గగోవవింద వవాఖఖఖ్యాలల
శశ శశ శశ పపొ తతులలూరర వీరబబ్రహహహవిందబ్ర సవాస్వామ వవారర కవాలజజజ్ఞాననానన పదనాఖ్యాల రరూపవింగ వవాబ్రసవారర. అవవ గగొవవింద
వవాకవాఖ్యాలలగవా పపిలవబడడుతనాయ. అవ మొతతవిం 320 పదనాఖ్యాలల.

1.మమేషరవాశిలల శన పబ్రవవశమమమైతతేనన మమేలల కకవిందరరకక అయయఖ్యానమఖ
దదో షకవారరలలెలల ధధూళయఖ్యా పపొ యయఖ్యారర ధధూమ కకేతతువవ మవింట బబుటటట్టీనమఖ
When Saturn enters Aries sign, some people get benefited.
False talkers will perish, comet shall appear in sky.

2.వసనధలల బహహుధనానఖ్యా వతత్సరమవిందనన ఉతనాత్పాతమబులల బహహు గలల్గీనమఖ
ఎమమహ కరరహలకల చవింతలల పవటటట్టీన దనరహదదవించన నరరలల సమససేరరమఖ
On Earth in year Bahudanya, calamities will happen more.
Lavish sinners will feel bad, Fools and egoists will perish.

3.కలలలఖడతే వవారరన కకరరశ గవాననగలలల మళలవించ పపొ రరలవించ గగూలలల్చేననమఖ
తతొలల చవిండడికదతేవ శనవదద జకేరరవిందద కలలయబుగమబున వవింత గలల్గీనమఖ

4.మబుడడుపవ వవవింకటపత్పా ఉతనాత్సహమయయఖ్యాన మబుడడుపవలల తిరరమలకల నడచతేననమఖ
కడప వదదనననన కమలఖపవరమబులలన కపత్పా కకోడడికలూత కలూససీనమఖ
For sake of Lord Venkateswara, people start offerings at Tirumala.
In Kamalapuram near Kadapa, Frog will shout like hen.

5.జజతిజజతికక చనాల వవవైరమబుల గలల్గీన జనయోగమబు తలలడడిలలనమఖ
పపెనన యొడడుడ్డున ననవిండడు చచెనధూనరర గవాశమమబు వరదల పవాలయ పపొ యయఖ్యానమఖ
Difference arises between sects, unity will trouble.
Village Chennuru on banks of Penna river will get floods.

6.ఈశవానఖ్యామబునననవిండడి వషపవగవాల వచల్చే వపరరీత నరరలవింత చచతేల్చేరరమఖ
కపట కకరవాతతుల ఖవిండడివించవవయనన కలలల్క్యవతనారరడడు వచల్చేనమఖ
From north-east, poisonous gas will come and kill uncontrolled people.
To punish evil doers and cheaters, kalki avatar will come.

7.పపొ గరరబబో తతులవింత భవషఖ్యామవింతయబు బగూటకమన పలలలచనవిండతేరరమఖ
కవాగల కవారఖ్యామబుల కననరరెపత్పాపవాటటులల జజగబులలక జరరగర పపొ యయఖ్యానమఖ
Arrogants say these prophecies are all false,
Things that have to be done, will be done in less time without delay.

8.భభారతభగూమన పరరపవాలనమబుజకేయ పరదతేశవవాసనలల వచతేల్చేరరమఖ
ఆరరవతత్సరమబులల ఏకరరీతిగ అవింబయొకలతచె అవన నవలలనయఖ
Foreign people will come to rule indian land,
For six years, “Amba” will rule the indian land.

9.కలలలఖడతే వవారరన కకరరశ గవాననగలలల మళలవించ పపొ రరలవించ గగూలలల్చేననమఖ
తతొలల చవిండడికదతేవ శనవదద జకేరరవిందద కలలయబుగమబున వవింత గలల్గీనమఖ
10.వశస్వావింబబులల వషస్వాననాథనావధనతయగబు వశస్వాబభాబ్రహహణబు డడొ కడడు పవటటట్టీననమఖ

వశస్వావింబబులల తనానన శశస్వాతవింబబుగ ననవిండచె వశస్వాననాథనవిండనన పలలెలననమఖ
In this universe, a viswa-brahmin avadhuta named Viswanatha will be born,
In universe, he says he will remain always as Iswara.

11.భబుతకవాలవింబబున రకేపలలెలమగూలనన ఈతచచెటటుట్టీకల పపూజ జకేససేరరమఖ
థనాత పవారరర్థివ మధఖ్యా దతేశవాదదపతతులలెలల పవాతకవింబగబు రణమబు చతేససేరరమఖ
In time period of earth, near repalle area people will pray to Eetha chettu.
In between Dhata & Parthiva years, Countries shall fight worst wars.

12.ఉలలగడడ్డుకల ఉపదతేశమచతేల్చేటట కలలగబురరవవలల కలన ఉవిండతేరరమఖ
కలల గబురరవవలల నవలల కవాలదననననన యమబుడడు కలలలలన నరరల కరరణణవించతేనమఖ
In kaliyuga, teachers who can teach even to onions will exist.
Those false teachers will be taken care by Yama-God, innocent people will be graced.

13.అయదనవవలల ననాలలల్గీ సవింవతత్సరమబులకల అవనవిందనబ్రడడు అసతమవించతేననమఖ
అయదనవవల మబుపత్పాదనారరవింటట మీదనన అమతమబుగ యబుదదమబులల జరరగరెనమఖ
In kaliyear 5004, a great man will be left.
After kaliyear 5036, more wars will happen.

14.బభాగబుగవా అనవింద వతత్సరవింబబుననన నగబుమలలెల నశిఈవించచెననమఖ
నగబుమలలెల రరీతి నరరలవింత చచతేల్చేటట యోగవింబబు మబువిం దదవింక వచతేల్చేననమఖ
In the year Ananda, ‘Nagumalle’ Flowers will become extinct.
Like ‘Nagumalle’, people extinction will be coming soon.

15.బహహుధనానఖ్యా వకశమల వతత్సరవింబబులలొన బహహు యబుదదమబులల జరరగకేననమఖ
రహహుకకేతతుల వలలె రవారవాజ లదదరర రనరవింగమబున కలల దనవవస్వారరమఖ
In years bahudanya & Vikrama, many wars will be fought.
Like Rahu & Ketu, those two kings will do get ready for battle.

16.అయదనవవల మీద అనన రవాజఖ్యామబులలలొ అమత కషట్టీమబు లననభవవించతేరరమఖ
భభావల యబువల మధఖ్యా పరరవాషట్టీష్ట్రమబులలలనన బహహు పబ్రళలయమబులల గలల్గీ యబువిండచెననమఖ
After kaliyear 5000, all countries will face severe troubles.
Between Bhava & Yuva years, middle and outside regions will have great calamities.

17.ఉతతర దచెశమబున వవవైశఖ్యాకలలమబునవిందన ఉతతమ గవింధడొ కడడు పవటటట్టీనమఖ
హతతుతగ నననయబు దచెశమబులవవారవింత సతతుతగ పపూజలల చతేససేరరమఖ
In North country, in Vaishya community, a good ‘Gandh’ will be born.
People of all countries will be inspired by him in a good way.

18.లలకమవింతయబు ఏకవింబబుగవా జకేసపి ఏకలపటటట్టీడడువవాడడు వచల్చేనమ
పవాబ్రకటవింబబుగవానన లలకవింబబులల తనానన మమేకరెక నలచ జననల మమేలలెవించనననమఖ
To club the regions by forces, one will come.
On this land, he will remain as a nail popularly because of his good deeds.

19.కకోయరవాజఖ్యావింబవింత గగొడవలపవాలలౌనన కకోయననాయకల డతి కకోపవింబబుతత
కలవలయపతికక బలల కషట్టీమబులల గలల్గీవించ అవనలల నదదృశుడయయఖ్యానమఖ
‘Koya’ land will be filled of disputes. Koya leader will great anger
Will trouble ‘Kuvalayapathi’(elephants) and will disappear on earth.

20.అయదనవవలమీద బహహుధనానఖ్యా లలపల అననజజతమబు లలొకలటయయఖ్యానమఖ
అవనలలగల బీద ధనవవింతతు లలొకటటగ అయయఖ్యాయోగమబు కలూడ వచతేల్చేనమఖ
After kaliyear 5000, before year bahudanya, all sects will become one.
A situation of poor and rich become one on earth will arrive.

21.పలఖనటటససీమకల బభాటసవారగొక డడొ చల్చే పలనటటదబ్రవఖ్యామబు దదో చతేననమఖ
పలఖనటటనరరలవింత పచల్చేయఖకవింతయబు మమేకలరరీతిగ మమేససేరరమఖ
To ‘palnadu’ area, a traveller will come and steal of its wealth.
‘Palnadu’ people will eat dry leaves as goats.

22.అయదనవవలమద పదనరరెవింటటలల ననొకల అవనవిందనబ్రడడు దదవ కకేగబుననమఖ
సపెవైదపపెటలలన సవాహహబబు లవిందరర సమరవింబబునవిందనన సమససేరరమఖ
After 5012, one great soul will go to heaven.
All sahebs of saidupeta, will perish in war.

23.అదదవింకక ససీమలల బీదల యఖదవవనవింట బబుదనద్ధుడవింతటట వవాడడు బబుటటట్టీననమఖ
ఇదదరరజననల కనవకల భవషఖ్యాతతుతలల అయదతేవిండలల పవాబ్రయమబున దచెలలత్పాననమఖ
Near ‘Addanki’, in a poor yadava family, a child like ‘Buddha’ will be born.
To two people, he will say future at the age of five.

24.దనాసనలల యోగబులల ధరలలన దనాగకేరర మోస దనాసనలల భభోగబులల మవించతేరరమఖ
మీసమబు లలననోడడు దచెశవాన కకచల్చేన మహహిమకకవిండలకల జరెవిండనా లలససీనమఖ
Good people and saints will hide in shadow, cheaters and lavish people will become more.
A man of no mustache will emerge to country, Flag will fly on great mountains.

25.మఖనవ ససీమకల మఖరరెమహ వచల్చేన మననజల తరస్వాత మమవింగరీనమఖ
కకోనససీమలలన కలతలల పవటటట్టీన సనఖ సననరగోధనాల సమససేరరమఖ
To the land of humans, ‘maremma’ will come and swallow them.
In ‘Konaseema’ disputes will arise. Happiness and relationships will diminish.

26.కరవానట భగూమబులకల కవాళపవింపవ ,తతురకవవాన ససీమకల దనరరల్గీ వచల్చేననమఖ
మొరస రవాజజఖ్యానకక భదబ్రకవాళ పవింపవ ధర భదబ్ర దతేశవాన కకచల్చేనమఖ
Kali war will come to Karnataka lands, Durgi will come to Turaka land.
Bhadrakali war to Morasa kingdom, ‘Dharabhadra’ will come to country.

27.అకకలదతేశవానకక అరల ససో మబుల పవింపవ అషట్టీదదకలలలకల వచల్చేనమఖ
పపెకలలలల పలలలటట పవామరజననలనన అకలచల్చే పవింపపొ చల్చే అణచనమఖ
Sun-Moon war will come to Akki country, also to 8 directions.
Sorrowful war will come and trouble loose talking and pride people.

28.వీరభదనబ్రన పవింపవ వచల్చేన మఖలకల భభవైరవవన పవింపపూ వచల్చేనమఖ
ఉరగకేవిందనబ్రన పవింపవ మహానవిందద కకచల్చేన కరరూనలలకల నవిందదపవింపపొ చల్చేనమఖ
Veerabhadra war will come to mala, Bhairava war too.
Uragendra war will come to Mahanandi, Nandi war to Kurnool.

29.ఆనవిందనాబదమబుల అవింతఖ్యామబు నవిందనన అవింతకలన దధూతలల వచతేల్చేరరమఖ
పసీననగబు పపెవింటలల పదృథదవ మీ దయయఖ్యాన భభేదద వవావింతతు లయఖ్యా చచతేల్చేరరమఖ
In end of year Ananda, Yama Dhootas will come.
Pile of corpses will fill earth, people die of vomits and diarrhoea.

30.దననజననామ సవింవతత్సరమవిందనన వవావింతిభభేదనలచతేత వవాలలరరమఖ
హహూణమబుఖనల వవింశమబున కకవింత పపొ యయఖ్యాన కవాన జజగన భగూమ గగొలచతేరరమఖ
In Dhanuja year, people die of vomits and diarrhoea.
Land after losing some to Huns-face, remaining will be measured.

31.పబ్రభవ పవారరర్థివ మధఖ్యా పరదతేశమబు లనన బలల పబ్రళయమబులల చతేతల నవిండడీనమఖ
పబ్రభబు వీరవసవింతరవాయ లలచచెల్చేడడిలలగ పబ్రళయమబు లననయబు పవిండడీనమఖ
Between years prabhava & parthiva, countries will face many calamities.
Before arrival of vira vasantaraya, many calamities will ripe.

32.తలలలలల బిడడ్డుల తగబువవలల నడచన తలలడడివించతే దదనమబు లలచనమఖ
కలలగవా దద మఖట ఉలలమబు సవాకడిగవా గదద ననొడడిసపి కవాకక తనననమఖ
Mothers & children will apart, days of troubles will come.
Not a false statement this is: Crow shall hit Eagle.

33.బభాబ్రహహలకల పసీటలల మఖతలలకల మవించనాలల మహహిన వవససే దదనమబు లలచల్చేనమఖ
మధనర తవింజజవపూరర మరర హరణ మయయఖ్యాన మహనవిందద శిఖరమబు వరరగరీనమఖ
Days of looking brahmins low, and low caste people high comes soon.
Madhura & Tanjavur will change and perish. Mahanandi’s hill & tree will break.

34.హవింపసీ వరరూపవాకడి రరెవిండధూళళ నడడుమనన అగరన వరర్షమబులల కలరరససీనమఖ
పపెవింపవతత పదనననాలలల్గీ గవాశమమబు లలవిండడీన భగూమ వణణకక,లదరరీనమఖ
Between Hampi & Virupaksha, rain of fire will fall.
With war and destruction, 14 places shake and trumble.

35.ననాలలల్గీవవల యయనమనధూనటల మబుపత్పాదదయయవిండడుల కలయబుగవాబదమబులల జరరగరీనమఖ
కలయవిందన శశస్వాతమబుఖనలల దడొ రలయయఖ్యారర మమలకలవతత రవాజఖ్యామమేలలెరరమఖ
4832 kaliyuga years will go and in kaliyuga White-face people
Will become rulers and rules places with smartness.

36.శశస్వాతమబుఖనలల ధధూమశకటమబుల గలత్పావించ భగూతలమబున ఇననప కమబుమమ్మ్రులపపెవై
సధూతబ్ర మమరరగర పశిల్చేమోతతర దదశలవిందన ఆతబ్రమబుగవా నడడిపపివించతేరరమఖ
White-face people runs rails on iron bars in a linear manner,
And will head towards western side hurriedly on this earth.

37.హరర లలహ తనామమ దనారర శకటమబుల పపెవైన అననజజతతు లలొకటటవై అవిందనలలనన
సస్వాకలలఖచనారమబుల దపపిత్పా ఒకరరపపెవైన ఒకరర పపెవైబడడి ఊళళ కలరరకకేరరమఖ
In this iron metal wagons, all sects becoming one and
forgetting own traditions will travel villages trembling one man on another.

38.తతూరరత్పా పశిల్చేమమబులల దనవింజజలచతేతనన ధధూమశకటవింబబులల తిరరగరీనమఖ
తతూరరత్పాససీమవింతనానన శశరవింగకేశస్వారరల ససేవవించనానననవవారర వచతేల్చేరరమఖ
In east and west, smoke-wagons travel everywhere.
In east, people worshipping ‘Sri rangeswara’ will come.

39.అయదనవవల మబుపపెత్పాదచెనమదదవింటటలల రవాజ అవన వదదల దదవ కకేగబుననమఖ
ఆయబురవారగోగఖ్యాల అయశస్వారఖ్యామబులల కడీణ యోగమబు జననల కకచల్చేనమఖ
In kaliyear 5038, king shall leave earth to heaven.
Health and wealth decaying scenario will come to humanity.

40.మబబుబ్బుమఖయల బడడి దబబ్బుర లఖడతేరర మబబుబ్బునడతలల బహహు నడచతేరరమఖ
గగొబబుబ్బున వవారరెలల ననాశన మయయఖ్యారర గబునవవింతతుల భబువలల నలచతేరరమఖ
Unknowingly quarreling people will do unknown mistakes.
Fast result expected people perish and good character people remain on earth.

