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ഹസ്തലക്ഷണദീപികാ
കടത്തനാ ഉദയവർമ്മ ത രാൻ

വാസുെദവം നമ ത്യ ഭാസുരാകാരമീശ്വ
രം ഹസ്തമു ാഭിധാനാദീൻ വിസ്തെരണ
വീമ്യഹം ൧
സുന്ദരസ്വരൂപനായ ീനാരായണെന നമ രി ച്ചിട്ട ൈകമു കളുെട െപര മുത 
ലായ്തിെന ഞാൻ വിസ്താരമായി പറയു .
ഹസ്തഃപതാെകാ മു ാഖ്യഃ കടെകാ മുഷ്ടിരി
ത്യപി കത്തൎ രീമുഖ സംജ്ഞശ്ച ശുകതുണ്ഡഃ
കപിത്ഥകഃ ൨ ഹംസ പക്ഷശ്ച ശിഖെരാ
ഹംസാസ്യഃ പുനരംജലിഃ അദ്ധൎച ശ്ച
മുകെരൗ മരഃ സൂചികാ മുഖഃ ൩
പല്ലവ ീ പതാകശ്ച മൃഗശീഷൎാഹ്വയ
സൂഥാപുനസ്സപ്പൎശിരസ്സംെജ്ഞാ വദ്ധൎമാന
ക ഇത്യപി ൪ അരാള ഊണ്ണൎനാഭശ്ച മു
കുളഃ കടകാമുഖഃ ചതുവ്വൎിംശതിെത്യെത
കരാ ശ്ശാ ജ്ഞസമ്മതാഃ ൫
പതാകം മു ാഖ്യം കടകം മുഷ്ടി കത്തൎ രീമുഖം ശുകതു ണ്ഡം കപിത്ഥകം ഹംസപ 
ക്ഷം ശിഖരം ഹംസാസ്യം അഞ്ജലി അദ്ധൎച ം മുകുരം മരം സൂചികാമുഖം പ
ല്ലവം ിപതാകം മൃഗശീഷൎം സപ്പൎശിരസ്സ വദ്ധൎമാന കം അരാളം ഊണ്ണൎനാ 
ഭം മുകുളം കടകാമുഖം ഇങ്ങിെന ഇരുപത്തിനാല ൈകകളാണ മുഖ്യമായി ള്ളത.
നമിതാനാമികാ യസ്യ പതാക സ്സകര
തഃ സൂെയ്യൎാരാജാ ഗജസ്സിംഹ ഋഷെഭാ ാ
ഹ െതാരെണൗ ൬ ലതാ പതാകാ വീചി
ശ്ച രഥ്യാ പാതാള ഭൂമയഃ ജഘനം ഭാജനം
ഹമ്മൎ്യം സായം മാദ്ധ്യാദിനം ഘനം ൭ വ
ന്മീക മൂരുദ ൎാസശ്ച ചരണം ച മാസനം
അശനിെഗ്ഗൎാപുരം ൈശത്യം ശകടം െസൗര്യ
കുബ്ജെകൗ ൮ കവാട മുപധാനഞ്ച പരി
ഘാം ി ലതാഗ്ഗൎെള ഷൾ ിംശൽ ഭരെത
െനാക്താഃ പതാകാ സ്സംയുതാ കരാഃ ൯
ദിവെസാ ഗമനം ജിഹ്വാ ലലാടം ഗാ
െമവച ഇവശബ്ദശ്ച ശബ്ദശ് ച ദൂത
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ൈസകതപല്ലവാഃ ൧൦ അസംയുക്ത പ
താകാഖ്യാ ദശഹസ്താ സ്സമീരിതാഃ-
െമാതിരവിരൾ മദ്ധ്യത്തിൽ മടക്കിയാൽ അതി പ താക മു എന്ന െപര-
ആദിത്യൻ രാജാവ ആനസിം ഹം കാള മുതല െതാരണമാല വള്ളി െകാടി റ
തിരമാ ല വഴി പാതാളം ഭൂമി നാഭി െദശം പാ ം മാളിക സ ന്ധ്യാ മദ്ധ്യാഹ്നം
െമഘം പുറം െതാട ഭൃത്യൻ സഞ്ചാരം ച ം പീഠം വ ായുധം െഗാപുരം ൈശ 
ത്യം വണ്ടി ശാന്തം കുടിലം വാതിൽ തലയണ കിട കാല തഴു ത ഈ ൩൬
പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ര ൈകെകാ ം ദിവ സം ഗമനം നാവ െനറ്റി ശരീരം എന്ന 
േപാെല ഏ ന്നൎത ശബ്ദം ദൂതൻ മണൽതിട്ട തളിര ഈ ൧൦ പദാ ത്ഥൎ ങ്ങെള ഒരു
ൈകെകാ ം പതാകമു യിൽ കാട്ടണം
അംഗുഷ്ഠസ്യതു തജ്ജൎ ന്യാ യദ്യെ ാ മിളി
െതാ ഭെവൽ ൧൧ െശഷാവി ഥിതാ യ
സ്യ മു ാഖ്യസ്സകെരാമതഃ വദ്ധൎനം ചല
നം സ്വഗ്ഗൎസ്സമു സ്സാ വി തിഃ ൧൨
സെവ്വൎാ വിജ്ഞാപനം വ മൃത ശ്ചധ്യാ
ന െമവച ഉപവീത മൃജൂഃ െ ാക്താ മു

ാഖ്യാസൂ െയാദശ ൧൩ ഹസ്താ സം
യുതാഃ െ ാക്താ നാട്യസിദ്ധാന്ത െവദിഭിഃ
ചിത്തം ചിന്താഭിലാഷശ്ച സ്വയൈഞ്ച
വ തഥാ തിഃ ൧൪ പുനഃ ജ്ഞാനഞ്ച സൃ
ഷ്ടിശ്ച പശ്ചാൽ ാണപരാഭെവൗ ഭാ
വ്യത്ഥൎ ശ്ചനഞത്ഥൎ ശ്ച ചതുത്ഥൎ ി ദ്വാദെശാപി
താഃ ൧൫ അസംയുക്താ മുനീൈ ക
രാ മു ാഹ്വയാ താഃ
ചുണ്ടൽവിരളിെന്റയും െപരുവിരളിെന്റയും അ ങ്ങൾ തമ്മിൽ െതാടുകയും െശ 
ഷം വിരലുകൾ െതാടീക്കാതിരിക്കയും െചയ്താൽ അതിന്നമു ാഖ്യാമു എ ന്ന
െപര. വദ്ധൎനം ചലനം സ്വഗ്ഗൎം സമു ം എടതി ങ്ങിയു മറതി എല്ലാെമന്ന അറി 
യിക്ക സാധനം മരണം ധ്യാനം ചൂണ്ടല േനേരഉള്ളത ഈ ൧൩ പദാത്ഥൎ ങ്ങ െള
ര ൈകെകാ ം മനസ്സ വിചാരം ആ ഹം താ ൻ സ്മരണം ജ്ഞാനം സൃഷ്ടി

