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                               మణిద్వీపవర్ణన 
 

మహాశక్తి మణిద్వీప నివాసినీ 
ముల్లోకాలకు మూలప్రకాశినీ | 
మణిద్వీపముల్ల మంత్రరూపిణీ 
మన మనసులల్ల కొలువైయంది || ౧ || 

సుగంధ పుష్పాలెన్నో వేలు 
అనంత సుందర్ సువర్ణ పూలు | 
అచంచలంబగు మన్న సుఖాలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౨ || 

లక్షల లక్షల లావణ్యాలు 
అక్షర్ లక్షల వాక్సంపదలు | 
లక్షల లక్షల లక్ష్మీపతులు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౩ || 

పారిజాతవన సౌగంధాలు 
సూరాధినాధుల సతసంగాలు | 
గంధరాీదుల గానసీరాలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౪ || 
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భువనేశీరి సంక్లామే జనియంచే మణిద్వీపము | 
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవలాము || 

పదమరాగములు సువర్ణమణులు 
పది ఆమడల పొడవున గలవు | 
మధుర్ మధుర్మగు చందనసుధలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౫ || 

అరువది నాలుగు క్ళామతలుోలు 
వరాలనొసగే పదారు శకుిలు | 
పరివార్ముతో పంచబ్రహ్మలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౬ || 

అష్టసిదుులు నవనవనిధులు 
అష్టదికుులు దికాాలకులు | 
సృష్టటక్ర్ిలు సుర్ల్లకాలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౭ || 

కోటిసూరుాల ప్రచండ కాంతులు 
కోటిచంద్రుల చలోని వెలుగులు | 
కోటితార్క్ల వెలుగు జిలుగులు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౮ || 
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భువనేశీరి సంక్లామే జనియంచే మణిద్వీపము | 
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవలాము || 

క్ంచు గోడల ప్రాకారాలు 
రాగి గోడల చతుర్స్రాలు | 
ఏడామడల ర్తోరాశులు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౯ || 

పంచామృతమయ సరోవరాలు 
పంచల్లహ్మయ ప్రాకారాలు | 
ప్రపంచమేలే ప్రజాధిపతులు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౧౦ || 

ఇంద్రనీలమణి ఆభర్ణ్యలు 
వజ్రపుకోటలు వైఢూరాాలు | 
పుష్ారాగమణి ప్రాకారాలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౧౧ || 

సపికోటిఘన మంత్రవిదాలు 
సర్ీశుభప్రద ఇచాాశకుిలు | 
శ్రీ గాయత్రీ జాానశకుిలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౧౨ || 
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భువనేశీరి సంక్లామే జనియంచే మణిద్వీపము | 
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవలాము || 

మిలమిలలాడే ముతాపు రాశులు 
తళతళలాడే చంద్రకాంతములు | 
విదుాలోతలు మర్క్తమణులు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౧౩ || 

కుబేర్ ఇంద్ర వరుణ దేవులు 
శుభాల నొసగే అగిోవాయవులు | 
భూమి గణపతి పరివార్ములు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౧౪ || 

భక్తి జాాన వైరాగా సిదుులు 
పంచభూతములు పంచశకుిలు | 
సపిఋషులు నవగ్రహాలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౧౫ || 

క్సూిరి మల్లోక్ కుందవనాలు 
సూర్ాకాంతి శిల మహాగ్రహాలు | 
ఆరు ఋతువులు చతుర్వీదాలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౧౬ || 
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భువనేశీరి సంక్లామే జనియంచే మణిద్వీపము | 
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవలాము || 

మంత్రిణి దండిని శక్తిసేనలు 
కాళి క్రాళీ సేనాపతులు | 
ముపాదిరండు మహాశకుిలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౧౭ || 

సువర్ణ ర్జిత సుందర్గిరులు 
అనంగదేవి పరిచారిక్లు | 
గోమేధిక్మణి నిర్మతగుహ్లు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౧౮ || 

సపిసముద్రములనంత నిధులు 
యక్ష క్తన్నోర్ క్తంపురుష్పదులు | 
నానాజగములు నద్వనదములు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౧౯ || 

మానవ మాధవ దేవగణములు 
కామధేనువు క్లాతరువులు | 
సృష్టట సిితి లయ కార్ణమూరుిలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౨౦ || 
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భువనేశీరి సంక్లామే జనియంచే మణిద్వీపము | 
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవలాము || 

కోటి ప్రక్ృతుల సౌందరాాలు 
సక్ల వేదములు ఉపనిష్తుిలు | 
పదారుర్వకుల పదమశకుిలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౨౧ || 

దివాఫలములు దివాాస్త్రములు 
దివాపురుషులు ధీర్మాతలు | 
దివాజగములు దివాశకుిలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౨౨ || 

శ్రీ విఘ్నోశీర్ కుమార్స్వీములు 
జాానముక్తి ఏకాంత భవనములు | 
మణినిరిమతమగు మండపాలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౨౩ || 

పంచభూతములు యాజమానాాలు 
ప్రవాళస్వలం అనేక్ శకుిలు | 
సంతానవృక్ష సముదాయాలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౨౪ || 
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భువనేశీరి సంక్లామే జనియంచే మణిద్వీపము | 
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవలాము || 

చంతామణులు నవర్తాోలు 
నూరామడల వజ్రపురాశులు | 
వసంతవనములు గరుడపచచలు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౨౫ || 

దుుఃఖము తెల్లయని దేవీసేనలు 
నటనాట్యాలు సంగీతాలు | 
ధనక్నకాలు పురుష్పరాులు 
మణిద్వీపానిక్త మహానిధులు || ౨౬ || 

పదునాలుగు ల్లకాలనిోటి పైన 
సర్ీల్లక్మను ల్లక్ము క్లదు | 
సర్ీల్లక్మే ఈ మణిద్వీపము 
సర్వీశీరిక్ది శాశీత స్వినం || ౨౭ || 

చంతామణుల మందిర్మందు 
పంచబ్రహ్మల మంచముపైన | 
మహాదేవుడు భువనేశీరితో 
నివసిస్విడు మణిద్వీపముల్ల || ౨౮ || 
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భువనేశీరి సంక్లామే జనియంచే మణిద్వీపము | 
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవలాము || 

మణిగణఖచత ఆభర్ణ్యలు 
చంతామణి పర్మేశీరిదాల్లచ | 
సౌందరాానిక్త సౌందర్ాముగా 
అగుపడుతుంది మణిద్వీపముల్ల || ౨౯ || 

పర్దేవతను నితాముకొలచ 
మనసరిాంచ అరిచంచనచో | 
అపార్ధనము సంపదల్లచచ 
మణిద్వీపేశీరి ద్వవిసుింది || ౩౦ || 

నూతన గృహ్ములు క్టిటనవారు 
మణిద్వీపవర్ణన తొమిమదిస్వరుో | 
చదివిన చాలు అంతా శుభమే 
అష్టసంపదల తులతూగేరు || ౩౧ || 

శివక్వితేశీరి శ్రీచక్రేశీరి 
మణిద్వీప వర్ణన చదివిన చోట | 
తిష్టవేసుకుని కూర్చచనునంట 
కోటిశుభాలను సమకూరుచటకై || ౩౨ || 
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భువనేశీరి సంక్లామే జనియంచే మణిద్వీపము | 
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవలాము || 

 


