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 સમાસ એટલે સમ + આસ એટલે કે સાથે બેસવ ું. બે કે બેથી વધારે પિ સુંયોજાઈ એક નવો એકમ રચે 

તો તેને સમાસ કહ ે છે. 

 સમાસનો હતે   શબ્િોની કરકસર કરી વાતને સુંકે્ષપમાું રજૂ કરવાનો છે.  

 બે પિોને શ્વવભક્તતનો પ્રત્યય મકૂી છૂટા પાડવાની પ્રદિયાને સમાસનો શ્વવગ્રહ કહવેામાું આવે છે. 

 સામાશ્વસક શબ્િમાું આવતા પ્રથમ શબ્િને પવૂવપિ અને દ્વિતીય શબ્િને ઉત્તરપિ કહવેામાું આવે છે.  

પવૂવ એટલે પહલે  ું પિ  અને ઉત્તર એટલે બીજ ું પિ.  

 િુંિ સમાસ :-  

 બુંને પિોન  ું સરખ ું મહત્વ હોય છે. 

 શ્વવગ્રહ કરતી વખતે અને, તથા, યા,અથવા,કે જેવા સુંયોજનો આવે છે. 

 િુંિ સમાસ જોડક ું જ હોય છે. 

ઉિાહરણો:- 

આબોહવા નફોતોટો  ધન ષબાણ  ગાુંડીઘેલી  માબાપ   િુંપતી   
અસ્તવ્યસ્ત  ગ રૂશ્વશષ્ય અંજળ  ઉમાશુંકર  તેજીમુંિી  સ્ત્રીપ રૂષ  
હાથપગ  ઊંચનીચ  ખેંચતાણ  રાગિેષ  સોયિોરો  તારટપાલ  
સોન રૂપ ું  વેશટેક  વેરઝેર  હષ્ટપ ષ્ટ નરનારી  િવાિારૂ  
રાધાકૃષ્ણ  સ્નેહશોયવ શ્વનશદિન શાકભાજી  ભલૂચકૂ  શ્વશવપાવવતી  
અહશ્વનિશ  ખટમીઠાું સનૂમનૂ  રેવાશુંકર  દહલચાલ  શરસુંધાન  
બેચાર   આપલે  ડગ મગ   દિકકાલ મોજમજા  સુંકલ્પશ્વવકલ્પ  
િાવપેચ  રામસીતા  શરૂવીર  િહીરોટલો સ ખશાુંશ્વત  ખટમધ રો  
વખતોવખત  જીવજ ુંત    ચાપાણી જ ુંતરમુંતર  ભજનકીતવન  મનોમન  
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માબાપ  ટાઢતડકો  હષ્ટપ ષ્ટ  અંજળ   વેરઝેર  આબોહવા  
 
 
 
 
 
 
 

 દ્વિગ  સમાસ :- 
 પવૂવપિ ચોક્કસ સુંખ્યાિશાવવત  ું હોય છે. જેમ કે પુંચવટી –પાુંચ વડનો સમહૂ. 
 ઉત્તરપિ સુંજ્ઞા હોય` છે. જેમ કે પુંચવટી –પાુંચવડનો સમહૂ. 

ઉિાહરણો:- 

નવરાત્રી  શ્વત્રકોણ   શ્વત્રલોક   પુંચામતૃ  પ્રાક્ષક્ષક  ચોમાસ ું  
પુંચવટી  પુંચિેવ  શ્વત્રિેવ   શ્વત્રશલૂ   ચત  ભ વજ  િશેરા  
સપ્તાહ  નવરુંગ  સપ્તપિી  ચોખુંડ   ચોધાર  ખટરસ  
સપ્તશ્વષિ  પુંચાગ  શ્વત્રભ વન  દ્વિમ ખ  નવશ્વનશ્વધ  શ્વત્રરુંગો  
શતિલ  પખવાદડય ું  ચોમાસ ું  િશાનન  
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 કમવધારય :- 
 પવૂવપિ ઉત્તરપિના શ્વવશેષણ તરીકે કાયવ કરે છે. િા.ત.- શ્યામવણવ ( શ્યામ એવો વણવ) 
 મહાથી શરૂ અને રૂપીથી શ્વવગ્રહ થાય છે. 
 રૂપી,એવા,માું , તેવ ું,જેવ ું,એવી જેવા શબ્િોમાુંથી ગમે તે એક શબ્િ આવે ત્યારે કમવધારય સમાસ 
બને છે. 

