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ku njavihAryaShTakam 2

કુ જિવહાયર્ષ્ટકમ્ ૨

દ્વતીયં શ્રીકુ જિવહાયર્ષ્ટકં
નમઃ કુ જિવહાિરણે ।
અિવરતર તબ ધુ મેરતાબ ધુરશ્રીઃ

કબ લત ઇવ રાધાપાઙ્ગભઙ્ગીતરઙ્ગૈઃ ।
મુિદતવદનચ દ્રશ્ચ દ્રકાપીતધાર

મુિદરમધુરકા તભાર્ ત કુ જે િવહાર ॥ ૧॥
તતસુ ષરઘનાનાં નાદમાનદ્ધભા ં

જનય ત ત ણીનાં મ ડલે મ ડતાનામ્ ।
તટભુિવ નટરાજક્ર ડયા ભાનપુુ યાઃ

િવદધદતુલચાિરભાર્ ત કુ જે િવહાર ॥ ૨॥
શ ખિનગ લતષડ્જેકાેિકલે પ ચમાઢ ે

વયમિપ નવવં યાેદ્દામયન્ ગ્રામમખુ્યમ્ ।
ત ગમદગ ધઃ સષુુ્ઠગા ધારસજં્ઞં
િત્રભવુન તહાિરભાર્ ત કુ જે િવહાર ॥ ૩॥

અનપુમકરશાખાપેાત્તરાધાઙ્ગુલીકાે
લઘુ લઘુ કુસમુાનાં પયર્ટન્ વાિટકાયામ્ ।

સરભસમનુગીત શ્ચત્રક ઠ ભ ચ્ચૈઃ
વ્રજનવયવુતી ભભાર્ ત કુ જે િવહાર ॥ ૪॥

અિહિરપુકૃતલાસ્યે ક ચકાર ધવાદ્યે
વ્રજ ગિરતટરઙ્ગે ઙ્ગસઙ્ગીતભા જ ।

િવર ચતપિરચયર્ શ્ચત્રતાૈયર્િત્રકાેણ-

ત મતકરણ ત્તભાર્ ત કુ જે િવહાર ॥ ૫॥
િદ શ િદ શ શકુશાર મ ડલૈગૂર્ઢલીલાઃ

પ્રકટમનપુઠદ્ ભિન મતાશ્ચયર્પૂરઃ ।
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કુ જિવહાયર્ષ્ટકમ્ ૨

તદ તરહ સ તં્ત પ્રેયસીકણર્મૂલે
મતમખુમ ભજ પન્ ભા ત કુ જે િવહાર ॥ ૬॥

તવ ચકુરકદ બં ત ભતે પ્રેક્ષ્ય કેક
નયનકમલલ મીવર્ દતે કૃ ણસારઃ ।

અ લરલમલકા તં નાૈ ત પ યે ત રાધાં
સમુધુરમ ભશસંન્ ભા ત કુ જે િવહાર ॥ ૭॥

મદનતરલબાલા ચક્રવાલને િવ વગ્-
િવિવધવરકલાનાં શક્ષયા સવે્યમાનઃ ।

ખ લત ચકુરવેશે સ્ક ધદેશે પ્રયાયાઃ
પ્ર થત થુલબાહુભાર્ ત કુ જે િવહાર ॥ ૮॥

ઇદમનપુમલીલાહાિર કુ જિવહાર
મરણપદમધીતે તુષ્ટધીરષ્ટકં યઃ ।

િનજગુણ તયા શ્રીરાધયારાિધઽઽરાિધત તં
નય ત િનજપદા જં કુ જસદ્માિધરાજઃ॥ ૯॥

ઇ ત શ્રી પગાે વા મિવર ચત તવમાલાયાં શ્રીકુ જિવહાયર્ષ્ટકં
દ્વતીયં સ પૂણર્મ્॥
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