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ਗ੍ਧਮਧਣ ਮਿੋਰ੍ਥਧਸੱ ਧਿਦਾਯਕ
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ਧਜਿ ਧਵਮਹਕ ਕਧਲਧਵਦਾਰ੍ਣ ਜਯਜਯਾਰ੍ਮਣ ੧੦-੨੪
ਸੱ ਧਚਦਾਿਂਦਾਤ੍ਮ ਬਰਹ੍ਮਕ
ਰ੍ਾਧੜ੍ਚਤਾਂਧਰਰ ਸਰ੍ਜ ਸੁਮਿਸ
ਪਰੇੱਚ ਸਨ੍ਮਂਗਲ਼ਦ ਮਿਵਾਂਤਃਕਰ੍ਣ ਰ੍ੂਢ
ਅਚਯੁਤ ਜਗਿਾਥਧਵਿਠਲ
ਧਿੇੱਚ ਮੇੇੱਧਚਦ ਜਿਰ੍ ਧਬਿ ਕਾ
ਦਗੱਚਿੁਂਿਾਰ੍ਣਯਦਲ਼ੁ ਗਗਪਰ੍ਿੁ ਕਾਧਯਦ ੧੦-੨੫
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