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Žite a snažte sa zistiť,  
čo je život

Všetky náboženstvá sa zhodujú v jednej veci – že sku-
točný život začína až po smrti. Pozemský život je len ná-
cvik, skúška, nie skutočné predstavenie. Skutočnosť príde 
až po smrti. Tu na zemi sa len pripravujete. Takže všetko 
by ste mali obetovať príprave na skutočnosť, ktorá príde 
po smrti. Všetky náboženstvá vás učia obetovaniu. Obe-
tujte lásku, obetujte život, obetujte radosť, obetujte všet-
ko. Čím viac toho obetujete, tým väčšia bude vaša účasť 
na posmrtnej premiére, na tej veľkej posmrtnej dráme. 
Náboženstvo orientuje vašu myseľ na život po smrti.*

Jeden človek, bol to jeden z najbohatších mužov v In-
dii, Sahu Shanti Prasad, sa ma pri prechádzke jeho veľ-
kou záhradou spýtal: „Vždy ma zaujímalo, čo sa stane 
po smrti.“

Povedal som: „Ste živý, alebo nie?“
Odpovedal: „Čo je to za otázku? Samozrejme, že som živý.“
Povedal som: „Ste živý. Viete, čo je život?“
Chvíľu premýšľal. „Na to neviem odpovedať, úprimne 

povedané, neviem,“ odpovedal.
Povedal som mu: „Ste živý a neviete, čo je život. Ako by 

ste teda mohli niečo vedieť o smrti? Musíte počkať. Kým 
ste nažive, snažte sa poznávať život. Keď budete mŕtvy, 
potom v hrobe môžete rozjímať o smrti. Budete tam mať 
na to pokoj, nikto vás nebude otravovať. Ale prečo vás to 
zaujíma? Prečo vás zaujíma, čo bude po smrti? Prečo sa 
nestaráte o to, čo sa deje pred smrťou? To by mala byť 

* O životě a smrti: Osho, Eugenika – pozn. vyd.
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vaša starosť. Keď príde smrť, stretneme sa s ňou tvárou 
v tvár, uvidíme ju a dozvieme sa, čo to je. Ja ešte nie som 
mŕtvy, takže ako vám to môžem povedať? Budete sa mu-
sieť opýtať niekoho, kto zomrel. Ja som živý. Ja vám mô-
žem povedať, čo je to život a ako ho poznať.“

Namietol: „Ale všetci náboženskí učitelia, ktorých po-
znám, hovoria o smrti. Nikto nehovorí o živote.“

Vôbec sa o život nezaujímajú a chcú, aby ste sa oň ne-
zaujímali ani vy. Potrebujú, aby ste sa zaujímali o smrť, 
od toho závisí ich podnikanie. A tou najlepšou vecou na 
smrti je, že si o nej môžete vymyslieť čokoľvek, že môžete 
vytvoriť akúkoľvek fikciu a nikto sa s vami nemôže prieť. 
Nemôžete ju dokázať, ale nikto vám ju nemôže ani vyvrá-
tiť. A ak ste veriaci, vaše sväté písma budú samozrejme 
podporovať kňaza, mnícha či rabína – všetkých, ktorí ich 
budú citovať.

Netrápte sa so smrťou, nebom a peklom, ani s tým ich 
mizerným Bohom. Jednoducho zostaňte prítomní v živote, 
ktorý vo vás tancuje, dýcha a žije. Aby ste ho poznali, mu-
síte sa viac priblížiť sebe. Možno stojíte príliš ďaleko. Vaše 
starosti a strachy vás odniesli preč. Musíte sa vrátiť domov.

Pamätajte si, že byť nažive je veľká vzácnosť. Nene-
chajte si ujsť žiadny okamih. Vyžmýkajte zo života všet-
ku šťavu a spoznáte chuť existencie. V tej chvíli uvidíte 
všetko, čo bolo pred vami skryté.

