TIEN VARRELTA.
Teosofisen Seuran 32 vuosikokous. T. S:n vuosikokous pidettiin tällä kertaa Benaresin
kaupungissa pohjois-Intiassa viime joulukuun 27 ja 28 p:nä. Presidentti Mrs. Annie Besant, avasi
kokouksen ja luki ääneen laatimansa vuosikertomuksen. Lausuttuaan ensin muutamia kunnioitusta ja
rakkautta uhkuvia sanoja presidentti-perustaja-vainajasta, eversti Olcottista, hän mainitsi, että everstin
testamentti oli mitä yksinkertaisin, koska hän jo ennen oli lahjottanut melkein kaiken omaisuutensa
T. S:lle. Jälellä oli vain 7,000 rupiita puhdasta rahaa, ja tästäkin summasta suurin osa lankesi T. S:lle,
koska Olcott testamenttinsa toimeenpanijoille, neljälle teosofille, joista Annie Besant oli yksi, oli
antanut täyden vallan käyttää rahat paraimman ymmärryksensä mukaan, sittenkun pienet velat ja
säädökset oli suoritettu. Tehtyään sitten selkoa vuoden tapahtumista, joista mainittakoon kahden
uuden osaston perustaminen: unkarilaisen ja suomalaisen, loi presidentti lyhyen katsauksen T. S:n
kasvuun ja kehitykseen ja mainitsi, että vuosina 1889-1907 oli yhteensä T. S:n koko toimintakauden
aikana perustettu 958 paikallisosastoa eri osissa maapalloa ja vastaanotettu noin 34,000 jäsentä. Koska
kuitenkin paljon muutoksia on tapahtunut, monet jäsenet luopuneet ja monet paikallisyhdistykset
hajonneet, oli vuoden 1907 lopussa toimivien looshien lukumäärä 567 ja olemassaolevien, vaikka
„nukkuvien“ luku 88, yhteensä 655 looshia; jäsenien lukumäärä taas 14,863. Vuoden 1907 kuluessa
oli perustettu yhteensä 58 looshia. Sitten Mrs. Besant kertoi rikasvaiheisesta ja työteliäästä
kiertomatkastaan y. m. ja lopetti seuraavilla mieleenpantavilla sanoilla:
Mrs. Besant'in neuvo. „Minkälaisen kertomuksen tulemme kirjottamaan edessämme olevan
vuoden valkoisille lehdille? Tulkoon siitä semmoinen, jota mestariemme silmät vuoden lopussa
surutta voivat katsella. Meidän keskellämme täytyy vallita monet erilaisuudet mielipiteissä, sillä me
olemme kaikkia rotuja, kaikista maista ja kaikilla kehitysasteilla. Mutta nämä erilaisuudet ovat
hyödyllisiä eivätkä vanhingollisia, jos niihin ei sekotu epäilyksen ja vihan henki, vaan jos ne kasvavat
rakkauden ilmapiirissä. Mestarien maailmanavarassa työssä tarvitaan kaikkia erilaisuuksia, ja ne, joita
me rajotustemme ahdistamina pidämme vastustajinamme, voivat Mestarein käsissä olla hyödyllisiä
välikappaleita. Monta maata on muokattava; monta menettelytapaa on noudatettava; monta erilaista
työtä on tehtävä. Tarjotkoon jokainen meistä Mestareille paraimpansa, älkäämme katsoko karsain
silmin muiden tarjoumuksia; sillä voipi sattua, että juuri se mikä meiltä puuttuu tulee sovitetuksi veljen
tarjoumuksessa, veljen, joka täällä alhaalla on meidän vastustajamme, mutta joka ei silti ─ älkäämme
