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Minun oppini ei ole minun, vaan sen joka minut lähetti 
  

  Joh. 7:16 
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Nykyajan tiede uskoo lujasti evoluutioon; samoin ihmisjärki ja ”salainen oppi”. 

Vanhat legendat ja myytit tukevat tätä ideaa, jopa Raamattukin silloin, kun sitä 

luetaan rivien välistä. Näemme kukan kehittyvän hitaasti nupusta ja nupun sieme-

nestä. Mutta mistä siemen ja siihen sisältyvä ennakolta määrätty fyysisten muo-

donmuutosten kehitysohjelma, ne näkymättömät, henkiset voimat, jotka vähitellen 

kehittävät sen muodon, värin ja tuoksun? Sana evoluutio ilmaisee sen itsessään. 

Nykyisen ihmisrodun siemenen on täytynyt olla jo tämän rodun kantavanhemmis-

sa, samalla tavalla kuin siemen, jossa on kätkettynä seuraavan kesän kukka, on 

kehittynyt emokasvinsa kodassa. Emo saattaa olla vain vähän erilainen, mutta se 

eroaa kuitenkin tulevasta jälkeläisestään. Nykyisen elefantin ja sisiliskon ennen 

vedenpaisumusta eläneet esivanhemmat olivat ehkä mammutti ja vastaavasti jout-

senlisko. Miksi eivät ihmisrotumme esi-isät voisi olla Vedojen, Völuspan ja 1. 

Mooseksen kirjan ”jättiläiset”? Olisi täysin järjetöntä uskoa, että ”lajien muunte-

lut” olisivat tapahtuneet eräiden evoluutio-opin edustajien materialististen käsitys-

ten mukaisesti. Täysin luonnollista on ajatella, että kukin laji aina nilviäisistä api-

na-ihmisiin on muodostunut omasta erillisestä alkumuodostaan. 

Hunnuton Isis, tiede osa 1, 279 
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[e1]1  

 

ALKUHUOMAUTUKSIA 

________ 

 
MUINAISAIKAISISTA SÄKEISTÖISTÄ JA  

NELJÄSTÄ ESIHISTORIALLISESTA MAANOSASTA 
 
       Facies totius universi, quamvis infinitis modis variet, 

       manet tamen semper eadem. 

   – Spinoza2 

 

Tämän II osan säkeistöt kommentaareineen on otettu samoista muinaisista aika-

kirjoista kuin Maailmansyntyä [Kosmogonia] koskevat säkeistöt I osassa. Mikäli 

mahdollista, ne on käännetty sanasta sanaan. Jotkut säkeistöistä ovat kuitenkin 

liian vaikeatajuisia ymmärrettäviksi ilman selityksiä. Sen vuoksi ne on, kuten I 

osassa, esitetty ensin kokonaisuudessaan sellaisina kuin ne ovat ja sitten niitä tar-

kastellaan säe säkeeltä kommentaareineen ja yritetään selventää sulkeissa olevin 

lisäyksin, kunnes tullaan kommentaarien täydellisempään selitykseen. 

Ihmiskunnan kehityksen suhteen Salainen oppi edellyttää kolmea uutta väitet-

tä, jotka ovat suoranaisessa ristiriidassa nykyajan tieteen samoin kuin nykyisten 

uskonnollisten dogmien kanssa. Se opettaa: a) että yhtä aikaa on ollut kehittymäs-

sä seitsemän ihmisryhmää maapallomme seitsemässä eri osassa; b) että astraali-

ruumis on syntynyt ennen fyysistä ruumista, koska edellinen on ollut jälkimmäi-

sen mallikuva; c) että ihminen tässä kierroksessa on edeltänyt kaikkia eläinkunnan 

nisäkkäitä – ihmisapinat mukaan lukien.3 

                                                           
1  [Tämä tarkoittaa alkuperäisen englanninkielisen tekstin sivunumeroa 1. – Suom. toim.] 
2  [Vaikka koko universumin ulkomuoto on rajattomien muutosten alainen, niin se pysyy kui-

tenkin aina samana. – Spinozan kirjeet.] 
3  Ks. 1. Moos. 2:19. Aadam luodaan jakeessa 7, ja jakeessa 19 sanotaan: ”Herra Jumala 
muovasi maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut ja vei ne ihmisen [Aadamin] luo 
nähdäkseen, minkä nimen hän kullekin antaisi.” Ihminen siis luotiin ennen eläimiä, sillä 1. 
luvussa mainitut eläimet ovat eläinradan merkkejä, kun taas ihminen, ”mies ja vaimo”, ei ole 
ihminen, vaan sefirotien joukko, VOIMIA eli enkeleitä, ”Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, 
Jumalan kuvaksi hän hänet loi” [1:27]. Aadamia, ihmistä, ei ole tehty tuon kuvan mukaan eikä 
raamatussa niin väitetäkään. Lisäksi toinen Aadam on esoteerisesti seitsikko, joka edustaa 
seitsemää ihmistä eli oikeammin ihmisryhmää. Sillä ensimmäinen adam kadmon – on 
kymmenen sefirotin yhdistelmä. Näistä ylempi kolmio pysyy arkkityyppisessä maailmassa 
tulevana ”kolminaisuutena”, kun taas seitsemän alempaa sefirotia luo ilmenneen aineellisen 
maailman, ja tämä seitsikko on toinen Aadam. Genesis ja ne mysteerit, joiden pohjalta se 
sepitettiin, tulivat Egyptistä. Genesiksen ensimmäisen luvun ”Jumala” on logos, ja toisen 
luvun ”Herra Jumala” on luovat elohimit, alemmat voimat. 
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[e2] Salainen oppi ei ole ainoa teos, joka puhuu alkuperäisten IHMISTEN 

samanaikaisesta syntymisestä maapallomme seitsemässä osassa. Hermeksen 

jumalallisessa Poimandresissa on samat seitsemän alkuihmistä,1 jotka kehittyivät 

luonnosta ja ”taivaallisesta ihmisestä”, nimittäin sanan kollektiivisessa 

merkityksessä luovista hengistä. Myös (George Smithin kokoamien) kaldealaisten 

taulujen palasissa, joihin on kaiverrettu babylonialainen luomistaru, mainitaan 

Kutan taulun ensimmäisessä sarakkeessa seitsemän ihmistä, joilla oli 

”korpinkasvot” (mustanpuhuva ihonväri) ja jotka ”seitsemän suurta jumalaa oli 

luonut”. Tai niin kuin riveillä 16, 17 ja 18 selitetään: 
 

Keskellä maata he kasvoivat ja tulivat suuriksi 

Ja lisääntyivät lukumäärältään, 

Seitsemän kuningasta, saman perheen veljeksiä.2 

 

Nämä ovat ne Edomin seitsemän kuningasta, joihin viitataan kabbalassa. Ne ovat 

ensimmäinen rotu, joka oli epätäydellinen, toisin sanoen joka syntyi ennen kuin 

”tasapaino” (sukupuolet) oli olemassa ja joka sen vuoksi hävitettiin.3 
 
Seitsemän kuningasta, veljestä, ilmentyi ja synnytti lapsia, lukumäärältään 

6000 oli heidän kansansa. Nergas-jumala, kuoleman jumaluus, hävitti ne. 

”Kuinka hän ne hävitti?” Saattamalla tasapainoon ne, jotka eivät vielä olleet 

olemassa.4 
 

Ne ”hävitettiin” rotuna sulauttamalla ne omiin jälkeläisiinsä (erittymällä), toisin 
sanoen, suvuton rotu jälleensyntyi [e3] (potentiaalisesti) kaksisukuisiin. 
Jälkimmäiset syntyivät androgyyneiksi. Nämä taas sukupuolisesti myöhempään 
kolmanteen Rotuun (lisäselitystä varten ks. jäljempänä). Jos taulukot eivät olisi 

                                                           
1 [The Divine Pymander of Hermes Mercurius Trismegistus. Translated from the Arabic by 
Dr. Everard. 1650; 1884 editio.] Näin sanoo Poimandres: ”Tämä on mysteeri, joka on ollut 
tähän päivään asti salattu. Luonto, johon taivaallinen ihminen [elohimit eli dhyānit] oli liitty-
nyt, synnytti ihailtavimman ihmeen… Seitsemän ihmistä, seitsemän hallitsijan luonnon mu-
kaan, miehis-naisellisia [hermafrodiitteja]” – eli pitrien eli elohimien seitsemän joukkoa, jotka 
heijastivat itsestään eli loivat hänet. Tämä on aivan selvää, mutta katsokaamme silti, miten 
nykyajan teologimme, älykkäinä ja oppineina pidetyt miehet, tulkitsevat tämän. John David 
Chambersin toimittamassa teoksessa The Theological and Philosophical Works of Hermes 
Trismegistus, Christian [?] Neoplatonist [Hermes Trismegistoksen, kristityn (?) uusplatonikon, 
teologiset ja filosofiset teokset] (Oriel College, Oxford, s. 9) kääntäjä ihmettelee, ”mitä nämä 
seitsemän ihmistä tarkoittavat?” Hän ratkaisee pulman päättelemällä, että koska ”alkuperäinen 
malli-ihminen [Genesiksen 1. luvun adam kadmon] oli miehis-naisellinen… seitsemän… voi 
merkitä... Genesiksessä mainittuja myöhempiä patriarkkoja”. Todella teologinen tapa Gordio-
nin solmun katkaisemiseksi! 
2  Chaldean Account of Genesis. 
3  Tri A.H. Sayce, Hibbert Lectures, 1887, s. 372–373; A. Franck, La Kabbale, s. 205; Sifra 

di-Tseniuta, alkukappaleet. 
4  Sayce, main. teos, s. 313. 
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olleet niin turmeltuneita, niistä olisi löytynyt sanasta sanaan sama kertomus, joka 
tavataan ikivanhoissa aikakirjoissa ja Hermeksessä, ainakin perusasioiden mutta 
ei välttämättä pienempien yksityiskohtien osalta, sillä Hermes on melko 
turmeltunut väärien käännösten vuoksi. 

Aivan varmaa on, että näiden – allegoristen – opetusten näennäinen yliluonnol-
lisuus on niin täysin vastakkainen raamatun1 kuolleelle kirjaimelle samoin kuin 
tieteen viimeaikaisille hypoteeseille, että niiden esittäminen tulee herättämään 
kiivasta vastustusta. Okkultistit tietävät kuitenkin, että esoteerisen filosofian pe-
rimätietojen on oltava oikeammat jo yksinkertaisesti sen vuoksi, että ne ovat joh-
donmukaisimmat ja selvittävät jokaisen vaikeuden. Sitä paitsi meillä on tu-
kenamme egyptiläiset Thothin kirjat ja Kuolleiden kirjat sekä hindujen purānat 
seitsemine Manuineen samoin kuin kaldealais-assyrialaiset kertomukset. Näiden 
taulut mainitsevat seitsemän alkuihmistä eli Aadamia, jonka nimen todellisesta 
merkityksestä voi varmistua kabbalan avulla. Ne, jotka tietävät jotakin samothra-
kilaisista mysteereistä, muistavat myös, että kabiirien yleisnimi oli ”pyhät tulet”, 
jotka loivat Elektrian (eli Samothrakin) saaren seitsemällä alueella ”Kabiirin, syn-
tynyt pyhästä Lemnoksesta” (Vulcanukselle pyhitetty saari). 

Hippolytoksen mukaan tämä kabiiri, jonka nimi oli Adamas, oli Lemnoksen 
perimätietojen mukaan maan povesta syntyneen alkuihmisen perustyyppi. Hän oli 
kehitysjärjestyksessä ensimmäisten miesten perikuva ja oli yksi seitsemästä 
maassa syntyneestä ihmiskunnan kantaisästä eli edeltäjästä.2 Jos liitämme tämän 
yhteyteen sen tosiasian, että Samothrakin olivat asuttaneet foinikialaiset ja ennen 
heitä idästä tulleet salaperäiset pelasgit, ja jos muistamme samaten, että 
foinikialaisten, kaldealaisten ja israelilaisten mysteerijumalat olivat samoja, niin 
selviää helposti, mistä tuli myös Nooan vedenpaisumuksen sekava kertomus. 
Viime aikoina on käynyt kiistattomaksi, että juutalaiset, jotka saivat alkuperäiset 
luomisaatteensa Moosekselta, joka oli [e4] saanut ne egyptiläisiltä, laativat 
Genesiksensä ja ensimmäiset maailmansyntytraditionsa – Esran ja muiden 
uudelleen kirjoittamat – kaldealais-akkadilaisen kertomuksen pohjalta. Meidän 
tarvitsee siis vain tutkia babylonialaisia ja assyrialaisia nuolenpää- ja muita 
kirjoituksia löytääksemme sieltä täältä katkelmina, ei vain nimien Aadam, Admi 
tai Adami3 alkuperäisen merkityksen, vaan myös seitsemän Aadamin eli 
ihmisjuuren luomisen, syntymisen Äiti Maasta fyysisesti mutta kantaisien 
jumalallisesta tulesta henkisesti tai astraalisesti. Assyriologien, jotka eivät tunne 
esoteerisia opetuksia, voi tuskin odottaa kiinnittävän yhtään suurempaa huomiota 
babylonialaisten sylinterien salaperäiseen ja aina toistuvaan lukuun seitsemän 

                                                           
1  Koska nykyään väitetään, että kaldealaiset taulut, jotka esittävät allegorisen kuvauksen luo-
misesta, syntiinlankeemuksesta ja vedenpaisumuksesta, jopa Babelin tornin tarusta, kirjoitet-
tiin ”ennen Mooseksen aikaa” (ks. G. Smith, Chaldean Account of Genesis), niin kuinka näin 
ollen Mooseksen kirjoja voidaan pitää Jumalan ilmoituksena? Ne ovat vain saman kertomuk-
sen myöhempi toisinto. 
2  Philosophumena, V, 7; M.E. Millerin editio (Oxford, 1851), s. 98, 108. 
3  Ks. XVI luku, ”Adam-Adami, osa II, s. 452 eteenpäin. 
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kuin tavatessaan sen Genesiksessä, raamatussa. Sylintereissä on kuitenkin 
esivanhempien henkien ja niiden ihmisjälkeläisten seitsemän ryhmän luvut 
huolimatta katkelmien turmeltumisesta, ja ne esiintyvät niissä yhtä selvästi kuin 
Poimandresissa sekä kabbalan Salatun mysteerin kirjassa.1 Viimeksi mainitussa 
adam kadmon on sefirotinen PUU samoin kuin ”hyvän ja pahan tiedon puu”. 
Säkeessä 32 sanotaan, että tuolla ”puulla on ympärillään seitsemän pylvästä” eli 
niiden seitsemän luovan enkelin palatsia, jotka vaikuttavat seitsemän planeetan 
piireissä maapallollamme. Kuten adam kadmon on kollektiivinen nimi, niin on 
myös Aadam-ihmisen nimi. George Smith sanoo kirjassaan Chaldean Account of 
Genesis: 

 
Sana Aadam, jota käytettiin näissä taruissa ensimmäisestä ihmisolennosta, il-
meisestikään ei ole mikään erisnimi, vaan sitä käytetään ihmiskunnasta yleis-
nimityksenä. Aadam esiintyy erisnimenä Genesiksessä, mutta varmasti sitä 
käytetään joissakin kohdissa ainoastaan samassa merkityksessä kuin assyria-
laista sanaa.2 
 

Sitä paitsi ei kaldealainen eikä raamatullinen vedenpaisumus (kertomukset 
Xisuthroksesta3 ja Nooasta) perustu niihin universaaleihin tai edes atlantislaisiin 
vedenpaisumuksiin, joista kerrotaan intialaisessa Vaivasvata Manun allegoriassa. 
Edelliset ovat Samothrakin mysteereihin pohjaavia eksoteerisia allegorioita. Jos 
aikaisemmat kaldealaiset tunsivatkin purānoiden kertomuksiin kätkeytyvän eso-
teerisen totuuden, muut kansat olivat selvillä ainoastaan samothrakilaisesta mys-
teeristä, jonka he vertauskuvallistivat. He sovittivat sen omiin astronomisiin ja 
antropologisiin tai oikeammin fallisiin käsitteisiinsä. Samothrakin tiedetään histo-
riallisesti olleen muinaisuudessa kuuluisa vedenpaisumuksesta, joka upotti maan 
ja ulottui korkeimpien vuorten huipulle. Tämä tapahtui ennen argonauttien ajan-
jaksoa. Sen peittivät [e5] äkkiä Mustastamerestä tulleet vedet. Mustaa merta oli 
noihin aikoihin asti pidetty järvenä.4 Mutta israelilaisilla oli lisäksi toinenkin ker-
tomus, johon he saattoivat perustaa allegoriansa: ”vedenpaisumus”, joka muutti 
nykyisen Gobin autiomaan mereksi viimeisen kerran noin 10 000–12 000 vuotta 
sitten ja joka ajoi monet Nooat perheineen ympäröiville vuorille. Koska babylo-
nialaiset kertomukset on vasta nykyaikana koottu uudelleen sadoista tuhansista 
särkyneistä palasista (pelkästään Kuyunjikin kummusta saatiin Layardin kaivauk-
sissa yli 20 000 palasta kirjoituksia), tässä mainitut otteet ovat verrattain niukat. 

                                                           
1  Sifra di-Tseniuta [Zoharin osa]. 
2  S. 86. 
3  Xisuthros on väännös sumerilaisesta nimestä Ziusuddu/Ziusudra, akkadiksi Utnapishtim. 
Hänestä kerrotaan Gilgamesh-eepoksessa.– Suom. toim. 
4  Plinius, Naturalis historia, IV, xii, 73, 74, 75; Strabon, Geografia., X, ii, 17, 19; I, iii, 4; 
Herodotos, Historiateos, VII, 108, 129; Pausanias, Periegesis tes Hellados, VII (Akhaia), iv, 
3.  [Boris de Zirkoffin toimittamassa S.O:n editiossa sanotaan, että näissä viitteissä ei mainita 
mitään Samothrakin vedenpaisumuksesta. – Suom. toim.] 



19 
 

Mutta sellaisinaankin ne tukevat miltei jokaista opetuksistamme, aivan varmasti 
ainakin kolmea. Nämä ovat: 

 
(1) Että se rotu, joka ensimmäisenä lankesi synnyttämiseen, oli tumma rotu (zal-
mat-qaqadi), jota he kutsuvat Adamuksi eli mustaksi roduksi, ja että Sarku eli 
vaalea rotu pysyi sen jälkeen puhtaana pitkät ajat. 

(2) Että babylonialaiset tunsivat kaksi lankeemuksen aikaista päärotua, jumalien 
Rodun (pitrien eetteristen kaksoismuotojen) edeltäessä näitä kahta. Tämä on Sir 
H. Rawlinsonin mielipide. Nuo ”rodut” ovat meidän toinen ja kolmas kantaro-
tumme. 

(3) Että nämä seitsemän jumalaa, joista kukin loi ihmisen eli ihmisten ryhmän, 
olivat ”vangittuja eli ruumiillistuneita jumalia”. Nämä jumalat olivat: Zi-jumala; 
Ziku-jumala (jalo elämä, puhtauteen opastaja); Mirku-jumala (jalo kruunu), (myö-
hemmin) vangittujen ”jumalien kuolemalta pelastaja” ja ”hänen kätensä aikaan-
saaman tumman Rodun” luoja; Libzu-jumala, ”viisas jumalien joukossa”; Nissi-
jumala; Suhhab-jumala; ja Hea eli Sar, niiden yhdistelmä, viisauden ja syvyyden 
jumala, joka on samastettu Oannes-Dagoniin syntiinlankeemuksen aikoina ja jota 
kutsuttiin (kollektiivisesti) demiurgiksi eli luojaksi.1 
 
Babylonialaisissa katkelmissa on kaksi niin sanottua luomista, ja koska Genesis 
pitää tästä kiinni, huomaamme sen kahden ensimmäisen luvun erottuvan toisis-
taan niin, että toisessa on elohimiläinen ja toisessa jehovalainen luominen. Niiden 
oikea järjestys ei ole kuitenkaan säilynyt näissä tai missään muissakaan eksoteeri-
sissa kertomuksissa. Okkulttisten opetusten mukaan nämä ”luomiset” koskevat, 
edellinen seitsemän alkuihmisen muodostamista kantaisät (pitrit eli elohimit) teki-
jöinään, sekä jälkimmäinen ihmisryhmien muodostamista syntiinlankeemuksen 
jälkeen. 

[e6] Kaikkea tätä tullaan jäljempänä tutkimaan tieteen valossa ja vertaamaan 
kaikkien muinaiskansojen kirjoituksia, raamattu mukaan luettuna. Mutta ennen 
kuin käymme käsiksi esihistoriallisten rotujen antropogeniaan, ihmisrotujen syn-
tyyn, lienee hyödyllistä sopia niistä nimistä, jotka annamme mantereille, joilla 
aadamista rotuamme edeltäneet neljä suurta Rotua syntyivät, elivät ja kuolivat. 
Niillä oli monia muinaisaikaisia ja esoteerisia nimiä, jotka vaihtelivat kielellisesti 
aina sen kansan mukaan, joka mainitsi ne aikakirjoissaan ja kirjoituksissaan. 
Niinpä esimerkiksi sitä paikkaa, johon Vendīdādissa viitataan Airyana Vaêjahi-
na,2 missä  alkuperäinen  Zoroaster3  syntyi,  kutsutaan  purānakirjallisuudessa 

                                                           
1  G. Smith, Chaldean Account of Genesis, s. 82. 
2  Vendīdād, farg. I, 3. 
3  ”Alkuperäisellä” tarkoitamme ”Amshāspendia”, jota sanotaan ”Zarathustraksi, Yiman teke-
män Vāran herraksi ja hallitsijaksi tuossa maassa”. Oli useita zarathustroja eli zartushteja, 
ainoastaan Dabistanin luetellessa kolmetoista, mutta nämä kaikki olivat tuon ensimmäisen 
jälleensyntymiä. Viimeinen Zoroaster oli Azarekshin tulitemppelin perustaja, ja hän kirjoitti 
ne alkuperäistä pyhää magiauskontoa käsittelevät teokset, jotka Aleksanteri tuhosi. 



20 
 

Shveta-dvīpaksi, Meru-vuoreksi, Vishnun asunnoksi jne.  Salaisessa opissa sitä 
sanotaan yksinkertaisesti ”niiden jumalien maaksi”, joiden johtajia olivat ”tämän 
planeetan henget”. 

Niinpä mahdollisen ja hyvin todennäköisen sekaannuksen vuoksi pidämme 

tarkoituksenmukaisempana ottaa käyttöön neljää jatkuvasti käsiteltävää mannerta 

varten sivistyneelle lukijalle tutummat nimet. Aiomme siis kutsua ensimmäistä 

maanosaa eli oikeammin ensimmäistä terra firmaa, jonka päällä jumalalliset kan-

taisät kehittivät ensimmäisen Rodun, nimellä: 
 
I  Häviämätön pyhä maa. 
Syy tähän nimeen selitetään seuraavasti: Sanotaan, että tämä ”pyhä maa” – josta 
myöhemmin lisää – ei ole koskaan jakanut samaa kohtaloa kuin muut maanosat, 
koska se on ainoa, jonka on määrä kestää manvantaran alusta sen loppuun kunkin 
kierroksen aikana. Se on ensimmäisen ihmisen kehto ja viimeisen jumalallisen 
kuolevaisen asunto, sen joka on valittu Śishtana tulevan ihmiskunnan siemeneksi. 
Tästä salaperäisestä ja pyhästä maasta voidaan sanoa hyvin vähän, paitsi ehkä 
mitä eräs kommentaari runollisesti lausuu, että ”Pohjantähti luo siihen valvovan 
silmänsä SUUREN HENGITYKSEN kunkin ’päivän’ aamunkoitosta iltahämärään 
asti”.1 

[e7] II  HYPERBOREALAINEN on toiselle maanosalle valittu nimi, maa, joka 
ulottautui pohjoisnavalta etelään ja länteen asukkainaan toinen Rotu ja käsitti ko-
ko sen alueen, joka tunnetaan nyt Pohjois-Aasiana. Tällaisen nimen antoivat van-
himmat kreikkalaiset tuolle kaukaiselle ja salaperäiselle seudulle, minne heidän 
perimätietonsa mukaan ”hyperborealainen” Apollo teki matkan joka vuosi. Astro-
nomisesti Apollo on tietenkin Aurinko, joka jättäen helleeniset pyhäkkönsä tahtoi 
vuosittain käydä kaukaisessa maassaan, josta sanottiin, että aurinko ei koskaan 
laskenut siellä puoleen vuoteen. ’        

, sanoo muuan Odysseian säe.2 
Mutta historiallisesti eli paremminkin ehkä etnologisesti ja geologisesti merki-

tys on toinen. Hyperborealaisten maa, joka ulottui tuolle puolen Boreaksen – lu-
mien ja pyörremyrskyjen kylmäsydämisen jumalan, joka nukkui mielellään ras-
kaassa unessa Rhipaioksen vuoriston harjalla – ei ollut mikään ihannemaa, niin 
kuin mytologit olettivat, eikä liioin sijainnut Skyytian ja Tonavan lähistöllä.3 Se 
oli todellinen maanosa, bona fide maa, jossa ei noina varhaisaikoina tiedetty mi-
tään talvesta, eikä sen surkeilla jäännöksillä ole nytkään enempää kuin yksi yö ja 
yksi päivä vuodessa. Yön varjot eivät koskaan lankea siihen, sanoivat kreikkalai-
set, sillä se on jumalien maa, Apollon, valon jumalan lempiasunto, ja sen asukkaat 
ovat hänen rakkaita pappejaan ja palvelijoitaan. Tätä voidaan nykyään pitää runol-
lisena mielikuvituksena, mutta silloin se oli runomuotoon puettu totuus. 

                                                           
1  Intiassa sitä sanotaan Brahmān päiväksi. 
2  X, 86. [”Niin lähellä ovat yön ja päivän tiet.”] 
3  Ks. K.H.W. Völcker, Mythische Geographie der Griechen und Römer, s. 145–170. 
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III  Kolmatta maanosaa aiomme kutsua ”Lemuriaksi”. Nimi on P. L. Sclaterin 
keksintö eli aate. Vuosina 1850 – 1860 hän väitti eläintieteellisin perustein, että 
esihistoriallisina aikoina oli todella olemassa maanosa, jonka hän osoitti 
ulottuneen Madagaskarilta Ceylonille ja Sumatralle. Siihen kuului joitakin osia 
nykyistä Afrikkaa, mutta muuten tämä valtavan suuri manner, joka ulottui Intian 
valtamereltä Australiaan, on nykyään kokonaan kadonnut Tyynen meren vesien 
alle jättäen jälkeensä ainoastaan sinne tänne muutamia ylänköjen huippuja, jotka 
ovat nyt saaria. Luonnontieteilijä A. R. Wallace ”ulottaa tertiäärikauden 
Australian Uuteen Guineaan ja Salomosaarille ehkä Fidšinsaarille asti” ja sen 
pussieläinlajeista hän johtaa ”yhteyden pohjoiseen maanosaan [e8] 
sekundaarikaudella”, kirjoittaa C. Gould.1 Aihetta käsitellään laajasti toisaalla.2 

IV ”Atlantis” on neljäs maanosa. Se olisi ensimmäinen historiallinen maa, jos 

muinaisten kansojen perimätiedoille annettaisiin enemmän huomiota kuin on tä-

hän mennessä tehty. Platonin mainitsema tämän niminen kuuluisa saari oli vain 

kaistale tuota suurta maanosaa.3 

V Viides maanosa oli Amerikka, mutta koska se sijaitsee maapallon 
vastakkaisella puolella, niin indoarjalaiset okkultistit laskevat yleensä viidenneksi 
Euroopan ja Vähän-Aasian, jotka ovat lähes samanikäiset kuin Amerikka. Jos 
heidän oppinsa seuraisi maanosien esiintymistä geologisessa ja maantieteellisessä 
järjestyksessä, silloin tätä luokitusta olisi muutettava. Mutta koska maanosien 
peräkkäinen esiintyminen on pantu samaan järjestykseen kuin Rotujen kehitys, 
ensimmäisestä viidenteen, arjalaiseen kantarotuumme, Eurooppaa on kutsuttava 
viidenneksi suureksi maanosaksi. Salainen oppi ei ota huomioon saaria ja 
niemimaita eikä se seuraa nykyaikaista maantieteellistä maiden ja merten jaotusta. 
Sen varhaisimpien opetusten ajoista ja suuren Atlantiksen häviöstä asti on 
maanpinta muuttunut useammin kuin kerran. Oli aika, jolloin Egyptin suistomaa 
ja Pohjois-Afrikka kuuluivat Eurooppaan, ennen kuin Gibraltarin salmen 
muodostuminen ja Euroopan mantereen kohoaminen korkeammalle muuttivat 
kokonaan Euroopan kartan ulkonäön. Viimeinen suuri muutos tapahtui noin 12 

                                                           
1  Mythical Monsters, s. 47. 
2  On kuitenkin muistettava, että Wallace ei hyväksy Sclaterin aatetta vaan vastustaa sitä. Scla-
ter olettaa maan tai mantereen aiemmin yhdistäneen Afrikan, Madagaskarin ja Intian (mutta ei 
Australiaa ja Intiaa).  A. R. Wallace osoittaa teoksissaan Geographical Distribution of Ani-
mals [s. 59 eteenp.] ja Island Life, että sellaisen maan olettaminen on täysin aiheetonta väite-
tyin eläintieteellisin perustein. Mutta hän myöntää kyllä, että Intia ja Australia ovat varmasti 
olleet paljon lähempänä keskenään, ja tämä koskee niin kaukaista aikaa, että se oli ”varmasti 
ennen tertiäärikautta”. Eräässä yksityiskirjeessään hän sanoo, että ”tälle oletetulle maalle ei ole 
annettu mitään nimeä”. Kuitenkin tuo maa oli olemassa ja tietenkin ennen tertiäärikautta, sillä 
Lemuria (jos hyväksymme tämän nimen kolmannelle maanosalle) oli hävinnyt ennen kuin 
Atlantis täysin kehittyi, ja Atlantis oli vajonnut ja sen pääosat kadonneet ennen mioseenikau-
den loppua. 
3  Ks. Esoteric Buddhism. 
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000 vuotta sitten,1 [e9] ja sen seurauksena upposi Platonin pieni Atlantin saari, 
jota hän kutsui Atlantikseksi emämantereen mukaan. Maantiede oli osa 
mysteereitä vanhoina aikoina. Zoharissa sanotaan: ”Nämä (maan ja meren) 
salaisuudet ilmaistiin salatieteen oppilaille, mutta ei maantieteilijöille.”2 

Sen väitteen, että fyysinen ihminen oli alkuaan tertiäärikautta aikaisempi jättiläi-

nen ja että hän oli olemassa 18 miljoonaa vuotta sitten, on tietysti tunnuttava nu-

rinkuriselta nykyaikaisten oppien ihailijoista ja niihin uskovista. Biologien koko 

posse comitatus [yhteisöjoukko] tulee torjumaan sen aatteen, että sekundaarikau-

della olisi elänyt tämä kolmannen rodun jättiläinen, olento, joka taisteli menestyk-

sellisesti silloisten ilman, meren ja maan jättiläismäisten hirviöiden kanssa. Näi-

den ihmisten esi-isillä – Atlantiksen eteerisillä prototyypeillä – ei näet ollut juuri 

mitään pelättävää, että ne voisivat vahingoittaa heitä. Nykyajan antropologi saa 

aivan vapaasti nauraa jättiläisillemme, niin kuin hän nauraa raamatun Aadamille, 

ja niin kuin vuorostaan teologi nauraa hänen apinamaiselle kantaisälleen. Okkul-

tistit ja heidän ankarat arvostelijansa voivat tuntea selvittäneensä puolin ja toisin 

välinsä melko hyvin tähän mennessä. Okkulttiset tieteet väittävät vähemmän, mut-

ta vastaavat paremmin väitteistään kuin joko darvinilainen antropologia tai raama-

tullinen teologia. 

Eikä esoteerisen ajanlaskun tarvitse pelottaa ketään. Sillä mitä vuosilukuihin 

tulee, aikamme suurimmat auktoriteetit ovat yhtä horjuvalla ja epävarmalla kan-

nalla kuin Välimeren aallot. Pelkästään geologisten kausien keston suhteen Ku-

ninkaallisen Seuran oppineet ovat kaikki yhtä toivottomasti ymmällä ja heidän 

näkemyksensä vaihtelevat yhdestä miljoonasta vuodesta viiteensataan miljoonaan, 

kuten tulemme havaitsemaan useasti tämän vertailun aikana. 

Ottakaamme tässä yhdeksi esimerkiksi Crollin laskelmat. Jos tämän auktoritee-

tin mukaan 2,5 miljoonaa vuotta on se aika, joka on kulunut tertiääri- tai eosee-

nikauden alkamisesta, kuten eräs amerikkalainen geologi kertoo hänen sanoneen;3 

tai jos Croll vielä ”laskee 15 miljoonaa vuotta kuluneeksi eoseenikauden alkami-

sesta”, kuten eräs englantilainen geologi lainaa häntä,4 niin molemmat aikamäärät 

vastaavat salaisen opin lukuja.5 Sillä kun [e10] salaisen opin mukaan on kulunut 

                                                           
1  Jälleen yksi ”yhteensattuma”: 
   ”Nykyään on todistettu, että geologisina lähiaikoina tämä Pohjois-Afrikan alue oli todella 
Espanjaan kuuluva niemimaa ja että sen Afrikkaan liittymiseen vaikutti pohjoisessa 
Gibraltarin salmen repeämä ja etelässä maan kohoaminen, mistä oli seurauksena Sahara. 
Tämän aikaisemman Saharan meren rannikoista ovat yhä merkkeinä kuoret, jotka kuuluivat 
samoille Välimeren rannoilla eläville kotiloille.” (Prof. Oscar Schmidt, Doctrine of Descent 
and Darwinism, s. 224.) 
2  Osa III, folio 10a. 
3  A. Winchell, geologian professori, World-Life, s. 369. 
4  Charles Gould, Tasmanian edesmennyt geologian tutkija, kirjassa Mythical Monsters, s. 84. 
5  Sir Charles Lyellin, jonka ansioksi luetaan tertiäärikauden kolmea alaosastoa tarkoittavien 
”onnistuneiden sanojen eoseeni, mioseeni ja plioseeni keksiminen”, olisi kyllä pitänyt määri-
tellä ”ajatusversolleen” edes likimääräinen pituus. Kun hän jätti näiden kausien keston asian-
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neljästä viiteen miljoonaa vuotta neljännen kantarodun kehityksen alku- ja loppu-

kohdan välillä Lemurian ja Atlantiksen mantereilla; miljoona vuotta viidennen, 

arjalaisen Rodun nykyhetkeen asti; ja noin 850 000 vuotta suuren Atlantiksen 

viimeisen laajan niemimaan uppoamisesta – kaikki tämä voi helposti sopia niihin 

15 miljoonaa vuoteen, jotka Croll suo tertiäärikaudelle. Mutta kronologisesti tuon 

kauden pituus on toisarvoinen asia, koska meillä on ainakin muutamia amerikka-

laisia tiedemiehiä, joihin nojautua. Nämä herrat väittävät, että ihminen on ollut 

olemassa niin kauan taaksepäin kuin sekundaarikaudella, eivätkä välitä siitä, että 

heidän väitteitään sanotaan, ei ainoastaan kyseenalaisiksi, vaan myös mielettö-

miksi. He ovat löytäneet ihmisen jalanjälkiä tuon aikakauden kallioista, eikä de 

Quatrefages sitä paitsi löydä yhtään pätevää tieteellistä syytä, miksi ihminen ei 

olisi voinut olla olemassa sekundaarikaudella. 
Selvästi sanottuna geologiset ”ajat” ja kaudet ovat pelkkiä sovittuja käsitteitä, 

koska ne ovat tuskin vielä hahmoteltuja, ja harvoin sitä paitsi [e11] on kaksi geo-
logia tai luonnontieteilijää luvuista samaa mieltä. Oppinut veljeskunta jättää siis 
laajan liikkumavaran okkultisteille. Ottaisimmeko yhdeksi tukipylvääksemme T. 
Mellard Reade’n? Tämä herra väittää tutkielmassaan ”Kalkkikivi geologisen ajan 
määrittelijänä”, jonka hän esitti Kuninkaallisessa Seurassa vuonna 1878, että vä-
hin aika, joka vaaditaan sedimenttikerrostuman muodostumiseen ja kalkkipitoisen 
aineen poistumiseen, on pyöreästi 600 miljoonaa vuotta.1 Vai pitäisikö meidän 
etsiä tukea ajanlaskullemme Darwinin teoksista, joissa hänen teorioittensa mu-
kaan tarvitaan orgaaniseen muutokseen 300:sta 500:an miljoonaa vuotta? Sir C. 
Lyell ja prof. Haughton tyytyivät asettamaan kambrikauden alkamisen, edellinen 
200 ja jälkimmäinen 240 miljoonan vuoden päähän. Geologit ja eläintieteilijät 
vaativat pisimmän ajan, vaikka Huxley pani aikoinaan maanpinnan kuorettumisen 

                                                                                                                                                        
tuntijoiden arvioitavaksi, tuon onnistuneen ajatuksen seurauksena on vain mitä suurin sekaan-
nus ja hämminki. Tuntuu lähes toivottomalta tehtävältä esittää tueksi edes yhtä numerosarjaa 
jostakin teoksesta ilman vaaraa, että huomaakin saman tekijän muuttaneen sen jossain aikai-
semmassa tai myöhemmässä teoksessaan. Sir W. Thomson, eräs kaikkein huomattavimpia 
nykyajan auktoriteetteja, on muuttanut mielipidettään noin puoli tusinaa kertaa auringon iästä 
ja maankuoren jähmettymisestä. Thomsonin ja Taitin teoksessa Natural Philosophy sanotaan, 
että ainoastaan 10 miljoonaa vuotta olisi kulunut siitä, kun maapallon lämpötila salli kasviston 
esiintymisen sillä (liite D ynnä seur.; myös Trans. Roy. Soc. Edinb., XXIII, i, 157, 1862, missä 
1847 peruutetaan). Darwin sanoo Sir W. Thomsonin arvion olevan ”vähintään 98 ja korkein-
taan 200 miljoonaa vuotta maankuoren jähmettymisestä”. (Ks. Ch. Gould.) Samassa teoksessa 
(Nat. Phil.) mainitaan kuluneeksi 80 miljoonaa vuotta kuorettumisen alkamisesta nykyiseen 
maailman tilaan asti. Ja viimeisessä esitelmässään (1887), kuten toisaalla osoitetaan, Sir Wil-
liam Thomson selittää, että aurinko ei ole vanhempi kuin 15 miljoonaa vuotta! Croll taas pe-
rustaa väitteensä auringonlämmön aikakausirajoihin Sir W. Thomsonin aiemmin määrittele-
mien lukujen mukaan ja laskee kambrikauden alkaneen 60 miljoonaa vuotta sitten. Tämä on 
toivotonta eksaktia tietoa kaipaaville. Esittäköönpä okkulttinen tiede siis minkälaisia lukuja 
tahansa, ne saavat varmasti tukea joltakulta nykyajan tiedemieheltä, jota pidetään auktoriteet-
tina. 
1  Ks. Proceedings, Royal Society, London, vol. XXVIII, s. 282. 
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alkamaan 1 000 miljoonaa vuotta sitten eikä tahtonut antaa periksi vuosituhatta-
kaan. 

Pääasia ei kuitenkaan mielestämme ole luonnontieteilijöiden yksimielisyys tai 
erimielisyys geologisten kausien kestosta, vaan pikemminkin se, että he ihme 
kyllä ovat yhdessä asiassa täysin samaa mieltä, ja tämä on hyvin tärkeä seikka. He 
kaikki myöntävät, että ”mioseenikaudella” – joko miljoona tai kymmenen miljoo-
naa vuotta sitten – Grönlannissa ja jopa Huippuvuorilla, toisen eli hyperborealai-
sen mantereemme jäänteillä, ”oli miltei trooppinen ilmasto”. Homerosta edeltä-
neet kreikkalaiset olivat säilyttäneet eloisan perimätiedon tästä ”ikuisen päivän-
paisteen maasta”, minne Apollo matkusti vuosittain. ”Mioseenikaudella Grönlan-

nissa (70 pohj. lev.) kehittyi monia sellaisia puita kuin marjakuusi ja punapuu, 
jotka ovat sukua kalifornialaisille lajeille, pyökeille, plataaneille, pajuille, tammil-
le, poppeleille ja saksanpähkinäpuille, samoin kuin eräs magnolia- ja zamia-laji”, 
sanoo tiede. Lyhyesti sanottuna Grönlannissa kasvoi etelän kasveja, jotka ovat 
nykyään tuntemattomia pohjoisen seuduilla. 

Ja nyt seuraa tämä luonnollinen kysymys. Jos Homeroksen ajan kreikkalaiset 
tunsivat hyperborealaisen maan, ts. talven ja pyörremyrskyn jumalan, Boreaksen, 
ulottumattomissa sijaitsevan siunatun maan, jota myöhemmät kreikkalaiset ja 
heidän kirjailijansa ovat turhaan yrittäneet sijoittaa tuolle puolen Skyytian, maan, 
jossa yöt olivat lyhyitä ja päivät pitkiä ja jonka toisella puolella oli maa, jossa 
aurinko ei koskaan laskenut ja jossa palmut kasvoivat vapaasti – jos he tiesivät 
tämän kaiken, kuka heille oli kertonut siitä? [e12] Heidän aikanaan ja kaukaisina 
aikoina sitä ennen Grönlannin on täytynyt jo olla ikuisen lumen ja jään peitossa, 
aivan kuten nykyäänkin. Kaikki viittaa siihen, että tämä lyhyiden öiden ja pitkien 
päivien maa oli Norja tai Skandinavia, joiden tuolla puolen oli ikuisen valon ja 
kesän siunattu maa. Jotta kreikkalaiset ovat voineet tietää siitä, heidän traditionsa 
on täytynyt olla peräisin joltakin heitä paljon vanhemmalta kansalta, joka tunsi 
nuo ilmasto-olosuhteet, sillä kreikkalaiset eivät voineet tietää mitään niistä. Jopa 
meidän aikanamme tiede aavistaa, että napamerten takana, aivan pohjoisnavan 
piirissä, on olemassa meri, joka ei koskaan jäädy, sekä ikivihreä manner. Mui-
naisaikaiset opetukset ja myös purānat – kunhan vain ymmärtää niiden allegoriat 
– sisältävät samat väitteet. Riittäköön siis meille se hyvin todennäköinen seikka, 
että nykyajan tieteen mainitsemalla mioseenikaudella, jolloin Grönlanti oli miltei 
trooppinen maa, siellä eli nykyään historialle tuntematonta väkeä. 

__________ 
 

HUOMAUTUS. Lukijaa pyydetään pitämään mielessään, että seuraavat luvut ei-

vät ole peräkkäisessä aikajärjestyksessä. Ensin toistetaan säkeistöt, jotka muodos-

tavat esityksen selkärangan, ja käsitellään ja selitetään joitakin tärkeitä kohtia. 

Myöhemmissä luvuissa on koottuina useita lisätietoja ja niissä yritetään selittää 

aihetta täydellisemmin. 
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[e13] 

 

 

II OSA – I KIRJA 
 

IHMISEN SYNTY 

__________ 

 
SÄKEISTÖT JA NIIDEN KOMMENTAARIT  

 

KÄÄNNETTY DZYANIN SALAISESTA KIRJASTA 
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[e14] 
Olipa impi ilman tyttö, 

Kave luonnotar korea, 

Piti viikoista pyhyyttä, 

Iän kaiken impeyttä, 

Ilman pitkillä pihoilla, 

---------- 

 

Kantoi kohtua kovoa, 

Vatsantäyttä vaikeata, 

Vuotta seitsemän satoa, 

Yheksän yrön ikeä, 

Eikä synny syntyminen, 

---------- 

 

Tuo sotka sorea lintu 

Liiteleikse, laateleikse, 

Keksi polven veen emosen 

---------- 

 

Päähän polven laskeuvi, 

Siihen laativi pesänsä, 

Muni kultaiset munansa, 

Kuusi kullaista munoa, 

Rauta-munan seitsemännen. 

Kalevala (1:111–212) 
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[e15] 

IHMISEN SYNTY SALAISESSA TEOKSESSA 

 
SÄKEISTÖT DZYANIN KIRJASTA 

 
(SANATARKKOJA OTTEITA1) 

 

I 
 

1.  SE LHA, JOKA PYÖRITTÄÄ NELJÄTTÄ, ON SEITSEMÄN LHAN PALVELIJA, NIIDEN 

JOTKA VAUNUJAAN AJAEN KIERTÄVÄT HERRAANSA, AINOAA SILMÄÄ. HÄNEN HEN-

KÄYKSENSÄ ANTOI ELÄMÄN SEITSEMÄLLE. SE ANTOI ELÄMÄN ENSIMMÄISELLE. 

2.  MAA SANOI: ”LOISTAVIEN KASVOJEN HERRA, TALONI ON TYHJÄ.... LÄHETÄ 

POIKASI KANSOITTAMAAN TÄTÄ PYÖRÄÄ. SINÄ OLET LÄHETTÄNYT SEITSEMÄN POI-

KAASI VIISAUDEN HERRAN LUO. SEITSEMÄN KERTAA HÄN NÄKEE SINUT LÄHEMPÄNÄ 

ITSEÄÄN, SEITSEMÄN KERTAA ENEMMÄN HÄN TUNTEE SINUT. SINÄ OLET KIELTÄNYT 

PALVELIJOITASI, PIENIÄ RENKAITA, OTTAMASTA VALOASI JA LÄMPÖÄSI, KATKAISE-

MASTA RUNSAILTA ANTIMILTASI NIIDEN KULKUA. LÄHETÄ NYT SAMAT PALVELIJASI 

LUO!” 

3.  SANOI LOISTAVIEN KASVOJEN HERRA: ”MINÄ LÄHETÄN SINULLE TULEN, KUN 

TYÖSI ON ALKANUT. KOHOTA ÄÄNESI MUIHIN LOKIIN [LOKAT], KÄÄNNY ISÄSI, LOO-

TUKSEN HERRAN, PUOLEEN ANOMAAN HÄNEN POIKIAAN.... SINUN KANSASI TULEE 

OLEMAAN ISIEN HALLITTAVANA. SINUN IHMISESI TULEVAT OLEMAAN KUOLEVAISIA. 

VIISAUDEN HERRAN IHMISET, VAAN EIVÄT SOMAN POJAT, OVAT KUOLEMATTOMIA. 

LAKKAA VALITTAMASTA. SEITSEMÄN NAHKAASI ON VIELÄ PÄÄLLÄSI.... SINÄ ET OLE 

VALMIS. SINUN IHMISESI EIVÄT OLE VALMIITA.” 

4.  SUURTEN TUSKIEN JÄLKEEN HÄN HEITTI POIS VANHAT KOLME JA PUKI YLLEEN 

SEITSEMÄN UUTTA NAHKAANSA JA OLI NYT ENSIMMÄISESSÄ. 

 
 

II 
 
5.  PYÖRÄ PYÖRI VIELÄ KOLMESATAA MILJOONAA. SE RAKENSI RŪPIA: PEHMEITÄ 

KIVIÄ JOTKA KOVENIVAT, KOVIA KASVEJA JOTKA PEHMENIVÄT. NÄKYVIÄ NÄKYMÄT-

TÖMISTÄ, HYÖNTEISIÄ JA PIKKU ELIÖITÄ. ÄITI PUDISTI NE SELÄSTÄÄN HETI KUN NE 

LEVISIVÄT HÄNEN YLLEEN.... [e16] KOLMENSADAN MILJOONAN VUODEN JÄLKEEN 

HÄN KÄÄNTYI YMPÄRI. HÄN MAKASI SELÄLLÄÄN; KYLJELLÄÄN... HÄN EI TAHTONUT 

                                                           
1  Tässä esitetään vain 49 ślokaa useasta sadasta säkeistöstä. Jokaista säettä ei ole käännetty 

sanatarkasti. Joskus käytetään selvyyden ja ymmärrettävyyden vuoksi kiertoilmaisua, jos 

sananmukaista käännöstä olisi aivan mahdotonta ymmärtää. 
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KUTSUA TAIVAAN POIKIA, HÄN EI TAHTONUT KUTSUA VIISAUDEN POIKIA. HÄN LOI 

OMASTA POVESTAAN. HÄN KEHITTI VESI-IHMISIÄ, KAUHISTUTTAVIA JA PAHOJA. 

6.  VESI-IHMISET, KAUHISTUTTAVAT JA PAHAT, HÄN ITSE LOI MUIDEN JÄTTEISTÄ. 

ENSIMMÄISENSÄ, TOISENSA JA KOLMANTENSA KUONASTA JA LIMASTA HÄN MUO-

DOSTI NE. DHYĀNIT TULIVAT JA KATSOIVAT – DHYĀNIT KIRKKAASTA ISÄ-ÄIDISTÄ, 

VALKOISISTA PIIREISTÄ HE TULIVAT, KUOLEMATTOMIEN KUOLEVAISTEN ASUNNOIS-

TA. 

7. HE OLIVAT TYYTYMÄTTÖMIÄ. ”MEIDÄN LIHAMME EI OLE SIELLÄ. EI MITÄÄN SO-

PIVIA RŪPIA VELJILLEMME VIIDENNESTÄ. EI MITÄÄN ASUNTOJA ELÄMILLE. PUHTAITA 

VESIÄ EIKÄ SAMEITA ON HEIDÄN JUOTAVA. KUIVATKAAMME NE.” 

8.  LIEKIT TULIVAT. TULET KIPINÖINEEN, YÖTULET JA PÄIVÄTULET. NE KUIVATTI-

VAT SAMEAT TUMMAT VEDET. KUUMUUDELLAAN NE TUKAHDUTTIVAT NE. LHAT 

KORKEUDESTA, LHAMAYINIT ALHAALTA TULIVAT. HE TUHOSIVAT MUODOT JOTKA 

OLIVAT KAKSI- JA NELIKASVOISIA. HE TAISTELIVAT VUOHI-IHMISIÄ JA KOIRAPÄISIÄ JA 

KALARUUMIISIA IHMISIÄ VASTAAN. 

9. ÄITIVESI, SUURI MERI, ITKI. SE NOUSI, SE KATOSI KUUHUN, JOKA OLI SEN NOS-

TANUT, JOKA OLI SEN SYNNYTTÄNYT. 

10.  KUN NE OLI HÄVITETTY, ÄITI MAA PYSYI PALJAANA. SE PYYSI TULLA KUIVA-

TETUKSI. 
 
 

III 
 
11. HERROJEN HERRA TULI. ÄIDIN RUUMIISTA HÄN EROTTI VEDET, JA TÄMÄ OLI TAI-

VAS YLHÄÄLLÄ, ENSIMMÄINEN TAIVAS. 

12. SUURET CHOHANIT KUTSUIVAT KUUN HERROJA ILMAMAISINE RUUMIINEEN: 

”SYNNYTTÄKÄÄ IHMISIÄ, OMANLUONTOISIANNE. ANTAKAA MUODOT HEIDÄN SISÄÄN-

SÄ. ÄITI RAKENTAA ULKOPUOLELLE PEITTEITÄ. MIES-NAISIA HE TULEVAT OLEMAAN. 

LIEKIN HERROJA MYÖS....” 

13.  HE LÄHTIVÄT KUKIN MÄÄRÄTTYYN MAAHANSA, SEITSEMÄN HEITÄ OLI, KUKIN 

OMAAN OSAANSA. LIEKIN HERRAT JÄIVÄT JÄLKEEN. HE EIVÄT TAHTONEET LÄHTEÄ, 

HE EIVÄT TAHTONEET LUODA. 

 

IV 
 
[e17] 14. SEITSEMÄN SUURTA JOUKKOA, ”TAHDOSTA SYNTYNEET HERRAT”, EROT-

TIVAT ELÄHDYTTÄVÄN HENGEN TYÖNTÄMINÄ ITSESTÄÄN IHMISIÄ, KUKIN OMASSA 

VYÖHYKKEESSÄÄN. 
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15. SEITSEMÄN KERTAA SEITSEMÄN TULEVIEN IHMISTEN VARJOA SYNTYI, KUKIN 

OMAA VÄRIÄÄN JA LAATUAAN. KUKIN ISÄÄNSÄ HUONOMPI. ISÄT, NUO LUUTTOMAT, 

EIVÄT VOINEET ANTAA ELÄMÄÄ SELKÄRANKAISILLE OLENNOILLE. HEIDÄN JÄLKELÄI-

SENSÄ OLIVAT BHŪTOJA, JOILLA EI OLLUT MUOTOA EIKÄ ÄLYÄ. SEN VUOKSI HEITÄ 

KUTSUTAAN CHHĀYĀ-RODUKSI. 

16. KUINKA MĀNUSHYAT SYNTYVÄT? JÄRJELLÄ VARUSTETUT MANUT, KUINKA NE 

MUODOSTUVAT? ISÄT KUTSUIVAT AVUKSEEN OMAN TULENSA, JOKA ON MAAN SI-

SÄLLÄ PALAVA TULI. MAAN HENKI KUTSUI AVUKSEEN AURINKOTULEN. NÄMÄ KOLME 

AIKAANSAIVAT YHTEISPONNISTUKSIN HYVÄN RŪPAN. SE OSASI SEISTÄ, KÄVELLÄ, 

JUOSTA, LOIKOA TAI LENTÄÄ. KUITENKIN SE OLI YHÄ VAIN CHHĀYĀ, JÄRJETÖN VAR-

JO.... 

17. HENKÄYS KAIPASI MUOTOA, ISÄT ANTOIVAT SEN. HENKÄYS KAIPASI KARKEAA 

RUUMISTA, MAA MUOVAILI SEN. HENKÄYS KAIPASI ELONHENKEÄ, AURINKO-LHAT 

PUHALSIVAT SEN SEN MUOTOON. HENKÄYS KAIPASI RUUMIINSA KUVASTINTA. ”ME 

ANNOIMME SILLE OMAMME!” – SANOIVAT DHYĀNIT. HENKÄYS KAIPASI HIMOJEN VÄ-

LINETTÄ. ”SILLÄ ON SE”, SANOI VESIEN KUIVATTAJA. MUTTA HENKÄYS KAIPAA JÄR-

KEÄ KÄSITTÄÄKSEEN KAIKKEUTTA. ”ME EMME VOI ANTAA SITÄ”, SANOIVAT ISÄT. 

”MINULLA EI OLE KOSKAAN OLLUT SITÄ”, SANOI MAAN HENKI. ”MUOTO PALAISI LOP-

PUUN, JOS MINÄ ANTAISIN SILLE OMANI”, SANOI SUURI TULI.... IHMINEN JÄI TYHJÄKSI 

JÄRJETTÖMÄKSI BHŪTAKSI.... NÄIN OVAT LUUTTOMAT ANTANEET ELÄMÄN NIILLE, 

JOISTA TULI LUURAKENTEISIA IHMISIÄ KOLMANNESSA. 

 
 

V 
 
18. ENSIMMÄISET OLIVAT JOOGAN POIKIA. HEIDÄN POIKANSA OLIVAT KELTAISEN 

ISÄN JA VALKOISEN ÄIDIN LAPSIA. 

19. TOINEN ROTU OLI SILMIKOIMISEN JA [e18] LAAJENEMISEN TUOTE, SUKU-

PUOLETON SUVUTTOMASTA.1 NÄIN SYNTYI, OI LANOO, TOINEN ROTU. 

20. HEIDÄN ISÄNSÄ OLIVAT ITSESYNTYISIÄ. ITSESYNTYISET OLIVAT CHHĀYOJA 

HERROJEN, ISIEN, HÄMÄRÄN POIKIEN LOISTAVISTA RUUMIISTA. 

21. KUN ROTU VANHENI, VANHAT VEDET SEKAANTUIVAT RAIKKAAMPIIN VESIIN. 

KUN SEN PISARAT TULIVAT SAMEIKSI, NE KATOSIVAT UUTEEN VIRTAAN, KUUMAAN 

ELÄMÄNVIRTAAN. ENSIMMÄISEN ULOMMASTA TULI TOISEN SISEMPI. VANHA SIIPI 

TULI UUDEKSI VARJOKSI JA SIIVEN VARJOKSI. 

 

 

                                                           
1  Ainoastaan lauseen idea ja henki on tässä esitetty, koska sanallinen käännös ilmaisisi hyvin 

vähän lukijalle. 
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VI 
 

22. SITTEN TOINEN KEHITTI MUNASTA SYNTYNEEN, KOLMANNEN. HIKI KASVOI, SEN 

PISARAT KASVOIVAT JA PISARAT TULIVAT KOVIKSI JA PYÖREIKSI. AURINKO LÄMMITTI 

SITÄ. KUU VIILENSI JA MUOVAILI SITÄ. TUULI ELÄTTI SITÄ SEN KYPSYMISEEN ASTI. 

VALKOINEN JOUTSEN TÄHTITAIVAALTA VARJOSTI SUURTA PISARAA. TULEVAN RO-

DUN MUNA, MYÖHEMMÄN KOLMANNEN IHMISJOUTSEN. ENSIN MIES-NAINEN, SITTEN 

MIES JA NAINEN. 

23. ITSESYNTYISET OLIVAT CHHĀYOJA, VARJOJA HÄMÄRÄN POIKIEN RUUMIISTA. 

 
 
 

VII 
 

24. VIISAUDEN POJAT, YÖN POJAT, VALMIINA JÄLLEENSYNTYMÄÄN, TULIVAT ALAS. 

HE NÄKIVÄT ENSIMMÄISEN KOLMANNEN SURKEAT MUODOT. ”ME VOIMME VALITA”, 

HERRAT SANOIVAT, ”MEILLÄ ON VIISAUS.” JOTKUT ASTUIVAT CHHĀYOIHIN. JOTKUT 

HEIJASTIVAT KIPINÄN. JOTKUT LYKKÄSIVÄT NELJÄNTEEN. OMASTA RŪPASTAAN HE 

TÄYTTIVÄT KĀMAN. NE JOTKA ASTUIVAT SISÄÄN TULIVAT ARHATEIKSI. NE JOTKA 

SAIVAT VAIN KIPINÄN, JÄIVÄT ILMAN TIETOA. KIPINÄ PALOI HEIKOSTI. KOLMANNET 

JÄIVÄT ÄLYTTÖMIKSI. HEIDÄN JĪVANSA EIVÄT OLLEET [e19] VALMIITA. NÄMÄ ASE-

TETTIIN ERILLEEN SEITSEMÄN JOUKKOON. HEISTÄ TULI KAPEAPÄISIÄ. KOLMANNET 

OLIVAT VALMIITA. ”NIISSÄ ME TULEMME ASUMAAN”, SANOIVAT LIEKIN HERRAT. 

25. KUINKA MĀNASAT, VIISAUDEN POJAT TOIMIVAT? HE HYLKÄSIVÄT ITSESYN-

TYISET. NE EIVÄT OLE AIVAN VALMIITA. HE HALVEKSIVAT HIESTÄ SYNTYNEITÄ. NE 

EIVÄT OLE AIVAN VALMIITA. HE EIVÄT TAHTONEET ASTUA ENSIMMÄISIIN MUNASTA 

SYNTYNEISIIN. 

26. KUN HIESTÄ SYNTYNEET SAIVAT AIKAAN MUNASTA SYNTYNEET, KAKSINKER-

TAISET JA MAHTAVAT, VOIMAKKAAT SELKÄRANKAISET, NIIN VIISAUDEN HERRAT 

SANOIVAT: ”NYT ME LUOMME.” 

27. KOLMANNESTA RODUSTA TULI VIISAUDEN HERROJEN VĀHANA. SE LOI ”TAH-

DON JA JOOGAN POIKIA”, KRIYĀŚAKTIN AVULLA SE LOI HEIDÄT, PYHÄT ISÄT, ARHA-

TIEN KANTAISÄT. 

 

VIII 
 
28. HIKIPISAROISTA, AINESTEN JÄTTEISTÄ, EDELLISEN PYÖRÄN IHMISTEN JA ELÄIN-

TEN KUOLLEISTA RUUMIISTA JA HYLÄTYSTÄ TOMUSTA MUODOSTUIVAT ENSIMMÄI-

SET ELÄIMET. 
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29. SELKÄRANKAISIA ELÄIMIÄ, SYVYYDEN LOHIKÄÄRMEITÄ JA LENTÄVIÄ SARPO-

JA [SARPAS] TULI RYÖMIVIEN OLENTOJEN LISÄKSI. MAAN MATELEVAISET SAIVAT 

SIIVET. VESIEN PITKÄNISKAISISTA TULI ILMAN LINTUJEN KANTAISIÄ. 

30. KOLMANNEN RODUN AIKANA LUUTTOMAT ELÄIMET KASVOIVAT JA MUUTTUI-

VAT. NIISTÄ TULI SELKÄRANKAISIA ELÄIMIÄ, MYÖS NIIDEN CHHĀYĀT TULIVAT KIIN-

TEIKSI. 

31. ELÄIMET EROTTAUTUIVAT ENSIN. NE ALKOIVAT SIITTÄÄ JA SYNNYTTÄÄ. KAK-

SINKERTAINEN IHMINEN EROTTAUTUI MYÖS. HÄN SANOI: ”TEHKÄÄMME NIIN KUIN 

NE: YHTYKÄÄMME JA TEHKÄÄMME OLENTOJA.” HE TEKIVÄT. 

32. JA NE JOILLA EI OLLUT KIPINÄÄ, OTTIVAT LUOKSEEN VALTAVAN SUURIA NAA-

RASELÄIMIÄ. HE SIITTIVÄT NIISTÄ MYKKIÄ ROTUJA. MYKKIÄ HE OLIVAT ITSEKIN. 

MUTTA HEIDÄN KIELENSÄ OLIVAT SITOMATTOMAT. HEIDÄN JÄLKELÄISTENSÄ KIELET 

JÄIVÄT ÄÄNETTÖMIKSI. HIRVIÖITÄ HE SYNNYTTIVÄT. KÖYRYISTEN, PUNAKARVAIS-

TEN HIRVIÖIDEN RODUN, JOKA KULKI NELJÄLLÄ JALALLA. MYKÄN RODUN, JOKA JÄT-

TI HÄPEÄN KERTOMATTA. 

 

[e20] 

IX 
 

33. NÄHDESSÄÄN TÄMÄN NE LHAT, JOTKA EIVÄT OLLEET MUODOSTANEET IHMISIÄ, 

ITKIVÄT SANOEN: 

34. ”AMĀNASAT OVAT SAASTUTTANEET TULEVAT ASUNTOMME. TÄMÄ ON KAR-

MAA. ASUKAAMME MUISSA. OPETTAKAAMME NIITÄ PAREMMIN, ETTEI VIELÄ PAHEM-

MIN KÄVISI.” HE TEKIVÄT.... 

35. SILLOIN KAIKKI IHMISET SAIVAT MANAKSEN. HE NÄKIVÄT ÄLYTTÖMIEN SYN-

NIN. 

36. NELJÄS ROTU KEHITTI PUHEKYVYN. 

37. YKSI TULI KAHDEKSI. MYÖS KAIKKI NE ELÄVÄT JA RYÖMIVÄT OLIOT, JOTKA 

OLIVAT VIELÄ YHTENÄ, JÄTTILÄISKALA, LINNUT JA KUORIPÄISET KÄÄRMEET. 

 
 

 

X 
 
38. SITEN KAKSITTAIN, SEITSEMÄLLÄ VYÖHYKKEELLÄ, KOLMAS ROTU SYNNYTTI 

NELJÄNNEN. JUMALISTA TULI EI-JUMALIA. SURASTA TULI A-SURA. 

39. ENSIMMÄINEN KULLAKIN VYÖHYKKEELLÄ OLI KUUN VÄRINEN, TOINEN 

KULLANKELTAINEN, KOLMAS PUNAINEN, NELJÄS RUSKEA, JOKA TULI MUSTAKSI 
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SYNNISTÄ. ENSIMMÄISET SEITSEMÄN IHMISTAINTA OLIVAT KAIKKI SAMAA 

IHONVÄRIÄ. SEURAAVAT SEITSEMÄN ALKOIVAT SEKAANTUA. 

40. SITTEN NELJÄS PAISUI YLPEYDESTÄ. ”ME OLEMME KUNINKAITA, ME OLEMME 

JUMALIA.” 

41. HE OTTIVAT VAIMOJA, KAUNIITA KATSELLA, SANOTTIIN. VAIMOJA ÄLYTTÖMIS-

TÄ, KAPEAPÄISISTÄ. HE SYNNYTTIVÄT HIRVIÖITÄ, PAHOJA DEMONEJA, MIES- JA 

NAISPUOLISIA, MYÖS VÄHÄ-ÄLYISIÄ KHADO (DĀKINĪ). 

42. HE RAKENSIVAT TEMPPELEITÄ IHMISRUUMIILLE. MIEHISTÄ JA NAISELLISTA HE 

PALVOIVAT. SILLOIN KOLMAS SILMÄ EI ENÄÄ TOIMINUT. 

 

 

XI 
 

43. HE RAKENSIVAT VALTAVAN SUURIA KAUPUNKEJA. HARVINAISISTA MAALAJEISTA 

JA METALLEISTA HE RAKENSIVAT JA TULIEN SYLKEMISTÄ, VUORTEN VALKEASTA 

KIVESTÄ [e21] JA MUSTASTA KIVESTÄ HE LEIKKASIVAT OMIA KUVIAAN, KOKOAAN JA 

NÄKÖÄÄN, JA PALVOIVAT NIITÄ. 

44. HE RAKENSIVAT SUURIA KUVIA YHDEKSÄN YATIA KORKEITA, OMAN RUUMIIN-

SA KOKOISIA. SISÄISET TULET OLIVAT HÄVITTÄNEET HEIDÄN ISIENSÄ MAAN. VESI 

UHKASI NELJÄTTÄ. 

45. ENSIMMÄISET SUURET VEDET TULIVAT. NE NIELIVÄT SEITSEMÄN SUURTA 

SAARTA. 

46. KAIKKI PYHÄT PELASTUIVAT, EPÄPYHÄT HÄVISIVÄT. HEIDÄN MUKANAAN 

USEIMMAT VALTAVAN SUURISTA ELÄIMISTÄ, MAAN HIESTÄ SYNTYNEET. 

 

 

XII 

 

47. HARVOJA JÄI JÄLJELLE. MUUTAMIA KELTAISIA, MUUTAMIA RUSKEITA JA MUSTIA 

JA MUUTAMIA PUNAISIA JÄI. KUUN VÄRISET KATOSIVAT AINIAAKSI. 

48. PYHÄSTÄ RUNGOSTA SYNTYNYT VIIDES JÄI JÄLJELLE. SITÄ HALLITSIVAT EN-

SIMMÄISET JUMALALLISET KUNINKAAT. 

49. . . . . . JOTKA LASKEUTUIVAT JÄLLEEN, JOTKA TEKIVÄT RAUHAN VIIDENNEN 

KANSSA, JOTKA OPETTIVAT JA NEUVOIVAT SITÄ. . . . . . 

 



33 
 

[e22] 

I SÄKEISTÖ1 

 

TAJUAVAN ELÄMÄN ALKEET 

 

__________ 

 
(1) Maan LHA eli henki. (2) Maa kutsuu auringon avuksi. 

(3) Mitä aurinko vastaa? (4) Maan muuttuminen. 

__________ 

 
1.  SE LHA (a), JOKA PYÖRITTÄÄ NELJÄTTÄ (palloa eli maapalloamme), ON SEITSE-

MÄN (planeettahengen) LHA(IDE)N PALVELIJA (b), NIIDEN JOTKA VAUNUJAAN AJAEN 

KIERTÄVÄT HERRAANSA, [MAAILMAMME] AINOAA SILMÄÄ (loka-chakshub).  HÄNEN 

HENKÄYKSENSÄ ANTOI ELÄMÄN SEITSEMÄLLE (antaa valon planeetoille) (c). SE 

ANTOI VALON ENSIMMÄISELLE.  ”NE OVAT KAIKKI VIISAUDEN LOHIKÄÄRMEITÄ”, lisää 

kommentaari (d). 
 

(a) Lha on Himalajan takaisilla seuduilla käytetty ikivanha sana, joka merkitsee 

”henkeä”, mitä tahansa taivaallista tai yli-inhimillistä olentoa, ja se kattaa taivaal-

listen hierarkioiden koko sarjan arkkienkelistä eli dhyānista aina pimeyden enke-

liin eli maiseen henkeen asti. 

(b) Tämä ilmaus osoittaa selvällä kielellä, että neljäntenä ketjussa olevan maa-

pallomme vartijahenki alistuu seitsemän planeettahaltijan eli -hengen päähengelle 

(eli jumalalle). Kuten jo selitettiin, muinaiskansoilla oli jumalien ”kuorossa” seit-

semän korkeinta mysteerijumalaa, joiden johtaja eksoteerisesti oli näkyvä aurinko 

eli kahdeksas ja esoteerisesti toinen logos, demiurgi. Nuo seitsemän (joista on nyt 

kristinuskossa tullut ”Herran seitsemän silmää”) olivat seitsemän pääplaneetan 

hallitsijoita. Mutta näitä ei [e23] laskettu sen lukumäärän mukaan, jonka myö-

hemmin olivat keksineet kansat, jotka olivat unohtaneet todelliset mysteerit tai 

tunsivat ne puutteellisesti. Alkuperäiseen lukuun ei kuulunut aurinko, kuu eikä 

                                                           
1  Kaikki säkeistöjä ja kommentaareja koskevat tekstin käännösselitykset ovat tämän kirjoitta-

jan tekemät. Paikoin ne voivat olla epätäydellisiä ja jopa puutteellisia hindulaisesta näkökul-

masta, mutta siinä merkityksessä, joka niille annetaan Himalajan takaisessa esoterismissa, ne 

ovat oikeita. Joka tapauksessa kirjoittaja ottaa kaiken syyn itselleen. Koska hän ei ole koskaan 

vaatinut itselleen henkilökohtaista erehtymättömyyttä, kaikki se, mikä julkaistaan hänen ni-

mellään, voi sisältää paljon toivomisen varaa, varsinkin niissä vaikeatajuisissa kohdissa, joissa 

tulee kysymykseen liian syvällinen metafysiikka. Mutta opetus esitetään sellaisena kuin se on 

ymmärretty, ja koska jokaiseen symboliin ja allegoriaan on seitsemän tulkintatapaa, niin jokin 

merkitys, joka ei ehkä sovellu sanokaamme psykologisesta tai astronomisesta näkökulmasta 

katsottuna, saattaa kuitenkin olla aivan oikea fyysiseltä tai metafyysiseltä kannalta katsottuna. 
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maapallo. Aurinko oli eksoteerisesti kahdentoista suuren jumalan eli eläinrata-

merkin johtaja, ja esoteerisesti Messiah, Kristos (Suuren henkäyksen eli YHDEN 

voitelema), niiden kahdentoista alaisensa voiman ympäröimä, jotka puolestaan 

olivat planeettojen seitsemästä ”mysteerijumalasta” jonkin alaisia. 

”Seitsemän korkeampaa saavat seitsemän Lha’ta luomaan maailman”, sanoo 

muuan kommentaari. Tämä tarkoittaa, että maapallomme – jättääksemme muut 

käsittelemättä – oli maisten henkien luoma eli muovailema hallitsijoiden ollessa 

vain valvojia. Tämä on sen ensimmäinen siemen, mistä kasvoi myöhemmin astro-

logian ja astrolatrian [tähtienpalvonnan] puu. Korkeammat olivat kosmokraatto-

reita, aurinkokuntamme kokoonpanijoita. Tämä on ilmaistu kaikissa muinaisissa 

kosmogonioissa, kuten esim. Hermeksen, kaldealaisten, arjalaisten, egyptiläisten 

ja jopa juutalaisten maailmansyntyopeissa. Taivaan vyö, eläinradan merkit (pyhät 

eläimet) ovat yhtä hyvin B’nai ha-Elohim (jumalien eli elohimien poikia) kuin 

maan henget, mutta ne ovat näitä aikaisempia. Soma ja Sin, Isis ja Diana, kaikki 

ovat kuujumalia tai -jumalattaria. Niitä kutsutaan maapallomme isiksi ja äideiksi, 

ja maapallo on niiden alainen. Mutta näitä vuorostaan hallitsevat niiden ”isät” ja 

”äidit” – viimeksi mainittujen ollessa vaihdettavissa eri kansojen keskuudessa – 

jumalat ja niiden planeetat, kuten Jupiter, Saturnus, Bel, Brihaspati jne. 

(c) ”Hänen henkäyksensä antoi elämän seitsemälle” viittaa yhtä paljon aurin-

koon, joka antaa elämän planeetoille, kuin ”Korkeimpaan” henkiseen Aurinkoon, 

joka antaa elämän koko Kosmokselle. Ne astronomiset ja astrologiset avaimet, 

jotka avaavat teogonian mysteereihin johtavan portin, voidaan löytää vasta myö-

hemmistä säkeistöihin liittyvistä sanastoista. 

Muinaisten aikakirjojen tuhoa ennustavissa ślokissa [säkeistöissä] kieli on yhtä 

vertauskuvallista, joskin vähemmän myyttistä kuin purānoissa. Ilman adeptien 

sukupolvien laatimien myöhempien kommentaarien apua niiden merkitystä olisi 

mahdotonta ymmärtää. Ikivanhoissa kosmogonioissa ovat näkyvät ja näkymättö-

mät maailmat yhden ja saman ketjun kaksinkertaisia yhdysosia. Niin kuin näky-

mätön logos seitsemine hierarkioineen (joita jokaista edustaa eli personoi sen pää-

enkeli eli ohjaaja) muodostaa yhden VOIMAN, sisäisen ja näkymättömän, samoin 

muotojen maailmassa aurinko ja seitsemän pääplaneettaa muodostavat näkyvän ja 

toimivan potenssin. Viimeksi mainittu ”hierarkia” on niin sanoaksemme näkymät-

tömien ja aina (paitsi alimmissa asteissaan) subjektiivisten enkeleiden näkyvä ja 

objektiivinen logos. 

Jos nyt menemme hiukan edemmäksi valaisevan kuvan vuoksi, niin jokaisen 

Rodun [e24] sanotaan kehityskaudellaan syntyvän jonkun planeetan suoranaisen 

vaikutuksen alaisena. Ensimmäinen Rotu sai elonhenkäyksensä auringolta, kuten 

myöhemmin näemme. Sen sijaan kolmannen ihmiskunnan – niiden jotka lankesi-

vat synnyttämiseen eli jotka tulivat androgyyneistä erillisiksi olennoiksi, toiset 
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miehiksi ja toiset naisiksi – sanotaan olevan Venuksen suoranaisen vaikutuksen 

alaisena, ”tuon pikkuauringon, johon auringonkehrä varastoi valonsa”. 

I osan säkeistöjen yhteenveto esittää, miten jumalien ja ihmisten synty1 tapah-

tuu tuossa yhdessä ja samassa pisteessä ja pisteestä, joka on yksi ainoa universaa-

li, muuttumaton, ikuinen ja absoluuttinen YKSEYS. Olemme nähneet sen tulevan 

ensimmäisessä ilmenneessä olemuspuolessaan: (1) objektiivisuuden ja fysiikan 

piirissä alkuaikaiseksi periaineeksi ja voimaksi (keskipakoiseksi ja keskihakuisek-

si, positiiviseksi ja negatiiviseksi, miehiseksi ja naiselliseksi jne.); (2) metafy-

siikan maailmassa UNIVERSUMIN HENGEKSI eli kosmiseksi ideoinniksi, jota 

jotkut sanovat LOGOKSEKSI. 

Tämä LOGOS on pythagoralaisen kolmion huippu. Kun kolmio on täydellinen, 

siitä tulee tetraktys eli kolmio neliössä, ja ilmenneessä kosmoksessa se on nelikir-

jaimisen tetragrammatonin ja ilmenemättömässä Kosmoksessa – sen noumeno-

nissa – sen kolminkertaisen JUURIsäteen kaksinainen symboli. 

Metafyysisemmin tulkittuna tässä esitetty jaotus kosmisista alkuperusteista on 

tehty enemmän käytännöllistä ymmärtämistä varten kuin ehdotonta filosofista 

tarkkuutta ajatellen. Suuren manvantaran alussa Parabrahman ilmenee mūlapra-

kritina ja sitten logoksena. Tämä logos on sama kuin länsimaisten panteistien ”tie-

tämätön maailmanjärki”2 jne. Se on ilmenneen olemassaolon SUBJEKTIpuolen 

perusta ja on yksilöllisen tajunnan kaikkien ilmennysten lähde. Mūlaprakriti eli 

alkuaikainen kosminen periaine on olioiden OBJEKTIpuolen – kaiken objektiivi-

sen kehityksen ja maailmansynnyn – perusta. Voima ei siis lähde alkuaikaisen 

periaineen myötä parabrahmanisesta uinuvasta tilasta. Voima on logoksen ylitie-

toisen ajatuksen muuttuminen energiaksi: se on niin sanoaksemme valettu logok-

sen objektivoitumiseen siitä mahdollisesta latenttisuudesta, joka sillä on Ainoassa 

Todellisuudessa. Tästä johtuvat aineen ihmeelliset lait. Tästä johtuu ”alkuleima”, 

jota piispa F. Temple turhaan yritti pohtia. Voima ei siis ole samanaikainen kuin 

mūlaprakritin ensimmäinen objektivoituminen. Kuitenkin, koska mūlaprakriti 

ilman voimaa on ehdottomasti ja välttämättä toimeton – pelkkä abstraktio – on 

tarpeetonta kutoa liian heikkoa hämähäkinverkkoa [e25] kosmisten alkuperustei-

den peräkkäisyydestä. Voima seuraa mūlaprakritia, mutta ilman voimaa mūlapra-

kriti on kaikkia käytännön tarkoituksia varten olematon.3 

                                                           
1  Tri A. Wilderin oppineen määritelmän mukaan Genesis, , ei ole synnyttäminen 

vaan ”tuleminen ikuisuudesta kosmokseen ja aikaan”, ”tuleminen olemisesta [esse] olemassa-

oloon [existere] eli ”OLE-VAISESTA [BE-NESS] ’olennoksi’ [being]” – niin kuin teosofi sanoisi. 
2 [Maailmanjärki, englanniksi universal mind.] 
3  Saadaksenne selvemmän käsityksen alkuperistä, niin kuin ne esiintyvät Bhagavad-Gītān 

esoterismissa, katsokaa siitä julkaistuja [T. Subba Row’n] muistiinpanoja maalis-, huhti- ja 

kesäkuun 1887 The Theosophistissa, vol. VIII. 
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”Taivaallinen ihminen” (tetragrammaton), joka on Protogonos, Tikkun, 

passiivisesta jumaluudesta lähtenyt esikoinen ja tuon jumaluuden varjon 

ensimmäinen ilmennys, on se universaali muoto ja aate, joka synnyttää ilmenneen 

logoksen, adam kadmonin eli kabbalan mukaan itse maailmankaikkeuden 

nelikirjaimisen symbolin, ja sitä kutsutaan myös toiseksi logokseksi. Toinen logos 

lähtee ensimmäisestä ja kehittää kolmannen kolmion (ks. sefirotista puuta), ja 

tästä viimeksi mainitusta (enkelien alemmasta joukosta) syntyvät IHMISET. Tätä 

kolmatta puolta tulemme käsittelemään tässä osassa. 

Lukijan on pidettävä mielessään, että LOGOKSEN ja demiurgin välillä on suu-

ri ero, sillä toinen on henki ja toinen sielu, eli niin kuin tri Wilder sanoo: ”Dianoia 

ja logos merkitsevät samaa, mutta nous on korkeampi ja läheisesti sukua  

’ille [to agathon], toisen tarkoittaessa korkeampaa ymmärtämistä, toisen 

käsittämistä – toinen on järjen ja toinen mielen toimintaa.” 

Sitä paitsi ihmistä pidettiin useissa järjestelmissä kolmantena logoksena. Lo-

gos-sanan (puhe eli sana – verbum) esoteerinen merkitys on salatun ajatuksen 

tuominen objektiiviseen ilmaisuun ikään kuin valokuvana. Logos on peili, joka 

heijastaa JUMALALLISTA TAJUNTAA, ja universumi on logoksen peili, vaikka 

logos on samalla tuon universumin esse, oleminen. Niin kuin logos heijastaa kaik-

kea pleroman universumissa, niin ihmiseen heijastuu kaikki, mitä hän näkee ja 

löytää omassa maailmassaan, maan päällä. Se on sama kuin kabbalan kolme päätä 

– ”unum intra alterum, et alterum super alterum”.1 ”Jokaisella universumilla 

(maailmalla tai planeetalla) on oma logoksensa”, sanoo Oppi. Egyptiläiset kutsui-

vat aina aurinkoa ”Osiriksen silmäksi” ja se oli itse logos, esikoinen eli maailmal-

le paljastettu valo, ”joka on Salatun tajunta ja jumalallinen järki”. Ainoastaan 

tämän valon seitsenkertaisen säteen kautta voimme tulla tuntemaan logoksen de-

miurgin avulla, jolloin jälkimmäistä pidetään meidän planeettamme ja kaiken sille 

kuuluvan luojana ja edellistä tuon ”luojan” ohjaavana voimana, joka on yhtä ai-

kaa hyvä ja paha, hyvän alkuperä ja pahan alkuperä. Tämä ”luoja” itsessään ei ole 

hyvä eikä paha, mutta sen erilaistuneet olemuspuolet luonnossa saavat sen omak-

sumaan jommankumman luonteen. Kautta avaruuden levinneiden näkymättömien 

ja tuntemattomien universumien kanssa ei kellään aurinkojumalista ole mitään 

tekemistä. Tämä aate on ilmaistu hyvin selvästi ”Hermeksen kirjoissa” ja kaikissa 

muinaisissa kansanperinteissä. Sitä symboloi yleisesti lohikäärme ja käärme – 

hyvän lohikäärme ja pahan käärme, joita maan päällä edustavat [e26] oikean ja 

vasemman käden magia. Suomalaisten eeppisessä runoelmassa Kalevalassa2 ker-

rotaan pahan käärmeen synty: se muodostuu Syöjättären syljestä, ja pahan edusta-

ja  Hiisi  antaa  sille  elävän  sielun.  Siinä  kuvataan  kamppailua  kahden olennon 

                                                           
1  Zohar, Idra Zuta, sec. VII. [Toinen toisen sisäpuolella ja toinen toistaan ylempänä.] 
2  J. W. Alden, New York, 1888. 
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välillä: ”madon mustan maanalaisen” (käärmeen eli noidan) ja Ahdin, lohikäär-

meen; tietäjä Lemminkäisen. Viimeksi mainittu on yksi Ilmattaren seitsemästä 

pojasta, ja Ilmatar on se neitseellinen ”ilman impi”, joka ”laskeusi lainehille” en-

nen luomista, ts. henki, joka muuttui aistielämän aineeksi. Seuraavissa säkeissä, 

jotka tri J. M. Crawford Cincinnatista on kääntänyt ihailtavan hyvin, on kokonai-

nen maailma merkitystä ja okkulttista ajatusta. Sankari Lemminkäinen, tietäjä 

 

Veti veitsen huotrastansa, 

Sillä aitoa sivalti, 

Katkoi aiakset kaheksi, 

Aian rautaisen avasi, 

Käänti tarhan käärmehisen 

Viieltä vitsasväliltä, 

Seitsemältä seipähältä;  

. . . . . . . 

Ei sitä mato totellut 

. . . . . . . 

Suin ylös suhahtelevi 

Pään varalle Lemminkäisen. 
 
Siitä lieto Lemminkäinen 

Muisti vanhoja sanoja, 

Ennen eukon neuvomia, 

Äitinsä opettamia…1 

 
(d) Kiinassa Fohi’n (eli ”taivaallisen ihmisen”) ihmisiä kutsutaan kahdeksitoista 

T’ien Huangiksi, kahdeksitoista dhyānien eli enkelien hierarkiaksi, joilla on ihmi-

sen kasvot ja lohikäärmeen ruumis. Lohikäärme edustaa tässä jumalallista viisaut-

ta eli henkeä.2 Ne luovat ihmisiä ruumiillistumalla [e27] seitsemään savimuotoon 

                                                           
1  Kalevala, 26:607–614; 672–680. 
2  Yhä uudelleen on esitetty, että käärme on viisauden ja okkulttisen tiedon symboli. ”Käärme 

on yhdistetty viisaudenjumalaan aina varhaisimmista ajoista, joista meillä on historiallista 

tietoa”, kirjoittaa Staniland Wake. ”Tämä eläin oli Thothin eli Tautin erityinen symboli.... ja 

kaikkien niiden jumalien, kuten esim. Hermeksen [?] ja Setin, jotka voidaan yhdistää häneen. 

Tämä pitää myös paikkansa alkuperäisen kaldealaisen kolminaisuuden kolmanteen jäseneen, 

Héa’an eli Hoa’an nähden. Sir Henry Rawlinsonin mukaan tämän jumalan kaikkein tärkeim-

mät nimitykset koskevat ’hänen toimiaan kaiken tiedon ja tieteen lähteenä’. Hän ei ole ainoas-

taan ’älykäs kala’, vaan hänen nimeään voidaan myös pitää sekä ’elämää’ että ’käärmettä’ 

[vihittyä adeptia] merkitsevänä. Myös voidaan huomata, että ’häntä kuvaa suuri käärme, jolla 

on huomattava sija jumalien symbolien joukossa babylonialaisista hyväntekijöistä kertovissa 

mustissa kivissä’.” Asklepios, Serapis, Pluton, Esmun ja Knef ovat kaikki käärmeen ominai-

suuksilla varustettuja jumaluuksia. Dupuis sanoo: ”Ne ovat kaikki parantajia, henkisen ja 

fyysisen terveyden sekä ja valistuksen antajia.” Kyykäärmettä kuvaava kruunu, Thermuthis, 
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– maahan ja veteen – jotka ovat tehdyt näiden T’ien Huangien muotoon, kolmas 

allegoria.1 Skandinaavisen Eddan kaksitoista AASAA tekevät samoin. Syyrian 

druusien salaisessa katekismuksessa – tarinassa, jota toistavat sanasta sanaan 

kaikkein vanhimmat heimot Eufratin tienoilla ja ympäristössä – ihmisten luojia 

olivat ”Jumalan pojat”, jotka laskeutuivat maan päälle ja valittuaan seitsemän 

mandragoraa elävöittivät niiden juuret, joista sitten tuli ihmisiä.2 

Kaikki nämä allegoriat viittaavat yhteen ja samaan alkuperään – ihmisen kak-

sin- ja kolminkertaiseen luontoon: kaksinkertaiseen, koska ihminen on miehinen 

ja naisellinen; kolminkertaiseen, koska hän on sisältä henkistä ja psyykkistä ole-

musta ja ulkopuolelta aineellista tekoa. 
 

__________ 

 

                                                                                                                                                        

kuuluu Isikselle, elämän ja parantamisen jumalattarelle. Upanishadeissa on kertomus käär-

meiden tieteestä – toisin sanoen okkulttisesta tieteestä, eivätkä eksoteeristen buddhalaisten 

nāgat ole ” käärmeiden luontoisia tarunomaisia olentoja... jotka ovat ihmistä korkeampia ja 

joita pidetään Buddhan lain suojelijoina”, kuten Schlagintweit uskoo. Ne ovat näet todellisia 

eläviä ihmisiä, jotkut korkeampia okkulttisen tiedon nojalla, ja Buddhan lain suojelijoita, 

koska he tulkitsevat oikein hänen metafyysisiä oppejaan. Toiset taas ovat siveellisesti alempia, 

koska ovat mustia maagikkoja. Sen vuoksi on oikein ilmaistu, että Gautama Buddhan ”sano-

taan opettaneen [heille] filosofisempaa uskontojärjestelmää kuin hän opetti niille ihmisille, 

jotka eivät hänen esiintymisensä aikana olleet riittävän kehittyneitä ymmärtääkseen sitä”. 

(Schlagintweit, Buddhism in Tibet.) 
1  Vrt. The Symbols of the Bonzes. 
2  Mandragora on raamatun Raakelin ja Lean kertomuksessa mainittu mandrake [dudaim, 

lemmenmarja, 1. Moos. 30:14]. Tämän kasvin juuret ovat pulleat, karvaiset ja alaspäin haarau-

tuvat ja muistuttavat karkeasti ihmisen raajoja, vartaloa ja jopa päätä. Sen maagisia ja salape-

räisiä ominaisuuksia on kuvattu taruissa ja näytelmissä ikivanhoilta ajoilta asti.  Lähtien Raa-

kelista ja Leasta, jotka tekivät niillä noituuksia, aina Shakespeareen, joka puhuu mandragoran 

kirkaisusta – 
 
 ”And shrieks like madrakes’ torn out of the earth 

 That living mortals, hearing them, run mad” 

  [Romeo ja Julia, IV näytös, kohtaus 3, 1, 47] 

   [”Ja kirkaisee kuin mandrakit maasta ylös kiskaistaessa, niin että elävät ihmiset sen kuulles-

saan tulevat hulluiksi”] – mandragora on aina ollut kaikkein merkillisin taikakasvi. 

   Näihin juuriin ei näy liittyvän mitään vartta, ainoastaan suuria lehtiä kasvaa juurien päästä 

niin kuin valtavan suuri hiuspehko. Ne eivät näytä suurestikaan ihmisiltä Espanjassa, Italiassa, 

Vähässä-Aasiassa tai Syyriassa, mutta Kreetan saarella ja Karamaniassa [Turkissa] lähellä 

Adanan kaupunkia niillä on ihmeellisen ihmismäinen muoto ja niitä arvostetaan kovasti amu-

letteina. Naiset kantavat niitä myös taikakaluna hedelmättömyyttä vastaan ja muihin tarkoituk-

siin. Ne ovat erittäin tehokkaita mustassa magiassa. 
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2. MAA SANOI: ”LOISTAVIEN KASVOJEN HERRA (Aurinko), TALONI ON TYH-

JÄ....LÄHETÄ POIKASI KANSOITTAMAAN TÄTÄ PYÖRÄÄ (maata). SINÄ OLET LÄHET-

TÄNYT SEITSEMÄN POIKAASI VIISAUDEN HERRAN LUO (a). SEITSEMÄN KERTAA HÄN 

NÄKEE SINUT LÄHEMPÄNÄ ITSEÄÄN, SEITSEMÄN KERTAA ENEMMÄN HÄN TUNTEE SINUT. SINÄ 

OLET KIELTÄNYT PALVELIJOITASI, PIENIÄ RENKAITA, KERÄÄMÄSTÄ VALOASI JA LÄMPÖÄSI, 

KATKAISEMASTA RUNSAILTA ANTIMILTASI NIIDEN KULKUA (b). LÄHETÄ NYT SAMAT PALVELIJA-

SI LUO!” (c) 
 

(a) ”Viisauden Herra on Merkurius eli Budha. 

(b) Nykyajan kommentaari selittää näiden sanojen viittaavan siihen tunnettuun 

astronomiseen tosiasiaan, että Merkurius saa seitsemän kertaa enemmän [e28] 

valoa ja lämpöä auringosta kuin maa, jopa enemmän kuin kaunis Venus, joka saa 

vain kaksi kertaa niin paljon kuin lankeaa mitättömälle maapallollemme. Tunsi-

vatko muinaiset kansat tämän tosiasian, se voidaan päätellä rukouksesta, jonka 

”maan henki” tekstissämme lausuu auringolle.1 Aurinko kuitenkin kieltäytyy kan-

soittamasta maata, koska tämä ei ollut vielä valmis vastaanottamaan elämää. 

Merkurius astrologisena planeettana on vielä salaperäisempi ja mystisempi 

kuin Venus. Se on sama kuin mazdalaisten Mithra, henki eli Jumala, joka ”asui 

auringon ja kuun välillä ja oli viisauden ’auringon’ alituinen seuralainen”. Pausa-

nias osoittaa sillä olevan yhteinen alttari Jupiterin kanssa.2 Sillä oli siivet, jotka 

ilmaisivat sen seuraavan aurinkoa radallaan, ja sitä kutsuttiin Nuntiukseksi [lähe-

tiksi] ja Aurinkosudeksi, ”solaris luminis particeps”.3 Se oli sielujen opastaja ja 

herättäjä, ”suuri maagi” ja hierofantti. Vergilius kuvaa, miten se ottaa ”sauvansa 

kutsuakseen manalasta sinne heitettyjä sieluja” – tum virgam capit, hac animas 

ille evocat Orco.4 Se on kullanvärinen Merkurius,  , jota hie-

rofantit kielsivät mainitsemasta nimeltä. Kreikkalaisessa tarustossa sitä symloloi 

yksi koirista (valppaus), jotka vartioivat taivaallista karjaa (salaista viisautta), tai 

Hermes Anubis tai edelleen Agathodaimon. Se on Argos, joka valvoo maata ja 

                                                           
1  Kopernikus kirjoitti teoriansa ”Taivaankappalten pyörimisestä” kuudennellatoista vuosisa-

dalla, ja Zoharissa, vaikka se olisikin Moses de Leonin kokoama kolmannellatoista vuosisa-

dalla, sanotaan näin: 

   ”Tuon vanhan Hammannunahin kirjasta opimme... että maapallo kiertyy itsensä ympäri 

ympyrän muodossa; että muutamat ovat huipulla, toiset alhaalla; että... maan päällä on sellai-

sia seutuja, jotka ovat valoisia samalla kun muut ovat pimeässä, ja jälkimmäisillä on päivä, 

kun edellisillä on yö; ja on maita, joissa on alituinen päivä ja joissa ainakin yö kestää vain 

muutamia hetkiä.” (Zohar, III, folio 10a, lainaus Myerin Qabbalahissa, s. 139.) 
2  Periegesis tes Hellados (Kreikan kuvaus), kirja V. 
3  [”Auringonvalosta osallinen.” – Suom. toim.] 
4  [Silloin hän tarttuu sauvaansa ja kutsuu sillä sielut pois manalasta.] Ks. myös Vendīdādin 

21. fargardia  taivaallisesta miliisistä. 
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jota maa pitää itse aurinkona. Merkuriuksen välityksellä keisari Julianus rukoili 

salaista aurinkoa joka yö, sillä kuten Vossius sanoo: 
 
Kaikki teologit väittävät, että Mercurius ja aurinko ovat yhtä... Se oli kaikkein 

kaunopuheisin ja viisain jumalista, mitä ei pidä ihmetellä, koska Mercurius on 

niin lähellä Jumalan [Auringon] viisautta ja Sanaa, että se sekoitettiin kum-

paankin.1 
 

Vossius lausuu tässä suuremman okkulttisen totuuden kuin hän aavistaakaan. 

Kreikkalaisten Hermes-Sarameyas liittyy läheisesti hindujen Saramā’han ja 

Sārameyaan, jumalalliseen vartijaan, ”joka valvoo tähtien ja auringonsäteiden 

kultaista laumaa”. 

Kommentaari puhuu selvemmin sanoin: 

”Maapallo, jota sysää eteenpäin maan henki ja sen kuusi apulaista, [e29] saa 

kaikki elinvoimansa, elämänsä ja voimansa seitsemän planetaarisen dhyānin väli-

tyksellä Auringon hengestä. Ne ovat sille valon- ja elämäntuojia.” 

”Niin kuin jokainen maan seitsemästä alueesta, jokainen seitsemästä2 esikoi-

sesta (alkuperäisistä ihmisryhmistä) saa valonsa ja elämänsä omalta erityiseltä 

dhyāniltaan – henkisesti, ja tuon dhyānin palatsilta [talolta, planeetalta] fyysisesti, 

niin myös seitsemän suurta Rotua syntyvät maan päällä. Ensimmäinen syntyy 

auringon alaisena; toinen Brihaspatin [Jupiterin] alaisena; kolmas Lohitāngan 

[’tuliruumiisen’, Venuksen eli Śukran] alaisena; neljäs Soman [kuun, myös mei-

dän maapallomme, neljännen pallon syntyessä kuun alaisena ja kuusta] ja Śanin, 

Saturnuksen, Krūra-lochanan [pahasilmäisen] ja Asitan [tumman] alaisena; vii-

des Budhan [Merkuriuksen] alaisena.” 

”Niin on myös ihmisen ja jokaisen ’ihmisen’ [jokaisen prinsiipin] laita ihmises-

sä. Jokainen saa erityisominaisuutensa päätähdeltään [planeettahengeltä]. Sen 

vuoksi jokainen ihminen on seitsikko [eli yhdistelmä prinsiipeistä, joilla kullakin 

on alkunsa tuon erityisen dhyānin ominaisuudessa]. Maan jokainen toimiva voima 

tulee sille yhdeltä sen seitsemästä Herrasta. Valo tulee Śukran [Venuksen] kautta, 

joka saa kolminkertaisen varaston ja antaa siitä kolmasosan maalle.3 Sen vuoksi 

                                                           
1  Vossius, De origine ac progressu idolatriae (1668), kirja II, s. 373. 
2  ”Niin kuin ylhäällä niin myös alhaalla” on okkulttisen filosofian perusväittämä. Niin kuin 

Logos on seitsenkertainen, ts. se esiintyy kautta kosmoksen seitsemänä logoksena seitsemässä 

eri muodossa eli niin kuin bramiinit opettavat, ”jokainen näistä on keskushahmona yhdessä 

muinaisen viisaususkonnon seitsemästä päähaarasta”; ja niin kuin ne seitsemän prinsiippiä, 

jotka vastaavat seitsemää erilaista prajñān eli tajunnan tilaa, ovat yhteydessä seitsemään ai-

neen tilaan ja seitsemään voiman muotoon, niin täytyy jaotuksen olla sama kaikessa, mikä 

koskee maata.  
3  Tiede opettaa, että Venus saa auringosta kaksi kertaa niin paljon valoa ja lämpöä kuin maa. 

Siten tämän planeetan, joka on aamunkoiton ja iltahämärän edelläkävijä, loistavin kaikista 

planeetoista, sanotaan antavan maalle kolmannen osan saamastaan valomäärästä ja pitävän itse 

kaksi kolmasosaa. Tällä on okkulttinen yhtä hyvin kuin astronominen merkitys. 
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näitä kahta sanotaan ”kaksoissisariksi, mutta maan henki on Śukran ’Herran’ 

alamainen. Viisaat ihmisemme kuvaavat näitä kahta palloa, toista kaksinkertaisen 

merkin [alkuperäisen svastikan, josta on poistettu sen neljä hakasta, eli ristin, +:n] 

yläpuolella, toista alapuolella.”1 

”Kaksinkertainen merkki” on, niin kuin jokainen okkultismin tutkija tietää, 

miehisen ja naisellisen prinsiipin symboli luonnossa, positiivisen ja negatiivisen 

vertauskuva, sillä svastika eli  on kaikkea tätä ja paljon enemmän. Koko 

muinaisaikana aina astronomian – jonka antoi neljännelle Rodulle muuan sen 

jumalallisen dynastian kuninkaista – ja [e30] myös astrologian syntymästä lähtien 

kuvattiin Venusta astronomisissa tauluissa pallona joka on ristin päällä, ja maata 

pallona joka on ristin alla. Tämä merkitsee esoteerisesti: ”Maa on langennut 

synnyttämiseen eli tuottamaan lajejaan sukupuoliyhteyden kautta.” Mutta 

myöhemmät länsimaiset kansat ovat kyllä osanneet antaa siitä aivan toisenlaisen 

tulkinnan. Heidän mystikkonsa – joita opasti latinalaisen kirkon valo – selittivät 

tämän merkin merkitsevän, että meidän maamme ja kaikki siinä oleva on tullut 

pelastetuksi ristin kautta, kun taas Venus (myös Lucifer eli Saatana) tallaa sitä. 

Venus on kaikista planeetoista salaisin, voimakkain ja mystisin, se planeetta, 

jonka vaikutus ja suhde maahan on kaikkein huomattavin. Eksoteerisessa 

brahmalaisuudessa Venus eli Śukra – miehinen jumaluus2 – on Bhrigun poika, ja 

Bhrigu on yksi prajāpateista ja vedalainen viisas, ja Sukra on Daitya-guru eli 

alkuaikaisten jättiläisten pappisopettaja. Koko ”Śukran” kertomus purānoissa 

viittaa kolmanteen ja neljänteen Rotuun. Niin kuin Kommentaari sanoo: 

”Śukran kautta kolmannen [kantarodun] ’kaksoisolennot’ [hermafrodiitit] pol-

veutuivat ensimmäisistä ’hiestä syntyneistä’. Sen vuoksi sitä kuvataan symbolilla 

 [ympyrä halkasijoineen] kolmannen [Rodun] aikana ja merkillä  neljän-

nen aikana.” 

Tämä kaipaa selitystä. Kun halkaisija on yksin ympyrän sisällä, se edustaa nai-

sellista luontoa, ensimmäistä ihannemaailmaa, joka on itsesyntyinen ja itse he-

delmöitynyt kaikkialle levinneestä elämänhengestä – ja koskee siis myös alkuai-

kaista kantarotua. Siitä tulee androgyyninen, kun Rodut ja kaikki muu maan pääl-

lä kehittyvät fyysisiin muotoihinsa, ja symboli muuttuu silloin ympyräksi, jossa 

on vaakasuora halkaisija ja siitä lähtee kohtisuora säde alaspäin. Tämä kuvaa 

miestä ja naista, jotka eivät vielä ole erottautuneet, ja se on ensimmäinen ja var-

haisin egyptiläinen tau T. Sen jälkeen siitä tulee + eli mies ja nainen erotettuina3 

                                                           

1 Venus on siten ; ja maa . 
2  Esoteerisessa filosofiassa se on miehinen ja naisellinen eli hermafrodiitti. Tästä johtuu myto-

logian parrakas Venus. 
3  Jos kristittyjen rististä jätetään pois sen uskonnollis-metafyysinen puoli, niin se on vertaus-

kuvana paljon enemmän fallinen kuin pakanallinen svastika. 
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ja synnyttämiseen laskeutuneina. Venusta (planeettaa) symboloi pallo ristin pääl-

lä, mikä osoittaa Venuksen hallitsevan ihmisen luonnollista synnyttämistä. Egyp-

tiläiset kuvasivat Ankhia, ”elämää”, silmukkaristillä , joka on vain toinen muo-

to Venuksesta (Isiksestä)  ja tarkoitti esoteerisesti, että ihmiskunta ja koko 

eläinmaailma oli astunut ulos jumalallisesta, henkisestä piiristä ja laskeutunut 

fyysiseen miehiseen ja naiselliseen synnytykseen. Tällä merkillä on kolmannen 

Rodun loppupuolelta asti sama fallinen merkitys kuin Edenin [e31] ”elämän puul-

la”. Anukis, eräs Isiksen muoto, on elämän jumalatar, ja juutalaiset ottivat Ankhin 

egyptiläisiltä. Sen otti monien muiden mystisten sanojen mukana kieleensä Moo-

ses, joka oli perehtynyt Egyptin pappien viisauteen. Sana Ankh merkitsee heprean 

kielessä possessiivisuffiksilla varustettuna ”minun elämäni”, minun olemukseni, 

joka ”on persoonapronomini Anochi”, joka taas johtuu egyptiläisen Anukis-

jumalattaren nimestä.1 

Eräässä Etelä-Intian Madrasin hallintoalueen vanhimmassa katekismuksessa 

on hermafrodiittisella Ardhanārī-jumalattarella silmukkaristi, svastika, ”miehinen 

ja naisellinen merkki”, aivan keskiosassa merkitsemässä kolmannessa Rodussa 

vallinnutta tilaa ennen sukupuolisuutta.2 Vishnu, jonka kuvassa on nykyään lootus 

kasvamassa ulos navasta – eli Brahmān maailma kehittymässä keskikohdasta, 

Narasta –, esiintyy eräässä vanhimmista veistoksista kaksisukuisena (Vishnu ja 

Lakshmī) seisomassa lootuksen lehdellä ja ajelehtimassa vedessä. Vesi nousee 

siinä puolikaaressa ja vuotaa svastikan, ”synnytyksen lähteen” eli ihmisen laskeu-

tumisen merkin kautta. 

Pythagoras kutsuu Śukra-Venusta nimellä Sol alter, ”toinen aurinko”. ”Seitse-

mästä aurinkopalatsista” on Lucifer-Venuksen palatsi kolmas kristillisessä ja juu-

talaisessa kabbalassa, ja Zohar tekee siitä Samaelin asunnon. Salaisen opin mu-

kaan tämä planeetta on maapallomme päätähti ja sen henkinen prototyyppi. Tästä 

syystä sanotaan, että Śukran (Venus-Luciferin) vaunuja vetää ”maasta syntynei-

den hevosten” ogdoadi [kahdeksikko], kun taas muiden planeettojen vaunujen 

ratsut ovat erilaiset. 

”Jokainen maan päällä tehty synti tuntuu Uśanas-Śukrassa. Daityojen guru on 

maan ja ihmisten henkisuojelija. Jokainen muutos Śukralla tuntuu maan päällä ja 

heijastuu sille.” 

Shukra eli Venus esitetään siis daityojen opettajana, neljännen Rodun 

jättiläisten, jotka hindulaisen allegorian mukaan saivat kerran valtaansa koko 

                                                           
1 Silmukkaristi on Venus-planeetan astronominen merkki ja ”tarkoittaa synnytysvoiman ole-

massaoloa sukupuolisessa merkityksessä, ja tämä oli eräs Isiksen, Äidin, Eevan, Hovahin eli 

Äiti-maan tuntomerkeistä, ja kaikki muinaiset kansat tunsivat sen sellaisena jommassakum-

massa ilmaisumuodossa”. (Eräästä nykyajan kabbalistisesta käsikirjoituksesta.) 
2  Ks. Edward Moorin Hindoo Pantheon. 
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maanpiirin ja voittivat pienemmät jumalat. Länsimaisen allegorian titaanit ovat 

yhtä läheisesti yhteydessä Venus-Luciferiin, jota myöhemmät kristityt pitivät 

samana kuin Saatana. Ja koska Venusta Isiksen tavoin kuvataan lehmänsarvet 

päässä, mikä on mystisen luonnon symboli – joka on vaihdettavissa kuuhun, jota 

se myös merkitsee, sillä kaikki nämä olivat kuujumalattaria – niin nykyajan 

teologit sijoittavat tämän planeetan hahmon mystisen Luciferin sarvien väliin.1 

Muinaisen perimätiedon mielivaltainen tulkinta, [e32] että Venus muuttuu 

samanaikaisesti (geologisesti) kuin maa; että mitä tahansa tapahtuu toiselle, 

tapahtuu toisellekin; ja niillä on ollut monia suuria muutoksia – on aiheuttanut 

sen, että Pyhä Augustinus sitä toistaessaan sovittelee useita keskinäisen aseman, 

värin ja jopa radan muutoksia tuohon Venus-Luciferin teologisesti sepitettyyn 

luonteeseen. Hän menee jopa niin pitkälle hurskaassa mielikuvituksessaan, että 

kuvittelee planeetan viimeisillä muutoksilla olleen tekemistä Nooan ja myyttisen 

vedenpaisumuksen kanssa, jonka väitetään tapahtuneen v. 1796 eaa.2 

Koska Venuksella ei ole mitään satelliitteja, sanotaan vertauskuvallisesti, että 

”Āsphujit” (tämä ”planeetta”) otti lapsekseen Maan, Kuun jälkeläisen, ”joka oli 

kasvanut emoaan suuremmaksi ja aiheutti sille paljon huolta” – mikä viittaa näi-

den kahden salaiseen yhteyteen. (Planeetta) Śukran3 hallitsija rakasti ottolastaan 

                                                           
1  Atheneus osoittaa, että Saatanan nimen alkukirjainta kuvattiin vanhoina aikoina kaarella ja 

kuunsirpillä. Jotkut roomalaiskatolilaiset, hyviä ja kunnon ihmisiä, yrittävät uskotella väelle, 

että Luciferin kuunsirpin muotoisten sarvien kunniaksi ovat islamilaiset valinneet kuunsirpin 

kansallisvaakunakseen. Aina roomalaiskatolisen dogmatismin vakiintumisesta asti Venusta on 

pidetty vastoin kaikkea järkeä ja johdonmukaisuutta samana kuin Saatana ja Lucifer eli Suuri 

Lohikäärme. Kuten symbolientutkijat ja astronomit ovat osoittaneet, käärmeen ja pimeydenkä-

sitteen keskinäisellä yhteydellä oli astronominen perusta. Se asema, joka Lohikäärmeen tähti-

kuviolla oli aikoinaan, osoitti, että Suuri Käärme oli yön hallitsija. Tämä tähtikuvio oli aiem-

min ihan taivaan keskellä ja ulottui niin kauas, että sitä sanottiin Suureksi Lohikäärmeeksi. 

Sen ruumis leviää eläinradan seitsemän merkin yli, ja Dupuis, ”joka”, sanoo Staniland Wake, 

”näkee Ilmestyskirjan lohikäärmeessä viittauksen taivaalliseen käärmeeseen”, huomauttaa, että 

”ei ole mitenkään yllättävää, että tuon kirjan tekijä erehtyy sanomaan niin suurta tähtikuviota 

suureksi seitsenpäiseksi lohikäärmeeksi, joka veti pyrstöllään mukanaan kolmannen osan 

taivaan tähdistä ja heitti ne maahan”. (Dupuis, Origine de tous les cultes, III, s. 255.) Mutta 

Dupuis ei ensinkään tiennyt, miksi Lohikäärme, joka oli kerran Pohjantähti – ”oppaan”, gurun 

ja ohjaajan symboli – oli näin tullut jälkipolvien alentamaksi. ”Isiemme jumalat ovat meidän 

paholaisiamme”, sanoo aasialainen sananlasku. Kun Lohikäärme lakkasi olemasta johtotähti, 

ohjaava taivaallinen jumaluus, se sai saman kohtalon kuin kaikki langenneet jumalat. Bunsen 

kertoo, että Seteh eli Tyfon oli kerran ”suuri jumala, jota palveltiin yleisesti koko Egyptissä ja 

joka antoi 18. ja 19. dynastian hallitsijoille elämän ja voiman symbolit... Mutta myöhemmin 

20. dynastian aikana häntä alettiin äkkiä pitää pahana demonina niin, että hänen kuvansa ja 

nimensä hävitettiin kaikista saatavilla olevista muistomerkeistä ja kirjoituksista.” [God in 

History, vol. II, s. 55.] Todellinen okkulttinen syy esitetään edempänä näillä sivuilla. 
2  De civitate Dei (Jumalan valtio), 21. kirja, VIII luku. 
3  Śukra on Bhrigun poika, joka Bhrigu on suuri rishi ja yksi seitsemästä prajāpatista, Bhārga-

vas-heimon perustaja, jonka keskuudessa Paraśu-Rāma syntyi. 
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niin paljon, että hän ruumiillistui Uśanaksena ja antoi sille täydelliset lait, jotka 

jäivät noudattamatta ja hylättiin myöhempinä aikoina. Toinen allegoria kertoo 

Harivamśassa, että Śukra meni Śivan luo ja pyysi tätä suojelemaan hänen oppilai-

taan, daityoja ja asuroita, taistelevilta jumalilta, ja että hän päämääräänsä edis-

tääkseen suoritti joogariitin ”hengittämällä akanoiden savua pää alaspäin 1 000 

vuotta”. Tämä tarkoittaa, että Venuksen akseli kallistui huomattavasti (50 astee-

seen asti) ja että Venus on ikuisten pilvien ympäröimä. Mutta tämä koskee ainoas-

taan planeetan fyysistä olomuotoa. Okkulttisella mystiikalla on tekemistä vain sen 

hallitsijan, sitä elähdyttävän Dhyāni-Chohanin [e33] kanssa. Allegoria, joka ker-

too, että Śukra kirosi Vishnun jälleensyntymään seitsemän kertaa maan päälle 

rangaistukseksi siitä, että se oli tappanut Śukran äidin, on täynnä salaista filosofis-

ta merkitystä. Se ei tarkoita Vishnun avatāroja, sillä niitä on yhdeksän – kymme-

nennen ollessa vielä tulossa – vaan maan päällä eläviä Rotuja. Venus planeettana 

eli Lucifer (myös Śukra ja Uśanas) on maapallomme valonkantaja sekä fyysisessä 

että mystisessä merkityksessä. Kristityt tiesivät sen hyvin alkuaikoina, koska yksi 

Rooman varhaisimmista paaveista tunnetaan paavillisesta nimestään Lucifer. 

 

”Jokaisella maailmalla on tähtivanhempansa ja sisarplaneettansa. Niinpä maa-

pallo on Venuksen ottolapsi ja nuorempi veli, mutta sen asukkaat ovat omanlaisi-

aan... Kaikki aistivat, täydelliset olennot [täydelliset seitsemäiset ihmiset tai kor-

keammat olennot] ovat alusta asti saaneet sellaiset muodot ja elimistöt, jotka ovat 

täysin sopusoinnussa heidän asumansa pallon luonnon ja tilan kanssa.”1 

”Olemassaolon piirejä eli elämänkeskuksia, jotka ovat ihmisensä ja eläimensä 

kasvattavia erillisiä keskuksia, on lukemattomia, eikä yksikään muistuta sisar-

kumppaniaan tai mitään muutakaan erityisistä jälkeläisistään.”2 

”Kaikilla on kaksinkertainen fyysinen ja henkinen luonto.” 

”Nukleolit ovat ikuisia ja lakkaamattomia, nukleiinit aikakautisia ja rajallisia. 

Nukleolit muodostavat osan absoluutista. Ne ovat ampuma-aukkoja siinä mustas-

sa läpitunkemattomassa linnoituksessa, joka on ikuisesti salattu ihmisten tai jopa 

dhyānien katseelta. Nukleiinit ovat ikuisuuden valoa, joka niistä virtaa.” 

                                                           
1  Tämä sotii jyrkästi Swedenborgia vastaan, joka näki ”astraalimaailman ensimmäisessä 

maassa” asukkaita puettuina niin kuin Euroopan talonpojat; ja neljännen maan päällä naisia 

puettuina niin kuin paimentytöt naamiaistanssiaisissa! Jopa kuuluisa tähtitieteilijä Huygens oli 

sen harhakäsityksen vallassa, että muissa maailmoissa ja muilla planeetoilla asuu samanlaisia 

olentoja kuin maan päällä ja että niillä on samat muodot, aistit, aivojen kyvyt, taiteet, tieteet, 

asunnot, jopa samaa kangasta pitovaatteissaan! (Théorie du Monde). Selvemmän käsityksen 

saamiseksi, että maa ”on kuun jälkeläinen”, ks. osa I, IV säkeistö, s. 173 eteenpäin. 
2  Tämä on nykyaikainen selitys. Se on lisätty vanhaan kommentaariin, jotta niitä ymmärtäisi-

vät paremmin ne oppilaat, jotka opiskelevat esoteerista kosmogoniaa käytyään läpi länsimai-

sen oppikauden. Varhemmat selitykset pursuavat liikaa adjektiiveja ja kuvia, jotta niitä olisi 

helppo omaksua. 
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”Tämä VALO tiivistyy ”Olemassaolon Herrojen” muodoiksi – joista ensim-

mäiset ja korkeimmat ovat kollektiivisesti JĪVĀTMAN eli pratyagātman [jonka 

sanotaan kuvaannollisesti lähtevän Paramātmanista. Se on kreikkalaisten filoso-

fien logos – joka esiintyy jokaisen uuden manvantaran alussa]. Näistä alaspäin – 

muodostuneina tuon valon jatkuvasti lujittuvista aalloista, valon, joka tulee objek-

tiivisella tasolla karkeaksi aineeksi – lähtevät luovien voimien lukemattomat hie-

rarkiat. Jotkut ovat muodottomia, toisilla on [e34] oma erityinen muotonsa, toisil-

la taas, alimmilla [elementaaleilla] ei ole mitään omaa muotoa, vaan ne omaksu-

vat jokaisen muodon ympäröivien olosuhteiden mukaan.” 

”Niinpä henkisessä merkityksessä on vain yksi ehdoton upādhi [perusta], josta, 

jolle ja johon rakentuu manvantaran tarkoituksia varten lukemattomia peruskes-

kuksia, joista etenevät universaaliset, sykliset ja yksilölliset kehitykset toiminta-

ajan kuluessa.” 

”Elähdyttäviä järkiolentoja, jotka henkevöittävät nämä erilaiset olemassaolon 

keskukset, kutsuvat Suuren Harjanteen toisella puolella asuvat ihmiset1 erotukset-

ta manuiksi, risheiksi, pitreiksi2 prajāpateiksi ja niin edelleen; ja tällä puolella 

dhyāni-buddhoiksi, chohaneiksi, melhoiksi [tulijumaliksi], bodhisattvoiksi3 ja 

muiksi. Täysin tietämättömät kutsuvat niitä jumaliksi; oppineet vihkimättömät 

Yhdeksi Jumalaksi; ja viisaat, vihityt kunnioittavat niissä ainoastaan manvantari-

sia ilmennyksiä SIITÄ, mistä eivät meidän luojamme [dhyāni-chohanit] eivätkä 

näiden luomat olennot voi koskaan puhua tai tietää mitään. ABSOLUUTTI ei ole 

määriteltävissä, eikä mikään kuolevainen tai kuolematon olento ole koskaan näh-

nyt tai ymmärtänyt sitä olemassaolon kausina. Muuttuva ei voi tuntea muuttuma-

tonta eikä elävä voi käsittää Ehdotonta Elämää.” 

 

”Sen vuoksi ihminen ei voi tuntea korkeampia olentoja kuin omat kantaisänsä.” 

”Eikä hänen pidä niitä palvoman”, vaan hänen olisi opittava, kuinka hän itse tuli 

maailmaan. 

(c) Luvulla seitsemän, kaikkien muiden peruslukujen joukossa, on kaikkien kan-

sojen uskontojärjestelmissä kosmogoniasta aina ihmiseen asti oltava olemassaolon 

                                                           
1  Suuren Harjanteen ”toisella puolella” tarkoittaa tässä tapauksessa Intiaa, koska se on Tiibe-

tistä käsin Himalajan takainen seutu. 
2  Käytämme näissä ślokissa pitri-sanaa helpottaaksemme niiden ymmärtämistä, mutta sitä ei 

käytetä alkuperäisissä säkeistöissä, missä niillä on erityiset nimitykset sen lisäksi, että niitä 

sanotaan ”isiksi” ja ”kantaisiksi”. 
3  On erheellistä ottaa bodhisattvojen eli mañjuśrin palvonta kirjaimellisesti. On totta, että 

eksoteerisesti mahāyāna-suunta opettaa kunnioittamaan näitä erotuksetta ja että Hsüan-tsang 

[Hiuen-tsang] puhuu siitä, että muutamia Buddhan oppilaita palvotaan. Mutta esoteerisesti ei 

oppilas eikä oppinut mañjuśri saanut henkilökohtaisesti osakseen kunnioitusta, vaan sitä saivat 

jumalalliset, ihmismuotoja elähdyttävät (Amilakha, niin kuin mongolialaiset sanovat) 

bodhisattvat ja dhyāni-buddhat. 



46 
 

tarkoituksensa. Se esiintyy vanhojen amerikkalaisten yhtä selvästi kuin muinais-

ten arjalaisten ja egyptiläisten keskuudessa. Asiaa käsitellään perusteellisesti tä-

män teoksen toisessa kirjassa. Toistaiseksi esitämme tässä vain muutamia tosiasi-

oita. Teoksen Sacred Mysteries among the Mayas and Quiches, 11.500 years ago 

tekijä sanoo:1 
 
[e35] Seitsemän näyttää varsinaisesti olleen pyhä luku kaikilla muinaisilla si-

vistyskansoilla. Miksi?... Jokainen kansa on antanut erilaisen selityksen [ekso-

teerisen] uskontonsa erikoisoppien mukaan. Eikä siitä ollut epäilystäkään, ett-

eikö se ollut lukujen luku niille, jotka oli vihitty pyhiin mysteereihin. Pythago-

ras... sanoo sitä ”elämän kuljettajaksi”, joka sisältää ruumiin ja sielun, koska se 

muodostuu nelinäisyydestä, se on: Viisaus ja Äly; ja kolminaisuudesta eli toi-

minnasta ja aineesta. Keisari Julianus2 ilmaisee asian näin: ”Jos käsittelisin sa-

laisiin mysteereihimme vihkimistä, jota kaldealaiset juhlivat seitsensäteisen 

jumalan nimissä valaistakseen sielua hänen avullaan, sanoisin asioita, jotka 

ovat rahvaalle tuntemattomia, mutta hyvin tunnettuja siunatuille teurgeille.” 
 

Ja se, joka on tutustunut purānoihin, Kuolleiden kirjaan, Zend-Avestaan, assyria-

laisiin tauluihin ja lopuksi raamattuun ja on havainnut luvun seitsemän jatkuvan 

esiintymisen näissä kirjoituksissa, joita ovat mitä kaukaisimmista ajoista asti mer-

kinneet muistiin erillään ja kaukana toisistaan asuvat kansat, kuinka hän voisi 

pitää pelkkänä sattumana esim. seuraavaa tosiasiaa, jonka sama muinaisten mys-

teerien tutkija esittää? Puhuessaan seitsenluvun yleisyydestä mystisenä lukuna 

”läntisen mantereen” (Amerikan) asukkaiden keskuudessa hän lisää, että se on 

siellä hyvin merkittävä. Sillä: 
 
Tuon tuostakin se esiintyy Popul-Vuhissa… Me tapaamme sen sitä paitsi niissä 

seitsemässä perheessä, jotka Sahagunin ja Clavigeron mukaan seurasivat 

Votan-nimistä mystistä henkilöä, jonka on otaksuttu perustaneen suuren 

Nachanin kaupungin, jota jotkut pitävät samana kuin Palenque’ta. Ja 

seitsemässä luolassa,3 joista kerrotaan nahuatlien jälkeläisten tulleen esiin. 

Cibolan seitsemässä kaupungissa, joita Coronado ja Marcos de Niza 

                                                           
1  Tämän teoksen tekijä on Augustus Le Plongeon. Hän ja hänen vaimonsa ovat hyvin tunnet-

tuja Yhdysvalloissa väsymättömästä työstään Keski-Amerikassa. He löysivät kuninkaallisen 

Kan Cohin haudan Chichen-Itzassa. Tekijä näyttää uskovan ja yrittää todistaa, että arjalaisten 

ja egyptiläisten esoteerinen oppi periytyi mayoilta. Mutta vaikka mayat olivat varmasti sa-

manaikaisia kuin Platonin Atlantis, he kuuluivat kuitenkin viidenteen mantereeseen, jota At-

lantis ja Lemuria edelsivät. 
2  Oratio V in Matrem Deorum, § 173. 
3  Nämä seitsemän luolaa, seitsemän kaupunkia jne. edustavat kussakin tapauksessa seitsemää 

keskusta eli vyöhykettä, joissa syntyi ensimmäisen kantarodun seitsemän alkuryhmää. 

[H.P.B.] 
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kuvasivat.... Seitsemässä Antillissa, seitsemässä sankarissa, joiden sanotaan 

pelastuneen vedenpaisumukselta.... 
 

Näiden ”sankarien” lukumäärä esiintyi muuten samana jokaisessa vedenpai-

sumuskertomuksessa – lähtien seitsemästä rishistä, jotka pelastuivat Vaivasvata 

Manun kanssa, aina Nooan arkkiin, johon otettiin petoja, lintuja ja muita eläviä 

olentoja ”seitsemittäin”. Siten näemme, että luvut 1, 3, 5 ja 7, ollen täydellisiä, 

koska ne ovat perin pohjin mystisiä, esittävät huomattavaa osaa jokaisessa kos-

mogoniassa ja elävien olentojen kehityksessä. Kiinassa lukuja 1, 3, 5 ja 7 kutsu-

taan ”taivaallisiksi luvuiksi” kanonisessa Muutosten kirjassa (I-Ching eli muutos, 

kuten ”kehityksessä”). 

Selitys tähän tulee selväksi tutkittaessa [e36] muinaisia symboleja: kaikki ne 

perustuvat I osan johdannossa oleviin ikivanhoissa käsikirjoituksissa esitettyihin 

kuvioihin ja alkavat niistä.  kehityksen ja synnytykseen eli aineeseen laskeu-

tumisen symboli, kuvastuu vanhoissa meksikolaisissa veistoksissa tai maalauksis-

sa yhtä hyvin kuin kabbalistisessa sefirotissa ja egyptiläisessä taussa. Tutkikaa 

meksikolaista käsikirjoitusta.1 Huomaatte siinä puun, jonka runkoa peittää kym-

menen hedelmää valmiina sen eri puolilla seisovan miehen ja naisen poimittavik-

si. Puun latvasta leviää kaksi oksaa vaakasuoraan oikealle ja vasemmalle muodos-

taen täydellisen  (taun). Näiden kahden oksan päässä on vielä kummallakin puo-

lella kolminkertainen terttu ja lintu – kuolemattomuuden lintu, ātman eli jumalal-

linen henki – istumassa näiden kahden haaran välissä muodostaen siten symbolin 

seitsemännen osan. Tämä edustaa samaa aatetta kuin kaikkiaan kymmenen sefiro-

tin puu, mutta ylemmästä kolmiosta erotettuna jää seitsemän. Nämä ovat ne tai-

vaalliset hedelmät, kymmenen eli  , 10, jotka ovat syntyneet kahdesta näkymät-

tömästä miehisestä ja naisellisesta siemenestä, yhteensä 12 eli universumin kaksi-

toistakulmio. Mystinen järjestelmä sisältää , keskipisteen; 3 eli ; viisi, ; ja 

seitsemän eli ; eli edelleen  ; kolmio neliössä ja yhdistävä piste kahden 

toisiinsa kietoutuneen kolmion keskellä. Tämä koskee arkkityyppien maailmaa. 

Ilmiömaailman huippukohta ja kaiken heijastuskuva on IHMINEN. Sen vuoksi 

hän on mystinen neliö – metafyysiseltä puoleltaan – tetraktys; ja tulee luomisen 

tasolla kuutioksi. Hänen symbolinsa on auki levitetty kuutio2 ja 6 tulemassa 7:ksi 

eli , kolme neliötä poikittain (naisellinen) ja neljä kohtisuoraan. Tämä on 

                                                           
1  Käsikirjoitusliite, Brit. Mus. 9789. Piirros on kopioitu kirjaan Sacred Mysteries among the 

Mayas and Quichés, s. 134. 
2  Ks. J. Ralston Skinner, Key to the Hebrew-Egyptian Mystery in the Source of Measures, s. 

50–53, ja myös II kirja, II osa. 
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ihminen, jumaluuden huippu maan päällä, ihminen, jonka ruumis on lihasta tehty 

risti, jolle ja jonka kautta ja johon hän aina ristiinnaulitsee ja tappaa jumalallisen 

logoksen eli KORKEAMMAN ITSENSÄ. 

”Universumilla”, sanotaan jokaisessa filosofiassa ja kosmogoniassa, ”on ylä-

puolellaan hallitsija (kollektiivisesti hallitsijat), jota kutsutaan SANAKSI (logos), 

ja rakentava henki on sen kuningatar: nämä kaksi ovat Ensimmäinen Voima YH-

DEN jälkeen.” 

Nämä ovat henki ja luonto, jotka yhdessä muodostavat meidän 

harhamaailmamme. Nuo kaksi toisistaan erottamatonta pysyvät aatteiden 

maailmassa niin kauan kuin se kestää ja sulautuvat sitten takaisin Parabrahmaniin, 

ainoaan ikimuuttumattomaan. ”Henki, jonka olemus on ikuinen, yksi ja 

itseolevainen”, emanoi puhtaan eetterisen VALON – kaksinaisen valon, joka ei 

ole alkeellisille aisteille havaittavissa – niin kuin sanotaan purānoissa, 

raamatussa, Sefer jetsirassa, [e37] kreikkalaisten ja latinalaisten hymneissä, 

Hermeksen kirjassa, kaldealaisessa Lukujen kirjassa,1 Laotsen esoterismissa ja 

monissa muissa kirjoissa. Kabbalassa, jossa selitetään Genesiksen salaista 

merkitystä, tämä valo on KAKSOISIHMINEN eli androgyynit (oikeammin 

sukupuolettomat) enkelit, joiden yhteisnimi on ADAM KADMON. Nämä 

muodostavat täydellisen ihmisen, jonka eteerisen muodon emanoivat muut 

jumalalliset vaikka paljon alemmat olennot, jotka kiinteyttävät ruumiin savella eli 

”maan tomulla” – allegoria kylläkin, mutta yhtä tieteellinen kuin konsanaan 

Darwinin kehitysoppi ja sitä todempi. 

Source of Measures -kirjan tekijä sanoo, että kabbalan ja kaikkien sen mystis-

ten kirjojen perusta lepää kymmenessä sefirotissa. Tämä on perustotuus. Hän esit-

tää nämä kymmenen sefirotia eli 10 lukua seuraavasti: 

 

 
 
Ympyrä on nolla. Sen kohtisuora halkaisija on ensimmäinen eli alkuperäinen 

YKSI [sana eli logos], josta lähtee 2, 3 jne. 9:ään, yksikköjen rajaan asti. Luku 

10 on ensimmäinen jumalallinen ilmennys,2 joka sisältää kaiken mahdollisen 

voiman lukusuhteiden tarkkaan ilmaisemiseen – pyhä jod. Tuossa kabbalassa 

[meille opetetaan, että] nämä sefirotit olivat taivaallisen valon luvut eli 

emanaatiot (20612:n suhde 6561:en), ne olivat 10 sanaa, DBRIM, 41224, ja se 

                                                           
1  Chaldean Book of Numbers. 
2  Ks. Hunnuton Isis, Teol. Osa 2, s. 323 eteenpäin, missä on todiste kymmeneen perustuvan 

numerojärjestelmän vanhuudesta. [H.P.B.] 
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valo, jonka säteilyä ne olivat, oli taivaallinen ihminen, Adam-KDM (144–144); 

ja Uuden Testamentin eli liiton (41224) mukaan Valo loi Jumalan; aivan niin 

kuin Vanhan Testamentin mukaan Jumala (Alhim, 31415) luo Valon (20612:n 

suhde 6561:en).1 
 

Mutta okkultismin kuten kabbalankin mukaan on kolmenlaista valoa. (1) Abstrak-

ti ja absoluuttinen valo, joka on pimeyttä; (2) ilmenneen-ilmenemättömän valo, 

jota jotkut sanovat logokseksi; ja (3) jälkimmäinen valo heijastuneena dhyāni-

chohaneihin, alempiin logoksiin (elohimeihin kollektiivisesti), jotka vuorostaan 

levittävät sitä objektiiviseen universumiin. Kuitenkin kabbalassa – jota 13. vuosi-

sadan kabbalistit muokkasivat uudestaan ja järjestelivät huolellisesti kristillisiin 

oppeihin sopivaksi – kuvataan kolmea valoa seuraavasti: (1) kirkas ja läpitunkeva, 

Jehovan [Jehovahin] valo; (2) heijastunut valo; ja (3) valo abstraktina. 
 
[e38] Tämä valo abstraktisesti katsoen (metafyysisessä tai symbolisessa merki-

tyksessä) on Alhim (Elohim, Jumala), jota vastoin kirkas läpitunkeva valo on 

Jehovah. Alhimin valo kuuluu maailmaan yleensä, sen kaikkinaisuudessa ja 

täydellisyydessä, mutta Jehovan valo koskee korkeinta tuotetta, ihmistä, johon 

valo tunkeutui luoden hänet.2 
 

Source of Measures -kirjan tekijä kehottaa asiaankuuluvasti lukijaa katsomaan 

Inmanin teosta Ancient Faiths embodied in Ancient Names, vol. II, s. 648. Siinä 

on kaiverrus, jossa on ”kalan rakko, Maria ja naisen vertauskuva kopioituina siu-

natun Neitsyt Marian rukousnauhasta… painettu Venetsiassa v. 1542” ja sen 

vuoksi, kuten Inman huomauttaa, ”inkvisition luvalla ja niin muodoin oikeaop-

pisena” osoittaa lukijalle, mitä latinalainen kirkko ymmärsi tällä ”valon läpitunke-

valla voimalla ja sen seurauksilla”. Kuinka surkeasti pilatuiksi ovatkaan kristitty-

jen tulkitsemina tulleet itämaisen filosofian jaloimmat ja suurimmat sekä kor-

keimmat aatteet jumaluudesta, kun he ovat sovittaneet ne mitä karkeimpiin antro-

pomorfisiin käsityksiin! 

Itämaalaiset okkultistit kutsuvat tätä valoa daivīprakritiksi ja länsimaalaiset 

Kristoksen valoksi. Se on LOGOKSEN valo, aina tuntemattoman suoranainen 

heijastus universaalin ilmennyksen tasolla. Mutta tässä on siitä tulkinta, jonka 

nykyajan kristityt ovat esittäneet kabbalasta. Edellä lainattu tekijä selittää: 
 
Nimitys Elohim-Jehovah koskee yleensä maailman kokonaisuutta ja sen 

pääsisältöä, ihmistä. Zoharin otteilla yrittää pastori, tri Cassel (kabbalisti) 

todistaa, että kabbala esittää kolminaisuusopin, ja sanoo muun muassa: 

”Jehovah on Elohim (Alhim).” ...kolmella askeleella Jumala (Alhim) ja 

                                                           
1  Ks. Masonic Review, Cincinnati, Ohio, kesäk. 1886: artikkeli ”The Cabbalah”, nro VI. 
2  Sama, main. kohta. 
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Jehovah tulevat samaksi, ja vaikka ne ovat erotettuja, ne ovat kumpikin ja 

molemmat yhdessä sama Yksi.1 
 

Samalla tavoin Vishnusta tulee Aurinko, persoonattoman jumaluuden näkyvä 

symboli. Vishnua kuvataan ”astumassa universumin seitsemän alueen kautta kol-

mella askeleella”. Hinduilla tämä on kuitenkin eksoteerinen kertomus, pinnallinen 

oppi ja allegoria, kun taas kabbalistit esittävät sen esoteerisena ja lopullisena mer-

kityksenä. Mutta jatkakaamme: 
 
Valo, kuten on osoitettu, on 20612:n suhde 6561:een, mikä on kokonaislukuna 

tarkka ilmaisu ympyrän halkaisijan suhteesta kehään. Jumala (Alhim, se on, 

31415:n suhde yhteen, muunnelma edellisestä) on tämän supistus, niin että 

saamme perusyksiköksi yhden, joka on yleensä kaiken laskemisen ja mittauk-

sen perusta. Mutta eläimellisen elämän synnyttämistä ja varsinkin ajan mit-

tausta eli kuuvuotta varten, sitä vaikutusta varten, joka saa aikaan siittämisen 

ja sikiön kehityksen, on käytettävä Jehovah-mitan lukuja (”ihminen ja Jeho-

vah” -mittaa), nim. 113:n suhde 355:en.2 Tämä viimeinen arvo on kuitenkin 

vain muunnettu muoto valon suhdeluvuista eli 20612 : 6561 piin arvona, ollen 

ainoastaan muunnos samasta (so. 20612 : 6561 on yhtä kuin 31415 : 1 ja 355 : 

113 on 31415 : 1 eli Alhim eli Jumala) ja siten, että toinen voidaan saada [e39] 

muuttumaan toiseksi ja johtumaan toisesta: – ja nämä ovat ne kolme askelta, 

joiden avulla jumalallisten nimien ykseys ja samanlaisuus voidaan todeta. Se 

on, nuo kaksi ovat vain muunnelmia samasta suhdeluvusta, nim. piistä. Tämän 

huomautuksen tarkoituksena on osoittaa saman mittauksen käyttäminen kabba-

lassa, kuten opetettiin, ja raamatun kolmessa liitossa ja vapaamuurariuden 

symboleissa, kuten juuri huomattiin. 

Ensin sefiroteja kuvataan siis Valona, ts. ne itse ovat Ain Sofin ilmennyk-

sen toimintaa ja todella sama kuin tuo ilmennys. Ne ovat sitä siitä syystä, että 

”valo” edustaa suhdetta 20612 : 6561, joka on osa ”sanoista” DBRIM, 41224, 

tai mitä tulee sanaan Dabar, 206 (= 10 kyynärää). ”Valo” on niin tärkeä kabba-

lan sefirotien selittämiseksi, että kabbalan kuuluisinta kirjaa kutsutaan Zoha-

riksi eli ”valoksi”. Siitä löydämme tämänkaltaisia ilmaisuja: ”Ääretön oli täy-

sin tuntematon eikä levittänyt mitään valoa, ennen kuin loistava piste murtau-

tui voimalla näkyviin.” – ”Kun hän ensin otti (kruunun eli ensimmäisen se-

firan) muodon, Hän sai siitä emanoitumaan 9 loistavaa valoa, jotka säteillen 

sen läpi levittivät kirkasta valoa joka suuntaan”. Toisin sanoen, nämä 9 hänen 

yhden (joka oli yhdeksän alkuperä, kuten yllä) kanssa tekivät yhdessä 10, ts. 

  eli  eli pyhä kymmenen (lukuina tai sefirotina) eli jod – ja nämä luvut 

                                                           
1  Sama, s. 266–267. 
2  Ks. myös Skinner, Source of Measures, s. 276 eteenp., liite VII. 
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olivat ”valo”. Aivan kuten Johanneksen evankeliumissa Jumala (Alhim, 31415 

: 1) oli tuo valo (20612 : 6561) jonka (valon) avulla kaikki luotiin.1 
 

Sefer jetsirassa eli Luomisen kirjassa esitetään koko kehitysprosessi lukujen 

muodossa. Sen ”32 viisauden tiessä” toistuu luku 3 neljä kertaa ja luku 4 viisi 

kertaa. Sen vuoksi Jumalan viisaus sisältyy lukuihin (sefrim eli sefirot), sillä sefer 

(eli s-f-r ilman vokaaleja) tarkoittaa ”numeroida”. Ja sen vuoksi huomaamme 

myös Platonin sanovan, että jumala geometrisoi rakentaessaan universumia. 
 

Kabbalistinen kirja Sefer jetsira alkaa ilmoittamalla Alhimin salatusta viisau-

desta Sefrimissä, ts. elohimeistä sefirotissa. 

”Kolmellakymmenellä ja kahdella tiellä salatun viisauden vakaannutti Jah, 

JHVH, Tsebaot, Israelin Elohi, Elämän Alhim, Armeliaisuuden ja Laupeuden 

El – ylhäinen korkealla Asuja ja Ikuisuuden Kuningas ja Hänen nimensä – 

Pyhä! kolmessa sefrimissä, nim., 
 
 B-S’f-r           V-S’f-r  V-Sif-o-r.” 

 
Tämä lause esittää alkutekstin ”salatun viisauden” salatulla viisaudella, ts. 

käyttämällä sanoja, joissa on erityinen numerosarja ja erityinen sanasto, jotka 

tuovat esiin sen selitysjärjestelmän, jonka huomaamme sopivan täsmällisesti 

heprealaiseen raamattuun… Esittäessään järjestelmäänsä sen tukemiseksi ja 

päättääkseen yksityiskohtaisen selostuksensa yleisellä edellytyksellä, nim. 

tuolla yhdellä sanalla [e40] ’Sefrim’ (sefirot) jetsira-luvusta, tekijä selittää tä-

män sanan jakaantumisen kolmeen alasanaan, leikkien siten tavallisella sanalla 

s-f-r eli luku. 

Ruhtinas Al-Khazari sanoo rabbille:2 ”Toivon nyt, että sinä ilmoittaisit mi-

nulle muutamia luonnonfilosofian tärkeimpiä eli johtavia periaatteita, joista, 

kuten sanot, he (muinaiset viisaat) aikaisempina aikoina pääsivät perille.” Tä-

hän rabbi vastaa: ”Näihin periaatteisiin kuuluu rotumme isän Abrahamin luo-

misluku” (ts. Abram ja Abraham eli luvut 41224 ja 41252). Hän sanoo sitten, 

että tämä lukujen kirja käsittelee ”alhim-iuden ja ykse-yden opettamista 

(DBRIMin) avulla”, nimittäin sanan ”Sanojen” lukuarvojen avulla. Toisin sa-

noen, se opettaa suhteen 31415 : 1 käyttöä 41224:n kautta, joka viimeksi mai-

nittu Liiton Arkin kuvauksessa jakautui kahteen osaan kahden kivitaulun avul-

la, joihin nämä DBRIM eli 41224 oli kirjoitettu eli kaiverrettu – eli 20612 x 2. 

Hän puhuu sitten näistä kolmesta alempana esiintyvästä sanasta ja huomauttaa 

erityisesti yhdestä ”ja Alhim (31415 : 1) sanoi, tulkoon Valkeus (20612 : 

6561)”. 

Nämä kolme sanaa ovat tekstin mukaan  

 

                                                           
1  Masonic Review’n artikkeli, s. 267–268. 
2 Jehuda ha-Levi’n Book al-Khazarissa, kääntänyt tri David Cassel. 
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” 

 

Ja rabbi huomauttaa niiden johdosta: ”Se opettaa Alhim-isuutta (31415) ja 

Ykse-yttä (halkaisijan suhdetta Alhimiin) sanojen (DBRIM = 41224) avulla, 

joiden kautta toisaalta on olemassa ääretön ilmaus heterogeenisissä luomistois-

sa ja toisaalta lopullinen harmoninen pyrkimys ykseyteen” (joka, kuten jokai-

nen tietää, on kouluista tuttu piihin liittyvä matemaattinen funktio, joka mittaa, 

punnitsee ja laskee taivaan tähdet ja yhdistää ne kuitenkin jälleen universumin 

lopulliseen ykseyteen) – sanojen avulla. ”Niiden lopullinen sointu täydellistyy 

siinä ykseydessä, joka on ne säätänyt ja joka on kokoonpantu näin: 

 

 
 

[Book al-Khazari], ts. rabbi ensimmäisessä huomautuksessaan jättää jodin eli 

i:n pois yhdestä sanasta, kun taas hän jälkeenpäin palauttaa sen. Jos otamme 

noiden alempien sanojen arvot, huomaamme niiden olevan 340, 340 ja 346, 

yhteensä nämä ovat 1026, ja yleissanan jakaminen näihin on tapahtunut, jotta 

saadaan nämä luvut – jotka Timuran avulla voidaan muuttaa eri tavoilla eri 

tarkoituksia varten.”1 
 

Lukijaa pyydetään katsomaan I osan IV säkeistön 3. säettä ja kommentaaria huo-

matakseen, että 3, 4, (7) ja kolme kertaa seitsemän eli 1065, Jehovahin luku, on 

Mahābhāratassa mainittujen 21 prajāpatin luku eli kolme sefrimiä (sanat nume-

romerkkeinä). Ja tämä vertailu muinaisen filosofian luovien voimien ja eksoteeri-

sen juutalaisuuden (koska juutalaisten esoterismi osoittautuu samaksi kuin salai-

nen oppi) antropomorfisen luojan välillä saa tutkijan havaitsemaan ja käsittämään, 

että todellisuudessa Jehovah on vain kuujumala ja [e41] ”synnytyksen” jumala. 

(Ks. I osan II kirja, ”Deus Lunus”.) Jokainen huolellinen kabbalan tutkija tietää 

hyvin, että mitä syvemmälle hän tunkeutuu siihen, sitä vakuuttuneemmaksi hän 

tulee siitä, että ellei kabbalaa – eli mitä siitä on jäljellä – lueta itämaisen esoteeri-

sen filosofian valossa, sen tutkiminen saa vain keksimään, että eksoteerisen juuta-

laisuuden ja kristinuskon kulkemilla linjoilla kummankaan monoteismi ei ole sen 

korkeampaa kuin muinainen astrolatriaa, tähtienpalvonta, josta nykyinen astro-

nomia pitää nyt kiinni. Kabbalistit eivät milloinkaan lakkaa toistamasta, että alku-

peräistä intelligenssiä ei voida koskaan ymmärtää. Sitä ei voida käsittää eikä sitä 

voida paikantaa mihinkään ja siksi sen on pysyttävä nimettömänä ja negatiivisena. 

Tästä johtuen Ain Sofin – ”TUNTEMATTOMAN” ja ”NIMEÄMÄTTÖMÄN” – 

kun sitä ei voitu saada ilmenemään, kuviteltiin emanoivan ilmeneviä voimia. Ai-

noastaan sen emanaatioiden kanssa ihmisäly on ja voi olla tekemisissä. Kun kris-

tillinen  teologia  on  hylännyt  opin  emanaatioista  ja  korvannut  ne  enkelien  ja 

                                                           
1  Masonic Review’n artikkeli, s. 268–269. 
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kaiken muun suoranaisella, tietoisella tyhjästä luomisella, ja se huomaa nyt ole-

vansa toivottomassa umpikujassa yliluonnollisuuden eli ihmeen ja materialismin 

välissä. Kosmoksen ulkopuolella oleva jumala on tuhoisa filosofialle; kosmisen 

sisäpuolella oleva jumaluus – ts. henki ja aine toisistaan erottamattomina – on 

filosofisesti välttämättömyys. Erottakaa henki ja aine toisistaan, niin se mikä jää 

on karkeaa taikauskoa tunteellisuuden naamion alla. Mutta miksi ”geometrisoi-

da”, niin kuin Platon sanoo, miksi esittää näitä emanaatioita suunnattoman arit-

meettisen taulukon muodossa? Edellä lainattu kirjailija vastaa tähän kysymykseen 

hyvin sanoessaan: 
 
...mentaalisella havainnolla tullakseen fyysiseksi havainnoksi on oltava Valon 

kosminen prinsiippi. Tämän avulla on meidän mentaalisen piirimme tultava 

näkyväksi valon kautta, eli sen täydellistä ilmennystä varten piirin on oltava 

fyysistä näkyvyyttä eli Valoa itseään. 

Tällaiset käsitykset, näin ilmaistuina, tulevat perustaksi filosofialle, joka kä-

sittää jumalallisen ilmentymisen universumissa.1 
 

Tämä on filosofiaa. Mutta toista on, kun huomaamme rabbin sanovan al-Khazarin 

kirjassa: 
 
S’f-r:llä on ymmärrettävä – luotujen kappaleiden laskemista ja punnitsemista. 

Sillä laskeminen, jonka avulla kappale on rakennettava harmonisesti ja sym-

metrisesti ja jonka avulla sen on oltava oikein koottu ja järjestetty ja se on saa-

tu vastaamaan aiottua tarkoitusta, vaatii ainakin lukua, ulottuvuutta, massaa, 

painoa. Osien koordinaattisuhteen, aivan kuten musiikin harmonian on muo-

dostuttava kokonaan luvusta, ts. s’f-r.... Sipporilla (s’for) on ymmärrettävä Al-

himin sanat, joihin liittyy eli mukautuu konstruktion kehyksen eli muodon 

suunnitelma. Esimerkiksi sanottiin: ”Tulkoon valkeus.” Työ syntyi heti kun 

sanat lausuttiin, toisin sanoen, niin kuin työn luvut esiintyivät....2 
 

Tämä on häikäilemätöntä henkisen aineellistamista. Mutta kabbala [e42] ei ollut 

aina näin hyvin muokattu antropo-monoteistisiin käsityksiin. Verratkaa tätä mihin 

tahansa Intian kuudesta koulukunnasta. Esimerkiksi Kapilan Sānkhya-filosofiassa 

sanotaan allegorisesti, että jollei purusha nouse prakritin harteille, viimeksi mai-

nittu pysyy järjettömänä, kun taas purusha jää toimettomaksi ilman sitä. Sen 

vuoksi luonnon on (ihmisessä) tultava hengen ja aineen yhdistelmäksi, ennen kuin 

hänestä voi tulla se mikä hän on. Ja aineessa piilevän hengen on asteittain herättä-

vä elämään ja tietoisuuteen. Monadin on kuljettava läpi kivennäis-, kasvi- ja 

eläinmuotojen, ennen kuin logoksen valo herää eläimellisessä ihmisessä. Sen 

vuoksi ennen sitä ei jälkimmäistä voi edes sanoa ”IHMISEKSI”, vaan sitä on pi-

dettävä monadina, joka on kahlehdittuna alati vaihtuviin muotoihin. Kehitystä, ei 

                                                           
1  Masonic Review’n artikkeli. 
2  Sama. 
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luomista, SANOJEN avulla tunnustavat Idän filosofiat jo eksoteerisissa kirjoituk-

sissaan. Ex oriente lux. Jopa Mooseksen raamatun ensimmäisen ihmisen nimi on 

lähtöisin Intiasta, professori Max Müllerin vastaväitteistä huolimatta. Juutalaiset 

saivat Aadaminsa Kaldeasta, ja Adam-Adami on yhdyssana ja sen vuoksi monin-

kertainen symboli, joka vahvistaa okkulttiset opit. 

Tässä ei ole tilaisuutta kielitieteellisiin keskusteluihin. Mutta lukijalle voidaan 

muistuttaa, että sanat Ād ja Ādi tarkoittavat sanskritin kielellä ”ensimmäinen”, 

aramean kielellä ”yksi” (Ad-ad, ”yksi ainoa”), assyriaksi ”isä”, josta tulee Ak-Ad 

eli ”isä-luoja”.1 Ja jos tämä väite todetaan oikeaksi, tulee jokseenkin vaikeaksi 

rajoittaa Aadamia ainoastaan Mooseksen raamattuun ja nähdä siinä pelkästään 

juutalainen nimi.2 

Jumalien ominaisuuksista ja sukutauluista esiintyy usein sekaannusta 

teogonioissa, tuon symbolisen opin peruslähteissä, sellaisina kuin niitä maailmalle 

esittivät puoleksi vihityt kirjoittajat, brahmalaiset ja raamatulliset. Kuitenkin on 

varmaa, etteivät aikaisemmat kansat, jumalallisten opettajien jälkeläiset ja 

oppilaat synnyttäneet tällaista sekaannusta, sillä sekä ominaisuudet että sukutaulut 

liitettiin erottamattomasti kosmogonian symboleihin. Jumalat olivat nimittäin 

universumin monien piirien elämä ja elähdyttävä ”sielu-prinsiippi”. Ei missään, ei 

minkään kansan keskuudessa sallittu pohdiskelun kohota noiden ilmenneiden 

jumalien tuolle puolen. Ääretön, rajaton YKSEYS pysyi joka kansalle kiellettynä 

koskemattomana maaperänä, jolle ihmisajatus ei saanut astua ja johon [e43] 

hyödytön pohdiskelu ei saanut kajota. Siihen viitattiin ainoastaan mainitsemalla 

lyhyesti sen sydämen sykintää muistuttava vuoroittainen laajentuminen ja 

supistuminen. Universumissa kaikkine sen lukemattomine myriadeineen 

järjestelmiä ja maailmoja, jotka ilmenevät ja katoavat ikuisesti, täytyi myös 

antropomorfoitujen voimien eli jumalien, niiden sielujen ruumiineen kadota 

näkyvistä. ”Hengitys palaa ikuisuuden helmaan, joka hengittää ne ulos ja sisään”, 

sanoo katekismuksemme. 

”Ihanneluonto”, abstrakti avaruus, jossa kaikki universumissa syntyy 

salaperäisesti ja näkymättömästi, on sama luonnon synnytysvoiman naisellinen 

puoli vedalaisessa niin kuin jokaisessa muussakin kosmogoniassa. Aditi on Sefira 

ja gnostikkojen Sofia-Akhamoth ja Isis, Horuksen neitsytäiti. Jokaisessa 

kosmogoniassa on tuon luovan jumaluuden takana ja sen yläpuolella korkeampi 

jumaluus, suunnittelija, Arkkitehti, jonka pelkkä toimeenpaneva edustaja Luoja 

                                                           
1  Nimitys Ak-ad (eli akkadilaiset) kuuluu samaan luokkaan kuin Ad-m, Ha-vah (Eeva), Aed-

en (Eden). Ak-Ad tarkoittaa ”Adin poika” (kuten vanhassa arabiassa oli Adin pojat). Ad-ad, 

”yksi ainoa” ja ensimmäinen, oli Syyrian Ad-on eli ”Herra” ja Ad-ar-gatin eli Aster´t’in, syy-

rialaisen jumalattaren, puoliso. Ja Gan-Aeden (Eden) eli Gan-dunīa oli Babylonia ja Mesopo-

tamia. Assyrian kielessä Ak merkitsi Luojaa, ja k-kirjain lausuttiin kh (ah) kurkkuäänteenä. 

Swedenborgin mystiikan mukaan Aadam ei ollut ihminen vaan alkuvalon kirkko(?). Vedoissa 

Ad-iti on alkuvalo, ilmiömaailman ākāśa. 
2  Vrt. XVI luku, ”Adam-Adami”, II kirja, s. 452 eteenpäin. 
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on. Ja vielä korkeammalla, yläpuolella ja ympärillä, sisällä ja ulkopuolella on 

TUNTEMATON ja tutkimaton, kaikkien näiden emanaatioiden lähde ja syy..... 

Näin tulee helposti käsitettäväksi syy, miksi ”Adam-Adami” löytyy kaldealai-

sista kirjoituksista, jotka ovat varmasti vanhempia kuin Mooseksen kirjat. Assyri-

an kielessä Ad on isä ja aramean kielessä Ad on ”yksi” ja Ad-Ad ”yksi ainoa”, kun 

taas Ak on assyrian kielessä ”luoja”. Siten Ad-am-ak-ad-mon tuli adam kadmonik-

si kabbalassa (Zohar) tarkoittaen ”jumalallisen isän eli luojan Ainoaa (Poikaa)”, 

sillä sanat ”am” ja ”om” tarkoittivat yhteen aikaan miltei kaikissa kielissä jumalal-

lista eli jumaluutta. Siten adam kadmon ja Adam-Adami tulivat merkitsemään 

”Isä-Äidin eli jumalallisen luonnon ensimmäistä emanaatiota” ja olivat kirjaimel-

lisesti ”ensimmäinen jumalallinen yksi”. Ja on helppo nähdä, että Ad-argat (eli 

Aster´t, syyrialainen jumalatar, Ad-onin, Syyrian herra jumalan eli juutalaisen 

Adonain puoliso) ja Venus, Isis, Ishtar, Mylitta, Eeva jne. ovat samoja kuin hindu-

jen Aditi ja Vāch. Ne kaikki ovat ”kaikkien elollisten äitejä” ja ”jumalien äitejä”. 

Toisaalta – kosmisesti ja astronomisesti – kaikki miehiset jumalat tulivat ensin 

”aurinkojumaliksi”, sitten teologisesti ”vanhurskauden auringoiksi” ja logoksiksi, 

joita kaikkia symboloi aurinko.1 Ne kaikki ovat protogonoi (esikoisia) ja [e44] 

mikroprosopoi. Juutalaisilla adam kadmon oli sama kuin Athamaz, Tamaz, eli 

kreikkalaisten Adonis – ”Ainoa Isästä ja Isän kanssa”. Tästä ”isästä” tulee myö-

hemmissä roduissa Helios, aurinko, esimerkiksi Apollo Karneioksena,2 joka oli 

”auringosta syntynyt”. Osirista, Ormazdia ja niin edelleen seurasivat vielä maalli-

semmat tyypit, joiksi ne myöhemmin muuttuivat: sellaisia olivat Prometheus joka 

ristiinnaulittiin Kazbek-vuorelle, Herkules ja monet muut, aurinkojumalat ja san-

karit, kunnes ne kaikki muuttuivat merkitykseltään pelkiksi fallisiksi symboleiksi. 

                                                           
1  Aadam-Jehovah, Brahmā ja Mars ovat yhdessä merkityksessään samoja. Ne kaikki symbo-

loivat inhimillistä synnytystä tarkoittavia, alkuperäisiä eli ensimmäisiä synnyttäviä voimia. 

Aadam on punainen, ja niin myös ovat Brahmā-Virāj ja Mars – jumala ja planeetta. Vesi on 

maan veri. Sen vuoksi kaikki nämä nimet liittyvät maahan ja veteen. ”Tarvitaan maata ja vettä 

ihmissielun luomiseksi”, sanoo Mooses. Mars on (yhdessä merkityksessä) sama kuin Kārtti-

keya, sodan jumala – joka on syntynyt Śivan hiestä, Śiva-Gharmaja, ja maasta. Mahābhāra-

tassa hänen kerrotaan syntyneen ilman naista. Ja häntä kutsutaan myös Lohitaksi, punaiseksi, 

kuten Aadamia ja muita ”ensimmäisiä ihmisiä”. Tästä syystä The Source of Measures -kirjan 

tekijä [J. R. Skinner] on aivan oikeassa ajatellessaan, että Marsin (ja kaikkien muiden vastaa-

vien jumalien) ”oleminen sodan ja verenvuodatuksen jumalana oli vain toisasteinen aate, joka 

johtui ensimmäisestä, jolloin hedelmöityksessä vuodatettiin verta ensimmäistä kertaa”. Sen 

vuoksi Jehovah tuli myöhemmin taistelun jumalaksi, ”sotajoukkojen Herraksi” ja taisteluun 

käskijäksi. Hän on aggressiivinen Zodh – eli vaihdoksen kautta Kain, joka tappoi (naisellisen) 

”veljensä”, jonka ”veri huutaa maasta”, kun maa oli avannut suunsa ottaakseen vastaan veren. 

(1. Moos. 4:10–11.) 
2  Apollo Karneios [ ] on selvästikin kreikkalainen muunnos hindujen Krishna 

Kiranasta. ”Kirana” merkitsee valonsäde, ja Karneios, joka oli Apollon nimi sekä kelttiläisillä 

että kreikkalaisilla, tarkoitti ”auringosta syntynyt”. 
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Zoharissa sanotaan: ”Ihmisen loivat sefirotit (Elohim-Javeh myös), ja he syn-

nyttivät yhteisvoimin maisen Aadamin.” Sen vuoksi elohimit sanovat Genesikses-

sä: ”Katso, ihminen on tullut ikään kuin yhdeksi meistä.” Mutta hindulaisessa 

kosmogoniassa eli ”luomisessa” Brahmā-Prajāpati luo Virājin ja rishit henkisesti. 

Sen tähden jälkimmäisiä kutsutaan selvästi ”Brahmān järkisyntyisiksi pojiksi”, ja 

tämä erikoinen synnyttämisen muoto esti kaikki falliset ajatukset, ainakin aikai-

semmissa inhimillisissä kansoissa. Tämä esimerkki kuvaa hyvin näiden kumman-

kin kansan henkistä tilaa. 

__________ 

 
3. SANOI ”LOISTAVIEN KASVOJEN HERRA”: ”MINÄ LÄHETÄN SINULLE TULEN, KUN 

TYÖSI ON ALKANUT. KOHOTA ÄÄNESI MUIHIN LOKIIN, KÄÄNNY ISÄSI, LOOTUKSEN 

HERRAN (Kumuda-Patin) PUOLEEN (a), ANOMAAN HÄNEN POIKIAAN.... SINUN KAN-

SASI TULEE OLEMAAN ISIEN (Pitri-patin) HALLITTAVANA. SINUN IHMISESI TULEVAT 

OLEMAAN KUOLEVAISIA. VIISAUDEN HERRAN (Budhan, Merkuriuksen) IHMISET, 

VAAN EIVÄT SOMAN (kuun) POJAT, OVAT KUOLEMATTOMIA (b). LAKKAA VALITTA-

MASTA. SEITSEMÄN NAHKAASI OVAT VIELÄ PÄÄLLÄSI.... SINÄ ET OLE VALMIS. SINUN 

IHMISESI EIVÄT OLE VALMIITA” (c). 
 
(a) Kumuda-Pati on kuu, maan vanhempi, Soma-lokan seudullaan. Vaikka pitrit 

(pitarat eli ”isät”) ovat jumalien poikia, muualla Brahmān ja jopa rishien poikia, 

ne tunnetaan yleensä ”kuu”-esi-isinä. 

(b) Pitri-pati on pitrien Herra eli kuningas, Yama, kuoleman jumala ja kuolevais-

ten tuomari. Budhan (Merkuriuksen) ihmiset ovat [e45] metaforisesti kuolemat-

tomia viisautensa johdosta. Tämä on yleinen usko niillä, jotka pitävät jokaista 

tähteä tai planeettaa asuttuna. (Ja on olemassa tiedemiehiä, muun muassa C. 

Flammarion – jotka uskovat tähän hartaasti, loogisin samoin kuin astronomisin 

perustein.) Kuun ollessa alempi kappale jopa Maahan verrattuna, puhumattakaan 

muista planeetoista, ne maiset ihmiset, joita sen pojat – kuuihmiset eli -”esi-isät” 

– ovat synnyttäneet sen kuoresta eli ruumiista, eivät voi olla kuolemattomia. He 

eivät voi toivoa tulevansa todellisiksi, itsetietoisiksi ja älyllisiksi ihmisiksi, ellei 

heitä niin sanoaksemme viimeistele muut luojat. Siten purānoiden tarinassa Kuun 

(Soman) poika on Budha (Merkurius), ”älykäs” ja viisas, koska hän on Soman, 

näkyvän kuun ”hallitsijan”, jälkeläinen eikä Indun, fyysisen kuun. Ja Merkurius 

on siis maan vanhempi veli metaforisesti – sen velipuoli niin sanoaksemme, hen-

gen jälkeläinen – jota vastoin se (maa) on ruumiin jälkeläinen. Näillä allegorioilla 

on syvempi ja tieteellisempi merkitys (astronomisesti ja geologisesti), kuin mei-

dän nykyiset fyysikkomme ovat halukkaita myöntämään. Koko ensimmäisen ”tai-

vaan sodan” kierros, Tārakāmaya, on täynnä filosofisia samoin kuin kosmisia ja 

astronomisia totuuksia. Siitä voi saada selville kaikkien planeettojen elämäkerrat 

niiden  jumalien  ja  hallitsijoiden  historian  avulla.  Uśanas  (Śukra  eli  Venus), 
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Soman lempiystävä ja Brihaspatin (Jupiterin) vihollinen, ”jumalien opettajan”, 

jonka vaimon Tārān (eli Tārakān) oli ryöstänyt kuu, Soma – ”synnyttäen hänestä 

Budhan” –, otti myös aktiivisesti osaa tähän sotaan ”jumalia” vastaan ja alennet-

tiin heti demoni-jumalaksi (Asuraksi), ja sellainen hän on tänäkin päivänä.1 

Tässä sana ”ihmiset” viittaa taivaallisiin ihmisiin eli siihen mitä kutsutaan Inti-

assa PITAROIKSI eli pitreiksi, isiksi, ihmisten kantaisiksi. Tämä [e46] ei poista 

opista sitä näennäistä vaikeutta suhteessa nykyaikaisiin hypoteeseihin, että nämä 

kantaisät eli esivanhemmat loivat ensimmäiset inhimilliset aadamit kyljestään 

astraalisina varjoina. Ja vaikka se on edistysaskel Aadamin kylkiluutarinaan näh-

den, geologiset ja ilmastolliset vastakkaisuudet tuodaan kyllä vielä esiin. Tällai-

nen on kuitenkin okkultismin oppi. 

 (c) Ihmisen elimistö mukautui jokaisessa rodussa ympäristönsä mukaan. Ensim-

mäinen kantarotu oli yhtä eteerinen kuin meidän on aineellinen. Seitsemän luojan 

jälkeläiset, jotka kehittivät seitsemän alkuperäistä Aadamia,2 eivät suinkaan tar-

vinneet mitään puhdistettuja kaasuja voidakseen elää ja hengittää. (Ks. tämän 

osan III kirjaa.) Sen vuoksi, kuinka voimakkaasti nykyaikaisen tieteen kannattajat 

korostavatkin tämän opin mahdottomuutta, okkultistit väittävät asian olleen niin 

kuin on esitetty aioneja ennen jopa lemurialaisen, ensimmäisen fyysisen ihmisen 

kehittymistä, mikä tapahtui 18 miljoonaa vuotta sitten.3 

                                                           
1  Uśanas-Śukra eli Venus on tietysti meidän ”Lucifer”, aamutähti. Tämä allegoria moninaisi-

ne merkityksineen on todella suurenmoinen. Niinpä Brihaspati (Jupiter-planeetta) eli Brah-

manaspati on Rigvedassa se jumaluus, joka on eksoteerisen eli rituaalisen palvonnan symboli 

ja prototyyppi. Hän on pappisuhraaja, rukoilija ja välittäjä, jonka kautta kuolevaisten rukouk-

set saavuttavat jumalat. Hän on hindujen Olympoksen Purohita (perhepappi eli hovikappalai-

nen) ja jumalien henkinen guru. Soma on mysteerijumala ja hallitsee ihmisen ja universumin 

mystistä ja salaista luontoa. Tārā, papin vaimo, joka symboloi palvojaa, pitää enemmän eso-

teerisista totuuksista kuin niiden pelkästä kuoresta, eksoterismista. Sen vuoksi Soman sano-

taan ryöstävän hänet. Mutta Soma on pyhä Soma-juoma, joka antaa mystisiä näkyjä ja transsi-

ilmestyksiä, mistä yhtymästä seuraa Budha (viisaus), Merkurius, Hermes jne., se tiede, lyhy-

esti sanottuna, jonka teologian brihaspatit ovat tähän päivään asti julistaneet pirulliseksi ja 

saatanalliseksi. Ihmekö siis, että laajentamalla tämän allegorian piiriä huomaamme kristillisen 

teologian kannattavan hindujumalien sotaa ja pitävän Uśanasta (Luciferia) – joka varjeli So-

maa rituaalisen palvonnan muinaiselta personoitumalta (Brahmanaspatilta, bramiinien herral-

ta, josta nyt on tullut ”Jupiter-Jehova”) – SAATANANA, ”Jumalan vihollisena”! 
2  Niin kuin muualla on esitetty, ainoastaan 1. Moos. kirjan ensimmäisessä luvussa ”taivaalli-

nen ihminen”, adam kadmon, tehdään ”Jumalan kuvan ja kaltaisuuden mukaan”. Toisen luvun 

Aadamia ei sanota luoduksi tuon kuvan mukaan eikä Jumalan kaltaisuuteen, ennen kuin hän 

söi kiellettyä hedelmää. Edellinen Aadam on sefirotien joukko; toinen Aadam on älytön en-

simmäinen inhimillinen kantarotu; kolmas Aadam on rotu, joka erottautui sukupuoliin ja jonka 

silmät avautuivat. 
3  Tässä esitettyjen näkemysten ja lukujen tieteellisten vastaväitteiden tarkastelua varten luki-

jaa pyydetään tutustumaan liitteeseen tämän osan III kirjassa. 
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Alkukehitystä kuvataan eräässä DZYANIN KIRJOISTA ja sen kommentaareis-

sa seuraavasti: 

Muinainen kirjoitus opettaa, että jokaisen paikallisen kalpan eli kierroksen al-

kaessa maa syntyy uudelleen. ”Niin kuin inhimillinen jīva [monadi] astuessaan 

uuteen kohtuun saa jälleen verhokseen uuden ruumiin, niin tapahtuu myös maan 

jīvalle. Se saa täydellisemmän ja lujemman peitteen jokaisen kierroksen myötä 

astuessaan jälleen kerran avaruuden kohdusta objektivisuuteen” (kommentaari). 

Tätä prosessia seuraavat tietysti vastaavat synnytystuskat eli geologiset mullistuk-

set. 

Ainoa viittaus tähän sisältyy erääseen edessämme olevaan Dzyanin Kirjan sä-

keeseen, jossa sanotaan: 

__________ 

 
4. SUURTEN TUSKIEN JÄLKEEN SE (Maa) HEITTI POIS KOLME VANHAA NAHKAANSA 

JA PUKI YLLEEN SEITSEMÄN UUTTA NAHKAANSA JA OLI ENSIMMÄISESSÄ. 

Tämä viittaa Maan kasvuun, kun sitä vastoin ensimmäistä kierrosta käsittele-

vän säkeistön kommentaarissa sanotaan: 

”Kun vaiheeton (avikāra) muuttumaton luonto (ydinolemus, sadaika-rūpa) oli 

herännyt ja muuttunut (erilaistunut) syysuhteen (avyakta) tilaan, ja syystä (kāra-

na) oli tullut oma erillinen seurauksensa (vyakta), näkymättömästä se tuli näky-

väksi. Pienistä pienin (atomeista [e47] atomisin eli anīyāmsam anīyasām) tuli 

yhdeksi ja moneksi (ekānekarūpa), ja aikaansaaden universumin se aikaansai 

myös neljännen lokan (meidän Maamme) seitsemän lootuskukan seppeleessä. 

Achyuta tuli sitten chyutaksi.1 

Maan sanotaan heittävän pois kolme vanhaa nahkaansa, koska tämä viittaa 

kolmeen edelliseen kierrokseen, joiden läpi se on jo kulkenut. Nykyinen kierros 

on neljäs seitsemästä. Jokaisen uuden KIERROKSEN alkaessa, ”pimennyskau-

den” jälkeen, maa (niin kuin myös muut kuusi ”maata”) heittää pois eli sen olete-

taan heittävän pois vanhat nahkansa niin kuin käärme tekee: sen vuoksi sitä kutsu-

taan Aitareya-Brāhmanassa Sarpa Rājñīksi, ”käärmeiden kuningattareksi” ja 

”kaiken liikkuvan äidiksi”. Ne ”seitsemän nahkaa”, joiden ensimmäisessä se nyt 

on, viittaavat seitsemään geologiseen muutokseen, jotka seuraavat ja vastaavat 

ihmiskunnan seitsemän kantarodun kehitystä. 

II säkeistö [s. e52], joka puhuu nykyisestä kierroksesta, alkaa muutamalla tie-

donannolla maapallomme iästä. Tuo ajanlasku tullaan esittämään omalla paikal-

laan. Säkeistöön liittyvässä kommentaarissa mainitaan kaksi henkilöä, Nārada ja 

                                                           
1  Achyuta-sanaa on miltei mahdoton kääntää. Se merkitsee sitä, mikä ei ole altis lankeemuk-

selle tai huonontumiselle: lankeamatonta, ja se on chyutan, ”langenneen”, vastakohta. Niitä 

dhyāneja, jotka ruumiillistuvat kolmannen kantarodun ihmismuotoihin ja antavat niille älyn 

(manaksen), kutsutaan chyutoiksi, sillä ne lankesivat synnytykseen. 
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Asuramaya, varsinkin jälkimmäinen. Kaikki laskelmat ovat tuolta muinaiselta 

kuuluisuudelta. Seuraava esitys perehdyttää lukijan ainakin pintapuolisesti joihin-

kin näistä luvuista. 

__________ 

 
 

KAKSI VEDENPAISUMUSTA AIKAISEMPAA ASTRONOMIA 

 
Itämaisen okkultismin tutkijan mielestä on kaksi hahmoa erottamattomasti 

tekemisissä mystisen astronomian, kronologian ja niiden kierrosten kanssa. Kaksi 

suurta salaperäistä hahmoa, jotka kohoavat kuin kaksi jättiläistä arkaaisessa 

muinaisuudessa, nousevat hänen mieleensä heti kun tulee kysymys yugista ja 

kalpoista. Milloin, millä esihistoriallisella ajalla he elivät, sitä eivät tiedä muut 

kuin ani harvat maailmassa eivätkä voi koskaan tietääkään eksaktin kronologian 

vaatimalla varmuudella. Siitä saattaa olla 100 000 vuotta tai ehkä 1 miljoonaa 

vuotta – sen enempää ei ulkopuolinen maailma tule koskaan tietämään. 

Länsimainen mystiikka ja vapaamuurarius puhuvat äänekkäästi Enokista ja 

Hermeksestä. Itämainen mystiikka puhuu NĀRADASTA, vanhasta vedalaisesta 

rishistä, ja atlantislaisesta ASURAMAYASTA. 

On jo viitattu siihen, että Mahābhāratan ja purānoiden kaikista käsittämättö-

mistä henkilöistä salaperäisin on Nārada, joka on Brahmān poika Matsyapurānas-

sa, Kaśyapan ja Dakshan tyttären jälkeläinen [e48] Vishnupurānassa. Parāśara 

kutsuu häntä kunnianimellä Deva-rishi (jumalallinen rishi oikeammin kuin puoli-

jumala), ja kuitenkin Daksha ja jopa Brahmā kiroavat hänet. Hän kertoo Kamsal-

le, että Bhagavat (eli Vishnu eksoterismin mukaan) ruumiillistuisi Devakin kah-

deksanteen lapseen, ja siten hän herättää tuon intialaisen Herodeksen vihan Krish-

nan äitiä kohtaan. Sitten hän pilvessä istuen – näkymättömänä kuin todellinen 

Mānasaputra – ylistää Krishnaa iloiten tämän avatāran urotyöstä, kun hän on tap-

panut Keśim-hirviön. Nārada on siellä, täällä ja kaikkialla, eikä kuitenkaan mi-

kään purānoista esitä tämän fyysisen lisääntymisen suuren vihollisen todellisia 

ominaisuuksia. Mitä tahansa nuo ominaisuudet ovatkin hindulaisessa esoterismis-

sa, Nārada – jota kutsutaan Himalajan tämänpuoleisessa okkultismissa nimellä 

Pesh-Hun, ”sanansaattaja” eli kreikaksi Angelos – on ainoa, jolle on uskottu kar-

man ja ādibudhan universaalit määräykset ja niiden täytäntöönpano: hän on jon-

kinlainen toimiva ja alati ruumiillistuva logos, joka johtaa ja ohjaa ihmisten asioi-

ta kalpan alusta sen loppuun asti. 

”Pesh-Hun” on yleinen eikä mikään erityisesti hindulainen olento. Hän on sa-

laperäinen ohjaava älyllinen voima, joka antaa impulssin kierroksille, kalpoille ja 
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yleismaailmallisille tapahtumille ja ohjaa näitä sysäyksiä.1 Hän on karman näkyvä 

tasoittaja yleisellä tasolla; hän on tämän manvantaran suurimpien sankarien in-

noittaja ja johtaja. Eksoteerisissa teoksissa häneen viitataan joillakin hyvin epä-

kohteliailla nimillä, kuten ”Kali-Kāraka”, riidansynnyttäjä, ”Kapi-vaktra”, api-

nakasvoinen, ja jopa ”Piśuna”, vakoilija, vaikka muualla häntä kutsutaan Deva-

Brahmāksi. Jopa Sir William Jones sai voimakkaan vaikutelman tuosta salaperäi-

sestä olennosta tutkiessaan sitä, mitä sai koottua sanskritinkielisistä lähteistä. Hän 

vertaa häntä Hermekseen ja Merkuriukseen ja kutsuu häntä ”jumalien kaunopu-

heiseksi sanansaattajaksi”.2 Kaikki tämä ja myös se, että hindut uskovat hänen 

olevan suuri rishi, ”joka vaeltelee ikuisesti ympäri maan piiriä jakaen hyviä neu-

voja”, johti edesmenneen tri Kenealyn3 pitämään häntä yhtenä kahdestatoista 

Messiaastaan. Hän ei ollut ehkä niinkään kaukana oikeilta jäljiltä kuin monet 

kuvittelevat. 

Mitä Nārada todella on, sitä ei voida selittää painetussa sanassa. Eivätkä 

maallikkojen nykyiset sukupolvet saisi paljonkaan selkoa sellaisista tiedoista. 

Sallittaneen kuitenkin huomauttaa, että jos hindulaisessa pantheonissa on 

jumaluus, joka muistuttaa Jehovaa siinä mielessä, että hän viettelee lähettämällä 

”suggestioita” ja ”paaduttaa” niiden sydämiä, jotka hän tahtoisi tehdä 

välikappaleikseen ja uhreikseen, niin se on Nārada. Mutta Nārada ei tee näin 

saadakseen verukkeen ”kiusaamiseen” ja näyttääkseen siten, että ”Minä olen 

Herra Jumala”. [e49] Eikä hän liioin tee sitä mistään kiihkeästä tai itsekkäästä 

motiivista, vaan toden totta palvellakseen ja ohjatakseen universaalia edistystä ja 

kehitystä. 

Nārada on yksi purānoiden harvoja huomattavia hahmoja, jos ei oteta lukuun 

muutamia jumalia, jotka käyvät nk. alemmissa eli manalan paikoissa, Pātālassa. 

Saiko hän vai ei täällä kaiken tietonsa seurustelemalla tuhatpäisen Śeshan, käär-

meen, kanssa, joka kantaa seitsemää pātālaa ja koko maailmaa kuin diadeemia 

päissään ja joka on suuri astronomian opettaja,4 varmaa on ainakin se, että hänellä 

on enemmän tietoa kuin Gargan gurulla monimutkaisista aikakausista. Hänen 

huostaansa on uskottu meidän kehityksemme ja kansojen myötä- ja vastoinkäymi-

set. Hän käynnistää sodat ja lopettaa ne. Vanhoissa säkeistöissä luetaan Pesh-

Hunin ansioksi se, että hän on laskenut ja pannut muistiin kaikki tulevat astrono-

miset ja kosmiset aikakaudet ja opettanut tätä tietoa tähtitaivaan ensimmäisille 

                                                           
1  Tässä on ehkä syy siihen, miksi Bhagavad-Gītāssa kerrotaan, että Brahmā oli ilmaissut 

Nāradalle aikojen alussa, että aivan kaikki ihmiset, jopa mlechchhat, kastittomat ja barbaarit, 

saattoivat oppia tuntemaan Vāsudevan todellisen luonnon ja uskomaan tuohon jumaluuteen. 
2  Asiatic Researches, vol. I, 1799, s. 265. 
3  The Apocalypse of Adam-Oannes, s. 60. 
4  Śeshan, joka on myös Ananta, äärettömyys, ja esoterismissa ”Ikuisuuden kiertokausi”, usko-

taan antaneen astronomiset tietonsa Gargalle, Intian vanhimmalle astronomille, joka suostutte-

li häntä ja sai siten tietää kaiken planeetoista ja oppi lukemaan enteitä. 
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tähystäjille. Ja Asuramayan sanotaan perustaneen kaikki astronomiset teoksensa 

näihin muistiinpanoihin ja määränneen kaikkien menneiden geologisten ja kos-

misten ajanjaksojen keston ja kaikkien tulevien kierrosten pituuden aina tämän 

elonkierroksen päättymiseen eli seitsemännen Rodun loppuun asti. 

Salaisten kirjojen joukossa on teos nimeltä Tulevaisuuden Peili, jossa on muis-

tiin merkittynä kaikki kalpat kalpojen sisällä ja Śeshan eli loputtoman ajan hel-

massa olevat kierrokset. Tätä teosta pidetään Pesh-Hun-Nāradan ansiona. Erästä 

toista vanhaa teosta pidetään useiden atlantislaisten aikaansaannoksena. Nämä 

kaksi aikakirjaa antavat meille aikakausiemme luvut ja mahdollisuuden laskea 

tulevien kausien määräajat. Kohta esitettävät kronologiset laskelmat ovat kuiten-

kin bramiinien laatimia, kuten edempänä selitetään, mutta useimmat niistä ovat 

myös samoja kuin salaisen opin laskelmat. 

Brahmalaisten vihittyjen kronologia ja laskelmat perustuvat Intian eläinratatie-

toihin ja edellä mainitun astronomin ja maagikon – Asuramayan – teoksiin. Atlan-

tislaisten eläinrataa koskevat muistiinpanot eivät voi olla virheellisiä, koska ne 

koottiin niiden johdolla, jotka ensiksi opettivat ihmiskunnalle mm. astronomiaa. 

Tässä me kuitenkin kohtaamme jälleen ehdoin tahdoin uuden vaikeuden. Meil-

le kerrotaan, että esityksemme on tieteen vastainen, ja tiedettä edustaa silloin hen-

kilö, jota pidetään (länsimaissa) suurena sanskritinkielisen kirjallisuuden auktori-

teettina – professori Albrecht Weber Berliinistä. Tätä ei valitettavasti voi välttää, 

vaan me olemme valmiita pitämään sanoistamme kiinni. Asuramaya, jota eeppi-

nen perimätieto pitää Āryāvartan vanhimpana astronomina ja jolle [e50] ”Aurin-

kojumala antoi tiedon tähdistä” esiintyen omassa persoonassaan, kuten tri Weber 

itse mainitsee, on hänen mukaansa jollakin mystisellä tavalla sama kuin kreikka-

laisten Ptolemaios.1 Mitään pätevämpää syytä tähän yhtäläisyyteen ei anneta kuin 

että ”viimeksi mainitusta nimestä (Ptolemaios), niin kuin huomaamme Piyadasin 

kirjoituksesta, tuli Intian Turamaya, josta nimi Asuramaya helposti saattoi syn-

tyä”. Epäilemättä ”saattoi”, mutta pääkysymys on: onko siitä mitään päteviä to-

disteita, että se on näin syntynyt? Ainoa todiste, joka siitä annetaan, on, että sen on 

oltava niin: ”koska... tätä Mayaa pidetään selvästi Romaka-purana lännessä”.2  

Tässä on selvästi kyseessä Maya [harha], koska kukaan eurooppalainen 

sanskritisti ei osaa sanoa, missä tuo Romaka-pura sijaitsi, paitsi tietysti, että se oli 

jossain ”lännessä”. Joka tapauksessa, koska kukaan Aasialaisen Seuran jäsen tai 

länsimaalainen orientalisti ei edes halua kuunnella brahmalaisten opetusta, on 

hyödytöntä ottaa eurooppalaisten orientalistien vastaväitteitä huomioon. 

”Romaka-pura” oli aivan varmasti ”lännessä”, koska se oli osa kadonneesta 

ATLANTIKSEN mantereesta. Ja on yhtä varmaa, että hindulaiset purānat pitävät 

juuri Atlantista Asuramayan, tuon ”yhtä suuren tietäjän kuin astrologin ja 

astronominkin” syntymäpaikkana. Sitä paitsi prof. Weber kieltäytyy 

                                                           
1  Aleksandrialainen astronomi, joka eli toisella vuosisadalla jaa. – Suom. toim. 
2  Prof. A. Weber, History of Sanskrit Literature, s. 253. 
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tunnustamasta intialaisen eläinradan pitkää ikää, koska hän on taipuvainen 

uskomaan, etteivät hindut tienneet yhtään mitään eläinradasta, ennen kuin ”he 

olivat lainanneet sen kreikkalaisilta”.1 Tämä väite sotii Intian vanhimpia 

perimätietoja vastaan ja siksi se on hylättävä.2 Meillä on sitäkin suurempi oikeus 

hylkäämiseen, koska tuo oppinut saksalainen professori itse kertoo meille 

teoksensa johdannossa, että ”niiden luonnollisten esteiden lisäksi, jotka estävät 

tutkimusta [Intiassa], on vielä sakea ennakkoluulojen ja -mielipiteiden sumu 

peittämässä tuota maata ja verhoamassa sitä vaippaansa”. Ei ole mikään ihme, että 

tri Weber on tuohon vaippaan sotkeutuen itse tahtomattaan harhautunut noihin 

erehdyksiin. Toivokaamme, että hän nyt tietää paremmin. 

Pidetäänpä siis Asuramayaa nykyaikaisena myyttinä, henkilöhahmona, joka eli 

makedonialaisten kreikkalaisten aikana, tai sinä henkilönä, joksi okkultistit häntä 

väittävät, niin joka tapauksessa hänen laskelmansa pitävät täysin yhtä salaisten 

tietojen kanssa. 

Suunnattoman vanhojen teosten katkelmista, joita pidetään tuon atlantislaisen 

astronomin tekeminä ja jotka löytyivät Etelä-Intiasta, [e51] laati kaksi oppinutta 

bramiinia toisessa teoksemme kohdassa mainitun kalenterin3 vuosina 1884 ja 

1885. Parhaat pandiitit osoittavat tämän teoksen olevan virheetön – brahmalaiselta 

näkökannalta – ja se koskee siten oikeaoppisten opetusten aikatietoja. Jos ver-

taamme sen esityksiä niihin, jotka teimme useita vuosia sitten Hunnuttomassa 

Isiksessä, sekä joidenkin teosofien julkaisemiin katkonaisiin opetuksiin ja tässä 

kirjassa mainittuihin tietoihin, jotka on saatu okkultismin salaisista kirjoituksista, 

niin voidaan huomata, että ne kaikki sopivat täydellisesti yhteen, lukuun ottamatta 

joitakin yksityiskohtia, joita ei saa selittää. Sillä silloin olisi paljastettava korke-

amman vihkimyksen salaisuuksia – tämän kirjoittajalle yhtä tuntemattomia kuin 

lukijalle – eikä sitä voida tehdä.4 

 
____________ 

 

                                                           
1  Jopa Guatemalan maya-intiaaneilla oli eläinratansa uskomattoman kaukaisesta muinaisuu-

desta asti. Ja ”alkuihminen toimi samalla tavoin ajasta tai paikallisuudesta riippumatta kaikki-

na aikakausina”, on eräs ranskalainen kirjailija todennut. 
2  Vrt. I osa, III, luku XVII, ”Eläinrata ja sen ikä”. 
3 Tirukkanda Pañchānga kali-yugan vuodelle 4986, tehneet Chintāmani Raghunāthā-chārya, 

Madrasin kuuluisan hallinnollisen astronomin poika, ja Tatakamala Venkatakrishna Rāo. 
4  Ks. ”Bramiinien ajanlasku”, s. 66 eteenp. 
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[e52]  

II SÄKEISTÖ 
 

LUONTO KYKENEMÄTÖN OMIN AVUIN 
 

(5) Valtavan pitkien aikojen jälkeen maa luo hirviöitä. (6) ”Luojat” ovat tyytymättömiä. (7) 

He kuivattavat maan. (8) He hävittävät muodot. (9) Ensimmäiset suuret nousuvedet. (10) 

Maan kuorettumisen alku. 

__________ 

 
5. PYÖRÄ PYÖRI VIELÄ KOLMEKYMMENTÄ CROREA.1 SE RAKENSI RŪPIA (muotoja), 

PEHMEITÄ KIVIÄ, JOTKA KOVENIVAT (mineraaleja), KOVIA KASVEJA JOTKA PEHME-

NIVÄT. NÄKYVIÄ NÄKYMÄTTÖMISTÄ, HYÖNTEISIÄ JA PIENELIÖITÄ (sarīsripa, svapa-

da). ÄITI (maa) PUDISTI NE SELÄSTÄÄN HETI KUN NE LEVISIVÄT HÄNEN YLLEEN (a). 

KOLMENKYMMENEN CROREN VUODEN JÄLKEEN HÄN KÄÄNTYI YMPÄRI. HÄN MAKASI 

SELÄLLÄÄN KYLJELLÄÄN… HÄN EI TAHTONUT KUTSUA TAIVAAN POIKIA, HÄN EI TAH-

TONUT KUTSUA VIISAUDEN POIKIA. HÄN LOI OMASTA POVESTAAN. HÄN KEHITTI VE-

SI-IHMISIÄ, KAUHISTUTTAVIA JA PAHOJA. (b) 
 

(a) Tämä kertoo maan akselin kallistumisesta – joka on tapahtunut useamman 

kerran – ja sitä seuraavasta vedenpaisumuksesta ja kaaoksesta maan päällä (mikä 

ei suinkaan tarkoita alkukaaosta), jolloin syntyi hirviöitä, puoleksi inhimillisiä, 

puoleksi eläimellisiä. Se mainitaan myös Kuolleiden kirjassa samoin kuin kal-

dealaisessa luomiskertomuksessa, Kutan tauluissa, jotka ovat tosin turmeltuneita. 

[e53] Se ei ole edes allegoria. Tässä meillä on tosiasioita, jotka toistuvat Poi-

mandresin kuvauksessa samoin kuin kaldealaisissa luomistauluissa. Säkeet voi-

daan miltei tarkistaa Berossoksen esittämästä kosmogoniasta, jonka Eusebius on 

pilannut lähes tuntemattomaksi, mutta josta löytyy kuitenkin vielä joitakin yksi-

tyiskohtia muinaisten kreikkalaisten kirjailijoiden – Apollodoroksen, Aleksandros 

Polyhistorin jne. – jälkeen jättämistä katkelmista. ”Vesi-ihmiset, kauhistuttavat ja 

pahat” – jotka olivat yksinomaan fyysisen luonnon tuotteita, seuraus ”kehitys-

sysäyksestä” ja ensimmäisestä yrityksestä luoda ihminen, tuo kaiken eläimellisen 

elämän ”kruunu”, päämäärä ja tarkoitus maan päällä – ovat säkeistöjemme mu-

kaan epäonnistuneita luomuksia. Emmekö löydä samaa Berossoksen kosmogoni-

asta, joka on niin kiihkeästi tuomittu pakanallisen mielettömyyden huippukohta-

na? Ja kuitenkin, kuka kehitysopin kannattajista voi sanoa, etteivät alussa esitetyt 

asiat ole tapahtuneet niin kuin ne on kuvattu? Kuka voi väittää, ettei, niin kuin 

                                                           
1  Tämä tarkoittaa 300 miljoonaa vuotta eli kolme okkulttista aikakautta. Rigvedassa on sama 

jaotus. ”Lääkärin hymnissä” (X, 97, 1) sanotaan, että kasvit saivat alkunsa kolme aikakautta 

(triyugaa) ennen jumalia maamme päällä. (Ks. ”Bramiinien ajanlasku” tämän säkeistön lopus-

sa.) 
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purānoissa, egyptiläisissä ja kaldealaisissa katkelmissa ja jopa Genesiksessä ker-

rotaan, ole ollut kahta tai jopa useampaa ”luomista” ennen maapallon viimeistä 

muodostusta, jolloin geologisten ja ilmastollisten olojen muuttuessa samalla myös 

sen kasvisto, eläimistö ja ihmiset muuttuivat? Tämä väite saa tukea, ei ainoastaan 

jokaisesta muinaisaikaisesta kosmogoniasta, vaan myös nykyajan tieteeltä ja jopa 

tietyssä määrin evoluutio-opista, niin kuin muutamin sanoin voidaan todistaa. 

Aikaisimmissa kosmogonioissa ei ole mitään ”pimeää luomista” eikä Aurinko-

jumalan voittamaa ”pahaa lohikäärmettä”. Jopa akkadilaisilla Suuri Syvyys (vesi-

kuilu eli AVARUUS) oli Ean, viisauden, tuntemattoman äärettömän jumaluuden, 

syntymäpaikka ja asunto. Mutta seemiläisillä ja myöhemmillä kaldealaisilla tulee 

viisauden mittaamaton syvyys karkeaksi aineeksi, syntiseksi olemukseksi, ja Ea 

muuttuu Tiamatiksi, Merodakin [Mardukin] astraaliaalloissa tappamaksi lohi-

käärmeeksi eli Saatanaksi. 

Hindulaisissa purānoissa Brahmā, luoja, esiintyy aloittamassa de novo useita 

luomisia yhtä monen epäonnistumisen jälkeen. Kaksi suurta luomista mainitaan,1 

Padma ja Vārāha, nykyinen, jolloin Brahmā villisian muodossa eli ”Vārāha 

Avatāra” kohotti maan vesistä. Luominen esitetään luovan jumalan leikkinä, huvi-

tuksena (līlā). Zohar puhuu alkumaailmoista, jotka hävisivät niin pian kuin ne 

syntyivät.2 Ja samaa sanotaan Midrashissa, jossa rabbi Abbahu selittää selvästi, 

että ”Pyhä” oli peräkkäin luonut ja [e54] hävittänyt monenlaisia maailmoja, ennen 

kuin hän onnistui nykyisessä. Tämä ei tarkoita ainoastaan muita maailmoja ava-

ruudessa, vaan erästä oman maapallomme mysteeriä, joka sisältyy ”Edomin ku-

ninkaiden” allegoriaan. Sillä sanat ”Tämä on minulle mieleen” toistuu Genesik-

sessä (1:31), vaikka vääristynein sanoin, kuten tavallista. Kaldealaiset kos-

mogoniakatkelmat nuolenpääkirjoituksissa ja muualla esittävät kaksi erilaista 

eläinten ja ihmisten luomista, joista ensimmäinen hävitettiin koska se oli epäon-

nistunut. Kosmogoniataulut todistavat, että tätä meidän varsinaista luomistamme 

edelsivät toiset,3 ja kuten Qabbalahin tekijä on osoittanut, kabbala esittää saman.4 

(b) Oannes [Ūmanna] (eli Dagon (kaldealaisten ”ihmiskala”) jakaa kosmogonian-

sa ja geneesinsä kahteen osaan. Ensin oli vesien ja pimeyden syvyys, jossa oli 

erittäin vastenmielisiä olentoja – siivekkäitä ihmisiä, neli- ja kaksikasvoisia ihmi-

siä, kaksipäisiä ihmisolentoja, joilla oli vuohen jalat ja sarvet (meidän ”vuohi-

ihmiset”),5 hippokentaureja, ihmispäisiä härkiä ja kalanpyrstöisiä koiria. Lyhyesti 

                                                           
1  Näitä kahta ei saa sekoittaa seitsemään luomiseen eli jakoon kussakin kalpassa (Ks. I osa, s. 

445, ”Seitsemän luomista”). Tässä tarkoitetaan ensimmäisen ja toisen asteen luomisia. 
2  Bereshit rabbah, Parscha ix. 
3  Ks.Sayce, Hibbert Lectures, 1887, s. 390  
4  Zoharissa, Siphra di-Tseniutha, Idra Rabba Qaddisha, 128a jne.; vrt. Myerin Qabbalah, s. 

246. 
5  Mistä johtuu näiden aatteiden samankaltaisuus? Kiinalaisilla on samat traditiot. Kommen-

taattori Kuo P’o sanoo, että teoksessa Shan-Hai-Ching, ”Meren ja maan ihmeet”, jonka histo-
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sanottuna, yhdistelmiä erilaisista eläimistä ja ihmisistä, kaloista, matelijoista ja 

muista hirvittävistä eläimistä, joilla oli toistensa muodot ja kasvot. Sitä naisellista 

elementtiä, jossa ne asuivat, personoi Thalatth – meri eli ”vesi” – jonka lopulta 

voitti Belos [Bel], miehinen prinsiippi. Ja Alexander Polyhistor sanoo: ”Belos tuli 

ja leikkasi naisen kahtia. Hänen toisesta puoliskostaan hän muodosti maan ja toi-

sesta taivaat, ja samalla Belos hävitti hänen sisällään olevat eläimet.”1 Niin kuin I. 

Myer asiallisesti huomautti, ”akkadilaisilla jokaisella luonnon esineellä ja voimal-

la oli Zinsä eli henkensä. Akkadilaiset muodostivat jumaluutensa kolminaisuuk-

siksi, tavallisesti miehisiksi [paremminkin sukupuolettomiksi?]. Seemiläisillä oli 

myös kolminaiset jumaluudet, mutta yhdistettyinä sukupuoleen”2 – tai fallismiin. 

Arjalaisilla ja varhaisimmilla akkadilaisilla kaikki oliot ovat Luojan eli logoksen 

kautta emanoituneet, mutta eivät siitä itsestään. Seemiläisillä kaikki on siitetty. 
 

[e55] 6. VESI-IHMISET, KAUHISTUTTAVAT JA PAHAT, HÄN ITSE LOI MUIDEN JÄTTEIS-

TÄ (mineraalien, kasvien ja eläinten jäännöksistä). ENSIMMÄISESTÄ, TOISESTA JA 

KOLMANNESTA (kierrokset) HÄN MUODOSTI NE. DHYĀNIT TULIVAT JA KATSOIVAT.... 

DHYĀNIT KIRKKAASTA ISÄ-ÄIDISTÄ, VALKOISISTA (aurinko-kuu-) PIIREISTÄ HE TULI-

VAT,3 KUOLEMATTOMIEN KUOLEVAISTEN ASUNNOISTA. 
 
Säkeistössämme esitetyt selitykset ovat paljon selvemmät, kuin mitä Kutan taulun 

luomistaru antaisi jopa täydellisenä. Se, mitä siitä on säilynyt, tukee kuitenkin 

säkeistöjämme. Sillä tuossa taulussa ”enkelien Herra” hävittää ihmiset syvyydes-

sä, jolloin ”ei jäänyt jäljelle raatoja eikä jätteitä”, kun ne oli teurastettu. Sen jäl-

keen nuo suuret jumalat luovat ihmisiä, joilla on autiomaan lintujen ruumiit, ih-

misolentoja, ”seitsemän kuningasta, saman perheen veljestä” jne., mikä viittaa 

ensimmäisten eetteristen ihmisruumiiden liikkumiskykyyn. Ne saattoivat lentää 

yhtä hyvin kuin kävellä,4 mutta ne ”hävitettiin” kuitenkin, koska ne eivät olleet 

”täydellisiä”, ts. ne ”olivat suvuttomia niin kuin Edomin kuninkaat”. 

                                                                                                                                                        

rioitsija Chung Ku kirjoitti kaiverruksista, jotka olivat keisari Yün (2255 eaa.) teettämässä 

yhdeksässä maljakossa, mainitaan keskustelu ihmisten kanssa, joilla oli kahdet eri kasvot 

päässään, edessä ja takana, sekä vuohenruumiisten ja ihmiskasvoisten hirviöiden kanssa jne.  

Gould esittäessään kirjassaan Mythical Monsters, s. 27, joidenkin luonnonhistorian kirjoitta-

jien nimet mainitsee Shan-Hai-Chingin. Kuo P’on (276–324 jaa.) mukaan tämä teos laadittiin 

kolmetuhatta vuotta ennen hänen aikaansa eli seitsemän hallitsijasukua aiemmin. Ming-

dynastiaan kuulunut (alkoi 1368 jaa.) Yang Sun sanoo, että sen laati Kung Chia ja Chung Ku 

(kuten edellä esitettiin). Hsia-dynastian viimeisen hallitsijan aikana 1818 eaa. Chung Ku pelä-

tessään, että keisari hävittäisi muinaista aikaa käsittelevät kirjat, vei ne paetessaan Yiniin. 
1  Cory, Ancient Fragments (1832), s. 25. 
2  Qabbalah, s. 246. 
3  Jumalat ja planeettahenget, varsinkin ribhut. ”Kolme ribhua”, jotka tulivat myös ”kolme 

kertaa seitsemäksi” monien kykyjensä vuoksi. 
4  Muistettakoon Platonin ”siivekkäät rodut” ja Popol Vuhin kertomukset ensimmäisestä ih-

misrodusta, joka osasi kävellä, lentää ja nähdä esineitä kuinka kaukaa tahansa. 
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Jos tästä karsitaan pois metaforat ja allegoriat, niin mitä tiede sanoo tähän aja-

tukseen lajien alkuperäisestä luomisesta? Se tulee kieltämään sen, että ”enkeleil-

lä” ja ”hengillä” olisi jotakin tekemistä luomisen kanssa. Mutta jos luonto ja fyy-

sinen kehityslaki ovat luoneet kaiken sen, mitä nyt on maan päällä, miksi ei sil-

loin, kun maapallo oli kokonaan vesien peitossa, olisi voinut olla olemassa ”tuol-

lainen syvyys”, jossa syntyi lukemattomia epämuotoisia olentoja? Ovatko ”ihmis-

olennot” ja ihmispäiset ja kaksikasvoiset eläimet syynä vastaväitteeseen? Mutta 

jos ihminen on ainoastaan korkeampi eläin, joka on kehittynyt järjettömistä luon-

tokappaleista loputtomien muunnosten sarjan kautta, miksi ei luonnon ensimmäi-

sissä yrityksissä ”puuttuvilla renkailla” olisi voinut olla ihmispäät eläinten ruu-

miissa tai kaksipäisillä eläinten päät ja päinvastoin? Eikö meille ole esitetty geo-

logisilta kausilta, matelijoiden ja nisäkkäiden aikakausilta, linnun siivillä varustet-

tuja liskoja ja käärmeiden päitä eläinten ruumiissa?1 Ja tieteen näkökannalta kat-

soen, eikö nykyinen ihmisrotumme anna meille toisinaan hirviötyyppejä: kaksi-

päisiä lapsia, ihmispäisiä eläimen ruumiita, koirapäisiä lapsia jne.? Tämähän to-

distaa, että jos luonto oikuttelee näin [e56] vielä nykyään, jolloin se on ollut iät ja 

ajat asettuneena järjestykseen kehitystyössään, niin eikö Berossoksen kuvaamat 

hirviöt ole saattaneet olla mahdollisia sen ohjelman alussa. Tuo mahdollisuus on 

saattanut olla kerran lakina, ennen kuin luonto erotti lajinsa ja alkoi kehittää niitä 

säännöllisesti. Ja tämä voidaan nykyään todeta aivan suoraan jo sen avulla, mitä 

tiede sanoo ”LAJIEN PALAUTUMISEKSI”. 

Näin opettaa salainen oppi ja vahvistaa sen monilla todisteilla. Mutta me emme 

odota dogmaattisen teologian tai materialistisen tieteen hyväksymistä, vaan jat-

kamme säkeistöjämme. Puhukoot ne itse puolestaan kommentaarien ja niiden 

selitysten heijastaman valon avulla. Pohdimme myöhemmin näiden kysymysten 

tieteellistä puolta. 

Niinpä näkyy, että fyysinen luonto jäätyään itsensä varaan eläimen ja ihmisen 

luomisessa on epäonnistunut. Se voi aikaansaada kaksi ensimmäistä luontokuntaa 

samoin kuin alemmat eläimet, mutta kun tulee ihmisen vuoro, hänen luomisek-

seen tarvitaan henkisiä, riippumattomia ja älyllisiä voimia ”nahkavaatteiden” ja 

”eläimellisen elämän henkäyksen” lisäksi. Edellisten kierrosten inhimilliset mo-

nadit tarvitsevat jotakin korkeampaa kuin pelkkiä fyysisiä aineksia persoonalli-

suuksiensa rakentamiseksi, jotta ne eivät olisi jääneet jopa ”Frankensteinin” eläin-

tä alemmaksi.2 

                                                           
1  Ks. Charles Gouldin Mythical Monsters. 
2  Äskettäin julkaistun de Quatrefagesin teoksen Introduction à l’étude des Races Humaines 

ensimmäisessä osassa todistetaan, että tertiäärikauden jälkeiseltä ajalta asti ja jopa ennen tuota 

aikaa – kun monet rodut olivat jo tuolla kaudella levinneet yli maan pinnan – ihminen ei ole 

yhtään muuttunut fyysiseltä rakenteeltaan. Ja jos ihmistä on kautta aikojen ympäröinyt eläi-

mistö, joka muutti muotoaan aikakaudesta toiseen, hävisi ja syntyi uudelleen toisenlaisiin 

muotoihin – niin että nykyään ei ole olemassa ainoatakaan eläintä maan päällä, ei pientä eikä 
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[e57] 7.  TYYTYMÄTTÖMIÄ HE OLIVAT. MEIDÄN LIHAMME EI OLE SIELLÄ (he sanoivat). 

EI [OLE] MITÄÄN SOPIVIA RŪPIA VELJILLEMME VIIDENNESTÄ. EI MITÄÄN ASUNTOJA 

ELÄMILLE.1 PUHTAITA VESIÄ EIKÄ SAMEITA ON HEIDÄN JUOTAVA (a). KUIVATKAAM-

ME NE (vedet). 
 
(a) Katekismus (kommentaarit) sanoo: 

”Aineellisista maailmoista laskeutuvat ne, jotka muovailevat fyysisen ihmisen 

uusissa manvantaroissa. Ne ovat alempia Lha’ita [henkiä], joilla on kaksinainen 

ruumis [astraalinen eetterisen muodon sisällä]. Ne ovat meidän harharuumiimme 

muotoilijoita ja luojia...  

Lhaiden [pitrien] heijastamiin muotoihin laskeutuu kaksi kirjainta2 [monadi, 

jota kutsutaan myös ’kaksoislohikäärmeeksi’] odotuksen piireistä.3 Mutta ne ovat 

kuin katto ilman seiniä tai pylväitä tukenaan... 

Ihminen  tarvitsee  neljä  liekkiä  ja  kolme  tulta  tullakseen  yhdeksi  maan 

päällä ja hän tarvitsee neljänkymmenenyhdeksän tulen4 ydinolemusta tullakseen 

                                                                                                                                                        

isoa, joka olisi elänyt samanaikaisesti ihmisen kanssa tuolla aikakaudella – jos siis jokainen 

eläin on muuttunut ihmistä lukuun ottamatta, tämä todistaa ei ainoastaan hänen pitkää ikäänsä 

vaan myös, että hän on erityinen luontokunta. Miten hän yksin olisi välttynyt muutoksilta? Sen 

vuoksi, sanoo de Quatrefages, että se ase, jota hän käytti taistellessaan luontoa ja alati muuttu-

via geologisia oloja ja elementtejä vastaan, oli ”hänen psyykkinen voimansa, eikä hänen fyysi-

nen vahvuutensa tai ruumiinsa”, niin kuin oli eläinten laita. Jos ihmisellä olisi ainoastaan 

saman verran älyä ja järkeä kuin muilla nisäkkäillä ja nykyinen ruumiinrakenteensa, niin hän 

osoittautuisi avuttomimmaksi olennoksi maan päällä. Ja koska kaikki näyttää todistavan, että 

ihmisen elimistö kaikkine ominaisuuksineen ja erikoispiirteineen on ollut maan päällä jo noi-

na hyvin kaukaisina geologisina ajanjaksoina, jolloin täällä ei ollut vielä ainoatakaan nykyi-

sistä nisäkäslajeista, niin mikä on väistämätön johtopäätös? Ehkä tämä: Koska kaikki ihmis-

rodut ovat samaa lajia, siitä seuraa, että tämä laji on vanhin kaikista nykyään elävistä nisäk-

käistä. Tästä syystä se on niistä kaikkein kestävin ja sitkein ja oli yhtä kehittynyt kuin nykyi-

sinkin jo silloin, kun mitkään nyt tunnetuista nisäkkäistä eivät vielä olleet edes näyttäytyneet 

maan päällä. Tämä on tuon suuren ranskalaisen luonnontieteilijän mielipide ja sillä hän antaa 

ankaran iskun darvinismille. 
1  Kolmannen kierroksen ihmiskuvien, suunnattoman suurten apinamaisten muotojen, mona-

deille. 
2  Esoteerisessa järjestelmässä ihmisen seitsemää prinsiippiä edustaa seitsemän kirjainta. Kaksi 

ensimmäistä ovat pyhemmät kuin tetragrammatonin neljä kirjainta. 
3  Välipiireistä, missä sanotaan niiden monadien, jotka eivät ole saavuttaneet nirvānaa, uinu-

van tiedottomassa toimettomuudessa manvantarojen välillä. 
4  Selitetään toisaalla. Kolme tulta, pāvaka, pavamāna ja śuchi, joilla oli neljäkymmentäviisi 

poikaa, jotka kolmen isänsä ja näiden isän Agnin kanssa muodostavat neljäkymmentäyhdek-

sän  tulta.  Pavamāna  (hankauksessa  synnytetty  tuli)  on  asuroiden  tulen  vanhempi.  Śuchi 

(aurinkotuli) on jumalien tulen vanhempi.  Pāvaka (sähkötuli) on pitrien tulen isä (ks. Vāyu-

purāna). Mutta tämä on aineellisen ja maallisen tason selitys. Liekit ovat haihtuvia ja vain 

aikakautisia, ja tulet – ikuisia kolminaisessa ykseydessään. Ne vastaavat neljää alempaa ja 

kolmea korkeampaa inhimillistä prinsiippiä. 
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täydelliseksi. Ne, jotka ovat jättäneet ylemmät piirit, tahdon jumalat,1 täydentävät 

harhan Manun. Sillä ’kaksoislohikäärmeellä’ ei ole mitään vaikutusta pelkkään 

muotoon. Se on kuin tuulenhenki siellä, missä ei ole puuta eikä oksaa sitä 

vastaanottamaan ja siltä suojaamaan. Se ei voi tehota muotoon, jossa ei ole 

vaikutuksen välittäjää [manasta, ”mieltä”], eikä muoto tunne sitä. 

Korkeimmissa maailmoissa nuo kolme ovat yhtä,2 maan päällä [aluksi] yhdes-

tä tulee kaksi. Ne ovat kuin kolmion kaksi [sivu-] viivaa, kun siitä puuttuu pohja-

viiva – joka on kolmas tuli.” (Katekismus, kirja III, 9. osa.) 

Tätä on hiukan selitettävä ennen kuin menemme edemmäksi. Varsinkin arja-

laisten hinduveljiemme vuoksi – [e58] joiden esoteeriset tulkinnat voivat poiketa 

omistamme – meidän pitää selittää heille edellä olevaa muutamilla kohdilla, jotka 

on otettu heidän omista eksoteerisista kirjoistaan, nimittäin purānoista. Sen alle-

gorioissa kuvataan, kuinka Brahmān, joka on kollektiivisesti universumin luova 

voima, sanotaan ”yugien (kierrosten) alussa... luomishalun ja -kyvyn omaavana ja 

luotavien olioiden piilevien voimien pakottamana yhä uudestaan, kunkin kalpan 

koittaessa panneen liikkeelle samanlaisen luomisen”.3 Aiomme nyt tutkia Vishnu-

purānan eksoteerista kertomusta ja katsoa, kuinka hyvin se käy yhteen tai poikke-

aa meidän okkulttisesta tulkinnastamme. 
 

__________ 

 

 
JUMALOLENTOJEN LUOMINEN  

EKSOTEERISISSA KERTOMUKSISSA 
 
Vishnupurānassa – joka on varmasti vanhin kaikista purāna-kirjoista – huo-

maamme, kuten kaikissa muissakin, Brahmān miehisenä jumalana ottavan luo-

mistarkoituksia varten ”neljä ruumista, joihin kuuluu kolme ominaisuutta”.4 Siinä 

sanotaan: ”Tällä tavoin Maitreya, Jyotsnā (aamunkoitto), Rātri (yö), Ahan (päivä) 

ja Samdhyā (iltahämärä) ovat Brahmān neljä ruumista.”5 Parāśaran selityksen 

mukaan, kun Brahmā tahtoo luoda maailman uudelleen ja muodostaa jälkeläisiä 

tahtonsa avulla neljässä olotilassa (eli neljässä olentojen järjestelmässä), joita 

                                                           
1  Surat, jotka tulivat myöhemmin a-suroiksi. 
2  Ātman, buddhi ja manas. Devachanissa tarvitaan manaksen korkeampaa ainesta, jotta ruu-

miista eronneelle monadille syntyisi havainnollinen ja tietoinen tila. 
3  Vishnupurāna, I, v, viimeinen säe. Myös Mānava-dharma-Śāstra, I, 80. 
4  Tällä on esoterismissa suoranainen yhteys ilmenneen Brahmān eli universumin seitsemään 

prinsiippiin, jotka ovat samassa järjestyksessä kuin ihmisessä. Eksoteerisesti on vain neljä 

prinsiippiä. 
5  Vol. I, s. 81, Wilsonin käännös. 
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kutsutaan jumaliksi (dhyāni-chohaneiksi), demoneiksi1 (ts. aineellisemmiksi de-

voiksi), alkuunpanijoiksi (pitreiksi) ja ihmisiksi, ”hän kokoaa mielensä kuin joo-

gassa (yuyuje)”. 

Outoa kyllä, hän aloittaa luomalla DEMONIT, jotka siten edeltävät enkeleitä ja 

jumalia. Tässä ei ole mitään ristiriitaa eikä epäjohdonmukaisuutta, vaan sillä niin 

kuin kaikella muullakin on syvä esoteerinen merkitys, joka on täysin selvä sille, 

joka on vapaa kristillisen teologian ennakkoluuloista. Se, joka pitää mielessään, 

että MAHAT-prinsiippi eli intelligenssi, ”maailmanjärki” (kirjaimellisesti ”suu-

ri”), jonka esoteerinen filosofia selittää olevan ”ilmennyt kaikkitieto” – pradhānan 

(alkuperäisen aineen) ”ensimmäinen tuote”, kuten Vishnupurānassa sanotaan, 

mutta Parabrahmanin ensimmäinen kosminen aspekti eli esoteerinen SAT, maail-

mansielu,2 kuten okkultismi [59] opettaa –, on ITSEtietoisuuden juuressa, ymmär-

tää syyn tähän. Niin kutsutut demonit – jotka ovat (esoteerisesti) itseään tehostava 

ja (älyllisesti) toimiva prinsiippi – ovat niin sanoaksemme luomisen positiivisia 

napoja ja tästä syystä ensin syntyneitä. Tämä prosessi kerrotaan purānoiden alle-

gorioissa lyhyesti näin: 
 
Kun Brahmā oli keskittänyt mielensä itseensä ja pimeyden ominaisuus oli lä-

päissyt hänen ottamansa ruumiin, niin asurat syntyivät ensimmäiseksi, lähtien 

hänen lanteistaan, minkä jälkeen hän hylkäsi ruumiinsa ja se muuttui YÖKSI.3 
 

Tähän liittyy kaksi tärkeää kohtaa: (a) Alun perin Rigvedassa esitetään asurat 

henkisinä jumalallisina olentoina. Niiden nimi johdetaan sanasta asu (hengitys), 

”Jumalan hengitys”, ja ne tarkoittavat samaa kuin korkein henki eli zoroasterilais-

ten Ahura. Vasta myöhemmin teologian ja uskonkappaleiden tarkoituksia varten 

niiden on osoitettu lähtevän Brahmān lanteista, ja niiden nimet alettiin johtaa kiel-

tävästä a’sta ja surasta, jumalasta (aurinkojumaluudet), eli siitä tulee ei-jumala, ja 

näin niistä tuli jumalien vihollisia. (b) Kaikki muinaiset teogoniat poikkeuksetta – 

arjalaisesta ja egyptiläisestä aina Hesiodoksen teogoniaan asti – asettavat kosmi-

sessa kehitysjärjestyksessä yön päivän edelle. Näin on jopa Genesiksessä, missä 

”pimeys oli syvyyden päällä” ennen ”ensimmäistä päivää”. Syy tähän on se, että 

jokainen kosmogonia – paitsi salaisen opin – alkaa niin kutsutulla ”toisasteisella 

luomisella”: nimittäin ilmenneellä universumilla, jonka synnyn oli alettava selväl-

lä  erolla  ensimmäisen  luomisen  ikuisen  valon  ja  ilmenneen  näkyvän  luonnon 

toisasteisen evoluution välillä. Tuo ikuinen valo on mysteeri, jonka täytyy aina 

                                                           
1 Demonit on hyvin epätarkka sana käytettäväksi, sillä se tarkoittaa suurta joukkoa alempia – 

ts. aineellisempia – henkiä eli pienempiä jumalia, jotka saavat tuon nimen, koska ne ”sotivat” 

korkeampia vastaan, mutta ne eivät ole mitään paholaisia. 
2  Sama prinsiippien järjestys ihmisessä: ātma (henki), buddhi (sielu), sen käyttöväline, kuten 

aine on hengen vāhana, ja manas (mieli) kolmas eli viides mikrokosmisesti. Persoonallisuu-

den tasolla manas on ensimmäinen. 
3  Vishnupurāna, main. kohta.  Katsokaa II kirja, ”Langenneet enkelit ”. 
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olla ”pimeyttä” vihkimättömien rajalliselle käsitykselle ja älylle. Veda sisältää 

koko tuota eroa käsittävän filosofian, vaikka orientalistimme eivät ole milloinkaan 

selittäneet sitä oikein, koska he eivät ole koskaan ymmärtäneet sitä. 

Jatkaen luomistaan Brahmā ottaa toisen muodon, päivän muodon, ja luo hen-

käyksestään jumalat, jotka ovat varustetut hyvyyden (passiivisuuden) ominaisuu-

della.1 Hänen seuraavassa ruumiissaan oli vallitsevana suuri passiivisuus, joka on 

myös (negatiivista) hyvyyttä, ja tämän persoonan kyljestä lähtivät pitrit, ihmisten 

alkuunpanijat, koska, niin kuin teksti selittää, ”Brahmā ajatteli itseään [tuon pro-

sessin aikana] maailman isänä”.2 Tämä on kriyā-śakti – mystinen jooga-voima, 

[e60] jota on selitetty toisaalla. Kun tämä Brahmān ruumis oli heitetty pois, siitä 

tuli samdhyā (iltahämärä), päivän ja yön väliaika. 

Lopuksi Brahmā otti viimeisen muotonsa, joka oli epäpuhtauden läpäisemä, ja 

”tästä syntyivät IHMISET, joissa oli epäpuhtaus ja himo vallitsevina”. Kun tämä 

ruumis heitettiin pois, siitä tuli päivänkoitto eli aamuhämärä – ihmisyyden koitto. 

Tässä Brahmā vastaa esoteerisesti pitrejä. Hän on kollektiivisesti pitar, ”isä”. 

Tämän allegorian todellinen esoteerinen merkitys on nyt selitettävä. Brahmā 

symboloi tässä persoonassaan maailman ja ihmisten kollektiivista luojaa – univer-

sumia kaikkine lukemattomine liikkuvien ja (näennäisesti) liikkumattomien olioi-

den aikaansaannoksineen.3 Hän on kollektiivisesti prajāpatit, olemassaolon herrat, 

ja nuo neljä ruumista edustavat luovien voimien eli dhyāni-chohanien neljää 

luokkaa, joita kuvataan I osan 7. säkeistön kommentaarissa. Koko se filosofia, 

joka koskee hyvän ja pahan niin kutsuttua ”luomista” tässä maailmassa ja siitä 

johtuvien manvantaristen seurausten koko ketjua, perustuu näiden Brahmān neljän 

ruumiin oikeaan käsittämiseen. 

Lukija lienee nyt valmis ymmärtämään sen todellisen esoteerisen merkityksen, 

mikä nyt seuraa. Vielä on eräs tärkeä kohta, joka pitää selvittää. Kun kristillinen 

teologia oli mielivaltaisesti päättänyt ja sopinut, että Saatana langenneine 

enkeleineen kuului varhaisimpaan luomiseen, koska Saatana oli ensimmäiseksi 

luotu, viisain ja kaunein Jumalan arkkienkeleistä, niin sana oli lausuttu ja sävel 

viritetty. Sen jälkeen kaikki pakanalliset kirjoitukset pakotettiin samaan 

merkitykseen ja kaikkien osoitettiin olevan demonisia, ja väitettiin ja väitetään, 

että totuus ja tosiasiat kuuluvat ainoastaan kristinuskoon ja ovat alkaneet siitä. 

Jopa orientalistit ja mytologit, joista jotkut eivät ole lainkaan kristittyjä vaan 

                                                           
1  Siten lause ”päivällä jumalat ovat voimakkaimmat ja yöllä demonit” on puhtaasti allegori-

nen, sanoo kommentaari. 
2  Tämä itsensä ajatteleminen joksikin on päätekijä kaikenlaisten psyykkisten tai jopa fyysis-

ten ilmiöiden aikaansaamisessa. Sanat ”jos joku sanoisi tälle vuorelle: nouse paikaltasi ja pais-

kaudu mereen! – se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile” [Mark. 11:23] eivät ole 

turhia sanoja. ”Usko” olisi vain käännettävä TAHDOKSI. Usko ilman tahtoa on kuin tuulimylly 

ilman tuulta – se ei tuota seurauksia. 
3  Sama aate löytyy Genesiksen neljästä ensimmäisestä luvusta, kun puhutaan ”Herrasta” ja 

”Jumalasta”, jotka ovat Elohim ja androgyyni Eloah. 
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”vääräuskoisia” eli tiedemiehiä, eksyivät tietämättään ja pelkästään 

mielleyhtymän voimasta ja vanhasta tottumuksesta teologisille raiteille. 

Pelkät bramiinien vallan- ja voitonhalusta johtuvat näkökohdat saivat aikaan 

sen, että he antoivat kansan syvien rivien pysyä tietämättöminä suurista totuuksis-

ta. Samat syyt saivat varhaisten kristittyjen vihityt vaikenemaan, samalla kun ne, 

jotka eivät olleet koskaan tunteneet totuutta, väärensivät asioita ja arvostelivat 

”enkelien” hierarkiaa niiden eksoteerisen muodon perusteella. Kuten asuroista oli 

siis tullut kapinallisia alempia jumalia, jotka sotivat korkeampia vastaan kansan 

uskomuksissa, samoin arkkienkelistä, todellisuudessa Agathodaimonista, van-

himmasta hyväntahtoisesta logoksesta, tuli teologiassa ”Vastustaja” eli Saatana. 

Mutta riittääkö tämä takaamaan minkään muinaisen pyhän kirjan oikeaa tulkin-

taa? Vastaus on: aivan varmasti ei. Niin kuin Zend Avesta, Vendīdād ja [e61] 

muut mazdalaiset kirjoitukset oikaisevat ja paljastavat, miten hindulaisten panthe-

onissa on myöhemmin taitavasti sekoitettu jumalat, ja palauttavat AHURAN avul-

la asurat oikealle paikalleen teogoniassa, samoin äskettäin löydetyt kaldealaiset 

taulut puhdistavat ensimmäisten jumalallisten emanaatioiden hyvän nimen. Tämä 

on helposti todistettu. Kristillinen enkelioppi on johdettu suoraan ja yksinomaan 

farisealaisilta, jotka toivat oppinsa Babyloniasta. Saddukealaiset, Mooseksen la-

kien todelliset vartijat, eivät tienneet mitään enkeleistä vaan torjuivat ne vastusta-

en jopa ihmissielun (ei persoonattoman hengen) kuolemattomuutta. Ainoat ”enke-

lit”, joista puhutaan raamatussa, ovat Genesiksen 6. luvussa mainitut ”Jumalan 

pojat” (joita pidetään nyt nefiliminä, langenneina enkeleinä) sekä useat ihmisen 

muotoiset enkelit, juutalaisen Jumalan ”sanansaattajat”, jonka Jumalan oma arvo-

asema vaatisi tarkempaa tutkimusta kuin tähän mennessä on tehty. (Vrt. edellä II 

säkeistö, 5. säe, s. e53, missä mainitaan varhaisten akkadilaisten kutsuneen nimel-

lä Ea, viisaus, sitä, minkä myöhemmät kaldealaiset ja seemiläiset pilasivat Tiama-

tiksi, Tisalatiksi ja Berossoksen Thalatthiksi, naispuoliseksi merilohikäärmeeksi, 

nyt Saatanaksi.) Todella – ”Kuinka sinä olet langennut [ihmisten vuoksi], oi kir-

kas kointähti ja aamun poika!” 

Mitä meille sitten kertovat babylonialaiset ”luomistarut”, sellaisina kuin ne 

ovat löytyneet assyrialaisista taulunpalasista, nuo tarinat, joille farisealaiset pohja-

sivat enkelioppinsa? Verratkaa G. Smith, Assyrian Discoveries, s. 398, ja Chal-

dean Account of Genesis, s. 107. ”Taulu, joka puhuu seitsemästä pahasta juma-

lasta eli hengestä”, sisältää seuraavan kertomuksen; me kursivoimme tärkeät 

kohdat: 
 

1. Ensimmäisinä päivinä pahat jumalat 

2. kapinalliset enkelit, jotka taivaan alemmassa osassa 

3. olivat luodut, 

4. saivat aikaan pahat tekonsa 

5. keksien ilkeissä mielissään… jne. 
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Näin huomaamme niin selvästi kuin mahdollista eräästä katkelmasta, joka on py-

synyt ehjänä, niin ettei sisällöstä voi olla epäilystäkään, että ”kapinalliset enkelit” 

oli luotu taivaan alemmassa osassa, ts. että ne kuuluivat ja kuuluvat aineelliselle 

kehitystasolle. Tämä taso pysyy yleensä näkymättömänä meille ja sitä pidetään 

siksi subjektiivisena, koska tällä tasolla me emme ole tietoisia aistiemme välityk-

sellä. Olivatko gnostikot siis väärässä väittäessään, että tämän näkyvän maail-

mamme ja varsinkin maan olivat luoneet alemmat enkelit, alhaisemmat elohimit, 

joista Israelin Jumala oli yksi, kuten he opettivat? Nämä gnostikot olivat aikanaan 

lähempänä arkaaisen salaisen opin tietolähteitä ja saattoivat sen vuoksi tuntea 

paremmin sen sisällön kuin ne vihkimättömät kristityt, jotka satoja vuosia myö-

hemmin ottivat työkseen [e62] muovailla uudelleen ja oikaista mitä oli sanottu. 

Mutta katsokaamme, mitä tuo taulu sanoo edempänä: 

7. Niitä (pahoja jumalia) oli seitsemän... [sitten seuraa niiden kuvaus, neljän-

nen ollessa ”käärme”, neljännen Rodun fallinen symboli ihmiskehityksessä]. 

15. Seitsemän niistä oli Anu-jumalan, heidän kuninkaansa, sanansaattajia. 
 
Mutta Anu kuuluu kaldealaiseen kolminaisuuteen ja on sama kuin Sin, ”kuu” 

eräältä puoleltaan. Ja kuu on heprealaisessa kabbalassa kaiken aineellisen elämän 

siemenen Argha ja on vielä läheisemmin yhteydessä kabbalistisesti Jehovaan, 

joka on kaksisukuinen, niin kuin Anu on. Esoterismissa kumpaakin kuvataan ja 

tarkastellaan kahdelta puolelta: miehinen eli henkinen, naisellinen eli aineellinen, 

eli henki ja aine, kaksi vastakkaista prinsiippiä. Tästä syystä ”Anun (joka on Sin, 

”kuu”) sanansaattajat” lannistaa lopullisesti sama Sin, niin kuin säkeissä 28–41 

osoitetaan, Belin (Auringon) ja Ishtarin (Venuksen) avulla. Assyriologit pitävät 

tätä ristiriitaisena, mutta se on yksinkertaisesti metafysiikkaa esoteerisessa opetuk-

sessa. 

On olemassa useampiakin tulkintoja, sillä ”lankeemuksen” mysteeriin on seit-

semän avainta. Sitä paitsi jopa teologiassa on kaksi ”lankeemusta”: arkkienkelien 

kapina ja heidän ”lankeemuksensa”, sekä Aadamin ja Eevan ”lankeemus”. Siten 

sekä alempia että korkeampia hierarkioita syytetään oletetusta rikoksesta. Sana 

”oletettu” on aivan oikea, sillä kummassakin tapauksessa se perustuu väärinkäsi-

tykseen. Kumpaakin pidetään okkultismissa karmallisena seurauksena, ja kum-

matkin kuuluvat kehityslakiin: toisaalta on älyllinen ja henkinen, toisaalta fyysi-

nen ja psyykkinen. ”Lankeemus” on universaali allegoria. Se esittää kehitysas-

teikon toisessa päässä ”kapinaa”, ts. erilaistuneen älyn tai tietoisuuden toimintaa 

eri tasoillaan sen etsiessä yhteyttä aineeseen; ja toisessa, alemmassa päässä aineen 

kapinaa henkeä vastaan eli toiminnan kapinointia henkistä toimettomuutta vas-

taan. Ja tässä on aihe siihen erehdykseen, jolla on ollut niin onnettomat seuraukset 

sivistyneiden kansojen älykkyyteen yli 1800 vuotta. Alkuperäisessä allegoriassa 

pidettiin  ainetta  –  eli  siis  aineellisempia  enkeleitä  –  hengen  voittajana  eli 
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arkkienkelit ”lankesivat” tällä tasolla. ”Enkelit, joilla oli säihkyvät säilät (eli eläi-

melliset intohimot), olivat ajaneet pakoon Pimeyden henget.”  

Kuitenkin viimeksi mainitut taistelivat tietoisen ja jumalallisen henkisyyden 

puolesta maan päällä, mutta joutuivat tappiolle sortuen aineen ylivallan vuoksi. 

Mutta teologisessa opinkappaleessa asia on aivan toisin. Saatana saa voiton Mika-

elista, ”joka on Jumalan kaltainen” ja edustaa Jehovaa, joka on taivaallisten sota-

joukkojen johtaja – niin kuin Lucifer on Miltonin kuvittelussa manalan sotajouk-

kojen johtaja. On totta, että Mikaelin luonto [e63] riippuu hänen luojansa ja mes-

tarinsa luonnosta. Kuka viimeksi mainittu on, se voi selvitä tutkimalla huolellises-

ti ”taivaan sodan” allegoriaa astronomisella avaimella. Kuten Bentley on osoitta-

nut, Hesiodoksen kertoma ”titaanien sota jumalia vastaan” ja myös asuroiden sota 

(eli tārakāmaya) devoja vastaan purānoiden kertomuksessa ovat nimiä lukuun 

ottamatta samat. Tähtien aspektit osoittavat (Bentleyn ottaessa vuoden 945 eaa. 

tällaisen konjunktion lähimmäksi ajankohdaksi), että ”kaikki muut planeetat paitsi 

Saturnus olivat samalla puolella taivasta kuin Aurinko ja Kuu” ja tästä syystä vas-

takkain Saturnuksen kanssa. Ja kuitenkin sekä Hesiodos että Mooses osoittavat, 

että Saturnus eli juutalaisten ”Kuu-jumala” pääsi voitolle, mutta kumpaakaan 

näistä kertomuksista ei ole ymmärretty. Siten todellinen merkitys turmeltui. 

__________ 

 

 

II SÄKEISTÖ – jatkuu 

 
8. LIEKIT TULIVAT.  TULET KIPINÖINEEN, YÖTULET JA PÄIVÄTULET (a).  NE KUIVATTI-

VAT SAMEAT TUMMAT VEDET.  KUUMUUDELLAAN NE TUKAHDUTTIVAT NE.  LHAT 

(henget) KORKEUDESTA, LHAMAYINIT (henget) ALHAALTA TULIVAT (b). HE TUHOSI-

VAT MUODOT, JOTKA OLIVAT KAKSI- JA NELIKASVOISIA. HE TAISTELIVAT VUOHI-

IHMISIÄ JA KOIRAPÄISIÄ JA KALARUUMIISIA IHMISIÄ VASTAAN. 
 
(a) ”Liekit” ovat henkien hierarkia, yhdenmukaisia ellei samoja kuin ”palavat” 

tuliset serafit (Serafim), joista Jesaja puhuu (6:2–6) ja jotka heprealaisen teogoni-

an mukaan ovat ”kaikkivaltiaan valtaistuimen” äärellä. Melha on ”liekkien” herra. 

Kun hän ilmestyy maan päälle, hän ottaa jonkun Buddhan persoonallisuuden, 

sanoo kansantaru. Hän on yksi vanhimmista ja kunnioitetuimmista Lhaista, budd-

halaisten Pyhä Mikael. 

(b) Sanaa ”alhaalla” ei saa käsittää manalan seutuina, vaan yksinkertaisesti henki-

senä tai pikemminkin eetterisenä, alempiasteisena olotilana, koska se on lähempä-

nä maata eli yhden askelen korkeammalla kuin maallinen piirimme. Sitä vastoin 

Lhat ovat korkeimpien piirien henkiä – mistä tulee Tiibetin pääkaupungin nimi 

Lhasa. 
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Paitsi että tämä on puhtaasti fyysistä luontoa ja [e64] elämän kehitystä maan 

päällä koskeva lause, tähän säkeeseen voi liittyä toinenkin allegorinen merkitys eli 

todella useampia, kuten opetetaan. LIEKIT eli ”tulet” edustavat henkeä, miehistä 

elementtiä, ja ”vesi” ainetta eli vastakkaista elementtiä. Ja kun henki tappaa puh-

taasti aineellisen muodon, huomaamme jälleen viittauksen ikuiseen taisteluun 

fyysisellä ja psyykkisellä tasolla, hengen ja aineen välillä. Sitä paitsi se on tieteel-

linen kosminen tosiasia. Sillä niin kuin seuraavassa säkeessä sanotaan: 

__________ 

 
 
9. ÄITIVESI, SUURI MERI, ITKI. SE NOUSI, SE KATOSI KUUHUN, JOKA OLI SEN NOSTA-

NUT, JOKA OLI SEN SYNNYTTÄNYT. 

Mitä tämä voi tarkoittaa? Eikö se ole ilmiselvä viittaus vuoroveden toimintaan 

planeettamme historian varhaisvaiheessa tässä sen neljännessä kierroksessa? Ny-

kyajan tieteellinen tutkimus on viime aikoina innokkaasti pohtinut paleotsooisia 

nousuvesiä. Darwinin teorian mukaan vähintään 52 miljoonaa vuotta sitten – luul-

tavasti paljon aiemmin – kuu sai alkunsa maan taipuisasta massasta. Lähtien siitä 

kohdasta, mihin Helmholtz, Ferrel, Sir William Thomson ja muut olivat tulleet 

tutkimuksessaan, hän jäljitti maan kierrosliikkeen hidastumisen vuoroveden vai-

kutuksesta kauas taaksepäin aivan ajan yöhön asti ja sijoitti kuun planeettamme 

lapsuusaikana ainoastaan ”murto-osan päähän sen nykyiseltä etäisyydeltä”. Lyhy-

esti sanottuna hänen teoriansa mukaan kuu erosi maasta. Kun nousuveden ko-

hoaminen sattui samaan aikaan kuin pallon muotoisen massan heilahdus – ja kes-

kipakoinen voima oli silloin lähes sama kuin painovoima – niin painovoima voi-

tettiin ja vuoroveden kohottama massa saattoi siten erota täysin maasta.1 

Okkulttinen opetus kertoo aivan päinvastaista. Kuu on paljon vanhempi kuin 

maa. Ja kuten I osassa selitetään, maa on saanut alkunsa kuusta, selittäkööt astro-

nomia ja geologia asian millä tavalla tahansa. Tästä johtuvat kuun vetovoima ja 

vuorovedet, koska maapallon nestemäärä pyrkii aina kohoutumaan vanhempaansa 

kohti. Tätä tarkoittaa lause, että Äitivesi ”nousi, se katosi kuuhun, joka oli sen 

nostanut, joka oli sen synnyttänyt”. 

__________ 

 

 

                                                           
1  Ks. kuitenkin, mitä vaikeuksia esitetään myöhemmin monien geologien teoksissa tätä teori-

aa vastaan. Vrt. Sir S. Ballin artikkelia Nature-lehdessä 1.12.1881, s. 79–82, 103–107, ja myös 

mitä amerikkalaiset geologit sanovat. 
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[e65] 10. KUN NE (rūpat) OLI HÄVITETTY, ÄITI MAA PYSYI PALJAANA.1 SE PYYSI TUL-

LA KUIVATETUKSI.2 
 

Maanpinnan kuorettumisen aika oli koittanut. Vedet olivat erottautuneet ja pro-

sessi oli alkanut. Se oli uuden elämän alku. Yksi avain ilmaisee tämän. Toinen 

avain antaa tietoa veden synnystä, sen sekoittumisesta tuleen (juoksevaksi tuleksi 

sitä kutsutaan)3 ja aloittaa kahden jälkeläisen – kiinteiden ainesten, kuten kiven-

näisten ja maaperän – alkemiallisen kuvauksen. ”Avaruuden vesistä” on miehisen 

henkitulen ja naisellisen (kaasumaisen) veden jälkeläinen tullut maapallon laa-

joiksi valtameriksi. Varuna vedetään alas äärettömästä avaruudesta hallitsemaan 

Neptunuksena rajallisia meriä. Kuten aina, niin tässäkin huomataan yleisen mieli-

kuvituksen perustuvan ehdottoman tieteelliselle pohjalle. 

Vesi on naisellisen elementin symboli kaikkialla. Mater [äiti], josta tulee M-

kirjain, johtuu kuvan mukaisesti -merkistä, veden hieroglyfistä. Se on uni-

versaali kohtu tai ”suuri syvyys”. Venus, suuri neitsytäiti, ilmestyy meren aallos-

ta, ja Cupido eli Eros on hänen poikansa. Mutta Venus on myöhempi mytologinen 

toisinto Gaiasta (Gaea), Maasta, joka korkeammalta puoleltaan on luonto (prakri-

ti), ja metafyysisesti Aditi ja jopa mūlaprakriti, prakritin juuri eli sen noumenon. 

Tästä syystä Cupido eli Rakkaus alkuperäisessä merkityksessään on Eros, ju-

malallinen tahto eli halu ilmetä näkyvän luomisen kautta. Siitä syystä Fohat, 

Eroksen prototyyppi, tulee maan päällä suureksi voimaksi, ”elonsähköksi” eli 

”elämää antavaksi” hengeksi. Muistakaamme kreikkalainen teogonia ja tunkeutu-

kaamme sen filosofiaan. Kreikkalaiset opettavat meille,4 että kaikkien olioiden, 

myös jumalien olemassaolo johtuu Okeanoksesta ja hänen puolisostaan Tethyk-

sestä, joka on Gaia, Maa eli luonto. Mutta kuka on Okeanos? Hän on mittaamaton 

AVARUUS (henki kaaoksessa), joka on jumaluus (ks. I osa). Eikä Tethys ole 

maapallo vaan alkuperäinen aine muodostumisprosessissa. Tässä tapauksessa 

Aditi-Gaia ei enää ole se, joka synnyttää Uranoksen eli Varunan, seitsemän pla-

neettajumalan pääadityan, vaan prakriti aineellistuneena ja paikallistuneena. Kuu, 

joka on teogoniselta luonteeltaan maskuliininen, on [e66] ainoastaan kosmiselta 

puoleltaan naisellinen synnytysprinsiippi, niin kuin Aurinko on sen miehinen ver-

tauskuva. Vesi on Kuun, androgyynisen jumalolennon, jälkeläinen kaikkien kan-

sojen keskuudessa. 

                                                           
1 Jumalatar, joka synnytti nämä alkuaikaiset hirviöt, oli Berossoksen kertomuksen mukaan 

Thalatth, kreikaksi Thalassa, ”Meri”. 
2  Katsokaa vertailun vuoksi Berossoksen luomiskertomusta (Aleksandros Polyhistorilta) ja 

sen vastenmielisiä olentoja, jotka syntyivät kaksinaisesta prinsiipistä (maasta ja vedestä) alku-

luomisen syvyyksissä: Naroja (kentaureja, ihmisiä, joilla on hevosen raajat ja ihmisruumiit) ja 

kimnaroita (hevospäisiä ihmisiä), joita Brahmā loi kalpan alussa. 
3  Ks. 18. Ślokaa seuraavaa kommentaaria. 
4  Homeros, Iliadi, XIV, 201, 246. 
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Kehitys tapahtuu vastaavuuden lakien mukaan samalla lailla Kosmoksessa 

kuin myös pienimmän taivaankappaleen muodostumisessa. Niinpä se, mitä edellä 

on sanottu tapahtumien kulusta universumin ilmestymisen osalta, koskee myös 

maapallomme muodostumista. 

Käsittelemämme säkeistö alkaa puhumalla kolmestakymmenestä croresta, 300 

miljoonasta vuodesta. Meiltä voidaan kysyä: Mitä muinaiset kansat saattoivat 

tietää geologisista aikakausista, kun kukaan nykyajan tiedemies tai matemaatikko 

ei kykene laskemaan niiden kestoa muuta kuin likimääräisellä tarkkuudella? Oliko 

heillä paremmat menetelmät vai ei (väitetään kyllä, että heillä oli ne eläinradois-

saan), niin joka tapauksessa muinaisten bramiinien ajanlasku esitetään nyt niin 

tarkoin kuin mahdollista. 

 

__________ 

 
 

BRAMIINIEN AJANLASKU 

 
Tieteessä ei ole mitään suurempaa arvoitusta, mikään probleema ei ole toivotto-

mammin ratkaisematta kuin kysymys: kuinka vanhoja – edes likimain – ovat Au-

rinko ja Kuu, Maa ja Ihminen? Mitä nykyinen tiede tietää maailmankausien kes-

toista tai edes geologisten kausien pituudesta? 

Ei mitään, ehdottomasti ei mitään. 

Jos tiedemiehiltä kysytään aikatietoja, ne heistä, jotka ovat suorapuheisia ja 

vilpittömiä, kuten etevä geologi Pengelly, sanovat: ”Me emme tiedä.”1 Saa kuulla, 

että toistaiseksi ei ole mitään luotettavia numeroarvioita voitu tehdä maailmaa ja 

ihmistä koskevista aikakausista ja että geologia sekä antropologia ovat tässä suh-

teessa eksyksissä. Mutta kun joku esoteerisen filosofian tutkija uskaltaa tuoda 

esiin okkulttisen tieteen oppeja, hänet nujerretaan heti. Miksi pitää olla näin, kun 

suurimmatkaan tiedemiehet, jotka ovat pelkkien fyysisten menetelmiensä varassa, 

eivät ole päässeet edes likimääräiseen yksimielisyyteen? 

On totta, että tiedettä voi tuskin moittia tästä. Ja esihistoriallisten aikojen 

kimmerialaisessa pimeydessä tutkijat katoavat tosiaan labyrinttiin, jonka pitkät 

käytävät ovat aukottomia eivätkä näytä mitään reittiä arkaaiseen menneisyyteen. 

Hukkuneena omien ristiriitaisten arvelujensa sokkeloihin, kieltäen, niin kuin he 

ovat aina kieltäneet, Idän perimätiedon todisteet ja ilman mitään johtolankaa tai 

osviittaa opastuksenaan, mitä muuta geologit tai antropologit voivat tehdä kuin 

tarttua [e67] Ariadnen ohueen lankaan, missä vain sen havaitsevat, ja sitten lähteä 

kulkemaan aivan umpimähkään? Sen vuoksi meille sanotaan heti, että kaukaisin 

                                                           
1  Ks. samanlaista tunnustusta prof. Lefèvren teoksesta La Philosophie, s. 471. 
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aikamäärä, mihin kirjalliset lähteet ulottuvat, on antropologien mukaan vain 

”varhaisin selvästi näkyvä piste esihistoriallisella ajalla”.1 

Samalla tunnustetaan, että ”tuon ajanjakson toisella puolella ulottuu mennei-

syyteen valtava määrittämätön sarja esihistoriallisia ajanjaksoja”. (Sama.) 

Näistä erikoisista ”ajanjaksoista” me tulemme aloittamaan. ”Esihistoriallisia” 

ne ovat pelkälle aineen silmälle. Jokaisen rodun näkijöiden ja profeettojen henki-

sellä kotkansilmällä nähtynä Ariadnen lanka jatkuu silti tuon ”historiallisen kau-

den” tuolle puolen katkeamatta ja keskeytyksettä, vakaasti ja varmasti aina ajan 

yöhön asti. Se käsi, joka pitää siitä kiinni, on liian voimakas hellittääkseen siitä tai 

edes antaakseen sen katketa. Muistitietoja on olemassa, vaikka vihkimättömät 

voivat torjua ne mielikuvituksellisina, joskin monet niistä saavat hiljaisen hyväk-

synnän filosofeilta ja oppineilta ja aina vain kieltävän vastauksen ainoastaan oi-

keaoppisen tieteen viralliselta joukolta. Ja koska tämä joukko kieltäytyy suomasta 

meille edes likimääräistä käsitystä geologisten kausien kestosta – lukuun ottamat-

ta muutamia ristiriitaisia ja epäjohdonmukaisia hypoteeseja – katsokaamme, mitä 

arjalainen filosofia opettaa meille. 

Ne laskelmat, jotka on esitetty Manussa ja purānoissa – lukuun ottamatta vä-

häpätöisiä ja mitä ilmeisimmin tahallisia liioitteluja – ovat, niin kuin jo sanoim-

me, miltei samat kuin mitä esoteerinen filosofia opettaa. Tämä voidaan huomata 

vertaamalla näitä toisiinsa minkä tahansa oikeaoppisen hindulaisen kalenterin 

mukaan. 

Nykyään paras ja täydellisin kaikista tällaisista kalentereista, niin kuin Etelä-

Intian oppineet bramiinit vahvistavat, on jo mainittu tamilinkielinen kalenteri Ti-

rukkanda Pañchānga, josta kerrotaan, että se on tehty Asuramayan materiaalin 

salaisten katkelmien mukaan ja täysin yhtäpitävästi niiden kanssa. Asuramayan 

sanotaan olleen suurin astronomi, mutta huhutaan myös hänen olleen mahtavin 

”noita VALKOISELLA SAARELLA, joka oli tullut MUSTAKSI synnistä”, ts. 

Atlantiksen saarilla. 

”Valkoinen Saari” on symbolinen nimi. Asuramayan sanotaan eläneen (ks. 

Jñāna-bhāskara-traditio) Romaka-purassa lännessä, koska tuo nimi viittaa 

kolmannen Rodun ”hiestä syntyneiden” maahan ja kehtoon. Tuo maa eli manner 

oli kadonnut aikoja ennen kuin Asuramaya eli, sillä hän oli atlantislainen. Mutta 

hän polveutui suoraan Valkoisesta Rodusta, Rodusta, joka ei koskaan kuole. 

Monia taruja on olemassa tästä sankarista, joka intialaisten kertomusten mukaan 

oli itse Sūryan (Aurinkojumalan) oppilas. Sillä on vähän merkitystä, millä saarella 

hän eli, koska tarkoituksena on osoittaa, että hän ei ollut mikään myytti, niin kuin 

tri Weber ja muut tahtovat uskotella. [e68] Se seikka, että tämän muinaisajan 

sankarin syntymäpaikaksi sanotaan ”Romaka-puraa lännessä”, on erittäin 

kiintoisa, koska se tuo niin elävästi mieleen esoteerisen opetuksen ”hiestä 

                                                           
1  Encyclopaedia Britannica, ”Geologia”. 
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syntyneistä” roduista, ihmisistä, jotka syntyivät vanhempiensa huokosista. 

Sanskritin kielessä ROMAKŪPAT tarkoittaa ”hiushuokosia”. Mahābhāratassa, 

XII, 10, 308, sanotaan, että raumya-niminen kansa oli luotu Vīrabhadran 

huokosista, tuon kauhean jättiläisen, joka hävitti Dakshan uhrin. Muiden heimojen 

ja kansojen kuvataan myös syntyneen tällä tavoin. Kaikki tämä viittaa toisen 

kantarodun myöhempään ja kolmannen kantarodun aikaisempaan puoleen. 

Seuraavat luvut ovat edellä mainitusta kalenterista; alahuomautus mainitsee 

niiden eroavuuden Arya Samaj -koulun luvuista: 

 
I Kosmisen kehityksen alusta1 hindulaiseen 

 tārana-vuoteen (eli 1887)……………………………….. 1 955 884 687 vuotta 

II (Astraaliset) kivi-, kasvi- ja eläinkunnat  

 ihmiseen asti ovat kehityksessään kuluttaneet2 ……........ 300 000 000 vuotta 

III Aika ”ihmiskunnan” ensimmäisestä esiintymisestä 

 (planeettaketjussa) ………………………………………. 1 664 500 987 vuotta3 

[e69] IV Aika, joka on kulunut ”Vaivasvata-manvantaran”4  

                                                           
1  Esoteerisessa opissa sanotaan, että tämä ”kosminen kehitys” koskee ainoastaan meidän 
aurinkokuntaamme, kun sitä vastoin eksoteerisessa hindulaisuudessa, ellemme erehdy, tämä 
luku merkitsee koko universumin järjestelmää. 
2  Toinen eroavuus. Okkultismi sanoo: ”Kivi-, kasvi- ja eläinkunnan astraaliset prototyypit 
ihmiseen asti ovat vaatineet tuon ajan (300 miljoonaa vuotta) kehittyäkseen ts. muodostuak-
seen uudelleen edellisen kierroksen hylätyistä aineksista, jotka ovat omassa kierroksessaan 
kyllä olleet hyvin kiinteät ja fyysiset, mutta ovat suhteellisen eetteriset verrattuna nykyisen 
keskikierroksemme aineellisuuteen. Näiden 300 miljoonan vuoden kuluttua luonto alaspäisellä 
kaarellaan kohti fyysisyyttä ja aineellisuutta alkaa ihmiskunnasta ja työskentelee alaspäin 
kovettaen eli aineellistaen muotoja edetessään. Siten fossiilit kerroksista, joiden iäksi on mää-
riteltävä, ei 18, vaan monta sataa miljoonaa vuotta, kuuluvat todellisuudessa edellisen kierrok-
sen muodoille, jotka eläessään olivat paljon enemmän eetterisiä kuin fyysisiä, sillä tavalla kuin 
me tunnemme fyysisyyttä. Se että me löydämme ja kaivamme ne esiin kouriintuntuvina muo-
toina, johtuu mainitusta aineellistumis- eli kristalloitumisprosessista, joka tapahtui myöhem-
min neljännen kierroksen alussa ja saavutti huippukohtansa ihmisen ilmestyttyä, kulkien rin-
nakkain hänen fyysisen kehityksensä kanssa. Tämä riittää jo valaisemaan sitä tosiasiaa, että 
maan aineellisuusaste muuttuu samassa tahdissa sen asukkaiden kanssa. Ja se mitä ihminen 
nyt löytää konkreettisina fossiileina, oli kerran (hänen nykyisille aisteilleen) alemman luonto-
kunnan eetterisiä muotoja. Edellä olevat bramiinien luvut koskevat kehitystä, joka alkoi A-
pallolla ja ensimmäisessä kierroksessa. Tässä teoksessa puhumme ainoastaan tästä neljännestä 
kierroksesta.” 
3  Tätä numeroiden eroa ja muutoksia kolmen kolmiryhmän lukujen osalta ei kirjoittaja voi 
ryhtyä selittämään. Kaikkien laskelmien mukaan, kun kolmesataa miljoonaa vähennetään, 
lukumääräksi pitäisi tulla 1 655 884 687. Mutta toistamme luvut sellaisina kuin ne esiintyvät 
edellä mainitussa tamilinkielisessä kalenterissa ja on siitä käännetty. Edesmennyt pandiitti 
Dayānanda Sarasvati, Ārya Samaj -koulun perustaja, esittää vuosiluvun 1 960 852 987. Katso-
kaa Lahoren Ārya Magazinea, jonka kannessa on sanat: ”Arjalaista aikaa 1 960 852 987.” 
4  VAIVASVATA Manu on se ainoa inhimillinen olento – muutamat versiot lisäävät häneen 
seitsemän rishiä – joka Matsya avatāra -allegoriassa pelastuu vedenpaisumuksesta laivalla, 
niin kuin Nooa arkissa. Sen vuoksi Vaivasvata manvantaran pitäisi olla ”vedenpaisumuksen 
jälkeinen” aikakausi. Tämä ei kuitenkaan viittaa myöhempään ”atlantislaiseen” eli Nooan 
vedenpaisumukseen eikä kosmiseen vedenpaisumukseen eli pimennys-pralayaan, joka edelsi 
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 eli inhimillisen kauden alkamisesta vuoteen 1887,   

 on täsmälleen .…………………………………………… 18 618 728 vuotta 

V Yhden manvantaran koko ajanjakso on ………………….. 308 448 000 vuotta 

VI Neljätoista ”manvantaraa” plus yhden satya-yugan kausi 

 muodostavat YHDEN BRAHMĀN PÄIVÄN eli täydellisen 

 manvantaran ja se on ………..…………………………….. 4 320 000 000 vuotta 

 Sen vuoksi Mahā-yuga kestää …..………………………… 4 320 000 vuotta1 

 Vuoteen 1887 on kali-yugan alkamisesta ..………………... 4 989 vuotta 

 

Tehdäksemme tämän vielä selvemmäksi yksityiskohdiltaan esitämme marraskuun 

1885 The Theosophistin laskelmat, jotka on tehnyt Rāo Bahādur P. Srinivas Row: 
 Kuolevaisten vuosia 

360 kuolevaisten päivää tekee yhden vuoden ……………………. 1 

Krita-yuga sisältää…………………………………………...……. 1 728 000 

Tretā-yuga sisältää …………………………………………...…… 1 296 000 

Dvapara-yuga sisältää ………………………………………..…… 864 000 

Kali-yuga sisältää ……………………………………………..….. 432 000 

Näiden neljän yugan kokonaissumma muodostaa yhden mahā-yugan 4 320 000 

Seitsemänkymmentäyksi tällaista mahā-yugaa muodostaa yhden  

Manun hallituskauden ………………………………………......... 306 720 000 

Neljäntoista Manun hallituskautta kestää 994 mahā-yugaa,  

 joka on yhteensä ………………………………………...…..... 4 294 080 000 

[e70] Lisäksi samdhyāt ts. väliajat Manujen hallituskausien välillä,  

 jotka tekevät kuusi mahā-yugaa, yhteensä …………………… 25 920 000 

Näiden 14 Manun hallituskausien ja väliaikojen summa on  

1 000 mahā-yugaa, jotka muodostavat yhden kalpan ts. yhden  

Brahmān päivän ………………………………………………… 4 320 000 000 

Koska Brahmān yö on yhtä pitkä, yksi Brahmān päivä  

 ja yö sisältäisi ……………………………………………….. 8 640 000 000 

                                                                                                                                                        
kierrostamme, vaan ihmiskunnan ilmestymiseen tässä kierroksessa. Suuri ero tehdään 
kuitenkin ”Naimittikan” eli tilapäisen, ”Prākritikan” eli elementaalisen, ”Ātyantikan” eli 
absoluuttisen ja ”Nityan” eli lakkaamattoman pralayan välillä. Naimittikaa kuvataan sanoilla 
”Brahmān mahdollinen universumin uudelleen sulautuminen Brahmān PÄIVÄN lopussa” 
[Vishnupurāna, I, iii, 52]. Muuan oppinut brahmalainen teosofi esitti tämän kysymyksen: 
”Onko ylipäänsä mitään sellaista kuin kosminen pralaya, koska siinä tapauksessa logoksen 
(Krishnan) olisi synnyttävä uudelleen, ja hän on Aja (syntymätön).” Me emme voi nähdä syytä 
tähän johtopäätökseen. Logoksen sanotaan syntyvän ainoastaan metaforisesti, niin kuin 
aurinko syntyy päivittäin eli oikeammin auringon sädekimppu syntyy aamulla, ja sen sanotaan 
kuolevan auringon kadotessa, vaikka se ainoastaan vetäytyy jälleen alkulähteeseensä. 
Kosminen pralaya koskee näkyviä kappaleita, ei arūpa- eli muodotonta maailmaa. Kosminen 
eli universaali pralaya tulee vasta sadan Brahmān vuoden lopulla, jolloin universaalin 
hajoamisen sanotaan tapahtuvan. Silloin eksoteeristen kirjoitusten mukaan avyaya, Vishnun 
symboloima ikuinen elämä, ottaen Rudran eli hävittäjän luonteen astuu auringon seitsemään 
säteeseen ja juo pois kaikki universumin vedet. ”Siten ravittuina seitsemän auringonsädettä 
laajenevat seitsemäksi auringoksi ja sytyttävät tuleen koko kosmoksen…” [Vishnu Purana, 
VI, iii.] 
1  Koska mahā-yuga on tuhannesosa Brahmān päivästä. 
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360 tällaista päivää ja yötä tekee yhden Brahmān vuoden,  

 joka on ………………………………………………….....… 3 110 400 000 000 

100 tällaista vuotta muodostaa kokonaisen Brahmān eliniän  

eli mahā-kalpan ……………………………………………... 311 040 000 000 000 
 
Nämä ovat kautta Intian hyväksytyt eksoteeriset luvut ja ne vastaavat melko tar-

kasti salaisten teosten lukuja. Nämä teokset jakavat ne lisäksi esoteerisiin kausiin, 

joita ei ensinkään mainita brahmalaisten yleisissä kirjoituksissa. Yugien jakami-

nen rotukausiin on yksi niistä, ja siitä on toisaalla esimerkki. Muut jaotukset yksi-

tyiskohtineen eivät ole tietenkään koskaan olleet julkisia. Jokainen ”kahdesti syn-

tynyt” (dvija eli vihitty) bramiini tuntee ne kuitenkin, ja purānat viittaavat joihin-

kin niistä verhotuin ilmauksin, joita kukaan asiallinen orientalisti ei ole vielä yrit-

tänyt selvittää eikä olisi voinutkaan, jos olisi tahtonut! 

Nämä pyhät astronomiset kaudet ovat äärettömän vanhoja ja useimmat niistä 

koskevat, kuten sanottu, Nāradan ja Asuramayan laskelmia. Asuramaya tunnetaan 

jättiläisenä ja noitana. Mutta vedenpaisumusta edeltäneet jättiläiset (raamatun 

gibborim) eivät olleet kaikki pahoja tai noitia, kuten kristillinen teologia tahtoisi 

uskotella, se kun näkee jokaisessa okkultistissa Pahan palvelijan. Eivätkä he olleet 

sen pahempia kuin monet ”kirkon uskollisista pojista”. Joku Torquemada ja Kata-

riina de’ Medici saivat varmasti elinpäivinään enemmän vahinkoa aikaan ja vielä-

pä Mestarinsa nimissä kuin kukaan muinainen Atlantiksen jättiläinen tai puoliju-

mala, kutsuttakoon häntä sitten kykloopiksi tai Medusaksi tai Orfeuksen titaanik-

si, luikertelevaksi Efialtes-hirviöksi. Vanhoina aikoina oli hyviä ”jättiläisiä” aivan 

niin kuin nykyään on pahoja ”kääpiöitä”. Eivätkä Lankān rākshasat ja yakshat ole 

sen pahempia kuin nykyajan dynamiittisankarit ja eräät kristilliset sivistyneet ken-

raalit meidän päiviemme sodissa. Hehän eivät ole taruhenkilöitä. ”Sen, joka tah-

too nauraa Briareukselle ja Orionille, ei pitäisi koskaan käydä Karnakissa eikä 

Stonehengessä tai edes puhua niistä”, huomauttaa jossakin nykyaikainen kirjaili-

ja.1 

Koska edellä esitetyt brahmalaiset luvut ovat suunnilleen samat kuin esoteeri-

sen järjestelmän peruslaskelmat, lukijaa pyydetään pitämään ne visusti mieles-

sään. 

Encyclopaedia Britannicassa sanotaan tieteen viimeisenä sanana, että ihmisen 

ikä on ainoastaan yli ”kymmeniä tuhansia [e71] vuosia”.2 On selvää, että koska 

nämä luvut saattavat vaihdella 10 000 ja 100 000 vuoden välillä, niillä on sen 

vuoksi hyvin vähän jos ollenkaan merkitystä ja ne lisäävät vielä tätä kysymystä 

ympäröivää pimeyttä. Sitä paitsi, mitä väliä sillä on, jos tiede asettaa ihmisen syn-

nyn ”ennen tai jälkeen jään ajautumisen”, jos samalla kertaa sanotaan, että niin 

                                                           
1 Briareus ja Orion olivat kreikkalaisroomalaisen taruston suunnattomia jättiläisiä, edellinen 

”satakätinen”. – Suom. toim. 
2  Ks. Encyclopaedia Britannican artikkelia ”Geologia”. 
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kutsuttu ”jääkausi” on yksinkertaisesti pitkä sarja ajanjaksoja, jotka ”ilman mitään 

äkillistä muutosta siirtyivät niin sanottuun inhimilliseen eli myöhempään aikaan... 

sillä geologiset aikakaudet ovat säännönmukaisesti esiintyneet limittäin aikojen 

alusta asti”. Edellä mainittu ”säännönmukaisuus” johtaa vielä hämmästyttäväm-

pään, joskin tieteellisesti täysin pätevään ja oikeaan tietoon, että ”vielä tänä päi-

vänä ihminen elää jääkauden aikaa Alppien laaksoissa ja Ruijassa”.1 

Niinpä ilman Salaisen opin ja eksoteerisen hindulaisuuden ja sen perimätieto-

jen opetuksia olisimme tähän päivään asti jääneet ajelehtimaan täysin epätietoisi-

na yhden tiedesuunnan epämääräisten ”aikakausien”, toisen suunnan ”kymmenien 

tuhansien” vuosien ja raamatun tulkitsijoiden 6 000 vuoden välille. Tämä on yksi 

niistä monista syistä, miksi me, kaikella kunnioituksella nykyajan oppineiden 

johtopäätöksiä kohtaan, olemme pakotetut syrjäyttämään ne kaikissa esihistorial-

lisia aikoja koskevissa kysymyksissä. 

Nykyajan geologian ja antropologian on tietysti oltava eri mieltä kuin me. 

Mutta okkultismi löytää kyllä yhtä monta asetta näitä kahta tiedettä vastaan kuin 

sillä on astronomian ja fysiikan teorioita vastaan, vaikka Laing vakuuttaakin, että 

”tämän kaltaisissa [kronologisissa] laskelmissa [jotka koskevat vanhempia ja 

myöhempiä maanmuodostuksia] ei ole kyseessä pelkkä teoria... Ne perustuvat 

suoranaisiin tosiasioihin, joita rajoittaa jokin mahdollinen [?] määrä virheitä kum-

paankin suuntaan”.2 Okkultismi tulee osoittamaan tieteellisten tunnustusten nojal-

la, että geologia on paljolti väärässä ja hyvin usein vielä enemmän kuin astrono-

mia. Tässä samassa kohdassa Laing, joka pitää geologiaa tarkempana kuin astro-

nomiaa, esittää jotakin, mikä on ilmeisen ristiriidassa parhaimpien jopa geologien 

tunnustusten kanssa. Hän sanoo: 
 
Lyhyesti sanottuna geologian johtopäätökset ainakin siluurikauteen asti,3 jol-

loin maapallon nykyiset olot varsinaisesti alkoivat, ovat likimääräisiä [niinpä 

todellakin!] tosiasioita eivätkä teorioita, kun taas astronomiset johtopäätökset 

ovat teorioita, jotka perustuvat niin epävarmoihin tietoihin, että samalla kun ne 

[e72] muutamissa tapauksissa antavat uskomattoman lyhyitä ajanjaksoja tulok-

siksi... toisissa tapauksissa ne ovat lähes uskomattoman pitkiä.4 
 

Tämän jälkeen lukijalle selitetään, että varmin keino 
 
näyttää olevan sen myöntäminen, että geologia todella todistaa nykyisen asiain-

tilan kestäneen hieman yli 100 miljoonaa vuotta, koska astronomia esittää 

                                                           
1  Tämä suo mahdollisuuden jopa raamatun 6 000 vuoden pituiselle ”Aadamin kronologialle”. 

(Sama.) 
2  Ks. hänen Modern Science and Modern Thought, s. 48. 
3  Pätee siluurikauteen, joka koskee nilviäisiä ja muita eläimiä, mutta mitä he tietävät ihmises-

tä? 
4  Laing, sama. 
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suunnattoman pitkän, vaikka tuntemattoman ajan menneisyyteen ja tulevaisuu-

teen päin aurinkokunnan synnylle, kasvulle, täysi-ikäisyydelle, rappeutumisel-

le ja kuolemalle.  Aurinkokunnassa maapallomme on vain pieni planeetta, joka 

parhaillaan läpikäy asuttavaa vaihetta.1 
 

Menneestä kokemuksesta päätellen meillä ei ole vähintäkään epäilystä siitä, että 

jos tiedemiehiä pyydettäisiin vastaamaan ”mielettömän epätieteellisiin ja 

takaperoisiin eksoteerisen (ja esoteerisen) arjalaisen ajanlaskun väitteisiin”, se 

tiedemies, joka kannattaa ”uskomattoman lyhyitä tuloksia” ts. ainoastaan 15 

miljoonaa vuotta, ja se tiedemies, joka ”olettaa 600 miljoonaa vuotta”, ja ne, jotka 

hyväksyvät Huxleyn luvun 1 000 miljoonaa vuotta ”siitä kun kerrostuminen alkoi 

Euroopassa”,2 olisivat kaikki omine arveluineen yhtä dogmaattisia. Ja varmasti 

jokainen huomauttaisi okkultistille ja bramiinille, että ainoastaan nykyajan 

tiedemiehet edustavat eksaktia tiedettä, jonka tehtävä on taistella epätarkkuutta ja 

taikauskoa vastaan. 

Maapallo kulkee ”asuttavan vaiheensa” läpi ainoastaan, kun on kyseessä ny-

kyinen asiaintila ja niin kauan kuin nykyisellä ihmiskunnallamme on todellinen 

”nahkapuku” ja fosforia luissaan ja aivoissaan. 

Me olemme valmiit myöntämään geologien otaksumat 100 miljoonaa vuotta, 

koska meille on opetettu, että nykyinen fyysinen ihmiskuntamme eli Vaivasvata-

ihmiskunta sai alkunsa vasta 18 miljoonaa vuotta sitten. Mutta geologialla ei ole 

mitään tosiasioita esitettävänään geologisten aikakausien kestosta, kuten olemme 

osoittaneet, sen enempää kuin astronomiallakaan.  W. Pengellyn, K. T. J., sanoo 

edellä lainatussa kirjeessään: ”Nykyään on ja ehkä aina tulee olemaan MAHDO-

TONTA määritellä edes likimääräisesti geologista aikaa vuosissa tai edes tuhan-

sissa vuosissa.” Ja kun ei tähän mennessä ole vielä koskaan kaivettu esiin min-

kään muun kuin nykyihmisen muotoista fossiilia, niin mitä geologia tietää ihmi-

sestä? Se on löytänyt vyöhykkeitä tai kerrostumia ja niiden mukana varhaiseläin-

ten elämää aina siluurikaudelta asti. Kun se on samalla tavoin seurannut ihmistä 

aina alkuperäisestä protoplasmisesta muodosta asti, silloin me vasta myönnämme 

sen tietävän jotakin alkuperäisestä ihmisestä. Jos ei ole kovin ratkaisevaa ”nyky-

ajan tieteellisten keksintöjen merkitykselle nykyisen ajattelun kannalta”, onko 

”ihminen ollut olemassa jatkuvasti vaikka hitaasti kehittyen viimeiset 50 000 

vuotta 15 miljoonan vuoden ajasta vai viimeiset 500 000 vuotta 150 miljoonan 

vuoden ajasta”, kuten S. Laing kertoo lukijoilleen,3 niin se on sitä vastoin hyvin 

tärkeää okkultistien väitteille. Jos okkultistit eivät osoita, että on mahdollista, ellei 

täysin varmaa, että ihminen [e73] on elänyt 18 miljoonaa vuotta sitten, niin Salai-

nen  oppi  olisi  yhtä  hyvin  voinut  jäädä  kirjoittamatta.  Sen  vuoksi  on  ainakin 

                                                           
1  Sama, s. 49. 
2  Winchell, World-Life, s. 180. 
3  Main. teos, s. 49. 
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tehtävä yritys tähän suuntaan, ja meidän nykyiset geologimme ja yleensä tiede-

miehemme haastetaan antamaan lausunto tästä teoksemme III kirjassa. Mutta huo-

limatta siitä, että orientalistit vakuuttavat jatkuvasti hindujen kronologian olevan 

pelkkää sepitystä, joka ei perustu mihinkään ”todellisiin” laskelmiin1 vaan yksin-

kertaisesti ”lapselliseen kerskailuun”, sitä yritetään kuitenkin usein väännellä tun-

nistamattomaksi, jotta se saataisiin soveltumaan yhteen länsimaisten teorioiden 

kanssa. Mitään lukuja ei ole koskaan enempää sekoitettu ja vääristelty kuin yu-

gien ja mahā-yugien kuuluisia lukuja 4, 3 ja 2 ja niitä seuraavia nollia. 

Koska koko sarja esihistoriallisia tapahtumia, kuten rotujen kehitys ja muodos-

tuminen ja ihmisen valtava ikivanhuus, riippuu sanotusta kronologiasta, on ehdot-

toman tärkeätä varmistaa se muilla olemassa olevilla laskelmilla. Jos itämainen 

kronologia hylätään, meillä on ainakin lohdutuksena sen todistaminen, ettei mi-

kään muu ajanlasku – olkoon se tieteen tai kirkon laatima – ole rahtuakaan luotet-

tavampi. Niin kuin professori Max Müller sen ilmaisee, usein on yhtä hyödyllistä 

todistaa, mitä jokin asia ei ole, kuin näyttää, mitä se voi olla. Ja kun kerran onnis-

tumme osoittamaan sekä kristillisten että tieteellisten laskelmien virhepäätelmät – 

suomalla niille hyvät mahdollisuudet vertailuun kronologiamme kanssa – kum-

mallakaan niistä ei tule olemaan järjellistä perustaa, kun ne tahtovat tuomita eso-

teeriset luvut epäluotettavampina kuin omansa. 

Voimme tässä kehottaa lukijaa katsomaan aikaisemmasta teoksestamme Hun-

nuton Isis, tiede osa 1, s. 148, muutamia huomautuksia niistä luvuista, jotka esitet-

tiin pari sivua taaksepäin. 

Nykyään voidaan lisätä hieman enemmän tosiasioita siinä esitettyihin tietoihin, 

jotka ovat jo jokaisen orientalistin tiedossa. 4 320-lukusarjan pyhyys siihen kuu-

luvine nollineen perustuu siihen, että sen muodostavat luvut, erikseen otettuina tai 

liitettyinä eri yhdistelmiin, symboloivat kaikki luonnon suurimpia mysteerejä. Jos 

otetaan erikseen 4 tai 3 tai niiden summa 7 tai jälleen nuo kolme, 4, 3 ja 2 yhteen-

laskettuina eli yhteensä 9, näillä kaikilla luvuilla on merkityksensä mitä pyhim-

missä ja salaisimmissa asioissa ja ne ilmaisevat luonnon työskentelyä sen ikuisesti 

vaihtelevissa ilmiöissä. Ne ovat erehtymättömiä, ikuisesti uudistuvia lukuja, jotka 

paljastavat luonnon salaisuuksia tutkivalle todella jumalallisen järjestelmän, kos-

mogonian järkevän suunnitelman, jonka seurauksena on luonnollisia kosmisia 

ajan jaotuksia, vaiheita, näkymättömiä vaikutuksia, astronomisia ilmiöitä, joilla 

on vaikutuksensa ja vastavaikutuksensa maalliseen ja jopa moraaliseen luontoon: 

[e74] syntymään, kuolemaan ja kasvuun, terveyteen ja sairauteen. Kaikki nämä 

luonnolliset tapahtumat perustuvat itse Kosmoksen syklisiin prosesseihin, joista 

aiheutuu periodisia tekijöitä, ja nämä taas vaikuttavat ulkoapäin maapalloon ja 

kaikkeen sen päällä elävään ja hengittävään manvantaran alusta sen loppuun asti. 

                                                           
1  Wilsonin Vishnupurāna, vol. I, s. 51 eteenpäin. 
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Syyt ja seuraukset ovat esoteerisia, eksoteerisia ja ”endoeksoteerisia”1 niin sano-

aksemme. 
Hunnuttomassa Isiksessä kirjoitimme sen, mitä nytkin toistamme:  
 

Olemme kierroksen alimmassa kohdassa ja ilmeisesti siirtymävaiheessa. Pla-

ton jakaa universumin älyllisen kehityksen kunkin kierroksen aikana hedelmäl-

lisiin ja hedelmättömiin jaksoihin. Kuunalaisissa piireissä eri elementtien sfää-

rit pysyvät aina täydellisessä harmoniassa jumalallisen elämän kanssa, ”mutta 

niiden osat”, hän sanoo, ”johtuen liiallisesta läheisyydestä maahan ja niiden 

sekoittumisesta maalliseen (mikä on ainetta ja sen tähden pahan valtakunta) 

ovat joskus (jumalallisen) elämän mukaisia ja joskus vastakkaisia sille”. Kun 

nämä vaihtelut – joita liphas Lévi kutsuu ”astraalivalon virroiksi” – universaa-

lissa eetterissä, joka sisältää itsessään jokaisen elementin, ovat sopusoinnussa 

jumalallisen hengen kanssa, maassa ja kaikessa siihen kuuluvassa vallitsee he-

delmällinen kausi. Kasvien, eläinten ja mineraalien okkulttiset voimat ovat ai-

van ihmeellisellä tavalla sympaattisessa yhteydessä ”korkeampaan elämään”, 

ja ihmisen jumalallinen sielu on täydellisessä yhteisymmärryksessä ”alemman” 

kanssa. Mutta hedelmättöminä ajanjaksoina nämä menettävät maagisen sympa-

tiansa ja suurin osa ihmiskunnasta sokeutuu henkisesti kadottaen kaiken tiedon 

oman jumalallisen henkensä korkeammista voimista. Olemme nyt hedelmät-

tömässä ajanjaksossa: 1700-luvulla levisi skeptisismi kuin pahalaatuinen kuu-

metauti vastustamattomalla voimalla ja jätti 1800-luvulle perinnölliseksi sai-

raudeksi epäuskon. Jumalallinen järki on peitossa ihmiseltä, vain hänen eläi-

melliset aivonsa filosofoivat.2 
 

Ja pelkkä filosofointi, kuinka se voi ymmärtää ”SIELUN OPPIA”? 

Ettemme katkaisisi kertomuksen lankaa, annamme joitakin hämmästyttäviä to-

disteita noista aikakautisista laeista II kirjassa, jatkaen sillä välin geologisten ja 

rodullisten syklien selityksiämme. 

 

__________ 

 

                                                           
1  Sisäulkonaisia. – Suom. toim. 
2  Tiede osa 1, s. 380. 
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[e75] 

III SÄKEISTÖ 

 

YRITYKSIÄ IHMISEN LUOMISEKSI 

 
(11) Demiurgin laskeutuminen. (12) Kuu-jumalia käsketään luomaan. 

(13) Korkeammat jumalat kieltäytyvät. 

 

11. HERROJEN HERRA TULI. ÄIDIN RUUMIISTA HÄN EROTTI VEDET, JA TÄMÄ OLI TAI-

VAS YLHÄÄLLÄ, ENSIMMÄINEN TAIVAS (ilmakehä eli ilma, taivaankansi). 
 

Tässä perimätieto menee taas universaalisuuteen. Kuten on vanhimmassa, 

purānoissa toistetussa versiossa, niin myös uusimmassa, Mooseksen kertomuk-

sessa. Ensin mainitussa sanotaan: 

 

Kun maailma oli tullut yhdeksi valtamereksi, Hän Herra [Jumala, jolla on 

Brahmān muoto] päätellen, että vesien sisällä oli maa, ja haluten kohottaa sen 

ylös [erottaakseen sen] loi itsensä toiseen muotoon. Niin kuin edellisessä kal-

passa [manvantarassa] hän oli ottanut kilpikonnan muodon, niin tässä hän otti 

villisian muodon jne.1 

 

Elohistisessa ”luomisessa”2 ”Jumala” luo ”taivaankannen keskelle vesiä” ja sa-

noo: ”näyttäytyköön kuiva maa”. Ja nyt tulee traditionaalinen naula, jonka varassa 

riippuu kabbalistisen tulkinnan esoteerinen puoli. 
 

12. SUURET CHOHANIT (Herrat) KUTSUIVAT KUUN HERROJA ILMAMAISINE RUU-

MIINEEN (a). ”SYNNYTTÄKÄÄ IHMISIÄ (heille sanottiin), OMAN LUONTOISIANNE. AN-

TAKAA HEILLE (ts. jīvoille eli monadeille) MUODOT HEIDÄN SISÄÄNSÄ. HÄN (Äiti Maa 

eli luonto) RAKENTAA ULKOPUOLELLE PEITTEITÄ (ulkoisia ruumiita varten). (Sillä) 

MIES-NAISIA HE TULEVAT OLEMAAN. LIEKIN HERROJA MYÖS....” 

 
(a) Keitä ovat ”Kuun Herrat”? Intiassa heitä kutsutaan pitreiksi eli ”kuuesi-isiksi”, 

mutta juutalaisissa kirjakääröissä Jehova itse on ”Kuun Herra”, kollektiivisesti 

sotajoukkona ja myös yhtenä elohimeistä. Juutalaisten tähtitiede ja ”ajan pitämi-

nen” järjestyi kuun mukaan. Eräs kabbalisti sanoo, että ”Daniel... jaotti Jumalan 

kaitselmuksen määrättyjen aikojen mukaan” ja että Johanneksen ilmestys3 ”puhuu 

tarkasti mitatusta kuutiomaisesta kaupungista, joka laskeutui taivaista” jne. ja 

lisää: 

                                                           
1  Harivamśa, I, 36. 
2  1. Moos. 1:6–9. 
3  Joh. 21:16. 
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[e76] Mutta taivaan eloa suova voima johtui pääasiassa kuusta… Se oli hep-

realainen  [Jehovah] – ja Paavali sanookin: – ”Kukaan ei saa tuomita teitä 

siitä, miten…noudatatte uudenkuun ja sapatin päiviä. Ne ovat vain sen varjoa, 

mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis (eli aine)”,1 ts. Jehovan, – 

tuon voiman vaikutus, joka ”teki hedelmättömän naisen…äidiksi” – ”sillä ne 

ovat Jehovan lahja”… mikä on avain vastaväitteeseen, jonka Sunemille teki 

hänen miehensä, kun vaimo tahtoi mennä Jumalan miehen luo: – ”Eihän nyt 

ole uudenkuun päivä eikä sapatti.”2 Tähtikuvioiden elävät henkiset voimat 

osoittivat mahtavia sotia tähtien ja planeettojen liikkeiden ja asentojen johdosta 

ja varsinkin kuun, maan ja auringon yhtymän seurauksena. Bentley huomaut-

taa hindulaisesta ”sodasta jumalien ja jättiläisten välillä”, että sen merkkinä oli 

auringon pimennys kuun noususolmussa 945 eaa. [!!], jolloin syntyi3 eli muo-

dostui merestä ŚRI (Sarai, S-r-i, juutalaisen A-bramin vaimo4). Śri on myös 

Venus-Afrodite, läntinen ”kuu-aurinkovuoden eli kuun vertauskuva (koska Śri 

on kuun vaimo; ks. alaviite), lisääntymisen jumalatar”....5 [Sen vuoksi] se suuri 

monumentti ja maamerkki, joka määräsi kuuvuoden ja -kuukauden tarkan ajan, 

jolla tämä kiertokausi [19 trooppista aurinkovuotta ja 235 kuun kierrosta] voi-

tiin laskea, oli Siinain vuori – jolle Herra Jehova astui...  Paavali puhuu [siis] 

mysteereihin vihkijänä sanoessaan Abrahamin vapaasta vaimosta ja orjavai-

mosta: ”Sillä tuo Hagar [orjavaimo] on Siinain vuori Arabiassa.” Kuinka vai-

mo saattoi olla vuori ja vielä tuollainen vuori? Saattoi kyllä… Hänen nimensä 

oli Hagar, hepreaksi , jonka numeroarvo on 235 eli tarkalleen se luku 

lunaarisia kuukausia, jotka vastaavat 19 trooppista vuotta ja siten muodostavat 

tuon ajankierroksen… Siinain vuori oli tämän viisausopin esoteerisessa kieles-

sä muistomerkki kuuvuoden ja lunaarisen kuukauden tarkasta ajasta, jolla tämä 

[e77]  henkinen,  eloa suova  kiertokausi  voitiin  laskea.  Tuota  vuorta  todella 

                                                           
1  Kol. 2:16–17. 
2  2. Kun. 4:23. 
3  Bentleyn ihmeellisen kronologian mukaan. Bentley kirjoitti silloin, kun raamatun kronologi-

aa pidettiin vielä kiistattomana. Tämä sopii myös niiden nykyajan orientalistien aikakäsityk-

siin, jotka pienentävät hindulaisia aikatietoja niin paljon kuin voivat. [H.P.B.] 
4  Śri on Bhrigun tytär, erään prajāpatin ja rishin, joka oli bhrigujen, ”kuluttajien”, jumalien 

ilmaluokan, päämies. Hän on Laksmī, Vishnun puoliso, ja hän on Gaurī, ”Śivan morsian”, ja 

hän on Sarasvatī, ”vetinen”, Brahmān vaimo, koska nuo kolme jumalaa ja jumalatarta ovat 

yksi kolmena olemuspuolena. Lukekaa Parāśaran selitys Vishnupurānasta (I, viii; Wilson, vol. 

I, s. 118–120), niin ymmärrätte. ”Śrīn herra on kuu”, hän sanoo, ja ”Śrī on Nārāyanan, juma-

lien jumalan puoliso”. Śrī eli Lakshmī (Venus) on Indrānī, kuten hän on Sarasvatī, sillä 

Parāśaran sanoin: ”Hari (eli Īśvara, ’Herra’) on kaikki, mitä kutsutaan miehiseksi [universu-

missa]. Lakshmī on kaikki, mitä kutsutaan naiselliseksi. Ei ole mitään muuta kuin he.” Tästä 

syystä hän on naisellinen ja Jumala on miehinen luonto. [H.P.B.] 
5  Śri on ”onnen ja menestyksen” jumalatar ja itse ”Onni ja hyvinvointi”. [H.P.B.] 
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kutsuttiin  [ks. Fürst]  ”kuun  vuodeksi  (Sin)”.  Siksi  ei  myöskään  Sarai  

(SRI), Abramin vaimo, voinut saada lapsia, ennen kuin hänen nimensä muutet-

tiin Sarahiksi, , joka antoi hänelle tuon kuuvaikutuksen ominaisuuden.1 
 

Tätä voidaan pitää poikkeamisena pääaiheestamme, mutta se on hyvin välttämä-

tön poikkeaminen kristillisiä lukijoita ajatellen. Sillä kuka tutkittuaan ennakkoluu-

lottomasti taruja Abramista eli Abrahamista, Saraista eli Sarahista, joka oli ”kau-

nis katsella”, sekä vastaavasti Brahmāsta ja Sarasvatīsta eli Śrīstä, Lakshmī-

Venuksesta ja näiden kaikkien suhteista kuuhun ja veteen, ja varsinkin ymmärret-

tyään Jehovah-nimen todellisen kabbalistisen merkityksen ja sen suhteen ja yh-

teyden kuuhun – kuka voi epäillä, että Abramin kertomus perustuu Brahmān ta-

ruun eli että Genesis kirjoitettiin niitä samoja vanhoja linjoja käyttäen, joita kaikki 

muinaiset kansat olivat käyttäneet? Muinaisissa pyhissä kirjoituksissa kaikki on 

allegorista – kaikki perustuu astronomiaan ja kosmoksen palvontaan ja on erotta-

mattomasti yhteydessä niihin. 

__________ 
 

 

13. HE (kuu-jumalat) LÄHTIVÄT KUKIN MÄÄRÄTTYYN MAAHANSA, SEITSEMÄN HEITÄ 

OLI, KUKIN OSAANSA. LIEKIN HERRAT JÄIVÄT JÄLKEEN. HE EIVÄT TAHTONEET LÄH-

TEÄ, HE EIVÄT TAHTONEET LUODA. 
 
Salaiset opetukset osoittavat, miten jumalalliset kantaisät loivat ihmisiä maapallon 

seitsemässä osassa ”kukin osaansa” – ts. kukin eri ihmisrodun ulkoisesti ja sisäi-

sesti ja eri vyöhykkeissä. Tästä monisyntyisyyttä koskevasta väitteestä puhutaan 

muualla (VII säkeistössä). Mutta keitä ovat ”He”, jotka luovat, ja keitä ovat ”Lie-

kin Herrat”, jotka eivät luo? Okkultismi jakaa ”luojat” kahteentoista luokkaan. 

Näistä on neljä saavuttanut vapautuksen ”suuren aikakauden” loppuun asti, viides 

on valmis sen saavuttamiseen, mutta pysyy vielä toimivana älytasoilla, jota vas-

toin seitsemän on vielä suoranaisesti karman lain alaisia. Nämä viimeiset vaikut-

tavat niillä ketjumme palloilla, joissa asuu ihmisiä. 

Eksoteeriset hindulaiset kirjat mainitsevat pitrien seitsemän luokkaa ja niistä 

kaksi eri laatua alkuunpanijoita eli esi-isiä: Barhishad ja Agnishvātta eli ne jotka 

omistivat ”pyhän tulen” ja ne jotka olivat sitä vailla. Hindulaiset rituaalit näyttävät 

yhdistävän heidät uhrituliin ja Grihastha-bramiineihin edellisissä 

ruumiillistumissa. Toiset olivat niitä, jotka olivat huolellisesti hoitaneet kodin 

pyhiä tulia edellisissä syntymissään, ja toiset niitä, jotka eivät olleet niitä hoitaneet 

hyvin. Tämän eron sanotaan olevan peräisin Vedoista. Ensimmäistä ja korkeinta 

luokkaa (esoteerisesti), agnishvāttaa, [e78] kuvataan eksoteerisessa allegoriassa 

                                                           
1  Masonic Review (Cincinnati, Ohio), vol. 65, nro 5, kesäk. 1886: ”The Cabbalah”, nro VI, s. 
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grihasthoina (bramiini-perheenisäntä), jotka eivät olleet valvoneet kotitulia 

eivätkä polttaneet uhreja entisissä syntymissään muissa manvantaroissa, joten he 

olivat menettäneet kaikki oikeudet heille toimitettaviin tuliuhreihin. Sitä vastoin 

barhishadit olivat bramiineja, jotka olivat pitäneet vireillä kotinsa pyhiä tulia, ja 

siksi heitä on kunnioitettu tähän päivään asti. Siitä syystä agnishvāttoja kuvataan 

ilman tulta olevina ja barhishadeja taas tulen omistajina. 

Esoteerinen viisausoppi selittää kuitenkin alkuperäisten ominaisuuksien johtu-

van näiden kahden luokan erilaisesta luonteesta. Agnishvātta-pitrit ovat ilman 

”tulta” (ts. luomisen himoa), koska he ovat liian jumalallisia ja puhtaita (vrt. edel-

lä säe 13), kun taas barhishadeista, jotka ovat kuuhenkiä ja läheisemmin yhteydes-

sä maan kanssa, tuli elohimejä, jotka loivat muodon eli Aadamin tomusta. 

Allegoria sanoo, että Sanandana ja muut vedhat, Brahmān pojat, hänen ensim-

mäiset jälkeläisensä, ”olivat himottomia, pyhän viisauden innoittamia, maailmas-

ta vieraantuneita ja haluttomia saamaan jälkeläisiä”.1 Tätä samaa tarkoitetaan 

säkeessämme sanoilla ”He eivät tahtoneet luoda”, ja se selitetään seuraavasti: 

”Luovan voiman ensimmäiset emanaatiot ovat liian lähellä absoluuttista syytä. Ne 

ovat muutosvoimia, uinuvia, ja kehittyvät vasta seuraavissa ja myöhemmissä as-

teissa.” Tämä tekee asian selväksi. Sen vuoksi Brahmān sanotaan tunteneen vihaa 

nähdessään, että nuo ”ruumiillistuneet henget, hänen raajoistaan (gātra) lähteneet, 

eivät tahtoneet lisääntyä”. Tämän jälkeen hän allegorian mukaan luo muut seitse-

män järkisyntyistä poikaa2 nimeltään Marīchi, Atri, Angiras, Pulastya, Pulaha, 

Kratu ja Vasishtha, jonka viimeksi mainitun tilalla on usein Daksha, luojista 

kaikkein hedelmällisin. Vasishtha-Dakshan seitsemää poikaa kutsutaan useimmis-

sa teksteissä kolmannen manvantaran seitsemäksi rishiksi. Kolmas tarkoittaa sil-

loin sekä kolmatta kierrosta että myös kolmatta kantarotua ja sen haararotuja nel-

jännessä kierroksessa. Nämä ovat kaikki eri olentojen luojia täällä maan päällä, 

prajāpateja, ja samalla ne esiintyvät erilaisina ruumiillistumina aikaisemmissa 

manvantaroissa tai roduissa. 

Näin tulee selväksi, miksi agnishvāttat, jotka olivat vailla karkeampaa 

luomistulta ja tästä syystä kykenemättömiä luomaan fyysistä ihmistä ja ilman 

kaksois- eli astraaliruumista jota heijastaa, koska niillä ei ollut mitään muotoa, 

miksi ne esitetään eksoteerisissa allegorioissa joogeina, kumāroina (puhtaina 

nuorukaisina), joista tuli ”kapinallisia”, asuroita, jumalien vastustajia ja 

vihollisia3 jne. Kuitenkin ainoastaan ne [e79] saattoivat täydentää ihmisen ts. 

                                                                                                                                                        

271–273. 
1  Vishnupurāna, I, vii. 
2  Ks. Mahābhārata: Mokshadharma parvan. 
3  Koska allegorian mukaan niitä uhkasivat tuomiolla jumalat, joilla ei itsellään ollut mitään 

henkilökohtaista ansiota ja jotka pelkäsivät niiden itse ponnistelevien, ruumiillistuneiden olen-

tojen pyhyyttä, joista oli tullut askeetteja ja joogeja ja jotka siten uhkasivat kukistaa jumalien 
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tehdä hänestä itsetietoisen, miltei jumalallisen olennon – jumalan maan päällä. 

Vaikka Barhishadeilla oli luomistuli, ne olivat vailla korkeampaa MAHATista 

ainesta. Ollen samalla tasolla kuin alemmat prinsiipit – niitä jotka edelsivät 

karkeaa objektiivista ainetta – ne saattoivat synnyttää ainoastaan ulkonaisen 

ihmisen eli oikeammin fyysisen ihmisen mallin, astraali-ihmisen. Vaikka siis 

näemme niiden saaneen tehtävän Brahmālta (kollektiiviselta mahatilta eli 

jumalalliselta maailmanjärjeltä), niin ”luomismysteeri” toistuu maan päällä, mutta 

päinvastaisessa muodossa, niin kuin peilissä. 

Ne, jotka eivät kykene luomaan henkistä kuolematonta ihmistä, heijastavat it-

sestään fyysisen olennon tajuttoman mallikuvan (astraaliruumiin). Ja kuten tul-

laan huomaamaan, ne, jotka eivät tahtoneet lisääntyä, uhrautuivat henkisen ihmis-

kunnan hyväksi ja pelastukseksi. Sillä seitsemäisen ihmisen täydentämiseksi, hen-

kisen monadin lisäämiseksi hänen kolmeen alempaan prinsiippiinsä ja yhdistä-

miseksi niihin – koska monadi ei voisi koskaan asua tuossa muodossa muuten 

kuin ehdottoman uinuvassa tilassa – tarvitaan kaksi yhdistävää prinsiippiä: manas 

ja kāma. Tämä vaatii keskimmäisen prinsiipin elävää henkistä tulta pleroman 

viidennestä ja kolmannesta tilasta. Mutta tämä tuli on kolmioiden ominaisuus eikä 

(täydellisten) kuutioiden, jotka symboloivat enkeliolentoja:1 kolmiot olivat en-

simmäisestä luomisesta asti anastaneet tulen haltuunsa ja aivan kuin riistäneet sen 

itselleen, niin kuin Prometheuksen allegoriassa sanotaan. Nämä ovat toimivia 

eivätkä sen vuoksi – taivaassa – ole enää ”puhtaita” olentoja. Ne ovat tulleet itse-

näisiksi ja vapaiksi järkiolennoiksi, joita esiintyy kaikissa teogonioissa taistele-

massa riippumattomuutensa ja vapautensa puolesta ja tästä syystä – tavanomaises-

sa merkityksessä – ”kapinoiden jumalallista passiivista lakia vastaan”. Nämä ovat 

siis niitä ”liekkejä” (agnishvāttoja) jotka, kuten säkeessä 13 on esitetty, ”jäävät 

jälkeen” sen sijaan että lähtisivät muiden kanssa luomaan ihmisiä maan päällä. 

Mutta todellinen esoteerinen merkitys on se, että useimpien niistä oli ruumiillis-

tuttava egoina ihmiskunnan uuteen joukkoon. 

Ihmisen ego ei ole ātman eikä buddhi vaan korkeampi manas: älyllisen itsetie-

toisen egotismin älyllinen hedelmä ja kehkeymä – korkeammassa henkisessä mer-

kityksessä. Muinaiset teokset viittaavat siihen kārana-śarirana sūtrātmanin tasol-

la. Sutrātman on kultainen lanka, johon on kuin helminä pujotettu tuon korkeam-

man egon eri persoonallisuudet. Jos lukijalle kerrottaisiin, niin kuin puoleksi eso-

teerisissa allegorioissa sanotaan, että nämä olennot olivat nirvāneja [nirvanīt], 

                                                                                                                                                        

mahdin itse hankituilla voimillaan. Kaikella tällä on syvä filosofinen merkitys ja se koskee 

jumalallisten voimien kehittämistä ja hankkimista omilla ponnistuksilla. Purānoissa osoite-

taan, että jotkut rishi-joogit olivat paljon voimakkaampia kuin jumalat. Toisasteiset jumalat eli 

luonnon ajalliset voimat ovat tuomitut häviämään; ainoastaan ihmisen henkinen kyky voi 

johtaa hänet tulemaan yhdeksi ÄÄRETTÖMÄN ja ABSOLUUTTISEN kanssa. 
1  Ks. I osa, säkeistöt III – V. Kolmiosta tulee viisikulmio (viisinkertainen) maan päällä. 
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[e80] jotka palasivat edellisistä mahāmanvantaroista – mittaamattoman pitkistä 

aikakausista, jotka ovat vierineet ikuisuuteen vielä mittaamattomampia aikoja 

sitten – hän tuskin ymmärtäisi tekstiä oikein. Jotkut vedantistit taas sanoisivat: 

”Näin ei ole laita. Nirvānī ei voi koskaan palata”, mikä on totta siinä manvanta-

rassa, johon hän kuuluu, mutta väärin ikuisuuden kyseessä ollessa. Sillä pyhissä 

säkeissä sanotaan: 
 
”Säteilevä lanka, joka on häviämätön ja katoaa vasta nirvānassa, tulee uudelleen 

siitä kokonaisuudessaan esiin sinä päivänä, jolloin Suuri Laki kutsuu kaikki oliot 

takaisin toimintaan....” 

Koska korkeammilla ”pitreillä eli dhyāneilla” ei ollut mitään osuutta hänen fyysi-

sessä luomisessaan, huomaamme, että alkuihmistä, joka oli lähtöisin henkisesti 

vailla tulta olevien kantaisiensä ruumiista kuvataan ilmamaiseksi, epäkiinteäksi ja 

ÄLYTTÖMÄKSI. Hänellä ei ollut mitään keskusprinsiippiä välittäjänä korkeim-

man ja alimman, henkisen ihmisen ja fyysisten aivojen välillä, sillä häneltä puut-

tui manas. Ne monadit, jotka ruumiillistuivat noihin tyhjiin KUORIIN, jäivät yhtä 

tiedottomiksi kuin silloin, kun ne erosivat aikaisemmista epätäydellisistä muo-

doistaan eli käyttövälineistään. Tällä meidän tasollamme ei puhtaassa hengessä 

ole mitään mahdollisuutta luomiseen tai itsetietoisuuteen, ellei sen liian homogee-

ninen, täydellinen – koska jumalallinen – luonto niin sanoaksemme sekoitu jo-

honkin jo erilaistuneeseen olemukseen ja vahvistu siitä. Ainoastaan kolmion ala-

viiva – kolmion joka edustaa universaalista MONADISTA emanoitunutta ensim-

mäistä kolminaisuutta – voi muodostaa tämän tarvittavan tietoisuuden erilaistu-

neen luonnon tasolla. Mutta kuinka nämä puhtaat emanaatiot, joiden on tämän 

periaatteen mukaan alkuaan täytynyt olla tiedottomia (meidän kannaltamme), 

saattoivat olla miksikään hyödyksi tarvittavan prinsiipin aikaansaamisessa, koska 

niillä tuskin itsellään saattoi olla sitä? 

Vastaus on vaikeasti ymmärrettävä, ellei tunne hyvin sitä filosofista 

metafysiikkaa aluttomasta ja loputtomasta kosmisten jälleensyntymien sarjasta, ja 

ellei ole tutustunut ja perehtynyt kunnolla luonnon muuttumattomaan lakiin, joka 

on IKUINEN LIIKE, syklinen ja spiraalinen, sen vuoksi etenevä jopa näennäisesti 

perääntyessäänkin. Yksi jumalallinen prinsiippi, Vedojen nimetön SE, on se 

universaali kokonaisuus, joka ei henkisine olemuspuolineen ja emanaatioineen 

eikä fyysisine atomeineen voi milloinkaan olla ”ehdottomassa levossa”, paitsi 

Brahmān ”öiden” aikana. Tästä syystä myös ”esikoiset” lähtevät ensiksi liikkeelle 

manvantaran alussa ja siten myös ensimmäisinä laskeutuvat aineellisuuden 

alempiin piireihin. Niiden, joita kutsutaan teologiassa ”valtaistuimiksi” ja jotka 

ovat ”Jumalan istuimia”, on oltava ensimmäisiä maan päälle ruumiillistuvia 

ihmisiä. Ja jos ajattelemme menneiden manvantarojen loputonta sarjaa, tulee 

ymmärrettäväksi, että viimeisten on tultava ensimmäisiksi ja ensimmäisten 
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viimeisiksi. Huomaamme, lyhyesti sanottuna, että korkeammat enkelit olivat 

lukemattomia aioneja aiemmin murtautuneet ”seitsemän piirin” läpi ja siten 

ryöstäneet niistä pyhän tulen. [e81] Tämä tarkoittaa selvin sanoin, että he olivat 

sulattaneet itseensä menneissä ruumiillistumissaan, alemmissa yhtä hyvin kuin 

korkeammissa maailmoissa, kaiken viisauden sieltä – MAHATIN heijastuksen eri 

voimakkuusasteineen. Ei mikään olento, ei enkeli eikä ihminen, voi saavuttaa 

nirvānan eli ehdottoman puhtauden tilaa muuten kuin aionisten kärsimysten kautta 

ja PAHAN yhtä hyvin kuin hyvän tietämisen avulla, koska muuten hyväkin 

pysyisi käsittämättömänä. 

Ihmisen ja eläimen – joiden monadit (eli jīvat) ovat perusolemukseltaan sa-

manlaiset – välillä on mentaalisuuden ja itsetietoisuuden ylipääsemätön kuilu. 

Mitä on ihmismieli korkeimmalta puoleltaan, mistä se tulee, ellei se ole osa jon-

kun korkeamman olennon olemusta – ja joissakin harvoissa ruumiillistumista-

pauksissa ydinolemus; olennon joka on kotoisin korkeammalta ja jumalalliselta 

tasolta? Voiko ihminen – jumala eläinmuodossa – olla yksinomaan aineellisen 

luonnon kehitystuote, niin kuin on eläin, joka eroaa ihmisestä ulkonäöltään mutta 

ei suinkaan fyysiseltä rakenteeltaan ja jota elähdyttää sama monadi, vaikka kehit-

tymättömänä – koska näiden kahden älylliset mahdollisuudet eroavat niin kuin 

aurinko eroaa kiiltomadosta? Ja mikä aikaansaa tämän eron, jollei ihminen ole 

eläin plus elävä jumala fyysisen kuorensa sisällä? Pysähtykäämme ja esittäkääm-

me itsellemme vakavasti tämä kysymys, välittämättä nykyajan psykologian sekä 

materialistisen tieteen oikuista ja sofismista. 

Myönnettäköön, että jossain määrin jopa esoteerinen opetus on allegorista. Jot-

ta se olisi tavalliselle älylle käsitettävä, tarvitaan symboleja, jotka on laadittu ym-

märrettävään muotoon. Tästä johtuvat eksoteeristen opetusten allegoriset ja puo-

leksi myyttiset kertomukset sekä esoteeristen opetusten (vain) puoleksi metafyysi-

set ja objektiiviset esitykset. Sillä puhtaasti ja transsendentaalisesti henkiset käsit-

teet sopivat ainoastaan niiden ymmärrykselle, jotka ”näkevät ilman silmiä, kuule-

vat ilman korvia ja tuntevat ilman elimiä”, käyttääksemme kommentaarin kuvaa-

vaa ilmaisua. Liian puritaanisella idealistilla on täysi vapaus henkistää oppi, mutta 

nykyajan psykologi koettaisi vain viedä salaa pois meidän ”langenneen” mutta 

silti jumalallisen, buddhiin yhteydessä olevan inhimillisen sielumme. 

Suuri on se mysteeri, joka koskee maisen ihmisen sisällä olevan jumalallisen 

ihmisen korkeita henkisiä esi-isiä. Hänen kaksinaiseen luomiseensa viitataan 

purānoissa, vaikka sen esoteerista merkitystä voidaan lähestyä ainoastaan 

vertaamalla toisiinsa monia erilaisia kertomuksia ja lukemalla niitä symbolisessa 

ja allegorisessa mielessä. Samoin on raamatun sekä Mooseksen kirjojen ja jopa 

Paavalin kirjeiden laita. Sillä se luoja, jota kutsutaan Genesiksen toisessa luvussa 

”Herra Jumalaksi”, on alkutekstissä Elohim eli jumalat (Herrat) monikossa. Ja 

kun yksi niistä tekee maisen Aadamin tomusta, niin toinen puhaltaa häneen 
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elämänhengen ja kolmas tekee hänestä elävän sielun (2:7), jotka kaikki [e82] 

sisältyvät monikolliseen Elohim-sanaan.1 ”Ensimmäinen ihminen on maasta, 

toinen ihminen [viimeinen eli oikeammin korkein] on taivaasta”, sanoo Paavali 1. 

korinttolaiskirjeessä, 15:47. 

Arjalaisessa allegoriassa kuvataan Brahmān kaikkia kapinallisia poikia pyhinä 

askeetteina ja joogeina. Syntyen uudelleen jokaisessa kalpassa ne yleensä yrittävät 

estää ihmisen lisääntymisen. Kun Daksha, prajāpatien (luojien) päämies, synnyt-

tää 10 000 poikaa maailman kansoittamistarkoituksessa, Nārada – Brahmān poi-

ka, suuri rishi ja todellisuudessa ”Kumāra”, vaikka ei nimellisesti – vastustaa ja 

kahdesti estää Dakshan aikomuksen yllyttämällä noita poikia pysymään pyhinä 

askeetteina ja välttämään naimisiinmenoa. Tämän vuoksi Daksha kiroaa Nāradan 

syntymään uudelleen ihmisenä, niin kuin Brahmā oli ennen kironnut hänet siksi, 

että hän oli kieltäytynyt menemästä naimisiin ja hankkimasta jälkeläisiä sanoen: 

”Häviä nykyisessä [deva- eli enkeli-] muodossasi ja ota asuntosi kohdusta” ts. tule 

ihmiseksi.2 Huolimatta useista saman kertomuksen ristiriitaisista versioista on 

helppo nähdä, että Nārada kuuluu niiden Brahmān ”esikoisten” joukkoon, jotka 

ovat kaikki kapinoineet eläimellistä synnyttämistä vastaan, minkä vuoksi niiden 

piti ruumiillistua ihmisiksi. Kuten on jo osoitettu, Nārada on kaikista vedalaisista 

risheistä kaikkein käsittämättömin, koska hän on mitä läheisimmin yhteydessä 

okkulttisten oppien – varsinkin salaisten kierrosten ja kalpojen – kanssa. 

Eräät ristiriitaiset esitykset tästä viisaasta ovat sekoittaneet kunnolla orientalis-

teja. Niinpä hänen osoitetaan kieltäytyneen ehdottomasti luomasta (saamasta jäl-

keläisiä) ja jopa kutsuneen isäänsä Brahmāa ”vääräksi opettajaksi”, kun tämä ke-

hotti häntä naimaan (Nārada-Pañcha-Rātra). Siitä huolimatta häneen viitataan 

yhtenä prajāpateista eli ”kantaisistä”! Nāradīyapurānassa hän kuvaa naimatto-

mien adeptien lakeja ja velvollisuuksia, ja koska näitä salaisia velvollisuuksia ei 

satu löytymään noin 3 000 säkeistöä sisältävästä katkelmasta, joka on eurooppa-

laisten museoiden hallussa, bramiinit julistetaan valehtelijoiksi. Mutta orientalistit 

unohtavat, että Nāradīyan uskotaan sisältävän 25 000 säkeistöä, eikä ole luulta-

vaa, että tuollaisia käsikirjoituksia löytyy hindumaallikkojen hallusta, niiden jotka 

ovat valmiita myymään minkä tahansa arvokkaan ollan3 hernekeitosta. Riittäköön 

                                                           
1  Kuten Bunsen ja muut tutkijat ovat osoittaneet, Set ei ole ainoastaan alkuperäinen jumala 

seemiläisillä – varhaiset juutalaiset mukaan luettuina – vaan myös heidän ”puoleksi jumalalli-

nen esi-isänsä”.  Sillä Bunsen sanoo (God in History, I, 233–234):  ”1. Moos. kirjan Set, Eno-

kin (ihmisen) isä, on nähtävästi ollut alkuaan rinnakkaismuoto siitä, joka on peräisin elohimis-

tä, Aadamin isästä.” ”Bunsenin mukaan tuo jumaluus [Set] oli Pohjois-Egyptin ja Palestiinan 

alkuperäinen jumala.” [Staniland Wake, The Origin... of the Great Pyramid.] Ja Setiä pidettiin 

egyptiläisten myöhemmässä teologiassa ”PAHANA DEMONINA”, sanoo tuo samainen Bunsen, 

sillä Set on sama kuin Tyfon ja johdonmukaisena seurauksena sama kuin hindulaiset demonit. 
2  Vayupurāna; Harivamsa, 170.  
3  Kirjakäärön. – Suom. toim. 
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se tieto, että Nārada on [e83] okkultismin tärkein deva-rishi par excellence ja että 

okkultisti, joka ei pohdi, analysoi ja tutki Nāradaa hänen seitsemältä esoteeriselta 

puoleltaan, ei koskaan kykene selvittämään eräitä antropologisia, kronologisia ja 

jopa kosmisia mysteerejä. Nārada on yksi edellä mainituista tulista ja hänellä on 

tärkeä osa tämän kalpan kehityksessä sen alusta viimeiseen vaiheeseen asti. Hän 

on näyttelijä, joka esiintyy nykyisen manvantarisen näytelmän kussakin peräkkäi-

sessä näytöksessä (kantarodussa), maailmanallegorioissa, jotka soittavat esoteris-

min perussävelen ja alkavat nyt tulla lukijoille tutummiksi. Mutta pitääkö meidän 

kääntyä muiden ikivanhojen kirjoitusten ja asiakirjojen puoleenvahvistuksen saa-

miseksi ”tulille”, ”kipinöille” ja ”liekeille”? Todisteita on paljon, jos niitä vain 

etsitään oikealta taholta. 

Salatun mysteerin kirjassa ne mainitaan selvästi, kuten myös Ha idra zuta 

kaddishassa eli ”Pienemmässä pyhässä kokouksessa”. Niiden kieli on hyvin mys-

tistä ja verhottua, mutta kuitenkin ymmärrettävää. Viimeksi mainitussa teoksessa 

kerrotaan, miten edellisten maailmojen kipinöiden keskellä, jumalallisesta piiki-

vestä lentäneiden ”värähtelevien liekkien ja kipinöiden” joukossa työntekijä ryh-

tyy luomaan ihmistä, ”miehistä ja naisellista” (427). Näiden ”liekkien ja kipinöi-

den” (enkelien ja niiden maailmojen, tähtien ja planeettojen) sanotaan vertausku-

vallisesti ”sammuvan ja kuolevan”, toisin sanoen jäävän ilmenemättä, kunnes 

määrätty luonnonprosessi on päättynyt. Osoittaaksemme, kuinka huolellisesti 

verhottuja yleiseltä katseelta ovat ihmisen syntyä koskevat tärkeimmät kohdat, 

mainitsemme nyt kaksi kohtaa kabbalistisista kirjoista.  
 
(429) Sietämättömän kirkkaasta valonkantajasta [yksi seitsemästä pyhästä pla-

neetasta] lähti säteilevä liekki sinkauttaen ulos ikään kuin valtavan vasaran is-

kulla ne kipinät, jotka olivat aikaisempia maailmoja. 

(430) Ja nämä sekoittuivat kaikkein hienoimpaan eetteriin ja kiinnittyivät yh-

teen keskenään, mutta vasta kun ne olivat keskenään yhdistyneet, jopa suuri isä 

ja suuri äiti. 

(431) Hoasta itsestään tulee AB, isä, ja Hoasta itsestään tulee RUAH, henki, 

jotka ovat kätkettyinä Ikiaikaisessa, ja siinä on tuo eetteri salattuna. 

(432) Ja se oli yhdistynyt valonkantajaan [planeettaan ja sen enkeliin eli hallit-

sijaan], joka lähti ulos siitä sietämättömän kirkkaasta valonkantajasta, joka on 

salattuna Aiman, suuren äidin, helmassa.1 
 

Seuraava ote Zoharista käsittelee myös samaa mysteeriä: 
 
AADAMIA AIKAISEMMAT KUNINKAAT. Olemme oppineet Sifra di-

Tseniutasta: Että Attiqa d’Attiqin, vanhinten vanhin, ennen kuin hän valmisti 

                                                           
1 Zohar: Idra Zuta Qaddisha [Pienempi pyhä kokous]. Vrt. Macgregor Mathers, Kabbalah 

Unveiled, s. 302. 
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muotonsa, rakensi kuninkaita ja [e84] kaiversi kuninkaita ja hahmotteli kunin-

kaita [ihmisiä, eläinten kuninkaita]. Eivätkä ne voineet olla olemassa, ennen 

kuin hän kukisti ne ja kätki ne joksikin ajaksi. Siksi on kirjoitettu: ”Ja nämä 

olivat kuninkaita, jotka hallitsivat Edomin maassa”.... Eivätkä ne voineet olla 

olemassa, ennen kuin Resha Hiv’rah, valkoinen pää, Attiqa d’Attiqin, vanhin-

ten vanhin, asettui aloilleen... muodosti kaikki muodot ylhäällä ja alhaalla.... 

Ennen kuin hän asettui aloilleen omassa muodossaan, eivät olleet muodostettu-

ja kaikki ne, jotka hän tahtoi muodostaa, ja kaikki maailmat oli hävitetty... ne 

eivät jääneet paikoilleen, koska kuninkaiden muotoa ei ollut muodostettu niin 

kuin sen olisi pitänyt olla, eikä pyhää kaupunkia ollut valmistettu.1 

 

Näiden kahden allegorisen ja metafyysisen esityksen selvä merkitys on yksinker-

taisesti tämä: Maailmoja ja ihmisiä vuoroin muodostui ja hävisi kehityslain alai-

sena ja aikaisemmista aineksista, kunnes sekä planeetat että niiden asukkaat, tässä 

tapauksessa meidän maapallomme eläin- ja ihmisrotuineen, tulivat siksi mitä ne 

ovat nykyisessä kierroksessa – vastakkaisiksi polaarivoimiksi, tasapainoisiksi 

hengen ja aineen, positiivisen ja negatiivisen, miehisen ja naisellisen puolen yh-

distelmiksi. Ennen kuin ihmisestä saattoi tulla mies ja nainen fyysisesti, oli hänen 

prototyyppinsä, luovien elohimien, suunniteltava hänen muotonsa tällä sukupuoli-

sella tasolla astraalisesti. Tämä merkitsee, että atomien ja elimellisten voimien 

laskeutuessaan tietyn erilaistumisen tasolle oli edettävä luonnon tarkoittamassa 

järjestyksessä, niin että ne aina moitteettomasti toteuttavat sitä lakia, jota kabbala 

kutsuu tasapainoksi, jonka kautta kaikki olevainen toteutuu miehisenä ja naiselli-

sena lopullisessa täydellisyydessään tässä aineellisuuden nykyisessä vaiheessa. 

Hokhman, viisauden, miehisen sefirotin, piti sekoittua Binaan, älyllisen luonnon 

eli ymmärryksen, sisään ja läpi.  

Sen vuoksi ihmisten ensimmäinen kantarotu, sukupuoleton ja älytön, oli kukis-

tettava ja ”kätkettävä joksikin aikaa”, ts. ensimmäinen rotu ei kuollut vaan katosi 

toiseen rotuun, niin kuin jotkut alemmat oliot ja kasvit katoavat jälkeläisiinsä. Se 

oli täydellinen muodonmuutos. Ensimmäisestä kantarodusta tuli toinen siittämättä 

sitä, synnyttämättä sitä ja itse kuolematta. ”’He kulkivat pois yhdessä’, niin kuin 

on kirjoitettu: ’Ja hän kuoli ja toinen hallitsi hänen sijastaan.’”2 Miksi näin?  Siksi 

että ”Pyhä kaupunki ei ollut vielä valmis”.  Ja mikä on ”Pyhä kaupunki”?  Maqom 

(salainen paikka eli pyhäkkö) maan päällä, toisin sanoen ihmiskohtu, mikrokos-

minen jäljennös ja heijastus taivaallisesta kohdusta, naisellisesta avaruudesta eli 

alkukaaoksesta, missä miehinen henki hedelmöittää pojan siemenen eli näkyvän 

                                                           
1  Zohar, Brody-pain., III, 135a ja 292a. Käännös I. Myerin Qabbalahissa. 
2  1. Moos. kirja, 26:31 ja seuraava. Zohar, III, 292a. 
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universumin.1 Näin on, koska Zoharin kappaleessa ”Miehisen ja naisellisen prin-

siipin emanaatio” [e85] sanotaan, että täällä maan päällä ”pyhän vanhimman” 

VIISAUS ”ei loista muuten kuin miehessä ja naisessa”. 

 

... (Hokhma, viisaus, on isä, ja Bina, ymmärrys, on äiti)... ja kun ne yhdistyvät 

toinen toiseensa, ne synnyttävät ja levittävät ja emanoivat totuuden. Rabbi Je-

jevan, Sabahin eli Vanhan, sanoista opimme tämän: Mikä on Bina, ymmärrys? 

Mutta kun ne yhdistyvät toinen toiseensa,  (jod) :hen (he’hen), ne tulevat 

raskaiksi ja synnyttävät pojan. Ja sen vuoksi sitä kutsutaan Binaksi, 

ymmärrykseksi.... Se tarkoittaa BeN JaH, ts. JaHin poika. Tämä on kokonaisen 

täydennys.2 

 

Tämä on myös rabbien mukaan fallismin ”täydennys”, sen huippukohta, missä 

jumalallinen on vedetty eläimelliseen, korkein karkeaan maalliseen. Mitään näin 

ilmeisen karkeaa ei ole Idän okkultismissa eikä alkuperäisessä kabbalassa – kal-

dealaisten Lukujen kirjassa. Olemme jo sanoneet Hunnuttomassa Isiksessä: 

 

Mielestämme on melko epäviisasta katolisten kirjailijoiden puolelta, että he 

vuodattavat vihansa maljoja seuraavan kaltaisin lausein: ”Lukuisissa pagodissa 

on fallos-kivi, saaden aina ja alituisesti, kuten kreikkalainen baitylos [betyyli], 

lingamin karkean säädyttömän muodon... Mahādevan.”3 Ennen kuin tämän ais-

tillisuuden uskonnon par excellence, roomalaiskatolisuuden, nykyiset esitaiste-

lijat tekevät halveksivia huomautuksia symbolista, jonka syvällinen, metafyy-

sinen merkitys on liikaa heidän ymmärrykselleen, heidän tulisi velvollisuuten-

sa tuntien tuhota vanhimmat kirkkonsa ja muuttaa omien temppeliensä kupo-

lien muotoa. Elephantan Mahādeva, Bhagalpurin pyöreä torni sekä islamilais-

ten minareetit – joko pyöreä- tai teräväkärkiset – ovat Venetsian San Marcon 

Campanile-pylvään, Rochesterin katedraalin ja Milanon nykyisen Duomon al-

kumalleja. Kaikki nämä erilaiset tornit, kupolit ja kristilliset temppelit ovat jäl-

jitelmiä varhaiskantaisesta lithoksen eli pystysuoran falloksen aatteesta.4 
 

Olkoon tämän laita miten tahansa, niin se tosiasia, että kaikki nämä heprealaiset 

elohimit, kipinät ja kerubit ovat samoja kuin muinaisten arjalaisten devat, rishit ja 

tulet ja liekit, rudrat ja neljäkymmentäyhdeksän agnia, on riittävästi todistettu 

kabbalassa. 

__________ 

                                                           
1  Vrt. II kirja, XVII, ”Pyhistä Pyhin”. 
2  Zohar, III, 290a, lainattu I. Myerin, Qabbalahiin, s. 387–388. 
3  Des Mousseaux, Les Hauts Phénomènes de la Magie, s. 24. 
4  Teologia osa 1, s. 17. 
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[e86] 

IV SÄKEISTÖ 

 
ENSIMMÄISTEN ROTUJEN LUOMINEN 

 
(14) Ihmisten luominen. (15) Ne ovat tyhjiä varjoja. (16) Luojat ovat epävarmoja, kuinka 

AJATTELEVA ihminen on luotava. (17) Mitä tarvitaan täydellisen ihmisen muodostamiseksi. 

14. SEITSEMÄN SUURTA JOUKKOA, ”TAHDOSTA SYNTYNEET (eli järkisyntyiset) HER-

RAT”, EROTTIVAT ELÄHDYTTÄVÄN HENGEN (Fohatin) TYÖNTÄMINÄ ITSESTÄÄN IHMI-

SIÄ, KUKIN OMASSA VYÖHYKKEESSÄÄN. 

He heittivät pois ”varjonsa” eli astraaliruumiinsa – jos sellaisen eteerisen olennon 

kuin ”kuuhenki” voidaan ajatella iloitsevan astraalisesta, kun sillä tuskin on konk-

reettista ruumista. Toisessa kommentaarissa selitetään, että ”esi-isät” hengittivät 

itsestään ensimmäisen ihmisen, niin kuin Brahmān sanotaan hengittäneen itses-

tään surat (jumalat), jolloin niistä tuli ”asuroita” (sanasta asu, hengittää). Kol-

mannessa kommentaarissa sanotaan, että ne, vasta luodut ihmiset, ”olivat varjojen 

varjoja”. 

Mitä tulee tähän lauseeseen – ”He olivat varjojen varjoja” – siitä on sanottava 

vielä muutama sana ja yritettävä antaa täydellisempi selitys. Ihmiskunnan ensim-

mäinen kehitysprosessi on paljon helpommin myönnettävissä kuin sitä seuraava, 

vaikka jopa jotkut kabbalistit – varsinkin länsimaiset, jotka tutkivat nykyisiä seu-

rauksia, mutta ovat jättäneet tutkimatta niiden alkusyitä – hylkäävät ja kieltävät 

kaikki nämä prosessit. Eikä tämän kirjoittaja tunne olevansa pätevä selittämään 

tuota synnyttämismuotoa, joka on niin vaikeasti käsitettävissä muille kuin itämai-

sille okkultisteille. Sen vuoksi on hyödytöntä syventyä tässä tuon prosessin yksi-

tyiskohtiin, vaikka sitä kuvataankin tarkasti salaisissa kirjoissa, koska se vain joh-

taisi puheen sellaisiin tosiasioihin, jotka ovat tähän asti olleet tuntemattomia taval-

liselle maailmalle ja siksi tulisivat väärin ymmärretyiksi. Tietty joukko tutkijoita 

tulee aina pitämään maan tomusta tehtyä ”Aadamia” hyväksyttävämpänä kuin sitä 

ihmistä, joka on heijastunut luojansa eetteriruumiista. Silti edellisestä prosessista 

ei ole koskaan kuultu, mutta jälkimmäinen on, kuten kaikki tietävät, tuttu monille 

Euroopan ja Amerikan spiritualisteille, joiden jos keiden pitäisi ymmärtää se. Sillä 

kukapa niistä, jotka ovat nähneet ilmiön aineellistuvasta muodosta, joka valuu 

ulos meedion huokosista tai toisinaan hänen vasemmasta kyljestään, voisi kieltää, 

ettei samanlainen syntymäkin olisi mahdollinen? Jos [e87] maailmankaikkeudessa 

on sellaisia olentoja kuin enkeleitä tai henkiä, joiden ruumiiton olemus voi muo-

dostaa älyllisen olennon huolimatta siitä, että heiltä puuttuu (meistä nähden) kiin-

teä elimistö, ja jos on sellaisia ihmisiä, jotka uskovat jonkin jumalan tehneen en-

simmäisen  ihmisen  maan  tomusta  ja  puhaltaneen  häneen  elävän  sielun  –  ja 
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miljoonat ja jälleen miljoonat uskovat kumpaankin – niin mikä tässä meidän opis-

samme on sitten mahdotonta?  

Hyvin pian tulee koittamaan se päivä, jolloin maailman pitää valita, tahtooko 

se hyväksyä ihmisen (ja myös Kosmoksen) ihmeellisen luomisen tyhjästä Ge-

nesiksen kuolleen kirjan mukaisesti vai sen, että ensimmäinen ihminen syntyi 

jostakin kuvitellusta renkaasta – joka on toistaiseksi ehdottomasti ”puuttuva” ren-

gas – ihmisen ja ”todellisen apinan” yhteisestä esi-isästä.1 Näiden kahden harha-

luulon väliltä astuu esiin okkulttinen filosofia. Se opettaa, että ensimmäisen ih-

misryhmän heijastivat korkeammat ja puolijumalalliset olennot omista olemuksis-

taan. Jos viimeksi mainittua prosessia pidetään luonnottomana tai jopa käsittämät-

tömänä – koska se on luonnossa jäänyt tässä kehitysvaiheessa pois käytöstä – niin 

jotkut ”spiritualistiset” TOSIASIAT todistavat sen mahdolliseksi. Mikä sitten, me 

kysymme, noista kolmesta hypoteesista tai teoriasta on kaikkein järkevin ja vähi-

ten mieletön? Varmaan ei kukaan – jollei ole umpisokea materialisti – voi kos-

kaan vastustaa okkulttista opetusta. 

Voimme nyt edellä olevasta päätellä, että ihmistä ei ”luotu” niin täydelliseksi 

olennoksi kuin hän on nyt, kuinka vaillinainen hän yhä onkin. On ollut henkinen, 

psyykkinen, älyllinen ja eläimellinen kehitys korkeimmasta alimpaan, yhtä hyvin 

kuin fyysinen kehitys – yksinkertaisesta ja homogeenisesta monimutkaisempaan 

ja heterogeeniseen, vaikka ei aivan samoja linjoja kuin nykyaikaiset kehitysopin 

kannattajat ovat hahmotelleet. Monia aikakausia vaati tuo kahteen vastakkaiseen 

suuntaan jatkunut kaksoiskehitys erilaisine luonteineen ja henkisyys- ja älylli-

syysasteineen, kunnes muodostui nykyisin ihmisenä tunnettu olento. Lisäksi ainoa 

ehdoton, aina toimiva ja koskaan erehtymätön laki, joka kulkee [e88] samoja lin-

joja yhdestä ikuisuudesta (eli manvantarasta) toiseen – aina muodostaen nousevan 

asteikon ilmennyttä maailmaa eli, kuten sanomme, suurta harhaa (mahāmāyā) 

varten, mutta toisaalta upottaen hengen yhä syvemmälle aineellisuuteen ja sitten 

                                                           
1  ”...Huxley tukenaan vertailevan anatomian mitä selvimmät havainnot saattoi lausua tuon 

tärkeän väitteen, että anatominen eroavuus ihmisen ja korkeimman apinan välillä on pienempi 

kuin ero korkeimman ja alimman apinan välillä. Ihmisen sukupuun suhteen on väistämätön 

johtopäätös se, että ihmisrotu on vähitellen kehittynyt todellisista apinoista.” (Ernest Haeckel, 

The Pedigree of Man, kääntänyt Ed. B. Aveling, s. 49.) 

   Mitä tieteellisiä ja loogisia väitteitä voitaisiin esittää päinvastaisen mielipiteen suhteen, 

tahtoisimme kysyä? Ihmisen ja ihmisen kaltaisten apinoiden väliset anatomiset yhtäläisyydet – 

joita darvinistit suuresti liioittelevat, kuten de Quatrefages osoittaa – saavat riittävän selityk-

sen, kun ajatellaan apinoiden alkuperää. 

   ”Ei mistään vanhemmista kerroksista löydy apinaa joka muistuttaisi läheisemmin ihmistä, 

eikä mistään ihmistä joka muistuttaisi läheisemmin apinaa...” 

   ”...Sama kuilu, joka on nykyään ihmisen ja apinan välillä, ulottuu yhtä laajana ja syvänä aina 

tertiäärikauteen asti. Tämä tosiasia jo yksin riittää osoittamaan sen paikkansa 
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lunastaen sen lihan kautta ja vapauttaen sen – tämä laki, me sanomme, käyttää 

näihin tarkoituksiin olentoja muilta ja korkeammilta tasoilta, ihmisiä eli järkiolen-

toja (Manuja) niiden karmallisten vaatimusten mukaisesti. 

Tässä vaiheessa lukijaa pyydetään taas kääntymään intialaisen filosofian ja us-

konnon puoleen. Molempien esoteerinen puoli pitää yhtä salaisen opin kanssa, 

vaikka muoto saattaakin olla erilainen. 

__________ 

 

 
RUUMIILLISTUVIEN VOIMIEN SAMANLAISUUS JA EROT 

 
Ihmisen alkuunpanijat, joita Intiassa sanotaan ”isiksi”, pitaroiksi eli pitreiksi, ovat 

luoneet ruumiimme ja alemmat prinsiippimme. Ne ovat me itse ensimmäisinä 

persoonallisuuksina, ja me olemme ne. Alkuihminen olisi ”liha niiden lihasta ja 

luu niiden luusta”, jos niissä olisi ollut luuta ja lihaa. Kuten sanottu, ne olivat 

”kuuolentoja”. 

Ne, jotka antoivat ihmiselle tietoisen, kuolemattoman EGON, olivat ”aurin-

koenkeleitä” – joko metaforisesti tai kirjaimellisesti käsitettynä. Tietoisen egon eli 

ihmissielun mysteerit ovat suuret. Näiden aurinkoenkelien esoteerinen nimi on 

kirjaimellisesti käännettynä ”pysyvän, lakkaamattoman antaumuksen (pra-

nidhānan) Herrat” (Nāthit). Sen vuoksi nämä viidennen prinsiipin (manaksen) 

herrat näyttävät olevan yhteydessä pranidhānasta viidennen riittinsä tekevien 

joogien järjestelmään eli näyttävät panneen sen alkuun.1 On jo selitetty, miksi 

Himalajan takaiset okkultistit pitävät heitä yhtä selvästi samoina kuin niitä, joita 

Intiassa nimitetään kumāroiksi, agnishvāttoiksi ja barhishadeiksi. 

Kuinka tarkka ja tosi onkaan Platonin ilmaisu, kuinka syvällinen ja filosofinen 

hänen (inhimillistä) sielua eli EGOA koskeva huomionsa, kun hän määritteli sen 

”yhdistelmäksi samasta ja toisesta”! Ja kuitenkin, kuinka vähän tätä vihjausta 

onkaan ymmärretty, kun maailma luuli sen merkitsevän, että sielu oli Jumalan, 

Jehovan henkäys. Se on ”sama ja toinen” niin kuin tuo suuri vihitty-filosifi sanoi, 

sillä EGO (”korkeampi itse” sulautuneena jumalalliseen monadiin) on ihminen, ja 

kuitenkin sama kuin ”TOINEN”, häneen ruumiillistunut enkeli, sama kuin univer-

saali MAHAT. Suuret klassiset kirjailijat ja filosofit tunsivat tämän totuuden sano-

essaan, että ”meissä täytyy olla jotakin, mikä saa aikaan ajatuksemme. Jotakin 

hyvin hienoa: se on henkäys, se on tuli, se on eetteri, [e89] se on ydinolemus, se on 

hieno kaltaisuus, se on ajattelu, se on luku, se on harmonia....” (Voltaire). 

                                                                                                                                                        

pitämättömyyden.” (Tri Friedrich Pfaff, luonnontieteen professori Erlangenin yliopistosta, Das 

Alter und der Ursprung des Menschengeschlechts, 1876.) 
1  Ks. Yoga-Sūtra, ii, 32. 
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Kaikkea tätä ovat mānasat ja rājasat: kumārat, asurat ja muut hallitsijat ja pitrit, 

jotka ruumiillistuivat kolmanteen Rotuun ja tällä ja usealla muulla tavalla antoivat 

ihmiskunnalle järjen. 

On olemassa seitsemän pitrien luokkaa, kuten edempänä osoitetaan, kolme 

ruumiitonta ja neljä ruumiillista; ja kaksi lajia, agnishvāttat ja barhishadit. Ja 

voimme lisätä, että niin kuin on kaksi lajia pitrejä, niin on kaksinkertainen ja 

kolminkertainen sarja barhishadeja ja agnishvāttoja. Edelliset synnytettyään 

astraaliset kaksoisruumiinsa syntyvät uudelleen Atrin poikina ja ovat ”demonien 

pitrejä” eli ruumiillisia olentoja, niin kuin Manu sanoo.1 Agnishvāttat sitä vastoin 

syntyvät uudelleen Marīchin (Brahmān pojan) poikina ja ovat jumalien pitrejä.2 

Sitä paitsi, 
 
Vāyupurāna selittää, että pitrien seitsemän luokkaa ovat alun perin olleet en-

simmäisiä jumalia, vairājoita, jotka Brahmā, joogan silmällä, näki ikuisissa 

piireissä ja jotka ovat jumalien jumalia... Matsya… lisää, että jumalat palvoivat 

niitä.3 
 

Harivamśa4 erottaa vairājat ainoastaan yhdeksi pitrien luokaksi, ja tätä tukevat 

salaiset opetukset, jotka kuitenkin pitävät vairājoita samoina kuin vanhemmat 

agnisvāttat5 ja rājasat eli abhūtarājasat, jotka ovat ruumiittomia ja jopa ilman 

astraalista haamua. Useimmissa käsikirjoituksissa sanotaan Vishnun ruumiillistu-

neen niihin ja niiden kautta. 

Raivata-manvantarassa taas Hari, jumalista parhain, syntyi Samb-hūtista juma-

lallisena Mānasana – ollen lähtöisin rājasoiksi kutsutuista jumaluuksista.6 

Sambhūti oli Dakshan tytär ja Marīchin, agnishvāttojen isän, vaimo. Agnishvāttat 

samoin kuin rājasat yhdistetään aina mānasoihin. Niin kuin Wilsonia paljon ete-

vämpi sanskritin tuntija Fitzedward Hall huomauttaa: 

Mānasa ei ole mikään sopimaton nimitys jumaluudelle, joka on yhdistetty rāja-

soihin. Näyttää siltä kuin tuo nimi olisi mānasam – sama kuin manas – pääte 

vain muutettu, niin kuin miespuolinen personointi vaatii.1 

                                                           
1  Mānava-dharma-śāstra, iii, 196. 
2  Matsya- ja Padmapurāna ja Kulluka Mānavasin laeissa, iii, 195. Me tiedämme kyllä, että 

Vayu- ja Matsyapurānat samastavat (länsimaisten tulkitsijoiden mukaisesti) agnishvāttat vuo-

denaikoihin ja barhishad-pitrit kuukausiin; ja lisäävät neljännen luokan – kāvyat – vuosikier-

rokset. Mutta eivätkö roomalaiskatolilaiset samasta enkeleitään planeettoihin, ja eikö seitse-

mästä rishistä tule saptarshi – tähtikuvio? Ne ovat jumaluuksia, jotka hallitsevat kaikkia sykli-

siä jaotuksia. 
3  Wilson, Vishnupurāna, III, s. 158–159. 
4  Säe 935, 936. 
5  Vayupurāna osoittaa, että Virāja-lokaksi kutsuttua seutua asuttivat agnishvāttat. 
6  Vishnupurāna, III, s. 17. 
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Kaikki Virājan pojat ovat mānasoja, sanoo Nīlakantha. Ja [e90] Virāja on 

Brahmā, ja sen vuoksi ruumiittomia pitrejä kutsutaan vairājoiksi, koska ne ovat 

Virājan poikia, sanotaan Vayupurānassa. 

Me voisimme lisätä todisteitamme loputtomiin, mutta se on tarpeetonta. 

Viisaat ymmärtävät tarkoituksemme, epäviisailta sitä ei vaaditakaan. Intiassa on 

33 crorea eli 330 miljoonaa jumalaa. Mutta niin kuin oppinut Bhagavad-Gītān 

luennoitsija huomauttaa: ”Olkoon ne kaikki devoja, mutta ne eivät kaikki 

suinkaan ole ’jumalia’ siinä korkeassa henkisessä merkityksessä, joka tuolle 

sanalle annetaan.” ”Tämä on onneton erehdys”, hän huomauttaa, ”jonka 

eurooppalaiset yleensä tekevät. Deva on eräänlainen henkinen olento, ja vaikka 

samaa sanaa käytetään tavallisessa kielenkäytössä merkitsemään jumalaa, siitä ei 

suinkaan seuraa, että meillä olisi 33 crorea jumalia ja niitä palvoisimme.” Ja hän 

lisää rohkeasti: ”Näillä olennoilla, kuten luonnollisesti voidaan päätellä, on tietty 

yhtäläisyys jonkin kanssa niistä kolmesta komponentti-upādhista 

[perusprinsiipistä], joihin olemme ihmisen jakaneet.”2 

Erään mystisen luokan jumaluuksien nimet muuttuvat jokaisessa manvantaras-

sa. Niinpä kahtatoista suurta jumalaa, jayaa, jotka Brahmā loi auttamaan itseään 

luomistyössä aivan kalpan alussa ja jotka samādhiin vaipuneina laiminlöivät luo-

misen – minkä jälkeen heidät kirottiin ja määrättiin syntymään yhä uudestaan 

jokaisessa manvantarassa seitsemänteen asti – kutsutaan eri manvantaroissa vas-

taavasti nimillä ajitat, tushitat, satyat, harit, vaikunthat, sādhyat ja ādityat.3 Ne 

ovat toisessa kalpassa tushitoja ja tällä vaivasvata-kaudella adityoja.4 Ja sen lisäk-

si ne ovat muun nimisiä kunakin eri aikana. Mutta ne ovat samoja kuin mānasat 

eli rājasat, ja nämä ovat samoja kuin meidän ruumiillistuvat dhyāni-chohanimme. 

Ne kuuluvat kaikki jñāna-devojen luokkaan. 

Niin, lukuun ottamatta niitä olentoja, jotka kuten yakshat, gandharvat, kim-

narat jne. yksilöllisyyksinä asuvat astraalitasolla, on olemassa todellisia de-

vajñānineita, ja näihin deva-luokkiin kuuluvat ādityat, vairājat, kumārat, asurat 

ja kaikki ne korkeat taivaalliset olennot, joita okkulttinen opetus kutsuu nimellä 

manasvin, viisaat, kaikkein ylimmät, ja jotka olisivat tehneet kaikista ihmisistä 

itsetietoisia, henkisesti älyllisiä olentoja, jollaisia he tulevat olemaan, jollei niitä 

olisi ”kirottu” laskeutumaan synnyttämiseen ja syntymään uudelleen kuolevaisina 

velvollisuutensa laiminlyönnin takia. 
 
 

                                                                                                                                                        
1  Main. kohta. 
2  The Theosophist, vol. VII, maalisk. 1887, s. 360 [suom. T. Subba Row, Bhagavad Gītān 

filosofiaa, s. 42, 43]. 
3  Ks. Wilson, vol. II, s. 26. 
4  Ks. Vayupurāna, kuten lainattu Vishnupurānassa, vol. II, s. 226. 
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IV SÄKEISTÖ – jatkuu 

 
15. SEITSEMÄN KERTAA SEITSEMÄN TULEVIEN IHMISTEN (eli amānasoiden) VARJOA 

(chhāyāa) (a) SYNTYI (siis), KUKIN OMAA VÄRIÄÄN (ihonväriä) JA LAATUAAN (b). KU-

KIN (myös) ISÄÄNSÄ (luojaansa) HUONOMPI.  ISÄT, LUUTTOMAT, EIVÄT VOINEET AN-

TAA ELÄMÄÄ SELKÄRANKAISILLE [e91] OLENNOILLE. HEIDÄN JÄLKELÄISENSÄ OLIVAT 

BHŪTOJA (haamuja), JOILLA EI OLLUT MUOTOA EIKÄ ÄLYÄ.  SEN VUOKSI HEITÄ KUT-

SUTAAN CHHĀYĀ (kuva eli varjo) -RODUKSI (c). 
 
(a) Sana Manu, niin kuin on jo huomautettu, tulee juuresta ”man”, ajatella, ja tästä 

tulee ”ajattelija”. Tästä sanskritin sanasta hyvin luultavasti johtuu latinan mens, 

mieli, egyptin menes, ”mestariäly”, pythagoralainen Monas eli tietoinen ”ajattele-

va yksikkö”, myös mind [mieli], ja jopa meidän sanamme ”manas” eli mieli, järki, 

ihmisen viides prinsiippi. Sen vuoksi noita varjoja kutsutaan amānasoiksi, ”järjet-

tömiksi”. 

Brahmalaisille pitrit ovat hyvin pyhiä, koska ne ovat ihmisten alkuunpanijoita1 

eli esi-isiä – ensimmäiset mānushyat tämän maan päällä – ja bramiini uhraa niille, 

kun hänelle syntyy poikalapsi. Niitä kunnioitetaan enemmän kuin jumalia ja nii-

den juhlamenot ovat tärkeämpiä kuin jumalien palvonta.2 

Emmekö voi nyt löytää filosofista merkitystä tälle alkuunpanijoiden kaksinai-

selle ryhmälle? 

Kun pitrit jaetaan seitsemään luokkaan, niin meillä on tässäkin tuo mystinen 

luku. Lähes kaikki purānat ovat yhtäpitäviä siinä, että kolme näistä on arūpa, 

muodottomia, mutta neljä on ruumiillisia. Edelliset ovat älyllisiä ja henkisiä, jäl-

kimmäiset ovat aineellisia ja ilman älyä. Esoteerisesti asurat muodostavat kolme 

ensimmäistä pitrien luokkaa – ”syntyneet yöruumiissa” – kun taas muut neljä 

syntyivät ”hämäräruumiista”. Niiden isät, jumalat, tuomittiin syntymään tyhminä 

maan päälle, sanotaan Vayupurānassa. Nämä tarut on tahallaan sekoitettu ja tehty 

epäselviksi: yhdessä tarussa pitrit ovat jumalien poikia ja toisessa Brahmān poi-

kia, kun taas kolmas tekee niistä omien isiensä opettajia. Neljän aineellisen luokan 

joukot luovat ihmiset yhtä aikaa seitsemällä vyöhykkeellä. 

Mitä tulee pitrien seitsemään luokkaan, joista kukin jakautuu jälleen 

seitsemään, lausuttakoon tässä sananen tutkijoille ja kysymys maallikoille. Sitä 

                                                           
1  Tähän viitattiin Hunnuttomassa Isiksessä, tiede osa 1, 105, vaikka siinä ei voitu antaa koko 

selitystä: ”Pitrit eivät ole nykyään elävien ihmisten esi-isiä, vaan [ensimmäisen] aadamilaisen 

ihmisrodun. He olivat sellaisten ihmisrotujen henkiä, jotka laskeutuvan evoluution laajalla 

kaarella ovat edeltäneet meidän ihmisrotujamme ja olivat fyysisesti ja henkisesti paljon korke-

ammalla tasolla kuin nykyiset surkastuneet rotumme. Mānava-Dharma-śāstrassa niitä kutsu-

taan kuuesi-isiksi.” 
2  Manun lait, III, runo 203. 
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”tulidhyānien” luokkaa, jota pidämme kiistatta samana kuin agnishvāttoja, 

kutsutaan meidän koulussamme dhyāni-chohanisen ruumiin ”sydämeksi”, ja sen 

sanotaan ruumiillistuneen ihmisten kolmanteen Rotuun ja täydellistäneen heidät. 

Esoteerinen mysteereihin vihkijä puhuu salaperäisestä yhteydestä, joka on tämän 

enkelisydämen seitsenkertaisen olemuksen eli substanssin ja ihmisen olemuksen 

välillä. [e92] Sillä ihmisen jokainen fyysinen elin sekä psyykkinen ja henkinen 

toiminta on heijastus eli niin sanoaksemme jäljennös maallisella tasolla ylhäällä 

olevasta mallista eli prototyypistä. Miksi, voidaan kysyä, ihmisen anatomisessa 

rakenteessa pitää olla tuo merkillinen, toistuva seitsenluku? Miksi sydämessä 

pitää olla neljä alempaa onteloa ja kolme korkeampaa osastoa, mikä niin 

omituisesti vastaa ihmisprinsiippien seitsenjaotusta, jossa erotetaan kaksi ryhmää, 

ylempi ja alempi. Ja miksi sama jaotus on löydettävissä pitrien ja varsinkin 

tulidhyānien eri luokista? Sillä, kuten jo sanottiin, nämä olennot laskeutuvat 

neljään ruumiilliseen (eli karkeampaan) ja kolmeen ruumiittomaan (eli 

hienompaan) ”prinsiippiin”, tai kutsuttakoon niitä millä nimellä tahansa. Miksi 

ruumiin seitsemän hermopunosta lähettävät seitsemän sädettä? Miksi nämä 

seitsemän punosta ovat olemassa ja miksi ihmisen ihossa on seitsemän erillistä 

kerrosta? 

Kommentaari sanoo: 

”Heijastettuaan varjonsa ja tehtyään ihmisiä yhdestä elementistä [eetteristä] al-

kuunpanijat nousevat jälleen maharlokaan, mistä ne laskeutuvat aikakautisesti, 

kun maailma jälleen uudistetaan, synnyttämään uusia ihmisiä. 

”Hienot ruumiit jäävät vaille ymmärrystä [manasta], kunnes saapuvat surat 

(jumalat) joita kutsutaan nyt asuroiksi [ei-jumaliksi].” 

”Ei-jumalia” bramiineille ehkä, mutta korkeimpia henkäyksiä okkultisteille, koska 

nämä alkuunpanijat (pitarat), muodottomat ja älylliset, kieltäytyvät rakentamasta 

ihmistä, mutta antavat hänelle järjen, ja neljä ruumiillista luokkaa luovat ainoas-

taan hänen ruumiinsa. 

Tämä näkyy hyvin selvästi Rigvedan – mitä tahansa suuntaa edustavan hindun 

korkeimman auktoriteetin – useissa teksteissä. Siinä Asura merkitsee ”henkinen, 

jumalallinen”, ja tätä sanaa käytetään korkeimman hengen vastineena. Samoin 

Asura-sanaa merkityksessä ”Jumala” käytetään nimityksenä Varunalle ja Indralle 

ja ennen kaikkea Agnille – näiden kolmen oltua vanhoina aikoina kolme korkeinta 

jumalaa, ennen kuin brahmalainen teomytologia turmeli ikivanhojen pyhien kirjo-

jen todellisen merkityksen lähes kokonaan. Mutta koska avain on nykyisin kadon-

nut, asuroita tuskin mainitaan. 

Zend-Avestassa havaitaan sama asia. Mazdalaisessa eli maagien uskonnossa 

”Asura” on Herra Asura Viśvavedas, ”kaikkitietävä Herra”; ja Asuramazda, josta 

tuli myöhemmin Ahuramazdha, on Benfeyn mukaan ”Herra joka antaa järjen” – 
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Asura Medha ja Ahura Mazdao. Muualla tässä teoksessa on osoitettu yhtä hyvään 

auktoriteettiin nojaten, että indoiranilaista Asuraa pidettiin aina seitsenkertaisena.  

Tämä tosiasia yhdessä edellä mainitun Mazda-nimen kanssa, joka tekee seitsen-

kertaisesta Asurasta ”Herran” eli kollektiivisesti ”Herrat, jotka antavat järjen”, 

yhdistää amshāspendit asuroihin ja meidän ruumiillistuviin dhyāni-

chohaneihimme samoin kuin elohimeihin sekä Egyptin, Kaldean ja kaikkien mui-

den maiden seitsemään elähdyttävään jumalaan. 

Se, miksi nämä ”jumalat” kieltäytyivät luomasta ihmisiä, ei johtunut, niin kuin 

eksoteerisissa [e93] kertomuksissa esitetään, siitä, että heidän suuri ylpeytensä esti 

heitä jakamasta maan lapsille olemuksensa taivaallista voimaa, vaan edellä maini-

tuista syistä. Kuitenkin tuohon allegoriaan on yhdistetty äärettömän paljon mieli-

kuvitusta, ja teologia on käyttänyt sitä hyväkseen joka maassa saadakseen omaksi 

edukseen päteviä perusteita näitä esikoisia eli logoksia vastaan ja painaakseen sen 

totuutena tietämättömien ja herkkäuskoisten mieleen. (Vrt. myös, mitä sanotaan 

Makarasta ja kumāroista eläinradan yhteydessä.) 

Kristillinen järjestelmä ei ole ainoa, joka on alentanut nämä jumalat demoneik-

si. Zoroasterilaisuus ja jopa brahmalaisuus on käyttänyt sitä hyväkseen saadak-

seen otteen ihmisten mielistä. Vieläpä kaldealaisessa eksoterismissa olennot, jotka 

kieltäytyivät luomasta ts. joiden sanotaan sen vuoksi vastustaneen demiurgia, 

tuomitaan myös pimeyden henkinä. Surat, jotka saavuttavat älyllisen itsenäisyy-

tensä, taistelevat niitä suroja vastaan, jotka ovat vailla älyä ja jotka kuluttavat 

elämänsä hyödyttömään seremonialliseen jumalanpalvelukseen, joka perustuu 

sokeaan uskoon – tämän viittauksen jättävät oikeaoppiset bramiinit nykyään huo-

miotta – ja heti edellisistä tulee a-suroita. Jumaluuden ensimmäiset ja järkisyntyi-

set pojat kieltäytyvät luomasta jälkeläisiä, ja Brahmā kiroaa ne syntymään ihmisi-

nä. Nämä heitetään alas maan päälle, joka myöhemmin teologian dogmeissa 

muuttuu manalan seuduiksi. Ahriman hävittää Ormazdin luoman härän, joka on 

maallisen harhaelämän, ”surun siemenen” symboli. Unohdettaessa, että hukkaan 

joutuvan rajallisen siemenen on kuoltava, jotta kuolemattomuuden kasvi, henki-

sen, ikuisen elämän taimi, voisi nousta maasta ja elää, Ahriman julistetaan vihol-

liseksi, vastustavaksi voimaksi, paholaiseksi. Tyfon leikkaa Osiriksen neljääntois-

ta osaan estääkseen tätä kansoittamasta maailmaa ja siten luomasta kurjuutta. Ty-

fonista tulee eksoteerisessa teologisessa opissa pimeyden voima. Mutta kaikki 

tämä on eksoteerista kuorta, jonka palvojat pitävät tottelemattomuutena ja kapina-

na niiden ponnistelua ja uhrautumista, jotka tahtoisivat auttaa ihmisiä takaisin 

heidän alkuperäiseen jumalalliseen tilaansa itsetietoisten ponnistusten avulla. Juu-

ri nämä muodon palvojat ovat tehneet valon enkeleistä demoneja. 
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Esoteerinen filosofia opettaa kuitenkin, että yksi kolmasosa1 dhyāneista – ts. 

arūpa-pitrien kolme luokkaa varustettuna järjellä, ”joka on muodoton henkäys, 

muodostunut älyllisistä eikä elementaariaineksista”2 – tuomittiin yksinkertaisesti 

karman ja kehityksen lain avulla syntymään uudelleen (eli ruumiillistumaan) 

maan päälle.3 Jotkut [e94] näistä olivat nirmānakāyoja muista manvantaroista. 