41.ఏనధూరరకకటల భగూ మవిండలమబులలనన పపొ టటుట్టీ పసో య గటటట్టీ నలచనమఖ
ఏడధూళళ కకకలూలరర ఏకవావింత మయఖ్యాన ఏకవావింగబులలూ అరరదయయఖ్యారరమఖ
On this 700 crores people earth, husk goes and grains remain.
One of seven villages remains, alone people cannot be seen.

42.మబువిండమోపవలలెలల మబుతచెతదన లయయఖ్యారర మబువిందడొ చచెల్చే గతి మీకల తచెలససీనమఖ
బవిండనాట లఖడతేటట పవాపపిషపిట్టీనరరలవింత పవిండనాకల రరీతిగవా రవాలలరరమఖ
Widows will get marriages again, coming situations will be known.
Liars and sinned people, will fall like leaves of trees.

43.కలవింభకకోణమవిందన గగోవధ జకేససేరర కకలఖలపవరమబు కకలలబబుచతేల్చేరరమఖ
కవింభమబు చచెరరవవలల కలపపొ నన పపూససీన కవిందనకలూర చచెరలల బభటటట్టీరరమఖ
Cows are slaughtered at Kumbakonam, Kollapuram will get infame.
Kalaponna flowers in Kambamcheruvu, In Kandukur either jails or troubles will emerge.

44.శవింకరవాచనారఖ్యాల శశవవాఖ్యాసనలల వవాకవాఖ్యాలల శవాశస్వాతవింబబుగ నడడువ బబొ యయఖ్యానమఖ
శవింకరరన సననధదన వదనాఖ్యారణబుఖ్యాలవవారర శవాసనమబు సతఖ్యామబు అయఖ్యానమఖ
Words of Shankaracharya and Sri Vyasa going to happen soon.
Vidyaranya writings in presence of Lord Shiva will occur truly.

45.ఆదవవణణలలనన కపత్పా కకోడడికలూత అవిందరర వనగనన అరచనమఖ
మమేదదన మీదనన తనాడడిపరరతలలనన మమేక మనషపి రరూప మయయఖ్యానమఖ
At Adaveni, Frog shouts as Hen is heard by everyone.
On this earth, in Tadipatri goat becomes human form.

46.మమమైసధూరరనవిం దనవిండడి మఖరరెమహ వచల్చేన మఖయవవాదనల బహహు మమవింగరీనమఖ
దనాస వరరఖ్యాలకల తనాపతబ్రయమబు లలక గవాసపి లలక గబురరన గగొలలల్చేరరమఖ
From Mysore comes maremma, and swallows illogical people.
Pupil who dont know spirituality and hard work, serves to teachers.

47.వవావ వరరస లలకపపొ యయఖ్యారర జగమబులల వసనధలల పవింటలల ఎవిండడీనమఖ
శశయబుతతున మతమబు సమకలూడడి వచల్చేన సతఖ్యావవాదనలల కకవింద రరవిండతేరరమఖ
People forgets relationships, on this earth crops will dry.
Sriyutha’s religion comes together, some truth speakers still exists.

48.కవిందనకలూరరలలన ససీతస పవరరషతు డయయఖ్యాన కలకకోడడి తరవాస్వాత గగూససీనమఖ
సవిందతేహమమే లలదన సవామగవానమబు చచెవవల సకలమమమైన వవారర వనవరరమఖ
In Kandukur woman becomes man, stone hen will shout later.
No doubt, samaganam heard by ears of good people.

49.రరదబ్రససీమననవిండడు రగోధనాన మననజలల రరూపహహీననలలెవై పపొ యయఖ్యారరమఖ
రరదనబ్రడడు కరరణనాసమబుదనబ్రడడు శశ వీరభదనబ్రడడు భకలతల బబో బ్రచతేననమఖ
In battlefield sky people becomes shapeless.
Fearful kindful Sri Veerabhadra will help devotees.

50.భబువలలన మఖనవవలల దనషలరరహలలెవైరన దదవజకేవిందనబ్రడడు బబ్రహహమబుననలనన మఖ
శశవవవైకలవింటమబు కకేగర శశనవవాసనల గన ఆ వషతుష మగూరరతన పసో గడతేరరమఖ
Lord Indra along with Divine sages reaches sri vaikuntam,
And prays to Lord Sreenivasa about sins of earth people.

51.సవాస్వామ కలయబుగ మవిందన నచనలల పబ్రభబులయ సవాధనల బభాధలలొనరకేల్చేరరమఖ
ఏ మవిందన మననాఖ్యాయ కవారత్పాణఖ్యామబులచతేత కరగోలటకలలలెవై ఉననానరరమఖ
O’Lord, in kaliyuga sinners became rulers and troubling innocent people.
What to say about earth people, their heart filled with darkness.

52.మఖల మఖదదగలల భగూపవాలల రగబుటచతే నలవరన నతతులల నతతులయఖ్యా
మమేలల కకీడచెవై తనారతమఖ్యామబు లలకనన మతతుతలలెవై చరరయవించనచనవిండతేరరమఖ
Normal people have become rulers, haste laws have become rules.
Bad became good, people live their life in giddiness and folly.

53.మమేళచచల నచనలనన నరస్వావింశమబు చతేయనన పవటటట్టీవించవలలె పవణఖ్యా పవరరషతు ననొకన
పవటటట్టీవించకలనననన భగూలలకమబునవిందన మటటుట్టీమీరర గగోల అయయఖ్యాననమఖ
To eliminate the sin people, we have to send a great man.
If not, on earth it becomes turmoil and chaos.

54.ఆ వవాకఖ్యామబులల ఆదదభగూతతు డనాలకకవించ దదవజకేవిందనబ్రలనన జూచ యటలనయయ
ఓయ వరరవించ వీరవసవింతతుడనవవై పవతిత కవావరవాతతుహలల నవలల ఖవిండడివింతతునన
After hearing those words, Lord Vishnu says to Indra
Oh Indra, I will take birth as Vira Vasanta to eliminate arrogants and egoists.

55.మీరర మీ నజసవాతనవింబబుల జకేరవింగ కకరత లల దదక చననవిం డనగ వవారర
బిరబిర జన సస్వాసవార్థినవింబబుల జకేరవింగ హరర హర బబ్రహహలల జనరర తిబ్రమగూరరతలల
On hearing this, they took birth with God Vishnu at their original places.
The trinity gods- Brahma, Vishnu and Parama Shiva also took birth soon.

56.జనయవించన వధమబులల చచెపత్పా శకఖ్యామబుగవాదన గననక గబురరకదృపవలల తచెలససీనమఖ
పననపడడి పలలెలద పరమఖతహలలలల పవించ సహసవాబ్రణణ పపెవై తచెలససీనమఖ
Birth ways cannot be said, so can be known only with help of Guru.
Works of God can be known only after 5000 years.

57.యఖమఖనల కకోకచనకల చగొపవత్పాననన ననాలలల్గీ యఖమఖల చనకలలల పవటటట్టీనమఖ
ఇమహహహిలల ననవిండడు పవణబుఖ్యాలనన రకడివింప శశమఖన వీరయోగర పవటటట్టీనమఖ
With a star on each side, all four sides four stars will be born.
To save good people on this earth, Great man is being born.

58.కకేదనారకేశస్వారరన కకీరరత వదనఖ్యాతమమమైన కకరనమబు మీదట అయయఖ్యానమఖ
ననాదనావింతరఖ్యామ శశననారవాయణసవాస్వామ ననాడచె అవతరరవించ వచతేల్చేనమఖ

59.వదరర దతేశవాధదపతి వవవింకటభాదదబ్ర శశ వీరయోగర వవవింట వచల్చేనమఖ
భగూదతేవ పలలన భగూరవాజ పటటుట్టీకల భగూమబులవింతనా సపొ వింత మయయఖ్యానమఖ

Ruler of Vidharba area, will come along with Veera Yogi.
Mother earth says emperor shall unite all the lands under him.

60.వశవాస్వావసనలలన ఉదరవమయయఖ్యాన కవాశ కలలమబులలన బబుటటట్టీనమఖ
పశు సవింవతత్సరవిం పవాబ్రకదృతమయయఖ్యాన పశిల్చేమల దదశలవిందన పబ్రబలనమఖ
In year Vishwavasu, he comes onto, takes birth into ‘kasha’ community.
In year Pashu, he becomes normal and shines in western sides.

61.మఖమ మఖమయన పపిలలల్చేనన అలలలడడు మఖరకేడడు బబురశలల ఉవిండడీనమఖ
మఖమ పసేరర మఖరల్గీశిర శుదద్ధు చతతురదశి మవింగళవవారమన పవాడతేరరమఖ

62.వవాసనదతేవవడడు పవటటట్టీ వరరద్ధులలచనవిండడియబు వసనధ భభారమబు మఖవింప వచల్చేనమఖ
కవాశహర సర్థిలమబుల హరర జనహవించ కదలక ఆరరెనలలల నలచనమఖ
After birth, He shines and comes to decrease earth burden.
Born in Kashmir area and stays there for six months.

63.లలగవానన మఖగన లలకవాలలకమబులలెలల కవాలజజషనమబు చధూడ తచెలససీనమఖ
వవాకలలన దచెవైవమబు లలదనన వరరెలల ఆకల రవాల నటటుల రవాలలరరమఖ
Up and down, everything on this earth can be known from these prophecies.
Fools who speak of No-God with tongue, will fall like dry leaves.

64.పబ్రతఖ్యాక్షమమమైన మీదట కకనన వతత్సరవాల సతఖ్యావింబబుగవా పబ్రకవాశివించతేరరమఖ
కలూత కలయఖ్యాన ననోర కలూససేరర జననలలెలల కలవింపటట బభటటట్టీ నటలయయఖ్యానమఖ

65.ఆతనాహరవామబులలెలల వచల్చే కవింకణమబునన అమరరలవిందఱన వచల్చే కటటట్టీరరమఖ
ఆ తరస్వాతనన భకలతలవిందఱన కవాననకల అలవగవాన మబుడడుపవ లచతేల్చేరరమఖ

Atmaramulu will come and people come to tie wrist bracelets.
After that devotees all will offer gifts and offerings.

66.ధననవవ మీద గబురరడడు పబ్రవవశమయతతేనన ధననవవ చతేతనన హరరడడు బబుటటట్టీనమఖ
మనసపిజ హరణబుడడు పవాశుపతనాసతమ
స బు మన వీరయోగరకక ఇచతేల్చేననమఖ
When Jupiter enters Bow, Lord comes with bow.
Lord Paramasiva, gives pasupatrasta to our Veera Yogi.

67.ఎనమదద మబుదదలల తతొమహదద కవాకలల ఉనకకతత దదరరగబు సనదరర్శనవింబబు
కతిత బటటట్టీవవాడడు వీర వసవింతతుడడు కరరహల చచెవిండనాడ వచల్చేనమఖ
Eight weighs Nine lengths, motion sensor movable Sudarshan sword carrier
Sri Vira Vasanta will come to kill karma people.

68.కలవింభమవిందన గబురరడడు పబ్రవవశమయతతేనన కలవింభిన కలదనరరగ ననవిండడీనమఖ
శవింభబు నననమతి చతేత శవింఖచకశధరరడడు శవావింభవీపటట్టీణ మమేలలనమఖ
When Jupiter enters Aquarius, Aquarian stays still.
After permission from Shiva, He rules shambavi town.
69.బిరరదచెవైన పపెననగగొవిండ మీదనన మబువిందర భభేరరీధస్వాన వనవచల్చేనమఖ
కరమబులల పదహారర గలల్గీన కవామన గవిండడికకోటమీద తిరరగరనమఖ
On famous Penugonda fort, and in front great sounds are heard.
16 handed Kamini wanders on fort of Gandikota.

70.పవావించనన కలలమబులల పబ్రఖఖఖ్యాత మయయఖ్యాన పవారస్వాత నవతబ్రమబు తతడడుతనన
పవాశుపతనాసతమ
స బు చతేతబటటుట్టీకకన పరస్వాతమబు మీరర జకేరరెరరమఖ

Becoming famous among Panchanana caste, with the eye of Parvathi,
And with Pasupatastra, Mount Meru he will reach.

71.ఉతతర దతేశమబునల సతతుతగ పబ్రజలవింతనా కతతుతలతత వవటల లఖడతేరరమఖ
ఉతత మఖటలల గవావవ నదద నదమబులల పపొ వింగర ఊళళనన కకటటుట్టీక పపొ యఖ్యానమఖ
In North, people hunt each other with knifes cruely.
Fake words are not these, rivers will flood submerging many villages.

72.భభాగవతమబులలన శుకయోగర పలకకన భభావకవాలమబు దదృషట్టీల మయయఖ్యానమఖ
మఖఘ బహహులయవిందన మఖ వవారర వచతేల్చేరర మహహిమీద సవింభబ్రమమబు లయఖ్యానమఖ
In bhagavatham, Sage Shuka said situations will resemble.
In February my people will come and wars will happen on earth.

73.కనఖ్యాలలన శన పబ్రవవశమమమైతతేనన కమలననాభబుడడు పయన మయయఖ్యానమఖ
సననజజజల వన సవాయవింసమయమవిందన శతమననఖ్యాడడు కలరరపపివించతేననమఖ
When Saturn enters Virgo, Lord starts journey.
In evening, rain of flowers will be rained by Indra.

74.వననకకవిండదనరల్గీమహ వీడడు వవడల వచల్చే వీధనల వవవింబడడి తిరరగరీనమఖ
కనకగరరర వదద కలహవింబబు లయయఖ్యాన కవావింభభోజ దతేవయబు బబుటటట్టీనమఖ
Vinukonda durgamma will leave fort, and wander in streets.
Fights happen at Kanakagiri, Goddess Camboja will be born.

75.హహమఖదదబ్ర రజతనాదదబ్ర తరలవవాదమబు వలల రవామధరహజలల వచతేల్చేరరమఖ
హహమఖదదబ్రహహమీలల కకలచతేరర మబువిందర హహమ పసీఠమబుమీద జకేరరెరరమఖ
From gold people and silver people logical debate, Rama dharmaja comes.
Gold people strength is tested in front, on golden place they shall reach.

76.పసేబ్రమతత వీరవసవింతతున వవవింబడడి పపెదదలలెలల తరల వచతేల్చేరరమఖ
ససో మ సపిదదవింతమబు సపొ వింపవగవా నడచన శుభభాశుభవింబబులల అయఖ్యానమఖ
Many elders follow the vira vasanta with love,
Soma siddhanta will work, good and bad occurs.

77.కలవిండలశయననడడు ఘోటకమబు నవకకల శశకలూరహగరరర కకేగ వచల్చేనమఖ
కకవిండయఖ్యాదనాసనన శశఘమమబుగల బవింపపి పపెవిండడిలకకడడుకలనన బిలస్వా బవింపసేరరమఖ
Lovely man on his horse reaches Sri Kurmagiri hill temple
Bridegroom is call for hurriedly sending kondaiah dasu to.

78.కలూరహగరరర వదద గబుడనారల వవయవించ వీరరన పపెవిండలచట జకేససేరరమఖ
కలూరహగరరరకక వవగ గవింధరరస్వాలల వచల్చే నరహల గవానమబు జకేసపెరరమఖ
Tents are made at Kurmagiri, and vira’s marriage is made there.
To kurmagiri, gandharvas comes to sing and dance.

79.కకేశవవన పపెవిండడిల కకీరరతగ జకేసపెరర మబుతనాఖ్యాల తలబభాబ్రల పసో సపెరరమఖ
కకేశవవన వశమబు జకేసపి దతేశవానన దతేశవాలవవారరకక వవాబ్రససేరరమఖ
Kesava marraiage will happen greatly, pearls are poured on new couple.
To kesava, the country and countries are being written to him.

80.ఈశస్వార వతత్సరమబు మఖఘశుదదదశమ రగోహహిణణ ఇవిందన వవారవింబబున
సరకేస్వాశస్వారరన వశమబు దతేశవాలలచతేససేరర దతేశవాల వవారరకక వవాబ్రససేరరమఖ
In year Iswara, On Maghamasa suddha dasami Sunday of Rohini star,
To the Lord, Countries are made and written to him.

81.కవాలమబు వచల్చేన దననక ఈ మఖటలల కలల యన జననలల కలూససేరరమఖ
కవాలమబు మొదలల ఆషవాఢనాన కకచల్చేన కలలలలెలల నజమబు లయయఖ్యానమఖ
When time comes, people say this as stupidity.
When time starts and comes to July, stupidity becomes truth.

82.మకర కలవింభమబుల మఖసవాల లలపల పబ్రకటన పబ్రకవాశ మయయఖ్యానమఖ
పబ్రకటన జకేసపియబు పలలమఖరర దచెలపపిన పబ్రజలల పవాబ్రరబద్ధుమబు తచెలయరరమఖ
In months of January & February, announcements are made.
After announcements also, people will not recognize their fate.