ാണൻ പരിഭവം വ രുവാനുള്ളത ഇെല്ല ള്ളത ആയിെകാണ്ടഎന്ന ഈ ൧൨
- പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ഒരുൈകെകാ ം മു ാഖ്യമു യി ൽ കാട്ടണം
അംഗുഷ്ഠാംഗുലി മൂല സം െശദ്യദി മ
ധ്യമാം ൧൬ മു ാഭിധാന ഹസ്ത കടകഖ്യാം
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െജത്തദാ വി ഃ കൃെഷ്ണാ ഹലീബാണഃ
സ്വണ്ണൎം രൂപ്യം നിശാചരീ ൧൭ നി ാ
ധാനെയാഷിൽ ീ വീണാതാരാ ഗു
ലം രക്ഷഃ കിരീടം പരിഘം വിെശഷഃ
സ്യന്ദനം പുനഃ ൧൮ സഹാെത്ഥൎ ാ വിംശ
തികരാ സ്സംയുക്ത കടകാഹ്വയാഃ കുസുമം
ദപ്പൎണം നാരീ െഹാമ െസ്വെദാ വാച
കം ൧൯ ശബ്ദ ണീര സുരഭീ നിദ്ദ ൎിഷ്ടാഃ
കടകാഭിധാഃ അസംയുക്താഃ നവകരാ നാ
ട്യശാ വിശാരൈദഃ ൨൦
മു ാഖ്യമു വിടാെത നടുവിരലിെന്റഅ ം െപരുവ രലിെന്റ മുര െതാടീച്ചാൽ
അതിന്ന കടകമു എ േപ ര. നാരായണൻ ീകൃഷ്ണൻ ബലഭ ര ശരം സ്വ◌ൎ 
ണ്ണം െവള്ളി രാക്ഷസി ഉറക്കം മുഖ്യ ീ ീഭഗവതി വീ ണ നക്ഷ ങ്ങൾ മാല
ഉ ലം രക്ഷസ്സ കിരീടം ഗദായു ധം വിേശഷം േതര ഒന്നിച്ചഎന്നത ഈ ൨൦ പദാ 
ത്ഥൎ ങ്ങെള ര ൈകെകാ ം കുസുമം കണ്ണാടി ീ േഹാ മം വിശപ്പ അ െമ 
ന്നത യാെതാെന്നന്നത ആവനാഴി െസൗരഭ്യമുള്ളത ഈ ൯ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ഒരു 
ൈകെകാ ം കടകമു യിൽ കാട്ടണം.
അംഗുഷ്ഠ സ്തജ്ജൎ നീപാശൎ്വ മാ ിെതാംഗുല
യഃ പരാഃ ആകുഞ്ചിതാശ്ച യസ്യ സ സ്സ
ഹെസ്താ മുഷ്ടിസംജ്ഞകഃ ൨൧ സൂെതാപ
വെഗ്ഗൎാലാവണ്യം പുണ്യം ഭൂതശ്ച ബന്ധ
നം േയാഗ്യം സ്ഥിതിശ്ച ഗുൽഫഞ്ചകഷൎണം
ചാമരം യമഃ ൨൨ പങ്കമൗഷധി ശാ
െപൗച െഡാളാദാനം ദക്ഷിണം വന്ദ
നം ത്യാഗ കുന്തൗച വി മസ്തപനം ത
ഥാ ൨൩ ഉൽകീണൎം സവൈശ്ചവ ഹ
സ്താെസ്ത പഞ്ചവിംശതിഃ മുഷ്ടിസംജ്ഞാ
മുനീൈ സംയുക്താഃ പരികീത്തൎ ി
താഃ ൨൪ വൃഥാത്ഥൎ ശ്ച ഭൃശാത്ഥൎ ശ്ച ധിഗ
ത്ഥൎ ഃ സചിവസ്തഥാ ലംഘനം സഹനം
ദാന മനുവാെദാ ജയം ധനുഃ ൨൫ അ
സ്മച്ഛൈബ്ദക വാക്യ ജരാ ഹരണ െഭാ
ജെന ആയുക്ത മുഷ്ടി നാമാനഃ കരാഃ പ
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ഞ്ച ദെശാദിതാഃ ൨൬
ചൂണ്ടൻവരലിെന്റ ഒരു അരുവിൽ െപരുവിരൾ െതാടുകയും മ ള്ള വിരലുകെളല്ലാം
മട കയും െച യ്താൽ അതി മുഷ്ടിമു എ േപര െതരെതളി ന്നവൻ വരം
സൗന്ദയ്യൎം പുണ്യം ഭൂതം ബന്ധനം െയാ ഗ്യത ഇരിപ്പ കാലിെന്റപുറവടി വലി 

ക ചാമരം അന്തകൻ ചളി ഔഷധം ശാപം കൂെഞ്ചല ദാനം ദ ക്ഷിണം കു 
ഴിക്ക ഉെപക്ഷി ക കുന്തം വി മം തപി ക്ക വിതറുക സവം ഈ ൨൫ പദാ◌ൎ 
ത്ഥങ്ങെള ര ൈകെകാ ം െവറുെത ഏറ്റവും ധിക്കരിക്ക മ ി അ തി മിക്ക
സഹിക്ക ദാനം സമ്മതം ജയം വില്ല ഞ ങ്ങൾ ഒന്ന വാദ്ധൎക്യം ഹരിക്ക ഭക്ഷ 
ണം ഈ ൧൫ പദാ ത്ഥൎ ങ്ങെള ഒരുൈകെകാ ം മുഷ്ടിമു യിൽ കാട്ടണം -
കനീയസ ന്നതായു തി സ സ്സന്നതാഃ
പരാഃ അംഗുഷ്ഠ സ്തജ്ജൎ നീപാശൎ്വം സം

െശൽ ഭരദഷൎഭാഃ ൨൭ കത്തൎ രീമുഖമി
ത്യാഹു ഹസ്തന്തംനൃത്ത െവദിനഃ പാപഃ

െമാ ാഹ്മണശ്ച കീത്തൎ ിഃ കുംെഭാഗൃ
ഹം തം ൨൮ ശുദ്ധിസ്തീരഞ്ച വംശശ്ച

ധാ വണ ഭാഷെണ ഗെഭ ൎാവസാ
നംമൃഗയാ നാട്യൈഞ്ജർ നി പുംഗൈവഃ
൨൯ കർത്തരീമുഖഹസ്താ സംയുക്താഃ
െഷാഡശ താഃ യുഷ്മദൈത്ഥൎ ക വച
നംവചനം സമയഃ മഃ ൩൦ ബഹൂക്തി
രസ്മദർത്ഥശ്ച മർേത്ത്യാവ ം വിെരാധി
താ ബാലെകാ നകുലശ്ചാപി നൃത്ത
ൈജ്ഞ സ്സമുദീരിതാഃ ൩൧ കത്തൎ രീമുഖഹ
സ്താഖ്യാ അസംയുക്താഃ ദൈശവഹി
െചറുവിരൾ െപാക്കിയും പിന്നെത്ത മൂ വിര ലുകൾ അ ം മടക്കിയും െപരുവി 
രലിെന്റ തലെയ ചൂണ്ടൻ വിരലിെന്റ തലയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത െതാടിക്ക യും െച 
യ്താൽ അതി കത്തൎ രീമുഖമു എ െപ രപാപം തളച്ചൎ ാഹ്മണൻ യശസ്സ
ആനയുെട കംഭം ഭവനം തം ശുദ്ധി തീരം വംശം വിശപ്പ െകൾ പറക ഗർഭം
അവസാനം നായാട്ട ഈ ൧൬ പദാർത്ഥങ്ങെള ര ൈകെകാ ം നീയ്യ വാക്ക
സമയ െഭദം ബഹുവചനം ഞങ്ങൾ മനുഷ്യൻ മുഖം വിെരാ ധം കുട്ടി കീരി ഈ
൧൦ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ഒരു ൈകെകാ ം കത്തൎ രീമുഖമു യിൽ കാട്ടണം
ഭൂലെത വയദാ വ ാ തജ്ജന്യംഗുഷ്ഠ സം
യുതാ ൩൨ നമിതാനാമികാ െശെഷ കുഞ്ചി
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െതാ ദഞ്ചിെത തദാ ശുകതുണ്ഡക മിത്യാഹു
രാചായ്യൎാ ഭരതഷൎഭാഃ ൩൩ ഹെസ്തായ മ

