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ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು  ಸ್ಟಹಿತ್ಯ  

(384- 322 ಕಿ್ರ .ಪೂ.) 
 

ಡಾ. ಮಾದಯ್ಯ  ಮಾಕನಹಳಿ್ಳ  

ಕನನ ಡ ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಯ ಪಕರು ಮತ್ತು  ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರು 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು 

ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ 

 

 ಪ್ರಶ್ಚಾ ತ್ಯ  ಮೀಮಾಾಂಸೆಯ್ ಪಾ ಥಮ ಆಚಾಯ್ಾ ಪುರುಷ ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್. ಈತ್ನನ್ನನ  

ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಶ್ಚಸು ರದ ಪಿತಾಮಹನಾಂದು ಕರೆಯ್ಲಾಗಿದೆ. ಇವನ್ನ ಹುಟ್ಟಾ ದುು  ಗಿಾ ೀಸ್ ದೇಶದ 

ಸ್ಟಾ ಗಿರಾ ಎಾಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ . ತಂದೆ ಮಸಿಡೊನಯಾದ ರಾಜ್ವೈದಯ ನಾಗಿದು ನ್ನ. ಬಾಲ್ಯ ದಾಂದಲು 

ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ವಿಶಿ್ೀಷಕ ಮನೀಭಾವವುಳಿ್ ವನಾಗಿದು ನ್ನ. ತ್ನಗೆ ಸುಮಾರು ಹದನಾಂಟು 

ವಷಾವಾಗಿದ್ದು ಗ, ತ್ನನ  ಗುರು ಪಿ್ ೀಟೀವಿನ ‘ಅರ್ಕಡೆಮ’ಗೆ ಸೇರಿಕಾಂಡನ್ನ. ಕೆಲ್ವು ದವಸಗಳ್ 

ಬಳ್ಳ, ‘ಅರ್ಕಡೆಮ’ ಬಿಟುಾ  ಮಟಲೇನ್ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ಣಿಶ್ಚಸು ರ ಅಧ್ಯ ಯ್ನ ಮಾಡಿದ. ಮುಾಂದೆ ಅಥೆನ್್  

ನಗರಕೆೆ  ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ  ‘ಲೈಸಿಯಂ’ ಎಾಂಬ ವಿದ್ದಯ ಲ್ಯ್ವನ್ನನ  ಸ್ಟಥ ಪಿಸಿದ. ‘ಹೆಮಲಾಕ್’ ಎಾಂಬ 

ವಿಷವನ್ನನ  ಸೇವಿಸಿ, ಕ್ರಾ .ಪೂ. 322 ರಲಿ್ಲ  ಆತ್ಮ ಹತ್ಯಯ  ಮಾಡಿಕಳಿ್ಳ ವ ಮೂಲ್ ತ್ನನ  ಬದುಕ್ರನ 

ಅಾಂತ್ಯ ವನ್ನನ  ರ್ಕಣುತಾು ನ. 

 ಜ್ಗತಿು ನ ಶ್ಾ ೀಷಠ  ವಿದ್ದವ ಾಂಸರು ಮತ್ತು  ತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾ ನಗಳ್ ಸ್ಟಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಉನನ ತ್ವಾದ ಸ್ಟಥ ನವಿದೆ. 

ಅವನ್ನ ಹಲ್ವಾರು ಕೃತಿಗಳ್ನ್ನನ  ರಚಿಸಿ, ವಿಷಯ್ಗಳ್ನ್ನನ  ಚಚಿಾಸಿದ್ದು ನ. ಅಾಂತ್ಹವುಗಳ್ಲಿ್ಲ  

ಆಗಾನಾನ್ (Organon), ಏಥಿಕ್್  (Ethics), ಪ್ರಲ್ಲಟ್ಟಕ್್  (Politics), ಅಥೆನ್್  ಸಂವಿಧ್ಯನ (The 

constitution of Athens) ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳ್ನನ ಲಿ್ದೆ, ರ್ಕವಯ ಮೀಮಾಾಂಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಯ 

Poetics and Rhetorics (ಭಾಷಣಕಲಾಶ್ಚಸು ರ) ಎಾಂಬ ಕೃತಿ ಬರೆದದ್ದು ನ. ರ್ಕವಯ  ಸಿದ್ದಧ ಾಂತ್ದ 

ಮುಖ್ಯ ವಾದ ವಿಷಯ್ದ ಚರ್ಚಾ Catharsis (ಶೀಧ್ನ, ಭಾವವಿರೇಚನ, ಭಾವರೇಚನ)ನಲಿ್ಲ  

ರ್ಕಣಬಹುದ್ದಗಿದೆ. 

