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మహాస౦పదలిచుు మణిద్వవప వర్ణన 

మణిద్వీపం బ్హా్మలోకరనికి ప ైన ఉంట ంద్ి. ద్వనిని సర్ీలోకమని 
కూడా అంటార్ు. మణిద్వీపం క ైలాసం, వ ైకుంఠం, గోలోకం కంటే శ్రషే్ఠ ంగర 
విరరజిలుత్ ంట ంద్ి. మణిద్వీప్రనికి నాలుగువ ైపులా అమృత్ 
సముదమాు విసోర ంచి ఉంట ంద్ి. ఆ సముదంాలో శీత్ల త్ర్ంగరలు, 

ర్త్ానలత్ో కూడని స ైకత్పదా్శే్రలు, శంఖాలు అనేక వరరణ లు గల 
జలచ్రరలు కనచనలు పండుగ చేస్ో ంటాయి. ఆ  పదా్ేశ్రనికి అవత్ల 
ఏడు యోజనాల వ ైశ్రలయంగల లోహ్మయ ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్.ి 

నానా శస్రో ా స్రో ా లు ధర ంచిన ర్క్షక భట లు కరపలా కరసచో ంటార్ు. 

పతాిద్ాీర్ంలోనచ వందలాద్ి మంద్ి భట లు ఉంటార్ు. అకకడ 
శేీఅమమవరర  భకుో లు నివసిస్ో ంటార్ు. అడుగడుకకక సీచ్ుమ ైన 
మధచర్ జలసరోవరరలు, ఉద్ాయనవనాలు ఉంటాయి. అవి ద్ాటివ ళిత్ ే
కంచ్చత్ో నిర మంచిన మహాప్రాకరర్ం ఉంట ంద్.ి సమసో వృక్షజాత్ులు 
అకకడ ఉంటాయి. అనేక వందల సంఖయలలో ద్గిుడుబ్ావులు, నద్వతీర్ 
పదా్ేశ్రలు అకకడ కనచనల పండువుగర ఉంటాయి. అనేక జాత్ులు 
పక్షులు, అకకడ వృక్షాల ప ైన నివసిస్ో ంటాయి. 

ఆ ప్రాకరర్ం ద్ాటగర త్ామరప్రాకరర్ం ఉంద్.ి అద్ి చ్త్ుర్స్రాకరర్ంగర 
ఉంట ంద్.ి అకకడ పుష్రాలు బ్ంగరర్ువన నత్ో భాసలిుు త్ ంటాయి. 
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పండుు  ర్త్ానల వలెకనచనల కింపుగర ఉంటూ సచవరసనలు 
వ దజలుు త్ుంటాయి. త్ామర ప్రాకరర్ంద్ాటి వ ళ్ళగర సీసప్రాకరర్ం 
ఉంట ంద్.ి సీస ప్రాకరర్౦ మధయభాగంలో సంత్ానవరటకి ఉంద్.ి అకకడ 
అనేక ర్కరల ఫలవృక్షాలు ఉంటాయి. అకకడ లెకకలేననిన అమర్ 
సిదధ గణాలు ఉంటాయి.  సీసప్రాకరరరనిన ద్ాటి పురోగమంచ్గర ఇతో్డ ి
ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. సీస, ఇతో్డి ప్రాకరరరల మధయభాగంలో హ్ర చ్ందన 
త్ర్ువనాలు ఉనానయి. ఈ పదా్ేశమంత్ా నవపలు వ త్ర్ుపంకుో లత్ో 
లేలేత్ తీగలత్ో, పచ్ుని ప ైర్ులత్ో కనచలవిందచగర ఉంట ంద్ి. అకకడ ి
నద్వ నద్ాలు వగేంగర పవాహసిచో ంటాయి. ఆ ఇతో్డి ప్రాకరర్ం ద్ాటగర 
పంచ్లోహ్మయ ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. ఇతో్డి పంచ్లోహ్  మయ 
ప్రాకరరరల మధయలో మంద్ార్వనాలు, చ్కకని పుష్రాలత్ో నయనా 
నందకర్ంగర ఉంటాయి. ఆ పంచ్లోహ్ ప్రాకరర్ం ద్ాట ి
ముందచకువ ళ్ళగర, మహ్ో ననత్ శిఖరరలత్ో ర్జత్ ప్రాకరర్ం ఉంద్ి. 
అకకడ ప్రర జాత్ పుష్రాలు సచగంధాలు వ దజలుు త్ుంటాయి. ఆ 
ప్రాకరర్ం ద్ాటివ ళ్ళగర సచవర్ణమయ ప్రాకరర్ం త్ేజర లుు త్ుంద్ి. ర్జత్, 