െശ ൈചവ പക്ഷിെണ്യവ യുജ്യെത
ചൂണ്ടൻ വിരലിെന പുരികം േപാെല വള കയും പവി വിരൾ മടക്കി അതി 
െന്മൽ െപരുവിരൾ െവ ക യും മ വിരലുകൾ െപാങ്ങി മടക്കയും െചയ്താൽ
അതി ശുകതുണ്ഡമു എ േപര - ആനെതാട്ടി പ ക്ഷി ഈ രണ്ട പദാത്ഥൎ  
ങ്ങൾ മാ െമ ഈമു യിൽ കാെട്ടണ്ട തു . അതുകൾ ര ൈകെകാ ം കാെട്ട 
ണ്ടതാണ.
നമിതാനാമികാ പൃഷ്ഠമംഗുെഷ്ഠായദി സം

െശൽ ൩൪ കനിഷ്ഠികാസു ന ാച യ
സ്മിം സ കര തഃ കപിത്ഥാഖ്യശ്ച വി
ദ്വത്ഭിഃ നൃത്തശാ വിശാരൈദഃ ൩൫
വാഗുരാ സംശയഃ പിഞ്ഛാ പാന െശൎാ
നിവത്തൎ നം ബഹിഃ പൃഷ്ഠവതരെണ പദ
വിന്യാസ ഇത്യാപി ൩൬ സംയുക്താ കപി
ത്ഥാഖ്യാ ദശഹസ്താസ്സമീരിതാഃ � � � �
പവി വിരൽ മടക്കിയും അതിൻമൽ െപരുവിര ൽ െതാടിച്ച് െചറുവിരൽ നല്ലവ 
ണ്ണം മട കയും െച യ്താൽ അതിന്ന് കപിത്ഥമു എന്ന് േപര് - വല സംശയം
പീലി കുടിക്ക െതാടുക മട ക പുറഭാഗം വഴിെയ പു റം എറ ക കാലടി െവ 

ക ഈ ൧൦ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള രണ്ട് ൈകെകാ ം കപിത്ഥ മു യിൽ കാട്ടണം.
അംഗുല്യശ്ച യഥാപൂവ്വൎം സംസ്ഥിതാ യദി യ
സ്യതു സഹെസ്താ ഹംസപക്ഷ്യാെഖ്യാ ഭ
ണ്യെത ഭരതാദിഭിഃ ൩൭ ചെ ാ വായു
മ്മൎന്മഥശ്ച െദവപവ്വൎത സാനവഃ നി
ത്യബാന്ധവ ശയ്യാശ്ച ശിലാ സുഖമുരസ്ത
നം ൩൮ വസനം വാഹനം വ്യാജ ശ്ശയ
നം പതനം ജനഃ താഡനം ഛാദനൈഞ്ച
വ വ്യാപനം സ്ഥാപനം തഥാ ൩൯ ആ ത
നം നമനഞ്ചാഥ മജ്ജനം ചന്ദനം തഥാ
ആലിംഗനഞ്ചാനുയാനം പാലനം ാപ
ണം ഗദാ ൪൨ കെപാല മംസഃ െകശശ്ച
വിെധയാനു ഹൗ മുനിഃ ഇതി ശേബ്ദാഭി
െധയശ്ച മത്സ്യപൂജന കഛപാഃ ൪൩ ഹം
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സപക്ഷ്യാഖ്യ ഹസ്മാ ചത്വാരിംശ ദ്വ
െയാത്തരാഃ സംയുക്താ നാട്യ ശാ ൈജ്ഞഃ
കഥിതാ മുനിപുംഗൈവഃ ൪൪ യുഷ്മൽ ബ
ഹൂക്തി ഖൾഗൗരുൾ ഇദാനി മഹമ
തഃ പരശുെഹൎതിരാഹ്വാനമുൽസംഗ ാപ്തി
വാരൈണ ൪൫ ആയുക്ത ഹംസപക്ഷാ
ഖ്യാ ഹസ്താ ഏകാദശ താഃ
വിരലുകെളല്ലാം ഉള്ള കാരം തെന്ന നിത്തൎ ിെവ ച്ചാൽ അതിന് ഹംസപക്ഷമു
എന്ന േപര് - ച ൻ വായു കാമെദവൻ െദവന്മാെര പവ്വൎതം െകാ ടുമുടി എല്ലാ 
യ്െപ്പാഴും ബ ക്കൾ കിടക്ക ശിലാ െസൗ ഖ്യം മാറ സൂനം വ ം എടുക്കക
വ്യാജം കിട ക വീഴുക ജനം അടിക്ക മറവ വ്യാപിക്ക സ്ഥാപിക്ക വരിക നമ 

ാരം കുളി ക ചന്ദനം ആലിംഗനം പി ന്നാെല െപാക രക്ഷി ക പറഞ്ഞ 
യ ക ഗദാ കവി ൾതടം ചുമല തലമുടി വിനയമുള്ളവൻ അനു ഹം മഹഷൎി
ഇ കാരം എന്ന മത്സ്യം പൂജി ക ആമ ഈ ൪൨ പദാതൎഥങ്ങെള ര ൈക 
കൾെകാ ം നിങ്ങൾ വാള െകാപം ഇേപ്പാൾ ഞാൻ എന്ന മുമ്പിൽ എന്ന െവ
ണ്മഴു ജ്വാലാ വിളി ക സമീപ ാപ്തി തടു ക ഈ ൧൧ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ഒരു
ൈകെകാ ം ഹംസപക്ഷമു യിൽ കാട്ടണം.
പുരെതാ മദ്ധ്യമാഞ്ചാപി പൃഷ്ഠതസ്തജ്ജൎ
നീന്നെയൻ ൪൬ കപിത്ഥ ഹസ്ത ത
ദാ ാ യാൽ ശിഖരാഭിദാം സഞ്ചാരം
ചരണൗ െനെ ദശ്ശൎനം മാഗ്ഗൎമാഗ്ഗൎെണ
൪൭ കണ്ണൎൗ പാനം കരാശ്ചാഷ്ടൗ സം
യുക്ത ശിഖരാ താഃ
കപിത്ഥ മു െയ വിടാെത നടുവിരലിെന മുേമ്പാ ം ചൂണ്ടൻവിരലിെന വഴിെയാ 
ം നിത്തൎ ിയാൽ അ തിന് ശിഖരമു എ െപര - നട ക കാലുകൾ ക കൾ

കാണുക വഴി അെന്വഷണം െചവികൾ കുടിക്ക ഈ എ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ര
ൈകെകാ ം ശി ഖരമു യിൽ കാട്ടണം.
സന്നതാ ശ്ചലദാ ാഃ സ സൂജ്ജൎ ന്യംഗു
ഷ്ടമാദ്ധ്യമാഃ ൪൮ ഇതെര െചാന്നെത യ

