
Het documenteren van Osho's werk 

Hallo, ik ben Sugit. Punya vroeg me om een artikel te schrijven voor Osho News over de 
website waar ik bij betrokken ben, Sannyas.Wiki. Tot mijn grote geluk doe ik dit samen met 
een groep heel heldere mensen die dat met hart en ziel doen.  
Wat we proberen is om het 'documenteren van Osho's werk' zo goed mogelijk op orde te 
krijgen.  

In onze ogen is dit essentieel, en dringend. Osho was niet alleen voor ons een ticket naar 
leven, liefde en lachen, maar het is zijn werk om het gevoel van religiositeit voor de 
mensheid terug te winnen. Om een understatement te maken in deze dagen van oorlog en 
vernietiging van de aarde: dat zou een goede zaak zijn.  

Als je besluit dit artikel te lezen, krijg je een rondleiding over waar de Wiki over gaat, en 
waar je dingen kunt vinden. Er zullen overal aanklikbare links naar de Wiki zijn, zodat je 
even een kijkje kunt nemen om dan hier weer terug te komen. En ik wil je vragen om 
kritisch te kijken: wijs ons alsjeblieft op omissies, in inhoud of in vorm. De Wiki is een open 
project, iedereen kan eraan bijdragen.  

Muziek 
De manier waarop ik er zelf bij betrokken ben geraakt was eigenlijk emotioneel. Ik hou 
absoluut van de muziek die rond Osho is gemaakt. Ik bedoel, kijk en luister maar eens 
naar die YouTube video Music Group (1980).  
Ik was er niet bij, ik heb pas in 1984 sannyas genomen, maar wij zijn het die vrijheid en 
meditatie ontdekken, en erop zingen en dansen! Wat een energie. Geestverruimend. 

Rond 2005 werd hier in Amsterdam de Osho Radio Website gemaakt, en ze hadden 
muziek nodig voor hun podcasts. Dus begonnen we cassettebandjes te verzamelen en te 
digitaliseren. Na een tijdje kwamen we erachter dat er ergens iemand was, in een dorp in 
het zuiden van Duitsland, de muziekleraar Tobias, die veel daarvan al gedigitaliseerd had. 
Dus ben ik erheen gereden. Ik herinner me dat zijn oude vrouw, Samvad, een schrijfster, 
heerlijke aardbeien met room voor ons maakte. Plotseling hadden we een enorme 
verzameling MP3 bestanden met prachtige muziek, plus veel informatie, track-titels en 
tape-hoesjes. 

Ergens in 2012 vond ik een website die Osho's boeken documenteerde, gemaakt door 
een man in Australië, Rudra. Ik vroeg hem of ik de muziek kon toevoegen. 
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Rudra aan zijn bureau. 

Toen ging hij sjablonen voor de muziek pagina's ontwerpen, en daar kon ik mee uit de 
voeten. Kijk eens naar deze link, we hebben het Osho Music Archive genoemd.  
Onderaan zie je de albums vermeld, het zijn er inmiddels zo'n 440.  

Voor een album pagina, klik b.v. op Enlightenment Day Darshan. Deze is niet meer 
commercieel, dus je kan alle liedjes integraal beluisteren, of downloaden als je wilt. Bijv. 
de eerste, Let the Sun Shine In, laat zien hoe een track-pagina eruit ziet, met liedteksten 
en akkoord-notatie, als we die hebben. Er zijn zo'n 546 tracks/songs met ieder hun eigen 
pagina.  
De muziekcollectie is vrij compleet, maar controleer alsjeblieft de oude tapes in je kelder: 
deze pagina toont de ontbrekende audio.  

Het begin 
De Wiki begon eigenlijk in 1989 als een directory van Friends of Osho. Dat werd gehost 
door Rudra, oorspronkelijk op sannyas.net, een soort vroege sociale media. 
Die lijst van Friends is er nog steeds en iedereen is van harte welkom om een pagina over 
zichzelf te maken. Schrijf gewoon naar help@sannyas.wiki, met een kort verhaal hoe je bij 
Osho bent gekomen en wat je doet, je stad en je beroep, en iemand van de Wiki zal je 
pagina maken.  
Of schrijf een lang verhaal!  Kijk naar de prachtige pagina die Nivedano, de drummer heeft 
gemaakt. Deel je hele sannyas leven!  

