
 
Het verhaal van Sona, de sitarspeler 

 
Op een dag verbleef de Boeddha in een van zijn spirituele centra die overal in het 

land door zijn leerlingen waren opgericht. ‘ Nachts – de Boeddha zat als 
gewoonlijk in stilte te mediteren – hoorde hij een van de monnikken soetra’s 
reciteren. De stem klonk uitgeput en de Boeddha hoorde aan de klank dat de 
monnik in zijn oefenpraktijk met grote moeilijkheden werd geconfronteerd. De 

volgende dag informeerde hij naar de monnik en kreeg te horen dat het ging om 
de eerwaarde Sona Kulikanna, die hij enige jaren tevoren had leren kennen. Sona 

was door een leerling van de Boeddha gewijd; hij kwam uit een welgestelde 
familie, was intelligent en beschaafd, maar had een zwakke gezondheid. Hij hield 
van de oefenpraktijk die de Boeddha leerde, maar de omstandigheden waaronder 
de Sangha leefde waren voor hem bijzonder hard: Hij mocht maar één maaltijd per 
dag tot zich nemen en moest onder de bomen slapen. Toen de Boeddha zich deze 

eerste ontmoeting herinnerde, wist hij dat Sona zich teveel had ingespannen. 
Daarom verzocht hij zijn leerling Ananda hem naar de hut van de monnik te 

brengen en daar stelde hij Sona een vraag: “ Voor je een monnik werd, Sona 
speelde je op de zestiensnarige sitar, nietwaar?”. De monnik bevestigde dit 

verrast. De Boeddha vroeg Sona: “ Wanneer je sitar speelt en de snaren zitten te 
los, wat gebeurt er dan?”. “Dan”, zei Sona, “ is de sitar vals”. “En wanneer de 

snaren te strak gespannen zijn?”. “Dan”, zei Sona, “ zullen de snaren waarschijnlijk 
knappen”. “ En wanneer de snaren precies goed gespannen zijn, niet te los en niet 

te strak?”. “Dan”, zei Sona “zal de Sitar prachtig klinken”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zenverhaaltje komt uit: Dit ene moment, van Magrit Irgang, uitgeverij Asoka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sona de sitarspeler, deel 1  
 

De oefenpraktijk van aandacht is voor mij een vorm van kunst, namelijk 
levenskunst. Zo gezien zijn wij allemaal kunstenaars en gaat het verhaal van 

Sona ons allemaal aan: Ieder van ons moet leren in de praktijk goed voor 
zichzelf te zorgen en het evenwicht te bewaren – in het dagelijks leven alsook 

In de zendo en in een oefengemeenschap. 
 

Wat betekent ‘voor mezelf zorgen’? 
 

De eerste stap naar inzicht in deze vraag is misschien: Ontdekken wat ik 
werkelijk nodig heb. In het dagelijks leven gaan we erg gemakkelijk om met het 

begrip ‘nodig hebben’. 
 

Er bestaat in het boeddhisme een kernbegrip, dukkha, dat doelt op ons 
alledaags onbehagen. Dukkha is in wezen onze weigering de dingen die we 

niet kunnen veranderen te nemen zoals ze zijn. 
 

Volgens Maslow is er sprake van een basisbehoefte als: 
1. Het ontbreken ervan ziekte veroorzaakt 
2. Het voorhanden ervan ziekte voorkomt 

3. Het herstel ervan ziekte geneest 
 

Wannneer we een volgende keer dus denken dat we iets nodig 
hebben, kunnen we ons deze beide vragen stellen: Word ik ziek als ik 

het niet krijg? Zou ik gezond zijn als ik het had? 
 

Huiswerksuggestie: Werk een week lang met de vraag : ‘Hoe zorg ik goed 
voor mezelf?’ en ‘hoe breng ik dat (nog meer) in de praktijk?’. 

 
 
 
 
 

 
 

Citaten uit: Dit ene moment, van Magrit Irgang, uitgeverij Asoka 

 
 


