
 

  



 

 
 
 

Brahma Nityam part 2 
- The Eternal Being - 

 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 
 

1. Tattvamasi mantra, 48.57 min. 
(offers a relaxing healing of your being) 

2. Guru Brahma mantra, 60.29 min. 
(offers a relaxing healing of spiritual openness) 

total playing time: 79.23 min.   



 

1. Tattvamasi mantra 

Shanti, Shanti, Shanti 

Aham Brahmasmi 
Tat Tvam Asi 

Ayam Atma Brahman 
Om Shanti Om 

Vrije vertaling: Ik wens iedereen innerlijke vrede toe. Als ik me diep open voor wat 
ik ben, dan ervaar ik het absolute. Dan ervaar ik dat ik dat absolute ben en dat dit 
absolute mijn ware Zelf is. Of kort: In wezen ben ik Essentie, ben jij Essentie en is 
deze Essentie ons ware Zelf, onze Ziel. 

Uitleg sanskriet woorden: Aham betekent: ik, mijn, mijn aanwezigheid hier. Brahma 
betekent: met betrekking tot het absolute, het scheppende en de heilige kennis. Asmi 
betekent: ik ben, ik voel, ik ervaar. Tat betekent: dat, het. Tvam betekent: jij. Tatvam 
betekent: waarheid, diepste essentie. Asi betekent: jij bent. Atyam betekent: hij, dit, 
deze, dat wat volgt. Atman betekent: het hogere zelf, de ziel, de adem. Brahman 
betekent: het absolute, het scheppende, heilige kennis. 



 

2. Guru Brahma mantra 

Guru Brahma Guru Vishnu 
Guru Devo Maheshvarah 

Guru Saakshaat Parabrahma 
Tasmi Shri Guruvey Namaha 

Sat Chid Ekaam Brahma (zijn - bewustzijn - één - essentie) 

Om Shanti Om (essentie - innerlijke vrede - overal) 

Deze mantra gaat erover dat alleen Brahman, alomvattendheid, de ultieme leraar is. 
Met deze tekst wordt aangegeven dat Brahma, de inspirerende en scheppende kracht, 
de ware leraar is. In het Hindoeïsme wordt de God Brahma gezien als een onderdeel 
van de Trimurti (de heilige drie-eenheid) Brahma (creatie), Shiva (transformatie) en 
Vishnu (ondersteuning). In deze mantra wordt er echter op geattendeerd dat Brahma 
eigenlijk de belangrijkste is, omdat zijn kracht ook de krachten van de andere twee 
in zich draagt. Inspiratie impliceert immers ook transformatie (Shiva, hier Mahesh 
genoemd) en stabiliteit (Vishnu). In de laatste zin van de mantra is dan ook de 
conclusie: Alleen aan zo een leraar, waarbij creatie, transformatie en ondersteuning 
samengaan, bied ik eerbiedig mijn toewijding aan.  

Vrij vertaald betekent deze mantra: Oh scheppende kracht, drager van zowel alle 
verandering als ondersteuning voor al wat leeft, graag laat ik me, eerbiedig en toewijd 
aan je, door jou als mijn absolute leraar begeleiden, want jij bent het eeuwige Zijn. 
Zijn is de enige essentie die bestaat.  
Moge er overal vrede zijn vanuit die essentie.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

info: 
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