De Wiki voegt ook uit zichzelf mensen-pagina's toe, b.v. als ze van historisch belang zijn. 
Een voorbeeld daarvan is Krishna Prem (Canadese journalist). Kijk daar eens onder see 
also voor enkele sappige verhalen over Christopher Hitchens en Bernard Levin.  

Tussen haakjes, als je de Wiki wilt doorzoeken op namen of begrippen, gebruik dan het 
zoekvak rechtsboven. Gebruik alleen kleine letters (geen hoofdletters), dat geeft betere 
resultaten.  
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Boeken  
De eerste documentatie op de Wiki was Osho's Bibliography. Tot nu toe hebben we 4.951 
titels en vertalingen gedocumenteerd. Voor elke taal zijn er veel subcategorieën, kijk bijv. 
alleen maar eens naar de First Edition Series (dat zijn de eerste boeken van Osho's 
complete toespraken).  

Een voorbeeld van een boek-pagina: The Mystic Experience. Het laat zien waaruit het 
vertaald is, welke boeken de voorgangers waren, alle edities met hun bibliografische 
gegevens, en onderaan een inhoudsopgave. Die inhoudsopgave toont de plaatsen en 
data waarop Osho spreekt, en die data linken naar de gebeurtenis-pagina's, zie hieronder 
onder Tijdslijn.  

Overigens, helaas is het tonen van de volledige tekst van Osho's woorden niet mogelijk 
om auteursrechtelijke redenen. Maar op veel boek-pagina's, b.v. The Dhammapada, 
Series 8, onder notes, vind je links naar waar je het boek kunt downloaden. Of klik onder 
edities op het ISBN om de beschikbaarheid van hardcopy's te controleren.  

En kijk ook eens op Search Osho's words, die sites tonen volledige teksten, sommige  ook 
met audio.  

De Wiki vermeldt momenteel boeken in 32 talen, veel van die informatie is nog onvolledig. 
Want we weten dat er boeken zijn in 58 talen. Als jij, of iemand die je kent, boeken zou 
willen documenteren in deze onontgonnen gebieden, laat het ons weten. 

De Hindi Publications, en wat we weten van de beginjaren, is natuurlijk een stuk vager, 
met veel onbekenden. Sarlo heeft een verbazingwekkende hoeveelheid werk verzet om de 
Hindi bibliografie duidelijk te krijgen. Bijvoorbeeld het boek Yog: Naye Aayam werd 
gepubliceerd onder verschillende titels, met verschillende hoofdstuknummers - en de 
audio-toespraken hebben weer een andere volgorde.  
We hebben geprobeerd om wat we te weten kwamen te documenteren in 'discussie 
pagina's', maar dat werden lange warrige verhalen ...  
 

Dus heeft Antar, onze Russische vriend, in 2020 een 
enorme klus geklaard door tabellen te produceren 
met onze huidige kennis van deze Hindi titels.  
Er zijn nu 108 van die tabellen.  

En dan is er nog al het Hindi materiaal dat nog niet eens vertaald is naar het Engels. 
Ongeveer 353 boeken. Met een snelheid van één per jaar zullen ze vertaald zijn in het jaar 
2375... Ken je Osho-liefhebbers die mee zouden willen werken aan mooie vertalingen 
vanuit het Hindi?  
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Manuscripten 
Mensen denken dat Osho alleen gesproken heeft, maar in de begindagen heeft hij 
eigenlijk heel veel geschreven. Deze pagina geeft een samenvatting, en een volledige lijst, 
van de 554 Manuscripten die we kennen.  De meeste zijn natuurlijk in het Hindi.  

