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Alkusanat
Alkukielisen teoksen Reminiscences of H. P. Blavatsky and ”The
Secret Doctrine” ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 1893. Kirja ilmestyi suomen kielellä alun perin v. 1911 sarjakirjoituksena
Tietäjä-lehdessä, missä suomentajaa ei mainittu. Tuo sarjakirjoitus
julkaistiin printtikirjana v. 1979 kustantajana (Pirkko) Salonen.
Tähän e-kirjaan on yli sadan vuoden takaisen suomennoksen kieliasua uudistettu ja käännöstä on tarkistettu ja tarvittaessa korjattu.
Toimittaja

I
Kun tahdon esittää niitä seikkoja, jotka koskevat H. P. Blavatskyn
Salaisen opin kirjoittamista, niin kauan kuin nämä seikat vielä ovat
elävinä mielessäni, niin tulen jokseenkin seikkaperäisesti viipymään siinä läheisessä suhteessa, joka syntyi minun ja rakkaan ystäväni ja opettajani välille. Minun täytyy myöskin mainita useita
sivuseikkoja, jotka tosin eivät suorastaan koske kirjan sepittämistä,
mutta jotka kuitenkin osaltaan auttavat oikean käsityksen syntymistä sekä tekijästä että hänen teoksestaan – olen siitä vakuutettu.
Minulle H. P. Blavatskyn persoonallisuudessa, hänen tavoissaan
ja ympäristössään ei ole mitään merkityksetöntä, ja sydämestäni
soisin, että voisin lukijoilleni antaa yhtä täydellisen tiedon kuin minulla itselläni on niistä äärettömistä vaikeuksista ja esteistä, jotka
asettuivat hänen teoksensa kirjoittamista vastaan. Se sairaus, jota
hän elämänsä viime aikoina lakkaamatta poti, alituiset, pitkälliset
matkat, sopimattomat olosuhteet, ainesten puute, väärien ystävien
uskottomuus ja luopumus – kaikki tämä vaikutti kirjoittamiseen
hyvin haitallisesti. Sitä vastoin teoksen lopullisen valmistuksen teki
mahdolliseksi halukkaitten myötävaikutus, uskollisten ja hartaitten
ystävien ja samanmielisten rakkaus ja huolenpito ja ennen kaikkea
se tuki ja johto, jota hän sai rakkaitten ja kunnioitettujen Mestariensa puolelta kokea.
Vuonna 1884, jolloin tilapäisesti kävin Lontoossa, tutustuin ensimmäisen kerran Helena Petrovna Blavatsky’in Mr ja Mrs Sinnettin kodissa. Muistan aivan hyvin, millä iloisella, toiveikkaalla
jännityksellä tein tämän muistettavan vierailuni. Olin vähää ennen lukenut kirjan Isis Unveiled [Hunnuton Isis] ja ihmetellyt sitä

suunnatonta määrää ihmeellistä tietoa, joka löytyi tässä merkillisessä teoksessa. Olin niin muodoin valmis miltei uskonnollisella
hartaudella katsomaan henkilöä, joka oli perustanut Seuran muodostamaan ihmisten yleisen veljeskunnan ja vieläpä sanonut olevansa sellaisten lähettiläs, jotka ovat päässeet paljon pitemmälle
kuin tavalliset ihmiset mentaalisessa ja henkisessä kehityksessä ja
joita sen sanan täydessä merkityksessä voidaan kutsua ihmissuvun
edelläkävijöiksi.
Perheen emäntä otti minut hyvin ystävällisesti vastaan ja esitti
minut heti Mme Blavatskylle. Hänen kasvonpiirteensä osoittivat
voimaa ja sitä syntyperäistä luonteen aateluutta, joka täysin vastasi
minun odotustani, mutta ennen kaikkea veti huomioni puoleensa
noiden ihmeellisten harmaiden silmien luja katse. Ne silmät olivat läpitunkevat, tyynet ja tutkimattomat. Ne suorastaan loistivat
valoa, joka tuntui tunkevan ihmissydämen kaikkien salaisuuksien
perille.
Mutta kun käännyin ja katselin niitä, jotka olivat hänen ympärillään, sain heti vastenmielisen tunteen. Kummallinen näky kohtasi
silmiäni. Lattialle sen matalan sohvan edessä, jolla Mme Blavatsky
istui, oli asettunut useita vieraita, jotka häntä katselivat palvellen
ja jumaloiden. Monet aivan seurasivat innokkaasti hänen sanojaan
ja kuuntelivat kaikkea, mitä hän lausui, teeskennellen ihastunutta tarkkaavaisuutta, ja kaikki he tuntuivat minusta enemmän tai
vähemmän kannattavan sitä sokean ihailun ja alhaisen imartelun
henkeä, joka vallitsi seurassa.
Kun sitten istuin itsekseni ja katselin koko menoa, annoin mieleeni nousta kaikenlaisia epäilyksiä, jotka sittemmin olen huomannut kokonaan aiheettomiksi. Tunsin sisässäni pettymystä, kun
luulin, että henkilö, jota olin kuvitellut niin korkeaksi, kuitenkin
näyttäytyisi imartelun orjaksi ja tunnustajiensa matelevaisuuteen
mieltyneeksi. En silloin voinut tietää, kuinka ylhäisen välinpitämätön sekä kiitoksesta että moitteesta oli se nainen, jonka näin
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edessäni, ja kuinka hänellä oli voimakas ja ylevä velvollisuudentunto, jota ei itsekkyys voinut vähääkään horjuttaa. Minä en silloin tiennyt, että hänen koko luonteelleen olisi ollut mahdotonta
alentaa voimiaan ja kykyjään sekä hänelle uskottua suurta tehtävää
pintapuolisen maineen saavuttamiseksi.
Vaikka hän oli liian ylpeä puolustaakseen itseään niiden edessä,
jotka eivät voineet ymmärtää sitä korkeaa elämänohjetta, mitä hän
seurasi ja mitä hän kaikissa eettisissä ja mystisissä teoksissaan esitti
maailmalle, niin hän joskus saattoi avata oven sisäisen elämänsä rikkaaseen aarreaittaan niille harvoille vilpittömästi pyrkiville
oppilaille, jotka olivat lupautuneet seuraamaan sitä tietä, jonka
hän heille näytti. Muistan, minkä selityksen hän kerran antoi, kun
joukko pilkkaajia sanomalehdissä ja seurapiireissä kysyi toisiltaan:
”Mistä johtuu, että tämä puolittain kaikkitietävien Mestarien oppilas, tämä nainen, joka luonnostaan on selvänäkijä ja joka pitkällisen harjoituksen kautta on oppinut lukemaan ihmisten ajatukset
– mistä johtuu, että hän ei voi erottaa ystäviään vihollisista?”
”Kuka minä olen”, sanoi hän vastaten vastakysymyksellä, ”kuka
minä olen, että voisin kieltää keltään, jossa vielä näen kipinänkin
mahdollisuuksia, tilaisuuden kehittää tätä kipinää kirkkaaksi hartauden liekiksi sitä asiaa kohtaan, jota palvelen? Kun joku niistä,
jotka olen koettanut voittaa aatteen palvelukseen, pettää kunniansa
ja sortuu pahojen voimien valtaan, antautuen petollisuuteen, kiittämättömyyteen, kateuteen, kostoon ja ties mihin, mitä kaikkea
minä näin tätä henkilöä ympäröivässä aurassa (ilmakehässä) yhtä
selvästi kuin näin toivon kipinänkin – niin sellaista onnettomuutta
ajatellen ei paljonkaan merkitse, mikä minua itseäni kohtaa, vaikka
petturi sortuessaan vetäisikin minun päälleni epäluuloa, pilkkaa ja
häpeätä. Mikä oikeus minulla on riistää keneltäkään sitä tilaisuutta,
mikä hänelle tarjotaan hyötyäkseen minun antamistani opetuksista ja siten ehkä astuakseen Tielle? Sanon sen teille, ettei minulla
ole mitään valittavana. Okkultismin ankarimmat säännöt ja lait
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velvoittavat minua kieltämään kaikki itsekkäät näkökannat, ja
kuinka voisin ennakolta päättää, että tietoa etsivällä on suuri luonteenvika, vaikka hänen pimeä, synkkä auransa minut täyttäisikin
pelolla?”

II
Lienee parhainta tässä ensin lyhyesti tehdä selkoa niistä asianhaaroista, jotka johtivat minut ensimmäisen kerran käymään
H. P. Blavatskyn luona.
Kahden vuoden aikana v. 1879–81 olin perin pohjin tutkinut
spiritualismia ja sen ilmiöitä ja lopulta olin pakotettu tunnustamaan tutkimani asiat todenperäisiksi, mutta samalla tunsin, etten
mitenkään voinut hyväksyä spiritualistien antamaa selitystä niistä.
Tämän ajan loppupuolella sattui käsiini Hunnuton Isis ja Esoteric
Buddhism sekä muutamia muita teosofisia kirjoja. Kun huomasin,
että ne teoriat, jotka olin saanut spiritualististen ilmiöiden luonteesta ja syistä, vahvistuivat ja avautuivat näissä teoksissa, tunsin
tietysti vetovoimaa teosofiaan.
Vuonna 1881 tulin jäseneksi Teosofiseen Seuraan ja kirjoittauduin erääseen paikallisyhdistykseen. Mutta tulokset tutkimuksistani tässä yhdistyksessä eivät kuitenkaan, monestakin syystä, olleet
tyydyttäviä. Olin jokseenkin perehtynyt teosofisen opin muutamiin puoliin ja olin kovasti kiinnostunut niihin aiheisiin, joita
H. P. B. oli lähemmin tutkinut. Mainittujen kirjojen lukemisesta lisääntyi ihailuni Mme Blavatskya kohtaan, ja kun minulle tarjoutui
tilaisuus tutustua häneen, noudatin sitä ilolla.
Vähän aikaa yllä mainitun käynnin jälkeen olin eräänä iltana
läsnä Mr Sinnettin kutsuilla ja näin silloin ensimmäisen kerran
eversti Olcottin. Hänen keskustelunsa, joka hänen ympärilleen veti
piirin innostuneita kuuntelijoita, koski etupäässä ”ilmiöitä” ja sen
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suuntaisia aineita ja niitä merkillisiä havaintoja ja kokemuksia,
joita hän oli tehnyt tai joita hän oli ollut näkemässä. Tämä ei kuitenkaan voinut vetää huomiotani pois Mme Blavatskysta, jonka
vaikuttava persoonallisuus, yhdessä sen salaperäisyyden kanssa,
joka verhosi hänen elämäänsä, viehätti minua ja veti minua hänen puoleensa. Kuitenkaan en koettanut häntä lähestyä vaan vietin
sangen mieluisan illan yhdessä uuden tuttavan, Mme Gebhardin
kanssa, joka sittemmin tuli minulle rakkaaksi ystäväksi. Sinä iltana
tämä kertoi minulle monta hauskaa juttua ”vanhasta rouvasta”, niin
kuin H. P. B:tä jo silloin kutsuttiin ystävien ja oppilaiden tuttavallisessa piirissä.
Nämä olivat sillä kerralla Lontoossa käydessäni ainoat tilaisuudet, jolloin näin H. P. B:n, eikä minulla ollut aavistustakaan, että
joskus vielä tapaisin hänet. Tein juuri valmisteluja kotimatkaa varten, kun eräänä iltana suureksi hämmästyksekseni sain tuntemattomalla käsialalla kirjoitetun kirjeen, joka tuli Mme Blavatskylta.
Kirje sisälsi kutsun käydä häntä tervehtimässä Parisissa, koska hän
halusi yksityisesti puhua kanssani. Kiusaus, että saisin lähemmin
oppia tuntemaan tuon henkilön, joka minua niin suuresti viehätti
ja joka oli Teosofisen Seuran perustaja, tulikin liian suureksi ja
minä päätin palata kotiini Ruotsiin Pariisin kautta.
Saapuessani Pariisiin lähdin Mme Blavatskyn asuntoon, mutta
sain siellä kuulla, että hän oli Enghienissä kreivitär d’Adhemarin
luona. Minä en siitä kuitenkaan pelästynyt vaan matkustin ensimmäisellä junalla Enghieniin ja olin pian kreivi d’Adhemarin muhkean talon ulkopuolella. Mutta tässä minua odottivat uudet vaikeudet. Kun olin linnaan lähettänyt käyntikorttini pyytäen saada
tavata Mme Blavatskya, minulle sanottiin vähän aikaa odotettuani,
että madamella oli työtä eikä hän voisi ottaa vastaan minua. Minä
vastasin, että mielelläni suostuin odottamaan, mutta että olin tullut Englannista Mme Blavatskyn kutsusta häntä tavatakseni enkä
aikonut matkustaa pois ennen kuin asiani olisi toimitettu. Tästä
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oli seurauksena, että minut vietiin salonkiin, joka oli väkeä täynnä.
Kreivitär d’Adhemar otti minut kohteliaasti vastaan ja vei toiseen
päähän huonetta, missä Mme Blavatsky istui. Kun tervehdykset
ja selvitykset olivat ohi, hän sanoi samana iltana syövänsä päivällistä herttuatar de Pomarin luona Pariisissa ja kysyi, tahtoisinko
minä saattaa hänet sinne. Koska herttuatar oli vanha tuttavani ja
oli minulle aina osoittanut vieraanvaraisuutta ja ystävällisyyttä,
olin aivan varma siitä, että hän ottaisi minut ystävällisesti vastaan
ja suostuin sen tähden ehdotukseen. Tunnit kuluivat nyt hupaisasti keskustellessani monien mielenkiintoisten ihmisten kanssa ja
kuunnellessani Mme Blavatskyn nerokasta ja vilkasta keskustelua.
Ranskankielellä hän puhuikin paljon sujuvammin kuin englanninkielellä, ja täällä hän oli vielä enemmän kuin Lontoossa hartaan
kuulijajoukon keskipisteenä.
Vaunussa matkalla Enghienin ja Parisin välillä H. P. B. oli harvasanainen ja istui mietteissään. Hän tunnusti olevansa väsynyt
ja me puhuimme vain vähän ja mitä arkipäiväisimmistä asioista.
Kerran pitkän hiljaisuuden jälkeen hän sanoi selvästi kuulevansa
soiton Wilhelm Tell -oopperasta ja sanoi sen olevan hänen mielioopperoitaan.
Ei ollut oopperoiden aika ja minun uteliaisuuteni heräsi. Myöhemmin kyselinkin asiaa ja havaitsin, että se aaria Wilhelm Tellistä,
jonka hän sanoi kuulleensa, todella oli esitetty eräässä konsertissa
Champs Elyséessä juuri siihen aikaan. Kuuluivatko nämä säveleet
hänen fyysisiin korviinsa, kun hänen aistimensa olivat erityisen
herkässä tilassa vai tajusiko hän sävelen ”astraalivalosta”, sitä en
tiedä, mutta olen sittemmin usein saanut havaita, että hän saattoi
kuulla mitä tapahtui pitkän matkan päässä.
Mitään mainitsemisen arvoista ei tapahtunut sinä iltana herttuatar de Pomarin luona, mutta kun olin lähdössä hotelliini,
Mme Blavatsky pyysi minua seuraavana päivänä taas käymään
hänen luonaan Enghienissä. Tämän teinkin, ja silloin kreivitär
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d’Adhemar pyysi minua mitä ystävällisimmin tulemaan heille asumaan, mutta mitään yksityistä keskustelua H. P. B:n kanssa ei syntynyt sinä päivänä, kuten ei edellisenäkään. Minä sain kuitenkin
tutustua Mr William Q. Judgeen, joka siihen aikaan toimi H. P. B:n
yksityissihteerinä, ja monta kiinnostavaa ja opettavaa keskustelua
oli meillä niinä hetkinä, jolloin Judge oli vapaana ja me kävelimme
yhdessä kauniissa puistossa.
Mme Blavatsky oli päiväkaudet sulkeutuneena huoneeseensa ja
minä tapasin hänet vain syödessä ja iltaisin, jolloin hänen ympärillään oli koko parvi ystäviä ja ihailijoita, eikä meillä sen vuoksi
koskaan ollut tilaisuutta yksityiseen ajatuksenvaihtoon. Minulla ei
nyt ole epäilystäkään siitä, että kohtaamani vaikeudet Mme Blavatskyn tapaamisessa sekä ne viivytykset, jotka estivät itse pääasiaa
tulemasta puheeksi meidän kesken, olivat tarkoituksella asetetut
minun koettelemisekseni, mutta silloin en ajatellutkaan mitään
sellaista.
Lopuksi aloin kaivata takaisin Ruotsiin enkä enää tahtonut
käyttää hyväkseni isäntäväkeni vierasvaraisuutta, vaan kutsuin Mr
Judgen syrjään ja pyysin häntä sanomaan ”vanhalle rouvalle”, että
minä matkustaisin seuraavana päivänä, jollei hänellä olisi mitään
erityisen tärkeää sanottavaa minulle. Vähän ajan päästä minut
kutsuttiin hänen huoneeseensa ja silloin syntyi keskustelu, jota en
koskaan tule unohtamaan.
Hän sanoi minulle hyvin paljon sellaista, mitä en luullut kenenkään muun kuin itseni tietävän ja lopetti sanomalla, että minä
tulisin ennen kahden vuoden kuluttua uhraamaan koko elämäni
työhön teosofian hyväksi. Siihen aikaan minulla oli täysi syy uskoa,
että tämä oli kerrassaan mahdotonta ja pidin myös velvollisuutenani sanoa hänelle tämän, jottei syntyisi väärinkäsitystä. Hän hymyili
vain ja vastasi: ”Mestari sanoo sen ja sen tähden tiedän, että niin
tulee tapahtumaan.”
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Seuraavana aamuna hyvästelin hänet ja rakastettavan isäntäväkeni ja matkustin pois. Mr Judge saattoi minua asemalle ja toivotti
onnellista matkaa, ja samana yönä istuin junassa, joka kiidätti minut pohjolaa kohti. Ihmettelin itsekseni, tulisivatko hänen sanansa
toteutumaan, ja ajattelin, kuinka kykenemätön olin tuollaiseen elämään ja kuinka perin mahdotonta minulle olisi särkeä niitä muureja, jotka eteeni kohosivat ja estivät tien siihen päämäärään, minkä
hän oli hämmästyneelle katseelleni näyttänyt.