ഹംസാസ്യം തദുഭീരിതം കനീനികാ മൃ
ദു ൎളിഃ പാണ്ഡെരാ നീലേലാഹിെതൗ ൪൭
കരുണാ െരാമാരാജിശ്ച സം താ മുനിപും
ഗൈവഃ ഹംസാസ്യ ഹസ്താ നൃത്തൈജ്ഞ

https://thalilakkam.in/



ഹസ്തലക്ഷണദീപികാ - കടത്തനാ ഉദയവർമ്മ ത രാൻ 10

രഷ്ടാെവവ ഹി സംയുതാഃ ൫൦ വഷൎാരംഭഃ
െകശെരാമ െരഖാ ിവലി രിത്യപി അ
സംയുക്താ ചത്വെരാ ഹംസാസ്യാഖ്യാഃ
കരാ താഃ ൫൧
ചൂണ്ടൻ വിരലും െപരുവിരലും നടുവിരലും അ ത്തിങ്കൽ െതാടി കയും അ  
ങ്ങൾ ഇള കയും മ ള്ള വിരലുകൾ െപാങ്ങിച്ചിരി കയും െചയ്താൽ അതി
ഹംസാസ്യമു എ െപര- ദൃഷ്ടി മാദ ൎവം െപാ ടി െവളുത്തത് നീലിച്ചത് ചുക 
ന്നത് കരുണ െരാമരാജി ഈ ൮ പദാഥൎങ്ങെള ഒരു ൈകെകാ ം വഷൎാ രംഭം
തലമുടി െരഖ വയറ്റ ള്ള ഒടികൾ ഈ ൪ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ഒരു ൈകെകാ ം
ഹംസാസ്യമു യിൽ കാട്ടണം.
കരശാഖാ വിശിഷ്ടാ മദ്ധ്യം ഹസ്തത
ലസ്യതു കിഞ്ചിദാകുഞ്ചിതം യസ്യ ലുഠിതം
െസാജഞലിഃ കരഃ ൫൨ വഷൎം വമനം
വഹ്നിഃ വാഹഃ സ്വനഃ ഭാ മൂദ്ധൎ
ജഃ കുണ്ഡലൈഞ്ചവ സന്താപഃ സ മസ്സ
ദാ ൫൩ നദീ സ്നാനം വാഹശ്ച രുധി
രം നാട്യെകാവിൈദ സംയുക്താഞ്ചലിനാ
മാെനാ ഹസ്താഃ പഞ്ചദെശാ മിതാഃ ൫൪ അ
യുക്താഞ്ജലി നമാനാവുഭ ൎാെവവകരൗ

തൗ ശാഖാ െ ാധശ്ച വിദ്വത്ഭിന്നാ
ട്യശാ വിശാരൈദഃ ൫൫
വിരലുകെളല്ലാം തമ്മിൽ െതാടിക്കാെത നി ൎ കയും ക യ്യിെന്റ അടി കുറെഞ്ഞാ 
ന്ന് മട കയും െചയ്താൽ അ തിന് അഞ്ജലിമു എ െപര -അതിവഷൎം ഛർ 
ദ്ദി അഗ്നി കുതിര കഠിനശബ്ദം കാശം തലമുടി കു ണ്ഡലം ചൂട പരി മം എല്ലാ 
യ്േപ്പാഴും എന്ന നദി സ്നാ നം ഒലിപ്പ േചാര ഈ ൧൫ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള രണ്ട് ൈക
െകാ ം മരെക്കാമ്പ് േദ്വഷ്യം ഇത് ര ം ഒരു ൈക െകാ ം അഞ്ജലിമു യിൽ
കാട്ടണം.
അംഗുഷ്ഠം തജ്ജൎ നിഞ്ചാപി വജ്ജൎ യിെത്വത
രാഃ മാൽഈഷദാകുഞ്ചിതായ െസാദ്ധൎ
ച കര തഃ ൫൬ യദ്യത്ഥൎ ശ്വ കിമത്ഥൎ
ശ്ച ൈവവശ്യഞ്ചത്ഥൎ നഭസ്ഥലം ധെന്യാൈദ
വംസതിശ്ചാപിതൃണം പുരുഷകുന്തളം ൫൭
സംയുക്തസ്ത്വദ്ധൎച ാഖ്യാ ഹസ്താ നവ
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സമീരിതഃ സ്ഥാനം മന്ദഹാസശ്ച കിം
ശബ്ദശ്ചാപി കത്സനം ൫൮ അസംയുക്താ
ദ്ധൎച ാഖ്യാശ്ചത്വാരഃ സം താഃ ക
രാഃ
െപരുവിരലും ചൂണ്ടൻ വിരലും ഒഴി േശഷമുള്ളവ മത്താെല കുറെഞ്ഞാ മട 
ക്കിയാൽ അതിന് അ ദ്ധൎച മു എ െപര - എങ്കിൽ എന്നത് എന്തിനാ യി
െകാെണ്ടന്ന പാരവശ്യം ആകാശ േദശം സുകൃ തി ൈദവം ഓമ്മൎത പുല്ല് പുരു 
ഷന്മാരുെട തലമുടി ഈ ൯ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ര ൈക െകാ ം പുറപ്പാട് മന്ദ
ഹാസം എെന്തന്ന നിന്ദാ ഈ ൪ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ഒരു ൈകെകാ ം അദ്ധൎച  
മു യിൽ കാട്ടണം.
മദ്ധ്യമാനാമികാ നെ അംഗുേഷ്ഠാപി പ
ര രം ൫൭ യദ്യാരെഭരൻ ശൎായ മുകു
രസ്സകെരാമതഃ ദം ാ വിെയാെഗാ ജംഘാ
ച നിതംെബാ െവദ െസാദരൗ ൫൮ സ്തം
ഭെശ്ചാലൂഖലനം െവഗീ പിശാചഃ പുഷ്ടിരി
ത്യപി ഏകാദശ സമാദിഷ്ടാസ്സംയുക്ത
മുകുരാഃ കരാഃ ൫൯ വിമെതാ മെരാ ര
ശ്മിഃെകാപ ച കങ്കണം ിവാംഗ
ദം നിെഷെധാപീത്യയുക്ത മുകുരാനവ ൬൨
നടുവിരലും േമാതിരവിരലും െപരുവിരലും മടക്കി അവറ്റകളുെട അ ം െതാടുവാൻ
ആരംഭിക്ക തക്കവ ണ്ണം നിത്തൎ ിയാൽ അതി മുകുരമു എ െപര -ദം ാ 
വിരഹം കണങ്കാല അര േദശം െവദം െസാദരൻ തൂണ ഉരള െവഗമുള്ളവൻ പി 
ശാച പുഷ്ടി ഈ ൧൧ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള രണ്ട ൈകെകാ ം അനിഷ്ടൻ വണ്ട രശ്മി
െകാപം നല്ലത വള കഴുത്ത െതാളവള നി െഷധം ഈ ൯ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ഒരു
ൈകെകാ ം മു കരമു യിൽ കാട്ടണം.
നമിതാ തജ്ജൎ നി യസ്യ സ ഹെസ്താ മ
രാഹ്വായഃ ഗുരുൽ ഗാനം ജലം ഛ ം ദന്തി
കണ്ണൎൗമനീഷിഭിഃ ൬൧ മരാഖ്യാ സം
യുക്താ ഹസ്താഃ പഞ്ച സമീരിതാഃ ഗന്ധ
െവ്വൎാ ജന്മ ഭീതിശ്ച െരാദനം നാട്യെകാവി
ൈദഃ ൬൨ മരാഖ്യാസ്ത്വസംയുക്താ ശ്ച
ത്വാരസ്സമുദീരിതാഃ
ചൂണ്ടൻ വിരൽ നടുവിൽ മടക്കിയാൽ അതി മ രമു എ െപര - ചിറക
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പാട്ട ജലം കുട ആനെച്ച വികൾ ഈ ൫ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള രണ്ട ൈകെകാ ം ഗ
ന്ധവ്വൎൻ ഉണ്ടാക ഭയം കരയുക ഈ ൪ പദാത്ഥൎ ങ്ങ െള ഒരു ൈകെകാ ം മര
മു യിൽ കാട്ടണം.
മധ്യമാനാമികാ പൃഷ്ഠ മംഗുെഷ്ഠാ യദി
സം െശൽ ൬൩ കനിഷ്ഠികാ കുഞ്ചിതാ
ച സൂചിമുഖകര സഃ ഭിന്നമു തനം
െലാെകാ ലക്ഷ്മണഃ പാതമന്യതഃ ൬൪ മാ
െസാ ശിഥിലം വാെലാ യുക്താ ചീമു
ഖാദശ ഏകഃ കഷ്ടം ജെഡാന്യശ്ച ബഹൂ
ക്തിഃ വണം കലാ ൬൫ പുരാ യെമെത
രാജ്യശ്ച കിഞ്ചിത്സാക്ഷി ഹിരാസനം ആഗ
ച്ഛ ഗച്ഛ യുദ്ധായ സൂചീമുഖകരാ
താഃ ൬൬ െഷാഡൈശവഹി നാട്യൈജ്ഞ
രസംയുക്താ മനീഷിഭിഃ
നടുവിരലും െമാതിരവിരലും മടക്കി അതുകളുെട പുറെത്ത െപരുവിരൽ െച ൎക 
യും െചറുവിരൽ ന ല്ലവണ്ണം മട കയും െചയ്താൽ അതിന്ന് സൂചീമുഖമു എ
െപര - െഭദിച്ചത് െമ ചാടുക െലാകം ലക്ഷ്മണൻ പതനം മെറ്റാന്ന മാസം പു 
രികം ശിഥി ലം വാല് ഈ ൧൨ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ര ൈകെകാ ം ഒ രുത്തൻ
കഷ്ടം ജഡം അന്യൻ ബഹുവചനം െചവി കല പണ്ട് ഇവർ രാജ്യം അ ം സാ 
ക്ഷി നിരസിക്ക വാ എന്ന് െപാ എന്ന് ഈ ൧൬ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ഒരു ൈകെകാ 

