Teosofinen maailma.
„Omatunto“. Kun perustimme tämän lehden, oli meidän harras toivomuksemme, että se kykenisi
täyttämään kaksi tehtävää. Ensiksikin toivoimme, että se voisi olla yhdyssiteenä kaikkien niiden
välillä, jotka jo ovat teosofiaan tutustuneet ja rakastavat meidän asiaamme, että se voisi ylläpitää
heidän harrastustaan, virkistää heidän mieltään, tuoda uutta intoa heidän sieluihin, avata heidän
silmilleen yhä uusia näköaloja ja osottaa heille yhä uusia puolia ikuisesta totuudesta. Toiseksi
toivoimme, että lehtemme herättäjänä ja valon tuojana voisi levitä yhä laajempiin piireihin, voisi
kutsua yhä suuremmat joukot ihmisiä ihmishengen jaloimpaan työhön: totuuden etsintään, voisi
lukijoihinsa kasvattaa sitä vakaumusta, että ihminen ei ole tuomittu tiedottomuuteen eikä pimeyteen,
vaan tietoon ja valoon, että hänen elämänsä tehtävä on totuuden etsiminen ja täyttäminen ja että
totuuden tieto tosiaan on olemassa ja saavutettavissa. Tämän toivoimme lehdestämme, ja toivomme
oli, että samalla kun teosofian rakastajat oppisivat »Omaatuntoa« rakastamaan, samalla »Omatunto«
voittaisi yhä uusia ystäviä itselleen ja teosofialle.
Toivomme oli rohkea ─ ja toivomme on rohkea, sillä yhä vielä sitä samaa toivomme ja tahdomme.
Mutta onko se liian rohkea? Olemmeko toivoneet lehdestämme enemmän kuin se on voinut täyttää?
Tätä emme kykene ratkaisemaan. Sen ratkaisevat lukijat. He tuntevat sydämessään, minkä arvosanan
he yritykselle antavat, ja jos he tuntevat rakastavansa tätä teosofian äänenkannattajaa, silloin kyllä
heidän rakkautensa näkyy heidän teoistaan.
Itse asiassa tämä lehtihommamme, niinkuin kaikki maallinen toimi, on yhteistyötä. Me olemme
kaikki toistemme tarpeessa, lehti toimittajien ja lukijakunnan, lukijakunta lehden. Sillä mitä olisi lehti
ilman lukijoita ja toimittajia, ja mitä taas lukijat ilman lehteä?
Seitsemän numeroa on nyt ilmestynyt tätä äskensyntynyttä lastamme ja kaksi vielä seuraa tänä
vuonna. Sitten alkaa uusi vuosi ja uudelle taipaleelle on astuttava. Jotakuinkin vakavin askelin on
»Omatunto« kulkenut tänä vuonna. Kuinka nyt on käyvä v. 1906? Alkavatko sen askeleet horjua,
vaan saako se vielä marssia tahdissa? Puhuaksemme vähän selvemmin: vaikkemme saata sanoa, että
lehtemme tänä vuonna olisi itsensä aineellisesti kannattanut ─ ja mikä lehti kannattaa itsensä
ensimäisenä vuonna? ─ ei kuitenkaan tappio vuoden vaihteessa näytä koituvan niin suureksi, ettemme
pelkäämättä uskaltaisi ryhtyä hankettamme jatkamaan. Päinvastoin on meidän ilolla mainittava, että
»Omatunto« on siksi hyvin menestynyt, että se on saanut siksi paljon tilaajia, että se uljain mielin ja
sydän täynnä iloisia toiveita saattaa katsoa tulevaisuuteen. Jos ne tilaajat, mitkä sillä nyt on,
edelleenkin pysyvät lehden tilaajina, ja jos niiden lukumäärä lisääntyy muutamilla sadoilla, silloin
lehtemme pää pystyssä ja reippain askelin marssii eteenpäin valosoihtuaan kantaen.
Vuosi 1906. Ilmotamme siis täten, että »Omatunto« ilmestyy ensi vuonna kerran kuukaudessa
samankokoisena ja samaa ohjelmaa noudattaen kuin tänäkin vuonna ja että sen hinta koko vuodelta on
oleva postimaksuineen viisi markkaa Suomessa, puolitoista dollaria Amerikassa, kaksi ruplaa
Venäjällä ja neljä kruunua Ruotsissa. Nyt jo saattaa lehteä tilata ensi vuodeksi suoraan konttorista.
Lehtemme koko. Tämän vuoden tilausilmotuksessa sanottiin, että joka numero sisältäisi ainakin
16 sivua. Itse asiassa ovat kuitenkin kaikki myöhemmät numerot olleet 32-sivuisia, joten tähän saakka
ilmestyneet 7 numeroa muodostavat 184 sivua paksun kirjan, ja jos n:t 8 ja 9 niinikään tulevat
32-sivuisiksi, saavat tilaajat tänä vuonna 248 sivua käsittävän ja vaihtelevaa teosofista lukemista
sisältävän teoksen. Jos nyt katsomme mahdolliseksi ensikin vuonna jatkaa samaan tapaan ─ kuten
kaikesta sydämestämme toivomme ─ tulevat sen vuoden 12 numeroa sisältämään yhteensä 384
kaksipalstaista sivua teosofista lukemista.
