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Soohee, Fifth Mehl: 

Sohee, Piąty Mehl: 

Giving me Your Hand, You saved me from the terrible fire, when I sought Your Sanctuary. 

Podając mi swoją Dłoń, Uratowałeś mnie przed okropnym ogniem, kiedy poszukiwałem Twojego Sanktuarium. 

Deep within my heart, I respect Your strength; I have abandoned all other hopes. ||1|| 

Głęboko w moim sercu szanuję Twoją siłę; porzuciłem wszystkie inne nadzieje. |1| 

O my Sovereign Lord, when You enter my consciousness, I am saved. 

O mój Niepodległy Panie, kiedy wkraczaszasz do mojej świadomości, jestem uratowany. 

You are my support. I count on You. Meditating on You, I am saved. ||1||Pause|| 

Jesteś moim wsparciem, liczę na Ciebie. Medytując nad Tobą, jestem uratowany. |1| 

You pulled me up out of the deep, dark pit. You have become merciful to me. 

Wyciągnąłeś mnie z głębokiego, ciemnego piekła. Stałeś się dla mnie miłosierny.|1| 

You care for me, and bless me with total peace; You Yourself cherish me. ||2|| 

Dbasz o mnie, i błogosławisz mnie całkowitym pokojem; Ty Sam miłujesz mnie. |2| 

The Transcendent Lord has blessed me with His Glance of Grace; breaking my bonds, He has delivered me. 

Transcendentalny Pan pobłogosławił mnie swoim Spojrzeniem Łaski; przełamując moje więzy, On oswobodził mnie. 

God Himself inspires me to worship Him; He Himself inspires me to serve Him. ||3|| 

Sam Bóg inspiruje mnie by Go czcić; On Sam inspiruje mnie by Mu służyć. |3| 

My doubts have gone, my fears and infatuations have been dispelled, and all my sorrows are gone. 

Moje wątpliwości odeszły, mój strach i zaślepienie rozpadło się, i wszystkie moje smutki zniknęły. 

O Nanak, the Lord, the Giver of peace has been merciful to me. I have met the Perfect True Guru. ||4||5||52|| 

O Nanak, Pan, Dawca pokoju był dla mnie miłosierny. Spotkałem Doskonałem Prawdziwego Guru. |4| 

 


