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ku njavihAryaShTakam 1

કુ જિવહાયર્ષ્ટકમ્ ૧

પ્રથમં શ્રીકુ જિવહાયર્ષ્ટકં
ઇ દ્રનીલમ ણમ જુલવણર્ઃ ફુ લનીપકુસમુા ચતકણર્ઃ ।
કૃ ણલા ભરકૃશાેર સહાર સુ દરાે જય ત કુ જિવહાર ॥ ૧॥
રાિધકાવદનચ દ્રચકાેરઃ સવર્વ લવવધૂ તચાેરઃ ।
ચચર્ર ચતુરતા ચતચાર ચા તાે જય ત કુ જિવહાર ॥ ૨॥
સવર્તાઃ પ્ર તથકાૈ લકપવર્ વંસનને હૃતવાસવગવર્ઃ ।
ગાેષ્ઠરક્ષણકૃતે ગિરધાર લીલયા જય ત કુ જિવહાર ॥ ૩॥
રાગમ ડલિવભૂ ષતવંશી િવભ્રમેણમદનાે સવશસંી-
તૂયમાનચિરતઃ શકુશાિરશ્રાે ણ ભજર્ય ત કુ જિવહાર ॥ ૪॥
શાતકુ ભ ચહાિરદુકૂલઃ કેિકચ દ્રકિવરા જતચૂડઃ ।
નવ્યયાવૈનલસદ્વ્રજનાર ર જનાે જય ત કુ જિવહાર ॥ ૫॥
સ્થાસક કૃતસગુ ધપટ રઃ વણર્કા ચપિરશાે ભકટ રઃ ।
રાિધકાેન્નતપયાેધરવાર કુ રાે જય ત કુ જિવહાર ॥ ૬॥
ગાૈરધાતુ તલકાે વલફાલઃ કે લચ ચ લતચ પકમાલઃ ।
અિદ્રક દરગ્ હે વ ભસાર સભુ્રવુાં જય ત કુ જિવહાર ॥ ૭॥
િવભ્રમાેચ્ચલદગૃ ચલ ત્ય ક્ષપ્તગાપેલલના ખલકૃત્યઃ ।
પ્રેમમત્ત ષભાનુકુમાર નાગરાે જય ત કુ જિવહાર ॥ ૮॥
અષ્ટકં મધુરકુ જિવહાર ક્ર ડયા પઠ ત યઃ િકલ હાર ।
સ પ્રયા ત િવલસ પરભાગં તસ્ય પાદકમલાચર્નરાગમ્॥ ૯॥
ઇ ત શ્રી પગાે વા મિવર ચત તવમાલાયાં શ્રીકુ જિવહાિરણઃ

પ્રથમાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।
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