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పాత నిమాలకు సంబంధించిన

లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి,

ంకేతిక

నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం

పుగళేంది

( జయచిత
ర్ – 1977 )

పర్సుత్తం మూడు తెలుగు చితార్లకు సంగీత దరశ్కతవ్ం నిరవ్హిసుత్నన్ సవ్రమేధావి శీర్ పుగళేంది, శీర్ కె.వి.మహదేవన సంగీతంతో వెలువడిన అనేక
తెలుగు చితార్లకు సహాయ సంగీత దరశ్కులై సహకరించిన అనుభవజుఞ్లు. ‘యంగ టరక్స్’ నిరిమ్సుత్నన్ “పసివాని పగ” చితార్నికీ, దేవీశంకర పికచ్రస్ వారి
“వైశాలి”కీ, శీర్ కాళేశవ్రీ ఎంటర పైరసెస వారి నూయ్వేవ చితార్నికీ పుగళేంది సవ్రసారధి. ఆ చితార్లలోని ఈయన సవ్ర రచనలు వినన్ వారినందరినీ
ఆకటుట్కుంటునాన్యి. వీరికి గల చిరకాల సహాయ సంగీత దరశ్కతావ్నుభవం ఇపప్డు ఎంతగానో సహకరిసూత్ ఉంది.
పుగళేంది కేరళ పార్ంతంలోని తిరువనంతపురంలో జనిమ్ంచారు నలభై మూడేళళ్ కిర్తం. వీరి తండిర్ టి.ఎన.కేశవపిళైళ్, “అయయ్పప్ విలాస; అనే
హోటల కి పొర్పైరటర; రంగసథ్ల నటులూ, సంగీతారాధకులూ కూడా కనక, పుగళేందికి గల సంగీత జాఞ్నం పైతృక సంపతిత్.
సాధారణంగా సంగీతారాధకులు ఇతర విదాయ్భాయ్సంలో ఒకిక్ంత అశర్దధ్ వహించడం పరిపాటి ఆ పరిపాటికి చెందని వారు కారు మన పుగళేంది.
టిర్వేండంలోని సాలై విభాగంలో కల వి.ఎం. సూక్లోల్ 5వ కాల్సుతోనే చదువుకు సవ్సిత్ చెపాప్రు. దీనికి కారణం వీరిలో అంతరీల్నమై ఉండిన నాటకాసకీత్,
గానానురకీత్.
కొడుకు ధోరణి పసికటిట్న కేశవ పిళైళ్, అబాబ్యిని చదువుకోమని నిరబ్ంధించలేదు. ఆ రోజులోల్ వారి ఊరికి అరుదెంచిన పర్సిదధ్ గాయనీమణి
కె.బి. సుందరాంబాళ వదద్కు కుమారుణిణ్ తీసుకొని వెళిళ్ పరిచయం చేయగా, ఆమె బాలుడి పర్తిభనూ, ఉజవ్ల భవిషయ్తుత్నూ గురిత్ంచి, ఆపాయ్యంగా
ఆశీరావ్దాలొసిగారు.
పుగళేంది నాటక జీవనం 11 ఏటనుండే పార్రంభమైంది. పినన్వయసుస్లోనే పెదద్ సంగీత పాతర్లు ధరించి మెపుప్లందుకునాన్రు. నాగరోక్యిల
లో శీర్ టి.పొనున్ సావ్మి పిళైళ్ ఆధవ్రయ్ంలో వెలసిన “బాలగాన సభ”లో చేరి, అనేక నాటకాలోల్ పాలొగ్నాన్రు పాడే పాతర్లు నిరవ్హిసూత్. ఉతత్రోతత్రా
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ఆరిధ్కాలైన ఇబబ్ందులకు గురియై పొనున్సావ్మి కంపెనీ నడపలేని పరిసిథ్తి రాగా కంపెనీకి చెందిన కొందరు పూనుకుని, “మంగళ బాల గాన సభ” పేరిట
నడపసాగారు. వీరు ఆ కాలంలో వేసిన డార్మాలు “రామాయణం, లవకుశ, కండిరాజా” మొదలైనవి.
