TIEN VARRELTA.
Kirje Intiasta. Muuan ystävä Intiasta, Mr. B. P. Wadia kirjottaa kirjeessä ylisihteerille m. m.
seuraavaa: „Olen nyt asettunut pääkortteriimme työskentelemään rakkaan presidenttimme Mrs.
Besantin johdolla ja auttamaan häntä toimittamaan uutta kuukausijulkaisua nimeltä „The Adyar
Bulletin“, jonka ensimäinen numero epäilemättä jo ennen tätä on saapunut teille. Toivon, että ainakin
joku jolleivät kaikki suomalaisista veljistämme ja sisaristamme tilaa lehden, koska se tulee saattamaan
heidät lähempään kosketukseen pääkortterin kanssa.
Toivon, että työnne jatkuu ja kaikin puolin menestyy. Mrs. Besant on nyt Adyarissa, mutta tulee
huhtikuussa lähtemään Intiasta matkalle Australiaan y. m. Hän on hyvissä voimissa ja alati uuttera
monenlaatuisissa toimissaan. Kun te olette kylliksi vahvat ja olette rakentaneet hyvän ja suosiollisen
kuulijakunnan teosofisia asioita harrastavaksi, voitte kutsua hänet luoksenne! Muuten en ollenkaan
epäile, ettette te ja kaikki jäsenenne hartaasti tekisi työtä teosofian levittämiseksi. Tahtoisin mielelläni
kuulla teistä ja saada tietää, miten toimitte. Onko teille tutkimuspiirejä ja paikallisosastojen
kokouksia? Kuinka sanomalehdistö kohtelee teitä? Pidetäänkö julkisia luentoja? Tunnen niin paljon
osanottoa uutta Osastoanne kohtaan, että mielelläni teitä auttaisin minkä voisin. Voinko mitään tehdä
teidän puolestanne täällä?
Adyarissa on vilkasta toimintaa. Uusia työntekijöitä saapuu. Uusia rakennuksia pystytetään.
Uusia suunnitelmia tehdään. Enkä epäile, ettei se muutaman vuoden päästä ole oleva suuri henkinen
keskus, jolla on suunnaton voima ihmiskunnan kohottamiseksi. Tietoja saapuu alinomaa kaikilta maan
ääriltä ja kaikki Osastot ja paikallisyhdistykset ja jäsenet saavat sen mitä kaipaavat ja tarvitsevat.
Toivon, että T. S:n takana seisovien elävien Viisauden ja Säälin Mestarien suuri ihanne on aina
silmäinne edessä; sen ihanteen puolesta eli ja kuoli rakastettu ja kunnioitettu Perustajamme H. P. B.
Terottakaa aina jäsenillenne tätä suurta totuutta ja sitä, että me emme elä itseämme vaan maailmaa
varten. Heidän suuri kunniansa on kutsua itseään ihmiskunnan Palvelijoiksi, ja jos me tahdomme
Heitä palvella, pitää meidän palvella maailmaa ja kanssaihmisiämme. Ei ole niin tärkeätä, että
luvultamme olemme vahvoja kun että aatteemme ja ajatuksemme leviävät, vaikka kyllä myönnän, että
sellaiselle nuorelle Osastolle kuin teidän on jäsenten ja paikallisyhdistysten luku on tärkeänä tekijänä.
Mutta kun yhä edelleen työskentelette uutterasti ja vakavasti, tulee apu Niiltä, jotka toimivat
tuntemattomina, saamatta tunnustusta ja arvonantoa, mutta aina kuitenkin tekevät työtään.“
“The Adyar Bulletin“. Tämännimistä pientä kuukausilehteä on Annie Besant ruvennut omalla
kustannuksellaan julkaisemaan. Se lähetetään Adyarista, T. S:n pääkortterista, maksutta kaikille niille
T. S:n jäsenille, jotka eivät kuulu mihinkään Osastoon, jotteivät tuntisi itseään vallan orvoiksi ja
hyljätyiksi. Lehti sisältää pieniä kirjotuksia ja etupäässä uutisia teosofisestä liikkeestä kaikissa maissa.
