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శ్రీ దతా్తత్రేయ వజ్రకవచం 
 

ఋషయ ఊచుః | 
కథం సంకల్పసిద్ధుః స్యాద్ వేదవ్యాస కలౌయుగే | 
ధర్మార్థకామమోక్షాణం స్యధనం కిముదాహృతమ్ || ౧ || 

వ్యాస ఉవ్యచ | 
శృణ్వంతు ఋషయససర్వవ శీఘ్రం సంకల్పస్యధనమ్ | 
సకృదుచ్చార్మాత్రేణ్ భోగమోక్షప్రదాయకమ్ || ౨ || 

గౌరీశృంగే హిమవతుః కల్పవృక్షోపశోభితమ్ | 
దీప్తా ద్వామహార్తన హేమమండపమధాగమ్ || ౩ || 

ర్తనసింహాసనాసీనం ప్రసననం పర్మేశవర్మ్ | 
మందసిాతముఖంభోజం శంకర్ం ప్రాహ పార్వతీ || ౪ || 

శ్రీదేవీ ఉవ్యచ | 
దేవదేవ మహాదేవ లోకశంకర్ శంకర్ | 
మంత్రజాలాని సర్మవణి యంత్రజాలాని కృతసనశుః || ౫ || 

తంత్రజాలానానేకాని మయా తవతాుః శ్రుత్తని వై | 
ఇదానం ద్రష్టుమిచ్చామి విశేషేణ్ మహీతల్మ్ || ౬ || 

ఇతుాదీరితమాకర్్య పార్వత్తా పర్మేశవర్ుః | 
కర్వణమృజా సంతోషాత్ పార్వతీం ప్రతాభాషత || ౭ || 
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మయేదానం తవయా స్యర్ధం వృషమారుహా గమాతే | 
ఇతుాకాాా వృషమారుహా పార్వత్తా సహ శంకర్ుః || ౮ || 

యయౌ భూమండల్ం ద్రష్టుం గౌర్మాశ్చాత్రాణి దర్శయన్ | 
కవచిత్ వింధ్యాచల్ప్రాంతే మహార్ణ్యా సుదుర్గమే || ౯ || 

తత్ర వ్యాహరుామాయాంతం భిల్లం పర్శుధ్యరిణ్మ్ | 
వధామానం మహావ్యాఘ్రం నఖదంషాాభిర్మవృతమ్ || ౧౦ || 

అతీవ చిత్రచ్చరిత్రాం వజ్రకాయసమాయుతమ్ | 
అప్రయతనమనాయాసమఖిననం సుఖమాసిథతమ్ || ౧౧ || 

పలాయంతం మృగం పశ్చాదావయఘ్రో భీత్తా పలాయతుః | 
ఏతదాశార్ామాలోకా పార్వతీ ప్రాహ శంకర్మ్ || ౧౨ || 

శ్రీ పార్వతుావ్యచ | 
కిమాశార్ాం కిమాశార్ామగ్రే శంభో నిరీక్షయత్తమ్ | 
ఇతుాకాుః స తతుః శంభుర్దృషాుా ప్రాహ పుర్మణ్విత్ || ౧౩ || 

శ్రీ శంకర్ ఉవ్యచ | 
గౌరి వక్షాామి తే చిత్రమవ్యఙ్మానసగోచర్మ్ | 
అదృషుపూర్వమస్యాభిర్మనసిా కించినన కుత్రచిత్ || ౧౪ || 

మయా సమాక్ సమాసేన వక్షయతే శృణు పార్వతి | 
అయం దూర్శ్రవ్య నామ భిల్లుః పర్మధ్యరిాకుః || ౧౫ || 



 
 

శ్రీ దత్తాత్రేయ వజ్రకవచం                                        www.HariOme.com                                                     Page 3 

 

సమితుుశప్రసూనాని కందమూల్ఫలాద్కమ్ | 
ప్రతాహం విపినం గత్తవ సమాదాయ ప్రయాసతుః || ౧౬ || 

ప్రియే పూర్వం మునంద్రేభ్ాుః ప్రయచాతి న వ్యంఛతి | 
తేఽపి తసిాననపి దయాం కుర్వతే సర్వమౌనినుః || ౧౭ || 

