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O DÌTECH
„Ne,“ řekl malý chlapec. „Co se stalo se všemi křída-

mi?“

Hodiny právě odbily tři ráno, když se náctiletá minis-
trova dcera vrátila z taneční zábavy. Ministr a jeho žena 
na dívku čekali, a když vešla do domovních dveří, řekl jí 
otec pohrdavě: „Dobré ráno, ďáblovo dítě.“

Dívka odpověděla mile jako každé dítě: „Dobré ráno, 
otče.“

Učitelka se snažila naučit děti odčítat. „Hughu,“ řek-
la, „jestliže tatínek vydělává 180 dolarů a odečte 6 dolarů 
za zdravotní pojištění, 10,80 dolarů za sociální pojištění 
a 24 dolarů za daně a potom dá mamince polovinu, co 
bude mít?

„Infarkt!“ odpovědělo dítě.

Večeře skončila. Otec a jeho devítiletý syn seděli 
v obývacím pokoji a dívali se na televizi. Matka a dce-
ra byly v kuchyni a umývaly nádobí po večeři. Náhle otec  
a syn uslyšeli hroznou ránu, jak se v kuchyni něco rozbilo. 
Chvíli v úleku čekali, ale nic neslyšeli.

„Maminka rozbila talíř,“ řekl chlapec.
„Jak to víš?“ zeptal se otec.
Chlapec odpověděl: „Protože nic neříká!“

Z kuchyně bylo slyšet, že se rozbilo buď sklo, nebo 
porcelán.

„Willy,“ zakřičela matka z obývacího pokoje. „Co tam 
v kuchyni proboha děláš?“

„Nic,“ řekl Willy, „už je uděláno!“

Obchodní zástupce, který pracoval v oblasti Nové An-
glie, byl přeložen do Kalifornie. Po několik týdnů bylo 
stěhování v domě hlavním tématem rozhovorů.

Noc před velkým stěhováním se jeho pětiletá dcera 
modlila a řekla: „A nyní se, Bože, budu muset s tebou 
navždy rozloučit, protože se zítra stěhujeme do Kalifor-
nie!“

Jak si zachovat schopnost myslet jasně jako dítě a ne-
nechat se zastrašit dospělými kolem sebe? Odkud k tomu 
lze získat odvahu?

Nevinnost je zároveň odvaha i schopnost myslet jas-
ně. Jestliže jste nevinní, není třeba, abyste měli odvahu. 
Také není třeba jasného myšlení, protože nic nemůže být 
jasnější, až křišťálově jasnější než nevinnost. Celý pro-
blém tedy spočívá v tom, jak ochránit vlastní nevinnost. 
Nevinnosti se nedá dosáhnout, nedá se jí naučit a ani není 
podobná nadání: malování, hudbě, poezii či sochařství. Je 
spíše podobná dýchání; narodili jste se s ní.

Nevinnost je přirozená vlastnost každého člověka. 
Každý se rodí nevinný. Jak by se člověk mohl narodit 
jinak než nevinný? Narození znamená, že vstupujete  
do světa jako tabula rasa – není na vás nic napsáno. Máte 
pouze budoucnost a jste bez minulosti. Toto je nevinnost, 
a proto se snažte pochopit všechny významy nevinnosti.

Nevinnost nemá žádnou minulost, má pouze budouc-
nost. Na svět jste přišli jako neznalí pozorovatelé. Každý 
tak přichází a každý má stejnou kvalitu vědomí.

Problém je, jak zařídit, aby nikdo nemohl narušit mou 
nevinnost a schopnost jasně myslet. Odkud mám vzít od-
vahu k tomu, abych se bránil? Jak mohu zařídit, abych 
nebyl pokořen dospělými a jejich světem?

Já osobně jsem pro to neudělal nic, a tak zde není  
na místě otázka jak. Prostě se to stalo, a proto tomu nedo-
kážu zcela uvěřit. Pravděpodobně se to stalo každému, ale 
vy se zajímáte o jiné věci. Vtrháváte do světa dospělých. 
Mají mnoho věcí, které vám mohou dát, a vy máte pouze 
jediné, co můžete dát – svou celistvost a sebeúctu. Nemá-



– 16 –

OSHO

– 17 –

O DÌTECH
te toho mnoho. Tuto jedinou věc můžete nazvat jakkoli: 
nevinnost, inteligence nebo autentičnost. Máte pouze toto 
jediné.