Uusia avustajia. Etevä kirjailijamme ja tolstoilaisen maailmankäsityksen edustaja Arvid Järnefelt
on luvannut vastedes ─ ainakin ensi vuonna ─ muistaa »Omaatuntoa« avustuksillaan useammin kuin

tähän saakka. Tämä seikka meitä ilahuttaa, sillä totuuden etsijöille on hyödyksi, että he saavat
syventyä kaikkiin vakaviin ja rehellisiin ajatuskantoihin ja moni »Omantunnon« lukija on varmaan jo
ihmetellytkin Järnefeltin pitkää vaitioloa. Onhan J:n ja hänen suuren opettajansa, Leo Tolstoin,
maailmankatsanto henkisesti läheistä sukua aikain viisaudelle. Kehottavathan sekä Tolstoin oppi että
teosofia totuutta etsimään järjen ja omantunnon avulla. Että muodon puolesta on eroavaisuuksia,
johtuu asianhaaroista, koska etsintä on vapaa ja jokainen yksilö hyväksyy vain sen verran minkä hänen
ymmärryksensä käsittää.
Marraskuun numero. Ensi kuukauden 17 p:nä on kulunut 30 vuotta Teosofisen Seuran
perustamisesta. Tämän merkkitapauksen muistoksi on »Omantunnon« marraskuun numero sisältävä
selonteon Madame H. P. Blavatskyn elämäntyöstä ja jonkun hänen kynästään lähteneen kirjotuksen
suomennoksen. Kehotamme myös kaikkia asiaan perehtyneitä lukijoitamme ja avustajiamme
kirjottamaan meille lehteä varten, mitä he ajattelevat ja arvelevat teosofiasta ja teosofisten oppien
ensimäisestä julistajasta, H. P. Blavatskystä.
„Mitä on totuus?“ Lehtemme viime numerossa julkaisi arv. avustajamme Mikko Kopra
vastauksen yllämainittuun kysymykseen. Hän on sittemmin kirjottanut meille, että asiaa harkittuaan
tahtoisi vastauksensa loppuponnen näin kuuluvaksi:
»Totuuden ääni eli totuuden ilmaisija on ihmiseen kätketty jumalallinen ääni, järki ja omatunto,
»joka hyväksyy hyvän työn, mutta tuomitsee pahan«; itse totuus on se minkä järki ja omatunto sanoo
oikeaksi; kun aijomme jotain maailmassa toimia, niin ottakaamme järki ja omatunto oppaaksemme ja
kysykäämme, mitä varten olemme syntyneet, onko toimintamme itsemme ja lähimmäisemme hyväksi
ja hyödyksi.«
Uudet kirjamme. Aatteen jännityksellä odotettu teos »Sukupuoliasia järjen ja hengen valossa«
on nyt painosta valmistunut. Se on samankokoinen kuin »Valoa kohti« ja maksaa Smk. 1:50. Martti
Humun suomentamaa Bhagavad-Gîtâa ja Pekka Ervastin »Salatieteilijän sanakirjaa« ladotaan paraikaa
ja valmistunevat ensi kuun kuluessa.
Uusia teoksia odotettavissa. Arvid Järnefelt kirjottaa paraikaa uutta kirjaa, joka käsittelee
»iankaikkista elämää« ja valmistunee jouluksi tai uudeksi vuodeksi. Tämä teos tulee luultavasti
ilmestymään meidän kustannuksellamme.
Matti Kurikka suomentaa vapaasti erään amerikkalaisen kirjailijan Atkinsonin kirjottamaan teosta
»ajatuksen voimasta« ja aikonee niinikään tarjota suomennoksen meille kustannettavaksi.
Erratum. Arvid Järnefelt on huomauttanut meille virheestä, joka on pujahtanut lehtemme
ensimäisessä kaksoisnumerossa olleeseen kirjotukseen »Ihanne«. Sivulla 15 luetellaan viisi käskyä ja
toisen käskyn kohdalla on sana »tyydytä« painettu kursiivilla, vaikkei sitä ole käsikirjotuksessa
alleviivattu. Tämä painovirhe, joka korehturin lukijalta jäi huomaamatta, on voinut erehdyttää hätäistä
lukijaa, vaikka tietysti tarkkaavaisempi lukija pian huomasi, että painon paneminen sille sanalle oli
muun sisällön kanssa ristiriidassa.
Teosofiset luennot Sörnäisten Työväenyhdistyksen huoneustossa ovat nyt täydessä käynnissä ja
jatkuvat säännöllisesti joka pyhäaamu klo ½10. Vuorotellen esiintyy niissä kolme vanhastaan tuttua
puhujaa. Innostus teosofisiin aatteihin näkyy olevan kasvamassa, koska kuulijoiden lukumäärä on
melkoisesti suurempi kuin keväällä ja koska muuten teosofisia esitelmiä halutaan kuulla silloin tällöin
muuallakin seuroissa ja iltamissa.
Iltakeskustelut. »Omantunnon» konttorissa kokoontuu nyt keskiviikko-illoin ryhmitellen joukko
innokkaampia aatteemme harrastajia pohtimaan yhteisiä kysymyksiä. Tilaamamme tuolit eivät vielä

ole valmistuneet, jonka tähden läsnäolijoiden tähän saakka on täytynyt seistä tai istua lattialla. Tämä
päivän työn jälkeen jotakuinkin raskas temppu ei kuitenkaan ole estänyt hengen ja mielikuvituksen
lentoa suurten kysymysten puhtaihin ilmapiireihin.
Ruotsinkielisiä esitelmiä pidetään kerran viikossa »Omantunnon« konttorissa, jossa niistä saa
lähempiä tietoja.
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