83.ఉతతరవాదద జననలల దకడిననాభిమబుకలలలెవై ఉతతరవాయనమవిందన వచతేల్చేరరమఖ
కతిత కతిత పరచ ఘనయబుదదమయయఖ్యాన కల భగూదతేవయబు వణకకీనమఖ
North people south facing comes in Uttarayana (jan to july),
War happens with sword to sword, kaliyuga’s earth will tremble.

84.ఉదయగరరర తతుదనన మఱఱబ్రచచెటటుట్టీ కకశవింద సనద తతేడడునలలవవల బబుటటట్టీనమఖ
సవాధనజననల గవాచ జూడగవా బబొ యయఖ్యాన భభేద జననల బటటట్టీ మమవింగరీనమఖ
From Udayagiri foot, under a banyan tree, a flood will emerge.
Leaves innocent people and swallows sinners.

85.హవింపసీ వరరూపవాకడి రరెవిండధూళళ నడడుమనన అగరన వరర్షమబులల కలరరససీనమఖ
పపెవింపవతత పదనననాలలల్గీ గవాశమఖలల మవిండడీన భగూమ వణణకక గశమఖ లదరరీనమఖ
Between Hampi & Virupaksha, rain of fire will fall.
With war and destruction, 14 places shake and tremble.

86.హవింపసీ వరరూపవాకడి రరెవిండధూళళ నడడుమనన అరచ బసవన రవింకరె వవససీనమఖ
వరరూపవాకడి వదద వీరవింగ వవాదఖ్యామబు మఖరరెమహ గబుళళళనన మోమగరీనమఖ
Between hampi & virupaksha, Basavana shouts and shakes legs.
Near virupaksha, war sounds are heard in maremma temple.

87.శతతుబ్ర సవిం హారరల వవవింట బభటటుట్టీకకన శశషవాదదబ్రవవాసనడడు వచల్చేనమఖ
గబురరదచెవైవమబులల రరెవిండడు నవఱనగన వవారరన గబుశచల్చే యయటట మొననల వబ్రచతేల్చేరరమఖ
Lord shall come along with enemy destroyers.
People who don’t know guru and god, are pierced and pierced again.

88.మగూడడుకకోటల మబుతచెతదనల శవాపమబు మబువిందర పరరహార మయయఖ్యానమఖ
మగూడడుకకోటల మబుతచెతదనలల పవరరషతులల మబుకలవిందనన వవవింట వచతేల్చేరరమఖ
3 crores married women curse will occur soon.
3 crores married women and men will walk along with Lord.

89.రకేవతి కనఖ్యాక వవవింట మగూడడుకకోటల దతేవకనఖ్యాలల వవగ వచతేల్చేరరమఖ
రవావవించ భకలతల రవామధరహజసవాస్వామ రకడివించ అభయమబు లచల్చేనమఖ
Along Revathi virgin, comes 3 crores of angels.
Ramadharmaja swamy cares his devotees and secure them.

90.హవింపసీలల ననవిండతేటట హననమవింతరవాయబుడడు అరచ వీధనల కకేక వవససీనమఖ
ఆ కకేక తగల్గీటటట్టీ మహనవిందద మగూలవింతనా ఆకలరవాల నటటుల రవాలలరరమఖ
Hanumantharayaudu from hampi, shouts and cries in streets.
On that shout, near the corner of mahanandi people fall as dry leaves.

91.ఓరరగవింటటలలనన పబ్రతనాపరరదనబ్రడడు వీరరడచెవై బహహుకకేక వవససీనమఖ
ఆరడడి తగరనటటట్టీ ఆ పవారస్వార నరరలలెలల ఆకలరవాలన రరీతి రవాలలరరమఖ
Prataparudra from Oruganti becomes victorious and makes great shout.
With that energy, weaponed soldiers falls like dry leaves.

92.ఆకశవీధదన రవాకవాసపి పవింపవలల కకేకలల వవయబుచన దనమకకేరరమఖ
చకవాకలపడడి నరరల జడమతతుల చచతేల్చేరర శమననన దధూతలల వచతేల్చేరరమఖ
From sky way, comes destroyers making great souds.
Men senses goes irritated and dies. Yama’s soldiers arrive.

93.శశ రవింగపటనమబు వవారరకక తిపత్పాలల వచల్చేన శశఘమమబుగవా బబ్రహహ లలచతేల్చేరరమఖ
వీరవసవింతతున పబ్రకవాశపవ వవింతలల వవవింకటభాదదబ్రవవారరతత బలలలరరమఖ
Trouble comes to Sri Rangapatnam people, soon brahmas too come.
explains vira vasanta’s shining wonders to venkatadri.

94.పపపూత్పారర వవారరకక తిపత్పాలల వచల్చేన నపవత్పాల వరర్షమబు కలరరససీనమఖ
తపవత్పా చచెసపినవవారర తల దనబ్రవించ వవససేరర ధరవాహతతుహలనన రకడివించతేరరమఖ
Trouble comes to pappur people, rain of fire pours onto.
Sinners are beheaded unto, innocents are saved.

95.శశరవామధరహజలల సదృషపిట్టీ భభారమబు దనాలత్పా శదృవింగవారమగూరరతలలెవై వచతేల్చేరరమఖ
ఘోర దనరరతమబు లణగర కలవింభిన మీదనన పవషత్పా వరర్షమబులల గబురరససీనమఖ
Sri Ramadharmaja to eliminate human sins, comes in human form.
Wild sins are cleansed, on aquarius flower rain happens.

96.అరడనాలల జరెలలలలల పవలతతలల గగొడడుగబులల ధరరయవించ మబువిందర నడచతేరరమఖ
మొరయబుచన వీరవసవింతతుడచెవై వచల్చేన మొతితవించ కరరహల మొరపపెటట్టీగవా

97.అలలలడడు పసేరయతతే ఆదదకకేశవవడడు అవన గరరమబునవిం దనవిండడీనమఖ
కలలయబుగమబు పశు సవింవతత్సరమవిందన ఘననడడు బయలలదచెరర వచల్చేనమఖ
Son-in-law’s name is adikesava, in earth’s womb he shall be.
Kaliyear Pasu, he shall start his journey.

98.ననాలలగబువవల తతొమహనధూనట డతేబభవైరతతొతమహదద వతత్సరమబులవిందన తచెలససీనమఖ
వవలలగబుచన భరరల్గీన వతత్సరమవిందనన వీరయోగరచవిందనబ్ర డడిచల్చేనమఖ
After 4978 years of kaliyuga on earth, shiningly
In year named Bharguni, Veera Yogi will come to us.

99.కలలయబుగమబు అయదతేవవలలవిండల లలపల కలకక రరూపవడడు తరల వచల్చేనమఖ
ఎలలలలకమబు లలలలచన చతతురరఖ్యాగ సదద్ధురహమబులల మహహి నలపసేరరమఖ
Kaliyuga before 5000 years, Kalki avatar start to come.
Ruling all worlds, establishes justice on earth.

100.తతకచనకలలల పవటటట్టీ దనాన వదృతనాతవింతమబు తతూరరత్పాతల పశిల్చేమ దదకలవిందనన
తతకవాయయ ; శిరసనత్స బవిండడి కలలవింతటట చనకల వవడలలత్పాతత ననవిండడీనమఖ
Comets come with different angular measurements.
A east headed and west tailed comes, seems like a star.
101.ఇరవవవై బభారల పపొ డవవ తతక ఈ రరీతిన నరరల కననల కవాననపపివించనమఖ
వరరవగవా మబుపపెవైత్పామగూడడు రగోజ లలవిండడీన ఎరరగన చగోదనాఖ్యాలల ఎరరగకేరరమఖ
20 measures length tail will be seen by all humans.
For 33 days it can be seen, many wonders are seen too.

102.గగనమవిందనన ననాలలల్గీచనకలలల ఎదనరరగ పబ్రకవాశ తనారలల బబుటటట్టీనమఖ
పబ్రకవాశ చనకలలల చధూచన పబ్రజలల దదగబులలపడడి అదదరరపడడి చచతేల్చేరరమఖ
In sky, 4 stars facing shining stars are born.
Looking those stars, people die in grief and fear.

103.శశశశకలననాధనడడు సవాకక్షాతనాలరమబుగవానన దనాసజననలతత మఖటలఖడడీనమఖ
శశశుడడు వీరవసవింతతు డడొ చనల్చేనన ఆ సపితికవింఠరడడు పలలనమఖ
Srisailam God, truly will speak to normal humans.
Speaks of arrival of Son of Man, Sri Vira Vasanta.

104.మకరమొకటట శశశశకలఖన కకచల్చేన మకర మమనహదద దదనమబు లలవిండడీనమఖ
తచెగబువతత భబ్రమరవావింబ గబుడడిలల మమేకపసో తతు తరర గగూసపి మఖయ మయయఖ్యానమఖ
A Makaram will come to Srisailam, stays there for 8 days.
Courageously shouting like Male goat, enters into Brahmaramba temple and disappears.

105.శశనగ మలలకవారరర్జుననన వీపవనవిందన పపొ గలలనన మవింటలల ఎగరరరీనమఖ
ధస్వాన పవటటట్టీ గబురరమగూరరత వవింతలల ఏడధూళళ కలనన వచల్చే ననాటఖ్యామబు లఖదదనమఖ
On back area of Srinagar Mallikarjuna, fire and smoke raises high.
Wonderful gods comes with sounds and dances in seven villages.

106.మలలకవారరర్జునన గబుడడి శిఖరవాన నపవత్పాలల జలలల జలలలన అగరన రవాలనమఖ
కలలగవాదన శకకత బభబబుబ్బులవలలె రకేచ ఉలలమబు ఉపపొ త్పావింగర అరచనమఖ
On Mallikarjuna temple hill, rain of fire falls.
Truly, Shakthi gets up like roaring tiger, with broken heart shouts greatly.

107.గరరడధస్వాజమబు మీద ఒక పబ్రతిమ గగూరరల్చేవిండడి పరర పరర భభాషలల పలకకీనమఖ
గరరరజ గబుడడి మబువిందర నవిందదశస్వారరడడు తతక బిర బిర వదలవించ ఎగరరరీనమఖఏ
Sitting on Garuda dwaja, a sculpture speaks different languages.
Nandeswara in front of Girija devi temple, moves its tail and jumps.

108.ననాననా తతయమబుల వవాకఖ్యామబులననయబు నగరమబు మీద మరర నలచతేరరమఖ
మదృడతేశున ననొసటట కవింటనన మణబుగబురరల వడడిబడడి వవింతగల పవాబ్రకకీనమఖ
Information changed in different ways reaches to cities.
Glowing flys or Ambrosia comes from eye of Mrudesha, and spreads wonderfully.

109.యఖదగరరర యయటట జలచరమబు లననయబు బభాగబుగవా భబువపలలల పలలనమఖ
భభోగర వీరయోగర వసవాతడనవ వవారత భబువన జవింతతువవ లలెలల పపొ గడడీనమఖ
Beings of Yadgir river, will speak of earths words.
The arrival of Veera Yogi will be spoken by all animals on earth.

110.కలమఖర సవాస్వామబుల గబుడడివవాకకల యయడడు దదనమబులల మగూసనక యబువిండతేనమఖ
అమరరలవిందరర వచల్చే ఆ వవాకకలన దదసపి ఏడడు దదనమబులల నచట ననవిండతేరరమఖ
The doors of Kumaraswamy temple will be in closed manner for 7 days.
People get to open the door and stays there for 7 days.

111.యబువవతత్సరమవిందన శవాశవణమఖసమబున యఖమఖ్యాదదశ వవింతలల బబుటటట్టీనమఖ
ఇననపదనారరయవిందన నపవత్పాఘోటకమబులల వవోన ఫపిరవింగబు లఖరవింభివించతేరరమఖ
Of year Yuva, Shravana masa in south direction miracles happen.
Fire horses and Firangs start in iron paths.

112.గవిండడిననవిండడి యగూరరపవాకకల బబొ యయఖ్యాన గగూడధూరర మీదనగవా నవగరీనమఖ
మమవిండడుగ జన చచెవింగలలలటకల బబొ యఖ్యా అవిందనవిండడి దకడిన దదశ కకేగరీనమఖ
From Gandi goes to Vurupaka, via Guduru he goes.
Many people goes to Chengal fort, from there goes to south direction.

113.ఆ నవల ఆదదవవారమబు తిరరనలలస్వాల ఆమహాలవింగకేశునవదదకల వవాడడుక
చగోపవనన సవాయవిం సమయమవిందన అనవకలలల వచతేల్చేరరమఖ
On Sunday of that month, to the place of Mahalingesha for the
sake of Festival, that evening many people gather there.

114.ఆడవవారర మగవవారర బభాలలరర నచల్చేట అదదబ్ర నదద గటటుట్టీన తిరరగకేరరమఖ
కలూడడు గబుడడిచ వసతధ
స నారణ మొనరరవించ వవడడుక అరద్ధుమబులతత ననవిండతేరరమఖ
Men, Women and children there will wander on the banks of river Adri,
Cooks food, wears clothes and enjoys the festival.

115.సవింతతషమబుతతడ ననాటలఖడడుచననన పవాటలవిందరర పవాడడుచనవిండతేరరమఖ
కకవిందరర కవాలకకేపవిం చతేయబుచనవిండగ మరర కకవిందరర కకోళళళ గగోససేరరమఖ
Sings and dances all people there with joy,
Some may pass their time there, and some do animal sacrifices.

116.మమేకలల కకోళళళ ఆరరూనరరవర కచట కకేకలల వవయబుచన ననవిండతేనమఖ
తచెగబువతత వవాటటన చవింపపిన వవాళళవింత కకేక వవయబుచన కకలఖరరవించతేరరమఖ
Goats and hens of nearly 600 will be there shouting
Men sacrificies them with guts, screaming in joy.

117.అచల్చేట కకవిందరర యఖతిబ్రకల లవింత పబ్రదకడినవింబబు ననాచరరవించతేరరమఖ
పబ్రచనరమబుగవా కకవింద రనవక వధమబుల భకవాతల్క్యరవాధనమబుల జకేససేరరమఖ
Some devotees there will be rounding the temple,
Some people sings in name of God for publicity.

118.సమయమబునకల తగరన ససేవల జకేససేరర దనమబుకల లఖడడుచన కకవింద రరవిండతేరరమఖ
సవాయవింకవాలమబున నవవైదన గవింటలకల సనజననలల గవాన మొనరరవించతేరరమఖ
Some people there act as agents running hurriedly to perform duties.
By evening 5 p.m. some good people starts to sing.

119. ఆ సమయమబునవిందన దదగబులలపడడునటటుల అపవార వరర్షమబు కలరరససీనమఖ
ఆ జనసమబుదనాయవిం నలచన తనావవనల అపవడడు తతొగలకలవిండనా నలచతేరరమఖ
Exactly by that time, a heavy rain starts sadly there.
The crowd there will stand still, where they where in that rain.

120.పదదనమషవింబబులల కవాళ అడడుగబు లలవిండడిన నవల ,గబుననానగరరర కకవిండ నదదయవిందనన
నధూతన పబ్రవవాహ మకసవాహతతుతగవానన నషలలలషమయ వవగ వచల్చేనమఖ
From Gunnagiri hills, a new water course will unexpectedly flow to there,
Where for 10 minutes land is filled with foot steps.

121.నవిండడు మకకలల యబురవడడితతడ నచటటకక అపవారమమమైన గవింగ ఎగససీనమఖ
మమవిండడుగ జననలనన జకేరరల్చే వవారర కకనన కకవిండచరరయలల కకవించన బబొ యయఖ్యారరమఖ
With heavy speed much water comes to there,
Crowding many people, they will take hillslides with them.

122.పబ్రవవాహ మధదకమబు గవాక మబుననపసే జనన లఖవల దరరకకేగ జూచతేరరమఖ
పపొ వదలచన సవింగబు లనవకలలనన గరలలబభాడ బబో లల కలవిండతేరరమఖ
Before water flowing speed increases, people tries to cross it
But of fear of subdue, many people cant go.

123.నబిడమబుగవా ననవిండడి యవింద రవావలకల పసో లలక జననలవింత భబ్రమససేరరమఖ
గబుబగబుబ మన గవింగ పపెరరగకేటపవత్పాడడు జననలల కలవరపడడి భయ మొవిందతేరరమఖ
People imagine to go from dense to other side of it.
But when water flow starts to increase, people start to fear more.