Rešpektujte život, ctite si život

Nič nie je také posvätné ako život, nič nie je také 
božské. Život sa neskladá z veľkých vecí. Všetci tí ná-
boženskí blázni vás učia, že máte robiť „veľké veci“, ale 



OSHO

32

život sa skladá z maličkostí. Stratégia je jasná. Povedia 
vám: „Urob niečo veľké, niečo významné, niečo, čo bude 
navždy spojené s tvojím menom, na čo sa bude spomí-
nať. Urob niečo veľké.“ To je samozrejme apel na vaše 
ego. Ego je agentom kňazov. Všetky kostoly, synagógy  
a všetky chrámy majú len jedného agenta, jednu hybnú 
silu – a tou je ego: urobte niečo významné, niečo veľké.

Chcem vám povedať, že nič veľké neexistuje. Život sa 
skladá z drobností. Ak sa budete zaujímať o niečo veľké, 
potom svoj život premeškáte, miniete sa s ním.

Život sa skladá z popíjania čaju, z rozhovorov s priate-
ľom, z ranných prechádzok – len sa choďte prejsť, len tak 
bez cieľa, bez účelu, nikam konkrétne, z ktoréhokoľvek 
miesta sa môžete vrátiť. Život sa skladá z varenia jedla pre 
niekoho, koho milujete, z varenia jedla pre seba, pretože 
máte radi svoje telo, z prania bielizne, čistenia podlahy, 
zalievania záhrady... z takých malých vecí, z obyčajných 
vecí... pozdravíte cudzieho človeka, ktorého ste vôbec ne-
museli zdraviť, pretože s ním nemáte nič spoločné.

Človek, ktorý vie pozdraviť cudzieho človeka, vie po-
zdraviť aj kvetinu, vie pozdraviť aj strom, vie spievať 
pieseň pre vtákov. Vtáky vám spievajú po celý deň a vás 
ani nenapadne, že by ste im to niekedy mali oplatiť. Samé 
malé veci, obyčajné malé veci...

Nehovorím o chodení do synagógy – to je veľká vec. 
Nehovorím o chodení do kostola – to je veľká vec; pre-
nechajte ju bláznom. Je ich na svete toľko a potrebujú 
sa angažovať, potrebujú sa zamestnať; synagógy, kostoly 
a chrámy im to umožnia. Ale pokiaľ ide o vás, vaším je-
diným chrámom je existencia, nič iné len existencia.

Život je jediný Boh, o ktorom učím, iný Boh nie je. 
Rešpektujte ho. Vážte si ho. Z úcty k vlastnému životu sa 
rodí úcta k životu iných.
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Buďte kreatívni

Len kreatívny človek vie, čo je blaženosť. Maľujte, 
hrajte na klavír, skladajte básne, robte niečo bez účelu, 
bez dôvodu, iba pre radosť. Ak zložíte báseň, aby ste 
urobili radosť sebe alebo svojim priateľom, ak si krásne 
upravíte záhradu len pre potešenie a nič iné a každý, kto 
pôjde okolo sa na chvíľu môže zastaviť a pokochať tou 
krásou – to je dostatočná odmena.

Taká je moja skúsenosť; len kreatívni ľudia vedia, čo 
je blaženosť. Tí, ktorí nie sú kreatívni, blaženosť nepo-
znajú.

Môžu poznať šťastie – no musím vám objasniť ten roz-
diel. Šťastie je vždy niečím podmienené. Dostanete No-
belovu cenu, ste šťastní; niekto vás pochváli, ste šťastní; 
zvíťazíte v nejakej súťaži, ste šťastní. Šťastie má nejakú 
príčinu a závisí od ostatných. O Nobelovej cene rozho-
duje výbor pre udelenie Nobelovej ceny. Zlatú medailu 
vám udelí porota. Vaše šťastie vždy závisí od iných ľudí. 
Ak je vaším motívom získať Nobelovu cenu a píšete bás-
ne alebo romány len preto, aby ste ju dostali, vaša práca 
je skôr bremenom. Nie je v nej žiadna blaženosť, pretože 
šťastie, na ktoré čakáte, je niekde ďaleko v rukách No-
belovho výboru. Aj keď túto cenu dostanete, vaše šťastie 
bude len chvíľkovou záležitosťou. Ako dlho sa môžete 
vychvaľovať so svojím ocenením?

