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ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ 
 

Dhanyashree CM 
 

'ಇರು' ಅಥವಾ 'ಇರುವಿಕೆ' ಎನ್ುುವುದು ಪ್ರತೀ ಅಥಥದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸಲರ್ಥ ಮಲಡ್ಾಾನೆ, 
ಹಾಲ್ು ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ನಾನ್ು ತೆಲೊಂದರೆರ್ಲ್ಲೂ ಇದೀನಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀ ಅಥಥವೂ ಒೊಂದು ಇರುವಿಕೆ 
ರ್ನ್ುು ತೆಲೀರಿಸುತ್ಾದೆ. ಪ್ರತೀ ಅಥಥವೂ ಒೊಂದು ಇರುವಿಕೆರ್ನ್ುು ಸಲಚಿಸುವಾಗ ಅದರ 
ಅಸ್ಥಿತ್ವ ವನ್ುು ಮೊದಲ್ು ತಳಿದುಕೆಲಳ್ಳಬೆೀಕು. ಲ್ಾಾಟೀನಿನ್ existentia ಎೊಂಬ ಪ್ದದ 

German ಭಾಷಾೊಂತ್ರ ಈ ಇರುವಿಕೆ -'being'. existentia ಎೊಂದರೆ ಕೆೀವಲ್ವಾದ 

ಇರುವಿಕೆ. 19 ನೆೀ ಹಾಗು 20 ನೆೀ ಶತ್ಮಾನ್ದ ದಾಶಥನಿಕ ಕೃತಗೆ ಈ ಪ್ದವನ್ುು 
ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ವಾಕ್ತಾರ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ,ಅಸ್ಥಾತ್ವದ ಸ್ಥಿತ, ಭಾವನೆಗಳ್ು, ವತ್ಥನೆಗಳ್ು ಹಾಗು 
ಹೆಲಣೆಗಾರಿಕೆ ಗಳ್ು ಇದನೆಲ್ೂ ವಾಕ್ತಾ ನಿಭಾಯಿಸುವ ರಿೀತ ಮತ್ುಾ ತ್ನ್ು ಜೀವನ್ಕೆೆ ತಾನೆೀ 
ಹೆಲಣೆಗಾರನಾಗಿ ಎಲ್ಾೂ ಹತಾಶೆ, ತ್ಲ್ೂಣ, ಬೆೀಸರ, ಅಸೊಂಭದಧತೆ ಹಾಗು ಬುದಧವಿಕಲ್ಪ 
ಎಲ್ೂವನ್ಲುನಿಭಾಯಿಸ್ಥ ಪ್ಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಅಸ್ಥಾತ್ವವಾದ. ಸೆಲರೆೀನ್ 

ಕ್ತಕೆಥಗಾರ್ಡಥ ಅಸ್ಥಾತ್ವವಾದದ ಜನ್ಕ ಎೊಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಈತ್ 19 ನೆೀ ಶತ್ಮಾನ್ದ 

ಆರೊಂಭದಲ್ಲೂ ತ್ನ್ು ಬರವಣಿಗೆರ್ ಮಲಲ್ಕ ಅಸ್ಥಾತ್ವದ ಬಗೆೆ ತ್ನ್ು ವಿಚಾರ ಮೊಂಡಿಸುತಾನೆ. 
C¹ÛvÀéªÁ¢UÀ¼À°è JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ½ªÉ. MAzÀÄ ¸Ávïæð ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊqÉUÀgï ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀ ¤jÃ±ÀégÀ 
C¹ÛvÀéªÁzÀ. E£ÉÆßAzÀÄ AiÀÄ¸Ààgïì ªÀÄvÀÄÛ UÉÃ©æAiÀÄ¯ï ªÀiÁQéÃðeï ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀ Qæ²ÑAiÀÄ£ï 
C¹ÛvÀéªÁ¢UÀ½ ¹Üw ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀvÀå DªÉÄÃ¯É. EgÀÄ«PÉ ªÉÆzÀ®Ä DUÀÄ«PÉ DªÉÄÃ¯É.  