124.జనకలల భరతల భభారఖ్యా తలలదవిండడుబ్రల కలమఖరరలనన రగోసపి కలవిందతేరరమఖ
అననమఖనమబున తపపిత్పావించనకకనన తమకలనన సవాధఖ్యామమమై నటటుట్టీల కకోరకేరరమఖ
People starts to abuse their husbands, wifes, children and their parents.
Frightening of situation, people doubt of their escape from it.

125.జల పబ్రవవాహ మొదదరరవింప మరర యయవరర వలలకవాదన మబుననల కయయఖ్యానమఖ
బలల పబ్రవవాహమబు యొకల వవగమబు చతేతనన పబ్రజలల దడొ రరలచన పవారర పపొ యయఖ్యారరమఖ
None can escape from fury of water, except for saints.
To the speed of water, people start to get carried away by it.

126.వవారర వవారర నటటట్టీ భభాద యననభవవించన వవారకే గదనా యదద తచెలయదనమఖ
నరర లలొకరర కవింటటకక ననొకరర కనబడకలవిండ నపవడడు చకటట కమహ యబువిండడీనమఖ
Those who suffer it are the those who should suffer it, and they cant understand it.
Men cant see eachother as the night darkness starts to cover them.

127.చకటట గమహన అరగవింట ససేపవలల అకసవాహతతుతగవా జలమబు లవింకకీనమఖ
ఒకగవింట ససేపపెవైననా తతడదో త మబుననపటట వలలె వటటట్టీ నవలగ పడడి యబువిండడీనమఖ
After the 30 minutes of darkness, suddenly water flow stops.
After one hour, water dries up and the ground there seems as dry land.

128.నదదలల కకటటుట్టీకకన పసో యన వవారలల లక్షకల పపెవైలలెకల యబువిండడీనమఖ
అదదగవాక చచెటల వవళళనన పపొ దలవిందన పసేబ్రతమబులల బహహు ఉవిండడీనమఖ
People carried away by the water will be more than one lakh,
Many corpses will be under the trees and plains there.

129.ఏరర దదసపిన వవననక అకలడకలడల జూచ శవవాలనన మరర యయతతేతరరమఖ
లలతచెవైన ఆయయటట పపొ డడుగబున ననవిండతేటట చచెరరవవలల శవవాలల తతేలనమఖ
After river dries, corpses are searched and found.
Many corpses are found in that river’s end deep lake.

130.కకనన పసీననగబులల రవాళళసవిందనన ననననవ యయతిత బభవైట పపూడతేల్చేరరమఖ
వనన వవారర దనషట్టీవరతనలల భబువలల నననన వవారరెలలరర అణగకేరరమఖ
Corpses between the stones are found and buried away.
Sinners hearing this got annexed all over the earth.

131.భబువలల దకడిన అమమరరకవా దతేశమబున భగూకవింపవిం బహహుగవానన బబుటటట్టీనమఖ
అదదరరన ఆ నగర మవిందన సరవాస్వాతతుహలల బభదదరరయబు నశన మయయఖ్యారరమఖ
On earth, in country of South America great earthquake happens.
People of that trembled city, frighteningly perishes.

132.అవిందనలల నవవైదన కలటటువింబభాల వవారర అచటనన తపపిత్పాయబు బబ్రతికకేరరమఖ
నవిందద యఖననావిం కరమబు వహస్వాలల లలెవైరర ససో మనగరర గరరర నగరన పపెరరగకేసనమఖ
Five family people escape there and lives hence.
‘Nandiyanam’ people hands get paralysed, Fire increases on hill of Somanagari(Mooncity).

133.కకలతిలఖల్గీ నగరమబు కవారవామబు అవలలక మగరనవలలనన భసహ మయయఖ్యానమఖ
సపెగ నపవత్పాల పడడి నగరవిం కవారవామబు తతడతేడడు నగరవాలల ననాశనమయయఖ్యానమఖ
Jail of ‘Kakutilga’ city, will be ashed by seen fire.
By fierce falling fire, with that city’s jail, burns 7 cities too.

134.మమేలలొరర నగరమబునవిందన కవాపరర వవింశ మబున ననొక బభాలలడడు బబుటటట్టీనమఖ
తతలల వనవన మబుఖమబు తచెలలపవ నలలపవ ఛనాయ కలబిడడ్డు డచటనన పపెరరగరీనమఖ
In ‘Maylore’ city, a boy borns into a shepherds family.
Glowing skin, face of black and white shade, the boy grows up there.

135.ఒక పవారర్శర్శ్వమబు తచెలలత్పా ఒక పవారర్శర్శ్వమబు నలలత్పా సగమబు వవవింటటుబ్రకలల తచెలలత్పా ననవిండడీనమఖ
సగమబు కలరరలల నలలపపెవై కరరగర పసో సపిన పబ్రతిమ లఖగనన కననలల తచెలలపపెవై యబువిండడీనమఖ
One part black, one part white. Hair too with half white and
Half black, looking like a metal statue with white eyes.

136.సనఖ శరరీర మధదక బలశవాలగవా ననవిండడు వవవకశవాలగ ననవిండడీనమఖ
పబ్రకటమబుగ నమమరరకవా దతేశమబునవిందన పబ్రజ లలవించనకకన పవాలవించతేరరమఖ
Soft body, strong in strength and looks intelligent.
By announcing, country America will keep him and rules.

137.పదమగూడతేవిండల వయసన బభాలలడచెవైనపవత్పాడడు జజతి వవావిండడుల వవాన జూచతేరరమఖ
వవధవలవిందరర వటటట్టీమఖట లవిందనరర కకవింద రదద నజ మననచనవిండతేరరమఖ
On 13 years of age, boy is seen by his fellow men,
Idiots call it as mere words, some believe it as true.

138.కవాశిగవింగలల పపెరరగర మరవాటట లలకపవాలల గవాశమఖలల కకటటుట్టీక పపొ యయఖ్యానమఖ
కవాశిలల ననారకేస్వాల జననలల పబ్రవవాహమబులల జికకలయబు ననాశన మయయఖ్యారరమఖ
Ganga floods in Kasi, and villages of lokapal will get submerged.
Around 6000 people in kasi, will drown in those floods.

139.అలహాబభాదన ఏరర పబ్రవహమబుచతేత అచట పదదవవలరవవవై ననాలల్గీవిండడులనన
కలూల యనధూనట డచెబభవైరవవల పబ్రజలల కలూల హాన పపొ విందతేరరమఖ
Because of flow of Allahabad river, there 10,064 houses
And 2,75,000 people will get destroyed by it.

140.కవాలభభవైరవవడడు ఉతతరవాదద పబ్రజల కవాల దడొ కకల నవల రవాచనమఖ
కవాల కకీడడుచతేత దకడిననాదద పబ్రజలల కవాళపవింపవల నషట్టీ మయయఖ్యారరమఖ
‘Kala Bhairava’ will punish and demolish Northern people.
By bad times, Southern people will perish under ‘Kali’ war.

141.వకవారర మగూడతేసపి వషతుషననామమబు మీద వీరవసవింతతుడడు వచల్చేనమఖ
వకవారర మగూడనారర వవళళతతేనన భబువకక వీరవసవింతతుడడు వచల్చేనమఖ
On Vikari nama samvatsara, by three times of Vishnunamam, Veera Vasanta arrives.
Three sixes after Vikari Year, Veera Vasanta will arrive on earth.

142.మవిందరధరరడచెవైన సనవిందరవావింగబున మహహిమ మహహిమీద నవవస్వారర నవరరగరరమఖ
సవిందతేహమమే లలదన సవామగవాన పపిబ్రయబుడడు సవాధనవవల రకడివింప వచల్చేనమఖ
Mandara garland wearer, the charmer’s power no one will know on this earth.
No doubt, to save the holy men, Samavedam loving one will surely come.

143.కవించ కవామఖకడికక ఉగశమబు గలల్గీన మవించ దకడిణ ససీమ కకేగరీనయఖ
వవించన గలల్గీన వసనధతేశు శిశువవల పపొ వించ కకలఖరరవించ కలూలల్చేనమఖ
Kanchi Kamakshi with great anger goes to southern land.
Terribly punishes and destroys people with cheating minds.

144.రరదనబ్రడడు కవాలఖగరన రరౌదనబ్రడడు శశవీర భదనబ్రన భబువ మీద కకలచతేరరమఖ
కకోశధనడచెవై క్షదనబ్రల రరదబ్రభగూమ కవింపపి మబుదనాబ్రభభాఖ్యాసనల వడడిపపివించనమఖ
Ferocious, Lord Sri Veera Badra will be prayed on earth.
Ragely destroys Skhadra’s war land, and saves Yoga people or Buddhists.

145.గబుగరల్గీళళరవాయబుడడు వచల్చేన పగతతుల గబువిండచెల నననయబు నదర చచెవిండతేనమఖ
దగల్గీర చధూపవలల చధూచతేటటవవారరెలల దగద్ధుపటలమయ పపొ యయఖ్యారరమఖ
Guggilaraya will come; all hearts of enemies will shake.
Near looking people, will burn into ashes.

146.గగొపత్పా సనడడిగవాల టటకవాశ దతేశమబునవిందన గగొపత్పా నదదమధఖ్యా బబుటటట్టీనమఖ
గవాల గగొటటట్టీనవిందనవలలనన పవిండచెబ్రవిండడు గవాశమలవవయఖ్యావిండడుల గగూలలననమఖ
Great hurricane in ‘tekra’ country happens in between Great River.
Because of heavy winds, 12 villages and 1000 houses get destroyed.

147.ఆ నదదలల ననవిండడు గగొపత్పా పడవలల పదననవనమదద బబో రగరల పడతేననమఖ
ఉనకకతత గవాల వవగవాన కవాపడవలల పపెవై కరెగరరర భగూమ కకచల్చేనమఖ
In that river, 18 huge ships will turn down.
Raised by the wind power, those ships returns to earth again.

148.అరవవవై మగూరల దధూరమమమైన ఒకగటటుట్టీన ఆ పడవలలచతేరర అలలడడీనమఖ
వవరరవవలఖతగవాశమమబున ననవిండతేటట గదృహమబులల సరస్వా ననాశన మయయఖ్యానమఖ
Those ships will reach on another shore which is of 60 measures far.
Houses of ‘Vurivulta’ village will totally get perish.

149.సనడడిగవాల ఒక గడడ్డునవతిత మఖకలపపెవైనబడ ధరకల మబుపపెవైప అడడుగబు లవింకకీనమఖ
వడడిగవాల వడడిచ పపెటటట్టీ యయచచెరరవవ చతేసపిన వడడిబడడి బహహుగవాల వసరకేననమఖ
Cyclone – Island – 30 feet will dry up to land.
Huge winds are blown across the river, after the cyclone finishes.

150.ఆ గవాలవసరరన దనానపబ్రమఖణమబు ఒక కకోశసన పబ్రమఖణ మబువిండడీనమఖ
లలకమబులల కలకతనాత దతేశమబునవిందన భగూకవింపమబు లచట బబుటటట్టీనమఖ
The length the wind blows is the length of 12000 feet.
On earth, in Calacatta country, an earthquake happens there.

151.భభాదబ్రపదమఖసమబునల మవిందవవారమబున భబువ ననధూనట యఖభభవై అడడుగబులలననా
భగూకవింపమబు ననాలల్గీ జజమబులల గలల్గీ వకలమమమై ననాలలూల్గీళళళ అదదరరీనమఖ
In Bhadrapada Month, Tuesday at dawn 4 a.m. earth of 250 feet
Shakes with earthquake making the villages tremble.

152.కలకతనాత కవాళపసేట పవరధనాహహివింసవాగరగోల వవాయబువఖ్యామగూల దనదుఃఖవించనమఖ
చలరకేగర ఆగరెనయమబుఖమబుగవా పపొ యయఖ్యాన కల నరరలకల గవాన వచల్చేనమఖ
Calcutta Kali in ‘Peta purudhahim sagar’ suffers in North-west,
Ragely goes South-east and becomes visible to Modern people.

153.శివననాగమహకల చనన మననమడడు పవటటట్టీ ససీమకల దదకరెకల వచల్చేనమఖ
అవనలల దచెవైవమబు లలదనన వరరెలల ఆకల రవాలనటటుల రవాలలరరమఖ
To siva-nagamma, a grand-son is born who comes to save the land.
Those who blasphemize on God, will fall like dry leaves.

154.నకలలల ఊరరూర దదనమవిందన కలూససీన కలకల మగూతికక తతక పవటటట్టీనమఖ
మబుకలలల కకోససేటట వవారర రవాజననఖ్యాలల మబుకవాలపవరరకక పపొ యయఖ్యారరమఖ
Wolf mourns at day in villages, A tail comes on mouth of dog.
Nose cutters land people goes to ‘Mukkapuri’.

155.మదఖ్యాపవానమబు జకేసపి మహహిమీద కకవిందరర గబుదనదలఖటలకల వచతేల్చేరరమఖ
గదచెద సనదనదలలజరెపపిత్పా కవాలమబు గడడిపసేరర వదఖ్యాలతత వఱబ్రల వీగకేరరమఖ
Drinking alcohol, people will start to fight with each other on earth.
Preaching waste, people waste times and boasts of their useless knowledge.

156.బభాబ్రహహణ కలలమబులల బలలలదద వన బబ్రహహ బబో ధ బబొ విందదన వవారల బబో బ్రచతేరరమఖ,
జరెవైమన బభాబ్రహహలలె కకోతలల వవసపి బహహు కమహరడడుసనలల మబువించతేరరమఖ
Listening to brahmin words, people feel like knowing the God.
Boasting like Jaimini Brahmin, and dips into worse iron pits.

157.సవింగరీతలలలలడడు సనకవాదదవవిందనఖ్యాడడు సవాకకేతపవరర వవడల వచల్చేనమఖ
బవింగవారరజలతనారర బబౌసపెన కకోకలల భకతకకోటటకరెలల నచతేల్చేరరమఖ
Music lover, great saint : comes from leaving ‘Sakethapuri’.
Sarees woven out of gold will be given to his followers.

158.చవిండతతేజడడు భభానన మవిండలమబున ననవిండడి సపిదనదలల చధూడగ వచతేల్చేననమఖ
కకవిండల పపొ డగబున పసీననగలల లలచతేనన మోత లఖరవారటభాలల చతేససేరరమఖ
Great charmer leaves sun land to see holy men.
Corpses raise to mountains, trumpets are blown.

159.అవిందతేలల చలలచరల కవాల మబుమతతుఖ్యావవచతేత అతిఘోర యబుదదమబు లయయఖ్యానమఖ
ఇవిందనమబుఖనలల ఊరర వడడిచతేరర ఇరరవవరర ఇచనాల్చేవహారరలలెవై తిరరగకేరరమఖ
Nandyala Chalamcherla becoz of ‘Kalamrutyu’ happens ferocious wars.
Saints will dessert the village, both will wander as they wish.

160.బబ్రహహవవతతలనన వవవింట బభటటుట్టీకకన బబ్రహాహసతమ
స బు బగూన వచతేల్చేరరమఖ
బభాబ్రహహలల దతేశవాలల బబుడబబుడనా మఖడతేల్చేరర బభాబ్రహహణకలల మబుదద్ధురరవించతేరరమఖ
Along with Brahmin holy men, and with Brahmastra comes.
Brahmins cross different countries, Brahmin caste will be restored.

161.కకోటకకవిండలలనన కకవింగ మఖటభాలడడీన కకడమగూరర గబుదదలవించతేరరమఖ
తనాడడిపరరతలలనన దబ్రవఖ్యామబు దదససేరర ధరహదతేవత ధరనన నలల్చేనమఖ
Crane speaks in Kotakonda, Kodumuru will be ploundered.
Dravyam taken in Tadipatri, Dharma will be established on earth.

162.కకతతపపెట పపెవైన పవరమబులలపల ననొకల కకోతి వచల్చే మఖటలఖడడీనమఖ
ఎతతేతపవరమబు గటటుట్టీనవకకల యఖకకోతపవడడు ఏడడు దదనమబులల మట లఖడడీనమఖ
In Kothapeta fort, one monkey will come to speak.
On Ethepuram bridge, the monkey speaks for 7 days.

163.రవాయదనరల్గీమబున రవామచలలక వచల్చే రవామధరహజ వవారత పలలనమఖ
పవాయగటటుట్టీ గగొలల పశువవలవ దతేదడడు ఏవిండల బభాలకల బిడడ్డు పవటటట్టీనమఖ
In Rayadurgam, a parrot comes to speak of Ramadharmaja’s news.
Near Payagattu sheep, seven years girl will give birth to a child.

164.ఇలఖ జరరగరన వవారర దదవఖ్యా భగూషణమబులల నరజజక్షునకల నచతేల్చేరరమఖ
మమేలలెవైన చచెవింగలస్వాకకోట ననవిండడు వవారర మమేలలెవైన నగల నరరత్పావించతేరరమఖ
They give precious jewels to the great savior.
Famous Chengalva fort men gives famous jewels to Him.