ఈ కంపెనీయే తరువాత, అనగా సుమారు ఇరవై యారు సంవతస్రాల కిర్తం ఎన.ఎస.కె. నాటక సభగా రూపొందింది. కీ||శే||ఎన.ఎస. కృషణ్న
గారి నేతృతవ్ంలో. ఆ పర్ముఖ హాసయ్నటుడు కారాగారానికి వెళిళ్న రోజులోల్ ఈ సభ కుంటు పడేసరికి పుగళేంది, శీర్శకిత్ కృషణ్సావ్మి గారి “శకిత్ నాటక
సభ”లో చేరి పనిచేశారు.
ఇలా ఉంటుండగా దిండికలుల్లో పుగళేంది “సవ్రగ్సీమ” తెలుగు చితర్ం చూడడం తటసిథ్ంచింది. అందులో శీర్మతి పి. భానుమతి పాడిన “ఓ
హోహో పావురమా” వీరినెంతో ఆకరిష్ంచింది. వీరు పాడగా విని, శీర్ శకిత్ కృషణ్సావ్మి ఆ పాట బాటలో ఒక తమిళ గీతం రచించి, “కవియిన కనవు” అనే
తమ తమిళ నాటకంలో ఆ పాట కోసమనే లేని ఒక సనిన్వేశానిన్ సృషిట్ంచి, పుగళేందికి బిచచ్మెతేత్ ఒక చినన్ అమామ్యి వేషం ఇచిచ్ పాడించారు. ఈ పాట
విని సభికులు అచెచ్రువొంది. హరష్ధావ్నాలు చేసేవారు. “ఓహోహో వాడుదమమ్” అనే ఈ పాటను పదే పదే పాడించేవారు వనస్ మోరల్తో. బెంగళూరులోని
గుబిబ్ వీరణణ్గారి థియేటరల్లో జరిగేవి ఈ నాటక పర్దరశ్నలు. నాటక కంపెనీతో బాటు పుగళేంది అకక్డ మూడు నాలుగు నెలలు ఉండిపోయారు.
అంతలో వీరికి టీన_ఏజ ముదురుతునన్ సమయంలో గొంతు కూడా ముదిరి బొంగురు పోయింది. అమామ్యి గొంతులా సనన్గా వెనన్లా ఉండే
కంఠసవ్రం ఇనుములా గటిట్పడిపోయింది గానానికి సరిపడని రీతిగా. కనక, పాడే పాతర్లకు పనికి రాక, తోటిపని వాళళ్ గేలికి గురియై వేదనలో వేగి, వీరు
సమయానిన్ వృధా చెయయ్డం ఇషట్ంలేక, టైలరింగు, మేకప, వగైరా చిలల్ర కళలూ, సాహితయ్ రచనా చేసుకుంటూ కాలం గడిపేవారు. అపుప్డపుప్డు శమ్శాన
పరిసరాలకు వెళిళ్ ఏదో తెలియని ఆవేదనతో. వేదాంత భావంతో గీత రచన కావిసూత్ ఉండేవారు.
అంతకు మునుపు కొంతగానే తెలిసిన హారోమ్నియం వాయించడానిన్ అభివృదిధ్ చేసుకోవాలనే ఆకాంక్ష చిగురెతిత్ంది. పర్ముఖ రచయిత శీర్
ఎం.పి.శివం వీరికి గురువూ, బంధువూ కూడా. శివం, ‘బాలగాన సభ’ నాటినుంచీ నాటక సభలకు సంగీత దరశ్కులుగా పనిచేసూత్, పుగళేందికి పర్థమ
సంగీత సాంపర్దాయాలు బోధించేవారు; హారోమ్నియం వాయంపించేవారు. పాడడం మాని పుగళేంది హారోమ్నియం అభివృదిధ్ చేసుకోవడానిన్ చూసి,
అసూయా పరులైన కొందరు మితుర్లు, ‘ఆహా! భావి సంగత దరశ్కుడు బయలుదేరాడండీ,’ అని వెకిక్రించేవారట. అలా వెకిక్రించిన వారిలో కొందరు
ఇటీవల వీరికింద పనిచేయడానికి గతయ్ంతరం లేక తల వొగగ్డం, విధి సలిపే విచితర్లీలలలో ఒకటి అనిపిసుత్ంది అంటారు పుగళేంది.
