TIEN VARRELTA.
Marraskuun 17 päivänä. Tämä T. S:n syntymäpäivä on muistopäivä, jota sopii viettää kaikissa
Seuran loosheissa ympäri maailmaa erityisellä kokouksella. Helsingin teosofit kokoontuvat yhteiseen
illanviettoon N. M. K. Y:n talolle, Vuorik. 17, tiistai-iltana klo 7,30. Ohjelmassa on m. m. tärkeitä
päätöksiä.
Suomalaisen Osaston syysjuhla. Viime vuonna oli osastomme vihkimysjuhla marraskuun 17
p:nä. Yleinen mielipide teosofissa piireissä Helsingissä tuntuu olevan, että joka vuosi vietettäisiin
erityinen syysjuhla. Ainakin tänä vuonna pannaan semmoinen toimeen sunnuntaina marraskuun 22
p:nä klo 11 e. p. p. Koiton juhlasalissa, Yrjönk. 31. Ohjelmassa on soittoa, laulua, esitelmiä.
Sisäänpääsy Smk. 1:─. Puhdas tulo käytetään erityiseen tarkotukseen.
Oma koti T. S:n päämajalle Suomessa. Suomalaisen Osaston hallinto on päättänyt marraskuun
17 p:nä perustaa „Omakoti-rahaston“ T. S:n suomalaista päämajaa varten. Vuokralla asuminen on
monessa suhteessa hankalaa, puutteellista ja kallista. Kuinka ihana olisi, jos meillä niinkuin Intiassa,
Hollannissa, Australiassa y. m. olisi oma talo T. S:lla! Ja vaikkei olisi omaa taloa, kunhan edes
voitaisiin osakkeilla hankkia mielenmukainen huoneusto jossain rakennettavassa talossa. Onhan tämä
vielä tulevaisuuden toivo, mutta rahan kokoamiseen saatamme heti ryhtyä. Marraskuun 17 p:nä
perustetaan rahasto ensimäisillä vapaaehtoisilla lahjoilla. Syysjuhlassa 22 p:nä koituva voitto lankeaa
kokonaisuudessaan tälle rahastolle.
Teosofinen Kirjasto Helsingissä. Teosofinen kirjasto on epäilemättä hyvä aatteemme levittäjä.
Helsinkiläinen maamme vanhin teosofinen kirjasto, joka sijaitsee Seuran päämajassa, Bulevardink. 17,
ja on auki tiistaisin ja lauantaisin klo ½7-8 illalla, antaa kirjan lainaksi 5 p:llä (maaseudullekin, kun
lainaaja maksaa rahdin) ja on siis tosiaan aatteen ja yleisön palvelija omaan aineelliseen etuunsa
katsomatta. Kuinka tämä kirjasto pystyssä pysyy? Yksityisten ystävien vuosiavustuksilla. Ja koska
kirjaston nykyinen taloudellinen asema on hieman epävakaa, kehotetaan teosofian ystäviä
kirjottautumaan Teosofisen Kirjaston vuosikannattajien joukkoon. Avustussumma on vapaaehtoinen
eikä kannattajan tarvitse olla T. S:n jäsen.
Teosofia Venäjällä. Ilolla saatamme kertoa, että Teosofinen Seura nyt on saanut julkisen
jalansijan Venäjälläkin. Huhtikuun 17 p:nä tänä vuonna perustettiin näet Teosofisen Seuran
Venäläinen Osasto. Suuri kokous pidettiin Pietarissa, jossa on kolme looshia, ja edustajia on saapunut
Moskovan, Kalugan, Kiefin ja Varsovan loosheista. Kokous avattiin konsertilla, jota seurasi yhteinen
teenjuonti. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin neiti Nina de Gernet, eräs venäläis-japanilaisen sodan
sankarillisia sairaanhoitajattaria. Kun Osasto päätettiin perustaa, valittiin sen ylisihteeriksi neiti Anna
Kamenski, tunnettu m. m. venäläisen teosofisen aikakauskirjan toimittajana. Kokouksessa pidettiin
useita esitelmiä: sosialismista ja uskonnosta, mesmerismistä ja mesmerisestä parantamisesta,
Leibnitzin monadiopista ja Venäjän filosofeista. Julkisessa kokouksessa rouva Unkovski, etevä
viuluniekka, piti erinomaisen mieltäkiinnittävän luennon musiikista ja sävelten väreistä; rouva U.
näkee nimittäin värillisiä kuvia soittaessaan ja katsellessaan kuvia hän kuulee soittoa.