సచవర్ణమయ ప్రాకరరరల మధయ కదంబ్వనం ఉంద్.ి ఆ చెటు నచండ ి
కదంబ్మదయం ధార్గర పవాహసిచో ంట ంద్ి. ద్ానిని ప్రనము చేయడం 
వలన ఆత్ామనందం కలుగుత్ుంద్.ి           
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సచవర్ణమయ ప్రాకరరరనిన ద్ాటివ ళ్ళగర ఎరే్టి కుంకుమ  వర్ణంగల 
పుష్యరరగమణి ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్.ి సచవర్ణమయ, పుష్యరరగ ప్రాకరరరల 
మధయవృక్షాలు, వనాలు, పక్షులు అనిన ర్త్న మయాలె ై ఉంటాయి. 

ఇకకడ ద్కిరాలులెైన ఇంద్ాాదచలు ఆయుధాలు ధర ంచి 
పకారశిసచో ంటార్ు. ద్ానికి త్ ర్ుాగర అమరరవతీ నగర్ం నానావిధ 
వనాలత్ో భాసిలుు త్ ంత్ుంద్ి. అకకడ మహoేదచాడు వజహా్సచో డె ై
ద్ేవసనేత్ో కూడి ఉంటాడు. ద్ానికి ఆగననయ భాగంలో అగ నపుర్ం 
ఉంట ంద్.ి దక్షిణభాగంలో యముని నగర్ం సమయమని ఉంద్.ి న ైర్ుతీ 
ద్ిశలో కృష్రణ ంగన నగర్ంలో రరక్షసచలు ఉంటార్ు. పశిుమ ద్ిశలో 
వర్ుణద్ేవుడు శదే్ాధ వతి పటట ణంలో  ప్రశధర్ుడె ై ఉంటాడు. వరయువయ 
ద్ిశలో గంధవతిలో వరయుద్ేవుడు నివసిస్ో ంటాడు. ఉతో్ర్ద్ిశలో 
కుబ్ేర్ుడు త్న యక్షసేనలత్ో, అలకరపుర  విశ్రష్ సంపదత్ో 
త్ేజర లుు త్ ంట ంద్ి. ఈశ్రనయంలో మహార్ుదచాడు అనేక మంద్ి 
ర్ుదచాలత్ోన్, మాత్లత్ోన్,  వీర్భద్ాాదచలత్ోన్ యశ్ోవతిలో 
భాసిలుు త్ ంటాడు. పుష్య రరగ మణుల ప్రాకరర్ంద్ాటి వ ళ్ు గర 
అర్ుణవర్ణంత్ో పదమరరగమణ ి ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. ద్ానికి 
గోపుర్ద్ాీరరలు అసంఖాయక మండప్రలు ఉనానయి. వరటి మధయ 
మహావీర్ులునానర్ు. చ్త్ుసష ష్ిట  కళ్లు ఉనానయి. వరర కి పతా్ేయక 
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లోకరలు ఉనానయి. అనేక వందల అక్షౌహిణీ స నైాయలు ఉనానయి. 

ర్ధాశీగజ శస్రో ా దచలు లెకకకుమంచి ఉనానయి. ఆప్రాకరరరనిన ద్ాటి 
వ ళ్ళగర గోమేధిక మణిప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. జప్రకుసచమ  సనినభంగర 
కరంత్ులనచ విర్జిముమత్  ఉంట ంద్ి. అకకడి భవనాలు గోమేధిక 
మణికరంత్ులనచ పసార ంపచేస్ో ంటాయి. అకకడ 32 శేీద్ేవీ శకుో లు 
ఉంటాయి. 32లోకరలు ఉనానయి. ఆలోకంలో నివసించేశకుో లు 
పిశ్రచ్వదనాలత్ో ఉంటాయి. వరర్ందర్ూ శేీఅమమవరర  కోసం యుదధ ం 
చేయడానికి సననదచధ లెై ఉంటార్ు. గోమేధిక ప్రాకరర్ం ద్ాటివ ళ్తో  వజాాల 
ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. అకకడ శేీ తిభాువనేశీరీద్ేవి ద్ాసద్ాసీ జనంత్ో 
నివసిస్ో ంటార్ు.  

