప్రసహద్ 8:45 కు ఴచాుడె , అతతు 

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


రహకతో ల యలతృ లహదాతుక్త వదదప్డిన లహళింతా మయి కరుునానరు , దాదాప్ు 40 తుమ్మష్హలు 
ఉప్నయవంచాడె, యే ఒకకరౄ కదలలేద. మీటింగ్ ఆరయమతు ఴచిున  రస్ట కలబ్ వబుందికడా వరదదగహ 
యనానరు. అ తరహవత రోజున అదే ప్ుషిక్హతుక్త యళలలశణ లహర ళహడె అది 2007 మార్ు 11 నాడె లహరహి  
ప్తిరకలో అచు అయంది. యళలలశణ ఒకే్ ప్ుషిక్హతుక్త అయన , మాటాల డిన ప్దాలు ఏయ రహయలేద. అది 
అతతుక్త త లుగమ బాశ  ైన ఉనన ప్టుా .  

దాదాప్ు 70 ప్ుషిక్హలు ఇంగీలష్ నండి త లుగమ లోక్త అనలహదం చేసహడె , చేగమలేరహ లాంటి అంతరహా తీయ 
యప్లఴ నాయకులన త లుగమ ప్రజలకు ప్రిచయం చేవంది కలేకరి ప్రసహద్ , సహవమ్మ ధ్రమతీరా రహవన 
శిందఽ సహమాాజయలహద చరితర , అరుంధ్తి రహయ్ రహవన తే గొద్ ఒఫ్ సహమల్స థింగ్్ లాంటి అతి మమకయమ ైన 
ప్ుషిక్హలన అనలహదం చేవంది కలేకరి ప్రసహద్. ఈ రహశారంలో అతయంత గొప్ యదాయ లేతి గహ రరునన ఒక 
 దాద యన, కలేకరి ప్రసహద్ తో అబమద ల్స కలామ్ ప్ుషిక్హతున అనలహదం చేయంచి తన రరుతో అచు 
లేయంధ్కునానరు. ఎలా అనేక ఴందల ప్ుషిక్హలన అనధిక్హరంగహ అనలహదం చేవ  టాా డె  

ఒకలేళ నఴువ చచితోృ తే తూ ై నేన ఒక లహయషం లహర సహి న , ఆ లహయసహతుక్త "దయత తాతివక భ ైరగి కలేకరి 
ప్రసహద్" అనే ట్ైటిల్స  డతాన అతు చ  , ఈ ట్ైటిల్స బాగమందా అతు ఆడిగహన , దాతుక్త ఎలాంటి 
భాలోదేవగహలు లేకుంట "బాగమందిరహ" అనానడె. ఒకకసహరి క్హద దాదాప్ు నాలుగ ైద సహరుల  అడిగినా 
చిననన నయవ. నఴువ ఎలా లహర యగహలలో అలాగహ ఉందిరహ తూ లహయసహతుక్త ట్ైటిల్స , అనేలహడె. క్హతూ కలేకరి 
ప్రసహద్ తు టై్టల్స్ ఴదద  అనే ఉదేదవయంతో ఈ లహయసహతుక్త ఆ టై్టిల్స    టాలేద. కలేకరి ప్రసహద్ అంటే 
కలేకరి ప్రసహద్ అంత.ే  

 

http://karthiknavayan.files.wordpress.com/2013/05/384769_2368545425381_485425323_n.jpg


చాఴుతు, ఆ లేకకక్ొవరి  జీయతాతున ఎ మాతరం ల కక చేయతు మతుఴ కల కురీ ప్రసహద్. జీయతాతున ఎగతాయ 
చేవన మతుఴ , యప్లఴ వదాధ ంతాలు ఴయౌలషఽి  మత షంప్రదాయాలతో బరతేకులు ల ళిదీషి నన ప్రధాన 
షరఴంతి యప్లఴ మేధాఴులుకు , నాయకులకు, కఴులకు సహశితి యమరశకులకు అంతే బటాతు , అంతే 
చికకతు గొప్ ఆచరణ కలేకరి ప్రసహద్ ది. ఆచరణ లేతు ఆదిప్తయకుల యప్లఴ లహదల  రటలల  తృహమమలాంటి 
లహడె కలేకరి ప్రసహద్. 

లహర యటమంటే ఇంత తూరషం ఎప్ుడె రహలేద , కలేకురి గమరించి లహర యటమంటే , చాల ఉంది కదా ఒకక 
లహయషంలో ఏమ్మ లహర యగలం అతు? కలేకరి ప్రసహద్ కయతవం,తృహటలు, సహశితయం, లహయసహలు,  అనలహదాలు, 
సహశితి యమరశల గమరుంచి ఎంత ైనా ఴరయఴచ. గరంధాలే అఴుతాయ. అంతకనాన అతతు ఴయక్తితవం 
గమరించి సహమాజిక ఴయక్తిగత ఆచరణ గమరించి ఎంత ైనా లహర యఴచు. అదాశా ఴళహతేి  కలేకరి ప్రసహద్ ఒక 
అంటరహతు కులంలో ప్ుటాా డె , అందక్ే అతన రదలకు , దయతేలకు, డితేలకు అందబాటలల  ఉండే 
మేధాయ క్హగయౌగహడె. అదే ఒక ఆధిప్తయ కులంలో ప్ుటిా  ఉననటలయతే అతన ఈ ప్రజలకు అందబాటులో 
క్త ఴచేులహడె క్హద , ఏ యవవ యదాయలయంలోనన , ఏదో  ఒక డితృహర ామంట్ లో సహమరక ఉప్నాయషం 
అయతోృయేలహడె. క్హతూ యప్ుడె ఆ ప్రమాదం లేద. అతన ప్రజలోల  బరతిక్త ఉంటాడె  

కలేకరి ప్రసహద్ రచనలు అతూన ప్రచరించి అందబాటులోక్త తీషకురహలహయౌ్న అఴషరం ఉంది , అతతు 
కులం రీతాయ ఈ ప్తు ఏ యవవయదాయలయం చేయక తోృ ఴచు. అది అతన క్ోరుక్ోలేద కడా , క్హతూ ఆ 
రచనల ప్రషంగికతన బటిా , దయత యప్లఴ సహమాజిక రంగం లో ప్తు చేషి నన లహరౄ ఆ ప్తు చేయాయౌ. అది 
కడా కలేకరి ప్రసహద్ క్ోషం క్హద , మన క్ోషం. అందలో బాగంగహనే రయచందరన్ అనే దయత సకుకల 
క్హరయకరి కలేకరి ప్రసహద్ తు అతతు జీయతం  ై , సహశితయం  ై ఇంటరౄవూ చేవ ఆ యడియొలన  దయౌత్ 
క్ మ రహ ల బ్ చానల్స లో అతోృల డ్ చేళహరు  

అనేక ప్రిమ్మతేలనబటిా , అనేక యశయాలు ఈ లహయషంలో రహయలేద , ఈ లహయషం కలేకరి ప్రసహద్ అనే 
ఒక గరంధాతుక్త కే్ఴలం మమందమాట లేదా ల నక మాట లాంటిది. 

        -      బతేి ల క్హరీిక్స నఴయన్ 
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