
	

  



	

 
 
 

Trishna vanto Krishna part 3 
- Thirst for Krishna - 

	
		
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	

1. Radheshyam mantra, 39.57 min. 
(offers a devotional healing of tenderness) 

2. Govinda Jaya Jaya mantra, 39.57 min. 
(offers a devotional healing of suffering) 

total playing time: 79.58 min.   



	

1. Radheshyam mantra 

Radhe Radhe Radheshyam,	
Jai Shri Krishna Radheshyam 

Vrije vertaling: Oh, liefhebbende, met de oorsprong verbonden toegewijde, hoe 
mooi dat je de alaantrekkelijke bron van de schepping eert om er volledig mee 
samen te zijn.  

Uitleg Sanskriet woorden: Het woord ‘Radha’ staat voor de meest aan Krishna 
toegewijde vrouw, zijn lief. Het woord ‘Radha’ betekent dan ook: volmaakte 
liefdevolle toewijding. Het begrip ‘Radheshyam’ staat voor het door het verlangen 
naar wezenlijkheid en vanuit liefdevolle toewijding bij elkaar komen van de 
schepping en de schepper, van het alaantrekkelijke en het erdoor aangetrokkene. 
Het woord ‘Jai’ geeft een vreugdevolle aanroep aan het Wezenlijke aan, dat 
erenswaardig, glorievol en bevrijdend is. Met het voorvoegsel ‘Shri’ wordt eerbiedig 
de glansrijke waardigheid van Krishna aangegeven. Het woord ‘Krishna’ betekent 
letterlijk donker en heeft betrekking op zijn donkerblauwige huidskleur, die ons 
herinnert aan de onmetelijkheid van de oceaan en het heelal.  Daarnaast wordt met 
het woord ‘Krishna’ de waarde van het wezenlijke bedoeld, die alles en iedereen 
aantrekt, omdat alles en iedereen onophoudelijk, maar vaak nog onbewust, naar 
het wezenlijke verlangt en er uiteindelijk vanuit dat verlangen mee zal 
samenkomen. 

	  



	

2. Govinda Jaya mantra 

Govinda Jaya Jaya 
Gopala Jaya Jaya 

Radha Ramana Hari 
Govinda Jaya Jaya 

Vrije vertaling:	Zij geëerd, oh alles aantrekkende Essentie, die voor ons zorgt. Zij 
geëerd, oh alles aantrekkende Essentie die ons ondersteunt. Zij geëerd, oh 
liefhebbende toegewijde, die deze waardige Essentie zo boven alles eert. 

Uitleg Sanskriewoorden: Met het woord ‘Govinda’ wordt Krishna bedoeld  in de 
waarde van datgene wat alle zielen alsmaar vreugde schenkt. Het woord ‘Jaya’ geeft 
een vreugdevolle aanroep aan het Wezenlijke aan, dat erenswaardig, glorievol en 
bevrijdend is. Met het woord ‘Gopala’ wordt Krishna bedoeld in de waarde van 
datgene wat alle zielen alsmaar ondersteunt. Het woord ‘Radha’ staat voor de meest 
aan Krishna toegewijde vrouw, zijn lief. Het woord ‘Radha’ betekent dan ook: 
volmaakte liefdevolle toewijding. Het woord ‘Ramana’ betekent: door het 
Wezenlijke in vervoering, in opperste toewijdingsvreugde gebracht. Het woord 
‘Hari’ is een naam voor Krishna, dat waar we allemaal innerlijk naar verlangen en 
hoe dan ook naar toe wensen te ontwikkelen. Het staat voor het wezenlijke, waar 
we de diepste liefde voor voelen, voor het wezenlijke, dat zoals bedoeld onze 
harten steelt. 

	  



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org 

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