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మణిద్వీపవర్ణన 
 

మహాశక్తి మణిద్వీప నివాసిని ముల్లోకాలకు మూల ప్రకాశిని 
మణిద్వీపముల్ల మంత్రరూపిణి మన మనస్సులల్ల కొలువైయంది||  

స్సగంధ పరిమళ పుష్పాలెన్నో వేలు అనంత స్సందర్ స్సవర్ణపూలు 
అచంచలంబగు మన్నస్సఖాలు మణి ద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 2 

లక్షల లక్షల లావణ్యాలు అక్షర్ లక్షల వాక్ సంపదలు 
లక్షల లక్షల లక్ష్మీపతులు మణిద్వీపానిక్త మహనిధులు|| 3 

పారిజాత వన సౌగంధాలు స్సరాధినాధుల సతుంగాలు 
గంధరాీదుల గాన సీరాలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు 
భువనేశీరీ సంకలామే జనియంచే మణిద్వీపం 
దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవలాం|| 4|| 

పదమరాగములు స్సవర్ణమణులు పదిఆమడల పొడవున గలవు 
మధుర్ మధుర్మగు చందన స్సధలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 5 

అరువది నాలుగు కళామతలుోలు వరాలనొసగే పదారుశకుిలు 
పరివార్ముతో పంచబ్రహమలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 6 
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అష్టసిదుులు నవనవ నిధులు అష్టదికుుల దికాాలకులు 
సృష్టటకర్ిలు స్సర్ల్లకాలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 7 

కోటి సూరుాల ప్రచండకాంతులు కోటిచంద్రుల చలోని వెలుగులు 
కోటి తార్కల వెలుగు జిలుగులు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 8 

కంచుగోడల ప్రాకారాలు రాగిగోడల చతుర్స్రాలు 
ఏడామడల ర్తోరాస్సలు మణి ద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 9 

పంచామృతమయ సరోవరాలు పంచల్లహమయ ప్రాకారాలు 
ప్రపంచమేలే ప్రజాధిపతులు మణి ద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 10 

ఇంద్రనీలమణి ఆభర్ణ్యలు వజ్రపు కోటలు వైఢూరాాలు 
పుష్ారాగమణి ప్రాకారాలు మణి ద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 11 

సపికోటి ఘన మంత్రవిదాలు సర్ీశుభప్రద ఇచాాశకుిలు 
శ్రీగాయత్రీ జాానశకుిలు మణి ద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 12 

మిలమిలలాడే ముతాపురాస్సలు తళతళలాడే చంద్రకాంతములు 
విదుాలోతలు మర్కతమణులు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 13 

కుబేర్ ఇంద్ర వరుణదేవులు శుభాలనొసగే అగిోవాయవులు 
భూమి గణపతి పరివార్ములు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 14 
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భక్తి జాాన వైరాగాసిదుులు పంచభూతములు పంచశకుిలు 
సపత ఋషులు నవగ్రహాలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 15 

కసూిరి మల్లోక కుందవనాలు సూర్ాకాంతి శిలమహాగ్రహాలు 
ఆరు ఋతువులు చతుర్వీదాలు మణిద్వీపానిక్త మహానిదులు|| 16 

 మంత్రిణి దండిని శక్తిసేనలు కాళికరాళి సేనాపతులు 
ముపాది రండు మహాశకుిలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 17 

స్సవర్ణర్జిత స్సందర్గిరులు అనంతదేవీ పరిచారికలు 
గోమేధికమణి నిరిమత గుహలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 18 

సపిసముద్రము లనంత నిధులు యక్షక్తన్నోర్ క్తంపురుష్పదులు 
నానాజగములు నద్వనదములు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 19 

మానవ మాధవ దేవగణములు కామధేనువు కలాతరువులు 
సృష్టటసిితిలయ కార్ణమూరుిలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 20 

 కోటి ప్రకృతుల సౌందరాాలు సకలవేదములు ఉపనిష్తుిలు 
పదారు ర్వకుల పదమశకుిలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 21 

దివా ఫలములు దివాాస్త్రములు దివా పురుషులు ధీర్మాతలు 
దివా జగములు దివా శకుిలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 22 
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శ్రీ విఘ్నోశీర్ కుమార్స్వీములు జాానముక్తి ఏకాంత భవనములు 
మణి నిరిమతమగు మండపాలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 23 

పంచభూతములు యాజమానాాలు ప్రవాళస్వలం అనేకశకుిలు 
సంతాన వృక్ష సముదాయాలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 24 

చంతామణులు నవర్తాోలు నూరామడల వజ్రపురాస్సలు 
వసంతవనములు గరుడపచాలు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 25 

ధుుఃఖము తెల్లయని దేవీసేనలు నటనాట్యాలు సంగీతాలు 
ధనకనకాలు పురుష్పరాులు మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు|| 26 

పదునాలుగు ల్లకాలనిోటిపైన సర్ీల్లకమను ల్లకము గలదు 
సర్ీల్లకమే ఈ మణిద్వీపము సర్వీశీరికది శాశీతస్వినం || 27 

చంతామణుల మందిర్మందు పంచబ్రహమల మంచముపైన 
మహాదేవుడు భువనేశీరితో నివసిస్విడు మణిద్వీపముల్ల|| 28 

మణిగణ ఖచత ఆభర్ణ్యలు చంతామణి పర్మేశీరి దాల్లా 
సౌందరాానిక్త సౌందర్ాముగా అగుపడుతుంది మణిద్వీపముల్ల|| 29 

పర్దేవతను నితాము కొల్లచ మనసరిాంచ అరిాంచనచో 
అపార్ధనము సంపదల్లచా మణిద్వీపేశీరి ద్వవిస్సింది||2|| 30 
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నూతన గృహములు కటిటనవారు మణిద్వీప వర్ణన తొమిమదిస్వరుో 
చదివిన చాలు అంతా శుభమే అష్టసంపదల తులతూగేరు||2|| 31 

శివకవితేశీరి శ్రీ చక్రేశీరి మణిద్వీప వర్ణన చదివినచోట 
తిష్ట వేస్సకొని కూర్చానునంట్య కోటి శుభాలను సమకూరుాకొనుటకై                   
భువనేశీరీ సంకలామే జనియంచే మణిద్వీపం 
దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవలాం|| 32|| 
 


