
  

మంగళ ప్రదమ ైన మీకు అమమ మంగళాశాసనాలు 
Amma’s Holy Blessings To All conscientiously Blissful Souls  

P a g e  | 1 

Om Shakthi Om Shakthi 

మణది్వీప వర్ణన 

1. మహాశక్తి మణది్వీప్ నివాసిని 

             ములలో క్ాలకు మూల ప్రక్ాశిని 

            మణిద్వీప్ములొ మంత్రరూపణి ి

            మన మనససులలల క్ొలువ యైుంద్ ి                     

2. ససగంధ ప్రమిళ ప్ుష్ాాలెననో 

             అనంత్ ససందర ససవరణప్ూలు 

             అంచలంచలంబగు మననససఖాలు 

             మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                               

3. లక్షల లక్షల లావణాాలు 

             అక్షర లక్షల వాక్ సంప్దలు 

             లక్షల లక్షల లక్ష్మమప్త్ులు 

            మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                               

4. పారిజాత్ వన సౌగంధాలు 

             ససరాధినాధసల సత్ుంగాలు 

             గంధరాీధసల గాన సీరాలు 

            మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                               

5. ప్దమ రాగములు ససవరణమణులు 

             ప్ద్ిఆమడల పొ డవున గలవు 

            మధసర మధసరమగు  చందన ససధలు 

            మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                              

6. అరువద్నిాలుగు కళామత్లుో లు 

             వరాలనొసగ ె ప్ద్ారు శకుి లు 

             ప్రివారముతో ప్ంచబరహ్మలు 

            మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                                
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7. అష్టసదిసు లు నవనవ నిధసలు 

             అష్టద్కిుులూ ద్కి్ాాలకులు 

             సృష్ిటకరిలు ససరలలక్ాలు 

             మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                                

8. క్ోటి సూరుాల ప్రచండక్ాంత్ులు 

             క్ోట ిచందసర ల చలోని వ లుగులు 

             క్ోట ితారకల వ లుగులు జిలుగులు 

            మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                               

9. కంచసగోడల పరా క్ారాలు 

              రాగిగోడల చత్ురసరా లు 

             ఏడామడల రత్ోరాససలు 

             మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                               

10. ప్ంచామృత్మయ సరోవరాలు 

              ప్ంచలలహ్మయ పరా క్ారాలు 

              ప్రప్ంచమలేే ప్రజాధపి్త్ులు 

              మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                               

11. ఇందరనీలమణ ిఆభరణాలు 

             వజరప్ు క్ోటలు వ ఢైూరాాలు 

             ప్ుష్ారాగమణి పరా క్ారాలు 

             మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                              
 

12. సపి్క్ోటి ఘన మంత్రవిదాలు 

              సరీశుభప్రద ఇచాాశకుి లు 

             శీ్ర గాయత్రర జాా నశకుి లు 

             మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                               
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13. మిలమిలలాడ ేముత్ాప్ురాససలు 

             త్ళత్ళలాడ ేచందరక్ాంత్ములు 

             విదసాలోత్లు మరకత్మణులు 

            మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                              

14. కుబేర ఇందర వరుణద్వేులు 

             శుభాలనొసగే అగిోవాయువులు 

            భూమి గణప్తి ప్రవిారములు 

            మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                              

15. భక్తి జాా న వ ైరాగా సదిసు లు 

             ప్ంచభూత్ములు ప్ంచ శకుి లు 

             సపి్ఋష్ులు నవగీహాలు 

             మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                              

16. కసూి ర ిమలో్లక కుందనవనాలు 

             సూరా క్ాంతి శిల మహాగీహాలు 

            ఆరు ఋత్ువులు చత్ురేీద్ాలు 

            మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                              

17. మంతిరణి దండనిి శక్తిసేనలు 

              క్ాళికరాళి సనేాప్త్ులు 

              ముప్ాద్ి రెండు మహాశకుి లు 

              మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                            

18. ససవరణరజిత్ ససందరగిరులు 

              అనంత్ద్ేవి ప్రచిారకిలు 

              గోమధేికమణి నిరిమత్ గుహ్లు 

              మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                           
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19. సపి్సముదరము లనంత్ నిధసలు 

             యక్షక్తన ోర క్తంప్ురుష్ాదసలు 

             నానాజగములు నద్వనదములు   

            మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                        

20. మానవ మాధవ ద్వే గణములు 

              క్ామధనేసవు కలాత్రువులు 

              సృష్ిట  సిితిలయక్ారణమూరుి లు 

              మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                        

21. క్ోటి ప్రకృత్ుల సౌందరాాలు 

             సకల వేదములు ఉప్నిష్త్ుి లు  

            ప్ద్ారు రకేుల ప్దమశకుి లు 

            మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                        

22. ద్ివా ఫలములు ద్విాాసిరములు 

             ద్ివా ప్ురుష్ులు ధవరమాత్లు 

             ద్ివా జగములు ద్ివా శకుి లు 

            మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                          

23. శీ్ర విఘ్నోశీర కుమారసాీములు 

             జాా నముక్తి ఏక్ాంత్  భవనములు 

            మణినిరిమత్మగు మండపాలు 

            మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                          
 

24. ప్ంచభూత్ముల యాజమానాాలు 

             ప్రవాళసాలం అనకేశకుి లు 

             సంతాన వృక్షసముద్ాయాలు 

             మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                           
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25. చంతామణులు నవరతాోలు 

             నూరామడల వజరప్ురాససలు 

             వసంత్వనములు గరుడప్చచలు 

             మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                     

26. దసుఃఖము తలె్లయని ద్వేి సవేలు 

             నటనాటాాలు సంగీతాలు 

             ధనకనక్ాలు ప్ురుష్ారాు లు 

             మణిద్వీపానిక్త మహానిధసలు                     

27. ప్దసనాలుు  లలక్ాలనిోటపి ైన 

             సరీలలకమనస లలకము గలదస 

            సరీలలకమే ఈ మణది్వీ ప్ము 

            సరేీశీరకిద్ి శాశీత్సాి నం                        

28. చంతామణుల మంద్రిమందస 

             ప్ంచబరహ్మల ప్ంచముప నై 

             మహాద్వేుడు భువనశేీరతిో  

             నివసిసాి డు మణది్వీప్ములల                     

29. మణగిణ ఖచత్ ఆభరణాలు 

             చంతామణి ప్రమేశీరి ద్ాల్లచ 

            సౌందరాానిక్త సౌందరాముగా 

            అగుప్డుత్ుంద్ ిమణది్వీప్ములల              
 

30. ప్రద్వేత్నస నిత్ాము క్ొల్లచ 

             మనసరిాంచ అరిచంచనచ  ో

             అపారధనము సంప్దల్లచచ 

            మణిద్వీపేశీరి ద్వవిససి ంద్ ి- || 2 ||            
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31. నూత్న గృహ్ములు కటిటనవారు 

              మణిద్వీప్ వరణన తొమిమద్ిసారుో  

             చద్విిన చాలు అంతా శుభమ ే

             అష్టసంప్దల త్ులత్ూగేరు - || 2 ||            

32. శివకవితేశీరి శీ్ర చక్ేీశీర ి 

             మణిద్వీప్ వరణన చద్విినచోట 

             తిష్ట వసేసక్ొని కూరచచనసనంటా 

            క్ోట ిశుభాలనస సమకూరుచటక్ె ై               
 

                                   భువనశేీర ీసంకలామ ే 

                                   జనియంచే మణిద్వీప్ం 

                                  ద్ేవద్వేుల నివాసము  

                                  అద్యిే క్ెైవలాం  

 

 