ઉિાહરણો:- 

મહાશ્વસદ્વિ  ભક્તતપિારથ ભતૂકાળ  ઉપવસ્ત્ર  હદરવર  લુંબગોળ 

દ કાળ   પાણીપોચ ું  મધ્યરાત્રી  ભરપેટ  વરિાન  એકમાત્ર  
મહાપ રૂષ  તીથોત્તમ  જ્ઞાનબોધ અમરવેલ  િીઘવદ્રષ્રી મહોત્સવ  
શશીમ ખ  મહાશાળા  નાલાયક  પરિેશ  િેહલતા વાગ્બાણ  
અમતૃઝરા જ્ઞાનસાગર  નરશ્વસિંહ  સમભાવ  સજ્જન  પ્રશ્વતકૃશ્વત  
ઘનશ્યામ  સ્ત્રીરત્ન  મહારાજ  સયૂવિેવ  જ્ઞાનિીપ  ભાષાુંતર 

મહશ્વષિ   કાજળકાળી સિાચાર  િેશાુંતર  સ્નેહરક્શ્મ નવય ગ  
પરમેિર મહાત્મા  યમરાજ  િદરયાિેવ  અધમણ  ક માગવ  
હાસ્યબાણ ભાવનગર  દ ગ વણ   સ રસદરતા  સ્વભાવ  સત્સુંગ  
સ ધારણા  જ્ઞાનજયુંતી ખટરસ  મહાકાલ  ભવાટવી  નવલાખ 

ષડદરપ   નામમાત્ર  અન્નિેવ હષ્ટપ ષ્ટ શ્વત્રભ વન  પીતાુંબર  
રૂપાુંતર  શીતોષ્ણ માતભૃોમ  પટરાણી મડાગાુંઠ  કન્યાક મારી  
માયાજાળ  વ્રજાઘાત રામેિર  પાનબાઈ  મ ખ્યમુંત્રી  પજૂયભાવ 

સ ધારણા સ્મ શ્વતપટ એકાુંત  લક્ષ્મીિેવી કન્યાક મારી િીઘવદ્રષ્ષ્ટ 

સ્વભાવ ગુંગાસતી મધરાત મક્ષણબા  રામેિર  મહાશાળા 
માયાજાળ પરમશ્વમત્ર સૌભાગ્ય મહારાજ ગાયમાતા દ ર્જન 

શ્વશવાલય વાતાવરણ પરોપકાર મહારાજા ખટરસ  ચોમાસ ું 
પરમાથી ષડદરપ   કાજલઘેર ું ભવાટવી હીનકમવ  સતગ રૂ 