ം സൂചീമുഖ മു യിൽ കാട്ടണം.
മുലഞ്ചാനാമികാംഗുല്യാ അംഗുെഷ്ഠാ യദി
സം െശൽ ൬൭ യസ്മിം നൃത്ത
ശാ ൈജ്ഞഃ പല്ലവഃ സ കര തഃ വ

ം പവ്വൎതശൃംഗഞ്ച െഗാകണ്ണൎൗ െന ദീ
ഗ്ഘൎിമാ ൬൮ മഹിഷഃ പരിഘഃ ാെസാ
ജ ശൃഗശ്ച െവഷ്ടനം സംയുക്തപ
ല്ലവാഖ്യാസ്ത കരാ നവ സമീരിതാഃ ൬൯ ദൂ
രം പ ഞ്ച ധൂമശ്ച പുഛം െവ ഞ്ച
ശാലയാഃ അയുക്തപല്ലവാഖ്യാ ഹസ്താഃ
ഷൾ സമുദീരിതാഃ ൭൨
െപരുവിരൽ െമാതിരവിരലിെന്റ മുരട്ട െചത്തൎ ാ ൽ അതിന്ന് പല്ലവമു എന്ന് േപ 
ര് - വ ായുധം െകാടുമുടി പശുെച്ചവികൾ കണ്ണിെന്റ നീളം െപാത്ത ആയുധവി 

https://thalilakkam.in/



ഹസ്തലക്ഷണദീപികാ - കടത്തനാ ഉദയവർമ്മ ത രാൻ 13

െശഷം കുന്തം ജ ക്കളുെട െകാമ്പ് ചുറ ഈ ൯ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ര ൈകെകാ 
ം ദൂരം ചപ്പ പുക വാലചൂരെക്കാല ധാന്യവിേശഷങ്ങൾ ഈ ൬ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള

ഒരു ൈകെകാ ം പല്ലവ മു യിൽ കാ ട്ടണം.
അംഗുഷ്ഠഃ കുഞ്ചിതാകാരസ്തജ്ജൎ നീ മൂലമാ

ിതഃ യദി സ്യാൽ സ കരഃ െ ാെക്താ
ിപതാകാ മുനീശ്വൈര ൭൧ അസ്തമാദിര

െയ പാനം ശരീരം യാചനം ബുെധഃ ഷ
െഡെത ിപതാകാഖ്യാസ്സംയുക്താസ്സം
താകരാഃ ൭൪
െപരുവിരൽ കുറെഞ്ഞാ മടക്കി ചൂണ്ടൻ വിരലി െന്റ ഒരു മുരട്ട െചത്തൎ ാൽ
അതി ിപതാകമു െയന്ന െപര - അസ്തമാനം ആദി എെടാ എന്ന പാ നം
ശരീരം യാചിക്ക ഈ ൬ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള ര ൈകെകാ ിപതാക മു യിൽ
കാട്ട ണം
മദ്ധ്യമാനാമികാ മദ്ധ്യമംഗുെഷ്ഠായദി സം

െശൎൽ മൃഗശീഷൎക ഹെസ്തായം കഥി
തഃ കവിപുഗൈവഃ ൭൫ അയുക്ത ഏ
വ ഹെസ്തായം മൃെഗ ച പരമാത്മെന
നടുവിരലും െമാതിരവിരലും അ ം മടക്കി അവ റ്റകളുെട ഉള്ളിൽ നടുവിെല െരഖ 
െയാട െപരുവിര ലിെന്റ തല െതാടിച്ചാൽ അതിന്ന മൃഗശീഷൎകമു എന്ന െപര
- മൃഗം പരമാത്മാവ ഈ ൨ പദാത്ഥൎ ങ്ങ െള മൃഗശീഷൎകമു യിൽ കാട്ടണം. ഇതു 
കൾ ര ൈകെകാ ം ആകു .

െശൽ െദശിനീ യ െരഖാമംഗു
ഷ്ഠ മദ്ധ്യഗാം ൭൬ കുഞ്ചിെതാദഞ്ചിതാ
െശ്ശഷാ സ്സഹെസ്താ വദ്ധൎമാനകഃ ീ
കുണ്ഡലം രത്നമാലാ ജാനുെയാഗീച ദു
ഭിഃ ൭൮ ആംബെഷ്ഠാപി ച ഹസ്താഃ ഷൾ
സംയുതാ വദ്ധൎമാനാകാഃ ആവെത്തൎ ാ നാഭി
കൂപൗ ച െയാ ഹസ്താസ്ത്വസംയുതാഃ
ചൂണ്ടൻവിരല െപരുവിരലിന്റ നടുവിെല െര ഖയിൽ െചക്കൎയും മ ള്ള വിരലുകൾ

െമണെപാ ങ്ങിച്ച് മടക്കയും െചയ്താൽ അതിെന വദ്ധൎമാനക മു എന്ന െപ 
ര് - ീകളുെട കുണഡലം രത്നമാല മുട്ട് െയാഗി െപരുമ്പറ ആനക്കാരൻ ഈ ൬
പദാത്ഥൎ ങ്ങ െള രണ്ട് ൈകെകാ ം ചുഴിപ്പ നാഭി േദശം കിണ റ ഈ ൩ പദാ 
ത്ഥൎ ങ്ങെള ഒരുൈകെകാ ം വദ്ധൎമാ നക മു യിൽ കാട്ടണം.
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തജ്ജൎ നി മദ്ധ്യമാം െരഖാമംഗുെഷ്ഠാ യ
ദി സം െശൽ കുഞ്ചിെതാദഞ്ചിതാശ്ചാ
ന്യാ അരാളസ്സ കര തഃ ൮൦ മൂെഢാ വൃ
ക്ഷശ്ച കീലശ്ച കുഗ്മശ്ചാ രഃ കരാഃ അ
രാളകാ പൈഞ്ചെത കഥിതാ നാട്യെകാ
വിൈദഃ ൮൧
െപരുവിരൽ ചൂ വിരലിെന്റ നടുവിെല െര ഖയിൽ െചത്ത്ൎ മ ള്ള വിരലുകൾ
െപാങ്ങി മട ക്കിയാൽ അതിന്ന് അരാളമു െയന്ന െപര് - മൂഢൻ വൃക്ഷം കുറ്റി
െമാട്ട മുള ഈ ൫ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള അരാ ള മു യിൽ കാട്ടണം - ഇതുകൾ ര
ൈകെകാ ം കാ േട്ടണ്ടതാകു .
ഊണൎനാഭ പദാകരാഃ പഞ്ചാംഗുല്യശ്ച യ