దలాదనో మహాయోగీ వసనేనవ నిజాశ్రమే | 
కదాచిదసార్త్ సిదధం దత్తాత్రేయం ద్గంబర్మ్ || ౧౮ || 

దత్తాత్రేయుః సార్ాృగామీ చేతిహాసం పరీక్షితుమ్ | 
తత్ క్షణత్ సోఽపి యోగీంద్రో దత్తాత్రేయుః సముతిథతుః || ౧౯ || 

తం దృషాుాశార్ాతోషాభాాం దలాదనమహామునిుః | 
సంపూజాాగ్రే విషీదంతం దత్తాత్రేయమువ్యచ తమ్ || ౨౦ || 

మయోపహూతుః సంప్రాప్తా దత్తాత్రేయ మహామునే | 
సార్ాృగామీ తవమితేాతత్ కిం వదంతీ పరీక్షితుమ్ || ౨౧ || 

మయాదా సంసాృతోఽసి తవమపర్మధం క్షమసవ మే | 
దత్తాత్రేయో మునిం ప్రాహ మమ ప్రకృతిరీదృశీ || ౨౨ || 

అభ్కాాయ వ్య సుభ్కాాయ వ్య యుః సార్వనానమననాధుః | 
తదానం తముపాగమా దదామి తదభీపిసతమ్ || ౨౩ || 

దత్తాత్రేయో మునిం ప్రాహ దలాదనమునశవర్మ్ | 
యద్షుం తదవృణీషవ తవం యత్ ప్రాప్తాఽహం తవయా సాృతుః || ౨౪ || 
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దత్తాత్రేయం మునిం ప్రాహ మయా కిమపి నోచాతే | 
తవచాితేా యత్ సిథతం తనేా ప్రయచా మునిపుంగవ || ౨౫ || 

శ్రీ దత్తాత్రేయ ఉవ్యచ | 
మమాసిా వజ్రకవచం గృహాణ్యతావదన్మానిమ్ | 
తథేతాంగీకృతవతే దలాదమునయే మునిుః || ౨౬ || 

సవవజ్రకవచం ప్రాహ ఋషిచాందుః పుర్ససర్మ్ | 
నాాసం ధ్యానం ఫల్ం తత్ర ప్రయోజనమశేషతుః || ౨౭ || 

అసా శ్రీదత్తాత్రేయ వజ్రకవచ సోాత్రమంత్రసా, కిర్మతరూపీ మహారుద్రఋషిుః, అన్మష్టుప్ 
ఛందుః, శ్రీదత్తాత్రేయో దేవత్త, ద్రం బీజమ్, ఆం శకిాుః, క్రం కీల్కమ్. 
ఓం ఆతానే నముః 
ఓం ద్రం మనసే నముః 
ఓం ఆం ద్రం శ్రీం సుః 
ఓం కాలం కీలం క్లం కల్ం క్లం కలుః 
శ్రీ దత్తాత్రేయ ప్రస్యద సిదధయర్వథ జప్త వినియోగుః 

కర్నాాసుః | 
ఓం ద్రం అంగుషాాభాాం నముః | 
ఓం ద్రం తర్జనభాాం నముః | 
ఓం ద్రం మధామాభాాం నముః | 
ఓం ద్రం అనామికాభాాం నముః | 
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ఓం ద్రం కనిషిాకాభాాం నముః | 
ఓం ద్రుః కర్తల్కర్పృషాాభాాం నముః | 

హృదయాద్నాాసుః | 
ఓం ద్రం హృదయాయ నముః | 
ఓం ద్రం శ్చర్సే స్యవహా | 
ఓం ద్రం శ్చఖయై వషట్ | 
ఓం ద్రం కవచ్చయ హం | 
ఓం ద్రం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | 
ఓం ద్రుః అస్యాయ ఫట్ | 
ఓం భూరుువసుసవరోమితి ద్గబంధుః | 

ధ్యానం | 
జగదంకుర్కందాయ సచిాదానందమూర్ాయే | 
దత్తాత్రేయాయ యోగీంద్రచంద్రయ పర్మాతానే || ౧ || 

కదా యోగీ కదా భోగీ కదా నగనుః పిశ్చచవత్ | 
దత్తాత్రేయో హరిుః స్యక్షాత్ భుకిాముకిాప్రదాయకుః || ౨ || 