 ಸ್ಟಹಿತ್ಯ  ತ್ತ್ವ ವನ್ನನ  ನೇರವಾಗಿ ಚಚಿಾಸುವ ಮೊದಲ್ ಗಾ ಾಂಥ ಪೊಯ್ಟ್ಟಕ್್  ಸುಮಾರು 

ಎರಡು ಸ್ಟವಿರ ವಷಾಗಳ್ಲಿ್ಲಯೇ ಪ್ರಶ್ಚಾ ತ್ಯ  ವಿಮಶ್ಾಯ್ ಚರಿತ್ಯಾ ಯೇ ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ನ 

ರ್ಕವಯ ಮೀಮಾಾಂಸೆಯ್ನ್ನನ  ಕುರಿತಾದ ಒಾಂದಲಿ್ಾಂದು ಬಗೆಯ್ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ ಎನನ ಬಹುದ್ದದ 

ಮಟ್ಟಾ ಗಿನ ಅಧಿರ್ಕರವನ್ನನ  ಪಡೆದದೆ. ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ನ ರ್ಕವಯ ಮೀಮಾಾಂಸೆ ಒಾಂದು ಆಚಾಯ್ಾ 
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ಕೃತಿ. ಅದು ಸ್ಟಹಿತ್ಯ  ತ್ತ್ು ವ ದ ಮೊದಲ್ ಕೂಲಂಕಷ ಚರ್ಚಾ ಮಾತ್ಾ ವಾಗಿರದೆ ಮುಾಂದೆ 

ನಡೆಯ್ಬಹುದ್ದದ ಚರ್ಚಾಗೂ ಬುನಾದಯಾಗಬಲಿ್ದು ಎಾಂಬ ಅಬರ್ರ್ಕಾ ಾಂಬಿ ಎಾಂಬ ಚಿಾಂತ್ಕ 

ಹೇಳ್ಳದುು ; ಅದು ಒಳ್ಗಾಂಡಿರುವ ನತ್ಯ ಸತ್ಯ ಗಳ್ ವಾಯ ಪಿು ಯ್ನ್ನನ  ನರಂತ್ರ ಪಾ ಭಾವವನ್ನನ  

ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

ಪೊಯೆಟಿಕ್್ಸ  

 ಪೊಯೆಟ್ಟಕ್್  (ರ್ಕವಯ  ಮೀಮಾಾಂಸೆ) ಈ ಕೃತಿಯು ಒಟುಾ  ಇಪಪ ತಾು ರು ಅಧ್ಯಯ ಯ್ಗಳ್ನ್ನನ  

ಒಳ್ಗಾಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ್ ಐದು ಅಧ್ಯಯ ಯ್ಗಳ್ವರೆಗೆ, 

• ರ್ಕವಯ  ಮತ್ತು  ಅದರ ಪಾ ರ್ಕರಗಳ್ ಚರ್ಚಾಗೆ ಪೂವಾಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಲೆಯ್ ವಿಷಯ್ದಲಿ್ಲನ 

ಕೆಲ್ವು ಮಾತ್ತಗಳ್ನ್ನನ  ಆಡಿದ್ದು ನ. 

• ಆರನೇ ಅಧ್ಯಯ ಯ್ದಾಂದ ಹತ್ು ಾಂಬತ್ು ರವರೆಗೆ – ‘ರುದಾ ನಾಟಕ’ದ ಬಗೆೆ  ಚಚಿಾಸಿದು ನ. 

• 20-22ನೇ ಅಧ್ಯಯ ಯ್ದವರೆಗೆ, ರ್ಕವಯ ದ ಭಾಷೆ ಕುರಿತಿದು ರೂ, ವಾಯ ಕರಣದ ವಿವರಗಳ್ಳ 

ತ್ತಾಂಬಿಕಾಂಡಿವೆ ಎನನ ಲಾಗಿದೆ. 

• 23ನೇ ಅಧ್ಯಯ ಯ್ದಾಂದ 26 ಮಹಾರ್ಕವಯ ದ ವಿವೇಚನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಗಿದೆ. 

 ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್, ತ್ನನ  ರ್ಕವಯ  ಮೀಮಾಾಂಸೆಯ್ ಮೊದಲ್ ಅಧ್ಯಯ ಯ್ದಲಿ್ಲ , ರ್ಕವಯ ದ 

ಪಾ ರ್ಕರಗಳ್ನ್ನನ  “ಅನ್ನಕರಣ ಪಾ ರ್ಕರ”ಗಳಾಂದು ಕರೆದದ್ದು ನ. ರ್ಕವಯ  ಎಾಂದು ಅನ್ನವಾದಸಿರುವ 

ಪದದ ಗಿಾ ೀಕ್ ಮೂಲ್ ಪದವು “ಪೊಏಸಿಸ್” ಎಾಂಬುದ್ದಗಿದೆ. ಈ ಪದವನ್ನನ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ಥಾದಲಿ್ಲ  

ಪರಿಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದರ ಅಥಾವು “ಮಾಡುವುದು”, “ನಮಾಸುವುದು” ಎಾಂಬಥಾವಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್, ಅನ್ನಕರಣೆ ಎಾಂದರೇನ್ನ? ಎಾಂಬುದಕೆೆ  “ಅದಾಂದು ಪುನನಾಮಾತಿ”, 

ಸೃಷ್ಟಾ ರ್ಕವಯ ”, ರ್ಕವಯ  ಎಾಂಬುದು ಹೊರ ಜ್ಗತಿು ನಲಿ್ಲಯ್ ವಾಸು ವಾಾಂಶಗಳ್ ಪಾ ತಿಕೃತಿ ಮಾತ್ಾ ವಾಗಿ 

ಉಳ್ಳಯ್ದೆ ಇಡಿೀ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಸ್ಟವಾರ್ಕಲ್ಲಕವಾದ ದಶಾನವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಬಲಿ್  

ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗುತ್ು ದೆ” ಎಾಂದದ್ದು ನ. ಮತ್ತು  ಮುಾಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ಳತಾು  ಈ ಕೆಳ್ಗಿನಂತ್ಯ ತ್ನನ  

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ವನ್ನನ  ಹೇಳ್ಳದ್ದು ನ. 

• ಚರಿತ್ಯಾ ಗಿಾಂತ್ ರ್ಕವಯ  ಹೆಚ್ಚಾ  ತ್ತ್ವ ಮೂಲ್ವಾದದುು  ಮತ್ತು  ಹಿರಿದ್ದದದುು . 
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• ಕಲೆ ಪಾ ಕೃತಿ (ನಸಗಾ)ಯ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಕರಿಸುತ್ು ದೆ ಇನನ ಾಂದು ಕಡೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಕರಿಸಬೇರ್ಕದ 

ವಿಷಯ್ಗಳಾಂದರೆ ರ್ಕಯ್ಾಗಳ್ಲಿ್ಲ  ತ್ಡಗಿರುವ ಮನ್ನಷಯ ರು ಎನ್ನನ ತಾು ನ. 

• ಕಲೆ ಪಾ ಕೃತಿಯಾಂದ ದೂರ ಸ್ಟಯುವುದಲಿ್ . ಅದು ಸತ್ಯ ವನ್ನನ  ತ್ೀರಿಸುತ್ು ದೆ, 

ಆವಿಷೆ ರಿಸುತ್ು ದೆ, ಪರಿಷೆ ರಿಸುತ್ು ದೆ. 

• ಪಾ ಕೃತಿಯೂ ಪರಿಪೂಣಾವಲಿ್ . ಅದರಲಿ್ಲ  ಹಲ್ವಾರು ಒರತ್ಯ-ಕರತ್ಯಗಳ್ಳವೆ. 

ಅನ್ನಕರಣೆಯು ಪಾ ಕೃತಿಯ್ಲಿ್ಲನ ಭಾವನಗಳ್ನ್ನನ  ತ್ತಾಂಬುತ್ು ದೆ. ಅದು ಹೊರಗಿನ ಘಟನಗಳ್ನ್ನನ  

ಯ್ಥಾವತಾು ಗಿ ಅನ್ನಕರಿಸುವುದಲಿ್ . ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಮಾನವನನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಹೊರಗಿನ 

ಅಾಂಶಗಳ್ನನ ಷೆಾ ೀ ಅನ್ನಕರಿಸುವುದಲಿ್ . ಅದು ಮಾನವನ ಅಾಂತ್ರ್ ಕ್ರಾ ಯೆಯ್ನ್ನನ  

ಅನ್ನಕರಿಸುತ್ು ದೆ. 