అలా హారోమ్నియం అభయ్సిసూత్ ఉండగా, ‘తోషన’ అనే తమిళ డార్మాకి సంగీత రచన చేసుత్నన్ ఎం.పి.శివం, వాయుబాధ(గాసిట్ర్క టర్బుల) కి
గురియై ఎకుక్వగా శర్మపడలేని సందరభ్ంలో కొనిన్ గీతాలకు సవ్రకలప్న చెయయ్మని తమ శిషుయ్డిన్ ఆదేశించారు. ఆయన ఆజాఞ్నుసారం పుగళేంది
పాటలకి చకక్ని వరుసలు కూరాచ్రు. కాని, ఒక పాటకు కూరిచ్న రాగం గురించి ఒక చరాచ్వాదం లేవదీశాడొక వయొలిన వాదయ్ కారుడు, పుగళేంది
పర్తిభను భరించలేక ఆయనిన్ నగుబాటు పాలు జేయాలనే దురుదేద్శయ్ంతో. పుగళేంది కూరిచ్న సవ్రాలను శివం ఆరెక్సాట్ర్కు చెపుప్తూండగా జరిగిందీ
వితండవాదం. “నాటకురించి” అని పలికిన ఈ రాగంలో పంచమం పర్యోగింపబడక పోవడం వలల్ అది “రవిచందిర్క” అనే మరో రాగమని ఆ వాయులీన
విదావ్ంసుడి వాదన. శివం నాలిక కరుచుకునాన్రు.
కాని, పుగళేంది సమయసూఫ్రిత్తో, తనకు అంతకు ముందు ఆ విషయం తెలియకపోయినా, శివంతో వయొలినిషుట్ చేసూత్నన్ వాదం వినేటపుప్డే ఆ
రాగం లోతుపాతులు గర్హించి, ‘పాట’లో చేయబడిన పంచమ సవ్రపర్యోగం, పర్మాదవశాన (పొరపాటున) శివంగారు చెపప్డం మరిచిపోయారని సరిధ్
చెపిప్, గురువుగారి గౌరవంతో పాట తన పర్తిభ, పర్తిషఠ్ను కూడా నిలుపుకునాన్రు అతి చాకచకయ్ంగా. ఈ సంఘటన సంగీతం పెంపొందించుకోదలచిన
తన పటుట్దలను ఇంకా బలపరిచే సరికి మరింత శర్దధ్త, నిషఠ్తో సంగీత సాధన చేశారు పుగళేంది కర్మంగా.
ఈ పై వాదం విని అతయ్ంత పర్భావితులైన శకిత్ కృషణ్సావ్మి, పాటలకు మటుల్ ఎవరు కటాట్రని పుగళేందిని అడగాగ్, ఆయనకు నచచ్లేదనుకుని,
భయంతో జరిగిన విషయాల వివరాలు తెలిపారు. ‘శకిత్’, పుగళేంది గీతాలను ఎంతో మెచుచ్కుని, తమ తదుపరి నాటకాలకు సంగీతం అందించమని
కోరారు. కాని, వినయంతో గురువుగారి సాథ్నానిన్ వారి అనుమతి లేకుండా ఆకర్మించే అనాయ్యం తాను చెయయ్లేనని పుగళేంది పలికిన పలుకులు విని,
‘శకిత్’ మరింత మెచుచ్కునాన్రు వీరి నీతిని, నిజాయితీనీ.
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వేలూరు లోని దిల కుష పారక్ లో నాటక పర్దరశ్నలు సాగుతూనన్ సమయాన శకిత్ నాటక సభలో పనిచేసే ఒక గుమాసాత్ వేలపప్న అనే ఆయన
ఒక ఇంగీల్షు డార్మా ఆధారంగా “నినైవుకక్ల” అనే కైరసత్వ నాటక రచన పార్రంభించి, కారణాంతరాల వలల్ సగంలో నిలుపు చేయవలసి వచేచ్సరికి, ఆ
వేలపప్న వదలి వేసిన మిగిలిన సగమూ ఈ వేలపప్న పూరిత్ చేశారు సకాలంలో. అనన్టుల్, పుగళేంది అసలు పేరు కూడా వేలపప్నే. విధి విచితర్ లీలలకు ఇది
మరో దృషాట్ంతం. పుగళేంది అనే ఈ వేలపప్న ను ఇపుప్డు సనిన్హితులందరూ “అపుప్” అని అపాయ్యత ఒలకబోసూత్ పిలవడం అలవాటై కూరుచ్ంది.