ಅಸ್ಥಾತ್ವವಾದ ಕೆೀವಲ್ ಇರುವಿಕೆರ್ನ್ುು ಹಾಗು ವಾಕ್ತಾರ್ ಇರುವಿಕೆರ್ಲ್ಲೂ ಆಯ್ಕೆರ್ 

ಸಾವತ್ೊಂತ್ರವನ್ುು ಚಲ್ಾಯಿಸುವುದರ ಮಲಲ್ಕ ತ್ನ್ುನ್ುು ತಾನೆೀ ವಿವರಿಸ್ಥಕೆಲಳ್ುಳತಾಾನೆ. ಇದೆೀ 
ಸಾತ್ರಥ ಹಾಗು ಹೆೈಡಗಲ್ ಮತ್ುಾ ಮುೊಂತಾದವರು ವಿವರಿಸ್ಥದ ತಾತವಕ ಅಸ್ಥಾತ್ವವಾದ. 

ಅಸ್ಥಾತ್ವವಾದ ಜ್ಞಾತ್ೃ (subject) ವಿನ್ ಬಗೆೆಯ್ಕೀ ಹೆಲರತ್ು (object) ವಸುಾವಿನ್ ಬಗೆ ೆ
ಅಲ್ೂ. ಅಸ್ಥಾತ್ವವಾದ ವಾಕ್ತಾ ಕೆೀೊಂದರತ್ವೆೀ ಹೆಲರತ್ು ಸಮಾಜ ಕೆೀೊಂದರತ್ವಲ್ೂ. ವಸುಾ ಕೆೀೊಂದರತ್ 

ತಾತವಕ ಜಜ್ಞಾಸೆ ಸಾಕೆರಟಸ್ ಗಿೊಂತ್ ಮೊದಲ್ೆೀ ಪ್ಾರರೊಂಭವಾಗಿತ್ುಾ. ಹೆರಾಕ್ತೂಟಸ್ ಹೆೀಳಿದ 

ಇೊಂದನ್ ಸಲರ್ಥನೆೀ ನಿನೆುರ್ ಸಲರ್ಥನ್ಲ್ೂ, ಒೊಂದೆೀ ನ್ದೀಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಾುನ್ 

ಮಾಡ್ೆಲೀಹಾಗಿಲ್ೂ ಹೀಗೆ ಜಗತಾನ್ ನಿರೊಂತ್ರ ಬದಲ್ಾವಣೆರ್ ಕಡ್ೆಗೆ ಜನ್ರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆದ 

ಪ್ರತಯೊಂದನ್ುು ಪ್ರಿೀಕ್ಷಿಸ್ಥ ನೆಲೀಡಲ್ೆೀಬೆೀಕು ಎನ್ುುವುದು ಸಾಕೆರಟಸ್ ನ್ ಮೊಂತ್ರವಾಗಿತ್ುಾ. 
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ಆದರೆ 20 ನೆೀ ಶತ್ಮಾನ್ದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾತ್ೃ ಕೆೀೊಂದರತ್ ಅಸ್ಥಾತ್ವವಾದ 
ಪ್ರೀತ, ಪ್ೆರೀಮ, ಭೀತ, ಜಗುಪ್ೆೆ, ದುಗುಡಗಳ್ ಕಡ್ೆಗೆ ಗಮನ್ 
ಹರಿಯಿತ್ು. 
ªÀåQÛAiÀÄ DAiÉÄÌ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVzÀÄÝ CzÀÄ zÉÃªÀgÀvÀÛ 
PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÀAxÀzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. EzÉÃ 
AiÀÄ¸Ààgïì ªÀÄvÀÄÛ UÉÃ©æAiÀÄ¯ï ªÀiÁQéÃðeï «ªÀj¹zÀ C¹ÛvÀéªÁzÀ. 
EzÀÄ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÁUÁV DvÀ£À aAvÀ£É, 
D¯ÉÆÃZÀ£É §zÀÄQ£À gÀºÀ¸ÀåUÀ¼À£Àß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ°è 
C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀªÀ¼À, ªÉÃzÀ£É J®èjUÀÆ MAzÉÃ, 
§zÀÄQ£À°è QæAiÀiÁvÀäPÀªÁV vÉÆqÀVPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁvÀæ 
£ÉÊwPÀvÉAiÀÄÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JA§ £ÀA©PÉ. MmÁÖgÉ C¹ÛvÀéªÁ¢ 
¯ÉÃRPÀgÀÄ ©Ã¬ÄAUï- EgÀÄ«PÉ, ¢ J£ïPÀA¥Á¹AUï, 
mÁæ£Éì£ïqÉ£ïì- CwÃA¢æAiÀÄvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÀiÁxÀð, ¢ zË 
¤Ã£ÀÄ, F J¯Áè DzsÁåwäPÀ ¥ÀæeÉÕUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À°è 
PÁuÉAiÀiÁVªÉ. EªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ 
KPÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÀÄµÀå-ªÀÄ£ÀÄµÀågÀ £ÀqÀÄªÉ, ªÀ¸ÀÄÛ-ªÀ¸ÀÄÛ«£À £ÀqÀÄªÉ 
¨sÀÄvÀ-ªÀvÀð-¨sÀ«µÀåvïUÀ¼À LPÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. 
EzÀgÀ £ÀµÀÖ¢AzÁV ¨sÀÆvÀ-¨sÀ«µÀåvïUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ PÀrzÀÄ 
ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ PÀëtUÀ¼À PÁ®zÀ ¥ÀæªÁºÀzÀ°ègÀÄªÀAvÉ 
¨sÁ«¸ÀvÉÆqÀUÀÄvÁÛ£É. 