III
Syksyllä v. 1885 valmistauduin lähtemään Ruotsin kodistani ja viettämään talvea muutamien ystävien luona Italiassa, ja ohimennen
aioin käydä Mme Gebhardin luona Elberfeldissä, koska hänelle
olin luvannut joskus niin tekeväni.
Järjestellessäni asioitani ajatellen pitkää poissaoloa sattui tapaus,
joka ei minun kokemusteni joukossa ole ainoa laatuaan, mutta
kylläkin tavallisuudesta poikkeava. Asettelin kokoon niitä kapineita, joita ottaisin mukaan Italiaan, kun kuulin äänen sanovan:
”Ottakaa tuo kirja, se tulee olemaan hyödyksi matkalla.” Voin myös
sanoa, että minulla on jokseenkin kehittynyt selvänäköisyyden ja
selväkuuloisuuden lahja. Käänsin silmäni erääseen käsikirjoituskääröön, jonka olin pannut muitten tavaroitten joukkoon lukkojen taakse, kunnes palaisin. Se ei tosiaan näyttänyt olevan sopivaa
lukemista huvimatkaa varten, sillä se oli kokoelma muistiinpanoja
”Tarotista” ja ”Kabbalasta”, joita eräs ystäväni oli minulle koonnut.
Kuitenkin päätin ottaa sen mukaani ja panin kirjan matka-arkkuni
pohjalle.
Viimein tuli lähtöpäivä lokakuussa 1885 ja saavuin pian Elberfeldiin, missä Mme Gebhard mitä sydämellisimmin otti minut
vastaan. Tämän erinomaisen naisen lämmin sydän ja luja ystävyys
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olivat monta vuotta lohdutuksena ja tukena minulle samoin kuin
Mme Blavatskylle, ja minun rakkauteni ja ihailuni häntä kohtaan
kasvoi, mitä paremmin opin tuntemaan sen vilpittömän ja jalon
luonteen, joka vähitellen avautui eteeni.
Sain kuulla, että Mme Blavatsky ja joukko teosofeja oli syksyllä v. 1884 viipynyt kahdeksan viikkoa Mme Gebhardin luona, ja
paljon oli hänellä kerrottavana minulle niistä mielenkiintoisista
seikoista, joita tuona aikana sattui. Siten tulin uudestaan samaan
vaikutuspiiriin, joka minuun oli tehnyt niin syvän vaikutuksen
Enghienissä, ja tunsin kaiken mielenkiintoni ja intoni H. P. B:tä
kohtaan heräävän eloon.
Mutta läheni aika, jolloin minun oli matkustettava Italiaan. Siellä olevat ystäväni eivät lakanneet kehottamasta minua pian tulemaan, ja viimein sovittiin päivä, jolloin lähtisin matkaan.
Kun kerroin Mme Gebhardille, että minun muutaman päivän
kuluttua täytyisi erota hänestä, hän sanoi juuri saaneensa kirjeen
H. P. B:ltä, missä tämä valitti yksinäisyyttään. Hänen ainoat seuralaisensa olivat eräs palvelijatar ja intialainen miespalvelija, joka oli
seurannut häntä Bombaysta ja josta myöhemmin tulen puhumaan.
”Mene hänen luokseen”, sanoi Mme Gebhard, hän kaipaa myötätuntoa ja sinä voit häntä ilahduttaa. Minulle se on mahdotonta,
minulla on kotoiset velvollisuuteni, mutta sinä voit häntä auttaa,
jos tahdot.”
Ajattelin sitä asiaa. Saatoinhan minä noudattaa kehotusta, vaikka ystäväni Italiassa tulisivatkin hieman pahoilleen. Heidän suunnitelmiinsa ei kuitenkaan tulisi suurempaa häiriötä, ja viimein päätinkin, että jos H. P. B. pitäisi minun seurastani, viipyisin hänen
luonaan kuukauden ajan, ennen kuin matkustaisin etelään. Siten
asianhaarat näyttivät vetävän minua takaisin hänen luokseen, niin
kuin hän oli ennustanut, ja samaan aikaan kuin hän oli maininnut.
Mme Gebhard todella ilostui, kun ilmoitin hänelle päätöksestäni ja näytin kirjeen, jonka olin kirjoittanut ”vanhalle rouvalle”
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Würzburgiin. Lupasin siinä tulla muutamaksi viikoksi hänen luokseen, jos hän niin tahtoi, koska Mme Gebhard oli sanonut hänen
kaipaavan huolenpitoa ja seuraa. Kirje pantiin postiin ja me odotimme kiihkeästi vastausta. Kun viimein vastauskirje odotti lautasellani aamiaispöydässä, olimme molemmat hyvin uteliaat sen
sisällystä näkemään, mutta odotus muuttui pian Mme Gebhardille
hämmästykseksi ja minulle pettymykseksi, sillä kirje ei sisältänyt
enempää eikä vähempää kuin kohteliaan kiellon. Mme Blavatsky
sanoi olevansa pahoillaan, ettei hänellä ole tilaa minulle, ja muuten
hänellä muka oli niin paljon työtä Salaisen opin kirjoittamisessa,
ettei hänellä ollut aikaa pitää seuraa vieraille, mutta hän toivoi saavansa tavata minut palatessani Italiasta. Kirjeen sävy oli kyllä ystävällinen, vieläpä rakastettava, mutta hänen tarkoituksensa näytti
olevan epäilemättä ilmaista, ettei läsnäoloani kaivattu.
Mme Gebhardin kasvot venähtivät, kun luin kirjeen hänelle.
Hän nähtävästi ei voinut sitä ymmärtää. Minä taas, heti kun ensimmäinen luonnollinen pettymys oli ohi sen johdosta, että suunnitelmani olivat rauenneet tyhjiin, tein lähtöä etelään.
Matkatavarani olivat jo valmiina kunnossa ja vaunut odottivat
ovella, kun käsiini saapui sähkösanoma, jossa oli nämä sanat: ”Tulkaa Würzburgiin heti, teitä kaivataan. Blavatsky.”
Voi helposti käsittää, että tämä sanoma minua ällistytti ja käännyin Mme Gebhardin puoleen selitystä saadakseni. Mutta hän
loisti ilosta. Nähtävästi kaikki hänen myötätuntonsa oli ”vanhan
rouvan” puolella.
”Voi, hän tarvitsee sinua sittenkin, näethän”, hän huudahti.
”Lähde hänen luokseen. lähde!” Ei ollut vastustelemista. Minä
annoin peräksi salaisille toivomuksilleni sillä puolustuksella, että
kutsu oli vaativa. Niinpä Rooman matkalipun sijasta ostin lipun
Würzburgiin ja olin pian matkalla karmaani täyttämään.
Oli ilta kun saavuin Mme Blavatskyn asuntoon, ja kun astuin
ylös rappusia, löi sydämeni kiivaasti ajatellessani, kuinkahan
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minut vastaanotettaisiin. En tiennyt mitään niistä syistä, jotka olivat saaneet muutoksen aikaan yhdennellätoista hetkellä. Mahdollisuuksien määrä oli tarpeeksi laaja tarjotakseen mielikuvitukselle
tilaa. Milloin kuvittelin äkkinäistä vaikeata sairaudenkohtausta
sähkösanoman syyksi, milloin taas huvitti ajatella, että joku kolmas
mielenmuutos lähettäisi minut taas ehkä Roomaan ennen vuorokauden loppua. Todellisuus oli yhtä kaukana kummastakin näistä
äärimmäisyyksistä.
Mme Blavatskyn tervehdys oli hyvin lämmin ja ensimmäisten
sanojen jälkeen hän huomautti: ”Minun täytyy pyytää anteeksi,
että käyttäydyin teitä kohtaan niin oudosti. Totta oli, etten tarvinnut teitä. Minulla oli täällä vain yksi makuuhuone enkä ajatellut,
että niin hieno nainen tahtoisi siinä asua minun kanssani. Minun
tapani eivät varmaankaan ole samat kuin teidän. Jos tulette minun
luokseni, niin tietäkää, että teidän täytyy suvaita monta asiaa, jotka teistä voivat näyttää sietämättömiltä. Sen tähden päätin kieltää
teidän tarjouksenne ja kirjoitinkin siihen suuntaan, mutta kun
kirjeeni oli pantu postiin, puhui Mestari minulle ja sanoi, että minun pitäisi pyytää teitä tulemaan. Olen aina noudattanut Mestarini
ohjeita, ja niinpä sähkötin heti. Sen jälkeen olen koettanut tehdä
asuinhuoneeni vähän asuttavammaksi. Olen ostanut suuren verhon, joka jakaa huoneen kahtia, jotta teillä voi olla oma puolenne
ja minulla omani, ja toivon, ettei se ole teille epämukavaa.”
Minä vastasin, että vaikka ne olot, joihin olin tottunut, olisivat
olleet kuinka toisenlaiset tahansa, niin mielelläni olin valmis niistä
luopumaan, kun saisin nauttia hänen seurastaan.
Muistan hyvin, kuinka heti silloin mennessämme yhdessä ruokasaliin juomaan kupin teetä, hän äkkiä sanoi minulle jotain, mikä
näytti kauan olleen hänellä mielessä:
”Mestari sanoo, että teillä on minua varten kirja, jota paljon
tarvitsen.”
”Ei suinkaan”, vastasin minä, ”minulla ei ole mitään kirjoja
mukanani.”
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”Ajatelkaa tarkemmin”, hän vastasi: ”Mestari sanoo, että teidän
käskettiin Ruotsissa ottaa mukaan kirja, jossa puhutaan Tarotista
ja Kabbalasta.”
Silloin muistin edellä kerrotun tapauksen. Siitä hetkestä kun
olin kirjan pannut arkkuni pohjalle, se oli ollut poissa näkyvistäni
ja poissa ajatuksistani. Nyt kun riensin makuuhuoneeseeni, avasin
arkkuni ja kaivoin sen pohjaa, löysin samasta nurkasta, mihin olin
sen pannut, tuon kirjan. Vaan ei siinä kaikki. Kun palasin ruokasaliin kirja kädessäni, teki Mme Blavatsky liikkeen kädellään ja huudahti: ”Seis, älkää vielä avatko. Nyt avatkaa sivu 10 ja kuudennella
rivillä löytyvät sanat...” Ja hän mainitsi lauseen.
Avasin kirjan, ja muistettakoon: se ei ollut mikään painettu kirja, josta H. P. B:llä mahdollisesti olisi voinut olla kopio, vaan se oli
käsinkirjoitettu kansio, johon, niin kuin jo sanoin, eräs ystäväni oli
minua varten kirjoittanut muistiinpanoja ja otteita. Ja kuitenkin
sillä sivulla ja sillä rivillä, niin kuin hän sanoi, olivat samat sanat,
jotka hän mainitsi.
Kun annoin kirjan hänelle, uskalsin kysyä, mihin hän sitä tarvitsi.
”Oi”, vastasi hän, ”Salaista oppia varten. Se on minun uusi teokseni, jota niin uutterasti kirjoittelen. Mestari kokoilee aineksia
minua varten. Hän tiesi, että teillä oli tuo kirja ja hän käski teidän
tuoda sen, jotta sitä voitaisiin käyttää lähteenä.”
Mitään työtä ei tehty ensimmäisenä iltana, mutta seuraavana
päivänä aloin käsittää, mikä oli H. P. B:n elämäntyö ja minkälaiseksi minun elämäni muodostuisi, jos jäisin hänen luokseen.

IV
Yhden päivän kuvaaminen riittää antamaan käsityksen hänen elämästään tänä aikana. Kello kuusi palvelija herätti minut
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tuodessaan kupillisen kahvia Mme Blavatskylle, joka tämän pienen
virkistyksen jälkeen nousi ja pukeutui ja kello seitsemän istui kirjoituspöytänsä ääressä työhuoneessaan.
Hän kertoi, että tämä oli hänen tavallinen järjestyksessä ja että
aamiainen olisi kello kahdeksan ajoissa. Aamiaisen jälkeen hän
taas asettui kirjoituspöytänsä ääreen ja päivän työ alkoi täydellä
todella. Kello yhdeltä oli päivän pääateria, jolloin minä pienellä
käsikellolla kutsuin Mme Blavatskyn syömään. Toisinaan hän heti
saapui, mutta usein hänen ovensa pysyi suljettuna tunnin toisensa
jälkeen, kunnes meidän sveitsiläinen palvelijattaremme tuli minun
luokseni melkein kyyneleet silmissä kysymään, mitä oli tehtävä
madamen aterian kanssa, kun se milloin kävi kylmäksi, milloin
kuivaksi, milloin paloi ja kokonaan turmeltui. Viimein H. P. B. tuli
väsyneenä niin monen tunnin uuvuttavasta työstä ja paastosta;
silloin keitettiin ruoka uudestaan tai noudettiin hotellista hänelle
jotakin ravitsevaa syötävää.
Kello seitsemän hän jätti kirjoittamisen, ja teetä juotuamme me
vietimme hauskan illan yhdessä.
Istuen mukavasti korkeassa nojatuolissaan H. P. B. tavallisesti asetteli kortteja pasianssipeliksi, mieltään lepuuttaakseen, niin
kuin hän sanoi. Näytti siltä kuin korttien konemainen asetteleminen olisi sallinut hänen mielensä vapautua päivän kiinteän ja
keskitetyn aivotyön paineesta. Hän ei iltasin välittänyt puhua teosofiasta. Älyllinen jännitys päivän kuluessa oli niin ankara, että
hän ennen kaikkea kaipasi lepoa, ja siksi minä hankin niin monta
lehteä ja aikakauskirjaa kuin voin, ja näistä luin ääneen sellaisia
artikkeleja ja kohtia, joiden luulin kiinnittävän hänen huomionsa
ja eniten huvittavan. Kello yhdeksän hän meni vuoteeseen, jolloin
hän vielä saattoi koota ympärilleen venäläisiä sanomalehtiä ja lukea niitä myöhään yöhön asti.
Näin kuluivat päivämme samaan tapaan. Ainoa huomattava
muutos oli se, että hän toisinaan jätti oven auki työhuoneensa ja
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sen ruokasalin välille, missä minä istuin, ja silloin me aika ajoittain
saatoimme vaihtaa sanoja keskenämme tai minä saatoin kirjoittaa
kirjeitä hänelle tai keskustella saapuneiden kirjeiden sisällyksestä.
Kävijöitä oli sangen vähän. Kerran viikossa saapui lääkäri kyselemään H. P. B:n terveyttä ja jäi usein enemmäksi kuin tunnin
ajaksi juttelemaan. Toisinaan mutta harvoin meidän isäntämme,
aineellisuuteen taipuvainen juutalainen, tuli kertomaan jonkun
hauskan jutun elämästä, niin kuin hän silmälasiensa läpi elämän
näki, ja meillä oli kaikilla monta hauskaa naurua yhdessä – mieluisa keskeytys työmme jokapäiväisessä yksitoikkoisuudessa.
Tähän aikaan en saanut tietää paljonkaan enempää Salaisesta
opista. Se selvisi, että teoksesta oli tuleva paljon suurempi kuin
Hunnuton Isis, että siinä tulisi olemaan neljä nidosta valmistuttuaan ja että siinä julkaistaisiin maailmalle niin paljon esoteerista
oppia kuin oli mahdollista ihmiskunnan nykyisellä kehitysasteella.
”Se tulee tietysti olemaan hyvin katkonaista”, hän sanoi, ”ja pakostakin täytyy jäädä suuria aukkoja, mutta se saa ihmiset ajattelemaan, ja niin pian kuin he ovat kypsyneet, heille annetaan enemmän.” Mutta hän lisäsi hetken vaiettuaan, ”se ei tule tapahtumaan
ennen kuin ensi (so. 20:nnellä) vuosisadalla, jolloin ihmiset alkavat
ymmärtää ja pohtia tätä kirjaa järkevästi”.
Pian kuitenkin minulle uskottiin tehtäväksi laatia kauniita kopioita H. P. B:n käsikirjoituksesta ja silloin tietysti aloin saada muutamia silmäyksiä Salaisen opin sisältöön.
En ole ennemmin maininnut erästä hindulaista herrasmiestä,
joka oli jonkin aikaa merkkihenkilönä pienessä piirissämme.
Eräänä päivänä Adyarissa muuan intialainen, likaisena, ryysyihin puettuna ja kaikin puolin kurjan näköisenä ilmestyi Mme
Blavatskyn eteen. Hän heittäytyi H. P. B:n jalkoihin ja pyysi tätä
kyyneleet silmissä itku kurkussa pelastamaan hänet. Kysyttäessä kävi selville, että hän oli uskonnollisuuden puuskassa lähtenyt viidakkoon ja aikonut kieltäytyä maailmasta ja tulla ”metsässä
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asujaksi” sekä kokonaan antautua uskonnolliseen mietiskelyyn ja
joogaharjoituksiin. Siellä hän tapasi joogin, joka suostui ottamaan
hänet chelakseen eli oppilaakseen, ja hän tutki jonkin aikaa sitä
vaikeata ja vaarallista järjestelmää, jota kutsutaan ”hathajoogaksi”
ja joka nojautuu miltei yksinomaan ruumiillisiin keinoihin yliaistillisten voimien kehittämisessä.
Viimein hänet valtasi pelko outojen kokemustensa ja sen kauhean harjoituksen johdosta, joka hänen oli kestettävä, ja hän pakeni
Gurunsa luota. Ei käynyt ilmi, mikä hänet oli johtanut H. P. B:n luo,
mutta hän tuli ja H. P. B. lohdutti häntä ja rauhoitti hänen mieltään,
vaatetti ja elätti, ja sitten, hänen pyynnöstään, alkoi opettaa hänelle
toista henkisen kehityksen tietä, ”rajajoogan” filosofiaa. Palkaksi
hän lupasi ikänsä palvella H. P. B:tä, ja kun tämä lähti Intiasta Eurooppaan, hän sai hartailla rukouksillaan luvan tulla mukaan.
Hän oli pieni hermostunut mies, silmät kirkkaat, pyöreät. Ensimmäisten päivien aikana, jotka Würzburgissa vietin, hän puhui
alinomaa minun kanssani, käänsi kertomuksia tamilinkielisistä
kirjoistaan ja kertoi kaikenmoisia ihmeellisiä seikkailuja, joita hänellä oli ollut, kun hän oli metsässä hathajooga-mestarinsa kanssa.
Mutta hän ei kauan viipynyt Würzburgissa. Mme Gebhard lähetti
hänelle sydämellisen kutsun tullaa Elberfeldissä käymään, ja niin
hän eräänä päivänä lähti pois, kun hänellä ensin oli ollut hyvin
tunteellinen kohtaus erotessaan H. P. B:stä, jolloin hän vakuutti,
että tämä oli hänelle ollut enemmän kuin äiti ja että hänen luonaan vietetyt päivät olivat onnellisimmat hänen elämässään. Ikävä
sanoa, hän ei milloinkaan palannut. Pian imartelu käänsi nurin
hänen päänsä ja sydämensä, ja pikku mies raukka petti kaiken,
minkä olisi pitänyt olla hänelle pyhintä.
Tahdon hyvin keveästi sivuuttaa tämänlaisen sattuman, joka
valitettavasti ei ollut ainoa tapaus kiittämättömyydestä ja huijauksesta, mutta ehkä se, joka kipeimmin koski H. P. B:hen. Mainitsen sen tässä antaakseni esimerkin siitä henkisestä kärsimyksestä,
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joka fyysisen sairauden ja heikkouden lisäksi teki työn edistymisen
niin hitaaksi ja vaivalloiseksi.
Se rauhallinen ahkera elämä, jota olen koettanut kuvailla, jatkui
jonkin aikaa ja työ edistyi tasaisesti, kunnes eräänä aamuna tuli valtava yllätys kuin salama kirkkaalta taivaalta. Aamupostissa ilman
mitään varoitusmerkkiä H. P. B. sai kopion tunnetusta ”Psyykkisen
Seuran raportista”. Se oli julma isku, ja siinä muodossa kuin se tuli,
aivan odottamaton. En milloinkaan unohda sitä päivää enkä sitä
mustan ja kivettyneen epätoivon katsetta, jonka hän loi minuun,
kun astuin hänen huoneeseensa ja tapasin hänet istumassa avattu
kirja kädessään.
”Tämä”, huudahti hän, ”on Teosofisen Seuran karma, ja se lankeaa minun päälleni. Minä olen syntipukki. Minut on pantu kantamaan kaikki Seuran synnit ja nyt minut on leimattu aikakauden
suurimmaksi petturiksi ja kaiken lisäksi venäläiseksi vakoilijaksi.
Kuka nyt kuuntelee minua tai lukee Salaista oppia? Kuinka minä
voin jatkaa Mestarin työtä? Oi, kirotut ilmiöt, joita minä aikaansain ainoastaan huvittaakseni yksityisiä ystäviäni ja opettaakseni
ympärilläni olevia! Mikä kauhea karma kestettävänä! Kuinka minä
voin elää sen läpi? Ja jos kuolen, niin Mestarin työ menee hukkaan
ja Seura sortuu.”
Intohimonsa kiivaudessa hän ensin ei tahtonut kuunnella mitään järkeä vaan kääntyi minuakin vastaan sanoen: ”Miksette tekin mene? Miksette lähde minun luotani? Te olette kreivitär, te
ette voi jäädä tänne kukistuneen naisen luo, joka on tehty pilkaksi
koko maailmalle ja jota joka paikassa tullaan sormella osoittamaan
petturiksi ja tempuntekijäksi. Menkää ennen kuin minun häpeäni
teidätkin tahraa.”
Katsoen häntä vakavasti silmiin, minä sanoin: ”H. P. B.! Te tiedätte, että Mestari elää ja että Hän on teidän Mestarinne ja että
Hän perusti Teosofisen Seuran. Kuinka siis se voisi sortua? Ja koska
minä tiedän tämän yhtä hyvin kuin te, koska minulle tämä totuus
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on nyt kaiken epäilyksen ulkopuolella, kuinka voitte hetkeäkään
otaksua, että saattaisin hylätä teidät ja sen asian, jota me molemmat
olemme sitoutuneet palvelemaan? Mitä? Jos jokainen Teosofisen
Seuran jäsen osoittautuisi asian pettäjäksi, niin te ja minä, me pysyisimme ja odottaisimme ja työskentelisimme, kunnes taas tulee
parempi aika.”
Tuli kirjeitä, joissa ei ollut muuta kuin syytöksiä ja soimauksia,
jäsenten eronpyyntöjä ja mieliharmia ja vihaa niidenkin puolelta,
jotka jäivät Seuraan. Se oli kiusallinen aika; itse Teosofisen Seuran
olemassaolo näytti uhatulta, ja H. P. B. tunsi ikään kuin maan luhistuvan jalkojensa alta.
Hänen herkkätuntoinen luontonsa oli liian syvästi haavoittunut,
hänen mielipahansa ja suuttumuksensa ansaitsemattoman vääryyden johdosta oli niin voimakas, ettei hän ensin voinut kuunnella
lainkaan neuvoja olla kärsivällinen ja maltillinen. Ei mikään muu
muka voinut auttaa kuin pikainen matka Lontooseen ja vihollisten
tyhjäksi tekeminen oikeamielisen vihan liekillä. Viimein kuitenkin
sain hänet rauhoitetuksi, mutta vain vähäksi ajaksi. Jokainen posti
lisäsi hänen vihaansa ja epätoivoansa, ja pitkään aikaan ei voitu
tehdä mitään hyödyllistä työtä. Viimein hän myönsi, ettei hänellä
olisi mitään avun toivoa tai hyötyä lakiin turvautumisesta tässä
maassa enempää kuin Intiassakaan. Tämän todistaa eräs kohta
”vastalauseesta”, jonka hän kirjoitti Mr Sinnettin kirjaan Occult
World Phenomena. Toistan tämän kohdan:
”Mr Hodgson tietää ja komitea myöskin epäilemättä tietää, että
hänen ei tarvitse pelätä oikeudenkäyntiä minun puoleltani, koska
minulla ei ole varoja kalliisiin oikeusjuttuihin – olenhan antanut
kaiken omaisuuteni sen aatteen hyväksi, jota palvelen. Sitä paitsi oikeudenkäynti välttämättä vaatisi psyykkisten mysteerioiden
tutkimista, jota ei voi käsitellä oikein tuomioistuimen edessä. On
myöskin sellaisia kysymyksiä, joihin olen juhlallisesti luvannut olla
vastaamatta, mutta näiden panettelujen tutkinta oikeuden edessä
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varmaan toisi nämä kysymykset esille, jolloin minun vaitioloni ja
vastauksen kieltäminen tulkittaisiin ’oikeuden halveksimiseksi’.
Tämä asiaintila selittää, kuinka on voitu näin häpeämättömästi
käydä miltei turvattoman naisen kimppuun, ja kuinka minut on
kuitenkin tuomittu niin julmasti olemaan toimettomana.”