“అపుప్” అంటే తెలుగులో “ఋణం” అని అరధ్ం అయినా సంసక్ృతంలో పార్ణాధారమైన “నీరు” అని అరధ్ం. ఏనాటి “ఋణమో” తీరుచ్కోడానికే మన
“అపుప్” (పుగళేంది) తెలుగు చితార్లకు కూడా “సంగీత సుధా ‘జలా’భిషేకం” చేయడానకి అనువైన అవకాశాలు లభించి ఉండవచుచ్.
దిల కుష పారుక్లో నడిచిన ఒక నాటకానికి సంగీతం సమకూరచ్వలసిన సంధరాభ్ననే వేలపప్న, తమిళ భాషాభిమానం జాఞ్నం పెంపొందిన
కారణంగా, పర్సిదధ్ తమిళ సాహితయ్కారుడైన “పుగళేంది” అనే మహానీయుడి పేరునే తమ వృతిత్ నామంగా సీవ్కరించారు. ఎం.పి.శివం గారి శిషుయ్డి వృతిత్
పేరూ, ఆయన కొడుకు అసలు పేరూ ఒకటే కావడం మరో గమనారహ్మైన విశేషం.
ఇలా ‘పుగళేంది’ గా మారిన వేలపప్న ఒక రోజున ఒక డార్మా బాపతు పాట రిహారస్లు, ఆరెక్షాట్ర్ చేత చేయిసుత్ండగా, గురువుగారైన శివం
అకక్డికి విజయం చేసేసరికి, అనుకోకుండా శిషుయ్డికి కంపం పుటుట్కొచిచ్ంది. వెంటనే రిహారస్లుస్ నిలిపేసి, తరువాత చేదాద్మని ఆరెక్షాట్ర్ వారిని పంపించేసే
సరికి, అపారథ్ం చేసుకునన్ శివం “ఆకాశంలో గరిడీ చేసే గారడీ వాళుళ్ సైతం, ఆఖరిన్ డబుబ్లడిగేందుకు భూమికి దిగిరావలసిందే,” అనే అరవ సామెతను
వయ్ంగయ్ంతో విసిరిన విసురు పుగళేంది సావ్భిమానానిన్ గాయపరిచింది.
వెంటనే గురుపతిన్ తనకు అంతకు ముందెనన్డో వాతస్లయ్ంతో తొడిగిన బంగారపు ఉంగరానిన్ వికర్యించి, వచిచ్న పదెద్నిమిది రూకలలో ఎనిమిది
ఆమెకిచిచ్, మిగిలిన పది రూపాయల పెటుట్బడితో మదార్సు చేరుకునాన్రు. బంధువులెవరికీ చెపప్కుండా తన కాళళ్ పైనే తను నిలవాలనే సంకలప్ంతో.
మదార్సులో ఆనాటి శాసతరీయ సంగీతోపాసకియైన సుబుబ్లకిష్ అమామ్ళ అనే పాటకురాలి ఇంట పుగళేందికి ఆశర్యం లభించింది. ఈయనిన్
తీసుకెళిళ్ ఎన.ఎస.కృషణ్న గారికి సిఫారసు చేసినపుప్డు ఆయన గురిత్ంచి, సమయం లభించినపుప్డలాల్ అవకాశం చేకూరుసాత్నని హామీ ఇచాచ్రు.
