
 

  



 

 

Special Collection Album 
- Sri Ananda arati & extra tracks - 

 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 

1. Sri Ananda arati, 29.07 min. 
(offers a sensitive emotional healing of your chest region) 

2. Om Mani Padme Hum recitation mantra, 12.27 min. 
(offers a purifying healing of your inner heart) 

3. Shanti Embrace song, 19.12 min. 
(offers a comforting healing of your spiritual heart) 

4. Blessing mantra (short version of the Darshan mantra), 19.00 min. 
(offers a stabilizing healing for spiritual blessing) 

total playing time: 60.52 min.  



 

 
1. Sri Ananda arati 

Het Sanskriet begrip arati is afgeleid van ratri dat donkerte of duisternis betekent. 
In de arati word je uitgenodigd om aandacht te geven aan het laten verzachten en 
verdampen van alle duisternis, donkerte of dichtheid in je bewustzijn. Open je 
bewustzijn en laat haar licht tot in je diepte toe, zodat je op een meditatieve, 
ontdooiende en ontwakende wijze voelend bij de op Ananda, op innerlijk geluk 
attenderende betekenis van de mantra stil kunt staan.  

Een arati is het op de essentie georiënteerde deel van de muziek dat in traditionele 
hindoeïstische ceremonies steeds samengaat met vuur en licht. Door aandacht te 
geven aan licht via het aansteken van een kaars of door aandacht te geven aan de 
zon die op dat moment je kamer binnen schijnt, geef je op een symbolisch wijze 
aan dat je naar het licht verlangt, het in je toe wenst te laten en je je bewustzijn en 
je beleving opent voor de helende werking van het licht. 

De Sri Ananda arati is bedoeld om je in contact te brengen met de vreugdevolle 
zegen van innerlijk geluk. De arati begeleid je, als een soort meditatie bij het laten 
verzachten en opengaan van alles wat op dat gebied vernauwd is in je beleving. De 
arati is heel eenvoudig en verstillend om juist dit verinnerlijkende 
bewustwordingsproces te ondersteunen. In de Sri Ananda Jay Ananda arati gaat 
de meditatieve zang enkel samen met het geluid van een stromende beek uit de 
Belgische Eifel en enkele echoënde tonen van een Spaanse gitaar. Het sprankelen 
van de beek staat voor het basale, natuurlijke en stromende verlangen dat ieder 
mens heeft om weer volledig, vol en licht, gelukkig te mogen zijn. 



 

 
 

2. Om Mani Padme Hum recitation mantra  

De Om Mani Padme Hum recitation mantra ondersteunt je in het je vrij voelen 
vanuit van je hart. Ze creëert een liefdevolle ruimte voor naastenliefde en 
betrokkenheid bij de mensheid. De ritmische herhaling van deze mantra 
bekrachtigt de waarde van het spirituele hart en van het verlangen met die glans te 
leven en vanuit dat licht te handelen in relatie tot al wat leeft. 

 

 

3. Shanti Embrace song  

De Shanti Embrace song, oorspronkelijk een klein element van de grote Guru 
Brahma mantra (39 minuten) ondersteunt je om je te openen voor de harmonie 
van innerlijke of spirituele rust. Shanti is het Sanskriet woord voor de 
oorspronkelijke vrede die, eenmaal diep binnenin je als je oorsprong gevoeld, op 
alle vlakken van je leven vrede gevend doorwerkt en daarmee ook je vredeswens 
naar de wereld toe ondersteunt. Dit gaat veel dieper dan een vrede die alleen 
bestaat door de afwezigheid van conflict en is ook niet het gevolg van gedrag of je 
verhouden, maar van innerlijk erkende rijkdom en bevrijding. Deze mantra is een 
lieflijke uiting van hoe het is als je je door die vrede laat omarmen en beïnvloeden. 



 

4. Blessing mantra 

Out of my heart, I cover you with love. 
Out of compassion, I bow for you, deep. 

From the bottom of my being, I show you my essence. 
Oh my sweet soul, oh my sweet soul. 

To soften your fears, and the body they hide in. 
To melt your resistance, and the fighting you do. 

To awake to yourself, and the truth we both live in. 
Oh my sweet soul, oh my sweet soul. 

Vrije vertaling: Oh mijn dierbare bezielde, vanuit de diepte van mijn hart, omhul 
ik je met liefde. Oh mijn dierbare bezielde, vanuit waardige betrokkenheid, maak 
ik een diepe buiging voor je. Oh mijn dierbare bezielde, vanuit de grond van mijn 
Zijn, laat ik de in mij aanwezige Essentie naar je toe stromen. Oh mijn dierbare 
bezielde, oh mijn dierbare bezielde.  

Om zo je angsten, en het lichaam waar ze zich in verbergen, te verzachten. Om zo 
je weerstand, en je gewoonte om te vechten, te laten smelten. Om zo te ontwaken, 
voor je Zelf en de waarheid waar we samen deel van uit maken. Oh mijn dierbare 
bezielde, oh mijn dierbare bezielde. 
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