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Ik zeg: vieren! 
 
Vraag 2 
Osho, we zijn erachter gekomen dat u gelooft dat alle religies onzin zijn. Hoe kunt u dit 
zeggen? Elk mens heeft alle recht om in een of andere religie te geloven. Alles kan zowel goed 
als slecht zijn. Dus hoe kunt u nu zeggen dat andere religies nonsens zijn?  
 
Arvind Pishar, ik geloof niet in iets. Ik ben helemaal niet gelovig. Ik hoef niet te geloven, ik 
weet. Alle religies zijn nonsens. Dat is niet mijn geloof, het is mijn ervaring. Ik zie het – het is 
flauwekul. De hele menselijke historie bewijst het.  
En zodra je ‘alle religies’ zegt, zit je al fout want er is maar één religie. Er kunnen niet vele 
bestaan. Net zoals wetenschap een is, de wetenschappelijke benadering een is, zo is het ook 
met religie en zo is ook met de religieuze benadering. 
Jezus, Krishna, Boeddha, Zarathustra, Lao Tse, ze behoren allen tot één religiositeit. Uiteraard 
spreken ze een andere taal, dat is iets anders. Ze moeten wel een andere taal spreken. Lao Tse 
spreekt in het Chinees, Jezus in het Aramees, Boeddha in Pali, en vanzelfsprekend gebruiken 
ze het idioom van die tijd. Maar dat is een verschil in uitingen. En je moet je niet om de tuin 
laten leiden door uitingen, door woorden, want religie heeft met woorden niets te maken. Dat 
we niet kunnen zien, komt eigenlijk door het gordijn van woorden. Het bedekt onze ogen, het 
maakt ons zicht, onze kijk onmogelijk. Religie is een woordloze ervaring. Vandaar dat 
christendom, hindoeïsme, jaïnisme, boeddhisme, de islam, allemaal onwaarachtig zijn.  
Jezus heeft gelijk, Boeddha heeft gelijk, Krishna ook. Maar het christendom heeft geen gelijk, 
kan geen gelijk hebben. Christen zijn betekent eigenlijk genoegen nemen met iets dat schijn 
is. Je kunt een christus zijn, waarom dan een christen zijn? Christen zijn is alleen maar een 
flauwe afspiegeling. Je kunt drinken uit de bron van het bestaan zelf. Waarom dan alleen maar 
erover blijven praten, erover nadenken?  
Een christen is iemand die over waarheid spreekt maar er niets over weet. Een christus is 
iemand die weet. Het is zijn ervaring. Een christen heeft geen eigen ervaring, hij herhaalt 
alleen maar de woorden van Christus. En de woorden van iemand anders herhalen is een 
domme bezigheid. Deze herhaling wordt ‘geloven’ genoemd. Onthoud dat religie niets met 
geloven van doen heeft. De hele basis van religie is zien, niet geloven. Bedenk dat alleen 
blinden in licht geloven. Zij die ogen hebben, geloven niet in licht, zij ‘weten.’ Zodra je iets 
weet, verdwijnt de behoefte aan geloof. 
Maar de wereld zit vol met gelovigen. Dat betekent dat de wereld vol zit met blinden. En hoe 
ben je tot een bepaald geloof gekomen? Alleen maar door toeval – dat je binnen een bepaalde 
familie geboren bent en ze jou hun geloof hebben opgelegd. Je bent hindoe. Je hebt niet 
gekozen om hindoe te zijn, het is je opgelegd door je ouders, door de samenleving. Of je bent 
een jood…of een moslim… Maar je hebt het niet gekozen, en religie is niet iets goedkoops 
dat een ander je kan opleggen. Het moet je individuele keuze zijn. 
 
Religie moet in vrijheid gekozen worden. Het is geen conditionering. Geloof is een 
conditionering. Geloof betekent dat je bent bang gemaakt dat je gestraft zult worden als je niet 
gelooft. Vandaar de hel. Zij die niet geloven, voor hen is er de hel. En zij die geloven? – voor 
hen zijn alle geneugten van het paradijs. 
Het is dezelfde psychologie als die op scholen, universiteiten, gerechtshoven aanwezig is. Ze 
denken daar allemaal dat als je wilt dat mensen op een bepaalde manier leven, dat alleen kan 
door angst en hebzucht te creëren. En hoe kun je religieus zijn als je vol angst en hebzucht 
zit? – angst voor de hel en de wens om in het paradijs te komen. Dat is de truc die met je 