 
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ ಪ್ರಭಾವ  
ವಾಕ್ತಾರ್ ಏಕಾೊಂಗಿತ್ನ್, ಜೀವನ್ದ ಅಸೊಂಗತ್ತೆ, ಆಯ್ಕೆ, 
ಕತ್ಥವಾ ಈ ಎಲ್ಾೂ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮುಖ್ಾವಾಗಿ PÀ£ÀßqÀ ನ್ವಾ 
ಸಾಹತ್ಾದಲ್ಲೂ ಕೊಂಡುಬರುತ್ಾದೆ.ಎೊಂಬತ್ಾರ ದಶಕದ ಕೆಲನೆರ್ಲ್ಲೂ 
ಅಡಿಗರ ಕಾವಾದಲ್ಲೂ ಅಸ್ಥಾತ್ವವಾದದ ಪ್ರಭಾವ ವನ್ುು 
ಕಾಣಬಹುದು. 
 

ಅಡಿಗರ 'ಹಳೆಮನೆರ್ ಮೊಂದ' 
ಇದದಷ್ುುಕಾಲ್ ಭಲಗತ್ನ್ಗರ ವಿಧಿರ್ಲ್ೊಕಾೊಂಗಿಯಾಗಿ  
ಸಪ್ೆರೀತ್ ತೆಲಳ್ಲ್ಲದ ಹಾಗೆ 
ನಿೀರು ತ್ುೊಂಭದದೊಂತೆ ಕೆೊಂಡ ಕೆರೆರ್ಲ್ಲೂೊಂಬು ಬಿದದ ಕಲಡಲ್ೆೀ, 
ಇದದ ನಿೀರೆಲ್ೂವೂ ಬತಾ ಕಾಲ್ು ಕೆಸರಲ್ಲೂ ಸ್ಥಕ್ತೆದ ಹಾಗೆ 
ಹೆಲಟ್ೆು ತ್ುೊಂಬಾ ಸತ್ಾಶಿವಸುೊಂದರ ಹಳಿಳನ್ುಪ್ಪಟುು ತೊಂದು  
ಮೊಂತ್ರವೂತ್ನ್ಲ್ಲೂರ್ ನಿೀರನೆರಡು ಲ್ೆಲೀಟ ಹೆೀರಿ 
ಹೆಲರಬಿದೆದ 
ಅಪ್ಪಟ ರ್ಲರೆಲೀಪ್ ಮಾದರಿ ಹೆಲೀಟ್ೆಲ್ಲಗೆ ಚಿಮ್ಮಿ  
ಸೆಲೀಫಾಧ ಮೀಲ್ಕೆೆ ಬಿದೆದ. 