వజాాల ప్రాకరర్ం ద్ాటివ ళ్ళగర వ ైడ్ర్య ప్రాకరర్ంఉంట ంద్ి. అకకడ 
‘8’ ద్ికుకలలో బ్ాాహమమ, మహేశీర , కౌమార , వ ైష్ణ వి, వరరరహి, ఇంద్ాాణ,ి 

చాముండ అనచవరర్లు సపోమాత్ృకలుగర ఖాయతి చెంద్ార్ు. 

శేీమహాలక్షమమద్ేవి అష్ట మ మాత్ృకగర పిలువబ్డుత్  ఉంద్ి. ఈవ ైడ్ర్య 
ప్రాకరరరనినద్ాటివ ళ్ళగర, ఇందనాీలమణి ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. అకకడ 
ష్త డశ శకుో లు ఉంటాయి. పపాంచ్వరరో్లు త్ెలియచేస్ో ంటాయి. ఇంకర 
ముందచకు వ ళ్ళగర మర్కత్మణ ి ప్రాకరర్ం త్ేజర లుు త్ ంట ంద్ి. 
అకకడ త్ ర్ుా కోణంలో గరయతి,ా బ్హా్మద్ేవుడు ఉంటార్ు. 
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న ైర్ుతికోణంలో మహార్ుదచాడు, శేీగౌర  విరరజిలూు త్ు ఉంత్ార్ు. 

వరయువరయగ నకోణంలో ధనపతి కుబ్రే్ుడు పకారశిస్ో ంటార్ు. పశిుమ 
కోణంలో మనమధచడు  ర్తీద్ేవిత్ో విలసలిుు త్ ంటార్ు. ఈశ్రనయ 
కోణంలో విఘ్ననశీర్ుడు ఉంటార్ు. వీర్ందర్ు అమమవరర ని 
సేవిస్ో ంటార్ు.  ఇంకర ముందచకువ ళ్ళగర పగడాల ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్.ి 

అకకడ పంచ్ భూత్ాల స్రీమనచలు ఉంటార్ు. పగడాల ప్రాకరరరనిన 
ద్ాటివ ళ్ళగర నవర్త్న ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. అకకడ శేీద్ేవి యొకక 
మహావత్ారరలు, ప్రశ్రంకుశ్రశీర , భువనేశీర , భ ైర్వి, కప్రలభ ైర్వి, 

కోే ధభువనశేీర , తిపాుట, అశ్రీర్ూఢ, నిత్యకిునన, అననపూర్ణ, త్ీర త్, 

కరళి, త్ార్, ష్త డశిభ ైర వి, మాత్ంగ  మొదలెైన దశ మహావిదయలు 
పకారశిస్ో ంటాయి. నవర్త్న ప్రాకరర్ం ద్ాటి ముందచకువ ళ్తో , 
మహ్ో జీలకరంత్ులనచ విర్జిముమత్  చింత్ామణిగృహ్ం ఉంట ంద్.ి 
చింత్ామణి గృహానికివేయిసోంబ్ాలు, శృంగరర్, ముకిో, ఙ్ఞా న, ఏకరంత్ 
అనేనాలుగు మండప్రలుఉనానయి. అనేకమణివదే్కిలుఉనానయి. 

వరత్ావర్ణం సచవరసనలు వ దజలుు త్ ంట ంద్ి. ఆ మండప్రలు 
నాలుగుద్ికుకలా కరష్ీమర్వనాలు కనచలకింపుగర ఉంటాయి. 

మలెు పూద్ో టలు, కుందపుష్ావనాలత్ో ఆ ప్రాంత్మంత్ా సచవరసనలు 
ఉంట ంద్.ి అకకడ అసంఖాయక మృగరలుమద్ానిన సవాింపచేస్రో యి. 
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అకకడ గల మహాపద్ామల నచండి అమృత్ప్రాయమ ైన మధచవులనచ 
భమారరలు గోే లుత్ ంటాయి. శృంగరర్ మండపం మధయలో ద్వేత్లు 
శవేణానందకర్ సీరరలత్ో ద్ివయగీత్ాలనచ ఆలపిస్ో ంటార్ు. 