• Aristotle in short means that poetic imitation is an transition of Inner human action 

(ಮಾನವನ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಾ ಯೆಗಳಾಂದರೆ, ಅವನ ಶೀಲ್, ಸವ ಭಾವ ಮತ್ತು  ರ್ಕಯ್ಾಗಳ್ 

ಅನ್ನಕರಣೆಯಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಅನ್ನಕರಣೆಯು ರ್ಕವಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಹು ಮಹತ್ವ ದ 

ಪ್ರತ್ಾ ವಹಿಸುತ್ು ದೆನ್ನನ ತಾು ನ) 

• ಅನ್ನಕರಣೆ, ಪಾ ಕೃತಿ ಸಪ ಧಿಾಯ್ಲಿ್ . ಪಾ ಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕ. ಅದು ಭಾಾ ಾಂತಿ ಜ್ನಯ ವೂ ಅಲಿ್ . 

ವಿಕೃತಿಯೂ ಅಲಿ್ . ಅದು ಸತ್ಯ ಸಯ  ಸತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಪಾ ಕೃತಿಯ್ ಪರಿಷೆ್ಕ ರ. ಹೊಸ ಸತ್ಯ ದ ಆವಿಷೆ್ಕ ರ, 

ಪಿ್ ೀಟೀ ಯಾವ ಮಾತ್ನ್ನನ  ಮುಾಂದು ಮಾಡಿ ರ್ಕಯ್ಾವನ್ನನ  ತಿರಸೆ ರಿಸಲು ಪಾ ಯ್ತಿನ ಸಿದನೀ 

ಅದರಿಾಂದಲೇ ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ಅದನ್ನನ  ಪುರಸೆ ರಿಸಿದನ್ನ. 

• ಅನ್ನಕರಣವು ಕವಿಯ್ ಸ್ಟಧ್ನ. ಅವನ್ನ ಅನ್ನಕರಿಸುವ ವಿಷಯ್ಗಳ್ಳ ಮೂರು ಎಾಂದು 

ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ಹೇಳ್ಳತಾು ನ. ಅವುಗಳ್ನ್ನನ  ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ಏಥೇ, ಪ್ರಥೇ, ಪ್ರಾ ಕ್ೆ ೈಸ್ ಎಾಂದು 

ಕರೆದರುವನ್ನ. ಕವಿಯಾದವನ್ನ ತ್ನನ  ಕೃತಿಯ್ನ್ನನ  ರಚಿಸುವಾಗ ಅಲಿ್ಲ  ಅವನ್ನ ಜ್ನರ ಏಥೇ, 

ಪ್ರಥೇ,ಪ್ರಾ ಕೆಾ ೈಸ್  ಅನ್ನಕರಿಸುತಾು ನಾಂದು ಹೇಳ್ಳವುದು ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ನ ಹೇಳ್ಳಕೆಯ್ 

ಆಶಯ್ವಾಗಿದೆ. ‘ಏಥೆ’ ಎಾಂದರೆ ಜ್ನಗಳ್ ಶೀಲ್, ಸವ ಭಾವ, ಪಾ ಕೃತಿ.‘ಪ್ರಥೇ’ಎಾಂದರೆ ಭಾವಗಳ್ಳ, 

ಅನ್ನಭಾವಗಳ್ಳ. ಪ್ರಾ ಕೆಾ ೈಸ್ ಎಾಂದರೆ ಜ್ನಗಳ್ಳ ಮಾಡುವ ರ್ಕಯ್ಾಗಳ್ಳ, ಆಚರಿಸುವ ಕ್ರಾ ಯೆಗಳ್ಳ, 

ಅವರ ಆಗು ಹೊೀಗುಗಳ್ಳ, ಸಿಥ ತಿಗತಿಗಳ್ಳ ಎನ್ನನ ವ ಮೂಲ್ಕ ವಿಶಿ್ೀಷ್ಟಸಿದ್ದು ನ. 
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ಅನುಕರಣ ತ್ತ್ು ವ  

 ಪಿ್ ೀಟೀ ತ್ನನ  ‘ಅನ್ನಕರಣ ತ್ತ್ು ವ ’ ಸಿದ್ದಧ ಾಂತ್ದಲಿ್ಲ , ಕವಿಗಳ್ನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ “ಅವರು 

ಅಸತ್ಯ ವಾದುದನ್ನನ  ಅನ್ನಕರಿಸುತಾು ರೆ” ಎಾಂಬುದಕೆೆ , ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ಉತ್ು ರಿಸುತಾು ನ. “ಕವಿಗಳ್ಳ 