 
ಅಡಿಗರ 'ಭಲಮ್ಮಗಿೀತ್' ದಲ್ಲೂ ಭಲಮ್ಮ ಮತ್ುಾ ಆಕಾಶಗಳ್ ವಿವಿಧ 
ಸೆಳೆತ್ಕೆಲೆಳ್ಗಾದ ಕಾವಾಗಾರ್ಕ ತ್ನ್ು ಅಸ್ಥಾತ್ವವನ್ುು 

ಅರಸುವುದನ್ುು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಡಿಗ ರ 'ಚೊಂಡ್ೆಮದದಳ 'ೆ ರ್ಲ್ಲೂ 
ಕಾಣಬಹುದಾದ ಅಸ್ಥಾತ್ವದ ಛಾಯ್ಕ ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನ್ುಜನ್ 
ಅವರ 'ಹೆಲಕುೆಳ್ಲ್ಲ ಹಲವಿಲ್ೂ 'ದಲ್ಲೂ ಕಲಡ ಕಾಣಬಹುದು. 
ರ್ು. ಆರ್. ಅನ್ೊಂತ್ಮಲತಥರ್ವರ 'ಸೊಂಸಾೆರ'ದಲ್ಲೂ 
ಪ್ಾರಣೆೀಶಾಚಾರ್ಥ ರು ಚೊಂದರರ್ನ್ುು ಕಲಡಿದ ಬಳಿಕ ಕೆೀಳ್ುವ 
ಪ್ರಶೆುಗಳ್ು ಅವರ ಅಸ್ಥಾತ್ವ ವನ್ುು ತಳಿಸುತ್ಾವೆ. ಎಲ್ಲೂದೆದೀನೆ ? 
ಇಲ್ಲೂಗೆ ಹೆೀಗೆ ಬೊಂದೆ ?ಇದು ಯಾವ ಕತ್ಾಲ್ು? ಇವಳ್ು ಯಾರು 
? ಈ ಎಲ್ಾೂ ಪ್ರಶೆುಗಳ್ು ಅವರ ಮಲಲ್ಭಲತ್ ಸಮಸೆಾರ್ನ್ುು 
ತೆಲೀರಿಸುತ್ಾವೆ. ಈ ಘಟನೆ ನ್ೊಂತ್ರ ನ್ಡ್ೆರ್ುವ ಘಟನೆಗಳ್ು 
ಅಸ್ಥಾತ್ವವಾದದ ದಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ುು ತೆಲೀರಿಸುತ್ಾದೆ. 
ಕನ್ುಡದಲ್ಲೂ ಅಸೊಂಗತ್ ನಾಟಕಗಳ್ು ಸುಮತೀೊಂದರ 
ನಾಡಿಗರಿೊಂದ ಶುರುವಾಯಿತ್ು ಎನ್ುಬಹುದು. ಆರ್ನೆಸೆಲೆ ನ್ 
"ದ ಬಾಲ್ ್ ಸುಪ್ಾರನೆಲ" ನಾಟಕವನ್ುು ಕನ್ುಡಕೆೆ "ಬೆಲಕೆ 
ತ್ಲ್ೆರ್ ನ್ತ್ಥಕ್ತ "ಯಾಗಿ ಅನ್ುವಾದಸ್ಥದಾದರೆ. ಅರವತ್ಾರ 
ದಶಕದ ಕೆಲನೆರ್ಲ್ಲೂ ಕೊಂಬಾರ್ ಮತ್ುಾ ಕಾನಾಥರ್ಡ ಜಾನ್ಪ್ದ 
ಶೆೈಲ್ಲರ್ಲ್ಲೂ ನಾಟಕಗಳ್ನ್ುು ರಚಿಸುತಾದದರೆ ಇನೆಲುೊಂದೆಡ್ೆ ಪ್ರರ. 
ಏನ್. ರತ್ು, ಪ್. ಲ್ೊಂಕೆೀಶ್, ಚೊಂದರ ಶೆೀಖ್ರ್ ಪ್ಾಟೀಲ್, 
ಚೊಂದರಕಾೊಂತ್ ಕುಸನ್ಲರ್ ಮುೊಂತಾದವರು ವಿಭನ್ು 
ಧೆಲೀರಣೆರ್ ಹೆಲಸದಾದ ನಾಟಕ ರಚಿಸುವಲ್ಲೂ ತ್ಮಿನ್ುು 
ತೆಲಡಗಿಸ್ಥಕೆಲೊಂಡಿದದರು.ಸುಮತೀೊಂದರ ನಾಡಿಗರ ನ್ೊಂತ್ರ 
ಇವರೆಲ್ೂ ಅಸೊಂಗತ್ ನಾಟಕಗಳ್ ಸೃಷ್ಟುಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. 
'ಅಬೆರ್ಡಥ' ಎೊಂಬ ಇೊಂಗಿೂಷ್ ಪ್ದದ ಕನ್ುಡ ಅಥಥ 'ಅಸೊಂಗತ್ 
'.ಅಸಿವಾಸಿ ಅಸಮೊಂಜಸ, ಅತಾಕ್ತಥಕ ಎೊಂದು 
