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Pirkko Carpelan 
 
 

ÄIDINRAKKAUDESTA – UNIVERSAALISEEN RAKKAUTEEN 
 
Vuonna 2021 tuli kuluneeksi 190 v. Helena Petrovna Blavatskyn [H. P. B.] syntymästä ja 130 v. hänen 
kuolemastaan. Teosofinen seura perustettiin syksyllä 1875 eli 46 vuotta sitten. H. P. B. oli 1800-luvun 
lähettiläs. Hän oli ennen kaikkea esoteristi, okkultisti, metafyysikko ja henkisyyden tutkija. Kokosin 
universaalista rakkautta käsittelevistä teksteistä otteita mm. Salaisesta opista ja muutamasta muusta H. P. 
B:n kirjasta sekä kirjoista Dāmodar, Mestarin oppilas ja Mestarien kirjeet A. P. Sinnettille Mahatma M:ltä ja 

K. H:lta. 
 
Ennen rakkauden käsittelyä tulee pohtia äidinvaistoa. Kyse on mm. äidin hoivaamistarpeesta, empatiasta ja 
tunnepuolen vaikutuksesta. Seuraava sitaatti käsittelee vaistopuolta: 

”Äidinrakkaus on vaisto. Se on sama ihmisessä ja eläimessä, mutta viimeksi mainitussa usein 
voimakkaampi. Tämän rakkauden jatkuminen ihmisessä johtuu yhteydestä, veren magnetismista ja 
psyykkisestä yhteenkuuluvuudesta. Perheet muodostuvat joskus niistä, jotka ovat eläneet aikaisemmin 
yhdessä, mutta usein ei ole näin. Vaikuttavat syyt ovat hyvin monimutkaisia ja ne on saatettava 
tasapainoon.”  
– H. P. Blavatskyn opetukset sisäiselle ryhmälle, s. 89; e-kirja, s. 99 

H. P. B:n Teosofian avaimessa on kaksi upeaa kuvausta äidinrakkaudesta. Äidinrakkaus ilmenee 
puhtaimmillaan ihmisen korkeamman manaksen eli henkisellä tasolla. Kun ihminen syntyy tähän fyysiseen 
maailmaan, voi sanoa, että henkinen olento laskeutuu alas aineeseen. Useiden jälleensyntymien aikana 
hänessä alkaa kehityksen myötä herätä korkeammat prinsiipit eli olemuspuolet. Tämä selittää äidin vaiston 
ja todellisen äidinrakkauden eron. Voimme kokea asiat aineellisella tasolla tai ihmisen korkeammalla 
tietoisuuden tasolla. Pitkän elämien sarjan ja oppimisen myötä ihminen alkaa tiedostaa, että hänessä on 
myös korkeampi olemus. Tässä etsiskelyssä auttavat Idän uskonnot ja viisaudet, joita käsitellään myös 
teosofiassa. Kun ihminen alkaa etsiä jotain korkeampaa saatuaan tarpeeksi useiden elämien kärsimyksistä, 
hänessä alkaa tuntua Auringon ja Kuun, ja myös Venuksen ja Jupiterin puhtaat vaikutukset. 

Dalai lama ja muutamat korkeat tiibetinbuddhalaiset munkit puhuvat usein myötätunnon ja rakkauden 
kehittämisestä. Etsijän tulee myös tuntea moraaliset lait ja nidānat eli 6, 10 tai 12 olemassaolon syytä: 
(esim. rehellisyys, positiivisuus, rakkaus, myötätunto, anteliaisuus, eettisyys, kärsivällisyys, tarmokkuus, 
meditaatio, viisaus). Erottamiskyky on tärkeä mm. hyvän ja pahan sekä henkisen ja maallisen erottamiseksi. 
Erottamiskykyä tarvitaan myös, jos etsimme itsellemme henkistä opettajaa.  

Ihmisen kehitys tällä maapallolla alkaa henkiseltä tasolta, ei maalliselta. Absoluutista lähtee henkinen säde, 
ja siitä alkaa ihmisen pitkä pyhiinvaellusmatka, joka kestää lukemattomia elämiä ja päättyy takaisin 
lähtöpisteeseensä ihmisen ollessa silloin korkea henkinen olento. 