Tästä syystä tapaamme heidät kaikissa purānoissa esiintymässä jälleen täällä 

maan päällä kolmannessa manvantarassa (lue kolmannessa kantarodussa) kunin-

kaina, risheinä ja sankareina. Tämän opin, joka oli liian filosofinen ja metafyysi-

nen suuren joukon käsitettäväksi, pilasivat papit, kuten jo mainittiin, pitääkseen 

taikauskoisen pelon avulla kansanjoukot vallassaan. 

Oletetut ”kapinalliset” olivat siis vain niitä, jotka karman laki pakotti juomaan 

katkeran maljan viimeiseen pisaraan asti ja joiden täytyi ruumiillistua uudelleen ja 

siten luoda vastuullisia ajattelevia olentoja niistä astraalisista patsaista, joita hei-

dän alemmat veljensä olivat heijastaneet. Joidenkin sanotaan kieltäytyneen, koska 

heissä ei ollut vaadittuja aineksia – ts. astraaliruumista – sillä he olivat arūpia. 

Toisten kieltäytyminen taas johtui siitä, että he olivat olleet adepteja ja joogeja 

kaukaisissa menneisyyden manvantaroissa – toinen mysteeri. Mutta myöhemmin 

nirmānakāyoina he uhrautuivat niiden monadien hyväksi ja pelastukseksi, jotka 

odottivat vuoroaan ja jotka muuten olisivat saaneet uinua lukemattomia aikoja 

vastuuttomissa, eläinten kaltaisissa vaikka ulkonäöltään inhimillisissä muodoissa. 

Tämä voi olla vertaus ja allegoria allegorian sisällä. Se jää tutkijan intuition rat-

kaistavaksi, jos hän vain lukee henkisellä silmällään sen, mitä nyt seuraa. 
                                                           
1  Tästä johtuu myöhempi, Johanneksen Ilmestyskirjassa mainittu näky ”suuresta punaisesta 

lohikäärmeestä, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kruunu kaikissa seitsemässä 

päässä” ja jonka ”pyrstö pyyhkäisi kolmanneksen taivaan tähdistä ja sinkosi ne maahan” 

(12:3–4). 
2  Ks. Harivamsa, 932. 
3  Säe ”sinkosi ne maahan” näyttää selvästi saaneen alkunsa arjalaisten mystikkojen vanhim-

masta ja suurimmasta allegoriasta. Atlantislaisten jättiläisten ja noitien tuhoutumisen jälkeen 

nuo mystikot kätkivät erilaisiin allegorioihin tuon totuuden, joka on astronominen, fyysinen ja 

jumalallinen, koska se on yksi lehti esikosmisesta teogoniasta. Sen todellinen esoteerinen 

tulkinta on nk. ”langenneiden enkelien” varsinainen teodikea. Kristilliskatolilaiset ovat nyt 

surkeasti sekoittaneet nuo halukkaat ja vastahakoiset, luojat ja ne jotka kieltäytyivät luomasta. 

He ovat unohtaneet, että heidän korkein pääenkelinsä, Pyhä Mikael, jonka sanotaan voittavan 

(hallitsevan ja sulauttavan) jumalallisen uhrautumisen ja VIISAUDEN LOHIKÄÄRMEEN (jota nyt 

väärin kutsutaan ja parjataan Saatanaksi), OLI ENSIMMÄINEN, JOKA KIELTÄYTYI LUOMASTA! 

Tämä on johtanut loputtomaan sekaannukseen. Niin vähän ymmärtää kristillinen teologia Idän 

paradoksaalista kieltä ja sen symboliikkaa, että se jopa selittää kuolleen kirjaimen mukaan 

Kiinan buddhalaisten ja hindujen eksoteerisen riitin pitää kovaa meteliä tiettyjen auringon- ja 

kuunpimennysten aikana pelotellakseen pois ”suuren punaisen lohikäärmeen”, joka punoi 

juonia ryöstääkseen valon! Mutta tässä ”valo” merkitsee esoteerista viisautta, ja olemme selit-

täneet riittävästi lohikäärmeen, käärmeen ym. salaista merkitystä, mikä kaikki viittaa adeptei-

hin ja vihittyihin. 
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Mitä tulee heidän muovaajiinsa ja esi-isiinsä – niihin enkeleihin jotka eksotee-

risten kertomusten mukaan tottelivat lakia – näiden täytyy olla samoja kuin bar-

hishad-pitrit eli pitar-devatāt, ts. niitä joilla oli fyysinen luova tuli. He saattoivat 

luoda eli oikeammin verhota inhimilliset monadit ainoastaan omilla astraalisilla 

minuuksillaan, mutta eivät voineet luoda ihmistä oman kuvansa ja kaltaisuutensa 

mukaiseksi. ”Ihminen ei saa olla kuin yksi meistä”, sanovat luovat jumalat, joille 

on uskottu alemman eläimellisyyden muodostaminen – vaan korkeampi.1 Se, että 

he loivat ihmisten näköisiä olentoja omista jumalallisista olemuksistaan, merkit-

see esoteerisesti, että [e95] juuri heistä tuli ensimmäinen Rotu ja siten he olivat 

osallisia sen kohtalosta ja myöhemmästä kehityksestä. He eivät tahtoneet, koska 

eivät voineet antaa ihmiselle sitä pyhää kipinää, joka palaa ja laajenee ihmisjärjen 

ja itsetietoisuuden kukaksi, sillä heillä ei ollut sitä antaa. Se jäi tuolle devaluokal-

le, jota Kreikassa symboloitiin Prometheuksen nimellä, niille, joilla ei ollut mitään 

tekemistä fyysisen ruumiin kanssa, mutta sitäkin enemmän puhtaan henkisen ih-

misen kanssa.2 

Kukin luojien luokka antaa ihmiselle sitä, mitä sillä on annettavana: yksi ra-

kentaa hänen ulkonaisen muotonsa, toinen antaa hänelle omaa ydinainestaan, josta 

tulee myöhemmin inhimillinen korkeampi itse yksilön persoonallisen ponnistuk-

sen avulla. Mutta he eivät voineet tehdä ihmisistä sellaisia kuin he itse olivat – 

täydellisiä, koska he olivat synnittömiä; synnittömiä, koska heillä oli vasta en-

simmäiset heikot varjomaiset hahmotelmat ominaisuuksista ja nämä kaikki täy-

dellisiä – inhimillisestä näkökulmasta – valkoisia, puhtaita ja kylmiä kuin vastasa-

tanut lumi. Missä ei ole taistelua, siellä ei ole ansiotakaan. Ihmiskuntaa, ”maasta 

maallista”, ei ollut aiottu ensimmäisen jumalallisen henkäyksen enkelien luota-

vaksi. Sen vuoksi näiden sanotaan kieltäytyneen luomasta, ja paljon aineellisem-

pien luojien oli muodostettava ihminen,3 ja nämä vuorostaan antoivat hänelle vain 

                                                           
1  Ks. 1. Moos. kirja ja Platonin Timaios. 
2  Ks. tämän osan II kirja: ”Langenneet enkelit”, s. e475 eteenpäin ja ”Valon jumalat kumpua-

vat pimeyden jumalista”, s. e483 eteenpäin. 
3  Huolimatta kaikista ponnistuksistaan kristillinen teologia – joka oli ottanut rasitteekseen 

juutalaisten esoteerisen kertomuksen ihmisen luomisesta, jonka se käsitti kirjaimellisesti – ei 

voi löytää yhtään järkevää puolustusta ”Jumalalleen, Luojalleen”, joka tuottaa älyttömän ja 

tunteettoman ihmisen. Eikä se voi liioin puolustaa rangaistusta, joka seurasi kielletystä teosta, 

koska Aadam ja Eeva saattoivat vedota syyntakeettomuuteensa. Sillä jos myönnetään, että 

tämä pari oli tietämätön hyvästä ja pahasta, ennen kuin se söi kiellettyä hedelmää, kuinka sen 

voitiin edellyttää tietäneen, että tottelemattomuus oli pahasta? Jos alkuperäisen ihmisen oli 

määrä pysyä vähä-älyisenä eli oikeammin älyttömänä olentona, silloin hänen luomisensa oli 

tarkoitukseton ja vieläpä julma, jos sen sai aikaan kaikkivaltias ja täydellinen Jumala. Mutta 

jopa 1. Moos. kirjassa osoitetaan, että Aadamin ja Eevan oli luonut alempien jumalallisten 

olentojen luokka, elohimit, jotka olivat niin kateellisia omista etuoikeuksistaan järkevinä ja 

älykkäinä olentoina, että eivät tahtoneet suoda ihmisen tulevan ”yhdeksi meistä”. Tämä on 

selvää jo raamatun kuolleen kirjaimenkin mukaan. Gnostikot olivat siis oikeassa, kun he 
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sen, mitä heillä oli omassa luonnossaan eikä enempää. Totellen ikuista lakia puh-

taat jumalat saattoivat ainoastaan heijastaa itsestään varjomaisia ihmisiä, hieman 

vähemmän eteerisiä ja henkisiä, vähemmän jumalallisia ja täydellisiä kuin ne itse 

– mutta silti varjoja. Ensimmäinen ihmiskunta oli siis vain heikko varjo alkuun-

panijoistaan; liian aineellinen jopa eetterimuodossaankin kuuluakseen jumalien 

hierarkiaan; liian henkinen ja puhdas kuuluakseen IHMISLUOKKAAN – koska 

sillä oli kaikki negatiivisen (nirguna) täydellisyyden ominaisuudet. Jotta täydelli-

syys olisi todellista, sen on synnyttävä epätäydellisyydestä, turmeltumattoman on 

kasvettava turmeltuneesta käyttämällä jälkimmäistä välikappaleenaan, perusta-

naan ja lähtökohtanaan. Ehdoton valo on ehdotonta pimeyttä ja päinvastoin. Itse 

asiassa totuuden valtakunnissa ei ole valoa eikä [e96] pimeyttä. Hyvä ja paha ovat 

kaksosia, ajan ja paikan jälkeläisiä, māyān vallassa. Erottakaa ne leikkaamalla irti 

toisistaan, niin molemmat kuolevat. Kumpikaan ei sinänsä ole olemassa, koska 

kummankin on synnyttävä toisesta tullakseen olemassaoloon. Molemmat on tun-

nettava ja käsitettävä, jotta ne tulisivat havainnon kohteeksi, tästä syystä niiden on 

oltava kuolevaisen tajunnassa erotettuja. 

Kuitenkin, koska tuo harhanomainen jaotus on olemassa, tarvitaan luovien en-

kelien alempi joukko ”luomaan” asuttavia taivaankappaleita – varsinkin maapal-

lomme – eli käsittelemään ainetta tällä maisella tasolla. Filosofiset gnostikot oli-

vat ensimmäisiä, jotka ajattelivat siten historiallisella ajalla ja jotka keksivät tä-

män teorian perusteella erilaisia järjestelmiä. Sen vuoksi heidän luomisjärjestel-

missään on aina luojia, joilla on paikkansa henkisten olentojen tikapuiden juurel-

la. Heidän mukaansa ne, jotka loivat meidän maapallomme ja sen kuolevaiset, 

asetettiin aivan māyāvisen aineen rajalle, ja he opettivat seuraajiaan ajattelemaan 

– kirkkoisien suureksi vastenmielisyydeksi – että maapalloamme koristavien hen-

kisesti ja moraalisesti surkeiden rotujen luomisesta ei voitaisi pitää vastuullisena 

mitään korkeaa jumaluutta vaan ainoastaan alemman hierarkian enkeleitä,1 joiden 

joukkoon he sijoittivat juutalaisten Jumalan, Jehovan. 

Kaikissa muinaisissa kosmogonioissa mainitaan erilaisia ihmiskuntia kuin tä-

mä nykyinen. Platon puhuu Faidroksessa siivekkäästä ihmisrodusta. Aristofanes 

puhuu androgyynisestä ja pyöreäruumiisesta rodusta.2 Poimandresissa koko 

                                                                                                                                                        

sijoittivat juutalaisten Jumalan näkymättömän maailman alempien, aineellisten eikä kovin 

pyhien olentojen luokkaan. 
1  Hunnuttomassa Isiksessä [teologia, osa 1, 243–245] kerrotaan useista näistä gnostikkojen 

järjestelmistä. Eräs on otettu Codex Nazaraeuksesta, nasarealaisten pyhästä kirjasta. Na-

sarealaiset, jotka olivat olemassa kauan ennen Kristuksen aikoja, vieläpä ennen Mooseksen 

lakeja, olivat gnostikkoja ja monet heistä vihittyjä. Heillä oli ”elämän mysteerinsä” Nasarassa 

(muinaisessa ja nykyisessä Nasaretissa), ja heidän oppinsa ovat oikea kaiku salaisen opin 

opetuksista – joista muutamia yritämme nyt selittää. 
2  Platon, Pidot, 189e. 



107 
 

eläinkuntakin on kaksisukuinen. Sen 18. §:ssä sanotaan: ”Kun kierros oli saatu 

päätökseen, solmu irrotettiin.... ja kaikki eläimet, jotka olivat samalla tavalla and-

rogyynisiä, irrotettiin [erotettiin] ihmisen lisäksi....” sillä... ”syiden piti aiheuttaa 

seurauksia maan päällä.”1 Muinaisen quiche-kansan käsikirjoituksessa Popol Vu-

hissa – jonka on julkaissut apotti Brasseur de Bourbourg – taas kuvataan ensim-

mäisiä ihmisiä rotuna, ”jonka näkö oli rajaton ja joka tiesi heti kaikki asiat”, il-

maisten siten jumalien jumalallista tietoa, ei kuolevaisten. Salainen oppi oikaisee 

kansanomaisen mielikuvituksen väistämättömät liioittelut ja kertoo asiat niin kuin 

ne on esitetty ikivanhoissa symboleissa. 
 
[e97] (b) Nämä ”varjot” syntyivät ”kukin omaa väriään ja laatuaan”, kukin myös 

”luojaansa huonompana”, koska viimeksi mainittu oli täydellinen olento omassa 

lajissaan. Kommentaarit selittävät, että ensimmäinen kohta koskee kunkin näin 

kehitetyn ihmisrodun ihonväriä. Poimandresissa seitsemän alkuihmistä, jotka 

luonto loi ”taivaallisesta ihmisestä”, ovat kaikki osallisia ”seitsemän johtajan” eli 

hallitsijan ominaisuuksista, jotka hallitsijat rakastivat ihmistä – omaa heijastustaan 

ja yhdistelmäänsä. 
 
Muinaisskandinaavisissa taruissa voidaan Asgårdissa, jumalien asuinpaikassa, 

kuten myös itse Aasoissa tunnistaa samat mystiset paikat ja personoitumat kudot-

tuina kansan ”taruihin” kuin salaisessa opissamme. Löydämme ne myös Vedoista, 

purānoista, mazdalaisista pyhistä kirjoista ja kabbalasta. Skandinavian Aasat, 

meitä edeltäneen maailman hallitsijat, joiden nimi merkitsee kirjaimellisesti ”maa-

ilman pilarit”, sen ”kannattajat”, ovat siis samoja kuin kreikkalaisten kosmokraat-

torit, Poimandresin ”seitsemän työntekijää eli ohjaajaa”, Intian seitsemän rishiä ja 

pitriä, kaldealaisten seitsemän jumalaa ja seitsemän pahaa henkeä, kabbalan seit-

semän sefirotia, joista yhteenvetona on ylempi kolmio, ja jopa kristittyjen mystik-

kojen seitsemän planeettahenkeä. Aasat luovat maan, meret, taivaan ja pilvet, 

koko näkyvän maailman, surmatun jättiläisen Ymirin jäännöksistä, mutta ne eivät 

luo IHMISTÄ vaan ainoastaan hänen muotonsa askr- eli saarnipuusta. Odinn antaa 

hänelle elämän ja sielun, sen jälkeen kun Lodurr on antanut hänelle veren ja luut, 

ja lopulta Hönir antaa hänelle älyn (manaksen) ja aistitajunnan. Skandinaavien 

askr, Hesiodoksen saarni, josta lähtivät pronssikauden ihmiset, kolmas kantarotu, 

ja Popol Vuhin tzite-puu, josta luotiin meksikolaisten quiche, kolmas ihmisrotu, 

ovat kaikki samoja.2  

Tämän voi kuka tahansa lukija nähdä selvästi. Mutta kuka länsimaisista oppi-

neista voi kertoa okkulttisen syyn, miksi skandinaavien yggdrasill, hindujen 

                                                           
1  Ks. Franois de Foix, Le Pimandre de Mercure Trismégiste de la Philosophie Chrétienne, 

Bordeaux. 
2  Ks. Max Müllerin selostusta Popol Vuhista.  
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Aśvattha, Gogard, helleeninen elämänpuu ja tiibetiläisten Zampun1 ovat samoja 

kuin kabbalan sefirotinen puu ja jopa Ahuramazdhan pyhä puu sekä Edenin puu?2 

Joka tapauksessa kaikkien näiden ”puiden” hedelmät, olkoot ne pippala tai hāoma 

tai vielä tutunomaisempi omena, ovat todellisuudessa ”elämän kasveja”. Meidän 

rotujemme prototyypit sisältyivät kaikki mikrokosmiseen puuhun, joka kasvoi ja 

kehittyi suuren makrokosmisen maailmanpuun sisällä ja suojassa,3 ja tuo mystee-

ri on puoliksi paljastettu Dirghotamaksessa, jossa sanotaan: ”Pippala, makea he-

delmä tuosta puusta, josta tulevat tietoa rakastavat [e98] henget ja jossa jumalat 

aikaansaavat kaikkia ihmeitä.” Niin kuin Gogardissa, niin kaikkien noiden maail-

manpuiden tuuheiden oksien keskellä asuu ”käärme”. Mutta kun makrokosminen 

puu on itse ikuisuuden ja absoluuttisen viisauden käärme, ne jotka asuvat mikro-

kosmisessa puussa, ovat ilmenneen viisauden käärmeitä. Edellinen on kaikki, 

muut ovat sen heijastuneita osia. ”Puu” on tietysti ihminen itse, ja kussakin ihmi-

sessä asuva käärme on tietoinen manas, yhdysside hengen ja aineen, taivaan ja 

maan välillä. 

Kaikkialla on samoin. Luovat voimat saavat aikaan ihmisen, mutta epäonnistu-

vat lopullisessa tarkoituksessaan. Kaikki nämä logokset koettavat antaa ihmiselle 

tietoisen kuolemattoman hengen, joka heijastuu ainoastaan järkeen (manakseen). 

Ne epäonnistuvat ja niitä kaikkia kuvataan rangaistuina epäonnistumisestaan, jopa 

yrityksestäänkin. Minkälainen on rangaistus? Vangiksi joutuminen alempaan pii-

riin eli manalaan, joka on meidän maapallomme, alin ketjussaan; ”ikuisuus” – 

tarkoittaen elämänkierroksen kestoa – aineen pimeydessä eli eläimellisen ihmisen 

sisällä. Puolittain tietämättömiä ja puolittain ovelia kirkkoisiä huvitti turmella 

havainnollinen symboli. He käyttivät hyväkseen kaikissa vanhoissa uskonnoissa 

esiintyvää metaforaa ja allegoriaa kääntääkseen ne uuden uskonnon hyödyksi. 

Siten ihminen muuttui aineellisen helvetin pimeydeksi. Hänen jumalallinen tietoi-

suutensa, joka johtui hänessä asuvasta prinsiipistä (mānasa) eli ruumiillistuneesta 

devasta, tuli manalan loimuaviksi liekeiksi, ja meidän maapallomme itse helvetik-

si. Pippala, Haoma, tiedon puun hedelmä, kirottiin kiellettynä hedelmänä, ja ”vii-

sauden käärme”, järjen ja tietoisuuden ääni, pysyi aikakausia samana kuin lan-

gennut enkeli, joka on vanha lohikäärme, paholainen!4 

Samoin kävi muille korkeille symboleille. Svastika, Intian pyhin ja mystisin 

symboli, ”Jaina-risti”, joksi vapaamuurarit sitä nykyään kutsuvat, on samalla ta-

voin tullut häväistyksi huolimatta sen suoranaisesta yhteydestä ja samuudesta 

                                                           
1  Voisimme lisätä: suomalaisten kansanrunojen ja Kalevalan iso tammi, jumalan puu. – Suom. 

toim. 
2  James Darmesteter, Vendīdādin kääntäjä, siitä puhuessaan sanoo: ”Tuo puu, mikä se lienee-

kin...”  Sacred Books of the East, vol. IV, s. 209. 
3  Platon, Timaios. 
4  Ks. II kirja, XVIII, ”Paha henki: kuka ja mikä?” 
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kristillisen ristin kanssa. Se on ”paholaisen merkki”, kertovat lähetyssaarnaajat 

Intiassa. Eikö se loista Vishnun suuren käärmeen, tuhatpäisen Śesha-Anantan 

päälaella Pātālan, hindujen narakan eli helvetin syvyyksissä? Loistaa kyllä, mutta 

mikä on Ananta? Śeshana se on manvantaran lähes loppumaton ajankierros ja 

tulee itse rajattomaksi ajaksi, kun sitä kutsutaan Anantaksi, suureksi seitsen-

päiseksi käärmeeksi, jonka päällä lepää Vishnu, ikuinen jumaluus, pralayan toi-

mettomuuden aikana. Mitä tekemistä on Saatanalla tämän korkean metafyysisen 

symbolin kanssa? Svastika on kaikista symboleista filosofisesti tieteellisin samoin 

kuin myös ymmärrettävin. Se on muutamin viivoin yhteenveto koko luomisen 

työstä eli evoluutiosta, paremmin sanottuna, kosmoteogoniasta aina antropogoni-

aan1 asti, [e99] jakamattomasta tuntemattomasta Parabrahmanista materialistisen 

tieteen vähäpätöisimpään moneeriin2 asti. Tämä synty on yhtä tuntematon tuolle 

tieteelle kuin itse kaikkijumaluuden synty. Svastika esiintyy kaikkien vanhojen 

kansojen uskonnollisena pääsymbolina.3 Se on ”työntekijän vasara” kaldealaises-

sa Lukujen kirjassa, Zoharin Suuremman pyhän kokouksen4 tarkoittama ”vasara”, 

”joka lyö piikivestä” (avaruudesta) kipinöitä, joista niistä tulee maailmoja. Se on 

”Thorin vasara”, taika-ase, jonka kääpiöt takoivat jättiläisiä eli esikosmisia titaani-

sia luonnonvoimia vastaan. Nämä kapinoivat ja ollessaan elossa aineen piirissä 

eivät tahdo alistua jumalille, universaalin harmonian edustajille, vaan ne on ensin 

hävitettävä. Tästä syystä maailma muodostuu tapetun Ymirin jäännöksistä. 

Svastika on Mjöllnir, ”myrskyvasara”, ja sen vuoksi sanotaan, että kun Aasat, 

pyhät jumalat, tultuaan puhdistetuiksi tulessa (intohimojen ja kärsimysten tulessa 

elämänruumiillistumiensa aikana) tulevat kelvollisiksi asumaan Idan kentällä 

ikuisessa rauhassa, silloin Mjöllnir tulee tarpeettomaksi. Tämä tulee tapahtumaan 

silloin, kun Hel’in (kuolleiden valtakunnan jumalattaren) kahleet eivät heitä enää 

sido, sillä pahan valtakunta on silloin lakannut olemasta. ”Surturin liekit eivät 

olleet heitä hävittäneet eivätkä useiden vedenpaisumusten raivoisat vedet.” Sitten 

tulivat Thorin pojat. He toivat Mjöllnirin mukanaan, ei sota-aseena vaan vasarana, 

jolla siunattiin uudet taivaat ja uusi Maa.5 

Sillä on todella monta merkitystä! Makrokosmisessa työssä ”LUOMIS-

VASARA” neljine suorakulmaisesti taitettuine haaroineen tarkoittaa näkymättö-

män voimien Kosmoksen jatkuvaa liikettä  ja  pyörimistä.  Ilmenneen  Kosmok-

sen ja  maapallomme  kehityksessä  se  viittaa  maailman  akseleiden  ja  niiden 

                                                           
1 [Kosmo = järjestys, maailma; teos = jumala; gonia = synty; antropo = ihminen.] 
2 Moneerit ovat Haeckelin käyttämä nimitys eräistä alhaisista alkueliöistä, joiden soluissa hän 

ei voinut havaita solutumaa. Nykyään se on hylätty käsite. – Suom. toim. 
3 Suomessa se esiintyi myöhäisemmällä rautakaudella ja myöhemmin puuesineisiin leikattuna 

taikamerkkinä. – Suom. toim. 
4  Idra Zuta Qaddisha, X, § 421–429. 
5  Ks. W. Wägner, Asgard and the Gods, s. 305. 
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päiväntasaajavyöhykkeiden pyörimiseen ajan kierroksissa. Kaksi viivaa, jotka 

muodostavat svastikan , tarkoittavat henkeä ja ainetta, ja neljä hakaa esittävät 

liikettä kierroskausina. Mikrokosmoksen, ihmisen, tapauksessa se osoittaa hänen 

olevan yhdysside taivaan ja maapallon välillä. Oikea käsi on vaakasuorasta käsi-

varresta kohotettu ylöspäin ja vasen käsi viittaa maahan. Hermeksen smaragditau-

lussa on kohotettuun oikeaan käteen kirjoitettu sana ”Solve” ja vasempaan sana 

”Coagula”.1 Se on samalla kertaa alkemistinen, kosmogoninen, antropologinen ja 

maaginen merkki, jonka sisäiseen merkitykseen on seitsemän avainta. Ei ole lii-

kaa sanottu, että tämän universaalin ja monia ajatuksia herättävän merkin monisi-

sältöinen symboliikka sisältää avaimen Kosmoksen seitsemään suureen mystee-

riin. Se syntyi varhaisten arjalaisten mystisistä käsityksistä, ja sen he asettivat 

ikuisuuden kynnykselle, Ananta-käärmeen päälaelle, mutta se koki [e100] henki-

sen kuoleman keskiaikaisten antropomorfistien skolastisissa tulkinnoissa. Se on 

universaalin luovan voiman alfa ja omega kehittyen puhtaasta hengestä ja päätyen 

karkeaan aineeseen. Se on myös avain tieteen piiriin, jumalalliseen ja inhimilli-

seen, ja se, joka käsittää sen täydellisen merkityksen, on ainiaaksi vapautunut 

mahāmāyān, suuren harhan ja pettäjän, pauloista. Tuo valo, joka loistaa jumalalli-

sen vasaran alta, vasaran joka on nyt alennettu vapaamuurariloosien suurmesta-

rien vasaraksi, riittää hajottamaan kaikkien inhimillisten juonittelujen tai kuvitte-

lujen pimeyden. 

Kuinka profeetallisia ovatkaan skandinaavien jumalattarien laulut, niiden joille 

Odinin korpit kuiskaavat menneisyydestä ja tulevaisuudesta lentäessään ympäri 

kristalliasunnossaan virtaavan joen alapuolella. Nuo laulut on kaikki kirjoitettu 

”viisauden pergamenttikääröihin”, joista monet ovat kadonneet, mutta muutama 

vielä jäljellä. Ne toistavat runollisen vertauksellisesti arkaaisten aikojen opetuksia. 

Esitämme yhteenvedon tri Wägnerin teoksesta Asgard and the Gods, joka 

käsittelee ”maailman uudistumista” ja on meidän kierroksemme seitsemättä Rotua 

koskeva, menneessä ajassa kerrottu ennustus. 

Mjöllnir oli tehnyt velvollisuutensa tässä kierroksessa, ja: 
 
Idan kentälle, uudestisyntymisen kentälle [viidennen kierroksen alkamiseksi], 

kokoontuivat korkeampien jumalien pojat, ja heissä nousivat jälleen heidän 

isänsä [kaikkien heidän menneiden ruumiillistumiensa egot]. He puhuivat 

menneisyydestä ja nykyisyydestä ja muistelivat esi-isiensä viisautta ja ennus-

tuksia, jotka kaikki olivat täyttyneet. Heidän lähellään, mutta heille näkymät-

tömänä oli Voimakas, Mahtava, joka hallitsee kaikkia… ja määrää maailmaa 

hallitsevat ikuiset lait. He kaikki tiesivät hänen olevan siellä. He tunsivat hä-

nen läsnäolonsa ja voimansa, mutta eivät tienneet hänen nimeään. Hänen käs-

kystään nousi uusi maa [avaruuden] vesistä. Idan kentän yläpuolelle etelään 
                                                           
1  ”Irrota” ja ”Sido”. – Suom. toim. 
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hän teki toisen taivaan, jota kutsutaan Audlangiksi, ja vielä kauemmaksi kol-

mannen, joka tunnetaan nimellä Vidblain. Gimlen luolan päälle pystytettiin 

ihmeellinen palatsi, joka oli kullalla katettu ja loisti kirkkaampana kuin aurin-

gonvalo. [Nämä ovat meidän ketjumme kolme asteittain kohoavaa palloa.] 

Siellä jumalat asetettiin valtaistuimelle, joka niillä oli ennen ollut… Gimlen 

korkeuksista [seitsemännestä planeetasta eli pallosta, korkeimmasta ja puh-

taimmasta] he katselivat alas LIFin [ja LIFTHRASIRin, puhdistuneen ihmis-

kunnan tulevan Aadamin ja Eevan] onnellisia jälkeläisiä ja viittasivat näitä 

KIIPEÄMÄÄN korkeammalle, nousemaan tiedossa ja viisaudessa… askel as-

keleelta taivaasta toiseen, kunnes he olisivat lopulta kelvolliset yhdistymään 

jumalolentoihin Kaikki-isän talossa.1 
 

Se, joka tuntee esoteerisen budhismin (eli viisauden) opit, vaikka niitä on kuvattu 

tähän mennessä vaillinaisesti, huomaa selvästi edellä olevaan sisältyvän allegori-

an. 

Sen filosofinen merkitys tulee paremmin ymmärretyksi, jos lukija ajattelee 

tarkkaavaisesti Prometheuksen myyttiä. Sitä tutkitaan [e101] edempänä 

hindulaisen Pramanthan valossa. Kun jotkut orientalistit alentavat sen pelkäksi 

fysiologiseksi symboliksi ja ajattelevat sen yhteydessä ainoastaan maallista tulta, 

heidän tulkintansa loukkaa kaikkia kristinusko mukaan luettuna uskontoja, jonka 

suurin mysteeri vedetään siten alas aineeseen. Jumalallisen Pramanthan ja Aranin 

”hankaus” saattoi tämän kuvan muodossa johtua mieleen ainoastaan saksalaisten 

materialistien karkealle käsityskyvylle – heitä pahempiahan ei enää ole. On totta, 

että jumalallinen lapsi, sanskritinkielisen rodun Agni, josta tuli latinankielisten 

Ignis, syntyy uhritoimituksen aikana Pramanthan ja Aranin (svastikan) 

yhteydestä. Mutta mitä siitä seuraa? Tvashtri (Viśvakarman) on ”jumalallinen 

taiteilija ja puuseppä”2 ja on myös jumalien ja luovan tulen isä Vedoissa. Niin 

                                                           
1  Wägner, main. teos, s. 305.  
2  ”Pyhän tulen isä”, kirjoittaa prof. Jolly, ”oli Tvashtri... hänen äitinsä nimi oli Māyā. Häntä 

itseään kutsuttiin Aktaksi (voidelluksi, ) sen jälkeen, kun pappi oli valanut hänen 

päähänsä alkoholipitoista [?] SOMAA ja hänen kehoonsa uhrauksessa puhdistettua pyhää voi-

ta.” ( Man before Metals, s. 190.) Tuo ranskalainen darvinisti ei kerro tietolähteensä alkupe-

rää. Mutta esitämme tuon kohdan osoittaaksemme, että valo on alkanut koittaa jo materialis-

teillekin. Adalbert Kühn pitää kirjassaan Die Herabkunft des Feuers näitä kahta merkkiä  ja 

samana kuin Arani ja käyttää niistä tätä nimeä. Hän lisää: ”Tämä tulen sytyttämisen pro-

sessi johti luonnollisesti ihmiset ajattelemaan sukupuolista synnytystä” jne. Miksi ei jokin 

arvokkaampi ja okkulttisempi aate olisi voinut johtaa ihmistä keksimään tätä symbolia, vaikka 

se yhdeltä puoleltaan olisikin tekemisissä ihmisen lisääntymisen kanssa? Mutta sen pääsymbo-

liikka viittaa kosmogoniaan. 

   ”Agni tuo Aktan eli voidellun muodossa mieleen Kristuksen”, huomauttaa prof. Jolly. 

”Māyā muistuttaa Mariaa, hänen äitiään, Tvashtri Joosefia, raamatun puuseppää.” Rigvedassa 

on Viśvakarman korkein ja vanhin jumalista ja heidän ”isänsä”. Hän on ”puuseppä eli 
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ikivanha ja pyhä on tuo symboli, että tuskin on ainoatakaan muinaisten 

kaupunkien alueella tehtyä kaivausta, missä sitä ei tavattaisi. Joukon tällaisia 

fusaiole-nimellä kutsuttuja terrakottalevyjä löysi tri Schliemann muinaisen 

Troijan raunioiden alta. Kumpaakin muotoa  ja    kaivettiin esille hyvin 

runsaasti, ja niiden löytyminen oli taas uusi todiste siitä, että muinaiset troijalaiset 

ja heidän esi-isänsä olivat puhtaita arjalaisia.1 
 
(c) Chhāyā, niin kuin jo selitettiin, on astraalikuva. Sillä on tämä merkitys sanskri-

tin kielisissä teoksissa. Niinpä on osoitettu, että Samjñā (henkinen tietoisuus), 

Sūryan, Auringon, puoliso, vetäytyi viidakkoon viettämään askeettista elämää ja 

jätti jälkeensä puolisolleen chhāyānsa, varjonsa eli kuvansa. 

__________ 

 
[e102] 16. KUINKA (todelliset) MĀNUSHYAT SYNTYVÄT? JÄRJELLÄ VARUSTETUT MA-

NUT, KUINKA NE MUODOSTUVAT? (a) ISÄT (barhishadit) KUTSUIVAT AVUKSEEN 

OMAN TULENSA (kavyavāhanan, sähkötulen), JOKA ON MAAN SISÄLLÄ PALAVA TULI. 

MAAN HENKI KUTSUI AVUKSEEN AURINKOTULEN (Śuchin, auringossa olevan hen-

gen).  NÄMÄ KOLME (pitrit ja kaksi tulta) AIKAANSAIVAT YHTEISPONNISTUKSIN HY-

VÄN RŪPAN. SE (muoto) OSASI SEISTÄ, KÄVELLÄ, JUOSTA, LOIKOA TAI LENTÄÄ.  

KUITENKIN SE OLI YHÄ VAIN CHHĀYĀ, JÄRJETÖN VARJO (b).... 
 
(a) Tässä on taas tarpeen selitys eksoteeristen sekä esoteeristen pyhien kirjojen 

valossa ja niiden avulla. Manushyat (ihmiset) ja Manut vastaavat tässä 

kaldealaista ”Aadamia” – joka sana ei kaldealaisilla ja assyrialaisilla lainkaan 

merkitse ensimmäistä ihmistä, kuten juutalaisilla, tai yhtä ainoaa yksilöä vaan 

ihmiskuntaa kokonaisuudessaan. Kommentaari sanoo, että dhyāni-chohanien 

seitsemästä järjestöstä eli luokasta neljä luokkaa ”olivat salatun ihmisen – ts. 

hienon sisäisen ihmisen – kantaisiä”. Kuun ”Lha”, kuuhenget, olivat, kuten jo 

todettiin, ainoastaan hänen muotonsa esi-isiä, ts. sen mallikuvan, jonka mukaan 

luonto aloitti ulkonaisen työnsä ihmisessä. Niinpä alkuihminen oli ilmentyessään 

ainoastaan tajuton bhūta2 eli ”haamu”. Tämä ”luominen” oli epäonnistunut, ja syy 

siihen selitetään säkeen 20 kommentaarissa. 

                                                                                                                                                        

rakentaja”, koska monoteistit kutsuvat Jumalaa ”maailman arkkitehdiksi”. Kuitenkin 

alkuperäinen aate on puhtaasti metafyysinen eikä sillä ole mitään yhteyttä myöhempään 

fallismiin. 
1  [H. Schliemann, Ilios.] 
2  Ei ole aivan selvää, miksi orientalistit kääntävät ”bhūtat” ”pahoiksi hengiksi” purānan 

käännöksissä. Vishnupurānassa I, v, säe sanoo yksinkertaisesti: ”Bhūtat – paholaisia, kauheita, 

ollen apinan värisiä ja lihansyöjiä”. Tämä sana tarkoittaa nykyään Intiassa aaveita, eteerisiä tai 

astraalisia haamuja, kun taas esoteerisessa opetuksessa se merkitsee elementaarisia 
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(b) Tämä yritys epäonnistui jälleen. Se esittää vertauskuvallisesti fyysisen luonnon 

turhia yrityksiä ilman apua rakentaa edes täydellinen eläin – saatikka ihminen. 

Sillä isät, alemmat enkelit, ovat kaikki luonnonhenkiä, ja korkeammilla elemen-

taaleilla on myös oma järkensä, mutta tämä ei riitä AJATTELEVAN ihmisen te-

kemiseksi. Tarvittiin ”elävää” tulta, sitä tulta, joka antaa ihmismielelle sen it-

sehavainnon ja itsetietoisuuden eli manaksen; ja Pāvakan ja Śuchin jälkeläiset 

ovat eläimellis-sähköisiä ja solaarisia tulia, jotka luovat eläimiä ja saattoivat siten 

antaa ainoastaan elävän fyysisen rakenteen tuolle ihmisen ensimmäiselle astraali-

selle mallikuvalle. Ensimmäiset luojat olivat siis alkuihmisen pygmalionien1 ase-

massa: he eivät kyenneet elävöittämään patsasta – älyllisesti: 

Kuten tulemme huomaamaan, tämä säkeistö on hyvin merkillinen. Se selittää 

ihmisen elävöittävän prinsiipin – [e103] KORKEAMMAN ITSEN eli inhimillisen 

monadin – mysteerin ja täyttää aukon sen ja eläimellisen monadin välillä, jotka 

molemmat ovat yksi ja sama, vaikka edellinen on saanut jumalallisen älyn ja jäl-

kimmäinen ainoastaan vaiston. Miten on selitettävissä tuo ero, entä KORKEAM-

MAN ITSEN läsnäolo ihmisessä? 

”MAHATIN pojat herättävät ihmistaimen eloon. Ne ovat vesiä, jotka vuotavat 

uinuvan elämän kuivalle maankamaralle, ja kipinä, joka elävöittää ihmiseläimen. 

Ne ovat henkisen ikuisen elämän Herroja..... [Toisen Rodun] alussa jotkut [Her-

roista] ainoastaan hengittivät omaa olemustaan mānushyoihin [ihmisiin] ja toiset 

ottivat asuntonsa ihmisessä.” 

Tämä osoittaa, ettei kaikista ihmisistä tullut ”jumalallisten kapinallisten” 

ruumiillistumia vaan ainoastaan muutamista heidän joukostaan. Muut saivat vain 

viidennen prinsiippinsä elvytetyksi kipinän langetessa siihen, mikä selittää suuren 

eron ihmisten ja rotujen älyllisissä kyvyissä. Elleivät ”Mahatin pojat”, 

allegorisesti sanoen, olisi ohittaneet välimaailmoja pyrkiessään älylliseen 

vapauteen, eläinihminen ei olisi koskaan kyennyt kohoamaan ylöspäin tämän 

maan pinnalta ja saavuttamaan omilla ponnistuksillaan korkeinta päämääräänsä. 

Hänen olisi täytynyt suorittaa aikakautinen toivioretkensä olemassaolon kaikkien 

tasojen kautta puolitajuttomana ellei aivan tiedottomana, niin kuin eläimet. Juuri 

tämä älyllisen elämän kapinointi puhtaan hengen kuolettavaa toimettomuutta 

vastaan on saanut aikaan sen mitä olemme – itsetietoisia, ajattelevia ihmisiä, joilla 

on jumalien kyvyt ja ominaisuudet sekä hyvään että pahaan. Tästä syystä 

                                                                                                                                                        

periaineita, jotakin hyvin hienosta, yhtenäisestä aineksesta tehtyä ja varsinkin kaikkien 

ihmisten ja eläinten astraalista kaksoispuolta. Tässä tapauksessa nämä alkuihmiset ovat 

ensimmäisten eteeristen dhyānien eli pitrien kaksoismuotoja. 
1  Pygmalion, tarujen mukaan Kyproksen kuningas, rakastui valmistamaansa norsunluiseen 

Afroditen kuvapatsaaseen, ja jumalatar hänen pyynnöstään teki sen eläväksi ja antoi hänelle 

puolisoksi. Mutta itse hän ei saanut siihen henkeä. – Suom. toim. 
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KAPINALLISET ovat vapauttajiamme. Filosofi punnitkoon tarkoin tätä, niin 

hänelle selviää useampi kuin yksi mysteeri. Ainoastaan kontrastien vetovoiman 

avulla nuo kaksi vastakohtaa – henki ja aine – voivat liittyä yhteen maan päällä, ja 

itsetietoisen kokemuksen ja kärsimyksen tulessa sulautuneina ne pysyvät ikuisesti 

yhdessä. Tämä paljastaa monien niiden tähän asti käsittämättömien allegorioiden 

merkityksen, joita on typerästi kutsuttu ”saduiksi”.1  

Se selittää ensinnäkin Poimandresissa olevan kohdan, että ”taivaallinen IH-

MINEN”, ”Isän poika”, joka oli osallinen aineellisen maailman seitsemän johtajan 

eli luojan ja hallitsijan luonnosta ja olemuksesta, ”pilkisti esiin harmoniasta ja 

murtautuen seitsemän tulipiirin läpi sai havaittavaksi alas syntyneen luontonsa.”2 

Se selittää tuon hermeettisen kertomuksen jokaisen säkeen ja myös Prometheuk-

sen kreikkalaisen allegorian. Ja mikä tärkeintä, se selittää monet allegoriset ker-

tomukset ”taivaan sodista” mukaan luettuna Ilmestyskirjan kristillinen dogmi lan-

genneista enkeleistä. Se selittää vanhimpien ja korkeimpien enkelien ”kapinan” ja 

mitä merkitsee, että ne heitettiin taivaasta helvetin syvyyksiin, [e104] ts. AINEE-

SEEN. Se ratkaisee myös assyriologien äskettäisen hämmennyksen, kun he edes-

menneen George Smithin lailla esittävät ihmetyksensä: 

”Ensimmäinen ajatukseni tästä osasta” (kapinasta), hän sanoo, ”oli, että sota 

pahoja voimia vastaan tapahtui ennen luomista. Luulen nyt, että se seurasi syn-

tiinlankeemuskertomusta.”3 George Smith tuo teoksessaan esille vanhassa baby-

lonialaisessa sylinterissä kuvatun kaiverruksen, jossa on pyhä puu, käärme, mies 

ja nainen. Puussa on seitsemän oksaa: kolme miehen puolella, neljä naisen puolel-

la. Nämä oksat kuvaavat seitsemää kantarotua, joista kolmannessa, aivan sen lo-

pussa, tapahtui sukupuolten erottuminen ja niin kutsuttu synnyttämiseen LAN-

KEAMINEN. Kolme aikaisempaa Rotua olivat suvuttomia, sitten hermafrodiitti-

sia. Muissa neljässä mies ja nainen ovat toisistaan erillään. G. Smith sanoo: ”Lo-

hikäärme, joka kaldealaisessa luomiskertomuksessa viettelee ihmisen syntiin, on 

Tiamat-olento, meren ja kaaoksen elonprinsiippi... joka vastusti jumalia maailman 

luomisessa.”4  

Tämä on väärin. Lohikäärme on miehinen prinsiippi eli fallos personoituna eli 

oikeammin eläimellistettynä, ja Tiamat, ”kaaoksen, syvyyden, hengen ruumiillis-

tuma”, on naisellinen prinsiippi, kohtu. ”Kaaoksen ja epäjärjestyksen henki” viit-

taa siitä johtuneeseen mentaaliseen häiriöön. Se on aistillinen, puoleensa vetävä, 

magneettinen prinsiippi, joka lumoaa ja viettelee, aina elävä aktiivinen aines, joka 

syöksee koko maailman epäjärjestykseen, kaaokseen ja syntiin. Käärme viettelee 

naisen, mutta nainen viettelee miehen, ja molempia kohtaa karmallinen kirous, 

                                                           
1  Vrt. jäljempänä s. e111, e229. 
2  Ks. The Divine Pymander, kirja II, säkeet 17–29. 
3  George Smith, Chaldean Account of Genesis, s. 92. 
4  Sama, s. 91. 
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vaikka se onkin vain luonnollinen seuraus aiheutetusta syystä. George Smith sa-

noo: 

 

On selvää, että lohikäärme joutuu mukaan syntiinlankeemuksen kiroukseen ja 

että jumalat [elohimit jotka ovat kateellisia nähdessään savi-ihmisen tulevan 

vuorostaan luojaksi, niin kuin kaikki eläimet] manaavat ihmisrodun päälle kai-

ken sen pahan, mikä ihmiskuntaa koettelee. Viisaus ja tieto turmelevat hänet, 

hän saa kokea perheriitoja, hän suututtaa jumalat, alistuu sortoon... hän pettyy 

haluissaan, vuodattaa hyödyttömiä rukouksia... hän tulee edelleen tekemään 

syntiä. Epäilemättä seuraavat säkeet jatkaisivat tätä luetteloa, mutta jälleen ker-

tomuksemme keskeytyy ja se alkaa uudestaan vasta siitä, kun jumalat ovat 

valmiit sotaan pahan voimia vastaan, joita Tiamat [nainen] johtaa....1 

 

Tämä kertomus on jäänyt pois Genesiksestä yksijumalaisuuden eduksi. Mutta on 

väärin – ja epäilemättä aiheutunut pelosta ja dogmaattisesta uskonnosta sen tai-

kauskoineen – koettaa uudistaa kaldealaiset katkelmat Genesiksen avulla, kun 

kerran jälkimmäinen teos on paljon nuorempi kuin mikään noista katkelmista, 

joista sen pitäisi saada selityksensä.  

__________ 
 

[e105] 17. HENKÄYS (ihmismonadi) KAIPASI MUOTOA. ISÄT ANTOIVAT SEN. HEN-

KÄYS KAIPASI KARKEAA RUUMISTA. MAA MUOVAILI SEN.  HENKÄYS KAIPASI ELON-

HENKEÄ. SEN AURINKO-LHAT PUHALSIVAT SEN MUOTOON. HENKÄYS KAIPASI RUU-

MIINSA KUVASTINTA (astraalivarjoa). ”ME ANNOIMME SILLE OMAMME!” – SANOIVAT 

DHYĀNIT. HENKÄYS KAIPASI HIMOJEN VÄLINETTÄ (kāma rūpaa). ”SILLÄ ON SE!” – 

SANOI VESIEN KUIVATTAJA (Śuchi, intohimon ja eläimellisen vaiston tuli).  MUTTA 

HENKÄYS KAIPAA JÄRKEÄ UNIVERSUMIN KÄSITTÄMISEKSI. ”ME EMME VOI ANTAA 

SITÄ!” – SANOIVAT ISÄT.  ”MINULLA EI OLE KOSKAAN OLLUT SITÄ!” – SANOI MAAN 

HENKI. ”MUOTO PALAISI LOPPUUN, JOS ANTAISIN SILLE OMANI!” – SANOI SUURI (au-

rinko-) TULI... (Syntyvä) IHMINEN JÄI TYHJÄKSI TAJUTTOMAKSI BHŪTAKSI....  NÄIN 

OVAT LUUTTOMAT ANTANEET ELÄMÄN NIILLE, JOISTA TULI (myöhemmin) LUURA-

KENTEISIA IHMISIÄ KOLMANNESSA (Rodussa). 
 
Koska täydellinen selitys on löydettävissä V säkeistön kommentaarista,2 tässä 

riittänee vain muutama huomautus. Alkuperäisen fyysisen ihmisen eli hänen 

ruumiinsa ”isä” on auringossa oleva elollis-sähköinen prinsiippi. Kuu on sen äiti, 

koska kuussa on se salaperäinen voima, jolla on yhtä selvä vaikutus ihmisen 

                                                           
1  Sama, s. 91–92. 
2  Ks. säe 18 ja kommentaari s. e109. 
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raskausaikaan ja synnytykseen, jota se säätelee, kuin sillä on kasvien ja eläinten 

kasvuun. ”Tuulta” eli eetteriä, joka tässä tapauksessa välittäjänä siirtää noita 

vaikutuksia kahdesta valontuojasta ja levittää niitä maan päälle, kutsutaan 

”hoitajaksi”, mutta vasta ”henkinen tuli” tekee ihmisestä jumalallisen ja 

täydellisen entiteetin. 

Mitä tuo ”henkinen tuli” sitten on? Alkemiassa se on yleensä VETY, mutta 

esoteerisessa todellisuudessa se on emanaatio eli säde, joka lähtee sen noumeno-

nista, ”ensimmäisen elementin dhyānista”. Vety on kaasua ainoastaan meidän 

maallisella tasollamme. Jo kemiassakin se ”on ainoa olemassa oleva aineen muo-

to, niin kuin me sanan aine ymmärrämme”,1 ja on hyvin läheistä sukua protyylille, 

joka on meidän laya. Se on sekä ILMAN että VEDEN isä ja synnyttäjä, niin sano-

aksemme, eli oikeammin upādhi (perusta) ja on itse asiassa ”tuli, ilma ja vesi”: 

yksi kolmine olemuspuolineen. Tästä johtuu kemian ja alkemian kolminaisuus. 

Ilmennyksen eli aineen maailmassa se on noumenonien alueella olevan subjektii-

visen ja puhtaasti henkisen olemusperustan objektiivinen symboli ja aineellinen 

emanaatio. Hyvin on Godfrey Higgings saattanut verrata vetyä kreikkalaisten  

’iin [to on’iin], ”yhteen”, ja pitää sitä samana. Sillä niin kuin hän huomauttaa, 

vety ei ole vettä, vaikka se synnyttää sen; vety ei ole tulta, vaikka se ilmentää eli 

luo sen; eikä se ole ilmaa, vaikka ilmaa voidaan pitää veden ja [e106] tulen yhty-

misen tuotteena – koska vetyä on ilmakehän vesiaineksessa. Se on kolme yhdes-

sä.2 

Jos tutkii vertailevaa teogoniaa, voi helposti huomata, että näiden ”tulien” sa-

laisuutta opetettiin kaikkien muinaisten kansojen mysteereissä, ennen kaikkea 

Samothrakissa. Ei ole pienintäkään epäilystä siitä, että kabiirit, kaikkein salai-

simmat muinaisista jumaluuksista, jumalista ja ihmisistä, suurista jumalolennoista 

ja titaaneista, ovat samoja kuin kumārat ja rudrat, joita johti Kārttikeya – myös 

kumāra. Tämä on ilmiselvää jopa eksoteerisesti, ja kaikki hindulaiset jumaluudet 

olivat, niin kuin kabiirit, luonnon okkulttisimpien voimien personoituja pyhiä tu-

lia. Arjalaisen rodun monet haarat, aasialaiset ja eurooppalaiset, hindulaiset ja 

kreikkalaiset, tekivät parhaansa salatakseen niiden oikean luonteen ja tärkeyden. 

Niin kuin kumāroiden, myös kabiirien lukumäärä on epävarma. Jotkut sanovat, 

että niitä oli vain kolme tai neljä; toiset sanovat seitsemän. Aksiokersos, Aksieros, 

Aksiokersa ja Kasmilos voivat hyvinkin edustaa neljän kumāran kaksoisolentoja – 

Sanat-kumāraa, Sanandaa, Sanakaa ja Sanātanaa. Ensin mainitut jumalat, joiden 

isänä pidettiin Vulkanusta, sekoitettiin usein dioskuureihin, korybanteihin, 

anakeihin  jne.  Aivan  samoin  kumārat,  joiden  otaksuttu  isä  oli  Brahmā  eli 

                                                           
1  Katsokaa prof. Wm. Crookesin art. ”Genesis of the Elements”, Kuninkaallisen Instituution 

Proceedings, XII, 1889, s. 54. 
2  Godfrey Higgings, Anacalypsis. 
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oikeammin ”hänen vihansa liekki”, joka sai hänet tekemään yhdeksännen eli 

kumāra-luomisen, mistä oli tuloksena Rudra eli Nīlalohita (Śiva) ja kumārat – 

sekoitettiin asuroihin, rudroihin ja pitreihin siitä yksinkertaisesta syystä, että ne 

kaikki olivat yhtä, ts. vastaavuussuhteessa olevia voimia ja tulia. Tässä ei ole tilaa 

näiden ”tulien” ja niiden todellisen merkityksen kuvaamiseen, vaikka me ehkä 

yritämme tehdä sen, jos tämän teoksen kolmas ja neljäs osa tulevat ylipäätään 

julkaistuiksi. Sillä välin lisättäköön muutamia muita selityksiä. 

Kaikki edellä oleva on täynnä mysteerejä, jotka on jätettävä tutkijan oman in-

tuition ratkaistavaksi pikemminkin kuin selitysten varaan. Jos hän tahtoo oppia 

jotakin TULIEN salaisuudesta, tutkikoon tiettyjen alkemistien teoksia, jotka yh-

distävät aivan oikein tulen jokaiseen elementtiin, niin kuin okkultistit tekevät. 

Lukijan on muistettava, että muinaiset kansat pitivät uskontoa ja luonnontieteitä 

sekä filosofiaa läheisesti ja erottamattomasti toisiinsa liittyvinä. Asklepios oli 

Apollon – auringon eli elämäntulen – poika. Apollo on samalla Helios, Pythios ja 

oraakkeliviisauden jumala. Eksoteerisissa uskonnoissa samoin kuin esoteerisessa 

filosofiassa elementeistä – varsinkin tulesta, vedestä ja ilmasta – tehdään meidän 

viiden fyysisen aistimme alkuunpanijoita ja sen vuoksi ne (okkulttisella tavalla) 

yhdistetään suoranaisesti niihin. Nämä fyysiset aistit kuuluvat jopa alempaan 

luomiseen kuin se, jota purānoissa kutsutaan pratisargaksi eli ”toiseksi luomisek-

si”. ”Nestemäinen tuli lähtee jakamattomasta tulesta”, sanoo okkulttinen aksi-

ooma. 

”Ympyrä on AJATUS. Halkaisija (eli viiva) on SANA. [e107] Ja niiden yhty-

mä on ELÄMÄ.” Kabbalassa Bat-Kol on jumalallisen äänen eli alkuvalon, Shek-

hinan, tytär. Purānoissa ja hindulaisissa eksoteerisissa opeissa Vāch (ääni) on 

Brahmān naisellinen logos – muunnos Aditista, alkuvalosta. Ja jos Bat-Kol on 

juutalaisessa mystiikassa taivaasta kuuluva selvä, yliluonnollinen ääni, joka pal-

jastaa ”valitulle kansalle” pyhät traditiot ja lait, se johtuu vain siitä, että Vāchia 

kutsuttiin ennen juutalaisuutta ”Vedojen äidiksi”, joka astui risheihin ja inspiroi 

heitä ilmestyksillään, aivan kuten Bat-Kolin on sanottu inspiroineen Israelin pro-

feettoja ja juutalaisten ylimmäisiä pappeja. Ja molemmat ovat olemassa yhä tänä 

päivänä noiden kansojen pyhien symbolien tulkinnoissa, koska muinaiset kansat 

yhdistivät äänen eli puheen avaruuden eetteriin, jonka ominaisuus ääni on. Tästä 

syystä tuli, vesi ja ilma ovat alkuperäinen kosminen kolminaisuus. ”Minä olen 

sinun ajatuksesi, sinun jumalasi, paljon vanhempi kuin kosteuden prinsiippi, valo, 

joka säteilee pimeydessä [kaaoksessa], ja loistava Jumalan sana [ääni] on juma-

luuden poika.”1 

                                                           
1 Poimandres, I, 6 [Chambers, s. 2–3]; tai II, 8 [Everard, s. 8]. Hindulaisuuden vastustajat 

voivat kutsua edellä olevaa panteismiksi, polyteismiksi tai miksi vain haluavat. Ellei tiede ole 

kokonaan ennakkoluulojen sokaisema, se näkee tässä kertomuksessa syvää tietoa luonnontie-

teistä ja fysiikasta yhtä hyvin kuin metafysiikasta ja psykologiasta. Mutta tämän keksimiseksi 
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Meidän on siis tutkittava huolellisesti ”ensimmäistä luomista” ennen kuin 

voimme ymmärtää toisasteista. Ensimmäisellä Rodulla oli kolme alkeellista ele-

menttiä, mutta ei mitään tulta vielä, sillä muinaisten kansojen keskuudessa ihmi-

sen evoluutio ja hänen henkisten ja fyysisten aistiensa kasvu ja kehitys olivat riip-

puvaisia elementtien kehityksestä tämän maapallon kosmisella tasolla. Kaikki 

lähtee prabhavāpyayasta, jumalissa ja jopa niin kutsutussa luovassa jumaluudessa 

itsessään olevien luovien ja tajuavien perusteiden kehityksestä. Tämä huomataan 

niistä nimistä ja nimityksistä, jotka on annettu Vishnulle eksoteerisissa kirjoituk-

sissa. Kuten (orfilainen) Protologos, hänkin on pūrvaja, ”esigeneettinen”, ja sil-

loin muut nimet yhdistävät hänet laskevassa järjestyksessään yhä enemmän ainee-

seen. 

Seuraava rinnakkaissuuntainen järjestys voidaan havaita elementtien ja aistien 

kehityksestä; ts. kosmis-maallisen ”IHMISEN” eli ”hengen” ja kuolevaisen fyysi-

sen ihmisen välillä. 
 
1. Eetteri . . .       Kuulo . . .    Ääni 

2. Ilma . . .       Tunto . . .    Ääni ja tunto 

3. Tuli eli valo . . .       Näkö . . .    Ääni, tunto ja väri 

4. Vesi . . .       Maku . . .    Ääni, tunto, väri ja maku 

5. Maa . . .       Haju . . .    Ääni, tunto, väri, maku ja haju 
 
Kuten huomataan, jokainen elementti yhdistää edeltäjiensä ominaisuudet [e108] 

omiinsa, ja samoin jokainen kantarotu yhdistää edellisen Rodun perusaistin 

omaansa. Sama pätee ihmisen seitsemäisessä luomisessa, sillä hän kehittyy asteit-

tain seitsemässä vaiheessa ja samojen perusteiden mukaan, kuten tullaan huo-

maamaan edempänä. 

Sillä vaikka jumalat eli dhyāni-chohanit (devat) lähtevät ensimmäisestä syystä 

– joka ei ole Parabrahman, sillä viimeksi mainittu on KAIKKISYY eikä sitä voi 

kutsua ”ensimmäiseksi syyksi” – jota ensimmäistä syytä sanotaan brahmalaisissa 

kirjoissa Jagad-Yoniksi, ”maailman kohduksi”, niin ihmiskunta lähtee noista 

Kosmoksen aktiivisista voimista. Mutta ihmiset eivät olleet ensimmäisen ja toisen 

Rodun aikana fyysisiä olentoja vaan pelkästään tulevien ihmisten aiheita, bhūtoja, 

jotka lähtivät bhūtādista, ”alkuperästä” eli ”alkuperäisestä paikasta, mistä elemen-

tit saivat alkunsa”. Sen vuoksi he kuten kaikki muutkin lähtevät prabhavāpyayas-

ta, ”paikasta, missä on kaikkien olioiden alku ja purkautuminen, niin kuin kom-

mentaattori selittää.1 Siitä lähtevät myös fyysiset aistimme. Siitä lähtee jopa itse 

korkein ”luotu” jumaluus meidän filosofiamme mukaan. Ollen yhtä universumin 

                                                                                                                                                        

on tutkittava personoitumia ja muutettava ne sitten kemiallisiksi atomeiksi. Silloin huomataan, 

että se tyydyttää sekä fyysistä että puhtaasti materialistista tiedettä samoin kuin niitä, jotka 

näkevät kehityksessä ”suuren tuntemattoman syyn” vaikutuksen sen ilmiöllisiltä ja har-

hanomaisilta puolilta. 
1  Wilson, Vishnupurāna, Fitzedward Hallin alahuomautus, vol. I, s. 21. 
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kanssa, kutsummepa häntä Brahmāksi, Īśvaraksi tai Purushaksi, hän on ilmennyt 

jumaluus – tästä syystä luotu eli rajallinen ja ehdonalainen. Tämä on helppo todis-

taa jo eksoteeristenkin oppien nojalla. 

Oltuaan nimeltään tuntematon, ikuinen Brahma (neutri eli abstrakti), Pun-

darīkāksha,1 ”korkein ja häviämätön loisto”, häntä puhutellaan Sadaika-rūpan, 

”pysyvän” eli ”muuttumattoman” luonnon, sijasta Ekāneka-rūpaksi, ”sekä yksi- 

että monimuotoiseksi”, ja hän, syy, sulautuu omiin seurauksiinsa. Hänen nimensä 

esoteeriseen järjestykseen pantuna ovat alenevassa asteikossa seuraavat: 
 
1. Mahāpurusha eli Paramātman …………… Korkein henki 

2. Ātman eli Pūrvaja (Protologos) …………. Luonnon elävä henki 

3. Indriyātman eli Hrishīkeśa ……………… Henkinen eli älyllinen sielu  

 (yhtä aistien kanssa) 

5. Bhūtātman ………………………………. Elävä eli elmänsielu 

6. Kshetrajña ………………………………. Ruumiillistunut sielu eli 

 hengen ja aineen universumi 

7. Bhrāntidarśanah ………………………… Väärä käsitys – aineellinen  

 universumi2 
 
Viimeinen nimi tarkoittaa jotakin, mikä havaitaan eli tajutaan väärän käsityksen 

nojalla, ikään kuin se olisi aineellinen muoto, mutta se on todellisuudessa vain 

māyā, harha, niin kuin kaikki on meidän fyysisessä universumissamme. 

Täysin analogisesti SEN ominaisuuksien kanssa tapahtuu dhyāni-chohanisten 

olemusten kehitys sekä henkisissä että aineellisissa maailmoissa. Näiden ominai-

suudet heijastuvat vuorostaan ihmiseen kollektiivisesti ja kuhunkin hänen prinsii-

peistään. Jokaiseen ihmisen prinsiipeistä sisältyy samassa progressiivisessa jär-

jestyksessä osa dhyāni-chohanien eri ”tulista” ja elementeistä. 

 

____________ 
 

                                                           
1  Sama, s. 2. 
2  Sama, s. 2–3. 
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[e109] 

V SÄKEISTÖ 

 
TOISEN RODUN KEHITYS 

 
(18) Joogan pojat. (19) Suvuton toinen Rotu. (20) ”Hämärän poikien” pojat. (21) ”Varjo” eli 

astraali-ihminen vetäytyy sisäänpäin ja ihminen kehittää fyysisen ruumiin. 
 

18. ENSIMMÄISET (ensimmäinen Rotu) OLIVAT JOOGAN POIKIA. HEIDÄN POIKANSA 

OLIVAT KELTAISEN ISÄN JA VALKOISEN ÄIDIN LAPSIA. 

 

Myöhemmässä kommentaarissa lause on käännetty: 
 
”Auringon ja kuun pojat, eetterin [eli tuulen] kasvatti (a)...... 

”He olivat Herrojen varjojen varjoja (b). He [varjot] laajenivat. Maan henget 

vaatettivat heidät, auringon Lhat lämmittivät heitä [ts. säilyttivät elontulen synty-

vissä fyysisissä muodoissa]. Henkäyksillä oli elämä, mutta ei ymmärrystä. Heillä 

ei ollut omaa tulta eikä vettä” (c). 
 
(a) Muistakaa tässä yhteydessä Hermeksen smaragditaulu, jonka esoteerista mer-

kitystä varten on seitsemän avainta. Tutkijat tuntevat hyvin astrokemiallisen 

avaimen, antropologinen avain annettakoon tässä. Siinä mainittu ”yksi olio” on 

IHMINEN. Sanotaan: ”TUON YHDEN OLION isä on aurinko. Sen äiti on kuu. 

Tuuli kantaa sitä helmassaan, ja sen kasvattaja on henkinen maa.” Tämän okkult-

tiseen tulkintaan lisätään: ”ja henkinen tuli on sen opettaja [guru]”. 

Tämä tuli on korkeampi itse, henkinen ego eli se, mikä ikuisesti jälleensyntyy 

alempien persoonallisten minuuksien vaikutuksesta, jotka minuudet muuttuvat 

jokaisessa jälleensyntymässä ja ovat täynnä tanhāa eli elämänhalua. On kummal-

linen luonnonlaki, että tällä tasolla korkeampi (henkinen) luonto on ikään kuin 

alemman orjana. Ellei Ego turvaudu ātmaan, KAIKKIHENKEEN, ja kokonaan 

sulaudu sen olemukseen, persoonallinen ego voi ajaa sen katkeraan loppuun. Tätä 

tutkija ei voi perin pohjin ymmärtää, ellei hän tutustu mysteeriin kehityksestä, 

joka etenee kolmea linjaa pitkin – henkistä, psyykkistä ja fyysistä. 

Se, mikä sysää eteenpäin ja pakottaa kehittymään eli yllyttää ihmisen kasvua ja 

kehitystä kohti täydellisyyttä, on (a) MONADI [e110] eli se, mikä toimii 

tiedottomasti monadissa siihen erottamattomasti kuuluvan voiman avulla; ja (b) 

alempi astraaliruumis eli persoonallinen ITSE. Edellinen, joko sidottuna kasvin 

tai eläimen ruumiiseen, omaa tuon voiman ja on todella itse tuo voima. Ollen yhtä 

KAIKKIVOIMAN kanssa, joka, kuten sanottu, kuuluu erottamattomasti monadiin, 

se on kaikkivoipa arūpa- eli muodottomalla tasolla. Koska sen ydinolemus on 

meidän tasollamme liian puhdas, siinä pysyy kaikki potentiaalisuus, mutta 

yksilöllisesti se tulee toimettomaksi: esim. auringonsäteet, jotka vaikuttavat 
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kasvikunnan elämään, eivät valitse yhtä tai toista kasvia loistaakseen sille. Vedä 

kasvi juurineen maasta ja siirrä se sellaiseen paikkaan, jonne eivät auringonsäteet 

voi päästä, niin aurinko ei sitä seuraa. Samoin on ātmanin laita: ellei korkeampi 

itse eli EGO pyri aurinkoaan – monadia – kohti, alempi ego eli persoonallinen itse 

pääsee siitä voitolle jokaisessa tapauksessa. Sillä tämä ego hurjassa 

itsekkyydessään ja eläimellisessä tajuttoman elämän (tanhā) halussaan on ”talon 

rakentaja”, niin kuin Buddha kutsuu sitä Dhammapadassa (153 ja 154). 

Tästä johtuu ilmaisu ”maan henget vaatettivat varjot ja laajensivat niitä”. Ajoit-

tain näihin ”henkiin” kuuluvat inhimilliset astraaliset itset, ja ne myös antavat eli 

rakentavat ihmisen fyysisen majan monadin ja sen tietoisen prinsiipin, manaksen, 

asuttavaksi. Mutta ”auringon” lhat, henget, lämmittävät niitä, varjoja. Tämä on 

fyysisesti ja kirjaimellisesti totta. Metafyysisesti tai psyykkisellä ja henkisellä 

tasolla on yhtä lailla totta, että ātman yksin lämmittää sisäistä ihmistä, ts. se valai-

see sitä jumalallisen elämän säteellä ja on ainoastaan kykenevä antamaan sisäisel-

le ihmiselle eli jälleensyntyvälle egolle sen kuolemattomuuden. Siten huomaam-

me, että ensimmäisen kolmen ja puolen kantarodun aikana, aina keski- eli kään-

nekohtaan asti, ”kantaisien”, kuupitrien, astraalivarjot ovat Rotujen muodostavia 

voimia. Ne rakentavat fyysisen muodon ja asteittain pakottavat sen kehittymään 

täydellisyyttä kohti – henkisyyden suhteellisen tappion kustannuksella. Sitten 

käännekohdasta alkaen korkeampi ego eli ruumiillistuva prinsiippi, nous eli mieli 

hallitsee eläimellistä egoa ja ohjaa sitä aina silloin kun se ei joudu alemman egon 

heiteltäväksi. Lyhyesti sanottuna, henkisyys on nousevalla kaarellaan, ja eläimel-

lisyys eli fyysisyys estää sitä tasaisesti edistymästä kehityksen tiellä ainoastaan 

silloin kun persoonallisuuden itsekkyys on niin voimakkaasti saastuttanut todelli-

sen sisäisen ihmisen kuolettavalla myrkyllään, että ylöspäinen vetovoima on ka-

dottanut kaiken tehonsa ajattelevaan järki-ihmiseen. Puhdas totuus on, että moraa-

littomuus ja pahuus ovat epänormaalia, luonnotonta ilmennystä inhimillisen kehi-

tyksemme tässä vaiheessa – ainakin niiden pitäisi olla sitä. Se tosiasia, että ihmis-

kunta ei ole koskaan ollut itsekkäämpi ja paheellisempi kuin nykyään – kun sivis-

tyskansat ovat onnistuneet tekemään itsekkyydestä eettisen ominaisuuden ja pa-

heesta taiteen – on lisätodiste tuon ilmiön poikkeuksellisesta luonteesta. 

[e111] Koko suunnitelma on kaldealaisessa Lukujen kirjassa ja vieläpä 

Zoharissa, jos vain ymmärtää apokalyptisten viittausten merkityksen. Ensin on 

Ain Sof, ”salatuista salatuin”, sitten tulee piste, Sefira ja myöhemmät sefirotit. 

Sitten tulee atsilahin maailma, emanaatioiden maailma, joka synnyttää kolme 

muuta maailmaa: ensin briahin maailman eli luomisen maailman, jota kutsutaan 

valtaistuimeksi, puhtaiden henkien asunnoksi; toiseksi muodostuksen maailman 

eli jetsirahin maailman, niiden enkelien asunnon, jotka lähettivät esiin kolmannen 

eli toiminnan maailman, asijahin maailman, joka on maapallo eli meidän 

maailmamme; ja vielä sanotaan tästä maailmasta, jota kutsutaan myös Klifotiksi ja 
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joka sisältää (kuusi muuta) piiriä,  [Galgallim], ja aineen, että se on 

”pimeyden ruhtinaan” asuinsija. Tämä on esitetty niin selvästi kuin mahdollista, 

sillä Metatron, toisen eli briahin maailman enkeli merkitsee lähettilästä, 

, enkeliä, jota kutsutaan suureksi opettajaksi. Ja hänen allaan ovat 

kolmannen eli jetsirahin maailman enkelit, joiden kymmenen ja seitsemän 

luokkaa ovat sefirotit.1 Näistä sanotaan, että ”he asuvat tässä maailmassa ja 

elävöittävät sen olennaisina olentoina ja älyinä, ja niiden vastaavuudet ja 

vastakkaisuudet asuvat kolmannessa asuttavassa eli asijahin maailmassa”. Näitä 

”vastakkaisuuksia” kutsutaan ”kuoriksi”, קליףות [Klifot] eli demoneiksi,2 jotka 

asuvat seitsemässä asunnossa nimeltään Sheva Hekhalot, jotka ovat 

yksinkertaisesti maapallomme seitsemän vyöhykettä. Niiden ruhtinasta kutsutaan 

kabbalassa Samaeliksi, kuoleman enkeliksi, joka on myös viettelevä käärme, 

Saatana. Mutta tämä Saatana on myös Lucifer, valon kirkas enkeli, valon- ja 

elämäntuoja, ”sielu”, joka on vieraantunut Pyhistä eli muista enkeleistä joksikin 

ajaksi, odottaen aikaa, jolloin nekin laskeutuisivat maan päälle ruumiillistumaan 

vuorostaan. 

”Sielut [monadit] ovat aiemmin olemassa emanaatioiden maailmassa”.3 Zohar 

opettaa, että ”sielussa” on todellinen ihminen ts. ego ja tietoinen MINÄ OLEN: 

manas. 

Näin sanoo Josefus toistaen essealaisten uskoa: ”Ne laskeutuvat puhtaasta il-

masta ruumiisiin kytkettäviksi.”4 Ja Filon Juutalainen ilmoittaa: ”Ilma on täynnä 

sieluja, ne laskeutuvat sidottaviksi kuoleviin ruumiisiin haluten elää niissä”,1 kos-

ka ihmismuodon kautta ja ihmismuodossa niistä tulee kehittyviä olentoja, kun taas 

enkelien luonto on paikallaan pysyvä. Sen vuoksi ihmisellä on mahdollisuus ko-

hota enkelien kykyjä korkeammalle. Tästä syystä Intian vihityt sanovat, että 

brahmaani, kahdesti syntynyt, hallitsee jumalia eli devoja, ja Paavali toistaa sen 

[e112] 1. korinttilaiskirjeessä, 6:3: ”Ettekö tiedä, että me [vihityt] tulemme tuo-

mitsemaan enkeleitäkin?” 

Lopuksi, kaikista muinaisista pyhistä kirjoista ja kosmogonioista ilmenee, että 

ihminen  kehittyi  ensin  loistavana  ruumiittomana  muotona,  jonka  päälle  ra-

kentui,  kuten  sula  metalli  kuvanveistäjän  muotin  ympärille,  hänen  fyysinen 

                                                           
1  Sitä kuvaa pythagoralainen kolmio, jossa on 10 pilkkua, ja kolmion ja neliön seitsemän 

pistettä. Ks. III kirja, XIV, ”Jumalat, monadit ja atomit”. 
2  Tästä johtuu kabbalistinen nimitys kuoret, jolla tarkoitetaan astraalimuotoa, kāma-rūpaksi 

kutsuttua ruumista; sen jättävät jälkeensä korkeammat enkelit korkeamman manaksen muo-

dossa, kun viimeksi mainittu lähtee devachaniin hyläten jäännöksensä. 
3  Viisauden kirja, 8:20 [Vanhan testamentin apogryfikirjat]. 
4  De Bello Judaeo, II, 2. 
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kokoonpanonsa eläimellisen maallisen elämän alempien muotojen ja tyyppien 

avulla, kautta ja niistä. ”Sielu ja muoto laskeutuessaan maan päälle pukivat ylleen 

maallisen puvun”, sanotaan Zoharissa. Ihmisen protoplastinen ruumis ei muodos-

tunut siitä aineesta, josta meidän kuolevainen vartalomme on muovattu. 

 
Kun Aadam asui Edenin puutarhassa, hän oli pukeutunut taivaalliseen pukuun, 

joka oli taivaallinen valoverho... valo siitä valosta, joka loisti Edenin puutar-

hassa.2 Ihmisen [taivaallisen Aadamin] loi jetsirahin maailman kymmenen se-

firotia, ja vielä alemman maailman seitsemän enkeliä synnytti yhteisvoimillaan 

maallisen Aadamin. Ensin Samael lankesi ja sitten pettäen [?] ihmisen sai hä-

netkin lankeamaan. 
 

(b) Lause: ”He olivat Herrojen varjojen varjoja”, ts. niiden kantaisien, jotka loivat 

ihmisen omista astraaliruumiistaan, selittää erään yleisen uskon. Idässä uskotaan, 

että devoilla ei ole mitään omia varjoja. ”Devat eivät luo mitään varjoja”, ja tämä 

on varma merkki aidosta pyhästä hengestä. 
 
(c) Miksi niillä ei ollut ”mitään omaa tulta tai vettä”?3 Siksi, että mitä vety on 

elementeille ja kaasuille objektiivisella tasolla, sitä sen noumenon on mentaalisten 

eli subjektiivisten ilmiöiden maailmassa. Sillä sen kolmiyhteinen uinuva luonto 

kuvastuu kolmeen [e113] toimivaan emanaatioonsa, jotka lähtevät ihmisen kol-

mesta korkeammasta prinsiipistä, jotka ovat ”henki, sielu ja mieli” eli ātma, 

buddhi ja manas. Se on ihmisen henkinen ja myös aineellinen perusta. Alkeellinen 

ihminen, jota on elättänyt ”ilma” eli ”tuuli”, tulee myöhemmin täydelliseksi ih-

miseksi. Kun ”henkinen tuli”, hänen itsessään olevan ”kolmiyhteisen” noumenon, 
                                                                                                                                                        
1  De gigantibus, § 222c; De somniis, I, 455. Tämä osoittaa, että essealaiset uskoivat jälleen-

syntymään ja moniin reinkarnaatioihin maan päällä, kuten Jeesus itse uskoi, mikä voidaan 

todistaa Uuden testamentin avulla. 
2  Zohar, ii, 229b, Brody-painos; Cremona-pain., ii, fol. 103 b, p. 411–412. 
3   Tätä tukee kuitenkin, kuten olemme osoittaneet, Genesiksen esoterismi. Siinä ei ainoastaan 
luoda eläimiä ”tomun Aadamin” jälkeen, vaan kasvillisuuden osoitetaan olevan maassa ennen 
kuin ”taivaat ja maa luotiin” (2:5). Ellei nyt omaksuta sitä okkulttista tulkintaa, joka osoittaa, 
että tässä neljännessä kierroksessa maapallo oli kasvien peitossa ja ensimmäinen (astraalinen) 
ihmiskunta oli aikaansaatu ennen kuin oikeastaan mitään saattoi kasvaa ja kehittyä sen päällä, 
niin mitä tämä kuollut kirjain voi merkitä? Sitäkö yksinkertaisesti, että ruoho oli maan päällä 
ennen kuin maapallo oli luotu? Ja kuitenkin toisen luvun 6. säkeen merkitys, että ”sumu nousi 
maasta ja kastoi kaiken maan” ennen kuin oli satanut ja sai puut ym. kasvamaan, on aivan 
selvä. Se osoittaa myös, millä geologisella kaudella se tapahtui, ja edelleen, mitä tarkoitetaan 
”taivaalla ja maalla”. Se tarkoitti taivaankantta ja kuivaa kuorettunutta maata, joka oli vapau-
tunut huuruistaan ja höyryistään. Sitä paitsi lukijan on pidettävä mielessään, että adam kad-
mon, 1. Moos. kirjan ”mies ja nainen”, ei ole mikään fyysinen olento, vaan elohimien joukko, 
johon kuului itse Jehova. Siksi eläimet, jotka mainitaan tuossa luvussa ”luotuina” ennen ih-
mistä kuolleen kirjaimen mukaisessa tekstissä, eivät olleet eläimiä vaan eläinradan merkkejä 
ja muita taivaankappaleita. 
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kehittyy, hän saa sisäiseltä itseltään eli opettajaltaan itsetietoisuuden viisauden, 

jota hänellä ei ole alussa. Tässä on jälleen jumalallinen henki auringon eli tulen 

symboloimana; jumalallista sielua symboloi vesi ja kuu kummankin vastatessa 

Pneuman isää ja äitiä, ja inhimillistä sielua eli mieltä, jota kuvaa tuuli eli ilma, 

sillä Pneuma tarkoittaa ”henkäystä”. 

Sen vuoksi sanotaan smaragditaulussa, joka on tullut turmelluksi kristittyjen 

käsissä:  

”Korkeampi on yhtä alemman kanssa ja alempi korkeamman kanssa, saadak-

seen aikaan tuon todella ihmeellisen teoksen” – joka on IHMINEN. Sillä Chiramin 

eli kabbalan kuningas Hiramin salainen teos ”yksi ytimeltään mutta kolme ole-

muspuoliltaan” on universaali tekijä eli viisasten kivi. Tuon salaisen teoksen huip-

pu on henkinen täydellinen ihminen viivan yhdessä päässä. Kolmen elementin 

yhtymä on okkulttinen liuotin ”maailman sielussa”, kosmisessa sielussa eli astraa-

livalossa, viivan toisessa päässä. Aineellisella tasolla se on vety suhteessa muihin 

kaasuihin.   [to on] todellakin: se YKSI, ”jota kukaan henkilö ei ole nähnyt 

paitsi Poika”. Tämä lause koskee sekä metafyysistä että fyysistä Kosmosta ja 

henkistä sekä aineellista ihmistä. Sillä kuinka voisi ihminen ymmärtää  ’ia 

[to on], ainoaa Isää, jos hänen manaksensa, ”Poika”, ei tule (ikään kuin) ”yhdeksi 

Isän kanssa” ja tämän sulautumisen kautta saisi valaistusta ”jumalalliselta opetta-

jalta”, gurulta – ātman-buddhilta? 

”Jos tahdot ymmärtää TOISASTEISTA [”luomista”, niin kutsuttua], oi Lanoo, 

niin opi ensin tutkimaan sen suhdetta ENSIMMÄISEEN.”1 

Ensimmäisellä Rodulla oli kolme elementtiä mutta ei mitään elävää tulta. Mik-

si? Koska: 

”Me sanomme neljä elementtiä, Poikani, mutta meidän pitäisi sanoa kolme”, 

sanoo Hermes Trismegistos. ”Ensimmäisessä piirissä” (luomisessa) se, mikä on 

merkitty , tarkoittaa ”juurta”, niin kuin myös toisasteisessa. 

Alkemiasta eli länsimaisesta hermetismistä (toisinto itämaisesta esoterismista) 

me löydämme siis: 

 

    X            X 
 Rikki Flamma [liekki] Spiritus [henki] 

 Hydrargyrum [elohopea] Natura [luonto] Aqua [vesi] 

 Suola Mater [äiti] Sanguis [veri] 

 

 

                                                           
1  Kommentaari, Dzyanin kirja, III, 9. 
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[e114] Ja nämä kolme ovat kaikki nelinäisyyksiä, joita täydentää niiden juuri, tuli. 

Henki ilmenneen luonnon tuolla puolen on tulinen HENKÄYS ehdottomassa yk-

seydessään. Ilmenneessä universumissa se on henkinen keskusaurinko, kaiken 

elämän sähkötuli. Meidän aurinkokunnassamme se on näkyvä aurinko, luonnon 

henki, mainen jumala. Ja maassa, maan päällä ja sen ympärillä se on maan tulinen 

henki – ilma, juokseva tuli; vesi, nestemäinen tuli; maa, kiinteä tuli. Kaikki on 

tulta – ignis äärimmäisessä kokoonpanossaan eli I, jonka juuri on 0 (nolla) meidän 

käsityskyvyllemme, luonnon kaikkeus ja sen mieli. Pro-Metor on jumalallinen 

tuli. Se on luoja, hävittäjä, ylläpitäjä. Jumalien alkuperäiset nimet ovat kaikki 

yhteydessä tuleen arjalaisesta AGNISTA juutalaisten jumalaan, joka on ”kuluttava 

tuli”. Intiassa jumalaa kutsutaan eri murteissa nimillä Īshur, Esur, Iswar ja 

sanskritin kielellä Īśvara, ’Herra’, sanasta Īsha, mutta tämä on alun perin Shivan, 

hävittäjän nimi. Ja kolme vedalaista jumalaa ovat Agni (ignis), Vāyu ja Sūrya – 

tuli, ilma ja aurinko, okkulttisesti tulen kolme astetta. Heprean kielessä  (aza) 

tarkoittaa valaista, ja  (eshsha) on tuli. Okkultismissa ”tulen sytyttäminen” 

tarkoittaa samaa kuin herättää jokin kolmesta suuresta tulivoimasta eli ”kutsua 

avukseen jumala”. Sanskritin kielessä kantasana Ush eli Ash on tuli eli lämpö, ja 

egyptiläinen sana Osiris muodostuu (niin kuin Schelling on osoittanut) kahdesta 

alkusanasta aish ja asr eli ”tulilumoaja”. Aesar tarkoitti muinaisessa etruskin kie-

lessä jumalaa ja on ehkä johtunut Vedojen Asurasta. Īśvara on vastaava sana, ku-

ten arveli tri Kenealy. Bhagavad-Gītāssa sanotaan: ”Īśvara asuu jokaisessa kuole-

vaisessa olennossa ja saa yliluonnollisilla kyvyillään liikkeelle kaikki oliot, jotka 

nousevat ajan pyörälle.”1 Se on todella luoja ja hävittäjä. 

Alkuperäisellä tulella arveltiin olevan tyydyttämätön tuhoamishalu. Maximus 

Tyrolainen kertoo, että muinaiset persialaiset heittivät tuleen palavia aineita 

huutaen: Tuhoa, oi Herra! Irlannin kielessä easam eli asam merkitsee tehdä eli 

luoda... [ja] Aesar oli myös erään muinaisen irlantilaisen jumalan nimi. Kir-

jaimellisesti sana merkitsee ”sytyttää tuli”.2 

Kristilliset kabbalistit ja symbolien tutkijat, jotka turmelivat Poimandresin – 

huomattavin heistä oli Ayren piispa François de Fois 16:nnella vuosisadalla – 

jakavat elementit seuraavalla tavalla: 

Jumalallisista substansseista muodostuneet neljä elementtiä ja luonnonsuolo-

jen henget, joita edustavat: 

  

                                                           
1  XVIII, 61. 
2  Kenealy, The Apocalypse of Adam-Oannes. 
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 Matteus Enkeli-ihminen          Vesi (Jeesus Kristus,  
   enkeli-ihminen, Mikael) 

-  Markus Leijona Tuli 

-  Luukas Härkä Maa 

-  Johannes Kotka Ilma1 

,     KVINTESENSSI,     [he floks],   FLAMMA-VIRGO [neitsytöljy], 

           FLAMMA DURISSIMA,   VIRGO,   LUCIS AETERNA MATER.2 

 

[e115] Ensimmäisen Rodun ihmiset olivat siis yksinkertaisesti isiensä kuvia, ast-

raalisia kaksoismuotoja. Isät olivat edelläkävijöitä eli kehittyneimpiä olentoja 

edellisestä, vaikkakin alemmasta piiristä, jonka kuori on nyt meidän kuumme. 

Mutta jopa tämä kuori on kaikkivoipainen, sillä kun se oli synnyttänyt maan, kuun 

haamu magneettisen vetovoiman johdosta yritti muodostaa maan ensimmäiset 

asukkaat, esi-inhimilliset hirviöt (ks. edellä II säkeistö). Vakuuttuakseen tästä 

tutkijan on jälleen käännyttävä kaldealaisten katkelmien puoleen ja luettava, mitä 

Berossos sanoo. Hän sanoo saaneensa tietonsa Ealta, miehis-naiselliselta viisau-

den jumalalta. Samalla kun jumalat syntyivät sen androgyynisessä helmassa 

(Svabhavat, äitiavaruus), sen (viisauden) heijastuksista tuli maan päällä Omoroka-

niminen nainen, joka on kaldealaisten Thalatth eli kreikkalaisten Thalassa, syvyys 

eli meri, joka esoteerisesti ja jopa eksoteerisesti on kuu. Kuu (Omoroka) nimen-

omaan hallitsi kuvaamattoman kauheita luomuksia, joita dhyānit tappoivat.3 

Kehityslaki pakotti ”kuuisät” kulkemaan monadisessa tilassaan kaikkien elä-

mänmuotojen läpi tällä meidän pallollamme, mutta kolmannen kierroksen lopussa 

ne olivat jo inhimillisiä jumalallisessa luonnossaan ja niitä siis kutsuttiin luomaan 

                                                           
1  Niille, jotka kysyvät ”Mitä vedyllä on tekemistä ilman tai hapettumisen kanssa”, vastaam-

me: ”Tutkikaa ensin okkulttisen alkemian aakkosia.” Kun kristityt symbolien tutkijat tahtoivat 

samastaa Poimandresin, ”mysteerin suun”, Johannes Kastajaan profeetallisesti, niin he samas-

tivat myös 7 kabiiria ja assyrialaiset härät juutalaisten kerubeihin ja apostoleihin. Kun heidän 

oli sitä paitsi vedettävä rajaviiva neljän ja kolmen välille – jälkimmäiset olivat langenneita 

enkeleitä – ja kun heidän oli lisäksi vältettävä yhdistämästä näitä ”seitsemään läsnäolon hen-

keen” eli arkkienkeleihin, niin he kursailematta heittivät pois kaiken, mitä eivät halunneet 

tunnustaa. Tästä syystä he väärensivät elementtien järjestyksen saadakseen ne sopimaan yh-

teen evankeliumien järjestyksen kanssa ja samastaakseen enkeli-ihmisen Kristukseen. Kal-

dealaisilla, egyptiläisillä, joilta Mooses otti Khrubin (kerubit eläinmuodossaan), ja ofiiteilla 

kaikki nämä symboloivat enkeleitä, planeettoja ja elementtejä mystisesti ja alkemiallisesti 

näin: Leijona (Mikael) [Mikhael]; Härkä (Uriel); Lohikäärme (Rafael) [Refael]; Kotka (Gab-

riel); Karhu (Thot-Tsebaoth) [Thantzabaoth]; Koira (Erataoth); Muuli (Uriel eli Thartharaoth) 

[Onioth]. Kaikilla näillä on paljon ilmaiseva merkitys. 
2  Ydinolemus, liekki, liekki-neitsyt, kestävin liekki, neitsyt, ikuisen valon äiti. – Suom. toim. 
3  Sayce, Hibbert Lectures, s. 370 eteenp. Myös II kirja, XVI, ”Aadam-Aadami”. 
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muotoja, joiden oli tultava vähemmän kehittyneiden monadien tomumajoiksi, 

niiden joiden vuoro oli nyt ruumiillistua. Näitä ”muotoja” kutsutaan ”joogan po-

jiksi”, koska jooga (yhtyminen Brahmāhan eksoteerisesti) on passiivisen, ääret-

tömän jumaluuden korkein tila, koska se sisältää kaikki jumalalliset energiat ja on 

Brahmān sisin olemus. Brahmān sanotaan luovan kaiken joogavoimalla. Brahmā, 

Vishnu ja Śiva ovat voimakkaimmat jumalan, Brahman, neutrisen, energiat, sanoo 

[e116] purānoiden teksti. Jooga on tässä sama kuin dhyāna, joka sana taas merkit-

see samaa kuin jooga tiibetiläisissä teksteissä, missä ”joogan poikia” kutsutaan 

dhyānan pojiksi eli sen abstraktisen mietiskelyn, jonka kautta dhyāni-buddhat 

luovat taivaalliset poikansa, dhyāni-bodhisattvat. ”Kaikilla olennoilla maailmassa 

on ylempänsä ylhäällä. Tämä ylempi, jonka syvin ilo on emanoitua niihin, ei voi 

antaa vuodatusta, ennen kuin ne ovat palvoneet”, ts. mietiskelleet ikään kuin joo-

gan aikana.1 

__________ 

 
19. TOINEN ROTU OLI SILMIKOITUMISEN JA LAAJENEMISEN TUOTE, SUKUPUOLETON 

(muoto) SUVUTTOMASTA (varjosta). NÄIN SYNTYI, OI LANOO, TOINEN ROTU. 
 
Varmimmin tulevat tieteelliset auktoriteetit kiistämään tämän ei-suvullisen, toisen 

Rodun, niin kutsuttujen ”hiestä syntyneiden” isät, ja ehkä vielä ehdottomammin 

kolmannen Rodun, ”munasta syntyneet” androgyynit. Nämä kaksi 

lisääntymismuotoa ovat vaikeimmat käsittää, ainakin länsimaiselle mielelle. On 

selvää, ettei mitään selitystä voi edes yrittää antaa niille, jotka eivät ole tutkineet 

okkulttista metafysiikkaa. Eurooppalaisissa kielissä ei ole sanoja tulkitsemaan 

asioita, joita luonto ei enää toista tällä nykyisellä kehitysasteella ja joilla ei sen 

vuoksi voi olla mitään merkitystä materialisteille. On kuitenkin olemassa 

analogioita. Ei voida kieltää, että fyysisen kehityksen alussa on luonnossa 

täytynyt olla prosesseja, esim. itsesynnytys,2 jotka ovat nyt lakanneet, mutta jotka 

toistuvat muissa muodoissa. Niinpä kerrotaan mikroskooppisen tutkimuksen 

osoittavan, ettei missään erityisessä elämää tuottavassa tavassa ole mitään 

pysyvyyttä. Sillä ”[se osoittaa] että sama elimistö voi kulkea monien 

muodonmuutosten kautta elämänkierroksensa aikana ja voi muutamien aikana 

olla suvullinen ja muutamien aikana taas suvuton, ts. se voi lisääntyä vuorotellen 

kahden erisukuisen olennon yhtymisen kautta ja myös jakautumalla tai 

silmikoitumalla ainoastaan yhdestä olennosta, joka on sukupuoleton”.3 

”Silmikoituminen” on juuri se sana, jota käytetään säkeistössä. Kuinka nämä 

chhāyāt olisivat muulla tavoin voineet lisätä lajiaan, nimittäin luoda toisen Rodun, 

                                                           
1  R. Isak Lurija, Sefer M’vo Shearim, käänt. Isaac Myer, Qabbalah, s. 110. 
2 [Esoteerisen filosofian opettama itsesynnytys, engl. spontaneous generation.] 
3  Ks. Laing, Modern Science and Modern Thought, s. 90. 
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koska ne olivat eteerisiä, suvuttomia ja myös siihen asti vailla himon välinettä eli 

kāma-rūpaa, joka kehittyi vasta kolmannessa Rodussa? Ne kehittivät toisen 

Rodun tiedottomasti, niin kuin muutamat kasvit tekevät. Tai ehkä niin kuin 

amebat, ainoastaan eteerisemmässä, tehokkaammassa ja laajemmassa 

mittakaavassa. Jos soluteoria todella pitää paikkansa sekä kasvi- että eläintieteessä 

ja ulottuu muoto-oppiin ja elimistöjen fysiologiaan [e117] ja jos fyysinen tiede 

pitää mikroskooppisia soluja itsenäisinä elävinä olentoina – aivan niin kuin 

okkultismi pitää ”tulieloja”1 – niin ei ole ollenkaan vaikea käsittää varhaisia 

lisääntymismuotoja. 

Ajatelkaa siemensolun kehityksen ensimmäisiä vaiheita. Sen tuma kasvaa, 

muuttuu ja muodostaa kaksoiskartion  solun sisällä. Tämä kaksoiskartio lähe-

nee solun ulkopintaa ja puolet siitä työntyy ulos nk. ”polaarisolun” muodossa. 

Nämä polaarisolut kuolevat nykyään, ja sikiö kehittyy tuman muun osan kasvami-

sen ja jakautumisen seurauksena saaden ravintonsa solun sisällyksestä. Miksi 

sitten jotkut olennot eivät olisi voineet elää näin ja olla tällä tavoin luotuja – aivan 

ihmisten ja nisäkkäiden alkukehityksessä? 

Tämä voi varmaankin kelvata vertauskohdaksi antaaksemme jonkin käsityksen 

prosessista, jolla toinen Rotu muodostui ensimmäisestä. 

Monadia verhoavan astraalimuodon ympärillä oli ja on yhä vielä munan muo-

toinen aura, joka tässä vastaa siemen- eli munasolun sisällystä. Itse astraalimuoto 

on tuma, joka on nyt, kuten silloinkin, elämänprinsiipin täyttämä. 

Kun lisääntymisen aika koittaa, niin aliastraalinen ”työntää ulos” ympäröivästä 

auramunasta pienoiskuvan itsestään. Tämä siemen kasvaa ja ottaa ravintonsa au-

rasta, kunnes se tulee täysin kehittyneeksi, jolloin se vähitellen eroaa vanhemmas-

taan ja vie mukanaan oman osansa aurasta, aivan niin kuin elävät solut lisäävät 

lajiaan kasvamalla ja sen jälkeen jakautumalla kahtia. 

Yhdenmukaisuus ”polaarisolujen” kanssa näyttäisi pitävän paikkansa, koska 

niiden kuolema vastaa nykyään sitä muutosta, joka aiheutui sukupuolten erosta, 

jolloin sikiön kantaminen kohdussa ts. solun sisällä vakiintui. 

”Aikaisempi toinen [kanta-] Rotu oli ’hiestä syntyneiden’ isiä. Myöhempi toi-

nen [kanta-] Rotu oli juuri noita ”hiestä syntyneitä”. 

Tämä kommentaarin kohta osoittaa kehitysvaiheen Rodun alusta sen loppuun 

asti. ”Joogan pojilla” eli alkuperäisellä astraalisella rodulla oli seitsemän kehitys-

astetta rodullisesti eli kollektiivisesti, kuten jokaisella yksilöllisellä olennolla oli 

siinä ja on nykyäänkin. Ei ainoastaan Shakespeare jakanut ihmisen ikäkausia seit-

sensarjaan vaan luonto itse. Niinpä toisen Rodun ensimmäiset alarodut syntyivät 

ensin äsken kuvatun analogian lain mukaisen prosessin avulla, kun taas viimeiset 

                                                           
1  Ks. Osa I, I kirja, säkeistö VII, kommentaari, s. e249–250. 
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alkoivat asteittain muodostua toisin samaan tahtiin ihmisruumiin kehityksen kans-

sa. Lisääntymisprosessissa oli myös seitsemän vaihetta [e118] kussakin Rodussa, 

ja kuhunkin kuului aioneja. Kuka fysiologi tai biologi pystyy sanomaan, onko 

nykyinen lisääntymismuoto sille ominaisine raskauden vaiheineen vanhempi kuin 

puoli miljoonaa tai korkeintaan miljoona vuotta, koska heidän havaintokautensa 

alkoi tuskin puoli vuosisataa sitten? 

Muinaiset hermafrodiittiset ihmiset ovat luonnon tosiasia, jonka vanhat kansat 

tunsivat hyvin, mutta Darwinille se aiheutti suurta hämmennystä. Kuitenkaan ei 

varmasti ole mahdotonta, vaan päinvastoin hyvin todennäköistä, että hermafrodi-

tismi vallitsi varhaisrotujen kehityksessä. Vieläpä analogisin perustein on oltava 

niin, koska fyysisessä kehityksessä vaikuttaa yksi ainoa universaali laki olipa sit-

ten kyseessä kasvien, eläinten ja ihmisen rakenne. Nuo väärät teoriat, että ihminen 

on syntynyt yhdestä alkulähteestä ja että hän olisi polveutunut nisäkkäistä eivätkä 

nisäkkäät ihmisestä, ovat kohtalokkaita koko sille kehitysteorialle, jota nykyajan 

tieteessä opetetaan Darwinin linjoilla, ja ne tullaan hylkäämään niihin liittyvien 

ylipääsemättömien vaikeuksien takia. Okkulttinen traditio ainoastaan – jos mui-

naisilta kansoilta kielletään tieto ja tieteellisyys – voi sovittaa nuo ristiriitaisuudet 

ja täyttää aukon. Eräs Talmudin aksiomi sanoo: ”Jos tahdot oppia tuntemaan nä-

kymättömän, avaa silmäsi aivan auki näkyvään.” 

Darwinin teoksessa Ihmisen polveutuminen1 on seuraava kohta, joka osoittaa, 

kuinka lähelle ikivanhan opetuksen hyväksymistä sen tekijä tuli. 
 
On ollut kauan tunnettua, että selkärankaisten luokassa toisella sukupuolella on 

suvunjatkamisjärjestelmässään surkastumia erinäisistä lisäosista, jotka oikeas-

taan kuuluvat vastakkaiselle sukupuolelle… joku koko selkärankaisten luokan 

kaukainen esi-isä näyttää olleen hermafrodiittinen tai androgyyninen.2 Mutta 

tässä kohtaamme merkillisen vaikeuden. Nisäkkäiden luokassa koirailla on ai-

heita kohdusta siihen kuuluvine kohtineen prostaattisessa rauhasessaan. Niillä 

on myös nisien aiheita ja muutamilla urospuolisilla pussieläimillä on jälkiä 

emon pussista. Muita samansuuntaisia tosiasioita voitaisiin lisätä. Onko mei-

dän siis otaksuttava, että jokin erittäin vanha nisäkäslaji pysyi androgyynisenä 

sen jälkeen, kun se oli saanut nisäkkäille ominaiset tunnusmerkit ja oli siis 

eronnut alemmista selkärankaisista? Tämä näyttää hyvin epätodennäköiseltä,3 

sillä meidän on mentävä kaloihin asti, kaikista luokista alimpaan, löytääksem-

me vielä nykyään olemassa olevia androgyynisiä muotoja.  
 

                                                           
1  The Descent of Man, toinen painos, vi, 161. 
2  Entä miksi eivät kaikki lisääntymiskykyiset ensimmäiset rodut, sekä ihmisten että eläinten, 

miksi vain yksi ”kaukainen esi-isä”? [H.P.B.] 
3  Ilmeisesti näin on kehitysopin kannalta, koska se johtaa nisäkkäiden synnyn joidenkin sam-

makkoeläinten esi-isästä. [H.P.B.] 
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Darwin on nähtävästi varsin haluton omaksumaan sitä hypoteesia, johon tosiseikat 

niin voimakkaasti viittaavat, nim. että alkuaikoina on ollut androgyyninen [e119] 

kanta, josta nisäkkäät ovat polveutuneet. Hänen selityksensä kuuluu: ”[se tosiasia] 

että erilaisia lisäelimiä, toiselle sukupuolelle ominaisia, löytyy surkastuneessa 

tilassa vastakkaiselta sukupuolelta, voidaan selittää siten, että toinen sukupuoli on 

vähitellen hankkinut nuo elimet ja ne ovat sitten siirtyneet enemmän tai vähem-

män epätäydellisinä toiselle sukupuolelle.”1 Hän mainitsee esimerkkejä siitä, että 

”kannuksia, sulkia ja loistavia värejä, joita koiraslinnut ovat hankkineet taistelua 

ja koristautumista varten”, periytyy vain osittain naaraspuolisille jälkeläisille. 

Kuitenkin käsiteltävänä olevaan ongelmaan tarvitaan ilmeisesti tyydyttävämpi 

selitys, sillä nämä tosiasiat ovat niin paljon huomattavampia ja tärkeämpiä kuin ne 

pelkästään pintapuoliset yksityiskohdat, joihin Darwin niitä vertaa. Miksi ei 

avoimesti tunnusteta sitä perustetta, jonka muinainen eläimistö tarjoaa hermafro-

ditismin puolesta? Okkultismi antaa ratkaisun, joka vastaa tosiasioita mitä täydel-

lisimmällä ja yksinkertaisimmalla tavalla. Nämä entisen androgyynisen lajin jään-

teet on asetettava samaan luokkaan kuin käpyrauhanen ja muut yhtä salaperäiset 

elimet, jotka ovat meille äänettömänä todisteena elintoiminnoista, jotka ovat kau-

an sitten heikentyneet eläin- ja ihmiskunnan kehityksen kuluessa, mutta joilla oli 

aikanaan merkittävä tehtävä muinaisen elämän yleisjärjestelmässä. 

Okkulttista oppia voidaan kuitenkin menestyksellisesti verrata ensimmäisen 

ihmisen alkuperästä teorioita rakennelleiden vapaamielisimpien tiedemiesten op-

peihin. 

Kauan ennen Darwinia Naudin, joka antoi blasteemin2 nimen sille, mitä darvi-

nismi kutsuu protoplasmaksi, esitti puoleksi okkulttisen ja puoleksi tieteellis-

materialistisen teorian. Hänen mukaansa Aadam, sukupuoleton, oli äkkiä putkah-

tanut esiin savesta, niin kuin raamatussa sanotaan, eli tieteen blasteemista. Kuten 

Naudin selittää: ”Tästä ihmiskunnan toukkamaisesta muodosta sai kehitysvoima 

aikaan lajien täydentämisen. Tämän suuren ilmiön päätökseen saattamiseksi Aa-

damin oli kuljettava läpi liikkumattomuus- ja tajuttomuusvaiheen, joka oli hyvin 

samankaltainen kuin kotelokausi muodonmuutoksen kokevilla eläimillä.”3 Tuon 

etevän kasvitieteilijän mielestä Aadam ei kuitenkaan ollut yksi ihminen vaan itse 

ihmissuku, ”joka pysyi kätkettynä tilapäisen elimistöön…. erilainen kuin kaikki 

muut ja kykenemätön yhtymään kehenkään niistä”. Hän osoittaa, että sukupuolten 

erilaistuminen tapahtui ”kehitysprosessin kautta, joka oli samanlainen kuin me-

duusoilla ja meritupeilla”. Ihmiskunta näin muodostettuna fysiologisesti ”säilytti 

tarpeeksi kehitysvoimaa, mikä sai nopeasti aikaan erilaiset suuret ihmisrodut”. 

                                                           
1  Main. teos, s. 161–162. 
2 [Uudentumissilmu.] 
3  De Quatrefages, The Human Species, s. 124. 
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De Quatrefages arvostelee tätä näkökantaa kirjassaan The Human Species. Se 

on epätieteellinen, hän sanoo, eli oikeastaan Naudinin ajatukset ”eivät muodosta 

tieteellistä teoriaa”, koska hänen teoriassaan alkuperäinen blasteemi on yhteydes-

sä [e120] ensimmäiseen syyhyn, jonka uskotaan tallentaneen blasteemiin kaikkien 

menneiden, nykyisten ja tulevien olentojen mahdollisuudet ja siten todellakin 

luoneen nuo olennot yhtä aikaa. Sitä paitsi Naudin ei edes ota huomioon toisastei-

sia syitä tai niiden vaikutusta tähän orgaanisen maailman kehitykseen. Koska 

tiede käsittelee ainoastaan toisasteisia syitä, sillä ei ole ”mitään sanottavaa Naudi-

nin teorian suhteen”.1 

Eikä sillä ole yhtään enempää sanottavaa okkulttisten opetusten suhteen, jotka 

lähenevät jossain määrin Naudinin ajatuksia. Sillä jos näemme hänen ”alkuperäi-

sessä blasteemissaan” dhyānichohanisen ydinolemuksen, pitrien chhāyān eli kak-

soismuodon, joka itsessään sisältää kaikkien muotojen mahdollisuuden, olemme 

aivan samaa mieltä. Mutta oppiemme välillä on kaksi olennaista ja tärkeää eroa. 

Naudin sanoo, että kehitys on edennyt äkkinäisin hyppäyksin eikä ole jatkunut 

hitaasti miljoonien vuosien läpi. Ja hänen alkuperäisellä blasteemillaan on ainoas-

taan sokeita vaistoja – se on jonkinlainen tajuton ensimmäinen syy ilmenneessä 

Kosmoksessa – mikä on mielettömyys. Sitä vastoin meidän dhyānichohaninen 

ydinolemuksemme – fyysisen ihmisen luovan alkusyyn syy-yhteys – on elävä, toi-

miva ja potentiaalinen aine sisältäen itsessään tuon korkeammanlaisen eläimelli-

sen tietoisuuden, jollainen on muurahaisella ja majavalla, ja saaden aikaan pitkän 

sarjan fysiologisia erilaistumisia. Näitä seikkoja lukuun ottamatta Naudinin ”iki-

vanha ja yleinen luomisprosessi”, joka lähtee alkuelimistöistä, on yhtä okkulttinen 

kuin mikä tahansa Paracelsuksen tai Khunrathin teoria saattoi olla. 

Sitä paitsi kabbalistiset teokset ovat täynnä todisteita tästä. Esim. Zoharissa 

sanotaan, että jokaisella näkyvän maailman tyypillä on prototyyppinsä näkymät-

tömässä universumissa. ”Kaikki se, mikä on alemmassa (meidän) maailmassa, on 

löydettävissä ylemmästä. Alempi ja ylempi vaikuttavat toisiinsa ja ottavat vaiku-

tuksia toinen toiseltaan.2 

 

20. HEIDÄN ISÄNSÄ OLIVAT ITSESYNTYISIÄ. ITSESYNTYISET OLIVAT CHHĀYOJA HER-

ROJEN, ISIEN, HÄMÄRÄN POIKIEN LOISTAVISTA RUUMIISTA. 
 
”Varjoja” eli chhāyoja kutsutaan ”itsesyntyisten” pojiksi, sillä itsesyntyinen tar-

koittaa kaikkia jumalia ja olentoja, jotka ovat syntyneet TAHDOSTA, joko jumal-

olennon tai adeptin. Paracelsuksen homunculukselle voitaisiin ehkä myös antaa 

tämä nimi, vaikka viimeksi mainitun prosessi tapahtuu paljon aineellisemmalla 

tasolla. Nimitys ”hämärän pojat” osoittaa, että oppimme ”itsesyntyiset” kantaisät 

                                                           
1  De Quatrefages, main. teos, s. 125. 
2  Zohar, I, folio 156. Ks. II kirja, ”Esoteeriset opit saivat tukea kaikista pyhistä kirjoituksista”. 
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ovat samoja kuin [e121] brahmalaisen järjestelmän pitrit, koska tuo nimitys viittaa 

brahmalaiseen syntymistapaan. Purānoissa sanotaan nimittäin noiden pitrien läh-

teneen Brahmān ”hämäräruumiista”. 

 

21. KUN ROTU VANHENI, VANHAT VEDET SEKAANTUIVAT RAIKKAAMPIIN VESIIN (a).  

KUN SEN PISARAT TULIVAT SAMEIKSI, NE KATOSIVAT UUTEEN VIRTAAN, KUUMAAN 

ELÄMÄNVIRTAAN.  ENSIMMÄISEN ULOMMASTA TULI TOISEN SISEMPI (b). VANHA SIIPI 

TULI UUDEKSI VARJOKSI JA SIIVEN VARJOKSI (c). 
 
(a) Vanha (alkuperäinen) Rotu sulautui toiseen Rotuun ja tuli samaksi kuin se. 
 
(b) Tämä on ihmiskunnan muuttumisen ja kehittymisen mystinen prosessi. En-

simmäisten muotojen – varjomaisten, eteeristen ja negatiivisten – ainekset vedet-

tiin eli sulautettiin toisen Rodun muotoihin ja niin ne täydensivät ne. Kommentaa-

ri selittää tämän sanomalla, että koska ensimmäinen Rotu oli yksinkertaisesti 

muodostunut luovien kantaisien astraalivarjoista, ollen niin muodoin ilman omia 

astraalisia ja fyysisiä ruumiita – Rotu ei koskaan kuollut. Sen ”ihmiset” haihtuivat 

vähitellen pois, sulautuivat omien ”hiestä syntyneiden” jälkeläistensä ruumiisiin, 

jotka olivat kiinteämpiä kuin heidän omansa. Vanha muoto hävisi ja sulautui, 

katosi uuteen muotoon, joka oli inhimillisempi ja fyysisempi. Mitään kuolemaa ei 

ollut tuona aikakautena, joka oli onnellisempi kuin kulta-aika, mutta ensimmäis-

ten eli vanhempien aines käytettiin uuden olennon muodostamiseen, jälkeläisten 

ruumiin ja jopa sisäisten eli alempien prinsiippien eli ruumiiden aikaansaamisek-

si. 
 
(c) Kun varjo vetäytyy, ts. kun astraaliruumis tulee verhotuksi kiinteämpään li-

haan, ihminen kehittää fyysisen ruumiin. ”Siipi” eli eteerinen muoto, joka aikaan-

sai oman varjonsa ja kuvansa, tuli astraaliruumiin varjoksi ja omaksi jälkeläisek-

seen. Sanamuoto on outo ja omaperäinen. 

Koska myöhemmin ei ehkä ole tilaisuutta palata tähän mysteeriin, niin on hyvä 

tässä viitata heti tuota erikoista kehitysvaihetta koskevan kreikkalaisen tarun kak-

sinaiseen merkitykseen. Se tavataan Ledan ja hänen kahden poikansa, Kastorin ja 

Polydeukeen1, allegoriassa, josta on olemassa useita muunnelmia, kullakin erikoi-

nen merkityksensä. Odysseian XI kirjassa Ledaa sanotaan Tyndareoksen puoli-

soksi, joka synnytti miehelleen ”kaksi urheasydämistä poikaa” – Kastorin [e122] 

ja Polydeukeen. Zeus [Jupiter] antaa heille ihmeellisen lahjan ja etuoikeuden. He 

ovat puoleksi kuolemattomia; he elävät ja kuolevat vuorotellen joka toinen päivä 

( ).2 Tyndareoksen poikina nuo kaksoispojat ovat astronominen sym-

boli ja merkitsevät päivää ja yötä. Heidän puolisonsa, Foibe ja Hilaira, Apollon 

                                                           
1  [Latinaksi Pollux.] 
2  Homeros, Odysseia, XI, 298–304; Ilias, III, 235–238. 
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eli auringon tyttäret, personoivat aamunkoittoa ja iltahämyä.1 Lisäksi kokonaan 

teogoninen on allegoria, jossa Zeusta pidetään isänä noille kahdelle sankarille, 

jotka ovat lähteneet Ledan synnyttämästä munasta. Se koskee sitä kosmisten alle-

gorioiden ryhmää, jossa maailma kuvataan munasta syntyneeksi. Sillä siinä Leda 

saa valkoisen joutsenen muodon yhdistyessään jumalalliseen joutseneen.2 Leda on 

siis myyttinen lintu, joka esiintyy arjalaisen rodun eri kansojen traditioissa useissa 

ornitologian lintumuodoissa, jotka kaikki munivat kultaisia munia.3 Kalevalassa 

(Suomen kansalliseepoksessa) eetterin ihana tytär, ”Veen emonen” luo maailman 

yhdessä ”sotkan” (eräs muunnos joutsenesta tai hanhesta, Kalahamsasta) kanssa. 

Sotka munii kuusi kultaista munaa ja seitsemännen, ”rautamunan” veen emosen 

polvelle. Mutta se Ledan allegorian muunnelma, joka viittaa suoraan mystiseen 

ihmiseen, on vain Pindaroksella,4 ja ainoastaan vähäisempi viittaus siihen on Ho-

meroksen hymneissä.5 Kastor ja Polydeukes eivät siinä ole enää Apollodoroksen 

dioskuureja6, vaan tulevat kaksinaisen ihmisen, kuolevaisen ja kuolemattoman, 

hyvin merkittäväksi symboliksi. Eikä siinä kaikki, vaan kuten nyt nähdään, ne 

kuvaavat myös kolmatta Rotua ja sen muodostumista eläin-ihmisestä jumala-

ihmiseksi, jolla on vain eläimellinen ruumis. 

Pindaros kertoo, miten Leda yhtyi samana yönä puolisoonsa ja myös jumalien 

isään – Zeukseen. Kastor on siten kuolevaisen poika, Polydeukes kuolemattoman. 

Siitä muodostetussa allegoriassa sanotaan, että Polydeukes kostomellakassa afare-

tideja7 vastaan tappaa Lynkeuksen – ”sen jolla kuolevaisten joukossa on kaikkein 

läpitunkevin katse” – mutta Kastoria haavoittaa Idas, ”näkevä ja tietävä”. Zeus 

lopettaa taistelun sinkauttamalla salamansa ja tappaa viimeiset kaksi taistelijaa. 

Polydeukes löytää veljensä kuolleena.8 [e123] Epätoivoissaan hän pyytää Zeusta 

tappamaan hänetkin. ”Sinä et voi kuolla kokonaan”, jumalten valtias vastaa, ”sinä 

olet jumalallista rotua.” Mutta hän antaa hänen valita: Polydeukes tulee joko py-

symään kuolemattomana eläen ikuisesti Olympoksessa, tai jos hän haluaa jakaa 

veljensä kohtalon kaikessa, hänen on vietettävä puolet olemassaolostaan maan 

alla ja toinen puoli kultaisissa taivaallisissa asunnoissa. Polydeukes valitsee tuon 

                                                           
1  Hyginus, Fabularum liber, lxxx, Ovid, Fasti, 700. Vrt. Decharme, Mythologie de la Grèce 

antique, s. 653. 
2  Ks. Brahmā-Kalahamsa, S. O:ssa, I, III säkeistö, s. e78. 
3  Decharme, main. teos, s. 652. 
4  Pindar, Nemeonikai, X, 80 ja seur; Theocritus, Idylls, XXIV, 131. 
5  Homeric Hymns, XXXIII, 1–7; XVII; Theokritos, Idyllejä, XXII, 1. 
6  Bibliotheka, III, x, 7. 
7  [Apharetides.] Sama, III, xi, 1. 
8  Kastorin hautaa näytettiin muinoin Spartassa, sanoo Pausanias (Periegesis tes Hellados, III, 

xiii, 1), ja Plutarkhos sanoo, että häntä kutsuttiin Argosissa puoli-ihmiseksi tai puolisankariksi, 

 [Miksarkhagetas]. (Quaestiones Graecae, 23.) 
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puolikuolemattomuuden, joka tulee myös Kastorille.1 Ja niin kaksoisveljet elävät 

vuorottain, toinen päivällä ja toinen yöllä.2 

Onko tämä ainoastaan runollinen taru? Onko se vain allegoria, yksi noista 

”aurinkomyytin” tulkinnoista, joita korkeammalle ei kukaan nykyaikainen 

orientalisti ilmeisesti kykene kohoamaan? Se on todella paljon enemmän. Tässä 

meillä on viittaus ”munasta syntyneeseen”, kolmanteen Rotuun. Sen ensimmäinen 

puoli on kuolevainen ts. tajuton persoonallisuudessaan eikä siinä ole mitään mikä 

jää jäljelle.3 Toisesta puolesta tulee kuolematon yksilöllisyydessään, koska 

elävöittävät jumalat kutsuvat sen elämään sen viidennen prinsiipin takia ja 

yhdistävät siten monadin maahan. Tämä on Polydeukes, jota vastoin Kastor 

edustaa persoonallista, kuolevaista ihmistä, eläintä, joka ei ole edes korkeampaa 

lajia irrotettuna jumalallisesta yksilöllisyydestään. ”Kaksoset” todellakin, mutta 

kuolema erottaa ne ainiaaksi, ellei Polydeukes kaksoisuuden äänen liikuttamana 

anna vähemmän suositulle, kuolevaiselle veljelleen osaa omasta jumalallisesta 

luonnostaan ja tee häntä siten osalliseksi omasta kuolemattomuudestaan. 

Tällainen on tuon allegorian metafyysisen puolen okkulttinen merkitys. Sen 

laajalle levinnyt nykyaikainen tulkinta – sitä oli Plutarkhoksen mukaan4 juhlittu 

antiikin aikoina veljesrakkauden vertauskuvana – jonka mukaan se oli näet luon-

nosta lainattu spektaakkeli, on heikko ja riittämätön selittämään sen salaista mer-

kitystä. Paitsi sitä seikkaa, että kuu kreikkalaisessa eksoteerisessa mytologiassa oli 

feminiininen ja sitä tuskin saatettiin pitää sen vuoksi Kastorina – ja samalla Arte-

miksena – niin muinaiset symbolien tutkijat, jotka pitivät aurinkoa, kaikkien tai-

vaankappaleiden kuningasta, korkeimman jumaluuden näkyvänä kuvana, eivät 

olisi personoineet sitä Polydeukeena, pelkkänä puolijumalana.5 

[e124] Jos siirrymme kreikkalaisesta mytologiasta Mooseksen allegorioihin ja 

symboliikkaan, löydämme vielä huomiota herättävämmän vahvistuksen samalle 

                                                           
1  Pindar, Nemeonikai, X, 55 ja seur. 
2  Scholia in Euripides Orestes, 463 (Dindorf). Vrt. Decharme, main. teos, s. 654. 
3  Monadi on persoonaton ja jumala itsessään, vaikka se tällä tasolla on tajuton. Sillä erotettu-

na kolmannesta (usein kutsuttu viidenneksi) prinsiipistään, manaksesta, joka on ensimmäisen 

ilmenneen kolmion eli kolminaisuuden vaakasuora linja, sillä ei voi olla tietoisuutta eikä käsi-

tystä asioista tällä maisella tasolla. ”Korkein näkee alimman silmillä” ilmenneessä maailmas-

sa. Purusha (henki) pysyy sokeana ilman prakritin (aineen) apua aineellisissa piireissä, ja niin 

pysyy myös ātma-buddhi ilman manasta. 
4  Moralia: Veljellisestä rakkaudesta. 
5  Decharme on kirjassaan Mythologie de la Grèce Antique (s. 654–655) hyväksynyt tämän 

oudon ajatuksen ja tulkinnan. ”Kastor ja Polydeukes”, hän sanoo, ”eivät ole muuta kuin aurin-

ko ja kuu kaksosiksi ajateltuina..... Aurinko, kuolematon ja mahtava olento, joka katoaa joka 

ilta taivaanrannalta ja laskeutuu maan alle, ikään kuin se tekisi tilaa veljespallolle, joka yöllä 

astuu elämään, on Polydeukes, joka uhrautuu Kastorin hyväksi. Kastor, joka on veljeään 

alempi, saa tältä kuolemattomuutensa, sillä kuu, sanoo Theofrastos, on ainoastaan toinen mut-

ta heikompi aurinko.” (Theophrastus, De Ventis, 17.) 
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opille toisessa muodossa. Vaikkemme voikaan löytää Genesiksestä ”munasta syn-

tyneitä”, tulemme aivan varmasti löytämään sen neljästä ensimmäisestä luvusta 

salaisen opin androgyyniset olennot ja ensimmäiset kolme Rotua kätkettyinä mitä 

nerokkaimpaan vertauskuvastoon. 

 
 

JUMALALLINEN HERMAFRODIITTI 

 

Läpitunkematon salaisuuden verho levittyi okkulttisten ja uskonnollisten mystee-

rien ylle sen jälkeen, kun atlantislaisen rodun viimeiset jäännökset olivat uponneet 

noin 12 000 vuotta sitten, etteivät nuo mysteerit joutuisi arvottomien käsiin ja 

tulisi siten häväistyiksi. Näistä tieteistä monet ovat nykyisin tulleet eksoteerisiksi 

– kuten esim. astronomia puhtaasti matemaattiselta ja fysikaaliselta puoleltaan. 

Mutta niiden opit ja dogmit, jotka on kaikki esitetty symbolein ja jätetty ainoas-

taan vertausten ja allegorioiden suojaan, on unohdettu ja tästä syystä niiden mer-

kitys on turmeltunut. Kuitenkin hermafrodiitteja tavataan lähes joka kansan pyhis-

sä kirjoituksissa ja traditioissa. Miksi siitä vallitsisi sellainen yksimielisyys, jos 

väite olisi pelkkää mielikuvitusta? 

Tämä salaperäisyys sai viidennen Rodun perustamaan tai oikeammin järjestä-

mään uudelleen uskonnolliset mysteerit, joissa voitaisiin opettaa ikivanhoja alle-

goriaan ja symboliikkaan verhottuja totuuksia tuleville sukupolville. Katsokaa 

Egyptin sfinksiä, tuota aikakausien arvoitusta, joka on häviämätön todiste siitä, 

että inhimilliset rodut ovat kehittyneet jumalallisesta ja varsinkin androgyynisestä 

rodusta! Siinä kuvastuu jumalallinen viisaus, joka on ruumiillistunut maan päälle 

ja pakotettu maistamaan persoonallisen kokemuksen katkeria hedelmiä, tuskaa ja 

kärsimystä, mikä maan päällä kehittyy ainoastaan hyvän ja pahan tiedon puun 

varjossa – salaisuus, jonka ensiksi tunsivat vain elohimit, ITSEVIHITYT, ”korke-

ammat jumalat”.1 

Henokin kirjassa kerrotaan, miten Aadam,2 ensimmäinen jumalallinen andro-

gyyni, [e125] erottautui mieheksi ja naiseksi ja tuli JAH-HEVAKSI yhdessä muo-

dossa eli Rodussa ja Kainiksi ja Abeliksi3 (miehiseksi ja naiselliseksi) toisessa 

                                                           
1  Ks. Henokin kirja [suomennettu nimellä Etiopialainen Eenokin kirja]. 
2  Adam (Kadmon) on, niin kuin Brahmā ja Mars, synnytys- ja luomisvoiman symboli edustaen 

vettä ja maata – alkemiallinen salaisuus. ”Tarvitaan maata ja vettä ihmissielun luomiseksi”, 

sanoo Mooses. Mars on hindujen Mangala, Mars-planeetta, sama kuin Kārttikeya, ”Sodan 

jumala”, syntynyt Gharma-jasta (Shivan hiestä) ja maasta. Hän on Lohita, punainen, niin kuin 

Brahmākin ja Aadam. Hindulainen Mars on naisetta ja äidittä syntynyt samoin kuin Aadam. 

Egyptiläisillä Mars oli ensimmäinen synnyttävä prinsiippi ja niin on myös Brahmā eksoteeri-

sessa opissa ja Aadam kabbalassa. 
3  Abel on Hebel, joka merkitsee ”synnytystuskia”, synnytystä. 
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muodossaan eli Rodussa. Hän on kaksisukuinen Jehova,1 kaiku arjalaisesta proto-

tyypistä, Brahmā-Vāchista. Tämän jälkeen tulevat ihmiskunnan kolmas ja neljäs 

kantarotu2 – toisin sanoen, miesten ja naisten eli vastakkaista sukupuolta olevien 

yksilöiden rodut. He eivät enää ole suvuttomia puolihenkiä ja androgyynejä, niin 

kuin olivat kaksi aikaisempaa Rotua. Tähän tosiasiaan viitataan jokaisessa antro-

pogoniassa. Se esiintyy taruissa ja allegorioissa, myyteissä ja paljastetuissa pyhis-

sä kirjoituksissa, legendoissa ja traditioissa. Sillä kaikista suurista mysteereistä, 

jotka ovat kulkeneet vihittyjen keskuudessa perintönä hämärästä muinaisuudesta 

asti, tämä on yksi suurimmista. Se selittää kaksisukuisuuden, joka on jokaisessa 

luovassa jumalolennossa, Brahmā-Virāj-Vāchissa, kuten Aadam-Jehova-Evassa ja 

myös Kain-Jehova-Abelissa. Sillä Luettelo Aadamin jälkeläisistä ei edes mainitse 

Kainia ja Abelia vaan sanoo ainoastaan: ”Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi...ja 

antoi heille nimeksi ihminen [Aadam].” Sitten seuraava jae jatkuu: ”…hänelle 

[Aadamille] syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa, ja hän 

antoi pojalle nimen Set.”3 Tämän jälkeen hänelle syntyi muita poikia ja tyttäriä, 

mikä vahvistaa, että Kain ja Abel ovat hänen omia allegorisia muunnoksiaan. 

Aadam vastaa ensimmäistä inhimillistä Rotua, varsinkin kosmosideerisessä mer-

kityksessä. Ei kuitenkaan teoantropologisessa merkityksessä. Jehovan yhdistel-

mänimeä Jah-Havah, joka merkitsee miehistä elämää ja naisellista elämää – ensin 

androgyynistä, sitten sukupuoliin jakautunutta – käytetään tässä merkityksessä 

Genesiksessä viidennestä luvusta eteenpäin.  

Niin kuin The Source of Measures -kirjan tekijä sanoo: ”...kaksi sanaa, joista 

Jehovah on muodostunut, ilmaisevat alkuperäisen aatteen mies-naisesta syntymän 

alkuunpanijana”. Sillä heprealainen kirjain jod oli miehen elin ja Hovah oli Eeva”, 

kaiken elävän äiti eli synnyttäjätär, maa ja luonto. Tekijän mielestä ”nähdään, että 

tuo täydellinen yksi [täydellinen naisellinen ympyrä eli yoni, 20612 numeroin], 

joka on mittojen alkuunpanija, ottaa myös syntymän alkuperän muodon her-

mafrodiittisena yhtenä. Tästä johtuu fallinen muoto ja käyttö”. 

Aivan niin, mutta ”fallinen muoto ja käyttö” tulivat vasta pitkiä aikakausia 

myöhemmin. Enos, Setin poika, merkitsi ensin ja alun perin ensimmäistä Rotua, 

joka syntyi nykyisellä tavalla miehestä ja naisesta – sillä Set ei ole mikään ihmi-

nen vaan rotu. Ennen häntä ihmiskunta oli hermafrodiittinen. [e126] Samalla kun 

Set on ensimmäinen tulos (fysiologisesti) LANKEEMUKSEN jälkeen, hän on 

myös ensimmäinen ihminen. Sen vuoksi hänen poikaansa Enosta sanotaan ”ihmi-

sen pojaksi”. (Ks. edempänä.) Set edustaa myöhempää kolmatta Rotua. 

                                                           
1  Ks. Hunnuton Isis, Teologia osa 1, 423, missä osoitetaan, että Jehova on Aadam ja Eeva 

yhdistettynä sekä Hovah ja Abel, naisellinen käärme. 
2  Ks. Hunnuton Isis, Tiede osa 2, 64: ”Näiden kahden Rodun yhtymä tuotti kolmannen – aa-

damisen rodun.” 
3  1. Moos. 5:1–3. 
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Salatakseen todellisen mysteerinimen AIN SOF – rajaton ja loppumaton ei-olio 

– kabbalistit ovat ottaneet käyttöön yhdistetyn ominaisuus-nimityksen persoonal-

lisista luovista Elohimeistä yhdelle, jonka nimi oli Yah ja Jah, kirjainten i tai j tai 

y ollessa vaihdettavissa,1 eli Jah-Havah, ts. miehinen ja naisellinen;2 hermafro-

diitti Jah-Eva eli ihmiskunnan ensimmäinen muoto, maan alkuperäinen Aadam, ei 

edes  adam  kadmon,  jonka  ”järkisyntyinen  poika”  on  maallinen  Jah-Havah 

mystisesti. Tämän tietäessään ovelat rabbi-kabbalistit ovat tehneet nimestä niin 

salaisen, että he eivät voineet ilmoittaa sitä myöhemmin paljastamatta koko järjes-

telmää, ja sen vuoksi heidän oli pakko tehdä se pyhäksi. 

Kuinka läheinen on Brahmā-Prajāpatin ja Jehova-Sefirotin sekä Brahmā-

Virājin ja Jehovah-Aadamin välinen yhtäläisyys, sen voivat ainoastaan raamattu 

ja purānat toisiinsa verrattuina osoittaa. Jos niitä luetaan ja analysoidaan samassa 

valossa, ne tarjoavat vakuuttavan todisteen siitä, että ne ovat saman alkulähteen 

kaksi jäljennöstä, jotka on tehty kahtena hyvin kaukaisena aikakautena. Verratkaa 

vielä tämän aiheen yhteydessä Genesiksen 4:1 ja 26 jakeita ja Manun lakeja, I, 32. 

Niissä kummassakin on sama merkitys. Manun laeissa Brahmā, joka on sekä ih-

minen että jumala ja joka jakaa ruumiinsa miehiseksi ja naiselliseksi, edustaa eso-

teerisessa merkityksessään, kuten Jehovah tai Aadam raamatussa, luovan ja syn-

nyttävän voiman symbolista personoitumaa, sekä jumalallista että inhimillistä. 

Zohar tarjoaa vielä vakuuttavamman todisteen samuudesta, kun taas jotkut rabbit 

toistavat sana sanalta eräitä alkuperäisiä purānan ilmaisuja. Esim. maailman 

”luomista” pidetään yleensä brahmalaisissa kirjoissa Līlāna, huvina eli leikkinä, 

korkeimman luojan nautintona: 

Vishnu ollen siis erotettu ja erottamaton periaine, henki ja aika, huvittelee kuin 

leikkivä poika, kuten huomaatte kuuntelemalla hänen kujeitaan.3 

Verratkaa tätä nyt siihen mitä sanotaan Novelet Hokhmah -kirjassa:  

Kabbalistit sanovat, että maailmojen astuminen olemassaoloon tapahtui rie-

mulla, sillä Ain Sof [?!] iloitsi itsessään ja leimusi ja sädehti itsestään itsel-

leen... mitä kaikkea kutsutaan riemuksi.4 

Se ei siis ole ”omituinen kabbalistinen idea”, kuten tuo tekijä huomauttaa, vaan 

puhtaasti purānalainen, arjalainen aate. Mutta miksi Ain Sofista tehdään luoja? 

”Jumalallinen hermafrodiitti” on siis Brahmā-Vāch-Virāj. Seemiläisillä eli oi-

keammin juutalaisilla se on Jehovah-Kain-Abel. Mutta ”pakanat” olivat ja ovat 

                                                           
1  Heprean jod-kirjainta vastaa suomessa j, nykyenglannissa y. – Suom. toim. 
2  Jodin symboli on kabbalassa käsi, etusormi ja linga, samalla kun se on numeerisesti täydel-

linen yksi, mutta se on myös luku 10, miehinen ja naisellinen, jakautuessaan. 
3  Vishnupurāna, kirja I, ii. 
4  Toistettu Myerin Qabbalah-kirjassa, s. 110. 
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suorempia ja vilpittömämpiä kuin olivat [e127] myöhemmät israelilaiset ja rabbit, 

jotka kieltämättä tunsivat eksoteerisen jumalolentonsa todellisen merkityksen. 

Juutalaiset pitävät heille annettua nimeä – Jahudi – loukkauksena. Kuitenkin heil-

lä on, tai olisi, jos vain he haluaisivat, yhtä kieltämätön oikeus kutsua itseään van-

hoiksi jahudeiksi, ”jah-havalaisiksi”, kuin brahmalaisilla on oikeus kutsua itseään 

brahmalaisiksi kansallisjumalansa mukaan. Sillä Jah-Havah on yleisnimi sille 

luovien planeettaenkelien ryhmälle eli hierarkialle, jonka tähden alaisena heidän 

kansansa on kehittynyt. Hän on yksi Saturnuksen hallitsijaryhmän planeettaelohi-

meistä. Genesiksen 4. luvun 26. jae oikein luettuna voi pelkästään antaa heille 

tuon oikeuden, sillä se kutsuu uutta Setistä ja Enoksesta lähtenyttä ihmisrotua 

nimellä Jehovah, mikä poikkeaa täysin raamattuun omaksutusta käännöksestä, 

jonka pitäisi kuulua: ”Hänelle syntyi myös poika, Enos. Silloin ihmiset alkoivat 

kutsua itseään Jahiksi eli Jah-Havahiksi”, nim. miehiksi ja naisiksi, ”luomakunnan 

herroiksi”. On vain luettava edellä mainittu jae alkuperäisestä heprealaisesta teks-

tistä ja kabbalan valossa, sen huomaamiseksi, että nykyisen tekstin sijasta oikean 

käännöksen tulisi kuulua: ”Silloin ihmiset alkoivat kutsua itseään Jehovaksi”, 

mikä on oikea käännös, eikä: ”Silloin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Her-

raa”. Sillä viimeksi mainittu on väärä käännös, joko tahallinen tai tahaton.  

Edelleen tuon tunnetun kohdan: ”Minä olen saanut ihmisen Herralta”, pitäisi 

olla: ”Minä olen saanut ihmisen, niin Jehovan”.1 Luther käänsi kohdan yhdellä 

tavalla, roomalaiskatolilaiset aivan eri tavalla. Piispa Wordsworth selittää sen: 

”Kainin – minä olen saanut; Kainin, sanasta Kānithi, minä olen saanut.” Luther: 

”Minä olen saanut ihmisen – niin Herran” [Jehovah], ja The Source of Measures -

kirjan tekijä: ”Minä olen mitannut ihmisen, niin Jehovan.” Viimeksi mainittu on 

oikea käännös, sillä a) eräs kuuluisa rabbi ja kabbalisti selitti lauseen tämän teki-

jälle juuri tällä tavalla, ja b) tämä käännös on sama kuin Idän salaisen opin selitys 

Brahmān suhteen. 

Hunnuttomassa Isiksessä2 tekijä selitti, että ”Kain... on ’Herran’ poika, ei Aa-

damin (1. Moos. 4:1). ”Herra” on adam kadmon, Jod-Havahin, ”Aadam-Eevan”, 

”isä” eli Jehovah, syntisen ajatuksen poika, eikä lihasta ja verestä tullut jälkeläi-

nen. Set on toisaalta maapallon Rotujen johtaja ja kantaisä. Sillä hän on Aadamin 

poika eksoteerisesti, mutta esoteerisesti hän on Kainin ja Abelin jälkeläinen, kos-

ka Abel eli Hebel on naispuolinen, miehisen Kainin vastine ja naisellinen puoli, ja 

Aadam on miehen ja naisen yhteisnimi: ”mieheksi ja naiseksi (zakhar va ne-

qebah) loi hän heidät... ja antoi heille nimen Aadam.”3 Genesiksen luvut 1–5 on 

tarkoituksellisesti sekoitettu kabbalistisista syistä. Kun [e128] kohdassa 1. Moos. 

                                                           
1 1. Moos. 4:1. Ks. Source of Measures, s. 277. 
2  Teologia osa 2, s. 64. 
3 1. Moos. 5:2. 
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1:26 on IHMINEN ja kohdassa 4:26 Enos, ihmisen poika, kun Aadam on ensim-

mäinen androgyyni ja kun adam kadmon, suvuton (ensimmäinen) logos, ja kun 

kerran Aadam ja Eeva ovat jakautuneet erilleen, niin lopuksi tulevat Jehovah-Eva 

ja Kain-Jehovah. Nämä edustavat eri kantarotuja ja niiden välillä on kulunut mil-

joonia vuosia. 

Sen vuoksi arjalaiset ja seemiläiset jumala-ihmiskuvaukset ovat saman rungon 

kaksi lehteä. Niiden vastaavat personoinnit ja symboliset henkilöt vastaavat toisi-

aan seuraavalla tavalla: 

 

I. Tuntematon, johon viitataan eri tavoilla Rigvedan säkeessä, kuten ”Ei mitään 

oli”, jota kutsuttiin myöhemmin Parabrahmaniksi;  (Ain, ei mitään eli kabba-

listien Ain Sof) ja vielä (Jumalan) ”henki”, joka liikkuu vetten yllä Genesiksen 

mukaan. Kaikki nämä ovat aivan samoja. Lisäksi Genesiksen 1. luvun 2. jae on 

salaisten kabbalististen tekstien ensimmäisenä jakeena, mistä seuraa, että elohimit 

”loivat taivaan ja maan”. Tämä jakeiden järjestyksen harkittu muutos oli välttämä-

tön yksijumalaisuudelle ja kabbalistisiin tarkoituksiin. Jeremiaan kirous niitä elo-

himejä (jumalia) vastaan, jotka eivät ole luoneet taivaita eivätkä maata, 10:11, 

osoittaa, että oli muita elohimejä, jotka loivat. 

 

II. ”Taivaallinen” Manu-Svāyambhuva, joka lähti Svayambhū-nārāyanasta, ”itse-

olevasta”, ja kabbalistien adam kadmon sekä Genesiksen 1. luvun androgyyni 

IHMINEN ovat myös samaa merkitseviä. 

III. Manu-Svāyambhuva on Brahmā eli logos. Hän on adam kadmon, joka Ge-

nesiksessä, 4:5, jakautuu kahteen puoliskoon, miehiseen ja naiselliseen, jolloin 

hänestä tulee Jah-Havah eli Jehovah-Eva, niin kuin Manu Svāyambhuva eli 

Brahmā jakautuu ja tulee Brahmā-Virājiksi ja Vāch-Virājiksi, miehiseksi ja nai-

selliseksi. Kaikki muut tekstit ja versiot ovat salaverhoja. 

IV. Vāch on Brahmān tytär ja hänen nimensä on Shata-Rūpa, ”satamuotoinen”, ja 

Sāvitrī, ”synnyttäjätär”, jumalien ja kaiken elollisen äiti. Hän on sama kuin Eeva, 

[kaikkien herrojen eli jumalien eli] ”kaiken elollisen äiti”. Tämän lisäksi on monia 

muita okkulttisia merkityksiä. 

Se, mitä kirjoitettiin tästä aiheesta Hunnuttomassa Isiksessä, vaikka se on ha-

jallaan ja tuohon aikaan hyvin varovasti ilmaistu, on silti oikein. 

Selitettäessä esoteerisesti Hesekielin pyörää sanotaan Jod-Havasta eli Jehovas-

ta: 
 
Kun kolme kirjainta otetaan tetragrammatonin alusta, ne ilmaisevat jumalallis-

ta luomista henkisesti, ts. ilman minkäänlaista lihallista syntiä. Sanan toisesta 

päästä otettuina ne ilmaisevat viimeksi mainittua ja ovat feminiinisiä. Nimi 

Eeva (HVH) koostuu kolmesta kirjaimesta, alkuaikaisen eli taivaallisen [e129] 
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Aadamin nimi kirjoitetaan vain yhdellä kirjaimella jod eli [nykyenglannissa] 

yod. Sen vuoksi sitä ei tule lukea Jehovah vaan Ieva eli Eeva. Ensimmäisen lu-

vun Aadam on henkinen ja siksi myös puhdas ja androgyyninen, adam kad-

mon. Kun nainen kehkeytyy Aadamin vasemmanpuoleisesta kylkiluusta (to-

musta), puhdas Neitsyt astuu erilleen, ja ”synnytykseen” eli alaspäiseen kier-

rokseen langenneena siitä tulee Skorpioni, synnin ja aineen vertauskuva. Koska 

nouseva kierros viittaa puhtaasti henkisiin rotuihin eli kymmeneen ennen ve-

denpaisumusta eläneeseen patriarkkaan, niin prajāpateja ja sefirotheja johtaa it-

se luova jumaluus, joka on adam kadmon eli Jod-Havah. [Henkisesti katsottu-

na] alempi kierros [Jehovah] kuuluu maallisille roduille, joita johtaa Henok eli 

Vaaka, seitsemäs merkki, josta sanotaan, koska hän on puoleksi jumalallinen ja 

puoleksi maallinen, että Jumala otti hänet elävänä. Henok, Hermes ja Vaaka 

ovat yhtä.1 
 

Tämä on ainoastaan yksi useista merkityksistä. Ei tarvitse muistuttaa tutkijoille, 

että skorpioni on synnytyselimiä vastaava astrologinen merkki. Niin kuin intia-

laisten rishien, patriarkkojenkin lukumäärät ovat kaikki muutettavissa samoin 

kuin vaihdettavissa. Sen mukaan, mihin ne kulloinkin liittyvät, niitä on kymme-

nen, kaksitoista, seitsemän tai viisi ja jopa neljätoista, ja niillä on sama esoteeri-

nen merkitys kuin Manuilla tai risheillä. 

Sitä paitsi Jehovah-nimen sananselityksiä on paljon, kuten voidaan osoittaa, 

mutta ainoastaan kabbalasta löydettävät ovat oikeita.  (Ieve) on vanhan tes-

tamentin sana ja se lausuttiin a-va. Inman olettaa sen olevan lyhennys kahdesta 

sanasta  , Yaho-Iah, Jaho-Jah eli Jaho on Jah. Pistein varustettuna se on  

[], joka on kuitenkin rabbien mielivaltainen sananjohto, jotta se yhdistäisi sen 

nimeen Adoni eli  [], jossa on samat pisteet. On omituista ja lähes käsit-

tämätöntä, että juutalaiset muinoin lukivat nimen  Adonina, kun heillä oli 

niin monia nimiä, joissa Jeho ja Jah ja Iah olivat yhdysosana. Mutta niin tehtiin, 

ja Philon Byblius, joka on antanut meille niin kutsutun Sankhuniatonin katkel-

man, kirjoitti tuon nimen kreikkalaisilla kirjaimilla ’ , Iavo eli Ievo. Theodo-

retus sanoo, että samarialaiset äänsivät sen Yahve [Iabe] ja juutalaiset Yahoa 

[Aa].2 Prof. Gibbs 3 ehdottaa kuitenkin sen merkitsemistä näin:  [] (Je-

hou-vih). Hän katkaisee Gordionin solmun osuen sen todelliseen okkulttiseen 

merkitykseen. Sillä tässä viimeisessä muodossa se merkitsee heprean kielen ver-

binä ”tahtoo olla”.4  Se  on  myös  johdettu  kaldean  kielen5 verbistä  [] eli 

                                                           
1  Teologia osa 2, 63–64. 
2  Quaest. xv in Exodum. 
3  Josiah W. Gibbs, A Manual Hebrew and English Lexicon, including the Biblical Chaldee. 
4  Ks. vertailun vuoksi Hoosea, 12:6, missä se on näin merkitty. 
5  Kaldean kieleksi kutsuttiin H. P. B:n aikana arameaa, etenkin itäarameaa.  – Suom. toim.  
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 [], eue (eve) eli eua (Eva), ”olla”. Ja näin se olikin, koska vasta Enoshista, 

”ihmisen pojasta”, alkoivat todelliset ihmisrodut ”olla” miehinä ja naisina. Tämä 

sananjohto saa lisävahvistusta, koska Parkhurst sanoo verbin  merkitsevän: 

[e130] 1) ”laskeutua alas” (ts. synnytykseen eli aineeseen); ja 2) ”olla, jatkua” – 

rotuna. Kun aspiraatio sanaan eua (Eva), ”olla”, on , Heve (Eve), joka on fe-

miniininen muoto  ja sama kuin Hebe, kreikkalaisten nuoruuden jumalatar ja 

Herakleen olympolainen morsian, niin tämä saa Jehovah-nimen esiintymään vielä 

selvemmin alkuperäisessä kaksisukuisessa muodossaan. 

Kun sanskritin kielestä löytyy sellaisia tavuja kuin Jah ja Yah, ts. Jah (navī), 

”Ganges” ja Jagannātha, ”maailman Herra”, niin on selvää, miksi George Raw-

linson on teoksissaan niin kovin varma arjalaisesta eli vedalaisesta vaikutuksesta 

Babylonin vanhaan mytologiaan. Ei tunnu kovinkaan kummalliselta, että Israelin 

otaksutut 10 sukukuntaa hävisivät vankeuden aikana jättämättä jälkeäkään itses-

tään, kun meille kerrotaan, että juutalaisilla oli itse asiassa vain kaksi sukukuntaa 

– Juudan ja Leevin heimot. Eivätkä leeviläiset olleet lainkaan mikään heimo vaan 

pappiskasti. Jälkeläiset ovat vain seuranneet esi-isiään, monia patriarkkoja ohueen 

tähti-ilmaan. Todella kaukaisina aikoina oli Brahmoja ja A-brahmoja jo ennen 

kuin ensimmäinen juutalainen oli syntynytkään. Kaikki kansat pitivät ensimmäistä 

jumalaansa ja jumaliaan androgyyneinä eikä toisin voinut ollakaan, koska ne piti-

vät kaukaisia esiaikaisia kantaisiään, kaksisukuisia esi-isiään jumalallisina olen-

toina ja jumalina, aivan kuten kiinalaiset tekevät tänäkin päivänä. Ja ne olivat 

jumalallisia tietyssä mielessä, kuten olivat myös niiden ensimmäiset ihmisjälke-

läiset, ”järjestä syntynyt” ensimmäinen ihmiskunta, joka aivan varmasti oli kaksi-

sukuinen, kuten kaikki vanhat symbolit ja traditiot osoittavat. 
 
Muinaisaikojen pappien vertauskuvallisissa piirroksissa ja merkillisessä kie-

lenkäytössä piilee viittauksia tieteisiin, jotka nykyisen kehityskierroksen aika-

na ovat vielä keksimättä. Vaikka tutkija olisi kuinka hyvin perehtynyt egypti-

läisten pyhään kirjoitukseen ja hieroglyfiseen järjestelmään, niin hänen on en-

nen kaikkea opittava olemaan tarkka heidän kirjoitustensa suhteen. Hänen on 

saatava varmuus harppia ja viivainta käyttäen, että hänen tutkimansa kuvakir-

joitus sopii pikkupiirtoakin myöten yhteen määrättyjen geometristen kuvioiden 

kanssa, jotka ovat näiden kirjoitusten salaisia avaimia, ennen kuin hän rohke-

nee tulkita niitä. 

Mutta on myyttejä, jotka itse puhuvat puolestaan. Tähän ryhmään 

laskemme kuuluvaksi kaikkien luomiskertomusten ensimmäiset kaksisukuiset 

luojat. Kreikkalaisten Zeus-Zen (eetteri [aether]) sekä Ktonia (kaoottinen maa) 

ja Metis (vesi), jotka ovat hänen kaksi vaimoansa. Osiris ja Isis-Latona, joista 

ensin mainittu jumala vastaa myös eetteriä, ensimmäistä emanaatiota 

korkeimmasta jumaluudesta, Ammonista, valon alkulähteestä. Jälkimmäiset 
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jumalattaret vastaavat jälleen maata ja vettä. Mithras, kalliosta syntynyt 

jumala, maskuliinisen maailmantulen symboli eli personoitu alkuvalo, ja 

Mithra, tulijumalatar, joka on samalla hänen äitinsä ja vaimonsa. Puhdas 

tulielementti (aktiivinen eli maskuliininen prinsiippi), jota pidetään valona ja 

lämpönä yhdessä maan ja veden eli aineen kanssa (feminiininen eli passiivinen 

elementti kosmisessa synnytysprosessissa).1 
 

Kaikki nämä ovat todisteita alkuaikaisesta jumalallisesta hermafrodiitista. 

 

__________ 

 

 

                                                           
1  Hunnuton Isis, Tiede osa 1, 282–283. 
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[e131] 

VI SÄKEISTÖ 

 
”HIESTÄ SYNTYNEIDEN” KEHITYS 

 
(22) Kolmen rodun kehitys jatkuu. (23) Toinen Rotu luo kolmannen ja häviää. 

 
22. SITTEN TOINEN KEHITTI MUNASTA SYNTYNEEN, KOLMANNEN (Rodun). HIKI KAS-

VOI, SEN PISARAT KASVOIVAT JA PISARAT TULIVAT KOVIKSI JA PYÖREIKSI. AURINKO 

LÄMMITTI SITÄ. KUU VIILENSI JA MUOVAILI SITÄ. TUULI ELÄTTI SITÄ SEN KYSPYMI-

SEEN ASTI. VALKOINEN JOUTSEN TÄHTITAIVAALTA (kuu) VARJOSTI SUURTA PISA-

RAA. TULEVAN RODUN MUNA, MYÖHEMMÄN KOLMANNEN IHMISJOUTSEN (Hamsa) 

(a). ENSIN MIES-NAINEN, SITTEN MIES JA NAINEN (b). 
 
(a) Säkeistön teksti ilmaisee selvästi, että kosmiset voimat ravitsivat ihmissikiötä 

ab extra, ulkopuolelta, ja että ”isä-äiti” antoi ilmeisesti idun, joka kypsyi: se oli 

hyvin todennäköisesti ”hiestä syntynyt muna”, joka oli haudottava jollakin salape-

räisellä tavalla erillään ”kaksinkertaisesta” vanhemmastaan. On verrattain helppo 

muodostaa käsitys munia synnyttävästä ihmiskunnasta, koska nytkin ihminen on 

yhdessä mielessä ”munasta syntynyt”. Magendie mainitsee sitä paitsi esimerkkinä 

teoksessaan Précis Élémentaire de Physiologie ”tapauksen, jossa napanuora oli 

katkennut ja täysin arpeutunut”, ja kuitenkin lapsi syntyi elävänä. Hän kysyy asi-

allisesti: ”Kuinka verenkierto toimi tuossa elimessä?” Seuraavalla sivulla hän 

sanoo: ”Mitään ei vielä tiedetä sikiön ruuansulatuksesta.” Ja sen ravinnonsaannis-

ta hän esittää seuraavan kysymyksen: ”Mitä voimme siis sanoa sikiön ravitsemuk-

sesta? Fysiologiset teokset sisältävät ainoastaan epämääräisiä arveluja siitä.” 

”No, mutta”, skeptikko voi lisätä, ”Magendien kirja kuuluu edelliselle sukupolvel-

le, ja tiede on sittemmin ottanut sellaisia edistysaskelia, että hänen tietämättömyy-

tensä ei päde enää tieteen nykyisiin edustajiin.” Vai niin. Kääntykäämme sitten 

fysiologian toisen erittäin suuren auktoriteetin, Sir M. Fosterin puoleen, niin ny-

kyisen tieteen harmiksi huomaamme hänen sanovan: ”Mitä sikiön ruumiintoimin-

tojen alkamiseen ja kehittymiseen tulee, sitä koskeva tietomme on kuin tyhjä auk-

ko. Tiedämme tuskin mitään niistä eri vaiheista, joilla munasolun alkuliman en-

simmäiset perusominaisuudet erilaistuvat niiksi monimutkaisiksi ilmiöiksi, joita 

olemme tässä kirjassa yrittäneet [e132] selittää.”1 Cambridgen Trinity Collegen 

tutkijat saisivat nyt vetää verhon Hygieian patsaan ylle ja sitoa Galenoksen ja 

Hippokrateen rintakuvilta silmät, etteivät ne katselisi moittivasti degeneroituneita 

jälkeläisiään.  Vielä  yksi  seikka  meidän  on  huomattava.  Sir  M.  Foster  on 

                                                           
1  Textbook of Physiology, 3. painos, 1879, s. 623. 
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hienovaraisesti vaiti siitä tapauksesta, jonka hänen suuri ranskalainen virkaveljen-

sä mainitsee sikiön katkenneesta napanuorasta. 

(b) Tämä on hyvin omituinen lausunto, kuten kommentaarissa on selitetty. Sen 

selventämiseksi: Ensimmäisen Rodun luotua toisen ”silmikoimalla”, kuten edellä 

selitettiin, toinen Rotu synnyttää kolmannen – joka puolestaan jakautuu kolmeen 

eri jaksoon, joissa ihmiset lisääntyvät eri tavoin. Kahdessa ensimmäisessä jaksos-

sa synnytetään munia tavalla, joka on luultavasti nykyiselle luonnontieteelle tun-

tematon. Kolmannen ihmiskunnan aikaisemmat alarodut synnyttivät jälkeläisensä 

jollain tavoin hikoilemalla itsestään kosteutta eli elämännestettä, jonka pisarat 

hyytyessään muodostivat munanmuotoisen pallon – tai sanoisimmeko munan – 

joka toimi ulkonaisena välineenä sikiön ja lapsen kehittymiseksi sen sisällä. Mutta 

myöhempien alarotujen lisääntymistapa muuttui ainakin seurauksiltaan. Varhem-

pien alarotujen pienokaiset olivat täysin suvuttomia – vieläpä muodottomia sikäli 

kuin tiedämme.1 Mutta myöhempien alarotujen lapset syntyivät androgyyneinä. 

Kolmannessa kantarodussa tapahtui sukupuoliin erottautuminen. Ihmiskunnasta, 

joka oli aiemmin ollut sukupuoleton, tuli selvästi hermafrodiittinen eli kaksisu-

kuinen, ja lopulta ihmisiä sisältävistä munista alkoi syntyä asteittain ja melkein 

huomaamattomasti kehityksen edetessä, ensin olentoja, joissa toinen sukupuoli oli 

toista voimakkaampi, ja lopulta selvästi erotettavia miehiä ja naisia. 

Etsikäämme nyt tukea näille esityksille itä- ja länsimaiden uskonnollisista ta-

ruista. Ottakaamme ensin ”munasta syntynyt Rotu”. Ajatelkaa Kaśyapaa, veda-

laista viisasta ja luojista hedelmällisintä. Hän oli Marīchin, Brahmān järkisyntyi-

sen pojan, poika. Hänet saadaan tulemaan muiden olentojen lisäksi myös nāgojen 

eli käärmeiden isäksi. Eksoteerisesti nāgat ovat puolijumalallisia olentoja, joilla 

on ihmisen kasvot ja käärmeen takaosa. Kuitenkin oli olemassa nāgojen heimo, 

jonka lukumäärän sanotaan olleen vain tuhat ja joka syntyi eli oikeammin polveu-

tui Kadrūsta, Kaśyapan vaimosta, Pātālan kansoittamista varten. Pātāla on kiel-

tämättä Amerikka, kuten tullaan osoittamaan. Ja oli myös olemassa NĀGA-

DVĪPA, yksi Bhārata-Varshan, Intian, seitsemästä osasta, jossa asui samannimi-

nen kansa, jonka jo muutamat orientalistit tunnustavat olleen historiallinen ja 

jättäneen monta jälkeä itsestään tähän päivään mennessä. 

Tässä on erityisesti painotettava sitä seikkaa, että mikä alkuperä ihmiselle 

sitten vaaditaankin, hänen kehityksensä tapahtui seuraavassa järjestyksessä: 1) 

suvuton, kuten kaikki varhemmat muodot ovat; 2) sitten luonnollisen 

siirtymävaiheen kautta hänestä tuli [e133] ”yksinäinen hermafrodiitti”, 

kaksisukuinen olento; ja 3) lopulta hän erottautui ja tuli siksi, mikä hän nyt on. 

Tiede opettaa, että kaikki alkeismuodot, vaikka ne olivat suvuttomia, ”säilyttivät 

kuitenkin kyvyn käydä läpi sukupuolettoman lisääntymisen prosessit”. Miksi 

                                                           
1  Ks. Timaios, 42 a; Pidot, 189 d, e; 190. 
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ihminen pitäisi sitten sulkea tuon luonnonlain ulkopuolelle? Kaksisukuisten 

lisääntyminen on eräs kehitysvaihe, jossa erikoistunut ja täydellistynyt muoto 

lisääntyy jakautumalla aineen tasolla. Okkulttiset opetukset kannattavat ennen 

kaikkea oppia, jonka mukaan kaikki syntyy siemennesteestä, ja ihmiskunnan 

varhaishistoria on salattu ainoastaan ”tavallisilta kuolevaisilta”. Eikä 

alkuperäisten Rotujen historiaa ole kaivettu vihityiltä ajan hautaan, niin kuin se on 

maalliselta tieteeltä. Sen vuoksi meitä tukee yhtäältä se tieto, että jo luonnon 

lakina jokainen ulkonainen muunnos syntyy progressiivisesta kehityksestä ja 

sisäisestä syystä. Toisaalta meitä tukee vilpitön usko siihen viisauteen – 

voimmepa sanoa pansofiaan – joka piilee universaaleissa traditioissa ja jota 

vihityt ovat koonneet ja säilyttäneet sekä täydellistäneet miltei virheettömäksi 

järjestelmäksi. Näin tuettuina uskallamme esittää oppimme suoraan. 

Erinomaisessa artikkelissa, joka on kirjoitettu viitisentoista vuotta sitten, oppi-

nut ja kunnioitettu ystävämme, prof. Alexander Wilder New Yorkista osoittaa, 

kuinka ehdottoman loogista ja välttämätöntä on uskoa ”alkuaikaiseen kaksisukui-

seen rotuun”, ja esittää joukon tieteellisiä syitä sen puolesta.1 Hän väittää ensiksi-

kin, 
 
.... että suuri osa kasvikunnasta osoittautuu kaksisukuiseksi… sillä Linnén luo-

kitteluun kuuluvat miltei kaikki kasvit. Tämä koskee kasvikunnan korkeampia 

heimoja yhtä hyvin kuin alempia muotoja hamppukasvista lombardialaiseen 

poppeliin ja ailanthukseen asti. Eläinkunnassa hyönteisten suvussa perhonen 

synnyttää toukan ja toukka tulee perhoseksi, niin kuin tuo suuri salaisuus lau-

suttiin mysteereissä – Taurus Draconem genuit et Taurum Draco2... koralli-

heimo, joka Agassizin mukaan on viettänyt monta sataa tuhatta vuotta nykyi-

sellä geologisella kaudella ja rakentanut Floridan niemimaan… lisääntyy lähet-

tämällä itsestään silmuja ja haarakkeita kuin puu. Mehiläisten laita on lähes 

sama. Kirvat elävät niin kuin amatsonit, ja neitseelliset vanhemmat ylläpitävät 

rotua kymmenen peräkkäisen polven aikana. 
 
Mitä sanovat muinaiset viisaat, entisajan filosofi-opettajat? Aristofanes sanoo näin 

aiheesta Platonin Pidoissa:3 
 

Luontomme ei ollut ennen vanhaan sama kuin nyt. Se oli androgyyninen. 

Muoto ja nimi oli sama sekä miehillä että naisilla.... Niiden ruumiit olivat 

                                                           
1 Ks. tri Wilder, ”The Primeval Race Double-Sexed”, The Theosophist, helmikuu 1883, s. 

112–114.  
2  Härkä synnytti lohikäärmeen ja lohikäärme härän. – Suom. toim. 
3  Pidot, 189–190. Suomennettu englanninkielisestä tekstistä. – Suom. toim. 
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pyöreät, ja niiden kulkutapa oli pyöriminen.1 Ne olivat kauhistuttavan 

voimakkaita ja [e134] niillä oli suunnaton kunnianhimo. Sen vuoksi Zeus jakoi 

jokaisen niistä kahdeksi tehden ne heikommiksi. Apollo hänen ohjauksessaan 

sulki umpeen nahan. 
 
Meshia ja Meshiane olivat yksi ainoa yksilö muinaisilla persialaisilla. ”He opetti-

vat myös, että ihminen oli elämänpuun tuote, joka kasvoi androgyynisinä pareina, 

kunnes ne erottautuivat ihmismuodon myöhemmin muuttuessa.”2 

Aadamin jälkeläisten luettelossa (Toledot) säe ”Jumala loi (bara, toi esiin) ih-

misen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi 

heidät”, luettuna esoteerisesti antaa oikean merkityksen, nim.: ”Elohimit [jumalat] 

synnyttivät itsestään [muuntumalla] ihmisen kuvakseen... he loivat hänet [kollek-

tiivisen ihmiskunnan eli Aadamin], mieheksi ja naiseksi hän [kollektiivinen juma-

luus] loi heidät.”3 

Tässä tulee esoteerinen oppi esille. Suvuton Rotu oli jumalien ensimmäinen 

tuote, heidän itsensä muunnos ja heistä lähteneitä puhtaita henkisiä olemassaoloja, 

ja tämä oli Aadam yksin. Sitten tuli toinen Rotu: Aadam-Eva eli Jod-Havah, 

passiiviset androgyynit. Ja lopulta tuli kolmas Rotu eli ”erottautuvat 

hermafrodiitit”, Kain ja Abel, jotka saivat aikaan neljännen, Set-Enoksen jne. 

Juuri kolmas, viimeinen puolihenkinen rotu oli myös jumalallisen ja sisäisen 

viisauden viimeinen välittäjä. Tuo viisaus oli synnynnäisenä Enokeissa, 

ihmiskunnan näkijöissä. Neljännen Rodun, joka oli maistanut hyvän ja pahan 

tiedon puun hedelmää – viisautta yhdistyneenä jo maalliseen ja sen vuoksi 

epäpuhtaaseen älyyn4 –, oli siis hankittava tuota viisautta vihkimyksen ja ankaran 

ponnistelun avulla. Ja hermeettisissä kirjoissa kutsutaan viisauden ja älyn – joista 

edellinen hallitsee jälkimmäistä – yhtymää ”Jumalaksi, jolla on kahden 

                                                           
1  Vrt. Hesekielin näkyä (1. luku) neljästä jumalallisesta olennosta, jotka ”olivat ihmisen muo-

toisia” ja kuitenkin näyttivät pyörältä, ”kun ne liikkuivat neljällä puolellaan... sillä elävän 

olennon henki oli pyörissä”. 
2  Ks. tri Wilder, ”The Primeval Race Double-Sexed”. 
3  Eugibinus, kristitty, ja rabbit Samuel, Manasseh ben Israel ja Maimonides opettivat, että 

”Aadamilla oli kahdet kasvot ja yksi persoona, ja alusta asti hän oli sekä mies että nainen – 

mies yhdeltä puoleltaan ja nainen toiselta [niin kuin Manun Brahmā], mutta myöhemmin osat 

erottautuivat”. Rabbi Jeremiah ben Eleazar toisti Davidin 139. psalmin todisteena tästä. ”Sinä 

olet muovannut minut edestä ja takaa”, eikä saartanut, kuten sanotaan raamatussa (jae 5), 

mikä on mieletöntä ja tarkoituksetonta, ja se osoittaa, kuten prof. Wilder ajattelee, ”että ihmis-

kunnan alkumuoto oli androgyyninen”. 
4  Ks. Hokhman, viisauden, yhdistyminen Binaan, älyyn eli Jehovaan, demiurgiin, jota kutsu-

taan ymmärrykseksi Sananlaskujen kirjassa (8:5). Ihmisille viisaus (jumalallinen okkulttinen 

viisaus) huusi: ”Hankkikaa viisautta, te ymmärtämättömät, ja te houkkiot, tulkaa ymmärtäviksi 

sydämiksi.” Se on henki ja aine, nous ja psykhe, josta viimeksi mainitusta Jaakob (3:15) sa-

noo, että se on ”maallista, aistillista ja saatanallista”. 
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sukupuolen kaksinkertainen hedelmällisyys”. Mystisesti Jeesusta pidettiin mies-

naisena. Ja löydämme myös mysteereissä lauletuista orfilaisista hymneistä: [e135] 

”Zeus oli mies, Zeus oli kuolematon neito.” Egyptiläinen Ammon oli Neith-

jumalatar toiselta puoleltaan. Jupiterilla on naisen rinnat, Venus on parrakas 

joissakin patsaissa, ja Ilā-jumalatar on myös Sudyumna, jumala, Vaivasvatan 

jälkeläisenä. 
 
Sana Aadam [sanoo professori A. Wilder] eli ihminen sisältää jo itsessään nuo 

kaksi olemismuotoa. Se on sama kuin Athamas eli Thomas (tamilin Tam), jon-

ka kreikkalaiset käänsivät sanaksi didymos, kaksonen. Jos siis ensimmäinen 

nainen muodostettiin ensimmäisen miehen jälkeen, niin loogisesti ajatellen hä-

net on pitänyt ”ottaa ulos miehestä”... Ja kyljestä, jonka elohimit olivat ottaneet 

miehestä, ”hän teki naisen” [Genesis, 2]. Tässä käytetty heprean sana on tzala, 

joka vastaa meidän käännöstämme. Tuota tarua on helppo seurata Berosuk-

seen, joka sanoo, että Thalatth (Omoroka eli Urkan puoliso) oli luomisen alku. 

Hän oli myös Telita [? Melita], kuun kuningatar.... Nuo Genesiksen kaksi 

unohtumatonta kaksossyntymää, Kain ja Abel sekä Esau ja Jaakob, koskevat 

samaa aatetta. Nimi Hebel on sama kuin Eeva ja se näyttää olevan luonteeltaan 

feminiininen. ”Sinua kohti on hänen halunsa”, sanoi Herra Jumala Kainille, ”ja 

sinun on hallittava häntä” [Genesis, 4:7].1 Samaan tapaan oli puhuttu Eevalle: 

”Sinun halusi pitää olla mieheesi ja hän on sinua hallitseva.”2 
 

Siten ihmiskunnan kolmannen kantarodun muinainen kaksisukuinen ykseys on 

salaisessa opissa selviö. Sen neitseelliset yksilöt korotettiin ”jumaliksi”, koska tuo 

Rotu edusti heidän ”jumalallista hallitsijasukuaan”. Nykyajan kansat tyytyvät 

palvomaan neljännen Rodun miehisiä sankareita, jotka loivat jumalia oman suku-

puolisen kuvansa mukaan, jota vastoin alkuperäisen ihmiskunnan jumalat olivat 

”miehiä ja naisia”. 

Niin kuin teoksemme I osassa esitettiin, ihmiskunnat kehittyivät yhtä aikaa ja 

rinnakkain neljän elementin kanssa, ja jokainen uusi Rotu sopeutui fysiologisesti 

ottamaan vastaan uuden elementin. Viides Rotumme on nopeasti lähenemässä 

viidettä elementtiä – kutsukaa sitä tähtien väliseksi eetteriksi, jos tahdotte – jolla 

on kuitenkin enemmän tekemistä psykologian kuin fysiikan kanssa. Me ihmiset 

olemme oppineet elämään kaikissa ilmastoissa sekä kylmissä että kuumissa, mutta 

kahdella ensimmäisellä Rodulla ei ollut mitään väliä ilmaston suhteen eivätkä ne 

olleet riippuvaisia mistään lämpötilasta tai sen muutoksesta. Ja meille on opetettu, 

että tällä tavoin ihmiset elivät aina kolmannen kantarodun loppupuolelle asti, 

jolloin ikuinen kevät vallitsi koko maapallolla, samanlainen kuin nykyään on 

                                                           
1 Käännetty englanninkielisestä tekstistä. – Suom. toim. 
2  Wilder, main. teos. 
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Jupiterin asukkailla. Jupiter on ”maailma”, sanoo Flammarion, ”joka ei ole niin 

kuin meidän maapallomme vuodenaikojen vaihtelujen eikä äkkinäisten ilmaston 

muutosten alainen, vaan ikuisen kevään kaikki rikkaudet hyödyttivät sitä.”1 Ne 

astronomit, jotka väittävät, että Jupiter on sulassa tilassa, siinä merkityksessä kuin 

me sen käsitämme, ratkaiskoot kiistansa tuon oppineen ranskalaisen [e136] 

astronomin kanssa.2 On kuitenkin aina pidettävä mielessä, että ”ikuinen kevät”, 

                                                           
1  La Pluralité des mondes habités (1864), s. 69. 
2  Mattieu Williamsin vuonna 1881 kehittämä hypoteesi näyttää vaikuttaneen astronomeihin 

hyvin vähän. Tämä The Fuel of the Sun -artikkelin kirjoittaja sanoo 23. joulukuuta 1881 

ilmestyneessä Knowledge-lehdessä: ”Kun vertaan tri Andrewsin tutkimuksia auringossa 

vallitseviin olosuhteisiin... tulen siihen johtopäätökseen, että auringossa ei ole mitään ydintä, 

ei kiinteää, ei nestemäistä eikä kaasumaista, vaan se muodostuu kriittisessä tilassa olevasta 

hajonneesta aineesta, jota ympäröi ensinnäkin liekehtivä kerros, joka johtuu purkautuneen 

aineen jälleenyhdistymisestä, ja tämän ulkopuolella toinen kerros höyryistä, jotka ovat 

syntyneet tuosta yhdistymisestä.” 

   Tämä on uusi teoria lisättäväksi muihin hypoteeseihin, kaikki tieteellisiä ja oikeaoppisia.  

Williams selittää ”kriittisen tilan” merkitystä saman lehden (9.12.1881) artikkelissa ”Kiinteät 

aineet, nesteet ja kaasut”. Puhuessaan tri T. A. Andrewsin hiilihapolla tekemästä kokeesta tuo 

tiedemies sanoo, että ”kun tullaan 88 asteeseen, raja nesteen ja kaasun välillä häviää: neste ja 

kaasu ovat yhdistyneet yhdeksi salaperäiseksi välissä olevaksi nesteeksi. Siinä jokin epämää-

räinen aaltoileva täyttää putken – eetteriksi muuttunut neste tai näkyvä kaasu. Pitäkää tuli-

kuumaa hiilihankoa silmänne ja valon välillä. Silloin näette ylöspäin kulkevan aaltoliikkeen 

ikään kuin nestemäisessä ilmassa. Nesteyhdistelmä putkessa näyttää tällaiselta, mutta se on 

huomattavasti tiiviimpää ja on ilmeisesti nestemäisen ja kaasumaisen aineen välillä, kuten piki 

tai siirappi on kiinteän ja nesteen välillä.” 

   ”Sitä lämpötilaa, jossa tämä tapahtuu, kutsuu tri Andrews ’kriittiseksi lämpötilaksi’. Tässä 

kaasu- ja nestetilat ovat ’jatkuvia’, ja on todennäköistä, että kaikilla muilla aineilla, jotka 

voivat olla molemmissa tiloissa, on oma erikoinen kriittinen lämpötilansa.” 

   Pohtiessaan edelleen tätä ”kriittistä” tilaa Mattieu Williams esittää muutamia aivan okkultti-

sia teorioita Jupiterista ja muista planeetoista. Hän sanoo: ”Käsityksemme kiinteistä aineista, 

nesteistä ja kaasuista ovat peräisin niistä kokemuksista, joita meillä on aineen tilasta täällä 

maan päällä. Jos voimme siirtyä toiselle planeetalle, niin käsityksemme muuttuisivat kummas-

ti.  Merkuriuksella vesi olisi yksi tiivistyvistä kaasuista. Marsilla se olisi helposti sulava kiin-

teä aine, mutta mitä se olisi Jupiterilla? 

   ”Viimeaikaiset havainnot oikeuttavat meitä pitämään Jupiteria pienoisaurinkona, jolla on 

ympärillään pilviaineverho, joka on nähtävästi osittain tiivistynyttä vettä, mutta sisältä puna-

hehkuinen tai ehkä vielä kuumempi. Sen höyrymäinen ilmakehä on ilmeisesti suunnattoman 

syvä ja koska painovoima on sen näkyvällä ulkopinnalla kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin 

maapallomme pinnalla, niin tultaessa tämän näkyvän pinnan alapuolelle ilmanpaineen täytyy 

lähetä sitä painetta, jolloin vesihöyry saavuttaisi kriittisen tilan. Sen vuoksi voimme päätellä, 

että Jupiterin valtameret eivät ole jäätynyttä, sulaa eivätkä kaasumaista vettä, vaan kriittisestä 

vedestä muodostuneita valtameriä tai ilmakehiä. Jos siinä uisi kaloja tai lentäisi lintuja, nii-

den elimistön pitäisi olla näiden kriittisten olosuhteiden mukaisia. 

   ”Koska Jupiterin koko massa on 300 kertaa suurempi kuin maapallon ja sen puristusvoima 

keskusta kohti on tähän verrannollinen, sen ainekset, jos ne olisivat samanlaisia kuin maan, 

eivätkä kuumempia, olisivat huomattavasti tiiviimpiä ja koko planeetalla olisi korkeampi 
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josta Flammarion puhuu, on ainoastaan tila, jonka Jupiterin asukkaat tuntevat 

sellaiseksi. Se ei ole ”kevät” niin kuin me sen tunnemme. Tässä huomautuksessa 

piilee sovittelu kahden tässä esitetyn teorian välillä. Molemmat sisältävät 

osittaisia totuuksia. 

Universaalin tradition mukaan ihmiskunta on siis vähitellen kehittynyt nykyi-

seen muotoonsa lähes läpinäkyvästä rakenteellisesta tilasta eikä ihmeen tai suku-

puoliyhteyden kautta. Sitä paitsi tämä on täysin yhtäpitävä muinaisten filosofioi-

den kanssa, niiden jotka ovat lähtöisin Egyptin ja Intian jumalallisten hallitsija-

sukujen opeista aina Platonin filosofiaan asti. Ja kaikki nämä yleiset uskomukset 

on luokiteltava samaan joukkoon kuin kansanomaisten uskojen ”aavistukset” ja 

”itsepintaiset käsitykset”, joista muutamat ovat syvään juurtuneita. Louis Figuier 

sanoo, että tuollaiset uskot ovat ”useimmiten tuloksia lukemattomien ihmispol-

vien viisaudesta ja havainnoista”. Sillä, ”traditiolla, joka on yhtenäinen ja univer-

saali, [e137] on tieteellisen todistuksen koko arvovalta”.1 Ja tällaisia traditioita on 

enemmän kuin yksi purānoiden allegorioissa, niin kuin on osoitettu. Lisäksi oppi, 

jonka mukaan ihmiskunnan ensimmäinen Rotu muodostui pitrien chhāyoista (ast-

raalikuvista), on täysin vahvistettu Zoharissa. ”Elohimien [pitrien] tzelemistä, 

heijastuskuvasta, Hän teki Aadamin (ihmisen).”1 

Toistuvasti on painotettu vastaväitettä, että olipa muinaisen Intian 

metafyysisen ajattelun aste kuinka korkea tahansa, niin vanhoilla egyptiläisillä ei 

ollut muuta ylpeiltävää kuin karkea epäjumalanpalvelus ja eläinten palvonta. On 

myös väitetty, että Hermes oli Egyptissä eläneiden kreikkalaisten mystikkojen 

laatima teos. Tähän voidaan vastata: suoranaisena todisteena siitä, että egyptiläiset 

uskoivat salaiseen oppiin, on se, että sitä opetettiin heille vihkimyksessä. 

Avatkoot vastaväittäjät kreikkalaisen Stobaioksen, viidennellä vuosisadalla jaa. 

eläneen muinaisten katkelmien kokoajan, teoksen Eclogae Physicae et Ethicae. 

Seuraava on hänen transkriptionsa eräästä vanhasta hermeettisestä katkelmasta, 

                                                                                                                                                        

ominaispaino. Mutta tiedämme sen satelliittien liikkeistä, että päinvastoin sen ominaispaino on 

pienempi kuin neljäsosa maan ominaispainosta. Tämä oikeuttaa sen johtopäätöksen, että se on 

erittäin kuuma. Sillä jopa vety, jos se on kylmä, tulisi tiiviimmäksi kuin Jupiter tuollaisessa 

paineessa. 

   ”Koska kaikki alkuaineet voivat esiintyä kiinteinä, nestemäisinä tai kaasumaisina tai kriitti-

sessä tilassa riippuen lämpötila- ja paineolosuhteista, minulla on hypoteettisesti täysi oikeus 

johtopäätökseen, että Jupiter ei ole kiinteä, nestemäinen eikä kaasumainen planeetta, vaan 

kriittinen planeetta eli taivaankappale, joka on muodostunut sisältä kriittisessä tilassa olevista 

yhdistyneistä alkuaineista ja jota ympäröi tiheä ilmakehä, joka on muodostunut näiden alkuai-

neiden ja muutamien niiden yhdisteiden kuten veden höyryistä. Sama pohdinta koskee Satur-

nusta ja muita suuria ja ohutrakenteisia planeettoja.” (Knowledge, 23.12.1881, s. 157.) 

   On ilahduttavaa havaita, kuinka tieteellinen mielikuvitus lähestyy vuosi vuodelta okkulttisten 

opetustemme rajamaita. 
1  The Day After Death, s. 23. 
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joka osoittaa, mikä oli egyptiläisten teoria sieluista. Sanatarkasti käännettynä siinä 

sanotaan: 
 
Yhdestä sielusta, KAIKKEUDEN sielusta, lähtevät kaikki sielut, jotka leviävät 

ikään kuin tarkoituksellisesti jaettuina ympäri maailman. Nämä sielut käyvät 

monen muodonmuutoksen läpi. Ne, jotka ovat jo matelijoita muuttuvat ve-

sieläimiksi. Näistä vesieläimistä polveutuvat maaeläimet, ja viimeksi maini-

tuista linnut. Olennoista, jotka elävät korkealla ilmassa [taivaassa], syntyvät 

ihmiset. Saavutettuaan tämän ihmistilan [e138] sielut saavat [tietoisen] kuole-

mattomuuden prinsiipin, tulevat hengiksi ja siirtyvät sitten jumalten kuoroon.2 
 

23. ITSESYNTYISET OLIVAT CHHĀYOJA: VARJOJA HÄMÄRÄN POIKIEN RUUMIISTA. EI 

VESI EIKÄ TULI VOINUT NIITÄ HÄVITTÄÄ. NIIDEN POIKIA KYLLÄ (hävitettiin siten). 
 

Tätä säettä ei voi ymmärtää ilman kommentaarien apua. Se merkitsee, että en-

simmäistä kantarotua, kantaisien ”varjoja” ei voinut kuolema vahingoittaa eikä 

hävittää. Koska he olivat niin eteerisiä ja rakenteeltaan niin vähän ihmismäisiä, 

heihin ei voinut vaikuttaa mikään elementti – tulvavesi tai tuli. Mutta heidän 

”poikansa”, toinen kantarotu, saattoivat tulla ja tulivatkin siten hävitetyiksi. Niin 

kuin ”alkuunpanijat” sulautuivat kokonaan omiin astraaliruumiisiinsa, jotka olivat 

heidän jälkeläisiään, niin nuo jälkeläiset sulautuivat omiin jälkeläisiinsä, ”hiestä 

syntyneisiin”. Nämä olivat toinen ihmiskunta – joka oli muodostunut mitä hetero-

geenisimmistä, jättiläismäisistä, puoli-inhimillisistä hirviöistä – ja aineellisen 

luonnon ensimmäisiä yrityksiä ihmisruumiiden rakentamiseksi. Toisen mantereen 

ikivihreät maat (Grönlanti mm.) muuttuivat ikuisen kevään Edeneistä hyperbo-

realaiseksi Haadekseksi. Tämä muutos johtui siitä, että maapallon suuret vedet 

siirtyivät ja valtameret vaihtoivat paikkaa. Suurin osa toisesta Rodusta tuhoutui 

keskellä sitä suurta kehitys- ja lujittumistuoksinaa, jota maapallo kävi läpi inhi-

millisen kauden aikana. Tällaisia suuria mullistuksia on ollut jo neljä.3 Ja me puo-

lestamme voimme odottaa viidettä aikanaan. 

 

 
MUUTAMA SANA ”VEDENPAISUMUKSISTA” JA ”NOOISTA” 

 
Eri purānoiden kertomukset kantaisistämme ovat yksityiskohdissaan yhtä ristirii-

taisia kuin kaikki muukin. Kun esim. Rigvedassa kutsutaan Idāa (Ilāa) Vaivasvata 

Manun opettajattareksi, Sāyana tekee hänestä maata hallitsevan jumalattaren, ja 

Shatapatha-Brāhmana osoittaa hänen olevan Manun tytär, Manun uhrautumisen 

tuote ja myöhemmin hänen (Vaivasvatan) vaimonsa, josta hänelle syntyi Manujen 

                                                                                                                                                        
1  Zohar, Cremona-editio, iii, 76a; Brody-editio, iii, 159a ja b. Vrt. I. Myer, Qabbalah, s. 420. 
2  Stobaeus, Physica, I, luku 41, osa 48. 
3  Ensimmäinen tapahtui, kun nykyinen pohjoisnapa erosi myöhemmistä mantereista. 
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rotu. Purānoissa hän taas on Vaivasvatan tytär, mutta kuitenkin Budhan (viisau-

den) vaimo, joka Budha on kuun (Soman) ja planeetta Jupiterin (Brihaspatin) 

vaimon, Tārān avioton poika. Kaikki tämä, mikä vaikuttaa sekavalta maallikosta, 

on täynnä filosofista merkitystä okkultistille. Jo päällisin puolin katsottuna on 

kertomuksessa havaittavissa salainen ja pyhä [e139] merkitys, mutta kaikki yksi-

tyiskohdat on tarkoituksellisesti niin sekoitettu, että ainoastaan vihityn kokenut 

silmä voi seurata niitä ja sijoittaa tapahtumat oikeaan järjestykseen. 

Kertomus, sellaisena kuin se on esitetty Mahābhāratassa, antaa perussuunnan, 

mutta se kaipaa vielä selityksekseen Bhagavad-Gītān sisältämän salaisen 

merkityksen. Se on alkunäytös meidän (viidennen) ihmiskuntamme näytelmään. 

Vaivasvatan ollessa hartauden harjoituksessa joen rannalla muuan kala anoo 

häneltä suojelua suurempaa kalaa vastaan. Hän pelastaa sen ja asettaa sen 

saviruukkuun, jossa se kasvaa yhä suuremmaksi ja kertoo hänelle tulevasta 

vedenpaisumuksesta. Tämä kala on tunnettu ”Matsya Avatāra”, Vishnun 

ensimmäinen avatāra, kaldealaisen Xisuthroksen Dagon1 ja paljon muuta sen 

lisäksi. Kertomus on liian tuttu vaatiakseen toistamista. Vishnu käskee 

rakentamaan laivan, jossa Manun sanotaan pelastuneen seitsemän rishin kanssa. 

Tämä kohta puuttuu kuitenkin muista teksteistä. Tässä seitsemän rishiä vastaavat 

seitsemää Rotua, seitsemää prinsiippiä ja paljon muuta, sillä tähän moninaiseen 

allegoriaan sisältyy jälleen kaksoismysteeri. 

Olemme sanoneet toisaalla, että suurella vedenpaisumuksella oli useita 

merkityksiä ja että se koski LANKEEMUKSEN tavoin sekä henkisiä että fyysisiä, 

sekä kosmisia että maallisia tapahtumia: niin kuin ylhäällä, niin myös alhaalla. 

Laiva eli arkki – navis – on lyhyesti sanottuna naisellisen synnytysprinsiipin 

symboli, ja sitä kuvaa taivaalla kuu ja maan päällä kohtu. Molemmat ovat elämän 

ja olemassaolon siementen aluksia ja kantajia, joita aurinko eli Vishnu, miehinen 

prinsiippi, elähdyttää ja hedelmöittää.2 Ensimmäinen kosminen tulva koskee 

alkuperäistä luomista eli taivaan ja maiden muodostamista. Siinä kaaos ja suuri 

syvyys vastaavat ”vedenpaisumusta”, ja kuu tarkoittaa ”äitiä”, josta lähtevät 

kaikki elonsiemenet. Mutta maisella vedenpaisumuksella ja [e140] sen 

kertomuksella on myös kaksinainen merkitys.3 Yhdessä tapauksessa se koskee 

                                                           
1  Meidän on muistettava, että babylonialaisten jumalien johdossa olivat Ea, Anu ja alkuperäi-

nen Bel; ja että Ea, ensimmäinen, oli viisaudenjumala, suuri SYVYYDEN ja ”valon jumala”, ja 

hän oli sama kuin Oannes eli raamatun Dagon – ihmiskala, joka kohosi Persian lahdesta. 
2  Ks. II kirja, ”Pyhistä pyhin”, s. 459 eteenp. 
3  Vasta paljon myöhemmin kuu tulee miehiseksi jumalaksi. Hinduilla se oli Soma, 

kaldealaisilla Nanak eli Nannar ja Sin, Mu-lu-lin eli vanhemman Belin poika. Akkadilaiset 

kutsuivat häntä ”haamujen Herraksi”, ja hän oli pohjois-Babyloniassa Nippurin (Nifferin) 

jumala. Mululil sai tulvavedet laskemaan taivaasta maan päälle, koska Xisuthros ei sallinut 

hänen lähestyä alttariaan. Niin kuin nykyajan assyriologit ovat nyt todenneet, pohjoinen 

Nippur oli keskus, josta kaldealainen (musta) magia levisi. Eridu (eteläinen) oli jumalallisen 
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sitä mysteeriä, kun ihmiskunta pelastui täydelliseltä hävitykseltä siten, että 

kuolevainen nainen tuli ihmissiemenen vastaanottajaksi kolmannen Rodun 

lopulla,1 ja toisessa se koskee todellista ja historiallista Atlantiksen uppoamista. 

Kummassakin tapauksessa ”laumaa” – eli sitä Manua, joka pelasti siemenen – 

kutsutaan Vaivasvata Manuksi. Tästä johtuu purānoiden ja muiden tekstien 

erilaisuus. Shatapatha-Brāhmanassa Vaivasvata saa tyttären ja siittää hänestä 

Manun heimon. Tämä on viittaus ensimmäisiin inhimillisiin mānushyoihin, joiden 

oli luotava naisia tahdonvoimalla (kriyāśaktilla), ennen kuin he syntyivät 

luonnollisella tavalla hermafrodiiteista erillisenä sukupuolena, ja joita pidettiin 

siksi luojiensa ”tyttärinä”. Purānoiden kertomukset  tekevät  hänestä  (Idāsta  eli  

Ilāsta)  Budhan  (viisauden)  puolison. Tämä versio koskee atlantislaisen 

vedenpaisumuksen tapahtumia, kun Vaivasvata, suuri mainen viisas, pelasti 

viidennen kantarodun hukkumasta neljännen jäännösten mukana. 

Tämä käy hyvin selvästi ilmi Bhagavad-Gītāsta, missä Krishna pannaan sa-

nomaan: 

”Seitsemän suurta rishiä, neljä edeltävää Manua, osallisina minun olemukses-

tani syntyivät minun mielestäni: niistä lähti (syntyi) ihmisrotu ja maailma.”2 

Tässä neljä edeltävää Manua seitsemästä ovat neljä Rotua,3 jotka ovat jo 

eläneet, sillä Krishna kuuluu viidenteen Rotuun, ja hänen kuolemastaan alkoi kali-

                                                                                                                                                        

viisauden, sivistyksen jumalan, alkuperäinen palvontapaikka, mutta aurinkojumala oli korkein 

jumaluus kaikkialla. Juutalaisilla kuu liittyy israelilaiseen Jehovaan ja hänen siemeneensä, 

koska Ur oli kuujumalan tärkein palvontapaikka ja koska Abrahamin sanotaan tulleen Urista, 

jolloin A-bra(h)mista tulee Abraham. 
1  Kun Nārada, neitsytaskeetti, uhkasi tehdä lopun ihmisrodusta estämällä Dakshan poikia 

lisäämästä sitä. 
2  X, 6. 
3  Tämän vahvistaa oppinut bramiini. Erinomaisissa Bhagavad-Gītā -luennoissaan (ks. The 

Theosophist, huhtikuu, 1887, s. 444 [suom. T. Subba Row, Bhagavad Gītān filosofiaa, s. 94]) 

hän sanoo: ”Yhteen erikoisuuteen minun on kiinnitettävä huomionne. Hän [Krishna] puhuu 

tässä neljästä Manusta. Miksi hän puhuu neljästä? Olemme nyt seitsemännessä – Vaivasvatan 

– manvantarassa. Jos hän tarkoittaa menneitä Manuja, hänen pitäisi puhua kuudesta, mutta hän 

mainitsee ainoastaan neljä. Joissakin kommentaareissa tätä on yritetty tulkita kummallisesti. 

Sana ’Chatvāraha’ erotetaan sanasta ’Manavaha’ ja saadaan tarkoittamaan Sanakaa, 

Sanandanaa, Sanat-kumāraa ja Sanat-sujātaa, jotka kuuluvat myös Prajāpatin järkisyntyisten 

poikien joukkoon. Mutta tämä tulkinta johtaa aivan mielettömään johtopäätökseen ja tekee 

lauseesta täysin ristiriitaisen. Teksteissä mainituilla henkilöillä on määrittävä ehto lauseessa. 

On hyvin tunnettua, että Sanaka ja muut kolme kieltäytyivät luomasta, vaikka muut pojat 

olivat suostuneet luomaan. Sen vuoksi puhuttaessa niistä henkilöistä, joista ihmiskunta on 

syntynyt olemassaoloon, olisi mieletöntä laskea nämä neljä samaan joukkoon. Tuo kohta on 

tulkittava halkaisematta yhdyssanaa kahdeksi substantiiviviksi. Manujen lukumäärä on siis 

neljä, ja esitys kyllä sotii purānoiden kertomusta vastaan, mutta on sopusoinnussa okkulttisen 

teorian kanssa. Te muistatte, että (okkultismissa) sanotaan, että me olemme nyt viidennessä 
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yuga. Siten Vaivasvata [e141] Manu, Sūryan (auringon) poika ja meidän 

Rotumme vapauttaja, on yhteydessä elämän siemeneen sekä fyysisesti että 

henkisesti. Mutta vaikka puhumme nyt kaikista Manuista, meidän on keskityttävä 

ainoastaan kahteen ensimmäiseen. 

”Vedenpaisumus” on kieltämättä yleismaailmallinen traditio. ”Jääkausia” oli 

useita ja niin oli myös ”vedenpaisumuksia” erilaisista syistä. Stockwell ja Croll 

luettelevat puolisen tusinaa jääkausia ja niitä seuraavia vedenpaisumuksia – joista 

varhaisin tapahtui 850 000 ja viimeisin 100 000 vuotta sitten.1 Mutta mikä oli 

meidän vedenpaisumuksemme? Varmasti edellinen, se joka on tähän päivään asti 

säilynyt kaikkien kansojen traditioissa kaukaisimmasta muinaisuudesta saakka; se 

joka lopulta hävitti Atlantiksen viimeiset niemimaat alkaen Rutasta ja Daityasta ja 

päättyen Platonin mainitsemaan (suhteellisen) pieneen saareen. Tämän osoittaa 

kaikkien legendojen tiettyjen yksityiskohtien yhtäpitävyyden. Se oli viimeinen 

jättiläismäinen vedenpaisumus. Pienellä vedenpaisumuksella, jonka jälkiä paroni 

Bunsen löysi Keski-Aasiasta ja jonka hän sijoittaa noin 10 000 vuoden päähän 

eaa.,2 ei ollut mitään tekemistä puoliksi yleismaailmallisen vedenpaisumuksen eli 

Nooan tulvan kanssa. Viimeksi mainittu oli puhtaasti myyttinen toisinto vanhoista 

traditioista eikä se edes tarkoita Atlantiksen viimeisen saaren vajoamista, tai kor-

keintaan sillä on moraalinen yhteys. 

Meidän viides Rotumme (sen vihkimättömät jäsenet) kuullessaan monista ve-

denpaisumuksista ovat sekoittaneet ne toisiinsa ja tuntevat nyt vain yhden. Tämä 

vedenpaisumus muutti maapallon koko ulkomuodon vaihtaessaan ja siirtäessään 

maita ja meriä. 

Voimme verrata perulaisten traditioita: ”Inkat, seitsemän lukumäärältään, ovat 

kansoittaneet uudelleen maan vedenpaisumuksen jälkeen”, he sanovat.3 Humbolt 

mainitsee saman legendan meksikolaisen version, mutta sekoittaa hieman yhä 

säilyneen, amerikkalaista Nooaa koskevan legendan yksityiskohtia. Kuitenkin tuo 

etevä luonnontieteilijä mainitsee kaksi kertaa seitsemän kumppania ja 

jumalallisen linnun, joka lensi atsteekkien laivan edellä, ja saa siten viisitoista 

valittua eikä seitsemän tai neljätoista. Tämän hän kirjoitti ehkä tahattomasti 

muistellessaan Moosesta, jonka väitetään maininneen viisitoista Nooan 

pojanpoikaa, jotka pelastuivat isoisänsä kanssa. Sitten vielä Xisuthros, 

kaldealaisten Nooa, pelastuu ja otetaan elävänä taivaaseen – kuten Enok – 

                                                                                                                                                        

kantarodussa. Jokaista kantarotua pidetään jonkin erityisen Manun Samtatina. Neljäs Rotu on 

nyt loppunut eli toisin sanoen tähän asti on ollut neljä Manua...” 
1  Stockwell, Smithsonian Contributions to Knowledge, xviii; R. W. McFarland, American 

Journal of Science, III, xi, 456; ja Crollin Climate and Time. Lemuriaa ei upottanut tulva vaan 

sen hävittivät tulivuoren purkaukset ja se vajosi myöhemmin. 
2  Egypt’s Place in Universal History. 
3  Coste, I, IV, 19. 
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seitsemän jumalan, kabiirin, eli seitsemän jumalallisen titaanin kanssa. Edelleen 

kiinalaisella Yaolla on seitsemän hahmoa, jotka purjehtivat hänen kanssaan ja 

jotka hän ”elähdyttää” noustessaan maalle ja käyttää ”ihmisen siemeneksi”. Osiris 

astuessaan arkkiin eli aurinkoveneeseen ottaa seitsemän sädettä mukaansa jne. 

Sankhuniaton tekee aletaesta eli titaaneista (kabirim) [e142] Agruerosin, 

foinikialaisten suuren jumalan aikalaisia (jonka Faber yritti samastaa Nooaan).1 

Lisäksi on luultavaa, että titaani-nimitys johtuu sanoista Tit-Ain – ”kaoottisen 

syvyyden lähteet”2 (Tit-Theus eli Tityus on ”jumalallinen vedenpaisumus”). Siten 

titaanien, joita on seitsemän, osoitetaan olevan yhteydessä tulvaan ja Vaivasvata 

Manun pelastamaan seitsemään rishiin.3 

Nämä titaanit ovat Kronoksen (Ajan) ja Rhean (Maan) poikia. Ja koska 

Agrueros ja Saturnus ja Tsadik ovat sama henkilö ja koska seitsemän kabiirin 

sanotaan myös olleen Tsadikin eli Kronos-Saturnuksen poikia, niin kabiirit ja 

titaanit ovat samoja. Ainakin tässä hurskas Faber teki oikean johtopäätöksen kir-

joittaessaan: 
 
Minä en ensinkään epäile, etteikö seitsemän titaania eli kabiiria olisi samoja 

kuin hindulaisen mytologian [?] seitsemän rishiä, joiden sanotaan pelastuneen 

laivassa Manun, perheen pään [?] mukana.4 
 

Mutta hän on vähemmän onnekas päätelmissään, kun hän lisää: 
 
Hindulaiset ovat hurjissa taruissaan vääristelleet eri tavalla Nooan jälkeläisten 

historian [? !], mutta on kuitenkin merkillistä, että he näyttävät pitäneen uskol-

lisesti kiinni luvusta seitsemän.5 Sen vuoksi kapteeni [ev.] Wilford aivan oi-

kein huomauttaa, että ”ehkä seitsemän Manua, seitsemän brahmādicaa ja seit-

semän rishiä ovat samoja ja ovat yhteensä ainoastaan seitsemän yksilöllistä 

henkilöä.6 Seitsemän brahmādicaa olivat prajāpateja eli prajojen eli luonto-

                                                           
1  Agrueros on Kronos eli Saturnus ja israelilaisten Jehovan prototyyppi. Nooa yhdistettynä 

Arghaan, kuuhun tai pelastuksen arkkiin, on mytologisesti sama kuin Saturnus. Mutta silloin 

tämä ei voi koskea maallista tulvaa. (Ks. Faber, A Dissertation on the Mysteries of the Kabiri, 

vol. I, s. 35, 43–45.) 
2  Sama, vol. II, s. 240. 
3  Sankhuniaton sanoo, että titaanit olivat Kronoksen poikia, joita oli seitsemän. Hän kutsuu 

niitä tulen palvojiksi, aletae (Agnin pojat?) ja vedenpaisumuksessa olleiksi. Al-ait on tulen 

jumala. 
4  Faber, main. teos, vol. I, s. 130 alahuomautus. 
5  Joka seitsemän, sallittakoon meidän huomauttaa, on arjalaisilta eikä seemiläisiltä lähtöisin. 

Juutalaiset saivat sen puolestaan kaldealaisilta. 
6  Seitsemän yksilöllistä jumalan poikaa eli pitaraa ja pitriä; myös tässä tapauksessa Kronok-

sen eli Saturnuksen (Kālan, ”ajan”) poikia ja arkkilaisia, niin kuin kabiirit ja titaanit, kuten 

niiden nimi – ”kuuesi-isät” – osoittaa. Kuu on arkki eli Argha avaruuden vedellisessä syvyy-

dessä. [H. P. B.] 
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kappaleiden herroja. Niistä syntyi ihmiskunta ja ne ovat luultavasti samoja 

kuin seitsemän Manua. Nämä ihmisrodun seitsemän suurta esi-isää luotiin täyt-

tämään maa asukkailla.”1 Kabiirien, titaanien, rishien ja Nooan perheen keski-

näinen yhtäläisyys on liian silmiinpistävä ollakseen pelkän sattuman tulosta.2 
 

Faber erehtyi tässä ja myöhemmin rakensi koko kabiireja koskevan teoriansa sille 

pohjalle, että raamatun [e143] Jafet on eräässä orfilaisessa hymnissä titaanien 

luettelossa. Orfeuksen mukaan seitsemän ”arkkititaanin” (jotka Faber kieltäytyy 

samastamasta jumalattomiin titaaneihin, niiden jälkeläisiin) nimet olivat Koios, 

Krios, Forkys, Kronos, Okeanos, Hyperion ja Iapetos: 

 

 ,       

 , ’  ’ ’  ’,  .3 
 
Mutta miksi babylonialainen Esra ei olisi voinut antaa Japetoksen nimeä eräälle 

Nooan pojista? Arnobiuksen mukaan4 kabiireja, jotka ovat titaaneja, kutsutaan 

myös maaneiksi, ja heidän äitiään Maniaksi. Hindut voivat sen vuoksi vielä 

suuremmalla syyllä väittää, että maanit merkitsevät heidän Manujaan ja että 

Mania on naispuolinen Manu. (Ks. Rāmāyana.) Mania on Ilā eli Idā, Vaivasvata 

Manun vaimo ja tytär, josta ”hän synnytti Manujen rodun”. Niin kuin Rhea, 

titaanien äiti, hän on Maa (Sāyanan tehdessä hänestä maan jumalattaren) ja hän on 

vain Vāchin toinen muunnos ja toisinto. Sekä Idā että Vāch muuttuvat mieheksi ja 

naiseksi. Idāsta tulee Sudyumna, ja Vāch, ”naispuolinen Virāj”, muuttuu naiseksi 

rangaistakseen gandharvoja. Edellinen versio koskee kosmista ja jumalallista 

teogoniaa, jälkimmäinen myöhempää aikakautta. Arnobiuksen maanit ja Mania 

ovat intialaista alkuperää, ja kreikkalaiset ja roomalaiset ovat ne sieltä omaksuneet 

ja pilanneet ne. 

Niinpä se ei ole mikään sattuma, vaan johtuu ikivanhasta, kaikille yhteisestä 

opista, jonka viimeisiä muokkaajia olivat israelilaiset Esran, uudistettujen 

Mooseksen kirjojen tekijän välityksellä. Niin kursailemattomia he olivat muiden 

kansojen omaisuuden suhteen, että Berossos5 osoittaa, että Titaea – josta 

Diodoros tekee titaanien eli vedenpaisumuksessa olleiden äidin6 – oli Nooan 

puoliso. Tästä syystä Faber kutsuu häntä ”vale-Berossokseksi”, mutta omaksuu 

kuitenkin tuon tiedon saadakseen yhden todisteen lisää siitä, että pakanat ovat 

lainanneet kaikki jumalansa juutalaisilta muuttaen patriarkkoja koskevaa 

                                                           
1  Asiatick Researches, vol. V, s. 246. 
2  Ks. ”Kabiiri”, vol. I, s. 131. 
3  Orpheus apud Proclum, Timaeum,  v, s. 295. 
4  Adversus gentes, kirja III, s. 124. 
5  Antiquitates Libyae, I, fol. 8. 
6  Ks. Bibl. hist. III, s. 170. 
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aineistoa. Vaatimattoman mielipiteemme mukaan tämä on yksi parhaista 

mahdollisista todisteista päinvastaiseen suuntaan. Se osoittaa niin selvästi kuin 

tosiasiat voivat näyttää, että raamatun valehenkilöt ne on kaikki lainattu 

pakanallisista myyteistä, jos ne sitten myyttejä ovatkaan. Se osoittaa joka 

tapauksessa, että Berossos oli hyvin selvillä Genesiksen alkuperästä ja että sillä oli 

sama kosmis-astronominen luonne kuin Isis-Osiriksen allegorioilla ja arkilla ja 

muilla vanhoilla ”arkki”-symboleilla. Sillä Berossos sanoo, että ”Titaea Magnaa” 

kutsuttiin myöhemmin Aretiaksi1 ja palvottiin maan kanssa, ja tämä [e144] 

samastaa ”Titaean”, Nooan puolison, Rheaan, titaanien äitiin, ja Idāan – 

molemmat ovat jumalattaria, jotka hallitsevat maata ja Manujen ja maanien (eli 

titaani-kabiirien) äitejä. Ja Titaea-Aretiaa palvottiin Horchiana, sanoo samainen 

Berossos, ja se on Vestan, maan jumalattaren, nimitys. ”Sicanus deificavit 

Aretiam, et nominavit eam lingua Janigena Horchiam.”2 

Tuskin kukaan muinainen runoilija historialliselta tai esihistorialliselta ajalta 

jättäisi muodossa tai toisessa mainitsematta kahden – usein saariksi kutsutun – 

mantereen vajoamista. Siitä johtuu paitsi Atlantiksen myös Phlegyan saaren hä-

viäminen. Pausanias ja Nonnos kertovat molemmat kuinka: 
 
 Ankara Neptunus kiskoi Phlegyan saaren 

 Irti syvään juurtuneelta perustaltaan 

 Ja upotti aaltojen alle sen jumalattomat asukkaat....3 
 

Faber oli vakuuttunut siitä, että Phlegyan saari oli Atlantis. Mutta kaikki tuollaiset 

allegoriat ovat enemmän tai vähemmän vääristyneitä kaikuja hindulaisesta 

perimätiedosta, joka kertoo suuresta tuhotulvasta, joka hävitti neljännen, todella 

inhimillisen vaikka jättiläismäisen, arjalaista edeltäneen Rodun. Ja kuten juuri 

sanottiin, niin kuin kaikilla muillakin legendoilla, vedenpaisumustarulla on 

useampia merkityksiä. Se koskee teogoniassa esikosmisia muutoksia, henkisiä 
                                                           
1  Aretia on Artesin (egyptiläisen Marsin) naispuolinen muoto. Tästä johtuu kaldealainen (ja 

nykyään heprealainen) sana ץ (Aretz), ”maa”. Beiträge zur Kenntniss -kirjan tekijä 

[Seyffarth], esittää hakusanan kohdalla ”Artes”, Mars, seuraavan lainauksen: ”Addit Cedrenus 

(Salmasius, I, c): Stella Martis ab Aegyptis vocatus Ertosi (plantare, generare). Significat 

autem hoc omnis generis procreationem et vivificationem, omnisque substantiae et materiae 

naturam et vim ordinantem atque procreantem.” [”Cedrenus lisää: Egyptiläiset kutsuivat 

Mars-tähteä Ertosiksi (istuttaa, synnyttää). Mutta se merkitsee kaikenlaista luomista ja elävöit-

tämistä, kaiken substanssin ja aineen luontoa ja voimaa, joka synnyttää ja järjestää.”] Aretia 

on maa ”olemassaolon lähteenä” eli niin kuin The Source of Measures -kirjan tekijä sanoo (s. 

186), Arts on sama hepreaksi ja egyptiksi, ja molemmat ”yhdistävät alkuperäisen ajatuksen 

maasta lähteenä, täsmälleen niin kuin itse heprean kielessä toisessa muodossa Aadam ja Ma-

dim, Mars, tarkoittavat samaa, ja yhdistävät ajatuksen maasta Aadamiin muodossa H-adam-

H”. 
2  Sama., V, fol. 64. [”Sicanus palvoi Aretiaa ja kutsui häntä Horchiaksi Januksen suvusta.”] 
3  Dionysiaka, xviii, s. 319. 
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vastaavuussuhteita – kuinka typeriltä nuo nimitykset kuulostavatkin tiedemiesten 

korvissa – ja myös myöhempää kosmogoniaa. Se koskee suurta VESIEN (aineen) 

TULVAA KAAOKSESSA, kun sen herättivät ja hedelmöittivät nuo henkisäteet, 

jotka upposivat ja hautautuivat salaperäisessä erilaistumisessa – esikosminen 

mysteeri, johdanto olemassaolon näytelmään. Anu, Bel ja Nooa edelsivät adam 

kadmonia, punaista Aadamia ja Nooaa, aivan niin kuin Brahmā, Vishnu ja Śiva 

edelsivät Vaivasvataa ja muita.1 

Kaikki tämä osoittaa, että geologian tunteman puoliksi yleismaailmallisen ve-

denpaisumuksen (ensimmäisen jääkauden) on täytynyt tapahtua juuri salaisen 

opin määrittämään aikaan, nim. 200 000 vuotta (pyörein luvuin) VIIDENNEN 

ROTUMME alkamisen jälkeen eli jokseenkin siihen aikaan, johon Croll ja Stock-

well ajoittavat ensimmäisen jääkauden, ts. noin 850 000 vuotta sitten. Niinpä geo-

logit ja astronomit arvelevat viimeksi mainitun häiriön johtuneen ”maan [e145] 

radan äärimmäisen suuresta epäkeskisyydestä”, ja salainen oppi sanoo sen johtu-

neen samasta syystä, mutta lisää siihen toisen tekijän, maan akselin siirtymisen – 

mistä löytyy todiste Henokin kirjasta,2 ellei purānoiden verhottua kieltä ymmärre-

tä. Kaiken tämän pitäisi osoittaa, että muinaiset kansat tiesivät jotakin tieteen ”uu-

denaikaisista keksinnöistä”. Enokin puhe ”maan suuresta kallistumasta” ja sen 

”synnytystuskista” on paljon ilmaiseva ja selvä. 
 
Eikö tämä ole ilmiselvää? Nuah on Nooa, joka kelluu vetten päällä arkissaan, 

joka puolestaan symboloi arghaa eli kuuta, naisellista prinsiippiä. Nooa on ai-

neeseen lankeava ”henki”. Näemme hänen heti maahan laskeutumisensa jäl-

keen istuttaneen viinitarhan, juoneen viiniä ja juopuneen siitä, so. puhdas henki 

huumaantui heti jouduttuaan lopullisesti aineen vangiksi. Genesiksen seitsemäs 

luku on vain toisinto ensimmäisestä. Niin kuin jälkimmäisessä lukee: ”...ja pi-

meys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä”, niin seitse-

männessä luvussa sanotaan: ”Ja vedet saivat vallan... ja arkki ajelehti [Nooan 

eli hengen keralla] veden pinnalla.” Niinpä Nooa on, mikäli hänet samastetaan 

kaldealaiseen Nuahiin, henki joka elävöittää ainetta, [joka viimeksi mainittu 

on] kaaosta jota kuvaa SYVYYS eli vedenpaisumuksen vedet. Babylonialaises-

sa kertomuksessa [jossa esikosminen tapahtuma on sekoittunut maalliseen ta-

paukseen] onkin Ishtar [Astarte eli Venus, kuujumalatar] se, joka suljetaan 

arkkiin ja joka lähettää kyyhkysen (Venuksen ja muiden kuujumalattarien ver-

tauskuvan) etsimään kuivaa maata.  

George Smith pistää kirjoitustauluissa merkille ensiksi kuun luomisen ja 

sitten auringon luomisen: ”Sen kauneutta ja täydellisyyttä ylistetään, kuten 

                                                           
1  Ks. Hunnuton Isis, Teologia osa 2, s. 24 eteenpäin, missä viitataan pariin noista seitsemästä 

merkityksestä. 
2  Luku LXIV, kappale xi. 
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myös sen radan säännöllisyyttä, joka aiheutti sen että sitä alettiin pitää maail-

man oikeudenmukaisen säätelijän perikuvana.” Mikäli tämä kertomus veden-

paisumuksesta viittasi yksinkertaisesti kosmiseen mullistukseen – vaikka 

yleismaailmalliseenkin – miksi Ishtar eli Astarte-jumalatar (kuu) puhui aurin-

gon luomisesta vedenpaisumuksen jälkeen? Vesi kohosi ehkä jopa Nizir-

vuorelle (kaldealainen versio) tai Jebel-Judille (arabialaisten kertomusten ve-

denpaisumusvuoret) tai vieläpä Araratille (Raamatun kertomuksessa) ja hindu-

jen perimätietojen mukaan Himalajalle, saavuttamatta silti aurinkoa – ei edes 

Raamattu pystynyt esittämään tällaista ihmettä. On ilmeistä, että ensimmäisek-

si muistiinmerkityllä vedenpaisumuksella oli jokin toinen merkitys, ongelmat-

tomampi ja paljon filosofisempi kuin sen yleismaailmallisen vedenpaisumuk-

sen, josta ei ole minkäänlaisia geologisia johtolankoja.1 
 

Kaikki tuollaiset mullistukset ovat aikakautisia ja jaksollisia, ja niin kuin Manu 

Vaivasvata on yleisolento, joka kuuluu erilaisiin olosuhteisiin ja tapahtumiin,2 ei 

näytä olevan mitään painavaa vastaväitettä oletukselle, että [e146] ensimmäisellä 

”suurella tulvalla” oli allegorinen yhtä hyvin kuin kosminen merkitys ja että se 

tapahtui satya-yugan, ”totuuden ajan”, lopulla, jolloin toinen kantarotu, ”luura-

kenteinen Manu”, tuli esiin muinoin ”hiestä syntyneenä”. 

Toinen tulva – niin sanottu ”yleismaailmallinen” – joka koski neljättä 

kantarotua (jota teologia pitää nykyään sopivasti ”kirottuna jättiläisten rotuna”, 

KAINILAISINA ja ”Haamin poikina”), on ensimmäinen geologian havaitsema 

tulva. Jos verrataan huolellisesti eri legendojen kertomuksia kaldealaisten ja 

muiden kansojen eksoteerisissa teoksissa, niin huomataan, että ne kaikki ovat 

yhtäpitäviä brahmalaisten kirjojen oikeaoppisten kertomusten kanssa. Ja silloin 

huomataan, että samalla kun ensimmäisessä kertomuksessa ”ei ollut yhtään 

jumalaa tai kuolevaista vielä maan päällä” Manu Vaivasvatan astuessa maihin 

Himavānissa, niin toisessa kertomuksessa seitsemän rishiä ovat hänen seuranaan. 

Tämä osoittaa, että kun muutamat kertomukset koskevat sideeristä ja kosmista 

TULVAA ennen niin kutsuttua luomista, muut käsittelevät, yksi suurta aineen 

tulvaa maan päällä ja toinen todellista vedenpaisumusta. Shatapatha-

Brāhmanassa Manu huomaa, että ”tulva oli pyyhkäissyt pois kaikki elävät 

olennot, ja hän yksin oli jäljellä”. Toisin sanoen, elämän siemen yksin jäi jäljelle 

edellisestä universumin hajoamisesta eli mahāpralayasta yhden ”Brahmān 

päivän” jälkeen. Mahābhārata viittaa yksinkertaisesti geologiseen mullistukseen, 

joka pyyhkäisi pois lähes koko neljännen Rodun tehdäkseen tilaa viidennelle. Sen 

                                                           
1  Hunnuton Isis, teologia osa 2, s. 27 ja alaviite 35, s. 73. Vrt. G. Smith, Chaldean Account 

jne.., s. 75. 
2  Ks. edempänä: ”Ihmiskunnan alkuaikaiset Manut”. 
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vuoksi Vaivasvata Manu esiintyy kolmessa eri ominaisuudessa meidän 

esoteerisessa kosmogoniassamme:1  

a) Juurimanuna” [e147] A-pallolla ensimmäisessä kierroksessa;  

b) ”elämän siemenenä” D-pallolla neljännessä kierroksessa; ja  

c) ”ihmisen siemenenä” jokaisen kantarodun alussa – varsinkin viidennessä 

Rodussamme.  

Viimeksi mainitun Rodun alkuosa oli dvāpara-yugan aikana2 todistamassa 

kirottujen noitien tuhoa, ”sen saaren [Platon puhuu ainoastaan sen viimeisestä 

saaresta], joka oli Herakleen pylväiden tuolla puolen Atlantin valtameressä, josta 

oli helppo päästä toisen suuren mantereen [Amerikan] läheisyydessä oleviin 

muihin saariin”.3 

Tämä ”atlantilainen” maa oli yhteydessä ”Valkoisen saaren” kanssa, ja tämä 

Valkoinen saari oli Ruta, mutta se ei ollut eversti Wilfordin mainitsema Atala ja 

”valkoinen piru”,4 kuten edellä on jo osoitettu. Tässä on varmaan hyvä huomaut-

taa, että dvāpara-yuga kestää 864 000 vuotta sanskritin tekstien mukaan. Ja jos 

kali-yuga  alkoi  vasta  5 000  vuotta  sitten,  tuosta  hävityksestä  on  juuri kulunut 

                                                           
1  On muistettava, että hindulaisessa filosofiassa jokainen erilaistunut yksikkö on sitä ainoas-

taan māyān kausina, koska se on ydinolemukseltaan yhtä Korkeimman eli Ainoan Hengen 

kanssa. Tästä johtuu näennäinen sekaannus ja ristiriita eri purānoissa ja joskus samassa 

purānassa yhden ja saman yksilön suhteen. Vishnu – monimuotoisena Brahmāna ja Brahmana 

(neutrina) – on yksi ja kuitenkin hänen sanotaan olevan kaikki kaksikymmentäkahdeksan 

Vyāsaa. 

    ”Jokaisella dvāpara- (eli kolmannella) kaudella Vishnu Vyāsan olemuksessa… jakaa Vedan, 

joka on yksi, moneen osaan... Kaksikymmentäkahdeksan kertaa ovat suuret rishit järjestäneet 

Vedat Vaivasvata manvantarassa dvāpara-kaudella, ja niin muodoin kaksikymmentäkahdeksan 

vyāsaa on mennyt pois... [Ne jotka olivat kaikki] Veda-Vyasan muodossa, jotka olivat kukin 

aikakautensa vyāsoja...” (Vishnupurāna, III, iii; Wilson, vol. III.)  ”Tämä maailma on Brahmā 

Brahmāssa, Brahmāsta... mitään muuta ei voi tietää.” Sitten taas Harivamshassa: ”ensimmäi-

sessä manvantarassa oli Vasishthan seitsemän maineikasta poikaa, jotka kolmannessa man-

vantarassa olivat Brahmān poikia (ts. rishejä), Ūrjān kuuluisia jälkeläisiä.” (Wilson, vol. III, s. 

6 alav.) Tämä on selvää: ensimmäisen manvantaran ihmiskunta on sama kuin seitsemännen ja 

kaikkien välissä olevien. Ensimmäisen kantarodun ihmiskunta on toisen, kolmannen, neljän-

nen, viidennen jne. ihmiskunta. Viimeiseen asti se muodostaa niiden monadien aikakautisen ja 

jatkuvan jälleensyntymisen, jotka kuuluvat planeettaketjumme dhyāni-chohaneille. 
2  Dvāpara-yuga on erilainen kussakin Rodussa. Kaikilla roduilla on omat kautensa, joka seik-

ka saa aikaan suuren eron. Esimerkiksi atlantislaisten neljäs alarotu oli kali-yugassaan, kun se 

hävitettiin, kun taas viides oli satya- tai krita-yugassaan. Arjalainen rotu on nyt kali-yugassaan 

ja jatkaa siinä vielä 427 000 vuotta, kun taas eri ”perherodut”, kuten seemiläiset, hamilaiset 

ym. ovat omissa erityisissä kausissaan. Tuleva kuudes alarotu – joka voi alkaa hyvin pian – 

tulee olemaan satya- (kulta-) ajassaan, samalla kun me niitämme pahuutemme sadon kali-

yugassamme. 
3  Timaios, 24 E ja seur. 
4  Asiatick Researches, vol. VIII, 1805, s. 280. 
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869 000 vuotta. Nämä luvut eivät poikkea kovin paljon geologien esittämistä lu-

vuista. He sijoittavat jääkautensa 850 000 vuoden päähän. 

Sitten ”syntyi nainen, joka tuli Manun luo ja ilmoitti olevansa hänen tyttären-

sä, ja Manun kanssa hän eli ja synnytti tämän jälkeläiset”. Tämä koskee suku-

puolten fysiologista muuttumista kolmannen kantarodun aikana. Ja allegoria on 

myös läpinäkyvän selvä, niin että se ei vaadi paljon selittämistä. Niin kuin jo 

huomautettiin, sukupuolten erottautumisen oletettiin tietysti tapahtuneen niin, että 

androgyyni olento jakoi ruumiinsa kahteen puoliskoon (kuten on Brahmān ja 

Vāchin ja jopa Aadamin ja Eevan tapauksissa), ja siten nainen on eräässä merki-

tyksessä Manun tytär, aivan niin kuin Manu tulee olemaan hänen poikansa, ”liha 

hänen (miehen ja naisen) lihastaan ja luu hänen (miehen ja naisen) luustaan”. 

Muistettakoon myös, ettei ainoakaan orientalisteistamme ole vielä pystynyt nä-

kemään noissa ”ristiriitaisuuksissa ja hämmästyttävissä mielettömyyksissä”, niin 

kuin jotkut sanovat purānoista, että viittaus yugaan saattaa tarkoittaa kierrosta, 

kantarotua ja usein alarotua, vieläpä saattaa olla yksi esikosmisesta teogoniasta 

repäisty sivu. Tämän kaksin- ja kolminkertaisen merkityksen todistavat monet 

viittaukset, jotka koskevat näennäisesti yhtä ja samaa yksilöä samalla nimellä, 

vaikka todellisuudessa tarkoitetaan tapahtumia, joita kokonaiset kalpat erottavat 

toisistaan. Hyvä esimerkki tästä on Ilā. Hänet esitetään ensin yhtenä, sitten toise-

na. Eksoteerisissa kertomuksissa sanotaan, että Manu Vaivasvata halutessaan luo-

da poikia asetti uhrin Mitralle ja Varunalle, mutta toimeenpanevan bramiinin te-

kemän virheen takia [e148] saatiin ainoastaan tytär – Ilā. Sitten ”jumalien ansios-

ta” hänen sukupuolensa muutetaan ja hänestä tulee mies, Sudyumna. Sitten hän 

muuttuu jälleen naiseksi ja niin edelleen. Taru lisää, että Śiva ja hänen puolisonsa 

olivat mielissään siitä, että ”hän olisi mies yhtenä kuukautena ja nainen toisena”. 

Tämä viittaa suoranaisesti kolmanteen kantarotuun, jonka ihmiset olivat andro-

gyynejä. Mutta jotkut hyvin oppineet orientalistit1 ajattelevat ja ovat sanoneet, että 

”Ilā oli alkuaan ravinto, virvoke tai maitouhri, siitä syystä ylistyksen virta, jota on 

personoitu puheen jumalattarena”. ”Tietämättömille” ei kuitenkaan kerrota syytä, 

miksi ”maitouhrin” tai ”ylistyksen virran” pitää olla vuoroin miehinen, vuoroin 

naisellinen, ellei siihen todellakaan ole jotakin ”sisäistä todistetta”, jota okkultistit 

eivät käsitä. 

Kaikkein mystisimmässä merkityksessään Svāyambhuva Manun yhtyminen 

Vāch-Shata-Rūpaan, omaan tyttäreensä (tämä on kaksinaisen prinsiipin ensim-

mäinen ”euhemerisointi”2, jolloin Vaivasvata Manu ja Ilā ovat toinen ja kolmas 

                                                           
1  Ks. Hindu Classical Dictionary, hakusana Ilā. 
2 Euherismi on kreikk. Euhemeroksen teorian mukaan käsitys, että 1) useiden jumalien myto-

logiat saivat alkunsa kuolleiden sankareiden jumalaksi korottamisista; 2) mytologinen tulkinta, 

joka alentaa jumalat huomattavien ihmisten tasolle. – Suom. toim. 



161 
 

muoto), edustaa kosmisessa symboliikassa juurielämää, itua, josta lähtevät kaikki 

aurinkokunnat, maailmat, enkelit ja jumalat. Sillä, kuten Vishnu sanoo: 
 
Manusta kaikki luominen, jumalat, asurat ja ihminen on aikaansaatava 

Hänen on maailma luotava, niin liikkuva kuin liikkumaton.... 
 
Mutta voimme löytää vielä pahempia vastaväittäjiä kuin länsimaiset tiedemiehet 

ja orientalistit. Jos bramiinit voivat lukujen suhteen olla samaa mieltä kuin meidän 

opetuksemme, emme ole niinkään varmoja, etteivätkö monet oikeaoppisista van-

hoillisista nousisi vastustamaan niitä lisääntymistapoja, joiden sanomme kuuluvan 

heidän pitar-devatoilleen. Meitä pyydettäneen esittämään ne teokset, joita käy-

tämme lähteinämme, mutta me kehotamme heitä lukemaan omia purānoitaan 

hiukan huolellisemmin ja tutkimaan niiden esoteerista merkitystä. Ja silloin, tois-

tamme sen vielä kerran, he tulevat löytämään enemmän tai vähemmän läpinäky-

vien allegorioiden verhon alta jokaisen tässä esitetyn väitteen vahvistettuna heidän 

omissa teoksissaan. Yksi tai kaksi esimerkkiä on jo annettu toisen Rodun, niin 

kutsuttujen ”hiestä syntyneiden”, esiintymisestä. Tätä allegoriaa pidetään satuna, 

ja kuitenkin siinä piilee psykofysiologinen ilmiö ja yksi luonnon suurimmista 

mysteereistä. 

Mutta ottaen huomioon esittämämme kronologiset väitteet on luonnollista ky-

syä: 

 

 

SAATTOIKO IHMISIÄ OLLA OLEMASSA  

18 MILJOONAA VUOTTA SITTEN? 
 
Tähän okkultismi vastaa myöntävästi kaikista tiedemiesten vastaväitteistä 

huolimatta. Sitä paitsi tähän aikaan sisältyy ainoastaan Vaivasvata Manun 

ihminen, ts. jo sukupuoliin jakautunut [e149] miehinen ja naisellinen entiteetti. Ne 

kaksi ja puoli Rotua, jotka edelsivät tuota tapahtumaa, ovat saattaneet elää 300 

miljoonaa vuotta sitten kaikesta siitä päätellen, mitä tiede voi sanoa. Sillä teorian 

esteenä olevat geologiset ja fyysiset vaikeudet eivät voineet koskea okkulttisten 

opetusten eteeristä alkuihmistä. Koko erimielisyyden perusta tavallisen tieteen ja 

esoteerisen tiedon välillä on siinä, voidaanko käsittää ja todistaa astraalisen 

ruumiin olemassaolo fyysisen ruumiin sisällä, joista edellinen ruumis on 

riippumaton jälkimmäisestä. Positivisti Paul d’Assier näyttää todistaneen tuon 

tosiasian melko selvästi,1 puhumattakaan aikakausien runsaista todisteista sekä 

nykyaikaisten spiritualistien ja mystikkojen lausunnoista. Tulee olemaan vaikeata 

kieltää tämä tosiasia meidän aikanamme, joka vaatii aina todisteita, kokeita ja 

silminnäkijähavaintoja. 

                                                           
1  Posthumous Humanity, kääntänyt H. S. Olcott, Lontoo, 1887. 
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Salainen oppi vahvistaa, että fyysinen ihmiskunta on ollut maan päällä viimei-

set 18 miljoonaa vuotta huolimatta maapallomme neljännen kierroksen yleisistä 

vedenpaisumuksista ja mullistuksista. Ne olivat paljon kauheampia ja voimak-

kaampia kuin millään muulla kolmesta edeltävästä kierroksesta (sen varhemman 

psyykkisen ja henkisen elämän ajanjaksoista puolieteerisine olosuhteineen). Tuo 

aikakausi oli näet maapallon suurimman fyysisen kehityksen aikaa, sillä neljäs 

kierros on sen elämänkulun keskikohta.1 Tätä aikakautta edelsi 300 miljoonan 

vuoden pituinen kasvi- ja eläinkunnan kehityskausi. Tähän esittävät vastalauseen 

ne kaikki, jotka kieltäytyvät hyväksymästä teoriaa ”luuttomasta”, puhtaasti eteeri-

sestä ihmisestä. Tiede, joka tuntee ainoastaan fyysisiä organismeja, tulee närkäs-

tymään, ja materialistinen teologia vielä enemmän. Tiede tulee väittämään vastaan 

loogisin ja järkevin perustein, jotka pohjaavat ennakkokäsityksiin, että kaikki 

elävät organismit ovat aina olleet samalla aineellisuuden tasolla kaikkina aikoina; 

teologia taas mitä mielettömimpien sepitystensä nojalla. Teologien tavallisesti 

esittämä naurettava väite perustuu itse asiassa siihen olettamukseen, että tämän 

planeetan ihmiskunnalla (lue kristityillä) on kunnia olla koko Kosmoksen ainoita 

ihmisolentoja ja että sen vuoksi he ovat lajinsa parhaita.2 

[e150] Okkultistit, jotka uskovat lujasti emäfilosofian opetuksiin, hylkäävät 

sekä teologien että tiedemiesten vastaväitteet. He sanovat puolestaan, että noina 

aikoina, jolloin on täytynyt vallita sietämätön kuumuus napaseudullakin ja jolloin 

esiintyi suuria perättäisiä tulvia, mullistuksia laaksoissa ja suurten merien 

                                                           
1  Professori Newcomb sanoo: ”Maan kutistumisesta aiheutunut lämpö olisi voinut kestää vain 

18 miljoonaa vuotta” (Popular Astronomy, s. 509), kun taas ”veden syntymiseen tarvittava 

lämpötila olisi maapallolla saavuttanut 10 miljoonaa vuotta sitten” (Winchell, World-Life, s. 

356). Mutta Sir William Thomson sanoo, että koko maanpinnan kuorettumisaika on 18 mil-

joonaa vuotta, vaikka hän on taas tänä vuonna muuttanut mielipidettään ja laskee auringon 

iäksi ainoastaan 15 miljoonaa vuotta. Niin kuin teoksemme liitteissä osoitetaan, tieteellisten 

lausuntojen poikkeama on niin suuri, ettei tieteellisiin pohdiskeluihin voida koskaan luottaa. 
2  Tutkielma nimeltä Plurality of Worlds (”Maailmojen monilukuisuus”, 1854) – jonka tekijä 

on nimetön, vaikka sen tiedetään kyllä olleen tri William Whewellin tuote – on hyvänä todis-

teena tästä. Tuo tekijä väittää, että kenenkään kristityn ei pitäisi uskoa maailmojen suureen 

määrään eikä maapallon geologiseen ikään. Sillä jos väitetään, että tämä maailma on ainoas-

taan yksi monien samanlaisten joukossa, jotka kaikki ovat Jumalan tekoa, niin kuin sekin on; 

että kaikki ovat elämän tyyssijoja, kaikissa asuu älyllisiä, tahdolla varustettuja olentoja, jotka 

ovat luonnonlakien alaisia ja vapaan tahdon omaavia; silloin olisi aivan kohtuutonta ajatella, 

että meidän maailmamme olisi ollut Jumalan suosion ja erityisen huomion kohteena ja että 

Hän olisi ollut yhteydessä tänne ja henkilökohtaisesti käynyt täällä… Hän kysyy, voidaanko 

maapalloa pitää universumin moraalisena ja uskonnollisena keskuksena, jollei sillä ole tuke-

naan pienintäkään eroa muista taivaankappaleista fyysisessä universumissa? Eikö ole yhtä 

mieletöntä kannattaa tuollaista väitettä (että asuttuja maailmoja olisi useampia), kuin jos vielä 

tänä päivänä hyväksyttäisiin Ptolemaioksen vanha hypoteesi, että maapallo on aurinkokunnan 

keskus?… Edellä oleva on toistettu muistista, mutta se on silti miltei sanatarkka lainaus. Teki-

jä ei huomaa, että hän rikkoo oman saippuakuplansa tuollaisella puolustuksella. 
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kohoamisia, mitkään näistä olosuhteista eivät voineet olla esteenä inhimilliselle 

elämälle ja sellaiselle rakenteelle, joka varhaisella ihmiskunnalla kerrotaan 

olleen. Ei ympäröivien, täynnä vahingollisia kaasuja olevien seutujen erilainen tila 

eivätkä tuskin lujittuneen maankuoren aiheuttamat vaarat voineet estää 

ensimmäistä ja toista Rotua esiintymästä jo kivihiilikaudella, tai jopa siluurisella 

kaudella. 

Ne monadit, joiden oli määrä elävöittää tulevat Rodut, olivat siis valmiita uu-

teen muutokseen. Ne olivat käyneet metalloitumisen ja kasvi- ja eläinelämän vai-

heiden läpi, alimmista korkeimpiin ja odottivat nyt inhimillistä, tajuisempaa muo-

toa. Mutta mitä muuta saattoivat plastiset muovaajat tehdä kuin seurata kehittyvän 

luonnon lakeja? Saattoivatko he, kuten raamatun kuollut kirjain esittää, muodos-

taa ”Herra Jumalan” kaltaisia olentoja, tai niin kuin kreikkalaisen allegorian Pyg-

malion luoda tulivuoren tuhkasta Adam-Galateian ja hengittää elävän sielun ihmi-

seen? Eivät, koska sielu oli jo uinuvana monadissaan ja tarvitsi ainoastaan pääl-

lyksen. Pygmalion, joka ei onnistunut elähdyttämään patsastaan, ja nasarealaisten 

gnostikkojen Bahak Ziwa, jonka ei onnistunut muodostaa ”inhimillistä sielua 

luontokappaleeseen”, ovat käsitteinä paljon filosofisempia ja tieteellisempiä kuin 

Aadam, käsitettynä kuolleen kirjaimen mukaan, tai raamatun elohim-luojat. Eso-

teerinen filosofia, joka opettaa itsesynnytystä – sitten kun Śishta ja Prajāpati ovat 

sirotelleet elämänsiemenen maan päälle – osoittaa, että alemmat enkelit eivät ky-

enneet luonnonkaan avulla muodostamaan muuta kuin fyysisen ihmisen, kehitet-

tyään itsestään sille eteerisen muodon. Ne jättivät fyysisen muodon kehittymään 

asteittain eteerisestä, eli niin kuin nyt sanottaisiin, protoplasmisesta mallista. 

Tätä tullaan jälleen vastustamaan. ”Itsesynnytys” on hylätty teoria, meille 

sanotaan. Pasteurin kokeet kumosivat sen kaksikymmentä vuotta sitten, ja 

professori Tyndall on sitä vastaan. No, vastustakoon vain! Hänen pitäisi tietää, 

että jos itsesynnytys todistettaisiin [e151] todella mahdottomaksi nykyisellä 

maailmankaudellamme ja nykyisissä olosuhteissa – minkä okkultistit kieltävät – 

silti se ei todistaisi sitä, etteikö itsesynnytys olisi voinut tapahtua erilaisissa 

kosmisissa olosuhteissa, ei ainoastaan laurentisen1 kauden merissä vaan myös 

silloisten luonnonmullistusten vallitessa maan päällä. Olisi mielenkiintoista tietää, 

kuinka tiede voi selittää lajien ja elämän ilmaantumisen maan päällä ja varsinkin 

ihmisen ilmaantumisen, kun se kerran kieltää sekä raamatulliset opetukset että 

itsesynnytyksen. Pasteurin havainnot ovat kuitenkin kaukana täydellisistä tai 

päteviksi todistetuista. Blanchard ja tri Lutaud kieltävät noiden kokeiden 

tärkeyden ja osoittavat, ettei niillä ole mitään arvoa. Kysymys on toistaiseksi 

ratkaisematta, samoin kuin se, milloin, millä kaudella elämä ilmestyi maan päälle. 

                                                           
1 [Prekambriseen maailmankauteen kuuluva geologinen kausi Pohjois-Amerikassa. Nimi joh-

tuu Saint Lawrencen joesta.] 
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Mitä tulee ajatukseen, että Haeckelin moneeri – suolahippunen! – olisi ratkaissut 

elämänsynnyn probleeman, on se suorastaan mieletön. Ne materialistit, jotka ovat 

taipuvaisia huitaisemaan kädellä teorialle ”itseolevaisesta” eli ”itsesyntyisestä 

taivaallisesta ihmisestä”, jota kuvataan eteeriseksi, astraaliseksi ihmiseksi, saavat 

hyväksyä sen, että jo okkultismin vasta-alkajatkin nauravat vuorostaan 

muutamille uudenaikaisen ajattelun pohdiskeluille. Kun on todistettu mitä 

oppineimmin, että protoplasman (moneerin) alkeishiukkanen ei ole eläin eikä 

kasvi vaan molempia ja ettei sillä ole mitään esi-isiä kummassakaan näistä 

luontokunnista, koska moneeri on kaiken järjestäytyneen olemassaolon 

lähtökohta, meille kerrotaan lopuksi, että moneerit ovat omia esi-isiään. Tämä voi 

olla hyvin tieteellistä, mutta se on myös metafyysistä, jopa liiaksikin okkultistin 

mielestä. 

Jos itsesynnytys on nyttemmin muuttanut menetelmiään, ehkä sen vuoksi että 

käytettävissä on niin paljon aineksia, joten sitä tuskin on mahdollista huomata, 

niin se oli kuitenkin täysin vallitsevana maallisen elämän alkaessa. Jo pelkkä fyy-

sinen muoto ja lajien kehitys näyttää, kuinka luonto etenee. Suomuinen jättilisko, 

siivekäs lentolisko, megalosaurus ja 30 metriä pitkä iguanodon myöhemmältä 

kaudelta ovat muunnoksia eläinkunnan varhemmista edustajista, jotka löytyvät 

alkuajanjakson kerrostumista. Oli aika, jolloin kaikki edellä mainitut ”antediluvi-

aaniset”1 hirviöt esiintyivät säikeisinä likoeläiminä, joilla ei ollut kuorta, ei her-

mostoa, lihaksia, elimiä eikä sukupuolta ja jotka saivat jälkeläisiä silmikoimalla, 

niin kuin lisääntyvät myös mikroskooppiset eläimet, nuo vuorijonojemme arkki-

tehdit ja rakentajat sopivasti tieteen opetusten mukaan. Miksi tämä ei pitäisi paik-

kaansa ihmisenkin suhteen? Miksi hän ei olisi seurannut samaa lakia kasvussaan, 

ts. asteittaisessa tiivistymisessään? Jokainen ennakkoluuloton henkilö haluaisi 

kernaammin uskoa, että alkuihmiskunnalla oli ensin eteerinen, tai jos pidetään 

parempana, valtavan suuri säiemäinen, hyytelömäinen muoto, jonka jumalat eli 

”luonnonvoimat” olivat kehittäneet ja joka kasvoi, tiivistyi miljoonien vuosien 

aikana ja tuli jättiläismäiseksi fyysisiltä impulsseiltaan ja taipumuksiltaan, kunnes 

se asettui neljännen Rodun ihmisen valtavaan fyysiseen muotoon – mieluummin 

[e152] kuin uskoisi häntä luoduksi maan tomusta (kirjaimellisesti) tai jostakin 

tuntemattomasta apinamaisesta esi-isästä. 

Eikä meidän esoteerinen teoriamme ole ristiriidassa tieteellisten tosiasioiden 

kanssa, paitsi ensi näkemältä, kuten tri A. Wilson, K. T. J., sanoo kirjeessään 

Knowledge-lehdelle:2 ”Kehitystä... oikeammin luontoa kehitysopin valossa on 

tutkittu vasta noin kaksikymmentäviisi vuotta. Sehän on tietysti vain mitätön ajan-

jakso ihmisajattelun historiassa.” Ja juuri sen takia jaksamme vielä toivoa, että 

                                                           
1 [Ennen vedenpaisumusta esiintyneet.] 
2  23.12.1881. 
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materialistinen tiede tulee parantamaan tapansa ja hyväksymään vähitellen esotee-

riset opetukset – vaikka niistä ensin erotettaisiin niiden (tieteelle) liian metafyysi-

set ainekset. 

Onko viimeistä sanaa ihmisen kehityksestä vielä sanottu? Professori Huxley 

sanoo: 
 
Jokainen tuollainen vastaus suureen kysymykseen [joka koskee ihmisen todel-

lista paikkaa luonnossa] on muka täydellinen ja lopullinen. Näin väittävät 

poikkeuksetta joko sen esittäjä tai hänen kannattajansa, ja vastaus pysyy kor-

keassa, arvostetussa asemassa ehkä yhden vuosisadan, ehkä kaksikymmentä. 

Mutta yhtä varmasti aika todistaa jokaisen vastauksen olleen ainoastaan lähes-

tulkoon totta – siedettävä pääasiassa niiden tietämättömyyden vuoksi, jotka 

sen ensin hyväksyivät, ja täysin sietämätön arvioituna heidän seuraajiensa laa-

jemman tiedon valossa. [ ! ! ]1 
 

Tuleekohan tämä etevä darvinisti myöntämään mahdollisuuden, että hänen oma 

apinamainen esi-isänsä tulee siirrettäväksi ”täysin sietämättömien uskomusten” 

luetteloon okkultistien ”laajemman tiedon” valossa? Mutta mistä on villi-ihminen 

tullut? ”Ihmisen kohoaminen sivistysasteelle” ei sinänsä selitä muodon kehitystä. 

Samassa kirjeessään ”Ihmisen kehitys” tri Wilson tekee muita outoja tunnus-

tuksia. Niinpä hän lausuu vastaukseksi ”G. M:n” Knowledge-lehdelle esittämiin 

kysymyksiin: 
 
”Onko kehitys saanut ihmisessä aikaan mitään muutoksia? Jos on, niin minkä-

laisia? Jos ei, niin miksi ei?”… Jos kieltäydymme myöntämästä [kuten tiede 

tekee], että ihminen luotiin täydelliseksi olennoksi, joka sitten turmeltui, niin 

on olemassa vain eräs toinen olettamus – nimittäin kehitys. Jos ihminen on ko-

honnut villi-ihmisestä sivistysasteelle, niin se on varmasti kehitystä. Me emme 

vielä tiedä, koska sellaista tietoa on vaikea saada, onko ihmisen ruumiinra-

kenne samojen vaikutusten alainen kuin alempien eläinten. Mutta on melko 

varmaa, että kohoaminen raakalaisasteesta sivistyneeseen elämään tarkoittaa, 

ja edellyttää ”kehitystä” ja vielä huomattavassa määrin. Ihmisen mentaalista 

kehitystä ei voida kieltää. Yhä laajeneva ajatusten piiri on lähtenyt pienestä ja 

yksinkertaisesta alusta, niin kuin itse kielikin. Mutta ihmisen elämäntavat, hä-

nen kykynsä mukautua ympäristöönsä ja lukemattomat muut seikat ovat teh-

neet hänen ”kehitystään” koskevat tosiasiat ja sen kulun hyvin vaikeaksi seura-

ta. 
 

Juuri tämän vaikeuden pitäisi tehdä kehitysopin kannattajat varovaisemmiksi väit-

teissään. Mutta miksi kehitys on mahdotonta, jos ”ihminen luotiin täydelliseksi 

                                                           
1  ”Evidence as to Man’s Place in Nature” [Lectures and Essays (1908), s. 245]. 
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olennoksi, joka sitten turmeltui”? Korkeintaan se voi koskea vain [e153] ulkonais-

ta, fyysistä ihmistä. Niin kuin Hunnuttomassa Isiksessä1 huomautettiin, Darwinin 

kehitysoppi alkaa keskikohdasta sen sijaan että se alkaisi ihmisen ja kaiken muun 

suhteen yleiskäsitteistä. Aristoteelis-baconilaisella menetelmällä saattaa olla etun-

sa, mutta se on jo kieltämättä näyttänyt puutteensa. Pythagoras ja Platon, jotka 

lähtivät yleiskäsitteistä alaspäin, osoittautuvat nyt uudenaikaisen tieteen valossa 

oppineemmiksi kuin Aristoteles. Sillä viimeksi mainittu vastusti ajatusta maan 

kiertämisestä, vieläpä sen pyöreydestä ja kielsi sen kirjoittaessaan: ”Miltei kaikki 

ne, jotka vakuuttavat tutkineensa taivasta kauttaaltaan, väittävät, että Maa on kes-

kellä, mutta italialaisen koulun viisaat, joita muuten kutsutaan pythagoralaisiksi, 

opettavat aivan päinvastaista.” Tämä siksi, että a) pythagoralaiset olivat vihittyjä 

ja b) seurasivat deduktiivista menetelmää. Mutta Aristoteles, induktiivisen meto-

din isä, valitti noiden toisten opettavan, että ”meidän järjestelmämme keskuksena 

oli aurinko, ja maa oli ainoastaan tähti, joka kiertämällä tuon saman keskuksen 

ympäri aikaansai yön ja päivän”.2 Samoin on ihmisen suhteen. Salaisen opin opet-

tama ja tässä esitetty teoria on ainoa, joka voi selittää ihmisen esiintymisen maan 

päällä vajoamatta siihen mielettömyyteen, että ”ihmeellinen” ihminen luotiin 

maan tomusta, tai siihen vielä suurempaan erehdykseen, että ihminen on kehitty-

nyt kalkkisuolan hitusesta (entisestä protoplasmisesta moneerista). 

Analogia on luontoa ohjaava laki, ainoa todellinen Ariadnen lanka, joka voi 

johtaa meidät luontokuntien monimutkaisten polkujen läpi luonnon alkuperäisiin 

ja lopullisiin salaisuuksiin. Luovana voimana luonto on rajaton, eikä mikään 

fyysisten tiedemiesten sukupolvi voi koskaan ylpeillä ammentaneensa tyhjiin 

luetteloa luonnon keinoista ja menetelmistä, kuinka yhtenäisiä luonnon seuraamat 

lait ovatkin. Jos voimme ajatella, että tulisumupallo – pyörittyään aioneja tähtien 

välisissä avaruuksissa – tulee vähitellen planeetaksi, itseloistavaksi palloksi 

asettuakseen ihmisiä kantavaksi maailmaksi eli maapalloksi ja on siten muuttunut 

pehmeästä plastisesta taivaankappaleesta kivipeitteiseksi maapalloksi; ja jos 

näemme, että sen päällä kaikki kehittyy ytimettömästä hyytelökimpaleesta, josta 

tulee moneerin sarkodi,3 ja muuttuu sitten alkueliötilasta4 eläimen muotoon 

kasvaakseen mesotsooisen kauden suunnattomaksi matelijahirviöksi; sitten taas 

kutistuu (suhteellisen) kääpiömäiseksi krokotiiliksi, joka esiintyy nykyään 

                                                           
1  Tiede osa 1, s. 129, 281; tiede osa 2, s. 193. 
2  De caelo, II, 13. 
3  Eli se, mikä tunnetaan yleensä protoplasmana. Tämä aine sai ”sarkodin” nimen prof. Dujar-

din Beaumetzilta paljon ennen sanan nykyistä käyttöä. 
4  Moneerit ovat todella alkueliöitä. Ne eivät ole eläimiä ”eivätkä kasveja”, kirjoittaa Haeckel,  

”...moneerin koko ruumis ei ole mitään muuta kuin yksinkertainen, kauttaaltaan homogeeni-

nen valkuaishiukkanen koossa pysyvässä tilassa”. (Quarterly Journal of Microscopical 

Science, tammikuu 1869, s. 28.) 
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ainoastaan trooppisilla [e154] seuduilla, ja kaikkialla yleiseksi sisiliskoksi1 – jos 

voimme käsittää kaiken tämän, kuinka sitten ihminen yksin olisi poikkeus 

yleisestä laista? ”Noina aikoina oli maan päällä jättiläisiä”, sanotaan Genesiksessä 

[6:4], joka toistaa kaikkien muiden itämaisten pyhien kirjojen lausuntoja. Titaanit 

perustuvat antropologiseen ja fysiologiseen tosiasiaan. 

Ja niin kuin kovakuorinen äyriäinen oli kerran hyytelöhitunen, ”kauttaaltaan 

homogeeninen valkuaishiukkanen koossa pysyvässä tilassa”, sellainen oli myös 

alkuihmisen ulkonainen päällys, hänen varhainen ”nahka-peitteensä”, ja lisäksi 

tuon kuoren sisällä oli kuolematon henkinen monadi ja psyykkinen katoavainen 

muoto ja ruumis. Nykyaikainen, kova, lihaksikas ihminen, joka voi elää miltei 

kaikissa ilmastoissa, oli ehkä noin 25 miljoonaa vuotta sitten aivan sama kuin 

Haeckelin moneeri, vain ”elimistö ilman elimiä”, täysin homogeeninen aines, 

sisältä rakenteetonta valkuaisainetta ja ainoastaan ulkoapäin ihmisen muotoinen. 

Tällä vuosisadalla ei kellään tiedemiehellä ole oikeutta pitää bramiinien krono-

logisia lukuja naurettavina, sillä tieteen omat laskelmat ylittävät usein reilusti 

esoteerisen tieteen väitteet. Tämä on helposti osoitettavissa. 

Helmholtz laski, että maapallomme jäähtymisen 2000 asteesta 200 asteeseen 

Celsiusta on täytynyt kestää vähintään 350 miljoonaa vuotta. Länsimainen tiede 

(geologia mukaan luettuna) näyttää yleisesti myöntävän, että maapallon ikä on 

kaiken kaikkiaan noin 500 miljoonaa vuotta. Sir William Thomson rajoittaa kui-

tenkin varhaisimman kasvillisuuden esiintymisen alkaneeksi 100 miljoonaa vuotta 

sitten – kunnioitettava lausunto, joka on muinaisten aikakirjojen kanssa ristiriidas-

sa. Tiedemaailman pohdiskelut vaihtelevat sitä paitsi päivittäin. Nytkin jo monet 

geologit vastustavat kovasti tuota rajoitusta.  
 

Volger... laskee, että sen ajan, joka vaaditaan tuntemiemme kerrosten muodos-

tumiseen, on täytynyt olla ainakin 648 miljoonaa vuotta..... Sekä aika että 

paikka ovat rajattomia ja ikuisia.... Maapallo aineellisena olemassaolona on to-

della ikuinen; ainoastaan sen läpikäymät muutokset voidaan määrittää rajallisin 

aikakausin [Burmeister]... Meidän on sen vuoksi oletettava, että tähtitaivas on 

aluton ja loputon, ei pelkästään paikassa, mitä kukaan tähtitieteilijä ei epäile, 

vaan myös ajassa; että sitä ei ole koskaan luotu ja että se on häviämätön. [Ks. 

Czolbe].2 
 

                                                           
1  Huomatkaa, kuinka mesotsooisen kauden iguanodon – 30 metrin pituinen hirviö – on nyt-

temmin muuttunut Etelä-Amerikan pieneksi iguaani-sisiliskoksi. Yleiset traditiot muinaisajan 

jättiläisistä, jotka mainitaan kaikissa tarustoissa mukaan luettuna raamattu, voivat kerran 

osoittautua tosiasioihin perustuviksi. Luonnossa jo analogian johdonmukaisuuden pitäisi saada 

meidät hyväksymään nämä perimätiedot tieteellisiksi totuuksiksi. 
2  L. Büchner, Force and Matter, toimittanut J. F. Collingwood, F.R.S.L., s. 61. 
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Czolbe toistaa täsmälleen sen, mitä okkultistit sanovat. Mutta jotkut voivat sanoa, 

että arjalaiset okkultistit eivät tienneet mitään näistä myöhemmistä pohdiskeluista. 

”He eivät tienneet edes maan pallomaisesta muodosta.” [e155] (Coleman.) Tähän 

antaa Vishnupurāna vastauksen, joka on pakottanut joidenkin orientalistien silmät 

avautumaan selkoselälleen. 
 
....Aurinko on sijoittunut kaiken aikaa keskipäivään ja vastapäätä keskiyötä 

kaikilla dvipoilla [mantereilla], oi Maitreya. Mutta koska auringon nousu ja 

lasku ovat ikuisesti toisilleen vastakkaiset – ja samoin kaikki ilmansuunnat ja 

vastakkaislinjat, niin sen vuoksi, oi Maitreya, ihmiset puhuvat auringon nou-

susta siellä, missä he sen näkevät. Ja missä aurinko katoaa näkyvistä, siellä 

heidän mielestään on sen lasku. Auringolla, joka on aina yhdessä ja samassa 

paikassa, ei ole nousua eikä laskua, sillä se mitä kutsutaan nousuksi ja laskuk-

si, on ainoastaan auringon näkyminen ja näkymättömyys.1 
 

Tähän Fitzedwarf Hall huomauttaa: ”Tämän kohdan sisältämä heliosentrinen oppi 

on merkittävä. Kuitenkin hiukan edempänä puhutaan päinvastoin.” Puhutaan 

päinvastoin tahallaan, koska se oli salaista temppeliopetusta. Martin Haug huo-

mautti samasta opetuksesta toisessa kohdassa. On hyödytöntä parjata arjalaisia 

enempää. 

Palatkaamme geologien ja antropologien kronologiaan. Pelkäämme, että tie-

teellä ei ole mitään järkeviä perusteita, joilla vastustaa okkultistien näkemyksiä 

tässä asiassa. Se, että ”ihmisestä, luomakunnan korkeimmasta elimellisestä olen-

nosta, ei löydetä jälkeäkään primaarikerroksista, vaan ainoastaan ylimmästä, niin 

kutsutusta tulvakerroksesta”, on kaikki, mitä voidaan toistaiseksi sanoa. Se, että 

ihminen ei ollut nisäkäsluokan viimeinen jäsen, vaan ensimmäinen tässä kierrok-

sessa, on tieteen pakko tunnustaa jonakin päivänä. Samaa näkökantaa on myös jo 

pohdittu Ranskassa hyvin arvovaltaisella taholla. 

Että ihmisen voidaan osoittaa eläneen tertiäärikauden puolivälissä ja sellaisella 

geologisella kaudella, jolloin ei vielä ollut olemassa ainoatakaan nykyisistä nisä-

käslajeista, on väite, jota tiede ei voi kieltää ja jonka de Quatrefages on nyt todis-

tanut.2 Mutta vaikka ihmisen olemassaoloa eoseenikaudella ei olisikaan vielä to-

distettu, niin mikä ajanjakso on kulunut liitukaudesta? Olemme selvillä siitä, että 

ainoastaan rohkeimmat geologit uskaltavat sijoittaa ihmisen mioseenikautta kau-

emmas. Mutta me kysymme, kuinka kauan ovat kestäneet mesotsooisen kauden 

jälkeiset ajanjaksot? Tästä tiede vaikenee monien pohdiskelujen ja riitojen jäl-

keen, sillä sen suurimmat auktoriteetit tällä alalla ovat pakotettuja vastaamaan: 

”Me emme tiedä.” Tämän pitäisi osoittaa, että tiedemiehet eivät ole sen suurempia 

                                                           
1  Vishnupurāna, II, viii. 
2  ”Introduction à l’Etude des Races Humaines”. 
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asiantuntijoita tässä asiassa kuin tavalliset ihmiset. Jos professori Huxleyn mu-

kaan ”pelkästään hiilenmuodostuksen vaatima aika olisi kuusi miljoonaa vuotta”,1 

kuinka monta miljoonaa vuotta tarvittaisiin kattamaan [e156] se aika, joka on 

kulunut jurakaudesta eli puolivälistä niin kutsuttua matelijoiden aikaa (jolloin 

kolmas Rotu esiintyi) aina mioseenikauteen asti, jolloin suurin osa neljättä Rotua 

upposi?2 

Tämän kirjoittaja tietää, että ne asiantuntijat, joiden laskelmat maapallon ja 

ihmisen aikakausista ovat uskaliaimmat, ovat aina saaneet varovaisemman enem-

mistön vastaansa. Mutta tämä todistaa kovin vähän, koska enemmistö harvoin jos 

koskaan osoittautuu olevan oikeassa ajan mittaan. Harvey oli yksin monta vuotta. 

Ne, jotka puolustivat ajatusta Atlantin ylittämisestä höyrylaivoilla, olivat vaarassa 

päättää päivänsä mielisairaalassa. Mesmer on luokiteltu tähän päivään asti (tieto-

sanakirjoissa) Cagliostron ja de St. Germainin lailla petkuttajaksi ja huijariksi. Ja 

nyt kun herrat Charcot ja Richet ovat todistaneet oikeiksi Mesmerin väitteet ja 

kun tiede on hyväksynyt mesmerismin uudella ”hypnotismin” nimellä – valenenä 

perin vanhalle naamalle –, kunnioitus ei kasva tuota enemmistöä kohtaan, kun 

nähdään, kuinka huolettomasti ja välinpitämättömästi tieteen edustajat käsittelevät 

”hypnotismia”, ”telepaattisia vaikutuksia” ja muita senkaltaisia ilmiöitä. He pu-

huvat siitä, lyhyesti sanottuna, niin kuin he olisivat uskoneet siihen Salomonin 

päivistä asti eivätkä olisi vain muutama vuosi sitten sanoneet sen kannattajia 

”mielisairaiksi ja pettureiksi”.3 

Sama ajatustapojen nopea muutos on edessä niiden pitkien ajanjaksojen suh-

teen, jotka esoteerinen filosofia lukee sukupuolisen ja fysiologisen ihmiskunnan 

iäksi. Sen vuoksi sekin säkeistö, joka sanoo: 

”Järkisyntyiset, luuttomat, antoivat elämän tahdosta syntyneille luurakenteisil-

le”, lisäten että tämä tapahtui kolmannen Rodun puolivälissä 18 miljoonaa vuotta 

sitten – voi vielä saada tulevien tiedemiesten hyväksymisen. 

Mitä yhdeksännentoista vuosisadan ajatustapaan tulee, meille sanovat jo 

muutamat henkilökohtaiset ystävämme, joilla on poikkeava kunnioitus tieteen 

                                                           
1  S. Laing, Modern Science and Modern Thought, s. 32. 
2  Esoteric Buddhism, s. 70. 
3  Sama kohtalo tulee olemaan spiritualistisilla ilmiöillä ja kaikilla muilla sisäistä ihmistä 

koskevilla psykologisilla ilmauksilla. Humen päivistä asti, jonka tutkimukset kulminoituivat 

nihilistiseen idealismiin, psykologia on vähitellen siirtynyt karkeaa materialismia kohti. Hu-

mea pidetään psykologina, ja kuitenkin hän kielsi ennalta niiden ilmiöiden mahdollisuuden, 

joihin nyt uskovat miljoonat, monet tiedemiehet mukaan luettuina. Tämän päivän hyloidealis-

tit [hylo (kreik.) metsä, aine] uskovat suoranaiseen tyhjäksi tulemiseen.  Spencerin ja Bainin 

oppisuunnat ovat, edellinen positivistinen, jälkimmäinen materialistinen, eivätkä kumpikaan 

lainkaan metafyysisiä. Se on psykismiä eikä psykologiaa. Se muistuttaa yhtä vähän vedānta-

laista oppia, kuin Schopenhauerin ja von Hartmannin pessimismi muistuttaa esoteerista filoso-

fiaa, todellisen buddhalaisuuden sydäntä ja sielua. 



170 
 

vaihtuvia johtopäätöksiä kohtaan, että tuollainen väite on mieletön. Kuinka paljon 

epätodennäköisemmältä vaikuttaakaan seuraava väitteemme, että ensimmäisen 

Rodun elinaika ulottuu vielä tuostakin ajasta miljoonia vuosia taaksepäin. Sillä 

vaikka tarkkoja lukuja ei ole annettu – eikä ole puhettakaan, että muinaisten 

jumalallisten [e157] rotujen alkukehitys voitaisiin laskea täydellä varmuudella 

kuuluvaksi geologian varhaissekundaari- tai primaarikaudelle – niin yksi asia on 

selvä: Niihin 18 miljoonaan vuoteen, jotka vastaavat sukupuolisen, fyysisen 

ihmisen aikaa, on tehtävä valtavan suuri lisäys, jos otetaan huomioon koko 

henkinen, astraalinen ja fyysinen kehitys.  

Monet geologit ovat tosin sitä mieltä, että kvartääri- ja tertiäärikauden pituus 

vaatii tuollaisen arvion myöntämistä, ja on aivan varmaa, että mitkään maanpääl-

liset olosuhteet eivät kumoa sitä hypoteesia, että ihminen olisi elänyt eoseenikau-

della, jos vain muuten saadaan todisteita siitä. Okkultistit, jotka väittävät, että 

edellä mainittu ajanjakso vie meidät takaisin kauas sekundaari- eli ”matelijoiden” 

aikaan, voivat saada de Quatrefagesilta tukea sille, että ihmisen olemassaolo oli 

mahdollinen tuossa kaukaisessa muinaisuudessa. Mutta varhaisten kantarotujen 

suhteen asia on aivan toinen. Jos hiilihapolla kyllästetyt sakeat höyrykasaumat, 

jotka virtasivat maaperästä eli leijuivat ilmakehässä kerrostumisen alusta alkaen, 

estivät tuhoisasti nykyään tunnettujen ihmiseliöiden elämää, niin kuinka, kysyttä-

neen, olisi alkuihminen voinut elää? Tällainen huomautus on kuitenkin täysin 

naurettava. Silloin vallitsevilla maisilla olosuhteilla ei ollut mitään tekemistä sen 

tason kanssa, jolla eteeris-astraalisten rotujen kehitys tapahtui. Vasta verrattain 

myöhäisinä geologisina kausina on syklisen lain spiraaliliike vetänyt ihmiskunnan 

fyysisen kehityksen alimmalle asteelle – karkean aineellisen syysuhteen tasolle. 

Noina varhaisimpina aikoina eteni ainoastaan astraalinen kehitys, ja nuo kaksi 

tasoa, astraalinen ja fyysinen,1 eivät olleet missään suoranaisessa kosketuksessa 

toisiinsa, vaikka ne kehittyivät rinnakkain. On ilmeistä, että varjomainen eteeri-

nen ihminen on elimistönsä puolesta – jos sitä voi elimistöksi kutsua – tekemisis-

sä ainoastaan sen tason kanssa, josta hänen upādhinsa aines on peräisin. 

Kenties on asioita, jotka ovat voineet jäädä huomaamatta nykyajan kauas nä-

keviltä – mutta ei kaikki näkeviltä – luonnontieteilijöiltämme. Kuitenkin luonto 

itse ottaa tarjotakseen puuttuvat renkaat. Agnostisten teoreettisten ajattelijoiden on 

ihmisen synnyn osalta valittava Idän salaisen opin esittämän version ja toivotto-

man materialististen darvinilaisten ja raamatullisten kertomusten väliltä: tahtovat-

ko he uskoa, ettei ole mitään sielua eikä henkistä kehitystä, vai pohtia okkulttista 

oppia, joka kieltää sekä ”erikoisluomisen” että ”kehitysopin” ihmissynnyn. 

                                                           
1  On huomattava, että vaikka aineen astraaliset ja fyysiset tasot kulkivat rinnakkain toistensa 

kanssa jo varhaisimpina geologisina kausina, ne eivät kuitenkaan olleet samoilla ilmennysas-

teilla kuin ne nyt ovat. Maa saavutti nykyisen tiiviystasonsa vasta 18 miljoonaa vuotta sitten. 

Siitä lähtien molemmat, fyysinen ja astraalinen taso, ovat tulleet karkeammiksi. 
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Ottakaamme vielä esille ”itsesynnytys”. Elämää – sellaisena kuin tiede tuntee 

sen – ei ole aina ollut maallisella tasolla. [e158] Oli aika, jolloin ei edes Haeckelin 

moneeri – tuo yksinkertainen protoplasman hitunen – ollut vielä esiintynyt merien 

pohjassa. Mistä tuli se sysäys, joka sai hiili-, typpi- ja happimolekyylit jne. ryh-

mittymään Lorenz Okenin Urschleimiksi, tuoksi elimelliseksi ”limaksi”, jolle on 

nyt annettu nimeksi protoplasma? Mitkä olivat moneerin esityypit? Ainakaan ne 

eivät voineet pudota meteoriittien mukana muilta jo muodostuneilta taivaankappa-

leilta, vaikka Sir William Thomson on esittänyt tällaisen hurjan teorian. Ja vaikka 

ne olisivatkin pudonneet ja vaikka maapallomme olisi saanut elonsiemenensä 

muilta planeetoilta, niin kuka tai mikä oli tuonut ne näille planeetoille? Ellei hy-

väksytä salaista opetusta, meidän on tässä jälleen kerran pakko kohdata ihme – 

hyväksyä teoria persoonallisesta antropomorfisesta Luojasta, jonka ominaisuudet 

ja määritelmät, yksijumalaisten laatimissa sanamuodoissa, ovat yhtä paljon filoso-

fian kuin logiikan kanssa ristiriidassa, koska ne alentavat ihanteen äärettömästä 

universaalista jumaluudesta, jonka käsittämättömän, valtavan suuruuden edessä 

korkeinkin inhimillinen äly tuntee pienuutensa.  

Älköön nykyaikainen filosofi, vaikka hän mielivaltaisesti asettaakin itsensä 

korkeimmalle tähän asti saavutetulle inhimillisen älykkyyden huipulle, osoittau-

tuko niin paljon henkisesti ja intuitiivisesti alemmaksi jopa muinaisia kreikkalai-

sia, jotka ovat tässä suhteessa paljon alemmalla tasolla kuin Idän ikivanhat arjalai-

set filosofit. Hylotsoismi1 filosofisesti ymmärrettynä on panteismin korkein muo-

to. Se on ainoa mahdollinen poispääsy typerästä kuolettavaan aineellisuuteen pe-

rustuvasta ateismista ja yksijumalaisten vielä typerämmistä antropomorfisista 

käsitteistä, ja näiden kahden välissä se on omalla aivan puolueettomalla perustal-

laan. Hylotsoismi edellyttää absoluuttista, jumalallista ajattelua, joka läpäisee 

lukemattomat toimivat, luovat voimat eli ”luojat”, jotka olennot pitää liikkeellä 

tuo jumalallinen ajatus ja niiden olemassaolo on siinä, siitä ja sen kautta. Tuolla 

jumalallisella ajatuksella ei kuitenkaan ole enempää persoonallista osallisuutta 

niihin tai niiden luomuksiin kuin auringolla on auringonkukkaan ja sen siemeniin 

tai kasvullisuuteen yleensä. Noiden toimivien ”luojien” tiedetään olevan olemassa 

ja niihin uskotaan, koska okkultistin sisäinen ihminen aistii ja havaitsee ne.  

Niinpä okkultisti sanoo, että ABSOLUUTTISTA jumaluutta, jonka on oltava 

ehdollistamaton ja erillinen, ei voida ajatella samanaikaisesti toimivana, luovana, 

yhtenä elävänä Jumalana, alentamatta heti sen ihannetta.2 Sellainen jumaluus, 

                                                           
1  Kreikkalaisten luonnonfilosofien ja Paracelsuksen ym. edustama käsitys aineen elollisuudes-

ta. – Suom. toim. 
2  Kardinaali Cusanuksen esittämä absoluutin käsite ja määritelmä voi tyydyttää ainoastaan 

länsimaalaisen mieltä, joka on sen tietämättä vangittu ja kokonaan turmeltunut skolastisen ja 

teologisen sofismin [tahallisen virhepäätelmän, viisastelun] pitkinä vuosisatoina. Mutta tuo 
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joka ilmenee ajassa ja paikassa – näiden kahden ollessa yksinkertaisesti muotoja 

SIITÄ, mikä on absoluuttinen KAIKKI – voi olla ainoastaan murto-osa [e159] 

kokonaisuudesta. Ja koska tuo ”kaikki” ei voi jakautua absoluuttisuudessaan, sen 

vuoksi tuo aavistettu luoja (sanomme luojat) voi olla korkeintaan pelkkä 

olemuspuoli siitä. Käyttääksemme samaa metaforaa – joka on riittämätön 

ilmaisemaan koko aatetta, mutta sopii kuitenkin hyvin käsiteltävään asiaan – 

nämä luojat ovat niin kuin auringon lukemattomat säteet auringon pysyessä 

tietämättömänä ja välinpitämättömänä vaikutuksesta. Sitä vastoin nuo vaikuttavat 

välittäjät, säteet, tulevat vaikuttajiksi joka kevät – maapallon manvantarisessa 

päivänkoitossa – ja hedelmöittävät ja herättävät luonnossa ja sen erilaistuneessa 

aineessa uinuvan elinvoiman. Tämä ymmärrettiin niin hyvin muinaisuudessa, että 

jopa kohtalaisen uskonnollinen Aristoteles sanoi tuollaisen luomistyön olevan 

aivan sopimatonta Jumalalle –   . Platon ja muut filosofit 

opettivat samaa: jumaluus ei itse voi käydä käsiksi luomistyöhön –  

. Tätä Cudworth kutsuu ”hylotsoismiksi”. Laertios kertoo vanhan 

Zenonin sanoneen: ”Luonto on itseään liikuttava voima, joka määrätyin 

ajanjaksoin tuottaa ja pitää koossa siemenenä toimivien periaatteiden mukaisesti 

siitä itsestään syntyvät oliot, ja se luo oliot samanlaisiksi kuin ne vanhemmat, 

joista ne ovat peräisin.”1 

Palatkaamme aiheeseemme ja pysähtykäämme ajattelemaan sitä. Jos noina ai-

kakausina todella oli kasvielämää, joka saattoi ottaa ravintoa silloisista vahingolli-

sista aineksista, ja jos oli jopa eläimellistä elämää, jonka vetinen elimistö saattoi 

kehittyä huolimatta hapen oletetusta niukkuudesta, niin miksi ei olisi voinut olla 

myös inhimillistä elämää alkeellisessa fyysisessä muodossaan, ts. olentoja, jotka 

sopeutuivat tuohon geologiseen kauteen ja sen olosuhteisiin? Sitä paitsi tiede tun-

nustaa, ettei se tiedä mitään geologisten ajanjaksojen todellisesta pituudesta. 

Edessämme oleva pääkysymys on kuitenkin, onko aivan varmaa, että atsoo-

iseksi kaudeksi kutsutusta ajasta asti olisi koskaan ollut sellaista ilmakehää kuin 

luonnontieteilijät olettavat. Kaikki fyysikotkaan eivät ole tästä samaa mieltä. Jos 

tämän kirjoittaja olisi halukas tukemaan salaisen opin opetuksia eksaktin tieteen 

avulla, olisi helppo osoittaa usean fyysikon tunnustuksen nojalla, että ilmakehä on 

muuttunut vähän, jos lainkaan, valtamerien ensimmäisestä tiivistymisestä – ts. 

laurentisesta ajasta, pyroliittisesta kaudesta lähtien. Tämä on ainakin Blanchardin, 

S. Meunierin, jopa Bischoffin mielipide – niin kuin viimeksi mainitun tiedemie-

hen kokeet basaltilla ovat osoittaneet. Sillä jos uskoisimme, mitä tiedemiesten 

enemmistö sanoo vaarallisten kaasujen määrästä ja niistä hiilen ja typen kokonaan 

                                                                                                                                                        

”absoluuttia koskeva uusi filosofia”, jonka alkuperän Sir William Hamilton jäljittää Cusanuk-

seen, ei koskaan tyydyttäisi hindulais-vedāntalaisen terävämpää metafyysistä mieltä. 
1  Diogenes Laertios, Merkittävien filosofien elämät ja opit (suom. Marke Ahonen), 7:148. 
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kyllästämistä elementeistä, joissa kasvi- ja eläinkuntaa on todistettu eläneen, me-

nestyneen ja kehittyneen, niin tultaisiin siihen omituiseen johtopäätökseen, että 

noina aikoina oli olemassa valtameriä, [e160] joissa oli nestemäistä hiilihappoa 

veden sijasta. Tuollaisen elementin kyseessä ollen on hyvin epävarmaa, ovatko 

kiillesuomuiset tai edes itse alkuperäiset trilobiitit saattaneet elää primaarikauden, 

puhumattakaan siluurikauden valtamerissä, niin kuin Blanchard on esittänyt. 

Ne olosuhteet, jotka olivat välttämättömiä varhaisimmalle ihmisrodulle, eivät 

kuitenkaan tarvitse mitään elementtejä, eivät yksinkertaisia eivätkä yhdistettyjä. 

Pidämme kiinni siitä, mitä esitimme alussa. Se henkis-eteerinen olento, joka eli 

maapallolle tuntemattomissa avaruuksissa ennen kuin ensimmäinen sideerinen 

”hyytelöhitunen” kehittyi alkuperäisen kosmisen aineen valtameressä – biljoonia 

vuosia ennen kuin meidän maapalloksi kutsumamme äärettömyyden pallohitunen 

astui olemassaoloon ja synnytti moneereita omissa pisaroissaan, joita kutsutaan 

valtameriksi – se olento ei kaivannut ”elementtejä”. ”Pehmeäluinen Manu” saattoi 

hyvin olla vailla kalsiumfosfaattia, koska hänellä ei ollut luita, paitsi vertausku-

vallisessa merkityksessä. Ja vaikka moneerit, kuinka homogeeninen niiden elimis-

tö olikaan, tarvitsivat kuitenkin fyysisiä elinolosuhteita, jotka auttavat niitä eteen-

päin kehityksessä, niin se olento, josta tuli alkuihminen ja ”ihmisen isä” kehitytty-

ään olemassaolon tasoilla, joista tiede ei ole edes uneksinut, saattoi hyvin pysyä 

tuntematta mitään ympärillään vallitsevista ilmasto-oloista. Se varhainen esi-isä, 

joka esiintyy Brasseur de Bourbourgin Popol Vuh -teoksessa ja joka – meksiko-

laisten taruissa – saattoi toimia ja elää yhtä helposti maan ja veden alla kuin maan 

pinnalla, vastaa ainoastaan tekstiemme toista ja aikaisempaa kolmatta Rotua. Ja 

jos kolme luontokuntaa olivat niin erilaiset vedenpaisumusta varhempina aikoina, 

miksi ei ihminen olisi voinut olla muodostunut aineksista ja atomiyhdisteistä, 

jotka ovat nykyään täysin tuntemattomia luonnontieteelle? Nykyisin tunnetut kas-

vit ja eläimet miltei lukemattomine lajeineen ja muunnoksineen ovat kaikki tie-

teen olettamusten mukaan kehittyneet alkuperäisistä ja paljon harvalukuisemmista 

elimellisistä muodoista. Miksi ei sama kehitys olisi voinut tapahtua myös ihmisel-

le, elementeille ja muulle? ”Universaali synty lähtee yhdestä, puhkeaa kolmeksi, 

sitten viideksi ja lopulta saavuttaa huippunsa seitsemässä palatakseen neljään, 

kolmeen ja yhteen.” (Kommentaari.) 

Lisätodisteita varten katsokaa teoksemme II kirjasta kohtaa ”Seitsemäisyys 

luonnossa”.1 

____________ 

 

                                                           
1  [II kirja, XXV, s. 590 eteenpäin luku ”Seitsenluvun salaisuudet”]. 
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[e161] 

VII SÄKEISTÖ 

 

PUOLIKSI JUMALALLISESTA 

ENSIMMÄISIIN INHIMILLISIIN ROTUIHIN 

 
(24) Korkeammat luojat hylkäävät ylpeydessään ”joogan poikien” kehittämät muodot. (25) He 

eivät tahdo ruumiillistua varhaisiin ”munasta syntyneisiin”... (26) He valitsevat myöhemmät 

androgyynit. (27) Ensimmäinen ihminen sai älyn. 

 

24. VIISAUDEN POJAT, YÖN POJAT (lähteneet Brahmān ruumiista sen tultua yöksi) 

VALMIINA JÄLLEENSYNTYMÄÄN, TULIVAT ALAS.  HE NÄKIVÄT ENSIMMÄISEN KOL-

MANNEN (vielä tolkuttoman Rodun älyllisesti) SURKEAT MUODOT (a).  ”ME VOIMME 

VALITA”, SANOIVAT HERRAT, ”MEILLÄ ON VIISAUS.” JOTKUT ASTUIVAT CHHĀYOIHIN. 

JOTKUT HEIJASTIVAT KIPINÄN. JOTKUT LYKKÄSIVÄT NELJÄNTEEN (Rotuun). OMASTA 

OLEMUKSESTAAN HE TÄYTTIVÄT (vahvistivat) KĀMAN (himon välineen).  NE, JOTKA 

ASTUIVAT SISÄÄN, TULIVAT ARHATEIKSI.  NE, JOTKA SAIVAT VAIN KIPINÄN, JÄIVÄT 

ILMAN (korkeampaa) TIETOA. KIPINÄ PALOI HEIKOSTI. KOLMANNET JÄIVÄT ÄLYTTÖ-

MIKSI.  HEIDÄN JĪVANSA (monadit) EIVÄT OLLEET VALMIITA (b).  NÄMÄ ASETETTIIN 

ERILLEEN SEITSEMÄN (alkuperäisen ihmislajin) JOUKKOON.  HEISTÄ TULI KA-

PEAPÄISIÄ. KOLMANNET OLIVAT VALMIITA.  ”NÄISSÄ TULEMME ASUMAAN”, SANOIVAT 

LIEKIN JA TIETÄMÄTTÖMYYDEN HERRAT (c). 
 
Tämä säkeistö sisältää sinänsä vaadittavan avaimen pahan mysteereihin, niin kut-

suttuun enkelien lankeemukseen ja moniin ongelmiin, jotka ovat askarruttaneet 

filosofien ajatuksia niin pitkään kuin ihmismuisti ulottuu. Se ratkaisee salaisuu-

den, miksi älylliset kyvyt, syntyperä tai yhteiskunnallinen asema ovat myöhem-

min niin erilaiset, ja selvittää johdonmukaisesti karman käsittämättömän kulun 

läpi pitkien ajanjaksojen. Yritämme antaa parhaan mahdollisen selityksen tästä 

vaikeasta aiheesta. 

(a) Aina neljänteen kierrokseen asti ja vieläpä kolmannen Rodun myöhempään 

puoliskoon saakka tässä kierroksessa ihminen – jos tämä harhaan johtava nimi 

voidaan antaa niille aina muuttuville muodoille, joihin monadit olivat verhoutu-

neet kolmen ensimmäisen kierroksen ja nykyisen kierroksen kahden ja puolen 

ensimmäisen rodun aikana – on toistaiseksi älyllisesti ainoastaan eläin. Vasta ny-

kyisen kierroksen keskivälissä hän kehittää kokonaan itsessään neljännen prinsii-

pin viidennelle [e162] sopivaksi välineeksi. Mutta manas tulee olemaan suhteelli-

sen täydellisesti kehittynyt vasta seuraavassa kierroksessa, jolloin sillä on mahdol-

lisuus tulla täysin jumalalliseksi kierrosten loppuun asti. Niin kuin Christian 
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Schoettgen sanoo teoksessaan Horae Hebraicae jne., ensimmäisellä maallisella 

Aadamilla ”oli vain elonhenkäys”, Nefesh, mutta ei elävää sielua. 

(b) Tässä tarkoitetaan alempia Rotuja, joista on vielä joitakin vastaavuuksia jäljel-

lä – kuten australialaiset (jotka ovat nyt nopeasti kuolemassa sukupuuttoon) ja 

muutamat afrikkalaiset ja valtamerien heimot. ”He eivät olleet valmiita” merkit-

see, että näiden monadien karmallinen kehitys ei ollut vielä tehnyt heitä sopiviksi 

asumaan niissä ihmismuodoissa, joiden oli määrä ruumiillistua korkeampiin älyl-

lisiin Rotuihin. Mutta tämä selitetään myöhemmin. 

(c) Zoharissa puhutaan ”mustasta tulesta”, joka on absoluuttista valo-viisautta. 

Niille, jotka vanhan teologisen ennakkoluulon yllyttäminä sanovat: ”Mutta 

asurathan ovat kapinoivia devoja, jumalien vastustajia – tästä syystä paholaisia ja 

pahoja henkiä”, me vastaamme: Esoteerinen filosofia ei tunnusta mitään sinänsä 

hyvää eikä pahaa, joka olisi olemassa riippumattomana luonnossa. Syy kumpaan-

kin on, Kosmoksen kyseessä ollen, vastakohtien eli vastakkaisuuksien välttämät-

tömyydessä, ja ihmisen tapauksessa on syy hänen inhimillisessä luonnossaan, 

hänen tietämättömyydessään ja himoissaan. Ei ole mitään paholaisia tai täysin 

turmeltuneita olentoja, niin kuin ei ole mitään ehdottoman täydellisiä enkeleitä, 

vaikka valon ja pimeyden henkiä voi kyllä olla olemassa. Siten LUCIFER – älylli-

sen valaistuksen ja ajatuksenvapauden henki – on metaforisesti se ohjaava merk-

kituli, joka auttaa ihmistä löytämään tiensä elämän karien ja hiekkasärkkien yli. 

Sillä Lucifer on LOGOS korkeimmalta olemuspuoleltaan ja ”vastustaja” alimmal-

ta puoleltaan – joista kumpikin on heijastuneena egossamme. Lactantius puhues-

saan Kristuksen luonnosta sanoo, että LOGOS, Sana, on Saatanan esikoisveli, 

”ensimmäinen kaikista luoduista”.1 

Vishnupurāna kuvaa näitä alkuluomuksia (tiryaksroteja) mutkikkaine 

ruuansulatustiehyeineen: Niillä oli ”sisäisiä ilmennyksiä, mutta keskenään ne 

olivat tietämättömiä laadustaan ja luonnostaan”.2 Kaksikymmentäkahdeksan lajia 

bādhoja eli ”vajavuuksia” eivät tarkoita nykyisin tunnettuja eläimiä, niin kuin 

Wilson arveli ja mainitsi, sillä niitä ei ollut olemassa noina geologisina kausina. 

Tämä käy aivan selväksi sanotusta teoksesta, jossa ensin luodaan (tällä 

maapallolla) ”viisinkertainen liikkumaton luomakunta”,3 kivennäiset ja kasvit; 

sitten tulevat nuo tarunomaiset eläimet, tiryaksrotat (syvyyden hirviöt, jotka II ja 

III säkeistön ”Herrat” tappavat); sitten ūrdhvasrotat, onnelliset taivaalliset 

olennot, jotka elävät ambrosialla; ja viimeksi arvāksrotat, inhimilliset olennot – 

Brahmān [e163] seitsemäs niin kutsuttu luominen. Mutta nämä ”luomiset”, 

                                                           
1  Divine Institutes, kirja II, ix, lainattu Myerin Qabbalahiin, s. 116. 
2  Wilson, Vishnupurāna, Fitzedwarf Hallin käänös, I, 72. 
3  Main. teos, s. 70. 
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viimeinen mukaan luettuna, eivät tapahtuneet tällä maapallolla, missä ne sitten 

lienevätkään tapahtuneet. Ei Brahmā luo olioita ja ihmisiä täällä maan päällä, 

vaan luojana on prajāpatien, olemassaolon ja maallisen luomakunnan herrojen, 

päämies ja Herra. Totellen Brahmān käskyä Daksha (synteesi eli yhdistelmä 

maallisista luojista ja kantaisistä pitrit  mukaan  luettuina)  teki  ylemmät  ja  

alemmat  (vara ja avara)  oliot,  mikä ”tarkoittaa putraa”, jälkeläisiä, ja 

”kaksijalkaisia ja nelijalkaisia, ja myöhemmin tahdollaan [tahdon ja joogan pojat] 

synnytti naisia”,1 ts. hän erotti androgyynit. Tässä jälleen ”kaksijalkaiset” eli 

ihmiset luotiin ennen ”nelijalkaisia” niin kuin esoteerisissa opetuksissakin.2 

Koska eksoteerisissa kertomuksissa asurat ovat ensimmäisiä ”yö-ruumiista” 

luotuja olentoja, kun taas pitrit lähtevät hämäräruumiista; ja koska (Vishnu-

purānassa) Parāśara sijoittaa ”jumalat” näiden kahden väliin ja sanoo niiden ke-

hittyvän ”päiväruumiista”, niin tässä on helppo huomata selvä tarkoitus salata 

luomisjärjestys. Ihminen on arvāksrota, joka tulee ”päivänkoiton ruumiista”. Toi-

saalla ihmiseen viitataan taas, kun maailman luojan, Brahmān, osoitetaan ”luo-

neen hurjia olentoja, joita kutsuttiin peikoiksi, bhūtoiksi ja lihansyöjiksi”, eli niin 

kuin teksti sanoo, ”paholaisia, pelottavia, koska olivat apinanvärisiä ja lihan-

syöjiä”.3 Sitä vastoin rākshasat käännetään yleensä ”pahoiksi hengiksi” ja ”juma-

lien vihollisiksi”, mikä samastaa ne asuroihin. Rāmāyanassa kerrotaan, että kun 

Hanuman tutkii vihollisia Lankāssa, hän tapaa siellä rākshasoita, joista muutamat 

ovat rumia, ”kun taas jotkut ovat kauniita katsella”. Vishnupurānassa taas on suo-

ra viittaus, että heistä tulee ”ihmiskunnan” eli Brahmān pelastajia. 

Allegoria on hyvin nerokas. Suuri äly ja liiallinen tietomäärä ovat kaksiteräisiä 

aseita elämässä ja välineitä sekä pahaan että hyvään. Yhdistettyinä itsekkyyteen 

ne tekevät koko ihmiskunnasta astinlaudan näiden kykyjen kohottamiseksi ja kei-

non hänen tarkoitustensa saavuttamiseksi. Mutta kun niitä käytetään epäitsekkäi-

siin humanitaarisiin tarkoituksiin, niistä voi tulla monelle pelastumisen keino. 

Joka tapauksessa itsetietoisuuden ja älyn puute tekee ihmisestä tylsämielisen, ih-

mismuotoisen eläimen. Brahmā on mahat – maailmanjärki – tästä syystä liian 

itsekkäät rākshasoiden joukossa halusivat omistaa sen kokonaan – ”nielaista” 

mahatin. Allegoria on läpinäkyvä. 

Joka tapauksessa esoteerinen filosofia samastaa esibrahmalaiset [e164] asurat, 

rudrat,4 rākshasat ja kaikki allegoriassa esiintyvät jumalien ”vastustajat” egoihin, 

jotka ruumiillistumalla yhä järjettömään kolmannen Rodun ihmiseen tekivät 

hänestä tietoisesti kuolemattoman. He ovat siis ruumiillistumien kierroskauden 

                                                           
1  Vishnupurāna, I, xv; Wilson, vol. II, s. 10. 
2  Ks. säkeistöjä VI ja VII. 
3  Vishnupurāna, I, v; Wilson, vol. I. s. 83, F. Hallin alaviite. 
4  Näitä kutsutaan Manussa ”isänpuoleisiksi isoisiksi” (III, 284). Rudrat ovat Rudra-Shivan 

seitsemän ilmennystä, hänen, joka on ”hävittävä jumala” ja myös suuri joogi ja askeetti. 
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aikana todellinen kaksinainen logos – ihmisessä oleva taisteleva ja kaksikasvoinen 

jumalallinen prinsiippi. Seuraava kommentaari ja seuraavat säkeistöt voivat 

epäilemättä antaa enemmän valoa tähän hyvin vaikeaan oppiin, mutta kirjoittaja ei 

tunne kykenevänsä esittämään sitä kokonaan. Rotujen peräkkäisyydestä 

kommentaari sanoo kuitenkin: 

”Ensin tulevat ITSEOLEVAISET maan päällä. Ne ovat ’henkisiä eloja’, jotka 

absoluuttinen TAHTO ja LAKI heijastaa liikkeelle maailmojen jokaisen jälleen-

syntymän aamunkoitteessa. Nämä ELOT ovat jumalallinen ’Śishta’ [Siemen-

manuja eli prajāpateja ja pitrejä].” 

Näistä lähtevät: 

1. Ensimmäinen rotu, ”itsesyntyiset”, jotka ovat alkuunpanijoidensa [astraalisia] 

varjoja.1 Ruumis oli vailla kaikkea ymmärrystä [mieltä, älyä ja tahtoa]. Vaikka 

sisäinen olento [korkeampi itse eli monadi] oli maallisen muodon sisällä, se ei 

ollut siihen yhdistynyt. Yhdysside, manas, ei ollut vielä siinä. 

2. Ensimmäisestä [Rodusta] lähti toinen, jota kutsutaan ”hiestä syntyneeksi”2 ja 

[e165] ”luuttomaksi”. Tämä on toinen kantarotu, jolle säilyttäjät [rākshasat]1 ja 

                                                           
1  Ks. IV säkeistö, säe 15, kommentaari s. 92. 
2  Kun sanomme, että elämä on alkanut ja ihmisrotu saanut alkunsa tällä mielettömällä, epätie-

teellisellä tavalla, välittämättä ihmisen nykyistä syntyperää koskevista teorioista, antaudumme 

välittömälle kumoamiselle. Esoteerinen oppi ottaa kuitenkin tämän riskin ja menee vielä niin 

pitkälle, että pyytää puolueetonta lukijaa vertaamaan edellä olevaa hypoteesia (jos se on sitä) 

Haeckelin teoriaan – josta on nyt kovaa vauhtia tulossa tieteelle aksiooma. Toistamme hänen 

omia sanojaan:  

    ”...’Kuinka elämä, eliöiden elävä maailma syntyi?’ ja toiseksi erityinen kysymys: ’Kuinka 

ihmisrotu sai alkunsa?’ Ensimmäinen näistä kahdesta kysymyksestä, nimittäin elävien 

olentojen ensimmäinen esiintyminen, voidaan ratkaista ainoastaan empiirisesti [!!], jolloin 

todistuksena on niin kutsuttu arkebioosi eli epätavallinen synnytys eli yksinkertaisimpien 

ajateltavissa olevien eliöiden itsesynnytys. Sellaisia ovat moneerit (protogeenit, protamebat 

jne.), erittäin yksinkertaiset mikroskooppiset protoplasman massat ilman mitään rakennetta tai 

elimistöä, jotka ottavat vastaan ravintoa ja monistuvat jakautumalla. Sellainen moneeri kuin 

tuo alkuaikainen eliö, jonka keksi kuuluisa englantilainen eläintieteilijä Huxley ja nimitti 

Bathybius haeckeliiksi, näyttää yhtenäiseltä tiiviiltä protoplasmakuorelta, jota esiintyy 

valtameren syvimmissä kohdissa 900 – 9 000 metrin syvyydessä. On totta, ettei tuollaisen 

moneerin ensimmäistä esiintymistä ole tähän mennessä todellisuudessa havaittu, mutta 

tuollaisessa kehityksessä ei ole mitään olennaisesti epätodennäköistä.” (The Pedigree of Man, 

Avelingin käänn., s. 32–33.) 

   Koska hiljattain on osoittautunut, että Bathybius-protoplasma ei olekaan mikään elimellinen 

aines, siitä ei jää paljon sanottavaa. Eikä tämän luettuaan tarvitse tuhlata aikaansa seuraavan 

väitteen kumoamiseen: ”Siinä tapauksessa ihminen on myös epäilemättä [Haeckelin ja hänen 

kaltaistensa mielestä] syntynyt asteittaisten muodonmuutosten kautta alemmista nisäkkäistä, 

apinoista, aikaisemmista apinamaisista olennoista, vielä aikaisemmista pussieläimistä, sam-

makkoeläimistä ja kaloista”, kaikki johtuneet ”sarjasta sokeasti työskenteleviä luonnonvoi-

mia..... ilman päämäärää, ilman suunnitelmaa” (s. 36). 
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ruumiillistuvat jumalat [asurat ja kumārat] antoivat ensimmäisen alkuperäisen ja 

heikon kipinän [älyn idun]... Ja näistä vuorostaan lähtee: 

3. Kolmas kantarotu, ”kaksinkertaiset” [androgyynit]. Sen ensimmäiset Rodut 

ovat kuoria, kunnes viimeinen tulee dhyānien ”asumaksi” [ts. elähdyttämäksi]. 

Toinen Rotu, kuten edellä kerrottiin, oli myös suvuton ja kehitti itsestään kolman-

nen, androgyynisen Rodun, sen alkaessa, yhdenmukaisella mutta jo paljon mut-

kikkaammalla prosessilla. Niin kuin kommentaarissa kuvataan, tuon Rodun kaik-

kein varhaisimmat olennot olivat: 

”Passiivisen joogan poikia.”2 He lähtivät toisista mānushyoista [e166] [toisesta 

ihmisrodusta] ja tulivat munia synnyttäviksi [ovipaarisiksi]. Ne emanaatiot, jotka 

lähtivät heidän ruumiistaan synnytysaikoina, olivat munanmuotoisia. Pieni 

                                                                                                                                                        

   Edellä toistamamme kohta kritisoi jo itseään vastaan. Tiede pannaan opettamaan sellaista, 

mitä tähän päivään asti ”ei ole koskaan todellisuudessa havaittu”. Se pannaan kieltämään 

älykkään luonnon ilmiöt ja muodosta ja aineesta riippumaton elollisvoima sekä pitämään 

tieteellisempänä opettaa ”sokeasti ilman päämäärää ja suunnitelmaa työskentelevien” 

luonnonvoimien ihmeellisiä suorituksia. Siinä tapauksessa me joudumme ajattelemaan, että 

muutamien etevien tiedemiesten aivoissa toimivat fyysismekaaniset voimat saavat heidät yhtä 

sokeasti uhraamaan johdonmukaisuuden ja terveen järjen keskinäisen ihailun alttarille. Miksi 

protoplasmista moneeria, joka aikaansai ensimmäisen elävän luontokappaleen itsestään 

jakautumalla, olisi pidettävä erittäin tieteellisenä hypoteesina, ja miksi eteerinen esi-

inhimillinen rotu, joka synnytti alkuperäisiä ihmisiä samalla tavalla, olisi kiellettävä 

epätieteellisenä taikauskona? Vai onko materialismi hankkinut itselleen yksinoikeuden 

tieteessä? 
1  Rākshasoita, joita pidetään Intian kansanomaisessa teologiassa demoneina, kutsutaan Hima-

lajan toisella puolella ”säilyttäjiksi”. Tällä kaksinaisella merkityksellä on alkunsa filosofisessa 

allegoriassa, jonka eri muunnoksista kerrotaan purānoissa. Sanotaan, että kun Brahmā loi 

demonit, yakshat (sanasta yaksh, syödä) ja rākshasat ja kun kummatkin näistä demonien lajeis-

ta heti synnyttyään tahtoivat syödä luojansa, niin niitä heistä, jotka huudahtivat ”Ei niin, tul-

koon hän pelastetuksi (säilytetyksi)”, kutsuttiin rākshasoiksi (Vishnupurāna, I, v). Bhagavata-

purāna (III, 20, 19–21) kertoo allegorian toisin. Brahmā muutti itsensä ruumiiseen verhoutu-

neeksi yöksi (eli tietämättömyydeksi). Tähän tarttuivat yakshat ja rākshasat huudahtaen: ”Äl-

kää säästäkö sitä, syökää se.” Silloin Brahmā huudahti: ”Älkää syökö minua, säästäkää mi-

nut.” Tällä on tietysti sisäinen merkitys. ”Yöruumis” on tietämättömyyden pimeys ja se on 

myös äänettömyyden ja salaisuuden pimeys. Nyt lähes joka kohdassa rākshasoiden osoitetaan 

olleen joogeja, hurskaita sadhuja ja vihittyjä, melko epätavallinen asema demoneille. Tämä 

merkitsee, että vaikka meillä on valta hajottaa tietämättömyyden pimeys, ”syödä se”, meidän 

on suojeltava pyhä totuus häpäisyltä. ”Brahmā on ainoastaan bramiineja varten”, sanoo tuo 

ylpeä kasti. Tarun opetus on päivänselvä. 
2  Tämä salaisen opin esitys ihmisen asteittaisesta kehityksestä osoittaa, että kaikilla myö-

hemmillä (maallikkojen mukaan varhaisimmilla) Roduilla oli fyysinen alkunsa neljännen Ro-

dun varhaisvaiheessa. Mutta sitä alarotua, joka edelsi sukupuolisesti jakautunutta rotua, on 

pidettävä nykyisten sukupolviemme ja varsinkin itämaisten arjalaisrotujen henkisinä esi-isinä. 

Weberin ajatus, että indogermaaninen rotu edelsi arjalais-vedalaista rotua, on okkultistin mie-

lestä äärimmäisen irvokas. 
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pallomainen ydin kehittyi suureksi pehmeäksi, munan kaltaiseksi käyttövälineeksi, 

joka koveni vähitellen, kunnes se raskausajan jälkeen hajosi ja nuori ihmiseläin 

tuli siitä esiin ilman apua, niin kuin linnunpojat tekevät meidän rodussamme.” 

Tämän on tunnuttava lukijasta naurettavan mielettömältä. Kuitenkin se on aivan 

yhdenmukainen niiden kehityslinjojen kanssa, jotka tiede havaitsee elävien eläin-

lajien kehityksessä. Ensin on moneerien tapainen lisääntyminen jakautumalla (ks. 

Haeckel); sitten muutamien vaiheiden jälkeen munien synnytys [ovipaarinen ta-

pa], niin kuin matelijoilla, joita seuraavat linnut; sitten on lopulta nisäkkäiden 

ovovivipaarinen tapa synnyttää poikasensa. 

Jos nimitystä ovovivipaarinen käytetään joistakin kaloista ja matelijoista, jotka 

hautovat muniaan omissa ruumiissaan, miksi sitä ei sovellettaisi nisäkkäiden naa-

raisiin nainen mukaan luettuna? Se munasolu, jossa hedelmöityksen jälkeen ta-

pahtuu sikiön kehitys, on muna. 

Joka tapauksessa tämä käsite on filosofisempi kuin se, että Eeva äkkiä luodun 

istukan avulla synnyttäisi Kainin, omenan vaikutuksesta, kun edes pussieläimet, 

varhaisimmat nisäkkäät, eivät ole istukallisia vielä. 

Sitä paitsi lisääntymismenetelmien progressiivinen järjestys, kuten tiede on 

paljastanut, on loistava vahvistus esoteeriselle etnologialle. Ei tarvitse muuta kuin 

taulukoida tieteen tosiseikat, niin väitteemme on todistettu.1 

I    Jakautuminen 

(a) Nähdään moneerina eli ameebana tunnetun homogeenisen protoplasmahi-

tusen jakautumisessa kahtia. 

(b) Nähdään ydinsolun jakautumisessa, jolloin solutuma jakautuu kahdeksi ala-

tumaksi, jotka joko kehittyvät alkuperäisen soluseinämän sisällä tai puhkaisevat 

sen ja monistuvat sen ulkopuolella itsenäisinä olioina. (Vrt. ensimmäinen kantaro-

tu.) 

II   Silmikoituminen 

Pieni osa emäelimistöstä paisuu pinnaltaan ja lopuksi eroaa kasvaen alkuperäi-

sen elimistön kokoiseksi: esim. monet kasvit, merivuokko ym. (Vrt. toinen kanta-

rotu.)2 

                                                           
1  Vrt. erityisesti E.O. Schmidt, The Doctrine of Descent and Darwinism, s. 39 eteenpäin, ja 

Laing, A Modern Zoroastrian, s. 102–111. 
2  Kaikki parantumis- ja arpeutumisprosessit korkeammilla eläinryhmillä – myös silpoutunei-

den jäsenten uudelleen kasvaminen matelijoilla – tapahtuvat alkeellisten muoto-opillisten 

ainesten jakautumisella ja silmikoitumisella. 
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[e167] III  Itiöt 

Emäelimistöstä erottunut yksittäinen solu, joka kehittyy monisoluiseksi elimis-

töksi ja on alkuperänsä kaltainen ominaisuuksiltaan, esim. bakteerit ja sammaleet. 

IV  Hermafroditismin [kaksisukuisuuden] välitila 

Koiraan ja naaraan elimet ovat samassa yksilössä: esim. useimmat kasvit, ma-

dot ja etanat jne.; silmikoitumisen kaltaista. (Vrt. toinen kantarotu ja kolmannen 

alkuosa.) 

V   Todellinen sukupuolinen yhtyminen 

(Vrt. kolmannen kantarodun loppuosa.) 
 
Tulemme nyt tärkeään kohtaan, joka koskee ihmisrodun kaksinaista kehitystä. 

Viisauden pojat eli henkiset dhyānit olivat tulleet ”älyllisiksi” joutuessaan koske-

tuksiin aineen kanssa, koska he olivat jo edellisissä ruumiillistumiskausissaan 

saavuttaneet sen älykkyysasteen, joka mahdollisti sen, että he tulivat itsenäisiksi 

ja itsetietoisiksi olennoiksi tällä aineen tasolla. He jälleensyntyivät ainoastaan 

karmallisten vaikutusten vuoksi. He astuivat niihin, jotka olivat ”valmiita” ja tuli-

vat arhateiksi eli viisaiksi, kuten on viitattu edellä. Tämä kaipaa selittämistä. 

Se ei tarkoita, että monadit astuivat muotoihin, joissa jo oli toiset monadit. He 

olivat ”ydinolemuksia”, ”järkiolentoja” ja tietoisia henkiä, olentoja, jotka yrittivät 

tulla vielä tietoisemmiksi yhtymällä kehittyneempään aineeseen. Heidän olemuk-

sensa oli liian puhdas ollakseen erillään universaalista olemuksesta, mutta heidän 

”egojensa” eli manaksen (heitä kutsutaan nimittäin mānasa-putroiksi, ”mahatista” 

eli Brahmāsta syntyneiksi) oli kuljettava maallisten inhimillisten kokemusten läpi 

tullakseen kaikkiviisaiksi ja kyetäkseen lähtemään takaisinpaluun nousevalle kaa-

relle. Nuo monadit eivät ole erillisiä prinsiippejä, rajallisia eli ehdonalaisia, vaan 

yhden universaalin absoluuttisen prinsiipin säteitä. Yhden auringonsäteen tulemi-

nen toisen jälkeen samasta aukosta pimeään huoneeseen ei muodosta kahta sädet-

tä vaan yhden voimakkaamman säteen. Luonnonlain kulku ei sanele, että ihmises-

tä pitäisi tulla täydellinen seitsemäinen olento ennen seitsemännen kierroksen 

seitsemättä Rotua. Kuitenkin hänessä on kaikki nämä prinsiipit latenttina jo hänen 

syntymästään lähtien. Kehityslakiin ei myöskään kuulu, että viidennen prinsiipin 

(manaksen) pitäisi saavuttaa täydellinen kehityksensä ennen viidettä kierrosta. 

Kaikki tuollaiset ennenaikaisesti (henkisellä tasolla) kehittyneet älyt ovat epä-

normaaleja meidän Rodussamme. He ovat niitä, joita me olemme kutsuneet ”vii-

dennen kierroksen ihmisiksi”. Edes tulevassa seitsemännessä Rodussa tämän nel-

jännen kierroksen lopussa, jolloin neljä alempaa prinsiippiämme ovat täysin kehit-

tyneet, manas-prinsiippi ei ole kehittynyt muuta kuin suhteellisesti. Tämä rajoitus 

koskee kuitenkin yksinomaan henkistä kehitystä. Älyllinen kehitys fyysisellä ta-

solla saavutettiin neljännen kantarodun aikana. 
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Siten ne, jotka olivat ”puolivalmiita”, jotka saivat ”vain kipinän”, muodostavat 

keskitason ihmiskunnan, jonka on saavutettava älyllisyytensä nykyisen manvanta-

risen kehityksen aikana. [e168] Sen jälkeen he ovat valmiita ottamaan seuraavassa 

manvantarassa ”viisauden pojat” täydellisesti vastaan. Sitä vastoin ne, jotka ”eivät 

olleet valmiita” ensinkään, viimeisimmät monadit, jotka olivat tuskin kehittyneet 

viimeisistä väliasteista ja alemmista eläimellisistä muodoistaan kolmannen kier-

roksen lopulla, jäivät säkeistöjemme ”kapeapäisiksi”. Tämä selittää sen muutoin 

vaikeasti käsitettävän asian, miksi älykkyysaste on vielä nytkin niin erilainen eri 

roduilla – villeillä bušmanneilla ja eurooppalaisilla. Ne villit heimot, joiden jär-

jenkyvyt ovat vain hyvin vähän eläinten yläpuolella, eivät ole epäoikeudenmukai-

sesti jääneet osattomiksi tai joutuneet epäsuosioon, niin kuin jotkut voivat luulla – 

ei mitään sellaista. He ovat vain viimeksi saapuneita ihmismonadeja, jotka eivät 

olleet valmiita. Heidän on kehityttävä nykyisen kierroksen aikana, kuten myös 

kolmella jäljellä olevalla pallolla (näin ollen neljällä eri olemisen tasolla), jotta he 

saavuttavat keskitason luokan saapuessaan viidennelle kierrokselle.  Eräs huo-

mautus voi tässä yhteydessä olla hyödyllinen ja antaa tutkijalle ajattelemisen ai-

hetta. Ihmiskunnan alimpien jäsenten MONADEILLA (Etelämeren saarten ”ka-

peapäisillä”1 villeillä, afrikkalaisilla, australialaisilla) ei ollut mitään karmaa tyh-

jennettävänä syntyessään ensimmäisen kerran ihmisiksi, kuten heidän älyllisesti 

edistyneemmillä veljillään oli. Ensin mainitut kehittelevät vasta nyt itselleen kar-

maa. Jälkimmäisillä on taakkanaan mennyt, nykyinen ja tuleva karmansa. Tässä 

suhteessa villiraukka on onnellisempi kuin sivistysmaiden suurin nero. 

Pysähtykäämme hetkeksi, ennen kuin esitämme enemmän tällaisia outoja oppeja.  

Yrittäkäämme saada selville, missä määrin vanhat pyhät kirjoitukset ja jopa tiede 

myöntävät mahdollisiksi tai suorastaan vahvistavat sellaiset hurjat käsitykset, joita 

on meidän antropogeneesissämme [ihmisrotujen synnyssä]. 

Toistaen sen, mitä on edellä sanottu, huomaamme salaisen opin väittävän että: 

1) ihmisellä on monisyntyinen [polygeneettinen] alkuperä; 2) ihmisellä on ollut 

monia lisääntymiskeinoja ennen kuin ihmiskunta siirtyi tavalliseen synnytysmene-

telmään; 3) eläinten kehitys – varsinkin nisäkkäiden – seurasi ihmisen kehitystä 

                                                           
1  Nimitys ei tässä tarkoita pitkäkalloisia tai lyhytkalloisia eikä liioin pienemmän-kokoisia 

kalloja vaan yksinkertaisesti vailla älyä olevia aivoja yleensä. Teoria, joka arvostelee ihmisen 

älyllistä kapasiteettia hänen kallonsa laajuuden mukaan, tuntuu järjettömän epäjohdonmukai-

selta sen mielestä, joka on tutkinut aihetta. Kivikauden kallot yhtä hyvin kuin afrikkalaisten 

rotujen (bušmannit mukaan luettuna) osoittavat, että edelliset ovat mieluummin ylä- kuin 

alapuolella nykyisen ihmisen keskimääräistä aivojen tilavuutta, ja jälkimmäisten kallot (kuten 

myös papualaisten ja polynesialaisten yleensä) ovat suurin piirtein yhden kuutiotuuman suu-

remmat kuin keskivertoranskalaisen. Jopa nykyajan pariisilaisen aivot ovat laajuudeltaan kes-

kimäärin 1437 kuutiosenttimetriä ja maaseudulla Auvergnatissa asuvien 1523 kuutiosenttimet-

riä. 
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eikä päinvastoin. Ja tämä on aivan vastakkaista nykyään yleisesti hyväksytyille 

kehitysteorioille ja sille, että ihminen olisi polveutunut eläinesi-isästä. 

[e169] Antakaamme keisarille mikä keisarin on ja tutkikaamme kaikkein en-

simmäiseksi, mitä mahdollisuuksia on monisyntyteorialla tiedemiesten keskuu-

dessa. 

Nykyään suurin osa darvinilaisen kehitysopin kannattajia on taipuvaisia selit-

tämään rotujen alkuperän monisyntyteorialla. Tästä erityiskysymyksestä, kuten 

monesta muustakin tapauksesta, tiedemiehet ovat kuitenkin eri mieltä. Yksimieli-

siä he ovat erimielisyydestään. 

Polveutuuko ihminen yhdestä ainoasta parista vai useista ryhmistä – monoge-

nesis vai polygenesis?1 Mikäli uskallamme esittää mielipiteemme asiasta, jota 

todistajien puutteessa [?] ei tulla koskaan tietämään [?], jälkimmäinen hypotee-

si on paljon todennäköisempi.2 

Abel Hovelacque tulee kirjassaan The Science of Language samanlaiseen johto-

päätökseen tehden päätelmiä kielitieteen tarjoamista todisteista. 

British Associationin edessä pitämässään puheessa professori W. H. Flower 

huomautti tästä kysymyksestä: 

Sitä käsitystä, joka tuntuu parhaiten soveltuvan siihen, mitä nykyään tiedetään 

ihmisrotujen tyypeistä ja levinneisyydestä… voidaan sanoa muunnokseksi 

monogeneettisestä hypoteesista [!]. Syventymättä tuohon vaikeaan kysymyk-

seen, miten ihminen on alkuaan maailmaan ilmestynyt, meidän on oletettava 

sen tapahtuneen hyvin kauan sitten – ainakin, jos mittana käytetään historiallis-

ta standardia... Jos voisimme mitenkään päästä käsiksi täydellisiin paleontolo-

gisiin aikakirjoihin, ihmisen historia voitaisiin laatia uudelleen, mutta mitään 

sen kaltaista ei ole tiedossa. 

Tällaista myönnytystä on pidettävä kohtalokkaana fyysisen kehitysopin kannatta-

jien ehdottomuudelle, ja se avaa laajan liikkuma-alan okkulttisille pohdiskeluille. 

Darvinilaisen teorian vastustajat olivat ja ovat yhä polygenesiksen kannattajia. 

Sellaiset ”älyn jättiläiset” kuin John Crawford ja James Hunt pohtivat kysymystä 

ja suosivat monisyntyisyyttä, ja heidän aikanaan tällä teorialla oli paljon voimak-

kaampi kannatus kuin vastakkaisella. Vasta v. 1864 darvinistit alkoivat innostua 

yksisyntyteoriasta, jonka ensimmäisiksi kuoronjohtajiksi tulivat Huxley ja Lub-

bock. 

Mitä tulee toiseen kysymykseen, onko ihminen eläimiä aikaisempi 

kehitysjärjestelmässä, tähän on vastaus heti annettu. Jos ihminen on todella 

makrokosmoksen mikrokosmos, silloin tuossa opissa ei ole mitään mahdotonta, 
                                                           
1 [Monogenesis, yhdestä alkulähteestä syntyminen; polygenesis, monisyntyisyys.] 
2  A. Lefèvre, La Philosophie (1879), s. 487. 
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vaan se on aivan looginen. Näin ollen ihmisestä tulee makrokosmos kolmelle 

häntä alemmalle luontokunnalle. Fyysiseltä kannalta katsoen kaikki alemmat 

luontokunnat – paitsi kivikunta joka kristalloituneena ja metalloituneena on valoa 

itseään – kasveista olentoihin, jotka edelsivät ensimmäisiä nisäkkäitä, kaikki ovat 

saaneet lujan fyysisen rakenteensa noiden kivennäisten ”pois heitetystä pölystä” ja 

inhimillisen aineen jätteistä, joko elävistä tai kuolleista [e170] ruumiista, joita ne 

käyttivät ravinnokseen ja jotka antoivat niille niiden ulkoiset ruumiit. Ihminen 

kasvoi vuorostaan fyysisemmäksi sulattamalla uudelleen rakenteeseensa sitä, 

minkä hän oli poistanut ja mikä oli muuntunut eläinten elävissä sulattamoissa, 

joiden läpi se oli kulkenut, luonnon alkemiallisten muodonmuutosten kautta. 

Noina aikoina oli eläimiä, joista nykyajan luonnontieteilijät eivät ole edes 

uneksineetkaan. Ja mitä vahvemmaksi tuli fyysinen aineellinen ihminen, noiden 

aikojen jättiläiset, sitä voimakkaampia olivat hänen emanaationsa. Kun 

androgyyni ”ihmiskunta” oli jakautunut sukupuoliin ja luonto muuttanut ihmiset 

synnytyskoneiksi, se lakkasi lisäämästä jälkeläisiään ruumiista tihkuvien 

elinvoimapisaroiden avulla. Mutta silloin kun ihminen ei vielä tiennyt miten 

lisääntyä inhimillisellä tasolla (ennen hänen lankeemustaan, kuten Aadamiin 

uskoja sanoisi), kaikkea tätä elinvoimaa, joka hänestä levisi kauas ja laajalle, 

käytti luonto ensimmäisten nisäkäsmuotojen aikaansaamiseksi. Evoluutio on 

ikuinen muuttumisen pyörä, meille on opetettu, eikä luonto koskaan jätä 

atomiakaan käyttämättä. Sitä paitsi kierroksen alusta asti kaikki luonnossa pyrkii 

tulemaan ihmiseksi. Kaikki tuon kaksinaisen, keskihakuisen ja keskipakoisen, 

voiman impulssit tähtäävät yhteen pisteeseen – IHMISEEN. Peräkkäisten 

olentojen kehitys, sanoo Agassiz: 
 
on siinä, että elävä eläinkunta lähestyy samanlaisuutta ja selkärankaisten jou-

kossa erityisesti se alkaa muistuttaa ihmistä... Ihminen on se päämäärä, jota 

kohti koko eläimellinen luomakunta on pyrkinyt ensimmäisten paleotsooisten 

kalojen ilmaantumisesta alkaen.1 
 

Aivan niin, mutta ”paleotsooiset kalat” ovat muotojen kehityskierroksen alemmal-

la kaarella, ja tämä kierros alkoi astraalisesta ihmisestä, ”rakentajiksi” kutsuttujen 

dhyāni-chohanien heijastuksesta. Ihminen on objektiivisen luomiston alku- ja 

loppukohta. Niin kuin Hunnuttomassa Isiksessä sanottiin, ”kaikella on alkunsa 

hengessä – evoluutio on alun perin alkanut ylhäältä ja kulkenut alaspäin eikä 

päinvastoin, kuten darvinistisessa teoriassa selitetään”.2 Sen vuoksi tuo taipumus, 

josta edellä lainattu huomattava luonnontieteilijä puhuu, kuuluu luonnostaan jo-

kaiselle atomille. Mutta jos sitä sovellettaisiin kehityksen kumpaankin puoleen, 

                                                           
1  Principles of Zoology (Boston, 1848), s. 238. 
2  Tiede osa I, s. 280. 
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siitä tehdyt johtopäätökset poikkeaisivat suuresti nykyaikaisesta teoriasta, josta on 

nyt tullut miltei (darvinilainen) laki. 

Mutta toistaessamme hyväksyen tuon kohdan Agassizin teoksesta, meidän ei 

tule käsittää, että okkultistit ovat tekemässä myönnytyksiä sen teorian suhteen, 

jonka mukaan ihminen on peräisin eläinkunnasta. Sitä tosiasiaa vastaan, että hän 

oli tässä kierroksessa ennen nisäkkäitä, ei ilmeisestikään sodi se seikka, että ni-

säkkäät seuraavat ihmisen vanavedessä. 

 

[e171] 25. KUINKA MĀNASAT, VIISAUDEN POJAT, TOIMIVAT?  HE HYLKÄSIVÄT IT-

SESYNTYISET (luuttomat).  NE EIVÄT OLE VALMIITA. HE TORJUIVAT (ensimmäiset) 

HIESTÄ SYNTYNEET.1 NE EIVÄT OLE AIVAN VALMIITA.  HE EIVÄT TAHTONEET ASTUA 

ENSIMMÄISIIN MUNASTA SYNTYNEISIIN.2 
 
Teistille tai kristitylle tämä säe tuo oikeastaan mieleen teologisen ajatuksen: enke-

lien lankeamisen ylpeyden vuoksi. Syyt kieltäytyä ruumiillistumasta puolivalmii-

siin fyysisiin ruumiisiin näyttävät salaisessa opissa olevan enemmän fysiologisia 

kuin metafyysisiä. Eivät kaikki elimistöt olleet riittävän valmiita. Ruumiillistuvat 

voimat valitsivat kypsimmät hedelmät ja torjuivat loput.3 

Omituisen sattuman seurauksena, pohtiessaan tutunomaista nimeä mantereelle, 

jolla ensimmäiset androgyynit, kolmas kantarotu, erottautuivat toisistaan, tämän 

kirjoittaja valitsi maantieteellisin perustein P. L. Sclaterin keksimän nimen ”Le-

muria”. Vasta myöhemmin lukiessaan Haeckelin teosta Pedigree of Man [Ihmisen 

sukupuu] hän huomasi, että tuo saksalainen ”animalisti” oli valinnut saman nimen 

entiselle mantereelle. Hän jäljittää aivan oikein ihmiskehityksen keskukseksi Le-

murian, mutta pienin tieteellisin muunnoksin. Puhuessaan siitä ”ihmiskunnan keh-

tona” hän kuvaa ihmisenmuotoisen nisäkkään asteittaista muodostumista alkuajan 

villiksi! ! Vogt taas arvelee, että Amerikassa ihminen syntyi eräästä leveänenäis-

ten apinoiden haarasta, erillään afrikkalaisesta ja aasialaisesta kantarotuhaarasta, 

joka sai alkunsa vanhan maailman kapeanenäisistä apinoista. Antropologit ovat 

tapansa mukaan tukkanuottasilla tämän kysymyksen kuten niin monen muun asi-

an suhteen. VIII säkeistössä tutkimme tätä väitettä esoteerisen filosofian valossa. 

Sillä välin voimme hetkeksi kiinnittää huomiomme erilaisiin peräkkäisiin kehitys-

lakien mukaisiin lisääntymismuotoihin. 

                                                           
1  Tämä selitetään myöhemmin tätä säkeistöjen sarjaa seuraavassa osassa purānoista otetun 

allegorian avulla. Se koskee Kandua, pyhää tietäjää, ja Pramlochā-nymfiä, jonka sanotaan 

hypnotisoineen hänet. (Ks. tämän osan kommentaaria sivulla e30 ja perässä olevaa tekstiä.) 

Allegoria on tieteellisesti ajatuksia herättävä, koska neidon tihkuttamat hikipisarat ovat tieteen 

itiöiden vertauskuvia. (Katsokaa jäljempänä.) 
2  Tämä selitetään edempänä. Tuota haluttomuutta muodostaa eli luoda ihmisiä kuvataan 

purānoissa siinä, miten Daksha kohteli vastustajaansa Nāradaa, ”riitaa rakentavaa askeettia”.  
3  Ks. 24. säe. 
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Aloittakaamme siitä tavasta, millä kolmannen Ihmisrodun myöhemmät alaro-

dut jatkoivat sukua. He olivat saaneet pyhän tulen korkeampien ja tuolloin itse-

näisten olentojen kipinästä, olentojen, jotka olivat ihmisen psyykkisiä ja henkisiä 

vanhempia, niin kuin alemmat pitar-devatat (pitrit) olivat hänen fyysisen ruu-

miinsa alkuunpanijoita. Tuo kolmas ja pyhä Rotu muodostui ihmisistä, jotka ku-

vataan huippukohdassaan [e172] ”torninkorkuisiksi jättiläisiksi jumalallisessa 

voimassaan ja kauneudessaan ja kaikkien taivaan ja maan mysteerien tallentajik-

si”. Ovatko hekin langenneet, jos ruumiillistumista pidetään siis lankeemuksena? 

Tästä enemmän piakkoin. Huomautamme tässä ainoastaan, että neljännen ja 

viidennen Rodun samoin kuin myöhemmän muinaisajan pääjumalat ja -sankarit 

ovat näiden kolmannen Rodun ihmisten jumaloituja kuvia. Heidän fysiologisen 

puhtautensa ja niin kutsutun lankeemuksensa ajat ovat säilyneet samalla tavoin 

heidän jälkeläistensä sydämessä ja muistissa. Tästä johtuu jälkimaailman laatimis-

sa elämäkerroissa kuvattu jumalten kaksinainen luonto, sekä hyveen että synnin 

ollessa kohonneena korkeimpaan asteeseensa. Ne olivat Aadamia aikaisempia ja 

jumalallisia Rotuja, joiden kanssa jopa teologia, jonka silmissä ne kaikki ovat 

”kirottuja kainilaisia rotuja”, alkaa nyt puuhastella. 

Mutta ensin on puhuttava tuon Rodun ”henkisten kantaisien” toiminnasta. Hy-

vin vaikeatajuinen kohta on selitettävä säkeiden 26 ja 27 yhteydessä. 

 
26. KUN HIESTÄ SYNTYNEET SAIVAT AIKAAN MUNASTA SYNTYNEET, KAKSINKERTAI-

SET (androgyynisen kolmannen Rodun1), JA MAHTAVAT, VOIMAKKAAT SELKÄRAN-

KAISET, NIIN VIISAUDEN HERRAT SANOIVAT: ”NYT ME LUOMME.” (a) 
 
Miksi ”nyt” – eikä aiemmin? Tämän selittää seuraava säe. 

__________ 
 

27. (Silloin) KOLMANNESTA (rodusta) TULI VIISAUDEN HERROJEN VĀHANA (käyttövä-

line). SE LOI ”TAHDON JA JOOGAN POIKIA”, KRIYĀŚAKTIN AVULLA (b) SE LOI HEIDÄT, 

PYHÄT ISÄT, ARHATIEN KANTAISÄT.... 
 

                                                           
1  Kehitysopin kannattaja professori Schmidt viittaa ”sukupuolten erottautumiseen, koska 

varmaan kaikki [lukuun ottamatta tietysti luomiseen uskojia] ovat yhtä mieltä siitä, että se sai 

alkunsa lajista, joka oli kerran hermafrodiittinen”. Tällainen on alkeellisten elinten tarjoama 

kiistaton todiste. (Vrt. hänen Doctrine of Descent and Darwinism, s. 159.) Lukuun ottamatta 

näitä kouraantuntuvia jälkiä alkuaikaisesta hermafroditismista, kaksisukuisuudesta, voidaan 

huomata, kuten Laing kirjoittaa että, ”sikiöopin tutkiminen.... osoittaa, että inhimillisissä ja 

korkeammissa eläinlajeissa sukupuolten ero ei kehity ennen kuin sikiön kasvu on edistynyt 

huomattavasti.” (A Modern Zoroastrian, s. 106.) Hidastumisen laki – joka toimii yhtä lailla 

ihmisroduissa, eläinlajeissa jne., kun korkeampi tyyppi on aikoinaan kehittynyt – säilyttää 

vielä kaksisukuisuuden useimpien kasvien ja monien alempien eläinten lisääntymismuotona. 
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(a) Kuinka he loivat, koska ”Viisauden Herrat” ovat samoja kuin ne hindulaiset 

devat, jotka kieltäytyvät ”luomasta”? Ne ovat selvästi [e173] hindulaisen panthe-

onin ja purānoiden kumāroita, noita Brahmān vanhempia poikia, ”Sanandana ja 

Vedhojen muut pojat”, jotka hän oli aiemmin luonut ja jotka ”haluttomina ja hi-

mottomina pysyivät puhtaina, täynnä pyhää viisautta ja haluamatta jälkeläisiä”.1 

Se voima, jolla ne ensin loivat, on sama, joka on myöhemmin saanut ne alen-

tumaan korkeasta asemastaan pahoiksi hengiksi, Saatanaksi ja hänen joukokseen 

– jotka vuorostaan luotiin eksoteeristen uskontunnustusten epäpuhtaissa kuvitel-

missa. Kriyāśakti, tuo salaperäinen ja jumalallinen voima, joka on piilevänä jokai-

sen ihmisen tahdossa, ellei sitä herätetä, elvytetä ja kehitetä joogaharjoituksilla, 

pysyy uinuvana 999 999 ihmisessä miljoonasta ja surkastuu siten. Tätä voimaa 

selitetään ”Eläinradan kaksitoista merkkiä” -luvussa2 seuraavasti: 
 
(b) Kriyāśakti – salaperäinen ajatuksenvoima, joka mahdollistaa ulkonaisten, 

havaittavien, ilmiöllisten tulosten aikaansaamisen sen omalla sisäisellä 

energialla. Muinaiset kansat olivat sitä mieltä, että jokainen aate tulee 

ilmenemään ulkonaisesti, jos huomio [ja tahto] keskitetään siihen 

voimakkaasti. Samoin voimakasta tahtoa seuraa toivottu tulos. Joogi tekee 

tavallisesti ihmeitään itchāshaktin [tahdonvoiman] ja kriyāśaktin avulla. 
 
Kolmas Rotu oli siis luonut todella tahrattomasti niin kutsutut TAHDON JA 

JOOGAN POJAT eli kaikkien myöhempien ja nykyisten arhatien eli mahātmojen 

”esivanhemmat” (henkiset esi-isät). Heidät luotiin todellakin eikä synnytetty, niin 

kuin heidän neljännen Rodun veljensä, jotka saivat alkunsa sukupuolisesti suku-

puolisen erottautumisen, ihmisen lankeemuksen jälkeen. Sillä luominen on ainoas-

taan seuraus tahdon vaikutuksesta ilmiölliseen aineeseen, alkuperäisen jumalalli-

sen valon ja ikuisen elämän herättämistä esiin aineesta. He olivat ihmiskunnan 

tulevien vapauttajien ”pyhiä siemenjyviä”. 

Tässä meidän on jälleen pidettävä tauko selittääksemme eräitä vaikeita kohtia, 

joita onkin paljon. Tällaista keskeytystä on miltei mahdotonta välttää. Saadakseen 

selityksiä ja filosofisen perusteen noiden olentojen luonteesta, joita pidetään ny-

kyisin ”pahoina” ja kapinallisina henkinä ja jotka loivat kriyāshaktin avulla, lukija 

tutkikoon myöhempiä lukuja.3 

Ihmisrotujen kehitysjärjestys on siis kommentaarien viidennessä kirjassa seu-

raava ja on jo esitettykin: 

                                                           
1  Vishnupurāna, I, vii, 1. kpl. 
2  Ks. Five Years of Theosophy, s. 111 alaviite. 
3  Ks. II kirja, XVIII,”’Langenneiden enkelien’ myytistä eri merkityksissään” [ja ”Mystiset 

lohikäärmeet”, s. e352–e356]. 
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Ensimmäiset ihmiset olivat chhāyoja (1); toiset ”hiestä syntyneitä” (2); kolmannet 

”munasta syntyneitä” ja kriyāshaktin voimalla syntyneitä pyhiä isiä (3); neljännet 

olivat Padmapānin (Chenrezin) lapsia (4). 

[e174] Tietysti tuollaiset alkuaikaiset lisääntymismuodot – oman kuvansa kehit-

tämisen avulla, hikipisaroiden välityksellä, sitten joogan avulla ja sen jälkeen si-

ten että ihmiset pitävät sitä luultavasti magiana (kriyāshaktin avulla) – on jo enna-

kolta tuomittu pidettäviksi satuina. Kuitenkaan ensimmäisestä viimeiseen asti 

niissä ei todellakaan ole mitään yliluonnollista eikä mitään, mitä ei voitaisi osoit-

taa luonnolliseksi. Tämä on todistettava. 

1. Chhāyā-syntymään eli alkuaikaiseen suvuttomaan lisääntymiseen – kun 

ensimmäinen Rotu oli niin sanoaksemme tihkunut ulos pitrien ruumiista – 

viitataan purānoiden kosmisessa allegoriassa.1 Se on kaunis allegoria ja kertomus 

Samjñasta, Vishvakarmanin tyttärestä. Tämä oli naitettu auringolle ja 

”kykenemättä kestämään herransa hehkua” Samjña antoi hänelle chhāyānsa 

(varjonsa, kuvansa eli astraaliruumiinsa), samalla kun hän itse vetäytyi 

viidakkoon suorittamaan uskonnollisia hartaudenharjoituksia eli Tapasta. Aurinko 

luullen chhāyāa vaimokseen synnytti hänestä lapsia, kuten Aadam Lilithin kanssa 

– joka Lilith oli myös eteerinen varjo, niin kuin tarussa, vaikka todellinen elävä 

naishirviö miljoonia vuosia sitten. 

Ehkä tämä esimerkki ei kuitenkaan todista muuta kuin purānoiden tekijöiden 

ylenpalttista mielikuvitusta. Meillä on toinenkin todiste valmiina. Jos ne aineellis-

tuneet muodot, joita toisinaan tihkuu ulos joidenkin meedioiden ruumiista, voisi-

vat pysyä katoamatta, jähmettyä ja tulla kiinteiksi, niin ensimmäisen Rodun luo-

minen olisi täysin käsitettävissä. Tämän kaltainen lisääntyminen ei voi olla tuo-

matta ajatuksia tutkijan mieleen. Eikä tällainen tapa ole varmastikaan ihmeelli-

sempi eikä mahdottomampi – se on paljon ymmärrettävämpi todellisen metafyysi-

sen ajattelijan järjelle – kuin sikiön hedelmöityksen mysteeri, sen raskausaika ja 

syntymä lapsena, kuten nyt tiedämme. 

Tulemme nyt purānoiden kummalliseen ja harvoin ymmärrettyyn kertomuk-

seen ”hiestä syntyneistä”. 

2. Kandu on viisas ja joogi, kuuluisa pyhästä viisaudestaan ja hartaasta pidätty-

vyydestään, joka herätti viimein jumalien kateuden. Näitä jumalia kuvataan hin-

dujen pyhissä kirjoituksissa loputtomasti riitelemässä askeettien kanssa. Indra, 

”jumalien kuningas”,2 lähettää lopulta yhden naisellisista apsarasoistaan viisasta 

                                                           
1  Vishnupurāna, III, ii. 
2  Vanhimmissa Vishnupurānan käsikirjoituksissa, jotka ovat erään eteläintialaisen vihityn 

hallussa, tämä jumala ei ole Indra, vaan Kāma, rakkauden ja himon jumala. Ks. tekstiä edem-

pänä. 
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koettelemaan. Tämä ei ole sen pahempaa kuin että Jehova lähettäisi Abrahamin 

vaimon Saaran faraota koettelemaan. Mutta tottahan näitä jumalia (ja jumalaa), 

jotka yrittävät aina häiritä askeetteja ja saada heidät siten menettämään pidätty-

vyytensä tulokset, olisi pidettävä ”kiusaavina demoneina” sen sijaan, että nimitys-

tä käytetään rudroista, kumāroista ja asuroista, joiden suuri pyhyys ja siveys näyt-

tävät ainaiselta moitteelta pantheonin don-juanisia jumalia kohtaan. Mutta [e175] 

löydämme juuri päinvastaista kaikista purānoiden allegorioista, eikä ilman hyvää 

esoteerista syytä. 

Jumalien kuningas (eli Indra) lähettää kauniin Apsaraksen (nymfin) nimeltään 

Pramlochā viettelemään Kandun ja häiritsemään hänen katumusharjoitustaan. Hän 

onnistuu pahassa tarkoituksessaan ja ”907 vuotta kuusi kuukautta ja kolme päi-

vää”1 vietettynä hänen seurassaan tuntuivat viisaasta yhdeltä ainoalta päivältä. 

Kun tämä psyykkinen eli hypnoottinen tila päättyy, Muni [viisas] kiroaa katkerasti 

sen olennon, joka on hänet vietellyt ja häirinnyt hänen hartaudenharjoituksiaan. 

”Painu tiehesi!” hän huutaa, ”sinä kurjista kurjin harhauttaja!” Ja Pramlochā len-

tää pelästyneenä tiehensä pyyhkien hikeä ruumiistaan puiden lehdillä liikkuessaan 

ilman halki. 
 
Nymfi lensi puusta puuhun ja kun hän niiden latvoja peittävillä tummilla ver-

soilla kuivasi jäseniään, tuli rishin hänelle siittämä lapsi esiin hänen ihohuoko-

sistaan hikipisaroina. Puut ottivat vastaan elävät kastehelmet, ja tuulet kokosi-

vat ne yhteen. ”Tämän”, sanoi Soma [kuu], ”minä kypsytin säteilläni”, ja vähi-

tellen se kasvoi kooltaan, kunnes puunlatvoihin jäänyt erite tuli ihanaksi tytök-

si nimeltään Mārishā.2 
 

Tässä Kandu edustaa ensimmäistä Rotua. Hän on pitrien poika, tästä syystä vailla 

älyä, johon seikkaan viitataan sillä, ettei hän kyennyt erottamaan lähes tuhannen 

vuoden ajanjaksoa yhdestä päivästä. Sen vuoksi hänen osoitetaan niin helposti 

tulleen petetyksi ja sokaistuksi. Tämä on toisinto Genesiksen allegoriasta. Siinä 

Aadam syntyi savikimpaleesta, johon ”Herra Jumala” hengittää elämän hengen, 

mutta ei älyä eikä erottamiskykyä, jotka kehittyvät vasta sen jälkeen kun hän oli 

maistanut Tiedon Puun hedelmää; toisin sanoen kun hän on saavuttanut älyn en-

simmäisen kehitysasteen ja häneen on juurtunut manas, jonka mainen puoli on 

maasta, maallinen, vaikka sen korkeimmat kyvyt liittävät sen henkeen ja jumalal-

liseen sieluun. Pramlochā on arjalaisen Aadamin hindulainen Lilith. Mārishā, 

                                                           
1  Nämä ovat eksoteerisia lukuja, jotka on esitetty tahallisesti muutettuina ja vääristeltyinä, ja 

ne kuvaavat ensimmäisen ja toisen ihmisrodun välisen aikakauden kestoa. Vastoin kaikkien 

orientalistien mielipidettä purānoissa ei ole yhtään ainoata sanaa, jolla ei olisi erityistä esotee-

rista merkitystä. 
2  Vishnupurāna, I, xv. Vrt. myös kertomukseen, jossa Vivien vietteli Merlinin (Tennysonin 

mukaan) ja joka on samanlainen legenda irlantilaisena traditiona. 
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tytär, joka syntyi hänen huokostensa hiestä, on ”hiestä syntynyt” ja edustaa sym-

bolina ihmiskunnan toista Rotua. 

Kuten alahuomautuksessa sanottiin (ks. edellä), Pramlochāa ei lähetä maan 

päälle Indra, jota tässä kohdassa kuvataan purānoissa, vaan Kāmadeva, rakkauden 

ja halun jumala. Johdonmukaisuuden samoin kuin esoteerisen opin pohjalta näin 

on oltava. Sillä Kāma on apsarasojen kuningas ja herra, joista Pramlochā on yksi. 

Ja kun siis Kandu hänet kirotessaan [e176] huudahtaa: ”Sinä olet täyttänyt juma-

lien hallitsijan sinulle antaman tehtävän, mene!” – hänen täytyy tarkoittaa tuolla 

hallitsijalla Kāmaa eikä Indraa, jonka alamaisia apsarasat eivät ole. Sillä Kāma 

puolestaan on Rigvedassa1 luomiseen johtavan ja pakottavan tunteen personoitu-

ma. Hän oli ensimmäinen liikahdus, joka herätti YHDEN luomaan, sen ilmennyt-

tyä puhtaasti abstraktisesta prinsiipistä. ”Halu syntyi ensin Siinä, mikä oli mielen 

ensimmäinen itu ja minkä viisaat älyllään etsiessään ovat huomanneet olevan yh-

dysside, joka yhdistää Olevaisen Ei-olevaiseen.” Eräs Atharva-Vedan hymni ko-

rottaa Kāman korkeimmaksi jumalaksi ja luojaksi sanoen: ”Kāma syntyi ensin. 

Hänen veroisiaan eivät ole jumalat eivätkä isät [pitrit] eivätkä ihmiset.” Atharva-

Veda samastaa hänet Agniin, mutta tekee hänestä tuota jumalaa ylemmän. Tait-

tirīya-Brāhmana tekee hänestä allegorisesti Dharman (moraalinen uskonnollinen 

velvollisuus, kunnioitus ja oikeus) ja Shraddhān (usko) pojan. Muualla Kāma 

syntyy Brahmān sydämestä. Sen vuoksi hän on Ātma-bhū, ”itseolevainen”, ja Aja, 

”syntymätön”. Kun hän lähettää Pramlochān, sillä on syvä filosofinen merkitys, ja 

jos Indra on lähettäjänä – kertomuksella ei olisi mitään merkitystä. Niin kuin Eros 

yhdistettiin kreikkalaisessa varhaismytologiassa maailman luomiseen ja vasta 

myöhemmin hänestä tuli sukupuolinen Cupido, samoin oli Kāman laita hänen 

alkuperäisen vedalaisen luonteensa mukaisesti. Harivamsha tekee hänestä 

Lakshmīn pojan, joka Lakshmī on Venus. Tämä allegoria, kuten sanottu, osoittaa 

psyykkisen aineksen kehittävän fysiologisen, ennen Dakshan, todellisten fyysisten 

ihmisten kantaisän, syntymää. Dakshan sanotaan syntyneen Mārishāsta, ja ennen 

hänen aikaansa elävät olennot ja ihmiset saivat alkunsa ”tahdosta, näkemisestä, 

kosketuksesta ja joogasta”, kuten tullaan osoittamaan. 

Tämä allegoria koskee siis toisen Rodun eli ”hiestä syntyneiden” alkuperää. 

Sama koskee myös kolmatta Rotua sen lopullisessa kehityksessä. 

Soman, kuun, ponnistusten avulla Mārishā joutuu vaimoksi prāchetasoille, 

jotka ovat myös Brahmān ”järkisyntyisten” poikien jälkeläisiä.2 Hänen kanssaan 

                                                           
1  X, 129. 
2  Teksti kuuluu: Brahmān jatkaessa mietiskelyään hänestä syntyi järjen aikaansaamia jälkeläi-

siä, jotka saivat muotonsa ja kykynsä hänen ruumiillisesta luonnostaan. Ne olivat ruumiillistu-

neita henkiä, syntyneitä Dhimatin (kaikkiviisaan jumaluuden) jäsenistä (gātra). Kaikki nämä 

olennot olivat deva-sargan [jumalallisen luomisen, joka viisinkertaisena luomistona on vailla 

selvää havaintokykyä, vailla harkintaa, luonteeltaan tylsä] kolmen ominaisuuden asuntona. 
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he aikaansaavat patriarkka Dakshan, joka on myös Brahmān poika [e177] aikai-

semmassa kalpassa eli elämässä, selitetään ja lisätään purānoissa lukijan harhaan 

johtamiseksi, mutta kuitenkin totta puhuen. 

3. Varhainen kolmas Rotu muodostui siis ”hikipisaroista”, jotka monien muutos-

ten jälkeen kasvoivat ihmisruumiiksi. Tätä ei ole sen vaikeampi kuvitella tai käsit-

tää kuin sikiön kasvua huomaamattomasta idusta ja kehittymistä lapseksi ja sitten 

vahvaksi, isoksi ihmiseksi. Mutta kommentaarien mukaan kolmas Rotu muutti 

kuitenkin vielä lisääntymistapaansa. Sen sanotaan lähettäneen vis formativan 

[muodostusvoiman], joka muutti hikipisarat suuremmiksi pisaroiksi, jotka kasvoi-

vat, laajenivat ja tulivat munanmuotoisiksi kappaleiksi – valtaviksi muniksi. Näis-

sä ihmissikiö kehittyi hitaasti useita vuosia. Purānoissa Mārishā, viisaan Kandun 

tytär, tulee prāchetasojen vaimoksi ja Dakshan äidiksi. Daksha taas on ensim-

mäisten ihmisen kaltaisten esi-isien isä, joka oli syntynyt tällä tavalla. Hänestä 

kerrotaan myöhemmin. Ihmisen, mikrokosmoksen, kehitys on analoginen univer-

sumin, makrokosmoksen, kehityksen kanssa. Hänen kehityksensä on universumin 

ja eläimen kehityksen välissä, ja ihminen on vuorostaan eläimelle makrokosmos. 

Sitten rotu muuttuu: 

4. Androgyyneiksi eli hermafrodiiteiksi. Tämä ihmissynnytyksen prosessi selittää 

ehkä, miksi Aristofanes kuvaa vanhempaa rotua androgyyniseksi. Jokainen yksilö 

oli muodoltaan pyöreä ja ”selkä ja kyljet olivat kuin kehässä”, ja hänen ”juokse-

mistapansa oli pyöriminen... [hän oli] kauhistuttava voimassaan ja suunnattoman 

kunnianhimoinen”. Sen vuoksi heidän heikentämisekseen ”Zeus jakoi heidät 

[kolmannessa kantarodussa] kahdeksi, ja Apollo [aurinko] hänen valvonnassaan 

sulki ihon umpeen”.1  

Madagaskarin (Lemuriaan kuuluneen saaren) asukkailla on tarina ensimmäi-

sestä ihmisestä. Hän eli ensin syömättä ja alettuaan nauttia ruokaa hänen jalkaansa 

ilmestyi turpoama. Sen puhjettua siitä tuli esiin nainen, josta tuli heidän rotunsa 

äiti. Todella.... ”meidän tieteessämme puhutaan heterogeneesistä ja partenoge-

neesistä,2 mikä osoittaa kentän olevan avoinna.... Polyypit… synnyttävät jälkeläi-

siä itsestään, niin kuin puun haaraumat ja silmut”. Miksei siis alkuperäinen inhi-

millinen polyyppi tuottaisi. Hyvin mielenkiintoinen polyyppi stauridium siirtyy 

                                                                                                                                                        

Mutta koska ne itse eivät lisääntyneet, Brahmā loi toiset itsensä kaltaiset järkisyntyiset pojat”, 

nimittäin brahmā-rishit eli prajāpatit, (kymmenen ja seitsemän). ”Sanandanan ja Vedhojen 

(Brahmān) muut pojat hän loi aiemmin”, mutta niin kuin toisaalla on osoitettu, ne olivat ”ha-

luttomia tai himottomia, pyhän viisauden innoittamia, maailmasta vieraantuneita ja haluttomia 

saamaan jälkeläisiä”. (Kirja I, vii.) Sanandana ja muut kumārat ovat siis jumalia, jotka kieltäy-

dyttyään ”luomasta jälkeläisiä” pakotetaan ruumiillistumaan tajuttomiin ihmisiin. Lukijan on 

suotava anteeksi toistamiset, joita ei voi välttää esitettyjen tosiasioiden paljouden vuoksi. 
1 Platonin Pidot, 190d–e. 
2  [Neitseellinen lisääntyminen.] 
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vuorotellen silmikoitumisesta sukupuoliseen lisääntymistapaan. Kummallista kyl-

lä, vaikka se kasvaa ainoastaan polyyppinä varresta, se saa aikaan pikku silmuja, 

jotka kehittyvät lopulta meduusaksi. Meduusa on aivan erilainen kuin sen emä-

elimistö, stauridium. Se lisääntyy myös eri tavalla, sukupuolisesti, ja siitä lähte-

vistä munista ilmestyvät jälleen kerran stauridiumit. [e178] Tämä hämmästyttävä 

tosiasia voi auttaa monia ymmärtämään, että jokin muoto saattaa kehittyä – kuten 

sukupuoliin jakautuneet lemurialaiset hermafrodiittisista vanhemmista – aivan eri 

tavalla kuin sen lähimmät synnyttäjät. Sitä paitsi on kiistatonta, että ihmisten ruu-

miillistumissa karman laki, rodullinen tai yksilöllinen, voittaa ”perinnöllisyyden” 

toissijaiset taipumukset, sillä perinnöllisyys on karman palvelija. 

Viimeisen lauseen merkitys edellä olevan säkeen 27 kommentaarissa, nimittäin 

että neljäs Rotu oli Padmapānin lapsia, saa selityksensä eräästä Esoteric Buddhis-

min innoittajan kirjeestä: 
 
...Ihmiskunnan enemmistö kuuluu neljännen kantarodun seitsemänteen alaro-

tuun – edellä mainitut kiinalaiset ja heidän sivuhaaransa (malaijit, tiibetiläiset, 

jaavalaiset jne.). [Unkarilaiset, suomalaiset ja vieläpä eskimot ovat tämän vii-

meisen haaran jäännöksiä. – H. P. B.]1 
 

Padmapāni eli Avalokiteshvara sanskritiksi on tiibetin kielellä Chenrezi. 

Avalokiteshvara on suuri logos korkeammassa aspektissaan ja jumalallisissa 

piireissä. Mutta ilmenneillä tasoilla hän on, niin kuin Daksha, ihmisten kantaisä 

(henkisessä merkityksessä). Padmapāni-Avalokiteshvaran esoteerinen nimi on 

bodhisattva (eli Dhyāni-Chohan) Chenrezi Jangchub, ”voimakas ja 

kaikkinäkevä”. Häntä pidetään nykyään Aasian suurimpana suojelijana yleensä ja 

erityisesti Tiibetin. Ohjatakseen tiibetiläisiä ja lamoja pyhyyteen ja suojellakseen 

suuria arhateja maailmassa tämä taivaallinen olento, niin uskotaan, ilmenee aika 

ajoin ihmismuodossa. Kansantaru kertoo, että aina kun usko alkaa kuolla 

maailmasta, Padmapāni Chenrezi, ”lootuksen kantaja”, lähettää ulos kirkkaan 

valonsäteen ja ruumiillistuu heti toiseen kahdesta suuresta lamasta – Dalai-lamaan 

tai Tashi-lamaan. Lopuksi, niin uskotaan, hän ruumiillistuu ”täydellisimpänä 

Buddhana” Tiibetiin eikä Intiaan, jossa hänen edeltäjänsä, suuret rishit ja Manut 

ovat esiintyneet Rotumme alussa, mutta eivät esiinny enää. Myös Dhyāni-

Chenrezin eksoteerinen ulkonäkö tuo mieleen esoteerisen opetuksen. Hän on 

selvästikin Dakshan tavoin kaikkien edeltävien Rotujen synteesi ja kaikkien 

inhimillisten Rotujen kantaisä kolmannen – ensimmäisen täydellisen – Rodun 

jälkeen ja siten häntä kuvataan neljän alkuperäisen rodun huippukohtana 

yksitoistakasvoisessa muodossaan. Tämä pilari muodostuu neljästä osasta, joissa 

                                                           
1  S. 68. 
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kussakin on kolmet eriväriset kasvot eli kolme päätä. Nämä kolmet kasvot kutakin 

rotua varten kuvaavat kolmea tärkeintä fysiologista muodonmuutosta.  

Ensimmäinen on valkea (kuun värinen); toinen on keltainen; kolmas on puna-

ruskea; neljäs on tummanruskea ja siinä on ainoastaan kahdet kasvot – kolmannet 

kasvot on jätetty tyhjiksi, mikä viittaa atlantislaisten ennenaikaiseen loppuun. 

Padmapāni (Daksha) istuu pilarin päällä ja muodostaa sen huipun. Tämän suhteen 

[e179] verratkaa säkeeseen 39. Dhyāni-Chohanilla on neljä käsivartta, mikä taas 

viittaa neljään rotuun. Sillä samalla kun kaksi käsivartta on ristissä, kolmas pitelee 

lootusta (Padmapāni, ”lootuksen kantaja”), kukan symboloidessa synnyttämistä, 

ja neljäs pitelee käärmettä, joka kuvaa hänen omaamaansa viisautta. Hänen kau-

lassaan on rukousnauha ja hänen päänsä päällä veden – aineen, vedenpaisumuk-

sen – tunnusmerkki   ja hänen otsallaan on kolmas silmä (Shivan silmä, hen-

kisen ymmärtämyksen merkki). Hänen nimensä on (Tiibetin) ”suojelija”, ”ihmis-

kunnan vapauttaja”. Toisissa tapauksissa, jolloin hänellä on ainoastaan kaksi käsi-

vartta, hän on Chenrezi, Dhyāni ja bodhisattva, Phag-na padma dkarpo, ”valkoi-

sen lootuskukan pitäjä”. Hänen toinen nimensä on Chantong, ”tuhatsilmäinen”, 

jolloin hänellä on tuhat käsivartta ja kättä, ja kunkin kämmenellä on kuvattuna 

viisauden silmä näiden käsivarsien lähtiessä säteittäin hänen ruumiistaan kuin 

säteinen metsä. Yksi hänen nimistään on Lokapati eli Lokanātha (sanskritiksi), 

”maailman herra”, ja (tiibetiksi) Jigten-gonpo, ”suojelija ja vapauttaja (kaikenlais-

ta) pahaa vastaan”. 