Dítě se přirozeně velmi zajímá o vše, co vidí kolem 
sebe. Neustále chce mít to či ono; je to součást lidské při-
rozenosti. Jestliže sledujete malé dítě, dokonce i právě na-
rozené dítě, vidíte, že něco hledá; rukama se snaží něco 
objevit. Vydalo se svou cestou.

Na cestě ztratí samo sebe, protože na tomto světě ne-
dostanete nic bez zaplacení. Malé dítě nedokáže pochopit, 
že to, co dává, je tak cenné, že kdybychom porovnali celý 
svět na jedné straně s celistvostí dítěte na straně druhé, 
pak bude jeho celistvost důležitější a cennější. Dítě nemá 
možnost dozvědět se o tom. Problém je v tom, že to, co 
má, pokládá za samozřejmost.

Ptáte se mě, jak jsem to udělal, že jsem neztratil svou 
nevinnost a schopnost jasně myslet. Neudělal jsem nic. 
Byl jsem samotářské dítě, protože jsem vyrůstal u dědečka 
a babičky z matčiny strany a nežil jsem s otcem a matkou. 
Tito dva staří lidé byli sami a chtěli dítě, jež by naplnilo 
jejich poslední dny radostí. Můj otec a matka souhlasili; 
byl jsem jejich nejstarší dítě, prvorozený potomek, a po-
slali mě k prarodičům.

Z raného dětství si nepamatuji na žádné kontakty 
s rodinou svého otce. Vyrůstal jsem u tří starých lidí  
– u babičky a dvou starých mužů – u dědečka a jeho 
starého sloužícího, který byl skutečně báječný člověk. 
Věková propast mezi námi byla tak veliká… Byl jsem 
naprosto sám. Neměl jsem žádnou společnost a ani jsem 
žádnou společnost mít nemohl. Snažili se ze všech sil, 
aby ke mně byli tak přátelští, jak jen to šlo, ale nebylo to 
prostě možné.

Byl jsem ponechán sám sobě. Neměl jsem nikoho 
jiného, protože v této malé vesnici byla má rodina nej-

bohatší. Byla to tak malá vesnička – nežilo tu více než 
celkem dvě stě lidí, kteří byli tak chudí, že mi prarodiče 
nedovolili stýkat se s jejich dětmi. Byly špinavé a byly to 
téměř žebráci. A tak jsem neměl možnost mít přátele, což 
mělo velký dopad. V celém životě jsem nikdy nebyl pří-
telem ani jsem nikdy nepoznal nikoho, kdo by byl mým 
přítelem. Měl jsem jen známé.

V těchto prvních letech života jsem byl tak osamoce-
ný, že jsem si to začal užívat. Být sám je skutečně po-
těšení. Nebylo to pro mě prokletí, ale požehnání. Užíval 
jsem si toho, byl jsem soběstačný a na nikom jsem nebyl 
závislý.

Nikdy jsem se nezajímal o hry, protože od útlého dět-
ství jsem neměl možnost se do hry zapojit. Nebyl tu totiž 
nikdo, s kým bych si hrál. Stále vidím, jak v těch nejraněj-
ších letech pořád jen sedím.

Náš dům stál na nádherném místě před jezerem. Bylo 
to tak nádherné místo a bylo tam takové ticho! Pouze jed-
nou za čas jsem viděl, jak tudy táhnou bílí jeřábi nebo jak 
se namlouvají, a klid byl narušen; jinak to bylo naprosto 
vhodné místo pro meditaci. Někdy byl klid narušen mi-
lostným voláním ptáka a potom se klid prohloubil a byl 
ještě hlubší. Jezero bylo plné lotosových květů a já jsem 
hodiny seděl spokojený sám se sebou. Jako by svět nebyl 
důležitý a existovali jen bílí jeřábi, lotosy a ticho…

Prarodiče si uvědomovali, že si samotu užívám. Ne-
ustále viděli, že nemám touhu jít do vesnice a s někým 
se setkat či mluvit. Dokonce když se mnou chtěli hovo-
řit, byly mé odpovědi „ano“ nebo „ne“; nechtělo se mi 
ani mluvit. A tak si začali uvědomovat, že si užívám svou 
samotu a že je jejich posvátnou povinností mě z ní nevy-
rušovat.