Seuraava lainaus on Salaisesta opista: 
”Katsokaa Egyptin sfinksiä, tuota aikakausien arvoitusta, joka on häviämätön todiste siitä, että inhimilliset 
rodut ovat kehittyneet jumalallisesta ja varsinkin androgyynisestä rodusta! Siinä kuvastuu jumalallinen 
viisaus, joka on ruumiillistunut maan päälle ja pakotettu maistamaan persoonallisen kokemuksen katkeria 
hedelmiä, tuskaa ja kärsimystä, mikä maan päällä kehittyy ainoastaan hyvän ja pahan tiedon puun varjossa 
– salaisuus, jonka ensiksi tunsivat vain elohimit, ITSEVIHITYT, ’korkeammat jumalat’1.” 
– Salainen oppi, II osa I nide ja e-kirja, s. s. 135, s. e124 
 
 
 

                                                             
1
  Ks. Henokin kirja [suomennettu nimellä Etiopialainen Eenokin kirja]. 
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IHMISEN PRINSIIPIT 

  
Kuvassa on ihmisen seitsemän prinsiipin eli olemuspuolen värit, nimet ja niitä vastaavat planeetat. 

 
 

ÄIDINRAKKAUS 

Teosofian avaimessa, joka on H. P. Blavatskyn kirjoittamia viimeisiä kirjoja, on kaksi hienoa kohtaa 
äidinrakkaudesta. Sitä ennen on määritelmä devachanista (sanskrit):  

”Jumalien asuinpaikka. Kahden maaelämän välinen tila, johon EGO (ātma-buddhi-manas eli yhdeksi tullut 
kolminaisuus) menee erottuaan kāma-rūpasta, eläimellisten aistimusten tyyssijasta, alempien prinsiippien 
hajottua maan päällä.” 
– H. P. B., Teosofinen sanakirja (T. S.) 

”Äiti kuolee jättäen jälkeensä pieniä avuttomia lapsia, — orpoja, joita hän jumaloi — ehkäpä rakkaan 
miehensäkin. Me sanomme siis, että äidin ’henki’ eli minä — se yksilöllisyys, joka nyt koko devachanisen 
ajan tulee olemaan aivan täynnä viimeisen persoonallisuuden ylevimpiä tunteita, rakkautta lapsia, 
myötätuntoa kärsiviä kohtaan jne. — [tämä korkeampi minuus] on kokonaan eristetty ’kyynelten alhosta’. 
Ja sen tuleva autuus on onnellista tietämättömyyttä kaikista jälkeen jääneistä kärsimyksistä. 

”…devachanissa olevan autuus on juuri täydellistä vakaumusta siitä, ettei hän ole ollenkaan eronnut 
maailmasta, ettei mitään kuolemaa lainkaan ole olemassa: sanomme, että äidin kuoleman jälkeinen 

henkinen tietoisuus saattaa hänet ajattelemaan, että hän elää lastensa ja kaikkien rakkaidensa 
ympäröimänä, eikä ole mitään vajavaisuutta tai puutosta, vaan kaikki on omiansa tekemään hänen 
ruumiista vapautuneen olonsa täydelliseksi ja ehdottomaksi onneksi.”  
– H. P. B., Teosofian avain, s. 139–140 

Seuraavassa lainauksessa on kyse ”hyvittävästä oikeuden laista”: 
”Me olemme niiden luona, jotka olemme aineellisesti menettäneet, ja paljon lähempänä heitä nyt kuin 
heidän eläessään. Eikä tämä ole vain devachanista mielikuvitusta, kuten joku voisi luulla, vaan täyttä 
todellisuutta. Sillä puhdas, jumalainen rakkaus ei ole ainoastaan ihmissydämen kukka, vaan sillä on 
juurensa ikuisuudessa. Henkinen, pyhä rakkaus on kuolematon, ja ennemmin tai myöhemmin karma [syyn 
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ja seurauksen laki] saattaa ne, jotka ovat toisiaan niin henkisesti rakastaneet, taas syntymään uudelleen 
samaan perhepiiriin. Vieläkin me väitämme, että haudantakaisella rakkaudella, jota te ehkä voitte sanoa 
harhakuvitelmaksi, on maaginen ja jumalainen voima, joka vaikuttaa eläviin. Kun äidin minuus [korkeampi 
Ego] on täynnä rakkautta kuviteltuja lapsiaan kohtaan, jotka hän näkee ympärillään onnellisina elävän ja 
jotka hänelle ovat yhtä todellisia kuin ne olivat maan päällä, silloin hänen lapsensa täällä alhaalla aina 
tuntevat hänen rakkautensa. Se ilmenee heille unessa ja usein erilaisissa tapauksissa — jossakin 
kaitselmuksen suojeluksessa tai pelastuksessa —, sillä rakkaus on väkevä kilpi ja on ajan ja paikankin herra. 
Ja niin kuin tämän devachanisen ’äidin’, samoin on laita muidenkin inhimillisten kiintymys- ja 
sukulaisuussuhteiden, paitsi pelkästään itsekkäiden ja aineellisten. Te voitte tämän mukaan tehdä 
päätelmiä niidenkin suhteen.” 
– H. P. Blavatsky, Teosofian avain, s. 142–143 

Koska nykyinen maailma monine asukkaineen on vielä materialismin pauloissa, on syytä tuoda esiin pari 
lainausta moraalista ja erottamiskyvystä sekä karman käsittämisen tärkeydestä ymmärtääksemme, miten 
voimme saavuttaa universaalin rakkauden. 