Padmapāni on kuitenkin ”lootuksen kantaja” symbolisesti ainoastaan tietämät-

tömiä varten. Esoteerisesti se merkitsee kalpojen ylläpitäjää, joista viimeinen, 

nykyinen mahā-kalpa (Vārāha) on nimeltään Padma ja edustaa Brahmān elinkau-

den toista puolta. Vaikka se on todellisuudessa pienempi kalpa, sitä kutsutaan 

Mahāksi, ”suureksi”, koska se sisältää sen aikakauden, jolloin Brahmā ilmestyi 

lootuskukasta. Teoreettisesti kalpoja on lukemattomia, mutta käytännössä ne on 

jaettu ja jälleen jaettu ajassa ja paikassa, ja jokaisella osastolla – aina pienimpään 

asti – on oma Dhyāninsa suojelijana eli hallitsijana. Padmapāni (Avalokiteshvara) 

tulee Kiinassa naiselliselta aspektiltaan Kuan-yiniksi, ”joka omaksuu minkä ta-

hansa muodon mielensä mukaan pelastaakseen ihmiskunnan”. Jos okkultisti halu-

aa suorittaa niin kutsuttuja ”maagisia” tekoja, hänellä on tarjolla suurimmat mah-

dollisuudet, jos hän tuntee ne tähtikuvioiden astrologiset aspektit, jotka vallitsevat 

näiden dhyānien – Amitabha (A-mi-ta Fo Kiinassa) mukaan luettuna – vastaavina 

”syntymäpäivinä”: esim. toisen kuukauden 19. päivänä, yhdennentoista kuukau-

den 17. päivänä ja kolmannen kuukauden 7. päivänä jne. Yksilön tulevaisuus 

kaikkine tulevine tapahtumineen peräkkäisessä järjestyksessä nähdään taikapeilis-

tä, joka sijoitetaan määrättyjen tähtien säteen alle. Mutta – varokaa mitalin nurjaa 

puolta, NOITUUTTA. 

__________ 
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[e180] 

VIII SÄKEISTÖ 

 

NISÄKÄSELÄINTEN KEHITYS –  

ENSIMMÄINEN LANKEEMUS 
 
(28) Kuinka ensimmäiset nisäkkäät saivat alkunsa. (29) Näennäisdarvinilainen kehitys. (30) 

Eläimet saavat kiinteät ruumiit. (31) Niiden erottautuminen sukupuoliin. (32) Älyttömien 

ihmisten ensimmäinen synti. 

 

28. HIKIPISAROISTA (a), AINESTEN JÄTTEISTÄ, EDELLISEN PYÖRÄN (edellisen, kol-

mannen kierroksen) IHMISTEN JA ELÄINTEN KUOLLEISTA RUUMIISTA SEKÄ IRRON-

NEESTA TOMUSTA MUODOSTUIVAT (tämän kierroksen) ENSIMMÄISET ELÄIMET. 
 
(a) Salainen oppi väittää, että tässä kierroksessa nisäkkäät olivat myöhempi kehi-

tystuote kuin ihmiset. Kehitys tapahtuu kierroksissa. Suuri seitsenkierroksinen 

manvantarinen kausi, joka alkaa ensimmäisessä kierroksessa kivennäisistä, kas-

veista ja eläimistä, vie kehitystyönsä laskevalla kaarella pysähdyskohtaan neljän-

nen Rodun puolivälissä, neljännen kierroksen ensimmäisen puoliskon lopussa. 

Meidän maapallollamme (joka on neljäs piiri ja alin) siis ja nykyisessä kierrokses-

sa on tämä keskikohta saavutettu. Ja monadi on ensimmäisen A-pallolla tapahtu-

neen ”metalloitumisensa” jälkeen kulkenut kivi-, kasvi- ja eläinmaailmojen läpi 

kolmen ainetilan kaikissa asteissa, paitsi kolmannen eli kiinteän tilan viimeisessä 

asteessa, jonka se saavuttaa vasta ”kehityksen keskikohdalla”. Sen vuoksi on vain 

johdonmukaista ja luonnollista, että neljännen kierroksen alussa D-pallolla ihmi-

nen esiintyy ensimmäisenä, ja myös, että hänen ruumiinsa on hienointa objektiivi-

suuteen soveltuvaa ainetta. Selvemmin ilmaistuna: jos monadi alkaa ruumiillistu-

miskautensa kolmen objektiivisen luontokunnan läpi laskevalla kaarella, sen on 

myös välttämättä lähdettävä piirin ylöspäiselle kaarelle ihmisenä. Laskevalla kaa-

rella henkisyys muuttuu vähitellen aineelliseksi. Pohjaviivan keskikohdalla henki 

ja aine ovat tulleet tasapainoon ihmisessä. Nousevalla kaarella henki pääsee taas 

hitaasti johtoon fyysisyyden eli aineen kustannuksella, niin että seitsemännen 

kierroksen seitsemännen Rodun lopussa monadi tuntee olevansa yhtä [e181] va-

paa aineesta ja kaikista sen ominaisuuksista kuin se oli alussa. Se on lisäksi saa-

vuttanut kokemusta ja viisautta, kaikkien omien elämiensä täyttymisen, ilman 

niiden aiheuttamaa pahaa ja kiusauksia. 

Tämä kehitysjärjestys on löydettävissä myös Genesiksen ensimmäisestä ja toi-

sesta luvusta, jos niitä luetaan niiden todellisessa esoteerisessa merkityksessä. 

Sillä luku 1 sisältää kolmen ensimmäisen kierroksen historian samoin kuin nel-

jännen kierroksen kolmen ensimmäisen Rodun historian siihen hetkeen asti, jol-

loin viisauden elohimit herättivät ihmisen tietoiseen elämään. Ensimmäisessä 
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luvussa eläimet, valaat ja ilman linnut luodaan ennen androgyynistä Aadamia.1 

Toisessa luvussa Aadam (suvuton) tulee ensimmäisenä, ja eläimet esiintyvät vasta 

hänen jälkeensä. Jopa kahden ensimmäisen Rodun ja kolmannen Rodun alkupuo-

liskon mentaalista tylsyyttä ja tajuttomuutta kuvataan Genesiksen toisessa luvussa 

Aadamin syvällä unella. Tällä ”unella” tarkoitetaan mentaalisen toimettomuuden 

unetonta unta, sielun ja mielen nukkumista, eikä suinkaan sukupuolten erilaistu-

misen fysiologista prosessia, niin kuin oppinut ranskalainen teoreetikko (Naudin) 

kuvitteli. 

Purānat, kaldealaiset ja egyptiläiset katkelmat ja myös kiinalaiset perimätiedot 

sopivat kaikki yhteen salaisen opin kehitysprosessin ja -järjestyksen kanssa. Löy-

dämme niistä vahvistuksen melkein koko oppiimme: esimerkiksi esityksen, joka 

koskee kolmannen Rodun lisääntymistä ovipaarisesti, ja jopa viittauksen vähem-

män viattomaan lisääntymistapaan, joka oli ensimmäisillä nisäkäsmuodoilla. ”Jät-

tiläismäisiä, läpinäkyviä, mykkiä ja hirvittäviä ne olivat”, sanoo kommentaari. 

Tutkikaa esim. kertomuksia useista risheistä ja heidän moninaisista jälkeläisis-

tään. Pulastya esim. on kaikkien käärmeiden ja nāgojen isä – ovipaarinen joukko; 

Kaśyapa on vaimonsa Tāmran kautta lintujen ja Garudan, siivekkäiden heimon 

kuninkaan, isoisä; kun taas vaimonsa Surabhin kautta hän oli lehmien ja puhve-

leiden ym. isä. 

Salaisessa opissa ovat ensimmäiset nāgat – käärmeitä viisaammat olennot – 

”tahdon ja joogan poikia”, jotka olivat syntyneet ennen sukupuolten täydellistä 

eroa, ”kypsyneet ihmismunissa,2 jotka saatiin aikaan aikaisemman kolmannen 

Rodun pyhien viisaiden voimalla” (kriyāshaktilla).3 

[e182] ”.....Näihin ruumiillistuivat kolmen [ylemmän] maailman herrat – eri-

laatuiset rudrat, jotka olivat olleet tushitoja, jotka olivat olleet jayoja, jotka ovat 

                                                           
1  Allegorinen viittaus eläinradan ”pyhiin eläimiin” ja muihin taivaankappaleisiin. Jotkut kab-

balistit näkevät niissä eläinten prototyypit. 
2  Hesiodoksen kertomuksen mukaan Zeus luo kolmannen ihmisrotunsa saarnipuista. Popol 

Vuhissa kolmas ihmisrotu luodaan tzite-puusta ja sibakiksi kutsutun kaislan ytimestä. Mutta 

sibak tarkoittaa ”munaa” artufojen (eli vihkimysluolien) mysteerikielessä. Eräässä raportissa, 

jonka Don Pedro Baptista Pino lähetti Cortesille v. 1812, sanotaan: ”Kaikilla puebloilla on 

omat artufansa – näin alkuasukkaat kutsuvat maanalaisia huoneita, joissa on ainoastaan yksi 

ovi ja joissa he (salaa) kokoontuvat.... Näihin temppeleihin ei pääse... ja niiden ovet ovat aina 

espanjalaisilta suljetut... He palvovat aurinkoa ja kuuta... tulta ja suurta KÄÄRMETTÄ (luovaa 

voimaa), jonka munia kutsutaan nimellä sibak.” 
3  Sanojen sarpa ja nāga välillä on huomattava esoteerinen ero, vaikka niitä käytetään umpi-

mähkään. Sarpa, käärme, tulee juuresta srip, ryömiä (latinan serpo), ja niitä kutsutaan nimellä 

”ahi” sanasta hā, hylätä. ”Sarpa sai alkunsa Brahmān hiuksista, jotka putosivat hänen päästään 

ja tulivat käärmeiksi, kun hän pelästyi nähdessään yakshat, jotka hän oli luonut kauhistuttavan 

näköisiksi. Niitä kutsutaan sarpoiksi, koska ne ryömivät, ja ahiksi, koska ne olivat hylänneet 

pään” (Wilson). Mutta allegorioissa nāgat huolimatta käärmepyrstöistään eivät ryömi vaan 

pystyvät kävelemään, juoksemaan ja taistelemaan. 
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adityoja”. Sillä niin kuin Parāśara selittää: ”Mittaamattoman mahtavilla rudroilla 

oli satoja nimityksiä.” 

Jotkut alkuperäisten nāgojen, viisauden käärmeiden, jälkeläisistä kansoittivat 

Amerikan, kun tuo maanosa kohosi merestä suuren Atlantiksen kukoistusaikana 

(Amerikan ollessa Jambu-dvipan, ei Bharata-Varshan Pātāla eli vastakkaisella 

puolella oleva maa). Mistä muuten johtuvat traditiot ja legendat – viimeksi maini-

tut aina todenperäisempiä kuin historia, kuten Augustin Thierry sanoo – ja joilla-

kin ”poppamiehillä” ja papeilla jopa samat nimet, joita vielä tänä päivänä tavataan 

Meksikossa? Meidän on sanottava jotakin nergaleista ja nagualeista ja myös na-

gualismista jota lähetyssaarnaajat kutsuivat ”paholaisen palvelukseksi”. 

Miltei kaikissa purānoissa esiintyy kertomus ”Dakshan uhrista”, jonka vanhin 

kuvaus löytyy Vāyupurānasta. Vaikka se on allegorinen, siinä on enemmän mer-

kitystä ja uutta biologista tietoa luonnontieteilijälle kuin kaikissa pseudotieteelli-

sissä päähänpistoissa, joita pidetään tieteellisinä teorioina ja hypoteeseina. 

Daksha, jota pidetään pääkantaisänä, mainitaan sitä paitsi fyysisen ihmisen luo-

jana ”tarussa”, jossa hänen kerrotaan menettäneen päänsä ruumiistaan jumalien ja 

raumojen välisessä yleisessä taistelussa. Pää palaa tulessa, ja sen tilalle pannaan 

oinaan pää.1 Mutta oinaan pää ja sarvet ovat aina siitos- ja synnytysvoiman sym-

boleja ja fallisia. Kuten olemme esittäneet, Daksha perustaa aikakauden, jolloin 

ihmiset syntyvät sukupuolisen yhteyden kautta. Tämä lisääntymistapa ei kuiten-

kaan ilmaantunut yhtäkkiä, niin kuin voisi luulla, vaan vaati pitkiä ajanjaksoja, 

ennen kuin siitä tuli ainoa ”luonnollinen” tapa. Sen vuoksi kerrotaan, että 

Dakshan uhrin jumalille keskeytti Śiva, hävittävä jumaluus, kehityksen ja EDIS-

TYKSEN personoituma, joka on samalla kertaa uudelleen synnyttäjä. Hän hävit-

tää oliot yhdessä muodossa, mutta kutsuu ne jälleen elämään toisessa, täydelli-

semmässä muodossa. Śiva-Rudra luo kauhean Vīrabhadran (joka syntyy hänen 

henkäyksestään), ”tuhatpäisen, tuhatkätisen” hirviön, ja antaa hänen tehtäväkseen 

Dakshan valmistaman uhrin tuhoamisen. Sitten Vīrabhadra, ”joka asui haamujen 

[eetteri-ihmisten] alueella.... [e183] loi ihohuokosistaan (romakūpat) voimakkaita 

raumoja”2 (eli raumyoja). Kuinka myyttinen tuo allegoria onkin, niin Mahābhāra-

tassa, joka on yhtä paljon historiaa kuin Iliadi, kerrotaan3 raumyojen ja muiden 

rotujen lähteneen samalla tavoin romakūpoista, hius- tai ihohuokosista. Tämä 

allegorinen kuvaus ”uhrista” on täynnä merkitystä salaisen opin tutkijoille, jotka 

tuntevat ”hiestä syntyneet”. 

                                                           
1  Kāsi-Khanda. 
2  Wilson kääntää sanan ”puolijumaliksi” (ks. hänen Vishnupurāna, s. 130), mutta raumat eli 

raumyat ovat yksinkertaisesti rotu, heimo. 
3  XII, 10,308 
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Vāyupurānan kertomuksessa sanotaan Dakshan uhrin sitä paitsi tapahtuneen, 

kun paikalla oli olentoja, jotka olivat syntyneet munasta, höyrystä, kasveista, iho-

huokosista ja vasta lopuksi kohdusta. 

Daksha edustaa varhempaa kolmatta Rotua, pyhää ja puhdasta, joka oli vielä 

vailla yksilöllistä egoa ja jolla oli ainoastaan passiivisia kykyjä. Brahmā käskee 

hänet sen vuoksi luomaan (eksoteerisissa teksteissä). Totellen käskyä hän teki 

silloin ”alemmat ja ylemmät” (avara ja vara) jälkeläiset (putra), kaksijalkaiset ja 

nelijalkaiset.  Tahdollaan hän synnytti naiset, jumalat, daityat (neljännen Rodun 

jättiläiset), käärmejumalat, eläimet, karjan ja dānavat (titaanit ja demoni-

maagikot) ja muut olennot. 
 

....Tuosta ajasta eteenpäin elävät olennot syntyivät sukupuolisen yhteyden avul-

la. Ennen Dakshan aikaa ne lisääntyivät eri tavalla – tahdon, näkökyvyn, kos-

ketuksen [ja joogavoiman] avulla.1 
 

Ja nyt seuraa puhtaasti eläintieteellinen oppi. 
 
29. SELKÄRANKAISIA ELÄIMIÄ, SYVYYDEN LOHIKÄÄRMEITÄ JA LENTÄVIÄ SARPOJA 

[SARPAS] (käärmeitä) TULI RYÖMIVIEN OLENTOJEN LISÄKSI.  MAAN MATELEVAISETT 

SAIVAT SIIPET. VESIEN PITKÄNISKAISISTA TULI ILMAN LINTUJEN KANTAISIÄ. 
 
Tässä kohdassa ovat oppimme ja nykyaikainen biologinen pohdiskelu täysin yhtä 

mieltä. Tätä ylimenoprosessia edustavat, puuttuvat renkaat matelijoiden ja lintujen 

välillä ovat ilmeisiä pahimmalle kiihkoilijallekin, varsinkin jos hän katsoo orni-

toscelidaetä, hesperornista ja Vogtin liskolintuja. 
 
30. KOLMANNEN RODUN AIKANA LUUTTOMAT ELÄIMET KASVOIVAT JA MUUTTUIVAT. 

NIISTÄ TULI SELKÄRANKAISIA ELÄIMIÄ (a), (myös) NIIDEN CHHĀYĀT TULIVAT KIIN-

TEIKSI. 

 

31. ELÄIMET EROTTAUTUIVAT ENSIN (koiraiksi ja naaraiksi) (b)… 
 
[e184] (a) Selkärankaisia ja sen jälkeen nisäkkäitä. Ennen sitä eläimet olivat myös 

eteerisiä alkuelimistöjä, aivan niin kuin ihminen. 
 

(b) Se seikka, että aiemmin oli kaksisukuisia nisäkkäitä ja myöhemmin tapahtui 

sukupuoliin erottautuminen, on nyt kiistaton jopa biologian näkökulmasta katsot-

tuna. Niin kuin prof. Oscar Schmidt, tunnettu darvinisti, sanoo: 
 
Käyttö ja käyttämättömyys yhdessä valinnan kanssa selvittävät [?] sukupuolten 

erottautumista ja alkeellisten sukuelinten olemassaoloa, mikä on muuten täysin 

käsittämätöntä. Varsinkin selkärankaisten joukossa kummallakin sukupuolella 

                                                           
1  Vishnupurāna. 
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on niin selvät jäljet toiselle sukupuolelle ominaisista lisääntymiselimistä, että 

jo muinaisuudessa pidettiin hermafroditismia ihmiskunnan luonnollisena alku-

tilana… Merkittävää on näiden alkeellisten sukuelinten periytymisen itsepin-

taisuus. Nisäkkäiden luokalle ei kuulu nykyinen kaksisukuisuus, vaikkakin ne 

ovat koko kehityskautensa läpi tuoneet mukanaan noita jäänteitä, jotka olivat 

olleet niiden tuntemattomilla esivanhemmilla ties kuinka kauan sitten.1 
 
31. …NE (ELÄIMET) ALKOIVAT SIITTÄÄ JA SYNNYTTÄÄ.  KAKSINAINEN IHMINEN (sit-

ten) EROTTAUTUI MYÖS.  HÄN (ihminen) SANOI: ”TEHKÄÄMME NIIN KUIN NE. YHTY-

KÄÄMME JA TEHKÄÄMME OLENTOJA.”  HE TEKIVÄT. 

__________ 

 
32. JA NE, JOILLA EI OLLUT KIPINÄÄ (”kapeapäiset”2), OTTIVAT LUOKSEEN VALTAVAN 

SUURIA NAARASELÄIMIÄ (a).  HE SIITTIVÄT NIISTÄ MYKKIÄ ROTUJA.  MYKKIÄ HE (”ka-

peapäiset”) OLIVAT ITSEKIN. MUTTA HEIDÄN KIELENSÄ OLIVAT SITOMATTOMAT (b).  

HEIDÄN JÄLKELÄISTENSÄ KIELET JÄIVÄT ÄÄNETTÖMIKSI.  HIRVIÖITÄ HE SYNNYTTI-

VÄT.  KÖYRYISTEN, PUNAKARVAISTEN HIRVIÖIDEN RODUN, JOKA KULKI NELJÄLLÄ 

JALALLA.3 MYKÄN RODUN, JOKA JÄTTI HÄPEÄN KERTOMATTA.1 
 
(a) Eläimet ”erottautuivat ensin”, sanoo säe 31. Pitäkää mielessä, että tuona aika-

na ihmiset olivat erilaisia jopa fysiologisesti kuin [e185] he ovat nykyisin, kun 

viidennen Rodun keskikohta on jo ohitettu. Meille ei kerrota, mitä nuo ”valtavan 

suuret naaraseläimet” olivat, mutta ne poikkesivat varmasti yhtä paljon nykyisin 

tuntemistamme eläimistä, kuin silloiset ”ihmiset” poikkesivat tämän päivän ihmi-

sistä. 

Tämä oli ensimmäinen fyysinen ”aineeseen lankeemus”, joka tapahtui joillekin 

silloisille alemmille roduille. Pitäkää mielessänne säe 24.  ”Viisauden pojat” oli-

vat halveksineet varhempaa kolmatta Rotua, ts. kehittymättömiä, ja heidän osoite-

taan ruumiillistuvan myöhempään kolmanteen Rotuun ja antavan sillä tavoin sille 

älyn. Siten aivottomien ja ”älyttömien”, ”kipinää” vailla olevien, vastuuttomien 

Rotujen synti lankesi niiden päälle, jotka eivät olleet heihin nähden tehneet kar-

mallista velvollisuuttaan. 

(b) Katsokaa myöhempää lukua ihmispuheen alkamisesta. 

                                                           
1  Doctrine of Descent and Darwinism, s. 187–188. Tässä mainitut ”tuntemattomat esivan-

hemmat” ovat alkuaikaisia astraalisia prototyyppejä. Vrt. II osa, s.  260 (a). 
2  Ks. säe 24. 
3  Nämä ”eläimet” eli hirviöt eivät ole ihmisapinoita tai muitakaan apinoita, vaan todella se, 

mitä antropologit kutsuisivat ”puuttuvaksi renkaaksi”, nim. alkuaikainen alempi ihminen; ks. 

jäljempänä. 
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MITÄ VASTAVÄITTEITÄ VOI OLLA EDELLISEEN 

 

Okkultismi hylkää siis ajatuksen, että luonto olisi kehittänyt ihmisen apinasta tai 

edes kummallekin yhteisestä esi-isästä, mutta seuraa sitä vastoin joidenkin eniten 

ihmisenmuotoisten lajien jälkiä varhaisatlantislaisen kauden kolmannen Rodun 

ihmiseen. Koska tulemme tukemaan ja puolustamaan tätä väitettä edempänä, tässä 

ei tarvitse mainita kuin muutama sana. Toistamme kuitenkin selvyyden vuoksi 

lyhyesti sen, mitä sanoimme aiemmin I Osan VI säkeistön yhteydessä, s. e182–

e184. 

Oppimme osoittavat, että vaikka on aivan oikein sanoa luonnon aikanaan ra-

kentaneen inhimillisen astraalimuodon ympärille apinan kaltaisen ulkonaisen 

muodon, on myös yhtä oikein sanoa, että tämä muoto ei ollut yhtään enempää 

”puuttuvan renkaan” muoto kuin olivat tuon astraalimuodon peitteet sen luonnol-

lisen kehityskulun aikana läpi kaikkien luontokuntien. Eikä tämä kehitys tapahtu-

nut tällä neljännen kierroksen planeetalla, niin kuin on osoitettu, vaan jo ensim-

mäisen, toisen ja kolmannen kierroksen aikana, jolloin IHMINEN oli vuoron pe-

rään ”kivi, kasvi ja eläin”, kunnes hänestä tuli se, mikä hän oli nykyisen ihmis-

kunnan ensimmäisessä kantarodussa. Todellinen kehityslinja eroaa darvinilaises-

ta, ja noita kahta järjestelmää on mahdotonta sovittaa yhteen, ellei darvinismista 

poisteta oppia ”luonnollisesta valinnasta” ja vastaavasta. Todellakin Haeckelin 

moneerin ja Manun sarīsripan välillä on ylipääsemätön kuilu jīvan muodossa. 

Sillä ”inhimillinen” monadi, olkoon se metalloitunut kiviatomiksi tai kasvillistu-

nut taimeksi tai eläimellistynyt eläimeksi, on kuitenkin yhä ja aina jumalallinen, 

tästä syystä myös INHIMILLINEN monadi. Se lakkaa olemasta inhimillinen vasta 

silloin, kun siitä tulee ehdottoman jumalallinen. 

Nimityksillä ”kivennäis-”, ”kasvi-” ja ”eläin”-monadi on tarkoitus ilmaista 

pintapuolinen eroavuus. Ei ole mitään muuta monadia (jīvaa) [e186] kuin 

jumalallinen, ja niin muodoin se on kerran ollut inhimillinen tai sen on kerran 

tultava siksi. Viimeksi mainitun nimityksen täytyy jäädä tarkoituksettomaksi, 

jollei tätä eroa ymmärretä hyvin. Monadi on pisara rannattomasta valtamerestä, 

alkuaikaisen erilaistumistason tuolta puolen tai, oikeammin sanottuna, sen sisältä. 

Se on jumalallinen korkeammassa ja inhimillinen alemmassa tilassaan – 

adjektiiveja korkeampi ja alempi käytetään parempien sanojen puutteessa – mutta 

monadina se pysyy kaikkina aikoina, paitsi nirvānisessa tilassa, olkoot olosuhteet 

tai ulkonaiset muodot minkälaiset tahansa. Niin kuin logos heijastaa universumia 

jumalallisessa tajunnassa ja niin kuin ilmennyt universumi on heijastuneena sen 

jokaisessa monadissa, kuten Leibniz sanoi toistaen itämaista oppia, niin 

                                                                                                                                                        
1  Eläimellisestä alkuperästään johtuvan häpeän, mitä nykyajan tiedemiehemme painottaisivat, 
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MONADIN tulee inkarnaatioidensa kierrosaikana heijastua kunkin luontokunnan 

jokaiseen juurimuotoon. Sen vuoksi kabbalisti sanoo oikein, että ”IHMINEN” 

tulee kiveksi, kasviksi, eläimeksi, ihmiseksi, hengeksi ja lopulta jumalaksi 

suorittaen siten kierroksensa ja palaten kohtaan, josta hän lähti taivaallisena 

IHMISENÄ. Mutta ”ihmisellä” tarkoitetaan jumalallista monadia eikä ajattelevaa 

olentoa, vielä vähemmän hänen fyysistä ruumistaan.  

Samalla kun tiedemiehet kieltävät kuolemattoman sielun, he yrittävät nyt sitä 

jäljittää kautta koko eläinmuotojen sarjan alimmasta korkeimpaan. Mutta todelli-

suudessa koko nykyinen eläinkunta on niiden alkuaikaisten hirviöiden jälkeläisiä, 

joista säkeistöt puhuvat. Eläimet – matelijat ja ne vesieläimet, jotka edelsivät ih-

mistä tässä neljännessä kierroksessa, samoin kuin ne, jotka olivat samanaikaisia 

kuin kolmas Rotu, ja vielä ne nisäkkäät, jotka ovat myöhempiä kuin kolmas ja 

neljäs Rotu – ovat kaikki joko välittömästi tai välillisesti ihmiseen keskinäisessä 

vastaavuussuhteessa olevia tuloksia (fyysisesti). On aivan oikein sanoa, että ihmi-

nen on tässä manvantarassa, ts. kolmessa edellisessä kierroksessa, käynyt läpi 

kaikki luontokunnat. Hän on siis ollut ”kivi, kasvi ja eläin”. Mutta (a) nämä kivet, 

kasvit ja eläimet olivat prototyyppejä, utumaisia esityksiä neljännen kierroksen 

olioista; ja (b) nekin, jotka esiintyivät neljännen kierroksen alussa, olivat nykyis-

ten kivien, kasvien ja eläinten astraalivarjoja, niin kuin okkultistit sanovat. Ja lo-

puksi, ihmisten, eläinten ja kasvien muodot ja lajit eivät olleet sellaisia, miksi ne 

tulivat myöhemmin. Niinpä neljännen kierroksen eläinkunnan alempien olentojen 

astraaliset prototyypit, jotka edelsivät ihmisiä (heidän chhāyojaan), olivat tiivisty-

neitä, vaikka vielä hyvin eteerisiä kuoria, jotka kuuluivat D-pallolla1 kolmannen 

kierroksen lopussa syntyneille, vielä eteerisemmille muodoille eli malleille. Ne oli 

”aikaansaatu ainesten jätteistä, edellisen pyörän eli edellisen kolmannen kierrok-

sen ihmisten ja (muiden sukupuuttoon kuolleiden) eläinten kuolleista ruumiista”, 

kuten VIII säkeistön säkeessä 28 kerrotaan. Vaikka siis [e187] astraali-ihmistä 

edeltäneet kuvailemattomat ”eläimet” tämän elämänkauden alussa maapallollam-

me olivat yhä niin sanoaksemme kolmannen kierroksen ihmisen jälkeläisiä, niin 

nykyisen kierroksen nisäkkäät ovat taas velkaa olemassaolostaan suuressa määrin 

ihmiselle. Sitä paitsi nykyisen ihmismuotoisen eläimen, apinan, ”esi-isä” on suo-

ranainen aikaansaannos tuosta vielä älyttömästä ihmisestä, joka häpäisi ihmisar-

vonsa asettumalla fyysisesti eläimen tasolle. 

Edellä oleva selittää jotakin niistä niin väitetyistä fysiologisista todisteista, joi-

ta antropologit ovat esittäneet todistaakseen ihmisen polveutumisen eläimistä. 

Se kohta, josta kehitysopin kannattajat erityisesti pitävät kiinni, on että ”sikiön 

historia edustaa koko rodun historiaa”. Että ”jokainen elimistö kehittyessään 

                                                                                                                                                        

jos voisivat. 
1  Ks. Esoteric Buddhism, iii. 
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munasta käy läpi muotojen sarjan, jonka sen esi-isät ovat läpikäyneet samassa 

järjestyksessä maapallon historian pitkässä kulussa.1 Sikiön historia.... on 

pienoiskuva ja pääpiirteittäin koko rodun historia. Tässä on ydin biogeneettisestä 

peruslaistamme, joka meidän on pakko asettaa etusijalle tutkittaessa orgaanisen 

kehityksen peruslakia.”2 

Tämä nykyinen teoria oli tunnettu tosiasia mitä kaukaisimman muinaisajan vii-

saille ja okkultisteille, ja he ilmaisivat sen paljon filosofisemmin. Muuan kohta 

Hunnuttomasta Isiksestä3 voidaan toistaa tässä vertailun vuoksi. Kysyttiin, miksi 

fysiologit suuressa oppineisuudessaan eivät kyenneet selittämään epämuodostu-

mailmiöitä? 
 
Jokainen anatomi, joka on ottanut ”erityiseksi tutkimusaiheekseen” sikiön kas-

vun ja kehityksen, voi kertoa ilman suurempaa päänvaivaa sen, mitä jokapäi-

väinen kokemus ja hänen omien silmiensä antama todistus osoittaa, nimittäin 

että tiettyyn vaiheeseen saakka ihmissikiö on täsmälleen samannäköinen kuin 

kudun jälkeisessä ensimmäisessä kehitysvaiheessa oleva sammakkoeläin – nui-

japää. Mutta kellekään fysiologille tai anatomille ei näytä johtuneen mieleen 

soveltaa ihmisen kehitykseen – aina sen [e188] fyysisen muodon ensimmäises-

tä hetkestä sen lopulliseen muotoon ja syntymään – Pythagoraan esoteerista 

metempsykoosioppia, jonka kriitikot ovat tulkinneet niin väärin. Kabbalistisen 

aksiooman ”kivestä tulee kasvi, kasvista eläin, eläimestä ihminen” jne. merki-

tystä selitettiin toisaalla käsiteltäessä ihmisen henkistä ja fyysistä kehitystä tä-

män maan päällä. Lisäämme nyt muutamia näkökohtia asian selventämiseksi. 

Mikä on tulevan ihmisen alkuperäisin muoto? Jyvänen, pikku hitunen, 

sanovat muutamat fysiologit, molekyyli, munasolun tuma, sanovat toiset. Jos 

se voitaisiin analysoida – mikroskoopilla tai muuten – niin mistä meidän tulisi 

otaksua sen olevan muodostunut? Analogian perusteella meidän olisi 

                                                           
1  ”Erittäin vaikuttavan todisteen muuntelusta tarjoaa sikiöoppi. Eikö ihminen kohdussa ole.... 

yksinkertainen solu, kolme- tai nelilehtinen kasvi, kiduksellinen sammakonpoikanen, hännäl-

linen nisäkäs, lopulta kädellinen [?] ja kaksijalkainen? On tuskin mahdollista olla myöntämät-

tä, että sikiökehitys on nopea luonnos, tarkka yhteenveto koko orgaanisesta sarjasta”. (Al 

Lefèvre, La Philosophie, s. 484.) 

   Edellä mainittu yhteenveto koskee kuitenkin ainoastaan sitä tyyppivarastoa, joka on koottu 

ihmiseen, mikrokosmokseen. Tämä yksinkertainen selitys sopii kaikkiin sellaisiin vastaväittei-

siin kuin esim. että sikiöllä on alkeellinen häntä – tosiasia, jonka Haeckel ja Darwin esittävät 

voitonvarmasti vahvistaakseen lopullisesti apina-esi-isäteorian. Voidaan myös huomauttaa, 

että lehdillä varustetun kasvin esiintyminen sikiökehityksen alkuasteilla ei selity tavallisin 

kehitysopillisin periaattein. Darvinistit eivät ole jäljittäneet ihmisen alkuperää kasvikunnan 

kautta, mutta okkultistit ovat. Miksi siis tuo piirre näkyy sikiössä, ja miten darvinistit selittävät 

sen? 
2  Haeckelin luento ”The Proofs of Evolution ”. 
3  Tiede osa 2, 151–2. 
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sanottava, että epäorgaanisen aineen jyväsestä, joka sikiämishetkellä lakkaa 

liikkumasta ja yhdistyy orgaanisen aineen saostumaan. Toisin sanoen tämä 

pienen pieni tulevan ihmisen ydin on muodostunut samoista alkuaineista kuin 

kivi – samoista alkuaineista kuin maa, joka on annettu ihmisen asuttavaksi. 

Kabbalistit siteeraavat Moosesta auktoriteettinaan sanoessaan, että tarvitaan 

maata ja vettä elävän olennon tekemiseksi. Ja niinpä voidaan sanoa, että 

ihmisen ensimmäinen ilmennysmuoto on kivi.  

Kolmen tai neljän viikon lopulla muna on tullut ulkonäöltään kasvia muis-

tuttavaksi: toinen pää on pallomainen ja toinen suippeneva kuin porkkana. Jos 

se leikataan, voidaan sen havaita muodostuvan kuten sipulikin melkein huo-

maamattomista liuskoista eli kerrostumista, jotka sisältävät nestettä. Nuo ker-

rostumat lähenevät toisiaan alemmassa päässä ja sikiö riippuu kuin hedelmä 

oksasta. Kivi on nyt muuttunut metempsykoosin kautta kasviksi. Sitten sikiö 

alkaa työntää sisältään raajoja ja sen piirteet alkavat kehittyä. Silmät näkyvät 

kahtena tummana pisteenä, korvat, nenä ja suu ilmenevät syvennyksinä muis-

tuttaen ananashedelmän pisteitä ennen kuin ne alkavat työntyä ulospäin. Sikiö 

kehittyy eläinsikiöksi – nuijapään muotoiseksi – ja niin kuin amfibiset mateli-

jat se elää ja kehittyy vedessä. Sen monadi ei ole vielä tullut inhimilliseksi eikä 

kuolemattomaksi, sillä kabbalistit sanovat tämän tapahtuvan ”neljännellä tun-

nilla”. Vähitellen sikiö saa ihmismäisiä piirteitä lisää, kuolemattoman hen-

käyksen ensimmäinen värähdys kulkee sen olemuksen läpi, se liikuttelee itse-

ään… ja jumalainen ydinolemus, essenssi, asettuu lapsen fyysiseen ruumii-

seen, jossa se asuu fyysisen kuoleman hetkeen asti, jolloin ihmisestä tulee hen-

kiolento. 

Kabbalistit nimittävät tätä salaperäistä yhdeksän kuukauden pituista proses-

sia ”yksilön evoluutiokierroksen” päätökseen saattamiseksi. Niin kuin sikiö 

kehittyy amnionnesteessä kohdun sisällä, samoin maailmat kehittyvät univer-

saalista eetteristä eli astraalifluidumista universumin kohdussa. Nämä kosmok-

sen lapset samoin kuin niiden pikkuruiset asukkaat ovat ensin eräänlaisia alkei-

situja, sitten munasoluja, jotka vähitellen kehittyvät ja tulevat [e189] vuoros-

taan äideiksi: kehittävät kivi-, kasvi-, eläin- ja ihmismuotoja. Nuo nerokkaat 

ajattelijat, okkultistit pystyvät tutkimaan asioita keskipisteestä aina ympyrän-

kehälle saakka, näkymättömästä rakkulasta kosmoksen äärimmäisiin käsitettä-

viin rajoihin saakka, kuinka kiertokaudet liittyvät yhteen toinen toisensa sisäs-

sä loppumattomana sarjana. Sikiö kehittyy omassa piirissään ennen synty-

määnsä, yksilö perheensä piirissä, perhe valtiossa, valtio ihmiskunnassa, maa 

aurinkokunnassa, tämä aurinkokunta sen keskusuniversumissa, universumi 

kosmoksessa ja kosmos ENSIMMÄISESSÄ ALKUSYYSSÄ… Näin kuuluu 

heidän kehitysfilosofiansa (joka eroaa niin kuin näemme, Haeckelin kehitys-

opista): 
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 ”Kaikki ovat vain osia suunnattomasta kokonaisuudesta, 

jonka ruumis on Luonto, ja sielu [Parabrahman]...” 
 
Nämä ovat okkultismin todisteita, ja tiede hylkää ne. Mutta kuinka on silloin ih-

misen ja eläimen tajunnan välinen kuilu ylitettävissä? Jos ihmisen kaltaisella api-

nalla ja homo primigeniuksella, alkuihmisellä, oli argumenti gratia, todistelun 

vuoksi, yhteinen esi-isä (sillä tavoin kuin nykyisin arvellaan), kuinka nuo kaksi 

ryhmää ovat eronneet mentaalisilta kyvyiltään niin kauas toisistaan? Totta kyllä, 

okkultistille voidaan sanoa, että okkultismi tekee joka tapauksessa sen, minkä 

tiede toistaa. Se antaa yhteisen esi-isän apinalle ja ihmiselle, koska se sanoo edel-

lisen lähteneen alkuihmisestä. Kyllä, mutta tuo ”alkuihminen” oli ihminen ainoas-

taan ulkonaiselta muodoltaan. Hän oli älytön ja sieluton siihen aikaan, kun hän 

siitti naaraseläinhirviöille apinoiden sarjan esi-isän. Tämä arvelu – jos se on arve-

lua – on ainakin looginen ja täyttää kuilun ihmisen ja eläimen tajunnan välillä. Se 

siis selittää tähän asti käsittämättömän ja selittämättömän. Sitä tosiasiaa – josta 

tiede on miltei varma – että nykyisellä kehitysasteella ei voi tulla mitään jälkeläi-

siä ihmisen ja eläimen yhtymisestä, pohditaan ja selitetään muualla. 

Mikä nyt on se perusseikka, joka erottaa tieteen hyväksymät (tai lähes hyväk-

symät) johtopäätökset – niin kuin ne esiintyvät Haeckelin teoksessa The Pedigree 

of Man, että ihmisellä ja apinalla on yhteinen esi-isä – okkultismin opetuksista, 

jotka kieltävät tämän johtopäätöksen ja hyväksyvät sen tosiasian, että kaikki oliot 

ja kaikki elävät olennot ovat lähtöisin yhdestä yhteisestä lähteestä? Materialistinen 

tiede sanoo ihmisen kehittyneen asteittain siksi, mitä hän nyt on, ja alkaen en-

simmäisestä protoplasmisesta hitusesta, nk. moneerista (jonka sanotaan muiden 

lailla ”saaneen alkunsa mittaamattomien aikojen kuluessa muutamasta tai yhdestä 

yksinkertaisesta itsestään syntyneestä alkumuodosta, joka on totellut yhtä ainoaa 

kehityslakia”), hänet pannaan sitten kulkemaan läpi ”tuntemattomat ja tutkimat-

tomat” tyypit aina apinaan asti ja siitä ihmisolennoksi. Meille ei kerrota, missä 

siirtymänomuodot ovat löydettävissä, siitä yksinkertaisesta syystä, että mitään 

”puuttuvia renkaita” ei ole vielä koskaan löydetty ihmisen ja apinoiden välillä, 

vaikka tämä seikka ei mitenkään estä Haeckelin kaltaisia henkilöitä keksimästä 

niitä ad libitum, loputtomiin. 

[e190] Eikä niitä koskaan tulla löytämään yksinkertaisesti siitä syystä, että tuo-

ta sidettä, joka yhdistää ihmisen todellisiin esi-isiinsä, etsitään objektiiviselta ta-

solta ja aineellisten muotojen maailmasta, vaikka se on turvallisesti kätketty mik-

roskoopilta ja leikkelyveitseltä itse ihmisen eläimellisen asuinmajan sisään. Tois-

tamme sen, minkä olemme sanoneet Hunnuttomassa Isiksessä: 
 
…kaikella on alkunsa hengessä – evoluutio on alun perin alkanut ylhäältä ja 

kulkenut alaspäin eikä päinvastoin, kuten darvinistisessa teoriassa selitetään. 
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Toisin sanoen on tapahtunut muotojen asteittainen aineellistuminen, kunnes on 

saavutettu tietty ääriraja niiden alenemisessa. Tällä kohdalla nykyajan evoluu-

tio-oppi astuu areenalle spekulatiivisine olettamuksineen. Kun olemme pääs-

seet tähän vaiheeseen, on helpompi ymmärtää Haeckelin teosta Anthropogenie, 

joka johtaa ihmisen alkuperän ”merten liejusta kuohuneesta alkulimasta”. Nä-

mä meret olivat olemassa jo ennen kuin vanhimmat kivettymiä sisältävät kalli-

ot olivat kerrostuneet, professori Huxleyn selityksen mukaan. Saatamme uskoa 

[kolmannen kierroksen] ihmisen kehittyneen apinankaltaisesta [astraali-] ni-

säkkäästä ”asteittaisen muuntelun kautta” vielä helpommin, kun muistamme, 

että Berossos on sanonut ihmiskala Oanneksen eli Dagonin, babylonialaisen 

puolidemonin,1 opettaneen tätä samaa oppia tuhansia vuosia ennen hänen ai-

kaansa (vaikkakin paljon lyhyemmin ja ilmaisultaan kömpelömmin, mutta silti 

ymmärrettävällä tavalla) [vaikka jonkin verran lievemmillä linjoilla]... 

Mutta mitä tämä darvinistinen polveutumisoppi oikein pitää sisällään? Mitä 

Darwinin esityksiin tulee, niin ne sisältävät pelkkiä ”hypoteeseja, joita on 

mahdoton todistaa oikeiksi”. Sillä hänen käsityksensä mukaan kaikki luonto-

kappaleet ”ovat polveutuneet suoraan muutamasta eliöstä, jotka ovat eläneet 

kauan ennen kuin ensimmäinen siluurikauden kerrostuma oli muodostunut”, 

kuten hän on väittänyt.2 Hän ei yritäkään esittää, mitä nämä ”muutamat eliöt” 

olivat. Mutta tämä jo vastaa hyvin tarkoitustamme, sillä niiden olemassaolon 

myöntäminen merkitsee, että turvautuminen muinaisuuteen jonkin idean vah-

vistamiseksi ja tarkentamiseksi on tieteellisesti hyväksyttävää...3 
 

Tosiaankin, kuten jo sanoimme ensimmäisessä teoksessamme: 
 
Jos hyväksymme Darwinin teorian lajien kehityksestä, huomaamme, että hä-

nen lähtökohtansa on sijoitettu avoimen oven eteen. Voimme jäädä hänen 

kanssaan sisäpuolelle tai astua kynnyksen yli sille puolelle, jossa vallitsee ra-

jattomuus ja selittämättömyys tai paremmin sanoen sanoinkuvaamattomuus. 

Jos emme kykene ilmaisemaan tavanomaisin sanoin, mitä henkemme aavistaa 

suuressa ”tuonpuoleisuudessa” – ollessaan vielä maan päällä – meidän täytyy 

joskus ajattomassa ikuisuudessa kyetä käsittämään sitä.4 

 
Mutta mikä on Haeckelin teorian ”tuonpuoleisuus”? Bathybius Haeckelii, eikä 

muuta! 

Lisävastaus on III kirjan liitteessä. 

                                                           
1  Cory, Ancient Fragments (1832), s. 22 eteenpäin. 
2  Origin of Species [Lajien synty] 1. painos, 488–489. 
3  Tiede osa 1, s. 280–281. 
4  Sama, tiede osa 1, s. 129. 
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[e191] 

IX SÄKEISTÖ 

 

IHMISEN LOPULLINEN KEHITYS 
 

(33) Luojat katuvat. (34) Ne sovittavat laiminlyöntinsä. (35) Ihmiset saavat älyn. (36) Neljäs 
Rotu kehittää täydellisen kielen. (37) Jokainen androgyyninen yksikkö erottautuu ja tulee 
kaksisukuiseksi. 

 
33. NÄHDESSÄÄN TÄMÄN (eläinten kanssa tehdyn synnin) NE LHAT (henget, ”viisau-

den pojat”), JOTKA EIVÄT OLLEET MUODOSTANEET IHMISIÄ (jotka olivat kieltäytyneet 

luomasta), ITKIVÄT SANOEN: 

34. ”AMĀNASAT (”älyttömät”) OVAT SAASTUTTANEET TULEVAT ASUNTOMME (a).  

TÄMÄ ON KARMAA.  ASUKAAMME MUISSA.  OPETTAKAAMME NIITÄ PAREMMIN, ETTEI 

PAHEMMIN KÄVISI.” HE TEKIVÄT NIIN.... 

35. SILLOIN KAIKKI IHMISET SAIVAT MANAKSEN (mielen).  HE NÄKIVÄT ÄLYTTÖMIEN 

SYNNIN. 
 
Mutta he olivat jo erottautuneet, ennen kuin jumalallisen järjen säde oli valaissut 

heidän tähän asti uinuneen mielensä pimentoja, ja tehneet syntiä. Toisin sanoen, 

he olivat tehneet pahaa tiedottomasti, saamalla aikaan luonnottomia vaikutuksia. 

Kuitenkin, niin kuin muut kuusi alkuaikaista veljes- eli kumppanuusrotua, niin 

myös tämä seitsemäs, siitä asti turmeltunut rotu, jonka on tekemänsä synnin vuok-

si odotettava lopullisen kehityksensä aikaa – myös tämä rotu on kulkeva viimeise-

nä päivänä jollakin seitsemästä polusta. Sillä ”viisaat1 vartioivat luonnonjärjes-

tyksen kotia, he ottavat salassa erinomaisia muotoja”.2 Mutta meidän on tutkitta-

va, olivatko nämä eläimet, joihin oli sekaannuttu, samanlaisia kuin eläintieteen 

tuntemat. 

[e192] (a) ”Lankeemus” tapahtui muinaisen viisauden ja vanhojen aikakirjojen 

todisteen mukaan niin pian kuin Daksha (ihmisten ja olioiden luoja, joka oli 

ruumiillistunut uudelleen kolmannen Rodun varhaisvaiheessa) oli kadonnut 

                                                           
1  Tämä Rigvedan säe (X, 5, 6): ”Seitsemän viisasta [viisauden sädettä, dhyānia] laativat seit-

semän polkua [eli suuntaa ja myös Rotua toisessa merkityksessä]. Jollekin näistä voi onneton 

kuolevainen tulla” – tulkittuna ainoastaan astronomiselta ja kosmiselta puoleltaan – sisältää 

mitä syvimmän okkulttisen merkityksen. ”Polut” voivat merkitä suuntia (maryādāh), mutta ne 

ovat alun perin valon säteitä, jotka lankeavat viisauteen vieville poluille. (Ks. Rigveda, IV, 5–

13.) Se tarkoittaa ”teitä” tai polkuja. Ne ovat lyhyesti sanoen seitsemän sädettä, jotka putoavat 

vapaasti makrokosmisesta keskuksesta, seitsemän prinsiippiä metafyysisessä merkityksessä, 

seitsemän Rotua fyysisessä mielessä. Kaikki riippuu siitä, mitä avainta käytetään. 
2  Rigveda, X, 10, 5, 2. 
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antaakseen tilaa sille ihmiskunnan osalle, joka oli ”erottautunut”. Eräs 

kommentaari selittää ”lankeemusta” edeltäneet tapahtumat seuraavasti: 
 

”Ihmisen neljännen kehityksen alkuaikana ihmiskunta haarautui moneen eri suun-

taan. Sen ensimmäisten yksilöiden ulkoinen muoto ei ollut yhtenäinen. Käyttöväli-

neisiin [munan kaltaisiin ulkonaisiin kuoriin, joissa tuleva täysin fyysinen ihmi-

nen oli kehittymässä] olivat näet usein sekaantuneet ennen niiden kovettumista 

valtavan suuret eläimet, jotka olivat nykyisin tuntematonta lajia ja jotka kuuluivat 

luonnon koeyrityksiin. Seurauksena oli, että saatiin aikaan hirviömäisiä väliro-

tuja, puoleksi eläimiä, puoleksi ihmisiä. Mutta koska ne olivat epäonnistuneita, ne 

eivät saaneet kauan elää ja hengittää. Ja vaikka luontaisesti korkeampi psyykki-

nen puoli oli fyysiseen luontoon nähden vielä hyvin heikko ja tuskin vakiintunut, 

niin ’munasta syntyneet’ pojat olivat ottaneet useita niiden naaraita itselleen 

kumppaneiksi ja siittäneet muita ihmishirviöitä. Myöhemmin kun eläinlajit ja ih-

misrodut olivat asteittain vakaantuneet, ne erosivat eivätkä enää paritelleet. Ih-

minen ei enää luonut – hän synnytti. Mutta hän synnytti muinaisina aikoina myös 

eläimiä samoin kuin ihmisiä. Sen vuoksi totuudenmukaisesti ja oikein puhuivat 

viisaat kertoessaan miehistä, joilla ei enää ollut tahdosta syntyneitä jälkeläisiä, 

vaan jotka siittivät erilaisia eläimiä ja dānavoita [jättiläisiä] muiden lajien naa-

raista – eläimiä, jotka olivat heidän luuloteltuja poikiaan [eli poikien asemassa]. 

He [miespuoliset ihmiset] eivät sallineet aikanaan pitää itseään mykkien luonto-

kappaleiden [luuloteltuina] isinä. Nähdessään tämän [asioiden tilan] viimeisten 

Rotujen [kolmannen ja neljännen] kuninkaat ja herrat sulkivat kiellon sinetillä 

tuon synnillisen kanssakäymisen. Se häiritsi karmaa, se kehitti uutta [karmaa].1  

He [jumalalliset kuninkaat] tekivät syylliset hedelmättömiksi. He hävittivät punai-

sen ja sinisen Rodun.”2 
 

Eräästä toisesta kommentaarista löydämme: 
 
”Oli sini- ja punakasvoisia eläinihmisiä jopa myöhempinä aikoina, ei [ihmis- ja 

eläinlajien] suoranaisesta sukupuolisesta yhteydestä vaan polveutumisen kautta.” 
 
Ja vielä toinen kohta mainitsee: 
 
”Punatukkaisia, tummaihoisia ihmisiä, jotka kulkevat neljällä jalalla, jotka kyy-

kistyvät ja jälleen suoristuvat [seisovat pystyssä ja putoavat taas käsilleen], jotka 

puhuvat kuten esi-isänsä ja juoksevat käsillään niin kuin niiden jättiläismäiset 

esiäidit.” 
 

                                                           
1  Joitakin näistä vanhoista kommentaareista on lähes mahdotonta kääntää sanatarkasti. Mei-

dän täytyy usein antaa vain merkitys ja siten kääntää uudelleen sanatarkat käännökset. 
2  Rudra kumārana on līlalohita – punainen ja sininen. 
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Ehkä haeckeliläiset voivat tunnistaa näissä olioissa, ei [e193] ”homo primigenius-

ta” [alkuihmistä], vaan joitakin alempia heimoja kuten australialaisia villiheimoja. 

Kuitenkaan nämäkään eivät ole polveutuneet ihmismuotoisista apinoista vaan 

inhimillisistä isistä ja puoli-inhimillisistä äideistä eli oikeammin sanottuna ihmis-

hirviöistä – ensimmäisessä kommentaarissa mainituista ”epäonnistumisista”. To-

delliset ihmisapinat, Haeckelin kapea- ja leveänenäiset apinat, tulivat paljon myö-

hemmin, Atlantiksen loppuaikoina. Oranki, gorilla, simpanssi ja paviaani ovat 

viimeisimpiä ja puhtaasti fyysisiä kehitystuotteita alemmista ihmisen kaltaisista 

nisäkkäistä. Niissä on kipinä puhdasta ihmisolemusta, toisaalta ihmisellä ei ole 

pisaraakaan apinamaista1 verta suonissaan. Niin sanoo vanha viisaus ja universaa-

li traditio. 

Miten sukupuolten ero tapahtui? Onko meidän uskottava vanhaa juutalaista 

satua Aadamin kylkiluusta, josta syntyi Eeva? Tosin tämäkin usko on loogisempi 

ja järkevämpi kuin että ihminen olisi varauksetta polveutunut nelikätisistä. Tuo 

edellinen kertomus kätkee esoteerisen totuuden tarunomaisen muodon taakse, 

mutta jälkimmäisessä ei piile muuta syvempää tosiasiaa kuin halu pakottaa 

ihmiskunta omaksumaan materialistinen kuvitelma. Kylkiluu on luuta, ja kun 

luemme Genesiksestä, että Eeva tehtiin kylkiluusta, se tarkoittaa vain, että 

luurakenteinen Rotu muodostui aikaisemmasta Rodusta tai Roduista, jotka olivat 

”luuttomia”. Tämä on esoteerinen oppi, joka on levinnyt kauas ja laajalle. Se on 

                                                           
1  Tämä on sanottu vastoin nykyaikaista materialistista kehitysoppia, joka pohdiskelee seuraa-
vasti: ”Alkuperäinen ihmismuoto, josta käsityksemme mukaan kaikki ihmislajit ovat lähteneet, 
on hävinnyt tänä pitkänä aikana.” (Tämän me kiellämme. Se on ainoastaan pienentynyt kool-
taan ja muuttunut rakenteeltaan.) ”Mutta monet seikat viittaavat siihen päätelmään, että se oli 
karvainen ja pitkäkalloinen.” (Afrikkalaiset rodut ovat vielä nytkin pitkäkalloisia suuressa 
määrin, mutta vanhin tuntemamme paleoliittinen [vanhemman kivikauden] Neanderthalin 
kallo on suurikokoinen eikä ole yhtään lähempänä gorillan kallon tilavuutta kuin minkään 
muun nykyään elävän ihmisen kallo.) ”Kutsukaamme toistaiseksi tätä otaksuttua lajia nimellä 
homo primigenius.... [Tämä ensimmäinen laji] eli apinaihminen, kaikkien muiden esi-isä, 
syntyi LUULTAVASTI vanhan maailman trooppisissa osissa IHMISENMUOTOISISTA API-

NOISTA.” Pyydettäessä todisteita kehitysopin kannattaja vastaa yhtään lannistumatta: ”ME 

EMME TUNNE NÄISTÄ YHTÄÄN FOSSIILISIA JÄÄNNÖKSIÄ, MUTTA NE OLIVAT todennä-
köisesti NYKYISEN GORILLAN TAI ORANGIN KALTAISIA.” Ja sitten mainitaan papualainen 
mustaihoinen todennäköisenä ensimmäisen polven jälkeläisenä. (Pedigree of Man, s. 80.) 
    Haeckel pitäytyy lujasti Lemuriassa, jonka hän mainitsee Itä-Afrikan ja Etelä-Aasian kanssa 
alkuperäisten apinaihmisten mahdollisena kehtona. Niin tekevät myös monet geologit. A. R. 
Wallace myöntää sen tosiasiana, vaikka hieman muunnetussa muodossa teoksessaan Geo-
graphical Distribution of Animals. Mutta älkööt kehitysopin kannattajat puhuko niin kevyesti 
ihmisen ja apinan aivojen suhteellisesta koosta, sillä se on hyvin epätieteellistä, varsinkin kun 
he väittävät, etteivät näe mitään eroa niiden välillä tai korkeintaan hyvin vähän. Sillä Vogt itse 
osoitti, että samalla kun apinoista korkeimmalla, gorillalla, on vain 30,51 kuutiotuuman suu-
ruiset aivot, niin alimman australialaisen alkuasukkaan aivot ovat kooltaan 99,35 kuu-
tiotuumaa. Siten edellisen aivot ”eivät ole puoltakaan vastasyntyneen lapsen aivojen koosta”, 
tri Pfaff sanoo.  
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miltei yleismaailmallinen erilaisissa muodoissaan. Tahitilainen traditio kertoo, 

että ihminen luotiin araeasta, [e194] ”punamaasta”. Taaroa, luova voima, 

pääjumala, ”pani ihmisen nukkumaan pitkiksi vuosiksi, moniksi elämiksi”. Tämä 

tarkoittaa rodullisia ajanjaksoja ja viittaa hänen mentaaliseen uneensa, kuten 

muualla on osoitettu. Tuona aikana jumalolento veti ivin (luun) ihmisestä ja 

hänestä tuli nainen.1 

Joka tapauksessa, mitä tuo allegoria tarkoittaaneekin, jo sen eksoteerinen mer-

kitys edellyttää ihmisen jumalallista rakentajaa – ”alkuunpanijaa”. Uskommeko 

sitten tuollaisiin ”yliluonnollisiin” olentoihin? Me sanomme: Emme. Okkultismi 

ei ole koskaan uskonut mihinkään luonnon ulkopuolella olevaan elolliseen tai 

elottomaan. Emme siis ole ”kosmoksen lakien palvojia” tai polyteistejä, jotka 

uskovat ”taivaalliseen ihmiseen” ja jumalallisiin ihmisiin, sillä meillä on aikakau-

sien ajalta karttuneet todisteet, jotka tukevat poikkeuksetta meitä jokaisessa tärke-

ässä kohdassa: muinaiskansojen viisaus ja UNIVERSAALI traditio. Me hylkääm-

me kuitenkin sellaiset perusteettomat traditiot, jotka loitontuneina tarkasta allego-

riasta ja symboliikasta on hyväksytty eksoteerisissa uskonnoissa. Ja ainoastaan 

ehdoin tahdoin sokeat voisivat hylätä sen, mikä on säilynyt yksimielisessä traditi-

ossa. Tästä syystä me uskomme olleen muunlaisia olentojen rotuja kuin meidän 

omamme entisinä kaukaisina geologisina kausina. Me uskomme ruumiittomia, 

”arūpa”-ihmisiä seuraaviin eteerisiin ihmisiin, joilla oli muoto, mutta ei mitään 

kiinteää olemusta. He olivat jättiläisiä, jotka edelsivät meitä kääpiöitä. Me us-

komme jumalallisten olentojen hallitsijasukuihin, niihin kolmannen Rodun kunin-

kaisiin ja tieteiden ja taiteiden opettajiin, joihin verrattuina meidän nykyinen tie-

teemme on vähäpätöisempi kuin alkeislaskuoppi on geometriaan nähden. 

Ei, varmasti ei. Me emme usko yliluonnollisiin vaan ainoastaan yli-

inhimillisiin eli mieluummin interhumaanisiin järkiolentoihin. Voi helposti ym-

märtää, kuinka vastenmieliseltä sivistyneestä ihmisestä tuntuu tulla sijoitetuksi 

taikauskoisten ja tietämättömien luokkaan, ja lisäksi tajuta Renanin esittämä suuri 

totuus hänen sanoessaan että: 
 
Yliluonnollisesta on tullut perisynnin tavoin tahra, jota jokainen tuntuu 

häpeävän. Jopa kaikkein uskonnollisimmat ihmiset kieltäytyvät meidän 

päivinämme hyväksymästä pienintäkään raamatun ihmeistä koko 

                                                           
1  Wm. Ellis, Polynesian Researches, 1829, vol. II, s. 38. 

   Lähetyssaarnaajat näyttävät puuttuneen tähän nimeen Ivi ja tehneen siitä Eevan. Mutta niin 

kuin professori Max Müller on osoittanut, Eeva ei ole heprealainen nimi vaan eurooppalainen 

muodostelu sanasta , Havah, ”elämä” eli kaiken elävän äiti, ”kun taas tahitilainen ivi ja 

maorien wheva tarkoittivat luuta ja ainoastaan luuta”. (”False Analogies”.) 
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karkeudessaan. He koettavat vähätellä niitä ja kätkeä ja salata ne 

menneisyyden kaukaisimpiin sopukoihin.1 
 

Mutta Renanin ”yliluonnollinen” kuuluu dogmeihin ja niiden kuolleeseen kirjai-

meen. Sillä ei ole mitään tekemistä niiden hengen eikä luonnon tosiasioiden kans-

sa. Jos teologia vaatii meitä uskomaan, että vain neljä tai viisi tuhatta vuotta sitten 

ihmiset elivät 900 vuotta tai pitempään, että osa ihmiskunnasta, Israelin kansan 

viholliset ainoastaan, muodostui jättiläisistä [e195] ja hirviöistä, niin me kieltäy-

dymme uskomasta, että luonnossa oli sellaista vain viisi tuhatta vuotta taaksepäin. 

Sillä luonto ei koskaan etene äkillisin muutoksin, ja logiikka ja terve järki, paitsi 

geologia, antropologia ja etnologia, ovat syystä nousseet kapinaan tuollaisia väit-

teitä vastaan. Mutta jos sama teologia luopuen kuvitellusta kronologiastaan olisi 

väittänyt, että ihmiset elivät 969 vuotta – Metusalemin iän – viisi miljoonaa vuotta 

sitten, meillä ei olisi mitään sanottavaa tällaista väitettä vastaan. Sillä noina aikoi-

na ihmisten fyysinen rakenne oli nykyiseen ihmisruumiiseen verrattuna niin kuin 

megalosauruksen ruumis suhteessa tavalliseen sisiliskoon. 

Luonnontieteilijä tuo esiin erään toisen vaikeuden. Ihmissuku on ainoa laji, 

jossa rodut voivat lisääntyä miten erilaisia ne ovatkin. ”Ihmisrotujen välillä ei ole 

kyse valinnasta”, sanovat Darwinin vastustajat, eikä kukaan kehitysopin kannatta-

ja voi kumota tätä väitettä, joka hyvin voittoisasti todistaa lajin ykseyden. Kuinka 

siis okkultismi voi väittää, että osa neljännen Rodun ihmiskunnasta siitti pienokai-

sia naisille, jotka kuuluivat toiseen, vain puoliksi inhimilliseen, jollei aivan eläi-

melliseen rotuun, ja että tästä yhtymästä syntyneet sekamuodot eivät ainoastaan 

lisääntyneet vapaasti, vaan saivat aikaan nykyisten ihmisenmuotoisten apinoiden 

esi-isät? Esoteerinen tiede vastaa tähän, että se tapahtui aivan fyysisen ihmisen 

alkuaikoina. Siitä lähtien luonto on muuttanut tapojaan ja hedelmättömyys on 

ainoa seuraus tuosta ihmisen eläimeen sekaantumisen rikoksesta. Mutta meillä on 

tänäkin päivänä todisteita tästä. Salainen oppi opettaa, että ihmiskunnan lajiyhte-

näisyydestä on poikkeuksia nykyäänkin. Sillä on olemassa eli oikeammin oli ole-

massa vielä muutamia vuosia sitten jälkeläisiä noista puoleksi eläimellisistä hei-

moista eli roduista, jotka olivat kaukaista lemurialaista ja lemurialais-atlantislaista 

alkuperää. Maailma tuntee heidät tasmanialaisina (nykyään sukupuuttoon kuollei-

ta), australialaisina, andamaaneina jne. Tasmanialaisten polveutuminen voidaan 

miltei todistaa tosiasiana, joka hämmästytti kovasti Darwinia ilman että hän kyke-

ni mitenkään ymmärtämään sitä. Tämä seikka ansaitsee tulla huomatuksi. 

De Quatrefages ja muut luonnontieteilijät, jotka yrittivät todistaa yhdestä 

alkulähteestä syntymisen sen perusteella, että ihmiskunnan jokainen rotu kykenee 

risteytymään jokaisen toisen rodun kanssa, ovat jättäneet pois laskelmistaan 

poikkeukset, jotka eivät tässä tapauksessa vahvista sääntöä. Ihmisten risteytys on 

                                                           
1  Ks. La Chaire d’Hébreu au Collège de France, s. 20. 
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voinut olla yleinen sääntö sukupuolten erottautumisesta asti, mutta se ei estä 

toisen lain esiintymistä, nim. hedelmättömyyden vallitsemista kahden ihmisrodun 

välillä, aivan niin kuin kahden erilaisen eläinlajin välillä, sellaisissa harvinaisissa 

tapauksissa, kun eurooppalainen alentuu ottamaan puolisokseen villiheimon 

naisen ja sattuu valitsemaan jonkun tuollaisesta sekaheimosta.1 Darwin huomasi 

tällaisen [e196] tapauksen tasmanialaisessa heimossa, jonka naisia kohtasi äkkiä 

joukoittain hedelmättömyys jonkin ajan kuluttua eurooppalaisten siirtolaisten 

saapumisesta heidän keskuuteensa. Tuo suuri luonnontieteilijä yritti selittää tätä 

tosiasiaa mm. ruokavalion ja olosuhteiden muutoksella, mutta lopulta jätti 

mysteerin ratkaisematta. Okkultistille se on aivan ilmeinen. Niin kutsuttu 

”risteytys” eurooppalaisten miesten ja tasmanialaisten naisten välillä – ts. 

sellaisen rodun edustajien, joiden esi-isinä olivat ”sieluton”2 ja älytön hirviö sekä 

todellinen inhimillinen vaikka yhtä älytön ihminen – sai aikaan 

hedelmättömyyden. Eikä tämä johtunut ainoastaan fysiologisen lain seurauksesta, 

vaan myös karmallisen kehityslain tarkoituksesta olla jättämättä eloon 

epänormaalia rotua. Yhteenkään ainoaan edellä olevaan kohtaan tiede ei ole 

valmis uskomaan vielä – mutta sen on pakko ajan myötä uskoa. Muistettakoon, 

että esoteerinen filosofia vain täyttää tieteen jättämät aukot ja oikaisee sen väärät 

lähtökohdat. 

Kuitenkin tässä yksittäisessä kohdassa geologia ja myös kasvi- sekä eläintiede 

tukevat esoteerisia oppeja. Monet geologit ovat arvelleet, että Australian alku-

asukkaiden – jotka ovat eläneet ikivanhan eläimistön ja kasviston kanssa yhtä 

kauan – on oltava peräisin suunnattoman kaukaiselta muinaisajalta. Kansatiede 

                                                           
1  Tuollaisista puoleksi eläimellisistä olennoista olivat ainoita kansatieteen tuntemia jäänteitä 

tasmanialaiset, osa australialaisista ja kiinalainen vuoristoheimo, jonka miehet ja naiset ovat 

kokonaan karvapeitteisiä. He olivat jo mainittujen puoleksi eläimellisten, myöhempien lemu-

rialaisten viimeisiä jälkeläisiä suorassa polvessa. On kuitenkin olemassa huomattava määrä 

lemurialais-atlantislaisia sekakansoja, jotka ovat syntyneet tuollaisten puoli-inhimillisten rotu-

jen erilaisten risteytysten kautta – esimerkkinä Borneon villi-ihmiset, Ceylonin veddat, jotka 

prof. Flower luokittelee arjalaisten (!) joukkoon, useimmat jäljellä olevista australialaisista, 

bušmannit, negriitot, andamaanit jne. 

   St. Vincentin lahden ja Adelaiden lähistöllä asuvat australialaiset ovat hyvin karvaisia, ja 

viisi- tai kuusivuotiaiden poikien pehmeä ruskea ihokarvoitus on turkin kaltainen. He ovat 

kuitenkin suvustaan huonontuneita ihmisiä, eivätkä vähääkään muistuta ”apinamaista ihmis-

tä”, vaikka Haeckel näin liian yleistävästi väittää. Ainoastaan osa näistä ihmisistä on lemu-

rialaista jäännettä. (Vrt. Esoteric Buddhism, s. 55) 
2  Kutsuessamme eläimiä ”sieluttomiksi” emme sano, että niillä, kaikkein alimmasta korkeim-

piin lajeihin, ei ole sielua. Niiltä puuttuu ainoastaan tietoinen eloonjäävä ego-sielu, ts. se prin-

siippi, joka jää ihmisestä jäljelle ja jälleensyntyy samanlaiseen ihmiseen. Eläimellä on astraali-

ruumis, joka jää fyysisen muodon jälkeen lyhyeksi ajaksi eloon. Kuitenkaan sen (eläimellinen) 

monadi ei jälleensynny samanlaiseen vaan korkeampaan lajiin eikä sillä tietenkään ole mitään 

”devachania”. Sillä on kaikkien inhimillisten prinsiippien siemenet, mutta ne ovat piilevinä. 
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vaikenee tämän salaperäisen rodun alkuperästä, mutta koko sen ympäristö todistaa 

esoteeristen tietojen todenperäisyydestä. Niin kuin Jukes sanoo: 
 
On hyvin omituista, etteivät ainoastaan nämä pussieläimet [nisäkkäät, joita 

löytyy Oxfordshiren liuskekivikerroksista] vaan myös monet simpukoista – 

esimerkiksi trigoniat ja myös jotkut ooliittisten kallioiden fossiilisista kasveista 

– muistuttavat paljon läheisemmin nykyään Australiassa eläviä lajeja kuin mi-

tään muita eläviä muotoja missään muussa maailman kolkassa. Tämä voitaisiin 

selittää sillä olettamuksella, että ooliittisen [jura-] kauden jälkeen on Australi-

assa tapahtunut vähemmän muutoksia kuin muualla ja että Australian kasvisto 

ja eläimistö on sen vuoksi säilyttänyt jotakin [e197] ooliittisesta tyypistä, kun 

sitä vastoin muualla maapallolla se on kokonaan syrjäytynyt toisten muotojen 

tieltä. [!!]1 
 

Miksi nyt sitten on tapahtunut vähemmän muutoksia Australiassa kuin muualla? 

Mikä on perussyy tällaiseen ”hidastuksen kiroukseen”? Se johtuu yksinkertaisesti 

siitä, että ympäröivä luonto kehittyy rinnakkain asianomaisen rodun kanssa. Vas-

taavuudet vallitsevat joka puolella. Niiden myöhempien lemurialaisten selviytyjä-

tyypit, jotka välttivät kumppaniensa tuhon päämantereen vajotessa veden alle, 

tulivat esi-isiksi osalle nykyisistä alkuasukasheimoista. Koska he olivat hyvin 

alhainen alarotu, joka oli alun perin syntynyt eläimistä, hirviöistä, joiden fossiileja 

lepää nyt kilometrien syvyydessä merenpohjan alla, niiden runko on siitä asti elä-

nyt ympäristössä, joka on ollut vahvasti hidastuksen lain alainen. Australia on 

vanhimpia nykyään vesien päällä sijaitsevia maita ja on vanhuudenheikkouden 

tilassa sen ”maaperän neitseellisyydestä” huolimatta. Se ei voi synnyttää mitään 

uusia muotoja ilman uusien ja terveiden rotujen apua eikä ilman keinotekoista 

kehittämistä ja jalostusta. 

Palatkaamme kuitenkin vielä kerran kolmannen Rodun historiaan, ”hiestä syn-

tyneisiin”, ”munia synnyttäviin” ja ”androgyyneihin”. Oltuaan varhain alussa 

miltei suvuton se tuli kaksisukuiseksi eli androgyyniksi, tietysti asteittain. Siirty-

minen ensimmäisestä viimeiseen muodonmuutokseen vaati lukemattomia suku-

polvia, joiden aikana varhaisimmasta vanhemmasta (kaksi yhdessä) lähtenyt yk-

sinkertainen solu kehittyi ensin kaksisukuiseksi olennoksi, ja sitten solu tullen 

säännölliseksi munaksi synnytti yksineuvoisen olennon. Kolmannen Rodun ih-

miskunta on salaperäisin kaikista viidestä tähän asti kehittyneestä Rodusta. Arvoi-

tus ”miten” eri sukupuolet syntyivät, on pakostakin tietysti hämärän peitossa, 

koska se kuuluu sikiöopin tutkijan ja asiantuntijan alaan. Tämä teos tarjoaa aino-

astaan heikot ääriviivat tuosta prosessista. Mutta on selvää, että kolmannen Rodun 

                                                           
1  J. B. Jukes, Manual of Geology, s. 302. 
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ihmiskunnan yksilöt alkoivat erottautua sikiökauden kuorissaan eli munissaan1 ja 

tulivat niistä esiin selvästi poika- ja tyttölapsina pitkiä aikakausia sen jälkeen kun 

niiden varhaisimmat alkuunpanijat olivat ilmestyneet. Ja sitä mukaa kuin aika 

vieri geologisine kausineen, vasta syntyneet alarodut alkoivat menettää alkuperäi-

siä ominaisuuksiaan. Kolmannen Rodun neljännen alarodun loppua kohti lapset 

alkoivat menettää kykynsä kävellä heti vapauduttuaan kuorestaan, ja viidennen 

alarodun loppuun mennessä ihmiset syntyivät samassa tilassa ja samalla tavalla 

kuin meidän historialliset sukupolvemme. Tähän kului tietysti miljoonia vuosia. 

[e198] Lukija on saanut tutustua likimääräisiin lukuihin, ainakin eksoteeristen 

laskelmien mukaan, II säkeistössä, s. e66 eteenpäin. 

Olemme lähestymässä Rotujen kehityksen käännekohtaa. Katsokaamme, mitä 

okkulttinen filosofia sanoo kielen synnystä. 

 
 
36. NELJÄS ROTU KEHITTI PUHEKYVYN. 
 
Kommentaarit selittävät, että ensimmäinen Rotu – eteeriset eli astraaliset joogan 

pojat, joita kutsutaan myös ”itsesyntyisiksi” – oli meidän kannaltamme mykkä, 

sillä se oli vailla mieltä meidän tasollamme. Toisella Rodulla oli ”äänikieli”, ni-

mittäin pelkistä vokaaleista muodostuneita lauluntapaisia ääniä. Kolmas Rotu 

kehitti alussa eräänlaisen kielen, joka oli ainoastaan vähäinen parannus luonnon 

erilaisista äänistä, suunnattomien hyönteisten ja ensimmäisten eläinten huudosta, 

eläinten, jotka kuitenkin olivat tuskin syntyneet ”hiestä syntyneiden” (varhaisen 

kolmannen Rodun) aikana. Toisessa puoliskossaan kun ”hiestä syntyneet” synnyt-

tivät ”munasta syntyneet” (keskimmäisen kolmannen Rodun); ja kun nämä eivät 

enää ”hautoneet” (lukija suokoon anteeksi tämän ilmauksen, joka on melko nau-

rettava meidän aikamme inhimillisten olentojen kannalta) niin kuin androgyyniset 

olennot, vaan alkoivat kehittyä erilleen miehiksi ja naisiksi; ja kun sama kehityk-

sen laki johti heidät synnyttämään jälkeläisiä sukupuolisesti, teko joka pakotti 

luovat jumalat karman lain voimasta ruumiillistumaan älyttömiin ihmisiin; vasta 

silloin kehittyi puhekyky. Mutta sekään ei ollut vielä muuta kuin koeyritys. Koko 

ihmisrodulla oli tuolloin ”yksi kieli ja yksi puhe”. Tämä ei estänyt kolmannen 

Rodun2 kahta viimeistä alarotua rakentamasta kaupunkeja ja levittämästä kauas ja 

                                                           
1  Ledaa ja Jupiteria koskevat sekä muut sen tapaiset ”tarut” ja ”myytit” eivät olisi koskaan 

voineet syntyä ihmisten mielikuvituksessa, ellei tuo allegoria olisi perustunut luonnon tosiasi-

aan. Kehitys, joka asteittain muutti ihmisen nisäkkääksi, teki hänen tapauksessaan vain sen, 

minkä se oli tehnyt muiden eläinten suhteen. Mutta tämä ei estä sitä, että ihminen on aina ollut 

eläinmaailman ja muiden orgaanisten lajien kärjessä ja myös edeltänyt niitä. 
2  Sekaannuksen välttämiseksi lukija muistakoon, että sana ”kantarotu” tarkoittaa yhtä seitse-

mästä suuresta Rodusta, ”alarotu” yhtä sen suurista haaroista ja ”perherotu” yhtä alaosastoista, 

joihin kuuluu kansoja ja suuria heimoja. 



212 
 

laajalle sivistyksen ensimmäisiä siemeniä jumalallisten opettajiensa johdolla1 ja 

oman jo heränneen mielensä avulla. Lukija pitäköön myös mielessään, että niin 

kuin kukin seitsemästä Rodusta jakautuu neljään aikakauteen – kulta-, hopea, 

pronssi- ja rautakauteen – niin jakautuu myös näiden päärotujen jokainen pienin 

osasto.2 Puhekyky kehittyi sitten okkulttisen opetuksen mukaan seuraavassa jär-

jestyksessä: 

I Yksitavuinen puhe, joka kuului ensimmäisille lähes täydellisesti kehittyneille 

ihmisolennoille kolmannen kantarodun loppupuolella, ”kullanvärisille”, keltaihoi-

sille ihmisille, sen jälkeen kun he olivat erottautuneet sukupuoliin ja heidän mie-

lensä oli [e199] täysin herännyt. Ennen sitä he olivat yhteydessä toisiinsa tavalla, 

jota nykyisin kutsuttaisiin ”ajatuksen siirroksi”, vaikka lukuun ottamatta ”tahdon 

ja joogan poikien” Rotua – ensimmäisiä joihin ”viisauden pojat” olivat ruumiillis-

tuneet – ajatus oli vain hyvin vähän kehittynyt tuolloisessa fyysisessä ihmisessä 

eikä koskaan kohonnut alhaisen maallisen tason yläpuolelle. Heidän fyysiset ruu-

miinsa kuuluivat maahan, heidän monadinsa jäivät kokonaan korkeammalle tasol-

le. Kieli ei voinut kehittyä kunnolla ennen heidän ajattelukykynsä täydellistä saa-

vuttamista ja kehittymistä. Tämä yksitavuinen puhe oli niin sanoaksemme vokaa-

linen alku niille yksitavuisille kielille, joissa on kovia konsonantteja ja jotka ovat 

yhä käytössä antropologien tuntemien keltaisten rotujen keskuudessa.3 

II Nämä kielelliset ominaisuudet kehittyivät agglutinoiviksi [liittäviksi] kieliksi. 

Tällaista kieltä puhuivat jotkut atlantislaiset rodut, kun taas toiset neljännen Ro-

dun emärungot säilyttivät äidinkielensä. Ja kuten kielilläkin on aikakautinen kehi-

tyksensä, lapsuutensa, puhtautensa, kasvunsa, aineeseen lankeamisensa, muihin 

kieliin sekoittumisensa, kypsyytensä, rappeutumisensa ja lopulta kuolemansa,4 

                                                           
1  XII säkeistössä  kappaleessa ”Viides Rotu ja sen jumalalliset opettajat” kuvataan näiden 

”opettajien” luonnetta. 
2  Ks. yugojen jaottelua käsittelevää kohtaa. [II osa, s. e69–e70.] 
3  Nykyiset keltaiset rodut ovat kuitenkin neljännen Rodun varhaishaarojen jälkeläisiä. Kol-

mannen Rodun ainoita puhtaita ja suoranaisia jälkeläisiä, kuten edellä sanottiin, on osa lan-

genneista ja rappeutuneista australialaisista, joiden kaukaiset esi-isät kuuluivat kolmannen 

Rodun seitsemännen alarodun erääseen osastoon. Loput ovat sekoittunutta lemurialais-

atlantislaista syntyperää. He ovat sittemmin muuttuneet täysin kooltaan ja älynkyvyiltään. 
4  Kieli on varmasti samanaikainen järjen kanssa eikä olisi voinut koskaan kehittyä ennen kuin 

ihmisistä tuli yhtä kuin heitä elähdyttävät prinsiipit – ne jotka hedelmöittivät ja herättivät 

eloon alkuihmisessä uinuvan mānasisen aineksen. Sillä, kuten professori Max Müller kertoo 

meille teoksessaan Science of Thought (1874, s. 383): ”Ajatus ja kieli ovat identtisiä.” On 

kuitenkin varsin uskaliasta lisätä tähän se pohdiskelu, että ajatukset, jotka ovat liian syviä 

sanoin lausuttaviksi, eivät todellisuudessa ole laisinkaan olemassa, sillä astraalitauluihin pai-

nettu ajatus on olemassa ikuisesti oli se sitten ilmaistu tai ei. Logos on sekä järki että puhe. 

Mutta kieli, joka kehittyy jaksoittain, ei aina riitä ilmaisemaan henkisiä ajatuksia. Sitä paitsi 

kreikkalainen logos tarkoittaa yhdessä merkityksessä samaa kuin sanskritin vāch, ”kuolematon 
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samoin rappeutui ja miltei kuoli pois useimpien sivistyneiden atlantislaisten rotu-

jen alkukieli – tuo kieli johon on viitattu rākshasī bhāshāna vanhoissa sanskritin 

kielisissä teoksissa. Samalla kun neljännen Rodun ”kerma” pyrki yhä enemmän 

fyysisen ja älyllisen kehityksen huipulle ja jätti sitten perintönä syntymässä ole-

valle viidennelle (arjalaiselle) Rodulle taipuvat, erittäin kehittyneet kielensä, niin 

agglutinoiva kieli rappeutui ja jäi katkelmalliseksi ikivanhaksi murteeksi, joka on 

nyt hajaantunut ja lähes rajoittunut Amerikan alkuasukasheimojen pariin.  

[e200] 

III Taivutuspuhe – sanskritin kantakieli, jota on kutsuttu virheellisesti kreikan 

kielen ”vanhemmaksi sisareksi” eikä sen äidiksi – oli viidennen Rodun ensim-

mäinen kieli (nykyään vihittyjen mysteerikieli). Joka tapauksessa ”seemiläiset” 

kielet ovat varhaisimman sanskritin vanhimpien lasten ensimmäisiä foneettisesti 

turmeltuneita polveutumia. Okkulttinen oppi ei tunnusta mitään sellaista jaotusta 

kuin arjalaiset ja seemiläiset ja hyväksyy turaanilaisetkin vain suurin varauksin. 

Seemiläiset, varsinkin arabit, ovat myöhempiä arjalaisia, jotka ovat rappeutuneet 

henkisesti ja täydellistyneet aineellisuudessa. Näihin kuuluvat kaikki juutalaiset ja 

arabit. Juutalaiset polveutuvat Intian chandāloista, kastittomista, monet heistä ex-

bramiineja, jotka etsivät turvapaikkaa Kaldeasta, Sindistä ja Ariasta (Iranista), ja 

monet heistä ovat todella syntyneet A-bramistaan (ei-brahmanista) noin 8 000 

vuotta eaa.  Arabit ovat polveutuneet niistä arjalaisista, jotka eivät tahtoneet men-

nä Intiaan kansojen hajaantumisen aikoihin, vaan jotkut heistä jäivät Intian raja-

maihin, Afganistaniin ja Kabuliin1 ja Oxus-virran [Amudarjan] varsille, kun taas 

toiset tunkeutuivat Arabiaan ja valtasivat sen. 

                                                                                                                                                        

(älyllinen) hengen säde”. Ja se seikka, että vāch (devasenāna, Sarasvatīn, salatun viisauden 

jumalattaren, aspektina) on ikuisen naimattoman kumāran puoliso, paljastaa paljon merkitse-

vän vaikka verhotun viittauksen kumāroihin, niihin, ”jotka kieltäytyivät luomasta”, mutta 

jotka myöhemmin pakotettiin täydentämään jumalallista ihmistä ruumiillistumalla häneen. 

Kaikki tämä selitetään perusteellisesti seuraavassa luvussa. 
1  Ptolemaios puhuu yhdeksännessä taulukossaan kabolitaesta (Kabulin heimoista) ja kutsuu 

heitä nimellä , aristofylot, aristokraattiset eli jalot heimot. Afgaanit kutsuvat 

itseään nimellä Ben-Israel (Is(sa)raelin lapset), joka tulee sanasta Issa, ”nainen ja myös maa”, 

Äitimaan lapset. Mutta kutsutte afgaania tapon uhalla jahudiksi (juutalaiseksi). Aihetta käsitel-

lään perusteellisesti muualla. Juutalaisten oletettujen kahdentoista heimon nimet ovat samat 

kuin afgaanien kahdentoista todellisen heimon nimet. Koska afgaanit (ainakin heidän arabia-

lainen runkonsa) ovat paljon vanhempia kuin israelilaiset, kenenkään ei tarvitse ihmetellä 

löytäessään heidän joukostaan sellaisia heimonimiä kuin yusafzais, Joosefin pojat” Panjkoras-

ta ja Bunerista; Zablistani (Zebulon); Ben-Menashshe (Menassen pojat) Khojar-tataarien jou-

kosta; Isaguri eli Isaskar (nykyään Ashnagor Afganistanista) jne. Kaikki nuo nk. kahdentoista 

heimon kaksitoista nimeä ovat eläinradan merkkien nimiä, kuten nykyään on selvästi todistet-

tu. Joka tapauksessa vanhimpien arabialaisten heimojen nimistä tulee uudelleen translitteroi-

tuina eläinradan merkkien ja myös Jaakobin tarunomaisten poikien nimet. Mistä löytyy juuta-

laisten kahdentoista heimon jälkiä? Ei mistään. Mutta on olemassa jälki, syväkin, siitä että 
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Mutta tämä tapahtui silloin kun Afrikka oli jo mantereena kohonnut merestä. 

Meidän on kuitenkin seurattava, niin tarkoin kuin rajoitettu tila sallii, nyttemmin 

todella inhimillisen lajin asteittaista kehitystä. Ihmisapinoiden alkua on etsittävä 

ihmisten eräiden alarotujen äkillisesti pysähtyneestä kehityksestä, jolloin ne kei-

notekoisella ristisiitoksella – joka on todella analoginen sen risteyttämisen kanssa, 

jota olemme nyt oppineet hyödyntämään kasvi- ja eläinkunnassa – kääntyivät 

pakosta ja rajusti puhtaasti eläimelliseen suuntaan. 

[e201] Näihin punatukkaisiin ja karvapeitteisiin hirviöihin, jotka olivat tulok-

sena ihmisten ja eläinten luonnottomasta yhteydestä, eivät ”viisauden herrat” 

ruumiillistuneet, kuten huomamme. Niinpä pitkän muodonmuutossarjan kautta, 

joka johtui luonnottomasta ristisiitoksesta (luonnottomasta ”sukupuoli-

valinnasta”), saivat aikaa myöten alkunsa ihmiskunnan alimmat lajit, samalla kun 

yhä jatkuva eläimellisyys sekä niiden ensimmäisten eläimellisten suvunjatkamis-

yritysten hedelmät synnyttivät lajin, josta kehittyi aikakausia myöhemmin nisä-

käsapinat.1 

Sukupuolten erottautuminen ei tapahtunut yhtäkkiä, niin kuin voisi luulla. 

Luonto etenee hitaasti kaikessa toiminnassaan. 

 

37. YKSI (androgyyni) TULI KAHDEKSI, MYÖS KAIKKI ELÄVÄT JA RYÖMIVÄT OLIOT, 

JOTKA OLIVAT VIELÄ YHTENÄ, JÄTTILÄISKALA, LINNUT JA KUORIPÄISET KÄÄRMEET. 
 
Tämä koskee selvästi niin kutsuttua vedessä ja maalla elävien matelijoiden aika-

kautta, jolloin tieteen mukaan ihmiset eivät vielä olleet olemassa! Mutta mitä 

muinaiskansat saattoivat tietää vedenpaisumusta aikaisemmista esihistoriallisista 

eläimistä ja hirviöistä? Kommentaarien VI kirjassa on kohta, jossa vapaasti kään-

nettynä sanotaan: 

”Kun kolmas erottautui ja lankesi syntiin synnyttämällä ihmiseläimiä, näistä 

[eläimistä] tuli raivoisia ja ihmisistä ja niistä molemminpuolisesti tuhoisia. Siihen 

asti ei ollut mitään syntiä eikä tappamista. [Erottautumisen] jälkeen satya [yuga] 

oli lopussa. Ikuisen kevään tilalle tuli jatkuva muutos ja vuodenajat seurasivat 

toisiaan. Kylmyys pakotti ihmiset rakentamaan suojia ja keksimään vaatteita. 

                                                                                                                                                        

juutalaiset ovat yrittäneet pettää ihmisiä näillä nimillä. Sillä katsokaa, mitä tapahtui kauan sen 

jälkeen kun kymmenen sukukuntaa oli kokonaan kadonnut Babylonista. Ptolemaios Filadelfos 

halusi käännättää juutalaisten lain kreikaksi (kuuluisan septuagintan) ja kirjoitti juutalaisten 

ylipapille Eleasarille pyytäen lähettämään luokseen kuusi miestä kustakin kahdestatoista suku-

kunnasta. Seitsemänkymmentäkaksi edustajaa (joista kuusikymmentä oli ilmeisesti haamuja) 

tuli Egyptin kuninkaan luo ja käänsi lain ihmeiden ja tunnusmerkkien vallitessa. Ks. Charles 

Butler, Horae Biblicae (1797) sekä Josefuksen ja Filon Juutalaisen kirjoituksia. 
1  Kommentaari selittää, että apinat ovat eläinten joukossa ainoa laji, joka on asteittain ja joka 

sukupolven ja vaihtelun myötä pyrkinyt yhä enemmän palaamaan miehisen esi-isänsä alkupe-

räiseen tyyppiin – tummaan jättiläismäiseen lemurialaiseen ja atlantislaiseen. 
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Sitten ihmiset kääntyivät ylhäisten isiensä [korkeampien jumalien tai enkelien] 

puoleen. Nāgojen, viisaiden valon käärmeiden ja lohikäärmeiden nirmānakāyat 

tulivat, ja valaistuneiden [buddhojen] edeltäjät. Jumalalliset kuninkaat laskeutui-

vat ja opettivat ihmisille tieteitä ja taiteita, sillä ihminen ei enää voinut asua en-

simmäisessä maassa [Ādi-varshassa, ensimmäisten Rotujen Edenissä], joka oli 

muuttunut valkoiseksi jäätyneeksi ruumiiksi.” 

Edellä oleva on ajatuksia herättävä. Tulemme näkemään, mitä tästä lyhyestä 

selostuksesta voidaan päätellä. Jotkut ovat ehkä taipuvaisia arvelemaan, että siinä 

on enemmän kuin ensi silmäyksellä näkyy. 

 

[e202] 

EDENIT, KÄÄRMEET JA LOHIKÄÄRMEET 

 

Mistä tulee ”Eden”-sanan käsite ja todellinen merkitys? Kristityt pitävät kiinni 

siitä, että Edenin puutarha on pyhä paratiisi, paikka jonka Aadamin ja Eevan synti 

häpäisi. Okkultisti kieltää tämän kuolleen kirjaimen mukaisen tulkinnan ja osoit-

taa päinvastaisen. Ei tarvitse uskoa raamattuun ja nähdä siinä Jumalan ilmoitusta, 

vaikka sanookin, että tämä ikivanha kirja esoteerisesti luettuna perustuu samoihin 

universaaleihin traditioihin. Hunnuttomassa Isiksessä on osittain sanottu, mitä 

Eden oli:1 
 
…Edenin puutarha paikallisuutena ei ole lainkaan myytti. Se kuuluu niihin his-

toriallisiin maamerkkeihin, joista tutkijoille silloin tällöin ilmenee, että Raama-

tussa kaikki ei ole pelkkää allegoriaa. ”Eden eli heprean -, Gan-Eden, 

tarkoittaen puistoa eli Edenin puutarhaa, oli muinaisen maan nimi, jolle Eufrat 

ja sen monet haaraumat antoivat vetensä ja joka ulottui Aasiasta ja Armeniasta 

Eritrean [Punaiseen] mereen saakka.” Kaldean Lukujen kirjassa sen sijainti on 

selvästi merkitty lukusanoissa ja se on kokonaan kuvattu salakielisessä ruu-

suristiläisessä käsikirjoituksessa, jonka on jättänyt kreivi de Saint-Germain. 

Assyrian kirjoitustauluissa se on esitetty nimellä Gan-Dunīas.2 ”Katso”, sano-

vat Genesiksen , Elohim, ”ihminen on tullut yhdeksi meistä.” Elohimit 

saatetaan hyväksyä tarkoittamaan eräässä mielessä jumalia eli voimia ja toises-

sa mielessä Aleimeja eli pappeja, tämän maailman hyvään ja pahaan vihkiyty-

neitä hierofantteja. Sillä oli olemassa kollegio, jota kutsuttiin nimellä Aleim, 

kun taas kastin pää eli hierofanttien johtaja oli tunnettu nimellä Yava-Aleim. 

Sen sijasta, että tulisi ensin neofyytiksi ja asteittain saavuttaisi esoteerisen tie-

don säännöllisten vihkimysten kautta, käyttää Aadam eli ihminen intuitiivisia 

                                                           
1  Tiede osa 2, s. 348–349. 
2 Tri A. Wilder sanoo, että Gan-dunīas on muuan Babylonian nimi. 
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kykyjään ja Käärmeen – Naisen ja aineen – yllyttämänä maistaa luvattomasti 

esoteerisen eli salaisen opin Tiedon puusta. Herkuleksen eli Mel-Kartin, Ede-

nin ”Herran”, papit käyttivät kaikki ”nahkapukua”. Teksti sanoo: ”Ja Yava-

Aleim teki Aadamille ja tämän vaimolle  , KOTNOT OR:n.”1 Tämä 

hepreankielinen sana on sama kuin kreikan , kitoni, tunika. Siitä tuli 

slaavilainen sana, joka omaksuttiin Raamatusta ja tarkoittaa takkia, päällysvaa-

tetta. 

Vaikka heprealainen Pyhä kirja sisältää saman esoteerisen totuuden perus-

tan kuin jokainen aikaisempikin kosmogonia, se kätkee kasvonsa kaksoisalku-

perään. Sen Genesis on puhtaasti muistelma Babylonian vankeudesta. Paikko-

jen, ihmisten, jopa asioiden nimet voidaan johtaa alkuperäisistä teksteistä kal-

dealaisiin ja akkadilaisiin, jotka olivat edellisten arjalaisia opettajia ja kantai-

siä. On voimakkaasti kiistelty siitä, olivatko Kaldean, Babylonian ja Assyrian 

akkadilaiset heimot missään yhteydessä Hindustanin brahmaanien kanssa. 

[e203] Tämän ajatuksen puolesta on todistettu enemmän kuin sitä vastaan. 

Seemiläisiä eli assyrialaisia olisi pitänyt mahdollisesti kutsua turaanilaisiksi ja 

mongoleja skyyteiksi. Mutta – jos akkadilaisia olisi ollut olemassa muutenkin 

kuin vain eräiden filologien ja etnologien mielikuvituksessa, he eivät varmasti 

olisi koskaan olleet turaanilaisena heimona, kuten jotkut assyriologit ovat saat-

taneet meidät uskomaan. He olivat yksinkertaisesti siirtolaisia Intiasta, ihmi-

syyden kehdosta, matkalla Vähään-Aasiaan, ja heidän pappisadeptinsa jäivät 

paikalleen sivistämään ja vihkimään barbaarista kansaa. Halevy todisti harha-

käsityksen turaanilaisten kiihkosta Akkadin kansaa kohtaan… toiset tiedemie-

het ovat todistaneet, että Babylonian sivistys ei ollut syntynyt eikä kehittynyt 

tuossa maassa. Se oli tuotu Intiasta ja sen tuojina olivat brahmalaiset hindut. 

 
Ja nyt kymmenen vuotta edellisen tekstin kirjoittamisen jälkeen saamme vahvis-

tuksen professori Saycelta, joka sanoo ensimmäisessä Hibbert-luennossaan, että 

babylonialaisen Eridu-kaupungin sivistys oli ulkomaista tuontia. Se tuli Intiasta. 
 
Seemiläiset lainasivat paljon teologiaansa ei-seemiläisiltä akkadilaisilta eli 

kantakaldealaisilta, jotka he syrjäyttivät ja joiden paikallisia kultteja he eivät 

tahtoneet eivätkä kyenneet hävittämään. Nuo kaksi rotua, seemiläiset ja akka-

dilaiset, elivät tosiaankin pitkiä ajanjaksoja rinnakkain, ja heidän käsityksensä 

jumalista ja niiden palvonta sekoittuivat huomaamatta toisiinsa. 
 

Tässä akkadilaisia kutsutaan ”ei-seemiläisiksi”, niin kuin me sanoimme 

Hunnuttomassa Isiksessä heidän olevan, mikä on toinen vahvistus. Ja yhtä 

oikeassa olemme väittäessämme aina, että juutalaisten raamatunhistoria on 

                                                           
1  [Genesis, 3:21.] 
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kokoelma historiallisia tosiasioita, jotka on järjestetty muiden kansojen historiasta 

juutalaiseen asuun – lukuun ottamatta Genesistä, joka on puhdasta ja 

yksinkertaista esoterismia. Mutta Mustalta mereltä Kashmiriin ja sen taakse on 

tieteen todella mentävä etsimään ihmiskunnan ja Ad-ahin poikien kehtoa – eli 

oikeammin yhtä pääkehdoista – ja varsinkin myöhempinä aikoina, jolloin Edenin 

puutarhasta Eufratin varrella tuli astrologien ja tietäjien opisto, aleim. 

Mutta tämä ”opisto” ja tämä Eden kuuluvat viidenteen Rotuun ja ovat vain 

heikko muisto Ādi-Varshasta, alkuperäisen kolmannen Rodun asuinpaikasta. Mi-

kä on Eden-sanan etymologinen merkitys? Kreikan kielessä se on  [Eden], 

joka merkitsee nautintoa. Tältä puoleltaan se ei ole yhtään parempi kuin kreikka-

laisten Olympos, Indran taivas (Svarga) Meru-vuorella tai edes huurien täyttämä 

paratiisi, jonka Muhammad lupasi uskollisilleen. Edenin puutarha ei ole koskaan 

ollut juutalaisten yksinomaisuutta, sillä kiinalaisilla, joiden tuskin voidaan otaksua 

tietäneen mitään juutalaisista 2 000 eaa., oli tällainen alkuperäinen puutarha Kes-

ki-Aasiassa, missä asuivat ”viisauden lohikäärmeet”, vihityt. Klaprothin mukaan 

[e204] eräästä japanilaisesta tietosanakirjasta kopioitu hieroglyfinen taulu Fo-kue-

ki -kirjassa1 sijoittaa ”viisauden puutarhansa” Pamirin ylätasangolle Himalajan 

vuoriston korkeimpien huippujen väliin ja kuvaten sitä Keski-Aasian huippukoh-

tana osoittaa, miten neljä jokea – Amudarja, Indus, Ganges ja Silo – virtaavat 

yhteisestä lähteestä, ”Lohikäärmeiden järvestä”. 

Mutta tämä ei ole Genesiksen Eden eikä se ole kabbalistinen Edenin puutarha. 

Sillä edellinen – Eden Ilā-āh – merkitsee yhdessä mielessä viisautta, nirvānan 

kaltaista tilaa, autuuden paratiisia. Toiselta merkitykseltään se taas tarkoittaa itse 

älyllistä ihmistä, Edenin sisältäjää, jossa kasvaa hyvän ja pahan tiedon puu, ja 

ihminen on sen tuntija. 

Renan ja Barthélemy Saint-Hilaire nojautuen ”kaikkein lujimpiin perustelui-

hin” pitävät mahdottomana epäillä enää yhtään tätä asiaa ja molemmat sijoittavat 

ihmiskunnan kehdon ”Timauksen seudulle”. Lopulta Journal Asiatique sanoo: 
 
Kun seurataan ihmisrodun alkuperäisiä perheitä niiden synnyinseuduille, kaikki 

perimätiedot osoittavat noiden perheiden ryhmittyneen niihin maihin, joihin 

juutalainen traditio asettaa Edenin puutarhan ja joihin arjalaiset 

[zoroasterilaiset] sijoittivat Airyana-Vaêjahinsa eli Merun [?]. Niitä 

ympäröivät… pohjoisessa Aral-järven ympärillä olevat maat ja etelässä 

Baltistan ja Pikku-Tibet. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että siellä oli 

alkuperäisen ihmiskunnan asuinsija, josta olemme lähteneet.2 
 

                                                           
1  Fo-kue-ki on Fa-hsienin matkapäiväkirja. 
2  Journal Asiatique,  7. v., 1855. 
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Tuo ”alkuperäinen ihmiskunta” oli viidennessä alarodussaan, kun ”nelikitainen 

lohikäärme”, järvi, josta on enää jäljellä hyvin vähän, oli ”viisauden poikien”, 

kolmannen Rodun järkisyntyisten poikien, asuinsijana. Silti se ei ollut ainoa eikä 

edes alkuperäinen ihmiskunnan kehto, vaikka se oli todella jäljennös ensimmäisen 

ajattelevan jumalallisen ihmisen kehdosta. Se oli Paradeśa, ensimmäisten 

sanskritia puhuvien ihmisten ylänkömaa, Hedone, kreikkalaisten ilonmaa, mutta 

se ei ollut kaldealaisten ”nautinnon lehtimaja”, sillä viimeksi mainittu oli vain 

muisto siitä. Siellä ei myöskään tapahtunut ihmisen lankeemusta ”erottautumisen” 

jälkeen. Juutalaisten Eden oli kopioitu kaldealaisesta jäljennöksestä. 

Että ihmisen lankeemus synnytykseen tapahtui tieteen nimittämän mesotsoo-

isen kauden alkupuoliskolla eli matelijoiden aikakaudella, käy ilmi Raamatun 

käärmettä koskevasta sanontatavasta, jota selitetään Zoharissa. Kysymys ei ole 

siitä, onko Eevan kokemus viettelevän matelijan kanssa allegorinen vai tekstiin 

pitäytyvä. Sillä kukaan ei voi epäilläkään, etteikö se olisi allegorinen, vaan tarkoi-

tus on osoittaa, että symboliikka oli ilmeisesti ikivanha ja ettei se ollut juutalainen 

vaan yleismaailmallinen aate. 

[e205] Löydämme Zoharista hyvin omituisen väitteen, jonka hullunkurinen 

mielettömyys saa luultavasti lukijassa aikaan iloisen naurun. Se kertoo, että käär-

me, jota Shamael (oletettu Saatana) käytti Eevan viettelemiseksi, oli jonkinlainen 

lentävä kameli ( ).1 

”Lentävä kameli” on todella liikaa kaikkein vapaamielisimmällekin K.T.J:lle2. 

Kuitenkin Zohar, jossa tuskin voidaan otaksua käytetyn Cuvierin kieltä, on oike-

assa kuvauksessaan. Sillä sitä kutsutaan eräässä vanhassa zoroasterilaisessa käsi-

kirjoituksessa Ashmoghiksi, jonka sanotaan Avestan mukaan menettäneen lan-

keemuksen jälkeen ”luontonsa ja nimensä” ja jota kuvataan suunnattomana kame-

linkaulaisena käärmeenä. 

”Ei ole olemassa mitään siivekkäitä käärmeitä eikä todellisia lohikäärmeitä”, 

väittää Salverte. ”...kreikkalaiset kutsuvat yhä heinäsirkkoja siivekkäiksi käär-

meiksi, ja tämä metafora on voinut luoda useita kertomuksia siivekkäiden käär-

meiden olemassaolosta.”3 

Niitä ei ole olemassa nykyään, mutta ei ole mitään syytä, miksei niitä olisi ollut 

olemassa mesotsooisella kaudella. Cuvier, joka on rekonstruoinut niiden 

luurankoja, todistaa ”lentävien kamelien” puolesta. Löydettyään eräiden liskojen 

yksinkertaisia fossiileja tuo suuri luonnontieteilijä jo kirjoitti, että ”jos mikään voi 

oikeuttaa hydran [vesikäärmeen] ja muiden hirviöiden olemassaolon, joiden 

                                                           
1  Moses Maimonides, More Nebukhim. 
2  Kuninkaallisen Tiedeseuran jäsen. – Suom. toim. 
3  Science occulte, s. 464.  
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hahmoja keskiaikaiset historioitsijat niin usein kuvasivat, niin joutsenlisko on 

eittämättä sellainen”.1 

Emme tiedä, onko Cuvier lisännyt tähän mitään muuta synnintunnustusta, mut-

ta voimme hyvin kuvitella hänen hämmennyksensä, kun hän niin paljon panetel-

tuaan muinaisaikaista totuudenrakkautta näki (Saksasta löytyneen) 24-metrisen 

lentoliskon, ”pterodaktyloksen”, jolla oli matelijanruumiissaan voimakkaat siivet. 

Tätä fossiilia sanotaan matelijaksi, jonka eturaajojen pikkuvarpaat ovat niin pi-

dentyneet, että ne saattoivat kannatella pitkää kalvomaista siipeä. Tässä on siis 

Zoharin ”lentävä kameli” saanut vahvistuksen. Sillä varmasti pitkäkaulaisen jout-

senliskon ja kalvosiipisen pterodaktyloksen tai vielä paremmin mosasauruksen 

välillä on riittävästi tieteellistä todennäköisyyttä ”lentävän kamelin” eli pitkäkau-

laisen lohikäärmeen tueksi.  Prof. Cope Philadelfiasta on todistanut, että liituker-

roksista löytynyt mosasaurus-fossiili oli tämänlaajuinen siivekäs käärme. Sen 

selkänikamissa on piirteitä, jotka viittaavat yhteyteen käärmeheimon mieluummin 

kuin sisiliskojen kanssa. 

Ja nyt tulemme pääkysymykseen. On hyvin tunnettua, että muinaisina aikoina 

ei ollut taiteiden eikä tieteiden joukossa paleontografiaa eikä paleontologiaa, eikä 

silloin myöskään ollut Cuvierin kaltaisia oppineita. Kuitenkin babylonialaisissa 

tauluissa ja varsinkin vanhoissa kiinalaisissa ja japanilaisissa piirroksissa, joita 

esiintyy vanhimmissa pagodissa ja [e206] monumenteissa sekä Pekingin keisaril-

lisessa kirjastossa, on moni matkailija nähnyt ja tunnistanut joutsenliskon ja pte-

rodaktyloksen täydellisiä kuvia monen muotoisten kiinalaisten lohikäärmeiden 

joukossa.2 Sitä paitsi raamatun profeetat puhuvat lentävistä tulisista käärmeistä,3 

ja Job mainitsee merihirviön.4 Seuraavat kysymykset esitetään nyt aivan suoraan: 

                                                           
1  ”Révolutions du globe”, vol. v, s. 464. 
2  Voimme lukea de Mirvillen kirjasta Des Esprits (vol. II, s. 431), miten ”Geoffroy Saint-

Hilaire hymyili typerän hämmentyneesti, kun de Paravey näytti hänelle eräistä vanhoista kii-

nalaisista teoksista ja babylonialaisista tauluista lohikäärmeitä... liskoja ja vesinokkaeläimiä 

[ainoastaan Australiasta löydettyjä vesieläimiä] jne., sukupuuttoon kuolleita eläimiä, joiden 

hän oli luullut olleen tuntemattomia maan päällä... ennen hänen omaa aikaansa”. 
3  Ks. Jes. 30:6: ”Kyykäärmeet ja tuliset lentävät käärmeet… halki vaivan ja ahdistuksen 

maan” sekä Mooseksen pronssikäärmeen voittamat tuliset käärmeet. 
4  Niiden nykyään tunnettujen fossiilien, jotka tiedemiehet ovat rekonstruoineet, pitäisi riittää 

tekemään mahdolliseksi jopa leviatanin, merihirviön, puhumattakaan Jesajan lentävistä käär-

meistä eli sārāf mehofefista, jotka sanat käännetään kaikissa heprealaisissa sanakirjoissa: 

”sārāf”, palava eli tulinen myrkky, ja ”mehofef”, lentävä. Mutta vaikka kristillinen teologia on 

aina yhdistänyt molemmat (leviatanin ja sārāf mehofefin) paholaiseen, ilmaisut ovat metafori-

sia eikä niillä ole mitään tekemistä ”pahan” kanssa. Kuitenkin lohikäärme-sanasta on tullut 

paholaisen synonyymi. Bretagnessa drouk-sana merkitsee nykyään ”paholainen”, mistä joh-

tuu, kuten Cambry (Monuments Celtiques, s. 299) meille kertoo, englantilaisten pirunhauta, 

Droghedanum sepulcrum. Languedocissa kutsutaan meteoritulia ja aarnivalkeita nimellä drac, 
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I  Kuinka muinaiset kansat saattoivat tietää mitään kivihiili- ja mesotsooisen kau-

den sukupuuttoon kuolleista hirviöistä ja vieläpä esittää ja kuvata niitä suullisesti 

ja kuvallisesti, elleivät ne joko olleet itse nähneet noita hirviöitä tai ellei niillä 

ollut kuvauksia niistä traditioissaan. Tällaiset kuvaukset edellyttävät eläviä ja 

älykkäitä silminnäkijöitä? 

II  Ja jos tuollaisten silminnäkijöiden olemassaolo myönnetään (ellei myönnetä 

taaksepäin katsovaa selvänäköä), kuinka silloin ihmiskunta ja ensimmäiset paleo-

liittiset ihmiset eivät olisi voineet esiintyä aiemmin kuin suunnilleen tertiäärikau-

den puolivälissä? Meidän on muistettava, että useimmat tiedemiehet eivät oleta 

ihmisen esiintyneen ennen kvartäärikautta ja sulkevat hänet siten kokonaan pois 

kenotsooiselta kaudelta. Tässä meillä on sukupuuttoon kuolleita eläinlajeja, jotka 

katosivat maan päältä miljoonia vuosia sitten ja joita kuvaavat ja tuntevat kansat, 

joiden sivistyksen sanotaan tuskin voineen alkaa muutama tuhat vuotta sitten. 

Kuinka tämä on mahdollista? Ilmeisesti joko mesotsooinen aika on ulotettava 

kvartääriaikaan tai ihmisestä on tehtävä samanaikainen kuin pterodaktylos ja jout-

senlisko. 

Vaikka okkultistit uskovat ikivanhaan viisauteen ja tieteeseen ja puolustavat 

sitä ja vaikka Zoharin käännöksissä kutsutaan siivekkäitä liskoja ”lentäviksi 

kameleiksi”, tästä ei seuraa, että olemme sen vuoksi valmiit uskomaan kaikkia 

kertomuksia, joita keskiaikana esitettiin tällaisista lohikäärmeistä. 

Pterodaktylokset ja joutsenliskot lakkasivat olemasta samaan aikaan kuin [e207] 

kolmannen Rodun pääosa. Kun siis roomalaiskatoliset kirjailijat pyytävät 

vakavissaan meitä uskomaan Christopher Schererin ja isä Kircherin 

mielikuvituksellisiin juttuihin, joiden mukaan he ovat omin silmin nähneet eläviä 

tulisia ja lentäviä lohikäärmeitä, edellinen v. 1619 ja jälkimmäinen 1669, meidän 

sallittaneen pitää heidän väitteitään joko unina tai hätävalheina.1 Emmekä voi 

                                                                                                                                                        

Ranskassa drogg ja Bretagnessa nimellä dreag, wraie (kummitus) [engl. wraith]. Droghedan 

linna Irlannissa tarkoittaa paholaisen linnaa. (de Mirville, main.teos, III, 423.) 
1  Ultramontaaniset kirjailijat hyväksyvät aivan vakavissaan koko sarjan isä Kircherin  esittä-

miä lohikäärmekertomuksia (Oedipus Aegyptiacus, ”De Genere Draconum”). Tuon jesuiitan 

mukaan hän itse näki lohikäärmeen, jonka muuan roomalainen maanviljelijä tappoi v. 1669 ja 

jonka Museo Barberini’n johtaja lähetti hänelle kuvan maalauttamiseksi tuosta pedosta. Sen 

isä Kircher myös teki ja julkaisi eräässä painotyössään. Tämän jälkeen hän sai kirjeen Chris-

topher Schereriltä, Sveitsin Soleure-kantonin prefektiltä. Tämä viranomainen todistaa tuossa 

kirjeessään nähneensä omin silmin yhtenä kauniina kesäiltana v. 1619 elävän lohikäärmeen. 

Jäätyään parvekkeelleen ”katselemaan täysin selkeää taivaankantta”, hän kirjoittaa, ”näin 

tulisen, loistavan lohikäärmeen nousevan eräästä Pilatus-vuoren luolasta ja suuntaavan nope-

asti kohti Fluelenia järven toiselle puolelle. Se oli valtavan suuri, sen häntä oli vielä pitempi ja 

sen kaula kurotti pitkälle. Sen pää ja leuat olivat kuin käärmeen. Lentäessään se sinkautti ym-

pärilleen runsaasti kipinöitä [?]... Luulin ensin näkeväni meteorin, mutta pian katseltuani huo-

lellisemmin tulin vakuuttuneeksi sen lennon ja ruumiinmuodon perusteella, että näin todellisen 
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pitää muuna kuin runollisena vapautena sitä Petrarcasta kerrottua tarinaa, miten 

hän eräänä päivänä seuratessaan Lauraansa metsässä ja tullessaan lähelle erästä 

luolaa muka löysi lohikäärmeen, jonka hän heti lävisti tikarillaan ja tappoi estäen 

siten hirviötä nielaisemasta hänen sydämensä valittua.1 Haluaisimme kovasti 

uskoa tuohon kertomukseen, jos Petrarca olisi elänyt Atlantiksen aikoina, jolloin 

tuollaisia vedenpaisumusta edeltäneitä hirviöitä saattoi ehkä vielä olla olemassa. 

Me kiellämme niiden olemassaolon meidän nykyisellä ajallamme. Merikäärme on 

eri asia kuin lohikäärme. Merikäärmeen kieltävät useimmat ihmiset, koska se elää 

valtamerten suurissa syvyyksissä, on hyvin harvinainen ja nousee pinnalle 

ainoastaan pakosta, ehkä nälkäisenä. Näkymättömänä pysytellen se voi olla 

olemassa tullen silti kielletyksi. Mutta jos edellä kuvatun kaltainen lohikäärme 

olisi ollut olemassa, kuinka se olisi voinut jäädä havaitsematta? Tuo olento oli 

kyllä olemassa samaan aikaan kuin varhainen viides Rotu, mutta enää sitä ei ole. 

[e208] Lukija voi kysyä, miksi me ylipäänsä puhumme lohikäärmeistä? Me 

vastaamme: ensiksikin, koska tällaisista eläimistä säilynyt tieto on todiste ihmis-

rodun suunnattomasta vanhuudesta; ja toiseksi osoittaaksemme, mikä ero on sano-

jen lohikäärme, nāga ja käärme todellisen eläintieteellisen ja metaforisen merki-

tyksen välillä, kun niitä käytetään symbolisesti. Vihkimätön lukija, joka ei tiedä 

mitään mysteerikielestä, aina tavattuaan jonkun näistä mainituista sanoista hyväk-

syy sen helposti kirjaimellisesti. Tästä johtuvat sekaannukset ja väärät syytökset. 

Muutama esimerkki riittäköön. 

Sed et serpens?2 Niin, mutta mikä olikaan käärmeen luonto? Mystikot näkevät 

intuitiivisesti Genesiksen käärmeessä eläinvertauskuvan ja korkean henkisen ole-

muksen: kosmisen, yliälyllisen voiman, ”suuren langenneen valon”, hengen, sa-

malla kertaa sideerisen, ilmamaisen ja maallisen, ”jonka vaikutus käy yli maapal-

lon” (qui circumambulat terram), kuten eräs kristillinen, fanaattinen kuolleen 

kirjaimen kannattaja (de Mirville) sanoo. Se ilmeni ainoastaan sellaisen fyysisen 

                                                                                                                                                        

lohikäärmeen. Olen iloinen, että voin näin valistaa teidän kunnianarvoisuuttanne noiden eläin-

ten täysin todenperäisen olemassaolon suhteen”; menneitä kaukaisia aikoja koskevassa unes-

sa, kirjoittajan olisi pitänyt lisätä. 
1 Vakuuttavana todisteena tästä tosiasiasta eräs roomalaiskatolinen kehottaa lukijaa katsomaan 

Simon de Siennen, tuon runoilijan ystävän, maalaamaa kuvaa tapahtumasta Notre Dame du 

Don -kirkon porttikäytävässä Avignonissa huolimatta siitä, että mahtava paavi ”ei tahtonut 

sallia tuota lemmen voittoa ylistettävän pyhässä paikassa”, ja lisää: ”Aika on vahingoittanut 

taideteosta, mutta ei ole heikentänyt sen perimätietoa.” De Mirvillen mainitsemilla aikakau-

temme ”lohikäärme-paholaisilla” ei näytä olevan onnea, koska ne katoavat niin salaperäisesti 

museoista, joissa niiden sanotaan olleen. Niinpä lohikäärme, jonka Ulysses Aldovandus pal-

samoi ja lahjoitti du Sénatin museolle Bolognaan, ”oli siellä vielä v. 1700, mutta ei ole enää”. 

(De Mirville, main. teos, s. 427.) 
2  ”Entä käärme?”  
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vertauskuvan avulla, joka sopi parhaiten ”moraalisiin ja älyllisiin kiemuroihin” – 

ts. käärmeen muodossa.1 

Mitä kristityt nyt sitten arvelevat pronssikäärmeestä, ”JUMALALLISESTA 

PARANTAJASTA”, jos käärmettä on pidettävä viekkauden ja pahan, itse ”Paho-

laisen” symbolina? Kuinka rajaviiva voidaan koskaan asettaa, kun se on vedettävä 

mielivaltaisesti teologisessa lahkolaishengessä? Sillä jos roomalaisen kirkon seu-

raajille opetetaan, että Merkurius ja Asklepios, jotka todellisuudessa tarkoittivat 

samaa, ovat ”paholaisia ja paholaisten lapsia”, ja että Asklepioksen sauva ja 

käärme olivat ”paholaisen sauva”, mitä silloin sanotaan Mooseksen pronssikäär-

meestä? Jokainen oppinut tietää, että pakanoiden sauva ja juutalaisten ”käärme” 

ovat yksi ja sama, nimittäin caduceus, Merkuriuksen, APOLLO-PYTHONIN po-

jan, sauva. On helppo käsittää, miksi juutalaiset valitsivat käärmemuodon ”kiu-

saajalleen”. Heille se oli puhtaasti fysiologinen ja fallinen, eikä roomalaiskatolisen 

kirkon viisastelevinkaan järkeily voi antaa sille toista merkitystä, jos vain mystee-

rikieltä tutkitaan perusteellisesti ja heprealaisia kirjakääröjä tulkitaan numeroarvo-

jen mukaan. Okkultistit tietävät, että käärmeellä, nāgalla ja lohikäärmeellä on 

kullakin seitsemäinen merkitys; että esim. aurinko oli gnostikkojen kahden vas-

takkaisen valon ja kahden käärmeen, hyvän ja pahan, astronominen ja kosminen 

vertauskuva. He tietävät myös, että tieteen ja teologian yleistetyt johtopäätökset 

käsittelevät kahta mitä naurettavinta äärimmäisyyttä.  

Sillä tiede kertoo meille, että käärmetaruja ei tarvitse seurata kuin niiden alku-

peräiseen lähteeseen, astrologiseen legendaan asti ja että riittää kun miettii vaka-

vasti aurinkoa, Pythonin voittajaa, ja eläinradan taivaallista neitsyttä, joka pakot-

taa ahmivan lohikäärmeen peräytymään. Jospa siis tahdomme löytää avaimen 

kaikkiin myöhempiin uskonnollisiin dogmeihin – niin on helppo huomata, [e209] 

että näin sanoja on yleistämisen sijasta vain pitänyt silmällä kristinuskoa ja Ilmes-

tyskirjaa. Me kutsumme tätä toiseksi äärimmäisyydeksi. Toisen äärimmäisyyden 

huomaamme, kun teologia toistaen Trenton kokouksen kuuluisaa päätöstä yrittää 

saada kansanjoukkoja vakuuttuneiksi siitä, että ”ihmisen lankeemuksesta aina 

kasteeseen asti paholaisella on täysi voima häneen ja se omistaa hänet oikeuden-

mukaisesti (diabolum dominium et potestatem super homines habere et jure eos 

possidere)”.2 Tähän okkulttinen filosofia vastaa: Todistakaa ensin sellaisen olen-

non kuin paholaisen olemassaolo, että me voimme uskoa tuollaiseen synnynnäi-

seen haltuunottoon. Ei tarvitse tarkkailla ja tuntea paljonkaan inhimillistä luontoa, 

jotta voitaisiin osoittaa tuollainen teologinen dogmi vääräksi. Jos SAATANA olisi 

mitenkään todellinen objektiivisessa tai edes subjektiivisessa maailmassa (kirkol-

lisessa merkityksessä), niin paholaisraukka voisi jatkuvasti pitää itseään pahojen 

                                                           
1  De Mirville, Des Esprits, II, 422. 
2  De Mirville, main. teos, s. 433.  
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olentojen – tästä syystä ihmiskunnan enemmistön – riivaamana, jopa hallitsema-

na. Ihmiskunta itse ja erityisesti papisto on ylimielisen, häikäilemättömän ja su-

vaitsemattoman roomalaisen kirkon johtamana siittänyt, synnyttänyt ja rakkaudel-

la kasvattanut paholaisen. Mutta tämä poikkeaa asiasta. Kirkko syyttää koko ajat-

televaa maailmaa siitä, että se on palvonut käärmettä. 

 

Koko ihmiskunta suitsutti sille ja samalla kivitti sitä. Zend Avesta puhuu siitä 

samoin kuin Kuningasten kirjat ja Vedat sekä Edda ja Raamattu... Kaikkialla 

oli pyhällä käärmeellä pyhättönsä ja pappinsa. Roomassa Vestan neitsyt... 

valmistaa sen aterian samalla huolella kuin hän hoitaa pyhää tulta. Kreikassa 

Asklepios ei voi parantaa ilman sen apua ja uskoo voimansa lähtevän siitä. Jo-

kainen on kuullut kuuluisasta roomalaislähetystöstä, jonka senaatti lähetti lää-

ketaidon jumalan luo ja joka palasi yhtä kuuluisan käärmeen kanssa, joka lähti 

omasta tahdostaan ja itsestään jatkamaan matkaa mestarinsa temppeliä kohti 

eräälle Tiberin saarelle. Ei ollut bakkanttilaista, joka ei olisi sitä [käärmettä] 

kiertänyt hiuksiinsa, ei auguuria, joka ei olisi oraakkelimaisesti kysynyt siltä 

neuvoa, eikä henkien manaajaa, jonka hautakiveltä se puuttuisi! Kainiitit ja 

ofiitit kutsuivat sitä Luojaksi samalla kun tunnustivat, kuten Schelling, että 

käärme on ”paha olemukseltaan ja persoonaltaan”.1 
 

Niin, tekijä on oikeassa, ja jos tahtoisimme saada täydellisen käsityksen siitä 

arvosta, mikä käärmeellä on ollut tähän päivään asti, meidän pitäisi tutkia asiaa 

Intiassa ja perehtyä kaikkeen, mitä siellä uskotaan nāgoista (kobrista) ja mitä 

voimia niille yhä liitetään. Meidän pitäisi myös käydä Whydahin afrikkalaisten, 

Port-au-Princen ja Jamaikan voodoo-pappien, Meksikon nagualien ja Kiinan pa- 

eli ihmiskäärmeiden jne. luona. Mutta miksi pitäisi ihmetellä, että käärmettä 

”palvotaan” ja samalla se kirotaan, kun kerran [e210] tiedämme sen olleen alusta 

asti symboli?2 Kaikissa ikivanhoissa kielissä lohikäärme-sanan merkitys oli sama 

kuin nykyään kiinan kielessä (lung) eli ”älyltään etevä olento”, ja kreikaksi 

 [drakon] eli ”se joka näkee ja tarkkailee”. Voivatko kaikki nämä 

nimitykset kuulua tuon nimiselle eläimelle? Eikö ole ilmeistä, että vaikka 

                                                           
1  Sama, s. 431–432. 
2  Tämä on yhtä todenperäistä kuin jos – muutamia tuhansia vuosia tästä eteenpäin – jonkin 

uuden uskonnon sokea tunnustaja, joka tahtoisi ylistää omaa uskontoaan ikivanhan kristinus-

kon kustannuksella, sanoisi: ”Kaikkialla palvottiin nelijalkaista lammasta. Nunna kutsui sitä 

karitsaksi ja painoi sen povelleen. Pappi pani sen alttarille. Se oli esillä jokaisella pääsiäisate-

rialla ja sitä ylistettiin äänekkäästi joka temppelissä. Ja kuitenkin kristityt pelkäsivät ja vihasi-

vat sitä. Sillä he tappoivat sen ja söivät ahmien…” Pakanat eivät ainakaan syö pyhiä symbolei-

taan. Emme ole kuulleet mistään käärmeiden tai matelijoiden syöjistä paitsi kristillisissä sivis-

tysmaissa, missä aloitetaan sammakoilla ja ankeriailla ja varmaan lopetetaan oikeilla käärmeil-

lä, niin kuin on aloitettu lampaalla ja lopetettu hevosenlihalla. 
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taikausko ja alkuperäisen merkityksen unohtaminen on ehkä johtanut nykyiset 

villi-ihmiset harhaan, niin edellä olevat nimitykset oli tarkoitettu käytettäviksi 

tietyistä ihmisistä, joita kuvattiin käärmeillä ja lohikäärmeillä? Nuo omaperäiset 

ihmiset – joita Kiinassa on tähän päivään asti kutsuttu ”viisauden lohikäärmeiksi” 

– olivat dhyānien, opettajiensa, ensimmäisiä oppilaita. Lyhyesti sanoen, he olivat 

kolmannen Rodun alkuperäisiä adepteja ja myöhemmin neljännen ja viidennen 

Rodun adepteja. Tuosta nimestä tuli yleismaailmallinen, eikä kukaan 

tervejärkinen ihminen ennen kristillistä aikaa olisi koskaan sekoittanut keskenään 

ihmistä ja symbolia. 

Khnufiksen eli maailmansielun symbolina, kirjoittaa J. F. Champollion, 
 
...on muun muassa suunnaton käärme, joka seisoo ihmisjaloilla. Tämä matelija, 

hyvän haltijan kuva, on todellinen Agathodaimon. Se kuvataan usein parrak-

kaana… Tämä pyhä eläin, joka on sama kuin ofiittien käärme, esiintyy kaiver-

rettuna lukuisissa gnostilaisissa eli basilidelaisissa kivissä… Käärmeellä on 

erilaisia päitä, mutta päähän on aina kirjoitettu kirjaimet  [Khnou-

bis].1 
 
Agathodaimonilla oli ”tieto hyvästä ja pahasta”, ts. hänellä oli jumalallista viisaut-

ta, sillä ilman jälkimmäistä edellinen on mahdoton.2 Toistaen Jamblikhoksen sa-

noja Champollion sanoo sen olevan: 
 
...jumaluus, jota kutsuttiin nimellä  [Eikhton] [eli taivaallisten jumalien 

tuli – suuri Thot-Hermes3], jota Hermes Trismegistos pitää magian keksijänä.4 
 
[e211] ”Magian keksijä!” Outo sanontatapa, ikään kuin luonnon ikuisten ja 

todellisten mysteerien paljastaminen voisi olla keksittyä! Yhtä hyvin prof. 

Crookesia voitaisiin tuhansien vuosien kuluttua pitää säteilevän aineen keksijänä 

eikä löytäjänä. Hermes ei ollut keksijä eikä edes löytäjä, sillä niin kuin 

                                                           
1  Panthéon égyptien, 3. 
2  Aurinko-Khnufis eli Agathodaimon on gnostikkojen Kristos, kuten jokainen oppinut tietää. 

Hän on läheisessä yhteydessä Sofian (viisauden) seitsemään poikaan, Aditin (universaalin 

viisauden) seitsemään poikaan, kahdeksannen ollessa Mārtanda, aurinko, ja nuo seitsemän 

ovat seitsemän planeettahallitsijaa eli -henkeä. Sen vuoksi Khnufis oli valaistuksen, viisauden, 

henkinen aurinko, tästä syystä kaikkien egyptiläisten vihittyjen suojelija, jollainen Bel-

Mardukista (eli Bel-Belitanuksesta) tuli myöhemmin kaldealaisille. 
3  Hermes eli oikeammin Thot oli yleisnimi. Abud Feda mainitsee teoksessaan Historia An-

teislamitica viisi Hermestä, ja nimet Hermes, Nabu ja Thot annettiin vastaavasti eri maissa 

suurille vihityille. Siten Nebo, Mardukin ja Zer-panitun (jota Herodotos kutsuu Zeus-

Belokseksi) poika, jätti nimensä perinnöksi kaikille suurille profeetoille, näkijöille ja vihityil-

le. He olivat kaikki ”viisauden käärmeitä” ja astronomisesti yhteydessä aurinkoon sekä henki-

sesti viisauteen. 
4  Champollion, main. teos, teksti 15. 
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alahuomautuksessa juuri sanottiin, Thot-Hermes on yleisnimi, niin kuin on Enok 

(Enoichion, ”sisäinen henkinen silmä”), Nabu, profeetta ja näkijä jne. Se ei ole 

kenenkään elävän ihmisen oikea nimi vaan monien adeptien yleisnimi. Heidän 

yhteytensä käärmeen kanssa symbolisissa allegorioissa johtuu siitä, että he saivat 

valaistuksensa aurinko- ja planeettajumalilta varhaisimman älyllisen Rodun, 

kolmannen aikana. He kaikki ovat salaisen viisauden edustajia ja suojelijoita. 

Asklepios on aurinkojumala Apollon poika – ja hän on Merkurius. Nabu [Nebo] 

on Bel-Mardukin poika. Vaivasvata Manu, suuri rishi, on Vivasvatin – auringon 

eli Sūryan – poika jne. Ja samalla kun astronomisesti nāgat ja rishit, gandharvat, 

apsarasat, grāmanīt (eli yakshat, pienemmät jumalat) yātudhānat ja devat ovat 

auringon seuralaisia läpi koko kahdentoista aurinkokuukauden, niin teogoniassa ja 

myös antropologisessa kehityksessä ne ovat jumalia ja ihmisiä – ruumiillistuneina 

alempaan maailmaan. Lukija muistakoon tässä yhteydessä sen tosiasian, että 

Apollonios tapasi Kashmirissa buddhalaisia nāgoja – jotka eivät ole eläintieteen 

käärmeitä eivätkä liioin kansatieteen nāgoja vaan ”viisaita ihmisiä”. 

Raamattu on Genesiksestä Ilmestyskirjaan vain sarja historiallisia muistiinpa-

noja suuresta taistelusta valkoisen ja mustan magian välillä, oikeanpuoleisen tien 

adeptien, profeettojen, ja vasemmanpuoleisen tien seuraajien, leviittojen, karkei-

den joukkojen papiston, välillä. Jopa okkultismin tutkijat, vaikka joillakin heistä 

on arkaaisia käsikirjoituksia ja suoranaista opetusta tukenaan, pitävät vaikeana 

vetää rajaviivaa oikean tien ja vasemman tien seuraajien välille. Jaakobin poikien 

kertomuksessa on vertauskuvallinen esitys suuresta hajaannuksesta, joka syntyi 

neljännen Rodun poikien välille niin pian kuin ensimmäiset vihkimystemppelit ja 

-salit oli pystytetty ”jumalien poikien” johdolla. Kuolevan Jaakobin lausumat 

sanat osoittavat, että oli olemassa kaksi magian koulua ja etteivät ortodoksiset 

leviitat kuuluneet pyhään kouluun. Tässä kohtaa lienee syytä toistaa muutamia 

Hunnuttoman Isiksen lauseita:1 
 
Näin kuoleva Jaakob kuvailee poikiaan: ”Daan”, hän sanoo, ”on käärmeenä 

tiellä, on polulla kyynä, joka puree hevosta kavioon, niin että ratsastaja 

syöksyy selin maahan [ts. hän opettaa kokelaille mustaa magiaa]. Sinulta minä 

odotan pelastusta, Herra.” Simeonista ja Leevistä patriarkka (tai Israel) 

huomauttaa, että he ovat ”veljekset, [e212] heidän aseensa ovat väkivallan 

aseet. Heidän neuvoonsa ei suostu minun sieluni, heidän seuraansa ei yhdy 

minun sydämeni”.2 Alkutekstissä on sanojen ”heidän seuraansa” paikalla 

heidän SODiinsa.3 Ja Sod oli Baalin, Adoniksen ja Bacchuksen suurten 

                                                           
1  Tiede osa 2, s. 324. 
2  Genesis, 49:17–18 ja 5–6. 
3  Dunlap selittää sanan ”Sod” olevan arcanum, uskonnollinen mysteeri, nojautuen Schindlerin 

Lexicon Pentaglottoniin, 1201. ”Herran SALAISUUS on niillä, jotka häntä pelkäävät”, sanoo 
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mysteerien nimi, ja kaikki nämä olivat aurinkojumalia ja kaikilla oli käärme 

vertauskuvanaan. Kabbalistit selittävät tulisten käärmeiden allegorian 

sanomalla, että se oli Leevin heimolle, sanalla sanoen kaikille leviitoille 

annettu nimi ja että Mooses oli sodalien johtajia.1 
 
Mysteereistä on löydettävissä ”lohikäärmeen tappajien” alkuperäinen merkitys, ja 

jäljempänä asiaa käsitellään perusteellisesti. 

Sillä välin voimme todeta, että jos Mooses oli mysteerien johtaja, hän oli nii-

den hierofantti. Ja edelleen, jos samalla kertaa profeetat pauhasivat tuomioitaan 

Israelin kansan ”kauheuksia” vastaan, silloin oli oltava kaksi koulukuntaa. ”Tuli-

set käärmeet” oli siis yksinkertaisesti nimitys, joka annettiin pappiskastiin kuulu-

ville leviitoille, sen jälkeen kun he olivat eronneet hyvästä laista, Mooseksen tra-

ditionaalisista opetuksista, ja tuo lisänimi annettiin kaikille, jotka seurasivat mus-

taa magiaa. Jesaja viitatessaan ”kapinallisiin lapsiin”, joiden on vietävä rikkau-

tensa maihin, joista tulevat ”kyykäärmeet ja tuliset lentävät käärmeet” (30:6), eli 

Kaldeaan ja Egyptiin, joiden vihityt olivat jo pahoin turmeltuneet hänen päivinään 

(700 eaa.), tarkoitti näillä sanoilla noiden maiden noitia.2 Mutta nämä on huolelli-

sesti erotettava ”tulisista viisauden lohikäärmeistä” ja ”tulisumun pojista”. 

Suuressa mysteerien kirjassa sanotaan: ”Seitsemän Herraa loi seitsemän ihmis-

tä; kolme Herraa [Dhyāni-Chohania eli pitriä] oli pyhiä ja hyviä, neljä vähemmän 

taivaallisia ja täynnä intohimoa.... Isien chhāyāt [haamut] olivat kuten he itse.” 

Tämä selittää eroavuuksia ihmisluonnossa, joka jakautuu seitsemään hyvän ja 

pahan asteeseen. Seitsemän majaa oli valmiina monadien asuttaviksi seitsemässä 

erilaisessa karmallisessa olotilassa. Kommentaarit selittävät tältä pohjalta pahan 

helppoa leviämistä niin pian kuin inhimilliset muodot olivat tulleet todellisiksi 

ihmisiksi. Jotkut muinaiset [e213] filosofit jättivät kuitenkin huomiotta periyty-

miskertomuksissaan seitsemän ja esittivät ainoastaan neljä. Niinpä meksikolainen 

paikallinen luomiskertomus puhuu neljästä hyvästä ihmisestä ihmisrodun neljänä 

todellisena esi-isänä, ”jotka eivät olleet jumalien siittämiä eivätkä naisesta synty-

neitä”, vaan joiden luominen oli luovien voimien aikaansaama ihme ja jotka teh-

tiin vasta sitten kun ”kolme yritystä ihmisten valmistamiseksi oli epäonnistunut”. 

                                                                                                                                                        

Psalmi, 25:14. Tämä on kristittyjen väärä käännös, sillä sen pitäisi kuulua: ”Sod Ihoh (Ihohin 

mysteerit) ovat niille, jotka häntä pelkäävät” (Dunlap, Sod, the Mysteries of Adoni, xi).  ”Al 

[El] on pelottava Kadeshimin (PAPPIEN, pyhien, VIHITTYJEN) suuressa Sodissa (kokouksessa, 

MYSTEEREISSÄ).” – Psalmi 89:7 (sama). Kadeshim olivat hyvin kaukana pyhyydestä. [Ks. II 

kirjan lukua ”Kaikkein pyhimmät”.] 
1  ”Pappiskollegion jäseniä kutsuttiin sodaleiksi”, sanotaan Freundin Latin Lexiconissa (iv, 

448). ”SODALITEETIT perustettiin SUUREN ÄIDIN idalaisissa mysteereissä”, kirjoittaa Cicero 

(De Senectute, § xiii). Vrt. Dunlap, main. teos, s. xii. 
2  Baalin pappeja, jotka hyppivät tulien yli. Mutta tämä oli hepreankielinen paikallisnimitys. 

Serafi merkitsee ”tulista eli liekehtivää myrkkyä”. 
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Egyptiläisten teologiassa oli vain ”neljä jumalan poikaa” – kun taas Poimandre-

sissa esitetään seitsemän – jolloin vältyttiin ihmisen pahan luonnon mainitsemi-

sesta. Mutta kun Seteh vajosi jumalasta Seteh-Tyfoniksi, häntä alettiin kutsua 

”seitsemänneksi pojaksi”. Tästä varmaankin syntyi uskomus, että ”seitsemännen 

pojan seitsemäs poika” on aina synnynnäinen maagi – vaikka aluksi tarkoitettiin 

ainoastaan noitaa. APEPIN, pahaa symboloivan käärmeen, tappaa Aker, Setehin 

käärme;1 sen vuoksi Seteh-Tyfon ei voinut olla tuo paha. Kuolleiden kirjassa 

määrätään (rivi 13), että luku 163 pitää lukea ”kaksijalkaisen käärmeen läsnä ol-

lessa”, mikä merkitsee korkeaa vihittyä, hierofanttia, sillä sitä ilmaisevat kiekko ja 

oinaan sarvet,2 jotka koristavat hänen ”käärmeen” päätään mainitun luvun otsikon 

hieroglyfeissä. ”Käärmeen” yläpuolella on kuvattuna Ammonin,3 salatun ”mys-

teerijumalan”, kaksi mystistä silmää. Tämä kohta tukee väitettämme ja osoittaa, 

mitä sana ”käärme” todella tarkoitti muinaisuudessa. 

Mutta nagualien ja nergalien kyseessä ollen, mistä johtuu intialaisten nāga- ja 

amerikkalaisten nagual-nimien yhtäläisyys? 
 
Nergal oli kaldealaisten ja assyrialaisten maagien [Rab-Mag] päämies, ja na-

gual oli meksikolaisten intiaanien päänoita. Kummatkin nimet johtuvat Ner-

gal-Sharezerista, assyrialaisesta jumalasta [ja hindulaisista nāgoista]. Kummal-

lakin on samat kyvyt ja voima pitää läsnä olevaa daimonia, johon he samastu-

vat täydellisesti. Kaldealainen ja assyrialainen Nergal säilyttivät daimoninsa 

temppelin sisäpuolella jonkin pyhänä pidetyn eläimen muodossa. Intiaanien 

Nagual säilyttää omansa missä vain voi – läheisessä järvessä tai metsässä tai 

talossa jonkin kotieläimen muodossa.4 
 
Tällaista yhtäläisyyttä ei voida pitää yhteensattumana. Löydetään uusi maailma, ja 

huomaamme, että neljännen Rodun esi-isillemme [e214] se oli jo vanha; että 

Arjunan, Krishnan kumppanin ja chelan, sanotaan laskeutuneen Pātālaan, 

                                                           
1  Kuolleiden kirja, luku 39. [Salaisen opin Kuolleiden kirja -sitaatit ovat enimmäkseen peräi-

sin P. Pierret’n ranskannoksesta vuodelta 1882. – Suom. toim.] 
2  Samat oinaan sarvet esiintyvät Mooseksen päässä joissakin vanhoissa mitaleissa, jotka tä-

män kirjoittaja näki Palestiinassa ja joista yksi on yhä hänen hallussaan. Sarvet muodostavat 

osan (Michelangelon) Roomassa sijaitsevan Mooseksen patsaan loistavasta sädekehästä ja 

ovat pystyssä eivätkä taivutetut alas korviin asti, mutta vertauskuva on sama. Tästä johtuu 

pronssikäärme. 
3  Mutta katsokaa Le Papyrys Magique Harris, nro V; ja oinaspäistä Ammonia, joka muovaa 

ihmisiä savenvalajan pyörällä. 
4  Brasseur de Bourbourg, Méxique, s. 135, 574.  
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”maapallon vastakkaiselle puolelle”, ja siellä naineen Ulūpīn,1 nāgan (eli 

oikeammin nāgīn), nāgojen kuninkaan Kauravyan tyttären.2 

Ja nyt voi toivoa, että käärmesymbolin täydellinen merkitys on todistettu. Se ei 

ole pahan, kaikkein vähiten paholaisen vertauskuva, vaan on todella C C 

  (”Ikuinen Aurinko Abrasax”), kaikkien kabbalistien henkinen 

keskusaurinko, jota joissakin piirroksissa kuvaa Tiferethin ympyrä. 

Ja tässä voimme ottaa lainauksen aikaisemmasta teoksestamme ja ryhtyä li-

säselityksiin. 
 
Tältä käsittämättömän syvyyden alueelta [Bythos, Aditi, Shekhinah, tuntemat-

toman verho] lähtee spiraaleista muodostunut ympyrä. [Tämä on Tifereth], jo-

ka vertauskuvakielessä merkitsee suurta kierrosta, joka koostuu pienemmistä. 

Sen sisällä, kerälle kiertyneenä, noudattaakseen siten spiraalien muotoa, on 

käärme – viisauden ja ikuisuuden vertauskuva – kaksinainen androgyyni. Ym-

pyrä edustaa Ennoiaa, jumalallista älyä [voimaa, joka ei luo, mutta jonka täy-

tyy sulautua], ja käärme – Agathodaimôn, Ofis – Valon [ei ikuinen ja kuitenkin 

suurin jumalallinen valo meidän tasollamme] varjoa. Molemmat olivat ofiit-

tien logoksia eli ykseys Logoksena, joka ilmensi itsensä hyvän ja pahan kaksi-

naisena prinsiippinä.3 
 
Jos se olisi vain valo, toimeton ja absoluuttinen, ihmismieli ei voisi sitä ymmärtää 

eikä edes tajuta. Varjo on se, joka sallii valon ilmentyä ja suo sille objektiivisen 

todellisuuden. Sen vuoksi varjo ei ole paha, vaan se on välttämätön ja tarpeellinen 

seuraus, joka täydentää Valon eli hyvän. Se on sen luoja maan päällä. 

Gnostikkojen näkemysten mukaan nämä kaksi prinsiippiä ovat muuttumaton 

valo ja varjo. Hyvä ja paha ovat itse asiassa yhtä ja ovat olleet olemassa kautta 

koko ikuisuuden, kuten ne tulevat aina olemaan niin kauan kuin on ilmenneitä 

maailmoja. 
 
Tämä vertauskuva selittää sen, miksi tämä lahko palvoi Vapahtajana 

käärmettä, joka oli kiertynyt joko sakramentillisen leivän tai taun [fallisen 

symbolin] ympärille. Ykseytenä Ennoia ja Ofis ovat Logos. Kun ne ovat 

erillään, toinen on (henkinen) elämän puu, toinen [e215] on hyvän ja pahan 

tiedon puu. Sen vuoksi näemme Ofiksen kehottaneen ensimmäistä ihmisparia – 

                                                           
1  Ulūpī kuulostaa aivan atlantislaiselta. Kuten Atlantis, sekään ei ole kreikkalainen eikä 

sanskritinkielinen nimi, vaan muistuttaa meksikolaisia nimiä. 
2 Mahābhārata, Ādiparva, säkeet 7788, 7789. Bhāgavatapurāna (ix, xx, 31), kuten kommen-

taattori Shrīdhara selittää, tekee Ulūpīsta Manipūran kuninkaan tyttären. Mutta edesmennyt 

pandiitti Dayananda Sarasvati, taatusti tällaisten asioiden suurin sanskritin kielen ja purānoi-

den asiantuntija Intiassa, vahvisti henkilökohtaisesti, että Ulūpī oli nāgojen kuninkaan tytär 

Pātālassa eli Amerikassa 5 000 vuotta sitten ja että nāgat olivat vihittyjä. 
3 Hunnuton Isis, teologia osa 1, s. 317. 
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joka on Jaldabaothin aineellinen aikaansaannos mutta joka oli kuitenkin saanut 

henkisen perusolemuksensa Sofia-Akhamothilta – syömään kielletystä puusta, 

vaikka Ofis edustaakin jumalallista Viisautta. 

Käärme, hyvän ja pahan tiedon puu sekä elämän puu ovat kaikki uudelleen 

käyttöön otettuja, Intiasta saatuja vertauskuvia. Hindut pitävät Araśa-maramia 

eli banian-puuta sangen pyhänä, koska Vishnu eräässä inkarnaatiossaan lepäsi 

sen mahtavassa varjossa opettaessaan ihmisille filosofiaa ja tieteitä, ja sitä kut-

sutaan tiedon puuksi ja elämän puuksi. Tämän metsien kuninkaan suojaavassa 

katveessa gurut antavat oppilailleen ensimmäiset opetukset kuolemattomuu-

desta ja vihkivät heidät elämän ja kuoleman mysteerioihin. Kaldealaisen peri-

mätiedon mukaan pappien korkeakoulun Yava-ALEIMit opettivat ihmisten 

poikia tulemaan heidän kaltaisikseen. Vielä tänäkin päivänä Fo-ch’ou,1 joka 

asuu Fo-mai-yussaan eli Buddhan temppelissä suuren vuoren, ”Kuen-lun-

shanin2 huipulla, tekee suurimmat uskonnolliset ihmeensä puun alla, jota kut-

sutaan kiinankielellä Sung-ming-shuksi eli tiedon puuksi ja elämän puuksi, sillä 

tietämättömyys on kuolemaa, ja vain tieto tuo kuolemattomuuden. Tuo ihmeel-

linen näytös annetaan joka kolmas vuosi kiinalaisten buddhalaisten valtaisan 

joukon kokoonnuttua pyhiinvaellusmatkallaan tuolle pyhälle paikalle.3 
 
Nyt tullee käsitettäväksi, miksi varhaisimpia vihittyjä ja adepteja eli ”viisaita ih-

misiä”, joiden väitetään saaneen vihkimyksensä luonnon mysteereihin korkeim-

pien enkelien edustamalta MAAILMANJÄRJELTÄ, kutsuttiin ”viisauden käär-

meiksi” ja ”lohikäärmeiksi”. Ja käsitetään myös, miksi ensimmäiset fysiologisesti 

täydelliset parit – tultuaan vihityiksi ihmisen luomismysteeriin Ofiksen, ilmen-

neen logoksen ja androgyynin, kautta syömällä tiedon hedelmää – alkoivat vähi-

tellen tulla aineellisen jälkimaailman mielessä syytetyiksi siitä, että ne olivat teh-

neet syntiä, olleet tottelematta ”Herra Jumalaa” ja tulleet käärmeen viettelemiksi. 

Kovin vähän ovat ensimmäiset kristityt (jotka ryöstivät juutalaisilta näiden 

raamatun) ymmärtäneet Genesiksen neljän ensimmäisen luvun esoteerista puolta, 

kun eivät ole koskaan tajunneet, että tuossa tottelemattomuudessa ei edes ollut 

mitään synnin aikomusta. Sillä vieläpä ”käärme” oli todellisuudessa itse ”Herra 

Jumala”, joka Ofiksena, logoksena eli jumalallisen luovan viisauden haltijana 

opetti ihmiskuntaa tulemaan vuorostaan luojiksi.4 He [e216] eivät koskaan 

                                                           
1  Kiinankielessä Fo-ch’ou tarkoittaa kirjaimellisesti Buddhan herraa eli Buddha-Fo’n oppien 

opettajaa. 
2  Tämä vuori sijaitsee Kiinan lounaisosassa, melkein Kiinan ja Tiibetin välissä. 
3  Hunnuton Isis, Teologia 1, s. 317. 
4  Lukija muistakoon, että Zoharissa ja myös kaikissa kabbalistisissa teoksissa väitetään, että 

”Metatron yhtyi Shekhinahiin”. Mutta Shekhinah edustaa Ain Sofin verhona (armona) logosta 

ja on juuri tuo tiedon puu. Sitä vastoin Shamael – logoksen pimeä puoli – asuu ainoastaan tuon 

puun kaarnassa ja sillä vain on tieto PAHASTA. Lacour, joka näki lankeemustapahtumassa 

(Genesis, 3. luku) erääseen egyptiläiseen vihkimykseen kuuluvan kohtauksen, sanoo: 
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käsittäneet, että risti oli kehittynyt ”puusta ja käärmeestä” ja siten tullut 

ihmiskunnan pelastukseksi. Tämän mukaan risti tulisi olemaan luovan syyn 

ensimmäinen perussymboli, joka soveltuu geometriaan, lukuihin, astronomiaan, 

mittoihin ja eläinten lisääntymiseen. Kabbalan mukaan kirous tuli ihmisen päälle 

naisen muodostumisen myötä.1 Ympyrä erosi halkaisijastaan. 
 

Siitä kun kaksoisprinsiippi oli ollut yhdessä, ts. androgyynisessä tilassa, tapah-

tui kaksinaisen prinsiipin erottautuminen, ja näin ilmeni kaksi vastakohtaa, joi-

den oli määrä aina sen jälkeen tavoitella yhdistymistä alkuperäiseen ykseysti-

laan. Kirous oli siinä, että luonto, joka yllytti tuohon etsintään, vältti halutun 

tuloksen aikaansaamalla uuden olennon, erilaisen kuin tuo toivottu yhtyminen 

eli ykseys. Sen kautta luonnollinen kaipaus menetetyn tilan uudelleen löytämi-

seen tuli ja tulee ikuisesti petetyksi. Tämän jatkuvan kirouksen piinaavan pro-

sessin kautta luonto elää.2 
 
Allegoria Aadamin karkottamisesta ”elämän puun” luota tarkoittaa esoteerisesti, 

että vastikään erottautunut Rotu käytti väärin elämän mysteeriä ja alensi sen eläi-

mellisyydeksi ja raakuudeksi. Sillä kuten Zohar osoittaa, Matronetah (Shekhinah, 

Metatronin vaimo symbolisesti) ”on tie suuren elämän puun, mahtavan puun luo”, 

ja Shekhinah on jumalallinen armo. Niin kuin on selitetty, tämä puu ulottuu tai-

vaalliseen laaksoon ja kätkeytyy kolmen vuoren väliin [ihmisen prinsiippien 

ylempään kolminaisuuteen]. Näiltä kolmelta vuorelta puu nousee ylös [adeptin 

tieto pyrkii taivasta kohti] ja laskeutuu sitten alas [adeptin egoon maan päällä]. 

Tämä puu paljastuu päiväsaikaan ja kätkeytyy yön aikana, ts. paljastuu valaistu-

neelle mielelle ja kätkeytyy tietämättömyydeltä, joka on yö.3 ”Hyvän ja pahan 

tiedon puu kasvaa elämän puun juurista.”4 Mutta sitten myös:  
 

Kabbalasta on selvästi löydettävissä, että ”elämän puu” oli [e217] silmukkaristi 

sukupuolisessa merkityksessään ja että ”tiedon puu” oli erottautuminen ja pa-

luu jälleen yhteen täyttämään kohtalon määräämä ehto. Tämän esittämiseksi 

luvuilla sanan ets ( ), puu, muodostamien kirjainten arvot ovat 7 ja 9, joista 

                                                                                                                                                        

”Ennustuksen puu eli hyvän ja pahan tiedon puu… on Tzyfonin, epäilyksen haltijan, tieto 

(sanoista, tzy, opettaa, ja fon, epäillä). Tzyfon on yksi Aleimeista. Tapaamme hänet pian 

nimellä Nach [Nahash], kiusaaja (Les Aeloim, vol. II, s. 218.) Symbolien tutkijat tuntevat 

hänet nykyään JEHOVAN nimellä. 
1  Tämä on kaikkien kirkkoisien omaksuma mielipide, mutta se ei ole todellinen esoteerinen 

oppi. Kirous ei alkanut miehen tai naisen muodostumisesta, sillä heidän eroamisensa oli luon-

nollinen seuraus kehityksestä, vaan se alkoi lain rikkomisesta (vrt. edellä). 
2  ”Sen kautta (inhimillinen) luonto elää”, ei edes eläimellinen – vaan harhaan johdettu, aistil-

linen ja paheellinen luonto, joka on ihmisten luoma, ei luonnon. Ks. II osa, XXIV, ”Risti ja 

pythagoralainen kymmenluku”. 
3  Zohar, I, 172a ja b. 
4  Kommentaari. 
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seitsemän on pyhä naisellinen luku ja yhdeksän kuvaa fallista eli miehistä 

energiaa. Tämä silmukkaristi on egyptiläisen nais-miehen, Isis-Osiriksen, 

symboli. Se on idulla oleva prinsiippi kaikissa muodoissa ja perustuu alkuil-

mennykseen sopien kaikkiin suuntiin ja kaikissa merkityksissä.1 
 
Tämä on länsimaisten okkultistien kabbalistinen näkemys ja se eroaa itämaisten 

eli arjalaisten filosofisemmista näkemyksistä.2 Sukupuoliin erottautuminen kuului 

luonnon ohjelmaan ja luonnolliseen kehitykseen, ja miehen ja naisen luomiskyky 

oli lahja jumalalliselta viisaudelta. Näiden perimätietojen totuuteen on uskonut 

koko muinaisaika, ylimyksellisestä filosofista nöyrimpään, henkisyyteen taipuvai-

seen moukkaan asti. Ja voimme edetessämme osoittaa menestyksellisesti, että 

tällaisten tarujen suhteellinen totuus, joskaan ei niiden ehdoton tarkkuus – minkä 

sellaiset älyn jättiläiset kuin Solon, Pythagoras, Platon ja muut ovat vahvistaneet – 

alkaa valjeta useammalle kuin yhdelle nykyajan tiedemiehelle. Hän hämmästyy; 

hän seisoo yllättyneenä ja häkeltyneenä niiden todisteiden edessä, joita kasautuu 

joka päivä hänen eteensä. Hänestä tuntuu, ettei ole mitään keinoa noiden hänen 

silmiensä edessä olevien monien historiallisten ongelmien ratkaisemiseksi, ellei 

hän ala hyväksyä muinaisia perimätietoja. Sen vuoksi sanoessamme uskovamme 

ehdottomasti muinaisiin aikakirjoihin ja yleismaailmallisiin taruihin meidän tar-

vitsee tuskin tunnustaa syyllisyytemme puolueettoman tarkkailijan edessä, sillä 

muut ja paljon oppineemmat kirjoittajat, vieläpä sellaisten joukossa, jotka kuulu-

vat nykyaikaiseen tieteelliseen oppisuuntaan, uskovat ilmeisesti suurelta osin sel-

laiseen, mihin okkultistit uskovat: esim. ”lohikäärmeisiin” eikä ainoastaan symbo-

lisesti vaan myös niiden todelliseen olemassaoloon aikoinaan. 
 
Olisi todella ollut rohkea teko keneltä tahansa, joka olisi noin 30 vuotta sitten 

ajatellut tarjota yleisölle kokoelmaa kertomuksia, joita oli tavallisesti pidetty 

tarunomaisina, ja vaatia niiden huomioonottamista suoranaisina todellisuuksi-

na. Toisin sanoen, jos joku olisi puolustanut kauan sepityksinä pidettyjä tari-

noita oikeina tosiasioina tai sanonut, että lastenkamarisadut ovat olleet mones-

sa tapauksessa enemmän tai vähemmän turmeltuneita kuvauksia todellisista 

olennoista ja tapahtumista. Nykyään se ei enää ole niin uskaliasta… 
 
Näin alkaa Charles Gouldin äskettäin (1886) ilmestyneen ja erittäin mielenkiintoi-

sen teoksen Mythical Monsters esipuhe. Hän sanoo rohkeasti uskovansa useimpiin 

näistä hirviöistä. Hän esittää käsityksenään että: 
 

monet niin kutsutuista myyttisistä eläimistä, jotka pitkinä ajanjaksoina ja kaik-

kien kansojen parissa ovat olleet tarujen ja sepitysten hedelmällisinä aiheina, 

                                                           
1 The Source of Measures. 
2  Vrt. II kirja, ”Seitsenluvun salaisuudet”. 
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saavat [e218] oikeutetun paikkansa yksinkertaisen, asiallisen luonnonhistorian 

piirissä, ja niitä voidaan pitää, ei runsaan mielikuvituksen tuloksena, vaan 

olentoina, jotka ovat todella kerran olleet olemassa ja joista meille asti on vali-

tettavasti suodattunut ainoastaan vaillinaisia ja epätarkkoja kuvauksia, luulta-

vasti hyvin paljon taittuneina heijastuessaan aikojen sumun läpi… Perimätieto-

ja luontokappaleista, jotka olivat kerran samanaikaisia ihmisen kanssa ja jois-

ta muutamat ovat niin kummallisia ja kauhistuttavia, että ne näyttävät ensi nä-

kemältä mahdottomilta...  Mielestäni useimmat näistä olennoista eivät ole hou-

rekuvia, vaan kuuluvat rationaaliseen tutkimukseen. Lohikäärme sen sijaan että 

olisi arjalaisen ihmisen mielikuvituksen kehittämä luomus hänen katsellessaan 

salamointia asumistaan luolista niin kuin jotkut mytologit arvelevat, on eläin, 

joka kerran eli ja laahusti raskain kiemuroin ja ehkä lensi… Minulle yksisar-

visten lajinomainen olemassaolo ei näytä uskomattomalta vaan itse asiassa to-

dennäköisemmältä kuin se teoria, joka pitää sitä kuumyytteihin kuuluvana1… 

Omasta puolestani epäilen myyttien yleistä johtamista ”ulkonaisen luonnon 

näkyvien toimintojen tarkkailun pohjalta”. Minusta tuntuu helpommalta olet-

taa, että kulunut aika on heikentänyt näiden usein kerrottujen tarujen ilmaisua, 

kunnes niiden alkuperäinen muoto on tullut lähes tunnistamattomaksi, kuin jos 

pitäisi uskoa, että sivistymättömät villi-ihmiset omasivat sellaisia mielikuvituk-

sen ja runollisen kekseliäisyyden kykyjä, jotka ovat kaukana tämän päivän va-

listuneiden kansojen ulottumattomissa. Helpompi on uskoa, että nämä ihmeel-

liset kertomukset jumalista ja puolijumalista, jättiläisistä ja kääpiöistä, lohi-

käärmeistä ja kaikenlaisista hirviöistä ovat muodonmuutoksia kuin uskoa nii-

den olevan sepitelmiä.2 
 
Tuo sama geologi on osoittanut, että ”paleontologit ovat toinen toisensa jälkeen 

seuranneet ihmisen olemassaoloa taaksepäin aikakausiin, jotka on eri tavalla ar-

vioitu kolmestakymmenestä tuhannesta vuodesta yhteen miljoonaan vuoteen – 

joina aikoina hän oli elänyt eläinten kanssa, jotka ovat kauan sitten kuolleet suku-

puuttoon….”3 Näitä eläimiä, ”kummallisia ja kauhistuttavia”, olivat, muutamia 

esimerkkejä antaaksemme: 1) ”Cidastes-suku… jonka suuret luut ja… nikamat 

osoittavat niiden kasvaneen lähes 60 metrin pituisiksi…” Jäännöksiä näistä hirvi-

öistä, määrällisesti ei enempää eikä vähempää kuin kymmenen, näki professori 

Marsh Coloradon Mauvaises Terresin tasangoille siroteltuina; 2) Titanosaurus 

montanus, joka kasvoi 15–18 metrin pituiseksi; 3) vielä jättiläismäisemmät dino-

saurukset (Kalliovuorten jurakerroksissa); 4) Atlantosaurus immanis, jonka reisi-

luu jo yksin on lähes kaksi metriä pitkä ja joka olisi siis ollut yli 30 metrin pitui-

nen! Mutta  ei  tässäkään  ole  vielä  saavutettu  rajaa,  sillä  olemme  kuulleet  

                                                           
1  Robert Brown, Jr. F.S.A. The Unicorn: A Mythological Investigation. 
2  Mythical Monster, johdanto, s. 2–4. 
3  Sama, s. 20. 



233 
 

niin jättiläismäistä kokoa olevien jäännösten löydöistä, että reisiluu on jo lähes 

neljän metrin pituinen!1 Sitten luemme Himalajan valtavasta Sivatheriumista, 

nelisarvisesta uroshirvestä, joka oli yhtä suuri kuin elefantti mutta vielä korkeam-

pi; jättiläismäisestä Megatheriumista; valtavan suurista lentävistä liskoista, Ptero-

daktyloksista [lentoliskosuku], [e219] joilla oli krokotiilin leuat hanhen päässä 

jne. Kaikki nämä olivat samanaikaisia ihmisen kanssa ja luultavasti kävivät hänen 

kimppuunsa niin kuin ihminen kävi niiden kimppuun. Ja meitä kehotetaan usko-

maan, että tuo samainen ihminen ei ollut isompi kuin nykyään! Onko mahdollista 

käsittää, että ihminen eläen luonnossa tuollaisten hirvittävien olentojen ympä-

röimänä olisi voinut säilyä hengissä samalla kun kaikki hänen vihollisensa ovat 

tuhoutuneet, ellei hän itsekin ollut jättiläiskokoinen? Kivikirveelläkö hän sai voi-

ton Sivatheriumista tai lentävästä jättiliskosta? Pitäkäämme aina mielessämme, 

ettei ainakaan yksi suuri tiedemies, de Quatrefages, näe mitään päteviä tieteellisiä 

syitä sille, etteikö ihminen olisi ollut ”samanaikainen varhaisimpien nisäkkäiden 

kanssa ja ulottunut ajassa taaksepäin aina sekundäärikaudelle asti”.2 

Hyvin konservatiivinen Jukes kirjoittaa: 
 

Näyttää siltä, että tarinoiden lentävät lohikäärmeet olivat todella olleet olemas-

sa maailman entisinä aikoina.3 
 
Ja tekijä kysyy seuraavaksi: 
 

Sisältääkö ihmisen kirjoitettu, muutamia tuhansia vuosia käsittävä historia 

koko hänen älyllisen olemassaolonsa kauden? Vai onko niissä pitkissä 

myyttisissä aikakausissa, jotka ulottuvat satojen tuhansien vuosien päähän ja 

jotka mainitaan Kaldean ja Kiinan kronologioissa, onko niissä 

esihistoriallisesta ihmisestä utumaisia muistoja, jotka perimätieto on tallettanut 

ja muutamat eloon jääneet ihmiset ehkä kuljettaneet nykyisin olemassa oleviin 

maihin muista maista, jotka Platonin tarunomaisen Atlantiksen tavoin ovat 

voineet upota meren syvyyksiin tai joutua jonkin suuren luonnonmullistuksen 

kohteeksi häviten kaikkine sivistyksineen.4 
 
Muutamat harvat jäljellä olevat jättiläiseläimet kuten elefantit, nekin pienempiä 

kuin niiden esi-isät mastodontit, ja virtahevot ovat ainoat säilyneet jäännökset ja 

ovat koko ajan häviämässä yhä täydellisemmin. Mutta myös niiden tulevalla lajil-

la on jo ollut muutamia edeltäjiä ja ne ovat pienentyneet kooltaan samassa suh-

teessa kuin ihmiset. Sillä Maltan luolaesiintymistä on löydetty jäännöksiä kääpiö-

elefanteista (E. Falconeri). Ja sama kirjoittaja väittää, että niiden yhteydessä oli 

                                                           
1  Sama, s. 37. 
2  De Quatrefages, The Human Species, s. 52. 
3  Manual of Geology, s. 301. 
4  Sama, s. 17. 
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jäännöksiä kääpiövirtahevoista ja että edelliset olivat ”vain 65 senttimetriä korkei-

ta. Vieläkin on olemassa Hippopotamus (Choeropsis) liberiensis, jota A. Milne-

Edwards kuvaa vähän yli 60 senttimetrin korkuiseksi”.1 

Skeptikot voivat hymyillä ja leimata teoksemme täydeksi hölynpölyksi ja sa-

duiksi. Näin tehdessään he kuitenkin vahvistavat vain kiinalaisen filosofin 

Chuang Tzun viisautta, kun tämä sanoo, että ”ne asiat, jotka ihminen tuntee, eivät 

lukumääräisesti  voi  olla  mitenkään  verrattavissa  niihin  asioihin,  joita  hän  ei 

tunne”.2 Ja he siis nauravat vain omalle tietämättömyydelleen. 

 

[e220] 

”JUMALAN POJAT” JA ”PYHÄ SAARI” 

 

Hunnuttoman Isiksen tarina siitä maapallon osasta, jota tiede pitää nyt ihmiskunnan 

kehtona – vaikka se todellisuudessa oli vain yksi seitsemästä kehdosta – kuuluu seu-

raavasti: 
 

Perimätieto kertoo ja Suuren kirjan [Dzyanin kirjan] muistiinpanot selittävät, että 

kauan ennen Ad-amin ja hänen tiedonhaluisen vaimonsa He-van [Hovah] päiviä, 

paikalla, missä nyt on vain suolajärviä ja karuja autiomaita, oli laaja sisämaan me-

ri, joka ulottui yli Keski-Aasian, mahtavan Himalajan pohjoisiin vuorijonoihin ja 

sen läntisiin jatkeisiin saakka. Saarta, jonka verrattomalla kauneudella ei ole kil-

pailijaa maailmassa, asutti meidän rotuamme edeltäneen rodun viimeiset jälkeläi-

set.3 
 
”Viimeiset jälkeläiset” tarkoittaa ”tahdon ja joogan poikia”, jotka joidenkin heimojen 

kanssa selvisivät suuresta luonnonmullistuksesta. Sillä kolmas Rotu, joka asui suurel-

la Lemurian mantereella, edelsi varsinaisia ja täydellisiä inhimillisiä rotuja – neljättä 

ja viidettä. Sen vuoksi Hunnuttomassa Isiksessä sanotaan: 
 

Tämä rotu kykeni elämään yhtä helposti veden, ilman tai tulen kanssa, koska sillä 

oli rajaton valta elementtien yli. Nämä olivat ”Jumalan poikia”, eivät noita, jotka 

näkivät ihmisten tyttäret, vaan todellisten elohimien, vaikka idän kabbalassa heillä 

on toinen nimi. He olivat niitä, jotka ilmoittivat Luonnon salaperäisimmät salai-

suudet ihmiselle ja paljastivat heille sanomattoman ja nyt kadotetun ”sanan”.4 
 
”Saari” saman uskon mukaan on olemassa nykyään keitaana, jota ympäröi suuren 

Gobin autiomaan pelottavat aavikot – joiden hiekkasärkille ”ei ole kenenkään jalka 

astunut ihmismuistiin”. 
 

                                                           
1 Milne-Edwards, Recherches sur les mammifères (Paris, 1868–1874), kuva I. 
2  Kirjan Shan-Hai-Ching eli ”Maan ja meren ihmeitä” esipuhe.  
3  Tiede osa 2, s. 362–363. 
4  Sama, s. 363. 
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Tämä sana, joka ei ole mikään sana, on kerran matkustanut maailman ympäri ja 

yhä pysyttelee elossa ikään kuin etäinen kaiku eräiden etuoikeutettujen ihmisten 

sydämissä. Kaikkien pappiskollegioiden hierofantit olivat tietoisia tämän saaren 

olemassaolosta, mutta ”sanan” tunsi vain Java-Aleim [Mahā-Chohan toisessa kie-

lessä] eli kunkin kollegion päämies, joka ilmoitti sen seuraajalleen vasta kuoleman 

hetkellä. Tällaisia kollegioita oli olemassa monia, ja vanhat klassiset kirjailijat pu-

huivat niistä. 

Mereltä käsin tuohon kauniiseen saareen ei ollut minkäänlaisia yhteyksiä, mut-

ta maanalaiset käytävät, jotka ainoastaan päälliköt tunsivat, olivat sen yhdyssiteenä 

kaikkiin suuntiin.1 
 

Perimätieto väittää ja arkeologia hyväksyy sen tarun todenperäisyyden, että Intiassa 

on moni nykyään kukoistava kaupunki rakennettu [e221] useiden muiden kaupunkien 

päälle, niin että on muodostunut maanalainen kuusi- tai seitsemänkerroksinen kau-

punki. Delhi on yksi niistä, Allāhābād toinen – ja tällaisia esimerkkejä on Euroopas-

sakin, esim. Firenze, joka on rakennettu useiden entisten etruskilaisten ja muiden 

kaupunkien päälle. Miksi eivät siis Ellora, Elefanta, Kārli ja Ajunta voisi olla raken-

nettuja maanalaisten labyrinttien ja käytävien päälle, kuten väitetään? Tietenkään 

emme tarkoita niitä luolia, jotka jokainen eurooppalainen tuntee joko nähtyään ne itse 

tai kuulopuheiden perusteella, huolimatta siitä että nekin ovat suunnattoman vanhoja, 

vaikka senkin nykyajan arkeologia kieltää. Tarkoitamme sitä tosiasiaa, jonka Intian 

vihityt bramiinit ja varsinkin joogit tuntevat, että koko maassa ei ole luolatemppeliä, 

josta ei haarautuisi maanalaisia käytäviä joka suuntaan, ja että näillä maanalaisilla 

luolilla ja loputtomilla käytävillä on vuorostaan omat luolansa ja käytävänsä. 
 

Kuka voi kertoa, ettei kadonnut Atlantis – joka myös on mainittu Salaisessa kir-

jassa, mutta jälleen toisella nimellä, lausuttuna salaisella kielellä – ollut olemassa 

vielä noina aikoina? – 
 
me kysyimme.2 Se oli aivan varmasti olemassa, sillä se oli juuri lähestymässä suu-

rimpia loiston ja sivistyksen päiviään, kun viimeinen Lemurian mantereista vajosi. 

 

                                                           
1  Sama, s. 363. On arkeologeja, jotka, kuten James Fergusson, kieltävät Intian joka ainoalta 

Intiassa olevalta monumentilta sen muinaisuuden. Teoksessaan Illustrations of the Rock-Cut 

Temples of India tämä kirjailija rohkenee ilmaista hyvin epätavallisen mielipiteen, että ”Egypti 

oli jo lakannut olemasta valtio ennen kuin [Intian] varhaisimpia luolatemppeleitä oli kaivettu 

esiin”. Lyhyesti: hän ei tunnusta minkään Ashokan hallituskautta aikaisemman luolan olemas-

saoloa ja näyttää olevan halukas todistamaan, että suurin osa näistä kallioon hakatuista temp-

peleistä oli rakennettu [pitkitettynä aikana] ajalla, joka ulottui tämän hurskaan buddhalaisen 

kuninkaan päivistä aina Magadhan Andhra-dynastian kukistumiseen asti, viidennen vuosisa-

dan alussa. Pidämme tällaista väitettä täysin mielivaltaisena. Lisälöydöt tulevat varmasti osoit-

tamaan kuinka harhaanjohtava ja takeeton väite oli. [Isis, tiede 2, s. 400, viite 41.] 
2  Sama, s. 363–364. 
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Suuri kadonnut manner on saattanut ehkä sijaita Aasiasta etelään ulottuen Inti-

asta Tasmaniaan.1 Jos tämä nyt niin paljon epäilty hypoteesi – jonka oppineet 

kirjailijat ovat ehdottomasti torjuneet Platonin kujeena – joskus osoittautuu to-

deksi, niin ehkä tiedemiehet silloin uskovat, ettei kuvaus jumalten asuttamasta 

mantereesta ollutkaan pelkkää tarua.2 He saattavat silloin myös käsittää, että 

Platonin varovaiset vihjeet samoin kuin se, että hän antoi kunnian kertomuksis-

taan Solonille ja egyptiläisille papeille, olikin tarkkaan harkittu keino kertoa 

maailmalle totuus, ja ovelasti yhdistämällä totuutta ja tarua saada huomio pois 

hänen osuudestaan kertomukseen, jota hänellä ei vihkimyksessä tulleiden vel-

vollisuuksien vuoksi ollut lupa tuoda päivänvaloon. 

Jatkaaksemme traditiota meidän täytyy lisätä, että hierofanttien luokka oli 

jakautunut kahteen selvästi erotettavaan kategoriaan:3 niihin, joita saaren ”Ju-

malan pojat” olivat opettaneet ja jotka olivat vihityt puhtaan ilmoituksen juma-

lalliseen oppiin, ja toisiin, jotka asuttivat mennyttä, kadonnutta Atlantista – jos 

sen nimen täytyy olla tällainen – ja joilla, koska he olivat toista rotua [suku-

puolisesti synnytettyä, mutta jumalallisista vanhemmista], oli syntymästään 

saakka sellainen selvänäkö, joka käsitti kaikki salaiset asiat ja joka oli riippu-

maton välimatkasta ja aineellisista esteistä. Lyhyesti, he olivat neljännen Ro-

dun ihmisiä, jotka mainittiin Popol-Vuhissa ja joiden selvänäkö oli rajoittama-

ton ja jotka tiesivät kaikki asiat välittömästi.4 
 
Toisin sanoen he olivat lemurialais-atlantislaisia, ensimmäisiä, joilla oli [e222] 

hallitsijoinaan henkikuninkaita; ei maaneja [lat. manes] eli ”haamuja” niin kuin 

jotkut uskovat,5 vaan todellisia eläviä devoja (eli puolijumalia tai enkeleitä jäl-

leen), jotka olivat ottaneet itselleen ruumiin hallitakseen heitä ja jotka vuorostaan 

opettivat heille taiteita ja tieteitä. Mutta koska nämä dhyānit olivat rūpia eli ai-

neellisia henkiä, he eivät olleet aina hyviä. Heidän kuninkaansa Thevetat kuului 

pahojen joukkoon, ja tämän kuningasdemonin huonon vaikutuksen alaisena At-

lantis-rodusta tuli häijyjen maagikkojen kansa. 
 
Tämän seurauksena julistettiin sota, jonka tarina on liian pitkä kerrottavaksi. 

Sen ydin voidaan löytää vääristyneistä allegorioista Kainin rodusta, jättiläisistä 

sekä Nooasta ja hänen oikeamielisestä perheestään. Konflikti päättyi Atlantik-

sen vajoamiseen. Tästä löydetään jäljitelmiä kertomuksissa Babylonian ja 

                                                           
1  Amerikkaa sen löytämisen aikoihin kutsuivat jotkut sikäläiset heimot Atlantaksi. 
2  Tämän kirjoittamisen jälkeen on ilmestynyt Donelly’n Atlantis, ja pian sen todellinen ole-

massaolo tulee olemaan tieteellinen tosiasia. 
3  Se on ollut siten jaettuna tähän päivään asti, ja teosofit ja okkultistit, jotka ovat oppineet 

jotakin omalla kustannuksellaan dugpuuden salaisesta mutta kieltämättömästä mahdista, tietä-

vät tämän liiankin hyvin. 
4  Hunnuton Isis, tiede osa 2, s. 364, 365. 
5  Ks. de Mirville, Des Esprits, ”Pneumatologie”. 
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Mooseksen tulvista: jättiläiset ja noidat ”…ja kaikki lihallisuus kuoli… ja jo-

kainen ihminen”. Kaikki paitsi Xisuthros ja Nooa, jotka olivat olennaisilta osil-

taan identtisiä thlinkithianien suuren isän kanssa, joka esiintyy Popol-Vuhissa 

eli guatemalalaisten pyhässä kirjassa, joka myös kertoo hänen paenneen suu-

ressa veneessä, kuten hindulaisten Nooa – Vaivasvata. 

Jos uskomme lainkaan perimätietoon, meidän täytyy luottaa seuraavaan 

kertomukseen, jonka mukaan hierofanttien ja atlantislaisten Nooan jälkeläisten 

välisistä avioliitoista syntyi oikeamielisten ja pahojen sekarotu. Toisaalta maa-

ilmalla on Henokinsa, Mooseksensa ja [monet] Buddhansa, lukuisat ”pelasta-

jansa” ja suuret hierofanttinsa; toisaalta ”synnynnäiset maagikkonsa”, jotka to-

dellisen henkisen valaistumisen hillitsevän voiman puutteessa…käyttivät ky-

kyjään väärin, pahoihin tarkoituksiin…1 
 

Me voimme lisätä tähän joidenkin muistitietojen ja traditioiden todisteen. Teoksen 

L’Histoire des Vierges: Les Peuples et les Continents Disparus tekijä [L. Jacolli-

ot] sanoo: 
 
Yksi Intian kaikkein vanhimmista legendoista, jota on säilytetty temppeleissä 

suullisena ja kirjoitettuna perimätietona, kertoo, että useita satoja tuhansia vuo-

sia sitten Tyynessämeressä oli suunnattoman suuri manner, joka tuhoutui 

maanpinnan kohotessa. Sen osia on etsittävä Madagaskarilta, Ceylonilta, Su-

matralta, Jaavalta, Borneosta ja Polynesian pääsaarilta. 

Tämän hypoteesin mukaan noina kaukaisina aikoina Hindustanin ja Aasian 

korkeat ylätasangot olivat ainoastaan suuria saaria, jotka olivat yhteydessä 

keskusmantereeseen… Brahmalaisten mukaan tämä maa oli saavuttanut 

korkean sivistyksen, ja Hindustanin niemimaa, joka oli laajentunut suuren 

luonnonmullistuksen aikana vesien siirtyessä, oli vain jatkanut alkuperäisten 

traditioiden ketjua. Nämä perimätiedot antavat nimen rutat niille kansoille, 

jotka asuttivat tätä valtavaa trooppista mannerta ja joiden puheesta johdettiin 

sanskrit… Indo-helleninen perimätieto, jonka Intian tasangoilta muuttanut 

älykkäin heimo säilytti, kertoo sekin mantereesta ja kansasta, joille se antaa 

nimet Atlantis ja atlantislaiset ja jotka se sijoittaa Atlantin valtameren 

troppisten alueiden pohjoispuolelle. 

Huolimatta siitä tosiasiasta, että otaksuma noilla leveysasteilla sijainneesta 

muinaisesta mantereesta – jonka jäänteitä saatetaan löytää tuliperäisissä saaris-

sa [e223] ja Azorien, Kanarian saarien ja Kap Verden vuoristoisessa maanpin-

nassa – ei ole täysin vailla maantieteellistä perustaa, kreikkalaiset, jotka eivät 

edes koskaan uskaltautuneet Herkuleen patsaiden toiselle puolelle mysteeristä 

valtamerta kohtaan tuntemansa suuren pelon vuoksi, ilmestyivät liian myöhään 

historiaan, jotta Platonin säilyttämät kertomukset olisivat voineet olla muuta-

kin kuin vain intialaisen tarun kaikua. Lisäksi kun katselemme aluetta kartalla, 

                                                           
1  Hunnuton Isis, tiede osa 2, s. 366. 
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sen saaria ja luotoja, jotka peittävät alueen Malajien saaristosta Polynesiaan, 

Sundan salmesta Pääsiäissaareen, on sen hypoteesin nojalla, joka on esitetty 

meidän asuttamiamme mantereita edeltäneistä mantereista, mahdotonta olla si-

joittamatta saarista tärkeintä juuri tuonne. 

Uskonnollinen käsitys, joka on yhteinen Malakalle ja Polynesialle, toisin 

sanoen kahdelle valtamerimaailman äärialueelle, vahvistaa sen, että kaikki nä-

mä saaret muodostivat kerran kaksi äärettömän suurta mannerta, jossa asui kel-

taisia ja mustia ihmisiä aina sotien keskenään, ja että jumalat kyllästyttyään 

heidän riitoihinsa antoivat valtameren tehtäväksi heidän rauhoittamisensa. Val-

tameri nielaisi nämä kaksi mannerta, ja siitä lähtien on ollut mahdotonta saada 

sitä luopumaan vangeistaan. Ainoastaan vuorten huiput ja korkeat tasangot 

välttyivät vedenpaisumukselta jumalten voimien avulla, jotka liian myöhään 

käsittivät erehdyksen, jonka olivat tehneet. 

Mitä tahansa näissä perimätiedoissa saattaakin olla ja missä tahansa on ol-

lutkin se paikka, missä sivistys – muinaisempi Rooman, Kreikan, Egyptin ja 

Intian kulttuureja – kehittyi, on ehdottoman varmaa, että tämä sivistys oli to-

della olemassa ja että tieteelle on erittäin tärkeää löytää sen jälkiä, olivatpa ne 

kuinka heikkoja ja vaikeasti tavoitettavia hyvänsä.1 
 

Tämä traditio vahvistaa ”Salaisen opin aikakirjojen” esittämää tarinaa. Keltaisten 

ja mustien ihmisten välinen sota koskee taistelua ”Jumalan poikien” ja ”jättiläis-

ten poikien” eli Atlantiksen asukkaiden ja maagikkojen välillä. 

Tuo tekijä, joka kävi henkilökohtaisesti kaikilla Polynesian saarilla ja uhrasi 

vuosia tutkiakseen lähes kaikkien sen kansojen uskontoja, kieliä ja traditioita, 

esittää lopullisena johtopäätöksenään: 
 
Mitä tulee Polynesian mantereeseen, joka katosi lopullisesti geologisten luon-

nonmullistusten aikana, sen olemassaolo lepää sellaisten todistusten varassa, 

joita, ollaksemme loogisia, emme enää voi pitempään epäillä. 

Tämän mantereen kolme huippukohtaa, Sandwichin saaret, Uusi Seelanti, 

Pääsiäissaari,  ovat  n. 7200–8700  kilometrin  päässä  toisistaan,  ja  niiden 

keskivälillä olevat saariryhmät, Fidži, Samoa, Tonga, Futuna, Uvea, Mar-

quesas, Tahiti, Paumotu ja Gambier ovat näistä kolmesta äärimmäisestä pis-

teestä 3600–4800 kilometrin päässä. 

Kaikki merenkulkijat ovat samaa mieltä sanoessaan, että ulommaiset ja 

keskimmäiset saariryhmät eivät ole koskaan voineet olla yhteydessä toisiinsa 

ottaen huomioon niiden todellisen maantieteellisen sijainnin sekä ne riittämät-

tömät keinot, jotka heillä oli käytettävissään. On fyysisesti mahdotonta taittaa 

pitkiä etäisyyksiä pirogiveneellä… ilman kompassia ja matkustaa kuukausia 

ilman muonaa. 

                                                           
1  Main. teos, s. 13–15, lainattu Hunnuttoman Isiksen viitteeseen, tiede osa 2, s. 400–401. 
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Toisaalta taas Sandwichin saarten, Fidžin, Uuden Seelannin, Samoan ja Ta-

hitin saariryhmien alkuasukkaat eivät koskaan olleet tunteneet toisiaan eivätkä 

koskaan kuulleet toisistaan ennen eurooppalaisten saapumista. Ja kuitenkin 

jokainen näistä kansoista väitti, että heidän saarensa oli kerran ollut osa 

[e224] äärettömän suuresta länteenpäin työntyneestä maa-alueesta Aasian si-

vustalla. Ja tuotuina yhteen kaikki huomasivat puhuvansa samaa kieltä, omis-

tavansa samat perimätavat, samat tottumukset, saman uskonnollisen va-

kaumuksen. Ja kysymykseen ”Missä on rotunne kehto?” kaikki vastasivat yh-

dellä eleellä ojentaen kätensä kohti laskevaa aurinkoa.1  

 

Maantieteellisesti tämä kuvaus kalahtaa hiukan vastakkain salaisten aikakirjojen 

tietojen kanssa, mutta se osoittaa tällaisten perimätietojen olemassaolon ja se riit-

tää tässä. Sillä niin kuin ei ole savua ilman tulta, niin perimätiedon on perustuttava 

ainakin likimääräiseen totuuteen. 

Toisessa kohdassa osoitamme nykyajan tieteen täysin vahvistavan edellä ole-

van sekä Salaisen opin traditiot kahdesta kadonneesta mantereesta. Esimerkiksi 

Pääsiäissaarten jäännökset ovat mitä hämmästyttävimpiä ja puhuttavimpia muis-

tomerkkejä alkuaikaisista jättiläisistä. Ne ovat yhtä suuria kuin ne ovat salaperäi-

siä. Tarvitsee vain tutkia noiden vielä särkymättömien valtavan suurten patsaiden 

päitä, jotta huomaisi niissä heti ensi silmäyksellä piirteitä neljännen Rodun jätti-

läisille kuuluvasta tyypistä ja luonteesta. Ne näyttävät olleen samaa muotoa vaik-

ka erilaisia piirteiltään – selvästi aistillista tyyppiä, jollaisia atlantislaisten (dai-

tyojen ja ”atlantilaisten”) sanotaan olleen hindujen esoteeristen kirjojen mukaan. 

Verratkaa näitä joihinkin toisiin valtavan suuriin patsaisiin, joita on Keski-

Aasiassa – esim. lähellä Bamiania – jotka perimätiedon mukaan ovat kuvapatsaita 

edellisiin manvantaroihin kuuluneista buddhoista. Nämä ovat buddhoja ja sanka-

reita, jotka mainitaan buddhalaisissa ja hindulaisissa teoksissa uskomattoman 

suurikokoisina ihmisinä,2 yleensä pahojen lihallisten veljiensä hyviä ja pyhiä vel-

jiä, kuten Lankān jättiläiskuningas Rāvana oli Kumbhakarnan veli. Kaikki olivat 

jumalien jälkeläisiä rishien kautta ja siis, kuten ”Titaani ja hänen valtava jälkikas-

vunsa”, kaikki ”taivaan esikoisia”. Nämä ”buddhat”, jotka on usein pilattu symbo-

lisesti tulkittavilla suurilla riippuvilla korvilla, poikkeavat selvästi heti ensi sil-

mäyksellä kasvoiltaan Pääsiäissaaren patsaiden kasvojen ilmeestä. Ne saattavat 

olla samaa rotua – mutta edelliset ovat ”jumalien poikia” ja jälkimmäiset mahta-

vien noitien joukko. Kaikki nämä ovat kuitenkin jälleensyntymiä, ja jos ei oteta 

                                                           
1 L. Jacolliot, main. teos, s. 308, lainattu Hunnuttoman Isiksen viitteeseen, s. 401. 
2  Bamianin patsaita muistuttaa myös 60 metrin korkuinen Buddha, joka on lähellä jainalaista 

siirtokuntaa Etelä-Intiassa ja näyttää olevan ainoa, joka on enää jäljellä. 
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huomioon kansanomaisen kuvittelun ja perimätiedon väistämätöntä liioittelua, ne 

ovat historiallisia olentoja.1  

Milloin ne elivät? Kuinka kauan sitten elivät [e225] nuo kaksi Rotua, kolmas 

ja neljäs, ja kuinka kauan myöhemmin alkoivat viidennen Rodun eri heimot tais-

telunsa, sodat hyvien ja pahojen välillä? Orientalistit vakuuttavat meille, että 

purānoiden ja muiden hindulaisten pyhien kirjoitusten ajanlasku on toivottomasti 

sekoitettu ja mielettömästi liioiteltu. Olemme aivan valmiita myöntämään syytök-

sen. Mutta jos arjalaiset kirjoittajat ovat silloin tällöin sallineet kronologisen hei-

lurinsa heilahtaa liian kauas yhteen suuntaan, tosiasioiden laillisen rajan taakse, 

kuitenkin kun tuota poikkeamaa verrataan orientalistien vastakkaissuuntaiseen 

poikkeamaan, kohtuus on brahmalaisella puolella. Ajan mittaan huomataan, että 

pandiitti on totuudenmukaisempi ja lähempänä tosiasiaa kuin sanskritisti. Sanskri-

tistin tekemä typistäminen – vaikka sen todistettaisiin tapahtuneen jonkin oman 

lempiasian hyväksi – on länsimaisen yleisen mielipiteen mukaan ”varovaista tosi-

asioiden tunnustamista”, kun taas pandiittia kohdellaan painetussa sanassa karke-

asti ”valehtelijana”. Mutta tämä ei kuitenkaan ole mikään syy, miksi jokaisen olisi 

pakko katsoa asioita samassa valossa! Puolueeton tarkkaaja voi arvioida toisin. 

Hän voi joko julistaa molemmat epäluotettaviksi historioitsijoiksi tai antaa kum-

mankin omalle kannalle oikeutuksen ja sanoa: hindulaiset arjalaiset kirjoittivat 

vihittyjään varten, jotka lukivat totuuden rivien välistä, eivät joukkoja varten. Jos 

he sekoittivat tapahtumia ja aikamääriä tahallisesti, heidän tarkoituksensa ei ollut 

pettää ketään vaan varjella tietoaan muukalaisten urkkivilta silmiltä. Mutta sille, 

joka osaa laskea sukupolvia Manuista ja seurata joidenkin purānoissa mainittujen 

sankarien2 ruumiillistumien sarjoja, on merkitys ja aikajärjestys hyvin selvä. Län-

simaalaiselle orientalistille on suotava anteeksi sen vuoksi, että hän on kieltämättä 

tietämätön muinaisen esoterismin käyttämistä menetelmistä. 

Mutta tällaiset vallitsevat ennakkoluulot tulevat väistymään ja häviämään hy-

vin pian uusien löytöjen valossa. Jo tri Weberin ja Max Müllerin lempiteoriat, 

                                                           
1  Jopa Wilson myöntää, että Rāma ja Rāvana olivat historiallisiin tosiasioihin perustuvia hen-

kilöitä: ”Etelä-Intian traditiot laskevat kauttaaltaan sivistyksensä alkamisen… ja sivistyneiden 

hindulaisten [viidennen Rodun] asettumisen maahan siitä, kun Rāma voitti Lankān” (Vishnu-

purāna, vol. III, s. 318) – kun ”jumalien pojat” voittivat atlantislaiset noidat, sanoo todellinen 

perimätieto. 
2  Niinpä, esimerkin ottaaksemme, meille näytetään yksi sankari, joka on ensin syntynyt dai-

tyojen ”väärämielisenä mutta mahtavana hallitsijana” (Purusha), Hiranyakaśipuna, jonka tap-

poi avatāra Nara-simha (ihmisleijona). Sitten hän syntyi Rāvanana, Lankān jättiläiskuninkaa-

na, jonka tappoi Rāma; minkä jälkeen hän jälleensyntyi Shishupālana, Rājarishi (kuningas-

rishi) Damaghoshan poikana, jolloin hänet taas tappoi Krishna, Vishnun viimeinen ruumiillis-

tuma. Tämä Vishnun (hengen) rinnakkaiskehitys Daityan kanssa ihmisenä voi tuntua merki-

tyksettömältä, mutta se antaa meille avaimen ei ainoastaan Rāman ja Krishnan vastaaviin 

aikoihin vaan myös tiettyyn psykologiseen mysteeriin. 
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nimittäin että kirjoitustaitoa ei tunnettu Intiassa vielä Pāninin päivinä (!) ja että 

hindut olivat saaneet kaikki taiteensa ja tieteensä – jopa eläinradan ja arkkitehtuu-

rinsa (Fergusonin mukaan) – makedonialaisilta kreikkalaisilta, nämä ja muut sa-

manlaiset mielikuvitukselliset hypoteesit uhkaavat raueta. Vanhan Kaldean haamu 

tulee totuuden pelastajaksi. Kolmannessa [e226] Hibbert-luennossaan (1887) pro-

fessori Sayce Oxfordista puhuu äsken löydetyistä assyrialaisista ja babylonialai-

sista sylintereistä ja viittaa laajasti Ea’an, viisauden jumalaan, joka on nyt samas-

tettu Berosuksen Oannekseen, puoleksi ihmiseen ja puoleksi kalaan, joka opetti 

babylonialaisille sivistystä ja kirjoitustaidon. Tästä Oanneksesta, jolle yksistään 

raamatullisen vedenpaisumuksen vuoksi on tähän mennessä myönnetty ajankoh-

daksi tuskin 1500 eaa., puhuu Sayce seuraavasti: 
 
Ean kaupunki oli Eridu, joka 6 000 vuotta sitten sijaitsi Persian lahden rannal-

la. Sen nimi merkitsee ”hyvä kaupunki”, erityisen pyhä paikka, koska se oli 

keskus, josta kaldealaisten vanhin sivistys kulkeutui pohjoiseen. Koska tuo 

kulttuurijumala kuvattiin merestä tulleeksi, oli mahdollista, että se kulttuuri, 

jonka pääpaikkana oli Eridu, oli muukalaisten tuoma. Tiedämme nyt, että Kal-

dean ja Siinain niemimaan samoin kuin Intian välillä oli jo hyvin varhain 

kanssakäymistä. Ranskalaisten Tel-lohista löytämät patsaat (viimeistään ajalta 

4 000 vuotta eaa.) oli tehty äärimmäisen kovasta kivestä, joka tunnetaan dio-

riittina, ja niissä olevissa kirjoituksissa sanotaan, että dioriitti on tuotu Ma-

ganista – ts. Siinain niemimaalta, jota faraot silloin hallitsivat. Näiden patsai-

den tiedetään yleiseltä tyyliltään muistuttavan Khefrenin, toisen pyramidin ra-

kentajan, dioriittipatsasta, ja Petrien mukaan mittayksikkö, joka on merkitty 

kaupungin karttaan, jota muuan Tel-lohin hahmoista pitää sylissään, on sama 

kuin pyramidien rakentajien käyttämä. Teak-puuta on löydetty Mugheirista eli 

kaldealaisten Urista, vaikka tuo puu on intialainen erikoistuote. Lisättäköön 

tähän, että muuan vanha babylonialainen vaateluettelo mainitsee sindhun eli 

”musliinin”, jonka sanotaan olevan ”kasvivaate”. 
 

Se musliini, joka tunnetaan parhaiten nykyään Dacca-musliinina, tunnettiin Kal-

deassa hindulaisena (sindhuna), ja teak-puu oli käytössä v. 4 000 eaa. Mutta kui-

tenkaan hindut, joilta Kaldea sai sivistyksensä (kuten eversti Vans Kennedy on 

selvästi todistanut), eivät muka tunteneet kirjoitustaitoa ennen kuin kreikkalaiset 

opettivat heille aakkosensa – ainakin jos meidän on uskottava orientalisteja! 

 

____________ 
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[e227] 

X SÄKEISTÖ 

 

NELJÄNNEN RODUN HISTORIA 
 

(38) Neljännen (atlantislaisen) Rodun synty. (39) Neljännen ihmiskunnan alarodut alkavat 

jakautua ja sekoittua toisiinsa. Ne muodostavat ensimmäiset eriväriset sekarodut. (40) Atlan-

tislaisten ylemmyys muihin rotuihin nähden. (41) He lankeavat syntiin ja synnyttävät lapsia ja 

hirviöitä. (42) Antropomorfismin ja sukupuolisen uskonnon ensimmäiset idut. He kadottavat 

”kolmannen silmänsä”. 

 

38. SITEN KAKSITTAIN, SEITSEMÄLLÄ VYÖHYKKEELLÄ, KOLMAS ROTU SYNNYTTI 

NELJÄNNEN. JUMALISTA TULI EI-JUMALIA. SURASTA TULI A-SURA (a). 
 
39. ENSIMMÄINEN (Rotu) KULLAKIN VYÖHYKKEELLÄ OLI KUUN VÄRINEN (kellanval-

kea), TOINEN KULLANKELTAINEN, KOLMAS PUNAINEN, NELJÄS RUSKEA, JOKA TULI 

MUSTAKSI SYNNISTÄ.1 ENSIMMÄISET SEITSEMÄN IHMISTAINTA OLIVAT KAIKKI SAMAA 

IHONVÄRIÄ ALUSSA. SEURAAVAT SEITSEMÄN (alarotua) ALKOIVAT SEKOITTUA VÄ-

RILTÄÄN (b) [s. e249]. 
 
(a) Säkeen 38 ymmärtämiseksi se on luettava yhdessä IX säkeistön kolmen säkeen 

kanssa. Tähän kehityspisteeseen asti ihminen kuuluu enemmän metafyysiseen 

kuin fyysiseen luontoon. Vasta niin kutsutun LANKEEMUKSEN jälkeen rodut 

alkoivat kehittyä nopeasti puhtaasti inhimilliseen muotoon. Jotta tutkija voi ym-

märtää oikein lankeemuksen täydellisen merkityksen, joka on todelliselta tarkoi-

tukseltaan hyvin mystinen ja transsendentaalinen, hänelle on heti kerrottava sitä 

edeltävistä [e228] yksityiskohdista, sillä nykyajan teologia on tehnyt tuosta ta-

pauksesta kiinnekohdan mitä vahingollisimmille ja mielettömimmille dogmeilleen 

ja uskomuksilleen. 

Muinaiset kommentaarit selittävät, kuten lukija muistanee, että siitä dhyānien 

joukosta, jonka vuoro oli ruumiillistua kuolemattomien mutta tällä tasolla 

                                                           
1  Tarkkaan ottaen vasta atlantislaisten ruskeiden ja keltaisten jättiläisrotujen ajasta asti pitäisi 

puhua IHMISESTÄ, koska vasta neljäs Rotu oli ensimmäinen täydellinen ihmislaji, vaikka se 

olikin paljon suurempikokoinen kuin me olemme nyt. Kaikki mitä on sanottu atlantislaisista 

(kahden chelan kirjoittamassa) kirjassa Man, on aivan oikein. Ennen kaikkea tämä Rotu tuli 

”mustaksi synnistä” ja saattoi huonoon maineeseen asuroiden, rākshasoiden ja daityojen juma-

lalliset nimet, jotka siirtyivät jälkimaailmalle paholaisten niminä. Sillä, kuten sanottu, surojen 

(jumalien) eli devojen ruumiillistuttua Atlantiksen viisaisiin ihmisiin asuroiden ja rākshasoi-

den nimet annettiin tavallisille atlantislaisille. Ja koska atlantislaiset olivat alituisissa selk-

kauksissa kolmannen Rodun rippeiden sekä ”tahdon ja joogan poikien” kanssa, heidän nimis-

tään ovat johtuneet heitä koskevat myöhemmät purānoissa esiintyvät allegorat. ”Asura oli 

yleisnimitys niille atlantislaisille, jotka olivat arjalaisten (jumalien) henkisten sankarien vihol-

lisia.” (Man, s. 77.) 
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tajuttomien monadien egoina – jotkut ”tottelivat” (kehityksen lakia) heti kun 

kolmannen Rodun ihmiset olivat fysiologisesti ja fyysisesti valmiita, ts. kun he 

olivat jakautuneet sukupuoliin. Nämä olivat niitä ensimmäisiä tietoisia olentoja, 

jotka nyt lisäten tietoisen tiedon ja tahdon luontaiseen jumalalliseen puhtauteensa 

loivat kriyāshaktin avulla puoleksi jumalallisen ihmisen, josta tuli tulevien 

adeptien siemen maan päällä. Sitä vastoin ne, jotka ylpeinä älyllisestä 

vapaudestaan (jota eivät silloin aineen siteet kahlehtineet) sanoivat: ”Me voimme 

valita… meillä on viisaus”,1 ja ruumiillistuivat paljon myöhemmin – he saivat 

ensimmäisen karmallisen heitä odottavan rangaistuksensa. He saivat 

(fysiologisesti) huonommat ruumiit kuin heidän astraaliset mallinsa olivat, koska 

heidän chhāyānsa olivat kuuluneet seitsemän luokan alempiasteisille kantaisille. 

Mitä tulee näihin ”viisauden poikiin”, jotka ”lykkäsivät” ruumiillistumansa 

neljänteen Rotuun asti, joka rotu oli jo (fysiologisesti) synnin ja epäpuhtauden 

tahraama, he aiheuttivat kauhean syyn, jonka karmallinen seuraus painaa heitä 

vielä tänä päivänä. Se luotiin heissä itsessään, ja heistä tuli tuon pahan siemenen 

kantajia tuleviksi aikakausiksi, koska heidän ottamansa ruumiit olivat 

turmeltuneet heidän oman vitkastelunsa takia.2 

Tämä oli ”enkelien lankeemus”, joka johtui heidän kapinastaan karman lakia 

vastaan. ”Ihmisen lankeemus” ei ollut mikään lankeemus, sillä hän oli vastuuton. 

Mutta koska ”luominen” oli dualistisen järjestelmän mukaan keksitty ”ainoastaan 

Jumalan etuoikeudeksi” – teologiahan patentoi tuon laillisen ominaisuuden itse 

tekaisemansa äärettömän jumaluuden nimissä – tätä voimaa oli pidettävä ”saata-

nallisena” ja jumalallisten oikeuksien anastuksena. Siten näiden ahtaiden näke-

mysten valossa edellä olevaa on luonnollisesti pidettävä kauhistuttavana panette-

luna ihmistä vastaan, joka ”luotiin Jumalan kuvaksi”, ja vielä hirveämpänä juma-

lanpilkkana kuolleen kirjaimen dogmien kannalta. ”Teidän oppinne”, on okkultis-

teille jo kerrottukin, ”tekee ihmisestä, joka luotiin tomusta Jumalan kuvaksi, Pa-

holaisen välikappaleen heti alusta pitäen.” Me vastaamme: ”Miksi te teette juma-

lastanne paholaisen – jotka molemmat sitä paitsi ovat luodut omaksi kuvaksenne?” 

Raamatun esoteerinen tulkinta kuitenkin kumoaa riittävästi teologian panettelevat 

keksinnöt. Salainen oppi on kerran tuleva kirkkojen oikeudenmukaiseksi karmaksi 

– sillä kirkot ovat antikristillisempiä kuin kaikkein piintyneimpien materialistien 

ja ateistien edustajat yhteensä. 

”Langenneiden enkelien” vanhan opin todellinen merkitys, antropologian ja 

kehitysopin kannalta, esiintyy kabbalassa [e229] ja antaa selityksen raamatulle. Se 

löytyy ennen kaikkea Genesiksestä, kun sitä lukee totuudenetsimishengessä, 

                                                           
1  Ks. säe 24. 
2  Ks. säkeet 32, 34. 
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välittämättä dogmeista ja olematta ennakkoluulojen vallassa. Tämä tulee helposti 

todistetuksi. Genesiksessä (6. luku) ”Jumalan pojat” – B’ne Aleim – ihastuvat 

ihmisten tyttäriin, naivat heidät ja Henokin mukaan paljastavat vaimoilleen 

mysteerejä, jotka he ovat laittomasti oppineet taivaassa; ja tämä on ”enkelien 

lankeemus”.1 Mutta mikä on todellisuudessa itse Henokin kirja, josta 

Ilmestyskirjan tekijä ja jopa neljännen evankeliumin Johannes ovat niin runsaasti 

lainanneet (ts. 10:8, jossa sanotaan kaikkien, jotka ovat tulleet ennen Jeesusta, 

olevan ”varkaita ja ryöväreitä”)? Se on yksinkertaisesti Vihkimyskirja, joka esittää 

allegorisella ja varovaisella lauseparsistolla tiettyjen sisäisissä temppeleissä 

suoritettujen ikivanhojen mysteerien ohjelman. Sacred Mysteries among the 

Mayas and Quichés -kirjan tekijä arvelee aivan oikein, että Henokin niin kutsutut 

”näyt” koskevat hänen (Henokin) vihkimyskokemustaan ja mitä hän oppi 

mysteereissä. Samalla hän kuitenkin esittää täysin virheellisen mielipiteensä, että 

Henok olisi oppinut ne ennen kristinuskoon [e230] kääntymistään. (!!) Lisäksi hän 

uskoo, että tuo kirja kirjoitettiin ”kristillisen aikakauden alussa, jolloin… 

egyptiläisten tavat ja uskonto joutuivat rappiolle”! Tämä on tuskin mahdollista, 

koska Juudas toistaa epistolassaan (jae 14) otteen Henokin kirjasta. Ja sen vuoksi 
                                                           
1  Yleensä niin kutsuttujen oikeaoppisten kristittyjen käsitykset ”langenneista” enkeleistä tai 

Saatanasta ovat yhtä merkillisiä kuin ne ovat järjettömiä. Tällaisia yksityiskohdiltaan mitä 

vaihtelevimpia lausuntoja voitaisiin toistaa tusinan verran, ja kaikki kirjoittajat ovat sivistynei-

tä maallikkokirjailijoita, ”yliopisto-oppineita” vuosisatamme viimeiseltä neljännekseltä. Niin-

pä Earth’s Earliest Ages -teoksen tekijä, J. H. Pember, M.A., kirjoittaa paksun teoksen todis-

taakseen, että teosofit, spiritualistit, metafyysikot, agnostikot, mystikot, runoilijat ja kaikki 

nykyiset kirjailijat, jotka pohtivat itämaisia kysymyksiä, ovat ”Ilman Ruhtinaan” hartaita pal-

velijoita ja auttamattomasti tuomittuja. Hän kuvaa Saatanaa ja Antikristusta tällä tavoin: 

    ”Saatana on vanhan ajan ’Voideltu Kerubi’… Jumala loi Saatanan, kauneimman ja 

viisaimman kaikista luoduistaan tässä osassa universumiaan ja teki hänestä Maailman 

Ruhtinaan ja Ilmavallan Herran… Hänet asetettiin Edeniin, joka oli sekä paljon aikaisempi 

kuin Genesiksen Eden…että täysin erilainen ja todellisempi luonteeltaan muistuttaen Uutta 

Jerusalemia. Siten tuon viisaudessa ja kauneudessa täydellisen Saatanan erittäin laaja 

valtakunta on meidän maapallomme ellei koko aurinkokunta… Varmasti meille ei ole 

paljastettu mitään toista suurempaa tai edes samanarvoista enkelivoimaa. Juudas sanoo itse 

arkkienkeli Mikaelin osoittaneen Pimeyden Ruhtinaalle ylemmälle kuuluvaa kunnioitusta, niin 

paha kuin tämä olikin, kunnes Jumala sianmukaisesti käski hänet pois viralta.” Sitten saamme 

tietää, että ”Saatanaa ympäröivät hänen luomisestaan lähtien kuninkuuden merkit” (!!); että 

hän ”heräsi tietoisuuteen ja huomasi ilman täyttyvän Jumalan valittujen riemusoitosta…” 

Sitten Paholainen ”siirtyy kuninkuudesta papilliseen arvoon” (!!!). ”Saatana oli myös Kaikkein 

Korkeimman pappi” jne. Ja nyt – ”Antikristus tulee olemaan Saatana ruumiillistuneena” (s. 

56–59). Tulevan Apollyonin edelläkävijät ovat jo esiintyneet – he ovat teosofeja, okkultisteja, 

kirjojen The Perfect Way, Hunnuton Isis, Mystery of the Ages ja Aasian Valo tekijöitä!! 

Kirjoittaja on jopa huomannut (teosofian) ”avoimesti tunnustetun alkuperän langenneista 

enkeleistä”, Nefilimistä eli Genesiksen (6. luvun) enkeleistä ja jättiläisistä. Hänen pitäisi 

huomata omakin polveutumisensa niistä, kuten tämä salainen oppi koettaa osoittaa – jollei hän 

kiellä kuuluvansa nykyiseen ihmiskuntaan. 
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– kuten huomauttaa arkkipiispa Laurence, joka käänsi Henokin kirjan 

etiopialaisesta versiosta – se ”ei voinut olla kenenkään sellaisen kirjoittama, joka 

eli myöhemmin… tai edes samoihin aikoihin kuin” Uuden testamentin kirjoittajat, 

elleivät tosiaankaan Juudaksen kirje ja evankeliumit ja kaikki mikä seuraa niitä 

olleet myös jo vakiintuneen kirkon aikaansaannosta – mikä joidenkin kriitikkojen 

mukaan ei ole mahdotonta. Mutta olemme nyt tekemisissä pikemminkin Henokin 

”langenneiden enkelien” kuin itse Henokin kanssa. 

Intialaisessa eksoterismissa nämä enkelit (asurat) leimataan myös ”jumalien 

vihollisiksi”, jotka vastustavat jumalille suoritettua uhripalvelusta. Kristillisessä 

teologiassa niihin viitataan yleisesti ”langenneina enkeleinä”, ja ne ovat pakanalli-

sista lähteistä saatujen monien ristiriitaisten ja epäjohdonmukaisten tarujen sanka-

reita. Coluber tortuosus, ”kiemurteleva käärme” – jota sanotaan juutalaisten kek-

simäksi nimitykseksi – tarkoitti jotakin aivan muuta ennen kuin roomalainen 

kirkko turmeli sen merkityksen. Muun muassa sillä oli puhtaasti astronominen 

merkitys. 

Korkeudesta langenneella, ”deorsum fluens”, ”käärmeellä” uskottiin olevan 

hallussaan kuoleman valtakunnan avaimet,   , siihen päivään 

asti, jolloin Jeesus näki sen putoavan ”niin kuin salama… taivaasta”,1 vaikka 

roomalaiskatolinen tulkinta kuuluu cadebat ut fulgur.2 Se merkitsee todella, että 

jopa ”paholaiset ovat alamaisia” logokselle – joka on VIISAUS, mutta samalla 

tietämättömyyden vastustajana Saatana eli Lucifer. Tämä huomautus viittaa juma-

lalliseen viisauteen, joka iskee kuin salama elvyttämään niiden järkeä, jotka taiste-

levat tietämättömyyden ja taikauskon paholaisia vastaan. Aina siihen asti, kunnes 

viisaus laskeutui korkeudesta MAHATIN ruumiillistuvien henkien muodossa 

elähdyttämään kolmatta Rotua ja kutsumaan sitä todelliseen tietoiseen elämään, 

oli ihmiskunta – jos sitä eläimellisessä, tiedottamassa tilassaan voidaan siksi kut-

sua – tietysti tuomittu moraaliseen yhtä hyvin kuin fyysiseen kuolemaan. Synny-

tykseen langenneet enkelit mainitaan metaforisesti viisauden käärmeinä ja lohi-

käärmeinä. 

Toisaalta, jos kristittyjen Vapahtajaa katsotaan kuten Krishnaa LOGOKSEN 

valossa, hänen voidaan sanoa joko ihmisenä tai logoksena pelastaneen salaisiin 

opetuksiin uskoneet ”ikuiselta kuolemalta” ja voittaneen pimeyden valtakunnan 

eli helvetin, niin kuin jokainen vihitty tekee. Tämä koskee vihittyjen inhimillistä, 

maallista muotoa ja myös – koska logos on Kristos – sitä sisäisen luontomme 

”prinsiippiä”, joka kehittyy meissä henkiseksi egoksi – korkeammaksi itseksi – 

muodostuen buddhin (kuudennen) ja manaksen, [e231] viidennen ”prinsiipin”, 

                                                           
1  Luuk. 10:18. 
2  ”Iski niin kuin salama.” – Suom. toim. 
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henkisen kukinnan lujasta yhtymästä.1 ”Logos on passiivinen viisaus taivaassa ja 

tietoinen, itsetoimiva viisaus maan päällä”, meille opetetaan. Se on ”taivaallisen 

miehen” avioliitto ”maailman neitsyen” eli luonnon kanssa, kuten Poimandrês 

kuvaa sitä, minkä yhtymän seurauksena on niiden jälkeläinen – kuolematon ihmi-

nen. Tätä kutsutaan Johanneksen Ilmestyksessä Karitsan ja hänen morsiamensa 

häiksi (19:7). Tuo ”vaimo” samastetaan nyt roomalaiseen kirkkoon sen kannatta-

jien omavaltaisten tulkintojen mukaan. Mutta he näyttävät unohtavan, että sen 

pellavapuku voi olla hohtava ja puhdas ulkonaisesti (niin kuin ”kalkittu hautahol-

vi”), mutta sisäpuolella ei ole ”pyhien vanhurskautta” (19:8) vaan pelkkä mädän-

näisyys ja pikemminkin niiden pyhien veri, jotka se on maan päällä tappanut 

(18:24). Siten suuren vihityn tekemä huomautus (Luuk. 10:18) – joka viittaa ver-

tauskuvallisesti valaistuksen ja järjen säteeseen, joka putoaa kuin salama korkeu-

desta niiden sydämiin ja mieliin, jotka kääntyvät vanhaan, tuolloin galilealaisen 

adeptin uudessa muodossa esittämään viisaususkontoon2 – vääristettiin aivan tun-

nistamattomaksi (niin kuin myös hänen oma persoonallisuutensa) ja pantiin sopi-

maan yhteen kaikista teologisista dogmeista julmimman ja turmiollisimman kans-

sa.3 

                                                           
1  Ei ole oikein kutsua Kristusta – niin kuin jotkut teosofit tekevät – ihmisen kuudenneksi 

prinsiipiksi, buddhiksi. Viimeksi mainittu on itsessään passiivinen ja uinuva prinsiippi, ātma-

nin henkinen käyttöväline, ilmenneestä maailmansielusta erottamaton. Ainoastaan itsetietoi-

suuteen yhtyneenä buddhista tulee korkeampi itse ja jumalallinen, erottamiskykyinen sielu. 

Kristos on seitsemäs prinsiippi, jos jotakin. 
2  Selvemmin sanottuna, kuka tahansa, joka lukee tuon kohdan Luukkaan evankeliumista, 

huomaa näiden sanojen seuraavan seitsemänkymmenen lähettilään kertomusta, kun he iloitse-

vat, että ”saatanatkin [vastaväitteen ja järkeilyn henki eli vastustava voima, koska Saatana 

merkitsee yksinkertaisesti ’vastustaja’ eli vastapuoli] tottelevat meitä… sinun nimessäsi” 

(Luuk. 10:17). Mutta ”sinun nimesi” tarkoittaa Kristoksen eli logoksen eli todellisen jumalalli-

sen viisauden hengen nimeä erotettuna älyllisestä eli pelkästään materialistisesta järkeilystä – 

KORKEAMPAA ITSEÄ lyhyesti sanoen. Ja kun Jeesus huomauttaa tähän: ”minä näin Saatanan 

niin kuin salaman putoavan taivaasta”, se on vain ilmaus hänen selvänäköisistä kyvyistään 

hänen ilmoittaessaan heille, että hän tiesi jo sen ja viittasi jumalallisen säteen (jumalien tai 

enkelien) ruumiillistumiseen, säteen, joka lankesi synnytykseen. Sillä eivät kaikki ihmiset 

suinkaan hyödy tuosta ruumiillistumisesta, ja joissakin tuo voima pysyy piilevänä ja kuolleena 

koko elämän ajan. Todella ”ei kukaan muu kuin Isä tiedä kuka Poika on. Eikä sitä, kuka Isä 

on, tiedä kukaan muu kuin Poika”, kuten Jeesus lisää sitten (Luuk. 10:22) – ja kaikkein vähiten 

sen tietää ”Kristuksen” kirkko. Ainoastaan vihityt ymmärsivät sanojen ”Isä” ja ”Poika” salai-

sen merkityksen ja tiesivät niiden tarkoittavan henkeä ja sielua maan päällä. Sillä Kristuksen 

opetukset olivat okkulttisia opetuksia, joita voitiin selittää vain vihkimyksessä. Niitä ei ollut 

koskaan tarkoitettu joukoille, sillä Jeesus kielsi kahtatoista menemästä pakanoiden ja samaria-

laisten luo (Matt. 10:5) ja toisti opetuslapsilleen, että ”Taivaan salaisuus” oli yksin heitä eikä 

joukkoja varten (Mark. 4:11). 
3  Ks. XII säkeistön lopussa ”Saatanan myytit”, s. 378–379. 
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Mutta jos ainoastaan länsimaisella teologialla on patentti ja omistusoikeus 

SAATANAAN – kaikkine tuon sepityksen dogmaattisine kauhuineen – niin muut 

kansat [e232] ja uskonnot ovat tehneet samanlaisia erehdyksiä tulkiten väärin 

tuota oppia, joka on yksi muinaisen ajattelun syvällisesti filosofisimmista ja aat-

teellisimmista käsitteistä. Sillä kummatkin ovat pilanneet lukuisissa sitä koskevis-

sa allegorioissaan sen oikean merkityksen, vaikka ovatkin siihen viitanneet. 

Purānalaisen hindulaisuuden puoleksi esoteeriset dogmit ovat myös kehittäneet 

hyvin uskallettuja symboleja ja allegorioita kapinallisista ja laskeutuneista juma-

lista. Purānat ovat niitä täynnä, ja Vishnupurānassa on suora vihjaus tähän totuu-

teen, kun Parāśara viittaa usein kaikkiin noihin rudroihin, risheihin, asuroihin, 

kumāroihin ja muneihin, joiden on synnyttävä joka aikakautena, ruumiillistuttava 

uudelleen joka manvantarassa. Tämä on (esoteerisesti) sama kuin jos sanoisi, että 

maailmanjärjestä (mahatista) syntyneet LIEKIT olivat karmallisen tahdon salape-

räisen työskentelyn johdosta ja kehityslain sysäyksestä – ilman mitään asteittaista 

ylimenoa – astuneet maan päälle murtauduttuaan seitsemän tulipiirin läpi, kuten 

Poimandres sanoo, eli lyhyesti, läpäistyään seitsemän välimaailmaa. 

On olemassa ikuinen syklinen jälleensyntymien laki, ja kunkin uuden 

manvantaran koittaessa johtavat sarjaa ne, jotka ovat nauttineet lepoa edellisten 

kalpojen jälleensyntymistä lukemattomien aionien ajan – [nim.] korkeimmat ja 

varhaisimmat nirvānīt. Näiden ”jumalien” vuoro oli ruumiillistua nykyiseen 

manvantaraan. Tästä johtuu heidän mukanaolonsa maan päällä ja heistä 

aiheutuneet allegoriat; tästä johtuu myös alkuperäisen merkityksen vääristely.1 

Niitä jumalia, jotka olivat laskeutuneet synnytykseen ja joiden tehtävänä oli 

täydentää jumalallinen ihminen, kuvataan myöhemmin demoneina, pahoina 

henkinä ja paholaisina, jumalien eli ainoan ikuisen lain edesvastuuttomien 

edustajien ainaisina vastustajina. Mutta näiden tuhannen ja yhden arjalaisen 

allegorian tarkoituksena ei koskaan ollut antaa mitään tuollaista käsitystä näistä 

                                                           
1  Niinpä esim. purānoissa sai ”Pulastya”, prajāpati eli Brahmān poika – rākshasoiden kantaisä 

ja Rāvanan, Lankān suuren kuninkaan, isoisä (ks. Rāmāyana) – edellisessä syntymässään 

pojan nimeltä Dattoli, ”joka tunnetaan nykyään Agastya-tietäjänä”, sanotaan Vishnupurānas-

sa. Tästä Dattolin nimestä pelkästään on kuusi muuta muunnosta eli sillä on seitsemän merki-

tystä. Häntä kutsutaan vastaavasti nimillä Dattoli, Dattāli, Dattotti, Dattotri, Dattobhri, 

Dambhobhi ja Dambholi. Näillä seitsemällä muunnoksella on kullakin salainen merkityksensä 

ja esoteerisissa kommentaareissa ne koskevat alkurotujen erilaisia etnologisia luokituksia ja 

myös fysiologisia ja antropologisia mysteerejä. Sillä aivan varmasti rākshasat eivät ole demo-

neja vaan yksinkertaisesti alkuaikaisia ja raivokkaita jättiläisiä, atlantislaisia, jotka elivät ha-

jallaan maapallolla, niin kuin viides Rotu nykyisin. Vasishtha on todisteena tästä, jos hänen 

sanansa Parāsharalle, joka yritti harjoittaa hiukan ”uhriksi” kutsumaansa JĀDŪTA (noituutta) 

rākshasoiden tuhoamiseksi, merkitsevät yhtään mitään. Sillä hän sanoo: ”Älä anna useampien 

näistä loukkaavista pimeyden hengistä hukkua.” (Ks. yksityiskohtia Mahābhārata, Ādiparvan, 

s. 176; myös Lingapurāna, Pūrvārdha, s. 64) 
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olennoista kristillisten, juutalaisten ja islamilaisten uskontojen paholaisina ja 

Saatanana.1 

[e233] Todellinen esoteerinen käsitys ”Saatanasta”, mielipide, joka on ollut 

tästä asiasta koko filosofisella muinaisajalla, tulee erinomaisesti esiin tri A. 

Kingsfordin The Perfect Way’n toisen painoksen liitteessä XV nimeltään ”Saata-

nan salaisuus”. Järkevälle lukijalle ei voisi antaa yhtään parempaa eikä selvempää 

esitystä totuudesta, ja se toistetaan tässä melko laajasti: 
 
1. Ja seitsemäntenä päivänä [hindujen seitsemännessä luomisessa]2 lähti Juma-

lan luota mahtava enkeli, täynnä vihaa ja hävitystä, ja Jumala antoi hänelle 

uloimman piirin herruuden.3 

2. Ikuisuus synnytti ajan. Rajaton synnytti rajan. Olemassaolo laskeutui synny-

tykseen.4 

[3. Näin Saatanan kuin salaman putoavan taivaasta, se oli loistava voimassaan 

ja raivossaan.] 

4. Jumalien joukossa ei ole ketään hänen kaltaistaan, jonka käsiin uskotaan 

luontokunnat, maailmojen voima ja loisto: 

5. Valtaistuimet ja valtakunnat, kuninkaiden hallitsijasuvut,5 kansojen tuho, 

kirkkojen synty, ajan voitto. 
 

                                                           
1  Eräässä Mestarin kirjeessä on kohta, joka koskee suoranaisesti näitä ruumiillistuvia enkelei-

tä. Näin sanotaan kirjeessä: ”’Epäonnistumia’ on ja täytyy olla dhyāni-chohanien tai devojen 

[edellisen planeettakauden edistyneiden olentojen] moniluokkaisissa eteerisissä roduissa sa-

moin kuin ihmisten keskuudessa. Mutta vaikka nämä epäonnistumat ovat liian pitkälle edisty-

neet ja henkevöityneet, jotta niitä voitaisiin väkivalloin syöstä takaisin dhyāni-

chohaniudestaan uuden alkavan kehityksen pyörteisiin läpi alempien luontokuntien – niin 

tapahtuu seuraavaa. Kun uusi aurinkojärjestelmä on kehitettävä, nämä dhyāni-chohanit synty-

vät virtauksessa elementaalien ’etunenässä’ [nim. olentojen… jotka tulevat kehittymään ih-

miskunnaksi tulevana aikana] ja jäävät piilevänä eli toimettomana henkisenä voima-

na…syntyvän maailman auraan, kunnes saavutetaan ihmiskehityksen aste… Silloin heistä 

tulee toimiva voima, joka sekoittuneena elementaaleihin…vähitellen kehittää täydellistä ih-

mistyyppiä.” Toisin sanoen, kehittää ihmisessä ja antaa hänelle itsetietoisen mielen eli manak-

sen. 

   [Vrt. Mestarien kirjeet A.P. Sinnettille, nro 66, s. 194; ks. myös II kirja, XVIII, ”’Langen-

neiden enkelien’ myytistä eri merkityksissään” ja XII säkeistö, s. e352–356.] 
2  Kun maan ja sen planeettaketjun ja ihmisen oli määrä esiintyä. 
3  Meidän maamme ja fyysisen tajunnantason. 
4  Kun puhtaat, taivaalliset olennot (dhyāni-chohanit) ja erilaatuiset suuret pitrit saivat tehtä-

väkseen – toiset kehittää kuviaan (chhāyāt) ja tehdä niistä fyysinen ihminen, toiset elähdyttää 

hänet ja siten antaa hänelle jumalallinen järki ja ymmärrys luomismysteereistä. 
5  ”Kuninkaiden hallitsijasuvut”, jotka kaikki pitävät itseään ”voideltuina” halliten ”Jumalan 

armosta”, vaikka he todellisuudessa hallitsevat aineen, suuren harhan, pettäjän, armosta. 
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Sillä kuten Hermeksessä sanotaan, ”Saatana on Kuninkaan temppelin ovenvartija. 

Hän seisoo Salomonin eteisessä. Hän pitää pyhäkön avaimia, ettei kukaan ihmi-

nen voi astua sisään, paitsi voidellut, joilla on Hermeksen salaisuus” (säkeet 20 ja 

21). 

Nämä ajatuksia herättävät ja majesteetilliset säkeet koskivat muinaisten egypti-

läisten ja muiden muinaisajan sivistyskansojen keskuudessa luovaa ja synnyttävää 

logoksen valoa (Horuksen, Brahmān, Ahuramazdan jne., jotka olivat iki-

ilmenemättömän prinsiipin, ts. Ain Sofin, Parabrahmanin eli Zeruana Akernen – 

rajattoman ajan – Kālan, ensimmäisiä ilmennyksiä), mutta [e234] merkitys on 

nykyään turmeltunut kabbalassa. ”Voideltu” – jolla on Hermeksen (Budhan, vii-

sauden) salaisuudet ja mysteerit ja jolle ainoastaan on uskottu ”pyhäkön”, luonnon 

kohdun, avaimet, jotta hän voisi hedelmöittää luonnon ja herättää aktiiviseen elä-

mään ja olemassaoloon koko Kosmoksen – on tullut juutalaisilla Jehovaksi, ”syn-

nytyksen jumalaksi” kuuvuorella (Siinailla, kuun, ”Sinin” vuorella). ”Pyhäköstä” 

on tullut ”kaikkein pyhin”, ja salaisuus on tehty antropomorfiseksi [alennettu ih-

misen tasalle] ja tehty falliseksi ja todella vedetty alas aineeseen. Tämä synnytti 

tarpeen tehdä ”viisauden lohikäärmeestä” Genesiksen käärme; tehdä tietoisesta 

jumalasta, joka tarvitsi ruumiin verhotakseen liian subjektiivisen jumaluutensa, 

Saatana. Mutta ”hengen lukemattomat ruumiillistumat” ja ”himon lakkaamaton 

sykintä ja virta” tarkoittavat, edellinen oppiamme karmallisista ja syklisistä jäl-

leensyntymistä, jälkimmäinen – EROSTA, ei tuota myöhempää aineellisen, ruu-

miillisen rakkauden jumalaa, vaan jumalissa ja koko luonnossa olevaa jumalallista 

halua luoda ja antaa elämä olennoille. Tämän saattoivat tehdä vain ainoan ”pime-

än” LIEKIN – pimeä, koska on näkymätön ja käsittämätön – säteet laskeutumalla 

aineeseen. Sen vuoksi, niin kuin Liitteessä jatketaan: 
 
12. Monta nimeä on Jumala antanut hänelle [Saatanalle], mysteerinimiä, salai-

sia ja kauheita. 

13. …vastustaja, koska aine vastustaa henkeä, ja aika syyttää Herran pyhiäkin. 

28, 29, 31. Kunnioita häntä äläkä syntiä tee. Lausu hänen nimensä vapisten… 

Sillä Saatana on Jumalan oikeuden [karman] toimeenpanija: hän kantaa vaakaa 

ja miekkaa… Sillä hänen haltuunsa on jätetty paino, mitta ja luku. 
 

Kun verrataan viimeistä lausetta siihen, mitä rabbi sanoo selittäessään kabbalaa 

ruhtinas al-Khazarille saman nimisessä kirjassa, huomataan, että paino, mitta ja 

luku ovat Sefer jetsirassa sefirotien (kolmen Sefrimin eli luvun, numeron) ominai-

suuksia, jotka käsittävät koko yhteisluvun 10; ja että sefirotit ovat kollektiivisesti 

adam kadmon, ”taivaallinen ihminen” eli logos. Siten Saatanaa ja Voideltua pidet-

tiin samana muinaisessa ajattelussa. Sen vuoksi, 
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33. Saatana on Jumalan palvelija, Haadeksen seitsemän huoneen Herra….. 
 

Maapallon seitsemän [lokan] eli saptalokan herra hindujen mukaan, sillä Haades 

eli harhan limbus, josta teologia tekee helvetin rajalla olevan alueen, on yksinker-

taisesti meidän maapallomme, maa, ja siksi Saatanaa kutsutaan –  
 
33. …. ilmenneiden maailmojen enkeliksi. 

 
”Saatana se on meidän planeettamme jumala ja ainoa jumala”, ja tämä ilman mi-

tään metaforista viittausta sen pahuuteen ja turmeltuneisuuteen. Sillä se on yhtä 

logoksen kanssa, ”ensimmäinen poika, jumalista vanhin” [e235] mikrokosmisessa 

(jumalallisessa) kehitysjärjestyksessä. Saturnus (Saatana) astronomisesti ”on seit-

semäs ja viimeinen makrokosmisten emanaatioiden sarjassa ollen sen valtakunnan 

kehä, jonka keskuksena on Foibos” (viisauden valo, myös aurinko). Gnostikot 

olivat siis oikeassa kutsuessaan juutalaista jumalaa ”aineen enkeliksi”, siksi, joka 

puhalsi (tietoisen) elämän Aadamiin ja jonka planeetta oli Saturnus. 
 
34. Ja Jumala on pannut vyön hänen kupeilleen [Saturnuksen renkaat] ja vyön 

nimi on kuolema. 
 

Antropogoniassa tämä ”vyö” on ihmisruumis kaksine alempine prinsiippeineen, 

jotka kolme kuolevat, mutta sisin ihminen on kuolematon. Ja nyt lähestymme 

”Saatanan salaisuutta”. 
 
37, 38, 39. … Ainoastaan Saatanan yllä on synnyttämisen häpeä. Hän on ka-

dottanut neitseellisen tilansa [samoin on kumāra ruumiillistumalla]: paljasta-

malla taivaallisia salaisuuksia hän on astunut vankeuteen. Hän ympäröi siteillä 

ja rajoituksilla kaikki oliot… 

42, 43, 44. Kaksi on Jumalan sotajoukkoa: taivaassa Mikaelin joukot, syvyy-

dessä [ilmenneessä maailmassa] Saatanan legioonat. Nämä ovat ilmenemätön 

ja ilmennyt; vapaa ja [aineeseen] sidottu; neitseellinen ja langennut. Ja mo-

lemmat ovat Isän palvelijoita, jotka täyttävät jumalallisen sanan… [Sen vuok-

si] 

55. Pyhä… on Jumalan sapatti: siunattu ja pyhitetty on Haadeksen enkelin 

[SAATANAN] nimi. 
 
[Sillä] Saatanan kunnia on Herran varjo [Jumalan ilmenneessä maailmassa]: 

Saatanan valtaistuin on Adonain astinlauta [tämän astinlaudan ollessa koko 

KOSMOS].1 
 

                                                           
1  Vrt. Tämän teoksen II kirja, XIX, ”Onko Pleroma Saatanan pesä?” 
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Kun kirkko siis kiroaa Saatanan, se kiroaa Jumalan kosmisen heijastuksen. Se 

tuomitsee aineessa eli objektiivisuudessa ilmenneen Jumalan. Se kiroaa Jumalan 

eli ikikäsittämättömän VIISAUDEN, joka paljastuu valona ja varjona, hyvänä ja 

pahana luonnossa, ainoalla tavalla, joka on ymmärrettävissä IHMISEN rajalliselle 

älylle. 

Tämä on Shamaelin eli Saatanan, vastustajan, todellinen filosofinen ja meta-

fyysinen tulkinta kabbalassa. Samat opit ja sama henki esiintyy jokaisen muun 

muinaisen uskonnon allegorisissa tulkinnoissa. Tämä filosofinen näkökanta ei 

kuitenkaan kumoa siihen liittyviä historiallisia tietoja. Sanomme ”historiallisia”, 

koska perimätiedon ytimen ympärillä oleva allegoria ja myyttinen koristelu ei 

millään tavoin estä tuota ydintä olemasta muistitietoa todellisista tapahtumista. 

Siten kabbala toistaa vanhoja kunnioitettuja ilmoituksia maapallomme aikoinaan 

universaalista historiasta ja sen rotujen kehityksestä ja esittää sen tarunomaisessa 

muodossa koottuna erilaisista muistiinpanoista, jotka ovat muodostaneet raama-

tun. Sen historiallinen perusta esitetään nyt, vaikkakin epätäydellisessä muodossa, 

näillä sivuilla Idän salaisen opin mukaan. Niinpä [e236] Genesiksen käärmeen 

allegorinen ja symbolinen merkitys saa selityksensä ”viisauden pojista” (eli kor-

keampien piirien enkeleistä, vaikka ne kaikki kuuluvat Saatanan eli aineen valta-

kuntaan), jotka paljastivat ihmisille taivaan salaisuudet. Tästä syystä myös kaikki 

ns. hindulaisten, kreikkalaisten, kaldealaisten ja juutalaisten pantheonien myytit 

perustuvat tosiasioihin ja totuuteen. Genesiksen jättiläiset ovat Lankān historialli-

sia atlantislaisia ja kreikkalaisten titaaneja. 

Kuka voi unohtaa, että Troija oli kerran julistettu myytiksi ja Homeros olemat-

tomaksi henkilöksi, samalla kun sellaisten kaupunkien kuin Herculaneum ja Pom-

peji olemassaolo kiellettiin ja ne luokiteltiin pelkkien satujen joukkoon? Schlie-

mann todisti kuitenkin, että Troija oli todella ollut olemassa, ja nuo kaksi kaupun-

kia, jotka olivat pitkiä ajanjaksoja Vesuviuksen laavan alle hautautuneina, ovat 

nähneet ylösnousemuksen päivänsä ja elävät jälleen maan pinnalla. Kuinka monta 

muuta ”tarunomaiseksi” kutsuttua kaupunkia ja paikkaa löydetäänkään vielä tule-

vien keksintöjen luettelosta, kuinka monta myyttisenä1 pidettyä henkilöä onkaan 

vielä tuleva historialliseksi, siihen voivat vastata vain ne, jotka lukevat Kohtalon 

säädöksiä astraalivalosta. 

Koska Idän oppeja on kuitenkin aina pidetty salassa ja koska lukija tuskin voi 

toivoakaan näkevänsä alkuperäistekstejä, ellei häntä hyväksytä oppilaaksi, 

kääntyköön kreikan ja latinan kielen tuntija hermeettisen kirjallisuuden 

alkuperäistekstien puoleen. Lukekoon hän ensiksi huolellisesti Hermes 

Trismegistoksen Poimandresin alkusivut, niin hän tulee siinä näkemään oppimme 

vahvistettuina, vaikka sen teksti onkin verhottu. Siitä hän löytää myös 

                                                           
1  Ks. ”Ihmiskunnan alkuaikaiset manut”. 
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universumin, maapallomme (jota Poimandresissa kutsutaan ”luonnoksi”) 

evoluution, kuten kaiken muunkin kehityksen ”kosteasta prinsiipistä” – eli 

suuresta syvyydestä, ISÄ-ÄIDISTÄ – ensimmäisestä erilaistumisesta ilmenneessä 

Kosmoksessa. Ensin ”maailmanjärki”, jonka on kristillisen kääntäjän käsi 

muuttanut varhaisimmissa tulkinnoissa Jumalaksi, Isäksi; sitten ”taivaallinen 

ihminen”,1 joka on enkelien joukon suuri kokonaisuus. Tämä joukko oli liian 

puhdas luodakseen alempia maailmoja tai maapallomme ihmisiä, mutta se 

laskeutui kuitenkin aineeseen saman kehityksen voimasta, ”Isän” toisena 

logoksena.2 

[e237] Jokainen luova logos eli ”Poika, joka on yhtä Isän kanssa” on itsessään 

synteesi Rectores Mundin [maailmanjohtajien] joukosta. Kristillinen teologiakin 

tekee seitsemästä ”läsnäolon enkelistä” Jumalan hyveitä eli personoituja ominai-

suuksia. Näistä tuli Jumalan luomina, niin kuin Manuista Brahmān luomina, ark-

kienkeleitä. Itse roomalaiskatolinen teodikea tunnustaen luovassa Verbum Prin-

cepsissään [korkeimmassa sanassa] näiden enkelien pään – caput angelorum – ja 

suuren neuvoston enkelin – magni consilii Angelus – tunnustaa siten Kristuksen ja 

näiden enkelien samuuden. 

”Jumalista tuli ei-jumalia, surasta – a-sura, sanoo teksti, ts. jumalista tuli pa-

holaisia – SAATANA kirjaimellisesti luettuna. Mutta salaisen opin opetukset tule-

vat nyt osoittamaan, että Saatana esitti allegorisesti hyvää ja uhrausta, viisauden 

Jumalaa, eri nimisinä. 

Kabbala opettaa, että ylpeys ja röyhkeys – itsekkyyden ja itsekeskeisyyden 

kaksi pääyllyttäjää – ovat syynä siihen, että taivas tyhjentyi kolmanneksella juma-

lallisista asukkaistaan mystisesti puhuen ja kolmanneksella tähdistä astronomisesti 

puhuen. Toisin sanoen edellinen lausunto on allegoria ja jälkimmäinen tosiasia. 

Edellinen lausunto on kuitenkin läheisesti yhteydessä ihmiskuntaan, niin kuin on 

osoitettu. 

                                                           
1  ”Taivaallinen ihminen” – huomatkaa jälleen tuo sana – on ”LOGOS” eli ”Poika” esoteerisesti. 

Sen vuoksi, kun tuo nimitys annettiin Kristukselle (jonka sanottiin olevan Jumala ja varsinai-

nen Jumala), kristillisellä teologialla ei ollut enää valinnanvaraa. Tukeakseen persoonallisen 

kolminaisuuden dogmiaan sen oli julistettava, kuten se yhä tekee, että kristillinen logos on 

ainoa oikea ja että kaikki muiden uskontojen logokset ovat vääriä ja ainoastaan Pahan Prinsii-

pin, SAATANAN, naamioita. Siinä nyt näkee, mihin tämä on johtanut länsimaisen teologian. 
2  ”Sillä järki [Mind], jumaluus, täynnä kumpaakin sukupuolta, ollen valo ja elämä, synnytti 

sanallaan toisen järjen eli työntekijän, joka ollen tulen Jumala ja henki muodosti ja muovasi 

seitsemän muuta hallitsijaa, jotka sulkevat piireihinsä ilmiömaailman ja joiden järjestystä 

kutsutaan kaitselmukseksi eli kohtaloksi.” (Poimandres, § 9.) 

   Tässä on ilmiselvää, että ”järki” (alkuperäinen universaali jumalallinen ajatus) ei ole tunte-

maton ilmenemätön Yksi, koska siinä on molemmat sukupuolet (se on miehinen ja naiselli-

nen), eikä liioin kristittyjen Isä, koska viimeksi mainittu on miehinen eikä androgyyni. Tosi-

asia on, että Isä, Poika ja Ihminen on toivottomasti sekoitettu Poimandresin käännöksissä. 
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Ruusuristiläiset taas, jotka olivat perehtyneet hyvin tradition salaiseen 

merkitykseen, pitivät sen itsellään opettaen pelkästään, että koko luominen johtui 

ja oli seurauksena tarunomaisesta ”taivaan sodasta”, minkä sai aikaan enkelien 

kapina1 luomislakia eli demiurgia vastaan. Tuo lausunto on oikea, mutta sen 

sisäinen merkitys on ollut tähän päivään asti mysteeri. Kun halutaan välttää 

hankala lisäselittäminen vetoamalla jumalalliseen mysteeriin tai sanomalla että on 

synti urkkia sen menetelmiä – se on sama kuin olla sanomatta yhtään mitään. Se 

voi riittää niille, [e238] jotka uskovat paavin erehtymättömyyteen, mutta voi 

tuskin tyydyttää filosofista mieltä. Vaikka totuus on useimpien korkeampien 

kabbalistien tiedossa, kukaan heidän joukostaan ei ole sitä koskaan kertonut. 

Kaikki kabbalistit ja symbolien tutkijat osoittivat erittäin suurta haluttomuutta 

tunnustaa enkelien lankeemuksen alkuperäinen merkitys. Kristitylle tällainen 

vaikeneminen on aivan luonnollista. Keskiajalla ei kukaan alkemisti eikä filosofi 

voinut lausua sitä, 2 mikä oikeaoppisen teologian silmissä oli kauhistuttavaa 

                                                           
1  Allegoria Prometheuksen tulesta on toinen versio ylpeän Luciferin kapinoinnista. Tämä 

syöstiin alas pohjattomaan syvyyteen eli yksinkertaisesti maamme päälle elämään ihmisenä. 

Hindulaisen Luciferin, Mahāsuran, sanotaan myös tulleen kateelliseksi luojan häikäisevästä 

valosta ja kapinoineen alempien asuroiden (ei jumalten vaan henkien) päänä Brahmāa vastaan. 

Tästä syystä Śiva syöksi hänet alas Pātālaan. Mutta koska filosofia kulkee hindulaisissa myy-

teissä käsi kädessä allegorisen kuvittelun kanssa, paholainen pannaan katumaan ja hänelle 

tarjotaan mahdollisuus edistyä: hän on esoteerisesti syntinen ihminen, joka voi joogaharjoi-

tuksen ja adeptiuden avulla päästä jälleen yhdeksi jumaluuden kanssa. Herkules, aurinkojuma-

la, laskeutuu Haadekseen (vihkimysluolaan) pelastamaan uhrit kärsimyksistään jne. Kristilli-

nen kirkko yksin luo ikuisen piinan paholaiselle ja kadotetuille, jotka se on keksinyt. 
2  Miksi esim. Éliphas Lévi, tuo hyvin peloton ja suorasanainen kabbalisti, olisi epäröinyt 

julkaista niin kutsuttua langenneiden enkelien mysteeriä? Että hän tunsi tuon allegorian totuu-

den ja oikean merkityksen – sen uskonnollisessa ja mystisessä samoin kuin fysiologisessa 

merkityksessä – sen todistavat hänen laajat kirjoituksensa ja usein toistuvat viittauksensa. 

Kuitenkin Éliphas Lévi viitattuaan siihen satoja kertoja aikaisemmissa teoksissaan sanoo vii-

meisimmässä kirjassaan Histoire de la Magie, s. 220: ”Me kiistämme kaikin voimin Saatanan 

riippumattomuuden ja kaikkiallisen läsnäolon. Me emme tällä yritä kieltää emmekä myöntää 

perimätietoa enkelien lankeemuksesta… mutta jos niin on… silloin kapinoivien enkelien ruh-

tinas voi parhaassa tapauksessa olla viimeinen ja voimattomin tuomituista – nyt kun hän on 

eronnut jumaluudesta – joka on kaiken vallan peruste.” Tämä on kyllä epäselvää ja välttele-

vää, mutta katsokaamme, mitä Hargrave Jennings kirjoittaa oudolla katkonaisella tyylillään: 

    ”Sekä Pyhä Mikael että Pyhä Yrjö ovat perustyyppejä. He ovat pyhiä henkilöitä tai kunnioi-

tusta herättäviä sankareita eli jumaloituja voimia. Kumpikin esitetään omine kykyineen ja 

ominaisuuksineen. Nämä toistuvat ja lisääntyvät – eri nimillä mainittuina – kaikissa mytologi-

oissa [mukaan luettuina kristilliset]. Mutta niiden aate on yleinen. Tämä aatteellinen ja tyypil-

linen käsite tarkoittaa kaikkivoipaa sankaria – lapsenomaista ’neitseellisessä viattomuudes-

saan’ – niin voimakasta, että tämä jumaltäyteinen viattomuus (serafit ’tietävät eniten’, kerubit 

’rakastavat eniten’) voi hajottaa maailman (joka on niin sanotusti selvästi ilmaistu Luciferin 

magiassa, mutta tuomittu) huolimatta niistä taidokkaista rakenteista, jotka on Korkeimman 

luvalla laadittu – taidokkaista rakenteista (tällä ’puolella elämää’), suuren luopion, mahtavan 
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jumalanpilkkaa, sillä se olisi johtanut heidät suoraan kidutuspenkkiin tai roviolle 

”pyhän” inkvisitiolaitoksen toimesta. Mutta meidän nykyisten kabbalistiemme ja 

vapaa-ajattelijoittemme laita on toinen. Viimeksi mainituille, me pelkäämme, tuo 

menettely on pelkästään inhimillistä ylpeyttä ja turhamaisuutta, joka perustuu 

äänekkäästi hylättyyn mutta syvään juurtuneeseen taikauskoon. Sen jälkeen kun 

kirkko taistellessaan manikealaisuutta vastaan keksi paholaisen ja asettaen [e239] 

teologisen sammuttajan tuon loistavan tähtijumalan, Luciferin, ”aamun pojan” 

päälle loi siten kaikkein valtavimman paradokseistaan – mustan ja pimeän valon –

, tuo myytti on iskenyt juurensa liian syvälle sokean uskon maaperään. Eikä se 

salli meidän ajallamme edes niiden, jotka eivät myönny kirkon dogmeihin ja 

nauravat sen sarvipäistä ja kaviojalkaista Saatanaa, rohkeasti astua esiin ja 

tunnustaa tämän traditioista vanhimman ikivanhuutta. Lyhyesti sanottuna se on 

seuraava. Puolieksoteerisesti, Kaikkivaltiaan – Fiat Luxin – ”esikoiset” eli 

alkuaikaisen valon enkelit käskettiin luomaan. Kolmasosa niistä kapinoi ja 

kieltäytyi, kun taas ne, jotka ”tottelivat, kuten Fetahil teki – epäonnistuivat” 

täysin. 

Jotta tajuaisi tämän kieltäytymisen ja epäonnistumisen oikean fyysisen merki-

tyksen, on tutkittava ja ymmärrettävä Idän filosofiaa, on tutustuttava vedāntalais-

ten mystisiin perusoppeihin ja huomattava, kuinka kertakaikkisen petollista on 

pitää ääretöntä ja absoluuttista jumaluutta toiminnallisena vaikutuksena. Esoteeri-

nen filosofia väittää, että samdhyojen aikana ”keskusaurinko” säteilee luovaa va-

loa – passiivisesti, niin sanoaksemme. Syy-yhteys on piilevä. Ainoastaan olemas-

saolon toimintakausina se saattaa aikaan loppumattoman energiavuodatuksen, 

jonka värähtelevät virrat tulevat yhä aktiivisemmiksi ja tehokkaammiksi kultakin 

olemassaolon seitsemäisen asteikon portaalta, joita pitkin ne laskeutuvat alas. 

Näin tulee käsitettäväksi, kuinka orgaanisen universumin luomisprosessi tai mie-

luummin muodostamisprosessi kaikkine seitsemän luontokunnan yksikköineen 

                                                                                                                                                        

kapinallisen tekemistä, hänen, joka on kuitenkin samalla ’valontuoja, Lucifer – ’aamutähti’, 

’aamun poika’ – kaikkein korkein nimitys ’taivaan ulkopuolella’. Sillä taivaassa se ei voi olla, 

mutta taivaan ulkopuolella se on kaikkea. Luonteensa näennäisesti uskomattomalta puolelta… 

ominaisuudet ovat vailla sukupuolta – tämä arkkienkeli, Pyhä Mikael, on voittamaton, suku-

puoleton, taivaallinen ’energia’ – lausuaksemme hänen suurenmoiset ominaisuutensa – näky-

mätön ’neitseellinen taistelija’ verhottuna… ja samalla aseistettuna sillä kieltäymyspanssarilla, 

jota gnostikot kutsuvat ’luomisesta kieltäytymiseksi’. Tämä on toinen myytti, ’myytti myyt-

tien sisällä’… hämmästyttävä ’mysteerien mysteeri’, koska se on niin mahdoton ja ristiriitai-

nen. Yhtä selittämätön kuin Ilmestyskirja. Yhtä ilmoittamaton kuin ’Ilmestys’.” (Phallicism, s. 

213.) 

    Kuitenkin tämä selittämätön ja ilmoittamaton mysteeri selitetään nyt ja paljastetaan Idän 

oppien avulla. Mutta kuten tuo hyvin oppinut mutta vielä arvoituksellisempi Phallicismin 

kirjoittaja sanoo, ei kukaan vihkimätön kuolevainen ymmärtäisi koskaan hänen huomautusten-

sa todellista tarkoitusta. 
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edellyttää älyllisiä olentoja – joista tulee kollektiivisesti yksi Olemus eli luova 

jumala, joka on jo erilaistunut ainoasta absoluuttisesta ykseydestä, koska viimeksi 

mainittu ei ole suhteessa ehdonalaiseen luomiseen.1 

Nytpä Vatikaanissa oleva kabbalan käsikirjoitus – jonka ainoan kopion (Eu-

roopassa) sanotaan olleen kreivi de Saint Germainin hallussa – sisältää mitä täy-

dellisimmän selityksen tästä opista mukaan luettuna luciferiaanien2 ja muiden 

gnostikkojen hyväksymä outo versio. Tuossa pergamentissa esitetään seitsemän 

elämänaurinkoa siinä järjestyksessä, missä ne ovat Saptasūryassa. Niistä maini-

taan kuitenkin ainoastaan neljä niissä kabbalan painoksissa, jotka ovat saatavissa 

yleisistä kirjastoista, ja nekin enemmän tai vähemmän verhotuin sanonnoin. Silti 

jopa tämä supistettu lukumäärä riittää täysin osoittamaan saman alkuperän, koska 

se viittaa dhyāni-chohanien nelinäiseen ryhmään ja todistaa pohdiskelun saaneen 

alkunsa arjalaisten salaisista opeista. [e240] Kuten hyvin tiedetään, kabbala ei 

suinkaan ollut peräisin juutalaisilta, vaan he saivat aatteensa kaldealaisilta ja 

egyptiläisiltä. 

Siten jopa nykyisin eksoteeriset kabbalistiset opit puhuvat myös yhdestä kes-

kusauringosta ja kolmesta toisarvoisesta auringosta kussakin aurinkokunnassa – 

omamme mukaan luettuna. Näin sanotaan tuossa nokkelassa vaikka liian materia-

listisessa teoksessa New Aspects of Life and Religion, joka on yhteenveto kabba-

listien näkemyksistä syvästi harkitussa ja omaksutussa muodossa: 
 
Keskusaurinko… oli heille [samoin kuin arjalaisille] kaiken muun keskus. Se 

oli keskus, josta kaiken liikkeen katsottiin viime kädessä johtuvan. Tämän kes-

kusauringon ympärillä… ensimmäinen kolmesta… järjestelmän auringosta… 

kiersi polaarisella tasolla… toinen ekvatoriaalisella tasolla… [ja kolmas vasta 

oli meidän näkyvä aurinkomme]. Nämä neljä aurinkokappaletta olivat ne eli-

met, joiden toiminnasta riippuu se, mitä ihmiset kutsuvat luomiseksi, elämän 

kehitys maaplaneetalla. He [kabbalistit] pitivät sähköisinä kanavia, joiden 

kautta näiden kappaleiden vaikutus siirtyi maan päälle… Keskusauringosta3 

                                                           
1  ”Luominen” – tietysti aiemmin olleesta ikuisesta substanssista eli aineesta, joka meidän 

oppimme mukaan on rajaton, aina olemassa oleva avaruus. 
2  Luciferiaanit, neljännellä vuosisadalla esiintynyt lahko, jonka väitetään opettaneen, että sielu 

on lihallinen ruumis, joka siirtyy isältä lapselle; ja toinen vielä varhempi uskonnollinen lahko 

toiselta vuosisadalta ajanlaskuamme, lucianistit, jotka opettivat kaiken tämän ja lisäksi, että 

eläimellinen sielu ei ole kuolematon – filosofoivat molemmat todellisten kabbalististen ja 

okkulttisten oppien pohjalta. 
3  Tätä okkultistien ”keskusaurinkoa”, joka tieteenkin on pakko hyväksyä astronomisesti, sillä 

se ei voi kieltää sitä, että tähtiavaruudessa linnunradan keskellä on keskuskappale, näkymätön 

ja salaperäinen kohta, meidän aurinkomme ja järjestelmämme aina salattu vetovoiman keskus 

– tätä ”aurinkoa” tarkkailevat Idän okkultistit eri tavalla. Länsimaiset ja juutalaiset kabbalistit 

(jopa jotkut hurskaat nykyajan astronomit) väittävät, että tässä auringossa jumaluus on erityi-

sesti läsnä – ja pitävät sitä Jumalan tahdonalaisina toimintoina. Itämaiset vihityt puolestaan 
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virtaava säteilevä energia herätti maapallon olemassaoloon vetisenä pallona… 

[jonka pyrkimys] planeettakappaleen keskuksena oli syöksyä (kes-

kus)aurinkoon… jonka vetovoiman piirissä se oli luotu. Mutta säteilevä ener-

gia sähköistäen samalla tavoin kummatkin pidätti niitä toinen toisestaan ja si-

ten muutti kohtiliikkeen liikkeeksi vetovoimakeskuksen ympäri, jota keskusta 

tuo kiertävä planeetta [maa] näin yritti saavuttaa. 

Elimellisessä solussa löysi näkyvä aurinko oman sopivan kohtunsa ja syn-

nytti sen avulla eläinkunnan [samalla kun kypsytti kasvikunnan] ja lopuksi 

asetti ihmisen sen pääksi. Ihmisessä se synnytti tuon luontokunnan elähdyttä-

vän vaikutuksen avulla psyykkisen solun. Mutta ihminen, joka oli näin asetettu 

eläinkunnan pääksi, luomakunnan kärkeen, oli eläin, sieluton, katoavainen ih-

minen…. Tästä syystä hän, vaikka näennäisesti onkin luomakunnan kruunu, 

olisi tulemisellaan osoittanut luomisen päättymisen, koska luomakunta saavut-

taen hänessä huippukohtansa olisi hänen kuollessaan aloittanut rappeutumisen-

sa.1 
 

Tätä kabbalistista näkemystä lainataan tähän osoittamaan, miten täydellisesti se 

hengeltään pitää yhtä itämaisen opin kanssa. Selittäkää tai täydentäkää oppia seit-

semästä auringosta olemistasojen seitsemällä järjestelmällä, joiden keskuksia ovat 

”auringot”, niin saatte seitsemän enkelitasoa, [e241] joiden ”joukot” ovat niiden 

jumalia kollektiivisesti.2 Ne ovat neljään luokkaan jaettu pääryhmä ruumiittomas-

ta puoliruumiilliseen asti. Nämä luokat ovat suoranaisesti tekemisissä ihmiskun-

tamme kanssa – vaikka hyvin eri tavoilla, mitä tulee vapaaehtoisiin yhteyksiin ja 

toimintoihin. Niitä on kolme, jotka yhdistää neljäs (ensimmäinen ja korkein), jota 

kutsutaan ”keskusauringoksi” juuri lainatussa kabbalistisessa opissa. Tässä on 

suuri ero seemiläisen ja arjalaisen kosmogonian välillä. Edellinen aineellistaen 

inhimillistää luonnon mysteerit, jälkimmäinen henkistää aineen, ja sen fysiologia 

pannaan aina palvelemaan metafysiikkaa. Vaikka siis seitsemäs prinsiippi saavut-

taa ihmisen läpi kaikkien olemisen vaiheiden puhtaana kuin yhtenäinen elementti 

ja persoonaton ykseys, se kulkee läpi henkisen keskusauringon (kabbala opettaa: 

siirtyy keskusauringosta) ja toisen ryhmän (polaarisen auringon), jotka molemmat 

säteilevät ihmiseen hänen ātmansa. Kolmas ryhmä (ekvatoriaalinen aurinko) kiin-

nittää buddhin ātmaan ja manaksen korkeampiin ominaisuuksiin, kun taas neljäs 

ryhmä (näkyvän auringon henki) antaa ihmiselle manaksen ja sen käyttövälineen 

                                                                                                                                                        

väittävät, että koska tuntemattoman absoluutin ylijumalallinen olemus on yhtä lailla joka pai-

kassa ja piirissä, niin ”keskusaurinko” on yksinkertaisesti universaalin elonsähkön keskus, 

säiliö, jonka sisälle keskittyy tuo jumalallinen säteily, joka on jo erilaistunut jokaisen luomisen 

alussa. Vaikka se on vielä layatilassa eli neutraalisena, se on kuitenkin puoleensa vetävä kuten 

myös alati ulos lähettävä elämänkeskus. [H.P.B.] 
1  Pratt, New Aspects of Life and Religion, s. 287–289. 
2  Ks. I Osan kommentaaria VII säkeistöön. 
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– kāma-rūpan eli himojen ja halujen ruumiin, ahamkāran kaksi elementtiä, jotka 

kehittävät yksilöitynyttä tietoisuutta – persoonallista egoa. Lopuksi maanhenki 

kolminaisessa ykseydessään rakentaa fyysisen ruumiin vetäen siihen elämänhen-

get ja muodostaen hänen linga-shariransa. 

Mutta kaikki etenee kierroksittain, ihmisen kehitys kuten kaikki muukin, ja sitä 

järjestystä, jossa hänet synnytetään, kuvataan täydellisesti Idän opeissa, jota vas-

toin kabbalassa siihen vain viitataan. Näin sanoo Dzyanin kirja alkuihmisestä, kun 

hän ensin heijastui ”luuttomasta”, ruumiittomasta luojasta: ”Ensin henkäys, sitten 

buddhi ja varjon poika [ruumis] ’LUOTIIN’. Mutta missä oli keskus [keskimmäi-

nen prinsiippi, manas]? Ihminen on tuomittu. Jääden yksin yhtenäinen [erilaistu-

maton elementti] ja vāhana [buddhi] – syyttömän syy – joutuvat erilleen ilmen-

neestä elämästä” – ”jollei niitä kiinnitä yhteen ja pidä koossa keskimmäinen prin-

siippi, JĪVAN persoonallisen tietoisuuden käyttöväline”, selittää Kommentaari. 

Toisin sanoen, kahdella korkeammalla prinsiipillä ei voi olla mitään yksilöllisyyt-

tä maan päällä, ne eivät voi olla ihminen, ellei ole a) mieltä, manas-egoa, joka 

havaitsee itsensä, ja b) maallista väärää persoonallisuutta eli itsekkäiden halujen 

ja persoonallisen tahdon ruumista, joka kiinnittää kokonaisuuden ikään kuin kes-

kuksen (niin kuin se todella on) ympärille, ihmisen fyysiseen muotoon. Viides ja 

neljäs prinsiippi1 – manas ja kāma-rūpa – sisältävät kaksinaisen persoonallisuu-

den: todellisen kuolemattoman egon (jos se sulautuu kahteen korkeampaan) ja 

väärän, katoavaisen persoonallisuuden, niin kutsutun māyāvin eli astraaliruumiin 

eli eläimellis-inhimillisen sielun – ja näiden kahden [e242] on oltava tiiviisti su-

lautuneita täydellistä maallista olemassaoloa varten. Ruumiillistuttakaa Newtonin 

henkinen monadi, istuttakaa se suurimpaan pyhimykseen maan päällä, jolla on 

täydellisin fyysinen ruumis, mitä voidaan ajatella – ts. kaksi- tai jopa kolmeprin-

siippinen ruumis, joka muodostuu sthula-sharīrasta, pranasta (elonprinsiipistä) ja 

linga-sharīrasta – mutta jos siltä puuttuu keskimmäinen ja viides prinsiippi, olette 

luoneet idiootin – parhaimmassakin tapauksessa vain kauniin, sieluttoman, tyhjän 

ja tiedostamattoman olennon. ”Cogito – ergo sum”2 ei voisi saada mitään sijaa 

sellaisen olennon aivoissa, ei ainakaan tällä tasolla. 

On kuitenkin sellaisia tutkijoita, jotka ovat kauan sitten ymmärtäneet 

langenneiden enkelien allegorian takana olevan filosofisen merkityksen – vaikka 

roomalaiskatolinen kirkko onkin sen vääristellyt ja turmellut. ”Henkien valtakunta 

ja henkinen toiminta, joka virtaa henkisestä tahtomisesta ja on sen tuote, on 

                                                           
1  Neljäs ja viides alhaalta lukien, kun aloitetaan fyysisestä ruumiista; kolmas ja neljäs, jos 

laskemme ātmanista. 
2  Ajattelen – siksi olen olemassa.” – Suom. toim. 
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[jumalallisten] sielujen ja jumalallisen toiminnan valtakunnan ulkopuolella ja sen 

kanssa ristiriidassa.”1 Kuten sanotaan XIV kommentaarin tekstissä: 

”Samanlainen synnyttää samanlaisen eikä mitään muuta olemassaolon alkaessa, 

ja kehitys rajoitettuine, ehdonalaisine lakeineen tulee myöhemmin. Itseolevaisia2 

kutsutaan LUOMISIKSI, sillä ne esiintyvät henkisäteessä ilmeten siitä mahdolli-

suudesta, joka uinuu sen SYNTYMÄTTÖMÄSSÄ luonnossa, joka on ajan ja [ra-

jallisen eli ehdonalaisen] paikan tuolla puolen. Maallisia tuotteita, elottomia ja 

eläimellisiä, ihmiskunta mukaan luettuna, kutsutaan väärin luomakunnaksi ja 

luontokappaleiksi: ne ovat kehittyneet erillisistä elementeistä.” 
 

Ja vielä:  
 

”Taivaallinen rūpa [Dhyāni-Chohan] luo [ihmisen] hänen omassa muodossaan. 

Se on henkinen ideointi, joka seuraa universaalin [ilmenneen] substanssin en-

simmäistä erilaistumista ja heräämistä. Tuo muoto on Itsensä ihanteellinen varjo, 

ja tämä on ENSIMMÄISEN RODUN IHMINEN.” 
 

Jos tahdomme ilmaista tämän vielä selvemmässä muodossa rajoittaen selityksen 

vain tähän maapalloon, niin ensimmäisten ”erilaistuneiden egojen” – kirkko kut-

suu niitä arkkienkeleiksi – tehtävänä oli antaa alkuaikaiselle aineelle kehityssy-

säys ja ohjata sen muodostavia voimia tuotteidensa muovaamisessa. Tätä tarkoite-

taan sekä itämaisessa että länsimaisessa traditiossa lauseilla ”enkelien käskettiin 

luoda”. Kun alemmat ja aineellisemmat voimat olivat saaneet maapallon valmiik-

si ja kun sen kolme luontokuntaa olivat sopivasti alkaneet olla ”hedelmällisiä ja 

lisääntyä”, kehityslaki pakotti korkeammat voimat, arkkienkelit eli dhyānit, las-

keutumaan maan päälle ja valmistamaan sen kehityksen kruunun – IHMISEN. 

Siten ”itseluodut” ja ”itseolevaiset” [e243] heijastivat kalpeat varjonsa, mutta 

kolmas ryhmä, tulienkelit, kapinoi ja kieltäytyi liittymästä devakumppaneihinsa. 

Hindulainen eksoterismi kuvaa niitä kaikkia joogeina, joiden oikeamielisyys 

yllytti niitä kieltäytymään luomasta, koska ne halusivat jäädä ikuisesti kumāroiksi, 

”neitseellisiksi nuorukaisiksi” saavuttaakseen mikäli mahdollista ennen 

tovereitaan nirvānan – lopullisen vapautuksen. Mutta esoteerisen tulkinnan 

mukaan kyseessä oli itsensä uhraaminen ihmiskunnan hyväksi. ”Kapinalliset” 

eivät tahtoneet luoda tahdottomia, vastuuttomia ihmisiä niin kuin ”tottelevaiset” 

enkelit tekivät. Eivätkä ne voineet antaa ihmisolennoille vain tilapäistä heijastusta 

omista ominaisuuksistaan, sillä jopa viimeksi mainitut kuuluen toiselle ja paljon 

korkeammalle tietoisuuden tasolle olisivat jättäneet ihmisen yhä vastuuttomaksi ja 

siis ehkäisseet kaiken mahdollisuuden korkeampaan kehitykseen. Mikään 

                                                           
1  New Aspects of Life and Religion. 
2  Enkelimäisiä, henkisiä olemuksia, kuolemattomia olemassaolossaan, koska ne ovat ehdollis-

tamattomia ikuisuudessa, mutta aikakautisia ja ehdonalaisia manvantarisissa ilmennyksissään. 
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henkinen ja psyykkinen kehitys ei ole mahdollinen maan päällä – alimmalla ja 

aineellisimmalla tasolla – sille, joka ainakin tällä tasolla on luonnostaan 

täydellinen eikä voi kerätä ansioita tai puutteita. Jos ihminen olisi jäänyt 

toimettoman, muuttumattoman ja liikkumattoman täydellisyyden kalpeaksi 

varjoksi, minä olen se mikä minä olen -todellisuuden negatiiviseksi ja 

passiiviseksi ominaisuudeksi, hänet olisi tuomittu kulkemaan maallisen elämän 

läpi kuin sikeässä unettomassa unessa, ja tästä syystä hän olisi epäonnistunut tällä 

tasolla. Niiden olentojen eli sen olennon, jota kollektiivisesti kutsutaan 

elohimeiksi ja joka ensin (jos koskaan) lausui nuo julmat sanat: ”Ihminen on nyt 

kuin me. Hän tietää sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämän puusta 

hedelmää ja syö ja elä ikuisesti…”,1 on todella täytynyt olla Jaldabaoth, 

nasarealaisten demiurgi, joka on täynnä raivoa ja kateutta omaa luomustaan 

kohtaan ja jonka heijastus loi Ofiomorfosoksen. Tässä tapauksessa on vain 

luonnollista – jopa kuolleen kirjaimen kannalta – pitää Saatanaa, Genesiksen 

käärmettä, todellisena luojana ja hyväntekijänä, henkisen ihmiskunnan isänä. Sillä 

hän juuri oli ”valon airut”, kirkas, säteilevä Lucifer, joka avasi Jehovan luoman 

automaatin silmät, kuten kerrotaan. Ja häntä, joka ensimmäisenä kuiskasi: ”sinä 

päivänä, jolloin siitä syötte, tulette olemaan kuin elohimit, tietämään hyvän ja 

pahan”, voidaan ainoastaan pitää todellisena Vapahtajana. Vaikka hän on 

Jehovan, ”personoivan hengen”, ”vastustaja”, hän pysyy kuitenkin esoteerisessa 

totuudessa aina rakastavana ”sanansaattajana” (enkelinä), serafeina ja kerubeina, 

jotka sekä tiesivät hyvin että rakastivat vielä enemmän ja jotka antoivat meille 

henkisen kuolemattomuuden fyysisen kuolemattomuuden sijasta. Viimeksi 

mainittu olisi jonkinlaista staattista kuolemattomuutta, joka olisi muuttanut 

ihmisen kuolemattomaksi ”vaeltavaksi juutalaiseksi”. 

Kuten Kingin teoksessa Gnostics and their Remains kerrotaan: Jaldabaoth, jota 

useat lahkot pitivät Mooseksen jumalana, ei ollut puhdas henki. Hän oli vallanhi-

moinen ja ylpeä ja kieltäytyen äitinsä Sofia-Akhamothin hänelle tarjoamasta kes-

kitilan henkisestä valosta hän ryhtyi itse luomaan omaa maailmaansa. Poikiensa, 

kuuden planeettahengen avustamana hän teki ihmisen, [e244] mutta tämä osoit-

tautui epäonnistuneeksi. Se oli hirviö, sieluton ja tietämätön ja ryömi nelinkontin 

maata pitkin kuin aineellinen eläin. Jaldabaothin oli pakko pyytää henkisen äitinsä 

apua. Tämä välitti hänelle säteen henkisestä valostaan ja elähdytti siten ihmisen ja 

antoi hänelle sielun. Ja nyt alkoi Jaldabaothin vihamielisyys omaa luomustaan 

kohtaan. Seuraten jumalallisen valon sysäystä ihminen kohosi korkeammalle ja 

korkeammalle pyrkimyksissään. Ja hyvin pian hän alkoi esittää, ei luojansa Jal-

dabaothin kuvaa, vaan mieluummin tuon korkeimman olennon, ”alkuihmisen”, 

Ennoian. Sitten demiurgi täyttyi raivosta ja kateudesta. Hän kiinnitti kateellisen 

                                                           
1  Genesis, 3:22. 
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katseensa aineen syvyyteen, ja hänen intohimon sytyttämät silmäyksensä heijas-

tuivat äkkiä kuin peiliin: kuva sai eloa ja esille nousi syvyydestä Saatana, käärme, 

Ofiomorfos – ”kateuden ja viekkauden ruumiillistuma. Hän on yhdistelmä kaikes-

ta siitä, mikä on pahinta aineessa, vihasta, kateudesta ja henkisen älyn viekkau-

desta”. Tämä on gnostikkojen eksoteerinen esitys, ja vaikka tämä allegoria on 

lahkolainen versio, se on paljon puhuva ja tuntuu elävältä todellisuudelta. Se on 

luonnollinen johtopäätös Genesiksen 3. luvun kuolleen kirjaimen tekstistä. 

Tästä johtuu allegoria Prometheuksesta, kun hän varastaa jumalallisen tulen, 

jotta ihminen voisi kulkea tietoisesti henkisen kehityksen polkua, muuttaen siten 

eläimistä täydellisimmän maan päällä potentiaaliseksi jumalaksi ja vapauttaen 

hänet ”ottamaan taivaan valtakunnan väkirynnäköllä”. Tästä johtuu myös kirous, 

jonka Zeus julisti Prometheusta vastaan ja Jehovah-Jaldabaoth ”kapinoivaa poi-

kaansa”, Saatanaa vastaan. Kaukasus-vuoren kylmät puhtaat lumet ja sammutta-

mattoman helvetin aina polttavat, kärventävät liekit; kaksi vastakohtaa, mutta 

sama aate, hienostuneen kidutuksen kaksi olemuspuolta: Tulen tuottaja – Fosfo-

roksen ( ), astraalitulen ja -valon, personoitu vertauskuva anima mun-

dissa – (tuon elementin, josta saksalainen materialistinen filosofi Moleschott sa-

noi: ”ohne Phosphor kein Gedanke” eli ilman fosforia ei mitään ajattelua) palaen 

hänen maallisten himojensa tulisissa liekeissä; suurpalo, jonka sytytti hänen ajat-

telunsa, joka osaa nyt erottaa hyvän pahasta ja on kuitenkin sen maallisen Aada-

min intohimojen orja; tuntien epäilyksen ja täysin heränneen tietoisuuden korppi-

kotkan järsivän sydäntään – Prometheus todellakin, koska on tietoinen, tästä syys-

tä vastuullinen olento.1 Elämän kirous on suuri, mutta joitakin hindu- ja suufimys-

tikkoja lukuun ottamatta kuinka harvassa ovat ne ihmiset, jotka tahtoisivat vaihtaa 

kaikki tietoisen elämän kärsimykset, kaiken vastuullisen olemassaolon pahuuden, 

passiivisen (objektiivisesti) ruumiittoman olemisen tiedottomaan täydellisyyteen 

tai edes universaaliin paikallaan olon toimettomuuteen, jota personoi Brahmā 

”yönsä” lepotilassa. Sillä lainataksemme eräästä oivallisesta artikkelista, [e245] 

jonka tekijä2 sekoitti olemis- ja tietoisuustasot ja joutui erehdyksensä uhriksi: 
 

                                                           
1  Kertomus Prometheuksesta, karmasta ja inhimillisestä tietoisuudesta löytyy tuonnenpaa. 
2  Muuan englantilainen, jonka hänen oikullinen neroutensa tappoi. Protestanttisen papin poi-

ka, josta tuli islamilainen, sitten kiihkeä ateisti ja tavattuaan mestarin, gurun, hän tuli mysti-

koksi, sitten teosofiksi, joka epäili, lankesi epätoivoon. Hän hylkäsi valkoisen magian ja siirtyi 

mustaan, tuli mielenvikaiseksi ja liittyi roomalaiskatoliseen kirkkoon. Sitten taas hän kääntyi 

ympäri, julisti anateemansa kirkolle, tuli jälleen ateistiksi ja kuoli kiroten ihmiskunnan, tiedon 

ja Jumalan, johon oli lakannut uskomasta. Hallussaan kaikki esoteeriset tiedot ”taivaan sodan” 

kirjoittamiseksi hän teki siitä puolipoliittisen artikkelin, jossa sekoitti Malthuksen Saatanaan ja 

Darwinin astraalivaloon. Rauha olkoon hänen – kuorelleen. Hän on varoituksena cheloille 

epäonnistumisesta. Hänen unohtunut hautansa on nyt nähtävänä Junagahrin islamilaisella 

hautausmaalla Kathiawarissa Intiassa. 
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Saatana [eli Lucifer] edustaa aktiivista eli, niin kuin Jules Baissac kutsuu sitä, 

universumin ”keskipakoista” energiaa [kosmisessa merkityksessä]. Hän on tu-

li, valo, elämä, taistelu, ponnistus, ajatus, tietoisuus, edistys, sivistys, vapaus, 

itsenäisyys. Samalla hän on kärsimys, joka on toiminnan nautinnon vastavai-

kutus, ja kuolema, joka on elämän vallankumous – Saatana, joka palaa oman 

voimanpurkauksensa synnyttämässä omassa helvetissään – laajeneva ja hajoa-

va tähtisumu, joka on tiivistyvä uusiksi maailmoiksi. Ja sopivasti häntä uhmaa 

yhä uudestaan Kosmoksen passiivisen energian ikuinen toimettomuus – tuo 

heltymätön ”MINÄ OLEN” – piikivi, josta sinkoaa kipinöitä… Sopivasti hä-

net… ja hänen kannattajansa… tuomitaan ”tulimereen” – koska juuri AURIN-

GOSSA [ainoastaan yhdessä merkityksessä kosmisessa allegoriassa], meidän 

järjestelmämme elämänlähteessä, ne puhdistuvat [hajoavat] ja ne kirnutaan nii-

den järjestämiseksi uudelleen toista elämää (ylösnousua) varten. Tuo aurinko 

maapallomme aktiivisena alkusyynä on samalla maailmallisen Saatanan koti ja 

lähde… 

Lisäksi, ikään kuin Baissacin yleisen teorian [teoksessa Satan ou le Diable] 

paikkansapitävyyden todistamiseksi kylmällä tiedetään olevan ”keskihakui-

nen” vaikutus. Kylmän vaikutuksesta kaikki vetäytyy… Sen vaikutuksesta 

elämä jäähtyy eli kuolee, ajatus jähmettyy ja tuli sammuu. Saatana on kuole-

maton omassa tulimeressään – ainoastaan ”MINÄ OLEN” -tietoisuuden 

”Niflheimissa” [skandinavialaisen Eddan kylmässä helvetissä] hän ei voi olla 

olemassa. Mutta kaikesta huolimatta on olemassa jonkinlainen kuolematon 

olemassaolo Niflheimissa ja tuon olemassaolon on oltava tuskatonta ja rauhal-

lista, koska se on tiedotonta ja toimetonta. Jehovan valtakunnassa [jos tämä 

jumala olisi kaikkea sitä mitä juutalaiset ja kristityt siitä väittävät] ei ole mitään 

kärsimystä,  ei  sotaa,  ei  naimisiin  menoa  eikä  naittamista,  ei muutosta eikä 

YKSILÖLLISTÄ TIETOISUUTTA.1 Kaikki on sulautunut Voimakkaimman 

henkeen. Se on nimenomaan rauhan ja uskollisen alistumisen valtakunta, kun 

taas ”pääkapinallisen” valtakunta on sodan ja vallankumouksen… Se [edelli-

nen] on itse asiassa teosofian kutsuma nirvāna. Mutta sitten teosofia opettaa, 

että kun [e246] eroaminen alkulähteestä on kerran tapahtunut, jälleenyhdisty-

minen voidaan saavuttaa ainoastaan TAHDONponnistuksella – joka on selvästi 

saatanallinen siinä merkityksessä kuin tämä kirjoitus esittää…2 
 

                                                           
1  Tekijä puhuu aktiivisesta, taistelevasta, tuomitsevasta Jehovasta ikään kuin hän olisi Pa-

rabrahmanin synonyymi! Olemme lainanneet tästä artikkelista osoittaaksemme, missä kohden 

se eroaa teosofisista opetuksista. Muuten siihen vedottaisiin jonakin päivänä meitä vastaan, 

niin kuin yleensä tehdään kaikella sillä, mitä The Theosophistissa julkaistaan. [H.P.B.] 
2   [”Mirza Moorad Alee Beg alias Godolphin Mitford, ”The War in Heaven”, The Theoso-

phist, vol. III, joulukuu 1881, s. 68.] 
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Se on ”saatanallinen” oikeaoppisen roomalaiskatolisuuden näkökulmasta, sillä 

nirvānan ja taivaallisen jumalallisen rauhansataman voivat ihmiset saavuttaa juuri 

tuon aikanaan kristittyjen paholaiseksi tulleen prototyypin vuoksi – loistavien 

arkkienkelien, dhyāni-chohanien ansiosta, jotka kieltäytyivät luomasta, koska 

tahtoivat ihmisen tulevan omaksi luojakseen ja kuolemattomaksi jumalaksi. 

Lopettaaksemme tämän melko pitkän selvityksen toteamme salaisen opin opet-

tavan, että tulidevat, rudrat ja kumārat, ”neitseelliset enkelit” (joihin arkkienkelit 

Mikael ja Gabriel molemmat kuuluivat), jumalalliset ”kapinalliset” – joita kaiken 

materialisoivat ja jyrkät juutalaiset kutsuivat nimellä nahash eli ”osattomaksi 

jääneet” – valitsivat mieluummin ruumiillistumisen kirouksen ja maallisen ole-

massaolon ja jälleensyntymien pitkät kierrokset kuin olisivat katselleet noiden 

(varjoina veljistään kehittyneiden) olentojen (vaikka tiedostamatontakin) kurjuut-

ta ja kärsineet liian henkisten luojiensa puolittain passiivisen energian vuoksi. Jos 

”ihmisen olisi käytettävä elämänsä siten, ettei hän eläimellistä eikä henkistä Itseä 

vaan inhimillistää sen”,1 niin ennen kuin hän voi tehdä sen, hänen on synnyttävä 

ihmiseksi eikä enkeliksi. Tästä syystä perimätieto osoittaa, miten taivaalliset joogit 

tarjoutuivat vapaaehtoisiksi uhreiksi pelastaakseen ihmiskunnan – joka oli aluksi 

luotu jumalan kaltaiseksi ja täydelliseksi – ja varustaakseen sen inhimillisillä kiin-

tymyksillä ja pyrkimyksillä. Tämän tehdäkseen heidän oli luovuttava luonnolli-

sesta asemastaan ja maan päälle laskeuduttuaan otettava siellä asumuksensa 

mahā-yugan koko kierron ajaksi. Siten heidän oli vaihdettava persoonattomat 

yksilöllisyytensä yksilöllisiin persoonallisuuksiin – tähtimaailman autuaallinen 

olemassaolo maallisen elämän kiroukseen. Tämän tulienkelien vapaaehtoisen 

uhrauksen, niiden, joiden luonto oli tieto ja rakkaus, ovat eksoteeriset teologiat 

selittäneet siten, että ”kapinalliset enkelit syöstiin taivaasta alas helvetin pimey-

teen” – meidän maamme päälle. Hindulainen filosofia antaa totuudenmukaisen 

vihjeen opettaessaan, että asurat, jotka Śiva syöksi alas, ovat ainoastaan välitilas-

sa, jossa ne valmistautuvat korkeampiin puhdistuksen ja lunastuksen asteisiin 

[e247] onnettomasta tilastaan. Mutta kristillinen teologia, joka väittää perustuvan-

sa  Vapahtajaksi  kutsumansa  jumalallisen  rakkauden,  laupeuden  ja  oikeuden 

kalliolle – on keksinyt tuon väitteen paradoksaaliseksi tueksi kauhean helvettiä 

                                                           
1  Kabbalaa selittäessään tri H. Pratt sanoo: ”Henki oli ihmiselle [oikeammin juutalaiselle 

rabbille?] ruumiiton, ruumiillistumaton eli osattomaksi jäänyt ja kurja olento ja tästä syystä 

sen käsitemerkkinä on nahash, ’osattomaksi jäänyt’. Sitä kuvattiin niin, että se tuli viekoitte-

lemaan ihmiskuntaa – miestä naisen kautta… Tämän nahashin kuvassa tuota henkeä edustaa 

käärme, koska siltä puuttuvat ruumiilliset jäsenet ja käärmettä pidettiin osattomaksi jääneenä 

sekä turmeltuneena ja kurjana olentona” (New Aspects, s. 235). Symbolien suhteen on niitä, 

jotka hyväksyvät mieluummin käärmeen symbolin – viisauden ja ikuisuuden vertauskuvan, 

joka on raajoja vailla – kuin jodin () – Jehovan runollisen ideogrammin kabbalassa – miehi-

sen synnytysvoiman symbolin. 
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koskevan uskonkappaleen, tuon roomalaiskatolisen filosofian Arkhimedeen vi-

vun.1 

Mitä tulee rabbiiniseen viisauteen – jota ehdottomampaa, materialistisempaa 

tai karkeasti maallisempaa ei ole toista, koska se vetää kaiken alas fysiologisiin 

mysteereihin – se kutsuu näitä olentoja ”paholaisiksi”; ja kabbalistit nahashiksi, 

”osattomaksi jääneiksi”, kuten juuri sanottiin, ja sieluiksi, jotka vieraannuttuaan 

taivaassa Pyhästä ovat heittäytyneet alas syvyyteen aivan olemassaolonsa alussa 

ja ovat ennakoineet sen ajan, jolloin heidän on määrä laskeutua maan päälle.2 

Sallikaa minun samalla kertaa selittää, että meillä ei ole mitään valittamisen 

aihetta Zoharin tai kabbalan suhteen silloin kun niitä tulkitaan oikein – sillä silloin 

se pätee oman tulkintamme kanssa – vaan ainoastaan myöhempien ja varsinkin 

kristittyjen kabbalistien karkeiden vale-esoteeristen selitysten suhteen. 

”Meidän maamme ja ihminen”, sanoo kommentaari, ”ovat kolmen tulen tuot-

teita” – joiden kolmen nimet sanskritin kielessä vastaavat ”sähkötulta, aurinkotul-

ta ja hankauksen aikaansaamaa tulta.” Kosmisilla ja inhimillisillä tasoilla selitet-

tyinä nämä kolme tulta ovat henki, sielu ja ruumis, kolme suurta perusryhmää 

neljine lisäjaotuksineen. Nämä vaihtelevat eri koulukunnissa ja tulevat – sovellus-

tensa mukaan – upādheiksi ja käyttövälineiksi tai näiden noumenoneiksi. Eksotee-

risissa selostuksissa niitä personoi Agni Abhimaninin, Brahmān, kosmisen LO-

GOKSEN, vanhimman pojan ”kolme verrattoman loistavaa ja suurenmoista poi-

kaa”, jotka ovat syntyneet Svāhān, Dakshan3 yhden tyttären kautta. Metafyysises-

sä merkityksessä ”hankauksella aikaansaatu tuli” tarkoittaa buddhin, kuudennen, 

ja manaksen, viidennen prinsiipin, yhtymää, jotka prinsiipit tulevat näin liitetyiksi 

yhteen. Viides prinsiippi sulautuu osittain monadiin ja tulee osaksi sitä. Fyysises-

sä merkityksessä se koskee luovaa kipinää eli itua, joka hedelmöittää ja synnyttää 

ihmisolennon. Sanotaan, että kolme tulta (joiden nimet ovat Pāvaka, Pavamāna ja 

Shuchi) tuomittiin Vaśishtan, suuren viisaan, kirouksen johdosta ”syntymään yhä 

uudelleen”.4 Tämä on kyllin selvää. 

Sen vuoksi sanotaan, että nämä LIEKIT, joiden tehtävät sekoitetaan 

eksoteerisissa kirjoissa ja joita kutsutaan erotuksetta prajāpateiksi, pitreiksi, 

                                                           
1  Viittaa Arkhimedeen lausuntoon, että hän siirtäisi maapallon asemiltaan, jos vain löytäisi 

tukikohdan vivulleen. – Suom. toim. 
2  Zohar, iii, 61c. 
3  Daksha, ”älykäs, kyvykäs”. ”Tähän nimeen kuuluu tavallisesti idea luovasta voimasta.” Hän 

on Brahmān ja Aditin poika ja toisten tulkintojen mukaan itsesyntyinen voima, joka Minervan 

lailla putkahti esiin isänsä ruumiista. Hän on prajāpatien – olemassaolon herrojen eli luojien – 

päällikkö. Vishnupurānassa Parāshara sanoo hänestä, että ”kussakin kalpassa (eli manvanta-

rassa) Daksha ja muut syntyvät ja jälleen hävitetään”. Ja Rig Vedassa sanotaan, että ”Daksha 

syntyi Aditista ja Aditi Dakshasta”, mikä viittaa saman jumalallisen olemuksen ikuiseen sykli-

seen jälleensyntymiseen. 
4  Bhagavatapurāna, IV, 24, 4. 
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manuiksi, asuroiksi, [e248] risheiksi, kumāroiksi1 jne., ruumiillistuivat 

persoonallisesti kolmanteen kantarotuun ja siten todellakin ”syntyvät yhä 

uudelleen”. Esoteerisessa opissa niitä nimitetään yleensä asuroiksi eli asura-

devatoiksi tai pitar-devatoiksi (jumaliksi), sillä, kuten sanottu, ne olivat 

ensimmäisiä jumalia – ja korkeimpia – ennen kuin ne tulivat ”ei-jumaliksi” ja 

olivat taivaan hengistä langenneet maan hengiksi2 – huomatkaa eksoteerisesti, 

nimittäin oikeaoppisen dogmin mukaan. 

Ei kukaan teologi enempää kuin orientalistikaan voi koskaan ymmärtää 

prajāpatien, manujen ja rishien sukupuita eikä niiden yhteyttä – tai mieluummin 

vastaavuussuhdetta – jumaliin, ellei hänellä ole avainta siihen vanhaan alkuperäi-

seen kosmogoniaan ja teogoniaan, joka oli alun perin kaikille kansoille yhteinen. 

Kaikki nämä jumalat ja puolijumalat ovat maan päälle jälleensyntyneinä eri kal-

poissa ja eri luonteisina. Kullakin on sitä paitsi karmansa selvästi hahmoteltuna, 

ja kullekin vaikutukselle on oma määrätty syynsä. 

Ennen kuin saatoimme selittää muita säkeistöjä, oli selvästi aivan välttämätön-

tä osoittaa, että ”pimeän viisauden” pojat – vaikka ovatkin samoja kuin ne ark-

kienkelit, joita teologia on suvainnut kutsua ”langenneiksi” – ovat yhtä jumalalli-

sia ja puhtaita, jolleivät puhtaampia, kuin kaikki kirkkojen ylistämät mikaelit ja 

gabrielit. ”Vanha kirja” menee astraalielämän eri yksityiskohtiin, jotka tässä vai-

heessa olisivat aivan käsittämättömiä lukijalle. Sen vuoksi ne voidaan jättää odot-

tamaan myöhempiä selityksiä, ja ensimmäisestä ja toisesta Rodusta voidaan nyt 

ainoastaan mainita tässä lyhyesti. Toisin on kolmannen Rodun laita, kantarodun, 

joka erottautui sukupuoliin ja joka sai ensimmäisenä järjen. Ihmisten kehittyessä 

rinnakkain maapallon kanssa ja maapallon ”kuorettuessa” enemmän kuin sata 

miljoonaa vuotta aikaisemmin – ensimmäinen inhimillinen alarotu oli jo alkanut 

aineellistua eli jähmettyä, niin sanoaksemme. Mutta niin kuin säkeistö sanoo: 

”sisäistä ihmistä [tietoista olentoa] ei ollut”. Tämä ”tietoinen olento”, sanoo ok-

kultismi, tulee korkeiden järkiolentojen tosiolemuksesta ja essestä3, niin, vieläpä 

monessa tapauksessa on se, olentojen, jotka tuomittiin järkähtämättömän karmal-

lisen kehityslain vaikutuksesta jälleensyntymään tässä manvantarassa. 

                                                           
1  Mikään näistä ryhmistä ei ole pitreistä tai kantaisistä erillään, niin kuin Manussa (iii, 284) 

sanotaan. ”Nämä viisaat kutsuvat meidän isiämme vasuiksi, isänisiämme rudroiksi, meidän 

isänisien isiämme ādityoiksi, Vedojen tekstin mukaisesti”, eli ”tämä on ikuinen Vedojen teks-

ti”, sanoo toinen käännös. 
2  Niin kuin edesmennyt G. Smith on nyt havainnut babylonialaisesta sylinterikirjallisuudesta, 

samoin oli kaldealaisessa teogoniassa. Ishtar oli ”taivaan ja maan vanhin”. Hänen alapuolel-

laan oli Igigi eli taivaan enkelit ja Anūnnaki eli maan enkelit. Näiden alapuolella oli taas eri-

laisia henkien ja ”haltijoiden” luokkia, joita kutsuttiin nimillä Sedu, Vadukku, Ekimu, Gallu – 

joista jotkut olivat hyviä, toiset pahoja. (Ks. ”Babylonian Mythology”) 
3 [Esse (lat.), olla, olemassaolo.] 
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[e249] (b) Säe 39 koskee yksinomaan rodullisia jaotuksia. Täsmällisesti puhu-

en esoteerinen filosofia opettaa modifioitua [soviteltua] polygenesistä. Sillä vaik-

ka sen mukaan ihmiskunnalla on samanlainen alkuperä, sikäli että sen esi-isät eli 

”luojat” olivat kaikki jumalallisia olentoja – vaikka hierarkialtaan eri luokista tai 

täydellisyysasteista –, ihmiset syntyivät kuitenkin seitsemässä eri keskuksessa 

tuon aikakauden mantereilla. Vaikka kaikki olivat yhteistä alkuperää, niin kuiten-

kin esitetyistä syistä johtuen heidän mahdollisuutensa ja mentaaliset kykynsä, 

ulkonaiset eli fyysiset muotonsa ja tulevat ominaisuutensa olivat hyvin erilaisia.1 

Mitä tulee heidän ihonväriinsä, Lingapurānassa kerrotaan opettavainen allegoria. 

Kumāroita eli nk. Rudra-jumalia (ks. edempänä) kuvataan Śivan, (ulkoisten muo-

tojen) hävittäjän – jota myös Vāmadevaksi kutsutaan – ruumiillistumina. Viimek-

si mainittu kumārana, ”ikuisena naimattomana”, puhtaana neitsytnuorukaisena, 

syntyy Brahmāsta jokaisessa suuressa manvantarassa ja ”tulee jälleen neljäksi”. 

Tämä viittaa ihmisrotujen neljään suureen jaotukseen ihonvärin ja tyypin suhteen 

– ja näiden kolmeen päämuunnelmaan. Siten 29. kalpassa – mikä tässä tapaukses-

sa koskee ihmismuodon muutosta ja kehitystä, jonka muodon Śiva alituiseen hä-

vittää ja muodostaa uudelleen periodisesti, aina manvantariseen suureen käännös-

kohtaan asti neljännen (atlantislaisen) Rodun keskivaiheilla – tässä 29. kalpassa 

Śiva Shveta-lohitana, juurikumārana, tulee kuun värisestä valkoiseksi. Seuraavas-

sa muunnoksessa hän on punainen (ja tässä eksoteerinen tulkinta poikkeaa esotee-

risesta opetuksesta), kolmannessa keltainen, neljännessä musta. 

Esoterismi luokittelee nyt nämä seitsemän muunnelmaa neljine suurine jaotuk-

sineen ainoastaan kolmeksi selväksi alkuroduksi – koska se ei ota huomioon en-

simmäistä Rotua, jolla ei ollut tyyppiä eikä väriä ja jonka muoto oli tuskin objek-

tiivinen vaikka se oli valtava kooltaan. Näiden rotujen muodostus ja kehitys kul-

kivat rinnakkain kolmen geologisen kerrostuman muodostuksen ja kehityksen 

kanssa, ja ihmisten ihonväri johtui yhtä paljon noista kerrostumista kuin se johtui 

noiden vyöhykkeiden ilmastoista. Esoteerinen oppi esittää kolme suurta jaotusta, 

nimittäin PUNAKELTAISEN, MUSTAN ja RUSKEANVALKOISEN.2 Esim. arja-

laiset rodut, jotka vaihtelevat nykyään tumman ruskeasta, miltei mustasta ja puna-

ruskeankeltaisesta aina valkoisimpaan kermanväriseen asti, ovat kuitenkin kaikki 

                                                           
1  Jotkut ylempiä, toiset alempia vastatakseen erilaisten jälleensyntyvien monadien karmaa, 

koska he eivät kaikki voineet olla puhtaudeltaan samaa astetta viimeisissä syntymissään muis-

sa maailmoissa. Tämä selittää rotujen erilaisuudet, villien alemmuuden ja muut inhimilliset 

eroavuudet. 
2  Näin sanoo Topinard (L’Antropologien englanninkielisessä editiossa, jonka esipuheen pro-

fessori Broca on kirjoittanut): ”Ihmiselimistössä on siis KOLME pääväriä: nimittäin punainen, 

keltainen ja musta, jotka sekoittuen vaihtelevasti valkoisen värin kanssa saavat aikaan nuo 

lukuisat värivivahteet, joita näkyy ihmiskunnassa…” (s. 344). Tässä tiede tukee jälleen tahto-

mattaan okkultismia. 
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yhtä ja samaa päärunkoa – viidettä kantarotua – ja lähtevät [e250] yhdestä ainoas-

ta kantaisästä, jota hindulaisessa eksoterismissa kutsutaan yleisnimellä Vaivasvata 

Manu. Muistakaa, että tämä Manu on se yleishenkilö, viisas, jonka sanotaan elä-

neen yli 18 miljoonaa vuotta sitten ja myös 850 000 vuotta sitten – Atlantiksen 

suuren mantereen viimeisten jäännösten1 vajotessa – ja jonka sanotaan elävän 

vielä nytkin ihmiskunnassaan.2 Vaalean keltainen on ensimmäisen KIINTEÄN 

ihmisrodun väri, rodun joka esiintyi kolmannen kantarodun keskikohdan jälkeen 

(sen langettua synnyttämiseen – kuten juuri selitettiin) ja sai aikaan lopulliset 

muutokset. Sillä vasta tuolloin tapahtui viimeinen muodonmuutos, joka aiheutti 

sellaisen ihmisen kuin hän nyt on, mutta suuremman kooltaan. Tämä Rotu synnyt-

ti neljännen Rodun. ”Śiva” muodosti asteittain sen osan ihmiskuntaa, joka tuli 

”mustaksi synnistä”, punakeltaiseksi (punaiset intiaanit ja mongolit ovat näiden 

jälkeläisiä) ja lopulta ruskeanvalkoisiksi roduiksi – jotka nyt keltaisten rotujen 

kanssa muodostavat suuren osan ihmiskunnasta. Tuo Lingapurānan allegoria on 

omituinen, koska se ilmaisee muinaiskansojen suuren kansatieteellisen tietämyk-

sen. 

Kun luetaan ”viimeisestä muodonmuutoksesta”, jonka sanotaan tapahtuneen 

18 miljoonaa vuotta sitten, lukija ajatelkoon tässä kohtaa, kuinka monta miljoonaa 

vuotta enemmän on täytynyt kestää, ennen kuin tuo viimeinen vaihe on saavutet-

tu? Ja jos ihminen asteittain kiinteytyessään kehittyi rinnakkain maapallon kanssa, 

kuinka monta miljoonaa vuotta on täytynyt kulua ensimmäisen ja toisen sekä kol-

mannen Rodun ensimmäisen puoliskon aikana? Sillä maapallo oli verrattain etee-

risessä tilassa ennen kuin se saavutti viimeisen kiinteän tilansa. Sitä paitsi mui-

naisaikaiset opit kertovat meille, että lemuroatlantislaisen Rodun keskivaiheilla, 

kolme ja puoli Rotua ihmisen syntymän jälkeen, maapallo, ihminen ja kaikki 

maan päällä oli vielä karkeampaa ja aineellisempaa laatua, kun taas sellaiset oliot 

kuin korallit ja jotkut kotilot olivat yhä puolihyytelömäisessä astraalisessa tilassa. 

Sen jälkeen kuluneet aikakaudet ovat jo vieneet meidät eteenpäin vastakkaiselle 

nousevalle kaarelle, muutamia askeleita meidän aineesta vapautumistamme kohti, 

kuten spiritualistit sanoisivat. Maapallo, me itse ja kaikki ovat sen jälkeen peh-

menneet – niin, jopa meidän aivomme. 

Mutta jotkut teosofit ovat väittäneet, että eteerinen maapallo ei sovi yhteen 

geologian kanssa edes noin 15 tai 20 miljoonaa vuotta sitten, koska geologia 

                                                           
1  On muistettava, että tässä puhutut ”viimeiset jäännökset” tarkoittavat tuon ”suuren mante-

reen” osia, jotka olivat yhä jäljellä, eivätkä mitään niistä lukuisista saarista, jotka olivat ole-

massa samaan aikaan kuin itse manner. Platonin ”saari” esim. oli yksi näistä jäännöksistä, 

muut olivat vajonneet eri aikakausina aiemmin. Muuan okkulttinen ”traditio” opettaa, että 

tuollaisia uppoamisia tapahtuu aina kun on ”henkisen auringon” pimennys. 
2  Ks. myöhempiä huomautuksia Juuri- ja Siemenmanuista sekä lukua ”Ihmiskunnan alkuai-

kaiset Manut”. 
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opettaa meille, että tuolloin tuulet puhalsivat, sade lankesi, aallot pieksivät 

rannikoita, hiekka siirtyi ja kasaantui [e251] jne., että lyhyesti sanoen kaikki 

nykyiset luonnonilmiöt olivat silloin toiminnassa ”hyvin varhaisina geologisina 

kausina, jopa vanhimpien paleotsooisten kallioiden aikana”. Tähän voidaan 

vastata seuraavasti. Ensiksikin, minkä aikamäärän geologit laskevat näille 

”vanhimmille paleotsooisille kallioille”? Ja toiseksi, miksi eivät tuulet voineet 

puhaltaa, sade langeta ja aallot (nähtävästi hiilihappoiset, niin kuin tiede tuntuu 

otaksuvan) piestä rantoja, vaikka maapallo oli puoliastraalinen, ts. tahmainen? 

Sana ”astraalinen” ei välttämättä tarkoita okkulttisessa sanastossa savunohutta 

vaan mieluummin ”tähtimäistä”, loistavaa eli läpikuultavaa monissa eri asteissa, 

aivan kalvomaisesta tahmaiseen tilaan, kuten juuri todettiin. Mutta vielä väitetään: 

Kuinka astraalinen maapallo saattoi vaikuttaa tämän aurinkokunnan muihin 

planeettoihin? Eikö koko prosessi joutuisi epäjärjestykseen, jos yhdenkin 

planeetan vetovoima poistettaisiin äkkiä? Väite ei ilmeisesti päde, koska meidän 

aurinkokuntamme muodostuu vanhemmista ja nuoremmista planeetoista, joista 

muutamat ovat kuolleet (kuten kuu), toiset vasta muodostumassa, sillä koko 

astronomia puhuu sitä vastaan. Eikä astronomia ole koskaan väittänyt, sikäli kuin 

tiedämme, että kaikki aurinkokuntamme taivaankappaleet ovat aloittaneet 

olemassaolonsa ja kehittyneet samanaikaisesti. Himalajan tältä puolelta tulevat 

salaiset opetukset eroavat intialaisista opetuksista tässä suhteessa. Hindulainen 

okkultismi opettaa, että Vaivasvata Manun ihmiskunta on vähän yli 

kahdeksantoista miljoonaa vuotta vanha. Me sanomme: kyllä; mutta ainoastaan 

mitä tulee fyysiseen eli miltei fyysiseen ihmiseen, joka on peräisin kolmannen 

kantarodun lopulta. Ennen tuota kautta IHMINEN eli hänen kalvomainen kuvansa 

on voinut olla olemassa 300 miljoonaa vuotta, sikäli kuin tiedämme. Mutta meille 

ei ole opetettu lukuja, jotka ovat okkulttisen tieteen mestarien salaisuutta ja 

tulevat pysymään sellaisina, kuten Esoteric Buddhism -kirjassa oikein sanottiin. 

Sitä paitsi kun hindulaiset purānat puhuvat yhdestä Vaivasvata Manusta, me 

väitämme, että niitä oli useita, sillä tuo nimi on yleisnimi (ks. edellä). 

Meidän on nyt vielä lausuttava muutama sana ihmisen fyysisestä kehityksestä. 

 
 

PURĀNOIDEN JA GENESIKSEN IKIVANHOJA OPPEJA 

FYYSINEN KEHITYS 
 
Kirjoittaja ei voi kyllin todistaa, että edellä kuvattu kosmogonia- ja antropogo-

niajärjestelmä todella oli olemassa, että sen tiedot ovat säilyneet ja että se kuvas-

tuu jopa muinaisten pyhien kirjojen nykyaikaisissa tulkinnoissa. 

Yhtäältä purānat ja toisaalta juutalaisten pyhät kirjat perustuvat samaan kehi-

tysjärjestelmään, jonka, luettuna esoteerisesti ja ilmaistuna nykyajan kielellä, 
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huomattaisiin olevan aivan yhtä tieteellinen kuin suuri osa siitä, mikä nyt kelpaa 

uusimman tutkimuksen lopulliseksi sanaksi. Ainoa ero näiden kahden järjestel-

män välillä on se, että [e252] purānat, kiinnittäen yhtä paljon ja ehkä enemmän-

kin huomiota syihin kuin seurauksiin, viittaavat esikosmisiin ja Genesistä edeltä-

viin kausiin paremminkin kuin niin kutsutun luomisen kausiin. Raamattu taas 

sanoen vain muutaman sanan edeltävistä ajoista syöksyy suoraa päätä aineelliseen 

syntyyn ja miltei sivuuttaen Aadamia aikaisemmat rodut siirtyy viidettä Rotua 

koskeviin allegorioihin. 

Miten Genesiksen luomisjärjestyksen kimppuun sitten käydäänkin, ja sen kuol-

leen kirjaimen selostus tarjoaa varmastikin erinomaista aihetta kriitikoille,1 se, 

joka lukee hindulaisten purānat – niiden allegorisista liioitteluista huolimatta – 

huomaa niiden soveltuvan yhteen fyysisen tieteen kanssa. 

Sekin, mikä näyttää olevan päällisin puolin katsottuna täysin tolkuton allego-

ria, eli miten Brahmā otti villikarjun muodon pelastaakseen maan vesien alta, saa 

salaisista kommentaareista aivan tieteellisen selityksen. Kyse on maaperän monis-

ta kohoamisista ja vajoamisista sekä veden ja maan alituisista muuttumisista maa-

pallomme varhaisimmista geologisista kausista myöhäisimpiin asti. Sillä tiede 

opettaa meille nyt, että 9/10 maankuoren kerrostumista on asteittain muodostunut 

vesien alla merten pohjalla.  

Muinaisten arjalaisten ei uskota tienneen yhtään mitään luonnontieteestä, 

geologiasta jne. Toisaalta ankarinkin kriitikko, jyrkinkin raamatun vastustaja, 

laskee juutalaisen rodun ansioksi sen, että se on oivaltanut yksijumalaisuuden 

aatteen ”varhemmin ja pitänyt siitä kiinni lujemmin kuin mikään muu muinaisen 

maailman vähemmän filosofisista ja enemmän moraalittomista uskonnoista” [!!].2 

                                                           
1  Gladstonen epäonnistunut yritys sovittaa Genesiksen selostus yhteen tieteen kanssa (ks. 

Nineteenth century: ”Dawn of Creation”, ”Proem to Genesis”, 1886) on vetänyt hänen pääl-

leen Huxleyn sinkauttamat Jupiterin salamat. Kuolleen kirjaimen mukainen kuvaus ei anna 

aihetta sellaiselle yritykselle, ja hänen nelinäinen järjestyksensä eli elollista luomista koskeva 

jakonsa on tullut siksi kiveksi, joka sen sijaan että tappaisi ystävän otsalla nukkuvan kärpäsen 

tappaakin itse ihmisen. Gladstone tappoi Genesiksen ainiaaksi. Mutta tämä ei todista, ettei 

tuossa kertomuksessa olisi mitään esoterismia. Se tosiasia, että juutalaiset ja kaikki kristityt, 

sekä nykyiset että varhaiset haarat, ovat ottaneet kertomuksen kirjaimellisesti kahdentuhannen 

vuoden ajan, todistaa ainoastaan heidän tietämättömyyttään. Ja se osoittaa vihittyjen rabbien 

suuren nerokkuuden ja kekseliäisyyden, kun he ovat laatineet esoteerisesti kaksi kertomusta – 

elohistisen ja jehovistisen – ja ovat tarkoituksellisesti sekoittaneet niiden merkityksen alkupe-

räistekstin vokaalittomien glyfien eli sanamerkkien avulla. Luomisen kuusi päivää – jom – 

tarkoittaa kuutta kehityskautta ja seitsemättä, joka on täydellisyyden (eikä levon) huippukohta. 

Nämä viittaavat seitsemään kierrokseen ja seitsemään Rotuun, joissa kussakin on erilainen 

”luominen”. Mutta sanat boker, päivänkoitto eli aamu, ja ereb, iltahämärä – joilla on esoteeri-

sesti sama merkitys kuin sanskritin sanalla samdhya, hämärä – ovat johtaneet syytökseen mitä 

törkeimmästä tietämättömyydestä kehitysjärjestyksen suhteen. 
2  Ks. Laing, Modern Science and Modern Thought, s. 337. 
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Mutta kun raamatun esoterismissa on hyvin vähän muuta kuin vertauskuvallisesti 

esitettyjä fysiologisia sukupuolimysteerejä [e253] (ja siihen tarvitaan hyvin vähän 

todellista filosofiaa), niin purānoista löytyy mitä tieteellisin ja filosofisin 

”luomisen päivänkoitto”, joka puolueettomasti analysoituna ja esitettynä selvällä 

kielellä sen satumaisista allegorioista näyttää, että eläintiede, geologia, astronomia 

ja lähes kaikki nykyisen tieteen haarat ovat olleet jo aiemmin selvillä muinaisessa 

tieteessä, ja filosofit tunsivat niiden yleispiirteet, joskaan eivät niin 

yksityiskohtaisesti kuin nykyään! 

Bentley on osoittanut, että purānoiden astronomia kaikkine tarkoituksellisine 

salaamisineen ja sekoittamisineen, minkä tarkoituksena oli johtaa maallikko pois 

oikeilta poluilta, oli kuitenkin todellinen tiede. Ja ne, jotka ovat perehtyneet hin-

dulaisten astronomisten kirjoitelmien mysteereihin, voivat todistaa, että nykyajan 

teoriat tähtisumun asteittaisesta tiivistymisestä, sumumaisista tähdistä ja aurin-

goista sekä mitä yksityiskohtaisimmat tiedot tähtikuvioiden aikakautisesta etene-

misestä – paljon tarkemmat kuin eurooppalaisilla edes nykyäänkään on – ajanlas-

kua ja muuta tarkoitusta varten, olivat Intiassa täysin tunnettuja. 

Jos käännymme geologian ja eläintieteen puoleen, huomaamme saman. Mitä 

muuta ovat kaikki myytit ja loppumattomat sukutaulut seitsemästä prajāpatista ja 

niiden pojista, seitsemästä rishistä eli manusta ja niiden vaimoista, pojista ja jälke-

läisistä kuin laajaa ja seikkaperäistä selontekoa eläinkunnan asteittaisesta kehityk-

sestä, lajin toisensa jälkeen? Olivatko nuo erittäin filosofiset ja metafyysiset arja-

laiset – jotka ovat tehneet mitä täydellisimmät filosofiset järjestelmät transsenden-

taalisesta psykologiasta ja etiikan säännöistä sekä sellaisen kieliopin kuin Pāninin 

ja jotka ovat laatineet sankhya- ja vedāntajärjestelmät sekä (buddhalaisuuden) 

moraalisäännöt, jotka Max Müller julistaa täydellisimmäksi maan päällä – olivat-

ko nuo arjalaiset niin typeriä tai lapsellisia, että tuhlasivat aikansa satujen kirjoit-

tamiseen, sellaisten satujen, jollaisilta purānat nyt näyttävät niiden silmissä, joilla 

ei ole vähäisintäkään aavistusta niiden salaisesta merkityksestä? Mitä on taru 

Kaśyapan sukutaulusta ja alkuperästä sekä hänen kahdestatoista vaimostaan, joista 

hän sai lukuisia ja erilaisia jälkeläisiä, nāgoja (käärmeitä), matelijoita, lintuja ja 

kaikenlaisia eläviä olentoja, tullen siten kaikenlaisten eläinten isäksi – mitä muuta 

se on kuin verhottu kertomus tämän kierroksen kehitysjärjestelmästä? Emme ole 

toistaiseksi huomanneet, että kellään orientalistilla olisi koskaan ollut vähäisintä-

kään käsitystä niistä totuuksista, jotka kätkeytyvät allegoriohin ja personoitumiin. 

Shatapatha-Brāhmana, sanoo yksi heistä, ei esitä ”kovin järkevää kertomusta” 

Kaśyapan alkuperästä. 
 
…Hän oli Marīchin, Brahmān pojan, poika ja hän oli Vivasvatin, Manun isän, 

isä, ihmiskunnan kantaisä. 



270 
 

…Otettuaan kilpikonnan muodon prajāpati loi jälkeläisiä. Minkä hän loi, 

sen hän teki (akarot). Tästä johtuu sana kūrma (kilpikonna). Kaśyapa tarkoittaa 

kilpikonnaa. Sen vuoksi ihmiset sanovat: ”Kaikki luontokappaleet ovat 

Kaśyapan jälkeläisiä.”1 
 

Hän oli kaikkea tätä. Hän oli myös Garudan, linnun, isä, [e254] ”siivekkään hei-

mon kuningas”, joka polveutuu matelijoista, nāgoista, ja on samaa sukua kuin ne 

ja josta tulee myöhemmin niiden verivihollinen – kuten hän on myös ajankierros, 

aikakausi, jolloin kehityksen edetessä matelijoista kehittyneet linnut ”taistelles-

saan henkensä edestä” ja ”kelvollisimpien eloon jäämisestä” jne. hyökkäsivät 

mieluummin niiden kimppuun, joista olivat lähteneet, syödäkseen ne – ehkä luon-

nonlain vaikutuksesta tilan saamiseksi toisille ja täydellisimmille lajeille. 

Tuossa ihailtavassa tiivistelmässä Modern Science and Modern Thought esite-

tään Gladstonelle luonnonhistorian luento, jossa osoitetaan, miten ristiriidassa 

raamattu on tuon tieteen kanssa. Tekijä huomauttaa, että geologia  
 
… alkaen varhaisimmasta tunnetusta fossiilista, Saint Laurence -joen Eozoon 

Canadiense -lajista ja jatkaen vahvarenkaista ketjua myöten läpi siluurikauden 

sen runsaine nilviäis-, äyriäis- ja matomaisine elämineen sekä ensimmäisine 

merkkeineen kaloista; läpi devonikauden, jossa kaloilla on valta-asema ja ma-

telijat vasta ilmestymässä; läpi mesotsooisen kauden, jossa on sammak-

koeläimiä; läpi sekundaarikauden muodostusten, joissa meren, maan ja ilman 

matelijat olivat vallitsevia ja ensimmäiset vähäpätöiset selkärankaisten maa-

eläinten muodot alkoivat esiintyä; ja lopulta läpi tertiäärikauden, jolloin nisäk-

käät ovat yleistyneet, ja tyyppi tyypin ja laji lajin jälkeen tapahtuu asteittaista 

erilaistumista ja erikoistumista eoseeni-, mioseeni- ja plioseenikausien läpi, 

kunnes saavumme jääkauteen ja esihistorialliselle ajalle ja saamme suoranaisia 

todisteita ihmisen olemassaolosta.2 
 

Sama järjestys ja lisäksi kuvaus nykyajan tieteelle tuntemattomista eläimistä on 

löydettävissä purānoiden kommentaareista yleensä ja Dzyanin kirjasta erityisesti. 

Ainoa ero, epäilemättä painava – koska se edellyttää, että ihmisessä on henkinen 

ja jumalallinen luonto riippumatta hänen fyysisestä ruumiistaan tässä harhamaa-

ilmassa, missä oikeaoppinen psykologia tuntee ainoastaan väärän persoonallisuu-

den ja sen aivoperustan – on seuraava. Oltuaan jokaisessa nk. ”seitsemässä luomi-

sessa”, jotka kaikki edustavat allegorisesti seitsemää kehitysvaihetta eli ihmiskun-

nan ensimmäisen kantarodun seitsemää alarotua, niin kuin me niitä kutsuisimme, 

IHMINEN on ollut maan päällä tässä kierroksessa alusta alkaen. Kuljettuaan 

                                                           
1   Hindu Classical Dictionary, hakusana Kaśyapa. 
2  Main. teos, s. 335. 
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kaikkien luontokuntien läpi kolmessa edellisessä kierroksessa1 hänen fyysinen 

muotonsa – joka soveltui varhaisten aikojen ilmastollisiin olosuhteisiin – oli val-

mis vastaanottamaan jumalallisen pyhiinvaeltajan ihmiselämän ensimmäisessä 

päivänkoitossa, ts. 18 miljoonaa vuotta sitten. Vasta [e255] kolmannen kantaro-

dun keskikohdalla ihminen sai manaksen. Yhdistyneinä nuo kaksi ja sitten kolme 

muodostivat yhden. Sillä vaikka alemmat eläimet amebasta ihmiseen saivat mo-

nadinsa, joissa kaikki korkeammat kyvyt ovat mahdollisuuksina, niiden kaikkien 

on jäätävä uinuviksi, kunnes kukin saavuttaa inhimillisen muodon, sillä ennen tätä 

vaihetta manas (mieli) ei ole niissä kehittynyt.2 Eläimissä kaikki prinsiipit ovat 

lamaantuneina ja sikiömäisessä tilassa, paitsi toinen (elinvoima) ja kolmas (astraa-

linen) sekä alkeet neljännestä (kāma, joka on halu, vaisto), jonka kiihkeys ja kehi-

tys vaihtelevat ja muuttuvat lajien mukaan. Darwinin teoriaan kiintyneestä mate-

rialistista tämä kuulostaa sadulta, salaperäiseltä asialta, mutta sille, joka uskoo 

sisäiseen, henkiseen ihmiseen, tämä selvitys ei sisällä mitään luonnotonta. 

Tämän kirjoittaja kohtaa nyt varmasti ylipääsemättömiä vastaväitteitä. Meille 

tullaan kertomaan, että sikiön kehityslinja, jokaisen yksilöllisen elämän asteittai-

nen kehitys ja se järjestys, jonka tiedetään tapahtuvan etenevissä erikoistumisvai-

heissa – että kaikki tämä sotii sitä ajatusta vastaan, että ihminen edeltää nisäkkäi-

tä. Ihminen aloittaa mitättömimpänä matomaisena olentona, 
 
…alkeellisesta protoplasman hitusesta ja ydinsolusta, josta kaikki elämä saa 

alkunsa… ja kehittyy sellaisten vaiheiden kautta, joita on mahdotonta erottaa 

kalojen, matelijoiden ja nisäkkäiden kehitysvaiheista, kunnes solu tulee vii-

mein nelikätisten hyvin erikoistuneelle kehitysasteelle ja ihan viimeiseksi saa-

vuttaa ihmistyypin kehityksen.3 
 

                                                           
1  ”Seuraa yhdenmukaisuuden lakia” – mestarit opettavat. Ātma-buddhi on kaksinainen ja 

manas kolminainen, koska edellisellä on kaksi olemuspuolta ja jälkimmäisellä kolme, ts. itses-

sään prinsiippinä, joka korkeammalta puoleltaan pyrkii ātma-buddhia kohti ja alemmassa 

luonnossaan seuraa kāmaa, maallisten ja eläimellisten halujen ja himojen tyyssijaa. Verratkaa 

nyt Rotujen kehitystä, joista ensimmäinen ja toinen ovat ātma-buddhin luontoa, niiden passii-

visia henkisiä jälkeläisiä, ja kolmas kantarotu ilmentää kolmea selvää jaotusta eli aspektia 

fysiologisesti ja psyykkisesti. Varhaisin on synnitön, keskimmäiset osat herättävät älyllisyy-

teen ja kolmas ja viimeinen on ehdottomasti eläimellinen, ts. manas sortuu kāman kiusauksiin. 
2  ”Ihmisistä tulee täydellisiä vasta kolmannen kierroksen [rodun] aikana, ennen neljättä. Heis-

tä tulee ’jumalia’ hyvässä ja pahassa ja vastuullisia vasta, kun molemmat kaaret yhtyvät [3½ 

kierroksen jälkeen, ennen viidettä Rotua]. Näin heidät muodostivat rudra-kumārojen 

nirmānakāyat [henkiset tai astraaliset jäännökset], ’jotka tuomittiin syntymään uudelleen 

maan päälle’; merkitsee – tuomittiin luonnollisen vuoronsa jälkeen jälleensyntymään maalli-

sen kierroksen korkeammalla nousevalla kaarella.” (Kommentaari IX). 
3  Laing, main. teos, s. 335. 
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Tämä on täysin tieteellistä eikä meillä ole mitään sitä vastaan. Sillä tämä kaikki 

koskee ihmisen kuorta – hänen ruumistaan, joka kasvaessaan on tietysti tällaisten 

muodonmuutosten alainen niin kuin jokainen muukin morfologinen (muoto-

opillinen, niin kuin ennen sanottiin) yksikkö. Ne, jotka opettavat kivennäisatomin 

muuttuvan kristalloitumisessa – joka on sama ilmiö ja samassa suhteessa (niin 

kutsuttuun) elimettömään upādhiinsa (eli perustaan) kuin on solujen muodostumi-

nen elimelliseen ytimeensä kasveissa, hyönteisissä ja eläimissä ihmiseen asti – 

eivät suinkaan hylkää tätä teoriaa, koska se johtaa lopulta tunnustamaan univer-

saalin jumaluuden luonnossa, aina läsnä olevan ja aina näkymättömän ja tunte-

mattoman, sekä tunnustamaan kosmoksensisäiset jumalat, jotka kaikki olivat ih-

misiä.1 

[e256] Mutta me tahdomme kysyä, mitä tiede ja sen tarkat havainnot ja nyt jo 

selviöiksi muuttuneet teoriat todistavat meidän okkulttista teoriaamme vastaan? 

Ne, jotka uskovat kehityslakiin ja asteittaiseen jatkuvaan kehitykseen solusta (jo-

ka on elollissolusta tullut morfologiseksi soluksi, kunnes se heräsi puhtaana ja 

yksinkertaisena protoplasmana), eivät suinkaan voi koskaan rajoittaa uskoaan 

yhteen kehityslinjaan. Elämän muodot ovat lukemattomat, eikä kehitys sitä paitsi 

etene samaa tahtia kaikissa lajeissa. Siluurikauden alkuperäisen aineen rakenne – 

tarkoitamme tieteen ”alkuperäistä” ainetta – on kaikissa tärkeimmissä yksityis-

kohdissaan paitsi nykyisessä tiiviysasteessaan sama kuin tämän päivän alkuperäi-

nen elävä aine. Emme kuitenkaan löydä sitä, mikä olisi löydettävä, jos nykyinen 

puhdasoppinen kehitysteoria olisi aivan oikea, nimittäin jatkuvaa, aina virtaavaa 

edistystä kaikissa olentojen lajeissa. Mitä on havaittavissa tämän sijasta? Samalla 

kun eläinten väliryhmät pyrkivät kaikki korkeampaa tyyppiä kohti ja samalla kun 

milloin mikäkin tyyppi erikoistuu läpi geologisten kausien, muuttaa muotoaan, 

saa uusia piirteitä, esiintyy ja katoaa toisesta aikakaudesta toiseen kaleidoskoopin 

nopeudella, kuten paleontologit kuvailevat, niin on kaksi erillistä poikkeusta ylei-

sestä säännöstä elämän ja tyypin kahdessa vastakkaisessa päässä, nimittäin IH-

MINEN ja alemmat oliolajit! 
 
…Eräät hyvin huomattavat elävien olentojen muodot ovat olleet olemassa läpi 

suunnattomien aikakausien, säilyen hengissä fyysisten olosuhteiden muutok-

sissa ja sitä paitsi pysyen elossa myös suhteellisen muuttumattomina, samalla 

kun toiset elämänmuodot ovat ilmestyneet ja kadonneet. Tuollaisia muotoja 

voidaan kutsua ”pysyviksi elämäntyypeiksi” ja esimerkkejä niistä löytyy kyllin 

runsaasti sekä eläin- että kasvimaailmasta. 
 

                                                           
1  Koko pulma on tässä: eivät fysiologit eivätkä patologit halua tunnustaa, että soluja synnyt-

tävä aines (solublasteemi) ja se emäliuos, josta kristallit syntyvät, ovat samaa olemusta paitsi 

erilaistuessaan määrättyä tarkoitusta varten. 
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Meille ei kuitenkaan esitetä yhtään hyvää syytä, miksi Darwin yhdistää matelijat, 

linnut, sammakkoeläimet, kalat, nilviäiset jne. moneerisen esimuodon jälkeläisik-

si. Meille ei liioin kerrota, ovatko esim. matelijat sammakkoeläinten suoranaisia 

jälkeläisiä, sammakkoeläimet kalojen ja kalat alempien muotojen jälkeläisiä – niin 

kuin ne varmasti ovat. Sillä monadit ovat kulkeneet kaikkien näiden elämänmuo-

tojen läpi ihmiseen asti jokaisella planeetalla kolmessa edellisessä kierroksessa. 

Jokainen kierros samoin kuin jokainen peräkkäinen maapallo A:sta G:hen on ollut 

ja tulee vielä olemaan saman kehityksen kenttänä, mikä vain toistuu joka kerta 

kiinteämmällä aineellisella tasolla. Sen vuoksi kysymykseen: ”Mikä suhde on 

kolmannen kierroksen astraalisten prototyyppien ja tavallisen fyysisen kehityksen 

välillä nisäkkäitä edeltävien elimellisten lajien syntymisessä?” – on helppo vasta-

ta. Ensimmäinen on toisen varjomainen esikuva, ikään kuin taiteilijan kankaalle 

piirtämä ensimmäinen tuskin huomattava ja haihtuva luonnos niistä kohteista, 

joiden on määrä saada siveltimellä lopullinen ja elävä [e257] muotonsa. Kala ke-

hittyi sammakkoeläimeksi – sammakoksi – lammikkojen suojassa ja ihminen 

kulki kaikkien muodonmuutostensa kautta tällä pallolla kolmannessa kierrokses-

sa, niin kuin hän kulki tässä, neljännessä kierroksessaan. Kolmannen kierroksen 

tyypit myötävaikuttivat nykyisen kierroksen tyyppien muodostukseen.  

Täysin analogisesti toistuu seitsenkierroksisuus ihmisen asteittaisessa muodos-

tustyössä läpi kaikkien luontokuntien mikroskooppisessa asteikossa tulevan ih-

misolennon raskaudenajan seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana. Tutkija 

pohtikoon tätä analogiaa ja selvittäköön sen itselleen. Niin kuin seitsenkuinen 

syntymätön vauva, vaikka on jo aivan valmis, tarvitsee vielä kaksi kuukautta saa-

dakseen voimaa ja vahvistusta, samoin ihminen kehityttyään valmiiksi seitsemän 

kierroksen aikana jää vielä kahdeksi aikakaudeksi äitiluonnon kohtuun, ennen 

kuin hän syntyy eli oikeammin jälleensyntyy dhyāniksi vielä täydellisempänä 

kuin hän oli, ennen kuin hän monadina lähti matkaan maailmojen vastamuodostu-

neella ketjulla. Tutkija pohtikoon tätä mysteeriä, niin hän vakuuttuu helposti siitä, 

että kuten on olemassa fyysisiä yhdyssiteitä monien luokkien välillä, samoin on 

olemassa määrättyjä piirejä, joissa astraalinen kehitys yhtyy fyysiseen. Tästä tiede 

ei hiisku sanaakaan. Se sanoo, että ihminen on kehittynyt apinoiden mukana ja 

apinoista. Mutta tutustukaamme nyt tähän ristiriitaan. 

Huxley luettelee kivihiilikaudella tavattavia kasveja, saniaisia ja liekoja, joista 

muutamat ovat samanlaatuisia kuin vielä nykyäänkin, sillä: 
 
Ooliittisen Araukarian käpyä voidaan tuskin erottaa nykyisestä lajista… 

Alemmissa eläinkunnissa on samanlaisia tapauksia. Atlantin matalikon 

globigerina [yksi huokoiseläimien luokka] on sama kuin liitukauden vastaava 

laji… siluurikauden tasapintaiset korallit muistuttavat ihmeellisesti omien 

mertemme tuhathuokoisia… Hämähäkkien korkeinta luokkaa, skorpionia, 
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edustaa kivihiilimuodostuksissa eräs laji, joka eroaa nykyisistä saman 

sukuisista elävistä ainoastaan… silmiensä puolesta jne. 
 

Tämä voidaan lopettaa tri Carpenterin arvovaltaisella esityksellä huokoiseläimis-

tä: 
 
 Huokoiseläinten tyypissä ei ole mitään todisteita perinpohjaisesta muutoksesta 

tai kehittymisestä paleotsooiselta kaudelta nykyiseen aikaan asti… Nykyinen 

huokoiseläinlajimme edustaa ehkä suurempaa monipuolisuutta kuin on mil-

loinkaan ennen ollut, mutta kohoamispyrkimyksestä korkeampaa tyyppiä kohti 

ei ole mitään todisteita.1 
 

Jos ei ole todisteita muutoksista huokoiseläimissä, noissa alimman tyypin al-

kueläimissä, jotka ovat suuttomia ja silmättömiä, paitsi että niitä on nyt useampia 

lajeja kuin ennen, niin ihminen, joka on olemassaolon tikapuiden korkeimmalla 

puolalla, osoittaa vielä vähemmän muutoksia, kuten olemme huomanneet. Sillä 

hänen paleoliittisen kauden esi-isänsä luuranko on joissakin suhteissa jopa [e258] 

nykyistä ihmisrakennetta parempi. Missä on sitten se väitetty lain yhdenmukai-

suus, ehdoton sääntö, että jokin laji muuttuu vähitellen toiseksi ja huomaamatto-

masti asteittain korkeammiksi tyypeiksi? Huomaamme Sir William Thomsonin 

myöntävän kokonaista 400 miljoonaa vuotta kuluneen siitä, kun maapallon pinta 

jäähtyi niin paljon, että siinä saattoi olla eläviä olentoja.2 Ja tuon valtavan pitkän 

ajanjakson kuluessa yksistään ooliittisella jaksolla, niin kutsuttujen ”matelijoiden 

kaudella”, huomaamme runsaasti mitä merkillisimpiä lajeja liskomuotoja, jolloin 

sammakkoeläintyyppi saavutti korkeimman kehitysmuotonsa. Kuulemme silloisis-

sa järvissä ja joissa eläneistä kalaliskoista ja joutsenliskoista ja ilmassa lentäneistä 

siivekkäistä krokotiileistä tai sisiliskoista. Tämän jälkeen ”tertiäärikaudella huo-

maamme, että nisäkästyyppi eroaa huomattavasti aiemmin olleista muodoista… 

mastodonteista, jättiläislaiskiaisista ja muista muinaisten metsien ja tasankojen 

kömpelöistä asukkaista. Sen jälkeen [meille huomautetaan] vähitellen yksi haara 

nelikätisten luokasta muuttui sellaisiksi olennoiksi, joista alkuihmisen voidaan 

väittää kehittyneen”.3 

Hän voi huomata, mutta ei kukaan muu kuin materialisti voi nähdä, miksi hä-

nen olisi pitänyt kehittyä, koska siihen ei ole vähintäkään välttämättömyyttä ei-

vätkä mitkään tosiasiat tue tällaista kehitystä. Sillä tutkijat, jotka haluaisivat kaik-

kein eniten tällaisia todisteita, tunnustavat, etteivät ole löytäneet ainoatakaan tosi-

seikkaa teoriansa tueksi. Lukemattomille elämäntyypeille ei ole minkäänlaista 

                                                           
1  Introduction to the Study of the Foraminifera, s. xi. 
2  Glasgowin geol. seuran Transactions, vol. III. Kumma kyllä hän on juuri muuttanut mielipi-

dettään. Aurinko, hän sanoo, on vain 15 miljoonaa vuotta vanha. 
3  Bastian, The Beginnings of Life, II, 622. 
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tarvetta muodostaa yhtenäisesti jatkuvaa sarjaa. Ne ovat ”erilaisten kehityssuun-

tien tuloksia, joita ilmenee milloin mihinkin suuntaan”. Sen vuoksi on paljon oi-

keutetumpaa sanoa, että apinat ovat kehittyneet nelikätisten luokkaan, kuin että 

alkuihminen olisi kehittynyt apinoiden kanssa yhteisestä esi-isästä. Ihminen on 

näet pysynyt muuttumattomana inhimillisen erikoistumisensa suhteen aina siitä 

asti, kun hänen fossiilinsa löytyi vanhimmista kerroksista, eikä hänestä löydy 

vaihtelevuutta muutoin kuin värin ja kasvojen muodon suhteen. 

Että ihminen saa alkunsa niin kuin muutkin eläimet solussa ja kehittyy ”sellais-

ten vaiheiden kautta, joita ei voi erottaa kalojen, matelijoiden ja nisäkkäiden kehi-

tysvaiheista, kunnes solu saavuttaa nelikätisten hyvin erikoistuneen kehitysasteen 

ja viimein ihmistyypin” – on tuhansia vuosia vanha okkulttinen selviö. Kabbalisti-

nen aksiooma: ”Kivi tulee kasviksi, kasvi eläimeksi, eläin ihmiseksi, ihminen 

jumalaksi” pitää paikkansa läpi aikakausien. Haeckelin teoksessa Natürliche 

Schöpfungsgeschichte on piirros, joka esittää kahta sikiötä – kuusiviikkoisen koi-

ran ja kahdeksanviikkoisen ihmisen. Nuo kaksi ovat erottamattoman samanlaiset 

lukuun ottamatta pientä eroa päässä, joka ihmisellä on suurempi ja laajempi aivo-

jen kohdalla. 
 
[e259] Itse asiassa voimme sanoa, että jokainen ihmisolento kulkee kalojen ja 

matelijoiden vaiheen läpi ennen kuin tulee nisäkkäiden asteelle ja lopulta ih-

miseksi. Jos tarkastelemme häntä kehittyneemmässä vaiheessa, missä sikiö on 

jo ohittanut matelijoiden muodon… pitkän aikaa kehityslinja pysyy samana 

kuin muilla nisäkkäillä. Alkeelliset raajat ovat tarkalleen samanlaiset, viisi 

sormea ja varvasta kehittyvät samalla tavoin, ja ensimmäisen neljän viikon 

kasvun jälkeen yhtäläisyys ihmisen ja koiran sikiön välillä on niin suuri, että 

niitä voidaan tuskin erottaa toisistaan. Vieläpä kahdeksan viikon ikäisenä ih-

missikiö on hännäkäs eläin, jota voi tuskin erottaa koiran sikiöstä.1 
 

Miksi ei siis voida sanoa ihmisen ja koiran kehittyneen yhteisestä esi-isästä tai 

jostakin matelijasta – nāgasta, sen sijaan että hänet tarvitsee yhdistää nelikätisiin? 

Edellinen menettely olisi vähintään yhtä johdonmukainen kuin jälkimmäinen. 

Ihmissikiön muoto ja kehitysvaiheet eivät ole muuttuneet historiallisella ajalla, ja 

Asklepios ja Hippokrates yhtä hyvin kuin Huxley tunsivat nämä muodonmuutok-

set. Koska siis kabbalistit ovat siitä huomauttaneet jo esihistoriallisista ajoista asti, 

se ei ole mikään uusi keksintö. Hunnuttomassa Isiksessä2 tämä on mainittu ja 

puoleksi selitetty. 

Koska ihmissikiössä ei ole yhtään enempää apinaa kuin mitään muutakaan 

nisäkästä, vaan siinä on koko luontokunta, ja koska se näyttää olevan ”jatkuva 

                                                           
1  Laing, main. teos, s. 171. 
2  Tiede osa 2, s. 152. 
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elämäntyyppi” paljon enemmän kuin edes huokoiseläimet, tuntuu yhtä 

epäjohdonmukaiselta panna ihminen kehittymään apinasta kuin johtaa hänen 

alkuperänsä sammakosta tai koirasta. Sekä okkulttinen että itämainen filosofia 

uskoo kehitykseen, ja Manu ja Kapila1 esittävät sen paljon selvemmin kuin 

kukaan nykyajan tiedemies. Tässä ei kannata toistaa sitä, mitä on jo 

perusteellisesti pohdittu Hunnuttomassa Isiksessä, koska lukija voi löytää tuosta 

aikaisemmasta kirjastamme kaikki todisteet ja kuvauksen siitä perustasta, johon 

kaikki itämaiset kehitysopit nojautuvat.2 Mutta kukaan okkultisti ei voi hyväksyä 

sitä järjetöntä päätelmää, että kaikki nykyään vallitsevat muodot 

”rakenteettomasta amebasta ihmiseen” ovat suoraan polveutuneet organismeista 

jotka elivät monia miljoonia vuosia ennen ihmisen syntymää, ennen siluurikautta, 

meressä tai [e260] maamudassa. Okkultistit uskovat asteittaisen kehityksen 

luontaiseen lakiin.3 Charles Darwin ei koskaan uskonut siihen ja sanoi sen itse. 

Lajien synty -teoksen sivulla 145 [On the Origin of Species, 5. editio] hän sa-

noo, että koska ”mikroskooppiselle eliölle tai suolistomadolle ei voi olla mitään 

etua… kehittyneemmästä rakenteesta”, sen vuoksi ”luonnollinen valinta”, johon 

ei välttämättä sisälly asteittaista kehitystä – jättää pieneliöt ja madot (nuo ”sin-

nikkäät tyypit”) rauhaan. 

Tuollaisessa luonnon käyttäytymisessä ei näytä olevan mitään yhtenäistä lakia, 

ja se tuntuu pikemminkin jonkin yliluonnollisen valinnan erottelevalta toiminnal-

ta. Ehkä jotakin tekemistä sen kanssa on karman sillä puolella, jota itämaiset ok-

kultistit kutsuvat ”hidastuksen laiksi”. 

Mutta on hyvä syy epäillä, pitikö Darwin itse koskaan niin tärkeänä tuota laki-

aan, kuin pitävät nyt hänen ateistiset seuraajansa. Menneinä geologisina aikoina 

olleista monista elämänmuodoista on hyvin niukasti tietoa. Ne syyt, jotka tri Bas-

tian esittää tämän johdosta, ovat ajatuksia herättäviä: 
 
Ensinnäkin se riippuu siitä, että monia muotoja löytyy hyvin epätäydellisesti 

kuhunkin aikakauteen kuuluvista kerrostumista. Toiseksi siitä, että niin kovin 

rajoitettu määrä tutkimuksia on tehty näissä kovin heikosti esiintyvissä 

kerroksissa. Ja kolmanneksi koska niin paljon aineistoa on aivan 

luoksepääsemättömissä – sillä miltei kaiken siluurisen kerroksen alapuolella 

                                                           
1  Tästä johtuu 7, 10 ja lopulta 21 prajāpatia, rishiä, munia jne. koskevan allegorian  filosofia. 

Kaikki ne ovat erilaisten olentojen ja olioiden isiä. Kasvien, eläinten ja jopa elottomien olioi-

den seitsemän luokkaa eli järjestöä, jotka mainitaan sattumanvaraisesti purānoissa, esitetään 

useissa kommentaareissa oikeassa järjestyksessä. Niinpä Prithu on maan isä. Hän lypsää sen ja 

saa sen synnyttämään kaikenlaisia siemeniä ja kasveja, jotka kaikki luetellaan ja määritellään. 

Kaśyapa on kaikkien matelijoiden, käärmeiden, demonien jne. isä. 
2  Ks. Hunnuton Isis, tiede osa 1, s. 278 eteenp., kehityksen puusta – ”maailman-puusta”. 
3  Tätä lakia hillitsee ja muuntaa kuitenkin hidastuksen laki, joka asettaa rajoituksen kaikkien 

lajien edistymiselle silloin kun korkeampi tyyppi tekee tuloaan. 
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olevan on aika kuluttanut pois, ja kaksi kolmasosaa maan pinnasta, missä 

jäljellä olevat kerrokset olisivat löydettävissä, on nyt merien peittämänä. Tästä 

syystä Darwin sanoo: ”Minä puolestani seurattuani Lyellin metaforaa pidän 

geologista tietoa epätäydellisesti säilytettynä ja muuttuvilla sanoilla 

kirjoitettuna maailman historiana, josta meillä on ainoastaan viimeinen nidos, 

joka koskee vain kahta tai kolmea maata. Tästäkin nidoksesta vain sieltä täältä 

on säilynyt lyhyt luku ja kultakin sivulta ainoastaan sieltä täältä muutamia 

rivejä.”1 
 

Tällaisten niukkojen tosiasioiden nojalla ei tiede todellakaan voi lausua viimeistä 

sanaa. Eikä suinkaan inhimillinen ylpeys tai järjetön usko siihen, että ihminen 

täällä maan päällä – ehkä meidän aikakaudellamme – edustaa korkeinta elämän-

muotoa, ole antanut okkultismille perustetta kieltää, että kaikki aikaisemmat in-

himillisen elämän muodot ovat kuuluneet meitä alemmille tyypeille, sillä niin ei 

ole. Syynä on nimittäin se, että paleontologit eivät tule koskaan löytämään sellais-

ta ”puuttuvaa rengasta”, joka eittämättä todistaisi nykyisen teorian. Koska me 

uskomme, että ihminen on (edellisissä kierroksissa) kehittynyt maan päällä alim-

mista kasvi- ja eläinmuodoista ja kulkenut niiden läpi, meistä ei ole mitään alen-

tavaa siinä aatteessa, että jokin oranki olisi fyysisen muotomme esi-isä. Päinvas-

toin, sillä se [e261] auttaisi vastustamattomasti okkulttista oppia, että koko maalli-

sen luonnon lopullinen kehitys tähtää ihmiseen. Joku saattaa jopa kysyä, kuinka 

biologit ja antropologit hyväksyttyään lujasti opin, että ihminen polveutuu apinas-

ta – kuinka he ovat tähän asti jättäneet käsittelemättä nykyisten apinoiden tulevan 

kehittymisen ihmiseksi? Tämähän on vain looginen seuraus edellisestä teoriasta, 

ellei tiede tee ihmisestä etuoikeutettua olentoa ja pidä hänen kehitystään ennennä-

kemättömänä luonnossa, aivan erikoisena ja ainutlaatuisena tapauksena. Ja juuri 

tähän pitäisi kaiken johtaa luonnontieteissä. Kuitenkin syy, miksi okkultistit hyl-

käävät darvinilaisen ja erityisesti haeckeliläisen hypoteesin, on se, että apina, ei 

ihminen, on totuuden nimessä erikoinen ja ainoa laatuaan. Ihmisapina on satun-

nainen luomus, väkinäinen kasvannainen, tulos luonnottomasta prosessista. 

Okkulttinen oppi on meidän mielestämme loogisempi. Se opettaa luonnossa 

vallitsevaa syklistä muuttumatonta lakia, jolla ei ole mitään persoonallista ”eri-

tyistarkoitusta” vaan se toimii yhtenäisen suunnitelman mukaan. Tämä suunnitel-

ma vallitsee läpi koko manvantarisen aikakauden ja on tekemisissä niin maan 

matosen kuin ihmisenkin kanssa. Ei toinen sen enempää kuin toinenkaan ole pyr-

kinyt olemassaoloon, ja sen vuoksi molemmat ovat saman kehityslain alaisia ja 

molempien on edistyttävä karman lain mukaan. Molemmat ovat aloittaneet sa-

masta neutraalista elämänkeskuksesta ja molempien on sulauduttava siihen jälleen 

kierroksen päättyessä. 

                                                           
1  Bastian, Beginnings of Life, vol. II, s. 622–623. 
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Sitä ei kielletä, että ihminen edellisessä kierroksessa oli suunnattoman suuri 

apinan kaltainen olento. Kun sanomme ”ihminen”, meidän olisi ehkä sanottava: 

karkea tyyppi, joka kehittyi ihmisen käytettäväksi ainoastaan tässä kierroksessa, 

jonka keski- eli ylimenokohtaa olemme tuskin saavuttaneet. Eikä ihminen ollut 

ensimmäisten kahden ja puolen kantarodun aikana se, mikä hän nyt on. Tämän 

kohdan hän saavutti, kuten on aiemmin sanottu, vasta 18 miljoonaa vuotta sitten, 

sekundaarikaudella, niin kuin me väitämme. 

Siihen asti hän oli tradition ja okkulttisen opetuksen mukaan ”maan päällä ju-

mala, joka oli laskeutunut aineeseen” eli synnytykseen. Tämä voidaan hyväksyä 

tai olla hyväksymättä, koska salainen oppi ei tyrkytä itseään erehtymättömänä 

oppina ja koska kysymys todellisesta ihmisestä ja hänen sisäisestä luonnostaan 

pysyy riippumatta siitä, hyväksytäänkö vai kielletäänkö sen esihistorialliset tiedot. 

Edellä mainittu laskeutuminenhan ei jättänyt ihmiskuntaan mitään perisyntiä. 

Mutta tätä kaikkea on käsitelty riittävästi. 

Sitä paitsi meille opetetaan, että ne muutokset, joiden kautta ihminen kulki las-

kevalla kaarella – joka on hengelle keskipakoinen ja aineelle keskihakuinen – ja 

ne, jotka hän valmistautuu käymään läpi tästä lähtien nousevalla polulla, joka 

tulee kääntämään päinvastaiseksi näiden kahden voiman suunnan – nim. aine tu-

lee keskipakoiseksi ja henki keskihakuiseksi – että kaikki nämä muutokset ovat 

myös odottamassa ihmismuotoisia apinoita, ainakin kaikkia niitä, jotka ovat tul-

leet ihmistä lähimmälle asteelle tässä [e262] kierroksessa. Näistä kaikista tulee 

ihmisiä viidennessä kierroksessa, niin kuin nykyisillä ihmisillä oli apinan kaltai-

nen muoto edellisessä, kolmannessa kierroksessa. 

Nähkäämme siis Sumatran suurten metsien nykyisissä asukkaissa meidän kur-

jia ja surkastuneita edustajiamme – ”epämääräisiä jäljennöksiä”, kuten Huxley 

sanoo – jollaisia me (ihmiskunnan enemmistö) olimme neljännen kantarodun var-

haisimmissa alaroduissa tuona aikakautena, jota kutsutaan ”synnytykseen lan-

keamiseksi”. Se apina, jonka me tunnemme, ei ole luonnollisen kehityksen tuote 

vaan sattuma, ristisiitos eläinolennon eli -muodon ja ihmisen välillä. Niin kuin 

tässä kirjassa on osoitettu (ihmisen synty), puhekyvytön eläin aloitti ensimmäise-

nä sukupuoliyhteyden, sillä se oli ensimmäisenä eronnut urokseksi ja naaraaksi. 

Eikä luonto ollut tarkoittanut, että ihminen seuraisi tätä eläinten esimerkkiä, mistä 

on osoituksena eläinlajien verrattain tuskaton synnytys, kun sen sijaan nainen 

joutuu kokemaan hirveää tuskaa ja vaaraa. Apinat ovat todellakin, niin kuin Hun-

nuttomassa Isiksessä1 sanottiin, ”lajin muodonmuutos, joka on mitä läheisimmäs-

sä yhteydessä ihmissuvun kehitykseen – sekarotuinen sukuhaara juurtuneena 

omaan runkosukuunsa ennen tämän [eli ihmisen] lopullista täydellistymistä”. 

                                                           
1  Teologia osa 1, s. 298. 
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Apinat ovat miljoonia vuosia nuorempia kuin puhuva ihmisolento ja ne ovat 

viidennen Rotumme myöhäisimpiä aikalaisia. Sen vuoksi on erittäin tärkeää muis-

taa, että apinoiden egot ovat olentoja, jotka karmansa pakottamina ruumiillistuivat 

eläinmuotoihin, mikä oli seurauksena myöhäisimmän kolmannen ja varhaisimman 

neljännen Rodun ihmisten eläimellisyydestä. Ne ovat olentoja, jotka olivat jo saa-

vuttaneet ”ihmisvaiheen” ennen tätä kierrosta. Sen vuoksi ne muodostavat poik-

keuksen yleisestä säännöstä. Lukemattomat perimätiedot satyyreista eivät ole 

satua vaan tarkoittavat sammunutta eläinihmisten rotua. Eläimelliset ”Eevat” oli-

vat niiden esiäitejä, ja inhimilliset Aadamit niiden esi-isiä. Tästä johtuu kabbalan 

allegoria Lilitistä eli Lilatusta, Aadamin ensimmäisestä vaimosta, jota Talmud 

kuvaa viehättäväksi naiseksi, jolla oli pitkä aaltoileva tukka, so. naaraspuoliseksi 

karvaiseksi eläimeksi, joka on nykyään tuntematonta lajia, kuitenkin naaraspuoli-

nen eläin. Kabbalan ja Talmudin allegorioissa sitä kutsutaan Sammaelin naispuo-

liseksi heijastukseksi, Sammael-Lilitiksi, joka on yhteen liittynyt ihmiseläin, olen-

to, jota kutsutaan Zoharissa nimellä Hayāh Bishā, peto eli ilkeä peto. Tästä luon-

nottomasta yhtymästä polveutuivat nykyiset apinat. Ne ovat todella ”mykkiä ih-

misiä” ja niistä tulee puhuvia eläimiä (eli alemman laatuisia ihmisiä) viidennessä 

kierroksessa, vaikka erään tietyn koulukunnan adeptit toivovat, että muutamat 

älykkäimpien apinoiden egoista tulevat ilmestymään uudelleen kuudennen kanta-

rodun lopussa.  

Mikä noiden apinoiden muoto tulee olemaan, on toisarvoista. Muoto ei merkit-

se mitään. Eläin- ja kasvikunnan sekä korkeimman eläimen, eläinkunnan kruunun 

– ihmisen – lajit ja suvut muuttuvat ja vaihtelevat ympäristöjen ja ilmaston vaihte-

lujen mukaan, ei ainoastaan jokaisessa kierroksessa vaan myös kussakin kantaro-

dussa samoin kuin jokaisen geologisen [e263] mullistuksen jälkeen, joka mullis-

tus lopettaa kantarodun tai saa siinä aikaan käännekohdan. Kuudennessa kantaro-

dussa orankien, gorillojen ja simpanssien fossiilit tulevat olemaan hävinneiden 

nelikätisten nisäkkäiden jäännöksiä. Ja uusia muotoja – joita on vähemmän ja 

jotka ovat yhä kauempana toisistaan, koska aikakaudet kuluvat ja manvantaran 

loppu lähenee – tulee kehittymään ihmisrotujen ”hylätyistä” tyypeistä, koska he 

palaavat jälleen kerran astraalielämään fyysisen elämän mudasta. Ei ollut mitään 

apinoita ennen ihmisiä ja ne tulevat häviämään ennen kuin seitsemäs Rotu kehit-

tyy. Karma tulee johtamaan rotumme kehittymättömien ihmisten monadeja ja 

sijoittamaan ne fysiologisesti uudestisyntyneen paviaanin uudelleen kehittynee-

seen ihmismuotoon.1 

Tämä tulee tietysti tapahtumaan vasta miljoonien vuosien kuluttua. Mutta kuva 

tästä syklisestä prosessista, joka muuttaa kaiken, mikä elää ja hengittää nyt maan 

                                                           
1  Ks. III kirja, liite. 
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päällä, kunkin lajin vuorollaan, on tosi eikä se vaadi mitään ihmisen, eläimen eikä 

kasvin ”erikoisluomista” eli ihmeellistä muodostamista ex nihilo. 

