
 

    Cm                Gm                              Bb                          Ab                             Cm 

 وداو گفت و زیبا شد خلقتی پیدا شد همه چیز را آفرید با قدرت خ

  Cm                  Gm                             Bb                                   Ab                        Cm 

 تویی خالق این زمین پادشاه قلب منی ، تویی خالق آسمان تویی خدای این جهان 

   Cm         Gm                             Bb                                    Ab                             Cm 

 رینه ـتـ هــ هرچی که تو آفریدی ب ،تو را می بینم ، صدای تو را می شنوم  خلقت

 

    Cm                Gm                              Bb                          Ab                             Cm 

 او گفت و زیبا شد خلقتی پیدا شد همه چیز را آفرید با قدرت خود

                    Bb                               Ab                                                    Cm 

 شنوم صدای قلب تو شم نزدیک و نزدیک تر به تو ، میمی

                         Cm                           Gm                                         Bb                               

 گی که عاشق منیگیری منو توی آغوشت ، می می

                Bb                                      Ab                                                   Cm 

 خوام با تو غرق نور بشم م ، می خوام هیچوقت از تو دور بش نمی 

                                      Cm           Gm                               Bb                               

 خوام بگم خدای من عزیزترینه می

 

    Cm                Gm                              Bb                          Ab                             Cm 

 او گفت و زیبا شد خلقتی پیدا شد همه چیز را آفرید با قدرت خود

Cm                      Gm                           Bb                                 Ab                          Cm 

 او گفت و زیبا شد ، شب از روز جدا شد ، همه چیز در نور او خلق شد و آباد شد

           Cm                Gm                 Bb                           Ab                            Cm 

 با کالمش او گفت و زیبا شد   ، تازه شداو گفت و زیبا شد ، همه چیز 

                         Cm                    Gm               Bb              Ab           Cm 

 همه چیز تازه شد ،  او گفت و زیبا شد  ، او گفت و



Chorus 
 

                      Cm                                        Am               

Ou gofto ziba shod , khelghati peyda shod 
                        Bb                                         Gm                              Cm  

Hamechiz  ra afarid ba ghodrate  khod 
 

Verse 1 
 

                            Cm                                         Ab                                 

Toyi khaleghe aseman , toyi khodaye in jahan 
                           Bb                                           Gm                                Cm                             

Toyi khaleghe in zamin , padeshahe ghalbe mani 
                        Cm                                             Ab                                 

Khelghate to ra mibinam , Sedaye to ra mishnavam 
                                            Bb                          Gm             Cm                             

Harchi ke to afaridi behtarine 
 

Chorus 
 

Verse 2 
 

             Cm                                                            Ab             

Misham nazdiko nazdiktar be to , mishnavam sedaye ghalbeto 
                          Bb                                                  Gm                            Cm                             

Migiri mano tuye aghushet , migi ke asheghe mani 
   Cm                                                                      Ab                                                       Bb 

Nemikham hichvaght az to dur besham , mikham ba to gharghe nur besham 
                                  Bb                                                     Gm       Cm                             

Mikham begam khodaye man , Aziztarine 
 

Chorus 
 

Verse 3 
 

                               Cm                                 Ab                                 

Ou gofto ziba shod , shab az rooz joda shod 
                          Bb                                         Gm                                   Cm                             

Hamechiz dar noore ou khalgh shodo abaad shod 
 Cm                                  Ab                                     Bb                           Gm                   Cm                           

Ou gofto ziba shod , Hamechiz taze shod , Ba kalamash ou gofto ziba shod 

 
 

Bridge 
 

          Cm                 Ab                      Bb                     Gm                       Cm                           

Ou Gofto Ziba shod , Ou gofto Hamechiz taze shod 