Říkáte dítěti: „Buď tiše, protože otec přemýšlí. Buď 
tiše, protože dědeček odpočívá. Buď tiše nebo seď tiše.“ 
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V mém dětství to probíhalo opačně. Nedokážu odpovědět 
proč a jak; prostě tomu tak bylo. Proto říkám, že to tak 
prostě bylo – nemám na tom zásluhu.

Tito tři staří lidé si neustále vzájemně naznačovali: 
„Neruš ho – tak si toho užívá.“ Zamilovali si mé mlčení.

Mlčení má vibrace a je nakažlivé. Platí to zvláště pro 
dětské mlčení, které není vynucené a nepramení z toho, že 
říkáte: „Zbiju tě, když budeš otravovat nebo budeš dělat 
nějaký hluk.“ Toto není ticho a nevytváří to radostné vib-
race, o nichž mluvím. Ty vznikají, když je dítě tiše samo 
od sebe a užívá si toho stavu bez jakéhokoli důvodu; jeho 
štěstí nic nezpůsobilo. Pak se všude kolem něj rozšíří vel-
ké vlny radostného ticha.

V lepším světě se každá rodina bude učit od dětí. Po-
spícháte tolik s jejich učením, ale přitom se nezdá, že by 
se někdo učil od nich, a přece toho děti mají tolik, co se  
od nich dá naučit! Vy nemáte nic, co byste je mohli nau-
čit.

Pouze proto, že jste starší a mocní, je začínáte pře-
tvářet, aby byly stejné jako vy. Vůbec nepřemýšlíte  
o tom, kdo jste, kam jste se dostali a jaké je vaše posta-
vení ve vašem vnitřním světě. Jste žebráci a totéž chcete 
i pro dítě?

O tom však nikdo nepřemýšlí, protože jinak by se lidé 
od malých dětí učili. Děti toho přinášejí mnoho z jiného 
světa, protože z něj právě přišly. Stále v sobě mají ticho 
lůna a ticho samotného jsoucna.

Byla to tedy pouze náhoda, že mě sedm let nikdo ne-
rušil, nesekýroval a nepřipravoval na svět obchodu, poli-
tiky a diplomacie. Mí prarodiče – zvláště má babička – se 
spíše snažili o to, abych byl co nejpřirozenější. Babička 
je jedním z důvodů – a tyto malé věci ovlivňují všechny 
naše životní vzorce – mého respektu ke všem ženám.

Byla to žena prostá a nevzdělaná, ale nesmírně vníma-
vá. Vysvětlila dědečkovi a sluhovi: „My všichni jsme žili 

určitým druhem života, který nás nikam nezavedl. Jsme 
prázdní, jako jsme vždy byli, a nyní se přibližuje smrt.“ 
Naléhala: „Neovlivňujme toto dítě. Jaký vliv můžeme 
mít? Můžeme ho pouze přetvořit, aby bylo jako my, ale 
my nejsme ničím. Dejme mu možnost, aby bylo samo se-
bou.“

Jsem této staré ženě nesmírně vděčný. Můj dědeček si 
opakovaně dělal starosti, že dříve či později bude muset 
nést zodpovědnost a že mí rodiče řeknou: „Necháme u te-
be naše dítě a ty ho nic nenaučíš.“

Má babička dokonce ani nedovolila, abych se učil… 
Ve vesnici žil jeden muž, jenž mě mohl naučit alespoň 
základy jazyka, matematiky a trochu zeměpis. Vyučoval 
čtyři třídy – nejnižší čtyři třídy, které v Indii tvoří základní 
vzdělání – ale byl to nejvzdělanější muž ve vesnici.

Můj dědeček se velmi snažil: „Může k nám chodit  
a učit ho. Bude alespoň znát abecedu, něco z matemati-
ky, a tak když půjde ke svým rodičům, neřeknou, že jsme 
pouze zcela promarnili sedm let.“

Babička však řekla: „Po sedmi letech ať si dělají, co 
chtějí. Po sedm let však musí být svým přirozeným Já. My 
do jeho vývoje zasahovat nebudeme.“ Vždy argumento-
vala: „Ty znáš abecedu – a co z toho? Znáš matematiku 
– a co z toho? Vyděláváš trochu peněz; chceš, aby také 
vydělával trochu peněz a žil jako ty?“

To stačilo, aby starého muže umlčela. Co mohl dělat? 
Byl v obtížné situaci, protože se nedokázal dál přít, ale 
věděl, že bude zodpovědný on a ne ona, protože se ho můj 
otec zeptá: „Co jsi udělal?“ Naštěstí zemřel dříve, než se 
můj otec mohl zeptat.