వ్యర్మణ్సీపుర్స్యనయీ కొలాాపుర్జపాదర్ుః | 
మాహరీపుర్భీక్షాశీ సహాశ్చయీ ద్గంబర్ుః || ౩ || 

ఇంద్రనల్ సమాకార్ుః చంద్రకాంతిసమదుాతిుః | 
వైఢూర్ా సదృశసూూరిాుః చల్తిుంచిజజటాధర్ుః || ౪ || 
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సినగధధ్యవల్ా యుకాాక్షోఽతాంతనల్ కననికుః | 
భ్రూవక్షుఃశాశ్రునలాంకుః శశ్చంకసదృశ్చననుః || ౫ || 

హాసనిరిజత నిహార్ుః కంఠనిరిజత కంబుకుః | 
మాంసలాంసో దీర్ఘబాహుః పాణినిరిజతపల్లవుః || ౬ || 

విశ్చల్పీనవక్షాశా త్తమ్రపాణిర్దలోదర్ుః | 
పృథుల్శ్రోణిల్లితో విశ్చల్జఘనసథల్ుః || ౭ || 

ర్ంభాసాంభోపమానోరుుః జాన్మపూర్్వకజంఘకుః | 
గూఢగుల్ూుః క్ర్ాపృష్ఠా ల్సత్తవదోపరిసథల్ుః || ౮ || 

ర్కాార్విందసదృశ ర్మణీయ పదాధర్ుః | 
చర్మాంబర్ధరో యోగీ సార్ాృగామీ క్షణ్యక్షణ్య || ౯ || 

జాానోపదేశనిర్తో విపదధర్ణ్దీక్షితుః | 
సిదాధసనసమాసీన ఋజుకాయో హసన్మాఖుః || ౧౦ || 

వ్యమహసేాన వర్దో దక్షిణ్యనాభ్యంకర్ుః | 
బాలోనాతా పిశ్చచీభిుః కవచిద్ యుకాుః పరీక్షితుః || ౧౧ || 

త్తాగీ భోగీ మహాయోగీ నిత్తానందో నిర్ంజనుః | 
సర్వరూపీ సర్వదాత్త సర్వగుః సర్వకామదుః || ౧౨ || 

భ్సోాదూధళిత సర్మవంగో మహాపాతకనాశనుః | 
భుకిాప్రదో ముకిాదాత్త జీవన్మాక్తా న సంశయుః || ౧౩ || 
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ఏవం ధ్యాత్తవఽననాచితోా మదవజ్రకవచం పఠేత్ | 
మామేవ పశానసర్వత్ర స మయా సహ సంచర్వత్ || ౧౪ || 

ద్గంబర్ం భ్సాసుగంధ లేపనం 
చక్రం త్రిశూల్ం ఢమరుం గదాయుధమ్ | 
పదాాసనం యోగిమునంద్రవంద్తం 
దతేాతినామసార్ణ్యన నితామ్ || ౧౫ || 

పంచోపచ్చర్పూజా | 

ఓం ల్ం పృథివీతత్తాాతానే శ్రీదత్తాత్రేయాయ నముః | 
గంధం పరికల్పయామి| 

ఓం హం ఆకాశతత్తాాతానే శ్రీదత్తాత్రేయాయ నముః | 
పుషపం పరికల్పయామి | 

ఓం యం వ్యయుతత్తాాతానే శ్రీదత్తాత్రేయాయ నముః | 
ధూపం పరికల్పయామి | 

ఓం ర్ం వహినతత్తాాతానే శ్రీదత్తాత్రేయాయ నముః | 
దీపం పరికల్పయామి | 

ఓం వం అమృత తత్తాాతానే శ్రీదత్తాత్రేయాయ నముః | 
అమృతనైవేదాం పరికల్పయామి | 

ఓం సం సర్వతత్తాాతానే శ్రీదత్తాత్రేయాయ నముః | 
త్తంబూలాద్సరోవపచ్చర్మన్ పరికల్పయామి | 
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(అనంతర్ం ‘ఓం ద్రం…’ ఇతి మూల్మంత్రం అష్ఠుతార్శతవ్యర్ం (౧౦౮) జప్తత్) 