Täydentääkseni myös kertomustani tästä vaikeasta ajasta, mainitsen Mr Sinnettin saamat vaikutelmat, niin kuin hän ne esittää kirjassa Incidents in the Life of Mme Blavatsky1:
”Kokonaista kaksi viikkoa Mme Blavatskyn tunnemyrsky teki
mahdottomaksi jatkaa teoksen valmistusta. Hänen tulivuorentapainen luonteenlaatunsa tekee hänet kaikissa tapahtumissa hyvin
huonoksi oman asiansa puoltajaksi, olkoon se mikä tahansa. Ne
kirjeet, muistutukset ja vastalauseet, joihin hän tuhlasi voimansa
näiden onnettomien viikkojen kestäessä, eivät juuri mitenkään olleet sitä laatua, että ne olisivat auttaneet kylmää, tunnotonta yleisöä käsittämään asioiden totuutta, eikä niitä kannata tässä herättää
eloon. Minä sain hänet sen verran vaimentamaan vastalausettaan,
että se sopi esitettäväksi siinä julkaisussa, jonka painatin tammikuun lopulla. Mitä tulee hänen muihin vastalauseisiinsa, voivat
vain hänen harvat läheisimmät ystävänsä antaa oikean arvon niiden kiivaudelle ja tulisuudelle. Hänen kielensä, kun hän on kiihtymyksen puuskassa, saattaa vieraan arvelemaan, että hän janoaa
kostoa ja että hän on suunniltaan kiivaudesta ja valmis ankarasti rankaisemaan vihollisiaan, jos hänellä vain olisi siihen valtaa.
Ainoastaan ne, jotka tuntevat hänet niin hyvin kuin puolitusinaa
hänen parhainta ystäväänsä tuntee, tietävät aivan hyvin, että huolimatta tästä tunteiden ylellisyydestä, jos viholliset todella äkkiä
annettaisiin hänen valtaansa, niin hänen vihansa heitä vastaan häviäisi kuin särkynyt saippuakupla.”

Tämän ajanjakson päätökseksi saanen mainita kirjeen, jonka
siihen aikaan kirjoitin Mr Sinnettille ja joka julkaistiin hänen kirjassaan ja amerikkalaisessa sanomalehdistössä. Siinä esitin lyhyesti
1 (Tapahtumia Mme Blavatskyn elämässä.)
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vaikutelmiani oleskelustani Würzburgissa. Jätän pois ensimmäisen
kohdan, joka vain puhuu ennen kerrotuista asioista.
”...Koska olin kuullut niistä järjettömistä huhuista, joita hänestä
(H. P. B:stä) kierteli, häntä kun syytettiin mustan magian harjoittamisesta ja kaikenmoisista petoksista, olin varuillani ja tulin hänen luoksensa tyynessä ja levollisessa mielentilassa, päättäen etten
hyväksyisi mitään salaperäistä, johon ei olisi tarpeeksi todisteita.
Olin päättänyt pysyä lujana ja pitää silmäni auki, olla oikea ja tosi
johtopäätöksissäni. Terve järki ei sallinut minun uskoa häntä syylliseksi ilman todistetta siihen, mutta jos saisin sellaisen todisteen,
niin kunniantuntoni olisi tehnyt minulle mahdottomaksi pysyä
kauemmin Seurassa, jonka perustaja olisi syyllistynyt petoksiin.
Sen tähden asetuin tutkivalle kannalle ja vakaa haluni oli löytää
tarkka totuus tässä asiassa.
”Olen nyt viettänyt muutamia kuukausia Mme Blavatskyn luona. Olen asunut samassa huoneessa ja ollut hänen seurassaan
aamuin, illoin ja keskipäivin. Minä olen saanut vapaasti katsoa
kaikkia hänen laatikoitaan, olen lukenut hänen saamiaan ja kirjoittamiaan kirjeitä, ja nyt voin vakuuttaa avoimesti ja rehellisesti,
että häpeän itseäni, kun olen häntä epäillyt, sillä minä uskon hänen olevan vilpitön ja kunniallinen nainen, uskollinen kuolemaan
asti Mestareilleen ja sille asialle, jonka hyväksi hän on uhrannut
asemansa, omaisuutensa ja terveytensä. Ei ole minulla epäilystäkään siitä, että hän on nämä uhraukset tehnyt, sillä olen nähnyt
todisteita niistä, niiden joukossa sellaisia asiakirjoja, joiden pätevyys on vailla kaikkea epäilystä.
”Maalliselta kannalta katsoen Mme Blavatsky on onneton nainen, paneteltu, epäilty ja moitittu. Mutta korkeammalta kannalta
katsoen hänellä on ihmeellisiä lahjoja eikä minkäänlainen halventaminen voi häneltä ryöstää niitä etuja, joita hänellä on, nim. hänen tietoaan monista asioista, joita hyvin harvat kuolevaiset tuntevat, ja persoonallista kanssakäymistään muutamien itämaisten
adeptien kanssa.
”Sen laajan tiedon perusteella, mikä hänellä on ja mikä ulottuu
kauas luonnon näkymättömiin puoliin, on sangen valitettavaa,
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että hänen kärsimänsä ikävyydet ja koettelemukset estävät häntä
antamasta maailmalle kaikkea sitä tietoa, jota hän olisi valmis jakamaan, jos hänen sallittaisiin olla häiriintymättä ja rauhassa.
”Sitäkin suurta työtä, johon hän nyt on ryhtynyt, Salaisen opin
kirjoittamista, ovat suuresti ehkäisseet kaikki ne vainot, loukkaavat kirjeet ja muut pikkumaiset harmit, joista hän on saanut kärsiä tänä talvena. Muistettakoon että H. P. Blavatsky ei itse ole eikä
väitäkään olevansa täysin valmis adepti, ja että hän sen tähden
kaikesta tiedostaan huolimatta on tuskallisen herkkä tuntemaan
loukkauksia ja epäluuloa, niin herkkä kuin ainakin hienostunut
nainen hänen asemassaan voi olla.
”Salainen oppi tulee todella olemaan suurenmoinen teos. Minun
on sallittu seurata sen edistymistä ja todistaa, millä okkulttisella
tavalla hän on saanut tietonsa.
”Kuulin äskettäin sellaisten ihmisten taholta, jotka itseään kutsuvat ’teosofeiksi’, lausuntoja, jotka minua hämmästyttivät ja surettivat. Jotkut näistä sanoivat, että ’jos todistettaisiin, ettei mahātmoja
ole olemassa, ei sillä olisi väliä, – teosofia siitä huolimatta on totuus’
jne. Tällaisia ja samanlaisia lausuntoja on alkanut kiertää Saksassa, Englannissa ja Amerikassa. Mutta ymmärtääkseni ne ovat sangen erheellisiä. Ensinnäkin näet, jos ei olisi mitään mahātmoja tai
adepteja – so. henkilöitä, jotka ovat niin kauas edenneet inhimillisen kehityksen asteikolla, että kykenevät tietoisesti yhdistämään
persoonallisuutensa maailmankaikkeuden kuudenteen prinsiippiin (universaaliin Kristukseen) – niin vääriä olisivat sen järjestelmän opit, joita on kutsuttu ’teosofiaksi’. Silloinhan olisi kehityksen
ketjussa aukko, joka olisi paljon vaikeammin selitettävissä kuin
Darwinin ’puuttuva rengas’. Mutta jos nämä henkilöt tarkoittavat
ainoastaan niitä adepteja, joiden sanotaan olleen perustamassa Teosofisista Seuraa, he näyttävät unohtavan, että ilman näitä adepteja ei meillä olisi tätä seuraa, eikä teoksia Hunnuton Isis, Esoteric
Buddhism, Valoa tielle, The Theosophist -lehti tai muita arvokkaita
teosofisia julkaisuja olisi koskaan tullut päivänvaloon. Ja jos me
tulevaisuudessa sulkeudumme pois mahātmojen vaikutuspiiristä ja jäämme vain omien mahdollisuuksiemme varaan, niin pian
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eksyisimme metafyysisen pohdiskelun sokkeloihin. Jääköön tieteen ja tutkivan filosofian tehtäväksi rajoittua teorioihin ja sellaisen tiedon hankkimiseen, jota saadaan kirjoista: teosofia vie kauemmaksi ja etsii tietoa suoranaisen sisäisen käsityskyvyn avulla.
”Teosofian tutkiminen merkitsee siis käytännöllistä kehittymistä ja tämän kehityksen saavuttamiseen tarvitaan opas, joka tietää,
mitä hän opettaa ja joka itse on saavuttanut sen tilan henkisen uudestisyntymisen kautta.
”Kaiken sen jälkeen, mitä Mr Sinnett muistelmissaan on kertonut niistä salaperäisistä ilmiöistä, joita tapahtui Mme Blavatskyn
läsnä ollessa, ja kuinka nämä ilmiöt aina ovat kuuluneet hänen
elämäänsä ja tapahtuneet kaikin ajoin hänen tietensä ja tietämättään – tarvitsee minun vain lisätä, että oleskellessani hänen luonaan olen usein nähnyt tällaisia todenperäisiä ilmiöitä. Tässä niin
kuin kaikilla muillakin aloilla on pääasia oppia oikein erottamaan
ja arvioimaan kaikkea sen todellisen arvon mukaan.”

Kunnioittavasti teidän

Constantice Wachtmeister, t. s. j.

V
Ei ole niinkään ihmeteltävää, että Salaisen opin edistyminen tuli
ehkäistyksi näinä myrskyisinä päivinä ja että, kun viimeinkin taas
ryhdyttiin työhön, oli vaikea saavuttaa tarpeellinen mielenrauha
ja levollisuus.
H. P. B. sanoi minulle eräänä iltana: ”Te ette voi kuvitella, millaista on tuntea niin monta vihamielistä ajatusvirtaa itseensä suunnattuna; se on niin kuin pisteltäisiin tuhansilla neuloilla, ja minun
täytyy yhtä mittaa rakennella suojelusseinää ympärilleni.” Kysyin,
tiesikö hän, keneltä nämä epäystävälliset ajatukset tulivat, ja hän
vastasi: ”Tiedän kyllä, valitettavasti, ja koetan aina sulkea silmäni,
jotta en näkisi enkä tietäisi.” Ja todistaakseen minulle, että tämä oli
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totta, hän saattoi kertoa minulle kirjeistä, joita oli kirjoitettu, toistaa otteita niistä, ja todella nämä saapuivatkin päivän tai kahden
perästä niin että saatoin havaita lauseet oikeiksi.
Eräänä päivänä tähän aikaan, kun astuin H. P. B:n työhuoneeseen, huomasin lattialle ripoteltuina hylätyn käsikirjoituksen lehtiä. Kysyin, mitä tämä hämmennys merkitsi, ja hän vastasi: ”Niin,
minä olen kaksitoista kertaa koettanut kirjoittaa tämän yhden sivun oikein, ja joka kerran Mestari sanoo, että se on väärin. Taidan
tulla mielenvikaiseksi, kun saan kirjoittaa sen niin monesti, mutta
jättäkää minut yksikseni, minä en lopeta, ennen kuin olen päässyt
siitä voitolle, vaikka minun täytyisi jatkaa koko yö.”
Toin kupin teetä virvotukseksi ja jätin hänet jatkamaan väsyttävää työtään. Tuntia myöhemmin kuulin hänen äänensä kutsuvan ja
mennessäni sinne sain kuulla, että sivu viimeinkin oli tyydyttävän
valmis, mutta työ oli ollut hirvittävä, ja sen tulokset olivat usein
tähän aikaan vähäiset ja epävarmat.
Kun hän nojautui taaksepäin polttaen paperossiaan ja tuntien
huojennusta ankarasta ponnistuksesta, nojasin suuren nojatuolin
kädensijaan ja kysyin, kuinka hän voi tehdä erehdyksiä pannessaan
paperille, mitä hänen käskettiin kirjoittaa. Hän sanoi:
”No, kuulkaa, kuinka minä teen. Laitan ikään kuin jonkinlaisen
tyhjän tilan eteeni ilmaan ja kiinnitän katseeni ja tahtoni siihen,
ja pian näky toisensa jälkeen kulkee ohitseni, niin kuin dioraaman kuvasarjat, tai jos tarvitsen jonkin otteen tai tiedon jostakin
kirjasta, kiinnitän siihen lujasti mieleni ja silloin tulee näkyviin
kirjan astraalinen vastapuoli, ja siitä minä otan mitä tarvitsen. Mitä
vapaampi mieleni on muista kuolevaisista ajatuksista, mitä enemmän tarmoa ja kiinteyttä siinä on ja sitä helpommin voin tämän
tehdä, mutta tänään kaiken sen harmin jälkeen, jota olen kokenut
X:n kirjeen johdosta, en voinut oikein keskittyä, ja joka kerran kun
koetin saada otteen, se oli aivan väärä. Mestari sanoo, että nyt se on
hyvä. Mennään siis sisälle ja otetaan vähän teetä.”
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Olen jo huomauttanut, kuinka harvoja vieraita meillä kävi tähän
aikaan. Tänä iltana kuitenkin kuulin ihmeekseni eteisessä oudon
äänen, ja pian ilmoitettiin erään saksalaisen professorin tulosta,
jonka nimeä minun ei tarvitse mainita.
Hän pyysi anteeksi häiritsemistään, sanoi matkustaneensa
monta penikulmaa nähdäkseen Mme Blavatskyn myötätuntonsa
ilmaisemiseksi. Hän tunsi hyvin, kuinka ilkeästi ja kunniattomasti
Psyykkisen Seuran raportti oli kirjoitettu, ja kysyi nyt, tahtoisiko
madame suoda hänelle, psyykkisen tieteen hyödyksi, näytteen
muutamista ilmiöistä, joita madame niin helposti sai aikaan?
Nyt ”vanha rouva” oli hyvin väsynyt ja ehkei hänellä ollut paljon
uskoa vieraan mairitteleviin tunnustuksiin. Kuinka lienee, hän oli
hyvin vastahakoinen niihin suostumaan, mutta viimein vieraan
pyyntöjen voittamana hän suostui tekemään muutamia vähäpätöisiä kokeita psyykkis-sähköisen voiman käyttämisessä – antamaan
”koputuksia” – kaikkein yksinkertaisimpia, helpoimpia ja tutuimpia noista ”ilmiöistä”.
Hän pyysi professoria vetämään edessään olevan pöydän jonkun matkan päähän, jotta hän vapaasti voisi kulkea sen ympäri
ja tarkastaa sitä joka puolelta. ”Nyt”, sanoi H. P. B., ”minä tahdon
koputtaa tuohon pöytään niin monta kertaa kuin haluatte.” Vieras
pyysi ensin kolme kertaa, sitten viisi, sitten seitsemän jne. ja kun
H. P. B. nosti sormensa, viitaten sillä pöytään päin, tuli selviä, kuuluvia koputuksia pyynnön mukaisesti.
Professori näytti ihastuneelta. Hän pyörähti pöydän ympäri ihmeen ketterästi, kurkisti sen alle, tutki sitä joka puolelta, ja kun
H. P. B. viimein väsyi tyydyttämään hänen uteliaisuuttaan, hän
istuutui ja ahdisti H. P. B:tä kysymyksillä, joihin kaikkiin tämä vastasi tavallisella eloisuudellaan ja viehättäväisyydellään.
Viimein vieraamme poistui – tulematta vakuutetuksi niin kuin
myöhemmin saimme kuulla. Hän oli Huxleyn oppilas ja mieluummin hän omaksui kuinka mielettömän selityksen tahansa, kunhan
se ei vaan loukannut hänen omia teorioitaan.
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H. P. B. parka! Hänen turvonneet ja särkevät jalkansa, jotka tuskin voivat kannattaa häntä, jotta hän voi siirtyä tuolista sänkyyn,
olisivat hyvin huonosti sopineet niihin voimisteluliikkeisiin, joita
professori uskoi hänen niillä suorittavan.
Se seikka, joka ehkä enemmän kuin mikään muu veti huomioni
puoleensa ja herätti ihmettelyäni, kun aloin auttaa Mme Blavatskya
hänen yksityissihteerinään ja siten saada joitakin välähdyksiä siitä,
kuinka hän työskenteli Salaisen oppinsa kanssa, oli hänen matkakirjastonsa niukkuus. Hänen käsikirjoituksissaan vilisi otteita,
viittauksia ja muistiinpanoja suuresta joukosta harvinaisia teoksia,
jotka käsittelivät mitä erilaisimpia asioita. Milloin hän tarvitsi sananmukaisen kohdan jostakin kirjasta, joka löytyi vain Vatikaanista, milloin taas jostakin asiakirjasta, josta ainoa kopio löytyi British
Museumista. Kuitenkin hän kaipasi vain otteen sananmukaista
tarkistusta. Itse asia hänellä oli kyllä tiedossaan, mistä hän sen olikaan mahtanut saada – mutta varmaan hän ei ollut sitä saanut siitä
kourallisesta tavallisia kirjoja, joita hänellä oli mukanaan.
Vähän ajan kuluttua tultuani Würzburgiin hän kysyi minulta,
tunsinko jonkun, joka hänen puolestaan kävisi Oxfordin yliopiston
kirjastossa. Sattui niin, että tunsin erään, jota saatoin pyytää siellä
käymään, ja niin ystäväni hankki varmennuksen siitä, mitä H. P. B.
oli nähnyt astraalivalossa, ja kirjan nimi, luku, sivu ja numerot,
kaikki oli ollut aivan oikein.
Tuollaiset näyt usein esittävät alkuperäisen kopion nurinkäännettynä, ikään kuin peilistä nähtynä. Ja vaikka sanat pienen harjoituksen jälkeen voidaan helposti lukea ja estää yleinen merkitys
sekä lauserakenne, ettei vaikeita erehdyksiä satu, niin on paljon
vaikeampi välttää erehdyksiä luvuissa, ja tässä tapauksessa oli juuri
kysymys siitä.
Kerran minulle annettiin vaikea tehtävä: piti varmentaa eräs
ote käsikirjoituksesta, joka oli Vatikaanissa. Tehtyäni tuttavuutta
erään herran kanssa, jolla oli sukulainen Vatikaanissa, onnistuin
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saamaan sen kohdan, vaikka siinä oli kyllä vaikeuksia. Kaksi sanaa
oli väärin, mutta muu oli oikein, ja kummallista kyllä sain kuulla, että nuo sanat käsikirjoituksessa olivat sotkuiset ja vaikeasti
luettavat.
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä lukuisten joukosta. Jos
koskaan H. P. B. kaipasi tarkkaa tietoa jostakin asiasta, joka tuli
esille hänen kirjoituksissaan, niin se tieto varmasti saapui hänelle
tavalla tai toisella, joko kirjeessä joltakin ystävältä pitkän matkan
päästä, tai lehdestä tai aikakauskirjasta tai satunnaisesti jostakin
kirjasta, ja tämä tapahtui niin usein ja niin sopivasti, ettei sitä mitenkään voinut selittää paljaaksi sattumaksi. Hän tahtoi kuitenkin
mikäli mahdollista mieluummin käyttää tavallisia keinoja kuin
yliaistillisia, jottei hän tarpeettomasti kuluttaisi voimiaan.
Minä en ollut ainoa, joka huomasi, kuinka apua tuli etsimättä H.
P. B:lle hänen tehtävänsä suorittamisessa ja kuinka tarkkoja olivat
ne otteet, jotka hän sai. Liitän tähän Ms E. Kislingburyn lähettämän muistiinpanon, joka antaa asiasta hyvin selvän ja voimakkaan
kuvan.
”Kun nykyään niin kuuluisa Psyykkisen Seuran raportti julkaistiin, tunsin voimakkaasti, kuinka virheellinen se oli, ja päätin
lähteä tapaamaan Mme Blavatskya, jonka silloin sanottiin asuvan
Würzburgissa. Tapasin hänet elämässä vanhassa saksalaisessa kaupungissa kreivitär Wachtmeisterin kanssa, joka oli viipynyt hänen
luonaan yli koko talven. H. P. B. oli sairas, kärsi monenlaisista ruumiinhäiriöistä ja oli alituisen lääkärinhoidon alainen. Henkisesti
häntä vaivasi ystävien hylkääminen ja vihollisten alhaiset hyökkäykset aiemmin mainitun Raportin johdosta, ja kuitenkin, huolimatta kaikista näistä vaikeuksista, H. P. B. kirjoitti suurenmoista
teosta, Salaista oppia. Vieraassa kaupungissa, jonka asukkaiden
kieli oli hänelle outo, mukanaan ainoastaan sellaisia kirjoja, joita hän oli tuonut Intiasta, kaukana ystävistä, jotka olisivat voineet
auttaa häntä löytämään tarvittavia kohtia tai tekemään hyödyllisiä
muistiinpanoja, hän kuitenkin teki työtään, harvoin siirtyen kirjoituspöytänsä äärestä, paitsi aterioita varten, varhaisesta aamusta
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kello kuuteen illalla. Mutta H. P. B:llä oli näkymättömiä auttajia,
kun hän istui kirjoittamassa siinä huoneessa, joka oli työhön pyhitetty. Koska minä en silloin ollut T. S:n jäsen, vaikka olin tuntenut
H. P. B:n miltei Seuran perustamisesta asti, käytetyistä menettelyistä ei minulle puhuttu paljon tai näytetty läsnä ollessani. Eräänä
päivänä kuitenkin H. P. B. toi minulle paperin, jossa oli ote jonka
hän eli saanut jostakin katolilaisen kirjailijan teoksesta ja joka koski tieteen ja uskonnon suhdetta. Hän kysyi minulta, voisinko auttaa häntä saamaan tietoa tekijästä ja siitä kirjasta, mistä se löytyi.
Päähäni pälkähti, otteen laadusta johtuen, että se saattoi olla kardinaali Wisemanin Lectures on Science and Religion. Niinpä kirjoitin
eräälle ystävälleni Lontooseen, jolta sain täydellisen tiedon luvusta
ja sivumäärästä, niin kuin se nyt on Salaisen opin II osan II niteessä, s. 279 [e704].”