165.గవాయతిబ్ర పవరవవాసనల కవామజనకలనకల కవాననకల బహహుమఖన మచతేల్చేరరమఖ
మయఖ వరహహితతునకల దనాస్వారకవాపవరరవవారర మఖనకఖ్యా హారమబు లచతేల్చేరరమఖ
Gayatripura people gift many things to Him.
Dwarakapuri people give Manikyaharam to Him.

166.ననారయణ సవాస్వామ బబుబ్రవిందనావనమబునకల ఆసవాస్వామ భదృగబు వవవింబ డదో చతేల్చేరరమఖ
ధనారలమబుగవానన దతేవతలవిందరరూ దతేవవాదద సనత పపూజ జకేససేరరమఖ
Lord Narayana comes to Brundavanam, along with Saint Bhrigu.
Heartfully all gods perform pooja to the Lord.

167.అలవింపవరర లలనన ఉతనాత్పాతవిం బబుటటట్టీన ఆజజోగబులఖవిం బభావలవించతేనమఖ
వవనకవాల పడడియబునన భగూధతేవ లలచన కలలలకల కలచమబుల పవాలల గబురరససీనమఖ
In Alampur a disaster takes place, Goddess Jogulamba yawns.
Mother earth stands which settled on back, milk is poured from her parts.

168.ఐదన మఖరరతమబులల ఏడహహో రవాతతుబ్రళళళ ఏమఖరక వసరరచనవిండడీనమ
కవించ కకవిండ అలవింపపూరర మొదలలెవైన ఏడధూరల వపరరీతనాలల బబుటటట్టీనమఖ
Five monkeys for 7 days and nights without rest wander.
Kanchi konda, Alampur etc., 7 cities disasters will happen.

169.కవించలలనన మరర యబుతనాత్పాతనాలల బబుటటట్టీ గరరడధస్వాజమబు కదలఖడడీనమఖ
పవించమబుఖ పబ్రభబు వవారర సతఖ్యామబు వడడిచ పరవింజజోఖ్యాతిన ధనాఖ్యానమబు జకేససేరరమఖ
In Kanchi, disaster takes place and Garuda dwajam will shake.
‘Panchamuka Prabhu’ leaving the truth, meditates for the Eternal.

170. ఢడిలల వవారర తరల దకడిణవిం వచతేల్చేరర ఉలలమమలఖల తలలడడిలలనమఖ
నవలలూలరర ససీమవింతనా నరరూహల మయయఖ్యాన గబుగరల్గీళళళ దనగవాల్గీన కమీహనమఖ
Delhi people start to come south, every heart will suffer.
Nellore area will be cleaned, Horses will surround the forts.

171.తిరరపతి వవవింకనన గబుడడిలలన మమేళచనల్చేలల అదనరతవింగ ననాడడి పవాడతేరరమఖ
గరరఢస్వాజవిం ననాననా దదకలలల కకేగర చగోదఖ్యావింబబుగవా ననాడడుచనవిండడీనమఖ
In tirupathi, Venkateswara’s temple Mlechhas will sing and dance.
Garudhadwajam will moves to many directions; sings and dances amazingly.

172.కకోమటట వవారరెలల కలల బబ్రషతుట్టీలయయఖ్యారర గగొపత్పా పటభానల కకలల బబొ యయఖ్యానమఖ
కకేమమబు లలకనన పవావించనానకలలబబుధనలల పవామరరలలెవై యగూళళళ తిరరగకేరరమఖ
Komati caste people will decline, great cities will get plundered.
Without safety, Panchananam people wanders places like others.

173.దదో డచెడడ్డున తిరరమల దదో పపిళళ బబొ యయఖ్యాన ఉవిండతే దతేశమబు వలస బబొ యయఖ్యానమఖ
శశదద్ధు ససేయన మబువిండమోపవల నవలలనన బటటట్టీ మబునమడడుగబులల దదో ససీనమఖ
Great Tirumala gets robbed; ‘Unde’ country will be migrated.
Widows who do not pray God, will be thrown into fire pits.

174.కలరరకకవిండలల నననన హననమవింతరవాయబుడడు కకోపమబుతతడనన పపెరరగరీనమఖ
ధరణణకక ననాలలల్గీ తనాటటమఖకలల పపొ డవవ నరరల కవింటటకక కవానపపివించనమఖ
God Anjeneya increases along with anger in Kurukonda.
For ground, He is visible as height of 4 palm trees to people.

175.ఆలఖగరె చరవింజీవ చలచచెరల చచెవింతనన ఆవింజనవయబుడడు గవాననపపివించనమఖ
వవాలలఖడడుచన మబుకలవింటటలలపలనన వవింతలతత తరల వచల్చేనమఖ

176.కవాశలల గవింగవా సవాననమబు జకేససేరర కవారఖ్యామబులలెలల గలల్గీనమఖ
ననాసపికవాగశమవిందన చధూచతేటట వవారరకక వవాఖ్యాసనల దరర్శన మయయఖ్యానమఖ
People take bath in Kasi, wishes comes to happen.
Who look from edge of nose can see Veda Vyasa.

177.గవింగవాధరరన దరర్శననానకక వచతేల్చేరర గవింగ యమబునలల ఉపపొ త్పావింగరీనమఖ
తతువింగబధబ్ర తరమబున తిబ్రమగూరరతలల గగూడడి శదృవింగవారమబునన భభాషపివించతేరరమఖ
Comes to pray Lord Shiva on banks of ganga, Ganga & Yamuna will flood.
On banks of River Tungabadra, Three Gods will meet and talk.
178.ఓరరగవింటటలలనన దబ్రవఖ్యామబు దదససేరర వశస్వాననాథనన పపూజివించతేరరమఖ
వవారణనాశిలలనన వశస్వాననాథనన పపూజ వవారరజననాభబుడడు చతేససేనమఖ
In Oruganti, Dravyam will be taken; prayers offered to Lord Viswanatha.
At Varanasi, Lord Viswanatha is praised by Him

179.అగరవాన కకచల్చేన అగబుమీరర పపూచన ఆకవాశమబు ఎరశ నయయఖ్యానమఖ
రవారవా నగరర వవారర రమఖ్యావింబబుగనన మమేలల రవాజఖ్యామబు వవారరకక ఇచతేల్చేరరమఖ
Gives guarantee by coming to Agaram; Sky becomes Red.
‘RaRa’ city people charmingly gives good kingdom to them.

180.అగరమబులల మగూడడు శవింఖఖల దబ్రవఖ్యామబు ఆరరద్ధుతతడ దదసపి యచతేల్చేరరమఖ
సవాగర శయననడడు సరసపిజమబుఖ గగూడడి సవింతతషమబుతతడ ననవిండతేరరమఖ
In Agaram, huge Dravyam (30,00,00,000) will be taken on wish.
Ocean Dweller with Lotus face filled with happiness.

181.కటకమబులల బహహు దబ్రవఖ్యామబుననదద దనాన కమలననాభబుడడు తయవించనమఖ
పబ్రకటమబు జకేసపి యఖ రవాజఖ్యామబున దబ్రవఖ్యామబు భకలతల చతేత దదయవించనమఖ
Huge dravyam exists in Katakam, will be taken out by Lord Vishnu.
Dravyam will be taken out by devotees in that kingdom, by announcement.

182.చచెవింగలవించ పవాల గబువిండమబు లలపల చచెనన బసవడడు వవగ బబుటటట్టీనమఖ
గవింగ యమబునలల పపొ వింగరన వవననకనన గవింగ పవతతుబ్రన వదద కకచల్చేనమఖ
Closely Chennabasavanna too take birth hurriedly in Palagundam.
After floods of Ganga & Yamuna, reaches Gangaputra.

183.సనబబ్బురవాయబున వదద శుభవవారత బలకకేరర మబబుబ్బు మఖయలనన మడడిససీనమఖ
దబబ్బుర వవారరన తల దననమ వవససేరర ధరవాహతతుహల రకడివించతేరరమఖ
With Subbaraya speaks good news, ignorance will be cleared.
Cheaters will be thrown away, Righteous people are saved.

184.కకేశవవన సహరణ చతేసపిన వవారరెలల వసనధలలపల నలల్చేయబువిండతేరరమఖ
పవాశుపతనాసతమ
స బు చతేత బటటుట్టీకకన భభాననమవిండలపతి వచల్చేనమఖ
Who prays to god will stay on earth.
With Pasupatastra comes the Lord of Sky.

185.వనతలల పవరరషతులల వహహినలల ననవిండతేరర వసనధపపెవై కనన వదృషపిట్టీ గబురరససీనమఖ
సనక సనవింద సనతతులమఖరరలల సరగోస్వాతతమబులల వవవింబడడివించతేరరమఖహ
Women and Men will be in heat, on earth variant rains will fall.
Sanaka Sananda Sanatkumaras and Pure men will follow.

186.పటటు వవషదనారరడచెవై వవారరజననాభబుడడు వచల్చే చలలవించచెరల చగొచల్చేనమఖ
అటటుమీద ననా యగూరర పబ్రజలలెలల చధూడవింగ ననాడనవ అదదృశఖ్యామయయఖ్యాననమఖ

Dressed smartly, He goes to Chelamcherla.
As those people while looking Him, disappear there itself.

187.పదహసవింభవవడడు పలలన భవషఖ్యామబు పదహ పవరవాణమబున ననవిండడీనమఖ
పదహననాభబున ఠవావవ పదహసవింభవవవలల పదహననాభబున మహహిమ లలవిండడీనమఖ
Buddhist monk, Riponche’s (Padmasambava) prophecies are in Padmapuranam.
Lord’s place because of Monk Padmasambava, miracles of Lord exists.

188.ననారవాయణనాసతమ
స బు ననారర యయకకలవించన నలలవవింక గబుణధస్వాన జకేససీనమఖ
కలూశరరలయన వవారర కలలమమలల నణచన గగో బబ్రహహణబుల కరరనవించనమఖ
Lady aims Narayanastram, sounds emerge on all four sides.
Cruel people caste will perish, Cow Brahmins gets graced.

189.మధనర మీననాక్షమహ మఖటభాలడడుచనవిండడీన మహహి నదనరతవింబబులల పవటటట్టీనమఖ
మధనసధూదనసవాస్వామ మహహిమచతే భబువలలన మఖయవవాదన లణగరపపొ యయఖ్యారరమఖ
Goddess Madhura Meenakshi will be speaking, Miracles happen on earth.

Because of Madhusudana swamy preachings, fools will annexed on earth.

190.కకలఖలపవరమబు వదద కకడమగూరర ధనమబు కకోటటుల డచెబభవైబ్బురరెవిండడు దదససేరరమఖ
కలల మఖటభాలలగవావవ పవావిండడురవాజచతేత కల ధనమవింత బబుచనల్చేకకనయయరరమఖ
Near Kollapuram, Kodumuru dhanam 72 crores is taken out.
True words are these; By Panduraja dhanam will be distributed.

191.బభాటల మలలకవారరర్జునసవాస్వామ సననధదలల బవింగవారర పరరగరెలల బబో ససేరరమఖ
అటననవిండడి బభలలమబు కకవిండకల వచల్చేయబు అరయయమై కకోటల దబ్రవఖ్యావిం దదససేరరమఖ
In dwell of Batala Mallikarjuna Swamy, golden things are given.
From there comes to Bellamkonda and takes out 60 crores dravyam.

192.అవింగజహరరడచెవైన మలలకవారరర్జుననడడు అపవత్పాడడు తనానన మఖటభాలడతేననమఖ
గవింగవా యమబుననా సరసస్వాతతులల మగూడడుపపొ త్పావింగర శదృవింగవారమబుగ సవింతసపివించతేననమఖ
Arrogance destroyer Sri Mallikarjuna will speaks then.
Ganga, Yamuna and Saraswathi will flow in happiness.

193.అవింబ భబ్రమరవావింబ ఆకల దదరగ ఆవవలపవా లఖరగరీవించనమఖ
అవింబబుదమబులల చధూచ ఆవవలల అరచన ఆకవాశమబున గబుబబులల పవటటట్టీనమఖ
Amba Brahmaramba because of hunger drinks cow milk.
Looking at clouds cattle mourns; and bad things occur in sky.

194.చనావిందనాబ్రయణమబు మరర వచల్చేన తరరవవాత చవిందబ్రగబుపత హరర వచల్చేనమఖ
ఇవిందనబ్రడడు శశహరరన జూడడునన వచల్చేన ఇషవాట్టీరద్ధుమబు కకవించనబబొ యయఖ్యానమఖ

When path of moon comes again, King Chandragupta will come.
Indra comes to see Lord Hari, takes as he wishes.

195.ఆనవిందగబురర వచట దబ్రవఖ్యామబు దదయవించ అననదనానమబులల చతేయవించతేనమఖ
ఆనవిందమబులచతేత రవాచయఖ్యాదగల్గీర అరద్ధుమవింతయబు దదయచతేరరమఖ
Anandaguru takes out dravyam there and performs Annadanam.
With happiness, He takes out dravyam near Rachaiah.

196.ఆదరరవించనాల ఆదదకకేశవవలల ఆదబ్రవఖ్యామవింత దదయవించనమఖ
పవాతనాలగవింగలల నళళవింకకపపొ యయఖ్యాన భగూతలవింబబు మవింట లలెగససీనమఖ
There Lord Adikesava takes out all that dravyam.
Water dries up in Patalaganga, and Fire pours out on earth.

197.చవిందబ్రగబుపతరవాజ శవాపవమబుకలతడచెవై జయహరరనజజచ తనా బబొ గరడడీనమఖ
ఇవిందనాబ్రదదబ్ర సనరలకల వవిందననాలల జకేసపి ఇవిందదరకేశున కదృప బబొ విందదనమఖ
Chandragupta King after saved from curse, praises the Lord.
Bowing to Indra and other gods, gets grace of the Lord.

198.గగోలలొలవిండ మీదనన బవింగవారర కకోమల కకవిండతేకకల కలూతలల పపెటటట్టీనమఖ
మఖల బబో యలల గగూడడి మబుషపితయబుదద్ధుమబు చతేత మహానవిందద పవింపవన మడడిససేరరమఖ
On Golconda, a golden peacock will make sounds.
People will perish in Mahanandi war by fist fights.

199.బభేరర కకేశవవల బబో బ్రచతే నమతతమమమై బభేతవించచెరలకల వవారర వచతేల్చేరరమఖ
బభేరరల బబో బ్రవనన పసేబ్రమ కలగరనటటట్టీ వీరవసవింతతుడడు వచల్చేనమఖ
To save Beri Kesava, to Bethamcherla they come.
To grace Beri, Kind soul Veera Vasanta will come.

200.బవిండడీఅతహకలూరర భసహమయన మీదట కకవిండ తతూరరత్పాన పవాదన పవటటట్టీనమఖ
దవిండమననవవారరన దయతతనన ససీతల
స నన మవిండలపతి గరౌరవవించతేననమఖ
After Bandi Atmakur turns into ashes; to north of hill starts a disease.
The King respects the women and devotees with kindness.

201.గగోలలొలవిండవదదనన గగోవవింద పవరమబులల గగో గరరమబున నరరడడు పవటటట్టీనమఖ
గగోవవలనన గగూడడి కలభభార మవింటన గగోలలవవావిండలకల శివవా లలకకీలనమఖ
In Govindapuram near Golconda, from cow borns a man.
All the cattle destroy the shepherds as cause of kaliyuga.

202.గవింగలల అసనర్థిలల గయలలనన పపివిండమబు సవావింగమబుగవా దచెచల్చే పపెటటట్టీరరమఖ
శదృవింగకేరరీలల నననన శశభభారతదతేవ శశహరర వవవింబడడి వచల్చేనమఖ
In Ganga and Gaya, people with devotion mix ashes and pindams.
Sri Bharathi Devi of Sringeri comes along with Lord Sri Hari.

203.భభారత కథలల మఖరలవిండతేయబుడడు మబుననన భవషఖ్యామబు బలల యబువిండడీనమఖ
మఖరజనకలవిండనాదద మవిండలపతియబు మఖపవాల భభాగఖ్యామమమై వచల్చేనమఖ
In Mahabharatam, Markendeya has spoken about future.
To save the holy people, Lord comes thee.

204.గగోదనావరర తరవవాసనల బిలపపివించ గగోదనానమబులల బహహు ఇచతేల్చేరరమఖ
ఆదరరవించ బభాబ్రహహలకల ననవక అగశహారమబు లరరద్ధు నచతేల్చేరరమఖ
To Godavari bank people, cows are donated many.
Desired agraharams will be donated to brahmins.