tätä unohtako ─ välttämättä ole Heidän vastustajansa. Kun te valitsette johtajanne ja virkailijanne,
katsokaa itsellenne henkilöitä, joilla on henkiset harrastukset ja jalo luonne, joiden elämä on puhdas ja
jotka Mestareille ja sentähden heidän Seuralleen ovat uskolliset, sillä semmoisten ihmisten kautta
voidaan luoda voimaa ylhäältäpäin Osastoihin. Kun olette löytäneet ne ihmiset, iloitkaa ja asettakaa
heidät kunnian istuimillenne; mutta älkää etsikö niiltä yhtämielisyyttä kaikissa järjen asioissa tai
enemmistön tunteiden kaikua ainoastaan. Semmoiset ihmiset voivat tehdä vain hyvää Seuralle, ja he
palvelevat paraiten älyllisen vapauden ilmapiirissä. Järjen maailmassa ovat erilaisuudet omiansa
rikastuttamaan; Hengen maailmassa yksin voi yhteys vallita saamatta aikaan seisahdusta. Monet
elämät ovat takanamme, joissa olemme yhdessä eläneet ja työskennelleet; monta elämää on
edessämme, joissa meidän täytyy rinnatusten elää ja tehdä työtä. Yhdistäkööt rakkauden kultaiset siteet
mitä karman rautakahleet on yhteen johtanut, ja tehkäämme työtä yksimielisesti, me jotka tiedämme,
että Itse on yksi“.
Teosofinen kirjallisuus vuonna 1907. Viime vuonna julkaistiin uusia teosofisia teoksia
englannin kielellä 31. kpl.(alkuperäisiä), hollannin kielellä 18 kpl. (käännöksiä), ruotsin k. 2 kpl
(käänn.), tanskan kielellä 3 (käänn.), saksan k. 4, ranskan k. 7 (käänn.), espanjan k. 4 (2 alkuperäistä),
italian k. 8 (2 alkup.), intialaisilla murteilla 7 (käänn.), suomen k. 6 (4 alkup.) Teosofisia
aikakauskirjoja julkaistiin yhteensä 47 kpl. 16 eri kielellä, joista kokonaista 18 kappaletta englannin
kielellä.

Ceylonin buddhalaiset koulut. Näitä kouluja, jotka perustettuina eversti Olcottin alotteesta ovat
Teosofisen Seuran valvonnan alaisia ja joista suomenkielellä voidaan lukea kirjassa „H. S. Olcottin
elämäntyö“, on nyt yhteensä 222. Niistä avattiin viime vuonna 15. Opettajia oli yli 700 ja oppilaita
noin 37,000. Mahinda Collegen johtaja Gallessa, Mr. F. L. Woodward, lähetti tammikuun alussa tänä
vuonna kiertokirjeen jokaiselle Teosofisen Seuran paikallisyhdistykselle pyynnöllä, että ympäri
maapalloa kerättäisiin varoja tämän oppikoulun laajentamista varten. Suomalaisenkin Osaston
loosheista jotkut jo ovat kutsua kuunnellen lähettäneet avustuksensa ylisihteerille, joka ne toimittaa
Intiaan. Suotava olisi, että ne looshit, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, pikimmiten lähettäisivät
keräämänsä rahasumman (jonka ei suinkaan tarvitse olla suuri) ylisihteerille tai muuten ilmottaisivat,
etteivät ole tilaisuudessa avustamaan. Irtojäsenetkin ja muut, jotka tahtovat rovollaan avustaa tätä
buddhalais-teosofista sivistystyötä, kehotetaan niin pian kuin mahdollista lähettämään avustuksensa
Suomalaisen Osaston ylisihteerille Pekka Ervastille, os. Åggelby.