VI
Tuon tuostakin huomasin myös erään toisen seikan, joka osoittaa,
kuinka H. P. B. sai työssään ohjeita ja apua muullakin tavalla. Usein
aamulla varhain näin hänen kirjoituspöydällään paperiarkin, jolle
oli punaisella musteella piirretty outoja merkkejä. Kun kysyin, mitä
nämä salaperäiset muistiinpanot merkitsivät, vastasi hän, että ne
ilmoittivat, mitä hänen oli tehtävä kunakin päivänä.
Nämä olivat esimerkkejä ”presipitoiduista” (alas painetuista)
sanomista, joista paljon on väitelty Teosofisessa Seurassakin ja
joista ulkopuolella on tehty loputonta typerää pilkkaa. Ne olivat
niitä ”punaisia ja sinisiä aavemaisia sanomia, kuten X. syystä niitä
kutsuu”, toistaakseni kohdan eräästä H. P. B:n kirjeestä, jonka hän
näihin aikoihin kirjoitti ja joka sittemmin julkaistiin The Path -lehdessä. Samassa kirjeessä hän sanoo:
”Olivatko ne petosta? Ei mitenkään. Olivatko ne elementaalien
kirjoittamat ja aikaansaamat? Ei niinkään. Fyysisiä ilmiöitä voivat
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aikaansaada elementaalit, joita sitä tarkoitusta varten käytetään,
mutta mitä noilla tiedottomilla olennoilla on tekemistä pienimmän ja tyhmimmänkään sanoman älyllisen puolen kanssa?”

Siinä ei ole paljon ihmeteltävää, että tuollaisia sanomia katsotaan
epäluuloisesti tänä aikana, jolloin niin suuri tietämättömyys vallitsee psyykkisten ilmiöiden mahdollisuuksien suhteen. Korkeintaan
saattaisi tavalliselta ihmiseltä odottaa, että hän siirtäisi tuonnemmaksi käsityksensä ja olisi halukas oppimaan ja tutkimaan. Mutta
kun alamme tarkastaa H. P. B:n omaa käytöstä näiden ilmiöiden
sattuessa, saamme kumoamattoman todistuksen hänen rehellisyydestään. Ne tulivat hänelle aina suoraan ja niissä olevia ohjeita hän
totteli aina kuuliaisesti, vaikkapa hän joskus olisikin mieluummin
toiminut toisin.
Kuinka usein olenkaan surrut, kun riisikaupalla on huolellisesti
valmistettuja ja puhtaaksi kirjoitettuja käsikirjoituksia Mestarien
kehotuksesta heitetty liekkeihin – vaikka ne sisälsivät paljon tietoja
ja selvityksiä, jotka minusta nyt olisivat verrattoman arvokkaita,
kun olemme kadottaneet opettajamme.
Siihen aikaan minä, totta puhuen, en paljonkaan ymmärtänyt
mitä kirjoitin puhtaaksi enkä käsittänyt näiden opetusten arvoa
yhtä hyvin kuin nyt. Olen usein jälkeenpäin ajatellut, että siitä
syystä paremmin sovelluinkin työhön. H. P. B. näet niinä aikoina saattoi panna paperille paljon sellaista, jota ei olisi ollut hyvä
ilmoittaa kenelle tahansa, ei edes sellaiselle, joka, niin kuin minä,
oli harras, vaikka harjaantumaton oppilas. Salainen oppi sisältääkin
nykyisessä muodossaan ainoastaan katkelmia ja viittauksia. Tiedänpä varmasti, että paljon todellista esoteerista opetusta karsittiin
pois alkuperäisistä kirjoituksista ja, niin kuin olen sanonut, paljon
sekä hänen käsikirjoituksistaan että minun tekemistäni kopioista
hävitettiin. Siihen aikaan en saanut mitään tyydyttäviä vastauksia
kyselyihin, niin että viimein opin vaikenemaan ja hyvin harvoin
jos koskaan tein kysymyksiä.
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Sellaisten, jotka nyt tulevat Teosofiseen Seuraan, on hyvin vaikea
käsittää niiden aikojen oloja, joista nyt kerron. Silloin ei teosofian
tutkijalla ollut sellaisia tutkimus- ja kehittymismahdollisuuksia
kuin nyt on, jolloin jokaiselle Seuraan pyrkivälle ja tietoa haluavalle tuhlataan oppia kuinka paljon tahansa. Silloin ei pidetty luentoja eikä kirjoja ollut montakaan. H. P. B. itse oli synnynnäisesti
ja sielunsa sisäisen luonteen takia kykenemätön järjestelmällisesti
ja kärsivällisesti esittämään oppejaan. Minulla on edessäni muuan
kirje häneltä, joka on ilman päivämäärää, mutta on näihin aikoihin
kirjoitettu Elberfeldistä, minne hän lähti Würzburgista, ja se antaa
eloisan kuvan, kuinka epätoivoinen hän oli, kun hänellä joskus oli
sellainen opetustehtävä suoritettavana.
”Jos te olette ’pulassa’, niin minä olen aivan neuvoton, kun en ymmärrä mitä minulta oikein odotetaan. En ole koskaan luvannut
esiintyä guruna, koulumestarina tai professorina Y:Ile tai kellekään
muulle. Mestari käski Y:n tulla Elberfeldiin ja sanoi minulle, että
hän tulisi ja että minä saisin vastata hänen kysymyksiinsä. Olen
niin tehnyt enkä voi enempää tehdä. Luin hänelle ääneen Salaista
oppia ja huomasin, etten voinut jatkaa, sillä hän keskeytti minua
joka rivillä eikä ainoastaan kysymyksiä tekemällä vaan tavallisesti
pitämällä pitkän puheen vastaukseksi omiin kysymyksiinsä, joka
vastaus kesti parikymmentä minuuttia. Y. vastatkoon itse puolestaan, sillä panin hänet kirjoittamaan teille. Olen moneen kertaan sanonut teille, etten koskaan ole ketään opettanut muuten
kuin omalla tavallani. Olcott ja Judge ovat oppineet kaiken mitä
tietävät seurustelemalla minun kanssani. Jos minulle annettaisiin
sellainen kauhea rangaistus, että minun pitäisi antaa säännöllistä opetusta professorin tavalla edes yksi tunti päivässä, kahdesta
puhumattakaan, niin mieluummin lähtisin pohjoisnavalle tai heittäisin henkeni, purkaen kaiken yhteyden teosofian kanssa. Minä
en siihen kykene, niin kuin jokaisen minut tuntevan pitäisi tietää. En vielä tänä päivänä ole saanut selville, mitä Y. tahtoo tietää.
Tahtooko hän oppia okkultismia, metafysiikkaa vai yleensä teosofian perusaatteita? Jos ensimmäistä, huomaan hänet kerrassaan
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kykenemättömäksi siihen. Me olemme tehneet lupauskirjan (jonka M. G. lähettää teille), ja Y. tahtoi välttämättä, että tuon salaisen piirin jäseniin kuuluisi myös hänen vaimonsa. Mutta kun me
olemme saaneet sen allekirjoitetuksi, huomaammekin, ettei hänellä ole käsitystäkään tahdonvoiman käyttämisestä ja että hänen
vaimonsa pitää sitä syntisenä (!!). Mitä hyötyä siitä silloin olisi?
Mitä metafysiikkaan tulee, hän voi sitä oppia M:lta. Minä sanoin
hänelle, ettei M. tiedä mitään meidän okkulttisista opeistamme
eikä voisi niitä opettaa, mutta hän voi selittää Bhagavadgītā-kirjaa
paremmin kuin minä voin... Enempää ei minulla ole sanottavana.
S. O:n virta on ehtynyt ja kuluu kaksi kuukautta, ennen kuin voin
tulla samaan tilaan, missä olin Würzburgissa. Kirjoittaakseni sitä
kirjaa minun täytyy olla aivan rauhassa, ja jos minua kiusataan
opetustyöllä, niin minun täytyy jättää S. O. Ihmiset valitkoot ja katsokoot, mikä on hyödyllisempää – että S. O. tulee kirjoitetuksi vai
että Y. saa opetusta.”

Noina aikaisempina päivinä saattoi jäsen ehkä päästä kirjeenvaihtoon jonkun vanhemman jäsenen kanssa, mutta silloinkin olivat
vaikeudet suuret. Ainoastaan luja tahto päästä voitolle kaikista
esteistä ja, voinen lisätä, karmillisesti peritty synnynnäinen oppimishalu saattoi korvata niitä mahdollisuuksia, joita nykyään niin
runsaasti tarjotaan kaikille.
Silloin emme toiveikkaimpina hetkinäkään saattaneet uneksia, että kasvaisi suuri seura, jolla olisi amerikkalaisia, intialaisia
ja eurooppalaisia osastoja ja lukuisia looseja ja toimintakeskuksia
miltei jokaisessa maailman tärkeimmässä maassa. Meistä tuntui,
että korkeintaan saattoi toivoa pientä uskollista opiskelijajoukkoa,
muutamia hartaita oppilaita, jotka pitäisivät vireillä Salaisen opin
kipinöitä 1900-luvun viimeiseen neljännekseen asti, jolloin pienemmän nousukauden tullessa uusi henkisen valon vuodatus olisi
odotettavissa.
Mutta sen jälkeen näinä muutamina vuosina – vaikka meiltä onkin riistetty opettajamme ruumiillinen läsnäolo – olemme
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oppineet toisen läksyn; meidän on täytynyt tunnustaa, kuinka väärin olemme arvostelleet liikkeen takana olevien henkisten voimien
mahtia.
Päivä päivältä tulee selvemmäksi, että teosofia ainakaan laajoissa
yleispiirteissään ei ole muutamien harvojen suosittujen yksityisetu
vaan on koko ihmiskunnalle annettu ilmainen lahja ja että sen vaikutus uudenaikaiseen ajatteluun tulee olemaan tehokkaana tekijänä ajan pessimistisen materialismin vastapainona.

VII
Kun elin niin läheisessä ja tuttavallisessa kanssakäymisessä H. P. B:n
kanssa noihin aikoihin, jouduin tietysti näkemään useita ”ilmiöitä”,
joita tapahtui hänen läheisyydessään.
Yksi ilmiö, joka alinomaa toistui pitkän ajan kuluessa, antoi
minulle hyvin voimakkaan vakaumuksen, että häntä valvoivat ja
vaalivat näkymättömät vartijat. Ensimmäisestä yöstä alkaen, jonka
vietin hänen huoneessaan, viimeiseen asti, ennen kuin lähdimme
Würzburgista, kuulin säännöllisiä ajoittaisia koputuksia pöydästä,
joka oli hänen vuoteensa ääressä. Ne alkoivat kello 10 joka ilta ja
saattoivat jatkua 10 minuutin väliajoin kello kuuteen aamulla. Ne
olivat selviä koputuksia, jollaisia en koskaan muulloin ole kuullut.
Joskus pidin koko tunnin yhtä mittaa kelloa kädessäni, ja aina kun
kymmenen minuutin väliaika oli kulunut, kuului koputus mitä täsmällisimmin. Oliko H. P. B. hereillä vai nukkuiko hän, ei laisinkaan
vaikuttanut ilmiön esiintymiseen ja säännöllisyyteen.
Kun kysyin näiden koputusten selitystä, minulle sanottiin, että
ne johtuivat jonkinlaisesta sielullisesta sähköjohdosta, joka oli hänen ja opettajain välillä, ja että chelat saattoivat valvoa hänen ruumistaan, kun hän astraalisesti oli siitä poissa.
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Tässä yhteydessä voin mainita toisenkin tapauksen, joka minulle todisti, että hänen läheisyydessään oli olentoja, joiden laatua
ja toimintaa ei voi selittää tähän asti hyväksyttyjen aineen lakien
mukaan.
Olen jo huomauttanut, että H. P. B:llä oli tapana lukea venäläisiä
sanomalehtiä illalla sänkyyn mentyään, ja harvoin hän sammutti lamppunsa ennen puoltayötä. Minun vuoteeni ja tuon lampun
välillä oli verho, mutta kuitenkin lampun voimakas valo, joka heijastui seinistä ja katosta, usein häiritsi minun untani. Eräänä iltana
tämä lamppu paloi vielä vaikka kello oli lyönyt yksi. En voinut
nukkua ja kun kuulin H. P. B:n säännöllisestä hengityksestä, että
hän nukkui, nousin, kiersin hiljaa lampun luo ja sammutin sen.
Makuuhuoneessa oli aina hämärä valaistus, joka johtui työhuoneessa palavasta yökynttilästä, sillä ovi sen huoneen ja makuuhuoneen välillä pidettiin auki. Olin sammuttanut lampun ja olin
menossa takaisin, kun se leimahti palamaan ja huone tuli kirkkaasti valaistuksi. Ajattelin itsekseni: merkillinen lamppu, vieteri ei
mahda tehdä tehtäväänsä! – ja niin painoin taas vieteriä ja odotin,
kunnes jokainen liekin jälki oli sammunut ja vielä silloinkin pidin
vieteriä alhaalla jokusen minuutin. Sitten päästin irti ja seisoin
hetken odottamassa, kun ihmeekseni liekki syttyi ja lamppu paloi
yhtä kirkkaasti kuin ennen. Tämä minua suuresti ällistytti ja päätin
seisoa lampun vieressä ja sammuttaa sitä vaikka koko yön, jos niin
tarvittaisiin, kunnes keksisin, miksi ja miten se niin käyttäytyi.
Kolmannen kerran lamppu syttyi ja silloin näinkin, kuinka ruskea
käsi hitaasti ja hiljaa väänsi lampun ruuvia. Kun olin siksi tottunut
astraalisten voimien ja astraalisten olentojen työskentelyyn fyysisellä tasolla, ei minulle ollut vaikeata päättää, että se oli jonkun
chelan käsi, ja palasin vuoteeseeni, koska otaksuin löytyvän jonkin
syyn, miksi lampun piti olla palamassa. Mutta sinä yönä asui minussa pahuuden ja uteliaisuuden henki. Tahdoin tietää enemmän
34

