
પ્રશિષ્ટ અને કૌતકુરાગી સાહિત્ય
 સૌષ્ઠવ શપ્રય ,સ્વસ્થ, 

રૂપપ્રધાન, સસં્કાર 
િોધન, સસં્કારી, સયંમ 
(Classic)

 કશવ કૃશિ કે સમગ્ર યગુ 
માટે સજં્ઞા વપરાય છે. 

 િાશ્ર્વિ સત્ય, શવચાર 
ભાવ િથા જીવન 
પ્રત્યેનો શવશિષ્ટ
દ્રષ્ષ્ટકોણ, સભુગ 
લાગણી સનાિન 
મલૂ્યો.

 કૌતકુશપ્રય, મસ્િ, 
રંગપ્રધાન, આનદંલક્ષી, 
નવપલ્લશવિ, ઉલ્લાસ 
(Romantic)

 એનો અથથ સમયના 
વિણે સાથે બદલાય છે.

 પ્રેમ ,સાિસ, 
ભાવનાિીલિા કલ્પના 
િીલિા, ઉન્મકુિા.



 કલાશસકલ એટલે પરુાણુ,ં 
છિા ંટકી રહ્ુ ંછે િે. 
શનરામય, સ્વસ્થ, નભેળ 
સામહુિકિાની ભાવના .

 સામાન્ય રીિે પ્રત્યેક 
યગુમા ંજન સાધારણ 
હ્ર્દય પર પ્રભવ 
ધરાવિી સહ્ર્દય ભાવકો 
માટે વારંવાર અભ્યાસનો 
શવષય બનિી અને 
બદલાિી જીવન દ્ર્ ષષ્ષ્ટ
અંર સાહિત્ત્યક 
શવભાવનાઓ અનસુાર
અવનવા સૌંદયથને 
અભભવ્યતં્જિ કરી નવીન 
શવવેચનાને પડકારિી
કૃશિને પ્રશિષ્ટ કિવેામા 
આવે છે,

 રોમેંહટક એટલે શવદ્રોિની 
વશૃિ, કલ્પનાનુ ંપ્રાધાન્ય, 
અદભિૂ અને આશ્ચ્રયથ
િરફનુ ંઆકષથણ, જગિથી
પલાયન વશૃિ, 
વૈયહકિકિાની ભાવના, 
કુશિમિામાથંી મહુકિ , 
પ્રકૃશિશપ્રયિા.

 કૌતકુશપ્રયિામા ંશવષય 
સ્વરૂપની દ્રષ્ષ્ટએ નવીન 
અનબુશૂિ કે નવીનિાનુ ં
મિત્વ



 સૌષ્ઠવશપ્રયિામા ંબાહ્ય 
સ્વરૂપમા ંસપ્રમાણિા અને 
સપંણૂથિાને મિત્વ 

 બાહ્ય સ્વરૂપના ંસૌદયથનો 
સ્વીકાર.

 સૌંદયથમા ંસપ્રમાણાિા, 
સયંમ, સમતલુા, પ્રમાણભાન, 
પરંપરાનુ ંઅનસુરણ 
ઔભચત્ય .અનભુશૂિની 
સઘુડિા.

 દ્ર્ ષષ્ષ્ટ અિીિ િરફ

 કૌતકુ શપ્રયિામા ંસાહિત્યકાર 
ઊશમિ અને અનભુશૂિના
પ્રવાિમા ંપોિાની જાિને 
અવિ િણાવા દે છે.

 બાહ્ય સ્વરૂપની પાછળ
રિલેી અંિગથિિાનુ ં
મહિમાગાન કરે છે.

 પ્રણાભલકાભગં , નવા નવા 
રૂપો પ્રગટ કરવાની 
સ્વિિંિા, સાિસ. નવીનિા. 
ચપળિા, કુતિુલ, 
પ્રયોગિીલિા, અધીરિા.

 આત્માની િોધમા ંઅગમ્ય 
સ્થાનોમા ંરાચવાની વશૃિ 
િોય છે.

 દ્રષ્ષ્ટ સાપં્રિ અને ભાશવ 
િરફ



 માનવજીવન 
અભ્યાસનો શવષય.

 પરુોગામીઓએ પાડેલા 
વિણેમા ંજ પોિાની
પ્રશિભાને વિવેા દે
છે.એમના શવખ્યાિ
સર્જનોને નમનૂા િરીકે 
ધ્યાનમા ંરાખે છે .

 સૌષ્ઠવશપ્રય પ્રેરણાના 
સ્વામી િોય છે .

 સૌષ્ઠવશપ્રય સાહિત્યકાર 
સૌંદયથમા ંસત્યને અને 
સત્યમા ંસૌંદયથને િોધે 
છે

 એક જ સ્વરૂપમા ંસિંોષ 
માનવાને બદલેપ્રયોગો 
અને જિજાિની 

 અભભવ્યહકિઓ િોય છે.
 કૌતકુશપ્રય કશવઓ 

મિદઅંિે પ્રેરણાની
દયા ઉપર જીવે છે.

 કૌતકુશપ્રય કલાકાર 
પરંપરાનો ત્યાગ કરી 
ક્ષણે ક્ષણે નવિાનું
સર્જન કરે છે . 


