Teosofinen maailma.
Historian lehti kääntyy. Merkillisiä päiviä elettiin Suomessa marraskuun alussa. Ulkonainen
työ seisastui kerrassaan ja inhimillisen tajunnan koko voima siirtyi astrali- ja mentali-tasolle, toisin
sanoen ajatukset, tunteet ja mielikuvitus pääsivät vapaasti liikkeelle. Nyt tiedetään vanhastaan, kuinka
vaarallinen semmoinen hetki voi olla, jolloin äkkiä tapahtuu heitto inhimillisessä sielunelämässä:
vaikka onkin laadittu valmis ohjelma ajattelulle, voivat alemmat intohimot päästä liikkeelle ja
ryntäyksessään viedä voiton sekä ymmärrykseltä että korkeammalta järjeltä. Että niin ei tapahtunut
tuona historiallisena viikkona, että verta ei vuotanut, vaan että Suomen kansa itsetietoiseksi kasvaneena
nousi ja pudisti kahleet päältään, se todistaa, että kansan tahto oli puhdas ja että sen päämäärä oli jalo.
Mutta se todistaa muutakin. Se todistaa, että tuohon hiljaiseen taisteluun, tuohon rauhalliseen
ponnisteluun otti osaa voima, joka lähti elämän ylemmiltä tasoilta, että siihen ottivat osaa suuret joukot
näkymättömiä olentoja, sekä isänmaatansa rakastavia vainajia että muitakin astralisia olentoja.
Kunpa nyt edelleenkin saisimme edetä yhtä rauhallisesti! Uusi päivä valkenee Suomelle ja sen
tulo kaikessa loistossaan riippuu siitä, kuinka suuret ja epäitsekkäät meidän käsityksemme ovat
Suomen tulevaisuudesta. Jos ymmärrämme, että Suomen tulevaisuus on oleva henkistä, ei aineellista
suuruutta, henkistä, ei maallista valtaa ja kunniaa, silloin voimme olla huoleti: voitto on oleva varma.
Tulevaisuuden toiveita. Lähin puuhamme uuden päivän koittaessa on nyt oleva Teosofisen
Seuran perustaminen Suomeen, ja luotamme siihen, että se Seura aikaa myöten on voimallisesti
vaikuttava Suomen kansan henkiseen kehitykseen.
Ensi vuoden ohjelma. Koska meille on huomautettu, että Omatunto, joka leviää paljon
semmoisiinkin piireihin, jotka eivät tunne teosofiaa edeltäkäsin, useinkin on vaikeatajuinen uusille
lukijoille, olemme päättäneet ensi vuonna helppotajuisessa kirjotussarjassa esittää palstoillamme
teosofiset perusopit.
Teosofinen kirjakauppa ja kustannusliike. Taloudenhoitajamme F. A. Johansson on anonut ja
saanut luvan tällä nimellä harjottaa kirjakauppa- ja kirjankustannusliikettä. Liikkeemme on täten
saanut laillisen firmanimen, mutta hoidetaan kuten ennenkin kansallisomaisuutena teosofisen liikkeen
palveluksessa. Niin pian kuin kirjakauppaliike saadaan järjestetyksi, tulee se myymään ja hankkimaan
kaikkea teosofista ja sensukuista kirjallisuutta ei ainoastaan suomen ja ruotsin, mutta myös englannin,
saksan ja ranskan kielillä.
Teosofisia aatteita ilmassa. Ylioppilaat ovat keskuudessaan perustaneet Prometeus-nimisen
seuran, jonka ohjelmana on taistelu uskonvapauden puolesta kirkollisuutta ja papillisuutta vastaan.
Mieltäkiinnittävää on nähdä, millä tavalla yliopistonuoriso suoriutuu tästä korkealle tähtäävästä
tehtävästään. Kirkollisuutta vastaan saattaa, kuten tiedämme, taistella kahdella tavalla: joko
materialistina taikka teosofina. Materialisti kieltää kirkollisuuden ohella kaiken uskonnonkin, teosofi
puolustaa uskontoa, vaikka hän vastustaa sokeata uskoa ja pappisvaltaa. Mutta koska uskonvapaus ei
ole samaa kuin uskonnon kieltäminen, saatamme toivoa, että nuori seura Prometeus on ohjelmansa
henkeä noudattaen ottava tutkiakseen, mitä uskonto todellisuudessa on. Ja onkohan liian rohkeata
toivoa, että se tässä kohden kysyisi neuvoa teosofialtakin ja teosofiselta liikkeeltä?
