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Sumukhi or Matangi Kavacham

સમુખુી અથવા માતઙ્ગીકવચમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીપાવર્ત્યુવાચ ।
દેવદેવ મહાદેવ ષ્ટસહંારકારક ।
માતઙ્ગ્યાઃ કવચં બ્રૂિહ યિદ નેહાેઽ ત તે મિય॥ ૧॥
શવ ઉવાચ ।
અત્ય તગાપેનં ગુહ્યં કવચં સવર્કામદમ્ ।
તવ પ્રીત્યા મયાઽઽખ્યાતં ના યષેુ ક યતે શભુે॥ ૨॥
શપથં કુ મે દેિવ યિદ િક ચ પ્રકાશસે ।
અનયા સદશૃી િવદ્યા ન ભૂતા ન ભિવ ય ત॥ ૩॥
શવાસનાં રક્તવસ્ત્રાં યવુતી ં સવર્ સ દ્ધદામ્ ।
અેવં યા વા મહાદેવી ં પઠે કવચમુત્તમમ્॥ ૪॥
ઉ ચ્છષં્ટ રક્ષતુ શરઃ શખાં ચ ડા લની તતઃ ।
સમુખુી કવચં રક્ષેદે્દવી રક્ષતુ ચ ષી॥ ૫॥
મહાિપશા ચની પાયાન્ના સકાં હ્ર ી ં સદાઽવતુ ।
ઠઃ પાતુ ક ઠદેશં મે ઠઃ પાતુ હૃદયં તથા॥ ૬॥
ઠાે ભુ ૈ બાહુમૂલે ચ સદા રક્ષતુ ચ ડકા ।
અ ચ રક્ષતુ પાદાૈ મે સાૈઃ કુ ક્ષ સવર્તઃ શવા॥ ૭॥
અ હ્ર ી ં કિટદેશં ચ આં હ્ર ી ં સ ધષુ સવર્દા ।
જ્યેષ્ઠમાતઙ્ગ્યઙ્ગુ લમ અઙ્ગુલ્યગ્રે નમા મ ચ॥ ૮॥
ઉ ચ્છષ્ટચા ડા લ માં પાતુ ત્રૈલાેક્યસ્ય વશઙ્કર ।
શવે વાહા શર રં મે સવર્સાૈભાગ્યદાિયની॥ ૯॥
ઉ ચ્છષ્ટચા ડા લ માતઙ્ ગ સવર્વશઙ્કિર નમઃ ।
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વાહા તનદ્વયં પાતુ સવર્શત્રુિવના શની॥ ૧૦॥
અત્ય તગાપેનં દેિવ દેવૈરિપ સદુુલર્ભમ્ ।
ભ્રષ્ટે યઃ સાધકે યાેઽિપ દ્રષ્ટવં્ય ન કદાચન॥ ૧૧॥
દત્તને સ દ્ધહાિનઃ સ્યા સવર્થા ન પ્રકા યતામ્ ।
ઉ ચ્છષે્ટન બ લ દ વા શનાૈ વા મઙ્ગલે િન શ॥ ૧૨॥
રજ વલાભગં ટ્વા જપને્મ તં્ર ચ સાધકઃ ।
રજ વલાયા વસે્ત્રણ હાેમં કુયાર્ સદા સધુીઃ॥ ૧૩॥
સદ્ધિવદ્યા ઇતાે ના ત િનયમાે ના ત કશ્ચન ।
અષ્ટસહસ્રં જપને્મ તં્ર દશાંશં હવનાિદકમ્॥ ૧૪॥
ભજૂર્પત્રે લ ખ વા ચ રક્તસતૂ્રેણ વેષ્ટયેત્ ।
પ્રાણપ્ર તષ્ઠામ ત્રેણ વ યાસં સમાચરેત્॥ ૧૫॥
વણર્મ યે તુ સસં્થા ય ધારયેદ્દ ક્ષણે કરે ।
સવર્ સ દ્ધભર્વેત્તસ્ય અ ચરા પુત્રવા ભવેત્॥ ૧૬॥
સ્ત્રી ભવાર્મકરે ધાય બહુપતુ્રા ભવેત્તદા ।
વ દ્યા વા કાકવ દ્યા વા તવ સા ચ સાઙ્ગના॥ ૧૭॥
વદ્વ સા ભવે સાિપ સ દ્ધભર્વ ત ધ્રવુમ્ ।

શ ક્તપૂ ં સદા કુયાર્ ચ્છવાબ લ પ્રદાપયેત્॥ ૧૮॥
ઇદં કવચમજ્ઞા વા માતઙ્ગી યાે જપે સદા ।
તસ્ય સ દ્ધનર્ ભવ ત પુરશ્ચરણલક્ષતઃ॥ ૧૯॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ત ત્રે માતઙ્ગીસમુખુીકવચં સમાપ્તમ્॥
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