”Mestarit voivat antaa vain vähän apua ryhmälle, jota ei tarkoitus ja tunne ole perin pohjin yhtenäistänyt ja 
joka rikkoo ensimmäistä perussääntöään vastaan – sitä yleistä, veljellistä rakkautta, joka ei tee eroa rodun, 
uskonnontunnustuksen eikä ihonvärin välillä; he eivät myöskään voi auttaa seuraa, jonka monien jäsenten 
elämä kuluu muiden jäsenten epäteosofisessa, ehkä suorastaan häpeällisessä arvostelussa, 
tuomitsemisessa ja usein solvaamisessakin.”  
– Esoteeriset ohjeet, s. 11; e-kirja, s. 9 

”…jokaisen ihmisen on parasta pitää kiinni moraalikysymyksistä. Ja niiden mukaisesti pidän jokaisen ihmisen 
velvollisuutena tehdä voitavansa tehdäkseen maailman paremmaksi ja onnellisemmaksi. Tämä voi kummuta 
rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan. Mutta miten ihminen voi rakastaa koko ihmiskuntaa, jos hän ei tunne 
rakkautta maanmiehiään kohtaan? Voiko se rakastaa kokonaisuutta, joka ei rakasta osaa?”  
– Dāmodar, Mestarin oppilas, s. 56; e-kirja, s. 44 

Maha-Chohanin, teosofisen liikkeen korkeimman johtajan, viesti: 
”Jotta oppimme todella vaikuttaisivat ns. moraalisiin sääntöihin eli vilpittömyyden, puhtauden, 
itsekieltäymyksen, rakkauden yms. ihanteisiin, meidän on tehtävä teosofiaa koskeva tieto yleiseksi. Ei 
yksilöllinen ja päämääräksi asetettu nirvānan saavuttamistarkoitus, mikä on ainoastaan suurta ja häi-
käisevää itsekkyyttä, vaan itseuhraus lähimmäisemme johtamiseksi oikealle polulle ja mahdollisimman 
monen kanssaolentomme hyödyttäminen sillä tekee ihmisestä todellisen teosofin.”  
– Mestarien kirjeet A. P. Sinnettille Mahatma M:ltä ja K. H:lta, liite 3, e-kirja, s. 545 

”Kuinka paljon onnellisempi onkaan se ihminen, joka täsmällisesti suorittaen jokapäiväiset tehtävänsä tila-
päisellä, objektiivisella tasolla, täyttäen kaikki maansa lait ja antaen, lyhyesti sanoen, keisarille mikä keisarin 
on, viettää todellisuudessa henkistä ja jatkuvaa olemassaoloa, elämää ilman mitään keskeytyksiä 
jatkuvuudessa, ilman tyhjiä kohtia, taukoja, niinäkään aikakausina, jotka ovat puhtaasti henkisen elämän 
pitkän pyhiinvaellusmatkan pysähdyskohtia! Kaikki alemman inhimillisen mielen ilmiöt katoavat kuin 
esinäyttämöverho sallien hänen elää sen takaisella alueella, noumenaalisella* tasolla, ainoassa 
todellisuudessa. Jos ihminen hillitsemällä, ellei hävittämällä, itsekkyytensä ja persoonallisuutensa vain 
onnistuu tuntemaan itsensä sellaisena kuin hän on fyysisen māyān [harhan] verhon takana, hän on pian 
oleva kaiken tuskan ja kurjuuden sekä kaiken sen kuluttavan muutoksen yläpuolella, joka aiheuttaa eniten 
kärsimystä. Sellainen ihminen on fyysisesti ainetta, hän liikkuu aineen ympäröimänä ja kuitenkin hän elää 
sen ylä- ja ulkopuolella.  

”Hänen ruumiinsa on muutoksen alainen, mutta hän itse on kokonaan sitä vailla ja kokee ikuista elämää 
jopa ollessaan lyhytaikaisissa, tilapäisissä ruumiissaan. Kaikki tämä saavutetaan kehittämällä epäitsekästä, 
universaalia rakkautta ihmiskuntaa kohtaan ja vaimentamalla persoonallisuus eli itsekkyys, joka on kaiken 
synnin ja sen vuoksi kaiken inhimillisen surun syy.” 
– Esoteeriset ohjeet, s. 47–8; e-kirja, s. 48–49 
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*[Noumenon (kr.) Olemuksen todellinen, olennainen luonne erotettuna harhaisista aistimuskohteista. – T. S.]

Mestarien kirjeiden seuraava sitaatti johdattaa korkeamman tiedon tasolle. 