રૂપાુંતર  પુંચવટી માતભૃોમ શ્વત્રભ વન હષ્ટપ ષ્ટ પુંચાગ 

મહશ્વષિ  અઠવાદડય ું મહાવીર જ્ઞાનિીપ નામમાત્ર પરિેશ 

સિગશ્વત િદરયાિેવ કલરવ  ગૌમાતા  મહોત્સવ      દ કાળ  
તીથોત્તમ  િેહલતા  અધમઆૂ  િેશાવર  લાલચોળ  નામરજી  
સ્વમાન  નવિુંપશ્વત  વનઘર  ખ શશ્વમજાજ  અઠવાદડય ું  નાલાયક  
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નામરજી  પાુંચશેરી  ભાષાુંતર   રાતીચોળ  ભાષાુંતર  શ્વત્રભ વન  
સ્વાથવ   શ્વપ્રયજન  પીતાુંબરી  મહાસ ખ  મેઘરાજા  પરમેિર  
ગ પ્તિાન  શ્વસિાુંત  જીવનિીપ  મતૃાત્મા  જ્ઞાનિીપ  મધરાત  
અંધશ્રધ્ધા  રૂપાુંતર  વધૃ્ધાવસ્થા મ ખકમળ આય ધારા  
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 બહ શ્વવ્રહી સમાસ:- 
 સમાસમાું આખ ું પિ શ્વવશેષણ – શ્વવશેષ્ય સુંબુંધ હોય, ઉપનામ- ઉપમેય સુંબુંધ કોય અથવા 

પરસ્પર શ્વવભક્તત-સ્ન્બુંધ હોય અને તેમાુંથી બનેલ ું સામાશ્વસક પિ અન્ય પિના શ્વવશેષણ તરીકે 

વપરાત  ું હોય ત્યારે બહ વ્રીદહ સમસ બને છે.  

 શ્વવગ્રહ કરતી વખતે જેમનામાું તેમનામાું ,જેમને તેમને,જેવ ું, જે, જેન ું, જેની, જેને , જેના વડે , જેના 

માટે જેવા  ગમે તે એક સવવનામ મકૂવામાું આવે છે. 

 બહ શ્વવ્રહી સમાસ હુંમેશા શ્વવશેષણ તરીકે ઓળખાય છે.  

 અહી કોઈ પણ પિ પ્રધાન હોત  ું નથી, પણ વાકયમન ું આની પિ પ્રધાન હોય છે.  

 િા.ત. િેતાુંબર -  િેત( સફેિ) છે જેના અંબર (વસ્ત્ર) તે. 

ઉિાહરણો:- 

ચત  ભ વજ શ્વનસ્પહૃ  શ્વનરક્ષર  નાખ શ   રશ્વસક   શ્વનરાધાર  
સયૂવમ ખી  ધમૂકેત    ચક્ષ :શ્રવા અણખટૂ હરખઘેલા  તપોધન  
પ ણ્યશ્લોક પ્રજ્ઞાચક્ષ  હતાશ  શ્વવધરૂ   ચિપાક્ષણ ચત  રુંગી  
શ્વનમવળ   િામોિર  સાવધાન પ્રજ્ઞાચક્ષ  નીલકુંઠ  નવરુંગી 
શ્વવરાટકાય  ક્સ્થતપ્રજ્ઞ શ્વનબવળ   રુંગબેરુંગી  હન માન  શ્વવખટૂાું 
સત્યવાિી  આદિવાસી  શ્વનર્જન   અશ્વવનાશ મયરૂવાદહની  અગક્ષણત  
દ ુંિાળો  બહ રૂપી  શ્વનરાશ   અિત્થ  કૃતાથવ   અમુંગળ 

સશ્વવનય  નમાુંયા  સધવા   િામોિર  સવવજ્ઞા  અખુંડ  
અજાણ  મગૃનયની  ઉિગ્રીવ  ક્ષણભુંગ ર નખશ્વશખ ચીંથરેહાલ  
અજાણ  સ કેશી   મહાસર્જક  શ્વન:સ્પહૃ  અમલૂ્ય  શ્વનિવય  
પુંકજ   ગજાનન  પાણીપુંથો  અજાતશત્ર   પદ્મનાથ  ખ્યાતનામ 

અન પમ  અશ્વવનાશી  ગજગામી શ્વનષ્ફળ  કારાગહૃ  મશૂળધાર  
અમલૂખ  મહામલૂો  સાવધાન  નોંધારી  અિીઠાું  અપરુંપરા  
મોરપીંછ ગજાનન આત્મજ્ઞાની શ્વનરક્ષર  અન પમ અંતમ વખી 
શ્વવધરૂ  સશ્વવનય કમનસીબ વ્યથવ  ધમૂકેત    શ્વનધવન  