Kolmastoista osasto. Teosofisella Seuralla on 13 Sektsionia: amerikkalainen, brittiläinen,
intialainen, australialainen, skandinavilainen, uusiseelantilainen, alankomaalainen, ranskalainen,
italialainen, saksalainen, kuubalainen, unkarilainen ja suomalainen. Näistä Suomen Osasto on
järjestyksessä kolmastointa. Tätä lukua 13 on aina pidetty fyysillisesti onnettomana lukuna. „Missä 13
on pöydässä, siinä yksi kuolee“, sanotaan, ja kolmestatoista ystävästä yksi on petturi (Jeesus apostoleineen). Toivokaamme kuitenkin, ettei tällä „taikauskolla“ ole mitään tekemistä meidän Osastomme
kanssa. Mitä siitä, jos meillä tulisikin olemaan ulkonaisia vaikeuksia! Kellä ei niitä ole? Vaikeudet ja
onnettomuudet ovat „valepukuisia siunauksia“. Ne ovat olemassa sitä varten, että ne voitettaisiin. Ja
mitä kalliin asiamme pettämiseen tulee, siitä me voimme jokainen varjella itseämme. Kun ei yksityinen
jäsen petä, silloin ei petä Osastokaan.
Luku 13. Mutta onko luku 13 ehdottomasti onneton? Kaukana siitä. Se on sangen mystillinen
luku. Sillä on korkea sisäinen merkitys. Se on henkeä tottelevan neitseellisen sielun luku ja on tällöin
12 veroinen. Meillä on vertauskuva luonnossa. Auringonvuosi sisältää 12 kuukautta, mutta sama
vuosi sisältää 13 kuun kiertokautta; 12 on tässä yhtä kuin 13. Kuu on yöllä auringon edustaja ja valon
välittäjä. Sielu on hengen ja ruumiin side. Tämä on „pimeätä“ puhetta ja hulluutta niille, jotka eivät
luvuissa näe mitään salaperäistä, mutta mystikot ja kabbalistit ymmärtävät.
Teosofia venäjän kielellä. Ilolla mainitsemme, etä kovia kokenut veljeskansamme idässä vihdoin
näkyy saaneen oikeuden julkisesti toimimaan teosofian puolesta ainakin kirjallisuuden välityksellä.
Neljä teosofista kirjaa on ilmestynyt venäjän kielellä: ______ ________ (Teosofian tehtävät), kirj.
Alba; _____ __ ____ _ _____ (Valoa tielle ja Karma), käänt. _. _.; ___________ _________ _____
(Intian salainen viisaus) käänt. _. _.; sekä _______ ________, I (Teosofisia kysymyksiä, I), joka
sisältää joukon artikkeleitä. Tänä vuonna on myös Pietarissa alkanut ilmestyä rikassisältöinen ja laaja
teosofinen aikakauskirja nimeltä ________ ________, __________-__________-_______ _______
(Teosofian airut, uskonnollis-filosofis-tieteellinen aikakauskirja), jonka päätoimittaja on neiti Anna
Kamenski, tunnettu T. S:n jäsen. Tämä aikakauskirja kertoo sitä paitsi, että on syntynyt kaksi toistakin
teosofista aikakauslehteä Venäjällä, toinen Pietarissa, toinen Smolenskissa. Toivomme kaikkea
menestystä näille jaloille hankkeille! Venäjän kansa on suuri ja jalo kansa; sitä odottaa merkillinen
tulevaisuus, ja teosofisen liikkeen tehtävä on valmistaa tätä tulevaisuutta Venäjällä. Olkoon nyt tullut
se aika, jolloin tämä valmistustyö tarmolla on alettava!
Suomalaisten paikallisyhdistysten toiminta tammikuulla 1908. Seuraavat paikallisyhdistykset
ovat kertoneet Tietäjälle tammikuun toiminnastaan täten:
Vågen Helsingissä. Tammikuulla on pidetty yksi suljettu kokous jäseniä varten, jossa
keskusteltiin juoksevista asioista, m. m. looshin työjärjestyksestä. Puheenjohtaja ehdotti että

muodostettaisiin eri ryhmiä, joista kukin ottaisi yhden T. S:n ohjelmapykälän erityiseksi tutkimus- ja
toiminta-alakseen; päätöstä ei kuitenkaan vielä tehty. Seurasi sitten rouva A. Gustavsonin esitelmä
„rakkaudesta omaan tosi Itseemme“; tästä rakkaudesta johtui rakkaus muitakin ihmisiä kohtaan ja sen
pitäisi olla maallisen elämämme ojennusnuora. Muuten on Vågen'in jäseniä y. m. kokoontunut
säännöllisesti joka torstai-ilta, jolloin on luettu Annie Besantin „Ikivanhaa viisautta“ ja keskusteltu
luetun johdosta.
