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प्रस्तािना 

नमो लोप्याय चोलप्याय च i 

 

सर्ाप्रथर् व्यमकरििशािस्य आगर्नर्कमरप्रदियमयमाः सम्भमर्िमां याः उत्पन्नाः करोनि एिमिशृाः 

लोपस्य बीजरुपेि, र्ेिषेु शङ्करस्य पयमायां स्र्ीकृत्य िां िर्स्कमरां चकमर। 

व्यमकरिशमस्त्राः शब्िस्य स्र्रूपस्य नसद्धये निर्मर्िाः एकम कमल्पनिकम प्रदियम र्न्यिे। 

व्यमकरिे लोपस्य प्रयोगेि अभीष्टरुपनसद्धौ अनिष्टमिमां ध्र्िीिमां निर्मरिर्मत्रां र्िािे। शमस्त्रे 

लोपस्य बहर्ाः िमर्मनि सनन्ि यथम- लोपाः, खां, अपमयाः नर्िमशाः इत्यमद्याः। एिेषमां िमम्नमर्् 

उद्दशे्याः र्िािे यि ् शब्िशमस्त्रस्य प्रदियम भर्ेि ् एर्। लोपस्य अथमाि् आकमशस्य (शून्यस्य) 

समर्ाभौनर्किम सर्वाः स्र्ीकुर्ानन्ि। अस्य शब्िस्य सत्तम र्ैदिककमलमि् आरम्भां कृत्र्म अद्यमर्नि 

पयान्िां सर्वाः स्र्ीकुर्ानन्ि। 
 

लोपस्य अथााः एर्ां पररभमषम- 

लोपाः लुप् िमिोाः घञ् प्रत्ययाः कृत्र्म निष्पन्नां भर्नि। यिम ध्र्िेाः र्म र्िास्य अिुच्चमरिां दियि े

ििम िस्य िमर् लोपाः अनस्ि। परञ्च अिुच्चमरिमि् अिन्िरर्् अनप साः र्िााः ित्रैर् नर्द्यिे। 

पमनििीय सूत्रपमठे लोपसांज्ञमयमाः बोिकाः सूत्राः अनस्ि – अिशािां लोपाःii, जैिेन्रव्यमकरिस्य 

सूत्रां र्िािे – िमशाः खर््iii। पिञ्जलेाः र्हमभमष्ये लोपस्य अन्य िमर् अभमर्ाःiv। 

 

कक िमर् निजन्िमदिप्रदियमाः - 

पमनििीयमष्टमध्यमययमां परठि निप्तनस्ि....v  इत्यमदि अष्टमिशप्रत्ययेषु “निप्”प्रत्ययस्य “नि” 

इनि शब्ििाः “र्नहङ्” इनि पयान्िां निङ् प्रत्यमहमरां भर्नि। निङन्िरुपेि ये शब्िमाः सनन्ि िेषमां 

पिसांज्ञम भर्नि। अिाः पमनििीयव्यमकरिे आख्यमिां निङन्िां उच्यिे।  

एिमिशृाः निङन्िप्रकरिस्य अङ्गभूिरूपेि निजन्िमदिप्रदियम एकां  भमगर्नस्ि। प्रदियमभमगे 

रु्ख्यरूपेि निजन्ि-सन्नन्ि-यङन्ि-यङलुगन्ि-िमर्िमिुप्रदियमश्च भर्नन्ि।  

निजन्िप्रदियम ण्यन्िप्रदियम िमम्नम अनप ज्ञमयिे। ण्यन्िप्रदियमयमाः प्रयोगां पे्ररिमथे दियिे। 

यथम – पठ् िमिोाः ण्यन्िप्रदियमयमाः प्रयोगां कृत्र्म पमरठ इनि िमिुरूपां भर्नि। सि् प्रत्ययाः 

यस्य अन्िे भर्नि िस्य िमर् सन्नन्िप्रदियम भर्नि। इच्छमथे सन्नन्िप्रत्ययस्य प्रयोगां भर्नि। 

यथम – “परठिुर्् इच्छनि” अस्य कृिे नपपरठषनि इनि रूपर्नप शुद्धर्नस्ि। “दियमयमाः  
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अनिशयाः प्रयोगाः” इत्यथे यङन्िप्रदियमयमाः प्रयोगां भर्नि। 

अस्यमां प्रदियमयमर्् एकमच्-हलमदि-िमिोाः यङ्-प्रत्ययाः 

भर्नि। यथम – पमपठ्यिे। यङ्-प्रत्ययस्य लुक् यत्र भर्नि 

ित्र यङलुगन्िप्रदियम भर्नि। यथम – बोभर्ीनि। 

िमर्िमिुप्रदियम एिमिशृी प्रदियम र्िाि े यत्र िमिुपमठे 

परठिम यम िमि ु अनस्ि िस्यमाः प्रयोगां ि भर्नि, अनपि ु

सुबन्िप्रमनिपदिकमि् अथमाि् िमम्नाः प्रत्ययां योनजत्र्म 

िमिुनिर्मािस्य प्रदियम भर्नि। िमम्नाः िमिु निर्मािमि् अस्य 

िमर् िमर्िमिुप्रदियम र्िािे।  

 