એકરાગ મગૃનયની મહામલૂો બેફીકર  શ્વનષ્ફળ  તપોવન 

 ક્સ્થતપ્રજ્ઞ અમુંગળ શ્વવખટૂાું  ગજેન્દ્ર  અિત્થ  ઉિગ્રીવ 

 સ રક્ષભસ ત અબળા  બહ રૂપી  અશ્વનષ્ટ  સાવવજશ્વનક અદહિંસા 
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 ચુંદ્રશેખર કૃતાથવ  િેવાુંશી  સાદહત્યરશ્વસક શાુંશ્વતશ્વપ્રય ક માદરકા 
શ્વવયોગ  ખ શશ્વમજાજ  અમુંગલ અપવૂવ  બુંિીવાન સત્યવાિી 
લઘ પ ર ષ સ ુંિરવન મહાબાહ  તીથોત્તમ નખશ્વશખ ક્ષણભુંગ ર 

યશાુંકી  ક્સ્થતપ્રજ્ઞ  સ્વતુંત્ર  મશૂળધાર  ચોપગ ું  માથાભારે  
ચત  ભ વજ  નમાયાું  પ્રભ શ્વનષ્ઠ  અનાથ  બેરોજગાર  હતાશ  
નોધારી  હતવીયવ  ચોખુંડ   શ્વવધવા  નામશેષ  અણમોલ  
કાળમ ખો  પ્રજ્ઞાચક્ષ   તપોધન  ઉદ્દગ્રીવ  હૈયાસનૂ  ું  ભવ્યમશૂ્વતિ  
સવ્યસાચી  સતૂ્રાત્મક  શતરૂપા  કૃતાથવ   અિત્થામા  
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 મધ્યમપિલોપી  સમાસ:- 
 

 જે સમાસમાું બે પિોનો શ્વવગ્રહ કરતાું વચ્ચેના પિને ઉમેરવ ું પડે ત્યારે મધ્યમપિલોપી સમાસ 
બને છે. એટલે કે વચ્ચેના પિનો લોપ થયેલો હોય છે.  

 પવૂવ પિ અને ઉત્તરપિ શ્વવભક્તતનાપ્રત્યયોથી જોડાયેલ હોય છે. 
 વચ્ચેન ું પિ લ પ્ત થયેલ ું હોય છે., શ્વવગ્રહ વખતે  તે પિ મ કાય છે. 
 પવૂવ પિ અને ઉત્તરપિવચ્ચે વધારાના પડો ઉમેરાય છે.  
 િા.ત.- મરણપોક= મરણ વખતે મ કાતી પોક , િીવાિાુંડી= િીવો બતાવતી િાુંડી, ઘોડાગાડી – 
ઘોડા વડે ચાલતી ગાડી, 

ઉિાહરણો:- 

ધારાસભા  ગણવેશ  મખૂવશ્વવદ્યા   તપિયાવ શ્વવજયધ્વજ 

િવાખાન ું  ઘોડાગાડી  વતવમાનપત્ર  શ્વશષ્યવશૃ્વત્ત આગગાડી 
શ્વવદ્યાલય  શ્વસિંહાસન  વ ૃુંિાવન  િીવાિાુંડી પ્રમાણપત્ર 

ટપાલપેટી  લોકગીત  હાથરૂમાલ  િહીવડા કલ્પવકૃ્ષ 

કુંચનચડૂો  િાળચોખા   મરણપોક  િીવાસળી નરહદર 

બ્રહ્મભોજન  દ :ખશ્વવયોગ  ફૂલડાું-કટોરી   અમતૃઝારી લોકસભા 
શ્વશલાલેખ  આમુંત્રણપશ્વત્રકા શાુંશ્વતશ્વનકેતન  મમવવચન માનવકૃશ્વત 

