TIEN VARRELTA
Jälleensyntymismuistiako? Muuan Chicagossa asustava rouva Field, joka tuskin koskaan ennen
oli piirustellut taikka muuten harrastanut tätä taitoa, on yhtäkkiä herättänyt mitä suurinta huomiota
piirustuksillaan, joita hän on ruvennut aivan valmistuksitta tuottamaan. Useiden todistajain
vakuutusten mukaan oli puheenalainen amerikatar yhtäkkiä saanut selittämättömän ja
vastustamattoman piirustushalun. Hän sieppasi lyijykynän ja rupesi sillä vetelemään viivoja, tietämättä
itsekään, mitä hän oikeastaan hommaili. Ihmettelivät siinä muutkin kuin asianomainen itse, että hän
oli loihtinut paperille kokonaisen kokoelman merkillisiä egyptiläisiä kuvioita.
Aluksi nämä hänen lahjansa huolestuttivat häntä koko lailla. Mutta hänen aviomiehensä, joka
tuntuu olevan järkevä ja käytännöllinen mies, kuten amerikalaisen sopiikin, arveli, että asiasta oli
puheltava hermolääkärin kanssa. Niin tapahtuikin, mutta lääkärinkin oli vain todettava, että kyseessä
oli erittäin harvinainen ilmiö. Sattui nimittäin niin, että puheenalainen lääkäri oli parahiksi etevä
Egyptin asiain tuntija. Hän oivalsi heti, että Fieldin piirustukset merkillisellä tavalla muistuttivat
muinaisegyptiläisiä piirroksia. Hän kutsui koolle muutamia asiantuntijoita, jotka ryhtyivät perinpohjin
tutkiskelemaan Fieldin aikaansaannoksia. Tuloksena oli, että kaikki tutkijat selittivät, että jos nämä
merkit olisi tavattu muinaisegyptiläisestä esineestä, niin niiden olisi varmaan selitetty olevan peräisin
Ramses toisen ajoilta. Ne eivät olleet jäljennöksiä, mutta eivät pelkkiä mielikuvituksen tuotteitakaan.
Rouva Field oli aina väittänyt, että hänen täytyi olla kotoisin Egyptistä, koska hänellä oli muistoja
aikaisemmalta oleskeluajaltaan tässä maassa. Kun oppineet herrat kuulivat tämän, alkoivat he tutkia
merkillistä naista, joka tällöin kertoi asioita, jotka sopivat hyvin yhteen tutkijain tietojen kanssa. Mitä
etäisimmiltäkin egyptologian aloilta havaittiin rouva Fieldillä olevan tietoja, joita hänen tiedemiesten
mielestä oli mahdoton hankkia, vaikka hän olisi käyttänyt koko elämänsä tällaisiin opintoihin. Hänen
miehensä saattoi todistaa ettei näin ollut asianlaita. Rouvan antamien tietojen joukossa oli sellaisia,
joita ei kukaan läsnäolleista pystynyt selvittämään heti ne kuultuaan, mutta kun he rauhassa olivat niitä
jonkun aikaa ajatelleet, näyttivät tiedot koskevan erästä muinaisen Egyptin aikakautta, jota voitiin
määritellä varsin tarkoin. ─ „Karjalainen” 7. 5. 21.
Teosofia Virossa. Huhtik. 24 p:nä esitelmöi eräs vuori-instituutin professori Erassy Tallinnassa
poliisien klubin huoneustossa teosofiasta venäjäksi. Aiheena oli uhrautuksen laki: uhri kivikunnassa,
eläinkunnassa, kasvikunnassa, ihmiskunnassa, joka paikassa, jossa aine uhrataan hengen hyödyksi.
Kuuntelijoita oli saapunut sali täyteen, mikä osoittaa, että ihmisiä huvittaa muutkin hengenasiat kuin
pelkät automatiset arkielämän touhut. Puhe ilmestyi viroksi „Päewalehe” n:ossa 112 suosituksella, että
jotkut kustantajat ottaisivat sydämenasiaksi painattaa jonkun käännöksen teosofiasta viroksi, sillä
epäilemättä astelee ihmiskunta kohti teosofista vuosisataa. Sitä todistaa m.m. sekin seikka, että esim.