Blaženosť je niečo úplne iné. Nezávisí od ničoho. Je 
to radosť z tvorenia bez ohľadu na to, či váš výkon niekto 
ocení alebo nie; nezáleží vám na tom. Užili ste si to, ra-
dovali ste sa a to stačí, to bohato stačí.
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Buďte obyčajní

Každý chce byť výnimočný. To je veľmi všedné a oby-
čajné. No byť obyčajný a vedieť sa uvoľniť v obyčajnom 
bytí, to je niečo absolútne výnimočné. Človek, ktorý 
bez nevôle a reptania vie prijať svoju obyčajnosť, ktorý 
ju prijíma s radosťou, pretože týmto spôsobom funguje 
celá existencia, takýto človek je blažený a jeho blaženosť 
nikto nenaruší. Nikto mu ju nemôže ukradnúť, nikto mu 
ju nemôže vziať. Nech je kdekoľvek, žije v blaženosti.

Raz som prednášal v Dilí a keď som dohovoril, jeden 
muž sa postavil a spýtal sa ma: „Čo myslíte, prídete do 
neba alebo do pekla?“

Povedal som: „Pokiaľ viem, nebo ani peklo neexistu-
jú, ale keby predsa len existovali, dúfam, že do pekla.“

„Čože?“
„V pekle nájdete zaujímavých ľudí – obyčajných, ale 

svojráznych a osobitých,“ povedal som. „V nebi nájdete 
veľkých učencov, teológov, svätcov a filozofov, ale všetci 
sú vážni, všetci sa hádajú, stoja proti sebe, polemizujú 
a jeden spochybňuje druhého. Musí to byť veľmi konflikt-
né a neznášanlivé miesto, samé spory a hádky, nemáte 
tam chvíľu pokoja a ticha. Ak tomu dobre rozumiem, tak 
pokiaľ je Boh aspoň trocha inteligentný, utiekol do pek-
la, pretože tam sa nikto neháda pre prázdne a pochabé 
veci. Ľudia sa tam radujú, tancujú, spievajú, jedia, spia 
a pracujú.“

A dodal som: „Pre mňa je obyčajnosť ten najvýnimoč-
nejší jav v celej existencii.“



Žite nebezpečne

35

Zlaté pravidlo života je, že žiadne 
zlaté pravidlá neexistujú

Nemôžu existovať. Život je taký rôznorodý a bohatý! 
Niečo také obrovské, také zvláštne a tajomné nemôžete 
zredukovať na pravidlá. Všetky mravné zásady zlyhajú, 
všetky sú nedostatočné a malé – ako by mohli obsiahnuť 
život a jeho pulzujúcu energiu? Zlaté pravidlo života je, 
že žiadne zlaté pravidlá neexistujú.

Autentická ľudská bytosť nežije podľa pravidiel, zá-
sad a prikázaní. To všetko sú návody na pretvárku a faloš. 
Autentický človek jednoducho žije, je sám sebou. Áno, 
ak sa ho spýtate, možno vám povie zopár pravidiel, ale 
budú to jeho vlastné pravidlá, pravidlá, ktorými sa riadi 
len on sám a zo svojej vlastnej vôle. Našiel ich na svojej 
ceste životom, nazbieral ich, ako keď zbierate mušle na 
pláži. Nevybral sa hľadať mušle, jednoducho si len skoro 
ráno vyšiel k moru, kde je vzduch, slnko, vlny a piesok. 
A len tak mimochodom našiel mušle.

Každý, kto žije podľa predpisov a poučiek, ničí sám 
seba, otravuje sa jedom, pretože tieto pravidlá vymyslel 
úplne iný človek, ako ste vy. Vymyslel ich niekde, kde ste 
nikdy neboli, v nejakom čase a na nejakom mieste, ktoré 
je vám cudzie a na ktoré sa nikdy nedostanete. Je veľmi 
nebezpečné riadiť sa takými pravidlami. Odvediete tým 
pozornosť od svojho prirodzeného centra, vytrhnete svoj 
život z jeho koreňov – zdeformujete sa. Keď sa necháte 
formovať cudzími pravidlami, len sa znetvoríte.

Takže pokiaľ ide o všetky pravidlá, o ktorých som 
pred chvíľou hovoril, zapamätajte si, že na prvom mieste 
pred všetkými stojí toto zlaté pravidlo.
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