wordt uitgehaald. Je bent bedrogen en je bent uitgebuit. En er zijn je alleen maar woorden 
gegeven – woorden die niets voor je betekenen.  
Wanneer Boeddha iets zegt, heeft het betekenis. Wanneer boeddhisten het nazeggen, dan 
herhalen ze het als papegaaien. Een papegaai kan een mantra herhalen, daar is niets moeilijks 
aan, je kunt het een papegaai leren. En dezelfde methoden moeten worden toegepast zoals 
voor jou: als hij de mantra leert, krijgt hij heerlijk voedsel; als hij de mantra niet leert wordt 
hij gestraft, moet hij honger lijden, wordt hem voedsel geweigerd. Hij wordt gedwongen om 
het te leren. Dit noemen psychologen conditionering. 
En er zijn mensen zoals B.F.Skinner die zeggen dat de mens tot elk gedrag geconditioneerd 
kan worden. Geef ze alleen maar genoeg straf en genoeg beloning, en je krijgt het voor elkaar, 
je kunt ieders gedrag veranderen. 
Waarom ben je goed? – niet omdat je echt voelt dat je goed bent. Er is een enorme angst dat je 
er later voor moet lijden als je niet goed bent. De hele mensheid leeft in angst en hebzucht – 
en dat noem je religie?  
Religies zijn niet mogelijk, alleen religiositeit is mogelijk; je bent te veel overladen met 
woorden. 
Je zegt: we zijn erachter gekomen dat u gelooft dat alle andere religies nonsens zijn. 
Je hebt zelfs niet naar me geluisterd. Je bent zelfs niet met mij verbonden geweest. Je bent 
erachter gekomen… Je hebt het van anderen gehoord die het misschien weer van anderen 
gehoord hebben. Dat geloof je. Als je hier een paar dagen geweest was, zou je aan de weet 
gekomen zijn dat ik niet in iets geloof. 
Ik weet. Ik heb ogen, ik kan zien! Wat is de noodzaak om te geloven? Geloof is voor hen die 
niet de moed hebben om hun ogen te openen, die niets van het leven ervaren hebben, van 
schoonheid, van vreugde, van liefde, voor wie god een woord is, het leven een woord is. Ze 
leven in woorden. 
 
‘Hé Paolo, hoe komt het dat ik je zo weinig zie?’ 
‘Iek hebbe noe een nieuwe zaakje, maar het gane niet goed!’ 
‘Wat voor zaakje?’ 
‘Iek ben hooier! Iek heb acht maisjes die werken voor mij, en elke keer als zij hebben plezier 
met vent, iek krijgen geld!’ 
‘Jij oliebol! Je bent geen hooier – je bent een pooier!’ 
‘Nu iek begrijpen dat zaken niet goed gaan. Inne Gele Gids iek sta onder ‘hooier’! 
 
Pas op voor woorden. Je staat ingeschreven als hindoe, als moslim of als christen… Je bent 
niets van dat alles. 
Friedrich Nietzsche heeft gelijk als hij zegt dat de eerste en laatste christen twintig eeuwen 
geleden aan het kruis is gestorven – noch voor hem, noch na hem was er een christen. Alleen 
Christus is een christen in de ware zin van het woord. Hij leefde en ervoer, en alles wat hij zei 
kwam uit zijn diepste zelf. Het was niet iets dat hij van anderen geleend had. Al het geleende 
is lelijk. Geloof is geleend, vandaar dat het lelijk is. En als je leeft volgens geleend geloof dan 
schep je chaos in de wereld. Je blijft onbewust en gaat maar door met over de Bijbel en de 
Veda en de Gita te praten. En je herhaalt al deze dingen in je dromen. Je hebt er geen woord 
van begrepen. 
 
Op een zondag morgen strompelde een dronkaard een groot gebouw binnen, niet wetende dat 
het een kerk was. Toen hij binnenkwam was de mis van tien uur in volle gang – het orgel 
speelde, een koor was aan het zingen en de kerk was stampvol. De priester stond voor de 
menigte terwijl hij met een vat rokende wierook zwaaide. Plotseling kwam er geschreeuw van 
achter uit de kerk: ‘Mevrouw, mevrouw! Uw tasje staat in brand!’ 



 
Je bent niet bij zinnen! Je hebt geen enkel bewustzijn. Jullie zijn slaapwandelaars. Bijna de 
gehele mensheid lijdt aan slaapwandelen. En in je slaap hebben de priesters je te pakken 
gekregen. Het was enkel toeval wie er in je buurt was en wie je vastgreep. 
Als een kind dat in een hindoefamilie geboren is, vanaf het prille begin aan een christelijke 
familie toegewezen wordt, komt hij nooit te weten dat hij een hindoe is. Of denk je van wel? – 
hij zal christen zijn. 
Wat is dan die religie van je? Alles wat je door anderen is opgelegd, is jouw religie. In diepste 
zin is religie vrijheid. Maar je zogenaamde religies zijn slavenjukken, ze zijn nonsens. En de 
mensheid heeft veel door deze onzin geleden. Ik zou graag meer boeddha’s willen, maar niet 
meer boeddhisten – genoeg is genoeg. 
 