निजन्िप्रदियमयमां लोपाः – यिम िमिोाः निच-्प्रत्ययाः परे 

भर्नि ििम लोपाः पिनिर्मािे नर्शेषां कमयं करोनि यथम –  

१. चङ् परक निचाः अनस्ि ििम “नपर्नि” इत्यत्र अङ्गस्य 

उपिमयमाः लोपाः एर्र्् अभ्यमसर्् ईकमरमिशेां प्रमप्नोनि।vi 

यथम –  

पम निच् > पमयुक् इ > पमय् इ > पमय् इ लुङ् > पमय् इ 

निप् > पमय् इ चङ् निप्> पमय् अ ि>् प् य् अ ि् > 

पीप्य् अि् = पीप्यि्। अट् पीप्यि् – अपीप्यि्।  

इत्थां प्रकमरेि - अपायनि। ह्रपेयनि। रेपयनि। स्थमपयनि। 

२. निच् यिम परे भर्नि ििम रृ्गरर्िमथे “रञ्जिमिोाः” 

उपिमयमाः िकमरस्य लोपां भर्नि। vii  यथम – रृ्गमि ्

रजयनि। प्रत्युिमहरिे रञ्जयनि र्स्त्रमनि।  

 

सन्नन्िप्रदियमयमां लोपाः – िमिोाः इछमथे सि ् (स) प्रत्ययाः 

भर्नि। सि् प्रत्ययाः र्लमदिाः आिािमिुकञ्च र्िािे। सि ्

प्रत्यययुक्तां  िमिुां सन्नन्ििमिुाः उच्यिे। यिम सि् प्रत्ययाः 

भर्नि ििम सन्नन्ििमिुां नित्र्ां भर्नि।viii यदि िमिौ एकमच ्

अनस्ि िर्मह सर्स्ि िमिुां नित्र्ां भर्नि। यदि िमिौ अिेकमच ्

भर्नि िर्मह िस्य िमिोाः प्रथर्ैकमचर्् एर्ां यदि अजमदििमि ु

अनस्ि िर्मह नििीयर्ेकमचां नित्र्ां भर्नि। ix  नित्र्मिन्िरां 

पूर्ाखण्डस्य सांज्ञम अभ्यमसाः र्िािे। अभ्यमसस्य आदिहलां 

त्यक्तत्र्म शेषस्य लोपां भर्नि।x 

यदि अभ्यमसस्य आदिर्िााः शर् र्िािे। शराः खयम सह सांयोगाः 

िशृ्यिे िर्मह शराः प्रत्यमहमरस्य लोपाः भर्नि। xi  यथम - 

√श्च्युनिर् िमिोाः आदिर्िााः शरर प्रत्यमहमरे नर्द्यि,े ित्पश्चमि् 

नर्द्यर्मिाः चकमराः खनय प्रत्यमहमरे आयमनि अिाः नित्र्ां भूत्र्म 

अभ्यमसस्य चकमराः एर् नशष्यिे। अन्येषमां र्िमािमां लोपां 

भनर्ष्यनि। प्रसङ्गेऽनस्र्ि् हलमां लोपनर्षये एर् उक्तर्नस्ि 

अिाः अचमां लोपाः ि भनर्ष्यनि। इत्थां प्रकमरेि श्च्युनिर िमिोाः 

अभ्यमसस्य चकमरेि सह उकमरर्नप नशष्यिे। यथम – 

चुश्च्योनिषनि, निष्ठमसनि, नपस्पनन्िषिे। 

यङन्िप्रदियमयमां लोपाः – सांस्कृिभमषमयमां पुिाः पुिाः अथर्म 

भृशर्् इत्यस्य अथं द्योििमय िमिोाः यङ्-प्रत्ययां भर्नि। 

“यङ्” प्रत्ययाः नङि् र्िाि,े अिाः यङन्ििमिोाः आत्र्िेपििमां 

प्रत्ययमिमां नर्िमिां दियिे। यङ्-प्रत्ययाः र्मत्र एकमच् एर्ां 

हलमदिाः युक्तां  िमिुरे्र् र्िाि।ेxii आिािमिुकस्य नर्षये हलाः 

परे यकमरस्य लोपाः भर्नि।xiii  

यथम – सोसचू्य+आर््+कृ+एश् – सोसूचमञ्चिे। सोसूनचिम। 

 