ja huusin ”Mme Blavatsky!” kerran ja sitten kovemmin ja vielä
kovemmin ”Mme Blavatsky!” Äkkiä kuulin vastaukseksi huudon:
”Voi sydämeni, sydämeni! Kreivitär te olette miltei vienyt minulta
hengen” ja sitten vielä ”sydämeni! sydämeni!” Minä lensin H. P. B:n
vuoteen ääreen. ”Minä olin Mestarin luona”, hän sopersi, ”miksi
kutsuitte minut takaisin?” Pelästyin tavattomasti, sillä hänen sydämensä tykytti hurjasti käteni alla.
Annoin hänelle rauhoittavaa lääkettä ja istuin hänen vieressään,
kunnes hänen kohtauksensa oli lieventynyt ja hän oli rauhoittunut.
Silloin hän kertoi, miten eversti Olcott oli kerran ollut tappaa hänet
samalla tavalla kutsumalla hänet äkkiä takaisin, kun hän astraalimuodossaan oli poissa ruumiistaan. Hän käski minun luvata, etten
toistamiseen sitä yrittäisi, ja teinkin mielelläni sen lupauksen, sillä
olinhan aivan surun ja katumuksen vallassa sen johdosta, että olin
tuottanut hänelle tuollaista kärsimystä.
Mutta miksi, kysyttäneen, hän jatkoi kärsimistään, vaikka hänellä oli käytettävänään voimia, jotka olisivat antaneet huojennusta?
Miksi, kun hän työskenteli niin tärkeän tehtävän suorittamisessa
monta pitkää tuntia joka päivä – jolloin juuri tarvittiin häiriintymätön mieli ja terve ruumis – miksi hän ei koskaan liikuttanut
sormeakaan parantaakseen tilaansa ja karkottaakseen heikkoudet
ja tuskat, jotka olisivat riittäneet kokonaan lannistamaan jokaisen
tavallisen ihmisen.
Tämä kysymys syntyy luonnollisesti ja minäkin tein sen, kun
tiesin, minkälaisia kykyjä hänellä oli muiden ihmisten kärsimyksien huojentamiseksi. Kun hänelle tein sen kysymyksen, oli hänen
vastauksensa aina sama.
”Okkultistin tulee mitä juhlallisimmin luvata, ettei hän koskaan
käytä omaksi persoonalliseksi hyödykseen niitä voimia, joita hän
on hankkinut tai hänelle on suotu. Sillä niin tekemällä hän laskisi
jalkansa sille jyrkälle ja petolliselle rinteelle, joka päättyy mustan
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magian syvyyksiin. Minä olen tehnyt sen lupauksen enkä sitä riko,
sillä se on pyhempi kuin mitä maallinen ihminen voi kuvitellakaan. Kärsin mieluummin mitä tahansa, ennen kuin olen uskoton
lupaukselleni. Mitä tulee suotuisampien edellytysten turvaamiseen
tehtäväni suorittamiselle – ei meidän tehtävämme ole, että päämäärä oikeuttaa keinot, emmekä me saa tehdä pahaa, jotta siitä
seuraisi hyvää.
”Eikä siinä ole ainoastaan ruumiillinen tuska ja heikkous ja taudin turmio, joita minun täytyy kestää niin kärsivällisesti kuin voin,
halliten niitä tahdonvoimallani työni takia, vaan myös sielullinen
kärsimys, häpeä, loukkaus ja iva.”
Tämä kaikki ei ollut liioittelua eikä ylenmääräistä tunteellisuutta. Se oli totta ja pysyi totena hänen kuolemaansa asti sekä tosiseikkana että Seuran historiassa. Häneen, joka seisoi Teosofisen Seuran
eturintamassa, sattuivat tuomitsemisen ja vääristelyn myrkkynuolet ikään kuin elävään herkkätuntoiseen kilpeen eli varustukseen,
jonka takana todelliset rikokselliset, heikot ja erehtyväiset sielut
olivat kätkettyinä ja suojattuina.
Hän oli ikään kuin uhri, joka otti vastaan pitkän marttyyrikärsimyksen Hänen tuskansa ja häpeänsä päälle, jonka hän niin syyttömästi ja niin urhokkaasti kantoi, rakennettiin Teosofisen Seuran
menestys.
Hyvin harvat Teosofisen Seuran jäsenet voivat tämän käsittää.
Ainoastaan ne, jotka ovat eläneet hänen kanssaan päivästä päivään
ja nähneet hänen jokapäiväiset kärsimyksensä ja ne kidutukset,
joita panettelut ja loukkaukset hänelle tuottivat, ja ne jotka samalla ovat voineet seurata, kuinka Seura on kasvanut ja menestynyt
verrattain rauhallisessa ja suosiollisessa ilmapiirissä, jonka hänen
mahtava persoonallisuutensa valmisti, ainoastaan he voivat arvostella, kuinka suuressa kiitollisuuden velassa me olemme hänelle,
vaikka monet eivät edes aavista tätä velkaa olevankaan.
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VIII
Eräänä päivänä tuli H. P. B:lle kiusaus. Hänelle luvattiin suuri vuotuinen palkkio, jos hän kirjoittaisi venäläisiin sanomalehtiin).1 Hän
saisi kirjoittaa okkultismista tai mistä muusta aineesta tahansa.
Tässä luvattiin hänelle mukavuutta ja huolettomuutta loppuiäksi.
Kahden tunnin työ joka päivä olisi mainiosti riittänyt tyydyttämään
kaikkia tarpeita, mutta silloin ei olisi Salainen oppi tullut kirjoitetuksi. Minä puhuin sovittelemisista ja kysyin, eikö olisi mahdollista
suostua tähän tarjoukseen ja samalla jatkaa teosofista työtä. ”Ei
– tuhat kertaa ei!” vastasi hän. Kirjoittaakseni sellaista teosta kuin
Salaista oppia minun täytyy olla kaikki ajatukset käännettyinä sen
virran suuntaan. Nytkin on vaikeaa, kun tämä sairas ja raihnainen
ruumiini estää minua. Kuinka paljon vaikeampaa olisikaan, jos
minun alinomaa pitäisi kääntää virrat muihin suuntiin. Minulla
ei ole enää jäljellä tarmoa ja elinvoimaa tarpeeksi. Sitä kului liian
paljon silloin kun aikaansain ilmiöitä.”
”Miksi sitten teitte noita ilmiöitä? kysyin minä.
”Sen tähden että ihmiset alituisesti kiusasivat minua”, hän vastasi. ”Aina vaan kuului: ’oi, aineellistuta tämä’ tai ’anna minun kuulla
astraalikelloja’ jne., enkä minä puolestani tahtonut tuottaa heille
pettymystä. Minä noudatin pyyntöjä. Nyt täytyy sen takia kärsiä.”
Sen tähden hän kirjoitti Venäjälle kieltäytyen loistavasta tarjouksesta ja uhrautui siis taaskin, jotta Teosofinen Seura eläisi ja menestyisi. Monet ovat eri aikoina minulle muistuttaneet, kuinka typerää
1 Vaikka H. P. B. ei ollut milloinkaan käynyt koulua [Isoäidin, ruhtinatar Helena
Pavlovna Dolgorukovan, avioiduttuaan Fadejeff, tieteellinen työ oli kasvitieteen ja arkeologian alalta. Hänen kunniakseen on nimetty tuolloin löydetty
fossiili Venus Fadeyefiksi. Isoäiti ja lastenhoitaja opettivat Helenaa. – Toim.
huom.] ja suurimman osan ikäänsä hän oli oleskellut synnyinmaansa ulkopuolella, hän kirjoitti niin ihmeteltävän nerokkaasti venäjänkin kielellä, että maan
tärkein sanomalehti tarjosi hänelle samat palkkiot kuin itse Turgenjeville. —
Suom. huom.
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oli, että ’ilmiöitä’ koskaan oli ollut Teosofisen Seuran yhteydessä tai
että H. P. B. oli saattanut kuluttaa aikaansa sellaisiin turhuuksiin.
Näihin muistutuksiin on H. P. B. aina antanut saman vastauksen,
nim. että siihen aikaan, jolloin Teosofinen Seura perustettiin, oli
välttämätöntä vetää yleisön huomiota näihin tosiasioihin, ja että
ilmiöt täyttivät tätä tarkoitusta paremmin kuin mikään muu olisi
voinut tehdä. Jos H. P. B. olisi esittänyt itseään etupäässä filosofian
opettajana, olisi hänen luokseen saapunut hyvin vähän oppilaita,
sillä kaksikymmentä vuotta sitten eivät monetkaan ihmiset vielä
olleet sillä asteella kuin he nyt ovat. Ajatuksen ja mielipiteen vapaus
oli harvinaista ja se tarkka tutkimus ja mietiskely, joka on välttämätön teosofian oikein käsittämiseksi, olisi pelottanut heidät pois.
Sivistyksen taso oli silloin alempi kuin meidän päivinämme, ja oppiminen vaati elävää harrastusta. Ainoastaan jokin hyvin ihmeellinen uutuus saattoi ihmisissä herättää ensimmäisen innostuksen,
joka heidät pani syvemmin tutkimaan. Ja siten ilmiöt panivat Seuran alkuun, mutta kun kerran ne olivat päässeet vauhtiin, niistä oli
vaikea vapautua, silloinkin kun ne olivat täyttäneet tarkoituksensa.
Kaikki halusivat kiihkeästi saada tyydytystä ihmeiden kaipuulleen,
ja jos he eivät saaneet, he lähtivät pois suuttuneina ja pahastuneina.
Meillä oli pieni mutta mukava asunto Würzburgissa. Huoneet
olivat avarat ja korkeat ja sijaitsivat alakerrassa, niin että H. P. B.
helposti saattoi käydä ulkona. Mutta koko aikana jolloin olin hänen
kanssaan, sain hänet vain kolme kertaa taivutetuksi menemään
raittiiseen ilmaan. Hän näytti kyllä nauttivan näistä ajeluista ulkoilmassa, mutta se vaiva ja ponnistus, mikä niihin vaadittiin, väsytti
häntä ja hän piti niitä pelkkänä ajanhukkana. Minulla oli tapana,
jos suinkin mahdollista, olla puoli tuntia joka päivä ulkona, koska tunsin terveyteni vaativan sekä ilmaa että ruumiinliikuntoa, ja
muistan erään omituisen tapauksen, joka näillä kävelyillä kerran
minulle sattui. Kuljin kaupungin väkirikkaimmissa osissa, ja mennessäni ohi rohdoskaupan, näin ikkunassa saippuaa lasiastiassa.
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Muistaen, että tarvitsin sitä, astuin sisään ja valitsin maljakosta
mieluisen palan. Näin kauppiaan käärivän paperin sen ympäri,
otin palan hänen kädestään, panin sen taskuuni ja jatkoin kävelyä.
Kun palasin kotiin, menin suoraan huoneeseeni käymättä ensin
H. P. B:tä tervehtimässä, ja otin päältäni hatun ja päällysnutun.
Ottaen saippuapalan taskustani aloin irrotella lankaa ja aukaista
käärettä, ja näin tehdessäni huomasin sisäpuolella pienen kokoon
käärityn paperin. En voinut olla ajattelematta, kuinka ihmiset ovat
kärkkäitä ilmoittelemaan, kun pitää olla ilmoituksia saippuapalan mukanakin, mutta silloin muistin, että vastikään olin nähnyt
miehen panevan kääreen kokoon eikä hän suinkaan ollut siihen
mitään laittanut. Tämä tuntui ihmeelliseltä, ja kun paperi putosi
lattialle, kumarruin ja otin sen ylös, avasin ja löysin siitä muutamia minulle osoitettuja sanoja H. P. B:n Mestarin käsialalla, jonka
monasti ennen olin nähnyt. Ne koskivat seikkoja, jotka viimeksi
kuluneina päivinä olivat mieltäni hämmentäneet, ja neuvoivat vastaista toiminnan suuntaa. Tämä ilmiö kummastutti minua suuresti,
koska se tapahtui H. P. B:n tietämättä ja hänestä riippumatta, sillä
hän istui kirjoittamassa pöytänsä ääressä huoneessaan. H. P. B:n
kuoltua ovat muutamat henkilöt saaneet kirjeitä tältä samalta Mestarilta. Se osoittaa, että hän toimi H. P. B:stä riippumatta, mutta oli
mielenkiintoista huomata sama jo H. P. B:n eläessä.
Muistan toisenkin tapauksen, jolloin samanlainen ilmiö sattui. Tri Hartmann oli minulle kirjoittanut kirjeen, jossa hän pyysi
minua hankkimaan Mestarilta tietoa jostakin, mikä häntä koski.
Näytin kirjeen H. P. B:Ile ja kysyin, voiko hän toimittaa sen perille.
Hän vastasi: ”Ei, koeta itse tehdä sille, mitä voit. Pane se Mestarin
valokuvalle ja jos Mestari tahtoo vastata Hartmannille, hän ottaa
kyllä kirjeen.” Suljin H. P. B:n huoneen oven ja menin kirjoituspöydälleni, missä seisoi öljyväriin maalattu Mestarin valokuva, ja
asetin kirjeen kehykselle. Sitten otin kirjan ja luin noin puoli tuntia kenenkään sillä aikaa tulematta huoneeseen. Kun katsahdin
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ylös, oli kirje poissa. Muutamiin päiviin en kuullut mitään. Mutta
eräänä iltana ottaessani postimieheltä vastaan kirjeitä, sain yhden
tri Hartmannilta ja ajattelin itsekseni: ”Onpa se aika paksu – kumma, ettei siihen ole vaadittu enemmän postimaksua.” Kun avasin
kääreen, sain siitä ensin käteeni sen tohtorin kirjeen, jonka olin
pannut valokuvan päälle. Sitten oli Mestarin kirje, jossa hän vastaa
Hartmannin kysymyksiin, ja viimeksi tohtorilta uusi kirje, jonka
reunassa oli Mestarin käsialalla tehty muistutuksia, jotka koskivat
kirjeessä mainittuja asioita. Hartmannin kirjeen ulkopuolella oli
kuoreen painettuna leima Mestarin nimimerkillä.
Tämän tapaisia ilmiöitä tapahtui alinomaa. Saapuvissa kirjeissä oli usein Mestarin käsialalla kirjoitettuja muistutuksia, joissa
puhuttiin kirjeiden sisällyksestä, tai sitten kirjeet katosivat useiksi
päiviksi ja viimein saapuessaan niissä oli sisältöä koskevia huomautuksia. Varhain eräänä aamuna, aamiaispöydässä (kirjeitä
tuotiin tavallisesti meille aamupostissa) sai H. P. B. useita kirjeitä,
joita hän heti ryhtyi lukemaan. Minä sain Ruotsista yhden kirjeen,
joka tuotti vähän hämmästystä. Tietämättä, miten siihen vastata,
asetin sen pöydälle viereeni ja jatkoin aamiaisen syöntiä ajatellen
sisällystä. Pian olin lopettanut aterian ja nousten pöydästä ojensin käteni ottaakseni kirjeen. Se oli kadonnut. Etsin sitä lautaseni alta, lattialta, taskustani, mutta en voinut sitä mistään löytää.
H. P. B. vilkaisi siitä venäläisestä kirjeestä, jota hän luki, ja sanoi:
”Mitä haette?” Minä vastasin: ”Kirjettä, jonka sain tänä aamuna.”
Hän sanoi rauhallisesti: ”Ei kannata sitä hakea. Mestari oli juuri
äsken vieressänne ja minä näin hänen ottavan kirjeen.” Kolmeen
päivään ei mitään kuulunut tästä kirjeestä, kun eräänä aamuna
minun ahkerasti kirjoitellessani ruokahuoneessa, äkkiä näin kirjeen imupaperilla edessäni. Sen reunaan oli pantu huomautuksia,
kuinka minun tulisi toimia, ja myöhemmät kokemukset todistivat,
kuinka viisas se neuvo oli. Tämän olen aina huomannutkin tällaisissa tapauksissa ja jos olisin toiminut annetun neuvon mukaisesti,
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olisin pelastunut monesta rahallisesta tappiosta ja säästänyt itseltäni paljon huolta ja ikävyyttä.
Tällä kertaa oli neuvo tämä. Olin Ruotsissa muutamia vuosia
aikaisemmin ostanut pienen maatilan meren rannalta. Se oli ihana
paikka. Mutta aikaa ja ajatusta kului talon korjaamiseen ja kuntoon
panemiseen, sekä puutarhan ja puiston järjestämiseen, joista suuresti ylpeilin. Eräänä päivänä sanoi H. P. B. minulle: ”Ihmettelen
ettette myy maatilaanne Ruotsissa, sillä silloin olisitte vapaampi
työskentelemään teosofian hyväksi.” Vastasin: ”Oi, kuinka voittekaan pyytää tätä minulta? Minä en tahtoisi talosta ensinkään erota
kaiken sen vaivannäön ja rahanhukan jälkeen, joka minulla siitä on
ollut, ja sitä paitsi olen varma siitä, että poikani vastustaisi sen myymistä. Varmaan olisi myöskin vaikeata löytää sille ostajaa.” Tähän
vastasi H. P. B: ”Mestari käskee minua sanomaan, että jos heti tahdotte uhrata maatilanne, voitte saada sen myydyksi ilman tappiota.
Mestari sanoo tämän sen takia, että hän tietää teidän haluavan
tehdä työtä teosofian puolesta, ja paljon huolta tulee säästymään,
jos näin tahdotte heti tehdä”. Mutta en tahtonut häntä kuunnella.
Sisässäni ajattelin: H. P. B. tahtoo minun myydä tilan sitoakseen
minut kiinteämmin teosofiaan. Ystäväni kirjoittavat minulle joka
puolelta sanoen, että hän on vehkeilevä vanha nainen, joka minua
hypnotisoi ja käyttää Mestarin nimeä vain herkkäuskoisuuteeni
vedotakseen ja pakottaakseen minua tekemään mitä hän haluaa.
Tässä on minulla hyvä tilaisuus osoittaa, että voin säilyttää vapaan
tahtoni ja itsenäisyyteni. Siksipä en ryhtynyt mihinkään toimenpiteeseen asiassa. Mutta myöhemmin sainkin tätä tarpeeksi katua,
sillä huomasin, että jos silloin olisin tarjonnut tilan myytäväksi,
olisin saanut siitä edullisen hinnan eikä poikanikaan olisi mitenkään vastustanut. Päinvastoin hän juuri vaati minua sitä myymään
ja niin viimein muutaman vuoden päästä teinkin, mutta silloin
kärsin siitä tuntuvan tappion, sen lisäksi että minulla kaiken aikaa
oli ollut siitä paljon huolta ja harmia.
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Olen kertonut tämän tapauksen osoittaakseni, ettei H. P. B.
millään tavalla minua estänyt. Olen usein kuullut sanottavan, että
ne, jotka asuivat H. P. B:n kanssa, olivat paljaita nukkeja hänen
käsissään ja että hän hypnotisoi heitä ja pakotti heitä tekemään
kaiken, mikä häntä miellytti. Nytpä tämä tapaus on selvä todistus
vastakkaiseen suuntaan, ja vaikka silloin sainkin siitä kärsiä, olen
nyt iloinen siitä, että voin osoittaa, kuinka epäviisasta oli minulta
tehty, kun epäilin H. P. B:n kautta tulevia Mestarin sanoja. Kokemus opettaa ihmiselle nöyryyttä, sillä myöhemmin hän saa nähdä,
kuinka moniin erehdyksiin hän on eläessään langennut, ja katsellessani taaksepäin H. P. B:n seurassa vietettyjä vuosia, tunnen,
kuinka paljon menetin siitä, etten ymmärtänyt tai täysin korkeaksi
arvannut hänen elämäntehtäväänsä.
Kadun nyt alituisesti sitä, että kadotin niin paljon kallista aikaa
ymmärtämättä hänen asemaansa tai omaani. Mutta kun ensin tulin
hänen luokseen, olin maailmannainen, joka olin ollut onnen suosikki. Mieheni valtiollisen aseman kautta minulla oli huomattava
yhteiskunnallinen arvo. Sen tähden minun oli kauan aikaa vaikea
ymmärtää miten mitätöntä oli se, mitä siihen asti olin pitänyt elämän ihanuutena, ja minun täytyi paljon valmentaa itseäni ja taistella itseni kanssa, ennen kuin saatoin voittaa sen mieluisan tunteen,
jota laiska toimeton elämä ja korkea asema synnyttävät alemmassa
minässä. Paljon oli minusta ”pudistettava pois”, niin kuin H. P. B.
sanoi, ja syvällä kiitollisuudella katselen nyt menneisyyttä ja ajattelen kaikkea, mitä hän teki minun puolestani, ja kuinka hän minusta
teki hieman paremman työvälineen Teosofista Seuraa varten, niin
että nyt työskentelen sekä velvollisuuden tunteesta että ilosta.
Kaikki, jotka ovat tunteneet H. P. B:n ja rakastaneet häntä, ovat
käsittäneet, mikä viehätysvoima hänellä oli ja kuinka todella hyvä
ja rakastettava hän oli. Toisinaan hän oli hauskasti lapsekas ja hänen kasvoillaan säteili iloinen leikillisyys, joka sai hänet näyttämään viehättävämmältä kuin kukaan muu ihminen on koskaan
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näyttänyt. Yksi hänen luonteensa ihmeistä oli että hän oli kaikille
erilainen. En ole koskaan nähnyt hänen kohtelevan kahta henkilöä
samalla tavalla. Jokaisen luonteessa olevat heikot puolet hän heti
tunsi ja hämmästyttävä oli se merkillinen tapa, jolla hän tämän
todisti. Niissä, jotka elivät jokapäiväisessä yhteydessä hänen kanssaan, kasvoi vähitellen tieto Itsestä ja ne, jotka tahtoivat hyötyä hänen käytännöllisestä opetustavastaan, saattoivat nopeasti edistyä.
Mutta monelle hänen oppilaalleen oli menetelmä epämieluisa, sillä
ei ole koskaan hauska joutua silmästä silmään katselemaan omia
heikkouksiaan. Siksipä monet kääntyivätkin pois hänestä, mutta
ne, jotka saattoivat kestää koetuksen ja pysyä hänelle uskollisina,
huomasivat itsessään sen sisäisen kehityksen tapahtuvan, joka yksin vie okkultismiin. Todellisempaa ja uskollisempaa ystävää ei voi
löytää kuin H. P. B. oli. Pidän elämäni suurimpana siunauksena,
että olen saanut elää niin lähellä häntä, ja kuolemaani asti koetan
auttaa sitä jaloa aatetta, jonka puolesta hän teki työtä kuin orja ja
kärsi niin paljon.
Olen viipynyt monessa kohdassa, jolla ei ole mitään suoranaista tekemistä Salaisen opin kirjoittamisen kanssa, mutta minusta
tuntuu, että kun esitän muutamia yksityispiirteitä H. P. B:n tämän
aikaisesta elämästä, on helpompi käsittää sitä naista, joka kirjoitti
tuon merkillisen teoksen. Päivästä päivään hän saattoi istua kirjoittamassa pitkiä tuntikausia eikä mikään voinut olla yksitoikkoisempaa ja väsyttävämpää kuin hänen elämänsä ulkopuolelta katsottuna. Mutta luulen, että hän tuolloin eli paljon sisäisessä maailmassa
ja näki siellä näkyjä, jotka korvasivat jokapäiväisen elämän tylsyyden. Hänellä oli kuitenkin hieman omituista mielenvirkistystä. Hänen edessään kirjoituspöydällä seinään kiinnitettynä oli käkikello,
joka toimi omituisesti. Joskus se löi kuin suuri gongongi, toisinaan
se huokasi ja valitti niin kuin riivattu ja kukkui odottamattomalla
tavalla. Palvelustyttömme Louise, joka oli kuolevaisista tylsin ja
paksupäisin, pelkäsi kelloa suuresti ja sanoi meille eräänä päivänä
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juhlallisesti, että hän luuli siinä olevan pirun. ”Enhän minä piruun
usko”, sanoi hän, ”mutta se kello melkein puhuu minulle toisinaan.”
Ja niin se tekikin. Eräänä iltana menin huoneeseen ja minusta näytti sähkövaloa säteilevän kellosta kaikkiin suuntiin. Kertoessani
siitä H. P. B:lle hän vastasi: ”Se on vain henkien sähkölennätin,
he lataavat sen voimakkaammin tänä iltana huomispäivän työtä
varten.” Kun elin tällaisessa ilmapiirissä ja kovin usein jouduin
kosketukseen näiden tavallisesti näkymättömien voimien kanssa,
tämä kaikki tuntui minusta oikealta todellisuudelta ja ulkonainen
maailma taas tuntui hämärältä ja harhamaiselta.
Tässä kirjoituksessa on usein puhuttu H. P. B:n Mestarista, ja
luulen muutamille lukijoilleni olevan kiinnostavaa kuulla, kuinka
hän ensinnä tutustui opettajaansa.
Lapsuudessaan hän usein oli nähnyt lähellään astraalimuodon,
joka aina näkyi tulevan jonkin vaaran uhatessa ja pelastavan hänet
tukalimmalla hetkellä. H. P. B. oli oppinut pitämään tätä astraalimuotoa suojelusenkelinään ja hän tunsi olevansa tämän huolenpidon ja johdon alaisena.
Kun hän vuonna 1851 oli Lontoossa isänsä eversti von Hahnin
kanssa, hän oli eräänä päivänä kävelemässä, kun hän hämmästyksekseen näkee kookkaan hindulaisen kadulla muutamien intialaisten prinssien seurassa. Hän heti tunsi tämän samaksi henkilöksi,
jonka hän oli nähnyt astraalisesti lapsuudestaan asti. Ensimmäinen
ajatus oli juosta esiin häntä puhuttelemaan, mutta mies antoi hänelle merkin pysyä alallaan ja H. P. B. seisoi kuin lumottuna heidän kulkiessaan ohi. Seuraavana päivänä hän lähti kuljeskelemaan
Hyde Parkiin, jotta saisi olla yksin ja vapaasti ajatella merkillistä
kohtausta. Katsahtaessaan ylös hän näki saman ihmisen lähestyvän
häntä ja silloin Mestari kertoi hänelle tulleensa Eurooppaan intialaisten ruhtinaiden kanssa tärkeälle matkalle ja sanoi halunneensa
tavata H. P. B:n persoonallisesti, koska hän tarvitsi hänen apuaan
työssä, johon hän oli ryhtymäisillään. Hän kertoi sitten, kuinka
Teosofinen Seura oli muodostettava ja että hän halusi H. P. B:tä sitä
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perustamaan. Hän esitti lyhyesti, mihin kaikkiin ikävyyksiin H. P. B.
saisi antautua, ja kertoi myös, että hänen täytyisi viettää kolme
vuotta Tiibetissä valmistuakseen tärkeätä tehtäväänsä varten.
Kolmen päivän aikana vakavasti neuvoteltuaan isänsä kanssa
H. P. B. päätti suostua hänelle tehtyyn tarjoukseen ja lähti pian sen
jälkeen Lontoosta Intiaan.
Würzburgissa sattui omituinen tapaus. Mme Fadejeff – H. P. B:n
täti – kirjoitti hänelle lähettävänsä Ludwigsstrasselle laatikon, joka
sisälsi hänen mielestään paljasta romua. Laatikko saapui ja minulle
uskottiin sen avaaminen. Kun noukin laatikosta kapineen toisensa jälkeen ja annoin niitä Mme Blavatskylle, hän huudahti äkkiä
riemusta ja sanoi: ”Tule katsomaan, mitä minä kirjoitin vuonna
1851 sinä päivänä, jolloin näin siunatun Mestarini.” Ja siinä oli
leikekirjassa puoleksi haihtuneilla kirjaimilla seuraavat sanat, joilla
H. P. B. kuvasi yllämainittua keskustelua. Tämä leikekirja on vielä
hallussamme. Rivit kuuluvat:
”Nuit memorable. Certaine nuit par un clair de lune qui se couchait a Ramsgate1, 12 Août2, 1851 – lorsque je rencontrait le Maitre
de mes reves.”
Käännettynä: ”Muistettava yö. Eräänä yönä, laskeutuvan kuun
valossa, Ramsgatessa, 12. pnä elokuuta 1851 tapasin unelmieni
Mestarin.”

Minä olin Englannissa näiden intialaisten siellä käydessä ja
muistan kuulleeni, että he ja heidän seurueensa oli hieno ryhmä
miehiä ja yksi heistä tavattoman pitkä.
1 Nähdessäni kirjoituksen, kysyin, miksi hän oli kirjoittanut ”Ramsgate” eikä
”London”, ja H. P. B. sanoi minulle, että se oli salaverho, jottei kukaan, joka
sattuisi saamaan kirjasen käteensä, tietäisi, missä hän oli tavannut Mestarinsa,
ja että hänen ensimmäinen keskustelunsa Mestarin kanssa oli ollut Lontoossa,
niin kuin hän aiemmin oli minulle kertonut.
2 ”Le 12 Août – c’est Juillet 31 style russe – jour de ma naissance – vingt ans!”
”Elokuun 12. päivä – so. 31. päivä heinäkuuta venäläisen kalenterin mukaan –
se on syntymäpäiväni – kaksikymmentä vuotta!”
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Eversti Olcott kirjassaan Old Diary Leaves kirjoittaa kesäkuussa 1893:
”Minulla oli silminnäkijän todistus siitä, että ainakin muutamat
niistä, jotka kanssamme työskentelivät, olivat eläviä ihmisiä, sillä
näin heidät ilmielävinä Intiassa nähtyäni heidät astraaliruumiissaan Amerikassa ja Euroopassa, ja sain koskettaa heitä ja keskustella heidän kanssaan. He eivät sanoneet olevansa henkiä vaan
yhtä eläviä kuin minäkin, ja sanoivatpa vielä, että heillä kullakin
on omat erikoiset ominaisuutensa ja kykynsä, sanalla sanoen
täydellinen yksilöllisyys. He sanoivat minulle, että mitä he olivat
saavuttaneet, tulisin minäkin kerran saavuttamaan – kuinka pian,
se riippuisi kokonaan itsestäni. He sanoivat, etten voisi odottaa
minkäänlaista erikoissuosiota vaan että minun, niin kuin heidänkin, täytyisi omilla ponnistuksillani voittaa joka askel, joka tuuma
edistyksestäni.”