En hier zie je Osho's Hindi brieven, waarvan we er 491 kennen. Dit zijn ze zeker niet 
allemaal, alleen diegene die we konden publiceren.  
De manuscripten werden gevonden en gedocumenteerd door Indiase vrienden, vooral 
door Anuragi die dag en nacht bezig is om Osho te documenteren. 

Vlnr. Urvashi, Priya, 
Shailendra, Antar en 
Anuragi op Delhi 
Airport. 

Ook zijn er veel gevonden door Neeten, de Deense bibliografie-professor, op zijn reizen in 
India, op bezoek bij oude sannyasins en vrienden.  

Neeten in zijn studeerkamer. 

https://www.sannyas.wiki/index.php?title=Category:Manuscripts
https://www.sannyas.wiki/index.php?title=Category:Manuscript_Letters_(hi:%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF_%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0)
https://www.sannyas.wiki/index.php?title=Sw_Anand_Neeten


Tussen haakjes, Neeten is de auteur van het online Osho Source Book, duizenden 
pagina's zorgvuldige documentatie over Osho als boeken-man. We beschouwen elkaar als 
zuster-websites.  

Een tijdlijn van gebeurtenissen 
Ik hou van de tijdlijn van de Wiki, omdat ik wil laten zien hoe Osho 'iets anders' is. Ik 
bedoel, iemand die 2 uur kan praten zonder één keer 'uhh' te zeggen. Nauwelijks knippert 
met zijn ogen. Ontspannen op het volgende level. En dat doet hij dag na dag. Vaak twee 
keer per dag. Hoe kun je dat visualiseren?  

Een overzicht van wat we gedaan hebben staat op Osho Events.  
Klik op b.v. 1970 en je ziet alle bekende gebeurtenissen in Osho's leven voor dat jaar.  
(De grijze lijnen daar zijn slechts notities, aanwijzingen die we vonden in Osho's 
correspondentie voor onderzoek van wanneer Osho waar was). 
Wat wij 'gebeurtenissen' noemen zijn: geschreven teksten, brieven, meditatiekampen, 
toespraken, privé gesprekken die later bekend werden, darshans, stille bijeenkomsten. 
Reizen worden ook genoteerd. 

De laatste kolom, gebeurtenis, geeft een link naar de gebeurtenis-pagina. Kijk bijvoorbeeld 
eens op The Dhammapada Vol 08 ~ 12. Het geeft een samenvatting van wat we weten, 
inclusief beschikbaarheid van audio en video. Indien mogelijk geven we een synopsis, 
d.w.z. de vragen die aan Osho werden gesteld, of de sutra.  

We hebben zo'n 9.000 gebeurtenissen gedocumenteerd, regelmatig worden er nieuwe 
gevonden.  

Er is nog een tijdlijn specifiek voor de Meditatiekampen.  

En, om een kijkje onder de motorkap te geven, werken we aan een speciale tijdlijn voor 
Rajneeshpuram. Het idee is om twee parallelle lijsten te geven, waarbij de ene de 'externe 
gebeurtenissen' laat zien - zeg maar wat er te zien was in de film Wild Wild Country 
(2018), en de andere voor wat wij als sannyasins hebben ervaren. Werk in uitvoering, 
bijdragen zijn welkom.  

Er is nog veel meer informatie over Rajneeshpuram. Een paar voorbeelden: 
• We publiceerden Roshani's 573 pagina's tellende Chronology of Events Relating to 
Rajneeshpuram.  
• Max Brecher, de auteur van A Passage to America, maakte de Rajneeshpuram news 
summary 1981-1986, toegespitst op wat de nieuwsmedia hebben gemeld.  
• Kijk eens naar Category:Rajneeshpuram voor nog veel meer. 

Schrijfbeleid 
Ah, nog iets sappigs en controversieels: Osho's fake adoption. Pijnlijk om nu te lezen.  
Dit soort onwaarachtigheid was een nagel aan de doodskist van Rajneeshpuram, lijkt me.  
Dan is er de uitgebreide verslaggeving van de Wiki over het lopende Osho's fake will 
verhaal, dat nog steeds loopt in de Indiase rechtbanken.  
De Wiki schrijft over alles wat licht werpt op Osho's werk, ook over onfrisse feiten.  
Zo authentiek en onpartijdig mogelijk.  