ಅನ್ನಕರಿಸುವುದು ಆದಶಾ ವಿಶವ  ಸ್ಟಧ್ಯರಣಾ ಸತ್ಯ ಗಳ್ನನ ೀ” ಎಾಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ಯು ೀನ. “ಕವಿಗಳ್ಳ 

ಜ್ನತ್ಯಯ್ ಭಾವನಗಳ್ನ್ನನ  ಕೆರಳ್ಳಸುತಾು ರೆ ಎಾಂಬ ಆ ಪಿ್ ೀಟೀನ ಆಕೆಷ ೀಪಕೆೆ  ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ಹಿೀಗೆ 

ವಿಶಿ್ೀಷ್ಟಸುತಾು ನ. ಸಮಥಿಾಸುವ ಪಾ ಯ್ತ್ನ  ಮಾಡುತಾು ನ. “ಸಮಥಾನ” 

• ರ್ಕವಯ  ಅನ್ನಕರಣಾತ್ಮ ಕ ಕಲೆ 

• ರ್ಕವಯ  ಭಾವನಗಳ್ನ್ನನ  ಉದೆಾ ೀಕ್ರಸುತಾು ನ 

• ರ್ಕವಯ  ಆನಂದವನ್ನನ ಾಂಟು ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಅನ್ನಕರಣೆಯಾಂದ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಕರಣಾತ್ಮ ಕ 

ವಿಧ್ಯನದಾಂದ ಭಾವನಗಳ್ನ್ನನ  ಉದೆಾ ೀಕ್ರಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಆನಂದವನ್ನನ  ಕಡುತ್ು ದೆ. 

 ಇದರಿಾಂದ ರ್ಕವಯ  ಇಡಿೀ ವಯ ಕ್ರು ತ್ವ ದ ಮೇಲೆ ಪಾ ಭಾವವನ್ನನ  ಬಿೀರುತ್ು ದೆ. 

 ಅನ್ನಕರಣವೇ ಕಲೆಯ್ ಮುಖ್ಯ  ಲ್ಕ್ಷಣ. ಅದಲಿ್ದೆ ಯಾವ ಕೃತಿಯೂ ಕಲೆ ಎನಸಲಾರದು. 

 ರ್ಕವಯ  ಮತ್ತು  ತ್ತ್ು ವ ಶ್ಚಸು ರದ ಮಾಗಾಗಳ್ಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸತ್ಯ ದ 

ಆವಿಷೆ್ಕ ರ. ರ್ಕವಯ  ಅದನ್ನನ  ಸ್ಟಧಿಸುವುದು ತ್ಕಾದಾಂದಲಿ್ . ಅನ್ನಕರಣೆಯಾಂದ. 

 ರ್ಕವಯ ದ ಅಾಂತಿಮ ಫಲ್ವೆಾಂದರೆ ‘ಶೀಧ್ನ’ (Catharh’s)ಎಾಂದದ್ದು ನ. 

 ರುದಾ ನಾಟಕದ ಗುರಿ ಭಯ್ ಕರುಣೆಗಳ್ ಪಾ ಚೀದನಯ್ ಮೂಲ್ಕ ಭಾವಗಳ್ಳ 

ಶೀಧ್ನಯ್ನ್ನನ  ಸ್ಟಧಿಸುವುದು. 

 ಪಿ್ ೀಟೀವಿನ ವಸುು  ಮೂಲ್ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು  ಜ್ಞಾ ನ ಜಜ್ಞಾ ಸೆಗಳ್ಳ ಅವನ ‘Republic’ 

ಕೃತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ. 

 ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ನ  ತಾತಿವ ಕ/ತಾಕ್ರಾಕ/ವೈಜ್ಞಾ ನಕ ಭಾವನ (ಆಲ್ೀಚನ) ಅವನ Ethics’ ನಲಿ್ಲ  

ಕಂಡುಬರುತ್ು ವೆ.  

 ಸಮಾಜ್ದಲಿ್ಲ  ಮನ್ನಷಯ ನ್ನ ವಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಉದಭ ವಿಸಿರುವ ಕ್ರಾ ಯಾ ಚಟುವಟ್ಟಕೆಯ್ 

ಚಾರಿತಿಾ ಕ ಮತ್ತು  ಕೂಲಂಕುಷ ಅನವ ೀಷಣೆ ಅವನ ‘Potetics’ನಲಿ್ಲದೆ. 
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• ರ್ಕವಯ  ವಿಚಿತ್ಾ  ಗುಣಧ್ಮಾಗಳ್ನನ ಳ್ಗಾಂಡ ಒಾಂದು ವಸುು . 