Näin selittää okkulttinen tiede renkaan puuttumisen apinan ja ihmisen välillä ja 

osoittaa, että edellinen kehittyi jälkimmäisestä. 

 
 

YLEISKATSAUS VARHAISIIN ROTUIHIN 
 

Muutamien miljoonien vuosien ajanjakso on ensimmäisen ”älyttömän” rodun ja 

myöhempien hyvin viisaiden ja älykkäiden lemurialaisten välillä. Toinen pitkä 

ajanjakso on atlantislaisten vanhimman sivistyksen ja historiallisen ajan välillä. 

Todisteena lemurialaisista on jäljellä ainoastaan joitakin äänettömiä muisto-

merkkejä puolen tusinan särkyneen jättiläispatsaan ja vanhojen kyklooppisten 

raunioiden muodossa. Niille ei voi suoda huomiota, koska ne ovat ”sokeiden 

luonnonvoimien aikaansaannoksia”, jotkut vakuuttavat; ”varsin uudenaikaisia”, 

sanovat toiset. Skeptikko ja materialisti jättävät halveksien huomaamatta perimä-

tiedon, ja liian innokas kirkonmies saa sen joka tapauksessa palvelemaan raamat-

tua. Jos vain jokin legenda ei ota sopiakseen Nooan ”vedenpaisumusteoriaan”, 

kristillinen papisto vakuuttaa, että se on ”vanhan taikauskon synnyttämä älytön 

hourekuva”. Atlantis kielletään, milloin sitä ei sekoiteta Lemuriaan ja muihin ka-

donneisiin mantereisiin, ehkä koska Lemuria on puolittain nykyajan tieteen luo-

ma, ja siihen on sen vuoksi uskottava. Platonin Atlantista pitävät useimmat tiede-

miehet sen sijaan unelmana. 

Platoniin uskovat kuvaavat usein Atlantista Afrikan jatkeena. Arvellaan myös, 

että Afrikan itärannikolla on ollut olemassa vanha manner. Mutta Afrikka ei man-

tereena ole koskaan ollut osa Lemuriaa tai Atlantista, niin kuin olemme päättäneet 

kutsua kolmatta ja neljättä mannerta. Niiden arkaaisia nimityksiä ei mainita kos-

kaan [e264] purānoissa eikä missään muualla. Mutta jo yhdenkin esoteerisen 

avaimen avulla on helppo tuntea nämä kadonneet maat niiksi lukemattomiksi 

”jumalten”, devojen ja munien maiksi, joita kuvataan purānoissa niiden varshoi-

na, dvīpoina ja vyöhykkeinä. Niiden Shveta-dvīpa kohosi Lemurian varhaisaikoi-

na niin kuin jättiläishuippu meren pohjasta, ja Atlaksen ja Madagaskarin välinen 

alue oli veden peittämä aina Atlantiksen alkuaikoihin asti (Lemurian kadottua), 

jolloin Afrikka alkoi nousta valtameren pohjasta ja Atlas oli puolittain vajonnee-

na. 

On tietenkin mahdotonta yrittää kuvata johdonmukaisesti ja seikkaperäisesti 

edes useammankaan teoksen puitteissa kolmen ensimmäisen Rodun kehitystä. 

Siihen onkin luotava ainoastaan yleissilmäys, kuten tulemme kohta tekemään. 

Ensimmäisellä Rodulla ei ollut mitään omaa historiaa. Sama on sanottava toisesta 

Rodusta. Sen vuoksi meidän on kiinnitettävä perusteellisesti huomiota vain 
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lemurialaisiin ja atlantislaisiin, ennen kuin voimme pohtia oman Rotumme 

(viides) historiaa. 

Mitä tiedetään muista mantereista kuin omastamme, ja mitä historia tietää tai 

tunnustaa aikaisemmista roduista? Kaikki mikä ei kuulu materialistisen tieteen 

hyväksymiin teorioihin leimataan halveksivasti ”taikauskoksi”. Tämän päivän 

viisaat eivät usko mihinkään. Platonin ”siivekkäät” ja hermafrodiittiset rodut ja 

hänen kulta-aikansa, jolloin Saturnus ja jumalat hallitsivat, asettaa Haeckel kai-

kessa hiljaisuudessa takaisin uudelle paikalleen luonnossa. Hän osoittaa jumalal-

listen rotujemme olevan kapeanenäisten apinoiden jälkeläisiä ja meidän kan-

taisämme olevan hitunen meren limaa. 

Kuitenkin niin kuin Faber esittää, ”muinaisajan runouden kuvitelmien… huo-

mataan kerran vielä sisältävän jonkin verran historiallista totuutta”. Kuinka yksi-

puolisia teoksen Mysteries of the Cabiri oppineen tekijän ponnistukset olivatkin, 

kun hän yritti kovasti kahdessa niteessään saada vanhan pakanuuden ajan klassiset 

myytit ja symbolit ”todistamaan raamatun puolesta” – joka tapauksessa aika ja 

lisätutkimus ovat kostaneet ainakin osittain hänen puolestaan paljastaen tuon ”to-

tuuden”. Niinpä raamatun kirjoitusten taitavat mukailut saadaan päinvastoin todis-

tamaan muinaisen pakanallisen viisauden puolesta. Tämä kaikki huolimatta siitä, 

että piispa Cumberlandin, tri Shuckfordin, Cudworthin, Vallanceyn jne. ja lopulta 

Faberin hurjat ja ristiriitaiset pohdiskelut aiheuttivat ratkaisemattoman sekaannuk-

sen, joka koskee totuutta kabiireista – muinaisuuden salaperäisimmistä jumalista. 

Kuitenkin kaikkien näiden tutkijoiden ensimmäisestä viimeiseen oli tultava mää-

rättyyn johtopäätökseen, jonka Faber esittää seuraavasti: 
 

Meillä ei ole mitään syytä ajatella, että pakanamaailman epäjumalanpalvelus 

oli pelkkää mielivaltaista keksintöä. Päinvastoin se näyttää rakentuneen lähes 

kaikkialla traditionaaliseen muistoon tietyistä tositapahtumista. Näiden tapah-

tumien huomaan koskevan [e265] ihmiskunnan ensimmäisen [neljännen eso-

teerisessa opetuksessa] Rodun tuhoa vedenpaisumuksen kautta.1 
 
Tähän Faber lisää: 

 
Olen vakuuttunut siitä, että traditio Flegyan saaren vajoamisesta on aivan sama 

kuin se, joka puhuu Atlantis-saaren vajoamisesta. Molemmat tuntuvat 

mielestäni tarkoittavan samaa suurta tapahtumaa, vanhan maailman vaipumista 

tulvavesien alle eli, jos oletamme maan kaaren pysyneen alkuperäisessä 

asemassaan, keskusvesien nousemista maan päälle. Bailly yrittää kovasti 

todistaa teoksessaan Platonin Atlantiksesta – jossa hän koettaa ilmeisesti 

väheksyä raamatullisen kronologian arvovaltaa – että atlantislaiset olivat hyvin 

                                                           
1  Main. teos, vol. I, s. 9. 
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vanha pohjoismainen kansa, paljon varhaisempi kuin hindulaiset, foinikialaiset 

ja egyptiläiset.1 
 

Tässä Faber on samaa mieltä kuin Bailly, joka osoittautuu oppineemmaksi ja in-

tuitiivisemmaksi kuin ne, jotka hyväksyvät raamatun kronologian. Eikä Bailly ole 

väärässä sanoessaan, että atlantislaiset olivat samoja kuin titaanit ja jättiläiset.2 

Faber omaksuu mieluummin ranskalaisen veljensä mielipiteen, koska Bailly mai-

nitsee Cosmas Indicopleustesin, joka on säilyttänyt vanhan tradition Nooasta – 

että hän ”asui ennen Atlantiksen saarella”. Oliko tuo saari Esoteric Buddhismin 

mainitsema ”Poseidonis” vai Atlantiksen manner, sillä ei ole paljon väliä. Perimä-

tieto on siinä jonkun kristityn muistiin merkitsemä. 

Ei kukaan okkultisti koskaan ajattelisi kieltää Nooalta hänen oikeuksiaan tulla 

pidetyksi atlantislaisena, sillä tämä osoittaisi ainoastaan, että israelilaiset toistivat 

kertomuksen Vaivasvata Manusta, Xisuthroksesta ja monesta muusta ja että he 

muuttivat ainoastaan nimen, mihin heillä oli sama oikeus kuin kellä tahansa kan-

salla tai heimolla. Me vastustamme ainoastaan raamatun kronologian kirjaimellis-

ta hyväksymistä, koska se on mieletön ja vastoin geologisia tosiseikkoja ja järkeä. 

Sitä paitsi jos Nooa oli atlantislainen, hän oli silloin titaani, jättiläinen, kuten Fa-

ber osoittaa. Jos taas hän oli jättiläinen, miksei häntä esitetä sellaisena Genesik-

sessä?3 

Baillyn virhe oli siinä, että hän kielsi Atlantiksen uppoamisen ja kutsui 

atlantislaisia vain pohjoismaiseksi ja vedenpaisumuksen jälkeiseksi kansaksi, joka 

kuitenkin hänen mukaansa varmasti ”kukoisti ennen hindulaisten, egyptiläisten ja 

foinikialaisten esiintymistä”. Tässäkin hän olisi [e266] ollut oikeassa, jos hän olisi 

vain tiennyt sen maan olemassaolosta, jota olemme päättäneet nimittää 

Lemuriaksi. Sillä atlantislaiset olivat Lemurian vedenpaisumusta myöhempiä, 

mutta Lemuria ei uponnut kuten Atlantis, vaan se vajosi vesien alle 

maanjäristysten ja maanalaisten tulien vuoksi, niin kuin Iso Britannia ja Eurooppa 

tulevat kerran vajoamaan. Ainoastaan tietämättömyytensä vuoksi tiedemiehemme 

eivät tahdo hyväksyä sitä traditiota, että useat mantereet ovat jo vajonneet, eivätkä 

liioin sitä aikakautista lakia, joka vaikuttaa koko manvantarisen kauden aikana – 

ja tämä tietämättömyys on pääsyynä kaikkeen sekaannukseen. Ei ole Bailly 

                                                           
1  Sama, vol. II, s. 283–284. 
2  Ks. Lettres sur l’Atlantide. 
3  Sen kyllä osoittaa Faber, hänkin hurskas kristitty, sanoessaan että ”Nooan perheellä 

myös…oli aivan samat atlantislaisten ja titaanien nimet, ja itse suurta patriarkkaa kutsuttiin 

korkeilla nimillä Atlas ja Titaani” (main. teos, vol. II, s. 285). Siinä tapauksessa raamatun 

mukaan Nooan on täytynyt olla Jumalan poikien – langenneiden enkelien saman auktoriteetin 

nojalla – jälkeläinen ja syntynyt ”ihmisten tyttäristä, jotka olivat kauniita” (ks. Genesis, 6. 

luku). Ja miksi ei, koska hänen isänsä Lemek tappoi ihmisen ja oli kaikkine poikineen ja tyttä-

rineen (jotka hukkuivat vedenpaisumuksessa) yhtä paha kuin muukin ihmiskunta? 
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myöskään väärässä vakuuttaessaan, että hindulaiset, egyptiläiset ja foinikialaiset 

ovat myöhempiä kuin atlantislaiset, sillä viimeksi mainitut kuuluivat neljänteen 

Rotuun, jota vastoin arjalaiset ja heidän seemiläinen haaransa ovat viidettä Rotua. 

Platon toistaessaan tarinan, jonka Egyptin papit kertoivat Solonille, sekoitti 

tahallaan (kuten jokainen vihitty tekisi) nuo kaksi mannerta ja laskee tuolle 

pienelle viimeksi vajonneelle saarelle kuuluvaksi kaikki ne tapaukset, jotka 

koskevat noita kahta suunnattoman suurta, esihistoriallista ja tradition tuntemaa 

mannerta. Sen vuoksi hän sanoo ensimmäisen parin, josta koko saaren asukkaat 

saivat alkunsa, muodostuneen maasta. Tällä hän ei tarkoita Aadamia eikä Eevaa 

eikä myöskään omia helleenisiä esi-isiään. Hänen kielensä on pelkästään 

allegorista, ja ”maalla” hän tarkoittaa ainetta, koska atlantislaiset olivat todellakin 

ensimmäinen puhtaasti inhimillinen ja maallinen rotu. Ne, jotka edelsivät sitä, 

olivat enemmän jumalallisia ja eteerisiä kuin inhimillisiä ja kiinteitä. 

Platonin on kuitenkin täytynyt tietää jokaisen vihityn adeptin tavoin kolman-

nen Rodun historiasta sen ”lankeemuksen” jälkeen, vaikka hän lupautuneena vai-

tioloon ja salassa pitoon ei koskaan paljastanut tietoaan monisanaisesti. Nyt sitä 

vastoin kun on tutustuttu edes likimain itämaisten kansojen kronologiaan – joka 

kaikki perustui varhaisarjalaisten laskelmiin ja johtui niistä – voi olla helpompi 

ymmärtää, kuinka suunnattoman pitkiä aikakausia on täytynyt kulua sukupuoliin 

erottautumisesta, puhumattakaan ensimmäisestä tai edes toisesta kantarodusta. 

Koska kaksi viimeksi mainittua varmasti ylittävät länsimaiseen ajatteluun tottu-

neiden käsityskyvyn, näyttää hyödyttömältä puhua niistä yksityiskohtaisesti sen 

enempää kuin kolmannen Rodun varhaisvaiheestakaan.1 Vasta kun viimeksi mai-

nittu oli saavuttanut täydellisen inhimillisen kautensa, voidaan siitä aloittaa, jottei 

vihkimätön lukija tulisi toivottoman hämmentyneeksi. 

[e267] KOLMAS ROTU LANKESI – eikä luonut enää: se synnytti jälkeläisen-

sä. Ollen vielä älytön erottautumisvaiheessa se synnytti sitä paitsi poikkeavia jäl-

keläisiä, kunnes sen fysiologinen luonto oli oikaissut sen vaistot oikeaan suun-

taan. Kuten raamatun ”Herrat Jumalat”, olivat ”viisauden pojat”, dhyāni-chohanit, 

varoittaneet heitä kajoamasta luonnon kieltämään hedelmään, mutta varoitus ei 

auttanut. Ihmiset käsittivät tehneensä sopimattomasti – emme saa sanoa syntisesti 

– vasta liian myöhään, sen jälkeen kun enkelimonadit olivat korkeammista piireis-

tä ruumiillistuneet heihin ja antaneet heille ymmärryksensä. Tuohon päivään asti 

                                                           
1 Ignatius Donnellyn ihmeellisessä teoksessa Atlantis, the Antediluvian World tekijä puhuu 

Atlantikselta tulleista arjalaisista siirtokunnista ja niiden taiteista ja tieteistä – meidän neljän-

nen Rotumme perinnöstä – ja julistaa rohkeasti, että ”tämän päivän instituutioiden juuret ulot-

tuvat kauas mioseenikauteen asti”. Tämä on suurenmoinen myönnytys nykyaikaiselta oppi-

neelta, mutta sivistys ulottuu vielä kauemmaksi taaksepäin kuin mioseenikauden atlantislai-

siin. ”Sekundaariajan” ihminen tullaan löytämään ja samalla hänen ammoin unohtunut sivis-

tyksensä. 
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he olivat olleet pelkästään fyysisiä, niin kuin ne eläimet jotka heistä syntyivät. 

Sillä mikä on tuo ero? Oppi sanoo, että ainoa ero elävien ja elottomien kohteiden 

välillä maan päällä, eläin- ja ihmismuodon välillä, on se, että joissakin ovat erilai-

set ”tulet” piileviä ja toisissa ne ovat toimivia. Elämäntulet ovat kaikissa olioissa, 

eikä ainoakaan atomi ole niitä vailla. Mutta missään eläimessä ei ole herännyt 

kolme korkeampaa prinsiippiä. Ne ovat ainoastaan mahdollisuuksina, latentteina 

ja siten olemattomina. Ja samoin olisivat ihmisten eläinmuodot vielä tänä päivänä, 

jos ne olisi jätetty sellaisiksi kuin ne tulivat alkuunpanijoidensa ruumiista, joiden 

edeltäjiensä varjoja ne olivat, ja jos ne olisivat saaneet kasvaa ainoastaan aineessa 

läsnä olevien voimien kehittäminä. Mutta niin kuin Poimandresissa sanotaan: 
 
Tämä on mysteeri, joka on tähän päivään asti ollut suljettuna ja kätkettynä. 

Luonto1 yhtyneenä ihmiseen2 synnytti suuren ihmeen, sopusointuisen yhdis-

telmän seitsemän [pitrin, hallitsijan] olemuksesta ja omastaan; tulesta ja hen-

gestä ja luonnosta [aineen noumenonista]; jotka [sekoittuen] heti synnyttivät 

seitsemän ihmistä vastakkaista sukupuolta [negatiivinen ja positiivinen] seit-

semän hallitsijan olemusten mukaan.3 
 
Näin lausuu Hermes, kolmasti suuri vihitty4, ”jumalallisen ajatuksen [e268] voi-

ma”. Paavali, toinen vihitty, sanoi meidän maailmaamme ”puhtaan totuuden ar-

voitukselliseksi kuvastimeksi”, ja Gregorios Nazianzoslainen vahvisti Hermeksen 

sanat lausumalla, että ”näkyvät oliot ovat vain varjo ja hahmotelma niistä olioista, 

joita emme voi nähdä”. Siinä on ikuinen yhdistelmä, ja kuvat toistuvat olemassa-

olon asteikon korkeammilta portailta alemmille. ”Enkelien lankeemus” ja ”taivaan 

sota” toistuvat joka tasolla, ja ”alempi kuvastin” vääristelee ylemmän peilin kuvaa 

                                                           
1  Luonto on luonnollinen ruumis, alkuunpanijoiden varjo, ja – 
2  IHMINEN on ”taivaallinen ihminen”, kuten on jo sanottu. 
3  Poimandres, I, 16. 
4  Meidän museoittemme ja kirjastojemme Poimandres on erään aleksandrialaisen platonikon 

tekemä tiivistelmä yhdestä Thothin kirjoista. Kolmannella vuosisadalla eräs juutalainen kab-

balisti muotoili sen uudestaan vanhan heprealaisen ja foinikialaisen käsikirjoituksen mukaan 

ja antoi sille nimen Henokin Genesis. Mutta jopa sen turmellut katkelmat osoittavat, kuinka 

läheisesti sen teksti pitää yhtä muinaisen opin kanssa, niin kuin näkyy seitsemän luojan ja 

seitsemän alkuihmisen luomisesta. Henok, Thoth eli Hermes, Orfeus ja Kadmos ovat kaikki 

yleisnimiä ja seitsemän alkuaikaisen viisaan (ruumiillistuneiden dhyāni-chohanien eli devojen, 

harharuumiisten, ei kuolevaisten) haarautumia ja jälkeläisiä. He opettivat ihmiskunnalle kai-

ken tietämänsä ja heidän varhaisimmat oppilaansa ottivat mestariensa nimet. Tämä tapa siirtyi 

neljänneltä viidennelle Rodulle. Tästä johtuvat samanlaiset traditiot Hermeksestä (joita egyp-

tologien laskujen mukaan on viisi), Henokista jne. He kaikki ovat kirjainten keksijöitä, kukaan 

heistä ei kuole vaan elää yhä, ja he ovat ensimmäisiä mysteereihin vihkijöitä ja niiden perusta-

jia. Henokin Genesis katosi vasta hiljattain kabbalistien keskuudesta. Guillaume Postel näki 

sen. Se oli aivan varmasti suurelta osin jäljennös Hermeksen kirjoista ja paljon aikaisempi 

kuin Mooseksen kirjat, niin kuin Éliphas Lévi kertoo lukijoilleen. 
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kunkin toistaessa sen omalla tavallaan. Siten kristilliset dogmit ovat vain muistoja 

Platonin paradigmoista, sillä hän puhui näistä asioista varovasti niin kuin jokai-

nen vihitty tekee. Mutta tämä kaikki on, kuten sanotaan näissä muutamissa De-

satirin virkkeissä: 
 
Kaikki mikä on maan päällä, sanoo Herra [Ormazd], on varjo jostakin, mikä on 

ylemmissä sfääreissä… Tämä valoisa kohde [valo, tuli jne.] on varjo siitä, mi-

kä on vielä valoisampi kuin se itse ja niin edelleen, kunnes se saavuttaa MI-

NUT, joka olen valojen valo. 
 

Kabbalistisissa kirjoissa ja ennen kaikkea Zoharissa esiintyy hyvin voimakkaasti 

se ajatus, että kaikki objektiivinen maan päällä tai tässä universumissa on varjo – 

Djoqnah – ikuisesta valosta eli jumaluudesta. 

Kolmas Rotu oli ensin erityisesti kirkas varjo jumalista, jotka traditio karkottaa 

maan päälle allegorisen taivaan sodan jälkeen, jolloin siitä tuli vielä allegorisempi 

maan päällä, sillä se oli sota hengen ja aineen välillä. Tämä sota kestää kunnes 

sisäinen ja jumalallinen ihminen on mukauttanut ulkoisen maallisen itsen omaan 

henkiseen luontoonsa. Siihen asti edellisen pimeät ja hurjat intohimot ovat ikui-

sessa sodassa mestarinsa, jumalallisen ihmisen kanssa. Mutta eläin tulee jonakin 

päivänä kesyyntymään, koska sen luonto tulee muuttumaan ja sopusointu tulee 

jälleen kerran vallitsemaan näiden kahden välillä niin kuin ennen ”lankeemusta”, 

jolloin jopa kuolevaisen ihmisen loivat elementit, eikä hän syntynyt. 

Edellä oleva ilmenee kaikissa suurissa teogonioissa, varsinkin kreikkalaisissa.1 

Miksi Uranoksen runtelee hänen poikansa Kronos, joka tuomitsee siten hänet 

kykenemättömäksi, sitä eivät nykyaikaiset myyttien tutkijat ole koskaan ymmär-

täneet. Kuitenkin se on aivan selvä. Ja koska se on universaali kertomus,2 siihen 

on täytynyt sisältyä jokin suuri abstraktinen [e269] ja filosofinen aate, jonka ai-

kamme viisaat ovat nyttemmin kadottaneet. Tämä allegoriassa kuvattu rangaistus 
                                                           
1  Ks. Hesiodoksen Theogonia [suom. Jumalten synty.] 
2 Uranos on muunnettu Varuna, ”universaali sisältäjä”, kaikkea syleilevä ja yksi vanhimmista 

vedalaisista jumaluuksista – AVARUUS, taivaan ja maan luoja, sillä molemmat ilmenevät 

hänen (tai sen) siemenestä. Vasta myöhemmin Varunasta tuli Adityojen päämies ja jonkinlai-

nen Neptunus joka matkasi Leviatanilla – Makaralla, joka on nyt kaikkein pyhin ja mystisin 

eläinradan merkeistä. Varuna, ”jota ilman mikään luontokappale ei voi edes silmäänsä räpäyt-

tää”, alennettiin kuten Uranoskin, ja tämän tavoin hän lankesi synnytykseen. Hänen tehtävän-

sä, ”suurimmat kosmiset tehtävät”, niin kuin Muir kutsuu niitä, alensi eksoteerinen antropo-

morfismi taivaasta maan päälle. Niin kuin sama orientalisti sanoo: ”Ne ominaisuudet, jotka 

luetaan Varunalle [Vedoissa], antavat hänen luonteelleen moraalisen suuruuden ja pyhyyden, 

joka ylittää kaiken sen, mitä on millään muulla vedalaisella jumaluudella.” Mutta ymmärtääk-

seen oikein hänen lankeemuksensa syyn, samoin kuin Uranoksen lankeemuksen syyn, on 

nähtävä jokaisessa eksoteerisessa uskonnossa ihmisen mielikuvituksen virheellinen ja syntinen 

tuote ja on myös tutkittava mysteereitä, joita Varunan sanotaan ilmoittaneen Vasishthalle. 

Mutta… ”hänen salaisuuksiaan ja Mitran salaisuuksia ei pidä paljastaa tyhmille”. 
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merkitsee todella ”uutta aikakautta, toista vaihetta luomiskehityksessä”, niin kuin 

aivan oikein huomauttaa Decharme,1 joka ei kuitenkaan edes yritä selittää sitä. 

Uranos yritti vastustaa tuota kehitystä eli luonnollista edistysaskelta hävittämällä 

kaikki lapsensa heti niiden syntymän jälkeen. Uranos, joka personoi Khaoksen 

(avaruuden eli ilmenemättömän jumaluuden) kaikkia luovia voimia, saa siten kär-

siä rangaistuksen. Sillä nämä voimat saattavat pitrit kehittämään itsestään alkuai-

kaisia ihmisiä – samoin kuin nämä ihmiset kehittävät myöhemmin omia jälke-

läisiään – ilman mitään synnyttämisen tuntoa tai halua. Synnyttämistyö, joka kes-

keytyi hetkeksi, siirtyy Kronoksen2, ajan, käsiin. Kronos yhdistyy Rheaan (maa-

han esoterismissa – aineeseen yleensä) ja saa siten aikaan taivaallisia – maallisia 

titaaneja. Koko tämä symboliikka koskee kehityksen mysteereitä. 

Tämä allegoria on eksoteerinen versio tässä teoksemme osassa esitetystä eso-

teerisesta opista. Sillä Kronoksessa näemme jälleen saman kertomuksen toistettu-

na. Niin kuin Uranos hävitti Gaiasta syntyneet lapsensa (Gaia on ilmennyksen 

maailmassa yhtä Aditin eli suuren kosmisen syvyyden kanssa) sulkemalla ne 

maan, Titaean, poveen, niin Kronos tässä toisessa luomisvaiheessa hävitti Rhean 

synnyttämät lapsensa – nielaisemalla ne. Tämä viittaa maan eli luonnon turhiin 

yrityksiin luoda yksin todellisia inhimillisiä ihmisiä.3 Aika nielee omat hedelmät-

tömät tuotteensa.  

Sitten tulee Zeus – Jupiter, joka vuorostaan syöksee isänsä valtaistuimelta.4 

Jupiter Titaani on Prometheus yhdessä merkityksessä5 ja poikkeaa Zeuksesta, 

suuresta [e270] ”jumalien Isästä”. Hesiodoksen sanoin hän on ”epäkunnioittava 

poika”. Hermes kutsuu häntä ”taivaalliseksi ihmiseksi” (Poimandresissa). 

Raamatustakin hänet löytää Aadamin nimellä, ja myöhemmin – muuntamalla – 

Haamin nimellä. Nämä kaikki ovat kuitenkin ”viisauden poikien” personoitumia. 

Että Jupiter kuuluu puhtaasti inhimilliseen atlantislaiseen jaksoon, saa tarvittavan 

vahvistuksensa – jos häntä edeltäneet Uranos ja Kronos eivät siihen riitä – 

                                                           
1  Mythologie de la Grèce antique, s. 7. 
2  Kronos ei ole ainoastaan , aika, vaan myös, niin kuin Bréal esitti kirjassaan Hercule 

et Cacus (s. 60), johtuu juuresta kar, tehdä, luoda. Ovatko Bréal ja Decharme, joka lainaa 

häntä, yhtä oikeassa sanoessaan, että Vedoissa Krānan on luova jumala, siitä meillä on epäi-

lyksemme. Bréal tarkoitti luultavasti Karmaa tai oikeammin Viśvakarmania, luovaa jumalaa, 

”kaikki tekevää” ja ”maailman suurta arkkitehtiä”. 
3  Ks. säkeistöjä III-X ja seur. ja myös Berossoksen kertomusta alkuluomisesta. 
4  Titaanien taistelu, ainakin teogoniassa, on Uranoksen ja Gaian (eli taivaan ja maan abstrak-

tisessa merkityksessä) lasten, titaanien, taistelu ylivallasta Kronoksen lapsia vastaan, joiden 

päämies on Zeus. Se on yhdessä merkityksessä loppumaton taistelu, jota on tähän päivään asti 

käyty henkisen sisäisen ihmisen ja lihallisen ihmisen välillä. 
5  Aivan niin kuin ”Herra Jumala” eli Jehova on Kain esoteerisesti ja samoin ”viettelevä käär-

me”, androgyynisen Eevan miehinen puoli ennen hänen ”lankeemustaan”; adam kadmonin 
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Hesiodokselta. Hän kertoo meille, että kuolemattomat loivat ihmiset ja saivat 

aikaan kulta- ja hopeakauden (ensimmäisen ja toisen Rodun). Jupiter sen sijaan 

loi pronssikauden – sankarien – sukupolvet (kahden elementin sekoituksen) sekä 

rautakauden ihmiset.1 Tämän jälkeen hän lähettää kohtalokkaan lahjansa, 

Pandoran, Epimetheukselle,2 jota lahjaa eli ensimmäistä naista Hesiodos kutsuu 

”kohtalokkaaksi lahjaksi”. Hän selittää, että se oli ihmisille lähetetty rangaistus 

”jumalallisen luovan tulen varkaudesta”. Tämän naisen ilmestyminen maan päällä 

on merkki kaikenlaisesta pahasta. Ennen hänen saapumistaan ihmisrodut elivät 

onnellisina ja vapaina sairaudesta ja kärsimyksestä – niin kuin nämä rodut 

saadaan mazdalaisessa Vendīdādissa elämään Yiman hallitessa. 

Kaksikin vedenpaisumusta voidaan löytää universaalista traditiosta, jos verra-

taan huolellisesti Hesiodosta, Rigvedaa, Zend-Avestaa jne., mutta mitään ensim-

mäistä ihmistä ei koskaan mainita missään teogonioissa paitsi raamatussa.3 Kaik-

kialla meidän rotumme ihminen esiintyy vedenpaisumuksen jälkeen, minkä jäl-

keen traditio mainitsee ainoastaan useita sellaisten mannerten ja saarten nimiä, 

jotka vajosivat aikoinaan valtameren aaltoihin.4 Hesiodoksen mukaan ”jumalilla 

ja kuolevaisilla on sama yhteinen alkuperä”,5 ja Pindaros vahvistaa tämän.6 

Deukalion ja Pyrrha, jotka pelastuvat vedenpaisumuksesta rakentamalla arkin 

Nooan lailla,7 pyytävät Jupiteria elävöittämään jälleen ihmisrodun, jonka hän oli 

saanut hukkumaan tulvavesiin. Slaavilaisessa mytologiassa kaikki ihmiset huk-

kuivat ja ainoastaan kaksi vanhaa ihmistä, mies ja hänen vaimonsa jäivät jäljelle. 

Silloin Pramžimas (”kaiken herra”) neuvoi heitä hyppäämään seitsemän kertaa 

maapallon kallioille ja niin syntyi seitsemän uutta rotua (paria), joista tuli yhdek-

sän liettualaista heimoa.8 Niin kuin Mythologie de la Grèce Antique -kirjan tekijä 

hyvin ymmärsi, neljä aikakautta [e271] tarkoittaa ajanjaksoja ja viittaa myös alle-

gorisesti rotuihin. Kuten hän sanoo: 
 

                                                                                                                                                        

naisellinen puoli; oikean puolen Hokhman vasen puoli eli Bina ensimmäisessä sefirotisessa 

kolminaisuudessa. 
1  Hesiodos, Opera et Dies, s. 147 eteenp. 
2  Sama, s. 83 eteenp. Egyptiläisessä legendassa ”Kaksi veljestä”, jonka on kääntänyt G. Mas-

pero (Bulaq-museon entinen johtaja), esitetään Pandoran alkuperä. Khnum, kuuluisa taivaalli-

nen taiteilija, luo ihmeellisen kaunottaren, tytön, jonka hän lähettää Batulle, minkä jälkeen 

viimeksi mainitun onni on mennyttä. Batu on tietysti mies ja tyttö on Eeva. (Ks. Maspero’n 

Egyptian Legends ja myös Decharme’n Mythologie de la Grèce Antique.) 
3  Yima ei ole ”ensimmäinen ihminen” Vendīdādissa, vaan ainoastaan orientalistien teorioissa. 
4  Boiotia ja sen jälkeen muinainen Ateena ja Eleusis upposivat. 
5  Erga kai hemera [lat. Opera et Dies], 108. 
6  Nemeonikai, VI, I. 
7  Apollodoros, Bibliotheke, kirja I, vii, 2; Ovidius, Metamorphoses [suom. Muodonmuu-

toksia], I, s. 260, 899. 
8  Liettualainen tarina Grimmin teoksessa Deutsche Mytholigie, s. 545. 
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Peräkkäisiä sukupolvia, jotka hävisivät ja antoivat tilaa uusille ilman ylimeno-

aikaa, kuvataan Kreikassa metallien nimillä niiden yhä alenevan arvon ilmai-

semiseksi. Kulta, kaikkein loistavin ja arvokkain, puhtauden symboli… osoit-

taa ensimmäistä rotua….. Toisen rodun, hopeakauden ihmiset ovat jo ensim-

mäistä rotua huonompia. He ovat hitaita ja heikkoja olentoja, ja heidän elä-

mänsä on tuskin muuta kuin pitkää ja typerää lapsuusaikaa… He häviävät… 

Pronssikauden ihmiset ovat rotevia ja väkivaltaisia [kolmas rotu]… heidän 

voimansa on valtavan suuri. Heillä oli pronssiaseita, pronssista tehtyjä asuin-

paikkoja. He eivät käyttäneet muuta kuin pronssia. Rauta, tuo musta metalli, 

oli vielä tuntematon.1 Neljäs sukupolvi (rotu) on Hesiodoksen sanoin sankari-

kansa, joka kaatui Teeban edessä tai Troijan muurien alle…2 
 

Koska siis nuo neljä rotua mainitaan vanhimpien kreikkalaisten runoilijoiden te-

oksissa, vaikka hyvin sekavasti ja epäajanmukaisesti, klassikot tukevat oppiamme 

jälleen kerran. Mutta tämä on pelkkää ”mytologiaa” ja runoutta. Mitä sanottavaa 

uudenaikaisella tieteellä voi olla tällaisesta vanhojen satujen euhemerisoimisesta?3 

Tuomiota ei ole vaikea aavistaa. Sen vuoksi siihen on yritettävä vastata ennakolta 

ja osoitettava, että sadut ja empiiriset pohdiskelut kuuluvat siksi paljon tuon sa-

man tieteen alaan, ettei kenelläkään oppineista, joilla on malka omassa silmäs-

sään, ole vähintäkään oikeutta osoittaa rikkaa okkultistin silmässä, vaikkei tuo 

rikka olisikaan vastustajamme mielikuvituksen tuote. 

 
 

X SÄKEISTÖ – jatkuu 

 

40. SITTEN KOLMAS JA NELJÄS (rotu) PAISUIVAT YLPEYDESTÄ. ME OLEMME KUNIN-

KAITA. ME OLEMME JUMALIA. (a) 

41. HE OTTIVAT VAIMOJA, KAUNIITA KATSELLA. VAIMOJA ”ÄLYTTÖMISTÄ”, KA-

PEAPÄISISTÄ.  HE SYNNYTTIVÄT HIRVIÖITÄ, PAHOJA DEMONEJA, MIES- JA NAISPUO-

LISIA, MYÖS VÄHÄ-ÄLYISIÄ KHADO (dākinī). (b) 

42. HE RAKENSIVAT TEMPPELEITÄ IHMISRUUMIILLE. MIEHISTÄ JA NAISELLISTA HE 

PALVOIVAT (c) [s. 302].   SILLOIN KOLMAS SILMÄ EI ENÄÄ TOIMINUT (d) [s. 306]. 
 
(a) Tällaisia olivat ensimmäiset todella fyysiset ihmiset, joiden ensimmäinen 

luonteenpiirre oli – ylpeys! Muisto juuri tästä kolmannesta Rodusta sekä 

jättiläismäisistä atlantislaisista [e272] on säilynyt yhdestä sukupolvesta ja rodusta 

toiseen aina Mooseksen päiviin asti.  Ja se on saanut objektiivisen muodon niissä 

                                                           
1  Hesiodos, Opera et Dies, 143–155. 
2  Ks. Aiskhylos, Seitsemän Teebaa vastaan, ks. Neljä tragediaa. 
3 Ks. alaviite, s. 160. 
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vedenpaisumusta edeltävissä jättiläisissä, niissä kauheissa noidissa ja 

maagikoissa, joista roomalainen kirkko on säilyttänyt niin eloisia ja samalla 

vääristyneitä taruja. Se, joka on lukenut ja tutkinut ikivanhan opin 

kommentaareja, pitää helposti joitakin atlantislaisia Nimrodin, Babelin tornin 

rakentajien, haamilaisten ja kaikkien muiden prototyyppeinä, koko tuon joukon, 

”jonka muisto olkoon kirottu”, kuten teologinen kirjallisuus ilmaisee sen; niiden, 

lyhyesti sanottuna, jotka ovat antaneet jälkimaailmalle Saatanan oikeaoppisen 

tyypin. Ja tämä johtaa meidät luonnollisesti tutkimaan näiden varhaisten rotujen 

uskonnollista etiikkaa, niin myyttisiä kuin ne lienevätkin. 

Minkälainen oli kolmannen ja neljännen Rodun uskonto? Sanan yleisessä mer-

kityksessä ei lemurialaisilla eikä heidän jälkeläisillään lemuroatlantislaisilla ollut 

mitään uskontoa, koska he eivät tunteneet mitään dogmeja eikä heidän täytynyt 

uskoa mihinkään. Heti kun ihmisen mentaalinen silmä oli avautunut ymmärtä-

mään, tunsi kolmas Rotu olevansa yhtä tuon aina läsnä olevan vaikkakin aina 

tuntemattoman ja näkymättömän KAIKEN, ainoan universaalin jumaluuden kans-

sa. Omaten jumalallisia kykyjä ja tuntien itsessään sisäisen jumalansa jokainen 

tunsi olevansa luonnoltaan ihmisjumala, vaikka eläin fyysiseltä minältään. Taiste-

lu näiden kahden välillä alkoi siitä päivästä, kun he maistoivat viisauden puun 

hedelmää, taistelu elämästä henkisen ja psyykkisen sekä psyykkisen ja fyysisen 

välillä. Ne, jotka voittivat alemmat prinsiipit saavuttamalla herruuden ruumiista, 

yhtyivät ”valon poikiin”. Ne, jotka joutuivat alemman luontonsa uhreiksi, tulivat 

aineen orjiksi. Oltuaan ”valon ja viisauden poikia” he tulivat lopulta ”pimeyden 

pojiksi”. He kaatuivat taistelussa kuolevaisen ja kuolemattoman elämän välillä, ja 

kaikista näin kaatuneista tuli atlantislaisten1 tulevien sukupolvien siemen. 

Tajuntansa päivänkoitossa ei kolmannen kantarodun ihmisellä ollut mitään sel-

laista uskoa, jota voitaisiin kutsua uskonnoksi. Toisin sanoen, hän oli yhtä tietä-

mätön ”loistokkaista ja juhlavista uskonnoista” kuin kaikista oppijärjestelmistä tai 

ulkonaisesta palvonnasta. Mutta jos uskonto-sanalla tarkoitetaan joukkojen sito-

mista yhteen tuntemaan yhtäläistä kunnioitusta, pieteettiä, niitä kohtaan joiden 

tajuamme olevan itseämme korkeampia – niin kuin lapsi tuntee rakkaita vanhem-

piaan kohtaan – silloin jo varhaisimmilla lemurialaisilla oli uskonto, vieläpä mitä 

kaunein uskonto, jo heidän älyllisen elämänsä alusta asti.  Eikö heillä ollut ympä-

rillään, jopa sisällään [e273] elementtien loistavat jumalat?2 Eivätkö he viettäneet 

lapsuuttaan niiden hellässä huomassa, jotka olivat antaneet heille elämän ja kutsu-

neet heissä esiin älyllisen, tietoisen elämän? Meille vakuutetaan näin olleen ja me 

                                                           
1  Sanaa käytetään tässä ”noituuden” merkityksessä ja sen synonyymina. Atlantislaisia rotuja 

oli useita, ja niiden kehitys kesti miljoonia vuosia. Kaikki eivät olleet pahoja, jollaisia heistä 

tuli loppuaan kohti, kuten meistä (viidennestä) on nyt nopeasti tulossa. 
2  ”Elementtien jumalat” eivät suinkaan tarkoita elementaaleja. Ne voivat parhaimmillaan 

käyttää elementaaleja välikappaleina ja aineksina, joihin pukeutua… 
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uskomme sen. Sillä hengen kehittymistä aineeksi ei olisi voinut koskaan tapahtua 

eikä se olisi saanut alkusysäystään, elleivät nuo loistavat henget olisi uhranneet 

omaa ylieteeristä olemustaan elävöittämään savi-ihmistä antamalla kunkin hänen 

sisäisistä prinsiipeistään osan eli oikeammin heijastuksen tuosta olemuksesta. 

Seitsemän taivaan (seitsemän olemistason) dhyānit ovat nykyisten ja tulevien 

elementtien NOUMENONEJA. Ja seitsemän luonnonvoiman enkelit – joiden 

luonnonvoimien karkeampia vaikutuksia huomaamme siinä, mitä tiede suvaitsee 

kutsua ”liikemuodoiksi”, painottomiksi voimiksi ja ties miksi – ovat vielä korke-

ampien hierarkioiden vielä korkeampia noumenoneja. 

Silloin muinoin oli ”kulta-aika”, jolloin ”jumalat vaelsivat maan päällä ja seu-

rustelivat vapaasti kuolevaisten kanssa”. Sen jälkeen jumalat lähtivät pois (ts. 

tulivat näkymättömiksi) ja myöhemmät sukupolvet alkoivat sitten palvoa heidän 

valtakuntiaan – elementtejä. 

Atlantislaiset, puolijumalallisen ihmisen ensimmäiset jälkeläiset sukupuolisen 

jakautumisen jälkeen – näin ollen ensimmäiset siitetyt ja inhimillisesti synnytetyt 

kuolevaiset – olivat niitä, jotka ensimmäisinä ”uhrasivat” aineen jumalalle. He 

ovat tuossa kaukaisessa hämärässä, tuossa esihistoriallisia aikoja paljon varhai-

semmassa muinaisuudessa esikuvana, jonka mukaan rakennettiin Kainin suuri 

symboli.1 He ovat ensimmäisiä antropomorfisteja, jotka palvoivat muotoa ja ainet-

ta. Tuo palvonta alentui hyvin pian itsensä palvomiseksi ja johti siitä fallismiin eli 

siihen, mikä on tähän päivään asti hallinnut ylimpänä jokaisen eksoteerisen us-

konnon symboliikassa, niiden rituaaleissa, dogmeissa ja muodoissa. Aadam ja 

Eeva tulivat aineeksi eli muodostivat maaperän Kainille ja Abelille – joista jäl-

kimmäinen on elämää kantava maa, edellinen ”tuon maan eli pellon viljelijä”. 

Näin siis jakautuivat ensimmäiset Lemurian mantereella syntyneet atlantislai-

set rodut varhaisimmista heimoistaan oikeamielisiin ja väärämielisiin: Niihin, 

jotka palvoivat luonnon ainoaa näkymätöntä henkeä, jonka säteen ihminen tuntee 

itsessään – eli panteisteihin, ja niihin, jotka uhrasivat kiihkomielisesti maan hen-

gille, pimeille kosmisille, antropomorfisille voimille, joiden kanssa he liittoutui-

vat. Näitä olivat ensimmäiset gibborimit, ”muinaisajan kuuluisat sankarit”.2 

[e274] Heistä tulee viidennen Rodun kabirimeja; egyptiläisten ja foinikialaisten 

kabiireja, kreikkalaisten titaaneja ja intialaisten rotujen rākshasoita ja daityoja. 

Tällainen oli kaikkien myöhempien ja uudenaikaisten uskontojen, varsinkin 

myöhempien juutalaisten heimojumalalleen osoittaman palvonnan salainen ja 

mystinen alku. Samalla tämä sukupuolinen uskonto perustui ja liittyi läheisesti 

                                                           
1  Niin kuin Genesiksen 4. luvusta ilmenee, Kain ”uhrasi maan hedelmiä” ollen ensimmäinen 

maanviljelijä, kun taas Abel ”uhrasi laumansa esikoisia” Herralle. Kain on ensimmäisen mie-

hisen, Abel ensimmäisen naisellisen ihmissuvun symboli. Aadam ja Eeva kuvaavat kolmatta 

Rotua. ”Murhaaminen” on verenvuodatusta, mutta ei hengiltä ottamista. 
2  Genesis, 6:4. 
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sekä sekoittui, niin sanoaksemme, astronomisiin ilmiöihin. Lemurialaiset tunsivat 

vetoa pohjoisnapaa eli edeltäjiensä taivasta (hyperborealaista mannerta) kohti. 

Atlantislaiset pyrkivät etelänapaa, kosmisessa ja maallisessa merkityksessä hor-

nan kuilua kohti – josta pyörremyrskyinä puhaltavat sitä asuntonaan pitävien 

kosmisten elementaalien kuumat intohimonpuuskat. Muinaiset kansat kutsuivat 

maan kahta napaa lohikäärmeiksi ja käärmeiksi – tästä johtuvat hyvät ja pahat 

lohikäärmeet ja käärmeet ja myös ”jumalien pojille” annetut nimet (hengen ja 

aineen pojat): hyvät ja huonot maagikot. Tämä on ihmisen kaksinaisen ja kolmi-

naisen luonnon alkuperä. ”Langenneiden enkelien” tarina esoteerisessa merkityk-

sessään sisältää avaimen ihmisluonnon moninaisiin ristiriitoihin. Se viittaa ihmi-

sen itsetietoisuuden salaisuuteen. Se on koko hänen elämänkiertoaan tukeva kul-

marauta – hänen kehityksensä ja kasvunsa historia. 

Tämän opin vankasta tajuamisesta riippuu esoteerisen antropogenian [ihmisro-

tujen synnyn] oikea ymmärtäminen. Se antaa johtolangan pahan alkuperän paljon 

keskustelua herättäneeseen kysymykseen. Siitä myös näkyy, kuinka ihminen itse 

on jakanut YHDEN erilaisiin vastakkaisiin puoliin. 

Lukija ei siis hämmästyne, vaikka niin paljon tilaa käytetään kussakin tapauk-

sessa tämän vaikean ja hämärän aiheen valaisemisyrityksiin. Paljon on eittämättä 

sanottava sen symbolisesta puolesta, koska näin tekemällä annetaan ajattelevalle 

tutkijalle vihjeitä hänen omia tutkimuksiaan varten ja siten voidaan luoda enem-

män valoa kuin on mahdollista välittää muodollisemman, filosofisemman esitys-

tavan teknisten sanontojen avulla. Niin kutsutut ”langenneet enkelit” ovat itse 

ihmiskunta. Ylpeyden, himon, kapinan ja vihan demonia ei ole koskaan ollut ole-

massakaan ennen fyysisen tietoisen ihmisen esiintymistä. Ihminen on tämän pa-

holaisen siittänyt ja elättänyt ja sallinut sen kehittyä sydämessään. Hän on myös 

tahrannut sisässään asuvan jumalan yhdistämällä puhtaan hengen epäpuhtaaseen 

aineen demoniin. Ja jos kabbalistinen sanonta ”Daemon est Deus inversus”1 saa 

metafyysisen ja teoreettisen vahvistuksensa kaksinaisessa, ilmenneessä luonnossa, 

sen käytännön sovellus löytyy ainoastaan ihmiskunnasta. 

Nyt on siis sanomattakin selvää, että johtuen väitteistämme, että a) ihminen on 

esiintynyt ennen muita nisäkkäitä ja jopa ennen suurten matelijoiden aikoja; b) 

aikakautiset vedenpaisumukset ja jääkaudet johtuvat akselin karmallisesta siirty-

misestä; ja etenkin c) ihminen on syntynyt [e275] korkeammasta olennosta eli niin 

kuin materialismi sanoisi yliluonnollisesta olennosta, vaikka se on ainoastaan yli-

inhimillinen, – on ilmeistä, että opeillamme on hyvin pienet mahdollisuudet saada 

puolueeton käsittely. Kun tähän vielä lisätään väite, että kolmannessa Rodussa osa 

ihmiskunnasta – kaikki ne ihmismonadit, jotka olivat saavuttaneet ansion ja kar-

man korkeimman kohdan edellisessä manvantarassa – sai psyykkisen ja järjellisen 

                                                           
1  ”Demoni on Jumala ylösalaisin käännettynä.” – Suom. toim. 
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luontonsa jumalallisilta olennoilta, jotka asettuivat heidän viidenteen prinsiippiin-

sä perustaksi, niin Salaisen opin täytyy menettää arvonsa ei ainoastaan materia-

lismin vaan myös dogmaattisen kristinuskon silmissä. Sillä heti kun jälkimmäinen 

tulee kuulemaan, että nämä enkelit ovat samat kuin heidän ”langenneet” henken-

sä, julistetaan jo esoteerinen oppi mitä kauheimmaksi ja turmiollisimmaksi harha-

opiksi.1 Jumalallinen ihminen asui eläimessä, ja sen vuoksi heti kun fysiologinen 

erottautuminen tapahtui luonnollisessa kehityskulussa – jolloin myös ”koko eläi-

mellinen luomakunta laskettiin vapaaksi” ja koiraat tunsivat vetoa naaraisiin –, 

tuo rotu lankesi; ei siksi että he olivat syöneet tiedon hedelmää ja osasivat erottaa 

hyvän pahasta, vaan koska he eivät tienneet paremmasta. Suvuttoman luomisvais-

tonsa ajamina olivat aikaisemmat alarodut kehittäneet välirodun, johon ylemmät 

dhyāni-chohanit olivat ruumiillistuneet, kuten säkeistömme antavat ymmärtää.2 

”Kun olemme varmistuneet universumin laajuudesta ja oppineet tietämään kaiken 

mitä siinä on, tahdomme lisätä rotuamme”, vastaavat tahdon ja joogan pojat sa-

maa rotua oleville veljilleen, jotka kehottavat heitä tekemään heidän laillaan. Tä-

mä tarkoittaa, että suuret adeptit ja vihityt askeetit tulevat ”lisääntymään”, ts. tuot-

tamaan jälleen kerran järkisyntyisiä tahrattomia jälkeläisiä – seitsemännessä kan-

tarodussa. 

Näin esitetään purānoissa, Mahābhāratassa ja Brahmapurānassa jne. Pushka-

ra-Mahātmyan eräässä osassa kuvataan sitä paitsi sukupuolten erottautumista 

seuraavalla allegorialla: Daksha nähdessään, että hänen tahtosyntyiset jälkeläisen-

sä (”passiivisen joogan pojat”) eivät tahdo luoda ihmisiä, ”muuttaa puolet itses-

tään naiseksi, josta hän synnyttää tyttäriä”, kolmannen Rodun tulevia naisia, jotka 

synnyttivät Atlantiksen jättiläiset, [e276] niin kutsutun neljännen Rodun. Vishnu-

purānassa sanotaan vain, että ihmiskunnan isä Daksha aloitti sukupuolisen kans-

sakäymisen maailman kansoittamiseksi. 

Onneksi ihmissuvulle ”valittu rotu” oli jo tullut (älyllisesti ja henkisesti) kor-

keimpien dhyānien ruumiillistumisen välineeksi, ennen kuin ihmiskunta oli tullut 

aivan aineelliseksi. Kun kolmannen Rodun viimeiset alarodut – muutamia alimpia 

                                                           
1  Kenties silmällä pitäen näiden korkeimpien ja puhtaimpien henkien huonontumista, jotka 

murtautuivat alemman tajunnan välitasojen (Poimandresin ”seitsemän tulipiirin”, k. II, 22. 

säe) läpi, pannaan Jaakob sanomaan kirjeessään (3:15), että ”sellainen ei ole ylhäältä tulevaa 

viisautta (psykhe alkutekstissä), vaan maallista, aistillista, pahojen henkien viisautta”.  Psykhe 

on manas, ”inhimillinen sielu”, ja henkinen viisaus eli sielu on buddhi. Kuitenkin buddhi ollen 

itsessään niin lähellä absoluuttia on vain latentti tietoisuus. 
2  Tämä on ”kuolematon rotu”, niin kuin sitä kutsutaan esoterismissa, ja eksoteerisesti se on 

Dakshan ensimmäisten jälkeläisten hedelmätön sukupolvi. Daksha kiroaa Nāradan, jumalalli-

sen rishin, siksi, että tämä on neuvonut haryashvoja ja shabalāshvoja, Dakshan poikia, ole-

maan lisääntymättä sanoen: ”Synny kohtuun, sinulla ei tule olemaan leposijaa missään näissä 

valtakunnissa”. Tämän jälkeen sanotaan Nāradan, tuon hedelmättömän askeettirodun edusta-

jan, heti kuoltuaan yhdestä ruumiista syntyvän toiseen ruumiiseen. 
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lukuun ottamatta – olivat hävinneet suuren lemurialaisen mantereen mukana, oli-

vat ”viisauden kolminaisuuden siemenet” jo päässeet perille kuolemattomuuden 

salaisuudesta maan päällä, ja tämän lahjan avulla voi sama suuri persoonallisuus 

ad libitum [mielin määrin] siirtyä yhdestä loppuun kuluneesta ruumiista toiseen. 

(b) Ensimmäinen sota maan päällä, ensimmäinen ihmisveren vuodatus oli seu-

rauksena ihmisen silmien ja aistien avautumisesta, mikä sai hänet näkemään vel-

jiensä tyttäret ja myös vaimot kauniimpina kuin hänen omansa. Ryöstöjä tehtiin jo 

ennen sabiinittaria, ja Menelaoksilta vietiin heidän Helenansa, ennen kuin viides 

Rotu oli syntynyt. Titaanit eli jättiläiset olivat voimakkaampia, heidän vastusta-

jansa viisaampia. Tämä tapahtui neljännessä, jättiläisten Rodussa. 

Sillä noina vanhoina aikoina todella ”oli jättiläisiä”,1 ja eläinmaailman kehitys-

sarja on takeena siitä, että ihmisroduissa tapahtui sama. Vielä alempaa luomisjär-

jestyksestä löydämme todisteita samasta, sillä kasviston koko seurasi samassa 

suhteessa eläimistön kokoa. Ne kauniit saniaiset, joita me kokoamme ja kui-

vaamme lempikirjojemme lehtien välissä, polveutuvat niistä jättiläissaniaisista, 

joita kasvoi kivihiilikaudella. 

Pyhät kirjat sekä filosofisten ja tieteellisten teosten katkelmat – lyhyesti sanoen 

lähes kaikki tiedot, jotka ovat tulleet meille muinaisuudesta – sisältävät viittauksia 

jättiläisiin. Kukaan ei voi olla tuntematta salaisen opin atlantislaisia Lankān 

rākshasoissa – Rāman kukistamissa vastustajissa. Eivätkö nämä kertomukset ole 

muuta kuin tyhjän mielikuvituksen tuotetta. Kiinnittäkäämme tähän aiheeseen 

hetkeksi huomiota. 

 

[e277] 
OVATKO JÄTTILÄISET FIKTIOTA? 

 

Tässä me törmäämme jälleen yhteen tieteen kanssa, koska se kieltää toistaiseksi, 

että ihminen olisi koskaan ollut paljon suurempi kuin mitä nyt on satunnaisesti 

tavattavien pitkien ja voimakkaiden ihmisten keskikoko. Tri Henry Gregor 

ilmoittaa, että sellaiset perimätiedot perustuvat väärin käsitettyihin tosiasioihin, ja 

esimerkkejä vääristä arvioinneista tuodaan esiin. Niinpä v. 1613 löydettiin Ala-

Dauphinéssa (Ranskassa, 6 km St. Romansista) eräästä paikasta, jota on 

                                                           
1 Kaikkien maiden ja kansojen perimätiedot viittaavat tähän tosiasiaan. Donnelly lainaa otteen 

isä Duránin käsikirjoituksesta Historia Antigua de la Nueva España vuodelta 1885, jossa sa-

notaan, miten muuan Cholulan sata vuotias syntyperäinen asukas kertoo Cholulan suuren 

pyramidin rakentamisesta seuraavasti: ”Alussa, ennen kuin auringonvalo oli luotu, tämä maa 

(Cholula) oli pimeydessä… ja heti kun valo ja aurinko nousivat idästä, saapui jättiläisiä… 

jotka rakensivat tuon pyramidin ja jotka ovat sittemmin hajaantuneet kaikkiin maanosiin.” 

    ”Suuri osa Keski-Amerikan historiasta käsittelee erään quinameiksi kutsutun muinaisen 

jättiläisrodun tekoja”, sanoo Atlantiksen tekijä [Ignatius Donelly] (s. 204). 
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ikimuistoisista ajoista asti kutsuttu ”jättiläisten kentäksi”, syvään hiekkaiseen 

maaperään haudattuja valtavan suuria luita. Niiden arveltiin olevan 

ihmisjäännöksiä, jopa Teutoboduksen, Mariuksen tappaman teutoni-päällikön 

luita. Mutta Cuvierin myöhemmät tutkimukset vahvistivat niiden olevan tapiiri-

sukuun kuuluvan 5,5 metrisen Dinotherium giganteumin fossiilisia jäännöksiä. 

Muinaisiin rakennuksiin viitataan todisteena siitä, että varhaisimmat esi-isämme 

eivät olleet paljonkaan meitä pitempiä, koska sisäänkäynnit eivät olleet suurempia 

kuin nykyään. Meille kerrotaan, että muinaisajan pisin meidän tiedossamme oleva 

mies oli roomalainen keisari Maximinus, jonka pituus oli 230 cm. Kuitenkin 

meidän päivinämme nähdään joka vuosi tätä pitempiä miehiä. Lontoon 

näyttelypaviljongissa esiintynyt unkarilainen oli 270 cm pitkä. Amerikassa 

näytettiin 290 cm pitkää jättiläistä. Montenegrolaisen Danilon pituus oli 260 cm. 

Venäjällä ja Saksassa nähdään usein yli 210 cm pituisia alemman luokan miehiä. 

Ja koska apinateorian kannattajat ovat saaneet tietää Darwinilta, että ristisiitoksen 

seurauksena syntyneet eläinlajit ”ilmaisevat aina taipumusta palautua 

alkuperäiseen tyyppiin”, heidän pitäisi sovittaa ihmiseen samaa lakia. Ellei 

muinaisuudessa olisi yleensä ollut jättiläisiä, ei niitä olisi nytkään. 

Kaikki tämä koskee vain historiallista aikaa. Ja jos esihistoriallisten aikojen 

luurangot eivät ole toistaiseksi voineet kiistattomasti todistaa (mikä ehdottomasti 

kielletään) tässä esitettyä väitettä tieteelle, niin se on vain ajan kysymys. Sitä pait-

si, kuten jo sanottu, ihmiskoko on muuttunut sangen vähän viimeisen rodullisen 

kierroksen aikana. Muinaisuuden jättiläiset ovat kaikki hautautuneet valtamerien 

pohjaan, ja jos satoja tuhansia vuosia kestänyt jatkuva veden aiheuttama hankaus 

voi jauhaa hienoksi pölyksi pronssisen patsaan, niin paljon helpommin on näin 

käynyt ihmisluurangolle. Entä mitä todistavat tunnetut klassiset kirjailijat, filosofit 

ja ihmiset, joilla ei muutenkaan ole valehtelijan mainetta? Pitäkäämme myös mie-

lessämme, että ennen vuotta 1847, jolloin Boucher de Perthes pakotti tieteen kiin-

nittämään huomiota ihmisfossiileihin, niistä tiedettiin tuskin mitään, sillä arkeolo-

gia ei omahyväisesti välittänyt niiden olemassaolosta. Jättiläisistä, joita oli ”maan 

päällä siihen aikaan”, oli ainoastaan raamattu puhunut länsimaiden viisaille, ja 

eläinrata oli ainoa todistaja vahvistamassa tuota lausuntoa, sillä Atlaksen tai Orio-

nin sanotaan mahtavilla hartioillaan kannattaneen maailmaa. 

[e278] Kuitenkaan ”jättiläisten” olemassaololta ei puutu todistajia, ja yhtä 

hyvin voi tutkia asian kumpaakin puolta. Kolme tiedettä – geologia, tähtitiede ja 

pyhien kirjojen tutkimus (viimeksi mainittu universaalisessa merkityksessään) – 

voivat antaa meille tarvittavat todisteet. Alkaaksemme geologiasta, se on jo 

vahvistanut, että mitä vanhempia esiinkaivetut luurangot ovat, sitä kookkaampia, 

pitempiä ja voimakasrakenteisempia ne ovat. Tässä meillä siis on jo varma 

todiste. Frédéric de Rougemont, joka kyllä uskoo kovin hartaasti Nooan arkkiin ja 

raamattuun, mutta on silti tieteellinen todistaja, kirjoittaa: ”Kaikki luut, nuo 
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luurangot, jotka on löydetty Gardin alueelta, Itävallasta, Liégestä jne…. nuo 

kallot, jotka kaikki muistuttavat mustaa rotua… ja joita tuon muotonsa takia 

voitaisiin pitää eläinten kalloina, kaikki ovat kuuluneet hyvin pitkille ihmisille…”1 

Saman toistaa Lartet-niminen asiantuntija, joka pitää pitkinä niitä, jotka hukkuivat 

vedenpaisumuksessa (ei välttämättä Nooan), ja lyhyempinä niitä rotuja, jotka 

elivät myöhemmin. 

Mitä tulee muinaisten kirjoittajien antamaan todisteeseen, meidän ei tarvitse 

tyytyä Tertullianukseen, joka vakuuttaa, että hänen aikanaan löytyi Karthagosta 

joukko jättiläisiä2 – sillä ennen kuin hänen todisteensa voidaan hyväksyä, olisi 

vahvistettava hänen oma henkilöytensä3 ja todellinen olemassaolonsa. Mutta me 

voimme katsoa vuoden 1858 tieteellisiä julkaisuja, joissa puhutaan jättiläisten 

sarkofagista, joka löydettiin sinä vuonna tuon samaisen kaupungin työmaalta. 

Muinaisten pakanallisten kirjoittajien osalta meillä on Philostratuksen todiste, 

joka puhuu 13 metrin pituisesta jättiläisluurangosta ja toisesta 7-metrisestä, jotka 

hän itse näki Sigeuksella. Tuo luuranko ei ehkä kuulunut, niin kuin Protesilaus 

uskoi, sille jättiläiselle, jonka Apollo tappoi Troijan piirityksessä. Kuitenkin se oli 

jättiläisen luuranko samoin kuin eräs toinen, jonka Menekrates Stiralainen löysi 

Lemnokselta – ”kauhea katsoa”, kuten Philostratos sanoo.4 Voiko ennakkoluuloi-

suus viedä tieteen niin pitkälle, että se pitää näitä kaikkia henkilöitä joko typeryk-

sinä tai valehtelijoina? 

Plinius puhuu jättiläisestä, jossa hän ajatteli tunnistavansa Orionin, Efialteen 

pojan.5 Plutarkhos vakuuttaa Sertoriuksen nähneen Antaios-jättiläisen haudan.6 Ja 

Pausanias vahvistaa, että Asteriuksen ja Geryonin tai Hylloksen, Herculeen pojan 

– kaikki jättiläisiä, titaaneja ja mahtavia miehiä – haudat olivat todella olemassa.7 

Lopuksi apotti Pègues vahvistaa omituisessa kirjassaan Les Volcans de la Grèce, 

että ”Thera-saaren tulivuorten lähistöltä löydettiin paasien alta suunnattoman suu-

rikalloisia jättiläisiä. Jo paasien pystyttäminen noihin paikkoihin on vaatinut 

[e279] titaanisia voimia ja traditio liittääkin niihin kaikissa maissa taruja jättiläi-

sistä, tulivuorista ja magiasta.”8 

Edellä mainitussa teoksessaan Pègues ihmettelee, miksi raamatussa ja perimä-

tiedossa pidetään Gibborim (jättiläisiä, mahtavia), Refaim eli aaveita (haamuja), 

                                                           
1   Histoire de la terre jne., s. 154. 
2  De resurrectione carnis, xlii. 
3  On kriitikkoja, jotka eivät löydä mitään todisteita Tertullianuksen olemassaolosta paitsi 

Eusebiuksen, tuon ”todenpuhujan” kirjoituksista, ja ovat sen vuoksi taipuvaisia epäilemään 

sitä. 
4  Heroica, 35. 
5  Naturalis historia, k. VII, xvi. 
6  Vitae parallelae: Sertorius, § ix. 
7  Periegesis tes Hellados, I, xxxv, 6, 7, 8. 
8  Ks. de Mirville, Des Esprits, vol. III, s. 45–48. 
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Nefilim eli langenneita (irruentes) ”samoina, vaikka ne ovat kaikki ihmisiä, sillä 

raamattu kutsuu niitä muinaisiksi mahtaviksi” – esim. Nimrodia. ”Oppi” selittää 

tämän pulman. Nämä nimet, jotka oikeastaan kuuluvat ainoastaan neljään edelli-

seen Rotuun ja viidennen alkuun, viittaavat hyvin selvästi kahteen ensimmäiseen 

haamumaiseen (astraaliseen) Rotuun, langenneeseen – kolmanteen – ja atlantis-

laisten jättiläisten Rotuun – neljänteen –, minkä jälkeen ”ihmiset alkoivat pienen-

tyä kooltaan”. 

Bossuet näkee ”perisynnissä” syyn myöhempään yleiseen epäjumalanpalve-

lukseen.1 ”Te tulette jumalien kaltaisiksi” sanoo Genesiksen käärme Eevalle, las-

kien siten väärien jumaluuksien palvontaan johtavan ensimmäisen siemenen. Ja 

hän luulee, että tästä johtuu epäjumalanpalvelus eli kuvien, antropomorfisten eli 

ihmisenmuotoisten hahmojen kultti ja palvonta. Mutta jos epäjumalanpalvelus 

perustuu tähän, silloin kaksi kirkkoa, kreikkalainen ja latinalainen varsinkin, ovat 

yhtä epäjumalallisia ja pakanallisia kuin mikä tahansa muu uskonto.2 Vasta nel-

jännessä Rodussa ihmiset, jotka olivat kadottaneet kaikki oikeudet jumalallisuu-

teensa, sortuivat ruumiin palvontaan eli toisin sanoen fallismiin. Siihen asti he 

olivat todella olleet jumalia, yhtä puhtaita ja jumalallisia kuin alkuunpanijansa, 

eikä allegorinen käärme-nimitys, kuten on riittävästi osoitettu edellisillä sivuilla, 

lainkaan tarkoita ihmisten fysiologista lankeemusta, vaan hyvän ja pahan tiedon 

hankkimista, mikä tieto tuli heille ennen heidän lankeemustaan. Ei saa unohtaa, 

että vasta tultuaan pakosta karkotetuksi Edenistä ”Aadam tunsi vaimonsa Ee-

van”.3 Meidän ei tule kuitenkaan verrata Salaisen opin tietoja heprealaisen raama-

tun kuolleeseen kirjaimeen, vaan paremminkin kiinnittää huomiota kummankin 

esoteerisen merkityksen suuriin yhtäläisyyksiin. 

Vasta hylättyään uusplatonilaisuuden Klemens [e280] Aleksandrialainen alkoi 

kääntää sanan gigantes [jättiläiset] käärmeiksi ja selittää, että ”käärmeet ja jättiläi-

set tarkoittavat demoneja”.4 

                                                           
1  Élevations, s. 56. 
2  Tämä huolimatta Elviran (Elyruksen) suuren kirkolliskokouksen muodollisesta kiellosta v. 

303 jaa., jolloin säädettiin, että ”Jumalan muotoa, joka on aineeton ja näkymätön, ei pidä rajoi-

tettaman minkään kuvan tai hahmon avulla”. Vuonna 692 Konstantinopolin kokous kielsi 

samalla tavoin ”maalaamasta tai kuvaamasta Jeesusta karitsana” ja myös ”polvistumasta ru-

koillessa, koska se on epäjumalanpalvelusta”. Mutta Nikean kokous (787) toi tämän epäjuma-

lanpalveluksen takaisin, kun taas Rooman kokous (883) julisti Konstantinopolin patriarkka 

Johanneksen kirkonkiroukseen, koska tämä osoittautui kuvanpalvonnan viholliseksi. 
3  Genesis, 4:1. 
4  Käsitellessään  kiinalaista lohikäärmettä ja Kiinan kirjallisuutta Chas. Gould kirjoittaa teok-

sessaan Mythical Monsters, s. 212: ”Sen mythologiat, historiat, uskonnot, kansankertomukset 

ja sananlaskut, kaikki ovat täynnä viitteitä salaperäisestä olennosta, jolla on fyysinen luonto ja 

henkiset ominaisuudet. Hänellä on yleisesti tunnustettu muoto, jonka hän voi yliluonnollisella 

kyvyllä hylätä ottaakseen itselleen toisia muotoja, ja hänellä on voima jolla vaikuttaa säähän, 
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Meille voidaan kuitenkin sanoa, että ennen kuin teemme vertailuja oppiemme 

ja raamatun opetusten välillä, meidän on esitettävä parempia todisteita neljännen 

Rodun jättiläisten olemassaolosta kuin mitä Genesiksessä on. Me vastaamme, että 

antamamme todisteet ovat tyydyttävämpiä, ja joka tapauksessa niissä on enem-

män kirjallista ja tieteellistä näyttöä kuin Nooan vedenpaisumus on koskaan saa-

va. Jopa Kiinan historialliset teokset ovat täynnä muistoja neljännestä Rodusta. 

Shu-Chingista kuka tahansa voi lukea: 
 
Kun Miao-tse (tuo vedenpaisumusta aikaisempi, turmeltunut rotu 

[kommentoija selittää], joka oli vetäytynyt muinaisina aikoina vuorten luoliin 

ja jonka jälkeläisiä sanotaan vieläkin löytyvän Cantonin lähistöltä)1 [e281] 

ikivanhojen asiakirjojemme mukaan oli Chia-yün houkutusten vuoksi tuottanut 

harmia koko maan piirille, se tuli täyteen rosvoja… Herra Huang-ti [muuan 

jumalallisen dynastian kuningas] näki, että hänen kansansa oli menettänyt 

viimeisetkin hyveen rippeet. Silloin hän käski Te-hungia ja Litä [kahta 

                                                                                                                                                        

aikaansaada mielensä mukaan kuivuutta tai hedelmöittäviä sateita, nostaa myrskyjä ja tyynnyt-

tää ne. Suuria kirjoja voitaisiin koota niistä hajanaisista taruista, joita tavataan kaikkialla tästä 

aiheesta…” 

    Tämä ”salaperäinen olento” on myyttinen lohikäärme, ts. todellisen historiallisen adeptin, 

vanhan ajan okkulttisten tieteiden opettajan ja mestarin symboli. Muualla on jo sanottu, että 

neljännen ja viidennen Rodun suuria ”tietäjiä” sanottiin yleensä ”käärmeiksi” ja ”lohikäär-

meiksi” alkuunpanijoidensa mukaan. Kaikki nämä kuuluivat niin kutsuttujen ”viisauden tulis-

ten lohikäärmeiden”, dhyāni-chohanien hierarkiaan, joka vastaa Agnishvātta pitrejä, Maruteja 

ja Rudroja yleensä, Rudran jälkeläisiä, joiden isää pidettiin tulen jumalana. Tekstissä sanotaan 

enemmän. Mutta Klemens vihittynä uusplatonikkona tunsi tietysti ”lohikäärme”-sanan alkupe-

rän ja sen miksi vihittyjä adepteja kutsuttiin siten, koska hän tiesi Agathodaimonin salaisuu-

den, Kristuksen, gnostikkojen seitsenvokaalisen käärmeen. Hän tiesi, että hänen uuden uskon-

sa dogmi vaati kaikkien Jehovan kilpailijoiden muuttamista, niiden enkelien, joiden arveltiin 

kapinoineen tuota Elohimia vastaan, kuten Prometheus-titaani kapinoi Zeusta, isänsä valta-

kunnan anastajaa vastaan. Hän tiesi myös, että ”lohikäärme” oli ”viisauden poikien” mystinen 

nimitys. Tästä tiedosta johtui hänen määrityksensä, joka on yhtä julma kuin mielivaltainen: 

”käärmeet ja jättiläiset tarkoittavat demoneja”, so. ei ”henkiä” vaan paholaisia kirkollisessa 

kielenkäytössä. 
1  ”Mitähän sanoisitte väitteeseemme, että kiinalaiset – puhun nyt sisämaassa asuvista todelli-

sista kiinalaisista enkä neljännen ja viidennen Rodun sekamuodosta, joka nyt on vallassa – ne 

alkuasukkaat, jotka kuuluvat sekoittumattomana kansallisuutena kokonaan neljännen Rodun 

korkeimpaan ja viimeiseen haaraan, saavuttivat korkeimman sivistyksensä silloin kun viides 

Rotu oli tuskin ilmestynyt Aasiaan” (Esoteric Buddhism, s. 67). Ja koko tämä kourallinen 

sisämaan kiinalaisia on hyvin kookasta väkeä. Jos kaikkein vanhimpia (Kiinan alkuasukkai-

den) lolo-kielellä kirjoitettuja käsikirjoituksia saataisiin käsiin ja käännettäisiin oikein, löydet-

täisiin monta arvokasta todistetta. Mutta ne ovat yhtä harvinaisia kuin heidän kielensä on kä-

sittämätöntä. Toistaiseksi ainoastaan yksi tai kaksi eurooppalaista arkeologia on onnistunut 

hankkimaan näitä arvokkaita teoksia. 
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alempaa dhyāni-chohania] katkaisemaan kaiken yhteyden taivaan ja maan 

välillä. Siitä pitäen ei enää ole ollut mitään ylös ja alas kulkemista!1 
 
”Ylös ja alas kulkeminen” tarkoittaa esteetöntä kanssakäymistä ja yhteydenpitoa 

kahden maailman välillä. Koska nyt ei ole tilaisuutta esittää täydellistä ja seikka-

peräistä historiaa kolmannesta ja neljännestä Rodusta, meidän on tähän koottava 

niistä yhteen niin monta irrallista tosiseikkaa kuin on sallittua, varsinkin sellaisia, 

joita tukevat muinaiskirjallisuudesta ja -historiasta löydettävät selvät ja pääteltä-

vissä olevat todisteet. Sitä mukaa kuin ihmisten ”nahkapuvut” tulivat paksummik-

si ja he lankesivat yhä syvemmälle ruumiilliseen syntiin, lakkasi yhteys fyysisen 

ja eteerisen jumalallisen ihmisen välillä. Aineen verho noiden kahden tason välillä 

tuli liian tiiviiksi jopa sisäisen ihmisen läpäistä. Taivaan ja maan mysteerit, joita 

kolmannelle Rodulle paljastivat heidän taivaalliset opettajansa heidän puhtautensa 

päivinä, tulivat suureksi valokeskukseksi, jonka säteet välttämättä heikkenivät 

hajaantuessaan ja levitessään tuohon liian aineellisuutensa takia sopimattomaan 

maaperään. Kansan keskuudessa ne alenivat noituudeksi, joka otti myöhemmin 

muodokseen eksoteeriset uskonnot ja täynnä taikauskoa olevan epäjumalanpalve-

luksen sekä ihmis- eli sankaripalvonnan. Ainoastaan kourallinen alkuperäisiä ih-

misiä – joissa paloi kirkkaana jumalallisen viisauden kipinä ja vain vahvistui voi-

massaan sitä mukaa kuin se himmeni himmenemistään joka aikakaudella niissä, 

jotka käänsivät sen pahoihin tarkoituksiin – pysyi jumalallisten opettajien ihmis-

kunnalle paljastamien mysteerien valittuina vartijoina. Heidän joukossaan oli nii-

tä, jotka alusta asti pysyivät kumārisessa tilassaan, ja traditio kuiskaa saman, min-

kä salaiset opetukset vahvistavat, nimittäin että nämä valitut olivat siemeninä sille 

hierarkialle, joka ei ole koskaan sen ajan jälkeen kuollut: 

”Ensimmäisten * * * sisäinen ihminen ainoastaan muuttaa ruumistaan aika ajoin. 

Hän on aina sama, tuntematta lepoa tai nirvānaa, halveksien devachania ja pysy-

en alituisesti maan päällä ihmiskunnan pelastukseksi….” ”Seitsemästä neitsytih-

misestä [kumārasta]2 neljä uhrautui maailman syntien tähden ja tietämättömien 

[e282] opettamiseksi, jäädäkseen nykyisen manvantaran loppuun asti. Aina he 

ovat läsnä, vaikka näkymättöminä. Kun ihmiset sanovat jostakin heistä: ’Hän on 

kuollut’, niin katso, hän elää toisessa muodossa. Nämä ovat kuolemattoman tie-

don  [jñānan]  pää,  sydän,  sielu  ja  siemen.  Älä  koskaan  puhu,  oi lanoo, näistä 

                                                           
1  Shu-Ching, osa IV, xxvii, s. 291. Muistakaa sama lausunto Henokin kirjassa, kuten myös 

Jaakobin unessaan näkemät portaat. ”Kaksi maailmaa” tarkoittaa tietysti ”kahta tajunnan ja 

olemisen tasoa”. Näkijä voi olla yhteydessä maapalloa korkeamman tason kanssa lähtemättä 

nojatuolistaan. 
2  Ks. edellä kommentaaria joka käsittelee neljää Rotua – ja ”tahdon ja joogan poikia”, andro-

gyynisen kolmannen Rodun tahrattomasti syntyneitä jälkeläisiä. 
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suurista [Mahā….] joukon edessä nimeltä heitä mainiten. Ainoastaan viisaat ym-

märtävät”…1 (Sisäisen koulun katekismus.) 

Nämä pyhät ”neljä” on esitetty vertauskuvallisesti Lingapurānassa, jossa sano-

taan, että Vāmadeva (Śiva) kumārana jälleensyntyy jokaisessa kalpassa (Rodussa 

tässä tapauksessa) neljänä nuorukaisena – neljänä valkoisena, neljänä punaisena, 

neljänä keltaisena ja neljänä tummana eli ruskeana. Muistakaamme, että Śiva on 

ennen kaikkea ja pääasiassa askeetti, kaikkien joogien ja adeptien suojelija, niin 

tämä allegoria tulee aivan ymmärrettäväksi. Jumalallisen viisauden ja puhtaan 

askeesin henki ruumiillistuu näissä valituissa. Vasta mentyään naimisiin ja tultu-

aan jumalien pois vetämäksi tästä kauheasta askeettisesta elämästä Rudra tulee 

hindulaisen pantheonin Śivaksi, jumalaksi, joka ei ole mitään erittäin hyveellistä 

tai armeliasta tyyppiä. Näitä ”neljää” korkeampi on vain YKSI maan päällä niin 

kuin taivaissa – tuo vielä salaperäisempi ja yksinäisempi olento, jota on kuvattu 

teoksemme I osassa, s. [e207] eteenpäin. 

Meidän on nyt tutkittava ”liekin” ja ”pimeän viisauden poikien” luontoa sa-

moin kuin Saatana-käsitteen valo- ja varjopuolia. 

Ne katkonaiset lauseet, jotka on onnistuttu kokoamaan tiilenpalasista ja joita 

George Smith kutsuu ”lankeemusta seuranneeksi kiroukseksi”,2 ovat tietenkin 

allegorisia. Ne vahvistavat kuitenkin sen, mitä meidän kirjoissamme opetetaan 

enkelien lankeemuksen todellisesta luonnosta. Niinpä sanotaan, että ”maan Herra 

isä Elu” (Elohim), häntä kutsui nimeltä, ja julisti kirouksensa, jonka kuuli ”Hea-

Jumala, ja hänen maksansa tulistui, koska hänen ihmisensä [enkeli-ihminen] oli 

turmellut puhtautensa”. Tästä syystä Hea ilmaisee toiveensa, että ”viisaus ja tieto 

vihamielisesti vahingoittaisivat häntä” [ihmistä].3 

Viimeinen lause viittaa kaldealaisen kertomuksen suoranaiseen yhteyteen Ge-

nesiksen kertomuksen kanssa. Hea koettaa tehdä tyhjäksi sen viisauden ja tiedon, 

jonka ihminen on vuorostaan saavuttanut vasta hankkimansa älyllisen ja tietoisen 

luomiskyvyn avulla (riistäen siten luomisen yksinoikeuden jumalan [jumalien] 

käsistä), ja elohimit tekevät saman Genesiksen kolmannessa luvussa. Sen vuoksi 

elohimit karkottivat ihmisen Edenistä. 

Mutta tämä ei auttanut yhtään. Sillä jumalallisen viisauden henki oli [e283] 

ihmisen yllä ja sisällä – todella tuo ikuisuuden ja kaiken tiedon käärme, se mana-

sinen henki, joka sai hänet oppimaan luomisen salaisuuden kriyāshaktin tasolla ja 

synnyttämisen salaisuuden maisella tasolla – ja sai hänet yhtä luonnollisesti löy-

tämään tiensä kuolemattomuuteen kaikkien jumalien kateudesta huolimatta. 

                                                           
1  Kabbalassa on nelikirjaimisen sanomattoman nimen lausuminen ”kaikkein syvin salaisuus” 

– ”salaisuuksien salaisuus”. 
2   Ks. The Chaldean Account of Genesis, s. 81. 
3  Sama, s. 84, rivit 12, 14 ja 15. 
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Varhaisia lemuroatlantislaisia syytetään siitä, että he ottivat itselleen (jumalal-

lisina ruumiillistumina) alempirotuisia vaimoja, nimittäin siihen asti älyttömien 

ihmisten rodusta. Kaikissa muinaisissa pyhissä kirjoituksissa on sama taru enem-

män tai vähemmän vääristyneenä. Ensinnäkin enkelien lankeemus, joka on muut-

tanut Jumalan ”esikoiset” asuroiksi eli ”pakanoiden” Ahrimaniksi ja Tyfoniksi 

(jos nim. Henokin kirjassa1 ja Hermeksessä, purānoissa ja raamatussa esitetyt 

kertomukset otetaan kirjaimellisesti), merkitsee esoteerisesti luettuna yksinkertai-

sesti seuraavaa: 

Sellaisten lauseiden kuin ”Kunnianhimossaan hän (Saatana) kohottaa kätensä 

taivaallisen Jumalan pyhäkköä vastaan” jne. tulisi kuulua: ”Ikuisen kehityksen ja 

karman lain kannustamana enkeli ruumiillistui maan päälle ihmiseen, ja koska 

hänen viisautensa ja tietonsa on yhä jumalallista vaikka hänen ruumiinsa on maal-

linen, häntä syytetään (allegorisesti) taivaallisten mysteerien ilmaisemisesta.” Hän 

yhdistää nuo kaksi ja käyttää niitä inhimillisen eikä yli-inhimillisen lisääntymisen 

tarkoituksiin. Tästä lähtien ”ihminen tulee synnyttämään eikä luomaan”.2 Mutta 

                                                           
1 Palataksemme vielä kerran muinaista kosmogoniaa koskevaan mitä tärkeimpään aiheeseen 

voidaan sanoa, että jopa skandinavialaisessa legendassa, Saga-jumalattaren pyhissä runoissa, 

Loki, Odinnin veli ja samaa verta (kuten Tyfon, Ahriman ja muut ovat Osiriksen ja Ormazdin 

veljiä), tuli pahaksi vasta myöhemmin, kun hän oli ollut liian kauan tekemisissä ihmiskunnan 

kanssa. Niin kuin kaikkia muita tulen eli valon jumalia – tulihan polttaa ja hävittää samoin 

kuin lämmittää ja antaa elämää – häntä pidettiin lopuksi ”tulena” hävittävässä merkityksessä. 

Loki-nimi, saamme tietää (Asgard and the Gods, s. 250), johtuu vanhasta sanasta ”liuchan”, 

valaista. Sillä on siis sama juuri kuin latinan sanalla ”lux, valo”. Tästä syystä Loki on sama 

kuin Lucifer (valontuoja). Tämä nimi annettuna pimeyden ruhtinaalle on paljon ajatuksia 

herättävä ja sellaisenaan teologisen panettelun vastatodistus. Mutta Loki on vielä lähemmin 

yhteydessä Prometheukseen, koska häntä pidetään kahlehdittuna terävään kallioon, kun taas 

Lucifer, sama kuin Saatana, oli kahlehdittuna alhaalla helvetissä. Tämä ei kuitenkaan estänyt 

heitä kumpaakaan toimimasta täysin vapaasti maan päällä, jos hyväksymme teologisen para-

doksin kokonaisuudessaan. Loki on aikojen alussa hyvää tekevä, jalo ja voimakas jumala, ja 

varhaisessa skandinavialaisessa teogoniassa hän on hyvän eikä pahan prinsiippi. 
2  Se kreikkalainen myytti, johon viitattiin juuri muutamia sivuja aiemmin, nimittäin miten 

kreikkalaisessa teogoniassa Uranoksen runteli hänen poikansa Kronos, tarkoittaa tätä varkaut-

ta, kun maan ja taivaan poika ryösti jumalallisen luovan tulen. Jos Uranoksen, taivaallisten 

voimien personoituman, on pakko lopettaa luominen (Kronos, ajassa oleva jumala, tekee 

hänet kyvyttömäksi), niin egyptiläisessä kosmogoniassa Thot, viisauden jumala, panee toi-

meen samanlaisen taistelun Horuksen ja Setehin välillä, jolloin edellinen tekee jälkimmäiselle 

saman, minkä Kronos tekee Uranokselle (ks. Kuolleiden kirja, luku XVII, säe 26). Babylonia-

laisessa kertomuksessa Zu-jumala riistää ”jumalien isältä” umsimin – ideaalisen luomiselimen 

eikä kruunua(!), kuten G. Smith ajatteli (Chaldean Account, s. 115–116). Sillä (British Mu-

seumin) katkelmassa K. 3454 sanotaan aivan selvästi, että Zu riistettyään ”taivaan kunnioite-

tulta” hänen himonsa anasti jumalien umsimin ja poltti sillä kaikkien muiden jumalien teretin 

(voiman), siten ”halliten kokonaan kaikkien enkelien siementä” (rivi 15). Koska umsimi oli 

Belin istuimella, se saattoi tuskin olla ”kruunu”. Neljäs versio on raamatussa. Haam on kal-

dealaisten Zu, ja molemmat kirotaan saman allegorisesti kuvatun rikoksen vuoksi. 
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koska hänen niin tehdessään on käytettävä [e284] heikkoa ruumistaan lisääntymi-

sen välineenä, tuo ruumis saa kärsiä rangaistuksen viisauden tuomisesta taivaasta 

alas maan päälle. Tästä syystä fyysisen puhtauden turmeltumisesta tulee ajallinen 

kirous. 

Keskiaikaiset kabbalistit tunsivat tämän hyvin, koska muuan heistä ei pelännyt 

kirjoittaa: 
 
Kabbalaa opetti ensin itse Jumala valitulle joukolle enkeleitä, jotka muodosti-

vat teosofisen koulun paratiisissa. Lankeemuksen jälkeen enkelit hyvin suo-

siollisesti opettivat tämän taivaallisen opin maan tottelemattomille lapsille an-

taakseen prototyypeille keinon palata entiseen jalouteen ja onneen.1 
 

Tästä käy selville, miten kristityt kabbalistit tulkitsevat tapahtuman – Jumalan 

pojista, jotka naivat ihmisten tyttäriä ja ilmoittivat heille taivaan jumalallisia salai-

suuksia ja sitä kuvaa allegorisesti Henok ja Genesiksen 6. luku. Koko tätä aika-

kautta voidaan pitää esi-inhimillisenä kautena, jumalallisen ihmisen jaksona, eli 

niin kuin mukautuvainen protestanttinen teologia nyt sen sanoo – Aadamia aikai-

sempana kautena. Mutta myös Genesis aloittaa todellisen historiansa (6. luku) 

siitä, että ”noina aikoina” jättiläiset ja ”Jumalan pojat” naivat ja opettivat vaimo-

jaan – ihmisten tyttäriä. 

Tätä aikakautta on kuvattu purānoissa, ja koska se koskee kauas hämäryyteen 

kadonneita, esihistoriallisia muinaisaikoja, kuinka voi kukaan antropologi olla 

varma siitä, oliko tuon ajan ihmiskunta sellainen kuin se nyt on tai niin kuin hän 

sen tuntee? Brahmanoiden ja purānoiden koko henkilöstö – rishit, prajāpatit, Ma-

nut ja heidän vaimonsa ja jälkeläisensä – kuuluu tähän esi-inhimilliseen aikakau-

teen. Kaikki nämä ovat ihmiskunnan siemeniä, niin sanoaksemme. Näiden ”juma-

lan poikien”, Brahmān ”järkisyntyisten” astraalisten lasten ympärille ovat meidän 

fyysiset ruumiimme kasvaneet ja kehittyneet sellaisiksi kuin ne nyt ovat. Sillä 

purānoiden kertomukset kaikista noista ihmisistä ovat legendoja meidän mona-

deistamme ja niiden lukemattomista erilaisista ruumiillistumista tässä ja muissa 

piireissä, tapauksista, joita muinaiset näkijät ovat havainneet ”Shivan silmällä” 

(säkeistöjemme ”kolmannella silmällä”) ja sitten allegorisesti kuvailleet. Myö-

hemmin ne pilattiin lahkolaistarkoituksia varten, turmeltiin, mutta niihin jäi silti 

paljon totuudellista pohjaa. Silti näiden allegorioiden filosofia on edelleenkin sy-

vällinen, vaikka sen päälle on kasvanut tiivis mielikuvituksen peite. 

Mutta neljännessä Rodussa tulemme puhtaasti inhimilliseen kauteen. Nuo 

tähän asti puolijumalalliset olennot, jotka olivat kahliutuneet vain ulkonäöltään 

inhimillisiin ruumiisiin, muuttuivat fysiologisesti ja ottivat itselleen vaimoja, jotka 

olivat täysin inhimillisiä ja kauniita katsella, [e285] mutta joihin oli 

                                                           
1  Lainannut Christian D. Ginsburg, The Kabbalahista. 
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ruumiillistunut alempia, aineellisempia joskin sideerisiä olentoja. Näitä naisen 

muotoisia olentoja (Lilit on niiden prototyyppi juutalaisissa traditioissa) kutsutaan 

esoteerisissa kertomuksissa nimellä ”Khado” (sanskritiksi: Dākinī). Allegoriset 

legendat kutsuvat näiden Lilitien päällikköä Sangye Khadoksi (sanskritiksi: 

Buddha-Dākinī). Kaikilla niillä uskotaan olleen taito ”kävellä ilmassa” sekä suuri 

ystävällisyys kuolevaisia kohtaan, mutta heillä ei ollut ymmärrystä – ainoastaan 

eläimellinen vaisto.1 

(c) Tästä alkoi se palvonta, joka aikakausia myöhemmin alentui tuhon omana 

fallismiksi ja sukupuolipalvonnaksi. Se alkoi ihmisruumiin – tuon ”ihmeiden ih-

meen”, niin kuin muuan englantilainen kirjailija kutsuu sitä – palvontana ja päät-

tyi eri sukupuolien palvontaan. Palvojat olivat kooltaan jättiläisiä, mutta he olivat 

jättiläisiä myös tiedoltaan ja opiltaan, joskin he saivat sitä helpommin kuin nyky-

ajan ihmiset. Heillä oli syntyperäistä tietoa. Lemuroatlantislaisen ei tarvinnut kek-

siä ja kiinnittää muistiinsa sitä, minkä hänen elähdyttävä PRINSIIPPINSÄ tiesi jo 

ruumiillistumisensa hetkellä. Ainoastaan aika ja prinsiippien ympärille verhoutu-

neen aineen yhä kasvava tylsistyminen saattoivat, ensimmäinen heikentää heidän 

syntymää edeltävän tietonsa muistamista, toinen heikentää ja jopa sammuttaa 

kaiken henkisyyden ja jumalallisuuden kipinän heissä. Sen vuoksi he joutuivat 

heti alusta asti eläimellisen luontonsa uhreiksi ja synnyttivät ”hirviöitä” – ts. eri-

laisia ihmisiä kuin he itse olivat. 

Puhuessaan jättiläisistä Creuzer kuvaa heitä hyvin sanomalla: 
 

Nuo taivaan ja maan lapset saivat syntyessään korkeimmilta voimilta, elämänsä 

antajilta, erikoisia sekä moraalisia että fyysisiä kykyjä. He hallitsivat element-

tejä, tunsivat taivaan ja maan, meren ja koko maailman salaisuudet ja lukivat 

tähdistä tulevaisuuden…. Tuntuu todella heistä lukiessa siltä kuin olisi tekemi-

sissä, ei kaltaistemme ihmisten kanssa, vaan elementtien henkien, jotka ovat 

putkahtaneet luonnon helmasta ja hallitsevat sitä täysin…. Kaikissa näissä 

olennoissa on havaittavissa MAGIAN ja NOITUUDEN leima…. 
 
Ja sellaisia he olivat, nuo (nykyään) legendaariset esihistoriallisten ja kerran todel-

la olemassa olleiden rotujen sankarit. Creuzer oli oman sukupolvensa viisas, sillä 

hän ei syyttänyt tahallisesta petoksesta tai typeryydestä ja taikauskosta sitä lopu-

tonta sarjaa tunnustettuja filosofeja, jotka mainitsevat nämä rodut ja väittävät 

omana aikanaankin nähneensä niiden fossiileja. Vanhoina aikoinakin oli skeptik-

koja – yhtä paljon ja yhtä huomattavia kuin nykyään. Mutta sellaisetkin kuin joku 

                                                           
1  Nämä ovat niitä olentoja, joiden tarumainen olemassaolo on ollut pohjana jolle on rakennet-

tu rabbien Lilit ja joita raamattuun uskovat kutsuisivat vedenpaisumusta aikaisemmiksi naisik-

si ja kabbalistit ennen Aadamia olleiksi roduiksi. Ne eivät ole mielikuvitusta – se on ainakin 

varmaa, vaikka myöhempi aika onkin niitä rehevöittänyt. 
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Lukianos, Demokritos ja Epikuros taipuivat tosiasioiden pakottamina ja osoittivat 

todella älykkäiden henkilöiden [e286] arvostelukykyä, kun voivat erottaa sepitel-

män faktasta ja totuuden liioittelusta ja petoksesta. Muinaiset kirjailijat eivät olleet 

sen tyhmempiä kuin nykyajan viisaat. Niin kuin Mind-lehden artikkelin ”Notes on 

Aristotle’s Psychology in Relation to Modern Thought”1 kirjoittaja hyvin huo-

mauttaa: 

Yleinen historian jaottelu vanhaan ja nykyaikaiseen on jossakin tarkoituksessa 

harhaanjohtava. Kreikkalaiset neljännellä vuosisadalla eaa. olivat monessa suh-

teessa nykyaikaisia. 

Varsinkin skeptisyydessään, voimme lisätä. Hyvin todennäköisesti he eivät usko-

neet kovin helposti taruihin. 

”Lemurialaisissa” ja atlantislaisissa, noissa ”taivaan ja maan lapsissa” oli kyllä 

havaittavissa NOITUUDEN leima. Sillä esoteerinen oppi syyttää heitä juuri siitä 

mikä, jos siihen uskotaan, ratkaisisi tieteen vaikeudet ihmisen alkuperän suhteen 

eli oikeammin hänen ja ihmisenmuotoisen apinan anatomiset yhtäläisyydet. Se 

syyttää heitä siitä, että he antautuivat tuohon (meille) niin hirveään rikokseen, 

lisääntymiseen niin kutsuttujen ”eläinten” kanssa ja siten tuon nykyisin sukupuut-

toon kuolleen todellisen ihmisapinalajin synnyttämiseen. Samoin kuin kielletään 

itsesynnytys – johon esoteerinen tiede uskoo ja jota se opettaa – kielletään mah-

dollisuuskin tällaiseen ristisiitokseen ihmisen ja minkäänlaisen eläimen välillä. 

Mutta todettakoon, että noina varhaisina aikoina, niin kuin on jo huomautettu, 

eivät atlantislaiset jätti-ihmiset eivätkä myöskään ”eläimet” olleet nykyisin tunte-

miamme, fysiologisesti täydellisiä ihmisiä ja nisäkkäitä, ja nykyajan käsitykset 

tästä aiheesta – myöskin fysiologien – ovat liian epävarmoja ja horjuvia salliak-

seen sellaisen tosiasian ehdottoman kieltämisen a priori. 

Kommentaarien huolellinen tutkiminen voi saada ajattelemaan, että sitä olen-

toa, jonka kanssa uusi ”inkarnaatio” lisääntyi, kutsuttiin ”eläimeksi”, ei sen vuok-

si että hän ei ollut mikään inhimillinen olento, vaan siksi että hän oli ruumiillisesti 

ja mentaalisesti niin erilainen kuin ne täydellisemmät rodut, jotka olivat kehitty-

neet fysiologisesti varhaisempana aikana. Muistakaa VII säkeistö ja mitä sanotaan 

24. säkeessä, nim. että kun ”viisauden pojat” ruumiillistuivat ensimmäisen kerran, 

jotkut niistä ruumiillistuivat täydellisesti, toiset heijastivat muotoihin ainoastaan 

kipinän, kun sitä vastoin jotkut varjoista jätettiin täyttämättä ja täydellistämättä 

neljänteen Rotuun asti. Ne rodut siis, jotka ”pysyivät täysin vailla tietoa” eli jäl-

leen ne jotka jätettiin ”älyttömiksi” jäivät entiselleen jopa luonnollisen sukupuo-

liin erottautumisen jälkeen. Nämä siis suorittivat ensimmäisen ristisiitoksen, niin 

sanoaksemme, ja synnyttivät hirviöitä. Näiden jälkeläisistä atlantislaiset valitsivat 

                                                           
1   [”Merkintöjä Aristoteleen psykologian suhteesta nykyaikaiseen ajatteluun.”] 
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vaimonsa. Aadamia ja Eevaa sekä Kainia ja Abelia pidettiin ainoina ihmissukuina 

maan päällä. Kuitenkin huomaamme, että Kain lähti Nodin maahan ja otti siellä 

vaimon. Ilmeisesti ainoastaan yhtä rotua pidettiin kyllin täydellisenä, jotta sitä 

voitiin kutsua inhimilliseksi. Ja vielä meidän päivinämmekin singaleesit [e287] 

pitävät viidakkojensa veddoja vain puhuvina eläiminä, ja muutamat brittiläiset 

ylimielisyydessään uskovat lujasti, että kaikki muut ihmisheimot – varsinkin 

tummat intialaiset – ovat alempaa rotua. Lisäksi on luonnontieteilijöitä, jotka ovat 

vakavasti pohtineet kysymystä, voidaanko joitakin villiheimoja – kuten esimer-

kiksi bušmanneja – pitää ensinkään ihmisinä. Kommentaari kuvaa tuota eläinlajia 

(eli rotua) ”kauniiksi katsella” sanoen sitä kaksijalkaiseksi jolla on: ”ihmismuoto, 

mutta alaosa vyötäröstä alaspäin karvapeitteinen”. Tästä johtuu ehkä satyyrien 

rotu. 

Jos ihmisiä oli olemassa kaksi miljoonaa vuotta sitten, heidän on täytynyt olla 

– samoin eläinten – fyysisesti ja anatomisesti aivan erilaisia kuin miksi he ovat 

tulleet, ja he olivat silloin lähempänä puhdasta nisäkästyyppiä kuin he ovat nyt. 

Joka tapauksessa saamme tietää, että eläinmaailmassa eläimet ovat paritelleet 

kukin vain omassa lajissaan ja suvussaan vasta sitten kun tämän maan päälle il-

mestyi atlantislainen rotu. Niin kuin tuon etevän teoksen Modern Science and 

Modern Thought tekijä on osoittanut, se aate, ettei mikään laji voi paritella toisen 

lajin kanssa eli että hedelmättömyys on ainoa tulos tuollaisesta parittelusta, ”näyt-

tää olevan prima facie -päätelmä mieluummin kuin ehdoton laki” yhä vielä. Hän 

osoittaa että: 

Itse asiassa eri lajit lisääntyvät usein toistensa kanssa, kuten tiedetään hevosen 

ja aasin tutussa tapauksessa. On kyllä totta, että tässä tapauksessa muuli on he-

delmätön… Mutta tämä sääntö ei ole yleinen, ja aivan äskettäin on luotu uusi 

sekamuoto, leporiini eli jänis-kaniini, joka on täysin hedelmällinen.1 

Suden ja koiran jälkeläinen mainitaan myös yhtenä esimerkkinä samoin kuin 

useiden muiden kotieläinten ristisiitokset ja vielä ketut ja koirat. Rütimeyer on 

osoittanut, että nykyinen sveitsiläinen nautakarja polveutuu ”kolmesta erilajisesta 

härkäfossiilista, nimeltä Bos primigenius, Bos longifrons ja Bos frontosus”. Kui-

tenkin jotkut näistä lajeista, kuten apinasuku, joka niin selvästi muistuttaa ihmistä 

fyysiseltä rakenteeltaan, sisältää, meille kerrotaan, 
 

…lukuisia haaroja, jotka muuttuvat asteittain toisiksi, mutta joiden äärimmäi-

set muunnokset eroavat toisistaan paljon enemmän kuin ihminen eroaa kor-

keimmista apinalajeista. 
 

                                                           
1  Main. teos, s. 101–102. 
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Esimerkkeinä gorilla ja simpanssi.1 

Siispä Darwinin huomautus – vai pitäisikö meidän sanoa Linnén huomautus? – 

natura non facit saltum2 saa vahvistuksen esoteeriselta tieteeltä. Mutta se voisi 

myös sovittaa – sikäli kuin todellisen kehitysopin voisivat hyväksyä muutkin kuin 

siihen suoranaisesti uskovat – useammalla kuin yhdellä tavalla, ellei kokonaan, 

nykyisen kehitysteorian tosiasioiden kanssa samoin kuin poistaa antropologien 

kiistattoman pulman, kun he eivät ole löytäneet ”puuttuvaa rengasta” meidän nel-

jännen kierroksemme geologisista muodostumista. 

Tulemme muualla osoittamaan, että nykyajan tiede itse tietämättään puolustaa 

meidän asiaamme omilla myönnytyksillään. Ja de Quatrefages on aivan oikeassa 

esittäessään viimeisessä teoksessaan, että paljon todennäköisemmin tullaan huo-

maamaan ihmisenmuotoisen apinan [e288] polveutuvan ihmisestä, kuin että näillä 

kahdella tyypillä olisi yhteinen, mielikuvituksellinen ja ei-mistään-löydettävissä-

oleva esi-isä. Siispä vanhojen säkeistöjen laatijoiden viisaus saa vahvistuksensa 

ainakin yhdeltä etevältä tiedemieheltä, ja okkultisti uskoo mieluummin niin kuin 

on aina uskonut että –  

”Ihminen oli ensimmäinen ja korkein [nisäkäs-] eläin, joka esiintyi tässä [nel-

jännen kierroksen] luomakunnassa. Sitten tuli vielä valtavampia eläimiä, ja kaik-

kein viimeisimmäksi mykkä ihminen, joka kävelee neljällä jalalla. [Sillä] ’Valkoi-

sen dvīpan’ [mantereen] rākshasat [jättiläisdemonit] ja daityat [titaanit] turmeli-

vat hänen [mykän ihmisen] esi-isänsä.” (Kommentaari.) 

Sitä paitsi, niin kuin olemme nähneet, on myös antropologeja, jotka ovat seu-

ranneet ihmisen historiaa niin kauas taaksepäin, että nykyajan tieteen ja muinaisen 

opin ajanlaskujen välissä oleva näennäinen raja-aita hajoaa. On totta, että englan-

tilaiset tiedemiehet ovat yleensä epäröineet myöntää sitä hypoteesia, että edes 

tertiäärikaudella olisi ollut ihmistä. He kaikki mittaavat homo primigeniuksen ikää 

omien ennakkoluulojensa valossa. Huxley rohkenee tosin pohtia plioseeni- tai 

mioseenikauden ihmisen mahdollisuutta. Prof. Seeman ja Grant Allen ovat siirtä-

neet hänen tuloaan eoseenikauteen, mutta yleisesti ottaen englantilaiset tiedemie-

het arvelevat, ettemme voi turvallisesti mennä kvartäärikautta pitemmälle. Valitet-

tavasti tosiasiat eivät oikeuta näiden viimeksi mainittujen liian varovaista rajausta. 

Ranskassa antropologinen koulukunta, joka perustaa mielipiteensä apotti Bour-

geoisin, Capellinin ja muiden havaintoihin, on hyväksynyt miltei poikkeuksetta 

sen opin, että esi-isiämme voidaan varmasti seurata mioseenikauteen, kun taas de 

Quatrefages on nykyään taipuvainen otaksumaan ihmisen olleen jo sekundaari-

kaudella. Edempänä tulemme vertaamaan näitä arvioita brahmalaisten eksoteeris-

ten kirjojen esittämiin lukuihin, jotka lähenevät esoteerista opetusta. 

                                                           
1  Ks. III kirja, liite. 
2  ”Luonnossa ei ole hyppäyksiä.” – Suom. toim. 
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(d) ”….Silloin ei kolmas silmä enää toiminut”, sanoo säkeistö, koska IHMINEN 

oli vajonnut liian syvälle aineen suohon. 

Mitä tarkoittaa 42. säkeen outo ja kummallinen lause, joka koskee ”kolmannen 

Rodun kolmatta silmää, joka ei enää toiminut”? 

Muutamia salaisia opetuksia on vielä esitettävä tästä ja eräistä muista asioista. 

Kolmannen ja neljännen Rodun historiaa on selitettävä laajemmin, jotta se loisi 

enemmän valoa nykyisen ihmiskunnan kehitykseen. On myös näytettävä, miten 

ne kyvyt, jotka heräävät toimintaan okkulttisen harjoituksen avulla, palauttavat 

uudelleen ihmisen siihen samaan henkisen havainnon ja tietoisuuden asemaan, 

missä hän oli aiemmin. Mutta ensin on selitettävä kolmannen silmän ilmiö. 

 

[e289] 
”KOLMANNELLA SILMÄLLÄ” VARUSTETUT RODUT 

 

Tämä aihe on niin epätavallinen, sen polut niin mutkikkaat, niin täynnä vaarallisia 

ansoja vastakkaisten teorioiden ja kritiikin eduksi, että hyviä syitä on mainittava 

kutakin askelta varten. Samalla kun suuntaamme esoterismiksi kutsumamme polt-

tolasin valokiilan lähes jokaiseen matkaamamme salaisen taipaleen senttimetriin, 

meidän on myös käytettävä sen linssiä saattaaksemme vielä näkyvämmiksi eksak-

tin tieteen tutkimat alueet, ei ainoastaan näiden kahden vastakohdan osoittamisek-

si vaan oman kantamme puolustukseksi.1 

Joku voi valittaa, että hävinneiden rotujen fyysisestä, inhimillisestä puolesta 

puhutaan liian vähän kerrottaessa heidän kasvustaan ja kehityksestään. Heistä 

voitaisiin kyllä sanoa paljon enemmän, ellei pelkkä varovaisuus saisi meitä 

                                                           
1 Tahtoisimme suositella lyhyttä, ajatuksia herättävää artikkelia The Theosophistista, vol. VIII, 

elokuu 1887, ”Esoteric Studies”. Sen kirjoittaja [varakreivi de Figaniere, T. S. J.] selvittää 

siinä melko okkulttista teoriaa, joka tosin on maailmalle uusi idea: ”monadin etenemisen yhtä 

aikaa muodon taantumisen kanssa” (s. 666), ts. ”muotoa luovan voiman vähetessä”. Hän sa-

noo: ”Kuka tietää, mitä muotoa ego käytti välineenään kaukaisissa pyörissä [kierroksissa vai 

roduissa?]?… Eikö ihmistyyppi… ole moninaisuudessaan voinut olla apinoiden kaltainen? 

Eikö Ramayanasta tunnettu apinakunta perustu johonkin kaukaiseen traditioon ajalta, jolloin 

se oli ihmisten yhteinen kohtalo tai mieluummin ulkonäkö?”  Ja tekijä päätyy hyvin nerokkaa-

seen, vaikka liian lyhyeen teoriansa selitykseen sanomalla sen, minkä jokainen todellinen 

okkultisti hyväksyy: ”Fyysis-eteeriselle ihmiselle on tapahduttava sukupuolen involuutio [sur-

kastuminen]. Niin kuin fyysis-astraalinen ihminen oli riippuvainen ihmistä alemman luokan 

(eläimellisistä prototyypeistä kehittyneistä) olennoista voidakseen jälleensyntyä, samoin tulee 

fyysis-eteerinen ihminen löytämään niiden suloisten sopusuhtaisten, ilmatasolta kotoisin ole-

vien lajien joukosta yhden tai useamman, jotka kehittyvät hänen myöhempien ruumiillistu-

miensa tarpeiksi, kun synnytetyistä muodoista luovutaan – johon prosessiin koko ihmiskunta 

tulee kuulumaan ainoastaan hyvin asteittain. [Esi-?] Aadamiset ja Aadamin jälkeiset rodut 

olivat jättiläisiä. Niiden eteeriset vastaavuudet voivat mahdollisesti olla kääpiömäisiä – kaunii-

ta, loistavia, läpikuultavia – mutta tulevat varmasti olemaan älyn jättiläisiä” (s. 671). 
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epäröimään jokaisen uuden paljastuksen kynnyksellä. Kaikki se, mikä voi mahtua 

nykyajan tieteen mahdollisuuksien ja keksintöjen rajoihin, esitetään. Mutta kaikki 

se, mikä on eksaktille tieteelle tuiki tuntematonta ja mitä se ei kykene pohtimaan 

– ja minkä se näin ollen kieltää luonnon tosiasioina – jätetään esittämättä. 

Mutta sellaisiakin esityksiä kuin esim., että ihminen oli kaikista nisäkkäistä 

varhaisin, että ihminen on apinan välillinen kantaisä ja että hän oli muinoin erään-

lainen kyklooppi, tullaan jyrkästi vastustamaan, vaikka tiedemiehet eivät kykene 

koskaan todistamaan – paitsi omaksi tyydytyksekseen – ettei niin ollut asian laita. 

Eivätkä he voi myöntää, että kaksi ensimmäistä ihmisrotua olivat olleet liian etee-

risiä ja haamumaisia rakenteeltaan, elimistöltään ja muodoltaan, jotta niitä olisi 

voitu kutsua fyysisiksi ihmisiksi. Sillä jos he sen myöntäisivät, huomattaisiin, että 

tässä on yksi syy, miksi niiden jäännösten ei voida koskaan odottaa tulevan kaive-

tuiksi esiin muiden fossiilien mukana. Näin me kuitenkin väitämme. Ihminen oli 

niin sanotusti kaikkien elämänsiementen, [e290] sekä kasvien että eläinten, varas-

to tätä kierrosta varten.1  

Niin kuin Ain Sof on ”yksi huolimatta lukemattomista muodoista, jotka hänes-

sä ovat”,2 niin on ihminenkin makrokosmoksen mikrokosmos maan päällä. ”Niin 

pian kuin ihminen esiintyi, oli kaikki valmista…sillä kaikki sisältyy ihmiseen. 

Hänessä yhdistyvät kaikki muodot.”3 ”Maallisen ihmisen mysteeri on taivaallisen 

ihmisen mysteerin mukainen.”4 Ihmismuoto – jota kutsutaan näin, koska se on 

jumalallisen ihmisen käyttöväline (minkä muotoinen tahansa) – on, kuten ”Esote-

ric Studies” -artikkelin kirjoittaja5 on niin intuitiivisesti huomauttanut, uusi tyyppi 

kunkin kierroksen alkaessa. ”Kuten ihminen ei voi koskaan ilmetä, niin hän ei ole 

myöskään koskaan ollut ilmenneenä in esse [todellisuudessa] eläinkuntaan kuulu-

vassa muodossa.” Kirjoittaja jatkaa, että ”ihminen ei koskaan kuulunut tuohon 

luontokuntaan. Johtuneena, ainoastaan johtuneena, tuon luontokunnan täydelli-

simmästä luokasta uuden ihmistyypin on aina täytynyt olla kierroksen uusi tyyppi. 

Ihmismuoto yhdessä renkaassa [?] tulee, niin kuin kuvittelen, seuraavan renkaan 

                                                           
1  Tätä voidaan pitää ristiriitaisena. Koska ensimmäinen kantarotu ilmestyi 300 miljoonaa 

vuotta kasviston kehittymisen jälkeen, ei kasvielämän siemen muka voinut olla ensimmäisessä 

kantarodussa. Me sanomme, että se voi, sillä aina siihen asti kun ihminen ilmaantui tässä 

kierroksessa, kasvillisuus oli aivan erilaista kuin nykyään ja aivan eteeristä. Tämä siitä yksin-

kertaisesta syystä, etteivät mitkään ruohot tai kasvit voineet olla fyysisiä, ennen kuin oli eläi-

miä tai muita elimistöjä hengittämässä ulos hiilidioksidia, jota kasvien oli käytettävä ravin-

nokseen ja kehitystään ja kasvuaan varten. Ne ovat toisistaan riippuvaisia aikaansaamissaan 

fyysisissä muodoissa. 
2  Zohar, i, 21a. 
3  Sama, III, 48a. 
4  Sama, ii, 76a. 
5  Varakreivi de Figaniere, T.S.J., The Theosophist, vol. VIII, elokuu 1887, s. 666. 
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poisheitetyiksi vaatteiksi. Sen omaksuu silloin alemman palvelevan luontokunnan 

korkein luokka.” 

Jos hän ajattelee, niin kuin ymmärrämme hänen tarkoittavan – sillä ”renkaat” 

sekoittavat hiukan asiaa – silloin se on oikea esoteerinen opetus.  Esiinnyttyään 

aivan aistivan ja tietoisen elämän alussa ja sen johdossa ihminen (astraalinen ih-

minen eli ”sielu”, sillä Zohar toistaen muinaista oppia sanoo selvästi, että ”todel-

linen ihminen on sielu, eikä hänen aineellinen hahmonsa ole mikään osa hänestä”) 

tuli eläväksi ja eläimelliseksi YKSIKÖKSI, jonka ”poisheitetyt vaatteet” määrää-

vät jokaisen elämän ja eläimen muodon tässä kierroksessa.1 

Näin hän tietämättään ”loi” aikakausien kuluessa hyönteiset, matelijat, linnut ja 

eläimet kolmannen ja neljännen kierroksen jäännöksistään ja jäänteistään. Sama 

ajatus ja opetus on esitetty yhtä selvästi mazdalaisten Vendīdādissa kuin kal-

dealaisten ja Mooseksen arkkia koskevassa allegoriassa, jotka kaikki ovat kansal-

lisia versioita hindulaisissa kirjoituksissa olleesta alkuperäisestä legendasta. Se on 

myös allegoriassa, joka kertoo Vaivasvata Manusta ja hänen arkistaan seitsemine 

risheineen, joista kunkin osoitetaan olevan spesifisten eläinten, matelijoiden ja 

jopa hirviöiden isä ja [e291] alkuunpanija (ks. Vishnu- ja muita purānoita). Avat-

kaa mazdalainen Vendīdād ja lukekaa Ormazdin käsky Yimalle, kolmea rotua 

symboloivalle maan hengelle, kun hän oli käskenyt tätä rakentamaan varan (”ai-

tauksen”, arghan eli käyttövälineen). 

Siihen [varaan] sinun on tuotava suurimpien, parhaimpien ja hienoimpien 

miesten ja naisten siemenet maan päältä. Sinne sinun on tuotava kaikenlaisen 

karjan siemenet… Kaikki nuo siemenet sinun on tuotava, kaksi kutakin lajia, 

tyhjentymättöminä siellä säilytettäväksi, niin kauan kuin nuo ihmiset ovat va-

rassa.2 

Nuo ”ihmiset” ”varassa” ovat ”alkuunpanijoita”, taivaallisia ihmisiä eli dhyāneja, 

tulevia egoja, joiden tehtävänä on elähdyttää ihmiskunta. Sillä ”vara” eli ”arkki” 

(eli jälleen käyttöväline) merkitsee yksinkertaisesti IHMISTÄ.3 
 

                                                           
1  Zoharissa sanotaan, että ”alkumaailmat” (kipinät) eivät voineet jatkaa, koska ihmistä ei 

vielä ollut. ”Ihmismuoto sisältää kaiken, ja koska se ei vielä ollut olemassa, maailmat hävitet-

tiin.”  
2  Vendīdād, Fargard II, 27(73), 28(74). 
3  Tämä on tuon allegorian ja symbolin merkitys, kun se avataan ja luetaan inhimillisellä 

avaimella eli maallisen antroposofian avaimella. Tämä arkki-symbolin tulkinta ei ole vähim-

mässäkään määrin astronomisen tai edes teogonisen avaimen esteenä eikä kumoa mitään muu-

takaan sen kuudesta merkityksestä. Eikä se tunnu vähemmän tieteelliseltä kuin nykyajan teori-

at ihmisen alkuperästä. Kuten sanottu, siihen on seitsemän avainta, niin kuin kaikkeen muu-

hun. 
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Sinun on suljettava sinetillä tuo vara [täytettyäsi sen siemenillä] ja sinun on 

tehtävä ovi ja sisältä itseloistava ikkuna [joka on sielu].1 

Ja kun Yima kysyy Ahuramazdalta, kuinka hän onnistuu rakentamaan varan, hä-

nelle vastataan: 

Murenna maata… ja sotke sitten sitä käsilläsi niin kuin savenvalaja tekee va-

lusavea sotkiessaan.2 

Egyptiläinen oinaspäinen jumala tekee savesta ihmisen savenvalajan pyörän avul-

la, ja myös Genesiksessä elohimit muodostavat hänet samasta aineesta. 

Kun ”aineellisen maailman luojalta” (Ahuramazdalta) kysytään sitten, mistä 

”Yiman luoma vara” on saava valoa, hänelle kerrotaan että  
 
”On olemassa luomattomia valoja ja luotuja valoja” ja että ”siellä” [Airyana-

Vaegossa, missä vara rakennetaan] ”tähtien, kuun ja auringon nähdään nouse-

van ja laskevan vain kerran (vuodessa)”, ja vuosi tuntuu ainoastaan yhdeltä 

päivältä (ja yöltä).3  
 
Tämä viittaa selvästi ”jumalien maahan” eli (nykyisiin) napaseutuihin. Sitä paitsi 

tuohon säkeeseen sisältyy toinenkin vihje: suoranainen viittaus ”luomattomiin 

valoihin”, jotka valaisevat sisältä ihmistä – hänen prinsiippeihinsä. Muuten tuossa 

Ahuramazdan vastauksessa ei voisi olla mitään merkitystä eikä järkeä kun sitä 

seuraa heti sanat: 
 

Joka neljäskymmenes vuosi kullekin parille [hermafrodiitille] syntyy kaksi, 

mies ja nainen.4 
 
Viimeksi mainittu on suoranainen kaiku salaisen opin säkeistöstä, jossa sanotaan: 

[e292] ”Aina neljänkymmenen [vuosittaisen] auringon päätyttyä, neljännenkym-

menennen päivän lopulla, kaksi tulee neljäksi, mieheksi ja naiseksi yhdessä, en-

simmäisessä ja toisessa ja kolmannessa…” 

Tämä on selvää, sillä jokainen ”aurinko” tarkoitti kokonaista vuotta, joka 

muodostui silloin yhdestä päivästä, niin kuin pohjoisnavan seuduilla se 

muodostuu nyt kuudesta kuukaudesta. Vanhan opin mukaan maan akseli muuttaa 

vähitellen kaltevuuskulmaansa ekliptikaan5 nähden, ja kyseisenä aikana tuo 

                                                           
1  Fargard, II, 30(87). 
2  Fargard, II, 31(93). 
3  Fargard, II, 40(141). 
4 Fargard, II, 41(133). Vendīdād Sadah. Ks. myös Bund. XI; ja J. Darmesterin Vendīdādin 

käännös ”Sacred Books of the East”. 
5 [Taivaan isoympyrä, jota pitkin Aurinko vuoden kuluessa näyttää kiertävän Maan.] 
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kallistuma oli sellainen, että yksi napapäivä kesti koko sen ajan kun maa kiersi 

auringon ympäri, mitä seurasi hyvin lyhytaikainen hämärän tapainen. Sen jälkeen 

napamaa sai takaisin entisen asemansa suoraan auringon säteiden alla. Tämä 

saattaa olla vastoin sitä, mitä astronomia nykyään opettaa ja käsittää: mutta kuka 

voi sanoa, ettei maan liikkeessä voinut tapahtua miljoonia vuosia sitten sellaisia 

muutoksia, joita nyt ei ole? 

Palataksemme vielä kerran siihen esitykseen, että vāra tarkoitti neljännen kier-

roksen IHMISTÄ yhtä paljon kuin silloista maapalloa, kuuta ja jopa Nooan arkkia, 

jos niin tahdotaan – tämä näkyy jälleen Ahuramazdan ja Zarathustran välisestä 

keskustelusta. Niinpä kun jälkimmäinen kysyy: 
 

Oi, sinä Pyhä ainemaailman luoja! Kuka toi Mazdan uskonnon Yiman teke-

mään varaan? 

Ahuramazda vastasi: ”Se oli Karshipta-lintu, oi, pyhä Zarathustra!”1 
 
Huomautuksessa selitetään: 
 

Karshipta-lintu asuu taivaissa: jos hän eläisi maan päällä, hän olisi lintujen ku-

ningas. Hän toi [lain] Yiman varaan ja lausuu Avestaa lintujen kielellä.2 
 
Tämä on jälleen allegoria ja symboli, jonka ainoastaan orientalistit käsittävät vää-

rin. He näkevät linnussa ”salaman ruumiillistuman” ja sanovat, että sen laulua 

”luultiin usein jumalan puheeksi ja ilmestykseksi” ja ties miksi. Karshipta on in-

himillinen järkisielu ja jumaluus sille mitä muinaisessa maagien opissa kuvattiin 

linnulla, niin kuin kreikkalaiset kuvasivat sitä perhosella. Niin pian kuin Karshipta 

oli astunut varaan eli ihmiseen, hän ymmärsi Mazdan lain eli jumalallisen viisau-

den. ”Salatun mysteerin kirjassa”3 sanotaan puusta, joka on hyvän ja pahan tiedon 

puu: ”Sen oksilla linnut asuvat ja pesivät” eli sieluilla ja enkeleillä on sijansa!4 

Siksi se oli kabbalisteilla samanlainen symboli. ”Lintu” oli kaldealainen ja siitä on 

tullut heprealainen enkelin, sielun, hengen eli devan synonyymi ja symboli. ”Lin-

nun pesä” oli molemmilla taivas, ja Zoharissa se on jumalan helmassa. Täydelli-

nen Messias astuu Edeniin ”siihen paikkaan, jota kutsutaan linnun pesäksi”.5 

[e293] ”’Niin kuin lintu, joka pesästään lentää’, ja se on sielu, josta Shekhinah 

[jumalallinen  viisaus  eli  armo]  ei  eroa.”6  ”Ikuisen  linnun  pesä,  linnun  jonka 

                                                           
1  Vendīdād, Faragard II, 42 (137). 
2  Bundadish, XIX ja XXIV. 
3  [The Book of Concealed Mystery.] 
4  Sifra di-Tseniuta, V luku, 31. Ks. S. MacGregor Mathers, The Kabbalah Unveiled, s. 104. 
5  Zohar, II, 8b. 
6  Zohar, III, 278a; Myer’in, Qabbalah, s. 217. 
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siipien räpytys aikaansaa elämää, on rajaton avaruus”, sanoo kommentaari tarkoit-

taen Hamsaa, viisauden lintua. 

Adam kadmon on (sefirotien) puu ja hänestä tulee ”hyvän ja pahan tiedon puu” 

esoteerisesti. Tuolla ”puulla on ympärillään maailman seitsemän pylvästä (seitse-

män pilaria) eli johtajaa”, jälleen samat ”alkuunpanijat” eli ”sefirotit” ”toimimas-

sa kukin enkelijärjestönsä kautta seitsemän planeetan piireissä” jne., ja yksi näistä 

järjestöistä synnyttää jättiläiset (nefilim) maan päällä. 

Koko muinaisajan, pakanallisen ja kristillisen, uskona oli, että varhaisin ihmis-

kunta oli jättiläisrotua. Eräistä Amerikan hautakummuissa ja luolissa tehdyistä 

kaivauksista on jo yksittäistapauksissa paljastunut 270–360 cm pituisia luuranko-

jen ryhmiä.1 Nämä kuuluvat viidennen Rodun aikaisempiin heimoihin, rodun joka 

on nyt pienentynyt 150–185 cm keskikokoon. Mutta voimme helposti uskoa, että 

muinaiset titaanit ja kykloopit kuuluivat todella neljänteen (atlantislaiseen) Ro-

tuun ja että kaikki myöhemmät legendat ja allegoriat, jotka löytyvät hindujen 

purānoista ja kreikkalaisten Hesiodoksen ja Homeroksen runoista, perustuivat 

heikkoihin muistoihin todellisista titaaneista – ja todellisia kyklooppeja, kolme-

silmäisiä kuolevaisia. He olivat ihmisiä, joilla oli yli-inhimillinen, valtavan suuri 

fyysinen voima, joten he saattoivat puolustautua mesotsooisen ja varhaiskenotsoo-

isen kauden jättiläismäisiä hirviöitä vastaan ja pitää niitä aisoissa. 

Tarkkaavaiset kirjailijat ovat usein huomauttaneet, että ”melkein jokaisen kan-

sanomaisen myytin ja legendan alkuperä on poikkeuksetta löydettävissä jostakin 

luonnon tosiasiasta”. 

Noissa ylenpalttisen subjektiivisuuden mielikuvituksellisissa luomuksissa on 

aina objektiivista ja todellista ainesta. Vaikka massojen mielikuvitus onkin ehkä 

kaoottinen ja sekava, se ei olisi kuitenkaan voinut koskaan keksiä ja tekaista ex 

nihilo, tyhjästä, noita monia hirviömuotoja ja monenlaisia merkillisiä kertomuk-

sia, ellei niiden ytimenä olisi ollut hämäriä ja epämääräisiä, leijuvia muistoja, 

jotka yhdistävät ajan ketjun katkenneet lenkit ja muodostavat niiden avulla kollek-

tiivisen tajuntamme mystisen uniperustan.2 

[e294] Todisteena kykloopeista – jättiläisten rodusta – tulemme seuraavissa 

luvuissa viittaamaan kyklooppisiin jäännöksiin, niin kuin niitä on tähän päivään 

                                                           
1  Darwinin kehitysopin kannattajat, jotka ovat tottuneet vetoamaan tyypin palautumiseen – 

jonka ilmiön koko merkitys ihmishirviöiden tapauksessa on sikiöopillisen ongelman esoteeri-

sessa ratkaisussa – voisivat väitteensä todistamiseksi ottaa huomioon nykyajan jättiläisiä, 

jotka ovat usein 240, 270 ja 335 cm pituisia. Tuollaiset palautumiset ovat varhaisaikojen alku-

peräisen torninkorkuisen ihmisen epätäydellisiä mutta epäämättömiä jäljennöksiä. 
2  Katsokaa Mythical Monsters, kirjoittanut Charles Gould, jonka mielenkiintoisesta ja tieteel-

lisestä teoksesta lainaamme vielä muutaman kohdan. Katsokaa Sinnettin Salaisen maailman 

kuvausta Himalajan luolasta, joka oli täynnä jättiläiskokoisten ihmisten ja eläinten luiden 

jäännöksiä. [Myös Mestarien kirjeet A.P. Sinnettille, s. 18.] 
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asti kutsuttu. Tieteeltä saamme myös viittauksen siitä, että varhainen neljäs Rotu – 

kehityksensä aikana ja ennen ihmiselimistön lopullista sopeutumista sen tullessa 

täydelliseksi ja sopusuhtaiseksi vasta viidennessä Rodussa – saattoi olla kolme-

silmäinen. Mutta kolmannen silmän ei välttämättä tarvinnut olla keskellä otsaa, 

niin kuin tarunomaisilla kykloopeilla. 

Okkultisteille, jotka uskovat, että henkinen ja psyykkinen involuutio tapahtuu 

rinnakkain fyysisen evoluution kanssa ja että sisäiset aistit – synnynnäisiä ensim-

mäisissä ihmisroduissa – surkastuivat rotujen kasvaessa ja ulkoisten aistien kehit-

tyessä aineellisesti, esoteerisen symboliikan tutkijoille vihdoin tämä esitys ei ole 

mikään arvailu tai mahdollisuus vaan yksinkertaisesti kasvamisen lain ilmaus, 

lyhyesti sanoen vahvistettu tosiasia. He ymmärtävät, mitä seuraava kommentaa-

rien kohta merkitsee: 

”Noina mies-naisten [hermafrodiittien] varhaisaikoina oli nelikätisiä ihmis-

olentoja. Heillä oli yksi pää, mutta kolme silmää. He saattoivat nähdä eteen ja 

taakse.1 Yhtä KALPAA myöhemmin [sukupuolten erottautumisen jälkeen] ihmis-

ten laskeuduttua aineeseen heidän henkinen näkökykynsä hämärtyi, ja kolmas 

silmä alkoi samanaikaisesti menettää kykynsä… Kun neljäs [Rotu] saavutti keski-

ikänsä, sisäinen näkö oli herätettävä ja aikaansaatava keinotekoisilla kiihokkeilla, 

minkä prosessin vanhat viisaat tunsivat.2... Samalla kolmas silmä KIVETTYI3 

asteittain ja hävisi pian. Kaksikasvoisista tuli yksikasvoisia, ja silmä vetäytyi sy-

välle pään sisään ja on nyt hiusten alle hautautunut. Sisäisen ihmisen toiminnan 

aikana [transsitilojen tai henkisten näkyjen aikana] silmä paisuu ja laajenee. Ar-

hat näkee ja tuntee sen ja säätelee toimintansa sen mukaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. [e295] Tahraantumattoman lanoon [oppilaan, chelan] ei tarvitse pelätä mitään. 

Se, joka ei pysy puhtaudessa [ei ole siveä], ei saa mitään apua ’deva-silmältä’.” 

Valitettavasti ei saa. ”Deva-silmää” ei enää ole olemassa ihmiskunnan enem-

mistöllä. Kolmas silmä on kuollut eikä enää toimi, mutta se on jättänyt todistajan 

                                                           
1  Nim. kolmas silmä oli pään takana. Sanonta, että viimeisin hermafrodiittinen ihmiskunta oli 

”nelikätinen”, selvittää luultavasti mysteerin, miksi Intian eksoteeriset jumalat ja epäjumalat 

kaikki esitetään tällaisina. Argoksen Akropoliissa oli  [ksoanon], karkeasti veistetty 

puukuva (jota pidettiin Daidaloksen tekemänä), joka esitti Zeus Triopiokselle (kolmesilmäisel-

le) pyhitettyä kolmesilmäistä jättiläispatsasta. ”Jumalan” päässä oli kaksi silmää edessä ja yksi 

otsan yläosassa. Sitä pidetään kaikista muinaispatsaista vanhimpana. (Schol. Vatic. Ad Euripi-

des Troades, 14.) 
2  Sisäinen näkö voitiin tästä lähtien saavuttaa ainoastaan harjoituksen ja vihkimyksen avulla, 

paitsi ”luonnollisten ja synnynnäisten maagikkojen”, herkkien ihmisten ja meedioiden tapauk-

sissa, niin kuin heitä nyt kutsutaan. 
3  Tämä ilmaisu ”kivettyi” luutumisen sijasta on omituinen. ”Takasilmän”, joka on tietysti 

nykyään niin kutsuttu käpyrauhanen, pieni herneen kaltainen kyhmy harmaata hermoainesta, 

kiinnittyneenä kolmannen aivokammion takaosaan, sanotaan miltei poikkeuksetta sisältävän 

kivettymää ja hiekkaa ”eikä mitään muuta” (katsokaa edempänä). 



313 
 

olemassaolostaan. Tämä todistaja on nykyään KÄPYRAUHANEN. Noista ”neli-

kätisistä” ihmisistä taas tuli nelikätisten hindujumalien esikuvia, niin kuin edelli-

sessä alaviitteessä osoitettiin. 

Ihmissilmän mysteeri on sellainen, että muutamien tiedemiesten on täytynyt 

turvautua okkulttisiin selityksiin yrittäessään turhaan selittää ja tulkita kaikkia sen 

toimintaan liittyviä pulmia. Ihmissilmän kehitys antaa enemmän tukea okkultis-

tien kuin materialististen fysiologien antropologialle. ”Ihmissikiössä silmät kasva-

vat sisältä ulospäin” ulos aivoista, sen sijaan että olisivat osa ihoa niin kuin ne 

ovat hyönteisillä ja mustekalalla. Ajatellessaan aivojen olevan kummallinen paik-

ka silmää varten ja yrittäessään selittää ilmiön Darwinin opin kannalta professori 

Lankester esittää omituisen käsityksen, että ”meidän” varhaisin selkärankainen 

esi-isämme oli läpinäkyvä olento eikä hänen siis tarvinnut välittää siitä missä sil-

mä oli! Ja olihan ihminen kerran ”läpinäkyvä olento”, kuten meille on opetettu, 

joten meidän teoriamme pitää paikkansa. Mutta miten Lankesterin hypoteesi pitää 

yhtä Haeckelin näkemyksen kanssa, että selkärankaisten silmä syntyi muutoksista 

orvaskedessä? Jos se lähtee sisältä, jälkimmäinen teoria joutaa roskakoriin. Tä-

män näyttääkin sikiöoppi todistavan. Sitä paitsi professori Lankesterin erikoinen 

olettamus – vai sanoisimmeko myönnytys – on ehkä käynyt välttämättömäksi 

kehitysopin kannattajille. Okkultismi, joka opettaa aistien asteittaista kehittymistä 

”SISÄLTÄ ULOSPÄIN”, astraalisista prototyypeistä, on paljon tyydyttävämpi: 

kolmas silmä vetäytyi sisään, kun sen aika oli päättynyt – toinen seikka okkultis-

min eduksi. 

Hindulaisten mystikkojen allegorinen ilmaisu puhuttaessa ”Śivan silmästä”, 

tri-lochanasta (”kolmesilmäisestä”), saa siten oikeutuksensa ja selityksensä, ja 

käpyrauhasen (joka oli kerran ”kolmas silmä”) siirtäminen otsaan on eksoteerinen 

vapaus. Tämä luo myös valoa siihen – joillekin käsittämättömään – mysteeriin, 

joka liittyy epätavallisen eli henkisen näkökyvyn ja näkijän fysiologisen puhtau-

den väliseen yhteyteen. Usein kysytään, miksi selibaatti ja puhtaus on sine qua 

non, välttämätön ehto, ja edellytys todelliselle chelana olemiselle eli psyykkisten 

ja okkulttisten kykyjen kehittymiselle? Vastaus sisältyy kommentaariin. Kun kuu-

lemme, että ”kolmas silmä” oli kerran fysiologinen elin ja että myöhemmin hen-

kisyyden asteittain [e296] hävitessä ja aineellisuuden lisääntyessä (fyysisen luon-

non sammuttaessa henkisen) siitä tuli surkastunut elin, jota fysiologit ymmärtävät 

yhtä vähän kuin pernaa – kun kuulemme tämän, tuo yhteys tulee selväksi. Ihmis-

elämän aikana fysiologisten aistiemme aktiivisuus on suurin este henkisen kehi-

tyksen tiellä ja varsinkin joogakykyjen saavuttamiselle. Sukupuolitoiminnan ol-

lessa myös läheisesti yhteydessä vuorovaikutuksen kautta selkäytimen ja aivojen 

harmaan aineksen kanssa on hyödytöntä antaa mitään pitempää selitystä. Tietysti 

aivojen normaali ja epänormaali tila ja aktiivisen toiminnan aste ydinjatkeessa 

vaikuttaa voimakkaasti käpyrauhaseen, sillä ”keskusten” lukumäärästä johtuen 
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tuolla alueella – joka ohjaa useimpia eläimellisen elämän fysiologisia toimintoja – 

ja myös noiden kahden ollessa hyvin lähellä toisiaan täytyy ydinjatkeen vaikuttaa 

hyvin voimakkaalla ”induktiivisella” tavalla käpyrauhaseen. 

Kaikki tämä on aivan selvää okkultistille, mutta se on tavallisen lukijan silmäl-

le kovin hämärää. Lukijalle on siis näytettävä kolmesilmäisen ihmisen mahdolli-

suus luonnossa niinä aikakausina, jolloin hänen muotoutumisensa oli vielä suh-

teellisen kaoottisessa tilassa. Tällainen mahdollisuus voidaan johtaa ensinnäkin 

anatomisen ja eläintieteellisen tiedon pohjalta, ja sitten se voi perustua itse mate-

rialistisen tieteen olettamuksiin. 

Tieteen arvovallalla ja sen todisteen nojalla, joka ei ole tällä kertaa pelkän teo-

reettisen pohdiskelun keksintöä, väitetään, että monilla eläimillä – varsinkin sel-

kärankaisten alimmissa luokissa – on kolmas silmä, joka on nyt surkastunut, mutta 

oli alkuaan ehdottomasti toimiva.1 Hatteria-laji, Lacertilia-sukuun kuuluva sisi-

lisko, joka löydettiin hiljattain Uudesta Seelannista (huomatkaa, joka on osa niin 

kutsutusta muinaisesta Lemuriasta), ilmaisee tämän omituisuuden merkillisellä 

tavalla, eikä ainoastaan Hatteria punctata vaan myös kameleontti, eräät matelijat 

ja jopa kalat. Ensin luultiin, ettei se ollut muuta kuin aivojen pidennys, joka päät-

tyi pieneen kyhmyyn nimeltä epifyysi, käpylisäke, pieni luu, joka on erotettuna 

varsinaisesta luusta rustolla ja joka tavataan kaikilla eläimillä. Mutta pian havait-

tiin, että se oli enemmän kuin tämä. Niin kuin sen kehitys ja anatominen rakenne 

osoitti, sillä oli sellainen vastaavuus silmän kanssa, että siinä oli mahdotonta näh-

dä mitään muuta. [e297] On ollut ja on paleontologeja, jotka ovat yhä vakuuttu-

neita siitä, että tämä ”kolmas silmä” on ollut alkuaan toimiva, ja he ovat varmasti 

oikeassa. Sillä näin sanotaan käpyrauhasesta Quainin Elements of Anatomy -

kirjassa: 
 
Tästä osasta, joka muodostaa aluksi kokonaan alkuperäisen etummaisen aivo-

rakkulan ja myöhemmin sen takaosan, kehittyvät silmärakkulat varhaisimmas-

sa vaiheessa, ja etuosasta muodostuvat aivopuoliskot niihin kuuluvine osineen. 

Kummankin puolen näkökukkula muodostuu ydinseinämän tiivistymisestä si-

vultaan, ja alaspäin jatkuva välipaikka niiden välillä muodostaa kolmannen 

kammion ontelon ja sen jatkon suppiloon. Harmaa liitin ulottuu myöhemmin 

kammio-ontelon poikki… Sen katon takaosa kehittyy myöhemmin selitettävän 

                                                           
1  ”Syvällä pään sisällä, paksun nahan ja lihasten peitossa on joillakin eläimillä oikeat silmät, 

joita ei voi nähdä”, sanoo myös Haeckel. ”Selkärankaisten joukossa… on sokeita maamyyriä 

ja peltohiiriä, sokeita käärmeitä ja sisiliskoja… Ne karttavat päivänvaloa eläen… maan alla. 

[Ne] eivät olleet alun perin sokeita, vaan ovat kehittyneet esi-isistä, jotka elivät päivänvalossa 

ja joilla oli hyvin kehittyneet silmät. Surkastunut silmä läpinäkymättömän ihon alla voidaan 

havaita näissä sokeissa olioissa jokaisessa palautumisvaiheessa.” (The Pedigree of Man, s. 

343.) Ja jos kaksi silmää saattoi surkastua alemmissa eläimissä, miksi ei yksi silmä – käpyrau-

hanen – ihmisessä, joka on vain korkeampi eläin fyysiseltä puoleltaan? 
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omituisen prosessin kautta käpyrauhaseksi, joka pysyy varsiensa kautta kum-

maltakin puolelta yhdistettynä näkökukkulaan, ja näiden taakse muodostuu 

poikkiside takaliittimeksi. 

Lamina terminalis (lamina cinerea) sulkee yhä kolmannen ontelon edestä, 

sen alla optinen liitin muodostaa ontelon pohjan ja kauempana takanapäin las-

keutuu suppilo ja yhdistyy sella turcicaan kudoksen avulla liittyen käpyrauha-

sen takalohkoon. 

Nuo kaksi näkökukkulaa, jotka muodostuvat etuontelon taaemmasta [ja 

ulommasta] osasta, muodostuvat ensin yhdestä ainoasta ontosta pussista her-

moainetta, ja sen ontelo on kummallakin puolella edestä yhteydessä alkavien 

aivopuoliskojen onteloiden kanssa ja takana keskimmäisen aivo-ontelon (cor-

pora quadrigeminan) kanssa. Pian syntyy kuitenkin yhä enemmän kerrostumia 

niiden sisälle, taakse, alas ja sivuille, ja siten näkökukkulat tulevat kiinteiksi ja 

samalla ilmestyy ylhäällä niiden väliin rako eli uoma. Se tunkeutuu alas sisä-

onteloon, joka on yhä avoinna takaa vastapäätä Sylvian kammioveden sisään-

käytävää. Tämä rako eli uoma on kolmas ontelo. Takana kaksi näkökukkulaa 

ovat yhdistyneinä taaemman sauman välityksellä, joka näkyy kolmannen kuu-

kauden lopulla, ja myös käpyrauhasen varsien välityksellä… 

Näköelimet voidaan huomata varhaisvaiheessa onttoina jatkoksina näkö-

kukkulan seinämän ulko-osasta, jolloin ne ovat vielä ontelomaisia. Neljännellä 

kuulla nämä jatkokset muodostuvat selvästi. Sen jälkeen ne pidentyvät taakse-

päin corpora quadrigeminan yhteyteen. 

Käpyrauhasen ja aivolisäkkeen muodostuminen on yksi kaikkein mielen-

kiintoisimmista ilmiöistä thalamencephalonin kehityksen yhteydessä.1 
 
Edellä oleva on erityisen mielenkiintoista, kun muistetaan, että ellei aivopuolisko-

jen takaosa olisi kehittynyt taaksepäin, käpyrauhanen olisi aivan näkyvissä pääla-

enluita poistettaessa. On myös kiinnostavaa huomata se selvä yhteys, joka on ha-

vaittavissa (alun perin) onttojen näköalueiden ja silmien välillä edessä sekä käpy-

rauhasen ja sen varsien välillä takana sekä näiden [e298] kaikkien ja näkökukku-

loiden välillä. Näin ollen uudet löydöt hatteria punctatan kolmannen silmän yh-

teydessä koskevat hyvin tärkeällä tavalla ihmisen aistien kehityshistoriaa ja teks-

timme okkulttisia väitteitä. 

On hyvin tunnettua, että Descartes piti käpyrauhasta sielun tyyssijana (ne, jot-

ka ovat lakanneet uskomasta ihmisen kuolemattoman prinsiipin olemassaoloon, 

pitävät sitä myös nyt kuvitteluna). Vaikka sielu on yhtynyt ruumiin joka osaan, 

hän sanoi, niin on yksi määrätty ruumiinosa, jossa sillä on erityisemmät tehtävän-

sä kuin missään muualla. Ja koska eivät aivot eikä sydän voi olla tuo ”erityinen” 

                                                           
1  Yhdeksäs painos, vol. II, s. 830–851. 
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paikka, hän päätteli, että tuo pieni aivoissa sijaitseva rauhanen toimii niistä riip-

pumatta, koska sen voivat saattaa eräänlaiseen heiluvaan liikkeeseen ”ne elonhen-

get”,1 jotka risteilevät todellakin aivo-onteloissa. 

Vaikka tämä tuntuukin meidän oppineisuuden päivinämme epätieteelliseltä, 

Descartes oli paljon lähempänä okkulttista totuutta kuin joku Haeckel. Sillä kuten 

on näytetty, käpyrauhanen on paljon enemmän yhteydessä sielun ja hengen kuin 

ihmisen fysiologisten aistien kanssa. Jos johtavilla tiedemiehillä olisi aavistuskin 

kehityssysäyksen käyttämistä todellisista prosesseista ja tämän suuren lain sykli-

sestä kierrosliikkeestä, he tietäisivät arvailujen sijasta. Ja he voisivat tuntemalla 

ihmiskunnan menneisyyden muotoja olla varmoja sen tulevista fyysisistä muutok-

sista.  Silloin he näkisivät tuon uudenaikaisen ”sokean voimansa” ja luonnon me-

kaanisten prosessien virheellisyyden ja mielettömyyden. Tällaisen tiedon nojalla 

he käsittäisivät, että esim. mainittu käpyrauhanen ei voi olla muuta kuin fyysisesti 

käyttökelvoton tässä meidän kierrosvaiheessamme. Jos tuo ”liikasilmä” on nyt 

surkastunut ihmisessä, se osoittaa, että se on kerran ollut toimivana, kuten alem-

missa eläimissä, sillä luonto ei koskaan luo pienintäkään, mitättömintäkään muo-

toa ilman jotakin määrättyä tarkoitusta ja käyttöä. Se oli toimiva elin, me sanom-

me, siinä kehitysvaiheessa, jolloin ihmisen henkinen aines hallitsi korkeimpana 

tuskin orastavia älyllisiä ja psyykkisiä elementtejä. Ja kun kierroskausi laskeutui 

siihen kohtaan, jolloin fysiologiset aistit kehittyivät fyysisen ihmisen kasvun ja 

lujittumisen sekä eläinkunnan kehityksen loputtomien ja monimutkaisten vaihei-

den ja koettelemusten kautta ja rinnalla, niin tuo keskimmäinen ”silmä” lopulta 

surkastui ihmisen henkisten ja puhtaasti psyykkisten ominaisuuksien kanssa. Sil-

mä on sielun peili ja myös ikkuna, sanoo kansanviisaus,2 ja vox populi vox Dei.3 

[e299] Alussa jokainen elävien lajien luokka ja heimo oli hermafrodiittinen ja 

objektiivisesti yksisilmäinen. Eläimessä, jonka muoto oli yhtä eteerinen 

(astraalisesti) kuin ihmisen muoto, ennen kuin kummankin ruumiit alkoivat 

kehittää nahkapukuaan, nim. kehittää paksua peitettä sisältä ulospäin fyysisestä 

substanssista eli aineesta sisäisine fysiologisine mekanismeineen – kolmas silmä 

oli aluksi, kuten ihmisessäkin, ainoa näkevä elin. Kaksi fyysistä etusilmää 

                                                           
1  Tri B.W. Richardsonin, T.S.J., ”hermoeetteri” – okkultismin hermoaura. ”Elon-henget” (?) 

[animal spirits] ovat sama kuin hermoauran monimutkaiset kiertävät virrat. 
2  Muistakaamme, että ensimmäisen Rodun osoitetaan olleen okkulttisen tiedon mukaan sisältä 

henkinen ja ulkoa eteerinen. Toinen Rotu on psyykkis-henkinen mieleltään ja eteeris-fyysinen 

ruumiiltaan. Kolmas, alussa vielä älyä vailla, on astraalis-fyysinen ruumiiltaan ja elää sisäistä 

elämää, jossa tuskin orastavat fysiologiset aistit eivät vielä millään tavoin estä psyykkis-

henkistä ainesta. Sen kaksi silmää otsassa katsovat eteen näkemättä menneisyyttä tai tulevai-

suutta. Mutta ”kolmas silmä ulottuu IKUISUUTEEN”. 
3  Kansan ääni, Jumalan ääni. – Suom. toim. 
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kehittyi1 myöhemmin sekä eläimessä että ihmisessä, jonka fyysinen näköelin oli 

kolmannen Rodun alkaessa samassa paikassa, kuin joidenkin sokeiden 

selkärankaisten on meidän päivinämme, ts. läpinäkyvän ihon alla.2 Mutta 

parittoman eli alkuperäisen silmän vaiheet ovat nykyään päinvastaiset ihmisessä 

ja eläimessä, koska ihminen on jo läpikäynyt eläimellisen, epärationaalisen 

vaiheen kolmannessa kierroksessa ja on pelkkää eläinmaailmaa edellä 

kokonaisella tietoisuudentasolla. Sen vuoksi kun ”kyklooppinen” silmä oli ja on 

yhä ihmisessä henkisen näön väline, niin eläimessä se oli objektiivinen näköelin. 

Ja kun tämä silmä oli täyttänyt tehtävänsä, sen tilalle tuli, fyysisessä 

kehityskulussa yksinkertaisesta monimutkaiseen, kaksi silmää, ja silloin luonto 

pani sen talteen käytettäväksi vasta tulevina aioneina. 

Tämä selittää, miksi käpyrauhanen saavutti korkeimman kehityksensä suhtees-

sa alimpaan fyysiseen kehitykseen. Selkärankaisissa se on kaikkein näkyvin ja 

ulkoisin, ja ihmisessä se on [e300] erittäin huolellisesti kätketty ja mitä luokse-

pääsemättömin muille kuin anatomeille. Mutta sitä enemmän valoa se luo ihmis-

kunnan tulevaan fyysiseen, henkiseen ja älylliseen tilaan aikoina, jotka nousevalla 

kehityskaarella vastaavat tarkalleen menneitä aikoja laskevalla kehityskaarella. 

Niinpä muutamia vuosisatoja ennen kali-yugaa – mustaa kautta, joka alkoi lähes 5 

000 vuotta sitten – sanottiin (esitettynä käsitettävin virkkein): 

”Me [viides kantarotu kestoajan] ensimmäisessä puoliskossamme eteenpäin [nyt 

NOUSEVALLA kierroskaarella] olemme ensimmäisen ja toisen Rodun keskikoh-

dalla [eli välissä] – niiden laskeutuessa alaspäin [ts. rodut olivat silloin kierrok-

sen laskevalla kaarella]….. Laske itse, lanoo, ja näe.” (Kommentaari, xx.) 

                                                           
1  Mutta aivan toisella tavalla kuin miten Haeckel kuvaa sitä puhuessaan ”luonnollisen 

valinnan seurauksena taistelussa olemassaolon puolesta tapahtuvasta kehityksestä” (The 

Pedigree of Man, s. 335). Pelkkä ”ihon lämpöherkkyys” oletettuja valoaaltoja kohtaan on 

älytön ja riittämätön selitys silmän loistavalle rakenteelle ja sen mukautumiskyvylle. Olemme 

sitä paitsi osoittaneet aiemmin, että ”luonnollinen valinta” on puhdas myytti, kun sen uskotaan 

aikaansaaneen muunnoksia (vrt. edempänä, III kirja, Darwinin mekaaninen syysuhde, s. 647–

655), koska ”kelvollisimpien eloonjääminen” voi tapahtua vasta kun hyödyllisiä muunnoksia 

ja parantuneita organismeja on jo syntynyt. Mistä tulivat ne ”hyödylliset muunnokset”, jotka 

kehittivät silmän? Ainoastaan ”sokeista voimistako… ilman päämäärää, ilman tarkoitusta”? 

Tuo väite on lapsellinen. Mysteerin todellinen ratkaisu on löydettävissä persoonattomasta 

jumalviisaudesta, joka IDEOINNISSAAN heijastuu aineeseen. 
2  Paleontologia on varmistanut, että kenotsooisen kauden eläimissä – varsinkin liskoissa, 

kuten vedenpaisumusta aikaisemmassa labyrinthodonissa, jonka kivettyneessä kallossa näkyy 

muuten selittämätön aukko – on kolmannen eli liikasilmän täytynyt olla hyvin kehittynyt. 

Useat luonnontieteilijät, mm. E. Korscheldt, ovat vakuuttuneita siitä, että vaikka nykyajan 

matelijoissa tuo silmä, huolimatta läpinäkyvästä peittävästä ihosta, voi ainoastaan erottaa 

valon pimeästä (kuten ihmissilmä erottaa kankaalla peitettynä tai myös tiiviisti suljettuna), 

niin noissa nykyisin sukupuuttoon kuolleissa eläimissä tuo silmä toimi ja oli todellinen näkö-

elin. 
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Laskemalla ohjeen mukaan huomaamme, että ylimenoaikana – nimittäin ensim-

mäisen henkisen eteeris-astraalisen rodun toisella puoliskolla – syntymässä oleva 

ihmiskunta oli vailla älyllistä aivoainesta. Koska se oli laskevalla kaarellaan ja 

koska me olemme vastaavalla kohdalla nousevalla kaarella, olemme siis ilman 

henkistä ainesta, jonka tilalla on nyt älyllinen aines. Sillä muistakaa, että koska 

me olemme rotukierroksemme viidennessä eli manasa-kaudessa, olemme näin 

ollen ylittäneet käännekohdan, jossa henki ja aine ovat täysin tasoissa – eli tasa-

painossa aivoälyn ja henkisen tietoisuuden suhteen. Yksi tärkeä seikka on kuiten-

kin pidettävä mielessä. 

 
KANTAROTUJEN KEHITYS NELJÄNNESSÄ KIERROKSESSA 

VII KANTAROTU  

 
*) Kuva: Rotujen käännekohta  **) 

 
*) LASKEVA KAARI   

Fyysisen ja älyllisen luonnon kehitys  

ja henkisyyden asteittainen taantuminen 
**) NOUSEVA KAARI 

Henkisyyden jälleenkehitys eli paluu ja 

aineellisuuden ja pelkän aivoälyn asteittainen väheneminen 

 
 
[e301] Me olemme vasta neljännessä kierroksessa, ja viidennessä tullaan saavut-

tamaan manaksen täydellinen kehitys, suoranaisena säteenä universaalista MA-

HATISTA – vapaana aineesta. Mutta kuten kullakin alarodulla ja kansalla on kehi-

tyskierroksensa ja -vaiheensa, jotka toistuvat pienemmässä asteikossa, vielä 

enemmän tämä pätee kantarotujen suhteen. Meidän rotumme on siis kantarotuna 
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ylittänyt päiväntasaajalinjansa ja kiertää eteenpäin henkisellä puolella. Mutta jot-

kin alaroduistamme ovat vielä kansallisten kierrostensa varjoisalla laskevalla kaa-

rella, toiset taas – vanhimmat – ovat ylittäneet kriittisen kohdan, jossa ainoastaan 

selviää rodun, kansan tai heimon eloonjääminen tai häviäminen, ja ovat alarotuna 

henkisen kehityksen huipussa. 

Nyt käy ymmärrettäväksi, miksi ”pariton silmä” on asteittain muuttunut pel-

käksi rauhaseksi, sen jälkeen kun niiden fyysisen laskeutumisen jälkeen, joita 

ihmisiä olemme sopineet kutsuvamme lemurialaisiksi. 

On omituista, että ihmisessä ovat erityisesti aivopuoliskot ja sivuontelot kehit-

tyneet ja että näkökukkulat, corpora quadrigemina ja corpora striata ovat pääasi-

allisesti kehittyneet nisäkkäiden aivoissa. Lisäksi väitetään, että ihmisen älyä voi-

daan jossain määrin mitata hänen aivojensa keskipoimujen ja aivopuoliskojen 

etuosan kehittymisellä. Tuntuisi luonnolliselta seuraukselta, että jos käpyrauhasen 

kehitystä ja kasvavaa kokoa voidaan pitää ihmisen astraalisen kapasiteetin ja hen-

kisten taipumusten ilmaisijana, sen pääkallon osan pitäisi olla vastaavasti kehitty-

nyt eli käpyrauhasen olisi pitänyt kasvaa aivopuoliskojen takaosan kustannuksel-

la. Tämä on omituinen päätelmä, joka saisi vahvistuksen tässä tapauksessa. Me 

näemmekin alhaalla ja takana on pikkuaivot, joita on pidetty ihmisen animaalisten 

taipumusten tyyssijana ja joiden tiede myöntää olevan kaiken fysiologisesti yh-

teistoiminnallisen liikkumisen, kuten kävelemisen, syömisen jne. pääkeskus. 

Edessä, aivojen etuosassa – aivopuoliskoissa – tapahtuu erityisesti ihmisen älyllis-

ten kykyjen kehitys. Keskellä halliten kumpaakin ja erityisesti eläimellisiä toimin-

toja on tuo kehittynyt käpyrauhanen, joka on yhteydessä kehittyneemmän eli hen-

kisen ihmisen kanssa. 

Muistettakoon, että nämä ovat ainoastaan fyysisiä vastaavuuksia, aivan niin 

kuin tavalliset ihmisaivot ovat muistin talletuselin, mutta eivät itse muisti. 

Tämä on siis se elin, joka on synnyttänyt kovin monia legendoja ja perimätie-

toja muun muassa ihmisistä, joilla oli yksi pää mutta kahdet kasvot. Niitä voidaan 

löytää useista kiinalaisista teoksista, ja sitä paitsi niihin viitataan [e302] kaldealai-

sissa katkelmissa. Paitsi jo mainitusta teoksesta Shan-Hai-Ching, jonka Kung 

Chia on koonnut keisari Yü’n vuonna 2255 eaa. teettämän yhdeksän uurnan kai-

verruksista, näitä legendoja voidaan löytää toisesta teoksesta nimeltään Bamboo 

Books ja kolmannesta nimeltään ’Erh ya. Tämän tekijän oli tradition mukaan pe-

rehdyttänyt Chou Kung, joka oli Wu Wangin, Chou-dynastian ensimmäisen keisa-

rin (1122 eaa.) eno, sanoo Charles Gould kirjassaan Mythical Monsters. Bamboo 

Books sisältävät Kiinan muinaiset aikakirjat, jotka löydettiin 279 jaa., avattaessa 

vuonna 295 eaa. kuolleen Wain kuninkaan Hsiangin hautaa. Nämä molemmat 
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teokset mainitsevat ihmisiä, joilla oli yhdessä päässä kahdet kasvot – toiset edessä 

ja toiset takana.1 

Okkultismin tutkijoiden tulisi tietää, että ”KOLMAS SILMÄ” ON EROTTA-

MATTOMASTI YHTEYDESSÄ KARMAAN. Tämä oppi on niin mystinen, että 

vain harvat ovat kuulleet siitä. 

”Śivan silmä” ei surkastunut kokonaan ennen neljännen Rodun loppua. Kun 

henkisyydestä ja kaikista kolmannen Rodun deva-ihmisen jumalallisista kyvyistä 

ja ominaisuuksista oli tehty fyysisen ihmisen vasta heränneiden fysiologisten ja 

psyykkisten himojen apuvälineitä, eikä päinvastoin, tuo silmä menetti kykynsä. 

Mutta sellainen oli kehityksen laki eikä se täsmällisesti ottaen ollut mikään LAN-

KEEMUS. Syntiä ei ollut noiden vasta kehittyneiden voimien käyttö, vaan väärin-

käyttö, se että tehtiin majasta, joka oli aiottu jumalan asunnoksi, kaikenlaisen hen-

kisen pahuuden temppeli. Ja jos me sanomme ”synti”, teemme sen pelkästään 

siksi että jokainen ymmärtäisi tarkoituksemme, sillä karma2 olisi oikea nimitys 

tässä tapauksessa. Sitä lukijaa, joka joutuu hämilleen kun puhutaan ”henkisestä” 

eikä ”fyysisestä” pahuudesta, muistutetaan siitä tosiseikasta, ettei voi olla mitään 

fyysistä pahuutta. Ruumis on vain vastuuton väline, psyykkisen, jopa ”henkisen 

ihmisen” työkalu. Sitä vastoin atlantislaisten tapauksessa juuri henkinen olento 

teki syntiä, sillä henkinen aines oli vielä ihmisen ”mestari”-prinsiippi noina aikoi-

na. Siten noihin aikoihin monadimme aiheuttivat viidennen Rodun raskaimman 

karman. 

Koska myös tämä lause voi olla hämmentävä, sitä on paras selittää niille, jotka 

eivät tunne teosofisia opetuksia. 

Kysymyksiä karmasta ja jälleensyntymisestä tehdään jatkuvasti, ja tässä 

asiassa näyttää vallitsevan suuri sekaannus. Eniten hämillään ovat ne, jotka ovat 

syntyneet ja kasvatetut kristilliseen uskoon ja ovat tottuneet ajatukseen, [e303] 

että Jumala luo uuden sielun jokaista vastasyntynyttä lasta varten. He kysyvät, 

voiko maan päälle ruumiillistuvien monadien lukumäärä olla siinä tapauksessa 

rajoitettu, mihin heille vastataan myöntävästi. Sillä olkoon ruumiillistuvien 

monadien lukumäärä käsitystemme mukaan mikä tahansa silti sillä täytyy olla 

rajansa. Vaikka ottaisimme huomioon sen tosiasian, että aina toisesta Rodusta 

asti, jolloin seitsemän monadiryhmää sai vastaavat ruumiinsa, voidaan laskea 

useita syntymiä ja kuolemia jokaista sekuntia kohti jo kuluneina pitkinä 

aikakausina. On sanottu, että karma-nemesis, jonka palvelijatar luonto on, järjesti 

                                                           
1  Gould, Mythical Monsters, s. 27. 
2  Karma on monimerkityksinen sana ja sillä on erityinen nimitys miltei jokaista sen puolta 

varten. Synnin synonyymina se tarkoittaa jonkin teon suorittamista maallisen, tästä syystä 

itsekkään halun tyydyttämiseksi, mikä ei voi olla vahingoittamatta jotakuta toista. Karma on 

toiminta, syy; ja karma on myös ”eettisen syysuhteen laki”, tulos jostakin teosta, joka on suo-

ritettu itsekkäästi, vastoin altruismiin, epäitsekkyyteen, perustuvaa suurta harmonian lakia. 
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kaiken mitä sopusuhtaisimmin; ja että sen vuoksi uusien monadien sisään 

tulviminen eli saapuminen oli lakannut niin pian kuin ihmiskunta oli saavuttanut 

täydellisen fyysisen kehityksensä. Mitään uusia monadeja ei ruumiillistunut 

atlantislaisten keskikohdan jälkeen. Tästä johtuen muistaessamme, että – lukuun 

ottamatta nuorena kuolleita lapsia ja niitä yksilöitä, joiden elämän on jokin 

onnettomuus väkivalloin katkaissut – ei mikään henkinen olento voi jälleensyntyä 

ennen kuin monen vuosisadan jakso on kulunut umpeen, joten pelkästään tällaiset 

aukkokohdat osoittavat, että monadien lukumäärä on välttämättä äärellinen ja 

rajoitettu. Sitä paitsi muillekin eläimille on varattava riittävä aika niiden kehitystä 

varten. 

Tästä johtuu väite, että monet meistä purkavat vielä nyt atlantislaisissa ruu-

miissa aiheuttamiensa pahojen karmallisten syiden seurauksia. KARMAN LAKI 

on kietoutunut pääsemättömästi jälleensyntymisen lakiin. 

Ainoastaan tieto siitä, että sama yksilö syntyy yhä uudelleen koko elämänkier-

roksen ajan; varmuus siitä, että samojen MONADIEN – niiden joukossa monien 

dhyāni-chohanien eli itse ”jumalien” – on kuljettava ”välttämättömyyden kehän” 

läpi, saaden sellaisessa jälleensyntymässä korvauksen edellisessä elämässä koe-

tusta kärsimyksestä tai rangaistuksen silloin tehdyistä rikoksista; että juuri nuo 

monadit, jotka astuivat ensimmäisen Rodun tyhjiin, tajuttomiin, pitreistä alkunsa 

saaneisiin kuoriin eli astraalimuotoihin, ovat samoja, jotka ovat nyt keskuudes-

samme – niin, ehkä me itse olemme niitä; ainoastaan tämä oppi, me sanomme, voi 

selittää meille hyvän ja pahan mystisen ongelman ja selvittää ihmiselle elämän 

kauhean ja näennäisen epäoikeudenmukaisuuden. Ei mikään muu kuin tämä var-

muus voi rauhoittaa järkkynyttä oikeudentuntoamme.  

Sillä kun joku, joka ei tunne tätä jaloa oppia, katsoo ympärilleen ja huomaa 

syntymän ja kohtalon, älyn ja kykyjen erilaisuudet; kun hän näkee kunniaa koitu-

van tyhmille ja paheellisille, joille onnetar on tuhlannut suosiotaan pelkän etuoi-

keutetun syntyperän nojalla, ja näkee lähimmän naapurin kaikkine järjen kykyi-

neen ja jaloine hyveineen – kaikin tavoin ansiokkaamman – menehtyvän hätään ja 

myötätunnon puutteeseen; kun hän näkee kaiken tämän ja saa kääntyä pois kyke-

nemättä huojentamaan tätä ansaitsematonta kärsimystä, vaikka korvissa soivat 

sydäntä raastavat [e304] tuskanhuudot hänen ympärillään – silloin siunattu tieto 

karmasta yksin estää häntä kiroamasta elämää ja ihmisiä sekä heidän oletettua 

luojaansa.1 

Kaikista niistä kauheista parjauksista ja syytöksistä, joita yksijumalaiset tosi-

asiassa heittävät Jumalansa ylle, mikään ei ole suurempi tai anteeksi-

                                                           
1  Karman opin vastustajat muistakoot sen tosiasian, ettei tule kysymykseenkään vastata pes-

simisteille muulla perusteella. Varma käsitys karman lain periaatteista murtaa perustukset 

koko siltä mahtavalta rakennelmalta, jonka Schopenhauerin ja von Hartmannin oppilaat ovat 

pystyttäneet. 
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antamattomampi kuin se (miltei aina) väärä nöyryys, joka saa hurskastelevan kris-

tityn väittämään kaiken pahan ja ansaitsemattoman vastoinkäymisen yhteydessä, 

että ”se on Jumalan tahto”. 

Tomppelit ja ulkokullatut! Pilkkaajat ja tekopyhät farisealaiset, jotka puhuvat 

samassa hengenvedossa Jumalansa ja luojansa loppumattomasta armeliaasta rak-

kaudesta ja huolenpidosta avutonta ihmistä kohtaan ja siitä, että sama Jumala 

ruoskii hyviä, parhaita luoduista ja antaa heidän vuodattaa verensä kuiviin niin 

kuin kyltymätön Molokh! Vastataanko meille tähän Congreven sanoin: 

”Vaan kukapa rohkenee Ikuista Oikeudenmukaisuutta tilille panna?”  

Johdonmukaisuus ja yksinkertainen terve järki, me vastaamme. Jos meidät 

saadaan uskomaan ”perisyntiin”, kunkin sielun yhteen ainoaan elämään täällä 

maan päällä ja ihmisenkaltaiseen jumalolentoon, joka näyttää luoneen jotkut ih-

miset ainoastaan siitä ilosta, että tuomitsee heidät ikuiseen helvetin tuleen (ja tämä 

huolimatta siitä ovatko he hyviä vai pahoja, sanoo predestinaatio-opin kannatta-

ja),1 niin miksei jokainen järkeilykyvyllä varustettu ihminen tuomitsisi vuorostaan 

tuollaista roistomaista jumalolentoa? Elämä tulisi sietämättömäksi, jos pitäisi us-

koa Jumalaan, jonka ihmisen epäpuhdas mielikuvitus on luonut. Onneksi hän on 

olemassa vain ihmisten uskonkappaleissa ja joidenkin runoilijoiden sairaalloisessa 

kuvittelussa heidän uskoessaan ratkaisseensa ongelman puhuttelemalla häntä näin: 

 

Sä suuri mystinen voima  

Joka ihmisviisauden ylpistyvän 

Oot hämilleen saattanut 

Sekoittanut uskaltavan tutkistelun 

Koetellaksesi julkeiden luotujesi uskoa!… 

 

Tarvitaan todellakin vankkaa ”uskoa” tajuamaan, miksi on ”julkeata” kysellä sen 

oikeudenmukaisuutta, joka luo avuttoman pienen ihmisen vain ”saattaakseen” 

hänet ”hämilleen” ja koetellakseen sitä ”uskoa”, minkä tuo ”voima” sitä paitsi on 

ehkä unohtanut ellei laiminlyönyt antaa hänelle, niin kuin joskus on sattunut. 

Verratkaa tätä sokeaa uskoa tuohon järjen todistuksiin ja elämänkokemuksiin 

perustuvaan filosofiseen vakaumukseen karma-nemesiksestä eli korvauksen laista. 

Tämä laki – ei tietoinen eikä [e305] tiedoton – ei määrää ennalta ketään eikä mi-

tään. Se on todella olemassa ikuisuudesta asti ja ikuisuudessa, sillä se on itse 

IKUISUUS. Sellaisena sen ei voida sanoa toimivan, koska mikään toiminta ei voi 

olla itse ikuisuuden veroinen, sillä se on itse TOIMINTA. Ei näet aalto ihmistä 

                                                           
1  Kalvinistien oppi ja teologia. ”Jumalan tarkoitus ikuisuudesta asti tapahtumien suhteen” 

(mikä synnyttää fatalismin ja tappaa vapaan tahdon eli kaiken yrityksenkin sen käyttämiseksi 

hyvään)….. ”Ihmisten ennalta määrätty kohtalo on joutua ikuiseen onneen tai onnettomuu-

teen” (Katekismus).  Jalo ja rohkaiseva oppi todellakin! 
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hukuta, vaan sen raukan persoonallinen teko, joka antautuu tahallaan valtameren 

maininkeja ohjaavien lakien persoonattoman toiminnan alaiseksi. Karma ei luo 

mitään eikä suunnittele. Ihminen itse suunnittelee ja luo syitä, ja karman laki so-

vittaa seuraukset. Tuo sovittelu ei ole mikään teko vaan universaali harmonia, 

joka pyrkii aina takaisin alkuperäiseen tilaansa, niin kuin liian voimakkaasti alas 

taivutettu oksa ponnahtaa vastaavalla voimalla takaisin. Jos oksa sattuu nyrjäyt-

tämään käden, joka yritti taivuttaa sitä luonnollisesta asennostaan, pitääkö meidän 

sanoa, että tuo oksa taittoi kätemme vai että oma tyhmyytemme on saattanut mei-

dät vaikeuksiin?  

Karma ei ole koskaan yrittänyt hävittää älyllistä ja yksilöllistä vapautta, niin 

kuin yksijumalaisten Jumala. Se ei ole sekoittanut käskyjään pimeydessä saattaak-

seen ihmisen ymmälle, eikä se rankaise sitä, joka uskaltaa tutkia tarkoin sen mys-

teerejä. Päinvastoin se, joka paljastaa tutkimalla ja meditaation avulla sen kiemur-

televat polut ja valaisee niitä pimeitä teitä, joiden mutkiin niin moni hukkuu elä-

män labyrinttia tuntematta, työskentelee kanssaihmistensä hyväksi. KARMA on 

ehdoton ja ikuinen laki ilmennyksen maailmassa, ja koska voi olla ainoastaan yksi 

ehdoton, samoin kuin yksi ikuinen aina läsnäoleva Syy, karmaan uskovia ei voi 

pitää ateisteina eikä materialisteina – vielä vähemmän fatalisteina:1 [e306] sillä 

                                                           
1  Saadakseen karman ymmärrettävämmäksi länsimaiselle mielelle, joka tuntee paremmin 
kreikkalaisen kuin arjalaisen filosofian, jotkut teosofit ovat yrittäneet kääntää sen sanalla 
Nemesis. Jos maallikot olisivat tunteneet tuon sanan muinaisuudessa yhtä hyvin kuin vihityt 
ymmärsivät sen, tuon nimityksen kääntämisessä ei olisi mitään vastaansanomista. 
Kreikkalaisten mielikuvitus on kuitenkin antropomorfoinut sitä liikaa, jotta me voisimme 
käyttää sitä ilman tarkkaa ja huolellista selitystä. Muinaisilla kreikkalaisilla ”Homeroksesta 
Herodotokseen se ei ollut mikään jumalatar vaan paremminkin moraalinen tuntemus”, sanoo 
Decharme, este pahaan ja moraalittomuuteen. Se joka rikkoi sitä vastaan, teki jumalien 
silmissä pyhäinhäväistyksen, ja Nemesis seurasi häntä. Mutta ajan mittaan tuo ”tuntemus” 
korotettiin jumalaksi ja sen personoitumasta tuli aina tuhoava ja rankaiseva jumalatar. Sen 
vuoksi jos yhdistämme karman Nemesikseen, se pitäisi tehdä tämän kolminaisena puolena: 
Nemesis, Adrasteia ja Themis. Sillä kun viimeksi mainittu on universaalisen järjestyksen ja 
harmonian jumalatar, jolla Nemesiksen lailla on tehtävänään ehkäistä kaikki kohtuuttomuus ja 
pitää ihminen luonnon ja oikeudenmukaisuuden rajoissa ankaran rangaistuksen uhalla, 
Adrasteia – ”väistämätön” – edustaa Nemesistä ihmisen itsensä luomien syiden 
vääjäämättömänä seurauksena. Nemesis Diken [oikeuden] tyttärenä on se oikeudenmukainen 
jumalatar, joka säästää vihansa ainoastaan ylpeyden, itsekkyyden ja jumalattomuuden 
riivaamille. (Ks. Mesomedes, Hymni Nemesikselle, säe 2; Brunckin Analecta, II, 292; Mythol. 
De la Grèce Antique, s. 304.) Lyhyesti sanoen, kun Nemesis on mytologinen, eksoteerinen 
jumalatar eli eri puoliltaan personoitu ja antropomorfoitu voima, niin karma on korkeasti 
filosofinen totuus, kaikkein jumalallisin ja jaloin ilmaus ihmisen alkuperäisestä intuitiosta, 
joka koskee jumaluutta. Se on oppi, joka selittää pahan alkuperän ja jalostaa käsityksemme 
siitä, mikä jumalallisen muuttumattoman oikeudenmukaisuuden pitäisi olla, sen sijaan että 
alentaisi tuntemattoman ja tutkimattoman jumaluuden tekemällä siitä tuon oikukkaan, julman 
tyrannin, jota me kutsumme Kaitselmukseksi. 
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karma on sama kuin Tuntematon, jonka yksi puoli se on vaikuttaessaan ilmiömaa-

ilmassa. 

Läheisesti tai mieluummin erottamattomasti yhtyneenä karman lakiin on siis 

jälleensyntymisen laki, eli että sama henkinen yksilöllisyys jälleensyntyy pitkään, 

miltei loputtomaan persoonallisuuksien sarjaan. Persoonallisuudet ovat ikään kuin 

saman näyttelijän esittämiä erilaisia henkilöhahmoja, joiden kunkin kanssa näytte-

lijä samastaa itsensä ja yleisökin pitää häntä samana muutaman tunnin ajan. Sisäi-

nen eli todellinen ihminen, joka personoi noita henkilöhahmoja, tietää koko ajan 

olevansa Hamlet lyhyen aikaa muutamissa näytöksissä, mikä kuitenkin inhimilli-

sen harhan tasolla vastaa Hamletin koko elämää. Ja hän tietää olleensa edellisenä 

iltana kuningas Lear ja sitä edeltävänä iltana vuorostaan Othello, mutta ulkonai-

nen näkyvä henkilöhahmo on olevinaan tietämätön tuosta tosiasiasta. Jokapäiväi-

sessä elämässä tuo tietämättömyys on valitettavasti aivan liian todellista. Pysyvä 

yksilöllisyys on kuitenkin täysin selvillä siitä, vaikka ”henkisen” silmän surkas-

tumisen vuoksi tuo tieto ei voi fyysisessä ruumiissa painautua pettävän persoonal-

lisuuden tajuntaan. 

Fyysisen kolmannen silmän sanotaan olleen kolmannen kantarodun ihmisillä ja 

siitä pitäen ihmisillä aina lähes neljännen kantarodun kolmannen ALArodun kes-

kivaiheille asti, jolloin ihmisruumiin lujittumisesta ja täydellistymisestä johtuen se 

hävisi hänen ulkonaisesta ruumiinrakenteestaan. Psyykkisesti ja henkisesti sen 

mentaalinen ja visuaalinen havaintokyky kesti silti lähes neljännen Rodun lop-

puun, jolloin se lakkasi kokonaan toimimasta ihmiskunnan aineellisuuden ja tur-

meltuneisuuden takia, ennen Atlantiksen päämantereen uppoamista. Ja nyt voim-

me palata vedenpaisumuksiin ja niiden moniin ”Nooiin”. 

Tutkijan on pidettävä mielessään, että Genesiksessä mainitun kaltaisia veden-

paisumuksia oli monia, ja kolme paljon tärkeämpääkin, joita kuvataan luvussa, 

jossa keskitytään esihistoriallisiin mantereisiin. Välttääksemme kuitenkin virheel-

lisiä otaksumia meidän on tässä kohtaa selitettävä vielä uudelleen sitä väitettä, että 

esoteerisessa opissa on paljon samaa kuin hindujen pyhien kirjojen legendoissa; 

että hindujen kronologia on lähes sama kuin edellisen – vain selitetty ja ilmaistu 

paremmin; ja lopulta että Vaivasvata Manu – yleisnimi kylläkin! – oli arjalaisten 

Nooa ja hänen prototyyppinsä myös okkultistien uskomuksen mukaan.1 

 

[e307] 

IHMISKUNNAN ALKUAIKAISET MANUT 

 

Ne, jotka tietävät, että ”suuri tulva”, joka yhdistettiin kokonaisen mantereen 

vajoamiseen – lukuun ottamatta sitä osaa, mistä tuli muutamia saaria –, ei olisi 

                                                           
1  Vrt. III kirjan lukua VII ”Uponneista mantereista”. 
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voinut tapahtua niin kauan kuin 18 miljoonaa vuotta sitten ja että Vaivasvata 

Manu on intialaisten Nooa ja yhteydessä Matsyaan (eli kalaan), Vishnun 

avatāraan, voivat olla hämillään johtuen tästä edellä olevien tosiasioiden ja 

aikaisemmin esitetyn kronologian välisestä ristiriidasta. Mutta todellisuudessa 

siinä ei ole mitään ristiriitaa. Lukijaa pyydetään tutkimaan The Theosophistin, vol. 

IV, heinäkuu 1883, artikkelia ”The Septenary Principle in Esoterism” 

[Seitsemäinen prinsiippi esoterismissa], niin hänelle selviää koko asia. Uskon, että 

okkultistit ovat eri mieltä kuin bramiinit tuon selityksen suhteen. 

Kuitenkin niitä varten, joilla ei ehkä ole käytettävissä tuota The Theosophistia, 

toistettakoon tässä pari kohtaa: 
 
…Kuka oli Manu, Svāyambhuvan poika? Salainen oppi kertoo meille, että tämä 

Manu ei ollut ihminen vaan edustaa ensimmäisiä ihmisrotuja, jotka kehittyivät 

dhyāni-chohanien (devojen) avulla ensimmäisen kierroksen alussa. Mutta hänen 

Laeissaan (kirja I, 80) sanotaan, että jokaisessa kalpassa eli ”väliajalla luomisesta 

luomiseen” (oikeammin väliajalla yhdestä pienemmästä ”pralayasta” toiseen1) 

on neljätoista Manua; ja että ”nykyisellä jumalallisella kaudella on ollut tähän 

mennessä seitsemän Manua”. Ne jotka tietävät, että kierroksia on seitsemän, 

joista olemme läpikäyneet kolme ja olemme nyt neljännessä; ja joille [e308] on 

opetettu, että on seitsemän päivänkoittoa ja seitsemän iltahämärää eli 

neljätoista manvantaraa; että jokaisen kierroksen alussa ja lopussa ja 

planeetoilla ja niiden välillä on ”herääminen harhaelämään” ja ”herääminen 

                                                           
1  Pralaya – sana joka on jo selitetty – ei tarkoita ainoastaan jokaista ”Brahmān yötä” eli jo-

kaista manvantaraa, yhtä kuin 71 mahā-yugaa, seuraavaa maailman hajoamista. Se koskee 

myös jokaista ”pimennystä”, vieläpä jokaista mullistusta, joka lopettaa vuorotellen tulella ja 

vedellä jokaisen kantarodun. Pralaya on nimitys kuten ”Manu” – niiden śishtojen yleisnimi, 

jotka purānoiden mukaan säilyvät ”kuninkaan” nimellä ”kaikkien olioiden siementen mukana 

arkissa niistä tulvavesistä [tai niistä yleisistä tulivuorenpurkauksista, joiden huomaamme tälle 

viidennelle Rodullemme jo alkaneen päätellen viime vuosien ja erityisesti tämän vuoden kau-

heista maanjäristyksistä ja tulivuorenpurkauksista], jotka pralayan aikana leviävät maailman 

[maapallon] yli”. (Katsokaa Vishnupurāna, Wilsonin käänn., vol. I, esipuhe, s. lxxxi.) Aika on 

vain yksi ”Vishnun” muoto – todellakin, kuten Parāshara sanoo tuossa purānassa. Hindujen 

yugissa ja kalpoissa on säännöllisesti pienenevä sarja 4, 3, 2 nollineen, kerrottuna, jos tarve 

vaatii, esoteerisia tarkoituksia varten, mutta ei, kuten Wilson ja muut orientalistit luulevat, 

”lahkolaisten kaunistelua” varten. Kalpa voi olla aikakausi, ”Brahmān päivä” tai sideerinen 

kalpa, astronominen ja maallinen. Nämä laskelmat ovat kaikki purānoissa, mutta jotkut eroa-

vat – esimerkiksi Lingapurānassa ”seitsemän rishin vuosi” on 3.030 kuolevaisten vuotta, ja 

”Dhruvan vuosi” on 9.090 vuotta, jotka ovat jälleen esoteerisia ja merkitsevät todellista (sa-

laista) ajanlaskua. Brahmā-Vaivartassa sanotaankin: ”Kronologit laskevat yhdeksi kalpaksi 

Brahmān iän. Pienempiä kalpoja, kuten Samvarta ja muut, on lukuisia.” ”Pienemmät kalpat” 

tarkoittavat tässä jokaista tuhon aikaa, niin kuin hyvin ymmärsi itse Wilsonkin selittäessään 

viimeksi mainitut ”niiksi, joissa Samvarta-tuuli tai muut hävittävät voimat vaikuttavat”. 

(Main. teos, vol. I, s. 53–54, alaviite.) 
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todelliseen elämään”; ja että lisäksi on olemassa ”Juurimanuja” ja niin kuin 

meidän on kömpelösti käännettävä ”Siemenmanuja” – siemenet tulevan 

kierroksen ihmisrotuihin [eli śishtat – kelvollisimmat eloonjääneet1] (mysteeri, 

joka ilmaistaan ainoastaan niille, jotka ovat läpäisseet kolmannen 

vihkimysasteensa); ne, jotka ovat oppineet kaiken tämän, ovat paremmin 

valmiita ymmärtämään seuraavan tekstin merkityksen. Hindulaisten pyhissä 

kirjoissa sanotaan, että ”ensimmäinen Manu tuotti kuusi muuta Manua 

(seitsemän alkuaikaista Manua yhteensä) ja nämä vuorostaan saivat aikaan 

kukin seitsemän muuta Manua”2 – joiden viimeksi mainittujen jälkeläiset 

merkitään okkulttisissa kirjoituksissa 7 x 7. Tästä käy selville, että Manun – 

viimeisen, neljännen kierroksen ihmiskuntamme alkuunpanijan – on oltava 

seitsemäs, koska me olemme neljännessä kierroksessamme,3 ja että A-pallolla 

on Juurimanu ja G-pallolla Siemenmanu. Aivan niin kuin jokainen 

planeettakierros alkaa ”Juurimanun” (Dhyāni-Chohanin) esiintymisellä ja 

päättyy ”Siemenmanuun”, niin esiintyy vastaavasti kullakin planeetalla 

ihmiskauden alussa Juuri- ja lopussa Siemenmanu.4 Edellä olevasta huomaa 

selvästi, että manu-antarinen kausi tarkoittaa, niin kuin nimikin sanoo, aikaa 

                                                           
1  Sisäinen näkemys ja aavistus śishtoista voidaan löytää Sinnettin Esoteric Buddhismista: 

”Annotations” – the ”Noah’s Ark Theory”, 5. painos, s. 146, 147. 
2  (Manu, k. I, 61–63.) Kun Manu itse pannaan selittämään, että hän oli Virājin luoma ja syn-

nytti sitten itse kymmenen prajāpatia, jotka edelleen synnyttivät seitsemän manua, jotka vuo-

rostaan antoivat elämän seitsemälle muulle manulle (Manu, i, 33–36), tämä koskee muita vielä 

varhempia mysteereitä ja on samalla kertaa seitsemäisen ketjun oppia ja seitsemän ihmiskun-

nan eli IHMISTEN samanaikaista kehitystä koskeva salaverho. Tämä teoksemme on kuitenkin 

kirjoitettu Himalajan tämänpuoleisten salaisten opetusten perusteella, ja brahmalainen esotee-

rinen filosofia voi nykyään erota siitä muodoltaan, kuten kabbalakin. Mutta kaukaisessa mui-

naisuudessa ne olivat yhtäpitäviä. 
3  Tähän on olemassa toinenkin esoteerinen syy. Vaivasvata on seitsemäs Manu, koska tämä 

meidän kierroksemme, vaikka se on neljäs, kuuluu varhempaan seitsemäiseen manvantaraan 

ja itse kierros on seitsemännessä aineellisuuden eli fyysisyyden asteessaan. Sen rodullinen 

keskikohta saavutettiin neljännessä kantarodussa, kun ihminen ja koko luonto saavutti karkean 

aineen alimman tilansa. Tästä ajasta eli kolmen ja puolen rodun lopusta alkaen ihmiskunta ja 

luonto astuivat rodullisen kierroksensa nousevalle kaarelle. 
4  Väliaikaa kunkin yugan edellä kutsutaan samdhyāksi ja se muodostuu yhtä monesta vuosi-

sadasta kuin on yugassa vuosituhansia. Yugan jälkeistä aikaa sanotaan samdhyāmshaksi ja se 

on samanpituinen, niin kuin sanotaan Vishnupurānassa. ”Samdyān ja samdyāmshan välinen 

aika on yuga, jota kutsutaan nimellä krita, tretā jne. (Nuo neljä) Krita, tretā, dvāpara ja kali 

muodostavat suuren kauden eli neljän aikakauden yhteissumman. 1 000 sellaista yhteissum-

maa on yksi Brahmān päivä, ja 14 Manua hallitsee tuon ajan sisällä.” Jos meidän olisi hyväk-

syttävä tämä kirjaimellisesti, silloin olisi ainoastaan yksi Manu kunakin 4 320 000 000 vuote-

na. Koska meille on opetettu, että kahden alemman luontokunnan kehittyminen kesti 300 

miljoonaa vuotta ja että meidän ihmiskuntamme on noin 18 miljoonaa vuotta vanha, missä 
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kahden Manun [e309] tai Dhyāni-Chohanin esiintymisen välillä. Tästä syystä 

pienempi manvantara on seitsemän rodun pituinen aika kullakin planeetalla ja 

suurempi manvantara on yhden ihmiskierroksen aika planeettaketjun ympäri. 

Sitä paitsi koska sanotaan, että kukin seitsemästä Manusta luo 7 x 7 Manua ja 

että seitsemällä planeetalla kussakin kierroksessa on 49 kantarotua, silloin 

jokaisella kantarodulla on oma Manunsa. Nykyistä seitsemättä Manua 

kutsutaan ”Vaivasvataksi” ja hän vastaa eksoteerisissa teksteissä sitä 

intialaisten Manua, joka edustaa babylonialaisten Xisuthrosta ja juutalaisten 

Nooaa. Mutta esoteerisissa kirjoissa meille kerrotaan, että Vaivasvata Manu, 

meidän viidennen Rotumme alkuunpanija – joka pelasti sen siitä tulvasta, joka 

hävitti lähes kokonaan neljännen Rodun (Atlantiksen) – ei ole se seitsemäs 

Manu, joka mainitaan Juuri- eli Alku-Manujen luettelossa, vaan yksi niistä 49 

Manusta, jotka lähtivät tästä Juurimanusta. 

Selvennykseksi esitämme tässä 14 Manun nimet oikeassa järjestyksessä ja 

suhteessa kuhunkin kierrokseen: 

 

 
 

                                                                                                                                                        

silloin olisivat muut mainitut Manut, ellei allegoria tarkoita sitä, mitä esoteerinen oppi opettaa 

meille, nim. että nuo 14 on kukin kerrottava 49:llä. 
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Vaikka Vaivasvata on siis seitsemäs esitetyssä järjestyksessä, hän on kuitenkin 

meidän neljännen ihmisaaltomme alkuperäinen Juurimanu (lukijan on aina 

muistettava, että Manu ei ole ihminen vaan kollektiivinen ihmiskunta), kun 

taas meidän Vaivasvatamme oli vain yksi seitsemästä alemmasta Manusta, jot-

ka pannaan hallitsemaan tämän planeettamme seitsemää rotua. Kukin näistä on 

näkevä yhden niistä aikakautisista ja aina uudistuvista mullistuksista (tulen ja 

veden kautta vuorotellen), jotka päättävät jokaisen kantarodun kierroksen. Ja 

tämä Vaivasvata – hindujen ihanneruumiillistuma, jota muualla kutsutaan ni-

millä Xisuthros, Deukalion, Nooa jne. – on allegorinen ihminen, joka pelasti 

meidän rotumme, kun toisen pallonpuoliskon melkein koko väestö hukkui ve-

den kautta, kun taas toinen pallonpuolisko heräsi aikakautisesta pimennykses-

tään….1 
 
[e310] Näin huomataan, ettei ole mitään todellista ristiriitaa, kun puhutaan Vai-

vasvata manvantarasta (Manu-antara, kirjaimellisesti ”kahden Manun välillä”) 

noin 18 miljoonaa vuotta sitten, jolloin fyysinen eli todellinen ihminen esiintyi 

ensimmäistä kertaa neljännessä kierroksessaan tämän maan päällä; ja muista Vai-

vasvatoista, esim. suuren kosmisen eli sideerisen vedenpaisumuksen Manusta 

(mysteeri) tai sitten uponneen Atlantiksen Vaivasvata Manusta, jolloin Rotu-

Vaivasvata pelasti ihmiskunnan valitut, viidennen Rodun, äärimmäiseltä hävityk-

seltä. Koska monet (ja aivan erilaiset) tapahtumat sekoitetaan tahallaan Vishnu- ja 

muissa purānoissa samassakin kertomuksessa, saattaa tavallisen lukijan mielessä 

olla yhä paljon neuvottomuutta. Meille annettaneen siis anteeksi välttämättömät 

toistamiset, sillä aihe vaatii jatkuvaa valaisua. Suuret ja hämmästyttävät ovat ne 

salaverhot, jotka peittävät esoteerisen filosofian todellisia mysteerejä, eikä nyt-

kään voida esittää viimeistä sanaa. Ainoastaan hiukan enemmän voidaan nyt raot-

taa verhoa ja antaa joitakin tähän asti kiellettyjä selityksiä vakavalle tutkijalle. 

                                                           
1  Sanat ”luominen”, ”hajoaminen” jne. eivät tulkitse oikein manvantaran tai pralayan todellis-
ta merkitystä. Vishnupurānassa luetellaan niitä useita: ”Kaikkien olentojen hajoamista on 
neljänlaista”, sanoo Parāshara: Naimittika (tilapäinen), jolloin Brahmā nukkuu (Brahmān yö, 
kun ”tämän päivän lopulla tapahtuu universumin jälleensulautuminen, jota sanotaan Brahmān 
mahdolliseksi jälleen sulautumiseksi”, koska Brahmā on itse universumi); Prākritika (elemen-
taalinen), kun tämän universumin palautuminen alkuluontoonsa on osittainen ja fyysinen; 
Ātyantika (ehdoton), ruumiillistuneen yhdistyminen ruumiillistumattomaan korkeimpaan hen-
keen – mahātminen tila, joko tilapäinen tai seuraavaan mahā-kalpaan asti; myös täydellinen 
pimennys – kuten kokonaisen planeettaketjun jne.; ja Nitya (lakkaamaton), mahāpralaya uni-
versumille, kuolema – ihmiselle. ”Nitya on elämän sammuminen, niin kuin lamppu sammuu”, 
myös ”unessa yöllä”. Nitya-Sarga on ”jatkuva eli lakkaamaton luominen”, kuten Nitya 
pralaya on ”kaiken syntyneen jatkuva eli lakkaamaton tuhoutuminen”. ”Sitä, mikä seuraa 
pienempää hajoamista, kutsutaan hetkelliseksi luomiseksi… Tämä on Samyama” (synnyttä-
minen, olemassaolo ja hajoaminen). (Vishnupurāna, k. I, l. vii; Wilson, I, 114.) Tämä aihe on 
niin vaikea, että meidän on toistettava selityksemme. 
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Niin kuin joku – eversti Vans Kennedy, ellemme erehdy henkilöstä – huomaut-

ti, ”hindulaisen uskontofilosofian ensimmäinen periaate on ykseys moninaisuu-

dessa”. Jos kaikkia noita manuja ja rishejä kutsutaan yhdellä yleisnimellä, se joh-

tuu siitä, että ne kaikki ovat yhden ja saman LOGOKSEN ilmenneitä voimia, tai-

vaallisia yhtä hyvin kuin maallisia sanansaattajia ja muunnoksia siitä prinsiipistä, 

joka on aina toiminnan tilassa; tietoisia kosmisina kehityskausina, tietämättömiä 

(meidän näkökulmastamme) kosmisen levon aikana, koska logos nukkuu SEN 

helmassa, joka ”ei nuku” eikä ole koskaan hereillä – sillä se on SAT eli oleminen, 

ei olento. SIITÄ lähtee suuri näkymätön logos, joka kehittää kaikki muut logokset, 

alkuaikainen MANU, joka herättää eloon muut manut, jotka vuodattavat kollektii-

visesti universumin ja kaiken siinä olevan ja jotka kokonaisuutena edustavat il-

mennyttä logosta.1 Tästä syystä opimme ”kommentaareista”, että vaikka mitkään 

dhyāni-chohanit, edes korkeimmat, eivät voi täysin käsittää ”edellisen kosmisen 

kehityksen tilaa…. manut säilyttävät tiedon kokemuksistaan kaikissa kosmisissa 

kehityksissä kautta ikuisuuden”. Tämä on aivan selvää: ensimmäistä Manua sano-

taan Svāyambhuvaksi, [e311] ”itseilmenneeksi”, ilmenemättömän ISÄN pojaksi. 

Manut ovat meidän ensimmäisen Rotumme luojien luojia – ihmiskunnan henki – 

mikä ei estä sitä, että seitsemän Manua ovat olleet ”Aadamia aikaisempia” en-

simmäisiä ihmisiä maan päällä. 

Manu ilmoittaa itse olevansa Virājin2 eli Vaiśvānaran (ihmiskunnan hengen) 

luoma,3 mikä tarkoittaa, että jokaisen uuden kosmisen toimintakauden alussa hä-

nen monadinsa emanoituu milloinkaan lepäämättömästä prinsiipistä: siitä logok-

sesta eli UNIVERSAALISTA MONADISTA (kollektiivinen Elohim), joka säteilee 

itsestään kaikki ne kosmiset monadit, joista tulee toiminnan keskuksia – lukemat-

tomien aurinkokuntien alkuunpanijoita samoin kuin planeettaketjujen vielä erilais-

tumattomien ihmismonadien ja kaikkien siellä olevien olentojen alkuunpanijoita. 

Jokainen kosminen monadi on ”Svāyambhuva”, ITSESYNTYINEN, josta tulee 

voimakeskus, jonka sisältä lähtee planeettaketju (näitä ketjuja on seitsemän aurin-

kokunnassamme). Tämän keskuksen säteilyt tulevat edelleen yhtä moniksi Manu 

Svāyambhuviksi (mystinen yleisnimi, joka merkitsee paljon enemmän kuin näyt-

tää), joista kustakin tulee joukkona oman ihmiskuntansa luoja.4 

                                                           
1  Mutta katsokaa Subba Row’n erinomaista Parabrahmania ja logosta koskevaa määritystä 

artikkelisarjassa Lectures on the Bhagavad-Gītā, The Theosophist, vol. VIII, helmi-, maalis-, 

huhti- ja toukokuu 1887, suom. Bhagavad Gītān filosofiaa. 
2  Katsokaa edellistä alaviitettä. 
3  Ks. Manusmriti, Adyāya I, säkeet 32–33. Vaiśvānara on toisessa merkityksessä se elävä 

magneettinen tuli, joka läpäisee ilmenneen aurinkokunnan. Se on AINOAN ELÄMÄN objektiivi-

sin (päinvastoin kuin meille) ja aina läsnä oleva puoli, sillä se on elonprinsiippi. (Ks. The 

Theosophist, vol. IV, heinäkuu 1883.) Se on myös yksi Agnin nimi. 
4  Ks. s. e307–e310. 
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Mitä tulee niihin ihmiskunnan neljään erilliseen rotuun, jotka edelsivät meidän 

viidettä Rotuamme, siinä ei ole mitään mystistä, lukuun ottamatta ensimmäisten 

rotujen eteerisiä ruumiita. Ne kuuluvat tarunomaiseen mutta silti aivan oikeaan 

historiaan. Tuo legenda on universaali. Ja jos länsimaalainen oppinut haluaa näh-

dä siinä ainoastaan myytin, sillä ei ole mitään väliä. Meksikolaisilla oli ja on yhä 

vielä traditio neljä kertaa tapahtuneesta maailman tuhosta tulen ja veden kautta, 

kuten egyptiläisilläkin oli ja hinduilla on tänäkin päivänä. 

Koettaessaan selittää niiden legendojen yhtäpitävyyttä, joita kiinalaisilla, kal-

dealaisilla, egyptiläisillä, intialaisilla ja kreikkalaisilla oli kaukaisessa muinaisuu-

dessa, vaikka kaikki varmat jäljet 5 000 vuotta aikaisemmasta sivilisaatiosta puut-

tuvat, Mythical Monsters -kirjan tekijä huomauttaa: 
 
Me emme… saa hämmästyä, ellemme heti löydä jälkiä ihmisistä kymmenen, 

viidentoista tai kahdenkymmenen tuhannen vuoden takaa. Katoavan arkkiteh-

tuurin mukana [kuten Kiinassa] ovat suurten kaupunkien sijaintipaikat voineet 

häipyä kokonaan muistista muutamassa tuhannessa vuodessa pelkästä luonnol-

lisesta rappeutumisesta johtuen, ja kuinka paljon suurempia… tai… pienempiä 

luonnonmullistuksia on ollut myötävaikuttamassa, kuten paikallisia tulvia, 

maanjäristyksiä, tulivuorten tuhkan peittämiä kerrostumia, hiekka-aavikkojen 

leviämistä tai [e312] tappavien kulkutautien ja muun tartunnan tai rikkihöyry-

jen purkautumisen aiheuttamaa elämän tuhoutumista.1 
 

Kuinka monet tällaiset mullistukset ovat muuttaneet koko maanpinnan, voidaan 

päätellä seuraavasta säkeistöstä: 

”Kalpan seitsemän ensimmäisen croren [70 miljoonan vuoden] aikana maapallo 

ja sen kaksi luontokuntaa [kivi- ja kasvikunta], joista toinen oli jo saavuttanut 

seitsemännen piirinsä ja toinen oli tuskin syntynyt, ovat loistavia ja puolieteerisiä, 

kylmiä,  elottomia  ja  läpinäkyviä.  Yhdentenätoista  crorena2  äiti  [maa] kasvaa 

läpinäkymättömäksi ja NELJÄNTENÄTOISTA3 tapahtuvat nuoruusiän tuskat. 

                                                           
1  C. Gould, Mythical Monsters, s. 134–134. 
2  Tämä oli niin kutsutulla sekundaarisella luomiskaudella. Primaarisesta, kun maapallolla on 
kolme luontokuntaa, emme voi puhua useastakaan syystä, joista yksi on se, että ellei ole suuri 
näkijä tai luonnostaan intuitiivinen, ei voi tajuta sitä, mitä ei voi edes ilmaista nykyisillä ter-
meillä. 
3  Hippokrates sanoi, että luku seitsemän ”pyrki salaisilla ominaisuuksillaan täydellistämään 
kaiken, olemaan elämän jakaja ja kaikkien sen muutosten lähteenä”. Hän jakoi ihmiselämän 
seitsemään kauteen [Shakespeare], sillä ”niin kuin kuu muuttaa vaiheitaan joka seitsemäs 
päivä, niin tämä luku vaikuttaa kaikkiin kuunalaisiin olentoihin”, ja jopa maahan, kuten tie-
dämme. Lapsi saa hampaansa seitsemännellä kuukaudella ja ne lähtevät seitsenvuotiaalta. 
Kaksi kertaa seitsemän iässä alkaa murrosikä, kolme kertaa seitsemän vanhana ovat kehitty-
neinä kaikki mentaaliset ja vitaaliset voimat, neljä kertaa seitsemän ikäisenä ihminen on täy-
dessä voimassaan, viisi kertaa seitsemän vanhana hänen himonsa ovat eniten kehittyneet jne. 
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Nämä luonnonmullistukset [geologiset muutokset] kestävät ajallisesti keskeyty-

mättä sen kahdenteenkymmenenteen croreen asti, minkä jälkeen niistä tulee aika-

kautisia ja pitkien aikavälien päästä toistuvia.” 

Viimeinen muutos tapahtui lähes 12 crorea [120 miljoonaa] vuotta sitten. Mut-

ta maa ja kaikki, mitä oli sen pinnalla, oli aikakausia varhemmin jäähtynyt, kovet-

tunut ja vakiintunut. (Kommentaari, xxii.) 

Jos meidän on siis luotettava esoteeriseen opetukseen, niin yleismaailmallisia 

geologisia mullistuksia ja muutoksia ei ole enää tapahtunut viimeisten 120 mil-

joonan vuoden aikana, vaan maa oli jo ennen tuota aikaa valmis vastaanottamaan 

ihmissukunsa. Kuitenkin ihmisen ilmaantuminen täydellisesti fyysisesti kehitty-

neenä, kuten jo esitettiin, tapahtui vasta noin kahdeksantoista miljoonaa vuotta 

sitten, sen jälkeen kun luonnon ensimmäistä suurta epäonnistunutta yritystä luoda 

olentoja yksinään, ilman jumalallisten ”muotoilijoiden” apua, oli seurannut kol-

men ensimmäisen rodun peräkkäinen kehitys.1 Kahden ja puolen ensimmäisen 

Rodun todellinen ikä on salattu kaikilta muilta paitsi korkeammilta vihityiltä. Ro-

tujen historia alkaa sukupuolten erottautumisesta, kun aikaisempi munia kantava 

androgyyni rotu hävisi äkkiä, ja kolmannen kantarodun [e313] myöhemmät alaro-

dut esiintyivät fysiologisesti kokonaan uutena rotuna. Tätä ”hävitystä” kutsutaan 

allegorisesti suureksi ”Vaivasvata Manun vedenpaisumukseksi”, kun kertomuksen 

mukaan Vaivasvata Manu (eli ”ihmiskunta”) jäi yksin maan päälle pelastuksen 

arkkiin, jota Vishnu veti hirviömäisen kalan muodossa ja seitsemän rishiä ”hänen 

kanssaan”. Allegoria on hyvin selvä. 

Kaikkien kansojen symboliikassa ”vedenpaisumus” vastaa kaoottista järjestäy-

tymätöntä ainetta – itse kaaosta. Vesi tarkoittaa naisellista prinsiippiä – ”suurta 

syvyyttä”. Niin kuin Parkhurstin kreikkalaisessa sanakirjassa sanotaan: 
 
Arkhe (’ ) tässä käytössä vastaa heprealaista sanaa rasit eli viisaus… nai-

sellisen synnytysvoiman vertauskuvaa, argia eli arcaa, jossa koko luonnon [ja 

ihmiskunnan] siemenen arveltiin kelluvan eli hautovan suuren syvyyden päällä 

väliaikana, joka seurasi kunkin maailmallisen [eli rodullisen] kierroksen jäl-

keen. 
 

Arkki on myös kaaoksen yllä hautovan jumalallisen elämänhengen mystinen 

nimi. Ja Vishnu on tuo jumalallinen henki abstraktina prinsiippinä ja myös 

                                                                                                                                                        
Siten on maapallonkin laita. Se on nyt keski-iässään, tuskin kuitenkaan viisaampana. Tet-
ragrammaton, jumaluuden nelikirjaiminen pyhä nimi, voi ratketa maan päällä ainoastaan 
tulemalla seitsemäiseksi siten, että ilmennyt kolmio lähtee salatusta tetraktyksestä.  Sen vuoksi 
luku seitsemän on omaksuttava tällä tasolla. Kuten kabbalassa sanotaan (Idra Rabba Qaddisha, 
jae 1161): ”Sillä varmasti ei ole mitään pysyvyyttä noissa kuudessa, paitsi (mitä ne saavat) 
seitsemännestä. Sillä kaikki oliot riippuvat SEITSEMÄNNESTÄ.” 
1  Vrt. III säkeistö ja seur. 
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säilyttäjänä ja synnyttäjänä eli elämän antajana – trimūrtin kolmantena 

persoonana (jossa Brahmā on luoja, Śiva hävittäjä ja Vishnu säilyttäjä). Vishnu 

esitetään allegoriassa kalan muodossa ohjaamassa Vaivasvata Manun arkkia 

suoraan tulvavesien yli. Kala-sanan esoteerisesta merkityksestä ei kannata puhua 

laajasti.1 Sen teologinen merkitys on fallinen, mutta metafyysinen merkitys on 

jumalallinen. Jeesusta kutsutaan ”kalaksi”, samoin Vishnua ja Bacchusta: , 

ihmiskunnan ”vapahtaja”, on vain Bacchus-jumalan monogrammi, nimikirjaimet, 

josta käytettiin myös sanaa , kala.2 Seitsemän rishiä arkissa symboloi 

seitsemää prinsiippiä, jotka täydellistyivät ihmisessä vasta sen jälkeen, kun hän oli 

erottautunut ja tullut inhimilliseksi eikä ollut enää jumalallinen olento. (Katsokaa 

lisätietoja ”Seitsemännestä Manusta”.) 

Meillä ei ole paljonkaan yksityiskohtia toisen kantarodun asuttaman mantereen 

uppoamisesta. Mutta kolmannen, ”Lemurian”, historia on annettu samoin kuin 

Atlantiksen historia, ja muihin ainoastaan viitataan. Lemurian sanotaan hävinneen 

700 000 vuotta ennen tertiäärikaudeksi (eoseenikaudeksi) kutsutun aikakauden 

alkamista.3  Ja tuon vedenpaisumuksen aikana – joka oli silloin todellinen geolo-

ginen vedenpaisumus – esitetään jälleen Vaivasvata Manu pelastamassa ihmis-

kuntaa (allegorisesti se on ihmiskunta eli yksi osa siitä, neljäs Rotu), kuten hän 

myös pelasti viidennen Rodun viimeisten atlantislaisten tuhon aikana. [e314] Nuo 

jäännökset hukkuivat 850 000 vuotta sitten,4 minkä jälkeen ei ole ollut mitään 

suurta tulvaa ennen Platonin Atlantiksen eli Poseidoniksen päiviä. Tämän tulvan 

tunsivat egyptiläiset vain siksi, että se tapahtui verrattain myöhäisinä aikoina. 

Kaikkein mielenkiintoisin on suuren Atlantiksen uppoaminen. Tästä 

perinpohjaisesta mullistuksesta sanovat vanhat aikakirjat5, että ”maan ääret 

pääsivät irti”, ja tälle pohjalle ovat perustuneet legendat ja allegoriat 

Vaivasvatasta, Xisuthroksesta, Nooasta, Deukalionista ja valittujen pelastuneiden 

tutti quantista. Traditio ei tee eroa sideeristen ja geologisten ilmiöiden välillä, 

vaan kutsuu molempia erotuksetta ”vedenpaisumuksiksi”. Kuitenkin niissä on 

suuri ero. Mullistus, joka hävitti sen suunnattoman suuren mantereen, josta 

                                                           
1  Ks. Payne Knight, Inman, Gerald Massey ja muita. 
2  Pyhä Augustinus sanoo Jeesuksesta: ”Sillä hän on kala, joka elää vesien keskellä.” Kristityt 

kutsuvat itseään pikku kaloiksi – pisciculi – pyhissä mysteereissään. ”Niin moni kala syntyi 

vedessä ja yksi suuri kala on ne pelastanut”, sanoo Tertullianus  kristityistä ja Kristuksesta ja 

kirkosta. 
3  Esoteric Buddhism, s. 65. 
4  Tätä tapausta, kuuluisan Ruta- ja pienemmän Daityasaaren hävitystä, joka tapahtui 850 000 

vuotta sitten, myöhempinä plioseenikauden aikoina, ei pidä sekoittaa Atlantiksen päämante-

reen uppoamiseen mioseenikaudella. Geologit eivät millään voi sijoittaa mioseenikautta niin 

lähelle kuin 850 000 vuotta taaksepäin, mutta heistä riippumatta, pääosa Atlantista hukkui 

useita miljoonia vuosia sitten. 
5  Ks. Etiopialainen Eenokin kirja, II osa, LXV luku, 3. 
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Australia on suurin jäännös, johtui monista maanalaisista purkauksista ja 

valtameren pohjan murtumisesta. Seuraavasta – neljännestä – mantereesta tekivät 

lopun maan pyörimisakselin peräkkäiset siirtymiset. Se alkoi varhaisimpina 

tertiäärikausina ja jatkui pitkiä ajanjaksoja vieden pois peräkkäin Atlantiksen 

viimeisetkin jäännökset, paitsi ehkä Ceylonia ja pientä osaa siitä, mikä kuuluu nyt 

Afrikkaan. Se muutti maapallon ulkonäön, eikä sen kukoistavista mantereista ja 

saarista, sen sivistyksestä ja tieteistä ole jäänyt mitään muistoa historian 

aikakirjoihin Idän pyhiä aikakirjoja lukuun ottamatta. 

Tästä syystä nykyajan tiede kieltää Atlantiksen ja sen olemassaolon. Se kieltää 

jopa maan akselin rajut siirtymiset ja katsoo ilmaston muutosten johtuvan muista 

syistä. Mutta tämä kysymys on vielä avoin. Jos tri Croll arvelee, että kaikki sellai-

set muutokset voidaan selittää nutaation1 ja päiväntasauspisteiden prekession vai-

kutuksista, on muita tiedemiehiä, kuten Sir H. James ja Sir John Lubbock,2 jotka 

ovat taipuvaisempia hyväksymään sen, että ne johtuvat kiertoakselin aseman 

muutoksesta. Tätä vastaan on kuitenkin astronomien enemmistö. Mutta mitäpä he 

eivät olisi kieltäneet tätä ennen tai arvostelleet ankarasti – ja myöhemmin kuiten-

kin hyväksyneet, aina kun hypoteesi on tullut eittämättä todistetuksi! 

Missä määrin meidän lukumme pitävät yhtä tai eroavat nykyisen tieteen esit-

tämistä, se nähdään edempänä tämän teoksen Liitteessä, missä nykyisen aikamme 

geologiaa ja antropologiaa verrataan huolellisesti ikivanhan tieteen vastaaviin 

opetuksiin. Ainakaan se ajankohta, jolloin salainen oppi osoittaa Atlantiksen 

uponneen, ei näytä kovinkaan paljon [e315] poikkeavan nykyisen tieteen laskel-

mista. Tosin tiede sanoo Atlantista ”Lemuriaksi”, silloin kun se hyväksyy tällai-

sen vajonneen mantereen. Mitä tulee ihmistä varhempaan aikakauteen, siitä voi-

daan tällä hetkellä sanoa ainoastaan, että edes ennen ”älyttömän” ensimmäisen 

Rodun ilmestymistä maapallo ei ollut ilman asukkaita. Voimme vielä lisätä: sen, 

mitä tieteellä – tunnustaessaan ainoastaan fyysisen ihmisen – on oikeus pitää ih-

mistä varhempana kautena, voidaan myöntää ulottuneen ensimmäisestä Rodusta 

aina atlantislaisen rodun ensimmäiseen puoliskoon asti, sillä vasta silloin ihmises-

tä tuli ”se täydellinen elimellinen olento joka hän nyt on”. Ja tämän mukaan aa-

daminen ihminen ei olisi vanhempi kuin muutamia miljoonia vuosia.3 

                                                           
1  Maan akselin pieni aikakautinen siirtyminen kuun vetovoiman vaikutuksesta. – Suom. toim. 
2  The Athenaeum, 25. elokuuta 1860. 
3  Huxley jakaa nuo rodut viiteen ryhmään: australidit, negroidit, mongolidit, keltaihoiset ja 

tummaihoiset – kaikki lähtöisin kuvitelluista ihmisapinoista. Ja vastustaessaan kuitenkin niitä, 

jotka sanovat, ”että rakenteelliset erot ihmisen ja apinoiden välillä ovat pienet ja merkitykset-

tömät”, ja lisätessään, että ”gorillan jokaisessa luussa on jokin seikka, jolla se voidaan erottaa 

ihmisen vastaavasta luusta” ja että ”ainakaan nykyisellä luomakunnan asteella mikään väli-

muoto-olento ei täytä sitä aukkoa, joka erottaa ihmisen luolaihmisestä” – tuo suuri anatomi 

jatkaa puhumalla ihmisen apinamaisista ominaispiirteistä! (Ks. de Quatrefages, The Human 

Species, s. 113.) 
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Qabbalahin tekijä huomauttaa aivan oikein että: ”Tämänpäivän ihminen on 

yksilönä ainoastaan jatkumo kaiken edeltävän ihmiselämän [mieluummin elä-

mien] olemuksesta.” 
 
Kabbalan mukaan Aadamissa [Rishonissa] olevat sielunkipinät menivät kol-

meen pääluokkaan vastaten hänen kolmea poikaansa, nimittäin Hesed Habelia, 

Geburah Qai-yinia ja Rahmin Setiä. Nämä kolme jakautuivat… 70 lajiin, joita 

sanotaan ihmisrodun pääjuuriksi.1 

Sanoi rabbi Yehudah: ”Kuinka monta on niitä [ruumiittoman ihmisen] vaat-

teita, jotka ovat kruunatut (siitä päivästä kun ihminen luotiin)?” Sanoi rabbi 

El’azar: ”Maailman vuoret (sukupolven suuret ihmiset) kiistelevät siitä, mutta 

niitä on kolme: yksi vaatettaa Rua’hin, hengen, joka on (Edenin) paratiisi maan 

päällä; yksi, kaikkein kallein, johon elämännyyttiin Neshamah on puettu ku-

ninkaiden enkelien väliin… ja yksi ulkopuolinen vaate, joka on olemassa eikä 

ole olemassa, joka näkyy eikä näy. Siihen vaatteeseen puetaan Nefesh, ja hän 

kulkee ja lentää siinä, edestakaisin maailmassa.”2 
 

Tämä koskee rotuja (niiden ”vaatteita” eli aineellisuusasteita) ja ihmisen kolmea 

prinsiippiä niiden kolmessa käyttövälineessä. 

 

____________ 

 

 

                                                           
1  Myer, main. teos, s. 422. 
2  Zohar, i, 119b, palsta 475; Qabbalah, s. 412. 
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[e316]  

XI SÄKEISTÖ 
 

KOLMANNEN JA NELJÄNNEN RODUN 

SIVISTYS JA TUHO 
 

(43) Lemuroatlantislaiset rakentavat kaupunkeja ja levittävät sivistystä. Antropomorfismin 

alkuvaihe. (44) Heidän patsaansa ovat todistuksena lemuroatlantislaisten koosta. Lemuria 

hävisi tulen, (45) Atlantis veden kautta. Vedenpaisumus. (46) Neljännen rodun ja viimeisten 

vedenpaisumusta aikaisempien hirviöeläinten tuho. 

 
43. HE (lemurialaiset) RAKENSIVAT VALTAVAN SUURIA KAUPUNKEJA. HARVINAISISTA 

MAAMLAJEISTA JA METALLEISTA HE RAKENSIVAT JA TULIEN SYLKEMÄSTÄ (laavasta), 

VUORTEN VALKEASTA KIVESTÄ (marmorista) JA (maanalaisten tulien) MUSTASTA 

KIVESTÄ HE LEIKKASIVAT OMIA KUVIAAN, KOKOAAN JA NÄKÖÄÄN MUKAISESTI, JA 

PALVOIVAT NIITÄ. 
 
Kahden ensimmäisen inhimillisen rodun historian – lemurialaisten viimeisen ja 

atlantislaisten ensimmäisen – edetessä meidän on tässä kohtaa yhdistettävä nämä 

kaksi ja puhuttava niistä jonkin aikaa yhtenä. 

Tässä viitataan myös jumalallisiin dynastioihin, joiden egyptiläiset, kaldealai-

set, kreikkalaiset jne. väittävät edeltäneen heidän inhimillisiä kuninkaitaan. Niihin 

uskovat vielä nykyajan hindut ja luettelevat niitä pyhissä kirjoissaan. Mutta me 

käsittelemme näitä omassa kohdassaan. Tässä jää nyt osoitettavaksi, että nykyajan 

geologimme ovat yhä enemmän pakotettuja myöntämään, että vajonneet mante-

reet ovat todistettavasti olleet olemassa. Mutta niiden olemassaolon myöntäminen 

ei ole sen tunnustamista, että niillä oli jo ihmisiä geologisina varhaisaikoina1 – 

[e317] niin, ihmisiä ja sivistyneitä kansoja eikä ainoastaan vanhemman kivikau-

den raakalaisia. Nuo ihmiset rakensivat jumalallisten hallitsijoidensa johdolla 

suuria kaupunkeja, harrastivat taiteita ja tieteitä ja olivat täysin perehtyneet astro-

nomiaan, arkkitehtuuriin ja matematiikkaan. Muinainen sivistys ei, niin kuin moni 

voi luulla, seurannut heti näiden ihmisten fysiologista muutosta. Tuon lopullisen 

                                                           
1  Tässä on ehkä syy siihen, miksi Pääsiäissaarta ihmeellisine jättiläispatsaineen – ilmeinen 

todiste vajonneesta mantereesta ja siinä olleesta sivistyneestä ihmiskunnasta – mainitaan tus-

kin missään nykyisissä tietosanakirjoissa. Sen mainitsemista vältetään huolellisesti muutamia 

matkakirjoja lukuun ottamatta. Nykyajan tieteellä on erikoinen mieltymys tyrkyttää sivisty-

neelle yleisölle henkilökohtaisiin lempiteorioihinsa perustuvia hypoteeseja hyvin perusteltuina 

totuuksina, esittää arvailuja tiedon sijasta ja kutsua niitä ”tieteellisiksi johtopäätöksiksi”. Tie-

teen spesialistit kehittävät mieluummin tuhat ja yksi ristiriitaista spekulaatiota kuin myöntävät 

jonkin kiusallisen, päivänselvän tosiasian – etevimpänä heistä sellainen asiantuntija kuin 

Haeckel ja hänen englantilaiset ihailijansa ja kannattajansa. Kuitenkin ”he ovat auktoriteette-

ja” – meille muistutetaan tylysti. Entä sitten? Rooman paavikin on AUKTORITEETTI ja vieläpä 
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kehityksen ja ensimmäisen kaupungin rakentamisen välillä kului monia satoja 

tuhansia vuosia. Kuitenkin tapaamme lemurialaisia kuudennessa alarodussaan 

rakentamassa ensimmäiset kalliokaupunkinsa kivestä ja laavasta.1  

Yksi näistä suurista alkuperäisellä tavalla rakennetuista kaupungeista tehtiin 

kokonaan laavasta lähes 50 kilometrin päähän länteen siitä paikasta missä nyt on 

Pääsiäissaaren kapea karu maakaistale, ja sen hävittivät kokonaan peräkkäiset 

tulivuoren purkaukset. Vanhimmat jäännökset kyklooppisista rakennuksista olivat 

kaikki lemurialaisten viimeisten alarotujen kätten työtä, eikä okkultisti siis häm-

mästy kuullessaan, että kapteeni Cookin löytämät kivijäännökset Pääsiäissaareksi 

kutsutulla pienellä maakaistaleella ovat ”hyvin samanlaisia kuin Pachacamacin 

temppelin seinät tai Tiahuanacon rauniot Perussa”2 ja että ne ovat KYKLOOPPIS-

TA TYYLIÄ. Ensimmäiset suuret kaupungit ilmestyivät kuitenkin siihen osaan 

mannerta, joka tunnetaan nyt Madagaskarin saarena. Noina aikoina oli sivistyneitä 

kansoja ja villejä [e318] kuten nykyisinkin. Kehitys päätti täydennystyönsä edelli-

siin nähden ja karma – hävitystyönsä jälkimmäisiin nähden. Australialaiset ja 

heidän kaltaisensa polveutuvat niistä, jotka sen sijaan että olisivat herättäneet 

                                                                                                                                                        

erehtymätön – omille seuraajilleen, mutta tieteellisten teorioiden merkillinen erehtyvyys käy 

aika ajoin selville yhtä säännöllisesti kuin kuun vaiheet. 
1  Parhaimmilla nykyajan kaunokirjailijoillamme, jotka eivät ole teosofeja eivätkä spiritualiste-

ja, alkaa olla hyvin psykologisia ja okkulttisia unelmia: todisteena Robert Louis Stevenson ja 

hänen Dr. Jekyll and Mr. Hide [suom. Salaperäinen ovi], jota suurempaa okkulttisilla linjoilla 

olevaa psykologista tutkielmaa tuskin onkaan. Onko menestyvällä romaanikirjailijalla Rider 

Haggardilla myös ollut profeetallinen tai paremminkin retrospktiivinen selvänäköinen uni 

ennen kuin hän kirjoitti kirjansa She? Siinä keisarillinen, suuri kuoleman kaupunki Kor, jonka 

eloon jääneet asukkaat purjehtivat pohjoiseen, kun rutto oli tappanut lähes koko kansan, tun-

tuu pääpiirteissään olevan otettu suoraan ikivanhojen aikatietojen katoamattomilta sivuilta. 

Ayesha ehdottaa, ”että nuo pohjoiseen purjehtineet ihmiset ovat saattaneet olla ensimmäisten 

egyptiläisten isiä”, ja tuntuu sitten yrittävän tehdä yhteenvedon eräistä Esoteric Buddhism -

kirjassa mainituista MESTARIEN kirjeistä. Sillä hän sanoo: ”Aika ajoin on ollut olemassa kan-

soja, niin, rikkaita ja mahtavia, taidoissa oppineita kansoja, jotka ovat hävinneet ja jääneet 

unohduksiin, niin että niistä ei ole jäänyt mitään muistoa. Tämä [Korin kansa] on vain yksi 

useista, sillä aika kuluttaa loppuun ihmisen työt, ellei hän sitten kaivaudu luoliin kuten Korin 

väki ja silloinkin ehkä meri heidät nielee tai maanjäristys tuhoaa… Kuitenkin luulen, että nuo 

ihmiset eivät ole kaikki hävinneet. Muutamia harvoja on jäänyt muihin kaupunkeihin, sillä 

heillä oli monia kaupunkeja. Mutta barbaarit… kävivät heidän kimppuunsa ja ottivat heidän 

naisiaan vaimoikseen ja nykyinen Amahaggerin rotu on sekarotuinen jälkikasvu mahtavista 

Korin pojista, ja katso, se asuu haudoissa isiensä luiden kanssa…” (luku xvi.) 

   Tässä näyttää älykäs kirjailija toistavan kertomuksen kaikista nyt turmeltuneista ja kukistu-

neista ihmisroduista. Geologit ja antropologit tahtoisivat sijoittaa ihmiskunnan alkupäähän – 

pitäen ihmisiä homo primigeniuksen jälkeläisinä – apinaihmiset, joista ”EI MITÄÄN FOSSIILISIA 

JÄÄNNÖKSIÄ OLE VIELÄ TIEDOSSAMME”, vaikka ”ne LUULTAVASTI olivat nykyisen gorillan ja 

orangin kaltaisia” (Haeckel). Vastauksena tähän ”luultavuuteen” okkultistit viittaavat toiseen 

ja suurempaan mahdollisuuteen – siihen, mikä esitetään tekstissämme. (Ks. edellä.) 
2  Robert Brown, M.A., F.T., The Countries of the World, vol. IV, s. 43. 
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eloon heihin ”liekeistä” pudonneen kipinän, sammuttivat sen, sukupolvien tois-

tensa jälkeen jatkaessa eläimellisyyttään.1 Arjalaiset kansat voivat seurata synty-

peräänsä atlantislaisten kautta niihin lemurialaisten henkisempiin rotuihin, joihin 

”viisauden pojat” olivat henkilökohtaisesti ruumiillistuneet.2 

Vasta jumalallisten dynastioiden saavuttua syntyivät ensimmäiset sivistykset. 

Ja vaikka maapallon joillakin seuduilla osa ihmiskunnasta vietti mieluummin 

paimentolaispatriarkaalista elämää, ja toisaalla villi-ihminen oli tuskin oppinut 

tekemään tulta ja suojelemaan itseään luonnonvoimia vastaan, hänen veljensä – 

paremman karman suosimina ja heitä elähdyttäneen jumalallisen älyn auttamina – 

rakensivat kaupunkeja ja harjoittivat taiteita ja tieteitä. Kuitenkin sivistyksestä 

huolimatta [e319] nuo rakentajat saattoivat vain asteittain saavuttaa niitä 

ihmeellisiä voimia, joita heidän paimentolaisveljillään oli synnynnäisenä 

oikeutenaan. Mutta myös näitä voimia käytettiin yleensä fyysisen luonnon 

alistamiseen ja itsekkäisiin sekä epäpyhiin tarkoituksiin. Kulttuuri on aina 

kehittänyt fyysistä ja älyllistä puolta psyykkisen ja henkisen kustannuksella. Se 

                                                           
1  Katsokaa VII säkeistöä. Tämä selittäisi rotujen, kansojen ja yksilöiden älyllisten kykyjen 

välisen suuren eron ja muuntelun. Inkarnoituessaan niihin inhimillisiin käyttövälineisiin, joita 

ensimmäinen älytön (manasta vailla ollut) rotu oli kehittänyt, ja joissakin tapauksissa ainoas-

taan elähdyttäessään niitä oli ruumiillistuvien voimien ja prinsiippien tehtävä valinta ja otetta-

va huomioon monadien menneet karmat, joiden monadien itsensä ja niiden ruumiiden välille 

niiden piti tulla yhdyssiteeksi. Sitä paitsi, kuten Esoteric Buddhismissa (s. 30) esitettiin, ”vii-

des prinsiippi eli inhimillinen [älyllinen] sielu ei ihmiskunnan enemmistössä ole vielä nytkään 

täysin kehittynyt”. 
2  Krishna, ruumiillistunut logos, sanoo Bhagavad-Gītāssa: ”Minun luonnostani ja tajunnasta-

ni syntyivät nuo seitsemän suurta rishiä, neljä edellistä Manua: heistä polveutui [emanoitui eli 

syntyi] tämä ihmissuku ja maailma.” (Luku X, 6.) 

   Tässä tarkoitetaan seitsemällä suurella rishillä dhyāni-chohanien seitsemää suurta rūpa-

hierarkiaa eli luokkaa. Muistakaamme, että Saptarshi (seitsemän rishiä) ovat Ison Karhun 

seitsemän tähden hallitsijoita ja siis samaa luontoa kuin planeettojen enkelit eli seitsemän 

suurta planeettahenkeä. He kaikki jälleensyntyivät ihmisinä maan päälle eri kalpoihin ja rotui-

hin. Lisäksi ”neljä edellistä Manua” ovat alkuaan arūpa-jumalien neljä luokkaa – kumārat, 

rudrat, asurat jne., joiden sanotaan myös inkarnoituneen. Ne eivät ole prajāpateja, kuten ensin 

mainitut ovat, vaan niiden elähdyttäviä prinsiippejä – joista jotkut ovat ruumiillistuneet ihmi-

siin, kun taas toiset ovat tehneet muista ihmisistä ainoastaan heijastustensa käyttövälineitä. 

Niin kuin Krishna todella sanoo – ja samat sanat toistaa myöhemmin LOGOKSEN toinen käyt-

töväline – ”minä olen sama kaikille olennoille… ne, jotka palvelevat minua [6. prinsiippiä eli 

älyllistä jumalallista sielua, buddhia, joka on tullut tietoiseksi yhdistymällä manaksen korke-

ampiin kykyihin], ovat minussa ja minä olen heissä”. (Sama, 29.) Logosta, joka ei ole mikään 

persoonallisuus vaan universaali prinsiippi, edustavat kaikki sen järjestä syntyneet jumalalliset 

voimat – puhtaat liekit eli, kuten niitä sanotaan okkultismissa, ”älylliset henkäykset” – ne 

enkelit, joiden sanotaan tehneen itsensä itsenäisiksi ts. siirtyneen passiivisesta ja uinuvasta 

tilasta aktiiviseen itsetietoisuuden tilaan. Kun tämä tajutaan, tulee Krishnan todellinen tarkoi-

tus käsitettäväksi. Mutta katsokaa Subba Row’n erinomaista luentoa Bhagavad-Gītāsta (The 

Theosophist, huhtikuu 1887, s. 444). 
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oman psyykkisen luontonsa hallinta ja ohjaaminen, jota typerät ihmiset pitävät nyt 

yliluonnollisena, oli varhaisella ihmiskunnalla synnynnäisenä ja oli heille yhtä 

luonnollista kuin käveleminen ja ajatteleminen. ”Ei ole mitään sellaista kuin 

magia”, filosofoi ”SHE”, mutta tekijä unohtaa, että ”magia” noina varhaisina 

aikoina tarkoitti vielä suurta VIISAUSTIEDETTÄ ja että Ayesha ei ehkä voinut 

tietää mitään nykyisestä ajattelun vääristymisestä – ”vaikka kyllä on olemassa 

tietoa luonnon salaisuuksista”.1 Mutta niistä on tullut ”salaisuuksia” ainoastaan 

meidän rodullemme, sillä ne olivat yhteistä omaisuutta kolmannessa Rodussa. 

Vähitellen ihmiskunta pieneni kooltaan, sillä jo ennen neljännen eli atlantislai-

sen Rodun todellista tuloa ihmiskunnan enemmistö oli vajonnut pahuuteen ja syn-

tiin, lukuun ottamatta ”valittujen” hierarkiaa, ”tahdon ja joogan poikien” seuraajia 

ja oppilaita – niiden, joita kutsuttiin myöhemmin ”tuli-sumun pojiksi”. 

Sitten tulivat atlantislaiset, jättiläiset, joiden fyysinen kauneus ja voima saavut-

tivat huippunsa kehityslain mukaisesti heidän neljännen alarotunsa puolivälin 

tienoilla. Mutta kuten kommentaari sanoo: 

Valkoisen saaren [alkuperäisen Shveta-dvīpan] kauniin lapsen viimeiset jälkeläi-

set olivat hukkuneet aikoja sitten. Heidän [Lemurian] valittunsa olivat etsineet 

turvapaikkaa pyhältä saarelta [nykyään ”tarunomainen” Shambhala Gobin au-

tiomaassa], mutta jotkut heidän kirotusta rodustaan, erottuaan päärungosta, eli-

vät nyt viidakoissa ja maan alla [”luolaihmiset”], kun kullankeltainen rotu [Nel-

jäs] vuorostaan tuli ”mustaksi synnistä”. Navalta navalle oli maa muuttanut muo-

toaan kolmannen kerran, eivätkä siinä enää asuneet siunatun Shveta-dvīpan po-

jat, ja Adbhutanya, idässä ja lännessä, ensimmäinen, ainoa ja puhdas, oli turmel-

tunut… Kolmannen puolijumalat olivat jättäneet tilaa neljännen Rodun puolide-

moneille. Shveta-dvīpa,2 Valkoinen saari, oli peittänyt kasvonsa. Hänen lapsensa 

elivät nyt Mustassa maassa, missä myöhemmin daityat seitsemännestä dvīpasta 

(Pushkarasta) ja rākshasat seitsemännestä [e320] ilmastosta tulivat kolmannen 

aikakauden sādhujen ja askeettien tilalle, niiden jotka ”olivat laskeutuneet heidän 

luokseen muilta ja korkeammilta seuduilta…” 

Kuolleen kirjaimen mukaan luettuina purānat tuntuvat tietysti vain mielettömältä 

satujen kudelmalta. Mutta jos lukee Vishnupurānan3 II kirjan kolme ensimmäistä 

lukua ja ymmärtää sananmukaisesti sen maantieteen, geodesian ja kansatieteen 

tekstin Priyavratan seitsemästä pojasta, joiden kesken heidän isänsä jakaa 

                                                           
1  Rider Haggard, She, s. 152. 
2  Toyāmbudhin eli suolattoman järven pohjoisosassa, Shveta-dvīpassa, kävi eksoteerisen 

tradition mukaan seitsemän kumāraa – Sanaka, Sananda, Sanātana, Sanat-kumāra, Jāta, Vodhu 

ja Pañchaśikha. (Ks. Padmapurānan Uttara Khanda ja Asiatick Researches, vol. XI, 1812, s. 

99–100.) 
3  Wilsonin käännös. 
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seitsemän dvīpaa (mannerta eli saarta); ja sitten jatkaa tutkimalla, kuinka vanhin 

poika Agnīhdra, Jambu-dvīpan kuningas, jakoi Jambu-dvīpan yhdeksän poikansa 

kesken; ja sitten mitä hänen poikansa Nābhi, jolla oli sata poikaa, vuorostaan 

jakoi kaikille näille – silloin lukija todennäköisesti heittää kirjan pois ja julistaa 

sen mielettömäksi sekasotkuksi. Mutta esoteerinen tutkija ymmärtää, että silloin 

kun purānat kirjoitettiin, niiden todellinen merkitys oli selvä ainoastaan vihityille 

bramiineille, jotka kirjoittivat nuo kirjat allegorisesti eivätkä tahtoneet antaa koko 

totuutta massoille. Ja hän selittää orientalisteille, jotka alkaen eversti Wilfordista 

ja päätyen professori Weberiin ovat tehneet ja yhä tekevät siitä varsinaisen 

sotkun, että kolme ensimmäistä lukua sekoittavat tahallaan seuraavat asiat ja 

tapahtumat: 

I  Kalpojen eli aikakausien (myös Rotujen) peräkkäisyyttä ei oteta koskaan huo-

mioon, ts. tapahtumat, jotka ovat sattuneet yhdellä ajalla, pannaan yhteen toisella 

ajalla sattuneiden tapahtumien kanssa. Kronologisesta järjestyksestä ei välitetä. 

Tämän ovat osoittaneet useat sanskritin kommentaattorit, jotka selittävät tapahtu-

mien ja laskelmien yhteensopimattomuuden sanomalla: ”Aina kun huomataan 

ristiriitoja eri purānoissa, niiden syyksi on luettava… kalpojen erilaisuus ja muu 

sellainen.” 

II  Sanojen ”manvantara” ja ”kalpa” eli aikakausi erilaiset merkitykset salataan ja 

ainoastaan yleismerkitys ilmoitetaan. 

III Kuninkaiden sukutauluissa ja niiden varshoja (maita) ja dvīpoja käsittelevässä 

maantieteessä niitä kaikkia pidetään maallisina alueina. 

Mutta totuus on, että puuttumatta pienempiin yksityiskohtiin on helppoa ja sallit-

tua osoittaa että: 
 

(a) Ne seitsemän dvīpaa, jotka jaettiin Priyavratan seitsemälle jälkeläiselle, 

viittaavat useisiin paikkoihin: kaikkein ensimmäiseksi meidän planeettaketjuum-

me. Jambu-dvīpa yksin edustaa maapalloamme, kuusi muuta ovat tämän maapal-

lon (meille) näkymättömiä kumppanuuspalloja. Tämä näkyy jo allegoristen ja 

symbolisten kuvausten luonteesta. Jambu-dvīpa ”on kaikkien näiden (nk. saari-

mannerten) keskellä” ja sitä ympäröi suolainen meri (lavana), kun taas Plakshaa, 

Shālmalaa, [e321] Kushaa, Krauñchaa, Sākaa ja Pushkaraa ympäröivät kutakin 

erikseen suuret meret, jotka muodostuvat mm. sokeriruo’on mehusta, viinistä, 

sulasta voista, maitokokkareista, maidosta jne. ja tällaisista metaforisista nimityk-

sistä.1 Tämän osoittaa lisäksi –  

(b) Bhāskara Achārya, joka käyttää Salaisen opin ja sen kirjojen ilmauksia, 

sanoo kuvatessaan kaikkien näiden dvīpojen sideeristä asemaa: ”maitomeri ja 

                                                           
1  Vishnupurāna, k. II, ii. 
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kokkaremeri” jne. tarkoittaen linnunrataa ja tähtisumujen eri kasaantumia. Tämä 

sitä suuremmalla syyllä, koska hän kutsuu ”päiväntasaajan eteläpuolella olevaa 

maata Bhūr-lokaksi, pohjoispuolella olevaa maata nimillä Bhuvar-loka, Svar-, 

Mahar-, Janar-, Tapar- ja Satya-lokat”, ja hän lisää: ”Nämä lokat saavutetaan 

asteittain lisääntyvillä uskonnollisilla ansioilla”, ts. ne ovat erilaisia paratiiseja.1 

(c) Että tämä seitsemän allegorisen mantereen, saaren, vuoren, meren ja maan 

maantieteellinen jaotus ei kuulu ollenkaan meidän kierrokseemme eikä edes mei-

dän rotuihimme – Bhārata-Varshan nimeä lukuun ottamatta –, sen selittää itse 

teksteissä Vishnupurānan kertoja. Sillä hän päättää ensimmäisen luvun sanomalla: 
 
Bharata [Nābhin poika, joka antoi nimensä Bhārata-Varshalle eli Intialle]… 

määräsi valtakuntansa pojalleen Sumatille… ja heitti henkensä… 

Shālagrāmassa. Hän syntyi myöhemmin uudelleen bramiinina askeettien erin-

omaiseen perheeseen… Näiden ruhtinaiden [Bharatan jälkeläisten] johdolla 

Bhārata-Varsha jaettiin yhdeksään osaan, ja heidän jälkeläisensä pitivät menes-

tyksellisesti maan hallussaan seitsemänkymmentäyksi ajanjaksoa, kussakin 

neljä kautta (eli Manun hallitusajan) [vastaten 4 320 000 vuoden mahā-yugaa]. 
 
Mutta sanottuaan näin paljon Parāśara äkkiä selittää että: 
 

Tämä oli Svāyambhuvan (Manun) luominen, kun maa kansoitettiin hänen hal-

litessaan ensimmäistä manvantaraa Vārāhan [so. villisian ruumiillistuman eli 

avatāran] kalpassa. 
 
Nyt jokainen bramiini tietää, että meidän ihmiskuntamme sai alkunsa tämän maan 

päällä (eli tässä kierroksessa) vasta Vaivasvata Manun mukana. Ja jos länsimai-

nen lukija katsoo luvusta ”Ihmiskunnan alkuaikaiset Manut”, hän näkee, että Vai-

vasvata on seitsemäs neljästätoista Manusta, jotka hallitsevat meidän planeettaket-

juamme sen elämänkierroksen kestäessä: ts. koska jokaisella kierroksella on kaksi 

samannimistä Manua (yksi Juuri- ja yksi Siemenmanu), hän on neljännen kierrok-

sen Juurimanu, tästä syystä seitsemäs. Wilson näkee tässä pelkästään ”ristiriidan” 

ja arvelee, että ”patriarkaaliset sukutaulut ovat vanhempia kuin manvantarojen ja 

kalpojen kronologiset järjestelmät, ja ne on [siten] melko kömpelösti jaettu eri 

aikakausiin”.2 Asia ei ole ollenkaan näin, [e322] mutta koska orientalistit eivät 

tiedä mitään tästä salaisesta opetuksesta, he ottavat kaiken kirjaimellisesti ja ryh-

tyvät sitten moittimaan kirjoittajia siitä, mitä he itse eivät käsitä! 

Nämä sukutaulut sisältävät kolmen ja puolen kierroksen ajanjakson. Ne puhu-

vat esi-inhimillisistä kausista ja selittävät kunkin Manun – AINOAN ykseyden 

ensimmäisten ilmenneiden kipinöiden – laskeutumista synnytykseen ja näyttävät 

                                                           
1  Ks. Bibliothea Indica. Siddhānta-śiromanin Golādhyāya -käännös, iii, säkeet 21–44. 
2  Ks. Vishnupurāna, Wilsonin käännös, s. 108 alahuomautus. 
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lisäksi, miten kukin näistä inhimillisistä kipinöistä jakautuu ja monistuu ensin 

pitaroissa, ihmisten esi-isissä, sitten ihmisroduissa. Ei mikään olento voi tulla 

jumalaksi tai devaksi, ellei hän käy inhimillisten kierrosten läpi. Sen vuoksi sä-

keessä sanotaan: ”Onnellisia ovat ne, jotka syntyvät jopa [uinuvasta] jumalien 

tilasta ihmisiksi Bhārata-Varshaan, sillä se on tie… lopulliseen vapautukseen.” 

Jambhu-dvīpassa Bhārataa pidetään parhaimpana sen jaotuksista, koska SE ON 

TEKOJEN MAA. Ainoastaan siinä ”seuraavat toisiaan neljä yugaa eli aikakautta, 

krita, tretā, dvāpara ja kali”. Kun siis Maitreya pyytää Parāsharaa antamaan hänel-

le ”kuvauksen maapallosta” ja tämä lähtee jälleen luettelemaan samoja dvīpoja 

samoine merineen jne. kuin mitä hän on kuvaillut Svāyambhuva-manvantarassa – 

niin se on vain verho. Kuitenkin sille, joka osaa lukea rivien välistä, on neljä suur-

ta Rotua ja viides alarotuineen sekä saaria ja mantereita, joista joitakin kutsutaan 

taivaallisten lokien ja muiden pallojen nimillä. Tästä johtuu sekaannus. 

Kaikkia näitä saaria ja maita kutsuvat orientalistit ”myyttisiksi” ja ”tarunomai-

siksi”.1 Totta kyllä, muutamat eivät ole tästä maasta, mutta ovat silti olemassa. 

”Valkoinen saari” ja Atala eivät ainakaan ole pelkkiä myyttejä, sillä Atala oli ni-

mi, jota viidennen Rodun varhaisimmat uudisasukkaat halveksien käyttivät synnin 

maasta – Atlantiksesta yleensä, eikä ainoastaan Platonin saaresta. Näin ollen Val-

koinen saari oli a) teogonian Shveta-dvīpa ja b) Shāka-dvīpa eli Atlantis (sen var-

haisimmat osat) sen alussa. Tämä oli silloin, kun siinä oli vielä ”seitsemän pyhää 

virtaa, jotka huuhtoivat pois kaiken synnin”, ja ”seitsemän aluetta, missä hyvettä 

ei laiminlyöty, siveydestä ei poikettu, eikä riitaa ollut”. Siellä asui näet magojen 

kasti – jota bramiinitkaan eivät pitäneet omaansa alempana – ja se oli [e323] en-

simmäisen Zarathustran kotipaikka. Kerrotaan, että bramiinit kysyivät Nāradan 

kehotuksesta neuvoa Gauramukhalta, joka pyysi heitä kutsumaan magat auringon 

pappeina Sāmban, Krishnan (hyvämaineisen) pojan, rakentamaan temppeliin, 

vaikka todellisuudessa Krishnalla ei ollut poikaa. Tässä purānat ovat historialli-

sia, allegoriaa lukuun ottamatta, ja okkultismi esittää tosiasioita. 

Koko kertomus esitetään Bhavishyapurānassa. Siinä sanotaan, että Sūryan (au-

ringon) spitaalitaudista parantama Sāmba, rakennettuaan auringolle pyhitetyn 

temppelin, etsi hartaita bramiineja toimittamaan määrättyjä riittejä siinä ja otta-

maan vastaan jumalalle tehtyjä lahjoja. Mutta Nārada (tuo neitseellinen askeetti, 

joka tavataan purānoissa kaikkina aikoina) neuvoi häntä olemaan tekemättä sitä, 

                                                           
1  Eräässä luennossaan professori Pengelly, K. T. J., lainaa professori Oliverin lausuntoa, että 

”nykyisten Atlantin saarten kasvisto ei anna pätevää todistetta siitä, että ennen olisi ollut suo-

ranainen yhteys Uuden Maailman päämantereen kanssa”. Mutta hän itse lisää kuitenkin, että 

”joskus tertiäärikaudella Koillis-Aasia oli yhteydessä Luoteis-Amerikan kanssa ehkä siinä 

kohtaa, missä Aleutit [saarijono] sijaitsee”. Näin siis okkulttinen tiede ainoastaan voi oikaista 

nykyajan tieteen vastakohdat ja epäröinnit. Sitä paitsi Atlantiksen olemassaolo ei kyllä perustu 

pelkästään kasvitieteen todistuksiin. 
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koska Manu kielsi bramiineja ottamasta vastaan palkkioita uskonnollisten riittien 

suorittamisesta. Hän kehotti siis Sāmbaa kääntymään Gauramukhan (valkokasvoi-

sen) puoleen, joka oli Mathurān kuninkaan Ugrasenan purohita eli perhepappi ja 

joka sanoisi hänelle, ketä hänen olisi paras käyttää. Pappi neuvoi Sāmbaa kutsu-

maan magat, Sūryan palvojat, täyttämään tehtävän. Tietämättä missä he elivät 

Sūrya, itse aurinko, ohjaa Sāmban Śāka-dvīpaan suolaisen veden toiselle puolelle. 

Sitten Sāmba tekee tuon matkan käyttäen Garudaa (Vishnun ja Krishnan käyttö-

välinettä, suurta lintua), joka lennättää hänet magojen luo jne. 

Nyt Krishna, joka eli 5 000 vuotta sitten, ja Nārada, joka tavataan jälleensyn-

tyneenä jokaisessa kierroksessa (eli rodussa), sekä Garuda – suuren kierroksen 

esoteerinen symboli – antavat allegorian avaimen. Mutta magat ovat Kaldean 

maageja, ja heidän luokkansa ja palvontansa syntyi varhaisella Atlantiksella, 

Shāka-dvīpassa, synnittömässä. Kaikki orientalistit ovat yhtä mieltä siitä, että 

Shāka-dvīpan magat ovat tulta palvovien parsilaisten esi-isiä. Meidän erimielisyy-

temme kuten tavallista perustuu siihen, että he supistavat sadat tuhannet vuodet 

tällä kertaa muutamaksi vuosisadaksi: huolimatta Nāradasta ja Sāmbasta he sijoit-

tavat tapahtuman siihen aikaan, kun parsilaiset pakenivat Gujaratiin, mikä on suo-

rastaan mieletöntä, koska se tapahtui 700-luvulla meidän ajanlaskuamme. Vaikka 

Bhavishyapurānassa magojen uskotaan yhä eläneen Shāka-dvīpassa Krishnan 

pojan aikana, kuitenkin sen viimeinen osa – Platonin ”Atlantis” – hävisi 6 000 

vuotta aikaisemmin. He olivat ”entisiä” Śāka-dvīpan maageja ja elivät noina ai-

koina Kaldeassa. Tämä on jälleen tahallinen sekaannus. 

Neljännen Rodun varhaisimmat uudisasukkaat eivät olleet atlantislaisia eivätkä 

myöskään niitä inhimillisiä asuroita ja rākshasoita, joiksi he tulivat myöhemmin. 

Noina aikoina suuret osat tulevaa Atlantiksen mannerta olivat vielä valtameren 

pohjassa. ”Lemuria”, niin kuin olemme kutsuneet kolmannen Rodun mannerta, oli 

silloin jättiläismäinen maa.1 Se täytti [e324] koko alueen Himalajan juurelta asti, 

                                                           
1  Niin kuin on esitetty kirjamme Alkuhuomautuksissa [s. 20–21], on selvää, ettei Lemuria 

eikä edes Atlantis ole kadonneiden mannerten todellisia muinaisia nimiä, vaan me olemme 

ottaneet ne käyttöön selvyyden vuoksi. Atlantis-nimi annettiin neljännen Rodun uponneen 

mantereen niille osille, jotka olivat ”Herkuleksen patsaiden tuolla puolen” ja jotka sattuivat 

jäämään veden yläpuolelle yleisen vedenpaisumuksen jälkeen. Viimeinen jäännös niistä – 

Platonin Atlantis eli ”Poseidonis” (toinen sijaisnimi tai mieluummin käännös todellisesta ni-

mestä) – oli viimeisenä tästä mantereesta meren yläpuolella noin 11 000 vuotta sitten. Kum-

mankin mantereen useimpien maiden ja saarien oikeat nimet mainitaan purānoissa, mutta 

niiden mainitseminen yksitellen niin kuin ne on esitetty vanhemmissa teoksissa, kuten Sūrya-

Siddhantassa, vaatisi liian pitkiä selityksiä. Jos nuo kaksi tuntuvat olevan liian epäselvästi 

erotettuja aikaisemmissa kirjoituksissa, sen on johduttava huolimattomasta lukemisesta ja 

harkinnan puutteesta. Jos monia aikoja myöhemmin eurooppalaisia sanotaan arjalaisiksi ja 

lukija sekoittaa heidät hinduihin ja nämä neljänteen Rotuun, koska (muutamat heistä) asuivat 

Lankāssa – niin syy ei ole kirjoittajan. 
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joka erotti sen siitä sisämerestä, joka aaltoili nykyisen Tiibetin, Mongolian ja 

Shamon (Gobin) suuren autiomaan yllä; Chittagongista [nyk. Chattagram] länteen 

Hardwariin asti ja itäänpäin Assamiin. Täältä se ulottui etelään nykyisen Etelä-

Intian, Ceylonin ja Sumatran poikki. Sitten etelään mentäessä se ulottui Madagas-

kariin oikealla ja Australiaan ja Tasmaniaan vasemmalla ja kulki alaspäin muuta-

man leveysasteen päähän eteläisestä napapiiristä. Australiasta, joka noihin aikoi-

hin oli sisämaan seutua, se ulottui kauas Tyyneenmereen, Rapanuin (eli Pääsiäis-

saaren) taakse, joka on nyt 26 eteläistä leveyttä ja 110 läntistä pituutta.1 Tämän 

esityksen näyttää tiede vahvistavan – vaikka vain osittain. Sillä kun puhutaan 

mantereiden ulottuvuuksista ja osoitetaan, että infra-arktiset maa-alueet pyrkivät 

yleensä meridiaania kohti, mainitaan samalla useita muinaisia mantereita, vaikka-

kin vain päätelminä. Niiden joukossa mainitaan ”Maskareeni-manner”, johon 

Madagaskar kuului ja joka ulottui siitä pohjoiseen ja etelään, sekä toinen muinai-

nen manner, joka ulottui ”Huippu-vuorilta Calais’n salmeen, kun useimmat muut 

Euroopan osat olivat meren pohjaa”.2 Tämä tukee okkulttista oppia, joka esittää, 

että (nykyiset) napaseudut olivat varhaisin ihmiskunnan seitsemästä kehdosta ja 

että sinne hautautui suurin osa siellä olleista ihmisistä kolmannen Rodun aikana, 

kun Lemurian jättiläismanner alkoi jakautua pienempiin mantereisiin. Tämä johtui 

kommentaarin selityksen mukaan maan pyörimisnopeuden hidastumisesta: 

”Kun Pyörä pyörii tavallista vauhtiaan, sen ääripäät (navat) ovat tasapainossa 

keskipiirin [päiväntasaajan] kanssa. Kun se pyörii hitaammin ja horjuu joka suun-

taan, on maan pinnalla suuri mullistus. Vedet virtaavat [e325] kahta päätä kohti 

ja uusia maita syntyy keskivyöhykkeessä [päiväntasaajan seuduilla], mutta päissä 

olevat maat joutuvat uppoamisesta johtuen pralayoiden alaisiksi…” 

Ja vielä: 

”Näin Pyörä [maapallo] on Kuun hengen alainen ja sen ohjaama vesiensä [vuo-

rovesien] liikkeiden takia. Kunkin suuren [kanta-] rodun aikakauden [kalpan] 

loppupuolella kuun hallitsijat [pitar-isät eli pitrit] alkavat vetää lujemmin ja siten 

litistävät pyörää sen vyön kohdalta, jolloin se muutamin paikoin vajoaa ja muual-

ta paisuu, ja kun paisuminen leviää ääripäihin [napoihin], kohoaa uusia maita ja 

vanhat imeytyvät sisään.” 

Meidän tarvitsee vain lukea astronomisia ja geologisia teoksia havaitaksemme 

edellä olevan merkityksen hyvin selvästi. Tiedemiehet (nykyaikaiset spesialistit) 

ovat vahvistaneet vuorovesien vaikutuksen maan ja vesien geologiseen jakaantu-

miseen tällä planeetalla sekä valtamerien siirtymisen samalla kun mantereet ja 

                                                           
1  Ks. III kirja, luku VII, ”Todisteita uponneista mantereista”. 
2  Ks. professori J.D. Danan artikkelia, American Journal of Science, III, v, 442–443; prof. 

Winchellin World Life, s. 352; ja muita geologisia teoksia. 
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uudet maat kohoavat ja vajoavat. Tiede tietää tai luulee tietävänsä, että tämä ta-

pahtuu periodeittain.1 Professori Todd uskoo voivansa laskea heilahtelujen sarjan 

aina maapallon ensimmäisen kuorettumisen ajoista asti.2 Sen vuoksi tieteelle tun-

tuu olevan helppoa todeta esoteeriset väitteet. Aiomme käsitellä tätä laajemmalti 

Liitteessä.3 

Eräistä Esoteric Buddhismin sanoista jotkut teosofit ovat ymmärtäneet, että 

uponneet ”vanhat mantereet” tulevat esiin uudelleen, ja he kysyvät sen vuoksi: 

”Miltä Atlantis näyttää, kun se on kohonnut?” Tässä on jälleen pieni väärinkäsi-

tys. Jos uponneet Atlantiksen maat kohoaisivat jälleen, ne tulisivat kyllä olemaan 

aikakausia hedelmättömiä. Sillä Atlantin pohja on nykyään noin 1500 metrin sy-

vyisen liitukerroksen peitossa ja lisää on muodostumassa – todellakin uusi ”liitu-

kerrostuma” – ja vielä sittenkin, kun tulee uuden mantereen esiintymisen aika, voi 

jokin geologinen mullistus ja merenpohjan kohoaminen siirrellä näitä 1500 metrin 

liitukerroksia muodostellen niistä vuoria ja ehkä nostaa pinnalle vielä toiset 1500 

metriä. Rodulliset luonnonmullistukset eivät ole neljäkymmentäpäiväisiä Nooan 

vedenpaisumuksia – jonkinlaisen Bombayn monsuunisateen veroisia. 

[e326] Se, että nykyajan kirjoittajien Atlantikseksi ja Lemuriaksi kutsumien 

mahtavien mantereiden aikakautinen vajoaminen ja uudelleen kohoaminen ei ole 

pelkkää sepitystä, tulee näytettäväksi toteen osassa, johon kootaan yhteen kaikki 

todisteet siitä. Vanhimmat sanskritin- ja tamilinkieliset teokset vilisevät viittauk-

sia kumpaankin mantereeseen. Seitsemän pyhää saarta (dvīpaa) mainitaan Sūrya-

Siddhāntassa, maailman vanhimmassa astronomisessa teoksessa, ja Asuramāyān 

teoksissa, tuon atlantislaisen astronomin, jonka professori Weber luulee jälleen-

syntyneen Ptolemaiokseksi. Kuitenkin on väärin kutsua näitä ”pyhiä saaria” atlan-

tislaisiksi, kuten olemme tehneet. Sillä niin kuin kaikki muukin hindulaisten py-

hissä kirjoissa, ne tarkoittavat monia asioita. Priyavratan, Svāyambhuva Manun 

pojan, seitsemälle pojalleen jättämä perintömaa ei ollut Atlantis, vaikka pari näistä 

saarista jäi jäljelle muiden upotessa ja tarjosi aikakausia myöhemmin turvapaikan 

atlantislaisille, joiden manner oli vuorostaan uponnut. 

                                                           
1  Puhuessaan päiväntasaaja- ja napaseutujen vuoroittaisesta kohoamisesta ja vajoamisesta 
sekä siitä johtuvista ilmaston muutoksista Winchell (geologian professori Michiganista) sa-
noo: ”Koska tässä tarkastellut liikkeet ovat syklisiä, samojen olosuhteiden pitäisi toistua yhä 
uudelleen, ja sen mukaisesti sama eläimistö voisi palata yhä uudelleen samoille seuduille 
vaihdellen toisten eläinten kanssa. Jatkuva kerrostuminen säilyttäisi jäljet näistä eläimistön 
muutoksista, ja siten fossiilisten jäännösten pysty- ja vaakasuorassa levinneisyydessä olisi 
ilmennyt ’yhdyskuntia’, ’uusiutumista’ ja muita eläinkunnan siirtymisiä. Nämä ilmiöt ovatkin 
hyvin tunnettuja geologian tutkijoille.” (World Life, ”Effect of Astronomical Changes”, s. 
281.) 
2  Ks. American Naturalist, vol. XVII, s. 15–26. 
3  Ks. III kirja, luku V ja VI. 
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Kun noista seitsemästä puhuu alun perin Parāshara (Vishnupurāna), ne tarkoit-

tavat erästä esoteerista oppia, jota selitetään edempänä. Kaikista näistä seitsemästä 

saaresta Jambu-dvīpa on ainoa, joka on maallinen, sillä se on meidän maapal-

lomme. Purānoissa kaikki viittaukset Merun pohjoispuolella olevaan maahan 

tarkoittavat sitä alkuaikaista Eldoradoa, nykyistä pohjoisnavan aluetta, missä nyt 

leviää loppumaton, tutkimaton jääautiomaa. Mutta silloin siellä oli manner, jossa 

magnolia kukki. Tiede puhuu muinaisesta mantereesta, joka ulottui Huippuvuoril-

ta Calais’n salmeen. Salainen oppi opettaa, että varhaisimpina geologisina aikoina 

nämä seudut muodostivat hevosenkengän muotoisen mantereen, jonka toiseen, 

idänpuoleiseen päähän, paljon pohjoisempana kuin Pohjois-Cornwall, kuului 

Grönlanti. Toiseen päähän kuului Beringinsalmi sisämaa-alueena ja se ulottui 

etelään päin luonnollisessa suunnassaan Brittein saarille asti, jonka noina aikoina 

on täytynyt olla ihan tuon puolikaaren alemman kaarteen alla. Tämä manner ko-

hosi samaan aikaan kuin Lemurian päiväntasaajan puoleiset osat upposivat. Mo-

nia aikoja myöhemmin jotkut Lemurian jäännökset ilmestyivät jälleen valtameren 

pinnalle. Voidaan siis sanoa totuudesta poikkeamatta, että Atlantis käsittää seit-

semän suurta saarimanteretta. Sillä neljännen Rodun atlantislaisille jäi joitakin 

Lemurian jäännöksiä, ja asettuessaan noille saarille he laskivat ne omiin maihinsa 

ja mantereisiinsa kuuluviksi, niiden välillä on kuitenkin tehtävä ero ja annettava 

selitys, kun tarkempaa ja täydellisempää selostusta yritetään saada aikaan, niin 

kuin tässä teoksessa. Pääsiäissaaren valtasivat myös tällä tavoin jotkut atlantislai-

set, jotka paetessaan omaa maataan kohdannutta tuhotulvaa asettuivat tuolle Le-

murian jäännökselle vain hukkuakseen siellä, kun sen hävitti eräänä päivänä tuli-

vuorenpurkaus ja laava. Tätä voivat jotkut maantieteilijät ja geologit pitää kuvitte-

luna; [e327] okkultisteille se on historiaa. Onko tieteellä jotakin päinvastaista 

tietoa? 
 
Ennen kuin Baselissa julkaistiin vuonna 1507 kartta, jossa Amerikan nimi 

esiintyy ensimmäistä kertaa, tätä maata pidettiin osana Intiaa…. Tiede ei 

myöskään hyväksy sitä hurjaa hypoteesia, että kerran oli aika, jolloin Intian 

niemimaa toisessa päässä ja Etelä-Amerikka toisessa päässä olivat yhteydessä 

keskenään saari- ja mannervyöhykkeen kautta. Esihistoriallisten aikojen 

Intia… oli kaksin verroin yhteydessä molempien Amerikan mantereiden 

kanssa. Niiden ihmisten esi-isien maat, joita Ammianus Marcellinus kutsuu 

”Ylä-Intian brahmaaneiksi”, ulottuivat Kashmirista kauas (nykyiseen) Shamon 

autiomaahan. Pohjoisesta jalkaisin matkaava olisi silloin voinut – tuskin 

jalkojaan kastamatta – päästä Alaskan niemimaalle Mantšurian kautta, tulevan 

Tartarian lahden, Kurilien ja Aleutien poikki. Toinen matkailija kanootilla 
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liikkuen ja etelästä alkaen olisi voinut kulkea Siamista, ylittää Polynesian 

saaret ja tarpoa johonkin Etelä-Amerikan mantereen osaan.1 
 
Tämä kirjoitettiin erään MESTARIN sanojen mukaan – joka on materialisteille ja 

skeptikoille melko kyseenalainen auktoriteetti. Mutta tässä meillä on yksi heidän 

omasta parvestaan, lintu jolla on samanlaiset sulat – Ernst Haeckel, joka rotuja 

jakaessaan toistaa esityksen miltei sanatarkasti: 
 
Näyttää siltä, että sitä maanpinnan aluetta, missä nämä alkuihmiset kehittyivät 

LÄHISUKUISISTA KAPEANENÄISISTÄ APINOISTA [!!], on etsittävä joko 

Etelä-Aasiasta tai Itä-Afrikasta [joka ei muuten ollut edes olemassa, kun kol-

mas Rotu kukoisti – H. P. B.] tai Lemuriasta. Lemuria on muinainen manner, 

joka on nyttemmin vajonnut Intian valtamereen. Ollen nykyisen Aasian etelä-

puolella se ulottui yhtäällä itään päin Taka-Intiaan ja Sundasaarille, toisaalla 

länteen päin niin kauas kuin Madagaskariin ja Afrikkaan.2 

 

Sillä aikakaudella, jota nyt käsittelemme, ”Lemurian” manner oli jo hajonnut mo-

nesta kohdasta ja muodostanut uusia mantereita. Kuitenkaan ei Afrikka eivätkä 

Amerikat, vielä vähemmän Eurooppa, olleet olemassa noina aikoina. Kaikki ne 

lepäsivät vielä valtameren pohjassa. Eikä silloin ollut paljonkaan olemassa nykyi-

sestä Aasiasta, sillä Himalajan tämänpuoleiset seudut olivat merien peittämät, ja 

niiden takana levittäytyivät Śveta-dvīpan ”lootuslehdet”, maat, joita kutsutaan 

nykyisin Grönlanniksi, Itä- ja Länsi-Siperiaksi jne. Se suunnaton manner, joka oli 

aikoinaan levinnyt yli Intian ja Atlantin valtamerten ja Tyynenmeren, oli nyt 

suunnattoman suurina saarina, jotka katosivat vähitellen toinen toisensa jälkeen, 

kunnes lopullinen luonnonmullistus nielaisi sen viimeiset rippeet. Esim. Pääsiäis-

saari kuuluu kolmannen Rodun varhaisimpaan sivistykseen. [e328] Äkkinäinen 

vulkaaninen merenpohjan kohoaminen nosti tuon arkaaisten aikojen pienen jään-

nöksen, sen oltua muiden lailla vesien alla, koskemattomana pinnalle tulivuori-

neen ja patsaineen todistamaan Lemurian olemassaolosta. Tämä tapahtui Champ-

lain-kaudella pohjoisen navan vajotessa. Sanotaan, että muutamat Australian hei-

moista ovat viimeisiä jäännöksiä kolmannen Rodun myöhäisimmistä jälkeläisistä. 

Tässä meitä tukee jälleen jossain määrin materialistinen tiede. Haeckel puhues-

saan Blumenbachin ruskeasta eli malaijilaisesta rodusta sekä australialaisista ja 

papualaisista huomauttaa: ”Viimeksi mainittujen ja Polynesian alkuasukkaiden 

välillä on paljon yhtäläisyyttä, ja Polynesia, tuo australialainen saarimaailma, 

näyttää olleen kerran jättiläismäinen yhtenäinen manner.”3 

                                                           
1  Ks. Five Years of Theosophy, art. ”Leaflets from Esoteric History, s. 339–340.  
2  The Pedigree of Man, s. 80–81. 
3  The Pedigree of Man, s. 82. Mutta katsokaa edellä olevaa alaviitettä ja Liitettä. 
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Sitä se on todellakin ollut, koska kolmannen Rodun aikana se ulottui itään ja 

länteen aina sinne asti, missä Amerikan mantereet nyt sijaitsevat, ja koska nykyi-

nen Australia on vain osa siitä, kuten ovat myös muutamat siitä jääneet saaret, 

jotka ovat hajallaan siellä täällä Tyynellä valtamerellä, sekä suuri kaistale Kali-

forniaa, joka kuului myös siihen. Huvittavaa kyllä, Haeckel pohtii fantastisessa 

kirjassaan Pedigree of Man seuraavaa: 
 

…meidän aikamme australialaiset ovat suoraan alenevassa polvessa miltei 

muuttumattomia [?!] jälkeläisiä siitä toisesta alkuperäisestä ihmisrodusta… jo-

ka ihmisen lapsuuskodista levisi pohjoiseen, ensin etupäässä Aasiaan ja joka 

näyttää olleen kaikkien muiden suoratukkaisten ihmisrotujen esi-isä… Yksi 

haara, kähäräpäiset, vaelsi osaksi länteen päin [ts. Afrikkaan ja pohjoiseen päin 

Uuteen Guineaan, jotka maat, kuten sanottu, eivät vielä silloin olleet olemas-

sa]… Toiset, suoratukkaiset, kehittyivät kauempana pohjoisessa, Aasiassa ja… 

kansoittivat Australian.1 
 

Kuten eräs MESTARI kirjoitti: 
 
Te näette tuon kerran niin suuren kansan [kolmannen Rodun Lemurian] jään-

nöksiä joissakin teidän Australianne litteäpäisissä aboriginaaleissa.2 
 
Mutta ne kuuluvat kolmannen Rodun seitsemännen alarodun viimeisiin jäännök-

siin. Prof. Haeckelin on täytynyt kerrankin nähdä oikea uni ja todellinen näky! 

Tältä aikakaudelta meidän on etsittävä ensimmäistä esiintymistä niille kansoil-

le,  joiden  esi-isät  me  nyt määrittelemme maailman vanhimmiksi kansoiksi ja 

joita kutsutaan vastaavasti toisaalta arjalais-hindulaisiksi, egyptiläisiksi ja van-

himmiksi persialaisiksi ja toisaalta kaldealaisiksi ja foinikialaisiksi. Näitä hallitsi-

vat JUMALALLISET HALLITSIJASUVUT eli kuninkaat ja hallitsijat, joilla oli 

kuolevaisen ihmisen kanssa yhteistä ainoastaan fyysinen ulkomuoto, sellainen 

kuin se silloin oli, mutta jotka olivat olentoja korkeammista ja taivaallisemmista 

piireistä kuin mitä meidän oma piirimme tulee olemaan vielä pitkien manvantaro-

jen ajan. Tietysti on hyödytöntä edes yrittää saada skeptikot uskomaan heidän 

olemassaoloonsa. Skeptikoiden suurin ylpeyden aihe on saada kapeanenäiset api-

nat esi-isikseen, minkä he koettavat todistaa [e329] häntäluun avulla, joka heillä 

liittyy os sacrumiin, ristiluuhun. Jos tuo hännännipukka vain olisi heillä kyllin 

pitkä, he voisivat iloisina heilutella sitä loputtomasti etevän keksijänsä kunniaksi. 

He tulevat pysymään yhtä uskollisina apinaesivanhemmilleen kuin kristityt hän-

nättömälle Aadamilleen. Salainen oppi johtaa kuitenkin teosofit ja okkulttisten 

tieteiden tutkijat oikeaan suuntaan. 

                                                           
1  Sama, s. 81. 
2  Esoteric Buddhism, s. 65. 
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Jos me pidämme kolmannen Rodun toista osaa todellisen, kiinteäluisen ihmis-

rodun ensimmäisenä edustajana, silloin Haeckelin otaksuma, että ”alkuihmisten 

kehitys tapahtui… joko Etelä-Aasiassa tai… Lemuriassa” – sillä Afrikka, itäinen 

enempää kuin läntinenkään, ei voi tulla kysymykseenkään – on kyllin ellei täysin 

oikea. Tarkkaan ottaen kuitenkin, samalla tavoin kuin ensimmäisen Rodun kehitys 

(pitaroiden ruumiista) tapahtui seitsemällä selvästi erillisellä alueella (silloin) 

ainoassa maassa pohjoisnavalla – samoin tapahtui kolmannen Rodun viimeinen 

muutos: se alkoi niillä pohjoisilla seuduilla, joita on juuri kuvattu muutama sivu 

taaksepäin ja joihin kuului Beringin salmi ja se mikä siihen aikaan oli kuivaa maa-

ta Keski-Aasiassa. Ilmasto oli silloin puolitrooppinen jopa arktisilla alueilla ja 

mitä sopivin syntyvän fyysisen ihmisen alkeellisiin tarpeisiin. Tuo seutu on kui-

tenkin sittemmin ihmisen esiintymisen jälkeen ollut useammin kuin kerran milloin 

kylmä, milloin trooppinen. Kommentaari kertoo meille, että kolmas Rotu oli vasta 

suunnilleen kehityksensä puolessa välissä, kun: 

Pyörän akseli kallistui. Aurinko ja kuu eivät enää loistaneet HIESTÄ SYNTY-

NEIDEN tuolle osalle. Saatiin tuntea lunta, jäätä ja pakkasta, ja ihmisten, kasvien 

ja eläinten kasvu estyi. Ne, jotka eivät hukkuneet, JÄIVÄT KESKENKASVUISIK-

SI LAPSIKSI1 KOOLTAAN JA ÄLYLTÄÄN. Tämä oli rotujen kolmas pralaya.2 

Tämä tarkoittaa jälleen, että meidän maapallomme on seitsemän aikakautisen, 

täydellisen muutoksen alainen, jotka tapahtuvat rinnakkain rotujen kanssa. Sillä 

salainen oppi opettaa, että tämän kierroksen aikana täytyy olla seitsemän maallista 

pralayaa, joista kolme johtui maan akselin kallistumisen muutoksesta. Se on laki, 

joka toimii määrätyllä ajallaan, eikä suinkaan sokeasti, niin kuin tiede voisi luulla, 

vaan täysin sopusoinnussa karman lain kanssa. Okkultismissa tämä vääjäämätön 

laki tunnetaan ”suurena TASOITTAJANA”. Tiede tunnustaa olevansa tietämätön 

siitä, mistä johtuvat ilmaston vaihtelut ja ne muutokset akselin suunnassa, joita 

aina seuraavat nuo sään vaihtelut, eikä tiede näytä olevan varma akselin muutok-

sistakaan. Ja kun se ei voi selittää niitä, se on valmis mieluummin kieltämään 

kokonaan akselin muutosilmiöt kuin myöntämään karman lain älykkään toimin-

nan, [e330] joka yksin voisi selittää järkevästi nämä äkkinäiset muutokset ja nii-

den seuraukset. Se on yrittänyt selittää niitä erilaisilla enemmän tai vähemmän 

kummallisilla teorioiden rakenteluilla. Yhden teorian mukaan syynä noihin kaik-

kiin geologisiin mullistuksiin olisi ollut maapallon äkillinen ja mielikuvitukselli-

nen yhteentörmäys jonkin komeetan kanssa (de Bouchepornin hypoteesi). Mutta 

me pitäydymme esoteerisessa selityksessä, sillä FOHAT on yhtä hyvä kuin jokin 

komeetta, ja sitä on lisäksi ohjaamassa universaali äly. 

                                                           
1  ”Keskenkasvuisia lapsia” verrattuina heidän muissa vyöhykkeissä eläviin jättiläisveljiinsä. 

Samoin kävisi meillekin. 
2  Tämä koskee Lemuriaa. 
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Kun siis Vaivasvata Manun ihmiskunta ilmestyi maan päälle, tällaisia maan 

akselin häiriöitä oli ollut jo neljä. Kun valtameret nielaisivat vanhat mantereet – 

paitsi ensimmäisen – muita maita tuli pinnalle ja valtavan suuria vuorijonoja ko-

hosi sinne, missä niitä ei ollut aikaisemmin. Maapallon ulkomuoto muuttui täysin 

joka kerta. Kelvollisimpien kansojen ja rotujen eloonjäämisen turvasi oikeaan 

aikaan annettu apu, ja epäkelvot – epäonnistujat – hävitettiin pyyhkäisemällä pois 

maan päältä. Tällainen valikointi ja muutos ei tapahdu auringon nousun ja laskun 

välillä, niin kuin voisi kuvitella, vaan se vaatii tuhansia vuosia, ennen kuin uusi 

asuinpaikka on saatu kuntoon. 

Alarodut joutuvat kokemaan saman puhdistusprosessin, samoin sivuhaarat 

(heimot). Se, joka tuntee hyvin astronomiaa ja matematiikkaa, luokoon katseensa 

taaksepäin menneisyyden hämäryyteen ja varjoihin. Huomatkoon ja pankoon 

merkille sen, mitä hän tietää ihmisten ja kansojen historiasta, ja verratkoon niiden 

vastaavia nousuja ja laskuja siihen, mitä tiedetään astronomisista kierroksista – 

varsinkin tähtivuodesta, joka vastaa meidän 25 868 aurinkovuottamme.1 Jos ha-

vainnoitsija on vähänkin intuitiivinen, hän tulee huomaamaan, kuinka kansojen 

myötä- ja vastoinkäymiset ovat läheisesti yhteydessä tämän tähtikierroksen alun ja 

lopun kanssa. Totta kyllä, ei-okkultistilla on se haitta, että hänellä ei ole näin kau-

kaisia aikoja, joihin nojautua. Hän ei tiedä eksaktin tieteen nojalla mitään siitä, 

mitä tapahtui lähes 10 000 vuotta sitten. Mutta ehkä hän lohduttautuu sillä, että 

voi tietää tai – jos pitää parempana – tehdä arvailuja kaikkien tuntemiensa nykyis-

ten kansojen kohtalosta – noin 16 000 vuoden kuluttua. [e331] Tarkoituksemme 

on hyvin selvä. Kunakin tähtivuonna kääntöpiirit etääntyvät navasta neljä astetta 

kussakin kierroksessa päiväntasauspisteistä, päiväntasaajan kulkiessa eläinradan 

merkkien kautta. Kuten nyt jokainen astronomi tietää, nykyinen kääntöpiiri on 

ainoastaan hivenen yli kaksikymmentäkolme astetta päiväntasaajasta. Tästä syystä 

sen on vielä kuljettava 2½ astetta ennen kuin tähtivuosi menee umpeen, mikä an-

taa ihmiskunnalle yleensä ja sivistyneille roduille erityisesti noin 16 000 vuotta 

lisäaikaa.2 

Kolmannen Rodun (lemurialaisten) suuren tulvan jälkeen – 

                                                           
1  On tietysti muita kierroksia, kierroksia kierrosten sisällä – ja juuri tämä seikka vaikeuttaa 

rodullisten tapahtumien laskelmia. Ekliptikan kierros täyttyy 25 868 vuodessa. Ja meidän 

maapallomme suhteen on laskettu, että päiväntasauspiste siirtyy taaksepäin 50,10 kaarisekun-

tia vuosittain. Mutta tämän sisällä on toinenkin kierros. Sanotaan nimittäin, että ”koska apsidi 

liikkuu eteenpäin sitä kohti 11,24 kaarisekunnin nopeudella vuosittain” (ks. Encyclopaedia 

Britannican artikkelia ”Astronomy”), ”tämä kierros tapahtuisi 115 302 vuodessa. Päivänta-

sauspisteen ja apsidin lähestyminen on näiden liikkeiden summa, 61,34 kaarisekuntia, ja päi-

väntasauspiste palaa siis samaan asemaan apsidin suhteen 21 128 vuodessa.” Olemme mainin-

neet tämän kierroksen Hunnuttomassa Isiksessä, Tiede osa 1, 146–150, sen suhteessa muihin 

kierroksiin. Kullakin on huomattava vaikutus samanaikaiseen rotuunsa. 
2 Ks. näiden säkeistöjen lopussa: ” Sideeriset ja kosmiset merkit”, s. 376–385, 453–460. 
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”Ihmiset pienenivät huomattavasti kooltaan ja heidän elämiensä pituus lyheni. 

Langettuaan jumalisuudestaan he sekaantuivat eläimellisiin rotuihin ja menivät 

sekaliittoihin jättiläisten ja kääpiöiden [napojen kääpiörotujen] kanssa… Monet 

saavuttivat JUMALALLISTA, mutta – LUVATONTA tietoa ja kulkivat tahallaan 

VASENTA POLKUA”. (Kommentaari, xxxiii.) 

Näin atlantislaiset vuorollaan kulkivat kohti häviötään. Kuinka monta geologista 

kautta kesti, ennen kuin tämä neljäs hävitys tapahtui? Kuka voi sanoa… Mutta 

meille kerrotaan että: 

44. HE (atlantislaiset) RAKENSIVAT SUURIA KUVIA YHDEKSÄN YATIA (yli 8 metriä) 

KORKEITA, OMAN RUUMIINSA KOKOISIA (a).  SISÄISET TULET OLIVAT HÄVITTÄNEET 

HEIDÄN ISIENSÄ (lemurialaisten) MAAN.  VESI UHKASI NELJÄTTÄ (Rotua) (b). 
 

(a) On huomionarvoista, että useimmat jättiläispatsaat, jotka löydettiin Pääsiäis-

saarelta, joka on varmasti osa jostakin uponneesta mantereesta – ja myös ne pat-

saat, jotka löydettiin Gobin autiomaan laitamilta, seudulta, joka oli ollut uponnee-

na mittaamattomia aikoja – ovat kaikki 6–9 metrin korkuisia. Cookin Pääsiäissaa-

relta löytämät patsaat ovat lähes kaikki 8-metrisiä ja hartioista 2,5 metriä leveitä.1 

Tämän kirjoittaja tietää hyvin aikamme arkeologien nyt päätelleen, että ”nämä 

patsaat eivät ole kovinkaan vanhoja”, kuten vakuutti eräs korkea virkailija British 

Museumista, missä muutamat niistä nykyään ovat. Mutta tämä on vain yksi niistä 

nykyaikaisen tieteen mielivaltaisista päätelmistä, jotka eivät ole paljonkaan arvoi-

sia. 

Meille kerrotaan, että kun maanalaiset tulet olivat hävittäneet ”Lemurian”, ih-

miset alkoivat tasaisesti pienentyä kooltaan – joka prosessi alkoi jo heidän fyysi-

sen LASKEUTUMISENSA jälkeen – ja että lopuksi, muutamia miljoonia vuosia 

myöhemmin, he kutistuivat kaksimetrisiksi ja ovat nyt (kuten vanhemmissa aasia-

laisissa roduissa) pienenemässä [e332] 150-senttimetrisiksi. Niin kuin Pickering 

osoittaa, malaijilaisessa rodussa (eräässä neljännen kantarodun alarodussa) on 

merkillisiä kokoeroja; polynesialaisen haaran jäsenet (tahitilaiset, samoalaiset ja 

Tongasaaren asukkaat) ovat kookkaampia kuin muu ihmiskunta; mutta intialaiset 

heimot ja indokiinalaisten maiden asukkaat ovat selvästi keskikokoa lyhempiä. 

Tämä on helposti selitettävissä. Polynesialaiset kuuluvat kaikkein vanhimpaan 

eloon jääneistä alaroduista, muut sitä vastoin viimeisimpään ja lyhytaikaiseen 

haaraan. Niin kuin tasmanialaiset ovat nykyään kokonaan kuolleet sukupuuttoon 

ja australialaiset ovat nopeasti kuolemassa, niin muutkin vanhat rodut tulevat pian 

seuraamaan heitä. 

                                                           
1  Ks. seuraavaa lukua ”Kyklooppisia raunioita ja valtavan suuria kiviä todistamassa jättiläisis-

tä”, s. e360 eteenpäin. 
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(b) Kuinka nämä muistitiedot saattoivat säilyä? meiltä kysytään ehkä. Hyväntah-

toiset, oppineet orientalistimme kieltävät hindulaisilta jopa tiedon eläinradasta ja 

päättelevät, että arjalaiset hindut eivät tienneet siitä mitään ennen kuin kreikkalai-

set toivat sen heidän maahansa. Tämän aiheettoman parjauksen on kuitenkin Bail-

ly kumonnut tarpeeksi hyvin, ja vielä paremmin sen osoittavat selvät tosiasiat, 

joten se ei vaadi enempää kumoamista. Samalla kun egyptiläisten eläinradat1 si-

sältävät eittämättömiä todisteita muistiinpanoista pidemmältä kuin kolmen ja puo-

len tähtivuoden ajalta – eli noin 87 000 vuodelta – hindujen laskelmat käsittävät 

lähes kolmekymmentäkolme tuollaista vuotta eli 850 000 tavallista vuotta. Egyp-

tiläiset papit vakuuttivat Herodotokselle, että maan napa ja ekliptikan napa olivat 

entisaikoina sattuneet samaan aikaan. Mutta kuten Sphinxiadin tekijä huomautti: 

”’Nuo tietämättömät hindupoloiset’ ovat tallentaneet astronomista tietoa kymme-

nen kertaa 25 000 vuodelta [viimeisen paikallisen, aasialaisen] tulvan eli kauhu-

najan jälkeen Intian leveysasteella.” Ja heillä on tallennettuja havaintoja arjalais-

ten historiallisessa muistissa ensimmäisen suuren tulvan ajoilta asti – siitä tulvas-

ta, joka upotti Atlantiksen viimeiset osat 850 000 vuotta sitten. Sitä edeltäneet 

tulvat ovat tietysti enemmän traditionaalisia kuin historiallisia. 

Kun Lemurian uppoaminen ja muutos alkoi arktisen piirin (Norjan) lähellä, 

kolmas Rotu lopetti elämänkulkunsa Lankāssa tai mieluummin siinä maassa, josta 

tuli Lankā atlantislaisten aikana. Se pieni jäljelle jäänyt osa, joka tunnetaan nyt 

Ceylonina, on muinaisen Lankān pohjoinen ylänkö, kun taas suunnattoman suuri 

samanniminen saari oli lemurialaisella kaudella tuo muutama sivu aikaisemmin 

kuvattu jättiläismäinen manner. Kuten MESTARI sanoo: ”Miksi eivät teidän geo-

loginne ota huomioon, että heidän tutkimiensa ja luotaamiensa mannerten alla… 

saattaa olla syvällä kätkössä mittaamattomissa tai paremminkin luotaamattomissa 

valtamerien pohjukoissa muita ja paljon vanhempia mantereita, joiden kerrostu-

mia ei ole koskaan geologisesti tutkittu; ja että ne voivat jonakin päivänä mullis-

taa kokonaan heidän nykyiset teoriansa? Miksi ei voida tunnustaa, että, kuten 

Lemuria ja Atlantis, [e333] nykyiset mantereemme ovat jo olleet monta kertaa 

veden alla ja ovat jälleen aikanaan kohonneet ja kantaneet uusia ihmisjoukkoja ja 

sivistyksiä; ja että ensimmäisessä suuressa geologisessa mullistuksessa niiden 

aikakautisten luonnonmullistusten sarjassa, joita tapahtuu jokaisen kierroksen 

alusta loppuun, meidän nykyiset mantereemme tulevat omakohtaisten havainto-

jemme mukaan vaipumaan ja Lemuriat ja Atlantikset kohoamaan jälleen ylös?”2 

Eivät tietenkään aivan samat mantereet. 

Mutta tässä kaivataan selitystä. Pohjoisen ”Lemurian” edellyttäminen ei 

aiheuta mitään sekaannusta. Kun puhutaan tuon suuren mantereen pidennyksestä 

                                                           
1  Ks. V. Demon, Voyage dans la Basse et la haute Égypte jne., vol. II. 
2  Esoteric Buddhism, s. 65. 
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Atlantin valtameren pohjoisosaan, se ei mitenkään kumoa yleisiä käsityksiä 

kadonneen Atlantiksen paikasta, vaan toinen teoria vahvistaa toista. On 

huomattava, että Lemuria, joka oli kolmannen kantarodun kehto, ei käsittänyt 

ainoastaan laajaa Tyynenmeren ja Intian valtameren aluetta vaan ulottui 

hevosenkengän muotoisena Madagaskarin ohi, ”Etelä-Afrikan” (joka oli silloin 

vain muodostumaisillaan oleva kaistale) ympäri, Atlantin meren yli Norjaan asti. 

Se laaja englantilainen suolattoman veden kerrostuma nimeltään Wealden – jota 

jokainen geologi pitää jonkin entisen suuren joen suuna – on sen päävirran uoma, 

joka kuivatti Pohjois-Lemurian sekundaarikaudella. Että tällainen joki on todella 

ollut olemassa, on tieteellinen tosiasia – mutta myöntävätkö tieteen papit 

välttämättömäksi hyväksyä sekundaarikauden Pohjois-Lemurian, niin kuin heidän 

aineistonsa vaatii? Professori Berthold Seeman ei ainoastaan hyväksynyt 

tuollaista mahtavaa mannerta tosiasiana, vaan vieläpä piti Australiaa ja 

Eurooppaa tuon mantereen aikaisempina osina – siten tukien jo esitettyä 

”hevosenkenkäoppia”. Meidän kantamme ei voi saada yhtään 

hämmästyttävämpää vahvistusta kuin se, että Atlantin valtameren syvänteessä 

oleva 2700-metrinen KORKEA HARJANNE, joka lähtee läheltä Brittein saaria 

jatkuen noin tuhat tai kaksi tuhatta kilometriä etelään, ensin kulkee viistoon kohti 

Etelä-Amerikkaa, sitten tekee miltei suoran kulman ja etenee KAAKKOON 

Afrikan rannikkoa kohti, mistä se kääntyy etelään Tristan da Cunhan luo. Tämä 

harjanne on jäännös Atlantin mantereesta, ja jos sitä voitaisiin seurata 

kauemmaksi, se todistaisi vedenalaisen hevosenkengän muotoisen liitoskohdan 

yhdistäneen sen Intian valtameressä olleeseen entiseen mantereeseen.1 

Atlanttilainen osa Lemuriaa oli sen maan geologisena perustana, joka tunne-

taan yleisesti Atlantiksena. Viimeksi mainittua on todellakin pidettävä mieluum-

min Lemurian atlanttilaisen pidennyksen laajennuksena kuin aivan uutena maa-

alueena, joka olisi kohonnut merestä vastaamaan neljännen kantarodun erikoistar-

peita. Kuten ei rodullisessa kehityksessä, niin ei myöskään mantereiden vaihtumi-

sessa ja muuttumisessa voida vetää aivan jyrkkää rajaviivaa erottamaan yhden 

ryhmityksen päättymistä ja toisen alkamista. Luonnon prosessit jatkuvat katkea-

mattomasti. Niinpä neljännen Rodun [e334] atlantislaiset kehittyivät pohjois-

Lemurian kolmasrotulaisten muodostamasta ytimestä, joka oli karkeasti ottaen 

keskittynyt erääseen maapaikkaan keskellä nykyistä Atlantin valtamerta. Heidän 

mantereensa muodostui niiden monien saarten ja niemimaiden yhtymisestä, jotka 

aikojen kuluessa kohosivat vähitellen ylös ja tulivat lopulta atlantislaisena tunne-

tun  suuren  Rodun  todelliseksi  kotipaikaksi.  Kun  tämä  prosessi  oli  kerran 

päättynyt, saattoi sanoa, kuten korkein ”okkulttinen” auktoriteetti, että ”Lemuriaa 

                                                           
1  Vrt. Challengerin ja Dolphinin luotausten mukaan tehtyä karttaa Donnellyn kirjassa Atlan-

tis: The Antediluvian World, s. 47. 
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ei pidä sekoittaa Atlantiksen mantereeseen enempää kuin Eurooppaa Amerik-

kaan”.1 

Edellä oleva lausunto tulee sellaiselta taholta, että oikeaoppinen tiede ei suo 

sille mitään arvoa, vaan pitää sitä enemmän tai vähemmän onnistuneena sepityk-

senä. Jopa Donellyn edellä mainittu etevä teos syrjäytetään, vaikka sen esitykset 

pysyttelevät kaikki tarkasti tieteellisen todistelun rajoissa. Mutta me kirjoitamme 

tulevaisuutta varten. Uudet tämänsuuntaiset tutkimukset tulevat todistamaan oi-

keiksi aasialaisen filosofian väitteet, että vedenpaisumusta aikaisemmat kansat, 

jotka elivät lukemattomia aikakausia sitten, harjoittivat tieteitä – mm. geologiaa, 

etnologiaa ja historiaa. Tulevat löydöt vahvistavat sellaisten ajattelijoiden kuin H. 

A. Tainen ja Renanin havaintojen paikkansapitävyyden. Edellinen on osoittanut, 

että sellaisten muinaisten kansojen kuin egyptiläisten, Intian arjalaisten, kal-

dealaisten, kiinalaisten ja assyrialaisten sivistykset ovat seurausta aikaisemmista 

”myriadeja vuosisatoja” kestäneistä sivistyksistä.2 Jälkimmäinen taas viittaa sii-

hen tosiseikkaan, että ”Egypti tuntuu jo alussa kypsältä ja vanhalta ja näyttää ole-

van täysin ilman myyttisiä ja sankarillisia aikoja, ikään kuin tuolla maalla ei olisi 

koskaan ollut nuoruuskautta. Sen sivistyksellä ei ole lapsuutta eikä sen taiteella 

arkaaista kautta. Vanhan monarkian sivistys ei alkanut varhaislapsuudesta. Se oli 

jo kypsynyt.”3 Tähän professori R. Owen lisää: ”Egyptin aikakirjat näyttävät, että 

sillä on ollut sivistynyt ja säännelty yhteiskunta jo ennen Meneksen aikaa.” Win-

chell sanoo, että ”Meneksen kaudella egyptiläiset olivat jo sivistynyt ja runsasvä-

kinen kansa. Manethon kertoo meille, että ensimmäisen kuninkaan Meneksen 

poika Athotis rakensi Memfiksen palatsin ja että hän oli lääkäri ja jätti jälkeensä 

anatomian kirjoja.”4 

Tämä on aivan luonnollista, jos meidän on uskottava Herodotoksen muistiin 

merkitsemiä ilmoituksia,5 että egyptiläisten pappien kirjoitettu historia ulottui 

hänen ajastaan taaksepäin noin 12 000 vuotta. Mutta mitä ovat 12 000 vuotta tai 

jopa 120 000 vuotta verrattuna niihin miljooniin vuosiin, jotka ovat kuluneet Le-

murian aikakaudelta asti? Viimeksi mainittu kausikaan ei ole jäänyt ilman todista-

jia, sen valtavasta ikivanhuudesta huolimatta. Täydelliset kertomukset lemu-

rialaisten kasvusta ja kehityksestä sekä sosiaalisesta ja poliittisesta elämästä ovat 

säilyneet [e335] salaisissa aikakirjoissa. Valitettavasti ainoastaan harvat voivat 

lukea niitä, ja ne jotka voisivat, eivät silti kykenisi ymmärtämään kieltä, elleivät 

ole perehtyneet sen symboliikan jokaiseen seitsemään avaimeen. Sillä okkulttisen 

opin ymmärtäminen perustuu seitsemän tieteen käsittämiseen, ja nämä tieteet ovat 

                                                           
1  Esoteric Buddhism, s. 58. 
2  History of English Literature, s. 23. 
3  Lainattu Donellyn kirjaan Atlantis, s. 132. 
4  A. Winchell, Pre-Adamites (1880), s. 120. 
5  History, kirja II (Euterpe), 142. 
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ilmaistuina salaisten muistitietojen seitsemässä eri sovelluksessa eksoteerisiin 

teksteihin. Meidän on siis käsiteltävä ajatustapoja seitsemällä täysin erilaisella 

idealisuuden tasolla. Jokainen teksti koskee jotakin seuraavista näkökohdista ja on 

tulkittava sen pohjalta: 
 

1. Realistinen ajatustaso 

2. Idealistinen 

3. Puhtaasti jumalallinen eli henkinen 
 
Muut tasot ylittävät liian kaukaa tavallisen tajunnan, varsinkin materialistisen 

mielen, jotta niitä voisi edes symboloida tavallisen kielen termeillä. Muinaisissa 

uskonnollisissa teksteissä ei ole mitään puhtaasti myyttistä ainesta, vaan se ajatus-

tapa, jolla ne alun perin kirjoitettiin, on löydettävä ja siitä pidettävä tiukasti kiinni 

tulkintaprosessissa. Sillä tulkinta voi olla symbolinen (ikivanha ajatustapa), 

emblemaattinen (myöhempi, vaikka hyvin vanha ajatustapa), parabolinen (allego-

rinen), hieroglyfinen tai sitten logogramminen – kaikkein vaikein menetelmä, 

koska jokainen kirjain, kuten kiinan kielessä, vastaa kokonaista sanaa. Niinpä 

melkein jokainen erisnimi Vedoissa, Kuolleiden kirjassa tai (jossain määrin) raa-

matussa muodostuu tällaisista logogrammeista. Ei kukaan, jota ei ole vihitty ok-

kulttisen uskonnollisen logografian [sanamerkkien] mysteeriin, voi olettaa tietä-

vänsä, mitä jokin nimi jossain vanhassa katkelmassa tarkoittaa, ennen kuin hän on 

perehtynyt jokaisen tuon nimen muodostavan kirjaimen merkitykseen. Jos tavalli-

nen vihkimätön ajattelija on kuinka oppinut tahansa ns. oikeaoppisessa symbo-

lismissa – siinä symbolismissa, joka ei voi koskaan päästä vanhoista aurinkomyy-

tin ja sukupuolipalvonnan uristaan –, niin miten voidaan odottaa, että hän voisi 

tunkeutua verhon takana oleviin salaisuuksiin? Se joka käsittelee kuolleen kirjai-

men kuoria tai akanoita ja antautuu kaleidoskoopin tapaan muuntelemaan tyhjiä 

sanasymboleja, ei voi koskaan odottaa pääsevänsä nykyaikaisten mytologien pää-

hänpistoja pidemmälle. 

Niinpä Vaivasvata, Xisuthros, Deukalion, Nooa jne. – kaikki universaalien ja 

osittaisten, astronomisten tai geologisten maailmantulvien päähenkilöt – antavat 

omien nimiensä kautta muistitietoja syistä ja seurauksista, jotka johtivat asian-

omaiseen tapaukseen, jos niitä vain osaa lukea oikein. Kaikki tuollaiset vedenpai-

sumukset perustuvat luonnontapahtumiin ja ovat siis historiallisia – joko sideeri-

siä, geologisia tai vain yksinkertaisesti allegorisia – tietoja jostakin moraalisesta 

tapahtumasta toisilla, korkeammilla olemistasoilla. Tämän me uskomme jo tulleen 

riittävästi todistetuksi allegoristen säkeistöjen edellyttämien pitkien selitysten 

avulla. 

[e336] On melko epätavallista puhua yhdeksän yatin eli yli kahdeksan metrin 

korkuisesta rodusta teoksessa, joka väittää olevansa tieteellisempi kuin satu 

”jättiläisentappaja Jaakosta”. ”Missä ovat todisteenne?” kysytään kirjoittajalta. 
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Historiassa ja traditioissa, on vastaus. Traditiot vanhojen aikojen jättiläisrodusta 

ovat yleismaailmallisia. Niitä on sekä suullisissa että kirjallisissa kertomuksissa. 

Intialla oli dānavansa ja daityansa, Ceylonilla rākshasansa, Kreikalla titaaninsa, 

Egyptillä valtavan suuret sankarinsa, Kaldealla izdubarinsa1 (Nimrod) ja 

juutalaisilla Moabin maan emiminsä sekä kuuluisat jättiläiset, anakim.2 Mooses 

puhuu Ogista, kuninkaasta, joka oli yhdeksän kyynärää pitkä (yli 4,5 metriä) ja 

neljä kyynärää leveä,3 ja Goljatin pituus oli ”kuusi kyynärää ja kämmenväli” (eli 

yli 3 metriä). Ainoa ero ”ilmoitetun sanan” ja Herodotoksen, Diodoros 

Sisilialaisen, Homeroksen, Pliniuksen, Plutarkhoksen, Filostratoksen jne. 

antamien todisteiden välillä on seuraava: Kun pakanat mainitsevat ainoastaan 

lukemattomia aikoja sitten kuolleiden jättiläisten luurankoja, joista jotkut olivat 

henkilökohtaisesti nähneet jäännöksiä, raamatun tulkitsijat vaativat häpeämättä, 

että geologian ja arkeologian pitäisi uskoa tuollaisten jättiläisten asuneen useissa 

maissa Mooseksen aikoina. Noiden jättiläisten edessä juutalaiset olisivat kuin 

heinäsirkat ja heitä olisi ollut vielä Joosuan ja Daavidin aikoina. Valitettavasti 

heidän oma kronologiansa on esteenä. Joko se tai jättiläiset on hylättävä.4 

Vielä on jäljellä muutamia kohteita, jotka todistavat uponneista mantereista ja 

niissä asuneista valtavan suurista ihmisistä. Arkeologia tuntee useita sellaisia tällä 

maapallolla, vaikka ihmetteleekin ”mitä nämä mahtavat olla” – eikä ole koskaan 

vakavasti yrittänytkään ratkaista mysteeriä. Mihin kauteen kuuluvat jo mainittujen 

Pääsiäissaaren patsaiden lisäksi ne jättiläismäiset patsaat, jotka ovat pystyssä ja 

hyvässä kunnossa lähellä Bamiania? Arkeologia sijoittaa ne kristinuskon ensim-

mäisille vuosisadoille (kuten tavallista) ja erehtyy tässä kuten niin monissa muis-

sakin arvailuissaan. Muutama kuvaava sana osoittanee lukijoille, mitä ovat sekä 

Pääsiäissaaren että Bamianin patsaat. Tutkimme silti ensin, mitä oikeaoppinen 

tiede niistä tietää. 
 
Teapi, Rapa-nui eli Pääsiäissaari on erillinen paikka miltei 3200 kilometrin 

päässä Etelä-Amerikan rannikolta… Pituudeltaan se on noin 19 kilometriä ja 

leveydeltään yli kuusi kilometriä… ja siellä on keskellä noin 320 metriä kor-

kea sammunut tulivuori. Saari… on täynnä kraattereita, jotka ovat olleet sam-

muneina niin kauan, ettei niiden toiminnasta ole säilynyt mitään perimätie-

toa…5 
 

                                                           
1 Gilgamesh. George Smith luki nimen väärin Izdubariksi, mutta 1890 huomattiin, että nimi on 

luettava Gilgāmeshiksi. – Suom. toim. 
2  Numbers, xiii, 33. 
3  5. Moos. 3:11. 
4  Ks. III kirja, Liite, viimeinen luku. 
5  Robert Brown, The Countries of the World, vol. IV, s. 43. 
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Mutta kuka teki ne suuret kivikuvat [main. teos, s. 44], jotka ovat nykyään saaren 

päänähtävyytenä turisteille? ”Kukaan ei tiedä”, sanoo selostaja. 
 
On enemmän kuin todennäköistä, että ne olivat siellä, kun nykyiset asukkaat 

[kourallinen polynesialaisia villejä] saapuivat… [Niiden] tekotapa on [e337] 

korkealaatuinen… [ja uskotaan että] rotu, joka ne teki, oli Perusta ja muista 

Etelä-Amerikan osista kotoisin olevia kävijöitä… Jo Cookin käydessä siellä 

muutamat näistä patsaista, pituudeltaan yli 8-metrisiä ja hartialeveydeltään lä-

hes 2,5-metrisiä, olivat maassa kaatuneina, ja toiset, jotka olivat vielä pystyssä, 

näyttivät paljon pitemmiltä. Yksi viimeksi mainituista oli niin korkea, että sen 

varjo riitti tarjoamaan suojaa auringon kuumuudelta lähes kolmekymmentä-

henkiselle ryhmälle. Ne alustat, joilla nämä jättiläismäiset kuvat seisoivat, oli-

vat keskimäärin 9–12 metriä pitkiä ja 3,5–5 metriä leveitä… kaikki rakennettu-

ja hakatuista kivistä kyklooppiseen tyyliin muistuttaen kovasti Pachacamacin 

temppelin seiniä tai Tiahuanacon raunioita Perussa.1 
 

”EI OLE MITÄÄN SYYTÄ USKOA, ETTÄ MIKÄÄN NÄISTÄ PATSAISTA OLISI 

RAKENNETTU PALA PALALTA PYSTYTTÄMÄLLÄ TELINEITÄ NIIDEN YM-

PÄRI”, lisää selostaja paljonpuhuvasti selittämättä kuitenkaan, millä muulla taval-

la ne olisi voitu rakentaa, elleivät niitä tehneet itse patsaiden kokoiset jättiläiset. 

Yksi parhaita näistä jättiläispatsaista on nyt British Museumissa. Ronororakasta 

on löydetty neljä (nyttemmin pystytettyä) kuvaa, kolme syvälle maahan vajonnut-

ta ja yksi lepäämässä selällään kuin nukkuva ihminen. Vaikka kaikki ovat pitkä-

päisiä, ne ovat tyypiltään erilaisia. Ne on ilmeisesti aiottu muotokuviksi, koska 

nenät, suut ja posket eroavat suuresti muodoltaan. Niiden päähineet – jonkinlainen 

litteä lakki, jossa on takakappale pään takaosan peittämiseksi – ilmaisevat kuiten-

kin, että niiden tarkoittamat henkilöt eivät olleet mitään kivikauden villi-ihmisiä. 

Voidaan todellakin kysyä, kuka ne teki? Vastausta ei silti kannata odottaa ar-

keologialta tai geologialta, vaikka viimeksi mainittu tunnustaakin saaren kuulu-

neen johonkin uponneeseen mantereeseen. 

Mutta kuka veisti Bamianin vielä kolossaalisemmat patsaat, jotka ovat pisim-

mät ja jättiläismäisimmät koko maailmassa, sillä Bartholdin Vapaudenpatsas 

(New Yorkissa) on kääpiö verrattuna suurimpaan näistä viidestä kuvasta. Burnes 

ja useat oppineet jesuiitat, jotka ovat käyneet tuolla paikalla, puhuvat vuoresta, 

joka on ”tehty lokeroiseksi valtavan suurilla luolilla”, ja kahdesta suunnattoman 

suuresta jättiläisestä, jotka on veistetty samaan kallioon. Niitä kuvataan nykyai-

kaiseksi Miao-tseksi, viimeisiksi jäljelle jääneiksi, jotka todistavat ”maanpiiriä 

kiusanneesta” Miao-tsesta.2 Jesuiitat ovat oikeassa, ja ne arkeologit, jotka näkevät 

                                                           
1  R. Brown, main. teos, vol. III, s. 310–311. 
2  Ks. edellä, lainaus Shu-Chingistä, s. [e280–e281]. 
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buddhoja suurimmissa näistä patsaista, ovat väärässä. Sillä kaikki nuo lukematto-

mat jättiläismäiset rauniot, joita löydetään toinen toisensa jälkeen meidän aika-

namme, kaikki nuo valtavat rivit kolossaalisia raunioita, joita on pitkin Pohjois-

Amerikkaa aina Kalliovuorten toiselle puolelle asti, ovat kyklooppien, todellisten 

muinaisajan jättiläisten työtä. ”Joukoittain suunnattoman suuria ihmisluita” löy-

dettiin ”Amerikasta läheltä Misortea”, sanoo muuan kuuluisa nykyaikainen mat-

kailija, ”aivan siltä paikalta, missä paikallinen perimätieto sanoo olleen sen mai-

hinnousupaikan, [e338] josta käsin nuo jättiläiset valloittivat Amerikan”, kun se 

oli tuskin kohonnut merestä.1 

Keski-aasialaiset traditiot sanovat samaa Bamianin patsaista. Mitä ne ovat ja 

mikä on se paikka, missä ne ovat olleet pystyssä lukemattomia aikakausia uhma-

ten luonnonmullistuksia ympärillään ja jopa ihmiskäsien kuten esimerkiksi 

Tīmūrin laumojen ja Nādir-Shāhin vandaalisoturien hävitystyötä? Bamian on pie-

ni, surkea, puoleksi raunioitunut kaupunki Keski-Aasiassa, puolessa välissä Kabu-

lia ja Balkhia, Koh-i-Baban juurella, joka on suuri vuori Paropamisuksen (eli 

Hindu-Kushin) vuorijonossa ja sijaitsee noin 2600 metriä merenpinnan yläpuolel-

la. Vanhoina aikoina Bamian oli osa Gulgulehin muinaisesta kaupungista, jonka 

Tšingis-kaani hävitti viimeiseen kiveen asti 1200-luvulla. Koko laaksoa saartavat 

valtavan suuret kalliot, jotka ovat täynnä osaksi luonnollisia, osaksi keinotekoisia 

luolia ja onkaloita, missä kerran asui buddhalaisia munkkeja heidän perustettuaan 

niihin vihāroitaan [pyhäkköjä]. Tällaisia vihāroita on ollut tähän päivään asti 

runsaasti Intian kalliotemppeleissä ja Jalalabadin laaksoissa. Erään tällaisen luolan 

sisääntuloaukosta on löydetty viisi valtavan suurta patsasta, joita pidetään Budd-

hana, tai oikeastaan ne on uudelleen löydetty meidän vuosisadallamme, sillä kuu-

luisa kiinalainen matkailija Hsüan-tsang sanoo nähneensä ne käydessään Bamia-

nissa 600-luvulla. 

Väite, ettei suurempia patsaita ole olemassa koko maapallolla, on helposti to-

distettu niiden matkustajien vakuutuksilla, jotka ovat tutkineet niitä ja tehneet 

mittauksia. Niinpä suurin on 53 metriä korkea eli kaksikymmentäyksi metriä kor-

keampi kuin Vapaudenpatsas New Yorkissa, sillä viimeksi mainittu on vain 105 

jalkaa eli 32 metriä korkea. Jopa kuuluisa Rhodoksen kolossi, jonka jalkojen vä-

listä kulkivat helposti noiden aikojen suurimmatkin laivat, oli vain 36–40 metriä 

korkea. Toiseksi suurin patsas, joka on myös hakattu kallioon niin kuin ensim-

mäinenkin, on ainoastaan 36-metrinen (4 metriä korkeampi kuin Vapaudenpat-

sas).2  Kolmas  patsas  on  vain  18-metrinen – kaksi  muuta  vielä  pienempiä  ja 

                                                           
1  Ks. de la Vega, Commentarios Reales, k. IX, ix. 
2  Ensimmäisen ja toisen samoin kuin Bartholdin patsaan jaloissa on sisäänkäytävä, josta kalli-

oon hakatut kierreportaat johtavat ylös patsaan päähän asti. Etevä ranskalainen arkeologi ja 

antropologi, markiisi de Nadaillac, huomauttaa teoksessaan aivan oikein, ettei muinais- ja 
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viimeinen vain vähän isompi kuin meidän rotumme tavallinen kookas ihminen. 

Ensimmäinen ja suurin näistä jättiläispatsaista kuvaa miestä, joka on verhottu 

jonkinlaiseen toogaan.  

Markiisi de Nadaillac luulee (ks. jäljempänä), että patsaan yleinen ulkonäkö, 

pään piirteet, vaatteen laskokset ja varsinkin suuret riippukorvat osoittavat epäi-

lemättä, että sen oli tarkoitus kuvata Buddhaa. Mutta ne eivät todista mitään. 

Vaikka [e339] useimmilla nykyisillä Buddhan kuvilla, joissa hänet on esitetty 

samādhin asennossa, on suuret riippuvat korvalehdet, on tämä myöhempi uudistus 

ja jälkiajatus. Alkuperäinen ajatus johtui esoteerisesta allegoriasta. Luonnottoman 

suuret korvat symboloivat kaikkitietävää viisautta ja niiden tarkoitus oli muistut-

taa Hänen voimastaan, joka tietää ja kuulee kaiken ja jonka hyväntahtoista rak-

kautta ja huolenpitoa kaikista olennoista ei mikään voi estää. ”Armelias Herra, 

Mestarimme, kuulee pienistä pienimmänkin olennon tuskanhuudon laaksojen ja 

vuorten takaa ja rientää sitä pelastamaan”, sanotaan säkeistössä. Gautama Buddha 

oli arjalainen hindu, mutta tuollaisia korvia tavataan ainoastaan mongolilaisten 

burmalaisten ja siamilaisten joukossa, jotka pidentävät niitä keinotekoisesti, kuten 

Cochinissa. Ne buddhalaiset munkit, jotka muuttivat Miao-tsen luolat vihāroiksi 

ja kammioiksi, tulivat Keski-Aasiaan joskus ensimmäisellä vuosisadalla meidän 

ajankaskuamme. Sen vuoksi Hsüan-tsang puhuessaan tuosta valtavan suuresta 

patsaasta sanoo, että ”patsasta peittävä kultainen koristelu” hänen aikanaan ”häi-

käisi silmiä”, mutta sellaisesta kultauksesta ei meidän päivinämme ole jälkeäkään. 

Itse kuva on hakattu paikalliseen kallioon, mutta laskokset, verrattuna itse patsaa-

seen, on tehty muurilaastista ja muotoiltu kivikuvan ympärille. Talbot, joka tutki 

sitä huolellisesti, huomasi, että tämä vaate kuuluu paljon myöhempään aikaan. 

Itse patsas on siis paljon aikaisemmalta ajalta kuin buddhalaisuus. Ketä se siinä 

tapauksessa esittää, voidaan kysyä? 

Jälleen kerran traditio kirjoitettujen muistiinpanojen vahvistamana vastaa ky-

symykseen ja selittää tämän mysteerin. Buddhalaiset arhatit ja askeetit löysivät 

nuo viisi patsasta ja monia muita, jotka ovat nyt murentuneet pölyksi. Koska kol-

me niistä oli suurissa syvennyksissä heidän tulevien asuntojensa sisäänkäytävällä, 

he peittivät ne muurilaastilla ja muotoilivat vanhojen patsaiden päälle uudet esit-

tämään Herra Tathāgataa. Syvennysten sisäseinillä on nykyäänkin ihmishahmoja 

esittäviä kirkkaita maalauksia, ja Buddhan pyhä kuva toistuu jokaisessa ryhmässä. 

Nämä freskot ja koristekuviot – jotka muistuttavat bysanttilaista maalaustaidetta – 

ovat kaikki munkkiaskeettien kunnioitettavaa työtä, kuten myös jotkut muut pie-

nemmät kuviot ja kallioon hakatut koristeet. Mutta nuo viisi patsasta ovat neljän-

nen Rodun vihittyjen tekemiä, niiden jotka mantereensa upottua etsivät suojaa 

                                                                                                                                                        

nykyaikoina ole koskaan ollut kolossaalisempia veistettyjä ihmispatsaita kuin ensimmäinen 

näistä kahdesta. 
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Keski-Aasian vuoristojen linnakkeista ja huipuilta. Lisäksi nämä viisi patsasta 

ovat häviämättömänä todisteena rotujen asteittaista kehitystä koskevasta esoteeri-

sesta opista. 

Suurin niistä on tehty kuvaamaan ihmiskunnan ensimmäistä Rotua, ja sen etee-

rinen ruumis on ikuistettu kovaa kestävää kiveä käyttäen tulevien sukupolvien 

opetukseksi, koska sen muisto ei olisi muutoin [e340] kestänyt yli Atlantiksen 

vedenpaisumuksen.  Toinen – 36 metriä korkea – kuvaa hiestä syntyneitä. Kolmas 

– 18-metrinen – ikuistaa sen rodun, joka lankesi ja siten aloitti ensimmäisen fyysi-

sen, isästä ja äidistä syntyneen rodun, jonka viimeisiä jälkeläisiä kuvaavat Pääsi-

äissaarelta löydetyt patsaat. He olivat ainoastaan 6–7,5 metrin pituisia Lemurian 

uppoamisen aikoihin, sen jälkeen kun vulkaaniset tulet olivat sen hävittäneet lähes 

kokonaan. Neljäs Rotu oli vielä pienempi, vaikka sekin oli jättiläismäinen verrat-

tuna meidän nykyiseen viidenteen Rotuumme, johon kuvasarja lopulta päättyi.1 

Nämä ovat siis muinaisuuden ”jättiläisiä”, raamatun vedenpaisumusta edeltä-

viä ja sen jälkeisiä gibborimeja. He elivät ja kukoistivat pikemminkin miljoona 

kuin kolme, neljä tuhatta vuotta sitten. Joosuan anakimit, joihin verrattuina juuta-

laiset olivat kuin ”heinäsirkkoja”, ovat siis israelilaisten mielikuvitusta, ellei Isra-

elin kansa aseta Joosuan ikäkautta eoseenikauden alkuun tai ainakin mioseenikau-

delle ja muuta ajanlaskunsa tuhansia vuosia miljooniksi vuosiksi. 

Kaikessa, mikä koskee esihistoriallisia aikoja, lukijan olisi pidettävä mieles-

sään Montaignen viisaat sanat. Tuo suuri ranskalainen filosofi sanoi: 
 

…On tyhmän rohkeaa halveksia ja tuomita valheeksi sitä, mikä ei meistä näytä 

todennäköiseltä tai todelta. Se on kuitenkin yleinen vika niissä, jotka kuvittele-

vat olevansa tavallista rahvasta etevämpiä. 

…Mutta harkinta on opettanut minulle, että jonkin päättäväinen tuomitse-

minen valheeksi tai mahdottomuudeksi on sama kuin kuvittelisi hihaansa usko-

tuksi Jumalan tahdon ääret ja rajat sekä yhteisen luontoäitimme voimat. Eikä 

ole suurempaa typeryyttä maailmassa kuin koettaa niitä arvioida oman ky-

kymme ja etevyytemme rajoissa. 

Jos nimitämme hirviöiksi tai ihmeiksi kaikkea sitä, mihin järkemme ei yllä, 

niin kuinka monta sellaista näyttäytyykään meille joka päivä? Miettikäämme, 

minkä pilviverhon läpi ja kuinka ummessa silmin joudumme tuntemaan ne 

useimmat asiat, jotka käyvät käsiemme läpi. Tulemme todellakin huomaa-

maan, että pikemminkin tottumus kuin tieto poistaa niistä outouden ja että jos 

nuo asiat esitettäisiin meille uudestaan, me epäilemättä pitäisimme niitä vähin-

täänkin yhtä epätodennäköisinä ja uskomattomina.2 
 

                                                           
1  Ks. lukua ”Kyklooppisia raunioita ja valtavan suuria kiviä todistamassa jättiläisistä”. 
2  Essays, xxvi. 
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Ennen kuin ennakkoluuloton tutkija kieltää mahdollisuuden meidän historialtam-

me ja tiedoiltamme, hänen pitäisi tutkia nykyajan historiaa sekä niitä yleismaail-

mallisia traditioita, joita on siroteltuina muinaiseen ja nykyiseen kirjallisuuteen, 

löytääkseen jälkiä näistä ihmeellisistä alkuroduista. Harvat epäilijöistä aavistavat, 

kuinka suuria määriä vahvistavia todisteita on hajallaan ja hautautuneina pelkäs-

tään British Museumissa. [e341] Lukijaa pyydetään vielä luomaan silmäys tähän 

aiheeseen seuraavassa luvussa. 

 

 
KYKLOOPPISIA RAUNIOITA JA VALTAVAN SUURIA KIVIÄ 

TODISTAMASSA JÄTTILÄISISTÄ 

 

Laajoissa teoksissaan Memoires adressées aux Académies de Mirville on ottanut 

tehtäväkseen todistaa paholaisen todellisuus ja näyttää hänen asuneen jokaisessa 

muinaisessa ja nykyajan epäjumalassa. Hän on koonnut useita satoja sivuja ”histo-

riallisia todisteita” siitä, että ihmeiden – pakanallisten ja raamatullisten – päivinä 

kivet kävelivät, puhuivat, antoivat oraakkelivastauksia ja jopa lauloivat. Että lo-

pulta ”Kristus-kivi” eli Kristus-kallio, ”hengellinen kallio”, joka seurasi ”Isra-

elia”,1 ”tuli Jupiter-lapikseksi”, jonka hänen isänsä Saturnus nielaisi ”kiven muo-

dossa”.2 Emme aio pysähtyä pohtimaan sitä raamatullisten metaforien ilmeistä 

väärinkäyttöä ja aineellistamista, johon hän syyllistyy todistaakseen epäjumalien 

saatanallisuuden, vaikka paljon voitaisiin tästä aiheesta sanoa.3 Mutta vaikkemme 

väitä omilla kivillämme olevan tällaista liikkuvuutta ja sisäisiä psyykkisiä kykyjä, 

voimme kyllä vuorostamme koota kaikki saatavilla olevat todisteet osoittaak-

semme, että a) jollei olisi ollut jättiläisiä siirtämässä noita suunnattoman suuria 

kiviä, niin ei olisi koskaan ollut Stonehengeä, Carnacia (Bretagnessa) ja muita 

senkaltaisia kyklooppisia rakenteita; ja b) että jollei olisi mitään sellaista kuin 

MAGIA, ei olisi koskaan voinut olla niin paljon todisteita oraakkeli- ja puhuvista 

kivistä.  

Pausanias tunnustaa Akhaiassa (Periegesis tes Hellados, VII), että 

aloittaessaan teoksensa hän oli pitänyt kreikkalaisia valtavan typerinä, ”koska he 

palvoivat kiviä”. Mutta saavuttuaan Arkadiaan hän lisää: ”Olen muuttanut 

ajatuskantani.” Sen vuoksi, ilman että palvoo kiviä tai kivisiä epäjumalia ja 

patsaita, mikä on sama asia – tästä rikoksesta ei roomalaiskatolilaisten ole viisasta 

                                                           
1  1. Kor. 10:4. 
2  De Mirville, main. teos, vol. III, s. 283. 
3  Saturnus on Kronos – ”Aika”. Se, että hän nielaisi Jupiter-lapiksen, voi osoittautua jonakin 

päivänä ennustukseksi. ”Pietari (Kefas, lapis) on se kivi, jolle Rooman kirkko rakentuu”, meil-

le vakuutetaan. Mutta Kronos on yhtä varmasti ”nielaiseva” sen jonakin päivänä, kuten se on 

nielaissut Jupiter-lapiksen ja vielä suurempia hahmoja. 
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syyttää pakanoita, koska he itse tekevät samoin –, voi kyllä uskoa siihen, mihin 

monet suuret filosofit ja pyhät ihmiset ovat uskoneet, ansaitsematta silti tulla 

nykyajan pausaniasten kutsumiksi ”idiooteiksi”. 

Jos lukija tahtoo tutustua piikivien ja vuorikristallien eri ominaisuuksiin magi-

an ja psyykkisten voimien kannalta, tutustukoon hän teokseen Mémoires de l’Aca-

démie des Inscriptions. Eräässä kiviä koskevassa runossa, jota pidetään Orfeuksen 

tekemänä, nämä kivet jaetaan ofiitteihin ja sideriitteihin, ”käärmekiviin” ja ”tähti-

kiviin”. 
 

[e342] Ofiitti1 on karkea, kova, painava, musta ja sillä on puheen lahja. Kun 

joku aikoo heittää sen pois, se saa aikaan samanlaisen äänen kuin lapsen itku. 

Tämän kiven avulla Helenos ennusti isänmaansa Troijan häviön…”2 
 
Sankhuniaton ja Filon Byblos puhuessaan näistä betyyleistä kutsuvat niitä ”elä-

vöitetyiksi kiviksi”. Fotios toistaa, mitä Damaskios, Asklepiades, Isidorus Sevil-

lasta ja lääkäri Eusebios olivat vakuuttaneet ennen häntä. Viimeksi mainittu (Eu-

sebios) ei koskaan luopunut ofiiteistaan, joita hän kantoi povellaan ja sai niiltä 

oraakkelivastauksia, jotka tulivat pienellä hiljaista vihellystä muistuttavalla ää-

nellä.3 Arnobius (pyhä mies, joka ”oltuaan pakana tuli yhdeksi kirkon valoista”, 

kuten kristityt kertovat lukijoilleen) tunnustaa, että hänen täytyi aina nähdessään 

matkallaan tällaisen kiven tehdä sille kysymys, ”johon se joskus vastasi selvällä 

ja terävällä hiljaisella, äänellä”.4 Missä on ero kristillisten ja pakanallisten ofiit-

tien välillä, me kysymme? 

Kuuluisaa Westminsterin kiveä tiedetään kutsutun liafailiksi – ”puhuvaksi ki-

veksi” – joka kohotti äänensä ainoastaan nimetäkseen valittavan kuninkaan. Cam-

bry sanoo nähneensä sen, kun siinä vielä oli kirjoitus:5 

                                                           
1 [Lat. ophites (käärmekivi), mineraali; myös gnostilainen lahko.] 
2   E.M. Falconnet: ”Dissertation sur les Baetyles”, teoksessa Mémoires de l’Académie Royale 

des Inscriptions et Belles-Lettres, s. 513, lainannut de Mirville, Des Esprits, vol. III, s. 285 
3  Tietysti sama kuin Elian kuulema ”pieni ääni” maanjäristyksen jälkeen luolan suulla (1. 

Kun. 19:12). 
4  Adv. Gentis, I, xxxix. 
5  Monumens Celtiques, s. 107. Keinuvilla eli logan-kivillä on useita nimiä, kuten kelttien 

clacha-brath; ”kohtalon eli tuomion kivi”; ennustus- tai ”ordaalikivi” ja oraakkelikivi; 

foinikialaisten liikkuva eli elävöitetty kivi; irlantilaisten jylisevä kivi. Bretagnessa on ”pierres 

branlantes” [heiluvat kivet] Huelgoatissa. Niitä löytyy vanhasta ja uudesta maailmasta, Brit-

tein saarilta, Ranskasta, Espanjasta, Italiasta, Venäjältä, Saksasta jne. ja myös Pohjois-

Amerikasta. (Ks. Adam Hodgson, Letters from North America jne., vol. II, s. 440.) Plinius 

puhuu useista Aasiasta löydetyistä kivistä (Naturalis historia, k. II, xcvi). Apollonios Rodos-

laisella on laaja selostus heiluvista kivistä ja hän sanoo, että ne ovat ”jonkin hautakummun 

huipulle asetettuja kiviä, niin herkkiä, että ilmavirta voi liikuttaa niitä” (Anckerman, Arth. 

Index, s. 34). Hän viittaa epäilemättä muinaisiin pappeihin, jotka liikuttivat näitä kiviä tahdon-

voimallaan matkan päästä. 
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 Ni fallat fatum, Scoti quocumque locatum 

 Invenient lapidem, regnasse tenentur ibidem.1 
 
Lopuksi Suidas puhuu herakleia lithoksesta, herakleian kivestä2 ja tietystä He-

raiskoksesta, joka saattoi yhdellä silmäyksellä erottaa elottomat kivet liikkuvista. 

Ja Plinius mainitsee kiviä, jotka ”juoksivat pois kun käsi lähestyi niitä”.3 

De Mirville – joka yrittää aina etsiä raamatulle oikeutusta – kysyy hyvin asi-

aankuuluvasti, miksi Stonehengen hirmuisia kiviä kutsuttiin muinoin jättiläisen 

tanssiksi, choir gawr (sanasta cor, ”tanssi”, mistä tulee chorea, ja gar, JÄTTI-

LÄINEN)? Ja sitten hän lähettää lukijan saamaan vastauksen St. Gildaksen piis-

palta. Mutta ne kirjoittajat, jotka ovat tehneet kirjan Voyage dans le Comté de 

Cornouailles, sur les traces des géants [e343] ja monia muita oppineita teoksia 

Stonehengen,4 Carnacin ja West Hoadleyn raunioista, antavat paljon parempaa ja 

luotettavampaa tietoa tästä nimenomaisesta aiheesta. Noilla seuduilla – oikeissa 

kalliometsissä – on suunnattoman suuria monoliitteja, joista jotkut ”painavat yli 

500 000 kiloa”. Näiden Salisburyn tasangon ”riippuvien kivien” uskotaan olevan 

jonkin druiditemppelin jäännöksiä. Mutta druidit olivat historiallisia ihmisiä ei-

vätkä kyklooppeja tai jättiläisiä. Ketkä sitten, paitsi jättiläiset, saattoivat nostaa 

sellaisia painavia kappaleita (varsinkin Carnacissa ja West Hoadleyssa olevia) ja 

asettaa ne sellaiseen symmetriseen järjestykseen, että ne kuvaavat planisfääriä.5  

Ketkä sijoittivat ne sellaiseen ihmeelliseen tasapainoon, että ne näyttävät tuskin 

koskettavan maata ja että ne voi panna liikkeelle sormen kevyellä kosketuksella, 

mutta silti niitä ei voisi saada paikoiltaan edes kahdenkymmenen miehen voimal-

la? 

Me sanomme, että useimmat näistä kivistä ovat viimeisten atlantislaisten 

muistomerkkejä. Meille ehkä vastataan, että kaikki geologit väittävät niiden 

olevan luonnollista alkuperää. Että kun kallio rapautuu, ts. kadottaa liuskan 

toisensa jälkeen aineksistaan sään vaikutuksesta, se saa tällaisen muodon. Että 

Länsi-Englannin ”kalliokukkuloillakin” on omituisia muotoja samasta syystä. Ja 

lopuksi koska kaikki tiedemiehet pitävät ”heiluvia kiviä luonnollisella tavalla 

syntyneinä siten, että tuuli, sade jne. aikaansaavat kallioiden rapautumisen 

kerroksittain” – meidän esityksemme tullaan syystä kumoamaan, varsinkin kun 

                                                           
1  Jollei kohtalo petä, niin mistä tahansa skotit löytävät kiven, siellä he hallitsevat. – Suom. 

toim. 
2 [Herakleian kivi on nimetty joko Lydian rajalla sijaitsevan Herakleian kaupungin tai kreikka-

laisen mytologian Herakleen mukaan.] 
3  Ks. Dictionnaire des Religions par l’abbé Bertrand, hakus. Keraclius ja Betyles. 
4  Ks. muun muassa tri A. Wise, F.R.A.S., History of Paganism in Caledonia jne. 
5  [Planisfääri on kahden kiekon muodostama tähtikartta, josta kiekkoja kääntämällä näkee 

tähtitaivaan asennon sekä vuoden että vuorokauden eri aikoina.] 
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”me näemme tänäkin päivänä ympärillämme tällaisen vuorten muuttumis-

prosessin käynnissä”. Tutkikaamme kuitenkin asiaa lähemmin. 

Lukekaamme, mitä geologialla on sanottavana, niin huomaamme, että usein 

nämä jättiläismäiset kivet eivät edes ole peräisin niistä maista, joissa ne nyt ovat. 

Lisäksi niiden geologiset lajit kuuluvat usein kerroksiin, jotka ovat tuntemattomia 

näillä seuduilla ja niitä tavataan ainoastaan kaukana merten takana. Pohdiskelles-

saan niitä suunnattoman suuria graniittilohkareita, joita on siroteltuina ympäri 

Etelä-Venäjää ja Siperiaa, William Tooke kertoo lukijoilleen, että siellä missä ne 

nyt ovat, ei ole kallioita eikä vuoria. Tai ne on pakostakin tuotu sinne ”valtavan 

pitkien matkojen päästä ja hämmästyttävin ponnistuksin”.  Charton puhuu eräästä 

sellaisesta Irlannista tavatusta kiviaineksesta, joka oli annettu kuuluisien englanti-

laisten geologien analysoitavaksi, ja nämä ajattelivat, että ”se on vierasta, toden-

näköisimmin afrikkalaista” alkuperää.1 

Tämä on omituinen sattuma, koska irlantilaisen perimätiedon mukaan nämä 

piiriin asetetut kivet toi eräs noita Afrikasta. De Mirville arvelee, että tämä noita 

on ”kirottu haamilainen”.2 Me näemme hänessä [e344] tumman atlantislaisen tai 

ehkä vielä aikaisemman lemurialaisen, joka oli jäänyt eloon Brittein saarten syn-

tymiseen asti – JÄTTILÄISIÄ joka tapauksessa.3 Cambry sanoo naiivisti: 
 
Ihmisillä ei ole sen kanssa mitään tekemistä… sillä koskaan ei ihmisvoima ei-

kä -taito ole voinut ryhtyä mihinkään sellaiseen. Luonto yksin on saanut sen 

kaiken aikaan [!!] ja tiede tulee sen jonakin päivänä todistamaan [!!].4 
 
Kaikesta huolimatta sen on suorittanut ihmisvoima, tosin jättiläisvoima, eikä 

”luonto” yksin enempää kuin Jumala tai Paholainen. 

Kun nyt ”tiede” on ryhtynyt todistelemaan, että jopa ihmisen mieli ja henki 

ovat vain sokeiden voimien aikaansaannosta, se kykenee varmasti myös edellä 

mainittuun tehtävään. Se voi yrittää jonakin kauniina aamuna todistaa, että luonto 

yksin on järjestänyt paikoilleen Stonehengen jättiläiskivet, mitannut niiden ase-

man matemaattisen tarkasti, antanut niille Denderan planisfäärin ja eläinradan 

merkkien muodon ja lennättänyt lähes puoli miljoonaa kiloa painavat kivet Afri-

kasta ja Aasiasta Englantiin ja Irlantiin! 

On totta, että Cambry peruutti myöhemmin sanansa kertoen: 
 

                                                           
1 Les Voyageurs anciens et modernes, vol. I, s. 230 av. 
2  Haam ei ollut sen enempää titaani tai jättiläinen kuin Seem tai Jaafetkaan. He ovat kaikki 

joko arkilaisia titaaneja, kuten Faber sanoo, tai taruhenkilöitä. 
3  Diodoros Sisilialainen väittää, että Isiksen aikoina kaikki ihmiset olivat valtavan suuria ja 

että helleenit kutsuivat heitä jättiläisiksi. ”  ’o      

´     .” 
4  Monumens celtiques, s. 88. 
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Uskoin pitkään, että yksin luonto voisi aikaansaada noita ihmeitä… mutta pe-

ruutan sanani… sillä sattuma ei pysty luomaan niin hämmästyttäviä yhdistel-

miä… ja ne, jotka asettivat sanotut kivet tasapainoon, ovat samoja, jotka ovat 

pystyttäneet Huelgoat-lammen liikkuvat kivet lähellä Concarneau’ta.1 
 
Tri John Watson, jonka sanoja sama kirjailija toistaa, puhuessaan Golcarin (”Vel-

hon”) rinteellä sijaitsevista liikkuvista eli heiluvista kivistä sanoo: 
 
Noiden tasapainoon asetettujen möhkäleiden hämmästyttävä liikkuminen sai 

keltit vertaamaan niitä jumaliin.2 
 

Flinders Petrien kirjoittamassa Stonehengessä sanotaan: 
 
Stonehenge on rakennettu ympäristön kivestä, punaisesta hiekkakivestä eli 

”sarsenista”, jota siellä kutsutaan ”harmaiksi oinaiksi”. Mutta jotkut kivistä, 

varsinkin ne, joita sanotaan käytetyn astronomisiin tarkoituksiin, on tuotu kau-

kaa, luultavasti Irlannin pohjoisosasta. 
 
Lopuksi kannattaa toistaa erään tiedemiehen pohdiskeluja tästä aiheesta. Ne on 

julkaistu v. 1850 Revue Archéologiquen eräässä artikkelissa.3 Siinä sanotaan hei-

luvista kivistä: 
 

…Jokainen kivi on lohkare, jonka paino panisi voimakkaimmatkin koneet lu-

jille. Lyhyesti sanoen ympäri maapalloa löytyy suuria kivenlohkareita, joiden 

suhteen sana ainekset tuntuu selittämättömältä. Niitä nähdessään mielikuvitus 

hämmentyy ja niille olisi annettava nimi, joka vastaisi niiden jättiläismäisyyt-

tä… Sitä paitsi [e345] nämä suunnattoman suuret heiluvat kivet, joita kutsu-

taan joskus sanalla routers, asetettuina pystyyn yhden sivunsa kärjen varaan ja 

ollen niin täydellisesti tasapainossa, että pieninkin kosketus riittää saamaan ne 

liikkeeseen… todistavat mitä ehdottominta tietoa tasapainon laeista… Edesta-

kainen liike, vuoroin tasaiset, kuperat ja koverat pinnat… kaikki tämä yhdistää 

ne kyklooppisiin muistomerkkeihin, joista voi hyvällä syyllä sanoa de la Vegaa 

toistaen, että ”niiden parissa näyttävät työskennelleen mieluummin demonit 

kuin ihmiset”.4 

                                                           
1  Main. kohta. 
2  Sama, s. 90. 
3  Main. aikakauslehti, s. 473. 
4 Creuzer kirjoittaa: ”Tirynien ja Mykenen rakennusten suhteen on vaikeata olla uskomatta 
planetaarisiin voimiin, joita taivaallisten voimien oletettiin liikuttaneen kuuluisien daktyylien 
tavoin.” (Pelasques et Cyclopes.) Tähän päivään asti tiede ei ole tiennyt kykloopeista. Heidän 
arvellaan rakentaneen niin kutsutut ”kyklooppiset” laitteet, joiden pystyttäminen olisi vaatinut 
monta rykmenttiä jättiläisiä, ja kuitenkin heitä oli yhteensä ainoastaan seitsemänkymmen-
täseitsemän (noin sata, arvelee Creuzer). Heitä kutsutaan rakentajiksi, ja okkultismi sanoo 
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Kerrankin me olemme yhtä mieltä ystäviemme ja vihollistemme, roomalaiskatoli-

laisten, kanssa ja kysymme, voivatko tuollaiset tasapainon ja liikkuvuuden ih-

meet, jotka painavat miljoonia kiloja, olla paleoliittisen kauden villi-ihmisten, 

luolaihmisten työtä, sellaisten jotka olivat pitempiä kuin meidän vuosisatamme 

tavalliset ihmiset mutta kuitenkin samanlaisia kuolevaisia kuin mekin? Meidän 

tarkoituksemme ei ole pohtia niitä erilaisia traditioita, jotka liittyvät näihin heilu-

viin kiviin. Kuitenkin kannattanee muistuttaa englantilaiselle lukijalle Giraldus 

Cambrensiksesta, 
 
…joka puhuu eräästä Monan saarella olevasta kivestä, joka palasi aina paikal-

leen, vaikka sitä yritettiin kaikin keinoin pitää muualla. Kun Henrik II valloitti 

Irlannin, kreivi Hugo Cestrensis tahtoi tulla vakuuttuneeksi asian todenperäi-

syydestä ja sitoi Monan kiven paljon suurempaan kiveen ja heitätti ne mereen. 

Seuraavana aamuna se oli tavanomaisella paikallaan. Oppinut Salisburyn Wil-

liam takaa asian todenperäisyyden vakuuttamalla kiven olevan erään kirkon 

seinässä, missä hän oli nähnyt sen v. 1554… Ja tämä muistuttaa siitä, mitä Pli-

nius sanoi kivestä, jonka argonautit jättivät Kyzikokseen ja jonka kyzikolaiset 

olivat asettaneet prytaneioniin,1 ”mistä se karkasi useita kertoja, niin että hei-

dän oli pakko sitoa siihen lyijypainoja”.2 
 
Tässä meillä on valtavia kiviä, joiden koko muinaisaika väittää olleen ”eläviä, 

liikkuvia, puhuvia ja itsestään kulkevia”. Näyttää myös siltä, että ne saivat ihmiset 

juoksemaan pois, koska niitä on kutsuttu routereiksi (”panna liikkeelle”, sanasta 

rout), ja Des Mousseaux sanoo että ne kaikki olivat profeetallisia kiviä ja niitä 

kutsuttiin [e346] hulluiksi kiviksi.3 ”Tiedekin hyväksyy heiluvat kivet. Miksi ne 

heiluvat, miten ne saatiin heilumaan? Täytyy olla sokea, ellei huomaa, että tämä 

liike oli yksi ennustuskeino lisää ja että kiviä kutsuttiin juuri tästä syystä ’totuu-

den kiviksi’.”4 

                                                                                                                                                        
heitä VIHKIJÖIKSI, jotka vihkimällä joitakin pelasgeja laskivat siten todellisen VAPAAMUURA-

RIUDEN perustan. Herodotos yhdistää kykloopit Perseukseen, ”assyrialaisen demonin poikaan” 
(k. VI, § 54). Raoul-Rochette huomasi, että kyklooppi Palaimon, jolle oli rakennettu pyhäkkö, 
”oli tyroslainen Herkules”. Joka tapauksessa hän oli Gadirin pyhien patsaiden rakentaja. Nuo 
patsaat on peitetty mystisillä merkeillä, joiden merkitykseen ainoastaan Apollonios Tyanalai-
sella oli aikanaan avain, ja kuvioilla, joita on vieläkin Elloran seinillä Vishvakarmanin, ”Juma-
lien rakentajan ja käsityöläisen”, temppelin jättiläisraunioissa. 
1  Muinaisen Kreikan monissa kaupungeissa hallitustalo, jossa valtion johdossa olleet virka-

miehet kokoontuivat. – Suom. toim. 
2  Naturalis Historia, XXXVI, s. 592. 
3  Ks. hänen Dieu et les Dieux, s. 567. 
4  De Mirville, Fétichisme. Herrojen Richardson ja Barth sanotaan hämmästyneen löytäessään 
Saharan autiomaasta samoja triliittisiä [kahden pystykiven ja vaakasuoran kamanan muodos-
tamia, portinmuotoisia], pystytettyjä kiviä kuin he olivat nähneet Aasiassa, Tšerkessiassa, 
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Tämä on historiaa, ja mennyt esihistoriallinen aika antoi aihetta samaan myö-

hempinä aikoina. Kuulle ja käärmeelle pyhitetyt dracontiat olivat vanhojen kanso-

jen muinaisia ”kohtalonkiviä”, ja niiden liike eli heiluminen oli merkkikieltä, joka 

oli täysin selvää vihityille papeille, joilla ainoastaan oli avain tähän ikivanhaan 

tulkintaan. Vormius ja Olaus Magnus osoittavat, että Skandinavian kuninkaat 

valittiin oraakkelin määräysten mukaan. ”Sen ääni puhui suunnattomien kivien 

kautta, joita muinaiset jättiläiset olivat mahtavilla voimillaan pystyttäneet.”  ”Inti-

assa ja Persiassa”, sanoo Plinius, ”maagien oli pyydettävä neuvoa häneltä (persia-

laiselta Oitzoélta) hallitsijoiden valinnassa”.1 Hän kuvaa Aasiassa Harpasaa var-

jostavaa kiveä, joka oli asetettu niin, että ”yksi sormi [e347] voi liikuttaa sitä, 

mutta kun sitä painaa koko ruumiin painolla, se panee vastaan”.2 Miksi eivät siis 

Irlannin heiluvat kivet tai Brimhamin kalliokivet Yorkshiressä olisi palvelleet 

samaa tarkoitusta eli ennustamista tai oraakkeliyhteyksiä? Suurimmat niistä ovat 

ilmeisesti atlantislaisten jättämiä, pienimmät, kuten Brimhamin kalliot, joiden 

huipulla  on  vieriviä  kiviä,  ovat  kopioita  vanhemmista  lithoksista  [kivistä]. 

Elleivät keskiajan piispat olisi hävittäneet kaikkia käsiinsä saamiaan piirustuksia 

                                                                                                                                                        
Etruriassa sekä kaikkialla Pohjois-Euroopassa. Kuuluisa arkeologi J. H. Rivett-Carnac, B.C.S., 
Allahabadista oli yhtä hämmästynyt huomatessaan, että Sir J. Simpsonin kuvaus Englannin, 
Skotlannin ja muiden länsimaiden kivistä ja kallioista löydetyistä maljanmuotoisista merkeistä 
”osoitti ihmeteltävää yhtäläisyyttä niiden merkkien kanssa, joita on trappipaasissa hautakum-
pujen ympärillä Nāgpurin (käärmekaupungin) lähellä”. Tuo etevä oppinut näki tässä ”toisen ja 
hyvin merkillisen lisän runsaaseen todistusmäärään… että yksi haara niistä paimentolaishei-
moista, jotka pyyhälsivät varhaisina aikoina yli Euroopan, tunkeutui myös Intiaan”. Me sa-
nomme, että Lemurialla, Atlantiksella ja sen jättiläisillä sekä viidennen kantarodun varhai-
simmilla roduilla oli kaikilla jotakin tekemistä näiden betyylien, lithosten ja yleensä ”taikaki-
vien” kanssa.  Sir J. Simpsonin havaitsemat maljamerkit ja Rivett-Carnacin löytämät ”kuopat” 
kallioiden ja muistomerkkien pinnalla, jotka olivat ”erikokoisia vaihdellen 15 senttimetristä 
neljään senttimetriin läpimitaltaan ja 2,5 senttimetristä neljään senttimetriin syvyydeltään… 
yleensä järjestetty kohtisuoriin riveihin, mutta vaihdellen suuresti lukumäärältään ja kooltaan 
ja maljojen järjestyksen suhteen” – ovat aivan yksinkertaisesti vanhimpien rotujen kirjoitettuja 
MUISTIINPANOJA. Se joka tutkii huolellisesti teoksessa Archaeological Notes on Ancient Sculp-
turing on Rocks in Kumaon, India etc. esitettyjä piirroksia näistä merkeistä, voi löytää niistä 
kaikkein alkuperäisimmän tyylisiä muistiinpanoja ja merkintöjä. Vähän samanlaisen merkki-
kielijärjestelmän laativat Morsen aakkosten amerikkalaiset keksijät. Se muistuttaa meitä 
Agham-kirjoituksesta, joka on yhdistelmä lyhyitä ja pitkiä viivoja, ”hiekkakiveen kaiverrettu-
ja”, niin kuin Rivett-Carnac sitä kuvaa. Ruotsi, Norja ja Skandinavia ovat täynnä tuollaisia 
kirjoitettuja muistiinpanoja, sillä riimukirjoitus johtuu maljamerkeistä ja lyhyistä ja pitkistä 
viivoista. Johannes Magnuksen ”infoliossa” näkyy kuva puolijumalasta, Starcatherus-
jättiläisestä (Starkad, tietäjä Kroszharsgranin oppilas), jolla on kummassakin kainalossa rii-
mukirjaimilla peitetty suuri kivi. Skandinavialaisen tarun mukaan Starkad lähti Irlantiin ja teki 
merkillisiä tekoja pohjoisessa ja etelässä, idässä ja lännessä. (Ks. Asgard and the Gods, s. 219 
eteenp.) 
1 Naturalis Historia, XXXVII, 54. 
2 Naturalis Historia, II, 98. 
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dracontiasta, tiede tietäisi niistä enemmän. Tiedämme kuitenkin, että niitä käytet-

tiin kaikkialla pitkinä esihistoriallisina aikoina ja aina samaan tarkoitukseen eli 

ennustamiseen ja MAGIAAN. Ranskan Instituutin jäsen Édouard Biot julkaisi 

artikkelin, jossa hän osoitti, että Chāttam perambu, (”kuoleman kenttä” eli mui-

nainen hautausmaa Malabarissa) oli samanlainen kuin Carnacin vanhat haudat – 

”kumpu ja keskellä hauta”….. ”Niistä (haudoista) on löydetty luita”, hän sanoo, 

”ja Halliwell kertoo meille, että jotkut niistä ovat valtavan suuria, ja paikkakunnan 

(Malabarin) asukkaat kutsuvat hautoja rākshasoiden (jättiläisten) asunnoiksi.” 

Kun Rāja Vassariddhin käskystä avattiin muutamia kivikehiä, joita pidettiin 

Pañch Pāndavan (viiden pāndun) työnä, niin kuin kaikkia tuollaisia muistomerk-

kejä pidetään Intiassa, jossa niitä on paljon, ”niiden todettiin sisältävän suuriko-

koisen ihmisen luita”.1 

De Mirville on kyllä oikeassa yleistäessään näitä ilmiöitä, mutta ei tekemis-

sään johtopäätöksissä. Koska tuo pitkään vaalittu teoria, että dracontiat ovat kor-

keintaan todisteita ”suurista geologisista luonnonmullistuksista” (Charton) ja 

”luonnon työtä” (Cambry), on nyt hylätty, niin de Mirvillen huomautukset ovat 

aiheellisia: 
 
Koska tuollaisesta teoriasta kiinni pitäminen on mahdotonta, me neuvomme 

tiedettä harkitsemaan…ja ennen kaikkea olemaan sijoittamatta titaaneja ja jät-

tiläisiä alkuaikaisten legendojen joukkoon. Sillä heidän työnsä ovat meidän 

silmiemme edessä, ja nuo heiluvat kivet tulevat huojumaan perustoillaan maa-

ilman loppuun asti auttaakseen heitä kerrankin näkemään selvemmin ja tajua-

maan, että ei ylipäänsä tarvitse olla Charletonin mielisairaalan tutkittava, jos 

uskoo koko muinaisajan vahvistamiin ihmeisiin.2 
 
Tätä juuri emme voi koskaan toistaa liian usein, vaikka sekä okkultistien että 

roomalaiskatolilaisten äänet kaikuvat tyhjille korville. Kuitenkaan ei kukaan voi 

olla näkemättä, että tiede on nykyisissä teorioiden rakenteluissaan ainakin yhtä 

epäjohdonmukainen kuin muinainen ja keskiaikainen teologia niin kutsutun ilmes-

tysopin tulkinnoissaan. Tiede antaisi ihmisten polveutua ihmisenmuotoisesta api-

nasta – joka muutos vaatisi miljoonia vuosia – ja kuitenkin pelkää määritellä ih-

miskuntaa 100 000 vuotta vanhemmaksi! Tiede opettaa lajien asteittaista muo-

donmuutosta, [e348] luonnollista valintaa ja alempien muotojen kehittymistä kor-

keammiksi, nilviäisestä kalaan, matelijasta lintuun ja nisäkkääseen. Ja kuitenkin 

se kieltää, että ihminen eli tuo vain fysiologisesti korkeampi nisäkäs ja eläin olisi 

tällä tavoin muuttunut ulkoiselta muodoltaan. Mutta jos Wealdenin hirviömäinen 

iguanodon on voinut olla tämän päivän pikkuisen iguaanin esi-isä, miksi ei sitten 

                                                           
1  T.A. Wise, History of Paganism in Caledonia, s. 36. 
2  De Mirville, main. teos, vol. III, s. 288. 
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salaisen opin jättiläismäisestä ihmisestä olisi voinut tulla nykyaikainen ihminen – 

eläimen ja enkelin yhdysside? Onko tämä ”teoria” yhtään epätieteellisempi kuin 

se, jonka mukaan ihmiseltä kielletään henkinen, kuolematon ego, hänestä tehdään 

automaatti ja samalla hänet sijoitetaan erilliseksi lajikseen luonnon järjestelmäs-

sä? Okkulttiset tieteet voivat olla vähemmän tieteellisiä kuin nykyiset eksaktit 

tieteet, mutta niiden opetukset ovat kuitenkin loogisempia ja yhdenmukaisempia. 

