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Kapitola druhá

Diamanty rozsypané 
po nebi aneb  

Osvícení

Diamantové dny s Oshem

Na cestě
V roce 1951 Osho bez ohledu na otcovu zjevnou nechuť 

začal studovat na džinistické škole a po jejím ukončení na-
vštěvoval filozofickou fakultu na univerzitě v Džabalpuru.

Osho své učitele samozřejmě často udivoval a přiváděl 
do úzkých. Začal výběrem studovaných předmětů. Naprosto 
nemohli pochopit, proč budoucí filozof navštěvuje přednáš-
ky fyziky, chemie a biologie. Na tento údiv Osho odpovídal, 
že chce poznat, co bylo dosaženo v těchto oborech, protože 
skutečný filozof, který chápe vzájemné souvislosti života, 
musí znát tento základ dokonale.

Považovali ho za bláznivého, ale Osho věděl, že mu 
šílenství nehrozí, protože rozum již zanechal daleko za se-
bou. Nemohl se z něčeho „zbláznit“, protože, jak sám říkal, 
se stal výhradně pozorovatelem, ale to lidé nechápali.
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Osho se opakovaně stal vítězem celoindické soutěže 
v diskuzi. Vždy dosahoval úspěchu v polemice, protože 
byl-li „výhradně pozorovatelem“, mohl lehce vyhrávat spo-
ry. Jeho důkazy se odlišovaly dokonalou logikou, přesným 
pohledem na věc, originálností a naprostou nezávislostí, 
která byla často pro jeho okolí velmi šokující.

Tak například Osho odmítl chodit na hodiny poetiky. 
Rozhodl se tak, protože se domníval, že prostřednictvím ne-
sčetných komentářů vědci ničí vše krásné. Tvrdil, že svou 
takzvanou vědou zabíjejí každou krásu a dělají vše kolem 
natolik těžkopádným, že z veršů po jejich „analýze“ nadob-
ro zmizí poetičnost.

Osho viděl, že profesoři jsou zcela nepoetičtí, a ačkoli 
celý život učili poezii, naprosto nic z ní nechápou. Když se 
zabývali metodickým preparováním poezie, ztratili schop-
nost vnímat poezii v samotném životě. Je zcela očividné, že 
učitel poetiky, který není uchvácen jsoucnem – nedívá se  
na stromy, neslyší zpěv ptáků, nezamiloval si východ slun-
ce – nemohl udělat dojem na studenta, jenž je zamilován  
do krásy života.

Místa, kde budoucí Mystik studoval, byla zároveň pro-
slulá tajemně překrásným svítáním a večerními červánky. 
Univerzita leží na kopci, který je obklopen nevysokými pa-
horky, a za úsvitu i za soumraku se zde z nějaké nepochopi-
telné a tajuplné příčiny neustále shromažďují různobarevné 
mraky. Pro Osha bylo udivující, že si celé té krásy nedokáže 
všimnout člověk, jenž celý život zasvětil výuce poetiky. Je 
nesmyslné posuzovat krásu a nebýt jí plný. Je naprosto ne-
smyslné posuzovat krásu, protože to není možné. Je ji mož-
né pouze přijímat, vnímat, prožívat…

Osho se vždy domníval, že každá univerzita připravu-
je člověka o zájem o poezii a o lásku k ní, protože nedává 
představu o tom, jak plný může být život. Nikdo nic neří-
ká o kráse života, všichni jen stále opakují jeho nejrůznější 
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„výklady“. Pouze samotný život v sobě skrývá „záblesky 
osvícení“.

Patrně právě proto Osho chodil na přednášky zřídka  
a všechny dny raději proseděl v knihovně. Nestudoval jen 
filozofické práce, zajímal se o všechno. Nadšeně prozkoumá-
val všechny police ve všech odděleních a neustále nacházel 
něco zajímavého. Tak Osho prostudoval i všechny nejneob-
vyklejší netradiční svaté knihy, které kdy existovaly a existují  
na světě a které dokázal najít. Nečetl je kvůli učení. Když stu-
doval knihy, zůstával výhradně pozorovatelem. Osho chtěl, 
aby jeho názory byly osvobozeny od jakýchkoli místních 
omezení a to se mu výborně podařilo.

Když se stal bakalářem, odjel z Džabalpuru. Profe-
sor Roy ze Saugarské univerzity vysoce hodnotil Oshovy 
schopnosti a přihlásil ho k sobě na univerzitu, slíbil mu na-
prostou svobodu jednání. Na setkání řekl novopečenému 
bakaláři: „Není třeba se děsit přizpůsobování. Můžeš zde 
dělat vše, co chceš.“

Saugarská univerzita je jedinečná. Ve srovnání s vyso-
kými školami ve Váránasí nebo Alígarhu, kde v době Osha 
studovalo deset až dvanáct tisíc studentů, nebyla Saugurská 
univerzita příliš veliká. V té době bylo na univerzitě kolem 
tisícovky studentů a sto tři učitelů. Jejím zakladatelem byl 
doktor Harisingh Gour, světová kapacita v oblasti práva, 
který do ní vložil všechny své úspory – miliony dolarů. 
Jeho univerzita se skutečně stala jednou z nejlepších a ješ-
tě během jeho života se zde podařilo shromáždit nejlepší 
učitele. Velmi miloval knihy a svému „dítěti“ předal svou 
vlastní bohatou knihovnu, jež obsahovala knihy ze všech 
koutů světa.