సభాసదచలెైన అమర్ులు మధయ శేీలలిత్ాద్ేవి సింహాసనప  ై
ఆసీనచరరలెఉైంట ంద్ి.  శేీద్ేవి ముకిోమండపంలో నచండ ి
పర్మభకుో లకు ముకిోని పసా్రద్ిసచో ంద్ి. ఙ్ఞా నమండపంలో నచండ ి
ఙ్ఞా నానినపసా్రద్ిసచో ంద్ి. ఏకరంత్మండపంలో త్న మంతిాణులత్ో 
కొలువ యైుంట ంద్.ి విశీర్క్షణనచ గూర ు చ్ర ుసచో ంట ంద్ి. చింత్ామణి 

గృహ్ంలో శకిో త్త్ాో ాతిమకరలెైన 
పద్ ి స్త ప్రనాలత్ో 
ద్ివయపభాలనచ వ దజిలుు త్  
ఒకమంచ్ం ఉంట ంద్ి. బ్హా్మ, 

విష్ుణ , ర్ుద,ా ఈశీర్ులు 
ద్ానికి నాలుగు కోళ్ళళగర 
అమర  ఉంటార్ు. ఆ నాలుగు 
కోళ్ళప ై ఫలకంగర సద్ాశివుడు 
ఉంటాడు. ద్ానిప ై కోట ి
స్ర్యపభాలత్ో, కోటిచ్ంద ా
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శీత్లత్ీంత్ో వ లుగ ందచత్ునన కరమేశీర్ునకు ఎడమవ ైపున శేీ 
అమమవరర్ు ఆసీనచలెఉైంటార్ు.  

శేీలలిత్ాద్ేవి ఙ్ఞా నమనే అగ నగుండం నచండి పుటిట నద్.ి నాలుగు 
బ్ాహ్ువులు కలిగ , అనచరరగమనచ ప్రశము, కోే ధమన ే అంకుశము, 

మనసేేవిలుు గర, సార్శ, శబ్ద , ర్ూప, ర్స, గంధాలనచ  

(పంచ్త్నామత్లానచ) బ్ాణాలుగర కలిగ  ఉంట ంద్ి. బ్హాామండమంత్ా త్న 
ఎరే్నికరంతిత్ో నింపివేసింద్.ి  సంప ంగ, 

అశ్ోక, పునానగ మొదలగు 
పుష్ాముల సచవరసనలత్ో త్లకట ట  
కలిగ నద్.ి కుర్విందమణులచ ే
పకారసించ్బ్డుత్ునన కిరటీముచే 
అలంకర ంచ్బ్డినద్ి. అమమవరర  
నచదచర్ు అష్ట మనాటి చ్ందచాని వలె 
పకారశి౦చ్చత్ు ఉ౦ట ంద్ి. చ్ందచానిలోని 
మచ్ువలె ఆమ ముఖముప ై కస్ో ర  తిలకంద్ిదచద కుని ఉంట ంద్.ి ఆమ  
కనచబ్ొ మమలు గృహ్మునకు అలంకర ంచిన మంగళ్త్ోర్ణముల వలె 
ఉననవి. పవారహ్మునకు కదచలుచ్చనన చపేలవంటి కనచలు, సంప ంగ 
మొగగ వంటి అందమ ైన ముకుక, నక్షత్ ా కరంతిని మంచినకరంతిత్ో 
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మ ర్ుసచో నన ముకుకపుదక, కడిమ పూలగుతోిచే అలంకర ంపబ్డిన 
మనోహ్ర్మ నై చవెులకు స్ర్యచ్ందచాలే కరరణ భర్ణములుగర కలిగ  
ఉననద్.ి పదమరరగమణి క ంపుత్ోచయేబ్డని అదద ము కంటె అందమ ైన 
ఎరే్ని చెకికళ్ళత్ో పకారశించ్చచ్చననద్.ి ర్కోపగడమునచ, ద్ ండపండునచ 
మంచిన అందమ ైన ఎరే్నిప దవులు, ష్త డశీమంత్మాు నందలి 
పదచనార్ు బీజాక్షర్ముల జత్వంటి త్ెలు ని పలువర్ుస 
కలిగ యుననద్.ి శేీమాత్ సేవించిన కర్ూార్త్ాంబ్ూల సచవరసనలు 
నలుద్కిుకలకూ వ దజలుు త్ుంటాయి. ఆమ  పలుకులు సర్సీతీద్ేవి 
వీణానాదమునచ మంచి ఉంటాయి. అమమ చ్చబ్ుకముత్ో ప్త లుదగ న 
వసచో వేద్వ లేదచ. కరమేశీర్ునిచ ే కటట బ్డిన మంగళ్స్త్మాుత్ో 
అమమకంఠము శ్ోభిలుు త్ ంట ంద్ి. ఆమ  భుజములు బ్ంగరర్ు 
భుజకకర్ుో లత్ోన్ దండకడియములు, వంకకలత్ోన్ అందముగర 
అలంకర ంపబ్డి ఉంటాయి. ర్త్ానలు ప్ొ ద్ిగ న కంఠరభర్ణము 
ముత్ాయలజాలర్ులు కలిగ న చింత్ాకుపత్కము ధర ంచి ఉంట ంద్.ి 