ಅರೆೈಥಸ್ಥಕೆಲಳ್ಳಬಹುದು.ಸಾಹತ್ಾ ಸಮಾಜದ ಕನ್ುಡಿ. 
ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಆಗುವ ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳ್ು ಸಾಹತ್ಾದ ಮೀಲ್ೆ 
ತ್ಮಿ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ುು ಬಿೀರಿ ಅಸೊಂಗತ್ ಕೃತಗಳ್ನ್ುು ರಚಿಸಲ್ು 
ಪ್ೆರೀರೆೀಪ್ಣೆಯಾದವು. ಇೊಂತ್ಹ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಆದ -ಅೊಂತ್ಾ 
ಇರುವುದಲ್ೂ, ಕರಾವಸುಾ ಇರುವುದಲ್ೂ, ತ್ನ್ುದೆೀ ಆದ 
ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಪ್ಾತ್ರಗಳ್ು ಇರುವುದಲ್ೂ ಬದಲ್ಾಗಿ ಬರಿೀ 
ಭರಮ, ಹೊಂಸೆ, ಮಾನ್ಸ್ಥಕ ಅಸಮತೆಲೀಲ್ನ್, ಅಥಥವಿರದ 
ಸೊಂಭಾಷ್ಣೆ, ಭರ್ ತ್ುೊಂಬಿರುತ್ಾದೆ. ಇೊಂತ್ಹ ನಾಟಕಗಳ್ಲ್ಲೂ 
ಪ್ೆರೀಕ್ಷಕ ಲ್ೆೀಖ್ಕರ ಅಪ್ೆೀಕ್ಷೆರ್ೊಂತೆ ಅಥಥ 
ಮಾಡಿಕೆಲಳ್ಳಬೆೀಕೆೊಂದಲ್ೂ ಬದಲ್ಾಗಿ ತ್ನ್ು ಸಾವತ್ೊಂತ್ರಯ 
ಬಳ್ಸ್ಥಕೆಲಳ್ಳಬಹುದು. ಬದುಕ್ತನ್ ಬಗೆೆ ಅನಾಸಕ್ತಾ, ಉದೆದೀಶ 
ರಹತ್ ಬದುಕು, ಪ್ರೀತರ್ ಬಗೆೆ ಅನಾಸಕ್ತಾ, ಜೀವನ್ದ ನಿರಥಥಕ 
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ಹೆಲೀರಾಟ ಹೀಗೆ ಬದುಕ್ತನ್ ಭೀಕರತೆರ್ ಭರ್ವನ್ುು ಇವೆಲ್ೂ 
ಅಸೊಂಗತ್ ನಾಟಕಗಳ್ ವಿಷ್ರ್ ವಸುಾ. 
ಚೊಂದರಶೆೀಖ್ರ್ ಪ್ಾಟೀಲ್, ಕನ್ುಡದ ಪ್ರಸ್ಥದಹ ಕವಿ ಮತ್ುಾ 
ನಾಟಕಕಾರ. ಬೊಂಡ್ಾರ್ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಸ್ಥದದ ಯಾಗಿರುವ 
ಇವರ ಅಸೊಂಗತ್ ನಾಟಕಗಳ್ು' ಕೆಲಡ್ೆಗಳ್ು ''ಅಪ್ಪ' 'ಕುೊಂಟ 
ಕುೊಂಟ ಕುರುವತಾ', 'ಗುರುತನ್ವರು', ಟೊಂಗರ ಬುಡ್ಣಣ', ಇನ್ುು 
ಹಲ್ವು. ಇವರ ಒೊಂದು ಅೊಂಕ ದ ನಾಟಕ 'ಕೆಲಡ್ೆಗಳ್ು' ಈ 
ನಾಟಕ ಮಾನ್ವನ್ ಜೀವನ್ದ ಅಸೊಂಗತೆಗಳ್ ಬಗೆೆ ತಳಿಸುತ್ಾದೆ. 
ಚೊಂದರಶೆೀಖ್ರ್ ಪ್ಾಟೀಲ್ ಅವರು 1968 ರಲ್ಲೂ ಹೆೈದಾರಬಾದನ್ 
CIEFL ನ್ಲ್ಲೂ ಓದುವಾಗ ನ್.ರತ್ು ಅವರ 'ಗೆಲೀಡ್ೆ ಬೆೀಕೆೀ ಗೆಲೀಡ್ೆ 
'ನಾಟಕ ಓದದ ನ್ೊಂತ್ರ 'ಕೆಲಡ್ೆಗಳ್ು' ನಾಟಕ ವನ್ುು 