C. W. Leadbeater ja Teosofinen Seura. Teosofisessa Seurassa puuhataan tätä nykyä kuuluisan
salatieteilijän, Mr. C. W. Leadbeaterin kutsumista takaisin Seuraan. Mr. L. erosi Seurasta pari vuotta
sitten eräitten häntä vastaan tehtyjen, asiallisesti perättömien syytösten nojalla. Kerromme tästä asiasta
enemmän ensi numerossa.
Paikallisyhdistysten toiminta. Seuraavat looshit ovat kertoneet meille toiminnastaan:

Kalevala Helsingissä. Paikallisyhdistyksen toiminta on syksyn kuluessa ollut verrattain hiljaista.
Kokouksissa on luettu Bhagavad-Gîtâa ja luetun johdosta keskusteltu. Sen ohessa on jouduttu
keskustelemaan muistakin kysymyksistä, esim.: onko Mestarien oppi lohdutonta, koska he kaikki
saarnaavat näkyväisen maailman turhuudesta, miten pahaa on vastustettava, mitä uskolla
ymmärrämme y. m. Aivan viime aikoina on yhdistyksen elämä ainakin tämän kirjottajan mielestä
vilkastunut. On päätetty perustaa yhdistykselle oma käsinkirjotettu sanomalehti jäsenten kirjallisen
esitystaidon kehittämiseksi. Päätoimittaja on Palomaa. Toivotaan runsasta kirjotustulvaa. ─
Yhdistyksen virkailijoissa on tapahtunut se muutos, että rahastonhoitajana F. A. Johansson'in sijasta
sattuneesta syystä toimii Fr. Korpi.
─iö.
Sampo Viipurissa. 27/9 ─ esitti herra Juho Leino ensin tervehdyspuheensa looshin jäsenille kertoen
kesän aikana tekemistään havainnoista, minkä jälkeen luettiin 1 luku Bhag. Gitasta ja keskusteltiin
luetun johdosta. ─ 4/10 ─ luettiin 3 luku Bhag. Gitasta, jota seurasi keskustelua luetusta. ─ 11/10 luettiin
rva Lydia Suhosen suomentama Rich. Eriksenin esitelmä „Kokemuksia korkeammilla tasoilla ─“. 18/10
─ herra Juho Leino piti esitelmän „Teosofiassa esiintyvistä käytännöllisistä kysymyksistä“. ─ 25/10 ─
Edellisenä sunnuntaina tehdyn päätöksen mukaisesti olivat looshin jäsenet viikon kuluessa
mietiskelleet karmakysymystä, josta nyt keskusteltiin, kertoen itsekukin saavuttamistaan tuloksista
sekä tehden kysymyksiä epävarmojen asiain selvillesaamiseksi. Keskustelun vilkkaudesta päättäen on
tämmöinen työtapa omiansa suuressa määrässä selvittämään monesta ehkä pulmallisilta näyttäviä
teosofisia totuuksia.
V. S.
Sarastus Nokialla. Nokian Sarastuksella ei ollut kesän aikana kokouksia, joten vasta kesäloman
jälkeen ensikerran kokoonnuttiin syyskuun 10 p:nä. Luettiin kirjasta „Teosofian Avain“, sivulle 140,
ja luetun johdosta keskusteltiin. Keskusteltiin seuraavan kokouksen toiminnasta. Tämä pidettiin
lokakuun 4 p:nä. Kokouksen alussa puhui J. Louhivaara jäsenille, kehottaen etsimään totuutta, „sitä
ääretöntä elämää joka on kaikkialla, joka on meissä itsessämme“.
A. Koskinen alusti
keskustelukysymyksen „onko vegetarismi tulevaisuuden ihanne ja onko se toteutettavissa?“
Keskusteltaessa tultiin siihen mielipiteeseen, että siihen on pyrittävä, vaikka onkin vielä vaikeuksia.
Luettiin edelleen „Teosofian Avainta“ ja keskusteltiin. Lokakuun 18 päivän kokoukseen oli saapunut
esitelmät: „Mitä me tiedämme Jeesuksesta?“ ja „Jeesuksen oppi“, joista puheenjohtaja ääneen luki
edellisen. Keskusteltiin J. Louhivaaran kysymyksen johdosta: „mitä on iankaikkinen elämä?“ Luettiin
edelleen kirjasta „Teosofian Avain“ ja keskusteltiin.