Saksassa kaikki teosofiset kirjat ovat loppuun myydyt ja kiihkeästi uusia painoksia odotetaan. Vielä
ilmestyi saman lehden n:ossa 127 käännöskappale karmasta. Nämä kaksi kirjoitusta ovat luultavasti
ensimäistä, mitä on Viron kielellä julkaistu teosofiasta. Pienestä sitä aletaan! Saksankielen taitavilla
on jo kyllä usein ollut tilaisuus sunnuntaisin kokoontua Doom-museon huoneustoon, jossa on
luennoitu vieraskielisten asianharrastajien puolesta teosofisista aineista, niinkuin: jälleensyntymisestä,
karmasta, Devakhanista y.m.
J. Kangur
Kunnia sille, jolle kunnia tulee. Eräs vanha teosofi Akseli A., on toimitukselta pyytänyt sijaa
seuraaville runosanoille, jotka hän on omistanut tunnetulle teosofiselle työntekijällemme,
Ruusu-Risti-seuran kiertävälle puhujalle, J. R. Hannulalle:
„Juho Rikhard Hannula kylvömies on nimeltä. Kukaan ei voi puhua pahaa sanaa hänestä. Hän on
aina matkoilla, muassansa ohjelma: aina valmis puhumaan, tilaisuuden missä saa. Muassaan hän valon
vie: ihmisille ilmoittaapi, mikä on se kiertotie, jota kaikkien on käytävä. Kylvää kylän pelloille
itämään hyvän siemenen, ─ pienille ja suurille, yhtäläisen kaikille. Peltomiesi tietää sen, mist' on

saanut siemenen, laadultansa erilaisen, itämään erinomaisen. Silloin muistuu mielehen, ken se kylvi
siemenen. Niin työ kiittää tekijäänsä, kylväjätä ensimäistä. Peltomiesi sadon saa, kylvöstä heelmät
aikanaan, ─ jos rikkaruohoja pellossa ois, itse voi ne poimia pois.”
Mr. B. P. Wadia Teosofisen Seuran Päämajasta (Adyar, India) kirjoittaa yksityiskirjeessä P. E:lle
tulevansa käymään Helsingissä lokakuun 19 à 20 p:n tienoissa. Mr. Wadia on parin vuoden aikana
kierrellyt maita, mantereita, pitänyt luentoja Amerikassa, Englannissa y.m. ja on nykyään Belgiassa.
Häntä kiitetään eteväksi puhujaksi, älykkääksi, omaperäiseksi ja voimakkaaksi. Hän on kauvan aikaa
hoitanut laajaa teosofista kustannusliikettä Adyarissa ja toiminut taloudellisissa asioissa Mrs. Besantin
oikeana kätenä. Silti hän ei ole laiminlyönyt puhtaasti aatteellista työtä, minkä todistavat hänen terävät
ja intoa uhkuvat artikkelinsa Theosophist'issa y.m. Hän on Mrs. Besantin uskottu mies ja
monivuotinen oppilas, ja on oleva erikoisen mielenkiintoista Ruusu-Ristinkin jäsenille kohdata Mr.
Wadiaa, jolla on niin tuoreita ja läheisiä tietoja Teosofisen Seuran kansainvälisestä keskuksesta. Mr.
Wadia on syntyperältään hindulainen.
Astrologian ja horoskoopein harrastajille pyydämme yhä ilmoittaa, että insinööri Leo Krohn
jatkaa horoskoopein laatimista sadan markan hinnasta. Niitä on jo koko joukko tilattu, ja mikäli
olemme kuulleet, ovat tilaajat erittäin tyytyväisiä horoskooppeihinsa. Tilaukset välittää, kuten sanottu,
Ruusu-Ristin toimitus, os. Helsinki, ja on tilattaessa mainittava täydellinen nimi, syntymäpaikka ja
syntymäaika (vuosi, kuukausi, päivä ja niin tarkkaan kuin mahdollista tunti ja minuutti).
(Ruusu-Risti 1921 Elokuu N:o 6, s. 382-384)