ઘરધુંધો  સયૂવમ ખી  ભજનમુંડળી  શ્વવજ્યસેના પાયિળ 

પરૂણપોળી  લોકવાયકા  રાહતકાયવ  મધ પ ષ્પો આગબોટ 

પાપાચોરી  આવકવેરો  વરાળયુંત્ર  કામધેન ું ઘરજમાઈ 

ક્ષચત્રકલા  હાસ્યબાણ  ક્ષચિંતામણી  અગરબત્તી રાહતકાયવ 
સૌિયવધામ  ભજનમુંડળી  જકાતનાક ું  બોશ્વધવકૃ્ષ રુંગભશૂ્વમ 

વ્ ુંિાવન  સ્વયુંવર  શૌયવગીત  કામધેન ું ક્સ્થતપ્રજ્ઞ 

કઠપતૂળી  િાનપેટી  કચરાપેટી  ક ળિેવી પ્રમાણપત્ર 

મેઘધન ષ્ય  વરાળયુંત્ર  ધારાસભ્ય  સહનશક્તત દટદકટબારી 
હષવનાિ  રાજીનામ ું  મુંગળસતૂ્ર  શ્વસિંહાસન હાથરૂમાલ 

શ્વમલમજૂર  સભાગહૃ  મરણપથારી  સુંસ્કતૃ  મહત્વકાુંક્ષા 
પરૂણપોળી  રાજસત્તા  પોસ્ટકાડવ  પે્રમાનુંિ ભજનાનુંિ 
મમવવાણી   સભાગહૃ   બાલમુંદિર   કચરાપેટી  દ્વિજ  
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ધપૂસળી   પણૂ્યશ્લોક   શ્વશષ્યવશૃ્વત   અન ભવજ્ઞાન  મહત્વકાુંક્ષા  
શ્વસિંહાસન   મરણપોક   મગૃજળ  શાકબજાર ધમવરાજ 
જન્મભશૂ્વમ  ઘોડાગાડી  ગણવેશ  ભજનમુંડળી આવકવેરો 
કામધેન   ધમાવચાર  ઘરજમાઈ  વતવમાનપત્ર કલ્પવકૃ્ષ 
વડવાનલ  ધારાસભા  રસવશૃ્વત   સ્વયુંવર સિાવ્રત 

 સહનશક્તત   પત્રચેષ્ટા  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ઉપપિ સમાસ:- 
 પવૂવપિ નામના અથવન  ું સચૂન કરત   હોય અને ઉત્તરપિ કામના અથવન  ું સચૂન કરે છે. 
 ઉત્તરપિ દિયાધાત   હોય છે. શ્વવગ્રહ કરતી વખતે નાર, નારી, વાળીશબ્િ આવે છે. 
 ઉત્તરપિમાું જ,િ,સ્થ,ઘર,કર,હર,કાર,રાખ  ું િા.ત.-ગહૃસ્થ –ગહૃમાું રહનેાર,  

ઉિાહરણો:- 

 મનોહર  અમલિાર પુંકજ  પગરખ ું  જશોિા  ગ્રુંથકાર 

ધમવજ્ઞ  કૃતજ્ઞ  કથાકાર હરામખોર વસ ધા  ગોપાલ 

ગોશ્વવિંિ  નમવિા  ભયુંકર  કાયવકર  અન જ  ક્ષક્ષશ્વતજ 

તટસ્થ  પવૂવજ  જ્ઞાનિા  કુંઠસ્થ  સ વણવકાળ કૃશ્વષકાર 

વ્યાજખાઉ છાતીફાટ મોહક  રણછોડ  સત્યવાિી ડુંકાધારી 
તત્વજ્ઞ  ગળાબડૂ રોચક  હૈયાફાટ ક્ષગદરધર સાવધાન 

અન્નપ ણાવ સેવક  આય ધધારી વુંશજ  ખગ  મણીઘર  
ક્ષચત્રકાર માગવિશવક આદિવાસી મનભર  ભયુંકર  ગ્રુંથપાલ 

