
 

 

 Am         Gm                                                Dm         C                          Am 

 در وصف تو سرود خوانم تا وقتی زنده ام،      مــشاهد هستم شاهد تو سرور و منجی 

   E Gm       Bb                                               Dm         C                        Am 

 از لعنتها امروز من آزادم  ، از ترس و شک،    ها کردی بهر نجات من بیاد آرم چه

 

          E              Dm                        F              Em         G      F         Am 

 ای خداوند ملجای من پادشاه و سلطان قلبم ،    تو را می پرستم با هر آنچه دارم

        Am   E-Dm                             F          Em          G     F             Am 

 ناهگاه و امید من در عشق تو مانمــ پ،    ودمـقلب و وج تو را می ستایم با

 

 

 

    Am  Gm    Bb                                      Dm          C                                Am 

 مهایم را شفا دادی پدر آسمانی ـزخ،    یـدیـ شاهد هستم شاهد تو چون مرا بخش 

   E Gm    Bb                                       Dm            C                              Am 

 اوج بیداری تبدیل یافتم فیضت خوانم در  ، عشق و شادی و آرامش جز خواب چیزی نبود

 

            E           Dm                        F              Em         G      F         Am 

 ای خداوند ملجای من پادشاه و سلطان قلبم ،    تو را می پرستم با هر آنچه دارم

        Am  E    Dm                             F          Em          G     F             Am 

 ناهگاه و امید من در عشق تو مانمــ پ،    ودمـقلب و وجتو را می ستایم با 

 

 



V1 
 

                            Am                                               C                Dm 

Shahed hastam Shahede to , Sarvaro monjiyam 
                                                                                Gm                 Am 

Dar vasfe to sorud khanam , ta vaghti zende’am 
                            Am                                                 C             Dm 

Beyad aram , Cheha kardi , bahre nejate man 
                                                                            Bb                Gm  E 

Az tarso shak , az lanat’ha emrooz man azadam 
 

Chorus 
 

                                 Am                    F             G                  Em            

To ra miparastam, ba haranche daram 

                      F                                                     Dm               E 

Ey khodavand maljaye man , Padshaho soltane ghalbam 

   Am           F             G            Em          F                                       Dm     E     Am 

Tora misetayam, ba ghalbo vojudam, panahgaho omide man, dar eshghe to manam 
 

 

V2 
 

                          Am                                                    C                 Dm 

Shahed hastam, Shahede to chon mara bakhshidi 
                                                                                   Bb    Gm   Am 

Zakhmhayam ra shafa dadi , pedare asmani 
                            Am                                            C                    Dm 

Eshgho shadiyo aramesh joz khab chizi nabud 
                                                                                         Bb    Gm E 

Tabdil yaftam , feyzat khanam dar Oje bidari 
 

Chorus 
 

                                 Am                    F             G                  Em            

To ra miparastam, ba haranche daram 

                      F                                                     Dm               E 

Ey khodavand maljaye man , Padshaho soltane ghalbam 

   Am           F             G            Em          F                                      Dm     E     Am 

Tora misetayam, ba ghalbo vojudam, panahgaho omide man, dar eshghe to manam 