Fyysiset voimat ja atomien luonnolliset samankaltaisuudet voivat olla riittäviä 

tekijöitä muuttamaan kasvi eläimeksi. Mutta täysin tietoisen ihmisen elävöittä-

miseksi tarvitaan enemmän kuin pelkkää aineellisten yhdistelmien ja niiden ym-

päristön vuorovaikutusta, vaikkei hän olisi muuta kuin yksi haarauma nelikätisten 

lajin kahden ”serkkuparan” välillä. Okkulttiset tieteet myöntävät Haeckelin lailla, 

että (objektiivinen) elämä maapallollamme ”on johdonmukainen seuraus tieteelli-

sestä luonnonhistoriasta”. Mutta ne lisäävät, että jos kielletään näkymättömän 

subjektiivisen henkielämän – joka on ikuinen ja luonnon peruste – kehittyminen 

henkisesti sisältä ulospäin, niin se on, jos mahdollista, vielä epäjohdonmukaisem-

paa kuin sanoa, että universumin ja kaiken siinä olevan ovat asteittain rakentaneet 

aineessa piilevät sokeat voimat ilman mitään ulkopuolista apua. 

Mitä jos okkultisti väittäisi, että katedraalin mahtavat urut1 ovat alun perin syn-

tyneet seuraavalla tavalla: Ensin avaruudessa muodostui vähitellen kehittyvä or-

ganisoitava aines, jonka seurauksena oli ainetila nimeltään orgaaninen PROTE-

IINI. Sitten satunnaisten voimien vaikutuksesta nämä ainetilat joutuivat jonkinlai-

seen epävakaaseen tasapainoon ja kehittyivät hitaasti ja majesteetillisesti uusiksi 

yhdistelmiksi, veistetyksi ja kiillotetuksi puuksi, messinkinauloiksi ja -hakasiksi, 

nahaksi ja norsunluuksi, urkupilleiksi* ja palkeiksi**. Tämän jälkeen saatettuaan 

kaikki osat yhdeksi harmoniseksi ja symmetriseksi koneeksi urut äkkiä soittivat 

Mozartin Requiemin. Tätä seurasi eräs Beethovenin sonaatti jne., ad infinitum, 

koskettimien liikkuessa itsestään ja ilman puhaltaessa urkupilleihin omalla voi-

mallaan ja omasta oikustaan. . . . . Mitäköhän tiede sanoisi tällaisesta teoriasta? 

Kuitenkin juuri tällä tavoin sanovat materialistiset oppineet universumin miljoo-

nine alkuineen muodostuneen samoin kuin sen henkisen kruunun, ihmisen. 

Mikä lieneekään ollut Herbert Spencerin todellinen sisäinen ajatus hänen kir-

joittaessaan lajien asteittaisesta muuttumisesta, [e349] niin se soveltuu meidän 

oppiimme. ”Kehityksen kannalta esitettynä jokainen olento käsitetään tulokseksi, 

joka on syntynyt kuin ennalta olleen kaltaisesta olemuksesta huomaamattomin 

astein muutosten kautta.”2 Miksi ei siis tässä tapauksessa historiallinen ihminen 

olisi tulos muutoksista, jotka ovat tapahtuneet ennalta olleessa ja esihistoriallises-

                                                           
1  Sanaleikki: englannin organ merkitsee sekä urkuja että elintä. Lisäksi vähän edempänä 

*[henkitorvi] ja **[keuhkot]. – Suom. toim.  
2  Principles of Biology (1874), vol. I, s. 482. 
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sa ihmisessä, vaikka todistelun vuoksi oletettaisiin, että hänessä ei ole mitään, 

mikä kestäisi kauemmin kuin hänen fyysinen rakenteensa eli mikä eläisi siitä riip-

pumatta? Mutta näinhän ei ole! Sillä kun meille sanotaan, että ”orgaanisia aineita 

aikaansaadaan laboratoriossa sananmukaisesti keinotekoisen kehityksen avulla”,1 

me vastaamme tuolle etevälle englantilaiselle filosofille: Alkemistit ja suuret 

adeptit ovat tehneet saman ja paljon enemmänkin, ennen kuin kemistit olivat kos-

kaan yrittäneet ”rakentaa erillisistä aineksista monimutkaisia yhdistelmiä”. Para-

celsuksen homunculus on tosiasia alkemiassa ja tulee hyvin todennäköisesti siksi 

myös kemiassa, ja silloin Mary Shelleyn Frankensteinia tullaan pitämään ennus-

tuksena. Mutta ei kukaan kemisti eikä liioin alkemisti tule koskaan antamaan tuol-

laiselle ”Frankensteinin hirviölle” muuta kuin eläimellisen vaiston, ellei hän tee 

samaa kuin mitä ”alkuunpanijoiden” uskotaan tehneen, nimittäin jätä omaa fyysis-

tä ruumistaan ja ruumiillistu tuohon ”tyhjään muotoon”. Mutta sekin olisi keinote-

koinen eikä luonnollinen ihminen, sillä meidän ”alkuunpanijoistamme” oli pitänyt 

ikuisen kehityksen kuluessa tulla jumalia ennen kuin heistä tuli ihmisiä. 

Edellä oleva poikkeaminen asiasta, jos se on sitä, on yritys oppimme oikeutta-

miseksi niiden harvojen tulevan vuosisadan ajattelevien ihmisten mielessä, jotka 

saattavat lukea tämän. Mutta se selittää myös syyn, miksi nykyajan parhaimmat ja 

henkisimmät ihmiset eivät voi enää tyytyä tieteeseen enempää kuin teologiaan-

kaan ja miksi he pitävät ”psyykkistä hupsutusta” parempana kuin noiden molem-

pien dogmaattisia väitteitä, koska kummallakaan niistä ei ole erehtymättömyydes-

sään mitään parempaa tarjottavana kuin sokea usko. Universaali traditio on todel-

lakin paljon turvallisempi opas elämässä. Ja universaali traditio osoittaa, että al-

kuihminen eli monia aikakausia yhdessä luojiensa ja ensimmäisten opettajiensa – 

elohimien – kanssa maailman ”Edenin” eli ”ilon puutarhassa”. Käsittelemme ju-

malallisia opettajia XII säkeistössä. 
 
 
45. ENSIMMÄISET SUURET VEDET TULIVAT. NE NIELIVÄT SEITSEMÄN SUURTA SAAR-

TA (a). 

46. KAIKKI PYHÄT PELASTUIVAT, EPÄPYHÄT HÄVISIVÄT. HEIDÄN MUKANAAN 

USEIMMAT VALTAVAN SUURISTA ELÄIMISTÄ, MAAN HIESTÄ SYNTYNEET (b). 
 
[e350] (a) Koska tätä aihetta – neljättä suurta vedenpaisumusta maapallollamme 

tässä kierroksessa – käsitellään perusteellisesti viimeisen säkeistön jälkeen 

seuraavissa luvuissa, tässä ei kannata sanoa yhtään enempää ennakolta. Seitsemän 

suurta saarta (dvīpaa) kuului Atlantiksen mantereeseen. Salaiset opetukset 

osoittavat, että ”vedenpaisumus” yllätti neljännen, jättiläisten Rodun, ei sen 

turmeltuneisuuden vuoksi eli koska se oli tullut ”mustaksi synnistä”, vaan 

                                                           
1  Sama. 
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yksinkertaisesti, koska sellainen on kohtalo jokaisella mantereella, joka – kuten 

kaikki muukin aurinkomme alla – syntyy, elää, surkastuu ja kuolee. Tämä 

tapahtui, kun viides Rotu oli lapsuusiässään. 

(b) Näin jättiläiset hävisivät – maagikot ja noidat, lisää kansanomainen traditio – 

mutta ”kaikki pyhät pelastuivat” ja ainoastaan ”epäpyhät hävisivät”. Tämä johtui 

kuitenkin yhtä paljon ”pyhien” ennalta näkemisestä, niiden jotka eivät olleet me-

nettäneet ”kolmannen silmänsä kykyä”, kuin karmasta ja luonnonlaista. Puhues-

saan seuraavasta rodusta (viidennestä ihmiskunnastamme) kommentaari sanoo: 

”Ainoastaan kourallinen niitä valittuja, joiden jumalalliset opettajat olivat men-

neet asumaan tuohon pyhään saareen – ’mistä viimeinen Vapauttaja on tuleva’ –, 

esti nyt ihmiskunnan toista puoliskoa hävittämästä toista [niin kuin ihmiskunnassa 

nyt tapahtuu – H. P. B.] Se [ihmiskunta] jakautui. Kahta kolmasosaa siitä hallitsi-

vat dynastiat, alemmat, maan aineelliset henget, jotka ottivat haltuunsa helposti 

vallattavat ruumiit. Yksi kolmasosa pysyi uskollisena ja yhdistyi syntymässä ole-

vaan viidenteen Rotuun – jumalallisiin ruumiillistumiin. Kun navat siirtyivät [nel-

jännen kerran], tämä ei vaikuttanut niihin, joita suojeltiin ja jotka olivat eronneet 

neljännestä Rodusta. Kuten lemurialaiset – ainoastaan jumalattomat atlantislaiset 

hukkuivat ’eikä heitä enää nähty’….”  

__________ 
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[e351] 

XII SÄKEISTÖ 

 

VIIDES ROTU JA SEN JUMALALLISET OPETTAJAT 

 
(47) Kahden ensimmäisen Rodun jäännökset katoavat ainiaaksi. Joitakin ryhmiä Atlantiksen 

eri roduista pelastui vedenpaisumuksesta viidennen Rodun esi-isien mukana. (48) Nykyisen 

Rotumme, viidennen, alku. Ensimmäiset jumalalliset hallitsijasuvut. (49) Ensimmäiset histori-

an pilkahdukset, jotka on nyt naulittu raamatun allegoriseen ajanlaskuun ja jota ”yleinen” 

historia orjallisesti seuraa. Ihmiskunnan ensimmäisten opettajien ja sivistäjien luonne. 
 

47. HARVOJA JÄI JÄLJELLE.  MUUTAMIA KELTAISIA, MUUTAMIA RUSKEITA JA MUSTIA 

JA MUUTAMIA PUNAISIA JÄI.  KUUN VÄRISET (jumalallisesta alkurungosta) KATOSI-

VAT AINIAAKSI (a) . . . . 

48. PYHÄSTÄ RUNGOSTA SYNTYNYT VIIDES ROTU JÄI JÄLJELLE. SITÄ HALLITSIVAT 

ENSIMMÄISET JUMALALLISET KUNINKAAT. 

49. ”KÄÄRMEET”, JOTKA LASKEUTUIVAT JÄLLEEN, JOTKA TEKIVÄT RAUHAN VIIDEN-

NEN (Rodun) KANSSA JA JOTKA OPETTIVAT JA NEUVOIVAT SITÄ (b) . . . . 

(a) Tämä säe koskee viidettä Rotua. Historia ei ala siitä, mutta elävä ja yhä uudis-

tuva traditio alkaa. Historia – eli se mitä sanotaan historiaksi – ei ulotu kauem-

maksi taaksepäin kuin meidän viidennen alarotumme fantastiseen alkuun ”muu-

tamia tuhansia” vuosia sitten. Viidennen kantarodun ensimmäisen alarodun ala-

osastoja tarkoitetaan lauseella ”muutamia keltaisia, muutamia ruskeita ja mustia ja 

muutamia punaisia jäi”. ”Kuun väriset” (ts. ensimmäinen ja toinen Rotu) katosivat 

ainiaaksi – niin, jättämättä minkäänlaista jälkeä. Tämä tapahtui jo kolmannessa 

”vedenpaisumuksessa”, joka lopetti kolmannen, lemurialaisen Rodun, jolloin 

”suuren lohikäärmeen” pyrstö pyyhkäisi kokonaiset kansat pois olemattomiin 

silmänräpäyksessä. Tätä tarkoittaa KOMMENTAARIN säe, joka sanoo: 
 
”SUURI LOHIKÄÄRME kunnioittaa vain VIISAUDEN ’KÄÄRMEITÄ’, niitä 

käärmeitä, joiden kolot ovat nyt kolmiokivien alla, ts. pyramidien alla maailman 

neljässä kolkassa.” 

(b) Tämä selvittää sen, mikä mainitaan useamman kerran muualla kommentaa-

reissa, nimittäin, että kolmen Rodun (kolmannen, neljännen ja viidennen) adeptit 

eli ”viisaat” asuivat maanalaisissa asunnoissa, yleensä jonkinlaisen pyramidin 

muotoisen rakenteen alla, elleivät [e352] suorastaan pyramidin alla. Sillä tuollai-

sia ”pyramideja” oli maailman neljässä kolkassa, eivätkä ne koskaan olleet faraoi-

den maan yksinoikeus. Tosin niiden oletettiin olevan Egyptin yksinomaisuutta, 

kunnes niitä löydettiin sieltä täältä kummaltakin Amerikan mantereelta, maan alta 



372 
 

ja päältä, koskemattomien metsien alta ja keskeltä, samoin kuin tasangoilta ja 

laaksoista. Jos todellisia geometrisesti oikeita pyramideja ei enää löydy Euroopan 

alueilta, niin monet oletetuista varhemman kivikauden luolista, Morbihanin ja 

yleensä Bretagnen jättiläismäisistä kolmikulmaisista pyramidin tai kartion muo-

toisista menhireistä, monet tanskalaisista kummuista ja jopa Sardinian ”jättiläis-

haudoista” erottamattomine seuralaisineen, nuraghe, ovat kaikki enemmän tai 

vähemmän taidokkaita kopioita pyramideista. Useimmat niistä ovat niiden en-

simmäisten uudisasukkaiden työtä, jotka asettuivat Euroopan vasta syntyneelle 

mantereelle ja sen saarille. Muutamat heistä olivat ”keltaisia, muutamat ruskeita ja 

mustia ja muutamat punaisia” rotuja, jotka jäivät eloon viimeisten atlantislaisten 

mantereiden ja saarten upotessa (850 000 vuotta sitten), Platonin atlantislaista 

saarta lukuun ottamatta ja ennen suurten arjalaisten rotujen saapumista. Muut taas 

ovat varhaisimpien idästä tulleiden siirtolaisten rakentamia.  

Ne, jotka voivat tuskin hyväksyä ihmisrodun iäksi 57 000 vuotta – jonka vuo-

simäärän tri Dowler ilmoitti New Orleansista Missisippin rannoilta löytämänsä 

ihmisen luurangon iäksi – kieltävät tietysti nämä tosiasiat. Mutta ehkä he jonakin 

päivänä huomaavat erehtyneensä. Voi olla typerää itsensä pönkittämistä arkadia-

laisilta, kun he nimittivät itseään  [proselenoi] – vanhemmiksi kuin 

kuu – ja Attikan kansalta, joka väitti olleensa olemassa ennen kuin aurinko ilmes-

tyi taivaalle, mitä voimme pitää liioitteluna, mutta emme kieltää heidän vanhaa 

ikäänsä. Emme liioin voi nauraa sille yleismaailmalliselle uskomukselle, että 

meillä on ollut jättiläisen kokoisia esi-isiä. Se seikka, että mammutin ja mastodon-

tin luita ja eräässä tapauksessa jättiläismäisen salamanterin luita on erehdytty pi-

tämään ihmisen luina, ei poista sitä pulmaa, että kaikista nisäkkäistä ihminen on 

ainoa, jolle tiede ei salli pienentymistä – kuten kaikille muille eläinmuodoille – 

lyhenemistä jättiläismäisestä homo diluviista 150–185 cm pituiseksi olennoksi, 

joka hän nyt on. 

Mutta ”viisauden käärmeet” ovat säilyttäneet tietonsa hyvin, ja ihmiskehityk-

sen historia on hahmoteltu taivaaseen niin kuin se on hahmoteltu maanalaisiin 

seiniin. Ihmiskunta ja tähdet ovat erottamattomasti toisiinsa sidotut tähtiä hallitse-

vien järkiolentojen johdosta. 

Nykyiset symbolientutkijat voivat pilkata tätä ja kutsua ”mielikuvitukseksi”, 

mutta niin kuin Staniland Wake kirjoittaa: 

On kiistatonta, että vedenpaisumus on joidenkin itämaisten kansojen legen-

doissa [aina] yhdistetty, ei ainoastaan pyramideihin, vaan myös tähtikuvioihin.1 
 

”Vanha lohikäärme” on sama kuin ”suuri tulva”, sanoo Proctor: 
 

                                                           
1  Great Pyramid, s. 83. 
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Me tiedämme, että menneisyydessä Lohikäärmeen tähtikuvio oli taivaanpiirin 

navan kohdalla. Tähtitemppeleissä… Lohikäärme oli [e353] ylin eli hallitseva 

tähtikuvio…. On kummallista, kuinka läheisesti nämä tähtikuviot… vastaavat 

järjestyksessä ja oikeassa noususuunnassa tapahtumia, jotka on pantu muistiin 

[raamatullisen] tulvan yhteydessä.1 
 
Syitä tähän kummallisuuteen on kyllä selitetty tässä teoksessa. Mutta olemme vain 

osoittaneet, että oli useita vedenpaisumuksia, jotka sekoittuivat toisiinsa viiden-

nen Rodun alarotujen muistoissa ja perimätiedoissa. Ensimmäinen suuri ”tulva” 

oli astronominen ja kosminen, kun taas useat muut olivat maallisia. Tämä ei kui-

tenkaan estänyt korkeasti oppinutta ystäväämme Gerald Masseyta – vihitty kyllä 

British Museumin mysteereihin, tosin ainoastaan itsevihitty – selittämästä ja väit-

tämästä, että Atlantiksen uppoaminen ja vedenpaisumus olivat ainoastaan tietä-

mättömien ihmisten antropomorfoituja kuvitelmia ja että Atlantis ei ollut muuta 

kuin astronominen allegoria. Suuri eläinradan allegoria perustuu kuitenkin histo-

riallisiin tapahtumiin, ja allegoria tuskin häiritsee historiaa. On myös itsestään 

selvää, että jokainen okkultismin tutkija tietää, mitä tuo astronominen ja eläinrataa 

koskeva allegoria tarkoittaa. Smith osoittaa assyrialaisten taulujen Nimrod-

eepoksessa sen todellisen merkityksen. Sen ”kaksitoista laulua… koskevat aurin-

gon vuotuista kulkua kahdentoista kuukauden kautta. Kukin taulu vastaa tiettyä 

kuukautta ja sisältää suoranaisen viitteen eläinradan merkkien eläinmuotoihin.” 

Yhdestoista laulu on ”omistettu Rimmonille, myrskyn ja sateen jumalalle, ja sopii 

yhteen eläinradan yhdennentoista merkin – Aquariuksen eli Vesimiehen – kans-

sa”.2 Mutta tätäkin edeltää vanhoissa muistitiedoissa esiastronominen kosminen 

TULVA, jota kuvattiin allegorisesti ja symbolisesti edellä mainitussa eläinradan 

tai Nooan tulvassa. Tällä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä Atlantiksen kanssa. 

Pyramidit ovat läheisesti yhteydessä Suuren Lohikäärmeen (tähtikuvion), ”viisau-

den lohikäärmeiden” eli kolmannen ja neljännen Rodun suurten vihittyjen sekä 

Niilin tulvimisen kanssa. Viimeksi mainittua pidettiin jumalallisena muistutukse-

na suuresta atlantilaisesta vedenpaisumuksesta. Maailman historiaa koskevien 

astronomisten muistitietojen sanotaan kuitenkin alkaneen neljännen kantarodun 

eli atlantislaisten kolmannesta alarodusta. Milloin se oli? Okkulttiset tiedot osoit-

tavat, että navat ovat jo vaihtuneet kolme kertaa siitä, kun Egyptin eläinratalas-

kelmia alettiin tehdä säännöllisesti. 

Tulemme kohta palaamaan tähän väitteeseen. Niillä symboleilla, jotka esite-

tään eläinradan merkeillä – tosiasia, josta materialistit löytävät koukun johon ri-

pustaa yksipuoliset teoriansa ja mielipiteensä – on liian syvällinen merkitys ja 

niiden yhteys meidän ihmiskuntaamme on niin tärkeä, ettei niitä voi sivuuttaa 

                                                           
1  Knowledge, vol. I, s. 243. 
2  The Nineteenth Century, 1882, s. 236. 
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muutamin sanoin. Sitä ennen meidän on kuitenkin pohdittava, mitä merkitsee 

(säkeen 48) lause ensimmäisistä jumalallisista kuninkaista, joiden sanotaan ”las-

keutuneen uudelleen”, johtaneen ja opettaneen viidettä Rotuamme viime veden-

paisumuksen jälkeen! [e354] Tarkastelemme tätä viimeksi mainittua väitettä his-

toriallisesti seuraavissa luvuissa, mutta meidän on nyt lopetettava esittämällä vielä 

muutamia yksityiskohtia ”käärmeistä”. 

Muinaisaikaisten säkeistöjen muokkaamattomat kommentaarit päättyvät tähän. 

Lisävalaistusta varten tarvitaan todisteita niistä muinaisista, keskiaikaisista ja tä-

män päivän teoksista, jotka ovat käsitelleet näitä aiheita. Kaikki tällaiset todisteet 

on nyt koottava ja lajiteltava parempaan järjestykseen, jotta lukija huomaisi histo-

riallisten todisteiden runsauden. Ja koska ”ihmisen kiusaajan” salaperäisen ja vai-

kuttavan symbolin – johon on niin usein viitattu kirkon oikeaoppisessa valossa – 

moninaista merkitystä ei voida koskaan kyllin voimakkaasti painottaa, tuntuu 

viisaammalta ammentaa aiheesta kaikki saatavilla olevat todisteet tässä vaiheessa 

silläkin uhalla, että toistaisimme asioita. Titaanit ja kabiirit on poikkeuksetta yh-

distetty teologiemme ja joidenkin hurskaiden symbolientutkijoiden tulkinnoissa 

erottamattomasti siihen karkeaan hahmoon, jota kutsutaan paholaiseksi, ja jokai-

nen vastakkainen todiste on tähän asti hylätty ja jätetty huomiotta. Sen vuoksi 

okkultisti ei saa laiminlyödä mitään, mikä voisi tehdä tyhjäksi tällaisen parjaus-

hankkeen. Aiomme jakaa näissä kolmessa viimeisessä säkeessä esitetyt aiheet 

useampaan ryhmään ja tutkia niitä tässä viimeisessä luvussa niin huolellisesti ja 

täydentävästi kuin tila sallii. Muinaisajan yleistodisteisiin voidaan siten lisätä 

muutama yksityiskohta okkultismin ja esoteerisen opin kiistellyimmistä kohdista 

– joista suurin osa on löydettävissä II kirjan symbolien tulkinnasta. 

 

 

KÄÄRMEET JA LOHIKÄÄRMEET ERILAISINA SYMBOLEINA 

 

Lohikäärmeen nimeä ei Kaldeassa kirjoitettu foneettisesti, vaan merkittiin kahdel-

la nimikirjaimella, jotka orientalistien mukaan merkitsivät luultavasti ”suomui-

nen”. G. Smith huomauttaa täysin oikeutetusti, että ”tämä määritys voisi tietenkin 

viitata tarunomaiseen lohikäärmeeseen, käärmeeseen tai kalaan”. Tähän voimme 

lisätä, että se koskee eräässä tapauksessa eläinradan kymmenettä merkkiä, Maka-

raa, joka tarkoittaa sanskritin kielellä vaikeasti määriteltävää, vedessä ja maalla 

elävää eläintä, jota on yleensä kutsuttu krokotiiliksi, mutta todellisuudessa se 

merkitsee jotain muuta.1 Assyriologit siis joka tapauksessa myöntävät, etteivät 

tiedä mitään varmaa muinaisen Kaldean lohikäärme-symbolin todellisesta ole-

muksesta. Heprealaiset saivat symbolinsa kaldealaisilta, ja kristityt anastivat ne 

                                                           
1  Ks. II kirja, XXV, ”Seitsenluvun salaisuudet”. 
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sitten myöhemmin heprealaisilta ja tekivät ”suomuisesta” elävän olion ja pahan 

voiman. 

Luonnos lohikäärmeestä, ”siivekkäästä ja suomuisesta”, on nähtävissä British 

Museumissa. Tässä luonnoksessa, joka saman auktoriteetin mukaan esittää syn-

tiinlankeemuksen tapahtumia, on myös kaksi hahmoa istumassa puun kummalla-

kin puolella kädet ojennettuina ”omenaa” kohti, ja ”puun” takana [e355] on lohi-

käärme-käärme. Esoteerisesti nämä kaksi hahmoa ovat kaksi ”kaldita” [”chal-

dees”] valmiina vihkimykseen, ja käärme symboloi ”vihkijää”, kun taas kateelliset 

jumalat, jotka kiroavat nämä kolme, vastaavat eksoteerista maallista papistoa. 

Kuten jokainen okkultisti näkee, tapahtumassa ei ole paljonkaan jäljellä kirjaimel-

lisesti ilmaistusta ”raamatullisesta tapahtumasta”. 

”Suuri lohikäärme kunnioittaa ainoastaan viisauden käärmeitä”, sanoo säkeistö 

osoittaen siten selostuksemme kahdesta hahmosta ja ”käärmeestä” oikeaksi. 

”Käärmeet, jotka laskeutuivat jälleen… jotka opettivat ja neuvoivat” viidettä 

Rotua. Voiko kukaan tervejärkinen ihminen uskoa meidän aikanamme, että tässä 

tarkoitetaan todellisia käärmeitä? Tästä johtuu karkea arvaus, josta on nyt tullut 

tiedemiesten keskuudessa miltei aksiooma, että ne, jotka kirjoittivat muinaisuu-

dessa erilaisista pyhistä lohikäärmeistä ja käärmeistä, olivat joko taika- ja herkkä-

uskoisia tai halukkaita pettämään itseään tietämättömämpiä. Kuitenkin Homerok-

sesta lähtien tähän nimitykseen on liittynyt jotakin, mikä on salassa vihkimättö-

miltä. 

”Pelottavia ovat jumalat ilmetessään” – nuo jumalat, joita ihmiset kutsuvat lo-

hikäärmeiksi. Ja Aelianus käsitellessään näitä käärmesymboleita tekee tiettyjä 

huomautuksia, jotka osoittavat hänen ymmärtäneen hyvin tämän symboleista van-

himman luonteen. Niinpä hän selittää asiaankuuluvasti edellä mainittua Homerok-

sen säettä: ”Sillä lohikäärmeellä, joka on pyhä ja jota palvotaan, on olemukses-

saan jotakin vielä enemmän jumalallista luonnetta, joten siitä on [ulkopuolisten?] 

parasta pysyä tietämättöminä.”1 

Tällä ”lohikäärmeellä” on seitsemän merkitystä, joista vain korkein ja alin voi-

daan ilmaista. Edellinen on sama kuin ”itsesyntyinen”, logos (hindulainen Aja). 

Se oli kolminaisuuden toinen persoona, POIKA, kristillisillä gnostikoilla, joita 

kutsuttiin naasenialaisiksi eli käärmeenpalvojiksi. Sen symboli oli lohikäärmeen 

tähtikuvio.2 Sen seitsemän ”tähteä” ovat Ilmestyskirjan seitsemän tähteä, joita 

”alfa ja omega” pitävät kädessään. Maallisimmassa merkityksessään lohikäärme-

nimitystä käytettiin viisaista ihmisistä. 

                                                           
1  De Natura animalium, k. XI, § 17. 
2  H. Lizeray osoittaa teoksessaan Trinité Chrétienne Devoilée, kuinka lohikäärme, joka on 

sijoitettu muuttumattoman Isän (napa, kiinteä piste) ja muuttuvan aineen väliin, lähettää na-

vasta saamansa vaikutteet viimeksi mainitulle, mistä johtuu sen nimi – Verbum. 
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Tämä osa muinaisesta uskonnollisesta symboliikasta on hyvin vaikeatajuinen 

ja salaperäinen ja voi jäädä käsittämättömäksi maallikoille. Meidän päivinämme – 

kehutusta sivistyksestämme huolimatta – se on niin vastakkainen kristilliselle 

käsityskannalle, että se voi tuskin välttyä syytökseltä, että sillä tahdotaan kieltää 

rakkaimmat kristilliset dogmit. Ja päästäkseen oikeuksiinsa tämä aihe vaatisi Mil-

tonin kynää ja neroutta, jonka runollinen mielikuvitus on nyt juurtunut kirkkoon 

ilmoitusdogmina. 

Antoiko allegoria lohikäärmeestä ja sen oletetusta taivaallisesta [e356] voitta-

jasta aiheen Johannekselle ja hänen ilmestykselleen? Vastaamme ehdottomasti 

kieltävästi. Hänen ”lohikäärmeensä” on Neptunus, atlantislaisen magian symboli. 

Todistaaksemme kieltävän vastauksen lukijalle pyydämme häntä tutkimaan 

käärme- eli lohikäärmesymboliikkaa sen eri puolilta. 

 

 

SIDEERISET JA KOSMISET MERKIT 

 

Kaikki astronomit – puhumattakaan okkultisteista ja astrologeista – tietävät, että 

kuvaannollisesti astraalivaloa, linnunrataa ja myös auringon kulkua Kravun ja 

Kauriin kääntöpiireihin sekä sideerisen tai trooppisen vuoden kiertokulkua sanot-

tiin aina ”käärmeiksi” adeptien allegorisessa ja mystisessä terminologiassa. 

Tämä pätee kosmisesti samoin kuin metaforisesti. Poseidon on ”lohikäärme”, 

”Khorzar, jota vihkimättömät kutsuivat Neptunukseksi” (Peratae-gnostikot), ”hy-

vä ja täydellinen käärme”, naasenialaisten Messias, jonka symboli taivaalla on 

Lohikäärmeen tähtikuvio. 

Tämän symbolin merkitysten välillä on kuitenkin tehtävä selvä ero. 

Esimerkiksi: zoroasterilainen esoterismi on sama kuin salaisen opin esoterismi. 

Kun luetaan esim. Vendīdādista valituksista ”käärmettä” vastaan, jonka puremat 

ovat muuttaneet Airyana-Vaēgōn kauniin, ikuisen kevään talveksi synnyttäen 

sairautta ja kuolemaa sekä samalla mentaalista ja psyykkistä tautia, niin jokainen 

okkultisti tietää, että käärme viittasi pohjoisnapaan samoin kuin taivaankaaren 

napaan.1 Nämä napa-akselit synnyttävät vuodenajat niiden keskinäisestä 

kaltevuuskulmasta riippuen. Nämä kaksi akselia eivät enää ole samansuuntaisia. 

Tästä syystä Airyana-Vaēgōn ikuinen kevät hyvän Daitya-virran rannalla oli 

kadonnut ja ”arjalaisten maagien oli muutettava Sogdianaan” – sanovat 

eksoteeriset selostukset. Mutta esoteerinen opetus toteaa, että napa oli siirtynyt 

päiväntasaajalta ja että neljännen Rodun ”onnen maa”, sen perintö kolmannelta 

Rodulta, oli tullut nyt hävityksen ja murheen tyyssijaksi. Jo tämän pitäisi olla 

kiistaton todiste zoroasterilaisten kirjoitusten vanhasta iästä. Vedenpaisumuksen 

                                                           
1  Jota egyptiläiset symboloivat haukanpäisellä käärmeellä. 
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jälkeiset uusarjalaiset pystyivät tietenkin vaivoin tuntemaan vuoret, joiden 

huipuilla heidän esi-isänsä olivat ennen vedenpaisumusta tavanneet ja 

keskustelleet puhtaiden ”yazatoiden” (elementtien taivaallisten henkien) kanssa, 

ja näiden elämän ja ravinnon he olivat kerran jakaneet. Niin kuin Eckstein1 on 

osoittanut, ”Vendīdād näyttää tarkoittavan suurta muutosta Keski-Aasian 

ilmakehässä, voimakkaita tulivuoren purkauksia ja kokonaisen vuorijonon 

luhistumista Karakorumin vuoriston läheisyydessä”. 

[e357] Egyptiläiset Eusebioksen mukaan – joka kerrankin (ihme kyllä) pysyi 

totuudessa – symboloivat Kosmosta suurella tulisella ympyrällä, jonka halkaisijal-

la oli poikittain lepäämässä haukan päällä varustettu käärme. 
 

Tässä näemme maan navan ekliptikan tasossa kaikkine tuli-ilmiöineen, jotka 

syntyvät sellaisesta taivaiden tilasta, jolloin koko eläinradan on [yli] 25 000 

vuodessa täytynyt ”punertua auringon hehkusta”, ja jokaisen merkin on täyty-

nyt olla kohtisuorassa asennossa napaseutuihin.2 
 
Meru – jumalien asuinpaikka – sijaitsi, kuten aikaisemmin selitettiin, pohjoisna-

valla, kun taas Pātālan, alemman alueen, oletettiin olevan etelässä. Kun jokaisella 

symbolilla on esoteerisessa filosofiassa seitsemän avainta, niin Merulla ja Pātālal-

la on maantieteellisesti yksi merkitys, joka vastaa paikallisuuksia, kun taas astro-

nomisesti ne tarkoittavat ”kahta napaa”. Tästä oli seurauksena, että niitä kutsuttiin 

usein eksoteerisessa lahkolaisuudessa ”vuoreksi” ja ”hornan kuiluksi” eli taivaak-

si ja helvetiksi. Jos pysymme tällä hetkellä ainoastaan astronomisessa ja maantie-

teellisessä merkityksessä, huomaamme, että muinaiset kansat tunsivat arktisten ja 

antarktisten seutujen pinnanmuodostuksen ja luonnon paremmin kuin kukaan 

nykyinen astronomi. Heillä oli hyvä syy nimittää toista ”vuoreksi” ja toista ”kui-

luksi”. Kuten edellä lainattu kirjailija puolittain selittää, Helion ja Akheron tarkoit-

tivat lähes samaa: ”Heli-on on aurinko korkeimmillaan” (Hēlios, Hēli-on, ”kor-

kein”); ja Akheron on 32 astetta navan yläpuolella ja 32 astetta sen alapuolella, 

joten allegorisen virran oletettiin koskettavan pohjoista horisonttia 32. leveysas-

teella. Laajaa taivaan holvia, jota emme koskaan näe ja joka ympäröi etelänapaa, 

kutsuivat astronomit sen vuoksi KUILUKSI, ja kun he huomasivat, että pohjois-

navan puolella muuan alue taivaalla oli aina näkyvissä horisontin yläpuolella, he 

kutsuivat sitä vuoreksi. Koska Meru on jumalien korkea asuinpaikka, näiden sa-

nottiin nousevan ja laskevan aikakausittain, millä tarkoitettiin (astronomisesti) 

eläinradan jumalia ja maan alkuperäisen pohjoisnavan siirtymistä kohti taivaan 

etelänapaa. 
 

                                                           
1  Revue Archéologique, 8. vuosi, 1885. 
2   Ks. Sphinxiad. [S. A. Mackey, The Mythological Astronomy, s. 42.] 
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Tuona aikakautena olisi ekliptika keskipäivän aikaan ollut samansuuntainen 

meridiaanin kanssa ja osa eläinradasta olisi laskeutunut pohjoisnavalta kohti 

pohjoista horisonttia, ylittäen kahdeksan käärmeenkiehkuraa [kahdeksan tähti-

vuotta eli yli 200 000 aurinkovuotta], mikä näyttäisi kuvitelluilta kahdeksan-

puolaisilta tikapuilta, jotka ulottuivat maasta navalle, ts. Jupiterin valtaistui-

melle. Näitä tikapuita pitkin sitten jumalat ts. eläinradan merkit nousivat ja 

laskeutuivat [Jaakobin tikapuut ja enkelit]…. Siitä on enemmän kuin 400 000 

vuotta, kun eläinrata muodosti näiden tikapuiden laidat.1 
 
Tämä on nerokas selitys, vaikka siinä onkin hiukan okkulttista harhaoppisuutta. 

Se on kuitenkin lähempänä totuutta kuin moni tieteellisempi ja [e358] varsinkin 

teologisempi selostus. Kuten juuri mainittiin, kristillinen kolminaisuusoppi oli 

puhtaasti astronominen aluksi, mikä sai Rutiliuksen sanomaan – niistä jotka eu-

hemerisoivat sen – ”Judaea gens, radix stultorum”.2 

Mutta vihkimättömät ja varsinkin kristityt fanaatikot, jotka alinomaa etsivät 

tieteellistä vahvistusta tekstiensä kuolleen kirjaimen mukaisille tulkinnoille, ha-

luavat välttämättä nähdä taivaallisessa navassa Genesiksen todellisen käärmeen, 

Saatanan, ihmiskunnan vihollisen, sen sijaan mitä se todella on – kosminen meta-

fora. Kun jumalien sanotaan hylkäävän maan, se ei ainoastaan tarkoita jumalia, 

suojelijoita ja opettajia, vaan myös pienempiä jumalia – eläinradan merkkien hal-

litsijoita. Edelliset esiintyvät kaikissa zoroasterilaisissa samoin kuin hindulaisissa 

pyhissä kirjoissa todellisina, olemassa olevina olentoina, jotka synnyttivät ihmis-

kunnan ja hoitivat ja opettivat sitä sen varhaisnuoruudessa. Ormazd eli Ahura-

mazda, ”viisauden herra”, on synteesi amshāspendeista (eli amesha-spentoista – 

”kuolemattomista hyväntekijöistä”),3 ”sana” kuitenkin eli logos ja sen kuusi kor-

keinta aspektia mazdalaisilla. Näitä ”kuolemattomia hyväntekijöitä” kuvataan 

Zamyād Yashtissa seuraavasti: 
 

…Amesha-spentat, loistavat, tehokassilmäiset, suuret, avuliaat… katoamatto-

mat ja puhtaat… jotka kaikki seitsemän ovat samaa mieltä, samaa puhetta, 

kaikkien seitsemän tehdessä samoin… ovat Ahuramazdan luomusten luojia ja 

hävittäjiä, heidän luojiaan ja valvojiaan, suojelijoitaan ja hallitsijoitaan… 
 
Nämä muutamat rivit jo osoittavat amshāspendien eli meidän dhyāni-

chohaniemme eli ”viisauden käärmeiden” kaksinaisen ja jopa kolminaisen luon-

teen. Ne ovat samoja kuin Ormazd (Ahuramazda) ja kuitenkin erilaisia kuin se. 

Ne ovat myös kristittyjen tähtienkeleitä – zoroasterilaisten tähti-yazatoja – eli 

                                                           
1  Sama, s. 44, 47. 
2  [”Juudean suku, hullujen alkujuuri.”] 
3  Tri W. Geiger on kääntänyt ne myös ”onnellisiksi kuolemattomiksi”, mutta ensin mainittu 

on oikeampi. 
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myös jokaisen uskonnon seitsemän planeettaa (aurinko mukaan luettuna).1 Sen 

osoittaa määrite ”loistavat, tehokassilmäiset”, joka tarkoittaa fyysisiä ja sideerisiä 

tasoja. Henkisellä tasolla ne ovat Ahuramazdan jumalallisia voimia, mutta astraa-

li- tai psyykkisellä tasolla ne ovat jälleen ”rakentajia”, ”vartijoita”, pitrejä (isiä) ja 

ihmiskunnan ensimmäisiä opettajia. 

Kun kuolevaiset ihmiset ovat henkistyneet riittävästi, silloin ei ole enää tarvet-

ta pakottaa heitä muinaisen viisauden oikeaan käsittämiseen. Silloin ihmiset tietä-

vät, ettei koskaan vielä ole ollut ketään suurta maailmanuudistajaa, jonka nimi on 

siirtynyt meidän sukupolvellemme, joka a) ei olisi ollut LOGOKSEN suoranainen 

emanaatio (kutsutaanpa sitä millä nimellä tahansa), ts. joka ei olisi ollut oleellinen 

ruumiillistuma yhdestä näistä ”seitsemästä”, ”jumalallisesta hengestä, joka on 

seitsenkertainen”; ja joka b) ei olisi esiintynyt aikaisemmin, [e359] menneiden 

kierrosten aikana. He tunnistavat silloin myös syyn, joka saa aikaan eräitä aika-

kaudellisia arvoituksia historiallisesti ja kronologisesti; syyn siihen, miksi heidän 

on mahdotonta esimerkiksi määrittää luotettavaa aikaa Zoroasterille, jonka sano-

taan Dabistanissa esiintyneen kaksitoista ja neljätoista kertaa; miksi rishien ja 

manujen lukumäärä ja henkilöllisyydet ovat niin sekaisin; miksi Krishna ja Budd-

ha puhuvat itsestään jälleensyntyminä, ts. Krishna on sama kuin Rishi Nārāyana, 

ja Gautama esittää sarjan aikaisempia syntymiään; ja miksi erityisesti edellistä, 

joka on ”kaikkein korkein Brahmā”, kutsutaan kuitenkin Amśāmśāvatāraksi – 

”osaksi osasta”, ainoastaan suurimmasta maan päällä. Lopuksi, miksi Osiris on 

suuri Jumala ja samalla ”maailman ruhtinas”, joka ilmenee uudelleen Thot-

Hermeksenä, ja miksi nasaretilainen Jeesus (hepreaksi Joshua) tunnetaan kabba-

listisesti Joshuana, Nunin poikana, samoin kuin muina henkilöhahmoina.  

Esoteerinen oppi selittää tämän kaiken sanomalla, että kukin näistä (samoin 

kuin moni muu) oli ensin esiintynyt maan päällä jonakin LOGOKSEN seitsemästä 

voimasta, yksilöityen Jumalana tai ”enkelinä” (sanansaattajana). Sitten aineeseen 

yhdistyneenä he olivat ilmestyneet vuorostaan suurina viisaina ja opettajina, jotka 

”opettivat viidettä Rotua”, kuten opetettuaan kahta aikaisempaa rotua he olivat 

hallinneet jumalallisten dynastioiden aikana ja olivat lopulta uhrautuneet synty-

mään uudelleen eri olosuhteisiin ihmiskunnan hyväksi ja sen pelastamiseksi tiet-

tyinä kriittisinä aikakausina. Ja viimeisissä ruumiillistumissaan he olivat todella 

tulleet ainoastaan ”osaksi osasta” maan päällä, vaikka de facto ainoaksi korkeim-

maksi luonnossa. 

                                                           
1  Näistä ”seitsemästä” tuli myöhempien materialisoituneiden uskontojen kahdeksikko, 

ogdoadi, jolloin seitsemäs eli korkein prinsiippi ei enää ollut kaiken läpäisevä henki, synteesi, 

vaan siitä tuli antropomorfinen luku eli lisäyksikkö. 
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Tämä on teogonian metafysiikkaa. Ja koska jokainen ”voima” SEITSEMÄN 

joukossa (kerran yksilöityneenä) omaa yhden luomiselementin ja hallitsee sitä,1 

tästä johtuvat kunkin symbolin monet merkitykset, jotka, ellei niitä tulkita esotee-

risilla menetelmillä, johtavat yleensä ratkaisemattomaan sekaannukseen. 

Haluaako länsimaalainen kabbalisti – joka yleensä vastustaa itämaalaista ok-

kultistia – todisteita? Avatkoon hän silloin Éliphas Lévin Histoire de la Magien, s. 

53, ja tutkikoon huolellisesti hänen ”suurta kabbalistista symboliaan” Zoharista. 

Hän tulee löytämään siinä esiintyvästä piirroksesta valkoisen miehen seisomassa 

ja mustan naisen ylösalaisin ts. seisomassa päällään, hänen jalkojensa mennessä 

mieshahmon ojennettujen käsivarsien alta siten, että ne näkyvät miehen olkapäi-

den takaa, samalla kun molempien kädet yhtyvät kummallakin puolella muodos-

taen kulman. Éliphas Lévi selittää sen Jumalana ja luontona eli Jumala, ”valo”, 

heijastuu päinvastaisena ”luonnossa ja aineessa”, pimeydessä. Kabbalistisesti ja 

symbolisesti hän on oikeassa, mutta vain sikäli kuin on kyseessä vertauskuvalli-

nen kosmogonia. Mutta hän ei ole keksinyt tätä symbolia sen enempää [e360] 

kuin kabbalistitkaan. Nuo kaksi mustaan ja valkoiseen kiveen kaiverrettua hah-

moa ovat olleet Egyptin temppeleissä jo ammoisina aikoina – tradition mukaan; ja 

historiallisesti – aina kuningas Kambyseksen ajasta alkaen, sillä hän näki ne hen-

kilökohtaisesti. Sen vuoksi tämän symbolin on täytynyt olla olemassa noin 2500 

vuotta sitten. Eikä tämä vuosimäärä ole liioiteltu, sillä tuo persialainen hallitsija, 

joka oli Kyros Suuren poika, astui isänsä jälkeen valtaistuimelle v. 529 eaa. Nämä 

hahmot olivat kaksi kabiiria, jotka personoivat vastakkaisia napoja. Herodotos2 

kertoo jälkimaailmalle, että kun Kambyses astui kabiirien temppeliin, hän sai hil-

littömän naurukohtauksen nähdessään, niin kuin hän luuli, miehen seisomassa ja 

naisen ylösalaisin päälaellaan miehen edessä. Nämä olivat kuitenkin napoja, joi-

den symbolin piti olla muistona siitä, että ”maan alkuperäinen pohjoisnapa siirtyi 

kohti taivaanrannan etelänapaa”, kuten Mackey tajusi.3 Mutta ne esittivät myös 

ylösalaisin kääntyneitä napoja, mikä johtui akselin suuresta kallistumisesta, ja 

tämä aiheutti joka kerta valtamerien siirtymisen, napaseutujen uppoamisen ja sa-

malla uusien mantereiden kohoamisen päiväntasaajan tienoilla ja päinvastoin. 

Nämä kabiirit olivat ”vedenpaisumuksen” jumalia. 

                                                           
1  Nämä ovat: kosminen, maallinen, mineraali-, kasvi-, eläin-, vesi- ja lopuksi inhimillinen 

elementti – fyysisissä, henkisissä ja psyykkisissä aspekteissaan. 
2  Historiateos, III (Thalia), § 37. 
3  Hän lisää: ”Egyptiläiset esittivät monilla erilaisilla tavoilla napakulmia. Perryn teoksessa 

View of the Levant on kuvio, joka esittää maan etelänapaa Lyyran tähtikuviossa, jossa navat 

on kuvattu kuten kaksi suoraa sauvaa, joihin on kiinnitetty haukan siivet erottamaan pohjoi-

nen etelästä. Mutta napojen symboleina… on myös usein käytetty käärmeitä, joilla on haukan 

päät, erottamaan pohjoinen eteläpäästä.” (Main. teos, s. 41.)  
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Tämä voi auttaa meitä saamaan avaimen siihen näennäisen toivottomaan se-

kaannukseen, joka vallitsee lukuisissa samoille jumalille ja jumalien luokille an-

netuissa nimissä ja titteleissä. Faber osoitti jo tämän vuosisadan alussa, että ko-

rybantit, kureetit, dioskuurit, anaket, dii magni, idaei dactyli, laarit, penaatit, maa-

nit,1 titaanit ja aletae ovat samoja kuin KABIIRIT. Ja me olemme osoittaneet, että 

viimeksi mainitut olivat samoja kuin manut, rishit ja meidän dhyāni-chohanimme, 

jotka ruumiillistuivat kolmannen ja neljännen Rodun valittuihin. Samalla kun siis 

teogoniassa kabiiri-titaanit olivat seitsemän suurta jumalaa, niin kosmisesti ja 

astronomisesti titaaneja kutsuttiin atlanteiksi, koska Faberin mukaan ne ehkä yh-

distettiin [e361] a) sanaan at-al-as, ”jumalallinen aurinko” ja b) sanaan tit, ”ve-

denpaisumus”. Jos tämä pitää paikkansa, niin se on vain eksoteerinen tulkinta. 

Esoteerisesti niiden symbolien merkitys riippuu kulloinkin käytetystä nimitykses-

tä tai tittelistä. Nuo seitsemän mystistä, syvää kunnioitusta herättävää suurta ju-

malaa – dioskuurit,2 joiden jumaluutta ympäröi salaisen luonnon pimeys, saivat 

nimityksen idaei dactyli [idalaiset daktyylit] eli idalaiset ”sormet” metalleilla pa-

rantavien adeptien mukaan. Sanan laarit [lares] (joka merkitsee nykyisin ”haa-

mut”) todellista alkuperää on etsittävä etruskilaisesta sanasta lars, ”kuljettaja”, 

”johtaja”. Sankhuniaton kääntää sanan aletae tulenpalvojiksi, ja Faber uskoo sen 

johtuneen sanasta Al-Ait, ”tulen jumala”. Kummatkin ovat oikeassa, sillä kum-

massakin tapauksessa tarkoitetaan aurinkoa (korkeinta Jumalaa), jota kohti pla-

neettajumalat ”pyrkivät” (astronomisesti ja allegorisesti) ja jota ne palvovat. Sa-

moin kuin laarit, ne ovat todella aurinkojumaluuksia, vaikka Faberin selostus, että 

”lar” on lyhenne sanasta ”El-Ar”, aurinkojumaluus, ei ole täysin oikea. Ne ovat 

”laareja” [lares] ihmisten johtajia ja ohjaajia. Aletae’ina ne olivat seitsemän pla-

neettaa – astronomisesti, ja laareina näiden planeettojen hallitsijoita, meidän suo-

jelijoitamme ja johtajiamme – mystisesti. 

                                                           
1  Faber ja piispa Cumberland tekisivät niistä kaikista ”Nooan arkkia myöhempiä pakanallisia 
henkilöitymiä… ja vieläpä patriarkan [Nooan] perheineen” (!), kuten edellinen kirjoittaja on 
esittänyt. (Ks. hänen teostaan A Dissertation on the Mysteries of the Kabiri, vol. I, s. 136.) 
Sillä meille kerrotaan, että hurskaat Nooan jälkeläiset viettivät vedenpaisumuksen jälkeen sen 
muistoksi uskonnollista juhlaa, jonka heidän jumalattomat jälkeläisensä turmelivat myöhem-
min tekemällä Nooasta ja hänen perheestään demoneja tai sankarijumalia. ”Aikojen kuluessa 
tähän liittyi uskonnon nimessä ja muodossa häpeämätöntä säädyttömyyttä” (main. teos, vol. I, 
s. 10). Tällä kielletään todellakin paitsi muinaisten myös nykyisten sukupolvien arvosteluky-
ky. Jos esitys otetaan päinvastaisessa merkityksessä ja sanojen ”Nooa ja hänen perheensä” 
jälkeen liitetään selostus, kuinka tämä on vain juutalainen versio samothrakilaisesta mysteeris-
tä, Saturnuksesta eli Kronos-Tsadikista ja hänen pojistaan, niin sitten voimme sanoa siihen 
vain Amen. 
2  Ne rajoitettiin myöhemmin kreikkalaisten keskuudessa ainoastaan Kastoriksi ja Polydeu-

keeksi. Mutta Lemurian aikoina dioskuurit, ”munasta syntyneet” olivat seitsemän dhyāni-

chohania (agnishvātta-kumāraa), jotka ruumiillistuivat kolmannen Rodun seitsemään valit-

tuun. 
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Eksoteerista tai fallista palvontaa varten kuin myös kosmisesti ne olivat kabii-

reja, joiden ominaisuudet ja kaksinainen luonne ilmeni niille kuuluvien temppe-

lien ja pappien nimissä. Ne kaikki kuuluivat kuitenkin dhyāni-chohanien seitse-

mäisiin luoviin ja elähdyttäviin ryhmiin. Saabalaiset, jotka palvoivat ”seitsemän 

planeetan hallitsijoita” samoin kuin hindut palvoivat rishejään, pitivät Setiä ja 

hänen poikaansa Hermestä (Henok eli Enos) planeettajumalista korkeimpana. 

Juutalaiset lainasivat Setin ja Enoksen saabalaisilta ja vääristivät ne sitten (ekso-

teerisesti), mutta totuus heistä on silti vielä löydettävissä myös Genesiksestä.1 Set 

on näiden kolmannen Rodun aikaisempien ihmisten ”alkuunpanija”, niiden, joihin 

”planetaariset” enkelit olivat ruumiillistuneet, ja hän oli itse Dhyāni-Chohan, joka 

kuului elähdyttäviin jumaliin. Enoksen (Hanok eli Henok) eli Hermeksen sanot-

tiin olevan hänen poikansa – koska Enos oli kaikkien varhaisten näkijöiden 

(”Enoikhion”) yleisnimi. Siitä johtui palvonta.  

Arabialainen kirjailija Suyuti sanoo, että varhaisimmat muistikirjat mainitsevat 

Sethin eli Setin saabalaisuuden perustajana ja että sen vuoksi pyramideja, jotka 

ilmentävät planeettajärjestelmää, pidettiin sekä Setin että Idruksen (Hermes eli 

Henok) hautapaikkoina.2 Sinne saabalaiset tekivät [e362] pyhiinvaellusmatkoja ja 

siellä he lauloivat rukouksia seitsemän kertaa päivässä pohjoiseen (Meru-, Kaph- 

ja Olympos-vuorelle jne.) päin kääntyneinä.3 Abd Allatif kertoo kummallisia asi-

oita saabalaisista ja heidän kirjoistaan. Samoin kertoo Eddin Ahmed ben Yahya, 

joka kirjoitti 200 vuotta myöhemmin. Viimeksi mainittu väittää, ”että jokainen 

pyramidi oli omistettu jollekin tähdelle” (mieluummin tähtihallitsijalle). Abd Al-

latif taas vakuuttaa meille, ”että hän oli lukenut saabalaisista kirjoista, että yksi 

pyramidi oli Agathodaimonin ja toinen Hermeksen hauta”.4 ”Agathodaimon ei 

ollut mikään muu kuin Set, ja joidenkin kirjailijoiden mukaan Hermes oli hänen 

poikansa”, lisää Staniland Wake.5 

Kun siis Samothrakissa ja vanhimmissa egyptiläisissä temppeleissä kabiirit 

olivat suuria kosmisia jumalia (seitsemän ja neljäkymmentäyhdeksän pyhää tulta), 

niin kreikkalaisissa pyhätöissä niiden riitit muuttuivat useimmiten fallisiksi ja 

siten maallikoille epäsiveellisiksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa niitä oli 3 ja 4 

eli 7 – miehinen ja naisellinen prinsiippi – crux ansata. Tämä jako osoittaa, miksi 

jotkut klassikot laskivat ne vain kolmeksi ja toiset neljäksi. Nämä olivat – kabiirit 

                                                           
1  Klemens Aleksandrialainen tunsi 2. Mooseksen kirjan 25. luvun astronomisen merkityksen. 

Hän sanoo, että Mooseksen opin mukaan seitsemän planeettaa auttaa maallisten asioiden syn-

nyssä. Kaksi kerubia, jotka ovat pyhän tetragrammatonin kummallakin puolella, kuvaavat Isoa 

Karhua ja Pikku Karhua. 
2  Howard Vyse, Operations carried on at the Pyramids of Ghizeh in 1837 etc., vol. II, s. 358. 
3  Ks. Palgrave, Narrative jne., vol. II, s. 264. 
4  Vyse, main. teos, vol. II, s. 342. 
5  Wake, The Great Pyramide, s. 57. 
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– Aksieros (naisellisessa aspektissaan Demeter), Aksiokersa (Persefone),1 Ak-

siokersos (Pluton eli Haades) ja Kadmos eli Kadmilos (Hermes, mutta ei se 

ithyfallinen Hermes jonka Herodotos mainitsi,2 vaan ”pyhien legendojen Her-

mes”, jota selostettiin ainoastaan samothrakilaisissa mysteereissä). Tämä samas-

taminen johtuu skoliasti Apollonios Rodoslaisen mukaan eräästä Mnaseaksen 

varomattomasta puheesta, mutta kun se paljastaa vain nimet, sillä ei ole paljon-

kaan merkitystä. On vielä muita, jotka ovat yhtä oikeutetusti väittäneet, että oli 

ainoastaan kaksi kabiiria. Esoteerisesti nämä olivat kaksi dioskuuria Kastor ja 

Polydeukes ja eksoteerisesti Jupiter ja Bacchus. Nämä kaksi personoivat geodeet-

tisesti maan napoja ja astronomisesti maan ja taivaanrannan napoja, mutta myös 

fyysistä ja henkistä ihmistä. Allegorian ymmärtämiseksi tarvitsee vain lukea eso-

teerisesti kertomus Semelestä ja Jupiterista ja Bachuksen, Bimaterin, syntymästä 

kaikkine siihen liittyvine seikkoineen. Ne osat, joita tapahtumassa näyttelevät tuli, 

vesi jne. monissa versioissaan, osoittavat, kuinka ”jumalien isä” [e363] ja ”hilpeä 

viinin jumala” pantiin myös personoimaan Maan kahta napaa. Telluuriset, metal-

liset, magneettiset, sähköiset ja tuliset elementit ovat kaikki monia erilaisia ku-

vauksia ja viittauksia, jotka koskevat vedenpaisumusmurhenäytelmän kosmista ja 

astronomista luonnetta. Astronomiassa navat ovat todella ”taivaallinen mitta” (ks. 

alahuomautusta edellä) ja niin ovat myös kabiiri-dioskuurit, kuten tullaan näyttä-

mään, sekä kabiiri-titaanit, joiden ansioksi Diodoros lukee tulen keksimisen3 ja 

raudan valmistustaidon. Lisäksi Pausanias osoittaa, että alkuperäinen kabiirinen 

jumaluus oli Prometheus.4 

Mutta se seikka, että titaani-kabiirit olivat astronomisesti myös vuodenaikojen 

synnyttäjiä ja säätelijöitä ja kosmisesti suuria vulkaanisia energioita, jumalia, 

jotka hallitsivat metalleja ja maatöitä, ei estä niitä olemasta alkuperäiseltä 

jumalalliselta luonnoltaan hyvää tekeviä olentoja, jotka Prometheusta 

symboloiden toivat valon maailmaan ja antoivat ihmiskunnalle älyn ja järjen. Ne 

                                                           
1  Kummallinen otaksuma – joskaan ei ehkä kovin kaukana totuudesta – jonka Mackey, Nor-
wichin omatekoinen adepti, esittää teoksessaan Mythological Astronomy.  Hän sanoo, että 
kabiirit Aksieros ja Aksiokersa saivat kabiiri-nimensä a) sanoista kab eli cab, mitta, ja urim, 
taivaat, joten Kabirim merkitsisi ”taivaiden mittaa”, ja b) että niiden kuvaavat nimet, jotka 
merkitsevät synnyttämisen prinsiippiä, viittaavat sukupuoliin. Sillä ”sana sex [latinalaisesta 
sanasta sexus, suku] oli aikaisemmin aix, joka… on meidän aikanamme saanut muodon sex”. 
Ja hän viittaa Encyclopaedia Londiniensiksen mainitsemaan sanaan aspiration. ”Jos siis Ak-
sieros [Axieros] aspiroidaan, saadaan sax eli Sexieros; ja toinen napa olisi Saxiokersa. Näistä 
kummastakin navasta tulisi siten luonnon muiden voimien synnyttäjiä – ne olisivat niiden 
vanhemmat, sen vuoksi voimakkaimmat” jumalat. 
2  History [Historiateos], II, 51. 
3  Sana guebra tulee sanasta kabiiri, gabri, ja tarkoittaa muinaispersialaisia tulenpalvojia eli 

parsilaisia. Kabiirista tuli Gabri ja se jäi sitten Persian zoroasterilaisista käytetyksi nimityksek-

si. (Ks. T. Hyde, Historia religionis veterum Persarum, luku 29.) 
4  Periegesis tes Hellados, kirja IX, s. 751. 
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ovat mitä suurimmassa määrin jokaisessa teogoniassa – varsinkin hindulaisessa – 

niitä pyhiä jumalallisia tulia, joita on 3, 7 tai 49 sen mukaan kuin allegoria vaatii. 

Niiden nimet jo osoittavat sen, koska ne ovat Agni-putra (tulen poikia) Intiassa ja 

monen nimisiä tulen henkiä Kreikassa ja muualla. Welcker, Maury ja nyt 

Decharme osoittavat nimen kabeiroi tarkoittavan ”tulen kautta voimallinen” ja 

johtuvan kreikan sanasta  [kaio], ”palaa”. Seemiläinen kabirim, ”voimakas, 

mahtava ja suuri”, vastaa kreikan sanoja  ,  [theoi megaloi, 

dunatoi], mutta nämä ovat myöhempiä lisänimiä. Niitä palvottiin yleisesti ja 

niiden alkuperä katoaa ajan yöhön. Mutta lepytettiinpä niitä Fryygiassa, 

Foinikiassa, Troasissa, Traakiassa, Egyptissä, Lemnoksessa tai Sisiliassa, niiden 

kulttiin liittyi aina tuli. Niiden temppelit rakennettiin aina mitä tuliperäisimmille 

paikoille, ja eksoteerisessa palvonnassa ne kuuluivat ktoonisiin1 jumaluuksiin. 

Sen vuoksi kristinusko on tehnyt niistä helvetillisiä jumalia. 

Ne ovat todellakin ”suuria, hyvää tekeviä ja voimakkaita jumalia”, kuten Cas-

sius Hemina kutsuu niitä.2 Korella ja Demeterillä, kabiireilla, oli pyhäkkö 

Thebassa,3 ja Memfiksessä kabiireilla oli niin pyhä temppeli, ettei muiden kuin 

pappien sallittu astua sen pyhille alueille.4 Mutta emme saa kuitenkaan unohtaa 

sitä tosiasiaa, että kabiiri-nimitys oli yleinen; että kabiirit (mahtavat jumalat sa-

moin kuin kuolevaiset) olivat kumpaakin sukupuolta ja myös maallisia, taivaalli-

sia ja kosmisia. Ja vaikka ne viimeksi mainitussa ominaisuudessaan tähdistön ja 

maallisten voimien hallitsijoina symboloivat puhtaasti geologisia ilmiöitä (niin 

kuin nykyään [e364] katsotaan) näiden hallitsijoiden henkilöitymissä, ne olivat 

myös aikojen alussa ihmiskunnan hallitsijoita. Ruumiillistuneina ”jumalallisten 

dynastioiden” kuninkaiksi ne antoivat ensimmäisen sysäyksen sivilisaatioille ja 

ohjasivat ymmärrystä, jolla ne olivat ihmiset varustaneet, keksimään ja täydellis-

tämään kaikki tieteet ja taiteet. Tästä syystä kabiirien sanotaan esiintyneen ihmis-

ten hyväntekijöinä ja sellaisina ne elivät iät ja ajat kansojen muistissa. Niiden – 

kabiirien eli titaanien – katsotaan keksineen kirjaimet (devanāgarīn eli jumalien 

aakkoset ja kielen), lait ja lainsäädännön, arkkitehtuurin ja useat nk. magian muo-

dot sekä kasvien lääkinnällisen käytön. Hermes, Orfeus, Kadmos, Asklepios, 

kaikki nuo puolijumalat ja sankarit, joiden sanotaan paljastaneen ihmisille tieteet, 

ovat yleisnimiä, vaikka liian innokkaina totuudesta kaikonneet Bryant, Faber, 

piispa Cumberland ja niin monet muut kristityt kirjailijat tahtoisivat pakottaa jäl-

kimaailman näkemään niissä ainoastaan yhden ainoan prototyypin, Nooan, paka-

nalliset kopiot. 

                                                           
1 [Mainen, maanalainen.] 
2  Macrobius, Saturnalia, III, iv, 376. 
3  Pausanias, Periegesis tes Hellados, kirja IX, xxii, 5. 
4  Herodotos, Historiateos, kirja III, 37. 
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Kabiirien uskotaan myös paljastaneen maanviljelyksen suuren lahjan aikaan-

saamalla viljan eli vehnän. Mitä Isis-Osiris, kerran elänyt kabiiria, on tehnyt 

Egyptissä, sitä sanotaan Cereksen tehneen Sisiliassa, ja kaikki ne kuuluvat samaan 

luokkaan. 

Että käärmeet olivat aina viisauden ja järkevyyden vertauskuvia, siitä on merk-

kinä Merkuriuksen sauva, Merkuriuksen ollessa sama kuin Thoth, viisauden ju-

mala, Hermes jne. Kaksi sauvan ympärille kietoutunutta käärmettä ovat fallinen 

symboli Jupiterista ja muista jumalista, jotka muuttuivat käärmeiksi viekoitellak-

seen jumalattaria – mutta ainoastaan maallisten symbolientutkijoiden epäpuhtaas-

sa mielikuvituksessa. Käärme on aina ollut adeptin ja hänen kuolemattomuutta ja 

jumalallista tietoa edustavien voimiensa symboli. Mercurius psykhopompoksen1 

hahmossaan, johtaessaan ja ohjatessaan sauvallaan kuolleiden sieluja Haadekseen 

ja jopa herättäessään sillä heitä kuolleista, on yksinkertaisesti hyvin läpinäkyvä 

allegoria. Se osoittaa salaisen viisauden kaksinaisen voiman: mustan ja valkoisen 

magian. Se osoittaa, kuinka personoitu viisaus johtaa sielua kuoleman jälkeen ja 

paljastaa sen voiman herättää kuollut eloon – erittäin syvä metafora, jos pohtii sen 

merkitystä. Kaikki muinaiset kansat kunnioittivat tätä symbolia paitsi kristityt, 

jotka halusivat unohtaa Mooseksen pronssikäärmeen ja jopa Jeesuksen vihjaaman 

tiedon käärmeen suuresta viisaudesta ja järkevyydestä hänen sanoessaan: ”Olkaa 

siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.”2 Kiinalaiset, yksi viiden-

nen Rodun vanhimmista kansoista, tekivät siitä vertauskuvan hallitsijoistaan, jot-

ka ovat siten ”käärmeiden”, eli viidennen ihmiskunnan varhaisrotuja hallitsevien 

vihittyjen, suvustaan huonontuneita seuraajia. Hallitsijan valtaistuin on ”lohi-

käärmeen istuin”, ja hänen valtakaapuunsa on kirjottu lohikäärmeen kuvio. [e365] 

Kiinan vanhimmista kirjoista peräisin olevassa aforismissa sanotaan lisäksi sel-

västi, että ”lohikäärme” on inhimillinen, vaikkakin jumalallinen, olento. Puhues-

saan ”keltaisesta lohikäärmeestä”, muiden johtajasta, Tuan ying t’u sanoo: 
 
Hänen viisautensa ja hyvyytensä ovat äärettömät… hän ei käy eikä viihdy 

joukkojen keskuudessa [hän on askeetti]. Hän vaeltelee taivaiden takaisissa au-

tiomaissa. Hän tulee ja menee täyttäen lain [karman]. Hän ilmestyy oikeaan ai-

kaan, jos täydellisyys vallitsee, muuten hän pysyy [näkymättömänä]….. Ja Lü-

lan sanoo Kungfutsen sanoneen: ”Lohikäärme elää puhtaissa [viisauden] vesis-

sä ja oleskelee [elämän] kirkkaissa vesissä.”3 

 

 

                                                           
1 Psykhopompos on henkilö, joka kuljettaa henkiä tai sieluja tuonpuoleiseen maailmaan, kuten 

Hermes tai Kharon. – Suom. toim. 
2  [Matt. 10:16.] 
3  Charles Gould, Mythical monsters, s. 399. 
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JUMALALLISET OPETTAJAMME 

 

Kertomukset Atlantiksesta ja Flegian saaresta eivät ole ainoita muistitietoja ve-

denpaisumuksesta. Kiinalla on myös traditionsa sekä kertomus saaresta eli mante-

reesta, jota se sanoo Ma-li-ga-si-ma’ksi ja jonka Kaempfer ja Faber jostain kum-

mallisesta foneettisesta syystä kirjoittivat ”Maurigasima”. Kaempfer esittää tämän 

perimätiedon: Saari vajoaa jättiläisten vääryydestä johtuen valtameren pohjaan, ja 

ainoastaan kuningas Peiruun, kiinalaisten Nooa, perheineen pelastuu saatuaan 

jumalilta varoituksen kahden epäjumalan kautta. Tämä hurskas ruhtinas ja hänen 

jälkeläisensä ovat kansoittaneet Kiinan. Kiinalaiset perimätiedot puhuvat kunin-

kaiden jumalallisista dynastioista siinä missä muutkin kansat.1 

Ei ole olemassa ainoatakaan vanhaa katkelmaa, joka ei kertoisi uskomuksesta 

inhimillisten olentojen monenmuotoiseen ja monenlaatuiseen kehitykseen – hen-

kiseen, psyykkiseen, älylliseen ja fyysiseen – kuten tässä teoksessa on kuvattu. 

Tarkastelemme nyt muutamia niistä. 

Kaikki ne osoittavat, että meidän rotumme ovat peräisin jumalallisista roduista, 

olkootpa ne minkä nimisiä tahansa. Otammepa käsiteltäviksemme intialaiset rishit 

tai pitrit; kiinalaisten jen-nangin ja chan-chin, heidän ”jumalalliset ihmisensä” ja 

puolijumalansa; akkadilaisten Dingirin ja Mu-lu-lilin, luovan jumalan ja ”henki-

maailman jumalat”; egyptiläisten Isis-Osiriksen ja Thothin; heprealaisten elohimit 

tai vielä Manco-Capacin ja hänen perulaiset jälkeläisensä, niin perimätieto on aina 

sama. Jokaisella kansalla on joko seitsemän ja kymmenen rishi-manua ja prajāpa-

tia, seitsemän ja kymmenen chi-yi’tä, tai kymmenen ja seitsemän amshāspendiä2 

(kuusi eksoteerisesti), kymmenen ja seitsemän kaldealaista Anedotia, [e366] 

kymmenen ja seitsemän sefirotia jne. Jokainen niistä on polveutunut esoteerisen 

opin alkuperäisistä dhyāni-chohaneista eli ”rakentajista”, joita käsiteltiin I osan 

säkeistöissä. Manusta, Thoth-Hermeksestä, Oannes-Dagonista ja Idris-Henokista 

aina Platoniin ja Panodorukseen asti kaikki kertovat meille seitsemästä jumalalli-

sesta dynastiasta, maan seitsemästä lemurialaisesta ja seitsemästä atlantislaisesta 

jaksosta; seitsemästä alkuperäisestä ja kaksinaisesta jumalasta, jotka laskeutuvat 

taivaallisista asunnoistaan3 hallitsemaan maata ja opettavat ihmiskunnalle astro-

nomiaa, arkkitehtuuria ja muita tieteitä, jotka ovat periytyneet meille. Nämä olen-

not ilmenivät ensin ”jumalina” ja luojina, sitten ne sulautuivat syntyvään ihmiseen 

ilmetäkseen lopulta ”jumalallisina kuninkaina ja hallitsijoina”. Mutta tämä tosi-

asia  on  vähitellen  unohdettu.  Niin kuin  Basnage  osoittaa,  egyptiläiset  itse 

                                                           
1  E. Kaempfer, The History of Japan, kirja V, osan II liite. 
2  Amshāspendeja on kuusi – jos Ormazd, heidän johtajansa ja logoksensa, jätetään huomioon 

ottamatta. Mutta salaisessa opissa hän on seitsemäs ja korkein aivan niin kuin Ptah on seitse-

mäs kabiiri kabiirien joukossa. 
3  Purānoissa tämä on sama kuin Vishnu eli Brahmān Śveta-dvīpa eli Meru-vuori. 
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myöntävät, että tiede alkoi kukoistaa heidän maassaan vasta Isis-Osiriksesta asti, 

ja kunnioittavat heitä yhä jumalina, ”vaikka heistä oli tullut ihmismuotoisia ruhti-

naita”. Ja hän lisää Osiris-Isiksestä (jumalallisesta androgyynistä): ”Sanotaan, että 

tämä ruhtinas [Isis-Osiris] rakensi kaupunkeja Egyptissä, lopetti Niilin tulvimisen, 

keksi maanviljelyn, viinin käytön, musiikin, astronomian ja geometrian.” 

Kun Abul-Feda sanoo kirjassaan Historia Anteislamitica,1 että saabalaisten 

kieli oli Setin ja Idriksen (Henokin) laatima, hän tarkoitti ”saabalaisten kielellä” 

astronomiaa. Melelwa Nahilissa2 sanotaan Hermestä Agathodaimonin oppilaaksi. 

Ja eräässä toisessa kertomuksessa3 Agathodaimon mainitaan ”Egyptin kuninkaa-

na”. Celepas Geraldinus esittää kummallisen perimätiedon Henokista. Hän kutsuu 

tätä ”jumalalliseksi jättiläiseksi”. Kirjassa ”Book of the various Names of the Ni-

le” kertoo sama kirjailija (historioitsija Ahmad Ibn Yusuf al-Taifashi) meille see-

miläisten arabien keskuudessa vallitsevasta uskomuksesta, että Set (josta tuli 

myöhemmin egyptiläinen Tyfon, Seteh) oli ollut yksi seitsemästä enkelistä (eli 

raamatun patriarkasta). Sittemmin hänestä tuli kuolevainen ja Aadamin poika, 

minkä jälkeen hän välitti ennustamisen lahjan ja astronomisen tieteen Jaredille, 

joka siirsi sen pojalleen Henokille. Mutta Henok (Idris), ”kolmenkymmenen kir-

jan tekijä, oli alkuaan saabalainen” (ts. kuului tsabaan, ”joukkoon”). ”Perustettu-

aan alkuperäisen palvonnan riitit ja seremoniat hän meni Itään, missä hän rakensi 

140 kaupunkia, joista Edessa oli vähäpätöisin. Sitten hän palasi Egyptiin, missä 

hänestä tuli sen kuningas.” Siten Henok on sama kuin Hermes. Mutta oli olemassa 

viisi Hermestä – tai oikeastaan yksi joka esiintyi niin kuin muutamat manut ja 

rishit useissa eri hahmoissa. Burhan Quatiussa hänet mainitaan nimellä ”Hor-

mig”, joka kuuluu Merkurius-planeetalle eli Budhalle. [e367] Keskiviikko pyhi-

tettiin sekä Hermekselle että Thothille. Itämaisessa perimätiedossa fineatat pal-

voivat Hermestä, ja hänen sanottiin paenneen Argoksen kuoleman jälkeen Egyp-

tiin ja antaneen sille sivistyksensä Thoth-nimisenä. Mutta minä hahmona hän 

esiintyykin, hänen uskotaan aina siirtäneen kaikki tieteet latentista tilasta aktiivi-

seen ts. olleen ensimmäinen, joka opetti magiaa Egyptille ja Kreikalle ennen 

Magna Graecian päiviä ja aikana, jolloin kreikkalaiset eivät vielä olleet helleene-

jä. 

Eikä ainoastaan Herodotos – ”historian isä” – kerro meille ihmeellisistä juma-

lien dynastioista, jotka hallitsivat ennen kuolevaisten aikaa ja joita seurasi puoli-

jumalien, sankarien ja lopuksi ihmisten dynastiat, vaan kokonainen sarja klassik-

koja tukee häntä. Diodoros, Eratosthenes, Platon, Manethon jne. toistavat saman 

poikkeamatta koskaan esitetystä järjestyksestä. Niin kuin Creuzer osoittaa: 
 

                                                           
1  Julkaissut H.O. Fleischer, s. 16. 
2  Käsikirj. 47 Nicoll’s Cataloguessa. 
3  Ev. Vyse, main. teos, vol. II, 364, joka viittaa käsikirjoitukseen 785, Uri’s Catalogue. 
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Tähtipiireistä, missä valon jumalat asuvat, laskeutuu viisaus alempiin piirei-

hin… Muinaisten pappien [hierofanttien ja adeptien] järjestelmässä kaikki il-

man poikkeusta, jumalat, geniukset [suojelushenget], maanit (sielut), koko 

maailma kehittyi yhdessä, ajassa ja paikassa. Pyramideja voidaan pitää tämän 

mahtavan henkien hierarkian symbolina….1 
 
Nykyajan historioitsijat (ranskalaiset akateemikot kuten erityisesti Renan) ovat 

ponnistelleet yli kunniallisuuden rajojen totuuden salaamiseksi jättämällä huomi-

oimatta jumalallisten kuninkaiden muinaiset aikakirjat. Eikä Renan ollut suinkaan 

Eratosthenesta (260 eaa.) haluttomampi hyväksymään tätä karvasta tosiasiaa, ja 

kuitenkin viimeksi mainitun oli pakko tunnustaa totuus. Siitä syystä tämä suuri 

astronomi on saanut paljon halveksuntaa kollegoiltaan 2 000 vuotta myöhemmin. 

Manethonista he tekevät ”taikauskoisen papin, joka syntyi ja kasvoi Heliopoliksen 

muiden valehtelevien pappien vaikutuspiirissä”. ”Kaikki nuo historioitsijat ja pa-

pit”, huomauttaa demonologi de Mirville oikeudenmukaisesti, ”ovat kyllä totuu-

dellisia toistaessaan kertomuksia inhimillisistä kuninkaista ja ihmisistä, mutta 

tulevat heti äärimmäisen epäilyttäviksi palatessaan jumaliinsa.” 

Onneksi tuolta ajalta on olemassa synkronistinen Abydos-taulu, joka nerok-

kaan Champollionin ansiosta on nyt vahvistanut Egyptin pappien (ennen kaikkea 

Manethonin) samoin kuin Ptolemaioksen hyvän uskon. Tuon kaikista huomatta-

vimman eli Turinin papyruksen perusteella egyptologi de Rougén sanoo: 
 

…Champollion huomasi hämmästyneenä, että hänellä oli silmiensä edessä ko-

ko totuus…. Siinä oli osa dynastioiden luettelosta, joka sisälsi kaukaisimmat 

myyttiset aikakaudet eli JUMALIEN JA SANKARIEN HALLITUSKAUDET… 

Jo tämän merkillisen papyruksen alussa [e368] tulemme vakuuttuneiksi siitä, 

että jo niin varhain kuin Ramseksen kaudella nämä myyttiset ja sankarilliset 

traditiot olivat juuri sellaisia kuin Manethon oli ilmoittanut meille. Niissä ku-

vataan Egyptin kuninkaina jumalat Keb, Osiris, Seteh, Horus, Thoth-Hermes ja 

jumalatar Ma, joiden kunkin sanotaan hallinneen vuosisatojen pitkän ajan.2 
 
Nämä Manethonin synkronistiset taulut eivät – Eusebioksen epärehellisissä tar-

koituksissa tekemistä väärennöksistä huolimatta – ole koskaan ulottuneet Manet-

honin aikaa kauemmaksi. Jumalallisten kuninkaiden ja dynastioiden kronologia, 

niin kuin ihmiskunnan aikakaudetkin, ovat aina olleet pappien tiedossa ja ne pi-

dettiin salassa massoilta. 

Sanotaan, että Afrikka mantereena ilmestyi ennen Eurooppaa, mutta se 

ilmestyi myöhemmin kuin Lemuria ja jopa varhaisin Atlantis. Herodotos, Strabon, 

                                                           
1  ”Religions de l’Egypte”, III, s. 441 ja seur. 
2  Annales de philosophie chrétienne, XXXII, s. 442. 
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Plinius ja kaikki kreikkalaiset jo tiesivät, että koko nykyinen Egyptin seutu ja 

ympäröivät autiomaat olivat kerran olleet veden peittämät, ja vasta myöhemmin 

se tiedetään geologisten tutkimusten perusteella. Abessinia oli aikoinaan saari, ja 

Niilin suistomaa oli ensimmäinen alue, jonka koillisesta tulleet siirtolaiset 

jumalineen asuttivat. 

Milloin tämä tapahtui? Historia vaikenee siitä. Onneksi Denderan eläinrata, 

erään vanhimman egyptiläisen temppelin katossa oleva planisfääri, on kertomassa 

asiasta.1 Tämä eläinrata kolmine salaperäisine Neitsyineen Leijonan ja Vaa’an 

välissä on löytänyt Oidipuksensa. Tämä ymmärsi näiden merkkien arvoituksen ja 

totesi pappien totuudenmukaisuuden. Papit näet kertoivat Herodotokselle heidän 

vihittynsä opettaneen, että a) maan ja ekliptikan navat olivat muinoin yhtyneet; ja 

että b) sen jälkeen kun heidän ensimmäiset eläinratamerkintänsä aloitettiin, navat 

ovat jo kolmasti yhtyneet ekliptikan tasoon. 

Bailly ei löytänyt sanoja ilmaistakseen hämmästyksensä kaikkien näitä juma-

lallisia rotuja koskevien traditioiden samankaltaisuuden johdosta ja hän huudah-

taakin: 
 

Mitä lopulta ovatkaan nuo intialaisten devojen ja persialaisten perien kaikki 

hallituskaudet?…. tai kiinalaisten legendojen hallituskaudet ja dynastiat; nuo 

T’ien huang eli taivaan kuninkaat, jotka ovat aivan erilaisia kuin Ti huang eli 

maan kuninkaat ja Gin-huang eli ihmisten kuninkaat – ero, joka on täysin yh-

täpitävä näiden toisten, kreikkalaisten ja egyptiläisten luettelemien jumalien, 

puolijumalien ja kuolevaisten dynastioiden kanssa. 
 
”Maailmaa hallitsevan seitsemän jumalan hallituskausi”, sanoo Panodorus, ”oli 

ennen tätä [Meneksen] aikaa. Tänä aikana nämä ihmiskunnan hyväntekijät laskeu-

tuivat maan päälle opettamaan [e369] ihmisiä laskemaan auringon ja kuun kulun 

ekliptikan kahdentoista merkin kautta.” 

Lähes viisisataa vuotta ennen nykyistä ajanlaskuamme näyttivät Egyptin papit 

Herodotokselle patsaita inhimillisistä kuninkaistaan ja ylipappi-piromeistaan 

(temppelien arkkiprofeetat eli mahā-chohanit), jotka olivat syntyneet toinen toises-

taan (ilman naista) ja hallinneet ennen Menestä, heidän ensimmäistä ihmiskunin-

gastaan. Nämä puiset patsaat olivat hänen mukaansa jättiläismäisiä ja niitä oli 

kolmesataaneljäkymmentäviisi, joista kullakin oli nimi, historia ja vuosikirjat. 

Papit vakuuttivat Herodotokselle2 (ellei tätä kaikkein totuudellisinta historioitsi-

jaa, ”historian isää”, syytetä nyt juuri tässä kohtaa valheellisuudesta), ettei kukaan 

historioitsija voisi koskaan ymmärtää tai kuvata näitä yli-inhimillisiä kuninkaita 

                                                           
1 Ks. Hunnuton Isis, Teologia 2, kuvaliite sivujen 112–113 välissä. – Suom. toim. 
2  Historiateos, II, 143.  Ks. myös de Mirville, Mémoires à l’Académie etc., vol. III, s. 16–17, 

lisätodisteita varten. 
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tutkimatta ja oppimatta näiden inhimillistä edeltäneiden kolmen dynastian – ni-

mittäin JUMALIEN ja puolijumalien ja sankarien eli jättiläisten DYNASTIOIDEN 

– historiaa. Nämä ”kolme dynastiaa” ovat kolme Rotua. 

Esoteerisen opin kielelle käännettynä nämä kolme dynastiaa voisivat myös olla 

devojen, kimpurushojen sekä dānavoiden ja daityojen dynastioita – eli jumalien, 

taivaallisten henkien ja jättiläisten eli titaanien hallituskausia. ”Onnellisia ovat ne, 

jotka syntyvät jopa jumalien tilasta ihmisiksi Bhārata-Varshaan!” huudahtavat 

ruumiillistuneet jumalat kolmannen kantarodun aikana. Bhārata on Intia, mutta 

tässä tapauksessa se symboloi noiden aikojen valittua maata, johon katsottiin kuu-

luvaksi Jambu-dvīpan parhaat osat, koska se oli (henkisen) toiminnan maa par 

excellence, vihkimyksen ja jumalallisen tiedon maa.1 

Voiko kukaan olla tunnistamatta Creuzerin suurta intuitiivista kykyä, kun hän, 

perehtymättä juuri lainkaan hänen aikanaan vähän tunnettuun arjalaiseen hindufi-

losofiaan, kirjoitti: 
 

Me nykyajan eurooppalaiset olemme hämmästyneitä kuullessamme puhuttavan 

auringon, kuun jne. hengistä… Mutta toistamme jälleen… etteivät vanhan ajan 

kansat, joilla oli luonnostaan hyvä tahto ja oikea arvostelukyky, [e370] mikä 

on aivan outoa meidän täysin materialistiselle ajattelullemme taivaallisen me-

kaniikan ja fysiikan suhteen…voineet nähdä tähdissä ja planeetoissa vain sitä 

mitä me näemme, nimittäin ainoastaan valomassoja tai loistavia kappaleita, 

jotka kiertävät ratojaan tähtitaivaalla pelkästään veto- tai työntövoiman vaiku-

tuksesta. He näkivät niissä eläviä kappaleita, joita elähdyttivät henget, joita he 

näkivät kaikissa luontokunnissa…. Tämä oppi hengistä, niin yhtenäinen luon-

non kanssa, josta se oli peräisin, muodosti suuren ja ainutlaatuisen käsityksen, 

jossa fyysiset, moraaliset ja poliittiset näkökohdat sulautuivat toisiinsa…2 
 
Ainoastaan tällainen käsitys voi johtaa ihmisen muodostamaan oikean päätelmän 

hänen alkuperästään ja kaiken synnystä universumissa – taivaan ja maan, jonka 

välillä hän on elävä yhdysside. Ilman tätä psykologista yhdyssidettä ja tuntemusta 

                                                           
1  Lukemalla huolellisesti Vishnupurānaa, kirja II, iii, iv ja seur., tähän voi löytää monta vah-

vistusta. Jumalien, alempien jumalien ja ihmisten hallituskaudet on kaikki lueteltu kertomuk-

sissa seitsemästä saaresta, seitsemästä merestä, seitsemästä vuoresta jne., joita kuninkaat hal-

litsivat. Kullakin kuninkaalla sanotaan poikkeuksetta olleen seitsemän poikaa, mikä viittaa 

seitsemään alarotuun. Tässä riittänee yksi esimerkki. Kusha-dvīpan kuninkaalla oli seitsemän 

poikaa (seuraa nimet)… ”joiden mukaan saaren seitsemällä osalla (varshalla) oli nimensä… 

Ihmiskuntaa siellä asui daityojen ja ānavojen samoin kuin taivaan henkien (gandharvojen, 

yakshojen, kimpurushojen jne.) ohella.” (Kirja II, iv.) Tästä on vain yksi poikkeus, kuningas 

Priyavrata, ensimmäisen Manun, Svāyambhuvan, poika, jolla oli kymmenen poikaa. Mutta 

näistä kolme – Medha, Agnibāhu ja Putra – askeeteiksi tultuaan kieltäytyivät osuudestaan. 

Siten Priyavrata jakoi maan jälleen seitsemään mantereeseen. 
2  ”Egypte”, s. 450–455. 
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sen läsnäolosta ei mikään tiede voi koskaan edistyä, ja tiedon alueen tulee pakos-

takin rajoittua yksinomaan fyysisen aineen analysointiin. 

Okkultistit uskovat ”henkiin”, koska he tuntevat (ja jotkut näkevät) olevansa 

joka puolella niiden ympäröimiä.1 Materialistit eivät usko. He elävät tässä maail-

massa, aivan niin kuin hyönteisten ja jopa kalojen maailmassa jotkin oliot elävät 

oman lajinsa myriadien olioiden ympäröimänä näkemättä tai edes tuntematta nii-

tä.2 

Platon on klassikoista ensimmäinen viisas, joka puhuu laajalti [e371] jumalal-

lisista dynastioista ja sijoittaa ne hyvin suurelle mantereelle, jota hän kutsuu At-

lantikseksi. Bailly ei suinkaan ollut ensimmäinen eikä viimeinen, joka uskoi tä-

män. Häntä edelsi tässä teoriassa isä Kircher. Tämä oppinut jesuiitta kirjoittaa: 
 

Tunnustan pitäneeni pitkään näitä [dynastioita ja Atlantista] pelkkinä taruina 

(meras nugas), kunnes paremmin perehdyttyäni itämaisiin kieliin päättelin, että 

kaikkien noiden legendojen on kuitenkin täytynyt kasvaa suuresta totuudesta.3 

                                                           
1  Nyt kun sisäisen ihmisen luonne on yleensä tullut yhtä sokeaksi kuin hänen fyysinen luon-

tonsakin, ihminen on tällä pallolla kuin suikulainen [Amfioxus] valtameressä. Särkkien kes-

kellä miljoonat erilaiset kalat ja eliöt näkevät sen, mutta koska Amfioxus-lajilla ei ole aivoja 

eikä muitakaan muiden lajien tuntoelimiä, se ei näe niitä. Kukapa tietää, vaikka nämä ”bran-

chiostomat” [”suikulaiset”] olisivatkin Darwinin teorian mukaan materialistiemme suoranaisia 

esi-isiä. 
2  Okkultisteja on syytetty jumalien tai paholaisten palvonnasta. Me kiellämme tämän. 
Lukemattomien henkijoukkojen keskellä – niiden jotka ovat olleet ihmisiä ja niiden jotka 
tulevat ihmisiksi – on olemassa sellaisia, jotka ovat äärettömän paljon korkeammalla 
ihmisrotua ja jotka ovat korkeampia ja pyhempiä kuin korkein pyhimys maan päällä ja 
poikkeuksetta viisaampia kuin kukaan kuolevainen. Joukossa on myös niitä, jotka eivät ole 
yhtään meitä parempia, ja toisia, jotka ovat pahempia ja huonompia kuin alhaisin villi. Nämä 
viimeksi mainitut ovat kaikkein auliimmin yhteydessä maapallomme kanssa ja havaitsevat ja 
aistivat meidät, kuten selvänäköiset havaitsevat ja aistivat ne. Havainto- ja oleskelutasojemme 
läheisyys edistää valitettavasti tätä yhteyttä, koska ne ovat aina valmiita sekaantumaan 
toimintaamme niin hyvässä kuin pahassakin. Jos meiltä kysytään, miksi ainoastaan herkät, 
hysteeriset luonteet, hermosairaat ja psykopaatit näkevät ja joskus puhuvat ”henkien” kanssa, 
me vastaamme esittämällä useita vastakysymyksiä: Tunnetteko hallusinaation luonteen ja 
voitteko määritellä sen psyykkisen kulun? Kuinka voitte sanoa, että tällaiset näyt ovat 
pelkästään fyysisiä hallusinaatioita? Miten voitte olla niin varmoja siitä, etteivät mentaaliset ja 
hermostolliset sairaudet peittäessään (niin kutsutut) normaalit aistimme samalla paljasta 
näkymiä, jotka ovat tuntemattomia terveelle ihmiselle, ja paiskaa auki ovia, jotka ovat yleensä 
suljettuja tieteellisille havainnoillenne (?); tai että psyykkis-henkinen kyky ei tällöin korvaa 
puhtaasti fyysisen aistimuksen hetkellistä menetystä tai sen heikentymistä? Sairaudet tai 
liiallinen hermoneste aikaansaavat mediumisuutta ja näkyjä – hallusinaatioita, niin kuin te 
kutsutte niitä. Mutta mitä tiede tietää edes mediumisuudesta? Jos nykyajan charcotit 
kiinnittäisivät huomiota potilaittensa hourailuun psyykkisemmästä näkökulmasta käsin, niin 
siitä olisi tieteelle ja varsinkin fysiologialle enemmän hyötyä kuin nyt ja totuus perustuisi 
laajemmin tosiasioihin. 
3  Oedipus Aegyptiacus, vol. I, s. 70. 
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Kuten de Rougemont osoittaa, Theopompos antaa teoksessaan Meropis fryygia-

laisten ja vähäaasialaisten pappien puhua aivan samoin kuin Saïs’in papit puhui-

vat paljastaessaan Solonille Atlantiksen historian ja kohtalon. Theopompoksen 

mukaan Atlantis oli tavattoman laaja yhtenäinen manner, jossa oli kahden rodun 

asuttamana kaksi maata. Toinen rotu oli sotaisa, toinen harras, mietiskelevä.1 

Theopompos kuvaa niitä kahden kaupungin avulla.2 Hartaassa ”kaupungissa” 

vierailivat jatkuvasti jumalat. Sotaisassa ”kaupungissa” asui erilaisia raudalle 

haavoittumattomia olentoja, joita voitiin kuolettavasti haavoittaa ainoastaan ki-

vellä ja puulla.3 De Rougemont pitää tätä Theopompoksen keksintönä ja näkee 

Saïsin pappien vakuutuksessa myös petoksen (supercherie).4 ”Demonologit” pitä-

vät tätä epäjohdonmukaisena. De Mirvillen sanoin: 
 

Se on petos, joka perustui koko antiikin omaksumaan uskomukseen, olettamus, 

joka antoi nimen kokonaiselle vuorijonolle (Atlas) ja määritteli mitä tarkimmin 

topografiset seudut (sijoittaen jotkin sen saarista lähelle Cadizia ja Calpe-

salmea) ja joka ennusti 2 000 vuotta ennen Kolumbusta, että suuri valtameren 

takainen maa sijaitsee tuon Atlantiksen takana ja sinne ”päästäisiin”, niin sa-

nottiin, ”ei siunattujen, vaan hyvien henkien saarten,  

[eudaimonia] (meidän Iles Fortunées) ohitse”. Tällainen olettamus lienee vain 

yleinen hourekuva…5 
 
Olipa tämä ”hourekuva” tai todellisuutta, varmaa on kuitenkin, että koko 

maailman papisto oli saanut tietonsa samasta lähteestä, joka on 

yleismaailmallinen traditio [e372] kolmannesta suuresta mantereesta, joka hukkui 

850 000 vuotta sitten.6 Tällä mantereella asui kaksi eri rotua, erilaista fyysisesti ja 

varsinkin moraalisesti.  Kumpikin rotu oli hyvin perehtynyt muinaiseen viisauteen 

ja luonnon salaisuuksiin, mutta ne olivat keskenään vastakkaisia pyrkimyksissään 

omien kehitys- ja edistymiskausiensa aikana. Mistä jopa kiinalaiset olisivat 

                                                           
1  Edelliseen rotuun kuului pääosa neljättä kantarotua, jossa ihmiset olivat sotaisia noitia, jotka 

degeneroituivat nopeasti hallitsemattomien intohimojensa johdosta, ja jälkimmäiseen kuului-

vat ensimmäiset arjalaiset, jotka olivat hurskaita ja mietiskeleviä (yoga-mietiskelyn harjoitta-

jia). 
2  Lemuria-Atlantiksen pohjois- ja eteläosa; kahden mantereen hyperborealainen ja päivänta-

saajan maa. [Ks. II osa, s. e323–e324 ja e333–e334.] 
3  Tämä on okkulttista ja viittaa raudan ominaisuuteen, jota magneettiset aineet vetävät puo-

leensa ja toiset työntävät luotaan. Nämä aineet voidaan okkulttisella prosessilla saada yhtä 

läpäisemättömiksi kuin vesi on iskulle. 
4  De Rougemont, Le Peuple primitif, vol. III, s. 157.  
5  De Mirville, main. teos, vol. III, s. 29. 
6  Ensimmäinen manner eli saari, jos tätä sanaa pidetään parempana, ”pohjoisnavan huippu”, 

ei ole milloinkaan uponnut, eikä uppoa ennen seitsemän Rodun loppua. 
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saaneet aiheensa opetuksiinsa, jos kaikki on vain kuvittelua? Kertovathan heidän 

muistitietonsakin siitä, että kerran oli olemassa auringon takana (chou) pyhä saari, 

jossa sijaitsivat kuolemattomien ihmisten maat.1 Eivätkö he yhä usko, että osa 

noiden kuolemattomien ihmisten jälkeläisistä – jotka jäivät eloon, kun pyhä saari 

oli tullut mustaksi synnistä ja upposi – löysi turvapaikan Gobin suuresta 

autiomaasta, missä he vieläkin asuvat kaikille näkymättöminä ja henkijoukkojen 

suojaamina ulkopuoliselta tunkeilijalta? 

Epäuskoinen Boulanger kirjoittaa: 
 
Jos pitää kallistaa korvansa perimätiedolle, niin se sijoittaa kuninkaiden halli-

tuskauden edelle sankarien ja puolijumalien hallituskaudet, ja vielä varhai-

semmaksi se sijoittaa jumalien ihmeellisen hallituskauden taruineen kulta-

ajasta…. On hämmästyttävää, että lähes kaikki historioitsijat ovat torjuneet 

noin kiinnostavat aikakirjat. Ja kuitenkin niiden välittämät ajatukset olivat ker-

ran kaikkien kansojen hyväksymät ja kunnioittamat. Nyt niitä kunnioittavat 

vain muutamat tehden niistä jokapäiväisen elämänsä perustan. Tällaiset suhtau-

tumiset näyttävät pakottavan vähemmän kiireelliseen tuomioon.… Muinaisilla 

kansoilla, joilta olemme saaneet nämä traditiot, joita emme enää hyväksy koska 

emme ymmärrä niitä nykyisin, on täytynyt olla niihin uskoakseen perusteensa, 

jotka pohjautuivat noiden alkuaikojen läheisyyteen, mikä meiltä puuttuu ja 

erottaa meidät niistä…  

Platon sanoo Lakiensa neljännessä kirjassa, että kauan ennen ensimmäisten 

kaupunkien rakentamista Saturnus oli perustanut maan päälle tietynlaisen halli-

tusmuodon, jonka alaisuudessa ihmiset olivat hyvin onnellisia. Koska hän viit-

taa kulta-aikaan eli muinaisten tarujen ylistämään jumalien hallituskauteen… 

katsotaanpa, mitä ajatuksia hän esittää tuosta onnellisesta ajasta ja mikä tilanne 

sai hänet tuomaan esiin tämän tarun poliittisessa kirjoitelmassa. Platonin mu-

kaan, jotta saataisiin selvä ja täsmällinen kuva kuninkuudesta, sen alkuperästä 

ja vallasta, on palattava historian ja tradition ensimmäisiin perusteisiin. Hän 

sanoo, että entisinä aikoina tapahtui suuria muutoksia taivaassa ja maan pääl-

lä, ja nykyinen asioiden tila on yksi seuraus niistä [karma]. Perimätietomme 

kertoo Saturnuksen hallituskaudella tapahtuneista monista ihmeistä, muutok-

sista, jotka sattuivat auringon kulussa, ja tuhansista muista asioista, jotka ovat 

jääneet inhimilliseen muistiin. Mutta koskaan ei kuule puhuttavan mitään 

[e373] PAHASTA, joka aiheutti nuo mullistukset, eikä pahasta, joka niitä suo-

raan seurasi. Kuitenkin…. tuo paha on alkusyy, joka on otettava puheenai-

heeksi ennen kuin voidaan käsitellä kuninkuutta ja vallan alkuperää.2 
 

                                                           
1  De Rougemont, main. teos. 
2  N.A. Boulanger, Règne des Dieus, johdanto. 
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Tuon pahan Platon näkee hallitsijoiden ja hallittavien luonteiden samanlaisuudes-

sa eli olemuksen yhteisyydessä, sillä hän sanoo, että kulta-ajalla, kauan ennen 

kuin ihminen alkoi rakentaa kaupunkejaan, maan päällä vallitsi onni, koska ihmi-

sellä ei ollut tarpeita. Miksi? Koska: 
 
Saturnus tietäessään, ettei ihminen voinut hallita toista ihmistä täyttämättä heti 

epäoikeudenmukaisesti maailmaa oikuillaan ja turhuudella, ei olisi sallinut ke-

nellekään kuolevaiselle valtaa kanssaihmistensä yli. Tästä syystä jumala käytti 

samaa menetelmää, jota me käytämme karjalaumaamme. Emme mekään aseta 

härkää tai pässiä toisten härkien ja pässien kaitsijoiksi, vaan annamme niille 

johtajaksi paimenen ts. korkeamman olennon aivan toisesta lajista kuin niiden 

oma. Näin Saturnuskin teki. Hän rakasti ihmiskuntaa eikä asettanut sen hallitsi-

jaksi ketään kuolevaista kuningasta tai ruhtinasta, vaan henkiolentoja ja henkiä 

(  [daimones]), jotka olivat jumalalliselta olemukseltaan ihmistä 

paljon parempia. 
 
Näin jumala, logos (joukkojen synteesi), henkien johtajana tuli ihmisten ensim-

mäiseksi paimeneksi ja johtajaksi. Kun maailmaa ei enää hallittu siten ja jumalat 

vetäytyivät pois, ”villipedot nielaisivat osan ihmiskuntaa”. ”Ihmiset jäivät omien 

mahdollisuuksiensa ja oman toimeliaisuutensa varaan, ja heidän keskuudessaan 

ilmeni peräkkäin keksijöitä, jotka keksivät tulen, vehnän ja viinin ja joita kiitolli-

nen yleisö jumaloi.”1 

Ja ihmiskunta teki oikein, sillä tulen keksiminen hankauksen avulla oli ensim-

mäinen ihmiselle paljastunut luonnon mysteeri, ensimmäinen ja tärkein aineen 

ominaisuus. 

Niin kuin kommentaareissa sanotaan: 

”’Viisauden herrat’ toivat – toisista lokista [piireistä] – maan päälle ennen tuota 

aikaa tuntemattomia hedelmiä ja viljoja hyödyksi niille, joita he hallitsivat.” 

Argyll sanoo: 

Ihmiskunnan varhaisimmat keksinnöt [?] ovat kaikkein ihmeellisimpiä, mitä 

ihmissuku on koskaan tehnyt…. Tulen ensi käyttö ja eri tavat sen sytyttämi-

seen, villieläinten kesyttäminen, ja ennen kaikkea menetelmät, joilla eri vilja-

lajit aluksi kehitettiin joistakin villeistä ruohoista [?] – kaikki nämä ovat kek-

sintöjä, joihin ei taitavuudessa ja tärkeydessä voi verrata mitään myöhempiä 

                                                           
1  Platon, Lait, kirja IV, 713 A ja seur.  Salainen oppi selittää ja valaisee Platonin ajatuksia 

opettaessaan, että nuo ”keksijät” olivat jumalia ja puolijumalia (devoja ja rishejä), joista oli 

tullut – toisista vapaaehtoisesti, toisista karman seurauksena – ruumiillistuneita ihmisiä. 
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keksintöjä. Historia ei niitä tunne – ja kaikki ovat hävinneet LOISTAVAN 

AAMUN sarastukseen.1 
 
Ylpeä sukupolvemme asettuu tämän suhteen epäilevälle ja kielteiselle kannalle. 

Mutta jos väitetään, ettei ole olemassa yhtään tuntematonta maan vilja- tai hedel-

mälajia, silloin voimme muistuttaa lukijalle, että vehnää ei ole koskaan löydetty 

villinä: se ei ole maan tuote. Kaikki muut viljalajit on voitu johtaa erilaisten villi-

ruohojen alkumuotoihin, mutta vehnä ei [e374] ole tähän mennessä paljastanut 

alkuperäänsä kasvitieteilijöille. Ja pitäkäämme tässä yhteydessä mielessä, kuinka 

pyhä tämä vilja oli egyptiläisille papeille. Vehnää pantiin jopa muumioiden mu-

kaan ja sitä on löytynyt tuhansia vuosia myöhemmin niiden arkuista. Muista-

kaamme, kuinka Horuksen palvelijat poimivat Aarun vainiolla vehnää, joka oli 

seitsemän kyynärää [4 m] korkeaa.2 

Egyptiläinen Isis sanoo: 
 
Minä olen noiden seutujen kuningatar. Olin ensimmäinen, joka paljasti kuole-

vaisille vehnän ja ohran salaisuuden… Minä olen se, joka nousee Koiran tähti-

kuviossa… Iloitse, oi Egypti, joka olit imettäjäni!3 
 
Siriusta kutsuttiin Koiran tähdeksi. Se oli Merkuriuksen eli Buddhan tähti, sen, 

jota kutsuttiin suureksi ihmiskunnan opettajaksi ennen muita buddhoja. 

                                                           
1  Argyll, The Unity of Nature, 521–522. 
2 Kuolleiden kirja, xcix, 33; ja clvi, 4. Lukijaa pyydetään vertaamaan I osan VII säkeistön 3. 

säettä [e221], jossa tämä on selitetty toisessa merkityksessään, ja myös Kuolleiden kirjaa, cix, 

4. ja 5. rivi. 
    Tämä viittaa suoraan jumalallisen vehnän symboloimien ihmisen prinsiippien esoteeriseen 
jakoon. Tarina, joka on papyruskäärön kolmannessa luettelossa (Kuolleiden kirja, cx) kertoo: 
”Tämä on seitsemän kyynärää [4 m] korkeiden maanien [ruumiittomien ihmisten] seutu” – 
nimittäin niiden, jotka ovat juuri siirtyneet pois, mutta joiden oletetaan yhä olevan seitsemäisiä 
kaikkine prinsiippeineen, mukaan luettuna ruumis, joka esiintyy astraalisena kāma-lokassa eli 
Haadeksessa ennen niiden eroamista. ”Siellä on 1,80 metrin korkuista vehnää täydellisen tilan 
muumioille” – ts. niille, jotka ovat jo erkaantuneet, joiden kolme korkeampaa prinsiippiä ovat 
devachanissa – ”jotka saavat sitä koota”. Tätä seutua (devachan) kutsutaan ”jumalien uuden 
syntymän maaksi”, ja sanotaan että siellä asuvat Shu, Tefnut ja Keb. Nyt on helppo käsittää, 
mitä tarkoittaa ”Seitsemän kyynärää [7 m] korkeiden maanien seutu” (vielä epätäydellisiä 
muumioita varten) ja seutu niitä varten, jotka ovat ”täydellisessä tilassa” ja jotka ”kokoavat 
kolmen kyynärän [1,80 m] korkuista vehnää”. Egyptiläisillä oli sama esoteerinen filosofia, 
jota opettavat nyt Himalajan tämän puoleiset adeptit, joiden ylle haudattaessa myös pannaan 
vehnää ja ohraa. 
3  Diodoros Sisilialainen, Bibliotheke historike, kirja I, § 27. Jotkut egyptologit ovat virheelli-

sesti yrittäneet samastaa Osiriksen Menekseen. Bunsen määrittelee Meneksen eläneen noin 

5867 eaa. ja on saanut kristittyjen arvosteluryöpyn niskaansa. Mutta ”Isis-Osiris” hallitsi 

Egyptissä ennen kuin Denderan temppelin katto sai eläinratamaalauksensa ja tämä tapahtui yli 

75 000 vuotta sitten! 
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Kiinalainen I-Ching sanoo maanviljelyksen keksimisen kuuluvan ”taivaal-

lisille henkiolennoille, jotka opettivat sen ihmisille”. 
 
Voi niitä ihmisiä, jotka eivät tiedä mitään, eivät huomaa mitään eivätkä halua 

nähdä mitään…. He kaikki ovat sokeita,1 koska eivät tiedä, kuinka täpötäynnä 

maailma on erilaisia näkymättömiä olentoja, jotka täyttävät jopa pyhimmät 

paikat.2 
 
”Jumalan poikia” on ollut ja on yhä olemassa. Hindujen brahmaputroista ja 

mānasaputroista (Brahmān pojista ja järkisyntyisistä pojista) aina juutalaisen 

raamatun B’nai ha-Elohimeihin asti ovat vuosisatainen usko ja [e375] universaali 

traditio pakottaneet järjen ottamaan huomioon tällaisen todistelun. Mitä arvoa on 

niin sanotulla riippumattomalla kritiikillä tai ”sisäisellä todistuksella” (joka perus-

tuu yleensä kriitikkojen omiin kiinnostuksen kohteisiin) sen universaalin todistuk-

sen edessä, joka ei ole koskaan muuttunut historiallisten kierrosten aikana? Luke-

kaapa esoteerisesti Genesiksen kuudes luku, joka toistaa salaisen opin esityksiä, 

vaikka sen muoto on hiukan muuttunut ja se tulee johtopäätökseen, joka on risti-

riidassa jopa Zoharin kanssa.  
 

”Siihen aikaan oli maan päällä jättiläisiä, ja myöhemminkin kun ’jumalien po-

jat’ (B’nai ha-Elohim) yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille 

lapsia. Juuri näitä olivat muinaisajan sankarit3” (eli jättiläiset).4 
 
Mitä tämä ”ja myöhemminkin” tarkoittaa, ellei tätä: Maan päällä oli jättiläisiä 

ENNEN, ts. ennen kolmannen Rodun synnittömiä poikia; ja myöhemminkin, kun 

toiset, alemman luontoiset Jumalan pojat ryhtyivät sukupuoliyhteyteen maan pääl-

lä (niin kuin Daksha teki nähdessään, etteivät hänen mānasaputransa tahtoneet 

kansoittaa maata)? Sitten seuraa pitkä katko tässä Genesiksen kuudennen luvun 4. 

ja 5. jakeen välillä. Sillä varmastikaan kyseessä ei ollut noiden ”voimakkaiden 

miesten” pahuus, joiden joukkoon kuuluu Nimrod, ”mahtava metsästäjä Herran 

edessä”, kun ”Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri”. Eikä liioin tarkoitettu 

Baabelin rakentajia, sillä tämä tapahtui vedenpaisumuksen jälkeen. Vaan kyse oli 

jättiläisten jälkeläisistä, jotka synnyttivät monstra quaedam… de genere giganteo, 

hirviöitä joista polveutui alempia ihmisrotuja. Näitä edustavat nykyisin maan 

päällä muutamat surkeat sukupuuttoon kuolevat heimot ja suuret ihmisenmuotoi-

set apinat. 

                                                           
1  Tekstissä ”pulloon suljettuja” tai ”sisään lukittuja”. 
2  Zohar, I osa, p. 177. 
3 [Engl. mighty men which were of old, men on renown: voimakkaat miehet… kuuluisat 

miehet.] 
4  Genesis 6:4. 
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Ja jos teologit, joko protestanttiset tai roomalaiskatoliset, vetävät meidät tilille, 

voimme vain viitata heidän omiin kirjallisiin teksteihinsä. Edellä mainittu jae on 

aina ollut vaikea pulma paitsi tiedemiehille ja raamatuntutkijoille niin myös pa-

peille. Sillä kuten kunnianarvoisa isä Perrone sanoo sen: ”Joko ne [B’nai ha-

Elohim] olivat hyviä enkeleitä, ja kuinka ne siinä tapauksessa saattoivat langeta? 

tai ne olivat pahoja [enkeleitä], ja siinä tapauksessa niitä ei ole voitu kutsua B’nai 

ha-Elohimeiksi, ’Jumalan pojiksi’.”1 Tämän raamatullisen arvoituksen – ”jonka 

todellista merkitystä ei kukaan kirjailija ole koskaan ymmärtänyt”, kuten Four-

mont avoimesti tunnustaa2 – voi selittää ainoastaan okkulttinen oppi, Zohar län-

simaalaisille ja Dzyanin kirja itämaalaisille. Olemme jo nähneet, mitä jälkimmäi-

nen sanoo, ja Zohar taas kertoo, että B’nai ha-Elohim oli yhteisnimitys malaki-

meille (hyville sanansaattajille) ja ishineille, (”alemmille enkeleille”).3 

Demonologien eduksi voimme lisätä tähän, että heidän Saatanansa, [e376] 

”vastustana”, kuuluu Jobin kirjassa niiden Jumalan poikien eli B’nai ha-

Elohimien joukkoon, jotka tulivat isänsä luo.4 Mutta tästä myöhemmin. 

Zohar sanoo myös, etteivät ishinit, kauniit B’nai ha-Elohimit olleet syyllisiä, 

vaan ne sekaantuivat kuolevaisten ihmisten kanssa, koska ne oli lähetetty maan 

päälle tekemään niin.5 Muualla samassa teoksessa sanotaan, että nämä B’nai ha-

Elohim kuuluvat ”valtaistuinten” kymmenenteen alaosastoon.6 Siinä selitetään 

myös, että ishinit, ”ihmishenget”, viri spirituales, nyt kun ihmiset eivät enää voi 

nähdä niitä, auttavat tietojensa avulla maagikoita tekemään homunculuksia, jotka 

eivät ole pieniä ihmisiä vaan ”pienempiä (alempiarvoisuuden merkityksessä) kuin 

ihmiset”. Molemmat näyttäytyvät kaasumaisessa ja eteerisessä muodossa, jollai-

nen ishineillä silloin oli. Niiden johtaja on Azazel. 

Mutta Azazel, jonka kirkon dogmit yhdistävät Saatanaan, ei ole mitään sen 

kaltaista. Azazel on mysteeri, niin kuin on jo muualla selitetty, ja Maimonideksen 

teoksessa sanotaan myös siten.7 ”Azazelia koskevassa kertomuksessa on 

käsittämätön mysteeri.” Ja niin siinä onkin, kuten Vatikaanin kirjastonhoitaja 

Lanci, johon olemme aikaisemmin viitanneet ja jonka pitäisi tietää, sanoo: ”Tämä 

kunnioitettava jumalallinen nimi (nome divino e venerabile) on 

raamatuntutkijoiden kynän kautta tullut paholaiseksi, autiomaaksi, vuoreksi ja 

pukiksi”.8 Sen vuoksi on hullunkurista johtaa tämä sana, niin kuin Spencer tekee, 

                                                           
1  Perrone, Praelectiones Theologicae, luku ii. 
2  Étienne Fourmont, Réflections sur l’origine, l’histoire… des anciens peuples. 
3  Parha Rabba. 
4  Job, 1:6. 
5  Book of Ruth and Schadash, fol. 63, p. 3; Amsterdamin painos. 
6  Zohar, osa ii, p. 113. 
7  Moreh Nebukhim, xxvi, s. 8. 
8  La Sacra Scrittura. 
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sanoista Azal (erotettu) ja El (jumala), näin ollen ”jumalasta erotettu”, 

PAHOLAINEN. Zoharissa Azazel on paremminkin pyhä uhri kuin ”Jehovan 

muodollinen vastustaja”, joksi Spencer haluaa sen tehdä.1 

On hämmästyttävää huomata, minkä määrän pahansuopaa mielikuvitusta ovat 

monet fanaattiset kirjoittajat omistaneet tälle ”joukolle”. Azazel ja hänen ”jouk-

konsa” ovat yksinkertaisesti heprealainen ”Prometheus” ja olisi nähtävä tästä nä-

kökulmasta. Zohar osoittaa ishinien olevan kahledittuina autiomaan vuoreen alle-

gorisesti, mikä viittaa yksinkertaisesti niihin ”henkiin”, jotka on kytketty maahan 

ruumiillistumiskierroksen ajaksi. Azazel (eli Azaziel) on Henokin kirjan mukaan 

yksi ”syntiä tekevien” enkelien päämiehistä. Nämä enkelit laskeutuivat Armonin 

vuoren huipulle Ardisille sitoutuakseen uskollisuuden valoin toinen toiselleen. 

Azazelin sanotaan opettaneen ihmisiä tekemään miekkoja, puukkoja ja kilpiä ja 

valmistamaan peilejä (?), joilla voi nähdä mitä on takanapäin (nim. ”taikapeile-

jä”). Amazarak opetti kaikkia taikureita ja juurtenjakajia, Amers opetti magian 

ratkaisua, Barkayal astrologiaa, Akibeel enteiden ja merkkien tarkoitusta, Tamial 

astronomiaa ja Asaradel kuun liikkeitä. ”Nämä seitsemän olivat neljännen ihmi-

sen (ts. neljännen Rodun) ensimmäisiä opettajia”. Mutta miksi allegoria pitäisi 

aina ymmärtää vain sen kuolleen kirjaimen merkityksessä? 

[e377] Tässä on symbolinen esitys suuresta taistelusta jumalallisen viisauden, 

Nousin, ja sen maallisen heijastuksen, Psykhen, eli hengen ja sielun välillä, tai-

vaassa ja maassa. Taivaassa – koska jumalallinen MONADI oli vapaaehtoisesti 

lähtenyt sieltä maanpakoon astuakseen alas ja ruumiillistuakseen alemmalla tasol-

la ja muodostaakseen siten savieläimen kuolemattomaksi jumalaksi. Éliphas Lévi 

näet kertoo meille, että ”enkelit pyrkivät tulemaan ihmisiksi, sillä täydellinen ih-

minen, ihmisjumala, on jopa enkelien yläpuolella”. Maassa – koska henki heti 

laskeuduttuaan oli tukahtunut aineen pyörteissä. 

Omituista kyllä, okkulttinen opetus esittää hahmot päinvastaisina. Niinpä tässä 

tapauksessa kristittyjen antropomorfinen arkkienkeli ja hindujen ihmisenkaltainen 

Jumala edustavat ainetta ja lohikäärme eli käärme henkeä. Okkulttisesta symbo-

liikasta saamme avaimen tähän mysteeriin. Teologiset symbolit peittävät sen yhä 

enemmän. Sillä edellinen selittää monet raamatun ja uuden testamentinkin sanon-

nat, jotka ovat tähän asti pysyneet käsittämättöminä. Sitä vastoin jälkimmäinen on 

Saatanaa ja hänen kapinaansa koskevalla dogmillaan pienentänyt tuon mukamas 

äärettömän, ehdottoman täydellisen jumalansa olemuksen ja luonnon ja luonut 

suurimman pahan ja kirouksen maan päälle – uskon persoonalliseen paholaiseen. 

Tämä mysteeri on nyt paljastettu, ja avain sen metafyysiseen symboliikkaan on 

palautettu, jota vastoin teologisen tulkinnan avain osoittaa jumalien ja arkkienke-

lien jäävän kuolleen kirjaimen eli dogmaattisten uskontojen vertauskuviksi ja 

                                                           
1  II, s. 14, 29. 
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taistelurintamaan puhdasta hengen totuutta vastaan, alastomina ja ilman mieliku-

vituksen kaunistelua. 

Hunnuttomassa Isiksessä tehtiin jo monia viittauksia tähän suuntaan, mutta 

vielä useampia viittauksia tähän mysteeriin on löydettävissä sieltä täältä näissä 

teoksissa. Tarkoitus oli saada kerta kaikkiaan selväksi, että se, minkä jokaisen 

dogmaattisen uskonnon – etenkin kristillinen – papisto esittää Saatanaksi, Juma-

lan viholliseksi, on todellisuudessa korkein jumalallinen henki – salainen viisaus 

maan päällä – joka on luonnollisesti vastakkainen kaikelle maailmalliselle, ohi-

menevälle harhalle dogmaattiset eli kirkolliset uskonnot mukaan luettuina. Niinpä 

latinalainen kirkko, suvaitsematon, fanaattinen ja julma kaikille, jotka eivät halua 

olla sen orjia, tuo kirkko, joka kutsuu itseään Kristuksen morsiameksi ja on sa-

malla Pietarin edustaja, Pietarin, jolle Mestari oikeudenmukaisesti moittien sanoi 

”mene pois minun luotani Saatana”, ja vielä protestanttinen kirkko, joka kutsuu 

itseään kristilliseksi ja asettaa paradoksaalisesti uuden liiton tilalle vanhan ”Moo-

seksen lain”, jota Kristus avoimesti moitti – nämä molemmat kirkot taistelevat 

jumalallista totuutta vastaan kieltäytyessään tunnustamasta ja panetellessaan eso-

teerisen (koska jumalallinen) viisauden lohikäärmettä. Aina kun ne kiroavat gnos-

tikkojen Aurinko-Knuufiksen – Agathodaimon-Kristoksen tai teosofisen ikuisuu-

den käärmeen tai jopa Genesiksen käärmeen – ne [e378] ovat tuon saman pimeän 

fanaattisuuden hengen elähdyttämiä, joka sai fariseukset kiroamaan Jeesuksen 

sanomalla hänelle: ”Emmekö sanoneet oikein sanoessamme, että sinussa on paho-

lainen?” 

Lukekaa kertomus Indrasta (Vāyusta) Rigvedasta, tuosta arjalaisuuden okkult-

tisesta teoksesta par excellence, ja verratkaa sitä sitten purānoiden samaan kerto-

mukseen – joka on eksoteerinen ja tarkoituksellisesti vääristelty versio todellisesta 

viisaususkonnosta. Rigvedassa Indra on korkein ja suurin jumalista, ja hänen So-

man juontinsa on allegoria hänen korkean henkisestä luonteestaan. Purānoissa 

Indrasta tulee varsinainen huikenteleva Soma-nesteen juoppo tavalliseen maalli-

seen tapaan. Hän on kaikkien ”jumalien vihollisten” – daityojen, nāgojen (käär-

meiden), asuroiden, kaikkien käärme-jumalien ja vritran, kosmisen käärmeen – 

voittaja. Indra on hindulaisen pantheonin pyhä Mikael, taistelevan joukon päällik-

kö. Ja raamatussa näemme Saatanan, yhden ”Jumalan pojista”1 muuttuvan ekso-

teerisen tulkinnan mukaan paholaiseksi ja lohikäärmeeksi sen helvetillisessä, pa-

hassa merkityksessä. Mutta kabbalan mukaan2 Sammael, joka on Saatana, on sa-

ma kuin Mikael, lohikäärmeen tappaja. Kuinka voisikaan olla toisin, kun on sa-

nottu, että Tzelem (kuva) heijastaa samalla tavoin Mikaelin ja Sammaelin, jotka 

ovat yksi ja sama. Molemmat ovat lähtöisin, niin on opetettu, Ruahista (henki), 

                                                           
1  Job, 1:6. 
2  Chaldean Book of Numbers. 
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Neshamahista (sielu) ja Nefeshistä (elämä). Kaldealaisessa lukujen kirjassa 

Sammael on salattu (okkulttinen) viisaus, ja Mikael on korkeampi maallinen vii-

saus, ja molemmat emanoituvat samasta lähteestä, mutta eroavat irtautuessaan 

maailmansielusta, joka on maan päällä mahat (älyllinen ymmärrys) eli manas 

(järjen tyyssija). Ne eroavat, koska toiseen (Mikaeliin) vaikuttaa Neshamah, kun 

taas toinen (Sammael) on sen vaikutusta vailla. Kirkollinen dogmaattinen henki 

vääristi tämän opin, koska kirkko inhoten itsenäistä henkeä, joka ei ole ulkonaisen 

muodon (näin ollen dogmin) vaikutuksen alainen, teki Sammael-Saatanasta (kaik-

kein viisaimmasta ja henkisimmästä hengestä) antropomorfisen Jumalan ja aistil-

lisen fyysisen ihmisen vastustajan, PAHOLAISEN! 

 

 

SAATANA-MYYTIN ALKUPERÄ 

 

Selvittäkäämme tätä kirkkoisien mielikuvituksen luomusta vielä syvemmin löy-

tääksemme sen pakanallisen prototyypin. Uuden saatana-myytin alkuperä on 

helppo jäljittää. Lohikäärmettä ja aurinkoa koskeva traditio toistuu kaikkialla 

maailmassa, sekä sivistyneillä että puolivilleillä alueilla. Se alkoi salaisia vihki-

myksiä koskevina kuiskauksina maallikkojen keskuudessa ja tuli yleiseksi silloin 

vallinneen auringonpalvontauskonnon kautta. Oli aika, jolloin maailman neljässä 

osassa oli runsaasti auringolle ja lohikäärmeelle pyhitettyjä temppeleitä, [e379] 

mutta niiden palvonta on nyttemmin säilynyt etupäässä Kiinassa ja buddhalaisissa 

maissa. ”Bel ja lohikäärme ovat samalla tavoin kytketyt yhteen, ja ofiittien uskon-

non pappi on yhtä lailla omaksunut Jumalansa nimen.”1 Lohikäärmeenpalvonnan 

länsimaista alkuperää on etsittävä menneisyyden uskonnoista, lähinnä Egyptistä. 

Ofiitit omaksuivat muotomenonsa Hermes Trismegistukselta, ja auringonpalvonta 

aurinkojumalineen saapui faraoiden maahan Intiasta. Stonehengen jumalissa tun-

nistamme Delfoin ja Babylonin jumaluuksia, ja Babylonin jumaluuksissa on Ve-

da-kansojen devoja. Bel ja Dragon, Apollo ja Python, Krishna ja Kāliya, Osiris ja 

Tyfon ovat kaikki samoja vaikka erinimisiä – joista viimeisin on Mikael ja punai-

nen lohikäärme sekä pyhä Yrjö ja hänen lohikäärmeensä. Koska Mikael on ”sama 

kuin Jumala” eli hänen ”kaksoispuolensa” maallisessa mielessä ja on yksi elohi-

meistä, taisteleva enkeli, hän on siten yksinkertaisesti muunnos Jehovasta. Mikä 

kosminen tai astronominen tapahtuma lieneekään ensin synnyttänyt ”taivaan so-

dan” allegorian, sen maallista alkuperää on kuitenkin etsittävä vihkimystemppe-

leistä ja ikivanhoista kryptoista. Seuraavassa on todisteet: 

Huomaamme, että a) papit omaksuivat palvomiensa jumalien nimet; b) kautta 

koko muinaisuuden ”lohikäärmettä” pidettiin kuolemattomuuden ja viisauden, 

                                                           
1  Archaeologia, London, vol. XXV, s. 220.  
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salaisen tiedon ja ikuisuuden symbolina; ja c) Egyptin, Babylonin ja Intian hiero-

fantit kutsuivat itseään yleensä ”lohikäärmeen pojiksi” ja ”käärmeiksi”, ja tämä 

vahvistaa siten salaisen opin opetuksia. 

 

…Egyptissä ja Kaldeassa oli lukuisia katakombeja, joista jotkut ulottuivat var-

sin laajalle. Kuuluisimmat niistä olivat Theban ja Memfiksen maanalaiset 

kryptat. Alkaen Niilin länsipuolelta katakombit ojentautuivat kohti Libyan au-

tiomaata, ja ne tunnettiin käärmeen katakombeina eli käytävinä. Siellä vietet-

tiin kuklos anagkesin [  ], ”Välttämättömyyden Ympyrän”, 

pyhiä mysteereitä, jotka yleisemmin tunnettiin nimellä ”pakollinen piiri” ja 

jotka olivat jokaiselle sielulle ruumiillisen kuoleman ja Amentin seuduille 

tuomitsemisen jälkeen määrätty peruuttamaton kohtalo. 

De Bourbourgin kirjassa meksikolainen puolijumala Votan kertoessaan tut-

kimusmatkastaan kuvaa maanalaista käytävää, joka avautui taivaiden juurelle, 

ja lisää, että tämä käytävä oli käärmeenkolo, ”un agujero de culebra”, ja että 

hän pääsi siihen, koska hän itse oli käärme, ”käärmeiden poika”.1 

Tämä on todellakin ajatuksia herättävää, sillä hänen kuvauksensa käär-

meenkolosta on kuvaus edellä mainitusta muinaisegyptiläisestä kryptasta. Li-

säksi Egyptin kuten myös Babylonin hierofantit yleisesti nimittivät itseään 

[e380] ”Käärmeenjumalan pojiksi” tai ”Lohikäärmeen pojiksi” [mysteerien ai-

kana]…. ”Assyrialainen pappi kantoi aina jumalansa nimeä”, sanoo Movers.2 

Myös kelttiläisbrittiläisten alueiden druidit kutsuivat itseään käärmeiksi. ”Minä 

olen käärme, minä olen druidi!” sanoo Taliesin.3 Bretagnen Carnac on Egyptin 

Karnakin kaksoisveli ja merkitsee ’käärmeen vuori’. Dracontiat olivat kerran 

yleisiä kaikkialla maailmassa, ja nämä temppelit olivat lohikäärmeelle pyhitet-

tyjä yksin siitä syystä, että se oli auringon symboli, ja tämä puolestaan oli kor-

keimman jumalan symboli – foinikialaisten Elonin tai Elionin, jonka Aabra-

ham tunnusti El Elioniksi.4 Druideja nimitettiin, paitsi käärmeiksi, myös ”ra-

kentajiksi”, ”arkkitehdeiksi”, sillä heidän monumenttiensa ja temppeliensä 

loisto oli niin valtava, että vielä nykyäänkin niiden tomuksi kuluneet jäännök-

set säikyttävät tämän päivän insinöörit laskelmineen. 

De Bourbourg vihjaa, että päälliköt nimeltä Votan tai Quetzalcohuatl, joka 

oli meksikolaisten käärmejumala, olivat Haamin tai Kanaanin jälkeläisiä. ”Mi-

nä olen Hivim”, he sanovat. ”Koska olen Hivim, olen suuren lohikäärmeen 

(käärmeen) sukua. Olen itse käärme, sillä olen Hivim.”5 

                                                           
1  Cartas jne., Mexico, 1851, IV, s. 56; Popol Vuh, johdanto, s. lxxxix. 
2  Die Phonizier, vol. I, s. 70. 
3  Archeologia, vol. XXV, s. 220. 
4  Cory, Ancient Fragments, 1832, s. 9; Eusebius, Praep. evang., I, x (36); myös Genesis, 14. 
5  Cartas jne., s. 49 alaviite ja s. 51 eteenp.; Hunnuton Isis, Tiede osa 2, 322–323. 
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Edelleen ”taivaan sota” näyttää yhdessä merkityksessään viitanneen niihin kau-

heisiin taisteluihin, jotka odottivat adeptiksi pyrkijää, hänen itsensä ja hänen 

(maagisesti) personoitujen inhimillisten intohimojensa välillä, kun sisäisen valais-

tuneen ihmisen oli ne tapettava tai hänen itsensä epäonnistuttava. Edellisessä ta-

pauksessa voitettuaan onnellisesti kaikki kiusaukset hänestä tuli ”lohikäärmeen 

surmaaja”, ja hänestä tuli ”käärmeen poika” ja itse käärme, joka on luopunut van-

hasta nahastaan ja syntynyt uuteen ruumiiseen tullen siten viisauden pojaksi ja 

ikuisesti kuolemattomaksi. 

Set, Israelin otaksuttu esi-isä, on vain juutalainen irvikuva Hermekselle, vii-

sauden jumalalle, jota kutsuttiin myös nimillä Thot, Tat, Set, Seteh ja Saatana. 

Hän on myös Tyfon – sama kuin Apofis, Horuksen tappama lohikäärme, sillä 

Tyfonia kutsuttiin myös Setehiksi. Hän on yksinkertaisesti Osiriksen pimeä puoli, 

hänen veljensä, kuten Angra Mainyu on Ahuramazdhan musta varjo. Maallisesti 

kaikki nämä allegoriat liittyvät adeptin koetuksiin ja vihkimyskokeisiin. Astrono-

misesti ne koskevat auringon ja kuun pimennyksiä, joiden myyttisiä selityksiä 

löytyy yhä Intiasta ja Ceylonista, missä ne ovat säilyneet vuosituhansia ja missä 

kuka tahansa voi tutkia näitä allegorisia kertomuksia ja traditioita. 

[e381] Rāhu on mytologisesti daitya – jättiläinen, puolijumala, jonka alaruu-

mis päättyi lohikäärmeen eli käärmeen pyrstöön. Valtameren kirnuamisen aikana 

jumalien valmistaessa Amritaa – kuolemattomuuden vettä – hän varasti sitä vähän 

ja juotuaan sitä tuli kuolemattomaksi. Aurinko ja kuu, jotka keksivät varkaan, 

paljastivat hänet Vishnulle, joka asetti hänet tähtipiireihin, hänen yläruumiinsa 

vastatessa lohikäärmeen päätä ja alaruumiinsa (ketu) lohikäärmeen pyrstöä, näi-

den kahden ollessa nouseva ja laskeva solmukohta.  Siitä pitäen Rāhu nielee kos-

tonhimoisena silloin tällöin auringon ja kuun. Mutta tällä tarulla oli toinenkin 

mystinen merkitys, sillä Rāhu, lohikäärmeen pää, esitti huomattavaa osaa aurin-

gon (Vikartanan) vihkimysmysteereissä kokelaan ja lohikäärmeen lopullisessa 

taistelussa. 

Rishien luolat, teiresioiden ja kreikkalaisten näkijöiden asuinpaikat, suunnitel-

tiin samanlaisiksi kuin nāgojen – maanalaisissa kallioluolissa asuvien hindulaisten 

kuningaskäärmeiden – asunnot. Śeshasta, tuhatpäisestä käärmeestä, jolla Vishnu 

lepää, aina Pythoniin, lohikäärme-oraakkeliin asti kaikki viittaa myytin salaiseen 

merkitykseen. Intiassa tämä tosiasia on löydettävissä varhaisimmista purānoista. 

Surasān lapset ovat ”mahtavia lohikäärmeitä”. Vayupurānassa sijoitetaan (Vish-

nupurānan) ”Surasā” dānavoiden – Danun ja tietäjä Kaśyapan jälkeläisten – tilal-

le. Nämä dānavat olivat jättiläisiä (eli titaaneja), jotka taistelivat jumalia vastaan, 

joten ne ovat samoja kuin viisauden ”lohikäärmeet” ja ”käärmeet”. 

Vertaamalla vain jokaisen kansan aurinkojumalia toisiinsa voi havaita niiden 

allegorioiden olevan täysin samoja. Mitä salaisempi allegorinen symboli on, sitä 
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yhdenmukaisempi se on toisten järjestelmien vastaavan symbolin kanssa. Jos siis 

näistä kolmesta ulkonäöltään suuresti eroavasta järjestelmästä – vanhasta arjalai-

sesta, muinaisesta kreikkalaisesta ja nykyaikaisesta kristillisestä mallista – valit-

semme sattumanvaraisesti useita aurinkojumalia ja lohikäärmeitä, ne paljastuvat 

toistensa kopioiksi. 

Tarkastelkaamme järjestyksessä tulenjumala Agnia, taivaankannen Indraa ja 

Kārttikeyaa hinduilta sekä Apolloa kreikkalaisilta ja Mikaelia, ”auringon enkeliä”, 

aioneista ensimmäistä, jota gnostikot kutsuivat ”vapahtajaksi”. 
 
(1) Agnia – tulenjumalaa – sanotaan Rigvedassa Vaiśvānaraksi. Mutta Vaiśvānara 

on dānava – jättiläisdemoni,1 jonka tyttäret Pulomā ja Kālakā tulevat lukematto-

mien dānavoiden (30 miljoonan) äideiksi [e382] Kaśyapan kautta2 ja asuvat Hi-

ranyapurassa, ”ilmassa leijailevassa kultaisessa kaupungissa”. Näin ollen Indra 

on eräässä mielessä Kaśyapan poikana näiden kahden poikapuoli, ja Kaśyapa on 

tässä merkityksessä sama kuin Agni, tulenjumala eli aurinko (Kaśyapa-Āditya). 

Tähän ryhmään kuuluu Skanda eli Kārttikeya (sodan jumala, kuusikasvoinen 

Mars-planeetta astronomisesti), kumāra eli Agnista syntynyt neitsytnuorukainen,3 

jonka tarkoitus oli hävittää Tāraka, Dānava-demoni, Kaśyapan pojanpoika hänen 

pojastaan Hiranyākshasta.4  Tārakan joogaponnistukset olivat niin erikoiset, että 

niitä kammoksuivat jumalatkin peläten valtansa jakamista.5 Ja kun Indra, taivaan 

loistava jumala, tappaa Vritran (eli Ahin), käärme-demonin – minkä sankariteon 

vuoksi häntä kutsutaan Vritra-Haniksi, ”Vritran hävittäjäksi” – niin  hän  johtaa  

myös  devojen  (enkelien tai jumalien)  joukkoa  muita Brahmāa vastaan kapi-

noivia jumalia vastaan, mistä syystä hän on saanut nimen Jishnu, ”taivaallisen 

                                                           
1  Tällä nimellä se mainitaan Vayupurānoissa ja se sisältyy dānavoiden luetteloon. Bhāgavata-

purānan kommentaattori sanoo sitä Danun pojaksi, mutta nimi merkitsee myös ”ihmiskunnan 

henkeä”. 
2  Kashyapaa kutsutaan Brahmān pojaksi ja hän on ”itsesyntyinen”, jonka osalle kuuluu suuri 

osa luomistyötä. Hän on yksi seitsemästä rishistä, eksoteerisesti Marīchin, Brahmān pojan, 

poika, kun taas Atharva-veda sanoo: ”Itsesyntyinen Kashyapa syntyi ajasta”, ja esoteerisesti 

aika ja tila muodostavat yhden tuntemattoman jumaluuden. Ādityana Indra on Kashyapan 

poika ja myös Vaivasvata Manu, alkuunpanijamme. Tekstissä annetussa esimerkissä hän on 

Kashyapa-Āditya, aurinko ja aurinkojumala, josta kaikki ”kosmiset” demonit, lohikäärmeet 

(nāgat), käärmejumalat ja dānavat, jättiläiset, ovat syntyneet. Edellä mainittujen allegorioiden 

merkitys on puhtaasti astronominen ja kosminen, mutta ne sopivat näyttämään kaikkien sa-

manlaisuuden. 
3  Kaikki nämä kertomukset ovat erilaisia eksoteerisissa teksteissä. Mahābhāratassa Kārtti-

keya, ”kuusikasvoinen Mars”, on Rudran eli Shivan poika, itsesyntyinen ilman äitiä Shivan 

tuleen heitetystä siemenestä. Mutta Kārttikeyaa kutsutaan yleensä Agnibhūksi, ”tulisyntyisek-

si”. 
4  Hiranyāksha on Pātālan viidennen alueen hallitsija eli kuningas, käärmejumala. 
5  Elohimit pelkäsivät myös Aadamin pääsevän perille hyvän ja pahan tiedosta ja näyttävät sen 

vuoksi karkottaneen hänet Edenistä eli tappaneen hänet henkisesti. 
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joukon johtaja”. Kārttikeyalla on sama lisänimi. Sillä tapettuaan Tārakan, Dāna-

van, hän on Tāraka-Jit, ”Tārakan kukistaja”,1 ”Kumāra Guha”, ”mystinen neit-

sytnuorukainen”, ”Siddha-Sena”, ”Siddhojen johtaja” ja Shaktidhara, ”keihään-

kantaja”. 

(2) Ottakaamme kreikkalainen aurinkojumala Apollo ja verratkaamme hänestä 

esitettyjä myyttisiä kertomuksia nähdäksemme, eikö hän vastaa [e383] Indraa, 

Kārttikeyaa ja jopa Kaśyapa-Ādityaa sekä samalla Mikaelia (Jehovan enkelimuo-

tona), ”auringon enkeliä”, joka on ”Jumalan kaltainen” ja ”yhtä Jumalan kanssa”. 

Myöhemmät kekseliäät, monoteistisessä tarkoituksessa tehdyt tulkinnat, vaikka 

ovatkin korotetut kiistämättömiksi kirkollisiksi dogmeiksi, eivät todista mitään 

muuta kuin ehkä inhimillisen auktoriteetin ja vallan väärinkäyttöä. 

Apollo on Helios (aurinko), Foibos-Apollo (”elämän ja maailman valo”2), joka 

nousee kultasiipisestä maljasta (auringosta). Tästä syystä hän on aurinkojumala 

par excellence. Syntymähetkellään hän pyytää joustaan tappaakseen Pythonin, 

lohikäärmedemonin, joka kävi hänen äitinsä kimppuun ennen hänen syntymäänsä3 

ja jonka hävittäminen jää hänen jumalalliseksi tehtäväkseen – niin kuin Kārttikeya 

syntyy tappaakseen Tārakan, liian pyhän ja viisaan demonin. Apollo syntyy tähti-

saarelle nimeltään Asteria – ”kultainen tähtisaari”, ”maa joka leijailee ilmassa”, 

joka on hindujen kultainen Hiranyapura. Häntä kutsutaan nimellä ”puhdas 

(  [Agnus], Agnus Dei, intialainen Agni) [kuten tri Kenealy arvelee], ja al-

kuperäisessä myytissä hän on vapaa kaikesta aistillisesta rakkaudesta”.4 Sen 

vuoksi hän on kumāra niin kuin Kārttikeya ja Indrakin oli aikaisemmassa elämäs-

sään ja aikaisemmissa elämäkerroissaan. Lisäksi Python, ”punainen lohikäärme”, 

yhdistää Apollon Mikaeliin, joka taistelee Ilmestyskirjan lohikäärmettä vastaan, 

                                                           
1  Tarina kertoo, että Tāraka (jota kutsuttiin myös Kālanābhaksi) omaten erikoisia joogakykyjä 

oli saavuttanut kaiken jumalallisen tiedon yoga-vidyāsta ja häntä vastaan vehkeilleiden juma-

lien salaisista kyvyistä. Tässä näemme arkkienkelien eli pienempien jumalien ”tottelevaisen” 

joukon vehkeilevän (tulevaisuuden) langenneita enkeleitä vastaan, joita Henok syyttää siitä 

suuresta rikoksesta, että he ovat paljastaneet maailmalle kaikki ”taivaan salaisuudet”. Mikael, 

Gabriel, Rafael, Surial ja Uriel moittivat Herra Jumalalle niitä veljiään, joiden sanottiin tun-

keutuneen jumalallisiin mysteereihin ja opettaneen niitä ihmisille, ja tästä syystä he itse sääs-

tyivät rangaistukselta. Mikael sai tehtäväkseen taistella lohikäärmettä vastaan, ja samoin sai 

Kārttikeya samoissa olosuhteissa. Molemmat ovat ”taivaallisten joukkojen johtajia”, molem-

mat neitsyitä, molemmat ”pyhien johtajia”, ”keihäänkantajia” (Shaktidhara) jne. Kārttikeya on 

Mikaelin ja pyhän Yrjön esikuva yhtä varmasti kuin Indra on Kārttikeyan prototyyppi. 
2  Aineellisen, fyysisen maailman ”elämä ja valo”, aistien – ei sielun – ilo. Apollo on ennen 

kaikkea inhimillinen jumala, jonka palvontaan kuuluvat emotionaaliset, loistokkaat ja teatraa-

liset kirkkorituaalit valoineen ja musiikkeineen. 
3  Ks. Ilmestyskirja (12:3, 4), mistä löytyy Apollon äiti, jota ahdistaa tuo Python, punainen 

lohikäärme, joka on myös Porfyrion, (tuli)punainen titaani. 
4  Book of God, s. 88. 
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petoa joka tahtoo hyökätä synnyttävän vaimon kimppuun, niin kuin Python kävi 

Apollon äidin kimppuun. Voiko kukaan olla näkemättä yhdenmukaisuutta? Jos 

jalosukuisella W. E. Gladstonella, joka ylpeilee kreikan oppineisuudellaan ja Ho-

meroksen allegorioiden hengen tuntemuksellaan, olisi todella aavistanut Iliadin ja 

Odysseian oikean esoteerisen merkityksen, hän olisi ymmärtänyt paremmin Jo-

hanneksen ilmestyksen ja jopa Pentateukin. Sillä tie raamattuun käy Hermeksen, 

Belin ja Homeroksen kautta, kuten tie näihin viimeksi mainittuihin käy hindulais-

ten ja kaldealaisten uskonnollisten symbolien kautta. 

(3) Tämä ikivanha traditio on toistettu Johanneksen Ilmestyskirjan 12. luvussa ja 

tulee ilman pienintäkään epäilystä babylonialaisista legendoista, vaikka babylo-

nialainen kertomus sai alkunsa arjalaisista allegorioista. Tämän Ilmestyskirjan 12. 

luvun alkulähteen paljastamiseen riittänee edesmenneen George Smithin mainit-

sema katkelma. Tämä kuuluisa assyriologi sanoo: 
 

Seuraavat katkelmat viittaavat Aadamiksi kutsutun ihmiskunnan, kuten raama-

tussa [ihmisen], luomiseen. Hänet luotiin täydelliseksi…mutta myöhemmin 

hän [e384] yhtyy syvyyden lohikäärmeeseen, Tiamatin eläimeen, kaaoksen 

henkeen ja rikkoo jumalaansa vastaan. Jumala kiroaa hänet ja syytää hänen yl-

leen ihmisyyden kaikki pahuudet ja onnettomuudet.1 

Tätä seuraa sota lohikäärmeen ja pahan voimien välillä eli kaaoksen ja ju-

malien välillä. Jumalilla on taotut aseet2 ja Merodach [Ilmestyskirjan arkkien-

keli Mikael] ryhtyy johtamaan taivaallista joukkoa lohikäärmettä vastaan. Len-

nokkaasti kuvattu sota päättyy tietysti hyvän voimien voittoon.3 
 
Tämä jumalien sota syvyyden voimia vastaan viittaa myös viimeisessä ja maalli-

sessa merkityksessään taisteluun, joka käytiin syntyvän viidennen Rodun arjalais-

ten adeptien ja Atlantiksen noitien, syvyyden demonien, välillä, noiden veden 

ympäröimien saarelaisten, jotka hukkuivat vedenpaisumuksessa.4 

                                                           
1  ”Jumala”, joka kiroaa (oletetun) oman työnsä, koska oli tehnyt siitä epätäydellisen, ei voi 

olla ainoa absoluuttinen ääretön viisaus, vaikka hän kantaa Belin tai Jehovan nimeä. 
2  Intialaisessa Tārakāmaya-allegoriassa Soman (kuun, kasvien kuninkaan) johtamien asurain 

ja jumalien välisessä sodassa jumalien aseseppä Vishvakarman takoo Vulkanin (Tubal-Kainin) 

tavoin jumalille aseet. 
3  The Chaldean Account of Genesis, s. 304. Olemme sanoneet muualla, että Ilmestyskirjan 

(12:1, 2) ”vaimo lapsineen” oli Aima, suuri äiti eli Bina, kolmas sefirot, ”jonka nimi on Jeho-

vah”. Ja ”lohikäärme”, joka yrittää nielaista hänen tulevan lapsensa (universumin), on abso-

luuttisen viisauden lohikäärme – viisauden joka huomatessaan universumin ja kaiken siinä 

olevan erottamattomuuden absoluuttisesta KAIKESTA ei näe siinä mitään muuta kuin suuren 

illuusion, Mahāmāyān, ja tästä johtuen syyn kurjuuteen ja kärsimykseen. 
4  Ks. Hunnuttoman Isiksen, Tiede osa 2:n viimeisiä sivuja. 
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Kuten aikaisemmin on sanottu, lohikäärmeiden ja ”taivaan sodan” symboleilla 

on enemmän kuin yksi merkitys, ja uskonnolliset, astronomiset ja geologiset ta-

pahtumat sisältyvät yhteen yleiseen allegoriaan. Mutta sillä oli myös kosmologi-

nen merkitys. Intiassa lohikäärmekertomus toistuu yhdessä merkityksessään 

Indran ja Vritran välisessä taistelussa. Vedoissa viitataan tähän Ahi-Vritraan kui-

vuuden demonina, kauheana kuumana tuulena. Indra näkyy olevan jatkuvassa 

taistelussa hänen kanssaan, ja ukkosen ja salaman avulla jumala pakottaa Ahi-

Vritran vuodattamaan sadetta maan päälle ja sitten surmaamaan hänet. Tästä syys-

tä Indraa kutsutaan Vritra-Haniksi eli Vritran tappajaksi, niin kuin Mikaelia kut-

sutaan lohikäärmeen voittajaksi ja tappajaksi. Tässä merkityksessä nämä molem-

mat ”viholliset” ovat siis ”vanha lohikäärme”, joka syöstiin maan syvyyksiin. 

Zend-Avestan amshāspendit ovat sotajoukko, jolla on Mikaelin kaltainen johta-

ja ja joka näyttää samalta kuin taivaan legioonat Vendīdādin mukaan. Niinpä Far-

gardissa XIX, ii, 13 (42), Ahuramazda kehottaa Zarathustraa ”kutsumaan avuk-

seen… Amesha-Spentat, jotka hallitsevat maan seitsemää keshvaria”,1 jotka seit-

semässä [e385] merkityksessään viittaavat myös planeettaketjumme seitsemään 

piiriin, seitsemään planeettaan, seitsemään taivaaseen jne., sen mukaan, tarkoite-

taanko fyysistä, ylifyysistä vai yksinkertaisesti sideeristä maailmaa. Samassa Far-

gardissa (ii ja iii) Zarathustra loihtiessaan voimia Angra Mainyua ja hänen jouk-

koaan vastaan vetoaa heihin näillä sanoin: ”Kutsun avukseni seitsemän loistavaa 

Sravahia poikineen ja joukkoineen.”2 ”Sravah” – sana jonka merkitystä orientalis-

tit eivät tunne – tarkoittaa samoja amshāspendeja mutta korkeimmassa okkultti-

sessa merkityksessä. ”Sravah” ovat ilmenneiden amshāspendien noumenoneita, 

noiden ilmenneiden voimien sieluja eli henkiä, ja ”niiden pojat ja joukot” viittaa-

vat planeettaenkeleihin ja niiden tähtijoukkoihin ja -konstellaatioihin. 

”Amshāspend” on eksoteerinen termi, jota käytetään ainoastaan sen maallisista 

yhtymistä ja asioista. Zarathustra kääntyy Ahuramazdan puoleen jatkuvasti ”ai-

neellisen maailman luojana”. Ormazd on maapallomme (Spenta Armaitin) isä, ja 

personoituna sitä sanotaan ”Ahuramazdan kauniiksi tyttäreksi”,3 joka on myös sen 

(salaisen ja henkisen tiedon ja viisauden) puun luoja, josta saadaan mystinen ja 

ihmeellinen Baresma. Mutta loistavan Jumalan okkulttista nimeä ei koskaan lau-

suttu temppelin ulkopuolella. 

                                                           
1  ”Maan seitsemän keshvaria” – meidän planeettaketjumme seitsemän piiriä, seitsemän maa-

ilmaa, jotka on myös mainittu Rigvedassa – on esitetty perusteellisesti muualla. On olemassa 

kuusi rajamsia (maailmaa) prithivīn, maan eli ”tämän” (idam) yläpuolella vastakkaisena sille, 

mikä on tuolla puolen (kuusi palloa kolmella toisella tasolla). (Ks. Rigveda, I, 34; III, 56; VII, 

104, II ja V, 60, 6.) 
2  Vendīdād, Fargard XIX, 42. 
3  Sama, 13 (42). 
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Sammael eli Saatana, Genesiksen viettelevä käärme ja yksi alkuperäisistä ka-

pinoivista enkeleistä, on ”punaisen lohikäärmeen” nimi. Hän on kuoleman enkeli, 

ja Talmud sanoo, että ”kuoleman enkeli ja Saatana ovat samoja”. Hänet tappaa 

Mikael ja jälleen pyhä Yrjö, joka on myös lohikäärmeen surmaaja, mutta huomat-

kaa nämä muunnokset. Sammael on sama kuin Simoom, aitiomaan kuuma tuuli, ja 

edelleen Vedan kuivuuden demoni Vritrana. ”Simoomia kutsutaan nimellä Atabul-

os” eli Diabolos, paholainen. 

Tyfonin eli Apofis-lohikäärmeen – Kuolleiden kirjan syyttäjän – voittaa Horus, 

joka lävistää vastustajansa pään keihäällä. Tyfon on kaiken tuhoava autiomaan 

tuuli, se kapinallinen elementti, joka saa kaiken sekasortoon. Niin kuin Set, se on 

myös yön pimeys, Osiriksen murhaaja, joka Osiris on päivän valo ja aurinko. Ar-

keologia todistaa, että Horus on sama kuin Anubis,1 jolla egyptiläisestä muisto-

merkistä löytyneessä kuvassa on haarniska ja keihäs, kuten Mikaelilla ja pyhällä 

Yrjöllä. Anubis esitetään myös [e386] tappamassa lohikäärmettä, jolla on käär-

meen pää ja pyrstö.2 

Kosmologisesti kaikki lohikäärmeet ja käärmeet, jotka niiden ”surmaajat” voit-

tavat, ovat siis alun perin kaaoksen myllertäviä sekavia prinsiippejä, jotka aurin-

kojumalat eli luovat voimat saattavat järjestykseen. Kuolleiden kirjassa näitä prin-

siippejä sanotaan ”kapinallisiksi pojiksi”. 
 
Tuona yönä sortaja, Osiriksen murhaaja, jota sanotaan myös vietteleväksi 

käärmeeksi… kutsuu kapinalliset pojat ilmaan ja kun ne saapuvat itäiselle tai-

vaalle, siellä ja koko maailmassa syttyy taivaan sota.3 
 
Skandinavialaisessa Eddassa Aasojen ”sota” hrimthursien (huurretursaiden) kans-

sa ja aasa Thorrin sota jotunien kanssa ovat kopio käärmeiden ja lohikäärmeiden 

ja ”pimeydestä” hiipivän ”suden” samasta myytistä. ”Pahat henget”,4 jotka alku-

aan kuvaavat vain kaaosta, on rahvaan taikausko euhemerisoinut, kunnes ne ovat 

lopulta saaneet kansalaisoikeudet maapallon sivistyneimmissä ja oppineimmissa 

roduissa – sen oletetun luomisen jälkeen – ja tulleet kristittyjen parissa dogmeiksi. 

Kuten George Smith sanoo: 
 

Pahat henget [prinsiipit], kaaoksen vertauskuvat [Kaldeassa ja Assyriassa sa-

moin kuin Egyptissä, kuten olemme nähneet]…. vastustavat tätä muutosta ja 

                                                           
1  Kuolleiden kirja, xvii, rivi 62: Anubis on Horus, joka sulautuu siihen, joka on silmätön. 
2  Ks. Lenoir, ”Du Dragon de Metz”, Mémoires de l’Académie Celtique, I, 11, 12. 
3  Kuolleiden kirja, xvii, 54, 49. Ks. myös Egyptean Pantheon, s. 20, 23. 
4  Näitä ”pahoja henkiä” ei voi mitenkään samastaa Saatanaan eli suureen lohikäärmeeseen. 

Ne ovat elementaaleja, jotka ovat syntyneet eli aiheutuneet tietämättömyydestä – kosmisista ja 

inhimillisistä intohimoista – eli kaaoksesta. 
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käyvät sotaa kuuta, Belin vanhinta poikaa, vastaan vetäen puolelleen auringon, 

Venuksen ja ilman jumalan, Vulin.1 
 
Tämä on siis vain toinen versio hindujen ”taivaan sodasta”, sodasta Soman, kuun, 

ja jumalien välillä – Indran ollessa ilman Vul – mikä osoittaa sen olevan pelkäs-

tään sekä kosmogoninen että astronominen allegoria, joka on sepitetty ja loihdittu 

esiin varhaisimmasta mysteereissä opetetusta teogoniasta. 

Gnostikkojen uskonnollisissa opeissa on parhaiten nähtävissä lohikäärmeen, 

käärmeen ja pukin todellinen merkitys ja kaikkien niiden voimien symbolit, joita 

kutsutaan nyt pahoiksi. Sillä niiden opetukset paljastivat juutalaisten AIN SOFIN 

vastineen esoteerisen luonteen, jonka todellisesta rabbien salaamasta merkitykses-

tä kristityt eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tienneet yhtään mitään. 

Tuskin olisi Jeesus Nasarealainen neuvonut apostoleitaan olemaan viisaita kuin 

käärmeet, jos käärmeet olisivat olleet pahan symboli, eivätkä ofiitit, ”käärmeen 

veljeskunnan” oppineet egyptiläiset gnostikot, olisi kunnioittaneet seremoniois-

saan elävää käärmettä VIISAUDEN vertauskuvana, jumalallisena Sofiana (ja 

kaikki-hyvän tyyppinä, eikä pahan), jos tämä matelija olisi ollut niin läheisessä 

yhteydessä Saatanaan. Asia on niin, että jopa tavallisena käärmeenä se on aina 

ollut kaksinainen symboli. [e387] Lohikäärmeenäkään se ei ole koskaan ollut 

muuta kuin ilmenneen jumaluuden suuren viisauden symboli. Aikaisempien maa-

larien draco volans, lentävä lohikäärme, voi olla liioiteltu kuva todellisesta ennen 

vedenpaisumusta eläneestä eläimestä. Mutta ne jotka uskovat okkulttisiin opetuk-

siin, ovat sitä mieltä, että vanhoina aikoina oli sellaisia olentoja kuin lentävät lo-

hikäärmeet, eräänlaisia lentoliskoja, ja että nuo jättiläismäiset siivekkäät liskot 

olivat Mooseksen serafin ja suuren pronssikäärmeen esikuvia.2 Juutalaiset olivat 

itse palvoneet jälkimmäistä epäjumalaa, mutta Hiskian aikaansaaman uskonpuh-

distuksen jälkeen he tekivät täyskäännöksen ja kutsuivat tätä kaikkien muiden 

kansojen suurta eli korkeampaa jumalaa – paholaiseksi ja omaa anastajaansa – 

”ainoaksi Jumalaksi”.3 

                                                           
1  Assyrian Discoveries, s. 403. 
2  Ks. 4. Moos. 21:8–9. Jumala käskee Moosesta rakentamaan pronssisen käärmeen, ”Serafin”. 
Siihen katsominen parantaa tulisten käärmeiden puremasta. Viimeksi mainitut olivat serafim, 
serafeja, joilla Jesajan mukaan (6:2) ”oli kuusi siipeä kullakin”. Ne ovat Jehovan symboleja ja 
kaikkien muiden demiurgien, jotka synnyttävät kuusi kaltaistaan poikaa – seitsemän niiden 
luojan kanssa. Siten pronssikäärme on Jehova, ”tulikäärmeiden” päällikkö. Ja 2. Kun. 18:3–4 
sanotaan, että kuningas Hiskia [Hezekiah], joka isänsä Daavidin tavoin ”teki sitä mikä oli 
oikein Herran silmissä” – ”löi palasiksi Mooseksen tekemän pronssikäärmeen… ja kutsui sitä 
Nehushtaniksi” eli pronssipalaseksi. 
3  ”Saatana nousi Israelia vastaan ja vietteli Daavidin toimittamaan Israelissa väenlaskun” (1. 
Aikak. 21:1). ”Mutta Herran [Jehovan] viha syttyi taas Israelia vastaan” ja hän yllytti Daavidia 
sanoen: ”Mene ja laske Israelin väki” (2. Sam. 24:1). Nämä kaksi olentoa ovat siten samoja. 
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Saatana-nimitys, hepreaksi shatan, ”vastustaja” (verbistä shatana, ”vastus-

taa”, vainota), kuuluu oikeastaan ensimmäiselle ja julmimmalle ”kaikkien muiden 

jumalien vastustajalle” – Jehovalle, eikä käärmeelle, joka käytti ainoastaan myö-

tätuntoista ja viisasta kieltä ja on dogmissakin korkeintaan ”ihmisten vastustaja”. 

Tämä dogmi, joka pohjautuu Genesiksen kolmanteen lukuun, on yhtä epäjohdon-

mukainen ja väärä kuin paradoksaalinen. Sillä kuka loi ensimmäisenä miehen 

alkuperäisen ja tästä lähtien yleisen kiusaajan – naisen? Varmasti se ei ollut käär-

me, vaan itse ”Herra Jumala”, joka sanoen ”Ei ole hyvä miehen olla yksinään” loi 

naisen ja ”toi hänet miehen luo”.1 Jos sitä seurannutta pientä, epämiellyttävää 

välikohtausta oli silloin ja on yhä pidettävä ”perisyntinä”, silloin joutuu Luojan 

jumalallinen kaukonäköisyys todella huonoon valoon. (1. luvun) ensimmäisen 

Aadamin olisi ollut paljon parempi olla joko ”miehinen tai naisellinen” eli ”yk-

sin”. Ilmeisesti Herra Jumala oli kaiken pahan todellinen syy, ”agent provoca-

teur” [yllyttäjä] ja käärme – ainoastaan Azazelin prototyyppi, ”syntipukki Israelin 

(Jumalan) syntien tähden”, se Tragos-parka, jonka oli kärsittävä rangaistus luo-

jansa ja herransa erehdyksestä. Tämä on tietysti sanottu vain niille, jotka hyväk-

syvät Genesiksen ihmiskuntaa koskevan näytelmän alkutapahtumat kuolleen kir-

jaimen merkityksessä. Ne, jotka lukevat sen esoteerisesti, eivät joudu mielikuvi-

tuksellisiin [e388] pohdiskeluihin ja hypoteeseihin. He tietävät kuinka lukea sen 

symboliikkaa eivätkä voi erehtyä. 

Tässä ei ole tarvetta ryhtyä käsittelemään Jehovah-nimen moninaista mystistä 

ja abstraktista merkitystä, joka ei kuulu jumaluudelle, jota on virheellisesti kutsut-

tu sillä nimellä. Se oli rabbien tarkoituksellisesti verhoama salaisuus, jota he säi-

lyttivät todella huolellisesti sen jälkeen kun kristityt olivat anastaneet heiltä hei-

dän jumalansa nimen, joka kuului vain heille.2 Tässä mainittakoon seuraava tosi-

asia. Se henkilöhahmo, joka mainitaan Genesiksen neljässä ensimmäisessä luvus-

sa nimityksin ”Jumala”, ”Herra Jumala” ja ”Herra” pelkästään, ei ole yksi ja sama 

henkilö, ja varmasti se ei ole Jehova. Kabbalassa on kolme eri luokkaa eli ryhmää 

elohimejä, joita kutsutaan sefiroteiksi, ja Jehova esiintyy ainoastaan 4. luvussa. 

Sen ensimmäisessä jakeessa sitä nimitetään Kainiksi ja viimeisessä se muuttuu 

ihmiskunnaksi – miehiseksi ja naiselliseksi, Jahveksi.3 ”Käärme” ei sitä paitsi ole 

                                                           
1  Genesis 2:18, 22. 
2  Monet oppineet kirjailijat ovat tutkineet perusteellisesti Jehovah-nimen eri merkityksiä 

(masoreettisilla pisteillä varustettuna ja ilman) ja osoittaneet niiden moninaisia tarkoituksia. 

Paras näistä teoksista on Key to the Hebrew-Egyptian Mystery in The Source of Measures [J. 

Ralston Skinner]. 
3  Edellä mainitussa teoksessa (s. 233, liite) Genesiksen kohta 4:26 on käännetty oikein: ”sil-

loin alkoivat ihmiset kutsua itseään Jehovahiksi”, mutta vähemmin oikein ehkä selitetty, kos-

ka viimeinen sana pitäisi kirjoittaa Jah (miehinen)-havah (naisellinen) osoittamaan, että tuosta 

ajasta lähtien alkoi esiintyä rotu, joka oli selvästi jakautunut mieheksi ja naiseksi. 
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Saatana, vaan loistava enkeli, yksi kunnian ja loiston ympäröimistä elohimeistä, 

joka luvaten naiselle, että jos he söisivät kiellettyä hedelmää, ”sinä et varmasti 

kuole”, piti lupauksensa ja teki ihmisestä kuolemattoman katoamattomalta luon-

noltaan. Hän on mysteerien Iao, ihmisten androgyynisten luojien johtaja. Kolmas 

luku kertoo (esoteerisesti) siitä, kuinka poistui se tietämättömyyden verho, joka 

peitti ”luuttomien” jumalien kuvaksi luodun enkeli-ihmisen tietoisuuden, ja hänen 

tajuntansa avautui hänen todelliselle luonteelleen. Näin tuli näkyviin loistava en-

keli (Lucifer) kuolemattomuuden antajan valossa ja ”valaisijana”, kun taas todel-

lista synnyttämiseen ja aineeseen laskeutumista on etsittävä 4. luvusta. Siinä Je-

hova-Kain, Aadamin miehinen osa, kaksinainen ihminen, erottauduttuaan Eevasta 

sai aikaan hänessä ”Abelin”, ensimmäisen luonnollisen naisen,1 ja vuodattaa neit-

seellisen veren. Kun nyt alkuperäisessä heprealaisessa tekstissä Kain osoittautuu 

samaksi kuin Jehova Genesiksen 4. luvun 1. jakeen oikean tulkinnan perusteella. 

Kun rabbit opettavat, että ”Kin (Kain), paha, oli Eevan ja Sammaelin poika, paho-

lainen, joka otti Aadamin paikan”. Ja kun Talmud lisää, että ”paha henki, Saatana 

ja Sammael, kuoleman enkeli, ovat samoja”2 – on helppo huomata, että Jehova 

(ihmiskunta eli ”Jah-Havah”) ja Saatana (sen vuoksi viettelevä käärme) ovat yksi 

ja sama [e389] yksityiskohtia myöten. Ihmiskunnan ulkopuolella ei ole paholaista 

eikä pahaa, joka synnyttäisi paholaisen. Paha on välttämättömyys ilmenneessä 

universumissa ja yksi sen ylläpitäjistä. Se on välttämätön kehitykselle ja edistyk-

selle, samoin kuin yö on välttämätön jotta päivä voisi ilmetä, ja kuolema elämälle 

– jotta ihminen voisi elää ikuisesti. 

Metafyysisesti Saatana edustaa luonnossa yksinkertaisesti kaiken vastapuolta 

eli polaarista vastakkaisuutta.3 Se on ”vastustaja” allegorisesti, ”surmaaja” ja 

kaiken suuri vihollinen, koska koko universumissa ei ole mitään, millä ei olisi 

kahta puolta – saman mitalin kääntöpuolia. Mutta siinä tapauksessa valoa, hyvyyt-

tä, kauneutta jne. voidaan kutsua Saatanaksi yhtä oikeutetusti kuin paholaisek-

sikin, koska ne ovat pimeyden, pahuuden ja rumuuden vastakohtia. Ja nyt tulee 

käsitettävämmäksi eräiden aikanaan kerettiläisinä ja inhottavina pidettyjen var-

haiskristillisten lahkojen filosofia ja järjellinen perusta. Voimme ymmärtää, miksi 

SATANIITTIEN lahko sai osakseen halveksuntaa ja tuomittiin ilman mitään toi-

voa myöhemmästä syyttömäksi todistamisesta, koska he pitivät oppinsa salassa. 

Samaan asemaan joutuivat KAINIITIT ja jopa (Juudas) ISKARIOOTIT, koska 

                                                           
1  Ks. selitykseksi saman teoksen VII liitteen erinomaisia sivuja. 
2  Talmud: Bava Batra, 16 a. 
3  Demonologiassa Saatana on vastarinnan johtaja helvetissä, jonka hallitsija on Beelsebub. 

Hän kuuluu demonien viidenteen luokkaan (keskiaikaisen demonologian mukaan niitä on 

yhdeksän) ja hän johtaa noitia ja taikureita. Mutta huomatkaa tekstissä pukinpäisen Saatanan, 

Bafometin, todellinen merkitys. Se on sama kuin Azazel, Israelin syntipukki. Luonto on PAN-

jumala. 
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tuon petollisen apostolin todellista luonnetta ei ole koskaan täysin selvitetty ihmi-

syyden tuomioistuimessa. 

Suoranaisena seurauksena käy selville myös gnostilaisten lahkojen opit. Nämä 

lahkot olivat vihittyjen perustamia, ja niiden opit perustuivat oikeaan tietoon jo-

kaisen kansan vertauskuvastosta. Näin on ymmärrettävää, miksi useimmat heistä 

pitivät Jaldabaothia Mooseksen jumalana, tuona ylpeänä, kunnianhimoisena ja 

epäpuhtaana henkenä, joka anastaessaan korkeimman Jumalan paikan käytti vää-

rin valtaansa, sillä hän ei ollut yhtään parempi vaan joissakin suhteissa paljon 

pahempi kuin veljensä elohimit. Viimeksi mainitut edustivat kaiken ympäröivää, 

ilmennyttä jumaluutta ainoastaan kollektiivisessa merkityksessä, koska elohimit 

olivat fenomenaalisen universumin luomisessa alkuperäisen kosmisen aineen en-

simmäisten erilaistumisten muovailijoita. Sen vuoksi gnostikot kutsuivat Jehovaa 

käärmeen, Saatanan eli PAHAN luojaksi ollen yhtä Ofiomorfoksen kanssa.1 He 

opettivat, että Iurbo ja Adonai olivat ”Jaldabaothin emanaation, Iao-Jehovahin 

nimiä”.2 Tämä oli heidän kielenkäytössään samaa, kuin mitä rabbit tarkoittivat 

verhotummin sanoessaan, että ”Sammael eli Saatana oli synnyttänyt Kainin”. 

[e390] Langenneet enkelit esittävät kaikissa muinaisissa järjestelmissä langen-

neiden ihmisten prototyyppejä allegorisesti ja noita ihmisiä itseään esoteerisesti. 

Siten luomishetken elohimeistä tuli ”B’nai ha-Elohim”, Jumalan poikia, joihin 

seemiläisten perimätietojen mukaan kuuluu myös Saatana. Taivaallinen sota 

Thraetaonan ja Azhi-Dahakan, tuhoavan käärmeen, välillä päättyy Burnoufin mu-

kaan maan päällä siinä taistelussa, jota hurskaat ihmiset käyvät pahuuden voimia 

vastaan, ”iranilaisten taistelussa Intian arjalaisia bramiineja vastaan”. Ja jumalien 

selkkaus asurain kanssa toistuu Mahābhāratan suuressa sodassa. Kaikkein myö-

häisimmässä uskonnossa, kristinuskossa, kaikki taistelijat, jumalat ja demonit, 

kummatkin vihollisjoukot ovat nyt muuttuneet lohikäärmeiksi ja saatanoiksi pel-

kästään siitä syystä, että Genesiksen käärme voitaisiin yhdistää personoituun PA-

HAAN ja siten todistaa uusi dogmi.3 

 
 

NOOA OLI KABIIRI, JOTEN HÄNEN TÄYTYI OLLA DEMONI 

 

Sillä ei ole paljonkaan merkitystä, opettiko Isis vai Ceres – ”Kabiria” – eli kabiirit 

jälleen ihmisille maanviljelystä, mutta on erittäin tärkeätä estää kiihkoilijoita mo-

nopolisoimasta kaikkia historian ja legendan tosiasioita ja sälyttämästä totuuden, 

historian ja legendan vääristelyjään yhden miehen harteille. Nooa on joko myytti 

kuten muutkin tai henkilö, jonka taru perustui kabirisiin tai titaanisiin traditioihin 

                                                           
1  Ks. Hunnuton Isis, teologia osa 1, s. 200. 
2  Codex Nazaraeus.  Ks. II kirja, XVIII, ”Langenneiden enkelien myytti”. 
3  Ks. yksityiskohtien saamiseksi tämän teoksen II kirjasta Saatanan myytistä. 
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sellaisina kuin niitä opetettiin Samothrakissa. Sen vuoksi eivät juutalaiset eivätkä 

kristityt voi monopolisoida häntä itselleen. Jos siis, kuten Faber yritti todistaa 

suuren oppineisuutensa ja tutkimustensa perusteella, Nooa on atlantislainen ja 

titaani, ja hänen perheensä on kabiireja tai hurskaita titaaneja jne. – silloin raama-

tun kronologia kaatuu omasta painostaan ja sen mukana kaikki patriarkat, ennen 

vedenpaisumusta eläneet ja esiatlantislaiset titaanit. Kuten nyt on huomattu ja 

osoitettu, Kain on Mars, voiman ja synnyttämisen sekä ensimmäisen (sukupuoli-

sen) verenvuodatuksen jumala.1 Tubal-Kain on kabiiri, ”kaikkien pronssia ja rau-

taa työstävien seppien opettaja”. Tai – jos tämä miellyttää enemmän – hän on 

sama kuin Hefaistos eli Vulcanus. Jabal tulee kabiireista, maanviljelyn opettajista, 

”sellaisista joilla oli karjaa”, ja Jubal on ”kaikkien harpunsoittajien isä” [Genesis 

4:21], hän eli he, jotka tekivät harpun [ ] Kronokselle [Khronos] ja kolmi-

kärjen Poseidonille.2 

[e391] Salaperäisten telkhiinien historia eli ”tarut” – jotka kaikki toistavat eso-

teeristen opetustemme muinaisia tapahtumia – antavat meille avaimen Kainin 

suvun syntyyn.3 Ne esittävät syyn, miksi roomalaiskatolinen kirkko yhdistää Kai-

nin ja Haamin ”kirotun veren” noituuteen ja tekee siitä syypään vedenpaisumuk-

seen. Eivätkö telkhiinit – näin väitetään – olleet Rhodoksen salaperäisiä rautasep-

piä, jotka ensimmäisinä pystyttivät patsaita jumalille varustaen ne aseilla ja opet-

tivat ihmisille magian taitoja? Ja eikö heitä hukutettu vedenpaisumuksessa Zeuk-

sen käskystä, kuten kainiitit Jehovan käskystä? 

Telkhiinit ovat yksinkertaisesti kabiireja ja titaaneja toisessa muodossa. He 

ovat myös atlantislaisia. ”Kuten Lemnos ja Samothraki”, sanoo Decharme, ”Rho-

doskin, telkhiinien syntymäpaikka, on tuliperäinen saari.”4 Rhodos-saari kohosi 

äkkiä merestä oltuaan aikaisemmin valtameren nielaisema, sanovat traditiot. Sa-

moin kuin (kabiirien) Samothraki, se liittyy ihmisten muistossa vedenpaisumus-

kertomuksiin. Koska tästä aiheesta on jo sanottu tarpeeksi, jätämme sen tällä ker-

taa. 

Voimme kuitenkin lisätä muutaman sanan Nooasta, joka edustaa juutalaisuu-

dessa lähes jokaista pakanoiden jumalaa jossain suhteessa. Homeroksen laulut 

sisältävät runollisessa muodossa kaikki myöhemmät tarut patriarkoista, jotka ovat 

kaikki sideerisiä, kosmisia ja numeerisia symboleja ja merkkejä. Yritys erottaa 

                                                           
1  Koska hän on myös Vulcanus eli Vul-Kain, myöhempien egyptiläisten suurin jumala ja 

suurin kabiiri. Ajan jumala oli Egyptissä Khijun eli Saturnus eli Seteh, ja Khijun on sama kuin 

Kain. 
2  Katsokaa Strabo, Geografy, k. XIV, ii, 7, ja verratkaa sitä kyklooppeihin; myös Kallimak-

hos, In Delum, 31, ja Publius Papinius Statius, Silvarum Libri V, k. IV, 6, 47. 
3  Genesis 4. ja 5. luku. 
4  Mythologie de la Grèce antique: Génie du Feu – Les Telchines, s. 271. 
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toisistaan Setin ja Kainin sukutaulut1 ja myöhempi yhtä turha yritys osoittaa hei-

dät todellisiksi, historiallisiksi ihmisiksi on johtanut ainoastaan vakavampiin 

menneisyyden historian tutkimuksiin ja löytöihin, jotka ovat vaarantaneet ikuisik-

si ajoiksi oletetun ilmestyksen. Niinpä on esim. todistettu Nooan ja Melkisedekin 

samuus ja myös Melkisedekin eli Isä Tsadikin myöhempi samuus Kronos-

Saturnuksen kanssa. 

Tämä on helposti todistettu, eikä sitä kiellä kukaan kristillinen kirjailija. J. 

Bryant2 on samaa mieltä jokaisen kanssa, joka sanoo [e392] Sydikin eli Tsadikin 

olevan patriarkka Nooa (myös Melkisedek), ja hänen kutsumanimensä eli Tsadik 

vastaa Genesiksessä hänelle annettua luonteenlaatua.3 ”Hän oli , Tsadik, 

oikeamielinen mies ja sukunsa täydellisyys. Tieto ja kaikki hyödyllinen taito omis-

tettiin hänelle, ja hänen poikiensa kautta ne siirtyivät jälkipolville.”4 

Sankhuniaton selostaa maailmalle, että kabiirit olivat Sydikin eli Zedekin 

(Melkisedekin) poikia. Tosin kyllä tähän selostukseen, joka on siirtynyt meille 

Eusebioksen kautta,5 on suhtauduttava tietyin varauksin, koska on enemmän kuin 

luultavaa, että hän sormeili Sankhuniatonin teoksia samoin kuin hän oli tehnyt 

Manethonin synkronistisille tauluille. Mutta olettakaamme, että Sydikin, Kronok-

sen eli Saturnuksen samuus Nooan ja Melkisedekin kanssa perustuu Eusebioksen 

hurskaaseen hypoteesiin. Hyväksykäämme se sellaisenaan, samoin kuin Nooan 

luonne oikeamielisenä miehenä ja hänen oletettu kaksinaisuutensa salaperäisenä 

Melkisedekinä, Salemin kuninkaana ja korkean jumalan pappina ”hänen oman 

määräyksensä” mukaan;6 ja lopuksi, nähtyämme, mitä ne kaikki olivat henkisesti, 

astronomisesti, psyykkisesti ja kosmisesti, katsokaamme nyt, mitä niistä tuli rab-

biinisesti ja KABBALISTISESTI. 

                                                           
1  Mielestämme mikään ei voi olla kiusallisempaa ja lapsellisempaa kuin tämä hyödytön yritys 

erottaa Kainin ja Setin sukuluettelot toisistaan eli salata nimien samuus eri tavausmenetelmil-

lä. Siten Kainilla on poika HENOK ja Setillä on myös poika HENOK (Enos, Hanok, Eenok – 

vokaalittomista heprealaisista sanoista voi saada miltei mitä tahansa). Kainilaisella linjalla 

Henok synnyttää IRADIN, Irad MEHUJAELIN, viimeksi mainittu METUSAELIN ja Metusael Le-

mekin. Setin linjalla Enos synnyttää Kenanin [Cainanin] ja tämä MAHALALELIN (muunnos 

Mehujaelista), joka synnyttää JEREDIN (eli Iradin), Jered HENOKIN [Enos] (numero 3), joka 

synnyttää Metuselahin (Metusaelista), ja lopulta Lemek päättää luettelon. [Vrt. Hunnuton Isis, 

Teologia osa 2, s. 60; ja Genesiksen 4. ja 5. luku.] Kaikki nämä ovat (kabbalistisia) symboleja 

aurinko- ja kuuvuosista, astronomisista aikakausista ja fysiologisista (fallisista) toiminnoista, 

kuten on jokaisessa pakanallisessa vertauskuvastossa. Tämän ovat todenneet lukuisat kirjaili-

jat. 
2  Ks. ”Analysis of Ancient Mythologie”, vol. II, s. 760. 
3  1. Moos. 6:9. 
4  Ks. Encyclopaedia, Abraham Rees, K.T.J. 
5  Praeparatio Evangelica I, 36. 
6  Kirje hebrealaisille, 5:6; 7:1 ja seur. 
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Huomaamme, että puhuessaan Aadamista, Kainista, Marsista jne. personoin-

teina The Source of Measures -teoksen tekijä ilmaisee kabbalistisissa tutkimuksis-

saan aivan meidän esoteerisia opetuksiamme. Niinpä hän sanoo: 
 

Mars oli syntymän ja kuoleman, synnyttämisen ja hävityksen herra, samoin 

kuin kyntämisen, rakentamisen, kuvanveiston, kivenhakkuun, arkkitehtuurin… 

lyhyesti sanoen kaikkien…. TAITEIDEN. Hän oli ensimmäinen voimanlähde, 

joka hajosi teoksen kahden vastakkaisuuden muunnokseksi. Myös astronomi-

sesti1 hän hallitsi päivän ja vuoden syntymäpaikkaa, sen voimanlisääntymisen 

paikkaa, Oinasta, ja samoin sen kuolinpaikkaa, Skorpionia. Hän hallitsi Venuk-

sen huonetta ja Skorpionin huonetta. Syntymänä hän oli hyvä, kuolemana paha. 

Hyvänä hän oli valo, pahana hän oli yö. Hyvänä hän oli mies, pahana hän oli 

nainen. Hän hallitsi pääilmansuuntia, ja Kainina eli Vulcanuksena2 eli Pater 

Sadicina eli Melkisedekinä hän oli ekliptikan eli [e393] tasapainon eli oikai-

suviivan herra ja siksi hän oli oikeamielinen. Muinaiskansojen mielestä oli 

seitsemän planeettaa eli suurta jumalaa, jotka olivat peräisin kahdeksannesta, ja 

Isä Tsadik, oikeamielinen, oli kahdeksannen, Mater Terran, herra.3  
 
Tämä selvittää riittävästi niiden toimintaa, sen jälkeen kun ne oli alennettu, ja 

vahvistaa niiden samuuden. 

Kun on osoitettu, ettei nooalaista vedenpaisumusta, kuvattuna kuolleen kirjai-

men mukaan ja raamatun kronologian raameissa, ole koskaan ollut olemassa, jou-

taa piispa Cumberlandin hurskas mutta täysin mielivaltainen olettamus kyllä vai-

pumaan vedenpaisumuksen mukana mielikuvitusmaailmaan. Jokaisesta puolueet-

tomasta havainnoitsijasta näyttää melko mielikuvitukselliselta, kun sanotaan että: 
 

…oli olemassa kaksi erillistä kabiirien rotua, joista toinen muodostui Haamista 

ja Mizraimista, joita hän pitää Jupiterina ja Mnaseaksen Dionysoksena, ja 

                                                           
1  Aiolilainen Marsin nimi oli ’´  [Areus], ja kreikaksi Ares, ’´ , on sana, jonka 

etymologista merkitystä filologit, intiantuntijat sekä kreikan ja sanskritin oppineet ovat tur-

haan pohdiskelleet tähän päivään asti. Outoa kyllä, Max Müller yhdistää Marsin ja Areksen 

sanskritin juureen mar, josta hän johtaa niiden alkuperän ja josta hänen mukaansa johtuu Ma-

rutien (myrskynjumalat) nimi. Welcker tarjoaa kuitenkin oikeamman selityksen. (Ks. Griech. 

Götterlehre, I, 415.) Oli miten tahansa, sanojen alkujuuren löytäminen ei koskaan anna täydel-

listä esoteerista merkitystä, vaikka ne voivat olla hyödyksi arvailuille. [H.P.B.] 
2  Saman kirjailijan mukaan: ”Vulkain esiintyy tekstissä, sillä (Genesiksen 4:5) ensimmäisissä 

sanoissa V’elkain tai V’ulkain on u-vokaalia tehostettu vav-kirjaimella. Poissa välittömästä 

yhteydestään se voidaan lukea ’ja jumala Kain’ eli Vulkain. Jos tätä tukemaan toivotaan jotain 

lisää, niin Fürst sanoo: ’, Kain, keihään rautakärki, terävien rautaesineiden ja taontatyön 

seppä.’” (Skinner, main. teos, s. 278.) 
3  Source of Measures, s. 186. 
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toinen Seemin lapsista, jotka ovat Sankhuniatonin kabiireja, kun taas heidän 

isänsä Sydyk on vastaavasti raamatun Seem.1 
 
Kabirim, ”mahtavat”, ovat samoja kuin meidän alkuperäiset dhyāni-chohanimme, 

ruumiilliset ja ruumiittomat pitrit ja alkuaikaisten rotujen johtajat ja opettajat, 

joihin viitataan jumalallisten dynastioiden jumalina ja kuninkaina. 

 

 

VANHIMMAT PERSIALAISET TRADITIOT NAVOISTA  

JA VAJONNEISTA MANTEREISTA 

 

Legendaarinen tieto ei ole voinut vääristää tosiasioita niin tehokkaasti, että ne 

olisivat muuttuneet tunnistamattomaan muotoon. Niinpä yhtäältä Egyptin ja Krei-

kan perimätietojen ja toisaalta Persian – maan joka oli aina sodassa edellisen 

kanssa – traditioiden välillä on olemassa liian suuri hahmojen ja lukujen yhden-

mukaisuus, jotta sitä voitaisiin pitää vain pelkkänä sattumana. Tämän on Bailly 

selvästi todistanut. Pysähtykäämme hetkeksi tutkimaan näitä traditioita jokaisesta 

saatavilla olevasta lähteestä voidaksemme verrata paremmin toisiinsa maagien 

perimätietoja niin kutsuttuihin kreikkalaisiin ”satuihin”. 

Näistä legendoista, jotka ovat nyt siirtyneet Persian kansansatuihin, on moni 

todellinen kuvaus päässyt pujahtamaan yleiseen historiaamme. Kertomukset ku-

ningas Artturista ja hänen pyöreän pöydän ritareistaan ovat myös näennäisesti 

viehättäviä satuja, mutta ne perustuvat tosiasioihin ja kuuluvat Englannin histori-

aan. Miksi ei siis Iranin kansanperinne voisi olla osa historiaa ja kuvastaa Atlan-

tiksen esihistoriallisia tapahtumia? Tämä kansanperinne kertoo seuraavaa: 

[e394] Ennen Aadamin luomista maan päällä eli kaksi peräkkäistä rotua: 

daevat, jotka hallitsivat 7000 vuotta, ja perit (izedit), jotka hallitsivat vain 2000 

vuotta edellisten yhä eläessä. Daevat olivat jättiläisiä, vahvoja ja ilkeitä, perit oli-

vat pienempiä kooltaan, mutta viisaampia ja ystävällisempiä. 

Tässä tunnistamme atlantislaiset jättiläiset ja arjalaiset eli Rāmāyanan 

rākshasat ja Bhārata-Varshan eli Intian lapset, raamatun mainitsemat ennen ja 

jälkeen vedenpaisumuksen eläneet ihmiset. 

Gyan (tai paremmin Jñāna, todellinen eli okkulttinen viisaus ja tieto), jota 

myös sanotaan Gian-ben-Gianiksi (eli viisaudeksi, viisauden pojaksi) oli perien 

kuningas.2 Hänellä oli yhtä kuuluisa kilpi kuin Akhilleuksella, mutta sen sijaan 

että sitä olisi käytetty vihollista vastaan sodassa, se toimi suojana mustaa magiaa, 
                                                           
1  Appendix de Cabris, apud. Orig. Gent., s. 364, 376; lainannut Faber, Dissertation jne., I, 8. 
2  Jotkut johtavat sanan perit Paras-sanasta, josta tulee Pars, Persia, Pars, mutta se voidaan 

yhtä hyvin johtaa sanoista pitarat eli pitrit, viidennen Rodun hindulaisista alkuunpanijoista – 

viisauden isistä eli ”tahdon ja joogan” pojista – joita kutsuttiin pitaroiksi ja jotka olivat en-

simmäisen Rodun jumalallisia pitaroita. 
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daevojen noituutta vastaan. Gian-ben-Gian oli hallinnut 2 000 vuotta, kun Jumala 

salli Ibliksen, paholaisen, voittaa daevat ja karkottaa heidät maailman toiseen ää-

reen. Ei edes maaginen kilpi, joka tehtynä astrologian periaatteiden mukaan hävit-

ti taiat, loitsut ja pahat taikasanat, voinut vastustaa Iblistä, joka oli Kohtalon (eli 

karman) toimeenpanija.1 He laskivat olleen kymmenen kuningasta viimeisessä 

metropolissaan Khanumissa ja pitävät kymmenettä, Kaimurathia, samana kuin 

heprealainen Aadam. Nämä kuninkaat vastaavat Berosuksen mukaan kymmentä 

ennen vedenpaisumusta elänyttä kuninkaiden sukupolvea. 

Niin vääristyneitä kuin nämä legendat nyt ovatkin, voi tuskin olla huomaamat-

ta niiden samankaltaisuutta kaldealaisten, egyptiläisten ja jopa heprealaisten peri-

mätietojen kanssa. Tosin heprealainen traditio eristäytymishenkisenä halveksii 

ennen Aadamia eläneistä kansoista puhumista, mutta viittaa niihin kuitenkin sel-

västi lähettäessään Kainin – toisen maan päällä eläneistä kahdesta ihmisestä – 

Nodin maahan, missä hän menee naimisiin ja rakentaa kaupungin.2 

Jos nyt vertaamme näitä persialaisten tarujen mainitsemaa 9 000 vuotta niihin 

9 000 vuoteen, jotka Platon mainitsee kuluneen Atlantiksen vajoamisesta, tästä 

käy ilmi hyvin outo seikka. Bailly huomasi sen, mutta vääristää sen tulkinnassaan. 

Salainen oppi voi korjata luvut oikeaan merkitykseensä. ”Kaikkein ensimmäisek-

si”, luemme Kritiaksesta, ”meidän tulee palauttaa mieleemme, että yhdeksän tu-

hatta on se vuosien määrä, joka on kulunut siitä, kun käytiin sota Herakleen pat-

saiden tuolla puolen asuvien ja kaikkien tällä puolen asuvien välillä.”3 

[e395] Timaioksessa Platon sanoo samaa. Kun salainen oppi selostaa, että 

useimmat myöhemmän Atlantis-saaren asukkaista hukkuivat 850 000 – 700 000 

vuotta sitten ja että arjalainen rotu oli 200 000 vuotta vanha, kun ensimmäinen 

suuri ”saari” eli manner upposi, näiden lukujen yhteen sovittelu tuntuu vaikealta. 

Mutta sitä se ei todellakaan ole. Koska Platon oli vihitty, hänen oli käytettävä 

pyhäkön verhottua kieltä, ja niin oli myös Kaldean ja Persian maagien, joiden 

eksoteeristen ilmoitusten avulla ovat persialaiset legendat säilyneet ja siirtyneet 

jälkimaailmalle. Niinpä heprealaiset puhuvat ”seitsemänpäiväisestä” viikosta ja 

”viikkovuosista”, jolloin niiden jokainen päivä käsitti 360 aurinkovuotta ja koko 

”viikko” on itse asiassa 2 520 vuotta. Heillä oli sapattiviikko, sapattivuosi jne., ja 

heidän sapattinsa kesti vuoroin 24 tuntia, vuoroin 24 000 vuotta – heidän sodinsa 

salaisten laskelmien mukaan. Nykyisin kutsumme vuosisataa ajanjaksoksi.  

                                                           
1  Ks. näiden traditioiden johdosta: kokoelma persialaisia legendoja, venäjäksi, georgiaksi, 

armeniaksi ja persiaksi; d’Herbelot, Bibliothèque Orientale, s. 298 eteenp., Damville, Mémoi-

res, Paris. Julkaisemme lyhennetyssä muodossa kertomuksen, joka on levinnyt satoihin eu-

rooppalaisiin ja aasialaisiin kieliin ja esiintyy myös suullisissa perimätiedoissa. 
2  Genesis 4:16. 
3  Kritias, 108 e. 
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Platonin aikalaiset, ainakaan vihityt kirjailijat, eivät tarkoittaneet vuosituhan-

nella tuhatta vuotta vaan 100 000 vuotta. Mutta muita riippumattomammat hindut 

eivät koskaan salanneet ajanlaskuaan. Niinpä sanoessaan 9 000 vuotta vihityt lu-

kevat sen 900 000 vuodeksi. Ja tänä ajanjaksona – ts. arjalaisen rodun ensimmäi-

sestä esiintymisestä alkaen, kun plioseeniset osat aikoinaan suuresta Atlantiksesta 

alkoivat asteittain vajota1 ja toisia maanosia ilmestyä maan pinnalle, aina Platonin 

pienen Atlantis-saaren lopulliseen katoamiseen asti – arjalaiset rodut eivät olleet 

koskaan lakanneet taistelemasta ensimmäisten jättiläisrotujen jälkeläisiä vastaan. 

Tämä sota kesti lähes kali-yugaa edeltävän aikakauden loppuun asti ja se oli tuo 

Mahābhāratan sota, joka on niin maineikas Intian historiassa.  

Tällainen tapahtumien ja ajanjaksojen sekoittaminen ja satojen tuhansien vuo-

sien muuttaminen tuhansiksi vuosiksi ei ole esteenä noille kuluneille vuosille, kun 

on kyseessä egyptiläisten pappien tiedonannot Solonille Atlantiksen viimeisen 

osan tuhosta. Ilmaistu 9 000 vuotta oli oikea luku. Tätä tapahtumaa ei koskaan 

pidetty salassa, ja se oli vain unohtunut kreikkalaisten muistista. Egyptiläiset tun-

sivat täydelliset laskelmat, sillä oltuaan eristettyinä, meren ja autiomaan ympä-

röiminä, he olivat säilyneet vapaina muiden kansojen rajoittavilta vaikutuksilta, 

lukuun ottamatta muutamaa tuhatvuotiskautta ennen meidän aikaamme. 

Historia saa ensimmäisen välähdyksen Egyptistä ja sen suurista mysteereistä 

Herodotokselta, ellemme ota huomioon raamatun selostusta ja sen outoa ajanlas-

kua.2 Ja kuinka vähän Herodotos saattoi kertoa, [e396] sen hän itse tunnustaa 

puhuessaan erään vihityn salaperäisestä haudasta, joka sijaitsee Saïsissa Athenelle 

pyhitetyllä alueella. Hän sanoo: 
 

Onpa myös hänen hautansa, jonka nimen mainitsemista tämmöisessä tilaisuu-

dessa katson synniksi [Saïsissa, Athenen pyhätön perällä, ulottuen pitkin temp-

pelin koko takaseinää]. Temppelin alueella seisoo suuria kiviobeliskeja, ja sen 

laidassa on järvi, joka on koristettu kauniilla, ympyriäisellä kivireunalla… 

Mainitussa järvessä esitetään öiseen aikaan näytöksiä hänen kärsimyshistorias-

taan, ja niitä egyptiläiset kutsuivat mysteerioiksi. Mutta näiden seikkojen suh-

teen tahdon noudattaa vaiteliaisuutta, vaikka tiedän enemmänkin, kuinka 

kaikki siellä tapahtuu.3 
 
Toisaalta on hyvin tunnettua, etteivät vanhat kansat säilyttänet mitään niin hyvin 

salassa kuin ajanjaksojaan ja laskelmiaan. Egyptiläisistä juutalaisiin asti pidettiin 

                                                           
1  Päämanner hukkui mioseenikaudella, kuten on jo sanottu. 
2  Aina Bedasta lähtien kaikki kirkon ajanlaskut ovat poikenneet toisistaan ja olleet ristiriitai-

sia. ”Heprealaisen tekstin kronologiaa on muutettu karkeasti, varsinkin kun on kyseessä heti 

vedenpaisumuksen jälkeinen ajanjakso”, sanoo Whiston (Old Test., s. 20.) 
3  Historiateos, II, § 170–171, suom. Edvard Rein. 
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suurimpana syntinä julkaista jotakin sellaista, mikä koskee oikeaa ajanlaskua. 

Jumalien salaisuuksien ilmaisemisesta syöstiin Tantalos manalaan, ja Sibyllan 

pyhien kirjojen vartijoita kiellettiin kuolemanrangaistuksen uhalla paljastamasta 

niistä sanaakaan. Sigalionit (Harpokratesin [eli Horuksen] kuvat), sormi painettu-

na huulien eteen, olivat jokaisessa – varsinkin Isiksen ja Serapiksen – temppelissä. 

Ja heprealaiset opettivat, että kabbalan salaisuuksien paljastaminen rabbiinisiin 

mysteereihin vihkimisen jälkeen oli sama kuin söisi tiedonpuun hedelmää: se oli 

kuolemalla rangaistava teko. 

Ja nyt me eurooppalaiset olemme omaksuneet juutalaisten eksoteerisen krono-

logian! Onko siis ihme, että se on siitä pitäen vaikuttanut kaikkiin tieteen käsityk-

siin ja aikalaskelmiin ja värittänyt niitä! 

Persialaiset perimätiedot käsittelevät perin pohjin kahta kansaa eli rotua, jotka 

joidenkin luulon mukaan ovat nyt kuolleet sukupuuttoon, mutta näin ei ole, ne 

ovat vain muuttuneet. Ne ovat aina kertoneet Kafin (Kafaristanin?) vuorista, mis-

sä on Argenk-jättiläisen rakentama rivistö patsaita muinaisista ihmisistä täydelli-

sesti säilyneissä muodoissaan. Niitä kutsutaan sulimaneiksi (salomoneiksi) eli 

Idän viisaiksi kuninkaiksi, joita oli seitsemänkymmentäkaksi samannimistä.1 

Kolme heistä hallitsi 1 000 vuotta kukin.2 

Siamekin, heidän ensimmäisen kuninkaansa Kaimurathin (Aadamin) rakkaan 

pojan, murhasi hänen jättiläisveljensä. Hänen isänsä piti yllä ikuista tulta haudalla, 

jossa oli lempipojan poltetun ruumiin tuhka. Tästä syystä jotkut orientalistit pitä-

vät sitä tulenpalvonnan alkuperänä. 

Sitten seurasi harkitseva ja viisas Hoshang. Hänen dynastiansa keksi uudelleen 

metallit ja jalokivet, jotka daevat eli jättiläiset olivat piilottaneet maan sisuksiin. 

Samoin keksittiin hänen aikanaan pronssiesineiden takominen, kanavien kaivami-

nen ja maanviljelyn parantaminen. Kuten tavallista, Hoshangia pidettiin myös 

[e397] teoksen Ikuinen viisaus kirjoittajana sekä Susan, Babylonin ja Isfahanin 

kaupunkien rakentajana, vaikka ne rakennettiin aikakausia myöhemmin. Mutta 

kuten nykyinen Delhi on rakennettu kuuden vanhemman kaupungin päälle, sa-

moin edellä mainitut kaupungit on voitu rakentaa muiden äärettömän paljon van-

hempien kaupunkien entisille sijoille. Hänen aikakaudestaan voi saada selvyyttä 

vain eräästä toisesta kertomuksesta. 

Saman kertomuksen mukaan tuo viisas ruhtinas oli ryhtynyt sotaan jättiläisiä 

vastaan kaksitoistajalkaisella hevosella, jonka syntymän sanottiin olleen seuraus 

krokotiilin ja virtahepotamman lemmenjutusta. Tämä kaksitoistajalkainen löydet-

tiin ”kuivalta saarelta” eli uudelta mantereelta. Paljon voimaa ja taitoa tarvittiin 

                                                           
1  Tästä tulee kuningas Salomon, josta ei ole tietoa muualla kuin raamatussa. Kertomukset 

hänen suurenmoisesta palatsistaan ja kaupungistaan ovat samoja kuin persialaisten tarinat, 

vaikka ne olivat tuntemattomia pakanallisille matkailijoille, jopa Herodotokselle. 
2  B. d’Herbelot, main. teos, s. 829. 
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tuon ihmeellisen eläimen kiinni saamiseksi, mutta siitä pitäen kun Hoshang oli 

noussut sen selkään, hän voitti jokaisen vihollisen. Ketkään jättiläiset eivät voi-

neet vastustaa sen hirmuista voimaa. Tämä kuningasten kuningas sai kuitenkin 

surmansa jättiläisten heittämästä valtavasta kivestä, jonka he ottivat Damavendin 

suuresta vuoresta.1 

Tahmurath on Persian kolmas kuningas, Iranin pyhä Yrjö, ritari, joka saa aina 

voiton lohikäärmeestä ja tappaa sen. Hän on Kaf-vuoristossa asuneiden, silloin 

tällöin hyökkäyksiä perien alueille tehneiden daevojen suuri vihamies. Persialaisia 

kansantaruja käsittelevissä vanhoissa ranskalaisissa kronikoissa kutsutaan häntä 

dev-bendiksi, jättiläisten voittajaksi. Hänen sanotaan myös perustaneen Babylo-

nin, Niniven, Diarbekin jne. Niin kuin esi-isällään Huschenkilla, oli Tahmurathilla 

(Taimuraz) myös ratsunsa, mutta paljon harvinaisempi ja nopeampi – lintu nimel-

tään Simurgh-Anka. Se oli ihmeellinen lintu todellakin, älykäs, monia kieliä pu-

huva ja jopa hyvin uskonnollinen.2 Mitä tuo persialainen feeniks sanoo? Se valit-

taa korkeaa ikäänsä, sillä se on syntynyt aikakausia ennen Aadamin (myös 

Kaimurathin) päiviä. Se on ollut todistamassa pitkien vuosisatojen kierroksia. Se 

on nähnyt kahdentoista 7 000-vuotiskauden alun ja lopun, jotka kaudet esoteeri-

sesti laskettuna antavat taas 840 000 vuotta.3 Simurgh on syntynyt esiaadamilais-

ten viimeisen vedenpaisumuksen aikoina, sanoo ”Kertomus Simurghista ja 

Khalif-jumalasta”!4 

Mitä sanoo Lukujen kirja? Esoteerisesti Adam Rishon on kuunhenki (eräässä 

merkityksessä Jehova eli pitrit), ja hänen kolme poikaansa – Ka-yin, Habel ja Set 

– edustavat kolmea rotua, niin kuin on jo selitetty. Noah-Xisuthros edustaa vuo-

rostaan (kosmis-geologisen avaimen mukaan) sukupuoliin jakautunutta kolmatta 

Rotua, ja hänen kolme poikaansa sen kolmea viimeistä rotua. Haam sitä paitsi 

symboloi sitä rotua, joka paljasti emärodun ja ”älyttömien” ”alastomuuden”, ts. 

joka teki syntiä. 

[e398] Tahmurath käy siivekkäällä ratsullaan (Ahriman) Koh-Kafin eli Kafin 

vuoristossa. Hän tapaa siellä jättiläisten huonosti kohtelemat perit ja tappaa Ar-

genkin ja Demrush-jättiläisen. Sitten hän vapauttaa hyvän perin, Mergianan,5 jota 

Demrush oli pitänyt vankinaan, ja vie hänet kuivalle maalle, Euroopan uudelle 

                                                           
1 B. d’Herbelot, Bibliothèque Orientale, s. 454. Ks. myös Bailly, Lettres sur l’Atlantide, s. 

154–155. 
2  The Oriental Collections, II, 119 ja seur. 
3  Muistakaa, että rabbit opettavat maan läpikäyvän seitsemän peräkkäistä uudistumista; että 
kukin kestää 7 000 vuotta eli kokonaiskesto on siis 49 000 vuotta (Ks. rabbi Parcha’n ”pyö-
rää” ja Kenealy, The Apocalypse of Adam-Ôannes, s. 176). Tämä viittaa seitsemään kierrok-
seen, seitsemään kantarotuun ja alarotuun, todella okkulttisiin, vaikka kovin sekaviin lukuihin. 
4  Tales of Derbent. 
5  Mergain eli Morgana, kuningas Arthurin pikku sisar, osoittautuu siten itämaiseksi alkuperäl-

tään. 
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mantereelle.1 Hänen jälkeensä tuli Jamshid, joka rakensi Estekharin eli Persepo-

liksen. Tämä kuningas hallitsee 700 vuotta ja uskoo suuressa ylpeydessään ole-

vansa kuolematon ja vaatii jumalallista kunnioitusta. Kohtalo rankaisee häntä, ja 

hän vaeltaa 100 vuotta maailmassa nimenään Dhulkarnayn, ”kaksisarvinen”. Mut-

ta tällä nimellä ei ole mitään yhteyttä siihen ”kaksisarviseen” herrasmieheen, jolla 

on pukinsorkka. Nimitys ”kaksisarvinen” on annettu Aasiassa – joka on tarpeeksi 

sivistymätön tietääkseen mitään paholaisen tuntomerkeistä – niille valtaajille, 

jotka ovat laskeneet valtansa alle maailman idästä länteen. 

Sitten tulevat vallananastaja Zohak ja Feridan, yksi persialaisista sankareista, 

joka voittaa edellisen ja kytkee hänet Damavendin vuoristoon. Näitä seuraavat 

monet muut aina Kaikobadiin asti, joka perusti uuden dynastian. 

Tällainen on Persian legendaarinen historia ja meidän on analysoitava sitä. Mi-

tä ovat ensinnäkin Kafin vuoret? 

Mitä ne sitten ovatkaan maantieteellisesti, joko Kaukasian tai Keski-Aasian 

vuoristoja, niin kertomus sijoittaa daevat ja perit, jotka viimeksi mainitut ovat 

parsien tai farsien kaukaisia esi-isiä, kauas näiden vuorten toiselle puolelle. Itä-

mainen traditio mainitsee aina tuntemattoman jäisen, kolkon meren ja pimeän 

seudun, jonka sisäpuolella sijaitsevat kuitenkin Onnelliset saaret, missä pulppuaa 

elämänlähde maapallon elämän alusta alkaen.2 Mutta kertomus väittää lisäksi, että 

osa ensimmäisestä kuivasta saaresta (mantereesta) irtauduttuaan päämantereesta 

on edelleen olemassa Koh-Kafin vuorten takana, ”maailmaa ympäröivän vuori-

vyön takana”. Seitsemän kuukauden matka vie sen, jolla on ”Sulaymanin sor-

mus”, tuolle ”lähteelle”, jos hän vain suuntaa kulkunsa suoraan pohjoista kohti 

niin kuin lentävät linnut. Matkustettaessa Persiasta suoraan pohjoiseen saavutaan 

kuudettakymmenettä pituusastetta pitkin länteen Novaja Zemljaan ja Kaukasuk-

sesta ikuisen jään takaiselle arktiselle seudulle 60 ja 45 pituusasteen välille eli 

Novaja Zemljan ja Huippuvuorten välille. Tämä edellyttää tietysti [e399] 

Huschenkin kaksitoistajalkaista ratsua tai Tahmurathin (eli Taimurazin) siivekästä 

Simurghia, jolla ylittää Jäämeren.3 

Persian ja Kaukasuksen vaeltelevat runonlaulajat väittävät kuitenkin vielä tänä 

päivänä, että Kapin eli Kaukasuksen lumipeitteisten huippujen takana on suuri 

manner, joka on nyt salassa kaikilta. Ja sen löytävät vain ne, jotka saavat 

                                                           
1  Siellä me tapaamme hänet todella Isossa Britanniassa pyöreän pöydän ritarien seikkailuro-
maanissa. Mistä johtuisi muuten nimien ja keijujen yhtäläisyys, elleivät molemmat sankaritta-
ret symboloisi samaa historiallista tapahtumaa, joka on sittemmin muuttunut legendaksi? 
2  Herbelot, main. teos, s. 593; Armenian Tales, s. 35. 
3  Yhä tänä päivänä puhuvat Kaukasuksen alkuasukkaat vuoristaan Kap-kazin nimellä käyttä-
en p-konsonanttia tavallisen v:n sijasta (Kavkaz eli Caucasus). Mutta heidän runonlaulajansa 
sanovat, että nopealta ratsulta vie seitsemän kuukautta päästä ”kuivalle maalle” Kafin toiselle 
puolelle, jos liikutaan pohjoiseen suuntaa koskaan muuttamatta. 
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palvelukseensa krokotiilin ja virtahepotamman kaksitoistajalkaisen jälkeläisen, 

jonka jalat voivat milloin vain muuttua kahdeksitoista siiveksi,1 tai ne, joilla on 

kärsivällisyyttä odottaa Simurgh-Ankan suosiota. Viimeksi mainittu lupasi, että 

ennen kuolemaansa hän paljastaa salaisen mantereen kaikille ja tekee siitä vielä 

kerran näkyvän ja helposti saavutettavan rakennuttamalla valtameren daevoilla 

sillan ”kuivan saaren” ja mantereesta erillään olevien osien välille.2 Tämä viittaa 

tietysti seitsemänteen rotuun, ja Simurgh on manvantarinen kierros. 

On hyvin erikoista, että kuudennella vuosisadalla ajanlaskuamme elänyt Kos-

mas Indikopleustes väitti aina, että ihminen oli syntynyt ja asui ensin valtameren 

takaisessa maassa, mille väitteelle hän oli saanut todisteita Intiassa eräältä oppi-

neelta kaldealaiselta. Hän sanoo: 
 

Maita, joissa elämme, ympäröi valtameri, mutta tuon valtameren takana on 

toinen maa, joka ulottuu taivaan laitoihin, ja tuossa maassa ihminen luotiin ja 

eli paratiisissa. Vedenpaisumuksen aikana Nooa kulkeutui arkissaan maahan, 

jossa hänen jälkeläisensä nyt asuvat.3 
 
Hoshangin kaksitoistajalkainen hevonen löytyi tältä kuivaksi maaksi sanotulta 

mantereelta. 

Kosmas Indikopleustesin ”Kristillinen topografia” ansioineen on hyvin tunnet-

tu, mutta tässä kunnon isä toistaa universaalia traditiota, joka on sitä paitsi nyt 

tosiasioilla vahvistettu. Jokainen arktinen matkaaja aavistelee mantereen eli ”kui-

van saaren” olevan olemassa ikuisen jäälinjan takana. Kommentaarien seuraavan 

kohdan merkitys tulee nyt ehkä selvemmäksi. 

[e400] ”[Inhimillisen] elämän alussa ainut kuiva maa oli pallon oikeanpuoleises-

sa   päässä,4   missä   se   [maapallo]   on   liikkumaton.1   Koko   Maa   oli  yhtä 

                                                           
1  Bailly oli näkevinään tässä hevosessa kaksitoista-airoisen laivan. Salainen oppi opettaa, että 
varhainen kolmas Rotu rakensi lauttoja ja laivoja ennen kuin se rakensi taloja. Mutta ”hevosel-
la”, joka on paljon myöhempi eläin, on kuitenkin paljon okkulttisempi alkuperäinen merkitys. 
Krokotiilia ja virtahepoa pidettiin pyhinä, ja muinaisten egyptiläisten ja meksikolaisten kes-
kuudessa ne edustivat jumalallisia symboleja. Poseidon on Homeroksen mukaan hevosen 
jumala, minkä muodon se ottaa miellyttääkseen Cerestä. Näiden jälkeläinen Arion edustaa 
tuon ”hevosen” eli kierroksen yhtä puolta. 
2  Erillään olevien osien täytyy olla Norja ja muut maat arktisten seutujen läheisyydessä. 
3  Cosmas Indicopleustes Topographia Christiana [de Montfaucon] teoksessa Collectio Nova 
Patrum jne., ii, 188; ks. myös Journal des Sçavans, liite, 1707, s. 20. 
4  Maan kahta napaa kutsuttiin maapallomme oikeaksi ja vasemmaksi pääksi – pohjoisnavan 

ollessa oikeanpuoleinen – eli maan pääksi ja jaloiksi. Kaikki hyvää tekevä (astraalinen ja 

kosminen) toiminta tulee pohjoisesta, kaikki kuolettava vaikutus etelänavalta. Niillä on mer-

kittävä yhteys ”oikean” ja ”vasemman” käden magiaan. 
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suunnattoman suurta vetistä autiomaata, ja vedet olivat haaleita…. Siellä ihminen 

syntyi manvantaran kuolemattomien, häviämättömien seitsemäisellä vyöhykkeel-

lä.2 Pimeydessä vallitsi ikuinen kevät. [Mutta] se mikä on pimeyttä tämän päivän 

ihmiselle, oli valoa aamunkoiton ihmiselle. Siellä lepäsivät jumalat, ja Fohat3 on 

hallinnut aina siitä lähtien… Siksipä viisaat isät sanovat, että ihminen on syntynyt 

äitinsä [maan] päässä ja että äidin jalat vasemmassa päässä synnyttivät pahat 

tuulet, jotka puhaltavat alemman lohikäärmeen suusta… Ensimmäisen ja toisen 

[rodun] väliin jakoi elämän vesi ikuisen keskusmaan.4 

”Se virtaa ympäri ja elävöittää hänen [maaäidin] ruumiinsa. Sen toinen pää 

lähtee hänen päästään, mutta turmeltuu hänen jaloissaan [etelänavalla]. Se 

puhdistuu [palatessaan] hänen sydämessään – joka sykkii pyhän Shambhalan 

juuressa. Shambhalaa ei vielä silloin [aikojen alussa] ollut olemassa. Sillä 

ihmisen asumisvyöhykkeellä [maassa] piilee salattuna kaiken elävän ja 

hengittävän elämä ja hyvinvointi.5 Ensimmäisen ja toisen [rodun] aikana vyöhyke 

oli suurten vetten peitossa. [Mutta] suuri äiti oli synnytystuskissa aaltojen alla, ja 

uusi maa liittyi ensimmäiseen, jota viisaat ihmisemme kutsuivat päähineeksi 

[lakiksi]. Synnytystuskat olivat kovemmat kolmannen [rodun] aikana, ja hänen 

vyötärönsä ja napansa tulivat veden [e401] yläpuolelle. Se oli pyhä Himavat, 

vyöhyke, joka ulottui ympäri maailman.6 Hän murtui kaulasta alaspäin1 laskevaa 

                                                                                                                                                        
1  Mitä enemmän lähestytään maan napoja, sitä vähemmän tunnetaan maan pyörimistä. Varsi-

naisilla navoilla päivittäinen pyöriminen häviää. Tästä johtuu ilmaisu, että pallo on ”liikkuma-

ton”. 
2  Okkultismissa vakuutetaan, että se maa eli saari, joka peittää pohjoisnavan kuin kallokoppa, 

on ainoa, joka kestää ”kierroksemme” koko manvantaran ajan. Kaikki keskusmantereet ja 

maat nousevat vuorotellen esiin meren pohjasta monta kertaa, mutta tämä maa ei muutu kos-

kaan. 
3  Pitäkää mielessä, että vedalainen ja avestalainen Fohatin nimi on Apām-Napāt. Avestassa se 

on tuli-yazatojen ja vesi-yazatojen välissä. Sen kirjaimellinen merkitys on ”vesien poika”, 

mutta nämä ”vedet” eivät ole meidän tuntemaamme nestettä, vaan eetteriä – avaruuden tulivet-

tä. Fohat on ”eetterin (aether) poika” sen korkeimmassa aspektissa, ākāśa, alkuperäisen seit-

semän ja äänen äiti-isä eli LOGOS. Fohat on logoksen valo. 
4  Tämä ”vesi” on elämänveri eli -neste, joka elävöittää maan, jota verrataan tässä elävään 

ruumiiseen. 
5 Okkulttinen opetus vahvistaa kansan perimätiedon, joka vakuuttaa, että maan syvyyksissä ja 

pohjoisnavalla on elämänlähde. Se on maan verta, sähkömagneettinen virta, joka kiertää kai-

kissa valtimosuonissa ja jonka sanotaan olevan säilytettynä maan ”navassa”. 
6  Okkultismi pitää Himalajan vuoristoa tuona ”vyöhykkeenä” ja on sitä mieltä, että se ympä-

röi maapalloa joko näkyvänä tai vedenalaisena. Navan kuvataan sijaitsevan auringonlaskun 

puolella eli länteen Himavatista, missä on Merun juuret, joka vuori on Himalajan pohjoispuo-

lella. Meru ei ole ”satumainen vuori maan navalla eli keskipisteessä”, mutta sen juuret ja pe-

rustukset ovat tässä navassa, vaikka se sijaitsee paljon pohjoisempana. Tämä yhdistää sen 

”keskusmaahan”, ”joka ei koskaan huku”, maahan, jossa ”kuolevaisten päivä kestää kuusi 

kuukautta ja yö toiset kuusi kuukautta”. Ja niin kuin Vishnupurānassa sanotaan: ”Merusta 
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aurinkoa kohti [lounaaseen] moniksi maiksi ja saariksi, mutta ikuinen maa [lakki] 

ei rikkoutunut. Kuivat maat peittivät hiljaisten vesien pinnan maailman neljään 

suuntaan. Kaikki nämä hukkuivat [vuorostaan]. Sitten ilmestyi pahojen 

asuinpaikka [Atlantis]. Ikuinen maa oli nyt piilossa, sillä vedet kovettuivat 

[jäätyivät] hänen sieraintensa hengityksestä ja lohikäärmeen suusta huokuvista 

pahoista tuulista” jne. 

Tämä osoittaa, että Pohjois-Aasia on yhtä vanha kuin toinen Rotu. Voitaisiin jopa 

sanoa, että Aasia on samanikäinen kuin ihminen, koska aivan ihmiselämän alusta 

asti sen juurimanner, niin sanoaksemme, oli jo olemassa, ja se osa maailmaa, joka 

nyt tunnetaan Aasiana, on ainoastaan irronnut siitä myöhemmällä kaudella ja on 

jääkylmien vesien erottama. 

Jos siis tämä opetus on ymmärretty oikein, ensimmäinen ilmennyt manner 

peitti ehjän kuoren tavoin koko pohjoisnavan ja on pysynyt sellaisena tähän päi-

vään asti sen sisämeren takana, joka näytti saavuttamattomalta kangastukselta 

muutamista arktisista matkaajista, jotka havaitsivat sen. 

Toisen Rodun aikana kohosi enemmän maata vesien alta ”pään” jatkeena nis-

kasta. Alkaen kummaltakin pallonpuoliskolta linjalla, joka on Huippuvuorten 

pohjoisimmassa osassa2 [e402] Mercatorin projektiossa meidän puolellamme, se 

on saattanut sisältää Amerikan puolella alueet, joihin kuuluvat nykyään Baffinin-

lahti ja sen ympäristössä olevat saaret ja niemekkeet. Siellä se tuskin ulottui seit-

semättäkymmenettä leveysastetta etelämmäksi, ja täällä se muodosti hevosenken-

gänmuotoisen mantereen, josta kommentaari puhuu. Sen kahdesta päästä toinen 

pää käsitti Grönlannin ja jatkeen, joka ulottui 50. asteen yli hieman lounaaseen, ja 

                                                                                                                                                        

pohjoiseen on aina sen vuoksi yö, kun muilla seuduilla on päivä. Sillä Meru on kaikkien 

dvīpojen ja varshojen (saarten ja maiden) pohjoispuolella.”  (Kirja II, vii alaviite, Wilson, vol. 

II, s. 243 av.) Meru ei sen vuoksi ole Atlas, kuten Wilford ehdottaa, eikä, niin kuin Wilson 

yrittää osoittaa, ”ehdottomasti maapallon keskipisteessä” vain sillä perusteella, että se on ”suh-

teellisen pohjoisessa useiden osien asukkaisiin nähden, ainakin kaikkiin niihin, joille itä on se 

ilmansuunta, mistä aurinko ensin nousee”. 
1  Eivät edes kommentaarit välty käyttämästä itämaista metaforaa. Maapalloa verrataan naisen, 

”maaäidin” ruumiiseen. Kaulasta alaspäin tarkoittaa sitä sisämerta, joka on nyt läpitunkemat-

toman jääalueen takana. Maa on, kuten Parāshara sanoo, ”äiti ja hoitajatar, joka erilaisine 

luontokappaleineen ja niiden ominaisuuksineen käsittää kaikki maailmat”. 
2  Säkeistöt kutsuvat tätä paikkaa ilmauksella, joka on käännetty kommentaareissa: paikka 

ilman leveyttä (niraksha), jumalien asunto. Eräs skoliasti sanoo Sūrya-Siddhāntasta:  

    ”Aurinko nousee näiden (siddhojen) yläpuolelle ollessaan päiväntasauspisteissä. Niillä ei 

ole päiväntasausvarjoa eikä napakorkeutta (akshonnati, säe 42). Merun kummallakin suunnal-

la on kaksi pohjantähteä (dhruvatārā) kiintonaisena keskitaivaalla. Niille, jotka sijaitsevat 

leveydettömällä alueella (niraksha), nämä molemmat ovat taivaanrannalla. Tästä syystä näissä 

kaupungeissa [tuossa maassa] ei ole napakorkeutta, ja kaksi pohjantähteä sijaitsevat taivaan-

rannalla, mutta niiden molemminpuoliset leveysasteet (lambaka) ovat yhdeksänkymmentä. 

Merun leveysasteet (aksha) ovat samat.” (43 ja 44. Vrt. Wilson, Vishnupurāna, vol. II, 208.) 
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toinen KamtŠatkan. Näitä kahta päätä yhdisti maakaistale, joka vastaa nykyistä 

itä- ja länsi-Siperian rannikkojen pohjoisreunaa. Tämä maanosa hajosi ja katosi. 

Kolmannen Rodun varhaiskaudella muodostui Lemuria (vrt. edellä). Kun se vuo-

rostaan hävisi, ilmestyi Atlantis. 

 

  

LÄNSIMAISIA TEORIOITA JOTKA POHJAUTUVAT 

KREIKKALAISIIN JA PURĀNOIDEN TRADITIOIHIN 

 

Pidämme aivan luonnollisena, että ruotsalainen tiedemies ja maallikkohistorioitsi-

ja Olaus Rudbeck noin kaksi sataa vuotta sitten yritti hankkimiensa niukkojen 

tietojen avulla todistaa, että Ruotsi oli Platonin Atlantis. Hän luuli jopa löytäneen-

sä vanhan Uppsalan asemakaavasta tuon kreikkalaisen viisaan ilmoittaman ”At-

lantiksen” pääkaupungin paikan mittoineen. Kuten Bailly todisti, Rudbeck oli 

väärässä, mutta Bailly itse oli vielä enemmän väärässä. Sillä Ruotsi ja Norja olivat 

muodostaneet osan muinaista Lemuriaa ja myös Euroopan puoleista Atlantista, 

aivan niin kuin itäinen ja läntinen Siperia ja Kamtšatka olivat kuuluneet siihen 

Aasian puolella. Mutta vielä kerran, milloin näin oli? Me voimme selvittää sen 

lähimain tutkimalla purānoita, ellemme tahdo olla tekemisissä salaisten opetusten 

kanssa. 
Kolme neljännesvuosisataa on jo kulunut siitä, kun kapteeni (nyttemmin evers-

ti) Wilford esitti mielikuvitukselliset teoriansa siitä, että Brittein saaret olisivat 

”Valkoinen Saari”, purānoiden mainitsema Atala. Tämä on pelkkää hölynpölyä, 

sillä Atala on yksi seitsemästä dvīpasta eli saaresta, jotka kuuluvat alempiin lo-

kiin, yksi Pātālan (antipodit) seitsemästä alueesta. Sitä paitsi, niin kuin Wilford 

osoittaa,1 purānoissa se sijoitetaan [e403] ”seitsemänteen alueeseen eli seitsemän-

teen ilmastoon” – oikeammin seitsemänteen lämpöasteikkoon – joten se sijaitsee 

24. ja 28. asteen välillä pohjoista leveyttä. Sitä on siis etsittävä samalta leveysas-

teelta kuin Kravun kääntöpiiriä, kun taas Englanti on 50. ja 60. leveysasteen välil-

lä. Wilford puhuu siitä Atalana, Atlantiksena, Valkoisena Saarena. Sen vihollista 

kutsutaan Valkoiseksi Paholaiseksi, kauhun demoniksi, sillä hän sanoo: 
 

Heidän [hindujen ja persialaisten] kertomuksissaan nähdään, kuinka Cai-caus 

lähtee Az-burjin eli As-burjin vuorelle, jonka juurelle aurinko laskee, lyödäk-

seen Div-Sefidin eli valkoisen paholaisen, purānoiden Tāra-daityan, jonka 

asunto oli maailman seitsemännessä vyöhykkeessä, joka vastaa buddhalaisten 

                                                           
1  Wilford tekee monta virhettä. Hän samastaa esim. Toyāmbudhin pohjoisosassa sijaitsevan 

saaren, Shveta-dvīpan (Valkoisen Saaren), Englantiin ja yrittää sitten samastaa sen Atalaan 

(alempaan alueeseen) ja Atlantikseen. Eksoteerisesti edellinen on kuitenkin Vishnun asuin-

paikka ja Atala on helvetti. Hän sijoittaa sen myös Mustaan eli Ikshu (musta) mereen ja tuntuu 

sitten yhdistävän sen toisessa paikassa Afrikkaan ja Atlakseen. 
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seitsemättä aluetta ja purānateosten kirjoittajien kuudetta eli toisin sanoen Val-

koista Saarta.1 

 
Tässä siis orientalistit ovat olleet ja ovat yhä sfinksin arvoituksen edessä, ja sen 

väärä ratkaisu turmelee aina heidän arvovaltaansa, ellei siten heidän persoonallista 

arvoaan hindulaisten oppineiden, jopa vihkimättömien silmissä. Sillä purānoissa 

ei ole ainoatakaan kohtaa – jonka kirjan ristiriitaisiin yksityiskohtiin Wilford pe-

rusti olettamuksensa – joilla ei olisi useampia merkityksiä ja jotka eivät koskisi 

sekä fyysistä että metafyysistä maailmaa. Jos vanhat hindut jakoivat maapallon 

pinnan maantieteellisesti seitsemään vyöhykkeeseen, ilmastoon, dvīpaan ja seit-

semään helvettiin ja taivaaseen allegorisesti, tuo seitsenjako ei koske kummassa-

kaan tapauksessa samoja paikallisuuksia. Pohjoisnapa, ”Merun” maa, on seitse-

mäs jaotus, koska se vastaa okkulttisen laskelman seitsemättä prinsiippiä (eli nel-

jättä metafyysisesti) vastaten ātman, puhtaan sielun seutua ja henkisyyttä. Tästä 

syystä Pushkara esitetään Vishnu- (ja muissa) purānoissa seitsemäntenä vyöhyk-

keenä eli dvīpana, johon kuuluu Kshīra- eli maidon valtameri (ikuisesti jäätynyt 

valkoinen seutu). Ja Pushkara kaksine varshoineen sijaitsee suoraan Merun juurel-

la. Sillä sanotaan että: 
 

Nuo kaksi maata Merun pohjois- ja eteläpuolella muodostavat ikään kuin kaa-

ren… [ja] toinen puoli maan pinnasta on Merun eteläpuolella ja toinen puoli 

Merun pohjoispuolella – jonka takana on puoli Pushkaraa.2 
 
Maantieteellisesti Pushkara on siis Pohjois- ja Etelä-Amerikka ja allegorisesti se 

on Jambu-dvīpan jatke,3 jonka [e404] keskellä on Meru, sillä se on sellaisten olen-

tojen asuttama maa, jotka elävät kymmenentuhatta vuotta ja joilla ei ole mitään 

sairauksia eikä puutteita. Heillä ei ole hyveitä eikä paheita, ei kasteja eikä lakeja, 

sillä nämä ihmiset ovat ”samaa luontoa kuin jumalat”.4 Wilford haluaisi nähdä 

Meruna Atlas-vuoren ja sijoittaa sinne myös loka-lokat. Mutta nyt Merun – niin 

meille on kerrottu – joka on Svar-loka, Brahmān, Vishnun ja intialaisten eksotee-

risten uskontojen asuinpaikka Olympos, sanotaan maantieteellisesti ”kulkevan 

                                                           
1  Asiatick Researches, vol. VIII, 1805, s. 279: ”An Essay on The Sacred Isles in the West”. 
2  Vishnupurāna, kirja II, iv. 
3  Purānoissa jokaisella nimellä on allegorisesti vähintään kaksi merkitystä, maantieteellinen 

ja metafyysinen. Esim. Nīlaa, (sinistä) vuorta, joka on yksi Merun pohjoisista naapureista, on 

myös etsittävä maantieteellisesti Orissan vuorijonosta ja edelleen vuoresta, joka on aivan eril-

lään muista (Länsi-Afrikassa). Jambu-dvīpa on Vishnun hallitsema maailma, joka rajoittuu 

Purānoissa maapalloksemme, seuduksi, joka sisältää ainoastaan Merun, kun taas Parāshara 

sanoo, että se on jaettu ja se sisältää Bharata-varshan (Intian), sen parhaimman ja kauneimman 

osan. Samoin on Pushkaran ja muiden laita. 
4  Vishnupurāna, II, iv. 
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maapallon keskustan läpi ja työntyvän siitä kummallekin puolelle”.1 Sen yläosas-

sa ovat jumalat, alaosassa (eli etelänavalla) on demonien asuinpaikka (helvetit). 

Miten siis Meru voi olla Atlas-vuori? Sitä paitsi Taradaityaa, demonia, ei voida 

sijoittaa seitsemänteen vyöhykkeeseen, jos se samastetaan ”Valkoiseen” Saareen, 

joka on Shveta-dvīpa niin kuin alaviitteessä on esitetty. (Ks. edellä.) 

Wilford syyttää nykyisiä bramiineja siitä, että he ”ovat sekoittaneet ne kaikki” 

[saaret ja mantereet], mutta hän sekoittaa ne vielä enemmän. Hän uskoo, että kos-

ka Brahmānda- ja Vayupurānat jakavat vanhan mantereen seitsemään dvīpaan, 

joita ympäröi suuri valtameri, ”jonka takana on Atalan seutu ja vuoret, tästä syys-

tä kreikkalaiset saivat mitä todennäköisimmin käsityksensä Atlantiksesta, jonka, 

kun sitä ei kerran keksittynä enää voitu löytää, on täytynyt hävitä jonkin luon-

nonmullistuksen kautta…”2 

Kun siis esiintyy sellaisia uskomuksia, että egyptiläiset papit sekä Platon ja 

vieläpä Homeros olisivat Atlantiksesta puhuessaan tarkoittaneet Atalaa – eteläna-

valla sijaitsevaa alempaa seutua – pitäydymme mieluummin salaisten kirjojen 

tarjoamiin esityksiin. Uskomme seitsemään ”mantereeseen”, joista neljä on jo 

ollut ja aikansa elänyt, viides on yhä olemassa ja kaksi tulee vielä ilmestymään. 

Me uskomme, etteivät kaikki niistä vastaa sanatarkasti mannerta sanan nykyisessä 

merkityksessä, mutta jokainen nimi Jambusta Pushkaraan3 viittaa maantieteellisiin 

nimiin. Niitä on annettu 1) kuiville maille, jotka peittävät koko maanpinnan yhden 

kantarodun aikana yleensä; ja 2) niille osille, jotka jäivät jäljelle geologisen (rotu-

) pralayan jälkeen – kuten esim. ”Jambu”; ja 3) niille seuduille, jotka nousevat 

esiin tulevien luonnonmullistusten jälkeen ja muodostavat uusia yleisiä ”manterei-

ta”, niemimaita eli dvīpoja4 – jokaisen mantereen ollessa eräässä merkityksessä 

suurempi tai pienempi seutu veden ympäröimää kuivaa maata. Näyttävätpä nämä 

nimitykset maallikosta kuinka suurelta [e405] ”sekasotkulta” tahansa, sitä ne eivät 

ole sille jolla on avain. 

Siten uskomme tietävämme, että vaikka purānoiden ”saarten” kuudes ja seit-

semäs ”manner” ovat vielä ilmestymättä, kuitenkin on ollut tai on maita, jotka 

tulevat muodostamaan uusia kuivia maita, joiden maantieteelliset kasvot tulevat 

olemaan täysin toisenlaiset, niin kuin olivat menneisyyden maidenkin. Sen vuoksi 

löydämme purānoista, että Shāka-dvīpa on (tai tulee olemaan) manner ja että 

Shankha-dvīpa on Vayupurānan mukaan ainoastaan ”pienempi saari”, yksi Bhāra-

ta-Varshan yhdeksästä osasta (joihin Vāyu lisää vielä kuusi). Koska mlechchhat 

                                                           
1  Sūrya-Siddhanta, säe 5; Whitneyn käännös. 
2  Asiatick Researches, vol. III, 1799, s. 300. 
3  Jambu, Plaksha, Shālmala, Kusha, Krauñcha, Shāka ja Pushkara. 
4  Kuten esim. Shāka ja Pushkara, joita ei ole olemassa, mutta joihin liittyy sellaisia maita kuin 

joitakin osia Amerikasta, Afrikasta ja Keski-Aasiasta Gobin seutuineen. Pitäkäämme mielessä, 

että Upadvīpat tarkoittavat ”juuri”-saaria eli kuivia maita yleensä. 
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[epäpuhtaat muukalaiset], jotka palvoivat hindulaisia jumaluuksia, kansoittivat 

Shankha-dvīpan, heidät yhdistettiin Intiaan.1 Tämä selittää Shankhāsuran kohta-

lon, erään Shankha-dvīpan osan kuninkaan, jonka Krishna tappoi. Wilfordin mu-

kaan tuo kuningas asui palatsissa, ”joka oli valtameren kotilossa, ja hänen alamai-

sensa elivät myös noissa kotiloissa”. 
 

Nīlan rannoilla2 oli monia taisteluja devatojen [jumalallisten olentojen, puoli-

jumalien] ja daityojen [jättiläisten] välillä, mutta viimeksi mainitut pääsivät 

voitolle ja heidän kuninkaansa Shankhāsura, joka asui valtameressä, teki useita 

hyökkäyksiä…öisin…3 
 
Nämä taistelut eivät tapahtuneet Niilin rantamilla, vaan Länsi-Afrikan rannikoilla, 

nykyisen Marokon eteläpuolella. Oli aika jolloin koko Saharan autiomaa oli me-

renä, sitten yhtä hedelmällisenä mantereena kuin Niilin suistomaa, ja vasta toisen 

hetkellisen uppoamisen jälkeen siitä tuli samanlainen autiomaa kuin tuo toinen 

autiomaa, Shamon eli Gobin aavikko. Tämä käy selville purānoiden kertomuksis-

ta, sillä edellä mainitulla sivulla sanotaan: ”Kansa oli kahden tulen välissä, sillä 

samalla kun Shankhāsura teki tuhotöitään mantereen toisella puolella, Krauñcha 

(eli Cracacha), Krauñcha-dvīpan kuningas, hävitti sitä aikoinaan toiselta puolelta, 

ja molempien sotajoukot…siten muuttivat mitä hedelmällisimmät seudut kuivaksi 

autiomaaksi.”4 

On siis varmaa, että ennen Eurooppaa oli ollut olemassa, ei ainoastaan Platonin 

mainitsema Atlantiksen viimeinen saari, vaan suuri manner, joka ensin jakautui ja 

myöhemmin hajosi seitsemäksi niemimaaksi ja saareksi (dvīpaksi). Tuo manner 

käsitti koko Pohjois- ja Etelä-Atlantin alueet, samoin kuin osia pohjoisesta ja ete-

läisestä Tyynestämerestä ja siihen kuului saaria jopa Intian valtamerellä (Lemuri-

an jäännöksiä). Tätä väitettä tukevat intialaiset purānat, kreikkalaiset kirjailijat ja 

aasialaiset, persialaiset ja islamilaiset traditiot. Myös Wilford osoittaa tämän sel-

västi, vaikka hän sekoittaa pahasti hindulaiset ja islamilaiset kertomukset.5 [e406] 

Ja hänen esittämänsä tosiasiat ja lainaukset purānoista todistavat suoranaisesti, 

että arjalaiset hindut ja muut muinaiset kansat olivat aikaisempia merenkävijöitä 

kuin foinikialaiset, joita on nyt pidetty ensimmäisinä merenkulkijoina sitten ve-

denpaisumuksen. Näin sanotaan Asiatick Researchesissä: 

 

                                                           
1  Heitä kutsuttiin demoneiksi, asuroiksi jättiläisiksi ja hirviöiksi heidän pahuudestaan johtuen, 

ja tästä syystä heidän maataan verrattiin Atalaan – helvettiin. 
2  Ei varmastikaan Niilin rannoilla, vaan lähellä Atlas-vuorijonon Nīla-vuoria. 
3  Asiatick Researches, vol. III, 1799, s. 325. 
4  Sama, s. 325–326. 
5  Ks.  Asiatich Researches, vol. VIII, X ja XI 
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…Tässä ahdingossa ne harvat alkuasukkaat, jotka jäivät eloon [devatojen ja 

daityojen sodasta], kohottivat kätensä ja sydämensä Bhagavanin puoleen ja 

huudahtivat: ”Olkoon hän, joka voi pelastaa meidät…meidän kuninkaamme”, 

ja he käyttivät sanaa I’T [maagista termiä, jota Wilford ei ilmeisesti ymmärtä-

nyt], joka kaikui läpi koko maan.1 
 
Sitten puhkeaa rajumyrsky, Kalin vedet vellovat oudosti, ”kun aalloista ilmestyy 

mies, jota kutsuttiin myöhemmin nimellä I’T, johdossaan valtaisa armeija, sanoen 

’abhayam’ eli ei ole pelkoa…” ja hajotti vihollisen. Wilford selittää: 
 

…Kuningas I’T, eräs alhaisempi Mriran [Mrida, yksi Rudran hahmoista to-

dennäköisesti?] jälleensyntymä, palautti rauhan ja onnen koko Shankha-dvīpan 

alueelle, Barbaradeshaan, Hissasthāniin ja Arvasthāniin eli Arabiaan…2 
 
Varmaankin, jos hindulaiset purānat esittävät kuvauksen sodista, joita on käyty 

Länsi-Afrikan takaisilla Atlantin valtameressä sijaitsevilla mantereilla ja saarilla, 

ja jos niiden kirjoittajat puhuvat barbaareista ja muista kansoista kuten arabeista 

– joita ei koskaan foinikialaisten navigointiaikana tunnettu merenkävijöinä eli 

Kālāpānīn (valtameren mustan veden) ylittäjinä – silloin heidän purānoidensa 

täytyy olla vanhemmalta ajalta kuin foinikialaiset (vaikuttivat 2000–3000 eaa.). 

Joka tapauksessa noiden traditioiden on oltava vanhempia,3 sillä: 

”Edellä mainitussa kertomuksessa”, kirjoittaa eräs adepti, ”hindut puhuvat täs-

tä saaresta olemassa olevana ja suurena valtana. Sen on siksi täytynyt olla enem-

män kuin yksitoistatuhatta vuotta sitten.” 

Mutta tässä voidaan esittää vielä eräs toinen laskelma ja todiste niiden arjalais-

ten hindujen vanhasta iästä, jotka ovat tienneet ja kertoneet Atlantiksen viimeisen 

saaren jäljelle jäämisestä (koska olivat kerran asuneet siellä) – eli oikeammin tuon 

mantereen itäisen osan jäänteen, joka [e407] hukkui pian sen jälkeen kun kaksi 

                                                           
1  Asiatick Researches, vol. III, 1799, s. 326. 
2  Main. kohta. 
3  Wilford sanoo Atlantiksen ja Bhāratan eli Intian jaosta sekoittaen kaksi selostusta sekä 

Priyavratan Medhātithiin: ”Tämän jaon toimitti Priyavrata… Hänellä oli kymmenen poikaa ja 

hänen aikomuksenaan oli jakaa koko maailma… Samalla tavalla Neptunus jakoi Atlantiksen 

kymmenen poikansa kesken: yksi heistä sai Atlantiksen äärimmäisen osan” – joka on ”luulta-

vasti vanha manner… Tämä Atlantis hukkui myös vedenpaisumuksen mukana. Näyttää siltä, 

että meidän olisi pidettävä Atlantiksena sitä vedenpaisumusta aiempaa maailmaa, jota syntyi 

hallitsemaan kymmenen ruhtinasta lännen [ja myös idän] mytologian mukaan, mutta ainoas-

taan seitsemän heistä astui valtaistuimelle… Jotkut ovat myös sitä mieltä, että seitsemästä 

dvīpasta kuusi hukkui vedenpaisumuksessa…” (Asiatick Researches, vol. VIII, 1812, s. 284–

285 & 367.) Wilford tarkoittaa sillä ”Gadesia, joka kuului Espanjaan”, mutta paremminkin se 

oli Platonin saari. 
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Amerikkaa,1 Pushkaran kaksi Varshaa, alkoivat kohota. Tämän todistamiseksi 

voidaan ottaa myös erään Wilfordia arvostelleen adeptin astronominen laskelma. 

Muistuttaen, mitä tuo orientalisti oli esittänyt Asburj-vuoresta, ”jonka juurella 

aurinko laskee” ja jossa käytiin devatojen ja daityojen sota,2 hän sanoo: 
 

…määritelkäämme kadonneen saaren ja sen jäänteen, Az-burj-vuoren, pituus- 

ja leveysasteet. Se oli maailman seitsemännessä vyöhykkeessä ts. seitsemän-

nessä ILMASTOSSA… (joka on 24. ja 28. asteen välillä pohjoista leveyttä). 

Usein tämän…saaren…, valtameren tyttären, sanotaan sijaitsevan lännessä, ja 

auringon sanotaan laskevan Az-burj-vuoren [Atlaksen, Teneriffan tai Nīlan – 

nimellä ei ole väliä] juurelle ja taistelevan Valkoista paholaista eli Valkoista 

Saarta vastaan. 

 
Jos tätä lausuntoa tarkastellaan astronomisessa merkityksessä ja tietäen, että 

Krishna on ruumiillistunut aurinko (Vishnu), aurinkojumala, ja että hänen sano-

taan tappaneen Div-Sefidin, valkoisen jättiläisen – mahdollisesti Atlas-vuoren 

juurella asuneiden muinaisten asukkaiden personoituman – niin ehkä Krishna voi 

olla ainoastaan auringon kohtisuorien säteiden edustaja? Kuten olemme nähneet, 

Diodoros syyttää noita asukkaita (atlantideja) siitä, että he päivittäin kiroavat au-

ringon ja aina taistelevat sen vaikutusta vastaan. Tämä on tietysti astronominen 

tulkinta. Mutta nyt todistetaan, että Śankhāsura ja Śankha-dvīpa ja koko heidän 

historiansa on myös maantieteellisesti ja etnologisesti Platonin ”Atlantis” hindu-

laisessa puvussa. 

Äsken mainittiin, että koska saari on purānoiden kertomuksissa yhä olemassa, 

noiden kertomusten täytyy olla vanhempia kuin 11 000 vuotta, mikä aika on kulu-

nut Śankha-dvīpan eli Atlantiksen Poseidoniksen häviämisestä. Mutta eikö ole 

mahdollista, että hindut olisivat tunteneet saaren vielä aiemmin? Suunnatkaamme 

huomiomme jälleen astronomisiin todisteisiin, jotka tekevät tämän aivan selväksi, 

jos oletetaan mainitsemamme adeptin tavoin että: 

 
…siihen aikaan, kun kesäpäivänseisauksen koluuri sivuutti Plejadit, silloin 

Cor Leonis olisi ollut päiväntasaajan kohdalla. Kun Leijona oli kohtisuorassa 

Ceylonin saarella auringonlaskun aikaan, silloin Härkä olisi ollut kohtisuoras-

sa Atlantiksen saarella keskipäivällä. 

                                                           
1  Amerikka, ”uusi” maailma, on siten, vaikkei paljon vanhempi – kuitenkin vanhempi kuin 

Eurooppa, ”vanha” maailma. 
2  Jos Divin eli Div-Sefidin (Tāradaityan) asunto oli seitsemännessä vyöhykkeessä, se johtui 

siitä, että hän tuli Pushkarasta, Intian Pātālasta (vastakkaiselta puolelta) eli Amerikasta. Vii-

meksi mainittu ikään kuin kosketti Atlantiksen laitoja ennen sen vajoamista. Sana Pātāla tar-

koittaa sekä maapallon vastakkaisia maita että manalan seutuja, joten sen ideat ja lisämäärit-

teet ovat samoja. 
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Tämä selittää ehkä, miksi singaleesit, [e408] Lankān rākshasoiden ja jättiläisten 

perilliset ja Simhan eli Leijonan suorat jälkeläiset yhdistettiin Shankha-dvīpaan eli 

Poseidonikseen (Platonin Atlantikseen). Kuten Mackeyn Sphinxiadissa on osoitet-

tu, tämän on täytynyt tapahtua astronomisesti noin 23 000 vuotta sitten, jolloin 

ekliptikan kaltevuuden on täytynyt olla oikeastaan enemmän kuin 27 astetta, ja 

sen vuoksi Härän on täytynyt sivuuttaa ”Atlantis” eli ”Shankha-dvīpa”. Ja että 

niin oli, on selvästi todistettu. Kommentaarit sanovat: 

Pyhä härkä Nandi tuotiin Bhāratasta Shankhaan tapaamaan Rishabhaa [Härkää] 

joka kalpassa. Mutta kun Valkoisen Saaren asukkaat [jotka polveutuivat alun 

perin Shveta-dvīpasta],1 jotka olivat sekaantuneet pahuuden maan daityoihin [jät-

tiläisiin], olivat tulleet mustiksi synnistä, silloin Nandi jäi pysyvästi Valkoiseen 

Saareen [eli Shveta-dvīpaan]. Neljännen maailman [rodun] asukkaat kadottivat 

AUMin. 

Asburj (eli Azburj), olkoonpa se Teneriffan huippu tai ei, oli tulivuori, kun ”länti-

sen Atalan” (eli helvetin) vajoaminen alkoi, ja sieltä pelastuneet kertoivat tapah-

tumasta lapsilleen. Platonin Atlantis hävisi alhaalta päin veteen ja ylhäältä päin 

tuleen, sillä suuri vuori syöksi liekkejä yhtä mittaa. ”Onnettoman saaren rauniois-

ta jäi jäljelle pelkästään ’tulta syöksevä hirviö’.” 

Kun kreikkalaisia jo syytetään siitä, että he ovat lainanneet hindulaisten kuvi-

telmia (Atalan) ja keksineet heiltä toisen (Atlantiksen), niin syytetäänkö heitä 

vielä siitä, että he ovat saaneet maantieteelliset käsityksensä ja luvun seitsemän 

heiltä?2 Proklos sanoo: 

 
Kuuluisaa Atlantista ei ole enää olemassa. Mutta me voimme tuskin epäillä, 

etteikö sitä olisi aikoinaan ollut. Marcellus, joka kirjoitti Etiopian oloista, ni-

mittäin sanoo, että sellainen suuri saari oli ollut muinoin, ja sen todistavat ne, 

jotka laativat ulkomereen liittyvän historian. Sillä he kertovat, että tuolloin At-

lantin valtameressä oli seitsemän saarta, jotka oli pyhitetty Proserpinalle, ja 

niiden lisäksi kolme valtavan suurta saarta, jotka oli pyhitetty Plutolle… Jupi-

terille… ja Neptunukselle. Sitä paitsi viimeisen saaren (Poseidonis) asukkaat 

                                                           
1  Ei Atlantista eikä liioin Shankha-dvīpaa kutsuttu koskaan ”Valkoiseksi Saareksi”. Kun pe-

rimätieto sanoo, että ”Valkoinen Saari tuli mustaksi kansan syntien tähden”, se tarkoittaa vain 

”Valkoisen Saaren” eli Siddhapuran eli Shveta-dvīpan asukkaita, jotka laskeutuivat kolman-

nen ja neljännen rodun Atlantikselle ”opastamaan näitä ja jotka ruumiillistuttuaan tulivat mus-

tiksi synnistä” – kielikuva. Kaikkien Vishnun avatārojen sanotaan tulevan alun perin Valkoi-

sesta Saaresta. Tiibetiläisen tradition mukaan Valkoinen Saari on ainoa paikka, joka välttyi 

muiden dvīpojen yleiseltä kohtalolta, eikä sitä voi tuli eikä vesi hävittää, sillä – se on ”ikuinen 

maa”. 
2  Vrt. II osan monia lukuja SEITSEMÄISYYDESTÄ luonnossa. 
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säilyttivät muiston atlanttilaisen saaren suunnattomasta koosta, josta heidän 

esi-isänsä olivat kertoneet, ja siitä kuinka tämä saari hallitsi monia ajanjaksoja 

kaikkia Atlantin meren saaria. Tästä saaresta voi kulkea toisiin suuriin saariin, 

jotka eivät ole kaukana [e409] mannermaasta, jonka lähellä oli todellinen me-

ri.1 

Nämä seitsemän dvīpaa, joita on virheellisesti sanottu saariksi, muodostivat 

Marcelluksen mukaan pääosan kuuluisasta Atlantiksesta [kirjoittaa itse Wil-

ford]… Näin ollen Atlantis on ilmeisesti vanha manner… Hirmumyrskyt hävit-

tivät Atlantiksen [?]: tämän myöntävät purānatkin, joiden mukaan kauhistutta-

van luonnonmullistuksen seurauksena katosi kuusi dvīpaa…2 

 

Tässä on nyt annettu riittävästi todisteita pahimmankin epäilijän tyydyttämiseksi, 

mutta eksaktin tieteen tosiasioihin pohjaavia todisteita esitetään myös. Kuitenkaan 

eivät kokonaiset kirjatkaan riitä niille, jotka eivät näe tai kuule muuta kuin hyväk-

symiensä auktoriteettien silmin ja korvin. 

Niinpä roomalaiskatoliset skoliastit opettavat, että ”anateemaa”, tuhoa, tarkoit-

tava Hermonvuori Mizpethin maassa on sama kuin Armonvuori. Tämän vakuu-

deksi he lainaavat usein Josefusta, joka vakuuttaa, että vielä hänen aikanaan sieltä 

löytyi päivittäin valtavan suuria jättiläisten luita.3 Mutta tämä maa oli profeetta 

Balaamin maa, hänen jota ”Herra rakasti suuresti”. Niin sekaisin olivat tosiasiat ja 

henkilöt näiden skoliastien aivoissa, että kun Zoharissa selitetään Balaamia inspi-

roineiden ”lintujen” tarkoittavan ”käärmeitä”, nimittäin viisaita ja adepteja, joiden 

koulussa hän oli oppinut ennustamisen salaisuuksia – käytetään tätäkin tilaisuutta 

todistamaan kuinka Hermonvuorella asuivat ”Pahan siivekkäät lohikäärmeet, joi-

den päällikkö on Sammael” (juutalaisten Saatana). 

”Näiden autiomaassa sijaitsevaan Hermonvuoreen kytkettyjen epäpuhtaiden 

henkien luokse lähetettiin Israelin syntipukki, jota kutsuttiin niistä yhden 

(Azaz(y)el) mukaan.”4 

Väitämme, että näin ei ole. Zoharissa on seuraava selitys magian 

harjoittamisesta, jota kutsutaan heprean kielessä nahashimiksi eli ”käärmeiden 

työksi”. Se sanoo: ”Sitä kutsutaan nahashimiksi, koska maagikot [käytännön 

kabbalistit] toimivat alkuperäisen käärmevalon ympäröiminä. Tämän he 

käsittävät taivaan loistavaksi vyöhykkeeksi, jonka myriadit pikku tähdet 

                                                           
1 Commentary on the Timaeus, kirja I, 55 [ei sanatarkasti]. 
2  Asiatick Researches, vol. XI, 1812, s. 27–28. 
3  Iudaike arkhaiologia, V, ii, 3. 
4  Zohar, I, palsta 122. 
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muodostavat”1… mikä tarkoittaa yksinkertaisesti astraalivaloa, joksi sitä 

kutsuivat martinistit, Éliphas Lévi ja nykyään kaikki aikamme okkultistit.2 

 

 
”KIROUS” FILOSOFISESTA NÄKÖKULMASTA KATSOTTUNA 

 

Edellä esitetyt SALAISEN OPIN opetukset täydennettyinä yleismaailmallisin tra-

ditioin ovat jo varmasti osoittaneet, että Brāhmanat ja purānat sekä Gāthat ja 

muut mazdalaiset kirjoitukset aina [e410] egyptiläisiin, kreikkalaisiin ja roomalai-

siin ja lopuksi juutalaisiin pyhiin kirjoituksiin asti ovat kaikki samaa alkuperää. 

Mitkään niistä eivät ole tarkoituksettomia ja perusteettomia kertomuksia, jotka 

olisi keksitty houkuttelemaan tietämätöntä rahvasta. Kaikki ovat allegorioita, joi-

den tarkoitus on esittää enemmän tai vähemmän mielikuvituksellisesti verhottuna 

suuria totuuksia, jotka on poimittu samojen esihistoriallisten perimätietojen vai-

nioilta. Tila estää meitä näissä kahdessa teoksessa perehtymästä yksityiskohtai-

semmin neljään meitä edeltäneeseen Rotuun. Mutta meidän on vielä valaistava 

muutamia tosiasioita, ennen kuin tutkijalle selostetaan viidennen (arjalaisen) ih-

miskunnan psyykkisen ja henkisen kehityksen historia suoraan vedenpaisumusta 

aikaisemmista esi-isistä ja ennen kuin osoitetaan sen yhteydet kaikkiin muihin 

samasta rungosta kasvaneisiin sivuhaaroihin. Koko muinaisen kirjallisuusmaail-

man ja myöhempien aikojen monien filosofien ja tiedemiesten intuitiivisten poh-

diskelujen pohjalta on osoitettu, että esoteerisen oppimme periaatteita vahvistavat 

pääteltävissä olevat samoin kuin selvät todisteet lähes jokaisessa tapauksessa. On 

myös osoitettu, etteivät ”legendaariset” jättiläiset eivätkä kadonneet mantereet tai 

edes edeltävien rotujen kehitys ole aivan perusteettomia kertomuksia. Tämän te-

oksen lopussa olevassa liitteessä tulemme näyttämään, kuinka tiede on ollut use-

ammin kuin kerran kykenemätön puolustautumaan, ja toivottavasti voimme myös 

näyttää toteen, kuinka aiheettomia ovat epäluulot luonnon pyhien lukujen ja mei-

dän numerotietojemme suhteen yleensä.3 

Sitä ennen on vielä jäljellä yksi tehtävä: on paljastettava kaikkein vaarallisin 

teologinen dogmi – KIROUS, jonka alaisena ihmiskunnan sanotaan kärsineen aina 

siitä saakka, kun Aadamin ja Eevan oletettu tottelemattomuus tapahtui Edenin 

puutarhassa. 

Ihmisen luovat voimat olivat lahja jumalalliselta viisaudelta eivätkä seuraus 

synnistä. Tämä käy selvästi ilmi Jehovan paradoksaalisesta käyttäytymisestä, kun 

hän ensin kiroaa Aadamin ja Eevan (eli ihmiskunnan) oletetun rikoksen vuoksi ja 

                                                           
1  Zohar, osa iii, p. 302. 
2  [Kolme viimeistä kappaletta ovat täysin poissa asiayhteydestä ja ovat ehkä joutuneet vää-

rään paikkaan. Ne kuuluvat mitä todennäköisimmin sivulle e376.] 
3  Vrt. luku XXV, ”Seitsenluvun salaisuudet”. 



433 
 

sitten siunaa ”valitun kansansa” sanomalla: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja 

täyttäkää maa.”1 Kirousta ei tuonut ihmiskunnalle neljäs Rotu, sillä suhteellisen 

synnitön kolmas Rotu, ennen vedenpaisumusta elänyt vielä jättimäisempi ihmis-

suku, oli hukkunut samalla tavalla. Näin ollen vedenpaisumus ei ollut rangaistus, 

vaan se johtui yksinkertaisesti aikakaudellisesta, geologisesta laista. Eikä KAR-

MAN kirous langennut heille luonnolliseen sukupuoliyhdyntään ryhtymisestä, 

koska koko älytön eläinmaailma tekee niin oikeina aikoinaan, vaan luovan voi-

man väärinkäytöstä, jumalallisen lahjan häpäisemisestä ja elämännesteen tuhlaa-

misesta ainoastaan eläimellisen persoonallisuuden tyydyttämiseen. Kun Genesik-

sen kolmas luku ymmärretään oikein, sen todetaan viittaavan Aadamiin ja Ee-

vaan, jotka olivat olemassa kolmannen Rodun loppuessa ja neljännen Rodun alka-

essa. Alussa synnytys oli naiselle yhtä helppo kuin koko eläinkunnalle. Luonnon 

tarkoitus ei koskaan ollut, että naisen pitäisi synnyttää pienokaisensa ”tuskalla”. 

Mutta myöhemmin [e411] neljännen Rodun kehitysaikana syntyi vihamielisyys 

sen siemenen ja ”käärmeen” siemenen välille, karman ja jumalallisen viisauden 

siemenen eli tuotteen. Sillä naisen eli sukupuolisen himon siemen murskasi vii-

sauden ja tiedon hedelmän siemenen muuttamalla lisääntymisen pyhän mysteerin 

eläimelliseksi tyydyttämiseksi. Tästä syystä karman laki pani atlantislaisen rodun 

tottelemaan muuttamalla vähitellen ihmiskunnan neljännen Rodun koko luonnon 

fysiologisesti, moraalisesti, ruumiillisesti ja mentaalisesti.2 Niinpä ihminen, oltu-

aan kolmannessa Rodussa eläinkunnan terve kuningas, muuttui viidennessä eli 

meidän Rodussamme avuttomaksi, risatautiseksi olennoksi ja on nyt tullut maa-

pallon huomattavimmaksi rakenteellisten ja perinnöllisten sairauksien edustajaksi 

ja on kaikista eläimistä tietoisesti ja harkitusti eläimellisin.3 

Tämä on todellinen KIROUS fysiologisesta näkökulmasta, ja kabbalistisessa 

esoterismissa sitä ei juuri muulta kannalta käsitelläkään. Tältä kannalta katsottuna 

kirous on kiistaton, sillä se on ilmeinen. Älyllinen kehitys edetessään käsi kädessä 

fyysisen kehityksen kanssa on varmasti ollut kirous eikä siunaus – lahja, jota 

                                                           
1  Genesis 9:1. 
2  Kuinka viisaita ja suurenmoisia, kuinka kaukonäköisiä ja moraalisesti hyvää tekeviä ovat-
kaan Manun lait avioelämästä verrattuna siihen holtittomuuteen, joka on vaieten sallittu sivis-
tyneiden maiden ihmisille. Että noita lakeja on laiminlyöty viimeiset 2000 vuotta, ei estä ih-
mettelemästä niiden kaukonäköisyyttä. Bramiini oli grihastha, perheellinen mies, tiettyyn 
elämänvaiheeseensa asti, kun hän saatuaan pojan luopui avioelämästä ja ryhtyi puhtaaksi joo-
giksi. Hänen oma bramiiniastrologinsa oli järjestänyt hänen avioelämänsä hänen luonteensa 
mukaan. Sen vuoksi sellaisissa maissa kuin esimerkiksi Punjāb, missä oikeaoppinen arjalainen 
kastilaitos on lähes välttynyt islamilaiselta ja myöhemmin eurooppalaiselta hillittömyydeltä, 
löytyvät yhä komeimmat ihmiset – ruumiin muodon ja fyysisen voiman suhteen – koko maa-
ilmassa. Sitä vastoin Dekkanissa ja varsinkin Bengalissa ovat muinaisuuden voimakkaiden 
ihmisten tilalle tulleet uusien sukupolvien edustajat, jotka pienenevät ja heikentyvät joka vuo-
sisata (ja miltei joka vuosi). 
3  Sairaudet ja liikakansoitus ovat tosiasioita, joita ei voida koskaan kieltää. 
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jouduttivat ”viisauden herrat”, jotka olivat vuodattaneet ihmisen manakseen oman 

henkensä ja olemuksensa raikkaan kasteen. Jumalallinen titaani on siis kärsinyt 

turhaan. Onkin halukas valittamaan tätä ihmiskunnalle osoitettua 

hyväntekeväisyyttä ja haikailemaan niitä päiviä, joita Aiskhylos kuvaa 

havainnollisesti Kahlehditussa Prometheuksessa, kun ensimmäisen titaanisen 

kauden (joka seurasi hartaan Kandun ja Pramlochān eteeristä ihmistä) lopulla 

syntyvää, fyysistä, yhä älytöntä ja (fysiologisesti) tunnotonta ihmiskuntaa 

kuvataan näin –  
 

…katsoessaan turhaan katsoivat, 

 kuunnellen eivät kuulleet, vaan kuin uninäyt 

 elämän pitkän ajan kaiken sotkivat 

 sekaisin, umpimähkään. (säkeet 447–450)1 
 
Vapauttajamme, Agnishvātta ja muut jumalalliset ”liekin ja viisauden pojat” (joita 

kreikkalaiset personoivat Prometheuksessa2) voivat hyvin [e412] jäädä huomaa-

mattomiksi ja kiitosta vaille epäoikeudenmukaisessa ihmissydämessä. Totuutta 

tuntematta voimme heidät epäsuorasti kirota Pandoran lahjastaan, mutta tulla ju-

listetuksi papiston suulla PAHOIKSI on liian painava karma ”Hänelle”, joka – kun 

Zeus ”paloi halusta” hävittää koko inhimillinen rotu – ”uskalsi yksinään” pelastaa 

”tuon kuolevan rodun” häviöltä eli niin kuin kärsivä titaani sanoo: 
 

 …murskaantumasta, joutumasta Haadekseen. 

 Sen vuoksi minua nämä piinat raastavat, 

 tuskaisat kärsiä ja nähdä kauheat. 

Kun säälin kuolevaisia… (säkeet 237–240) 
 
Tähän kuoro esittää asiaan kuuluvasti: 

 
 Annoitkin heille silloin suurta lohtua. (säe 253) 

                                                           
1   Ks. Aiskhylos, Neljä tragediaa, ”Kahlehdittu Prometheus”, suom. Maarit Kaimio. 
2  Mrs Anna Swanwickin teoksessa The Dramas of Auschylus sanotaan Kahlehditusta Promet-
heuksesta (vol. II, s. 146–147), että Prometheus esiintyy siinä todella ”ihmiskunnan parhaana 
edustajana ja hyväntekijänä, jonka ihmiskunnan tila… kuvataan äärimmäisen heikoksi ja sur-
keaksi… Zeuksen sanotaan ehdottaneen näiden surkeiden hetken eläväisten hävittämistä ja 
heidän korvaamistaan maan päällä uudella rodulla. ”Säkeistöissä (V ja seur.) näemme Ole-
massaolon Herrojen menettelevän samalla tavoin ja hävittävän meren ja luonnon ensimmäiset 
tuotteet. ”Prometheus esiintyy tämän suunnitelman ehkäisijänä, mistä syystä hänet alistetaan 
kuolevaisten puolesta mitä kauheimpiin tuskiin, jotka hänelle määräsi armoton ja julma Zeus. 
Tässä meillä on siten titaani, rajallisen järjen ja vapaan tahdon [älyllisen ihmiskunnan eli 
manaksen korkeimman aspektin] symboli, joka kuvaa korkeinta ihmisystävää, kun taas Zeus, 
Hellaksen korkein jumaluus, esitetään julmana ja säälimättömänä despoottina, joka oli täysin 
vastenmielinen hahmo ateenalaisten ajattelutavalle.” Syy tähän selitetään myöhemmin. ”Kor-
keimmalla jumaluudella” oli kaikissa muinaisissa pantheoneissa – juutalaisten mukaan luettu-
na – kaksinainen merkitys, joka käsittää valon ja varjon. 
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Prometheus vastaa: 

 
 Ja enemmänkin: tulen heille lahjoitin. 

KUORO: Siis näillä lyhytikäisillä ihmisillä on nyt tuli leimupää? 

PROM: Ja tuhat taitoa he siitä oppivat. (säe 254–256) 
 
Mutta taidot, joilla tätä tulta on kehitetty, ovat muuttaneet sen suurimmaksi ki-

roukseksi: eläimellinen aines ja tietoisuus sen omistamisesta on muuttanut ajoit-

taisen vaiston jatkuvaksi eläimellisyydeksi ja aistillisuudeksi.1 Ja tämä kirous 

riippuu ihmiskunnan yllä kuin paariliina. Tästä kehittyy vapaan tahdon vastuulli-

suus. Titaaniset intohimot edustavat ihmiskunnan pimeimpiä puolia. ”Alempien 

intohimojen ja halujen kyltymättömyys esiintyy täydessä mahdissaan, koska se 

itsevarmassa röyhkeydessään kieltäytyy noudattamasta lain rajoituksia.”2 

Kun Prometheus oli, Platonin Protagoraksen3 mukaan, varustanut ihmisen 

tuolla ”viisaudella joka edistää fyysistä hyvinvointia”, vaikka manaksen alempi 

aspekti eli eläimellinen puoli (kāma) jäikin muuttumattomaksi, [e413] niin ”puh-

taan mielen, taivaan ensimmäisen lahjan” (Aiskhylos) sijasta luotiin tyydyttämät-

tömän halun, murheen ja epätoivon ikuinen korppikotka, joka oli kytketty ”unen-

kaltaiseen heikkouteen, joka kahlehtii kuolevaisten sokean rodun” siihen päivään 

asti, kunnes Herakles taivaan lähettämänä pelastajana vapauttaa Prometheuksen. 

Kristityt – varsinkin roomalaiskatolilaiset – ovat yrittäneet tehdä tästä näytel-

mästä ennustuksen tulevasta Kristuksesta. Suurempaa virhettä voitaisiin tuskin 

tehdä. Todellinen teosofi, joka etsii jumalallista viisautta ja palvelee ABSO-

LUUTTISTA täydellisyyttä – tuntematonta jumaluutta, joka ei ole Zeus eikä Jeho-

va – vastustaa tuollaista ajatusta. Viitaten kaukaiseen menneisyyteen hän voi 

osoittaa, ettei perisyntiä ole koskaan ollut olemassa, vaan on ollut ainoastaan kar-

kean älyn väärinkäyttöä, kun eläimellinen puoli on hallinnut psyykkistä puolta ja 

nämä molemmat ovat sammuttaneet hengen valon. Hän sanoo: ”Kaikki te, jotka 

osaatte lukea rivien välistä, tutkia muinaista viisautta vanhoista draamoista, intia-

laisista ja kreikkalaisista, lukekaa huolellisesti juuri edellä mainittua Kahlehdittua 

Prometheusta, jota esitettiin Ateenan teattereissa 2400 vuotta sitten.” Tämä myytti 

ei kuulu Hesiodokselle eikä Aiskhylokselle, vaan, kuten Bunsen sanoo, se ”on 

vanhempi kuin itse helleenit”, sillä se kuuluu todellakin inhimillisen tajunnan 

aamunkoittoon. Ristiinnaulittu titaani personoi vertauskuvallisesti kollektiivista 

logosta, ”sotajoukkoa”, ja ”viisauden Herroja” eli TAIVAALLISTA IHMISTÄ, 

                                                           
1  Eläinmaailmalla on luonnollinen vaistonsa, joka ohjaa sitä lisääntymiskausina, ja muina 

aikoina eläimet ovat siitä vapaat. Sen vuoksi vapaa eläin tuntee sairauden vain kerran elämäs-

sään – ennen kuolemaansa. 
2  Prometheus Bound, johdanto, s. 152. 
3  Protagoras, 321, 322. 
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joka on ruumiillistunut ihmiskuntaan. Niinpä hänen nimensäkin Pro-me-theus, 

joka tarkoittaa ”se joka näkee eteensä” eli tulevaisuuteen, osoittaa,1 että hänen 

ihmiskunnalle opettamiensa taitojen joukossa ei psykologinen ymmärrys ollut 

vähin. Sillä niin kuin hän valittaa Oceanuksen tyttärille: 
 
 Ennustustaidon monet tavat osoitin, 

 erotin ensi kerran unet, jotka valveilla 

 tulevat toteutumaan… 

 opastin siten taitoon monimutkaiseen… 

 Ihmisten kaikki taidot soi Prometheus. (säkeet 484–506) 
 

[e414] Jättäkäämme hetkeksi pääaiheemme syrjään ja pysähtykäämme katsomaan 

tämän vanhimman ja paljon ajatuksia herättävän sekä perimätietoon perustuvan 

allegorian salaista merkitystä. Ja koska se liittyy suoraan varhaisrotuihin, kyseessä 

ei olekaan todellinen asiasta poikkeaminen. 

Aihe Aiskhyloksen trilogiaan, josta kaksi osaa on kadonnut, on tuttu kaikille 

sivistyneille lukijoille. Puolijumala ryöstää jumalilta (elohimeiltä) heidän salai-

suutensa – luovan tulen mysteerin. Tämän pyhäinhäväistyksen vuoksi KRONOS2 

nujertaa Prometheuksen ja antaa hänet Zeukselle, ihmiskunnan ISÄLLE ja luojalle, 

joka oli tahtonut pitää ihmisen älyllisesti sokeana ja eläimellisenä; persoonallisel-

le jumaluudelle, joka ei näe IHMISTÄ ”niin kuin yhtenä meistä”. Tästä syystä 

Prometheus, ”tulen ja valon antaja” kahlitaan Kaukasus-vuoreen ja tuomitaan 

koviin kärsimyksiin. Mutta kolmimuotoiset kohtalottaret (karma), jonka käskystä 

– niin kuin titaani sanoo – Zeus: 
 

Ei hänkään saata kohtaloaan paeta (säe 518) 

                                                           
1  Sanoista   [pro mêtis], ”ennalta ajattelu”. ”Professori Kuhn”, meille kerrotaan 

edellä mainitussa teoksessa The Dramas of Aeschylus, ”on sitä mieltä, että titaani-nimi johtuu 

sanskritin sanasta pramantha, joka merkitsee tulensytytysinstrumenttia. Juuri mand eli manth 

merkitsee pyörimisliikettä, ja sanalla manthāmi, jota käytettiin tarkoittamaan tulensytytyspro-

sessia, oli myös toinen merkitys siepata pois. Näin ollen saamme toisen sanan samasta kannas-

ta, pramantha, varkaus.” Tämä on hyvin näppärä selitys, mutta ehkä ei aivan oikea. Sitä paitsi 

siinä on myös hyvin arkinen elementti. Epäilemättä fyysisessä luonnossa voi kehittyä korke-

ampia muotoja alemmista, mutta ajatusmaailmassa tuskin on kuitenkaan näin. Ja kun meille 

on kerrottu, että sana manthāmi siirtyi kreikan kieleen ja tuli sanaksi manthanô, oppia ts. 

omaksua tietoa, mistä tulee prometheia, ennakkotieto, ennalta ajattelu, niin voimme löytää 

runollisemman alkuperän ”tulentuojalle” kuin mitä sanskritin alkuperä edellyttää. Svastika, 

tulensytyttämisen pyhä merkki ja instrumentti, voi selittää sen paremmin. ”Prometheus, tulen-

tuoja, on personoitu pramantha”, jatkaa kirjailija, ”ja sen alkutyyppinä on arjalainen māta-

riśvan, jumalallinen… henkilö, joka on läheisessä yhteydessä Agniin, Vedojen tulenjumalaan”. 

Sanskritin Mati on ”ymmärrys” ja on sama kuin MAHAT ja manas, ja nimen alkuperän on 

oltava jossain määrin sama: Pramati on Fohatin poika, mutta sillä on oma tarinansa. 
2 KRONOS [Khronos] on ”aika”, ja siten allegoriasta tulee monimerkityksinen. (Ks. tämän 

luvun loppusivuja.) 
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– määräävät, että tämä kidutus ei lakkaa ennen kuin Zeuksen poika – 
 

Ja kuka riistää vallan sauvan häneltä? (säe 768) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sen tekee kerran sinun [Io’n] jälkeläisesi. (772) 
 

– on syntynyt. Tämä ”poika” vapauttaa Prometheuksen (kärsivän ihmiskunnan) 

omasta kohtalokkaasta lahjastaan. Hänen nimensä on ”Hän joka on tuleva….” 

Näiden muutamien rivien nojalla, jotka kuten kaikki allegoriset lauseet voidaan 

tulkita melkein miten tahansa, nimittäin niiden sanojen perusteella, jotka Promet-

heus lausuu Iolle, Inakhoksen tyttärelle, jota Zeus vainoaa – jotkut katoliset kir-

joittajat ovat muovailleet koko ennustuksen. Ristiinnaulittu titaani sanoo: 

 ja suuri ihme: tammet, jotka puhuvat. 

 Selvästi, epäämättömästi humisten 

 Ne tervehtivät sinua ja kutsuivat 

Zeuksen kuuluisaksi puolisoksi. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (832–834) 

 . . . vain koskettaen lempeällä kädellään 

 Ja poika, jonka synnytät, saa nimekseen 

muistoksi tästä Epafos – ”Zeuksen kosketus”. 

Tuo tumma poika…    (850–852) 
 
Tätä pitivät useat fanaatikot – des Mousseaux ja de Mirville [e415] muiden muas-

sa – selvänä ennustuksena. Io ”on Jumalan äiti”, meille kerrotaan, ja ”tumma Epa-

fos” on Kristus. Mutta viimeksi mainittu ei ole syössyt isäänsä valtaistuimelta, 

paitsi metaforisesti, jos tuona ”isänä” on pidettävä Jehovaa. Eikä kristittyjen Va-

pauttaja syössyt isäänsä alas Haadekseen. Prometheus sanoo säkeessä 907, että 

Zeus nöyryytetään vielä, kun aikoo: 
 
 …….tuohon avioon, 

 joka sortaa hänet perikatoon mahdistaan  

ja vallastaan. Ja silloin täysin toteutuu 

 kirous, jonka Kronos, hänen isänsä... julisti...1 

 Ja siksi istukoon nyt vallan huipulla 

 rauhassa, pelkäämättä; luottakoon hän vain 

 taivaissa kumajavaan ukonjyrinään, 

 salaman nuolta pyöritelköön käsissään. 

 Ei mikään niistä pysty häntä auttamaan, 

 kun sietämätön häpeä ja tuho lyö.... (säkeet 907–918) 

                                                           
1  Ks. tämän kirouksen selitystä varten tämän luvun viimeinen sivu. 
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”Tumma Epafos” oli Dionysos-Sabazios, Zeuksen ja Demeterin poika sabasialai-

sissa mysteereissä, joiden aikana ”jumalien isä” ottaen käärmeen muodon siitti 

Demeterille Dionysoksen eli Aurinko-Bacchuksen. Io on kuu ja samalla myös 

uuden rodun EEVA, ja niin on Demeter – tässä tapauksessa. Prometheus-myytti 

on todella ennustus, mutta se ei koske mitään syklisiä vapauttajia, jotka ovat esiin-

tyneet aikakausittain eri maissa ja eri kansojen keskuudessa niiden kehitysvaiheis-

sa. Se viittaa viimeiseen niistä syklisisen muutoksen mysteereistä, joissa ihmis-

kunta siirryttyään eteerisestä kiinteään fyysiseen tilaan, henkisestä fysiologiseen 

lisääntymiseen, kulkee nyt eteenpäin syklin vastakkaisella kaarella kohti tuota 

alkuperäisen tilansa toista vaihetta, jolloin nainen ei tiennyt mitään miehestä ja 

ihmisjälkeläiset luotiin eikä synnytetty. 

Tämän tilan tulee ihminen ja koko maailma saavuttamaan, kun se keksii ja to-

della ymmärtää ne totuudet, jotka piilevät tuossa sukupuolten suuressa ongelmas-

sa. 
 
[Se] on oleva kuin ”valo, joka ei ole koskaan loistanut meren eikä maan yllä”, 

vaan tulee ihmisille Teosofisen Seuran kautta. Tämä valo on johtava ihmis-

kunnan todelliseen henkiseen intuitioon. Silloin (kuten kerran sanottu kirjeessä 

eräälle teosofille) on maailmassa oleva buddhojen ja kristusten rotu, sillä sil-

loin on keksitty, että yksilöillä on omassa vallassaan, synnyttävätkö he Budd-

han kaltaisia lapsia vai – demoneja. Kun tuo tieto tulee, kaikki dogmaattiset 

uskonnot ja niiden mukana demonit kuolevat.1 
 

Jos kiinnitämme huomiota allegorian jaksolliseen kehitykseen ja sankarien 

luonteeseen, salaisuus on ratkaistavissa. KRONOS [Khronos] on tietysti ”aika” 

syklisessä merkityksessä. Se nielaisee lapsensa – [e416] eksoteeristen dogmien 

persoonalliset jumalat mukaan luettuina. Zeuksen asemesta se on nielaissut hänen 

kivisen kuvansa, mutta symboli on kasvanut ja vain ihmisen mielikuvituksessa 

kehittynyt, koska ihmiskunta oli kiertämässä alaspäin ainoastaan kohti fyysistä ja 

älyllistä – eikä henkistä – täydellisyyttä. Kun se on edistynyt yhtä pitkälle 

henkisessä kehityksessä, Kronos ei ole enää petettävissä. Kivikuvan sijasta se 

tulee nielaisemaan itse antropomorfisen kuvitelman, koska viisauden käärme, jota 

sabasialaisissa mysteereissä edustaa antropomorfoitu logos, henkisten ja fyysisten 

voimien liitto, on silloin synnyttänyt ajassa (Kronos) jälkeläisen – Dionysos-

Bacchuksen eli ”tumman Epafoksen”, ”mahtavan”, rodun joka tulee syöksemään 

hänet vallasta. Missä hän tulee syntymään? Ennustuksissaan Iolle Prometheus 

jäljittää hänen alkuperänsä ja synnyinpaikkansa. Io on synnyttämisen 

                                                           
1  [Allekirjoittanut ”E. O.” – Eminent Occultist, nimikirjaimet jotka tarkoittavat Mahatma K. 

H:ta.] 
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kuujumalatar – sillä hän on Isis ja hän on Eeva, suuri äiti.1 Hän selostaa 

(rodullisten) vaellusten polut niin hyvin kuin sanat voivat sen tehdä. Hänen on 

jätettävä Eurooppa ja mentävä Aasian mantereelle, missä hän saapuu 

Kaukasuksen korkeimmalle vuorelle (säe 719). Titaani kertoo hänelle: 
 
 Mannerten rajavirran ylitse siis käyt  

 Ja kuljet kohti päivännousun loimua (s. 790–791) 
 
että hänen on matkustettava itään ohitettuaan ”Kimmeriläisen Bosporoksen” ja 

ylitettävä se, mikä on ilmeisesti Volga sekä nykyinen Astrahan Kaspian meren 

rannalla. Tämän jälkeen hänellä on edessään rajut pohjoiset tuulenpuuskat ja hän 

matkustaa sinne yli ”arimaspien sotajoukon” maan (Herodotoksen Skyytiasta 

itään) –  
 
 kultaisen Pluton-virran juoksun varsilla. (s. 805–806) 
 
jonka professori Newman aivan oikein arvelee tarkoittaneen [e417] Uralia, koska 

Herodotoksen arimaspit olivat ”tämän kultamaan tunnettuja asukkaita”. 

Mutta sitten tulee säkeiden 807 ja 812 välissä arvoitus kaikille eurooppalaisille 

tulkitsijoille. Titaani sanoo: 
 
 Vältä siis näitä [arimaspeja ja gryypejä]. 

Sitten saavut kaukaiseen 

maan kolkkaan, mustan heimon luokse, auringon 

lähteiden maahan, missä virtaa Aithiops. 

Seuraa sen rantaa siksi kunnes ennätät 

paikalle, missä syöksyy putouksena 

Bybloksen vuoristoista Niilin pyhä vuo (s. 807–812). 
 

                                                           
1   Prometheus Boundin kääntäjä ja tulkitsija valittaa, että Ion vaelluksista ei ole löydettävissä 

”mitään johdonmukaisuutta suhteessa meidän tuntemaamme maantieteeseen” (vol. II, s. 191). 

Siihen voi olla hyvä syy. Ensinnäkin se on rodun matka ja vaellus paikasta toiseen, rodun josta 

on määrä tulla ”kymmenes” eli nk. Kalki-avatāra. Tätä hän kutsuu ”Argosissa syntyneeksi 

kuninkaalliseksi roduksi” (säe 888). Mutta Argos ei tässä viittaa Kreikan Argokseen. Se joh-

tuu sanasta arg eli arca – naisellinen synnytysvoima, symbolinaan kuu – mysteerien purren 

muotoinen Argha, joka tarkoittaa taivaan kuningatarta. Eustathius osoittaa, että argoslaisten 

kielessä Io merkitsi kuuta, kun taas esoterismi selittää sen olevan jumalallinen androgyyni eli 

mystinen 10. Hepreassa 10 on täydellinen luku eli Jehovah. Arghya on sanskritissa uhrimalja, 

purren tai veneen muotoinen astia, johon laskettiin jumaluuksille uhratut kukat ja hedelmät. 

Arghyanath on Mahā-Chohanin arvonimi, joka tarkoittaa ”juomauhrien Herra”. Arghya-

varsha – ”juomauhrien maa” – on sen seudun mysteerinimi, joka ulottuu Kailāsavuorelta lähes 

Shamon autiomaahan, josta odotetaan Kalki-avatāran tulevan. Zoroasterilaisten Airyāna-

Vaejah paikkana on sama kuin se. Nyt sen sanotaan sijainneen Araljärven, Baltistanin ja Pik-

ku-Tiibetin välillä, mutta vanhempina aikoina sen alue oli paljon laajempi, koska se oli syn-

nyinpaikka sille fyysiselle ihmiskunnalle, jonka äiti ja symboli Io on. 
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Täällä oli Ion määrä löytää itselleen ja pojilleen siirtokunta. Nyt meidän on katsot-

tava, kuinka tämä kohta tulkitaan. Ion on matkustettava itään, kunnes hän tulee 

Aithiopsjoelle, jota hänen on seurattava, kunnes se laskee Niiliin – tästä johtuu 

hämmennys. ”Muinaisten kreikkalaisten maantieteellisten teorioiden mukaan”, 

sanoo Prometheus Bound -version tekijä, 
 
Tämän ehdon täyttää Indus. Arrianos (vi, i) mainitsee, että Aleksanteri Suuri 

valmistautuessaan purjehtimaan alas Indusvirtaa (nähtyään siellä krokotiileja, 

joita hän ei ollut nähnyt missään muualla kuin Niilillä…) luuli löytäneensä 

Niilin lähteet. Hän arveli, että Niili lähti jostakin kohtaa Intiaa ja virtasi monen 

autiomaan läpi kadottaen siten Indus-nimensä. Seuraavaksi…se virtasi läpi 

asutun maan, ja noiden osien etiopialaiset1 samoin kuin myöhemmin egyptiläi-

set kutsuivat sitä Niiliksi. Vergilius toistaa neljännessä Georgicassaan saman 

vanhan virheen.2 

 
Aleksanteri ja Vergilius ovat voineet pahasti erehtyä maantieteellisissä määritel-

missään, mutta Prometheuksen ennustus on oikeassa ainakin esoteerisessa mieles-

sä. Kun jotakin rotua kuvataan symbolisesti ja sen historiallisia tapahtumia esite-

tään allegorisesti, sen personoituman matkareitiltä ei pitäisi odottaa mitään topo-

grafista tarkkuutta. Nyt on kuitenkin niin, että ”Aithiops”-joki on varmasti Indus 

ja se on myös Nīla eli Nīlā. Tuo virta on syntynyt Kailāsa- (taivaan) vuorilla, ju-

malien asuinsijoilla – 6700 metriä merenpinnan yläpuolella. Se on Aithiops-joki, 

ja niin sitä kutsuivat kreikkalaiset kauan ennen Aleksanterin aikoja, koska sen 

rantamia Attockista Sindiin3 asti asuttivat heimot, joita kutsuttiin itäetiopialaisiksi. 

Intialaiset ja egyptiläiset olivat kaksi sukulaiskansaa ja itäetiopialaiset – mahtavat 

rakentajat – olivat tulleet Intiasta, niin kuin on toivottavasti riittävän hyvin todis-

tettu Hunnuttomassa Isiksessä.4 

Miksi eivät siis Aleksanteri ja jopa oppinut Vergilius voineet käyttää sanoja 

Niili eli Neilos puhuessaan Induksesta, koska se on yksi sen nimistä? Vielä 

tänäkin päivänä tuota jokea kutsutaan Kalabaghin tienoilla nīlaksi (sininen) ja 

Nīlāksi, ”siniseksi virraksi”. Siellä sen vesi on niin tummansinistä, että sille 

annettu sinisen virran nimi siirtyi jo ammoisina aikoina [e418] eräälle pienelle 

kaupungille sen rannalla ja on yhä olemassa.. Ilmeisesti Arrianus on 

kirjoituksissaan Aleksanterin aikoja paljon myöhemmin ja tuntematta Induksen 

                                                           
1 Kr. Aithiopia, lat. Ethiopia, alkuaan tarumainen tummaihoisten maa, samastettiin myöhem-

min Nubian kanssa. – Suom. toim. 
2  Georgica [Suom. Georgica – Maanviljelijän työt], IV, 290 eteenp. Vrt. Swanwick, main. 

teos, vol. II, s. 197. 
3  Attock, linnake ja kaupunki, sijaitsee Indusjoen itärannalla Peshawarin ja Rawalpindin väli-

sen rautatien varrella. – Suom. toim. 
4  Tiede osa 2, s. 338 ja Teologia osa 2, s. 38–41. 
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nimeä tietämättään panetellut kreikkalaista valloittajaa. Eivätkä nykyiset 

historioitsijamme ole yhtään viisaampia päätelmissään. Sillä he perustelevat 

useimmat summittaiset selityksensä pelkillä näennäisyyksillä, kuten heidän 

muinaiset kollegansa alinomaa tekivät vanhoina aikoina, kun heidän käytössään ei 

vielä ollut tietosanakirjoja. 

Ion, tuon ”lehmänsarvisen neidon”, rotu on siis yksinkertaisesti ensimmäinen 

etiopialainen uranuurtajarotu, jonka Io toi Indukselta Niilille (joka sai nimensä 

emävirtansa muistoksi Intiasta lähteneiltä siirtolaisilta1). Sillä eikö Prometheus 

sanokin Iolle,2 että pyhä Neilos (jumala, ei joki) –  

”Se johtaa tiesi suiston kolmikulmioon” – nimittäin Niilin deltaan, missä hänen 

poikansa ovat ennalta määrätyt perustamaan – ….”kauas siirtokunnan…” (säkeet 

813–815). 

Täällä on syntyvä uusi rotu (egyptiläiset), ja ”naisellinen rotu”, joka, ”viiden-

nessä polvessa” tummasta Epafoksesta – 
 
 Viisikymmentä yhteensä, Argokseen saapuu jälleen (853). 
 
Sitten yksi näistä viidestäkymmenestä neitsyestä rakkaudessa pettää ja  

 . . .Kuningassuvun perustaa hän Argokseen 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Vaan tästä siemenestä tulee syntymään 

 myöhemmin maineikas ja uljas jousimies: 

hän päästää minut tuskistani vapaaksi. (869–872) 
 
Milloin tämä sankari tulee esiin, titaani ei sitä paljasta, sillä kuten hän huomaut-

taa: 
 
 Vaan veisi pitkän ajan selittää (875). 

                                                           
1  Aleksanteri, joka oli paremmin perehtynyt Attockiin kuin Intiaan (varsinaisessa Intiassa hän 

ei koskaan käynyt) ei voinut olla kuulematta, että Induksen lähteitä kutsuttiin Nīlaksi ja 

Nīlāksi. Jos se on erehdys, se on helposti käsitettävissä. 
2  Että Io on allegorisesti sama kuin Isis ja kuu, sen osoittaa sanonta ”lehmänsarvi-nen”. Alle-

goria tuli epäilemättä Kreikkaan Intiasta, missä Vāchia, ”soinnukasta lehmää” (Rigveda), 

”josta ihmiskunta sai alkunsa” (Bhāgavatapurāna), vainosi Aitareya-Brāhmanan mukaan 

hänen isänsä Brahmā, jota ajoi salainen himo ja joka muutti hänet peuraksi. Tästä syystä Io 

kieltäytyessään antamasta periksi Jupiterin himolle tuli ”sarvipääksi”. Lehmä oli jokaisessa 

maassa luonnon passiivisen synnyttävän voiman symboli, Isis, Vāch, Venus – hedelmällisen 

rakkauden jumalan, Cupidon, äiti, mutta myös samalla kertaa Logoksen, jonka vertauskuvaksi 

egyptiläisille ja intialaisille tuli – härkä – mitä todistaa Apis-härkä sekä härät vanhimmissa 

hindulaisissa temppeleissä. Esoteerisessa filosofiassa lehmä on luovan luonnon symboli, ja 

härkä (lehmän vasikka) on henki, joka elähdyttää lehmän, eli ”pyhä henki”, niin kuin Kenealy 

osoittaa. Tästä johtuu sarvi-symboli. Nämä olivat myös pyhiä juutalaisilla, jotka sijoittivat 

lähelle alttaria shittim-puisia sarvia, joihin tarttumalla rikollinen varmisti turvallisuutensa. 
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[e419] Mutta ”Argos” on Arghya-Varsha, vanhojen hierofanttien juomauhrin 

maa, josta ilmestyy ihmiskunnan pelastaja, nimitys, joka annettiin myöhemmin 

sen naapurille, Intialle – entisajan Āryāvartalle. 

Että aihe muodosti osan sabasialaisista mysteereistä, käy selville useiden mui-

naisten kirjailijoiden teoksista, kuten Ciceron1 ja Klemens Aleksandrialaisen.2 

Viimeksi mainitut kirjailijat ovat ainoita, jotka ilmaisevat sen todellisen syyn, 

miksi ateenalaiset syyttivät Aiskhylosta pyhäinhäväistyksestä ja tuomitsivat hänet 

kivitettäväksi kuoliaaksi. He sanovat, että koska Aiskhylos oli vihkimätön, hän oli 

häpäissyt mysteerit paljastamalla ne trilogioissaan julkisella näyttämöllä.3 Mutta 

hän olisi saanut saman tuomion, vaikka hän olisi ollut vihitty – niin kuin hänen on 

täytynytkin olla, koska muuten hänellä, kuten Sokrateellakin, olisi täytynyt olla 

daimon paljastamassa hänelle salainen ja pyhä allegorinen vihkimysnäytelmä. 

Missään tapauksessa tuo ”kreikkalaisen tragedian isä” ei keksinyt Prometheuksen 

ennustusta, sillä hän ainoastaan toisti näyttämöllisesti sen, mitä papit esittivät Sa-

basian MYSTEERIJUHLASSA.4 Viimeksi mainittu on kuitenkin yksi vanhimmis-

ta pyhistä juhlista, joiden alkuperää ei historia ole tähän päivään asti tuntenut. 

Mytologit yhdistävät ne Mithraksen (joissakin vanhoissa monumenteissa Saba-

ziokseksi kutsuttu Aurinko) kautta Jupiteriin ja Bacchukseen. Mutta ne eivät mis-

sään tapauksessa olleet kreikkalaisten omaisuutta, vaan ovat peräisin ammoisilta 

ajoilta. 

Murhenäytelmän kääntäjä ihmettelee, kuinka Aiskhylos saattoi syyllistyä sel-

laiseen ”ristiriitaisuuteen Zeuksen luonteessa, niin kuin on kuvattu Kahlehditussa 

Prometheuksessa ja muissa draamoissa”.5 Tämä johtuu siitä, että Aiskhylos sa-

moin kuin Shakespeare oli ja on aina oleva aikakausien älyllinen ”sfinksi”. Zeuk-

sen, kreikkalaisen ajattelun abstraktin jumaluuden, ja Olympian Zeuksen välillä 

on syvä kuilu. Viimeksi mainittu ei mysteereissä edustanut sen korkeampaa prin-

siippiä kuin inhimillisen fyysisen älyn alinta aspektia – manaksen ja kāman yhty-

mää. Prometheus – sen jumalallisen aspektin [manaksen] sulautuessa ja noustessa 

buddhiin – oli jumalallinen sielu. Zeus oli inhimillinen sielu eikä yhtään enempää, 

esiintyen aina antautumassa alemmille himoilleen – kateellinen Jumala, koston-

himoinen ja julma egotismissaan eli ITSERAKKAUDESSAAN. Tästä syystä Zeus 

esitetäänkin käärmeenä – ihmisen älyllisenä kiusaajana – joka kuitenkin syklisen 

                                                           
1  Quaestiones Tusculanae, kirja I, ii, nro 20. 
2  Stromateis, kirja II, xiv. 
3  Herodotos ja Pausanias olettivat, että syy kuolemantuomioon oli se, että Aiskhylos oli 

omaksunut egyptiläisten teogonian ja tehnyt Dianasta Cereksen tyttären eikä Latonan. (Ks. 

Aelianus, Varia Historia, kirja V, xix.) Mutta Aiskhylos oli vihitty. 
4  Sabasia oli aika ajoin muutamien jumalien kunniaksi pidetty mysteerijuhla ja muunnos 

Mitran mysteereistä. Niissä esitettiin rotujen koko kehitys. 
5  Mrs A. Swanwick, main. teos, vol. II, esipuhe, s. vi. 
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kehityksen kuluessa [e420] synnyttää ”ihmisvapauttajan”, Aurinko-Bacchuksen 

eli ”Dionysoksen”, joka on enemmän kuin ihminen. 

Dionysos on sama kuin Osiris, Krishna ja Buddha (taivaallinen viisas) ja tuleva 

(kymmenes) avatāra, loistava henkinen Kristos, joka on vapauttava kärsivän 

Khrestoksen (ihmiskunnan eli Prometheuksen joka on koetuksella). Tämä tulee 

tapahtumaan kali-yugan lopussa, sanovat brahmalaiset ja buddhalaiset legendat, 

joita toistavat zoroasterilaiset ja nyt kristilliset opetukset (viimeksi mainitut aino-

astaan satunnaisesti). Vasta Kalki-Avatāran eli Sosioshin ilmestymisen jälkeen on 

ihminen syntyvä naisesta ilman syntiä. Silloin tulevat hindujen jumaluus Brahmā, 

zoroasterilaisten Ahuramazda (Ormazd), kreikkalais-olympialainen Don Juan, 

Zeus, israelilaisten kiivas, katuva, julma heimojumala Jehova ja kaikki niiden 

kaltaiset inhimillisen mielikuvituksen jumalat yleismaailmallisessa pantheonissa 

häviämään ja haihtumaan ilmaan. Niiden mukana häviävät niiden varjot, kaikkien 

noiden jumaluuksien pimeät puolet, jotka esitetään aina eksoteerisissa kertomuk-

sissa niiden ”kaksoisveljinä” ja kaksoisolentoina; niiden omat heijastukset maan 

päällä – esoteerisessa filosofiassa. Ahrimanit ja tyfonit, samaelit ja saatanat on 

kaikki syösty vallasta tuona päivänä, kun jokainen pimeä paha intohimo kukiste-

taan. 

Luonnossa vallitsee yksi ikuinen laki, joka pyrkii aina tasoittamaan vastak-

kaisuuksia ja synnyttämään lopullista harmoniaa. Johtuen tästä henkisen kehityk-

sen laista, joka syrjäyttää fyysisyyden ja puhtaan älyllisyyden, ihmiskunta tulee 

vapautumaan vääristä jumalistaan ja huomaa lopulta olevansa ITSENSÄ PELAS-

TAMA. 

Lopullisesti paljastettuna vanha Prometheus-myytti – jonka prototyyppejä ja 

vastaavuuksia on löydettävissä jokaisesta vanhasta teogoniasta – on yleispätevä 

juuri sen vuoksi, että se on juuri fyysisen pahan synnyssä niin lähellä inhimillisen 

fyysisen elämän rajapintaa. KRONOS on ”aika”, jonka ensimmäinen laki ilmenee 

siinä, että evoluutioprosessin peräkkäisten ja harmonisten vaiheiden sarjaa sykli-

sen kehityksen aikana olisi ehdottomasti suojeltava – ja luonnoton kasvu kaikkine 

siitä aiheutuvine seurauksineen ankarasti rangaistava. Luonnolliseen kehitysoh-

jelmaan ei kuulunut, että ihminen – korkeampana eläimenä – olisi tullut heti – 

älyllisesti, henkisesti ja psyykkisesti – puolijumalaksi maan päällä, samalla kun 

hänen fyysinen vartalonsa jäisi heikommaksi, avuttomammaksi ja hauraammaksi 

kuin muiden suurten nisäkkäiden ruumiit. Vastakohta on liian irvokas ja räikeä, ja 

tomumaja aivan liian arvoton sen sisällä asuvalle jumalalle. Prometheuksen lahja 

muuttui siten KIROUKSEKSI – vaikka sen tiesivät ja näkivät ennalta tuota henki-

löä  personoivat  JOUKOT,  niin  kuin  hänen  nimensä  osoittaa.1  Tässä  juuri  on 

                                                           
1  Ks. edellä [s. 413], alaviite, jossa selitetään sana   [pro metis] eli ennalta ajattelu.  

    Prometheus tunnustaa tämän draamassa sanoessaan: 
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samalla kertaa [e421] sen synti ja pelastus. Sillä se joukko, joka karmansa eli ne-

mesiksen johtamana ruumiillistui osaan ihmiskuntaa, piti parempana kärsiä va-

paana ja älyllisesti itsetietoisena tuskaa ja jopa kidutusta – ”kun myriadittain aikaa 

vierii” – kuin passiivisena orjuudessa nauttia tyhjästä typerästä vaistomaisesta 

autuudesta. Tietoisena siitä, että tällainen ruumiillistuma oli ennenaikainen eikä 

kuulunut luonnon ohjelmaan, uhrasi taivaallinen joukko, ”Prometheus”, silti itsen-

sä edistääkseen siten ainakin osaa ihmiskunnasta.1 Mutta pelastaessaan ihmisen 

mentaalisesta pimeydestä se pani hänen kannettavakseen itsetietoisuuden piinan 

omasta vastuullisuudestaan – vapaan tahdon seurauksen – ja sen ohella kaikki 

vaivat, joiden perillisiä kuolevaiset, lihalliset ihmiset ovat. Tämän piinan Promet-

heus otti kestääkseen, koska tuo joukko tuli tästä lähtien sulautumaan sille valmis-

tettuun tomumajaan, vaikka se ei vielä tässä muodostusvaiheessa ollut valmis. 

Kun henkinen kehitys ei voinut pysyä fyysisen kehityksen rinnalla, koska sen 

homogeenisuus rikkoutui sekoittumisesta, lahjasta tuli pahan pääsyy ellei peräti 

sen alku.2 Erittäin filosofinen on se allegoria, jossa kuvataan kuinka KRONOS 

kiroaa Zeuksen siksi, että tämä oli syössyt hänet valtaistuimelta (Saturnuksen 

”kultaisena” varhaisaikana, kun kaikki ihmiset olivat puolijumalia) ja luonut tilal-

le heikon ja avuttoman fyysisen ihmisrodun. Näin Zeuksen kostolle alttiiksi jäi 

syyllinen, joka anasti jumalilta niiden luomisoikeuden ja siten kohotti ihmisen 

heidän tasolleen älyllisesti ja henkisesti. Prometheuksen tapauksessa Zeus edustaa 

alkuaikaisten kantaisien, PITAROIDEN, ”isien”, joukkoa. Nämä loivat ihmisen 

                                                                                                                                                        

 ”Oi jumalainen taivas, tuulet siivekkäät. . . . 

 Katsokaa tätä piinaa ja kidutusta… 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Vaan miksi puhunkaan? Tiedänhän tarkalleen 

jo ennakolta kaiken tulevan. 

                    ……Täytyykin 

 siis kestää kevein mielin tämä kohtalo, 

 kun kerran tiedän, että välttämättömyys 

on voima jota mikään ei voi kukistaa.” (säkeet 88–104). 

”Kohtalo” vastaa tässä KARMAA eli nemesistä. 
1  Ihmiskunta jakautuu tosiasiallisesti jumalatietoisiin ihmisiin ja alempiin inhimillisiin olen-

toihin. Älylliset erot arjalaisten ja muiden sivistyneiden kansojen ja sellaisten villi-ihmisten 

kuin Etelämeren saarelaisten välillä ovat muuten vaikeasti selitettävissä. Mitkään kasvatus- tai 

sivistysyritykset useankaan sukupolven aikana eivät voisi kohottaa sellaisia ihmistyyppejä 

kuin bušmannit, Ceylonin veddat ja jotkut afrikkalaiset heimot samalle älylliselle tasolle kuin 

arjalaiset, seemiläiset ja nk. turaanilaiset. Heiltä puuttuu ”pyhä kipinä” ja he ovatkin maan 

päällä ainoat alemmat rodut, jotka ovat nyt onneksi nopeasti kuolemassa sukupuuttoon – joh-

tuen luonnon viisaasta oikaisusta, mikä aina toimii tähän suuntaan. Todellakin ihmiskunta on 

”samaa verta”, mutta ei samaa olemusta. Me olemme luonnon keinotekoisesti joudutettuja 

ansarikasveja, ja meissä on kipinä, joka niissä on piilevänä. 
2  Intialaisten metafyysikkojen filosofian mukaan pahan juuri on löydettävissä homogeenisuu-

den erilaistumisesta heterogeenisuudeksi, ykseyden moninaisuudeksi. 
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tajuttomaksi [e422] ja älyttömäksi, kun taas jumalalliset titaanit vastaavat henkisiä 

luojia, devoja, jotka ”lankesivat” synnytykseen. Edelliset ovat henkisesti alempia, 

mutta fyysisesti vahvempia kuin ”prometheuslaiset”, mistä syystä viimeksi maini-

tut joutuivat tappiolle. ”Alempi joukko, jonka työn titaani turmeli ja siten teki 

tyhjiksi Zeuksen suunnitelmat”, oli täällä maan päällä omassa piirissään ja omalla 

toimintatasollaan, kun taas ylempi joukko oli karkotettu taivaasta ja joutunut ai-

neen kahleisiin. He (alempi ”joukko”) hallitsivat kaikkia kosmisia ja alempia ti-

taanisia voimia. Korkeammalla titaanilla oli ainoastaan älyllinen ja henkinen tuli. 

Tätä murhenäytelmää Prometheuksen taistelusta Olympian tyrannin ja despootin, 

aistillisen Zeuksen kanssa näemme näyteltävän joka päivä nykyisen ihmiskun-

tamme keskuudessa: alemmat himot kahlehtivat korkeammat pyrkimykset aineen 

kallioon synnyttäen monessa tapauksessa surun, tuskan ja katumuksen korppikot-

kan. Jokaisessa tällaisessa tapauksessa nähdään yhä jumala – 
 
 Näette kahlitun ja kurjan jumalan, 

 Zeuksen vihollisen, jota vihaamaan 

ovat nousseet kaikki. . . (118–119) 
 
jumalan, jolta on riistetty jopa Prometheuksen korkein lohdutus tämän kärsiessä 

uhrautuessaan – 
 

 koska rakastin liikaa ihmisiä (122) 
 
koska jumalallinen titaani on epäitsekkyyden liikuttama, mutta kuolevaisen ihmi-

sen kiihottimena on pääasiallisesti itsekkyys. 

Nykyajan Prometheuksesta on nyt tullut Epi-metheus, ”joka näkee vasta tapah-

tuman jälkeen”, koska edellisen universaali ihmisrakkaus on kauan sitten alentu-

nut itsekkyydeksi ja itsepalvonnaksi. Ihmisestä on jälleen tuleva entinen vapaa 

titaani, mutta ei ennen kuin syklinen kehitys on taas saattanut ennalleen hänen 

kahden luontonsa rikkoutuneen harmonian – maallisen ja jumalallisen. Tämän 

jälkeen hänestä tulee läpäisemätön alemmille titaanisille voimille, haavoittumaton 

persoonallisuudessaan ja kuolematon yksilöllisyydessään. Tämä ei voi tapahtua 

ennen kuin kaikki eläimellinen aines on poistunut hänen luonteestaan. Kun ihmi-

nen ymmärtää, että ”Deus non fecit mortem”,1 vaan että hän on sen itse luonut, 

hänestä tulee jälleen Prometheus ennen lankeemusta. 

Prometheuksen täydellisen symboliikan ja tuon kreikkalaisen myytin alkupe-

rän osalta lukijaa kehotetaan tutustumaan tämän teoksen II kirjaan.2 Siinä esite-

tään – tämän osan eräänlaisena täydennyksenä – lisätietoja niiden oppien osalta, 

jotka ovat kaikkein ristiriitaisimpia ja kyseenalaisimpia. Tämä teos poikkeaa niin 

                                                           
1  [Jumala ei ole luonut kuolemaa.] 
2  Luku XX, ”Prometheus, titaani”. 



446 
 

paljon teologian ja nykyajan tieteen hyväksymistä perusteista, ettei pidä laimin-

lyödä mitään todistetta, joka pyrkii osoittamaan, että nämä auktoriteetit ovat usein 

anastaneet niille kuulumattoman arvovallan. 
 

__________ 

 

[e423] 

LISÄKATKELMIA KOMMENTAARISTA 

XII SÄKEISTÖN SÄKEISIIN 

 

Käsikirjoitus, josta nämä lisäselitykset on otettu, kuuluu ryhmään, jonka nimi on 

Ltung-bshags sangs-rgyas smon-lam eli ”Kertomuksia kolmestakymmenestävii-

destä tunnustusbuddhasta”, niin kuin niitä eksoteerisesti kutsutaan.1 Vaikka näitä 

henkilöhahmoja kutsutaan pohjoisbuddhalaisuudessa buddhoiksi, heitä voidaan 

yhtä hyvin kutsua risheiksi tai avatāroiksi jne. He ovat näet ”Sākyamunia edeltä-

neitä buddhoja” ainoastaan Gautaman saarnaaman etiikan pohjoisbuddhalaisille 

seuraajille. Nämä suuret mahātmat eli buddhat ovat yleistä ja yhteistä omaisuutta. 

He ovat historiallisia viisaita – ainakin kaikille okkultisteille, jotka uskovat sellai-

seen viisaiden hierarkiaan ja joilla on veljeskunnan oppineiden antamia todisteita 

siitä. Heidät on valittu yhdestä 97 buddhan ryhmästä ja toisesta 53 buddhan ryh-

mästä2 ja he ovat pääasiassa mielikuvituksellisia henkilöitä, jotka ovat todella 

ensin mainittujen voimien personoitumia.3 Näitä ”koreja”, joissa on vanhimmat 

”palmunlehtikirjoitukset”, on säilytetty hyvin salassa. Jokaiseen käsikirjoitukseen 

on liitetty lyhyt historianselostus siitä alarodusta, johon kyseessä oleva ”Buddha-

Lha” kuului.  

Sanotaan, että se erityinen käsikirjoitus, josta on otettu seuraavat katkelmat ja 

muunnettu sitten käsitettävämpään muotoon, on kopioitu kivitauluista, jotka kuu-

luivat viidennen Rodun varhaisimpien aikojen buddhalle, joka oli ollut todista-

massa vedenpaisumusta ja atlantislaisen rodun päämantereen vajoamista. Se aika 

ei ole kaukana, jolloin moni seikka ellei kaikki, mitä tässä on esitetty muinaisista 

muistitiedoista, tulee todistetuksi oikeaksi. Silloin nykyiset symbolien tutkijat 

                                                           
1  H.P.B. tarkoittaa tekstiä Phung-po gsum-pa’i mdo (Trīskandhadharmasūtra).  Brian C. Ber-

esford on julkaissut sen englanniksi nimellä ”The Sūtra of Three Heaps, or The Confession of 

Downfalls” kirjassaan Mahāyāna Purification, Dharamsala 1980, s. 15–21. – Suom. toim. 
2  Gautama Buddha, nimeltään Sakya Thüb-pa, on viimeksi mainitun ryhmän kahdeskymme-

nesseitsemäs. Useimmat näistä buddhoista kuuluvat jumalallisiin dynastioihin, jotka opettivat 

ihmiskuntaa. 
3  Näistä ”buddhoista” eli ”valaistuneista” – jotka ovat Gautama Buddhan kaukaisia edeltäjiä 

ja edustavat, niin meille on kerrottu, kerran eläneitä ihmisiä, suuria adepteja ja viisaita, joihin 

”viisauden pojat” olivat ruumiillistuneet ja jotka olivat sen vuoksi niin sanotusti taivaallisten 
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tulevat toteamaan, että jopa Odinn eli Woden-jumala, germaanisen ja skandinaa-

visen mytologian korkein jumala, on yksi näistä kolmestakymmenestäviidestä 

buddhasta; yksi varhaisimmista todellakin, sillä se manner, jolle hän ja hänen 

rotunsa kuului, on myös yksi vanhimmista. Se on niin vanha, että niinä aikoina, 

jolloin trooppinen ilmasto oli siellä missä nyt on ikuinen sulamaton lumi, voitiin 

kulkea melkein kuivin jaloin Norjasta Islannin ja Grönlannin kautta maihin, jotka 

nykyään ympäröivät Hudson-lahtea.1 [e424] Aivan samoin saattoi noina atlantis-

laisten jättiläisten, ”Idän jättiläisten” poikien kukoistusaikoina pyhiinvaeltaja läh-

teä matkalle sieltä, missä nyt on Saharan autiomaa, maihin jotka nyt lepäävät sy-

vässä unessa Meksikon lahden ja Karibianmeren pohjassa. Tapahtumat, joita ei 

koskaan kirjattu muualle kuin ihmisten muistiin, mutta jotka siirtyivät tarkasti 

yhdeltä sukupolvelta toiselle ja rodulta rodulle, ovat voineet siirtyä ja säilyä ”ai-

vojen kirjavolyymissä” läpi lukemattomien aionien totuudenmukaisempina ja 

oikeampina kuin missään kirjoitetuissa muistitiedoissa. ”Sehän on osa ikuista 

sieluamme”, sanoo Thackeray, ja mikä voisi olla lähempänä sieluamme kuin se, 

mikä tapahtuu elämiemme aamunkoitossa? Nuo elämät ovat lukemattomat, mutta 

sielu eli henki, joka elähdyttää meitä läpi noiden myriadien olemassaolojen, on 

sama. Ja vaikka fyysisten aivojen ”kirjavolyymi” voi unohtaa tapahtumia yhden 

maallisen elämän puitteissa, ei pääosa kollektiivisia muistoja voi koskaan jättää 

meissä piilevää jumalallista sieluamme. Sen kuiskaukset voivat olla liian heikko-

ja, sen sanojen kaiku liian etäinen fyysisten aistiemme havaittaviksi, mutta varjo 

siitä mitä oli ja varjo siitä mitä on tuleva on sen havaintokykyjen piirissä ja on 

aina sen sielunsilmien edessä. 

Tämä sielun ääni on ehkä se, joka kertoo niille, jotka uskovat traditioon 

enemmän kuin kirjoitettuun historiaan, että se mikä sanotaan seuraavassa on totta 

ja koskee esihistoriallisia tosiasioita. 

Näin sanotaan eräässä kohdassa: 
 

                                                                                                                                                        

olentojen pienempiä avatāroja – ainoastaan yksitoista kuuluu atlantislaiseen rotuun ja 24 vii-

denteen rotuun sen alusta alkaen. He ovat samoja kuin jainalaisten tirthamkarat. 
1  Tämä voinee selittää Amerikan Yhdysvalloissa esiintyvien keinotekoisten kiviröykkiöhauto-

jen ja Norjan hautakumpujen samanlaisuuden. Tämä yhtäläisyys sai jotkut amerikkalaiset 

arkeologit olettamaan, että norjalaiset merenkulkijat olivat löytäneet Amerikan noin tuhat 

vuotta sitten. (Vrt. Holmboe, Traces de Bouddhisme en Norvège, s. 23.) Siitä ei ole epäilystä-

kään, etteikö Amerikka olisi se ”kaukainen maa, johon hurskaat ihmiset ja kovat myrskyt ovat 

tuoneet pyhän opin”, kuten eräs kiinalainen kirjailija esitti kuvauksessaan Neumannille. Mutta 

sekä professori Holmboe Tukholmasta että amerikkalaiset arkeologit ovat arvanneet väärin 

kiviröykkiöhautojen ja hautakumpujen iän. Se tosiseikka, että norjalaiset olisivat löytäneet 

maan, jonka heidän kauan sitten unohtuneet esi-isänsä uskoivat hävinneen yleisessä vedenpai-

sumuksessa, ei ole ristiriidassa sen toisen tosiseikan kanssa, että Salainen oppi oli löytänyt 

tiensä siitä maasta, joka oli fyysisen ihmisen ja viidennen Rodun kehto, niin kutsuttuun Uu-

teen Maailmaan aikakausia ennen buddhalaisuuden ”pyhää oppia”. 
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”VALON KUNINKAAT OVAT POISTUNEET VIHASSA.  IHMISTEN SYNNIT OVAT TULLEET 

NIIN MUSTIKSI, ETTÄ MAA VAPISEE SUURESSA HÄDÄSSÄÄN…. TAIVAANSINISET IS-

TUIMET JÄÄVÄT TYHJIKSI.  KUKA RUSKEISTA, KUKA PUNAISISTA TAI VIELÄPÄ MUS-

TIEN (rotujen) JOUKOSTA VOI ISTUA SIUNATUN ISTUIMILLA, TIEDON JA MYÄTUNNON 

ISTUIMILLA!  KUKA VOI OTTAA VOIMAN KUKAN, KULTAVARTISEN KASVIN, JOSSA ON 

TAIVAANSININEN KUKKA?” 
 
[e425] ”Valon kuninkaat” on nimi, joka on annettu vanhoissa aikakirjoissa juma-

lallisten dynastioiden hallitsijoille. ”Taivaansiniset istuimet” on käännetty muu-

tamissa teoksissa ”taivaallisiksi valtaistuimiksi”. ”Voiman kukka” on nyt lootus, 

mutta kuka voi kertoa, mikä se on ollut silloin? 

Kirjoittaja jatkaa valittaen myöhemmän Jeremian tavoin kansansa kohtaloa. 

Siltä oli riistetty sen ”taivaansiniset” (taivaalliset) kuninkaat, ja ”devaihoiset”, 

kuunväriset ja (kullanväriset) ”loistavakasvoiset” ovat menneet ”onnen maahan, 

tulen ja metallin maahan”, eli – symboliikan sääntöjen mukaan – pohjoisiin ja 

itäisiin maihin, joista ”suuret vedet ovat pois huuhtoutuneet, imeytyneet maahan 

ja haihtuneet ilmaan”. Viisaat rodut olivat havainneet ”viisauden lohikäärmeiden 

alas kutsumat mustat myrskylohikäärmeet” – ja ”olivat paenneet niiden ihanim-

man maan loistavien suojelijoiden johdolla”, jotka oletettavasti olivat suuria mui-

naisia adepteja, joita hindut kutsuvat manuikseen ja risheikseen. Yksi heistä oli 

Vaivasvata Manu. 

”Keltaihoiset” ovat niiden esi-isiä, joihin etnologia sijoittaa nyt turaanilaiset, 

mongolit, kiinalaiset ja muut muinaiset kansat. Eikä maa, johon he pakenivat, 

ollut mikään muu kuin Keski-Aasia. Siellä syntyi kokonaisia uusia rotuja ja siellä 

he elivät ja kuolivat kansojen hajaantumiseen asti. Mutta tämä ”hajaantuminen” ei 

tapahtunut nykyisen tieteen sille määrittelemillä seuduilla eikä sillä tavoin kuin 

Max Müller ja muut arjalaisuuden tutkijat ovat väittäneet arjalaisten jakautuneen. 

Tuosta ajankohdasta on kulunut jo lähes kaksi kolmasosa miljoonaa vuotta. Näillä 

jälkiatlantislaisen ajan keltakasvoisilla jättiläisillä oli runsaasti aikaa – läpi koko 

tämän pakollisen ajan eristettynä yhteen osaan maailmaa, samanrotuisina ja ilman 

mitään uutta sekoitusta – haarautua lähes 700 000 vuoden aikana mitä 

heterogeenisimmiksi ja moninaisimmiksi tyypeiksi. Sama näkyy Afrikassa. 

Missään ei esiinny enempää tyyppien eroavuuksia mustista ihmisistä lähes 

valkoisiin, jättiläiskokoisista kääpiöihin, ja tämä johtuu ainoastaan heidän 

pakollisesta eristyneisyydestään. Afrikkalaiset eivät ole koskaan jättänet 

mannertaan moneen sataan tuhanteen vuoteen. Jos Euroopan manner häviäisi 

huomenna ja tilalle muodostuisi muita maita ja jos afrikkalaisten heimojen olisi 

määrä muuttaa erilleen ja hajaantua maapallolla, niin he muodostaisivat siitä 

lähtien noin sadassatuhannessa vuodessa sivistyneiden kansojen rungon. Ja näiden 

korkeasti sivistyneiden kansojemme jälkeläiset, jotka olisivat voineet säilyä elossa 
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jollakin saarella ilman keinoja ylittää uudet meret, taantuisivat takaisin 

suhteellisen villiin tilaan. Tästä syystä ihmiskunnan jakaminen ylempiin ja 

alempiin rotuihin kaatuu kumoon ja on harhaanjohtava. 

[e426] Tällaisia ovat muinaisten muistitietojen esittämät selostukset ja tosi-

asiat. Kun ne kootaan ja niitä verrataan joihinkin nykyisiin evoluutioteorioihin 

lukuun ottamatta luonnollista valintaa,1 nämä selostukset osoittautuvat aivan jär-

keviksi ja loogisiksi.2 Kun siis arjalaiset ovat keltaisten aadamien, tuon jättiläis-

kokoisen ja korkeasti sivistyneen atlantoarjalaisen rodun jälkeläisiä, niin seemiläi-

set – juutalaiset mukaan luettuina – polveutuvat punaisesta Aadamista. Siten sekä 

de Quatrefages että Mooseksen Genesiksen kirjoittajat ovat oikeassa. Sillä jos 

Mooseksen ensimmäisen kirjan viidettä lukua voitaisiin verrata arkaaisessa raa-

matussamme esiintyviin sukutauluihin, siitä löydettäisiin ajanjakso Aadamista 

Nooaan, tietenkin erinimisinä ja patriarkkojen ikävuodet muutettuina vastaaviksi 

ajanjaksoiksi, ja koko tapahtumasarja osoittautuisi symboliseksi ja allegoriseksi. 

Mainitussa käsikirjoituksessa on monia viittauksia atlantislaisten kansojen korke-

aan tietoon ja sivistykseen ja siinä kuvataan useiden kansojen hallintojärjestelmää 

ja niiden taiteiden ja tieteiden luonnetta. Jos kolmannesta kantarodusta, lemuroat-

lantislaisista, on jo kerrottu, että he hukkuivat ”korkeine sivistyksineen ja ’jumali-

neen’”,3 niin kuinka paljon paremmin voitaisiinkaan sanoa sama atlantislaisista! 

Varhaiset arjalaiset saivat neljänneltä Rodulta tietonsa ”ihmeellisten asioiden 

kimpusta”, Mahābhāratassa mainituista Sabhāsta ja Mayasabhāsta, jotka ovat 

Mayāsuran lahja pāndavoille. Heiltä he oppivat ilmailun, vimāna-vidyān (”ilma-

laivoissa lentämisen taidon”), ja sen vuoksi heidän suuret taitonsa meteorografias-

sa ja meteorologiassa. Heiltä arjalaiset perivät myös arvokkaat tietonsa jalo- ja 

muiden kivien salaisista ominaisuuksista, kemiasta tai oikeammin alkemiasta sekä 

mineralogiasta, geologiasta, fysiikasta ja astronomiasta. 

Tämän kirjoittaja on usein kysynyt itseltään: ”Onko 2. Mooseksen kirjan ker-

tomus edes yksityiskohdissaan, sellaisena kuin se on kuvattu Vanhassa testamen-

tissa, alkuperäinen vai onko se, kuten kertomus itse Mooseksesta ja monista muis-

ta, vain vielä yksi muunnos atlantislaisista kerrotuista legendoista?” Sillä voiko 

kukaan, joka on kuullut kertomuksen viimeksi mainituista, olla huomaamatta pe-

ruspiirteiden suurta yhtäläisyyttä? Muistettakoon vain ”Jumalan” viha faaraon 

taipumattomuudesta, hänen määräyksensä ”valituille” ryöstää ennen lähtöään 

egyptiläisiltä näiden ”hopea- ja kultaesineet”4; ja lopulta egyptiläisten ja heidän 

                                                           
1  Ks. G. J. Romanes, K. T. J., ”Physiological Selection”. 
2  Vrt. III kirjan ensimmäisiä sivuja, Liite, ”Tiede ja Salainen oppi vastakkain”. 
3  Esoteric Buddhism, s. 65. 
4  2. Moos. 11:1, 2. 
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faraonsa hukkuminen Punaiseen mereen.1 Luettakoon tässä katkelma vanhemmas-

ta kommentaarien kertomuksesta: 

 

[e427] ”Ja ’loistavakasvoinen suuri kuningas’, kaikkien keltakasvoisten päällikkö, 

oli surullinen nähdessään mustakasvoisten synnit. 

”Hän lähetti ilmalaivansa (vimānat) kelpo miehistöineen kaikkien veljespääl-

likköjensä [muiden kansojen ja heimojen päälliköiden] luo sanoen: ’Valmistautu-

kaa! Nouskaa, te hyvän lain ihmiset, ja menkää yli maan niin kauan kuin se on 

[vielä] kuiva’. 

’Myrskyn herrat ovat tulossa. Heidän sotavaununsa ovat lähestymässä maata. 

Vain yhden yön ja kaksi päivää asuvat tummakasvoiset herrat [noidat] tässä mal-

tillisessa maassa. Se on tuomittu ja heidän on upottava sen mukana. Tulien alem-

mat herrat [maahiset ja tulielementaalit] valmistavat maagisia āgneyāstrojaan 

[maagisia tuliaseitaan]. Mutta tumman silmän [”pahan silmän”] herrat ovat niitä 

[elementaaleja] vahvemmat, ja ne ovat mahtavien orjia. He ovat perehtyneet ash-

tariin [ashtar-vidyāan, korkeimpaan maagiseen tietoon].2 Tulkaa ja käyttäkää 

omianne [ts. maagisia voimianne noitien voimia vastaan]. Jokainen loistavakas-

voinen Herra [valkoisen magian adepti] saakoon jokaisen tummakasvoisen herran 

vimānan tulemaan käyttöönsä [haltuunsa], ettei ainoakaan [noidista] pääsisi sen 

avulla pakenemaan tulvaa ja säästyisi Neljän [karmallisten jumalien] ruoskalta ja 

pelastaisi pahojaan [seuraajiaan eli kansaansa]. 

’Lähettäköön jokainen keltakasvoinen itsestään unen [mesmerisoida?] jokai-

selle mustakasvoiselle. Välttykööt myös he [noidat] kivulta ja kärsimykseltä. Jo-

kainen aurinkojumalille uskollinen sitokoon [lamaannuttakoon] jokaisen kuujuma-

lien alaisuudessa olevan, jotta hän ei kärsisi ja välttäisi kohtaloaan. 

’Ja antakoon jokainen keltakasvoinen elämänvedestään [verestään] mustakas-

voisten puhuville eläimille, etteivät nämä herättäisi herraansa.3 

’Hetki on lyönyt, musta yö on käsillä jne. 

.        .        .        .       .       .       .       .       .       .       .        .        .        .       .        . 

 

                                                           
1  Sama, 24. 
2  Edesmennyt Brahmachāri Bawa, maineikas ja pyhä joogi kirjoitti: ”Laajoja teoksia Ashtar-

Vidyāsta ja muista vastaavista tieteistä on eri aikoina koottu noiden aikojen kielillä… Mutta 

sanskritinkieliset alkuperäistekstit hävisivät maamme osittaisen vedenpaisumuksen aikoihin.” 

(The Theosophist, vol. I, kesäkuu 1880, ”Some Things the Aryans Knew”.)  Āgneyāstran 

osalta katsokaa Wilsonin Select Specimens of the Theatre of the Hindus, I, 297. 
3  Jonkinlaisia ihmeellisiä, keinotekoisia eläimiä, jotenkin samanlaisia kuin Frankensteinin 
luomus, joka puhui ja varoitti herraansa jokaisen lähestyvän vaaran hetkellä. Herra oli ”musta 
maagikko”, ja kertomusten mukaan mekaanista eläintä elähdytti jinni, elementaali. Ainoastaan 
puhtaan ihmisen veri saattoi hävittää sen. Vrt. II kirja, XXV, ”Seitsemän astronomiassa, tie-
teessä ja magiassa”. 
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’Täyttyköön heidän kohtalonsa. Me olemme suuren Neljän palvelijoita.1 Palat-

koot valon kuninkaat.’” 

 

[e428] ”Suuri kuningas loistavine kasvoineen lankesi maahan ja itki… 

”Kun kuninkaat kokoontuivat, olivat vedet jo liikkeessä… 

”[Mutta] kansat olivat nyt päässeet kuiviin maihin. He olivat vesirajan toisella 

puolella. Heidän kuninkaansa saapuivat heidän luokseen vimānoissaan ja johtivat 

heidät tulen ja metallin maihin [itään ja pohjoiseen].” 

.        .        .        .       .       .       .       .       .       .       .        .        .        .       .       . 
 

Eräässä toisessa kohdassa sanotaan: 

”….Tähtiä [meteoreja] satoi mustakasvoisten maihin, mutta he nukkuivat. 

”Puhuvat eläimet [maagiset vartijat] olivat vaiti. 

”Alemmat herrat odottivat käskyjä, mutta niitä ei tullut, sillä heidän herransa 

nukkuivat. 

”Vedet nousivat peittäen laaksot yhdestä maanäärestä toiseen. Korkeat maat 

jäivät veden yläpuolelle, maan pohja [antipodien maat] pysyi kuivana. Siellä asui-

vat ne jotka pelastuivat: keltakasvoiset ja suorakatseiset ihmiset [suorat ja rehelli-

set kansat]. 

”Kun tummakasvoisten herrat heräsivät ja keksivät ottaa vimānansa pelastu-

akseen nousevasta tulvasta, he huomasivat niiden kadonneen.” 

Eräässä kohdassa kerrotaan, kuinka muutamat voimakkaammista ”tummakasvoi-

sista” maagikoista – jotka heräsivät muita aiemmin – lähtivät ajamaan takaa niitä, 

jotka olivat ”ryöstäneet heidät” ja jotka olivat jälkijoukoissa, sillä ”pois johdettuja 

kansoja oli yhtä runsaasti kuin linnunradan tähtiä”, sanoo myöhempi ainoastaan 

sanskritiksi kirjoitettu kommentaari. 

”Niin kuin lohikäärme oikaisee itsensä verkalleen, niin hajaantuivat viisauden 

poikien johtamat ihmisten pojat erilleen ja levittäytyivät kuin makean veden juok-

seva virta… moni pelkurimainen heidän joukostaan hukkui matkalla. Mutta 

useimmat pelastuivat.” 

Kuitenkin takaa-ajajat, ”joiden päät ja rinnat kohosivat korkealle veden yläpuolel-

le”, ajoivat heitä takaa ”kolmen kuunkierron ajan”, kunnes jäivät yhä kohoavaan 

aallokkoon ja hukkuivat viimeiseen mieheen asti, sillä maaperä vajosi heidän jal-

kojensa alla ja maa nieli ne, jotka olivat loukanneet sen pyhyyttä. 

Tämä vaikuttaa suurelta osin siltä alkuperäiseltä aineistolta, jolle 2. Mooseksen 

kirjan kertomus rakentui monta sataatuhatta vuotta myöhemmin. Nyt on osoitettu, 

että Mooseksen elämäkerta, kertomus hänen syntymästään, lapsuudestaan ja 

                                                           
1  Neljä karmallista jumalaa, joita kutsutaan neljäksi mahārājaksi säkeistöissä. 
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pelastumisestaan Niilin virrasta faraon tyttären avulla on otettu Sargonia 

koskevasta kaldealaisesta kertomuksesta. Ja jos näin on, ja assyrialainen 

taulukirjoitus British Museumissa on hyvä todiste siitä, niin miksi ei voitaisi 

sanoa samaa kirjoituksesta, jossa juutalaiset ryöstivät egyptiläisiltä heidän 

arvoesineensä, farao kuoli sotajoukkoineen jne.? Rutan ja Daityan 

jättiläismaagikot, ”tummakasvoiset herrat”, ovat voineet muuttua myöhemmissä 

kertomuksissa egyptiläisiksi maageiksi ja viidennen Rodun [e429] keltakasvoiset 

Jaakobin siveellisiksi pojiksi, ”valituksi kansaksi”. 

Vielä on esitettävä yksi selostus. On ollut olemassa useita jumalallisia dynasti-

oita – sarja jokaiselle kantarodulle alkaen kolmannesta, kunkin sarjan soveltuessa 

sille kuuluvalle ihmiskunnalle. Ne seitsemän viimeistä dynastiaa, joihin viitataan 

egyptiläisissä ja kaldealaisissa muistitiedoissa, kuuluvat viidenteen Rotuun, joka, 

vaikka sitä yleensä kutsuttiin arjalaiseksi, ei ollut sitä kokonaan, koska siihen oli 

suuressa määrin sekoittunut rotuja, joille etnologia antaa muita nimiä. Rajoitetun 

tilan vuoksi meidän on mahdotonta tässä mennä pidemmälle kuvaamaan atlantis-

laisia, joihin koko Itä uskoo yhtä paljon kuin me uskomme muinaisiin egyptiläi-

siin, mutta joiden olemassaolon suurin osa länsimaalaisista tiedemiehistä kieltää, 

kuten he ovat ennen tätä kieltäneet monta totuutta, Homeroksen olemassaolosta 

aina kirjekyyhkysiin asti. Atlantislaisten sivistys oli korkeampi kuin konsanaan 

egyptiläisten. Heidän degeneroituneet jälkeläisensä, Platonin Atlantiksen kansa, 

rakensivat maahan ensimmäiset pyramidit, ja tämä tapahtui varmasti paljon ennen 

”itäetiopialaisten” saapumista, niin kuin Herodotos kutsuu egyptiläisiä. Tämä 

voidaan hyvin päätellä Ammianus Marcellinuksen selostuksesta, kun hän sanoi 

pyramideista, että 
 
…niissä on myös maanalaisia käytäviä ja sokkeloisia piilopaikkoja, joita ker-

tomusten mukaan ihmiset olivat rakentaneet eri paikkoihin. He olivat perehty-

neet muinaisiin mysteereihin, joiden avulla he ennakoivat tulevat vedenpai-

sumukset. Ne oli rakennettu, ettei muisto heidän pyhistä seremonioistaan kato-

aisi.1 

 
Nämä ihmiset, jotka ”näkivät ennakolta tulevat vedenpaisumukset” eivät suinkaan 

olleet egyptiläisiä, jotka eivät tienneet muusta kuin Niilin ajoittaisesta nousemi-

sesta. Keitä he siis olivat? Me sanomme, että atlantislaisten viimeisiä jälkeläisiä, 

niitä rotuja, joita tiede hämärästi aavistelee ja joita tunnettu geologi Charles Gould 

lienee tarkoittanut sanoessaan: 
 

Voimmeko olettaa, että olemme ammentaneet kokonaan tyhjiin luonnon 

suuren museon? Olemmeko itse asiassa tunkeutuneet edes sen eteisiin? Voiko 

                                                           
1  Roman History, XXII, xv, 29–30. 
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ihmisen kirjoitettu historia, joka sisältää muutama tuhat vuotta, käsittää hänen 

älyllisen olemassaolonsa koko kulun? Vai onko meillä pitkissä myyttisissä 

ajanjaksoissa – jotka ulottuvat satojen tuhansien vuosien taakse ja joista on 

muistitietoja Kaldean ja Kiinan kronologioissa – esihistoriallisesta ihmisestä 

hämäriä muistoja, jotka ovat säilyneet perimätietona ja joita ehkä muutamat 

jälkeenjääneet ovat kuljettaneet nykyisiin maihin muista maista, jotka kuten 

Platonin tarunomainen [?] Atlantis ovat saattaneet upota tai jonkin suuren 

luonnonmullistuksen seurauksena hävitä kaikkine sivistyksineen.1 
 
Tämän jälkeen lukija voi suuremmalla luottamuksella kiinnittää huomionsa erään 

Mestarin lausuntoon, joka on esitetty ennen Gouldin kirjoitusta: ”Neljännellä Ro-

dulla oli korkeamman sivistyksen kautensa. Kreikkalaisten, roomalaisten ja vielä-

pä egyptiläisten sivistykset eivät ole mitenkään verrattavissa niihin sivistyksiin, 

jotka alkoivat kolmannen Rodun myötä”2 – sen sukupuoliin jakautumisen jälkeen. 

[e430] Mutta jos tämä sivistys sekä taidot taiteissa ja tieteissä kielletään kol-

mannelta ja neljänneltä Rodulta, kukaan voi tuskin kieltää, että sellaisten muinais-

ten suurten sivistysten jälkeen kuin Egyptin ja Intian oli karkean tietämättömyy-

den ja barbaarisuuden pimeitä kausia aina kristillisen ajan alusta nykyiseen sivis-

tykseemme asti. Tuona aikanahan kaikki muisto näistä perimätiedoista oli kadon-

nut. Kuten Hunnuttomassa Isiksessä sanottiin: 
 
Emme saa unohtaa, että aikoja ennen kuin seikkailunhaluisten genovalaisten 

laivat seilasivat läntisiä vesiä, foinikialaiset alukset olivat purjehtineet maapal-

lon ympäri ja levittäneet kulttuuriaan seuduille, jotka nyt ovat täysin autioita. 

Kuka arkeologi rohkenee väittää, että samat kädet, jotka piirsivät Egyptin py-

ramidit, Karnakin ja ne tuhannet rauniot, jotka nyt makaavat unohduksissa Nii-

lin hiekkapenkereillä, eivät ole pystyttäneet Kambodžassa sijaitsevaa monu-

mentaalista Nagkon-Watia tai hakanneet autioituneen intiaanikylän obeliskien 

ja ovien hieroglyfejä, jotka lordi Dufferin on hiljattain löytänyt Brittiläisestä 

Kolumbiasta, tai rakentaneet noita Väli-Amerikan Palenquen ja Uxmalin rau-

nioita? Eivätkö nämä jäännökset, joita me säilytämme aarteina museoissamme 

– viimeisinä muistoina kauan sitten ”kadonneista taidoista” – puhu muinaisen 

sivistyksen puolesta? Eivätkö ne todista yhä uudelleen, että kadonneet kansa-

kunnat ja mantereet ovat haudanneet mukanaan taitonsa ja tietonsa, joita ei 

keskiajan luostarissa ole koskaan kuumentanut ensimmäinenkään sulatusastia 

eikä nykyajan kemistin särkemä viimeinenkään ole pystynyt elvyttämään eikä 

tule pystymäänkään siihen – ei ainakaan tällä vuosisadalla?3 
 

                                                           
1  Mythical Monsters, s. 19. 
2  [Mestarien kirjeet A.P. Sinnettille, s. 333.] 
3  Tiede osa 1, s. 372. 
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Ja sama kysymys, joka silloin esitettiin, voidaan tehdä nytkin. Voidaan vielä ker-

ran kysyä: 
 
Kuinka on mahdollista, että aikamme korkeimmat saavutukset saavat meidät 

ainoastaan hämärästi huomaamaan tiedon tien etäiseltä vuoripolulta ne monu-

mentaaliset todistuskappaleet, jotka aikaisemmat tutkijat ovat jättäneet jälkeen-

sä saavutustensa ja valloitustensa merkeiksi? 

Jos nykyajan mestarit ovat tosiaan paljon etevämpiä kuin vanhat, niin miks-

eivät he anna meille vedenpaisumuksen jälkeen eläneiden esi-isiemme kadotet-

tuja taitoja? Mikseivät he kerro meille, kuinka Luxorin haalistumattomat värit 

tehtiin – tätä paikkaa koristavien seinien kirkas sinooperinpunainen ja loistava 

sininen ovat yhtä hehkuvia kuin sinä päivänä, jolloin ne maalattiin; tai kuinka 

valmistettiin Tyroksen purppuraväri, pyramidien ja muinaisten vesijohtojen 

murenematon sementti, Damaskoksen miekka, jota voidaan vääntää tupessa 

kuin korkkiruuvia sen rikkoutumatta, loistavia ja vertaansa vailla olevia vä-

risävyjä ikkunalaseissa, joita on löydetty muinaisten katedraalien raunioiden 

seasta, ja kuka pystyy kertomaan aidon taottavan lasin salaisuuden? Ja jos ke-

mia ei pysty kilpailemaan edes varhaiskeskiajan kanssa eräiden taitojen suh-

teen, miksi sitten kerskailla saavutuksilla, jotka melko suurella varmuudella 

olivat täysin tunnettuja tuhansia vuosia sitten? Mitä pitemmälle arkeologia ja 

kielitiede etenevät, sitä enemmän ne tuovat todisteita niiden kunniaksi, joita 

näihin päiviin asti on pidetty taikauskon suossa rämpivinä raukkoina.1 
 

[e431] Muista tieteistä ja taiteista, jotka muinaiset kansat – atlantislaisten perintö-

nä – omasivat, on mainittava astronomia ja symbolismi, johon kuului myös tieto 

eläinradasta. 

Kuten on jo selostettu, koko antiikki uskoi hyvällä syyllä, että ihmiskunta ja 

sen rodut ovat läheisesti yhteydessä planeettoihin ja nämä eläinratamerkkeihin. 

Koko maailman historia sisältyy viimeksi mainittuihin. Todistuksena tästä on 

Egyptin muinaisissa temppeleissä esiintyvä Denderan eläinrata. Mutta ainoastaan 

yhdessä arabien teoksessa, joka on suufien hallussa, kirjoittaja on tavannut oikean 

kopion näistä ihmeellisistä aikakirjoista, jotka kertovat maapallon menneisyyden 

samoin kuin sen tulevaisuuden historiasta. Kieltämättä myös alkuperäiset aikakir-

jat ovat olemassa. 

Koska eurooppalaiset eivät tunne Intian todellisia eläinratoja eivätkä ymmärrä 

niitä, joista sattuvat tietämään (kuten Bentley), lukijaa kehotetaan tutustumaan 

väitteemme vakuudeksi Denonin teokseen, jossa, jos niitä ymmärtää, esitetään 

kaksi kuuluisaa egyptiläistä eläinratajärjestelmää.2 Nähtyään ne henkilökohtaisesti 

                                                           
1  Main. kohta. 
2  D.V. Denon, Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, vol. II, l. 17. 
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kirjoittajan ei enää tarvitse uskoa siihen, mitä muut tutkijat – jotka ovat tutkineet 

molempia huolellisesti – niistä sanovat. Kuten egyptiläiset papit vakuuttivat He-

rodotokselle, jolle kerrottiin, että maan napa ja ekliptikan napa ovat aiemmin yh-

tyneet, näin on todella tapahtunut, ja sen vahvistaa Mackey, sillä hänen mukaansa 

navat molemmissa eläinratojen asennoissa ovat samat. 
 

Ja siinä, missä navat [napa-akselit] ovat kohtisuorassa toisiinsa, on merkkejä, 

joiden mukaan ne eivät olleet viimeistä kertaa tuossa positiossa vaan ensim-

mäistä [sen jälkeen kun eläinrata oli piirretty]. Kauris on siinä pohjoisnavalla 

ja Rapu jakautuu keskeltä etelänavalla, mikä vahvistaa, että silloin oli talvi au-

ringon ollessa Ravussa. Mutta Leijona ja Neitsyt ovat parhaimpana todisteena 

siitä, että meillä on tässä muistomerkki ajasta, jolloin napa oli ensimmäistä 

kertaa tuossa asennossa.1 
 

Egyptologit uskovat yleisesti, että suuri pyramidi rakennettiin 3 350 eaa. ja että 

Menes ja hänen dynastiansa olivat olemassa 750 vuotta ennen neljättä dynastiaa 

(jota pidetään pyramidien rakentajana). Näin ollen vuosi 4 100 ennen ajanlasku-

amme kuuluisi Meneksen aikakaudelle. Nyt kuitenkin George Rawlinsonin seli-

tys, että kaikki tosiasiat viittaavat johtopäätökseen, että egyptiläiset olisivat jo 

”edistyneet suuresti sivistyksen alalla ennen Meneksen kautta ja ehkä ennen kuin 

he siirtolaisina asettuivat Niilin laaksoon”,2 on ajatuksia herättävä ja kaataisi tuon 

hypoteesin. Se viittaa suureen esihistorialliseen sivistykseen vielä vanhemmalta 

ajalta. Shesu-Heru (”Horuksen palvelijat”) olivat kansa, joka asettui Egyptiin. Ja 

kuten G. Maspero vahvistaa, tälle esihistorialliselle rodulle ”kuului kunnia… 

[e432] perustaa Egyptin tärkeimmät kaupungit ja temppelit”. Tämä oli ennen suu-

ren pyramidin aikakautta, jolloin Egypti oli tuskin kohonnut veden alta. Kuitenkin 

”heillä oli egyptiläisille ominainen hieroglyfinen kirjoitustapa ja heillä on jo täy-

tynyt olla huomattavan kehittynyt sivistys”.3 Lenormantin mukaan ”se oli suurten 

esihistoriallisten pyhättöjen maa, pappisvallan kehto, jolla oli suurin osuus sivis-

tyksen perustamisessa”.4 Mikä ajanjakso on määriteltävä tälle kansalle? Puhutaan 

4000, korkeintaan 5000 vuodesta eaa. (Maspero). Toisaalta väitetään, että 25 868 

vuoden (tähtivuoden) kierroksen avulla on laskettavissa suuren pyramidin raken-

taminen. 

                                                           
1  The Mythological Astronomy of the Ancients Demonstrated (s. 3) harvinaisen intuitiiviselta 

symbolien tutkijalta ja astronomilta, Norjan eräänlaiselta omatekoiselta adeptilta, joka eli 

tämän vuosisadan ensimmäisellä neljänneksellä [1800–luvulla]. Vrt. I osa, III kirja, XVII, 

”Eläinrata ja sen ikä”, s. e647–e668) 
2  George Rawlinson, The History of Herodotos, vol. II, s. 345. 
3  S. Wake, Great Pyramid, s. 36–37. 
4  Ancient History of the East, vol. II, s. 51 eteenp. 
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Olettaen, että oviaukosta alaspäin johtava pitkä ahdas käytävälinja osoitti py-

ramidien rakentajien aikaiseen pohjantähteen, astronomit ovat osoittaneet, että 

v. 2170 eaa. se osoitti Alfa Draconista, silloista pohjantähteä kohti… samaan 

aikaan kun Plejadit, erityisesti Alkyone, ryhmän keskus, oli samalla meridiaa-

nilla yläpuolella…. Astronomi Richard A. Proctor huomautettuaan, että poh-

jantähdellä oli juuri tuo sijainti n. 3350 eaa. samoin kuin v. 2170 eaa., sanoo: 

”nämä molemmat ajanjaksot vastaavat pyramidin laskevan käytävän sijaintia, 

mutta egyptologit kertovat meille, ettei ole epäilystäkään siitä, että jälkimmäi-

nen ajanjakso on liian myöhäinen”.1 
 

Mutta meille kerrotaan myös että: 
 
Tämä Alfa Draconiksen ja Alkyonen vastaava sijainti on erikoinen, koska se ei 

ole voinut uudistua kokonaiseen tähtivuoteen, joten sen ajatellaan merkitsevän 

suuren pyramidin rakentamispäivää. 
 

Tämä todistaa, että koska Denderan eläinrata2 osoittaa kolmea tähtivuotta, niin 

suuri pyramidi on rakennettu 78 000 vuotta sitten eli joka tapauksessa tämä mah-

dollisuus ansaitsee tulla hyväksytyksi yhtä selvästi kuin myöhempi ajankohta 

3350 eaa. 
 
Erään kaukana Pohjois-Intiassa sijaitsevan temppelin eläinradassa on samat 

merkkien ominaispiirteet kuin Denderan eläinradassa. Ne jotka tuntevat hyvin 

hindujen tähtikuviosymbolit, voivat huomata egyptiläisten kuvauksesta, ovatko 

kronologiset aikamerkit oikeita vai eivät. Denderan eläinradassa sellaisena kuin se 

on säilynyt nykyisten egyptiläis-koptilaisten ja kreikkalaisten adeptien hallussa ja 

jota Mackey selittää hiukan eri tavalla, Leijona on Hydran kohdalla, ja sen häntä 

ojentuu melkein suoraan alaspäin noin 40–50 asteen kulmassa. Tämä asema on 

yhtäpitävä näiden konstellaatioiden alkuperäisen muodon kanssa. 
 
[e433] Monin paikoin näemme Leijonan [Simhan], jonka häntä ojentuu selkää 

pitkin ylöspäin ulottuen Käärmeen päähän. Tämä osoittaa, että Leijonan asento 

oli ylösalaisin kääntynyt, minkä on todella täytynyt tapahtua koko eläinrataan 

ja jokaiseen muuhun konstellaatioon nähden, kun napa oli ylösalaisin.3 
 

Puhuessaan ympyränmuotoisesta eläinradasta, jonka myös Denon mainitsee, hän 

sanoo: 
 
Tuolla… Leijona on Käärmeen yllä ja sen häntä kaareutuu alaspäin, mistä 

huomaamme, että vaikka on täytynyt kulua kuusi tai seitsemänsataatuhatta 

                                                           
1  Wake, main. teos, s. 6–7, lainannut Proctor, Knowledge, vol. I, s. 242 eteenp. 
2  Ks. Hunnuton Isis, Teologia 2, kuvaliite sivujen 112–113 välissä. – Suom. toim. 
3  Mythological Astronomy, s. 3. 
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vuotta näiden kahden aseman välillä, Leijonan ja Hydran välillä ei ole juuri mi-

tään eroa. Neitsyt sen sijaan esiintyy hyvin erilaisena kummassakin. Ympyrän-

muotoisessa eläinradassa Neitsyt on imettämässä lastaan, mutta näyttää siltä, 

ettei heillä ollut tätä käsitystä, kun napa oli ensimmäisen kerran ekliptikan ta-

sossa. Sillä tässä eläinradassa, niin kuin Denon esittää, näemme kolme Neitsyt-

tä Leijonan ja Vaa’an välissä, joista viimeinen pitää kädessään vehnäntähkää. 

On sangen valitettavaa, että tässä eläinradassa on aukko Leijonan lopussa ja 

Neitsyen alussa, minkä vuoksi kummastakin merkistä puuttuu yksi dekaani.1 
 

Joka tapauksessa näiden kolmen eläinradan merkitys on selvä. Ne kuuluvat kol-

meen eri aikakauteen, nimittäin viidennen kantarodun neljännen alarodun kol-

meen viimeiseen perherotuun, joista kunkin on täytynyt elää noin 25000–30000 

vuotta. Ensimmäinen näistä (”arjalais-aasialaiset”) oli todistajana ”jättiläisatlantis-

laisten”2 viimeisten asukkaiden tuhossa (Ruta- ja Daitya-saarimantereet), mikä 

tapahtui noin 850 000 vuotta sitten, mioseenikauden loppupuolella.3 Neljäs alaro-

tu oli todistamassa atlantislaisten viimeisen osan tuhoa – atlantoarjalaisten, jotka 

asuivat Atlantiksen viimeisellä saarella, nimittäin noin 11 000 vuotta sitten. Tä-

män ymmärtämiseksi lukijaa [e434] pyydetään katsomaan kuvaa viidennen kanta-

rodun sukupuusta – jota yleisesti, vaikka vähemmän onnistuneesti kutsutaan arja-

laiseksi roduksi – ja tutustumaan siihen liittyviin selostuksiin. 

Lukijan tulee muistaa ehdottomasti se, mitä tässä teoksessa sanotaan kantarotu-

jen jakautumisesta ja ihmiskunnan kehityksestä ja mitä esitetään selvästi ja oikein 

Sinnettin Esoteric Buddhismissa. 