“కళా వరథ్ని” ఆరెక్సాట్ర్కు అధినేతలైన సి.ఆర. రామూమ్రిత్గారు పుగళేంది పర్తిభకు పోర్తాస్హమిసూత్, లలితా పదిమ్నీల నృతయ్ పర్దరశ్నాలలో తాము
వయ్సుత్లై ఉనన్పుప్డలాల్ తదితర పర్దరశ్నాలకు పుగళేందిని తనకు మారుగా పంపేవారు. అలాంటి సందరాభ్లలోనే ఒకసారి మాడిలకిష్, ఆమె చెలెల్లుల్ సచుచ్
నృతయ్ పర్దరశ్నాలలో పాలొగ్నే అవకాశం లభించింది వారితో వీరి పరిచయం కౌటుంబిక సేన్హంగా అభివృదిధ్ చెందింది. వారు ఆ అభిమానంతోనే
పుగళేంది వివాహానిన్ కూడా వైభవంగా జరిపించారు బంధువుల అమామ్యితో 1957 ఆగసట్ 21 న. నేడు పుగళేందికి నలుగురు చిరంజీవులు_
ముగుగ్రబాబ్యిలు, ఒక అమామ్యి.
“కళావరథ్ని” ఆరెక్సాట్ర్తో అశేష విశేషానుభవం గడించిన పుగళేందికి సినిమాలకు కూడా సంగీతమివావ్లనే అభిలాష అంకురించింది. తోడనే,
అపప్టోల్ అనేక చితార్లలో ఆరెక్సాట్ర్ ఎరేంజర గా పని చేసుత్నన్ పాశాచ్తయ్ సంగీత నిపుణులు శీర్ ధనరాజ కు తమ కోరిక ఎరుకపరిచారు. ధనరాజ వెంటనే
ఈయనకు కెంపరాజ పొర్డక్షస్ వారి “రాజా వికర్మ” తమిళ, కనన్డ చితార్లలో రీరికారిడ్ంగ లో ఆరగ్న వాయించే సదవకాశం కలిగించారు. అదే ఈయన
చితర్ వృతిత్కి నాందీ, చితర్ పర్వృతిత్కి అభివృదీధ్.
తదుపరి సంగీత దరశ్కులు సి.ఎన.పాండురంగంగారికి సహాయకులుగా పని చేశారు పుగళేంది_అశోకా పికచ్రస్ వారి “ఎన తంగై, గుమాసాత్,
మామియార” మునన్గు చితార్లకు.
నేటి దరశ్క నిరామ్త శీర్ధర కథలో నిరిమ్ంపబడిన “ఎదిర పారాదదు” అనే చితార్నికి సహాయ సంగీత దరశ్కతవ్ం నెఱపే రోజులో ఈయనకు దరశ్క
నిరామ్త కె.ఎస. గోపాల కృషణ్న పాటకు మటుట్కటేట్ అవకాశం లభించి, పరిచయం పెంపొందింది.
శీర్ కె.వి.మహదేవన హెచ.ఎం.వి. గార్మఫోన కంపెనీలో సంగీత దరశ్కుడుగా పని చేసూత్, పలు చితార్లకు సవ్రరచనసాగిసూత్నన్ రోజులవి..
కీ||శే||ఎం.ఎల. పతి నిరిమ్సూత్ ఉండిన “మదన మోహిని” చితార్నికి ఆయన సంగీతం అందిసుత్నన్ తరుణంలో తలవని తలంపుగా పానగల పారక్ వదద్
పుగళేందిని కలుసుకునాన్రు. తనతో ఇంటికి రమమ్ని ఆహావ్నించారు. కాని, పుగళేందిలో పెరిగిన ఆతామ్భిమానం అడుడ్గోడై నిలవడం మూలాన, రానని
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చెపాప్రు గురువుగారితో. శిషుయ్డి మనోబలానిన్ మెచుచ్కునన్ శివం_తనతో పుగళేందిని కొనిపోయి, కె.వి.మహదేవన ను పరిచయం చేసి, పనికొచేచ్వాడని
నచచ్జెపిప్, ఆయన వదద్ హారోమ్నిసుట్ పోసుట్లో కుదిరాచ్రు.
కె.వి.ఎం. వదద్ చేరినదాదిగా చితర్ సంగీతం సమకూరేచ్ కొతత్ పదద్తులనీన్ ఆకళింపు చేసుకుంటూ, తమ భావి సంగీతవృతిత్కి బలమైన పునాది
వేసుకుంటూ, తిర్వికర్ముడిలా పెరగ నారంభించారు పుగళేంది.