ఆమ  నడుముసననగర ఉంట ంద్.ి ఆమ  కరలిగోళ్ళ కరంతిభకుో ల 
అఙ్ఞా నానిన త్ొలగ సచో ంద్ి. పద్ామల కంటే మృదచవ నై ప్రద్ాలు కలిగ  
ఉననద్.ి సంపూర్ణమ ైన అర్ుణవర్ణంత్ో పకారశిస్ో  శివకరమేశీర్ుని 
ఒడిలో ఆసనీచరరలె ైఉంట ంద్.ి 
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మణిద్వీపములోని నవర్త్న ప్రాకరర్ములు 

1. మణిద్వీప్రనికి నాలుగువ ైపులా అమృత్ సముదమాు విసోర ంచి 
ఉంట ంద్.ి 

2. అవిద్ాటి వ ళిత్ే కంచ్చత్ో నిర మంచిన మహాప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. 
3. ఆప్రాకరర్ం ద్ాటగర త్ామర ప్రాకరర్ం చ్త్ుర్స్రాకరర్ంగర ఉంట ంద్ి. 
4. త్ామరప్రాకరర్ం ద్ాటివ ళ్ళగర సీస ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. 
5. సీసప్రాకరరరనిన ద్ాటిపురోగమంచ్గర ఇతో్డి ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. 
6. ఆ ఇతో్డి  ప్రాకరర్ంద్ాటగర పంచ్లోహ్ ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. 
7. ఆ పంచ్లోహ్ ప్రాకరర్ం ద్ాటగర మహ్ో ననత్ శిఖరరలత్ో ర్జత్ 

ప్రాకరర్ం ఉంద్ి. 
8. ఆ ప్రాకరర్ం ద్ాటివ ళ్ళగర సచవర్ణమయ ప్రాకరర్ం త్ేజర లుు త్ుంద్ి. 
9. సచవర్ణమయ ప్రాకరరరనిన ద్ాటివ ళ్ళగర ఎరే్టికుంకుమ వర్ణంగల 

పుష్యరరగమణి ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్.ి 

10. పుష్యరరగమణుల ప్రాకరర్ం ద్ాటి వ ళ్ు గర అర్ుణవర్ణంత్ో 
పదమరరగమణి ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. 

11. ఆ ప్రాకరరరనిన ద్ాటివ ళ్ళగర గోమేధికమణి ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. 
12. గోమేధిక ప్రాకరర్ం ద్ాటివ ళ్తో  వజ్ఞర ల ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. 
13. వజాాలప్రాకరర్ం ద్ాటివ ళ్ళగర వెైడూర్య ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి.  
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14. వ ైడ్ర్యప్రాకరరరనిన ద్ాటివ ళ్ళగర ఇందరనీలమణ ి ప్రాకరర్ం 
ఉంట ంద్.ి 

15. ఇందరనీలమణి ప్రాకరర్ం ద్ాటివ ళ్ళగర మర్కత్మణి ప్రాకరర్ం 
త్ేజర లుు త్ ంట ంద్ి. 