• ಪಾ ಕೃತಿ ತ್ನನ  ವಶದಲಿ್ಲರುವ ವಸುು ಗಳ್ಳಾಂದ ಉತ್ು ಮೊೀತ್ು ಮವನ್ನನ  ನಮಾಸುತ್ು ದೆ. 

• ನಸಗಾ ಯಾಾಂತಿಾ ಕ ವಸುು ಗಳ್ಳಾಂದ ಉತ್ು ಮೊೀತ್ು ಮವನ್ನನ  ಪಕ್ಷಪ್ರತ್ದಾಂದಲೂ 

ರ್ಕಯ್ಾನರತ್ವಾಗುತ್ು ದೆ. 

• ರುದಾ ನಾಟಕವನ್ನನ  ಒಾಂದು ‘ಜ್ಞತಿ’ ಎಾಂದು ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ಕರೆದದ್ದು ನ. 

• ರುದಾ ನಾಟಕ ಅನೇಕ ಅವಸೆಥ ಗಳ್ನ್ನನ  ದ್ದಟ್ಟ ತ್ನನ  ನೈಸಗಿಾಕ ಸವ ರೂಪವನ್ನನ  ಪಡೆದು 

ನಾಂತಿದೆ. 

• ಸಂಗಿೀತ್ ಮತ್ತು  ನೃತ್ಯ ಗಳ್ಳ ಕೂಡ ಅನ್ನಕರಣ ಕಲೆಗಳ್ಳ. ರ್ಕಯ್ಾನರತ್ ವಯ ಕ್ರು ಗಳ್ಳ, ಅವರ 

ಗುಣಾವಗುಣಗಳ್ಳ, ರಾಗಭಾವಗಳ್ಳ ರ್ಕಯ್ಾಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ಅನ್ನಭವಗಳ್ಳ ಇವೇ 

ರ್ಕಯಾಾನ್ನಕರಣೆಯ್ ವಿಚಿತ್ಾ  ಗುರಿ” ಎಾಂದದ್ದು ನ. 

 ಒಟ್ಟಾ ನಲಿ್ಲ  ರ್ಕವಯ ವನ್ನನ  ಕುರಿತಂತ್ಯ, ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ಹೇಳ್ಳವುದಷ್ಟಾ . ಹೇಗೆಾಂದರೆ, “ರ್ಕವಯ  

ಇತಿಹಾಸಕೆ್ರ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾ  ಚಿಾಂತ್ನಶೀಲ್ ಮತ್ತು  ಗಂಭಿೀರ. ಇತಿಹಾಸ ನದಾಷಾ ದಡನ 

ವಯ ವಹರಿಸುವುದ್ದದರೆ, ರ್ಕವಯ  ಸ್ಟವಾಲೌಕ್ರಕಗಳೊಡನ ವಯ ವಹರಿಸುತ್ು ದೆ. ಅದು ಏನ್ನ ಆಗಿ 

ಹೊೀಗಿದೆಯೀ ಅದರ ಬದಲು ಏನ್ನ ಸಂಭವನೀಯ್ವೀ ಅತ್ು  ತ್ನನ  ಗಮನವನ್ನನ  ಹರಿಸುತ್ು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಅಸಂಭವನೀಯ್ ಸ್ಟಧ್ಯ ತ್ಯಗಳ್ಳಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಸ್ಟಧ್ಯ  ಸಂಭವನೀಯ್ಗಳ್ನ್ನನ  

ಮೆಚ್ಚಾ ತ್ು ದೆ” ಎಾಂದದ್ದು ನ. 

 ರುದಾ ನಾಟಕದ ಬಗೆೆ  ‘ರ್ಕವಯ  ಮೀಮಾಾಂಸೆ’ಯ್ (Poetics) ಆರನೇ ಅಧ್ಯಯ ಯ್ದಲಿ್ಲ  

ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ವಿಶಿ್ೀಷ್ಟಸಿದ್ದು ನ. 

 ರುದಾ ನಾಟಕ ಅದಾಂದು ಜ್ಞತಿ ಅವಸೆಥ ಗಳ್ನ್ನನ  ದ್ದಟ್ಟ ತ್ನನ  ನೈಸಗಿಾಕ ಸವ ರೂಪವನ್ನನ  

ಪಡೆದು ನಾಂತಿದೆ ಎಾಂದದ್ದು ನ. ರುದಾ ನಾಟಕವನ್ನನ  ಕುರಿತಂತ್ಯ ಹಿೀಗೆ ವಿಶಿ್ೀಷ್ಟಸಿದ್ದು ನ. 