ಬರೆರ್ುತಾಾರೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲೂನ್ x ಮತ್ುಾ y ಎೊಂಬ ಎರಡು 
ಪ್ಾತ್ರಗಳ್ು. ಮನ್ುಷ್ಾನ್ ವಾಕ್ತಾತ್ವದ ಎರಡು ಮುಖ್ಗಳ್ನ್ುು 
ತೆಲೀರಿಸುತ್ಾವೆ. ಚೊಂದರಶೆೀಖ್ರ್ ಪ್ಾಟೀಲ್ ಅವರ ಉತ್ಾರ 
ಕನಾಥಟಕ ದ ಪ್ದಗಳ್ ಬಳ್ಕೆ ಅಸೊಂಗತ್ ನಾಟಕಗಳ್ 
ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ದಬಳ್ಕೆಯಾಗಿತ್ುಾ. ಇವರ ಎರಡನೆರ್ ನಾಟಕ 
'ಅಪ್ಪ'. ಇದು ಕಲಡ ಅಸೊಂಗತ್ ನಾಟಕ ಮತ್ುಾ ಎರಡ್ೆೀ 
ಪ್ಾತ್ರಗಳ್ು. ಅವವ ಮತ್ುಾ ಬಸವ. ಕರೆರ್ಲ್ಲೂ ಬಸವ ತ್ನ್ು ತ್ೊಂದೆ 
ಗಾಗಿ, ತ್ನ್ು ಅಸ್ಥಾತ್ವ ಕಾೆಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತಾಾನೆ. ಇದು strindberg 
ನ್ 'ದ ಫಾದರ್' ನಾಟಕದೊಂತೆ ಒೊಂದು ಅಸೊಂಗತ್ ನಾಟಕ. 
ಪ್.ಲ್ೊಂಕೆೀಶ್ ಕನ್ುಡದ ಪ್ರಸ್ಥದಧ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲೂ ಒಬಬರು. 
'ಲ್ೊಂಕೆೀಶ್' ಪ್ತರಕೆರ್ ಸೊಂಪ್ಾದಕರಾಗಿ ಬಹಳ್ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಥದದ 
ಇವರು ಕಾವಾ, ಸಣಣ ಕರೆ, ಕಾದೊಂಬರಿ ಮತ್ುಾ ನಾಟಕಗಳ್ನ್ುು 
ರಚಿಸ್ಥದಾದರೆ. ಲ್ೊಂಕೆೀಶ್ ಅವರ ಅಸೊಂಗತ್ ನಾಟಕಗಳ್ು 'ಟ. 
ಪ್ರಸನ್ು ಗೃಹಸಾಾಶರಮ ','ಕಾರೊಂತ ಬೊಂತ್ು ಕಾರೊಂತ', ತೆರೆಗಳ್ು' 
ಮತ್ುಾ 'ನ್ನ್ು ತ್ೊಂಗಿಗೆಲೊಂದು ಗೊಂಡು ಕೆಲಡಿ'. 'ನ್ನ್ು 
ತ್ೊಂಗಿಗೆಲೊಂದು ಗೊಂಡು ಕೆಲಡಿ 'ನಾಟಕ ಭಾರತೀರ್ ವಿವಾಹ 
ಪ್ದಧತರ್ ಬಗೆಗಿನ್ ವಿಡೊಂಬನೆ ಮತ್ುಾ ಕ್ತೀತಥನಾಥ 
ಕುತ್ುಥಕೆಲೀಟ ಹೆೀಳ್ುವ ಹಾಗೆ ಇದೆಲೊಂದು ಸಾಮಾಜಕ 
ನಾಟಕ. 
ಚೊಂದರ ಶೆೀಖ್ರ್ ಕೊಂಬಾರ್ ಇವರು ಕವಿ ಮತ್ುಾ ನಾಟಕಕಾರ 
ರಾಗಿ ಜನ್ಪ್ರರ್ ರಾಗಿದಾದರೆ. ಜ್ಞಾನ್ಪ್ೀಠ ಪ್ುರಸೃತ್ ಇವರು 
ಅನೆೀಕ ಅಸೊಂಗತ್ ನಾಟಕಗಳ್ನ್ುು ರಚಿಸ್ಥದಾದರೆ. 
ಜೆಲೀಕುಮಾರಸಾವಮ್ಮ, ಋಷ್ಾಶೃೊಂಗ, ನಾಸ್ಥಥಸ್ಥಸ್ ಹಾಗು 
ಚಾಲ್ೆೀಶ ನಾಟಕಗಳ್ನ್ುು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೆಲೀಡಬಹುದು. 

ನಾಸ್ಥಥಸ್ಥಸ್ ನಾಟಕ 1969 ರಲ್ಲೂ ರಚಿಸ್ಥದರು. ಈ ನಾಟಕ 
ಪ್ರದಶಥನ್ ಗೆಲೊಂಡ್ಾಗ ಕೌತ್ುಕ ದ ಜೆಲತೆಗೆ ವಿವಾದವನ್ುು 
ಸೃಷ್ಟುಸ್ಥತ್ು. ನಾಟಕದ ಕರಾ ಹೊಂದರ ಹಾಗು ಪ್ಾತ್ರಗಳ್ು ಆಗಿನ್ 
ಪ್ೆರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ುೊಂಬಾ ಹೆಲಸದು. ಈ ನಾಟಕ ವಿವಾಹ ಪ್ದಧತ 
ರ್ ಅಸೊಂಭದದತೆರ್ನ್ುು ತೆಲೀರಿಸುತ್ಾದೆ. 
ಚೊಂದರಕಾೊಂತ್ ಕುಸನ್ಲರ್ ಕನ್ುಡದ ಪ್ರಸ್ಥದಧ ನಾಟಕಕಾರ. 
ಇವರು ರ್ು. ಆರ್. ಅನ್ೊಂತ್ಮಲತಥರ್ು ಅವರ ಸೊಂಸಾೆರ 
ಕಾದೊಂಬರಿರ್ನ್ು ಹೊಂದ ಗೆ ಅನ್ುವಾದಸ್ಥದಾದರೆ. ಇವರ 
ಅಸೊಂಗತ್ ನಾಟಕಗಳ್ು - ವಿಧಲಷ್ಕ, ಇದಕೆೆ ಸೊಂಶರ್ವಿಲ್ೂ, 
ಅೊಂಟ ಮ್ಮೊಂಟ ಚಾವಲ್ ಚಿೊಂಟ,ಹಳ್ಳ ಕೆಲಳ್ಳ ನಿೀರು, ರತೆಲಾೀ 
ರತೆಲಾೀ ರಾರ್ನ್ ಮಗಳ ೀೆ.ಆನೆಬೊಂತಾನೆ ಇನ್ುು ಮುೊಂತಾದವು. 
ತ್ಮಿ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಅಸೊಂಗತ್ ಎೊಂಬ ಹೆಸರಿಟುುಕೆಲೊಂಡು 
ಬರೆದವರೆೊಂದರೆ ಇವರೆೀ ಮೊದಲ್ಲಗರು. 'ಇವರ ಹಳ್ಳ ಕೆಲಳ್ಳ 
ನಿೀರು 'ನಾಟಕ ದ ಅ,ಬ,ಕ ಪ್ಾತ್ರಗಳ್ು ಇತ್ರರನ್ುು ನಿೊಂದಸುವ 
ವಿಭನ್ು ದೃಷ್ಟುಕೆಲೀನ್ವುಳ್ಳ ಪ್ಾತ್ರಗಳ್ು. ವಿಶಾವಸಘಾತ್ುಕವೆೀ ಈ 
ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಾ ಅೊಂಶ. ಅಸೊಂಭದದ ಸೊಂಭಾಷ್ಣೆ ರ್ ಮಲಲ್ಕ 