పర్సిదధ్ చితర్నిరామ్త ఎం.ఎ.వేణు “పెణణ్రసి” అనే బర్హామ్ండమైన చితర్ నిరామ్ణ సనాన్హాలు చేసి విజృంభిసూత్నన్ తరుణాన కె.వి.ఎం., ఆ చితార్నికి
సంగీత కరత్గా కుదిరారు. చితర్ం పూరిత్ అయి, సెనాస్ర టర్బుల వలల్ రిలీజు ఒకింత ఆలసయ్మైన కారణంగా రీరికారిడ్ంగు అదుభ్తంగా సమకూరాచ్లని వేణు
ఆదేశానుసారం ఆశించిన మహాదేవన కు పూనాలో వారి బావమఱిది పెళిళ్కి వెళళ్క తపప్ని పరిసిథ్తి ఏరప్డేసరికి, వేణుగారికి ఎంతో నచచ్జెపిప్, తను వచేచ్
లోపునే రీరికారిడ్ంగు పార్రంభించే పకాష్న పుగళేందితో కొనసాగించమనీ, తనకనాన్ ఎంతమాతర్ం తగగ్ని పర్తిభాశాలి అనీ సిఫారసు చేశారు; ఊరిన్ంచి
రాగానే తను మిగతా కారయ్కర్మం చూసుకుంటానని హామీ ఇచిచ్ వెళాళ్రు. ఆలసయ్మవుతుందనుకునన్ రీరికారిడ్ంగు అతయ్వసరంగా మరాన్డే
పార్రంభించవలసిన పరిసిథ్తి రాగా పుగళేందికి వేణు గీర్న సిగన్ల ఇచాచ్రు. కాని, ఏ కారణం చేతో ఆరెక్సాట్ర్లోని పర్సిదద్ వాయిదయ్గాండుర్ అదివరకే తాము
వేరొక మూయ్జిక డైరెకట్ర కు కాల షీట ఇచేచ్శామని నుడివిన నుడుగు పిడుగులా పడినా, పుగళేంది ఇసుమంతైనా చలించక కంపెనీ కారు తీసుకుని
సవ్యంగా సి.ఎన.పాండురంగ గారి ఆరెక్సాట్ర్లోని పరిచితులైన పర్ముఖులందరీన్ పోర్గు చేసి, వేళ తపప్కుండా మరాన్డే రీరికారిడ్ంగ పార్రంభించారు. తాము
రాకపోయినా పుగళేంది రీరికారిడ్ంగు జయపర్దంగా సాగిసుత్నాన్రని వినగానే మొదట రాననన్ వాదయ్ విదావ్ంసులు, వచేచ్ డబుబ్ ఎందుకు వదులు కోవడమని
తమ పోర్గార్మ మారినందువలల్ తాము కూడా వచేచ్ందుకు వీలు కలిగిందని వివరించి, వచిచ్ చేరారు. ఉదార హృదయులైన పుగళేంది చిరునవువ్తో వాళళ్ను
ఆహావ్నించి, ఆరెక్షాట్ర్ను బలపరచుకునాన్రు. మూడు రోజులు నిరాఘాటంగా కడు సమరథ్తతో నిరవ్హించిన వీరి థిర్లిల్ంగ రీరికారిడ్ంగ విని; వేణు,
ఎ.పి.నాగరాజన మునన్గు పర్ముఖులందరూ ముకుక్ మీద వేలు వేసుకునాన్రు.
ఆనాడు రీరికారిడ్ంగ విరామ సమయంలో పుగళేంది రెండు దముమ్లు దమిమ్, వాదయ్గాళళ్ను మళీళ్ పనికి ఉపకర్మించడానికి చేరమంటూనన్
సమయాన కె.వి.ఎం. తాము కూడా సిదధ్మేనంటూ మందహాసంతో వచిచ్ పలకరించగా, పుగళేందికి గంపెడు బరువు తగిగ్నటుట్ ఒళుళ్ పులకరించింది. కాని,
వేణూ, ఇతర పర్ముఖులూ కె.వి.ఎం., తో “భలే సహాయకుడిన్ సంపాదించావయాయ్. నువువ్ రాని లోటు తెలియనివవ్కుండా పని చేశాడు నీ అసిసెట్ంటు.