”Ihminen oppii ymmärtämään meitä ainoastaan, jos hän alkaa tutkia salaista tietoa alkeista ja perusteista 
asti. Ainoastaan näin, ei muuten, tämä tieto voi voimistaa ja selvittää myötätunnon salaperäisiä siteitä 
järkeä omaavien ihmisten – itsensä kosmisen sielun ja universaalisen sielun ajallisesti eristettyjen palasten – 
välillä ja saattaa heidät täydelliseen vuorovaikutukseen keskenään. Vasta kun tämä vuorovaikutus on 
aikaansaatu, voivat nämä heränneet myötätunnon tunteet todella yhdistää IHMISEN siihen, mitä paremmin 
ajatustani ilmaisevan, tieteellisen eurooppalaisen sanan puutteessa olen pakotettu kuvaamaan siksi 
energiseksi ketjuksi, joka yhdistää aineellisen ja aineettoman kosmoksen, menneisyyden, nykyisyyden ja 
tulevaisuuden sekä elvyttää hänen havaintokykyään kyllin paljon, jotta hän oppisi käsittämään, ei 
ainoastaan aineellisia, vaan myös henkisiä asioita.”   
– Mestarien kirjeet A. P. Sinnettille, s. 61; e-kirja, s. 59 
 
Universaali rakkaus ja myötätunto ovat avaimia henkiseen kehitykseen. Niiden harjoittaminen vie pyrkijän 
ymmärrystä ylöspäin kohti korkeampaa manasta, ja tämä johtaa useiden elämien aikana tapahtuvan 
tutkimisen ja kehittymisen seurauksena valaistumiseen. Mitä enemmän tunnemme myötätuntoa ja 
rakkautta muita kohtaan, sitä varmemmin siitä on hyötyä myös itsellemme. 
 
 

UNIVERSAALI RAKKAUS 

Universaalin rakkauden herättäjäksi sopinee Fohatin määritelmä ja sitä seuraava lainaus: 

(T. S:) ”FOHAT. Termi, jota käytetään edustamaan Śaktin (naisellisen lisääntymisvoiman) aktiivista 
(miehistä) voimaa luonnossa. Kosmisen sähkön ydin. Okkulttinen tiibetiläinen termi Dāivīprakritille, 
alkuvalolle; ja ilmennyksen universumissa aina läsnä oleva sähköinen energia ja lakkaamaton tuhoava ja 
muodostava voima. Esoteerisesti se on sama, Fohatin ollessa universaali liikkeessä pitävä, elämälle 
välttämätön voima, samaan aikaan syy ja seuraus yhdessä.”  
– H. P. Blavatsky, Teosofinen sanakirja, s. 103 

”Fohatia ollen JUMALALLINEN RAKKAUS (Eros), vetovoiman ja sympatian sähkövoima, kuvataan 
allegorisesti niin, että se pyrkii yhdistämään puhtaan hengen, AINOASTA absoluuttisesta erottamattoman 
säteen, sielun kanssa. Nämä kaksi muodostavat ihmisessä MONADIN ja luonnossa ensimmäisen siteen aina 
ehdottoman ja ilmenneen välillä. Lause ’Ensimmäinen on nyt toinen (maailma)’ – nim. lipikoiden [’karman 

lain edustajien’ – (T. S.)] – tarkoittaa samaa.”  
– Salainen oppi, I osa, I nide, 153; e-kirja e119 

Edellä olevan esoteerisen ohjeen ymmärtämistä selventää ihmisen henkistä kehitystä koskeva ohje: 

”…ihmisen sielu (alempi manas) on ainoa ja suoranainen välittäjä persoonallisuuden ja jumalaisen Egon 
välillä. Se, mikä täällä maan päällä muodostaa persoonallisuuden (jota kutsumme väärin yksilöllisyydeksi), 
on yhteistulos kaikista sen mentaalisista, fyysisistä ja henkisistä ominaispiirteistä, jotka tultuaan painetuiksi 
ihmissieluun saavat aikaan ihmisen. Kaikista näistä ominaispiirteistä ainoastaan puhdistuneet ajatukset 
voidaan painaa korkeampaan, kuolemattomaan Egoon. 