16. మర్కత్మణి ప్రాకరర్ం ద్ాటివ ళ్ళగర పగడాల ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. 
17. పగడాలప్రాకరరరనిన ద్ాటి వ ళ్ళగర నవర్త్న ప్రాకరర్ం ఉంట ంద్ి. 
18. నవర్త్న ప్రాకరర్ంద్ాటి వ ళ్ళగర మహ్ో జీల కరంత్ులనచ 

విర్జిముమత్  చింతామణిగృహం ఉంట ంద్ి. 

 

                                            వ ైష్ణ విమాత్, కటాా  
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మహా  స౦పదలిచుు మణిద్వవప స్తి త్రము: 
1. మహాశకిో మణిద్వీ ప నివరసిని 

ములోు కరలకు మూలపకారశిని 
మణిద్వీపములో మ౦త్సాీర్ూపిణి 
మన మనసచేలలో కొలువ ైయు౦ది్. 

2. సచగ౦ధ పుష్రాలెనోనవేలు  
అన౦త్ సచ౦దర్ సచవర్ణపూలు 
అచ్౦చ్ల౦బ్గు మనోసచఖాలు 
మణి ద్వీప్రనికి మహానిధచలు 

3. లక్షల లక్షల లావణాయలు 
అక్షర్ లక్షల వరక్ స౦పదలు 
లక్షల లక్షల లక్షిమపత్ులు 
మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 

4. ప్రర జాత్ వన స్ౌగ౦ధాలు 
సచరరధి నాధచల సత్ే౦గరలు 
గ౦ధరరీదచల గరన సీరరలు 
మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
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భువనేశీరీ స౦కలామే జనియి౦చే మణిద్వీప౦ 
ద్ేవదే్వుల నివరసము అద్ియిే క ైవలయము 

5. పదమరరగములు సచవర్ణమణులు 
పది్ ఆమడల ప్త డవున గలవు 
మధచర్ మధచర్మగు చ్౦దన సచధలు 
మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 

6. అర్ువది్ నాలుగు కళ్ామ త్లుు లు 
వరరలనొసగన పద్ార్ు శకుో లు 
పర వరర్ముత్ో ప౦చ్బ్హా్మలు 
మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 

7. అష్ట సిదచద లు నవనవ నిధచలు 
అష్ట ద్ికుకలు ద్ికరాలకులు 
సృష్ిట కరో్లు సచర్లోకరలు 
మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
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8. కోటి స్ర్ుయల పచా్౦డకర౦త్ులు 
కోటి చ్౦దచాల చ్లు ని వ లుగులు 
కోటిత్ార్కల వ లుగు జిలుగులు 
మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు!!భువ!! 

9. క౦చ్చగోడల ప్రాకరరరలు 
రరగ గోడల చ్త్ుర్స్రాలు 
ఏడామడల ర్త్నరరసచలు 
మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 

10. ప౦చ్మృత్మయ సరోవరరలు 
ప౦చ్ లోహ్మయ ప్రాకరరరలు 
పపా౦చ్మేలే పజాాపత్ులు 
మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 

11.  ఇ౦దనాీలమణి ఆభర్ణాలు 
 వజపాు కోటల వ ైఢ్రరయలు 
 పుష్యరరగమణి ప్రాకరరరలు 
 మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
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12. సపోకోటి ఘన మ౦త్వాిదయలు 
        సర్ీశుభపదా ఇచాాశకుో లు 
        శీేగరయతిా జాగ ానశకుో లు 
        మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు!!భువ!! 
13. మలమలలాడే ముత్యపురరసచలు 
        త్ళ్త్ళ్లాడే చ్౦దకార౦త్ములు 
        విదచయలు త్లు మర్కత్మణులు 
        మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
14. కుబ్ేర్ ఇ౦ద ావర్ుణద్ేవులు 
        శుభాలనోసగన అగ నవరయువులు 
        భూమ గణపతి పర వరర్ములు 
        మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
15. భకిోజాగ ాన వ ైరరగయ సిదచద లు 
       ప౦చ్భూత్ములు ప౦చ్శకుో లు 
       సపోఋష్ులు నవగేహాలు 
       మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
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16. కస్ో ర  మలిుక కు౦దవనాలు 
        స్ర్యకర౦తి శిలామగృహాలు 
        ఆర్ు ఋత్ువులు చ్త్ురనీద్ాలు 
         మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
17. మ౦తిాణి ద౦డిని శకిోసేనలు 
        కరళికరరళి సేనాపత్ులు 
        ముపాద్ి ర ౦డు మహాశకుో లు 
         మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
18. సచవర్ణర్జిత్ సచ౦దర్గ ర్ులు 
        అన౦త్ద్ేవి పర చార కలు 
        గోమేధికమణి నిర మత్ గుహ్లు 
        మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
19. సపోసముదమాు లన౦త్ నిధచలు 
         యక్షకన నర్ కి౦పుర్ుష్రదచలు 
        నానాజగములు నద్వనదములు 
        మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
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20. మానవ మాధవ ద్ేవగణములు 
        కరమధేనచవు కలాత్ర్ువులు 
        సృష్ిట సిధ తిలయ కరర్ణమూర్ుో లు 
         మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు!!భువ!! 