ഹി ഊണ്ണനാഭാഭിധഃ െ ാക്തഃ സഹ
െസ്താ മുനിപുഗൈവഃ ൮൨ തുരംഗശ്ച ഫ
ലം വ്യാെ ാ നവനിതം ഹിമം ബഹു
അംെഭാജമുണ്ണൎനാഭാഖ്യാ ഹസ്താസ്സൈപവ
സംയുക്താഃ ൮൦
വിരലുകള ം വണ്ണാെന്റ (എ കാലി) കാലുകൾ െപാെല നിത്തൎ ിയാൽ അതിന്ന്
ഊണ്ണൎനാഭമു എന്ന െപര് - കുതിര കായ നരി െവണ്ണ മഞ്ഞ വളെര താ മര വ്
ഈ ൭ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള രണ്ട് ൈകെകാണ്ട് ഊ ണ്ണൎനാഭ മു യിൽ കാട്ടണം.
പഞ്ചനാമാംഗുലീനാഞ്ച യദ്യെ ാമിളിെതാ
ഭെവൽ സു യ ച വിെജ്ഞെയാ മുകു
ളാഖ്യ കെരാ ബുൈധഃ ൮൧ സൃഗാെലാ
വാെനാെരാ ാനിർവ്വി തിർ കുളാഹ്വായഃ
ചത്വാര ഏവ ഹി കരാഃ കഥിതാ നാട്യെവ
ദിഭിഃ ൮൨
അ വിരലുകളുെടയും അ ങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം െച ത്തൎ ാലതിന്ന് മുകുളമു എന്ന
െപര് - കുറുക്കൻ വാ നരൻ വാട്ടം മറ ക ഈ ൪ പദാത്ഥൎ ങ്ങെള മുകുളമു യിൽ
കാട്ടണം.
മദ്ധ്യമാ തജ്ജൎ നീമദ്ധ്യമാംഗുഷ്ഠഃ വിെശ
ദ്യദി െശ്ശഷാസ്സന്നമിതാ യ സഹസ്തഃ
കടകാമുഖഃ ൮൩ ക കഃ കിങ്കരഃ ശൂ
െരാ മെല്ലാ ബാണവിെമാചനം ബന്ധ
നശ്ച ഷൈഡെത സ ഃ സംയുക്താഃ കട
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കമുഖാഃ ൮൪
നടുവിരലിെന്റയും ചൂണ്ടൻ വിരലിെന്റയും നടു വിൽ െപരുവിരൽ െചർത്ത് മ ള്ള
വിരലുകൾ മട ക്കിയാൽ അതിന്ന് കടകാമുഖമു എന്ന െപര് - മുറി പ്പായം ഭൃ 
ത്യൻ ശൂരൻ മല്ലൻ ശരംവിടുക െക ക ഈ ആറുപദാത്ഥൎ ങ്ങെള ര ൈകെകാ 

ം കടകാമുഖ മു യിൽ കാട്ടണം
� സംബുദ്ധാ വപിഹെസ്ത ചഹംസപ
ക്ഷകര തഃ നിശ്ചെയ ശുകതുണ്ഡാഖ്യാ ക
രഃസംയുത എവ ഹി ൮൫
സംെബാധനയും ഹസ്തവും ഹംസപക്ഷ മു യി ൽകാട്ടണം.നിശ്ചയെമ ള്ളത
ര ൈകെകാ ം ശുക തുണ്ഡമു യിൽ കാട്ടണം-
ഇതി ഹസ്തലക്ഷണ ദീപികായാം

ഥമഃ പരിെഛദഃ
സമാന മു ാഃ
സമീപ സമെയൗ തുെല്യൗ സെമൗ ദാനവ
െകൗണെപൗ സെരാ ജെല തുല്യഹെസ്ത
തുെല്യൗവരുണ വാരിധീ ൮൬ ലാവണ്യ
ഭൂഷൈണതുെല്യ ചിത്തബുദ്ധി സമാനെക