Een Australisch provinciestadje had in haar centrum een oud nonnenklooster. Het was een 
snel groeiend stadje, en ook bij het klooster werd gebouwd. En de nonnen stonden voor het 
raam te kijken naar het in aanbouw zijnde gebouw met z’n vele verdiepingen, dat aan de 
overkant van de straat verrees. 
Rond het middaguur ging de sirene en kwamen de arbeiders met hun gebronsde bezwete 
lichamen van de steigers naar beneden om te lunchen. 
De nonnen keken naar de mannen die in een grote kring gingen zitten, hun lunchtrommels en 
thermosflessen tevoorschijn haalden, en op hun lunch doken.  
‘Zuster, zuster, zag u dat ook, dat de heren niet voor hun maaltijd hebben gebeden?’ zei de 
ene non tegen de andere. 
Enthousiast antwoordde de ander: ‘Ja, ja, ik zag het. Misschien moeten we het maar eens aan 
Moeder Overste gaan melden.’ 
Aldus gingen zij naar boven en vertelden hun verhaal aan Moeder Overste. Na een moment 
van stilte zei ze: ‘Breng me morgen een lunchdoos – net zo een als de heren gebruiken!’  
Toen de volgende dag de sirene klonk, pakte Moeder Overste de lunchdoos, ging naar 
beneden en stak de straat over. Ze ging rustig naast de mannen zitten die druk met hun lunch 
in de weer waren. Toen stak ze plotseling haar handen omhoog en zei: ‘Heren, heren! Hebben 
jullie wel van Jezus Christus gehoord?’ 
Een van de mannen stopte, duwde zijn pet naar achteren, krabde zich op zijn hoofd en zei: 
‘Hmmm, ah, Christus – Jezus Christus. Hé Danny, heb jij wel eens gehoord of ene Jezus 
Christus hier werkt? Wel, als je ’m ziet, zeg dan dat zijn mammie hier is met z’n 
broodtrommel!’ 
 
Jezus Christus… Twintig eeuwen zijn verstreken. Wie bekommert zich er om? Wie maakt 
zich er druk over? Je moet je eigen leven leiden. Je moet eerlijk zijn voor jezelf. Je moet je 
individualiteit ontdekken. En al deze religies zijn nonsens want ze verhinderen je te 
ontdekken, verhinderen je te onderzoeken. Ze beletten je de waarheid te kennen. Ze houden je 
op alle mogelijke manieren tegen. 
Ze blijven maar kennis in je hoofd proppen, en die kennis creëert alleen maar domheid. 
Pundits zijn de meest stupide mensen ter wereld, want het zijn papegaaien. En er zijn vele 
simpele mensen die zelfs gaan proberen te leven naar de leringen die door anderen aan hen 
gegeven zijn, die proberen te leven… ze maken een zooitje van hun leven. Dan wordt het 
leven onnodig repressief, want je bent geen Mahavira, je bent geen Boeddha en ook geen 
Krishna.  
Probeer maar eens een Krishna te zijn. Ga maar op straat staan en op een fluit spelen, en de 
politie pakt je onmiddellijk op. Je kunt Krishna niet herhalen. Je moet jezelf zijn. Niemand 
kan iemand anders herhalen. Dat is ook niet nodig. Je smoort je individualiteit en je gaat 



iemand anders nadoen. Maar je bent die ander niet en daarom wordt je leven hypocriet. 
Vandaar dat ik alle religies nonsens vind. 
 
Chandulal kreeg een baantje in de bouw ergens buiten de stad en hij vroeg zijn goeroe, Swami 
Dharamdas Brahmachari, om in de gaten te houden dat zijn vrouw niet met iemand aan de 
scharrel gaat.  
Natuurlijk redeneerde hij in zichzelf is deze goeroe Swami Dharamdas Brahmachari een 
celibatair, en is zijn vrouw daarom in goede handen en hoeft hij zich geen zorgen te maken. 
Als hij het aan mij had gevraagd, zou ik gezegd hebben: geef de controle over je vrouw maar 
aan iemand anders. Ieder ander zal beter zijn dan deze zogenaamde celibatair. 
Zes maanden later keerde hij terug en trof zijn echtgenote en goeroe aan in bed, terwijl ze 
precies daar mee bezig waren wat hij geprobeerd had te verhinderen. Hij schold zijn vrouw 
voor van alles en nog wat uit en dreigde met een scheiding. 
‘En wat jou betreft, smerige hond’ schreeuwde Chandulal tegen zijn goeroe, ‘kun je niet op 
z’n minst even stoppen als ik tegen je praat?’  
Wat je hebt verdrongen komt vroeg of laat tot uitbarsting. Je zit op een vulkaan. 
 
Je zegt: We zijn erachter gekomen dat u gelooft dat alle religies nonsens zijn. 
Dat zijn ze ook. 
Hoe kunt u dat zeggen? 
Omdat ik het weet. 
Je zegt: Alle mensen hebben het volste recht om in een bepaalde religie te geloven. 
Er bestaat geen bepaalde religie. Er bestaat alleen religiositeit. En niemand heeft het recht te 
geloven! Iedereen heeft het recht te weten. 
Je zegt: Alles kan zowel goed als kwaad zijn. 
Nee. Als je weet, dan is het goede goed en het kwade kwaad. Dan is wit wit en zwart zwart. 
Als je niet weet, dan ben je uiteraard in verwarring. 
Je vraagt: En hoe kunt u dus zeggen dat andere religies nonsens zijn?  
Wat kan ik eraan doen? Als ze nonsens zijn, zijn ze nonsens. Ik vertel je eenvoudig een feit. 
Voor mij is het een waarheid die uitgesproken moet worden. En de tijd daarvoor is gekomen.  
 
 