IX
Mutta talvi kului loppuun ja kevät alkoi. Eräänä aamuna H. P. B.
sai kirjeen eräältä monivuotiselta ystävältään neiti Kislingburylta,
joka oli Seuran vanhimpia jäseniä. Hän kirjoitti tulevansa meille
vieraaksi. Me molemmat tulimme siitä iloisiksi ja otimme mielihyvällä vastaan entisten aikojen ystävän, joka luettuaan Psyykkisen Seuran ilkeämielisen hyökkäyksen H. P. B:tä vastaan ei voinut saada rauhaa, ennen kuin oli tullut vakuuttamaan ystävälleen
vähentymätöntä rakkauttaan ja uskollisuuttaan ja oikeamielistä
paheksumistaan häntä vastaan tehtyjen väärien ja nurinkuristen
syytösten johdosta. Päivä kului nopeasti kuunnellessamme kaikkia
ulkopuolisen maailman uutisia ja keskustellessamme Teosofisen
Seuran asioista. Tähän aikaan meillä myöskin kävi herra ja rouva
Gebhard. He olivat molemmat kovin suruissaan, koska he hiljan
olivat menettäneet rakkaan poikansa, ja H. P. B. ja minä otimme
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heidät lämpimästi vastaan. He olivat olleet tosi ystäviä meille, joten
heidän käyntinsä Würzburgissa oli niin kuin päivänsäde. Koska
nyt oli parhain kevätaika, aloimme ajatella suunnitelmia kesäksi,
ja H. P. B. päätti viettää seuraavat kuukaudet Ostendessa sisarensa
ja sisarentyttärensä kanssa.
Mme Gebhardin piti välttämättä vähän aikaa olla Itävallassa ja
hän kehotti minua saattamaan häntä Kempteniin, erääseen yksinäiseen kaupunkiin, jonka ympärillä oli viehättävä maaseutu.
Mutta sen suurin vetovoima meihin johtui siitä, että se oli kuulu
monista ”kummitustaloistaan” ja monesta siellä asuvasta okkultistista. Tri Franz Hartmann oli siellä, ja koska arvelimme olevan
hauska tutustua häneen paremmin, teimme suunnitelmia ja aloitimme tavaroiden pakkaamisen. Muutamissa päivissä olivat kaikki
H. P. B:n laatikot pakatut ja lukitut ja vaiherikas matka oli alkamaisillaan. Neiti Kislingbury aikoi matkustaa Lontooseen ja lupasi
hyväntahtoisesti saattaa H. P. B:n Ostendeen asti. Kölnissä heidän
oli levättävä päivä tai pari ja sitten jatkettava matkaansa. Herra
Gebhard oli luvannut tulla heitä tapaamaan Kölniin ja koska hänen
tyttärensä asui siinä kaupungissa, tuntui meistä, että neiti Kislingburysta ja H. P. B:stä pidettäisiin hyvää huolta.
Oli aina hirvittävää, kun H. P. B:n piti matkustaa, ja minä katselin kauhistuneena niitä yhdeksää kääröä, jotka oli pantava rautatievaunuun hänen mukaansa. Me lähdimme hyvin varhain asemalle
ja siellä me asetimme H. P. B:n istumaan monien tavaroittensa
keskelle sillä välin kun me koetimme taivuttaa konduktööriä antamaan hänen olla yksinään vaunuosastossa neiti Kislingburyn ja
palvelustytön, Louisen kanssa. Pitkän väittelyn jälkeen hän avasi
meille vaununoven ja sitten alkoi tukala työ, kun oli ladottava sisään kaikki nuo tyynyt, sängynpeitteet, käsilaukut ja se kallis laatikko, joka sisälsi Salaisen opin käsikirjoituksen: tämä ei saanut
koskaan olla poissa näkyvistä. H. P. B. -raukka, joka ei ollut käynyt
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ulkona viikkokausiin, pakotettiin kävelemään pitkin junasiltaa, ja
tämä tapahtui sangen vaikeasti. Viimein saimme hänet mukavasti
istumaan ja iloitsimme juuri siitä, että vaikea puuha oli tyydyttävästi suoritettu, kun muuan junamiehistä tuli ovelle ja alkoi ankarasti moittia, että vaunu oli kasattu täyteen tavaroita. Hän puhui
saksaa, H. P. B. vastasi ranskaksi ja minä aloin ihmetellä, mitä tästä
lopuksi tulisi, kun onneksi kuului vihellys ja juna alkoi lähteä liikkeelle. Säälintunne valtasi minut neiti Kislingburyn puolesta, sillä
sain silmieni eteen näyn, kuinka kaikki nuo kapineet oli otettava
junasta Kölnissä ja tunsin, että hänelle oli uskottu vastuunalainen
tehtävä.
Muutaman tunnin päästä olin matkalla etelään Mme Gebhardin
kanssa. Yhdessäolomme päivät kuluivat nopeasti ja mieluisasti ja
sitten me erosimme. Hän lähti Wiesbadeniin ja minä palasin Ruotsiin viettääkseni suven kodissani. Ensimmäinen uutinen, minkä
sain H. P. B:stä, oli se, että heti seuraavana päivänä hänen saavuttuaan Kölniin herra Gebhard monien perheensä jäsenten keralla
sai hänet lähtemään heille vieraaksi Elberfeldiin. Neiti Kislingbury
palasi Lontooseen ja Mme Blavatsky matkusti hyvien ystäviensä
kotiin.
Kesäkuukausina sain usein kirjeitä H. P. B:ltä ja ensimmäiset uutiset olivat surullisia. Hän oli kaatunut liukkaalla lattialla Gebhardin talossa Elberfeltissä ja oli siinä nyrjäyttänyt nilkkansa ja pahasti
loukannut jalkansa. Tämä esti häntä luonnollisesti toteuttamasta
aikomustaan jatkaa matkaansa Ostendeen. Hän jäi siis ystäviensä
luokse, joiden hyväntahtoisuus oli rajaton. He eivät jättäneet yhtään keinoa käyttämättä, jolla suinkin saattoivat lievittää hänen
kärsimyksiään ja sulostuttaa hänen elämäänsä. Sitä varten he kutsuivat sinne Mme Želihovskajan (H. P. B:n sisaren) tyttärineen ja
H. P. B. oli iloinen saadessaan taas nähdä sukulaisensa luonaan.
Eräässä kirjeessä hän kirjoittaa:
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”Vanha jalkani on vähän paremmalla tuulella, mutta se on aivan
avuton, ja taivas tietää, milloin kykenen kävelemään sen kanssa
edes niin huonosti kuin ennen. Hyvä rakas rouva Gebhard, hän
minua hoitelee ja on hyväntahtoisuudessaan huomaavinaan, että
olen paljon paremmalla päällä kuin olin ennen. Ja syystäkin. Ei ole
nyt näkösällä pettureita niin kuin silloin...
”Salaisen opin käsikirjoitus tulee takasin kunnioitetulta ystävältämme. Hän on huomannut sen paljon paremmaksi kuin esipuhe
oli – eikä ole korjannut muuta kuin puolentusinan sanoja. Hän
sanoo sen olevan oivallinen.”

Koska melkein kaikki H. P. B:n kirjeet koskivat Teosofisen Seuran
menestystä kaikkien niiden eri persoonallisuuksien kautta, jotka
siihen kuuluivat, on minun mahdotonta toistaa kirjeistä enempää
ottamatta sellaista mukaan, joka koskee sen aikaisia etevimpiä jäseniä, ja koska olen koettanut näissä muistiinpanoissa niin paljon
kuin mahdollista välttää persoonallisia asioita, toistan vain pari
lausetta.
Saapuessaan Ostendeen sisarensa ja sisarentyttärensä kanssa
hän kirjoittaa:
”Täällä nyt olen – kerrassaan surullinen pettymys. Jos olisin tiennyt mitä nyt tiedän, olisin levollisesti pysynyt Würzburgissa ja
käynyt Kissingenissä ja matkustanut sieltä vasta syyskuussa. Mutta
sellainen on ja oli kohtaloni, ja oli päätetty, että kuluttaisin kaikki
pienet säästöni ja viettäisin talven Ostendessa. Nyt ne ovat menneet eikä niistä ole apua. Hotellit (te Avitchin jumalat!). Yhdestä
yöstä Continental-hotellissa sain maksaa 117 frangia huoneiden
vuokraa. Silloin sisareni epätoivoisena nousi aamulla ja tunsi tulevansa vedetyksi erääseen kohtaan Bulevardin varrella meren
rannalla, ja siellä sivukadulla hän löysi huoneiston alakerrassa,
kolme oivallista huonetta vasemmalla ja kaksi oikealla puolella
sisäänkäytävää eli yhteensä viisi huonetta ja keittiö alakerrassa,
kaikki 1000 frangista kylpykauden ajalta ja 100 frangia kuukaudessa myöhemmin. Mitä saatoin tehdä? Tulos oli, että jalaton ystäväsi asettui vasemmalla kädellä oleviin huoneisiin ja sisarellani on
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kaksi huonetta, hieno makuuhuone ja vieras- eli ateriahuone oikealla puolen käytävää. Kun hän lähtee pois, joka tapahtuu kymmenen päivän päästä, jäävät hänen huoneensa tyhjiksi. Mutta silloin ehkä saapuu Mr Sinnett. On mukavaa, kun on kaksi sellaista
huonetta tarjottavana ystävilleen. Mitä itseeni tulee, minulle on
viehättävät huoneet, makuuhuone, josta satiini-verhojen ohi tullaan suureen työhuoneeseen ja pieneen seurusteluhuoneeseen,
jossa on piano. Minulla on hallussani koko talon alakerta.
Niinpä yritän taas asettua Salaisen oppini ääreen. Mutta se on
vaikeaa. Olen hyvin heikko, rakkaani, ja tunnen itseni niin vaivaiseksi ja jalattomaksi, jollaiseksi en koskaan tuntenut, kun te olitte
minua hoitamassa... Olen hermostunut kuin naaraskissa, tunnen
itseni kiittämättömäksi. Mutta se johtuu siitä, että kiitollisuus on
aina muinaisessa vertauskuvastossa merkitty asuvaksi kantapäissä,
ja kun olen kadottanut jalkani, kuinka voisi odottaa, että tuntisin
kiitollisuutta. Minulla on rakkautta, mutta ainoastaan... kohtaan.”

Myöhemmin:
”Olen koettanut kirjoittaa Salaista oppia. Mutta Sinnett, joka muutamia päiviä viipyy täällä, haluaisi, että kiinnitän kaiken huomioni
siunattuihin ’muistelmiin’. Hänen vaimonsa ei voinut tulla ja hän
itsekin lähtee pian luotani, ja silloin jään jalattomaksi, ystävättömäksi ja yksin karmani kanssa. Pretty téte-à-téte! Hauska seuralainen!”

Toisesta kirjeestä:
”Jalkaraukkani ovat lakanneet seurustelemasta kehoni kanssa.
Tämä on määrättömän pitkä, jollei ikuinen loma-aika. Mikä siihen
lieneekin syynä, olen nyt yhtä jalaton kuin mikään elementaali voi
olla. Paitsi Louisea ja vuokraemäntääni kissoineen ja kanarialintuineen en tunne yhtään sielua Ostendessa. Ei ainoatakaan yksinäistä venäläistä ole täällä paitsi minä itse, joka mieluummin tahtoisin olla turkkilainen, jos pääsisin täältä Intiaan. Mutta en voi,
sillä minulla ei ole jalkoja eikä mitään arvoa Psyykkisen Seuran
hävyttömien syytösten jälkeen... Arvaan, että kihti ja reumatismi
pian saapuvat sydämeen, tunnen siinä suurta tuskaa.”
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H. P. B. raukka! Hän kärsi kauheasti tähän aikaan. Hän oli niin
halukas jatkamaan kirjoittamistaan, ja sen tähden alituiset esteet,
jotka tulivat hänen tielleen, olivat hyvin koettelevia. Kaikissa kirjeissään hän vaati minua tulemaan luokseen, sillä hän tunsi, että
jos olisin siellä, hän pääsisi monista pikku harmeista ja saisi sen
levon ja rauhan, joka olisi ehdottoman välttämätön Salaisen opin
kirjoittamiseksi. Olin iloinen, kun tuli se päivä, jolloin saatoin palata hänen luokseen, ja kohtaamisemme oli hyvin riemuisa: niin
paljon oli kummallakin puolella kerrottavana. Minua tuskastutti
nähdessäni, että H. P. B. kärsi enemmän kuin Würzburgista lähtiessään, mutta hän sanoi sen jälkeen löytäneensä taitavan lääkärin
Ostendessa ja sopineensa hänen kanssaan siitä, että hän joka viikko
kävisi katsomassa.
Pian olimme asettuneet entisen elämän tehtävien pariin, ja
ilokseni sain nähdä, että H. P. B. päivä päivältä kykeni tekemään
enemmän työtä ja pääsi takaisin oikeisiin ”virtoihin”, niin kuin
hän sanoi. Sanomat Mestareilta ja eri cheloilta (oppilailta) olivat
lukuisia ja me elimme kokonaan omassa maailmassamme. Mutta
Ostende oli lähempänä kulkuteitä kuin Würzburg ja vieraat alkoivat keskeyttää yksitoikkoista elämäämme. Kaksi jäsenistämme tuli
Parisista ja viipyi luonamme pari viikkoa. Ne olivat herrat Gaboriau ja Coulomb (ei tietenkään Adyarin Coulomb – Suom. huom.) ja
illat kuluivat heidän tehdessään H. P. B:lle kysymyksiä, joihin hän
halukkaasti vastasi, lukien heille sieltä täältä kohtia Salaisesta opista, mitä hän oli päivän kuluessa kirjoittanut. Herra Eckstein Wienistä kävi meillä pikaisesti ja myöskin herra Arthur Gebhard, joka
oli matkalla Saksaan Amerikasta, missä hän oli viettänyt monta
vuotta, ja H. P. B. oli kiihkeä kuulemaan kaikki teosofiaa koskevat
uutiset siitä maasta.
Eräänä päivänä H. P. B. kutsui minut luokseen ja kysyi, voisinko
lähteä Lontooseen muutamille hänen yksityisille asioilleen. Minä
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sanoin olevani halukas, mutta olin kuitenkin huolissani jättäessäni
hänet yksin. Lähdin siis Lontooseen raskain mielin, ajatellen vanhan naisen yksinäisyyttä ja sitä surullisen kaipaavaa katsetta, jonka
hän loi antaessaan lähtösuukon.
Sain Lontoossa ollessani usein kirjeitä H. P. B:ltä, ja niistä olkoon tässä muutamia otteita:
”Olen kurjassa tilassa, sillä päivä päivältä kasvaa vahvemmaksi vakaumus, ettei tämän maan päällä ole sitä nurkkaa, missä voisin elää
ja kuolla rauhassa. Minulla ei ole kotia, ei ketään, johon ehdottomasti voisin luottaa, koska ei kukaan kykene ymmärtämään minua
kokonaan eikä sitä asemaa, missä olen. Siitä asti kun lähditte pois,
on poliisi ahdistanut minua – tosin salassa ja varovasti toistaiseksi, mutta silti tarpeeksi selvästi, että huomaan minua katseltavan
epäluuloisesti sellaisenkin asian takia, kuin milloin rautatiellä Ostenden ja Brüsselin välillä on varastettu miljoona markkaa! Kolme
kertaa he ovat kyselleet teitä saadakseen teiltä tietoja, ja kahdesti
on poliisi käynyt kysymässä, mikä oli nimeni ennen ja jälkeen naimisiinmenoa, mikä ikäni, mistä tulen, missä viimeksi olen elänyt,
milloin tulin Würzburgiin, milloin Elberfeldiin jne. Kaksi päivää
sitten tultiin hakemaan Louisea ja vietiin hänet poliisiasemalle,
missä häneltä kyseltiin paljon kaikenlaista. Lopulta teenpä mitä
tahansa, kaikki kääntyy minulle pahaksi, ja parhaimmat ystävänikin tulkitsevat väärin kaikkea. Minua ovat tulkinneet ja käsittäneet
väärin, ei vain vieraat vaan ne, jotka olivat tai näyttivät olevan eniten kiintyneitä minuun ja joita todella rakastin... Koska valheet, tekopyhyys ja jesuiittalaisuus hallitsee ylinnä maailmassa enkä minä
niitä suosi, niin tuntuu kuin olisin tuomittu. Olen väsynyt elämään
ja Sisyfon kiven vierittämiseen ja danaidien ikuiseen työhön1 enkä
pääse tästä kurjuudesta lepoon. Jos olen oikeassa tai väärässä, niin
minun katsotaan silti aina olevan väärässä. Minä olen liikaa tässä
maailmassa, siinä kaikki.”
1 Tarun mukaan Sisyfos vieritti manalassa kiveä mäelle, mistä se aina vieri alas,
ja danaidit sovittivat rikoksensa manalassa ammentamalla vettä seuloilla. —
Suom. huom.
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Edelleen:
”Muistakaa, että vaikka kaipaan teitä (ja kaipaan suuresti), niin
tiedän Mestarin kautta, että teette mainiota työtä Lontoossa. Sen
tähden viipykää viikon tai enemmänkin, jos pidätte sitä oikeana.
Tunnen itseni hyvin onnettomaksi, mutta ei sillä väliä, minä voin
sen kestää. Z. on hyvin nuori eikä koskaan nouse ennen puolta
päivää, mutta hän tekee minulle hyviä palveluksia, hakee minulle
kirjoista otteita ja korjaa englanninkieltäni muutamissa liitteissä.”

Vähää ennen lähtöään Würzburgista H. P. B. oli lähettänyt Salaisen opin käsikirjoitukset Adyariin eversti H. S. Olcottille, Seuran
puheenjohtajalle. Hän halusi kuulla Olcottin mielipidettä, tämä
kun oli häntä niin paljon auttanut Isiksen toimittamisessa. Hän
halusi myös, että käsikirjoitus jätettäisiin Mr Subba Row’lle tarkastettavaksi, ja ne muutamat sivut, jotka tämä luki, viehättivät häntä niin suuresti, että hän pyysi saada nähdä enemmän.
H. P. B. kirjoitti minulle tästä asiasta:
”Lähetin eilen sähkösanoman ja kysyin, voisinko lähettää teille
Lontooseen käsikirjoitukseni, koska minun on toimitettava ne
Madrasiin viipymättä. Louisen mies on ne kaikki pannut oivalliseen pakettiin, öljypäällykseen ommeltuina, kaikki turvallisena
matkaa varten, niin ettei teillä olisi muusta huolta paitsi vakuuttamisesta. Te olette ainoa, johon minulla on horjumaton usko. Olcott kirjoittaa, että Subba Row on niin kiihkeä saamaan käsikirjoitukset nähtävikseen, että hän joka päivä kysyy, milloin ne tulevat
jne. ja Mestari on ehkä pyytänyt häntä niitä tarkastamaan. Olkaa
hyvä ja lähettäkää ne edelleen ensi postissa älkääkä vakuuttako
niitä vähemmästä kuin 150 tai 200 punnasta, sillä jos ne katoavat
– hyvästi sitten! – Lähetän siis ne tänään teidän osoitteellanne ja
vastatkaa heti kun ne saapuvat.”

Ote toisesta kirjeestä:
”Minulla oli pitkä keskustelu Mestarin kanssa – ensimmäinen pitkään, pitkään aikaan – ja sain siitä kaksi vakaumusta. Ensiksi että
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T. S. oli raunioiksi sortumaisillaan tultuaan siirretyksi eurooppalaiseen maaperään. Jos olisi vain tuotu julkisuuteen Mestarin filosofia ja pidetty ilmiöt taustalla, niin kaikki olisi menestynyt. Nuo
kirotut ilmiöt ovat turmelleet minun maineeni, mikä on yhdentekevää ja se siitä, mutta ovat myös turmelleet teosofian Euroopassa. Intiassa se tulee elämään ja menestymään. Toiseksi, että koko
seura (Euroopassa ja Amerikassa) on julman koetuksen alaisena.
Ne jotka vahingoittumattomina käyvät sen läpi, tulevat palkituiksi. Ne jotka pysyvät toimettomina eli passiivisina, sekä ne, jotka
kääntävät selkänsä, saavat myös palkkansa. Tämä on lopullinen ja
suurin koetus.
Mutta sitten on uutisia. Joko minun on palattava Intiaan ja kuoltava tänä syksynä tai on minun tästä lähtien ennen marraskuuta
muodostettava valiojoukko todellisia teosofeja, oma kouluni, jolla
ei ole muuta sihteeriä kuin minä yksin ja jossa on niin monta mystikkoa kuin voin koota heitä opetusta varten. Voin jäädä tänne tai
lähteä Englantiin tai kuinka vain haluan. Sanotte, että kirjallisuus
on ainoa pelastus. Hyvä, katsokaa, mikä vaikutus on ollut Mme
Blavatskyn ”muistelmilla” (Memoires). Seitsemän tai kahdeksan
ranskalaista sanomalehteä sättii Sinnettiä, minua, K. H:ta, jne. näiden ”muistelmien” johdosta. Oikea Teosofisen Seuran skandaalien
uusiutuminen taas juuri tämän kirjallisuuden takia! Jos ilmiöt heitettäisiin yli laidan ja pysyttäisiin kiinni vain filosofiassa, niin T. S.
pelastuisi Euroopassa, sanoo Mestari. Ilmiöt ovat Seuran kirous
ja turmio. Kun minä pari kertaa kirjoitin Z:lle kertoen, mitä hän
teki, ajatteli ja luki yhtenä tiettynä päivänä, joten hän on nyt aivan
mieletön ja kypsä mystikko. No niin, Mestari teitä suojelkoon, sillä
teillä on oleva osanne tulevassa taistelussa. Kuulen, että ihmiset,
jotka ovat tilanneet Salaista oppia, käyvät kärsimättömiksi – eikä
heitä voi rauhoittaa. Viimeiset käsikirjoitukset, jotka lähetettiin
Adyariin, eivät palaa sieltä ennen kuin kolmen kuukauden kuluttua, mutta silloin voimme aloittaa painattamisen. Subba Row
tekee niihin arvokkaita muistutuksia, kertoo Olcott. Minä en aio
matkustaa pois Englannin läheisyydestä. Täällä on paikkani Euroopassa, se on päätetty. Vähän matkan päässä Lontoosta kuuluu
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annettu ohje ja siinä pysyn. Toivon kaikesta halustani, että tulisitte
pikemmin takaisin. Huoneenne on yläkerrassa uuneineen valmiina, niin että saatte mukavamman asunnon. Mutta Lontoossa teette
kyllä hyödyllistä työtä. Tunnen itseni niin hylätyksi kuin suinkin
voin olla – –.”