Ajan merkki sekin. Kirjakauppaan on K. E. Holmin kustannuksella äsken ilmestynyt sanakirja
nimeltä »Suomenkielen vieraskieliset sivistyssanat«. Selaillessamme tätä teosta näimme iloksemme,
että muutamat teosofisessa ja sensukuisessa kirjallisuudessa käytetyt sanat jo luetaan suomenkielen
»sivistyssanoihin«. Selityksetkin ovat jotakuinkin paikallaan, vaikka ne ─ tietysti ─ panevat asiaan
perehtyneen ystävällisesti hymyilemään. Niinpä esim. astraliruumiista sanotaan, että se on »aineeton
ruumis(!), joka teosofien opin mukaan voi erota aineruumiista«. Juutalaisten kabbala on »salainen

loihtutiede«(!) ja kabbalisti on »loihtumestari«. Kääntykää haudoissanne, vanhat viisaat! Turhaan saa
etsiä semmoisia sanoja kuin karma, reinkarnatsioni j. n. e., mutta muuten tuo pieni sanakirja kyllä
puolustaa paikkaansa kirjotuspöydällä.
Teosofien nimet. Usein kuulemme väärin lausuttavan tunnettujen ulkomaalaisten teosofien
nimiä, tämä on luonnollista lausujain puolelta, mutta meitä se muistuttaa laiminlyömästämme
velvollisuudesta. Kaikille opiksi ja neuvoksi olkoon nyt sentähden sanottu, että Mrs. Annie Besantin
nimi ei ole missis Anni Besáng, vaan missis Anni Béssant eli vielä paremmin Beznt (z äännettynä kuin
venäläinen _); Mr. Leadbeater kuuluu oikein lausuttuna mistö Ledbiitör (ei Liidbiitör); Mme.
Blavatsky on madam Blavátski (ensimäinen sana koroton); eversti Olcott on Olkot; Mr. (George R. S.)
Mead äännetään mistö (Dshoodsh) Miid; Mr. Judge on mistö Dshödsh. Mrs. (misis) merkitsee rouva,
Mr. (mistö) merkitsee herra; Madame (madám) on rouva: Vielä olkoon mainittu, että »Mistä tulen,
mihin menen?« kirjan tekijän (Carl du Prel'in) nimi on Karl dy Prel; »Luonteen kasvatus« nimisen
kirjasen on kirjottanut R. W. Trine, lue Train.
Teosofisia luentoja Kouvolassa ja Lahdessa. Lokakuun 14 ja 15 päivänä piti P. E. kaksi
teosofista esitelmää Kouvolassa ja 15 p:nä yhden esitelmän Lahdessa. Molempiin paikkoihin oli häntä
yksityisesti pyydetty puhumaan. Lahdesta kirjottaa meille kirjeenvaihtajamme A. S. seuraavasti:
»Viime kesän kuluessa on täällä paljon pohdittu teosofista kysymystä, kun alkua ensin keväällä
saatiin parista esitelmästä. Eräällä taholla on siitä toisinaan kiivaastikin väitelty. Summa kuitenkin
väittelyistä on ollut se, että uteliaisuus opin perusteihin kiintyy aina yhä kiivaammaksi ja näyttää siltä
niinkuin ei tyydytystä asian ratkaisun suhteen tulisikaan, ennenkuin on otettu selvää siitä, sikäli kuin
vaan mahdollisuuttakin on olemassa. Lokakuun 15 p. iltana oli meillä tilaisuus taasen tutustua tuohon
totuuden etsijäin oppiin, sillä kirjailija Pekka Ervast pistäytyi ohikulkeissaan täällä, pitäen meidän
oloihin nähden hyvin lukuisalle kuulijakunnalle esitelmän, jota yleisö näytti erittäin tarkkaavaisena
kuunnelleen.
Tällä kertaa todisteli puhuja perättömiksi niitä tavallisia väitteitä, mitä yleensä vastustajain
puolelta esiintuodaan, ja onnistuikin hän siinä oivallisesti, koska pari kiivainta materialistia jäi aivan
sanattomiksi esitelmän johdosta eivätkä halunneet enää tavalliseen tapaan jatkaa väittelyä yksityisessä
seurapiirissäkään. Ikävä vaan ettemme saaneet kuulla enempää.
Toivossa, että tulevaisuus mukanaan tuo meille uusia tietoja sekä samalla uusia totuuden etsijöitä,
jäämme odottamaan sitä aikaa, jolloin ihmiskunta tajuaa asemansa ja sen tarkoitusperän, jota kohti itse
kunkin yksilön on pyrkiminen. Silloin voimme sanoa vasta totuuden pääsevän sille tilalle
ihmiskunnassa, ettei sitä kenenkään enää tarvitse etsiä, vaan löytää sen jokainen omasta itsestään.«
Uudet kirjamme. Bhagavad-Gîtâ eli Herran laulu on nyt Martti Humun suomentamana
valmistunut painosta. Se on laaja, runsassisältöinen teos, jonka ei pitäisi puuttuman kenenkään
teosofin eli totuuden etsijän kirjahyllyltä. Hinta Smk 3: ─. Samaten on valmistunut Pekka Ervastin
laatima Salatieteilijäin sanakirja, jonka tärkeydestä jo kauan on puhuttu. Se selittää noin 700 sanaa ja
maksaa Smk 1: ─.
Suuren lakon aikana oli teosofinen toiminta niinkuin kaikki muukin työ keskeytetty Helsingissä.
8 p:nä oli lakon jälkeen ensimäinen keskiviikko-kokous konttorissa.
P. E.
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