అథ వజ్రకవచం | 

ఓం దత్తాత్రేయాయ శ్చర్ుఃపాతు సహస్రాబ్జజష్ట సంసిథతుః | 
భాల్ం పాత్తవనసూయేయుః చంద్రమండల్మధాగుః || ౧ || 

క్ర్ాం మనోమయుః పాతు హం క్షం ద్వదల్పదాభూుః | 
జ్యాతిరూప్తఽక్షిణీపాతు పాతు శబాదతాకుః శ్రుతీ || ౨ || 

నాసికాం పాతు గంధ్యత్తా ముఖం పాతు ర్స్యతాకుః | 
జిహావం వేదాతాకుః పాతు దంతోషా్ఠ పాతు ధ్యరిాకుః || ౩ || 

కప్తలావత్రిభూుః పాతు పాతవశేషం మమాతావిత్ | 
సర్మవత్తా ష్ఠడశ్చర్మబజసిథతుః స్యవత్తాఽవత్తద్ గల్మ్ || ౪ || 

సుంధౌ చంద్రన్మజుః పాతు భుజౌ పాతు కృత్తద్భూుః | 
జత్రుణీ శత్రుజిత్ పాతు పాతు వక్షసథల్ం హరిుః || ౫ || 

కాద్ఠంతదావదశ్చర్పదాగో మరుదాతాకుః | 
యోగీశవర్వశవర్ుః పాతు హృదయం హృదయసిథతుః || ౬ || 

పార్వశా హరిుః పార్శావరీా పాతు పార్శాసిథతుః సాృతుః | 
హఠయోగాద్యోగజాుః కుక్షిం పాతు కృపానిధుః || ౭ || 

డకార్మద్ ఫకార్మంత దశ్చర్సర్సీరుహే | 
నాభిసథలే వర్ామానో నాభిం వహానయతాక్తఽవతు || ౮ || 
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వహినతతాామయో యోగీ ర్క్షత్తనాణిపూర్కమ్ | 
కటం కటసథబ్రహాాండవ్యసుదేవ్యతాక్తఽవతు || ౯ || 

వకార్మద్ ల్కార్మంత షట్పత్రాంబుజబోధకుః | 
జల్తతాామయో యోగీ స్యవధషాానం మమావతు || ౧౦ || 

సిదాధసన సమాసీన ఊరూ సిదేధశవరోఽవతు | 
వ్యద్స్యంత చతుషపత్రసరోరుహ నిబోధకుః || ౧౧ || 

మూలాధ్యర్ం మహీరూప్త ర్క్షత్తద్ వీర్ానిగ్రహీ | 
పృషాం చ సర్వతుః పాతు జాన్మనాసాకర్మంబుజుః || ౧౨ || 

జంఘే పాతవవధూతేంద్రుః పాతవంఘ్రీ తీర్థపావనుః | 
సర్మవంగం పాతు సర్మవత్తా రోమాణ్ావతు కేశవుః || ౧౩ || 

చర్ా చర్మాంబర్ుః పాతు ర్కాం భ్కిాప్రియోఽవతు | 
మాంసం మాంసకర్ుః పాతు మజాజం మజాజతాక్తఽవతు || ౧౪ || 

అసీథని సిథర్ధుః పాయానేాధ్యం వేధ్యుః ప్రపాల్యేత్ | 
శుక్రం సుఖకర్ుః పాతు చితాం పాతు దృఢాకృతిుః || ౧౫ || 

మనోబుద్ధమహంకార్ం హృషీకేశ్చతాక్తఽవతు | 
కర్వాంద్రియాణి పాతీవశుః పాతు జాానేంద్రియాణ్ాజుః || ౧౬ || 

బంధూన్ బంధూతాముః పాయాచాత్రుభ్ాుః పాతు శత్రుజిత్ | 
గృహార్మమధనక్షేత్రపుత్రాదీన్ శంకరోఽవతు || ౧౭ || 
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భార్మాం ప్రకృతివిత్ పాతు పశ్చవదీన్ పాతు శ్చర్ ్ గభ్ృత్ | 
ప్రాణన్ పాతు ప్రధ్యనజ్యా భ్క్షాాదీన్ పాతు భాసుర్ుః || ౧౮ || 

సుఖం చంద్రతాకుః పాతు దుుఃఖత్ పాతు పుర్మంతకుః | 
పశూన్ పశుపతిుః పాతు భూతిం భూతేశవరో మమ || ౧౯ || 