205.సనన వీరననాలల వవాయనవింబబులతతనన సరకేస్వాశస్వారరడడు తరల వచల్చేనమఖ
సననతతుల చతేససేరర సకలమమమైనవవారర సవాషవాట్టీవింగ దవిండమబుల పపెటటట్టీరరమఖ
With great sounds, the Lord starts to come.
Preparations are made, and followers will bow to Him.

206.ఆకవాశ వీథదన రవాకసపి పవింపవలల కకేకలల వవయబుచన వచతేల్చేరరమఖ
చకవాకల పరచనచన దనాబ్రవడడు లవిందనన లలకకేశస్వారరడడు వచల్చే పవటటట్టీనమఖ
In sky routes devil wars comes with huge sounds.
Dravidas getting irritated, in that Lord Lokeswara comes to birth.

207.బిజనధూరర ససీమవింత బబ్రహహణబుల కకచతేల్చేరర బభజవవాడ కకవించనబబొ యయఖ్యారరమఖ
బిజనధూరర ససీమవింత బబ్రహహణబుల కకచతేల్చేరర బభజవవాడ ఆరరర్థితత నచతేల్చేరరమఖ
Bijanur area is given to Brahmins, Bezawada is taken too.
Bijanur area is given to Brahmins, Bezawada given with wish.

208.ఆనవిందగబురరవవల వవవింటబభటటుట్టీకకన అహహో బిలమబు జకేర వచతేల్చేరరమఖ
ఆనవిందగబురరవవల అననమతిచతేతనన అననసతబ్రమబు లచట గటటట్టీరరమఖ
Along with Anandagurus comes to Ahobilam,
With permission from Anandagurus, Annasatram is built there.

209.ససేననాధదపతి యయమైన గబుతిత కకేశవవలనన ససేవకలన బిలలవ నవింపసేరరమఖ
శశనరసపివింహహులల కకలలవవకల రమహన శశఘమమబుగ పపిలలవ నవింపసేరరమఖ
To call Gooty Kesava, Commander-in-chief, a servant will be sent.
To arrive to Lord Narashimha dwell, hurriedly call will be sent.

210.చనాగలమరరశలల దబ్రవఖ్యామబు దదససేరర జజతి పపెయఖ్యాలతత చచెవిండనాడతేరరమఖ
సవాగరశయననడడు సపతదదస్వాపవింబబులల సరగోస్వాతతమబుడడు వచల్చే యయలనమఖ
Dravyam is taken out at Chagalamarri; Bad things done with cattle.
Ocean dweller, Holy soul comes to rule seven lands.

211.రవాచధూరర వదదనన రవాజలల పవటటట్టీరర రవాజననవ వవావిండడుల రవాలలరరమఖ
యఖచక వదృతితలల ఆనవగగొవిందదవవారర అతిధద వవషమబుల బబొ యయఖ్యారరమఖ
Kings are born near Rachuru, the kings will fall.
Anegondi people will go as in demise of servants.

212. ఆదవవణణ లలనన ఆశల్చేరఖ్యా ధస్వాన పవటటట్టీ అతల కలతలమబు నయయఖ్యానమఖ
వవాదమబుతత నగళళళ గటటట్టీ మీదట డవింబబుగవా పవరర గటటుట్టీ కకన యయలలరరమఖ
Amazing sound born in Adaveni, making all the people toggle.
Ceremonly builts hills, after builts fort and rules them.

213. ఆదవవణణ ననవిండడి తరల వచల్చేన దవిండడు అలగగొవిండ తతూరరత్పాన మడడిససీనమఖ
ఆదవవణణ ససీమచట పసేటయయఖ్యాన ఆలఖగరె కవిందనధూ రయయఖ్యానమఖ
People coming from Adaveni, will perish on east of Alagonda.
Adaveni place will become city, also Kandanur too.

214.గబురవాశల జవింపపినల కరహలల దపత్పావవ గబురరనకల దనషవాట్టీవింత మయయఖ్యానమఖ
పపెవింపవలలకలవిండనానన కవిందనధూరర ససీమ ఏహఖ్యాతతస్వామబు అయఖ్యా పపొ యయఖ్యానమఖ
Dogs kill Horses; can be visioned by Holy Preachers.
Without war, Kandanur area will become Vishnu tatvam.

215. కవిందనధూరరలలన ఏడతేననగబుల ధస్వాన గలగర బల గలబిల అయయఖ్యానమఖ
కవిందచెననాలల వవసపి ఆతహకలూరరకల వచల్చే కవిందనధూరర ససీమ గటటట్టీరరమఖ
In Kandanur, Sound of 7 elephants originates irritating there.
Coming to Atmakur, builts Kandanur fort there.

216.ఆనవింద గబురరవవల హరర కలకక రవామబులల భభానననవిందదకక జకేర వచల్చేనమఖ
ఆనవిందమబులచతేత ఆదదకకేశవవలకల ఆశరవాస్వాదమబుల జకేససేరరమఖ
Anandaguru’s Lord, Ram of Kaliyuga comes to Bhanunandi.
With happiness blesses Adikesavulu.

217.నవిందనదననడచెవైన ననారవాయణసవాస్వామ నవిందద మవిండలఖన కకచతేల్చేనమఖ
నవిందతేల బభాబ్రహహణబుల మమేర వచనారరవించ నవిందనాపవరవిం బపవడడు గటటట్టీరరమఖ
Lord Narayanaswamy comes to Nandi Mandalam.
On wish of Nandyala Brahmins, bulits the Nandapuram.

218.నవిందపలలెలలలనన బసవనన కడడుపవలల నరరలపపెరరట కమహ లలవిండడీనమఖ
మబువిందటట కమహలలనన వవారతలల వన మగూరల్చేబబొ యఖ్యా నరరలల మడడిససేరరమఖ
In Nandepalli’s Basavanna stomach, ear-rings exist with names of men.
On hearing news from front ear-ring, men get unconscious and perish.

219.నవిందతేల అవింతయబు సనఖమబున ననవిండడీన ననాణఖ్యామబు తతడడుత వచతేల్చేరరమఖ
కవిందనధూరర ఏటట వరదపవాలల చతేసపి కవాలలవ దకడిణ మొచల్చేనమఖ
After taking out nanyamu at Nandyala, people their lives happily.
Kandanur river will flood and flow comes to southern direction.

220.కవాన కలలఖలవిందన పపివింజజరరకలలమవిందన గవాల గవాబరలలక యబువిండడీనమఖ ,
కకోయలససీమవింత గగొడవల పవాలవవనన వననకకవిండయబు కకలలబబొ యయఖ్యానమఖ
Kouni and Pinjari caste people lives without any problems.
Koyala area will face troubles, Vinukonda will get plundered.

221.రవామ ధరహజసవాస్వామ లవింజ పసో లలూరరలల రవామయఖ్యానన పపిలలవ నవింపసేరరమఖ,
పసేబ్రమతత రరదనాబ్రదదబ్ర రవామననజవింగవారరన పపిలపపివించ బహహుపసీబ్రతి చతేససేరరమఖ
Rama dharmaja swamy in Lanjapoluru calls for Ramaiah.
With love, calls and serves to Rudradri Ramanujam.

222.వీరనరసపివిం హవిం వీరవసవింతతులల వశవాస్వాసమబున తనామబు పవాలవించతేరరమఖ
దధూరదదృ షపెట్టీరరగన దనరవాహరరల్గీలనన పపెవించ దనరవాతతుహలనన శికడివించతేరరమఖ
Ferocious King, Veera Vasanta with trust will rule them.
Eradicates men of no foresight, and punishes evil-doers.

223.పవావించనాన కలలమబున భకలతలల బహహుమవిందద పసేరరగ వవవింబడడి వచతేల్చేరరమఖ
కవించ అహహో బిలవిం మబువిందనవిండడు వవారరకక కవావించన మచల్చే రకడివించతేరరమఖ
Many devotees of Panchananam caste will follow for namesake.
Gives gold to Kanchi, Ahobilam people and saves them.

224.కకేతళళళరరలల కలూతలల పవటటట్టీన పవాతకకోట పటన మయయఖ్యానమఖ
ఆతహకలూరర వవారర అడవ పవాలయయఖ్యారర మోతతుకలూరర వవారర మడససేరరమఖ
Cries heard in Kethalluri, old town will become new city.
Atmakur people leaves to forest, Mothukuri people perish.

225.అక్షయబహహుల పకడివవాహననన అధదకవారవింపవ తతూన కకచతేల్చేరరమఖ
శికడివించమన శతతుబ్ర సవిం హార మమలలనన ససేననాధదపతితతనన దచెలత్పానమఖ
On Akshaya bahula, part of power shall be given to Lord.
Says to punish all the enemies, with Commander-in-chief.

226.పచల్చేల పలలకక లలపల గగూరరల్చేవిండడి పదహననాభబుడడు తరల వచల్చేనమఖ
మబుచల్చేటలఖడడుచన మబుతనాఖ్యాల డదో లలల లచల్చేమహ గగూరరల్చేవిండడి వచల్చేనమఖ
King comes by sitting in green palanquin.
Charmingly sitting in pearl basket, comes Queen Laxmamma.

227.గవాశమఖలల పలలెలలల పటనమబులననయబు గశహపసీడ చతేత పవాడయయఖ్యానమఖ
కవామమబు కకోశధమబు బహహులవిం దయయఖ్యాన కవాసనకకరకల కలహ మయయఖ్యానమఖ
Villages, Towns, Cities all suffer from influence of eclipses.
Lust, Anger will increase; Quarrels start for sake of money.

228.జలమబు లవింకకీన జగమబులల వణకకీన జననలల కకవిందరర నషట్టీ మయయఖ్యారరమఖ
అలవగవాన దవిండడు అరద్ధుమబు కకరకయ ఆనవగగొవిందద జకేర వచతేల్చేరరమఖ
Water dries up, Grounds shakes up; some people perish in it.
Useless crowds for wealth, starts migrating to Anegondi.

229.సరరకకవిండయవిందనన సవింపదకకరకరెక ఆనవగగొవిందద కకవిండ కకచతేల్చేరరమఖ
మబుసలఖహననలల కకవిందరర మదృతి యయయఖ్యారర మొదటటవవాణణష వరగగగొటటట్టీరరమఖ
For sake of wealth of identical hills, comes to Anegondi hill.
Some Musalmans will die, and the first one will be broken.

230.అరవార్ఘాటటు వవారరెలల అవనలల మడడిససేరర ఆరణణ అధనాస్వానన మయయఖ్యానమఖ
అరవ యయలమలలెలల అడవపవాలయయఖ్యారర అలఖగకే కననానడడు అయయఖ్యానమఖ
False Gurus will vanish from earth: Worst whirlpools happen.
Tamil Yelamas leaves to forest, Kannadis too will.

231.ఏననగ తలకవాయ వవాన కరషమబున అగరన పపొ గ సపెగ మవింటలల వవడలనమఖ
గవాననగ కలలమమలల కరరగరపసో క నలల్చే కననానడడి కలలనషట్టీ మయయఖ్యానమఖ
In one place of Lord Ganesha, fire and smoke will happen.
Ganuga caste will survive; But not Kannadi caste.

232.వవాల భవిండనారమబు సపెలవవ శశఘమమబుగ వవారరజననాభబుడడు ఇచల్చేనమఖ
ఆలవించ వవాకవాఖ్యాలల ఆదదకకేశవవలల ఆ దబ్రవఖ్యామవింత దదయవించనమఖ
Lord will give out hurry order on King Vali treasure.
On order, Adikesavulu will take out the treasure of Vali.

233.మబునధూనరర వవారరెలల మబుదమబుతత ననవిండతేరర మొగలఖయ దడొ రతనమబు లణగరీనమఖ
పపెననయొడడుడ్డున ననవిండడుచతేనధూనరర గవాశమమబు పపెననగగొవిండ ససీమకల జకేరరననమఖ
Munnur people are filled with arrogance; Moghuls rule shall end.
Chennur on banks of Penna will reach to Penukonda area.

234.పరస్వాతమబులల నననన ననాజజోఖ్యాతి పబ్రతిమ పకపక నగబుచన మఖటభాలడడీనమఖ
గరవాస్వావింధనల నవలల ఖవిండడివించ వవయనన కలలల్క్యవతనారరడడు వచల్చేనమఖ
My charming idol in mountain will laugh loudly and speaks.
To eradicate arrogants, Kalki avatar is going to come.

235.కవించ గరరడ సతవింభవిం ఘటభాన బభరరగరీన కలసపి మవింట హహతతువవ పవటటట్టీనమఖ
కవిందధూరరకక వీరవసవింతతు డడొ చల్చేన కవింపపెన వవారరెలల గగూలలరరమఖ
Kanchi garuda dwajam degrades increasingly, Omens occur in sky.
Veera Vasanta comes to Kandur, company people will fall.

236.తిరరపతికక తతూరరత్పా చవవడడు దదనవనలలల ఆరరనలలవవల గవింగ పపెరరగరీనమఖ
మమేర జననల జూచ రకడివించ బబొ యయఖ్యాన మమేర దపపిత్పాన వవారల మవింగరీనమఖ
To the east of tirupathi, in Chowdudinne six measures of water increases.
Saves on righteous people and swallows the idiots.

237.రవాజవీడడుకల ఉతతరవిం బబొ విందద దదనవనలల రవావణ యబుదద్ధుమబు లయయఖ్యానమఖ
కవించకవామఖక్షమహ కనననలవిం దనదకవాలల కలవింభభాభిషసేకమబుగ గబురరససీనమఖ
North of Rajaveedu, in Bondedinne, a huge war takes place.
From eyes of Goddess Kanchi Kamakshamma, water rolls hugely.

238. పనవనవిండడుల పవటలనన గవాజలల పగరలన మొలపపొ డడుగబు రకతమబు బభారరీనమఖ
పదృథదవలల దచెవైవమబు లలడనన వవారరెలల వడల పపొ టటుట్టీ వలలెనన రవాలలరరమఖ
Twelve heaps of bangles will break, blood will flow huge length.
Disbelievers in God will fall like husk of rice.

239.నల గవింగ ఒడడుడ్డు బబొ యయఖ్యాన నమషవాన నరర్జురరలల తలలడడివించతేరరమఖ
పవాలలటట ఒడడుడ్డున బవింగవారర సతవింభమబు భగవదనాజజ్ఞాతతనన నలపసేరరమఖ
On disappeareance of Black water, in minute Gods get troubled.
On order of God, Golden pillar is eracted at banks of Paleti.

240.బవింగవారర పవవవస్వాల పవాగ జటటుట్టీకకన పసనపవ వసతమ
స బులల దడొ డడిగకేరరమఖ
మవింగళగరరరజయబు మవింగలవవాసనడడు మహహిమీద పబ్రకవాశమయయఖ్యానమఖ
Wearing turban of Golden flowers and Yellow clothes,
Goddess Mangala Girija and God Mangalavasa appear on earth.

241.మగూలమహ ఔకలలల మగూననళళళ ఊగరీన మబునమడడుగబు దడొ పపిళళళ బబొ యయఖ్యానమఖ
పవాలరవాయ వదద పణతతుల బటటట్టీరర పవాననగవింటట కకవించనబబొ యయఖ్యారరమఖ
Mulamma in Owk will shake for 3 days, Munimadugu gets plundered.
Near Palarayi starts agriculture, goes to Panuganti.

242.పవాణణెమబులల పవాణణకకేశస్వారరన సననధదలల వీణనాననాదవిం వనపడడీనమఖ
వవాణణ జజహనవ దయ పవాణణకకేశస్వారరడడు వవాసనదతేవవన కకలలవవ జకేససేనమఖ
Voice of veena is heard in temple of Lord Panikeswara of Panem.
Lord Panikeswara will pray to Lord Vasudeva.

243.తతేలల మీద గబురరడడు పబ్రవవశమయతతేనన దతేశవాలననయబు వవారర గటటట్టీరరమఖ
వవాలఖయమబుగవానన వరవార్షలల గబురరససీన వసనధలల పవింటలల పవిండడీనమఖ
When Jupiter enters Scorpio, All countries will prepare war.
Truly rains fall regularly, and crops are grown on earth.

244. ఛపత్పానన దతేశవాల పబ్రజలకల దచెలత్పానన శుదద్ధు వదదయ సపెలవవ నచతేల్చేరరమఖ
అపవత్పాడడు అధమబులల యమలలకమబు జకేరర అవింతకలన చతేత మమచతేల్చేరరమఖ
To people of below countries, every second day after new moon is given holiday.
Then sinners reach hell and judged by the God of Death.