Etsijä Kurikassa. Tammikuun ajalla on pidetty neljä kokousta, 5, 12, 13 ja 26 p:nä.
Ensimäisessä kokouksessa keskusteltiin vapaasti, toisessa luettiin ääneen kappale Annie Besantin
kirjasta „Ihminen ja hänen ruumiinsa“, kolmannessa keskusteltiin „vapaasta tahdosta ja
välttämättömyydestä“, jolloin kannattajia oli molemmallakin ajatussuunnalla. Pitemmän keskustelun
jälkeen laadittiin kuitenkin tähän suuntaan kuuluva loppuponsi: maailman kaikkeutta hallitsee syyn ja
seurauksen ehdoton laki, jonka alaisia kaikki ovat, sekä yksilöt että yhteiskunnat, kärsien kukin
tekojensa seurauksia. Mutta oletamme, että ihmisellä on vapaa tahto, jota hän voi käyttää hyvän tai
pahan palvelukseen. Valitessaan hyvän hän vähitellen vapautuu karman laista. Neljännessä
kokouksessa luettiin ylisihteeriltä saapunut kiertokirje „looshien tehtävästä“, jonka ehdotuksia
päätettiin noudattaa, ja keskusteltiin seuraavana sunnuntaina toimeenpantavasta illanvietosta.
Sarastus Nokialla. Tammikuun aikana on pidetty 2 kokousta, 5 ja 26 p:nä. Kummankin
kokouksen alussa on esimies pitänyt puheen „Itsekasvatuksesta“ ja sitäpaitsi ensimmäisessä
kokouksessa oli A. Koskisen alustama keskustelukysymys „kuinka meidän tulee rakastaa jumalaa“.
Toisessa kokouksessa luettiin ääneen ylisihteerin puhe „T. S. paikallisyhdistysten tehtävä“, jota
suurella mielenkiinnolla kuunneltiin tervetulleena ohjauksena yhdistyksen toiminnan alkaessa.
Teosofista kirjallisuutta pätettiin ruveta levittämään paikkakunnalle ja valittiin sitä varten asiamieheksi
yhdistyksen sihteeri.
Sampo Viipurissa. 5 p:nä pidetyssä kokouksessa piti M. Vepsäläinen ensin lyhyemmän
esitelmän aineesta: „Ihmisen rakenne“ ja sen jälkeen luki O. Mölsä kirjottamansa pienemmän esityksen
„Teosofian suhteesta käytännöllisen elämään.“ 12 p:nä luki rouva Hilma Turunen yhdistyksen
huoneustossa Pekka Ervastin esitelmän „Yleisestä veljeydestä“, jota kuulemaan oli kaikille pääsy
vapaa 25 pennin maksua vastaan. Kuulijoita oli noin 40. 19 p:nä luki G. Vuorenrinne ensin Pekka
Ervastin esitelmän: „T. S. paikallisyhdistysten tehtävä“, jonka jälkeen V. Suhonen esitti R. Bucheren
käytännöllistä salatiedettä käsittelevästä kirjotussarjasta suomentamansa pienen kirjotelman
„Ajatuksensiirrosta“. 26 p:nä pidettiin yhdistyksen vuosikokous, jossa rahastonhoitaja teki ensiksi
selvää yhdistyksen rahavaroista, ja on yhdistyksellä sen mukaan velkaa tätä nykyä 84:55. Sitten luki
kirjuri laatimansa vuosikertomuksen, kuvaten siinä yhdistyksen toimintaa sen perustamisesta
vuosikokoukseen asti. Kirjastonhoitajan selostuksen mukaan on kirjastossa nykyään 30 suom. ja 132
ruots. nidosta. Suomalaisia kirjoja on kuitenkin kaikkiaan 45 kpl., joista useampia pienempiä on
nidottu yhteen. Suomalaisia kirjoja on viime vuoden kuluessa lainattu 126 kertaa ja ruotsalaisia 41.