 “ಅದು ಗಂಭಿೀರವಾದ, ಸಂಪೂಣಾವಾದ ಮತ್ತು  ಒಾಂದು ನದಾಷಾ ವಾದ ಪಾ ಮಾಣದ 

ಕ್ರಾ ಯೆಯ್ ಅನ್ನಕರಣೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಅದು ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಹಲ್ವು ರಿೀತಿಗಳ್ಲಿ್ಲ  

ವಯ ಕು ವಾಗುವ ಸಕಲ್ ಕಲಾತ್ಮ ಕ ಅಲಂರ್ಕರಗಳ್ಳಾಂದ ಶೀಭಿತ್ವಾದ ಭಾಷೆಯ್ನ್ನನ  ಹೊಾಂದದೆ. 

ಅದು ಕ್ರಾ ಯಾರೂಪಿ, ನರೂಪಣಾ ರೂಪಿಯಾದುದಲಿ್ . ಅದು ಅನ್ನಕಂಪ್ ಮತ್ತು  ಭಯ್ದ 

ಭಾವನಗಳ್ ಮೂಲ್ಕ ಆ ಭಾವನಗಳ್ ಉಚಿತ್ ವಿವೇಚನಯ್ನ್ನನ  ಉಾಂಟುಮಾಡುತ್ು ದೆ” 
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ಎಾಂದದ್ದು ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ‘ರುದಾ ನಾಟಕ ರ್ಕಯ್ಾಗಳ್ (Action) ಅನ್ನಕರಣೆ” ಎಾಂದು 

ಹೇಳ್ಳತ್ು ; ಮತ್ು ಾಂದು ಕಡೆ, “ರುದಾ ನಾಟಕ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳ್ ಅನ್ನಕರಣವಿಲಿ್ದೆ ರ್ಕಯ್ಾಗಳ್ 

ಮತ್ತು  ಬದುಕ್ರನ ಅನ್ನಕರಣ” ಎನ್ನನ ವ ಮೂಲ್ಕ ರುದಾ ನಾಟಕದ ಪರಿಚಯ್ ಮತ್ತು  ಮಹತ್ವ  

ತಿಳ್ಳಯ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ನ. 

 

“Catharsis” (ಕಥಾರ್ಸಿಸ್) : 

 ‘ಕಥಾಸಿಾಸ್’ ಶಬು ಕೆೆ  ಸಂವಾದಯಾಗಿ ಎನ್ ಬಾಲ್ಸುಬಾ ಹಮ ಣಯ  ಅವರು ‘ಶೀಧ್ನ’ ಎಾಂಬ 

ಶಬು ವನ್ನನ  ಮೊದಲು ಬಳ್ಸಿದ್ದು ರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಶಬು ದ ವಿವರಣೆ ಬೇರೆಲಿ್ಲಯೂ ಪೊಯೆಟ್ಟಕ್್ನಲಿ್ಲ  

ಸಿಗುವುದಲಿ್ವಾದು ರಿಾಂದ ಅದನ್ನನ  ಅರ್ಥಾಸುವ ಅನೇಕ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಗಳ್ಳ ಬಂದವೆ. ‘ಕಥಾಸಿಾಸ್’ 

ಎಾಂದರೆ, ವೈದಯ ಕ್ರೀಯ್ ಶ್ಚಸು ರದಾಂದ ಬಂದ‘ವಿರೇಚಕ’ಕೆೆ  ಸಂವಾದೀಯ್ (Purgation Theory) 

ಅಥವಾ ಅದು ‘ಭಾವಶುದಧ ೀಯ್’ (Purification Theory) ಮಾನಸಿಕ ಸಮತ್ೀಲ್ನವೆ? ಅಥವಾ 

ಅದಾಂದು ನೈಸಗಿಾಕ ಪರಿಕಲ್ಪ ನಯೇ? ಎಾಂಬ ಆಳ್ವಾದ ಚರ್ಚಾಯ್ನ್ನನ  ನಡೆಸುವುದು ಸಹ ಅತಿ 

ಸೂಕು . ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ತ್ನನ  ರ್ಕವಯ  ಮೀಮಾಾಂಸೆಯ್ 17ನಯ್ ಅಧ್ಯಯ ಯ್ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದೆಡೆಗೆ ಈ 

ಪದವನ್ನನ  ಬಳ್ಸಿದ್ದು ನ. ಯುರಿಪಿಡಿಸ್ನ ‘ಡಿಫಿಜನಯ್’ ನಾಟಕದಲಿ್ಲನ ಒಾಂದು ಘಟನಯ್ನ್ನನ  

ವಿವರಿಸುತಾು , ಕನಯ್ಲಿ್ಲ  ‘Catharsis’ ಎಾಂಬ ಪದವನ್ನನ  ತಂದದ್ದು ನ. 

 ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ತ್ನನ  ರ್ಕವಯ  ಮೀಮಾಾಂಸೆ ಕೃತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ‘ಕೆಥಾಸಿಾಸ್’ (ಶೀಧ್ನ) ಅನ್ನನ  ಹಿೀಗೆ 

ಪರಿಚಯಸಿದ್ದು ನ. ಅವನ ಪಾ ರ್ಕರ, 

 “ರುದಾ ನಾಟಕವು ಗಂಭಿೀರವೂ, ವಿಶ್ಚಲ್ವೂ, ಸವ ಯಂಪೂಣಾವೂ ಆದ ರ್ಕಯ್ಾವಾಂದರ 

ಅನ್ನಕರಣವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಅದು ಹೃದಯ ಗುಣಗಳ್ನನ ಳ್ಗಾಂಡ ಭಾಷೆಯ್ಲಿ್ಲದುು , ಕೃತಿಯ್ ವಿವಿಧ್ 

ಭಾಗಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಪಾ ತಿಯಾಂದು ಪಾ ರ್ಕರವು ಪಾ ತ್ಯಯ ೀಕವಾಗಿ ನಮಾಾಣಗಾಂಡಿರುತ್ು ದೆ. ಕಥನ 

ರೂಪಕೆ್ರ ಾಂತ್ಲೂ ಅದು ಅಭಿನಯ್ ರೂಪದಲಿ್ಲರುತ್ು ದೆ. ಕರುಣೆ ಮತ್ತು  ಭಯ್ಗಳ್ನ್ನನ  

ಪಾ ಚೀದಸುವ ಘಟನಗಳ್ಳಾಂದ ಕೂಡಿದುು , ಅಾಂತ್ ಭಾವಗಳ್ ‘ಶೀಧ್ನ’ಯ್ನ್ನನ  ಅದು 

ಮಾಡಬೇರ್ಕಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ ಪಡುತಾು ನ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ್ದ ಪಾ ರ್ಕರ ‘ಶೀಧ್ನಾತ್ತ್ವ ’ 

ಎಾಂಬುದು ಪಾ ಸಿದಧ ಗೆ ಬಂದದೆ. ಇದಕೆೆ  70 ಅಧಿಕ ಬಗೆಬಗೆಯ್ ಅಥಾಗಳ್ಳವೆ. ರುದಾ ನಾಟಕ ಒಾಂದು 

ಬಗೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಮನ್ನಷಯ  ಭಾವನಗಳ್ ಶೀಧ್ನಯೆ ಆಗಿರುತ್ು ದೆ. ಈ ಅಥಾದಲಿ್ಲ  ಅರಿಸ್ಟಾ ಟಲ್ ಈ  
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ಪದವನ್ನನ  ಬಳ್ಸುತಾು ನ. ಕರುಣೆ ಮತ್ತು  ಭಯ್ಗಳ್ನ್ನನ  ಪಾ ಚೀದಸುವ ಘಟನಗಳ್ ಅಭಿನಯ್ವು 

ಒಾಂದು ರಿೀತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ನಜ್ ಜೀವನದ ಭಾವ ಅಥವಾ ಸಂಕಟಗಳ್ ಶೀಧ್ನಯೆ ಆಗಿರುತ್ು ದೆ. ಅಲಿ್ದೆ 

ಶೀಧ್ನಾತ್ತ್ವ  ಮತ್ು ಾಂದು ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಭಾವನಗಳ್ ಶುದಧ ೀಕರಣವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ರುತ್ು ದೆ. 

ಕಥಾಸಿಾಸ್ಗೆ ಬಳ್ಕೆಯಾಗುವ ‘ಶೀಧ್ನ’ ಎಾಂಬ ಪದವು ‘ವಿರೇಚಿಸು’, ‘ಹೊರ ಹಾಕು’ ಎನ್ನನ ವ 
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