
	

  



	

 
 
 

Trishna vanto Krishna part 4 
- Thirst for Krishna - 

	
		
	

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

	
	
	
1. Maha mantra (offers a devotional healing of your spiritual integrity), 77.53 min. 

total playing time: 80.00 min. 

   



	

Maha mantra 

Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, 
Rama Rama, 

Bhaje Bhaje,	Nandanam. 

Hare Krishna, Hare Krishna Om. Krishna Krishna, Hare Hare Om. Hare Rama, 
Hare Rame Om. Rama Rama, Hare Hare Om. 

Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare 
Rame.  

Rama Rama, Hare Hare 

Vrije vertaling: Oh zij gegroet, Goddelijke Essentie die alles naar zich toe trekt, 
want Gij zijt onze waarlijk vreugdevolle Bron. 

Zing daarom vol blijheid. 

	 	



	

Uitleg Sanskriet woorden: Met het woord ‘Hare’ wordt de innerlijke waarde van 
Krishna bedoeld. Het woord ‘Krishna’ betekent letterlijk donker en heeft 
betrekking op zijn donkerblauwe huidkleur, 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 gaan 
samenkomen. Het woord ‘Om’ geeft aan dat je de erna volgende woorden en 
klanken vanuit de ‘heelheid van het zijn’ ervaart en tot uiting brengt. Met het woord 
‘Rama’ wordt Krishna bedoeld, als de incarnatie van de bron van vreugde. Het 
woord ‘Om’ geeft ook hier opnieuw aan dat je de erna volgende woorden en 
klanken vanuit de ‘heelheid van het zijn’ ervaart en tot uiting brengt. Het woord 
‘Bhaje’ betekent zing of zing zijn naam en het woord ‘Nandanam’ betekent 
blijdschap. Samen betekent het ‘zing oh zing met blijdschap de heilige naam van 
vreugde: Krishna.  

  



	

	
	
	
	
	
	
	

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org 

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