Meille kirjotetaan Intiasta, että Osastojenkin jäsenten tulisi sitä tilata siten auttaakseen yksinäisiä
irtojäseniä ja Seuran presidenttiä. Bulletinin hinta on vain Smk. 5: 25 vuodessa. Kehotamme
englanninkieltä taitavia asianharrastajia sitä tilaamaan Teosofisen Kirjakaupan ja Kustannusliikkeen
kautta.
Ceylonin buddhalaiset koulut. Keräys Mahinda College'n hyväksi on tuottanut seuraavat
tulokset: Vågen Helsingissä Smk. 29: 75, Kalevala Helsingissä 52: 90, Atra Sörnäisissä 6: ─, Kalervo
Oulunkylässä 20: ─, Sampo Viipurissa 28: 50, Etsijä Kurikassa 5: ─, Eräs jäsen 10: ─, Toinen jäsen 2:
─. Yhteensä Smk. 154: 15. Tämän summan on ylisihteeri maaliskuun 12 p:nä lähettänyt Ceyloniin.
Teosofia Pietarissa. Martti Humu kävi kutsusta Pietarissa helmikuun 15 ja 16 p:nä ja piti kaksi
esitelmää raittiusyhdistyksen iltamassa Kirkkokoulun juhlasalissa lauantai-iltana sekä yhden esitelmän
ja keskustelukokouksen sunnuntaina klo 12 päivällä Aleksandroffskaja-kansakoulun salissa.
Lauantaina puhuja ensin selitti teosofisesti Kalevalan 47 runon alun ja teki sitten selkoa „kolmesta
maailmasta: fyysillisestä, planetarisesta ja zodiakalisesta“. Sunnuntaina hän puhui „ihmisen

pääperusteista“. Yleisöä oli runsaasti läsnä kummassakin tilaisuudessa, hämmästynyttä, uteliasta ja
kiitollista yleisöä. Sunnuntaina kesti keskustelua esitelmän jälkeen aina klo ½ 4:ään.
Ylisihteerin matkat. Suomalaisen Osaston ylisihteeri kävi helmikuun 2 p:nä Nokialla ja piti
siellä, paitsi looshikokousta, julkisen esitelmän „Kuppilassa“, puhuen „teosofisesta
maailmankatsomuksesta verrattuna materialismiin ja kirkonoppiin“. Yleisöä oli kohtalaisesti.
Helmikuun 8 ja 9 p:nä ylisihteeri kävi Lahdessa, puhuen kaksi kertaa Hotelli Lahden teatterisalissa
täydelle huoneelle, lauantai-iltana aineesta. „Mikä maailmankatsomus sinulla on?“ ja sunnuntaina klo
11 e.p.p. aineesta „Mitä on kristinusko?“
Yleisö oli varsin tarkkaavainen ja innostunut.
Kymmenkunta henkeä liittyi Teosofisen Seuran jäseniksi. Samana päivänä klo 5 j.p.p. puhui
ylisihteeri Kouvolan Nuorisoseuran kutsumana Kouvolan Lukutuvan isossa salissa aineesta „Mikä
maailmankatsomus sinulla on?“ Huone oli täynnä mielenkiinnolla kuuntelevaa yleisöä.
Teosofian voittokulku. Uusia T. S. Suomalaisen Osaston paikallisyhdistyksiä on muodostettu
Kotkaan (nimi: Väinölä), Vaasaan (nimi: Tähti) ja Iisalmeen (nimi: Valoa kohti). Toivomme uusille
tulokkaille kaikkea menestystä, joka varmasti lankee heidän osakseen, jos he sitä itse tahtovat. Heidän
menestyksensä on siinä, että jäsenet kehittyvät teosofisessa elämässä ja teosofisissa tiedoissa ja että
paikkakuntalaiset saavat tietoa teosofian maailmankatsomuksesta.
