
	

	
  



	

	

 
 

Brahma Nityam part 1 
- The Eternal Being - 

	
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Om Purnam mantra, 40.00 min. 
(offers a relaxing healing of your heart) 

2. Brahma mantra, 39.48 min. 
(offers a relaxing healing of your manifestation) 

total playing time: 79.52 min.  



	

	

1. Om Purnam mantra 

Om purnamadah purnamidam 
Purnaat purnamudachyate 
Purnasya purnamadaya 
Purnam evavashishyate 

Vrije vertaling: Zowel het wezenlijke als ook de schepping is alomvattend (zowel 
de essentiële oorsprong van alles, als de kosmos en wereld, al het geschapene of 
bestaande, zijn volledig). Alleen alomvattendheid kan alomvattendheid 
voortbrengen (imperfectie kan geen perfectie veroorzaken). Als er iets uit deze 
alomvattendheid wordt weggenomen, blijft nog steeds alomvattendheid over (wat 
er ook uit het leven verdwijnt, het Zijn blijft als essentiële perfectie altijd over). 
Deze alomvattendheid noemen we Purna en we zingen haar hier dan ook toegewijd 
en dankbaar toe.  

Uitleg Sanskrietwoorden: Het woord Purnam stamt van de Sanskriet stam ‘pr’ 
hetgeen vullen betekent. Purnam gaat over alles wat betrekking heeft op volheid, 
vervulling, inhoud en rondheid. Het wordt vaak vanwege deze alomvattendheid 
kortweg met het woord perfectie weergegeven. Deze alomvattende volheid en 
perfectie is een andere vorm om het begrip Purnam of Brahman te omschrijven. 
Het absolute, dat wat alles scheppen en veroorzaken kan, is immers ook perfect. 
Perfectie heeft in deze zin niets te maken met vorm, schoonheid of goedheid, maar 
met de allesomvattendheid van de essentie van waaruit alles ontstaat. Iedereen die 
via meditatie met zijn essentie in verbinding komt, herkent daarin deze 
zogenoemde perfecte of absolute staat die wordt bedoeld met Brahman en 
Purnam.  



	

	

De vertaling kan ook kort worden samengevat als: Brahman, de essentie van het 
bestaan, van het er zijn, is alomvattend, is perfect, is het eeuwige Zijn. 

2. Brahma mantra  

Brahmaarpanam Brahma havir 
Brahmaagnau Brahmanaa hutam  

Brahmai va tena gantavyam 
Brahma karma samaadhina 

Dit is een deel van het 24e vers van het 4e hoofdstuk van de Bhagavad Gita.   

Vrije vertaling: Elke vorm van toewijding is de energie van Brahma en veroorzaakt 
uitbreiding, groei, creatie en ontwikkeling (de sanskriet stam ‘Brih’ betekent groeien 
en uitbreiden). Het feit dat toewijding kan plaatsvinden is de energie van Brahma 
(alles wat een rol speelt bij het mogelijk maken van toewijding is een gevolg van 
uitbreiding, groei, creatie en ontwikkeling). Dat toewijding werkelijk plaatsvindt is 
een bevestiging van de energie van Brahma (de energie van het doen, en dat er 
iemand is die doet, zijn het gevolg van uitbreiding, groei, creatie en ontwikkeling). 
Alle materiële aspecten die een rol spelen in de toewijding zijn de energie van 
Brahma (alles wat bestaat om de toewijding vorm te kunnen geven, is het gevolg 
van uitbreiding, groei, creatie en ontwikkeling).  

De mantra zegt met andere woorden en in het kort: Alles is Brahma (alles is de 
zich uitbreidende energie van leven en zijn). De boodschap van deze mantra is dan 
ook: Alleen de mens die Brahma (de scheppende- en zijnsenergie) overal in 
herkent, zal ook in zichzelf de bron van Brahma ervaren.   



	

	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org 

email: contact@lightofbeing.org 
tel: 0032 (0)80 548 638 

 
Out of respect of our work, please don’t copy. 
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