Als Wiki volgen we veel van de regels van de Wikipedia. Er zijn echter enkele belangrijke 
verschillen: soms doen we zelf onderzoek. En soms vinden we dat de enige manier om 
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waarheidsgetrouw verslag te doen is om een mening te schrijven. Een voorbeeld hiervan 
is ons vele onderzoek naar de tegenstrijdige verhalen over Osho's namen.  
Als het je interesseert en je tijd over hebt :-), kijk dan eens op From Bhagwan to Osho: 
What's in a name?. En als je echt heel erg geïnteresseerd bent, Wat is een Osho?, 'de 
versie van de andere kant'. 

Soms besluiten we om niet te publiceren. Zo weten we bijvoorbeeld dat er in de 
communes gevallen zijn geweest van seksueel misbruik, meestal door mannen, soms 
door vrouwen. De slachtoffers hebben hierover geschreven in besloten Facebook 
groepen. Sommige daders hebben hun fouten toegegeven en hun excuses aangeboden. 
Hoewel we dit hebben bestudeerd en er werk van hebben gemaakt, hebben we besloten 
er nog niet over te schrijven, omdat de slachtoffers niet in de openbaarheid zijn getreden, 
d.w.z. buiten de besloten sociale media om.  

Boeken rond Osho 
Er is nauwelijks een persoon in de wereld geweest die meer geschriften heeft 
voortgebracht tijdens en direct na zijn leven. Hier is de bibliografie rond Osho.  
Je vindt er alle boeken, of althans, dat proberen we. Het zijn nu 497 items, er is meer te 
doen. Daar werken we aan, samen met Osho News en andere correspondenten.  
Hier staan ook de mooie fotoboeken, Tarotkaarten, songboeken enzovoort.  
Ook zijn er categorieën voor boeken van sannyasins NIET over Osho, fictie en non-fictie.  
En dan is er onderaan die pagina een categorie van persartikelen per taal. Ken jij 
invloedrijke persartikelen uit jouw land? Voeg ze alsjeblieft toe! 

Tijdschriften 
Dan zijn er de tijdschriften en kranten over Osho. We hebben ze op een tijdlijn gezet maar 
dat is ons een beetje boven het hoofd gegroeid, sorry, we werken aan de leesbaarheid van 
die kaart. 

Daaronder staat een alfabetische lijst van de 94 verschillende tijdschrift titels die we 
kennen. Klik op één ervan om de informatie te zien, bv. The Rajneesh Times (USA) toont 
alle nummers van het tijdschrift gedurende de tijd van de Ranch.  
Hoewel de lijst van uitgaven volledig is, zijn we op zoek naar exemplaren van betere 
kwaliteit. Meer in het algemeen, als je een verzameling van tijdschriften of boeken hebt, 
kijk dan eens naar Ontbrekende Engelse publicaties en Ontbrekende Hindi publicaties.  
Bij voorbaat dank! Als wij jouw boek of uitgave eens zouden kunnen bekijken, of in overleg 
met jou scannen, met de kwaliteitsnormen van de bibliotheek, zouden wij je zeer dankbaar 
zijn. 

Video en audio: documentaires en podcasts 
We hebben tot nu toe zo'n 263 video's (films, documentaires en TV programma's) en 15 
podcasts over Osho gedocumenteerd. Er staan er nog veel op stapel, en er zullen er 
ongetwijfeld nog meer ontbreken. Als je zin hebt om hierbij te helpen, ben je van harte 
welkom.  

Zo maar een paar voorbeelden: zou je kunnen werken aan het documenteren van 
Italiaanse TV-programma's? Zou je Britse documentaires kunnen vinden? Materiaal uit 
Zuid-Amerika of Japan? Het zou geweldig zijn om met jou samen te werken! De mensen 
van de Wiki zijn best aardig.  