Edelleen:
”Vain muutamia sanoja, koska, kiitos hyvyytenne, saan pian nähdä teidät. Sanokaa niille, jotka ovat teiltä kyselleet: minun Mestarini on valkoinen maagikko ja Mahātma. Ei voi olla sellaista
Mahātmaa, joka ei olisi valkoinen maagikko, käyttäköön hän
sitten valtaansa tahi olkoon käyttämättä. Ei kuitenkaan jokainen
maagikko voi saavuttaa Mahātman asemaa, joka oikeastaan on
vain vertauskuva, Mohinin käyttämä, sillä Mahātman tila hajottaa ihmisen fyysisen luonnon, älyn, minuudentunteen ja kaiken
paitsi ruumiin, niin kuin sokeri sulatetaan veteen. Mutta vaikka
otaksuttaisiin, että Mestarini ei olisi vielä täysi Mahātma, jota ei
voi sanoa kukaan muu kuin hän itse ja muut Mahātmat hänen lähellään, mitä se merkitsee kenellekään? Jollei hän ole sen parempi
kuin nuo kolme tietäjää (valkoista maagikkoa), jotka tulivat itäisiltä mailta katsomaan vastasyntynyttä Kristusta, niin olen aivan
tyytyväinen. Sanalla sanoen ne, jotka teitä ahdistavat, oppikoot
tuntemaan ”maagikko”-sanan juuren. Se tulee sanasta Mah, Maha,
Mag, joka on sama kuin juuri sanassa Mahātma. Toinen merkitsee
”suuri sielu”, Mah-ātma, toinen ”suuri tekijä”, Mahansa eli Maghusha. Mohini on oikeassa opettaessaan ihmisiä ja selittäessään, mikä
on ero sen ihmisen sieluntilalla, joka on tullut tälle asteelle. Ne,
jotka siihen siirtyvät joksikin ajaksi, ovat Mahātmoja niin kuin
muutkin. Ne, joissa tämä tila tulee pysyväiseksi, ovat ’sokeripaloja’1; he eivät enää voi huolehtia tämän maailman asioista. He ovat
’jīvanmukteja’ (vapautuneita sieluja).
Aina siitä asti kuin lähditte pois, olen tuntenut ikään kuin sydämessäni tapahtuisi lamaantuminen tai hajoaminen. Olen kylmä kuin jää, ja neljä annosta digitalista päivässä ei edes rauhoita
sydäntä. Hyvä, kunhan vain saan Salaisen opin valmiiksi. Viime
1 jotka liukenevat veteen. – Suom. huom.
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yönä minä menemättä levolle sain luvan kirjoittaa klo yhteen asti.
Kolmenkertainen mysteerio julkaistaan – se, mitä en olisi luullut
annettavan ilmi – nimittäin...”

Tulin hyvin huolestuneeksi tämän kirjeen saatuani. Kiiruhdin lopettamaan jäljellä olevan työn niin pian kuin mahdollista, ja olin
hyvin pahoillani, kun saapuessani Ostendeen tapasin H. P. B:n kovin rasittuneen ja sairaan näköisenä. Mr Z. lähti pian pois ja sitten
me aloitimme tavallisen elämänjärjestyksemme, ja Salaisen Opin
kirjoittaminen jatkui ahkerasti. Hyvin harvoin sain H. P. B:n taivutetuksi astumaan kylpyammeeseen tai lähtemään esplanadille.
Luulin, että auringon lämpö ja meri-ilma tekisi hänelle hyvää, mutta hän näytti aina tyytymättömältä sisään tullessaan, ikään kuin
hän olisi tuntenut tehneensä väärin kadottaessaan niin paljon arvokasta aikaa. Hänellä oli usein tapana sanoa: ”Emme ole enää
kauan yksin ja silloin muuttuvat olot ja virrat katkeavat enkä minä
kykene työskentelemään läheskään niin hyvin.” Ja siksi hän saattoi
pysyä pöytänsä ääressä, vaikka hänen kärsimyksensä olivat kuinka
suuret. Hän vain puristi hampaansa yhteen ja taisteli urheasti.

X
Eräänä päivänä me iloisesti hämmästyimme, kun Mrs Kingsford
ja Mr Maitland1 tulivat meille käymään. Heidän piti viipyä Ostendessa muutamia päiviä matkallaan Parisiin ja he asettuivat taloamme vastapäätä olevaan hotelliin. Mutta koska Mrs Kingsford
1 Anna Kingsford ja hänen uskollinen työtoverinsa Edvard Maitland ovat hyvin tunnettuja uudemman okkultismin historiassa. Anna Kingsford, joka oli
Pariisin yliopistossa saavuttanut lääketieteen tohtorin arvon, oli itsenäinen
selvänäkijä ja syvä mystikko, joka on kirjoittanut mm. kuuluisan teoksen The
Perfect Way, ”Täydellinen tie”. Tässä teoksessa, joka ilmestyi jo v. 1883, selitettiin länsimaalaisille helposti käsitettävällä tavalla kaikki tärkeimmät teosofiset
totuudet ja tulkittiin kristinuskon sisäistä merkitystä.
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paljon valitti tämän hotellin epämukavuuksista ja näytti olevan
hyvin sairas, niin sekä H. P. B. että minä ehdotimme että hän ja
Mr Maitland tulisivat meille asumaan. Minä annoin huoneeni Mrs
Kingsfordille, ja he viettivät meillä puolen kuukautta. Molemmat
naiset olivat tavallisesti kaiket päivät omassa työssään, mutta illalla
syntyi hauskoja keskusteluja, ja minulle varsinkin oli kiinnostavaa
kuulla erinäisistä Salaisen opin kohdista keskusteltavan itämaiselta
ja länsimaiselta kannalta. Nämä kaksi lahjakasta naista, joiden äly
oli kovin voimakas ja laaja, syventyivät kiihkeisiin keskusteluihin,
joissa he lähtivät alkuun kahdesta näennäisesti vastakkaisesta päästä. Vähitellen heidän keskustelunsa langat näyttivät lähestyvän,
kunnes ne viimein sulautuivat yhteen. Uusia aiheita otettiin silloin
esille, joiden kanssa kamppailtiin yhtä mestarillisella tavalla. Mutta
nämä hauskat illat saivat pian lopun, sillä Mrs Kingsford sairastui
eikä kyennyt poistumaan huoneestaan, ja Mr Maitland piti parhaana viedä hänet lämpimämpään ilmanalaan. Niinpä he eräänä
kauniina aamuna matkustivat Parisiin, ja H. P. B. ja minä jäimme
taas yksiksemme.
Kirjeitä saapui tähän aikaan useasti Lontoosta, ja me kuulimme
iloksemme, että sielläkin alkoi ilmaantua vähän toimintaa. Lontoossa oli muodostunut tutkimuspiiri ja useimmat jäsenet tuntuivat olevan tosissaan ja kirjoittivat tavan takaa pyytäen tietoja ja
opastusta. Tosiaan näytti kaikki siellä päin käyvän suotuisasti, ja H.
P. B:lle oli mieluista ajatella, että sielläkin oli teosofista toimintaa.
Suureksi ikäväkseni aloin nyt huomata, että H. P. B. tuli raskasliikkeiseksi ja uniseksi keskellä päivää eikä usein silloin kyennyt
yhtä mittaa työskentelemään tuntiakaan. Tämä väsymys lisääntyi
nopeasti, ja kun lääkäri sanoi munuaisten olevan huonossa kunnossa, pelästyin ja sähkötin Mme Gebhardille pyytäen häntä tulemaan avukseni. Tunsin, että vastuu oli liian suuri minun yksin
kannettavakseni. Olin myös koettanut saada hänelle hoitajaa yöksi, mutta en voinut löytää muuta kuin erään ”laupeuden sisaren”.
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Pian huomasin, että hän oli pahempi kuin ei mikään, sillä milloin
selkänikin käänsin, hän nosti ristiinnaulitun kuvan H. P. B:n eteen
ja rukoili häntä tulemaan ainoan kirkon helmaan, ennen kuin olisi
liian myöhäistä. Tämä saattoi H. P. B:n aivan hurjistumaan. Siksipä
lähetin tämän hoitajan pois, ja kun ei muuta ollut saatavana, otin
keittäjättären, niin että Louisella olisi ollut aikaa enemmän pitää H.
P. B:stä huolta. Mutta Louisen pikku tyttö oli juuri pari viikkoa aikaisemmin lähetetty hänen luokseen Sveitsistä, ja minä huomasin,
että lapsi valtasi kaikki hänen ajatuksensa. Olinkin varsin kiitollinen, kun sain sydämellisen vastauksen sähkösanomaani ja tiedon,
että kohta saisin nähdä Mme Gebhardin.
Hänen tullessaan oli ikään kuin suuri taakka nostettu hartioiltani. Sillä välin oli H. P. B. tullut pahemmaksi ja belgialainen tohtori
suuressa ystävällisyydessään koetteli yhtä lääkettä toisensa jälkeen,
mutta ilman tulosta, ja minä aloin tulla kovin levottomaksi. H. P. B.
oli kokonaan lamaantunut, hän näytti tuntikausia olevan tajuttomana, eikä mikään voinut kannustaa tai kiinnostaa häntä. Lopulta
sain loistavan idean.
Tiesin, että Lontoon tutkimuspiirissä oli muuan lääkäri Ashton
Ellis ja hänelle sähkötin, kuvailin H. P. B:n tilaa ja pyysin häntä viipymättä tulemaan. Sinä iltana istuin H. P. B:n vuoteen ääressä huolissani odotellen tuntien kulumista, kunnes viimein klo 3 aamulla
kuului kellon ääni. Kiirehdin ovelle, ja tohtori astui sisään. Kerroin hänelle kiihkeästi taudin oireista ja selitin käytettyjä lääkkeitä,
jolloin hän meni sairaan luo ja sai tämän nauttimaan mukanaan
tuomaansa juomaa. Sitten hän vetäytyi huoneeseensa levähtämään
muutamiksi tunneiksi. Minä palasin paikoilleni.
Seuraavana päivänä lääkärit neuvottelivat keskenään. Belgialainen sanoi, ettei hän ollut tuntenut ainoatakaan tapausta, jolla olisi
ollut munuaiset niin vioittuneina kuin H. P. B:llä, ja olisi elänyt
niin kauan kuin hän. Lääkäri sanoi olevansa vakuuttunut, ettei
häntä mikään voisi pelastaa. Hänellä ei ollut minkäänlaista toivoa.
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Mr Ellis vakuutti myös, että äärettömän harvoin kukaan oli niin
kauan pysynyt elossa tuollaisessa tilassa. Hän sanoi ennen Ostendeen tuloaan käyneensä erikoistuntijan puheilla ja tämä oli ollut
samaa mieltä, mutta oli antanut lääkkeen ja lisäksi neuvonut koettamaan hierontaa lamaantuneitten elimien elvyttämiseksi.
Mme Gebhard arveli, että kun H. P. B. oli niin lähellä kuolemaa,
pitäisi hänen tehdä testamenttinsa. Jos hän ilman sitä kuolisi vieraassa maassa, hänen jälkeenjääneiden tavaroittensa suhteen tulisi
olemaan loppumatonta hämminkiä, koska hänellä ei ollut ketään
sukulaistaan lähellään. Hän sanoi jo puhuneensa H. P. B:n kanssa,
joka sanoi olevansa valmis merkitsemään nimensä testamenttiin
ja antavansa kaiken omaisuutensa minulle. Yksityisesti hän sitten
neuvoisi minua, miten kaikki olisi järjestettävä. H. P. B. kertoi sitten
tarkoin minulle mitä tekisin hänen tavaroittensa kanssa, joita toki
ei ollut paljon – vaatteita, muutamia kirjoja, jalokivikoristeita ja
muutama puntia käteisenä – mutta kuitenkin oli paras tehdä testamentti, ja lakimies, kaksi lääkäriä ja Amerikan konsuli tulisivat
olemaan läsnä.
Yö kului levollisesti, ja monta kertaa seuraavana päivänä Mr Ellis
hieroi häntä, kunnes H. P. B. oli lopen väsynyt, mutta mitään apua
siitä ei ollut ja kauhukseni aloin huomata tuota omituista kalmanhajua, joka joskus käy lopun edellä. Tuskin uskalsin toivoa hänen
elävän sen yön yli, ja istuessani yksin hänen vuoteensa ääressä hän
avasi silmänsä ja kertoi, kuinka iloinen hän oli saadessaan kuolla: nythän vihdoin viimeinkin Mestarit laskisivat hänet vapaaksi.
Salaisen oppinsa suhteen hän oli hyvin huolissaan. Minun täytyisi
olla äärettömän tarkka käsikirjoitusten suhteen ja jättää ne kaikki
eversti Olcottille neuvomalla, kuinka ne olisi painettava. Hän oli
toivonut voivansa antaa enemmän maailmalle, mutta Mestari tiesi,
mikä oli parasta. Näin hän puhui tuon tuostakin, mutta viimein
hän vaipui tajuttomaksi ja minä ihmettelin, kuinka kaikki loppuisi.
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Minusta tuntui tuiki mahdottomalta, että hän kuolisi ja jättäisi
työnsä kesken, ja entä Teosofinen Seura – – mitä siitä tulisi? Kuinka
se Mestari, joka oli Seuran takana, saattoi sallia sen luhistuvan hukkaan? Totta kyllä, se olisi tulosta jäsenten karmasta, niiden, jotka
joko petollisuutensa tai raukkamaisuutensa kautta olivat saattaneet
Seuran sellaiseen tilaan, ettei siinä enää ollut elinvoimaa ja että sen
siis oli kuoltava, tullakseen eloon herätetyksi vasta seuraavan vuosisadan aikana. Kuitenkin sain ajatuksen, että Mestari oli kehottanut
H. P. B:tä muodostamaan ympärilleen tutkijapiirin ja opettamaan
heitä. Kuinka hän voisi sitä tehdä, jos hän nyt kuolisi? Ja silloin
avasin silmäni ja katselin häntä ja ajattelin: olisiko mahdollista, että
hän, joka oli raatanut ja kärsinyt ja ponnistellut niin kovasti, saisi
kuolla kesken työtänsä? Mitä hyötyä olisi silloin hänen uhrautumisestaan ja kärsimästään tuskasta, jos hänen elämäntyönsä ei tulisi
loppuun suoritetuksi? Päivästä päivään hän oli kärsinyt kidutusta,
sekä sielullista että ruumiillista: sielullista niiden petollisuuden ja
kavalluksen takia, jotka olivat kutsuneet itseään ystäviksi ja sitten
olivat häntä takanapäin parjanneet ja kivittäneet, vaikka he kaiken
aikaa tietämättömyydessään luulivat, ettei hän koskaan saisi tietää,
mikä käsi oli kivet singonnut. Hän poti ruumiillista kärsimystä,
koska hänen täytyi pysyä sellaisessa ruumiissa, joka olisi hajonnut
jo kaksi vuotta sitten Adyarissa, jollei sitä olisi okkulttisilla keinoilla pidetty koossa, kun hän päätti elää ja työskennellä niiden hyväksi, jotka tuonnempana liittyisivät Teosofiseen Seuraan. Ei kukaan
H. P. B:n tuntevista todella häntä ymmärtänyt. Minullekin, joka
olin ollut kahden kesken hänen luonaan niin monta kuukautta,
hän oli täydellinen arvotus merkillisine voimineen, ihmeellisine
tietoineen, kummallisine ihmisluonnon tuntemuksineen ja salaperäisine elämänvaiheineen. Hän oli viettänyt aikansa tavallisille
kuolevaisille tuntemattomilla seuduilla ja silloinkin, kun hänen
ruumiinsa saattoi olla lähellä, oli hänen sielunsa usein yhteydessä
muiden kanssa. Monasti olen tämän huomannut ja älynnyt, että
vain hänen ruumiinsa kuori oli läsnä vieressäni.
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Sellaiset ajatukset kulkivat mieleni läpi, kun istuin tuntikausia
valvomassa tuona tuskallisena yönä, hänen käydessään yhä heikommaksi. Etten enää saisi tuntea hänen rakkauttaan ja luottavaisuuttaan, olisi minulle mitä ankarin koetus. Koko sieluni nousi
kapinaan sitä ajatusta vastaan, että menettäisin hänet...
––
Purskahdin katkeraan itkuun ja menin tajuttomaksi.
Kun avasin silmäni, hiipi aamuauringon säde sisään ja tunsin
kauhistuen, että olin nukkunut, ja että H. P. B. ehkä oli kuollut
nukkuessani – kuollut minun epäonnistuneena valvomisessa.
Käännyin hänen vuodettansa kohti ja siinä näin H. P. B:n katselevan minua levollisesti kirkkaanharmaine silmineen. ”Kreivitär”,
sanoi hän, ”tulkaa tänne!” Minä kiirehdin hänen luokseen. ”Mitä
on tapahtunut, H. P. B., te näytätte niin erilaiselta kuin eilen illalla”.
Hän vastasi: ”Niin, Mestari on ollut täällä. Hän jätti minulle valittavaksi, että saisin kuolla ja päästä vapaaksi, jos tahtoisin, tai saisin
elää ja lopettaa Salaisen opin. Hän kertoi minulle, kuinka suuret
kärsimykset saisin kestää, ja kuinka kauhea aika olisi edessäni Englannissa, (sillä minun pitää lähteä sinne), mutta ajatellessani noita
tutkijoita, joille saisin opettaa jotakin vähäistä, ja yleensä Teosofista
Seuraa, jolle jo olin antanut sydänvereni, niin otin uhrauksen vastaan, ja nyt kaiken päätökseksi tuokaa minulle kahvia ja jotakin
syötävää ja antakaa tänne tupakkavehkeet.”
Minä riensin asioita hoitamaan ja kertomaan Mme Gebhardille
hyvistä uutisista. Tapasin hänet juuri pukeutuneena, valmiina vapauttamaan minua yövalvonnasta ja monen iloisen huudahduksen
jälkeen hän vaati minua menemään levolle, sillä aikaa kun hän
itse hoitelisi H. P. B:tä. Olin niin kiihdyksissä, etten luullut saavani
unta, mutta tuskin olin laskenut pääni tyynylle, kun jo olin sikeässä
unessa, josta en herännyt ennen kuin päivä oli pitkälle kulunut.
Kun nousin, oli kaikki hauskaa. H. P. B. istui ylhäällä pukeutuneena ja jutteli iloisesti kanssamme. Mr Ellis oli häntä taas hieronut
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ja antanut hänelle lääkettä, ja kaikki odottivat nyt vieraita, jotka
tulisivat testamenttia tekemään. H. P. B. oli ruokasalissa valmiina
heitä vastaanottamaan, ja he katsahtivat toisiaan hämmästyneinä,
kun tulivat sisään synkän ja alakuloisen näköisinä, odottaen näkevänsä kuolevan naisen. Tohtori oli kuin poissa suunniltaan. Hän
sanoi: Mais, c’est inoui, Madame, aurait dû mourir. ”Mutta sehän
on ennen kuulumatonta, madame, hänen olisi pitänyt kuolla!” Hän
ei voinut käsittää asianlaitaa. H. P. B. istuen tuolissaan poltteli savuketta, tarjosi rauhallisesti tohtorillekin ja alkoi taas jutella. Lakimies oli hämillään ja kääntyi belgialaisen lääkärin puoleen pyytäen
selvitystä. Toinen alkoi puolustella itseään, toistaen monta kertaa:
Mais elle aurait dû mourir. ”Mutta hänen olisi pitänyt kuolla.” Amerikan konsuli taas kokeneena maailmanmiehenä astui esille, puristi
H. P. B:n käsiä ja sanoi olevansa iloinen, että tämä oli tällä kertaa
puijannut kuolemaa, ja niinpä syntyi vilkas ja hauska keskustelu.
Sitten lakimies pyysi meitä järjestäytymään, ja alkoi vakava testamentin laatiminen. H. P. B:tä pyydettiin tekemään selkoa miehestään, mutta hän huudahti: ”Minä en tiedä mitään vanhasta kenraalista, hän on varmaan kuollut kauan sitten, ja täytyisi mennä
Venäjälle, jos hänestä tahtoisi saada tietoja.” H. P. B. oli pyytänyt
heitä luokseen testamenttia tekemään. Hänen oletettiin olevan
kuolemaisillaan, mutta ei hän vielä kuolisikaan. Koska he kaikki
olivat läsnä, olisi vahinko, että he olisivat turhan takia tulleet paikalle. Niinpä he voisivat samalla tehdä testamentin ja hän antaisi
kaiken hän Wachtmeisterille.
Lakimies alkoi estellä. Eikö hänellä ollut sukulaisia? Eikö olisi
oikein jättää omaisuus heille? Ja sitten hän katseli minua salavihkaa, ikään kuin ajatellen, että minä olin sopimattomasti vaikuttanut
H. P. B:hen, jotta hän jättäisi minulle omaisuutensa sukulaisten
vahingoksi. H. P. B. hyökkäsi lakimiehen kimppuun ja kysyi, mitä
hänellä oli sen kanssa tekemistä. Hän jättäisi rahansa kenelle tahtoisi. Mme Gebhard alkoi peloissaan välitellä ja sanoi lempeästi
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lakimiehelle: ”Kun saatte kuulla, kuinka vähän Mme Blavatskylla
on luovutettavana, ette enempää estele häntä tekemästä tahtonsa
mukaan, sillä jos hän olisi kuollut, hautajaismenoihin olisi tuskin
riittänyt varoja.”
Lakimies ei voinut pidättää hämmästyksen huudahdusta, mutta ryhtyi työhön muitta mutkitta. Muutamassa minuutissa testamentti oli valmis ja allekirjoitettu, sitten tarjottiin kahvia ja syntyi
yleinen puhelu. Kolmen tunnin päästä nousi amerikkalainen konsuli ja sanoi: ”No, nyt luulen, että olemme tarpeeksi vaivanneet
kuolevaa naista”, ja pieni seurue jätti hyvästi. Me taas jäimme jälkeen ja nauroimme sydämemme pohjasta koko tuolle huvittavalle
näytelmälle. Sitten päättelimme, että H. P. B. menisi nukkumaan,
mutta hän vastusti sitä kiivaasti ja istui siinä myöhäiseen asti pelaten ”pasianssia”.
Lisään vielä, etten koskaan sen jälkeen nähnyt hänen testamenttiaan. Hänen kuoltuaan Avenue Roadin varrella Lontoossa 8. pnä
toukokuuta 1891, lähdin Ostendeen lakimiehen puheille ja kysyin,
miten testamentin oli käynyt. Hän sanoi antaneensa sen takaisin H.
P. B:lle, ja arvattavasti tämä oli sen hävittänyt, koska sitä ei löytynyt
hänen papereistaan.
Vähitellen lauhtui se kiihtymys, joka oli seurannut H. P. B:n äkkinäistä toipumista. Mr Ellis matkusti takaisin Lontooseen mitä
hartaimpien kiitosten seuraamana. Hän oli hyväntahtoisesti totellut sähkösanomaani ja rakastavasti kohdellut H. P. B:tä meillä
ollessaan. Seuraavat vieraamme olivat tri Keightley ja Mr Bertram
Keightley. He tulivat tuoden mitä vaativimpia kutsuja Lontoon piiristä, että H. P. B. tulisi Englantiin asumaan. Tähän hän viimein
suostuikin ja päätettiin, että hän viettäisi kesän Keightleyn luona
Norwoodissa.
He palasivat Lontooseen valmisteluja tekemään, ja minä aloin
kääntää ajatukseni ruotsalaista kotiani kohden. Olin perin uupunut
kaikkien huolten takia ja kaipasin täydellistä lepoa, ruumiillista ja
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sielullista. Mme Gebhard, joka näki, kuinka uupuneelta näytin,
kehotti minua lähtemään heti sanoen itse jäävänsä H. P. B:n luokse,
kunnes Keightleyt tulisivat häntä hakemaan. Sinä päivänä oli tullut
kirje Mr Thorntonilta, joka oli tulossa Ostendeen, ja niin saatoin
iloita siitä, että Mme Gebhard ei olisi aivan yksin H. P. B:n kanssa
vaan että hänellä olisi ystävä apunaan, jos tarvittaisiin. Sen tähden
minä muutaman päivän kuluttua jättäen mitä hellimmät jäähyväiset olin junassa matkalla Ruotsiin.
Paitsi satunnaisia Mme Gebhardin kirjeitä, joissa kerrottiin,
että kaikki meni hyvin ja että he tekivät ahkerasti matkavalmistuksia, ei ole mitään tärkeämpää mainittavaa. Kesän aikana sain
joskus myös kirjeitä H. P. B:ltä ja otan tähän otteita yhdestä, joka on
Norwoodista kirjoitettu.
”Voin ainoastaan sanoa, etten tunne itseäni niin onnelliseksi enkä
ole niin ’omissa oloissani’ kuin Ostendessa. Olen vihollisen leirissä
ja tämä sisältää kaiken... Tämä talo on kuoppa, missä me olemme
niin kuin silakat tynnyrissä. Se on pieni ja epämukava, ja kun on
kolme henkeä minun kahdessa huoneessani (kumpikin kooltaan
vain puolet Ostenden makuuhuoneesta) niin alituisesti astumme
toistemme varpaille. Kun on neljä läsnä, istumme toistemme jaloissa. Sitä paitsi täällä ei ole rauhallista vaan pieninkin ääni kuuluu yli talon. Kaikki tämä on omakohtaista harmia, mutta on toinen vielä tärkeämpi seikka. Täällä on niin paljon työtä (teosofista),
että minun joko täytyy hylätä Salainen oppini tai jättää teosofinen
työ tekemättä. Tämänkin tähden vaadittaisiin teidän läsnäoloanne
enemmän kuin mitään muuta. Jos jätämme hyvät tilaisuudet käyttämättä, emme koskaan saa parempia. Te varmaan tiedätte, että
Blavatsky-looshi on perustettu. Sinnett ja muut ovat sille hankkineet laillistuksenkin.
”Toistaiseksi siinä on neljätoista henkeä. Tiedätte myös, että samat
henkilöt ovat muodostaneet teosofisen kustannusliikkeen. He ovat
alkaneet julkaista uutta teosofista aikakauskirjaa, vieläpä vaativat,
että itse saisivat kustantaa Salaisen opin. Kaksisataa puntaa on
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koottu Luciferia, uutta aikakauslehteämme varten ja 500 puntaa
Salaista oppia varten. Kustannusliikekin on jo saanut laillisen vahvistuksen. Paljon on siis tehty. Minulla on säännöllisiä kokouksia
torstaisin, jolloin 10–11 henkeä kokoontuu kahteen pieneen huoneeseeni, istuen kirjoituspöydälläni ja vuoteellani. Minä nukun
Würzburgin sohvassani, sillä muunlaiselle vuoteelle ei ole tilaa. Jos
tulette, saatte yläkerrassa huoneen.”