J. L.
1909 vuoden efemeridit Raphael's Ephemeris vuodelta 1909 on saatavissa Teosofisesta
Kirjakaupasta. Hinta postivapaasti 85 p. Tämä on huomautus astrologian ystäville.
Ylisihteerin matkat. Usealta taholta on kysytty, eikö ylisihteeri voisi tulla luennoimaan. Vanhat
ja uudet looshit häntä odottavat. Näille hän pyytää ilmottaa, että hän toivottavasti on oleva
tilaisuudessa taas tekemään muutamia matkoja.
Uusia kirjoja. Kaun odotettu „Hiljaisuuden ääni“ taitaa ilmestyä jouluksi. Sitävastoin on
luultavaa, että Zanoni ei silloin vielä ole kokonaan ilmestynyt.
Tietosanakirja. Meille on ilmotettu, että hartaasti odotettu kotimainen tietosanakirja alkaa
lopultakin ilmestyä tänä syksynä. Jokainen lukijamme epäilemättä ilolla tervehtii tätä tiedonantoa.
Suuri aukko sivistyskirjallisuudessamme alkaa siten täyttyä. Me olemmekin olleet tässä suhteessa
muista sivistysmaista pahasti jälellä. Puhumattakaan sellaisista maista kuin Saksa, Ranska, Englanti ja

Amerikka, joissa tietosanakirjoja, kaikenlaajuisia, on levinnyt kymmenin miljonin, ja joissa melkeinpä
jokaisessa kodissa on jonkinlainen tietosanakirja, viittamme tässä esim., vain pienen Tanskan
ennätyksiin. Noin vuosi sitten valmistui siellä yli 20,000 kaksipalstaista sivua täyttävä tietosanakirja,
ja parhaillaan julaistaan siellä uutta, jonka laajuus on suunniteltu jotenkin yhtäläiseksi kuin
meikäläisen. Myöskin Norjassa ilmestyy parhaillaan suunnilleen yhtä laaja uusi tietosanakirja.
Näihin ulkomaalaisiin tietosanakirjoihin on meidän suomalaisten täytynyt turvautua sen mukaan
kuin vieraitten kielien taito on sen sallinut. Kansamme on kuitenkin viime vuosien kuluessa astunut
kehityksen tiellä pitkän askeleen eteenpäin. Entistään tärkeämpää nyt on, että kaikkien kansalaisten
käytettävänä on tietolähde, josta jokainen voi käden käänteessä saada lyhyen, mutta samalla
ytimekkään ja selvän selityksen kustakin alalla millä hyvänsä esiintyvästä asiasta.
Yli kaksi vuotta ovat valmistavat työt vieneet ennenkuin teoksen painatus on voitu alottaa.
Vapaus II, sosialistinen joulujulkaisu. Helsingin sosialistisen yhdistyksen joulujulkaisu
„Vapaus I“ levisi viime vuonna hyvin, jonka tähden yhdistys on päättänyt tänä vuonna lähettää
markkinoille uuden julkaisun „Vapaus II“. Kirjotuksia siihen tulee tunnetuilta teosofisilta ja
elämäläisiltä kirjailijoilta: Matti Kurikalta, Pekka Ervastilta, V. Palomaalta, Martti Humulta, V. H.
V:lta, Ukko Havukalta y. m. Kuvia tulee myös useampia symbolistisia, kapitalismi, kullanhimo,
vuosisatain taistelu y. m. Koska hinta ei ole kuin 50 p:iä, toivomme julkaisun laajalle leviävän.
Tilaukset on lähetettävä Helsingin sosialistiselle yhdistykselle, os. Vilhonkatu 6, Helsinki, ja
mieluimmin ennen joulukuun 1 p:ää, että painoksen suuruuden voisi suunnilleen määrätä. Jokaista 10
tilausta seuraa yksi ilmaiseksi.
Edullinen tarjous aikakauskirjamme ystäville. Tämän vuoden ajalla myydään jälellä olevia
Omantunnon sitomattomia vuosikertoja v:lta 1906 ja 1907 á kahdella markalla (50 centtillä),
jälkivaatimuksella Smk. 2: 25. Tilaukset lähetettävät Teos. Kirj. ja Kust:lle Bulevardink. 17, Helsinki.
Lahjottakaa ystävällenne jouluksi! Täydentäkää oma kirjastonne!

(Tietäjä 1908 Marraskuu N:o 11, ss. 347-349)