245.భరరల్గీన వతత్సరమబున భభాదబ్రపదమబున భకతకకోటటులల పపిలలవ నవింపసేరరమఖ
దనరల్గీ దతేవతలన తతరణనాలల గకేటటట్టీరర దనరర్జుననలనన తరరమ వవససేరరమఖ
On Bharguni nama year Bhadrapada month, all devotees are called for.
Forts and respective Goddess are worshipped; all the bad people are sent away.

246.ననాగవామబు నననానళ గటటట్టీనమీదట సపెగనధూరర గటటుట్టీకకన యయలలరరమఖ
నగరవాల వవారరెలల ననాశన మయయఖ్యారర ననాడతేడడుగమబులల నయయఖ్యానమఖ
After setting up nagamu & nannali, Seganuru is built and ruled.
City civilization will vanish, they becomes hills with trees.

247.సపిదనాద్ధుపవరమబు మబువిందన పబ్రసపిదదద్ధు కకచల్చేన సపిదనద్ధులల నచల్చేట గగూడతేరరమఖ
సపిదతేద్ధుశస్వారరన పపూజలల సపిదనద్ధులల చతేససేరర సపిదద్ధుమబు ఈ మఖట జరెరరగరీనమఖ
Siddapuram will become famous, Siddhas will gather there.
Siddhas there will pray to Lord Siddheswara; truly this will happen.

248.సపిదద్ధు పటభాననకక శశరవామధరహజలల ససేనలతత గగూడడి వచతేల్చేరరమఖ
సపిదనాద్ధువింత శిరగోమణణీయన గబురరసవాస్వామ సపిదనాద్ధువింతమబు నతఖ్యామయయఖ్యానమఖ
Sri Rama dharmaja will come to Siddapatnam along with force.
Guruswamy, a Siddantha Siromani, words will become true.

249.దవిండడుకల మొనగవాడడు ధవళ శవింఖచకశ ధరరడడు ధరతనాపమబు మఖవింపసీనమఖ
మవిండల వవిందనఖ్యాడడు మహహిత పబ్రకవాశుడడు కలవిండల శయననడడు వచల్చేనమఖ
Hero of Gods, Bearer of Shanka & Chakra, will decrease pain of earth.
Great king, Great Charmer, Omnipresent One is arriving.

250.మబువిండలపవాటట వదద మబుననలలెలల గగూడతేరర పపెవిండడిలకకడడుకల కచల్చేటకల వచల్చేనమఖ
గబువిండచెలలల దతేలన బభవిండచెలలల మబునగరీన కలవింభిన భభారమబు అణగరీనమఖ
All saints will gather at Mundlapati, and Bridegroom will arrive there.
Stones float and sticks sink; Aquarius burden will settle.

251.హవింసరరూపమబుచతేత హరర సవించరరవించతేనన సవింశయమబు లలెలల సమససీనమఖ
కవింసమరదననడడు కమలఖలయమబు వవడల కలదదో శమబు లణచ వవససీనమఖ
In the form of swan, Lord Hari will fly. All doubts are cleared.
Lord will leave his dwell to finish Kali Devil’s effect.

252.సధూరఖ్యానవిందద వదద శశోభన మయయఖ్యాన సనజనన లవింద రచట కకచతేల్చేరరమఖ
కవారవాఖ్యాకవారవాఖ్యాలల ఘడడియలల నయయఖ్యాన కలదదో శమబు లణగర పపొ యయఖ్యానమఖ
Good things happen at Suryanandi, Good people will gather there.
All happenings happen in less time, and Kali effect will decline.

253.ధతేననవవ కకవిండల చనాలఖ దబ్రవఖ్యా మబువిందద పవింపవ చతేత ధనమబు దదససేరరమఖ
దనానవ హరణబుడడు ఆమదల నగరమబులల ధనమబు లవింత దదయవించతేననమఖ
At Denuvukonda there is dravyam, with combat it is taken out.
The Lord in Amadala city takes out the wealth there.

254. ననాగనన యనయయటట ఐదతేవిండల బభాలలడడు ననాలలగబు వవదనాల జదదవీనమఖ
బభాగరెకన బనగవానపలలెలలలనన వవాడడు భభాగఖ్యామబుతత ఓలలఖడడీనమఖ
A five year boy called Naganna, will study four vedas.
In modified Banaganapalli, he gets expert with grace.

255.బభాపల మననకకన గరీపల మననకకన వవదనాలల పటటుట్టీక తిరరగకేరరమఖ
వవదనాలల పవటటట్టీన తనావవ దచెలత్పామన బభాపల బహహుబభాధ పపెటటట్టీరరమఖ
Boasting of their Vedic knowledge, Brahmins roam to everywhere.
Brahmins are made to suffer badly questioning to speak on birth of Vedas.

256.చతబ్రకటకవింలల వచతనాబ్రలల పవటటట్టీన క్షతిబ్రయ లనవవవారర సమససేరరమఖ
మతబ్ర దదో బ్రహహులవింత మీననావింతమబునవిందన మమేదదనలల నషట్టీ మయయఖ్యారరమఖ
Miracles happen in Chitrakatakam; those who are Kshatriyas will extinct.
Disloyal men by the end of Pisces will suffer on earth.

257.బభేరర కకోమటటలలల జయమబున ననవిండతేరర పపెదదలల కకవింద రరవిండతేరరమఖ
ధరణణ మీద ధరవాహతతుహల గబురరెతరరగర దయతతనన చనాల రకడివించతేరరమఖ
Beri Komati caste people will live happily, some elders too.
Righteous people are identified and saved on this earth.

258.కకోమటట రవింగన రకడివించతేరర చనాల కకోరరన కకోరరెలల నచతేల్చేరరమఖ
కడమ కకోమటలనన ధధూళగ జకేససేరర కకవించచెమమమైన నలలవనయఖ్యారరమఖ
Komati Ranga will be saved and many wishes will be fulfilled.
None cares of other Komatis, none gives them respect.

259.భరతతున శవాపమబుచతేత శూదనబ్రల భభాగఖ్యాదతేవత తతొలగర పపొ యయఖ్యానమఖ
నరతమబు హరర గబురరన ననమహన శూదనబ్రలల నలచతేరర తకకలన శూదనబ్రలల నలలల్గీరరమఖ
Due to curse of Bharata, Shudras happiness will leave.
Shudras who believe in Lord Hari will remain; the others perish.

260.గబురరలవింగ జవింగవాలల గబురరతతు దచెలయక గబుడడిడ్డు కలకలలవలలె మొరరగకేరరమఖ
మొరరగర మొరరగర వవారర వవాదనకల రవాకలవింటట ఒరగ బభటటట్టీ తలలల తరగకేరరమఖ
Gurulinga Jangas without recognizing will bark like blind dogs,
Evenafter much barking when they don’t settle, their heads are choped off.

261.శలవవింతతుల బటటట్టీ సపిగలలెలల మబుడడివవసపి చవింతకకమహల వవబ్రలదదససేరరమఖ
శలమబు పవటటట్టీన తనావవ దచెలత్పామన చవింతమలలెలల పవాలల చతేససేరరమఖ
Good people are taken and hanged to the tree of banyan.
Questioning on way, how goodness is born they are left along with banyan flowers.

262.దనాసనల మననకకన గరీసనల మననకకన దవిండనాలల పపెటటుట్టీచన తిరరగకేరరమఖ
దవిండమబులల పవటటట్టీన తనావవ దచెలలత్పా మన దనాసనల బహహు భభాద పపెటటట్టీరరమఖ
Thinking as followers, they roam helping others.
Questioning on way, how help is born followers are made to severe suffer.

263.నమమబు దపపిత్పాన ననామధనారర లలెలల నళళ కనననన పలలచ నయయఖ్యారరమఖ
సవామజ వరరదనడడు చననదచెవించననపవత్పాడడు సవిందన గగొవిందన లవిందన దధూరకేరరమఖ
Those who defer from right path are looked as common as water.
When Lord himself comes to answer, they run into pits and holes.

264.యలలమహ కవించననన మలలమహ కవించననన కలలల మఖవింసమబు పపెటటట్టీ కలడడిచతేరరమఖ
కలల దతేవతలనన కకలచతేటట వవారరెలల నలస్వా పపెరర లలక పపొ యయఖ్యారరమఖ
People will serve alcohol, meat for in the names like Yellamma, Mallamma gods.
People who worship false-gods go nameless.

265.ఘనమమమైన వజజబ్రలల యఖగవింటట కకవిండనన గవాడడి కవించనకమబుతత దచెచతేల్చేరరమఖ
దదనకర తతేజడడు వజజబ్రలల దదయవించ దతేవ బబ్రహహణబుల కకచతేల్చేరరమఖ
From Yagati hill, precious diamonds are brought in bronze cavity.
The Lord finds the diamonds and donates it to Deva Brahmins.

266.మబుతతలలూరర వదద గగూరరల్చేవిండడి మబుగబుల్గీరర మగూరరతల మబుచల్చేట లఖడతేరరమఖ
గబుతిత దనరల్గీమబు జకేరర గబురరపపూజ కవాలఖన కకోటట దబ్రవఖ్యామబు వవారర ఇచతేల్చేరరమఖ
Near Muthuluru, Three Gods will assemble to talk.
Arrives Gooty Fort by Guru Pooja time and donates one crore dravyam there.

267.గబురరగవానన మగూననానళళళ గబురశమబు కకవిండలల కరౌమఖర జజోగబులల వవాలలరరమఖ
ధరణణలల కవిందరత్పా కకవిండ గబుహలలనన తరణబు లవిందన దనాగరయబువిండతేరరమఖ
In Gurramkonda, with will Young Yogis comes there.
On earth, bright people will shelter in caves of Kandarpakonda.

268.కమహనన పననలలెలల గడడియలల నయయఖ్యాన నమహన హరర యపవత్పా డడొ చల్చేనమఖ
మబుమఖహటటకక మఖట నమబుహనన వవారరకక మబుకలవిందనడడు భభాగఖ్యా మచల్చేనమఖ
To be happened will happen in hour of time; Lord Hari will come by that time.
Tuth it is, to save the believers Mukundha will come sure.

269.వవదనాదదబ్ర చధూడనన కకోవవలకలవింటకల వీర వసవింతతుడడు వచల్చేనమఖ
ఆదదకకేశవవన తనాయయతతు అవిందరర అపవత్పాడడు మబువింజకేత గటటట్టీరరమఖ
To see vedadri, Veera Vasanta will come to Kovelakunta.
Then everyone will tie Adikesava’s amulet to their wrist.

270.నవలలూలరర ససీమవింత నరరూహల మయయఖ్యాన నడడుగబురరల నరరూద్ధుళ అయయఖ్యానమఖ
కవాలలూలరర నదద పపెరరగర బభారరలయయఖ్యాన మబులఖల సవాహహబబులల మబునగకేరరమఖ
Nellore area will perish; left places will get desserted.
Kalluri river increseas and multitudes; Mulla sahebs will get submerged.

271.శతపరవాధమబులల చతేసపిన వవారరెకన శరణనన వవారరన రకడివించతేరరమఖ
పతిత పవావననడడు భభాననమవిండలపతి భకలతల రకడివింప వచల్చేనమఖ
Even done many sins, repentence will save them.
Patitha pavana, Ruler of universe will come save devotees.

272.పవాపవదధూరరడడు భవరగోగ వవవైదనఖ్యాడడు తనాపతబ్రయ హరరడడు వీరరవిండడు మఖ
పవాపకరరహల కలనన శవాపమబు పసో గగొటటట్టీ శరణబు చగొచల్చేన చవింత దదరకేల్చేరరమఖ
Sins eradicator, illness curer, desire destroyer Lord Hari is a Warrior.
Removes curses of sinners, and saves the followers.

273.వవదనావింతవవదనఖ్యాన వదదకల వచతేల్చే ఆదదదతేవవన కకలలస్వా చతేససేరరమఖ
ననాద బివిందన కళల నవనతచగోరరడడు సవాధనల రకడివించన చనవిండడీనమఖ
To Vedantavedya comes, and prays Adideva.
The knower of all saves holy men.

274.రవామమేశస్వారమబునవిందన రణరవింగ మయయఖ్యానమఖ రషవాట్టీష్ట్రధదపతతు లలెలల రవాలలరరమఖ
కవామఖకడి మఖతలల కనననలల దచెరచయబు కరరణణవించ భకలతల గవాచనమఖ
Wars happen at Rameswaram, Heads of states will fall.
My mother Kanchi Kamakshi will open eyes, graces and saves devotees.

275.ఘోటక మబుఖనలలెలల ననాశనమయయఖ్యారర కలవింజరరల నరకేలపవ లయయఖ్యారరమఖ
ఆడమవిండలవిం వవారర ఆరరతతత ననవిండతేరర ఆరవ ససీమమలలరసపి పపొ యయఖ్యానమఖ
Horse men will ruin; Elephant men go baseless.
People of Ada mandalam lives with sorrow. Arava area will become weak.

276.దనాబ్రవడ దతేశమబు దగద్ధుమమమైన మీద దబ్రవఖ్యా మబువిండతే దవింత దదససేరరమఖ
భభావజ గబురరమగూరరత అనవక దబ్రవవాఖ్యాలల భభారర పటభానలలల దదససేరరమఖ
After Dravidan country burns into ashes, total dravyam will be taken out.
The Lord will take out huge dravyams in huge towns.

277.నతిమవింతతులల తరల వచల్చేన మీదట అదనరతవింబబుగ జగడ మయయఖ్యానమఖ
ననాతి సవింగమబు ననవిండడి గదద్ధులల ఆడడీన ననాణఖ్యామమమైన దడొ రలల వచతేల్చేరరమఖ
After right comes comes back, huge dispute takes place.
From the time, eagles can fly and Good leaders will emerge.

278.మకరమవిందనన గబురరడడు పబ్రవవశ మమమైతతేనన మతమబు లననయబు గతమబు లయయఖ్యానమఖ
పబ్రకటమబుచతేతనన పపెనన దనాటట దవిండడు పపెవిండడిలకకడడుకల వవగ వచల్చేనమఖ
When Jupiter enters Capricorn, all religions becomes past events.
On announcement, army’s bridegroom comes hurriedly crossing river Penna.

279.పరస్వాతతేవిందబ్రమబున ఉతనాత్పాతనాలల పవటటుట్టీ పవారస్వాతి చరరనవవస్వా నవస్వానమఖ
ఆశస్వాయబుజ మఖస కదృషష పక్షమవిందన పవించనావింగమబు లలక పపొ యయఖ్యానమఖ
On great hill, catastrophes happen; Goddess Parvathi smiles little.
At Ashwayuja month Krishna paksha, calender will not be there.

280.కవాల పరరపకస్వామబు జననలకల మబువిందర కవారరీతక మఖసమబున కలగరీనమఖ
బభాలచవిందనబ్రన కవావింతి కనరవాక పపొ యయఖ్యాన భభానన కవావింతి లణగర పపొ యయఖ్యానమఖ
Ripeness of time will be understood by people in Kartika month.
Moons light will not be seen; Suns light will diminish.

281.శశషవాదదబ్ర నరసనన గవారరన మబువిందర శఘమమబుగ బిలలవ నవింపసేరరమఖ
శశషవాదదబ్ర సరసయఖ్యా అచట జకేరక మబుననపపె జగమవింత చకటట చచెవిందదనమఖ
Urgently calls for Sesadri Narasanna first.
Before Seshadri Narasanna reaches there, whole world becomes dark.

282.బభావవలలలపల కలూతలల పవటటట్టీన పటభానలలల లకడిహ యయడడీల్చేనమఖ
కవావరరవించన నరరల ఖవిండడివించవవససేరర కరహనషష్ఠల గవారవవించతేరరమఖ
Cries heard from pits of wells; Laxmi cries in Towns.
Ego minded are killed, Mind control is developed.

283.వవారరధన లవింకకీన వసనధ పవాడయయఖ్యాన తనారలల భబువ మీద రవాలనమఖ
వీరవాధదవీరరల వవవింట బభటటుట్టీకకన వీరవసవింతతుడడు వచల్చేనమఖ
Water dries, Earth gets spoiled. Stars fall on earth.
Along with great warriors, Veera Vasanta will come.

284.మఖరల్గీశిర శుదద్ధు నవమ మొదలలకకన భబువలల బలల వవింతలల పబ్రబలనమఖ
మఖరల్గీశిర శుదద్ధు పపౌరషమ లలపల మగబువ భభారమబు లణగర పపొ యయఖ్యానమఖ
Starting Margasira month’s Suddha Navami, many miracles happen on earth.
By Margasira month’s full moon, women burden will neutralize.

285.సవారమబు దపపిత్పా నసవాత్సరమబు లయయఖ్యాన వవారవవారమబుల వవింత పవటటట్టీనమఖ
వీరవసవింతతున వజయమబు లయయఖ్యాన వరవగ జననల వసతరరలలనమఖ
Concentrated becomes diluted; by week and week happens miracles.
Victories comes to Veera Vasanta, freely people will expand.