Osho si navždy zapamatoval první přednášku profe-
sora Roye, který ho na univerzitu přihlásil. Byla věnována 
principu Absolutna. Mluvil o Bradleyovi a Šankarovi, kteří 
věřili v Absolutno (tak oni pojmenovávali Boha).
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Osho by samozřejmě nebyl Oshem, kdyby nezačal dá-
vat provokující otázky. Právě tato provokace se však stala 
začátkem přátelství mezi těmito mysliteli. Prostě se učence 
zeptal: „Vaše Absolutno je dokonalé?... Jestliže pokračuje 
vývoj, není to Absolutno, protože není dokonalé… Ale jest-
liže je ukončené, dovršené do konce… pak nemá možnost 
vývoje a to znamená, že je mrtvé.“ A profesor, jenž kdysi 
v Oxfordu obhájil doktorskou práci, která se týkala filozofie
Bradleye, a druhou doktorskou práci o Šankarovi ve Várá-
nasí, požádal Osha o čas na promyšlení si odpovědi. Pak za 
pět šest dnů profesor Roy řekne: „Promiňte mi, ale nenašel 
jsem řešení… Nemohu tvrdit, že Bůh je nedokonalý, ale zá-
roveň nemohu říct, že je mrtvý… Získal jste navždy moji 
úctu.“

Osho cítil opravdovou lásku a úctu pouze k několika 
přednášejícím, z nichž nejmilovanější byl již vzpomínaný 
profesor Roy a doktor Saxena.

Po letech Osho vzpomínal, že když se poprvé objevil 
na přednášce doktora Saxeny, rachotil dřevěnými sandály. 
Přednášející se s údivem podíval na studentovu obuv a ze-
ptal se, proč mladík nosí tak hrozně rachotící boty? Osho 
odpověděl: „Aby vědomí neusnulo.“ Uhodnete, co udělal 
doktor? Rozpustil všechny ostatní studenty a zavedl Osha 
do svého kabinetu. Tam sundal z poličky svou doktorskou 
disertaci, kterou napsal před třiceti lety. Disertace byla vě-
nována právě vědomí. Byla napsána anglicky a mnozí ji 
chtěli přeložit do hindštiny, ale Saxena to nikomu nedovolil 
udělat. Pro něho nebyla problémem znalost jazyka. Hledal 
člověka, jenž by chápal, co je to vědomí, a náhodou ho našel 
– studenta v dřevěných sandálech. Osho souhlasil, že knihu 
přeloží, ale měl jednu podmínku – požádal o svolení udělat 
redaktorské poznámky.

Budoucí Mystik přeložil doktorovu práci během dvou 
měsíců prázdnin. Nejenže ji přeložil, ale také připojil re-
daktorské poznámky! Když Osho přinesl překlad Saxeno-
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vi, nahrnuly se profesorovi slzy do očí. Prolistoval překlad, 
všiml si poznámek a řekl studentovi: „Kdybys byl v komisi, 
nikdy bych disertaci neobhájil! Všiml sis právě těch míst, 
kde jsem měl pochybnosti, ale ti idioti, kteří mi udělili vě-
decký titul, dokonce ani nepojali podezření. Naopak mě vel-
mi chválili!“

V roce 1956 Osho nastoupil na aspiranturu na Saugar-
ské univerzitě. Jako dříve zůstával věrný sám sobě – nene-
chal si vnutit cizí myšlenky a ideje, a snažil se být racionál-
ním a logickým až do konce. Zároveň podle svých slov ne-
chtěl a nechystal se být pouhým intelektuálem. Postupoval 
dále, dosahoval stále vyšší úrovně uvědomění.

Líbil se mu studentský život. Ať se k němu chovali 
jakkoli – milovali ho nebo nenáviděli – vše se Oshovi zdálo 
nádherné. Velmi mu přišlo vhod, když se roku 1957 stal nej-
prve přednášejícím na Vysoké škole sanskrtu v Radžpuru  
a v roce 1958 profesorem filozofie na univerzitě v Džabal-
puru.

Jeho vyučování se měnilo na debatní klub. Všem bylo 
dovoleno pochybovat a diskutovat, vše bylo možné posuzo-
vat, vše podléhalo analýze.

Studenti samozřejmě Osha milovali, protože nikdo 
jiný jim nedával více svobody a nechoval se k nim s větší 
úctou. Osho byl přesvědčen, že nikdo jiný je nezahrnoval 
takovou láskou a nepomáhal tolik pilovat jejich rozum.

