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ಪರಿಸರಪ್ರ ೇಮಿ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ  ತೇಜಸಿ್ವ  

ಶಾಲಿನಿ ಎಂ.ಡಿ. 

ಪ್ರ ಥಮ ಬಿ.ಎಸಿ್ಸ ., (ಸ್ಸ.ಬಿ.ಜಡ್.) 

ಜಿ.ಎಫ್.ಜಿ.ಸ್ಸ., ತುಮಕೂರು. 

 ಕನ್ನ ಡದ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಂವೇದನೆಯ ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳನ್ನನ  ವಿಸ್ತ ರಿಸ್ಸದವರು 

ಪೂರ್ಣಚಂದರ ತೇಜಸಿ್ಸ ಯವರು ಕುವೆಂಪು ನಂತ್ರ ತ್ಲೆಮಾರಿನ್ ಅದ್ಭು ತ್ ಪ್ರ ತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ವಲ್ಲ  ಅವರು ಒೆಂದ್ಭ 

ಚೆಂತ್ನಾ ವಿಧಾನ್ವೂ ಹೌದ್ಭ. ಗ್ರರ ಮ ಬದ್ಭಕಿನ್ ಒಳಸುಳಿಗಳನ್ನನ  ನಿರುದಿ್ವ ಗನ ವಾಗಿ ಚೆಂತಿಸುವ 

ತೇಜಸಿ್ಸ ಯವರ ಕತೆಗಳು ಹೊಸ್ ಜಿೀವನ್ ಮೀಮಾೆಂಸೆಯನೆನ ೀ ಕಟ್ಟು ತ್ತ ವ. ತ್ಮಮ  ಲ್ವಲ್ವಿಕೆಯ 

ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ  ದೈನಂದ್ವನ್ ಬದ್ಭಕಿನ್ ಸ್ರಳ ವಾಸ್ತ ವಗಳನ್ನನ  ಚತಿರ ಸುತಿತ ರುವಂತೆ ತೀರಿದರೂ ಅವುಗಳ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಲ  ತಾತಿಿ ಕ ಒಳನೀಟವೆಂದನ್ನನ  ಗ್ರಢವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಂಥ, ಶೈಲ್ಲ, ಇಸಂಗಳಿಗೆ 

ಒಳಗ್ರಗದ ನಿರಂಕುಶ ನಿಲುವಿನ್ ತೇಜಸಿ್ಸ  - ಶಿಕ್ಷರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ, ಆಧುನಿಕತೆ, ಪ್ರಿಸ್ರ ಮೆಂತಾದ 

ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿಶಿಷು  ಒಳನೀಟವುಳಳ ವರು. ಬದ್ಭಕಿನ್ ಬಿಕಕ ಟ್ಟು ಗಳನ್ನನ , ಸೂಕ್ಷಮ ಗಳನ್ನನ  ಅತ್ಯ ೆಂತ್ 

ಸ್ರಳವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಕಥನ್ಕರ ಮ ಅವರ ವೈಶಿಷು ಯ ವಾಗಿದೆ.  

    ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದರ  ತೇಜಸಿ್ಸ ಯವರು ಸೆಪ್ು ೆಂಬರ್ 08 1938ರಲ್ಲಲ  ಶಿವಮೊಗೆ  ಜಿಲೆಲ ಯ ತಿೀಥಣಹಳಿಳ  

ತಾಲ್ಲಲ ಕಿನ್ ಕುಪ್ಪ ಳಿಳ ಯಲ್ಲಲ  ಕುವೆಂಪು ಹಾಗೂ ಹೇಮಾವತಿ ದಂಪ್ತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸ್ಸದರು. ಇವರ 

ವಿದ್ಯಯ ಭ್ಯಯ ಸ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶಿವಿದ್ಯಯ ಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ನ್ಡೆಸ್ಸದರು. ಇವರು ವೃತಿತ ಯಲ್ಲಲ  ಕೃಷಿಕ, ಲೇಖಕ, 

ಛಾಯಾಚತ್ರ ಗ್ರರ ಹಾಗೂ ಶಿಕಾರಿಯ ಹವಾಯ ಸ್ವೂ ಇತುತ . 