“Kiertävä esitelmistö“. Suomalaisen Osaston hallinto perusti tammikuussa tämännimisen
kokoelman konekirjotettuja tai käsikirjotettuja esitelmiä, joita lainataan paikallisyhdistyksille 5
markasta kappaleelta. Tilaukset lähetetään ylisihteerille. Nämä esitelmät ovat suureksi avuksi nuorille
loosheille, jotka niiden avulla ovat tilaisuudessa pitämään julkisiakin luentoja. Kokoelmassa on tätä
nykyä 6 esitelmää, viisi niistä Pekka Ervastin pitämiä, yksi V. H. V:n.
Väärässä valossa. „Työmies“ sisälsi t. k. 7 p:nä „pikku-uutisten“ joukossa muutamia lapsellisen
ajattelemattomia mietteitä T. S:n jäsenille jaetun vuosikokouskutsumuksen johdosta. Ne eivät vaadi
minkäänlaista vastausta meidän puoleltamme sanoissa, ihmettelemme vain, että T. S.-jäsenille jaettu
yksityinen paperi on joutunut sivullisten käsiin.
Uusia kirjoja. Painosta ilmestyy tällä viikolla „Teosofisia esitelmiä“ nimisen sarjan kolmas
numero. Kirjan nimi on: Viisi esitelmää pitänyt Pekka Ervast ja sisältää seuraavat suurella
mielenkiinnolla kuunnellut esitelmät: 1) Mikä maailmankatsomus sinulla on? 2) Ateismi, kristinusko ja
teosofia, 3) ja 4) Viisauden Mestarit, sekä 5) Mitä on henkinen elämä ja kuinka voimme sitä
itsessämme kehittää? Kirjan hinta on 1 mk. Kevään kuluessa on vielä odotettavissa suurempi teos:
Annie Besantin „Kristinuskon salainen puoli“.
Paikallisyhdistysten toiminta helmikuulla 1908. Seuraavat looshit ovat kertoneet Tietäjälle
toiminnastaan täten:
Vågen Helsingissä. Helmikuun ajalla on pidetty yksi suljettu kokous, jossa keskusteltiin eri
tutkimusryhmien muodostamista T. S:n ohjelmapykälän mukaan. Torstai-illoin on edelleen luettu
Annie Besantin kirjaa „Ikivanha viisaus“ ja luetun johdosta keskusteltu m. m. elämän luonteesta
deevakanisella tasolla, maallisen elämän harhaperäisyydestä, eri tasoilla toimimisesta ja oikeasta
toiminnasta, sekä omastatunnosta.
Sampo Viipurissa. Kokouksia on helmikuun aikana pidetty entiseen tapaan joka sunnuntai alkaen
klo 11 a. p. 2 p:nä luki G. Vuorenrinne looshin kokouksessa Pekka Ervastin esitelmän „Ihmissielun
kaksi tietä“. 9 p:nä luki G. Vuorenrinne edellämainitun esitelmän julkisesti looshin huoneustossa.
Kuulijoita oli 53, jotka koko ajan tarkkaavasti kuuntelivat lämminhenkistä esitelmää. 16 p:nä luettiin
rouva Blavatskin kirjasta „Teosofian avain“ pienempi kappale „Lupauksen pyhyydestä“ ja
keskusteltiin luetun johdosta. 23 p:nä luki V. Suhonen ruotsalaisesta teosofisesta „Vårvindar“

nimisestä julkaisusta suomentamansa kirjotuksen „Oikeaa rauhantyöta“, minkä jälkeen Matti
Vepsäläinen piti esitelmän aineesta „Mitä on kuolema?“
Etsijä Kurikassa. 2 p:nä oli illanvietto, johon kuului laulua, tervehdyspuhe, pianonsoittoa,
esitelmän lukeminen y. m. Yleisöä oli noin 150 á 200 paikoille. 16 p:nä oli looshikokouksessa läsnä
ainoastaan 5 jäsentä. Puheenjohtaja luki esitelmän ja kappaleen „Herran laulusta“; lopuksi oli vapaata
keskustelua. 26 p:nä luetiin työväen talolla esitelmä julkisesti. Kuulijoita oli 25 kpl.