                                                           
1  Sama, s. 3–4. 
2  Nimitys ”atlantislaiset” ei saa johtaa lukijaa pitämään heitä ainoastaan yhtenä rotuna tai 

kansana. Se olisi samaa kuin sanoa ”aasialaiset”. Atlantislaisiin kuului monia erilaisia tyyppe-

jä, jotka edustivat useita ihmiskuntia ja lähes lukemattomia rotuja ja kansoja, joita oli todella 

erilaisempia kuin ”eurooppalaisia”, jos tämä nimi annettaisiin erotuksetta maailman viiden 

nykyisen maanosan asukkaille. Sillä siirtolaisuuden yhä jatkuessa asia voi ehkä olla näin parin 

kolmen sadan vuoden kuluttua. Atlantislaiset olivat ruskeita, punaisia, keltaisia, valkoisia ja 

mustia; jättiläisiä ja kääpiöitä (kuten jotkut afrikkalaiset heimot ovat muihin verrattuina yhä 

tänä päivänä). 
3  Eräs opettaja sanoo Esoteric Buddhismissa, s. 64: ”Jo eoseenikauden alkupuoliskolla oli 

neljännen rodun ihmiskunta, [lemuro]atlantislaiset, saavuttanut [sivistyksensä] korkeimman 

huipun, ja suuri manner, melkein kaikkien nykyisten mantereiden perusmanner osoitti ensim-

mäisiä vajoamisen merkkejä…” Ja sivulla 70 osoitetaan, että Atlantis kokonaisuudessaan 

hukkui mioseenikaudella. Jotta havaitsee mannerten, rotujen, kansojen ja kierrosten osittaisen 

samanaikaisuuden, on vain ajateltava Lemuriaa, jonka viimeiset maat hukkuivat noin 700 000 

vuotta ennen tertiäärikauden alkua (ks. saman teoksen s. 65) ja viimeinen ”Atlantis” vain 11 

000 vuotta sitten. Siten molemmat olivat osittain samanaikaisia, toinen atlantislaisen ajan ja 

toinen arjalaisen ajan kanssa. 
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1. Kussakin manvantarassa on seitsemän KIERROSTA. Tämä nykyinen on nel-

jäs ja me olemme viidennessä kantarodussa tällä hetkellä. 

2. Kussakin kantarodussa on seitsemän alarotua. 

3. Kussakin alarodussa on vuorostaan seitsemän haaraumaa, joita voidaan sa-

noa oksiksi tai ”perheroduiksi”. 

4. Pieniä heimoja, sivuhaaroja ja versoja on viimeksi mainituissa lukemattomia 

ja ne riippuvat karman toiminnasta.  

Tutkikaa oheista ”sukupuuta”, niin ymmärrätte. Se on pelkkä kaavio ja sen tarkoi-

tus on ainoastaan auttaa lukijaa saamaan aiheesta jonkinlainen käsitys ja välttä-

mään sekaannus, joka vallitsee eri aikoina ihmiskunnan jaottelusta käytetyistä 

nimityksistä.  

Tässä on myös yritetty ilmaista luvuilla – vaikka ainoastaan likiarvojen puit-

teissa ja vertailun vuoksi – se kestoaika, jonka avulla on mahdollista selvästi erot-

taa yksi jako toisesta. Syntyisi vain toivotonta sekaannusta, jos muutamalle niistä 

määriteltäisiin tarkat ajanjaksot, sillä rodut, alarodut jne. aina pienimpiin sivuhaa-

roihin asti ovat sen verran samanaikaisia, että niitä on lähes mahdotonta erottaa 

toisistaan.  
 

 
 

Ihmisrotua on verrattu puuhun, mikä sopii erinomaisesti kuvaukseen. 

Puun päärunkoa voidaan verrata KANTAROTUUN (A). 

[e435] Sen suuremmat haarat ovat eri ALAROTUJA, seitsemän lukumääräl-

tään (B1, B2 jne.). 

Kussakin haarassa on seitsemän OKSAA ELI PERHEROTUA (C). 

Näin muodostuneessa kaktuksessa on sen paksuilla ”lehdillä” teräviä piikkejä, 

jotka voivat kuvaannollisesti vastata ihmiskunnan kansoja tai heimoja. 

Meidän viides kantarotumme on jo ollut olemassa – rotuna sui generis ja 

päärungosta varsin vapaana – noin 1 miljoonaa vuotta, joten kunkin sen neljästä 
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aikaisemmasta alarodusta on täytynyt elää noin 210 000 vuotta, ja kunkin 

perherodun elinaika on keskimäärin 30 000 vuotta. Siten eurooppalaisella 

”perherodulla” on vielä jäljellä tuhansia vuosia, vaikka kansat eli kaktuksemme 

lukemattomat piikit vaihtelevat jokaisena uutena kolmen tai neljän tuhannen 

vuoden ”kautena”. On jokseenkin omituista huomata suhteellinen likiarvo 

”perherotujen” elinkauden ja ”tähtivuoden” välillä. 

Tieto edellä olevasta ja aikakausien oikea määrittely muodostivat olennaisen 

osan mysteereistä, joissa oppilaille opetettiin näitä asioita ja joissa tieto siirtyi 

yhdeltä hierofantilta toiselle. Jokainen on selvillä siitä, että eurooppalaiset astro-

nomit määrittelevät (mielivaltaisesti tosin) egyptiläisen eläinradan laatiimisajan-

kohdaksi 2000 tai 2400 eaa. (R. A. Proctor) ja väittävät, että tämä laatiminen on 

tapahtunut samaan aikaan kuin suuren pyramidin rakentaminen. Okkultistista ja 

itämaisesta astronomista tämän täytyy tuntua mielettömältä. Kali-yugan sanotaan 

alkaneen 17. ja 18. päivän välillä helmikuussa 3102 eaa. Hindut väittävät kuiten-

kin, että vuonna 20 400 ennen kali-yugaa heidän eläinratansa alku sattui samanai-

kaisesti kevätpäiväntasauksen kanssa, jolloin myös oli auringon ja kuun konjunk-

tio – ja Bailly on todistanut tästä päivämäärästä pitkien ja huolellisten laskelmien 

perusteella, että vaikka se olisi kuviteltua, niin se aikakausi, josta he ovat alkaneet 

laskea kali-yugansa alun, oli kyllä todellinen. Hän kirjoittaa, että ”tuo aikakausi 

oli 3102 ennen meidän ajanlaskumme alkua”.1 Kuun pimennys, joka sattui juuri 

kaksi viikkoa mustan kauden alun jälkeen – tapahtui kohdassa, joka sijaitsee Neit-

syen Vehnäntähkän ja saman konstellaation tähden ( ) [theta] välissä. Yksi hei-

dän esoteerisimmista kierroksistaan pohjautuu Neitsyen ja Plejadien (Krittikā) 

tiettyihin konjunktioihin ja vastaaviin asemiin. Koska egyptiläiset toivat eläinra-

tansa Etelä-Intiasta ja Lankāsta,2 esoteerinen merkitys on ilmeisesti sama. Kolme 

”Neitsyttä” eli Neitsyt kolmessa eri positiossa merkitsi kummallakin tietoa kol-

mesta ensimmäisestä ”jumalallisesta eli astronomisesta dynastiasta”, jotka opetti-

vat kolmatta [e436] kantarotua. Ja jätettyään atlantislaiset kohtalonsa huomaan he 

palasivat (eli mieluummin laskeutuivat jälleen) viidennen Rodun kolmannen ala-

rodun aikana paljastamaan pelastuneelle ihmiskunnalle synnyinmaansa mysteerit 

– tähtitaivaan salaisuudet.  

Sama symbolinen muistitieto ihmisroduista ja kolmesta dynastiasta (jumalista, 

maaneista – kolmannen ja neljännen Rodun puolijumalallisista astraaliolennoista 

ja viidennen Rodun ”sankareista”), jotka edelsivät täysin inhimillisiä kuninkaita, 

on löydettävissä egyptiläisten labyrinttien taso- ja käytävähaarautumista. Koska 

napojen kolme kääntymistä muutti eläinradan ulkonäön, uusi muutos piti 

                                                           
1  Bailly, Traité de l’astronomie indienne et orientale, Paris, 1787, osa iii. Ks. I osa, III kirja, 

XVII, ”Eläinrata ja sen ikä”. 
2  [Ceylon.] 
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konstruoida joka kerta. Mackeyn Sphinxiadissa ovat tämän rohkean tutkijan 

pohdiskelut varmasti kauhistuttaneet Norwichin väestön oikeaoppista osaa hänen 

sanoessaan todella lennokkaasti: 
 

Mutta joka tapauksessa pisin ajanjakso, jonka nuo monumentit [labyrintit, py-

ramidit ja eläinradat] ikuistavat, ei ylitä viittä miljoonaa vuotta [tämä ei pidä 

paikkaansa],1 mikä ei vastaa [esoteeristen] kiinalaisten eikä hindujen esittämiä 

muistitietoja. Viimeksi mainittu kansa on kirjannut tiedon seitsemän tai kah-

deksan miljoonan vuoden ajalta,2 ja tämän tiedon olen nähnyt posliinitalisma-

nissa….3 
 
Egyptiläisillä papeilla oli eläinratansa atlantislaiselta Asuramayalta, niin kuin 

nykyisillä hinduilla yhä on. Kuten Esoteric Buddhismissa sanotaan, egyptiläiset 

samoin kuin kreikkalaiset ja ”roomalaiset” olivat muutamia tuhansia vuosia sitten 

”atlantoarjalaisten jälkeläisiä” ts. ensin mainitut, vanhempia eli ruta-atlantislaisia, 

viimeksi mainitut viimeisiä rodullisia jälkeläisiä siltä saarelta, jonka äkillisestä 

uppoamisesta kertoivat egyptiläiset vihityt Solonille. Vanhempien egyptiläisten 

inhimillisellä dynastialla alkaen Meneksestä oli kaikki tieto atlantislaisista, vaikka 

heidän suonissaan ei enää ollut atlantislaista verta. He ovat kuitenkin säilyttäneet 

kaikki arkaaiset muistitietonsa, kuten on jo aikoja sitten osoitettu.4 Ja koska egyp-

tiläisten eläinrata on 75 000–80 000 vuotta vanha, on kreikkalaisten eläinrata pal-

jon nuorempi. Volney on huomauttanut,5 että se on ainoastaan 16984 vuotta vanha 

eli tänä päivänä 17082 vuoden ikäinen. 

 

 

                                                           
1  Arjalaisten bramiinien esi-isät saivat eläinratalaskelmansa sekä eläinratansa kriyaśakti-

voiman avulla syntyneiltä, ”joogan pojilta”, egyptiläiset Rutan atlantislaisilta. [H.P.B.] 
2  Edelliset ovat kyllä voineet kirjata ajan 7 tai 8 miljoonaa vuotta, mutta eivät egyptiläiset. 

[H.P.B.] 
3  Mackey, main. teos, s. 6. 
4  Tämä kysymys on kyllä perusteellisesti kyseenalaistettu ja siitä on yhtä perusteellisesti kes-

kusteltu ja siihen vastattu. Ks. Five Years of Theosophy, s. 325 jne. [Blavatsky, Collected 

Writings, V, s. 211 jne.] 
5  Ruins of Empires, xxii, s. 360. Volney sanoo, että koska Oinas oli 15. asteessaan v. 1447 

eaa., siitä seuraa, että ”Vaa’an” ensimmäinen aste ei voinut sattua kevätpäiväntasaukseen 

myöhemmin kuin 15 194 eaa. Jos tähän lisätään 1790 vuotta Kristuksen jälkeen, mikä aika on 

kulunut siihen asti kun Volney kirjoitti tämän, näyttää siltä, että olisi kulunut 16 984 vuotta 

(kreikkalaisen eli mieluummin helleenisen) eläinradan alusta. 
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[e437]  

LOPPULAUSE 
 

Tila ei salli meidän sanoa yhtään enempää, ja tämä osa ”salaista oppia” on päätet-

tävä. Neljäkymmentäyhdeksän säkeistöä ja muutamat edellä esitetyt Kommentaa-

rien katkelmat ovat ainoat, jotka voidaan julkaista tässä teoksessa. Nämä sekä 

vielä vanhemmat lähteet – jotka ovat ainoastaan korkeimpien vihittyjen käytettä-

vissä – ja koko kirjastollinen kommentteja, sanastoja ja selityksiä muodostavat 

yhtenäisen yleiskatsauksen ihmisen synnystä. 

Kommentaareista olemme tähän mennessä lainanneet katkelmia ja yrittäneet 

selittää joidenkin allegorioiden salaisia merkityksiä esittääksemme siten ikivanho-

ja esoteerisia näkemyksiä geologiasta, antropologiasta ja jopa etnologiasta. Seu-

raavassa kirjassa yritämme selostaa vielä tarkemmin metafyysistä yhteyttä varhai-

simpien rotujen ja niiden luojien, muista maailmoista olevien jumalallisten ihmis-

ten, välillä, ja niiden tueksi esitämme tärkeimmät todisteet esoteerisesta astro-

nomiasta ja symboliikasta. 

Tämän teoksen III osassa (se ja IV osa ovat melkein valmiit1) esitetään lyhyt 

historia kaikista suurista muinaisten ja nykyisten kansojen tuntemista adepteista 

kronologisessa järjestyksessä sekä myös yleissilmäys mysteereihin, niiden syn-

tyyn, kehitykseen, rappeutumiseen ja lopulta kuolemaan – Euroopassa. Tämä ei 

olisi voinut mahtua nykyisen teoksemme tähän osaan. IV osa tullaan omistamaan 

lähes kokonaan okkulttisille opetuksille. 

Aikakaudet, jotka erottavat ajallisesti ja paikallisesti neljännen Rodun 

viidennestä – viimeksi mainitun historiallisesta2 tai jopa tarunomaisesta alusta –, 

ovat jopa teosofien mielestä liian pitkät voidaksemme antaa niistä 

yksityiskohtaisempia tietoja. Vedenpaisumuksen jälkeisinä aikoina – joille 

tietyissä periodisissa vaiheissa olivat tunnusomaisia mitä hirvittävimmät 

                                                           
1 [Salaisesta opista on ilmestynyt I ja II osa Blavatskyn eläessä.   

H. P. B:n kirjallisesta jäämistöstä koottiin Salaisen opin III osa. Suomeksi siitä ilmestyi 1980-

luvulla suuri osa viitenä monisteena. Suuri osa tästä aineistosta on ilmestynyt v. 2015 Teosofi-

sen Seuran kustantamana teoksena Salainen oppi III.1, luvut 1–51. Lisäksi kolmanteen osaan 

kuuluu: H. P. Blavatsky, Esoteeriset ohjeet I, II ja III (Lahden Minerva ry, 1998) sekä Henk J. 

Spierenburgin kokoama ja toimittama H. P. Blavatskyn opetukset sisäiselle ryhmälle (Lahden 

Minerva ry 1999). Viimeksi mainitussa kirjassa on ohjeet IV, V ja VI sekä aiemmin julkaise-

matonta aineistoa.  

Salaisen opin IV osa ei koskaan ilmestynyt. – Suom. toim.] 
2 Käytämme sanaa historiallinen, sillä vaikka historioitsijat ovat kutistaneet mielettömästi 

ajanjaksoja, jotka erottavat tietyt tapahtumat meidän päivistämme, siitä huolimatta ne kuuluvat 

historiaan heti kun ne tunnetaan ja hyväksytään. Siten Troijan sota on historiallinen tapahtu-

ma, ja vaikka sen ajankohdaksi on määritelty vähemmän kuin 1000 vuotta eaa., se on kuiten-

kin lähempänä 6000 kuin 5000 vuotta eaa. 
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luonnonmullistukset – on syntynyt ja kadonnut monia rotuja ja kansoja jättämättä 

juuri mitään jälkiä, joten niistä on kenen tahansa vaikea antaa pienintäkään 

kuvausta. Onko Viisauden Mestareilla täydellinen ja yhtäjaksoinen historia 

rotumme alkuvaiheesta meidän nykyisiin aikoihimme asti ja onko heidän 

hallussaan yhtäjaksoiset tiedot ihmisestä siihen asti, kun hänestä tuli täydellinen 

fyysinen olento ja siten eläinten kuningas ja maapallon herra – ei ole kirjoittajan 

vastattavissa. Todennäköisesti heillä on ne, [e438] ja sellainen on oma 

henkilökohtainen vakaumuksemme. Mutta jos näin on, silloin tuo tieto kuuluu 

ainoastaan korkeimmille vihityille, jotka eivät tee oppilaistaan uskottujaan. 

Kirjoittaja voi sen vuoksi esittää vain sen, mitä hänelle itselleen on opetettu, ei 

yhtään enempää. 

Mutta tämäkin on tavalliselle lukijalle paremminkin salaperäistä, mielikuvituk-

sellista unta kuin mahdollista todellisuutta. 

Tämä on vain luonnollista ja niin kuin pitääkin olla, sillä samanlainen vaikutus 

tällä tiedolla oli vuosikausia myös tämän vähäpätöiseen kirjoittajaan. Syntyneenä 

ja kasvaneena Euroopan asiallisissa ja niin sanotuissa sivistyneissä maissa hän 

omaksui näitä opetuksia kovin vaikeasti. Kuitenkin on olemassa eräitä todisteita, 

jotka tulevat ajan mittaan kieltämättömiksi ja vääjäämättömiksi jokaiselle rehelli-

selle ja ennakkoluulottomalle mielelle. Vuosia sitten sai tämän kirjoittaja tutustua 

niihin ja nyt hän on täysin vakuuttunut siitä, että nykyisen maapallomme ja sen 

inhimillisten rotujen on täytynyt syntyä, kasvaa ja kehittyä tällä eikä millään 

muulla tavalla. 

Tämä on kuitenkin kirjoittajan henkilökohtainen näkemys, eikä hänen oikea-

oppisuudelleen voi toivoa yhtään enempää painoarvoa kuin millekään muulle 

”uskonnolliselle vakaumukselle” niiden silmissä, joille jokainen uusi teoria on 

harhaoppinen kunnes toisin on todistettu. Sen vuoksi me okkultistit olemme täysin 

valmistautuneet seuraavanlaisiin kysymyksiin: Kuinka voi tietää, ettei kirjoittaja 

ole keksinyt koko järjestelmää? Ja ellei hän ole, kuka voi sanoa, ettei kaikki tuo 

edellä oleva säkeistöjen kertomus ole muinaisten kansojen mielikuvituksen tuotet-

ta? Kuinka he olisivat voineet säilyttää nuo tiedot tuollaisten suunnattoman pit-

kien ja uskomattomien ajanjaksojen takaa? 

Epäilijöitä tuskin tyydyttää vastaus, että tämän maailman historia sen muodos-

tumisesta sen loppuun ”on kirjoitettu tähtiin” ts. eläinrataan ja universaalein sym-

bolein, joiden avaimet ovat vihittyjen hallussa. Egyptin eläinradan ikää on paljon 

epäilty ja Intialta eläinrata on selvästi evätty. ”Teidän johtopäätöksenne ovat usein 

loistavat, mutta perusteenne ovat aina kyseenalaiset”, sanoi kirjoittajalle kerran 

eräs hänen maallinen ystävänsä. Tähän on vastaus, että ne ovat ainakin yhdessä 

suhteessa edellä tieteellisiä päätelmiä. Sillä lukuun ottamatta muutamia puhtaasti 

fyysisen tieteen piiriin kuuluvia ongelmia tiedemiesten olettamukset ja johtopää-

tökset ovat yhtä hypoteettisia kuin ne ovat miltei poikkeuksetta virheellisiä. Ja jos 
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ne eivät näytä siltä maallikon mielestä, vastaus on tämä: kyseinen maallikko on 

hyvin vähän asioista perillä omaksuen tieteelliset tietonsa uskoen, että sekä olet-

tamukset että johtopäätökset ovat yleensä samojen aivojen tuotetta. Nämä tiede-

miehet, kuinka oppineita ovatkin, eivät ole erehtymättömiä, minkä selvästi vah-

vistaa päivittäin tieteellisten pohdiskelujen ja teorioiden suuri muuttuvuus. 

Kuitenkaan pyhän tieteen ja vidyān adeptien selittämät tiedot temppeleistä, 

eläinradasta ja traditioista sekä Idän ideografisista muistiinpanoista [e439] eivät 

ole hitustakaan epäilyttävämpiä kuin eurooppalaisten kansojen niin kutsuttu mui-

nainen historia, jota nykyään muotoillaan, oikaistaan ja täsmennetään niiden ar-

keologisten löytöjen ja hyvin ongelmallisten tulkintojen avulla, joita on tehty puo-

len vuosisadan aikana assyrialaisista tauluista, nuolenpääkirjoituskatkelmista ja 

egyptiläisistä hieroglyfeistä. Meidän tietomme perustuvat samoihin lähteisiin ja 

lisäksi lähes ehtymättömään määrään salaisia teoksia, joista Eurooppa ei tiedä 

mitään – sekä vihittyjen täydelliseen tietoon jokaisen sanan muistiinmerkitystä 

symboliikasta. Jotkut näistä lähteistä kuuluvat kaukaiseen muinaisuuteen. Jokai-

nen arkeologi ja paleontologi on perehtynyt muutamien puolivillien heimojen 

ideografiseen tuotantoon, jonka tarkoituksena on ikimuistoisista ajoista asti ollut 

ilmaista heidän ajatuksiaan symbolisesti. Tämä on varhaisin tapa merkitä muistiin 

tapahtumia ja aatteita. Ja kuinka vanha tämä tieto on inhimillisellä rodulla, se voi-

daan päätellä joistakin selvästi ideografisista merkeistä, joita on löydetty paleoliit-

tiselta kaudelta peräisin olevista kirveistä.  

Vain muutama vuosi sitten pyysivät Amerikan punaiset intiaaniheimot Yhdys-

valtojen presidenttiä myöntämään heille omistusoikeuden neljään pieneen järveen. 

Tuo anomus oli kirjoitettu pienelle kangaspalaselle, jossa oli tuskin tusinan verran 

lintujen ja eläinten kuvia. (Ks. Lubbock.) Amerikan villi-ihmisillä on monia täl-

laisia kirjoitustapoja, mutta kukaan tiedemiehistämme ei tiedä eikä tunne varhais-

ta hieroglyfistä salakirjoitusta, joka on säilynyt joissakin veljeskunnissa ja jota 

okkultismissa kutsutaan senzariksi. Lisäksi kaikki ne, jotka ovat päättäneet pitää 

sellaista kirjoitustapaa – ts. punaisten intiaanien ideografeja ja jopa vanhoja kii-

nalaisia kirjoitusmerkkejä – ”ihmiskunnan varhaisten rotujen yrityksinä ilmaista 

oppimattomia ajatuksiaan”, tulevat varmasti vastustamaan väitettämme, että kir-

joitustaidon keksivät atlantislaiset eivätkä suinkaan foinikialaiset. Väite, että kir-

joitustaito olisi ollut ihmiskunnan tuntema jo satoja tuhansia vuosia sitten, vaikka 

filologit ovat päättäneet, että se oli tuntematon Pāninin päivinä Intiassa ja myös 

Homeroksen aikoina Kreikassa, tulee kohtaamaan yleistä pahennusta tai ainakin 

hiljaista halveksuntaa.  

Kaikesta kieltämisestä ja pilkasta huolimatta okkultistit pysyvät väitteessään 

yksinkertaisesti tästä syystä: Baconista aina nykyajan Kuninkaalliseen Seuraan 

asti ovat tiedemiehet tekemillään mitä typerimmillä virheillä liian pitkään antaneet 

aihetta uskoa aikamme tieteellisiin olettamuksiin, sen sijaan että olisimme 
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uskoneet opettajiemme antamiin vastauksiin. Tiedemiehet väittävät, ettei Pānini 

tuntenut kirjoitustaitoa, ja kuitenkin tämä viisas kirjoitti kieliopin, joka sisältää 

3996 sääntöä ja on täydellisin kielioppi mitä on koskaan tehty! Vapaamielisimmät 

sanovat Pāninin eläneen vain muutama sata vuotta eaa., ja kuitenkin Iranin ja 

Keski-Aasian kallioita (mistä filologit ja historioitsijat [e440] osoittavat saman 

Pāninin esi-isien, bramiinien tulleen Intiaan) peittävät kirjoitukset, jotka ovat 

2000–3000 vuotta vanhoja (12 000 vuotta vanhoja joidenkin pelottomien 

paleontologien mukaan). 

Groten mukaan kirjoitustaito oli ars incognita Hesiodoksen ja Homeroksen 

päivinä ja tuntematon kreikkalaisille vielä niin myöhään kuin 770 eaa., vaikka 

foinikialaiset, jotka olivat keksineet sen ja tunsivat sen niin varhain kuin 1500 

eaa.,1 elivät kreikkalaisten keskuudessa ja olivat läheisissä tekemisissä heidän 

kanssaan! Kaikki nämä tieteelliset ristiriitaiset johtopäätökset haihtuivat kuin us-

va, kun Schliemann a) keksi muinaisen Troijan rauniot, jonka olemassaoloa oli 

niin kauan pidetty taruna, ja b) löysi sieltä saviastioita kirjoitusmerkkeineen, jotka 

olivat tuntemattomia paleontologeille ja kaiken kieltäville sanskritisteille. Kukapa 

nykyään kieltäisi Troijan tai sen ikivanhat kirjoitukset? Kuten professori Virchow 

vakuuttaa: 
 

Olen ollut kahden tällaisen löydön silminnäkijänä ja avustanut esineiden ko-

koamisessa. Kauan sitten ovat vaienneet parjaajat, jotka julkesivat syyttää löy-

täjää petoksesta.2 
 
Eikä rehellisiä naisia säästetty yhtään enempää kuin rehellisiä miehiä. Du Chail-

lua, Gordon-Cummingia, madame Meriania, Brucea ja joukkoa muita syytettiin 

valehtelemisesta. 

Mythical Monstersin tekijä sanoo kirjansa johdannossa: 
 

Madame Meriania3 syytettiin tietoisesta valheesta, kun hän kuvasi lintuja syö-

viä hämähäkkejä lähes kaksisataa vuotta sitten. Mutta nykyään… luotettavat 

tarkkailijat ovat vahvistaneet niiden olemassaolon Etelä-Amerikassa, Intiassa 

ja muualla. Audubonia syyttivät kasvitieteilijät, kun hän oli löytänyt keltaisen 

lumpeen, jota hän kuvasi artikkelissaan ”Birds of the South” nimittäen sen 

Nymphaea luteaksi. Hän sai kantaa vuosikausia petturin nimeä, kunnes hänen 

                                                           
1  On historiallinen tosiasia, että Sankhuniaton – vanhempien foinikialaisten kaupunkien arkis-

toista löydettyjen vuosikirjojen ja valtion asiakirjojen perusteella – laati ja kirjoitti foinikialai-

sin kirjoitusmerkein täydellisen selostuksen heidän uskonnostaan v. 1250 eaa. 
2  Prof. R. Virchow, Schliemannin Ilioksen liitteestä, s. 683–684, Murray 1880. 
3  Gosse kirjoittaa hänestä: ”Hänet haukutaan täysin kerettiläiseksi ja epäuskottavaksi, epä-

määräisen luonnonhistorian tekijäksi ja väärien tieteellisten tosiasioiden keksijäksi.” (Ro-

mance of Natural History, 2. sarja, s. 227.) 
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löytönsä lopulta vahvistettiin tuon kauan kaivatun kukan löydyttyä Floridas-

ta… v. 1876.1 
 
Niin kuin Audubonia sanottiin valehtelijaksi tämän johdosta ja hänen Haliaetus 

Washingtoniinsa perusteella,2 niin Victor Hugoa pilkattiin 
 

…hänen ihmeellisestä sanallisesta maalauksestaan, joka kuvasi pirunkalaa ja 

ihmistä, joka joutui sen avuttomaksi uhriksi. Asialle naurettiin kuin jollekin 

luonnottomalle mahdottomuudelle. Kuitenkin muutaman vuoden sisällä löy-

dettiin Newfoundlandin rannikolta mustekaloja, joilla oli lähes metrin pituiset 

lonkerot, joilla ne saattoivat vetää melko suuren [e441] veneen veden alle, ja 

tämän ovat... japanilaiset taiteilijat kuvanneet jo vuosisatoja sitten.”3 
 
Ja jos Troija kiellettiin ja sitä pidettiin myyttinä, jos Herculaneum ja Pompeji ju-

listettiin mielikuvitukseksi, jos Marco Polon matkoille naurettiin ja niitä pidettiin 

yhtä mielettöminä taruina kuin paroni Münchhausenin kertomuksia, niin miksi 

Hunnuttoman Isiksen ja Salaisen opin kirjoittajaa kohdeltaisiin yhtään paremmin? 

Charles Gould, edellä mainitun teoksen kirjoittaja, lainaa loistavaan teokseensa 

Macmillan’s Magazinesta (1860) muutaman rivin, jotka ovat yhtä tosia kuin elä-

mä ja osuvat naulan kantaan: 
 
Kun luonnontieteilijä joko matkoillaan outoihin paikkoihin tai hyvällä onnella 

löytää jonkin tuntemattoman kasvin tai eläimen, häntä syytetään heti petkutta-

misesta…. Niin pian kuin uuden löydön huomataan sotivan ennakkoluuloja 

vastaan, astuu esille a priori suuri (harhaan?) johtava henki, joka antaa filoso-

feille heidän kaikkitietävyytensä pro re nata ja kuiskaa, ettei sellaista voi olla, 

ja heti syytetään huijauksesta. Taivaitakin on syytetty huijauksesta. Kun Lever-

rier ja Adams ennustivat laskelmien perusteella erään planeetan, niin joillakin 

tahoilla väitettiin vakavasti, ettei laskelmien osoittama planeetta ollut planeetta 

vaan jokin muu, joka oli salavihkaa ja sopimattomasti joutunut todellisen pla-

neetan läheisyyteen. Taipumus epäillä huijausta on vahvempi kuin taipumus 

huijaukseen. Kuka väitti ensimmäisenä, että Kreikan ja Rooman klassikot oli-

vat yhtä munkkien tekaisemaa suurta huijausta, mihin väittäjä itsekin uskoi yh-

tä vähän kuin tri Maitland, joka kutsui noita aikoja mustiksi?4 
 

                                                           
1  Popular Science Monthly, vol. X, No. 60, huhtikuu 1877, s. 675–678.  
2  Tri Cover kirjoittaa: ”Tuo kuuluisa washingtonilainen lintu oli myytti. Joko Audubon ereh-

tyi tai, niin kuin jotkut ovat valmiit vahvistamaan, hän valehteli.”  
3  Mythical Monsters, johdanto, s. 10–11. 
4  Sama, s. 13, alaviite. 
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Olkoon niin. Ketään epäilijää, joka pitää Salaista oppia ”huijauksena”, ei pakoteta 

tai edes pyydetä uskomaan esityksiimme. Ne on eräs nokkela amerikkalainen 

toimittaja julistanut sellaiseksi jo ennen kuin teos oli painossa.1 

Eikä kenenkään suinkaan tarvitse uskoa okkulttisiin tieteisiin ja vanhoihin ope-

tuksiin, ennen kuin tietää jotakin tai edes [e442] uskoo omaan sieluunsa. Mitään 

suurta totuutta ei ole koskaan hyväksytty a priori, ja yleensä kuluu vuosisata tai 

kaksi, ennen kuin inhimillinen tajunta alkaa hämärästi aavistaa mahdollisen to-

tuuden, lukuun ottamatta tapauksia, joissa varsinainen löytö vahvistaa tosiasian. 

Tämän päivän totuudet ovat eilisen perättömyyksiä ja erehdyksiä ja päinvastoin. 

Vasta kahdeskymmenes vuosisata tulee vahvistamaan tästä teoksesta osia ellei 

sitten koko teosta. 

Ei siis ole väitteidemme vastaista, vaikka Sir John Evans vakuuttaakin kirjoi-

tustaidon olleen tuntematon kivikaudella. Sillä se on voinut olla tuntematon vii-

dennen, arjalaisen Rodun ajalla, mutta neljännen Rodun atlantislaiset tunsivat sen 

täysin korkeimman sivistyksensä kukoistusaikoina. Tämä on ymmärrettävissä 

kansojen ja rotujen kierroskausien nousun ja laskun valossa. 

Jos sanotaan, että ennenkin on vääristeltyjä kirjoituksia ujutettu herkkäuskoi-

sille ja että teoksemme voidaan luokitella sellaiseen joukkoon kuin Jacolliotin 

Intialainen raamattu (jossa muuten on enemmän totuuksia virheiden joukossa 

kuin oikeaoppisten ja tunnustettujen orientalistien teoksissa) – tämä syytös ja ver-

tailu ei tyrmistytä meitä paljonkaan. Me odotamme aikaamme. Ei edes viime vuo-

sisadalta oleva kuuluisa ”Ezour-Veda”, jota Voltaire piti ”Idän arvokkaimpana 

lahjana Lännelle” ja Max Müller ”typerimpänä mahdollisena kirjana”, ole koko-

naan vailla tosiasioita ja totuuksia. Ne tapaukset, jolloin asiantuntijoiden a priori 

negaatiot on oikaistu myöhemmillä vahvistuksilla, muodostavat vain merkitykset-

tömän osan niistä, jotka myöhemmät löydöt ovat täysin todistaneet ja vahvistaneet 

oppineiden vastustajien suureksi harmiksi. ”Ezour Veda” oli vain pieni riidanaihe 

verrattuna siihen voittoon, jonka Sir William Jones, Anquetil-Duperron ja muut 

saivat sanskritin kielen ja kirjallisuuden perusteella. Nämä tosiasiat vahvistaa itse 

                                                           
1  Jo heinäkuussa 1888, jolloin tämän teoksen käsikirjoitukset olivat vielä kirjoituspöydälläni 

ja Salainen oppi oli täysin tuntematon maailmalle, se oli leimattu minun aivojeni tuotteeksi 

eikä miksikään muuksi. Näin imartelevasti (Amerikan) Evening Telegraph viittasi tähän vielä 

julkaisemattomaan teokseen julkaisussaan 30.6.1888: ”Heinäkuun kiehtovien uutuuksien jou-

kossa on Mme Blavatskyn uusi teosofinen kirja…(!) SALAINEN OPPI…. Mutta vaikka hän voi 

liidellä brahmalaiseen tietämättömyyteen…[!?]… ei ole mitään todistetta siitä, että kaikki 

mitä hän sanoo on totta.” Ja kun kerran tällainen ennakkoluuloinen tuomio annettiin väärin 

tiedoin, että kirjani oli ilmestynyt ja että arvostelija oli lukenut sen, mitkä kummatkaan seikat 

eivät pitäneet paikkaansa, niin nyt kun kirja on sitten julkaistu, on arvostelijan pysyttävä en-

simmäisessä lausunnossaan, olkoonpa se oikea tai ei, ja täydennettävä sitä luultavasti vielä 

murhaavammalla kritiikillä. 
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professori Max Müller, joka puhuessaan Dugald Stewartin ja kumppanien täydel-

lisestä tappiosta tässä yhteydessä, sanoo: 
 
Jos sanskritia koskevat seikat olivat tosia, Dugald Stewart oli liian viisas, ettei-

kö olisi huomannut, että niistä vedetyt johtopäätökset olivat välttämättömiä. 

Hän kielsi sen vuoksi kokonaan sellaisen kielen kuin sanskrit ja kirjoitti kuu-

luisan artikkelinsa osoittaakseen, että bramiinit, nuo arkkipetturit ja valehteli-

jat, olivat laatineet sanskritin kielen kreikan ja latinan mallin mukaan ja että 

koko sanskritinkielinen kirjallisuus oli pelkkää petosta.1 
 

Kirjoittaja hyväksyy ja on ylpeäkin siitä, että hänet on pantu samaan joukkoon 

kuin nuo bramiinit ja muut historialliset ”valehtelijat”, niin kuin nykyiset dugald 

stewartit heitä nimittävät. Hän on elänyt kyllin pitkään ja hänen kokemuksensa 

ovat siksi monet, että hän tuntee ainakin jossain määrin inhimillistä luonnetta. 

”Kun epäilet, pidättäydy”, sanoo viisas Zoroaster, [e443] jonka järkevä aforismi 

tulee käytännössä vahvistetuksi päivittäin. Tämä menneiden aikojen viisas, joka 

Johannes Kastajan tavoin saarnasi autiomaassa, saa seurakseen nykyaikaisemman 

filosofin, nimittäin Baconin, joka antaa myös arvokkaan ja viisaan käytännön 

neuvon: ”Mietiskelyssä (joka koskee mitä tahansa kysymystä, me lisäämme), jos 

ihminen alkaa varmuudella, hän päätyy epäilykseen, mutta jos hän alussa tyytyy 

epäilykseen, hän päätyy kyllä varmuuteen.” 

Tähän englantilaisen filosofian isän neuvoon lopetamme keskustelun brittiläi-

sen epäilijäjoukon kanssa, mutta teosofisilla lukijoilla on oikeus loppuosaan ok-

kulttista tietoa. 

Riittävästi on jo sanottu osoittamaan, että kehitys yleensä, tapahtumat, ihmis-

kunta ja kaikki muu luonnossa etenee sykleissä. Olemme puhuneet seitsemästä 

Rodusta, joista viisi on jo lähes täyttänyt maallisen tehtävänsä, ja väittäneet, että 

jokainen kantarotu alarotuineen ja lukemattomine perherotuineen ja heimoineen 

on ollut täysin erilainen edeltäjäänsä ja seuraajaansa verrattuna. Tätä vastaan väi-

tetään yhtäläisyyden perusteella antropologisissa ja etnologisissa kysymyksissä. 

Ihminen on ollut – huolimatta ihonväristään ja tyypistään ja mahdollisesti kas-

vonpiirteistään ja pääkallon tilavuudestaan – aina sama jokaisessa ilmastossa ja 

joka osassa maailmaa, sanovat luonnontieteilijät: niin, jopa kooltaan. Ja samalla 

väitetään, että ihminen on polveutunut samasta tuntemattomasta esi-isästä kuin 

apina; väite, joka on loogisesti mahdoton ilman lukemattomia koon ja muodon 

muutoksia hänen ensimmäisestä kehityksestään kaksijalkaiseksi. Ne erittäin loo-

giset henkilöt, jotka puolustavat molempia näkökantoja, voivat vapaasti pitää pa-

radoksaaliset käsityksensä. Kerran vielä käännymme ainoastaan niiden puoleen, 

jotka epäillen myyttien sisältävän muutakin kuin ”mietiskelyä ulkoisen luonnon 

                                                           
1  Lectures on the Science of Language (1874), s. 164. 
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näkyvistä aikaansaannoksista…” ovat sitä mieltä, että on ”helpompi uskoa, että 

nämä ihmeelliset kertomukset jumalista ja puolijumalista, jättiläisistä ja kääpiöis-

tä, lohikäärmeistä ja kaikenlaisista hirviöistä ovat muodonmuutoksia, kuin uskoa 

niiden olevan keksintöä”. Salainen oppi puhuu ainoastaan tuollaisista ”muodon-

muutoksista” fyysisessä luonnossa samoin kuin nykyisen ihmiskuntamme muis-

tissa ja käsityksissä. Se asettaa vastakkain nykyisen tieteen puhtaasti spekulatiivi-

set hypoteesit, jotka perustuvat kokemukseen ja tarkkoihin havaintoihin vain 

muutamalta sadalta vuodelta, ja pyhättönsä katkeamattoman tradition ja tiedon. 

Pyyhkäisten pois tuon hämähäkinverkkoa muistuttavan teoriakudoksen, joka on 

kudottu tuskin muutaman tuhannen vuoden aikaisessa pimeydessä, jota eurooppa-

laiset kutsuvat ”historiakseen”, Vanha Tiede sanoo meille: kuulkaapa nyt minun 

kertomustani ihmiskunnan muistoista. 

Ihmisrodut ovat syntyneet toinen toisestaan, kasvaneet, kehittyneet, vanhentu-

neet [e444] ja kuolleet. Niiden alarodut ja kansat ovat saman lain alaisia. Jos tei-

dän kaikki kieltävä nykyaikainen tieteenne ja niin kutsuttu filosofianne eivät vas-

tusta sitä, että ihmisperhe on muodostunut useista erilaisista selvästi erottuvista 

tyypeistä ja roduista, se johtuu siitä, että asia on kiistaton. Kukaan ei rohkene sa-

noa, etteikö englantilaisen, afrikkalaisen mustaihoisen, japanilaisen tai kiinalaisen 

välillä olisi ulkonaista eroa. Toisaalta useimmat luonnontieteilijät kieltävät muo-

dollisesti, että sekarotuja ts. siemeniä kokonaan uusille roduille enää muodostuisi 

meidän päivinämme, vaikka tätä puolustaa hyvin perustein de Quatrefages ja jot-

kut muut. 

Yleistä väitettämme ei kuitenkaan hyväksytä. Sanotaan, että olipa ihminen lä-

pikäynyt minkälaisia muotoja tahansa pitkinä esihistoriallisina aikoina, muutoksia 

ei enää ole hänen varalleen (paitsi joitakin muunnoksia kuten nykyään) tulevai-

suudessa. Tästä syystä kuudes ja seitsemäs kantarotumme ovat vain mielikuvitus-

ta. 

Tähän vastaamme jälleen: Mistä te sen tiedätte?  Teidän kokemuksenne rajoit-

tuu muutamaan tuhanteen vuoteen, vähempään kuin yhteen päivään ihmiskunnan 

koko iästä ja viidennen Rotumme nykyisten mantereiden ja saarien nykyisiin 

tyyppeihin. Kuinka voitte sanoa, mitä tulee tai ei tule olemaan? Sellainen on kui-

tenkin salaisten kirjojen ennustus ja niiden pettämätön esitys. 

Vaikka atlantislaisen Rodun alusta on kulunut monta miljoonaa vuotta, yhä on 

11000 vuotta sitten eläneiden viimeisten atlantislaisten jälkeläisten sekoitusta 

arjalaisessa veressä. Tämä osoittaa kuinka valtava on yhden rodun päällekkäisyys 

seuraavan rodun kanssa, vaikka vanhempi rotu kadottaa luonteenpiirteitään ja 

ulkonaista tyyppiään ja omaksuu nuoremman rodun uusia piirteitä. Tämä on ha-

vaittavissa kaikissa sekoittuneiden ihmisrotujen muotoutumisissa. Okkulttinen 

filosofia opettaa, että nytkin on ihan silmiemme edessä uusi rotu ja uusia rotuja 
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kehittymässä ja tuo muodonmuutos tulee tapahtumaan Amerikassa ja on jo hiljal-

leen alkanut. 

Yhdysvaltojen amerikkalaiset, jotka tuskin kolmesataa vuotta sitten muodosti-

vat puhtaan anglosaksisen yhdyskunnan, ovat jo muuttuneet eri kansaksi, ja ovat 

nykyään eri kansallisuuksien ja eri rotuisten avioliittojen voimakkaasta sekoituk-

sesta johtuen miltei oma rotunsa, ei ainoastaan mentaalisesti vaan myös fyysisesti. 

De Quatrefages sanoo: 
 
Jokainen sekoittunut rotu on yhtenäisenä ja vakiintuneena kyennyt toimimaan 

alkurotuna uusine risteytyksineen. Ihmiskunta nykyisessä tilassaan on siten 

muodostunut varmasti suurimmalta osalta lukuisten nykyään tuntemattomien 

rotujen jatkuvien risteytysten kautta.1 
 

Siten amerikkalaiset ovat ainoastaan kolmessasadassa vuodessa muuttuneet ”alku-

roduksi” pro tempore, ennen kuin tulevat toiseksi, voimakkaasti kaikista nykyisis-

tä roduista erilliseksi roduksi. He ovat lyhyesti sanottuna kuudennen alarodun 

siemeniä ja muutaman sadan vuoden kuluttua [e445] tulevat uusine ominaisuuksi-

neen mitä ilmeisimmin sen rodun pioneereiksi, jonka täytyy seurata nykyistä eu-

rooppalaista eli viidettä alarotuamme. Tämän jälkeen, noin 25 000 vuodessa, 

käynnistyy seitsemännen alarodun muodostuminen, kunnes luonnonmullistusten 

seurauksena – joiden ensimmäinen sarja on eräänä päivänä hävittävä Euroopan ja 

vielä myöhemmin koko arjalaisen rodun (ja siten vaikuttava kumpaankin Amerik-

kaan), kuten myös useimmat maat, jotka ovat suoranaisesti yhteydessä mante-

reemme ja saariemme rajoihin – tulee kuudes kantarotu esiintymään kierroksem-

me näyttämöllä. Milloin tämä tulee tapahtumaan? Ketkäpä muut kuin suuret Vii-

sauden Mestarit ehkä tietävät, mutta he ovat aiheesta yhtä hiljaa kuin heidän ylä-

puolellaan korkeuksiin kohoavien vuorten lumipeitteiset huiput.  

Me tiedämme vain sen, että kuudes Rotu tulee ilmestymään huomaamatta, 

todella niin huomaamatta, että pitkinä vuosituhansina sen edelläkävijöitä – 

epätavallisia lapsia, joista tulee epätavallisia miehiä ja naisia – pidetään 

poikkeavana lusus naturaena,2 epänormaaleina omituisuuksina, fyysisesti ja 

mentaalisesti. Vasta kun he lisääntyvät ja heidän lukumääränsä tulee sukupolvi 

sukupolvelta suuremmaksi, he huomaavat eräänä päivänä muodostavansa 

enemmistön. Nykyisiä ihmisiä aletaan silloin pitää poikkeuksellisina sekasikiöinä, 

kunnes he vuorostaan kuolevat sukupuuttoon sivistyneistä maista, pysyen elossa 

vain pienissä ryhmissä saarilla – nykyisten vuorten huipuilla – missä he elelevät, 

degeneroituvat ja lopulta kuolevat sukupuuttoon, ehkä miljoonien vuosien 

kuluttua, niin kuin atsteekit, Nyam-Nyamin asukkaat ja Nīlgiri-vuorten Mūla-

                                                           
1  The Human Species, s. 274. 
2  Luonnon oikkuna. – Suom. toim. 
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Kurumban kääpiökasvuiset ovat kuolemassa. Kaikki nämä ovat jäännöksiä kerran 

mahtavista roduista, joiden olemassaolosta on muisto kokonaan kadonnut 

nykyisiltä sukupolvilta, niin kuin muisto meistä tulee häipymään kuudennen 

Rodun ihmiskunnan muistista. Viides Rotu elää osin samanaikaisesti kuudennen 

Rodun kanssa satojatuhansia vuosia, muuttuen sen mukana hitaammin kuin sen 

uusi seuraaja, muuttuen yhä kooltaan, yleiseltä ruumiinrakenteeltaan ja 

mentaalisilta kyvyiltään, aivan kuten neljäs Rotu eli limittäin arjalaisen rotumme 

kanssa ja kolmas atlantislaisten kanssa. 

Tämän kuudennen suuren Rodun muodostusprosessin täytyy kestää läpi koko 

kuudennen ja seitsemännen alarodun (ks. edellä olevaa kuvaa viidennen Rodun 

sukupuusta). Mutta viidennen mantereen viimeiset jäännökset eivät häviä ennen 

kuin jonkin ajan kuluttua uuden Rodun syntymästä, kun toinen ja uusi asuinpaik-

ka, kuudes manner, tulee nousemaan uusista vesistä maapallon pinnalle vastaanot-

taakseen uudet muukalaiset. Sinne muuttavat myös ja asettuvat asumaan kaikki 

ne, jotka ovat onnellisesti säästyneet yleiseltä tuholta. Milloin tämä tapahtuu – 

kuten edellä sanottiin – se ei ole kirjoittajan tiedossa. Mutta kuten ei luonto etene 

äkkinäisin hyppäyksin eikä ihminenkään muutu äkkiä lapsesta aikuiseksi, niin 

lopullista luonnonmullistusta edeltävät monet pienemmät vajoamiset ja tuhot tul-

vien ja tulivuorten purkausten muodossa. Amerikan vyöhykkeellä nyt asuvan ro-

dun sydän tulee sykkimään [e446] voimakkaasti voitonriemusta, mutta amerikka-

laisia ei enää ole olemassa eikä eurooppalaisia, kun alkaa kuudes Rotu, joka tulee 

nyt muodostumaan uudeksi roduksi ja moniksi uusiksi kansoiksi. Viides Rotu ei 

silti vielä kuole, vaan säilyy jonkin aikaa: eläen samanaikaisesti uuden Rodun 

kanssa satojatuhansia vuosia se tulee muuttumaan sen mukana – hitaammin kuin 

uusi seuraajansa – yhä jatkaen täysin muuttumistaan mentaalisesti, yleiseltä ruu-

miinrakenteeltaan ja kooltaan. Ihmiskunta ei kuitenkaan enää kasva jättiläisko-

koiseksi niin kuin lemurialaiset ja atlantislaiset, sillä kun neljännen Rodun kehitys 

vei tämän rodun fyysisine kehityksineen aineellisuuden aallonpohjaan asti, niin 

nykyinen Rotu on nousevalla kaarellaan, ja kuudes Rotu tulee kasvamaan nopeasti 

aineellisuuden ja jopa lihan kahleistaan. 

Uuden maailman – joka on paljon vanhempi kuin vanha maailmamme, minkä 

ihmiset ovat myös unohtaneet – Pātālan (antipodien eli alemman maailman, kuten 

Amerikkaa kutsutaan Intiassa), ihmiskunnan tehtävänä ja karmana on kylvää sie-

menet alkavalle, uljaammalle ja paljon loistavammalle Rodulle kuin mikään niistä 

jotka tunnemme nykyään. Aineellisuuden kierroksia tulevat seuraamaan henki-

syyden ja täysin kehittyneen mielen kierrokset. Historian ja rotukehityksen vas-

taavuuden lain perusteella tulevan ihmiskunnan enemmistö tulee muodostumaan 

loistavista adepteista. Ihmiskunta on syklisen kohtalon lapsi, eikä kukaan sen yk-

silöistä voi välttää tiedostamatonta tehtäväänsä eli vapautua taakasta, joka sillä on 
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yhteistyössä luonnon kanssa. Niinpä ihmiskunta tulee rotu rodulta suorittamaan 

sille kuuluvan kierroksellisen pyhiinvaelluksensa. Ilmastot tulevat muuttumaan ja 

ovat jo alkaneet muuttua, ja jokaisessa trooppisessa vuodessa1 putoaa yksi alarotu 

pois vain synnyttääkseen toisen korkeamman rodun nousevalla jaksolla, samalla 

kun joukko vähemmän onnistuneita – luonnon epäonniset – häviää, kuten jotkut 

yksilötkin ihmisperheestä, jälkeäkään jättämättä. 

Tällainen on KARMAN LAIN johtama luonnon kulku, luonnon, joka on aina ole-

va ja aina tuleva. Sillä erään viisaan sanoin, jotka vain harvat okkultistit tuntevat:  

 

”NYKYISYYS ON MENNEISYYDEN LAPSI. TULEVAISUUS SYNTYY NYKYISYYDESTÄ.  JA 

SILTI, OI NYKYINEN SILMÄNRÄPÄYS, ETKÖ TIEDÄ, ETTEI SINULLA OLE VANHEMPIA 

ETKÄ SINÄ VOI SAADA LASTA; ETTÄ SINÄ OLET AINA SYNNYTTÄVÄ VAIN ITSESI?  

ENNEN KUIN OLET EDES ALKANUT SANOA ’MINÄ OLEN EDELLISEN SILMÄNRÄPÄYK-

SEN JÄLKELÄINEN, MENNEISYYDEN LAPSI’, SINÄ OLET JO ITSE TULLUT TUOKSI MEN-

NEISYYDEKSI.  ENNEN KUIN LAUSUT VIIMEISEN TAVUN, KATSO, SINÄ ET ENÄÄ OLE 

NYKYISYYDESSÄ VAAN TOSIASIALLISESTI TULEVAISUUDESSA.  SITEN MENNEISYYS, 

NYKYISYYS JA TULEVAISUUS, AINA ELÄVÄ KOLMINAISUUS, OVAT YHDESSÄ – ABSO-

LUUTIN MAHĀMĀYĀ ON.” 
 

__________ 
 

                                                           
1  Tämä tarkoittaa sideeristä vuotta eli 25 868 vuotta. – Suom. toim. 
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[e447] 

 

 

II OSA (II NIDE) 
 

II OSA – II KIRJA 

 

 

 

 

 

MAAILMANUSKONTOJEN IKIVANHA SYMBOLIIKKA 
 

 

 

 

 

Opin kertomukset ovat sen verho. Yksinkertaiset katso-

vat vain verhoa – Opin kertomusta, muusta he eivät tiedä. 

Valistuneet eivät katso pelkästään verhoa, vaan mitä se 

peittää. 

 

ZOHAR, iii, 152, Franckin La Kabbalessa, s. 119. 

 

 

 

 

 

USKON MYSTEEREJÄ EI TULE ILMAISTA KAIKILLE… Sen 

vuoksi on välttämätöntä kätkeä mysteeriin tuo puhuttu vii-

saus, jota Jumalan Poika opetti. 

 

Klemens Aleksandrialainen, Stromateis, I, xii. 
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[e449] 

II OSA – II KIRJA 
 

PYHIEN KIRJOJEN VAHVISTAMIA ESOTEERISIA OPPEJA 

 

Huomioon ottaen opetusten outouden ja sen, että moni oppi näyttää varmasti ny-

kyisen tieteen näkökulmasta mielettömältä, on esitettävä vielä joitakin välttämät-

tömiä lisäselityksiä. II kirjan säkeistöihin liittyvät teoriat ovat vielä vaikeammat 

sulattaa kuin I osan, kosmogoniaa käsittelevät teoriat. Tässä on sen vuoksi tutkit-

tava teologiaa, ja tiede tulee olemaan liitteessä (III kirjassa). Koska oppimme 

eroavat suuresti sekä materialismin että teologian yleisistä ajatuksista, okkultistien 

on oltava aina valmiita torjumaan hyökkäykset kummaltakin taholta. 

Lukijalle ei voi muistuttaa kyllin usein, että niin kuin monet lainaukset erilai-

sista vanhoista pyhistä kirjoituksista osoittavat, nämä opetukset ovat yhtä vanhoja 

kuin maailma. Ja tämän teoksen tarkoituksena on selostaa sillä nykyaikaisella 

kielellä ja lauseparsistolla, johon tieteelliset ja sivistyneet tutkijat ovat tottuneet, 

ikivanhaa syntyä ja historiaa, siten kuin niitä on opetettu tietyissä esoteerisen opin 

aasialaisissa keskuksissa. Ne on joko hyväksyttävä tai hylättävä omien ansioiden-

sa perusteella, osittain tai kokonaan, mutta ei ennen kuin niitä on huolellisesti 

verrattu vastaaviin teologisiin dogmeihin ja nykyisiin tieteellisiin teorioihin ja 

pohdiskeluihin. 

Sitä tuntee vakavaa epäilystä, onko meidän aikamme, kaikesta älyllisestä 

terävyydestään huolimatta, löytävä mistään läntisestä kansasta ainuttakaan 

vihkimätöntä oppinutta tai filosofia, joka kykenisi täysin ymmärtämään ikivanhan 

filosofian hengen. Eikä sitä voi odottaakaan, ennen kuin on täysin omaksunut 

itämaisen esoterismin alfan ja omegan, sanojen Sat ja Asat – joita niin vapaasti 

käytetään Rigvedassa ja muualla – todellisen merkityksen. Ilman tätä avainta 

arjalaiseen viisauteen on rishien ja arhatien kosmogonia vaarassa jäädä kuolleeksi 

kirjaimeksi tavalliselle orientalistille. Asat ei ole pelkästään Satin negaatio, eikä se 

ole ”ei vielä olemassa oleva”, sillä Sat ei itsessään ole ”olemassa oleva” eikä 

”oleminen”. SAT on muuttumaton, aina läsnäoleva, pysyvä ja ikuinen juuri, josta 

ja jonka kautta kaikki lähtee. Mutta se on paljon enemmän kuin potentiaalinen 

voima siemenessä, joka vie eteenpäin kehitysprosessia, jota nyt kutsutaan 

evoluutioksi. Se on aina-tuleva, vaikka ei-koskaan-ilmenevä.1 Sat [e450] on 

syntynyt Asatista, ja ASAT on syntynyt Satista: jatkuva liike ympyrässä todella, 

kuitenkin ympyrä, joka voidaan neliöidä ainoastaan korkeimmassa 

vihkimyksessä, paranirvānan kynnyksellä. 

                                                           
1  Hegeliläinen oppi, joka samastaa absoluuttisen olemisen eli ”olevaisen” ”ei-olemiseen” ja 

esittää universumin ikuisena tulemisena, on sama kuin vedāntalainen filosofia. 
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Barth käynnisti Rigvedan arvostelun, joka oli tarkoitettu ankaraksi kritiikiksi, 

jonka ajateltiin olevan epätavallinen, sen vuoksi uusi näkökulma tähän ikivanhaan 

teokseen. Kävi kuitenkin niin, että tuo oppinut tuli kritiikissään paljastaneeksi 

totuuden olematta itse selvillä sen täydestä merkityksestä. Johdannoksi hän sanoo, 

että hän ”ei Rigvedan kielessä eikä ajatuksessa ole voinut löytää sitä alkuperäistä 

luonnollista yksinkertaisuutta, jota niin monet ovat siinä näkevinään”. Näin kir-

joittaessaan Barth ajatteli Max Mülleriä. Sillä tämä kuuluisa Oxfordin professori 

on kauttaaltaan luonnehtinut Rigvedan hymnejä viattoman paimentolaiskansan 

uskonnollisen tunteen yksinkertaiseksi ilmaukseksi. ”Vedan hymneissä ajatukset 

ja myytit esiintyvät mutkattomimmassa ja raikkaimmassa muodossaan”, ajattelee 

sanskritin kielen oppinut. Barth on kuitenkin eri mieltä. 

Sanskritistien mielipiteet Rigvedan merkityksestä ja tosiasiallisesta arvosta 

ovat niin vastakkaisia ja persoonallisia, että niistä ilmenee joka tapauksessa en-

nakkoluuloisuus. Niinpä Max Müller selittää: ”Missään ei ole selvemmin huomat-

tavissa Intian muinaisten runojen ja Kreikan vanhimman kirjallisuuden välistä 

suurta erottavaa välimatkaa kuin verratessamme Vedan kasvavia myyttejä niihin 

täysin kehittyneisiin ja lakastuneisiin myytteihin, joihin Homeroksen runous pe-

rustuu. Veda on arjalaisten rotujen todellinen teogonia, kun taas Hesiodoksen 

teogonia on vain irvikuva alkuperäisestä mielikuvasta.” Tämä on raju kannanotto 

ja ehkä melko epäoikeudenmukainen ylimalkaisuudessaan. Mutta miksi hän ei 

yritä perustella sitä? Orientalistit eivät voi tehdä niin, sillä he hylkäävät salaisen 

opin kronologian ja voivat tuskin myöntää sitä tosiasiaa, että Rigvedan hymnien ja 

Hesiodoksen Theogonian välillä on vierähtänyt kymmeniä tuhansia vuosia. Niin-

pä he eivät näe, että kreikkalaiset myytit eivät ole enää vihittyjen, jumala-

hierofanttien oppilaiden, muinaisten jumalallisten ”uhraajien” alkuperäistä sym-

bolista kieltä ja että välimatkan vääristäminä ja inhimillisen maallisen mielikuvi-

tuksen rehevän kasvuston peittäminä ne ovat nyt kuin tähtien vääristyneet peili-

kuvat juoksevassa vedessä. Mutta jos Hesiodoksen kosmogoniaa ja teogoniaa on 

tarkasteltava alkuperäisten kuvien irvikuvina, kuinka paljon enemmän näin on 

heprealaisen Genesiksen myyttien suhteen niiden silmissä, joille ne eivät ole yh-

tään enempää jumalallinen ilmoitus eli Jumalan Sana kuin Hesiodoksen Theogo-

nia Gladstonelle. Kuten Barth sanoo: 
 
[Rigvedan] runous näyttää minusta päinvastoin erikoisen hienostuneelta ja tai-

teellisesti laaditulta. Se on täynnä [e451] vihjaavuutta ja harvasanaisuutta, 

pyrkimystä [?] mystisismiin ja teosofiseen oivaltamiseen. Sen ilmaisutapa 

muistuttaa paremminkin pienissä vihittyjen ryhmissä käytettyä fraseologiaa 

kuin suuren yleisön runollista kieltä.1 

 

                                                           
1  E. A. Barth, The Religions of India, s. xiii. 
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Emme jää kyselemään, mitä arvostelija voi tietää ”vihittyjen” keskuudessa käyte-

tystä fraseologiasta tai kuuluuko hän itse tuollaiseen ryhmään, sillä jälkimmäises-

sä tapauksessa hän tuskin käyttäisi tuollaista kieltä. Mutta edellä oleva osoittaa 

sen huomattavan erimielisyyden oppineiden välillä, joka vallitsee jopa Rigvedan 

ulkoisen luonteen suhteen. Mitä muuta voivat nykyajan sanskritistit tietää sen 

sisäisestä eli esoteerisesta merkityksestä Barthin oikean päätelmän lisäksi, kuin 

että tuon pyhän kirjoituksen ovat laatineet VIHITYT? 

Tämän teoksen päätehtäviin kuuluu tämän totuuden todistaminen. Muinaiset 

adeptit ovat ratkaisseet tieteen suuret probleemat, olipa sen myöntäminen nyky-

ajan materialisteille kuinka vastenmielistä tahansa. Muinaisajan suuret mestarisie-

lut olivat tunkeutuneet Elämän ja Kuoleman mysteereihin, ja jos he ovat kätkeneet 

niihin salaisuutensa, se johtui siitä, että nämä probleemat muodostivat osan pyhis-

tä mysteereistä; ja toiseksi siksi, että niiden oli pysyttävä käsittämättöminä ihmis-

ten suurelle enemmistölle niin kuin niiden on nytkin pysyttävä. Jos vastustajamme 

filosofien piirissä pitävät yhä tällaisia opetuksia kuvitelmina, teosofeja voi ehkä 

lohduttaa se varma tieto, että nykyaikaisten psykologien – vakavien idealistien 

kuten Herbert Spencerin tai haihattelevien valeidealistien – pohdiskelut ovat pal-

jon enemmän kuviteltuja. Sen sijaan että heidän kuvitelmansa perustuisivat luon-

non tosiasioiden vahvalle pohjalle, ne ovat materialistisen mielikuvituksen sairaal-

loisia harhakuvia, heidän omien aivojensa kehitelmiä – eivätkä mitään muuta. 

Heidän kieltäessään me vakuutamme, ja miltei kaikki muinaisuuden viisaat vah-

vistavat meidän vakuutuksemme. Me uskomme okkultismiin ja näkymättömien 

voimien joukkoon hyvällä syyllä ja sanomme: Certus sum, scio quod crediti;1 

mihin arvostelijamme vastaavat: credat Judaeus Apella.2 Kumpikaan ei voi toista 

muuttaa, eikä sillä niin suurta merkitystä olekaan pienellä planeetallamme. Eppur 

se muove!3 

 Eikä käännyttämiseen ole mitään tarvetta. Niin kuin viisas Cicero huomautti: 

”Aika hävittää ihmisten haihattelut, mutta se vahvistaa todeksi luonnon tosiasiat.” 

Odottakaamme aikaamme. Sillä välin, ei ole ihmisluonnon mukaista olla todista-

massa ääneti jumaliensa tuhoa, ovatpa ne oikeita tai vääriä. Ja koska teologia ja 

materialismi ovat yhdessä ryhtyneet hävittämään muinaisuuden vanhoja jumalia 

ja pilaamaan jokaisen vanhan filosofisen käsitteen, on vain oikein, että vanhan 

viisauden rakastajat puolustavat asemiaan todistamalla, että noiden kahden koko 

arsenaali muodostuu parhaassa tapauksessa hyvin vanhasta aineesta tehdyistä 

uusista aseista. 

 

                                                           
1  Olen varma, tiedän mitä uskon. 
2  Uskokoon juutalainen Apella. 
3  Se liikkuu sittenkin! 



476 
 

[e452] 

XVI 
 

ADAM-ADAMI 

 

Sellaiset nimet kuin Adam-Adami, joita tri D. Chwolsohn käytti teoksessaan Na-

batealainen maanviljelys1 ja joita E. Renan pilkkasi, todistavat ehkä vähän maal-

likolle. Koska tuo nimi löytyy niin suunnattoman vanhasta teoksesta kuin edellä 

mainittu, se todistaa okkultistille paljonkin: esimerkiksi, että Adami oli monimer-

kityksinen symboli, joka on peräisin arjalaisilta, niin kuin kantasana osoittaa, ja 

tullut heiltä seemiläisille ja turaanilaisille – niin kuin niin paljon muutakin. 

”Adam-Adami” on yhdistetty yleisnimi, yhtä vanha kuin kielet ovat. Salainen 

oppi opettaa, että Ad-i oli nimi, jonka arjalaiset antoivat ihmiskunnan ensimmäi-

selle puhuvalle rodulle – tässä kierroksessa. Tästä johtuvat Adonim ja Adonai (sa-

nan Adon muinainen monikkomuoto), jotka juutalaiset antoivat Jehovalleen ja 

enkeleille, jotka olivat yksinkertaisesti maan ensimmäisiä henkisiä ja eteerisiä 

lapsia, ja Adonis-jumala, joka monissa muunnoksissaan vastasi ”Ensimmäistä 

Herraa”. Adam on sanskritin Adi-Natha, joka tarkoittaa myös ensimmäinen Herra, 

kuten Ad-Īvara, eli mikä tahansa Adi (ensimmäinen), jota seuraa adjektiivi tai 

substantiivi. Tämä johtuu siitä, että tällaiset totuudet olivat yhteistä perintöä. Se 

oli ilmoitus, jonka ensimmäinen ihmiskunta sai ennen sitä aikaa, jolloin raamatun 

sanontatavan mukaan kaikkien sanotaan käyttäneen ”yhtä kieltä ja sanaa” eli kiel-

tä. Tieto laajeni ihmisen oman intuition kautta myöhemmin, mutta vielä myö-

hemmin se kätkettiin häpäisyn varalta sopivaan symboliikkaan. Kirjan Qabbalah, 

The Philosophical Writings of Ibn Gebirol tekijä osoittaa israelilaisten käyttäneen 

sanaa ”Adonai” (Herra) Ehejehin (minä olen) ja JHVH:n sijasta ja lisää, että kun 

Adonai on käännetty raamatussa sanalla ”Herra”, niin ”alin nimitys eli jumala 

luonnossa, yleisempi sana Elohim, on käännetty sanalla Jumala [God]”.2 

Eräs orientalisti Chwolsohnin noin v. 1860 kääntämä erikoinen teos esiteltiin 

aina epäilevälle ja epäkunnioittavalle Euroopalle viattomalla nimellä Nabatealai-

nen maanviljelys.3 Kääntäjän mielipiteen mukaan ”tuo ikivanha teos on täydelli-

nen vihkimys esiaadamillisten kansojen mysteereihin ja perustuu epäilemättä ai-

toihin asiakirjoihin”. Se on ”verraton käsikirja, täydellinen tiivistelmä, ei ainoas-

taan kaldealaisten vaan myös assyrialaisten ja kanaanilaisten opeista, taiteista ja 

tieteistä esihistorialliselta ajalta”. Nämä [e453] ”nabatealaiset” olivat – kuten 

                                                           
1 D. A. Chwolsohn (Daniil Avraamovitš Hvol’son) Über die überreste der alt babylonischen 

literatur in Arabischen Ubersetzungen Nabathäische Landwirtschaft. Mémoires des savant 

étrangers, tome VIII, julkaistu myös venäjäksi Russkij Vestnikissä 1859 sekä erillisenä kirjana. 
2  I. Myer, Qabbalah, s. 175. 
3 Teoksen tekijä Ibn Wahshiyya sanoo kääntäneensä sen muinaisesta syyrian kielestä. 
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jotkut arvostelijat luulivat – yksinkertaisesti saabalaisia eli kaldealaisia tähtien 

palvojia. Teos on käännös arabiasta, johon kieleen se käännettiin ensin kaldean 

kielestä.  

Arabialainen historioitsija Masudi puhuu näistä nabatealaisista ja selittää hei-

dän alkuperänsä seuraavalla tavalla: 

 

Vedenpaisumuksen [?] jälkeen kansat asettuivat eri maihin. Heidän joukossaan 

olivat nabatealaiset, jotka perustivat Babylonin kaupungin ja olivat Haamin 

jälkeläisiä, jotka asettuivat samaan maakuntaan Nimrodin, Kusin pojan, joh-

dolla, joka oli Haamin poika ja Nooan pojanpoika…. Tämä tapahtui siihen ai-

kaan, kun Nimrod sai Babylonian maaherran viran Biurasp-nimisen Dzahhakin 

edustajana.1 

 
Kääntäjä Chwolsohn huomaa, että tuon historioitsijan väitteet ovat täysin sopu-

soinnussa Genesiksen Mooseksen sanojen kanssa, kun taas epäkunnioittavammat 

arvostelijat voisivat lausua mielipiteenään, että juuri tästä syystä niiden totuutta 

pitäisi epäillä. Ei ole syytä väitellä enempää tästä kohdasta, jolla ei ole merkitystä 

käsiteltävään asiaamme. Genesiksen tekijän, on hän sitten Mooses tai Esra, kar-

maksi voidaan jättää noiden kuluneiden, kauan sitten haudattujen ongelmien vai-

kea selostaminen, onko loogisia perusteita johtaa miljoonien erirotuisten ihmisten, 

monien sivistyneiden kansojen ja heimojen ilmiöllinen synty näistä kolmesta pa-

rista (Nooan pojista) 346 vuodessa2 vedenpaisumuksen jälkeen. Eniten edellä 

mainitussa teoksessa kiinnostaa sen sisältö, sen selostamat opit, jotka ovat jälleen, 

esoteerisesti luettuina, melkein kaikki samoja kuin salaiset opetukset. 

Quatremère esitti, että tämä kirja olisi ollut pelkkä kopio jostakin Nebukadres-

sar II:n aikana tehdystä haamilaisesta kertomuksesta, ”ehdottomasti paljon van-

hemmasta”. Kääntäjä sen sijaan väittää ”sisäisten ja ulkonaisten todisteiden nojal-

la”, että sen kaldeankielinen alkuteos laadittiin Qu-tami-nimisen varakkaan baby-

lonialaisen maanomistajan suullisista keskusteluista ja opetuksista, joihin hän oli 

käyttänyt vielä vanhempaa aineistoa. Chwolsohn sijoittaa ensimmäisen arabialai-

sen käännöksen niin kauas taaksepäin kuin kolmannelletoista vuosisadalle eaa. 

Tämän ”ilmestyksen” ensimmäisellä sivulla tekijä eli kirjuri Qu-tami vakuuttaa, 

että ”siinä olevat opetukset kertoi alun perin Saturnus Kuulle, joka ilmaisi ne epä-

jumalalleen”, joka paljasti ne palvojalleen, kirjoittajalle – tuon teoksen adepti-

kirjurille – Qu-tami. 

Nämä yksityiskohtaiset tiedot, jotka jumala antoi kuolevaisten ohjeeksi ja ope-

tukseksi, esittävät kestoltaan laskemattomia ajanjaksoja ja lukemattomia sarjoja 

                                                           
1  Al-Masoudi, Les Prairies d’Or, käännetty arabiasta. 
2  Ks. Genesistä ja hyväksyttyä ajanlaskua.  8. luvussa ”Nooa lähti arkista” – 2348 eaa.  10. 

luvussa ”Nimrod, ensimmäinen valtias” on lykätty v. 1998 eaa. 
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kuningaskuntia ja dynastioita, jotka edelsivät [e454] Adamin maata (”punaista 

maata”). Ja kuten arvata saattaa, nämä ajanjaksot ovat saaneet raamatun kuolleen 

kirjaimen mukaisen ajanlaskun puolustajat lähes raivon partaalle. De Rougemont 

ryhtyi ensimmäisenä hyökkäämään kääntäjää vastaan ja syyttää häntä ”Moosek-

sen uhraamisesta nimettömälle kirjailijalle”.1 Hän tähdentää, että Berossos, ”oli-

vatpa hänen kronologiansa kuinka virheellisiä tahansa”, oli kuitenkin täysin yhtä 

mieltä profeetan kanssa ensimmäisten ihmisten suhteen, koska hän puhuu Alorus-

Adamista, Xisuthros-Nooasta ja Belus-Nimrodista” jne. ”Sen vuoksi”, hän lisää, 

”teoksen on täytynyt olla APOKRYFINEN ja se on luettava aikalaistensa – Esran 

neljännen kirjan, Henokin kirjan, Sibyllan ennustusten ja Hermeksen kirjan – 

joukkoon, jokaisen näistä ollessa myöhemmältä ajalta kuin kaksi tai kolme vuosi-

sataa eaa.” Ewald käy vielä voimakkaammin Chwolsohnin kimppuun, ja lopulta 

entinen oppilas E. Renan painaa Revue Germaniquessa2 opettajansa arvovallan 

alas pyytämällä häntä todistamaan, miksi hänen Nabatealainen maanviljelynsä ei 

olisi joidenkin juutalaisten väärennös ajanlaskumme kolmannelta tai neljänneltä 

vuosisadalta. Eikä toisin voisi ollakaan – väittää kertomuksen Vie de Jésus sepit-

täjä, koska tuossa astrologian ja noituuden in foliossa ”tunnistamme Qu-tamin 

esittelemissä henkilöissä kaikki raamatun kertomusten patriarkat, kuten Adam-

Adamin, Anouha-Noahin ja hänen Ibrahim-Abrahaminsa jne. 

Tämä huomautus on asiaton, koska Adam ja muut ovat yleisnimiä. Samalla 

myönnetään nöyrästi, että loppujen lopuksi apokryfiset teokset – vaikka ne olisivat 

kolmannelta vuosisadalta jaa. eikä kolmanneltatoista vuosisadalta eaa., kuten 

Quatremère olettaa – ovat kyllin vanhoja ollakseen alkuperäisiä asiakirjoja ja 

tyydyttääkseen siten tarkimpienkin arkeologien ja arvostelijoiden vaatimukset. Jos 

todistelun vuoksi myönnetään, että tämän kirjallisen jäänteen on laatinut ”joku 

juutalainen kolmannelta vuosisadalta ajanlaskuamme” – entä sitten? Jos sen op-

pien uskottavuus jätetään hetkeksi huomiotta, niin miksi sen pitäisi tulla vähem-

män kuulluksi tai miksi sen esitykset olisivat vähemmän opettavia heijastaessaan 

vanhempia käsityksiä kuin muut uskonnolliset teokset, jotka ovat myös ”poimin-

toja vanhoista teksteistä” tai suullisesta perimätiedosta – samalta tai jopa myö-

hemmältä ajalta? Siinä tapauksessa meidän pitäisi olla hyväksymättä ja kutsuttava 

apokryfiseksi Koraania, joka on kaksisataa vuotta vanhempi, vaikka tiedämme 

sen minervamaisesti pulpahtaneen suoraan arabialaisen profeetan aivoista. Ja 

meidän pitäisi viis veisata kaikesta siitä tiedosta, jonka saamme Talmudista, joka 

nykyisessä muodossaan koostuu myös vanhemmasta aineistosta ja on niin myö-

häiseltä ajalta kuin yhdeksänneltä vuosisadalta ajanlaskuamme. 

                                                           
1  F. de Rougemont, ”Des Restes de l’ancienne littérature Babylonienne jne.”, Annales de 

philosophie chrétienne, kesäkuu 1860, s. 415. 
2  Vol. X, huhtikuu 1860, s. 151 eteenp. 
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Tuo kaldealaisen adeptin omituinen ”raamattu” erilaisine arvosteluineen (esim. 

Chwolsohnin käännöksessä) on mainittu tässä, koska sillä on tärkeä merkitys suu-

reen osaan tätä teostamme. [e455] Lukuun ottamatta E. Renanin, tuon periaatteel-

lisen kuvainraastajan huomautusta – josta Jules Lemaītre sanoo niin purevasti ”de 

Paganini du Néant”1 – pahin kirjasta löytynyt virhe näyttää olevan se, että ”apo-

kryfisen” sisällön uskotellaan olleen adeptin ilmoitus, joka on saatu ”kuun idolin” 

[jumalankuvan] välityksellä, joka sai sen ”Saturnukselta”. Tästä syystä se on 

luonnollisesti ”kauttaaltaan satua”. Tähän on vain yksi vastaus: se ei ole yhtään 

enempää satua kuin raamattukaan, ja jos toinen näistä kaatuu, toisenkin on tultava 

perässä. Jopa ennustustapa ”kuun idolin” kautta on sama jota Daavid, Saul ja juu-

talaisen tabernaakkelin korkeat papit käyttivät terafimin avulla. Tämän teoksen III 

osan II kirjassa on kerrottu tällaisista vanhoista ennustustavoista. 

Nabatealainen maanviljelys on todella kooste eri lähteistä. Se ei ole apokryfi-

nen teos, vaan toisinto salaisen opin sisällöstä eksoteerisessa kaldealaisessa muo-

dossa. Se koskee kansallisia symboleja ja sen tarkoituksena on ”verhota” opit 

aivan samalla tavoin kuin egyptiläiset ja hindulaiset kätkivät salaisuutensa Her-

meksen kirjoihin ja purānoihin. Teos oli tunnettu sekä vanhoina aikoina että kes-

kiajalla. Maimonides puhuu siitä ja viittaa useammin kuin kerran tähän kaldealais-

arabialaiseen käsikirjoitukseen kutsuen nabatealaisia aikansa uskonnolliseen ta-

paan ”tähtien palvojiksi” eli saabalaisiksi, näkemättä kuitenkaan tuossa muuntu-

neessa nimessä ”nabatealaiset” Nebolle (salaisen viisauden jumalalle) omistettua 

mystistä kastinimeä, joka paljastaa, että nabatealaiset olivat okkulttinen veljes-

kunta.2 Nabatealaiset, jotka persialaisten jesidien mukaan alun perin tulivat Syyri-

aan Basrasta, olivat tuon veljeskunnan degeneroituneita jäseniä. Kuitenkin heidän 

uskontonsa vielä tuolloinkin oli puhtaasti kabbalistinen.3 Nebo [Nabu] on Merku-

rius-planeetan jumaluus ja Mercurius on viisauden jumala eli Hermes ja Budha, 

jota juutalaiset kutsuivat nimellä , ”Herra korkeudessa, korkealle pyrkivä”… 

ja kreikkalaiset nimellä Nabo, , mistä johtuu nabatealaiset. Siitä huolimatta, 

että Maimonides kutsuu heidän oppejaan ”pakanalliseksi loruiluksi” ja sanoo hei-

dän ikivanhasta kirjallisuudestaan ”Sabaeorum foetum” [saabalainen saasta], hän 

asettaa  heidän  ”viljelyksensä”,  Qu-tamin  raamatun,  arkaaisen  kirjallisuuden 

                                                           
1  Mitätön Paganini. – Suom. toim. 
2  ”Tahdon mainita sinulle kirjoitukset…saabalaisten uskosta”, hän sanoo. ”Kuuluisin on kirja 

Nabatealainen maanviljelys, jonka on kääntänyt Ibn al-Wahshiyya. Tämä kirja on täynnä 

pakanallista loruilua…. Se puhuu TALISMANIEN valmistamisesta sekä siitä, kuinka vedetään 

alas HENKIEN, MAGIAN ja DEMONIEN voimia sekä pahoja henkiä, jotka majailevat autiomaassa.” 

(Maimonides, lainannut tri D. Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus, vol. II, s. 458.) 

Libanon-vuoren nabatealaiset uskoivat seitsemään arkkienkeliin, kuten heidän esi-isänsä olivat 

uskoneet seitsemään suureen tähteen, näiden arkkienkelten asuntoihin ja ruumiisiin, joihin 

vielä tänäkin päivänä uskovat roomalaiskatolilaiset, kuten muualla on osoitettu. 
3  Ks. Hunnuton Isis, teologia osa 1, s. 211. 
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ensimmäiseen riviin. Abarbanel [e456] kehuu sitä ylitsepursuavasti. Siihen viita-

tessaan Spencer puhuu siitä ”loistavimpana itämaisena teoksena” ja lisää, että 

nabatealaisten avulla on ymmärrettävä saabalaisia, kaldealaisia ja egyptiläisiä, 

lyhyesti sanottuna kaikkia niitä kansoja, joita vastaan Mooseksen lait ankarimmin 

tähdättiin. 

Nebo [Nabu], Babylonian ja Mesopotamian vanhin viisauden jumala, oli sama 

kuin hindulainen Budha ja kreikkalaisten Hermes-Mercurius. Ainoa pieni ero on 

vain niiden vanhempien sukupuolissa. Kun Budha oli Intiassa Soman (kuun) sekä 

Brihaspatin (Jupiterin) poika, niin Nebo oli Zarpa-nitun (kuujumaluuden) ja Me-

rodakin [Mardukin] poika, ja Merodakista oli tullut Jupiter oltuaan aurinko-

jumala. Merkurius-planeettana Nebo oli ”valvoja” seitsemän planeettajumalan 

keskuudessa. Salaisen viisauden personoitumana hän oli Nabin, näkijä ja profeet-

ta. Se, että Mooseksen sanotaan kuolleen ja kadonneen Nebolle pyhitetyllä vuo-

rella, osoittaa hänen olleen Nebo-jumalan vihitty ja pappi, vaikka hän kutsui tuota 

jumalaa toisella nimellä, sillä tämä viisauden jumala oli suuri luova jumaluus ja 

sitä palvottiin sellaisena muuallakin kuin Borsippassa sen loistavassa temppelissä 

eli planeettatornissa. Häntä jumaloitiin myös mooabilaisten, kanaanilaisten ja 

assyrialaisten keskuudessa ja läpi koko Palestiinan, joten miksi ei sitten israelilais-

tenkin keskuudessa? ”Babylonin planeettatemppelillä” oli ”kaikkein pyhimpänsä” 

viisauden profeettajumala Nebon pyhätössä. Hibbert Lectures -teoksessa kerro-

taan, että ”muinaisilla babylonialaisilla oli välittäjä ihmisten ja jumalien välil-

lä…ja Nebo…oli ’julistaja’ eli ’profeetta’, koska hän teki tunnetuksi isänsä Mero-

dakin toivomuksen”.1 

Nebo, kuten Budha, on neljännen ja myös viidennen Rodun luoja. Sillä edelli-

nen aloittaa adeptien uuden rodun ja jälkimmäinen aurinko-kuu-dynastian eli näi-

den Rotujen ja [tämän] kierroksen ihmiset. Molemmat ovat luomiensa olentojen 

aadameja. Adam-Adami on kaksinaisen adamin personointi: paradigmaattisen 

adam kadmonin, luojan ja alemman Adamin, maallisen, jolla syyrialaisten kabba-

listien mukaan oli ainoastaan nefesh, ”elämän henki”, mutta ei elävää sielua en-

nen kuin lankeemuksensa jälkeen. 

Jos siis Renan pitää itsepintaisesti kaldealaisia kirjoituksia – eli mitä niistä on 

jäljellä – apokryfisinä, se on aivan yhdentekevää koko totuudelle. On 

orientalisteja, jotka voivat olla eri mieltä, ja vaikka eivät olisikaan, sillä olisi silti 

sangen vähän merkitystä. Nämä opit sisältävät esoteerisen filosofian opetukset, ja 

sen on riitettävä. Niille, jotka eivät ymmärrä mitään symboliikasta, se voi 

vaikuttaa pelkältä astrolatrialta, ja sille taas, joka ei tahdo nähdä esoteerista 

totuutta, ”pakanalliselta hullutukselta”. Maimonides halveksiessaan muiden 

kansojen uskontojen esoterismia tunnusti kuitenkin oman uskontonsa esoterismin 

                                                           
1  A. H. Sayce, Hibbert lectures, 2. pain., s. 115. 
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ja symboliikan, puhui hiljaisuudessa [e457] salaa Mooseksen sanojen todellisesta 

merkityksestä ja joutui siten vaikeuksiin. Kaldealaisen Qu-tamin opit ovat 

lyhyesti sanottuna vertauskuvallinen selostus viidennen Rodun varhaisimpien 

kansojen uskonnosta. 

Miksi siis E. Renan kohtelee nimeä ”Adam-Adami” moisella akateemisella 

halveksunnalla? Kristinuskon synnyn [Histoire des Origines du Christianisme] 

tekijä tietää tuskin mitään ”pakanallisen symboliikan synnystä” tai esoterismin 

alkuperästä, muuten hän olisi tiennyt, että tuo nimi oli universaali vertauskuva, 

joka viittasi, jopa juutalaisilla, ei yhteen ihmiseen vaan neljään erilliseen ihmis-

kuntaan. Tämä on helposti todistettavissa. 

Kabbalistit opettavat neljän eri aadamin olemassaolosta eli neljän peräkkäisen 

aadamin muodonmuutoksesta, jotka ovat emanaatioita taivaallisen ihmisen 

Djoqnahista (jumalallisesta haamusta), eteerinen yhdistelmä Neshamahista, 

korkeimmasta sielusta eli hengestä. Eikä tällä aadamilla tietenkään ole karkeaa 

ihmisruumista eikä himoruumista. Tämä ”aadam” on toisen aadamin prototyyppi 

(tsurah). Aivan varmasti ne edustavat viittä Rotuamme, kuten jokainen voi nähdä 

niiden kuvauksista kabbalassa. Ensimmäinen on ”täydellinen, pyhä aadam”, 

”varjo, joka katosi” (Edomin kuninkaat), joka syntyi jumalallisesta Tselemistä 

(kuvasta). Toista kutsutaan tulevan maallisen ja erottautuneen aadamin 

protoplastiseksi androgyyniseksi aadamiksi. Kolmas on ”tomusta” tehty ihminen 

(ensimmäinen viaton aadam), ja neljäs on oman rotumme oletettu esi-isä – 

langennut aadam. Katsokaa kuitenkin Isaac Myerin Qabbalahista näiden 

ihailtavan selvää kuvausta. Epäilemättä Edomin kuninkaista johtuen hän esittää 

ainoastaan neljä aadamia. ”Neljännellä aadamilla”, hän kirjoittaa, ”…oli 

peitteenään nahka, liha, hermot jne. Tämä vastaa alempaa nefeshiä ja gufia, ts. 

yhtenäistä ruumista. Hänellä on eläimellinen kyky lisääntymiseen ja suvun 

jatkamiseen”,1 ja tämä on inhimillinen kantarotu. 

Tässä kohtaa eroavat nykyiset kabbalistit – joita kristilliset mystikot johtivat 

harhaan pitkät sukupolvet näiden peukaloidessa kabbalistisia tietoja missä tahansa 

pystyivät siihen – okkulttisista tulkinnoista ja omaksuvat myöhemmän ajatuksen 

aikaisemman aatteen sijasta. Alkuperäinen kabbala oli täysin metafyysinen eikä 

sillä ollut mitään tekemistä eläimellisen eli maallisen sukupuolisuuden kanssa. 

Myöhempi kabbala on tukehduttanut jumalallisen ihanteen vahvalla fallisella 

elementillä. Kabbalistit sanovat: ”Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi.” ”Kab-

balistien keskuudessa tätä jatkuvan luomisen ja olemassaolon välttämättömyyttä 

kutsutaan tasapainoksi”, sanoo Qabbalahin tekijä,2 ja ilman tätä ”tasapainoa”, 

joka on yhteydessä Maqomin (salaisen paikan)3 kanssa, eivät [e458] viidennen 

                                                           
1  Main. teos, s. 418–419. 
2  S. 118. 
3  Yksinkertaisesti kohtu, ”kaikkein pyhin” seemiläisillä. 
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aadamin pojat, kuten olemme nähneet, halua tunnustaa edes ensimmäistä Rotua. 

Korkeimmasta taivaallisesta ihmisestä, ylemmästä aadamista, joka on ”miehis-

naisellinen” eli androgyyni, alas tomun aadamiin nämä personoidut symbolit liit-

tyvät kaikki sukupuoliin ja lisääntymiseen. Itämaisilla okkultisteilla asia on aivan 

päinvastainen. Sukupuolisuhteet ovat heille ”karmaa”, joka vain kuuluu harhan 

vallassa olevan ihmisen maallisiin suhteisiin. Se on syrjäytettävissä sinä hetkenä, 

kun henkilöstä tulee ”viisas”. He pitävät erittäin onnellisena tilanteena, jos guru 

(opettaja) huomaa oppilaassaan kyvyn brahmachārinin puhtaaseen elämään. Kak-

sinaisuuden symbolit olivat heille ainoastaan runollisia kuvia luovien kosmisten 

voimien korkeista vastaavuuksista. Ja tämä ihanteellinen ajatus säteilee kuin kul-

tainen säde jokaisen jumalankuvan yllä, kuinka karkea ja groteski se lieneekin 

hämärien temppelien täpötäysissä kokoelmissa Intiassa ja muissa kulttien emä-

maissa. 

Tätä kuvataan seuraavassa luvussa. 

Sillä välin voitaneen lisätä, että gnostikoilla toinen aadam myös lähtee alkuai-

kaisesta ihmisestä, Käärme-aadamista, ”jonka kuvaksi se luotiin”; kolmas toisesta 

– androgyynistä. Viimeksi mainittua symboloi miehis-naisellisten aionien 6. ja 7. 

parissa – jotka ovat Amfain-Essoumen (  ) ja Vananin-

Lamertade (  ) – isä ja äiti.1 Neljättä aadamia eli Rotua 

kuvaa taas Priapoksen hirviö. Tämä viimeksi mainittu – myöhäiskristillinen kuvi-

telma – on rappeutunut kopio esikristillisestä ”Hyvää” esittävästä gnostilaisesta 

symbolista eli ”Hänestä, joka loi ennen kuin mitään oli olemassa” taivaallisen 

Priapoksen, joka on todella syntynyt Venuksesta ja Bacchuksesta, kun tuo Jumala 

palasi retkeltään Intiasta, sillä Venus ja Bacchus ovat myöhempiä tyyppejä Adi-

tista ja hengestä. Myöhempi Priapos, joka on kuitenkin sama kuin Agathodaimon, 

gnostikkojen vapahtaja, ja jopa Abraksas, ei enää kuvaa abstraktia luovaa voi-

maa, vaan symboloi neljää aadamia eli Rotua, ja viidettä Rotua edustaa viisi elä-

män puusta katkaistua oksaa, joilla vanha mies seisoo gnostilaisessa jalokivessä. 

Kantarotujen lukumäärä merkittiin muinaisissa kreikkalaisissa temppeleissä seit-

semällä vokaalilla, joista viisi oli merkitty vihkimystemppelin kaikkein pyhimmän 

seinäpaneelille. Sen egyptiläinen merkki oli käsi viisi sormea levitettyinä, pikku 

sormen ollessa vain puoliksi kasvanut, ja sitä kuvattiin myös viidellä N-

kirjaimella eli tätä kirjainta vastaavalla hieroglyfillä. Roomalaiset käyttivät vokaa-

leja A E I O V temppeleissään, ja Habsburgien suku omaksui keskiajalla tunnuk-

sekseen tämän ikivanhan symbolin. Sic transit gloria!2 

 

____________ 

 
                                                           
1  Ks. Valentinolaista luetteloa, Epifanius, Panarion, k. I, II, Haer. xxxi, § ii eteenp. 
2 Niin katoaa kunnia! 
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[e459] 

XVII 

 

”KAIKKEIN PYHIN”, SEN RAPPEUTUMINEN 
 

Muinaisten kansojen kaikissa temppeleissä oli samanlainen Sanctum Sanctorum, 

kaikkein pyhin, jota kutsuttiin myös adytumiksi. Se oli länsipuolella sijaitseva 

syvennys, jonka kolmella sivustalla oli pelkät seinät ja johon johti ainoastaan yksi 

verholla varustettu ovi. 

Tämän symbolisen paikan salaiset merkitykset vaihtelevat kuitenkin suuresti 

pakanoiden ja myöhempien juutalaisten esoterismissa, vaikka sen symboliikka oli 

alun perin sama kaikilla muinaisilla roduilla ja kansoilla. Pakanakansat sijoittivat 

adytumiinsa sarkofagin eli haudan (tafos), jossa lepäsi aurinkojumala, jolle temp-

peli oli pyhitetty ja jota he panteisteinä kunnioittivat kovasti. He pitivät sitä – eso-

teerisessa mielessä – kosmisen, auringon (eli päivän) ja ihmisen ylösnousemuksen 

symbolina. Siihen sisältyi suuri määrä aikakaudellisia ja (ajassa) säännöllisiä 

manvantaroja eli kosmoksen, maan ja ihmisen jälleenheräämisiä uuteen olemas-

saoloon. Aurinko oli niiden runollisin ja myös loistokkain symboli taivaassa, ja 

ihminen – jälleensyntymissään – maan päällä. Juutalaiset – joiden realismi kuol-

leen kirjaimen mukaan arvosteltuna oli yhtä käytännöllinen ja karkea Mooseksen 

päivinä kuin nykyäänkin1 – vieraantuessaan pakanallisten naapuriensa jumalista 

panivat täytäntöön kansallisen ja leeviläisen politiikan, jolloin heidän monoteis-

minsä korkeimmaksi symboliksi muodostui eksoteerisesti heidän temppelinsä 

kaikkein pyhin, mutta esoteerisesti he näkivät siinä ainoastaan universaalin falli-

sen symbolin. Kun kabbalistit tunsivat vain Ain Sofin ja mysteerien ”jumalat”, 

leeviläisillä ei ollut adytumissaan hautaa eikä jumalaa, vaan ”pyhä” liitonarkki – 

heidän ”kaikkein pyhimpänsä”. 

Kun tuon syvennyksen esoteerinen merkitys tulee selväksi, niin asiaan pereh-

tymätönkin voi helpommin ymmärtää, miksi Daavid tanssi ”alastomana” liitonar-

kin edessä ja oli niin innokas esiintymään arvottomana ”Herransa” vuoksi ja vä-

häisenä omissa silmissään.2 

Arkki on mysteerien laivan muotoinen argha. Parkhurst, jolla tästä on [e460] 

pitkä selostus kreikkalaisessa sanakirjassaan ja joka ei koskaan hiiskahtanut siitä 

sanaakaan heprealaisessa sanakirjassa, selittää sitä seuraavasti: 
 

                                                           
1  Heidän profeettansa todistavat, että näin ei kuitenkaan todellisuudessa ollut. Myöhempien 

aikojen rabbien ja talmudinen menettely tappoi kaiken henkisyyden heidän symboleistaan, ja 

jäljelle jää ainoastaan heidän pyhien kirjoitustensa kuollut kuori, josta sielu oli kaikonnut. 
2  Ks. 2. Sam. 6:16–22. 
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Arkhe ( ) tässä yhteydessä vastaa heprealaista sanaa Rasit eli viisaus… 

sana, joka merkitsi naisellisen lisääntymisvoiman tunnusta, argia eli arcaa, 

jossa koko luonnon siemenen luultiin kelluvan eli hautuvan suurten syvyyksien 

yllä jokaisen maailmallisen kierroksen jälkeisenä väliaikana.1 
 

Aivan niin. Ja juutalaisten liitonarkilla2 oli täsmälleen sama merkitys sillä 

lisäyksellä, että pakanoiden Sanctum Sanctorumissa sijaitsevan kauniin ja puhtaan 

sarkofagin (luonnon ja henkiinheräämisen kohdun symbolin) tilalla heillä oli 

arkki, joka oli tehty rakenteeltaan realistisemmaksi asettamalla liitonarkin 

kannelle kaksi toisiinsa katsovaa kerubia, joiden siivet olivat levitettyinä sillä 

tavoin, että ne muodostivat täydellisen yonin (jollaisia esiintyy yhä Intiassa). 

Tämän lisäksi tuo lisääntymistä esittävä symboli sai painavamman merkityksen, 

koska siihen liittyi neljä mystistä kirjainta Jehovan nimestä, nimittäin IHVH 

(), joista jod () merkitsi membrum virileä; he () kohtua, vav () koukkua tai 

naulaa ja he () jälleen ”aukkoa”; joten kokonaisuus muodosti täydellisen 

kaksisukuisen symbolin eli J(e)H(o)V(a)H, miehisen ja naisellisen symbolin. 

Kun opitaan ymmärtämään Qodesh Qodashimin, ”kaikkein pyhimmän” eli 

”Herralle pyhitetyn temppelin” todellinen merkitys, niin tuo ”kaikkein pyhin” ei 

suinkaan esiinny mieltä ylentävässä valossa. 

 

…Iacchus taas on Iao taikka Jehovah, ja Baal eli Adon oli, kuten Bacchuskin, 

fallosjumala. ”Kuka saa astua Herran vuorelle [korkealle paikalle]?” kysyy py-

hä kuningas Daavid, ”kuka seisoa hänen pyhässä paikassansa [hänen 

Qodeshinsa  paikassa]?”3 Qodeshin yksi merkitys saattaa olla pyhittää, 

vihkiä, vanhurskauttaa ja jopa ’initioida’ ja ’pitää erillään’, mutta se merkitsee 

myös irstaita riittejä (Venuksen palvontaa) harjoittanutta pappiskuntaa. 

Qodesh-sanan sanatarkka tulkinta on kiertelemättä esitetty kohdissa 5. Moos. 

23:17 [23:18], Hoos. 4:14 ja 1. Moos. 38, jakeesta 15 jakeeseen 22.  Raamatun 

”pyhät” Quddoshotit olivat, mitä heidän virkavelvollisuuksiinsa tulee, samoja 

kuin myöhempien hindulaisten pagodien tanssitytöt, nāchnīt. Heprealaisten 

Qedoshim eli papit asuivat huoneissa, jotka olivat ”Herran temppelissä ja jois-

sa naiset kutoivat verhoja Aseralle” eli Venus-Astarten rintakuvalle, kuten 2. 

Kuninkaiden kirjan 23. luvun seitsemännessä jakeessa sanotaan. 

Tanssi, jonka Daavid esitti arkin ympärillä, oli ”ympyrätanssi”, jonka 

amatsonien sanottiin määränneen mysteereitä varten. Sellainen oli myös Silon 

                                                           
1  Parkhurst, A Greek and English Lexikon to the New Testament, 1769, h.s. . 
2 Liiton arkki, hepr. aron, lat. arca, ja Nooan arkki, hepr. teba, lat. arca, suom. ’laatikko, ark-

ku’. – Suom. toim. 
3   Psalmit 24:3. 
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tyttärien tanssi1 sekä Baalin profeettojen hyppely.2 Yksinkertaisesti se oli 

saabalaisen palvonnan ominaispiirre, sillä se esitti planeettojen liikettä 

auringon ympäri. On ilmeistä, että tanssi esitettiin bakkantisella vimmalla. 

[e461] Tilaisuudessa käytettiin sistrumeja, ja Mikalin ivallinen huomautus 

samoin kuin kuninkaan vastaus ovat sangen kuvaavia.3 

Arkki, jonka sisällä ovat säilössä kaikki maan uudelleen kansoittamiseksi 

tarvittavien elävien olentojen siemenet, kuvaa elämän säilymistä ja sitä ylem-

myyttä jonka henki saa aineen yli vastakkaisten luonnonvoimien taistelun 

kautta. Läntisen Riitin astro-teosofisessa kuviossa arkki vastaa napaa ja sijait-

see vasemmalla eli naisen (kuun) puolella, jonka symboleista yksi on Salomon 

temppelin vasemmanpuoleinen pylväs – Boas. Napa on yhteydessä säiliöön, 

jossa rodun siemenet hedelmöitetään.4 Arkki on hindujen pyhä Argha, joten 

voimme varsin helposti päätellä sen suhteen Nooan arkkiin kun saamme tietää 

että Argha oli pitkänomainen astia, jota ylipapit käyttivät uhrimaljana Isiksen, 

Astarten ja Venus-Afroditen palvontamenoissa, jotka kaikki olivat luonnon 

synnyttävien voimien eli aineen jumalattaria – näin ollen se esitti vertauskuval-

lisesti arkkia joka sisälsi kaikkien elävien olentojen siemenet.5  

 
Se, joka pitää rabbinien nykyisiä kabbalistisia teoksia ja Zoharia koskevia tulkin-

toja todellisena vanhana kabbalistisena viisautena, erehtyy.6 Sillä tänään kuten 

                                                           
1  Tuom. 21:21, 23 ja kirjan eri kohdissa. 
2   1. Kun. 18:26. 
3  Hunnuton Isis, teologia osa 1, s. 52–53. 
4  Hargrave Jennings, The Rosicrucians, 1870, s. 328. 
5  Hunnuton Isis, teologia osa 2, s. 47 
6  Qabbalahin tekijä yrittää useamman kerran todistaa lopullisesti Zoharin korkean iän. Niinpä 

hän näyttää, että Moses de Leon ei voinut olla zoharisen teoksen tekijä tai väärentäjä 1200-

luvulla, niin kuin häntä on syytetty, koska Ibn Gebirol julkaisi saman filosofisen opetuksen 

225 vuotta ennen Moses de Leonia. Kukaan todellinen kabbalisti tai oppinut ei koskaan kiel-

läkään tätä tosiasiaa. On varmaa, että Ibn Gebirol perusti oppinsa vanhimpiin kabbalistisiin 

lähteisiin, nimittäin sekä Kaldealaiseen lukujen kirjaan että kadonneisiin Midrasheihin, joita 

epäilemättä Moses de Leon käytti. Mutta juuri nuo kaksi erilaista tapaa käsitellä samoja eso-

teerisia aiheita, vaikka ne osoittavat esoteerisen järjestelmän valtavan suuren iän, viittaavat 

talmudistisen ja jopa kristillisen lahkolaisuuden selvään piiriin Rabbi Moseksen zoharisen 

systeemin poiminnoissa ja sanastossa. Ibn Gebirol ei koskaan lainannut pyhistä kirjoituksista 

opetusten tueksi (ks. I. Myer, Qabbalah, s. 7). Moses de Leon teki Zoharista sen, minä se on 

säilynyt tähän päivään asti, ”pentateukin eli viiden kirjan sujuvan kommentaarin” (sama), ja 

lisäsi siihen muutamia osia kristillisistä lähteistä. Toinen seuraa esoteerista filosofiaa, toinen 

ainoastaan sitä osaa, joka sovellettiin Esran uudistamiin, kadonneisiin Mooseksen kirjoihin. 

Siten se järjestelmä eli runko, johon alkuperäinen Zohar oli oksastettu, on äärettömän vanha, 

kun taas Zoharin monet (myöhemmät) oksat ovat voimakkaasti kristillisten gnostikkojen (syy-

rialaisten ja kaldealaisten) värittämiä, Moses de Leonin ystävien ja avustajien, joilta, kuten 

Munk on osoittanut, hän omaksui heidän tulkintansa. 
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Frederick von Schellingin päivinäkin sisältää Euroopassa ja Amerikassa saatavis-

sa oleva kabbala vain ”katkelmia ja palasia, vääristyneitä jäännöksiä siitä alkupe-

räisestä järjestelmästä, joka on kaikkien uskontojen avain”.1 Vanhin järjestelmä ja 

[e462] kaldealainen kabbala olivat aivan samoja. Zoharin myöhemmät tulkinnat 

ovat lähtöisin ensimmäisten vuosisatojen synagogasta – ts. dogmaattisesta ja tin-

kimättömästä Toorasta. 

Kheopsin pyramidin ”Kuninkaan kammio” on siten egyptiläinen ”kaikkein py-

hin”. Vihkimysmysteerien aikoina oli aurinkojumalaa esittävän kokelaan astuttava 

sarkofagiin ja esitettävä voimaa antavaa sädettä luonnon hedelmällisessä kohdus-

sa. Kun hän seuraavana aamuna nousi siitä, hän edusti elämän henkiinheräämistä 

kuolemaksi kutsutun muutoksen jälkeen. Suurissa MYSTEEREISSÄ hänen ku-

vaannollinen kuolemansa kesti kaksi päivää, jonka jälkeen hän auringon myötä 

nousi kolmantena aamuna edellisen yön kauheimpien koettelemusten jälkeen. 

Kun vihkimykseen pyrkijä edusti aurinkoa – kaikkea elävöittävää taivaankappa-

letta, joka ”nousee ylös” joka aamu antaakseen elämän kaikille –, sarkofagi sym-

boloi naisellista prinsiippiä. Näin oli Egyptissä, mutta sen muoto ja kaava muuttui 

jokaisessa maassa. Kaikkialla säilyi kuitenkin laiva, symbolinen navis eli laivan-

muotoinen väline ja säiliö, joka kätki kuvaannollisesti elämän siemenen. Intiassa 

se on ”kultainen” lehmä, jonka läpi brahmalaisuuden kokelaan on kuljettava, jos 

hän haluaa olla bramiini ja tulla DVIJAKSI (”uudelleen syntyneeksi toisen ker-

ran”). Kreikkalaisten puolikuun muotoinen argha kuvasi taivaan jumalatarta – 

Dianaa [Artemis-Seleneä] eli kuuta. Se oli kaiken elämän suuri äiti, niin kuin au-

rinko oli isä. Ennen kuin juutalaiset muuttivat Jehovan miehiseksi jumalaksi ja sen 

jälkeenkin, he palvoivat Astartea, mikä sai Jesajan julistamaan: ”Teidän uuden-

kuun menonne ja juhlapäivänne – minä vihaan niitä”,2 minkä sanoessaan hän oli 

ilmeisesti epärehellinen. Astartella ja uuden kuun (puolikuu argha) juhlilla ei ollut 

huonompaa merkitystä julkisen palvonnan muotona kuin oli ylipäätänsä kuun 

salaisella merkityksellä, ja se yhdistettiin kabbalistisesti Jehovaan ja pyhitettiin 

sille, kuten hyvin tiedetään, mutta sillä ainoalla erotuksella, että toinen oli naisel-

linen ja toinen miehinen aspekti kuusta ja Venuksesta. 

Aurinko (isä), kuu (äiti) ja Merkurius-Thoth (poika) olivat egyptiläisten 

varhaisin kolminaisuus, ja he personoivat niitä Osiriksessa, Isiksessä ja Thothissa 

(Hermeksessä).   n [Pistis Sofian] seitsemän suurta jumalaa 

jakautuvat kahdeksi kolminaisuudeksi ja korkeimmaksi jumalaksi (auringoksi) ja 

ovat: alemmat [kolminaisuuden] voimat (  [Tridunameis]), jonka 

voimat hallitsevat vastaavasti Marsissa, Merkuriuksessa ja Venuksessa, ja 

                                                           
1  Ks. A. Franck, La Kabbale, esipuhe. 
2  Jesaja, 1:14. 
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korkeampi kolminaisuus (”kolme näkymätöntä jumalaa”), jotka asuvat kuussa, 

Jupiterissa ja Saturnuksessa.1 

Tämä ei kaipaa mitään todisteita. Astarte oli eräässä mielessä luonnon persoo-

naton symboli, elämän laiva, joka kuljetti kaiken olevaisen siemenet läpi rajatto-

man tähtimeren. Ja kun sitä ei samastettu Venukseen, kuten kaikkia muita ”tai-

vaan kuningattaria”, joille uhrattiin korinttipullaa ja kakkua, siitä [e463] tuli kal-

dealaisen ”Nuahin, universaalin äidin” (naisellinen Nooa, jota pidettiin samana 

kuin arkki), ja naisellisen kolminaisuuden, Anan, Belitan ja Davkinan, heijastus. 

Näitä kutsuttiin yhdeksi sulautuneina ”korkeimmaksi jumalattareksi, alemman 

syvyyden valtiattareksi, jumalien äidiksi, maan kuningattareksi ja hedelmällisyy-

den kuningattareksi”. Myöhemmin Belita eli Tamtu2 (meri), Urukin kaupungin 

(suuren kaldealaisen nekropolin) äiti, tuli Eevaksi, ja nyt se on roomalaiskatolisen 

kirkon Neitsyt Maria, jota kuvataan seisomassa kuunsirpillä ja joskus maapallolla 

ohjelmasta riippuen. Navis eli laivan muotoinen puolikuu, johon sisältyvät kaikki 

nuo yleiset elämän laivan symbolit, kuten Nooan arkki, hindujen yoni ja liitonark-

ki, on universaalin ”jumalien äidin” naisellinen symboli ja se on nyt löydettävissä 

jokaisesta kristillisestä symbolista laivana (navis, laiva).3 Navis – tähtilaiva – tulee 

elämän hengen – miehisen jumalan – hedelmöittämäksi, ja oppinut Kenealy kut-

suu sopivasti tätä hedelmöittäjää pyhäksi hengeksi.4 Länsimaisessa uskonnollises-

sa symboliikassa puolikuu oli miehinen, ja täysikuu tuon universaalin hengen 

naisellinen aspekti. ”Mystinen liite Alm, jolla [Muhammed] aloitti monet Koraa-

nin kappaleet… on sama kuin Alm eli korkeimpien taivaiden koskematon neitsyt.” 

Ja – niin kuin korkein aina putoaa naurettavuuteen – niin tästä Alm-juuresta mei-

dän on johdettava sana Almeh – egyptiläiset tanssitytöt. Viimeksi mainitut ovat 

saman tyyppisiä ”neitsyitä” kuin Intian nāchnīt ja (naispuoliset) Qedoshimit, juu-

talaisten temppelien pyhimmät (pyhitetty Jehovalle, joka edusti kumpaakin suku-

puolta), joiden pyhät tehtävät israelilaisissa temppeleissä olivat samat kuin 

nāchnīen temppeleissä. 

Eustathius selostaa nyt, että IO ( ) tarkoittaa kuuta argoslaisten murteessa, ja 

se esiintyi myös Egyptissä. Jablonski sanoo: 
 

                                                           
1  Ks. M. G. Schwartze, Pistis Sophia: Opus Gnosticum Valentino Adjudicatum (1853), s. 359 

eteenp. 
2  Sayce, Hibbert Lectures, 1887, s. 374. 
3  Timaios Lokrilainen puhuu Arkasta [ ] ja kutsuu sitä ”parhaiden asioiden prinsiipiksi” 

[   ]. Sana arcana, ”kätketty” eli salainen johtuu arcasta. ”Salaista ei il-

maista muille kuin korkeimmille” (Codex Nazaraeus) – mikä koskee luontoa, naisellista ja 

henkeä, miehistä voimaa. Kaikkia aurinkojumalia kutsuttiin nimellä archegetet, ”syntyneet 

Arkasta”, taivaiden jumalallisesta neitsytäidistä. (Ks. Kenealy, The Apocalypse of Adam-

Ōannes, s. 10.) 
4  Kenealy, sama. 
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, Ioh, Aegyptiis LUNAM significat neque habent illi in communi sermonis usu, 

aliud nomen quo Lunam designent praeter Io.1 
 

Pylväs ja ympyrä (10), jotka muodostavat ensimmäisen kymmenluvun ja jotka 

pythagoralaisilla muodostivat tetraktykseen sisältyvän täydellisen luvun,2 tulivat 

myöhemmin ennen kaikkea falliseksi luvuksi – varsinkin juutalaisten keskuudessa, 

joilla se on miehinen ja naisellinen Jehova. 

Eräs oppinut selittää sen näin: 
 
[e464] Huomasin, että Uhlemannin Rosettan kivessä (myös Seyfarthilla) sana 

mooth, kuun nimi, jota käytettiin ajanjaksosta, siis kuun kaudesta, ja merkittiin 

hieroglyfillä , määrittelijöinään  ja , oli koptiksi I O H.  Hep-

rean  voidaan myös käyttää merkitsemään sanaa I O H, sillä kirjainta vau 

( ) käytettiin o:n ja u:n eli w:n asemesta. Tämä ennen masoraa, jossa käytet-

tiin pistettä ( ), jolloin  = o,  = u ja  = v eli w. Olin keksinyt itsenäisen 

tutkimuksen avulla, että Jehovahin jumalanimen suuri kuvaava tehtävä oli tar-

koittaa kuun vaikutusta synnyttämisen syynä, ja sen täsmällistä arvoa kuuvuo-

den luonnollisena päivien mittana, kuten tulette näkemään… Ja näin tulee tä-

mä kielellisesti sama sana paljon vanhemmasta lähteestä, nim. koptin eli oike-

astaan vanhasta egyptin kielestä koptilaiselta aikakaudelta.3 
 
Tämä on sitäkin huomattavampaa, kun egyptologi vertaa tätä vähän tunnettuun 

thebalaiseen kolminaisuuteen, jonka muodostavat Ammon, Mut ja niiden poika 

Khonsu. Yhtyneenä tämä kolminaisuus sisältyi kuuhun niiden yhteisenä symboli-

na, ja erillisenä Khonsu oli LUNUS-jumala ja sekoitettiin siten Thothiin ja Pta-

hiin. Hänen äitiään Mut(h)ia – nimi merkitsee ohimennen sanottuna äiti eikä kuu, 

joka oli vain sen symboli – kutsuttiin ”taivaan kuningattareksi”, ”neitsyeksi” jne., 

ja se on Isiksen, Hathorin ja muiden jumalataräitien aspekti. Hän oli vähemmän 

vaimo kuin äiti Ammonille, jonka selvä nimi on ”hänen äitinsä aviomies”. Eräässä 

patsaassa Bulaqissa Kairossa tämä kolminaisuus on esitetty muumiojumalana, 

joka pitää kädessään kolmea erilaista valtikkaa ja päässään kuunkehrää, ja tun-

nusomainen hiuspalmikko osoittaa sen esittävän lapsijumalaa eli ”aurinkoa” kol-

minaisuudessa. Thebassa se oli kohtalojen jumala joka ilmenee kahdessa aspektis-

sa: 1) Khonsu, kuujumala ja Theban herra, Nofirhotpu – ”se joka on ehdottomassa 

levossa”; ja 2) Khonsu Iri-sokhru eli ”Khonsu joka toimeenpanee kohtalon”. 

Edellinen valmistaa tapahtumat ja antaa alun niille, jotka syntyvät sen synnyttävän 

                                                           
1  P. E. Jablonski, Pantheon aegyptiorum, 1750–1752. [”Io eli Ioh merkitsee egyptiläisillä 

kuuta eikä heillä tavallisessa puheessa ollut muuta sanaa kuuta merkitsemään paitsi Io.”] 
2  Koska muodostuivat kymmenestä pisteestä, jotka on järjestetty kolmiomuotoon neljään 

riviin. Se on länsimaisten kabbalistien tetragrammaton. 
3  Eräästä käsikirjoituksesta. 
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vaikutuksen alaisena. Jälkimmäinen panee ne täytäntöön.1 Teogonisessa muun-

noksessa Ammonista tulee Horus, HOR-AMMON, ja saitilaisen kauden patsaassa 

nähdään Mut(h)-Isis imettämässä häntä.2 Tässä muuntuneessa kolminaisuudessa 

Khonsusta tulee vuorostaan Thot-Lunus, ”se joka toimii vapauttajana”. Hänen 

otsaansa peittää ibislinnun pää kuunkehrineen ja Iotefiksi kutsuttu otsakoriste.3 

Kaikki nämä symbolit ovat varmasti heijastuneina Jāhwehissa eli raamatun Je-

hovassa (johon jotkut samastavat ne). Tämä [e465] selviää jokaiselle, joka lukee 

teoksen The Source of Measures eli Key to the Hebrew Egyptian Mystery ja ym-

märtää sen kiistattomat, selvät ja matemaattiset todisteet, että esoteeriset perusteet 

eli suuressa pyramidissa ja Salomon temppelin arkkitehtonisissa mittauksissa 

(olipa se myyttinen tai tarua), Nooan arkissa ja liitonarkissa käytetyt järjestelmät 

ovat samat. Jos jokin maailmassa niin juuri edellä mainittu teos voi ratkaista sen 

sanakiistan, että vanhat yhtä hyvin kuin myöhemmät (Babylonian vankeuden jäl-

keiset) juutalaiset ja varsinkin edelliset rakensivat teogoniansa ja uskontonsa sa-

malle pohjalle kuin pakanatkin. 

Ja tässä on myös hyvä muistuttaa lukijaa siitä, mitä sanottiin I A Ō:sta teokses-
samme Hunnuttomassa Isiksessä: 

 
Ei ole toista jumalaa jonka nimelle löytyisi yhtä monta selitystä kuin Jaholle, 

eikä toista nimeä joka voitaisiin lausua yhtä monella tavalla kuin se. Vain 

ottamalla käyttöön masoreettiset pisteet myöhempien aikojen rabbinit 

onnistuivat saamaan sanan Jehovah muotoon ”Adonai” – eli Herra. Filon 

Byblos kirjoittaa sen kreikaksi  – IEVO. Theodoret4 sanoo, että 

samarialaiset äänsivät sen  (Jabe) ja juutalaiset Jaho. Diodoros mainitsee 

”juutalaisten keskuudessa kerrotun, että Mooses kutsui Jumalaa :ksi 

(Jao)”, mikä antaa sanalle osoittamamme muodon – I-ah-Ō.5 Tukeudumme siis 

itse Raamatun arvovaltaan väittäessämme, ettei Mooses tuntenut Jaho-sanaa 

ennen kuin hänen appensa Jetro oli hänet vihkinyt.6 
 

                                                           
1  G. Maspero, Guide du visiteur au Musée de Boulaq, s. 168, nro 1981, Serapeum, kreikkalai-

nen kausi. 
2  Sama, s. 169, nro 1998, Abydos. 
3  Sama, s. 172, nro 2068, Serapeum, kreikkalainen kausi. 
4  Quaest. xv in Exodum, vi, s. 3. 
5  Diodorus Siculus, Bibl. Hist., I, 94. Vrt. Gesenius, A Hebrew and English Lexikon, h.s. 
6  Hunnuton Isis, teologia osa 1, s. 324. Tutkijan on muistettava, ettei Jetroa kutsuttu Moosek-

sen ”apeksi” siksi, että Mooses olisi nainut yhden hänen seitsemästä tyttärestään. Mooses oli 

vihitty, jos hän ylipäänsä oli olemassa, ja sellaisena askeetti, nasari, eikä voinut koskaan men-

nä naimisiin. Tämä on allegoria, niin kuin kaikki muukin. Zipporah (loistava) personoi okkult-

tista tietoa, jonka Reuel-Jetron, midianilainen pappisvihkijä antoi Moosekselle, egyptiläiselle 

oppilaalleen. ”Lähde”, jonka vierellä Mooses istui pakomatkallaan faraon luota, kuvaa ”tiedon 

lähdettä”. 
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Edellä oleva saa vahvistuksen erään oppineen kabbalistin yksityiskirjeestä. III 

säkeistössä säkeessä 81 ja muualla sanotaan, että eksoteerisesti Brahmaa (neutria), 

jonka orientalistit ovat niin epäkunnioittavasti ja usein sekoittaneet Brahmāhan – 

miehiseen – kutsutaan joskus nimellä Kala-hamsa (ikuisuuden joutsen), ja A-ham-

san esoteerinen merkitys annetaan. (Minä-olen-hän, sillä soham on sama kuin sah, 

”hän” ja aham on ”minä” – mystinen anagrammi ja muunnos.) Se on myös ”neli-

kasvoinen” Brahmā, Chatur-mukha (täydellinen kuutio) sisällyttäen itseensä ja 

itsestään  muodostaen  äärettömän  ympyrän.  Vielä  selitetään  lukujen  1, 3, 5 ja 

7 + 7 = 14 käyttö dhyāni-chohanien esoteerisena hierarkiana. Tätä sanottu kir-

jeenvaihtaja kommentoi seuraavalla tavalla: 
 
Ei voi olla pienintäkään mahdollisuutta epäillä, etteivätkö luvut 1, 3, 5 ja kaksi 

kertaa 7 sekä erityisesti 13,514, joka ympyrässä voidaan lukea 31415 (eli :n 

arvoksi), vastaisi vertauskuvallisesti sacria,2 ”chakraa” eli Vishnun ympyrää. 

Sallikaa minun jatkaa kuvaustani edelleen: Te sanotte: ”Yksi munasta, 

[e466] kuusi ja viisi [ks. I osa, IV säkeistö, 3. säe] antavat luvun 1065, esikoi-

sen numeroarvon”……. Jos näin on, silloin luvussa 1065 meillä on kuuluisa 

Jehovahin nimi, Jve eli Jave eli Jupiter, ja muuttamalla  :ksi eli h n:ksi, sil-

loin  on   eli  latinan  Jun  eli  Juno,  kiinalaisen  arvoituksen  perusta,  avain 

laskeaksemme  Snin  (Sinain)  ja  Jehovahin vuorelta alas tulemisen numeroar-

vot, mitkä  luvut  (1065)  muodostavat  vain  113:n  suhteen  355:teen,   koska 

1065 = 355 x 3, joka on ympyrän halkaisijan  suhde  kehään  113 x 3 = 339. 

Siten Brahmā Prajāpatin (eli jokaisen demiurgin) esikoinen ilmaisee chakrasta 

(eli Vishnusta) otetun ympyrän kehän suhteen, ja niin kuin edellä sanottiin, 

jumalallinen ilmennys ottaa elämän muodon ja esikoisen. 

 

 
 

 
Merkillisintä on: Kuninkaan kammion sisäänkäynnissä mittaus suuren portaan 

pinnalta3 ja suuresta galleriasta sen huippuun on Piazzi Smythin huolellisten 

mittausten mukaan 339 tuumaa. Ottakaa A keskipisteeksi ja piirtäkää tällä 

                                                           
1 [Salainen oppi, I osa, s. e77-e81.] 
2  Heprean sacr [Zakhar] vastaa fallista symbolia linga ja yoni. 
3  Tältä askelmalta pääsee egyptiläisen ”kaikkein pyhimmän”, kuninkaan kammion  pinta- eli 

lattiatasolle ja sen sisäänkäyntiovelle. [H.P.B.] 
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säteellä ympyrä. Tuon ympyrän halkaisija on silloin 339 x 2 = 678, ja nämä 

luvut vastaavat ilmaisua ja korppi Nooan vedenpaisumuskertomuksessa 

”kyyhkynen ja korppi” (säde osoittaa halkaisijan jakautumista kahteen osaan, 

jotka ovat 1065 kumpikin). Sillä 113 (ihminen) x 6 = 678, ja kehän halkaisija 

1065 x 2 – niinpä meillä on tässä viittaus kosmiseen ihmiseen tällä korkealla 

asteella eli askelmalla kuninkaan kammion sisäänkäyntiin (kaikkein 

pyhimpään) – joka on kohtu. Tämä käytävä on nyt sen korkuinen, että ihmisen 

siihen astuessaan on kumarruttava. Mutta ihminen pystyssä on 113 ja 

kumartuneena hänestä tulee 113:2 = 56,5 eli 5,65 x 10 () eli Jehovah. 

Näin hän personoi1 Jehovaa astuessaan kaikkein pyhimpään. Mutta 

heprealaisen esoterismin mukaan Jehovan päätehtävä oli lapsen synnyttäminen 

jne. ja tästä syystä hänen nimensä numeroarvon kautta hän oli kuuvuoden 

mitta, mikä ajanjakso, 7:n kertoimen vuoksi, kulki rinnakkain eloon 

herättämisen, elinkykyisyyden ja raskausajan kanssa, minkä takia sitä 

rukoiltiin ja palvottiin synnytystoiminnan syynä. 
 

Tämä keksintö yhdistää Jehovan vielä enemmän kaikkiin muihin luoviin ja syn-

nyttäviin jumaliin, aurinko- ja kuujumaliin ja varsinkin ”kuningas” Somaan, hin-

dujen Deus Lunukseen, kuuhun, sen esoteerisen vaikutuksen takia, joka tälle pla-

neetalle okkultismissa annetaan. Muutkin seikat vahvistavat tätä, etenkin heprea-

lainen perimätieto. Maimonides (kirjassaan Moreh Nebhukhim, ”Neuvottomien 

opas” – todellakin!) puhuu Aadamista [e467] kahdelta puolelta: ihmisenä, kuten 

kaikki muutkin syntyneenä miehestä ja naisesta ja – kuun profeettana, syystä, joka 

käy nyt ilmeiseksi ja jota on selitettävä. 

Aadamista oletettuna suurena ”inhimillisen rodun alkuunpanijana” tehdään, 

kuten adam kadmonista, Jumalan kuva – fallinen kuva sen vuoksi. Heprean sanat 

zakhar ja neqebah ovat sananmukaisesti käännettyinä linga (fallos) ja yoni, vaikka 

ne on käännetty raamatussa sanoilla ”miehinen ja naisellinen”. Kuten siellä sano-

taan: ”Jumala luo ’ihmisen omaksi kuvakseen’….. Jumalan kuvaksi hän loi hänet, 

mieheksi ja naiseksi loi hän heidät”,2 androgyyniseksi adam kadmoniksi. Tämä 

kabbalistinen nimi ei kuulu elävälle ihmiselle eikä edes inhimilliselle tai jumalal-

liselle olennolle, vaan se merkitsee kahta sukupuolta eli lisääntymiselimiä, joita 

kutsutaan hepreaksi tuolla raamatun suorasukaisuudella zakhariksi ja neqebahik-

si.3 Nämä kaksi ovat se kuva, jossa ”Herra Jumala” tavallisesti ilmeni valitulle 

                                                           
1  Vihkimyskokelas personoi aina oman temppelinsä jumalaa, kuten ylimmäinen pappi perso-

noi jumalaa kaikkina aikoina, aivan niin kuin paavi personoi nyt Pietaria ja Jeesus Kristusta 

astuessaan sisäalttarille – kristillisen kirkon ”kaikkein pyhimpään”. [H.P.B.] 
2  Genesis 1:27. 
3  Jehovah sanoo Moosekselle: ”Minun nimeni kokonaissumma on zakhar, siemenen kuljetta-

ja” – fallos. ”Se on ilmoitusväline, ja totta kyllä sacrina [zakhar] eli siemenen kuljettajana sen 

käyttö on siirtynyt aikakausien läpi roomalaiskatolisten pappien sacr-factumiin ja englantia 
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kansalleen. Että näin on asianlaita, sen ovat todistaneet melkein kaikki symbolien 

tutkijat ja heprean oppineet samoin kuin kabbala. Sen vuoksi Aadam on yhdessä 

mielessä Jehova.  

Tämä selittää toisen yleisen itämaisen perimätiedon, joka mainitaan John 

Gregoryn teoksessa Notes and Observations upon several passages in Scripture1 

ja jota Hargrave Jennings lainaa Phallicismiinsa: ”Jumala käski Aadamia 

pitämään kuolleen ruumiinsa maan päällä, kunnes se ajan täyttyessä korkeimman 

Jumalan papin käskystä haudattaisiin maan keskelle.” Sen vuoksi ”Nooa rukoili 

päivittäin arkissa ’AADAMIN RUUMIIN’ edessä” eli falloksen edessä arkissa eli 

jälleen kaikkein pyhimmässä. Kabbalisti ja raamatullisten nimien alituiseen 

vaihteluun tottunut ymmärtää mitä tarkoitetaan noilla sanoilla numeerisesti ja 

symbolisesti tulkittuina. Ne kaksi sanaa, joista Jehovah muodostuu, ”ilmaisevat 

synnyttämisen miehis-naisellisen alkuperäisen ajatuksen (sillä  on membrum 

virile, ja Havah on Eeva). Siten huomataan, että täydellinen mittojen synnyttäjänä 

saa myös syntymän alun muodon hermafrodiittina, mistä johtuu fallinen muoto ja 

käyttö.”2 Sitä paitsi sama kirjoittaja osoittaa ja kuvaa numeerisesti ja 

geometrisesti, että a) Arets, maa, Aadam, ihminen, ja h-Adam-h ovat sukua 

keskenään ja personoidut raamatussa samaan muotoon kuin egyptiläinen ja 

heprealainen Mars, synnyttämisen jumala; ja että b) Jehovah eli ”Jah on [e468] 

Noah [Nooa], eli Jehovah on Noah olisi hepreaksi  [inkh] eli kirjaimellisesti 

englannissa inch”. 

Edellä oleva antaa siis avaimen mainittuihin perimätietoihin. Nooa, jumalalli-

nen muunnos, ihmiskunnan oletettu vapauttaja, joka kuljettaa arkissaan eli 

arghassa (kuu) kaiken elävän siemeniä, palvelee Jumalaa ”Aadamin ruumiin” 

edessä, joka ruumis on itse Luoja ja sen kuva. Tästä syystä Aadamia kutsutaan 

”kuun profeetaksi”, arghaksi eli :n (jodin) ”kaikkein pyhimmäksi”. Tämä paljas-

taa myös alkuperäisen juutalaisen kansanuskon, että Mooseksen kasvot ovat kuus-

sa – ts. pilkut kuussa. Sillä Mooses ja Jehovah ovat taas kerran muunnoksia, kuten 

on kabbalistisesti osoitettu. The Source of Measure kirjan tekijä sanoo: 
 
Moosekseen ja hänen kirjoihinsa liittyy eräs seikka, joka on liian tärkeä pois 

jätettäväksi. Kun Herra ohjaa hänet tehtäväänsä, jumaluuden omaksuma voi-

manimi on minä olen se mikä minä olen eli heprealaisin sanoin: 
 

 
 

                                                                                                                                                        

puhuvan rodun sacr-ficeen [uhraus] ja sacr-mentiin [sakramentti].” (Source of Measures, s. 

236.) Tästä syystä avioliitto on edelleen kreikkalais- ja roomalaiskatolisessa kirkossa sakra-

mentti. 
1  Lontoo 1684, vol. I, s. 120–121. 
2  Source of Measures, s. 159. 
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ja erilainen luenta . Nyt Mooses [Moshe] on  ja sen numeroarvo 

345. Lisätkää Jehovah-nimen uuden muodon arvot, 21 + 501 + 21 = 543 eli 

käännettynä 345, jolloin näkyy, että Moses on Jehovahin muoto tässä yhdis-

telmässä. 21 : 2=10,5 eli toisinpäin 501, niin että asher eli se mikä lauseessa 

minä olen se mikä minä olen on yksinkertaisesti ohje käyttää 21 eli 7x3; 

5012=251+, erittäin tärkeä pyramidin luku jne.1 
 

Selvennykseksi niille, jotka eivät tunne kabbalaa, esitämme sen näin: ”minä olen 

mikä minä olen” on hepreaksi: 
 
 Ehejeh Asher Ehejeh 
             

  5, 10, 5, 1 200, 300, 1  5, 10, 5, 1 
 

Laskekaa yhteen näiden erillisten sanojen luvut niin saatte: 
 
    

  21 501  21 
 
(mikä viittaa tuleen astumiseen vuorella ihmisen luomiseksi jne.) ja minkä selite-

tään olevan vain tarkoitus ja viittaus vuorten lukuihin, sillä toisella puolella meillä 

on 10 + 5 + 6 = 21, alhaalla keskellä 501 ja toisella puolella 6 + 5 + 10 = 21.2 

Sekä kabbalistinen että rabbien ”kaikkein pyhin” on siis kansainvälinen sym-

boli ja yhteistä omaisuutta. Kumpikaan ei ole lähtöisin heprealaisilta, mutta puo-

liksi vihittyjen leviittojen liian realistisen käsittelyn vuoksi symboli on heillä saa-

nut merkityksen, jollaisena se ei enää nykyään esiinny millään muulla kansalla 

[e469] ja jota todelliset kabbalistit eivät alun perin ollenkaan tarkoittaneet. Nyky-

ajan tavallisen hindun Linga ja Yoni ei ilmeisesti tähän verrattuna ole yhtään pa-

rempi kuin rabbien ”kaikkein pyhin” – mutta se ei ole pahempikaan. Tämä olisi 

kristillisten kääntäjien otettava huomioon aasialaisesta uskonnollisesta filosofias-

ta. Sillä noissa uskonnollisissa myyteissä, uskonnon ja filosofian salaisessa sym-

boliikassa pitäisi esitettyjen oppien hengen ratkaista niiden suhteellinen arvo. Ja 

kuka voi sanoa, että tämä niin kutsuttu ”viisaus” tulkittuna kummalla tavalla ta-

hansa, sovellettuna ainoastaan yhden pienen kansan käyttöön ja sen hyödyksi, 

olisi kehittänyt siinä jotakin kansallista etiikkaa. Profeettojenhan tarkoitus on oh-

jata valitun mutta ”uppiniskaisen” kansan elämänvaellusta ennen ja jälkeen Moo-

seksen päivien. Että heillä on aikoinaan ollut viisaususkonto ja universaali kieli 

symboleineen, siitä on todistuksena sama esoterismi ”kaikkein pyhimpineen”, 

joka  on  tähän  päivään  asti  ollut  olemassa  Intiassa.  Se  oli  ja  on  yhä,  kuten 

sanottu, ”kultaisen” lehmän käytävä samassa kumarrusasennossa kuin se, joka on 

                                                           
1  Main. teos, s. 271. 
2  Samalta kirjailijalta. Ks. lukua XXII, ”Mysteerinimien Iao ja Jehovah symboliikka” jne. 
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osoitettu pyramidin käytävässä, mikä samastaa ihmisen Jehovaan heprealaisessa 

esoterismissa. Koko ero piilee tulkinnan hengessä.  

Hinduilla samoin kuin muinaisilla egyptiläisillä tuo henki oli täysin 

metafyysinen ja psykologinen. Heprealaisilla se oli realistinen ja fysiologinen. Se 

kohdistui ihmisrodun ensimmäiseen sukupuoliseen erottautumiseen (Eva synnytti 

Kain-Jehovan, niin kuin The Source of Measures -kirjassa on näytetty), 

maalliseen fysiologisen yhtymisen ja hedelmöityksen täyttymykseen (kuten 

kuvaus Kainista vuodattamassa Abelin verta – Habel, naisellinen prinsiippi) ja 

lapsensaantiin; minkä prosessin on osoitettu alkaneen kolmannessa Rodussa eli 

Aadamin KOLMANNEN pojan Setin aikana, jonka pojan Henokin myötä ihmiset 

alkoivat kutsua itseään Jehovaksi eli Jah-Havahiksi, miehiseksi Jodiksi ja 

Havahiksi eli Eevaksi – nimittäin miehisiksi ja naisellisiksi olennoiksi.1 Ero on 

siis uskonnollisessa ja eettisessä puolessa, mutta nuo kaksi symbolia ovat samat. 

Ei ole epäilystäkään, etteikö täydellisesti vihityillä juudealaisilla tannaimeilla olisi 

symboliikan sisäinen merkitys abstraktisuudessaan ollut yhtä pyhä kuin 

muinaisilla arjalaisilla dvijoilla. Jumalan palvonta ”arkissa” on peräisin vain 

Daavidin ajoilta, eikä Israel tiennyt tuhanteen vuoteen mitään fallisesta Jehovasta. 

Ja nyt on vanha kabbala, jota on uudistettu ja jälleen uudistettu, pilattu sillä. 

Muinaisilla arjalaisilla symbolien salainen merkitys oli suurenmoinen, korkea 

ja runollinen, kuinka paljon niiden ulkonainen muoto sotineekin nykyisin tätä vas-

taan. Seremonia, jossa [e470] käytiin kaikkein pyhimmän läpi (nykyisin symbo-

loitu lehmällä), alussa Hiranya-garbhan (loistavan munan) temppelin läpi – mikä 

kuvasi universaalista, abstraktia luontoa – tarkoitti henkistä hedelmöitystä ja syn-

tymää tai mieluummin yksilön uudestisyntymistä ja hänen uudistumistaan: kumar-

tuva ihminen Sanctum Sanctorumin sisäänkäynnillä valmiina kulkemaan luonto-

äidin kohdun läpi eli fyysinen olento valmiina tulemaan jälleen alkuperäiseksi 

henkiseksi olennoksi, syntymää aikaisemmaksi IHMISEKSI. Seemiläisillä tuo 

kumartuva ihminen tarkoitti hengen lankeemusta aineeseen, ja tämän lankeemuk-

sen ja alentumisen hän korotti sillä seurauksella, että jumaluus vedettiin alas ihmi-

sen tasolle. Arjalaisilla tämä symboli esitti hengen eroa aineesta, sen sulautumista 

ja paluuta alkuperäiseen lähteeseensä. Seemiläisillä se esitti henkisen ihmisen 

avioliittoa aineellisen naisellisen luonnon kanssa, joten fysiologinen olento otti 

ylivallan psykologisesta ja puhtaasti aineettomasta. Koko pakanamaailma oli 

omaksunut arjalaisen näkemyksen symboliikasta. Seemiläisen tulkinnan omaksui 

etupäässä vain pieni heimo, joka ilmaisi siten kansalliset piirteensä ja luontaiset 

vikansa,  jotka  ovat  tänäkin  päivänä  tyypillisiä  monille  juutalaisille – karkea 

                                                           
1  Genesiksessä, 4:26, on väärä käännös: ”…ja hän antoi hänelle nimen Enos [ihminen]. Sil-

loin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa”, missä ei ole mitään mieltä, koska Aada-

min ja muiden on jo täytynyt tehdä samoin. 
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realismi, itsekkyys ja aistillisuus. Isänsä Jaakobin avulla he olivat tehneet sopi-

muksen tuon kaikkien muiden jumalien yläpuolelle korottamansa heimojumalan 

kanssa ja liiton, että hänen ”siemenensä piti oleman kuin maan tomu”. Siksi ei 

tuolla jumaluudella voinut olla parempaa kuvaa kuin synnytyksen symboli ja sitä 

edustava luku ja luvut. 

Carlyle on sanonut osuvasti näistä kummastakin kansasta. Arjalaisille hinduille 

– maailman metafyysisimmälle ja henkisimmälle kansalle – on uskonto aina ollut 

hänen mukaansa ”ikuinen johtotähti joka säteilee taivaalla sitä kirkkaammin mitä 

synkemmäksi täällä maan päällä yö käy sen ympärillä”. Hindun uskonto irrottaa 

hänet tästä maailmasta. Sen vuoksi nytkin lehmäsymboli on sisimmässä merkityk-

sessään suurin ja filosofisin kaikkien muiden joukossa. Eurooppalaisten valtojen 

”MESTAREIHIN” ja ”herroihin” – israelilaisiin – Carlylen sanat varmasti sovel-

tuvat vielä paremmin, sillä heille ”uskonto on viisas järkevä tunne, joka kasvaa 

pelkästä laskelmoinnista” – ja niin se oli sen alusta asti. Kuormitettuaan sillä it-

sensä kristilliset kansat tuntevat olevansa pakotettuja puolustamaan ja runollista-

maan sen kaikkien muiden uskontojen kustannuksella. 

Näin ei ollut muinaisten kansojen laita. Heille merkitsi kuninkaan kammion si-

sääntulokäytävä ja sarkofagi uudestisyntymistä – ei synnyttämistä. Se oli erittäin 

juhlallinen symboli, kaikkein pyhin todella, missä luotiin kuolemattomia hiero-

fantteja ja ”Jumalan poikia” – ei koskaan kuolevaisia ihmisiä ja himon ja lihan 

poikia – kuten nyt on laita salaisessa mielessä seemiläisillä kabbalisteilla. On 

helppo nähdä syy tähän eroavuuteen näiden kahden rodun näkemyksissä. Arjalai-

set hindut kuuluvat nykyisin maailman vanhimpiin rotuihin, seemiläiset heprealai-

set nuorimpiin. [e471] Toinen on lähes miljoona vuotta vanha, toinen on pieni 

alarotu, joka on noin 8 000 vuotta vanha eikä enempää.1 

Falloksen palvonta on kehittynyt ainoastaan sitä mukaa kuin avaimet 

uskonnollisten symbolien sisäiseen merkitykseen ovat asteittain joutuneet 

kadoksiin. Oli aika, jolloin israelilaisten uskot olivat yhtä puhtaat kuin arjalaisten. 

                                                           
1  Täsmällisesti puhuen juutalaiset ovat arjalainen sekarotu, joka on syntynyt Intiassa ja kuuluu 

kaukasialaiseen osastoon. Ei kukaan, joka on tutustunut armenialaisiin ja parsilaisiin, voi olla 

tunnistamatta näissä kolmessa samaa arjalaista, kaukasialaista tyyppiä. Viidennen Rodun seit-

semästä alkuperäisestä tyypistä nykyisin on maan päällä jäljellä vain kolme. Niinpä prof. W. 

H. Flower sanoi sattuvasti v. 1885: ”En voi olla tekemättä johtopäätöstä, johon niin usein ovat 

eri antropologit päätyneet… että alkuperäinen ihminen, mikä hän lieneekin ollut, on aikojen 

kuluessa haarautunut kolmeksi äärimmäiseksi tyypiksi, joita edustavat Euroopan kaukasialai-

set [valkoihoiset], Aasian mongolit ja Afrikan etiopialaiset [mustaihoiset], ja että kaikki vallit-

sevat lajit voidaan sisällyttää näihin tyyppeihin…” (Puheenjohtajan puhe Ison-Britannian ja 

Irlannin antropologisessa instituutissa. Ks. heidän Journal, vol. XIV, 1885, s. 378 eteenp.) 

Ottaen huomioon, että meidän Rotumme on saavuttanut viidennen alarodun, kuinka voisikaan 

olla toisin? [Kaukasialainen on Blumenbachin antama nimitys valkoiselle rodulle, jonka hän 

arveli olevan kotoisin Kaukasian alueelta. – Suom huom.] 
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Mutta nykyinen juutalaisuus, joka rakentuu yksinomaan falloksen palvonnalle, on 

muodostunut yhdeksi Aasian myöhäisimmistä uskonnoista ja teologisesti vihan ja 

pahanilkisyyden uskonnoksi kaikkia muita kohtaan heidän ulkopuolellaan. Filon 

Juutalainen näyttää mitä alkuperäinen heprealainen uskonto oli. Pyhät 

kirjoitukset, hän sanoo, määräävät, mitä meidän pitää tehdä… käskien meitä 

vihaamaan pakanoita ja heidän lakiaan ja järjestelmiään. He kyllä vihasivat 

Baalin tai Bacchuksen palvontaa julkisesti, mutta jättivät sen pahimmat muodot 

seurattaviksi salaa. Talmudistijuutalaisten keskuudessa häväistiin luonnon suuria 

symboleja eniten. Kuten nyt on osoitettu, avaimen löydyttyä raamatun oikeaan 

tulkintaan, he saastuttivat geometrian, viidennen jumalallisen tieteen (”viides” – 

koska se on universaalin esoteerisen kielen ja symboliikan seitsemän avaimen 

sarjan viides avain) ja sovelsivat nuo symbolit salatakseen mitä maallisimpia ja 

karkean sukupuolisia mysteereitä siten alentaen sekä jumaluuden että uskonnon. 

Meille on sanottu, että samoin on Brahmā-Prajāpatin, Osiriksen ja kaikkien 

muiden luovien jumalien laita. Ja niin onkin, kun heidän riittejään arvostellaan 

eksoteerisesti ja ulkoisesti. Tulos on päinvastainen, kun niiden sisäinen merkitys 

paljastetaan – kuten tullaan näkemään. Hindulainen Linga on sama kuin 

”Jaakobin pystyttämä patsas” – kieltämättä. Mutta ero on siinä, kuten sanottu, että 

Lingan esoteerinen merkitys oli todella salainen ja metafyysinen paljastettavaksi 

maalliselle rahvaalle. Tästä syystä sen pinnallinen ulkonäkö jätettiin roskaväen 

arvailujen varaan. Eikä arjalainen hierofantti ja bramiini ylpeässä 

eristyneisyydessään ja tietoonsa tyytyväisenä tahtonut vaivautua kätkemään sen 

alkuperäistä alastomuutta taitavasti keksittyihin taruihin; kun taas rabbin tulkittua 

symbolit sopimaan omiin pyrkimyksiinsä oli verhottava epähieno merkitys. Ja 

tämä palveli kahta tarkoitusta – hänen salaisuuksiensa pitämistä itsellään ja 

itsensä kohottamista [e472] oletetussa monoteismissään pakanoiden yläpuolelle, 

joita hänen lakinsa vaati häntä vihaamaan.1 Tämän käskyn ovat nyt myös kristityt 

mielihyvin omaksuneet huolimatta toisesta ja myöhemmästä käskystä – 

”rakastakaa toinen toistanne”. Sekä Intialla että Egyptillä oli ja on pyhät 

lootuskukkansa, jotka symboloivat samaa ”kaikkein pyhintä” – lootuksen 

kasvaessa vedessä ja ollessa kaksinainen naisellinen symboli –, sen oman 

                                                           
1  Aina kun on tehty näitä vertailuja pakanoiden ja juutalaisten ja myöhempien kristittyjen 

välillä, viimeksi mainittujen tapana on ollut poikkeuksetta sanoa, että se oli Paholaisen työtä, 

joka pakotti pakanat jäljittelemään juutalaisia ja heittämään häpeätahran ainoan todellisen 

elävän Jumalan uskonnon ylle. Tähän Faber sanoo oikeudenmukaisesti: ”Jotkut ovat kuvitel-

leet, että pakanat olivat kopioineet orjamaisesti israelilaisilta ja että jokainen samanlainen 

kohta oli suoraan lainattu Mooseksen asetuksista. Mutta tämä teoria ei suinkaan ratkaise on-

gelmaa: sillä löydämme samankaltaisia seremonioita kansoilta, jotka asuivat kaukana Palestii-

nasta, samoin kuin sen naapurikansoilta. Ja tuntuu uskomattomalta, että kaikki olisi lainattu 

siltä kansalta, jota yleisesti vihattiin ja halveksittiin.” (Origin of Pagan Idolatry, vol. I, s. 104.) 
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siemenen ja kaiken juuren kantajaa. Virāj ja Horus ovat molemmat miehisiä 

symboleja, jotka emanoituvat androgyynisestä luonnosta, toinen Brahmāsta ja sen 

naisellisesta vastineesta, Vāchista, toinen Osiriksesta ja Isiksestä – eikä koskaan 

ainoasta äärettömästä Jumalasta. Juutalais-kristillisessä järjestelmässä on toisin. 

Kun Brahmān, universumin, sisältävä lootus esitetään kasvamassa Vishnun 

navasta, äärettömän avaruuden vesien keskipisteestä ja kun Horus nousee 

taivaallisen Niilin lootuksesta, niin kaikki nämä abstraktit panteistiset ajatukset on 

typistetty ja tehty maallisen konkreettisiksi raamatussa. On melkein pakko sanoa, 

että niiden esoteerinen merkitys on karkeampi ja antropomorfisempi kuin niiden 

eksoteerinen tulkinta. Ottakaamme esimerkiksi sama symboli kristillisessä asussa 

– liljat arkkienkeli Gabrielin kädessä.1 Hindulaisuudessa ”kaikkein pyhin” on 

universaali abstraktio, jonka dramatis personae ovat ääretön henki ja luonto. 

Kristillisessä juutalaisuudessa se on tuon luonnon ulkopuolinen persoonallinen 

Jumala ja inhimillinen kohtu – Eeva, Saara jne., tästä syystä antropomorfinen 

fallinen jumala ja hänen kuvansa – ihminen. 

Näin ollen on raamatun sisällön suhteen valittava kahden hypoteesin väliltä. 

Joko symbolisen sijaisen – Jehovan – takana oli tuntematon jumaluus, kabbalisti-

nen Ain Sof, tai juutalaiset ovat olleet alusta asti vain kirjaimellisesti tulkitun Lin-

gan palvojia tämän päivän Intian malliin.2 Me olemme edellisen kannalla, joten 

juutalaisten salainen eli esoteerinen palvonta oli samaa panteismia kuin mistä 

vedāntalaisia filosofeja nykyään syytetään. Jehova oli eksoteeriselle kansanuskol-

le laadittu korvike, joka oli merkityksetön ja epätodellinen oppineille papeille ja 

filosofeille – saddukealaisille, [e473] kaikista israelilaisista lahkoista hienostu-

neimmalle ja oppineimmalle, mistä on elävänä todisteena heidän halveksivat kiel-

teiset kantansa kaikkiin muihin uskontoihin paitsi LAKIIN. Sillä kuinka saattoivat 

ne, jotka keksivät tuon nyt raamattuna tuntemamme ällistyttävän järjestelmän, tai 

heidän seuraajansa, jotka tiesivät kaikkien kabbalistien tapaan, että se oli siten 

keksitty verhoksi rahvaalle – kuinka he saattoivat kunnioittaa moista fallista sym-

bolia ja LUKUA, jollaisena Jehova kieltämättä esitetään kabbalistisissa teoksissa? 

Kuinka kukaan, joka kantaa filosofin nimeä ja tuntee heidän ”Jaakobin patsaan-

sa”, heidän Betelinsä, öljyllä voideltujen fallostensa ja heidän ”pronssikäärmeen-

sä” todellisen salaisen merkityksen, voisi palvoa ja palvella sellaista karkeaa 

symbolia ja nähdä siinä heidän ”Liittonsa” – Herran itsensä! Lukija tutkikoon 

Gemera Sanhedrinia ja päätelköön itse. Kuten eri kirjoittajat ovat osoittaneet ja 

kuten niin karkeasti on esitetty Hargrave Jenningsin Phallicismissa: 
 

                                                           
1  Luuk. 1: 28. 
2  Abrahamin ja Jaakobin pystyttämät siunatut patsaat (hakkaamattomat kivet) olivat lingoja. 

[1. Moos. 28:18 ja 35:14.] 



498 
 

Juutalaisista tietolähteistä tiedämme, että arkin oletettiin sisältävän kivisen 

taulun…. tuo taulu oli fallinen ja silti sama kuin pyhitetty nimi Jehovah… joka 

kirjoitettuna pilkuttomalla heprean kielellä neljällä kirjaimella on J-E-V-E eli 

J-H-V-H (H:n ollessa pelkästään aspiraatio ja sama kuin E). Tämä menetelmä 

jättää meille kaksi kirjainta I ja V (eli toisessa muodossa U). Jos sitten ase-

tamme I:n U:n tilalle, meillä on ’kaikkein pyhin’. Meillä on myös hindujen 

Linga ja Yoni ja Argha, Īśvara eli ”korkein herra”. Ja tässä meillä on sen mys-

tisen ja arkkitaivaallisen merkityksen koko salaisuus, vahvistettuna siten, että 

se on sama kuin Liitonarkin Linyoni [?].1 
 

Nykyajan raamatulliset juutalaiset eivät juonna juuriaan Mooseksesta vaan Daa-

vidista – vieläpä myöntäen että vanhat väärentämättömät kääröt ovat identtisiä 

myöhempien ja uudelleen muovailtujen Mooseksen kääröjen kanssa. Ennen tuota 

aikaa heidän kansallisuutensa katoaa esihistoriallisen pimeyden usvaan, jota nyt 

hälvennämme niin paljon kuin tila sallii. Lempeimmänkin arvostelun mukaan 

lienee Vanhan Testamentin antama kuva lähimain oikeana käsityksenä Moosek-

sen ajasta peräisin Babylonian vankeuden ajalta. Jopa sellaisten fanaattisten kris-

tittyjen ja Jehovan palvojien kuin Thos. H. Horne on myönnettävä ne lukuisat 

muutokset, jotka myöhemmät ”Jumalan Kirjan” laatijat ovat tehneet siihen sen 

jälkeen kun Hilkia löysi sen,2 ja todettava, että ”Pentateukki sai alkunsa alkupe-

räisistä eli vanhemmista asiakirjoista TÄYDENNYSTEN avulla”. Itse raamatun 

kronologiaan nojautuen elohistiset tekstit kirjoitettiin uudelleen 500 vuotta ja je-

hovistiset 800 vuotta Mooseksen ajan jälkeen. Tästä syystä on pääteltävä, että 

jumaluus, jota esitettiin pilarin muotoisena synnytyselimenä ja kaksisukuisen eli-

men symbolina sen nimen numeerisilla kirjainarvoilla eli , Jod (fallos) ja , He 

(aukko eli [e474] kohtu) kabbalistiseen tietoon nojautuen, on paljon myöhempi 

kuin Elohim-symbolit ja lainattu pakanallisista eksoteerisista riiteistä. Jehovah 

vastaa siten Lingaa ja Yonia, joita näkee jokaisessa tienristeyksessä Intiassa. 

Aivan samoin kuin mysteerien IAO oli erilainen kuin Jehovah, samoin oli 

myöhempi Iao ja muutamien gnostilaisten lahkojen Abraksas sama kuin 

heprealaisten jumala, joka taas oli sama kuin egyptiläisten Horus. Tämä käy 

eittämättä ilmi ”pakanallisista” samoin kuin gnostilaisista ”kristillisistä” kivistä. 

Matterin kivikokoelmassa on ”Horus” istumassa lootuskukalla ja siinä on 

kaiverrettuna ABPACAΞ IAΩ (Abrasaks-Iao) – ”merkintä joka on aivan vastaava 

kuin niin tavallinen C  CAPA I (eis zeus sarapi) samanaikaisissa 

pakanallisissa kivissä. Siksi se on käännettävä ’Abraksas on ainoa Jehovah’”.3 

                                                           
1  Main. teos, s. 67. 
2  Ks. Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures, pastori Thom-

as Hartwell Horne, 1860; ja myös piispa John Wm. Colenso, Elohistic and Jehovistic Writers. 
3  King, Gnostics and their Remains, 2. pain., s. 327. 
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Mutta kuka oli Abraksas? Kuten sama kirjoittaja osoittaa: ”nimen Abraksas 

numeerinen eli kabbalistinen arvo viittaa suoraan persialaisten ’Mithras’-

jumalaan, vuoden hallitsijaan, jota palvottiin varhaisimmista ajoista asti Iao-

nimisenä.”1 Siten se oli aurinko yhdessä aspektissa ja kuu eli kuun henki toisessa, 

tuo synnyttävä jumaluus, jota gnostikot tervehtivät sanoen: ”Sinä, joka valvot Isän 

ja Pojan mysteerejä, joka loistat öiseen aikaan ja olet, toisella sijalla, 

ensimmäinen kuoleman Herra.” 

Ainoastaan kuun hengen ominaisuudessa, kun kuuta pidettiin vanhassa kos-

mogoniassa maamme vanhempana, voitiin Jehovaa pitää maapallomme ja sen 

taivaan, nimittäin taivaankannen luojana. 

Tieto tästä kaikesta ei kuitenkaan riitä todistukseksi tavalliselle kiihkoilijalle. 

Lähetyssaarnaajat jatkavat mitä myrkyllisintä sotaa Intian uskontoja vastaan, ja 

kristityt lukevat tyytyväisyyden pimeä hymy huulillaan näitä Coleridgen harhaut-

tavan vääriä sanoja: ”On syytä kiinnittää huomiota siihen, että kristittyjen saamat 

inspiroidut kirjoitukset eroavat suuresti kaikista muista MUKA INSPIROIDUIS-

TA teksteistä, bramiinien pyhistä kirjoituksista ja jopa Koraanista, koska ne niin 

voimakkaasti ja usein suosittelevat TOTUUTTA.” [!!] 

 

____________ 

                                                           
1  Sama, s. 326. 
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[e475] 

XVIII 
 

”LANGENNEIDEN ENKELIEN” MYYTISTÄ 

ERI MERKITYKSISSÄÄN 
 

A. 
 

PAHA HENKI: KUKA JA MIKÄ? 

 

Tämä meidän kiistamme kohdistuu ainoastaan teologiaan. Kirkko vaatii uskoa 

persoonalliseen jumalaan ja persoonalliseen paholaiseen, kun taas okkultismi to-

distaa nämä uskot vääriksi. Ja vaikka panteisteille ja okkultisteille samoin kuin 

pessimisteillekin luonto on vain ”hauskan näköinen äiti, mutta kylmä kuin kivi” – 

tämä on totta ainoastaan sikäli kuin se koskee ulkoista fyysistä luontoa. Molem-

mat ovat sitä mieltä, että pintapuoliselle tarkkailijalle luonto on vain valtavan suu-

ri teurastamo, missä teurastajista tulee uhreja ja uhreista vuorostaan toimeenpa-

nijoita. On aivan luonnollista, että pessimistinen maallikko kerran vakuuttuessaan 

luonnon lukemattomista epäonnistumisista ja varsinkin sen itsehävittävistä taipu-

muksista kuvittelee tämän olevan paras osoitus siitä, ettei luonnossa ole mitään 

salattua jumaluutta eikä mitään jumalallistakaan. Ja on yhtä luonnollista, että ma-

terialisti ja fyysikko kuvittelevat kaiken riippuvan sokeasta voimasta ja sattumas-

ta, missä kamppailussa vahvin useammin kuin kelvollisin voi jäädä eloon. Mutta 

okkultistit näkevät suuren Äidin toisin. He pitävät fyysistä luontoa kimppuna mitä 

vaihtelevimpia illuusioita pettävien havaintojen tasolla, he tunnistavat jokaisessa 

tuskassa ja kärsimyksessä vain alituiset välttämättömät synnytyspoltot, sarjan 

vaiheita kohti aina kasvavaa kehityskelpoisuutta, mikä näkyy koskaan erehtymät-

tömän karman eli abstraktin luonnon hiljaisessa vaikutuksessa. Voi niitä jotka 

elävät ilman kärsimystä. Pysähtyneisyys ja kuolema on kaiken sen osa, joka kas-

vaa ilman muutosta. Ja kuinka voi olla mitään muutosta parempaan ilman vastaa-

vaa kärsimystä edeltävässä vaiheessa? Eivätkö vain ne, jotka ovat oppineet tunnis-

tamaan maallisten toiveiden petollisen arvon ja ulkoisen luonnon harhanomaiset 

houkutukset, kykene ratkaisemaan elämän, tuskan ja kuoleman suuret ongelmat? 

Jos nykyiset filosofimme – keskiaikaisten oppineiden seuraajat – ovat päässeet 

perille useammasta kuin yhdestä muinaisuuden perustotuudesta, teologit ovat 

kehittäneet Jumalansa arkkienkeleineen, Saatanansa enkeleineen samoin kuin 

logoksen joukkoineen kokonaan pakanallisten pantheonien dramatis personaesta.1 

He olisivat mielihyvin saaneet [e476] käyttää niitä, elleivät olisi taitavasti vääris-

täneet alkuperäisiä hahmoja, turmelleet filosofista merkitystä ja käyttäen hyödyksi 

                                                           
1  Näytelmässä esiintyviä henkilöitä. – Suom. toim. 
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kristikunnan tietämättömyyttä – mikä oli tulos pitkäaikaisesta mentaalisesta unes-

ta, jonka aikana ihmiskunnan sallittiin ajatella ainoastaan välittäjän avulla – se-

koittaneet jokaisen symbolin mitä pahimmaksi sekamelskaksi. Yksi näistä synti-

simmistä saavutuksista tällä suunnalla oli jumalallisen alter egon muuttaminen 

heidän teologiansa groteskiksi Saatanaksi. 

Kun koko pahuuden ongelman filosofia riippuu luonnon ja ihmisen sisäisen 

olemuksen rakenteen, eläimessä olevan jumaluuden, oikeasta ymmärtämisestä ja 

tästä syystä myös luomakunnan kruunun – IHMISEN – suhteen koko näillä sivuil-

la esitetyn järjestelmän oikeellisuudesta, emme voi kylliksi varautua teologisia 

verukkeita vastaan. Kun pyhä Augustinus ja tulinen Tertullianus kutsuivat Paho-

laista ”Jumalan apinaksi”, laskemme tämän heidän aikakautensa tietämättömyy-

den tilille. Nykyaikamme kirjailijoille on vaikeampi antaa anteeksi samoin perus-

tein. Mazdalaisen kirjallisuuden kääntäminen on antanut roomalaiskatolisille kir-

jailijoille tekosyyn todistella väitteitään jälleen kerran samaan suuntaan. He ovat 

käyttäneet hyväkseen Ahuramazdan ja sen amshāspendien kaksinaista luonnetta 

Zend-Avestassa ja Vendīdādissa puolustaakseen vieläkin enemmän villejä teorioi-

taan. Saatana on plagioinut ja kopioinut ennakolta uskonnosta, joka on syntynyt 

aikakausia myöhemmin. Tämä oli yksi latinalaisen kirkon mestarilyönneistä, sen 

paras valttikortti spiritualismin esiintymisen jälkeen Euroopassa. Vaikka se on 

yleensä vain succès d’estime jopa niiden keskuudessa, jotka eivät ole kiinnostu-

neita teosofiasta eivätkä spiritualismista, tuota asetta ovat silti käyttäneet usein 

kristilliset (roomalaiskatoliset) kabbalistit itämaisia okkultisteja vastaan. 

Jopa materialistit ovat aivan harmittomia ja heitä voidaan pitää teosofian ystä-

vinä verrattuina joihinkin fanaattisiin ”kristillisiin” (niin kuin he itseään kutsuvat, 

”lahkolaisiin” niin kuin me heitä kutsumme) kabbalisteihin Euroopan mantereella. 

He eivät etsi Zoharista ikivanhaa viisautta, vaan lukevat sitä löytääkseen tekstien 

ja merkityksen silpomisen avulla kristillisiä dogmeja sieltä, missä sellaista ei ole 

koskaan ollut olemassa. Kaivettuaan ne esille jesuiittamaisen kasuistiikan ja oppi-

neisuuden yhteisellä avulla nuo luulotellut ”kabbalistit” kirjoittavat sitten kirjoja 

johtaakseen harhaan vähemmän avarakatseisia kabbalan tutkijoita.1 

[e477] Eikö meidän silloin ole lupa naarata menneisyyden syviä virtoja tuo-

daksemme pinnalle perusajatuksen, joka johti ensin kaiken olevaisen luojana pi-

detyn viisausjumalan muodonmuutokseen pahuuden enkeliksi – naurettavaksi 

                                                           
1  Näihin valekabbalisteihin kuului ranskalainen markiisi de Mirville, joka tutkittuaan Zoharia 

ja muita vanhoja juutalaisen viisauden jäänteitä ”chevalier” Drackin, paavillisuuteen käänty-

neen muinaisen rabbi-kabbalistin johdolla kirjoitti hänen avullaan puolen tusinaa teoksia, jotka 

ovat täynnä panetteluja ja herjauksia jokaista lupaavaa spiritualistia ja kabbalistia vastaan. 

Vuodesta 1848 vuoteen 1860 hän vainosi herpaantumatta vanhaa kreivi d’Ourchesia, joka oli 

ensimmäisiä itämaisia okkultisteja Ranskassa ja jonka okkulttista tietoa voidaan tuskin kos-

kaan arvioida oikein, koska hän kätki todellisen tietonsa spiritismin naamioon. 
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sarvipäiseksi kaksikavioiseksi, joka on puoleksi pukki ja puoliksi apina kavioi-

neen ja häntineen? Meidän ei tarvitse verrata Egyptin, Intian tai Kaldean pakanal-

lisia demoneja kristinuskon paholaiseen, sillä tällainen vertailu ei ole mahdolli-

nen. Mutta voimme katsella kristillisen Paholaisen elämäkertaa, joka on luvaton 

uusintapainos kaldealais-juutalaisen mytologian tarusta. 

Tämän personoinnin alkuperä on löydettävissä akkadilaisten käsityksestä kos-

misten voimien – taivaiden ja maan – ikuisesta riidasta ja taistelusta kaaoksen 

kanssa. Heidän Silik-Muludag, ”jumalien Jumala”, ”maan ihmisten armollinen 

kaitsija” oli suuren viisauden Jumala Hean (eli Ean) poika, jota babylonialaiset 

kutsuivat Nabuksi. Kummallakin kansalla – niin kuin Intian jumaltenkin tapauk-

sessa – heidän jumaluutensa olivat sekä hyviä että pahoja. Koska paha ja rangais-

tus ovat karman välineitä merkityksessä ehdottoman oikeudenmukainen palkka, 

niin paha oli hyvän palvelija.1 Tutustuminen kaldealais-assyrialaisiin tauluihin on 

nyt todistanut sen ilman epäilyksen häivettäkään. Löydämme saman aatteen 

Zoharista. Saatana oli Jumalan poika ja enkeli. Kaikilla seemiläisillä kansoilla 

maan henki oli yhtä paljon luoja omassa valtakunnassaan kuin taivaiden henki 

omassaan. Ne olivat kaksoisveljeksiä ja vaihdettavissa tehtävissään milloin eivät 

olleet yhtyneinä. Kaikki minkä löydämme Genesiksestä esiintyy myös kaldealais-

assyrialaisissa uskonnollisissa käsityksissä, jopa siinä vähässä mitä tähän asti on 

selitetty. Genesiksen suuret ”syvyyden kasvot” havaitaan babylonialaisten tohu-

bohussa, ”Syvyydessä”, ”alkuperäisessä avaruudessa” eli kaaoksessa. Viisaus 

(suuri näkymätön Jumala) – jota on kutsuttu Genesiksen 1. luvussa ”Jumalan hen-

geksi” – oleskeli vanhemmilla babylonialaisilla samoin kuin akkadilaisilla ava-

ruuden meressä. Berossoksen kuvaamina aikoina tämä meri sai maan vesien nä-

kyvän muodon – kiteytyi suuren äidin, Ean ja kaikkien jumalien äidin, asuinpai-

kaksi ja tuli vielä myöhemmin suureksi Tiamat-lohikäärmeeksi, merikäärmeeksi. 

Sen viimeinen kehitysvaihe oli Belin suuri taistelu lohikäärmeen – Paholaisen – 

kanssa! 

Mistä johtuu kristillinen aate, että Jumala kirosi Paholaisen? Juutalaisten Juma-

la, kuka hän sitten olikin, kieltää Saatanan kiroamisen. Filon Juutalainen ja Jose-

fus vakuuttavat molemmat, että Laki (Pentateukki ja Talmud) kieltää poikkeukset-

ta vastustajan samoin kuin pakanoiden jumalten kiroamisen. ”Älä herjaa jumalia”, 

sanoo Mooseksen jumala,2 sillä Jumala ”on jakanut [ne] kaikille kansoille”,3 ja 

niitä jotka puhuvat [e478] pahaa ”arvokkaista” (jumalista), kutsuu Juudas ”likai-

siksi uneksijoiksi”. ”Ei edes arkkienkeli Mikael… rohjennut herjata eikä tuomita 

paholaista,  vaan  sanoi:  ’Nuhdelkoon  Herra  sinua’.”4  Tämä  sama  on  toistettu 

                                                           
1  Hibbert Lectures, 1887, s. 101–115. 
2  2. Moos. 22:28, v:n 1611 engl. raamatunkäännös. 
3  5. Moos. 4:19. 
4  Juudaksen kirje, 8, 9. 
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Talmudissa. ”Saatana ilmestyi eräänä päivänä miehelle, joka päivittäin kirosi hä-

net, ja sanoi hänelle: Miksi teet tämän? Muista, ettei itse Jumalakaan minua kiroa, 

vaan sanoo pelkästään: ’Herra nuhtelee sinua, Saatana!’”1 

Tuo kohta Talmudin opetuksista osoittaa selvästi kaksi asiaa: a) että pyhää Mi-

kaelia kutsutaan siinä ”Jumalaksi” ja jotakuta toista ”Herraksi”; ja b) että Saatana 

on Jumala, jota jopa ”Herra” pelkää. Zoharin ja muiden kabbalististen teosten 

mukaan Saatana on vain abstraktisen pahan personoituma ja sellaisena karmalli-

sen lain ja KARMAN ase. Ihmisen inhimillisestä luonnosta ja itse ihmisestä sano-

taan, että ”Saatana on aina lähellä ja sotkuisesti kietoutunut ihmiseen”. Kyse on 

vain siitä voimasta, joka on piilevä tai aktiivinen meissä. 

On tunnettu tosiasia – ainakin oppineille symbolien tutkijoille – että jokaisessa 

muinaisuuden suuressa uskonnossa Logos Demiurgos (toinen logos) eli järjen 

(Mahatin) ensimmäinen emanaatio edusti niin sanoaksemme yksilöllisyyden ja 

persoonallisuuden vuorovaikutusta jatkuvassa kehityssuunnitelmassa. Kos-

mogonian, teogonian ja antropogonian mystisessä symboliikassa esitetään logos 

kaksoisosassaan luomisen ja olemassaolon draamassa, ts. puhtaasti inhimillisenä 

persoonallisuutena ja jumalallisena persoonattomuutena niin kutsutuissa 

avatāroissa eli jumalallisissa ruumiillistumissa sekä universaalina henkenä, jota 

gnostikot kutsuvat Kristokseksi ja mazdalainen filosofia Ahuramazdan Fravashik-

si (eli Feroueriksi2). Teogonian alemmilla asteilla oli alempien hierarkioiden tai-

vaallisilla olennoilla kullakin oma fravashinsa eli taivaallinen ”kaksoisolentonsa”. 

Tämä on jälleen sama, mutta vielä mystisempi vakuutus kabbalistisesta aksiomis-

ta ”Deus est Daimon inversus”. Sana ”daimon” vastaa Sokrateen ja koko antiikin 

ajan sille antaman merkityksen mukaan suojelushenkeä, ”enkeliä”, eikä saatanal-

lista oliota kuten teologiassa. Roomalaiskatolinen kirkko osoittaa sille ominaista 

johdonmukaisuuttaan hyväksymällä Kristuksen ferouerina pyhän Mikaelin, joka 

oli ”hänen suojelusenkelinsä”, kuten pyhä Tuomas tunnusti,3 mutta kutsuu silti 

Mikaelin prototyyppejä ja synonyymejä, kuten esim. Merkuriusta, paholaisiksi. 

[e479] Kirkko hyväksyy ehdottomasti opin, että Kristuksella on ferouerinsa, 

kuten kellä tahansa jumalalla tai kuolevaisella on. De Mirville kirjoittaa: 
 
Tässä meillä on kaksi vanhan testamentin sankaria, Verbum [?] eli toinen 

Jehovah ja hänen Kasvonsa [”Läsnäolo”, niin kuin protestantit sen kääntävät], 

jotka molemmat ovat vain yksi ja samalla kaksi, mysteeri, joka tuntui meistä 

                                                           
1  Tutkielma Qe’dusheen, s. 81. Vrt. I. Myer, Qabbalah, s. 94 ja kirjan Zohar-lainaus. Vrt. 

myös Hunnuton Isis, teologia osa 2, s. 92 eteenp. 
2  Ferouer on de Mirvillen käyttämä ranskalainen muoto. – Suom. toim. 
3  Kaniikki Giovanni Marangoni lausuu teoksessaan Grandezze dell’arcangelo S. Michele jne.: 

”Oi suurin tähdistä jotka seuraavat aurinkoa, joka on Kristus!… Oi jumaluuden elävä kuva! Oi 

vanhan testamentin suuri ihmeidentekijä! Oi Kristuksen ja hänen kirkkonsa näkymätön sijai-

nen!…” Tätä teosta pidetään suuressa arvossa latinalaisessa kirkossa. 
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ratkaisemattomalta, ennen kuin olimme tutkineet oppia mazdalaisista 

ferouereista ja oppineet, että ferouer oli henkinen voima, samalla kertaa sielun 

kuva, kasvot ja vartija, ja sielu lopulta yhtyy feroueriin.1 
 

Tämä on lähellä oikeaa. 

Kabbalistit väittävät muiden mielettömyyksien ohella, että sana metatron jaet-

tuna sanoihin    tarkoittaa lähellä valtaistuinta. Se tarkoittaa aivan 

päinvastaista, sillä meta tarkoittaa takana eikä lähellä. Tällä seikalla on hyvin tär-

keä merkitys todistelussamme. Pyhä Mikael, quis ut Deus, on siten niin sanottu 

näkymättömän maailman tulkitsija näkyvässä ja objektiivisessa maailmassa. 

He väittävät lisäksi roomalaiskatolisen kirkon ohella, että raamatullisessa ja 

kristillisessä teologiassa ei ole ”kolminaisuuden jälkeen korkeampaa taivaallista 

persoonallisuutta kuin arkkienkeli eli serafim, Mikael”. Heidän mukaansa lohi-

käärmeen voittaja on ”pyhän sotajoukon arkkisatraappi, planeettojen vartija, täh-

tien kuningas, Saatanan tappaja ja voimakkain hallitsija”. Näiden herrojen mysti-

sessä astronomiassa hän on ”Ahrimanin voittaja, joka kaadettuaan vallananastajan 

tähtivaltaistuimen kylpee vuorostaan auringon loisteessa”; sekä ”Kristus-

Auringon puolustaja, joka tulee niin lähelle Mestariaan, että näyttää tulevan yh-

deksi hänen kanssaan… Johtuen tästä yhtymästä SANAAN (verbum) protestantit 

ja heidän mukanaan kalvinistit lakkasivat kokonaan näkemästä kaksinaisuuden 

eivätkä nähneet Mikaelia vaan ainoastaan hänen Mestarinsa”.2 Roomalaiskatoli-

laiset ja varsinkin heidän kabbalistinsa tietävät paremmin, ja niinpä he selittävät 

maailmalle tätä kaksinaisuutta, joka antaa heille tilaisuuden kirkastaa kirkon vali-

tut ja torjua ja kirota kaikki ne jumalat, jotka voivat olla heidän oppiensa tiellä. 

Samat nimet ja nimitykset annetaan siis vuorotellen Jumalalle ja arkkienkelille. 

Molempia kutsutaan Metatroniksi, ”kummallakin on Jehovan nimi, jota käytetään 

puhuttaessa toisesta toisessa” (sic), sillä Zoharin mukaan sana merkitsee sekä 

”Mestaria että hänen sanansaattajaansa”. Molemmat ovat kasvojen enkeleitä, 

koska, kuten meille on sanottu, jos toisaalta ”Sanaa” kutsutaan ”kasvoiksi [eli 

Läsnäoloksi] ja Jumalan substanssin kuvaksi” ja toisaalta ”kun Jesaja (?) [e480] 

puhuessaan israelilaisten pelastajasta sanoo heille”, että ”hänen läsnäolonsa 

enkeli pelasti heidät ahdingosta” – ”niin hän tuli heidän pelastajakseen”.3 Muualla 

häntä (Mikaelia) kutsutaan aivan selvästi ”Herran kasvojen ruhtinaaksi, Herran 

kirkkaudeksi”. Molemmat (Jehovah ja Mikael) ovat ”Israelin johtajia4… Herran 

sotajoukkojen päälliköitä, sielujen päätuomareita ja jopa serafeita”.5 

                                                           
1  De Mirville, Des Esprits jne., vol. V, s. 516. 
2  Sama, s. 514. 
3  Jesaja, 63:8–9. 
4  Metator ja  [hegemon]. 
5  De Mirville, main. teos, vol. V, s. 514–515. 
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Edellä oleva perustuu roomalaiskatolilaisten kirjoittamiin teoksiin, joten sen 

täytyy olla puhdasoppista. Joitakin ilmaisuja on käännetty osoittamaan, mitä ove-

lat teologit ja kasuistit tarkoittavat sanalla ferouer,1 jonka jotkut ranskalaiset kir-

joittajat lainasivat Zend-Avestasta, kuten sanottu, ja jota roomalaiskatolisuudessa 

käytetään merkityksessä, josta Zoroaster on tuskin uneksinutkaan. Vendīdādin 

fargardissa XIX, säe 14, sanotaan: 
 
Huuda, oi Zarathustra, minun fravashiani, joka on Ahuramazda, suurin, paras, 

puhtain kaikista olennoista, luotettavin, järkevin… ja jonka sielu on pyhä Sana 

[Mathra Spenta].2 
 

Ranskalaiset orientalistit kääntävät fravashin sanalla ferouer. 

Mikä siis on ferouer eli fravashi? Joissakin mazdalaisissa teoksissa viitataan 

selvästi, että fravashi on sisäinen kuolematon ihminen (eli se ego, joka jälleensyn-

tyy); että se oli olemassa ennen fyysistä ruumista ja jää jäljelle kaikkien vastai-

suudessa ottamiensa ruumiiden jälkeen. 
 
Ei ainoastaan ihminen saanut fravashia, vaan myös jumalat ja taivas, tuli, vedet 

ja kasvit.3 
 

Tämä osoittaa mahdollisimman selvästi, että ferouer on joko jumalan, eläimen, 

kasvin tai jopa elementin ”henkinen vastine”, ts. jalompi ja puhtaampi osa kar-

keammasta luomuksesta, ruumiin sielu, mikä ruumis sitten onkin. Sen vuoksi 

Ahuramazda kehottaa Zarathustraa kutsumaan avuksi hänen fravashiaan eikä 

itseään (Ahuramazdaa), toisin sanoen, jumaluuden persoonatonta ja todellista 

olemusta, joka on yhtä Zoroasterin oman ātmanin (eli Kristoksen) kanssa, eikä 

väärää ja persoonallista ilmennystä. Tämä on aivan selvä. 

Roomalaiskatolilaiset tarrautuivat nyt tähän jumalalliseen ja eteeriseen proto-

tyyppiin tehdäkseen eron jumalansa ja enkeliensä sekä jumaluuden ja sen aspek-

tien eli vanhojen uskontojen jumalien välillä. Kutsuessaan Merkuriusta, Venusta 

ja Jupiteria (joko jumalina tai planeettoina) PAHOLAISIKSI he tekivät samasta 

Merkuriuksesta oman Kristuksensa ferouerin. Tämä on kieltämätön tosiasia. Vos-

sius4 [e481] osoittaa, että Mikael on pakanoiden Merkurius, ja Maury ja muut 

ranskalaiset kirjailijat tukevat häntä ja lisäävät, että ”suurten teologien mukaan 

Merkurius ja aurinko ovat yhtä” (?), eikä tämä ole ihme, he ajattelevat, sillä 

                                                           
1 Vendîdādissa  sitä kutsutaan nimellä fravashi. Se on yksilöllisyyden kuolematon osa, se mikä 

elää ihmisen kuoleman jälkeen – korkeampi ego, sanovat okkultistit, eli jumalallinen kaksois-

olento. 
2  J. Darmesteterin käänn., Sacred Books of the East, vol. IV (1895), s. 213. 
3  J. Darmesteter, Ormazd et Ahriman, Paris 1877, § 112, 113. Lainannut Vendîdādin johdan-

toonsa, s. lxxiv, alaviite. 
4  De origine ac progressu idololatriae (1668), k. II, s. 373. 
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”Merkuriuksen ollessa niin lähellä viisautta ja verbumia [aurinkoa] sen on pakko 

yhtyä ja sulautua siihen”.1 

Tämä ”pakanallinen” käsitys on ollut vallalla ajanlaskumme ensimmäiseltä 

vuosisadalta asti, niin kuin näkyy ALKUPERÄISISTÄ Apostolien teoista (eng-

lantilainen käännös on arvoton). Niin lähellä on Mikael kreikkalaisten ja muiden 

kansojen Merkuriusta, että kun Lystran asukkaat pitivät Paavalia ja Barnabasta 

Merkuriuksena ja Jupiterina – ”jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän 

luoksemme ”2 –, jae 12 lisää: ”Ja he sanoivat Barnabasta Jupiteriksi [Zeukseksi] ja 

Paavalia Merkuriukseksi [Hermekseksi], koska hän oli SANAN (verbumin) saat-

taja”,3 eikä ”pääpuhuja”, niin kuin on virheellisesti käännetty hyväksyttyyn ja 

vielä toistettu tarkastettuun englantilaiseen raamattuun. Mikael on näyssä enkeli, 

Jumalan poika, ”joka oli niin kuin ihmisen poika”.4 Se on gnostikkojen Hermes-

Kristos, egyptiläisten Anubis-Sirius, Ammontissa Osiriksen neuvonantaja, ofiittien 

Mikael leontoid,  [Ofiomorfos], jolla on joissakin gnostilaisissa 

koruissa leijonan pää, kuten hänen isällään Jaldabaothilla.5 

Kaiken tämän roomalaiskatolinen kirkko myöntää vaieten, ja monet sen kirjai-

lijat tunnustavat julkisesti. Kykenemättä kieltämään, että heidän kirkkonsa on 

”lainannut” räikeästi edeltäjiltään ja ”ryöstänyt” heidän symbolinsa, kuten juuta-

laiset olivat ”ryöstäneet” egyptiläisiltä näiden hopea- ja kultakorut, he selittävät 

asian aivan kylmästi ja rauhallisesti. Niinpä kirjailijoille, jotka ovat tähän asti 

olleet liian arkoja huomatakseen kuinka kristityt dogmit toistavat vanhoja paka-

nallisia ajatuksia, ”ihmisen harjoittamaa legendaarista plagiointia”, vakuutetaan 

juhlallisesti, että tämä lähes täydellinen yhdennäköisyys ei ole selitettävissä niin 

yksinkertaisesti, vaan siihen on aivan toinen syy: ”yliluonnollisesta lähtenyt esi-

historiallinen plagiointi”. 

Jos lukija tahtoo tietää, kuinka tämä on tapahtunut, hänen on turvauduttava de 

Mirvillen saman teoksen viidenteen osaan. Huomattakoon, että tämä kirjailija oli 

roomalaiskatolisen kirkon virallinen ja tunnustettu puolustaja, ja hänen apunaan 

oli kaikkien jesuiittojen oppineisuus. Sivulla 518 hän kirjoittaa: 
 
Olemme esittäneet useita pakanoiden puolijumalia ja myös hyvin historiallisia 

sankareita, jotka olivat ennakolta määrätyt syntymästään asti matkimaan ja 

samalla häpäisemään sen sankarin syntymän, joka oli ehdottomasti Jumala ja 

jonka edessä koko maan oli kumarruttava. Tutkimustemme mukaan he 

syntyivät niin kuin hän syntyi, saastattomasta äidistä. Olemme huomanneet 

                                                           
1  De Mirville, main. teos, vol. IV, s. 162. 
2  Apost. 14:11. 
3  Sama, 14:12. 
4  Dan. 3:25 
5  Ks. Kingin kuvia, Gnostics and their Remains. 
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heidän kuristavan käärmeitä kehdoissa, taistelevan demoneja vastaan, 

suorittavan ihmetöitä, kuolevan marttyyreina, laskeutuvan manalaan ja 

nousevan jälleen kuolleista. Ja olemme katkerasti valittaneet, että arkojen ja 

ujojen kristittyjen pitää selittää kaikkien näiden yhtäläisyyksien perustuvan 

[e482] myytin ja symbolin yhteensattumaan. He unohtavat ilmeisesti nämä 

Vapahtajan sanat: ”KAIKKI, JOTKA OVAT TULLEET ENNEN MINUA, 

OVAT VARKAITA JA RYÖVÄREITÄ”, jotka sanat selittävät kaiken ilman 

mieletöntä kieltämistä ja joihin olen lisännyt seuraavan huomautuksen: 

”Evankeliumi on korkea näytelmä, jota lurjukset ovat näytelleet ja ivailleet 

ennen sille määrättyä aikaa.”1 
 

”Lurjukset” (les droles) ovat tietysti demoneja, joiden johtaja on Saatana. Tämä 

on siis helpoin ja korkein ja yksinkertaisin keino suoriutua vaikeudesta! Kunni-

anarvoisa tri Lundy, protestanttinen de Mirville, seurasi tuota osuvaa ajatusta te-

oksessaan Monumental Christianity ja samoin teki müncheniläinen tri Sepp, joka 

teoksissaan yritti todistaa Jeesuksen jumaluuden ja kaikkien muiden vapahtajien 

saatanallisen alkuperän. Sitä suurempi oli vahinko, kun järjestelmällinen ja yhtei-

nen plagiointi, joka jatkui seitsemänsataa vuotta mitä suurimmassa mittakaavassa, 

tuli selitetyksi toisella plagioinnilla, tällä kertaa neljännessä evankeliumissa. Sillä 

siitä otettu lause ”Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua jne.”2 on sanatarkka tois-

to Henokin kirjan, LXXXIX, sanoista. Johdannossaan arkkipiispa Laurencen 

käännökseen, joka on tehty Oxfordin yliopiston kirjaston etiopialaisesta käsikir-

joituksesta, julkaisija, Evolution of Christianityn tekijä, huomauttaa: 
 
Henokin kirjan oikoluvun yhteydessä….vertauksen lampaasta, jonka hyvä 

paimen pelastaa palkkapaimenten ja saaliinhimoisten susien kynsistä, on neljäs 

evankelista ilmeisesti lainannut Henokilta, LXXXIX, jossa tekijä kuvaa, miten 

paimenet tappavat…lampaan ennen Herransa tuloa, ja siten paljastaa tuon 

tähän asti niin salaperäisen, Johanneksen evankeliumin vertauksessa olevan 

kohdan todellisen merkityksen – ”Kaikki, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat 

varkaita ja ryöväreitä” –, jossa me nyt huomaamme selvän viittauksen Henokin 

allegorisiin paimeniin.3 
 

Nyt on liian myöhäistä väittää, että Henok on lainannut uudesta testamentista eikä 

päinvastoin. Juudas (14–15) lainaa sanatarkasti Henokilta pitkän kohdan siitä, 

kuinka Herra tulee 10 000 pyhimyksen kanssa, ja mainitsemalla erityisesti tuon 

profeetan tunnustaa lähteen. 
 

                                                           
1  De Mirville, main. teos, vol. V, s. 518. 
2  Joh. 10:8. 
3  The Book of Enoch the Prophet, johdanto, s. xlviii. 
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Päättäessämme profeetan ja apostolin välisten rinnakkaisuuksien esittelyn 

olemme tehneet kiistattomaksi sen, että jumalalliseksi ilmoitukseksi tunnuste-

tun epistolan tekijä pitää Henokin kirjaa ennen vedenpaisumusta eläneen pat-

riarkan inspiroimana tuotteena… Kielen ja ajatusten runsas yhtäpitävyys He-

nokin kirjassa ja UT:n kirjoituksissa…osoittaa selvästi, että tuon seemiläisen 

miltonin teos on ollut tyhjentymättömänä lähteenä, josta evankelistat ja aposto-

lit, tai ne jotka kirjoittivat heidän nimissään, lainasivat käsityksensä ylösnou-

semuksesta, tuomiosta, kuolemattomuudesta, kadotuksesta ja oikeudenmukai-

suuden kaikkinaisesta vallasta Ihmisen Pojan ikuisessa valtakunnassa. Tämä 

evankelinen plagiointi saavuttaa huippunsa Johanneksen Ilmestyksessä, joka 

soveltaa Henokin näkyjä [e483] kristinuskoon muutoksin, joissa jäämme kai-

paamaan tuon apokalyptisen ennustuksen suuren Mestarin korkeaa yksinker-

taisuutta, joka profetoi ennen vedenpaisumusta eläneen patriarkan nimissä.1 
 

”Ennen vedenpaisumusta” todella, mutta jos tekstin sanontatapa on peräisin ajan-

jaksolta vain muutamia satoja tai jopa tuhansia vuosia ennen historiallista aikaa, 

niin se ei ole enää alkuperäinen ennustus tulevista tapahtumista, vaan vuorostaan 

kopio jostakin esihistoriallisen uskonnon pyhästä kirjoituksesta. 
 
Krita-aikakaudella Vishnu ilmoittaa Kapilan ja muiden (inspiroitujen viisai-

den) muodossa… maailmalle todellisen viisauden [kuten Henok teki]. Treta-

aikakaudella hän universaalina hallitsijana [Chakravartina eli Henokin ”ian-

kaikkisena kuninkaana”]2 kukistaa pahan ja suojelee kolmea maailmaa [eli ro-

tua]. Dvāpara-aikakaudella hän Veda-Vyāsan persoonassa jakaa Vedan neljään 

osaan ja erottaa sen satoihin (Śatas) haaroihin.3 
 

Juuri niin, vanhimpien arjalaisten Veda ennen kuin se kirjoitettiin levisi kaikkien 

lemuroatlantislaisten kansojen keskuuteen ja kylvi nykyisin olemassa olevien 

vanhojen uskontojen ensimmäiset siemenet. Kuolemattoman viisaudenpuun haa-

rat ovat levitelleet kuolleet lehtensä jopa juutalais-kristinuskoon. Ja kali-yugan, 

meidän nykyisen aikakautemme lopulla Vishnu eli ”iankaikkinen kuningas” tulee 

esiintymään Kalkina ja palauttamaan oikeudenmukaisuuden maan päälle. Niiden 

mielet, jotka elävät tuolloin, herätetään ja ne tulevat kristallinkirkkaiksi. ”Ihmiset, 

jotka siten muuttuvat tuon ihmeellisen ajan voimasta [kuudes rotu], tulevat ole-

maan muiden inhimillisten olentojen siemeninä ja synnyttämään rodun, joka tulee 

seuraamaan puhtaan Krita-aikakauden lakeja”; ts. se tulee olemaan seitsemäs rotu, 

”Buddhojen”, ”Jumalan Poikien” rotu, syntynyt saastattomista vanhemmista. 

  
                                                           
1  Main. teos, s. xxxiv, xxxv. 
2  Uriel sanoo Henokin kirjassa: ”jumaliset siunaavat täällä kunnian Herraa, iankaikkisuuden 

Kuningasta.” Etiopialainen Eenokin kirja, XXVII:3. 
3  Vishnupurāna, k. III, ii. 
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B. 
 

VALON JUMALAT KUMPUAVAT PIMEYDEN JUMALISTA 

 

Näin on varsin hyvin perusteltu, että Kristus, Logos eli Jumala avaruudessa ja 

Vapahtaja maan päällä, on vain kaikua vedenpaisumusta varhemmasta ja surkeasti 

väärinymmärretystä viisaudesta. Sen historia alkaa siitä, kun ”jumalat” laskeutui-

vat maan päälle ja ruumiillistuivat ihmiskuntaan, ja tämä on LANKEEMUS. Olipa 

sitten kyse Brahmāsta, jonka Bhagavat paiskasi allegoriassa maan päälle, tai 

Zeuksesta [Jupiterista], jolle Kronos teki samoin, kaikki ne ovat ihmisrotujen 

symboleja. Tälle tiheän aineen planeetalle laskeutumisen jälkeen, jouduttuaan 

kosketuksiin sen kanssa, eivät edes korkeimman enkelin lumivalkoiset siivet voi 

säilyä tahrattomana eikä avatāra (eli inkarnaatio) olla täydellinen, koska jokainen 

sellainen avatāra on [e484] Jumalan lankeemus synnyttämiseen. Ei missään ole 

metafyysinen totuus selvempi esoteerisesti selitettynä tai kätketympi niiden taval-

liselta käsityskyvyltä, jotka voivat ainoastaan alentaa tuon korkean aatteen sen 

sijaan että arvostaisivat sen ylevyyttä, kuin se on Upanishadeissa, kaikkien Vedo-

jen esoteerisissa selitysteoksissa. Rigveda on Guigniautin mukaan ”ihmiskunnan 

ajatuksen suurten valtateiden ylevin tuote”. Vedat ovat ja tulevat aina olemaan 

vedāntan ja Upanishadien esoterismissa ”ikuisen viisauden kuvastin”. 

Enemmän kuin tuhatkuusisataa vuotta ovat vanhojen jumalien kasvoille pako-

tetut uudet naamiot kätkeneet nuo kasvot yleiseltä uteliaisuudelta, mutta naamiot 

ovat lopulta osoittautuneet huonosti sopiviksi. Kuitenkin metaforinen LANKEE-

MUS ja yhtä metaforinen sovitus ja ristiinnaulitseminen ovat johtaneet läntiset 

kansat teille, joissa ne ovat kahlanneet polvia myöten veressä. Ja vielä pahempaa, 

ne ovat johtaneet nuo kansat uskomaan dogmiin pahasta hengestä, joka on erillään 

kaiken hyvän hengestä ja joka elää aineessa ja ennen kaikkea ihmisessä. Lopulta 

siitä syntyi Jumalaa herjaava oppi helvetistä ja ikuisesta kadotuksesta. Se on levit-

tänyt paksun kalvon ihmisen korkeamman intuition ja jumalallisten totuuksien 

välille, ja kaikkein turmiollisimpana seurauksena se on jättänyt ihmiset tietämät-

tömiksi siitä tosiasiasta, että maailmankaikkeudessa ei ole mitään paholaisia eikä 

pimeitä demoneja ennen ihmisen omaa ilmestymistä tälle maapallolle ja luultavas-

ti muille palloille. Tästä syystä ihmiset on saatu omaksumaan ajatus perisynnistä 

epävarmana lohdutuksena maailman suruihin. 

Filosofia luonnonlaista, joka istuttaa ihmiseen samoin kuin jokaiseen eläimeen 

intohimoisen, myötäsyntyisen ja vaistomaisen halun vapauteen ja itsenäisyyteen, 

kuuluu psykologiaan eikä sitä voida käsitellä tässä. Todistaa tuo tunne 

korkeammissa älyllisissä olennoissa, analysoida ja antaa sille luonnollinen syy – 

se pakottaisi myös loputtomaan filosofiseen selitykseen, johon tässä ei ole tilaa. 
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Ehkä parhaan yleiskuvan tuosta tunteesta löytää Miltonin Kadotetun paratiisin 

kolmesta säkeestä. ”Langennut” lausuu: 
 

 Siis täällä hallitkaamme; mulle valta 

 on himoittava Helvetissäkin. 

 Pää Hornan ennemmin kuin orja Taivaan.1 

 
Parempi olla ihminen, maisen saavutuksen kruunu ja oman opus operatuminsa2 

kuningas, kuin kadota tahdottomien hengellisten sotajoukkojen laumaan taivaassa. 

Olemme sanoneet muualla, että oppi ensimmäisestä lankeemuksesta perustui 

Ilmestyskirjan muutamiin jakeisiin,3 jotka eräät oppineet ovat nyt todistaneet pla-

gioiduiksi Henokilta. Nuo jakeet ovat antaneet aiheen loputtomiin teorioihin ja 

arveluihin, jotka ovat vähitellen saaneet dogmin ja innoitetun tradition merkityk-

sen. Jokainen tahtoi selittää kohdan seitsenpäisestä lohikäärmeestä kymmenine 

sarvineen ja seitsemine kruunuineen, jonka pyrstö [e485] ”vei mukanaan kolman-

nen osan taivaan tähdistä ja heitti ne maan päälle” ja jonka paikka samoin kuin 

sen enkelien ”ei enää ollut taivaassa”. Mitä nuo lohikäärmeen (syklin) seitsemän 

päätä ja sen viisi pahaa kuningasta tarkoittavat, sitä selitetään tämän osan III kir-

jan liitteessä. 

Kristilliset aivot Newtonista Bossuetiin ovat lakkaamatta pohdiskelleet näitä 

hämäriä jakeita. ”…Tähti, joka lankeaa, on harhaoppisuuden isä Theodosius”, 

selittää Bossuet. ”Savupilvet ovat montanistien harhaoppeja… Kolmas osa tähdis-

tä on marttyyreja ja varsinkin jumaluusopin tohtoreita…” 

Bossuetin olisi kuitenkin pitänyt tietää, etteivät Ilmestyskirjan kuvaukset olleet 

alkuperäisiä, vaan ne voidaan, kuten on todistettu, löytää muista, pakanallisista 

traditioista. Vedojen aikoina ei ollut skolastikkoja eikä montanisteja eikä myös-

kään myöhemmin Kiinassa. Mutta kristillinen teologia oli turvattava ja pelastet-

tava. 

Tämä on vain luonnollista. Mutta miksi totuus oli uhrattava kristillisten teolo-

gien hengentuotteiden suojelemiseksi häviöltä? 

Apostoli Paavalin princeps potestatis aeris hujus, ”ilmavaltojen hallitsija”4 ei 

ole paholainen, vaan tarkoittaa astraalivalon vaikutuksia, kuten Éliphas Lévi aivan 

oikein selittää. Paholainen ei ole ”tämän aikakauden Jumala”, kuten hän sanoo, 

vaan jokaisen ajan ja aikakauden jumaluus siitä asti, kun ihminen ilmestyi maan 

päälle ja kun aineen oli lukemattomissa muodoissaan ja tiloissaan taisteltava ohi-

menevän olemassaolonsa puolesta muita hajottavia voimia vastaan. 

                                                           
1  Milton, Kadotettu paratiisi, I kirja, säkeet 261–263. 
2  Suoritettu työ. – Suom. toim. 
3  Kohta 12:3–9. 
4  Ef. 2:2. 
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”Lohikäärme” kuvaa yksinkertaisesti kiertokulkua ja ”manvantarisen ikuisuu-

den poikia”, jotka olivat laskeutuneet maan päälle sen muodostumiskauden tietys-

sä vaiheessa. ”Savupilvet” ovat geologisia ilmiöitä. ”Kolmasosa taivaan tähdistä”, 

jotka heitettiin maan päälle, tarkoittaa jumalallisia monadeja (tähtien henkiä astro-

logiassa), jotka kiertävät meidän maapalloamme, ts. inhimillisiä egoja, joiden on 

määrä kokea ruumiillistumien koko sarja. Lause qui circumambulat terram1 tar-

koittaa kuitenkin teologian mukaan jälleen PAHOLAISTA, kun pahuuden myytti-

sen isän sanotaan ”putoavan kuin salama”. Tämän tulkinnan vahingoksi ”Ihmisen 

Pojan” eli Kristuksen odotetaan Jeesuksen omien sanojen mukaan laskeutuvan 

maan päälle samalla tavoin, ”niin kuin salama leimahtaa idässä”2, aivan samassa 

muodossa ja saman symbolin merkeissä kuin Saatana, jonka nähdään ”sinkoutu-

van taivaasta kuin salama”.3 Kaikkien näiden luonteeltaan ilmeisen itämaisten 

metaforien ja puheenparsien on oltava peräisin Idästä. Kaikissa muinaisissa kos-

mogonioissa valo tulee pimeydestä. Egyptissä ja myös muualla pimeys oli [e486] 

”kaiken alku”. Tästä syystä Poimandres, ”jumalallinen ajatus”, tulee esiin kuin 

valo PIMEYDESTÄ. Behemot4 on pimeyden prinsiippi eli Saatana roomalaiskato-

lisessa teologiassa, ja kuitenkin Job sanoo siitä, että ”Se on tärkein [prinsiippi] 

Jumalan teistä” – principium viarum Domini Behemoth!”5 

Johdonmukaisuus ei näytä olevan lempihyve missään osassa niin kutsuttua ju-

malallista ilmestystä – ei ainakaan teologien tulkinnoissa. 

Egyptiläiset ja kaldealaiset sijoittavat jumalallisten dynastioidensa synnyn sii-

hen aikakauteen, jolloin luomistilassa oleva maa oli viimeisissä synnytystuskis-

saan synnyttäen esihistorialliset, nyttemmin hävinneet vuorijononsa sekä merensä 

ja mantereensa. Maan pintaa peitti ”syvä pimeys ja tuossa [toisasteisessa] kaaok-

sessa oli alku kaikelle”, mikä myöhemmin kehittyi maan päällä. Geologimme 

ovat nyt todenneet, että varhaisina geologisina kausina, useita satoja miljoonia 

vuosia sitten on ollut tuollainen maan suurpalo.6 Mitä itse perimätietoon tulee, 

jokaisella maalla ja kansalla on ollut siitä oma kansallinen versionsa. 

Ei ainoastaan Egyptillä, Kreikalla, Skandinavialla tai Meksikolla vaan myös 

Kiinalla oli Tyfoninsa, Pythoninsa, Lokinsa ja ”lankeavat” demoninsa. 

                                                           
1  [Joka kiertää ympäri maan.] 1. Piet. 5:8. 
2  Matt. 24:27. 
3  Luuk. 10:18. 
4 Protestanttinen raamattu määrittelee Behemotin tietämättömyyttään näin: ”Elefantti, niin 

kuin jotkut luulevat”; katsokaa reunahuomautusta (Job, 40:15) engl. raamatunkäännöksessä. 

[v. 1992 suomalaisen raamatun alaviitteessä: virtahepo.] 
5  Job 40:19. [v. 1992 suomennoksessa: ”Se on Jumalan luomisteoista uljain.”] 
6  Niin kauan kuin astronomian tiede on ollut tunnettu, astronomia ei ole kuitenkaan tiennyt 

mitään tähdistä, jotka ovat kyllä hävinneet näkyvistä, mutta eivät koskaan olemassaolosta. 

Ajoittaiset tähdet ovat ainoastaan muuttuvia, ja uskotaan, että jopa Keplerin ja Tyko Brahen 

uudet tähdet voivat vielä tulla näkyviin. 
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Taivaallisilla olennoilla on kokonainen kirjallisuus tästä aiheesta. Kerrotaan, että 

kun eräs ylpeä henki nousi kapinaan Titä vastaan sanoen itse olevansa Ti, niin 

seitsemän taivaallisten henkien joukkoa karkotettiin maan päälle. Tämä ”sai 

aikaan muutoksen koko luonnossa itse taivaan alistuessa ja yhtyessä maahan”. 

I-Chingissa sanotaan: ”Lentävä lohikäärme, mahtava ja kapinallinen, kärsii nyt 

ja hänen ylpeytensä saa rangaistuksen. Hän luuli hallitsevansa taivaassa, mutta 

hän hallitseekin vain maan päällä.” 

Ja Ch’un ch’in sanoo allegorisesti: ”Eräänä yönä tähdet lakkasivat loistamasta 

pimeydessä ja hylkäsivät sen pudoten kuin sade maan päälle, missä ne ovat nyt 

salattuina.” Nämä tähdet ovat monadeja. 

Kiinalaisilla kosmogonioilla on ”Liekin Herransa” ja ”Taivaallinen 

Neitsyensä”, jolla on pienet ”henget apulaisinaan ja palvelijoinaan, ja suuret 

henget taistelemassa muiden jumalien vihollisia vastaan”. Mutta tämä kaikki ei 

todista, että mainitut allegoriat ovat ennakkoaavistuksia eli profeetallisia 

kirjoituksia, jotka kaikki viittaavat kristilliseen teologiaan. 

Zoharissa on paras todistus, joka voidaan esittää kristillisille teologeille osoi-

tuksena siitä, [e487] että raamatun – kummankin testamentin – esoteerinen merki-

tys tukee samaa ajatusta kuin meidän ikivanhat opetuksemme, nimittäin, että ”en-

kelien lankeemus” tarkoittaa yksinkertaisesti niiden enkelien ruumiillistumista, 

”jotka olivat läpäisseet seitsemän piiriä”. Shimon ben Johain kabbala on tuon al-

legorisen kertomuksen sielu ja ydin, niin kuin myöhempi kristillinen kabbala on 

”hämäräksi verhottu” Mooseksen Pentateukki. Ja siinä (Agrippa-

käsikirjoituksessa) sanotaan: 
 
Kabbalan viisaus perustuu tietoon tasapainotilasta ja harmoniasta. 

Voimat, jotka ilmenevät ilman että ne on saatettu ensin tasapainoon, häviä-

vät avaruuteen [”saatettu tasapainoon” merkitsee erilaistunutta]. 

 Siten hävisivät muinaisen maailman ensimmäiset kuninkaat [jumalalliset 

dynastiat], itsesyntyiset jättiläisruhtinaat. Ne kaatuivat kuin juurettomat puut 

eikä niitä enää nähty: sillä ne olivat varjon varjo [nimittäin varjomaisten pit-

rien chhāyā].1 

Mutta ne, jotka tulivat niiden jälkeen ja jotka syöksyen alas kuin putoavat 

tähdet tulivat kätketyiksi varjoihin – ovat säilyneet tähän päivään asti [dhyānit, 

jotka ruumiillistuen noihin ”tyhjiin varjoihin” aloittivat ihmiskunnan aikakau-

den]. 
 

Vanhojen kosmogonioiden jokainen lause ilmaisee niille, jotka osaavat lukea ri-

vien välistä, ajatusten samuuden, vaikkakin erilaisissa verhoissa. 

                                                           
1  Tämä tarkoittaa ”Edomin kuninkaita”. 
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Esoteerisen filosofian ensimmäinen oppi on, että tuntematon syy ei pane 

liikkeelle kehitystä, joko tietoisesti tai tiedostamatta, vaan ainoastaan ajoittain 

ilmaisee itsestään eri puolia rajallisten mielten käsitettäväksi. Kollektiivinen järki 

– universaali – muodostuen lukemattomista ja erilaisista luovien voimien 

joukoista, niin rajaton kuin se lieneekin ilmenneessä ajassa, on yhä rajallinen 

verrattuna syntymättömään ja katoamattomaan avaruuteen sen korkeimmassa 

varsinaisessa olemuspuolessa. Rajallinen ei voi olla täydellinen. Sen vuoksi noissa 

joukoissa on olemassa alempia olentoja, mutta ei koskaan mitään paholaisia tai 

”tottelemattomia enkeleitä” siitä yksinkertaisesta syystä, että niitä kaikkia ohjaa 

Laki. Asurat (tai millä muilla nimillä niitä kutsuttaneenkin), jotka ruumiillistuivat, 

noudattivat siinä lakia, joka on yhtä leppymätön kuin mikä muu tahansa. Ne olivat 

ilmestyneet ennen pitrejä, ja kun aika (avaruudessa) etenee sykleissä, niiden vuoro 

oli tullut – tästä johtuvat lukuisat allegoriat.1 Bramiinit antoivat ensin nimen asura 

erotuksetta niille, jotka vastustivat heidän naamiaisilveilyjään ja uhrejaan, kuten 

suurelle asuralle nimeltään ”Asurendra”. Noista ajoista on luultavasti etsittävä 

alku käsitykselle demonista vastustajana ja vihollisena. 

Heprealaiset elohimit, joita käännöksissä kutsutaan ”Jumalaksi” ja jotka luovat 

”valkeuden”, ovat samoja kuin arjalaiset asurat. Niillä tarkoitetaan [e488] myös 

”pimeyden poikia” filosofisena ja loogisena vastakohtana ikuiselle ja muuttumat-

tomalle valolle. Vanhimmat zoroasterilaiset eivät uskoneet pahaan tai pimeyteen, 

joka olisi yhtä ikuinen hyvän tai valon kanssa, ja siten he myös selittävät asian. 

Ahriman on ilmennyt varjo AHURAMAZDASTA (Asuramazdasta), joka taas on 

lähtenyt Zeruana Akernesta, ”rajattomasta ajasta” [ajan kierroksesta] eli tuntemat-

tomasta syystä. ”Sen loisto”, he sanovat jälkimmäisestä, ”on liian ylhäinen, sen 

valo liian häikäisevä inhimillisen ymmärryksen eli kuolevaisen silmän käsitettä-

väksi tai nähtäväksi.” Sen ensimmäinen emanaatio on ikuinen valo, joka oltuaan 

aiemmin salattuna PIMEYDESSÄ sai kutsun ilmentää itsensä, ja siten muodostui 

Ormazd, ”elämän kuningas”. Hän on ”esikoinen” RAJATTOMASSA AJASSA, 

mutta oman perikuvansa (aikaisemman henkisen aatteen) tavoin on elänyt pimey-

den helmassa ikuisuudesta asti. Kuusi amshāspendia (hänen itsensä, kaikkien 

johtajan, kanssa seitsemän), alkuperäiset henkiset enkelit ja ihmiset, ovat kollek-

tiivisesti hänen logoksiaan. Zoroasterilaiset amshāspendit luovat myös maailman 

kuudessa päivässä eli aikakaudessa ja lepäävät seitsemäntenä. Mutta esoteerisessa 

filosofiassa tuo seitsemäs on ensimmäinen aikakausi eli ”päivä” (ensimmäinen 

luominen arjalaisessa kosmogoniassa).  

Tämä väliaioni on luomisen esinäytös ja rajana luomattoman ikuisen syyn ja 

aikaansaatujen rajallisten vaikutusten välillä. Se on alkavan toiminnan ja energian 

tila ikuisen muuttumattoman levon ensimmäisenä aspektina. Genesiksessä, johon 

                                                           
1  Vrt. I osan, II kirjan lukua XI, ”Daimon est Deus Inversus”. 
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ei ole tuhlattu metafyysistä energiaa, vaan ainoastaan erinomaista terävyyttä ja 

nerokkuutta esoteerisen totuuden verhoamiseksi, alkaa ”luominen” ilmennyksen 

kolmannessa vaiheessa. ”Jumala” eli elohimit ovat Poimandresin ”seitsemän hal-

litsijaa”. Ne ovat samoja kuin kaikki muut luojat. 

Mutta tuohon aikakauteen viittaa myös Genesiksessä kuvauksen katkonaisuus 

ja ”pimeys”, joka oli syvyyden kasvoilla.1 Elohimien osoitetaan ”luovan” – toisin 

sanoen, rakentavan eli saavan aikaan kaksi taivasta eli ”kaksinaisen taivaan” (ei 

taivasta ja maata), mikä tarkoittaa suorin sanoin, että he erottivat ylemmän ilmen-

neen (enkeli-)taivaan eli tietoisuuden tason alemmasta eli maallisesta tasosta; 

(meille) ikuiset ja muuttumattomat aionit noista paikan, ajan ja keston aikakausis-

ta; taivaan maasta, tuntemattoman – vihkimättömille – TUNNETUSTA. Tätä mer-

kitsee Poimandresin lause, jossa sanotaan: ”AJATUS, tuo jumalallinen, joka on 

VALO ja ELÄMÄ [Zeruana Akerne], synnytti SANANSA eli ensimmäisen aspek-

tinsa avulla toisen, toimivan AJATUKSEN, joka ollen hengen ja tulen jumala 

muodosti seitsemän hallitsijaa, jotka sulkevat piiriinsä aistien maailman nimel-

tään ’välttämätön kohtalo’.” Viimeksi mainittu viittaa karmaan. Nuo ”seitsemän 

piiriä” ovat seitsemän planeettaa ja tasoa, kuten myös enkelipiirien seitsemän 

näkymätöntä henkeä, joiden näkyvinä symboleina ovat seitsemän planeettaa,2 

[e489] Ison Karhun seitsemän rishiä ja muut merkit. Kuten Roth on sanonut adi-

tyoista: ”Ne eivät ole aurinko eikä kuu, eivät tähtiä eikä aamunkoitto, vaan tämän 

ikään kuin kaikkien näiden ilmiöiden takana olevan loistavan elämän ikuisia yllä-

pitäjiä.” 

Nuo ”seitsemän joukkoa” harkitessaan isässään [jumalallisessa ajatuksessa] 

olevaa toimijan suunnitelmaa, kuten Poimandresissa sanotaan, halusivat toimia 

(eli rakentaa maailman luomuksineen) samalla tavoin. Sillä syntyneinä ”toimin-

nan piirin – ilmenneen universumin – sisällä” he noudattivat manvantarista LA-

KIA. Ja nyt seuraa tuon kohdan toinen osa tai mieluummin kahden eri kohdan, 

jotka on sulautettu yhteen täydellisen merkityksen salaamiseksi. Toiminnan piirin 

sisällä syntyneet olivat ”veljiä, jotka rakastivat häntä suuresti”. Jälkimmäiset – 

”hän” – olivat alkuperäisiä enkeleitä: asuroita, Ahriman, elohimejä eli ”Jumalan 

Poikia”, joista yksi oli Saatana – kaikkia niitä henkisiä olentoja, joita kutsuttiin 

”pimeyden enkeleiksi”, koska tuo pimeys on absoluuttinen valo, totuus, joka on 

nyt torjuttu ellei kokonaan unohdettu teologiassa. Siitä huolimatta täytyy noiden 

kovasti solvattujen ”valon poikien” – valon joka on pimeys – henkisyyden olla 

ilmeisesti yhtä suuri verrattuna seuraavan enkeliluokan henkisyyteen, kuin on 

                                                           
1  [Suomalaisessa raamatussa: ”pimeys peitti syvyydet” 1. Moos. 1:2.] 
2  Toinen todiste, jos niitä tarvitaan, siitä että muinaiset vihityt tunsivat enemmän kuin seitse-

män planeettaa, on löydettävissä Vishnupurānasta, kirja II, xii, missä Parāshara kuvaillessaan 

Dhruvaan (pohjantähteen) kiinnitettyjä vaunuja puhuu ”YHDEKSÄN planeetan vaunuista”, jotka 

ovat kiinnitetyt ilmasiteillä. 



515 
 

viimeksi mainittujen eteerisyys verrattuna ihmisruumiin tiiviyteen. Edelliset ovat 

”esikoisia” ja sen vuoksi niin lähellä puhtaan, uinuvan hengen rajoja, että niistä 

tulee pelkästään ”PRIVAATIOITA”1 – aristoteelisessa merkityksessä –, niitä seu-

raavien enkelien ferouereja eli ihanteellisia tyyppejä. Ne eivät voineet luoda ai-

neellisia, ruumiillisia olioita, ja sen vuoksi niiden sanottiin ajan kuluessa kieltäy-

tyneen luomasta kun ”Jumala” käski – toisin sanoen KAPINOINEEN. 

Ehkä tämä tulee todistetuksi sen tieteellisen teorian avulla, joka opettaa meille 

valosta ja äänestä ja kahden yhtä pitkän ääniaallon kohtaamisvaikutuksesta: ”Jos 

nuo molemmat äänet ovat yhtä voimakkaat, niiden yhteensattuma synnyttää neljä 

kertaa voimakkaamman äänen, kun taas niiden interferenssi synnyttää täydellisen 

hiljaisuuden.” 

Selostaessaan oman aikansa ”harhaoppeja” Justinus Marttyyri osoittaa kaik-

kien maailmanuskontojen samuuden niiden alkuvaiheessa. Ensimmäisessä alussa 

on poikkeuksetta tuntematon ja PASSIIVINEN jumaluus, josta lähtee määrätty 

aktiivinen voima tai kyky, mysteeri, jota kutsutaan joskus VIISAUDEKSI, joskus 

POJAKSI, hyvin usein Jumalaksi, enkeliksi, Herraksi ja LOGOKSEKSI.2 Viimeksi 

mainittu nimitys annetaan joskus kaikkein ensimmäiselle emanaatiolle, mutta 

useassa järjestelmässä se lähtee ensimmäisestä androgyynisestä eli kaksinaisesta 

säteestä, jonka näkymätön on alussa synnyttänyt. Filon kuvaa tätä viisautta miehi-

senä ja naisellisena.3 Mutta vaikka sen ensimmäisellä ilmennyksellä [e490] oli 

alku, sillä se lähtee Olamista4 (Aion, aika), aioneista korkeimmasta lähdettyään 

isästä, se oli jäänyt hänen luokseen ennen kaikkia luotuja, sillä se on osa häntä.5 

Sen vuoksi Filon Juutalainen kutsuu adam kadmonia ”mieleksi” (Bythoksen En-

noia gnostilaisessa järjestelmässä). ”Mieli, kutsuttakoon sitä Aadamiksi.”6 

Koko tapahtuma tulee selväksi, kun vanhat magian kirjat selittävät sen. Jokin 

voi olla olemassa vastakohtansa kautta – opettaa Hegel, ja tarvitaan vain vähän 

filosofiaa ja henkisyyttä, jotta ymmärtää sen myöhemmän dogmin synnyn, joka 

on todella niin saatanallinen ja helvetillinen kylmässä ja julmassa pahuudessaan. 

Maagikot selittivät eksoteerisissa opetuksissaan pahan alkuperän näin: ”Valo ei 

voi synnyttää muuta kuin valoa eikä se voi olla koskaan pahan alku”. Kuinka siis 

paha ilmeni, koska sen syntymiseen ei liittynyt mitään samanaikaista kuin valo tai 

mitään valon kaltaista? Valo, he sanovat, synnytti useita olentoja, jotka kaikki 

olivat henkisiä, loistavia ja voimakkaita. Mutta SUURELLA (”suurella asuralla”, 

                                                           
1  Jollekin oliolle tai asialle kuuluvan oleellisen ominaisuuden puuttuminen. – Suom. toim. 
2  Justinus Marttyyri, Dialogi juutalaisen Tryfonin kanssa, luku lxi. 
3 De fuga et inventione, IX, 52. 
4  Aikaa ilmaiseva jako. 
5  Sankhuniathon kutsuu aikaa vanhimmaksi aioniksi, Protogonokseksi, ”esikoiseksi”. 
6  Philo Judaeus, De cherubim, § xvii; myös De opificio mundi, § 3. 
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Ahrimanilla, Luciferilla jne.) oli paha ajatus, joka oli valon vastakohta. Hän epäili 

ja tuon epäilyn johdosta hänestä tuli pimeä. 

Tämä on vähän lähempänä totuutta, mutta silti vielä väärin. Ei ollut mitään 

”PAHAA ajatusta”, joka olisi synnyttänyt vastustavan voiman, vaan yksinkertai-

sesti pelkkä AJATUS; jokin, mikä ollen ajatteleva ja sisältäen aikomuksen ja tar-

koituksen on sen vuoksi rajallinen ja minkä on siten luonnollisesti oltava vastak-

kaisessa suhteessa puhtaaseen lepotilaan, joka on yhtä luonnollinen ehdottoman 

henkisyyden ja täydellisyyden tila. Se oli yksinkertaisesti kehityksen laki joka piti 

puoliaan; mentaalisen kehityksen eteneminen erilaistuneena hengestä, sekoittu-

neena ja kietoutuneena jo aineeseen, johon se vastustamattomasti vedetään. Aja-

tukset varsinaisessa luonnossaan ja olemuksessaan, käsitteinä suhteessa kohtei-

siin, joko todellisiin tai mielikuvituksellisiin, ovat vastakkaisia absoluuttiselle 

AJATUKSELLE, sille tuntemattomalle KAIKKEUDELLE, jonka salaperäisistä 

toiminnoista Spencer väittää, ettei siitä voida sanoa mitään, mutta että ”sillä ei ole 

mitään luonnollista sukulaisuutta kehityksen kanssa”,1 jota sillä varmasti ei ole-

kaan. 

Zohar esittää asian ajatuksia herättävästi. Kun ”Pyhä” (logos) halusi luoda ih-

misen, hän kutsui luokseen korkeimman enkelijoukon ja ilmoitti sille aikeensa, 

mutta nämä epäilivät sellaisen aikeen viisautta ja vastasivat: ”Ihmisen loisto ei 

tule kestämään yhtäkään yötä” – [e491] mistä syystä ”Pyhä” Herra poltti (hävitti) 

heidät. Sitten hän kutsui toisen, alemman joukon ja sanoi sille saman. He vastusti-

vat ”Pyhää”: ”Mitä hyötyä on ihmisestä?” he väittivät vastaan. Kuitenkin elohimit 

loivat ihmisen, ja kun ihminen teki syntiä, silloin tulivat Ussian ja Asaelin joukot 

ja moittivat Jumalaa: ”Siinä on ihmisen poika, jonka sinä olet luonut”, he sanoi-

vat. ”Katso, hän teki syntiä!” Silloin Pyhä vastasi: ”Jos te olisitte olleet heidän 

[ihmisten] joukossaan, te olisitte olleet heitä pahempia.” Ja hän syöksi heidät kor-

kealta paikaltaan taivaasta alas maan päälle, ”ja he muuttuivat [ihmisiksi] ja teki-

vät syntiä maan naisten kanssa”.2 Tämä on aivan selvää kieltä. Genesiksessä (4. 

luku) ei mainita mitään siitä, että näitä ”Jumalan poikia” rangaistiin. Ainoa viit-

taus siihen on raamatussa Juudaksen kirjeessä (6): ”Ja niitä enkeleitä, jotka eivät 

pitäneet kiinni korkeasta asemastaan vaan hylkäsivät omat asuinsijansa, hän pitää 

pimeydessä ikuisissa kahleissa suureen tuomion päivään asti.” Tämä merkitsee 

yksinkertaisesti, että ruumiillistumaan tuomitut ”enkelit” ovat lihan ja aineen kah-

leissa, tietämättömyyden pimeydessä ”suureen päivään” asti, joka tulee kuten aina 

                                                           
1  Principles of Psychology, § 474. Sille paradoksaalisen kieltämisen hengelle, joka on niin 

ominainen meidän ajallemme, on kuvaavaa, että samalla kun kehityshypoteesi on voittanut 

kansalaisoikeutensa tieteessä, kuten Darwin ja Haeckel opettivat, niin nykyajan psykologit 

hylkäävät sekä universumin ikuisuuden että universaalisen tietoisuuden ennalta olemisen. ”Jos 

idealistit ovat oikeassa, on kehitysoppi unta”, sanoo Herbert Spencer.  
2  Zohar, III, 208a, Zolkiew-editio. Vrt. Myer, Qabbalah, s. 106–107. 



517 
 

seitsemännen kierroksen jälkeen, ”viikon” päättymisen jälkeen, SEITSEMÄNTE-

NÄ SAPATTINA eli manvantaran jälkeisessä nirvānassa. 

Kuinka todella esoteerinen ja salaisen opin mukainen on Hermeksen ”POI-

MANDRES, jumalallinen ajatus”, se voidaan päätellä ainoastaan sen ensimmäisis-

tä ja alkuperäisistä latinan ja kreikan kielisistä käännöksistä. Toisaalta kuinka sen 

ovat myöhemmin vääristäneet eurooppalaiset kristityt, käy ilmi niistä huomautuk-

sista ja tiedostamattomista tunnustuksista, joita de St. Marc teki kirjansa johdan-

nossa ja kirjeessään Ayrin piispalle v. 1578. Siinä esitetään koko muodonmuutos-

ten sikermä panteistisestä ja egyptiläisestä alkuperästä mystiseen roomalaiskatoli-

seen tutkielmaan asti, ja näemme, kuinka POIMANDRESISTA on tullut se mikä 

se nykyisin on. Kuitenkin jopa St. Marcin käännöksessä on jälkiä todellisesta 

POIMANDRESISTA – ”universaalista ajatuksesta” eli ”MAAILMANJÄRJESTÄ”. 

Tämä on sanatarkka käännös vanhasta ranskalaisesta käännöksestä, jonka alkupe-

räinen teksti on julkaistu alaviitteessä omaleimaisella vanhalla ranskan kielellä:1 
 
Seitsemän ihmistä [prinsiippiä] luotiin ihmiseen… Sopusoinnun luonto Isän ja 

Hengen seitsemässä. Luonto…[e492] synnytti seitsemän ihmistä seitsemän 

hengen seitsemän luonnon mukaisesti, ja niissä oli mahdollisuutena kaksi su-

kupuolta. 
 

Metafyysisesti Isä ja Poika ovat ”maailmanjärki” ja ”aikakautinen universumi”; 

”enkeli” on ”ihminen”. Se on samalla kertaa POIKA ja ISÄ; Poimandresissa sen 

synnyttää aktiivinen IDEA ja passiivinen AJATUS; alkuperäinen perusääni luon-

nossa, joka synnyttää seitsemän ääntä – luovien voimien seitsemäisen asteikon – 

ja seitsemän prismaattista väriaspektia, kaikki syntyneet yhdestä valkoisesta sä-

teestä eli VALOSTA – joka itse sai alkunsa PIMEYDESSÄ. 

__________ 

                                                           
1  Le Pimandre de Mercure Trismégiste de la Philosophie Chrétienne, Franoise de Foix, 

luku i, osa 16.  ”O ma pensée, que s’ensuit il? Car ie désire grandement ce propos. Pimandre 

dict, cecy est un mystère celé, iusques à ce iour d’hui, Car nature, soy meslant auec l’hôme, a 

produict le miracle très merueilleux, aiant celluy qui ie t’ay dict, la nature de l’harmonie des 

sept du père, et de l’esprit. Nature ne s’arresta pas là, mais incontinant a produict sept hômes, 

selon les natures des sept gouuerneurs, en puissance des deux sexes et esleuez…. La genera-

tion (comme i’ay dict) de ces sept fust donnée en ceste manière…” 

    Tässä käännöksessä on aukko, joka voidaan täyttää Apuleiuksen latinan kielisen tekstin 

avulla. Kommentaattori, piispa sanoo: ”Luonto teki häneen [ihmiseen] seitsemän ihmistä” 

(seitsemän prinsiippiä). 
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C. 
 

”TAIVAAN SOTA” JA SEN MONET MERKITYKSET 

 

Salainen oppi osoittaa itsestään selvänä tosiasiana, että ihmiskunta kollektiivisesti 

ja yksilöllisesti on ilmenneen luonnon kanssa käyttövälineenä a) ainoan univer-

saalin prinsiipin hengitykselle sen ensimmäisessä erilaistumisessa; ja b) lukemat-

tomille ”hengityksille”, jotka lähtevät tästä ainoasta HENGITYKSESTÄ sen toi-

sessa ja seuraavissa erilaistumisissa, koska luonto monine ihmiskuntineen etenee 

alaspäin kohti aineellisuudessa yhä lisääntyviä tasoja. Ensimmäinen hengitys 

elähdyttää korkeampia hierarkioita, toinen – alempia yhä laskeutuvilla tasoilla. 

Raamatussa on monia kohtia, jotka todistavat selvästi eksoteerisesti, että tämä 

usko oli kerran universaali, ja vakuuttavimpia kohtia ovat Hesekielin 28. luku ja 

Jesajan 14. luku. Kristilliset teologit voivat kernaasti tulkita molempien tarkoitta-

van suurta sotaa ennen luomista, kertomusta Saatanan kapinasta jne., mutta aja-

tuksen mielettömyys on liian ilmeinen. Hesekiel kohdistaa valituksensa ja moit-

teensa Tyroksen kuninkaalle; Jesaja – kuningas Ahasille, joka harjoitti epäjuma-

lien palvelemista samoin kuin koko kansa, lukuun ottamatta muutamia vihittyjä 

(niin kutsuttuja profeettoja), jotka yrittivät lopettaa sen eksoterismin eli epäjuma-

lanpalveluksen, joka on sama asia. Lukija päätelköön! 

Hesekielissä sanotaan: 
 
Ihminen, sano Tyroksen ruhtinaalle: Näin sanoo Herra Jumala [”jumala” 

KARMA, niin kuin me sen ymmärrämme]: Sinä olet käynyt ylpeäksi, sinä sa-

not: Minä olen jumala… Ihminen sinä olet, et jumala… minä nostan vieraat 

kansat sinua vastaan…ja ne paljastavat miekkansa ja iskevät kopeaan vii-

sauteesi… Ne syöksevät sinut alas hautaan… [eli maaelämään].1 
 

”Tyroksen ruhtinaan” alkuperää on etsittävä [e493] pahojen atlantislaisten, suur-

ten noitien, ”jumalallisista dynastioista”.2 Tällä kertaa Hesekielin sanoissa ei ole 

mitään metaforaa, vaan ne ovat todellista historiaa. Sillä ääni profeetassa, ”Her-

ran”, hänen oman henkensä ääni, joka puhuu hänelle, sanoo: 
 
Koska sinä olet sanonut ”Minä olen Jumala, jumala(i)n [jumalallisten 

dynastioiden] istuimella minä istun, merien keskellä”, ja olet kuitenkin 

ihminen… Katso, viisaampi sinä olet kuin Daniel, mikään ei jää sinulta 

salatuksi; viisaudessasi… olet hankkinut itsellesi rikkauksia… Mutta rikkaus 

teki sinusta ylpeän. Sen tähden katso…muukalaiset paljastavat miekkansa ja 

                                                           
1  Hesekiel, 28:2–8. 
2  Ks. XII säkeistön säkeiden 47–49 viimeisiä kommentteja. 
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iskevät kopeaan näkemykseesi… He syöksevät sinut alas…ja sinä kuolet niin 

kuin ne jotka lyötiin kuoliaaksi merien keskellä.1 
 

Mitkään tällaiset kiroamiset eivät ole ennustuksia, vaan ne ovat yksinkertaisesti 

muistutuksia atlantislaisten, ”maan jättiläisten”, kohtalosta. 

Mitä siis tuo viimeinen lause voi merkitä, ellei se ole kertomus atlantislaisten 

kohtalosta? Jakeen 17 sanonta ”kauneutesi houkutti sinut korskeuteen” voi tar-

koittaa Poimandresin ”taivaallista ihmistä” tai langenneita enkeleitä, joita syyte-

tään siitä, että he ovat langenneet sen vuoksi että ovat niin ylpeitä osakseen tul-

leesta suuresta kauneudesta ja viisaudesta. Tässä ei ole mitään metaforaa, paitsi 

ehkä teologiemme ennakkoluuloissa. Nämä jakeet koskevat menneisyyttä ja kos-

kevat pikemminkin vihkimysmysteereissä hankittua tietoa kuin taaksepäin katso-

vaa selvänäköisyyttä. Ääni sanoo edelleen: 
 
Olit Edenissä, Jumalan puutarhassa [satya-yugassa], ja sinua koristivat kalliit 

kivet…koristetyöt, sinussa valmistetut sinä päivänä jona sinut luotiin… Sinä 

olet voideltu kerubi…käyskentelit välkehtivien kivien keskellä… Moitteen si-

jaa ei sinussa ollut siitä päivästä alkaen, jolloin sinut luotiin, kunnes sinussa 

löydettiin pahuus. Sen vuoksi minä suistan sinut Jumalan vuorelta ja hävitän 

sinut…2 
 

”Jumalan vuori” tarkoittaa ”jumalien vuorta” eli Merua, jota edusti neljännessä 

Rodussa Atlas-vuori, erään jumalallisen titaanin viimeinen muoto, niin korkea 

noihin aikoihin, että muinaiset kansat uskoivat taivaiden lepäävän sen huipulla. 

Eikö Atlas auttanut jättiläisiä niiden sodassa jumalia vastaan?3 Eräs toinen versio 

osoittaa, että tuo taru sai alkunsa Iapetoksen ja Klymenen pojan, Atlaksen, 

rakkaudesta astronomiaan ja että hän sen vuoksi asui korkeimmalla 

vuorenhuipulla. Totuus on, että Atlas, ”jumalten vuori”, ja myös samanniminen 

sankari ovat neljännen Rodun esoteerisia symboleja, ja hänen seitsemän tytärtään, 

atlantidit, kuvaavat sen seitsemää alarotua. Atlas-vuori oli kaikkien legendojen 

mukaan kolme kertaa korkeampi kuin se nyt on, sillä se on vajonnut kaksi eri 

kertaa. Se on alkuaan tulivuori, ja siksi [e494] Hesekielin ääni sanoo: ”Minä 

sytytin keskellesi tulen, se on hävittävä sinut” jne.4 Se ei tietenkään tarkoita, kuten 

näyttää olevan käännetyissä teksteissä, että tuo tuli lähti Tyroksen ruhtinaan tai 

hänen kansansa keskeltä, vaan Atlas-vuoresta, joka kuvaa tuota ylpeää, magiassa 

                                                           
1  Hesekiel, 28:2–8. Osittain suomennettu englanninkielisestä tekstistä, osittain otettu vuoden 

1992 suomenkielisestä raamatusta. – Suom. toim. 
2  Sama, 28:13–16.  
3  Hyginus, Fabularum Liber, CL. 
4  Hesekiel, 28:18. 
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oppinutta ja taiteissa ja sivistyksessä pitkälle edistynyttä rotua, jonka viimeiset 

rippeet tuhoutuivat näiden kerran niin valtavien vuorijonojen juurella. 

Todella, ”sinä olet kammottava varoitus, eikä sinua enää ole”,1 koska tuon ro-

dun nimikin ja sen kohtalo on nyt hävinnyt ihmiskunnan muistosta. On muistetta-

va, että melkein jokainen muinainen kuningas ja pappi oli vihitty; että neljännen 

Rodun loppupuolella oli ollut riitaa oikean ja vasemman tien vihittyjen välillä; ja 

lopuksi että Edenin puutarha mainitaan muidenkin henkilöllisyyksien yhteydessä 

kuin Aadamin rodun juutalaisten, koska sama Hesekiel vertaa jopa faraota Edenin 

kauneimpaan puuhun ja sanoo, että ”kaikki puut Edenissä, Libanonin jaloimmat ja 

parhaat… saivat lohdutusta manalassa…”, sillä ”he astuivat myös hänen (faraon) 

kanssaan helvettiin”2 – alempiin osiin, jotka ovat itse asiassa valtameren pohja, 

joka oli ammollaan nielaistakseen atlantislaisten maat ja heidät itsensä. Jos tämän 

kaiken pitää mielessään ja vertaa eri kertomuksia, huomaa, että Hesekielin luvut 

28 ja 31 eivät koske Babylonia, Assyriaa eivätkä edes Egyptiä, koska mitään niis-

tä ei ole siten hävitetty, vaan ne ovat ainoastaan raunioituneet maan pinnalla, ei-

vät maan alla – mutta ne tarkoittivat todella Atlantista ja useimpia sen kansoja. Ja 

silloin huomaa, että vihittyjen ”Edenin puutarha” ei ole myytti, vaan paikka, joka 

on nykyisin veden alla. Tässä valossa voi antaa täyden esoteerisen arvon seuraa-

vanlaisille lauseille: ”Olit Edenissä…sinä olit Jumalan pyhällä vuorella”3 – sillä 

jokaisella kansalla oli ja monella on yhä pyhät vuorensa: eräillä Himalajan huiput, 

toisilla Parnassos ja Siinai. Ne kaikki olivat vihkimyspaikkoja ja muinaisten ja 

jopa nykyisten adeptiyhteisöjen päämiesten olinpaikkoja. Ja vielä: ”Assyrialainen 

[miksi ei atlantislainen, vihitty?] oli Libanonin setripuu…hän oli kaikkia puita 

korkeampi…setrit Jumalan puutarhassa eivät voineet peittää häntä…niin että 

kaikki Edenin puut…kadehtivat häntä.”4 

Koko Vähässä-Aasiassa kutsuttiin vihittyjä ”oikeudenmukaisuuden puiksi” ja 

Libanonin setreiksi, kuten myös kutsuttiin joitakin Israelin kuninkaita. Samoin 

kutsuttiin suuria adepteja Intiassa, mutta ainoastaan [e495] vasemman tien adepte-

ja. Kun Vishnupurānassa kerrotaan, että ”maailma oli kauttaaltaan puiden peittä-

mä”, samalla kun prāchetasat – jotka ”viettivät 10 000 hartauden vuotta suunnat-

tomassa valtameressä” – syventyivät hartaudenharjoituksiinsa, niin allegoria tar-

koittaa atlantislaisia ja varhaisen viidennen Rodun adepteja – arjalaisia. Muut 

”puut [adeptinoidat] levisivät ja heittivät varjonsa suojattoman maan ylle, ja ihmi-

set menehtyivät… kykenemättä tekemään työtä kymmenentuhannen vuoden 

                                                           
1  Sama, jae 19. 
2  Sama, 31:16, 17. Ainoa farao, joka raamatun mukaan vajosi Punaiseen mereen, oli se kunin-

gas, joka ajoi takaa israelilaisia ja jonka nimeä ei ehkä hyvällä syyllä ole mainittu. Kertomus 

on varmaan saanut alkunsa atlantislaisesta legendasta. 
3  Hesekiel, 28:13–14. 
4  Sama, 31:3–9. 
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ajan”. Sitten näytetään, kuinka viisaat, arjalaisen rodun rishit, joita kutsuttiin 

prāchetasoiksi, ”tulivat esiin syvyydestä”.1 He hävittivät tuulen ja suustaan tulevan 

liekin avulla epäoikeudenmukaiset ”puut” ja koko kasvikunnan; kunnes Soma 

(kuu), kasvimaailman hallitsija, armahtaa heidät tekemällä liiton oikean tien adep-

tien kanssa, joille hän tarjoaa morsiameksi Mārishān, ”puiden jälkeläisen”.2 Tämä 

tarkoittaa sitä, mikä on esitetty säkeistöissä ja kommentaareissa ja mikä on myös 

esitetty I osan II kirjassa s. e209, luvussa ”Pyhä saari”. Se viittaa suureen taiste-

luun ”Jumalan poikien” ja pimeän viisauden poikien – esi-isiemme – välillä eli 

atlantislaisten ja arjalaisten adeptien välillä. 

Tämän aikakauden koko historia on esitetty allegorisesti Rāmāyanassa, joka 

on mystinen eepos taistelusta Rāman – varhaisarjalaisten jumalallisen dynastian 

ensimmäisen kuninkaan – ja Rāvanan, atlantislaisen (Lankān) rodun symbolisen 

personoinnin, välillä. Edelliset olivat aurinkojumalien ruumiillistumia, jälkimmäi-

set kuudevojen inkarnaatioita. Tämä oli suuri taistelu hyvän ja pahan välillä, val-

koisen ja mustan magian välillä, taistelu jumalallisten voimien herruudesta alem-

pien maallisten eli kosmisten voimien yli. Jos tutkija tahtoo ymmärtää paremmin 

tämän viimeisen esityksen, tutustukoon Mahābhāratan Anugītā-episodiin, missä 

Brāhmana sanoo vaimolleen: ”Minä olen havainnut Itsen avulla Itsessä olevan 

keskuksen, jossa asuu brahmaani vapaana vastakohtien pareista, ja kuun yhdessä 

tulen [eli auringon] kanssa ylläpitämässä (kaikkia) olentoja älyllisen prinsiipin 

liikkeellepanijana”.3 Kuu on mielen (manaksen) jumaluus, mutta ainoastaan 

alemmalla tasolla. ”Manas on kaksinainen – kuu alemmassa, aurinko ylemmässä 

osassa”, sanoo kommentaari. Toisin sanoen, se vetäytyy korkeammassa aspektis-

saan buddhia kohti ja [e496] alemmassa laskeutuu täynnä itsekkäitä ja aistillisia 

haluja olevaan eläimelliseen sieluunsa kuunnellen sen ääntä.  Tähän sisältyy adep-

tin ja tavallisen ihmisen elämän salaisuus samoin kuin mysteeri, joka koskee ju-

malallisen ihmisen kuoleman jälkeistä eroa eläimellisestä ihmisestä. Mahābhārata 

– jonka jokainen rivi on luettava esoteerisesti – paljastaa suurenmoisen symbolii-

kan ja allegorian avulla sekä ihmisen että sielun koettelemukset. Brāhmana sanoo 

Anugītāssa: 
 

                                                           
1  Vishnupurāna, kirja I, xv; Wilson, vol. II, s. 1. 
2  Tämä on puhtaasti allegorinen. Vesi kuvaa viisautta ja okkulttista oppia. Hermes edustaa 

pyhää tiedettä tulen muodossa, pohjoiset vihityt veden muodossa. Viimeksi mainitut on syn-

nyttänyt Nara, ”Jumalan henki” eli mieluummin Paramātman, ”korkein sielu”, sanoo Kulluka 

Bhatta, ja Nārāyana tarkoittaa ”sitä joka asuu syvyydessä” eli viisauden vesiin sukeltanutta – 

”veden ollessa Naran asunto” (Vāyu). Tästä johtuu selitys, että prāchetasat viettivät 10 000 

hartauden vuotta ”suunnattomassa valtameressä”, ja niiden osoitetaan nousevan siitä.  Ea, 

viisauden Jumala, on ”korkein kala” ja Dagon eli Oannes on kaldealainen ihmiskala, joka 

nousee vesistä opettamaan viisautta. 
3  Anugîtā, v. 
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Seitsenkertaisena liekehtii Vaishvānaran tuli1 sisällä (ruumiissa), kaikkien näi-

den (elämäntuulien) [? prinsiippien] keskellä, jotka liikkuvat ruumiissa ja nie-

levät toinen toisensa.2 
 

Mutta korkein ”sielu” on manas eli mieli. Tästä syystä sanotaan, että soma, kuu, 

tekee liiton manaksen aurinko-osan kanssa, jota edustavat prāchetasat. Mutta tämä 

on vain yksi – metafyysinen – niistä seitsemästä avaimesta, jotka avaavat 

Rāmāyanan, kuten jokaisen muun pyhän kirjan, seitsemän puolta. 

Erilaisista vihityistä käytetty ”puun” symboli oli melkein universaali. Jeesusta 

kuten myös kaikkia hyvän lain adepteja sanotaan ”elämän puuksi”, kun taas va-

semman tien adepteihin viitataan ”kuihtuvina puina”. Johannes Kastaja puhuu 

”kirveestä”, joka ”on pantu puun juurelle”,3 ja Assyrian kuninkaan sotajoukkoa 

sanotaan puiksi.4 

Edenin puutarhan todellinen merkitys on riittävästi selitetty Hunnuttomassa 

Isiksessä. 

Kirjoittaja on kuullut usein ihmeteltävän, että Hunnuton Isis sisältää niin vähän 

näitä nyt opetettuja oppeja. Tämä on aivan väärin. Sillä tuossa teoksessa on lukui-

sia viittauksia näihin opetuksiin, vaikka itse opetukset puuttuivat. Aika ei ollut 

silloin tullut, vaikkei se ole vielä nytkään, jotta kaikki voitaisiin sanoa. ”Hunnut-

tomassa Isiksessä ei mainita mitään atlantislaisia eikä neljättä Rotua, joka oli en-

nen meidän viidettä Rotuamme”, kirjoitti eräs Esoteric Buddhismin arvostelija. 

Minä joka kirjoitin Hunnuttoman Isiksen väitän, että atlantislaiset mainitaan kyllä 

esi-isinämme, nimittäin kohdassa Tiede osa 1, s. 259, puhuttaessa Jobin kirjasta. 

Sillä voiko mikään olla selvempää kuin tämä: ”Alkutekstissä on ’kuolleiden olioi-

den’ sijasta refaim (jättiläiset eli valtavat alkuihmiset), joista evoluution mukai-

sesti voidaan jonain päivänä johtaa nykyinen rotumme.” Nyt kun tuo viittaus on 

selitetty täysin avoimesti, kehotetaan niin tekemään, mutta kehitysopin kannattajat 

kieltäytyvät siitä yhtä varmoina [e497] kuin kymmenen vuotta sitten. Tiede ja 

teologia ovat meitä vastaan: sen vuoksi asetamme molemmat kyseenalaisiksi ja 

meidän on tehtävä niin itsepuolustukseksi. Kristillinen teologia on rakentanut 

dogmaattisen kertomuksensa taistelusta taivaassa niin epävarmoille perustuksille 

kuin ovat nuo epäselvät metaforat, joita on siroteltu profeettojen kirjoihin ja Jo-

hanneksen Ilmestykseen, joka on suurenmoinen mutta uudistettu versio Henokin 

kirjasta. Ja se teki vielä enemmän: se käytti symbolisia näkyjä, joita ymmärsivät 

                                                           
1  Sanaa Vaishvānara käytetään usein merkitsemään Itseä – selittää Nîlakantha. 
2  Anugîtā, V. Tämän selittää Anugîtān taitava kääntäjä alaviitteessä (s. 258) näin: ”Merkitys 

on nähtävästi tämä: maallinen elämänvaellus johtuu noiden Itseen yhteydessä olevien elämän-

tuulien toiminnasta, jotka johtavat sen ilmennyksiin yksilöllisinä sieluina.” 
3  Matt. 3:10 
4  Jesaja, 10:19 
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ainoastaan vihityt, pilareina kannattamaan koko tuota uskontonsa kömpelöä ra-

kennusta. Nyt nuo pilarit ovat paljastuneet heikoiksi ruo’oiksi, joten taitava ra-

kennelma uhkaa sortua. Koko kristillinen suunnitelma perustuu Jakiniin ja Boa-

siin – hyvän ja pahan kahteen vastakkaiseen voimaan, Kristukseen ja Saatanaan, 

     .  Poistakaa kristinuskosta sen päätuki, 

langenneet enkelit, niin Edenin lehtimaja Aadameineen ja Eevoineen haihtuu il-

maan, ja Kristus erikoisessa hahmossaan yhtenä Jumalana ja Vapahtajana sekä 

eläinihmisen syntien sovitusuhrina tulee hyödyttömäksi, tarkoituksettomaksi myy-

tiksi. 

Eräässä Revue Archéologiquen vanhassa numerossa ranskalainen kirjoittaja L. 

F. A. Maury huomauttaa: 
 
Tämä universaali taistelu hyvien ja pahojen henkien välillä näyttää olevan ai-

noastaan jatkoa eräälle toiselle vanhemmalle ja paljon kauheammalle taistelul-

le, joka kuuluisan myytin mukaan tapahtui ennen universumin luomista uskol-

listen ja kapinoivien legioonien välillä.1 
 

Vielä kerran, kyse on ainoastaan aikajärjestyksestä. Jos Johanneksen Ilmestys olisi 

kirjoitettu Veda-kaudella ja ellei nyt tiedettäisi, että se on vain yksi versio 

Henokin kirjasta ja pakanallisen muinaisuuden lohikäärmelegendoista – sen 

kuvallinen suuruus ja kauneus olisi voinut vaikuttaa arvostelijoiden mielipiteeseen 

siten, että se olisi ollut eduksi ensimmäistä sotaa koskevalle kristilliselle 

tulkinnalle, jonka taistelutantereena oli tähtitaivas ja taistelijoina – enkelit. Niin 

kuin asia nyt on, Ilmestyskirja on kuitenkin johdettavissa tapahtuma tapahtumalta 

muista, paljon vanhemmista visioista. Apokalyptisten allegorioiden ja esoteerisen 

eepoksen ymmärtämiseksi pyydämme lukijaa kääntymään Ilmestyskirjan puoleen 

ja lukemaan kohdan 12:1-7. 

Tällä on monta merkitystä ja paljon on saatu selville tuon universaalin myytin 

astronomisesta ja numeerisesta sisällöstä. Tässä esitetään nyt katkelma, muutamia 

vihjeitä sen salaisesta merkityksestä, jotka kertovat todellisesta sodasta, taistelusta 

kahden koulun vihittyjen välillä. Tuolle samalle peruskivelle rakentuvat vielä 

monet erilaiset, yhä olemassa olevat allegoriat. Todellinen kertomus, joka antaa 

täydellisen esoteerisen merkityksen, on salaisissa kirjoissa, jotka eivät ole olleet 

kirjoittajan käytettävissä. 

Eksoteerisista teoksista episodi Tārakā-sodasta sekä jotkut esoteeriset kom-

mentaarit voivat kuitenkin antaa jonkinlaisen johtolangan. Jokaisessa purānassa 

[e498] tuo tapahtuma kuvataan suurempina tai pienempinä muunnelmina, jotka 

osoittavat sen allegorisen luonteen. 

                                                           
1  Vol. II, 1845, s. 240–241. 
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Varhaisimpien vedalais-arjalaisten mytologiassa kuten myös myöhemmissä 

purānakertomuksissa mainitaan Budha, ”viisas”, salaiseen viisauteen ”perehty-

nyt”, joka on Merkuriuksen euhemerisaatio.1 Hindu Classical Dictionary sanoo 

Budhan olleen Rigvedan hymnin tekijä. Sen vuoksi hän ei voi mitenkään olla 

”bramiinien myöhempi tuote”, vaan on todella erittäin vanha personoituma. 

Seuraavat tosiasiat on saatu selville tutkimalla hänen syntyperäänsä tai mie-

luummin hänen jumalallista syntyään. Taruhenkilönä hän on Tārān, ”kullanväri-

sen” Brihaspatin vaimon, ja ”Soman”, (miehisen) kuun, poika, joka Pariksen ta-

voin vie tämän hindulaisen tähtien valtakunnan uuden Helenan pois mieheltään, 

mikä aiheuttaa suuren taistelun ja sodan Svargassa (taivaassa). Episodi jatkuu 

kamppailuna jumalien ja asuroiden välillä. Kuningas Soma saa liittolaisen Us-

hanaksesta (Venus), dānavoiden johtajasta, ja jumalia johtavat Indra ja Rudra, 

jotka ovat Brihaspatin puolella. Viimeksi mainittu saa apua Śamkaralta (Śiva), 

joka oltuaan Brihaspatin isän Angiraksen oppilas auttaa hänen poikaansa. Indra on 

tässä intialaisten prototyyppi Mikaelille, päästrategille ja ”lohikäärmeen” enkelien 

tappajalle – sillä yksi hänen nimistään on Jishnu, ”(taivaallisen) sotajoukon johta-

ja”. Molemmat taistelevat, kuten jotkut titaanit taistelivat toisia titaaneja vastaan 

kostonhaluisten jumalien puolustukseksi. Toinen puolustaa jupiter tonansia [uk-

kosen jumalaa] (Intiassa Brihaspati on Jupiter-planeetta, mikä on merkillinen yh-

teensattuma), toinen on alati jyrisevän Rudra-Śamkaran tukena. Tämän sodan 

aikana Indran henkivartijat, myrskynjumalat (marutit) hylkäävät hänet. Kertomus 

on joissakin yksityiskohdissaan erittäin opettava. 

Tutkikaamme joitakin niistä ja koettakaamme päästä perille niiden tarkoituk-

sesta. 

Brihaspati, loukattu aviomies, on Jupiter-planeetan ohjaava henki eli ”hallitsi-

ja”. Hän on opettaja eli henkinen guru jumalille, jotka ovat luovien voimien edus-

tajia. Rigvedassa häntä kutsutaan Brahmanaspatiksi, joka nimi tarkoittaa ”juma-

luutta, jossa olennoituu palvovien toiminta jumalia kohtaan”. Tästä syystä Brah-

manaspati edustaa niin sanotusti jumalallisen armon aineellistumista rituaalien ja 

seremonioiden avulla eli eksoteerista jumalanpalvelusta. 

”TĀRĀ”2 – hänen vaimonsa – on toisaalta niiden voimien personoituma, jotka 

kuuluvat gupta-vidyāan (salaiseen tietoon) vihitylle, kuten tullaan näyttämään. 

SOMA on astronomisesti kuu, mutta mystisessä merkityksessä se on myös 

pyhä juoma, jota bramiinit ja vihityt nauttivat mysteerien ja uhrimenojen aikana. 

”Soma”-kasvi on Asclepias acida, jonka mehusta valmistetaan mystinen [e499] 

Soma-juoma. Ainoastaan rishien jälkeläiset, suurten mysteerien agnihōtrit 

                                                           
1 [Euhemerisaatio, ihminen, joka myöhempien sukupolvien mielikuvituksessa on muuttunut 

jumalolennoksi.] 
2  Ks. Dowsonin Hindu Classical Dictionary. 
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(tulipapit) tunsivat kaikki sen voimat. Mutta oikean Soman todellinen ominaisuus 

oli (ja on) tekevä vihitystä uuden ihmisen sen jälkeen kun hän on uudestisyntynyt, 

nimittäin kun hän on alkanut elää astraaliruumiissaan,1 sillä hänen henkisen 

luontonsa voitettua fyysisen hän pian napsauttaisi sen pois ja eroaisi jopa 

eterisoituneesta ruumiista.2 

Somaa ei koskaan annettu vanhoina aikoina vihkimättömälle bramiinille – 

pelkälle grihasthalle eli eksoteerisen rituaalin papille. Siten Brihaspati – vaikka 

olikin ”jumalien guru” – edusti yhä palvonnan kuolleen kirjaimen muotoa. Mutta 

me näemme, kuinka kuningas Soma, todellisen viisauden antaja, vihkii 

mysteereihinsä Brihaspatin vaimon, Tārān, joka on sellaisen ihmisen symboli, 

joka, vaikka onkin omaksunut dogmaattisen palvonnan, ikävöi todellista viisautta. 

Allegoriassa Soma siis vie hänet mukanaan. Tästä seurauksena syntyi Budha – 

esoteerinen viisaus – Merkurius eli Hermes Kreikassa ja Egyptissä. Hänet 

kuvataan ”niin kauniiksi”, että jopa aviomies vaikka tiesi hyvin, ettei Budha ollut 

hänen kuolleen kirjaimen mukaisen palvontansa jälkeläinen – vaatii ”vasta 

syntynyttä” pojakseen rituaalisten ja tarkoituksettomien muotojen hedelmänä.3 

Tällainen on lyhyesti kerrottuna allegorian yksi merkitys. 

Taivaan sota viittaa useisiin samanlaisiin tapahtumiin eri olemisen tasoilla. Se 

tarkoittaa ensinnäkin kosmogoniaan kuuluvaa puhtaasti astronomista ja kosmista 

tosiasiaa. John Bentley ajatteli, että hindulaisilla taivaan sota on ainoastaan kuva, 

joka viittaa aikalaskelmiin.4  

                                                           
1   Ks. ”The Elixir of Life”, Godolphin Mitford, T.S.J. (suomeksi G. M., Elonneste).  Myös 

Five Years of Theosophy, 1885, s. 1 eteenpäin. 
2  Soman nauttija huomaa yhteytensä ulkoiseen ruumiiseensa ja kuitenkin olevansa poissa siitä 

henkisessä muodossaan. Viimeksi mainittu vapaana edellisestä liitelee silloin korkeammilla 

ilmavilla seuduilla, tullen itse asiassa ”yhdeksi jumalista” ja kuitenkin säilyttäen fyysisissä 

aivoissaan muiston siitä mitä hän näkee ja oppii. Selvästi sanottuna, Soma on tiedonpuun he-

delmä, jonka kateelliset elohimit eli Jahve kielsivät Aadamilta ja Evalta, ”jotta ihmisestä ei 

tulisi niin kuin yksi meistä”. 
3  Näemme saman nykyisissä eksoteerisissa uskonnoissa. 
4  Ks. John Bentley, Historical View of the Hindu Astronomy, 1823, s. 27–30. The Source of 

Measures -kirjan tekijä puhuessaan edellisestä teoksesta mainitsee, että Āryabhattan sanotaan 

ilmaisevan lähellä oikeaa olevan suhteen Π:n arvolle eri laskennallisista arvoista, ja toistaa 

erikoisen väitteen. ”John Bentley”, hän sanoo, ”oli hyvin perehtynyt hindulaiseen astronomi-

seen ja matemaattiseen tietoon… tätä hänen esitystään voidaan siis pitää luotettavana. Niin 

monilla itämaisilla ja muinaisilla kansoilla esiintyvä huomattava piirre salata huolellisesti 

tämänlaatuinen tieto on ominainen myös hinduille. Se mikä annettiin ulos yleiseksi tiedoksi ja 

yleiseen tutkimukseen, oli vain ylimalkaista tietoa tarkemmasta mutta salatusta tiedosta. Ja 

tämä Bentleyn lausunto vahvistaa oudosti tuon väitteen ja osoittaa selitettynä, että se [hindu-

lainen eksoteerinen astronomia ja tieteet] on peräisin järjestelmästä, joka on täysin sen eu-

rooppalaisen järjestelmän ulkopuolella, johon Bentley itse tietysti luotti paljon enemmän kuin 

hindulaisten tietoon kaikkina aikoina ja missä sukupolvessa tahansa.” 
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[e500] Hän luulee, että länsimaiset kansat ovat tästä saaneet esikuvan 

kertomuksilleen titaanien sodasta. Siinä hän ei ole aivan väärässä, mutta ei aivan 

oikeassakaan. Jos tähtiprototyyppi koskee todella esimanvantarista aikakautta ja 

perustuu kokonaan siihen tietoon, jonka arjalaiset vihityt väittävät omistavansa 

koko kosmogonian suunnitelmasta ja kehityksestä,1 titaanien sota on vain 

tarunomainen ja jumalalliseksi korotettu jäljennös todellisesta sodasta, joka 

käytiin Himalajan Kailāsalla (taivaassa) eikä kosmisten planeettojen välisen 

avaruuden syvyyksissä. Se on kertomus hirvittävistä taisteluista ”Jumalan 

poikien” ja ”Varjon poikien” välillä neljännessä ja viidennessä Rodussa. Jokainen 

myöhempi kansallinen, tätä aihetta käsittelevä traditio perustuu näihin kahteen 

tapahtumaan, jotka on legendoissa sekoitettu yhteen ja lainattu asuroiden jumalia 

vastaan käymän sodan eksoteerisista kertomuksista. 

Esoteerisesti asurat, jotka on myöhemmin muutettu pahoiksi hengiksi ja 

alemmiksi jumaliksi jotka ovat ikuisesti sodassa suurten jumaluuksien kanssa, 

ovat salaisen viisauden jumalia. Rigvedan vanhimmissa osissa ne ovat henkisiä ja 

jumalallisia, ja Asura-nimitystä käytetään tarkoittamaan korkeinta henkeä ja se on 

sama kuin zoroasterilaisten suuri Ahura.2 Oli aika, jolloin itse jumalat Indra, Agni 

ja Varuna kuuluivat asuroihin. 

Taittirīya-Brāhmanassa Brahmā-Prajāpatin henkäys (asu) tuli eläväksi ja tästä 

henkäyksestä hän loi asurat. Myöhemmin sodan jälkeen asuroita kutsutaan juma-

lien vihollisiksi, tästä johtuu nimen uusi tulkinta ”a-surat”, jossa alkukirjain ”a” 

on kielteinen etuliite – eli ”ei-jumalat” – jolloin ”jumalista” käytetään nimeä ”su-

rat”. Tämä siis yhdistää asurat ja niiden ”sotajoukot”, jotka luetellaan myöhem-

min, kristillisten kirkkojen ”langenneisiin enkeleihin”, siihen henkisten olentojen 

hierarkiaan, joka on löydettävissä jokaisesta muinaisten ja nykyisten kansojen 

pantheonista – alkaen zoroasterilaisten jumalista aina kiinalaisten jumaliin asti. 

Ne ovat luovan alkuhenkäyksen poikia jokaisen uuden mahā-kalpan eli manvanta-

ran alussa ja kuuluvat samaan luokkaan kuin ne enkelit, jotka pysyivät ”uskollisi-

na”. Ne olivat Soman (esoteerisen viisauden vanhemman) liittolaisia Brihaspatia 

vastaan (joka edustaa ritualistista eli seremoniallista [e501] palvelusta). Seremo-

nialistit ovat ilmeisesti alentaneet ne ajallisesti ja paikallisesti vastakkaisiksi voi-

miksi eli demoneiksi sen vuoksi, että ne kapinoivat tekopyhyyttä, näennäispalvon-

taa ja kuolleen kirjaimen muotoa vastaan. 

                                                           
1 Salainen oppi selittää, että jokainen universaalisesti tärkeä tapahtuma, kuten geologiset luon-

nonmullistukset yhden rodun lopussa ja toisen alussa, joihin joka kerta liittyy suuri muutos 

ihmiskunnassa, sen henkisessä, moraalisessa ja fyysisessä puolessa – on ennalta tiedetty ja 

niin sanotusti ennalta sovittu planeettajärjestelmämme tähtialueilla. Astrologia perustuu koko-

naan tähän mystiseen ja läheiseen yhteyteen taivaankappaleiden ja ihmiskunnan välillä, ja se 

on yksi vihkimyksen ja okkulttisten mysteerien suurista salaisuuksista. 
2 Ks. Vendîdād, käänt. Darmesteter, johdanto, s. lviii. 
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Mikä on siis kaikkien noiden voimien todellinen luonne, jotka taistelivat yh-

dessä niiden kanssa? Ne ovat: 1) ushanat eli Venus-planeetan ”sotajoukko”, josta 

on roomalaiskatolisuudessa tullut – Lucifer, ”aamutähden”1 valtias, tsaba eli 

”Saatanan” armeija; 2) daityat ja dānavat ovat titaaneja, demoneja ja jättiläisiä, 

jotka löydämme raamatusta – ”Jumalan poikien” ja ”ihmisten tyttärien” jälkeläi-

siä.2 Niiden yleisnimi osoittaa niiden oletetun luonteen ja ilmaisee samalla bra-

miinien salaisen vihamielisyyden, sillä ne ovat kratudvishoja – ”uhrimenojen (eli 

eksoteerisen teeskentelyn) vihollisia”. Nämä ovat niitä ”joukkoja”, jotka vastusta-

vat Brihaspatia, eksoteeristen kansanuskontojen edustajaa, ja Indraa – näkyvän 

taivaan, taivaankannen, jumalaa, joka varhemmassa Vedassa on korkein jumala 

kosmisessa taivaassa, sopiva asunto kosmoksen ulkopuolella olevalle, persoonal-

liselle Jumalalle, joka on korkeampi kuin mihin mikään eksoteerinen palvonta voi 

koskaan kohota. 

3) Sitten seuraavat nāgat,3 sarpat (käärmeet eli serafit). Näiden luonto näkyy 

taas niiden hieroglyfin salaisesta merkityksestä. Mytologiassa ne ovat puolijuma-

lallisia olentoja, joilla on inhimilliset kasvot ja lohikäärmeen häntä. Ne ovat siis 

epäilemättä samoja kuin juutalaisten serafit (sanoista Serapis ja Sarpa, käärme). 

Yksikkömuoto on saraf, ”palava, tulinen”.4 Kristillinen ja juutalainen oppi enke-

leistä tekee eron serafien ja kerubien välillä, kerubien ollessa järjestyksessä toise-

na. Esoteerisesti ja kabbalistisesti ne ovat samoja, sillä kerubim on yksinkertaises-

ti niiden kuvien eli hahmojen nimitys, jotka esittävät taivaallisten joukkojen mitä 

tahansa osastoa. Kuten aiemmin sanottiin, lohikäärmeet ja nāgat olivat erakkovi-

hittyjen nimiä, jotka annettiin heille heidän suuren viisautensa ja henkisyytensä 

vuoksi ja koska he asuivat luolissa. Kun siis Hesekiel käyttää adjektiivia kerub 

Tyroksen kuninkaasta ja kertoo hänelle, että hänen viisautensa ja ymmärryksensä 

takia häneltä ei voida kätkeä mitään salaisuutta,5 hän paljastuu okkultistille ”pro-

feettana”, kenties vielä eksoteerisen palvonnan edustajana, joka pauhaa toisen 

koulukunnan vihittyä vastaan eikä kuviteltua Luciferia vastaan, joka on tähdistä 

pudonnut ja siten Edenin puutarhasta karkotettu kerubi.  

Siten tuo niin kutsuttu ”sota” on yhdessä merkityksessä myös allegorinen 

kertomus taistelusta kahden luokan – oikean ja vasemman tien – adeptien välillä. 

Intiassa oli kolmenlaisia rishejä, jotka olivat [e502] vanhimmat tunnetut adeptit: 

kuninkaalliset rishit eli rājarshit, kuninkaat ja ruhtinaat, jotka omaksuivat 

askeettisen elämän; jumalalliset devarshit eli dharman eli yogan pojat; ja 

                                                           
1 Jesaja, 14:12. 
2 1. Moos. 6:1–2. 
3 Orientalistien kuvaamat nāgat ovat salaperäinen kansa, jonka jälkiä on löydetty runsaasti 

Intiasta tähän päivään asti ja joka eli Nāga-dvîpassa, yhdessä Bhāratavarshan (vanhan Intian) 

seitsemästä maanosasta eli jaosta. Nāgpurin kaupunki oli maan vanhimpia kaupunkeja. 
4 Jesaja, 6:6. 
5 Hes. 28:3–4. 
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brahmarshit, niiden rishien jälkeläiset, jotka perustivat bramiinien gotrat eli 

kastiluokat. Kun myyttiset ja astronomiset avaimet jätetään nyt hetkeksi syrjään, 

salaiset opetukset näyttävät meille monia atlantislaisia, jotka kuuluivat näihin 

osastoihin, ja heidän välillään oli taisteluja ja sotia de facto ja de jure. Nārada, 

eräs suurimmista risheistä, oli devarishi, ja hänen sanotaan olleen alituisessa 

riidassa Brahmān, Dakshan ja muiden jumalien ja viisaiden kanssa. Voimme sen 

vuoksi huoletta väittää, että olipa tämän universaalisesti hyväksytyn legendan 

astronominen merkitys mikä tahansa, sen inhimillinen aspekti perustuu todellisiin 

ja historiallisiin tapahtumiin, jotka on vääristelty teologiseksi dogmiksi vain 

sopimaan kirkollisiin tarkoituksiin. Niin kuin ylhäällä, niin alhaalla. Tähtiä 

koskevat ilmiöt ja taivaankappaleiden esiintyminen avaruudessa otettiin 

esikuvaksi, ja tuo suunnitelma tuotiin alas, maan päälle. Siten avaruutta kutsuttiin 

abstraktisessa merkityksessä ”jumalallisen tiedon valtakunnaksi”, ja kaldit 

(chaldeet) eli vihityt kutsuivat sitä nimellä Ab Su, tiedon asunto (eli isä, ts. lähde), 

koska avaruudessa asuvat ne älylliset voimat, jotka näkymättöminä hallitsevat 

universumia.1 

Samalla tavoin ylemmissä valtamerissä eli taivaissa olevan eläinradan 

kaavakuvan mukaan pyhitettiin määrätty maapallon alue, sisämeri, ja sitä 

kutsuttiin ”oppimisen syvyydeksi”. Siinä oli kahdentoista hierofantin ja viisauden 

mestarin asuntoina kaksitoista keskusta kahdentoista pienen saaren muodossa, 

jotka vastasivat eläinratamerkkejä – joista kaksi jäi pitkiksi ajoiksi ”mysteeri-

merkeiksi”.2 Tämä ”tiedon (eli oppineisuuden) meri”3 oli pitkät ajat siellä, missä 

nykyisin leviää Shamon eli Gobin autiomaa. Se oli olemassa viimeiseen suureen 

jääkauteen asti, [e503] jolloin paikallinen luonnonmullistus, joka pyyhki vedet 

                                                           
1 Yhtä kuvaavia ovat ne ominaisuudet, jotka on annettu Rudra-Śivalle, suurelle joogille, kaik-

kien adeptien esi-isälle – joka on esoterismissa yksi jumalallisten dynastioiden suurimmista 

kuninkaista. Häntä sanotaan ”ensimmäiseksi” ja ”viimeiseksi” ja hän on kolmannen, neljännen 

ja viidennen kantarodun suojelija. Sillä varhaisimmalta luonteeltaan hän on askeettinen Dig-

ambara, ”elementteihin pukeutunut”, Trilochana, ”kolmesilmäinen”; Pañchānana, ”viisikas-

voinen”, joka viittaa neljään menneeseen ja nykyiseen viidenteen rotuun. Sillä vaikka hänellä 

on viidet kasvot, hänellä on ainoastaan ”neljä kättä”, koska viides rotu on vielä elossa. Hän on 

”ajan jumala”, Saturnus-Kronos, kuten hänen tiimalasin muotoinen damarunsa (rumpunsa) 

osoittaa. Ja jos häntä syytetään siitä, että hän on hakannut pois Brahmān viidennen pään ja 

jättänyt hänelle ainoastaan neljä, se viittaa jälleen määrättyyn vihkimysasteeseen ja myös 

Rotuihin. 
2 G. Seyffarth oli väärässä ajatellessaan, että eläinradan merkkejä oli vanhoina aikoina ainoas-

taan kymmenen. Maallikot tunsivat vain kymmenen. Vihityt tiesivät kuitenkin ne kaikki siitä 

ajasta lähtien, jolloin ihmiskunta jakautui sukupuoliin ja jolloin Neitsyt-Skorpionista tuli kaksi 

merkkiä. Kun otettiin lisäksi mukaan eräs salainen merkki, jonka nimeä ei esitetty, mutta jolle 

kreikkalaiset keksivät nimen vaaka (lat. Libra), syntyi näin kaksitoista merkkiä. (Ks. Hunnu-

ton Isis, Teologia osa II, s. 57.) 
3 Tämä on ehkä avain Dalai-laman symboliseen nimeen – ”valtameri”-lama, joka tarkoittaa 

viisauden valtamerta. Abbé Huc puhuu siitä. 
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etelään ja länteen muodostaen siten nykyisen suuren autiomaan, jätti ainoastaan 

tietyn keitaan, jossa on järvi ja yksi saari sen keskellä, muistoksi maan päällisestä 

eläinratakehästä. Iät ja ajat tämä vesisyvänne – joka ennen babylonialaisia 

eläneiden kansojen keskuudessa oli kotipaikkana ”suurelle äidille” (taivaisen 

”suuren äitikaaoksen” maiselle kuvalle), Ean (viisauden) vanhemmalle, kun taas 

Ea itse oli varhainen prototyyppi Oannekselle, babylonialaisten ihmiskalalle – iät 

ja ajat siis tämä ”syvyys” eli kaaos oli viisauden, mutta ei pahuuden asuinpaikka. 

Belin ja sitten Mardukin, aurinkojumalan, taistelulla Tiamatin, meren ja sen 

lohikäärmeen, kanssa, joka ”sota” päättyi viimeksi mainitun häviöön, on puhtaasti 

kosminen ja geologinen samoin kuin historiallinen merkitys. Tuo lehti salaisten ja 

pyhien tieteiden historiasta, niiden kehityksestä, kasvusta ja KUOLEMASTA on 

revitty pois vihkimättömiltä joukoilta. Se kertoo a) polttavan auringon 

aikaansaamasta valtavien alueiden järjestelmällisestä ja asteittaisesta kuivumisesta 

tiettynä esihistoriallisena aikakautena; eräästä hirvittävästä kuivuudesta, joka 

päättyi siihen, että aiemmin hedelmälliset kosteat maat muuttuivat vähitellen 

nykyisiksi hiekkaerämaiksi; ja b) yhtä järjestelmällisestä vasemman tien 

seuraajien harjoittamasta oikean tien profeettojen vainoamisesta. Nuo edelliset 

ovat aloittaneet pappisluokkien synnyn ja kehityksen ja ovat lopulta johtaneet 

maailman noihin kaikkiin eksoteerisiin uskontoihin, jotka on keksitty 

tyydyttämään hoi polloin ja tietämättömien turmeltunutta makua ritualistiseen 

loistoon sekä taipumusta ikiaineettoman ja tuntemattoman prinsiipin 

aineellistamiseen. 

Tämä oli määrätynlainen parannus atlantislaiseen noituuteen nähden, jonka 

muisto elää vielä Intian koko sanskritinkielisessä kirjallisuudessa samoin kuin 

kansantaruissa. Se oli kuitenkin pyhien mysteerien ja niiden oppien ivailua ja hä-

päisemistä. Antropomorfismin ja jumalankuvien palveluksen nopea kasvu johti 

varhaisen viidennen Rodun, niin kuin se oli jo johtanut neljännen Rodun, jälleen 

noituuteen, vaikka pienemmässä määrin. Lopulta unohdettiin jopa neljä ”Adamia” 

(jotka symboloivat toisin nimin neljää aikaisempaa rotua). Ne siirtyivät yhdestä 

sukupolvesta toiseen saaden jokainen joitakin myyttisiä lisäyksiä, kunnes hukkui-

vat vihdoin siihen kansanomaisen symboliikan valtamereen, jota kutsutaan pant-

heoniksi. Ne elävät silti yhä tänä päivänä vanhimmissa juutalaisissa traditioissa, 

kuten Tselem, ”Varjo-aadam” (meidän oppimme chhāyāt); toinen, ”malli-aadam”, 

ensimmäisen kopio ja eksoteerisen Genesiksen (1. luvun) ”miehinen ja naiselli-

nen”; kolmas, ”maallinen aadam” ennen lankeemusta, androgyyni; ja neljäs – 

Aadam lankeemuksensa jälkeen, ts. erottautuneena sukupuoliin eli puhtaana atlan-

tislaisena. Edenin puutarhan Aadam eli meidän rotumme – viidennen – esi-isä on 

kekseliäs  yhdistelmä  noista  neljästä.  Niin  kuin  Zoharissa  esitettiin,  Adam, 

ENSIMMÄINEN ihminen, ei ole enää [e504] maan päällä, hän ”ei ole lainkaan 

alhaalla”. ”Sillä mistä tulevat nämä alemmat maailmat? Maaketjusta ja ylhäältä 
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taivaasta”, ts. korkeammista palloista, niistä jotka edeltävät maapalloamme ja 

ovat sen yläpuolella. 
 

 …Ja siitä [ketjusta] tuli toinen toistaan erilaisempia olentoja. Jotkut niistä 

vaatteissa [kiinteissä](nahoissa), jotkut kuorissa (Klifot)… jotkut niistä punai-

sissa kuorissa, jotkut mustissa, valkoisissa ja jotkut kaiken värisissä.1 
 

Kuten Berossoksen kaldealaisessa kosmogoniassa ja juuri edellä mainituissa sä-

keistöissä niin myös joissakin kabbalatutkielmissa puhutaan olennoista, joilla on 

kahdet kasvot, joillakin neljät ja toisilla yhdet kasvot. Sillä ”korkein Aadam ei 

tullut alas kaikkiin maihin, ei synnyttänyt jälkeläisiä eikä pitänyt monia vaimoja”, 

vaan hän on mysteeri. 

Samoin on lohikäärme mysteeri. On totta, että rabbi Shimon ben Johai sanoo, 

että ”toverien” (opiskelijoiden eli chelojen) ei ole suotu ymmärtää lohikäärmeen 

merkitystä, vaan tuo tieto annettiin ainoastaan ”pienille” ts. täydellisille vihityille.2 

”Toverit tutkivat alkutoimintaa (luomiskertomusta) ja ymmärtävät sen, mutta ai-

noastaan pienet (täydelliset vihityt) ymmärtävät viittauksen alkutoimintaan Suu-

ressa meressä olevan käärmeen mysteerin avulla.”3 Ja ne kristityt, jotka ehkä lu-

kevat tämän, ymmärtänevät myös edellä olevan lauseen valossa, kuka heidän 

”Kristuksensa” oli. Sillä Jeesus sanoo toistuvasti, että se, joka ”ei ota vastaan Ju-

malan valtakuntaa niin kuin pieni lapsi, ei pääse siihen sisälle”. Jos jotkin hänen 

sanonnoistaan ovat tarkoittaneet lapsia ilman mitään metaforaa, niin useimmat 

kohdat, jotka koskevat ”pieniä lapsia” evankeliumeissa, tarkoittavat vihittyjä, jois-

ta Jeesus oli yksi. Paavalia (Saulusta), sanotaan Talmudissa ”pieneksi”. 

”Käärmeen mysteeri” on seuraava: Meidän maapalloamme tai mieluummin 

maallista elämäämme pidetään usein salaisissa opetuksissa suurena merenä. Myös 

”elämän meri” on yhä tänä päivänä usein käytetty vertaus. Sifra di-Tseniuta 

puhuu alkukaaoksesta ja universumin kehityksestä tuhon (pralayan) jälkeen 

verraten sitä auki kiertyvään käärmeeseen: ”Ojentuen sinne tänne, pyrstö 

suussaan, pää vääntyen niskan ympäri se on raivoissaan ja vihainen… Se väijyy ja 

piiloutuu. Joka tuhannes päivä se ilmestyy.”4 

                                                           
1 Zohar, Cremona-editio, iii, fol. 4a, p. 14.  
2 Tällainen nimi annettiin muinaisessa Juudeassa vihityille, joita kutsuttiin myös ”viattomiksi” 

ja ”lapsiksi” ts. vielä kerran jälleensyntyneiksi. Tämä avain avaa näkymän uuden testamentin 

erääseen mysteeriin: Herodeksen tekoon, kun hän tappoi 40 000 ”viatonta”. On olemassa 

samaa merkitsevä legenda, ja se tapaus, joka sattui melkein sata vuotta eaa., paljastaa alkupe-

rän traditiolle, johon on samalla sekoitettu kertomus Krishnasta ja hänen enostaan Kamsasta. 

Uudessa testamentissa Herodes tarkoittaa Aleksanteri Jannaiosta (lyddalaista), joka vainosi ja 

murhasi satoja ja tuhansia vihittyjä, mikä on otettu raamatun kertomukseksi. 
3 Zohar, II, 34b. 
4 Sifra di-Tseniuta, I, 26. 
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[e505] Purānan kommentaarissa sanotaan: ”Ananta Śesha on Vishnun muoto, 

säilyttämisen Pyhä Henki ja symboloi universumia, jonka päällä sen oletetaan 

nukkuvan Brahmān päivien väliaikoina. Śeshan seitsemän päätä tukevat univer-

sumia…” 

Siten Jumalan henki ”nukkuu” eli ”hengittää” (merahefet) erilaistumattoman 

aineen kaaoksen yllä ennen jokaista uutta ”luomista”, sanoo Sifra di-Tseniuta. 

Mutta yksi Brahmān päivä käsittää, kuten on jo selitetty, tuhat mahā-yugaa. Ja 

koska jokainen ”yö” eli lepokausi on yhtä pitkä kuin tuollainen ”päivä”, on helppo 

nähdä, mitä tarkoittaa Sifra di-Tseniutan lause, että käärme ilmestyy ”kerran tu-

hannessa päivässä”. Yhtä helppo on nähdä, mihin Sifran vihitty kirjoittaja johtaa 

meitä sanoessaan: ”Sen pää murskautuu suuren meren vesissä, niin kuin kirjoitettu 

on: ’Sinä jaoit meren voimallasi, sinä murskasit lohikäärmeiden päät vesissä.’”1 

Tämä tarkoittaa vihittyjen koetuksia tässä fyysisessä elämässä, ”murheen meres-

sä”, jos käytetään yhtä avainta. Toisella avaimella avattuna se viittaa niiden seit-

semän piirin peräkkäiseen tuhoon, joihin kuuluu ketju maailmoja avaruuden suu-

ressa meressä. Sillä jokaista sideeristä palloa eli piiriä, jokaista maailmaa, tähteä 

ja tähtiryhmää sanotaan symboliikassa ”lohikäärmeen pääksi”. Mutta miten tuo 

symboli tulkitaankin, lohikäärmettä ei koskaan pidetty pahana, ei liioin käärmettä 

– muinaisina aikoina. Kaikissa vertauksissa, olivatpa ne sitten astronomisia, kos-

misia, teogonisia tai pelkästään fysiologisia ts. fallisia – käärmettä pidettiin aina 

jumalallisena symbolina. Kun sanotaan ”[kosminen] käärme, joka liikkuu 370 

hyppäyksellä”2, se tarkoitta suuren trooppisen vuoden (25 868 vuoden) kierros-

kautta, joka esoteerisessa laskelmassa jaetaan 370 aikakauteen eli sykliin, niin 

kuin aurinkovuosi jaetaan 365 päivään. Ja jos kristityt pitävät Mikaelia Saatanan, 

lohikäärmeen, voittajana, se johtuu siitä, että Talmudissa tuota taistelevaa henki-

löhahmoa kuvataan vesien ruhtinaana, jolla oli alaisinaan seitsemän alempaa hen-

keä – hyvä syy latinalaiselle kirkolle tehdä hänestä jokaisen kallioniemekkeen 

suojeluspyhimys Euroopassa! Sifra di-Tseniutassa luova voima ”tekee luomuk-

sestaan luonnoksia ja spiraaliviivoja käärmeen muodossa”. Se ”pitää pyrstöään 

suussaan”, koska se on loputtoman ikuisuuden ja kierroskausien symboli. Tarvit-

taisiin kuitenkin kokonainen teos selittämään sen eri merkityksiä, mutta meidän 

on lopetettava. 

Lukija ymmärtää varmaan nyt, mitä eri asioita tarkoittaa ”taivaan sota” ja 

”suuri lohikäärme”. Tuo kirkon dogmeista juhlallisin ja pelätyin, kristillisen uskon 

alfa ja omega sekä sen LANKEEMUKSEN ja LUNASTUKSEN tukipylväs kutis-

tuu noista esihistoriallisista taisteluista kertovien monien allegorioiden pakanal-

liseksi symboliksi. 

 

                                                           
1 Psalmit, 74:13. 
2 Sifra di-Tseniuta, §. 33. 
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 [e506] 

XIX 
 

ONKO PLEROMA SAATANAN PESÄ? 
 

Tätä aihetta ei ole vielä käsitelty loppuun, vaan sitä on tutkittava vielä muista nä-

kökulmista. 

On mahdotonta sanoa, todistaako Miltonin suurenmoinen kuvaus kolmen päi-

vän taistelusta valon ja pimeyden enkelien välillä oikeaksi sen olettamuksen, että 

hänen on täytynyt kuulla vastaavasta itämaisesta traditiosta. Vaikkakaan hän itse 

ei olisi ollut yhteydessä kenenkään mystikon kanssa, niin hänen on täytynyt tuntea 

joku, joka on päässyt käsiksi Vatikaanin salaisiin teoksiin. Niiden joukossa on 

traditio ”B’nai-Shamashista” – ”auringon lapsista” – joka koskee itämaista allego-

riaa ja sisältää kolminkertaisessa versiossaan paljon tarkempia yksityiskohtia 

”vanhasta lohikäärmeestä” ja hänen eri tappajistaan, kuin voi saada Henokin kir-

jasta tai paljon uudemmasta Johanneksen Ilmestyksestä, kuten edellä on osoitettu. 

Vaikuttaa selittämättömältä, miksi yhä tänä päivänä mystisiin seuroihin 

kuuluvat kirjailijat pitävät kiinni aikaisemmista epäilyksistään, jotka koskevat 

Henokin kirjan ”oletettua” vanhuutta. Kun siis teoksen The Sacred Mysteries 

among the Mayas and Quichés tekijä on taipuvainen näkemään Henokissa 

kristinuskoon kääntyneen vihityn (! !),1 on Éliphas Lévin teosten – The Mysteries 

of Magic – englantilainen julkaisija myös samaa mieltä. Hän huomauttaa: ”Tri 

Kenealy’ä lukuun ottamatta ei kukaan nykyajan oppinut pidä viimeksi mainittua 

teosta [Henokin kirjaa] yhtään vanhempana kuin neljänneltä vuosisadalta eaa. 

peräisin olevana”.2 Nykyajan oppineet ovat syyllistyneet pahempiin erehdyksiin 

kuin tämä. Tuntuu kuin vasta eilen Euroopan suurimmat kirjallisuusarvostelijat 

olisivat kieltäneet tuon teoksen, samoin orfilaisten hymnien ja jopa Hermeksen eli 

Thotin kirjan alkuperän, kunnes viimeksi mainitusta löydettiin kokonaisia 

säkeistöjä Egyptin varhaisimpien dynastioiden muistomerkeistä ja haudoista. 

Arkkipiispa Laurencen mielipide on jo mainittu edellä.3 

”Vanhaa lohikäärmettä” ja Saatanaa, joista on nyt tullut yksinomaan ja yhtei-

sesti ”langenneen enkelin” symboli ja sen teologinen käsite, ei ole kuvattu siten 

alkuperäisessä kabbalassa (kaldealaisessa Lukujen kirjassa) eikä sen nykyaikai-

sessa vastineessa. Sillä nykyaikaisista kabbalisteista oppinein ellei suurin, nimit-

täin Éliphas Lévi, kuvaa Saatanaa seuraavin hehkuvin sanoin: 
 

                                                           
1 Sivulla 16. 
2  ”Biographical Critical Essay”, s. xxxviii. 
3 Nyttemmin on Qumranin luolista löydetty katkelmia kaikista muista Henokin kirjan osista 

paitsi II osasta eli luvuista XXXVII–LXXI, joten ainakin kirjan osat I, III, IV ja V ovat Uuden 

testamentin kirjoituksia vanhempia. – Suom. toim./J. M. 
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Tuo enkeli oli kyllin ylpeä pitämään itseään Jumalana, kyllin rohkea lunasta-

maan riippumattomuutensa ikuisen kärsimyksen ja kidutuksen hinnalla, kyllin 

[e507] kaunis ihailemaan itseään täydessä jumalallisessa loistossa, kyllin voi-

makas hallitsemaan pimeydessä keskellä ahdistusta ja rakennuttaakseen itsel-

leen valtaistuimen sammumattomalle polttoroviolleen. Se on tasavaltalaisen ja 

kerettiläisen Miltonin Saatana…. anarkian ruhtinas, jota palvelee puhtaiden 

henkien hierarkia(!!)….1 
 

Tämä kuvaus – joka yhdistää kekseliäästi teologisen dogmin ja kabbalistisen alle-

gorian ja onnistuu jopa sisällyttämään sanoihinsa poliittisen kohteliaisuuden – on 

oikeassa hengessä luettuna paikkansa pitävä. 

Niin todellakin, ”vanha lohikäärme” on tuo ihanteista suurin, tuo ihmiskunnan 

älyllisen riippumattomuuden hyväksi uhrautumisen ikuisesti elävä symboli – jopa 

apoteoosi –, tuo aina toimiva voima, joka vastustaa paikallaan pysyvää toimetto-

muutta – prinsiippiä, jolle itsevarmuus on rikos ja joka vihaa ajattelemista ja tie-

don valoa. Kuten Éliphas Lévi sanoo verrattoman oikeudenmukaisesti ja ironises-

ti: ”Tuo oletettu pimeiden ikuisuuksien sankari, jota syytetään ilkeämielisesti ru-

muudesta, on koristettu sarvin ja kavioin, jotka sopisivat paljon paremmin hänen 

leppymättömille ahdistajilleen. Hänet on lopulta muutettu käärmeeksi – punaisek-

si lohikäärmeeksi.” Mutta Éliphas Lévi oli kuitenkin liian alamainen roomalaiska-

tolisille auktoriteeteille, ja voitaisiin lisätä: liian jesuiittamainen tunnustaakseen, 

että tuo paholainen on ihmiskunta, eikä sillä ole koskaan ollut maan päällä ole-

massaoloa ihmiskunnan ulkopuolella.2 

Tässä kristillinen teologia on ollut uskollinen vain omalle vanhalle kunnianar-

voisalle politiikalleen, vaikka onkin seurannut orjallisesti pakanuuden jälkiä. Sen 

täytyi eristäytyä ja pitää kiinni arvovallastaan. Tästä syystä se ei voinut muuta 

kuin muuttaa jokaisen pakanallisen jumaluuden paholaiseksi. Jokainen muinai-

suuden loistava aurinkojumala – säteilevä jumaluus päivällä ja itsensä vastakohta 

ja vastustaja yöllä ja nimeltään viisauden lohikäärme, koska sen oletettiin sisältä-

vän yön ja päivän idut – on nyt muutettu jumalan vastaiseksi varjoksi ja siitä on 

tullut Saatana itsevaltiaan inhimillisen dogmin yksinomaisen, kestämättömän 

arvovallan nojalla. Tämän jälkeen kirottiin kaikki nuo valon ja varjon synnyttäjät, 

kaikki aurinko- ja kuujumalat, ja sitten antropomorfoitiin monien jumalien jou-

kosta   valittu   yksi   Jumala  ja  Saatana.   Mutta  teologia   tuntuu   unohtaneen 

                                                           
1 Histoire de la Magie, s. 16–17. 
2 Millä paholaisella voisi olla enemmän viekkautta, voimaa ja julmuutta kuin Whitechapelin 

murhaajalla, vuoden 1888 Jack Viiltäjällä, joka ennen kuulumattoman verenhimoisessa pa-

huudessaan teurasti ja paloitteli kylmäverisesti seitsemän onnetonta ja muuten viatonta naista! 

Tarvitsee vain lukea sanomalehtiä löytääkseen täydellisiä kristillisen helvetin paholaisten 

henkilöitymiä noista juopoista elukoista (aviomiehistä ja isistä), jotka lyövät vaimojaan ja 

lapsiaan ja joista vain pieni prosentti joutuu päivittäin oikeuden eteen. 
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inhimillisen kyvyn huomata ja lopulta analysoida kaikkea, mikä on keinotekoises-

ti pakotettu sen kunnioitettavaksi. Historia osoittaa, kuinka jokaisella rodulla ja 

jopa jokaisella heimolla, erityisesti seemiläisillä kansoilla on luonnollinen taipu-

mus korottaa oma heimojumaluutensa johtoasemaan muiden jumalien yläpuolelle. 

[e508] Ja historia todistaa, että israelilaisten Jumala oli tuollainen heimojumala 

eikä mitään muuta, vaikka kristillinen kirkko seuraten ”valitun” kansan jälkiä on 

suvainnut vaatia väkisin tuon erityisen jumalan palvontaa ja kirota kaikki muut. 

Olipa tämä alun perin tietoinen tai tiedostamaton erehdys, joka tapauksessa se oli 

erehdys. Jehova on aina ollut muinaisuudessa ainoastaan ”jumala muiden juma-

lien joukossa”.1 Herra ilmestyy Abrahamille ja sanoessaan ”Minä olen kaikkival-

tias Jumala” lisää kuitenkin ”Minä pidän voimassa liiton… olen oleva sinun (Ab-

rahamin) Jumalasi” ja hänen jälkeensä hänen siemenensä Jumala2 – mutta ei 

suinkaan arjalaisten eurooppalaisten Jumala. 

Mutta sitten Jeesus Nasarealaisen suurenmoinen ja ihanteellinen olemus oli 

asetettava tummaa taustaa vasten loiston aikaansaamiseksi vastakohdan avulla, ja 

tummempaa taustaa kirkko tuskin olisi voinut keksiä. Tuntematta vanhan testa-

mentin symboliikkaa ja tietämättä Jehova-nimen todellista merkitystä – joka nimi 

on rabbien antama salainen korvike sanomattomalle ja lausumattomalle nimelle – 

kirkko piti kekseliäästi tekaistua varjoa todellisena, antropomorfoitua lisääntymis-

symbolia ainoana ilman toista olevana todellisuutena, kaiken alati tuntemattomana 

syynä. Johdonmukaisena seurauksena kirkon oli kaksinaisuuden vuoksi keksittävä 

antropomorfinen paholainen – Jumalan itsensä luoma, niin kuin se opetti. Saata-

nasta on nyt tullut ”Jehovah-Frankensteinin” keksimä hirviö – isänsä kirous ja 

ohdake jumaluuden puolella – hirviö, jota naurettavampaa kukaan maallinen 

Frankenstein ei olisi kyennyt sepittämään. 

New Aspects of Life -kirjan tekijä kuvaa juutalaista Jumalaa aivan oikein kab-

balistisesta näkökulmasta ”maan henkenä, joka oli ilmoittanut itsensä juutalaisille 

Jehovana”.3 Tuo sama henki Jeesuksen kuoleman jälkeen ”otti hänen muotonsa ja 

personoi häntä kuolleista nousseena Kristuksena” – mikä selvästikin on Ke-

rinthoksen ja vähäisin muutoksin useiden gnostilaisten lahkojen oppi. Mutta teki-

jän selitykset ja johtopäätökset ovat huomattavat: ”Kukaan ei tiennyt… paremmin 

kuin Mooses… [ja] niin hyvin kuin hän, kuinka suuri oli niiden [egyptiläisten 

jumalien] voima, joiden pappien kanssa hän oli kilpaillut”, hän sanoo, ”jumalien, 

joista Jehovan väitetään olevan Jumala [ainoastaan juutalaisten mielestä].” ”Mitä 

nuo jumalat, nuo Aher, olivat joista Jehovan, Ehadin väitetään olevan Juma-

la…koska hän voittaa ne?” tekijä kysyy. Tähän meidän okkultistimme vastaa: ne 

                                                           
1 Psalmit, 82:1. 
2 Genesis, 17:7. 
3 Henry Pratt, main. teos, s. 209. 
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ovat niitä, joita kirkko nyt kutsuu langenneiksi enkeleiksi ja kollektiivisesti Saata-

naksi, lohikäärmeeksi, jonka voittaja, jos meidän on hyväksyttävä kirkon lausunto, 

on Mikael ja hänen joukkonsa, joka Mikael on yksinkertaisesti itse Jehova, yksi 

alemmista hengistä parhaassa tapauksessa. Sen vuoksi tekijä on jälleen oikeassa 

sanoessaan: 
 
Kreikkalaiset uskovat daimoneihin… Mutta… ennen niitä… heprealaisen käsi-

tyksen mukaan oli [e509] olemassa personoivien henkien luokka, joita he kut-

suivat demoneiksi, ”personoitumiksi”… Jos myönnetään Jehovan erikoisen va-

kuutuksen perusteella muiden jumalien olemassaolo, jotka… olivat Ainoan 

Jumalan personoitumia, olivatko nuo muut jumalat vain personoivien henkien 

korkeampi luokka… jotka olivat saavuttaneet ja käyttäneet korkeampia voi-

mia? Ja eikö personointi ole avain henkisen tilan mysteeriin? Mutta jos myön-

nämme tämän tilanteen, kuinka voimme tietää, ettei Jehova ollut tuollainen 

personoiva henki, joka omasta vaatimuksestaan tuli tuntemattoman Jumalan 

personoijaksi? Ja kuinka tiedämme, ettei tuo henki, joka kutsuu itseään Jeho-

vaksi, vaatiessaan itselleen Jumalan attribuutteja siten tullut pidetyksi sinä ai-

noana, joka todellisuudessa on yhtä nimetön kuin tuntematon?1 
 

Sitten tekijä osoittaa, ”että Jehovan henki on personoija” sen oman ilmoituksen 

mukaan. Se tunnusti Moosekselle, ”että se oli ilmestynyt patriarkoille Shaddai-

jumalana”… ja ”Helion-Jumalana”. 
 
Samaan hengenvetoon se omaksui Jehova-nimen, ja tämän personoijan väittee-

seen luottaen nimet El, Eloah, Elohim ja Shaddai on selitetty ja tulkittu rinnak-

kain Jehovan kanssa tarkoittamaan ”Kaikkivaltiasta Herra Jumalaa”. [Kun sit-

ten] Jehova-nimeä ei saanut lausua, se korvattiin nimityksellä Adonai, ”Herra”, 

ja….. tästä syystä ”Herra” siirtyi juutalaisilta kristilliseen ”Sanaan” ja maail-

maan merkitsemään Jumalaa.2 

 
Ja kuinka voimme tietää, tekijä voisi lisätä, ettei Jehova käsittänyt monia henkiä 

personoiden jopa tuota nähtävästi samaa Jodia eli Jod-Hetä? 

Mutta jos kristillinen kirkko oli ensimmäinen, joka teki Saatanan olemassa-

olosta opinkappaleen, se johtui, kuten Hunnuttomassa Isiksessä on osoitettu, siitä, 

että Paholaisesta, Jumalan mahtavasta vihollisesta (?!!) piti tulla kirkon kulmakivi 

ja tukipylväs. Sillä kuten teosofi Jules Baissac oikein esittää teoksessaan Satan ou 

le Diable: ”Il fallait éviter de paraître autoriser le dogme du double principe en 

faisant de ce Satan créateur une puissance réelle, et pour expliquer le mal originel, 

on préféra consacrer contre Manès l’hypothèse d’une permission de l’unique 

                                                           
1 Pratt, main. teos, s. 144–145. 
2 Sama, s. 146. 
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Tout-Puissant.”1 Tämä valinta ja politiikka olivat kuitenkin onnettomuudeksi. 

Joko tuo Abrahamin ja Jaakobin alemman jumalan personoija olisi pitänyt erottaa 

kokonaan Jeesuksen mystisestä ”Isästä” tai ”langenneet” enkelit olisi pitänyt jät-

tää rauhaan enemmiltä panetteluilta. 

Jokainen pakanoiden jumala on läheisessä yhteydessä [e510] Jehovan – elohi-

mien – kanssa, sillä ne kaikki ovat yksi ja sama joukko, jonka jäsenet eroavat vain 

nimensä puolesta esoteerisissa opetuksissa. ”Kuuliaisten” ja ”langenneiden” enke-

lien välillä ei ole minkäänlaista eroa, paitsi niille kullekin kuuluvissa toimissa tai 

mieluummin joidenkin hitaudessa ja toisten aktiivisuudessa niiden ”dhyāni-

chohanien” eli elohimien joukossa, jotka oli ”määrätty luomaan” ts. valmistamaan 

ilmennyt maailma ikuisesta aineesta. 

Kabbalistit sanovat, että Saatanan todellinen nimi on Jehovan nimi ylösalaisin 

käännettynä, sillä ”Saatana ei ole musta jumala, vaan valkoisen jumaluuden 

negaatio” eli totuuden valon kielteisyys. Jumala on valo ja Saatana on välttämätön 

pimeys eli varjo, joka tuo esiin valon, sillä ilman varjoa puhdas valo olisi 

näkymätön ja käsittämätön.2 ”Vihityille”, sanoo Éliphas Lévi, ”paholainen ei ole 

olento vaan luova voima hyvään kuin myös pahaan.” He (vihityt) esittivät tuon 

voiman, joka valvoo fyysistä lisääntymistä Pan-jumalan – eli luonnon – 

salaperäisessä muodossa. Tästä syystä tuolla myyttisellä ja symbolisella hahmolla 

on sarvet ja kaviot aivan niin kuin kristittyjen pukilla ”noitien sapatissa”. 

Tämänkin suhteen kristityt ovat epäviisaasti unohtaneet, että vuohi valittiin myös 

Israelin kaikkien syntien sovitusuhriksi ja että syntipukki oli todella uhrimarttyyri, 

vertauskuva suurimmasta mysteeristä maan päällä – synnyttämiseen 

lankeamisesta. Juutalaiset ovat kuitenkin aikoja sitten unohtaneet tuon 

                                                           
1 Main. teos, s. 9. [Ei saanut näyttää siltä, että hyväksyttäisiin oppi dualistisesta prinsiipistä 

tekemällä luovasta Saatanasta todellinen voima, ja jotta voitaisiin selittää alkuperäinen paha, 

esitetään Manesta (Mania) vastaan olettamus Ainoan Kaikkivaltiaan sallimuksesta.] Eräiden 

gnostikkojen polymorfisen panteismin jälkeen seurasi Maneksen [Manin] esoteerinen dualis-

mi. Häntä syytettiin siitä, että hän personoi Paholaisen ja teki Perkeleestä jumalan – itsensä 

Jumalan vastustajan. Me emme huomaa kristillisen kirkon paljonkaan parantaneen tuota ma-

nikealaisten eksoteerista ajatusta, sillä se kutsuu Jumalaa valon valtiaakseen ja Saatanaa pi-

meyden ruhtinaaksi. 
2 Lainatkaamme tässä yhteydessä Laingin ajatuksia hänen mainiosta teoksestaan Modern 

Science and Modern Thought (3. editio, s. 222): ”Tähän vaikeaan pulmaan [pahan olemassa-

oloon maailmassa] ei ole ratkaisua, ellemme luovu kokonaan antropomorfista jumaluutta kos-

kevasta ajatuksesta ja omaksu avoimesti tieteellistä käsitystä ensimmäisestä syystä, joka on 

tutkimaton ja selvittämätön; ja universumista, jonka lakeja me voimme tutkia, mutta jonka 

todellisesta olemuksesta emme tiedä mitään; voimme vain aavistaa tai epäselvästi erottaa 

peruslain, joka näyttää tekevän hyvän ja pahan vastakkaisuuden olemassaolon välttämättö-

mäksi ehdoksi.” Jos tiede tuntisi ”todellisen olemuksen” sen sijaan ettei tiedä siitä mitään, tuo 

heikko aavistus muuttuisi varmuudeksi tuollaisen lain olemassaolosta ja tiedoksi siitä, että tuo 

laki on yhteydessä karmaan. 
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(vihkimättömien mielestä) naurettavan sankarinsa todellisen merkityksen. Se 

saatiin elävästä näytelmästä joka kuvasi elävää elämää suurissa mysteereissä, joita 

he esittivät erämaassa, mutta kristityt eivät koskaan tunteneet sitä. 

Éliphas Lévi yrittää selittää kirkkonsa dogmia paradoksien ja metaforien avul-

la, mutta onnistuu erittäin huonosti vastoin niitä monia nidoksia, joita hartaat 

roomalaiskatoliset demonologit ovat kirjoittaneet Rooman suostumuksella ja suo-

jeluksessa tällä meidän yhdeksännellätoista vuosisadallamme. Todelliselle rooma-

laiskatolilaiselle paholainen eli Saatana on todellisuus; näytelmä, joka esitettiin 

tähtivalossa Patmoksen näkijän mukaan – joka halusi ehkä parantaa Henokin kir-

jan kertomusta –, on yhtä todellinen ja historiallinen tosiasia kuin mikä muu raa-

matun allegorinen ja symbolinen tapahtuma tahansa. Mutta vihityt selittävät 

[e511] sen toisin kuin Éliphas Lévi, jonka nerokkaan ja ovelan älyn oli alistuttava 

hänelle Roomasta saneltuun kompromissiin. 

Siten todelliset ja taipumattomat kabbalistit myöntävät, että kaikkia tieteellisiä 

ja filosofisia tarkoituksia varten maallikoille riittää tieto, että se suuri maaginen 

vaikuttaja, jota markiisi de Saint-Martinin seuraajat – martinistit – kutsuvat 

astraalivaloksi, keskiaikaiset kabbalistit ja alkemistit tähtitaivaan Neitsyeksi ja 

Mysterium Magnumiksi ja itämaiset okkultistit eetteriksi (aether), ākāśan 

heijastukseksi, on kirkon Lucifer. Kenellekään ei ole mikään uusi asia, että 

roomalaiset skolastikot ovat onnistuneet muuttamaan Saatanaksi ja hänen 

työkseen maailmansielun ja Pleroman, valon käyttövälineen ja kaikkien muotojen 

varaston, tuon voiman, joka suorine ja epäsuorine vaikutuksineen leviää läpi koko 

universumin. Mutta nyt he ovat valmiit antamaan edellä mainituille maallikoille 

jopa salaisuudet, joihin Éliphas Lévi on viitannut ilman riittävää selitystä, sillä 

hänen menettelytapansa salaisten asioiden ilmaisemisessa voisi ainoastaan lisätä 

taikauskoa ja väärinkäsityksiä. Mitä okkultismin opiskelija, vasta-alkaja, voisi 

todellakin saada seuraavista Éliphas Lévin erittäin runollisista lauseista, jotka ovat 

yhtä apokalyptisiä kuin kenen tahansa alkemistin kirjoitukset? 
 
Lucifer [astraalivalo]… on välittävä voima, joka esiintyy kaikessa luomisessa, 

se auttaa luomaan ja hävittämään, ja Adamin lankeemus oli eroottinen päihty-

mys, joka on tehnyt hänen sukunsa tuon kohtalokkaan valon orjaksi. Jokainen 

meidän aistimme valtaava seksuaalinen intohimo on tuulenpyörre tuosta valos-

ta, joka koettaa vetää meidät kuoleman syvyyksiä kohti. Hulluus, hallusinaa-

tiot, näyt, haltiotilat ovat kaikki tämän sisäisen fosforin [?] hyvin vaarallista 

kiihotusta. Tämä valo on lopulta tulen luontoista, jonka järkevä käyttö lämmit-

tää ja elähdyttää, kun taas sen liikakäyttö päinvastoin hajottaa ja hävittää. Siis-

pä ihmisen kutsumus on saavuttaa korkein valta tuosta [astraali-] valosta ja 

näin voittaa kuolemattomuus, mutta samalla se uhkaa päihdyttää, niellä ja lo-

pulta hävittää hänet. Sen vuoksi tämä valo, mikäli se on hävittävä, kostava ja 
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turmiollinen, olisi siis todellinen helvetintuli, legendan käärme. Sen piinaavat 

erehdykset, epäonnistuneiden, tuhonomien uhrien kyyneleet ja hammastenki-

ristys, tuo heitä pakeneva elämän harhakuva, joka näyttää ilkkuvan ja pilkkaa-

van heidän tuskiaan – kaikki tämä voisi olla paholainen eli Saatana.1 
 

Tässä väitteessä ei ole mitään väärää. Siinä on ainoastaan liian paljon huonosti 

sopivia kielikuvia, kuten Adamin – myytin – käyttäminen astraalisten vaikutusten 

kuvaamisessa. Ākāśa – astraalivalo2 – voidaan määritellä muutamin sanoin. Se on 

maailmansielu, universumin kohtu, ”Mysterium Magnum”, josta kaikki olevainen 

on syntynyt eroamisen eli erilaistumisen avulla. Se on olemassaolon syy. Se 

[e512] täyttää koko äärettömän avaruuden, on itse avaruus eräässä merkityksessä 

eli sekä kuudes että seitsemäs prinsiippi.3 Mutta tuolla valolla ollen äärellinen 

äärettömässä on oltava ilmennyksen suhteen varjopuolensa, kuten jo 

huomautettiin. Ja koska ääretön ei voi koskaan ilmetä, tästä syystä äärellisen 

maailman on tyydyttävä ainoastaan varjoon, jonka sen vaikutukset vetävät 

ihmiskunnan ylle ja jota ihmiset vetävät puoleensa ja pakottavat toimintaan. Kun 

siis astraalivalo on universaali syy ilmenemättömässä ykseydessään ja 

äärettömyydessään, siitä tulee ihmiskunnan suhteen yksinkertaisesti niiden syiden 

seurauksia, joita ihmiset aiheuttavat syntisissä elämissään. Hyvää tai pahaa eivät 

aiheuta sen loistavat asukkaat – kutsuttiinpa niitä valon tai pimeyden hengiksi – 

vaan itse ihmiskunta, joka määrää väistämättömän vaikutuksen ja 

vastavaikutuksen tuossa suuressa maagisessa välittäjässä. Ihmiskunnasta on tullut 

”Genesiksen käärme” ja näin se aiheuttaa joka päivä ja hetki ”taivaallisen 

neitsyen” lankeamisen ja synnin – josta neitsyestä tulee siten samalla kertaa 

jumalien ja paholaisten äiti. Sillä hän on tuo aina rakastava, hyvää tekevä 

jumaluus kaikille niille, jotka liikauttavat hänen sieluaan ja sydäntään, sen sijaan 

                                                           
1 Histoire de la Magie, s. 196–197. 
2 Ākāśa ei ole tieteen eetteri, niin kuin jotkut orientalistit kääntävät sen. 
3 Johannes Tritheim, Sponheimin apotti, aikansa suurin astrologi ja kabbalisti, sanoo: ”Juma-

lallisen magian taito on siinä, että kykenee erottamaan asioiden olemuksen luonnon valossa 

[astraalivalossa] ja käyttämään hengen sieluvoimia synnyttämään aineellisia asioita näkymät-

tömästä universumista. Tällaisissa toiminnoissa ylhäällä oleva ja alhaalla oleva on saatettava 

yhteen ja saatava toimimaan harmonisesti. Luonnon henki [astraalivalo] on ykseys, joka luo ja 

muodostaa kaiken ja toimien ihmisen myötävaikutuksella se voi aikaansaada ihmeellisiä asioi-

ta. Sellaiset prosessit tapahtuvat lain mukaisesti. Te tulette oppimaan lain, jonka avulla nuo 

asiat suoritetaan, jos opitte tuntemaan itsenne. Tulette sen tuntemaan teissä itsessänne olevan 

hengen voiman avulla ja toteuttamaan sen yhdistämällä henkenne itsessänne esiintyvään ole-

mukseen. Jos haluatte onnistua sellaisessa työssä, teidän on tiedettävä, kuinka voitte erottaa 

hengen ja elämän luonnossa ja lisäksi kuinka voitte erottaa astraalisielun itsessänne ja tehdä 

siitä todellisen, ja silloin sielun substanssi tulee näkyväksi ja konkreettiseksi saatettuna objek-

tiiviseksi hengen voiman avulla.” (Lainattu tri Franz Hartmannin teokseen Paracelsus, s. 164–

165.) 
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että vetäisivät puoleensa hänen varjomaista ilmennyttä ainestaan, jota Éliphas 

Lévi kutsuu ”turmiolliseksi valoksi”, joka tappaa ja hävittää. Ihmiskunta 

yksiköissään voi pakottaa ja hallita sen vaikutuksia, mutta ainoastaan elämällä 

pyhää elämää ja synnyttämällä hyviä syitä. Sen vaikutus ulottuu ainoastaan 

ilmenneisiin alempiin prinsiippeihin – tuntemattoman ja tutkimattoman 

jumaluuden varjoon avaruudessa. Mutta muinaisuudessa ja todellisuudessa 

Lucifer eli Luciferus on sen enkeliolennon nimi, joka valvoo totuuden valoa 

samoin kuin päivän valoa. Suuressa valentinolaisessa evankeliumissa, Pistis 

Sofiassa1 opetetaan, että kolmesta voimasta, jotka virtaavat kolmien 

kolmivoimien (  [Tridynameis]) pyhistä nimistä, Sofia (pyhä henki 

noiden kaikkein sivistyneimpien gnostikkojen mukaan) on peräisin Venus-

planeetalta eli Luciferista. 

Vihkimättömälle astraalivalo voi olla Jumala ja Paholainen samalla kertaa 

[e513] – Daimon est Deus inversus; toisin sanoen, äärettömän avaruuden jokaisen 

pisteen kautta väreilevät elävän luonnon magneettiset ja sähköiset virrat, elämää 

antavat ja kuolettavat aallot, sillä kuolema tulee maan päällä elämäksi toisella 

tasolla. Lucifer on jumalallinen ja maallinen valo, ”Pyhä Henki” ja ”Saatana” 

samalla kertaa, ja näkyvän avaruuden täyttää todella erilaistunut henkäys näky-

mättömästi. Astraalivalo, noiden kahden ilmenneet vaikutukset, jotka ovat yhtä, 

meidän itsemme ohjaamana ja puoleemme vetämänä on ihmiskunnan karma, sekä 

persoonallinen että persoonaton entiteetti: persoonallinen, koska se on se mysti-

nen nimi, jonka de Saint-Martin antaa tämän planeetan jumalallisten luojien, oh-

jaajien ja hallitsijoiden joukolle; persoonaton, koska se on universaalin elämän ja 

kuoleman syy ja seuraus. 

Lankeemus oli seuraus ihmisen tiedosta, sillä hänen ”silmänsä aukenivat”. Hä-

nelle todella opetti viisautta ja salaista tietoa ”langennut enkeli”, sillä viimeksi 

mainitusta oli tuosta päivästä lähtien tullut hänen manaksensa, mielensä ja itsetie-

toisuutensa. Meissä jokaisessa on tällä maapallolla esiintymisemme alusta asti tuo 

jatkuvan elämän kultainen lanka ajoittain jakautuneena aistillisen olemassaolon 

aktiivisiin ja passiivisiin kausiin maan päällä sekä yliaistillisiin devachanissa. Se 

on Sūtrātman, tuo kuolemattoman persoonattoman monadin loistava lanka, johon 

meidän maalliset elämämme eli katoavat egomme ovat pujotetut kuin rukousnau-

han helmet – vedānta-filosofian kauniin vertauksen mukaan. 

Ja nyt on todistettu, että Saatana eli punainen, tulinen lohikäärme, 

”Fosforoksen Herra” (rikki oli teologinen keksintö) ja Lucifer eli ”Valonkantaja” 

on meissä: se on meidän mielemme – kiusaajamme ja lunastajamme, meidän 

älyllinen vapauttajamme ja puhtaasta eläimellisyydestä pelastajamme. Ilman tuota 

prinsiippiä – emanaatiota itse puhtaan jumalallisen mahat-prinsiipin 

                                                           
1 § 360–361. [Vrt. vastaava kohta Pistis Sophia -suomennoksessa, s. 327] 
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(intelligenssin) olemuksesta, joka säteilee suoraan jumalallisesta mielestä – me 

emme varmasti olisi muuta kuin eläimiä. Ensimmäinen ihminen Aadam tehtiin 

ainoastaan eläväksi sieluksi (nefesh), viimeinen Aadam tehtiin elävöittäväksi 

hengeksi1 – sanoo Paavali, jonka sanat tarkoittavat ihmisen rakentamista eli 

luomista. Ilman tuota elävöittävää henkeä eli inhimillistä mieltä eli sielua ei 

ihmisen ja eläimen välillä olisi mitään eroa, kuten ei itse asiassa ole mitään eroa 

eläinten välillä niiden tekojen suhteen. Tiikeri ja aasi, kotka ja kyyhkynen ovat 

kukin yhtä puhtaita ja viattomia kuin muut, koska ne ovat vastuuttomia. Kukin 

niistä seuraa vaistoaan, tiikeri ja haukka tappavat yhtä huolettomasti kuin aasi syö 

ohdakkeen tai kyyhkynen nokkii jyvän. Jos lankeemuksella olisi teologian sille 

antama merkitys ja jos tuo [e514] lankeemus olisi ollut seurauksena toiminnasta, 

jota luonto ei koskaan tarkoittanut – synnistä – niin kuinka olisi eläinten laita? Jos 

meille sanotaan, että ne lisäävät sukuaan seurauksena tuosta samasta 

”perisynnistä”, jonka vuoksi Jumala kirosi maan – ja kaiken elollisen maan päällä 

– silloin esitämme toisen kysymyksen. Teologia kertoo meille, kuten tiedekin, että 

eläimiä oli maan päällä paljon ennen ihmistä. Kysymme teologialta: Miten 

eläimet lisäsivät sukuaan, ennen kuin tuo hedelmä hyvän ja pahan tiedon puusta 

poimittiin? Kuten sanottu: 
 
Kristityt – verrattomasti vähemmän tarkkanäköisinä kuin tuo suuri mystikko ja 

vapauttaja, jonka nimen he ovat omaksuneet, jonka opit he ovat ymmärtäneet 

väärin ja turmelleet ja jonka muiston he ovat mustanneet teoillaan – ottivat 

vastaan juutalaisen Jehovan sellaisenaan ja yrittivät turhaan saattaa 

sopusointuun ”valon ja vapauden evankeliumin” pimeyden ja alistumisen 

jumaluuden kanssa.2  
                                                           
1 1. Kor. 15:44–45, alkuperäinen teksti kuuluu kabbalistisesti ja esoteerisesti tulkittuna: ”Kyl-

vetään sieluruumis [ei ”luonnollinen” ruumis], nousee henkiruumis.” Paavali oli vihitty, ja 

hänen sanansa saavat aivan eri merkityksen, kun ne luetaan esoteerisesti. Ruumis ”kylvetään 

heikkoudessa [passiivisuudessa], se nousee voimassa” (43) eli henkisyydessä ja älyssä. 
2 ”Sota taivaassa” (The Theosophist, III vsk., loka-, marras- ja joulukuu 1881), kirjoittanut 

Godolphin Mitford, myöhemmin Mirza Murad Ali Beg, syntynyt Intiassa lähetyssaarnaajan 

poikana, kääntyi islamiin ja kuoli muhamettilaisena v. 1884. Hän oli mitä erikoisin mystikko, 

suuresti oppinut ja huomattavan älykäs. Mutta hän jätti oikeanpuoleisen tien ja joutui heti 

sovittamaan karmaansa. Tuossa artikkelissa kirjoittaja sanoo: ”…voitettujen elohimien 

kannattajia, joita ensin voittoisat juutalaiset [jehovistit] surmasivat joukoittain ja joita sitten 

vainosivat voittoisat kristityt ja muhamettilaiset, on [kuitenkin] olemassa… Jotkut [näistä 

hajallaan olevista lahkoista]… ovat kadottaneet jopa perimätiedon uskonsa todellisesta 

perustasta eli minkä vuoksi he salaisesti palvoivat tulen, valon ja vapauden prinsiippiä. Miksi 

saabalaiset beduiinit (jotka tunnustavat olevansa monoteistejä asuessaan muhamettilaisissa 

kaupungeissa) kutsuvat yhä erämaan öisessä yksinäisyydessä avuksi ’taivaallista 

tähtijoukkoa’? Miksi jesidit, ’pirunpalvojat’ palvovat ’Molok-Tausia’ – ’Herra Riikinkukkoa’ 

– ylpeyden ja satasilmäisen intelligenssin [ja myös vihkimyksen] symbolia, joka karkotettiin 

taivaasta Saatanan kanssa vanhan itämaisen tradition mukaan? Miksi gholaitit ja heidän 
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Nyt on kuitenkin riittävästi todistettu, että kaikki niin kutsutut pahat henget, joi-

den sanotaan sotineen jumalia vastaan, ovat persoonallisuuksina samoja, ja lisäk-

si, että kaikki muinaiset uskonnot opettivat samaa oppia lukuun ottamatta lopullis-

ta johtopäätöstä, joka eroaa kristinuskosta. Seitsemällä alkuperäisellä jumalalla oli 

kaikilla kaksinainen asema, varsinainen ja tilapäinen. Varsinaisessa asemassaan 

he kaikki olivat tämän maailman ”rakentajia” eli muodostajia, ylläpitäjiä ja hallit-

sijoita, ja tilapäisessä asemassaan he pukeutuen näkyvään ruumiiseen laskeutuivat 

maan päälle ja hallitsivat siinä kuninkaina ja opettajina alemmille joukoille, jotka 

olivat jälleen kerran ruumiillistuneet sinne ihmisiksi. 

[e515] Esoteerinen filosofia osoittaa siis, että ihminen on todellakin ilmennyt 

jumaluus sen kummassakin aspektissa – hyvässä ja pahassa, mutta teologia ei voi 

myöntää tätä filosofista totuutta. Sellaisen myöntäminen olisi sama kuin itsemur-

ha, koska se opettaa dogmia langenneesta enkelistä kuolleen kirjaimen mukaises-

sa merkityksessä ja on tehnyt Saatanasta lunastusopin kulmakiven ja tukipylvään. 

Kun teologia on kerran esittänyt kapinalliset enkelit erossa Jumalasta ja logokses-

ta erillisinä persoonallisuuksina, sen myöntäminen, että tottelemattomien henkien 

alas syöksyminen tarkoitti yksinkertaisesti niiden vajoamista lisääntymiseen ja 

aineeseen, olisi samaa kuin sanoisi, että Jumala ja Saatana ovat identtiset. Sillä 

koska LOGOS (eli Jumala) on kokouma tuosta kerran jumalallisesta joukosta, jota 

syytetään lankeamisesta, siitä seuraisi, että logos ja Saatana ovat yhtä. 

Tällainen oli kuitenkin tuon nyt niin vääristellyn opin todellinen filosofinen 

ajatus muinaisuudessa. Pakanalliset gnostikot esittivät verbumin eli ”Pojan” 

kaksinaisena aspektina – itse asiassa hän oli kaksinaisuus täydellisessä 

ykseydessä. Tästä johtuvat nuo erilaiset kansalliset versiot. Kreikkalaisilla oli 

Zeus, Kronoksen poika, jonka isä heittää alas Kosmoksen syvyyksiin. Arjalaisilla 

oli Brahmā (myöhemmässä teologiassa), jonka Śiva syöksee pimeyden kuiluun 

jne. Mutta kaikkien näiden logosten ja demiurgien laskeutumisella alkuperäisestä 

korkeasta asemastaan oli kaikissa tapauksissa yksi ja sama esoteerinen merkitys, 

kirous – filosofisessa merkityksessä – ruumiillistua tänne maan päälle; 

välttämätön askel kosmisen kehityksen portailla, erittäin filosofinen ja sopiva 

karmallinen laki, jota ilman pahan läsnäolon maan päällä olisi jäätävä ikuisesti 

todelliselle filosofialle suljetuksi mysteeriksi. Kun de Mirville sanoo, että koska 

”kristinuskoa kannattaa kaksi pilaria, pahan (  [ponerou]) ja hyvän 

                                                                                                                                                        

sukulaisensa mesopotamialais-iranilaiset muhamettilaiset lahkot uskovat ’Nur-iliin’ – 

’Elohimien valoon’ – joka on siirtynyt anastasikseen satojen profeettajohtajien avulla? Sen 

vuoksi, että he tietämättömässä taikauskossaan ovat yhä säilyttäneet perinteisen uskonsa 

’valon jumaliin’, jotka Jahveh kukisti!” [s. 69] – eli oikeammin hänen sanotaan kukistaneen, 

sillä kukistamalla heidät hän olisi kukistanut itsensä. ”Molok-Taus” on Maluk, ”hallitsija”, 

kuten kirjoituksen alaviitteessä sanotaan. Se on vain uusi muoto nimistä Molok, Melek, 

Molech, Malayak ja Malākhîm – sanansaattajat, enkelit jne. 
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(  [agathou]), lyhyesti sanoen, kaksi voimaa,     

 : tästä seuraa, että jos poistamme pahojen voimien 

rangaistuksen, niin hyvien voimien suojeleva tehtävä olisi arvoton ja 

merkityksetön”1 – tämä on mitä epäfilosofisinta mielettömyyttä. Jos se sopii 

yhteen kristillisen dogmin kanssa ja selittää sitä, se himmentää kuitenkin 

aikakausien alkuperäisen viisauden tosiasiat ja totuudet. Paavalin varovaisilla 

vihjauksilla on kaikilla todellinen esoteerinen merkitys, ja tarvittiin vuosisatojen 

skolastista viisastelua ennen kuin niiden tulkinnalle voitiin antaa nykyinen väärä 

väritys. Verbum ja Lucifer ovat sama kaksinaisessa aspektissaan. ”Ilmavallan 

hallitsija” (princeps potestatis aeris hujus)2 ei ole ”tuon aikakauden Jumala” vaan 

ikuinen prinsiippi. Jos viimeksi mainitun sanottiin aina kiertävän maailmaa – qui 

circumambulat terram3 – niin suuri apostoli tarkoitti ainoastaan ikuisesti jatkuvia 

inhimillisen inkarnaation kierroksia, joiden aikana paha tulee hallitsemaan aina 

siihen päivään asti, jolloin ihmiskunta pelastuu todellisen jumalallisen 

valaistuksen avulla, mikä tuo asioille oikean käsityksen. 

On helppo vääristää epäselviä ilmauksia, jotka on kirjoitettu kuolleilla ja kauan 

[e516] sitten unohdetuilla kielillä, ja tarjota niitä tietämättömille joukoille totuuk-

sina ja ilmoitettuina tosiasioina. Tutkijaa hämmästyttää ajatuksen ja merkityksen 

samuus kaikissa uskonnoissa, jotka mainitsevat tradition langenneista hengistä, 

eikä noissa suurissa uskonnoissa ole ainuttakaan, joka jättäisi sen mainitsematta 

tai kuvaamatta muodossa tai toisessa. Huang-ti, suuri henki, antaa poikiensa, jotka 

olivat hankkineet aktiivista viisautta, pudota tuskan laaksoon. Niiden johtaja, 

LENTÄVÄ LOHIKÄÄRME, nautittuaan kiellettyä ambrosiaa, putosi maan päälle 

joukkoineen (kuninkaineen). Zend Avestassa Angra Mainyu (Ahriman) ympäröi-

den itsensä tulella (”liekeillä” – vertaa edellä) yrittää valloittaa taivaat,4 kun Ahu-

ramazda laskeutuen asumastaan kiinteästä taivaasta auttaakseen taivaita, jotka 

pyörivät (ajassa ja paikassa, kierroskausien ilmenneet maailmat inkarnaatioi-

neen), sekä amshāspendit, ”seitsemän loistavaa Sravahia”, tähtiseuralaisineen 

kukistavat Ahrimanin, jolloin voitetut daevat putoavat maan päälle hänen muka-

naan.5 Vendīdādissa daevoja kutsutaan ”pahan tekijöiksi” ja niiden sanotaan 

syöksyvän alas ”pimeyden syvyyksiin, helvetin kauheaan maailmaan”.6 Tämä 

allegoria  esittää  daevat  pakotettuina  ruumiillistumaan,  kun  ne  ovat  eronneet 

                                                           
1 Des Esprits jne., vol. II, s. 343. 
2 Ef. 2:2 
3 1. Piet. 5:8. 
4 Samoin tekee jokainen joogi ja jopa kristitty, sillä taivasten valtakunta on otettava väkiryn-

näköllä – kuten meille on opetettu. Kuinka siis sellainen halu tekisi jonkun paholaiseksi? 
5 Mémoires de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, XXXIX, s. 690. 
6 Fargard XIX, säe 47 (147).  
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alkuolemuksestaan, toisin sanoen, kun ykseys oli tullut moninaisuudeksi erilais-

tumisen ja ilmentymisen jälkeen. 

Tyfon, egyptiläinen Seteh, Python, titaanit, surat ja asurat, kaikki ne kuuluvat 

samaan maata kansoittavien henkien legendaan. Ne eivät ole ”demoneja, joiden 

on käsketty luoda ja järjestää tämä näkyvä universumi”, vaan maailmojen muo-

dostajia (”arkkitehtejä”) ja ihmisten kantaisiä. Ne ovat langenneita enkeleitä me-

taforisesti – ”ikuisen viisauden tosi heijastajia”. 

Mikä on absoluuttinen ja täydellinen totuus tästä universaalista myytistä sekä 

sen esoteerinen merkitys? Koko totuutta perusolemuksessaan ei voida ilmaista 

suusta korvaan. Sitä ei voi liioin kuvata mikään kynä, ei edes muistiin merkitse-

vän enkelin, ellei ihminen löydä vastausta oman sydämensä pyhätöstä, jumalalli-

sen intuitionsa sisimmistä syvyyksistä. Se on luomisen SEITSEMÄS MYSTEERI, 

ensimmäinen ja viimeinen. Johanneksen Ilmestyskirjan lukijat voivat löytää siitä 

aavistuksen kätkettynä seitsemänteen sinettiin. Tämä mysteeri voidaan ilmaista 

ainoastaan näkyvässä, objektiivisessa muodossaan niin kuin sfinksin ikuinen ar-

voitus. Jos sfinksi syöksyi mereen ja hukkui, se ei johtunut siitä, että Oidipus olisi 

ratkaissut aikakausien salaisuuden, vaan koska hän antropomorfoimalla alati hen-

kisen ja subjektiivisen oli [e517] ikuisiksi ajoiksi loukannut suurta totuutta. Siispä 

voimme selittää sen ainoastaan sen filosofiselta ja älylliseltä tasolta, jotka voidaan 

vastaavasti avata kolmella avaimella – sillä loput neljä avainta, jotka avaavat por-

tit selkoselälleen luonnon salaisuuksiin, ovat korkeimpien vihittyjen käsissä eikä 

niitä voida antaa suurille joukoille – ei ainakaan tällä vuosisadalla. 

Kuollut kirjain on kaikkialla sama. Mazdalaisen uskonnon dualismi syntyi 

eksoteerisesta tulkinnasta. Pyhä ”Airyaman”, ”onnentuoja”,1 jota Airyama-ishyo-

nimisenä huudettiin avuksi rukouksessa, on Ahrimanin jumalallinen olemuspuoli, 

”tappava, daevojen daeva”,2 ja Angra Mainyu on edellisen pimeä aineellinen 

puoli. ”Pelasta meidät vihaajaltamme, oi Mazda ja Armaiti Spenta”,3 on rukous ja 

avuksihuuto, jonka merkitys on sama kuin rukouksen ”Älä johda meitä 

kiusaukseen” ja jossa ihminen kääntyy itsessään olevan hirvittävän 

kaksinaisuuden hengen puoleen. Sillä (Ahura) Mazda on henkinen, jumalallinen 

ja puhdistunut ihminen, ja Armaiti Spenta, maan eli aineellisuuden henki, on sama 

kuin Ahriman eli Angra Mainyu yhdessä merkityksessä. 

Koko maagien eli mazdalainen kirjallisuus – eli se mikä siitä on jäljellä – on 

maagista, okkulttista, tästä syystä allegorista ja symbolista, ja samoin on sen ”lain 

mysteeri”.4 Kuitenkin mobedi ja parsi pitävät aina uhratessaan silmällä Baresmaa, 

kun Ormazdin ”puun” jumalallinen oksa on muutettu kimpuksi metallikeppejä, ja 

                                                           
1 Vendîdād, Fargard XX, 11–12. 
2 Sama, Fargard XIX, 43. 
3 Vendîdād Sadahista, lainannut Darmesteter. 
4 Ks. Gatha Yasnassa, xliv. 
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ihmettelevät, miksi eivät Amesha-spentat eivätkä ”korkeat ja kauniit kultaiset 

haomat eikä edes niiden vohu-mano (hyvät ajatukset) tai rata (uhraaminen)” auta 

heitä paljonkaan. Mietiskelkööt he ”viisauden puuta” ja tutkikoot sen hedelmiä 

sulattaen ne yksi kerrallaan. Tie ikuisen elämän puuhun, valkoiseen Haomaan, 

Gaokerenaan, kulkee maan toisesta päästä toiseen. Haoma on taivaassa niin kuin 

se on maan päällä. Mutta tullakseen vielä kerran sen papiksi ja parantajaksi ihmi-

sen on parannettava itsensä ennen kuin hän voi parantaa muita. 

Tämä todistaa jälleen kerran, että niin kutsuttuja myyttejä on tutkittava tunnol-

lisesti kaikilta puoliltaan, jotta niitä käsiteltäisiin edes osapuilleen oikeudenmu-

kaisesti. Todellakin, jos haluamme paljastaa mysteerien koko sarjan, meidän on 

käytettävä jokaista seitsemää avainta oikealla paikallaan, sekoittamatta niitä kos-

kaan toisiinsa. Nykyisenä synkän, sielua kuolettavan materialismin aikana merkit-

sevät muinaiset pappisvihityt oppineiden sukupolviemme mielestä samaa kuin 

ovelat petkuttajat, jotka virittävät taikauskon tulen ihmisten mieliin hallitakseen 

heitä helpommin. Tämä on skeptisismin ja tylyjen ajatusten synnyttämää perus-

teetonta herjausta. Kukaan ei uskonut enemmän Jumaliin – tai, niin kuin voimme 

kutsua niitä, henkisiin ja nyt näkymättömiin voimiin eli henkiin, [e518] ilmiöiden 

noumenaan – kuin he; ja he uskoivat, koska he yksinkertaisesti tiesivät. Jos heidän 

oli luonnon salaisuuksiin vihittyinä pakko pitää tietonsa salassa vihkimättömiltä, 

jotka olisivat varmasti käyttäneet sitä väärin, sellainen vaitiolo oli kieltämättä 

vähemmän vaarallista kuin heidän vallananastajiensa ja seuraajiensa menettely. 

Edelliset opettivat ainoastaan sitä, minkä he itse tiesivät hyvin. Jälkimmäiset opet-

taessaan, mitä he eivät tiedä, ovat tietämättömyytensä varmaksi turvapaikaksi 

keksineet kateellisen ja julman jumaluuden, joka kieltää ihmistä urkkimasta mys-

teereitään ikuisen kadotuksen uhalla. Sikäli kuin he pystyisivät siihen, sillä hänen 

mysteereistään voi korkeintaan vihjata avoimille korville, niitä ei voi koskaan 

kuvata. Katsokaa Kingin kirjasta Gnostics and their Remains ja lukekaa itse, mikä 

sen tekijän mukaan oli alkuperäinen liiton arkki, sillä hän sanoo: 
 
On olemassa rabbiininen traditio… että molemmat sen päälle asetetut kerubit 

kuvattiin paritteluaktissa oleviksi mieheksi ja naiseksi, jotta ne ilmaisisivat 

suurenmoisen opin muodosta ja aineesta, kaikkien asioiden kahdesta prinsii-

pistä, olemuksesta. Kun kaldealaiset tunkeutuivat pyhäkköön ja näkivät tämän 

hämmästyttävän symbolin, he luonnollisesti huudahtivat: ”Tämäkö on Juma-

lanne, josta ylpeilette sellaisena puhtauden rakastajana!”1 
 

Kingin mielestä tämä traditio ”vivahtaa liiaksi aleksandrialaiselta filosofialta 

ansaitakseen luottamusta”, mihin esitämme vastaväitteemme. Siipien muoto ja 

asento kummallakin kerubilla, jotka ovat arkin oikealla ja vasemmalla puolella 

                                                           
1 Kuva sivulla 441, 2. editio. 
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siten, että siivet yhtyvät ”Kaikkein Pyhimmän” yli, ovat jo kyllin kuvaava 

tunnusmerkki puhumattakaan ”pyhästä” Jodista itse arkissa! Agathodaimonin 

mysteeri, josta legenda sanoo ”Minä olen Khnubis, universumin aurinko, 700”,1 

voi yksin ratkaista Jeesuksen salaisuuden, jonka ”nimen luku on 888”. Ei pyhän 

Pietarin avain eli kirkon dogmi, vaan narthex – vihkimyskandidaatin sauva – on 

kiskaistava kauan vaienneen sfinksin kynsistä. Sillä välin –  

augureja, joiden on toisensa tavatessaan purtava huultaan naurunsa hillitäk-

seen, on ehkä enemmän meidän aikanamme kuin Sullan päivinä. 

____________ 

 
 
[e519] 

XX 
 

PROMETHEUS, TITAANI 
 

HÄNEN ALKUPERÄNSÄ MUINAISESSA INTIASSA 

 

Eurooppalaisilla symbolien tutkijoilla ei nykyaikanamme ole pienintäkään epäi-

lystä siitä, että Prometheus-nimellä oli muinoin mitä suurin ja mystisin merkitys. 

Esittäessään kertomuksen Deukalionista, jota boiotialaiset pitivät ihmisrotujen 

kantaisänä ja joka oli Prometheuksen poika merkittävän legendan mukaan, huo-

mauttaa Mythologie de la Grèce Antique -kirjan tekijä: 
 
Prometheus on siis jotakin enemmän kuin ihmiskunnan arkkityyppi: hän on 

sen synnyttäjä. Samalla tavoin kuin me näemme Hefaistoksen muodostavan 

ensimmäisen naisen (Pandoran) ja antavan hänelle elämän, myös Prometheus 

muokkaa kosteaa savea, josta hän muodostaa ruumiin ensimmäiselle ihmiselle, 

jolle hän tahtoo antaa sielullisen kipinän.2 Silloin opetettiin, että Zeus käski 

Deukalionin vedenpaisumuksen jälkeen Prometheusta ja Athenea aikaansaa-

maan uuden ihmisrodun siitä mudasta, joka oli jäänyt jäljelle vedenpaisumuk-

sesta.3 Pausaniaksen aikana näytettiin yhä Fokiksessa mutaa, jota sankari oli 

käyttänyt tuohon tarkoitukseen.4 Monessa muinaisessa muistomerkissä näkyy 

yhä, miten Prometheus joko yksin tai Athenen avulla muovaa ihmisruumista.5 
 

                                                           
1 King, main. teos, s. 434. 
2 Apollodoros, Bibliotheke, k. I, vii, 1. 
3 Ovidius, Metamorphoses [suom. Muodonmuutoksia], I, 80–83; Photius, Etymologicum Mag-

num, h.s. . 
4 Pausanias, Periegesis tes Hellados, k. X, iv, 4. 
5 Decharme, Mythologie jne., s. 264. 
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Sama kirjailija muistuttaa maailmaa toisesta yhtä mystisestä henkilöhahmosta, 

joka on yleensä vähemmän tunnettu kuin Prometheus, mutta jonka legenda tarjoaa 

huomattavia yhtäläisyyksiä tuota titaania koskevan tarun kanssa. Tämä toinen 

kantaisä ja synnyttäjä on Foroneus, sankari muinaisessa Phoroneidae-nimisessä 

runossa, jota ei valitettavasti enää ole olemassa. Hänen legendansa on paikallistet-

tu Argolikseen, missä hänen alttarillaan pidettiin vireillä ikuista tulta muistona 

siitä, että hän oli tuonut tulen maan päälle.1 Ihmiskunnan hyväntekijänä hän oli 

Prometheuksen tavoin tehnyt ihmiset osallisiksi kaikista maallisista siunauksista. 

Platon2 ja Clemens Aleksandrialainen3 sanovat, että Foroneus oli ensimmäinen 

ihminen eli ”kuolevaisten isä”. Hänen sukutaulunsa, jonka mukaan Inakhos-joki 

oli hänen isänsä, muistuttaa Prometheuksen sukutaulua, jonka mukaan tämä titaa-

ni oli Klymene-nimisen okeanidin poika. Mutta Foroneuksen äiti oli nymfi Melia 

– merkittävä syntyperä, joka erottaa hänet Prometheuksesta.4 

Decharme arvelee, että Melia on sen saarnipuun personointi, josta [e520] 

Hesiodoksen mukaan polveutuu pronssikauden ihmissuku5 ja joka kreikkalaisilla 

on taivaallinen puu, yhteinen jokaiselle arjalaiselle mytologialle. Tämä saarni on 

skandinaavisen mytologian Yggdrasill, jota nornat pirskottavat päivittäin Urd-

lähteen vedellä, ettei se kuihtuisi. Se pysyy vihreänä kultakauden viimeisiin 

päiviin asti. Silloin nornat – nuo kolme sisarta, joista yksi katselee menneisyyteen, 

toinen nykyisyyteen ja kolmas tulevaisuuteen – tekevät tiettäväksi kohtalon 

(karman, Orlogin) päätöksen, mutta ihmiset ovat tietoisia ainoastaan 

nykyisyydestä. 
 
[Mutta kun] Gullveig (kultamalmi) tulee, tuo häikäisevä noita… joka kolmasti 

tuleen heitettynä nousee joka kerta entistä kauniimpana ja täyttää jumalien ja 

ihmisten sielut sammumattomalla kaipauksella, silloin nornat… ilmestyvät, ja 

lapsuuden unelmien autuas rauha katoaa, ja synti tulee mukanaan kaikki pahat 

seuraukset [ja KARMA].6 

 

Tuo kolmasti puhdistettu Jumala on – manas, tietoinen sielu. 

Kreikkalaisilla ”saarnipuu” edusti samaa ajatusta. Sen rehevä oksisto on 

tähtitaivas, täynnä kultaista valoa päivisin ja tähtien peittämä öisin – Melian ja 

                                                           
1 Pausanias, main. teos, k. II, xix, 5; ja k. II, xx, 3. 
2 Timaios, 22a. 
3 Stromateis, k. I, xxi. 
4 Decharme, main. teos, s. 265. 
5 Erga kai hemerai [Työt ja päivät], 142–145. Salaisen opetuksen mukaan kului kolme yugaa 

kolmannen kantarodun aikana, ts. satya-, tretā- ja dvapara-yuga. Ne vastaavat rodun varhaisen 

viattomuuden kultakautta; hopeakautta, jolloin se saavutti kypsyytensä; ja pronssikautta, jol-

loin ihmiset jakautuivat sukupuoliin ja heistä tuli muinaisuuden mahtavia puolijumalia. 
6 Asgard and the Gods, s. 11–13. 
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Yggdrasillin [universumin puu, saarnipuu] hedelmiä, jonka suojaavassa varjossa 

ihmiskunta eli kultakauden aikana ilman himoa ja pelkoa. ”Tuon puun hedelmä 

eli palava oksa oli salama,” arvelee Decharme. 

Ja tässä astuu esiin aikakauden murhaava materialismi, tuo omituinen pyörre 

nykyaikaisessa mielessä, joka pohjoismyrskyn tavoin taivuttaa kaiken tieltään ja 

jähmettää intuition suomatta sille mitään sijaa nykyajan aineellisissa pohdiske-

luissa. Kun Mythologie de la Grèce Antique -kirjan oppinut tekijä ei näe Promet-

heuksessa muuta kuin hankaamalla saadun tulen, niin tuossa ”hedelmässä” hän 

havaitsee hiukan enemmän kuin viittauksen maalliseen tuleen ja sen keksimiseen. 

Se ei ole enää tulta, joka on saatu salaman sytyttäessä jonkin helposti palavan 

aineen ja siten paljastaessa sen arvokkaat hyödyt paleoliittisille ihmisille – vaan 

jotakin mystisempää tällä kertaa, vaikka vielä yhtä maallista. 
 
Jumalallinen lintu, jolla on pesä taivaallisen saarnipuun oksilla, varasti tuon 

oksan (eli hedelmän) ja vei sen nokassaan maan päälle. Nyt kuitenkin 

kreikkalainen sana  [Foroneus] on aivan sama kuin sanskritin sana 

bhuranyu (”nopea”), joka ominaisuus on annettu Agnille jumalallisen kipinän 

kantajana. Foroneus, Melian eli taivaallisen saarnin poika, vastaa siis 

todennäköisesti paljon vanhempaa käsitystä kuin se, mikä muutti (vanhojen 

arjalaisten hindujen) pramānthan kreikkalaiseksi Prometheukseksi. Foroneus 

on [e521] (olennoitu) lintu, joka tuo taivaallisen salaman maan päälle. Ne 

traditiot, jotka kertovat pronssikauden rodun syntymästä ja alkuperästä ja ne 

jotka tekevät Foroneuksesta argoslaisten isän, todistavat meille, että tuo 

ukonnuoli (eli salama) oli, kuten Hefaistos- eli Prometheus-legendassa, 

ihmisrodun alku.1 

 

Tämä ei vielä tarjoa meille muuta kuin symbolien ja allegorian ulkonaisen merki-

tyksen. Nykyisin oletetaan, että Prometheuksen nimi on ratkaistu, eivätkä nykyi-

set mytologit ja orientalistit näe siinä enää sitä, mitä heidän isänsä näkivät koko 

klassisen muinaisuuden tukemana. He huomaavat siinä ainoastaan jotakin ajan-

hengelle paljon ominaisempaa, nimittäin fallisen elementin. Mutta Foroneuksen 

samoin kuin Prometheuksen nimellä ei ole ainoastaan yksi tai edes kaksi merki-

tystä vaan sarja esoteerisia merkityksiä. Molemmat tarkoittavat seitsemää taivaal-

lista tulta; Agni Abhimaninia, hänen kolmea poikaansa ja heidän neljääkymmentä 

viittä poikaansa, jotka kaikki yhdessä muodostavat neljäkymmentäyhdeksän tulta. 

Tarkoittavatko kaikki nämä luvut ainoastaan tulen maallista laatua ja sukupuoli-

himon hehkua? Eikö hindulais-arjalainen mieli ole koskaan kohonnut tuollaisten 

puhtaasti aistillisten käsitysten yläpuolelle, tuo mieli, jonka prof. Max Müller 

                                                           
1 Decharme, Mythologie de la Grèce antique, s. 266. 
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sanoo olevan henkisin ja mystisyyteen taipuvaisin koko maan päällä? Pelkästään 

noiden tulien määrän pitäisi johdattaa aavistamaan, mikä on totuus. 

Meille kerrotaan, että tällä rationaalisen ajattelun aikakaudella ei Prometheus-

nimeä saa enää selittää samoin kuin kreikkalaiset selittivät. Nämä viimeksi maini-

tut ilmeisesti ”johtaen sanan  [Prometheus] väärin verbistä 

 [Promanthanein] näkivät hänessä ’ennalta näkevän’ ihmisen 

tyypin, jolle sopusuhtaisuuden vuoksi annettiin veli – Epimetheus eli ’se joka 

harkitsee jälkeenpäin’”.1 Mutta orientalistit ovat nyt päättäneet toisin. He tietävät 

noiden kahden nimen todellisen merkityksen paremmin kuin ne, jotka ovat keksi-

neet ne! 

Legenda perustuu universaalisesti tärkeään tapahtumaan. Se on tehty ”jonkin 

suuren tapahtuman muistoksi. Tämän tapahtuman on täytynyt vaikuttaa 

voimakkaasti sen ensimmäisten todistajien mielikuvitukseen, eikä sen muisto ole 

sittemmin häipynyt koskaan yleisestä muistista”.2 Mikä se on? Pankaamme 

syrjään kaikki runolliset kuvitelmat, kaikki nuo unelmat kulta-ajasta – 

vakuuttelevat nykyiset oppineet – ja ajatelkaamme karkean realistisesti 

ihmiskunnan ensimmäistä surkeaa tilaa, josta Lucretius on hahmotellut 

Aiskhyloksen pohjalta niin elävän kuvan, jonka tiede on nyt täysin vahvistanut. 

Silloin voimme näet paremmin ymmärtää, että uusi elämä todella alkoi sinä 

päivänä, jolloin ihminen näki ensimmäisen kipinän syttyvän kahden puupalasen 

hankaamisesta vastakkain tai singahtavan esiin piikivestä. Kuinka ihmiset eivät 

olisi tunteneet kiitollisuutta tuota mystistä ja ihmeellistä olemusta kohtaan, jonka 

he tahtoessaan voivat sitten synnyttää uudelleen ja joka kerran syntyneenä kasvoi 

ja levisi kehittyen tavattomalla voimalla! 
 
Tämä maallinen tuli, [e522] eikö se ollut sama kuin se minkä he saivat ylhäältä 

tai se toinen, joka pelotti heitä ukonnuolessa? Eikö se saanut alkunsa samasta 

lähteestä? Ja jos sen alku oli taivaassa, eikö se ollut jonakin päivänä tuotu 

maan päälle? Ja siinä tapauksessa, kuka oli tuo mahtava olento, hyväntekijä, 

jumala tai ihminen, joka oli saanut sen valtaansa? Tällaisia kysymyksiä heräsi 

arjalaisten mielissä heidän olemassaolonsa varhaisaikoina ja ne saivat vastauk-

sensa Prometheus-myytistä.3 

 

Okkulttisen tieteen filosofia näkee kaksi heikkoa kohtaa edellä olevissa 

pohdiskeluissa ja osoittaa ne. Tuo Aiskhyloksen ja Prometheuksen esittämä 

ihmiskunnan surkea tila ei ollut yhtään kurjempi silloin, arjalaisten 

varhaisaikoina, kuin se on nykyään. Tuo ”tila” rajoittui raakalaisheimoihin. 

                                                           
1 Sama, s. 258. 
2 Sama, s. 257. 
3 Sama, s. 258. 
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Nykyiset villit eivät ole tippaakaan onnellisempia tai onnettomampia kuin heidän 

esi-isänsä miljoona vuotta sitten. 

Tieteellisesti tunnustettu tosiasia on, että jokien pohjista ja luolista on löydetty 

”alkeellisia välineitä, jotka muistuttavat täysin nykyisten villien käyttämiä työkalu-

ja” ja jotka ”näyttävät kuuluvan kaukaisimpaan muinaisuuteen”. Tuo yhdennäköi-

syys on niin suuri, että kuten A Modern Zoroastrian -kirjan tekijä sanoo: 
 
Jos siirtomaanäyttelyn kokoelma Etelä-Afrikan bushmannien käyttämiä kivi-

kirveitä ja nuolenkärkiä asetettaisiin sen British Museumissa sijaitsevan koko-

elman viereen, johon kuuluu samanlaisia Kentin tai Dordognen luolista löydet-

tyjä esineitä, kukaan muu kuin asiantuntija ei voisi erottaa niitä toisistaan.1 

 

Ja jos nykyisin, meidän korkeakulttuurimme aikakaudella on bushmanneja, jotka 

eivät ole älyllisesti korkeammalla kuin se ihmisrotu, joka asui Devonshiressä ja 

Etelä-Ranskassa paleoliittisella kaudella, miksi viimeksi mainitut ihmiset eivät 

olisi voineet elää samanaikaisesti toisten rotujen kanssa, jotka olivat yhtä sivisty-

neitä aikanaan kuin me olemme nykyisin? Ihmiskunnan tietomäärä lisääntyy päi-

vittäin, ”mutta älylliset kyvyt eivät kasva sen mukana”, mikä nähdään, kun verra-

taan jonkun Eukleideen, Pythagoraan, Paninin, Kapilan, Platonin ja Sokrateen 

ymmärrystä, vaikkakaan ei aineellista tietoa, jonkun Newtonin, Kantin ja nyky-

ajan Huxleyn ja Haeckelin ymmärrykseen. Kun tri Pfaff vertaa tuloksia, joihin tri 

J. Barnard Davis, kallontutkija,2 on tullut pääkallon sisäisen laajuuden suhteen – 

olettaen, että tuo tilavuus on mittapuuna älyllisten kykyjen arvioinnissa – hän 

toteaa, että tilavuus ranskalaisilla (jotka ovat varmasti ihmiskunnan eturivissä) on 

88,4 kuutiotuumaa ja siis ”huomattavasti pienempi kuin polynesialaisilla yleensä, 

joiden kallo, vieläpä alimman kehitysasteen papualaisilla ja alfuroilla on kooltaan 

89 ja 89,7 kuutiotuumaa”. Tämä todistaa, että älylliset kyvyt johtuvat aivojen laa-

dusta eikä niiden koosta. [e523] Kun kallon keskiarvoindeksin on nyt todistettu 

olevan ”luonteenomaisimpia tunnusmerkkejä eri rotujen välillä”, seuraava vertailu 

on paljon puhuva: ”Leveysindeksi skandinavialaisilla (on) 75, englantilaisilla 76, 

holsteinilaisilla 77, Bresgaussa 80, Schillerin kallon leveysindeksi on jopa 

82…samoin maduralainen 82!” Lopuksi vanhimpien tunnettujen kallojen vertailu 

eurooppalaisten kalloihin paljastaa seuraavan hämmästyttävän tosiseikan, että 

”useimmat näistä vanhoista kivikauden kalloista ovat pikemmin yli kuin alle ny-

kyisin elävien ihmisten aivojen keskiarvon”. Jos lasketaan useimpien kallojen kor-

keuden, leveyden ja pituuden keskiarvo, saadaan seuraavat luvut: 
 
 

 

                                                           
1 S. Laing, main. teos, s. 145. 
2 Philosophical Transactions, vol. 158, 1868, s. 510, 513; tri J. Barnard Davisin taulut. 
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1. Vanhat pohjoismaalaiset kallot kivikaudelta 18,877 tuumaa 

2. 48 englantilaisen kallon keskimitta samalta kaudelta 18,858 ” 

3.  7 walesilaisen kallon keskimitta samalta kaudelta 18,649 ” 

4. 36 ranskalaisen kallon keskimitta kivikaudelta 18,220 ” 
 

Nykyisin elävien eurooppalaisten kallojen keskimitta on 18,579 tuumaa, hotten-

tottien 17,795 tuumaa! 

