
	

  



	

 
 
 

Shiva Nityam 
- The Eternal Now - 

	
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Om Namah Shivaya mantra, 41.36 min. 
(offers a sensitive healing of your emotional and mental tensions) 

2. Hamsa mantra, 38.08 min. 
(offers a sensitive healing of your compassion) 

total playing time: 79.48 min.   



	

1. Om Namah Shivaya mantra 

Om Namaha 
Sambhavaya Cha 
Mayobhavaya Cha 

Namah Shankaraya Cha 
Maskaraya cha 

Namah Shivaya Cha 
Shiva Taraya Cha 

Vrije vertaling: Oh Eeuwig Nu, Gever, van zowel tijdelijke als eeuwige vreugde, 
van zowel persoonlijk als spiritueel geluk, van genade en zuiverheid, voor u, Gever 
van allesomvattend welzijn, ik buig ontvankelijk en eerbiedig voor uw waarheid en 
levende aanwezigheid die ik elk moment weer mag ontmoeten en mee mag 
samenzijn. 

Om Namah Shivaya 

Vrije vertaling: Vanuit diepe eerbied buig ik ontvankelijk voor je, mij zo dierbaar 
en eeuwig Nu, Bron van allesomvattend welzijn. 

Shiva is een van de drie aspecten van de Hindoeïstische heilige drie-eenheid, naast 
Brahma en Vishnu. Brahma vertegenwoordigd daarin het scheppende aspect, het 
heilige ‘Ik’ . Vishnu vertegenwoordigd daarin het onderhoudende en voedende 
aspect, het heilige ‘Hier’. En Shiva vertegenwoordigt daarin het zowel 
vernietigende als hernieuwende aspect, het heilige ‘Nu’. De Hindoeïstische heilige 
drie-eenheid, Trimurti genaamd (de drie bevrijdende aspecten) zijn de enige echte 
waarheid namelijk: -ik-, -hier-, -nu-. 



	

2. Hamsa mantra 

Hamsa Om 
Hamsa Om 
Shivaham  

Vrije vertaling: Wie ben ik? Wie ben ik? Ik ben het Eeuwige Nu! 

Soham Soham 
Shanti Mangalam 

aangevuld met: Shivaham 

Vrije vertaling: Ik ben dat ik ben. Ik ben dat. En als dat wat is, mag zijn, kom ik 
vanzelf in een gezegende vrede terecht. Ik ben, Ik ben dat. Ik ben dat ik ben. Ik 
ben het eeuwige Nu. 

  



	

 

	
	
	
	
	
	

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org 

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