Sitten hän kirjoitti minulle, että viimeinen ehdotus oli vuokrata
talo Lontoossa molempien Keightley’en, hänen itsensä ja minun
kustannuksellani. Hän toivo myös, että minä suostuisin tuumaan,
koska hän arveli suureksi eduksi, jos Lontoossa olisi teosofinen
päämaja. Se helpottaisi tuntuvasti hänen työtään ja antaisi muille ihmisille helpomman tilaisuuden tulla häntä tapaamaan. Minä
kirjoitin mielelläni suostuvani tuumaan ja tulevani Lontooseen, ja
sain sitten vielä seuraavat rivit Norwoodista:
”Tarpeetonta on sanoa, kuinka iloinen olen tänne tulostanne. Tulkaa ja viipykää täällä edes muutaman tunnin ajan, jollette tahdo
olla yli yötä. Talo Landsdowne Roadin varrella on jo hankittu ja
kalustettu. Minä muutan kirjoineni kaikkineni. Olen valinnut
kaksi huonetta teillekin, joista luulen teidän pitävän. Tulkaa älkääkä missään nimessä jätä sikseen. Ainiaan teidän, H. P. B.”

Tämä on viimeinen kirje, jonka tahdon toistaa, ja tähän päättyy
kertomukseni, sillä Lontoossa molemmat Keightleyt auttoivat H.
P. B:tä Salaisen opin valmistamisessa. Kiitettävällä ahkeruudella
he kirjoittivat koko käsikirjoituksen puhtaaksi kirjoituskoneella
ja minä jätän heidät jatkamaan kertomusta siitä, kuinka H. P. B.
kirjoitti Salaisen oppinsa. Lisään vain muutamia rivejä.
Saavuin Lontooseen syyskuussa 1887 ja menin suoraa päätä
Norwoodiin. Siellä tapasin H. P. B:n pienessä talossa Keightleyn
luona. H. P. B. otti minut lämpimästi vastaan ja alkoi innostuneesti
selittää, kuinka alkaisimme työskennellä teosofian hyväksi käytännöllisemmin kuin tähän asti. Monta pitkää keskustelua meillä
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oli siitä, kuinka voisimme tehdä teosofian enemmän tunnetuksi
Lontoossa, ja kaikenlaisia ehdotuksia tehtiin.
Kun kolme päivää oli tavaroita pakattu, ja kaikkea suunniteltu
ja järjestetty, me eräänä aamuna otimme vaunut ja ajoimme osoitteeseen Landsdowne Road numero 17. Siellä Keightleyt olivat kovassa puuhassa saattaakseen talon mukavaksi H. P. B:lle. Minä en
voinut muuta kuin ihmetellä, niin kuin aina olen tehnyt, sitä hellää
rakkautta ja innokasta huolenpitoa hänestä aina pienimpiin yksityisseikkoihin asti, mitä nämä kaksi nuorta miestä ovat osoittaneet.
Joka tavalla he pitivät huolta hänen hyvinvoinnistaan ja koettivat
kaikkia keinoja tehdäkseen hänelle helpommaksi jatkaa Salaisen
opin kirjoittamista.
H. P. B:n huoneet olivat alakerrassa. Pienestä makuuhuoneesta
tultiin suureen työhuoneen, missä kalusto oli niin asetettu, että hän
saattoi päästä käsiksi kirjoihinsa ja papereihinsa ilman vaikeuksia,
ja tästä huoneesta tultiin taas ruokasaliin, niin että hänellä oli tarpeeksi tilaa jaloitellakin omissa huoneissaan, milloin tahtoisi.
Täällä eversti Olcott tapasi hänet muutaman kuukauden päästä
ja kuvaa tällä tavalla vaikutelmiaan intialaisille lukijoille:
”Puheenjohtaja tapasi Mme Blavatskyn sairaana, mutta ahkerasti työskentelemässä epätoivoisen sitkeällä uutteruudella. Muuan
etevä lääkäri sanoi, että jo se seikka, että hän vielä pysyi elossa,
oli ihme kaikkien kokemusten kannalta. Hänen ruumiinsa on niin
huonossa kunnossa monien mitä ankarimpien tautien takia, että
on täydellinen ihme, kuinka hän saattaa kestää sitä; kuka tahansa
muu olisi kauan sitten menehtynyt. Mikroskooppi paljastaa hänen
veressään tavattoman suuria virtsahapon kiteitä, ja lääkärit arvelevat, että yksikin kuukausi kuumassa Intiassa tappaisi hänet. Siitä
huolimatta hän pysyy elossa, vieläpä työskentelee aamusta iltaan
valmistamalla käsikirjoitusta ja lukemalla oikovedoksia Salaiseen
oppiin ja lontoolaiseen lehteensä Luciferiin. Hänen suurteoksestaan
oli jo yli kolmesataa sivua kumpaakin osaa varten painettu eversti Olcottin saapuessa ja molemmat osat valmistuvat arvattavasti
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tässä kuussa. Mikäli puheenjohtaja kuuli kyvykkäiltä arvostelijoilta, jotka olivat lukeneet käsikirjoitukset, saattoi päättää, että Salainen oppi voittaisi ansioiltaan ja mielenkiinnoltaan Hunnuttoman
Isiksenkin.
Mme Blavatsky asuu Landsdowne Roadin talossa nro 17 kolmen
teosofisen ystävän keralla, joista yksi on hänen harras hoitajansa
ja suojelijansa, ruotsalainen kreivitär Wachmeister, joka on häntä
hoitanut viimeisten kolmen vuoden vaikeissa sairauksissa. Talo on
miellyttävä, sen ympäristö rauhallinen, ja sen takana on pieni yksityinen puisto, joka on avoinna kaikkien naapuritalojen asukkaille.
Mme Blavatskyn huoneet ovat alakerrassa, koska hän olisi kykenemätön nousemaan ylös rappusia. Hänen pöytänsä on suuren ikkunan edessä, mistä näkyy Holland-puiston vihreä nurmi ja lehtevät
puut. Oikealla ja vasemmalla on pöytiä ja kaappeja täynnä apukirjoja ja pitkin huoneita on muistoja Intiasta: Benaresin rintaneuloja, Palghatin mattoja, Maradabin vateja, ja Sinhalesin kuvia, jotka
olivat niin tuttuja Adyarin kävijöille takavuosina. Mitä tulee hänen
Intiaan paluuseensa, se on lääketieteellinen kysymys. On sangen
epäiltävää, kestäisikö hän sellaista matkaa, ja on aivan varmaa, että
hänet olisi kannettava laivaan paareilla niin kuin silloin, kun hän
Madrasista matkusti Eurooppaan kolme vuotta sitten. Tietysti hän
ei nyt vielä muutamaan aikaan saattaisi lähteä Lontoosta, vaikka hän saisikin sijaistoimittajan Luciferille, koska hänen kirjansa
on juuri painettavana. Myöhemmin ei tämä seikka ole estämässä
vaan kaikki riippuu terveydestä. Hänellä on ympärillään Lontoossa useita uskollisia teosofeja, jotka ovat koonneet 1 500 puntaa
Salaisen opin ja Luciferin painattamiseksi ja sitä paitsi muodostaneet Teosofisen Kustannusliikkeen julkaistakseen halpahintaisia
painoksia Theosophistin, Luciferin, The Pathin artikkeleista ja kaikenlaisia hyödyllisiä kirjoitelmia. Harrastus teosofiaan kasvaa ja
syvenee Euroopassa ja vielä enemmän Amerikassa, sillä teosofiset
aatteet alkavat värittää kirjallisuutta, vieläpä herättää keskustelua
aikamme etevimpien orientalistien piireissä. Professorien Max
Müllerin, Monier Williamsin ym. äskeiset luennot, joissa meistä
puhutaan arvostelevasti, ja tuo ihmeellinen artikkeli Buddhism in
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the West, jonka on kirjoittanut oppinut tutkija M. Eugène Burnouf
ja jonka me olemme käännettynä julkaisseet tässä lehtemme numerossa, valaisevat hyvin asiain tilaa. Nyt on siis kolme teosofista
keskusta, joista tämänlaista vaikutusta virtaa aikamme ajatusmaailmaan, nimittäin Madras, Lontoo ja New York. Ja kuinka paljon
ystävät voivatkin valittaa Mme Blavatskyn poissaoloa Adyarista,
niin epäilemättä liike kokonaisuudessaan hyötyy hänen olostaan
Lontoossa, ja siellä hän myös on lähempänä uskollisia tovereitamme Amerikan puolella.”1

Seuraavana vuonna ilmestyi The Theosophistin heinäkuun numerossa toinen kertomus, joka voi viehättää lukijoitamme:
”Mme Blavatsky jatkaa työtään yhtä väsymättömästi kuin aina,
vaikka hän on sellaisessa fyysisessä tilassa, että on todellinen ihme
kuinka hän pysyy elossa. Voin sanoa lääkärinä enkä ainoastaan
oman arvosteluni nojalla vaan muutamien Lontoon johtavien lääkäreiden tiedon mukaan, etteivät he koskaan ole nähneet kenenkään potilaan elävän viikkoakaan munuaisten ollessa niin turmeltuneina kuin hänellä on ollut jo monen kuukauden aikana. Viime
aikoina on tullut vähän lievennystä strykniinin2 vaikutuksesta,
jota hän on ottanut enemmän kuin kuusi jyvästä päivässä. Hyvin
usein hänellä on aivohalvauksen kohtauksia, mutta hän torjuu ne
jollakin keinolla, mitä lääketiede ei tunne, ja jatkaa työtään lujasti
luottaen siihen, ettei hänen nykyinen elämänsä pääty, ennen kuin
työ on suoritettu. Ja työssä hän onkin väsymätön. Hänen työtuntinsa ovat puoli kuudesta aamulla kello seitsemään illalla, ja ainoana keskeytyksenä on keveän aterian nauttiminen vähää ennen
kuin aurinko ehtii puolipäivään. Silloin hän käyttää suuren osan
aikaansa valmistaakseen opetuksia Esoteeriselle osastolle, jakaakseen sellaista tietoa, jota hänen on sallittu antaa ja jota jäsenet kykenevät ottamaan vastaan. Sitten on päätoimittajan työ Luciferin
aikakauslehdessä kokonaan hänen huolenaan. Hän toimittaa myös
1 The Theosophist, lokakuu 1888.
2 Erään Itä-Intiassa kasvavan puun siemenistä saatava myrkyllinen aine. —
Suom. huom.
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uutta ranskalaista teosofista kuukausilehteä nimeltä La Revue
Theosophique, jonka kustantaa kreivitär d’Adhemar, syntyperältään amerikkalainen. Siinä lehdessä julkaistaan sarja Amaravallan
nerokkaita artikkeleita, ja ranskalainen käännös Mme Blavatskyn
Salaisesta opista.
”Salaisen opin kolmas osa on käsikirjoituksena valmiina annettavaksi painoon. Siihen tulee kuulumaan sarja kuvauksia kaikkien aikojen suurista okkultisteista, ja se on sangen ihmeellinen ja
mielenkiintoinen kirja. Neljäs osa, joka tulee antamaan viittauksia
käytännöllisestä okkultismista, on jo suunnitteilla mutta ei vielä
kirjoitettu. Se tulee todistamaan, mitä okkultismi todellisuudessa
on, ja osoittamaan, kuinka jokapäiväinen käsitys siitä on saanut
halvan leimansa sellaisten keinottelijoiden välityksellä, jotka voitonhimosta tai muista alhaisista vaikuttimista ovat valheellisesti
väittäneet omistavansa salaista tietoa. Tämä julkaisu vaatii, että se
on oleva tarkka historiallinen selonteko, niin että kirjoittamista ei
aloiteta ennen kuin me olemme valmiit sen julkaisemaan.
Illalla klo 7–11 ja joskus aina k:lo kahteen aamulla Mme Blavatsky ottaa vieraita vastaan ja heitä käykin paljon. Tietysti monet
ovat ystäviä, muutamat vakavia tutkijoita ja muutamat tulevat vain
uteliaisuudesta nähdäkseen naisen, joka on yksi nykyajan huomattavimpia persoonallisuuksia. Kaikki ovat tervetulleita ja hän
on yhtä valmis vastaamaan heidän kysymyksiinsä, olkoot ne miltä
alalta tahansa.
”Mr G. J. Romanes, Kuninkaallisen Seuran jäsen, tulee keskustelemaan Salaisessa opissa esitetystä kehitysopista. Mr W. T. Stead,
Pall Mall Gazetten toimittaja, joka suuresti ihailee Salaista oppia, löytää siitä paljon sellaista, mikä näyttää vaativan laajempaa
valaistusta. Lordi Crawford, Crawfordin and Balcarresin jaarli,
Kuninkaallisen Seuran jäsen, – joka on kovasti kiinnostunut okkultismista ja kosmogoniasta, maailmansyntyopista, ja joka oli
lordi Lyttonin oppilas ja hänen kanssaan opiskeli Egyptissä – tulee puhumaan omista erityisaiheistaan. Mrs Besant, jonka yhteys Kansallisen Uudistusseuran kanssa on tehnyt hänestä erittäin
kuuluisan, on tuonut julki kiinnostuksensa teosofiaan, joka tulee
vaikuttamaan suuresti ihmiskunnan yhteiskunnalliseen elämään.
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Mr Sydney Whitman, joka on laajalti tunnettu englantilaisen tekopyhyyden murhaavana arvostelijana, tulee vaihtamaan ajatuksia
mm. teosofian etiikasta.”

A. K.

Palataksemme aiheeseen olimme tuskin asettuneet taloon asumaan, ennen kuin vieraita alkoi käydä ja heitä tuli niin paljon, että
H. P. B. tuli alinomaa keskeytetyksi, minkä vuoksi viimein päätettiin määrätä erityinen päivä vastaanottoa varten. Valittiin lauantai,
ja klo kahdesta päivällä puoliyöhön asti kulki talossa sarja vieraita, ja H. P. B:llä oli useimmiten ympärillään joukko kysymyksien
esittäjiä. Horjumattoman kärsivällisesti hän näihin kysymyksiin
vastasi. Kaiken aikaa jatkettiin Salaista oppia, kunnes se viimein
jätettiin painoon. Sitten alkoi tekstin oikoluku, ja korjaaminen,
joka todella tuntui olevan kovaa työtä. Minä katselin kaikkea iloisin
mielin, ja kun sain käsiini ensimmäisen painetun sivun, olin syvästi
kiitollinen tuntiessani että kaikki nämä kärsimyksen ja ponnistuksen ajat eivät olleet kuluneet suotta vaan että H. P. B. oli saattanut
suorittaa työnsä loppuun ja antaa maailmalle tämän suuren kirjan,
joka hänen omien sanojensa mukaan vasta seuraavalla vuosisadalle tulisi saamaan oikean arvonsa ja nyt ainoastaan olisi harvojen
tutkittavana.
Sinä päivänä H. P. B. oli onnellinen. Se oli auringonpaiste keskellä hänen elämänsä pimeyttä ja ikävyyttä, sillä varjoja kokoontui
hänen ympärilleen ja pian tuli hänen kestettäväkseen katkerimmat
koetukset.
Mutta kun Salainen oppi oli valmis, oli minun tehtäväni lopussa.
Tahdon vain vielä ilmaista kiitollisuuteni ja rakkauteni sille ystävälle ja opettajalle, joka teki enemmän minun hyväkseni kuin kukaan
maailmassa, joka auttoi minua näkemään totuuden ja joka viittasi
tien oman minäni hillitsemiseksi ja voittamiseksi, kaikkien sen
turhien heikkouksien poistamiseksi ja jalomman elämän alkamiseksi muiden ihmisten hyväksi.
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”…Sielusi on tultava kypsän mango-hedelmän kaltaiseksi: toisten
kärsimyksille yhtä pehmeäksi ja makeaksi kuin sen kirkas kultainen sisus, omille suruillesi ja kärsimyksillesi yhtä kovaksi kuin sen
siemenkivi...
”…myötätunto puhuu ja sanoo: ’Voiko olla autuutta, kun kaiken
elävän täytyy kärsiä? Voisitko pelastua ja samalla kuulla koko maailman itkevän?’”

H. P. B., Hiljaisuuden ääni

Nämä ohjeet kehotti H. P. B. oppilaansa painamaan mieleen ja seuraamaan. Nämä ovat ne moraalisäännöt, jotka hän elinaikaisella
kieltäymyksellään on sytyttänyt ikään kuin palavaksi liekiksi niiden sydämeen, jotka häneen uskovat.
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