Nämä luvut osoittavat selvästi, ”että tuntemiemme vanhimpien kansojen aivo-

jen suuruuden perusteella emme voi sijoittaa niitä maapallon nykyisin eläviä 

asukkaita alemmalle asteelle”.1 Sitä paitsi ne osoittavat, miten ”puuttuva rengas” 

on tyhjää ilmaa. Näistä kuitenkin enemmän toiste, nyt meidän on palattava pääai-

heeseemme. 

Rotu, jonka Zeus [Jupiter] niin innokkaasti halusi ”hävittää luodakseen uuden 

sen tilalle”, kärsi mentaalista puutetta, ei fyysistä. Ensimmäinen lahja, jonka 

Prometheus antoi kuolevaisille, kuten hän kertoo ”kuorolle”, oli se, että hän esti 

heitä ”näkemästä ennalta kuolemaa”; hän ”pelasti kuolevan rodun vajoamasta 

kirottuna alas Haadeksen pimeyteen”; ja vasta sitten hän ”lisäksi” antoi heille 

tulen.2 Tämä osoittaa selvästi, että Prometheus-myytillä on joka tapauksessa kak-

sinainen luonne, elleivät orientalistit tahdo hyväksyä okkultismin opettamien seit-

semän avaimen olemassaoloa. Tämä tarkoittaa ihmisen henkisen käsityskyvyn 

ensimmäistä heräämistä, ei sitä, kuinka hän ensimmäisen kerran näki eli keksi 

tulen. Sillä tulta ei koskaan ”keksitty”, vaan se on ollut maan päällä alusta alkaen. 

Se oli varhaisimpien aikakausien tulivuorten toiminnassa, sillä tulivuorten pur-

kaukset olivat noina aikoina yhtä tavallisia ja jatkuvia kuin sumu on nyt Englan-

nissa. Ja jos meille kerrotaan, että ihminen ilmestyi maan päälle niin myöhään, 

että lähes kaikki tulivuoret muutamin poikkeuksin olivat jo sammuneet ja että 

geologiset mullistukset olivat väistyneet rauhallisempien olosuhteiden tieltä, me 

vastaamme: Antakaa uuden ihmisrodun – olipa se kehittynyt enkelistä tai gorillas-

ta – nyt ilmestyä johonkin ennen asumattomalle [e524] maapallon kolkalle, lu-

kuun ottamatta ehkä Saharaa, niin tuhat yhtä vastaan, tuo rotu ei olisi vuotta, kah-

ta vanhempi, ennen kuin se olisi keksinyt tulen nähdessään salaman sytyttävän 

palamaan ruohon tai jotakin muuta. Tuo olettamus, että primitiivinen ihminen eli 

maan päällä aikakausia ennen kuin hän tutustui tuleen, on surkean epäjohdonmu-

kainen. Mutta vanha Aiskhylos oli vihitty ja tiesi hyvin mistä puhui.3 

                                                           
1 Tri F. Pfaff, Das Alter und der Ursprung des Menschengeschlechts, 1876, s. 28–30. 
2 Aiskhylos, Prometheus Vinctus, 234, 238, 250, 254. 
3 Typerän naurettava on tuo joidenkin kreikan kieleen ja kirjallisuuteen perehtyneiden oppi-

neiden (kuinka surkeilta ja oppimattomilta he olisivatkaan näyttäneet vanhojen kreikkalaisten 

kirjailijoiden aikoina!) nykyaikainen yritys selittää Aiskhyloksen aatteita oikealla tavalla, 

koska hän muka tuntematta muinaista kreikkaa ei voinut niitä niin hyvin ilmaista! 
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Ei kukaan okkultisti, joka on perehtynyt symboleihin ja siihen tosiasiaan, että 

viisaus on tullut meille Idästä, kiellä edes hetkeksikään, että Prometheus-myytti 

on saapunut Eurooppaan Āryāvartasta. Eikä hän todennäköisesti myöskään kiellä 

sitä, että Prometheus eräässä mielessä edustaa hankaamalla saatua tulta. Sen 

vuoksi hän ihailee F. Baudryn tarkkanäköisyyttä, kun tämä esittää artikkelissaan 

”Les Mythes du feu et du breuvage céleste”1 Prometheuksen erään puolen ja hä-

nen intialaisen alkuperänsä. Hän esittää lukijalle tulen oletetun alkeellisen sytytys-

tavan, joka on yhä vielä käytössä Intiassa uhritulta sytytettäessä. Hän sanoo näin: 
 
Tämä menettely, niin kuin se selitetään perusteellisesti vedalaisissa sūtroissa, 

on siinä, että puutikkua kierretään nopeasti lovessa, joka on koverrettu keskelle 

puupalasta. Hankaus aikaansaa kovan kuumuuden ja sytyttää lopulta 

keskenään kosketuksissa olevat puuosat. Tikun liike ei ole jatkuvaa pyörimistä, 

vaan sarja liikkeitä vastakkaisiin suuntiin kun käytetään avuksi tikun keskelle 

kiinnitettyä nuoraa: sytyttäjä pitää nuoran päitä kummassakin kädessään ja 

vetää niitä vuoroin….. Koko menettelyä kuvataan sanskritissa verbillä manth, 

manthana, joka merkitsee ”hangata, panna liikkeelle, ravistaa ja saada aikaan 

hankaamisen avulla” ja jota käytetään erityisesti pyörivästä hankaamisesta, 

kuten käy ilmi sen sananjohdosta mandala, joka tarkoittaa kehää…. Tulen 

aikaansaamiseen käytetyillä puukappaleilla on kummallakin oma nimensä 

sanskritissa. Kierrettävää tikkua sanotaan pramanthaksi; syvennystä jossa 

kiertäminen tapahtuu araniksi ja aranīksi; ja ”kaksi aranīa” tarkoittaa koko 

välinettä.2 
 

Vielä on katsottava, mitä bramiinit sanovat tästä. Mutta olettaen, että Prometheus 

on eräässä myyttinsä merkityksessä käsitetty tulen [e525] aikaansaajaksi 

pramanthan avulla tai eläväksi ja jumalalliseksi pramanthaksi, tarkoittaako se, 

että nykyajan symbolisteilla ei ole tuolle myytille muuta merkitystä kuin fallinen? 

Decharme näyttää joka tapauksessa aavistavan suoraan totuuden. Sillä 

tietämättään hän vahvistaa huomautuksessaan kaiken, mitä okkulttiset tieteet 

                                                           
1 Revue Germanique, 1861, s. 356 eteenp. Ks. myös Mémoires de la Société de la Linguis-

tique, vol. I, s. 337 eteenp. 
2 Lainattu Decharmelta, Mythologie de la Grèce antique, s. 258–259. 

  Ylempää ja alempaa puupalasta käytetään aikaansaamaan pyhä tuli uhritoimituksessa ja 

syvennys on aranî-kappaleessa. Tämä osoitetaan Vājupurānan ja muiden purānoiden allegori-

assa, joka kertoo meille, että kun Ikshvākun poika Nimi ei jättänyt mitään seuraajaa ja kun 

rishit pelkäsivät jättää maan ilman hallitsijaa, he sovittivat kuninkaan ruumiin – ylemmän 

aranîn tavoin – erään aranîn syvennykseen ja saivat näin aikaan Janaka-nimisen prinssin. 

”Johtuen tuosta erikoisesta tavasta, jolla hän syntyi, häntä kutsuttiin Janakaksi.” (Vish-

nupurāna, Wilson, vol. III, s. 330.) Ks. myös Goldstückerin Sanskrit Dictionary, h.s. Arani. 

Devakîa, Krishnan äitiä, sanotaan hänelle osoitetussa rukouksessa ”aranîksi, jonka hankaami-

nen synnyttää tulen”. 
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opettavat mānasa-devoista, jotka ovat lahjoittaneet ihmiselle tuon kuolemattoman 

sielunsa tietoisuuden, joka estää häntä ”näkemästä ennalta kuolemaa” ja saa hänet 

tuntemaan olevansa kuolematon.1 ”Kuinka Prometheus sai tuon [jumalallisen] 

kipinän?” hän kysyy. ”Koska tulen asuinpaikka on taivas, hänen on täytynyt 

mennä sinne noutamaan sitä, ennen kuin hän saattoi tuoda sen alas ihmisille, ja 

voidakseen lähestyä jumalia hänen itsensä on täytynyt olla jumala.”2 

Kreikkalaisten mielestä hän oli jumalallista sukua, hindujen mielestä deva. Tästä 

syystä ”hän kreikkalaisilla oli Iapetos-titaanin poika”.3 
 
Mutta taivaallinen tuli kuului alussa ainoastaan jumalille. Se oli aarre, jonka he 

pidättivät itselleen… jota he mustasukkaisina vartioivat… ”Iapetoksen jalo 

poika”, sanoo Hesiodos, ”huijasi häntä [Zeusta] ja piilotti tulen ruokokasvin 

varteen”4… Näin siis Prometheuksen lahja oli valloitettu taivaasta. Mutta 

kreikkalaisten käsityksen mukaan [joka on sama kuin okkultistien] tämä Zeuk-

selta anastettu aarre, tämä ihmisen kajoaminen jumalten omaisuuteen oli sovi-

tettava uhrilla… Prometheus kuului sitä paitsi niiden titaanien sukuun, jotka 

olivat kapinoineet5 jumalia vastaan ja jotka Olympoksen herra oli syössyt alas 

Tartarokseen, ja niiden tavoin hän on pahan henki, joka on tuomittu julmaan 

kärsimykseen.6 

 
Melkein pöyristyttävältä vaikuttaa seuraavissa selityksissä se yksipuolisuus, jolla 

tätä myyteistä suurinta on käsitelty. Intuitiivisinkaan nykyajan kirjailijoista ei voi 

tai tahdo kohota käsityksissään maan ja kosmisten ilmiöiden tason yläpuolelle. 

Myönnetään kyllä, että tämän myytin moraalisella aatteella, niin kuin se on 

esitetty Hesiodoksen Theogoniassa, on tietty osa alkuperäisessä kreikkalaisessa 

ajatuksessa. Titaani on enemmän kuin taivaallisen tulen ryöstäjä. Hän on 

ihmiskunnan edustaja – aktiivisen, ahkeran, älykkään mutta samalla 

kunnianhimoisen ihmiskunnan, joka pyrkii tasavertaiseksi jumalallisten voimien 

kanssa. Sen vuoksi ihmiskuntaa rangaistaan Prometheuksen henkilössä, mutta 

näin on ainoastaan kreikkalaisilla. Heille Prometheus ei ole [e526] rikollinen 

muuten kuin jumalten silmissä. Suhteessaan maahan hän päinvastoin on itse 

jumala, ihmiskunnan ystävä (  [Filanthropos]), ja ihmiskunnan hän 

                                                           
1 Eläimen monadi on yhtä kuolematon kuin ihmisen, mutta eläin ei tiedä siitä mitään. Aistien-

sa varassa se elää eläimellistä elämää, aivan kuten ensimmäiset ihmisetkin olisivat eläneet 

saavuttaessaan fyysisen kehityksensä kolmannessa Rodussa, elleivät āgnishvāttat ja mānasa-

pitrit olisi silloin saapuneet. 
2 Decharme, main. teos, s. 259. 
3 , Hesiodos, Theogonia [suom. Jumalten synty], säkeet 507–510. 
4 Hesiodos, sama, säkeet 565–566. 
5 Sen vuoksi ne olivat langenneita enkeleitä, intialaisen pantheonin asuroita. 
6 Decharme, main. teos, s. 259–260. 
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on kohottanut sivistykseen ja vihkinyt kaikkien taiteiden tuntemukseen – käsitys, 

jonka runollisin tulkitsija on Aiskhylos. Mutta mitä Prometheus on kaikille muille 

kansoille? Langennut enkelikö vai Saatana, kuten kirkko väittää? Ei suinkaan. 

Hän kuvaa yksinkertaisesti salaman tuhoavia ja pelottavia vaikutuksia. Hän on 

”paha tuli” (mal feu) ja jumalallisen miehisen lisääntymiselimen symboli. 

”Yksinkertaisessa merkityksessään tämä myytti, jota olemme koettaneet selittää, 

on siis pelkästään tulen [kosminen] henki.”1 Ja edellinen (fallinen) ajatus oli 

ennen kaikkea arjalainen, jos uskomme Adalbert Kuhnia2 ja F. Baudrya. Sillä: 
 
Koska ihmisen käyttämä tuli oli tulos pramanthan toiminnasta aranīssa, 

arjalaisten on täytynyt antaa [?] sama alkuperä taivaalliselle tulelle ja heidän on 

täytynyt3 kuvitella [?], että jumala varustettuna paramanthalla tai jumalallisella 

paramanthalla aikaansai valtavan hankauksen pilvien sylissä, mikä synnytti 

salamoinnin ja ukonnuolet…. Tätä ajatusta tukee se tosiasia, että 

Plutarkhoksen todistuksen mukaan4 stoalaiset ajattelivat, että ukkonen oli 

seuraus myrskypilvien taistelusta, ja salama oli hankauksen synnyttämä 

tulipalo. Aristoteleen mielestä salama aiheutui ainoastaan toisiaan vastaan 

törmäävistä pilvistä. Mutta tuo teoriahan oli tieteellinen selitys tulen synnystä 

hankauksen avulla… Kaikki johtaa meidät olettamaan, että varhaisimmasta 

muinaisuudesta asti ja ennen arjalaisten hajaantumista uskottiin, että 

pramantha sytytti tulen myrskypilvissä yhtä hyvin kuin araneissa [aranī].5 
 

Näin olettamuksista ja tyhjistä hypoteeseista tehdään keksittyjä totuuksia. Raama-

tun kuolleen kirjaimen puolustajat eivät voisi koskaan tehokkaammin auttaa 

käännytyskirjoitelmien kirjoittajia kuin materialistiset symbolien tutkijat pitäes-

sään itsestään selvänä, että muinaiset arjalaiset eivät perustaneet uskonnollisia 

käsityksiään korkeamman kuin fysiologisen ajatuksen pohjalle. 

Mutta asia ei ole näin, ja vedalaisen filosofian henki jo sotii sellaista tulkintaa 

vastaan. Sillä jos, kuten itse Decharme tunnustaa, ”tämä ajatus tulen luovasta 

voimasta selitetään siten, että muinaiset ihmiset vertasivat ihmissielua taivaalli-

seen kipinään”, kuten näkyy Vedoissa usein käytetystä kuvakielestä aranīsta pu-

huttaessa, niin siihen sisältyi jotakin korkeampaa kuin vain karkea sukupuolinen 

käsitys. Esimerkkinä lainaamme Vedan hymniä Agnille: ”Tässä on pramantha, 

synnyttäjä on valmis. Tuokaa rodun valtiatar (naisellinen aranī). Synnyttäkäämme 

Agni hankaamalla [e527] ikivanhan tavan mukaan” – mikä ei merkitse pahempaa 

                                                           
1 Decharme, main. teos, s. 261. 
2 Die Herabkunft des Feuers und des Göttertranks, Berliini, 1859. 
3 Kursivointi on meidän. Kursivoidut sanat näyttävät, kuinka olettamuksista tehdään meidän 

aikanamme lakeja. 
4 De Placitis Philosophorum, kirja III, l. iii. 
5 M.F. Baudry, Revue Germanique, 15.4.1861, s. 368. 
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kuin abstraktisen aatteen ilmaisemista kuolevaisten kielellä. ”Naisellinen arani”, 

rodun valtiatar, on Aditi, jumalien äiti eli Shekhinah, ikuinen valo – hengen maa-

ilmassa, ”suuri syvyys” ja KAAOS eli alkusubstanssi ensimmäisessä vaiheessaan 

TUNTEMATTOMAN jälkeen, ilmenneessä Kosmoksessa. Jos aikakausia myö-

hemmin sama nimitys annetaan Devakīlle, Krishnan eli ruumiillistuvan LOGOK-

SEN äidille, ja jos tällä symbolilla voidaan otaksua eksoteeristen uskontojen as-

teittaisesta ja vastustamattomasta leviämisestä johtuen olevan sukupuolinen mer-

kitys, tämä ei millään tavoin turmele kuvan alkuperäistä puhtautta. Subjektiivises-

ta oli tullut objektiivinen, henki oli laskeutunut aineeseen. Henki-substanssin uni-

versaalista kosmisesta polariteetista oli inhimillisessä ajatuksessa tullut mystinen, 

mutta silti sukupuolinen hengen ja aineen yhtyminen, ja se oli siten saanut antro-

pomorfisen värityksen, jota sillä ei ollenkaan ollut alussa. Vedojen ja purānoiden 

välillä on kuilu, jonka napoja ne ovat, samoin kuin seitsemäs (ātminen) ja ensim-

mäinen eli alin prinsiippi (fyysinen ruumis) ihmisen seitsenjaotuksessa. Alkupe-

räinen, puhtaasti henkinen kieli Vedoissa, jotka on laadittu kymmeniä tuhansia 

vuosia aikaisemmin kuin purānat, sai puhtaasti inhimillisen ilmaisunsa kuvates-

saan tapahtumia, jotka sattuivat 5000 vuotta sitten Krishnan kuolinpäivänä (mistä 

kali-yuga eli musta kausi alkoi ihmiskunnalle). 

Kuten Aditia kutsutaan Surāranīksi (surojen eli jumalien kohtu eli ”äiti”), sa-

moin Kuntīa, pāndavojen äitiä, kutsutaan Mahābhāratassa Pāndavāranīksi1 – 

joka nimitys on fysiologisoitu. Mutta Devakī, roomalaiskatolisen madonnan esi-

kuva, on myöhempi antropomorfoitu muoto Aditista. Viimeksi mainittu on seit-

semän pojan (varhaisvedalaisten aikojen kuusi ja seitsemän ādityaa) jumalataräiti, 

”devamātri”. Krishnan äidillä, Devakīlla, on kuusi sikiötä, jotka Jagaddhātrī (maa-

ilman imettäjä) on välittänyt hänen kohtuunsa, ja seitsemäs (Krishna, logos) las-

ketaan Rohinīn kohtuun. Marialla, Jeesuksen äidillä, on Matteuksen evankeliumin 

mukaan2 seitsemän lasta, viisi poikaa ja kaksi tytärtä (sukupuoli muutettu myö-

hemmin). Kellään roomalaiskatolisen neitsyen palvojalla ei voisi olla mitään sitä 

vastaan, että hänen kunniakseen luettaisiin jumalien Devakīlle osoittama rukous. 

Päätelköön lukija: 
 
Sinä olet se ääretön ja hieno prakriti [olemus], joka muinoin kantoi kohdussaan 

Brahmāa… Sinä, ikuinen olevainen, joka perusaineessasi sisällät kaikkien 

luotujen olemuksen, sinä olit sama kuin luominen. Sinä olit kolmimuotoisen 

uhrin synnyttäjä ja tulit kaiken siemeneksi. Sinä olet uhri, josta lähtee kaikki 

hedelmä. Sinä olet aranī, jonka hankaaminen synnyttää tulen.3 Aditina sinä 

                                                           
1 Vishnupurāna, Wilson, vol. V, s. 96 alaviite. 
2 Matt. 13:55–56. 
3 ”Valon kohtu” ja ”pyhä astia” ovat neitsyen nimityksiä. 
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olet jumalien äiti…. Sinä olet Jyotsnā [aamunkoitto],1 [e528] josta syntyy 

päivä. Sinä olet Samnati [nöyryys, Dakshan tytär], (todellisen) viisauden äiti. 

Sinä olet Nīti, järjestyksen [Naya] synnyttäjä. Sinä olet kohtuullisuus, joka 

synnyttää kiintymyksen [prashraya eli vinaya]. Sinä olet halu, josta syntyy 

rakkaus…. Sinä olet järki, tiedon (avabodha) äiti, kärsivällisyys (dhriti), 

mielenlujuuden (dhairya) synnyttäjä….2 

 
Näin siis aranīn osoitetaan olevan sama kuin roomalaiskatolinen ”valittu astia”. 

Sen alkuperäinen merkitys oli kuitenkin metafyysinen. Ei mikään epäpuhdas aja-

tus sivunnut näitä muinaisen mielen käsityksiä. Jopa Zoharissa – jonka symbo-

liikka on verrattomasti vähemmän metafyysinen kuin muiden vertauskuvallisten 

järjestelmien – se ajatus on abstraktio eikä mitään muuta. Kun siis Zoharissa sa-

notaan: ”Kaikki se, mikä on olemassa, kaikki se, minkä Ikiaikainen on muodosta-

nut, minkä nimi on pyhä, voi olla olemassa ainoastaan miehisen ja naisellisen 

(prinsiipin) kautta”,3 se ei merkitse muuta kuin tätä: ”Elämän jumalallinen henki 

yhtyy aina aineeseen.” Jumaluuden TAHTO toimii. Tämä ajatus on puhtaasti 

schopenhauerilainen. ”…Kun Attiqa qaddisha, Ikiaikainen, kaikista salatuista 

salatuin, tahtoi järjestää kaiken, se muodosti kaiken miehisen ja naisellisen kal-

taiseksi…. Tämä viisaus käsittää KAIKEN ilmetessään….”4 Tästä syystä sano-

taan, että Hokhma (miehinen viisaus) ja Bina (naisellinen tietoisuus eli järki) ovat 

luoneet kaiken keskenään – aktiivisen ja passiivisen prinsiipin. Kuten taitavan 

jalokiventuntijan silmä erottaa simpukan rosoisen ja karkean kuoren alta puhtaan 

tahrattoman helmen, joka on kätkössä sen sisällä, ja kuten hän käsittelee kuorta 

vain paljastaakseen sen sisällön, samoin tosi filosofin silmä lukee purānoiden 

rivien välistä korkeat vedalaiset totuudet ja oikaisee muodon vedantalaisen vii-

sauden avulla. Meidän orientalistimme eivät kuitenkaan koskaan huomaa helmeä 

paksun, peittävän kuoren alta ja – menettelevät sen mukaisesti. 

Kaikesta mitä tässä luvussa on sanottu näkee selvästi, että Edenin käärmeen ja 

kristinuskon Paholaisen välillä on syvä kuilu. Ainoastaan muinaisen filosofian 

moukari voi murskata tämän opinkappaleen. 

 

____________ 

 

 

 

                                                           
1 Neitsyt Mariaa kutsutaan usein aamutähdeksi ja pelastuksen tähdeksi. 
2 Vishnupurāna, kirja V, ii, Wilson, vol. IV, s. 264–265. 
3 Zohar, III, s. 290a. 
4 Vrt. I. Myer, main. teos, s. 387. 
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[e529] 

XXI 
 

ENOIKHION – HENOK 
 

Kertomus Saatana-myytin kehityksestä ei olisi täydellinen, jos jättäisimme käsit-

telemättä mystisen ja kosmopoliittisen Henokin luonteen, tuon nimen ollessa mil-

loin Enos, milloin Hanok ja vihdoin kreikkalaisilla se on Enoikhion. Hänen kirjas-

taan varhaiskristilliset kirjailijat saivat ensimmäiset käsitykset langenneista enke-

leistä. 

Henokin kirjan on sanottu olevan apokryfinen. Mutta mitä on apokryfi? Sanan 

alkuperä osoittaa, että se on yksinkertaisesti salainen kirja, ts. sellainen, joka kuu-

lui temppelikirjaston hierofanttien ja vihittyjen pappien valvomaan osastoon, eikä 

sitä koskaan tarkoitettu maallikoille. Apokryfinen tulee verbistä krypto, , 

”salata”. Enoikhionia (NÄKIJÄN kirjaa) säilytettiin iät ja ajat pyhien teosten ja 

”kirjoitusten kaupungissa” – muinaisessa Kirjat-Seferissä, myöhemmin nimeltään 

Debir.1 

Jotkut aiheesta kiinnostuneet kirjailijat – varsinkin vapaamuurarit – ovat 

yrittäneet samastaa Henokin Memfiksen Thothiin, kreikkalaiseen Hermekseen ja 

jopa roomalaiseen Mercuriukseen. Yksilöinä nämä kaikki eroavat toisistaan. 

Professionaalisesti – jos tätä sanaa voi käyttää, kun sen merkitys on nyt niin 

rajoittunut – he kaikki erikseen ja yhdessä kuuluvat samaan pyhien kirjoittajien 

luokkaan, okkulttisen ja muinaisen viisauden opettajiin ja muistiinpanijoihin. 

Niillä, joista Koraanissa2 käytetään yhteisesti nimitystä Idris eli ”oppineet” 

(vihityt), oli Egyptissä nimi ”Thoth”, taiteiden, tieteiden, kirjoitustaidon eli 

kirjainten, musiikin ja astronomian keksijä. Juutalaisten keskuudessa Idris 

muuttui ”Enokiksi”, joka Bar-Hebraeuksen [Abu’l-Faraj] mukaan ”oli 

ensimmäinen kirjoitustaidon keksijä”, kirjojen, taiteiden ja tieteiden; 

ensimmäinen, joka laati planeettojen etenemisestä järjestelmän. Kreikassa häntä 

kutsuttiin Orfeukseksi, ja näin hänen nimensä muuttui jokaisen kansan 

keskuudessa. Luku seitsemän, joka liittyy ja yhdistetään jokaiseen noista 

alkuperäisistä vihkijöistä,3 kuten vuoden päivien luku 365 astronomisesti, kuvaa 

kaikkien näiden ihmisten tehtävää, luonnetta ja pyhää virkaa, mutta ei suinkaan 

heidän persoonallisuuttaan. Henok on seitsemäs patriarkka. Orfeus omistaa 

forminksin, seitsenkielisen lyyran, joka merkitsee vihkimyksen seitsenkertaista 

mysteeriä. Thoth, jolla on seitsensäteinen auringonkiekko päänsä päällä, 

                                                           
1 Joosua, 15:15. 
2 19. Suura, 56 jae. 
3 Hanok eli Henok tarkoittaa ”vihkijä” ja ”opettaja” samoin kuin ”ihmisen poika”, Enos (vrt. 

Genesis, 4:26), esoteerisesti. 
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matkustaa aurinkoveneessä 365 astetta ja hyppää pois päiväksi joka neljäs vuosi 

(karkauspäivänä). Lopulta Thoth-Lunus on [e530] seitsemän päivän eli viikon 

seitsemäinen jumala. Esoteerisesti ja henkisesti Enoikhion merkitsee ”näkijää, 

jolla on avoin silmä”. 

Josefuksen kertomus Henokista, että hän oli piilottanut Merkuriuksen eli Setin 

patsaiden alle arvokkaat käärönsä eli kirjansa, on sama kuin kertomus Hermekses-

tä, ”viisauden isästä”, joka kätki viisauden kirjansa pylvään alle ja sitten löydetty-

ään kaksi kivipylvästä löysi niihin kirjoitetun tiedon. Vaikka Josefus yritti jatku-

vasti saada Israelille ansaitsematonta kunniaa ja sanoi tuon (viisaus-)tieteen kuu-

luvan juutalaiselle Henokille, hän kirjoittaa kuitenkin historiaa.1 Hän osoittaa, 

että nuo patsaat olivat yhä olemassa hänen aikanaan. Hän kertoo meille, että Set 

pystytti ne, ja niin ehkä tekikin, mutta ei kuitenkaan sen niminen patriarkka, Aa-

damin tarunomainen poika, eikä egyptiläinen viisauden jumala – Tet, Seteh, 

Thoth, Sat (viimeksi mainittu Sat-an) eli Hermes, jotka kaikki ovat sama olento – 

vaan ”käärmejumalan pojat” eli ”lohikäärmeen pojat”, joka nimitys tarkoitti 

Egyptin ja Babylonian hierofantteja ennen vedenpaisumusta sekä näiden esi-isiä, 

atlantislaisia. 

Sen, mitä Josefus siis kertoo meille täytyy olla allegorisesti totta, lukuun otta-

matta siitä tehtyä sovellusta. Hänen esityksensä mukaan nuo kaksi tunnettua pat-

sasta olivat täynnä hiefoglyfejä, jotka tultuaan löydetyiksi kopioitiin Egyptin si-

sempien temppelien salaisimpiin kätköihin ja joista tuli siten sen viisauden ja 

poikkeuksellisen tiedon lähde. Nämä kaksi ”patsasta” ovat kuitenkin esikuvina 

niille kahdelle ”kivitaululle”, jotka Mooses hakkasi ”Herran” käskystä. Kun hän 

siis sanoo, että muinaisuuden kaikki suuret adeptit ja mystikot – kuten Orfeus, 

Hesiodos, Pythagoras ja Platon – ovat saaneet teologiansa noista hieroglyfeistä, 

hän on tavallaan sekä oikeassa että väärässä. Salainen oppi opettaa meille, että 

jokaisen ennen viimeistä yleisesti tunnettua, mutta ei yleistä vedenpaisumusta 

eläneen kansan taiteet, tieteet, teologia ja varsinkin filosofia oli tallennettu muis-

tiin käsitemerkein neljännen Rodun alkuperäisten suullisten tietojen perusteella ja 

että nämä olivat sen saama perintö varhaiselta kolmannelta kantarodulta ennen 

allegorista lankeemusta. Tästä syystä myös egyptiläiset patsaat, taulut ja jopa va-

paamuuraritarun ”valkoinen itämainen porfyyrikivi” – jotka Henok pelätessään 

todellisen ja arvokkaan salaisuuden katoavan piilotti ennen vedenpaisumusta 

maan uumeniin – olivat yksinkertaisesti enemmän tai vähemmän symbolisia ja 

allegorisia jäljennöksiä alkuperäisistä kertomuksista. 

Henokin kirja on yksi sellainen jäljennös ja se on kaldealainen, nykyisin hyvin 

epätäydellinen tiivistelmä. Kuten jo sanottu, Enoikhion tarkoittaa kreikan kielessä 

”sisäinen silmä” eli näkijä. Heprean kielessä masoreettisia merkkejä käyttäen se 

                                                           
1 Judaike arkhaiologia, I, ii, 3. 
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merkitsee vihkijä ja opettaja, . Se on yleisnimi, ja sen lisäksi hänen legendan-

sa on [e531] yhteinen useille muille profeetoille, juutalaisille ja pakanallisille, 

joissa on tekaistuja yksityiskohtaisia muutoksia perusmuodon ollessa sama. Elia 

otettiin myös elävänä taivaaseen. Izdubarin [Gilgameshin] hovin kaldealaisen 

astrologi Hea-banin otti samoin taivaaseen Ea-jumala, joka oli hänen suojelijansa, 

kuten Jehova oli Elian,  (jonka nimi tarkoittaa hepreaksi ”Jumala-Jah”, ”Ju-

mala on Jehovah”), ja vielä Elihun, jolla on sama merkitys. Tällaisella helpolla 

kuolemalla eli eutanasialla on esoteerinen merkitys. Se symboloi kenen tahansa 

adeptin kuolemaa, joka on saavuttanut sellaisen voiman ja asteen kuin myös puh-

tauden, että hän kuolee ainoastaan fyysisessä ruumiissaan ja yhä elää ja viettää 

tietoista elämää astraaliruumiissaan. Tämän teeman muunnokset ovat loputtomat, 

mutta salainen merkitys on aina sama. Paavalin lauseella ”ettei hän tulisi näke-

mään kuolemaa” – ut non videret mortem1 – on siten esoteerinen merkitys ilman 

mitään yliluonnollista. Joidenkin raamatun vihjausten turmeltu tulkinta, joiden 

mukaan Henok, ”jonka ikä on sama kuin maailman ikä” (aurinkovuoden 365 päi-

vää), on jakava Kristuksen ja profeetta Elian kanssa kunnian ja autuuden viimei-

sestä tulemisesta ja Antikristuksen tuhoamisesta, merkitsee esoteerisesti, että jot-

kut suuret adeptit palaavat takaisin seitsemännessä Rodussa, jolloin kaikki ereh-

dys poistetaan ja nämä śishtat, pyhät ”valon pojat”, julistavat TOTUUDEN tuloa. 

Roomalaiskatolinen kirkko ei ole aina johdonmukainen, eikä liioin varovainen. 

Se julistaa Henokin kirjan apokryfiseksi ja on mennyt niin pitkälle, että vaatii 

kardinaali Cajetanin ja kirkon muiden valontuojien välityksellä, että kanonisten 

kirjojen joukosta poistettaisiin myös Juudaksen kirje, joka apostoli inspiroituna 

lainaa tuosta apokryfiseksi teokseksi väitetystä Henokin kirjasta ja siten pyhittää 

sen. Onneksi jotkut dogmaatikot huomasivat ajoissa vaaran. Jos he olisivat hyväk-

syneet Cajetanin vaatimuksen, heidän olisi ollut pakko hylätä myös neljäs evanke-

liumi, koska Johannes lainaa sanatarkasti Henokilta ja panee Jeesuksen suuhun 

hänen yhden kokonaisen lauseensa!2 

Ludolph, ”etiopiankielisen kirjallisuuden isä”, joka sai tehtäväkseen tutkia 

useita Henokin käsikirjoituksia, jotka matkailija N. de Peiresc lahjoitti 

mazariinilaiseen kirjastoon, selitti, että ”abessinialaisilla ei voinut olla mitään 

Henokin kirjaa”! Myöhemmät tutkimukset ja löydöt ovat kuitenkin kumonneet 

hänen liian dogmaattisen väitteensä, kuten tiedetään. Bruce ja Ruppel löysivät ja 

toivat mukanaan Henokin kirjan Abessiniasta joitakin vuosia myöhemmin, ja 

piispa Laurence käänsi sen. Mutta Bruce halveksi sitä ja pilkkasi sen sisältöä, ja 

niin tekivät muutkin tiedemiehet. Hän selitti, että se on ”gnostilainen teos”, joka 

                                                           
1 Hepr. 11:5. 
2 Vrt. edellä luku XVIII, s. 482, varkaista ja ryöväreistä. 
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koski aikakautta, jolloin jättiläiset kävivät ihmisten kimppuun ja ahmivat heitä – 

tästä syystä se muistutti suuresti Ilmestyskirjaa. Jättiläiset! toinen iltasatu. 

[e532] Tämä ei kuitenkaan ollut parhaimpien kriitikkojen mielipide. Tri D. B. 

von Haneberg sijoittaa Henokin kirjan Makkabealaisten kolmannen kirjan rinnal-

le, ensimmäiseksi niiden kirjojen luettelossa, joiden asema vastaa lähinnä kanoni-

sia teoksia. 

Todellakin, ”siinä missä tohtorit kiistävät…” 

Kuten tavallisesti, he ovat kuitenkin kaikki oikeassa ja kaikki väärässä. Pitää 

Henokia raamatullisena henkilönä, yhtenä ainoana elävänä ihmisenä, on sama 

kuin hyväksyisi Aadamin ensimmäisenä ihmisenä. Henok oli yleisnimi, joka an-

nettiin kymmenille yksilöille, jotka käyttivät sitä kaikkina aikoina ja aikakausina 

sekä kaikissa roduissa ja kansoissa. Tämän voi helposti päätellä siitä tosiasiasta, 

että muinaiset talmudistit ja midrashien opettajat eivät ole samaa mieltä Ha-

nokhista, Jeredin pojasta. Jotkut sanovat, että Henok oli suuri pyhimys, jota Juma-

la rakasti ja jonka hän otti elävänä taivaaseen (ts. joka saavutti muktin eli 

nirvānan maan päällä, kuten Buddha teki ja muut yhä tekevät). Toiset väittävät, 

että hän oli noita, paha maagikko. Tämä osoittaa ainoastaan, että Henok eli sen 

vastine oli ilmaus – jopa myöhempien talmudistien aikoina – joka merkitsi ”näki-

jä”, ”adepti salaisessa viisaudessa” jne., ilmaisematta lainkaan tuon arvonimen 

omistajan luonnetta. Kun Josefus puhuessaan Eliasta ja Henokista huomauttaa, 

että ”pyhiin kirjoihin on kirjoitettu, että he [Elia ja Henok] katosivat, mutta niin 

ettei kukaan tiennyt heidän kuolleen”,1 se merkitsee yksinkertaisesti, että he olivat 

kuolleet persoonallisina olentoina, kuten joogit kuolevat vielä nykyisin Intiassa 

tai jopa jotkut kristilliset munkit – maailmalle. He katoavat ihmisten näkyvistä ja 

kuolevat – maisella tasolla – jopa itselleen. Ilmeisen kuvaannollinen puhetapa, 

mutta kirjaimellisesti totta. 

”Hanokh jätti tiedon vuodenaikojen laskemisesta Nooalle”, sanoo Midrash 

Pirqe de-Rabbi Eli’ezer,2 tarkoittaen Hanokia, kun muut tarkoittavat Hermes 

Trismegistosta, koska nämä kaksi ovat sama esoteerisessa merkityksessä. 

”Hanok” tässä tapauksessa ja hänen ”viisautensa” kuuluvat neljännen, 

atlantislaisen Rodun piiriin3 ja Nooa viidennen Rodun.4 Tässä tapauksessa 

molemmat edustavat kantarotuja, nykyistä ja sitä edellistä. Toisessa merkityksessä 

Henok katosi, ”hän vaelsi kuuliaisena Jumalalle, sitten häntä ei enää ollut, sillä 

Jumala otti hänet luokseen” [1. Moos. 5:24], allegoria, joka viittaa pyhän ja 

salaisen tiedon katoamiseen ihmisten keskuudesta. Sillä ”Jumala” (eli Java-Aleim 

                                                           
1 Judaike arkhaiologia, IX, ii, 2. 
2 Luku viii. 
3 Zohar sanoo (I, 36b): ”Hanokilla oli kirja, joka oli sama kuin ’Adamin sukutaulujen kirja’. 

Tämä on viisauden mysteeri.” Vrt. I. Myer, Qabbalah, s. 98–99. 
4 Nooa on Henokin viisauden perijä, toisin sanoen viides Rotu on neljännen perijä. 
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– korkeat hierofantit, vihittyjen pappien kollegion johtajat1) otti hänet luokseen, 

toisin sanoen Henokit eli enoikhionit, näkijät, ja heidän tietonsa ja viisautensa 

suljettiin [e533] tarkkaan juutalaisten piirissä profeettojen salaisiin kollegioihin ja 

pakanoiden piirissä temppeleihin. 

Tulkittuna ainoastaan symbolisen avaimen avulla Henok edustaa ihmisen kak-

sinaista luontoa – henkistä ja fyysistä. Tästä syystä hän on keskellä (Éliphas 

Lévin, erään salaisen teoksen mukaan, kuvaamaa) astronomista ristiä, joka on 

kuusikärkinen tähti, ”Adonai”. Ylemmässä kolmiossa on kotka, alemmassa kul-

massa vasemmalla on härkä, oikealla leijona, kun taas härän ja leijonan välissä, 

niiden yläpuolella ja kotkan alapuolella on Henokin eli ihmisen kasvot.2 Ylemmän 

kolmion kuvat edustavat neljää Rotua lukuun ottamatta ensimmäistä – chhāyoja 

eli varjoja –, ja ”ihmisen poika”, Enos eli Henok, on keskellä, koska hän on kah-

den (neljännen ja viidennen) Rodun välissä, sillä hän edustaa molempien salaista 

viisautta. Nämä ovat Hesekielin ja Ilmestyskirjan neljä eläintä. Kaksinkertainen 

kolmio Hunnuttomassa Isiksessä, teologia osa 2, s. 54, alempi kuvio, – hindulai-

nen Adanari – on kuitenkin verrattomasti paras. Sillä siinä on symboloituna aino-

astaan kolme (meille) historiallista rotua. Kolmatta, androgyynistä kuvaa Adanari, 

neljättä voimakas, mahtava leijona, ja viidettä – arjalaista – sen yhä tänä päivänä 

pyhin symboli, härkä (ja lehmä). 

Eräs korkeasti oppinut ranskalainen, Silvestre de Sacy, löytää Henokin kirjasta 

useita merkillisiä kohtia, jotka hänen mukaansa ”ansaitsevat tulla mitä 

huolellisimmin tutkituiksi”. Esimerkiksi: ”Tekijä [Enok] laskee aurinkovuoteen 

kuuluvaksi 364 päivää ja näyttää tuntevan kausia, jotka kestävät kolme, viisi ja 

kahdeksan vuotta ja joita seuraa neljä lisäpäivää, jotka hänen järjestelmässään 

näyttävät olevan päiväntasauksia ja -seisauksia.” Myöhemmin hän lisää: ”Näen 

vain yhden mahdollisuuden välttää ne [nuo ”järjettömyydet”], nimittäin 

olettamuksen, että tekijä esittää jonkin mielikuvituksellisen järjestelmän, joka on 

saattanut olla olemassa ENNEN KUIN LUONNON JÄRJESTYS MUUTTUI 

YLEISEN VEDENPAISUMUKSEN AIKANA.”3 

Aivan niin, ja salainen oppi opettaa, että tämä ”luonnon järjestys” on todella si-

ten muuttunut, samoin maapallon ihmiskuntien vaiheet. Sillä kuten enkeli Uriel 

sanoo Henokille: ”Katso, olen näyttänyt sinulle kaiken, Henok, ja olen ilmaissut 

sinulle kaiken, niin, että voit nähdä tämän auringon ja tämän kuun, ja taivaan täh-

tien ruhtinaat ja kaikki ne, jotka niitä vetävät, niiden tehtävät, niiden ajat ja niiden 

lähdöt. Syntisten päivinä VUODET LYHENNETÄÄN… Kuu muuttaa järjestyksen-

                                                           
1 Hunnuton Isis, Tiede osa 2, s. 348–349. 
2 Ks. kuviota Hunnuttomasta Isiksestä, Teologia osa 2, s. 54. 
3 J. F. Danielo, ”Le Livre de la Vision d’Enoch”, Annales de philosophie chrétienne, Nouvelle 

Série, osa 17, joulukuu 1838, s. 393. 
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sä…”1 Tuolloin, vuosia ennen suurta vedenpaisumusta, joka vei mukanaan atlan-

tislaiset ja muutti koko maan ulkomuodon – koska ”maa [maan akseli] kallistui” –  

[e534] ei luonto myöskään geologisesti, astronomisesti ja kosmisesti yleensä voi-

nut olla sama juuri sen vuoksi, että maa kallistui. ”Ja Nooa huusi katkeralla äänel-

lä: ’Kuule minua, kuule minua, kuule minua’; kolme kertaa. Ja hän sanoi: ’Maa 

on hirveässä tilassa ja huojuu ankarasti. Tuhoudunkohan minäkin sen kanssa?’”2 

Tämä kohta näyttää muuten olevan yksi noista monista raamatun ”epä-

johdonmukaisuuksista”, jos sitä luetaan sanatarkasti. Sillä tuo pelko on vähintään-

kin hyvin outo miehessä, joka oli ”saanut armon Herran silmissä” ja jonka oli 

käsketty rakentaa arkki! Mutta tässä kunnianarvoisa patriarkka ilmaisee niin suur-

ta pelkoa, ikään kuin hän ei olisikaan Jumalan ”ystävä”, vaan yksi noista vihaisen 

jumalolennon tuomitsemista jättiläisistä. Maa oli jo kallistunut ja vedenpaisumus 

oli enää ainoastaan ajan kysymys, eikä Nooa kuitenkaan tuntunut tietävän mitään 

hänelle aiotusta pelastuksesta. 

Eräs ratkaisu oli tosin tehty. Luonnon- ja kehityslain mukaan maa tulisi 

muuttamaan rotunsa, ja neljäs Rotu tulisi häviämään tehdäkseen tilaa paremmalle. 

Manvantara oli saavuttanut kolmen ja puolen kierroksen käännekohtansa, ja 

jättiläismäinen ihmiskunta oli saavuttanut karkean aineellisuuden huipun. Tästä 

syystä apokalyptinen säe puhuu annetusta käskystä, että heidät hävitettäisiin, 

”heidän tuhonsa toteutetaan” (rodun). Sillä he tunsivat todella ”kaikki enkelien 

salaisuudet ja kaikki saatanoiden väkivallan teot, sekä kaikki heidän salaiset 

voimansa ja kaikki niiden voimat, jotka harjoittavat noituutta, ja manausvoiman, 

ja niiden voiman, jotka valmistavat metallipatsaita koko maassa.”3 

Ja nyt luonnollinen kysymys. Kuka olisi voinut ilmoittaa apokryfiselle kirjoit-

tajalle tästä voimakkaasta näystä (kuulukoon hän mihin aikakauteen tahansa en-

nen Galileita), että maa voisi joskus kallistaa akseliaan? Mistä hän oli saanut tuon 

astronomisen ja geologisen tietonsa, jos salainen viisaus, josta muinaiset rishit ja 

Pythagoras olivat juoneet, on vain mielikuvitusta, myöhempien aikojen keksin-

töä? Onko Henok sattunut lukemaan profeetallisesti Frederic Kleen teoksesta De 

Déluge [vedenpaisumus] seuraavat rivit: ”Maapallon asema aurinkoon nähden on 

ilmeisesti muinaisina aikoina ollut erilainen kuin nyt, ja tämän eroavuuden on 

täytynyt johtua maan kiertoakselin siirtymisestä.”4 

                                                           
1 Etiopialainen Eenokin kirja, LXXX:1–2, 4, suom. Johannes Seppälä. 
2 Sama, LXV:3. 
3 Sama, LXV:6. 
4 F. A. G. Klee, Syndfloden (Kööpenhamina 1842); ranskalainen käännös Le Déluge, Pariisi 

1847. Vrt. de Mirville, main. teos, vol. III, s. 79. 
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Tämä muistuttaa egyptiläisten pappien epätieteellistä vakuutusta Herodotoksel-

le, nimittäin että aurinko ei ole aina noussut sieltä mistä se nyt nousee ja että 

ekliptika on entisaikaan leikannut ekvaattorin suorassa kulmassa.1 

Tuollaisia ”pimeitä sanontoja” on useita hajallaan purānoissa, raamatussa ja 

mytologiassa. Okkultistille ne paljastavat kaksi tosiasiaa: a) että muinaiset ihmiset 

tunsivat [e535] astronomiaa, geologiaa ja yleensä kosmografiaa yhtä hyvin ja 

ehkä paremmin kuin nykyajan oppineet; ja b) että maapallo käyttäytymisineen on 

muuttunut useammin kuin kerran siitä, miten asiat olivat alussa. Siten Ksenofanes 

luottaen sokeasti ”tietämättömään” uskontoonsa, joka opetti että Faethon, halutes-

saan oppia tuntemaan salatun totuuden, sai auringon poikkeamaan tavalliselta 

radaltaan – vakuuttaa jossakin, että ”aurinko kääntyi toista maata kohti”; mikä on 

vastine, hieman tieteellisempi vaikkei yhtä rohkea, Joosualle, joka pysähdytti ko-

konaan auringon kulun. Tämä voi myös selittää pohjoismaisen mytologian opin, 

että aurinko ennen nykyistä järjestystä nousi etelästä ja laski kylmään vyöhykkee-

seen (rautametsään) idässä, jota vastoin tuo kylmävyöhyke on nyt pohjoisessa. 

Lyhyesti sanottuna Henokin kirja on yhteenveto kolmannen, neljännen ja vii-

dennen Rodun historian pääpiirteistä. Se sisältää muutamia harvoja ennustuksia 

maailman nykyisestä aikakaudesta, pitkän retrospektiivisen, introspektiivisen ja 

profeetallisen yhteenvedon universaaleista ja täysin historiallisista tapahtumista – 

geologisista, etnologisista, astronomisista ja psyykkisistä – ja hitusen teogoniaa 

vedenpaisumusta edeltävien muistitietojen mukaan. Tämän mystisen henkilön 

kirja mainitaan Pistis Sofiassa, jossa siitä on useita lainauksia, ja myös Zoharissa 

ja sen vanhimmissa midrasheissa. Origenes ja Clemens Aleksandrialainen pitivät 

sitä erittäin suuressa arvossa. Sen vuoksi on äärimmäisen mieletöntä ja takaperois-

ta väittää, että se on myöhäiskristillinen väärennös, koska muun muassa Origenes, 

joka eli kristillisen ajanlaskun toisella vuosisadalla, mainitsee sen kuitenkin mui-

naisena ja arvokkaana teoksena. Tuossa vanhassa teoksessa on salainen ja pyhä 

nimi sekä sen voima selitetty hyvin ja selkeästi vaikka allegorisesti. Kahdeksan-

nestatoista luvusta viidenteenkymmenenteen lukuun asti kaikki Henokin näyt 

esittävät vihkimyksen salaisuuksia, joista yksi on ”langenneiden enkelien” palava 

laakso. 

Kenties pyhä Augustinus oli aivan oikeassa sanoessaan, että kirkko hylkäsi 

HENOKIN KIRJAN kanonistaan tuon kirjan liian suuren iän vuoksi, ob nimiam 

antiquitatem.1 Siinä mainituille tapahtumille ei ollut tilaa niiden 4 004 vuoden 

rajoissa eaa., joka aika määrättiin maailman iäksi sen ”luomisesta” laskettuna! 

 

____________ 

                                                           
1 Bailly, Histoire de l’astronomie ancienne (2. editio), VI, 1 xi, s. 166–167; tiedonanto on 

otettu Herodotoksen Historiateoksesta, II kirja (Euterpe), § 142. 
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[e536] 

XXII 
 

MYSTEERINIMIEN IAO JA JEHOVA SYMBOLIIKKA 

JA NIIDEN SUHDE RISTIIN JA YMPYRÄÄN 

 

Kun apotti Louis Constant – paremmin tunnettu Éliphas Lévinä – sanoi 

teoksessaan Histoire de la Magie, että ”Sefer jetsira, Zohar ja Ilmestyskirja ovat 

okkulttisten tieteiden mestariteoksia”, niin jos hän olisi ollut totuudenmukainen ja 

puolueeton, hänen olisi pitänyt lisätä ”Euroopassa”. On aivan totta, että näissä 

teoksissa on ”enemmän ajatusta kuin sanoja” ja että ”niiden ilmaisu on runollinen 

samalla kun ne numerojen suhteen ovat täsmällisiä”. Valitettavasti kuitenkin 

täytyy ensin oppia käytettyjen nimitysten ja symbolien todellinen sisältö ja 

merkitys, ennen kuin voi antaa arvoa ilmaisun runollisuudelle tai lukujen 

täsmällisyydelle. Mutta tätä ei voi kuitenkaan oppia niin kauan kuin ei tiedä 

salaisen opin perusprinsiippiä joko itämaisessa esoterismissa tai kabbalistisessa 

symboliikassa – avainta tai arvoa raamatun nimiin ”Jumala”, ”enkeli” ja 

”patriarkka” kaikissa aspekteissaan – niiden matemaattisia tai geometrisia arvoja 

ja niiden suhteita ilmenneeseen luontoon. 

Vaikka siis toisaalta Zoharin ”ajatusten syvyys ja kuvien suuri selkeys häm-

mästyttää [mystikkoa]”, toisaalta se johtaa tutkijan harhaan ilmauksillaan, joita se 

käyttää AIN SOFISTA ja Jehovasta, huolimatta vakuutuksesta, että ”kirja on va-

rovainen selittäessään, että ihmismuoto, jolla se verhoaa Jumalan, on vain sana-

kuva ja että Jumalaa ei pitäisi ilmaista millään sanalla tai muodolla”. Tiedetään 

hyvin, että Origenes, Clemens ja rabbit tunnustivat kabbalan ja raamatun olevan 

verhottuja ja salaisia kirjoja, mutta harvat tietävät, että kabbalististen teosten eso-

terismi niiden nykyisessä uudistetussa muodossa on ainoastaan toinen ja vielä 

kätevämpi verho, joka on heitetty noiden salaisten teosten alkuperäisen symbolii-

kan ylle. 

Ajatus kuvata salattua jumaluutta ympyrän kehällä ja luovaa voimaa (miehistä 

ja naisellista eli androgyynistä SANAA) halkaisijalla on yksi vanhimmista symbo-

leista. Tähän aatteeseen perustuu jokainen suuri kosmogonia. Tuo symboli oli 

vanhoilla arjalaisilla, egyptiläisillä ja kaldealaisilla täydellinen, sillä siihen sisältyi 

käsitys ikuisesta ja järkkymättömästä jumalallisesta ajatuksesta ehdottomuudes-

saan, erotettuna kokonaan (niin kutsutun) luomisen alkuvaiheesta. [e537] Se käsit-

tää psykologisen ja jopa henkisen kehityksen sekä sen mekaanisen toiminnan eli 

                                                                                                                                                        
1 De civitate dei (Jumalan valtio), 15. kirja, XXIII luku. 
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kosmogonisen rakentamisen. Heprealaisilla taas, vaikka edellä mainittu aate on 

selvästi löydettävissä Zoharista ja Sefer jetsirasta – tai siitä mitä viimeksi maini-

tusta on jäljellä – se, mikä myöhemmin on saanut muodon varsinaisessa Penta-

teukissa ja varsinkin Genesiksessä, on ainoastaan toisasteinen vaihe, nimittäin 

luomisen tai oikeammin rakentamisen mekaaninen laki, kun taas teogoniaa on 

tuskin lainkaan hahmoteltu. 

Ainoastaan Genesiksen kuudessa ensimmäisessä luvussa, hylätyssä Henokin 

kirjassa ja väärin ymmärretyssä ja tulkitussa Jobin kirjassa on enää tosi kaikuja 

ikivanhasta opista. Sen avain on hukkunut jopa meidän aikamme oppineimmilta 

rabbeilta, joiden esi-isät varhaiskeskiajalla pitivät kansallisessa eristyneisyydes-

sään ja ylpeydessään ja varsinkin syvässä vihassaan kristinuskoa kohtaan parem-

pana heittää tuo avain unohduksen syvään mereen kuin jakaa tietonsa säälimättö-

mien ja julmien vainoajiensa kanssa. Jehova oli heidän heimo-omaisuuttaan, erot-

tamaton Mooseksen laista ja sopimaton esittämään mitään osaa sen ulkopuolella. 

”Abrahamin ja Jaakobin herra jumala” väkivaltaisesti repäistynä irti alkuperäisistä 

kehyksistään, jotka sille sopivat ja joihin se sopi, oli vaikeasti ahdettavissa uuteen 

kristilliseen kaanoniin vaurioitta. Juudealaiset heikompina eivät voineet estää 

pyhäinhäväistystä, mutta he säilyttivät salaisuuden adam kadmoninsa eli miehis-

naisellisen Jehovan alkuperästä, ja uusi liitonmaja osoittautui täysin epäonnistu-

neeksi vanhalle jumalalle. Heidän puolestaan oli todellakin kostettu! 

Väite, että Jehova oli juutalaisten heimojumala eikä mikään korkeampi, tullaan 

kieltämään kuten paljon muutakin. Mutta teologit eivät siinä tapauksessa pysty 

selittämään meille niitä Deuteronomiumin jakeita, joissa sanotaan selvästi: ”Kun 

Korkein [ei ”Herra” eikä liioin ”Jehova”] jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli 

Aadamin pojat, silloin hän määräsi kansojen rajat… Israelin lasten luvun mu-

kaan… Herran [Jehovan] osuus on hänen kansansa; Jaakob on hänen perintö-

osansa.”1 Tämä ratkaisee asian. Niin julkeita olivat raamattujen ja pyhien kirjoi-

tusten nykyaikaiset kääntäjät ja niin turmeltuja ovat niiden jakeet, että jokainen 

kääntäjä seuraten arvoisien kirkkoisiensä jälkiä on tulkinnut ne omalla tavallaan. 

Edellä lainattu kohta on sanatarkka ote hyväksytystä englantilaisesta käännökses-

tä, mutta ranskankielisessä raamatussa2 ”Korkein” on käännetty sanalla Souverain 

(hallitsija!!), ”Aadamin pojat” sanoilla ”ihmisten lapset” ja ”Herra” on muutettu 

”Ikuiseksi”. Häpeämättömässä kekseliäisyydessään Ranskan protestanttinen kirk-

ko näyttää siis voittaneen itse Englannin kirkollisuuden. 

                                                           
1 5. Moos. kirja, 32:8–9. [Sanat ”Israelin lasten luvun mukaan” on 1992 suomennoksessa 

käännetty: ”Ja kullekin oman jumalan”, alaviitteessä sanatarkasti: ”Jumalan poikien luvun 

mukaan.” Käännös tukeutuu mm. Qumranin tekstin lukutapaan.] 
2 J. E. Otservaldin v. 1824 tarkastaman käännöksen mukaan julkaissut Pariisin Protestanttinen 

Raamattuseura. 
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[e538] Yksi asia on kuitenkin ilmeinen: ”Herran [Jehovan] osuus” on ”hänen 

valittu kansansa” eikä mitään muuta, sillä Jaakob ainoastaan on hänen perintö-

osansa. Mitä siis muilla kansoilla, jotka kutsuvat itseään arjalaisiksi, on tekemistä 

tuon seemiläisen jumalolennon, Israelin heimojumalan kanssa? Astronomisesti 

”Korkein” on aurinko, ja ”Herra” on yksi hänen seitsemästä planeetastaan, joko 

Iao, kuun henki, tai Jaldabaoth-Jehovah, Saturnuksen henki, Origeneen ja egypti-

läisten gnostikkojen mukaan.1 ”Enkeli Gabriel”, Iranin ”Herra”, valvokoon omaa 

kansaansa ja Mikael-Jehovah heprealaisiaan. Ne eivät ole muiden kansojen juma-

lia eivätkä liioin Jeesuksen. Kuten jokainen persialainen daeva on sidottu planeet-

taansa,2 samoin jokaiselle hindulaiselle devalle (”Herralle”) kuuluu määrätty 

osansa, maailma, planeetta, kansa tai rotu. Maailmojen monikollisuus tarkoittaa 

jumalien monikollisuutta. Me uskomme edellisiin ja voimme tunnustaa mutta 

emme koskaan palvoa jälkimmäisiä.3 

Tässä teoksessa on moneen kertaan sanottu, että jokaisella uskonnollisella ja 

filosofisella symbolilla oli seitsemän merkitystä, joista kukin kuuluu omalle aja-

tustasolleen, ts. joko puhtaasti metafyysiselle tai astronomiselle, psyykkiselle tai 

fysiologiselle tasolle jne. Nämä seitsemän merkitystä ja niiden sovellukset ovat 

erillisinä kyllin vaikeita opittaviksi, mutta niiden tulkinta ja oikea käsittäminen 

tulee kymmenen kertaa pulmallisemmaksi, jos mikä tahansa näistä merkityksistä 

hyväksytään koko symbolisen ajatuksen ainoana selityksenä, sen sijaan että ne 

asetettaisiin vastaavuussuhteeseen tai niiden selitettäisiin johtuvan toisistaan ja 

olevan yhteydessä keskenään. Annettakoon yksi tätä väitettä erinomaisesti kuvaa-

va esimerkki. Tässä on kahden etevän kabbalistin ja oppineen kaksi eri tulkintaa 

samasta jakeesta.4 Mooses rukoilee, että Herra näyttäisi hänelle ”kunniansa”. Il-

meisesti tätä kohtaa ei tarvitse ottaa pelkän kuolleen kirjaimen mukaisesti sellai-

sena kuin se on raamatussa. Kabbalassa on seitsemän merkitystä, joista mainit-

semme kaksi noiden kahden oppineen tulkinnan mukaan. Toinen heistä ottaa lai-

nauksen esittäen: ”Sinä et voi nähdä minun kasvojani… Minä vien sinut vuoren 

onkaloon… peitän sinut kädelläni kulkiessani ohitse. Ja sitten minä otan pois kä-

teni, ja sinä olet näkevä minun ahorini, ts. minun selkäni…” Ja hän selittää: ”Tä-

mä merkitsee, että minä olen näyttävä sinulle ’selkäni’, ts. näkyvän universumini, 

alemmat ilmennykseni, mutta ihmisenä, joka on vielä lihassa, sinä et voi [e539] 

                                                           
1 Egyptiläisten gnostikkojen mukaan Thoth (Hermes) oli näiden seitsemän päällikkö (ks. Kuol-

leitten kirja). Origenes sanoo niiden nimien olevan Adonaios (aurinko), Iao (kuu), Eloaios 

(Jupiter), Tsebaoth (Mars), Horaios (Venus), Astofaios (Merkurius) ja lopuksi Jaldabaoth 

(Saturnus).  
2 Ks. Origines, Contra Celsum, VI, jäljennös ofiittien taulukosta. 
3 Ks. III kirja, luku IV (b), ”Planeettaketjuista ja niiden lukuisuudesta”. 
4 2. Moos. 33:18–23. 
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nähdä minun näkymätöntä luontoani. Näin sanotaan Qabbalahissa.”1 Tämä on 

oikein ja se on kosmis-metafyysinen selitys. Ja nyt puhuu toinen kabbalisti esittä-

en numeerisen merkityksen. Annamme sille enemmän tilaa, koska se sisältää jou-

kon paljonpuhuvia ajatuksia ja on ilmaistu täydellisemmin. Tämä tiivistelmä on 

otettu eräästä julkaisemattomasta käsikirjoituksesta, ja se selittää täydellisemmin 

sen mitä esitettiin luvussa XVII.2 

Nimen Mooses [Moshe] lukuarvo on sama kuin sanojen ”MINÄ OLEN SE MI-

KÄ MINÄ OLEN”, joten nimet Mooses ja Jehovah ovat samat lukuarvojensa puo-

lesta. Sana Moses on  (5+300+40), ja kirjainten numerosumma on 345. Je-

hovah – kuuvuoden suojelushenki par excellence – on arvoltaan 543 eli kääntäen 

345. 
 
2. Mooseksen kirjan kolmannessa luvussa, jakeissa 13 ja 14, sanotaan: Ja Moo-

ses sanoi… ”Kun minä menen Israelin lasten luo ja sanon heille, että heidän 

isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta: ’Mikä 

on hänen nimensä?’ Mitä minä heille silloin sanon?” Jumala sanoi Mooseksel-

le: ”Minä olen se mikä minä olen.” 

Tämän lauseen hepreankieliset sanat ovat ahije asher ahije, ja kirjainten lu-

kuarvojen summat ovat: 
 
      

    21   501   21 
 
…Kun tämä on hänen [Jumalan] nimensä, sille kuuluvien lukuarvojen 21, 501, 

21 summa on 543 eli aivan samat numerot kuin nimessä Moses… mutta nyt 

siinä järjestyksessä, että luvusta 345 tulee käännettynä 543. 
 

Kun siis Mooses pyytää: ”Anna minun nähdä Sinun kasvosi eli kunniasi”, niin 

toinen vastaa oikein ja totuuden mukaisesti: ”Sinä et voi nähdä minun kasvoja-

ni…mutta sinä olet näkevä minut takaapäin” – mikä on todellinen merkitys, 

vaikkei täsmällisin sanoin, koska luku 543 katsottuna takaapäin on edestäpäin 

345. Tämä on 
 
tarkistuksen vuoksi ja jotta säilytettäisiin määrätyn numerosarjan oikea käyttö 

aikaansaamaan suuria tuloksia, johon tarkoitukseen niitä erityisesti käytetään. 
 

Ja oppinut kabbalisti lisää: 
 
Lukuja toisin käytettäessä he katsoivat toisiaan kasvoista kasvoihin. On omi-

tuista,  että  jos  lisäämme  lukuun  345  luvun  543,  saamme  888,  joka  oli 

gnostilais-kabbalistinen arvo  nimelle  Kristus,  joka  oli  Jehoshua  eli  Joshua. 

                                                           
1 Isaac Myer, Qabbalah, s. 226. 
2 ”Kaikkein Pyhin”, s. e459 eteenp. 
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Ja jakamalla myös vuorokauden 24 tuntia saadaan osamääräksi kolme kahdek-

sikkoa… Koko tämän numerotarkastusjärjestelmän päätarkoitus oli säilyttää 

ikuisiksi ajoiksi kuuvuoden tarkka arvo päivien luonnollisessa mitassa. 
 

Tämä on kaldealais-heprealaisten keksimien sideeris-kosmisten jumalien salaisen 

teogonian astronominen ja numeerinen merkitys, [e540] kaksi merkitystä seitse-

mästä. Viisi muuta hämmästyttäisivät kristittyjä vielä enemmän. 

Niiden Oidipusten sarja, jotka ovat yrittäneet selittää sfinksin arvoituksen, on 

todella pitkä. Aikojen kuluessa sfinksi on niellyt kristikunnan lahjakkaimmat ja 

jaloimmat älyniekat, mutta nyt se on voitettu. Suuressa älyllisessä taistelussa, joka 

on päättynyt symboliikan Oidipusten täydelliseen voittoon, ei sfinksin kuitenkaan 

on täytynyt tappion häpeästä punastuneena syöksyä mereen, vaan todellakin tuon 

Jehovaksi nimitetyn monipuolisen symbolin, jonka kristityt – sivistyneet kansat – 

ovat ottaneet Jumalakseen. Tuo symboli on liian läheisestä tarkastelusta 

lysähtänyt kokoon ja – hukkunut. Symboliikan tutkijat ovat kauhukseen keksineet, 

että heidän omaksumansa jumaluus oli vain monien muiden jumalien naamio, 

korkeintaan euhemerisoitu1 sammunut planeetta, juutalaisilla kuun ja Saturnuksen 

henki, varhaiskristityillä auringon ja Jupiterin henki; että kolminaisuus oli todella 

ainoastaan astronominen triadi – elleivät he tahtoneet hyväksyä pakanoiden 

antamaa abstraktisempaa ja metafyysisempää merkitystä – jonka muodostivat 

aurinko (isä) ja kaksi planeettaa Merkurius (poika) ja Venus (pyhä henki), Sofia, 

viisauden, rakkauden ja totuuden henki sekä Lucifer Kristuksena, kirkas 

aamuntähti.2 Sillä jos isä on aurinko (vanhempi veli itämaisen sisäisen filosofian 

mukaan), silloin sen lähin planeetta on Merkurius (Hermes, Budha, Thoth), jonka 

äidin nimi maan päällä oli Maia; planeetta, joka saa seitsemän kertaa enemmän 

valoa kuin mikään muu – tosiasia, joka sai gnostikot kutsumaan Kristostaan ja 

kabbalistit Hermestään (astronomisessa merkityksessä) ”seitsenkertaiseksi 

valoksi”. Tämä Jumala oli vihdoin Bel, sillä aurinko oli gallialaisilla ”Bel”, 

kreikkalaisilla ”Helios”, foinikialaisilla ”Baal”; kaldean [aramean] kielessä ”El”, 

mistä johtuu ”El-ohim”, ”Emanu-El”, El, ”jumala”, hepreaksi. Mutta jopa 

kabbalistinen jumala on hävinnyt rabbien toimesta, ja nyt on tutkijan 

turvauduttava Zoharin kaikkein metafyysisimpään merkitykseen löytääkseen 

jotakin, mikä muistuttaa Ain Sofia, nimetöntä jumaluutta ja absoluuttia, jota 

kristityt niin arvovaltaisesti ja äänekkäästi väittävät omakseen. Mutta sitä eivät 

varmasti löydä Mooseksen kirjoista ainakaan ne, jotka yrittävät lukea niitä ilman 

avainta. Aina siitä asti kun tuo avain hukkui, juutalaiset ja kristityt ovat yrittäneet 

                                                           
1 Euhemerismi on käsitys, jonka mukaan eri kansojen palvelemat jumalat ovat alkuaan olleet 

mahtavia tai muuten merkittäviä ihmisiä. – Suom. toim. 
2 Ilmestyskirja, 22:16. 
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parhaansa saadakseen nämä kaksi käsitystä1 sopimaan yhteen, mutta turhaan. He 

ovat vain onnistuneet lopulta ryöstämään universaalilta jumaluudelta jopa SEN 

majesteettisen luonteen ja alkuperäisen merkityksen. 

Näin sanottiin Hunnuttomassa Isiksessä: 
 
Tuntuisi siis ainoastaan luonnolliselta tehdä ero -mysteerijumalan, jonka 

ovat kaukaisimmasta muinaisuudesta saakka omaksuneet kaikki pappien eso-

teerisesta tietoudesta osallisiksi tulleet, ja hänen foneettisten vastineidensa vä-

lillä, joita huomaamme ofilaisten ja muiden gnostikoiden käytelleen melko 

epäkunnioittavasti.2  

[e541] Kingin3 ofilaisissa amuleteissa näemme nimeä IAO toistetun ja usein 

sekoitetun Ievo-nimen kanssa, vaikka jälkimmäinen tarkoittaa yksinkertaisesti 

yhtä niistä hengistä, jotka vastustivat Abraksasta… Mutta juutalaisilta nimi 

IAO ei ole lähtöisin eikä ollut heidän yksityisomaisuuttaan. Vaikka Mooses 

olisikin ollut siihen kylliksi mieltynyt antaakseen sen ”suojelushengelle”, 

”Israelin valitun kansan” oletetulle suojelijalle ja kansallisjumalalle, ei silti 

löydy kerrassaan minkäänlaista syytä siihen että muiden kansakuntien tulisi 

hyväksyä hänet korkeimmaksi, ainoaksi eläväksi Jumalaksi. Mutta me 

kiistämme olettamuksen kerta kaikkiaan. On sitä paitsi totta, että Jaho eli Iao 

oli alun alkaen ”mysteerinimi”, sillä  [JH] ja  [JHVH] tulivat käyttöön 

vasta kuningas Daavidin aikana. Ennen sitä liitettiin tuskin yhteenkään 

erisnimeen iahia ja jahia. Näyttää paremminkin siltä että Daavid toi Jehova-

nimen mukanaan oleskeltuaan tyroslaisten ja filistealaisten parissa (2. Sam.). 

Hän teki ylipapin Sadokista, josta tulivat sadokilaiset eli saddukealaiset. Aluksi 

hän asui ja hallitsi Hebronissa, , Habir-onissa eli Kabiirikaupungissa, 

missä suoritettiin neljän (mysteerijumalan) riittejä. Daavid sen paremmin kuin 

Salomonkaan ei tunnustanut Moosesta eikä hänen lakiaan. Heidän 

tavoitteenaan oli rakentaa temppeli lle [JHVH], niiden rakennusten 

kaltainen jotka Hiram pystytti Herkuleelle ja Venukselle, Adonille ja 

Astartelle. 

Fürst sanoo: ”Vaikuttaa siltä, että ikivanha Jumalan nimitys, Yaho… 

kreikaksi kirjoitettuna , oli sananjohtoa lukuun ottamatta, seemiläisten 

korkeimman jumalan vanha, mystinen nimitys. [Sen vuoksi se ilmoitettiin 

Moosekselle, kun hänet vihittiin HOR-EBISSA – luolassa – Jetron, Midianin 

kainilaisen papin johdolla.] Kaldealaisten vanhassa uskonnossa, jonka jäänteitä 

löytyy uusplatonikkojen keskuudesta, korkeimmasta jumalasta, joka istui 

                                                           
1 Jehovan ja absoluutin. – Suom. toim. 
2 Hunnuton Isis, Teologia osa 1, s. 324. 
3 The Gnostics and their Remains. 
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seitsemän taivaan yllä henkistä valon prinsiippiä [nous]1 edustaen ja jonka 

katsottiin olevan myös demiurgi,2 käytettiin nimitystä , ,3 joka oli 

heprealaisten Yahon tavoin salaperäinen, lausumaton… ja jonka nimi 

ilmoitettiin vain vihityille… Foinikialaisilla oli ylijumala, jonka nimi oli 

kolmikirjaiminen (litera trina) ja salainen… ja hän oli .”4 
 

Toistaen okkultistien oppia kabbalistit sanovat, että risti on vanhimpia symboleja 

– niin, kenties kaikkein vanhin symboli. Tämä on osoitettu jo tämän teoksen I 

osan Johdannossa. Itämaiden vihityt näyttävät, että se on yhtä vanha kuin ympy-

rä, joka kuvaa jumalaksi korotetun äärettömyyden ja sen perusolemuksen ensim-

mäistä erilaistumista, hengen ja aineen yhtymistä. Tämä tulkinta hylättiin ja aino-

astaan astronominen allegoria hyväksyttiin ja pantiin sopimaan yhteen ovelasti 

kuviteltujen maallisten tapausten kanssa. 

Todistakaamme tämä selitys. Astronomiassa, kuten sanottu, Mercurius 

[Hermes] on Caeluksen ja Luxin – taivaan ja valon eli auringon – poika. 

Mytologiassa hän on Jupiterin [Zeuksen] ja Maian jälkeläinen. Hän on isänsä 

Jupiterin [Zeuksen] ”sanansaattaja”, auringon Messias. Kreikan kielessä hänen 

nimensä ”Hermes” merkitsee muun muassa ”tulkitsija” – lausuttu ”Sana”; 

LOGOS eli VERBUM. Mercurius paitsi että on syntynyt Kyllene-vuorella 

paimenten keskuudessa, on näiden suojelija. [e542] Psykhopompoksena5 hän johti 

kuolleiden sielut Haadekseen ja toi ne sieltä takaisin, mitä pidettiin myös 

Jeesuksen tehtävänä hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen. Hermes-

Mercuriuksen symboleja (Dii Termini) oli asetettu pitkin maanteitä ja niiden 

risteyskohtiin (kuten ristit nykyisin Italiassa) ja niillä oli ristin muoto.6 Joka 

seitsemäs päivä papit voitelivat näitä terminuksia7 öljyllä ja ripustivat niihin 

kerran vuodessa seppeleitä, minkä vuoksi niitä kutsuttiin voidelluiksi. Mercurius 

puhuessaan oraakkelinsa kautta sanoi: ”Minä olen se, jota te kutsutte Isän 

[Jupiterin, Zeuksen] ja Maian pojaksi. Jättäen taivaan kuninkaan [Auringon] minä 

tulen auttamaan teitä kuolevaisia.” Mercurius parantaa sokeita ja palauttaa 

                                                           
1 Nous, nimitys jonka Anaksagoras antoi korkeimmalle jumaluudelle, saatiin Egyptistä, missä 

häntä nimitettiin NOUTiksi. [H. P. B.] 
2 Tosin vain harvat näin katsoivat, koska aineellisen maailmankaikkeuden luojia pidettiin aina 

kaikkein korkeinta Jumalaa alempina jumaluuksina. [H. P. B.] 
3  J. Lydus, De Mensibus, IV, 38, 74, 98. 
4  Hunnuton Isis, Teologia osa 1, s. 320–321. 
5 Psykopompos, klass. mytologiassa Hermeksen lisänimi hänen roolissaan opastaa sieluja 

manalaan. – Suom. toim. 
6 Bernard de Montfaucon, L’Antiquité expliquée jne. (1719), vol. I, taulu lxxvii sivua 136 

vastapäätä. Hermeksen oppilaat menevät kuolemansa jälkeen hänen planeetalleen, Merkuriuk-

seen - - - taivasten valtakuntaansa. 
7 Terminus oli muinaisessa Roomassa rajakivien (termini) suojelija. – Suom. toim. 
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näkökyvyn, mentaalisen ja fyysisen. Häntä kuvattiin usein kolmipäisenä ja 

kutsuttiin nimillä ”Trikefalos”, ”Triplex”, joka on yhtä Auringon ja Venuksen 

kanssa. Lopuksi Mercuriusta kuvattiin joskus, kuten Cornutus osoittaa, kuution 

muotoisena ilman käsiä, koska ”puheen ja kaunopuheisuuden voima voi vallita 

ilman käsien tai jalkojen apua”.1 Juuri tämä kuutiomuoto yhdistää terminukset 

suoraan ristin kanssa, ja Mercuriuksen kaunopuheisuus eli puheen voima sai 

ovelan Eusebiuksen sanomaan, että ”Hermes on Sanan vertauskuva, joka Sana luo 

ja selittää kaiken”, sillä se on luova voima. Ja hän osoittaa Porfyriuksen 

opettavan, että Hermeksen puhe – nyt selitetty Poimandresissa ”Jumalan sanaksi” 

(!) – luova puhe (Verbum), on yli universumin levinnyt siemenprinsiippi.2 

Alkemiassa ”Merkurius” on perimmäinen kosteus, alkuperäinen eli 

elementaarinen vesi, joka sisältää aurinkotulien hedelmöittämän universumin 

siemenen. Ilmaistakseen tätä hedelmöittävää prinsiippiä egyptiläiset (ks. 

egyptiläisiä museoita) liittivät usein falloksen ristiin (yhdistivät miehisen ja 

naisellisen eli pystysuoran ja vaakasuoran). Ristinmuotoinen terminus kuvasi 

myös tätä kaksinaisuutta, joka esiintyi Egyptissä kuutionmuotoisena Hermeksenä. 

The Source of Measures -kirjan tekijä kertoo meille minkä vuoksi.3 

Kuten hän on osoittanut, auki levitetty kuutio esittää egyptiläistä tau-muotoista 

ristiä; tai edelleen ”tauhun liitetty ympyrä muodostaa vanhojen faraoiden 

silmukkaristin”. He olivat saaneet tämän tiedon aikakausia sitten papeiltaan ja 

”kuningas-vihityiltään”, jotka myös opettivat, mitä merkitsi ”ihmisen sitominen 

ristille”, mikä ajatus ”yhdistettiin ajatukseen inhimillisen elämän alkuperästä ja 

tästä johtui sen fallinen muoto”. Mutta viimeksi mainitun esiintyminen kuuluu 

monia aikakausia myöhempään aikaan kuin ajatus jumalien puusepästä ja 

käsityöläisestä, [e543] Vishvakarmanista, joka ristiinnaulitsee ”aurinko-vihityn” 

ristinmuotoiseen puupenkkiin. Sama tekijä kirjoittaa: ”ihmisen sitominen 

ristille…hindut käyttivät täysin samaa esitystapaa”, mutta he ”rinnastivat” sen 

siihen ajatukseen, että ihminen syntyy uudesti henkisen, ei fyysisen henkiin 

heräämisen kautta. Kun vihkimyskokelas sidottiin tau-ristille eli astronomiselle 

ristille, siihen liittyi paljon suurempi ja jalompi ajatus kuin käsitys pelkän maisen 

elämän alkuperästä. 

Toisaalta seemiläisillä ei näytä olleen mitään muuta tai korkeampaa päämäärää 

elämässä kuin oman sukunsa jatkaminen. Siten geometrisesti ja raamatun numero-

logisen tulkinnan mukaan on kirjan Hebrew-Egyptian Mystery tekijä aivan oike-

assa. Näyttää siltä, että heidän (juutalaisten) koko järjestelmäänsä: 
 

                                                           
1 Joannes L. Lydys, De mensibus, 1827, k. IV, l. 52, s. 241. 
2 Praeparat. Evang., l. xi, ”Validissima Graecorum dogmatum confutatio”. Vrt. Migne, Patro-

logia Graecia, vol. III, l. xi, 1 114, palsta 206. 
3 Ks. lukua XVI, s. 458. 
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…on muinoin pidetty luontoon perustuvana ja sellaisena, minkä luonto eli Ju-

mala hyväksyi luovan voiman käytännöllisen harjoittamisen perustaksi eli 

laiksi, ts. se oli luomissuunnitelma, jonka soveltamista luominen oli käytännös-

sä. Tätä vahvistaa se tosiasia, että esitetyssä järjestelmässä planeetta-aikojen 

mitat ovat samalla planeettojen koon mittoja ja merkitsevät niiden muotojen 

erilaisuutta – ts. niiden ekvaattorin ja napojen halkaisijoiden pituutta… Tämä 

järjestelmä näyttää olevan raamatun koko rakenteen [sen luovan suunnitelman] 

pohjana, johon perustuu sen ritualismi ja esitys siitä, kuinka jumaluus menette-

lee rakennustyössä käyttäen pyhää mittayksikköä Edenin puutarhassa, Nooan 

arkissa, liitonmajassa ja Salomonin temppelissä.1 
 

Näin siis tämän järjestelmän omien puolustajien todistuksesta käy ilmi, että 

juutalainen jumalolento on korkeintaan ilmennyt kaksinaisuus, ei koskaan 

absoluuttinen KAIKKEUS. Geometrisesti selitettynä hän on LUKU, symbolisesti 

euhemerisoitu Priapos; ja tämä voi tuskin tyydyttää ihmiskuntaa, joka janoaa 

todellisen henkisen totuuden todistamista ja haluaa omistaa jumalallista, ei 

antropomorfista luontoa olevan jumaluuden. On outoa, että nykyajan 

oppineimmat kabbalistit näkevät ristissä ja ympyrässä vain symbolin ilmenneestä 

luovasta ja androgyynisestä jumaluudesta ja sen suhteesta tähän ilmiölliseen 

maailmaan ja sen sekaantumisesta siihen.2 Eräs kirjailija uskoo, että 
 
…ihminen [lukekaa: juutalainen ja rabbi] sai tietoa käytännöllisestä mitasta… 

jonka mukaan luonnon ajateltiin järjestävän planeettojen koot sopimaan yhteen 

niiden liikkeiden kanssa. On kuitenkin ilmeistä, että hän sai tietoa ja piti sen 

omistamista keinona, jonka avulla ymmärtää jumaluutta – ts. hän lähestyi niin 

paljon oikeaa käsitystä Olennosta, jolla oli samanlainen mieli kuin hänellä it-

sellään mutta äärettömän paljon mahtavampi, jotta hän voisi käsittää [e544] 

tuon Olennon säätämän luomislain, Olennon, jonka on täytynyt olla olemassa 

ennen kaikkea luomista (ja jota kabbalistisesti kutsuttiin Sanaksi).3 
 

Tämä on ehkä tyydyttänyt seemiläisten käytännöllistä mieltä, mutta itämaisten 

okkultistien on torjuen kieltäydyttävä sellaisesta Jumalasta. Jumaluus, Olento, 

”jolla on samanlainen mieli kuin ihmisellä, mutta äärettömän paljon mahtavam-

pi”, ei todellakaan ole mikään Jumala, jolla on sijaa luomiskierroksen ulkopuolel-

la. Hänellä ei ole mitään tekemistä ikuisen universumin aatteellisen suunnitelman 

kanssa. Hän on korkeintaan yksi alemmista luovista voimista, joiden yhteisnimi 

on ”Sefirot”, ”taivaallinen ihminen” ja adam kadmon, platonikkojen toinen logos. 

                                                           
1 Source of Measures, s. 3, 4. 
2 Ks. Zoharia ja kahta (Isaac Myerin ja S. L. MacGregor Mathersin) Qabbalahia tulkintoi-

neen, jos lukija haluaa tulla vakuuttuneeksi tästä. 
3 Source of Measures, s. 5. 
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Tämä sama ajatus on selvästi löydettävissä kabbalan ja sen mysteerien par-

haimpien määritelmien pohjalta, kuten esim. John A. Parkerin määritelmän, jota 

sama teos lainaa: 
 
Kabbalan avaimena on pidetty geometrista suhdetta neliön ja sen sisälle piirre-

tyn ympyrän alan tai kuution ja pallon pinta-alojen välillä, mistä käy ilmi ym-

pyrän halkaisijan suhde kehään ja tähän suhteeseen liittyvät kokonaislukuar-

vot. Halkaisijan ja kehän välinen suhde, ollen korkein joka on yhteydessä ju-

malien nimiin Elohim ja Jehova (jotka nimet vastaavat numerollisesti näitä 

suhteita – edellinen kehää ja jälkimmäinen halkaisijaa), sisältää kaikki alem-

mat. Raamatussa esiintyy kaksi kokonaisluvullista ilmausta kehän suhteesta 

halkaisijaan: 1) täydellinen; ja 2) epätäydellinen.  Yksi  näiden  välisistä  suh-

teista  on  sellainen,  että  jos 2) vähennetään määreestä 1), saadaan halkaisijan 

arvon yksikkö määrättynä kehän arvolla täydellisessä ympyrässä eli suora vii-

va, jolla on täydellisen kehän arvo tai joka on tekijänä kehän arvossa.1 
 

Tuollaiset laskelmat eivät voi viedä pidemmälle kuin kolmannen kehitysvaiheen 

mysteerien eli ”Brahmān kolmannen luomisen” ratkaisemiseen. Vihityt hindut 

tietävät paljon paremmin kuin kukaan eurooppalainen, kuinka ratkaista ”ympyrän 

neliöinti”. Mutta tästä enemmän myöhemmin. Asia on niin, että länsimaiset 

mystikot alkavat pohdiskelunsa vasta siinä vaiheessa, kun universumi ”laskeutuu 

aineeseen”, kuten okkultistit sanovat. Käytyämme läpi koko sarjan kabbalistisia 

kirjoja emme ole tavanneet ainoatakaan lausetta, joka viittaisi vähimmässäkään 

määrin ”luomisen” psykologisiin ja henkisiin sen enempää kuin mekaanisiin ja 

fysiologisiin salaisuuksiin. Tulisiko meidän siis pitää universumin kehitystä 

ainoastaan jättiläismäisessä asteikossa näyttäytyvänä siittämisen alkumuotona, 

”jumalallisena” fallismina ja esittää siitä rapsodioita, kuten äskettäin ilmestyneen 

saman nimisen teoksen ujostelematon kirjoittaja on tehnyt? Tämän kirjoittaja ei 

ajattele niin. Ja hän tuntee olevansa oikeutettu sanomaan näin, koska erittäin 

huolellinen vanhan testamentin tutkiminen – esoteerisesti yhtä hyvin kuin 

eksoteerisestikin – ei näytä tuoneen innokkaimmille tutkijoille yhtään enempää 

kuin matemaattisiin syihin perustuvan varmuuden siitä, että Pentateukin 

ensimmäisestä luvusta viimeiseen jokainen kohtaus, jokainen henkilö tai 

tapahtuma on suoraan tai epäsuoraan yhteydessä syntymisen alkuperän kanssa sen 

mitä karkeimmassa ja [e545] eläimellisimmässä muodossa. Niin mielenkiintoisia 

ja nerokkaita kuin rabbien menetelmät ovatkin, on tekijän yhdessä muiden 

itämaisten okkultistien kanssa annettava etusija pakanoiden menetelmille. 

Meidän ei tule siis etsiä raamatusta ristin ja ympyrän alkuperää, vaan veden-

paisumuksen tuolta puolen. Palaamme sen vuoksi Éliphas Léviin ja Zohariin ja 

                                                           
1 Sama, s. 12. 
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vastaamme itämaisten okkultistien puolesta sanoen, että soveltaessaan oppiaan 

käytäntöön he ovat täysin samaa mieltä Pascalin kanssa, joka sanoo, että ”Jumala 

on ympyrä, jonka keskipiste on kaikkialla ja kehä ei missään”. Kabbalistit sanovat 

kuitenkin päinvastoin ja pitävät kiinni väitteestään halutessaan salata oppinsa. 

Jumaluuden määritteleminen ympyrän avulla ei muuten ole lainkaan Pascalin 

ajatus, kuten É. Lévi uskoi. Tuo ranskalainen filosofi lainasi määritelmänsä joko 

Merkurius Trismegistokselta tai kardinaali Cusanuksen latinankielisestä teoksesta 

De Docta Ignorantia, jossa tämä sitä käyttää. Se on lisäksi Pascalin turmelema, 

koska hän korvaa sanat ”kosminen ympyrä”, joita käytetään alkuperäisessä teks-

tissä symbolisesti, sanalla Theos. Muinaisilla kansoilla nämä sanat olivat syno-

nyymejä.  

 

 

A. 
 

RISTI JA YMPYRÄ 

 

Muinaiset filosofit ajattelivat, että ympyrän muotoon on aina liitetty jotain 

jumalallista ja mystistä. Vanha maailma, joka johdonmukaisena symboliikassaan 

ja panteistisessä intuitiossaan käsitti näkyvän ja näkymättömän äärettömyyden 

ykseytenä, kuvasi jumaluutta ja sen ulkoista VERHOA – ympyrän avulla. Tämä 

kahden sulautuminen ykseydeksi ja theos-nimen käyttäminen erotuksetta 

kummastakin selitetään sen vuoksi ja se tulee yhä tieteellisemmäksi ja 

filosofisemmaksi. Platonin sanaa , theos, koskeva etymologinen määritelmä 

on selitetty muualla. Hän johtaa sen verbistä  [thein], ”liikkua”, jumaluuteen 

liittämiensä taivaankappaleiden liikkeen perusteella.1 Esoteerisen filosofian 

mukaan tämä jumaluus on ”öittensä” ja ”päiviensä” aikana (ts. levon ja toiminnan 

aikakausina) ”ikuinen lakkaamaton liike”, ”AINA TULEVA yhtä hyvin kuin aina 

universaalisesti läsnäoleva ja aina olemassa oleva”. Jälkimmäinen on 

alkuperäinen juuriabstraktio, edellinen – ainoa mahdollinen käsitys ihmismielelle, 

jos se ajattelee tätä jumaluutta erillään jokaisesta muodosta. Se on alituinen, 

lakkaamaton evoluutio, joka lakkaamattomassa etenemisessään aionien läpi 

kiertyy takaisin alkuperäiseen olotilaansa – ABSOLUUTTISEEN YKSEYTEEN. 

Ainoastaan alemmat jumalat esitettiin varustettuina korkeampien jumalien 

symbolisilla ominaisuuksilla. Siten Shu-jumala, Ran personointi, joka esiintyy 

”Anissa Persean altaan suurena kissana”,2 [e546] kuvattiin usein egyptiläisissä 

                                                           
1 Kratylos, 397d. 
2 Kuolleiden kirja, xvii, rivit 45–47. [Vrt. suom. Egyptiläisten kuolleiden kirja, Ani’n papyrus, 

17. Luku, s. 67.] 
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muistomerkeissä istumassa ja kädessään risti, neljän ilmansuunnan eli elementin 

symboli, ympyrään kiinnitettynä. 

Gerald Masseyn erittäin oppineen teoksen The Natural Genesis luvusta ”Typo-

logy of the Four Quarters” on saatavilla enemmän tietoa rististä ja ympyrästä kuin 

mistään tuntemastamme kirjasta. Se joka haluaa lisätodisteita ristin ikivanhuudes-

ta, tutustukoon teoksen kumpaankin osaan. Tekijä sanoo: 
 
Ympyrä ja risti ovat erottamattomat…. Silmukkaristi yhdistää ympyrän sekä 

ristin, jossa on neljä kulmaa. Tästä alkuperästä johtuen [niistä] tuli toisinaan 

samaa merkitseviä. Esimerkiksi chakra eli Vishnun kiekko on ympyrä. Nimi 

merkitsee kiertävää, pyörivää ympyrää, jaksottaisuutta, ajan ratasta eli pyörää. 

Tätä jumala käytti heittoaseena vihollista kohti. Samalla tavoin Thor [Tor] sin-

kauttaa aseensa, vasaran, jolla on nelihaaraisen ristin muoto [svastika], joka 

symboloi neljää ilmansuuntaa. Ristillä on siis sama merkitys kuin vuosiympy-

rällä. Ratas- eli pyöräsymboli yhdistää ristin ja ympyrän, kuten myös hierogly-

finen leipä ja Ankh-nauha, .1 
 

Tätä kaksinkertaista merkkiä eivät maallikot pitäneet pyhänä, vaan ainoastaan 

vihityt. Sillä Raoul-Rochette osoittaa: 
 

…merkki  esiintyy foinikialaisen rahan kääntöpuolella, sen etupuolella on 

oinas… Samaa merkkiä, jota joskus kutsuttiin Venuksen kuvastimeksi, koska 

se kuvasi lisääntymistä, käytettiin korinttilaisten ja muiden kauniiden hevosro-

tujen arvokkaiden tammojen takalistomerkkinä…2 
 

mikä osoittaa, että jo noin varhain rististä tuli ihmisen lisääntymisen symboli ja 

että jo silloin alkoi unohtua ristin ja ympyrän jumalallinen alkuperä. 

Eräs toinen ristin muoto esitetään teoksessa The Journal of the Royal Asiatic 

Society of Great Britain and Ireland:3 
 
Jokaiseen neljään kulmaan on asetettu munanmuotoisen viivan neljänneskaari, 

ja kun nuo neljä kaarta yhdistetään, ne muodostavat soikion. Siten kuvio 

yhdistää ristin ympyrään, joka kiertää sitä neljässä osassa vastaten ristin neljää 

kulmaa. Nuo neljä kaariviivaa vastaavat svastika-ristin ja Thorin vasaran neljää 

haaraa. Myös Buddhan nelilehtinen lootuskukka on kuvattu tämän ristin 

keskustaan, lootuksen ollessa neljän ilmansuunnan egyptiläinen ja hindulainen 

vertauskuva. Nuo neljä neljänneskaarta muodostaisivat yhdistettyinä ellipsin, 

ja ellipsi on myös kuvattuna ristin jokaiseen haaraan. Ellipsi siis merkitsee 

                                                           
1 The Natural genesis, vol. I, s. 421–422. 
2 ”De la Croix Ansée…”, Memoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 

XVI, kuva 2, 1846, s. 285–382. 
3 Vol. XVIII, vanha sarja, 1861, art. X, kuvas. 4; Inman, kuva 38. 
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maan kiertorataa… Sir J. Y. Simpson kopioi seuraavan kuvion  joka esittää 

tässä kahden päiväntasauksen ja kahden auringonseisauksen välissä olevaa 

ristiä asetettuna maanratakuvion sisäpuolelle. [e547] Sama soikion eli veneen 

muotoinen kuvio esiintyy joskus hindulaisissa piirroksissa, ja kuvion 

kummassakin päässä on seitsemän askelmaa, jotka kuvaavat Meru-vuorta.1 

 
Tämä on tuon kaksinaisen merkin astronominen aspekti. Mutta on kuitenkin kuusi 

muuta aspektia, ja yritämme tässä selittää muutamia niistä. Aihe on niin laaja, että 

se sinänsä vaatisi jo useampia niteitä. 

Merkillisin näistä ristin ja ympyrän egyptiläisistä symboleista, joista puhutaan 

edellä mainitussa teoksessa, saa täyden selityksensä ja lopullisen värityksensä 

samanluonteisista arjalaisista symboleista. Tekijä sanoo: 

 
Nelihaarainen risti on yksinkertaisesti neljän ilmansuunnan risti, mutta ristin 

merkki ei aina ole yksinkertainen.2 Tämä tyyppi kehitettiin tunnetusta 

alkumuodosta, jota käytettiin myöhemmin ilmaisemaan useita ajatuksia. 

Egyptin pyhin risti, jota jumalat, faraot ja kuolleet muumiot pitivät käsissään, 

on Ankh , elämän merkki, elävä, vala, liitto… Sen yläosa on hieroglyfi ru 

, asetettuna pystyyn tau-ristin päälle. Ru on ovi, portti, suu, ulospääsy. Se 

kuvaa taivaan pohjoisosassa sitä synnyinseutua, jossa aurinko syntyy jälleen. 

Tästä syystä Ankh-merkin Ru on synnyinseudun naisellinen merkki ja edustaa 

pohjoista. TAIVAAN POHJOISOSASSA SEITSEMÄN TÄHDEN KUNINGATAR, 

jota kutsuttiin ”kiertokulun äidiksi”, synnytti ajan vuoden ensimmäisessä 

vaiheessa. Tämän alkuperäisen ympyrän ja taivaalle muodostuneen kierroksen 

ensimmäinen merkki on Ankh-ristin varhaisin muoto , yksinkertainen 

silmukka, joka sisältää samassa kuviossa sekä ympyrän että ristin. Tätä 

silmukkaa eli paulaa kannetaan vanhimman synnyttäjän, Ison Karhun Tyfonin 

edessä hänen arkkinaan, aikakauden, lopun, ajan käsitemerkkinä ja sen oli 

tarkoitus kuvata kiertokulkua. Tämä siis edustaa Ison Karhun pohjoistaivaalle 

muodostamaa ympyrää, joka muodosti ajan varhaisimman vuoden, mistä 

tosiasiasta päättelemme, että pohjoisen silmukka eli ru edustaa tuota 

ilmansuuntaa, ajan synnyinseutua, kun sen symbolina on Ankh-symbolin ru. 

Tämä voidaan kyllä todistaa. Silmukka on ark eli laskemista merkitsevä rek. 

Ankh-ristin  ru  toistuu  kyproslaisessa  merkissä    ja  koptilaisessa  ro,  P.3 

                                                           
1 Massey, main. teos, vol. I, s. 423. 
2 Varmasti ei ole, sillä usein tapaa symboleja, joiden tarkoituksena on symboloida muita ver-

tauskuvia, joita käytetään vuorostaan merkkikielissä. [H.P.B.] 
3  Slaavilaisten ja venäläisten (kyrillisten) aakkosten R on myös latinalainen P. [H.P.B.] 
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Ro tuli kreikkalaiseksi  ristiksi  joka  on  muodostettu  kirjaimista  ro  ja  khi  

eli R-K… Rek eli ark oli sen vuoksi kaiken alun (arkhe) merkki, ja ank-

silmukka on pohjoisen risti, taivaan takimmainen puoli…1 
 

Tämä on jälleen täysin astronomista ja fallista. Purānatekstien esittämä versio 

Intiassa antaa kokonaan toisen sävyn. Kumoamatta [e548] edellä olevaa tulkintaa 

saamme sen silti paljastamaan osan mysteereistä astronomisen avaimen avulla ja 

se tarjoaa siten metafyysisemmän selityksen. ”Ankh-silmukka” ei kuulu 

yksinomaan Egyptille. Se löytyy Intiasta nimellä pāśa, köysi, jota Śiva pitää oike-

an takakäsivartensa kädessä (Śivalla oli neljä käsivartta).2 Mahādeva on kuvattu 

askeetin muodossa mahājoogina, jolla on kolmas silmä  – joka on ”ru,  – 

pystyasennossa tau-ristin päällä”, sen toinen muoto. Pāśaa pidetään kädessä siten, 

että etusormi ja peukalon puoleinen osa kädestä muodostavat ristin ylemmän haa-

ran silmukan alapuolella. Orientalistimme koettavat uskotella, että se oli köysi, 

jolla sidottiin hankalia rikollisia, koska, totta tosiaan, Śivan puolisolla Kālīlla on 

sama tuntomerkki! 
 

 
Pāśalla on tässä kaksinainen merkitys, kuten myös on Śivan trisūlalla ja 

jokaisella muulla jumalallisella tuntomerkillä. Tämä merkitys johtuu Śivasta, sillä 

Rudralla on varmasti sama merkitys kuin egyptiläisellä silmukkaristillä sen 

kosmisessa ja mystisessä merkityksessä. Śivan kädessä siitä tulee linga-yoni. Se, 

mitä tarkoitetaan, on tämä: Śiva on, kuten sanottu aiemmin, tuntematon tämän 

nimisenä Vedoissa. Sukhla Yajurvedassa hän esiintyy ensimmäisen kerran 

suurena jumalana – MAHĀDEVANA – jonka symboli on linga. Rigvedassa häntä 

kutsutaan Rudraksi, ”ulvojaksi”, joka on samalla hyväätekevä ja vihamielinen 

jumalolento, parantaja ja hävittäjä. Vishnupurānassa hän on jumala, joka 

ponnahtaa Brahmān otsasta Brahmān jakautuessa miehiseksi ja naiselliseksi, ja 

hän on rudrojen eli marutien isä. Näistä puolet on loistavia ja hyväntahtoisia, 

muut mustia ja julmia. Vedoissa hän on jumalallinen ego, joka pyrkii palaamaan 

takaisin puhtaaseen, jumalalliseen tilaansa, ja samalla tuo jumalallinen ego, joka 

on vangittuna maalliseen muotoon ja jonka kiihkeät himot tekevät hänestä 

”ulvojan”, ”hirvittävän”. Tämä on selvästi ilmaistu Brihadāranyaka-
                                                           
1 Massey, main. teos., vol. I, s. 422–423. 
2 Ks. Edward Moor, The Hindoo Pantheon, kuva XIII. 
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Upanishadissa, jossa rudroja, tulenjumala Rudran jälkeläisiä, kutsutaan 

”kymmeneksi elonhenkäykseksi (prānaksi, elämäksi) sydämen (manaksen) 

ollessa yhdestoista”.1 Sitä vastoin Śivana hän on tämän elämän hävittäjä. Brahmā 

kutsuu häntä Rudraksi ja antaa hänelle lisäksi seitsemän muuta nimeä, jotka ovat 

hänen seitsemän ilmennysmuotoaan, samaten seitsemän luonnonvoimaa, jotka 

hävittävät ainoastaan luodakseen eli synnyttääkseen uudelleen. 

Tästä syystä silmukkaristillä (pāśa) hänen kädessään, kun hän edustaa askeet-

tia, mahājoogia, ei ole mitään fallista merkitystä, ja vaatii todella voimakasta mie-

likuvitusta siihen suuntaan, jotta keksisi sellaisen edes [e549] astronomiselle 

symbolille. Vertauskuvana, joka merkitsee ”ovea, porttia, suuta, ulospääsyä”, se 

tarkoittaa ennemmin ”ahdasta porttia”, joka johtaa taivasten valtakuntaan kuin 

”syntymäpaikkaa” fysiologisessa merkityksessä. 

Se on todella risti ympyrän sisällä ja crux ansata, mutta tuolle ristille on ris-

tiinnaulittava kaikki inhimilliset himot, ennen kuin joogi voi kulkea ”ahtaasta 

portista”, jolloin rajoitettu ympyrä laajenee äärettömäksi ympyräksi heti kun si-

säinen ihminen on kulkenut kynnyksen yli. 

Mitä tulee seitsemään rishiin Ison Karhun salaperäisessä tähtikuviossa, jos 

Egypti on pyhittänyt ne ”vanhimmalle synnyttäjälle, Tyfonille”, niin Intia on 

aikoja sitten yhdistänyt kaikki nuo symbolit aika- eli yugakierroksiin, ja 

saptarishit liittyvät läheisesti meidän nykyiseen aikakauteemme – pimeään kali-

yugaan.2 Suureen ajanpyörään, jonka etupuolelle intialainen mielikuvitus on 

kuvannut kilpikonnan (kūrma, yksi Vishnun avatāroista) eli shishumāran, on 

luonto asettanut ristin jakaen ja sijoittaen siihen tähdet, planeetat ja tähtikuviot. 

Niinpä Bhāgavatapurānassa sanotaan: 
 
Dhruvalla [entisellä pohjantähdellä] on paikka tuon eläimen pyrstön kärjessä, 

pää on suunnattu etelää kohti ja ruumis kaareutuu renkaan [ympyrän] muo-

toon. Pitkin sen pyrstöä ovat Prajāpati, Agni, Indra, Dharma… ja kupeilla seit-

semän rishiä.3 
 

Tämä on siis ensimmäinen ja vanhin risti ja ympyrä, johon muotoon tulee 

(Vishnun symboloima) jumaluus, rajattoman ajan, kālan, ikuinen ympyrä, jonka 

tasolla ovat ristin muodossa kaikki ajassa ja paikassa syntyneet jumalat, olennot ja 

luodut – jotka kaikki kuolevat filosofiamme mukaan mahāpralayan alkaessa. 

Sillä välin nuo seitsemän rishiä määräävät ajan sekä tapahtumien kulun meidän 

seitsemäisessä elämänkaudessamme. Ne ovat yhtä salaperäisiä kuin niiden olete-

tut puolisot, Plejadit, joista ainoastaan yksi – se joka piiloutuu – on osoittautunut 

                                                           
1 Ks. Dowson, Hindu Classical Dictionary, h.s. ”Rudra”. 
2 Kuvattu markiisi Saint-Yves d’Alveydre’n, ranskalaisten kabbalistien suuren seuran hiero-

fantin ja johtajan teoksessa Mission des Juifs kultakautena! 
3 Skanda V, xxiii.  
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hyveelliseksi. Plejadit (Krittikā) ovat sodanjumala Kārttikeyan (länsimaalaisten 

pakanoiden Marsin) hoitajattaria, jota sodanjumalaa kutsutaan taivaallisten sota-

joukkojen – tai pikemmin siddhojen (käännöksen mukaan joogeja taivaassa ja 

pyhiä viisaita maan päällä) – päälliköksi eli ”Siddha-senaksi”, joten Kārttikeyasta 

tulisi sama kuin Mikael, ”taivaallisten sotajoukkojen johtaja”, ja hänen kaltaisensa 

neitseellinen kumāra.1 Hän on todella ”Guha”, tuo salaperäinen, yhtä hyvin kuin 

ovat saptarishit ja krittikāt (seitsemän rishiä ja Plejadit), sillä kaikkien näiden yh-

teinen tulkinta paljastaa adeptille okkulttisen luonnon suurimmat mysteerit. Ristis-

tä ja ympyrästä puheen ollen yksi kohta on mainitsemisen arvoinen, [e550] koska 

se on läheisessä yhteydessä tuli- ja vesielementteihin, jotka esittävät tärkeää osaa 

ympyrän ja ristin symboleissa. Kuten Mars, jonka Ovidius väittää syntyneen yk-

sinomaan äidistä (Juno) ilman isän osuutta, tai kuten avatārat (Krishna esimerkik-

si) – sekä lännessä että idässä – samoin syntyi Kārttikeya, mutta vielä ihmeelli-

semmällä tavalla. Sillä hän ei syntynyt isästä eikä äidistä, vaan Rudra-Śivan sie-

menestä Agnin kautta, joka pudotti sen Gangesiin. Siten hän on syntynyt tulesta ja 

vedestä – ”poika joka oli loistava kuin aurinko ja kaunis kuin kuu”. Tästä syystä 

hänen nimensä on Agnibhū (Agnin poika) ja Gangā-putra (Gangesin poika). Li-

sätkää tähän se tosiasia, että krittikoita, hänen hoitajiaan, kuten Matsyapurāna 

osoittaa, johtaa Agni, eli autenttisin sanoin: ”Seitsemän rishiä ovat samassa linjas-

sa loistavan Agnin kanssa”, joten ”Krittikā on sama kuin Āgneya”2 – niin yhteys 

on helppo huomata. 

Rishit siis määräävät kali-yugan, synnin ja surun aikakauden, ajan ja vaiheet. 

Kuten Bhāgavatapurāna kertoo meille: 
 
Kun Krishnaksi kutsutun Vishnun loisto lähti taivaaseen, silloin alkoi maan 

päällä kali-kausi, jonka aikana ihmiset iloitsevat synnistä… 

Kun seitsemän rishiä olivat Maghāssa, alkoi kali-kausi, joka kestää 1200 

[jumalallista] vuotta [432 000 tavallista vuotta], ja kun he Maghāsta saapuvat 

Pūrvāshādhāan, silloin tämä kali-kausi saavuttaa huippunsa Nandan ja hänen 

seuraajiensa aikana.3 
 

Tämä on rishien valtakausi – 
 

                                                           
1 Varsinkin kun häntä pidetään Tripurāsuran ja Tāraka-titaanin tappajana. Mikael on lohi-

käärmeen voittaja, ja Indra ja Kārttikeya ovat usein sama olento. 
2 Matsyapurāna, iv, 235. 
3 Bhāgavatapurāna, XII, ii, 26–32, lainannut Vishnupurāna (Wilson), vol. IV, s. 230. Nanda 

on ensimmäinen buddhalainen hallitsija, Chandragupta, jota bramiinit vastustivat kovasti. Hän 

kuului Morya-dynastiaan ja oli Ashokan isoisä. Tämä on eräs niistä kohdista, joita ei löydy 

vanhemmista purānakäsikirjoituksista. Vaishnavat lisäsivät ne ja olivat lahkolaisuutensa in-

nossa melkein yhtä suuria kirjoitusten väärentäjiä kuin kristilliset kirkkoisät. 
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Kun seitsemän rishin (Ison Karhun) kaksi ensimmäistä tähteä nousee taivaalle, 

ja jokin kuun tähtikuvio näkyy yöllä yhtä kaukana kummastakin, silloin seit-

semän rishiä jää jatkuvasti tuohon konjunktioon sadaksi vuodeksi. 
 

– kuten Nandan vihaaja antaa Parāsharan sanoa. Bentleyn mukaan astronomit 

omaksuivat tämän käsityksen osoittamaan päiväntasauskohtien presession määrää. 
 
Kuvitellun viivan eli suuren ympyrän ajateltiin kulkevan ekliptikan napojen ja 

kiinteän Maghān alun kautta, jonka ympyrän oletettiin leikkaavan joitakin täh-

tiä Isossa Karhussa… Koska noita seitsemää tähteä Isossa Karhussa kutsutaan 

risheiksi, oletettua ympyrää sanottiin rishien viivaksi. Ja kun se oli säännölli-

sesti kiinnittynyt kuun tähtikuvion Maghān alkuun, presessio merkittiin mää-

räämällä aste jne. mille tahansa liikkuvalle kuuhuoneelle, jota leikkasi tuo lin-

ja eli ympyrä indeksinä.1 
 

[e551] Ilmeisesti loputon kiistely on vallinnut ja vallitsee yhä hindujen 

kronologiasta. Tässä on kohta, joka voisi auttaa päättämään – ainakin suunnilleen 

– sen aikakauden, jolloin alkoi seitsemän rishin symboliikka ja niiden yhteys 

Plejadeihin. Kun jumalat jättivät Kārttikeyan krittikoiden hoidettavaksi, näitä oli 

ainoastaan kuusi – mistä syystä Kārttikeya esitetään kuusipäisenä. Mutta kun 

varhaisarjalaisten symbolien tutkijoiden runollinen mielikuvitus teki niistä 

seitsemän rishin puolisoita, niitä oli seitsemän. Niiden nimet esitetään ja ne ovat 

Ambā, Dulā, Nitatnī, Abhrayantī, Maghayantī, Varshayantī ja Chupunīkā. Niistä 

on kuitenkin toisenlaisiakin nimiluetteloita. Joka tapauksessa seitsemän rishiä 

naitettiin seitsemän krittikān kanssa ennen seitsemännen Plejadin katoamista. 

Kuinka muuten hindulaiset astronomit voisivat puhua tähdestä, jota kukaan ei voi 

nähdä ilman voimakkainta teleskooppia? Tässä on ehkä syy, miksi useimpia 

hindulaisissa allegorioissa kuvattuja tapahtumia pidetään ”aivan viimeaikojen 

keksintönä, joka on varmasti tehty kristillisellä kaudella”. 

Vanhimmat astronomiaa käsittelevät sanskritinkieliset käsikirjoitukset aloitta-

vat nakshatrojen (27 kuutähtikuvion) sarjan Krittikān merkillä, ja tästä syystä ne 

voivat tuskin olla vanhempia kuin ajalta 2780 eaa. (ks. ”vedalainen kalenteri”, 

jonka myös orientalistit hyväksyvät). Tosin orientalistit välttävät pulman selittä-

mällä, että mainittu kalenteri ei todista hindulaisilla tuohon aikaan olleen mitään 

tietoa astronomiasta, ja vakuuttavat lukijoilleen, että kalentereista huolimatta in-

tialaiset pandiitit ovat kenties saaneet tietonsa Krittikān johtamista kuuhuoneista 

foinikialaisilta jne. Olipa tuo asia miten tahansa, Plejadit ovat kuitenkin keskus-

ryhmä  sideerisen  symboliikan  järjestelmässä.  Ne  sijaitsevat  Härän  tähtikuvi-

on kaulassa,   ja   Mädler   ja   muut   pitävät   niitä   astronomiassa   Linnunradan 

                                                           
1 John Bentley, Historical View of the Hindu Astronomy, s. 65, lainattu Vishnupurānaan (Wil-

son), vol. IV, s. 233. 
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tähtijärjestelmän keskusryhmänä, ja kabbala sekä itämainen esoterismi sideerise-

nä seitsikkona, joka syntyi ylemmän kolmion, salaisen :n, ensin ilmenneestä 

sivusta. Tämä ilmennyt sivu on Härkä, YHDEN (luvun 1) symboli eli se kuvaa 

heprean aakkosten alefia  (härkää eli sonnia), jonka synteesi on kymmenen (10) 

eli , jod, täydellinen kirjain ja luku. Plejadeja (erityisesti Alkyonea) pidetään siis 

myös astronomiassa keskipisteenä, jonka ympäri meidän universumimme kiinto-

tähtineen pyörii, sinä polttopisteenä, josta ja johon jumalallinen hengitys, LIIKE, 

lakkaamatta vaikuttaa manvantaran aikana. Tästä syystä – okkulttisessa filosofias-

sa ja sen tähtisymboleissa – tämä ympyrä tähtiristi pinnallaan esittää tärkeintä 

osaa. 

Salainen oppi opettaa meille, että kaikki universumissa samoin kuin itse uni-

versumi muodostuu (syntyy) aikakautisten ilmennystensä aikana – kiihtyvän 

LIIKKEEN avulla. Tuon liikkeen käynnistää ikuisesti tuntemattoman voiman 

[e552] (tuntematon ainakin nykyiselle ihmiskunnalle) HENKÄYS ilmiömaailmas-

sa. Elämän ja kuolemattomuuden hengen symbolina oli kaikkialla ympyrä. Pyrs-

töään pureva käärme edustaa siis äärettömän viisauden ympyrää, kuten myös ast-

ronominen risti – risti ympyrän sisällä – ja pallo kaksine siipineen, mistä tuli sit-

ten egyptiläisten skarabee. Sen pelkkä nimi [scarabaeus sacer, pyhä pillerinpyö-

rittäjä] antaa vihjeen siihen liittyvästä salaisesta ajatuksesta. Sillä tuota skarabeeta 

kutsutaan egyptiläisessä papyruskäärössä Kheperaksi, verbistä khoper, ”tulla”, ja 

sitä siis käytettiin kuvaamaan ihmiselämää ja ihmisen peräkkäisiä tulemisia va-

pautuneen sielun useiden matkojen ja sielunvaellusten (jälleensyntymien) ajan. 

Tämä mystinen symboli osoittaa selvästi, että egyptiläiset uskoivat jälleensynty-

miseen ja kuolemattoman olennon peräkkäisiin elämiin ja olemassaoloihin. Kun 

tämä oli kuitenkin esoteerinen oppi, jonka vasta mysteereissä paljastivat pap-

pishierofantit ja kuningasvihityt kokelaille, se pidettiin salassa. Ruumiittomia 

järkiolentoja (planeettahenkiä eli luovia voimia) esitettiin aina ympyröiden muo-

dossa. Hierofanttien varhaisen filosofian mukaan nämä näkymättömät ympyrät 

olivat kaikkien taivaankappaleiden esikuvallisia syitä ja rakentajia, ja pallot olivat 

niiden näkyviä ruumiita eli verhoja niiden itsensä ollessa niiden sieluja. Tämä oli 

varmasti muinoin yleisesti levinnyt opetus.1 Proklos sanoo: 
 
Ennen matemaattisia lukuja on itseliikkuvia lukuja. Ennen näkyviä numeroja – 

vitaaliset numerot. Ja ennen kuin luova voima sai aikaan aineelliset maailmat, 

jotka liikkuvat ympyrässä, se muodosti näkymättömät ympyrät.2 
 
Deus enim et circulus est,1 sanoo Ferekydes ylistyslaulussaan Jupiterille 

[Zeusille]. Se oli hermeettinen aksiomi, ja Pythagoras määräsi tuollaisen kaaressa 

                                                           
1 Ks. Hesekiel, 1. luku. 
2 Eukleides-kommentaari, viides kirja. 
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tapahtuvan maahan heittäytymisen ja asennon kontemplaation aikana. ”Palvojan 

tulee päästä mahdollisimman lähelle täydellisen ympyrän muotoa”, määrää 

Salainen kirja. Numa yritti saada tämän tavan juurtumaan kansaan, kertoo Pierius2 

lukijoilleen, ja Plinius sanoo: ”Palvonnan aikana me niin sanoakseni kierrämme 

ruumiimme kehälle, totum corpus circumagimur.”3 Profeetta Hesekielin näky 

muistuttaa [e553] elävästi tätä ympyrän mystisyyttä, kun hän näki myrskytuulen, 

josta lähti ”maan päälle yksi pyörä”, joka oli rakenteeltaan ”kuin olisi ollut 

sisäkkäin pyörä pyörässä… sillä elävien olentojen henki oli pyörissä”.4 

”Henki liikkuu liikkumistaan ja palaa jälleen kierroksensa mukaan”, sanoo Sa-

lomo,5 joka englantilaisessa6 käännöksessä puhuu ”tuulesta”, mutta alkuteksti 

tarkoittaa sekä henkeä että aurinkoa. Zohar, kabbalistisen Saarnaajan ainoa oikea 

tulkitsija, selittäessään tämän kohdan, joka on ehkä hiukan epäselvä ja vaikeata-

juinen, sanoo kuitenkin: ”Se näyttää sanovan, että aurinko liikkuu kierroksillaan, 

kun se sitä vastoin viittaa henkeen auringossa, niin kutsuttuun pyhään henkeen, 

joka liikkuu ympäri molempiin suuntiin, jotta ne [se ja aurinko] yhdistyisivät sa-

massa olemuksessa”.7 

Brahmalainen ”kultainen muna”, josta tulee esiin Brahmā, luova jumaluus, on 

Pythagoraan ”ympyrä keskipisteineen” ja sen sopiva symboli. Salaisessa opissa 

on salattua YKSEYTTÄ – joka on sama kuin PARABRAHMAN eli Kungfutsen 

”SUURI ÄÄRIMMÄINEN” eli PTAHIN salaama jumaluus, ikuinen valo eli jäl-

leen juutalaisten AIN SOF – aina symboloitu ympyrällä eli ”nollalla” (joka on 

absoluuttinen ei-olio ja ei mitään, koska se on ääretön ja KAIKKEUS), samalla 

kun (tekojensa kautta) ilmennyt jumala mainitaan tämän ympyrän halkaisijana. 

Tähän liittyvän ajatuksen symboliikka on siten ilmeinen: ympyrän keskipisteen 

kautta kulkevalla suoralla on geometrisesti ajateltuna pituus, mutta ei leveyttä eikä 

                                                                                                                                                        
1 ”Sillä jumala on myös ympyrä.” 
2  Pierius Val., lainannut de Mirville, Des Esprits, vol. III, s. 265. 
3 Bast-jumalatarta kuvasi kissanpää. Tätä eläintä pidettiin monestakin syystä pyhänä Egyptis-

sä. Se oli kuun symboli, ”Osiriksen silmä” eli yöllinen ”aurinko”. Kissa oli myös pyhitetty 

Sekhetille. Yhtenä mystisenä syynä pidettiin sitä, että kissan ruumis kiertyy ympyräksi sen 

nukkuessa. Tuo asento määrättiin okkulttisia ja magneettisia tarkoituksia varten, jotta hallittai-

siin määrätyllä tavalla sen elonvirran kiertoa, joka kuuluu ennen kaikkea kissalle. ”Kissan 

yhdeksän henkeä” on yleinen sanonta, jolla on pätevät fysiologiset ja okkulttiset syyt. G. Mas-

sey esittää myös astronomisen syyn, joka löytyy teoksemme I osasta, s. e303–304. ”Kissa näki 

auringon, joka oli yöllä sen silmässä [oli yön silmä], kun ihmiset eivät nähneet aurinkoa [sillä 

niin kuin kuu heijastaa auringon valoa, samoin kissan oletettiin heijastavan sitä hohtavien 

silmiensä avulla]. Me voisimme sanoa, että kuu kuvastaa auringon valoa, koska meillä on peile-

jä. Heillä kissan silmä oli kuvastin.” 
4 Hesekiel, 1: 4, 15, 16, 20. 
5 Saarnaaja, 1:6. 
6 Samoin suomalaisessa. – Suom. toim. 
7 Zohar, fol. 87, palsta 346. 
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paksuutta. Se on kuviteltu, naisellinen symboli, joka kulkee ikuisuuden halki ja 

jonka ajatellaan lepäävän ilmiömaailman olemisen tasolla. Sillä on ulottuvuus, 

kun taas sen kehällä ei ole ulottuvuutta eli, käyttääksemme algebrallista nimitystä, 

se on yhtälön ulottuvuus. Toinen vertauskuvallinen ajatus löytyy pythagoralaises-

ta pyhästä dekadista, joka yhdistää kaksinumeroisessa luvussa kymmenen (1 ja 

ympyrä eli nolla) absoluuttisen KAIKKEUDEN, joka ilmenee SANASSA eli syn-

nyttävässä luomisvoimassa.  

 

 

B. 
 

RISTIN LASKEUTUMINEN AINEESEEN 

 

Ne, jotka tahtoisivat väittää tämän pythagoralaisen symbolin johdosta, että tois-

taiseksi ei ole vielä vahvistettu, minä muinaisena [e554] ajankohtana nolla eli 0 

on esiintynyt ensimmäisen kerran – varsinkin Intiassa – kehotetaan katsomaan 

Hunnuttomasta Isiksestä, teologia osa 1, s. 322 eteenp. 

Jos oletamme todistelun vuoksi, että muinainen maailma ei tuntenut meidän 

laskutapojamme tai arabialaisia numeroita – vaikka tiedämme sen tunteneen – 

niin kuitenkin käsitys ympyrästä ja halkaisijasta on osoittamassa, että se oli en-

simmäinen symboli kosmogoniassa. Ennen Fu-Hsin trigrammeja, yangia, ykseyt-

tä ja yinia, kaksinaisuutta, joita Éliphas Lévi1 selitti riittävän taitavasti, Kiinalla 

oli Kungfutsensa ja taolaisensa.  Edellisen ”suuri äärimmäinnen” on ympyrä, jon-

ka halki kulkee vaakasuora viiva. Jälkimmäiset asettavat kolme samankeskistä 

ympyrää suuren ympyrän alapuolelle, kun taas Song-viisaat kuvasivat ”suurta 

äärimmäisyyttä” ylemmällä ympyrällä sekä taivasta ja maata kahdella alemmalla 

ja pienemmällä ympyrällä. Yang ja yin kuuluvat paljon myöhempään aikaan. 

  

 
 
Platon ja hänen koulunsa eivät koskaan ymmärtäneet jumaluutta toisin, huolimatta 

monista lisänimistä, joita hän käytti ”yli kaiken olevasta Jumalasta” (    

). Platon vihittynä ei voinut uskoa persoonalliseen jumalaan – ihmisen jätti-

läismäiseen varjoon. Hänen käyttämillään nimityksillä ”universumin hallitsija ja 

lainlaatija” on abstraktinen merkitys, jonka jokainen okkultisti ymmärsi hyvin ja 

                                                           
1 Dogme et Rituel de la Haute Magie, vol. I, s. 124. Myös Wei Po-yangin teoksessa Ts’an 

t’ung ch’i. 
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uskoi yhtä paljon kuin kristittykin yhteen ainoaan lakiin, joka hallitsee maailman-

kaikkeutta, tunnustaen samalla sen muuttumattomuuden. 

Kuten Platon sanoo: 
 
Kaikkien rajallisen olemassaolon ja toisasteisten syiden, kaikkien lakien, aja-

tusten ja prinsiippien takana on INTELLIGENSSI eli JÄRKI [ ], kaikkien 

prinsiippien ensimmäinen prinsiippi, korkein idea, johon kaikki muut ideat pe-

rustuvat… äärimmäinen substanssi, josta kaikki muut saavat olemassaolonsa 

ja olemuksensa, ensimmäinen ja vaikuttava syy kaikkialla universumissa val-

litsevaan järjestykseen ja harmoniaan ja kauneuteen ja erinomaisuuteen ja hy-

vyyteen. Tätä järkeä kutsutaan erinomaisuutensa ja ylivoimaisuutensa vuoksi 

korkeimmaksi hyväksi, JUMALAKSI (  ), ”Jumalaksi yli kaiken”.1 
 

Nämä sanat, kuten Platon itse osoittaa, eivät tarkoita meidän nykyaikaisen 

monoteistimme ”luojaa” eivätkä ”isää”, vaan aatteellista ja abstraktia syytä. Sillä 

kuten hän sanoo: ”Tämä , jumala yli kaiken, ei ole totuus tai intelligenssi, 

vaan sen ISÄ” ja sen perussyy. Olisiko Platon, tuo muinaisten viisaiden suurin 

oppilas ja itse viisas, jolle tässä elämässä oli ainoastaan yksi tavoiteltava 

päämäärä – TODELLINEN TIETO –, olisiko hän koskaan uskonut jumaluuteen, 

joka kiroaa ja tuomitsee ihmiset ikuisesti vähimmästäkin aiheesta?2 Varmasti ei, 

sillä hän piti [e555] aitoina filosofeina ja totuudenetsijöinä ainoastaan niitä, joilla 

oli tietoa tosi olevasta vastakohtana pelkästään näennäiselle; aina olevasta 

vastakohtana katoavaiselle; ja siitä, mikä on pysyvää, vastakohtana sille, mikä 

kasvaa, vähenee, kehittyy ja katoaa vuorotellen.3 Speusippos ja Ksenokrates 

seurasivat hänen jälkiään. YHDELLÄ, alkuperäisellä, ei ole mitään olemassaoloa 

                                                           
1 Cocker, Christianity and Greek Philosophy, xi, s. 377. 
2 Se epätoivoinen huuto, jonka kreivi de Montlosier päästää ilmoille teoksessaan Mystères de 
la Vie Humaine (vol. I, kirja II, s. 126; editio 1829, Pariisi), on takuuna siitä, että tuo Platonin 
olettama, universumissa vallitseva syy ”erinomaisuuteen ja hyvyyteen” ei ole hänen jumal-
olentonsa eikä liioin meidän maailmamme. ”Au spectacle, d’un côté, de tant de grandeur, si on 
joint, d’un autre côté, celui de tant de misères, l’esprit qui se met à observer le vaste ensemble 
de l’animalité se représente je ne sais quelle grande divinité, qu’une divinité plus grande et 
plus puissante, aurait comme brisée et mise en pièces, en dispersant ses débris dans tout 
l’Univers…” [”Katsellessaan kaikkea suuruutta vastakohtana kaikelle kurjuudelle mielen, joka 
ryhtyy kuvittelemaan tätä suunnatonta kokonaisuutta, täytyy otaksua jokin, en tiedä, mikä 
korkea jumaluus, jonka jokin vielä korkeampi sekä vaativampi jumaluus on ikään kuin muser-
tanut ja paloitellut hajottaen sirpaleet yli koko universumin.”] Tämä ”vielä korkeampi sekä 
vaativampi jumaluus” kuin tämän maailman jumala jonka otaksutaan olevan niin ”hyvä” – on 
KARMA. Ja tämä tosi jumaluus osoittaa hyvin, että alempi jumaluus, meidän sisäinen Juma-
lamme (toistaiseksi persoonallinen), ei kykene pidättämään tuon suuremman jumaluuden 
mahtavaa kättä, SYYTÄ, jonka meidän tekomme herättävät aiheuttaen pienempiä syitä, mitä 
kutsutaan KORVAUKSEN LAIKSI. 
3 Ks. Hunnuton Isis, Tiede osa 1, s. 68. 
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siinä merkityksessä, jonka kuolevaiset ihmiset sille antavat.1 ”  [Timion, 

kunnioitettu] asuu keskipisteessä samoin kuin kehällä, mutta se on ainoastaan 

jumaluuden heijastus – maailmansielu”2 – ympyrän ulkopinta. Risti ja ympyrä 

ovat universaali käsite – yhtä vanha kuin itse ihmisajatus. Ne ovat ensimmäisinä 

monien niin sanottujen kansainvälisten symbolien pitkässä sarjassa, jotka 

ilmaisevat hyvin usein suuria tieteellisiä totuuksia sen lisäksi, että ne ovat 

psykologisia ja jopa fysiologisia mysteereitä. Tämä symboli on täsmälleen 

sellainen ja perustuu vanhimpaan esoteeriseen kosmogoniaan. 

Ei ole mikään selitys sanoa Éliphas Lévin tavoin, että Jumala, universaali rak-

kaus, saatuaan miehisen ykseyden kaivamaan kuilun naiselliseen kaksinaisuuteen 

eli kaaokseen aikaansai siten maailman. Paitsi että tuo käsitys on karkea kuin mi-

kä, sitä on vaikea ymmärtää kadottamatta kunnioitustaan sellaisen jumaluuden 

aivan liian inhimillistä menettelyä kohtaan. Välttääkseen tuollaisia antropomorfi-

sia käsityksiä vihityt eivät koskaan käyttäneet nimitystä ”Jumala” merkitsemään 

Yhtä ja ilman toista olevaa prinsiippiä universumissa. Ja uskollisina salaisen opin 

vanhimmille traditioille kautta koko maailman he kielsivät, että absoluuttinen 

täydellisyys voisi koskaan synnyttää moisia epätäydellisiä ja ei useinkaan kovin 

puhtaita tekoja. Tässä ei tarvitse mainita vielä suurempia metafyysisiä vaikeuksia. 

Spekulatiivisen ateismin ja typerän antropomorfismin välillä täytyy olla filosofi-

nen keskitie ja sovittelun mahdollisuus.  

Näkymättömän prinsiipin läsnäolo kaikkialla luonnossa ja sen korkein 

ilmennys maan päällä – IHMINEN – voivat ainoastaan auttaa ratkaisemaan tuon 

matemaattisen ongelman, jonka x pakostakin jää aina käsittämättömäksi 

maalliselta algebraltamme. Hindut ovat yrittäneet ratkaista sen avatārojensa 

avulla, kristityt luulevat [e556] ratkaisseensa sen ainoan jumalallisen 

inkarnaationsa avulla. Eksoteerisesti molemmat ovat väärässä, esoteerisesti 

molemmat ovat hyvin lähellä totuutta. Ainoastaan Paavali länsimaisten 

uskontojen apostoleista näyttää aavistaneen – ellei täysin paljastaneen – ristin 

ikivanhan mysteerin. Mitä tulee niihin muihin, jotka yhdenmukaistamalla ja 

yksilöllistämällä universaalin läsnäolon ovat yhdistäneet sen yhteen ainoaan 

symboliin – krusifiksin keskipisteeseen –, he ovat siten osoittaneet, etteivät ole 

milloinkaan käsittäneet Kristuksen opin todellista henkeä, vaan ovat 

tulkinnoillaan alentaneet sen useammalla kuin yhdellä tavalla. He ovat unohtaneet 

tuon universaalin symbolin sisimmän olemuksen ja ovat itsekkäästi 

monopolisoineet sen – ikään kuin rajaton ja ääretön voitaisiin milloinkaan 

rajoittaa ja ehdollistaa yksilöityvään ilmennykseen yhdessä ihmisessä tai edes 

yhdessä kansassa! 

                                                           
1 Platon, Parmenides, 141 e. 
2 Stobaios, Eklogai, I, 862. 
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Mitä merkitsee neljä haaraa ” ”:ssä, leikkaavissa suorissa ja hermeettisessä 

ristissä, jotka tarkoittavat neljää pääilmansuuntaa, sen ymmärsivät hyvin hindujen, 

bramiinien ja buddhalaisten mystiset mielet tuhansia vuosia ennen kuin asiasta 

kuultiin Euroopassa, ja tuo symboli oli ja on levinnyt kaikkialle maailmaan. He 

taivuttivat tuon ristin haarojen päät ja tekivät siitä svastikan , joka on nykyisin 

buddhalaisen mongolin wan.1 Se merkitsee, että ”keskikohta” ei rajoitu yhteen 

yksilöön, kuinka täydellinen hän lieneekin; että prinsiippi (Jumala) on 

ihmiskunnassa ja ihmiskunta kuten kaikki muukin on siinä kuin vesipisarat 

valtameressä, sillä neljä haaraa osoittavat neljään pääilmansuuntaan ja katoavat 

siis äärettömyyteen. 

Vihityn Izarimin sanotaan löytäneen Hebronissa Hermeksen kuolleen ruumiin 

päältä tunnetun smaragditaulun, jonka kerrotaan sisältäneen hermeettisen viisau-

den ytimen. Siihen oli kaiverrettu: ”Se erottaa Maan elementin Tulesta, hienon 

karkeasta. Sen voi kohottaa hienosti Maasta Taivaaseen. Taas se voi laskeutua 

Maahan.”2 Ristin arvoitus sisältyy näihin sanoihin, ja sen kaksinainen mysteeri 

ratkeaa – okkultistille. 
 
Okkultistin perusta on filosofinen risti, kaksi vastakkaisiin suuntiin kulkevaa 

suoraa, vaakasuora ja pystysuora, korkeus ja leveys, jotka geometrisoiva juma-

luus jakaa leikkauspisteessä, ja se muodostaa niin maagisen kuin tieteellisenkin 

nelinäisyyden, kun se piirretään täydellisen neliön sisään. Sen salaperäinen 

alue sisältää yleisavaimen, joka avaa kaikkien tieteiden ovet, niin fyysisten 

kuin henkistenkin. Se symboloi inhimillistä olemassaoloamme, sillä elämän 

piiri [e557] ympyröi ristin neljä kärkeä, jotka edustavat tässä järjestyksessä 

syntymää, elämää, kuolemaa ja KUOLEMATTOMUUTTA.3 

Alkemisti sanoo: ”Yhdisty tetragrammin neljään kirjaimeen, näin järjestettyyn: 

lausumattoman nimen kirjaimet ovat siinä, vaikka et ehkä niitä aluksi huomaa. 

Sanoin lausumattoman peruslauseen se sisältää kabbalistisesti, ja tämä on sitä, 

mitä mestarit nimittävät maagiseksi salaisuudeksi.”4 

T (Tau) sekä egyptiläinen astronominen risti  kiinnittävät huomion useis-

sa Palenquen raunioiden aukoissa. Eräässä kohokuvassa Palenquen palatsissa, 

sen länsipuolella, on tau veistettynä erään kuvakirjoituksen ylle, aivan istuvan 

hahmon  alapuolelle.  Seisova  hahmo,  joka  kumartuu  istuvan  ylle,  on  juuri 

                                                           
1 Svastika on varmasti muinaisten rotujen vanhimpia symboleja. Kenneth R. H. McKenzie 

(Royal Masonic Cyclopaedia) sanoo, että meidän vuosisadallamme svastika ”on säilynyt vasa-

ran muodossa” vapaamuurariudessa. Tekijän mainitsemien monien ”merkitysten” joukosta 

emme kuitenkaan löydä tärkeintä, jota vapaamuurarit eivät ilmeisesti tunne. 
2 [”Tabula Smaragdina”, käännös Visa Kalivan kirjassa: Rosenkreutz ja Suuri Työ, s. 33.] 
3 Hunnuton Isis, Tiede osa 2, s. 274–275. 
4 Sama, s. 272–273. 
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peittämässä tämän päätä vasemmassa kädessään olevalla vihkimyksen hunnul-

la, ojentaen samalla oikean kätensä osoittamaan taivasta etu- ja keskisormella. 

Tämä asento on juuri sama, joka kristillisellä piispalla on hänen antaessaan 

siunaustaan ja jossa Jeesus tavallisesti esitetään viimeisellä ehtoollisella.1 

Egyptiläiselle hierofantille annettiin neliön muotoinen päähine, jota hänen 

oli aina käytettävä [toimissaan]… Täydellinen tau, joka muodostui pystysuo-

rasta viivasta (laskeutuva, miehinen säde, henki), vaakasuorasta viivasta (aine, 

naisellinen säde) ja maailmanympyrästä, oli Isiksen tunnusmerkki, ja vasta hie-

rofantin kuoltua asetettiin tuo egyptiläinen risti hänen muumionsa rinnan pääl-

le. Näitä neliön muotoisia päähineitä pitävät armenialaiset papit vielä tänäkin 

päivänä. Väite jonka mukaan risti on täysin kristillinen symboli, joka on otettu 

käyttöön meidän ajanlaskumme aikana, on todella merkillinen, sillä näemme 

Hesekielin merkitsevän Herraa pelkäävien Juudan miesten otsat (Hes. 9:4) sig-

na thaulla, kuten sen nimi on Vulgatassa käännetty. Muinaisessa heprean kie-

lessä tämä merkki muodostettiin näin  mutta alkuperäisissä egyptiläisissä 

hieroglyfeissä se on täydellisesti kristillinen risti  [Tat, tasapainon symboli]. 

Myös Ilmestyskirjassa ”alfa ja omega” (henki ja aine), ensimmäinen ja viimei-

nen, painaa valittujen otsaan Isänsä nimen.2 

2. Mooseksen kirjassa (12:22) Mooses käskee kansaansa merkitsemään 

ovenpäälliset ja pihtipielet verellä, jottei ”Herra Jumala” erehtyisi lyömään vit-

sauksella oman, valitun kansansa jäseniä tuomittujen egyptiläisten sijasta. Ja 

tuo merkki on tau! Egyptiläinen silmukkaristi on aivan samanlainen, ja se on 

talismani jonka avulla Horus nosti ylös kuolleita, kuten Filaen veistoksellisissa 

raunioissa voidaan nähdä.3 
 

Edellä on puhuttu riittävästi svastikasta ja tausta. Ristiä voidaan todella seurata 

taaksepäin syvälle mittaamattomiin arkaaisiin aikoihin asti! Sen mysteeri 

hämärtyy pikemmin kuin kirkastuu, kun tapaamme sen Pääsiäissaarten patsaissa, 

vanhassa Egyptissä, Keski-Aasiassa, hakattuina kallioihin taun ja svastikan 

muotoon, esikristillisessä Skandinaviassa, [e558] kaikkialla! Hebrew-Egyptian 

Mysteryn kirjoittaja on ymmällään sen loputtoman varjon edessä, jonka se heittää 

taaksepäin muinaisuuteen, eikä voi jäljittää sitä mihinkään erityiseen kansaan tai 

ihmiseen. Hän esittelee heprealaisten jälkeensä jättämiä targumeja,4 jotka ovat 

käyneet epäselviksi käännöksessä. 
 

                                                           
1 Sama, s. 341. 
2 Hunnuton Isis, Teologia osa 1, s. 418. 
3 Sama, Teologia osa 2, s. 56.  
4 Targum. VT:n kirjojen arameankielisten käännösten nimitys. Tunnetuimmat ovat Targum 

Onqelos ja Targum Jonatan. – Suom. toim. 



587 
 

Arabiankielisessä Joosuan kirjassa, 8:29, ja Jonatanin targumissa sanotaan: 

”Ai’n kuninkaan hän ristiinnaulitsi puuhun”. Septuagintassa puhutaan 

ripustamisesta kaksinkertaiselle puulle eli ristille. (Wordsworth Joosuan 

kirjasta)… Merkillisin tämänlaatuinen selitys on 4. Mooseksen kirjassa (25:4), 

jossa Onqeloksen (?) mukaan sanotaan: ”Ristiinnaulitse heidät Herran 

(Jehovan) edessä vasten aurinkoa.” Tässä käytetty sana on קעי  , naulata kiinni, 

ja se on käännetty oikein Vulgatassa (Fürst) sanalla ristiinnaulita. Tämän 

lauseen varsinainen tulkinta on mystinen.1 
 

Niin se on, mutta sen todellinen sisältö on aina ymmärretty väärin. ”Ristiinnaulita 

auringon edessä” (ei vasten aurinkoa) on vihkimyksessä käytetty sanonta. Se tulee 

Egyptistä ja alun perin Intiasta. Arvoitus voidaan ratkaista ainoastaan etsimällä 

sen avain vihkimysmysteereistä. Vihittävä adepti, joka oli onnellisesti läpäissyt 

kaikki kokeet, kiinnitettiin, ei naulittu kiinni, vaan ainoastaan sidottiin penkkiin, 

joka oli taun T muotoinen (Egyptissä), svastikan muotoinen ilman neljää lisäpi-

dennystä ( , ei ), ja vaivutettiin syvään uneen (”Siloamin uneen”, kuten sitä 

kutsutaan yhä vihittyjen keskuudessa Vähä-Aasiassa, Syyriassa ja myös Ylä-

Egyptissä). Hän sai olla tuossa tilassa kolme päivää ja kolme yötä, jona aikana 

hänen henkisen egonsa sanottiin juttelevan ”jumalien” kanssa, laskeutuvan Haa-

dekseen, Amentiin tai Pātālaan (maasta riippuen) ja tekevän laupeudentöitä nä-

kymättömille olennoille, joko ihmisten sieluille tai elementaalihengille. Hänen 

ruumiinsa makasi koko ajan temppelin kryptassa tai maanalaisessa luolassa. 

Egyptissä se asetettiin Kheopsin pyramidin kuninkaankammion sarkofagiin ja 

kannettiin yöllä ennen kolmannen päivän koittoa käytävän aukolle, missä tietyllä 

hetkellä nousevan auringon säteet osuivat suoraan haltiotilaan saatetun kokelaan 

kasvoille, jolloin hän heräsi vastaanottaakseen Osiriksen ja Thothin, viisauden 

jumalan, vihkimyksen. 
 
Lukija, joka epäilee tätä esitystä, tutkikoon heprealaisia alkulähteitä ennen kuin 

kieltää sen. Tutkikoon joitakin erittäin opettavaisia egyptiläisiä kohokuvia, var-

sinkin Filaen temppelissä olevaa, joka esittää vihkimysmenoja. Kaksi jumala-

hierofanttia, joista toisella on haukanpää (aurinko) ja toisella ibislinnunpää 

(Merkurius, Thoth, viisauden ja salaisen tiedon jumala, Osiris-auringon apu-

lainen), seisoo kumartuneena vastavihityn ruumiin yli. He valelevat hänen 

päänsä päälle kaksinkertaisen vesivirran (elämän ja uuden syntymän veden), 

jonka virrat ovat kuvassa kietoutuneina ristin muotoon ja ovat täynnä pieniä 

silmukkaristejä. Tämä esittää allegorisesti kokelaan (nyt vihityn) herättämistä, 

kun [e559] aamuauringon (Osiriksen) säteet kohtaavat hänen päälakensa (hä-

nen haltiotilaan vaivutettu ruumiinsa on asetettu kolme päivää aikaisemmin 

puiselle tau-ristille siten, että auringonvalo osuu siihen). Sitten astuivat esiin 

                                                           
1 Skinner, Source of Measures, s. 204.  
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hierofantti-vihkijät lausuen pyhät sanat, jotka näennäisesti kohdistettiin Aurin-

ko-Osirikselle, mutta todellisuudessa sisäiselle Henki-Auringolle, joka valaisee 

uudesti syntyneen ihmisen. Lukija mietiskelköön auringon yhteyttä ristiin sekä 

sen synnyttävässä että henkisesti uudelleen synnyttävässä ominaisuudessa – 

vanhimmasta muinaisuudesta asti. Tutkikoon hän Ramses II:n hallituskaudelta 

olevaa Beit el-Walin hautaa, jossa hän tapaa kaiken muotoisia ja eri asennoissa 

olevia ristejä, myös tuon hallitsijan valtaistuimessa ja lopulta eräässä Thutmo-

sis III:n esi-isien salista löytyneessä sirpaleessa, joka esittää Bakhan-Alenrén 

palvontaa ja jota säilytetään Pariisin kansalliskirjastossa. 

Tässä merkillisessä veistoksessa ja maalauksessa nähdään auringonkehrän 

heittävän säteitään silmukkaristille, joka on asetettu toiselle ristille, jonka täy-

dellisiä kopioita ovat Golgatan ristit. Vanhat papyrukset puhuvat näistä ”kovi-

na penkkeinä niille, jotka olivat (henkisissä) synnytystuskissa antaessaan elä-

män itselleen”. Joukko tuollaisia ristinmuotoisia ”penkkejä”, jollaisille vihki-

myskokelas asetettiin ja kiinnitettiin, kun hänet viimeisen vihkimyksensä lop-

puvaiheessa oli vaivutettu transsiuneen, tavattiin egyptiläisten temppeleiden 

maanalaisissa halleissa niiden tuhoamisen jälkeen. Sellaiset kunnianarvoisat, 

tietämättömät isät kuin Kyrillos ja Theofilos käyttivät niitä vapaasti uskoes-

saan, että uudet käännynnäiset olivat tuoneet ja piilottaneet ne sinne. Ainoas-

taan Origenes ja hänen jälkeensä Clemens Aleksandrialainen ja muut entiset 

vihityt tiesivät paremmin. Mutta he mieluummin vaikenivat.1 
 

Lukija tutkikoon edelleen hindulaisia ”faabeleita”, kuten orientalistit kutsuvat 

niitä, ja muistakoon allegorian Vishvakarmanista, luovasta voimasta, maailman 

suuresta arkkitehdista, jota kutsutaan Rigvedassa ”kaikkinäkeväksi jumalaksi”, 

joka ”uhraa itsensä itselleen” (kuolevaisten ihmisten henkiset egot ovat hänen 

olemustaan ja siis yhtä hänen kanssaan). Muistakaa, että hänen nimensä on Deva 

Vardhika, ”jumalien rakennusmestari”, ja että hän sitoo vävynsä Sūryan (aurin-

gon) sorvipenkkiinsä eksoteerisen allegorian mukaan. Mutta esoteerisen tradition 

mukaan svastikaan, sillä maan päällä hän on hierofantti-vihkijä ja leikkaa pois 

osan hänen (sen) kirkkaudestaan. Vishvakarman, muistakaa edelleen, on Yoga-

Siddhan poika, ts. pyhä joogavoima ja ”tuliaseen”, maagisen Āgneyāstran valmis-

taja.2 Hänestä kerrotaan tarkemmin toisessa kohdassa. Usein lainaamamme kab-

balistisen teoksen kirjoittaja kysyy: 
 
Ristiinnaulitsemisen teoreettinen käyttö on varmaan ollut jollain tavoin 

yhteydessä tämän symbolin personoinnin kanssa [esittäen paratiisin puutarhan 

rakennetta ristiinnaulitun ihmisen symbolin avulla]. Mutta kuinka? Ja mitä 

tarkoittamaan? Tuo symboli oli mittojen alkuperä kuvaten luovaa lakia eli 

suunnitelmaa. Mikä käytännöllinen merkitys voi siis [e560] varsinaisella 

                                                           
1 Lucifer, II vsk., toukokuu 1888, s. 250. [H. P. B: Collected Writings, IX, s. 273–274.] 
2 Dowson, Hindu Classical Dictionary, h.s. Āgneyāstra. 
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ristiinnaulitsemisella olla ihmiskunnan suhteen? Sen käyttö joka tapauksessa 

todistaa, että sitä pidettiin kuvamerkkinä jonkin järjestelmän jostakin 

salaperäisestä vaikutuksesta. Kuilu kuilun jälkeen näyttää ilmestyvän, kun 

tutkitaan noiden lukuarvojen salaperäisiä vaikutuksia [suhteen 113:355 

yhteyden symbolointia suhteeseen 20612:6561 ristiinnaulitun ihmisen kautta]. 

Ne eivät ainoastaan näy vaikuttavan kosmoksessa… vaan sympatian kautta ne 

näyttävät vaikuttavan suhteisiin, jotka ovat yhteydessä näkymättömän ja 

henkisen maailman kanssa, ja profeetoilla oli ilmeisesti tietoa noista 

yhdyssiteistä. Vielä vaikeampi on käsittää tätä, kun otetaan huomioon, että 

kyky ilmaista tarkasti tuo laki luvuilla, jotka selvästi määräävät systeemin, ei 

ollut kielen satunnainen ominaisuus, vaan oli sen varsinainen olemus kuuluen 

sen alkuperäiseen rakenteeseen. Sen vuoksi ei kieli eikä siihen liittyvä 

matemaattinen järjestelmä voinut olla ihmisen keksimä, elleivät molemmat 

perustuneet aikaisempaan kieleen, joka on sittemmin jäänyt pois käytöstä….1 
 
Tekijä selittää näitä kysymyksiä tarkemmin ja paljastaa joidenkin kuolleen kirjai-

men mukaisten kertomusten salaisen merkityksen osoittamalla, että luultavasti 

aish, , ihminen, oli alkuperäinen sana – ”kaikkein ensimmäinen heprealaisten 

käyttämä sana, keitä he sitten olivatkin, ilmaisemaan äänen avulla käsitettä ihmi-

nen. Sanan perusmerkitys oli alusta asti 113 (sanan numeroarvo) ja siihen sisäl-

tyivät ilmaistun kosmisen järjestelmän peruspiirteet”.2 

Tätä kuvaa hindujen Vithobā – eräs Vishnun muoto – kuten edellä sanottiin. 

Vithobān muoto, jopa naulanmerkit jaloissa,3 on ristiä lukuun ottamatta kaikkia 

yksityiskohtia myöten kuva ristiinnaulitusta Jeesuksesta. Että siinä tarkoitettiin 

IHMISTÄ, sen vahvistaa myös se tosiasia, että vihitty jälleensyntyi tultuaan ris-

tiinnaulituksi ELÄMÄN PUUHUN. Tästä ”puusta” on nyt tullut eksoteerisesti – 

roomalaisten käytettyä sitä kidutusvälineenä ja varhaiskristillisten juonittelijoiden 

tietämättömyyden johdosta – kuoleman puu! 

Niissä geometrisissa symboleissa, joihin sisältyy ihmisen kehityshistoria, voi-

daan huomata yksi niistä seitsemästä esoteerisesta merkityksestä, jotka tämän 

järjestelmän salaperäiset keksijät sisällyttivät ristiinnaulitsemisen mysteeriin – 

järjestelmän, jonka alkuperäinen muokkaaminen ja omaksuminen ulottuu taakse-

päin aina MYSTEERIEN perustamiseen asti. Heprealaiset, joiden profeetta Moo-

ses oli perehtynyt Egyptin esoteeriseen viisauteen ja jotka saivat numerosystee-

minsä foinikialaisilta ja myöhemmin niiltä pakanoilta, joilta he myös lainasivat 

suurimman osan kabbalistista mystiikkaansa, sovelluttivat erittäin nerokkaasti 

”pakanallisten”  kansojen  kosmiset  ja  antropologiset  symbolit  omiin  salaisiin 

                                                           
1 The Source of Measures, s. 204–205. 
2 Sama, s. 205. 
3 Ks. E. Moorin Hindoo Pantheon, s. 418; myös taulu II, missä Vithobān vasemmassa jalassa 

hänen jumalankuvapiirroksessaan on naulanjälki. 
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aikakirjoihinsa. Jos kristillinen [e561] pappisvalta on nykyisin kadottanut avaimet 

niihin, niin kristillisten mysteerien ensimmäiset kokoajat olivat hyvin perillä eso-

teerisesta filosofiasta ja heprealaisten salaisesta metrologiasta ja käyttivät sitä 

kätevästi. Siten he ottivat sanan aish (yksi heprean IHMISTÄ tarkoittavista sanois-

ta) ja käyttivät sitä yhdessä kuuvuotta merkitsevän shanah-sanan kanssa, joka on 

mystisesti yhteydessä nimeen Jehova, Jeesuksen oletettuun ”isään”, ja kätkivät 

tämän mystisen idean astronomiseen merkitykseen ja sanamuotoon. 

Alkuperäinen ajatus avaruuteen ”ristiinnaulitusta ihmisestä” kuuluu varmasti 

muinaisille hindulaisille, ja Moor osoittaa sen teoksessaan Hindoo Pantheon Vit-

hobāa esittävässä piirroksessa. Platon omaksui sen avaruuteen muodostuneeseen 

ristiinsä, , joka on ”toinen Jumala, joka painoi kuvansa universumiin ristin 

muodossa”. Krishna esitetään myös ”ristiinnaulittuna”.1 Se on edelleen toistettu 

Vanhassa testamentissa tuossa merkillisessä kehotuksessa ristiinnaulita ihmisiä 

Herran, auringon, edessä – mikä ei ole lainkaan mikään ennustus, vaan sillä on 

selvä fallinen merkitys. Edellä mainitusta ajatuksia herättävästä teoksesta – The 

Hebrew Egyptian Mystery – luemme edelleen kabbalistisista merkityksistä: 
 
Tuossa symbolissa ristin naulojen kannat ovat kiinteän pyramidin muotoiset ja 

naulan varsi on suippenevan nelisärmäisen obeliskin eli fallossymbolin 

muotoinen. Kun otetaan huomioon kolmen naulan asema ihmisen käsissä ja 

jaloissa sekä ristissä, ne muodostavat kolmion muodon, jolloin kukin naula on 

kolmion kärjessä. Haavoja, stigmoja, on käsissä ja jaloissa ehdottomasti neljä 

tarkoittaen neliötä… Kolme naulaa ja niiden aiheuttamat haavat tekevät 

lukumäärältään kuusi tarkoittaen auki levitetyn kuution kuutta sivua [jotka 

muodostavat ristin eli ihmisen muodon eli 7, kolme vaakasuoraa ja neljä 

pystysuoraa neliötä], jolle ristille ihminen on ripustettu. Tämä vuorostaan 

viittaa ympyrän mittaan, joka siirtyy tuon kuution särmille. Jalkojen ainoa 

haava jakautuu kahteen, kun jalat erotetaan, ja näin saadaan yhteensä kolme 

kaikkia varten ja neljä, kun jalat erotetaan eli 7 yhteensä – toinen ja pyhin [ja 

juutalaisille] naisellinen perusluku.2 
 

Kun siis ”ristiinnaulitsemisen naulojen” fallinen tai seksuaalinen merkitys todiste-

taan geometristen ja numeeristen tulkintojen avulla, sen mystinen merkitys käy 

ilmi niistä lyhyistä huomautuksista, jotka tehtiin edellä sen yhteydestä ja suhteesta 

Prometheukseen. Hän on toinen uhri, sillä hänet on ristiinnaulittu rakkauden ristil-

le, inhimillisten intohimojen kallioon uhrina kiihkeästä halustaan vaikuttaa ihmis-

kunnan henkiseen puoleen. 

Alkuperäinen järjestelmä, kaksinainen hieroglyfi, ristin idean takana ei ole ”in-

himillinen keksintö”, sillä kosminen ajattelu ja jumalallisen Egoihmisen henkinen 

                                                           
1 Ks. Tri Lundy’n, Monumental Christianity, kuva 72. 
2 The Source of Measures, s. 52. 
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tulkinta ovat sen perustana. Myöhemmin se laajeni mysteerien omaksumaksi ja 

esittämäksi kauniiksi aatteeksi uudestisyntyneestä ihmisestä, kuolevaisesta, joka 

ristiinnaulitsemalla lihan ihmisen ja hänen intohimonsa [e562] kärsimyksen 

Prokrusteen vuoteelle oli uudelleen syntynyt kuolemattomana. Jätettyään ruumiin, 

eläinihmisen, taakseen ja sidottuna vihkimyksen ristille kuin tyhjä kotelo tuli Ego-

sielu yhtä vapaaksi kuin perhonen. Vielä myöhemmin henkisyyden asteittain ka-

dotessa ei rististä tullut kosmogoniassa ja antropologiassa yhtään sen korkeampaa 

kuin fallossymboli. 

Kaukaisimmista ajoista asti on maailmansielu eli anima mundi, aineettoman 

ihanteen aineellinen heijastus, ollut esoteristeille kaikkien olentojen elämänlähde 

ja kolmen luontokunnan elonprinsiippi. Hermeettisten filosofien ja kaikkien mui-

naisten ajattelijoiden mukaan se oli seitsemäinen. Sillä se kuvattiin seitsenosaise-

na ristinä, jonka haarat ovat vastaavasti valo, lämpö, sähkö, maamagnetismi, ast-

raalinen säteily, liike ja intelligenssi eli se mitä jotkut kutsuvat itsetietoisuudeksi. 

Olemme sanoneet tämän muualla. Kauan ennen kuin risti eli sen merkki omak-

suttiin kristinuskon symboliksi, ristin merkkiä käytettiin tunnusmerkkinä adeptien 

ja neofyyttien kesken, ja viimeksi mainittuja kutsuttiin krestoksiksi (sanasta Kres-

tos, , koettelemuksen ja surun ihminen). É. Lévi sanoo: 
 
Kristittyjen omaksuma ristin merkki ei kuulu yksinomaan heille. Se on 

kabbalistinen ja edustaa elementtien vastakkaisuutta ja neliosaista tasapainoa. 

Huomaamme Isä meidän -rukouksen okkulttisesta säkeestä… että alun perin 

oli kaksi tapaa lausua se eli vähintään kaksi hyvin erilaista muotoa jotka 

ilmaisivat sen merkityksen – toinen pappisvihittyjä varten, toinen neofyyteille 

ja vihkimättömille. Siten esimerkiksi vihitty vieden kätensä otsalleen sanoi: 

Sinulle; sitten hän lisäsi: kuuluvat; ja jatkoi vieden kätensä rinnalle: valtakunta; 

sen jälkeen vasempaan olkapäähän: oikeus; oikeaan olkapäähän: ja armo. 

Sitten hän yhdisti molemmat kätensä lisäten: kautta syntyvien aikakausien – 

”Tibi sunt Malkhuth et Geburah et Hesed per Aeonas” – ristin merkki, 

ehdottoman ja suurenmoisen kabbalistinen, jonka sotaisa virallinen kirkko 

kadotti täysin halventaessaan gnostilaisuutta.1 
 

”Sotaisa ja virallinen kirkko” teki vielä enemmän: otettuaan haltuunsa sen, mikä 

ei ollut koskaan sille kuulunut, se otti vain sen, mikä oli ”vihkimättömillä”, miehi-

sen ja naisellisen Sefirotin kabbalistisen merkityksen. Kirkko ei koskaan kadotta-

nut sisäistä ja korkeampaa merkitystä, koska sillä ei koskaan ollut sitä – huolimat-

ta É. Lévin imartelusta Rooman hyväksi. Latinalaisen kirkon omaksuma ristin 

merkki oli alusta asti fallinen, kun taas kreikkalainen kirkko on säilyttänyt sen 

ristin, joka kuului neofyyteille, KRESTOKSILLE. 
 

____________ 

                                                           
1 Dogme et Rituel de la Haute Magie, vol. II, s. 88. 
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[e563] 

XXIII 
 

UPANISHADIT GNOSTILAISESSA KIRJALLISUUDESSA 
 

Kingin teoksessa Gnostics and their Remains muistutetaan, että kreikan kielessä 

oli ainoastaan yksi sana vokaalille ja äänelle. Tämä on johtanut vihkimättömät 

moniin vääriin tulkintoihin. Tämän tunnetun yksinkertaisen tosiasian tietäen yri-

tämme kuitenkin tehdä vertailuja ja valaista useita mystisiä merkityksiä. 

Upanishadeissa ja purānoissa usein käytettyjä sanoja ”ääni” ja ”puhe” voidaan 

verrata gnostilaisiin ”vokaaleihin” ja Ilmestyskirjan ukkosten ja enkelien ”ääniin”. 

Sama löytyy myös Pistis Sofiasta ja muista muinaisista katkelmista ja käsikirjoi-

tuksista. Sen huomasi myös The Gnostics and their Remains -kirjan kuiva tekijä. 

Hippolytokselta, varhaiselta kirkkoisältä, saamme tietää, mitä Markos – pi-

kemmin pythagoralainen kuin kristillinen gnostikko ja aivan varmasti kabbalisti – 

oli nähnyt mystisessä ilmestyksessä. Markoksen sanotaan kokeneen ilmestykses-

sä, kuinka ”seitsemän taivasta1 soi kukin yhtä vokaalia ja nämä yhdessä muodos-

tivat yhden ainoan ylistyslaulun”. Selvemmin sanoin: ”ääni joka sieltä [näistä 

seitsemästä taivaasta] kuuluu maan päälle, tulee kaikkien maan päällä olevien 

luojaksi ja vanhemmaksi”.2 Okkulttisesta fraseologiasta selvemmälle kielelle tul-

kittuna tämä kuuluisi: ”Kun seitsenkertainen LOGOS oli erilaistunut seitsemäksi 

logokseksi eli luoviksi voimiksi (vokaaleiksi), nämä (toinen logos eli ’ääni’) loivat 

kaiken maan päällä olevan.” 

Se, joka on perehtynyt gnostilaiseen kirjallisuuteen, voi tuskin olla 

huomaamatta, että Johanneksen Ilmestys on saman ajatussuunnan mukainen teos. 

Sillä Johannes sanoo: ”Seitsemän ukkosta puhui jylisevällä äänellä… ja minä 

rupesin kirjoittamaan… [mutta] kuulin taivaasta äänen, joka sanoi: ’Sulje sinetillä 

se, mitä seitsemän ukkosta puhui, älä kirjoita sitä muistiin.’”3 Sama käsky 

annetaan Markokselle ja sama jokaiselle puoleksi tai täysin vihitylle. Vastaavien 

ilmausten ja niiden perimmäisten ajatusten samanlaisuus ilmaisee kuitenkin aina 

osan mysteereistä. Meidän on aina etsittävä useampi kuin yksi merkitys jokaisesta 

allegorisesti ilmaistusta mysteeristä, varsinkin niistä, joissa esiintyy luku 

seitsemän ja seitsemän kertaa seitsemän eli neljäkymmentäyhdeksän. Kun nyt 

rabbi Jeesuksen oppilaat pyytävät [e564] häntä paljastamaan heille ”isäsi Valon 

mysteerit”, ts. salaisuudet vihkimyksen ja jumalallisen tiedon valaisemasta 

KORKEAMMASTA ITSESTÄ, Jeesus vastaa: 

                                                           
1 ”Taivas” on sama kuin ”enkelit”, kuten jo mainittiin. 
2 Hippolytos, Philosophumena, kirja VI, 43, lainannut King, main. teos, s. 200. 
3 Ilm. 10:3, 4. 
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Ei ole olemassa korkeampia mysteereitä kuin nämä, joista kysyitte ja jotka joh-

tavat sielut Valojen Valoon, totuuden ja hyvyyden alueille: Pyhien Pyhän alu-

eelle; siihen, missä ei ole naista tai miestä eikä muotoja, vaan ainoastaan ikui-

nen, kuvaamaton Valo. Joten ei ole mitään korkeampaa kuin nämä mysteerit, 

joista olette kyselleet, paitsi seitsemän Äänen [vokaalin] ja niiden 49 VOI-

MAN ja lukumerkin mysteeri sekä niitä kaikkia korkeampi nimi, joka sisältää 

kaikki muut nimet, valot ja voimat [vokaalit].1 
 

Kommentaari sanoo ”tulista” puhuessaan: 
 
Seitsemän isää ja neljäkymmentäyhdeksän poikaa loistaa PIMEYDESSÄ, mut-

ta ne ovat ELÄMÄ ja VALO, ja siitä syystä ne kestävät läpi suuren aikakauden. 
 

Tästä käy siis selville, että jokaisessa allegorisesti esitettyjen eksoteeristen usko-

musten esoteerisessa tulkinnassa oli aina sama aate – perusluku seitsemän, joka 

on neljän ja kolmen yhdistelmä, ja niitä edeltävä jumalallinen KOLME ( ), jotka 

muodostavat täydellisen luvun kymmenen. 

Ja nämä luvut sopivat yhtä hyvin ajan jakoihin, metafyysiseen ja fyysiseen 

kosmografiaan, kuin ihmiseen ja kaikkeen muuhun näkyvässä maailmassa. Siten 

nämä seitsemän vokaalia neljinekymmenineyhdeksine voimineen ovat samat kuin 

hindujen kolme ja seitsemän tulta ja niiden neljäkymmentäyhdeksän tulta; samat 

kuin persialaisen Simurghin lukumysteerit; ja samat kuin juutalaisilla 

kabbalisteilla. Viimeksi mainitut supistivat luvut (heidän tapansa salata) ja 

määräsivät maapallon jokaiselle seitsemälle peräkkäiselle uudistumalle (sille mitä 

me kutsumme esoteerisella kielellä kierrokseksi) kestoajaksi ainoastaan 7 000 

vuotta eikä 7 000 000 000, joka on todennäköisempi, ja määräsivät universumin 

kokonaisajaksi ainoastaan 49 000 vuotta.2 

Salainen oppi antaa kuitenkin avaimen, joka paljastaa meille vertailevan 

analogian kiistattomin perustein, että kaikkien tuollaisten allegorioiden alkuna on 

Garuda, allegorinen ihmisen ja linnun sekasikiö – se vāhana eli käyttöväline, jolla 

Vishnun (joka on Kāla, ”aika”) kuvataan ratsastavan. Hän on intialainen feeniks, 

syklisen ja periodisen ajan vertauskuva, ”ihmisleijona”, Simha, joka on usein 

kuvattu nk. gnostilaisissa gemmeissä.3 ”Leijonan kruunun seitsemän säteen 

yläpuolella ja vastaten niiden kärkiä nähdään usein kreikkalaisten aakkosten 

seitsemän vokaalia , [A, E, H (eeta), I, O, U (Y) ja Ω (omega)] jotka 

                                                           
1 Pistis Sofia, § 378, lainannut King, main. teos, s. 200; Pistis Sofia (suomennos), IV, 143, s. 

289, kust. Kirjakauppa Aatma, 2013. 
2 Ks. I kirja, ”Bramiinien ajanlasku”, s. e66 eteenpäin. 
3 Niin kuin C. W. King, suuri gnostilaisten muinaisjäännösten tuntija, on myöntänyt, nämä 

gnostilaiset jalokivet eivät ole gnostilaista alkuperää, vaan kuuluvat esikristillisiin aikoihin ja 

ovat maagikkojen tekemiä (main. teos, s. 241). 
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todistavat seitsemästä taivaasta.”1 Tämä on aurinkoleijona ja auringonkierroksen 

vertauskuva, samoin kuin [e565] Garuda2 on suuren kierroksen, ”mahā-kalpan”, 

vertauskuva ja yhtä ikuinen kuin Vishnu ja tietysti myös auringon ja 

aurinkokierroksen vertauskuva. Se ilmenee allegorian yksityiskohdista. Garuda 

sekoitettiin syntyessään Agniin, tulen Jumalaan, ”häikäisevän loistonsa” vuoksi ja 

siitä syystä häntä kutsuttiin Gaganeshvaraksi, ”taivaan herraksi”. Edelleen hänet 

esitettiin Osiriksena ja (gnostilaisissa) Abraksas-gemmeissä monien allegoristen 

hirviöiden muodossa, joilla on kotkan tai haukan (aurinkolintuja) pää ja nokka, 

mikä ilmaisee Garudan solaarisen ja syklisen luonteen. Hänen poikansa on 

Jatāyu, 60 000 vuoden sykli. Kuten C. W. King huomauttaa oikein: ”Mikä 

tahansa sen [aurinkoleijonan ja vokaalien gemmin] alkuperäinen merkitys 

lieneekin, todennäköisesti se tuotiin nykyisessä muodossaan INTIASTA 

(gnostilaisen ikonitaiteen todellisesta alkulähteestä).”3 

Ainoastaan Aryavartan muinainen alkuperäinen okkultismi voi ratkaista niiden 

seitsemän gnostilaisen vokaalin mysteerit, jotka kuuluivat Ilmestyskirjan 

ukkosenjyrinässä. Tuon okkultismin toivat Intiaan alkuperäiset bramiinit, jotka oli 

vihitty Keski-Aasiassa, ja sitä me opiskelemme ja yritämme selittää niin paljon 

kuin mahdollista näillä sivuilla. Meidän oppimme seitsemästä rodusta ja 

seitsemästä elämän- ja kehityskierroksesta meidän maallisen palloketjumme 

ympärillä voidaan löytää jopa Ilmestyskirjasta.4 Kun nuo seitsemän ”ukkosta” eli 

”ääntä” eli ”vokaalia” – jolloin jokaisen sellaisen vokaalin seitsemästä 

merkityksestä aina yksi tarkoittaa suoraan meidän maapalloamme ja sen seitsemää 

kantarotua kussakin kierroksessa – ”olivat puhuneet” – mutta kieltäneet näkijää 

kirjoittamasta niitä sekä käskeneet hänen ”sulkea sinetillä nämä asiat” – niin mitä 

teki silloin se enkeli, joka ”seisoi meren päällä ja maan päällä”? Hän kohotti 

kätensä taivasta kohti ”ja vannoi hänen nimeensä, joka elää aina ja ikuisesti … 

että aikaa ei enää ole oleva”. ”Kun tulee päivä, jolloin seitsemäs enkeli kohottaa 

torvensa ja puhaltaa, on [syklin] Jumalan salaisuus viety päätökseen”.5 Tämä 

merkitsee teosofisella kielellä, että kun seitsemäs kierros päättyy, silloin aika 

lakkaa. ”Aikaa ei enää ole oleva” hyvin luonnollisesti, koska pralaya alkaa, ja 

                                                           
1 King, main. teos, s. 218. 
2 Entisten ja nykyisten orientalistien ja muinaistutkijoiden intuition puute on huomattava. 

Esim. Wilson, Vishnupurānan kääntäjä, selittää johdannossaan (s. lxxxiv), ettei hän löytänyt 

Garudapurānasta ”mitään kertomusta Garudan syntymästä”. Ottaen huomioon, että siinä 

esitetään ”luomis”-kertomus yleensä ja että Garuda on yhdessä ikuisesti oleva Vishnun, 

Mahā-kalpan eli suuren elämänkierroksen, kanssa joka alkaa Vishnun ilmennyksellä ja loppuu 

siihen, niin mitä muuta selostusta Garudan syntymästä voisi odottaa! 
3 King, main. teos, s. 218. 
4 Ilm. 17:2 ja 10; 3. Moos. 23:15–18. Ensimmäisessä kohdassa puhutaan ”seitsemästä kunin-

kaasta”, joista viisi on jo mennyt; ja toisessa kohdassa ”seitsemästä sapatista” jne. 
5 Ilm. 10:5–7. 
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tämän aikakautisen hajaannuksen kestäessä ja kaiken tietoisen elämän estyessä 

maan päällä ei ole ketään, joka laskisi aikaa. 

Tri Kenealy ja muut uskoivat, että tämä rabbien oppi (laskelmat 7- ja 49-

sykleistä) on tuotu [e566] Kaldeasta. Se on enemmän kuin todennäköistä. Mutta 

babylonialaiset, joilla oli tieto kaikista noista kierroksista ja jotka opettivat niitä 

ainoastaan suurissa astrologisen magian vihkimysmysteereissään, saivat viisau-

tensa ja oppinsa Intiasta. Sen vuoksi niistä on helppo tunnistaa meidän oma eso-

teerinen oppimme. Myös japanilaiset käyttävät salaisissa laskelmissaan samoja 

lukuja sykleistään. Mitä tulee bramiineihin, heidän purānansa ja upanishadinsa 

ovat hyvä todiste siitä. Upanishadit ovat siirtyneet täydellisesti gnostiseen kirjalli-

suuteen, ja bramiinin tarvitsee vain lukea Pistis Sofiaa1 tunnistaakseen siitä esi-

isiensä käsikirjoituksen aina siinä käytettyjä lauseparsia ja vertauksia myöten. 

Verratkaamme: Pistis Sofiassa oppilaat sanovat Jeesukselle: ”Rabbi, paljasta 

meille isäsi Valon [ts. tiedon tulen eli valaistuksen] mysteeri, sillä me olemme 

kuulleet sinun sanovan: On olemassa tulen kaste ja Pyhän Hengen valon kaste”,2 

ts. TULEN hengen kaste. Johannes sanoo Jeesuksesta:3 ”Minä kastan teidät vedel-

lä… mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella”, tarkoittaen tätä esoteeri-

sesti. Tämän lauseen todellinen merkitys on erittäin syvä. Se tarkoittaa, että hän, 

Johannes, vihkimätön askeetti, ei voi ilmoittaa oppilailleen korkeampaa viisautta 

kuin ne salaisuudet, jotka liittyvät aineen tasoon (jonka vertauskuvana on vesi). 

Hänen gnosiksensa käsitti eksoteerisen ja rituaalisen dogmin, kuolleen kirjaimen 

oikeaoppisuuden.1 Mutta Jeesus, korkeampiin mysteereihin vihitty, paljastaisi 

heille viisauden, joka oli korkeampaa, sillä se oli todellisen gnosiksen eli todelli-

sen henkisen valaistuksen ”TULI”-viisautta. Toinen oli TULTA, toinen SAVUA. 

Moosekselle: Siinain vuoren tuli ja henkistä, ilmoitettua viisautta; alhaalla oleville 

”kansan” joukoille, vihkimättömille: Siinain vuoren savussa (savun läpi), ts. oi-

keaoppisen eli lahkolaisen ritualismin eksoteerisia akanoita. 

                                                           
1 Pistis Sofia on erittäin tärkeä asiakirja, aito gnostilainen evankeliumi, jota pidettiin sattuman-

varaisesti Valentinoksen kirjoittamana, mutta joka on paljon luultavammin alun perin esikris-

tillinen teos. Schwartze löysi koptilaisen käsikirjoituksen British Museumista aivan sattumalta 

ja käänsi sen latinaksi. Sen jälkeen Petermann julkaisi tekstin ja (latinankielisen) version v. 

1853. Itse käsikirjoituksessa tuon kirjan tekijänä pidetään apostoli Filipposta, jota Jeesus käs-

kee istuutumaan ja kirjoittamaan ilmestyksen. Se on aito ja sitä olisi pidettävä yhtä kanonisena 

kuin muita evankeliumeja. Valitettavasti sitä ei ole vielä käännetty englanniksi. [Nyttemmin 

on G. R. S. Mead kääntänyt teoksen englanniksi. Meadin tulkinta on julkaistu 1927 suomeksi 

nimellä Pistis Sophia. – Suom. toim.] 
2 Pistis Sofia, § 377, lainannut King, main. teos, s. 200. Pistis Sofia (suomennos), IV, 143, s. 

289, kust. Kirjakauppa Aatma, 2013. 
3 Matt. 3:11. 
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Nyt edellä oleva mielessänne lukekaa kahden viisaan, Nāradan ja Devamatan, 

välinen keskustelu Anugītāsta (Mahābhāratan episodi), jonka iästä ja arvosta voi 

lukea prof. Max Müllerin julkaisemasta teoksesta Sacred Books of the East.2 

Nārada puhuu henkäyksistä eli ”elontuulista”, jotka ovat [e567] kömpelöitä 

käännöksiä sanoista prāna, apāna jne., joiden täydellistä esoteerista merkitystä ja 

sovellusta yksilöllisiin toimintoihin voi tuskin ilmaista englanniksi. Hän sanoo 

tästä tiedosta: 

 
Vedan oppi on, että tuli totisesti on kaikki jumaluudet, ja kun tieto (siitä) herää 

brāhmanoissa, on seurauksena intelligenssi.3 

 
”Tulella” hän tarkoittaa ITSEÄ, sanoo kommentaattori. Okkultisti sanoo, että ”in-

telligenssillä” Nārada ei tarkoita ”keskustelua” eikä ”todistelua”, niin kuin Arjuna 

Mishra uskoo, vaan todella ”järkeilykykyä” eli viisauden tulen soveltamista ekso-

teeriseen ritualismiin vihkimättömiä varten. Se on bramiinien pääasia (he antoivat 

ensimmäisinä esimerkin muille kansoille ja ovat siten antropomorfoineet ja lihal-

listaneet suurimmat metafyysiset totuudet). Nārada näyttää tämän selvästi ja hä-

nen annetaan sanoa: 
 
Savu tästä (tulesta), joka on erinomaisen loistava, (esiintyy) pimeyden muo-

dossa [niin todella!], (sen) tuhka (on) intohimo; ja hyvyys sen yhteydessä on 

siinä, mihin uhri asetetaan.4 
 

Tämä tarkoittaa oppilaan kykyä käsittää puhdas totuus (liekki), joka nousee tai-

vasta kohti, kun taas varsinainen uhri jää pieteetin ilmaukseksi ja todisteeksi aino-

astaan vihkimättömille. Sillä mitä muuta Nārada voi tarkoittaa opettaessaan: 
 
Ne, jotka ymmärtävät uhrin, ymmärtävät samānan ja vyānan tärkeimpänä (uh-

rina). Prāna ja apāna ovat uhrin osia… ja niiden välillä on tuli. Se on udānan 

erinomainen paikka, kuten bramiinit ymmärsivät. Ja kuule, mitä minulla on sa-

nottavaa siitä, mikä on erillään noista pareista. Päivä ja yö ovat pari, niiden vä-

lillä on tuli… Se mikä on ja se mikä ei ole ovat pari, niiden välillä on tuli…5 
 

Ja jokaisen tällaisen vastakohdan jälkeen Nārada lisää: ”Tämä on udānan erin-

omainen paikka, kuten bramiinit ymmärsivät.” 

                                                                                                                                                        
1 Vihkimyksen ajanjaksona, joka oli hyvin pitkä, vesi edusti ensimmäisiä ja alempia askeleita 

puhdistuksen tiellä, kun taas tuleen liittyvät kokeet tulivat viimeisinä. Vesi voi uudestisynnyt-

tää aineellisen ruumiin, vain TULI sisäisen henkisen ihmisen. 
2 Ks. Kāshinath Trimbak Telangin, M. A., tekemä Johdanto. 
3 Anugîtā, ix. Sacred Books of the East, vol. VIII, s. 276. 
4 Sama. 
5 Sama. 
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Nyt monet eivät ymmärrä, mikä on sellaisten sanojen kuin samāna ja vyāna, 

prāna ja apāna täydellinen merkitys. Niiden on selitetty olevan ”elontuulia” (me 

sanomme ”prinsiippejä ja niiden vastaavia kykyjä ja aisteja”), jotka uhrataan 

udānalle, nk. ”pääelontuulelle” (?), jonka sanotaan toimivan kaikissa yhtymäkoh-

dissa. Ja kun lukija ei tiedä, että sana ”tuli” tarkoittaa näissä allegorioissa sekä 

”Itseä” että korkeampaa jumalallista tietoa, niin hän ei ymmärrä mitään tästä. Sen 

vuoksi hän ei käsitä todistelumme koko ideaa, kuten eivät teoksen kääntäjätkään. 

Ei liioin sen julkaisija, suuri Oxfordin sanskritisti Max Müller ole käsittänyt 

Nāradan sanojen todellista tarkoitusta. Eksoteerisesti kaikki tämä ”elontuulten” 

luetteleminen tarkoittaa tietysti suunnilleen sitä, mikä on oletettu alaviitteessä, 

nimittäin: 
 
Tarkoitus näyttää olevan tämä: Maallisen elämän kulku riippuu niistä elontuul-

ten toiminnoista, jotka liittyvät ITSEEN ja jotka johtavat sen ilmennyksiin yk-

silöllisinä sieluina [?]. Näistä prāna ja apāna valvovat ja hallitsevat samānaa ja 

vyānaa… [e568] Kahta edellistä valvoo ja hallitsee udāna, joka siis valvoo 

kaikkea. Ja hallita tätä, mikä on kaikkien viiden hallitsemista…. johtaa kor-

keimpaan Itseen.1 
 

Edellä oleva on esitetty selityksenä tekstiin, jossa brāhmana kertoo, kuinka hän 

saavutti korkeimman joogaviisauden ja oli näin saavuttanut kaiken tiedon. Sano-

essaan, että hän oli ”huomannut ITSEN avulla ITSESSÄ olevan asumuksen”,2 

jossa brahmaani asuu vapaana kaikesta, ja selittäessään, että tämä häviämätön 

prinsiippi oli kokonaan aistihavainnon (ts. viiden ”elontuulen”) tuolla puolen, hän 

lisää että ”kaikkien näiden (elontuulten) keskellä, jotka liikkuvat ruumiissa ja 

nielevät toinen toisensa, leimuaa seitsenkertainen vaishvānara-tuli”.3 Tämä ”tuli” 

on Nīlakanthan kommentaarin mukaan sama kuin ”minä”, ITSE, joka on askeetin 

päämäärä (Vaishvānara on sana, jota usein käytetään merkitsemään Itseä). Sitten 

brāhmana jatkaa ja mainitsee, mitä tarkoitetaan sanalla ”seitsenkertainen”: ”Nenä 

[eli haju] ja kieli [maku], silmä ja iho ja korva viidentenä, mieli ja ymmärrys, 

nämä ovat Vaishvānaran tulen seitsemän liekkiä,4…nämä ovat seitsemän (laatuis-

ta) polttoainetta minulle,5… nämä ovat seitsemän suurta virkaatekevää pappia.” 

Arjuna Mishra hyväksyy nämä seitsemän pappia siinä mielessä, että ne merkit-

sevät ”sielua erotettuna niin moneksi [sieluksi eli prinsiipiksi] näiden useiden 

                                                           
1 Anugîtā. SBE, VIII, s. 258–259, alaviite. 
2 Sama, s. 257. 
3 Sama, s. 259. 
4 Vaisvānara on astronomisen ja kosmisen avaimen mukaan Agni, auringon poika eli 

Vishvānara, mutta psykometafyysisen symboliikan mukaan se on ITSE merkiten ei-

erilläänolevaa, ts. on sekä jumalallinen että inhimillinen. 
5 Tässä puhuja edustaa mainittua jumalallista ITSEÄ. 
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kykyjen mukaan”. Lopulta kääntäjä näyttää hyväksyvän selityksen ja myöntää 

vastahakoisesti, että ”ne voivat tarkoittaa” sitä, vaikka hänen käsityksensä mukaan 

ne merkitsevät ”kuulemisen kykyä jne. [lyhyesti, fyysisiä aisteja], joita eri juma-

luudet hallitsevat”.1 

Mutta mitä tahansa tämä kohta sivulla 259 merkitseekin joko tieteellisesti tai 

oikeaoppisesti tulkittuna, siinä selitetään Nāradan esityksiä sivulta 276 ja osoite-

taan niiden tarkoittavan eksoteerisia ja esoteerisia menetelmiä ja niiden vastakkai-

suutta. Siten samāna ja vyāna, vaikka ovatkin alempia kuin prāna ja apāna ja 

kaikki neljä alempia kuin udāna, kun on kyse (pääasiassa hatha-joogin) 

prānayāman saavuttamisesta (eli ”alemman” joogamuodon yhteydessä), mainitaan 

kuitenkin pääuhrina. Sillä kommentaattorin oikean huomautuksen mukaisesti nii-

den ”vaikutukset ovat käytännössä tärkeämmät elinvoimalle”, ts. ne ovat kar-

keimmat ja ne tarjotaan uhrattaviksi, jotta ne niin sanoaksemme katoaisivat tuon 

tulen pimeyteen eli sen SAVUUN (pelkästään eksoteeriseen rituaaliseen muo-

toon). Mutta [e569] prānan ja apānan välillä, vaikka ne esitetään alempina (koska 

ne ovat vähemmän karkeita eli puhtaampia), on TULI: Itse ja tämän Itsen omaama 

salainen tieto. Niin myös hyvä ja paha ja ”se mikä on ja se mikä ei ole”; kaikkien 

näiden ”parien”2 välillä on tuli, ts. esoteerinen tieto, jumalallisen ITSEN viisaus. 

Ne, jotka tyytyvät TULEN savuun, jääkööt sinne missä ovat, ts. teologisten sepi-

telmien ja kuolleen kirjaimen mukaisten tulkintojen egyptiläiseen pimeyteen. 

Edellä oleva on kirjoitettu ainoastaan länsimaisille okkultismin ja teosofian 

tutkijoille. Kirjoittaja ei rohkene selittää näitä asioita hinduille, joilla on omat 

gurunsa, eikä orientalisteille, jotka luulevat tietävänsä enemmän kuin kaikki gurut 

ja  rishit  yhteensä,  sekä  menneet  että  nykyiset.  Nämä  melko  pitkät  lainaukset 

ja esimerkit ovat välttämättömiä ainakin osoittamaan tutkijalle ne teokset, joita 

                                                           
1 Anugîtā, v, SBE, s. 259, alaviite. 
2 Verratkaa näitä Anugîtāssa mainittuja ”vastakohtapareja” aionien ”pareihin” Valentinoksen 

huolellisesti laaditussa järjestelmässä, tuon miehen, joka oli oppinein ja syvällisin gnosiksen 

mestari. Kuten ”vastakohtaparit”, miehinen ja naisellinen, johtuvat kaikki ākāśasta (joka on 

kehittymätön ja kehittynyt, erilaistunut ja erilaistumaton eli ITSE tai prajāpati), samoin Valen-

tinoksen miehisten ja naisellisten aionien ”parit” esitetään emanoituviksi Bythoksesta, joka on 

ennalta oleva ikuinen syvyys, ja toisessa emanaatiossaan Ampsiu-Auraanista (joka on ikuinen 

syvyys ja hiljaisuus), toisesta logoksesta. Esoteerisessa emanaatiossa on seitsemän korkeinta 

”vastakohtaparia”, ja samoin Valentinoksen järjestelmässä oli neljätoista eli kaksi kertaa seit-

semän. Epifanius jäljensi väärin ja ”kopioi yhden parin kaksi kertaa”, arvelee C. W. King, ”ja 

lisää siten yhden parin todelliseen lukuun viisitoista”. (The Gnostics jne., s. 263–264.) King 

tekee tässä päinvastaisen virheen: aionien pareja ei ole 15 (”salaverho”), vaan 14, sillä ensim-

mäinen aioni on se, mistä muut emanoituvat, ja syvyys ja hiljaisuus ovat ensimmäinen ja ai-

noa emanaatio Bythoksesta. Kuten Hippolytos osoittaa: ”Valentinoksen aionit ovat ilmeisesti 

Simonin (Simon Maguksen) kuusi perimmäistä prinsiippiä” ja seitsemäs on tuli niiden päänä. 

Ja nämä ovat: mieli, intelligenssi, ääni, nimi, järki ja ajatus, joita hallitsee TULI, korkeampi itse 

tai tarkalleen ”seitsemän tuulta” tai ”seitsemän pappia” Anugîtāssa. 
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hänen on tutkittava hyötyäkseen ja oppiakseen vertailusta. Lukekoon hän Pistis 

Sofiaa esim. Bhagavadgītān ja Anugītān valossa. Silloin hän käsittää Jeesuksen 

sanat tuossa gnostilaisessa evankeliumissa, ja kuolleen kirjaimen verhot katoavat 

heti. Lukekaa seuraava ja verratkaa sitä edellä mainittujen hindulaisten kirjoitus-

ten selitykseen. 
 
….Eikä mikään nimi ole mainiompi kuin nämä (seitsemän) vokaalia. Jos ihmi-

nen aineruumiistaan erotessaan1 tietää nimen, jossa ovat kaikki nimet, kaikki 

valot ja kaikki [neljäkymmentäyhdeksän] voimaa, niin ei savu [ts. ei mikään 

teologinen harhakuvitelma],2 ei pimeys, ei sfäärin hallitsija [ei mikään persoo-

nallinen haltija tai Jumalaksi kutsuttu planeettahenki] eli kohtalon [karman] 

valtias…[e570] voi pidätellä sielua, joka tuon nimen tietää… Jos hän lausuu 

sen [nimen] tulelle, pimeys poistuu… Ja jos hän lausuu tuon nimen… niiden 

voimille, niin jopa Barbelolle,3 näkymättömälle Jumalalle, ja kolmelle kolmi-

voimaiselle jumalalle, niin heti hänen lausuttuaan tuon nimen noissa paikoissa, 

ne kaikki kaatuvat toistensa päälle, liukenevat ja tuhoutuvat. Ne huudahtavat: 

”Oi, kaikkien Valojen Valo, joka olet rajattomassa Valossa, muista meidät ja 

puhdista meidät!”4 
 

On helppo huomata, mitä tuo valo ja nimi ovat: vihkimyksen valo ja ”tuli-itsen” 

nimi, joka ei ole mikään nimi eikä mikään toiminta, vaan henkinen, aina elävä 

voima, korkeampi jopa kuin ”näkymätön Jumala”, koska tuo voima on ITSE. 

Mutta jos The Gnostics and their Remains -teoksen taitava ja oppinut tekijä ei 

olekaan ottanut riittävästi huomioon tähän teokseen Pistis Sofiasta kääntämiensä 

ja lainaamiensa katkelmien allegoriaa ja mystiikkaa – niin toiset orientalistit ovat 

menetelleet paljon pahemmin. Ilman hänen intuitiivista näkemystään gnostilaisen 

viisauden intialaisesta alkuperästä ja ymmärtäen vielä vähemmän sen ”gemmien” 

merkitystä useimmat heistä Wilsonista dogmaattiseen Weberiin ovat syyllistyneet 

mitä merkillisimpiin erehdyksiin melkein jokaisen symbolin suhteen. Sir M. 

Monier-Williams ja muut osoittavat aivan ilmeistä halveksintaa ”esoteerisia 

buddhalaisia” kohtaan, niin kuin teosofeja nyt kutsutaan. Kuitenkaan kukaan 

okkulttisen filosofian tutkija ei ole koskaan erehtynyt pitämään jotain sykliä 

elävänä henkilönä ja päinvastoin, niin kuin meidän oppineet orientalistimme 

                                                           
1 Ei välttämättä vain kuollessaan, vaan samādhissa eli mystisessä transsitilassa. 
2 Kaikki sanat ja lauseet sulkujen sisällä ovat kirjoittajan. Tämä on käännetty suoraan latinalai-

sesta käännöksestä. Kingin käännös Gnostics-kirjassa mukailee liian paljon kirkkoisien selit-

tämää gnostilaisuutta. 
3 Barbelo on yksi kolmesta ”näkymättömästä jumalasta” ja sisältää C. W. Kingin arvelun mu-

kaan ”Vapahtajan jumalallisen äidin” eli pikemmin Sofia-Akhamothin (vrt. Pistis Sofia, §. 

359).  
4 Pistis Sophia, § 378, 379. [Käännetty latinasta englantiin ja englannista suomeksi.] 
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hyvin usein tekevät. Pari esimerkkiä voi valaista esitystämme havainnollisemmin. 

Ottakaamme jokin tunnetuimmista. 

Garudaa kutsutaan Rāmāyanassa ”Sagaran 60 000 pojan enoksi” ja Anshuma-

tia, Sagaran pojanpoikaa, 60 000 enon sisarenpojaksi. Heidät muutti tuhkaksi Ka-

pilan katse, ”Purushottaman” (eli äärettömän hengen), joka antoi Sagaran hevosen 

kadota Aśvamedha-uhria varten. Edelleen Garudan poika1 – Garuda itse oli mahā-

kalpa eli suuri sykli – Jatāyu, höyheniin puetun heimon kuningas, kun hänet oli 

voittanut Rāvana, joka vie mukanaan Sītān, sanoo itsestään puhuessaan: 

”Siitä on 60 000 vuotta, oi kuningas, kun minä synnyin”. Tämän jälkeen hän 

kääntyy selin aurinkoon ja – kuolee. 

Jatāyu on tietysti 60 000 vuotta kestävä sykli GARUDAN suuressa kierrokses-

sa. Tästä syystä hänet esitetään viimeksi mainitun poikana eli sisarenpoikana, ad 

libitum [kuten halutaan], [e571] koska koko merkitys on siinä, että hänet asetetaan 

Garudan jälkeläisten joukkoon. Sitten on vielä Diti – Marutien äiti – jonka jälke-

läiset kuuluvat Hiranyākshan jälkeläisiin, ”joita on 77 crorea (eli 770 miljoonaa) 

ihmistä” Padmapurānan mukaan. Kaikki tällaiset kertomukset leimataan merki-

tyksettömiksi kuvitelmiksi ja mielettömyyksiksi. Mutta totuus on todellakin ajan 

tytär, ja aika tulee näyttämään. 

Sillä välin, mikä olisikaan helpompaa, kuin ainakin yrittää todistaa oikeaksi 

purānalainen kronologia? Siinä on monia kapiloita, mutta Kapila, joka tappoi 

kuningas Sagaran jälkeläiset – 60 000 vahvaa miestä – oli kieltämättä Sānkhya-

filosofian perustaja Kapila, koska niin sanotaan purānoissa, vaikka yhdessä niistä 

nimenomaan kielletään tämä syytös selittämättä kuitenkaan sen esoteerista 

merkitystä. Bhāgavatapurānassa2 sanotaan nimittäin: 
 
Ei ole totta se perimätieto, joka väittää, että viisaan viha poltti kuninkaan pojat. 

Sillä kuinka voi pimeyden ominaisuus, joka tuottaa vihaa, asua viisaassa, jonka 

ruumis oli hyvyys ja joka puhdisti maailman – ikään kuin maan tomu voisi 

kuulua taivaisiin! Kuinka mentaalinen häiriö voisi häiritä tuota viisasta, joka 

on samastunut korkeampaan henkeen ja joka on täällä [maan päällä] ohjannut 

Sānkhya-filosofian vankkaa alusta, jonka avulla vapautta haluava kulkee yli 

olemassaolon pelottavan meren, tuon kuoleman tien?3 
 

Purāna velvollisuudelleen uskollisena ei voi puhua toisin. Sen tulee julistaa dog-

mia ja seurata menettelytapaa – visusti salaamalla ne mystiset jumalalliset totuu-

det, jotka ilmaistiin lukemattoman monia aikakausia sitten vihkimyksessä. Sen 

vuoksi meidän ei tule etsiä purānoista selitystä mysteeriin, johon liittyy erilaisia 

                                                           
1 Muissa purānoissa Jatāyu on Garudan veljen, Arunan poika – jotka kumpikin ovat 

Kashyapan poikia. Mutta tämä kaikki on ulkoista allegoriaa. 
2 IX, viii, 12, 13. 
3 Burnoufin käännöksestä. Vrt. Vishnupurāna (Wilson), vol. III, s. 300–301, F. Hallin alaviite. 
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yliluonnollisia olemisen tasoja. Jo ensi silmäyksellä huomaa, että kertomus on 

allegoria: 60 000 poikaa, jotka ovat raakoja, paheellisia ja epäkunnioittavia, ku-

vaavat inhimillisiä intohimoja, jotka ”pelkällä katseellaan” muuttaa tuhkaksi ”vii-

sas” – ITSE, joka edustaa maan päällä saavutettavissa olevan puhtauden korkeinta 

tilaa. Mutta purānoista löytyy myös muita syklisiä ja kronologisia merkityksiä, 

menetelmä jolla merkitä ajanjaksot, jolloin tietyt viisaat vaikuttivat. 

Nyt on varmistunut niin hyvin kuin se tradition suhteen on mahdollista, että 

Kapila istui mietiskelyssä muutamia vuosia Hardvārissa (eli Gangā-dvārassa, 

”Gangesin ovella eli portilla”) Himalajan juurella. Vielä tänäkin päivänä kutsu-

taan lähellä Shiwalikvuoristoa olevaa Hardvār-solaa ”Kapilan solaksi”, ja askeetit 

ovat antaneet paikalle nimen ”Kapilasthān”. Siellä Gangā (Ganges) ilmestyy sen 

vuorionkalosta ja alkaa kulkunsa Intian tukahduttavan kuumien lakeuksien poikki. 

Ja geologiset tutkimukset ovat näyttäneet selvästi, että traditio, jonka mukaan 

[e572] valtameri kaukaisina aikoina huuhteli Himalajan juurta, ei ole aivan perä-

tön, sillä siitä on olemassa jälkiä. 

Ensimmäinen Kapila on ehkä tuonut alas Sānkhya-filosofian ja opettanut sitä, 

ja viimeinen Kapila on kirjoittanut sen muistiin. 

Tähän päivään asti on Intiassa kutsuttu merta ja erityisesti Bengalin lahtea 

Gangesin suulla Sāgaraksi.1 Ovatko geologit koskaan laskeneet, kuinka monta 

vuosituhatta meri on vaatinut väistyäkseen koko tuon pitkän matkan, joka erottaa 

sen nyt 312 metriä merenpinnan yläpuolella olevasta Hardvārista? Jos he olisivat, 

silloin niiden orientalistien, jotka tahtovat sovittaa Kapilan esiintymisen ensim-

mäisen ja yhdeksännen vuosisadan välille ajanlaskuamme, olisi muutettava mieli-

piteensä vähintään jommastakummasta syystä: Ensinnäkin purānoissa on selvästi 

mainittu, kuinka monta vuotta on kulunut Kapilan ajasta, vaikka kääntäjät eivät 

ehkä sitä huomaa. Ja toiseksi, Satya-yugan Kapila ja kali-yugan Kapila voivat olla 

yksi ja sama YKSILÖLLISYYS olematta silti sama PERSOONALLISUUS. 

Samalla kun Kapila on kerran eläneen viisaan ja Sānkhya-filosofian tekijän 

henkilönimi, se on myös kumāroiden, taivaallisten ja neitseellisten askeettien 

yleisnimi. Kun siis Bhāgavatapurāna kutsuu Sānkhya-filosofian perustajaa Kapi-

laksi – jonka se juuri aiemmin oli osoittanut olevan osa Vishnusta –, tämän seikan 

pitäisi tiedottaa lukijalle esoteerisen merkityksen sisältävästä salaverhosta. Ol-

koon hän Vitathan poika, kuten Harivamsha osoittaa, tai joku muu, mutta Sānk-

hyan perustaja ei voi olla sama kuin satya-yugan viisas – aivan manvantaran alus-

sa, kun Vishnun ilmoitetaan Kapilan muodossa ”jakaneen kaikille olennoille to-

dellista viisautta”. Tämä näet viittaa niihin varhaiskausiin, jolloin ”Jumalan pojat” 

opettivat juuri luoduille ihmisille taiteita ja tieteitä, joita sittemmin on viljelty ja 

säilytetty vihittyjen pyhätöissä. Purānoissa on useita tunnettuja kapiloita. Ensin 

                                                           
1 Vishnupurāna, Wilson, vol. III, s. 302, alaviite. 
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alkuperäinen viisas, sitten Kapila, joka oli yksi kolmesta ”salaisesta kumārasta”; 

ja Kapila, Kashyapan ja Kadrūn poika – ”monipäinen käärme”,1 sen lisäksi Kapi-

la, kali-yugan suuri viisas ja filosofi. Viimeksi mainittu, joka oli vihitty, ”viisau-

den käärme”, nāga, sekoitettiin tahallaan edellisten kausien kapiloihin. 

 

____________ 

 

[e573] 

XXIV 
 

RISTI JA PYTHAGORALAINEN KYMMENLUKU 
 

Ensimmäiset gnostikot väittivät, että heidän tieteensä, GNOSIS, perustui neliöön, 

jonka kulmat olivat vastaavasti Sige (hiljaisuus), Bythos (syvyys), Nous (henkinen 

sielu eli järki) ja Aletheia (totuus). 

He paljastivat ensimmäisinä maailmalle sen, mikä oli iät ja ajat ollut salattuna, 

nimittäin taun Prokrusteen vuoteen muodossa ja Kristoksen ruumiillistuneena 

Krestoksena, joka vapaaehtoisena kokelaana antautui määrättyjä tarkoituksia var-

ten sarjaan mentaalisia ja fyysisiä kärsimyksiä. 

Heidän mielestään koko metafyysinen ja aineellinen universumi sisältyi luvun 

10, pythagoralaisen dekadin, numeroihin ja voitiin ilmaista ja selittää niillä. 

Tämä dekadi, joka edusti universumia ja sen kehitystä hiljaisuudesta ja henki-

sen sielun eli anima mundin tuntemattomista syvyyksistä, osoitti oppilaalle kaksi 

eri puolta eli aspektia. Se voi, kuten alussa oli laita, merkitä makrokosmosta, jon-

ka jälkeen se laskeutui mikrokosmokseen eli ihmiseen. Siten oli olemassa puh-

taasti älyllinen ja metafyysinen eli ”sisäinen tiede” ja yhtä puhtaasti aineellinen eli 

”pinnallinen tiede”, joista kumpikin voitiin selittää dekadin avulla ja sisällyttää 

siihen. Sitä voitiin lyhyesti sanoen tutkia Platonin deduktiivisen ja Aristoteleen 

induktiivisen menetelmän mukaan. Edellisen lähtökohtana oli jumalallinen ym-

märrys, jolloin moninaisuus johtui ykseydestä, eli dekadin luvut ilmenivät vain 

yhtyäkseen lopuksi ja kadotakseen äärettömään ympyrään. Jälkimmäinen riippui 

ainoastaan aistihavainnosta, jolloin dekadia voitiin pitää joko moninkertaistuvana 

ykseytenä tai erilaistuvana aineena. Sen tutkiminen rajoittui ulkopuoliseen tasoon, 

ristiin eli seitsemään, joka johtuu kymmenestä – eli täydellisestä luvusta niin 

maan päällä kuin taivaassa. 

Pythagoras toi tämän kaksoisjärjestelmän ja dekadin Intiasta. Koko sanskritin-

kielinen kirjallisuus, kuten purānat ja Manun lait, on todisteena siitä, että sama 

järjestelmä oli brakhmaneilla [kr., brahmaaneilla] ja iranilaisilla, kuten muinaiset 

                                                           
1 Ks. Vāyupurāna, joka sijoittaa hänet Kashyapan neljänkymmenen kuuluisan pojan luette-

loon. 
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kreikkalaiset filosofit heitä kutsuivat. Näissä Manun laeissa eli määräyksissä sa-

notaan, että Brahmā luo ensin ”kymmenen olemassaolon herraa”, kymmenen 

prajāpatia eli luovaa voimaa. Nämä kymmenen tuottavat ”seitsemän” muuta Ma-

nua eli joidenkin käsikirjoitusten mukaan oikeammin sanottuna seitsemän 

Munīnia eikä Manūnia, seitsemän ”uhrautuvaa” eli pyhää olentoa, jotka ovat län-

simaisessa uskonnossa Läsnäolon seitsemän enkeliä. Tämä [e574] mystinen luku 

seitsemän, syntyneenä korkeammasta kolmiosta , joka itse on syntynyt yläkär-

jestään eli tuntemattoman maailmansielun (Sigen ja Bythoksen) hiljaisista syvyyk-

sistä, on seitsenkertainen Saptaparna-kasvi, joka on syntynyt ja ilmennyt mystee-

rin maan pinnalle kolminkertaisesta juuresta, joka on haudattu syvälle tuon läpi-

tunkemattoman maan alle. Tätä ajatusta on käsitelty perusteellisesti teoksemme I 

osan II kirjassa luvussa III, ”Alkuperäinen substanssi ja jumalallinen ajatus”, jo-

hon lukijan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos hän tahtoo käsittää edellä mai-

nittuun symboliin kätkeytyvän metafyysisen ajatuksen. Ihminen kuten luontokin 

jakautuu Himalajan tämän puoleisen esoteerisen filosofian mukaan (eli alkuperäi-

sen Manun kosmogonian mukaan) luonnon itsensä tarkoittamaan seitsemään 

osaan. Seitsemäs prinsiippi (purusha) ainoastaan on tarkasti puhuen jumalallinen 

ITSE, sillä kuten Manussa sanotaan: ”Kun hän [Brahmā] oli luonut noiden kuu-

den mittaamattoman kirkkaan hienot osat”,1 hän loi eli kutsui heissä esiin ”Itse”-

tietoisuuden eli tietoisuuden tuosta Ainoasta ITSESTÄ. Viittä näistä kuudesta 

elementistä  (eli  prinsiipistä  tai  tattvasta, kuten  Medhātithi,  kommentaattori, 

arvelee) ”kutsutaan atomisiksi häviäviksi alkuaineiksi”.2 Ne on selitetty edellä 

mainitussa luvussa. 

Meidän on nyt puhuttava esihistoriallisten rotujen käyttämästä mysteerikieles-

tä. Se ei ole foneettinen, vaan puhtaasti kuvallinen ja symbolinen kieli. Nykyisin 

sen tuntevat täydellisesti ainoastaan harvat, sillä se on ollut joukoille täysin kuol-

lut kieli enemmän kuin 5 000 vuotta. Kuitenkin useimmat oppineet kreikkalaiset 

ja juutalaiset gnostikot tunsivat sen ja käyttivät sitä, tosin eri tavalla. Mainitsem-

me muutamia esimerkkejä. 

Ylhäällä olevalla tasolla luku ei ole mikään luku vaan nolla – YMPYRÄ. Al-

haalla olevalla tasolla siitä tulee yksi – joka on pariton luku. Jokaisella kirjaimella 

muinaisissa aakkosissa oli filosofinen merkitys ja raison d’être [olemassaolon 

oikeutus]. Luku I tarkoitti aleksandrialaisilla vihityillä pystyasennossa olevaa 

ruumista, elävää seisovaa ihmistä, koska hän on ainoa eläin jolla siihen on etuoi-

keus. Ja kun tuohon lukuun I lisättiin pää, siitä tuli P, isyyden, luovan kyvyn sym-

boli, kun taas R tarkoitti ”liikkuvaa ihmistä”, ihmistä tiellään. Tästä syystä sanois-

sa  PATER ZEUS  ei  ollut  mitään  sukupuolista  tai  fallista,  ei  äänellisesti  eikä 

                                                           
1 Ordinances of Manu, i, 16; Burnellin käännös, s. 3, alaviite. 
2 Sama, i; 27; sivu 5. 
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kirjainten muodossa; eikä liioin sanoissa   [Pater Deus](vrt. Ragon). 

Jos otamme sitten heprealaiset aakkoset, huomaamme, että kun I eli alef, , on 

saanut symbolikseen sonnin eli härän, niin 10, täydellinen luku eli kabbalan yksi 

merkitään kirjaimella jod,  (j, i eli [nykyenglannin] y), ja se merkitsee Jehovan 

ensimmäisenä kirjaimena siitintä jne. 

Parittomat luvut ovat jumalallisia, parilliset luvut maallisia, pirullisia ja onnet-

tomia. Pythagoralaiset inhosivat kaksinaisuutta. Se oli heidän mielestään syynä 

erilaistumiseen, ja siksi myös vastakohtiin, epäsointuun eli aineeseen, pahan al-

kuun. Valentinoksen teogoniassa Bythos ja Sige (Syvyys, kaaos, Hiljaisuudesta 

syntynyt, aine) ovat alkuperäinen kaksinaisuus. [e575] Varhaispythagoralaisilla 

duadi oli kuitenkin se epätäydellinen tila, johon ensimmäinen ilmennyt olento 

laskeutui, kun se oli eronnut monadista. Se oli piste, josta haarautui kaksi tietä – 

hyvä ja paha. He kutsuivat kaksinaiseksi kaikkea mikä oli kaksinaamaista eli vää-

rää. YKSI ainoastaan oli hyvä ja harmoninen, koska yhdestä ainoasta ei voi syntyä 

mitään epäharmonista. Tästä johtuen latinankielinen sana solus1 tarkoitti yhtä 

ainoaa Jumalaa, Paavalin Tuntematonta. Mutta solus-sanasta tuli hyvin pian sol – 

aurinko. 

Kolmiluku on siten ensimmäinen pariton luku, kuten kolmio on ensimmäinen 

geometrinen kuvio.2 Tämä luku on todella mystinen luku par excellence. 

Tutkiakseen sitä eksoteerisesti on luettava Ragonin Cours Philosophique et 

Interprétatif des Initiations. Esoteerisia merkityksiä varten on tutkittava 

hindulaista lukujen symboliikkaa, sillä siitä käytetään lukemattomia yhdistelmiä. 

Ragonin tutkimusten pohjana olivat kolmion kolmen yhtä suuren sivun okkulttiset 

ominaisuudet, ja hän perusti trinosofien kuuluisan vapaamuurariseuran (niiden 

jotka tutkivat kolmea tiedettä; parannus verrattuna vapaamuurariuden tavalliseen 

kolmeen asteeseen, jotka annettiin niille, jotka eivät loosikokouksissaan tutkineet 

muuta kuin syömistä ja juomista). Tuo perustaja kirjoittaa: 
 
Kolmion ensimmäinen, oppipojalle tutkittavaksi annettu sivu on kivikunta, ja 

sitä symboloi Tubalc  [Tubal-Kain]… 

Toinen sivu, jota ammattilaisen on mietiskeltävä, on kasvikunta, ja sitä 

symboloi Schibb  [šibbolet, tunnus]. Tässä luontokunnassa alkaa ruumiiden 

synnyttäminen [generation]. Tästä syystä G-kirjain esitetään loistavana adeptin 

[?!] silmien edessä. 

                                                           
1 [Yksin.]  
2 Syy siihen on yksinkertainen ja esitettiin Hunnuttomassa Isiksessä. Geometriassa ei yksi eikä 

kaksi suoraa viivaa voi muodostaa täydellistä kuviota. Kolmio on vasta ensimmäinen täydelli-

nen kuvio. 
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Kolmas sivu jätetään mestarimuurarille, jonka on täydennettävä kasvatus-

taan eläinkunnan tutkimuksella. Sitä symboloi Mac-benah  (mädäntymisen 

poika).1 
 

Ensimmäinen kiinteä muoto on nelinäisyys, kuolemattomuuden symboli. Se on 

pyramidi: sillä pyramidi seisoo kolmikulmaisella, neli- tai monikulmaisella poh-

jalla ja päättyy ylhäällä huippuun edustaen siten kolminaisuutta ja nelinäisyyttä eli 

lukuja 3 ja 4. Pythagoralaiset opettivat aritmomantiikaksi kutsutun tieteen avulla 

jumalien ja lukujen välistä yhteyttä ja suhdetta. He sanoivat että, sielu on luku, 

joka liikkuu itsestään ja sisältää luvun 4. Henkinen ja fyysinen ihminen on luku 3, 

koska kolmiluku edusti heillä, ei ainoastaan pintaa, vaan myös perustetta fyysisen 

ruumiin muodostamiselle. Siten eläimet olivat ainoastaan kolminaisia, ihmisen 

yksin ollessa seitsemäinen, kun hän oli hyveellinen; viisinäinen ollessaan paha, 

sillä: 

Luku 5 muodostui kaksinaisesta ja kolminaisesta, josta kaksinainen saattoi 

kaiken täydellisessä muodossa olevan epäjärjestykseen ja sekaannukseen. [e576] 

Täydellinen ihminen, he sanoivat, oli nelinäinen ja kolminainen eli hänessä on 

neljä aineellista ja kolme aineetonta elementtiä. Nämä kolme henkeä eli element-

tiä löydämme myös luvusta 5, kun se edustaa mikrokosmosta. Viimeksi mainittu 

suhteessaan karkeaan aineeseen muodostuu kaksinaisuudesta ja kolmesta henges-

tä. Sillä kuten Ragon sanoo: 
 
….tämä nerokas numero [5] on yhdistetty kahdesta kreikkalaisesta henkosesta 

( ), jotka liitetään vokaaleihin, jotka on tai ei ole aspiroitava. Ensimmäisen (‘) 

nimi on ”vahva” eli ylempi ”spiritus”, Jumalan henki aspiroituna (spiratus) ja 

ihmisen hengittämänä. Toinen, alempi merkki (,) on pehmeä ”spiritus” ja edus-

taa toisasteista henkeä… yhdessä ne käsittävät koko ihmisen. Se on universaali 

kvintessenssi, elonneste.2 
 

Mystisempi merkitys luvulle 5 esitetään teoksessa Five Years of Theosophy, T. 

Subba Row’n erinomaisessa artikkelissa,3 jossa hän mainitsee eräitä sääntöjä, 

joiden avulla tutkija voi saada selville ”vanhojen sanskritinkielisten nimien syvän 

merkityksen… ikivanhoissa arjalaisissa myyteissä ja allegorioissa”. Katsokaamme 

sillä välin, mitä on tähän mennessä sanottu teosofisissa julkaisuissa Kauriin tähti-

kuviosta ja mitä siitä yleensä tiedetään. Jokainen tietää, että [Kauris] on eläin-

radan kymmenes merkki, johon aurinko saapuu talvipäivän seisauksessa noin 21. 

päivänä joulukuuta. Mutta vain harvat – myös Intiassa vihittyjä lukuun ottamatta 

                                                           
1 Ragon, Ortodoxie Maonnique, s. 428, alaviite. 
2 Ragon, main. teos, s. 431. 
3  ”The Twelve Signs of the Zodia”, s. 103 eteenp., ja T. Subba Row, Esoteerisia kirjoituksia, 

s. 63 eteenp.  
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– tuntevat sen todellisen mystisen yhteyden, joka, niin kuin meille on kerrottu, 

näyttää olevan nimien Makara ja Kumāra välillä. Ensimmäinen tarkoittaa jotakin 

vedessä ja maalla elävää eläintä, jota kutsutaan nenäkkäästi ”krokotiiliksi”, kuten 

jotkut orientalistit otaksuvat. Jälkimmäinen on joogien suurten suojelijoiden nimi, 

joogien jotka Shaivapurānan mukaan ovat Rudran (Śivan) poikia ja yhtä hänen 

kanssaan. Rudra on itse Kumāra. Ollen yhteydessä ihmisen kanssa kumārat ovat 

myös yhteydessä eläinradan kanssa. Koettakaamme nyt saada selville, mitä sana 

Makara tarkoittaa. 

Artikkelin ”Eläinradan kaksitoista merkkiä” tekijä sanoo: 
 
Makara… sisältää kaikesta huolimatta johtolangan oikeaan tulkintaan. Ma-

kirjaimen numerologinen arvo on yhtä kuin viisi, ja kara merkitsee käsi. 

Sanskritin kielessä tribhuja tarkoittaa kolmikulmaa. Bhuja eli kara 

(synonyymeja) merkitsee sivua. Makara eli Pañchakara tarkoittaa siten 

viisikulmiota (pentagonia).1 
 

Viisihaarainen tähti eli viisikulmio kuvaa ihmisen viittä ruumiinjäsentä.2 Vanhas-

sa järjestelmässä Makaran sanotaan olleen kahdeksas eikä kymmenes merkki.3 
 
Merkki pyrkii siten ilmentämään universumin ulkomuotoa ja osoittaa, että uni-

versumin muoto on viisikulmioiden rajaama.4 
 

Sanskritinkielisillä kirjailijoilla ”on myös käsite [e577] ashtadishas eli kahdeksan 

avaruutta rajoittavaa pintaa”, mikä tarkoittaa kompassin kahdeksaa suuntaa, loka-

pālaa, neljää pääilmansuuntaa ja neljää väli-ilmansuuntaa. 
 
Ihmisruumis ilmentää ulkokohtaisesta näkökannasta katsoen mikrokosmosta. 

Makara saattaa ilmentää samanaikaisesti sekä mikro- että makrokosmosta käsi-

tyskyvyn ulkonaisina kohteina.5 
 

Mutta Makara-sanan esoteerinen merkitys ei suinkaan ole ”krokotiili”, vaikka sitä 

verrataan hindulaisessa eläinradassa kuvattuun eläimeen. Sillä on nimittäin anti-

loopin pää ja etujalat ja kalan ruumis ja pyrstö. Tästä syystä eläinradan kymme-

nennen merkin on katsottu merkitsevän milloin haikalaa, milloin delfiiniä jne., 

koska se on Varunan, merenjumalan, vāhana, ja tästä syystä sitä kutsutaan usein 

Jala-rūpaksi eli ”vesimuodoksi”. Delfiini oli kreikkalaisilla Poseidon-

                                                           
1 T. Subba Row, Esoteerisia kirjoituksia, s. 73. 
2 Mikä on tämän kuvion tarkoitus ja syy? Syy on se, että manas on viides prinsiippi, ja viisi-

kulmio on ihmisen symboli – ei ainoastaan viisijäsenisen vaan mieluummin ajattelevan, tietoi-

sen IHMISEN. 
3 Syy on ilmeinen, jos tutkitaan egyptiläistä symboliikkaa. Katsokaa edempänä. 
4 T. Subba Row, main. teos, s. 73. 
5 Sama, s. 74. 
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Neptunuksen kulkuväline ja esoteerisesti yhtä hänen kanssaan. Tämä ”delfiini” on 

”merilohikäärme”, samoin kuin pyhän Niilin krokotiili on Horuksen käyttöväline 

ja itse Horus. ”Minä olen Kem-urin suuren Horuksen kala ja asumus”, sanoo 

muumion muotoinen Jumala, jolla on krokotiilin pää.1 Peratae-gnostikoille se on 

Khorzar (Neptunus) joka muuttaa kaksitoistakulmaisen pyramidin sfääriksi, ”ja 

maalaa sen portin monin värein”.2 Hänellä on VIISI androgyynistä palvelijaa – 

hän on Makara, Leviatan. 

Koska nousevaa aurinkoa pidettiin jumalien sieluna, joka lähetettiin joka päivä 

ilmestymään ihmisille, ja koska krokotiili nousi vedestä auringon ensisäteen 

aikana, Intiassa tuosta eläimestä tuli lopulta aurinkotulen palvojan olennoituma, 

kuten se personoi tuota tulta eli korkeinta sielua egyptiläisillä. 

Purānoissa kumāroiden lukumäärä vaihtelee allegorian vaatimusten mukaan. 

Okkulttisia tarkoituksia varten niiden lukumääräksi esitetään yhdessä paikassa 

seitsemän, toisessa neljä, sitten viisi. Kūrmapurānassa sanotaan niistä: ”Nämä 

viisi [kumāraa], oi brāhmana, olivat joogeja, jotka vapautuivat täysin himosta.” 

Niiden nimikin jo osoittaa niiden yhteyden mainitun tähtikuvion, Makaran, ja 

joidenkin muiden eläinradan merkeille kuuluvien purānisten hahmojen kanssa. 

Nimi valittiin salaamaan symboli, joka on alkuperäisten temppelien vaikuttavim-

pia merkkejä. Kumārat sekoitettiin yleensä astronomisesti, fysiologisesti ja mysti-

sesti purānoiden monien henkilöiden ja tapahtumien kanssa. Niihin tuskin vihjais-

taan Vishnupurānassa. Kaikissa muissa purānoissa ja pyhissä kirjoituksissa ne 

esiintyvät eri kuvauksissa ja tapahtumissa. Tästä syystä orientalistit, jotka ovat 

etsineet yhdistäviä lankoja milloin mistäkin, ovat lopulta selittäneet, että kumārat 

”ovat ennen kaikkea purānoiden kirjoittajien mielikuvituksen tuotetta”. Mutta – 

Ma – sanoo artikkelin ”Eläinradan kaksitoista merkkiä” kirjoittaja – on viisi. 

Kara on käsi viisine sormineen, kuten myös viisisivuinen merkki eli [e578] 

viisikulmio. Kumāroita (tässä tapauksessa okkulttiseen käyttöön tarkoitettu 

anagrammi) on esoterismissa viisi samoin kuin joogeja – koska kaksi viimeistä 

nimeä on aina pidetty salassa. Ne ovat brahmadevojen ja viisinkertaisten 

chohanien viides luokka, joilla on viiden elementin sielu, veden ja eetterin ollessa 

vallitsevina, ja sen vuoksi niiden vertauskuvat olivat sekä vesi- että tulisymboleja. 

”Viisaus kätkeytyy hänen alustansa alle, hänen joka lepää veden päällä kelluvan 

kultaisen lootuksen (padman) päällä.” Intiassa se on Vishnu (jonka yksi avatāra 

oli Buddha, kuten muinoin väitettiin). Prāchetasat, Nārāyanan (joka Poseidonin 

tavoin liikkui eli asui vesien päällä eikä alla) palvojat, sukelsivat valtameren 

syvyyksiin suorittamaan hartauttaan ja jäivät sinne 10 000 vuodeksi. Prāchetasoja 

on eksoteerisesti kymmenen, mutta esoteerisesti viisi. ”Prachetas” on sanskritissa 

                                                           
1 Kuolleiden kirja, lxxxviii, 2. 
2 Hippolytos, Philosophumena, V, 14. 
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Varunan, vedenjumalan, nimi, Nereuksen, Neptunuksen erään aspektin, ja 

prāchetasat ovat samoja kuin peratae-gnostikkojen in, Khorzarin 

(Poseidonin), ”viisi palvelijaa”. Niiden nimet ovat Ou, Aoai, Ouo, Ouoab ja… 

( , , , ….).1 Viides, kolminkertainen nimi (tehden seitsemän) 

on kadonnut2 – ts. pidetään salassa. Tämä riittäköön ”vesisymbolista”. Tuli 

yhdistää ne ”tulisymbolin” kanssa – henkisesti. Yhtäläisyyden vuoksi 

muistakaamme, että kuten Prachetasin äiti oli Savarnā, valtameren tytär, samoin 

Amfitrite oli Neptunuksen [Poseidonin] mystisten ”palvelijoiden” äiti. 

Nyt lukijalle huomautetaan, että näitä ”viittä palvelijaa” symboloivat sekä del-

fiini, jonka piti saada siveä, vastahakoinen Amfitrite avioitumaan Poseidonin 

kanssa, että heidän poikansa Triton. Viimeksi mainittu, jolla on ihmisen yläruumis 

ja delfiinin, kalan, alaruumis, on yhdistetty erittäin salaperäisesti Oannekseen, 

babylonialaiseen Dagiin sekä edelleen myös Vishnun (kala-) avatāraan, Mat-

syaan, jotka kumpikin opettivat kuolevaisille viisautta. Kuten jokainen mytologi 

tietää, Poseidon asetti delfiinin tämän palvelusten vuoksi tähtikuvioiden jouk-

koon, ja siitä tuli kreikkalaisten Aigokeros [ ], Capricornus, Kauris, 

jonka takaosa on delfiinin ja joka on siten sama kuin Makara, jolla on myös anti-

loopin pää, mutta ruumis ja pyrstö kuin kalalla. Tästä syystä Makaran merkkiä 

kannettiin hindulaisen rakkaudenjumala Kāmadevan lipussa, joka jumala Athar-

vavedassa samastetaan Agnin (tulijumalan), Lakshmīn pojan kanssa, kuten Hari-

vamshassa on oikein esitetty. Sillä Lakshmī ja Venus ovat sama, ja Amfitrite on 

Venuksen varhaismuoto. Mutta Kāma (Makara-ketu) on ”Aja” (syntymätön) ja 

”Ātma-bhū” (itseolevainen), ja Aja on Rigvedassa LOGOS, sillä hänet esitetään 

siellä AINOAN ensimmäisenä ilmennyksenä: ”SIINÄ heräsi ensin halu, joka oli 

mielen varhaisin [e579] itu”, se, ”joka yhdistää olevaisen ei-olevaiseen” (eli eso-

teerisesti viidennen prinsiipin, manaksen, seitsemänteen, ātmaan), sanovat viisaat. 

Tämä on ensimmäinen vaihe.  

Toisessa vaiheessa, ilmennyksen seuraavalla tasolla nähdään kuinka Brahmā 

(jonka valitsemme edustamaan kaikkia muita eri kansojen ensimmäisiä jumalia) 

sai ruumiistaan tulemaan ulos järjestä syntyneet poikansa, ”Sanandanan ja muut”, 

joista tulee kumāroita viidennessä ”luomisessa” ja jälleen yhdeksännessä (joka on 

vain salaverho). Muistutamme lopuksi lukijalle, että kauriita uhrattiin Amfitritelle 

ja nereideille, vedenneidoille, meren rannalla, kuten niitä on tähän päivään asti 

uhrattu Durgā Kālīlle, joka on ainoastaan Lakshmīn (Venuksen), Śaktin valkoisen 

puolen, musta puoli. Tämä antaa myös vihjeen siitä, mikä yhteys näillä eläimillä 

on voinut olla Kauriin merkin kanssa, jossa näkyy kaksikymmentäkahdeksan 

                                                           
1 Philosophumena, (toim. E. Cruise, 1860) V, 14. 
2 Samoin on Brahmān viides pää, kuten sanotaan, kadonnut, sillä Śivan ”keskimmäinen silmä” 

on polttanut sen tuhkaksi. Śiva on myös pañchānana, ”viisikasvoinen”. Lukumäärä siis säilyy, 

ja todellinen esoteerinen merkitys salataan. 
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tähteä kauriin muodossa; jonka kauriin kreikkalaiset muuttivat Zeuksen 

[Jupiterin] kasvatusäidiksi, Amaltheiaksi. Luonnonjumala Panilla oli pukinjalat ja 

se muutti itsensä Tyfonin lähestyessä kauriiksi. Mutta tämä on mysteeri, jossa 

kirjoittaja ei uskalla viipyä kauemmin, koska ei ole varma tuleeko ymmärretyksi. 

Tulkinnan mystisen puolen on siis jäätävä tutkijan intuition varaan.  

Ottakaamme kuitenkin vielä huomioon eräs seikka mystisen luvun viisi suh-

teen. Se symboloi samalla kertaa sekä ikuisen elämän henkeä että maallisen elä-

män ja rakkauden henkeä – ihmisen rakenteessa. Ja se sisältää jumalallista ja hel-

vetillistä magiaa sekä olemisen universaalin ja yksilöllisen ytimen. Siten nuo viisi 

mystistä sanaa eli vokaalia (vrt. edellä), jotka Brahmā lausui ”luomisessa” ja jois-

ta tuli edelleen pañchadasha (tuolle jumalalle kuuluvat, määrätyt vedalaiset hym-

nit), ovat luovassa ja maagisessa potentiaalissaan viiden tāntrisen, mustan ”maka-

ran” eli viiden m:n valkoinen puoli. ”Makara”-tähtikuvion nimi on näennäisen 

merkityksetön ja älytön. ”Kumāra”-termiin liittyvän anagrammisen merkityksen 

lisäksi sen ensimmäisen tavun numeerisella arvolla ja sen esoteerisella sulautumi-

sella viiteen on erittäin suuri ja okkulttinen merkitys luonnon mysteereissä. 

Haluaisimme vielä sanoa, että kuten Makaran merkki on yhteydessä henkisen 

”mikrokosmoksen” syntymän kanssa ja fyysisen universumin (sen siirtyessä 

henkiselle alueelle) kuoleman eli hajoamisen kanssa,1 samoin dhyāni-chohanit, 

joita kutsutaan Intiassa kumāroiksi, ovat yhteydessä molempien kanssa. 

Eksoteerisissa uskonnoissa niistä on lisäksi tullut pimeyden enkelien 

synonyymeja. Māra on pimeyden Jumala, langennut olento ja kuolema,2 mutta 

hänen nimensä on myös yksi Kāman nimistä. Kāma on Vedojen ensimmäinen 

jumala, logos, josta kumārat ovat lähteneet, ja tämä [e580] yhdistää ne vielä 

enemmän meidän ”tarunomaiseen” intialaiseen Makaraamme ja Egyptin 

krokotiilinpäiseen Jumalaan.3 Taivaallisessa Niilissä krokotiileja on viisi, ja Tem-

jumala, alkuperäinen jumaluus, joka luo taivaankappaleet ja elävät olennot, 

kutsuu esiin nämä krokotiilit viidennessä luomisessaan. Kun Osiris, ”kuollut 

aurinko”, haudataan ja se astuu Amentiin, silloin pyhät krokotiilit sukeltavat 

alkuvesien syvyyteen – ”suureen vihreään”. Kun elämän aurinko nousee, silloin 

ne ilmestyvät jälleen pyhästä virrasta. Kaikki tämä on erittäin vertauskuvallista ja 

osoittaa, kuinka alkuperäiset esoteeriset totuudet ilmenivät samanlaisissa 

symboleissa. Mutta kuten T. Subba Row niin oikein sanoo, ”Sitä huntua, jolla 

                                                           
1 ”Kun aurinko kulkee Makaran 30. asteen takaa eikä enää saavuta Mînan (Kalojen) merkkiä, 

silloin Brahmān yö on saapunut.” 
2 Jokaisen fyysisen olennon kuolema kylläkin, mutta Māra on myös henkisen syntymän tiedo-

ton jouduttaja. 
3 Osirista kutsutaan Kuolleiden kirjassa (cxlii, osa B. 17) ”Osiris kaksoiskrokotiiliksi”. ”Hän 

on hyvä ja paha prinsiippi; päivän ja yön aurinko, Jumala ja kuolevainen ihminen.” Ja tähän 

saakka makrokosmos ja mikrokosmos. 
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muinaiset filosofit niin taitavasti verhosivat eräät osat mysteeristä, joka on 

yhteydessä näihin [eläinradan] merkkeihin, ei milloinkaan kohoteta 

vihkimättömän yleisön huviksi tai opiksi.” [Esoteerisia kirjoituksia, s. 76.] 

Myös kreikkalaiset pitivät lukua viisi pyhänä. Brahmān viidestä sanasta 

(pañchadasha) on gnostikkojen parissa tullut Jeesuksen ākāśiseen (loistavaan) 

vaatteeseen kirjoitetut viisi sanaa hänen kirkastuksessaan:    

 , jotka orientalistien kääntäminä kuuluvat: vaate, voimani loistava 

vaate”.1 Nämä sanat olivat vuorostaan viiden mystisen voiman anagramminen 

peite ”ylösnousseen” vihityn puvussa hänen kolmepäiväisen transsitilansa viimei-

sen koetuksen jälkeen. Näistä viidestä tuli seitsemän vasta hänen kuolemansa 

jälkeen, kun adeptista oli tullut täydellinen KRISTOS, täydellinen KRISHNA-

VISHNU, ts. kun hän oli astunut nirvānaan. Delfoilainen E [E Delphicum], pyhä 

symboli, oli myös numero viisi. Sen suuri pyhyys käy ilmi siitä, että korinttilaiset 

(Plutarkhoksen mukaan) asettivat Delfoin temppelin puisen numeron tilalle prons-

sisen, jonka Livia Augusta vaihtoi tarkkaan kultaiseen jäljennökseen.2 

Kahdessa ”spirituksessa” – Ragonin mainitsemassa kahdessa kreikan aspiraa-

tiossa eli merkissä ( ) – on helppo tunnistaa ātma ja buddhi eli ”jumalallinen 

henki ja sen käyttöväline” (henkinen sielu). 
 

Lukua kuusi eli ”senariusta” käsitellään myöhemmin ja seitsenlukua tarkastel-

laan perusteellisesti teoksemme tässä osassa.3 

Ogdoadi eli 8 kuvaa kierroskausien ikuista ja spiraalista liikettä, 8, , ja sen 

symbolina on vuorostaan Caduceus.4 Se kuvaa Kosmoksen säännöllistä hengitys-

tä, jota valvoo kahdeksan suurta jumalaa – seitsemän alkuperäisestä äidistä, joka 

on yksi ja kolminaisuus. 

Sitten seuraa luku yhdeksän eli kolminkertainen kolmiluku. Se on luku, joka 

toistaa jatkuvasti itsensä kaikissa muodoissa [e581] jokaisessa kerrannaisessaan.5 

Se on jokaisen kehän merkki, koska sen arvo asteissa on sama kuin 9, ts. 3 + 6 + 

0. Se on määrätyissä olosuhteissa paha luku ja onnettomuutta tuottava. Jos luku 6 

merkitsi meidän maapalloamme valmiina tulemaan jumalallisen hengen elävöit-

tämäksi, niin 9 symboloi pahan eli turmiollisen hengen elähdyttämää Maatamme. 

Kymmenen eli dekadi palauttaa kaikki nämä numerot takaisin ykseyteen ja 

päättää pythagoralaisen taulukon. Tästä syystä merkki  – ykseys nollassa – oli 

jumaluuden, universumin ja ihmisen symboli. Tämä on salainen merkitys sanoille 

                                                           
1 C.W. King, The Gnostics jne., 2. editio, 1887, s. 308–309. Pistis Sophia (suomennos), 10. 

luku, s. 26. 
2 Plutarchus, De E apud Delphos, iii. 
3 Ks. lukua XXV, ”Seitsenluvun salaisuudet”, s. e590 eteenpäin. 
4 Merkuriuksen sauva. – Suom. toim. 
5 Numerojen summa jokaisessa siten saadussa tulossa on 9. – Suom. toim. 
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”leijonan käpälän, Juudan heimon, vahva ote” (”mestarimuurarin ote”) kahden 

käden välillä, joiden sormien lukumäärä on kymmenen. 
 

Jos nyt kohdistamme huomiomme egyptiläiseen ristiin eli tauhun, voimme huo-

mata, että tämä kirjain, jolla oli niin ylevä merkitys egyptiläisille, kreikkalaisille 

ja juutalaisille, oli salaperäisessä yhteydessä dekadiin. Tau on salaisen jumalalli-

sen viisauden alfa ja omega ja sitä symboloi nimen Thoth (Hermes) ensimmäinen 

ja viimeinen kirjain. Thoth oli egyptiläisten aakkosten keksijä, ja tau-kirjain oli 

aakkosten viimeinen kirjain juutalaisilla ja samarialaisilla, jotka kutsuivat sitä 

”lopuksi” eli ”täydellisyydeksi”, ”huipuksi” ja ”varmuudeksi”. Sen vuoksi Ragon 

sanoo, että sanat terminus (loppu) ja tectum (katto) kuvaavat suojaa ja varmuutta – 

aika arkinen selitys. Mutta näin käy tavallisesti aatteille ja asioille tässä henkisen 

rappeutumisen maailmassa, joka edistyy samalla fyysisesti. PAN oli kerran abso-

luuttinen luonto, ainoa, SUURI KAIKKEUS, mutta kun hänen kuvansa välähtää 

ensimmäisen kerran historiassa, hän on jo mätkähtänyt alas vainioiden pikkujuma-

laksi, maaseudun jumalaksi. Historia ei tahdo tuntea häntä ja teologia puolestaan 

tekee hänestä paholaisen. Mutta hänen seitsenpillinen huilunsa, tuo seitsemän 

luonnonvoiman, seitsemän planeetan, seitsemän sävelen vertauskuva, lyhyesti 

kaiken seitsemäisen harmonian symboli, osoittaa hyvin hänen alkuperäisen luon-

teensa.  

Samoin on ristin laita. Jo kauan ennen kuin juutalaiset olivat keksineet 

temppelinsä kultaisen kynttilänjalan, jossa oli kolme pidikettä toisella puolella ja 

neljä toisella puolella, ja tehneet luvusta 7 naisellisen synnytysluvun,1 lisäten siten 

[e582] fallisen elementin uskontoonsa, niin henkisemmin ajattelevat kansat olivat 

tehneet rististä (3 + 4 = 7) pyhimmän jumalallisen symbolinsa. Itse asiassa 

ympyrä, risti ja seitsemän – viimeksi mainittu käytettynä kehämitan peruslukuna – 

ovat ensimmäiset alkuperäiset symbolit. Pythagoras, joka toi viisautensa Intiasta, 

jätti jälkimaailmalle välähdyksen tästä totuudesta. Hänen koulunsa piti lukua 7 

muodostuneena luvuista 3 ja 4, jotka he selittivät kahdella tavalla. Noumenaalisen 

maailman tasolla kolmio oli ilmenneen jumaluuden ensimmäisenä käsitteenä, sen 

kuvana, ”isä-äiti-poika”. Nelinäisyys, täydellinen luku, oli fyysisellä tasolla 

                                                           
1 Teoksen Source of Measures tekijä ristiä pohtiessaan osoittaa, että tämä temppelin kynttilän-

jalka ”oli niin muodostettu, että kummaltakin puolelta laskien siinä oli neljä kynttilänpidikettä. 

Mutta sen kärjessä oli yksi yhteinen kummallekin puolelle, joten itse asiassa siinä pitäisi laskea 

3 toisella ja 4 toisella puolella eli yhteensä 7, aivan kuten ristin kuvassa lasketaan yksi kohta 

yhteiseksi. Ottakaa yhden yksikön levyinen ja kolmen mittayksikön pituinen suunnikas ja 

asettakaa se vinoon; ottakaa toinen neljän mittayksikön pituinen ja antakaa sen kallistua edel-

listä vastaan päinvastaisesta suunnasta, niin että neljän mittayksikön pituisen suunnikkaan 

kärki muodostaa kolmion huipun. Näin saadaan kuva kynttilänjalasta. Asettakaa nyt lyhyempi 

suunnikas ristiin pitemmän päälle, niin syntyy ristin muoto. Sama ajatus esitetään Genesikses-

sä puhuttaessa viikon kuudesta päivästä, joiden kruununa on seitsemäs, jota sinänsä käytettiin 

kehämitan peruslukuna” (s. 51). 
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kaikkien lukujen ja esineiden noumenaalinen, aatteellinen juuri. Ottaen huomioon 

tetraktyksen ja tetragrammatonin pyhyyden jotkut tutkijat ovat erehtyneet 

nelinäisyyden mystisestä merkityksestä. Muinaisuudessa viimeksi mainittu oli 

niin sanoaksemme ainoastaan toisasteinen ”täydellisyys”, sillä se koski vain 

ilmenneitä tasoja. Sitä vastoin kolmio, kreikkalainen delta, , oli ”tuntemattoman 

jumaluuden käyttöväline”. Hyvänä todisteena tästä on se, että jumaluuden nimi 

alkaa deltalla. Boiotialaiset1 kirjoittivat Zeus-nimen , josta tulee latinan 

Deus. Tämä oli metafyysinen käsitys seitsenluvun merkityksestä 

ilmiömaailmassa, mutta symboliikka muuttui maallisen eli eksoteerisen tulkinnan 

takia. Kolmesta tuli kolmen aineellisen elementin käsitemerkki – ilman, veden ja 

maan. Neljästä tuli kaiken sen prinsiippi, joka ei ole aineellista eikä havaittavaa.  

Mutta todelliset pythagoralaiset eivät ole koskaan hyväksyneet tätä käsitystä. 

Tarkasteltuna lukujen 6 ja 1 yhdistelmänä luku seitsemän oli näkymätön keskus, 

kaiken henki, koska ei ole olemassa mitään kuusiosaista kappaletta ilman seitse-

mättä sen keskipisteenä (katsokaa kristalleja ja lumikiteitä niin kutsutussa elotto-

massa luonnossa). Sitä paitsi he sanovat, että luvussa seitsemän on YKSEYDEN – 

lukujen luvun – koko täydellisyys. Sillä kuten absoluuttinen ykseys on luomaton 

ja jakamaton (tästä syystä luvuton) eikä mikään luku voi sitä synnyttää, samoin on 

seitsemän: ei mikään kymmeneen sisältyvä luku voi synnyttää tai tuottaa sitä. Ja 

luku 4 on aritmeettinen erottaja ykkösen ja seitsenluvun välillä, koska se ylittää 

edellisen samalla luvulla (kolme), joka erottaa sen seitsemästä, sillä neljä on yhtä 

monta numeroa yhden yläpuolella kuin seitsemän on neljän yläpuolella.2 

”Egyptiläisillä luku 7 oli ikuisen elämän symboli, sanoo Ragon ja lisää, että 

tästä syystä kreikkalainen kirjain Z, joka on vain kaksinkertainen 7, on alkukirjain 

sanoissa zao, ”minä elän” ja Zeus, ”kaiken elollisen isä”. 

[e583] Lisäksi numero 6 oli maan symboli ”nukkuvien” syys- ja 

talvikuukausien aikana, ja numero 7 kevään ja kesän aikana, koska maan elävöitti 

silloin elämän henki – seitsemäs eli elähdyttävä keskusvoima. Saman näemme 

egyptiläisessä myytissä ja symbolissa Osiriksesta ja Isiksestä, jotka personoivat 

tulta ja vettä metafyysisesti ja aurinkoa ja Niiliä fyysisesti. Aurinkovuoden päivien 

luku 365 on sanan Neilos (Niili) lukuarvo. Tämä ja Härkä, jolla on kuun sirppi ja 

silmukkaristi sarvien välissä, sekä maa kuvattuna astronomisella symbolilla –  – 

ovat myöhemmän antiikin kaikkein fallisimmat symbolit. 
 
Niili  oli  ajan  virta,  jonka  numeroarvo  oli  vuosi  tai yksi vuosi ja yksi päivä 

(364 + 1 = 365). Se kuvasi Isiksen eli maaäidin, kuun, naisen ja lehmän 

kohtuvettä ja myös Osiriksen työpajaa, joka vastasi heprealaisten Sod Olamia. 

                                                           
1 Ks. Liddell ja Scott, A Greek-English Lexicon. 
2 Käsikirjoituksesta, joka on oletettavasti de Saint-Germainin tekemä, lainannut Ragon, Orto-

doxie Maçonnique jne., s. 434. 
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Tuon virran muinainen nimi oli Eridanos eli heprealainen Iardan, jossa on 

koptilainen tai muinaiskreikkalainen loppuliite. Siitä johtui heprean sana Jered, 

’lähde’ eli alastulo… eli Jordanjoki, jolla oli sama myyttinen merkitys 

heprealaisille kuin Niilillä egyptiläisille,1 sillä se oli alastulon lähde ja sisälsi 

elämän vedet.2 
 

Selvästi lausuttuna se oli personoidun maan eli Isiksen symboli, kun sitä pidetään 

maan kohtuna. Tämä käy kyllin selvästi ilmi, ja Jordan – tuo nykyisin kristityille 

niin pyhä virta – ei merkinnyt yhtään sen korkeampaa tai runollisempaa kuin kuun 

(Isis eli Jehova naisellisessa aspektissaan) kohtuvettä. Osirishan oli, kuten sama 

tutkija osoittaa, aurinko ja Niili ja 365 päivän trooppinen vuosi, kun taas Isis oli 

kuu, tuon virran uoma eli äiti maa, ”jonka synnytysvoimille vesi on välttämätön”, 

sekä 354-päiväinen kuuvuosi, ”raskauskausien ajanmittari”. Kaikki tämä on siis 

sukupuolista ja fallista, eivätkä nykyiset oppineet näytä löytävän näistä symbo-

leista muuta kuin fysiologisen eli fallisen merkityksen. Kuitenkin noita kolmea 

numeroa 365 eli aurinkovuoden päivien lukumäärää on tulkittava pythagoralaisen 

avaimen avulla, jotta niistä löytäisi jonkin korkean filosofisen ja moraalisen mer-

kityksen. Yksi esimerkki riittänee. Niiden merkitys voi olla: 
 
 Maata – elävöittävä – elämänhenki 

 3 6 5 
 
Yksinkertaisesti koska 3 vastaa kreikkalaista gammaa eli , joka kirjain on gaian 

(maan) symboli, kun taas numero 6 on elävöittävän eli elähdyttävän prinsiipin 

symboli, ja 5 on universaali ydin, joka leviää joka suuntaan ja muodostaa kaiken 

aineen.3 

[e584] Nuo muutamat edellä esitetyt esimerkit paljastavat ainoastaan pienen 

osan niistä menetelmistä, joita käytettiin muinaisajan symbolisten käsitemerkkien 

ja numeroiden tulkitsemiseen. Järjestelmä on erittäin vaikea ja monimutkainen, 

joten vain harvat vihitytkin voinevat hallita sen jokaista seitsemää avainta. 

Ihmekö siis, että metafyysinen kutistui asteittain fyysiseksi luonnoksi; että 

aurinko, joka kerran oli ollut JUMALUUDEN symboli, muuttui aionien vieriessä 

ainoastaan luovan kiihkon vertauskuvaksi ja sai lopulta pelkän fallisen 

merkityksen? Mutta varmastikaan ne, jotka (Platonin tavoin) johtivat 

menetelmänsä yleisestä yksityiseen, eivät voineet milloinkaan ryhtyä käyttämään 

uskonnossaan sukupuolisia vertauskuvia! On aivan totta, vaikka sen on 

lausunutkin tuo ruumiillistunut paradoksi, Éliphas Lévi, että ”ihminen on Jumala 

maan päällä ja Jumala on ihminen taivaassa”. Mutta tämä ei suinkaan voinut 

tarkoittaa eikä koskaan tarkoittanut ainoaa jumaluutta, vaan ainoastaan SEN 
                                                           
1 Sillä ei ollut sellaista merkitystä alussa eikä varhempien dynastioiden aikana. 
2 Julkaisemattomasta käsikirjoituksesta. 
3 De Saint-Germainin käsikirjoituksesta. 
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ruumiillistuneiden säteiden joukkoja, joita me kutsumme dhyāni-chohaneiksi ja 

joita kutsuttiin muinaisuudessa jumaliksi, mutta jotka kirkko on nyt muuttanut 

vasemmalla puolella oleviksi paholaisiksi ja oikealla puolella olevaksi 

Vapahtajaksi! 

Mutta kaikki tällaiset dogmit ovat saaneet alkunsa samasta juuresta, viisauden 

juuresta, joka kasvaa ja kukoistaa Intian maaperällä. Ei ole ainoatakaan 

arkkienkeliä, jota ei voitaisi jäljittää takaisin Āryāvartan pyhässä maassa olevaan 

prototyyppiinsä. Nämä ”prototyypit” liittyvät kaikki kumāroihin, jotka esiintyvät 

toiminnan näyttämöllä kieltäytyen – kuten Sanat-kumāra ja Sananda – ”luomasta 

jälkeläisiä”. Niitä kutsutaan kuitenkin (ajattelevan) ihmisen ”luojiksi”. Useammin 

kuin kerran ne asetetaan Nāradan yhteyteen – toinen nippu näennäisesti yhteen 

sopimattomia seikkoja, kuitenkin sisältäen runsaasti filosofisia opinkappaleita. 

Nārada on gandharvojen, taivaallisten laulajien ja soittajien, johtaja. Esoteerisesti 

tämän selittää se tosiasia, että gandharvat ovat ”ihmisten opettajia salaisissa 

tieteissä”. Niistä sanotaan, että ne ”rakkaudesta maan tyttäriin” ilmaisivat heille 

luomisen salaisuuksia; eli Vedojen mukaan ”taivaallinen Gandharva” on 

jumaluus, joka tiesi ja ylipäätään paljasti taivaan salaisuuksia ja jumalallisia 

totuuksia. Jos muistamme, mitä Henokin kirjassa ja raamatussa sanotaan tästä 

enkeliluokasta, silloin allegoria on selvä: niiden johtaja Nārada kieltäytyessään 

synnyttämästä ohjaa ihmisiä tulemaan jumaliksi. Sitä paitsi ne kaikki ovat 

Vedojen mukaan chhandajoita (tahdosta syntyneitä) eli ne ruumiillistuvat omasta 

tahdostaan (eri manvantaroissa). Eksoteerisessa kirjallisuudessa niiden esitetään 

olevan olemassa aikakausi aikakauden jälkeen. Toiset on ”tuomittu 

jälleensyntymään”, toiset ruumiillistumaan velvollisuudesta. Lopulta ne 

sanakādikoina, seitsemänä kumārana, jotka kävivät tervehtimässä Vishnua 

”valkoisella saarella” (Shveta-dvīpalla), mahā-yogien asuttamalla saarella – ovat 

yhteydessä Shaka-dvīpan kanssa ja kolmannen ja neljännen Rodun lemurialaisten 

ja atlantislaisten kanssa. 

[e585] Esoteerisessa filosofiassa rudrat (kumārat, ādityat, gandharvat, asurat 

jne.) ovat älyllisesti korkeimpia dhyāni-chohaneja eli devoja. Ne ovat niitä, jotka 

hankittuaan itsekehityksen avulla viisinkertaisen luonnon – tästä johtuu luvun viisi 

pyhyys – tulivat riippumattomiksi puhtaista arūpa-devoista. Tätä mysteeriä on 

erittäin vaikea käsittää ja ymmärtää oikein. Sillä huomaamme, että ne, jotka olivat 

”kuuliaisia laille”, tuomitaan samalla tavalla kuin kapinalliset jälleensyntymään 

jokaisena aikakautena. Brahmā tuomitsee Nāradan, rishin, vaeltamaan lakkaamat-

ta maan päällä, ts. jälleensyntymään alituisesti. Hän kapinoi Brahmāa vastaan eikä 

hänellä kuitenkaan ole sen kovempi kohtalo kuin jayoilla – kahdellatoista luovalla 

jumalalla, jotka Brahmā synnytti apulaisikseen luomistöihin. Sillä viimeksi maini-

tut uppoutuneina mietiskelyyn ainoastaan unohtivat luoda. Sen johdosta Brahmā 

tuomitsi   myös  ne   syntymään   jokaisena   manvantarana.   Ja   kuitenkin   niitä 
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nimitetään – samoin kuin kapinallisia – chhandajoiksi eli niiksi, jotka ovat omasta 

tahdostaan syntyneet ihmisen muotoon! 

Kaikki tämä hämmästyttää kovasti sitä, joka ei kykene lukemaan eikä 

ymmärtämään purānoita muuten kuin niiden kuolleen kirjaimen mukaisessa 

merkityksessä.1 Kuitenkin huomaamme, että orientalistit, jotka eivät myönnä 

joutuneensa ymmälle, katkaisevat hämmennystä aiheuttavan Gordionin solmun 

selittämällä, että koko järjestelmä on ”brahmalaisten mielikuvituksen tuotetta ja 

johtuu heidän liioittelun halustaan”. Mutta okkultismin opiskelijalle tämä kaikki 

on täynnä syvää filosofista merkitystä. Jätämme kernaasti hedelmän kuoren 

länsimaisille sanskritin tuntijoille, mutta pidämme itse sen sisällön. Ja vielä 

enemmän: me myönnämme, että eräässä mielessä nämä niin kutsutut ”sadut” 

viittaavat usein tähtikuvioita, tähtiä ja planeettoja koskeviin astronomisiin 

allegorioihin. Mutta vaikka Rigvedan Gandharva pannaan personoimaan auringon 

tulta, gandharva-devat ovat olentoja, joilla on sekä fyysinen että psyykkinen 

luonto. Apsarasat (ja muut rudrat) taas ilmaisevat sekä ominaisuuksia että määriä. 

Lyhyesti, jos vedalaisten jumalien teogonia joskus selvitetään, se tulee 

paljastamaan luomisen ja olemassaolon pohjattomia mysteerejä. Totta puhuu 

Parāshara: ”Nämä kolmenkymmenenkolmen jumaluuden luokat… ovat olemassa 

ajasta aikaan ja [niiden esiintyminen ja katoaminen on] kuin auringon lasku ja 

jälleen nousu.”2 

Oli aika, jolloin itämainen ristin ja ympyrän symboli, svastika, oli yleisesti 

omaksuttu. Esoteeriselle (ja totta puhuen eksoteeriselle) buddhalaiselle ja kiinalai-

selle sekä mongolialaiselle se merkitsee ”10 000 totuutta”. Nämä totuudet, he 

sanovat, kuuluvat [e586] näkymättömän universumin ja alkuperäisen kosmogoni-

an ja teogonian mysteereihin. ”Siitä lähtien kun Fohat oli lävistänyt ympyrän kuin 

kaksi tulista viivaa (vaakasuoraan ja pystysuoraan), siunattujen joukot eivät ole 

koskaan lakanneet lähettämästä edustajiaan planeetoille, joiden vartijoiksi heidät 

on pantu alusta alkaen.” Tästä syystä svastika – kuten silmukkaristi Egyptissä – 

asetetaan aina kuolleen mystikon rinnan päälle. Tiibetissä ja Mongoliassa se on 

Buddhan kuvissa ja patsaissa sydämen kohdalla. Tuo sinetti on myös asetettu elä-

vien vihittyjen sydämen kohdalle, joillakin se on poltettuna siihen häviämättömäs-

ti. Se on merkkinä siitä, että heidän on pidettävä nuo totuudet pyhinä ja loukkaa-

mattomina sekä aina vaiettava niistä ja salattava ne siihen päivään asti, jolloin 

heidän valitut seuraajansa – uudet vihityt, joille ”voi uskoa kymmenentuhatta 

täydellisyyttä” – tuntevat ja ymmärtävät ne. Nyt tuo merkki on kuitenkin tullut 

                                                           
1 Kuitenkin tämä merkitys oikein tulkittuna osoittautuu varmaksi lippaaksi, joka säilyttää 

salaisen viisauden avaimet. Tosin lipas on kirjailtu niin runsaasti, että sen koristelu peittää ja 

kätkee kokonaan jokaisen jousen, joka sen voisi avata, ja saa siten vailla intuitiota olevan 

uskomaan, ettei siinä ole mitään rakoa eikä sitä voi avata. Kuitenkin avaimet ovat siellä syväs-

sä piilossa, mutta aina sen löydettävissä joka niitä etsii. 
2 Vishnupurāna, k. I, xv; Wilson, vol. II, s. 29. 
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niin häväistyksi, että se on sijoitettu usein pyhää häpäisevien bönien, Tiibetin 

rajamaiden dugpien (noitien) inhottavien ”jumalien” kuvien päähineeseen, kunnes 

joku gelukpa keksii sen ja repii irti ”jumalan” pään mukana, vaikka olisi parempi 

erottaa palvojan pää syntisestä ruumiista. Silti se ei voi milloinkaan kadottaa sala-

peräisiä ominaisuuksiaan. Jos vilkaistaan ajassa taaksepäin, huomataan, että tuota 

merkkiä ovat käyttäneet niin vihityt ja näkijät kuin Troijan papitkin (Schliemann 

löysi niitä tuon vanhan kaupungin kaivauspaikalta).1 Sitä esiintyy vanhoilla peru-

laisilla, assyrialaisilla, kaldealaisilla ja vanhan maailman kyklooppisten rakennus-

ten seinillä; uuden maailman katakombeissa ja vanhan (?) maailman, Rooman, 

katakombeissa, jolloin sen nimi oli Crux Dissimulata, sillä ensimmäisten kristitty-

jen arvellaan pitäneen sitä salamerkkinään. 
 
De Rossin mukaan svastika oli jo varhain suosittu ristin muoto ja sitä käytettiin 

okkulttisessa merkityksessä, mikä osoittaa, että sen salaisuus ei ollut sama kuin 

kristillisen ristin. Eräässä katakombeissa olevassa svastika-ristissä on kirjoitus: 

”   , Vitalis Vitalia” eli elämän elämä.2 
 

Mutta paras todistus ristin ikivanhuudesta on se, minkä esittää teoksen Natural 

Genesis tekijä: 
 
Oletetaan, että risti kristillisenä symbolina on peräisin ajalta, jolloin Jeesus 

Kristus ristiinnaulittiin. Mutta katakombien ”kristillisessä” ikonitaiteessa ei 

kuitenkaan esiinny yhtään kuvaa ihmisestä ristillä ensimmäisinä kuutena tai 

seitsemänä vuosisatana. Siellä on kaiken muotoisia ristejä paitsi sitä, mitä pi-

detään uuden uskonnon lähtökohtana. Se ei ollut krusifiksin alku- vaan sen 

loppumuoto.3 Noin kuuden vuosisadan [e587] aikana kristillisen ajan alussa 

kristillisessä taiteessa ei ole merkkiäkään kristillisen uskonnon perustajasta ris-

tiinnaulitun lunastajan muodossa! Varhaisin tunnettu muoto ihmishahmosta 

ristillä on krusifiksi, jonka paavi Gregorius Suuri antoi Lombardian kuningatar 

Theodolindalle ja jota nykyisin säilytetään San Giovanni -kirkossa Monzassa, 

mutta katakombeissa Roomassa ei ole minkäänlaista ristiinnaulitun kuvaa en-

nen San Giulion aikaa, joka kuuluu seitsemännelle tai kahdeksannelle vuosisa-

dalle… Siellä ei ole mitään Kristusta eikä ristiinnaulittua. Risti on Kristus sa-

malla tavoin kuin stauros (risti) oli Horuksen, gnostikkojen Kristuksen symboli 

ja nimi. Risti, ei ristiinnaulittu, on sen kuvataiteen ja uskonnollisen palvonnan 

keskeinen kohde. Kaiken kasvun ja kehityksen siemen voidaan johtaa takaisin 

ristiin.  Ja  tämä  risti  on  esikristillinen,  se  on  pakanallinen,  ja  siitä on puoli 

                                                           
1 H. Schliemann, Ilios, s. 602 ja kuvat kirjan lopussa. 
2 Lainattu Gerald Masseyn kirjaan The Natural Genesis, vol. I, s. 427. 
3 Kristityillä epäilemättä. Esikristillisille symbolien tulkitsijoille se oli, kuten sanottu, kidutus-

penkki vihkimysmysteerin aikana, ja ”krusifiksi” oli asetettu vaakasuoraan maahan, ei pys-

tyyn, kuten aikana, jolloin siitä tuli roomalainen hirsipuu. 
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tusinaa eri muotoa. Kultti alkoi ristillä, ja Julianus oli oikeassa sanoessaan 

käyvänsä ”sotaa :n kanssa”, jonka hän ilmeisesti arveli a-gnostikkojen ja 

myyttien palvojien omaksuneen ja antaneen sille mahdottoman merkityksen.1 

Vuosisatojen aikana risti merkitsi samaa kuin Kristus, ja sen puoleen käännyt-

tiin ikään kuin se olisi elävä olento. Aluksi sitä jumaloitiin ja lopulta se inhi-

millistettiin.2 

 

Harvat maailmansymbolit ovat niin täynnä okkulttista merkitystä kuin svastika. 

Sitä symboloi luku 6, sillä tuon numeron käsitemerkin tavoin se konkreettisessa 

muodossaan osoittaa kohti zeniittiä ja nadiiria sekä pohjoista, etelää, länttä ja itää. 

Ykseyden huomaa kaikkialla ja tämä ykseys heijastuu joka ainoaan yksikköön. 

Svastika kuvaa Fohatin toimintaa, ”pyörien” jatkuvaa pyörimistä ja neljän ele-

mentin, ”pyhän neljän” toimintaa niiden mystisessä eikä vain kosmisessa merki-

tyksessä. Lisäksi sen neljä suorakulmaista haaraa ovat, kuten jo mainittiin, lähei-

sessä yhteydessä pythagoralaisten ja hermeettisten asteikkojen kanssa. Kommen-

taarit sanovat, että svastikan salaisiin merkityksiin perehtynyt ”voi johtaa siitä 

matemaattisen tarkasti Kosmoksen kehityksen ja samdhyān koko periodin” sa-

moin kuin ”näkyvän ja näkymättömän suhteen” ja ”ihmisen ja lajien ensimmäisen 

syntymisen”. 

Itämaalaiselle okkultistille ihmisen oman sydämen paratiisissa olevasta tiedon 

PUUSTA tulee ikuisen elämän puu eikä sillä ole mitään tekemistä ihmisen eläi-

mellisten aistien kanssa. Se on ehdoton mysteeri, joka paljastuu ainoastaan vangi-

tun manaksen sekä egon ponnistusten avulla, jolloin nämä vapautuvat aistihavain-

tojen orjuudesta ja näkevät ainoan ikuisesti läsnäolevan Todellisuuden valossa. 

Länsimaisille kabbalisteille ja etenkin pinnallisille materialistisen tieteen tukah-

duttavassa ilmapiirissä kasvatetuille symbolien tulkitsijoille ristin salaisuuksien 

varsinainen selitys on – sen seksuaalisessa elementissä. Myös meidän aikamme 

muutoin henkiset kommentaattorit näkevät ristissä ja svastikassa tuon piirteen 

ennen kaikkea muuta. 

 

[e588] Egyptissä ristiä käytettiin suojelevana talismanina ja pelastavan voiman 

symbolina. Tyfon eli Saatana on todellisuudessa kytkettynä ristiin. Osirislainen 

huutaa Ritualissa: ”Apofis on kukistettu, kahleitaan kiinnittävät eteläinen, 

pohjoinen, itäinen ja läntinen, niiden kahleet ovat hänen yllään. Har-ru-bah 

on sitonut hänet.”3 Nämä olivat neljän ilmansuunnan eli ristin kahleet. Thorin 

                                                           
1 Näin se olikin eikä toisin voinut olla. (Keisari) Julianus oli vihitty ja sellaisena tiesi hyvin 

”mysteerimerkityksen”, sekä metafyysisen että fyysisen. [H.P.B.] 
2 Main. teos, vol. I, s. 433. 
3 Book of the Death, xxxix. Apofis eli Apep on pahuuden käärme, ihmisen himojen symboli. 

Aurinko (Osiris-Horus) hävittää hänet, kun Apep sidottuna ja kahleissa syöstään alas. Aker-

jumala, auringon valtakunnan, Akerin, ”syvyyden portin herra”, sitoo hänet. Apofis on Ra’n 
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sanotaan murskaavan käärmeen pään vasarallaan, joka on svastikan eli 

nelijalkaisen ristin eräs muoto… Egyptin varhaisissa haudoissa hautakammion 

malli oli ristin muotoinen.1 Mathurān pagoda… Krishnan synnyinpaikka, oli 

rakennettu ristin muotoon….2 

 

Näin juuri se on, eikä kukaan voi huomata tässä ”sukupuolista palvontaa”, jonka 

avulla orientalistit mielellään tekisivät eron pakanuuden kanssa. Mutta miten on 

juutalaisten ja joidenkin hindulaisten lahkojen eksoteeristen uskontojen, erityisesti 

Vallabhāchārojen riittien laita? Sillä kuten on jo mainittu, Śivan palvonnan Linga 

ja Yoni ovat filosofisesti liian korkealla tuon kultin nykyisestä rappeutumisesta 

huolimatta, jotta sitä voitaisiin kutsua pelkäksi falliseksi palvonnaksi. Mutta 

juutalaisten puun ja ristin palvonta,3 joksi heidän omat profeettansa sen 

leimasivat, voi tuskin välttyä sellaiselta syytökseltä. ”noidanpenikat”, 

”huorimusten ja porttojen jälkeläiset”, kuten Jesaja kutsuu heitä, eivät koskaan 

laiminlyöneet tilaisuutta ”hekumoida epäjumalien kanssa tammien varjossa”,4 

mikä ei viittaa mihinkään metafyysiseen huvitukseen. Näiltä monoteistisiltä 

juutalaisilta kristilliset kansat ovat perineet uskontonsa, heidän ”jumalien 

Jumalansa, ainoan elävän Jumalan”, samalla kun he pilkkaavat ja halveksivat 

muinaisten filosofien jumaluuden palvontaa. Sallittakoon sellaisten uskoa ristin 

fyysiseen muotoon ja palvoa sitä kaikin mokomin. 

Mutta sille, joka seuraa todellista itämaista, ikiaikaista viisautta, sille, joka ei 

palvo hengessä muuta kuin absoluuttista ykseyttä, ikuisesti sykkivää, suurta 

sydäntä, joka sykkii kaikkialla luonnossa, jokaisessa atomissa – sisältää jokainen 

sellainen atomi siemenen, josta hän voi kasvattaa Tiedon puun, jonka hedelmät 

antavat ikuisen elämän eikä vain fyysistä elämää. Hänelle risti ja ympyrä, puu eli 

tau ovat sen jälkeen, kun jokainen niihin liittyvä symboli on esitetty ja tulkittu 

toinen toisensa perästä, yhä niiden menneisyyttä koskeva syvä mysteeri, ja hän 

kohdistaa tutkivan katseensa ainoastaan tuohon menneisyyteen. Hän vähät välittää 

siitä, onko tuo siemen se, mistä [e589] kasvaa universumiksi kutsuttu 

olemassaolon sukupuu. Eikä häntä liioin kiinnosta kolme yhdessä, siemenen 

kolminainen aspekti – sen muoto, väri ja aines – vaan pikemminkin se VOIMA, 

                                                                                                                                                        

(valon) vihollinen, mutta ”suuri Apep on kukistettu!” huudahtaa vainaja. ”Skorpioni on pistä-

nyt sinua suuhun”, hän sanoo voitetulle viholliselle (xxxix, 7). Skorpioni on kristittyjen ”mato 

joka ei koskaan kuole”. Apofis on sidottu tau’hun eli Tat’iin, ”tasapainon vertauskuvaan” (ks. 

Tat’in nostaminen Tattussa, Ritual, xviii). [H.P.B.] Egyptiläinen kuolleiden kirja, 18. Luku, 

sivu 83. 
1  Samoin Himalajan tämän puoleisilla seuduillakryptat, joissa vihityt elävät ja joissa heidän 

tuhkaansa säilytetään seitsemän kuuvuotta. [H.P.B.] 
2 The Natural Genesis, vol. I, s. 423. 
3 Puu ja Risti merkitsevät symboliikassa samaa. 
4 Jesaja, 57: 3, 5 [jälkimmäinen lainaus englanninkielisen tekstin mukaan]. 
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joka johtaa sen kasvua aina yhtä salaperäisenä, aina yhtä tuntemattomana. Sillä 

tämä elinvoima saa siemenen itämään, puhkeamaan esiin ja versomaan ja sitten 

muodostamaan rungon oksineen, jotka vuorostaan taipuvat alas kuten aśvatthan, 

pyhän bodhi-puun, oksat ja pudottavat siemenensä, jotka juurtuvat ja synnyttävät 

uusia puita. Tämä on ainoa VOIMA, joka on hänelle todellisuus, sillä se on 

koskaan kuolematon elämän hengitys. Pakanallinen filosofi etsi syitä, nykyajan 

filosofi tyytyy pelkästään seurauksiin ja etsii edellistä jälkimmäisistä. Hän ei 

tunne sitä, mikä on takana, eikä nykyaikainen a-gnostikko välitä siitä, vaan hylkää 

sen ainoan tiedon, jonka varaan hän voi turvallisesti perustaa tieteensä. Kuitenkin 

tällä ilmenevällä voimalla on vastaus sille, joka koettaa tutkia sitä. Mutta sitä, joka 

ei näe ristissä, pakanallisen Platonin ristiympyrässä, (pyhän) kristillisen 

Augustinuksen tavoin1 ympärileikkauksen vertauskuvaa, pitää kirkko edelleen 

pakanana ja tiede mielisairaana. Näin siksi, että kieltäytyessään palvomasta 

fyysisen synnyttämisen jumalaa hän tunnustaa, että hän ei voi tietää mitään siitä 

syystä, joka on niin kutsutun ensimmäisen syyn, tuon tärkeän syyn syyttömän 

syyn takana. Tunnustaen hiljaa mielessään rajattoman ympyrän kaikkiallisen 

läsnäolon ja nähden siinä yleisen edellytyksen, johon koko ilmennyt universumi 

perustuu, viisas säilyttää kunnioittavan hiljaisuuden sitä kohtaan, mistä kenenkään 

kuolevaisen ihmisen ei pitäisi rohjeta väittää mitään. ”Jumalan logos on ihmisen 

ilmoittaja, ja ihmisen logos (verbum) on Jumalan ilmoittaja”, sanoo Éliphas Lévi 

eräässä paradoksissaan. Tähän itämainen okkultisti voisi vastata: ”Kuitenkin vain 

sillä ehdolla, että ihminen vaikenee, kun on kysymys SYYSTÄ, joka on 

synnyttänyt sekä Jumalan että sen logoksen. Muuten hänestä tulee poikkeuksetta 

tuntemattoman jumaluuden herjaaja [reviler] eikä ilmoittaja [revealer].” 

Meidän on nyt lähestyttävä erästä mysteeriä – seitsenlukua luonnossa. Ehkä 

kaikkea, mitä meillä on sanottavana, tullaan pitämään yhteensattumana. Meille 

voidaan kertoa, että tämän numeron esiintyminen luonnossa on aivan luonnollista 

(niin mekin sanomme) eikä sillä ole suurempaa merkitystä kuin näennäisliikkeel-

lä, joka muodostaa ns. pyöriviä ympyröitä. Näille ”omituisille näköharhoille” ei 

annettu erityisen suurta arvoa, kun professori Sylvanus Thompson esitti ne British 

Associationin kokouksessa v. 1877. Tahtoisimme silti kuulla tieteellisen selityk-

sen, miksi seitsemän – kuusi samankeskistä ympyrää seitsemännen ympärillä ja 

seitsemän sisäkkäin olevaa rengasta keskipisteen ympärillä jne. – aina muodostuu 

huomattavimmaksi luvuksi tässä harhanäyssä, jonka on saanut aikaan huojuva 

lautanen tai jokin muu astia. Tieteen hylkäämä ratkaisu esitetään seuraavassa lu-

vussa. 
 

____________ 

 

 
                                                           
1 Saarna 160. [Platon, Timaios, 36b–d.] 
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[e590] 

XXV 
 

SEITSENLUVUN SALAISUUDET 
 

Emme saa lopettaa tätä ikivanhan historian symboliikkaa käsittelevää osuutta 

koettamatta selittää, miksi tämä todella mystinen luku esiintyy jokaisessa orienta-

listien tuntemassa pyhässä kirjassa. Koska jokainen uskonto vanhimmasta uusim-

paan väittää omaavansa sen ja selittää sen omien perusteidensa mukaan ja sopu-

soinnussa omien erityisten dogmiensa kanssa, tämä ei ole mikään helppo tehtävä. 

Emme voi siksi valita parempaa tai selittävämpää menettelytapaa kuin yleissil-

mäyksen antamisen niistä kaikista. Nämä luvut 3, 4 ja 7 ovat valon, elämän ja 

ykseyden pyhiä lukuja – erityisesti tässä nykyisessä manvantarassa, meidän elä-

mänkierroksessamme, jossa luku seitsemän on erityisen tyypillinen tekijä. Tämä 

on nyt todistettava. 

Jos joku kysyisi bramiinilta, joka on perehtynyt ikivanhoihin, salaista viisautta 

täynnä oleviin Upanishadeihin, miksi ”sellainen, jonka seitsemän esi-isää on juo-

nut kuuyrtin mehua”, on trisuparna, kuten Bopavedan mainitaan sanoneen, ja 

miksi trisuparna-bramiinin tulisi kunnioittaa Somapa-pitrejä – vain harvat osaisi-

vat vastata kysymykseen. Tai jos he osaisivat, he eivät haluaisi tyydyttää sellaista 

uteliaisuutta. Katsokaamme, mitä vanha esoteerinen tieto opettaa. Kommentaaris-

sa sanotaan: 

”Kun ensimmäiset ’seitsemän’ ilmestyivät maan päälle, he istuttivat kaiken sen 

siemenen, joka kasvaa maassa. Ensin tuli kolme, ja neljä lisättiin niihin niin pian 

kuin kivi muuttui kasviksi. Sitten tulivat toiset ’seitsemän’, jotka ohjaten kasvien 

jīvoja synnyttivät keskiluonnot [välimuodot] kasvin ja liikkuvan, elävän eläimen 

välillä. Kolmannet ’seitsemän’ kehittivät chhāyānsa…. Viidennet ’seitsemän’ 

vangitsivat OLEMUKSENSA…. Näin ihmisestä tuli saptaparna.” (Kommentaari.)  

 

 

 

A. 
 

SAPTAPARNA 
 
Näin nimitetään okkulttisessa fraseologiassa ihmistä. Se tarkoittaa, kuten muualla 

on esitetty, seitsenlehtistä kasvia, ja tällä nimellä on suuri merkitys buddhalaisissa 

legendoissa. Samoin sillä oli kreikkalaisissa ”myyteissä”, vaikka verhottuna. T eli  

T (tau)1  joka  on  muodostettu  numerosta  7  ja  kreikkalaisesta  kirjaimesta   

                                                           
1 Ks. lukua ”Risti ja ympyrä”, s. e545–e553 ja e557–e558. 
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(gamma), oli elämän [e591] ja ikuisen elämän symboli: maisen elämän, koska  

(gamma) on Maan (Gaian) symboli,1 ja ”ikuisen elämän”, koska numero 7 sym-

boloi samaa jumalalliseen elämään yhdistynyttä elämää, ja tämä kaksinkertainen 

merkki ilmaistaan geometrisilla kuvioilla näin: 

 

 
 

– kolmio ja neliö, seitsemäisen IHMISEN symboli. 

Numeroa kuusi pidettiin vanhoissa mysteereissä fyysisen luonnon 

vertauskuvana. Sillä kuusi edustaa kaikkien kappaleiden kuutta ulottuvuutta: 

kuutta suuntaa, joista tulee niiden muoto, nimittäin neljä suuntaa neljään 

ilmansuuntaan, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, sekä korkeus- ja 

syvyyssuunta, jotka vastaavat zeniittiä ja nadiiria. Sen vuoksi viisaat käyttivät 

lukua kuusi fyysisestä ihmisestä, ja seitsemän oli heille tuon ihmisen ynnä hänen 

kuolemattoman sielunsa symboli.2 

Ragon esittää teoksessaan Maçonnerie Occulte hyvän kuvauksen 

”hieroglyfisestä luvusta kuusi”, niin kuin hän kutsuu meidän kaksinkertaista 

tasasivuista kolmiotamme . Hän sanoo sitä symboliksi, joka yhdistää 

”filosofiset kolme tulta ja kolme vettä, mistä aiheutuu kaikkien kappaleiden 

elementtien syntyminen. Sama ajatus tavataan intialaisten kaksinkertaisessa 

tasasivuisessa kolmiossa.”3 Sillä vaikka sitä kutsutaan tuossa maassa Vishnun 

merkiksi, se on silti kolminaisuuden (eli trimūrtin) symboli. Sillä eksoteerisessa 

tulkinnassakin alempi kolmio, , jonka kärki on alaspäin, symboloi Vishnua, 

kostean prinsiipin ja veden jumalaa (”Nārā-yanaa” eli liikkuvaa prinsiippiä 

Narassa, vedessä4); kun taas ylempi kolmio, , jonka kärki on ylöspäin, on 

                                                           
1 Tästä syystä vihityt Kreikassa kutsuivat tauta nimellä , Gaian poika, ”maasta 

syntynyt”, kuten Tityos Odysseiassa, VII, 324. 
2 Ragon, Orthodoxie Maçonnique jne., s. 432–433. 
3 Sama, s. 433, alaviite. 
4 Ks. Mahābhārata, III (Vanaparva), 189, 3, missä Vishnu sanoo: ”Minä annoin vedelle nimen 

nara muinaisina aikoina ja sen vuoksi minua kutsutaan Nārāyanaksi, sillä se oli se asunto 

(Ayana), jonne muutin.” [Manun lakien erään luvun suomennoksessa sanotaan tämä sama asia 

näin: Koska vedet olivat hänen ensimmäinen asuntonsa (Ayana), häntä kutsutaan sen tähden 

Narayanaksi (Idän viisautta). – Suom. huom.] Veteen (eli kaaokseen, jota kreikkalaiset ja 

Hermes kutsuivat ”kosteaksi prinsiipiksi”) heitetään universumin ensimmäinen siemen. ”’Ju-

malan henki’ liikkuu avaruuden pimeiden vetten päällä.” Tästä syystä Thales tekee siitä alku-

peräisen elementin, aiemman kuin tuli, joka oli kuitenkin piilevänä tuossa hengessä. 
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Śiva, tulen prinsiippi, jota symboloi kolmiosainen liekki hänen kädessään.1 Näistä 

kahdesta limittäin olevasta kolmiosta – niitä on väärin kutsuttu ”Salomonin 

sinetiksi” [englannissa, suomessa Daavidin tähdeksi] – jotka muodostavat myös 

Seuramme merkin, [e592] muodostuu seitsenluku ja kolminaisuus samalla kertaa, 

ja ne ovat kymmenluku, tutkitaanpa tätä merkkiä  miten tahansa, koska kaikki 

kymmenen numeroa sisältyvät siihen. Sillä keskipisteen kanssa, , se on 

seitsenkertainen merkki. Sen kolmiot ilmaisevat luvun 3; kaksi kolmiota 

osoittavat kaksinaisuutta; kolmiot niille yhteisen keskipisteen kanssa antavat 

nelinäisyyden; kuusi kärkeä on luku kuusi; ja keskipiste on ykseys; viisinäisyys 

saadaan yhdistämällä kaksi kolmiota, parillinen luku, ja kolme sivua kummassakin 

kolmiossa, ensimmäinen pariton luku. Tästä syystä Pythagoras ja vanhat viisaat 

pyhittivät numeron kuusi Venukselle, koska ”kahden sukupuolen yhtyminen ja 

aineen alkemiallistaminen kolminaisuuksilla ovat välttämättömiä synnyttävän 

voiman, tuon kaikissa kappaleissa piilevänä olevan hedelmöittämiskyvyn ja 

suvunjatkamistaipumuksen kehittämiseksi”.2 

Usko ”luojiin” eli personoituihin luonnonvoimiin ei todellakaan ole mitään 

monijumalaisuutta, vaan filosofinen välttämättömyys. Kuten kaikilla muilla au-

rinkokuntamme planeetoilla Maallakin on seitsemän logosta – seitsemän 

emanoivaa sädettä, jotka lähtevät yhdestä ”isäsäteestä” – PROTOGONOKSESTA 

eli ilmenneestä ”logoksesta”, joka uhraa olemisensa [esse] (eli lihansa, universu-

min), jotta maailma voisi elää ja jokainen olento saavuttaa siinä tietoisen olemas-

saolon. 

Luvut 3 ja 4 ovat vastaavasti miehinen ja naisellinen, henki ja aine, ja niiden 

yhtyminen kuvaa ikuista elämää hengessä nousevalla kaarella ja aineessa aina 

elvyttävänä elementtinä – siittämisen ja suvunjatkamisen kautta. Henkinen 

miehinen viiva on pystysuora ; erilaistuvan aineen viiva on vaakasuora; nämä 

kaksi muodostavat ristin eli +. Luku 3 on näkymätön. Luku 4 on objektiivisen 

havainnon tasolla. Tämä on syynä siihen, miksi kaikki universumin aine, kun 

tiede hajottaa sen äärimmäisiin osiin, voidaan johtaa takaisin ainoastaan neljään 

elementtiin – hiileen, happeen, typpeen ja vetyyn –, ja miksi kolme 

alkuelementtiä, neljän noumenonit [yliaistillinen puoli] eli henki eli voima eri 

asteissa, ovat yhä terra incognita ja pelkkiä arveluja eksaktille tieteelle. Sen 

palvelijoiden on ensin uskottava alkuperäisiin syihin ja tutkittava niitä, ennen kuin 

he voivat toivoa käsittävänsä luontoa ja perehtyvänsä seurauksissa piileviin 

mahdollisuuksiin. Samalla kun länsimaiset oppineet puuhailivat ja yhä 

                                                           
1 Ks. Tripurāntaka Śivan pronssista patsasta, ”Mahādevaa, joka tuhoaa Tripurāsuran”, India 

Housen museossa Lontoossa. 
2 Ragon, Orthodoxie Maçonnique jne., s. 433. 
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puuhailevat noiden neljän eli aineen kanssa, itämaisilla okkultisteilla ja heidän 

oppilaillaan, suurilla alkemisteilla kaikkialla maailmassa, on koko seitsemäisyys 

tutkimustensa kohteena.1 Kuten nuo [e593] alkemistit sanovat: ”Kun kolme ja 

neljä koskettavat toisiaan, silloin nelinäisyys yhdistää keskiluontonsa kolmion 

keskiluontoon [eli kolminaisuuden keskiluontoon, ts. yksi sen tasopinnoista tulee 

keskialueeksi toiselle], ja näin syntyy kuutio. Silloin vasta siitä [avatusta 

kuutiosta] tulee ELÄMÄN käyttöväline ja luku, isä-äiti SEITSEMÄN.” 

Seuraavan sivun kuvio auttanee tutkijaa tajuamaan näitä vastaavuuksia. 

 
 

                                                           
1 Eräät oppineet bramiinit ovat vastustaneet meidän seitsenjakoamme. He ovat oikeassa omalta 

näkökannaltaan, kuten me olemme omaltamme. Jättäessään laskelmistaan kolme aspektia eli 

lisäprinsiippiä he hyväksyvät ainoastaan neljä upādhia (prinsiippiä) mukaan luettuna ego – 

logoksen heijastunut kuva ”kārana-sharîrassa” – ja jopa ”tarkasti ottaen… ainoastaan kolme 

upādhia”. Puhtaasti teoreettista metafyysistä filosofiaa varten eli mietiskelytarkoituksiin nämä 

kolme voivat riittää, kuten tāraka-yoga -järjestelmä osoittaa, mutta käytännöllistä okkulttista 

opetusta varten seitsenjakomme on paras ja helpoin. Tämä on kuitenkin koulukunta- ja valin-

takysymys. 
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Nyt tiedämme, että kaikki varhaisimmat orgaanisen elämän muodot esiintyvät 

myös seitsemän ryhmissä. Alkaen mineraaleista eli ”pehmeistä [e594] kivistä, 

jotka kovettuivat” (kuten Säkeistöissä sanotaan) ja joita seurasivat ”kovat kasvit, 

jotka pehmenivät”, jotka ovat mineraalien tuotteita, sillä ”kiven helmasta syntyy 

kasvillisuus”,1 aina ihmiseen asti – kaikki alkumuodot kussakin luontokunnassa 

alkavat olemalla eteerisiä, läpikuultavia, ohuita säikeitä. Tämä koskee tietysti 

ainoastaan elämän ensimmäistä alkua. Seuraavassa vaiheessa alkumuodot tihene-

vät ja seitsemännessä ne alkavat jakautua lajeihin, kaikki muut paitsi ihminen, 

ensimmäinen nisäkäseläimistä2 neljännessä kierroksessa. 

                                                           
1 Kommentaari, kirja IX, fol. 19. 
2 Alkueliöt eivät ole eläimiä. Lukijaa pyydetään pitämään mielessään, että kun puhumme 

”eläimistä”, tarkoitamme ainoastaan nisäkkäitä. Äyriäiset, kalat ja matelijat ovat samanaikai-
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Vergilius, joka oli muinaisajan jokaisen runoilijan tavoin enemmän tai vä-

hemmän perehtynyt esoteeriseen filosofiaan, lauloi evoluutiosta seuraavin säkein: 
 

 Principio caelum ac terras, camposque liquentis 

 Lucentemque globum lunae, Titaniaque astra 

 SPIRITUS intus alit, totamque infusa per artus 

 MENS agitat molem, et magno se corpore miscet. 

 Inde hominum pecudumque genus vitaeque volantum 

 Et quae marmoreo fert monstra sub aequore pontus.1 
 
 
”Ensin tuli kolme eli kolmio.” Tällä lauseella on syvä merkitys okkultismissa, ja 

asian vahvistaa mineralogia, kasvitiede ja myös geologia, kuten luvussa ”Bramii-

nien ajanlasku”2 on havainnollistettu yhdistetyllä luvulla seitsemän, johon sisältyy 

kolme ja neljä. Suola liuenneena todistaa sen. Sillä kun sen molekyylit ryhmitty-

essään alkavat saostua, ne ottavat ensin kolmioiden, pienten pyramidien ja karti-

oiden muotoja. Sama muoto on tulella, josta johtuu sana ”pyramidi”. Sitä vastoin 

toinen geometrinen muoto ilmenneessä luonnossa on neliö tai kuutio, 4 ja 6. Sillä 

kuten Enfield sanoo, ”maan partikkelien ollessa kuutiomaisia tulen partikkelit 

ovat pyramidimaisia”. Pyramidimuoto on männyn ottama muoto – mänty on van-

hin puu saniaiskauden jälkeen. Siten kaksi vastakohtaa kosmisessa luonnossa – 

tuli ja vesi, lämpö ja kylmyys – ovat niiden geometrisiä ilmennyksiä, toinen kol-

mimitallisen, toinen kuusisivuisen järjestelmän mukainen. Sillä tähdenmuotoiset 

lumikiteet ovat mikroskoopissa nähtyinä kaikki joko kaksin- tai kolminkertaisia 

kuusikärkisiä tähtiä, joiden keskuksessa on isomman tähden kaltainen pienempi 

tähti. Charles [e595] Darwin osoittaessaan, että vuorovedet vaikuttavat kovasti 

meren rannalla asuviin, sanoo: 
 
Vanhimmat selkärankaiset… olivat ilmeisesti joukko merieläimiä… Eläimet, 

jotka elävät joko keskimääräisen korkean veden rajalla tai keskimääräisen 

matalan veden rajalla, läpikäyvät kahden viikon aikana täyden vuoroveden 

                                                                                                                                                        

sia fyysisen ihmisen kanssa ja useimmat ovat esiintyneet ennen fyysistä ihmistä tässä kierrok-

sessa. Kaikki olivat kuitenkin kaksisukuisia ennen nisäkäskautta eli sekundaarisen eli mesot-

sooisen kauden lopussa, joka kausi alkoi kuitenkin lähempänä paleotsooista kuin kenotsooista 

kautta. Pienemmät pussieläimet ovat samanaikaisia sekundaariajan suurten matelijahirviöiden 

kanssa. 
1 Aeneis, VI, 724–728. ”Niin alun alkaen taivaan, maan, veden välkkyvät aavat, / kehrää lois-

tavan kuun sekä tähteä hehkuvan päivän / ruokkii henkinen voima ja tunkeutuu joka soppeen, / 

sieluna massaa liikuttaa näin täyttäen kaiken. / Siitä on syntynyt ihmisien suku, myös elikoiden, 

/ linnut siivekkäät, merihirviöt aavojen alla.” (suom. Päivö Oksala) ”Kaikki saa alkunsa eette-

ristä ja sen seitsemästä luonnosta”, sanoo alkemisti. Tiede tuntee näitä ainoastaan niiden ulko-

naisilta vaikutuksilta. 
2 Ks. myös II osa, s. e590–e592. 
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vaihtelujen syklin… Nyt on merkillinen tosiasia, että kehittyneemmillä, 

nykyisin maalla elävillä selkärankaisilla… monet tavalliset ja epätavalliset 

vaiheet esiintyvät joko yhden tai useamman kokonaisen viikon [seitsemän 

päivää] kestävinä kausina… [sellaiset] kuin nisäkkäiden tiineys, kuumetautien 

kesto…..1 Kyyhkysen munat kuoriutuvat kahden viikon [14 päivän] kuluttua. 

Kana hautoo kolme, sorsa neljä, hanhi viisi ja strutsi seitsemän viikkoa.2 
 
 
Numero 7 liittyy läheisesti kuuhun, jonka salainen vaikutus ilmenee aina seitsen-

kausina. Kuu johtaa maisen luonnon salaista puolta, kun taas aurinko on ilmen-

neen elämän säätelijä ja sen vaikuttava tekijä, ja tämän totuuden ovat aina tienneet 

näkijät ja adeptit.3 Nojautuessaan perusoppiin ikuisen luontoäidin seitsemästä 

ominaisuudesta Jacob Böhme osoittautui suureksi okkultistiksi. 

Mutta palatkaamme seitsemäisyyden merkitykseen muinaisessa uskonnollises-

sa symboliikassa. Heprealaisten symboliikkaan voidaan metrologisen avaimen 

ohella, joka paljastaa numerologisesti ympyrän (kaikkijumaluuden) geometriset 

suhteet neliöön, kuutioon, kolmioon ja kaikkiin jumaluuden aluetta koskeviin, 

kokonaisluvullisiin emanaatioihin, käyttää teogonista avainta. Tämä avain selittää, 

että Nooa, vedenpaisumuksen patriarkka, on yhdessä merkityksessään jumaluuden 

(universaalin luovan lain) uudelleen järjestely maapallomme muodostamiseksi, 

sen kansoittamiseksi ja sen päällä esiintyvän elämän leviämiseksi yleensä. 

Kun tutkija pitää mielessään, että seitsenjako koskee jumalallisia hierarkioita 

kuin myös kosmisia ja inhimillisiä rakenteita, hänen on helppo ymmärtää, että 

Jah-Nooa on alemman kosmisen nelinäisyyden huippukohdassa ja sen synteesi. 

Ylempien sefirotien kolminaisuus  – jossa Jehovah-Binah (ymmärrys) on va-

sen, naisellinen kulma – synnyttää nelinäisyyden . Jälkimmäinen symboloides-

saan itsessään ”taivaallista ihmistä”, suvutonta adam kadmonia, jota pidetään 

luontona abstraktisessa merkityksessä, tulee jälleen seitsemäiseksi ilmentämällä 

itsestään vielä kolme prinsiippiä, alemman, maallisen eli ilmenneen fyysisen 

luonnon, aineen ja meidän maapallomme (seitsemännen ollessa Malkut, ”taivaal-

lisen ihmisen morsian”), muodostaen siten korkeamman kolminaisuuden eli Kete-

rin, kruunun, kanssa sefirot-puun täyden numeron, 10-luvun, ykseyden eli univer-

sumin summan. Kun ei oteta lukuun korkeampaa kolminaisuutta, alempi luova 

Sefirot on seitsemän. 

Edellä oleva ei kuulu suoranaisesti aiheeseemme, mutta se on tarpeellinen, 

[e596] jotta seuraava olisi helpommin ymmärrettävissä. Tarkoitus on osoittaa, että 

                                                           
1 The Descent of Man (1875), vi, s. 164 ja alaviite. 
2 Bartlett, Land and Water, 7.1.1871, lainannut Darwin. 
3 Ks. myös I osa, II kirja. 
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Jah-Nooa eli heprealaisen raamatun Jehova, josta on väitetty, että hän on luonut 

Maan ihmisineen kaikkineen, on: 

a) Kosmisessa puolessaan alin seitsemäisyys, luovat elohimit. 

b) Tetragrammaton eli adam kadmon, neljän kirjaimen symboloima ”taivaalli-

nen ihminen” – teogonisessa ja kabbalistisessa puolessaan. 

c) Nooa – sama kuin hindulainen Shishta, ihmisen siemen, joka oli jäänyt jäl-

jelle edellisestä luomisesta eli manvantarasta kansoittamaan maata, kuten 

purānoissa esitetään, tai vedenpaisumusta edeltävältä kaudelta, kuten raamatussa 

on allegorisesti kuvattu – kosmisessa merkityksessään. 

Mutta olkoon raamatun luova Jumala nelinäisyys (tetragrammaton) tai kolminai-

suus, hän ei kuitenkaan ole universaali 10, ellei häntä sekoiteta AIN SOFIIN (ku-

ten Brahmāa Parabrahmaniin), vaan on seitsemäisyys, yksi universaalin seitsenlu-

vun monista seitsemäisyyksistä. Kun tätä kysymystä käsitellään, hänen paikkansa 

ja asemansa Nooana voidaan osoittaa parhaiten asettamalla 3, , ja 4, □, rin-

nakkain ”kosmisten” ja ”inhimillisten” prinsiippien kanssa. Ihmisen prinsiipeistä 

käytetään vanhaa tuttua luokitusta. Siis: 
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Saadakseen lisävalaistusta tähän esitykseen lukija tutkikoon kabbalistisia teoksia. 
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[e597] ”Ararat = laskeutumisen vuori =  Hor-Jared. Hatho mainitsee, 

että se on muodostettu sanasta arat = . Moses Chorenesiksen1  julkaisija 

sanoo: ’Sanotaan, että tällä kuvataan (arkin) ensimmäistä laskeutumispaikkaa.’”2 

Luvussa ”Berge”, vuori, Nork sanoo Araratista: ” , sillä  (so. Ararat 

sillä Arat), maa, aramean tavunkertaus.” Tästä näkyy, että Nork ja Hatho käyttä-

vät Araratista samaa vastinetta Arat, , merkityksessä maa.3 
 

Kun Nooa siis symboloi sekä Juuri- että Siemenmanua eli voimaa, joka kehitti 

planeettaketjun ja meidän maapallomme, ja siemenrotua (viidettä), joka pelastet-

tiin samalla kun neljännen – Vaivasvata Manun – viimeiset alarodut hukkuivat, 

numeron seitsemän huomataan esiintyvän uudelleen joka askeleella. Nooa edustaa 

Jehovan sijaisena elohimien seitsemäistä joukkoa ja on siis kaiken eläimellisen 

elämän isä eli luoja (ylläpitäjä). Tästä syystä sanotaan Genesiksen 7. luvun [e598] 

jakeissa 2 ja 3: ”Ota kaikkia puhtaita eläimiä luoksesi seitsemän paria, uroksia (3) 

ja naaraita (4)… Myös taivaan lintuja ota seitsemän paria” jne., ja samoin toiste-

taan luku seitsemän, kun on kyse päivistä ja muusta. 

 

____________ 

                                                           
1 [Moses Khorenatsin Armenian historia.] 
2 Bryant, Analysis of Ancient Mythology, vol. IV, s. 5, 6, 15. 
3 Source of Measures, s. 65. Tekijä selittää: ”Huomattakoon, että hepreassa Jered, Henokin 

isä, merkitsee ’laskeutumisen vuori’, ja samaa sanotaan Araratista, johon Nooan kuutiomainen 

rakennelma eli perusmitta asettui. Jered on hepreaksi  [Jered]. Sanoilla Ararat, Acre [eek-

keri] ja earth [maa] on yhteinen kantasana.” Heprean ”Jered, , on kirjaimellisesti brittiläi-

nen YRD. Tästä syystä Jered on kirjaimellisesti englannin sana yard (ja myös , sillä Jah eli 

Jehova on mittakeppi). On huomionarvoista, että Jeredin poika, nim. Henok, eli 365 vuotta. 

Rabbiinisten kommentaattorien mukaan hänestä sanotaan, että hän keksi 365 päivän pituisen 

vuoden, joten ajan ja pituusmitan arvot tuodaan yhteen, so. vuoden aika johdettiin rinnasta-

malla yardin eli Jeredin avulla, ja Jered siis oli sen isä Henokissa eli Henokin kautta. Ja todel-

la 1296 = yard (eli Jered) x 4 = 5184, aurinkopäivän tunnusomainen arvo kolmasosissa, ja 

kuten esitetty, sitä voidaan sanoa aurinkovuoden vanhemmaksi numerollisesti.” Tämä on kui-

tenkin kabbalististen menetelmien astronomista ja numerologista tulkintaa. Esoteerisesti Jared 

on kolmas Rotu ja Henok neljäs – mutta koska hänet otettiin pois elävänä, hän symboloi myös 

valittuja, jotka pelastuivat neljännessä, kun taas Nooa on viidennen alku – se perhe, joka pe-

lastettiin vesistä, ikuisesti ja fyysisesti. 
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B. 
 

TETRAKTYKSEN SUHDE SEITSENKULMIOON 

 

Luvuista 3 ja 4 yhdistetty luku seitsemän on siis olennainen tekijä jokaisessa mui-

naisessa uskonnossa, koska se on olennainen tekijä luonnossa. Sen omaksuminen 

on todistettava oikeaksi, ja on osoitettava, että se on muita tärkeämpi numero, 

koska Esoteric Buddhism -teoksen ilmestyttyä on esitetty useita huomautuksia ja 

lausuttu epäilyjä näiden väitteiden paikkansa pitävyydestä. 

Ja kerrottakoon tässä heti lukijalle, että kaikissa tällaisissa numerojaoissa AI-

NOAA universaalia prinsiippiä – vaikkakin siihen viitataan yhtenä, koska se on 

ainoa yksi – ei koskaan oteta mukaan laskelmiin. Absoluuttisena, äärettömänä ja 

universaalina abstraktiona SE on täydellisesti ITSEOLEVAINEN ja riippumaton 

jokaisesta muusta voimasta, noumenaalisesta tai fenomenaalisesta. SE ”ei ole aine 

eikä henki; SE ei ole ego eikä ei-ego; ja SE ei ole objekti eikä subjekti”, sanoo 

artikkelin ”Personal and Impersonal God” kirjoittaja ja lisää: 

 

Hindulaisten filosofien kielellä se on alkuperäinen ja ikuinen purushan [hen-

gen] ja prakritin [aineen] yhtymä. Koska advaitalaisten mukaan ulkonainen 

kohde on pelkästään mentaalisten tilojemme tuote, prakriti ei ole muuta kuin 

illuusio, ja purusha on ainoa todellisuus. Se on ainoa olemassaolo, joka säilyy 

ikuisesti tässä ideoiden maailmassa. Tämä on siis advaitīen Parabrahman…. 

Vaikka olisikin olemassa persoonallinen Jumala, jolla olisi jonkinlainen ai-

neellinen upādhi (jonkinlainen fyysinen perusta), advaitīn kannalta on yhtä 

suuri syy epäillä hänen noumenaalista olemassaoloaan kuin minkä tahansa 

muun kohteen. Heidän käsityksensä mukaan tietoinen Jumala ei voi olla uni-

versumin alkuperä, koska hänen Egonsa olisi silloin aikaisemman syyn seu-

raus, jos sana tietoinen käsitetään sen tavallisessa merkityksessä. He eivät voi 

hyväksyä, että universumin kaikkien tajunnantilojen kokonaissumma on heidän 

jumaluutensa, koska nuo tilat muuttuvat jatkuvasti ja koska kosminen ideointi 

lakkaa pralayan aikana. Universumissa on ainoastaan yksi pysyvä tila, joka on 

täydellisen tietämättömyyden tila, joka on itse asiassa pelkkä chidākāśa (tajun-

nan kenttä). Kun lukijani kerran käsittävät sen tosiasian, että tämä suuri uni-

versumi on todellisuudessa vain eri tajunnantilojen valtavan suuri kokouma, he 

eivät hämmästy huomatessaan, että advaitīn mielestä tietämättömyyden ää-

rimmäinen tila on sama kuin Parabrahman.1 
 

                                                           
1  Five Years of Theosophy, T. Subba Row’n artikkeli ”Personal and Impersonal God”, s. 202. 
[Sama kirjassa: A Collection of Esoteric Writings of Subba Row.] 



631 
 

Vaikka tämä ”eri tajunnantilojen valtavan suuri kokouma” onkin täysin inhimilli-

sen arvioinnin ja laskelmien ulkopuolella, se on kuitenkin seitsemäisyys, [e599] 

joka muodostuu kokonaisuudessaan yksinomaan seitsenryhmistä. Näin on yksin-

kertaisesti siksi, että ”havaintokykyyn kuuluu seitsemän eri aspektia, jotka vas-

taavat aineen seitsemää tilaa”1 eli ominaisuutta. Ja sen vuoksi lukusarja yhdestä 

seitsemään alkaa esoteerisissa laskelmissa ensimmäisellä ilmenneellä prinsiipillä, 

joka on numero yksi, jos alamme ylhäältä, ja seitsemän, kun laskemme alhaalta eli 

alimmasta prinsiipistä. 

Kabbala samoin kuin Pythagoras pitää tetradia täydellisimpänä eli oikeammin 

pyhimpänä lukuna, koska se sai alkunsa yhdestä, ensimmäisestä ilmenneestä yk-

seydestä eli oikeammin kolmesta yhdessä. Kuitenkin jälkimmäinen on aina ollut 

persoonaton, suvuton, käsittämätön, vaikkakin korkeampien mentaalisten havain-

nointien saavutettavissa. 

Ikuisen monadin ensimmäistä ilmennystä ei ollut koskaan tarkoitettu olemaan 

symbolina toiselle symbolille, SYNTYMÄTÖNTÄ alkuaineesta syntyneelle eli 

yhtä ainoaa LOGOSTA taivaalliselle ihmiselle. Tetragrammaton eli kreikkalaisten 

tetraktys on toinen logos, Demiurgos. Neljä, kuten Thomas Taylor ajatteli, ”on… 

Platonin eläimellinen itse -käsite, ja Platonhan oli pythagoralaisista paras, kuten 

Syrianos oikein huomauttaa. Se kuului älyllisen kolminaisuuden rajamaille, kuten 

Proklos täysin vakuuttavasti osoittaa Platonin teologiaa käsittelevän teoksensa 

kolmannessa kirjassa. Ja noiden kahden kolminaisuuden [kaksoiskolmion] välillä, 

joista toinen on intelligiibeli, ymmärrettävä, ja toinen intellektuaalinen, on juma-

lien toinen luokka, joka on osallisena kummassakin ääripäässä.”2 

Plutarkhos kertoo meille, että ”pythagoralaiseen maailmaan kuului kaksinker-

tainen nelinäisyys”.3 Tämä lause todistaa sen, mitä sanotaan alemman tetraktyk-

sen valinnasta eksoteerisissa teologioissa. Sillä: 
 
Järjellisen maailman [mahatin maailman] nelinäisyys on To Agathon, Nous, 

Psykhe, Hyle, kun taas aistittavan [aineen] maailman – joka on oikeastaan se, 

mitä Pythagoras tarkoitti sanalla Kosmos – nelinäisyys on tuli, ilma, vesi ja 

maa. Neljää elementtiä kutsutaan nimellä rhizomata, kaikkien sekoittuneiden 

kappaleiden juuret eli prinsiipit,4 
 

ts. alempi tetraktys on harhan, aineen maailman juuri. Tämä on juutalaisten tet-

ragrammaton ja ”mystinen jumaluus”, josta nykyajan kabbalistit pitävät paljon 

melua! 
 

                                                           
1   Sama. 
2   Past. G. Oliver, The Pythagorean Triangle, s. 104 
3  Plutarkhos, De anim. Procr., § 30. 
4  Oliver, main. teos, s. 112. 
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Siten numero [neljä] muodostaa aritmeettisen keskiluvun monadin ja heptadin 

välillä, ja tämä sisältää kaikki voimat, sekä synnyttävät että synnytetyt luvut. 

Sillä tämä kaikista kymmenen alapuolella olevista luvuista antaa tietyn luvun. 

Duadista kaksinkertaisena tulee neljä, ja neljästä kaksinkertaisena [eli levitet-

tynä] tulee hebdomadi [seitsemäisyys]. Kaksi kerrottuna itsellään tekee neljä ja 

muodostaa taivutettuna itseensä päin ensimmäisen kuution. Tämä ensimmäi-

nen kuutio on hedelmällinen luku, moninaisuuden ja vaihtelevuuden perusta, 

yhdistettynä kahdesta ja neljästä [ollen riippuvainen monadista, seitsemännes-

tä]. Siten ajallisten kappaleiden, pyramidin ja [e600] kuution kaksi alkusyytä, 

muoto ja aine, virtaavat yhdestä ainoasta lähteestä, tetragonista [maan päällä, 

monadista taivaassa]….1 
 

Tässä Reuchlin, tuo suuri kabbalan tuntija, osoittaa kuution olevan ainetta, kun 

taas pyramidi eli kolminaisuus on ”muoto”. Hermeksen seuraajilla numero neljäs-

tä tulee totuuden symboli vasta kun se laajenee kuutioksi, joka avattuna on seit-

semän symboloiden miehisiä ja naisellisia elementtejä ja ELÄMÄN elementtiä.2 

Jotkut opiskelijat ovat ihmetelleet sitä, että pystysuorasta viivasta, joka on 

miehinen, tulee (ks. edellä) ristissä neljään jaettu viiva – neljän ollessa naisellinen 

luku, kun taas vaakasuorasta (aineen viivasta) tulee kolmiosainen. Tämä on 

kuitenkin helppo selittää. Koska avatun kuution keskusneliö on yhteinen sekä 

pystysuoralle että vaakasuoralle haaralle eli kaksisuuntainen, siitä tulee 

                                                           
1  Oliver, main. teos, s. 104, lainannut Reuchlin, De Arte Cabbalistica, kirja II. 
2  Teoksen Key to the Hebrew Egyptian Mystery in the Source of Measures tekijä osoittaa (s. 
50), että kuutiosta avattuna ympyrän yhteydessä… ”tulee… tavallinen risti eli tau, ja kun 
jälkimmäinen liitetään ympyrään, saadaan egyptiläisten silmukkaristi… Kun kuutiossa on vain 
6 sivua, avatusta kuutiosta tulee ristin haarat siten, että yksi kuution sivu on yhteinen kummal-
lekin haaralle, jolloin se lasketaan kuuluvaksi kumpaankin… [ts. otettuna vaakasuoraan ja 
pystysuoraan]… 4 pystyssä olevaa ja 3 vaa’assa tekevät 7 yhteensä.” Lisäksi ”tässä ovat nuo 
tunnetut 4 ja 3 ja 7”.  
   Esoteerinen filosofia selittää, että neljä symboloi universumia sen potentiaalisessa tilassa eli 
kaoottista ainetta ja että tarvitaan henki, joka läpäisee sen aktiivisesti, ts. alkuperäisen abstrak-
tin kolmion on – jotta universumi voisi ilmetä ymmärrettävällä tavalla – jätettävä yksiulottei-
nen ominaisuutensa ja levittäydyttävä tähän aineeseen, jolloin se muodostaa ilmenneen perus-

tan kolmiulotteiselle avaruudelle. Tätä esittää avattu kuutio. Tästä johtuu silmukkaristi  joka 
symboloi ihmistä, synnyttämistä ja elämää. Egyptissä ankh merkitsi sielua, elämää ja verta. Se 
on sielullinen, elävä ihminen, seitsemäisyys.  

AVATTU KUUTIO 
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neutraalinen perusta niin sanoaksemme ja se kuuluu kumpaankin. Hengen viiva 

jää kolminaiseksi ja aineen kaksinaiseksi – ja kaksi on parillinen luku ja sen 

vuoksi myös naisellinen luku. Sitä paitsi Theonin mukaan pythagoralaiset, jotka 

antoivat tetraktykselle harmonian nimen, ”koska se on diatessaron in seskvitertia” 

– olivat sitä mieltä että: 
 
…tetraktys jakoi monokordin kaanonin duadiin, triadiin ja tetradiin. Sillä sii-

hen kuuluvat seskvitertia, seskvialtera, kaksinkertainen, kolminkertainen ja ne-

linkertainen osa, joiden sektio on 27. Muinaisen musiikkiteorian mukaan tetra-

kordin muodostivat kolme sävelaskelta eli intervallia sekä neljä säveltermiä, 

joita kreikkalaiset sanoivat diatessanoriksi ja me kvartiksi.1 
 

Edelleen, vaikka neljä olikin parillinen ja sen vuoksi naisellinen (”helvetillinen”) 

luku, se vaihteli muotonsa mukaan. Tämän osoittaa Stanley. [e601] Pythagoralai-

set kutsuivat lukua 4 luonnon avaimentallettajaksi, mutta yhdessä kolmen kanssa, 

mikä tekee seitsemän, siitä tuli mitä täydellisin ja harmonisin luku – itse luonto. 

Neljä oli ”naisellisen muodon maskuliini”, kun se muodosti ristin; ja seitsemän on 

”kuun herra”, sillä tämän planeetan on muutettava ulkomuotoaan joka seitsemäs 

päivä. Pythagoras perusti oppinsa sfäärien harmoniasta ja musiikista lukuun seit-

semän sanoen, että välimatka maasta kuuhun on yksi ”sävelaskel”, kuusta Merku-

riukseen puoli sävelaskelta, sieltä Venukseen samoin, Venuksesta aurinkoon 1½ 

sävelaskelta, auringosta Marsiin yksi sävelaskel, sieltä Jupiteriin ½ sävelaskelta, 

Jupiterista Saturnukseen ½ sävelaskelta ja sieltä eläinrataan yksi sävelaskel; yh-

teensä siis seitsemän säveltä – oktaaviharmonia. Luonnon koko melodia sisältyy 

näihin seitsemään säveleeseen, joita kutsutaan sen vuoksi ”luonnon ääneksi”. 

Plutarkhos selittää,2 että akhaialais-kreikkalaiset pitivät lukua neljä kaikkien 

kappaleiden juurena ja prinsiippinä, koska se oli niiden elementtien luku, jotka 

synnyttivät kaikki näkyvät ja näkymättömät luodut kappaleet. Ruusu-Ristin 

veljillä ristin muoto eli avattu kuutio oli aiheena ”tutkielmaan eräästä Peuvret’n 

teosofisesta asteesta ja sitä käsiteltiin valoa ja pimeyttä eli hyvää ja pahaa 

koskevien perusoppien mukaisesti”.3 
 
Käsitettävä maailma astuu esiin jumalallisesta mielestä [eli ykseydestä] seu-

raavalla tavalla. Tetraktys heijastaen omaa olemustaan, ensimmäistä ykseyttä, 

kaiken synnyttäjää sekä omaa alkuaan Osoittaa siten: Yksi kertaa yksi, kaksi 

kertaa kaksi, ja heti syntyy tetradi, jonka huippuna on korkein ykseys, ja siitä 

tulee pyramidi, jonka pohjana on tasainen tetradi vastaten pintaa. Tämän ylle 

jumalallisen ykseyden loistava valo synnyttää ruumiittoman tulen muodon, 

                                                           
1 Oliver, main. teos, s. 114. 
2  De Placitis Philosophorum, kirja I, ii ja iii. 
3  Oliver, main. teos, s. 108. 
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koska Juno (aine) laskeutuu alempiin olioihin. Tästä syntyy varsinainen valo, 

ei polttava vaan valaiseva. Tämä on keskimaailman luominen, mitä heprealai-

set kutsuvat korkeimmaksi, [heidän] jumaluuden maailmaksi. Sen nimi on 

Olympos, se on kauttaaltaan valoa ja täynnä eri muotoja, ja se on kuolematto-

mien jumalien paikka, deum domus alta, jonka huippuna on YKSEYS, seinänä 

kolminaisuus ja pintana nelinäisyys.1 
 

”Pinnan” on siis jäätävä merkityksettömäksi ulkokuoreksi, jos se jätetään yksin. 

Koska ainoastaan YKSEYS ”valaisee” nelinäisyyden, niin tuon tunnetun alemman 

neliluvun on myös rakennettava itselleen seinä kolminaisuudesta voidakseen 

ilmetä. Tetragrammaton eli Mikroprosopos on sitä paitsi ”Jehova”, joka on 

sopimattomasti vaatinut itselleen tuon ”Oli, on, tulee olemaan”. Tämä on nyt 

käännetty muotoon ”minä olen se mikä minä olen”, ja sen on tulkittu tarkoittavan 

korkeinta abstraktia jumaluutta, vaikka se itse asiassa merkitsee esoteerisesti 

ainoastaan aikakausittain kaoottista, levotonta ja ikuista AINETTA kaikkine 

mahdollisuuksineen. Sillä tetragrammaton on yhtä luonnon eli Isiksen kanssa ja 

on eksoteerinen sarja androgyynisiä jumalia, sellaisia kuin Osiris-Isis, Jupiter-

Juno, Brahmā-Vāch tai kabbalistinen Jah-Havah; kaikki miehis-naisellisia. 

Muinaisten kansojen jokaisen antropomorfisen jumalan nimi oli, kuten Marsilio 

Ficino aivan oikein huomauttaa, [e602] kirjoitettu neljällä kirjaimella. Siten 

egyptiläisillä hänen nimensä oli Teut, arabeilla Alla; persialaisilla Sire; maageilla 

Orsi; muhamettilaisilla Abdi; kreikkalaisilla Theos; muinaisilla turkkilaisilla Esar; 

latinalaisilla Deus; näihin Giovanni Lorenzo Anania lisää germaanien nimen Gott; 

sarmaattien nimet Bouh ja Istu; tataarien nimen Itga jne.2 

Koska monadi on yksi ja pariton luku, muinaiset viisaat sanoivat sen vuoksi, 

että vain parittomat luvut olivat täydellisiä lukuja. Ehkä itsekkäästi mutta tosiasi-

allisesti he pitivät niitä kaikkia miehisinä ja täydellisinä, sopivina taivaallisille 

jumalille, kun taas parilliset luvut kuten kaksi, neljä, kuusi ja varsinkin kahdeksan 

ollen naisellisia lukuja olivat heidän mielestään epätäydellisiä ja ne annettiin ai-

noastaan maallisille ja manalan jumaluuksille. Vergilius mainitsee asian sanomal-

la ”Numero deus impare gaudet”, ”jumala mielistyy parittomaan lukuun”.3 

Mutta pythagoralaiset pitivät numero seitsemää tai seitsenkulmiota 

uskonnollisena ja täydellisenä lukuna. Sen nimi oli Telesforos, koska sen avulla 

ihmiskunta ja kaikki universumissa johdetaan päämääräänsä, ts. huippuunsa.4 

Lemurian ajasta Pythagoraan päiviin asti oppi sfääreistä, joita hallitsee seitsemän 

                                                           
1  Reuchlin, De Arte Cabbalistica, s. 689, lainannut Oliver, s. 112–113. 
2  Oliver, main. teos, s. 118. 
3  Vergilius, Eclogues, VIII, 75. 
4  Philo Iudaeus, De optificio mundi, xxxv. 
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pyhää planeettaa,1 kuvasi maallisen ja sublunaarisen luonnon seitsemää voimaa, 

universumin seitsemää suurta voimaa, jotka jatkuivat ja kehittyivät seitsemänä 

äänenä, jotka ovat sävelasteikon seitsemän säveltä. Heptadia (meidän 

seitsemäisyyttä) pidettiin ”neitsyen lukuna, koska se on syntymätön” (kuten logos 

tai vedāntalaisten ”Aja”); ”ilman isää tai äitiä, mutta lähtöisin monadista, joka on 

kaiken alku ja kruunu”.2 Ja jos seitsemäisyyden ajatellaan lähtevän suoraan 

monadista, silloin se, kuten vanhimpien koulukuntien salaisessa opissa opetettiin, 

on tämän meidän mahāmanvantaramme täydellinen ja pyhä luku. 

Seitsemäisyys eli heptadi oli todella pyhitetty usealle jumalalle ja jumalattarel-

le; Marsille seitsemine seuraajineen; Osirikselle, jonka ruumis paloiteltiin seitse-

mään ja kaksi kertaa seitsemään osaan; Apollolle (Auringolle), seitsemine kierto-

laisineen, joka ylisti seitsenkielisellä lyyrallaan seitsemänsäteistä; Minervalle, 

isättömälle ja äidittömälle sekä muille. 

Himalajan tämänpuoleista okkultismia seitsentämisineen on juuri siitä syystä 

pidettävä kaikkein vanhimpana, kaiken alkuperänä. Joissakin uusplatonikkojen 

jälkeensä jättämissä katkelmissa sitä vastustetaan, ja viimeksi mainittujen ihailijat 

tuskin ymmärtävät, mitä he puolustavat sanoessaan: ”Katsokaa, teidän edeltäjänne 

uskoivat ainoastaan kolminaiseen ihmiseen, johon kuuluu henki, sielu ja ruumis. 

Huomatkaa, että Intian tāraka rāja-jooga rajoittaa [e603] tämän jaon kolmeen, me 

neljään ja vedāntalaiset viiteen (koshaan).” Tämän johdosta me muinaisaikaiseen 

koulukuntaan kuuluvat kysymme: 

Miksi kreikkalainen runoilija sitten sanoo, että ”ei neljä, vaan SEITSEMÄN on 

niitä, jotka laulavat auringon hengen ylistystä”? 
 

   jne. 

 Seitsemän soivaa kirjainta ylistää minua, 

 Kuolematonta Jumalaa, kaikkivaltiasta jumaluutta.3 
 

Miksi edelleen kolmiyhteistä IAOta (mysteerijumalaa) kutsutaan ”nelinkertaisek-

si”, vaikka kristityt yhdistävät kolminaisuuden ja nelinäisyyden symbolit yhteen 

nimeen, joka on – seitsenkirjaiminen Jehovah? Ja miksi heprean shebuah on ’va-

la’ (pythagoralainen tetraktys), sama kuin numero 7? Tai kuten Gerald Massey 

sanoo: 
 

                                                           
1  Nuo seitsemän planeettaa eivät rajoitu tähän lukumäärään siksi, että muinaisuudessa ei tun-

nettu useampia, vaan yksinkertaisesti siksi, että ne olivat seitsemän logoksen ensimmäiset eli 

alkuperäiset huoneet. Muita tunnettuja planeettoja voi olla yhdeksän ja yhdeksänkymmen-

täyhdeksän – mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että vain nämä seitsemän olivat pyhiä. 
2  Oliver, main. teos, s. 173–174. 
3  Lainannut Lightfoot, Oliverin main. teos, s. 175. 
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Vannoa vala oli sama kuin ”seitsentää”, ja 10 ilmaistuna kirjaimella [Jod] oli 

IAO-TSEBAOTHin [kymmenkirjaimisen Jumalan] täydellinen luku.1 
 

Lukianoksen Auctiossa pythagoralainen kysyy:  

”Kuinka sinä lasket?” Vastaus on: ”Yksi, kaksi, kolme, neljä.” Silloin pythago-

ralainen sanoo: ”Kas vain! Se, mitä sinä luulet NELJÄKSI, onkin kymmenen, 

täydellinen kolmio ja meidän valamme [tetraktys, neljä!]...”2  

– eli seitsemän. Entä miksi Proklos sanoo: 

 
Kultaisten säkeiden isä ylistää tetraktysta ympärivuotisen luonnon lähteenä.3 

 
Yksinkertaisesti sen vuoksi, että noilla länsimaisilla kabbalisteilla, jotka esittivät 

eksoteeriset todisteensa meitä vastaan, ei ollut mitään käsitystä todellisesta eso-

teerisesta tarkoituksesta. Sen vuoksi, että kaikki muinaiset kosmologiat – viiden-

nen kantarodun kahden vanhimman kansan, hindulaisten arjalaisten ja egyptiläis-

ten, sekä heidän lisäkseen varhaisten kiinalaisten rotujen (neljännen eli atlantislai-

sen Rodun jäännösten) vanhimmat maailmankaikkeuden kuvaukset – pohjasivat 

mysteerinsä lukuun 10: ylempi kolmio merkitsi näkymätöntä ja metafyysistä maa-

ilmaa, alemmat kolme ja neljä eli seitsenluku tarkoittivat fyysistä luontokuntaa. 

Juutalainen raamattu ei suinkaan tehnyt lukua seitsemän huomatuksi. Hesiodos 

käytti sanoja ”seitsemäs on pyhä päivä”4 ennen kuin ”Mooseksen” sapatista oli 

koskaan kuultu. Seitsenluvun käyttö ei koskaan rajoittunut johonkin tiettyyn kan-

saan. Tästä on selvänä todisteena seitsemän maljakkoa auringon temppelissä lä-

hellä Babianin raunioita Ylä-Egyptissä; seitsemän tulta, jotka paloivat lakkaamat-

ta kautta aikojen Mithran alttarien edessä; arabien seitsemän pyhäkköä; Intian 

seitsemän niemimaata, seitsemän saarta, seitsemän merta, vuorta ja virtaa; ja sa-

moin Zoharin (ks. Ibn Gebirol); juutalaisten seitsemän loiston Sefirot; seitsemän 

goottilaista jumaluutta, kaldealaisten seitsemän maailmaa ja niiden seitsemän 

henkeä; Hesiodoksen ja Homeroksen mainitsemat seitsemän tähtikuviota; ja kaik-

ki ne loputtomat seitsikot, jotka orientalistit tapaavat jokaisesta löytämästään kä-

sikirjoituksesta. 

Lopuksi meidän on lisättävä tämä: riittävästi on esitetty todisteita, miksi inhi-

milliset prinsiipit jaettiin ja yhä jaetaan [e604] esoteerisissa kouluissa seitsemään. 

Jos pysähdytään neljään, niin ihmiseltä joko riistetään alemmat maalliset osansa 

tai fyysisestä näkökulmasta tarkasteltuna hänestä tehdään sieluton eläin. Nelinäi-

syyden täytyy olla korkeampi tai alempi – taivaallinen tai maallinen tetraktys. 
                                                           
1  The Natural Genesis, vol. I, s. 545. 
2  Vitarum Auctio, § 4. [”Viisauksia kaupan”, Lukianos, Satiireja, s. 118.] 
3  Timaioksen kommentaari, III, 155, D, 1–2. 
4  Erga kai hemerai (Työt ja päivät), 770. 
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Jotta ihminen tulisi ymmärrettäväksi, häntä on ikivanhan esoteerisen koulun ope-

tusten mukaan pidettävä seitsemäisenä. Tämä ymmärrettiin niin hyvin, että jopa 

niin kutsutut kristilliset gnostikot omaksuivat tämän vanhan hyvän järjestelmän.1 

Se pidettiin kauan salassa, sillä vaikka se aavistettiin, mitkään käsikirjoitukset 

tuolta ajalta eivät puhu siitä kyllin selvästi tyydyttääkseen epäilijät. Mutta meidän 

avuksemme tulee aikamme kirjallinen harvinaisuus – gnostikkojen vanhin ja par-

haiten säilynyt evankeliumi, Pistis Sofia, ICTIC CO IA. Todistaaksemme asian 

täydellisesti lainaamme tässä erästä auktoriteettia (C.W. King) – ainoaa arkeolo-

gia, jolla on ollut edes hämärä aavistus tästä yksityiskohtaisesta opista, ja aikam-

me parasta asiantuntijaa, joka on kirjoittanut gnostikoista ja heidän gemmeistään. 

Tuo erinomainen katkelma uskonnollista kirjallisuutta – todellinen gnostilai-

nen kivettymä – opettaa, että ihmisolento on Ykseyden seitsemäinen säde,2 aivan 

kuten meidän koulukuntamme opettaa. Hänet on koottu seitsemästä elementistä, 

joista neljä on lainattu kabbalistien neljästä ilmenneestä maailmasta. Siis: 

 
Asiahista se saa nefeshin eli fyysisten halujen asumuksen [myös elonhenkäyk-

sen]; Jetsirahista tulee ruah eli intohimojen asumus [?!]; Briahista neshamah 

eli järki, ja Azilutista se saa hayāhin eli henkisen elämän prinsiipin. Tämä 

näyttää platonilaisen teorian sovellukselta, jonka mukaan sielu saa vastaavat 

kykynsä planeetoilta edetessään alaspäin niiden piirien kautta. Mutta Pistis So-

fia tavallisessa rohkeudessaan ilmaisee tämän teorian paljon runollisemmassa 

muodossa (§ 282). Sisäinen ihminen muodostuu samoin neljästä oleellisesta 

osasta, mutta ne saadaan sfäärien kapinallisilta aioneilta, jotka ovat voima – 

kipinä jumalallisesta valosta (”Divinae particula aurae”), joka on vielä niissä 

jäljellä; sielu [viides], ”joka on muodostettu niiden silmien kyynelistä ja niiden 

tuskanhiestä”;   [antimimon pneumatos], hengen jäl-

jittelijä (nähtävästi vastaten meidän omaatuntoamme) [kuudes]; ja lopuksi 

 [Moira], kohtalo3 [karmallinen ego], jonka [e605] tehtävänä on johtaa 

                                                           
1  Ks. osaa F, ”Egyptologien seitsemän sielua”, s. 203. 
2  Seitsemän energiakeskusta ovat kehittyneet eli tulleet esiin Fohatin vaikutuksesta yhteen 

ainoaan elementtiin, joka on itse asiassa kaikkialla Kosmoksessa ilmenevien seitsemän ele-

mentin ”seitsemäs prinsiippi”. Voimme tässä huomauttaa, että ne ovat samat kuin kabbalistien 

Sefirot; ”pyhän hengen seitsemän lahjaa” kristillisessä järjestelmässä; ja mystisessä merkityk-

sessä Devakîn seitsemän lasta eli poikaa, jotka Kamsa tappoi ennen Krishnan syntymää. Mei-

dän seitsemän prinsiippiämme symboloivat kaikkia niitä. Meidän on erottava niistä, ennen 

kuin saavutamme Krishna- tai Kristus-tilan, Jîvanmuktan tilan, ja keskityttävä kokonaan kor-

keimpaan, seitsemänteen eli YHTEEN. 
3   on tässä tapauksessa sallimus, ei ”kohtalo”, sillä se on yleisnimi, ei erisnimi. (Ks. 

Wolfin Odysseia-käännös, xxii, 413). Mutta Moira, kohtalon jumalatar, on jumaluus, ”joka 

kuten  [Aisa] antaa kaikille heidän osansa hyvästä ja pahasta” ja on siis karma (vrt. 

Liddell [A Greek-English Lexicon]). Tässä tarkoitetaan kuitenkin sallimuksen eli karman koh-
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ihminen hänelle asetettuun päämäärään; ”jos hänen on kuoltava tulen kautta, se 

johtaa hänet tuleen; jos hänen on kuoltava petoeläimen uhrina, se johtaa hänet 

petoeläimen eteen”1 – [seitsemäs]! 

 

 

C. 
 

SEITSENLUVUN ESIINTYMINEN VEDOISSA 

SE VAHVISTAA OKKULTTISEN OPETUKSEN 

SEITSEMÄSTÄ PALLOSTA JA SEITSEMÄSTÄ RODUSTA 

 

Meidän on palattava historiallisen tiedon alkulähteelle, jos tahdomme esittää par-

haat todisteemme esitettyjen tosiasioiden tukemiseksi. Sillä vaikka Rigvedan 

hymnit ovat kauttaaltaan allegorisia, ne ovat myös ajatuksia herättäviä. Sūryan 

(Auringon) seitsemän säteen sanotaan siinä vastaavan seitsemää maailmaa (jokai-

sessa planeettaketjussa), seitsemää virtaa taivaassa ja maan päällä. Edelliset ovat 

seitsemän luovaa joukkoa ja jälkimmäiset seitsemän ihmistä eli alkuperäistä ih-

misryhmää. Nämä seitsemän muinaista rishiä – kaiken maan päällä elävän ja hen-

gittävän alkuunpanijat – ovat Agnin seitsemän ystävää, hänen seitsemän ”hevos-

taan” eli seitsemän ”PÄÄTÄÄN”. Vertauskuvallisesti sanottuna ihmisrotu on saa-

nut alkunsa tulesta ja vedestä. Sen ovat ISÄT eli uhraaja-kantaisät muodostaneet 

Agnista. Sillä Agni, aśvinit ja ādityat2 ovat kaikki samoja kuin tuo ”uhraaja” eli 

isiä, joita kutsutaan vuoroin pitaroiksi (pitreiksi, isiksi), angirasoiksi,3 sādhyoiksi, 

”jumalallisiksi uhraajiksi”, ja ovat kaikkein okkulttisimpia. Niitä kaikkia kutsu-

taan nimellä deva-putra rishayah eli ”Jumalan pojat”.4  ”Uhraajat” ovat sitä paitsi 

kollektiivisesti YKSI uhraaja, jumalien isä, Vishvakarman, joka suoritti suuren 

Sarvamedha-seremonian ja lopuksi uhrasi itsensä. (Ks. Rigvedan hymnit.) 

                                                                                                                                                        

detta, ITSEÄ eli egoa, ja sitä joka syntyy uudelleen. Ei liioin   ole 

omatuntomme, vaan meidän buddhimme; eikä se ole ”hengen jäljittelijä”, vaan ”muodostettu 

hengen mukaan” eli on hengen vastine – joka buddhi on ātman käyttövälineenä (ks. Aristo-

fanes, Thesmoforiazusai, 17). 
1  The Gnostics and their Remains, s. 37, 38. [Pistis Sophia, 111. Luku, s. 262–263] 
2  Rigveda, III, 54. 16; II, 29. 3, 4. 
3  Sama, I, 31, 17, 139 ja seuraava. Prof. Roth määrittelee (”Pietarin sanakirjassa”) angirasat 

jumalien ja ihmisten välillä olevaksi korkeampien olentojen roduksi. Prof. Weber sen sijaan, 

uskollisena tavalleen modernisoida ja antropomorfoida jumaluus, näkee niissä arjalaisten 

hindujen ja persialaisten muinaisen yhteisen uskonnon alkuperäisiä pappeja. Roth on oikeassa. 

”Angirasat” oli yksi dhyānien eli vihittyjen deva-opettajien (gurudevojen) nimistä kolmannen 

Rodun lopussa, neljännessä ja jopa viidennessä Rodussa. [Edellä mainittu ns. Pietarin sanakir-

ja, ”Petersburger Wörterbuch” on Otto Böhtlingkin Sanskrit-Wörterbuch.] 
4  Rigveda, X, 62. 1, 4. 
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[e606] Näissä hymneissä kutsutaan ”taivaallista ihmistä” purushaksi, 

”Ihmiseksi”,1 josta Virāj syntyi,2 ja Virājista syntyi (kuolevainen) ihminen. 

Varuna (joka on nyt alennettu korkeasta asemastaan – dhyāni- ja devaherrojen 

päälliköksi) ohjaa kaikkia luonnonilmiöitä ja ”tekee Auringolle tien jota hänen on 

seurattava”. Hänen valvonnassaan, kuten tullaan näkemään, ovat taivaan 

seitsemän virtaa (laskeutuvat, luovat jumalat) ja maan seitsemän virtaa (seitsemän 

alkuperäistä ihmissukua). Sillä sitä, joka rikkoo Varunan lakeja (vratāni, ”luonnon 

järjestys”, toimivat lait), rankaisee Indra,3 mahtava vedalainen jumala, jonka vrata 

(laki eli voima) on suurempi kuin kenenkään muun jumalan vratāni. 

Näin voidaan osoittaa, että Rigveda, vanhin kaikista tunnetuista muinaisajan 

tietolähteistä, vahvistaa okkulttiset opetukset melkein joka suhteessa. Sen hym-

neissä – jotka sisältävät viidennen (meidän rotumme) varhaisimpien vihittyjen 

kirjoittamat alkuperäiset opetukset – puhutaan seitsemästä Rodusta (joista kaksi 

on vielä tuleva) esittämällä ne allegorisesti ”seitsemänä virtana”;4 ja niistä viidestä 

Rodusta (pañcha krishtayah), jotka ovat jo kansoittaneet tämän maailman viidellä 

seudulla (pañcha pradishah),5 sekä myös kolmesta aikaisemmasta mantereesta.6 

Ainoastaan ne tutkijat, jotka tuntevat Purushasūktan (jossa nykyisten orienta-

listien intuitio on näkevinään ”erään Rigvedan kaikkein viimeisimmistä hymneis-

tä”) salaisen merkityksen, voivat toivoa ymmärtävänsä, miten sopusointuisia sen 

opetukset ovat ja miten ne vahvistavat esoteerisia oppeja. Ennen kuin sellainen 

tutkija tajuaa seuraavan säkeen salaisen filosofian, hänen on tutkittava (taivaalli-

sen) ihmisen, ”purushan” – joka on UHRATTU synnyttämään universumi ja kaik-

ki siinä oleva (vrt. Vishvakarman) – ja maisen kuolevaisen ihmisen välisiä suhtei-

ta erittäin syvällisine metafyysisine merkityksineen7: 

”15. Hänellä [’ihmisellä’, purushalla eli Vishvakarmanilla] oli seitsemän 

ympäröivää polttopuuta ja kolme kertaa seitsemän polttokerrosta. Kun jumalat 

                                                           
1  Rigveda, X, 90. 1. 
2  Sama, X, 90. 5. 
3  Sama, X, 113–115. 
4  Sama, I, 35–38. 
5  Sama, IX, 86. 29. 
6  Okkulttisessa opissa kuvataan kolmea mereen vajonnutta tai muulla tavoin tuhoutunutta 

mannerta – sillä ensimmäisen Rodun ensimmäinen ”manner” on yhä olemassa ja tulee ole-

maan loppuun asti – nimittäin hyperborealaista, lemurialaista (nimi on myös tieteessä tunnet-

tu) ja atlantislaista. Atlantiksen kadotessa suurin osa Aasiaa kohosi vedestä. Afrikka ilmestyi 

vielä myöhemmin, kun taas Eurooppa on viides ja viimeisin manner – ja Pohjois- ja Etelä-

Amerikkaan kuuluu osia, jotka ovat paljon vanhempia. Mutta tästä enemmän myöhemmin. 

Vedat muistiin kirjoittaneet vihityt – eli meidän viidennen Rotumme rishit – kirjoittivat aika-

na, jolloin Atlantis oli jo uponnut. Atlantis on neljäs manner joka ilmestyi, mutta kolmas joka 

katosi. 
7  Rigveda, X, 20. 1. 16. 



640 
 

suorittivat uhrin, he sitoivat ihmisen uhriksi.” Tämä tarkoittaa kolmea 

seitsenkertaista alkurotua ja osoittaa Vedojen korkean iän, sillä niiden vanhimmat 

suulliset opetukset eivät luultavasti tienneet mistään muusta [uhrista]. Tämä 

tarkoittaa myös [e607] seitsemää alkuperäistä ihmisryhmää, koska Vishvakarman 

edustaa koko jumalallista ihmiskuntaa.1 

Saman opin jälkiä esiintyy muissa vanhoissa uskonnoissa. Se on saattanut ja 

sen on täytynyt periytyä meidän aikaamme asti vääristyneenä ja väärin tulkittuna, 

kuten parsilaisten tapauksessa, jotka lukevat siitä Vendīdāstaan ja muualta ym-

märtämättä siinä olevia viittauksia sen paremmin kuin orientalistitkaan. Kuitenkin 

tämä oppi on selvästi mainittu heidän vanhoissa teoksissaan.2 

 Jos vertaa esoteerista opetusta James Darmesteterin tulkintoihin, voi huomata 

yhdellä silmäyksellä, missä hän on erehtynyt ja mistä syystä. Tuo kohta kuuluu: 
 
Indoiranilainen Asura [Ahura] käsitettiin usein seitsenkertaiseksi. Tiettyjen 

myyttisten [?] kaavojen ja tiettyjen myyttisten [?] numeroiden voiman 

käyttäminen johti indoiranilaisten esi-isät puhumaan seitsemästä maailmasta, 

ja korkeinta Jumalaa3 pidettiin usein seitsenkertaisena samoin kuin hänen 

hallitsemiaan maailmoja…. Noista seitsemästä maailmasta tuli Persiassa maan 

seitsemän keshvaria. Maa jaetaan seitsemään keshvariin, joista vain yksi on 

ihmiselle tunnettu ja hänen saavutettavissaan: se missä me elämme, nimittäin 

Hvaniratha. Tämä on sama kuin sanoa, että on seitsemän maata.4 Parsilaisten 

                                                           
1  Eikä tämä ikivanha oppi ole kovin epätieteellinen, koska aikansa suurin luonnontieteilijä – 

edesmennyt professori Agassiz – myönsi, että ihmisen on täytynyt esiintyä useammassa eri 

paikassa maapallolla, ja piti siitä kiinni elämänsä loppuun asti. Tuo kuuluisa Cambridgen 

(USA) professori hyväksyi ihmisrotujen ykseyden samalla tavoin kuin okkultistit – nimittäin 

ihmisten oleellisen ja alkuperäisen homogeenisuuden ja heidän samasta lähteestä olevan alku-

peränsä, ts. mustaihoiset, arjalaiset, mongolit jne. ovat kaikki syntyneet samalla tavalla ja 

samoista esi-isistä. Viimeksi mainitut olivat kaikki perusolemukseltaan samoja, vaikka erilais-

tuneet, koska kuuluivat seitsemälle tasolle, jotka erosivat toisistaan asteeltaan mutta eivät 

laadultaan. Myöhemmin tämä alkuperäinen fyysinen erilaisuus vain korostui hieman enem-

män maantieteellisten ja ilmastollisten olosuhteiden takia. Tämä ei tietenkään ole Agassizin 

teoria, vaan esoteerinen versio. Sitä käsitellään perusteellisesti Liitteessä (III kirja). 
2  Ks. seitsemän sfäärin luetteloa – jotka sfäärit eivät luuloista huolimatta ole ”maan keshva-

rit” – Fargardissa XIX, 30 eteenp. 
3  Nuo seitsemän maailmaa ovat, kuten sanottu, ketjun seitsemän piiriä, joita jokaista valvoo 

yksi ”seitsemästä suuresta jumalasta” jokaisessa uskonnossa. Kun uskonnot olivat huonontu-

neet ja muuttuneet antropomorfisiksi ja kun metafyysiset aatteet olivat miltei unohtuneet, 

erotettiin synteesi eli korkein, seitsemäs muista jumalista, ja tästä personoitumasta tuli kahdek-

sas jumala, jonka monoteismi yritti tehdä yhdeksi ainoaksi mutta – epäonnistui. Ei missään 

eksoteerisessa uskonnossa Jumala ole todella yksi metafyysisesti analysoituna. 
4  Kuusi näkymätöntä palloa meidän ketjussamme ovat sekä ”maailmoja” että ”maita”, kuten 

on tämä omamme, vaikka ne ovat näkymättömiä. Mutta missä nuo kuusi näkymätöntä maata 

voisivat olla tällä pallolla? 
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mytologia tuntee myös seitsemän taivasta. Itse Hvaniratha on jaettu seitsemään 

seutuun.1 
 

Sama jako ja oppi esiintyy vanhimmissa ja eniten arvostetuissa hindulaisissa 

[e608] pyhissä kirjoituksissa – Rigvedassa. Siinä mainitaan meidän Maamme li-

säksi kuusi maailmaa: kuusi rajāmsia prithivīn – maan – eli ”tämän” (idamin) 

yläpuolella ja vastakohtana ”sille, joka on tuolla puolen” (ts. kuusi palloa eli maa-

ilmaa kolmella muulla tasolla).2 

Kursivointi on meidän, jotta kävisi ilmi yhtäläisyys esoteeristen oppien kanssa 

ja tehty virhe. Maagit eli mazdalaiset uskoivat vain samoin kuin muut kansat, 

nimittäin että meidän planeettaketjuumme kuuluu seitsemän ”maailmaa” eli pal-

loa, joista ainoastaan yksi kuuluu ihmiselle (nykyisenä aikana) meidän maapallol-

lamme. Ja että tällä meidän pallollamme ilmestyy ja häviää peräkkäin seitsemän 

mannerta eli maata, joista jokainen manner jaetaan noiden seitsemän pallon muis-

toksi (joista yksi on näkyvissä ja kuusi näkymätöntä) seitsemään saareen eli man-

tereeseen, ”seitsemään seutuun” jne. Tämä oli yleinen usko niinä aikoina, jolloin 

tuo myöhemmin salainen oppi oli avoin kaikille. Tämä seitsenosaisten paikkojen 

moninaisuus on aiheuttanut orientalisteille (jotka ovat sitä paitsi tulleet alkuperäi-

set oppinsa unohtaneiden vihkimättömien hindujen ja parsilaisten harhaan joh-

tamiksi) niin paljon päänvaivaa seitsenluvun aina esiintyessä uudelleen, että he 

ovat pitäneet sitä ”myyttisenä”. Tämä ensimmäisten prinsiippien unohtaminen on 

johtanut orientalistit pois oikeilta jäljiltä ja saanut heidät tekemään suuria virheitä. 

Sama epäonnistuminen on havaittavissa jumalien määrittelyssä. Ne jotka eivät 

tunne vanhimpien arjalaisten esoteerista oppia, eivät voi koskaan omaksua tai 

ymmärtää oikein noihin OLENTOIHIN liittyvää metafyysistä merkitystä. 

Ahuramazda (Ormazd) oli seitsemän Amesha Spentan (eli Amshāspendin) pää 

ja synteesi ja sen vuoksi itsekin Amesha Spenta. Aivan kuten ”Jehovah-Binah-

Aralim” oli elohimien pää ja synteesi eikä mitään muuta, niin Agni-Vishnu-Sūrya 

oli synteesi ja pää eli polttopiste, josta – henkisestä ja fyysisestä auringosta – lähti 

fyysisesti ja metafyysisesti seitsemän sädettä, seitsemän tulista kieltä, seitsemän 

planeettaa eli jumalaa. Kaikista niistä tuli korkeimpia jumalia ja YKSI AINOA 

JUMALA, mutta vasta sitten kun alkuperäiset salaisuudet olivat hävinneet, kun 

Atlantis oli vajonnut mereen eli ”vedenpaisumus” ollut ja bramiinit olivat 

muuttaneet Intiaan ja etsineet turvaa Himalajan huipuilta. Sillä jopa nykyisen 

Tiibetin ylätasangot olivat jonkin aikaa veden alla. Ahuramazda mainitaan 

Vendīdādissa ainoastaan ”autuaimpana henkenä, fyysisen maailman luojana”. 

Sanatarkasti käännettynä Ahuramazda tarkoittaa ”viisas herra” (Ahura, ”herra” ja 

                                                           
1  Vendîdād. SBE, vol. IV, s. lix, lx ja alaviite; myös James Darmesteter, Ormazd et Ahriman 

(Pariisi, 1877), § 72. 
2  Ks. Rigveda, i, 34; iii, 56; vii, 21. 16; ja v, 60. 6. 
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Mazda, ”viisas”). Lisäksi tämä Ahura-nimi, sanskritissa Asura, yhdistää hänet 

mānasaputroihin, viisauden poikiin, jotka opettivat älytöntä ihmistä ja antoivat 

hänelle järjen (manaksen). Ahura (asura) voidaan johtaa juuresta ah, olla, mutta 

sen tärkein merkitys esitetään salaisessa opetuksessa. 

[e609] Kun geologia tulee saamaan selville, kuinka monta tuhatta vuotta on 

kulunut siitä ajasta, jolloin Intian Valtameren levottomat vedet ulottuivat Keski-

Aasian korkeimmille ylätasangoille ja jolloin Kaspianmeri ja Persianlahti kuului-

vat tuohon valtamereen, silloin vasta voidaan tuntea arjalais-brahmalaisen kansan 

ikä ja se aika, jolloin se vaelsi alas Hindustanin tasangoille, mikä tapahtui vasta 

vuosituhansia myöhemmin. 

Yima, niin kutsuttu ”ensimmäinen ihminen” Vendīdādissa, samoin kuin hänen 

kaksoisveljensä Yama, Vaivasvata Manun poika, kuuluu maailmanhistorian kah-

teen ajanjaksoon. Hän on toisen inhimillisen Rodun ”kantaisä”, tästä syystä pit-

rien varjojen personoituma ja lisäksi vedenpaisumuksen jälkeisen ihmiskunnan 

isä. Maagit sanoivat ”Yima”, kuten me sanomme ”ihminen” puhuessamme ihmis-

kunnasta. ”Kaunis Yima”, Ahuramazdan kanssa puhuva ensimmäinen kuolevai-

nen, on ensimmäinen ”ihminen”, joka kuolee eli katoaa, ei ensimmäinen, joka 

syntyy. ”Vivanghatin poika” oli, kuten Vaivasvatan poika, symbolinen ihminen, 

joka edusti esoteerisessa opissa kolmea ensimmäistä rotua ja oli niiden kollektii-

vinen kantaisä. Näistä roduista kaksi ensimmäistä ei koskaan kuollut,1 vaan aino-

astaan hävisi, sulautui jälkeläisiinsä, ja kolmas oppi tuntemaan kuoleman vasta 

rodun loppupuolella, jolloin se jakautui eri sukupuoliin ja ”lankesi” jatkamaan 

sukuaan. Tähän viitataan selvästi Vendīdādin Fargardissa II. Yima kieltäytyy 

olemasta Ahuramazdan lain sanansaattaja sanoessaan: ”Minä en syntynyt eikä 

minua opetettu olemaan uskontosi julistaja ja sanansaattaja.” Ja silloin Ahura-

mazda pyytää, että Yima sallisi ihmistensä lisääntyä ja ”valvoisi maailmaansa” (3 

ja 4). 

Hän kieltäytyy rupeamasta Ahuramazdan papiksi, koska hän on oma pappinsa 

ja uhraajansa, mutta hän hyväksyy toisen ehdotuksen. Hänen sanotaan vastaavan: 
 
Niin!… niin, minä hallitsen ja valvon maailmaasi. Kun minä olen kuninkaana, 

ei ole oleva kylmää eikä kuumaa tuulta, ei sairautta eikä kuolemaa. 
 

Silloin Ahuramazda tuo hänelle kultaisen sormuksen ja tikarin, hallitsijavallan 

vertauskuvat, ja Yiman hallitessa 
 
Kului kolmesataa talvea, ja maa oli jälleen täynnä laumoja ja parvia, ihmisiä, 

koiria ja lintuja sekä punaiselta loimuavia tulia jne. [300 talvea tarkoittaa 300 

periodia eli sykliä.] 

                                                           
1  Kuolema tuli vasta kun ihmisestä oli tullut fyysinen olento (ks. edempänä). Ensimmäisen ja 

myös toisen Rodun ihmiset sulautuivat ja hävisivät jälkeläisiinsä. 
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”Oli jälleen täynnä” on huomattava kohta. Toisin sanoen, juuri näin oli ollut en-

nen maan päällä, ja se todistaa opin tiedosta, jonka mukaan maailmaan kuului 

peräkkäisiä hävitys- ja elpymiskausia. Kun nuo ”300 talvea” olivat ohi, Ahura-

mazda varoittaa Yimaa, että maa tulee liian täyteen eikä ihmisillä ole tilaa missä 

elää. Silloin Yima astuu esiin ja Spenta Armaitin (naisellisen hengen eli maan 

hengen) avulla saa aikaan sen, että maa laajenee ja tulee kolmanneksen [e610] 

suuremmaksi, minkä jälkeen ”uusia laumoja ja parvia ja ihmisiä” ilmestyy maan 

päälle. Ahuramazda varoittaa häntä jälleen, ja Yima saa saman taikavoiman avulla 

maan tulemaan kaksi kolmasosaa suuremmaksi. Kuluu ”yhdeksänsataa talvea” ja 

Yiman täytyy suorittaa seremonia kolmannen kerran. Kaikki tämä on vertausku-

vallista. Nuo kolme maan laajentumisvaihetta tarkoittavat kolmea peräkkäistä 

mannerta ja rotua, jotka esiintyvät toinen toisensa jälkeen ja aiheutuvat aina edel-

lisestä, kuten on selitetty perusteellisemmin muualla. Kolmannen kerran jälkeen 

Ahuramazda varoittaa Yimaa ”taivaallisten jumalien ja erinomaisten kuolevien” 

läsnäollessa, että kohtalokkaat talvet tulevat yllättämään aineellisen maailman, ja 

elämä tulee tuhoutumaan. Tämä kuvaa vanhassa mazdalaisessa symboliikassa 

”vedenpaisumusta” ja Atlantista kohtaavaa luonnonmullistusta, joka pyyhkäisee 

pois jokaisen rodun vuorollaan. Kuten Vaivasvata Manu ja Nooa, myös Yima 

rakentaa varan (aitauksen, arkin) Jumalan johdolla ja vie sinne kaikkien elävien 

olentojen, eläinten ja ”tulien” siemenet. 

Tämä on se ”maa” eli uusi manner, jonka lainsäätäjäksi ja hallitsijaksi tuli 

Zarathustra. Se oli neljännen Rodun alussa, kun kolmannen Rodun ihmiset 

alkoivat kuolla. Sitä ennen, kuten edellä sanottiin,1 ei ollut tavallista kuolemaa, 

vaan ainoastaan muodonmuutos, sillä ihmisillä ei vielä ollut mitään 

persoonallisuutta. Heillä oli monadit – henkäykset YHDESTÄ henkäyksestä, yhtä 

persoonattomat kuin se lähde josta ne olivat peräisin. Heillä oli ruumiit tai 

mieluummin varjomaiset ruumiit, jotka olivat synnittömät, ja siis ilman karmaa. 

Ja koska ei ollut mitään kāma-lokaa – vielä vähemmän nirvānaa tai edes 

devachania – niiden ihmisten ”sieluille”, joilla ei ollut persoonallista egoa, ei 

voinut olla mitään inkarnaatioiden välisiä aikoja. Feenikslinnun tavoin 

alkuaikainen ihminen nousi ylös vanhasta ruumiistaan uuteen ruumiiseen. Joka 

kerta ja jokaisessa uudessa polvessa hänestä tuli kiinteämpi, fyysisesti 

täydellisempi kehityslain, joka on luonnon laki, mukaisesti. Kuolema tuli 

täydellisen fyysisen organismin mukana ja sen myötä – moraalinen 

rappeutuminen. 