ನಾಟಕಕಾರ ಪ್ಾತ್ರದ ಮಾನ್ಸ್ಥಕ ಸ್ಥಿತ, ಬದುಕ್ತನ್ ನಿರಾಸೆ 
ಮತ್ುಾ ವಿಷಾದ ವನ್ುು ತೆಲೀರಿಸುತಾಾನೆ. ಈ ನಾಟಕ ಬೆಕೆಟ್ ನ್ 
'ಎೊಂಡ್ೆೆೀಮ್' ನಾಟಕವನ್ುು ನೆನ್ಪ್ಸುತ್ಾದೆ. 'ಮಲರು ಅಸೊಂಗತ್ 
ನಾಟಕಗಳ್ು' ಎೊಂಬ ಕೃತರ್ಲ್ಲೂ ಆನಿಬೊಂತಾನಿ, ಮನೆ ಮತ್ುಾ 
ರೆಕೆೆ ನಾಟಕಗಳಿವೆ. ಆನಿಬೊಂತಾನಿ ನಾಟಕದ 'ಬಸವ' ಪ್ಾತ್ರ 
ಯಾವುದು ತ್ನ್ುದಲ್ೂ, ಎಲ್ೂವೂ ಸಾವಿನೆಲೊಂದಗೆ 
ಕೆಲನೆಗೆಲಳ್ುಳವೊಂತ್ಾಹದುದ, ಸಾವು ಮಾತ್ರ ಕೆಲನೆತ್ನ್ಕ ಜೆಲತೆಗೆ 
ಬರುವೊಂತ್ಾಹದುದ, ಹೀಗೆ ಅಸೊಂಗತ್ ತ್ತ್ವಗಳ್ನೆಲ್ೂ 
ಮೈಗಲಡಿಸ್ಥಕೆಲೊಂಡಿರುವ ಪ್ಾತ್ರ.ಕೆಲನೆರ್ಲ್ಲೂ ಆನೆಗಾಗಿ ಕೆಲರಗಿ 
ಕೆಲರಗಿ ಸಾರ್ುತಾಾನೆ. 
ಆಧುನಿಕ ಕನ್ುಡ ಸಾಹತ್ಾದ ನ್ವಾ ಪ್ರೊಂಪ್ರೆರ್ ಅಸೊಂಗತ್ 
ನಾಟಕಗಳ್ ಪ್ರದಶಥನ್ಕಾೆಗಿ 'ರೊಂಗಮಾದಾಮ' ಎೊಂಬ ಹವಾಾಸ್ಥ 
ಸೊಂಸೆಿರ್ನ್ುು ಆರೊಂಭಸ್ಥದ ಕ್ತೀತಥ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ುೂತ್ಾದೆ. 
ಕನ್ುಡದಲ್ಲೂ ಅಸೊಂಗತ್ ನಾಟಕ ಪ್ರೊಂಪ್ರೆ ಬೆೀೊಂದೆರ ಅವರಿೊಂದ 
ಶುರುವಾಗಿ, ಕಾನಾಥರ್ಡ, ಚೊಂದರಶೆೀಖ್ರ್ ಪ್ಾಟೀಲ್, 
ಚೊಂದರಶೆೀಖ್ರ್ ಕೊಂಬಾರ್, ಚೊಂದರಕಾೊಂತ್ ಕುಸನ್ಲರ್ ಮತ್ುಾ 
ನ್.ರತ್ು ಇವರೆಲದಗೆ ಬೆಳೆದು ಈಗ ಕ್ಷಿೀಣಿಸುತಾದೆ. 