  ವೃತಿ್ತ -ಪರ ವೃತಿ್ತ  : ಇವರ ಮೊದಲ್ ಕಥೆ ಲ್ಲೆಂಗ ಬಂದ. ಈ ಕತೆಗ್ರಗಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ೀತಿ್ ವ ಪ್ರ ಶಸ್ಸತ  

ಪ್ಡೆದರು. ಸಾನ ತ್ಕೊೀತ್ತ ರ ಪ್ದವಿಯ ನಂತ್ರ ಓರಗೆಯ ಇತ್ರೆ ಬರಹಗ್ರರರಂತೆ ಅಧಾಯ ಪ್ಕ ವೃತಿತ ಯನ್ನನ  

ಬಯಸ್ದೆ ಮಲೆನಾಡಿನ್ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಲ  ಕೃಷಿಯನ್ನನ  ಮಾಡುವ ಮಹತಿ್ ದ ನಿಧಾಣರವನ್ನನ  ಮಾಡಿದರು. 

ಕೃಷಿಯ ಜ್ತೆಜ್ತೆಗೆ ಅಗ್ರಧ್ವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದವರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಜ್ತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ 

ವಯ ವಸಾಯ, ಛಾಯಾಚತ್ರ ಗರ ಹರ್ ಹಾಗೂ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಲ  ಆಸ್ಕಿತ ಯಿತುತ . ಇವರು ರೈತ್ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಲ  

ತ್ಮಮ ನ್ನನ  ತಡಗಿಸ್ಸಕೊೆಂಡಿದದ ರು. 

ಸಾಹಿತ್ಯ  ಕೃಷಿ : ಕವಿತೆ, ನಾಟಕ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕತೆ ಮೊದಲಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ ಪ್ರ ಕಾರಗಳಲ್ಲಲ  ಬರೆದ್ವದ್ಯದ ರೆ. 

ಹಲ್ವಾರು ಆೆಂಗಲ  ಕೃತಿಗಳನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡಕೆಕ  ಅನ್ನವಾದ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ನಾಲುಕ  ದಶಕಗಳ ಕಾಲ್ ಕತೆ, 

ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ, ವಿಜ್ಞಾ ನ್ದ ವಿಸ್ಮ ಯಗಳ ಮೂಲ್ಕ ತೇಜಸಿ್ಸ ಯವರು ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಕ  ಅನೇಕ 

ಮಹತಿ್  ಪೂರ್ಣ ಕೃತಿಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದರಲ್ಲಲ  ಕಿೀಟಗಳು, ಪ್ರರ ಣಿಗಳು, ನ್ದ್ವ-ಕೊಳಳ ಗಳು, ಕಾಡಗಳು, 

ಬೇಟೆಯ ವೈವಿದಯ ತೆಯ ಬಗೆೆ  ಹಲ್ವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. “ಕವಾಣಲೀ” ಕತಿಯಲ್ಲಲ  ಜಿೀವವಿಕಾಸ್ 

ಪ್ಥದಲ್ಲಲ  ಎಲ್ಲ ವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತ  ರೂಪ್ರೆಂತ್ರ ಹೊೆಂದ್ಭತಾತ  ಬಂದ್ವರುವಾಗ ಹಾರುವ ಒತಿತ ಯ ಕುರಿತು 

ಕುತೂಹಲ್ ಹುಟ್ಟು ಸುವ ಸ್ನಿನ ವೇಶಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದ್ವವ. 

    ಪೂರ್ಣಚಂದರ  ತೇಜಸಿ್ಸ ಯರ ಪ್ತಿನ  ರಾಜೇಶಿರಿ ಇವರಿೀಗ ತೇಜಸಿ್ಸ ಯವರ ಪಿರ ೀತಿಯ ಮನೆ ‘ನಿರುತ್ತ ರ’ 

ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಲ  ವಾಸ್ಸಸುತಿತ ದ್ಯದ ರೆ. ತೇಜಸಿ್ಸ ಯವರು ತ್ಮಮ  ಮನೆ ನಿರುತ್ತ ರದಲ್ಲಲ  2007ರ ಏಪಿರ ಲ್ 5 ರ 

ಮಧಾಯ ಹನ  2 ಘಂಟೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ್ದ್ವೆಂದ ನಿಧ್ನ್ ಹೊೆಂದ್ವದರು. ಆಗ ಇವರ ವಯಸಿು  69 ವಷಣ. 
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