
	

  



	

 
 
 

Vishnu Nityam 
- The Eternal Here - 

	
	
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Om Namo Narayanaya mantra, 40.52 min. 
(offers a supporting healing of your self-respect) 

2. Mangalam Vishnu mantra, 39.01 min. 
(offers a supporting healing of your joy of life) 

total playing time: 79.57 min.   



	

1. Om Namo Narayanaya 

Om Namo Narayanaya 

Vrije vertaling: Ik buig vol eerbied voor de essentie van het leven en laat haar 
daarmee wrijvingsloos in me toe, zodat ik door deze Vishnu-energie in vrede kom 
en de wereld op die wijze met bezielde vrede ondersteun. 

Met deze mantra wordt je uitgenodigd om je te verbinden met de essentie van 
jezelf, er door in vrede te komen en zo bij te dragen aan de wereldvrede via de 
vrede in jezelf. Mag Narayanaya, de woonplaats (naranya) van het beginsel (narah: 
beginsel of letterlijk: alle water, oceanen) in jou, het licht van je ziel, je bereiken, 
beïnvloeden en verzachten. Deze essentiële waarde is in alles aanwezig en juist dat 
kan ons vrede brengen, want wat overal is kent geen strijd en behelst het ultieme 
samenzijn en éénzijn. 

 

2. Mangalam Vishnu 

Saanthakaaram Bhujaga-sayanam Padhmanaabham Suresham, Vishwaadhaaram 
Gagana-sadrsam Megha-varnam Subhaangam  

Lakshmi-kaantham Kamala-nayanam Yogibhir Dhyaana-gamyam, 
Vande Vishnum Bhava-bhaya-haram Sarva-lok'ai-naataham  

Vrije vertaling: Ik buig voor de alles doordringende energie, die in het gehele 
universum aanwezig is.	Ik buig voor deze levensenergie, die vredig is omdat ze in 
alles de essentie is.	 Welke wordt afgebeeld als een verlicht wezen dat in een 



	

eindeloze oceaan op een bed van cobra’s rust, met uit zijn navel een lange steel 
met daaraan de open lotusbloem als oorsprong van de schepping. 

Welke de essentie is van alle spirituele waarheid en alle lagen van existentie.	Welke 
energie zo subtiel is dat ze de gehele kosmos doordringt.	Welke wordt afgebeeld 
als een verlicht wezen met een paarsachtige huid als van regenwolken, in een 
prachtige gestalte en samengaand met de energie van geluk en schoonheid.  

Ik buig voor deze alles doordringende energie, die me de zuiverheid van de ziel 
toont, en waar ik me in meditatie steeds weer voor open, waardoor mijn angst voor 
het onbekende als vanzelf vervaagt en het met mijn ziel zijn een basis van vrijheid 
en vertrouwen wordt. 

Mangalam Bhagavan Vishnum  
Mangalam Garudadhwajah  

Mangalam Pundareekaksham		
Mangalayatano Harih 

Vrije vertaling: Al het liefdevolle en goede gewenst aan de energie die alles 
doordringt. Al het liefdevolle en goede gewenst aan de energie die in alles aanwezig 
is. Al het liefdevolle en goede gewenst aan de energie die de essentie in alles wenst 
te laten bloeien. Al het liefdevolle en goede gewenst aan die energie, die hier op 
aarde Leven heet.  
  



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org 

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