మిగిలిన రీరికారిడ్ంగు కూడా ఇతగాడి చేతిమీదే కానిచిచ్, నువువ్ సూపర వైజ చెయియ్.” అనగానే కె.వి.ఎం., కొంచెం కూడా అపారథ్ం చేసుకోకుండా
సహృదయతతో, తన మాట నిలబెటిట్నందుకు పుగళేందిని అభినందించి, ఎంతో పోర్తాస్హమిచాచ్రు. తదాదిగా _కె.వి.ఎం. కు పుగళేంది పై తరగక పెరిగే
అభిమానం… ఈనాడు వీరిదద్రూ అభినన్ మితుర్లు. సంగీత మహారథ కృషాణ్రుజ్నులు. రెండు వందల చితార్లకు పైగా కలిసి పని చేసూత్నన్ కరమ్వీరులు.
తన చినన్తనాన పాటలూ, పాఠాలూ నేరుచ్కునన్ పెదద్లకు సైతం పాట నేరుప్తూనన్ సమయాన పుగళేందికి ఒళుళ్ పులకరించేది. శీర్మతులు
పి.భానుమతి, కె.బి.సుందరాంబాళ, శీర్ చిదంబరం జయరామన మునన్గు గాయనీ గాయక శిఖామణుల చేత తను పాటలు పాడించిన సంధరాభ్లు
ఈయనకు అవి సమ్రణీయాలు.
ఈయన సవ్తంతర్ంగా ఏ చితార్నికి సంగీతం అందించినా కె.వి.ఎం., అనుమతి తీసుకుని మరీ పనిచేసాత్రు నేటికీ. ఇది కె.వి.ఎం. అంటే
ఈయనకు గల గురుభావం, గౌరవం, అభిమానం సూచించే అసదృశ తారాక్ణం. అలాగే ‘అపుప్’తో సంపర్తించే చేసాత్రు కె.వి.ఎం., అనిన్ వయ్వహారాలూ.
ఇది ఆయనకు ‘అపుప్’ అంటే గల వాతస్లాయ్నికీ, విశావ్సానికీ నిదరశ్నం.
మోడరన థియేటరస్ వారి తమిళ డబిబ్ంగ చితర్ం “జయవీరన” కు, గోలడ్న సూట్డియో వారి “నెలివ్యన నెలవ్న”, ఎ.పి. నాగరాజన గారి “గురు
దకిష్ణై” కి పుగళేంది సవ్తంతర్ంగా సంగీత సారథయ్ం వహించారు. ఈ తమిళ చితార్లు కాక ఎం.ఎ.వేణు నిరిమ్ంచిన మలయాళ చితర్ం “ముదలాళి”కి.
మరికొనిన్ కేరళ చితార్లకు కూడా సవ్తంతర్ంగా సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించారు. పైన ఉదహరించిన మూడు తెలుగు చితార్ల దావ్రా ఆంధర్ పర్జానీకానికి
కూడా సవ్తంతర్ సంగీత దరశ్కుడుగా పరిచయం కాబోతునాన్రు.
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మితభాషీ, హితకారీ అయిన పుగళేంది సమయసూఫ్రిత్తో ఇచేచ్ సమాధానాలు ఎలాటి వారికైనా కితకితలు పెడతాయి. ఎపుప్డూ తన పనితోనే
ఈయనకు పని. అనవసర జోకాయ్లు కిటట్వు. అసందరభ్ సంభాషణలు పటట్వు. ఫోటోగర్ఫీ ఈయన హాబీ. తీరుబడి లభించినపుప్డు ఇంటిలిల్పాదితో కాలకేష్పం
చేయడం ఈయన సరదా.
ఈ కారైయ్క దీకాష్ దకుష్డికి ఈశవ్రుడు ఆయురారోగయ్ ఐశవ్రయ్ భోగభాగాయ్లూ, అశేష విజయ పరంపరలూ చేకూరిచ్, ఆశీరవ్దిసుత్ండాలని పార్రిధ్దాద్ం.
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