286.భభాననబివింబమవిందన వషతుష రరూపమబు చధూచ భకలతలల సవింతతుషతుట్టీ లయయఖ్యారరమఖ
పపూన పపౌరషమ ననాడడు అమఖవవాసఖ్యా అయయఖ్యాన పపూల వరర్షమబులల గబురరససీనమఖ
By seeing Lord Vishnu in Sun’s image, devotees will feel happy.
On Pooni full moon day a new moon happens; Flowers fall in rain.

287.భబువలల చతతురదశ భబువనమబు లననయబు భభోగరీవిందబ్ర శయననడడు ఏలనమఖ
సవావధనానమబుగవానన సవామ అధస్వారమబుల సవావింగమమమై మబువిందర నడచనమఖ
On earth, all the 14 worlds are ruled by Lord.
His rule will be based by Sama and Atharvana vedas.

288.సవావిందబ్ర సపివింధనవవద మఖరల్గీమబు చగొపవత్పాన సకలమమమైన వవారర నడచతేరరమఖ
చవిందబ్ర సధూరరఖ్యాలల గశహపసీడలల లలక చచెలలవ మొపత్పా అపవత్పా డడువిండతేరరమఖ
By Sandra Sindhu vedam, right people lives.
Without eclipses, Sun and moon stays peacefully.

289.పవాణణెమబు మబుషపిట్టీచచెననయఖ్యా కకచల్చేన పగటట చనకలలల కవాననపపివించనమఖ
వవాణణధవవన సదృషపిట్టీ వఖ్యారద్ధుమమమైపపొ యయఖ్యాన వవాసనదతేవవన సదృషపిట్టీ పబ్రబలనమఖ
Panem is given to Musti Chennaiah; Stars are seen on day.
Vanidhava’s creation will ruin; Vasudeva’s creation will survive.

290.మబువిండమోపవలల కనవనపడడుచనలల అయయఖ్యారర మబుదమబుతత మబువిందర నడచనమఖ
ఎవిండ వవనవనల రరెవిండడు ఏకమమమై నడచన పవవిండరరీకవాక్షున బబొ గడతేరరమఖ
Widows will become young women; and walks happily in front.
Summer and winter will become same, all praises the Lord.

291.నవలలూలరర ససీమవింత నవలచచెదర మయయఖ్యాన నవల మగూడడువరవార్షలల కలరరససీనమఖ
మలలూలరర నదద పపెరరగర గవాచనారర లయయఖ్యాన మఖరవాలపవరమబు వవారర మబునగకేరరమఖ
Nellore area ground shake; three rains fall every month.
Malluri River grows up and Markapuram people will get submerged.

292.నవల మగూడడు వరవార్షలల గబురరసపిన మీదట నమవింబబుతత నరరలల నడచతేరరమఖ
ఇలలలన ధరహమబు వసవాతర మయయఖ్యాన ఇవిందదరకేశున యఖజజ్ఞా నడచనమఖ
After rains fall thrice a month, men will live with ethics.
On earth, dharma will gets established. Order of God will be followed.

293.ఆదవవన వదద అశస్వామమేధవింబబులల ఆరకేస్వాల ఆరరూనరరల చతేససేరరమఖ
బభాదనామబు పకలనన బవింకవాపవరమబు చచెవింత బవింగవారర గగోడలల పపెరరగకేరరమఖ
Near Adaveni, Aswamedha yagas 6600 are performed.
On side of Badamu near Bankapuram, golden walls are built.

294.ఆనవింద మఖనవింద మవనలలపల నననన అరర్థి మవింతయబునన దదయవించతేరరమఖ
మమేదదనలల ననవిండడు భగూసనరరల రపపిత్పావించ భగూరర దకడిణ దనాన మచతేల్చేరరమఖ
Alas! Alas! All the wealth from the earth is taken out.
Brahmins on total earth are called and gold is donated to them.

295.ధనమబులల దదయవించ ధరహమబులల చతేయవించ ధరహరవాజలల భగూమ ఏలలరరమఖ
దనాన ధరహమబు లలక దనాచన ధనమవింత దవిండడిగ భకలతల కకచల్చేనమఖ
Treasures taken out, Donations are made; righteous kings rule the earth.
Found treasures are totally given to devotees heavily.

296.ఆనవింద గబురరలకల కనకవాభిషసేకవాలల ఆరరద్ధుతత ధరహజడడు చచెససీనమఖ
ఆనవిందమబులచతేత హరర కలకకరవామబులనన ఆలఖగరె సవింతతషపపెటటట్టీననమఖ
Exagarately with gold, prayer performed to Ananda guru by King.
Lord Hari with happiness makes Kalki Rama happy too.

297.భభాననమవిండలపతి పవాలవించ జగమబులల భభాగఖ్యామబు భకలతల కకచల్చేనమఖ
బభేరర కకోమటలవింత జయమబున ననవిండతేరర పపెదదలల కకవిందరర ననవిండతేరరమఖ
The King rules worlds, giving fortune to all devotees.
Beri Komatis will live in peace, some elders too.

298.పరశురవామబుల శవాప పరరహార మయయఖ్యాన భభాగఖ్యామబు బబ్రహహణబుల కకచతేల్చేననమఖ
తరరచచెవైన వజజబ్రల నగలల ధరరవించనక తరణబు లవింద రననభవవించతేరరమఖ
Curse of Parasurama gets fulfilled, Wealth given to Brahmins.
Young people wear precious diamonds with happiness.

299.పవిండచెబ్రవిండడుబ్రరవాసనల లలపల మబువిందర పదహననాభబుడడు అయదన నడడిపసీనమఖ
చనవిండధూరర వదదనన సనడడిగవాల చతేతనన సనడడిబడడి వవధవలల చచతేల్చేరరమఖ
Of twelve signs, front five are ruled by Lord.
Cyclone at Chundur will kill fools and idiots.

300.ఏడనాదద మసవారద్ధు మమమైన మీదట ఏడడు వవారవా లలొక వవార మయయఖ్యానమఖ
ఏడతేడడు పదనననాలలల్గీ భబువనమబు లననయబు ఏక చకశమబు గవానన ఏలనమఖ
After a year and half month, seven weeks will become a week.
Seven and seven whole 14 worlds are ruled by one.

301.అరరవదద సవింవతత్సరవింబబుల లలపల ఆరరద్ధు తతడ ననాలలల్గీ నడచనమఖ
పరమమేషపిష్ఠ వవదవింబబు పనలలక పపొ యయఖ్యాన భభానన సపిదదవింతమబు పబ్రబలనమఖ
With in sixty years, by justice walk four.
Paramesti Vedam goes useless, Bhanu Siddantam will flourish.

302.ఫణణభటటులగవారరకక పపౌరగోహహితఖ్యా మచల్చే బహహుమఖనమబులనవలల నచతేల్చేరరమఖ
ఫణణరవాజ పసో గడగ తిబ్రశూల డమరమబు భగవవింతతుడడు పటటట్టీ వచల్చేనమఖ
Phanibotlu is made the Priest, gifts are given plenty too.
On request of Phaniraju, with trisul & damarukam comes the God.

303.వశస్వాకరహ నరవాహణమబుచతేతనన వయజనగరవిం వసతరరలలనమఖ
వశస్వావవాఖ్యాపకలలల వీరవసవింతతులల వజయనగరవిం దనవిండడీనమఖ
Vijayanagaram will flourish by structures of Viswakarma.
Universal dweller, Veera Vasata lives in Vijayanagaram.

304.మీనమవిందన గబురరడడు పబ్రవవశమమమైతతేనన భభాననతతేజడడు పటన మమకకీలనమఖ
భభాననమవిండలపతి పవాలవించ జగమబులల భభాగఖ్యామబు భకలతల కకచల్చేనమఖ
When Jupiter enters Pisces, the Lord will rule the city.
Lord rules the worlds, and gives fortune to devotees.

305.వవలలూత్పారర వవవింగళభటటుట్టీగవారరన వవడడుకతత బిలస్వానవింపసేరరమఖ
వవలలత్పాలల పపొ గడగ కలూరహ సపివింహాసనమబు వీరవసవింతతుడడు ఎకకీలనమఖ
Velpuru Vengalabhattu is ceremonily called for.
While divines pray, Lord Veera Vasantaraya will rule sitting on Kurma Throne.

306.పపివింగళయబదమబుల నవింగజజనకలడడు మవింగళసవాననమబు చతేససీనమఖ
బవింగవారర పపూవవల రవింగన పపూజివించ పటభాట్టీభిషసేకమబు లయయఖ్యానమఖ
In Pingala year, Lord gets holy bath.
On praying Golden flowered Ranga, takes the kingship.

307.పటట్టీభదనబ్రడచెవైన ననారవాయణమగూరరత భభాననమవిండలవిం వవడల వచల్చేనమఖ
తిటటుట్టీ కకటటుట్టీ లలక దదవవలల నవలన దతేవబబ్రహహణబుల రకడివించతేరరమఖ
The throned God, will come leaving his dwell.
Rules earth without violence; saves Deva Brahmins.

308.ఉదయగరరర మీద సవింజీవ యబుననదద ఉతనాత్సహమబుతతడ దచెచతేల్చేరరమఖ
బదరరకవాశశమమవిందన ననవిండతేటట పపెదదలల భగవదదరర్శననానకక కకచతేల్చేరరమఖ
Ambrosia is brought excitedly from hills of Udayagiri.
Holy men from Badarika Ashram come to visit God.

309.ఏనధూరర కకోటల భగూమవిండలమవింతయబు నవకచకశమబుగ నవలనమఖ
భగూమవిండలమవిం దనదనరవ మయయఖ్యాన భభానననవిందద పబ్రకవాశివించనమఖ
Earth of Seven hundred crores is ruled single handed.
On earth it emerges. Bhanunandi will iiluminate.

310.శశదతేవ సతతమబు రవామధరహజసవాస్వామ ససేవలల పపూజలల జకేససేననమఖ
భగూదతేవ ఎపవత్పాడడు పవవిండరరీకవాక్షున పపొ గబుడడుచన ననపపొ త్పావింగర యబువిండడీనమఖ
Along with Lady Sridevi, Ramadharmaja does prayers.
Earth always praises of him, and flourishes happily.

311.ఇవిందదరవాపతి మవింతబ్ర మహహిమ పబ్రకవాశమమమై ఈరకేడడు లలక లలఖలడతేనమఖ
ఇవిందనవవారమబు శుదద్ధు తబ్రయోదశి దదవస మషట్టీ మవింతబ్రమబు జపమబు పవటటట్టీనమఖ
Lord’s power will be seen, all worlds will trouble.
On Monday Suddha Trayodashi, chanting of wish mantra is born.

312.హవింబీజ దతేవతనా మవింతబ్రమబు జపపియవించ ఆయబురస్వాదృదదద్ధు గలగర యబువిండడీనమఖ
హవింబీజ దతేవత ననారవాధదవించన వవారరన కషపెడట్టీశస్వారఖ్యా రవాసనలలనన గలగరీనమఖ
By chanting Hambeeja Devi mantra, health will stand high.
Those who worship Hambeeja Devi are blessed with happiness and wealth.

313.మవింతబ్ర దతేవత సవింతతషమబు వలలనన మహహిమీద చగోదనాఖ్యాలల పవటటట్టీనమఖ
మధనాఖ్యాహన కవామమేశస్వారర మఖధవవాగశజన మనసన సవింతతషమబు చతేససీనమఖ
By the power of mantras, miracles happen on earth.
Lord Kameshwara will make Madavagraja happy.

314.ననాద బివిందన కళలల నడడి మవింట ననననవ ఆదదదతేవవడడు నవిందనవిండడీనమఖ
ఆదదకకేశవవలకల అభయమబు లయనన ఆనవింద గబురరపవతతుబ్ర డడొ చల్చేనమఖ

315.మబుకకతకవావింత జననల మబుదనదబభటటుట్టీ మననచన మబువిందర తనావచల్చే నలచనమఖ
మబుకకతకవావింత మబుచల్చేట లఖడడుచన మబుకలవిందనడడు మబువిందర రరవిండడీనమఖ

316.నధూట యయనమదద దదవఖ్యాతిరరపతి లవిందనన మమేటట వవలలత్పాల పపూజ నడచనమఖ
కకోటట బబ్రహహణబులకల నతనాఖ్యానన దనానమబు కకోరరనటటులగ బభటటట్టీవించతేరరమఖ
In 108 tirupatis, prayers are performed continuously.
One crore Brahmins are given food as they wish continuously.

317.తిరరవవవింగలపత్పా తిరరననాళళ సవాగరీన తతేరర మబుచల్చేటగవానన సవాగకేననమఖ
వరరవగ యఖగవింటటలలనన ఈశస్వారపపూజ నరహరర బభాగ చతేయవించతేననమఖ
Tiruvengalappa festival will be performed famously.
Continously Lord Eswara Pooja is done at Yaganti by Narahari.

318.అవింగవామణణయయమైన ఆదదలకడిహన గగూడడి ఆనవిందసవాస్వామబులల వచతేల్చేనమఖ
అవింగజజనకలడడు ఆనవిందమబులచతేత అవింజననాదదబ్రకక వచల్చే చతేరకేననమఖ
Along with Adilaxmi, daimond of women, Sri Ananda swamy will come.
Lord with joy arrives at Anjanadri.

319.ససేననాధదపతియయమైన కకేశవసవాస్వామ ససేవకలలనన బిలస్వా నవింపసేరరమఖ
శశనవవాసననకల దదవవాఖ్యాభరణమబులల శశఘమమబుగ బభటటట్టీ పవింపసేరరమఖ

Commander-in-chief, Kesavaswamy calls his men.
Hurriedly will sent jewels and gold to Lord Srininvasa.

320.పవావిండడురవింగసవాస్వామ పవాబ్రకవార గగోపవరమబు పసపిడడి నరర పపొ యవించతేరరమఖ
చవిందనమబు పసీబ్రతితత భబుజవింగకేవిండబ్రశయనననకల భగూమ పవతతుబ్రడడు పపూయవించతేననమఖ
To the temple of Lord Pandurangaswamy, gold is coated.
Son of earth, Veera Vasantaraya will make gold coat to Pandurangaswamy temple.

321.రవామధరహజసవాస్వామ రవాజీవమబుఖ గగూడడి రవాజఖ్యామమలఖల యయల వచల్చేనమఖ
కవామజజనకలడడు కవావవటటరవింగనకక కనకవాభిషసేకమబు చతేససీనమఖ
Ramadharmaja as evil punisher comes to rule us.
Lord will perform holy bath of gold to Kaveti Ranga.

322.భభాననమవిండలపతి పవాలవించ జగమబులల భకలతల పవాలవింప వచల్చేనమఖ
భభానన మబుకలవింటయఖ్యా జరరశకకవిండగరరరకక బవింగవారరనరర పపూయచనమఖ
Lord comes to rule the worlds and his people.
Lord will make gold coating to Jurrukonda.

323.మళయఖలవింలల పసనలపవాలకల డడొ కడడు మరలటమమమై మఖటలఖడడీనమఖ
బభాలలడడు మబుకలవింటట జరరశకకవిండగరరరకక బవింగవారరనరర పపూయవించనమఖ
A shepherd in Malayala, talks like a monkey.
Boy will coat gold water to the Mukkanti Jurrukondagiri.

324.వరరూపవాకడిలల ననవిండడు దనరల్గీ మఖటభాలడడీన వీరధరహజ వవారత చచెలలనమఖ
తిరరవళళళరర వీరరవాఘవసవాస్వామకక తిరర కళయఖ్యాణమబు చతేయవించతేరరమఖ
Goddess Durga of Virupaksha will speak; Prophecy of Veera Dharmaja will fulfill.
Marriage is made again to Tiruvallur Veera Raghava swamy.

325.వీరననారయణ పవరమబు చకలగ కటటట్టీ వవవింకటభాదదబ్ర వశమబు చతేససేరరమఖ
ధనారరణణీదతేవవల దయతతడ బభాలవించ ధరహరవాజ పటట్టీ మయయఖ్యానమఖ
Veera Narayanapuram is fabulously built and dedicated to Venkatadri.
With grace Dharuni gods, Dharmaraju get throned to rule.

326.కడగవిండడుల వచల్చేన జననలకల మబువిందర వడగవిండల వరర్షమబుల కలరరససీనమఖ
వడగవిండల దగల్గీర ఆలవింపపూరర వదదనన వడడి రవాచకవారఖ్యామబు లయయఖ్యానమఖ
Trouble comes to people soon; Hail will fall as Rain.
Near hail at Alampur, soon kings work happen.