 માથાફોડ સરોજ  સ ધાકર  કિરિાન પે્રમિા  સત્યવાિી 
ઉિારક  શ્વવષઘર પ્રયોિ  બુંસીધર દિનકર  ક્ષગરધર 

મ રલીધર નીરિ  મોક્ષિા  ગગનભેિી મોહક  ક્ષચત્તભેિક 

સ્વગવસ્થ સવવજ્ઞ  શાુંશ્વતકર  માથાબડૂ  પાપડતોડ  છાતીફાટ  
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મખ્ખીચસૂ  ગળાકાપ  છાતીફાડ  ક્ષગદરધર  વરિાન  રણછોડ 
ખ શશ્વમજાજ  ઘરભુંગ  અગે્રસર  દિનકર  કૃતધ્ની   ગહૃસ્થ 
સ ધારક  તલસ્પશી ટીકાકાર અંતેવાસી શ્વવશેષજ્ઞ પારિશી 
શબ્િવેધી સહચર  પવૂવજ  સરોજ  શુંકર  હષવિ 
પુંકજ  જીવરખ ું વહીવુંચો ઘરભુંગ  અગે્રસર અન જ 
કુંઠસ્થ  તનતોડ ટીકાકાર 

 
 
 
 
 
 
 

 તત્પ રૂષ સમાસ:- 
 જે સમાસમાું પવૂવપિ અને ઉત્તરપિ શ્વવભક્તતના પ્રત્યયથી જોડાયેલાું હોય છે. 
 તત્પ રૂષ  સમાસમાું પવૂવપિ ગૌણ અને ઉત્તરપિ પ્રધાન હોય છે.  
 પ્રત્યય;- ને,થી, થકી, વડે, માટે, નો, ની, ન  ું,માું, પર 

 શ્વવગ્રહ કરતા ‘ ને’ આવે તો કમવ તત્પ રૂષ  
 શ્વવગ્રહ કરતા ‘ થી,વડે’ આવે તો કરણ તત્પ રૂષ  
 શ્વવગ્રહ કરતા ‘ માટે’ આવે તો સુંપ્રિાન તત્પ રૂષ  
 શ્વવગ્રહ કરતા ‘ ને,નો, ની,ન  ું, ના’ આવે તો સુંબુંધ તત્પ રૂષ  
 શ્વવગ્રહ કરતા ‘ માું પ્રત્યે’ આવે તો અશ્વધકરણ તત્પ રૂષ  
 િા.ત. :- ગભવશ્રીમુંત – ગભવથી શ્રીમુંત ,ક્ષચિંતાત  ર – ક્ષચિંતા વડે આત  ર,માનવસેવા -માનવની 
સેવા, આવકારપત્ર – આવકાર ને પાત્ર, શ્વવદ્યાથીશ્વપ્રય – શ્વવદ્યાથીઓમાું શ્વપ્રય  
સમાજસેવક- સમાજનો સેવક , મમવસ્પશી – મમવનો સ્પશી    

ઉિાહરણો:- 

 નુંિક ુંવર મતભેિ  રાજમહલે શ્વવધાથી શ્વશવાલય પત્રવ્યવહાર 

 માનવજીવન પે્રમવશ કમાવધીન સ્વાધીન પે્રમાધીન સજાપાત્ર 

 તષૃાત  ર ય શ્વધષ્ષ્ઠર પ્રખ્યાત રસભીન ું મુંત્રમ ગ્ધ ક્ષચિંતાત  ર 

િયાપાત્ર યજ્ઞવેિી િેશિાઝ િેવાલય ફૂલહાર  કશ્વવવર 

તોપખાન ું શોકગ્રસ્ત પ ત્રજન્મ માધવ  સ્નેહભીની વનવાસ 

પિભ્રષ્ટ ભયુંકર  સપવિુંશ  ઘોડેસવાર પ્રગશ્વત  નપ સુંક 
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સ્નેહભીનાું આબરૂ  સતૂ્રોચ્ચાર શ્વશવાલય વાતાવરણ હરખઘેલા 
સ ગુંધ  અજ્ઞાન  નાલાયક લોકશ્વપ્રય કન્યાશાળા નુંિક ુંવર 