ప్రాచ్చాం విషహర్ుః పాతు పాత్తవగేనయాాం మఖతాకుః | 
యామాాం ధర్మాతాకుః పాతు నైర్ృత్తాం సర్వవైరిహృత్ || ౨౦ || 

వర్మహుః పాతు వ్యరుణాం వ్యయవ్యాం ప్రాణ్దోఽవతు | 
క్బ్జర్మాం ధనదుః పాతు పాత్్వశ్చనాాం మహాగురుుః || ౨౧ || 

ఊర్ధాం పాతు మహాసిదధుః పాతవధస్యాజజటాధర్ుః | 
ర్క్షాహీనం తు యత్ స్యథనం ర్క్షత్తవద్మునశవర్ుః || ౨౨ || 

కర్నాాసుః | 
ఓం ద్రం అంగుషాాభాాం నముః | 
ఓం ద్రం తర్జనభాాం నముః | 
ఓం ద్రం మధామాభాాం నముః | 
ఓం ద్రం అనామికాభాాం నముః | 
ఓం ద్రం కనిషిాకాభాాం నముః | 
ఓం ద్రుః కర్తల్కర్పృషాాభాాం నముః | 

హృదయాద్నాాసుః | 
ఓం ద్రం హృదయాయ నముః | 
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ఓం ద్రం శ్చర్సే స్యవహా | 
ఓం ద్రం శ్చఖయై వషట్ | 
ఓం ద్రం కవచ్చయ హం | 
ఓం ద్రం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | 
ఓం ద్రుః అస్యాయ ఫట్ | 
ఓం భూరుువసుసవరోమితి ద్గివమోకుః | 

ఫల్శృతి || 

ఏతనేా వజ్రకవచం యుః పఠేత్ శృణుయాదపి | 
వజ్రకాయశ్చార్ంజీవీ దత్తాత్రేయోఽహమబ్రువమ్ || ౨౩ || 

త్తాగీ భోగీ మహాయోగీ సుఖదుుఃఖవివరిజతుః | 
సర్వత్ర సిదధసంకలోప జీవన్మాక్తాఽదావర్ాతే || ౨౪ || 

ఇతుాకాాాంతర్దధే యోగీ దత్తాత్రేయో ద్గంబర్ుః | 
దలాదనోఽపి తజజపాాా  జీవన్మాకాుః స వర్ాతే || ౨౫ || 

భిలోల దూర్శ్రవ్య నామ తదానం శ్రుతవ్యనిదమ్ | 
సకృచ్ఛారవణ్మాత్రేణ్ వజ్రంగోఽభ్వదపాస || ౨౬ || 

ఇతేాతద్ వజ్రకవచం దత్తాత్రేయసా యోగినుః | 
శ్రుత్తవ శేషం శంభుముఖత్ పునర్పాాహ పార్వతీ || ౨౭ || 

శ్రీ పార్వతుావ్యచ | 
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ఏతత్ కవచ మాహాతాయం వద విసార్తో మమ | 
కుత్ర కేన కదా జాపాం కియజాజపాం కథం కథమ్ || ౨౮ || 

ఉవ్యచ శంభుసాత్ సర్వం పార్వత్తా వినయోద్తమ్ | 

శ్రీపర్మేశవర్ ఉవ్యచ | 

శృణు పార్వతి వక్షాామి సమాహితమనావిల్మ్ || ౨౯ || 

ధర్మార్థకామమోక్షాణమిదమేవ పర్మయణ్మ్ | 
హసాయశవర్థపాదాతి సర్్వశవర్ా ప్రదాయకమ్ || ౩౦ || 

పుత్రమిత్రకళత్రాద్ సర్వసంతోషస్యధనమ్ | 
వేదశ్చస్యాద్విదాానాం విధ్యనం పర్మం హి తత్ || ౩౧ || 

సంగీత శ్చస్త్ర స్యహితా సతువితవ విధ్యయకమ్ | 
బుద్ధ విదాా సాృతి ప్రజాా మతి ప్రౌఢిప్రదాయకమ్ || ౩౨ || 

సర్వసంతోషకర్ణ్ం సర్వదుుఃఖనివ్యర్ణ్మ్ | 
శత్రుసంహార్కం శీఘ్రం యశుఃకీరిావివర్ధనమ్ || ౩౩ || 