Můj otec však neustále říkal: „Zodpovědný je ten sta-
rý muž, to on zkazil naše dítě.“ Tehdy jsem však byl již 
dostatečně silný a vysvětlil jsem mu: „Přede mnou nikdy 
neříkej jediné špatné slovo proti dědečkovi z matčiny stra-
ny. Zachránil mě před tím, abys mě zkazil sám, a proto se  



– 20 –

OSHO

– 21 –

O DÌTECH
ve skutečnosti hněváš. Máš však další děti – zkaž si je. 
Nakonec uvidíš, kdo je skutečně zkažený.“

Měl další děti a rodily se další a další. Když měl jede-
náct dětí, dobíral jsem si ho: „Prosím chce to ještě jedno 
další dítě, ať je jich tucet. Lidé se ptají: ‚Kolik dětí?‘ Jede-
náct nevypadá nejlépe, tucet je působivější.“

V pozdějších letech jsem mu říkával: „Stále kazíš 
všechny své děti, já jsem nezkrotný a nezkrotný zůsta-
nu.“

Co vnímáte jako nevinnost, není nic jiného než divo-
kost. Co chápete jako schopnost jasně myslet, není nic ji-
ného než divokost. Nějakým způsobem jsem zůstal mimo 
vliv civilizace.

Lidé vyžadují: „Zmocněte se dítěte co nejrychleji, ne-
ztrácejte čas, protože čím dříve to uděláte, tím snadněji to 
jde. Jakmile bude dítě dostatečně silné, bude obtížné ho 
formovat podle svých představ.“

Život probíhá v sedmiletých cyklech. Dítě je v sedmi 
letech naprosto silné a tehdy již nemůžete nic udělat. Teh-
dy ví, kam jít a co udělat. Je schopné se přít a poznat, co 
je správné a co špatné. Jeho schopnost jasně myslet. Když 
je mu sedm let, ne na vrcholu. Jestliže jste tuto schopnost 
nenarušili, když bylo mladší, je mu v sedmi letech vše tak 
křišťálově jasné, že celý život bude žít, aniž by čehokoli 
litovalo.

Já jsem žil, aniž bych čehokoli litoval. Snažil jsem se 
přijít na to, zda jsem někdy něco udělal špatně. Nezname-
ná to, že by si lidé mysleli, že vše, co jsem udělal, bylo 
správné. Já jsem si však nikdy o ničem nemyslel, že jsem 
to udělal špatně. Celý svět si možná myslí, že to bylo špat-
ně, ale já jsem si naprosto jistý, že to bylo správně; bylo 
správné to tak udělat.

TÌHOTENSTVÍ, POROD 
A DÌTSTVÍ

Jestliže osvícené bytosti nemají děti a neurotičtí lidé 
se nehodí pro rodičovství, kdy je potom vhodný čas  
na děti?

Osvícené osoby nemají děti a neurotičtí lidé by je mít 
neměli. Mezi těmito dvěma skupinami existuje stav men-
tálního zdraví, stav bez neuróz: nejste ani neurotičtí, ani 
osvícení – jste zdraví. Pouze uprostřed je ten správný čas 
pro rodičovství, čas být matkou nebo otcem.

Problém je, že neurotické osoby mají sklon mít hodně 
dětí. Neurotičtí lidé mají pod vlivem své neurózy sklon 
zaplňovat prostor kolem sebe lidmi. Nemělo by tomu tak 
být, protože se tak vyhýbají neuróze, které by měli čelit 
a kterou by měli překonat.

Osvícený člověk nemá potřebu mít děti. Vytváří nej-
větší zrození – zrození sebe sama. Nepotřebuje přispět 
k narození někoho jiného. Sám sobě je otcem i matkou. 
Sám sobě je lůnem a je znovuzrozený.

Mezi těmito dvěma stavy, když nejste neurotičtí a me-
ditujete, jste bdělí a vědomí. Váš život není pouze tem-
nota. Světlo není tak pronikavé, jako když je člověk bud-
dhou, ale je tlumené. To je ten správný čas, kdy mít děti, 
protože tehdy jste schopni předat něco ze svého vědomí 
svým dětem. Co jim jinak dáte jako dar? Dáte jim své 
neurózy.