નૌકાશ્વવહાર ધમવભ્રષ્ટ કાયવિક્ષ શ્વવદ્યાલય રુંગભશૂ્વમ વરમાળા 
વસ ુંધરા પ્રત્યાઘાત શ્વવિભર પ્રભ પ્રીશ્વત ભયમ તત રામશ્વવજય 

સ રક્ષભસતૂ સ્ત્રીપાત્ર  ગજેન્દ્ર  વકૃ્ષપ્રીશ્વત મમતાભરી સોનામહોર 

ધન ષકોડી તામ્રપત્ર શ્વવવેકાનુંિ હારબુંધ  શ્વપયરઘર માનવસેના 
િેવમુંદિર ઘટમાળ યાત્રાધામ સમ દ્રકાુંઠે ધરાતલ પજૂાથાળ 

ચરણરજ િેશસેવા મોહાુંધ  જન્મશ્વસિ કાયવક શળ લગ્નવેિી 
સ્નેહવષાવ મતભેિ  અક્ષર  રાષ્રધ્વજ લોકસેવક કાયવકતાવ 
મનોબળ શરિપકૂ્ષણિમા નવય વક રાજ્યતુંત્ર માતભૃતત લોકલાજ 

ભતૂળ  ઉપપિ  હદરજન  બ્રહ્મલોક નામાુંદકત વનશ્રી 
વાચનખુંડ પરાધીન મતભેિ  રજાક્ષચઠ્ઠી સુંસારસેવક યુંત્રય ગ 

લોકશ્વપ્રય ફૂલવાડી કાયવિક્ષ માનવજીવન સોનામહોર ગામધણી 
રાષ્રભાષા સ્વતુંત્ર  સુંસારસેવક ભક્ષગનીપે્રમ સ્વગવવાસ  સયૂવમુંદિર  
યાત્રાધામ  ધમવસ્થાન  આબરૂ   ગભવશ્રીમુંત  રણવીર  માનવસેવા  
ધમવશ્વનષ્ઠા  આશાસભર  િયાહીન  ઉત્સવઘેલો  ટપાલપેટી  કૃપાપાત્ર  
ગભવશ્રીમુંત  ખાતાવહી  શ્વવકાસગહૃ  શ્વનદ્રાધીન  આંસ ભરી  સ્થાનભ્રષ્ટ 
મ શ્વનવર  વહ ઘેલો  પાુંજરાપોળ  િીવાિાુંડી  મગૃજળ  શ્વવિાનલ  
હાથરૂમાલ  તલ્પવકૃ્ષ  આગગાડી  કાચઘર  પ્રાથવનાસમાજ  વાચસ્પશ્વત  
િેશડુંકો  ઘોડેસવાર  દિગ્મઢૂ  આંબાવાદડય ું  જનવાતાવ  દૂ:ખશ્વવમોચક  
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 અવ્યવીભાવ સમાસ :- 
 પવૂવપિ અવ્યય હોય, અને ઉત્તરપિ નામ હોય ત્યારે આ સમાસ બને છે. 
 પવૂવપિમાું‘ યથા, આ, ઉપર અઘો જેવા અવ્યયો હોય  

 

ઉિાહરણો:- 

 આજન્મ પ્રશ્વતપળ યથાશક્તત પરોક્ષ  પ્રત્યક્ષ  આજીવન 

 યથાથવ  િરરોજ  પ્રશ્વતદિન પ્રશ્વતવષવ પ્રત્યેક  અબાલવિૃ 

 આમરણ  યથેચ્છ    
  

 
 

 

 

 
 