”Tämä tapahtuu siten, että ’ihmissielu’ sulautuu takaisin olemuksessaan alkulähteeseensä yhdistyen 
jumalaiseen Egoonsa elämän aikana ja yhtyen siihen jälleen kokonaan fyysisen ihmisen kuoleman jälkeen. 
Sen vuoksi, ellei kāma-manas anna buddhi-manakselle [alempi minä korkeammalle minälle] sellaisia 
persoonallisia aatelmia ja sellaista tietoisuutta sen ’minästä’ kuin mitä jumalainen Ego voi sulattaa itseensä, 
mitään tuosta ’minästä’ eli persoonallisuudesta ei voi jäädä eloon ikuisuudessa. Vain se, mikä on 
sisällämme olevan kuolemattoman jumalan arvoista ja luonteeltaan samaa kuin jumalainen ydinolemus, voi 
jäädä eloon. Sillä tässä tapauksessa sen omat, jumalaisen Egon, ’varjot’ eli vuodatukset nousevat sen 
luokse, ja se vetää ne jälleen itseensä, jotta niistä tulisi uudelleen sen oman olemuksen osa. Ei mikään jalo 
ajatus, ei mikään suurenmoinen pyrkimys, toive tai jumalainen kuolematon rakkaus voi tulla savi-ihmisen 
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aivoihin ja jäädä sinne, paitsi suoranaisena vuodatuksena korkeammasta alempaan minään ja sen kautta. 
Kaikki muu, vaikka se näyttäisikin älykkäältä, lähtee ’varjosta’, alemmasta mielestä, joka on yhteydessä ja 
sekoittuneena kāmaan [haluun] ja menee ohi ja katoaa ainiaaksi. Mutta persoonallisen ’minän’ mentaaliset 
ja henkiset ideoinnit palaavat siihen osina Egon olemuksesta, eivätkä ne voi koskaan haihtua pois.”  
– H. P. Blavatsky, Esoteeriset ohjeet, s. 123–4; e-kirja, s. 131 

Seuraavaksi on intialaisen Dāmodar K. Māvalankarin tekstejä. Hän syntyi 1857. Hän näki lapsena 
sairasvuoteessaan Mestarinsa ensimmäisen kerran.  Dāmodar liittyi Teos. Seuraan syyskuussa 1881, 24-
vuotiaana. Hänestä tuli pian Mestarien koechela. Dāmodar teki kovasti töitä Seuran päämajassa. Hän oli vielä 
nuori mies, 27-vuotias, lähtiessään Adyarista, Intiasta v. 1885 kohti Tiibetiä. Hänen Mestarinsa Koot Hoomi 
kirjoitti kesäkuussa 1886 H. S. Olcottille, että Dāmodar oli tullut perille. Liityttyään Teosofiseen seuraan 
Dāmodar luopui bramiini-kastista. Hänen kirjoittamiensa tekstien perusteella hän oli jo pitkälle kehittynyt. 

Suomeksi ilmestyi v. 1993 Teosofisen Seuran kustantamana Dāmodar, Mestarin oppilas, -niminen kirja, 
jonka painos on loppunut, mutta siitä on e-kirja luettavissa mm. teosofia.net -sivuilla. 

”…Kantamme on, että rakkauden korkein ihanne on löydettävissä ainoastaan Brahmavidyāsta eli esoteerisesta 
teosofiasta. Tämä rakkauden ihanteemme on täydellinen yhteys Kaikkeen itsen täydellisen kieltäymyksen avulla 
ja pyrkimällä hartaasti ja taukoamatta tekemään hyvää kaikille tunteville olennoille – jopa eläimille, joiden kärsi-
mykset ja joukkoteurastus ovat vain edistämässä kristittyjen ja muhamettilaisten nautintoa.”  
– Dāmodar, Mestarin oppilas, s. 117–118; e-kirja, s. 90  

”Rāja yoga [yhdistyminen korkeampaan Itseen ja korkeimpaan henkeen] ei rohkaise mihinkään matkimiseen, ei 
vaadi mitään fyysisiä asentoja. Sen on oltava tekemisissä sisäisen ihmisen kanssa; hänen piirinään on ajatuksen 
maailma. Korkeimman ihanteen sijoittaminen eteensä ja jatkuva ponnisteleminen siihen kohoamiseksi on 
ainoaa todellista keskittymistä esoteerisessa filosofiassa, joka on tekemisissä noumenonien sisäisen maailman 
eikä fenomeenien [ilmiöiden] ulkoisen kuoren kanssa. 

”Ensimmäinen edellytys… [esoteeriseen filosofiaan] on sydämen perusteellinen puhtaus. Okkultismin tutkija 
voisi hyvin sanoa Zoroasterin tapaan, että ajatuksen puhtaus, sanojen puhtaus ja tekojen puhtaus – nämä ovat 
tärkeä asia sille, joka tahtoisi kohota tavallisen tason yläpuolelle ja liittyä ’jumaliin’. Epäitsekkään inhimillisen 
rakkaudentunteen kehittäminen on se tie, jota on kuljettava tuota tarkoitusta varten. Sillä vain se johtaa univer-
saaliin rakkauteen, jonka toteuttaminen määrää etenemisen kohti vapautumista māyān Egon ympärille 
takomista kahleista. Kukaan opiskelija ei saavuta tätä heti, vaan kuten kunnioitettu MAHĀTMAMME sanoo The 

Occult Worldissa, Salaisessa maailmassa: 
[lopulta] ”inhimilliset ja puhtaasti yksilölliset persoonalliset tunteet, verisiteet ja ystävyys, isänmaallisuus ja 
rotumieltymys, kaikki tämä väistyy sulautuakseen yhdeksi universaaliksi tunteeksi, ainoaksi todelliseksi ja 
pyhäksi, ainoaksi epäitsekkääksi ja ikuiseksi yhdeksi, Rakkaudeksi, äärettömäksi Rakkaudeksi koko 
ihmiskuntaa kohtaan. 