രശ സമകെരൗ സെമൗൈസനിക
െകൗ ൮൭ സമഹെസ്തൗ സിദ്ധപാ

െദൗ തുെല്യൗനിശ്വാസ ഗൽഗെദാ ജ
യശക്തീ തുല്യഹെസ്ത തുെല്യന പുണ്യഗു
ണാവുെഭാ ൮൮ തമ ീയാെമ െദ്വ തു
െല്യൗതുെല്യൗച ദൃഢനിശ്ചെയൗപീയൂഷ മെദ്യ
തുെല്യെദ്വ അ ബി സമാനസെകൗ ൮൯
ജ്വാലാധൂെമൗ തുല്യഹെസ്തൗ െജഷ്ഠഭീ
െമൗ സമാനെകൗ നകുെലാ ഭരത െല്യൗ
സെമൗവിജയ ലക്ഷ്മെണൗ ൯൩ ശ െഘ്ന
സഹെദെവൗച തുെല്യപാലന കമ്മൎണി
ധ്വജദെണ്ഡൗ തുല്യഹെസ്തൗ സമാെന ദപ്പൎ
യൗവെന ൯൧ തുെല്യ സെമ്മാഹ ൈവവ
െശ്യ സെമ പാതാള ഗഹ്വെര മാസ പക്ഷൗ
തുല്യഹസ്തൗ സഭാ െദെശൗ സമാനകൗ ൯൨
പാശ െമാദൗ തുല്യൗ െദ്വൗ സമാെന
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ശൎസംഗതി സമാെനൗ ധന്യഗംഭീെരൗ
സ്വനവാെദ്യ സമാനെക ൯൩ പൂജാ ഭക്തി
തുല്യ ഹെസ്ത സമാെനൗ സുഹൃദാ െയൗ
വിസ്താര ശെയ്യ െദ്വ തുെല്യ കലുഷവ്യാകുലൗ
സെമൗ ൯൪ സമാെനൗ ചാരസഞ്ചാെരൗ
തുെല്യ തു ധനഹാടെക ബിംബ െഖടൗ ച
തുല്യൗ െദ്വൗ സെന്ദഹവിപരീതെകൗ ൯൫
മഹീനിവർത്തെന തുെല്യ പുരാതദ്വാചെക
സെമ െഗാ ദക്ഷിെണ തുല്യഹെസ്തസ
െമൗ രജക കിങ്കരൗ ൯൬ ഭൂ കുെചൗ തു
ല്യഹെസ്തൗ െദ്വൗ കീലസൂചീ സമാനെക
തനു മ്ളാനി തുല്യഹസ്തൗ കഥിതാനാട്യ
െവദിഭിഃ ൧൦൦
സമീപവും സമയവും - അസുരനും രാക്ഷസ നും - െപായ്കയും ജലവും - വരുണ 
നും സമു വും - സൗന്ദയ്യൎവും - അലങ്കാരവും - മന ം ബുദ്ധിയും - ക ഠിനനും
ശ വും- െസനയും ശൂ നും - സിദ്ധനും പാടവും - ദീർഘശ്വാസവും - എടെത്താ 
ണ്ടവിറച്ച ശ ബ്ദിക്കലും - ജയവും ബലവും - പുണ്യവും ഗുണവും - ഇരി ം രാ ിയും
- ഉറ ം നിശ്ചയവും - അമൃതും മദ്യവും- ജലബി വും അ വും- ജ്വാലയും പുകയും,
െജ്യഷ്ഠനും ഭീമനും- നകുലനും ഭരതനും- അ ൎ ന നും ലക്ഷ്മണനും- ശ ഘ്നനും
സഹെദവനും- ല ക്ഷണവുംകമ്മൎവും- െകാടിമരവും വടിയും- അഹങ്കാ രവുംെയാ 
വനവും- െമാഹാലസ്യവും വിവശതയും- പാതാളവും ഗുഹയും- മാസവും പക്ഷവും-
സഭയും െദശവും- കുത്തിെനാകയും കയറും- െതാടുകയും സം ഗതിയും- ധന്യനും
ഗംഭീരനും- ശബ്ദവും വാദ്യവും പൂജയും ഭക്തിയും- ബ വും ആ യവും- വിസ്താ
രവും കിടക്കയും- കലങ്ങിയെത ം പരവശതയും- ചാരപുരുഷനും സഞ്ചാരവും-
ധനവും െപാ ം- ബിംബവും പലിശയും- സംശയവും വിപരീതവും- ഭൂമിയും നി 
വൃത്തിക്കയും- പെണ്ട ം അെത ം- പശുവും െത ദി ം- വണ്ണത്താനും ഭൃത്യ 
നും- പുരി കെകാടിയും കുചവും- കുറ്റിയും സൂചിയും- ചുരുക്ക വും വാട്ടവും- ഇവെയ 
ല്ലാം ഈരണ്ടീരണ്ടായിട്ട തു ല്യമു കെളെകാണ്ട കാേട്ടണ്ടതാകു .
നാഥഃ പിതാഗുരു ല്യാ ലീലാനൃേത്താത്സ
വാസ്സമാ ൈധയ്യൎാരംെഭൗ സെമൗതുല്യ സി
ദ്ധശ്ചിഹ്നം ഫലംനവാഃ ൧൦൧ െസ്നഹാനുരാ
ഗ വിശ്വാസാ ല്യ ല്യകരാ താഃ
പാപാപരാധ െദാഷാശ്ചതാക്ഷ്യഹസ്ത ജ
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ടായുഷഃ ൧൦൨ വിളംബ മമന്ദാശ്ചതുല്യ
ഹസ്താ സ്സമീരിതാഃ വിഷാദവ്യാധി ദുഖാ
നി സമഹസ്താനിെകവലം ൧൦൩
നാഥൻ അഛൻ ഗുരു- ലീലനൃത്തം ഉത്സാഹം ഒരുെപാെല ൈധയ്യൎം ആരംഭം-
സിദ്ധൻ- ലക്ഷണം ഫലം പുതുതായ്ത- െസ്നഹം അനുരാഗം വിശ്വാ സം- പാപം
അപരാധം െദാഷം- ഗരുഡൻ ഹംസം ജടായുസ്സ- താമസം മം മന്ദമായത- ഇതു 
കൾഒരു െപാെല കാെട്ടണ്ടതാകു -
മി മു ാഃ
ൈവധവ്യംസുരതം യുദ്ധം രാമ ീദാനഇ
ത്യപിഏെതപഞ്ച സമാഖ്യാതാ ഹസ്താഃക
ടകമുഷ്ടയഃ ൧൮൪
ൈവധവ്യം സംേഭാഗ- യുദ്ധം ീരാമൻ- ീെയെകാടു ക- ഈഅ പദാ◌ൎ 
ത്ഥങ്ങെള കടകമു െകാ ം മുഷ്ടിമു െകാ ം കാട്ടണം.
ഇ ശ്ശിഖര മുഷ്ടിസ്യാൽ ിെയാഹം
സാസ്യമുഷ്ടികഃ ഹ്മാ കടകപക്ഷഃസ്യാ
ൽശിവ മൃഗപക്ഷകഃ ൧൦൫
ഇ െന ശിഖരമു െകാ ം മുഷ്ടിമു െകാ ം ിയെന ഹംസാസ്യമു െകാ ം
മുഷ്ടിമു െകാ ം ഹ്മാവിെന കടകമു െകാ ം ഹംസപക്ഷമു െകാ ം ശി 
വെനമൃഗശീഷൎ മു െകാ ം ഹംസപക്ഷമു െകാ ം കാട്ടണ്ണം
കത്തൎ രീ മുഖമുഷ്ടി വിദ്യാധര ഉദാഹൃതഃ
യക്ഷ പക്ഷമുഷ്ടീസ്യാൽ മദ്ധ്യശ്ച ാ
ദ്ധൎമുഷ്ടികഃ ൧൦൬
വിദ്യാധരെന കത്തൎ രീമുഖമു െകാ ം മുഷ്ടിമു െകാ ം യക്ഷെനഹംസപക്ഷ
മു െകാ ം മുഷ്ടി മു െകാ ം മദ്ധ്യ േദശെത്ത അദ്ധൎച മു െകാ ം മുഷ്ടിമു 

െകാ ം കാട്ടണം
കത്തൎ രീ കടകം ശാ ം കാല്യമാസ്യ പതാ
കകം പതാക കടെകാ മാസം തദ്വെദവ
ചെഗൗ താ ൧൦൭
ശാ െത്ത കത്തൎ രീമുഖമു െകാ ം കടക മു െകാ ം ഭാതെത്ത ഹംസാ 
സ്യ മു െകാ ം പതാക മു െകാ ം അതു കാരം തെന്ന െഗാവിെനയും കാ
ട്ടണം-
കത്തൎ രീ കടകം കന്യാ ീവത്സം ശിഖരാ
ഞ്ജലിഃ വദ്ധൎമാനക ഹംസാസ്യ സ്ത്വധ
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രഃ പരികീത്തൎ ിതഃ ൧൦൮
കന്യകെയ കത്തൎ രീമുഖ മു െകാ ം കടക മു െകാ ം ീവത്സെത്ത ശിഖ 
രമു െകാ ം അഞ്ജലിമു െകാ ം അധരെത്ത വദ്ധൎമാനക മു െകാ ം ഹം
സാസ്യമു െകാ ം കാട്ടണം.
പതാകമുഷ്ടീ ഹിംസാസ്യാൽ തിബന്ധ
സ്തൈഥവച പതാക മുകുളാ ഹസ്താഃ സു

ീവാംഗദ ബാലിനഃ ൧൦൯
ഹിംസെയ പതാക മു െകാ ം മുഷ്ടിമു െകാ ം അ കാരംതെന്ന തടവിെന 
യും സു ീവൻ അംഗദ ൻ ബാലി ഇവെര പതാകമു െകാ ം മുകുളമു െകാ ം
കാട്ടണം
സംയുക്ത ഹസപക്ഷാസ ഃ കിശാ ഹനു
മദാദയഃ പതാകാ കത്തൎ രി ഹസ്തഃ പത്ത
നം ദശകന്ധരഃ ൧൧൦
ഹനുമാൻ തുടങ്ങിയ വാനരന്മാെര രണ്ടൈകെകാ മുള്ള ഹംസപക്ഷമു െകാ 

ം ഭവനെത്തയും രാവണെനയും പതാക മു െകാ ം കത്തൎ രീമുഖ മു െകാ 
ം കാട്ടണം.