Sarastus Nokialla. Pöytäkirjuri. herra J. Louhivaara, kirjottaa; „Nokian Sarastuksella oli
helmikuun ajalla kaksi kokousta, 2 ja 23 p:nä. Ensimäisessä kokouksessa oli läsnä ylisihteeri Pekka
Ervast, joka oli saapunut tervehtimään looshin jäseniä. Kokouksen alussa teki tämä laajassa,
sisältörikkaassa esitelmässä jäsenille selvää teosofiasta ja sen tarkotuksesta. Lopuksi tehtiin
ylisihteerille muutamia kysymyksiä, joihin hän vastasi. Toisessa kokouksessa oli esimiehen esitelmä
„Maailman rakennuksesta“, jonka neiti Mimmi Gustafsson ääneen luki. A. Leppänen alusti
keskustelukysymyksen „jälleensyntymisestä“ ja huomautti, että raamatussa löytyi Viisauden kirjan 3
luvussa eräs kohta, jossa todistetaan jälleensyntymisestä. Looshin jäsenten keskuuteen päätettiin
perustaa käsinkirjotettu sanomalehti, jäsenten kehityksen edistämiseksi teosofisissa mietelmissä.“
Kalervo Oulunkylässä. Tämän pienen, mutta elinvoimaisen looshin toiminnasta tammik.helmikuun ajalla kirjottaa pöytäkirjuri, herra J. Tukiainen, seuraavasti: „Toimintamme viime kuluneen
tammikuun ajalla on ollut kutakuinkin vilkasta. Ensimäinen kokous joulupyhien jälkeen oli 9 p:nä.
Kokouksia on tammikuulla ollut kaikkiaan neljä. 9 p:än kokouksessa piti esitelmän toveri E. Turunen
„T. S:n 3 ohjelmapykälästä“, mainiten vertaukseksi tri Kailan Mikonkadulla 11 pitämää esitelmää
samasta aineesta. 16 p:nä piti esitelmän toveri Mandi Tukiainen „Tyttöjen kasvatuksesta“, varsinkin
silmällä pitäen heidän tulevaa elämäntehtäväänsä äiteinä ja lasten ensimäisinä opettajina. 23 p:än
kokouksessa piti esitelmän toveri J. Tukiainen. 30 p:nä puhui toveri J. Simpanen „Rakkaudesta“.
Sitäpaitsi on joka kokouksessa keskusteltu esitelmien johdosta. Tammikuun aikana on yhdistyksessä
ollut mediteerattavana aine: „Rakkaus“ sekä muistettavana lause: „Kuinka voit rakastaa Jumalaa, jota
et näe, kun et rakasta veljeäsi, jonka näet“ sekä Jeesuksen opetus: „Rakasta niitä, jotka sinua vainoovat
j. n. e.“ Kuukauden ajalla ei ollut yhtään virallista kokousta, jossa olisi keskusteltu yhdistyksen
toimintaa koskevista asioista.
Helmikuun ajalla on kokouksia ollut 5. Kokouksessa 4 p:nä piti esitelmän toveri K. Lindgren
vertaillen Mooseksen ja Jeesuksen oppeja toisiinsa. 13 p:nä luettiin luku Bhagavad-Gîtâsta sekä
keskusteltiin. 20 p:n kokouksessa piti esitelmän „Kuinka minusta tuli teosofi?“ toveri Ida Karppinen.
Sen jälkeen sukeusi vilkas keskustelu aineesta: „Mitä on silloin tehtävä, kun avioliitto muuttuu
suorastaan helvetiksi aviopuolisoiden kesken?“ 27 p:n kokouksessa keskusteltiin „Unista“. Tämän
jälkeen luki toveri V. H. Valvanne kertomuksen „Unien puutarha“.
(Tietäjä 1908 Maaliskuu N:o 3, ss. 93-96)