”Lyhyesti, yksilö sulautuu KAIKKEEN.”  
– Dāmodar, Mestarin oppilas, s. 130–131; e-kirja, s. 100  

Seuraava on myös tärkeä ohje:  

”…edistääksemme ajatuksen puhtautta itsessämme muiden puhtaiden ajatusten on ympäröitävä meitä. 
Tästä syystä mitä enemmän autamme muita olemaan puhtaita opettamalla heille karman lakia ja kosmisen 
kehityksen lakia, sitä enemmän autamme itseämme, sillä muiden puhtaus kohottaa ympäröivää 
objektiivista luontoa subjektiivisempaan tilaan, ja nuo subjektiiviset virtaukset vaikuttavat meihin takaisin ja 
auttavat meitä korkeammassa kehityksessämme. Sen tähden epäitsekkään ihmisrakkauden [filantropian] 
tunteminen on elintärkeää. Samoin on erottamiskyky ja järki, joka voi ymmärtää oikein karman lain eli syyn 
ja seurauksen lain toimintaa.” 
– Dāmodar, Mestarin oppilas, s. 161; e-kirja, s. 122–123 

”Jokainen lukija, jolla on tarpeeksi kehittynyt intuitio ollakseen okkultismin opiskelija, huomaa heti, että koho-
aminen täydellisyyteen on korkein ihanne, joka ihmisellä voi olla. Se ei ole yhden päivän tai muutaman vuoden 
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työ. ‘Adeptiksi tulee; häntä EI TEHDÄ’ – on opetus, joka opiskelijan on ensin tajuttava. Pyrkijä kohoaa päämää-
räänsä elämien sarjan kautta…”  
– Dāmodar, Mestarin oppilas, s. 134; e-kirja, s. 102 

”Ihmisen jumalainen prinsiippi on jakamaton; inhimillinen sielu on universaalinen. Sen, joka tahtoisi elää ja 
viettää ikuista elämää, on elettävä inhimillisessä sielussa ja yhdistettävä se jumalaiseen prinsiippiin. Sen vuoksi 
henkilökohtaisen eristäytymisen tunne tuo kuoleman ja tyhjäksi tulemisen, kun taas oikea epäitsekäs 
ihmisrakkaus sijoittaa yksilön kosketukseen jumalaisen hengen kanssa ja antaa hänelle siten ikuisen elämän. 
Jumalainen henki on kaiken läpäisevä, ja ne jotka asettuvat jumalaisen hengen yhteyteen, ovat välttämättä 
yhteydessä kaikkiin olentoihin, jotka ovat myös yhteydessä siihen. 

”Tästä syystä Mahātmat, jotka ovat tietoisia Logoksesta, ovat jatkuvassa magneettisessa suhteessa niihin, 
jotka onnistuvat vapauttamaan itsensä alemmasta eläimellisestä luonnosta; ja kehittämällä korkeampaa 
manasta (ymmärrystä, okkultistin viidettä prinsiippiä) yhdistämään sen pysyvästi buddhiin ja ātmaan, 
okkulttisessa opissa mainittuun kuudenteen ja seitsemänteen prinsiippiin.  

”Mahātmoista on ensin tiedettävä tällä tavalla, mikä on Mahātma? Onko se hänen fyysinen ruumiinsa? Ei! 
Fyysisen on kadottava, ennemmin tai myöhemmin. Mutta Mahātma elää korkeammassa yksilöllisyydessään, ja 
jotta hänet tuntisi todella, hänet on tunnettava sen yksilöllisyyden kautta, johon hän on asettunut. Ruumis on 
pelkästään vivun tukipiste, jonka kautta fyysiset seuraukset on saatava aikaan. Mutta hänelle ruumis on kuin 
talo. Hän asuu siinä niin kauan kuin se palvelee hänen tarkoitustaan.”  
– Dāmodar, Mestarin oppilas, s. 171–172; e-kirja, 130–131 