അഞ്ജലി കടകഃ െ ാെക്താ യാഗഃ പല്ല
വ മുഷ്ടികഃ ഹസ്തഃ കടകമു ാഖ്യാ സ
ത്യം ധമ്മൎശ്ച സം തിഃ
യാഗെത്ത അഞ്ജലീമു െകാ ം കടകമു െകാ ം സത്യെത്തയും ധമ്മൎത്തയും
പല്ലവമു െകാ ം മുഷ്ടി മു െകാ ം സം തിെയ കടക മു െകാ ം മു ാഖ്യ
മു െകാ ം കാട്ടണം
മു ാമുഷ്ടിഃ പിതാ തദ്വൽ െസനാപതിരി
തീരിതഃ മാതാ കടകപക്ഷസ്യാൽ സ ഏ
വച സഖീമതഃ ൧൧൨
പിതാവിെന മു ാഖ്യമു െകാ ം മുഷ്ടി മു െകാ ം അ കാരം തെന്ന െസനാ 
പതിെയയും മാതാവിെന കടകമു െകാ ം ഹംസപക്ഷമു െകാ ം അ കാരം
തെന്ന സഖിെയയും കാട്ടണം-
മു ാപതാക ശ്ചിഹ്നം സ്യാൽ ഹൃദ്യം പക്ഷ
പതാകകഃ കായ്യൎം ഭായ്യൎാ വിവാഹശ്ച ഹ
െസ്താമുകുള മുഷ്ടികഃ ൧൧൩
ലക്ഷണെത്ത മു ാഖ്യമു െകാ ം പതാകമു െകാ ം ഹൃദയ സെന്താഷെത്ത
ഉണ്ടാ ന്ന പദാത്ഥൎ െത്ത ഹംസപക്ഷമു െകാ ം പതാകമു െകാ ം കായ്യം
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ഭായ്യൎാ വിവാഹം ഇവകെള മുകുളമു െകാ ം മുഷ്ടിമു െകാ ം കാട്ടണം-
താർക്ഷ്യഃ ശിഖര െഭദസ്യാ ദന്നം മുകുള െഭ
ടകഃ വദ്ധൎമാനാഞ്ജലീരത്നം വി ീഡാ ക
ടകാഞ്ജലീ ൧൧൪
ഗരുഡെന ശിഖരമു യുെട ഒരുെഭദംെകാ ം അ ന്നെത്ത മുകുള മു യുെടഒരുെഭദം 
െകാ ം രത്നെത്ത വ ദ്ധൎമാനക മു െകാ ം അഞ്ജലി മു െകാ ം ീഡെയ
കടക മു െകാ ം അഞ്ജലി മു െകാ ം കാട്ടണം.
സൂചീ മുഖാഞ്ജലീ ശ്ചി ം പൗ പു ാ
വുദാഹൃെദൗ കത്തൎ രീമുഖ മു ാെഖ്യൗ പു

ീ കടക സൂചികാ ൧൧൫
വിെശഷെത്ത സൂചിമുഖ മു െകാ ം അംജലീ മു െകാ ം പു െനയും പു  
െന്റ പു െനയും കത്തൎ രീ മുഖമു െകാ ം മു ാഖ്യമു െകാ ം പു ിെയ കടക
മു െകാ ം സൂചീമുഖമു െകാ ം കാട്ടണം-
വദ്ധൎമാനകപക്ഷാഖ്യം ബുൈധഃ പീയൂ
ഷ മിഷ്യെത മു ാഖ്യ പല്ലെവാ ബാഹുരൂ
പായഃ പരികീത്തൎ ിതഃ ൧൧൬
അമൃതിെന വദ്ധൎമാനക മു െകാ ം ഹംസപക്ഷ മു െകാ ം ബാഹുെവയും
ഉപായെത്തയും മു ാഖ്യമു െകാ ം പല്ലവമു െകാ ം കാട്ടണം-
കടകാഖ്യകരഃ ായഃ ീെത്വ സവ്വൎ െയാ
ജെയൽ കടെകൗ മുകുെരാ െപത ന്ദരീപ
രികീത്തൎ ിതഃ ൧൧൭

ീത്വത്തിങ്കൽ മിക്കവാറും കടക മ െചെരണ്ടതാകു - സുന്ദരിെയ കടകമു  
െകാ ം മുകുരമു െകാ ം കാട്ടണം-
നാശ മുഷ്ടിെഭദസ്യാൽ മദ്ധ്യം ശിഖരപ
ക്ഷകഃ പതാക കത്തൎ രീ ഹെസ്താ യുവരാ
ജ ഇതി തഃ ൧൧൮
നാശെത്ത മുഷ്ടിമു യുെട ഒരുെഭദം െകാ ം മദ്ധ്യെത്ത ശിഖരമു െകാ ം ഹം 
സപക്ഷമു െകാ ം യു വരാജാവിെന പതാകമു െകാ ം കത്തൎ രീമുഖമു
െകാ ം കാട്ടണം-
സംയുക്ത ഹസ്തപക്ഷാെഖ്യാ ദുഃഖം സ്യാ
ദഥസമ്മദഃ ഹെസ്താഹി പക്ഷ മു ാഖ്യഃ
െശൗയ്യൎം സംയുക്തമുഷ്ടികം ൧൧൯
ദുഃഖെത്ത ഒന്നിച്ചെചത്തൎ ിരി ന്ന ഹംസപക്ഷമു െകാ ം സെന്താഷെത്ത
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ഹംസപക്ഷമു െകാ ം മു ാഖ്യമു െകാ ം ശൗയ്യൎെത്ത തമ്മിൽെചത്തൎ ിരി 
ന്ന മുഷ്ടിമു െകാ ം കാട്ടണം.

കത്തൎ രിമുഖ ഹസ്താസ ഃ ശംഖെസാപാന
െവണവഃ നീവി സംയുക്ത മു ാെഖ്യാ നാ
സികാ വദ്ധൎമാനകഃ ൧൨൦
ശംഖം െസാപാനം െവണു ഇവെയ ഒന്നി െച ത്തൎ കത്തൎ രീമുഖമു െകാ ം
കണ ത്തിെന തമ്മിൽ െചത്തൎ ിരി ന്ന മു ാഖ്യമു െകാ ം നാസികെയവ
ദ്ധൎമാനകമു െകാ ം കാട്ടണം-
ഹംസാെസ്യാ മണ്ഡെപാഃ ഹസ്ത അളെകാ
ഹംസപക്ഷകഃ ൈശവലഞ്ച തൈഥ
വാഹുഃ നാട്യശാ വിശാരദാഃ ൧൨൧
മണ്ഡപെത്ത ഹംസാസ്യ മു െകാ ം അളകെത്ത യും ചല്ലി(ചണ്ടി)െയയും ഹം 
സപക്ഷ മു െകാ ം കാട്ടണം
ദ്വയം സവ്വൎ െയാജ്യസ്യാൽ സൂചീമുഖ
സംസ്ഥിതഃ ഹസ്തശ്ശിഖര നാെമതി വി
െജ്ഞയം വിബുൈധ സ്സദാ ൧൨൨
രെണ്ട ള്ളതിെന എല്ലാദിക്കിലും ശിഖരമു െകാ ം സൂചിമുഖമു െകാ ം കാ 
ട്ടണം.

ായഃെ ാക്താ മി ഹസ്താ നാട്യശാ
െ ാക്ത വർത്മനാ െശഷാ ഹസ്താ
ജ്ഞാതവ്യാ വിദ്വത്ഭിന്നൎാട്യ ദശൎനാൽ ൧൨൯
മിക്കവാറും സമ്മി ങ്ങളായിരി ന്ന ഹസ്തങ്ങ െള ശാ ത്തിനനുസരി പറ 

െശഷെമല്ലാം കണ്ടറിെയണ്ടതാകു -
ഇതിഹസ്തലക്ഷണ ദീപികായാം
ദ്വിതീയഃ പരിെഛദഃ
(സ ണ്ണൎം)
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