Als voorbeeld van hoe we ze documenteren, kijk eens naar Ashram in Poona (1979).  
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Een paar gedachten tot slot 
Waarom laten we dit alles niet over aan de Osho International Foundation? Wel, 
bijvoorbeeld, wij zijn van mening dat waarachtigheid en volledigheid de sleutel is. Ik heb 
leden van de Inner Circle horen zeggen 'we moeten dit of dat weglaten (dat betekent 
sommige van Osho's woorden), want dat is niet hoe we ons Osho willen herinneren'. Dat 
snap ik niet. Volgens mij leidt dat geheid tot de vernietiging van Osho's geloofwaardigheid. 
Bij Osho gaat het erom alles te omarmen.  

Bij Sannyas.Wiki drinken we de bergstroom liever in zijn geheel. We proberen Osho's werk 
te documenteren op de meest authentieke en gecontextualiseerde manier die wij kunnen. 
Hier zul je dus 'Geliefde Bhagwan' zien als dat is wat er gezegd is. 

Dit wil niet zeggen dat we OIF als 'slecht' beschouwen. Ze hebben een belangrijke rol en 
we zouden willen dat we met hen konden samenwerken. Ze hebben veel authentiek 
materiaal, zowel fysiek als digitaal. Maar tot nu toe is dat niet gelukt. 

Zoals bij veel van de sannyas projecten worden de deelnemers ouder. Gelukkig is de 
technische kant van de Wiki veilig in de handen van Sarjo. 

Sarjo.  

Als je jong en vitaal bent of je voelt je jong en vitaal, doe dan met ons mee! 
Natuurlijk zijn er belangrijke andere bronnen over Osho's werk. Onze favorieten staan 
vermeld op de pagina Websites.  

Ik moet ook een belangrijke kwestie vermelden over de audio van Osho's toespraken. 
Waarschijnlijk is audio de meest directe weg naar de kern van wat Osho zegt: doe je ogen 
dicht en luister. Dus willen we graag de best mogelijke kwaliteit gewaarborgd hebben, 
kwaliteit zoals op de eerste rij zitten en Osho's live stem horen, de vogels en de wind in de 
bladeren. Die audio bestaat, of heeft zeker bestaan. Maar de audio die men kan kopen op 
b.v. osho.com is van een zeer middelmatige kwaliteit. Het verwijderen van ruis is veel te 
rigoureus geweest, met een kunstmatig geluid tot resultaat. Bij wijze van experiment 
hebben we een aantal gebruikte audio-cassettes uit de zeventiger jaren gedigitaliseerd, 
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zie de pagina Audio Kwaliteit, onder nummer 1. Verbazend genoeg is het geluid van die 
oude cassettes eigenlijk beter, veel beter! Is die betere kwaliteit ergens verkrijgbaar?  
We weten het niet. Dus het enige wat we kunnen doen is hier zelf aan werken. Als je zin 
hebt om hierbij te helpen, neem dan contact met ons op.  

Een ander aspect is het veiligstellen van de fysieke archieven, d.w.z. manuscripten, 
boekenverzamelingen, tijdschriften, Osho's gewaden en hoeden enzovoort. Anuragi en 
zijn organisatie hebben een plek in de buurt van New Delhi, waar ze alle originele spullen 
van Osho in een gecontroleerde omgeving bewaren. Hij is in staat geweest om Osho's 
manuscripten uit vroegere dagen en vele zeldzame voorwerpen te verzamelen.  
Iedereen die iets van Osho wil schenken om het veilig te bewaren, kan contact met hem 
opnemen via satya.anuragi@pm.me.  
Anuragi is ook op zoek naar foto's en non-discourse video's van goede kwaliteit, want hij is 
bezig een archief van foto's en films aan te leggen. 

Tot slot wil ik de lezer vragen: wat zou jij gedocumenteerd willen hebben? Wat vind je 
belangrijk op het pad dat jij hebt afgelegd? Deze ongelooflijke gelukzaligheid die ons is 
overkomen door Osho te ontmoeten, in het lichaam of in de geest: hoe kunnen we die 
delen voor toekomstige generaties?  

Contact: help@sannyas.wiki 

Sugit bij de scanner.
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