”Kuinka suuri määrä rakkautta ja huolenpitoa meiltä liikenee ihmiskunnalle, tuolle ’suurelle orvolle’? Ja 
kuinka tämä ’hiljainen, heikko ääni’ voi päästä kuuluville sielussa, joka on täynnä ihmisen omia ajatuksia, 
joita hän pitää niin tärkeinä? Jääkö hänen ajatuksiinsa tilaa koko ihmiskunnan tarpeille, jotta ne voisivat 
tulla hänen mieleensä ja saada nopeasti vastakaikua?  Hänen, joka tahtoo ottaa oppia maailmanjärjen 
[universal mind] viisaudesta, täytyy tavoitella sitä koko ihmiskunnan kautta – ilman mitään erottelua rodun, 
ihonvärin, uskonnon tai sosiaalisen aseman perusteella. Kyse on altruismista, epäitsekkyydestä, ei ego-

ismista [itsekkyys] edes sen laillisimmassa ja jaloimmassa merkityksessä. Vain epäitsekkyys voi auttaa 
yksilöä sulauttamaan oman pienen itsensä universaaliin Itseen. Okkultismin todellisen opiskelijan täytyy 
omistautua näille tarpeille ja tälle työlle, jotta hän voisi saavuttaa teo-sofian, jumalallisen viisauden ja 
tiedon.”  
– H. P. Blavatsky, Käytännöllinen okkultismi, s. 51–52 

”Teosofien tehtävä on avata ihmisten sydän ja ymmärrys hyväntekeväisyydelle, oikeudenmukaisuudelle ja 
anteliaisuudelle, ominaisuuksille, jotka kuuluvat nimenomaan ihmiskunnalle ja ovat luonnollisia ihmiselle, 
kun hän on kehittänyt inhimillisen olennon ominaisuudet. Teosofia opettaa animaalista ihmistä olemaan 

inhimillinen ihminen. Ja kun ihmiset ovat oppineet ajattelemaan ja tuntemaan niin kuin todella inhimillisten 
olentojen pitäisi tuntea ja ajatella, he toimivat inhimillisesti, ja kaikki harjoittavat hyväntekeväisyyttä, ovat 
oikeudenmukaisia ja anteliaita.”  
– H.P. Blavatsky, Viisi viestiä (luultavasti vuosikokouksesta) 

”Se joka ei harjoita altruismia2, 
se joka ei ole valmis jakamaan viimeistä suupalaansa itseään heikomman ja köyhemmän kanssa,  
se joka ei välinpitämättömyyttään auta ihmisveljeään – olkoon tämä mitä rotua, kansallisuutta tai uskoa 
tahansa ja kohtaapa tämä kärsimystä milloin ja missä tahansa –  
ja joka on kuuro inhimillisen kurjuuden avunhuudolle,  
se joka kuulee viatonta henkilöä paneteltavan, onpa hän teosofiveli tai ei,  
mutta ei ryhdy puolustamaan tätä,  
niin kuin hän puolustaisi itseään  
– ei ole teosofi.”    

                                                             
2
 Altruismi (ransk. altruisme, lat. alter ”toinen”) tarkoittaa epäitsekästä ja pyyteetöntä toimintaa. 
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– Ote artikkelista ”Teosofien Yhdistynyt loosi”, Lontoo, U. K. 
 
Hiljaisuuden äänen ohjeita: 
”Kylvä ystävällisiä tekoja ja sinä tulet korjaamaan niiden hedelmät. Toimettomuus laupeuden työssä 
muuttuu kuolemansynnin teoksi. 

Näin sanoo viisas. 
Pitääkö sinun kieltäytyä toiminnasta? Siten ei sielusi saavuta vapauttaan. Nirvānaan päästäkseen on 

saavutettava itsetuntemus, ja itsetuntemus on rakkaudentekojen lapsi. 
Ole kärsivällinen, pyrkijä, niin kuin se, joka ei pelkää epäonnistumista eikä tavoittele menestystä. Kiinnitä 

sielusi katse tähteen, jonka säde sinä olet,3 liekehtivään tähteen, joka loistaa ikiolemisen valottomissa 
syvyyksissä, tuntemattoman rajattomilla kentillä. 

Ole hellittämätön, niin kuin se, joka aina kestää. Varjosi elävät ja katoavat.4 Se mikä sinussa elää 
ikuisesti, se mikä sinussa tietää – sillä se on tieto5 – ei ole katoavaa elämää: se on ihminen, joka oli, on ja 
tulee olemaan, jonka lopun hetki ei milloinkaan lyö. 

Jos tahdot niittää suloista rauhaa ja lepoa, oppilas, kylvä ansion siementä tulevien satojen vainioille… 

…Tunne rakkautta ihmisiä kohtaan ikään kuin he olisivat sinun oppilasveljiäsi, saman opettajan oppilaita, 
saman äitikullan poikia. 