21.  కోటి పకాృత్ుల స్ౌ౦దరరయలు 
         సకల వేదములు ఉపనిష్త్ుో లు 
         పద్ార్ురనకుల పదమశకుో లు 
          మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
22.  ది్వయ ఫలములు ది్వరయసోరములు 
         ద్ివయ పుర్ుష్ులు ధవర్ మాత్లు 
         ద్ివయ జగములు ది్వయశకుో లు 
         మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
23.  శీే విఘ్ననశీర్ కుమార్స్రయములు 
        జాా నముకిో ఏకర౦త్ భవనములు 

   మణి నిర మత్మగు మ౦డప్రలు 

        మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
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24. ప౦చ్భూత్ములు యజమానాయలు 

పవారళ్స్రల౦ అనేకశకుో లు 

స౦త్ాన వృక్ష సముద్ాయాలు 

మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
25. చి౦త్ామణులు నవర్త్ానలు 

      న్రరమడల వజపాురరసచలు 
      వస౦త్వనములు గర్ుడపచ్ులు 
      మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 

26. దచుఃఖము త్ెలియని ద్ేవీసేనలు 
       నటనాటాయలు స౦గీత్ాలు 
       ధనకనకరలు పుర్ుష్రరరధ లు 
       మణిద్వీప్రనికి మహానిధచలు 
27. పదచనాలుగ  లోకరలనినటిప ైన 

 సర్ీలోకమనచ లోకము గలదచ 
 సర్ీలోకమే ఈ మణిద్వీపము 
 సరనీశీర జద్ ిశ్రశీత్స్రధ నము 
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28. చి౦త్ామణుల మ౦ద్ిర్మ౦దచ 
 ప౦చ్బ్హా్మల మ౦చ్ముప ైన 
 మహాద్ేవుడు భువనేశీర త్ో 
 నివసిస్రో డు మణిద్వీపములో!!భువ!! 
29. మణిగణ ఖచిత్ ఆభర్ణములు 

చి౦త్ామణి పర్మేశీర  ద్ాలిు 
స్ౌ౦దరరయనికి స్ౌ౦దర్యముగర 
అగుపడుత్ు౦ద్ి మణిద్వీపములో 

30. పర్ద్ేవత్నచ నిత్యము కొలిచి 
 మనసర ా౦చి అర ు౦చినచ  ో
 అప్రర్ధనము స౦పదలిచిు 
 మణిద్వీపేశీర  ద్వవిసచో ౦ద్ి                            2 
31. న్త్న గృహ్ములు కటిట నవరర్ు 
 మణిద్వీప వర్ణన త్ొమమద్ిస్రర్ుు  
 చ్ద్ివినచాలు అ౦త్ాశుభమ ే
 అష్ట స౦పదల త్ులత్ గనర్ు     2  
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32. శివకవిత్ేశీర  శీచే్కనేశీర  
  మణిద్వీప వర్ణన చ్ద్ివిన చోట 
  తిష్ట వేసచకొని కూర ునచన౦టా 
  కోటి శుభాలనచ సమకూర్ుుటక ై      2 

భువనేశీరీ శుభ స౦కలామే జనియి౦చే చి౦త్ామణిద్వీప౦ 
ద్ేవదే్వుల నివరసము అద్ియిే అది్యిే క ైవలయము!!భువ!! 

 
              కకర్ భవరని శీేనగర్ కరశీమర్  

  