Oshovi jako přednášejícímu upřímně dělala staros-
ti úroveň vzdělání studentů. I tímto se výrazně odlišoval  
od svých kolegů, které více zajímala mzda. Sám Mystik de-
monstrativně nechodil pro svou výplatu osobně, ale někoho 
posílal a nabízel za to část svých peněz. Ale ani jeden stu-
dent ani jednou od svého milovaného učitele nic nevzal.

Když Osho neviděl u ostatních univerzitních učitelů 
ani nejmenší zájem o studenty, o jejich budoucnost a du-
chovní růst, otvírá nevelkou školu meditace. Jeden z jeho 
přátel poskytl pro tento cíl bungalov, který mu patřil. Tam 
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také vybudovali mramorový chrám pro meditace. Místa tam 
bylo dost pro všechny (současně se tam mohlo vejít okolo 
padesáti lidí). Do této první Oshovy školy meditace nepři-
cházeli pouze studenti, ale i přednášející. Jeho kurs zaujal 
dokonce zástupce rektora.

Ale dost brzy začalo být Oshovi mezi univerzitními 
stěnami těsno, a proto se rozhodl cestovat s přednáškami  
po zemi. V tu dobu se Osho stává známý pod jménem Áčárja 
(učitel) Radžníš. Učitel Učitelů. Takový titul mu dali lidé. 
Milovali ho za to, že se neřadil k žádnému národu a rase, 
že bojoval s konvencemi, vyhýbal se poutům náboženství 
a politických stran. Oshovu činnost začaly odsuzovat úřady 
právě proto, že bránil právo člověka být sám sebou. Osho 
mnoho cestoval po Indii, setkával se s nejrůznějšími lidmi 
nezávisle na oblasti jejich činnosti a sociálního postavení, 
pořádal besedy, na veřejných diskuzích vyzýval vůdce orto-
doxních náboženství.

O tomto období svého života se Osho později vyjad-
řoval, že všechny ty roky netrpěl méně než Ježíš na kříži, 
a možná dokonce více. Ježíš trpěl na kříži několik hodin, 
Osho se roky toulal po celé Indii, kde na něho házeli kame-
ny, staré boty i nože. Tak vystihl, že být potulným Učitelem 
v Indii je skutečné utrpení.

Ale právě toto utrpení a také jeho úsilí přinesly Oshovi 
neuvěřitelnou celistvost, jedinečnost a opravdovost. Odmě-
nily ho skutečným obrozením – Osvícením.

Osvícení
Co to je osvícení? Jak tohoto nejvyšší stavu lidského 

vědomí dosáhnout? Jak dosáhnout jednoty s vnitřními zá-
kony života?

Mystici často srovnávali osvícení s ptákem na nebi, 
který nezanechává žádné stopy. Nikomu ze smrtelných není 
dáno projít po stopách ptáka letícího nebem. Takové stopy 
mizejí, hned, jak odletí. Právě proto osvícení není možné 
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dosáhnout, když následujete někoho jiného. Nic o osvícení 
neví ti, kdo říkají: „Věř mi a jdi za mnou.“

Osho hledal bránu osvícení pode svých vzpomínek již 
od svého nejranějšího dětství. Předpokládal, že tato touha 
s ním přišla z minulých životů. A proto ho lidé kolem pova-
žovali do určité míry za podivína.

Osho, jak pak sám dosvědčil, došel také k takovému 
závěru – ale ve vztahu k ostatním. Když dospěl, pochopil, 
že ve skutečnosti není podivný on, ale celý náš svět.

Osho dosáhl osvícení, když mu bylo dvacet jedna let. 
Sám bude později charakterizovat tuto dobu jako období 
duševních neúspěchů a duchovních hnutí. Hodiny seděl se 
zavřenýma očima. Sedával po nocích na břehu řeky a dí-
val se na nebe s hvězdami. Tak se měnil na nic, na prázdno,  
na naprostou nepřítomnost čehokoli. Zahaloval se do prázd-
na a ztrácel veškeré spojení s vnějším světem. Osho vzpomí-
nal, že tehdy chtěl pouze jediné – co nejhlouběji se stáhnout  
do sebe. Brána táhla jako magnet a tato síla byla nepřekona-
telná, nasávalo ho to jako do černé díry.

Jestliže se vedle černé díry objeví hvězda, díra ji  
do sebe vtáhne. Hvězda zaniká, zcela zmizí v černé díře. Nyní 
se začíná mluvit o tom, že vedle černé díry se nevyhnutelně 
nachází díra bílá. Po smrti jedné hvězdy ve vesmíru se nutně 
rodí další. Na jedné straně zaniká staré – na druhé se rodí 
nové. Osho to poznal z vlastní zkušenosti.

Natolik se oprostil od světa, že občas nepoznával své 
nejbližší, zapomněl, jak se jmenuje. A všichni se definitivně 
přesvědčili, že je blázen.

Ale pro samotného Osha se toto bláznovství stalo me-
ditací. Na samotném vrcholu se brána konečně otevřela…

Svět mimo rozum, jestliže se do něho dostaneme po-
prvé, se skutečně jeví šíleným, je to svíravá temnota. Vrátit 
se zpátky nelze – tam již nic není. A vpřed také není možné 
jít – kolem je tma.