 Armeliaisuuden, rakkauden ja hellän myötätunnon avaimella varustettuna olet turvassa dānan 
[armeliaisuuden] portilla, joka on sisäänkäynti POLULLE. 

Voitko hävittää jumalallisen MYÖTÄTUNNON? Myötätunto ei ole ominaisuus. Se on LAKIEN Laki – 
ikuinen harmonia, Ālayan [universaalin sielun] ITSE; rannaton universaali olemus, ikuisen oikeuden valo ja 
kaikkien asioiden kohdalleen asettuminen, ikuisen rakkauden laki. 

Mitä enemmän tulet sen kanssa yhdeksi sulautuen sen OLEMUKSEEN, mitä enemmän sielusi yhdistyy 
sen kanssa mikä ON, sitä enemmän sinusta tulee EHDOTON MYÖTÄTUNTO.”  
– H. P. B., Hiljaisuuden ääni, 1. painos, poimintoja sivuilta 40–69; e-kirja s. 34–59 (teosofia.net -sivuilla) 

Siirrytäänpä sitten korkeista sfääreistä tiedemaailman tasalle Saksaan: 

”Tieteellisesti kontrolloitu tutkimus, jonka saksalaiset tutkijat tekivät Kasselin yliopistossa, on osoittanut, 
että vaikka tavallisen ihmisen rinta-alue säteilee vain 20 fotonia6 valoa sekunnissa, joku, joka mietiskelee 
sydänkeskustaan ja lähettää rakkautta ja valoa muille, säteilee 100 000 fotonia sekunnissa. Se on 5000 
kertaa enemmän verrattuna tavalliseen ihmiseen. Lukuisat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että kun 
nämä fotonit ovat täynnä rakastavaa ja parantavaa tarkoitusta, niiden taajuus ja värähtely lisääntyvät siihen 
pisteeseen, että ne voivat kirjaimellisesti muuttaa ainetta, parantaa sairauksia ja muuttaa negatiivisia 
tapahtumia. 

”Sydän myös rakastaa, tuntee, ajattelee ja muistaa ja kommunikoi muiden sydämien kanssa. Se tallentaa 
tietoja ja jatkuvasti jokaisella lyönnillä sykkii nämä tiedot kehon läpi. Se on paljon enemmän kuin mitä 
nykytiede uskoisi. Se on myös pumppu, joka pumppaa solusinfoniaa, joka on olemuksesi ydin, ja se on 
magneettinen ja säteilevä pyörre ja todellinen ihmisvoiman lähde.”  
– Luke Smith, kirjailija, Facebook, 17.11.2020 

Yksi ote vielä julkaisemattomasta kirjasta Viisauden Mestarien kirjeitä, ensimmäinen sarja, 2. painos, kirje 
n:o 36 Laura C. Hollowaylle Mahātma Koot Hoomilta: 

”Suurin lohdutus elämässä ja ensimmäinen velvollisuus siinä, lapsi, on olla tuottamatta kipua ja 
aiheuttamatta kärsimystä ihmisille tai eläimille… meillä on yksi, joka on kärsinyt kovasti palvellakseen meitä 
ja liikettä; yksi, joka ei koskaan epäröinyt, ei koskaan tuominnut, ja jonka julkinen mielipide on nyt 

                                                             
3
  Jokainen henkinen EGO on jonkin ”planeettahengen” säde esoteerisen opetuksen mukaan. 

4  ”Persoonallisuudet” eli fyysiset ruumiit, joita kutsutaan varjoiksi, ovat lyhytaikaisia. 
5 Mieli (manas); ihmisen ajattelevaa prinsiippiä eli EGOA kutsutaan itse ”tiedoksi”, koska ihmisegoja sanotaan 
mānasaputroiksi, (universaalin) mielen pojiksi. 
6
 FOTONI eli valokvantti tai valohiukkanen on sähkömagneettisen vuorovaikutuksen välittäjähiukkanen. – Wikipedia 
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ristiinnaulinnut häpeäpaaluun7 [H. P. B.]… me, joilta on kielletty kykyjemme käyttäminen eurooppalaisiin, 
voimme ainoastaan toimia chelojemme, tai sellaisen kuin H. P. B. välityksellä. Voimme päästä yhteyteen… 
vain näiden kahden kanavan kautta. Missä ovat ne chelat, jotka ovat kyllin voimakkaita auttaakseen meitä 
ilman omien kykyjemme apua? Yksi on tuhansien kilometrien päässä8 [Luultavasti Dāmodar K. Māvalankar], 
toinen, adepti9 [H. P. B.] on täällä…” 
– Viisauden Mestarien kirjeitä, Ensimmäinen sarja, uusi laajempi painos ilmestymässä. 
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  Luuultavasti Dāmodar K. Māvalankar. 
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  H. P. B. 