यङलुगन्िप्रदियमयमां लोपाः – उक्तप्रदियमयमां लोपाः 

निम्नप्रकमरेि पिरचिमां प्रभमर्यनि – 

१. अच्-प्रत्ययाः परे भर्नि िर्मह यङाः लुक् भर्नि। र्ेि ेबहुल 

कृत्र्म लुक् भनर्ष्यनि। xiv  यथम – लोलुर्ाः। पोपुर्ाः। 

लमलपीनि। र्मर्िीनि। 

लप् यxv। लप् लप् य। ल लप् य। लम लप् य। अच ्

प्रत्ययाः ि भर्नि िर्मह यङलुक् भर्नि। यथम – 

पमपठीनि। लमलपीनि।  

२. दि िलमदिाः च दकि ् नङि् परे रेफस्य उत्तरे 

छकमरर्कमरयोाः लोपाः भर्नि।xvi यथम – िौ – रू्छमा – 

रू्ाः, रु्रौ, र्ुराः। 

िलमिौ – रू्त्तााः, रू्त्तार्मि्, रू्र्मत्ताः 

 

िमर्िमिपु्रदियमयमां लोपाः – इच्छमथे अथर्म इच्छमयमाः 

कर्ारूपसुबन्िमि् नर्कल्पेि “क्तयच्-प्रत्ययो” भर्नि। xvii 

िमर्िमिुनिर्मर्िां पिषेु लोपस्य प्रभमर्ां निम्ननिर्दिष्टां र्िािे -  

१. हलाः उत्तरे अङ्गस्य अपत्यसम्बनन्ििाः यकमरस्य लोपाः 

भर्नि यदि क्तय अथर्म नच्र् परे भर्ेि्। xviii  यथम – 

आत्र्िो गमर्गयानर्च्छनि – गमगीयनि। 

आत्र्िाः कनर्नर्च्छनि – कर्ीयनि। 

आिािमिुकां  यिम परे भर्नि ििम हलाः उत्तरे “क्तय” 

इत्यस्य लोपाः नर्कल्पेि भर्नि। xix  यथम– 

सनर्िर्मत्र्िर्् इच्छनि, सनर्ि ् इर्मचरिीनि र्म – 

सनर्नध्यिम, सनर्नििम। सनर्ध्यमञ्चकमर, सनर्िमञ्चकमर। 

२. र्ेि ेपमिबद्धर्न्त्रस्य नर्षये यदि “क्तयच्” इनि परे भर्नि 

िर्मह “कनर्-अध्र्र-पृििम” इत्यस्य अङ्गस्य लोपाः 

भर्नि। xx  यथम – कव्यन्िाः सुर्िसाः। अध्र्यान्िाः। 

पृिन्यन्िनस्िष्ठनन्ि। 

कनर्+क्तयच् – कव्य शप्- शिृ – कव्य अ अन्ि् जस् – 

कव्यन्िाः। 

३. उपर्मिर्मचकाः किमा सुबन्िमि्, आचमथे नर्कल्पेि 

क्तयङ्-प्रत्ययाः भर्नि एर्ां सकमरस्य (सकमरमन्िशब्िषेु) 
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लोपाः भर्नि। xxi  यथम – पय इर्मचरनि – पयमयि े

पयस्यिे र्म ििर््। 

 

निष्कषााः- निजन्िप्रदियमां लोपस्य प्रभमर्कमरिमि् एर् 

चङपरक यिम निच् भर्नि ििम नपबनि अस्य अङगस्य 

उपिमयमाः लोपाः िथम अभ्यमसर्् ईकमरमिशेां भर्नि। अत्र 

लोपाः अभ्यमसस्य ईकमरमिशेस्य प्रदियमयमां समिकर्् अनस्ि। 

सन्नन्ििमिूिमां यिम नित्र्ां भर्नि ििम अभ्यमसस्य आदिहल ्

एर् नशष्यिे अन्येषमां हलमिमां लोपां भर्नि। परञ्च अचमिमां 

लोपां ि दियिे। यथम – श्च्यनुिर् िमिोाः सन्नन्िरूपर्नस्ि – 

चुश्च्योनिषनि। िमर्िमिपु्रदियमसु “ि”,“नच्र्” च 

प्रत्यययोाःपरे अपत्यसन्बनन्ििाः यकमरस्य लोपाः भर्नि।  

निङन्िस्य अङ्गभूिमाः यमाः प्रदियमाः र्िान्िे िेषु पिनिर्माि े

लोपस्य बहु योगिमिां भर्नि। यदि पमनिनि लोपपरम्परमयमाः 

प्रयोगां ि अकररष्यि् िर्मह प्रदियमयमाः रूपनिर्मािे अत्यमनिकां  

नक्तलष्टिम अभनर्ष्यि्। यथम िमिुपमठे परठिाः प्रमयशाः सर्वाः 

िमिुनभाः सह अिुबन्िमिमां प्रयोगां कृत्र्म िमिूिमां नसनद्धाः 

चकमर िथैर् प्रदियमयमां अभ्यमसस्य लोप व्यर्स्थम कृत्र्म 

प्रदियमयमाः िमिूिमां नसनद्ध अभर्ि्।  

अिाः प्रदियमपिषेु रचिमकमले लोपस्य नर्नशष्टाः प्रभमर्ां 

िशृ्यिे। 
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