
 

 
  



 

 

Soul Resonance part 2: 
Sri Ananda Raga 

 
- The harmonizing Sound of Bliss - 

 

 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

 

1. Sri Ananda Raga: The harmonizing Sound of Bliss, 42.30 min. 
(offers a soothing healing that brings your consciousness in order) 

 
total playing time: 42.30 min.  



 

 

Wat is een raga? 

Het Sanskriet woord raga betekent letterlijk stemming, sfeer, gevoel en 
toonhoogte. Raga geeft dus een sfeer en toonhoogte aan, waarbinnen gezongen 
kan worden. Zo zijn er speciale stemmingen voor muziekstukken die passen bij de 
ochtend, middag, avond of nacht en bij bepaalde gevoelsstemmingen. De in deze 
Soul Resonance serie gebruikte zangvorm, waarbij verschillende woorden, 
mantra’s en klanken gebruikt worden, is verwant aan de traditionele Indiase 
klassieke muziek en dan met name aan de wat meditatievere dhrupad-stijl daarvan. 
Het langere tijd aanhouden van en verwijlen op een toon, lettergreep of woord 
dient ertoe, dat zowel de gevoelsmatige betekenis als de werking ervan diepgaander 
kunnen plaatsvinden. De klanken van een menselijke stem zijn altijd met emoties 
verbonden, waardoor ze een diepgaand effect kunnen hebben op je beleving en 
op je herinneringen, waar al je vroegere belevingen in zijn opgeslagen. De sfeer, 
intonatie en directheid van de hier gebruikte stem, is het gevolg van een vrij van 
binnenuit naar buiten toe stromende beleving, die de diepgang van echtheid, 
bezieling en natuurlijkheid in zich draagt. Het is dus belangrijk om bij het horen 
van de klanken steeds weer te voelen of je de klanken en wat ze in je aanraken ook 
werkelijk helemaal toelaat tot daar waar ze, los van wat je kent, iets wezenlijks in 
je aanraken. Probeer dat wat het in je teweegbrengt in ieder geval niet te duiden, 
maar geef het de ruimte om ook onverklaarbare diepten van jezelf te kunnen 
beleven. 

Als achtergrond en muzikale inbedding wordt hierbij steeds een tanpura in een 
speciale toonzetting (raga) gebruikt. Er zijn meerdere soorten tanpura’s, zoals 
onder andere de mannelijke, vrouwelijke, en bas-tanpura’s. Hun klank wordt 
bovendien bepaald door waar ze in India gemaakt zijn en door hoeveel snaren ze 
hebben. Doorgaans hebben ze vier snaren, maar er zijn ook tanpura’s met vijf of 



 

 

zes snaren. Al deze aspecten hebben invloed op de sfeer die door de tanpura’s, 
met hun verfijnde weergave, vertolkt worden.  

Als de klanken van de tanpura gebruikt worden met eventueel een ander 
instrument, werkt zo’n instrumentele raga vooral in op de energetische laag van je 
menselijke beleving. Als de tanpura-klanken samengaan met een menselijke stem, 
werkt zo’n raga vooral in op de zielsgeoriënteerde laag van je menselijke beleving. 
Een raga geeft dus vooral een gevoelsmatige sfeer aan en het is niet de bedoeling 
om de klanken ritmisch te volgen, maar om ze ontvankelijk in je toe te laten en 
iets met je aanwezigheidssfeer te laten doen.  

Mantra: Sri Ananda Jay Ananda Jay Jay Shanti Om 

Vrije vertaling: Oh dierbare essentiële vreugde, het toelaten van jou vervult me 
alom met innerlijk vrede. 

De Sri Ananda raga is een muziekstuk, dat ervoor bedoeld is om je dieper 
ontvankelijk te laten worden voor de zegenende waarde die het leven als geheel in 
zich draagt. Het Sanskriet woord Ananda betekent innerlijk geluk en zegening en 
het woord Sri dient om aan te geven dat die waarde respect verdient en een 
waardigheid en een lichtende kwaliteit bij zich draagt.  

De raga begint met de klanken van de stromende beek en die blijft gedurende de 
gehele raga op de achtergrond aanwezig. Het stromen van de beek symboliseert 
het alsmaar sprankelende en stromende leven waar je als mens in aanwezig bent 
en waar nu de zang met al zijn bewegingen in plaatsvindt. Je bent je niet altijd van 
deze sprankelende achtergrond bewust, maar alles wat je ervaart, vindt plaats in de 
inbedding van dat je leeft. Het is deze inbedding, die je ook weer in jezelf gaat 



 

 

voelen als je de mantra op een ontvankelijke manier toelaat en je erdoor laat 
beïnvloeden, helen en verrijken, kortom als je je erdoor gezegend laat worden.  

De tanpura die zich later in de raga bij de beekklanken voegt, bekrachtigt het 
alsmaar stromen en sprankelen van het water nog extra met zijn spel van tonen en 
boventonen. De tonen van de regelmatig terugkerende klankschaal zijn bedoeld 
om alles wat je op dat moment nog vasthoudt weer helemaal los te laten en je 
opnieuw verder te openen. Dit alles zorgt ervoor dat je je nog verder gedragen 
kunt laten worden en je kunt openen voor de ruimtelijke klanken van Anandajay’s 
stem, die vanuit het gevoelige contact met zijn ziel de sfeer van zijn en echtheid 
nagenoeg aanraakbaar maakt. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org  

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