Virkailijoiksi kuluvan vuoden ajaksi valittiin: puheenj. Aug. Öhberg, varapuh. G. Vuorenrinne,
kirjuriksi V. Suhonen ja varalle yliopp. neiti Heta Hyytiäinen, rahastonh. O. Mölsä sekä kirjastonhoit.
J. Naukkarinen. Lopuksi kerättiin Mahinda Collegen koululle Ceylonissa 28:50, jotka lähetettiin
ylisihteerille hänen kauttaan perille toimitettavaksi.
Aura Turussa. Tammikuun ajalla on yhdistys kuten viimekin vuonna kokoontunut joka
maanantai-ilta. On luettu ääneen H. P. Blavatskyn kirjaa „Teosofian Avain“ ja päästy sivulle 71.
Luetun johdosta on keskusteltu. Vaikkei ole saavutettu kouraan tuntuvia tuloksia, tuntuu kuitenkin,
että teosofinen maailmankatsomus alkaa selvitä jäsenille. Ylisihteerin lähettämä kiertokirje on luettu
kahdessa kokouksessa. Kokoukset on pidetty käsityöläisyhdistyksen huoneustossa, Brahenkatu 4, ja
samassa huoneustossa ovat Turun ruotsalaisetkin teosofit kokoontuneet.

Kalevala Helsingissä. Kokouksia on pidetty joka maanantai-ilta, mutta Tietäjälle on kerrottu vain
13 p:n kokouksesta, jolloin L. Kotkamaa pohjusti kysymyksen, miten teosofeina voitaisiin paraiten
etsiä ja noudattaa totuutta. Keskustelussa ilmeni sitten kaksi pääajatussuuntaa: 1) totuutta voidaan
paraiten tuntea niin, että koetetaan kääntyä omaan itseen, josta annetaan ympäristölle ainoastaan
semmoista mitä sen tiedetään tarvitsevan ja jaksavan sulattaa (Aaltosen kanta); 2) siten, että totuuteen
pyrkivä yksilö aina on upporehellinen ympäristölleen niinkuin hänen täytyy itselleenkin olla
(Palomaan kanta).
Teosofia Forssassa. Herra Pentti Kyrölä, T. S:n jäsen, piti tammikuun 19 p:nä Forssassa
esitelmän nimeltä „Mitä teosofia on?“ Kuulijoita ei ollut suurijoukko, mutta hämmästyneitä olivat
kuulemastaan. Vaikka esitelmä kesti puolentoista tuntia, eivät tahtoneet salista poistua. Sanoipa
muuan viimeksi saliin jäänyt: „miksikä ei ennemmin ole asioita esitetty sillä tapaa? Nyt sitä jotakin
ymmärtää. Kun nyt tämä tulee ihmisille tiedoksi, niin varmaan saapuu toiste paljon enemmän
kuulijoita.“ Toivotamme hyvää jatkoa esitelmänpitäjälle, sillä eloa näkyy olevan paljon, vaikka
työmiehiä on vähän.
Teosofisen Seuran Suomalaisen Osaston ensimäinen vuosikokous pidetään Helsingissä
maaliskuun 15 p:nä. Lähemmin kutsunnassa jäsenille. Samana päivänä pidetään myös Teosofisen
Kirjakaupan ja Kustannusliikkeen viides vuosikokous.
(Tietäjä 1908 Helmikuu N:o 2, ss. 60-64)

