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વજં્ઞા અથલા નાભ 

 વ્માખ્મા :- બાાના જે ળબ્દો દ્વાયા કોઈણ વ્મક્તિ, લસ્ત,ુ સ્થ, ાણી કે દાથથનો નનદેળ કયિા ં િેની 

ચોક્કવ ઓખ ભે િેને વજં્ઞા કશલેાભા આલે છે.  ઉ.દા. – યભેળ , ભશરે, કોપી, લથિ  

 રાક્ષણણકિાઑ :- વજં્ઞા કે નાભ ણરિંગ, લચન, રૂ અને અનબુલલાની ક્ષભિાને ધ્માનભા ં રઈને અમકુ 

રાક્ષણણતિાઓ ધયાલે છે.  

 વજં્ઞા કે નાભ ણરિંગ ધયાલે છે. ગજુયાિી બાભા ંત્રણ ણરિંગ શોમ છે. પરુણરિંગ, સ્ત્રીણરિંગ અને 

નપંવુકણરિંગ  

 વજં્ઞા કે નાભ લચન ધયાલે છે. ગજુયાિી બાાભા ંફે લચન છે. એકલચન અને ફહલુચન  

 વજં્ઞા નલકાયી કે અનલકાયી શોમ ળકે છે.  

 નલકાયી વજં્ઞા :- ણરિંગ કે લચન અનવુાય વજં્ઞાનુ ંરૂ ફદરામ િેને નલકાયી વજં્ઞા કશ ેછે. દા.િ- 

લાદંયો- લદંયી, ાખંો- ખંા, ચપ્પ-ુ ચપ્ા  

 અનલકાયી વજં્ઞા:- રીન કે લચન અનવુાય વજં્ઞાનુ ંરૂ ના ફદરામ િેને અનલકાયી વજં્ઞા કશ ેછે. 

દા.િ.- ખેિય, , લગથ, ાણી, ઘી , રાડુ  

 વજં્ઞા મિૂથ કે અમિૂથ શોમ છે.  

 મિૂથ વજં્ઞા:- જેને કોઈણ ઇન્દ્રિમ (આંખ, કાન, નાક, સ્લાદ , એવીઆયએવએચ)થી અનબુલી 

ળકામ િેલી વગંમાને મિૂથ વજં્ઞા કશલેાભા આલે છે.  

 અમિૂથ વજં્ઞા :- જેને કોઈણ યંગ, રૂ, આકાય, ગધં, કદ નથી . ભાત્ર િકથથી અનબુલી ળકામ 

િેલી સજં્ઞાને અમિૂથ વજં્ઞા કશલેાભા આલે છે.  

 વજં્ઞા ના પ્રકાયો :- વજં્ઞાના છ પ્રકાયો છે.  

૧.વ્મક્તિલાચક વજં્ઞા :- કોઈણ એક પ્રાણી કે દાથથને ોિાની જાનિના ફીજા પ્રાણી કે  

દાથથને અરગ ાડી ઓખલા જે ખાવ નાભ અામ છે િેને વ્મક્તિલાચક વજં્ઞા કશલેાભા 

આલે છે. દા.િ.- યભેળ, હશભારમ, નભથદા  

 ઉભેમ- ઉભાનનો વફંધં શોમ ત્માયે ઉભેમ શંભેળા વ્મક્તિલાચક વજં્ઞા ફનળે.  

 દા.િ. આ કનલ િો જાણે વાક્ષાિ ફીજા ળેતવનમય  

 અશી કનલ જાનિલાચક વજં્ઞા શોલા છિા ં આ લાક્યભા ંિે વ્મક્તિલાચક વજં્ઞા ગણાળે. 

કાયણે કે લાકમભા ંિે ઉભેમ સ્લરૂે દળાથવ્્ુ ંછે એટ્રે કે કોઈ ચોક્કવ કનલની લાિ 

છે.  
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૨. જાનિ લાચક વજં્ઞા :- જે નાભ આખા લગથને િેભ જ િે લગથભાથંી પ્રત્મેક વ્મક્તિ  કે 

દાથથને રાગ ુડતુ ંશોમ િેને જાનિલાચક વજં્ઞા કશલેાભા આલે છે . દા.િ. ભાણવ, સ્ત્રી, પરુૂ, 

લથિ, નદી, નળક્ષક  

 ઉભેમ- ઉભાનનો વફંધં શોમ ત્માયે ઉભાન  શંભેળા જાનિલાચક વજં્ઞા ફનળે.  

 દા.િ.- આ કનલ િો જાણે ફીજા ળેતવનમય  

 અશી ળેતવનમય વ્મક્તિ કે દાથોના વમશૂને દળાથલિી વજં્ઞાને વમશૂ લાચક વજં્ઞા 

કશલેામ છે.  

૩. વમશૂ લાચક વજં્ઞા :- કોઈણ લગથની વ્મક્તિ કે દાથોના વમશૂને દળાથલિી સજં્ઞાને વમશૂ 

લાચક વજં્ઞા કશલેાભા આલે છી.  

 દા.િ. ઝૂભખુ ં, ભેદની, વયઘવ, ઘણ 

૪. િવ્મ લાચક વજં્ઞા :- જે લસ્તઓુ જથ્થાભા ંિવ્મરૂે યશરેી શોમ, જેભનુ ંલજન થઈ ળકે છે. 

જેનુ ંભા રઈ ળકામ છે િેલી વગંમાને િવ્મ લાચક વજં્ઞા કશલેામ છે.  

 દા.િ. ાણી, ઘી, રોખડં, વોનુ,ં ેટ્રોર  

૫. બાલ લાચક વજં્ઞા :- જે ઇંહિમોથી ન જોઈ ળકામ અને જેને સ્ળી ન ળકામ ણ કેલ 

અનબુલી ળકામ િેલા ગણુ કે હિમાના બાલને બાલલાચક વજં્ઞા કશલેાભા આલે છે.  

 દા.િ. ભીઠાળ, િીખાળ , દમા, ગસુ્વો, પે્રભ  

૬.હિમાલાચક વજં્ઞા :- હિમા દળાથલિી વગંમાને હિમાલાચક વજં્ઞા કશલેાભા આલે છે.  

 દા.િ. ફોરવુ ંએ હિમા છે જ્માયે ફોર એ હિમાલાચક વજં્ઞા છે.  

 ભશભેાનશ્રી શલે ફે ફોર ફોરળે.ચાર, કય, દળથન, યભિ, રેખન  

 

 

 

 