అషుసంఖా మహారోగాుః సనినపాత్తస్త్రయోదశ | 
షణ్్వతాక్షిరోగాశా వింశతిర్వాహరోగకాుః || ౩౪ || 

అషాుదశతు కుషాాని గులాానాషువిధ్యనాపి | 
అశీతిర్మవతరోగాశ ాచత్తవరింశతుా పైతిాకాుః || ౩౫ || 
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వింశతిుః శేలషారోగాశా క్షయచ్చతురిథకాదయుః | 
మంత్రయంత్రకుయోగాదాాుః కల్పతంత్రాద్నిరిాత్తుః || ౩౬ || 

బ్రహార్మక్షస వేత్తల్క్షాాండాద్ గ్రహోదువ్యుః | 
సంగజా దేశకాల్స్యథస్యాపత్రయసముతిథత్తుః || ౩౭ || 

నవగ్రహసముదూుత్త మహాపాతక సంభ్వ్యుః | 
సర్వవ రోగాుః ప్రణ్శాంతి సహస్రావర్ానాద్ ధ్రువమ్ || ౩౮ || 

అయుత్తవృతిామాత్రేణ్ వంధ్యా పుత్రవతీ భ్వేత్ | 
అయుతద్వతయావృత్తాయ హాపమృతుాజయో భ్వేత్ || ౩౯ || 

అయుతత్రితయాచ్్ావ ఖేచర్తవం ప్రజాయతే | 
సహస్రాయుతదర్మవక్ సర్వకార్మాణి స్యధయేత్ || ౪౦ || 

ల్క్షావృత్తాయ సర్వసిద్ధర్ువతేావ న సంశయుః || ౪౧ || 

విషవృక్షసా మూలేష్ట తిషాన్ వై దక్షిణముఖుః | 
కురుతే మాసమాత్రేణ్ వైరిణ్ం వికలేంద్రియమ్ || ౪౨ || 

ఔదుంబర్తరోరూాలే వృద్ధకామేన జాపాతే | 
శ్రీవృక్షమూలే శ్రీకామీ తింత్రిణీ శ్చంతికర్ాణి || ౪౩ || 

ఓజస్యుమోఽశవతథమూలే స్త్రీకాముః సహకార్కే | 
జాానారీథ తుల్సీమూలే గర్ుగేహే సుత్తరిథభిుః || ౪౪ || 
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ధనారిథభిసుా సుక్షేత్రే పశుకామసుా గోషాకే | 
దేవ్యల్యే సర్వకామసాత్తులే సర్వదరిశతమ్ || ౪౫ || 

నాభిమాత్రజలే సిథత్తవ భాన్మమాలోకా యో జప్తత్ | 
యుదేధ వ్య శ్చస్త్రవ్యదే వ్య సహస్రేణ్ జయో భ్వేత్ || ౪౬ || 

కంఠమాత్రే జలే సిథత్తవ యో ర్మత్రౌ కవచం పఠేత్ | 
జవర్మపస్యార్కుషాాద్ త్తపజవర్నివ్యర్ణ్మ్ || ౪౭ || 

యత్ర యత్ స్యాత్ సిథర్ం యదాత్ ప్రసకాం తనినవర్ాతే | 
తేన తత్ర హి జపావాం తతుః సిద్ధర్ువేద్ధ్ధరవమ్ || ౪౮ || 

ఇతుాకావ్యన్ శ్చవో గౌర్్వ ర్హసాం పర్మం శుభ్మ్ | 
యుః పఠేత్ వజ్రకవచం దత్తాత్రేయ సమో భ్వేత్ || ౪౯ || 

ఏవం శ్చవేన కథితం హిమవతుసత్తయై 
ప్రోకాం దలాదమునయేఽత్రిసుతేన పూర్వమ్ | 
యుః క్తఽపి వజ్రకవచం పఠతీహ లోకే 
దతోాపమశార్తి యోగివర్శా్చర్మయుుః || ౫౦ || 

ఇతి శ్రీ రుద్రయామళే హిమవతఖండే మంత్రశ్చసేా ఉమామహేశవర్సంవ్యదే శ్రీ దత్తాత్రేయ 
వజ్రకవచసోాత్రం సంపూర్్మ్ || 

 