Tämä selitys tuo esille vielä yhden vanhan uskonnon, jonka symboliikka on 

yhdenmukainen universaalin opin kanssa. 

                                                           
1  Ks. alaviitettä s. e609. 
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Muualla olemme esittäneet vanhimmat persialaiset traditiot, vielä vanhempien 

maagien mazdalaiset opinjäänteet ja selittäneet joitakin niistä. Ihmiskunta ei saa-

nut alkuaan yhdestä ainoasta pariskunnasta. Eikä koskaan ollut ensimmäistä ih-

mistä – Adamia tai Yimaa – vaan ensimmäinen ihmiskunta. 

Tämä voi, tai ei voi, olla ”lievennettyä polygenismiä”. Mutta kun tiede on hy-

lännyt sekä luomisen tyhjästä – mikä on mielettömyys – että yliluonnollisen luo-

jan eli luojat – mikä on tosiasia – niin polygenismi ei tuota enempää vaikeuksia 

tai hankaluuksia (vaan vähemmän tieteelliseltä kannalta katsottuna) kuin mo-

nogenismi.1 

Joka tapauksessa se on yhtä tieteellinen kuin mikä muu teoria tahansa.  Sillä 

Agassiz ilmaisee Nottin ja Gliddonin teokseen Types of Mankind kirjoittamassaan 

johdannossa [e611] uskovansa, että on rajaton määrä ”alkuperäisiä ihmisrotuja, 

jotka on luotu erikseen”. Hän huomauttaa, että ”samalla kun jokaisella eläintie-

teellisellä alueella eläimet ovat eri lajeja, ihminen huolimatta rodullisesta erilai-

suudestaan on aina yksi ja sama ihmisolento”. 

Okkultismi määrittelee ja rajoittaa alkuperäisten rotujen määrän seitsemäksi, 

koska on ”seitsemän kantaisää” eli prajāpatia, olentojen kehittäjää. Nämä eivät 

ole jumalia eivätkä yliluonnollisia olentoja, vaan pitkälle kehittyneitä henkiä toi-

selta, alemmalta planeetalta ja ovat jälleensyntyneet tälle planeetalle ja synnyttä-

neet vuorostaan tässä kierroksessa nykyisen ihmiskunnan. Tätä oppia vahvistaa 

myös sen gnostilainen muunnelma. Gnostikot opettivat ihmisen luontoa ja syntyä 

koskevassa opissaan, että ”määrätty seitsemän enkelin joukko” muodosti ensim-

mäiset ihmiset, jotka eivät olleet muuta kuin älyttömiä, jättiläismäisiä, varjomaisia 

muotoja – ”pelkkä ryömivä mato” (!), kirjoittaa Irenaeus,2 joka tapansa mukaan 

pitää metaforaa todellisuutena. 

 

 

D. 
 

SEITSEMÄISYYS EKSOTERISISSA TEOKSISSA 
 
Voimme nyt tutkia muita vanhoja pyhiä kirjoituksia nähdäksemme, esiintyykö 

niissä seitsenluokittelu, ja jos esiintyy, niin missä määrin. 

Tuhansissa sanskritinkielisissä teksteissä, joista toiset ovat yhä avaamattomia, 

toiset toistaiseksi tuntemattomia, ja kaikissa purānoissa seitsemän ja neljäkym-

mentäyhdeksän (7 x 7) esittävät yhtä huomattavaa, elleivät vielä huomattavampaa 

                                                           
1 [Polygenismi teoria, jonka mukaan ihmisrotu on polveutunut kahdesta tai useammasta esi-

isätyypistä. Monogenismi on teoria, jonka mukaan ihmisrotu on polveutunut yhdestä ainoasta 

pariskunnasta tai yhdestä ainoasta esi-isätyypistä. – Webster’s Encyclopedic Unabridged Dic-

tionary of the English Language, 1898.] 
2  Adversus Haereses, I kirja, xxiv, 1. 
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osaa kuin jopa juutalaisessa raamatussa. Ne esiintyvät purānoissa ensin ensim-

mäisten lukujen seitsemässä luomisessa ja viimein lopullisessa pralayassa aurin-

gon seitsemässä säteessä, jotka paisuvat seitsemäksi auringoksi ja nielevät koko 

universumin aineen. Esimerkiksi Matsyapurānassa sanotaan: ”Vedojen opin julis-

tamista varten Vishnu kertoi kalpan alussa Manulle Nara-Simhasta ja seitsemän 

kalpan tapahtumista.”1 Edelleen sama purāna osoittaa, että ”kaikissa manvanta-

roissa esiintyy rishien2 luokkia aina seitsemittäin, ja vakiinnutettuaan lakia ja si-

veellisyyttä koskevat määräykset he poistuvat autuuteen”.3 Rishit ovat kuitenkin 

paljon muutakin kuin eläviä viisaita. 

Tri Muirin kääntämässä Atharvavedassa sanotaan: 
 

[e612] 1. Aika vie (meitä) eteenpäin, seitsensäteinen ratsu, tuhatsilmäinen, 

kuolematon, täynnä hedelmällisyyttä. Hänen selkäänsä viisaat nousevat, kaikki 

maailmat ovat hänen pyöriään. 

2. Siten aika liikkuu seitsemällä rattaalla. Hänellä on seitsemän napaa, kuo-

lemattomuus on hänen akselinaan. Hän on tällä hetkellä kaikki nämä maailmat. 

Aika rientää ensimmäisen Jumalan edellä. 

3. Aikaan mahtuu täysi mitta. Me näemme hänen esiintyvän monissa 

muodoissa. Hän on kaikki nämä maailmat tulevaisuudessa. Häntä sanotaan 

”Ajaksi korkeimmassa taivaassa”.4 
 

Lisätkää nyt tähän seuraava säe esoteerisista teoksista: 

”Avaruus ja aika ovat yhtä. Avaruus ja aika ovat nimettömät, sillä ne ovat tun-

tematon SE, joka voidaan havaita ainoastaan seitsemän säteensä kautta – jotka 

ovat seitsemän luomista, seitsemän maailmaa, seitsemän lakia” jne. 

Kun muistamme, että purānoiden mukaan Vishnu on sama kuin aika ja ava-

ruus5 ja että myös rabbiininen symboli Jumalalle on MAQOM, ”avaruus”, niin 

selviää, miksi ilmenevää jumaluutta – avaruutta, ainetta ja henkeä – varten tuli 
                                                           
1 Vishnupurāna, Wilsonin käännös, vol. I, s. lxxx. 
2  Kuten Pārāshara sanoo: ”Nämä ovat seitsemän olentoa, jotka eri manvantaroissa suojelevat 

luotuja olentoja. Koska koko maailman läpäisee jumaluuden energia, häntä kutsutaan Vish-

nuksi, juuresta vish, ’mennä sisään’, ’läpäistä’. Sillä kaikki jumalat, manut, seitsemän rishiä, 

manujen pojat, Indrat, jumalien valtiaat, kaikki ovat vain Vishnun (Vibhūtayahin) personoituja 

voimia.” (Vishnupurāna, III kirja, i; Wilson, vol. III, s. 18–19.) Vishnu on universumi, ja itse 

universumi jakautuu Rigvedassa seitsemään alueeseen – minkä pitäisi olla riittävä todistus, 

ainakin bramiineille. 
3  Wilson, main. teos, vol. III, s. 15, alaviite. 
4  Hymni XIX, 53. [Vrt. Idän viisautta, s. 23.] 
5  Vishnu on kaikki – maailmat, tähdet, meret jne. ”Vishnu on kaikki, mikä on, kaikki, mikä ei 

ole… [mutta] hän ei ole olemus (Vastubhūta).” (Vishnupurāna, III kirja, xii; Wilson, vol. II, s. 

309.) ”Se mitä ihmiset kutsuvat korkeimmaksi Jumalaksi, ei ole olemus, vaan sen perusta; ei 

mikään täällä, siellä tai muualla oleva, ei mikään, minkä me näemme, vaan se, missä on kaikki 

– avaruus.” 
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yhdestä keskipisteestä kolmio ja nelinäisyys (täydellinen kuutio), siis seitsemän. 

Jopa pravaha-tuuli (mystinen ja okkulttinen voima, joka panee tähdet ja planeetat 

liikkeelle ja ohjaa niiden kiertokulkua) on seitsemäinen. Kūrma- ja Lingapurānat 

luettelevat seitsemän sen nimistä päätuulta, jotka ovat kosmisen avaruuden prin-

siippejä.1 Ne ovat läheisessä yhteydessä Dhruvan2 (nykyisen Pikku Karhun), Poh-

jantähden kanssa, joka puolestaan synnyttää kosmisten voimien kanssa erilaisia 

ilmiöitä. 

Luku seitsemän esiintyen arjalaisten pyhien kirjoitusten seitsemässä luomises-

sa, seitsemässä rishissä, vyöhykkeessä, mantereessa, prinsiipissä jne. on kulkenut 

intialaisen, egyptiläisen, kaldealaisen, kreikkalaisen, juutalaisen, roomalaisen ja 

lopulta kristillisen mystisen ajattelun kautta, kunnes se päätyi jokaiseen eksoteeri-

seen teologiaan jättäen siihen häviämättömän vaikutuksen. Seitsemän vanhaa 

kirjaa, jotka Haam varasti Nooan arkista ja antoi pojalleen Kusille, ja Haamin ja 

Kheironin seitsemän kuparipatsasta ovat heijastuksena ja muistona [e613] seitse-

mästä alkuperäisestä mysteeristä, joiden perustana oli ”seitsemän salaista emanaa-

tiota”, ”seitsemän ääntä” ja seitsemän sädettä – niiden henkisiä ja sideerisiä malle-

ja myöhempien aionien [aikojen] seitsemäntuhatta kertaa seitsemälle jäljennöksel-

le. 

Tuo mystinen luku esiintyy edelleen selvästi peräti mystisissä maruteissa. 

Vāyupurāna osoittaa ja Harivamsha vahvistaa, että maruteja – noita vanhimpia ja 

kaikkein käsittämättömimpiä Rigvedassa esiintyvistä toisasteisista eli alemmista 

jumalista – ”syntyy jokaisessa manvantarassa [kierroksessa] seitsemän kertaa 

seitsemän (eli 49); että jokaisessa manvantarassa neljä kertaa seitsemän (eli kak-

sikymmentäkahdeksan) saavuttaa vapautumisen, mutta niiden paikat täyttävät 

sellaiset henkilöt, jotka jälleensyntyvät siinä ominaisuudessa”.3  

Mikä on marutien esoteerinen merkitys, ja keitä ovat ne henkilöt, jotka 

”jälleensyntyvät siinä ominaisuudessa”?  Rig- ja muissa Vedoissa marutit ovat 

myrskynjumalia ja Indran ystäviä ja liittolaisia. He ovat ”taivaan ja maan poikia”. 

Tämä johti allegoriaan, joka kuvaa heidät Śivan, joogien suuren suojelijan, 

lapsina, tuon ”MAHĀJOOGIN, suuren askeetin, jossa keskittyy ankarien 

katumusharjoitusten ja abstraktin mietiskelyn korkein täydellisyys. Sen avulla 

                                                           
1  Vishnupurāna, Wilsonin käänn. Vol. II, s. 306. 
2  Sen vuoksi Purānoissa sanotaan, että kun näkee Dhruvan (Pohjantähden) yöllä ja taivaalli-

sen Delfiinin (Shishumāran, tähtikuvion), ”se sovittaa päivän aikana tehdyn jokaisen synnin”. 

(Vishnupurāna, k. II, xii; Wilson, vol. II, s. 306.) Tosiasia on, että säteet näistä jatkuvan nä-

kymisen kehässä olevasta neljästä tähdestä – Agnista, Mahendrasta, Kashyapasta ja Dhruvas-

ta, jotka sijaitsevat Pikku Karhun (Shishumāran) hännässä – fokusoituna määrätyllä tavalla ja 

määrättyyn kohteeseen synnyttävät merkillisiä vaikutuksia. Intian astromaagikot ymmärtävät, 

mitä tässä tarkoitetaan. 
3 Wilsonin käännös, main. teos, vol. III, s. 15, alaviite. 
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saavutetaan rajattomat voimat, tehdään ihmeitä ja ihmetöitä, saadaan korkein 

henkinen tieto ja lopuksi saavutetaan yhteys universumin korkean hengen 

kanssa”.1 Rigvedassa Śiva on tuntematon nimi, mutta tuota jumalaa kutsutaan 

Rudraksi, jota sanaa käytetään Agnista, tulenjumalasta, ja maruteja sanotaan siinä 

hänen pojikseen. Rāmāyanassa ja purānoissa heidän äitinsä Diti – Aditin sisar eli 

täydennys ja eräs muoto – halutessaan pojan, joka hävittäisi Indran, saa kuulla 

Kashyapa-nimiseltä viisaalta, että ”jos hän ajatuksiltaan täysin hartaana ja 

olemukseltaan aivan puhtaana kantaa lasta kohdussaan sata vuotta”2, niin hän 

tulee saamaan sellaisen pojan. Mutta Indra tekee tyhjäksi Ditin suunnitelman. 

Salamallaan hän jakaa sikiön hänen kohdussaan seitsemään osaan ja paloittelee 

sitten jokaisen sellaisen osan vielä seitsemään kappaleeseen, joista tulevat nuo 

nopeasti kiitävät jumaluudet, marutit.3 Nämä jumaluudet ovat vain toinen aspekti 

eli kehitysvaihe kumāroista, jotka ovat isän puolelta rudroja, kuten monet muut.4 

Koska Diti on Aditi, ellei päinvastaista todisteta, niin sanomme, että Aditi eli 

ākāśa korkeimmassa muodossaan on egyptiläisten seitsenkertainen taivas. Jokai-

nen tosi okkultisti ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa. Diti, me toistamme, on [e614] 

metafyysisen luonnon kuudes prinsiippi, ākāśan buddhi. Diti, marutien äiti, on 

yksi hänen maisista muodoistaan, jonka tarkoituksena on edustaa samalla sekä 

askeetin jumalallista sielua että mystisen ihmiskunnan jumalallisia pyrkimyksiä 

vapautua māyān verkoista ja siten saavuttaa lopullinen autuus. Indra on nyt alen-

nettu kali-yugan vuoksi, jolloin tuollaiset pyrkimykset eivät enää ole yleisiä, vaan 

ovat muuttuneet poikkeuksiksi, koska Ahamkāra (egotismin, itsen eli MINUU-

DEN tunne) ja tietämättömyys ovat tulleet yleisiksi. Mutta alussa Indra oli yksi 

hindulaisen pantheonin suurimmista jumalista, kuten Rigveda osoittaa. Surā-

dhipa, ”suurin jumalista”, oltuaan Jishnu, ”taivaallisten joukkojen johtaja” – hin-

dujen pyhä Mikael – on alentunut asketismin vastustajaksi, kaiken pyhän pyrki-

myksen viholliseksi. Indra esitetään avioliitossa Aindrīn (Indrānīn) kanssa, joka 

personoi Aindriyakaa, aistielementtien kehitystä, ja jonka hän nai ”hänen uhkei-

den sulojensa vuoksi”. Tämän jälkeen Indra alkoi lähettää taivaallisia naisdemo-

neja sytyttämään pyhien miesten, joogien, intohimot ja ”viekoittelemaan heitä 

voimakkaista katumusharjoituksista, joita hän pelkäsi”.  

                                                           
1  Dowson, Hindu Classical Dictionary, h.s. Śiva, s. 298. 
2  Wilson, main. teos, vol. II, s. 78. 
3  Rāmayānassa Krishnan vanhempi veli Bala-Rāma tekee näin. 
4  Rudran alkuperästä mainitaan monissa purānoissa, että hänen (henkiset) jälkeläisensä, jotka 

Brahmā loi hänessä, eivät rajoitu seitsemään kumāraan eivätkä yhteentoista rudraan jne., vaan 

”käsittävät lukemattomia olentoja, jotka olemukseltaan ja varustuksiltaan ovat (neitseellisen) 

isänsä kaltaisia. Brahmā levottomana heidän raivokkuutensa, lukumääränsä ja kuolematto-

muutensa johdosta haluaa poikansa Rudran muodostavan erilaisia ja kuolevaisia olentoja.” 

Rudra kieltäytyen luomasta luopuu jne., tästä syystä Rudra on ensimmäinen kapinallinen. 

(Linga-, Vāyu-, Matsya- ja muut purānat.) 
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Sen vuoksi Indra, joka kuvataan nyt ”taivaankannen jumalana, personoituna 

ilmakehänä”, on todellisuudessa kosminen prinsiippi mahat ja viides inhimillinen 

prinsiippi, manas, kaksinaisessa olemuspuolessaan, buddhiin yhtyneenä ja 

salliessaan kāma-prinsiipin (himo- ja haluruumiin) vetää itseään alaspäin. Tämä 

käy ilmi siitä, että Brahmā kertoi voitetulle jumalalle, että hänen monet tappionsa 

johtuivat karmasta ja olivat rangaistuksena hänen hillittömyydestään ja 

monenlaisten nymfien houkutuksista. Tässä jälkimmäisessä ominaisuudessa hän 

pelastuakseen tuholta koettaa hävittää tulevan ”lapsen”, jonka on määrä voittaa 

hänet. Lapsi kuvaa tietysti joogin jumalallista ja horjumatonta tahtoa, hänen 

päättäväisyyttään vastustaa kaikkia sellaisia viettelyksiä ja siten kukistaa himot, 

jotka kuuluivat hänen maalliseen persoonallisuuteensa. Indra onnistuu jälleen, 

koska liha voittaa hengen (Ditin osoitetaan turhautuneen dvāpara-yugassa sinä 

aikana, jolloin neljäs Rotu kukoisti). Hän jakaa (arjalaisen viidennen Rodun 

askeettien vielä kerran saavuttaman uuden jumalallisen adeptiuden) ”sikiön” 

seitsemään osaan – mikä viittaa ei ainoastaan seitsemään alarotuun uudessa 

kantarodussa, joissa jokaisessa tulee olemaan ”Manu”,1 vaan myös adeptiuden 

seitsemään asteeseen – ja sitten [e615] jokaisen osan seitsemään kappaleeseen – 

jotka tarkoittavat Manu-rishejä jokaisessa kantarodussa ja jopa alarodussa. 

Ei taida olla vaikeata huomata, mitä tarkoitetaan maruteilla, jotka voittavat 

”neljä kertaa seitsemän” vapautumista jokaisessa ”manvantarassa”, ja niillä hen-

kilöillä, jotka jälleensyntyen siinä ominaisuudessa (maruteina esoteerisessa mer-

kityksessä), ”täyttävät heidän paikkansa”. Marutit edustavat a) niitä intohimoja, 

jotka riehuvat ja raivoavat jokaisen kokelaan rinnassa, kun hän valmistautuu as-

keettista elämää varten – tätä mystisesti; b) niitä okkulttisia voimia, jotka kätkey-

tyvät ākāśan alempien prinsiippien moninaisiin aspekteihin – sen ruumiiseen eli 

sthūla-sharīraan, joka vastaa jokaisen asutun pallon maista, alempaa ilmakehää – 

tätä mystisesti ja sideerisesti; c) todellisia tietoisia olentoja, joilla on kosminen ja 

psyykkinen luonto. 

Samalla ”marutit” on okkulttisella kielellä yksi nimistä, jotka on annettu niiden 

suurten adeptien EGOILLE, jotka ovat siirtyneet pois ja jotka tunnetaan myös 

nirmānakāyoina. Nämä egot, joita varten – koska he ovat nousseet harhan 

                                                           
1  Huolimatta purānoissa esiintyvästä hirvittävästä ja ilmeisesti tahallisesta manujen, rishien 

ja niiden jälkeläisten sekoittamisesta yksi asia käy selville: jokaisessa kantarodussa (kutsuttu 

myös manvantaraksi pyhissä kirjoissa) on ollut ja tulee olemaan seitsemän rishiä, kuten on 

neljätoista Manua jokaisessa kierroksessa, ja ”johtavat jumalat, rishit ja manujen pojat” ovat 

samoja. (Ks. Vishnupurāna, kirja III, i.) Vishnupurānassa mainitaan ”kuusi” manvantaraa, ja 

seitsemäs on meidän omamme. Vayupurāna ilmoittaa neljäntoista Manun poikien nimet jokai-

sessa manvantarassa ja seitsemän viisaan eli rishin pojat. Viimeksi mainitut ovat ihmiskunnan 

kantaisien jälkeläisiä. Kaikki purānat puhuvat seitsemästä prajāpatista tässä aikakaudessa 

(kierroksessa). 
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yläpuolelle – ei ole mitään devachania ja jotka ovat joko vapaaehtoisesti 

luopuneet nirvānasta ihmiskunnan hyväksi tai jotka eivät vielä ole saavuttaneet 

sitä, jäävät näkymättöminä maan päälle. Sen vuoksi marutit1 esitetään ensin Śiva-

Rudran poikina, tuon ”joogi-suojelijan”, jonka ”kolmas silmä”, mystisessä 

merkityksessä, on askeetin hankittava, ennen kuin hänestä tulee adepti. Sitten 

heidät esitetään kosmisessa ominaisuudessaan sekä Indran että hänen 

vastustajiensa alaisina. ”Neljä kertaa seitsemän” vapautumista viittaa neljään 

kierrokseen ja neljään Rotuun, jotka edeltävät omaamme ja joihin kuhunkin 

marut-jīvat (monadit) ovat jälleensyntyneet ja ovat niissä saavuttaneet lopullisen 

vapautumisen, vain jos ovat tahtoneet käyttää sitä hyväkseen. Mutta pannen 

etusijalle ihmiskunnan, joka ilman tuota ulkoapäin tullutta apua saisi taistella 

vielä toivottomammin tietämättömyyden ja kurjuuden verkoissa, he sen sijaan 

jälleensyntyvät yhä uudelleen ”siinä ominaisuudessa” ja siten ”täyttävät omat 

paikkansa”. Keitä he ovat ”maan päällä” – sen jokainen okkultismin oppilas 

tietää. Ja hän tietää myös, että marutit ovat rudroja, joihin kuuluu myös Tvashtrin 

perhe – ja Tvashtri on sama kuin Vishvakarman, vihittyjen suuri suojelija. Tämä 

antaa meille paljon tietoa heidän todellisesta luonnostaan. 

[e616] Sama koskee Kosmoksen ja inhimillisten prinsiippien seitsemäistä ja-

otusta. Purānat muiden pyhien tekstien ohella ovat täynnä sellaisia viittauksia. 

Kaikkein ensimmäiseksi maailmanmuna, joka sisälsi Brahmān eli universumin, 

oli ulkoapäin verhottu seitsemällä luonnon elementillä, joihin aluksi epämääräi-

sesti laskettiin vesi, ilma, tuli, eetteri ja kolme salaista elementtiä. Sitten ”maail-

maa” sanotaan ”ympäröineen joka puolelta” seitsemän elementtiä, myös munan 

sisällä – kuten selitettiin, ”maailmaa ympäröi joka puolelta, myös ylhäällä ja al-

haalla andakatāha – Brahmān munan kuori”.2 Kuoren ympäri virtaa vesi, jota 

ympäröi tuli, tulta ilma, ilmaa eetteri, eetteriä ympäröi elementtien alku 

(ahamkāra) ja viimeksi mainittua maailmanjärki (”äly”, kuten Wilson kääntää). 

Tämä tarkoittaa sekä olemassaolon piirejä että prinsiippejä. Prithivī ei ole meidän 

Maamme vaan maailma, aurinkokunta, ja merkitsee laaja, avara. Vedoissa – 

noissa suurimmissa auktoriteeteissa, vaikka ne vaativat avaimen tullakseen oikein 

                                                           
1  ”Chākshusha oli kuudennen aikakauden [kolmannen kierroksen ja kolmannen Rodun] Ma-

nu, jolloin Indra oli Manojaya” – Mantradruma  Bhāgavatapurānassa, VIII, v, 8. [Ks. Vishnu-

purāna (Wilson), k. III, i.] Koska ”suuren kierroksen” (mahā-kalpan), jokaisen seitsemän 

kierroksen ja jokaisessa kierroksessa jokaisen kantarodun (seitsemän) välillä on täydellinen 

analogia – niin kuudennen aikakauden eli kolmannen kierroksen Indra vastaa kolmannen Ro-

dun loppua (lankeemuksen eli sukupuoliin jakautumisen aikana). Rudralla marutien isänä on 

monta yhtymäkohtaa Indran, Marutvānin eli ”marutien Herran”, kanssa. Rudran sanotaan 

saaneen nimensä, koska hän sitä itki. Brahmā kutsui häntä Rudraksi, mutta hän itki seitsemän 

kertaa enemmän ja sai myös seitsemän muuta nimeä, joista hän käyttää yhtä jokaisena ”aika-

kautena”. 
2  Vishnupurāna (Wilson), vol. II, s. 231. 
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tulkituiksi – mainitaan kolme maallista ja kolme taivaallista maata, jotka kutsut-

tiin olemassaoloon yhtä aikaa kuin Bhūmi – meidän maamme. Meille on usein 

kerrottu, että piirien, prinsiippien jne. lukumäärä näyttää olevan kuusi eikä seitse-

män. Me vastaamme, että ihmisessä on itse asiassa ainoastaan kuusi prinsiippiä, 

koska hänen ruumiinsa ei ole mikään prinsiippi, vaan sen verho, kuori. Sama pä-

tee planeettaketjun suhteen. Esoteerisesti ottaen maa (samoin kuin seitsemäs eli 

pikemmin neljäs taso, se joka vastaa seitsemättä, jos laskemme ensimmäisestä 

kolmesta elementaalien luontokunnasta, jotka aloittavat sen muodostamisen) voi-

daan jättää huomioon ottamatta, vaikka se noista seitsemästä on (meille) ainoa 

selvä taivaankappale.  

Okkultismin kieli vaihtelee. Mutta jos oletamme, että Vedoissa tarkoitetaan ai-

noastaan kolmea maata seitsemän sijasta, mitkä nuo kolme sitten ovat, koska me 

tunnemme kuitenkin vain yhden? Ilmeisesti tähän käsittelemäämme kysymykseen 

täytyy sisältyä okkulttinen merkitys. Katsokaamme. ”Maa joka kelluu” (avaruu-

den) universaalissa valtameressä ja jonka Brahmā jakaa purānoissa seitsemään 

vyöhykkeeseen, on prithivī, seitsemään prinsiippiin jakautuva maailma – kosmi-

nen jako näyttäen kyllin metafyysiseltä on todellisuudessa fyysinen okkulttisilta 

vaikutuksiltaan. Useita kalpoja myöhemmin mainitaan meidän maamme, ja se 

vuorostaan jakautuu seitsemään vyöhykkeeseen saman analogian lain nojalla, joka 

opasti muinaisia filosofeja. Tämän jälkeen tapaamme maapallolla seitsemän man-

nerta, seitsemän saarta, seitsemän valtamerta, seitsemän merta ja virtaa, seitsemän 

vuorta ja seitsemän ilmastoa jne.1 

[e617] Sitä paitsi noita viittauksia seitsemään maahan ei tavata ainoastaan 

hindulaisissa pyhissä kirjoituksissa ja filosofiassa, vaan persialaisissa, 

foinikialaisissa, kaldealaisissa ja egyptiläisissä kosmogonioissa ja jopa 

rabbiinisessa kirjallisuudessa. Feeniks2 – heprealaisten Oneq, , (sanasta 

                                                           
1  Vishnupurānassa, kirja II, iv (Wilson, vol. II, s. 205–207) sanotaan, että MAA ”manterei-

neen, vuorineen, valtamerineen ja ulkokuorineen on alaltaan viisikymmentä crorea [500 mil-

joonaa] yojanaa”, johon kommentaattori huomauttaa, että ”tähän kuuluvat planetaariset piirit. 

Sillä noiden seitsemän vyöhykkeen ja valtameren läpimitta – jolloin jokaisella valtamerellä on 

sama läpimitta kuin sen ympäröimällä mantereella, ja jokaisella seuraavalla mantereella on 

kaksi kertaa niin suuri läpimitta kuin edellisellä – käsittää vain kaksi crorea ja viisikymmen-

täneljä lakhia jne…. Milloin tahansa eri Purānoissa huomataan ristiriitaisuuksia, niiden katso-

taan johtuvan… erilaisista kalpoista ja sen sellaisista.” ”Sen sellaisten” asemesta pitäisi olla 

”okkulttinen merkitys”, josta selityksestä vaikenee tahallaan kommentaattori, joka kirjoitti 

eksoteerisia, lahkolaisia tarkoituksia varten, ja hänet kääntäjä ymmärsi väärin useista muista 

syistä, joista vähäisin on se, ettei hän tuntenut esoteerista filosofiaa. 
2  Vaikka Feeniks liittyy 600 vuoden (jolloin nollia poistetaan tai lisätään kierroksesta riippu-

en) aurinkokierrokseen, länsimaiseen kierrokseen kreikkalaisilla ja muilla kansoilla – se on 

yleissymboli useita kierroksia varten. Yksityiskohtaisempaa tietoa on luvussa ”Kalpat ja kier-

rokset”. [Ks. s. 351–356.] 
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Fenokh, Henok, salaisen kierroksen ja vihkimyksen symboli) ja turkkilaisten 

Kerkes – elää tuhat vuotta, jonka jälkeen hän sytyttää liekin ja tuhoutuu itse siinä. 

Sitten hän jälleensyntyy omasta itsestään ja elää toiset tuhat vuotta, seitsemän 

kertaa seitsemästi (ks. Alin kirja – venäjännös1), kunnes tuomionpäivä koittaa. 

”Seitsemän kertaa seitsemän”, 49, on läpikuultava allegoria ja viittaa 

neljäänkymmeneenyhdeksään ”Manuun”, seitsemään kierrokseen ja seitsemän 

kertaa seitsemään inhimilliseen kierrokseen jokaisessa kierroksessa jokaisella 

pallolla. Kerkes ja Oneq kuvaavat rotukautta, ja mystinen puu Ababel – ”isäpuu” 

Koraanissa – työntää esiin uusia oksia ja lehtiä aina kun Kerkes eli Feeniks 

nousee ylös. ”Tuomionpäivä” merkitsee ”pienempää pralayaa” (ks. Esoteric 

Buddhism). Kirjan Book of God tekijä uskoo, että: 
 
…Feeniks on myös aivan selvästi sama kuin Simurgh [persialainen rokki]. Se 

mitä kerrotaan tästä viimeksi mainitusta linnusta, tukee vielä voimakkaammin 

sitä käsitystä, että Feeniks-linnun kuolema ja henkiin herääminen kuvaa maa-

ilman peräkkäistä tuhoa ja uudistumista, joka monen mielestä tapahtuu tulen 

aiheuttaman tuhon [ja vuoroin vedenpaisumuksen] vaikutuksesta. Kun Si-

murghilta kysyttiin hänen ikäänsä, hän ilmoitti Cahermanille, että tämä maail-

ma on hyvin vanha, sillä sen ovat jo seitsemän kertaa täyttäneet toisenlaiset 

olennot kuin ihminen, ja se on seitsemän kertaa autioitunut;2 että sen ihmisro-

dun aikakausi, missä nyt olemme, tulee kestämään seitsemän tuhatta vuotta ja 

että hän itse oli nähnyt kaksitoista sellaista mullistusta eikä tiennyt, kuinka 

monta hän tulisi vielä näkemään.1 
 
Edellä oleva ei kuitenkaan sisällä mitään uutta. Baillyn ajoista viime vuosisadalla 

aina tri Kenealyn päiviin asti tällä vuosisadalla useat kirjailijat ovat havainneet 

nämä tosiasiat, mutta nyt voidaan osoittaa yhteys [e618] persialaisen oraakkelin ja 

nasarealaisen profeetan välillä. Book of Godin tekijä sanoo: 
 
Simurgh on todellisuudessa sama kuin hindulaisten Singh ja egyptiläisten 

sfinksi. Sanotaan, että edellinen tulee ilmestymään maailman lopussa… [niin 

kuin] hirveä leijonalintu. Näistä rabbit ovat lainanneet myyttinsä valtavasta 

linnusta, joka seisoo joskus maalla ja joskus liikkuu meressä… samalla kun 

sen pää kannattaa taivasta. Symbolin mukana he ovat myös omaksuneet opin, 

johon se viittaa. He opettavat, että maapallolla on oleva seitsemän peräkkäistä 

uudistumista, että jokainen uudistunut järjestelmä tulee kestämään tuhat vuotta 

                                                           
1 [Alkuteos: Henri Pajon, Story about the Three Sons of Ali, and the three daughters of the 

Ruler of the Alexandrian Sirok.] 
2  Tekstissä käytetään mennyttä aikaa, koska kirja on allegorinen ja sen on salattava sisältä-

mänsä totuus. 



652 
 

[?] ja että universumin kokonaiskesto tulee olemaan 49 000 vuotta. Tämän kä-

sityksen, johon sisältyy oppi jokaisen uuden olennon aikaisemmasta elämästä, 

he ovat voineet saada babylonialaisen vankeutensa aikana tai se on voinut olla 

osa alkuperäisestä uskonnosta, jonka heidän pappinsa ovat säilyttäneet kaukai-

silta ajoilta.2 

 
Pikemminkin se näyttää, että vihityt juutalaiset ovat lainanneet ja heidän vihki-

mättömät seuraajansa talmudistit ovat kadottaneet sen oikean merkityksen ja ovat 

tulkinneet väärin opin seitsemästä kierroksesta ja neljästäkymmenestäyhdeksästä 

rodusta jne. 

Näin ovat tehneet ei ainoastaan ”heidän pappinsa”, vaan myös kaikkien mui-

den maiden papit. Gnostikot, joiden erilaiset opetukset ovat monia kaikuja ainoas-

ta alkuperäisestä ja universaalista opista, ovat asettaneet Jeesuksen suuhun samat 

luvut toisessa muodossa tuossa hyvin okkulttisessa Pistis Sofiassa. Sanomme vie-

lä enemmän: myös Ilmestyskirjan kristillinen julkaisija tai tekijä on säilyttänyt 

tuon tradition ja puhuu seitsemästä RODUSTA, joista neljä sekä osa viidettä ovat 

olleet ja kaksi on tuleva. Luvun 17 jakeissa 9 ja 10 se sanotaan niin selvästi kuin 

vain voi. Enkeli sanoo siis: ”Tässä on ymmärrys, jossa on viisaus. Ne seitsemän 

päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ja on SEITSEMÄN ku-

ningasta, viisi on kaatunut, ja yksi on ja toinen ei ole vielä tullut…” Voiko kukaan 

vähänkin muinaisajan symboliseen kieleen tutustunut olla huomaamatta, että nuo 

viisi kaatunutta kuningasta tarkoittavat neljää jo ollutta kantarotua sekä osaa vii-

dennestä, joka vielä on. Ja toinen joka ”ei ole vielä tullut” tarkoittaa kuudetta ja 

seitsemättä tulevaa kantarotua sekä myös tämän nykyisen Rotumme alarotuja? 

Toinen vielä selvempi viittaus seitsemään kierrokseen ja neljäänkymmeneenyh-

deksään kantarotuun, joka on 3. Moos. kirjassa, on löydettävissä liitteestä, III 

kirja, s. 325–326. 

 

 

E. 
 

SEITSEMÄN ASTRONOMIASSA, TIETEESSÄ JA MAGIASSA 

 

Edelleen luku seitsemän on läheisessä yhteydessä Plejadien – noiden Atlaksen 

seitsemän tyttären, joista ”kuusi on näkyvää, [e619] seitsemäs salainen” – okkult-

tisen merkityksen kanssa. Intiassa ne ovat yhteydessä kasvattinsa, sodanjumala 

Kārttikeyan  kanssa.  Tämä  jumala  sai  tuon  nimen  Plejadeilta  (sanskritiksi 

                                                                                                                                                        
1  Oriental Collection, II, 119; lainannut Kenealy, The Book of God: The Apocalypse of Adam-

Oannes, s. 175, 176. 
2  Kenealy, main. teos, s. 176. 
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krittikāt), sillä Kārttikeya on Mars-planeetta astronomisesti. Jumalana hän on 

Rudran poika, syntynyt ilman naisen välitystä. Hän on myös kumāra, ”koskema-

ton nuorukainen”, siinnyt Śivan – pyhän hengen – siemenen tulesta, mistä syystä 

hänen nimensä on Agni-bhū. Edesmennyt tri Kenealy uskoi, että Kārttikeya on 

Intiassa narossyklin salainen symboli, kauden, joka käsittää 600, 666 ja 777 vuot-

ta sen mukaan, lasketaanko aurinko- vai kuuvuosissa, jumalallisissa vai inhimilli-

sissä vuosissa. Kuusi näkyvää eli todellisuudessa seitsemän sisarta, Plejadit, tarvi-

taan tuon kaikista astronomisista ja uskonnollisista symboleista salaisimman ja 

mystisimmän täydentämiseksi. Kun siis oli tarkoitus viettää jonkin määrätyn ta-

pahtuman muistoa, Kārttikeya esitettiin vanhastaan kumārana, askeettina, jolla on 

kuusi päätä – yksi kutakin naroksen vuosisataa varten. Kun symboliikkaa tarvit-

tiin jotakin muuta tapausta varten, silloin konjunktiossa seitsemän sideerisen sisa-

rensa kanssa Kārttikeya nähdään naisellisen aspektinsa Kaumārīn (eli Senān) seu-

raamana. Hän ratsastaa silloin riikinkukolla – viisauden ja okkulttisen tiedon lin-

nulla ja hindulaisten feeniksillä, jonka kreikkalainen yhteys naroksen 600 vuoden 

kanssa on hyvin tunnettu asia. Hänen otsallaan on kuusisäteinen tähti (kaksois-

kolmio), svastika, kuusi- ja joskus seitsensakarainen kruunu. Riikinkukon pyrstö 

kuvaa tähtitaivasta, ja eläinradan kaksitoista merkkiä kätkeytyy hänen ruumiiseen-

sa. Tästä syystä hänen nimensä on myös Dvādasha-kara, ”kaksitoistakätinen”, ja 

Dvādashāksha, ”kaksitoistasilmäinen”. Kuitenkin hän näyttää olevan tunnetuin 

Shaktidharana, ”keihäänkantajana”, ja Tārakan voittajana, ”Tāraka-jitinä”. 

Koska naroksen vuodet lasketaan (Intiassa) kahdella tavalla – joko ”100 juma-

lien vuotta” (jumalallista vuotta) tai 100 kuolevaisten vuotta – voimme ymmärtää, 

kuinka äärettömän vaikea on vihkimättömän ymmärtää oikein tämä kausi, joka 

esittää Johanneksen Ilmestyksessä niin tärkeää osaa. Se on todella apokalyptinen 

kausi, koska sen pituus vaihtelee ja se tarkoittaa erilaisia historiallisia tapahtumia. 

Kuitenkin monista sitä koskevista pohdiskeluista olemme tavanneet vain muuta-

mia, jotka ovat lähennelleet totuutta. 

Babylonialaisten ilmoittamien jumalallisten kausien pituutta vastaan on esitetty 

väite, että muinaiset kansat laskivat kronologisissa laskelmissaan päivät vuosiksi, 

kuten Suidas osoittaa. Tri Sepp vetoaa Suidakseen ja hänen arvovaltaansa 

plagioidessaan nerokkaasti – paljastettu muualla – hindulaista lukua 432 

tuhansissa ja miljoonissa vuosissa (yugien kesto). Tämän hän supisti 4 320 

kuuvuoteen ”ennen Kristuksen syntymää”, joka oli ”ennakolta määrätty” 

tähtitaivaalla (lisäksi näkymättömissä taivaissa) ja jonka vahvisti ”Betlehemin 

tähden ilmestyminen”. Mutta Suidas ei voinut esittää muuta vahvistusta väitteen 

puolesta kuin omat arvelunsa, eikä hän [e620] ollut vihitty. Todisteena hän 

mainitsee Vulcanuksen ja osoittaa tämän kronologisin perustein hallinneen 4 477 

vuotta, so. 4 477päivää, niin kuin hän arvelee, eli vuosissa laskettuna 12 vuotta, 3 

kuukautta ja 7 päivää. Hänen alkuperäisessä teoksessaan on 5 päivää – joten hän 
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on tehnyt virheen jopa näin helpossa laskutehtävässä.1 Tosin ovat muutkin 

muinaiset kirjailijat syyllistyneet yhtä virheellisiin arveluihin. Esim. Kallisthenes 

ilmoittaa kaldealaisten tähtitieteellisille havainnoille ainoastaan 1 903 vuoden 

ajan,2 kun taas Epigenes antaa niille 730 000 vuotta.3 Kaikki nämä 

vihkimättömien kirjailijoiden hypoteesit perustuvat väärinkäsitykseen. Kaikkien 

länsimaisten kansojen, muinaisten kreikkalaisten ja roomalaisten kronologia on 

lainattu Intiasta. Bāgavadamissa, Bhāgavatapuranan tamilinkielisessä versiossa, 

sanotaan, että 15 aurinkopäivää on paccham; kaksi pacchamia (eli 30 päivää) on 

kuolevaisten kuukausi, joka on pitar-devatojen (pitrien) yksi päivä. Edelleen 

kaksi tällaista kuukautta on rūdū, kolme rūdūta on ayanam ja kaksi ayanamia on 

vuosi – joka kuolevaisten vuosi on vain yksi jumalien päivä. Tällaisista väärin 

käsitetyistä opeista jotkut kreikkalaiset ovat kuvitelleet, että kaikki vihityt papit 

olivat muuttaneet päivät vuosiksi! 

Tällä muinaisten kreikkalaisten ja roomalaisten kirjailijoiden tekemällä ereh-

dyksellä on ollut kauaskantoiset seuraukset Euroopassa. Viime vuosisadan lopus-

sa ja tämän vuosisadan alussa Bailly, Dupuis ja muut luottaen hindulaista krono-

logiaa käsitteleviin tahallisesti typistettyihin esityksiin, jotka jotkut liian innokkaat 

ja häikäilemättömät lähetyssaarnaajat olivat tuoneet Intiasta, muodostivat mitä 

mielikuvituksellisimman teorian aiheesta. Koska hindulaiset olivat tehneet kuun 

puolikierroksesta aikamitan ja koska hindulaisessa kirjallisuudessa on mainittu 

vain viisitoista päivää kestävä kuukausi, josta Quintus Curtius puhuu,4 siispä näi-

den herrojen mukaan on vahvistettu se tosiasia, että hindulaisten vuosi oli ainoas-

taan puoli vuotta, milloin sitä ei kutsuttu päiväksi. Myös kiinalaiset jakoivat eläin-

ratansa kahteenkymmeneenneljään osaan ja siis vuotensa kahteenkymmeneennel-

jään kaksiviikkoiseen, mutta tämä laskutapa ei estänyt eikä estä heitä antamasta 

tähtitieteelliselle vuodelle aivan samaa pituutta kuin me annamme. Heillä on yhä 

tänään muutamissa maakunnissa kuudenkymmenen päivän ajanjakso – eteläintia-

lainen rūdū. Lisäksi Diodoros Sisilialainen5 kutsuu ”kolmeakymmentä päivää 

egyptiläiseksi vuodeksi” eli ajaksi, jolloin kuu tekee täyden kierroksensa. Plinius 

ja Plutarkhos puhuvat molemmat siitä.6 Mutta onko siinä mitään järkeä, että egyp-

tiläiset, jotka olivat perehtyneet astronomiaan yhtä hyvin kuin mikä muu kansa 

tahansa, olisivat laskeneet kuukuukauteen kolmekymmentä päivää, kun siinä on 

                                                           
1  Ks. Suidas, h.s. Ἤ  [Helios]. 
2  Simplicius, De caelo, k. II, komm. 46.  
3  Plinius, Naturalis historia, VII kirja, lvi (193). 
4  Historiae Alexandri Magni Macedonis, VIII kirja, l. 9, osa 35: ”menses in quinos dies 

descripserunt”. [He jakoivat päivät viisipäiväisiin kuukausiin.] 
5  Bibliotheke historike, k. I, 26. 
6  Plinius, Naturalis historia, VII, 48; Plutarkhos, Bioi paralleloi, Numa, § 16. 
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vain kaksikymmentäkahdeksan päivää ja vähän päälle? Tällä kuuperiodilla oli 

okkulttinen merkitys ihan niin kuin hindulaisten ayanamilla ja rūdūlla oli.  

Kahden kuukauden pituinen vuosi ja myös 60 päivän ajanjakso [e621] oli ylei-

nen aikamitta muinaisuudessa, kuten Bailly itse osoittaa teoksessaan Traité de 

l’Astronomie Indienne et Orientale.1 Kiinalaiset omien kirjojensa mukaan jakoivat 

vuotensa kahteen osaan, yhdestä päiväntasauksesta toiseen.2 Arabialaiset jakoivat 

muinoin vuoden kuuteen vuodenaikaan, joista jokainen on kahden kuukauden 

pituinen. Kiinalaisessa astronomisessa teoksessa Kiu-che sanotaan, että kaksi 

kuukautta on aikamitta, ja kuusi aikamittaa on vuosi. Ja vielä tänään Kamtšatkan 

alkuasukkailla on kuusi kuukautta kestävä vuosi, kuten heillä oli abbé Chappen 

käydessä siellä.3 Mutta riittääkö tämä sanomaan, että kun hindulaisissa purānoissa 

puhutaan ”aurinkovuodesta”, he tarkoittavat yhtä aurinkopäivää! Tieto luonnon-

laeista, jotka tekevät seitsemästä luonnon perusluvun, niin sanoaksemme, ilmen-

neessä maailmassa – tai ainakin meidän nykyisessä maisessa elämänkierrossam-

me – sekä ihmeellinen ymmärrys sen vaikutuksista paljastivat muinaiskansoille 

monta luonnon mysteeriä. Ja nuo lait toimintoineen sideerisellä, maisella ja mo-

raalisella tasolla oikeuttavat muinaisajan astronomit laskemaan oikein syklien 

pituuden sekä niiden vastaavat vaikutukset tapahtumien kulkuun; merkitsemään 

muistiin ennakolta (ennustamaan, kuten sanotaan) niiden vaikutukset ihmisrotujen 

elämänkulkuun ja kehitykseen. Auringosta, kuusta ja planeetoista erehtymättömi-

nä ajan mittaajina, joiden voima ja jaksoittaisuus tunnettiin hyvin, tuli siten suuri 

hallitsija ja hallitsijoita pienelle systeemillemme kaikkine siihen kuuluvine seit-

semine alueineen eli ”toimintapiireineen”.4 

Tämä on ollut niin ilmeistä, että jopa monet nykyaikaiset tiedemiehet, materia-

listit yhtä hyvin kuin mystikot, ovat havainneet tuon lain. Lääkärit ja teologit, 

matemaatikot ja psykologit ovat yhä uudelleen kiinnittäneet maailman huomion 

tähän jaksottaisuuden todellisuuteen ”luonnon” menettelyssä. Kommentaareissa 

selitetään lukujen merkitys seuraavasti: 
 

                                                           
1  Pariisi, 1787: Discours préliminaire, s. lxxxxvi–vii. 
2  Fréret, Mémoires de l’Académie des Inscriptions, XVI, 48; III, 183. 
3  Abbé Jean Chappe d’Autroche, Voyage en Sibérie jne. (Pariisi, 1768), vol. III, s. 19. 
4  Kehityksen ja karman yhtyneiden voimien toimintapiirit ovat: 1) ylihenkinen eli noumenaa-

linen, 2) henkinen, 3) psyykkinen, 4) astroeetterinen, 5) subastraalinen, 6) vitaalinen ja 7) 

puhtaasti fyysinen piiri. 
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YMPYRÄ EI OLE ”YKSI”, VAAN KAIKKI. 

YLEMMÄSSÄ [taivaassa] LÄPITUNKEMATTOMASSA rājassa [”adbhutam”]1 SIITÄ 

[ympyrästä] TULEE YKSI, KOSKA [se on] JAKAMATON, EIKÄ SIINÄ VOI OLLA TAU’TA. 

TOISESSA [noista kolmesta ”rajāmsista” (tritīyasta) eli ”maailmasta”] YHDESTÄ 

TULEE KAKSI [miehinen ja naisellinen]; JA KOLME [lisää poika eli logos]; JA PYHÄ 

NELJÄ [”tetraktys” eli ”tetragrammaton”]. 

KOLMANNESSA [alemmassa maailmassa eli meidän maapallollamme] LUVUSTA 

TULEE NELJÄ JA KOLME JA KAKSI. OTTAKAA ENSIMMÄISET KAKSI, NIIN SAATTE 

[e622] SEITSEMÄN, ELÄMÄN PYHÄN LUVUN; YHDISTÄKÄÄ [viimeksi mainittu] KES-

KIMMÄISEN rājan KANSSA, NIIN SAATTE YHDEKSÄN, OLEVAISEN JA TULEVAISEN 

PYHÄN LUVUN.2 
 
Kun länsimaiset orientalistit ovat perehtyneet Rigvedan maailmanjakojen todelli-

seen merkitykseen – kaksin-, kolmin-, kuusin- ja seitsenkertaisen ja varsinkin 

yhdeksänkertaisen jaon – he tulevat ymmärtämään paremmin kuin nyt taivasta ja 

maata, jumalia ja ihmisiä koskevien syklisten jakojen mysteerin. Sillä: 
 
LUKUJEN HARMONIA ESIINTYY KOKO LUONNOSSA: painovoimassa, planeettojen 

liikkeissä, lämpöä, valoa, sähköä ja kemiallista affiniteettia koskevissa laeissa, 

eläin- ja kasvimuodoissa, mielen käsityskyvyssä. Aikamme elollista ja elotonta 

tutkivat luonnontieteet pyrkivät todella kohti yleistämistä, joka ilmaisee kaiken 

peruslait yksinkertaisella lukujen suhteella. Tahdomme viitata professori 

Whewellin teokseen Philosophy of the Inductive Sciences ja Hayn tutkimuksiin, 

jotka koskevat värin ja muodon harmonian lakeja. Niistä käy ilmi, että numero 

seitsemän esittää tärkeää osaa laeissa, jotka säätelevät muotojen, värien ja äänten 

ja luultavasti myös makuaistin harmonista havainnointia, jos osaisimme 

analysoida tuntemuksiamme matemaattisen tarkasti.3 
 

Todella niin tärkeää osaa, että useampi kuin yksi lääkäri on hämmästynyt eri 

sairauksien synnyssä ja paranemisessa toistuvia seitsemäisiä periodisia vaiheita, ja 

luonnontieteilijät ovat tunteneet täydellistä kykenemättömyyttä selittää tuota 

lakia. 
 
Hyönteisten, matelijoiden, kalojen, lintujen, nisäkkäiden ja jopa ihmisten 

syntymää, kasvua, kypsyyttä, elintoimintoja, muutoksesta aiheutuvia 

terveydentilan vaihteluja, tauteja, rappeutumista ja kuolemaa säätelee 

                                                           
1  Ks. Rigveda, x, 105. 
2  Hindulaisuudessa, kuten orientalistit sen ymmärtävät Rigvedasta, nuo kolme rajāmsia tar-

koittavat Vishnun kolmea askelta. Hänen seuraava askeleensa ylöspäin otetaan korkeimmassa 

maailmassa (Rigveda, vii, 99, 1; vrt. I, 155, 5). Se on Divo Rāja eli ”taivas”, kuten he oletta-

vat. Mutta se on okkultismissa enemmän. Sanat pāreshu guhyeshu vrateshu [korkeammissa 

salatuissa maailmoissa] (vrt. Rigveda, i, 155, 3 ja ix, 75, 2 tai vielä x, 114) on vielä selitettävä. 
3  Lainattu H. Grattan Guinnessiltä, K.G.S.J., Medical Review’ista, heinäkuu 1844, hänen 

teoksessaan Approaching End of the Age, 1878, s. 275. 
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enemmän tai vähemmän laki, joka vaatii viikkojen [eli seitsenpäivien] 

täyttymistä.1 
 

Tri Laycock kuvaa artikkelissaan ”Elollisten ilmiöiden jaksollisuus”2 ”erittäin 

merkittävästi ja vakuuttavasti tätä lakia, kun on kysymys hyönteisistä”.3 

                                                           
1  Main. teos, s. 265. 
2  Lancet, 1942–1943. 
3  Esitettyään joukon kuvauksia luonnonhistoriasta tohtori lisää: ”Lyhyesti selostamani seikat 
ovat yleisiä tosiasioita, eikä voi olla pelkkä sattuma, että ne tapahtuvat päivä päivältä monissa 
miljoonissa erilaisissa eläimissä, MITÄTTÖMÄN HYÖNTEISEN TOUKASTA TAI MUNASTA 

AINA IHMISEEN ASTI, määrättyinä aikoina… Mielestäni on mahdotonta tulla muuhun johto-
päätökseen kuin siihen, että muutokset eläimissä tapahtuvat määräaikoina, jotka kestävät 
kolme ja puoli, seitsemän, neljätoista, kaksikymmentäyksi tai kaksikymmentäkahdeksan päivää 
eli tarkan määrän viikkoja” eli seitsenpäiväisiä ajanjaksoja. Edelleen sama tri Laycock väittää: 
”Mitä tyyppiä kuume näyttääkin olevan, taudinpuuska tulee aina seitsemäntenä päivänä… 
neljäntenätoista huomataan määrätty muutos…” (jolloin seuraa joko parantuminen tai kuole-
ma). ”Jos neljäs [puuska] on vaikea ja viides lievempi, niin tauti tulee loppumaan seitsemän-
nen puuskan jälkeen ja…muutos parempaan…havaitaan neljäntenätoista päivänä…nimittäin 
kello kolmen tai neljän aikaan aamulla, kun elimistö on raukein.” (Ks. H. Grattan Guinness, 
The Approaching End of Age, s. 267–270, minne teksti on lainattu.) 
    Tämä on pelkkää ”ennustamista” ajanjaksoja laskemalla ja on sukua kaldealaiselle 
astrolatrialle ja astrologialle. Materialistinen tiede – lääketiede, kaikkein materialistisin – 
soveltaa siis okkulttisia lakejamme tauteihin, tutkii niiden avulla luonnonhistoriaa, tunnustaa 
niiden läsnäolon luonnon tosiasiana ja pitää kuitenkin välttämättömänä ivata tuota samaa 
ikivanhaa tietoa, kun okkultistit vetoavat siihen. Sillä jos mystinen seitsenkausi on 
luonnonlaki, mitä se todistettavasti on, ja jos sen huomataan ohjaavan sekä evoluutiota että 
involuutiota (eli kuolemaa) hyönteisten, kalojen ja lintujen maailmassa samoin kuin 
nisäkkäiden ja ihmisten maailmassa – miksi se ei voisi esiintyä ja vaikuttaa Kosmoksessa 
yleensä sen luonnollisissa (vaikka okkulttisissa) ajan jakautumisissa, roduissa ja mentaalisessa 
kehityksessä? Ja edelleen, miksi muinaiset adeptit eivät olisi tutkineet näitä aikakautisia lakeja 
niiden kaikilta puolilta ja perehtyneet niihin kunnolla? Tri Stratton esittää fysiologisena ja 
patologisena tosiasiana, että ”terveen ihmisen pulssi on kuutena päivänä seitsemästä 
nopeampi aamulla kuin illalla. Seitsemäntenä päivänä se on hitaampi”. (Edinb. Med. and 
Surg. Journal, tammikuu 1843.) Miksi sitten okkultisti ei voisi osoittaa samaa seikkaa 
kosmisessa ja maisessa elämässä planeettojen ja rotujen pulssista? Tri Laycock jakaa elämän 
kolmeen suureen seitsenkauteen, joista ensimmäinen ja viimeinen käsittää kumpikin 21 vuotta 
ja keskimmäinen kausi eli elämän kukoistuskausi 28 vuotta eli neljä kertaa seitsemän. Hän 
jakaa edelleen ensimmäisen seitsemään erityisvaiheeseen ja kaksi muuta kolmeen pienempään 
vaiheeseen ja sanoo: ”Suurempien vaiheiden perusyksikkö on yksi seitsenpäiväinen viikko, ja 
jokaiseen päivään kuuluu kaksitoista tuntia”. Tämän yksikön ”yksinkertaiset ja yhdistetyt 
kerrannaiset määräävät näiden vaiheiden pituuden samassa suhteessa kuin kaksitoistatuntisen 
yksikön kerrannaiset määräävät pienemmät vaiheet. Tämä laki yhdistää kaikki periodiset 
elämänilmiöt ja liittää ne vaiheet, jotka on havaittu alhaisimmissa rengasmadoissa, niihin 
jotka kuuluvat itse ihmiselle, selkärankaisista korkeimmalle.” Jos tämä on tieteellistä, miksi 
siis halveksia okkulttista tietoa, jonka mukaan (käyttääksemme tri Laycockin sanoja) ”nyt on 
kulunut yksi viikko manvantarisesta (lunaarisesta) kaksiviikkoisesta, joka sisältää neljätoista 
päivää (eli seitsemän Manua), joka kaksiviikkoinen, kaksitoista tuntia päivässä, edustaa 
seitsemää periodia eli seitsemää rotua”? Nämä tieteen sanat sopivat erinomaisesti oppiimme. 
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[e623] Ja tähän kaikkeen H. Grattan Guinness, kirjan The Approaching End of 

the Age tekijä, lisää asiaankuuluvasti puolustaessaan raamatullista ajanlaskua: 
 
Ja ihmisen elämä… on yksi viikko, vuosikymmenten viikko. ”Vuosiemme 

päiviä on (3 x 20 + 10) seitsemänkymmentä.” …Jos yhdistämme kaiken minkä 

nämä tosiasiat vahvistavat, meidän on myönnettävä, että orgaanisessa luon-

nossa vallitsee seitsenosaisen jaksollisuuden laki, joka täyttyy viikoissa.1 
 

Hyväksymättä tuon ”Itä-Lontoon sisä- ja ulkolähetysinstituutin” oppineen perus-

tajan johtopäätöksiä ja varsinkaan perusteita, kirjoittaja hyväksyy mielihyvin hä-

nen tutkimuksensa raamatun okkulttisesta kronologiasta. Vaikka hylkäämme ny-

kyisen tieteen teoriat, hypoteesit ja yleistämiset, me kumarramme sille, mitä tuo 

tiede on saanut aikaan fyysisessä maailmassa eli siinä, mikä koskee aineellisen 

luonnon pikku yksityiskohtia. 

On epäilemättä olemassa okkulttinen ”heprealaisen raamatun kronologinen jär-

jestelmä”, mistä kabbala on todisteena. Siinä on ”viikkojärjestelmä”, [e624] joka 

perustuu ikivanhaan intialaiseen järjestelmään, jonka voi vielä tavata vanhassa 

Jyotishassa.2 Ja siinä on ”päiväviikon”, ”kuukausiviikon” syklejä, vuosi-, vuosisa-

ta- ja jopa vuosituhatviikon ja suurempiakin, eli ”vuosivuosien viikon” syklejä.3 

Mutta kaikki tämä löytyy ikivanhasta opista. Ja vaikka raamatun osalta kielletään-

kin tämä yhteinen lähde kaikissa pyhissä kirjoissa esiintyvälle kronologialle, mi-

ten verhottu se sitten lieneekin, niin Genesiksen kuuden päivän ja sapatin, seitse-

männen, yhteyttä purānatekstien kosmogonioihin on vaikea kieltää. Sillä raama-

tun ensimmäinen ”luomisviikko” osoittaa sen seitsenosaisen ajanlaskun ja yhdis-

tää sen Brahmān ”seitsemään luomiseen”. Hyvänä todisteena tästä on Grattan 

Guinnessin oivallinen teos, johon hän on koonnut noin 760 sivulle kaikki mahdol-

liset esimerkit seitsenosaisesta laskutavasta. Sillä jos raamatun kronologiaa, kuten 

hän sanoo, ”hallitsee viikkojen laki”; ja jos se perustuu seitsenlukuun, mitkä sitten 

luomisviikon mitat ja sen päivien pituus lienevätkin; ja jos vielä ”raamatullinen 

järjestelmä käsittää hyvin erilaisia viikkoja”, silloin tämä järjestelmä osoittautuu 

                                                                                                                                                        

Me (ihmiskunta) olemme eläneet ”seitsenpäiväisen viikon, kunkin päivän ollessa 
kaksitoistatuntinen”, sillä kolme ja puoli rotua ovat nyt menneet ainiaaksi, neljäs on hukkunut, 
ja me olemme nyt viidennessä Rodussa. 
1  Main. teos, 1878, s. 276. 
2  Ks. tällaisten syklien eli yugien pituudesta Vriddha-Garga ja muut muinaiset astronomiset 

osat (Jyotisha). Ne vaihtelevat viisivuotiskaudesta – jota Colebrooke kutsuu ”Vedojen syklik-

si”, joka määrättiin tarkoin Parāsharan periaatteissa, ”ja suurempien syklien laskemisen perus-

taksi” (Miscell. Essays, vol. I, s. 97, alaviite) – aina mahā-yugaan eli kuuluisaan 4 320 000 

vuotta kestävään aikakauteen asti. 
3  Heprean sana ”viikolle” on seitsemän, ja jokaista seitsemällä jaollista aikaa heprealaiset 

sanoivat ”viikoksi”, vaikkapa 49 miljoonaa vuotta, koska se on seitsemän kertaa seitsemän 

miljoonaa. Heidän laskutapansa perustuu kauttaaltaan seitsenlukuun. 
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olevan  sama  kuin  kaikki  pakanalliset  järjestelmät.  Kun  hän  edelleen  yrittää 

osoittaa, että ”luomisen” ja Kristuksen syntymän välillä on kulunut 4 320 vuotta 

(lunaarisia kuukausia), tämä on täysin selvä yhteys hindulaisten yugien 4 320 000 

vuoden kanssa. Miksi muuten tehdä tuollaisia ponnistuksia sen todistamiseksi, 

että nämä luvut, jotka ovat ennen kaikkea kaldealaisia ja indoarjalaisia, esittävät 

niin suurta osaa uudessa testamentissa? Todistamme tämän nyt vielä vakuutta-

vammin. 

Puolueeton arvostelija verratkoon kumpaakin luomiskertomusta – Vishnu-

purānan ja Raamatun – ja hän tulee huomaamaan, että Brahmān ”seitsemän luo-

mista” ovat perustana Genesiksen 1. luvun ”luomisviikolle”. Nuo kaksi allegoriaa 

ovat erilaiset, mutta järjestelmät rakentuvat samalle peruskivelle. Raamattu voi-

daan ymmärtää ainoastaan kabbalan valossa. Ottakaa Zohar ja siihen kuuluva 

Sifra di-Tseniuta, Salatun mysteerin kirja, vaikka se nykyään on turmeltunut, ja 

verratkaa. Seitsemän manvantaran seitsemän rishiä ja neljätoista Manua lähtevät 

Brahmān päästä. Ne ovat hänen ”järkisyntyisiä poikiaan”, ja niiden mukana alkaa 

ihmiskunnan jakautuminen rotuihin taivaallisesta ihmisestä, ”logoksesta” (ilmen-

neestä), joka on Brahmā-Prajāpati. Idra Rabba Qaddishassa (Suuremmassa py-

hässä kokouksessa) sanotaan [e625] Makroprosopoksen, Vanhan1 (Sanat, 

Brahmān nimitys), kallosta (päästä), että jokaisessa hänen hiuksessaan on ”salai-

nen lähde, joka virtaa salatuista aivoista”. 
 
Ja se loistaa ja kulkee noiden hiusten kautta Mikroprosopoksen hiuksiin ja siitä 

[mikä on ilmennyt NELINÄISYYS, tetragrammaton] muodostuvat hänen aivonsa. 

Ja siitä nuo aivot jatkavat kolmeenkymmeneen ja kahteen polkuun [eli kolminai-

suuteen ja kaksinaisuuteen eli jälleen 432]. 
 

Ja vielä: 
 
Kolmetoista hiuskiharaa on kallon sivuilla [ts. kuusi toisella ja kuusi toisella puo-

lella, ja kolmastoista on myös neljästoista, koska se on miehis-naisellinen]; 

…niiden kautta alkaa hiusten jakautuminen [olevaisten, ihmiskunnan ja Rotujen 

jakautuminen].2 

                                                           
1  Brahmā luo ensimmäisessä kalpassa (ensimmäisenä päivänä) erilaisia ”uhri-eläimiä”, pashu-

ja, eli taivaankappaleita ja eläinradan merkkejä sekä kasveja, joita hän käyttää uhreissa tretā-

yugan alussa. Sen esoteerinen merkitys osoittaa hänen etenevän sykleittäin ja luovan astraali-

sia prototyyppejä laskevalla henkisellä kaarella ja sitten nousevalla fyysisellä kaarella. Jäl-

kimmäinen on kaksinkertaisen luomisen alajako ja jaettu edelleen laskeutuvan hengen seitse-

mään laskevaan ja kohoavan aineen seitsemään nousevaan asteeseen – päinvastoin kuin mitä 

tapahtuu (kuin kuvastimessa joka heijastaa oikean puolen vasemmalle puolelle) tässä meidän 

manvantarassamme. Samoin on esoteerisesti Genesiksen (1. luvun) elohistisessa luomiskerto-

muksessa ja sen jehovistisessa jäljennöksessä on esoteerisesti kuin hindulaisessa kosmogoni-

assa. 
2  Main. teos, jakeet 70, 71, 80; vrt. MacGregor Mathers, The Kabbalah Unveiled, s. 120, 121. 
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”Me kuusi olemme valoja, jotka loistavat seitsemännestä (valosta)”, sanoo rabbi 

Abba. ”Sinä olet seitsemäs valo” – synteesi meistä kaikista, hän lisää puhuen tet-

ragrammatonista ja hänen seitsemästä ”seuralaisestaan”, joita hän kutsuu ”tet-

ragrammatonin silmiksi”.1 

TETRAGRAMMATON on Brahmā-Prajāpati, joka otti neljä muotoa 

luodakseen neljänlaisia taivaallisia olentoja, ts. teki itsensä nelinkertaiseksi eli 

ilmenneeksi nelinäisyydeksi;2 ja joka sen jälkeen jälleensyntyi seitsemässä 

rishsissä, mānasaputroissaan, ”järkisyntyisissä pojissa”, joista tuli myöhemmin 9, 

21 jne. ja joiden kaikkien sanotaan syntyneen Brahmān eri osista.3 

[e626] On kaksi tetragrammatonia: Makroprosopos ja Mikroprosopos. Edelli-

nen on absoluuttinen täydellinen neliö eli TETRAKTYS ympyrän sisällä, molem-

mat abstraktisia käsitteitä, ja sen nimi on sen vuoksi AIN – ei-olevainen, ts. raja-

ton ja absoluuttinen olevaisuus. Mutta nähtynä Mikroprosopoksena eli ”taivaalli-

sena ihmisenä”, ilmenneenä logoksena, hän on kolmio neliössä – seitsenkertainen 

kuutio, eikä nelinkertainen tai tasapintainen neliö. Sillä Suuremmassa pyhässä 

kokouksessa kirjoitetaan: 
 

                                                           
1  Zohar, Idra Rabba Qaddisha, jae 1160 (The Kabbalah Unveiled, ”The Greater Holy Assem-

bly”, s. 255). 
2  Ks. Vishnupurāna, kirja I, v; Wilson, vol. I, s. 79 eteenp. 
3  On todella hämmästyttävää huomata, kuinka teologit ja itämaiden tutkijat ilmaisevat närkäs-

tyksensä sen johdosta, että ”hindulaisilla mystikoilla on niin turmeltunut maku”, kun nämä 

eivät tyydy ainoastaan keksimään Brahmān ”järkisyntyisiä” poikia, vaan myös antavat rishien, 

manujen ja kaikenlaisten prajāpatien ilmestyä alkuperäisen kantaisänsä – Brahmān – ruumiin 

eri osista (ks. Wilsonin alaviitettä hänen Vishnupurānassaan, vol. I, s. 102). Koska tavallinen 

yleisö ei tunne kabbalaa, tuota syvästi verhottujen Mooseksen kirjojen avainta ja selitystä, niin 

papisto kuvittelee, ettei totuus tule koskaan ilmi. Lukekoon kuka tahansa nykyisin monien 

oppineiden niin taitavasti kääntämän kabbalan englanninkielisiä, heprealaisia tai latinankieli-

siä tekstejä, niin hän huomaa, että tetragrammaton, joka on heprealainen IHVH, on myös sekä 

”sefirot-puu” – ts. sisältää kaikki sefirotit  Keteriä, kruunua, lukuun ottamatta – että ”taivaalli-

sen ihmisen” (adam kadmonin) yhdistetty ruumis, jonka jäsenistä virtaa universumi ja kaikki 

mitä siinä on. Lisäksi hän huomaa, että kabbalistisissa kirjoissa (joista tärkeimmät Zoharissa 

ovat Salatun mysteerin kirja ja Suurempi ja Pienempi pyhä kokous) aate on täysin fallinen ja 

paljon karkeammin ilmaistu kuin esitys nelinkertaisesta Brahmāsta missä tahansa Purānassa. 

(Ks. S. L. MacGregor Mathers, The Kabbala Unveiled, xxii; The Lesser Holy Assembly [Pie-

nempi pyhä kokous], joka koskee Mikroprosopoksen muita jäseniä.) Sillä tämä ”elämän puu” 

on myös ”hyvän ja pahan tiedon puu”, jonka suurin mysteeri on inhimillinen lisääntyminen. 

On erehdys pitää kabbalaa Kosmoksen tai luonnon mysteerien selittäjänä. Se selittää ja paljas-

taa ainoastaan muutamia raamatun allegorioita ja on esoteerisempi kuin viimeksi mainittu. 
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Ja tämän johdosta Israelin lapset tahtoivat tietää mielessään, kuten on kirjoitettu 2. 

Mooseksen kirjassa 17:7: ”Onko Tetragrammaton meidän keskellämme vai Kiel-

teisesti Olevainen?”1 
 
joten he siis erottivat Mikroprosopoksen, jonka nimi on tetragrammaton, ja Mak-

roprosopoksen, jonka nimi on Ain, Kielteisesti Olevainen. 

Tetragrammaton on siis KOLME, josta on tullut neljä, ja NELJÄ, josta on tullut 

kolme, ja sitä edustaa maan päällä hänen seitsemän ”seuralaistaan” eli ”silmää” – 

”Herran seitsemän silmää”. Mikroprosopos on korkeintaan vain toisasteinen 

ilmennyt jumaluus. Sillä Suuremmassa pyhässä kokouksessa sanotaan: 
 
Olemme oppineet, että kymmenen (rabbia) [seuralaista] astui sisälle [Sodiin, 

”mystiseen kokoukseen eli mysteeriin”] ja että seitsemän tuli ulos2 [ts. 10 ilmene-

mätöntä ja 7 ilmennyttä universumia varten]. 

Ja kun rabbi Shim’on paljasti arcanan [salaisuudet], siellä ei ollut ketään läsnä, 

paitsi nuo [seitsemän] (seuralaista). 

Ja rabbi Shim’on kutsui heitä tetragrammatonin seitsemäksi silmäksi, niin kuin 

kirjoitettu on, Sakarja 3:9: ”Nämä ovat tetragrammatonin seitsemän silmää [eli 

prinsiippiä]” [ts. nelinkertainen taivaallinen ihminen eli puhdas henki on tullut 

seitsemäiseksi ihmiseksi, puhtaaksi aineeksi ja hengeksi].3 
 

Tetradi on siis Mikroprosopos, ja jälkimmäinen on miehis-naisellinen Hokmah-

Binah, toinen ja kolmas sefirot. Tetragrammaton on luvun seitsemän perusolemus 

maisessa merkityksessään. Seitsemän ollen neljän ja yhdeksän välillä on meidän 

fyysisen maailmamme ja ihmisen pohja ja perustus (astraalisesti) Malkutin valta-

kunnassa. 

Kristityille ja uskovaisille pitäisi tällä viittauksella Sakarjaan ja [e627] varsin-

kin Ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen (2:2–5) olla ratkaiseva merkitys. Vanhassa 

symboliikassa ihmistä, ennen kaikkea sisäistä henkistä ihmistä sanotaan ”kivek-

si”. Kristus on kulmakivi, ja Pietari puhuu kaikista ihmisistä ”elävinä” kivinä. Sen 

vuoksi ”kivi jossa on seitsemän silmää” voi merkitä ainoastaan sitä mitä me sa-

nomme, ts. ihmistä, jonka rakenne (eli ”prinsiipit”) on seitsemäinen. 

Kuvataksemme paremmin seitsenlukua luonnossa voimme lisätä, että se ei 

ainoastaan hallitse elämänilmiöiden jaksollisuutta, vaan tuntuu myös olevan 

määräävänä kemiallisten alkuaineiden sarjoissa ja samalla tavoin tärkein äänten ja 

                                                           
1  Säe 83; Mathers, main. teos, s. 121. Yksinkertaistettu englantilaisessa [suomalaisessa] raa-

matussa muotoon: ”Eikö Herra [!!] olekaan meidän luonamme?” 
2  Kääntäjät usein kääntävät sanan ”seuralainen” (enkeli, myös adepti) sanalla rabbi, kuten 

rishejä kutsutaan guruiksi. Zohar on, jos mahdollista, okkulttisempi kuin Mooseksen kirjat. 

Salatun mysteerin kirjan tulkitsemista varten tarvitaan avaimet, jotka antaa oikea kaldealainen 

Lukujen kirja, jota ei ole enää saatavilla. 
3  Jakeet 1152, 1158 ja 1159; Mathers, main. teos, s. 254. 



662 
 

värien maailmassa, kuten spektroskooppi on meille paljastanut. Tämä luku on 

myös ratkaisevana tekijänä sine qua non okkulttisten astraalisten ilmiöiden 

tuottamisessa. 

Jos siis kemialliset alkuaineet järjestetään ryhmiin atomipainojensa mukaan, 

niiden huomataan muodostavan seitsenryhmäisiä sarjoja. Ensimmäinen, toinen 

jne. osa kussakin ryhmässä näyttää kaikkine ominaisuuksineen olevan yhdenmu-

kainen vastaavien osien kanssa seuraavassa ryhmässä. Seuraava taulukko, joka on 

otettu Hellenbachin teoksesta Die Magie der Zahlen, havainnollistaa tämän lain ja 

vahvistaa täysin hänen tekemänsä johtopäätöksen: 
 
Näemme siis, että kemiallinen erilaisuus, mikäli voimme käsittää sen sisäistä luon-

toa, riippuu lukujen suhteista, ja olemme edelleen tuossa erilaisuudessa havainneet 

vallitsevan lain, jolle emme voi osoittaa mitään syytä. Me huomaamme jaksolli-

suuden lain, jota hallitsee luku seitsemän (s. 20). 

 

 
 

Kahdeksas alkuaine tässä luettelossa on ikään kuin ensimmäisen oktaavi, ja 

yhdeksäs on toisen oktaavi jne.  Jokainen alkuaine on ominaisuuksiltaan miltei 

samanlainen kuin vastaava alkuaine kussakin seitsenrivistössä – ilmiö, joka 

korostaa jaksollisuuden seitsemäistä lakia. Lisätietoja varten lukijaa kehotetaan 
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tutustumaan Hellenbachin [e628] teokseen, jossa myös osoitetaan, että 

alkuaineiden spektroskooppiset erikoisuudet tukevat tätä luokittelua. 

On tarpeetonta puuttua yksityiskohtaisesti värähtelylukuun, joka määrää sä-

velasteikon äänet. Ne ovat ehdottoman yhdenmukaiset kemiallisten alkuaineiden 

asteikon kanssa ja myös väriasteikon kanssa, niin kuin spektroskooppi paljastaa. 

Tosin jälkimmäisessä tapauksessa olemme tekemisissä ainoastaan yhden oktaavin 

kanssa, jota vastoin sekä musiikissa että kemiassa on seitsemän oktaavin sarja, 

teoreettisesti esitettynä, joista kuusi on aivan täydellistä ja tavallisessa käytössä 

molemmissa tieteissä. Hellenbachia lainataksemme: 
 
Johtuen ilmiöiden lakisiteisyydestä, johon kaikki meidän tietomme niistä pe-

rustuu, on todettu, että äänen ja valon värähtelyt kasvavat säännöllisesti, että ne 

jakautuvat seitsemään ryhmään ja että peräkkäiset numerot jokaisessa ryhmäs-

sä kuuluvat läheisesti yhteen. Toisin sanoen, ne ilmaisevat läheistä yhteyttä, 

joka ei esiinny ainoastaan itse luvuissa, vaan saavat myös käytännön vahvis-

tuksen kemiassa samoin kuin musiikissa, jossa korva vahvistaa lukujen oikeel-

lisuuden… On kiistaton tosiasia, että luku seitsemän hallitsee tätä jaksollisuut-

ta ja vaihtelevuutta, ja tämä on kaukana pelkän sattuman rajoista, joten oletet-

tavasti se johtuu syystä, joka on saatava selville. 
 

Rabbi Abba on siis oikein sanonut: 
 
Me olemme kuusi valoa, jotka loistavat seitsemännestä (valosta). Sinä [tet-

ragrammaton] olet seitsemäs valo (alku) meille kaikille. 

Sillä varmasti noissa kuudessa ei ole vakavuutta, paitsi (minkä ne saavat) 

seitsemännestä. SILLÄ KAIKKI RIIPPUU SEITSEMÄNNESTÄ.1 
 

Länsi-Amerikan muinaisilla ja nykyisillä zuñi-intiaaneilla näyttää olleen 

samanlaiset käsitykset. Heidän nykyiset tapansa, traditionsa ja muistitietonsa, 

kaikki viittaavat siihen, että ikimuistoisista ajoista asti heidän laitoksensa – 

poliittiset, sosiaaliset ja uskonnolliset – oli (ja on yhä) järjestetty luvun seitsemän 

perustalle. Siten kaikki heidän muinaiset kaupunkinsa ja kylänsä rakennettiin 

kuuden yhdistelmiin seitsemännen ympärille. Ryhmän muodostaa aina seitsemän 

tai kolmetoista, ja aina kuusi ympäröi seitsemättä. Edelleen heidän 

pappishierarkiaansa kuuluu kuusi ”talon pappia”, jotka näyttävät olevan 

yhteydessä seitsemännen kanssa, joka on nainen, ”PAPITARÄITI”. Verratkaa tätä 

Anugītāssa mainittuihin ”seitsemään suureen palvelevaan pappiin”, joka nimitys 

annettiin ”seitsemälle aistille” eksoteerisesti ja seitsemälle inhimilliselle 

prinsiipille esoteerisesti. Mistä tämä symbolien yhtäläisyys johtuu? Pitääkö 

                                                           
1 Zohar, Idra Rabba Qaddisha, jakeet 1160, 1161, (The Kabbalah Unveiled, ”The Greater Holy 

Assembly”, s. 255).  
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meidän yhä epäillä sitä tapahtumaa, kun Arjuna meni Pātālaan (antipodeihin, 

Amerikkaan) ja nai siellä Ulūpīn, kuningas Nāgan (eli oikeammin Nergalin) 

tyttären? Mutta palatkaamme zuñi-pappeihin. 

Nämä yhä tänään ottavat vastaan vuotuisena verona seitsemän väristä jyvää. 

Vuoden muina aikoina he eivät eroa muista intiaaneista, mutta määrättynä päivänä 

he (kuusi pappia ja papitar) esiintyvät [e629] pappispukuihin koristautuneina, 

jolloin kullakin on se väri joka on pyhitetty sille jumalalle jota pappi palvelee ja 

personoi. Jokainen edustaa yhtä seitsemästä seudusta ja ottaa vastaan kyseisen 

seudun väristä jyvää. Siten valkoinen edustaa itää, koska ensimmäinen auringon-

valo tulee idästä. Pohjoinen vastaa keltaista, joka johtuu revontulten aikaansaa-

masta väristä. Punainen kuuluu etelälle, josta suunnasta tulee lämpö. Länttä vastaa 

sininen, joka on lännessä sijaitsevan Tyynen meren väri. Musta on manalan seu-

dun – pimeyden – väri. Samassa tähkässä olevat kaiken väriset jyvät edustavat 

ylempää seutua väreineen – taivaankantta ruusunpunaisine ja keltaisine pilvineen, 

loistavine tähtineen jne. Täplikäs maissi – jonka jokainen jyvä sisältää kaikki värit 

– kuuluu ”Papitaräidille”, sillä naisessa on kaikkien rotujen siemenet, menneiden, 

nykyisten ja tulevien. Eeva on kaikkien elävien äiti. 

Näistä erillään oli aurinko – suuri jumaluus – jonka pappi oli kansan henkinen 

johtaja. Näihin asioihin oli perehtynyt F. Hamilton Cushing, josta, kuten monet 

tietävät, tuli zuñi-intiaani. Hän eli heidän keskuudessaan, tuli vihityksi heidän 

uskonnollisiin mysteereihinsä, ja hän oppi tuntemaan heidät paremmin kuin ku-

kaan muu nykyisin elävä ihminen. 

Seitsemän on myös suuri maaginen luku. Okkulttisten muistitietojen mukaan 

purānoissa ja Mahābhāratassa mainittu ase – āgneyāstra eli ”tulinen ase”, jonka 

Aurva lahjoitti chelalleen Sagaralle – oli valmistettu seitsemästä aineksesta. Tämä 

ase – jonka jotkut kekseliäät orientalistit olettavat olleen ”raketti” (!) – on yksi 

monista ohdakkeista nykyisille sanskritisteillemme. Wilson käyttää sen suhteen 

terävyyttään teoksensa Select Specimens of the Theatre of the Hindus useilla si-

vuilla, mutta epäonnistuu lopulta sen selittämisessä. Hän ei saa mitään selvää 

āgneyāstrasta. 

”Nämä aseet [hän väittää] ovat aivan käsittämättömiä. Joitakin niistä käytettiin 

joskus heittoaseina, mutta yleensä ne näyttävät olevan sellaisia yksilön käyttämiä 

mystisiä voimia – kuin esim. vihollisen lamauttaminen tai hänen aistiensa 

vaivuttaminen syvään uneen tai myrskyn, sateen ja tulen tuominen alas 

taivaasta.1… Niiden oletetaan ottavan taivaallisia muotoja, joilla on inhimillisiä 

kykyjä… Rāmāyanassa niitä kutsutaan Krishāshvan pojiksi.”2 

                                                           
1  Ks. [S.O:n] I kirja, s. 427–428. 
2  Wilson, main. teos, I, 297, toinen painos. 
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Shastra-devatāt, ”taivaallisten aseiden jumalat”, ovat yhtä vähän āgneyāstra-

aseita, kuin nykyajan tykkimiehet ovat niitä tykkejä joita he ohjaavat. Mutta yk-

sinkertainen ratkaisu näyttää jääneen huomaamatta tuolta kuuluisalta sanskritistil-

ta. Joka tapauksessa, kuten hän itse sanoo Krishāshvan aseenmuotoisista jälkeläi-

sistä, ”[āgneyāstra-] aseiden allegorinen alkuperä on epäilemättä paljon vanhem-

pi”.1 Se on Brahmān tulinen heittokeihäs. 

[e630] Seitsenkertainen āgneyāstra, kuten seitsemän aistia ja ”seitsemän prin-

siippiä”, joita seitsemän pappia symboloivat, ovat uskomattoman ikivanhoja. Seu-

raavassa luvussa kerrotaan, kuinka vanha on se oppi, johon teosofit uskovat. 

 

 

 

F. 
 

EGYPTOLOGIEN SEITSEMÄN SIELUA 

 

Gerald Masseyn teoksista The Natural Genesis ja Lectures löytyy todisteet ky-

seessä olevan opin korkeasta iästä. Vaikka tekijän käsitys eroaa meidän käsityk-

sestämme, se voi tuskin mitätöidä tosiasioita. Hän tarkastelee symbolia pelkästään 

luonnon näkökannalta, ehkä hiukan liian materialistisesti, koska hän on innokas 

kehitysopin kannattaja ja nykyaikaisten darwinilaisten oppien seuraaja. Niinpä 

hän osoittaa, että ”Böhmen kirjojen tutkija löytää niistä paljon sellaista, mikä kos-

kee näitä seitsemää ’alkuhenkeä’ ja alkuperäistä voimaa, joita pidettiin keskiai-

kaisten mysteerien alkemistisessa ja astrologisessa vaiheessa luonnon seitsemänä 

ominaisuutena”. Hän lisää: 
 
Böhmen kannattajat näkevät kaikessa tässä jumalallisen ilmestyksen hänen 

innoittuneesta näkijänlahjastaan. He eivät tiedä mitään luonnon synnystä ja 

menneisyyden ”viisauden”2 historiasta ja säilymisestä (tai sen katkonaisista 

yhdyssiteistä) eivätkä voi tuntea muinaisajan ”seitsemän hengen” fyysisiä 

piirteitä niiden nykyisen metafyysisen eli alkemistisen naamion alla. Toinen 

yhdysside Böhmen teosofian ja egyptiläisen ajattelun aineellisen alkuperän 

välillä on olemassa Hermes Trismegistoksen katkelmissa.3 Sillä ei ole väliä, 

                                                           
1  Niin on. Mutta āgneyāstrat ovat tulisia ”heittoaseita”, eivät ”teräaseita”, sillä sanskritissa on 

ero shastran ja astran välillä. 
2  On kuitenkin joitakuita, jotka voivat ehkä tietää jotakin niistä, myös tuon tekijän kokemus-

piirin ulkopuolella, niin laaja kuin se epäilemättä onkin. 
3  Tuosta yhdyssiteestä kuten paljon muustakin huomautimme yhdeksän vuotta ennen tuon 

teoksen ilmestymistä, josta edellä oleva kohta on lainattu, nimittäin Hunnuttomasta Isiksestä, 

joka teos on täynnä tuollaisia opastavia yhdyssiteitä muinaisen, keskiaikaisen ja nykyisen 

ajattelun välillä, mutta valitettavasti liian hajanaisesti esitettynä. 
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kutsutaanko noita oppeja illuminaattisiksi,1 buddhalaisiksi, kabbalistisiksi, 

gnostilaisiksi, vapaamuurarillisiksi vai kristillisiksi. Niiden perustyyppejä voi 

todella oppia tuntemaan ainoastaan niiden alkuvaiheissa.2 Kun meidän 

luoksemme saapuu unelmamaailman profeettoja ja näkyjä näkeviä esiintyjiä, 

jotka väittävät omaavansa alkuperäisen inspiraation ja julistavat jotakin uutta, 

niin me arvostelemme sitä sen mukaan, mitä se on itsessään. Mutta jos 

huomaamme heidän esittävän meille muinaisia asioita, joita he eivät osaa 

selittää mutta me voimme, on luonnollista, että meidän tulisi arvostella niitä 

mieluummin alkuperäisten merkitysten kuin viimeisten väitteiden mukaan.3 

Meidän on hyödytöntä nähdä [e631] myöhempää ajatteluamme 

varhaisimmissa ilmaisumuodoissa ja sitten sanoa, että vanhat tarkoittivat sitä ja 

sitä!4 Nyt noita viisastelevia tulkintoja, joista on tullut opinkappaleita ja 

dogmeja teosofiaan, on tarkasteltava niiden fyysisten ilmiöiden synnyn 

valossa, jotta voisimme hylätä väärät väitteet yliluonnollisesta alkuperästä ja 

yli-inhimillisestä tiedosta.5 
 

Mutta teosten Book of the Beginnings ja The Natural Genesis taitava kirjoittaja 

menettelee – kaikeksi onneksi meille – aivan päinvastoin. Hän näyttää toteen mitä 

loistavimmalla tavalla esoteeriset (buddhalaiset) oppimme osoittamalla, että ne 

ovat samoja kuin Egyptin opit. Lukija itse päätelköön tämän hänen oppineesta 

esitelmästään ”Ihmisen seitsemän sielua”.6 Siinä hän sanoo: 

                                                           
1 Illuminaatit olivat historiallisia hurmahenkisiä liikkeitä Ranskassa ja Espanjassa; Saksassa 

1700-luvulla perustettu salainen veljeskunta. – Suom. toim. 
2  Niin kyllä, mutta miten tuo oppinut tekijä voi todistaa, että nämä ”alkuvaiheet” olivat juuri 

Egyptissä eikä missään muualla ja ainoastaan 50 000 vuotta sitten? 
3  Aivan niin, ja juuri näin teosofit tekevät. He eivät ole koskaan vedonneet ”alkuperäiseen 

inspiraatioon”, eivät edes välittäjinä, vaan ovat aina viitanneet ja yhä viittaavat symbolien 

”alkuperäisiin merkityksiin”, joita he jäljittävät muista maista, vanhemmista jopa kuin Egypti; 

sitä paitsi merkityksiin, jotka tulevat hierarkialta (tai hierarkioilta, jos niin tahdotaan), joka 

muodostuu elävistä viisaista – viisaudestaan huolimatta kuolevaisista – jotka torjuvat kaiken, 

mikä viittaa yliluonnolliseen. 
4  Mutta missä on todiste, että muinaiset ihmiset eivät tarkoittaneet juuri sitä, mitä teosofit 

väittävät? On aikakirjoja, jotka tukevat sitä, mitä teosofit sanovat, aivan kuten on toisia aika-

kirjoja, jotka tukevat G. Masseyn mielipiteitä. Hänen tulkintansa ovat aivan oikeita, mutta 

kovin yksipuolisia. Varmasti luonnolla on enemmän kuin yksi fyysinen aspekti, sillä astrono-

mia, astrologia jne. kuuluvat kaikki fyysiselle, eivät henkiselle tasolle. 
5  The Natural Genesis, vol. I, s. 318. On pelättävissä, että G. Massey ei ole onnistunut. Meillä 
on omat seuraajamme, kuten hänellä on omansa, ja materialistinen tiede kulkee tietään vähät 
välittäen sekä hänen että meidän pohdiskeluista! 
6  Meidän väitettämme ei heikennä se tosiasia, että tämä oppinut egyptologi ei näe tuossa 

”seitsemän sielun” opissa, kuten hän kutsuu meidän prinsiippejämme eli ”metafyysisiä kuvi-

telmiamme”, muuta kuin ”alkukantaista sielun biologiaa tai fysiologiaa”. Esitelmöitsijä sivuaa 

vain kahta avainta, niitä jotka avaavat esoterismin astronomiset ja fysiologiset salaisuudet, ja 
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Mystisen luvun SEITSEMÄN ensimmäinen muoto nähtiin taivaalla Ison Kar-

hun seitsemän suuren tähden kuviossa, jonka egyptiläiset omistivat ajan ja seit-

semän elementtivoiman äidille.1 
 

Aivan niin, sillä hindut sijoittavat seitsemän alkuperäistä rishiään Isoon Karhuun 

ja kutsuvat tuota tähtikuviota Saptarishin, rikshojen ja Chitra-Shikhandinin asun-

noksi. Ja heidän adeptinsa väittävät tietävänsä, missä määrin tämä on vain astro-

nominen myytti tai alkuperäinen mysteeri, jolla on syvempi merkitys kuin mitä 

pinnalta näyttää. Meille on kerrottu myös, että ”egyptiläiset jakoivat öisen taivaan 

seitsemään osaan. Alkuperäinen taivas oli seitsenkertainen.” Niin oli myös arjalai-

silla. Tämän toteamiseksi on vain luettava, mitä purānoissa sanotaan Brahmān ja 

hänen ”munansa” alkuperästä. Ovatko arjalaiset saaneet tämän ajatuksen egypti-

läisiltä? ”Luonnossa tajuttujen ensimmäisten voimien lukumääräksi”, esitelmöitsi-

jä jatkaa, ”laskettiin seitsemän. Niistä tuli seitsemän elementaalia, paholaista [?] 

tai myöhemmin jumaluutta. Luonnolle annettiin seitsemän ominaisuutta – [e632] 

aine, koossapysyvyys, virtaus, hyytyvyys, kasaantuvuus, muuttumattomuus ja 

jakautuvuus – ja ihmiselle seitsemän elementtiä eli sielua.” 

Kaikkea tätä opetettiin esoteerisessa opissa, mutta sitä tulkittiin ja sen 

mysteerit avattiin, kuten jo sanoimme, seitsemällä avaimella eikä kahdella tai 

korkeintaan kolmella. Näin ollen syyt ja niiden seuraukset vaikuttivat 

näkymättömässä eli mystisessä kuin myös psyykkisessä luonnossa ja ne voitiin 

lukea kuuluvaksi yhtä paljon metafysiikkaan ja psykologiaan kuin fysiologiaan. 

”Seitsemöinnin periaate”, kuten tekijä sanoo, ”tuli käyttöön ja luku seitsemän 

tarjosi pyhän mallin, jota voitiin käyttää moninaisiin tuleviin tarkoituksiin”. Ja sitä 

myös käytettiin. Sillä ”egyptiläisissä teksteissä mainitaan usein faraon seitsemän 

sielua…. Brittiläiset druidimme tunsivat ihmisen seitsemän sielua eli 

prinsiippiä… Myös rabbit laskivat, että sielujen lukumäärä oli seitsemän, samoin 

karenit Intiassa.”2 

Ja sitten tekijä laatii nämä kaksi oppia – esoteerinen ja egyptiläinen – taulukon 

muotoon, ja osoittaa, että jälkimmäinen sisälsi saman sarjan ja samassa järjestyk-

sessä kuin edellinen. 

                                                                                                                                                        

jättää huomioon ottamatta muut viisi. Muussa tapauksessa hän olisi pian ymmärtänyt, että 

mitä hän kutsuu ihmisen elävän sielun fysiologisiksi jaoiksi, niitä teosofit pitävät myös psyko-

logisina ja henkisinä. 
1  The Seven Souls of Man, s. 2. 
2  G. Massey, main. teos, s. 2, 4. [Karenit asuvat etupäässä Burmassa eli Myanmarissa. – 

Suom. huom.] 
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    [Esoteerinen] Intialainen      Egyptiläinen 
 
1. Rūpa, ruumis eli muodon elementti  1. Khat, ruumis 

2. Prāna eli jīva, elonhenkäys  2. Ba, hengityksen sielu 

3. Astraaliruumis   3. Khaba, varjo 

4. Manas eli intelligenssi1   4. Akhu, järki eli havainto 

5. Kāma-rūpa eli eläimellinen sielu  5. Seb, esi-isiltä peritty sielu 

6. Buddhi eli henkinen sielu   6. Putah, ensimm. älyllinen isä 

7. Ātma, puhdas henki   7. Atmu, jumalallinen eli ikuinen  

     sielu 

 

Myöhemmin esitelmöitsijä selittää, että nämä seitsemän (egyptiläistä) sielua ovat: 

1) verisielu – muodon antaja; 2) hengityssielu – ”joka hengittää”; 3) varjo- eli 

verhosielu – ”joka verhoaa”; 4) havaintosielu – ”joka havaitsee”; 5) murrosiän 

sielu – ”joka  synnyttää”;  6)  järkisielu – ”joka  tuottaa  uudelleen  älyllisesti”;  ja 

7) henkinen sielu – ”joka säilyy pysyvästi”. 

Eksoteerisesta ja fysiologisesta näkökulmasta tämä voi olla aivan oikea. 

Vähemmän oikea se on esoteeriselta kannalta. Tämä väite ei lainkaan merkitse 

sitä, että ”esoteeriset buddhalaiset” jakavat ihmiset elementaarihenkien joukoksi, 

kuten G. Massey samassa esitelmässään syyttää heitä. Kukaan ”esoteerinen 

buddhalainen” ei ole koskaan syyllistynyt moiseen järjettömyyteen. He eivät 

myöskään ole koskaan kuvitelleet, että näistä varjoista ”tulee henkisiä olentoja 

toisessa maailmassa” tai ”toisen elämän seitsemän potentiaalista henkeä tai 

elementaaria”. He yksinkertaisesti väittävät, että joka kerta kun kuolematon ego 

ruumiillistuu, siitä tulee yhdistetty kokonaisuus [e633] ainetta ja henkeä, jotka 

vaikuttavat yhdessä seitsemällä eri olemisen ja tajunnan tasolla. Muualla G. 

Massey lisää: 
 
Nuo seitsemän sielua [meidän ”prinsiippimme”]… mainitaan usein egyptiläi-

sissä teksteissä. Kuujumala, Taht-Esmun eli myöhemmin aurinkojumala edusti 

seitsemää luonnonvoimaa, jotka olivat hänen edeltäjiään ja yhdistyivät hänessä 

seitsemäksi sieluksi [me sanomme ”prinsiipiksi”]… Ilmestyskirjassa Kristuk-

sen kädessä olevilla seitsemällä tähdellä on sama merkitys.2 

 
Ja vielä suurempi merkitys, koska nuo tähdet kuvaavat myös seitsemän 

seurakunnan seitsemää avainta eli kabbalistisesti SOD-MYSTEERIEN avaimia. 

                                                           
1  Tämä on iso virhe esoteerisessa luettelossa. Manas on viides, ei neljäs; ja manas vastaa 

täsmällisesti Sebiä, egyptiläisten viidettä prinsiippiä, sillä se osa manasta, joka seuraa kahta 

korkeampaa prinsiippiä, on todellakin esi-isiltä peritty sielu, tuo korkeamman egon loistava, 

kuolematon lanka, johon tarttuu kaikkien elämien eli syntymien henkinen aromi. 
2  Main. teos, s. 2, 3. 
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Emme kuitenkaan jää pohtimaan tätä, vaan toteamme myös muiden egyptologien 

havainneen, että muinaisilla egyptiläisillä oli ihmisen seitsemäinen rakenne 

perusoppina. (Münchenissä ilmestyvän) Sfinxin huomattavassa artikkelisarjassa 

Franz Lambert todistaa kiistattomasti johtopäätöksensä Kuolleiden kirjasta ja 

muista egyptiläisistä tietolähteistä. Yksityiskohdat nähdäkseen lukijan on 

tutustuttava itse artikkeleihin, mutta sen tekijän johtopäätöksistä koottu seuraava 

kuvio on vakuuttavana todisteena egyptiläisen psykologian samuudesta Esoteric 

Buddhism –kirjassa esiintyvän seitsenjaon kanssa. 

Vasemmalla ovat kabbalistiset nimitykset vastaaville inhimillisille prinsiipeille 

ja oikealla puolella hieroglyfiset nimet tulkintoineen F. Lambertin taulukon mu-

kaan. 

 
 

    Kabbala   Hieroglyfit 
 

     Jehidah    Khu – jumalallinen henki 

 

Ylin ympyrä: 

Nesha-      Hajah  

mahin      Khaibit – henkinen sielu 

Tselem      Älyllinen 

      Neshamah    Ba sielu,  

    intelligenssi 

Keskiympyrä:   Sydän 

Ruahin      Ruah1    Ab Tunne 

Tselem     Hati 

                        Eläimellinen sielu 

    Astraaliruumis 

     Nefesh    Ka Evestrum 

                       Sideerinen ihminen 

Alin ympyrä:    Koah   Elinvoima 

Nefeshin     ha-Guf    Ankh Archaeus 

Tselem    Mumia 

     Guf    Khat – aineellinen ruumis 

 

 

[e634] Tämä on aivan oikea, mutta sangen sekava esitys okkultismissa tunnetuista 

”prinsiipeistä”. Me sanomme niitä ihmisen seitsemäksi prinsiipiksi, ja Massey 

sanoo niitä ”sieluiksi” ja antaa egolle eli monadille, joka jälleensyntyy ja nousee 

ylös, niin sanoaksemme, jokaisessa jälleensyntymässä, saman nimityksen kuin 

                                                           
1  Länsimaisten kabbalistien käsityksissä näyttää olleen sekaannusta monen vuosisadan aikana. 

He kutsuvat ruahia (henkeä) siksi, mitä me sanomme kāma-rūpaksi, kun taas meillä ruah on 

”henkinen sielu”, buddhi, ja nefesh on 4. prinsiippi, elollinen, eläimellinen sielu. Éliphas Lévi 

tekee saman virheen. 
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egyptiläiset, nimittäin – ”uudistunut”. Mutta miten Ruah (henki) voi majailla 

kāma-rūpassa? Entä mitä Böhme, tuo kaikkien keskiaikaisten näkijöiden kunin-

gas, sanoo: 
 
Luonnossa tapaamme seitsemän erityistä ominaisuutta, joiden avulla tuo ainoa 

Äiti saa aikaan kaiken [mitä hän kutsuu tuleksi, valoksi, ääneksi (kolme 

ylempää) ja himoksi, katkeruudeksi, tuskaksi ja aineellisuudeksi tulkiten siten 

alempia omalla mystisellä tavallaan]. Mitä kuusi muotoa ovat henkisesti, sitä 

seitsemäs [ruumis eli aineellisuus] on olennaisesti. Nämä ovat kaikkien 

olevaisten Äidin seitsemän muotoa, joista on saanut alkunsa kaikki, mitä tässä 

maailmassa on.1 
 

Ja edelleen: 
 
Luoja on synnyttänyt tämän maailman niin sanoakseni välineellisesti pätevien 

alkulähdehenkiensä avulla, ja kaikki tähdet ovat… Jumalan voimia, ja maail-

man koko sisällys koostuu seitsemästä pätevästä eli alkulähde-hengestä.2 
 

Tämä on meidän teosofista oppiamme ilmaistuna mystisellä kielellä. Mutta kuin-

ka voisimme yhtyä Gerald Masseyn väitteeseen, että: 
 
Nuo seitsemän ihmisrotua, jotka Esoteric Buddhism3 on jalostanut ja tehnyt 

planetaarisiksi [?], voidaan tavata Bundahishissa 1) maaihmisinä, 2) vesi-

ihmisinä, 3) rintakorvaisina ihmisinä, 4) rintasilmäisinä ihmisinä, 5) yksijalkai-

sina ihmisinä, 6) lepakonsiipisinä ihmisinä ja 7) hännällisinä ihmisinä.4 
 

Jokainen näistä kuvauksista, jotka ovat allegorisia ja myöhemmässä muodossaan 

jopa vääristeltyjä, on kaiku salaisen opin opetuksesta. Ne kaikki viittaavat vesi-

ihmisten, ”kauhistuttavien ja pahojen”, esi-inhimilliseen kehitykseen ilman luon-

non apua miljoonien vuosien kuluessa, kuten aiemmin on kerrottu. Mutta me kiel-

lämme ehdottomasti väitteen, että ”nämä eivät koskaan olleet todellisia rotuja”, ja 

vastaukseksi vetoamme ikivanhoihin säkeistöihin. On helppo päätellä ja sanoa, 

että meidän ”opettajat ovat ymmärtäneet väärin nuo menneisyyden varjot pitäen 

niitä inhimillisinä ja henkisinä”. Mutta vaikeampi on todistaa, että ”ne eivät ole 

kumpaakaan eivätkä ole koskaan olleet olemassa”. Sellainen väite on samanar-

voinen kuin darwinilainen otaksuma, että ihmisellä ja apinalla on ollut yhteinen 

apinamainen esi-isä. Mitä esitelmöitsijä pitää egyptiläisen rituaalin ”lausepartena” 

                                                           
1  Signatura Rerum, xiv, 10, 14, 15, lainattu teokseen The Natural Genesis, vol. I, s. 317. 
2  Aurora, xxiv, s. 27. 
3  Tämä on todella uutta! Pelkäämme pahoin, että esitelmöitsijä ei ollut lainkaan lukenut Eso-

teric Buddhismia, ennen teoksen arvostelemista, sillä hänen sitä koskevissa huomautuksissaan 

on liian paljon väärinkäsityksiä. 
4 The Seven Souls of Men, s. 26–27. 
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eikä minään muuna, sillä on meille aivan toinen ja tärkeä merkitys. Tässä on yksi 

esimerkki. Kuolleiden kirjan rituaalissa sanotaan: 

[e635] ”Minä olen rotta.” ”Minä olen haukka.” ”Minä olen apina.”…. ”Minä 

olen krokotiili, jonka sielu tulee IHMISISTÄ.” ”Minä olen jumalien sielu.”1 

Esitelmöitsijä selittää sulkeissa viimeistä edellisen lauseen ”jonka sielu tulee 

ihmisistä”, että ”se on intelligenssin symboli”, ja viimeisen lauseen ”Minä olen 

jumalien sielu”, että se tarkoittaa ”Horusta eli Kristusta kaiken lopullisena 

päämääränä”. 

Okkulttinen oppi vastaa: Se tarkoittaa paljon enemmän. 

Ensinnäkin se vahvistaa opetuksen, että kun ihmismonadi on pallolla A ja 

muilla palloilla ensimmäisessä kierroksessa läpäissyt kaikki kolme luontokuntaa – 

kivi-, kasvi- ja eläinkunnan – silloin meidän tässä neljännessä kierroksessamme 

kaikki nisäkkäät ovat tulleet ihmisestä, jos nyt voidaan pitää ihmisenä tuota kah-

den ensimmäisen rodun puoleksi eteeristä, monihahmoista olentoa, jossa asuu 

inhimillinen monadi. Mutta häntä on kutsuttava siten, sillä esoteerisella kielellä 

IHMINEN ei missään suhteessa ole tuo lihaa, verta ja luita oleva muoto, vaan si-

säinen jumalallinen MONADI moninaisine prinsiippeineen eli olemuspuolineen. 

Edellä viitattu esitelmä, niin paljon kuin siinä vastustetaankin Esoteric Budd-

hismia ja sen opetuksia, on kuitenkin kaunopuheinen vastaus niille, jotka ovat 

koettaneet esittää kaiken uudenaikaisena oppina. Ja sellaisia on paljon Euroopas-

sa, Amerikassa ja jopa Intiassa. Kovin suurta eroa ei kuitenkaan näytä olevan 

vanhojen arhatien esoterismin sekä sen Intiassa yhä säilyneen salaisen filosofian 

välillä, jota muutamat bramiinit ovat tutkineet vakavasti. Lähinnä se tuntuu kes-

kittyvän ja rajoittuvan kysymykseen, joka koskee kosmisten ja muiden prinsiip-

pien kehitystä. Joka tapauksessa tuo eroavuus ei ole suurempi kuin se loputon 

kiista filioque-dogmista,2 joka on yhdenneltätoista vuosisadalta asti erottanut 

roomalaiskatolisen kirkon vanhemmasta kreikkalaiskatolisesta kirkosta. Mutta 

olkoot muodolliset eroavuudet sen suhteen, miten seitsemäinen oppi on esitetty, 

mitkä tahansa, kuitenkin itse oppi on siinä, ja sen läsnäolo ja merkitys brahmalai-

sessa järjestelmässä voidaan päätellä sen perusteella, mitä eräs Intian oppineista 

metafyysikoista ja Vedāntan tutkijoista sanoo: 
 
Todellinen esoteerinen seitsenkertainen luokittelu on tärkeimpiä, ellei tärkein 

niistä luokitteluista, jotka on järjestetty tuon ikuisen tyypin salaperäisen 

luonteen mukaan. Tässä yhteydessä voinen myös mainita, että nelinkertainen 

luokittelu johtuu samasta alkuperästä. Elämän valo näyttää ikään kuin taittuvan 

prakritin kolmesivuisen prisman läpi, kolmen sivun ollessa kolme gunaa, ja 

jakautuvan seitsemään säteeseen, jotka aikojen kuluessa kehittävät tähän 

                                                           
1  The Seven Souls of Man, s. 26. 
2  Oppi, jonka mukaan Pyhä Henki lähtee sekä Isästä että Pojasta. – Suom. toim. 



672 
 

luokitteluun kuuluvat seitsemän prinsiippiä. Kehityksen kulku ilmaisee 

määrättyjä yhtäläisyyksiä spektrin säteiden asteittaisen kehityksen kanssa. 

Samalla kun nelinkertainen luokittelu [e636] riittää hyvin kaikkia käytännön 

tarkoituksia varten, tämä todellinen seitsenkertainen luokittelu on teoreettisesti 

ja tieteellisesti erittäin tärkeä. Sitä on pakko käyttää okkultistien havaitsemien 

ilmiöiden määrättyjen luokkien selittämiseen, ja se sopii ehkä paremmin 

täydellisen psykologisen järjestelmän perustaksi. Se ei ole ”Himalajan takaisen 

esoteerisen opin” erityisomaisuutta. Itse asiassa se on läheisemmässä 

yhteydessä brahmalaisen logoksen kuin buddhalaisen logoksen kanssa. 

Tullakseni paremmin ymmärretyksi voinen huomauttaa tässä, että logoksella 

on seitsemän muotoa, toisin sanoen, kosmoksessa on seitsemänlaisia logoksia. 

Kukin niistä on tullut keskushahmoksi jollekin muinaisen viisaususkonnon 

seitsemästä päähaarasta. Tämä luokitus ei ole se seitsenkertainen luokittelu, 

jonka olemme omaksuneet. Esitän tämän väitteen vähääkään pelkäämättä 

vastaväitteitä. Todellisessa luokittelussa on kaikki tieteellisen luokittelun 

vaatimat edellytykset. Siinä on seitsemän erillistä prinsiippiä, jotka vastaavat 

prajñān eli tietoisuuden seitsemää eri tilaa. Se luo sillan objektiivisen ja 

subjektiivisen välisen kuilun yli ja osoittaa sen salaperäisen piirin, jonka 

mystinen ideointi ylittää. Nuo seitsemän prinsiippiä ovat yhteydessä aineen 

seitsemän tilan ja voiman seitsemän muodon kanssa. Ne on järjestetty 

sopusointuisesti inhimillisen tietoisuuden rajoina olevan kahden navan välille.1 
 

Edellä oleva on aivan oikein, paitsi ehkä eräässä kohtaa. Ei kukaan ole koskaan 

väittänyt (sikäli kuin tekijä tietää), että esoteerisen järjestelmän ”seitsenkertainen 

luokittelu” kuuluu ”yksinomaan Himalajan takaiseen esoteeriseen oppiin”, vaan 

ainoastaan, että se on säilynyt pelkästään tuossa vanhassa koulukunnassa. Se ei 

kuulu yhtään enempää Himalajan takaiseen kuin se kuuluu sen tämän puoleiseen 

esoteeriseen oppiin, vaan on yksinkertaisesti kaikkien noiden koulukuntien 

yhteistä perintöä, jonka neljännen kantarodun suuret siddhat jättivät viidennen 

Rodun viisaille.2 Muistakaamme, että atlantislaisista tuli kauheita noitia, joita nyt 

ylistetään niin monissa vanhoissa intialaisissa käsikirjoituksissa, vasta lähempänä 

                                                           
1  T. Subba Row, ”The Constitution of the Microcosmos”, The Theosophist, vol. VIII, elokuu 

1887, s. 705–706. [Julkaistu myös kirjassa A Collection of Esoteric Writings of T. Subba 

Row.] 
2  Shvetāshvatara-Upanishadin mukaan (luku i, säkeet 3, 5, 7) siddhat ovat niitä, joilla on 

syntymästään asti yli-inhimillisiä voimia ja joilla on ”tietoa ja jotka osoittavat välinpitämättö-

myyttä maailmaa kohtaan”. Okkulttisten opetusten mukaan siddhat ovat kuitenkin 

nirmānakāyoja eli suurten viisaiden ”henkiä” (yksilöllisen eli tietoisen hengen merkityksessä), 

jotka kuuluvat meidän tasoamme korkeamman tason piireihin ja jotka vapaaehtoisesti ruumiil-

listuvat kuolevaisiin ruumiisiin auttaakseen ihmisrotua sen ylöspäin suuntautuvassa kehityk-

sessä. Tästä johtuu niiden sisäinen tieto, viisaus ja voima. 
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lankeamistaan, mistä oli seurauksena heidän mantereensa uppoaminen. Me 

väitämme ainoastaan, että se viisaus, jonka ”nuo jumalalliset” – jotka syntyivät 

kolmannen Rodun kriyāshaktin voimien avulla ennen sen lankeemusta ja 

sukupuoliin erottautumista – ilmoittivat alkavan neljännen Rodun adepteille, on 

säilynyt alkuperäisessä puhtaudessaan määrätyissä veljeskunnissa. Mainittu 

[e637] koulu eli veljeskunta on läheisessä yhteydessä erään sisämeren saaren 

kanssa, jonka olemassaoloon uskoivat sekä hindut että buddhalaiset. Mutta jota 

maantieteilijät ja orientalistit pitävät myyttisenä – mutta mitä vähemmän siitä 

puhuu, sitä viisaampi on. Emme liioin voi myöntää, että mainittu ”seitsenjako” on 

”lähemmässä yhteydessä brahmalaisen logoksen kuin buddhalaisen logoksen 

kanssa”, sillä kumpikin on sama, kutsutaanpa tuota logosta Īśvaraksi tai 

Avalokiteshvaraksi, Brahmāksi tai Padmapāniksi. Nuo eroavuudet ovat kuitenkin 

hyvin pienet, ne ovat itse asiassa enemmän mielikuvituksellisia kuin todellisia.  

Oikeaoppisuuden näkökulmasta katsottuna brahmalaisuus ja buddhalaisuus 

ovat keskenään yhtä vihamielisiä ja yhdistämättömiä kuin vesi ja öljy. Kumman-

kin suuren järjestelmän kokoonpanossa on kuitenkin haavoittuva kohtansa. Sa-

malla kun ne jopa esoteerisessa tulkinnassaan voivat olla yhtä mieltä vain siinä, 

että ovat eri mieltä, niin kaiken erimielisyyden on lakattava, kun niiden vastaavat 

haavoittuvat kohdat on asetettu vastakkain. Silloin näet nuo kaksi huomaavat ole-

vansa samalla pohjalla. Oikeaoppisen brahmalaisuuden ”Akilleen kantapää” on 

advaita-filosofia, jonka kannattajia oikeauskoiset kutsuvat ”valepukuisiksi budd-

halaisiksi”. Oikeaoppisen buddhalaisuuden vastaava heikko kohta on pohjoinen 

mystiikka, sellaisena kuin sitä edustavat Āryāsangan (yogāchāra-koulun) ja 

mahāyānan filosofioiden oppilaat, joita vuorostaan moittivat heidän omat uskon-

veljensä siitä, että he ovat ”valepukuisia vedantisteja”.  Molempien tunnustama 

esoteerinen filosofia huolellisesti eriteltynä ja vertailtuna ei voi olla muuta kuin 

samaa filosofiaa, sillä Gautama Buddha ja Shankarāchārya ovat mitä läheisim-

mässä suhteessa keskenään, jos uskoo traditioon ja määrättyihin esoteerisiin ope-

tuksiin. Siten kummankin koulun välisen eron todetaan koskevan enemmän muo-

toa kuin sisältöä. 

Eräs erittäin mystinen keskustelu, joka on täynnä seitsenluvun symboliikkaa, 

on löydettävissä Anugītāsta.1 Siinä Brāhmana kertoo autuudesta, joka seuraa, kun 

on läpäissyt harhan seudut: 
 
…missä kuvittelut ovat paarmoja ja hyttysiä, missä suru ja ilo ovat kylmyys ja 

lämpö, missä itsepetos on eksyttävä pimeys, missä voitonhimo on 

saaliinhimoisia petoja ja matelijoita, missä himo ja viha ovat esteitä tiellä… 
 

                                                           
1  Luku XII. Vrt. The Sacred Books of the East, vol. VIII, 2. painos, 1908, s. 284–285. 
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Viisas kuvailee metsään saapumista ja sieltä poistumista (vertauskuvaa ihmisen 

elämästä) ja myös itse metsää.1 
 
Siinä metsässä on seitsemän suurta puuta [aistit, mieli ja ymmärrys eli manas 

ja buddhi mukaan luettuina], seitsemän hedelmää ja seitsemän vierasta; seit-

semän erakkomajaa, seitsemän (erilaatuista) konsentraatiota ja seitsemän (eri-

laatuista) vihkimystä. Tämä on kuvaus metsästä. Tuo metsä on täynnä puita, 

jotka kantavat viiden värisiä loistavia kukkia ja hedelmiä. 
 

[e638] Aisteja, sanoo kommentaari: 

 

…kutsutaan puiksi, jotka kantavat hedelmää…nautintoa ja tuskaa …vieraat 

ovat aistien kykyjä personoituina – ne vastaanottavat edellä selostettuja hedel-

miä. Erakkomajat ovat edellä mainittuja puita, joista vieraat saavat suojaa. 

Konsentraation seitsemän muotoa tarkoittavat jo mainittujen seitsemän aistin 

jne. seitsemän toiminnan poistamista itsestä. Vihkimyksen seitsemän muotoa 

viittaavat korkeampaan elämään vihkiytymiseen siten, että hylätään vieraina ne 

toiminnat, jotka aiheuttaa kukin tuohon seitsenryhmään kuuluva jäsen.2 
 

Selitys on harmiton, vaikka epätyydyttävä. 

Brāhmana jatkaa selostustaan: 
 
Tuon metsän täyttää puut, joissa on neljän värisiä kukkia ja hedelmiä. Tuon 

metsän täyttää puut, joissa on kolmen värisiä ja sekavärisiä kukkia ja hedelmiä. 

Tuon metsän täyttää puut, joissa on kahden värisiä ja kauniin värisiä kukkia ja 

hedelmiä. Tuon metsän täyttää puut, joissa on yksivärisiä ja sulotuoksuisia 

hedelmiä ja kukkia. Tuon metsän täyttää [seitsemän asemesta] kaksi suurta 

puuta, joissa on lukuisia mitättömän värisiä kukkia ja hedelmiä [mieli ja 

ymmärrys – kaksi korkeampaa aistia eli teosofisesti ”manas-buddhi”]. Siellä 

on yksi tuli [Itse] yhtyneenä Brahmaniin3 ja sillä on hyvä ymmärrys [eli tosi 

tieto Arjuna Mishran mukaan]. Ja siellä on polttoainetta, (nimittäin) viisi aistia 

[eli inhimilliset himot]. Seitsemän (erilaatuista) vapautumista niistä ovat 

seitsemän (erilaatuista) vihkimystä. Ominaisuudet ovat hedelmiä… Siellä… 

suuret viisaat nauttivat vieraanvaraisuudesta. Ja kun he ovat saaneet 

                                                           
1  Aikomukseni on seurata tässä tekstiä eikä julkaisijan selityksiä, jotka liittyvät Arjuna 

Mishran ja Nîlakanthan kuolleen kirjaimen mukaisiin tulkintoihin. Orientalistimme eivät kos-

kaan vaivaudu ajattelemaan, että jos hindulainen kommentaattori ei ole vihitty, hän ei osaa 

selittää oikein, mutta jos hän on vihitty, hän ei tahdo selittää. 
2  Chhāndogya Upanishad, s. 219, ja Śamkaran sitä koskeva kommentaari. 
3  Englantilainen julkaisija lisää tähän selityksen: ”Omistautuneena Brahmaniin.” Tämä olisi 

erittäin heikkoa omistautumista joogan asteittaisessa vapautumisprosessissa. Rohkenemme 

sanoa, että ”tuli” eli Itse on todellinen korkeampi ITSE ”yhtyneenä”, ts. joka on yhtä Brahman, 

ainoan jumaluuden, kanssa. ”Itse” ei eroa enää universaalisesta hengestä. 
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kunnioitusta ja ovat kadonneet, loistaa esiin toinen metsä, jossa intelligenssi on 

puu ja vapautuminen on hedelmä ja jonka siimes on (laadultaan) tiedosta 

johtuva mielenrauha, ja metsässä tyytyväisyys on vesien lähteenä ja sisäinen 

KSETRAJÑA1 aurinkona.2 
 

Kaikki edellä oleva on nyt erittäin selvää, eikä kukaan teosofi, ei edes 

oppimattomin, voi ymmärtää väärin tätä allegoriaa. Ja kuitenkin huomaamme, 

miten kuuluisat orientalistit pilaavat sen selityksissään täysin. ”Suurten viisaiden”, 

jotka ”nauttivat vieraanvaraisuudesta”, sanotaan merkitsevän aisteja, ”jotka 

toimittuaan itsestä erillään vaipuvat lopulta siihen”. Mutta on vaikea ymmärtää, 

millä tavalla aistit, jos ne ovat ”erillään korkeammasta itsestä”, voivat [e639] 

”vaipua siihen”. Päinvastoin voisi ajatella, että koska persoonalliset aistit tuntevat 

vetoa ja pyrkivät yhteyteen persoonattoman Itsen kanssa, niin viimeksi mainittu, 

joka on TULTA, polttaa nuo alemmat viisi ja puhdistaa siten kaksi korkeampaa, 

”mielen ja ymmärryksen” eli korkeammat aspektit, manaksen3 ja buddhin. Tämä 

käy selvästi ilmi tekstistä. ”Suuret viisaat” katoavat ”saatuaan kunnioitusta”. 

Kunnioitusta keneltä, jos ne (oletetut aistit) ovat ”erillään itsestä”? JÄRJELTÄ 

tietysti, manakselta (tässä tapauksessa ne ovat sulautuneet kuudenteen aistiin), 

joka ei ole eikä voi olla Brahman, ITSE, Kshetrajña – sielun henkinen aurinko. 

Jälkimmäiseen täytyy itse manaksen yhtyä aikanaan. Manas on kunnioittanut 

”suuria viisaita” ja kohdellut vieraanvaraisesti maallista viisautta: mutta kun 

kerran ”toinen metsä loistaa esiin” sen katseelle, silloin ymmärrys (buddhi, 7. 

aisti, mutta 6. prinsiippi) muuttuu puuksi – tuoksi puuksi jonka hedelmä on 

vapautuminen – joka lopulta hävittää juuret Aśvattha-puulta, elämän ja siihen 

kuuluvien petollisten ilojen ja nautintojen symbolilta. Ja sen vuoksi niillä, jotka 

saavuttavat tämän vapautumisen tilan, edellä mainitun viisaan sanoin ”ei ole 

mitään pelättävää”. Tässä tilassa ”ei voida havaita loppua, koska se ulottuu 

kaikkialle”. 

”Siellä asuu aina seitsemän naista”, hän jatkaa täydentäen kuvaa. Näillä naisil-

la, jotka Arjuna Mishran mukaan ovat Mahat, Ahamkāra ja viisi tanmātraa, ovat 

kasvot aina käännettyinä alaspäin, sillä ne ovat esteitä henkisen nousun tiellä. 
 

                                                           
1  ”Korkein ITSE”, sanoo Krishna Bhagavadgîtāssa, luku XIII. 
2  Anugîtā, XII. Vrt. SBE, VIII, s. 286–287. 
3  Kuten mahat (universaali intelligenssi) syntyy ensin eli ilmenee Vishnuna ja sitten laskeutu-

essaan aineeseen ja kehittäessään itsetietoisuuden muuttuu egoismiksi, itsekkyydeksi, samoin 

manas on luonteeltaan kaksinainen. Se on vastaavasti auringon ja kuun alainen, sillä kuten 

Śamkarāchārya sanoo: ”Kuu on mieli, ja aurinko on ymmärrys.” Aurinko ja kuu ovat planetaa-

risen makrokosmoksemme jumaluuksia, ja sen vuoksi Śamkara lisää, että ”mieli ja ymmärrys 

ovat [inhimillisten] elinten vastaavat jumaluudet” (ks. Brihadāranyaka, s. 521 ja seur.). Tästä 

syystä ehkä Arjuna Mishra sanoo, että kuu ja tuli (itse, aurinko) muodostavat universumin. 
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…Siinä samassa [Brahmanissa, ”Itsessä”] asuu seitsemän täydellistä viisasta 

yhdessä päämiestensä, arvokkaimpien, kanssa ja tulee siitä jälleen esiin. Kun-

nia, loisto ja suuruus, valaistus, voitto, täydellisyys ja voima – nämä seitsemän 

sädettä seuraavat samaa aurinkoa [Kshetrajñaa, korkeampaa itseä]… Ne, joi-

den halut ovat kukistetut [epäitsekkäät]… joiden synnit [intohimot] polttaa ka-

tumus sulattaen itsen itseen,1 antautuvat Brahmanille. Ne ihmiset, jotka ym-

märtävät tiedon metsän [Brahmanin eli ITSEN], ylistävät rauhallisuutta. Ja ikä-

vöiden tuota metsää he [jälleen-] syntyvät kadottamatta rohkeutta.  

[e640] Sellainen on todella tuo pyhä metsä… ja ymmärtäen tämän he [vii-

saat] toimivat [sen mukaisesti] KHSETRAJÑAN heitä johdattaessa….2 
 

Länsimaisten orientalistien joukosta ei kukaan kääntäjä ole vielä havainnut edellä 

mainitussa allegoriassa muuta korkeampaa kuin mysteerit, joihin kuuluu uhrime-

noja, katumusharjoituksia eli askeettisia seremonioita ja hatha-joogaa. Mutta se, 

joka ymmärtää symbolista kieltä ja kuulee ITSEN äänen ITSESSÄ, näkee tässä 

paljon korkeampaa kuin pelkän ritualismin, vaikka hän vielä erehtyisikin tämän 

filosofian pienemmissä yksityiskohdissa. 

Ja nyt meidän sallittakoon tehdä viimeinen huomautus. Kenenkään todellisen 

teosofin tietämättömimmästä oppineimpaan ei pitäisi vaatia erehtymättömyyttä 

millekään, mitä hän sanoo tai kirjoittaa okkulttisista asioista. Tärkeintä on 

myöntää, että monella tavoin, kun on kysymys joko kosmisten tai inhimillisten 

prinsiippien luokittelusta tai lisäksi virheistä kehitysjärjestyksessä ja varsinkin 

metafyysisistä asioista, ne meistä, jotka yrittävät opettaa toisia tietämättömämpiä, 

ovat kaikki taipuvaisia erehtymään. Niinpä virheitä on tehty teoksissa Hunnuton 

Isis, Esoteric Buddhism, Man ja Magic: White and Black jne. Useampia kuin yksi 

virhe löytyy todennäköisesti tästäkin teoksesta. Näin siinä vain käy. Jotta jokin 

niin vaikeatajuisia asioita käsittelevä suuri tai pieni teos voisi olla täysin ilman 

virheitä ja kömmähdyksiä, sen pitäisi olla ensimmäiseltä sivulta viimeiseen asti 

ellei avatāran niin ainakin suuren adeptin kirjoittama. Vasta silloin voisimme 

sanoa: ”Tämä teos on todellakin virheetön ja moitteeton!” Mutta kuinka voi jokin 

taideteos olla täydellinen, jos taiteilija on epätäydellinen? ”Totuuden etsiminen on 

loputonta!” Rakastakaamme sitä ja tavoitelkaamme sitä sen itsensä tähden eikä 

sen kunnian tai hyödyn vuoksi, jonka jokin vähäinen osa sen paljastumisesta voi 

meille suoda. Sillä kuka meistä voi kuvitella tuntevansa koko totuuden kuin viisi 

sormeaan, vaikka kyse olisikin vain jostakin vähäisestä okkulttisesta opetuksesta. 

Tämän esityksemme päätarkoitus oli kuitenkin näyttää, että oppi seitsenluvusta 

eli ihmisen seitsenosaisesta rakenteesta on hyvin vanha eikä suinkaan ole meidän 

                                                           
1 ”Ruumiin sieluun”, kuten Arjuna Mishran uskotaan sanoneen tai paremminkin ”sielun hen-

keen”, ja vielä korkeammalla kehityksen tasolla ”ITSEN eli ātmanin universaaliin Itseen”. 
2  Anugîtā, xii. SBE, VIII, s. 287–288. 
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keksimämme. Ja uskomme onnistuneemme siinä, sillä olemme voineet osoittaa, 

että lukuisat ikivanhoista, keskiaikaisista ja nykyisistä kirjailijoista joko tietoisesti 

tai tietämättään tukevat meitä siinä. Mitä nuo edelliset sanoivat, oli hyvin sanottu. 

Mitä jälkimmäiset toistivat, on yleensä ollut vääristeltyä. Lukekaa esimerkiksi 

”pythagoralaisia katkelmia” ja verratkaa niitä oppineen vapaamuurarin, pastori G. 

Oliverin esitykseen seitsenosaisesta ihmisestä hänen teoksessaan Pythagorean 

Triangle. Hän sanoo näin: 
 
Teosofinen filosofia… luetteli ihmisen SEITSEMÄN ominaisuutta [eli prin-

siippiä], nimittäin: 

1. Jumalallinen, kultainen ihminen 

2. Sisäinen, pyhä ruumis joka on tulta ja valoa kuin puhdas hopea 

[e641] 3. Elementaalinen ihminen 

4. Merkurius-ihminen kasvamassa paratiisilliseksi 

5. Mars-ihminen, sielunomainen 

6. Venus-ihminen, joka antautuu ulkoisille himoille 

7. Aurinko-ihminen, Jumalan ihmeiden [universumin tarkkailija ja]  

todistaja. 

Heillä oli myös seitsemän alkuperäistä henkeä eli luonnonvoimaa…1 
 

Verratkaa tätä länsimaisen teosofisen filosofian sotkuista esitystä ja jakoa teosofi-

an itämaisen koulun viimeisimpiin teosofisiin selityksiin ja päätelkää sitten, mikä 

tulkinta on oikeampi. Todella: 

 

 Viisaus on talonsa rakentanut 

      veistänyt seitsemän pylvästänsä.2 

 
Mitä tulee syytökseen, että meidän koulukuntamme ei ole hyväksynyt bramiinien 

seitsemäistä luokittelua vaan on sekoittanut sen, tuo syytös on aivan väärä. Ensik-

sikin ”koulukunta” on asia sinänsä, ja ne jotka sitä tulkitsevat (eurooppalaisille) 

aivan muuta. Viimeksi mainittujen on ensin opittava käytännöllisen itämaisen 

okkultismin aakkoset, ennen kuin he voivat ymmärtää oikein sen tavattoman vai-

kean luokittelun, joka perustuu prajñān (tietoisuuden) seitsemään eri tilaan, ja 

ennen kaikkea ennen kuin he voivat tajuta perusteellisesti, mitä prajñā on itämai-

sessa metafysiikassa. Antaa länsimaiselle opiskelijalle tuo luokittelu on sama kuin 

saada hänet olettamaan, että hän voi käsittää tietoisuuden alkuperän selostamalla 

prosessia, miten hänelle on tullut jokin määrätty, vaikka ainoastaan yhtä tietoi-

suudentilaa koskeva tieto. Eli se on sama kuin yrittäisi selittää hänelle jotakin, 

                                                           
1  Main. teos, s. 179. 
2  Sananlaskut, 9:1. 
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minkä hän tuntee tällä tasolla, sellaisen avulla, minkä laadusta muilla tasoilla hän 

ei tiedä mitään; ts. johtaa hänet henkisestä ja psykologisesta suoraan ontologi-

seen.1 Tässä syy, miksi teosofit omaksuivat monien luokittelujen joukosta alkupe-

räisen, vanhan. 

Kun lukijoille on nyt esitetty näin valtava määrä toisistaan riippumattomia 

näytteitä ja todisteita, olisi aivan turha hukata aikaa teologisten lähteiden luette-

lemiseen. Kristillisen järjestelmän seitsemän kuolemansyntiä ja seitsemän hyvettä 

ovat paljon vähemmän filosofisia kuin edes nuo seitsemän luvallista ja seitsemän 

kirottua tiedettä – tai gnostikkojen seitsemän loitsutaitoa. Yksi viimeksi mainituis-

ta on nyt yleisesti tunnettu ja vaarallinen sekä nykyisyydelle että tulevaisuudelle. 

Sen nykyaikainen nimi on HYPNOTISMI. Seitsemän prinsiipin tuntemuksen 

puutteessa ja tieteellisten ja tietämättömien materialistien käytössä siitä tulee pian 

SATANISMIA sanan täydessä merkityksessä. 

 

____________ 

 

                                                           
1   Ontologia, oppi olevasta. Usein sama kuin metafysiikka tai sen yleisin osa. – Suom. toim. 
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[e643] 

II OSA – III KIRJA 

 

LIITTEET 
 

 

 

 

TIEDE JA SALAINEN OPPI VASTAKKAIN 
 

 

 

 

 

 

Sano ystäväin: Oikea vai väärä 

On tästä alemmasta maailmasta tiedon määrä? 

Jos väärä, vähät välittää kuolevainen? 

Jos oikea, mitä tiesi kuolevainen? 
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[e645] 

 

LIITTEET II OSAAN 

 
I 
 

MUINAINEN VAI NYKYINEN ANTROPOLOGIA? 
 

Aina kun kysymys ihmisen alkuperästä esitetään vakavasti jollekulle ennakkoluu-

lottomalle, rehelliselle ja vilpittömälle tiedemiehelle, vastaus on aina sama: ”ME 

EMME TIEDÄ.”  De Quatrefages agnostisine asenteineen on eräs sellainen antro-

pologi. 

Tämä ei merkitse sitä, että muut tiedemiehet eivät olisi oikein ajattelevia ja re-

hellisiä, ja sellainen väitteemme olisi epäilemättä epähieno. Mutta oletettavasti 75 

prosenttia eurooppalaisista tiedemiehistä on kehitysopin kannattajia. Ovatko nuo 

nykyaikaisen ajattelun kaikki edustajat syyllistyneet tosiasioiden ilmeiseen vääris-

telyyn? Kukaan ei väitä sellaista – vaikka muutamia erittäin poikkeuksellisia ta-

pauksia onkin olemassa. Innostuneina vastustamaan kirkollisia käsityksiä ja kyke-

nemättöminä keksimään vaihtoehtoista teoriaa darwinismille, paitsi tuon ”erikois-

luomuksen” teorian, tiedemiehet ovat tietämättään epärehellisiä ”pakottaessaan” 

hyväksymään hypoteesin, joka kaikessa joustavuudessaan on puutteellinen eikä 

siedä sitä ankaraa koetusta, mihin se nyt on joutunut. Samanlainen epärehellisyys 

on myös havaittavissa kirkollisissa piireissä. Piispa F. Temple on teoksessaan 

Relations between Religion and Science esiintynyt darwinismin perusteellisena 

puolustajana. Tuo pappiskirjailija menee niin pitkälle, että pitää ainetta – sen saa-

tua ”ensimmäisen sysäyksensä” – sinä aiheuttajana, josta kaikki kosmiset ilmiöt 

ovat ilman apua kehittyneet. Hän eroaa Haeckelistä ainoastaan siinä, että hän 

edellyttää hypoteettisen, ”kaiken takana” olevan jumaluuden, jumalolennon, joka 

on täysin erillään voimien vuorovaikutuksesta. Sellainen metafyysinen olento on 

yhtä vähän teologinen Jumala kuin Kantin Jumala. Piispa Templen liittyminen 

materialistisen tieteen leiriin on mielestämme epäviisasta – huolimatta siitä, että 

siihen sisältyy raamatullisen kosmogonian täydellinen hylkääminen. Me okkultis-

tit voimme vain hymyillä tuollaiselle matelemiselle ”oppineen” aikakautemme 

materialismin edessä. Mutta kuinka on uskollisuuden laita niille mestareille, joita 

nuo teologiset pinnarit tunnustavat palvelevansa – Kristukselle ja kristinuskolle 

yleensä? 

Emme kuitenkaan tällä erää halua paiskata taisteluhansikasta kirkonmiehille, 

sillä aiheemme koskee nyt ainoastaan materialistista tiedettä. Viimeksi mainittu 

vastaa parhaiden edustajiensa kautta kysymykseemme: ”Me emme tiedä”. 
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Kuitenkin useimmat heistä menettelevät, ikään kuin kaikkitietävyys olisi heidän 

perintöosansa ja he tietäisivät kaiken. 

Tämä kieltävä vastaus ei kuitenkaan ole estänyt tiedemiesten enemmistöä poh-

timasta tuota kysymystä, vaan jokainen koettaa saada [e646] oman erikoisen teo-

riansa hyväksytyksi sulkien pois kaikki muut. Siten Mailletista v. 1748 Haeckeliin 

v. 1870 teoriat ihmissuvun alkuperästä ovat vaihdelleet yhtä paljon kuin keksi-

jöidensä henkilöt. Buffon, Bory de Saint-Vincent, Lamarck, E. Geoffroy Saint-

Hilaire, Gaudry, Naudin, Wallace, Darwin, Owen, Haeckel, Filippi, Vogt, Huxley, 

Agassiz jne., kaikki ovat esittäneet enemmän tai vähemmän tieteellisen hypotee-

sin geneesistä, synnystä. De Quatrefages järjestää nuo teoriat kahteen pääryhmään 

– joista toinen perustuu nopeaan ja toinen erittäin hitaaseen transmutaatioon, 

muutokseen. Edellinen suosii käsitystä, jonka mukaan uusi tyyppi (ihminen) on 

täysin erilaisen olennon synnyttämä. Jälkimmäinen opettaa ihmisen kehitystä jat-

kuvan erilaistumisen seurauksena. 

Omituista kyllä, kaikista ihmisen alkuperää koskevista teorioista kaikkein epä-

tieteellisin on auktoriteeteista tieteellisimmän keksimä. Tämä on niin ilmeistä, että 

se hetki ei ole kaukana, jolloin yleinen oppi ihmisen polveutumisesta apinan kal-

taisesta nisäkkäästä tulee saamaan vähemmän arvostusta kuin oppi, että Aadam on 

muodostettu maan tomusta ja Eeva Aadamin kylkiluusta. Sillä –  
 
On ilmeistä, varsinkin darwinismin tärkeimpien periaatteiden mukaisesti, että or-

ganisoitunut olento ei voi polveutua sellaisesta, jonka kehitys on sen omalle kehi-

tykselle vastakkainen. Tästä seuraa, että näiden periaatteiden mukaan ihmistä ei 

voida pitää minkään apinatyypin jälkeläisenä.1 
 
Schmidt pohtii asiallisesti sitä Lucaen esittämää väitettä apinateoriaa vastaan, 

joka perustuu niiden luiden erilaiseen taipumiseen, jotka muodostavat pääkallon 

niskanivelen ihmisellä ja antropoideilla. Hän myöntää, että ”apina kasvaessaan 

tulee eläimellisemmäksi; ihminen… inhimillisemmäksi”, ja tuntuu todella 

epäröivän hetken, ennen kuin jatkaa: ”Tämä pääkallon niskanivelen taipuminen 

on siis otettava huomioon ihmisen tuntomerkkinä vastakohtana apinalle. Se voi 

tuskin ilmaista mitään erikoista luokkaa, ja varsinkaan polveutumisopille tämä 

seikka ei ole mitenkään ratkaiseva.”2 Kirjoittaja on ilmeisesti hämillään 

todistelunsa vuoksi. Hän vakuuttaa, että tämän mukaan on mahdotonta, että 

nykyiset apinat olisivat olleet ihmiskunnan esi-isiä. Mutta eikö se myös kiellä 

                                                           
1  De Quatrefages, The Human Species, s. 111. Tässä tarkoitetaan ihmisen ja apinan aivojen 

erilaista kehitystä. ”Apinalla ohimon kiilamaiset poimut, jotka muodostavat päälaenlohkon, 

ilmenevät ennen etummaisia aivopoimuja, jotka muodostavat otsaliuskan. Ihmisellä sitä vas-

toin otsalohkon poimut esiintyvät ensin ja päälaenlohkon poimut muodostuvat myöhemmin.” 

(Sama.) 
2  Doctrine of Descent and Darwinism, s. 290. 
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mahdollisuutta, että ihmisellä ja antropoidilla olisi ollut yhteinen – vaikka täysin 

teoreettinen – kanta-isä? 

[e647] Jopa ”luonnonvalinta” tulee päivä päivältä uhatummaksi. Darwinin lei-

rin jättäjiä on useita, ja ne, jotka olivat kerran sen innokkaimpia puoltajia, alkavat 

uusien tutkimusten johdosta pikku hiljaa kääntää uuden lehden. Journal of the 

Royal Microscopial Societyn lokakuun 1886 numerosta voi lukea seuraavan: 
 
FYSIOLOGINEN VALINTA. – G. J. Romanes huomaa määrättyjä vaikeuksia sii-

nä, että luonnonvalintaa pidetään teoriana lajien synnylle, koska se koskee pa-

remminkin mukautumismuotojen ilmenemistä. Hän ehdottaa sen korvaamista sillä, 

mitä hän kutsuu fysiologiseksi valinnaksi eli kelvollisten erottumiseksi toisista. 

Tuo hänen mielipiteensä perustuu lisääntymissysteemin äärimmäiseen herkkyy-

teen elinehtojen pienille muutoksille, ja hän otaksuu, että poikkeamisia suurem-

paan tai pienempään hedelmättömyyteen täytyy esiintyä runsaasti villeissä lajeissa. 

Jos poikkeaminen on sellainen, että lisääntymissysteemi – samalla kun se osoittaa 

jossakin määrin hedelmättömyyttä kantamuodossa – on jatkuvasti hedelmällinen 

poikkeavan muodon rajojen sisällä, niin tämä muunnos ei voine hävitä risteyttämi-

sen kautta eikä kuolla hedelmättömyyden johdosta. Kun tämänlaatuinen poikkea-

minen esiintyy, fysiologisen esteen on jaettava laji kahteen osaan. Kirjailijan mie-

lestä keskinäinen hedelmättömyys ei ole seuraus lajin erilaistumisesta, vaan on sen 

syynä.1 
 

On yritetty osoittaa, että edellä oleva täydentää darwinilaista teoriaa ja on seuraus 

siitä. Mutta tuollainen yritys on lievästi sanottuna kömpelö. Yleisöä pyydetään kai 

ennen pitkää uskomaan, että Charles Dixonin Kehitys ilman luonnonvalintaa on 

myös darwinismia – laajennettua, kuten tekijä varmaan väittää! 

Mutta sehän on kuin paloittelisi ihmisen ruumiin kolmeen osaan ja väittäisi sit-

ten, että jokainen osa on edelleen sama ihminen kuin hän oli ennen – mutta vain 

laajennettuna. Kirjoittaja sanoo nimittäin: 
 
Käsitettäköön selvästi, että edellisillä sivuilla ei ole kirjoitettu tavuakaan Darwinin 

luonnonvalintaa koskevaa teoriaa vastaan. Olen vain yrittänyt selittää määrättyjä 

ilmiöitä… Mitä enemmän tutkii Darwinin teoksia, sitä vakuuttuneemmaksi tulee 

hänen olettamustensa todenperäisyydestä…[!!]2 
 

Ja aiemmin hän puhuu siitä, miten: 
 

                                                           
1  Sarja II, vol. VI, lokakuu 1886, s. 769. Tähän liittyy toimituksen lisäys, että ”F.J.B.” huo-

mauttaa Athenaeumissa (nro 3069, 21.8.1886, s. 242–243), että ”luonnontieteilijät ovat kauan 

tienneet olevan ’morfologisia’ ja ’fysiologisia’ lajeja. Edelliset ovat saaneet alkunsa ihmisten 

mielikuvituksessa, jälkimmäiset johtuvat peräkkäisistä muutoksista, jotka vaikuttavat riittäväs-

ti niin sisäisiin kuin ulkonaisiinkin elimiin toisilleen sukua olevien yksilöiden ryhmässä. Mor-

fologisten lajien ’fysiologinen valinta’ on käsitteiden sekoittamista. Fysiologisten lajien suh-

teen se on tarpeetonta määritelmien toistamista.” 
2  Dixon, main. teos, s. 79–80. 
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Darwin esitti olettamustensa tueksi suunnattoman määrän tosiasioita, jotka vievät 

teorian luonnonvalinnasta voittoisasti kaikkien esteiden ja vastaväitteiden yli.1 
 

Se ei kuitenkaan estä tuota oppinutta tekijää kumoamasta tätä teoriaa yhtä ”voit-

toisasti” ja jopa kutsumasta avoimesti teostaan [e648] nimellä ”Kehitys ilman 

luonnonvalintaa” eli toisin sanoen lyömästä Darwinin perusaatetta palasiksi. 

Itse luonnonvalinnan suhteen vallitsee mitä suurin väärinkäsitys monien tämän 

päivän ajattelijoiden keskuudessa, jotka kannattavat hiljaa mielessään darwinis-

min johtopäätöksiä. Esim. kun sanotaan ”luonnonvalinnalla” olevan kyky synnyt-

tää lajeja, se on pelkkä retorinen tehokeino. Luonnonvalinta ei ole mikään to-

sioleva, vaan sopiva nimitys kuvata tapaa, millä tavoin olemassaolon taistelussa 

kelvolliset organismit jäävät elämään ja kelvottomat häviävät. Jokaisella organis-

miryhmällä näyttää olevan taipumus lisääntyä yli toimeentulomahdollisuuksien. 

Ainainen taistelu elämästä – ”pyrkimys saada riittävästi syötävää ja välttää joutu-

masta syödyksi” yhdessä ympäristöolosuhteiden kanssa – vaatii jatkuvaa elinkel-

vottomien karsimista. Näin jokaisen ryhmän valikoitunut parhaimmisto lisää laji-

aan ja siirtää orgaaniset ominaisuutensa jälkeläisiinsä. Kaikki hyödylliset muutok-

set säilyvät näin ja seurauksena on jatkuva parannus.  

Mutta luonnonvalinta, kirjoittajan vaatimattoman mielipiteen mukaan ”valinta 

kykynä”, on todellisuudessa pelkkä myytti, varsinkin kun sitä käytetään selittä-

mään lajien syntyä. Se on vain sopiva nimitys ilmaisemaan tapaa, miten ”hyödyl-

liset muutokset” esitetään kaavamaisesti kun ne on kerran saatu aikaan. Itsestään 

”se” ei voi synnyttää mitään ja kykenee ainoastaan muokkaamaan ”sille” tarjottua 

raaka-ainetta. Todellinen kiistakysymys on tämä: mikä on se SYY, joka – yhdessä 

muiden toisarvoisten syiden kanssa – saa aikaan ”muutoksia” itse organismeissa? 

Monet näistä toisarvoisista syistä ovat puhtaasti fyysisiä, ilmastollisia, ravinnosta 

johtuvia jne. Oikein hyvä. Mutta noiden orgaanisen kehityksen toisarvoisten omi-

naisuuksien takaa on etsittävä syvällisempi periaate. Materialistin ”välittömät 

muutokset” ja ”satunnaiset poikkeamat” ovat itsensä kanssa ristiriidassa olevia 

nimityksiä ”aineen, voiman ja VÄLTTÄMÄTTÖMYYDEN” maailmassa. Pelkkä 

tyypin muuttuvuus ilman näennäisälyllisen yllykkeen valvovaa läsnäoloa ei voi 

selittää esim. ihmisruumiin hämmästyttäviä ja ihmeellisiä puolia. Darwinismin 

mekaanisen teorian riittämättömyyden on lopulta paljastanut tri E. von Hartmann 

muiden puhtaasti kielteisten ajattelijoiden ohella. On loukkaus lukijan älyä koh-

taan kirjoittaa, kuten Haeckel, sokeista heikosti reagoivista soluista, jotka ”järjes-

tyvät elimiksi”. Esoteerinen selitys eläinlajien synnystä on esitetty toisaalla. 

Nämä puhtaasti toisarvoiset erilaistumisen syyt, jotka on ryhmitelty 

sukupuolivalinnaksi, luonnonvalinnaksi, ilmastoksi, eristykseksi jne., johtavat 

länsimaisen kehitysopin kannattajan harhaan tarjoamatta kuitenkaan mitään 

                                                           
1  Sama, s. 48–49. 
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todellista selitystä siihen, ”mistä” tulivat nuo ”alkutyypit” jotka olivat 

lähtökohtana fyysiselle kehitykselle. Totuus on, että nykyaikaisen tieteen 

tuntemat [e649] erilaistuneet ”syyt” alkoivat toimia vasta sen jälkeen, kun 

alkuperäiset eläimelliset kantatyypit olivat aineellistuneet astraalisista tyypeistä. 

Darwinismi kohtaa evoluution vasta sen puolitiessä – ts. sitten kun astraalinen 

kehitys on antanut tilaa niille tavallisille fyysisille voimille, jotka meidän nykyiset 

aistimme tuntevat. Mutta myös silloin on darwinilainen teoria jopa hiljattain siinä 

tehdyistä ”laajentamisyrityksistä” huolimatta riittämätön selittämään esillä olevia 

tosiseikkoja. Perussyynä lajeissa tapahtuvaan fysiologiseen muutokseen – johon 

syyhyn nähden kaikki muut lait ovat toisasteisia – on alitajuinen äly, joka läpäisee 

aineen ja joka on viime kädessä johdettavissa jumalallisen, dhyāni-chohanisen 

viisauden MIETISKELYYN.1 Melko samantapaiseen johtopäätökseen on tullut 

tuo niin tunnettu ajattelija, E. von Hartmann, joka luottamatta pelkän 

luonnonvalinnan vaikutukseen on sitä mieltä, että evoluutiota johtaa älyllisesti 

TIEDOTON (okkultismin kosminen logos). Mutta jälkimmäinen toimii ainoastaan 

välillisesti FOHATIN eli dhyāni-chohanisen energian avulla eikä täysin suoraan, 

kuten tuo suuri pessimisti selittää. 

Tämä hajaannus tiedemiesten keskuudessa ja heidän vastakkaiset ja usein risti-

riitaiset väitteensä rohkaisevat tämän teoksen kirjoittajaa tuomaan esiin muita, 

vanhempia opetuksia – vaikka vain hypoteeseina tuleville tieteellisille arvioinneil-

le. Nuo tieteelliset erehdykset ja aukot ovat niin ilmeiset myös tästä nykyajan 

tieteisiin erityisemmin perehtymättömästä, näiden ikivanhojen oppien vähäpätöi-

sestä välittäjästä, että hän on päättänyt ohimennen kosketella niitä kaikkia verra-

takseen siten molempia oppijärjestelmiä keskenään. Okkultismin osalta kyse on 

vain itsepuolustuksesta eikä mistään muusta. 

Tähän asti ”salainen oppi” on käsitellyt yksinomaan metafyysisiä kysymyksiä. 

Se on nyt astunut maan päälle ja huomaa joutuneensa fyysisen tieteen ja 

käytännöllisen antropologian valtapiiriin eli niiden tutkimushaarojen alueelle, 

joita materialistiset luonnontieteilijät pitävät yksinoikeutenaan ja vakuuttavat 

lisäksi täysin rauhallisesti, että mitä korkeampi ja täydellisempi on sielun 

toiminta, sitä vastaanottavaisempi se on ainoastaan eläintieteilijöiden ja 

fysiologien tutkimuksille ja selityksille.2 Tämä hämmästyttävä väite tulee 

mieheltä, joka todistaakseen polveutuvansa apinasta ei ole epäröinyt lukea 

                                                           
1  Nägelin ”täydellistymisen periaate”, von Baerin ”pyrkimys päämäärään”, Braunin ”jumalal-

linen henkäys sisäisenä vaikuttimena luonnon kehityshistoriassa”, professori Owenin ”pyrki-

mys täydellisyyteen” jne. ovat kaikki nimityksiä universaalin, johtavan FOHATIN verhotuille 

ilmennyksille, täynnä jumalallista ja dhyāni-chohanista ajattelua. 
2  Haeckel ”Solusieluista ja sielusoluista” teoksessa The Pedigree of Man (Avelingin kään-

nös.), s. 136, 150. [Alkuteos: Gesammelte Populäre Vortäge aus dem Gebiete der Entwicke-

lungslehre, 1878, 1879.] 
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lemurideja ihmisen esi-isien joukkoon. Hän on kohottanut ne puoliapinoiden 

asemaan, Indeciduata-ryhmän nisäkkäisiin, joille hän aivan väärin sanoo 

kuuluvaksi katokalvon ja [e650] kiekkomaisen istukan.1 Kaikesta tästä de 

Quatrefages läksyttää ankarasti Haeckeliä ja siitä häntä arvostelivat myös hänen 

omat materialistiset ja agnostiset hengenheimolaisensa, yhtä suuret auktoriteetit 

elleivät suuremmat kuin hän itse, nimittäin Virchow ja du Bois-Reymond.2 

Tästä vastustuksesta huolimatta jotkut pitävät tänäkin päivänä Haeckelin 

villejä teorioita tieteellisinä ja loogisina. Kun ihmisen tajunnan, sielun ja hengen 

salaisen luonteen on nyt selitetty olevan pelkkää elävien alkueliöiden 

protoplasmisten molekyylien kehitystä ja kun ihmisjärjen jatkuva kehittyminen ja 

kasvu ja ”sosiaaliset vaistot” sivistystä kohti on täytynyt jäljittää takaisin 

muurahaisten, mehiläisten ja muiden olentojen sivistykseen, niin toiveet 

ikivanhojen viisausoppien ennakkoluulottomasta arvioinnista ovat todella 

vähäiset. Sivistyneelle yleisölle sanotaan, että ”alempien eläinten sosiaalisia 

vaistoja on viime aikoina monestakin syystä alettu pitää selvänä moraalin alkuna, 

jopa inhimillisen moraalin” (!) ja että meidän jumalallinen tajuntamme, sielumme, 

järkemme ja pyrkimyksemme ovat ”ponnistautuneet esiin” hyytelömäisen 

Bathybiuksen ”yksinkertaisen solusielun alemmista vaiheista”3 – ja siihen 

ilmeisesti uskotaan. Sellaisille ihmisille okkultismin metafysiikan täytyy olla 

samaa kuin mitä suurimmat musiikkioratoriomme ovat kiinalaisille – ääniä, jotka 

ärsyttävät heidän hermojaan. 

Kuuluvatko esoteeriset opetuksemme ”enkeleistä”, kolmesta ensimmäisestä 

esianimaalisesta ihmisrodusta ja neljännen Rodun luhistumisesta alemmalle kuvit-

telun ja itsepetoksen tasolle kuin haeckeliläinen teoria ”plastidulisista” eli epäor-

gaanisista ”alkueliöiden molekyylisistä sieluista”? Kun tarkastellaan ihmisen hen-

kisen luonnon kehittymistä edellä mainituista amebasieluista ja hänen fyysisen 

ruumiinsa oletettua kehitystä valtameren liejussa esiintyvästä protoplastisesta 

asujasta, havaitaan niiden välillä kuilu, jota ei helposti ylitä kukaan, jolla on älyl-

liset kykynsä vielä täysin hallussaan. Fyysinen evoluutio, niin kuin nykyajan tiede 

sitä opettaa, on avoimen kiistan kohteena. Henkinen ja moraalinen kehitys samo-

jen perusteiden nojalla on karkean materialismin mieletöntä houretta. 

                                                           
1  Ks. edempänä de Quatrefagesin esitystä Haeckelistä, luku II, ”Tieteen ihmiskunnalle tar-

joamat esi-isät”. 
2 Tarkasti ottaen du Bois-Reymond on agnostikko eikä materialisti. Hän on vastustanut mitä 

kiivaimmin materialistista oppia, joka pitää mentaalisia ilmiöitä pelkästään molekyyliliikkeen 

tuloksena. Hän vakuuttaa, että tarkinkaan fysiologinen tieto aivojen rakenteesta ei anna meille 

”muuta kuin liikkeessä olevan aineen. Meidän on mentävä pidemmälle ja myönnettävä psyyk-

kisen prinsiipin täysin käsittämätön luonne, jota on mahdotonta pitää pelkkien aineellisten 

syiden tuloksena”. 
3  Ks. Haeckelin ”Present Position of Evolution”, main. teos, s. 23, 24, 296, 297, alaviitteet. 
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Lisäksi sekä mennyt että nykyinen päivittäinen kokemus opettaa, että oppinut 

maailma ei ole koskaan hyväksynyt mitään totuutta, ellei se ole sopinut yhteen 

[e651] sen professorien tavallisten ennakkokäsitysten kanssa. ”Uudistajan kruunu 

on ohdakkeista”, sanoi Geoffrey Saint-Hilaire. Ainoastaan se, mikä sopii yleisten 

harrasteiden ja hyväksyttyjen käsitysten kanssa, voi ylimalkaan voittaa alaa. Tästä 

johtuu Haeckelin ideoiden menestys huolimatta siitä, että Virchow, du Bois-

Reymond ja muut ovat julistaneet ne ”luonnontieteiden testimonium pauperta-

tikseksi ”.1 

Saksalaisten kehitysopin kannattajien materialismi on täysin vastakkainen 

esoteerisen filosofian henkisille käsityksille, koska heidän hyväksymänsä 

antropologinen järjestelmä on pohjaltaan ristiriidassa luonnon tosiasioiden kanssa 

– mutta englantilaista ajattelua värittävä valeidealistinen suunta on miltei vielä 

turmiollisempi. Puhdas materialistinen oppi hyväksyy väitteiden suoranaisen 

kumoamisen ja vetoamisen loogisiin tosiasioihin. Nykyajan idealismi ei 

pelkästään onnistu imemään itseensä ateismin peruskielteisyyttä, vaan kietoo 

samalla kannattajansa epätodellisuuden sekasotkuun, joka huipentuu 

käytännöllisessä nihilismissä. Sellaisille kirjoittajille tuskin voi mikään todistelu 

tulla kysymykseen. Sen vuoksi idealistit tulevat vastustamaan tässä esitettyjä 

okkulttisia opetuksia vielä enemmän kuin itse materialistit. Mutta koska mikään 

pahempi kohtalo ei voi uhata esoteerisen antropogenesiksen edustajia, kuin että 

heidän vihollisensa kutsuvat heitä vanhoilla, kunnianarvoisilla nimityksillä 

”hullut” ja ”tietämättömät”, nämä ikivanhat teoriat voitaneen asettaa turvallisesti 

monien nykyisten pohdiskelujen joukkoon odottamaan aikaansa, jolloin ne 

tunnustetaan täysin tai edes osaksi. Ja koska näiden ”arkaaisten teorioiden” pelkkä 

olemassaolokin tullaan ehkä kieltämään, meidän on esitettävä parhaat 

todisteemme ja pysyttävä niiden takana katkeraan loppuun asti. 

Meidän rodullamme ja sukupolvellamme on yksi ainoa ”universumin temppe-

li” harvoin sisässämme, mutta meidän ruumiimme ja mielemme ovat olleet liiaksi 

sekä ”synnin” että tieteen turmelemat ollakseen nyt yhtään enempää kuin vääryy-

den ja erehdyksen temppeleitä. Ja tässä on kerta kaikkiaan tehtävä selväksi mei-

dän – okkultismin ja nykyisen tieteen – keskinäinen asemamme. 

Me teosofit annamme kernaasti tunnustusta sellaisille oppineille kuin prof. 

Balfour Stewart, herrat Crookes, de Quatrefages, Wallace, Agassiz, Butleroff ja 

monet muut, vaikka emme voikaan esoteerisen filosofian näkökulmasta yhtyä 

kaikkeen, mitä he sanovat. Mutta mikään ei saa meitä kunnioittamaan edes 

nimeksi  eräiden  toisten  tiedemiesten  mielipiteitä,  sellaisten  kuin  Haeckel, 

Carl  Vogt  tai  Ludwig  Büchner  Saksassa  tai  edes  Huxley  materialistisine 

kanssa-ajattelijoineen Englannissa – huolimatta ensin mainitun valtavasta 

                                                           
1   Köyhyydentodistukseksi. – Suom. toim. 
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oppineisuudesta. Sellaiset ihmiset ovat suorastaan tulevien sukupolvien älyllisiä ja 

moraalisia tuhoajia, varsinkin Haeckel, jonka karkea materialismi kohoaa usein 

järkeilyissään idioottimaisen naiiviuden huipulle. On vain luettava hänen 

teoksensa Pedigree of Man, and Other Essays (Avelingin käännös) toivoakseen 

Jobin sanoin, että hänen [e652] muistonsa häviäisi maan päältä eikä ”hänen 

nimeään kuulla kaduilla”.1 Kuulkaa miten hän pilkkaa ajatusta ihmisrodun 

alkuperästä ”yliluonnollisena [?] ilmiönä”, sellaisena, 
 
joka ei voinut olla seurauksena yksinkertaisista mekaanisista syistä, fyysisistä ja 

kemiallisista voimista, vaan vaatii luovan persoonallisen olennon väliintuloa…. 

Nyt Darwinin opin ydin [jatkaa tuo myyttisen sozuran luoja] on siinä, että se 

osoittaa, kuinka yksinkertaiset mekaaniset syyt, puhtaasti fysikaalis-kemialliset 

luonnonilmiöt, riittävät kokonaan selittämään korkeimmat ja vaikeimmat 

ongelmat. Orgaanisia eläin- ja kasviruumiita määrätyn suunnitelman mukaan 

rakentavan ja järjestävän tietoisen luovan voiman tilalle Darwin asettaa sarjan 

luonnonvoimia, jotka vaikuttavat sokeasti (kuten me sanomme) ilman tarkoitusta, 

ilman päämäärää. Mielivaltaisen luomistavan tilalla meillä on välttämätön 

evoluution laki…. [Niin oli myös Manulla ja Kapilalla, ja samalla johtavia, 

tietoisia ja älyllisiä voimia.]… Darwin hyvin viisaasti… syrjäytti kysymyksen 

elämän ensimmäisestä ilmenemisestä. Mutta hyvin pian sellaiset kyvykkäät ja 

rohkeat tiedemiehet kuin Huxley, Carl Vogt, Ludwig Büchner alkoivat avoimesti 

pohtia tuota niin merkityksellistä ja laajakantoista kysymystä. Varhaisimpien 

elävien muotojen mekaanista alkua pidettiin Darwinin opin välttämättömänä 

seurauksena… ja me olemme nykyään tekemisissä tuon teorian yhden ainoan 

seurauksen kanssa, ja se on inhimillisen rodun luonnollinen synty 

KAIKKIVALTIAAN EVOLUUTION vaikutuksesta.2 
 

Antamatta tuon tieteellisen sekasotkun lyödä itseään lyttyyn okkultismi vastaa: 

Kun evoluution jatkuessa fyysinen kehitys ohitti voittoisasti henkisen ja älyllisen 

kehityksen ja melkein murskasi sen oman painonsa alle, suuri kriyāshaktin3 lahja 

jäi ainoastaan muutamien valittujen perinnöksi kunakin aikakautena. Turhaan 

henki pyrki täydellisesti ilmenemään puhtaasti orgaanisessa muodossaan (niin 

kuin on selitetty tämän teoksen I kirjassa), ja kyky, joka kolmannen Rodun var-

haisella ihmiskunnalla oli luonnollisena ominaisuutena, tuli sellaisten ominai-

suuksien luokkaan kuuluvaksi, joita spiritualistit ja okkultistit pitävät pelkästään 

ilmiöllisinä ja materialistit tieteellisesti mahdottomina. 

Meidän aikanamme pelkkä väite, että on olemassa jokin voima, joka voi luoda 

inhimillisiä muotoja – valmiita verhoja, joihin voivat ruumiillistua menneiden 

                                                           
1  Job 18:17 
2  Main. teos, s. 34, 35, 36. 
3  Kriyāshakti-nimityksen selitystä varten katsokaa säkeen 27 kommentaaria (a) ja (b), II osa I 

nide, s. 185–187. 
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manvantarojen ”tietoiset monadit” eli nirmānakāyat – on tietysti mieletön ja 

naurettava! Mutta sellaisen Frankensteinin hirviön aikaansaamista, jolla on 

moraalinen tietoisuus, uskonnollinen pyrkimys sekä nerous ja tunne omasta 

kuolemattomasta luonteesta sisällään, pidetään kuitenkin täysin luonnollisena – 

”sokean, kaikkivaltiaan evoluution johtamien fysikaalis-kemiallisten voimien” 

avulla. 

[e653] Mitä tulee tämän ihmisen syntymiseen, ei ex nihilo ja sideaineena hiu-

kan punaista savea, vaan elävästä jumalallisesta Entiteetistä, joka vahvistaa astraa-

liruumista ympäröivillä aineksilla – tällainen käsitys on materialistien mielestä 

liian mieletön edes mainittavaksi. Siitä huolimatta okkultistit ja teosofit ovat val-

miit jättämään väitteensä ja teoriansa – niin epätieteellisiltä ja taikauskoisilta kuin 

ne ensi silmäyksellä näyttävätkin – vertailtaviksi niiden sisäisen arvon ja todennä-

köisyyden suhteen nykyisten kehitysopin kannattajien teorioiden kanssa. Esotee-

rinen oppi on siis ehdottomasti vastakkainen Darwinin evoluutiolle, kun on ky-

seessä ihminen ja osittain myös muut lajit. 

Olisi mielenkiintoista nähdä vilaus siitä mentaalisesta kuvasta, mikä materia-

listin tieteellisissä aivoissa on evoluutiosta. Mitä on EVOLUUTIO? Jos Huxleya ja 

Haeckeliä pyydetään antamaan siihen selvä ja täydellinen selitys, he eivät voisi 

tehdä sitä yhtään sen paremmin kuin Websterkään, joka sanoo, että se on ”keh-

keytymistapahtuma, kasvu- ja kehitysprosessi, niin kuin kukka kehittyy nupusta 

tai eläin munasta”. Kuitenkin nuppua on seurattava sen emäkasvin kautta sieme-

neen ja munaa siihen eläimeen tai lintuun, joka on sen muninut; tai ainakin siihen 

protoplasmahituseen, josta se on kasvanut ja kehittynyt. Ja sekä siemenessä että 

protoplasmahitusessa on oltava piileviä mahdollisuuksia, jotta ne voisivat synnyt-

tää ja kehittää asteittain ilmi nuo tuhat ja yksi muotoa eli kehitysvaihetta, jotka 

niiden on läpikäytävä ennen kuin kukka tai eläin on täysin kehittynyt. Täytyy siis 

olla ennalta suunnitelma, ellei MALLIA. Lisäksi tuo siemen on löydettävä ja sen 

luonteesta on varmistuttava. Ovatko darwinistit onnistuneet tässä? Vai heitetäänkö 

moneerit vasten kasvojamme? Mutta tuo atomi valtameren syvyyksissä ei ole 

homogeenista ainetta, ja on oltava jotakin tai joku, joka on sen muodostanut ja 

sysännyt olemassaoloon. 

Tässä tiede jälleen vaikenee. Mutta koska hiukkasella, siemenellä tai idulla ei 

vielä ole minkäänlaista itsetietoisuutta nykyisen koulukunnan sekä materialistien 

että psykologien mukaan – kerrankin okkultistit ovat samaa mieltä kuin heidän 

luonnolliset vihollisensa –, niin mikä tässä kehityksen kulussa johtaa voimaa tai 

voimia niin erehtymättömästi? Sokea voimako? Yhtä hyvin voi sanoa sokeaksi 

Haeckelin aivoja, jotka kehittivät teoksen Pedigree of Man ja muut 

hengentuotteet. Voimme helposti käsittää, että mainituista aivoista puuttuu jokin 

tärkeä keskus tai kaksi. Sillä jos tietää jotakin ihmis- tai eläinruumiin anatomiasta 

ja on silti ateisti ja materialisti, on oltava ”toivottoman hullu” lordi Herbertin 
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mielestä. Hän näkee hyvällä syyllä ihmisruumiin rakenteessa ja sen osien 

yhteenkuuluvuudessa jotakin niin merkillistä ja paradoksaalista, että pitää sitä 

”luonnon suurimpana ihmeenä”. Sokeita voimia kaikkialla, ”ei mitään 

suunnitelmaa” missään auringon alla! Ja kuitenkaan ei kukaan järkevä tiedemies 

tahtone kieltää, että sen vähäisenkin perusteella, mitä hän tietää ja on tähän 

mennessä keksinyt Kosmoksen vaikuttavista voimista, hän huomaa hyvin selvästi, 

[e654] että jokainen hitunen ja atomi on sopusoinnussa toisten kanssa-atomien 

kanssa ja että jokaisella on määrätty tehtävänsä koko elämänkierron aikana.  

Mutta onneksi aikamme suurimmat ja etevimmät ajattelijat ja tiedemiehet al-

kavat nyt nousta vastustamaan tuota ”alkuperää” ja jopa Darwinin teoriaa luon-

nonvalinnasta, jota sen keksijä ei ole luultavasti koskaan tarkoittanut johtamaan 

niin laajalle ulottuviin johtopäätöksiin. Venäläinen tiedemies N. J. Danilevski on 

huomattavassa teoksessaan Darwinismi, kriittinen tutkimus1 kumonnut sen täydel-

lisesti ja auttamattomasti, ja samoin tekee de Quatrefages viimeisessä teoksessaan. 

Lukijoitamme kehotetaan tutustumaan tri A. Bourgèsin oppineeseen kirjoitelmaan 

”Kehityspsykologia, hengen kehitys jne.”,2 jonka sen laatija, Pariisin antropologi-

sen seuran jäsen, esitti hiljattain seuran virallisessa kokouksessa. Siinä hän sovit-

taa nuo kaksi oppia fyysisestä ja henkisestä kehityksestä täydellisesti yhteen. Hän 

selittää, että moninaiset orgaaniset muodot, jotka soveltuvat älyllisen suunnitel-

man mukaisesti ympäristöihinsä, ovat syntyneet kahden (ilmenneessä) luonnossa 

esiintyvän prinsiipin keskinäisen avunannon ja vuorovaikutuksen seurauksena, 

jolloin sisäinen, tajuinen prinsiippi mukautuu fyysiseen luontoon ja siinä esiinty-

viin mahdollisuuksiin. Ranskalaisen tiedemiehen on siis täytynyt palata takaisin 

vanhan ystävämme Archaeuksen eli elonprinsiipin luo – antamatta sille nimeä – 

niin kuin tri Richardson teki ”hermovoimalleen” Englannissa. Samaa ajatusta on 

hiljattain kehittänyt Saksassa paroni Hellenbach huomattavassa teoksessaan ”Yksi-

löllisyys biologian ja nykyisen filosofian valossa”.3 

Samoihin johtopäätöksiin on tullut toinen venäläinen syvällinen ajattelija, N. 

N. Strahov erinomaisessa teoksessaan ”Psykologian ja fysiologian peruskäsit-

teet”,4 jossa hän sanoo: 
 
Selvin ja samalla meille tunnetuin kehitystyyppi voidaan löytää meidän omasta 

mentaalisesta tai fyysisestä kehityksestämme ja sitä on käytetty mallina muille… 

Jos organismit ovat olentoja…silloin on kyllä oikeus olettaa ja väittää, että 

orgaaninen elämä yrittää synnyttää psyykkistä elämää. Mutta vielä oikeampaa ja 

enemmän noiden kahden kehitysluokan hengen mukaista olisi sanoa, että 

                                                           
1  [Pietari 1885, venäjänkielinen.] 
2  Philosophie contemporaine. Psychologie transformiste, évolution de l’intelligence, Paris, 

1884. 
3  Der Individualismus im Lichte der Biologie und Philosophie der Gegenwart, Wien, 1878. 
4  [Ob osnovnyh ponjatijah psihologi i fiziologi.] 
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orgaanisen elämän todellinen syy on hengen taipumuksessa ilmetä aineellisissa 

muodoissa, pukeutua aineelliseen todellisuuteen. Korkein muoto sisältää 

täydellisen selityksen alimmasta eikä koskaan päinvastoin. 
 

Tämä on sama kuin myöntää, kuten Bourgeskin tekee edellä mainitussa kirjoitel-

massaan, tuon salaperäisen, täydellisesti vaikuttavan ja organisoivan prinsiipin 

samuus itsetietoisen, sisäisen subjektin kanssa, jota me sanomme EGOKSI ja jota 

suuri maailma kutsuu sieluksi. Siten kaikki parhaimmat tiedemiehet ja ajattelijat 

lähestyvät yleisissä johtopäätöksissään asteittain okkultisteja. 

Mutta tuollaisia metafysiikkaan taipuvaisia tiedemiehiä pidetään naurettavina 

ja heitä tuskin kuunnellaan. Suurenmoisessa runossaan Isiksen hunnusta Schiller 

[e655] antaa kuolevan nuorukaisen, joka uskalsi kohottaa läpinäkymätöntä hun-

tua, kaatua kuolleena maahan hänen katseltuaan alastonta totuutta ankaran juma-

lattaren kasvoista. Ovatkohan jotkut darwinistimme, jotka ovat niin hellän yksi-

mielisiä luonnonvalinnan ja sukulaisuuden suhteen, myös tuijottaneet saisilaista 

äitiä, jolta on riistetty huntu? Voisi melkein epäillä sitä luettuaan heidän teorioi-

taan. Heidän valtavan älynsä on täytynyt luhistua luonnon verhoamattomien kas-

vojen liian innokkaassa tarkkailussa, jolloin heidän aivoihinsa on jäänyt jäljelle 

ainoastaan harmaa aivoaines ja hermosolut vastaamaan sokeisiin fyysis-

kemiallisiin voimiin. Joka tapauksessa Shakespearen seuraavat rivit sopivat ihail-

tavan hyvin nykyaikaisen kehitysopin kannattajaan, joka symboloi tuota ”ylpeää 

miestä”, joka –  
 

 Asussa arvokkuuden vähäisen 

 Ei itse tiedä, mitä on tietävinään 

Olennoltaan niin kuin hauras lasi 

Häijyn apinan lailla näyttelee 

Outoja temppuja korkean taivaan alla 

Saaden enkelit itkemään….1 

 
Hän ei kuitenkaan välitä ”enkeleistä”. Hänen ainoana huolenaan on inhimillinen 

esi-isä, ihmisapina Nooa, joka sai kolme poikaa – hännällisen paviaanin, 

hännättömän apinan ja ”puissa elävän” kivikauden ihmisen. Tässä kohtaa hän ei 

salli mitään vastaväitteitä. Jokainen lausuttu epäilys vaiennetaan heti yrityksenä 

lamauttaa tieteellinen tutkimus. Se voittamaton vaikeus jo kehitysteorian 

lähtöviivalla, nimittäin että kukaan darwinisti ei kykene edes likimain 

määrittelemään, minä ajankohtana ja minkä muotoisena ilmestyi ensimmäinen 

ihminen, sivuutetaan mitättömänä esteenä, jolla ei ”todellisuudessa ole mitään 

merkitystä”. Meille sanotaan, että jokainen tiedon ala on samassa asemassa. 

Kemisti perustaa vaikeimmat laskelmansa yksinkertaisesti ”olettamukseen 

                                                           
1  Measure for Measure, II näyt., rivit 118–122. 
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atomeista ja molekyyleistä, joista ainoatakaan ei ole koskaan nähty eristettynä 

eikä punnittuna ja joita ei ole lähemmin määritelty. Sähköteknikko puhuu 

tavallisesti magneettisista nesteistä, jotka eivät ole koskaan paljastuneet 

konkreettisesti. Molekyyleille tai magnetismille ei voida antaa mitään määrättyä 

alkua… Tiede ei voi eikä edes yritä teeskennellä tuntevansa luonnonlakien, aineen 

tai elämän alkuperää…”1 

Ja sitä paitsi jonkin tieteellisen hypoteesin, vaikka kuinka mahdottoman, hyl-

kääminen on sama kuin yrittäisi tehdä anteeksiantamattoman synnin! Me uskal-

lamme tehdä sen. 

____________ 

  

 [e656] 

II 
 

TIETEEN IHMISKUNNALLE TARJOAMAT ESI-ISÄT 
 
Ihmiskunnalle on kysymysten kysymys – arvoitus kaikkien muiden takana ja kiinnos-

tavampaa kuin mikään muu – saada selville ihmisen asema luonnossa ja hänen suh-

teensa olevaisten universumiin.  

– HUXLEY, Man’s Place in Nature, s. 77. 

 

Maailma on jakautunut nykyisin kahtia ja horjuu jumalallisten edeltäjien – olkoot 

ne sitten Aadam ja Eeva tai kuupitrit – ja Bathybius Haeckeliin, tuon suolaisen 

syvyyden hyytelömäisen erakon, välillä. Selitettyämme edellä okkulttista teoriaa 

voinemme nyt verrata sitä nykyajan materialismin oppiin. Lukijaa kehotetaan 

valitsemaan niistä jompikumpi arvosteltuaan kutakin ansioidensa mukaan. 

Jumalallisten esi-isiemme hylkäämisen vuoksi voimme lohduttautua hiukan 

huomatessamme, että haeckeliläiset pohdiskelut eivät ole saaneet yhtään 

parempaa kohtelua ehdottomasti eksaktin tieteen taholta kuin omat 

mielipiteemme. Haeckelin fylogeneesille [suvunkehitykselle] nauravat samalla 

lailla hänen mielikuvituksellisen evoluutionsa vastustajat, muut suuremmat 

tiedemiehet, kuin tullaan nauramaan meidän alkuroduillemme. Voimme helposti 

uskoa du Bois-Reymondia, kun hän sanoo, että ”rotumme sukupuilla, jotka on 

hahmoteltu teoksessa Natürliche Schöpfungsgeschichte, on suunnilleen yhtä suuri 

arvo kuin Homeroksen sankarien sukupuilla historiallisen arvostelun silmissä”. 

Näin katsottuna jokainen voinee huomata, että toinen olettamus on yhtä hyvä 

kuin toinenkin. Ja kun saksalainen luonnontieteilijä (Haeckel) itse tunnustaa, että 

ei geologia (menneisyyden historiassaan) eikä organismien esihistoria tule 

                                                           
1  Knowledge, vol. I, 20.1.1882, s. 254. E. Burken kirje ”Ihmisen syntyperä”. 
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koskaan ”kohoamaan todellisen ’eksaktin’ tieteen asemaan”,1 niin okkulttiselle 

tieteelle on jätetty leveä marginaali sen huomautuksia ja vastaväitteitä varten. 

Maailma saa valita Paracelsuksen, ”nykyaikaisen kemian isän”, ja Haeckelin, 

myyttisen sozuran isän, oppien väliltä. Enempää emme vaadi. 

Rohkenematta osallistua sellaisten korkeasti oppineiden luonnontieteilijöiden 

kuin du Bois-Reymondin ja Haeckelin väliseen kiistaan verisukulaisuudestamme 

”niiden [meidän] esi-isien kanssa, jotka ovat kehittyneet yksisoluisten luokista, 

madoista, kallottomista, kaloista, sammakkoeläimistä ja matelijoista linnuiksi” – 

tahdomme esittää muutamia kysymyksiä lukijoittemme tiedoksi. Käyttäen tilai-

suutta hyväksemme ja [e657] muistaen Darwinin teoriat luonnollisesta valinnasta 

jne. tahtoisimme kysyä tieteeltä – ihmis- ja eläinlajien alkuperän suhteen – kumpi 

näistä kahdesta seuraavasta kehitysteoriasta on tieteellisempi tai, jos niin tahdo-

taan, epätieteellisempi: 

1) Sekö kehitysteoria, joka aloittaa sukupuolisesta lisääntymisestä? 

2) Vai se opetus, joka esittää elinten asteittaisen kehityksen; niiden tiivistymi-

sen, ja jokaisen lajin lisääntymisen, aluksi yksinkertaisen ja helpon jakautumisen 

avulla yhdestä kahdeksi tai jopa useammaksi yksilöksi. Sitten seuraa uusi kehitys 

– ensimmäinen askel lajien erottautumiseksi erillisiin sukupuoliin – hermafrodiit-

tinen tila; sitten edelleen eräänlainen partenogeneesi, ”neitseellinen lisääntymi-

nen”, jolloin ruumiissa muodostuneet munasolut eroavat siitä atomisissa emanaa-

tioissa ja kypsyvät sen ulkopuolella; kunnes lopulta, kun on tapahtunut täydellinen 

sukupuoliin jakautuminen, inhimilliset olennot alkavat lisääntyä sukupuolisen 

yhtymisen avulla? 

Näistä kahdesta ensimmäistä ”teoriaa” – tai oikeammin ”ilmoitettua totuutta” – 

esittävät kaikki eksoteeriset raamatut (paitsi purānat), ennen kaikkea juutalainen 

kosmogonia. Toinen on okkulttisen filosofian opettama, kuten on selitetty edellä. 

Eräs vastaus tähän kysymykseemme on Samuel Laingin, nykyaikaisen tieteen 

parhaan maallikkotulkitsijan, hiljattain julkaisemassa teoksessa.2 Viimeisen teok-

sensa A Modern Zoroastrian luvussa viii tekijä moittii aluksi ”kaikkia muinaisia 

uskontoja ja filosofioita” siitä, että ne ”otaksuvat jumalillaan olevan miehisen ja 

naisellisen prinsiipin”. Ensi näkemältä, hän sanoo, 
 
tämä sukupuolinen ero näyttää yhtä olennaiselta kuin se on kasveilla ja eläimillä… 

Jumalan henki, joka liikkuu kaaoksen yllä ja synnyttää maailman [hän jatkaa 

valitustaan], on vain myöhempi, monoteististen ajatusten mukaiseksi muutettu 

toisinto paljon vanhemmasta kaldealaisesta legendasta, joka kuvaa kosmoksen 

luomista kaaoksesta suurten jumalien, miehisten ja naisellisten, 

myötävaikutuksella… Siten meitä opetetaan oikeaoppisessa kristillisessä 

                                                           
1  The Pedigree of Man, ”The Proofs of Evolution”, s. 273. 
2  Teoksen Modern Science and Modern Thought tekijä. 
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uskontunnustuksessa toistamaan sanat ”syntynyt, ei luotu”, sanonta, joka on täysin 

järjetön…esimerkki siitä, miten käytetään sanoja, joilla väärennettyjen seteleiden 

tavoin ei ole niiden takana olevan idean todellista arvoa. Sillä ”syntynyt” on 

tarkalleen määrätty termi, joka edellyttää kahden vastakkaisen sukupuolen 

yhtymistä uuden yksilön aikaansaamiseksi.1 
 
Siinä määrin kuin olemmekin samaa mieltä oppineen tekijän kanssa väärien sano-

jen sopimattomasta käytöstä ja siitä, että vanhoissa kirjoituksissa esiintyy kamalaa 

antropomorfista ja fallista ainesta – varsinkin oikeaoppisessa kristillisessä raama-

tussa –, asiassa voi kuitenkin olla pari lieventävää seikkaa. Ensinnäkin kaikki 

nämä ”muinaiset filosofiat” ja ”nykyaikaiset [e658] uskonnot” ovat – kuten riittä-

västi on osoitettu näissä kahdessa teoksessa – eksoteerinen verho heitettynä eso-

teerisen totuuden ylle. Suoranaisena seurauksena tästä ne ovat allegorisia, ts. my-

tologisia muodoltaan, mutta silti ne ovat luonteeltaan äärettömän paljon filosofi-

sempia kuin mikään uusista ns. tieteellisistä teorioista. Toiseksi, orfilaisesta 

teogoniasta aina Esran viimeiseen Mooseksen kirjojen uudelleen muokkaamiseen 

jokainen vanha kirjoitus, joka on alussa lainannut tietonsa idästä, on ollut niin 

ystävien kuin vihollistenkin tekemien jatkuvien muutosten alaisena, kunnes alku-

peräisestä versiosta on jäänyt jäljelle vain nimi, kuollut kuori, josta henki on vähi-

tellen kadonnut. 

Tämän pelkästään pitäisi todistaa, ettei mitään nykyisin olemassa olevaa us-

konnollista teosta voida ymmärtää ilman ikivanhan viisauden apua, ilman alkupe-

räistä pohjaa, jolle ne kaikki rakentuvat. 

Palatkaamme kuitenkin siihen suoraan vastaukseen, jota odotimme tieteeltä 

suoraan kysymykseemme. Sen antaa meille sama tekijä, joka seuraten ajatustaan 

luonnonvoimien epätieteellisestä personoinnista vanhoissa uskonnoissa lausuu 

niistä hylkäävän tuomionsa seuraavin sanoin: 
 
Tiede tekee silti surkean lopun tästä käsityksestä, että sukupuolinen synnyttäminen 

on alkuperäinen ja ainoa lisääntymiskeino,2 ja luonnontieteilijän mikroskooppi ja 

leikkausveitsi johtavat meidät uusiin, täysin odottamattomiin [?] elollisiin maail-

moihin…. 
 

Itse asiassa niin vähän ”odottamattomiin”, että alkuperäisten suvuttomien ”lisään-

tymiskeinojen” on täytynyt olla tunnettuja ainakin muinaisille hinduille – huoli-

matta Laingin päinvastaisesta vakuuttelusta. Kun ottaa huomioon toisessa paikas-

sa mainitsemamme Vishnupurānan tiedon, että Daksha ”järjesti sukupuolisen 

yhtymisen lisääntymiskeinona” vasta sitten, kun oli ollut muita ”keinoja”, jotka 

kaikki luetellaan siinä,3 niin on vaikea kieltää tätä tosiasiaa. Huomattakoon, että 

                                                           
1  A Modern Zoroastrian, s. 102, 103. 
2  Ks. edellä, runo VIII, s. [e183]. 
3  Vishnupurāna, I, xv; Wilson, vol. II, s. 12. 
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tämä väite esiintyy myös EKSOTEERISESSA teoksessa. Sitten S. Laing jatkaa 

seuraavasti: ”Lukumäärältään paljon suurempi osa eläviä muotoja … on syntynyt 

ilman sukupuolista lisääntymistä.” Hän mainitsee esimerkkinä Haeckelin monee-

rit… ”jotka lisääntyvät jakautumalla”. Seuraavan vaiheen tuo kirjoittaja huomaa 

tumallisessa solussa, ”joka menettelee aivan samoin”. Seuraava on vaihe, jossa 

”organismi ei jakaudu kahteen yhtä suureen osaan, vaan pieni osa siitä paisuu… 

ja lopulta eroaa ja alkaa erillisen olemassaolon, jolloin se kasvaa alkuperäisen 

kokoiseksi oman sisäisen kykynsä avulla valmistaa uutta protoplasmaa ympäröi-

västä epäorgaanisesta aineksesta”.1 

[e659] Sitten seuraa monisoluinen organismi, joka muodostuu 
 
itiöiksi eli yksinkertaisiksi soluiksi supistuneiden ituosasten avulla, jotka solut ovat 

irtautuneet emäorganismista… Nyt olemme sen sukupuolisen lisääntymisen kyn-

nyksellä, joka on [nyt] tullut säännöksi kaikilla korkeammilla eläinlajeilla… Tämä 

organismi, joka oli edistynyt elämäntaistelussa, turvasi jatkuvuutensa…ja kehitti 

erityisiä elimiä muuttuneita olosuhteita varten. Siten vähitellen järjestyi erityinen 

naisellinen elin eli munasarja, joka sisälsi muna- tai alkusolut, joista oli kehittyvä 

uusi olento… Tämän vahvistaa tutustuminen sikiöoppiin, joka näyttää, että IHMI-

SELLÄ ja korkeammilla eläinlajeilla ei esiinny sukupuolista  eroa  ennen  kuin  si-

kiön kasvussa  on  tapahtunut  huomattava  edistys…  Kasvien  suurella enemmis-

töllä ja joillakin alemmilla eläinryhmillä…miehiset ja naiselliset elimet  kehittyvät  

samassa  olennossa… hermafrodiitissa…  [Lisäksi] neitseellisessä lisääntymises-

sä…itusolut, jotka näyttävät kaikissa olosuhteissa olevan munasolujen kaltaisia, 

kehittyvät uusiksi yksilöiksi ilman mitään hedelmöittävää ainesta.2 
 
Me tiedämme, että kaikki tämä on täysin oikein, samoin kuin olemme varmoja 

siitä, että tuo oppinut ja kansanomainen huxleylais-haeckeliläisten teorioiden eng-

lantilainen esittäjä ei lainkaan tarkoittanut homo-sukua. Hän rajoittuu tässä pro-

toplasmaosasiin, kasveihin, mehiläisiin, etanoihin jne. Mutta jos hän pitää tarkasti 

kiinni polveutumisteoriasta, hänen täytyy yhtä tarkasti pitää kiinni ontogeniasta, 

jossa biogeneettisen peruslain sanotaan kuuluvan seuraavasti: 
 
Sikiön kehitys (ontogenia) on tiivistetty ja lyhennetty toisto lajin kehityksestä 

(fylogeneesistä). Tämä toistuminen on sitä täydellisempi, mitä enemmän oikea, al-

kuperäinen kehitysjärjestys (palingeneesi) on säilynyt jatkuvan perinnöllisyyden 

avulla. Toisaalta tämä toistuminen on sitä vähemmän täydellinen, mitä enemmän 

myöhempi poikkeava kehitys (kenogeneesi) on erilaisen mukautumisen johdosta 

saanut vallan.3 
 

                                                           
1  Main. teos, s. 104. Myös tässä, kuten on osoitettu I kirjassa, nykyajan tiedettä on jälleen 

edeltänyt paljon ennen sen omia, tämän suuntaisia pohdiskeluja arkaainen tiede. 
2  Haeckel, main. teos, s. 104–106. 
3  Anthropogenie, 3. pain., s. 11. 
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Tästä käy ilmi, että jokainen elävä olento ja olio maan päällä, ihminen mukaan 

luettuna, on kehittynyt yhdestä yhteisestä alkumuodosta. Fyysisen ihmisen on 

täytynyt läpikäydä samat kehitysvaiheet suvunjatkamisen eri muodoissa kuin 

muiden eläinten. Hänen on täytynyt lisääntyä jakautumalla. Sitten hänen on her-

mafrodiittina täytynyt synnyttää jälkeläisensä partenogeneettisesti (saastattoman 

synnyttämisen avulla). Seuraava vaihe olisi ollut oviparinen [muniva] – ensin 

”ilman hedelmöittävää ainesta”, sitten ”hedelmöittävien siementen avulla”. Vasta 

kummankin sukupuolen lopullisen ja täydellisen kehityksen jälkeen hänestä olisi 

tullut ”mies ja vaimo” yksilöinä, jolloin lisääntyminen sukupuolisen yhtymisen 

avulla tulisi yleiseksi laiksi. Näin pitkälle tämä kaikki on todistettu tieteellisesti. 

Jäljelle jää vain yksi asia, nimittäin kuvata selvästi ja ymmärrettävästi nuo [e660] 

suvunjatkamismenetelmät, jotka esiintyivät ennen sukupuolista lisääntymistä. Sen 

ovat tehneet okkulttiset teokset, mistä kirjoittaja on yrittänyt esittää ääriviivat 

tämän teoksen I kirjassa. 

Joko siis näin tai – sitten ihminen on aivan erillinen olento. Okkulttinen filoso-

fia voi kyllä käyttää hänestä tätä nimitystä hänen kaksinaisen luontonsa perusteel-

la. Tiede ei voi sitä tehdä, niin kauan kuin se hylkää jokaisen muun vaikutuksen 

paitsi mekaanisten lakien eikä tunnusta muuta prinsiippiä kuin aineen. Edellinen – 

ikivanha tiede – myöntää, että ihmisen fyysinen ruumis on läpikäynyt jokaisen 

muodon alimmasta korkeimpaan, nykyiseen muotoonsa asti eli yksinkertaisesta 

kompleksiseen – käyttääksemme hyväksyttyjä sanontoja. Mutta se väittää, että 

tässä kierroksessa (neljännessä) tämä ruumis oli jo olemassa niillä malleilla ja 

muodoilla, jotka kehittyivät edellisissä sykleissä. Se oli täysin valmis ihmistä var-

ten tämän kierroksen alussa.1 Monadin oli vain täytynyt astua alkuunpanijoiden 

astraaliruumiiseen, jotta fyysinen tiivistyminen saattoi alkaa varjomaisen proto-

tyypin ympärillä.2 

                                                           
1  Teosofit muistanevat, että okkulttisten opetusten mukaan nk. sykliset pralayat ovat vain 

pimennysvaiheita, jolloin luonto ts. kaikki näkyvä ja näkymätön nukkuvalla planeetalla – jää 

muuttumattomaan tilaan. Luonto nukkuu ja lepää, eikä pallolla tapahdu mitään hävitystä, 

vaikkakaan mitään aktiivista toimintaa ei ole olemassa. Kaikki muodot samoin kuin niiden 

astraalityypit jäävät olemaan sellaisina kuin ne olivat sen toiminnan viime hetkellä. Planeetan 

”yöllä” on tuskin mitään sitä edeltävää hämärää. Se yllättää planeetan kuin lumivyöry valtavan 

mammutin, ja planeetta jää jähmettyneenä uinumaan uuden päivänsä seuraavaan koittoon – 

päivän, joka on todella hyvin lyhyt verrattuna ”Brahmān päivään”. 
2  Tälle nykyajan tiedemiehemme tulevat hymähtämään, koska he eivät ymmärrä tätä. Mutta 

jokainen okkultisti ja teosofi voi helposti käsittää tuon prosessin. Ei voi olla objektiivista muo-

toa maan päällä (eikä universumissa) ilman että sen astraalinen prototyyppi ensin muodostuu 

avaruudessa. Jokaisen kuvanveistäjän Feidaksesta vaatimattomimpaan savenvalajaan asti on 

ensin ajatuksissaan luotava malli, sitten hahmoteltava sen pääpiirteet, ennen kuin hän voi 

ilmentää sen kolmiulotteisena tai objektiivisena kuvana. Ja jos kerran ihmisen mieli on elävä 

todistus tuollaisista peräkkäisistä vaiheista kehitysprosessissa, kuinka voisi olla toisin, kun on 

kyse LUONNON JÄRJESTÄ ja luovista voimista. 
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Mitä tiede voisi sanoa tästä? Tietysti se väittäisi, että koska ihminen esiintyi 

maan päällä viimeisenä nisäkkäistä, hänen ei tarvinnut, enempää kuin niidenkään, 

läpikäydä edellä kuvattuja alkuperäisiä lisääntymisvaiheita. Hänen 

lisääntymistapansa oli jo vakiintunut, kun hän ilmestyi maan päälle. Tässä 

tapauksessa me voimme vastata: Koska tähän päivään mennessä ei ole vielä 

tavattu vähäisintäkään merkkiä ihmisen ja eläimen välisestä yhdyssiteestä, silloin 

(jos okkulttinen oppi hylätään) hänen on täytynyt ilmestyä yliluonnollisesti, kuten 

täysin aseistettu Minerva Jupiterin päästä. Ja siinä tapauksessa raamattu samoin 

kuin muut kansalliset ”ilmestykset” ovat oikeassa. Tästä syystä se tieteellinen 

halveksunta, jota teoksen A Modern [e661] Zoroastrian tekijä niin runsaasti tuhlaa 

muinaisia filosofioita ja eksoteerisia uskontunnustuksia kohtaan, on 

ennenaikainen ja aiheeton. Eikä ”puuttuvan renkaan” kaltaisen fossiilin äkillinen 

keksiminen parantaisi ollenkaan asiaa. Sillä ei sellainen yksittäinen mallikappale 

eivätkä siitä tehdyt tieteelliset johtopäätökset voi vakuuttaa, että siinä todella olisi 

tuo kauan etsitty jäännös kehittymättömästä ja kuitenkin kerran puhekykyisestä 

IHMISESTÄ. Vaadittaisiin siis jotakin enemmän lopullista todistusta varten (ks. 

edempänä alaviite). Sitä paitsi jopa Genesis alkaa kuvauksensa ihmisestä, tomusta 

muovatusta Aadamista, vasta siinä, missä salainen oppi jättää ”Jumalan ja 

viisauden poikansa” ja puhuu KOLMANNEN Rodun fyysisestä ihmisestä. Eeva ei 

”syntynyt”, vaan hänet otettiin Aadamista samalla tavoin kuin ”ameba B” 

”amebasta A”, joka vetäytyi keskeltä kokoon ja jakautui kahtia.1 

Inhimillinen kieli ei myöskään ole kehittynyt eläinten erilaisista äänistä. 

Haeckelin teoria, jonka mukaan ”puhekyky syntyi asteittain muutamista yksinker-

taisista, alkeellisista eläinäänistä…”, koska ”sellaista puhetta tavataan yhä harvo-

jen alimpaan luokkaan kuuluvien rotujen keskuudessa”,2 on täysin kestämätön, 

kuten mm. prof. Max Müller on vakuuttanut. Hän väittää, että vielä ei ole esitetty 

hyväksyttävää selitystä siihen, miten kielen ”juuret” ovat syntyneet. Ihmisen aivot 

ovat välttämättömät inhimillistä puhetta varten. Ja määrätyt ihmisen ja apinan 

aivojen suuruutta koskevat luvut osoittavat, miten syvä kuilu erottaa ne. Vogt 

sanoo, että suurimman apinan, gorillan, aivot eivät ole enempää kuin 30,51 kuu-

tiotuumaa, kun taas Australian litteäkalloisilla alkuasukkailla – alin nykyisistä 

ihmisroduista – aivojen keskimitta on 99,35 kuutiotuumaa! Luvut ovat kiusallisia 

todisteita eivätkä voi valehdella. Sen vuoksi tri F. Pfaff, jonka perusteet ovat yhtä 

järkeviä ja oikeita kuin hänen raamatulliset johtopäätöksensä ovat lapsellisia, 

huomauttaa: ”Niiden apinoiden aivot, jotka ovat lähimpänä ihmisten aivoja, eivät 

ole  aivan  kolmatta  osaa  alimpien  ihmisrotujen  aivoista.  Ne  ovat  alle  puolet 

                                                           
1  A Modern Zoroastrian, s. 103. 
2  The Pedigree of Man: ”Darwinian Theory, s. 22. 
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vastasyntyneen lapsen aivojen koosta.”1 Edellä olevasta on siis helppo huomata, 

että jos tahdotaan todistaa Huxley-Haeckelin teoriat ihmisen polveutumisesta, 

tieteen on ensin löydettävä ei ainoastaan yksi vaan suuri joukko ”puuttuvia renkai-

ta” – todelliset jatkuvan kehityksen askelmat – ja sitten esitettävä ne ajattelevalle 

ja järkeilevälle ihmiskunnalle, ennen kuin se olisi halukas luopumaan uskostaan 

jumaliin ja kuolemattomaan sieluun kunnioittaakseen nelikätisiä esi-isiään. Nyt 

tervehditään pelkkiä myyttejä ”itsestään selvinä totuuksina”. Jopa Alfred Russel 

Wallace väittää Haeckelin tavoin, että alkuihminen oli puhekyvytön apinaeläin. 

Tähän Joly vastaa: 
 
Käsittääkseni ihminen ei ole koskaan ollut se Pithecanthropus alalus, jonka muo-

tokuvan Haeckel piirsi, ikään kuin itse olisi nähnyt ja tuntenut hänet, ja jonka 

merkillisen ja täysin olettamuksiin perustuvan sukuhistorian hän myös esitti pel-

kästä elävän protoplasman massasta ihmiseen, joka oli varustettu puhekyvyllä ja 

[e662] australialaisten ja papualaisten tasoa vastaavalla sivistyksellä.2 
 
Lisäksi Haeckel joutuu usein suorastaan riitaan kielentutkimuksen kanssa. Teke-

mässään hyökkäyksessä evoluutio-oppia3 vastaan prof. Max Müller leimaa darwi-

nilaisen teorian ”helposti haavoittuvaksi niin alussa kuin lopussa”. Asia on niin, 

että monet darwinismin toisarvoisista ”laeista” ovat ilman muuta ainoastaan osit-

tain tosia, ja sen vuoksi de Quatrefages näyttää hyväksyvän ”luonnonvalinnan”, 

”taistelun olemassaolosta” ja lajien muuttumisen – ei kerta kaikkiaan paikkansapi-

tävinä vaan ainoastaan pro tempore, toistaiseksi. Ehkei ole pahitteeksi tiivistää 

kielitieteelliset apinaesi-isäteoriaa vastaan puhuvat seikat: 

Kielillä, kuten kaikella muulla luonnossa, on kasvuvaiheensa jne.  On miltei 

varmaa, että suuret kieliryhmät käyvät läpi kolme vaihetta. 

1) Kaikki sanat ovat perusvartaloita ja ne asetetaan vain vierekkäin (alkukie-

let). 

2) Toinen perusvartalo selittää toisen ja tulee pelkästään määritteleväksi ele-

mentiksi (agglutinoivat kielet). 

3) Määrittelevä sana (jonka alkuperäinen merkitys on jo kauan sitten jäänyt 

pois käytöstä) yhtyy johtimen kanssa kokonaisuudeksi (taivuttavat kielet). 

Nyt kysytään: Mistä nämä PERUSVARTALOT tulevat? Max Müller on sitä miel-

tä, että näiden valmiiksi muodostettujen kieliainesten olemassaolo on todisteena 

siitä, että ihminen ei voi olla pitkän orgaanisen sarjan loppupäänä. Tämä valmius 

                                                           
1  Das Alter und der Ursprung des Menschengeschlechts, 1876, s. 37. 
2  Man Before Metals, s. 320. 
3  Lontoon kuninkaallisessa instituutissa 23. ja 29.3. sekä 5.4.1873 pidetyt luennot ”Lectures 

on Mr. Darwin’s Philosophy of Language”. Julk. Fraser’s Magazine, vol. VII, touko- ja 

kesäkuu ja vol. VIII, heinäkuu 1873. 
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muodostaa perusvartaloita on kova pähkinä, jota materialistit enimmäkseen kart-

tavat. 

Von Hartmann selittää, että se on ”tiedostamattoman” ilmennystä, ja hän 

myöntää sen vakuuttavuuden mekaanista ateismia vastaan. Von Hartmann on 

nykyajan metafyysikon ja idealistin kelpo edustaja. 

Ei-panteistiset kehitysopin kannattajat eivät ole koskaan ottaneet huomioon 

tätä väitettä. Sanoa kuten Schmith: ”Pitäisikö meidän todellakin pysähtyä kielen 

alkuperän edessä?” – on dogmaattisuuden ja pikaisen tappion tunnustamista.1 

Kunnioitamme niitä tiedemiehiä, jotka joukkonsa viisaina sanovat: Koska esi-

historiallinen menneisyys on kokonaan välittömän havaintokykymme ulkopuolel-

la, olemme liian rehellisiä, liian uskollisia totuudelle – eli sille, mitä pidämme 

totuutena – pohtiaksemme tuntematonta tai esittääksemme todistamattomia teori-

oita niiden tosiasioiden ohella, joista nykyajan tiede on ehdottoman vakuuttunut. 

”Tämä [metafyysisen] tiedon rajamaa on… paras jättää ajan haltuun, joka on to-

tuuden paras koetinkivi.”2 

Tämä on viisas ja rehellinen esitys materialistin suusta. Mutta kun joku 

Haeckel päästyään juuri sanomasta, että ”menneen ajan historialliset tapahtumat”, 

[e663] jotka ”sattuivat monta miljoonaa vuotta sitten3… tulevat ikuisesti olemaan 

välittömälle havainnolle saavuttamattomissa”, ja että ei geologia eikä fylogeneesi4 

voi tai tule koskaan ”nousemaan todellisen eksaktin tieteen asemaan”, ja sitten 

pitää kiinni kaikkien organismien kehityksestä – ”alimmasta selkärankaisesta kor-

keimpaan, suikulaisesta ihmiseen” – niin me vaadimme painavampia todisteita 

kuin mitä hän voi antaa.  

Pelkät ”empiiriset tietolähteet, joita Anthropogenien tekijä niin ylistää – kun 

hänen täytyy tyytyä niiden rajoituksiin omia tarkoituksiaan varten – eivät riitä 

ratkaisemaan niiden alueen ulkopuolella olevia kysymyksiä; eikä eksaktin tieteen 

piiriin kuulu luottaa niihin lainkaan.5 Jos ne ovat ”empiirisiä” – ja Haeckel itse 

                                                           
1  E.O. Schmith, The Doctrine of Descent and Darwinism, s. 304. 
2  Laing, main. teos, s. 136. 
3  Tästä käy ilmi, että Haeckelin koulukunta on innokkuudessaan todistaa jalo polveutumi-

semme kapeanenäisestä ”paviaanista” siirtänyt esihistoriallisen ihmisen aikoja miljoonia vuo-

sia taaksepäin. (Ks. Pedigree of Man, s. 273.) Okkultistit, olkaa kiitollisia tieteelle tällaisesta 

meidän väitteemme vahvistamisesta! 
4  Tämä näyttää laihalta kohteliaisuudelta geologiaa kohtaan, joka ei ole spekulatiivinen, vaan 

yhtä eksakti tiede kuin astronomia – lukuun ottamatta ehkä sen liian uskallettuja kronologisia 

pohdiskeluja. Se on pääasiassa ”deskriptiivinen” [kuvaileva] vastakohtana ”abstraktille” tie-

teelle. 
5  Sellaiset vastikään sepitetyt sanat kuin ”plastidien perigeneesi”, ”plastidulisielut” (!) ja muut 

vähemmän hauskat Haeckelin keksimät termit voivat olla hyvin oppineita ja oikeita, sikäli 

kuin ne ilmaisevat kuvaavalla tavalla hänen omassa vilkkaassa mielikuvituksessaan liikkuvia 

ideoita. Tosiasiana niistä tulee kuitenkin hänen kuvittelukykyisille kollegoilleen piinallisen 
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selittää niin toistuvasti – silloin ne eksaktin tutkimuksen valossa eivät ole 

parempia eivätkä uskottavampia kaukaiseen menneisyyteen ulotettuina kuin 

meidän okkulttiset itämaiset oppimme, ja molemmat on asetettava samalle tasolle. 

Eivätkä todelliset tiedemiehet kohtele hänen fylogeneettisiä ja palingeneettisiä 

pohdiskeluitaan yhtään paremmin kuin meidän oppiamme evoluution 

alkuperäisestä järjestyksestä ja siitä, miten suurten rotujen kehitys toistuu 

aikakausittain pienemmissä roduissa. Sillä todellisen eksaktisen tieteen, niin 

materialistinen kuin se lieneekin, on huolellisesti vältettävä kaikkea arvauksiin 

viittaavaa, kaikkea spekulatiivista, mitä ei voida todistaa, lyhyesti, kaikkea, mikä 

on suppressio veri ja suggestio falsi.1  

Eksaktin tieteen edustajien asia on jokaisen valitsemallaan alalla tarkata luon-

nonilmiöitä, merkitä muistiin, järjestää, verrata ja luokitella tosiasiat pienimpiin 

yksityiskohtiin asti sen erinomaisen mekanismin avulla, jonka nykyaikaiset kek-

sinnöt tarjoavat aistihavainnoille, mutta ei mielikuvituksellisten metafyysisten 

lentojen avulla. Kaikki mitä he ovat oikeutetut tekemään, on, että he oikaisevat 

fyysisten instrumenttien avulla [e664] ne puutteet ja harhakuvitelmat, jotka johtu-

vat heidän karkeammista näkö-, kuulo- ym. aisteistaan. Heillä ei ole mitään oi-

keutta tunkeutua metafysiikan ja psykologian alueille. Heidän velvollisuutensa on 

vahvistaa ja oikaista kaikki ne tosiasiat, jotka näyttäytyvät heidän välittömälle 

havainnolleen, käyttää hyväkseen menneisyyden kokemuksia ja virheitä yrittäes-

sään päästä perille syyn ja seurausten selvästä ketjuuntumisesta, jota voidaan ai-

noastaan pysyvän ja muuttumattoman toistumisen nojalla kutsua LAIKSI. Tätä 

juuri odotetaan tiedemieheltä, joka tahtoo tulla ihmisten opettajaksi ja pysyä us-

kollisena luonnontieteiden alkuperäiselle ohjelmalle. Jokainen poikkeama tältä 

valtatieltä muuttuu spekulaatioksi. 

Sen sijaan että pitäisi kiinni tästä, niin mitä moni nk. tiedemies tekeekään näinä 

päivinä? Hän heittäytyy puhtaan metafysiikan alueelle samalla kun pilkkaa sitä. 

Hän tekee mielellään nopeita johtopäätöksiä ja antaa niille nimityksen 

”deduktiinen laki johdettu induktiivisesta laista”, joka perustuu hänen oman 

tajuntansa syvyyksistä peräisin olevaan teoriaan. Mutta tuo tajunta on 

yksipuolisen materialismin turmelema ja lokeroima. Hän yrittää selittää sellaisten 

                                                                                                                                                        

kenogeneettisiä – käyttääksemme hänen omaa terminologiaansa; ts. tosi tieteelle ne ovat vää-

riä spekulaatioita niin kauan kuin ne on johdettu ”empiirisistä lähteistä”. Sen vuoksi kun hän 

yrittää todistaa, että ”ihmisen polveutuminen muista nisäkkäistä ja lähinnä kapeanenäisistä 

apinoista on deduktiivinen laki, joka seuraa välttämättä polveutumisteorian induktiivisesta 

laista” (Anthropogenie, s. 392) – hänen yhtä oppineet vastustajansa (esim. du Bois-Reymond) 

ovat oikeassa nähdessään, että tuo lause on vain leikkimistä sanoilla, ”luonnontieteen testimo-

nium paupertatis” [köyhyydentodistus] – minkä johdosta hän itse valittaa kutsuen vuorostaan 

heitä ”tietämättömiksi” (ks. Pedigree of Man, alahuomautukset, s. 295, 296.) 
1   Totuuden tukahduttamista ja väärän edistämistä. – Suom. toim. 
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asioiden ”alkuperää”, joita on kuitenkin vain hänen omien mielikuviensa 

kätköissä. Hän käy käsiksi henkisiin uskomuksiin ja tuhansia vuosia vanhoihin 

uskonnollisiin traditioihin ja kutsuu kaikkea taikauskoksi, paitsi omia 

keppihevosiaan. Universumia koskevassa teoriassaan hän esittää kosmogonian, 

jonka mukaan koko kehitys on tapahtunut vain sokeiden, mekaanisten 

luonnonvoimien vaikutuksesta ja joka on paljon yliluonnollisempi ja 

mahdottomampi, kuin jos se perustuisi olettamukseen fiat lux ex nihilo.1 Ja hän 

yrittää hämmästyttää maailmaa sellaisella villillä teoriallaan. Kun tiedetään, että 

tuo teoria on lähtöisin tieteellisistä aivoista, siihen luotetaan sokeasti ja sitä 

pidetään suurena TIETEEN saavutuksena. 

Nämäkö ovat niitä vastaväittäjiä, joita okkultismin tulisi pelätä? Varmasti eivät 

ole. Sillä todellinen (ei empiirinen) tiede ei anna noille teorioille arvoa yhtään 

enempää kuin empiirinen materialismi antaa meidän opeillemme. Haeckel turha-

maisuudessaan loukkaantuneena du Bois-Reymondin väitteestä ei koskaan väsy 

valittamasta julkisesti, että tämä on hyökännyt hänen mielikuvituksellista polveu-

tumisteoriaansa vastaan. Hän puhuu haltioituneesti ”empiiristen todisteiden erit-

täin runsaasta varastosta” ja kutsuu tietämättömiksi niitä ”tunnustusta saaneita 

fysiologeja”, jotka vastustavat kaikkia hänen mainitusta ”varastosta” ottamiaan 

teorioita. 
 
Jos monet ihmiset, heidän joukossaan jopa joitakuita huomattavia tiedemiehiä, pi-

tävät koko fylogeneesiä pilvilinnana ja sukupuita [apinoista alkavia?] pelkkänä 

mielikuvituksen tuotteena, niin he todistavat vain oman tietämättömyytensä tästä 

empiiristen tietolähteiden runsaudesta, johon on jo viitattu.2  

 

Katsomme Websterin Dictionarysta määritelmän sanasta ”empiirinen”: ”Riippu-

vainen ainoastaan kokemuksesta tai havainnosta ottamatta lainkaan huomioon 

nykyaikaista tiedettä teorioineen”. Tämä sopii okkultisteihin, spiritualisteihin, 

mystikoihin jne. Edelleen: ”Empiirikko on henkilö, joka rajoittuu käyttämään ai-

noastaan omien havaintojensa tuloksia [e665] [kuten on Haeckelin laita], jolta 

puuttuu tieteellisyys… tietämätön henkilö ja laiton ammatinharjoittaja, puoskari, 

HUIJARI.” 

Ei kukaan okkultisti tai ”maagikko” ole koskaan saanut osakseen pahempia 

nimityksiä. Kuitenkin okkultisti pysyttelee omalla metafyysisellä perustallaan 

eikä yritä saada omaa tietoaan, henkilökohtaisten havaintojensa ja kokemustensa 

tuloksia sopimaan nykyaikaisen oppineisuuden eksaktien tieteiden joukkoon. Hän 

pysyy omassa, oikeutetussa piirissään, missä hän on mestari. Mutta mitä on 

ajateltava piintyneestä materialistista, joka vaikka hänen tehtävänsä on selvästi 

viitoitettu käyttää seuraavaa ilmaisua: 

                                                           
1  Tulkoon valkeus tyhjästä. – Suom.  toim. 
2  The Pedigree of Man, s. 273. 
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Ihmisen synty muista nisäkkäistä ja lähinnä kapeanenäisistä apinoista on deduktii-

vinen laki, joka seuraa välttämättä POLVEUTUMISTEORIAN induktiivisesta lais-

ta.1 
 
”Teoria” on yksinkertaisesti olettamus, arvailu eikä mikään laki. Antaa sille jokin 

muu merkitys on niitä vapauksia, joita tiedemiehet nykyisin ottavat. He lausuvat 

jonkin mielettömyyden ja kätkevät sen sitten tieteen suojakilven taakse. Johtopää-

tös teoreettisesta pohdiskelusta ei ole muuta kuin pohdiskelua pohdiskelusta. Sir 

W. Hamilton on jo osoittanut, että teoria-sanaa käytetään nyt 
 
hyvin epätarkassa ja väärässä merkityksessä… se merkitsee samaa kuin hypoteesi, 

ja hypoteesia käytetään tavallisesti pohdiskelu-sanan asemesta, jota vastoin sanoja 

teoria ja teoreettinen tulisi oikeastaan käyttää vastakohtana sanoille käytäntö ja 

käytännöllinen. 
 
Nykyajan tiede ei kuitenkaan välitä tästä selityksestä vaan kohauttaa sille olkapäi-

tään. Euroopan ja Amerikan materialistiset filosofit ja idealistit saavat yhtyä kehi-

tysopin kannattajien käsitykseen ihmisen fyysisestä alkuperästä, mutta todellinen 

metafyysikko ei tule koskaan tunnustamaan tuota käsitystä, vaan haastaa materia-

listit todistamaan mielivaltaiset olettamuksensa. On helppo näyttää, että Vogtin ja 

Darwinin apinateoria,2 johon huxleylais-haeckeliläiset ovat viime aikoina sepittä-

neet merkillisiä muunnoksia, on omien peruslakiensa kanssa ristiriitaisena paljon 

epätieteellisempi kuin meidän oppimme voivat koskaan olla. [e666] Lukija tutus-

tukoon vain suuren ranskalaisen luonnontieteilijän de Quatrefagesin erinomaiseen 

teokseen The Human Species vakuuttuakseen väitteemme todenperäisyydestä. 

Sitä paitsi ei kukaan ihminen, ellei hän ole piintynyt materialisti, epäröine ih-

misen syntyä koskevan esoteerisen opin ja Darwinin spekulaatioiden välillä. Dar-

win antaa ”ihmisen varhaisista esi-isistä” seuraavan kuvauksen: 
 

                                                           
1  Anthropogenie, s. 392, lainattu teokseen The Pedigree of Man, s. 295. 
2  Ihmisen ja apinan välinen mentaalinen raja, jota Huxley kuvaa ”suunnattomaksi kuiluksi, 

käytännöllisesti katsoen mittaamattomaksi eroksi” (!!), on jo sinänsä ratkaiseva. Varmasti se 

on pysyvä arvoitus materialistille, joka nojaa ainoastaan ”luonnonvalinnan” hentoon ruokoon. 

Todellisuudessa fysiologiset eroavuudet ihmisen ja apinan välillä – huolimatta määrättyjen 

piirteiden merkillisestä yhtäläisyydestä – ovat yhtä yllättävät. Tri Schweinfurth, eräs aikamme 

varovaisimmista ja kokeneimmista luonnontieteilijöistä, sanoo: 

   ”Luomakunnassa ei nykyisin ole mitään eläintä, joka olisi herättänyt suurempaa huomiota 

luonnontutkijassa kuin nuo suuret nelikätiset [ihmisapinat], jotka ovat siinä määrin ihmisen 

näköisiä, että niille on syystä annettu nimitys antropomorfinen… Mutta kaikki tutkimus on 

saanut tähän asti inhimillisen älyn tunnustamaan tuon yhdennäköisyyden riittämättömyyden, 

eikä varovaisuus ole missään enemmän tarpeen. Ei missään ole liian hätäinen johtopäätös 

paheksuttavampi kuin yrityksessä rakentaa siltaa yli ihmisen ja eläimen välisen SALAPERÄISEN 

KUILUN.” (G.A. Schweinfurth, Heart of Africa, käänt. E. E. Frewer, Lontoo, 1874, vol. I, s. 

520.) 
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[Niiden] on täytynyt olla aikanaan karvapeitteisiä ja kummallakin sukupuolella on 

ollut parta. Niiden korvat olivat luultavasti suipot ja liikkuvammat, ja niiden ruu-

miiseen kuului häntä asiaankuuluvine lihaksineen. Ruumiissa ja jäsenissä oli myös 

monia toimivia lihaksia, jotka ilmenevät nykyisin vain poikkeuksellisesti, mutta 

ovat täysin kehittyneet nelijalkaisilla… Jalka oli silloin tarttumista varten, päätel-

len isonvarpaan asemasta sikiöllä. Esi-isämme olivat epäilemättä tavoiltaan puus-

sa eläjiä ja asuivat jossakin lämpöisessä metsäisessä maassa. Uroksilla oli suuret 

kulmahampaat, joita ne käyttivät pelottavina aseina.…1 
 

Darwin yhdistää ihmisen hännällisiin kapeanenäisiin apinoihin: 
 
ja siirtää hänet niin muodoin kehityksen asteikolla asteen taaksepäin. Englantilai-

nen luonnontieteilijä ei tyydy jäämään omien oppiensa perustalle, vaan asettuu 

Haeckelin tavoin siinä kohden suoranaiseen taisteluun niiden peruslakien kanssa, 

jotka antavat darwinismille sen pääviehätyksen. 
 

Ja sitten tuo ranskalainen luonnontieteilijä ryhtyy näyttämään, miten noita perus-

lakeja rikotaan. Hän sanoo: 
 
Itse asiassa Darwinin teoriassa ei ole transmutaatioita, ei tilapäisesti eikä mihin-

kään määrättyyn suuntaan. Muutoksia ohjaavat tietyt lait, jotka riippuvat itse sys-

teemistä. Jos jokin organismi kerran muuttuu johonkin määrättyyn suuntaan, siinä 

voi tapahtua toisen tai kolmannen vaiheen transmutaatioita, mutta se säilyttää al-

kuperäisen leimansa. Yksinomaan pysyvien ominaisuuksien laki antaa Darwinille 

mahdollisuuden selittää ryhmien polveutumisen, niiden ominaisuudet ja lukuisat 

sukulaisuussuhteet. Tämän lain nojalla kaikista ensimmäisen nilviäisen jälkeläisis-

tä on tullut nilviäisiä ja kaikista ensimmäisen selkärankaisen jälkeläisistä on tullut 

selkärankaisia. On selvää, että tämä kuuluu tuon opin perustuksiin. Siitä seuraa, et-

tä kaksi selvästi eri tyyppiin kuuluvaa olentoa voidaan katsoa johtuvaksi yhteisestä 

esi-isästä… mutta toinen ei voi olla toisen jälkeläinen. 

Nyt kuitenkin ihminen ja apina edustavat tyyppeinä hyvin jyrkkiä vastakohtia. 

Niiden elimet… vastaavat toisiaan miltei jäsen jäseneltä, mutta nämä [e667] elimet 

ovat järjestyneet aivan eri tarkoituksen mukaan. Ihmisessä ne ovat järjestyneet si-

ten, että hän on oleellisesti kävelijä, kun taas apinassa ne ilmaisevat kiipijää… 

Tässä on anatominen ja automaattinen ero… minkä riittää todistamaan pelkkä sil-

mäys sivulle, jossa Huxley on kuvannut rinnakkain ihmisen luurangon ja kor-

keimmalle kehittyneiden apinoiden luurangot. 

Johtopäätös näistä tosiasioista pysyvien ominaisuuksien säilymisen lain 

loogisesta näkökulmasta katsottuna on, että ihminen ei voi polveutua jostakin esi-

isästä, joka on jo karakterisoitu apinaksi, sen enempää kuin hännätön 

                                                           
1  The Descent of Man (1875), s. 160–161. Oscar Schmidt (The Doctrine of Descent and Dar-

winism, s. 292, pain. v. 1875) antaa naurettavan esimerkin kehitysopin kannattajien vastakkai-

sista mielipiteistä. Hän sanoo: ”Ihmisen sukulaisuutta apinoiden kanssa ei sen vuoksi estä 

urospuolisen orangin tai gorillan hampaiden petomainen voima.” Darwin päinvastoin varustaa 

tuon tarunomaisen olennon aseina käytetyillä hampailla! 
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kapeanenäinen apina voi olla hännällisen apinan jälkeläinen. Kävelevä eläin ei voi 

polveutua kiipeävästä. [Vogt] 

Sijoittamalla ihmisen kädellisiin hän selittää empimättä, että alimman luokan 

apinat ovat sivuuttaneet sen virstanpylvään (yhteisen esi-isän), josta tämän suvun 

eri tyypit ovat lähteneet ja haarautuneet. [Okkulttinen tiede pitää tuona apinoiden 

esi-isänä atlantislaisen aikakauden alimpaa ihmisryhmää, kuten aiemmin on osoi-

tettu.] 

Jos tahdomme pitää kiinni yhdestä niistä laeista, jotka ovat darwinilaiselle teo-

rialle ehdottoman välttämättömiä, meidän tulee asettaa ihmisen alkuperä viimeisiä 

apinoita kauemmaksi [mikä seikka vahvistaa meidän oppimme]. Näin tulemme 

Haeckelin puoliapinoihin, Lori- ja Indri-sukuihin jne. Mutta nuo eläimet ovat 

myös kiipijöitä. Sen vuoksi meidän on mentävä vielä kauemmaksi taaksepäin et-

siessämme ensimmäistä suoranaista esi-isäämme. Mutta Haeckelin seuraama su-

kututkimus vie meidät apinoista pussieläimiin… Välimatka ihmisestä kenguruun 

on varmasti suuri. Nyt ei elävässä eikä sukupuuttoon kuolleessa eläimistössä ole 

niitä välimuotoja, jotka sopisivat noiksi virstanpylväiksi. Tämä vaikeus aiheuttaa 

Darwinille sangen vähän hämmennystä.1 Me tiedämme, että hän pitää tiedon puu-

tetta tämänkaltaisissa kysymyksissä edukseen tulevana todisteena. Haeckel on 

epäilemättä yhtä vähän hämillään. Hän hyväksyy ehdottomasti teoreettisen 

apinaihmisen olemassaolon. 

Koska siis on todistettu jo darwinismin mukaan, että ihmisen alkuperä on ase-

tettava kahdeksannentoista vaiheen tuolle puolen, ja koska siitä johtuen tulee vält-

tämättömäksi täyttää pussieläimen ja ihmisen välillä oleva aukko, niin myöntää-

köhän Haeckel neljän tuntemattoman väliryhmän olemassaolon yhden sijasta? 

Täydentääkö hän näin sukupuunsa? Minun asiani ei ole vastata.2 
 

Mutta katsokaa Haeckelin kuuluisaa sukupuuta teoksesta The Pedigree of Man, 

jota hän kutsuu ”varhaisten ihmismuotojen sarjaksi”. Toisessa jaksossa [e668] 

(kahdeksannessatoista kehitysasteessa) hän kuvaa ”Lori (Stenops) ja Maki 

(Lemuridae) –sukuihin kuuluvia puoliapinoita lajeiksi, joilla ei ole pussieläinluita 

ja yhteissuolta, [mutta] joilla on istukka”.3 Ja katsokaamme sitten de 

Quatrefagesin teosta,4 jossa hän viimeisten tietojen perusteella näyttää, että 

Haeckelin puoliapinoilla ei ole seulakalvoa eikä levinnyttä istukkaa. Itsensä 

Darwinin peruslain mukaan ne eivät voi olla edes apinan saatikka sitten ihmisen 

esi-isiä, kuten tuo suuri ranskalainen luonnontieteilijä osoittaa. Mutta tämä ei 

lainkaan haittaa ”eläinteoreetikkoja”, sillä ristiriitaisuus ja paradoksit ovat 

luonteenomaisia nykyaikaiselle darwinismille. Todistajana Huxley. Sillä vaikka 

                                                           
1  Myös erään hengenheimolaisen, professori Schmidtin, mielestä Darwin on kehittänyt ”kaik-

kea muuta kuin imartelevan ja ehkä monessa suhteessa väärän kuvan ihmiskunnan aamunkoi-

tossa eläneistä oletetuista esi-isistämme”. (Doctrine of Descent and Darwinism, s. 284.) 
2  De Quatrefages, The Human Species, s. 106–108. 
3  Main. teos, s. 77. 
4  The Human Species, s. 109, 110. 
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hän itse osoittaa ihmisfossiilin ja ”puuttuvan renkaan” suhteen, että ”ei 

kvartäärikaudella eikä nykyaikana ole mitään välimuotoa, joka täyttäisi sen 

kuilun, joka erottaa ihmisen troglodyytistä”, ja että ”tämän kuilun kieltäminen 

olisi yhtä moitittavaa kuin mieletöntä”, niin tuo suuri tiedemies kieltää omat 

sanansa in actu tukiessaan tieteellisen auktoriteettinsa koko voimalla kaikkein 

”mielettömintä” teoriaa – ihmisen polveutumista apinasta! 

”Tämä sukupuu”, sanoo de Quatrefages, ”on täysin väärä ja perustuu oleelli-

seen virheeseen.” Hackel nimittäin nojautuu polveutumisopissaan seitsemänteen-

toista ja kahdeksanteentoista vaiheeseen, pussieläimiin ja puoliapinoihin – (genus 

Haeckelii?). Mutta kun hän käyttää jälkimmäistä termiä lemurideista – pitäen niitä 

istukallisina eläiminä – hän tekee törkeän eläintieteellisen virheen. Sillä jaettuaan 

nisäkkäät niiden anatomisten eroavuuksien mukaan kahteen ryhmään – seulakal-

vottomiin (eli niihin, joilla ei ole istukkaa yhdistävää erikoiskalvoa) ja niihin joilla 

on seulakalvo – hän lukee puoliapinat jälkimmäiseen ryhmään. Nyt olemme 

osoittaneet toisaalla, mitä muut tiedemiehet ovat sanoneet tästä. Kuten de Quatre-

fages sanoo: 
 
Anatomiset tutkimukset, joita… Milne-Edwards ja Grandidier ovat tehneet noille 

eläimille… asettavat kaiken epäilyn ulkopuolelle, että Haeckelin puoliapinoilta 

puuttuu seulakalvo ja levinnyt istukka. Ne ovat seulakalvottomia. Kaukana siitä, 

että ne voisivat olla apinoiden esi-isiä, niitä ei voida Haeckelin itsensä asettamien 

periaatteiden nojalla edes pitää zonoplacentaalisten nisäkkäiden esi-isinä… ja ne 

olisi yhdistettävä paksunahkaisiin, hampaattomiin ja valaisiin.1 
 
Ja kuitenkin monet pitävät Haeckelin keksintöjä eksaktisena tieteenä! 

Edellä mainittuun virheeseen, jos se on todella sitä, ei ole edes viitattu Haecke-

lin teoksessa Pedigree of Man, jonka on kääntänyt Aveling. Jos sille sattuu ole-

maan puolustuksena, että noiden kuuluisien ”sukututkimusten” aikana ”puoliapi-

noiden sikiönkehitys ei ollut tunnettu”, niin se on tunnettu nyt. Nähtäväksi jää, 

onko Avelingin käännöksen seuraavassa painoksessa oikaistu tämä arveluttava 

virhe, vai tulevatko seitsemästoista ja kahdeksastoista kehitysaste pysymään 

[e669] yleisön harhauttamiseksi todellisina välimuotoina. Mutta kuten ranskalai-

nen luonnontieteilijä huomauttaa – ”heidän [Darwinin ja Haeckelin] menettelynsä 

on aina sama: pitää tuntematonta todisteena omalle teorialleen”.2 

Lopputulos on tämä. Myönnettäköön ihmiselle kuolematon henki ja sielu. Lah-

joitettakoon koko elävälle ja elottomalle luomakunnalle monadinen prinsiippi, 

joka asteittain kehittyy piilevästä ja passiivisesta aktiiviseen ja positiiviseen polaa-

risuuteen – niin ei Haeckelille jää jalkaa, jonka varassa seisoa, sanovat hänen ihai-

lijansa mitä tahansa. 

                                                           
1  Sama, s. 110. 
2  Sama. 
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Mutta jopa Darwinin ja Haeckelin välillä on huomattavia eroavuuksia. Samalla 

kun edellinen antaa meidän polveutua hännällisistä kapeanenäisistä apinoista, 

Haeckel jäljittää meidän oletetun esi-isämme hännättömään apinaan, vaikka hän 

samalla asettaa hänet välittömästi tätä edeltävään hypoteettiseen ”kehitysvaihee-

seen”: ”hännälliseen Menocercaan” (19. kehitysasteeseen). 

Meillä on kuitenkin yksi yhteinen seikka Darwinin koulukunnann kanssa: laki 

asteittaisesta ja äärimmäisen hitaasta kehityksestä, joka käsittää monia miljoonia 

vuosia. Tärkeimpänä kiistakysymyksenä näyttää olevan alkuperäisen ”esi-isän” 

luonne. Meille voidaan sanoa, että Dhyāni-Chohan eli Manun ”esi-isä” on oletettu 

olento, jota ei tunneta fyysisellä tasolla. Me vastaamme, että tuohon olentoon us-

koi koko muinainen aika ja uskoo yhä yhdeksän kymmenesosaa nykyisestä ih-

miskunnasta. Sitä vastoin apinan kaltainen ihminen eli ”apinaihminen” ei pelkäs-

tään ole Haeckelin mielikuvituksen luomus, tuntematon ja jäljittämätön maan 

päällä, vaan myös sen sukupuu – niin kuin Haeckel on sen keksinyt – on ristirii-

dassa tieteellisten tosiasioiden ja kaikkien eläintieteen uudempiin löytöihin perus-

tuvien tunnettujen tietojen kanssa. Se on yksinkertaisesti mieletön jopa kuvitel-

mana. Kuten de Quatrefages osoittaa muutamin sanoin, Haeckel ”myöntää ehdot-

toman teoreettisen apinaihmisen olemassaolon” – mitä on sata kertaa vaikeampi 

hyväksyä kuin mitään devaesi-isää. Eikä tämä ole ainoa tapaus, jossa hän menet-

telee samalla tavoin täydentääkseen sukupuutaulukkoaan. Hän itse tunnustaakin 

hyvin naiivisti tämän keksintönsä. Hän nimittäin myöntää sozuransa (14. kehitys-

asteen) – tieteelle täysin tuntemattoman olennon – olemattomuuden tunnustaes-

saan omassa kirjoituksessaan, että ”todiste sen olemassaolosta nousee kolmannen-

toista ja neljännentoista kehitysasteen välillä olevan tyypin välttämättömyydestä”! 

Jos näin on laita, me voimme yhtä hyvällä tieteellisellä oikeudella väittää, että 

todiste meidän kolmen eteerisen rodun ja kolmannen ja neljännen kantarodun 

kolmisilmäisten ihmisten olemassaolosta johtuu myös eläimen ja jumalan välillä 

olevan ”tyypin välttämättömyydestä”. Mitä haeckeliläiset voisivatkaan väittää 

vastaan tässä erityistapauksessa? 

Tietysti eräs vastaus on heti valmiina: ”Mehän emme tunnusta monadisen ole-

muksen läsnäoloa.” Eksakti tiede ei hyväksy logoksen ilmennystä yksilöllisenä 

tietoisuutena eläin- ja ihmisolentojen luomisessa, [e670] eikä sen aihepiiriin kuulu 

tietenkään koko alue. Mutta tieteen erehdykset ja sen mielivaltaiset olettamukset 

ovat kokonaisuudessaan paljon suuremmat kuin mitä mikään ”liioiteltu” esoteeri-

nen oppi voi koskaan tarjota.1 Jopa von Hartmannin koulukunnan ajattelijat ovat 

saaneet tartunnan yleisestä epidemiasta. He hyväksyvät (enemmän tai vähemmän) 

                                                           
1  Tietysti neljännen kierroksen evoluution esoteerinen järjestelmä on paljon monimutkaisempi 

kuin mitä edellä oleva esityksemme ja mainitsemamme tekstit ilmaisevat. Käytännössä se on – 

kun on kyseessä sikiöopilliset johtopäätökset ja lajien aikajärjestys – vastakkainen yleiselle  

länsimaiselle käsitykselle. 
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darwinilaisen antropologian, vaikka he myös edellyttävät yksilöllisen egon, joka 

on ilmennys tiedottomasta (länsimainen esitys logoksesta eli alkuperäisestä juma-

lallisesta ajatuksesta). He sanovat, että fyysinen ihminen on kehittynyt eläimestä, 

mutta mieli eri vaiheineen on kokonaan erillinen aineellisesta todellisuudesta, 

vaikka organismi (upādhina) on SEN ilmennykselle välttämätön. 

 

 

PLASTIDULISIELUT JA TIETOISET HERMOSOLUT 

 

Noilla ihmeillä ei näytä olevan loppua Haeckelin ja hänen kannattajiensa joukos-

sa, joita okkultisteilla ja teosofeilla on täysi oikeus pitää materialistisina kulkurei-

na, jotka tunkeutuvat yksityiselle metafyysiselle alueelle. Tyytymättä olemaan 

isänä Bathybius Haeckeliille he ovat nyt keksineet puhtaasti aineen sokeiden me-

kaanisten voimien perusteella ”plastidulisielut” ja ”atomisielut”.1 Meille sanotaan, 

että ”sielunelämän kehityksen tutkiminen osoittaa, että se on raivannut tiensä yk-

sinkertaisen solusielun alemmista vaiheista läpikäyden hämmästyttävän sarjan 

asteittaisia kehitysvaiheita aina ihmisen soluun asti”.2 

”Hämmästyttävää” todella, koska tämä hurja kuvittelu perustuu 

”hermosolujen” tietoisuuteen. Sillä kuten Haeckel sanoo: ”Niin vähäinen kuin 

mahdollisuutemme  on  tätä  nykyä  selittää  täysin  tietoisuuden  luonnetta,3  

kuitenkin  sen vertaileva ja geneettinen havainto osoittaa selvästi, että se on vain 

hermosolujen korkeampaa ja monimutkaisempaa toimintaa.”4 

[e671] Herbert Spencerin laulu tajunnasta – on ilmeisesti lopussa ja voidaan 

huoletta tallentaa vanhentuneiden pohdiskelujen romukoppaan. Mutta mihin 

Haeckelin omat tieteelliset ”hermosolut” ja niiden ”monimutkaiset toiminnot” 

vievät hänet? Vielä kerran suoraan kabbalan okkulttisiin ja mystisiin opetuksiin 

sielujen laskeutumisesta alas tietoisina ja tiedostamattomina atomeina; 

pythagoralaiseen MONADIIN ja Leibnizin monadeihin – ja meidän esoteerisen 

oppimme ”jumaliin, monadeihin ja atomeihin”;5 ja sellaisten okkulttisten 

                                                           
1  Haeckelin mukaan on myös olemassa solusielujen ”epäorgaanisia molekyylisieluja” ilman 

muistia ja ”plastidulisieluja, joilla on muisti”. Mitä ovatkaan esoteeriset opetuksemme tähän 

verrattuna? Jumalallisen ja inhimillisen sielun, jotka kuuluvat ihmisen seitsemään prinsiippiin, 

täytyy tietenkin kalveta ja antaa tilaa näin hämmästyttävälle ilmestykselle. 
2  The Pedigree of Man, s. 296. 
3  Tämä on arvokas tunnustus. Se vain yrittää saada ihmisen tietoisuuden ja hänen fyysisen 

ruumiinsa polveutumisen Bathybius Haeckeliistä vielä naurettavammaksi ja empiirisemmäksi 

Websterin toisen määritelmän merkityksessä. 
4  Sama, alahuomautus 22. 
5  Hän ajattelee että ne, jotka ovat vastakkaista mieltä pitäen inhimillisen sielun olemassaoloa 

”yliluonnollisena, henkisenä ilmiönä, joka on riippuvainen kokonaan toisenlaisista kuin taval-

lisista fyysisistä voimista, pilkkaavat kaikkea puhtaasti tieteellistä selitystä”. Heillä ei näytä 
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opetusten kuolleeseen kirjaimeen, joita harrastavat amatöörikabbalistit ja 

seremoniallisen magian opettajat. Sillä näin hän sanoo selittäessään uudelleen 

keksimäänsä terminologiaa: 
 
Plastidulisielut: plastiduleja eli protoplasmamolekyylejä, protoplasmanpienimpiä 

homogeenisiä osasia on plastisen teoriamme mukaan pidettävä kaikkien elintoi-

mintojen aktiivisina tekijöinä. Plastidulisielu eroaa epäorgaanisesta molekyylis-

sielusta siinä, että sillä on muisti.1 
 

Tätä hän kehittelee merkillisessä luennossaan ”Plastidulin perigeneesi eli elävien 

osasten aaltoliikkeet”. Se on parannus Darwinin ”pangeneesi”-teoriaan ja 

varovaista lähestymistä ”magiaa” kohti. Pangeneesi on otaksuma, jonka mukaan 

osa niistä todella samoista atomeista, jotka muodostivat esi-isien ruumiit, ”siirtyy 

jälkeläisten kautta sukupolvesta toiseen, joten me kirjaimellisesti olemme ’lihaa 

siitä lihasta’, joka kuului alkuolennolle, josta ihminen on kehittynyt 

myöhempänä…ajankohtana” – selittää teoksen A Modern Zoroastrian tekijä.2 

Okkultismin mukaan – a) meidän elonprinsiippimme (prānan) elämänatomit eivät 

kokonaan katoa ihmisen kuollessa, ja elonprinsiippimme (riippumattoman, 

ikuisen, tietoisen tekijän) eniten kyllästämät atomit menevät osaksi perintönä 

isältä pojalle ja osaksi monadin jokaisessa uudessa inkarnaatiossa joutuvat vielä 

kerran yhteen ja niistä tulee uuden ruumiin elävöittävä [e672] prinsiippi. Sillä b) 

kuten yksilöllinen sielu on aina sama, niin ovat samoja myös alempien 

prinsiippien atomit (ruumis, sen astraalinen eli elollinen kaksoismuoto jne.), koska 

ne affiniteetin ja karman lain vaikutuksesta vetäytyvät aina saman yksilön luo eri 

ruumiiden sarjassa jne.3 
                                                                                                                                                        

olevan mitään oikeutta väittää, että ”psykologia on joko osittain tai kokonaan henkinen eikä 

fyysinen tiede”. Haeckelin uusi keksintö (jota kuitenkin tuhansia vuosia opettivat kaikki itä-

maiset uskonnot), että eläimillä on sielu, tahto ja tunne ja siten myös sielullisia toimintoja, 

johtaa hänet muuttamaan psykologian eläintieteilijöiden tieteeksi. Ikivanhan opetuksen, jonka 

mukaan ”sielulla” (eläimellisellä ja inhimillisellä sielulla eli kāmalla ja manaksella) ”on oma 

kehityshistoriansa”, Haeckel selittää omaksi keksinnökseen ja ”tuntemattoman [?] polun” 

löytämiseksi! Hän (Haeckel) tahtoo laatia ihmisen ja muiden eläinten vertailevan sielunkehi-

tyksen…. ”Sieluorgaanien vertailevasta muoto-opista ja sieluntoimintojen vertailevasta fysio-

logiasta, jotka kumpikin perustuvat evoluutioon, tulee näin tiedemiehille psykologinen [todel-

lisuudessa materialistinen] ongelma.” (Pedigree of Man: ”Cell-souls and Soul-cells”, s. 135, 

136, 137.) 
1  Pedigree of Man, s. 296, alaviite, 20. 
2  Laing, main. teos, s. 119. 
3  Ks. artikkelia ”Transmigration of the Life-Atoms”, Five Years of Theosophy, s. 531–539 

[Blavatsky, Collected Writings, V, 109–117, suom. ”Elämänatomien kiertokulku”, Blavatsky, 

Mitä on okkultismi?, s. 160–169]. Näiden atomien kollektiivisesta yhtymisestä muodostuu siis 

meidän aurinkokuntamme anima mundi, pienen universumimme sielu, jonka universumin 

jokainen atomi on tietysti sielu, monadi, pienoismaailma, jolla on tajunta ja siis muisti. (Ks. I 

osa, III kirja, XV, ”Jumalat, monadit ja atomit”.) 
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Nykyisten haeckeliläisten ollakseen oikeudenmukaisia tai edes loogisia tulisi 

tehdä päätös, että tämän jälkeen ”plastidulin perigeneesi” ja muut luennot pitäisi 

sitoa samoihin kansiin ”Esoteric Buddhism” –kirjan ja artikkelin ”The Seven 

Principles in Man” kanssa. Siten yleisöllä olisi mahdollisuus vertailla molempia 

oppeja ja päättää, kumpi niistä on enemmän tai vähemmän MIELETÖN myös ma-

terialistisen ja eksaktin tieteen näkökulmasta! 

Okkultistit, jotka johtavat universumin jokaisen joko yksittäisen tai yhdistetyn 

atomin yhteen ainoaan ykseyteen eli universaaliin elämään; jotka eivät tunnusta, 

että mikään luonnossa voi olla epäorgaaninen; jotka eivät tiedä mitään sellaisesta 

kuin kuollut aine – okkultistit voivat henkeä ja sielua koskevan oppinsa kanssa 

yhtäpitävästi puhua jokaisen atomin muistista, tahdosta ja tunnosta. Mutta mitä 

materialisti voi tarkoittaa sellaisilla määritelmillä? Laki elämän synnystä haeckeli-

läisten tarkoittamassa mielessä ”on tulos tietämättömyydestä, joka vallitsee tie-

demiesten keskuudessa, kun on kyse okkulttisesta fysiikasta”. Me tiedämme ja 

puhumme ”elämänatomeista” ja ”nukkuvista atomeista”, koska pidämme noita 

molempia energian muotoja – kineettisiä ja potentiaalisia – saman voiman eli 

AINOAN ELÄMÄN synnyttäminä ja pidämme tuota voimaa kaiken lähteenä ja 

käyttövoimana. Mutta mikä varustaa Haeckelin ”plastidulisielut” energialla ja 

varsinkin muistilla? ”Elävien hiukkasten aaltoliikkeen” tekee ymmärrettäväksi 

teoria henkisestä AINOASTA ELÄMÄSTÄ, universaalista elonprinsiipistämme, 

joka on riippumaton meidän aineestamme ja ilmenee atomisena energiana ainoas-

taan meidän tajunnantasollamme. Juuri se yksilöityneenä inhimillisessä kiertoku-

lussa siirtyy isältä pojalle. 

Nyt Haeckel lieventäen Darwinin teoriaa esittää ”erittäin vakuuttavasti”, kuten 

teoksen A Modern Zoroastrian tekijä ajattelee, ”että eivät samat atomit, vaan niil-

le ominaiset liikkeet ja tapa yhtyä ovat siten siirtyneet” (perinnöllisyyden kautta).1 

Jos Haeckel tai joku muu tiedemies tietäisi enemmän atomin luonnosta kuin 

kuka tahansa heistä, hän ei olisi kehittänyt asiaa tähän suuntaan. Sillä hän esittää 

tässä, tosin metafyysisemmällä kielellä kuin Darwin, ainoastaan saman asian. 

Elämänprinsiippi eli elämänenergia, [e673] joka on kaikkialla läsnä oleva, 

ikuinen ja häviämätön, on noumenonina voima ja PRINSIIPPI ja fenomenonina 

atomit. Se on sama asia, ja ainoastaan materialistit voivat pitää sitä erillisenä.2 

                                                           
1  Main. teos, s. 119. 
2   Artikkelissamme ”Elämänatomien kiertokulku” sanomme jîvasta eli elämänprinsiipistä 

selittääksemme paremmin kantamme, joka on liian usein ymmärretty väärin: ”Se on kaikkialla 

läsnäoleva…vaikka (tällä ilmennyksen tasolla) usein uinuvassa tilassa – kuten kivessä. Kun 

sanotaan, että tämän häviämättömän voiman vapautuessa jostakin atomiryhmästä [molekyy-

liryhmästä, olisi pitänyt sanoa] sitä vetää välittömästi puoleensa toinen, sillä ei tarkoiteta, että 

se jättää kokonaan edellisen ryhmän [sillä silloin itse atomit häviäisivät], vaan ainoastaan, että 

se siirtää vis vivansa eli elämänvoimansa – liike-energian – toiseen ryhmään. Vaikka se nyt 
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Edelleen Haeckel ilmoittaa atomisieluista sellaista, mikä ensi silmäyksellä vai-

kuttaa yhtä okkulttiselta kuin Leibnizin monadi. 
 
Nykyinen riita atomien luonteesta, joita meidän on pidettävä muodossa tai toisessa 

viimeisinä tekijöinä kaikissa fyysisissä ja kemiallisissa prosesseissa [hän kertoo 

meille], voitaneen ratkaista helpommin otaksumalla, että noilla äärimmäisen pie-

nillä massoilla on voimakeskuksena pysyvä sielu, että jokaisella atomilla on tunto 

ja liikuntakyky.1 
 
Hän ei mainitse sanaakaan siitä tosiasiasta, että tämä on Leibnizin teoria ja mitä 

suurimmassa määrin okkulttinen oppi. Hän ei liioin ymmärrä käsitettä ”sielu” niin 

kuin me ymmärrämme. Sillä Haeckelin mukaan sielu on yksinkertaisesti, tietoi-

suuden ohella, harmaan aivoaineen tuotetta, joka kuten ”solusielu on yhtä erotta-

mattomasti sidottu protoplasmaruumiiseen kuin ihmisen sielu aivoihin ja sel-

käytimeen”.2 Hän hylkää Kantin, Herbert Spencerin, du Bois-Reymondin ja Tyn-

dallin johtopäätökset. Viimeksi mainittu ilmaisee kaikkien suurten tiedemiesten, 

samoin kuin nykyisten ja menneiden aikojen suurimpien ajattelijoiden mielipiteen 

sanoessaan, että ”siirtyminen aivojen fysiikasta vastaaviin tietoisuuden tosiasioi-

hin on käsittämätöntä…. Jos meidän mielemme ja aistimme olisivat niin… valais-

tuneet, että ne sallisivat meidän nähdä ja tuntea aivojen molekyylit; jos voisimme 

seurata kaikkia niiden liikkeitä, kaikkia niiden ryhmittymiä, kaikkia niiden säh-

köisiä purkauksia… me olisimme silti yhtä kaukana kuin ennenkin ongelman rat-

kaisusta… Kuilu kummankin luokan ilmiöiden välillä jäisi edelleen järjelle yli-

pääsemättömäksi.”3  

Mutta suuren saksalaisen EMPIIRIKON hermosolujen yhteistoiminta eli toisin 

sanoen hänen tajuntansa ei salli hänen seuraavan maapallomme suurimpien ajatte-

lijoiden tekemiä johtopäätöksiä. Hän on heitä suurempi. Hän pitää kiinni tästä ja 

väittää kaikkia muita vastaan. ”Ei kenelläkään ole sen vuoksi oikeutta [e674] väit-

tää, että tulevaisuudessa me [Haeckel] emme kykenisi ylittämään niitä tiedon rajo-

ja, jotka näyttävät nyt ylipääsemättömiltä.”4 Ja hän lainaa Darwinin teoksen The 

Descent of Man johdannosta seuraavat sanat, joita hän vaatimattomasti soveltaa 

tieteellisiin vastustajiinsa ja itseensä: ”Ne, jotka tietävät vähän, mutta eivät ne, 

                                                                                                                                                        

ilmenee ns. kineettisenä energiana, siitä ei seuraa, että edellinen ryhmä on jäänyt kokonaan 

ilman sitä, sillä se on siinä potentiaalisena energiana eli piilevänä elämänä...” Mitä Haeckel 

mahtaakaan tarkoittaa tuolla ”eivät samat atomit, vaan niille ominaiset liikkeet ja tapa yhtyä”, 

ellei juuri samaa kineettistä energiaa, jota olemme selittäneet? Ennen tuollaisten teorioiden 

kehittämistä hänen on täytynyt lukea Paracelsusta ja tutkia teosta Five Years of Theosophy 

sulattamatta kuitenkaan kunnolla sen opetuksia. 
1  Haeckel, main. teos, s. 296, alaviite, 21. 
2  Sama, alaviite, 19. 
3  Tyndall, Fragments of Science, ”Scientific Materialism”, s. 118–120. 
4  Haeckel, main. teos, alaviite. 23, s. 296. 
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jotka tietävät paljon, väittävät ilman muuta, että tätä tai tuota probleemaa tiede ei 

tule koskaan ratkaisemaan.”1 

Maailma levätköön rauhassa. Se päivä ei ole kaukana, jolloin ”kolmesti suuri” 

Haeckel on (omaksi tyydytyksekseen) todistanut, että Sir Isaac Newtonin tajunta 

oli fysiologisesti puhuen vain (tiedotonta) refleksitoimintaa, jonka oli aiheuttanut 

yhteisen esi-isämme ja vanhan ystävämme, Moneron Haeckeliin, plastidulien 

perigeneesi. Vaikka on todettu ja paljastettu, että mainittu syvänmeren hyytelö-

mäinen aine ”Bathybius” on orgaaninen substanssi, niin se ei ole, ja vaikka ihmis-

lasten joukosta ainoastaan Lootin vaimo (ja hänkin vasta epämiellyttävän suola-

patsaaksi muuttumisensa jälkeen) olisi voinut vaatia esi-isäkseen hyppysellisen 

suolaa, jota on – tämä ei vähimmässäkään määrin huolestuta Haeckeliä. Hän jat-

kaa vakuuttamistaan, yhtä rauhallisesti kuin aina, että vain tuon meidän ”isä Bat-

hybiuksen” aikoja sitten hävinneiden atomien haamun omituinen laatu ja liike – 

siirtyneinä mittaamattomien aikakausien kautta jokaisen suurmiehen solukudok-

siin harmaassa aivoaineksessa – saivat Sofokleen ja Aiskhyloksen sekä myös 

Shakespearen kirjoittamaan murhenäytelmänsä, Newtonin Principiansa, Hum-

boldtin Cosmoksensa jne. Ne ovat myös kannustaneet Haeckeliä keksimään 7,5 

senttimetrin pituisia kreikkalais-latinalaisia nimityksiä, jotka ovat merkitsevinään 

paljon, mutta eivät merkitse – mitään. 

Tietysti olemme aivan varmoja siitä, että todellinen, rehellinen kehitysopin 

kannattaja on samaa mieltä kanssamme. Olemme myös varmoja siitä, että hän on 

ensimmäisenä sanomassa, etteivät ainoastaan geologiset tiedot ole epätäydellisiä, 

vaan että myös tähän asti löydettyjen fossiilien sarjassa on suunnattomia aukkoja, 

joita ei voida koskaan täyttää. Lisäksi hän vakuuttaa meille, että ”kukaan 

kehitysopin kannattaja ei oleta ihmisen polveutuvan mistään nykyisin olemassa 

olevasta tai edes sukupuuttoon kuolleesta apinasta”, vaan että ihminen ja apinat 

saivat luultavasti alkunsa aikakausia sitten jostakin yhteisestä esi-isästä. Kuitenkin 

hän, kuten de Quatrefages osoittaa, vetoaa epäilemättä näihin moniin puuttuviin 

todisteisiin osoituksena siitä, että hänen (kehitysopin kannattajan) väitteensä ovat 

oikeat, sanoen, että ”kaikki elävät muodot eivät ole säilyneet fossiilisessa sarjassa, 

sillä säilymismahdollisuudet ovat olleet vähäiset ja harvinaiset… [jopa 

primitiivinen ihminen] hautasi tai poltti kuolleensa”. Juuri näin mekin väitämme. 

On aivan yhtä mahdollista, että tulevaisuudessa tullaan meidän eduksemme 

löytämään 9-metrisen atlantislaisen jättiläisen luuranko, samoin kuin ”puuttuvan 

renkaan” apinan kaltaisen fossiilin, mutta edellinen on todennäköisempi. 

 

____________ 

 

                                                           
1  Sivu 2 (v. 1875 painos). 
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[e675] 

III 
 

IHMISEN JA IHMISAPINAN FOSSIILIJÄÄNNÖKSET 
 

A. 
 

NIIDEN SUKULAISUUTTA KOSKEVIA GEOLOGISIA TOSIASIOITA 

 

Tieteellisen tutkimuksen tiedot ”alkuihmisestä” ja apinasta eivät tue teoriaa, jonka 

mukaan edellinen polveutuu jälkimmäisestä. ”Mistä meidän on sitten etsittävä 

alkuihmistä?” – kysyy Huxley etsittyään häntä turhaan vanhimpien kvartääriker-

rostumien syvyyksistä. ”Oliko vanhin homo sapiens plioseeninen tai mioseeninen 

tai vielä vanhempi? Ehkä vielä vanhemmissa kerrostumissa ovat jonkin enemmän 

ihmisenmuotoisen apinan tai enemmän apinamaisen ihmisen fossiiliset luut kuin 

tähän asti tuntemamme odottamassa jonkin vielä syntymättömän paleontologin 

tutkimuksia? Aika on sen osoittava.”1 

Varmasti on – ja samalla se on vahvistava okkultistien antropologian. Boyd 

Dawkins innostuneena puolustamaan Darwinin teosta The Descent of Man luulee 

melkein löytäneensä ”puuttuvan renkaan” – teoriassa. Oli enemmän teologien 

kuin geologien syy, että aina vuoteen 1860 asti ihmistä pidettiin jäänteenä, joka ei 

ole sen vanhempi kuin oikeaoppiset 6000 Aadamin vuotta. Kuitenkin karman 

tahdosta ranskalainen abbé Bourgeois sai antaa tälle pintapuoliselle teorialle vielä 

pahemman iskun kuin se oli saanut Boucher de Perthes’n löydöistä. Jokainen 

tietää, että Bourgeois keksi ja toi esiin päteviä todisteita siitä, että ihminen oli 

ollut olemassa jo mioseenikaudella. Sillä mioseenikerrostumista oli kaivettu esiin 

piikiviesineitä, jotka olivat selvästi ihmisen tekemiä. Teoksen Modern Science 

and Modern Thought tekijän sanoin: 

 

Niiden on täytynyt olla joko ihmisen hakkaamia tai, kuten Boyd Dawkins olet-

taa, dryopithecuksen tai jonkin muun ihmisenmuotoisen apinan, jolla oli kelpo 

annos enemmän älyä kuin gorillalla tai simpanssilla kyetäkseen valmistamaan 

työkaluja. Mutta siinä tapauksessa ongelma olisi ratkaistu ja puuttuva rengas 

löydetty, sillä sellainen apina olisi hyvin voinut olla paleoliittisen ihmisen esi-

isä.2 
 

Tai – eoseenisen ihmisen jälkeläinen, mikä antaa teorialle uuden käänteen. On 

kuitenkin löydettävä dryopithecus, jolla on sellaiset hienot älynlahjat. Toisaalta, 

kun neoliittisen ja myös paleoliittisen ihmisen olemassaolo on nyt ehdoton 

                                                           
1  ”Evidence as to Man´s Place in Nature”, s. 159. 
2  Laing, main. teos, s. 157. 
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tosiasia ja kun sama tekijä oikein huomauttaa: ”Jos 100 miljoonaa vuotta on 

kulunut [e676] siitä, kun maa tuli kyllin kiinteäksi synnyttääkseen kasvi- ja 

eläinelämää, silloin tertiäärikausi on voinut hyvin kestää 5 miljoonaa vuotta; tai 

10 miljoonaa vuotta, jos elämää ylläpitävät olosuhteet ovat kestäneet, kuten Lyell 

olettaa, vähintään 200 miljoonaa vuotta”1 – niin miksi ei voitaisi koetella toista 

teoriaa? Olettakaamme, että ihminen oli olemassa jo mesotsooisen ajan lopussa – 

ja edellyttäkäämme argumenti causa, että (paljon myöhemmät) korkeammat 

apinat olivat myös silloin olemassa! Täten ihmisellä ja nykyisillä apinoilla olisi 

ollut riittävästi aikaa haarautua tuosta myyttisestä ”enemmän ihmisenmuotoisesta 

apinasta” ja jopa viimeksi mainitulla degeneroitua sellaisiksi, joiden huomataan 

nyt matkivan ihmistä käyttämällä ”puun oksia nuijina ja särkemällä 

kookospähkinöitä vasaralla ja kivillä”.2 Intiassa jotkut villit vuoristoheimot 

rakentavat asuntonsa puihin, kuten gorillat rakentavat pesänsä. Kysymys, kumpi 

noista kahdesta, eläin vai ihminen on alkanut matkia toista, voi tuskin saada 

muuta kuin yhden vastauksen, vaikka Boyd Dawkinsin teoria hyväksyttäisiinkin. 

Kuitenkin myönnetään yleisesti, että tämä olettamus on mielikuvituksellinen. On 

näet todistettu, että kun plioseeni- ja mioseenikausina oli todellisia apinoita ja 

paviaaneja ja kun ihminen oli kieltämättä samanaikaisesti olemassa edellisenä 

aikana – vaikka oikeaoppinen antropologia, kuten huomaamme, vastoin selviä 

tosiasioita epäröi yhä sijoittaa hänet dryopithecuksen kaudelle, joka apinasuku 

”on joidenkin anatomien mielestä ollut joissakin suhteissa simpanssin tai gorillan 

yläpuolella”3 – niin kuitenkaan eoseenikaudelta ei ole löytynyt muita kädellisiä 

fossiileja eikä muita ihmisapinasukuja kuin muutamia sukupuuttoon kuolleita 

lemurialaisia muotoja. On myös viitattu siihen, että dryopithecus olisi voinut olla 

”puuttuva rengas”, vaikka tuon olennon aivot eivät enempää kuin nykyisen 

gorillankaan aivot tue tätä käsitystä. (Ks. myös Gaydryn teorioita.) 

Nyt tahtoisimme kysyä, kuka tiedemiehistä on valmis todistamaan, että ihmi-

nen ei ollut olemassa tertiäärikauden alussa? Mikä esti hänen olemassaolonsa? 

Tuskin kolmekymmentä vuotta sitten kiellettiin suuttumusta tuntien, että hän olisi 

ollut olemassa kauemmin kuin 6000 tai 7000 vuotta sitten. Nyt häneltä evätään 

pääsy eoseeniaikaan. Tulevalla vuosisadalla nousee ehkä esiin jo kysymys, oliko 

                                                           
1  Main. teos, s. 161. 
2  Näinkö alkuihminen olisi toiminut? Emme tunne nykyisin ketään ihmisiä, emme edes ville-

jä, joiden tiedettäisiin matkineen apinoita, jotka ovat eläneet rinnakkain heidän kanssaan Ame-

rikan ja saarien metsissä. Mutta tiedämme kyllä, että on suuria apinoita, jotka kesytettyinä ja 

eläen ihmisasunnoissa matkivat ihmistä siinä määrin, että pukeutuvat hattuihin ja vaatteisiin. 

Tämän kirjoittajalla oli kerran simpanssi, joka opettamatta avasi sanomalehden ja oli lukevi-

naan sitä. Jälkipolvet, lapset, matkivat vanhempiaan – ei päinvastoin. 
3  Main. teos, s. 151. 
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ihminen samanaikainen kuin ”lentävät lohikäärmeet”, lentoliskot, joutsenlisko ja 

iguanodon jne. Kuunnelkaamme kuitenkin tieteen kaikua. 
 
[e677] Missä hyvänsä ihmisenmuotoiset apinat elivät, on selvää, olipa kysymyk-

sessä anatominen rakenne tai ilmasto tai ympäristö, että siellä on voinut myös elää 

ihminen tai jokin olento, joka oli hänen esi-isänsä. Anatomisesti puhuen apinat 

ovat yhtä erikoisia muunnoksia nisäkkäistä kuin ihminen, jota ne muistuttavat luu 

luulta ja lihas lihakselta. Fyysinen eläinihminen on vain esimerkki nelikätisestä 

tyypistä, joka on erikoistunut pystysuoran asentonsa ja suurempien aivojensa suh-

teen.1… Jos hän saattoi selviytyä jääkauden epäsuotuisista olosuhteista ja äärim-

mäisistä vaihteluista, kuten tiedämme hänen eläneen, ei ole mitään syytä, miksi 

hän ei olisi voinut elää mioseenikauden puolitrooppisessa ilmastossa, jolloin leuto 

ilmanala ulottui aina Grönlantiin ja Huippuvuorille asti….2 
 

Kun useimmat tiedemiehet horjumattomina uskossaan, että ihminen polveutuu 

”sukupuuttoon kuolleesta ihmisenmuotoisesta nisäkkäästä”, eivät tahdo edes 

hyväksyä minkään toisen teorian pelkkää todennäköisyyttä kuin sen, että 

ihmisellä ja dryopithecuksella on yhteinen esi-isä, on virkistävää tavata 

tieteellisesti arvokkaassa teoksessa tällainen valmius kompromissiin. Tämä on 

todellakin niin laajakantoista kuin nykyisissä olosuhteissa on mahdollista, ts. 

ilman välitöntä vaaraa joutua ”tieteenimartelun” vuorovesiaallon kaatamaksi. 

Arvellen, että ”ei ole niin vaikea selittää älyn ja moraalin kehitystä evoluution 

avulla, kuin on selittää fyysisen ruumiinrakenteen eroavuutta3 ihmisen ja 

korkeimman eläimen välillä”, sama tekijä sanoo: 
 
Mutta ei ole niin helppo huomata, miten tällainen eroavuus fyysisessä rakenteessa 

on voinut syntyä ja miten on voinut ilmetä olento, jolla oli sellaiset aivot ja 

                                                           
1  Kysytään, muuttuisiko edellä olevan lauseen tieteellisyys yhtään, jos se kuuluisi: ”apina on 

vain esimerkki kaksijalkaisesta tyypistä, joka on erikoistunut kulkemaan kaikilla neljällä jalal-

la ja jolla on yleensä pienemmät aivot”. Esoteerisesti puhuen tämä on totuus eikä päinvastoin. 

[H.P.B.] 
2  Laing, main. teos, s. 151–152. 
3  Tässä emme voi yhtyä Laingin mielipiteeseen. Kun tunnetut darwinistit kuten Huxley osoit-

tavat ”sen suuren kuilun, joka on alimman apinan ja korkeimman ihmisen älyllisten kykyjen 

välillä”, ”tavattoman kuilun… niiden välillä”, ”mittaamattoman ja itse asiassa äärettömän 

eron ihmis- ja apinasukujen välillä” (Man’s Place in Nature, s. 142–143 ja alaviite); kun myös 

mielen fyysinen perusta – aivot – ylittävät kooltaan niin huomattavasti korkeimpien nykyisten 

apinoiden aivot; kun sellaisten ihmisten kuin Wallace on pakko olettaa maan ulkopuolisten 

älyolentojen vaikutus selityksenä sille, miten jokin Pithecanthropus alalus tai Haeckelin pu-

hekyvytön villi on voinut kohota nykyaikaisen, suurilla aivoilla varustetun, moraalisen ihmi-

sen tasolle – on turha syrjäyttää niin kevyesti kehitysopin kannattajien pulmat. Jos rakenteelli-

nen todiste on niin vähän vakuuttava ja darwinismille yleensä ottaen epäsuotuisa, niin vaikeu-

det ovat kymmenkertaiset, kun yritetään selittää inhimillisen mielen kehitys luonnonvalinnan 

kautta. 
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kätevyys ja sellaiset kehittämättömät kyvyt lähes rajattomaan edistykseen. Vaikeus 

on tämä: ruumiinrakenteen eroavuus alimman nykyisin elävän ihmisrodun ja 

korkeimman nykyisin elävän apinalajin välillä on liian suuri, jotta se 

mahdollistaisi toisen polveutumisen toisesta. Mustaihoinen lähenee eräissä 

suhteissa hiukan apinatyyppiä. Hänen kallonsa on kapeampi, hänen aivonsa 

tilavuudeltaan pienemmät, hänen lihaksensa enemmän esillä, hänen käsivartensa 

pitemmät kuin [e678] tavallisella eurooppalaisella. Hän on kuitenkin 

olemukseltaan ihminen, ja iso kuilu erottaa hänet simpanssista tai gorillasta. 

Idiootin tai kretiinin, jonka aivojen koko ja äly eivät ole suuremmat kuin 

simpanssilla, kehitys on pysähtynyt, mutta hän on ihminen, ei apina. 

Jos siis darwinilainen teoria pitää paikkansa ihmisen ja apinan suhteen, meidän 

on mentävä taaksepäin johonkin yhteiseen esi-isään, josta molemmat ovat voineet 

saada alkunsa… Mutta jotta tämä voitaisiin vahvistaa tosiasiaksi eikä pitää sitä 

pelkkänä teoriana, meidän on löydettävä tuo varhainen muoto tai ainakin joitakin 

sitä lähellä olevia välimuotoja… eli toisin sanoen… puuttuva rengas! Nyt on 

kuitenkin myönnettävä, että tähän asti ei ole tavattu mitään sellaisia puuttuvia 

renkaita, sillä vanhimmatkaan tunnetut ihmisen kallot ja luurangot, jotka ovat 

peräisin jääkaudelta ja ovat luultavasti vähintään 100 000 vuotta vanhoja, eivät 

ilmaise mitään erikoisen ratkaisevaa lähentymistä tuollaista esi-inhimillistä 

tyyppiä kohti. Päinvastoin eräs vanhimmista tyypeistä, Cro-Magnonin hautaluolan 

ihmistyyppi,1 kuului komeaan, kookkaaseen rotuun, jolla oli suuret aivot ja joka 

yleensä oli monien nykyisin olemassa olevien ihmisrotujen yläpuolella. Vastaus on 

tietysti, että aika on riittämätön, ja jos ihmisellä ja apinalla oli yhteinen esi-isä, 

joka korkealle kehittyneenä ihmisenmuotoisena apinana varmasti ja ihmisenä 

luultavasti, oli jo olemassa mioseenikaudella, sellaista esi-isää on etsittävä vielä 

kauempaa menneisyydestä, sellaisen välimatkan päästä, johon verrattuna koko 

kvartäärikausi vaipuu merkityksettömyyteen… tämä saa meidät epäilemään, ennen 

kuin myönnämme, että ihminen… on ainoastaan poikkeus… Tätä on vaikeampi 

uskoa, koska apinasukuun, jota ihminen [?] niin läheisesti muistuttaa… kuuluu 

lukuisia haaroja, jotka muuttuvat vähitellen toinen toisekseen, mutta joista 

äärimmäiset lajit eroavat enemmän toisistaan, kuin ihminen eroaa korkeimmasta 

apinaryhmästä. Jos erityinen luominen on tarpeen ihmistä varten, eikö silloin ole 

täytynyt olla erityisiä luomisia simpanssia, gorillaa, orankia ja vähintään 100 eri 

apinalajia varten, joilla kaikilla on samoja piirteitä?2 
 

”Erityinen luominen” oli ihmistä varten ja ”erityinen luominen” apinaa, hänen 

jälkeläistään, varten, mutta vain toisella tapaa kuin tiede on koskaan kuvitellut. 

Albert Gaudry ja muut tuovat esiin tärkeitä syitä, miksi ihmistä ei voida pitää jon-

kin apinaheimon korkeimpana huippuna. Kun otetaan huomioon, ettei vain ”alku-

villi” (?) ollut todellisuutta mioseenikaudella, vaan että myös, kuten Mortillet 

                                                           
1  Rotu, jota de Quatrefages ja Hamy pitävät haarana samasta rungosta, josta ovat lähtöisin 

Kanarian saarten guanchit – atlantislaisten jälkeläiset, lyhyesti sanoen. 
2  Laing, main. teos, 180–182. 



715 
 

osoittaa, hänen jälkeensä jättämät piikivijäänteet oli pirstottu tulen avulla tuona 

kaukaisena aikana; kun kuulemme, että ihmisenmuotoisista apinoista ainoastaan 

dryopithecus esiintyy noissa kerrostumissa, niin mikä on luonnollinen johtopää-

tös? Se, että darwinilaiset ovat pahassa pulassa. Kovin ihmisen kaltainen gibboni 

on yhä samalla alhaisella kehitysasteella kuin ollessaan ihmisen aikalainen jää-

kauden lopulla. Se ei ole olennaisesti muuttunut plioseenikaudesta. Dryopithecuk-

sen ja nykyisten ihmisenmuotoisten apinoiden – gibbonin, gorillan jne. – välillä-

hän ei ole suurta eroa. Jos siis darwinilainen teoria on täysin riittävä, miten mei-

dän on sitten ”selitettävä” tämän apinan kehittyminen [e679] ihmiseksi miosee-

nikauden ensimmäisellä puoliskolla? Aika on aivan liian lyhyt sellaista teoreettis-

ta muutosta varten. Se äärimmäinen hitaus, millä lajien muuttuminen tapahtuu, 

tekee asian käsittämättömäksi – varsinkin luonnonvalinnan perusteella. Valtava 

mentaalinen ja rakenteellinen kuilu tuleen ja sen sytyttämiseen perehtyneen ihmi-

sen ja karkean ihmisapinan välillä on liian suuri, jotta se edes ajatuksena voitaisiin 

silloittaa niin rajoitetun periodin aikana.  

Vaikka kehitysopin kannattajat ehkä mieluummin siirtäisivät tämän prosessin 

edeltävään eoseenikauteen asti ja vaikka he jäljittäisivät sekä ihmisen että 

dryopithecuksen tuollaiseen yhteiseen esi-isään, niin on sittenkin jäljellä se 

epämiellyttävä huomio, että eoseenikerrostumissa ei näy merkkiäkään 

antropoidisista fossiileista eikä Haeckelin tarunomaisesta Pithecanthropuksesta. 

Eiköhän ulospääsy tästä cul de sacista [umpikujasta] löydy vetoamalla 

”tuntemattomaan” ja viittaamalla Darwinin tavoin ”geologisen tiedon 

epätäydellisyyteen”? Olkoon niin. Mutta sama vetoamisoikeus on yhtäläisesti 

myönnettävä okkultisteille, sen sijaan että se olisi vain pulaan joutuneen 

materialismin yksinoikeus. Me sanomme, että fyysinen ihminen oli jo olemassa, 

ennen kuin liitukauden kallioiden ensimmäinen pohja alkoi kerrostua. Loistavin 

sivistys, mitä milloinkaan on maailmassa nähty, kukoisti tertiäärikauden alussa, 

jolloin haeckeliläisen ihmisapinan kuvitellaan harhailleen aarniometsissä ja 

jolloin Grant Allenin otaksuttu esi-isä heilautteli itseään oksalta oksalle karvaisten 

vaimojensa, kolmannen Rodun Aadamin degeneroituneiden Lilitien kanssa. 

Kuitenkaan neljännen Rodun sivistyksen loistavampana aikana ei ollut mitään 

ihmisenmuotoisia apinoita, mutta karma on salaperäinen laki eikä katso 

henkilöön. Atlantislaisten jättiläisten synnissä ja häpeässä siittämät hirviöt, 

eläimellisten isiensä ja tästä syystä nykyisen ihmisen (Huxleyn) ”irvikuvat”, 

johtavat nyt harhaan ja sekoittavat virheellisesti eurooppalaisen tieteen 

spekulatiiviset antropologit. 

Missä ensimmäiset ihmiset elivät? Joidenkin darwinistien mukaan Länsi-

Afrikassa, toisten mukaan Etelä-Afrikassa, jotkut taas uskovat, että apinamaisista 

esi-isistä syntyi itsenäisesti ihmisheimoja Aasiassa ja Amerikassa (Vogt). Haeckel 

kuitenkin lähestyy vaivattomasti tehtävää. Lähtökohtana ”puoliapi-nansa”, ”yh-

teinen esi-isä kaikille muille kapeanenäisille apinoille ihminen mukaan luettuna” 
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– ”rengas”, josta kuitenkin on uudempien anatomisten löytöjen johdosta luovuttu 

lopullisesti! – hän yrittää löytää kodin alkuperäiselle Pithecanthropus alalukselle. 
 

Kaiken todennäköisyyden mukaan se [eläimen muutos ihmiseksi] tapahtui Etelä-

Aasiassa, jossa tavataan yhä useampia todisteita siitä, että siellä oli eri ihmislajien 

alkukoti. Luultavasti Etelä-Aasia ei ollut ihmissuvun ensimmäinen kehto, vaan 

LEMURIA, Aasiasta etelään oleva manner, joka upposi myöhemmin Intian 

valtamereen.1 Ihmisenmuotoisten apinoiden kehityskausi apinankaltaiseksi 

ihmisiksi oli luultavasti tertiäärikauden viimeinen vaihe, plioseenikausi, ja ehkä 

sen edeltäjä, mioseenikausi.2 
 

[e680] Näistä pohdiskeluista ainoa, jolla on jotakin arvoa on se, joka koskee Le-

muriaa – joka oli ihmiskunnan kehto – sen fyysisen, sukupuolisen olennon, joka 

pitkien aikakausien kuluessa oli aineellistunut eteerisestä hermafrodiitista. Mutta 

jos on todistettu, että Pääsiäissaari on todella Lemurian jäännös, meidän on us-

kottava, että Haeckelin mukaan ”mykkä apinaihminen”, joka äsken vielä oli raaka 

nisäkäshirviö, on pystyttänyt nuo jättimäiset kuvapatsaat, joista kaksi on nyt Bri-

tish Museumissa. Arvostelijat erehtyvät sanoessaan Haeckelin oppeja ”inhottavik-

si, kumouksellisiksi, moraalittomiksi” – vaikka materialismi on johdonmukainen 

tulos apinaesi-isämyytistä – sillä ne ovat vain liian mielettömiä vaatiakseen ku-

moamista. 
 

 

B. 
 

LÄNSIMAINEN EVOLUUTIO-OPPI: 

IHMISEN JA IHMISAPINAN VERTAILEVA ANATOMIA 

EI MILLÄÄN TAVOIN VAHVISTA DARWINISMIA 

 

Meille on sanottu, että samalla kun jokainen muu nykyaikaista tiedettä vastaan 

oleva harhaoppi voidaan jättää huomioon ottamatta, niin se että me kiellämme 

ihmistä koskevan darwinilaisen teorian on ”anteeksiantamaton” synti. Järkkymät-

töminä kuin kallio kehitysopin kannattajat pitävät kiinni väitteestään ihmisen ja 

apinan ruumiinrakenteen yhtäläisyydestä. He vetoavat siihen, että anatominen 

todiste on tässä tapauksessa aivan ylivoimainen: luu vastaa luuta ja lihas lihasta, 

ja jopa aivojen yhdenmukaisuus on molemmilla hyvin samanlainen.  

No niin, entä sitten? Kaikki tämä tiedettiin ennen kuningas Herodeksen aikoja, 

ja Rāmāyanan kirjoittajat, runoilijat, jotka ylistivät apinajumala Hanumanin 

miehuutta ja urhoollisuutta, ”jonka urotyöt olivat suuret ja viisaus vertaansa 

                                                           
1  [Ks. VII luku, ”Tieteellisiä ja geologisia todisteita useiden uponneiden mannerten olemassa-

olosta”.] 
2  The Pedigree of Man, s. 73. 
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vailla”, ovat varmaan tienneet yhtä paljon hänen anatomiastaan ja aivoistaan kuin 

joku Haeckel tai Huxley meidän päivinämme. Kasoittain teoksia on kirjoitettu 

tästä yhtäläisyydestä niin muinaisuudessa kuin myöhempinä aikoina. Sen vuoksi 

maailmalle tai filosofialle ei ole annettu mitään uutta sellaisissa teoksissa kuin 

Mirvartin Man and Apes tai Fisken ja Huxleyn darwinismin puolustuspuheet. 

Mutta mitkä ovat nuo ratkaisevat todisteet siitä, että ihminen polveutuu 

apinankaltaisesta esi-isästä? Jos darwinilainen teoria ei ole oikea, meille sanotaan, 

jos ihminen ja apina eivät polveudu yhteisestä esi-isästä, silloin meidän on 

selitettävä: 

1) Molempien ruumiinrakenteen samanlaisuus; se tosiasia, että korkeampi 

eläinmaailma – ihminen ja eläin – on fyysisesti samaa tyyppiä. 

[e681] 2) Ihmisessä esiintyvät surkastuneet elimet, ts. jäljet aikaisemmista eli-

mistä, jotka ovat nyt käytön puutteesta surkastuneet. Joillakin näistä elimistä, niin 

väitetään, ei ole voinut olla mitään käyttöön soveltuvaa tarkoitusta, paitsi puoliksi 

eläimellisillä, osittain puissa elävillä hirviöillä. Miksi sitten ihmisellä tavataan 

nämä ”surkastuneet” elimet (yhtä hyödyttömät kuin alkeelliset siivet ovat Austra-

lian kiiville), umpisuolen matomainen lisäke, korvalihakset,1 ”surkastunut häntä” 

(jolla varustettuja lapsia syntyy yhä joskus maailmaan) jne.? 

Näin kuuluu sotahuuto, ja darwinisteihin kuuluvan pienemmän väen käkätys 

on, mikäli mahdollista, vielä äänekkäämpi kuin itse tieteellisten kehitysopin kan-

nattajien! 

Lisäksi nuo viimeksi mainitut, samalla kun he – yhdessä suuren johtajansa 

Huxleyn sekä sellaisten etevien eläintieteilijöiden kuin Romanesin ja muiden 

kanssa – puolustavat darwinilaista teoriaa, he ensimmäisinä tunnustavat lopullisen 

todistamisen tiellä olevat miltei voittamattomat vaikeudet. Yhtä suuret 

tiedemiehet kuin edellä mainitut kieltäytyvät mitä jyrkimmin omaksumasta tuota 

aiheetonta yhtäläisyyttä ja vastustavat äänekkäästi asiaan liittyvää täysin 

sopimatonta liioittelua. Tarvitsee vain silmäillä Brocan, Gratioletin, Owenin ja 

Pruner-Beyn teoksia sekä de Quatrefagesin viimeistä suurta teosta Introduction à 

l’Étude des Races Humaines huomatakseen kehitysopin kannattajien 

virhepäätelmän. Voimme sanoa enemmän: ihmisen ja antropomorfisen apinan 

ruumiinrakenteen yhtäläisyyttä koskevat liioittelut ovat viime aikoina olleet niin 

räikeitä ja mielettömiä, että jopa Huxleyn on ollut pakko esittää vastalauseensa 

liian toiveikkaiden odotusten johdosta. Tuo suuri anatomi komensi 

henkilökohtaisesti ”pienemmän väen” järjestykseen selittämällä eräässä 

artikkelissaan, että eroavuudet ihmisen ja korkeimpien antropomorfisten 

                                                           
1  Professori Owen uskoo, että nämä lihakset – atollens, retrahens ja attrahens aurem – toimi-

vat aktiivisesti kivikauden ihmisillä. Ehkä näin oli laita, ehkä ei. Kysymys kuuluu tavallisen 

”okkulttisen” selityksen piiriin, eikä sen ratkaisuksi tarvitse olettaa mitään ”eläimellistä esi-

isää”. 
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apinoiden ruumiinrakenteen välillä eivät suinkaan ole mitättömät ja 

merkityksettömät, vaan päinvastoin erittäin suuret ja ajatuksia herättävät: ”gorillan 

jokaisella luulla on oma erityisleimansa, joka erottaa sen vastaavasta ihmisen 

luusta”. Olemassa olevien eläinten joukossa ei ole ainuttakaan välimuotoa, joka 

voisi täyttää aukon ihmisen ja eläimen välillä. Jättää tuo aukko huomiotta, hän 

lisäsi, ”olisi yhtä väärin kuin se olisi järjetöntä”.1 

[e682] Lopuksi ihmisen kohdalla tällaisen luonnottoman polveutumisen mie-

lettömyys on niin ilmeinen, kun otetaan huomioon kaikki todisteet apinan kallosta 

verrattuna ihmisen kalloon, että jopa de Quatrefages tiedostamattaan yhtyi meidän 

esoteeriseen teoriaamme sanomalla, että paremminkin apinoiden voidaan väittää 

polveutuvan ihmisestä kuin päinvastoin. Gratiolet on osoittanut ihmisapinoiden 

aivo-onteloihin liittyen, että näillä lajeilla tuo elin kehittyy päinvastaisella tavalla, 

kuin mitä tapahtuisi, jos vastaavat elimet ihmisellä todella olisivat tuloksena sa-

nottujen elinten kehittymisestä apinoilla. Ihmisen kallon ja aivojen tilavuus sa-

moin kuin aivo-ontelot lisääntyvät ihmisen yksilöllisen kehityksen myötä. Hänen 

älynsä kehittyy ja kasvaa iän mukana, kun taas hänen kasvojensa luut ja leuat 

pienenevät ja suoristuvat sitä mukaa kuin hän henkevöityy. Apinalle sitä vastoin 

käy päinvastoin. Nuori ihmisapina on älykkäämpi ja hyväluontoisempi, ja iän 

myötä siitä tulee tyhmempi. Kun sen kallo vetäytyy taaksepäin ja näyttää piene-

nevän sen kasvun myötä ja naamaluut ja leuat kehittyvät, niin aivot lopulta ahtau-

tuvat ja työntyvät kokonaan taakse, joten eläimellinen tyyppi ilmenee päivä päi-

vältä yhä selvemmin. Ajatustoiminnan elin – aivot – surkastuu ja heikkenee ja sen 

voittaa ja korvaa kokonaan villieläimen elin – leukalaite. 

Kuten tuossa ranskalaisessa teoksessa niin älykkäästi huomautetaan, gorilla 

voisi täydellä syyllä kääntyä kehitysopin kannattajan puoleen ja vaatia häneltä 

periytymisoikeuttaan. Se voisi sanoa hänelle: ”Me ihmisapinat loittonemme 

taantuvasti ihmistyypistä, ja sen vuoksi meidän kehityksemme ilmaisee muutosta 

ihmisen kaltaisesta eläimen kaltaiseksi elimistön rakenteeksi. Mutta miten te 

ihmiset voisitte polveutua meistä – miten te voitte olla jatkoa meidän 

suvustamme? Sillä jotta tämä olisi mahdollista, teidän organisminne tulisi erota 

vielä enemmän kuin meidän eroaa ihmisen ruumiinrakenteesta, sen tulisi lähetä 

                                                           
1  Huxley, Man’s Place in Nature, s. 104. Lainataksemme toista suurta auktoriteettia: ”Terti-

äärikaudella tapaamme erään ihmisenkaltaisimmista apinoista (gibbonin), joka laji on yhä 

samalla alhaisella asteella, ja rinnan sen kanssa jääkauden lopulla ihminen on ollut yhtä kor-

kealle kehittynyt kuin nykyisin. Apina ei ole tuosta ajasta lähestynyt enemmän ihmistä eikä 

nykyajan ihminen ole eronnut apinasta kauemmaksi kuin ensimmäinen (fossiili-) ihminen… 

nämä tosiasiat vastustavat jatkuvan kehityksen teoriaa.” (Tri F. Pfaff, main. teos, s. 36–37). 

Kun Vogtin mukaan australialaisen aivojen keskimitta on 99,35 kuutiotuumaa, gorillan 30,51 

kuutiotuumaa ja simpanssin vain 25,45 kuutiotuumaa, on ”luonnollisen” valinnan puolustajilla 

ylitettävänään valtavan iso kuilu. 
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vielä enemmän eläimen rakennetta kuin meidän lähenee. Sellaisessa tapauksessa 

oikeus vaatii, että te luovutatte meille paikkanne luonnossa. Te olette meitä 

alempia, jos kerran pidätte kiinni siitä, että polveudutte meidän suvustamme. Sillä 

meidän elimistöllinen rakenteemme ja sen kehittyminen ovat sellaiset, että me 

emme pysty synnyttämään korkeamman rakenteen muotoja kuin omamme.” 

Tässä okkulttiset tieteet ovat täysin samaa mieltä de Quatrefagesin kanssa. 

[e683] Varsinaisen kehitystyyppinsä perusteella ihminen ei voi polveutua apinasta 

eikä kummallekin yhteisestä esi-isästä, vaan osoittaa olevansa lähtöisin itseään 

paljon korkeammasta tyypistä. Ja tämä tyyppi on ”taivaallinen ihminen” – dhyāni-

chohanit eli ns. pitrit, kuten on esitetty tämän teoksemme I kirjassa. Toisaalta 

ihmisapinat, orangutangi, gorilla ja simpanssi, voivat polveutua – ja okkulttisten 

oppien mukaan todella polveutuvat – eläimellistyneestä neljännestä inhimillisestä 

kantarodusta ollen ihmisen ja sukupuuttoon kuolleen nisäkäslajin jälkeläisiä, lajin, 

jonka kaukaiset esi-isät olivat itse lemurialaisen eläimellisyyden tuote ja joka eli 

mioseenikaudella. Tämän puoli-inhimillisen hirviön esi-isien kuvataan säkeistöis-

sä syntyneen ”älyttömien” rotujen tekemän synnin seurauksena kolmannen Rodun 

keskivaiheilla. 

Kun muistaa, että kaikki nykyisin maapalloa kansoittavat muodot ovat muun-

noksia niistä perustyypeistä, jotka alun perin ovat lähtöisin kolmannen ja neljän-

nen  kierroksen  IHMISESTÄ,  niin huomaa,  että  kehitysopin  todiste,  joka  kos-

kee kaikille selkärankaisille luonteenomaista ”ruumiinrakenteen yhtenäisyyttä”, 

menettää kärkensä. Mainittuja perustyyppejä oli vähän verrattuna siihen organis-

mien moninaisuuteen, jonka ne lopulta aiheuttivat, mutta tyypin yleinen yhtenäi-

syys on kuitenkin säilynyt kautta aikojen. Luonnon talous ei oikeuta otaksumaan, 

että samalla planeetalla esiintyisi yhtä aikaa täysin vastakkaisia ”perusmuotoja”. 

Kun nyt joka tapauksessa on kaavailtu yleinen suunta, jota okkulttinen selitys 

noudattaa, yksityiskohdat voitaneen jättää intuitiivisen lukijan pääteltäviksi. 

Samoin on sen tärkeän kysymyksen laita, joka koskee anatomien ihmisen eli-

mistössä keksimiä ”surkastuneita” elimiä. Epäilemättä tällainen todiste, jota Dar-

win ja Haeckel käyttivät eurooppalaisia vastustajiaan kohtaan, osoittautui erittäin 

tehokkaaksi. Ne antropologit, jotka uskalsivat vastustaa ihmisen polveutumista 

eläimellisistä esi-isistä, joutuivat pahaan pulaan, kun oli selitettävä kidusaukkojen 

esiintyminen, ”häntäongelma” jne. Tässä okkultismi tarpeellisine tietoineen tulee 

jälleen meidän avuksemme. 

Kuten aiemmin on sanottu, inhimillinen tyyppi on kaikkien mahdollisten 

orgaanisten muotojen varasto ja keskus, josta ne saavat alkunsa. Tässä meillä on 

edellytys ”evoluutioon” eli ”kehittymiseen” – siinä merkityksessä, mistä ei voida 

sanoa sen kuuluvan luonnonvalintaa koskevaan mekaaniseen teoriaan. 

Arvostellessaan Darwinin tekemiä johtopäätöksiä ”surkastuneista elimistä” eräs 

etevä kirjoittaja huomauttaa: 
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Eikö se käsitys, jonka mukaan ihminen luotiin varustettuna näillä rakenteeseensa 

kuuluvilla surkastumilla, joista sitten tuli hyödyllisiä lisäkkeitä alemmille eläimil-

le, joiksi ihminen degeneroitui, ole hypoteettisena yhtä todennäköinen, kuin on 

olettamus, että nämä elimet olivat täysin kehittyneet niillä alemmilla eläimillä, 

joista ihminen kehittyi?1 
 

[e684] Jos nuo sanat ”joiksi ihminen degeneroitui” luetaan ”joiden prototyypit 

ihminen vuodatti astraalisten kehityskausiensa kuluessa”, niin meillä on tässä eräs 

puoli oikeasta esoteerisesta ratkaisusta. Mutta nyt on muotoiltava laajempi yleis-

tys. 

Mitä tulee nykyisen neljännen kierroksemme maiseen aikakauteen, niin ainoas-

taan sen nisäkäseläimet ovat johdettavissa ihmisen vuodattamista prototyypeistä. 

Sammakkoeläimet, linnut, matelijat, kalat jne. ovat kolmannen kierroksen tulok-

sia, astraalisia fossiilimuotoja varastoituneina maapallon auriseen verhoon ja pro-

jisoituneina fyysiseen objektiivisuuteen ensimmäisten laurentisten kerrostumien 

jälkeen. ”Evoluutio” on tekemisissä niiden perättäisten muutosten kanssa, jotka 

paleontologian mukaan tapahtuivat alemmassa eläin- ja kasvimaailmassa geologi-

sen aikakauden kuluessa. Se ei koske eikä asioiden laatuun nähden voi koskea 

niitä esifyysisiä tyyppejä, jotka olivat tulevan erilaistumisen perustana. Se voi 

kyllä taulukoida ne yleiset lait, jotka määräävät fyysisten organismien kehityksen, 

ja se on myös jossain määrin hoitanut taitavasti tuon tehtävänsä. 

Palaamme nyt tutkimuksemme varsinaiseen aiheeseen. Ensimmäiset nisäkkäät, 

joiden vanhimpia jälkiä on tavattu sekundaarikauden triaskerrostumissa esiinty-

vissä pussieläimissä, olivat kehittyneet puhtaasti astraalisista esi-isistä yhtä aikaa 

toisen Rodun kanssa. Ne ovat siis ihmistä myöhempiä ja sen vuoksi on helppo 

selittää niiden ja ihmisen sikiövaiheiden yleinen yhtäläisyys – ihmisen itsessään 

käsittäessä sekä kehityksessään kootessa sen ryhmän pääpiirteet, jonka se on saa-

nut aikaan. Tämä selitys ratkaisee osan darwinilaisesta yhteenvedosta. 

 

Mutta miten selittää ihmissikiöllä esiintyvät kidusaukot, kehitysvaihe, joka kuuluu 

kalan kiduksille;2 tai se sykkivä suoni, joka vastaa alemmilla kaloilla sydäntä ja 

joka muodostaa sikiön sydämen; tai koko se yhdenmukaisuus, jota ihmisen 

munasolun jakautuminen, alkiolevyn muodostuminen ja ”gastrula”-vaiheen 

                                                           
1  George T. Curtis, Creation or Evolution? s. 76. 
2  ”Tuona aikana”, Darwin kirjoittaa, ”valtimot kulkevat kaaren muotoisina haaroina ikään 

kuin kuljettaakseen verta kiduksiin, jollaisia ei esiinny korkeammilla selkärankaisilla, vaikka 

kaulan sivulla on uurteita, jotka osoittavat niiden entisen [?] paikan.” 

   On huomattava, että vaikka kidusaukot ovat täysin tarpeettomat kaikille muille eläimille, 

paitsi sammakkoeläimille ja kaloille jne., niiden esiintyminen on säännöllisesti todettu selkä-

rankaisten sikiökehityksessä. Joskus syntyy jopa lapsia, joilla on kaulassa aukeama, joka vas-

taa yhtä kidusaukkoa. 
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esiintyminen osoittavat rinnan alempien selkärankaisten elämän ja myös sienien 

vastaavien vaiheiden kanssa; tai ne alemman eläinelämän erilaiset tyypit, joita 

tulevan lapsen muoto antaa aavistaa kasvuaikansa kuluessa?… Mistä johtuu, että 

määrätyt vaiheet niiden kalojen elämässä, joiden esi-isät uivat siluurikauden 

merissä [pitkiä aikakausia ennen ensimmäisen kantarodun ajanjaksoa], samoin 

kuin määrätyt vaiheet myöhempien sammakkoeläinten ja matelijoiden elämässä 

kuvastavat ihmissikiön kehityksen ”suppeana historiana”?1 
 
[e685] Tämä näennäinen ristiriita saa selityksensä siten, että kolmannen kierrok-

sen maiset eläinmuodot olivat saaneet alkunsa kolmannen kierroksen ihmisen 

aikaansaamista tyypeistä samalla tavoin kuin uusi lisäys meidän planeettamme 

eläimistöön – nisäkkäiden luokka – on neljännen kierroksen ihmiskunnan tuote 

toisessa kantarodussa. Ihmissikiön kehityskulku esittää lyhyesti yleiset ei ainoas-

taan neljännen vaan myös kolmannen kierroksen maisen elämän perusmuodot. 

Koko tyyppiasteikko kerrataan lyhyesti. Okkultistit eivät siis joudu neuvottomik-

si, kun on selitettävä, miksi lapsi syntyy joskus hännällisenä tai miksi ihmissikiön 

häntä on määrättynä ajankohtana kaksi kertaa niin pitkä kuin muodostumaisillaan 

olevat jalat. Mahdollisuus kehittää jokainen eläimelliselle elämälle hyödyllinen 

elin on olemassa ihmisessä – makrokosmoksen mikrokosmoksessa – eikä epäta-

vallisista olosuhteista voi niinkään harvoin aiheutua eriskummallisia ilmiöitä, joita 

darwinistit pitävät ”palautumisena aikaisempiin tyyppeihin”.2 Palautumista kyllä-

kin, mutta tuskin meidän nykyisten empiristien tarkoittamassa mielessä! 

 

 

C. 
 

DARWINISMI JA IHMISEN IKÄ: 

IHMISAPINAT JA HEIDÄN ESI-ISÄNSÄ 

 

Useampi kuin yksi huomattava nykyajan geologi ja tiedemies on ilmoittanut ylei-

sölle, että ”kaikki geologisten aikakausien pituuden arvioiminen ei ole ainoastaan 

puutteellista vaan myös mahdotonta. Sillä me emme tiedä niitä syitä, vaikka niitä 

on täytynyt olla, jotka joko jouduttivat tai hidastuttivat sedimenttikerrostumien 

                                                           
1  Darwin, The Descent of Man, yhteenveto sivuilta 135–140. 
2  Niiden, jotka Haeckelin tavoin arvelevat, että kidusaukot vastaavine ilmiöineen viittaavat 

suoranaiseen toimintaan sammakkoeläinten ja kalojen kaltaisilla esi-isillämme (ks. hänen 12 ja 

13. kehitysvaihettaan), tulisi selittää, miksi ”lehdillä varustettua kasvia” (prof. André Lefèv-

ren mukaan), joka on eräs sikiön kehitysvaihe, ei ole otettu huomioon hänen mainitsemiensa 

22 vaiheen joukossa, joiden kautta moneerit ovat kulkeneet edistyessään ihmiseksi. Haeckel ei 

otaksu kasvikuntaan kuuluvaa esi-isää. Sikiöopillinen todiste on siis kaksiteräinen miekka, 

jonka isku osuu tässä käyttäjäänsä. 
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muodostumista”.1 Ja nyt kun eräs toinen tiedemies, yhtä tunnettu (Croll), on las-

kenut tertiäärikauden alkaneen joko viisitoista tai kaksi ja puoli miljoonaa vuotta 

sitten – edellinen luku on esoteerisen opin mukaan oikeampi kuin jälkimmäinen – 

niin ainakaan tässä tapauksessa ei näytä olevan mitään erittäin suurta erimielisyyt-

tä. Eksakti tiede, joka kieltäytyy pitämästä ihmistä ”erikoisluomuksena” (määrä-

tyssä suhteessa salaiset tieteet tekevät samoin), voi hyvin jättää huomioon otta-

matta ensimmäiset kolme tai oikeammin kaksi ja puoli Rotua – henkisen, puoleksi 

astraalisen ja [e686] puoleksi inhimillisen – jotka meidän oppiemme mukaan 

esiintyivät maan päällä. Mutta se voi tuskin tehdä samoin, kun on kyse kolmannen 

jälkimmäisestä puolesta, neljännestä ja viidennestä Rodusta, koska se jo jakaa 

ihmiskunnan paleoliittiseen ja neoliittiseen ihmiseen.2 Ranskalaiset geologit aset-

tavat ihmisen mioseenikauden keskivaiheille (Gabriel de Mortillet) ja jotkut toiset 

sekundaarikauteen, kuten de Quatrefages ehdottaa. Englantilaiset oppineet sen 

sijaan eivät yleensä oleta lajeilleen niin pitkää ikää. Mutta jonakin päivänä he 

varmaan ajattelevat toisin. Sillä, kuten Sir Charles Lyell sanoo: 
 
Jos otamme huomioon, miten kaikissa sekä meri- että sisämaavesien kerrostumissa 

ei ole lainkaan tai harvoin esiintyy ihmisen luita ja kädentöitä, jopa niissä, jotka 

ovat muodostuneet miljoonien ihmisolentojen asumien maiden välittömässä lähei-

syydessä, niin meitä ei hämmästytä inhimillisten muistomerkkien yleinen puute 

jääkautisissa muodostumissa, joko uudemmissa, pleistoseenisissa tai vanhemmis-

sa. Jos muutamat vaeltajat kulkisivat jäätikköjen peittämien maiden kautta ja mat-

kaisivat jäävuorten täyttämien merten yli ja jos jotkut heistä jättäisivät luunsa tai 

aseensa moreeniin tai ajojäille, niin vuosituhansien kuluttua geologien mahdolli-

suudet löytää niistä jälkiä olisivat äärettömän pienet.3 
 

                                                           
1  A. Lefèvre, La Philosophie (1879), osa II, luku II, s. 470. 
2  Me tunnustamme, ettemme voi nähdä mitään pätevää syytä tiettyyn E. Cloddin lausuntoon 

teoksessa Knowledge (vol. I, 31.3.1882: ”The Antiquity of Man in Western Europe”). Kun on 

puhe neoliittisen ajan ihmisistä, ”joista Grant Allen on antanut… eloisan ja oikean kuvauksen” 

ja jotka ovat ”suoraan nousevassa polvessa niiden kansojen esi-isiä, joiden viimeisiä jäännök-

siä tavataan yhä Euroopan syrjäisimmillä seuduilla, minne he ovat ahtautuneet tai ajautuneet”, 

hän lisää tähän: ”Mutta paleoliittisen kauden ihmisiä ei tavata enää missään roduissa. He oli-

vat paljon alhaisempia raakalaisia kuin mikään nyt elävä ihmistyyppi, pitkiä, mutta tuskin 

pystyasentoisia, joilla oli lyhyet jalat ja väärät polvet, esiin työntyvät, apinamaiset leuat ja 

pienet aivot. Mistä he tulivat, sitä emme osaa sanoa, eikä heidän ’hautojaan tunne tänäkään 

päivänä kukaan ihminen’.” 

   Paitsi että mahdollisesti on niitä, jotka tietävät, mistä he tulivat ja miten he tuhoutuivat – ei 

fossiileista päätellen ole totta, että kaikilla paleoliittisillä ihmisillä tai niiden fossiileilla on 

”pienet aivot”. Vanhin tähän mennessä löydetty pääkallo, ”Neanderthalin kallo”, on keskiko-

koinen, ja Huxleyn täytyi tunnustaa, ettei mitenkään voida olettaa sen kuuluneen ”puuttuvalle 

renkaalle”. Intiassa on alkuasukasheimoja, joiden aivot ovat paljon pienemmät ja lähempänä 

apinan aivoja, kuin mitkään tähän asti löydetyistä paleoliittisten ihmisten kalloista. 
3  Geological Evidence of the Antiquity of Man, s. 246. 
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Tiedemiehet välttävät varmojen väitteiden esittämistä ihmisen iästä, mihin he 

tuskin kykenisivätkään, ja jättävät siten valtavasti tilaa rohkeille pohdiskeluille. 

Kuitenkin, samalla kun useimmat antropologit ulottavat ihmisen olemassaolon 

ainoastaan jääkauden jälkeisten kerrostumien aikaan eli kvartäärikauteen, ne heis-

tä, jotka kehitysopin kannattajina johtavat ihmisen yhteiseen alkuperään apinan 

kanssa, eivät osoita suurtakaan yksimielisyyttä pohdiskeluissaan. Darwinilainen 

hypoteesi vaatii itse asiassa paljon pitemmän iän ihmiselle, kuin pintapuoliset 

ajattelijat edes hämärästi aavistavat. Tämän ovat todistaneet suurimmat auktori-

teetit tässä asiassa – esim. Huxley. Sen vuoksi ne, jotka omaksuvat darwinilaisen 

evoluution, itsepäisesti vaativat ipso facto [e687] ihmiselle niin pitkää ikää, että se 

ei ole paljonkaan lyhempi kuin okkultistien arvio.1 Encyclopaedia Britannican 

esittämät vaatimattomat vuosituhannet ja ne 100 000 vuotta, joihin antropologia 

yleensä rajoittaa ihmisen iän, näyttävät aivan mitättömiltä verrattuina niihin lu-

kuihin, jotka sisältyvät Huxleyn rohkeisiin pohdiskeluihin. Edellinen tekee todella 

ihmisten alkuperäisestä rodusta apinamaisia luola-asukkaita. Suuri englantilainen 

biologi halutessaan todistaa ihmisen apinankaltaisen alkuperän pitää lujasti kiinni 

siitä, että alkuapinan muuttumisen inhimilliseksi olennoksi on täytynyt tapahtua 

miljoonia vuosia sitten. Sillä tutkiessaan Neanderthalin kallon harvinaisen tilavaa 

aivokoppaa Huxleyn on yhä pakko – huolimatta väitteistään, että siinä on ”apina-

maiset luuseinät”, ja huolimatta myös Grant Allenin vakuutteluista, että tuossa 

kallossa ”on suuret otsakyhmyt, jotka hämmästyttävästi [?] muistuttavat niitä, 

jotka antavat gorillalle sen erityisen hurjan ulkomuodon”2 – myöntää, että tuon 

kallon suhteen hänen teoriansa tulee vielä kerran kumotuksi siitä syystä, että 

”mukana  olevilla  raajojen  luilla  on  täysin  inhimilliset  suhteet  ja  että  Engisin 

kallon muoto on hyvin kehittynyt”. Kaiken tämän seurauksena meille ilmoitetaan, 

että nämä pääkallot ”ilmaisevat selvästi, että niiden, jotka kannattavat jossakin 

                                                           
1  Todellinen, sellaista teoreettista muutosta varten tarvittava aikamäärä on välttämättä 

valtavan pitkä. ”Jos”, prof. Pfaff sanoo [main. teos, s. 31–32], ”niiden satojentuhansien 

vuosien aikana, jotka te [kehitysopin kannattajat] oletatte kuluneen paleoliittisen ihmisen 

ilmestymisestä meidän aikaamme asti, ero ihmisen ja eläimen välillä ei todistettavasti ole 

tullut suuremmaksi, vanhimman ihmisen ollessa yhtä kaukana eläimestä kuin nykyisin elävä 

ihminen, niin mikä järkevä peruste voidaan esittää sille arvelulle, että ihminen on kehittynyt 

eläimestä ja on siirtynyt siitä korkeammalle äärettömän pienin väliaskelin?… Mitä pitemmän 

aikavälin oletetaan kuluneen meidän aikamme ja nk. paleoliittisen ihmisen välillä, sitä 

pahaenteisempi ja tuhoisampi on tulos teorialle ihmisen asteittaisesta kehityksestä 

eläinkunnasta.” Huxley esittää (Man’s Place in Nature, s. 159), että ihmisen ikää koskevan 

ennakkoluulottomimman arvion on mentävä vielä pidemmälle. 
2  Fortnightly Review, 1882. Tämän väitteen perusteettomuuden samoin kuin monet muut 

mielikuvitusta omaavan Grant Allenin liioittelut on oivallisesti tuonut ilmi etevä anatomi, 

prof. R. Owen Longman’s Magazinessa, vol. I, marraskuu 1882. Onko meidän muuten toistet-

tava, että paleoliittinen Cro-Magnon -tyyppi on kehittyneempi kuin moni nykyisin elävä rotu? 
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muodossa oppia etenevästä kehityksestä, ei enää tarvitse etsiä uusimmalta tertiää-

rikaudelta ensimmäisiä jälkiä siitä alkurungosta, josta ihminen on lähtenyt. Noita 

jälkiä voidaan pikemminkin tavata ajankohtana, joka on kauempana ELEPHAS 

PRIMIGENIUKSEN ajasta, kuin tämä on meistä” (Huxley).1 

[e688] Ihmisen valtavan pitkä ikä on siis tieteellinen välttämättömyys darwini-

laiselle evoluutiolle, koska vanhin paleoliittinen ihminen ei näytä tuntuvasti poik-

keavan nykyisestä jälkeläisestään. Vasta viime aikoina on nykyinen tiede alkanut 

vuosi vuodelta laajentaa kuilua, joka erottaa nyt sen vanhasta tieteestä, esim. Pli-

niuksen ja Hippokrateen tieteestä. Viimeksi mainituista kukaan ei olisi pilkannut 

ikivanhoja oppeja ihmisrotujen ja erilaisten eläinten kehityksestä, niin kuin tämän 

päivän tiedemies – geologi tai antropologi – varmasti tekee. 

Pitäen kiinni väitteestämme, että nisäkästyyppi oli ihmisen jälkeen syntynyt 

neljännen kierroksen tuote, koetamme seuraavassa kuviossa – siten kuin kirjoitta-

ja on ymmärtänyt opetuksen – tehdä selväksi kehityksen kulun: 
 

                                                           
1  Tästä käy siis ilmi, että tiede ei voisi koskaan uneksia pretertiäärikauden ihmisestä ja että de 

Quatrefagesin sekundaari-ihminen saa jokaisen akateemikon ja ”K.T.J:n” vapisemaan kauhus-

ta, koska PELASTAAKSEEN APINATEORIAN TIETEEN ON PAKKO TEHDÄ IHMISESTÄ POSTSEKUN-

DAARINEN. Juuri tästä de Quatrefages moittii darwinisteja lisäten, että kaiken kaikkiaan on 

useampia tieteellisiä syitä johtaa apina ihmisestä kuin ihminen antropoidista [ihmisapinasta]. 

Tätä poikkeusta lukuun ottamatta tieteellä ei ole ainoatakaan pätevää todistetta ihmisen pitkää 

ikää vastaan. Mutta tässä tapauksessa nykyajan evoluutioteoria vaatii paljon enemmän kuin 

Crollin tertiäärikaudelle vaatimat viisitoista miljoonaa vuotta, sillä tähän on kaksi hyvin yk-

sinkertaista syytä: a) Ainoatakaan ihmisapinaa ei ole tavattu ennen mioseenikautta; b) ihmisen 

aikaansaamat piikivijäänteet on luettu kuuluviksi plioseenikauteen, ja niiden esiintymistä 

mioseenikerrostumissa epäillään, vaikkei sitä yleensä myönnetä. Missä siis on ”puuttuva 

rengas” siinä tapauksessa? Ja miten edes paleoliittinen villi, ”Canstadtin ihminen”, olisi voinut 

kehittyä niin lyhyessä ajassa mioseenikauden karkeasta dryopitechuksesta ajattelevaksi ih-

miseksi? Nyt nähdään syy, miksi Darwin hylkäsi teorian, jonka mukaan ainoastaan 60 miljoo-

naa vuotta on kulunut kambrikaudesta. ”Hän päättelee näin niiden vähäisten orgaanisten muu-

tosten perusteella, jotka ovat tapahtuneet jääkauden alkamisen jälkeen, ja lisää, että edeltäviä 

140 miljoonaa vuotta voidaan tuskin pitää riittävinä niiden erilaisten elämänmuotojen kehit-

tymiselle, jotka varmasti olivat olemassa kambrikauden loppupuolella.” (Charles Gould, Myt-

hical Monsters, s. 84.) 
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Kuvateksti suomeksi: 

Alkuperäinen astraalinen ihminen 
Toinen astraalinen Rotu 
Kolmas Rotu, puoliastraalinen 
Astraaliset nisäkkäät  
prototyypit   3. Rodun ihminen 

           Sukupuoliin jakautuminen 
4. Rodun ihminen, fyysinen 

Alemmat (fyysiset) nisäkkäät 5. Rodun ihminen 
Alemmat apinat 

 

Luonnonvastainen sukupuoliyhdyntä oli aina hedelmällinen, koska silloiset nisä-

kästyypit eivät olleet kyllin kaukana kantatyypistään1 – astraalisesta [e689] al-

kuihmisestä – kehittääkseen tarpeellisen esteen kehittymiseksi. Lääketieteellä on 

tietoa sellaisista hirviöistä, joita on jopa meidän päivinämme syntynyt ihmis- ja 

eläinvanhemmista. Sellaisessa mahdollisuudessa on siis kyse asteesta, ei syystä. 

Siten okkultismi ratkaisee erään oudoimmista antropologien huomiota kiinnittä-

neistä ongelmista. 

Inhimillisen ajattelun heiluri heilahtelee äärimmäisyyksien välillä. Kun tiede 

on vihdoinkin vapautunut teologian kahleista, se on nyt omaksunut vastakkaisen 

virhepäätelmän. Yrittäessään tulkita luontoa puhtaasti materialistisin perustein se 

on omaksunut tuon kaikkien aikojen liioittelevimman teorian – ihmisen 

polveutumisen villistä, eläimellisestä apinasta. Tuo oppi on muodossa tai toisessa 

niin juurtunut, että tarvitaan herkulesmaisia ponnistuksia sen lopulliseksi 

hylkäämiseksi. Darwinilainen antropologia on etnologin painajainen, nykyajan 

materialismin roteva lapsi, joka on varttunut ja saavuttanut lisää tarmoa, samalla 

kun teologisen legendan mahdottomuus ihmisen ”luomisesta” on tullut yhä 

ilmeisemmäksi. Se on menestynyt sen oudon harhakuvitelman vuoksi, että – 
                                                           
1  Muistakaamme tässä yhteydessä esoteerinen opetus, jonka mukaan ihmisellä oli kolmannes-

sa kierroksessa JÄTTIMÄISEN SUURI APINAN KALTAINEN MUOTO astraalisella tasolla. Samoin 

kolmannen Rodun lopussa tässä kierroksessa. Tämä selittää inhimilliset piirteet apinoilla, 

varsinkin myöhemmillä antropoideilla – huolimatta siitä, että viimeksi mainitut säilyttävät 

perinnöllisyyden kautta yhdennäköisyyden lemuro-atlantislaisten esi-isiensä kanssa. 
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kuten eräs arvossapidetty tiedemies sanoo – ”Kaikki hypoteesit ja teoriat ihmisen 

synnystä voidaan pelkistää kahteen [kehitysopilliseen ja raamatun eksoteeriseen 

kertomukseen]…. Mikään muu olettamus ei ole ajateltavissa…”!! Salaisten 

teosten antropologia on kuitenkin paras mahdollinen vastaus moiseen 

arvottomaan väitteeseen. 

Anatominen yhtäläisyys ihmisen ja korkeamman apinan välillä, minkä dar-

winistit niin usein mainitsevat viittaavan johonkin aikaisempaan, molemmille 

yhteiseen esi-isään, tuo esiin mielenkiintoisen ongelman, jonka oikeaa ratkaisua 

on etsittävä Pithecoid-sukujen1 syntyä koskevasta esoteerisesta selityksestä. 

Olemme esittäneet siitä niin paljon kuin oli hyödyllistä osoittamalla, että ensim-

mäisten älyttömien rotujen eläimellisyys johti suunnattoman suurten ihmisen kal-

taisten hirviöiden – ihmis- ja eläinvanhempien jälkeläisten – syntymiseen. Kun 

aika kului ja yhä puoliastraaliset muodot kiinteytyivät fyysisiksi, ulkonaiset olo-

suhteet muuttivat noiden olentojen jälkeläisiä, kunnes tuo kooltaan kutistuva suku 

saavutti huippukohtansa mioseenikauden alemmissa apinoissa. Näiden kanssa 

myöhemmät atlantislaiset uudistivat ”älyttömien” synnin – tällä kertaa täysin vas-

tuullisina. Heidän rikoksensa tuloksena olivat ne apilalajit, jotka me nyt tunnem-

me ihmisapinoina [Antropoidit]. 

Voi olla hyödyllistä verrata tätä hyvin yksinkertaista teoriaa – jonka me halu-

amme tarjota ainoastaan hypoteesina epäilijöille – darwinilaiseen järjestelmään, 

joka on niin täynnä voittamattomia esteitä, että se tuskin on selviytynyt yhdestä-

kään niistä jonkin enemmän tai vähemmän kekseliään hypoteesin avulla, kun sen 

takana näyttäytyy jo kymmenen vielä pahempaa vaikeutta. 

 

____________ 

 

                                                           
1 Pithecoidit (kr. pithekos) kuuluvat 1) Pithecia-sukuun, kuten mm. sakiapinat, ja tarkoittaa 2) 

(löyhästi) apinankaltaiset. – Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary, 1989. 
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[e690] 

IV 
 

GEOLOGISTEN AIKAKAUSIEN PITUUS, 

ROTUSYKLIT JA IHMISSUVUN IKÄ 
 

Miljoonia vuosia on vaipunut Lethen virtaan jättämättä mitään muuta muistoa 

maailman tietoisuuteen ihmisen alkuperästä ja ensimmäisten rotujen historiasta 

kuin oikeaoppisen länsimaisen ajanlaskun muutamat vuosituhannet. 

Kaikki riippuu niistä todisteista, joita on löydetty inhimillisen rodun iästä. Jos 

tuo yhä kiistanalainen plioseenikauden tai jopa mioseenikauden ihminen oli todel-

linen homo primigenius, niin olkoon tieteellä oikeus (argumenti causa) perustaa 

nykyinen antropologiansa – mikäli se koskee ”homo sapiensin” syntyperän aika-

määrää ja tapaa – darwinilaiselle teorialle.1 Mutta jos ihmisen luurankoja tullaan 

joskus löytämään eoseenikauden kerrostumista, vaikka ei fossiilista apinaa, ja 

siten todistetaan, että ihminen on ollut olemassa aiemmin kuin antropoidi – silloin 

darwinistien on pakko käyttää kekseliäisyyttään toisella suunnalla. Ja uskottavalta 

taholta ilmoitetaan, että kahdeskymmenes vuosisata tulee jo ensi vuosikymmeni-

nään saamaan kiistattomia todisteita ihmisen aiemmuudesta. 

Jo nyt ilmenee todisteita, jotka näyttävät, että kaupunkien ja sivistysten perus-

tamisajankohtia ja useiden muiden historiallisten tapahtumien päivämääriä on 

typistetty järjettömästi. Näin on tahdottu tehdä sovinto raamatullisen ajanlaskun 

kanssa. ”1. Mooseksen kirjassa”, kirjoittaa tunnettu paleontologi Éduard Lartet, ” 

ei ole mitään aikamäärää alkuperäisen ihmiskunnan syntymiselle”. Kronologit 

ovat silti yrittäneet viisitoista vuosisataa pakottaa raamatun tapahtumat sopimaan 

yhteen omien järjestelmiensä kanssa. Tällä tavoin on syntynyt ei enempää eikä 

vähempää kuin sataneljäkymmentä erilaista mielipidettä pelkästä ”luomisen” ai-

kamäärästä. 
 
Ja niistä eri laskelmista, jotka koskevat aikakautta maailman alusta Kristuksen 

syntymään, suurimpien poikkeamien ero on 3194 vuotta. Muutamien viimeisten 

vuosien aikana arkeologien on täytynyt siirtää myös babylonialaisen sivistyksen 

alku lähes 3000 vuotta ajassa taaksepäin. Siinä lieriön [e691] muotoisessa 

peruskivessä, jonka Kyyroksen voittama Babylonian kuningas Nabunaid laski, on 

merkintöjä, joissa hän sanoo, miten hän oli löytänyt alkuperäisen temppelin 

peruskiven. Tuon temppelin oli rakentanut Sargonin poika Naram-Sin Akkadiasta, 

                                                           
1  Huomautettakoon, että ne darwinistit, jotka Grant Allenin kanssa sijoittavat meidän ”karvai-

set, puissa kiipeilevät” esi-isämme niin kauas taaksepäin kuin eoseenikauteen asti, ovat melko 

kiusallisen pulman edessä. Ei mikään fossiilinen ihmisapina – vielä vähemmän tuo tarunomai-

nen, ihmiselle ja ihmisapinalle määrätty yhteinen esi-isä – esiinny eoseenikauden kerrostumis-

sa. Ensimmäinen aavistus ihmisapinasta on mioseenikaudelta. 
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Babylonian valloittaja, joka Nabunaidin mukaan eli 3200 vuotta ennen hänen 

aikaansa.1 

 

Olemme osoittaneet Hunnuttomassa Isiksessä [II Teologia osa 2, 28], miten nii-

den, jotka ovat perustaneet historiansa juutalaisten ajanlaskuun (rodun, jolla ei 

ollut mitään omaa ajanlaskua ja joka torjui länsimaisen kronologian 1100-luvulle 

asti), täytyi joutua harhateille, sillä juutalainen kertomus voidaan tulkita ainoas-

taan kabbalistisen laskutavan mukaan ja siihen täytyy olla avain. Me olemme pi-

täneet täydellisenä mielikuvituksen tuotteena edesmenneen George Smithin kal-

dealaista ja assyrialaista kronologiaa, jonka hän oli sovittanut yhteen Mooseksen 

ajanlaskun kanssa. Ja nyt myöhemmät assyriologit ovat vahvistaneet meidän väit-

teemme ainakin tältä osin. Sillä kun George Smith antaa Sargon I:n (legendassa 

Mooseksen esikuva) hallita Akkadin kaupungissa noin v. 1600 eaa. – luultavasti 

salaisesta kunnioituksesta Moosesta kohtaan, joka eli raamatun mukaan 1571 eaa. 

– saamme tietää ensimmäisestä prof. A. H. Saycen Oxfordissa pitämästä kuudesta 

Hibbert-luennosta, että: 
 
Vanhat mielipiteet Babylonian varhemmista aikakirjoista ja sen uskonnoista ovat 

uudempien löytöjen johdosta muuttuneet paljon. Nyt ollaan yhtä mieltä siitä, että 

ensimmäisen seemiläisen keisarikunnan perusti Akkadin Sargon, joka kokosi suu-

ren kirjaston, suojeli kirjallisuutta ja ulotti valloituksensa meren yli Kyprokseen. 

Tiedetään myös, että hän hallitsi jo v. 3750 eaa. ….Ranskalaisten Tel-lohista löy-

tämien akkadilaisten monumenttien on oltava vieläkin vanhempia ulottuen ajassa 

taaksepäin noin vuoteen 4000 eaa. 
 
– toisin sanoen, neljänteen vuoteen maailman luomisesta raamatun ajanlaskun 

mukaan, jolloin Aadam oli vielä kapaloissaan! Ehkä nuo 4000 vuotta voidaan 

muutaman vuoden kuluttua vielä pidentää. Tunnettu oxfordilainen luennoitsija 

huomautti esityksessään Uskonnon alkuperä ja kehitys vanhojen babylonialaisten 

uskonnon valossa: 
 
Vaikeudet babylonialaisen uskonnon alkuperän ja historian systemaattisessa jäljit-

tämisessä olivat melkoiset. Tietolähteinämme olivat lähes yksinomaan muistomer-

kit, sillä hyvin vähän apua voitiin saada klassisilta tai itämaisilta kirjailijoilta. Oli 

kiistaton tosiasia, että babylonialainen papisto vaikeutti tahallaan uskonnollisten 

tekstien tutkimista kietomalla ne melkein läpitunkemattoman hämäryyden peit-

toon. 
 
Epäilemättä he sekoittivat ”tahallaan” aikamäärät ja varsinkin tapahtumien järjes-

tyksen, ja siihen heillä oli hyvä syy: heidän kirjoituksensa ja muistitietonsa olivat 

kaikki esoteerisia. Babylonialaiset papit tekivät vain samoin kuin kaikkien muiden 

                                                           
1  Ed. Lartet, ”Nouvelles Recherches sur la co-existence de l’Homme et des Grands 

Mammifères Fossils réputés caractéristiques de la dernière Période Géologique.” Annales des 
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muinaisten kansojen papit. Heidän muistitietonsa oli tarkoitettu ainoastaan vihitty-

jä ja heidän oppilaitaan varten, ja vain viimeksi mainituille uskottiin avaimet to-

dellisen merkityksen selville saamiseksi. Mutta professori [e692] Saycen huomau-

tukset ovat toiveita herättäviä. Sillä hän selittää vaikeudet sanomalla, että koska 
 
Nineven kirjasto sisälsi enimmäkseen jäljennöksiä vanhemmista babylonialaisista 

teksteistä ja jäljentäjät valitsivat ainoastaan sellaisia tauluja, jotka kiinnostivat eri-

tyisesti assyrialaisia valloittajia, jotka kuuluivat suhteellisen myöhäiseen aikaan, 

niin tämä lisäsi suuresti kaikista vaikeuksistamme pahinta – nimittäin sitä, että 

jäimme usein epätietoisiksi asiakirjatodisteiden iästä ja todistusaineistomme histo-

riallisesta arvosta. 
 

On siis lupa päätellä, että jokin vielä myöhempi löytö voi tulla uudeksi pakotta-

vaksi syyksi siirtää babylonialaiset aikamäärät niin pitkälle kauemmaksi vuotta 

4000 eaa., että ne jokaisen raamatun kunnioittajan päättelyssä tulevat esikosmisik-

si. 

Miten paljon enemmän paleontologia olisikaan saanut tietää, ellei miljoonia 

teoksia olisi tuhottu! Tarkoitamme Aleksandrian kirjastoa, joka on hävitetty kol-

me kertaa, nimittäin v. 48 eaa. sen hävitti Julius Caesar, sitten se hävitettiin v. 390 

jaa., ja lopuksi v. 640 jaa. sen hävitti kalifi Omarin kenraali. Mutta mitä tämä on 

verrattuna alkuperäisten atlantislaisten kirjastojen hävitettyihin teoksiin ja aikakir-

joihin, joiden sanotaan sisältäneen tietoja, jotka oli merkitty muistiin ennen ve-

denpaisumusta eläneiden jättiläismäisten hirviöiden parkituille nahoille? Tai ver-

rattuna niihin lukemattomiin kiinalaisiin teoksiin, jotka hävitettiin keisarillisen 

Tsin-dynastian perustajan, Shih Huang tin käskystä v. 213 eaa.? Varmasti keisaril-

lisen babylonialaisen kirjaston savitaulut ja kiinalaisten kokoelmien verrattomat 

aarteet eivät koskaan voineet sisältää sellaista tietoa, kuin jokin edellä mainituista 

”atlantislaisista” nahoista olisi tarjonnut tietämättömälle maailmalle. 

Mutta myös niiden erittäin niukkojen aikamäärien perusteella, jotka tieteellä on 

ollut käytettävissään, se on huomannut välttämättömäksi siirtää taaksepäin miltei 

kaikkia babylonialaisia aikamääriä, ja sen se on tehnyt oikein avokätisesti. Saam-

me tietää professori Saycelta, että myös ikivanhojen Tel-lohissa, Ala-

Babyloniassa, sijaitsevien kuvapatsaiden on yllättäen ilmoitettu olevan samanai-

kaisia Egyptin neljännen dynastian kanssa. Valitettavasti dynastiat ja pyramidit 

saavat osakseen saman kohtalon kuin geologiset ajanjaksot. Niiden iät ovat mieli-

valtaisia ja ovat riippuvaisia asianomaisten tiedemiesten päähänpistoista. Arkeo-

logit sanovat nyt tietävänsä, että edellä mainitut kuvapatsaat ovat vihreää dioriit-

tia, jota saadaan ainoastaan Siinain niemimaalta, ja 
 
taidetyyliltään ja mitoiltaan ne vastaavat samanlaisia egyptiläisten pyramidinra-

kentajien pystyttämiä dioriittipatsaita kolmannen ja neljännen dynastian ajalta… 

Sitä  paitsi  ainoa  mahdollinen  ajanjakso,  jolloin  Babylonialla  on  voinut  olla 
                                                                                                                                                        

Sciences Naturelles, 1861, sarja 4, Zoologie, osa XI, s. 177–253. 
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hallussaan Siinain louhoksia, on varmaankin ollut heti sen vaiheen lopussa, jolloin 

pyramidit rakennettiin. Vain siten voimme ymmärtää, miten nimi Siinai on voitu 

johtaa nimestä Sin, joka oli alkuperäinen babylonialainen kuunjumala. 
 

Tämä on hyvin loogista, mutta mikä ajankohta on määrätty noille ”dynastioille”? 

Sankhuniatonin ja Manethonin synkronistiset taulut [e693] merkkeineen tai mitä 

niistä on jäänyt jäljelle pyhän Eusebiuksen käsittelyn jälkeen, on hylätty. Meidän 

onkin yhä tyydyttävä neljään tai viiteen tuhanteen vuoteen eaa., jotka on niin ante-

liaasti myönnetty Egyptille. Joka tapauksessa on voitettu yksi asia. Maan kamaral-

la on vihdoinkin yksi kaupunki, jolle on myönnetty ainakin 6000 vuoden ikä, ja se 

on Eridu. Geologia on sen löytänyt. Professori Saycen mukaan: 
 
Nyt on myös onnistuttu määrittelemään aika, jolloin Persian lahden yläpää 

madaltui, mikä edellyttää 5000 tai 6000 vuoden kulumista ajasta, jolloin Eridu, 

joka sijaitsee nyt 40 kilometrin päässä sisämaassa, oli satamakaupunki Eufratin 

suulla ja Etelä-Arabian ja Intian kanssa käydyn babylonialaisen kaupan keskus. Ja 

ennen kaikkea uusi kronologia määrää ajan pitkälle sarjalle pimennyksiä, jotka on 

tallennettu suureen astronomiseen teokseen ”Belin havainnot”. Me voimme nyt 

ymmärtää sen muuten niin hämmentävän muutoksen kevätpäiväntasauksen 

asemassa, joka on tapahtunut sen jälkeen kun varhaisimmat babylonialaiset 

astronomit nimesivät meidän nykyiset eläinratamerkkimme. Kun akkadilaiset 

kalenterit järjestettiin ja akkadilaiset kuukaudet nimettiin, aurinko ei ollut 

kevätpäiväntasauksen aikana Kaloissa, kuten nykyisin, tai edes Oinaassa, vaan 

Härässä. Koska päiväntasausten prekessionopeus tiedetään, me huomaamme, että 

aurinko oli kevätpäiväntasauksen aikana Härän merkissä noin vuodesta 4700 eaa., 

ja näin saamme astronomiset aikamäärät, joita ei voida kieltää.1 
 

Meidän asemamme käynee selvemmäksi, kun toteamme, että käytämme Sir C. 

Lyellin nimityksiä ajoista ja aikakausista ja että puhuessamme sekundaari- ja ter-

tiääri- sekä eoseeni-, mioseeni- ja plioseenikausista, yritämme vain tehdä esittä-

mämme tosiasiat ymmärrettävämmiksi. Koska noiden aikojen ja aikakausien kes-

toa ei ole vielä määritelty tarkoin, joten saman ajan (tertiäärikauden) on eri ker-

roilla ilmoitettu kestäneen 2½ miljoonasta ja 15 miljoonaan vuoteen; ja koska 

näyttää siltä, ettei ole kahta geologia ja luonnontieteilijää, jotka olisivat samaa 

mieltä tästä asiasta – niin esoteeriset opetukset voinevat suhtautua täysin välinpi-

tämättömästi kysymykseen ihmisen esiintymisestä sekundaari- tai tertiäärikaudel-

la. Jos jälkimmäiselle voidaan antaa niin pitkä kestoaika kuin 15 miljoonaa vuotta 

– sitä parempi. Sillä okkulttinen oppi, joka säilyttää huolellisesti todelliset ja oike-

at ensimmäistä ja toista kantarotua sekä kolmannen kantarodun kahta kolmasosaa 

                                                           
1 A.H. Sayce, Hibbert Lectures, 1887, Lectures on the Origin and Growth of Religion as Illus-

trated by the Religion of the Ancient Babylonians. 
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koskevat lukunsa, ilmaisee selvän tiedon ainoastaan yhdestä asiasta – ”Vaivasvata 

Manun ihmiskunnan” iästä.1 

Toinen tarkka ilmoitus on tämä: Manner, johon neljäs Rotu kuului ja jolla se 

eli ja hukkui, osoitti ns. eoseenikaudella ensimmäisiä oireita vajoamisesta. Ja se 

tuhoutui lopullisesti mioseenikaudella – lukuun ottamatta Platonin mainitsemaa 

pientä saarta. Nämä tiedot on nyt vahvistettava tieteellisillä tosiseikoilla. 

 

[e694] 

A. 
 

NYKYAJAN TIETEELLISIÄ POHDISKELUJA 

MAAPALLON, ELÄINMAAILMAN JA IHMISSUVUN IÄSTÄ 

 

Meidän sallittaneen vilkaista asiantuntijoiden teoksia. Prof. A. Winchellin teos 

World-Life or Comparative Geology tarjoaa meille merkillistä tietoa. Siinä meillä 

on nebulaariteorian kunnianarvoisa vastustaja nuijimassa odium theologicuminsa2 

koko voimalla tieteen suurten kuuluisuuksien sangen vastakkaisia hypoteeseja, 

jotka koskevat sideerisiä ja kosmisia ilmiöitä ja niiden suhteita Maan aikakausien 

pituuteen. ”Liian mielikuvituksellisilla fyysikoilla ja luonnontieteilijöillä” ei ole 

kovinkaan helppoa tuossa ryöpytyksessä, jossa vertaillaan keskenään heidän omia 

pohdiskelujaan, ja he joutuvat silloin melko surkeaan valoon. Hän kirjoittaa: 
 
Sir William Thomson päättelee jäähtymistä koskevien havaintojen johdosta, että 

on voinut kulua korkeintaan kymmenen miljoonaa vuotta [toisessa paikassa hän 

mainitsee 100 miljoonaa] siitä, kun maan lämpötila oli riittävästi laskenut 

ylläpitääkseen kasvielämää3… Helmholtz laskee, että kaksikymmentä miljoonaa 

vuotta riittäisi alkuperäiselle tähtisumulle tihentyä auringon nykyisiin mittoihin. 

Prof. S. Newcomb vaatii ainoastaan kymmenen miljoonaa vuotta, jotta 

saavutettaisiin lämpötila 212 F.4  Croll arvioi seitsemänkymmentä miljoonaa 

vuotta lämmön hajautumiselle jne.5  Bischoff laskee, että 350 miljoonaa vuotta 

vaadittaisiin maan jäähtymiseksi 2000:n lämmöstä 200:en C.  Reade, joka 

perustaa arvionsa havaittuihin denudaation nopeuksiin, vaatii 500 miljoonaa 

vuotta sille, kun maan kerrostuminen alkoi Euroopassa.6 Lyell uskalsi arvata 

suunnilleen 240 miljoonaa vuotta. Darwin arveli 300 miljoonaa vuotta tarvittavan 

hänen teoriansa vaatimia orgaanisia muutoksia varten, ja Huxley on taipuvainen 

                                                           
1  Ks. teoksemme I kirjan lukua ”Bramiinien ajanlasku”. 
2   [Teologisen vihan.] 
3  Thomson ja Tait, Natural Philosophy, Liite D., Edinburgin kuninkaallisen seuran julkaisut, 

vol. XXIII (1862), I, 157. 
4  Popular Anstronomy, s. 509. 
5  Climate and Time, s. 335. 
6  Puhe Liverpoolin Geologisessa Seurassa, 1876. 
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olettamaan tuhat miljoonaa vuotta [!!]…. Jotkut biologit… näyttävät silmät 

tiukasti kiinni suljettuina syöksyvän yhdellä harppauksella miljoonien vuosien 

syvyyteen, josta heillä ei ole sen parempaa arviota kuin ikuisuudestakaan.1 
 
Sitten hän siirtyy selittämään omasta mielestään tarkempia geologisia laskelmia, 

joista pari riittäköön esimerkiksi. 

Sir W. Thomsonin mukaan ”maanpinnan koko kuortumisaika on 80 miljoonaa 

vuotta”. Prof. Haughtonin minimirajalaskelmien mukaisesti sitä aikaa varten, joka 

on kulunut [e695] Euroopan ja Aasian kohoamisesta, ilmaistaan kolme oletettua 

aikamäärää kolmelle mahdolliselle eri kohoamistavalle: ne vaihtelevat vaatimat-

tomasta vuosimäärästä 640 730 alkaen 4 170 000 vuoden kautta suunnattoman 

suureen lukuun 27 491 000 vuotta!! 

Kuten huomataan, tämä riittää vahvistamaan väitteemme neljästä mantereesta 

ja jopa bramiinien aikamääristä. 

Lisälaskelmat, joiden yksityiskohtia lukija voi saada prof. Winchellin 

teoksesta,2 johtavat Haughtonin arvioimaan maapallon kuortumisaiäksi 

suunnilleen 11 700 000 vuotta. Tämä luku on Winchellin mielestä liian pieni, 

joten hän korottaa sen 37 miljoonaksi vuodeksi. 

Edelleen tri Croll esittää,3 että 2,5 miljoonaa vuotta ”on kulunut tertiäärikauden 

alusta”. Ja sitten erään hänen toisen käsityksensä mukaan on kulunut ainoastaan 

15 miljoonaa vuotta eoseenikauden alusta asti,4 joka kausi ollen ensimmäinen 

kolmesta tertiäärikaudesta jättää lukijan riippumaan 2½ ja 15 miljoonan vuoden 

väliin. Mutta jos pidetään kiinni edellisestä, pienemmästä luvusta, silloin maan-

pinnan koko kuortumisaika tulisi olemaan 131 600 000 vuotta.5 

Kun viimeinen jääkausi alkoi 240 000 vuotta sitten ja loppui 80 000 vuotta sit-

ten (prof. Crollin mukaan), niin ihmisen olisi täytynyt esiintyä maan päällä 100 

000 – 120 000 vuotta sitten. Mutta kuten prof. Winchell sanoo välimerenrodun 

iästä, ”sen on yleensä uskottu esiintyneen mannerjäätiköiden myöhemmän vetäy-

tymisen aikana”. Kuitenkin hän lisää, että ”tämä ei koske mustien ja ruskeiden 

rotujen ikää, sillä on olemassa lukuisia todisteita niiden olemassaolosta eteläi-

simmillä seuduilla jo paljon ennen jääkauden alkua”.6 

                                                           
1  Winchell, World-Life, s. 179–180. 
2  World-Life, s. 367–368. 
3  Climate and Time. 
4  Lainattu Gouldin teokseen Mythical Monsters, s. 84. 
5 Bischoffin mukaan 1 004 177 vuotta – E. Chevandierin laskelmien mukaan 672 788 vuotta – 

vaadittiin ns. kivihiilimudostusta varten. ”Noin 300 metrin paksuista tertiäärikerrostumaa 

varten vaadittiin 350 000 vuotta.” Ks. Büchner, Force and Matter, J. F. Collingwoodin julka-

isu. 
6  Winchell, main. teos, s. 379. 
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Esimerkkinä geologisesta luotettavuudesta ja yhtäpitävyydestä mainittakoon 

vielä seuraavat luvut. Kolme auktoriteettia – T. Belt, G. S. J., J. Croll, K. T. J. ja 

Robert Hunt, K. T. J. – arvioidessaan aikaa, joka on kulunut jääkaudesta, esittävät 

täysin erilaiset luvut, nimittäin: 
 
 T. Belt    20 000 vuotta 

 J. Croll  240 000 ” 

 R. Hunt    80 000 ” 1 

 

[e696] Ihmekö siis, jos Pengelly tunnustaa, että ”nykyisin on ja aina ehkä tulee 

olemaan MAHDOTONTA edes suunnilleen määritellä geologista aikaa vuosissa 

tai edes vuosituhansissa”. Okkultistien antama viisas neuvo herroille geologeille 

on: heidän pitäisi jäljitellä vapaamuurarien varovaista esimerkkiä. Koska 

kronologia, he sanovat, ei voi mitata luomisen aikaa, niin heidän ”Ikivanhassa ja 

alkuperäisessä rituaalissaan” käytetään merkintää 000 000 000 lähimpänä 

todellisuutta vastaavana merkintänä. 

Kaikissa muissakin kysymyksissä vallitsee samanlainen epävarmuus, ristirii-

taisuus ja erimielisyys. 

Tieteelliset todistukset ihmisen polveutumisesta ovat edelleen käytännöllisesti 

katsoen harhaluuloa ja itsepetosta. British Associationissa on monta darwinismin 

vastustajaa, ja ”luonnonvalinta” alkaa menettää kannatustaan. Vaikka sitä pidet-

tiin aikanaan pelastajana, jonka tuli estää oppineita teoreetikkoja lopullisesti ro-

mahtamasta älyllisesti hyödyttömien hypoteesien kuiluun, se alkaa herättää epäi-

lystä. Jopa Huxley osoittaa ”valinnan” suhteen horjumisen merkkejä ja ajattelee, 

että ”luonnonvalinta ei ole ainoa tekijä”: 
 
Me epäilemme kovasti, että se (luonto) tekee silloin tällöin huomattavia harp-

pauksia muunnosten suhteen ja että nuo hyppäykset saavat aikaan joitakin niis-

tä aukoista, jotka tuntuvat esiintyvän tunnettujen muotojen sarjassa.2 
 
Edelleen, lääket. tri C. R. Bree vakuuttaa Darwinin teorian onnettomista aukoista 

seuraavasti: 
 
Jälleen on muistettava, että välimuotoja on täytynyt esiintyä runsaasti…. St. 

George Mivart uskoo, että muutos kehityksessä voi tapahtua pikemmin kuin 

yleensä uskotaan. Mutta Darwin pitää miehekkäästi kiinni käsityksestään ja 

vastaa taas: ”natura non facit saltum.”3 
 

                                                           
1  Ks. ”The Ice-Age Climate and Time”, Popular Science Review, 1875, vol. XIV, s. 242. 
2  Köllikerin kritiikkiä koskeva selostus on julkaisussa Lectures and Essays. 
3  [”Luonto ei tee hyppäystä.”]  An Exposition of Fallacies in the Hypothesis of Mr. Darwin, 

London 1872, s. 161. 
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Tässä okkultistit ovat samaa mieltä Darwinin kanssa. 

Esoteerinen opetus vahvistaa täysin käsityksen luonnon hitaasta ja kunnioitet-

tavasta etenemisestä. ”Planetaariset sysäykset” ovat kaikki aikakautisia. Kuitenkin 

Darwinin teoria, vaikka se on oikeassa pienemmissä yksityiskohdissaan, sopii 

yhtä vähän okkultismin kuin A. R. Wallacen kanssa, joka osoittaa teoksessaan 

Contributions to the Theory of Natural Selection melko vakuuttavasti, että ihmi-

sen aikaansaamiseksi tarvitaan jotakin enemmän kuin ”luonnonvalinta”. 

Tarkastelkaamme kuitenkin tämän tieteellisen teorian tieteellisiä vastaväitteitä 

ja katsokaamme, mitä ne ovat. 

St. George Mivart vakuuttaa, että: 
 
…....lienee kohtuullista laskea 25 miljoonaa vuotta kerrostumien muodostumiselle 

mukaan luettuna yläsiluurikausi. Jos [e697] nyt tämän kerrostumisen aikainen ke-

hitystapahtuma on ainoastaan sadasosa koko ajasta, niin koko eläinkunnan täydel-

liseksi kehittymiseksi sen nykyiselle asteelle tarvitaan 2500 miljoonaa vuotta. Kui-

tenkin jo neljäs osa tästä ajasta ylittäisi verrattomasti sen ajan, jonka fysiikka ja 

astronomia näyttävät voivan laskea koko tätä kehitystä varten. Lopuksi käy vaike-

aksi selittää, miksi runsaita fossiiliesiintymiä puuttuu vanhimmista kerrostumista – 

jos kerran elämä oli silloin niin runsasta ja monipuolista kuin sen on darwinilaisen 

teorian mukaan täytynyt olla. Darwin itse myöntää, että ”tämä seikka jää pakosta 

selitystä vaille ja että tätä voidaan todella pitää painavana syynä niitä käsityksiä 

vastaan”, joita hänen kirjansa sisältää….. 

Tässä meillä on siis huomattava (ja darwinilaisten periaatteiden kannalta selit-

tämätön) puute vaiheittaisista siirtymämuodoista. Kaikki selväpiirteisimmät ryh-

mät…esiintyvät äkkiä näyttämöllä. Ei edes hevonen, eläin jonka sukupuu on luul-

tavasti parhaiten säilynyt, tarjoa mitään ratkaisevaa todistetta jonkin lajin synnystä 

merkitsevien, satunnaisten muutosten kautta. Toiset muodot kuten labyrintodontit 

ja trilobiitit, jotka näyttävät ilmaisevan asteittain jatkuvaa muutosta, eivät lähem-

min tutkittaessa suinkaan tee sitä… Kaikki nämä vaikeudet vältetään, jos myön-

nämme, että uusia kaikenasteisen eläinelämän muotoja ilmestyy aika ajoin verrat-

tain äkkiä, jolloin ne kehittyvät lakien mukaisesti ja ovat riippuvaisia osaksi ympä-

röivistä olosuhteista, osaksi ovat niiden sisäisiä – kuten kristallit (ja ehkä viimei-

simpien tutkimusten mukaan elämän alimmat muodot), jotka rakentuvat niiden 

omille aineille kuuluvien sisäisten lakien mukaisesti ja sopusoinnussa ja harmoni-

assa kaikkien ympäröivien vaikutusten ja olosuhteiden kanssa.1 
 

”Niiden omille aineille kuuluvat sisäiset lait” – ne ovat viisaita sanoja ja sellaisen 

mahdollisuuden tunnustaminen on varovaista myöntämistä. Mutta miten nämä 

sisäiset lait voidaan koskaan tunnistaa, jos hylätään okkulttinen opetus? Eräs 

ystävä kirjoittaa kiinnittäessään huomiomme edellä mainittuun pohdiskeluun: 

”Toisin sanoen on hyväksyttävä oppi planetaarisista elämänsysäyksistä. Kuinka 

                                                           
1  Genesis of Species, s. 160–162. 
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on muuten selitettävissä, että lajit ovat nyt stereotyyppisiä ja että myös 

kyyhkysten ja monien muiden eläinten kesyyntyneet lajit itsekseen jätettyinä 

palaavat alkutyyppeihinsä?” Mutta oppi planetaarisista elämänsysäyksistä on 

määriteltävä selvästi ja yhtä selvästi ymmärrettävä, ellei nykyistä hämmennystä 

tahdota tehdä vielä pahemmaksi. Kaikki nämä vaikeudet häviäisivät kuin öiset 

varjot nousevan auringonvalon alta, jos hyväksyttäisiin seuraavat esoteeriset 

selviöt: a) meidän planeettaketjumme suunnattoman vanha ikä (ja olemassaolo); 

b) seitsemän kierroksen todellisuus; c) ihmisrotujen jakautuminen (puhtaasti 

antropologisen jaon lisäksi) seitsemään erityiseen kantarotuun, joista nykyinen, 

eurooppalainen ihmiskunta on viides; d) ihmissuvun ikivanhuus tässä 

(neljännessä) kierroksessa; ja lopulta e) se totuus, että kuten nämä Rodut 

kehittyvät eteerisyydestä aineellisuuteen ja tästä jälleen suhteellisesti ohuempaan 

fyysiseen rakenteeseen, samoin jokainen elävä (niin sanottu) orgaaninen eläin- ja 

kasvilaji muuttuu jokaisen kantarodun mukana. 

Jos nämä totuudet hyväksyttäisiin vaikkapa vain muiden [e698] ja varmasti 

tarkemmin ajatellen ei suinkaan vähemmän mielettömien olettamusten ohella – jos 

okkulttisia teorioita on pakko pitää nykyisin ”mielettöminä” – silloin kaikki vai-

keudet olisi poistettu. Tieteen pitäisi kyllä yrittää olla johdonmukaisempi kuin se 

nyt on, sillä se voi tuskin pitää kiinni tuosta teoriasta, että ihminen polveutuu ih-

misapinaesi-isästä, ja samaan hengenvetoon kieltää ihmissuvulta edes kohtuulli-

sen suurta ikää! Kun Huxley puhuu ”ihmisen ja apinan valtavan suuresta älyllises-

tä eroavuudesta” ja ”nykyisin niiden välillä olevasta valtaisasta kuilusta”1 ja jos 

hän myöntää sen välttämättömyyden, että tieteen ihmiselle myöntämää ikää maan 

päällä on riittävästi pidennettävä, jotta moinen hidas ja asteittainen kehitys olisi 

mahdollista, silloin tulisi kaikkien hänen tavallaan ajattelevien tiedemiesten pää-

tyä ainakin likimain samoihin lukuihin. Heidän pitäsi myös olla samaa mieltä 

noiden plioseeni-, mioseeni- ja eoseenikausien todennäköisestä kestosta, joista on 

niin paljon puhuttu ja joista ei ole mitään varmaa tietoa – vaikka he eivät uskalla-

kaan mennä kauemmaksi taaksepäin. Mutta ei tunnu olevan kahta tiedemiestä, 

jotka olisivat samaa mieltä. Jokainen aikakausi tuntuu olevan kestoltaan mysteeri 

ja oka geologien kyljessä, ja kuten juuri on osoitettu, he eivät kykene sovittamaan 

johtopäätöksiään yhteen edes silloin, kun on kyse suhteellisen myöhäisistä geolo-

gisista muodostumista. Tästä syystä ei heidän esittämiinsä lukuihin voi luottaa, 

sillä heidän laskelmissaan kaikki luvut ovat joko miljoonia tai vain tuhansia vuo-

sia! 

Kaikki edellä sanottu voi saada vahvistuksen heidän omista myönnytyksistään 

ja niistä tehdystä yhteenvedosta Encyclopaedia Britannicassa, tuossa ”tieteen 

panoraamassa”, joka näyttää keskiarvon siitä, mihin on tultu geologisissa ja 

                                                           
1  Man’s Place in Nature, s. 142, alaviite. 
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antropologisissa arvoituksissa. Siinä kuoritaan kerma arvovaltaisimmista 

mielipiteistä. Siitä huolimatta siinä kieltäydytään ilmaisemasta tarkkoja 

kronologisia aikamääriä edes niin suhteellisen myöhäisille ajankohdille kuin 

neoliittinen kausi. Mutta ihme kyllä jokin aika on vahvistettu määrättyjen 

geologisten ajanjaksojen alkamiselle, ainakin muutamien harvojen, joiden kestoa 

voitaisiin tuskin lyhentää joutumatta suoranaiseen ristiriitaan tosiasioiden kanssa. 

Tuossa suuressa tietosanakirjassa oletetaan, että ”100 miljoonaa vuotta on ku-

lunut… siitä, kun meidän maapallomme jähmettyi siinä määrin, että ensimmäinen 

elämänmuoto saattoi esiintyä sillä”.1 

Mutta näyttää olevan yhtä mahdotonta yrittää käännyttää nykyajan geologeja ja 

etnologeja kuin saada darwinilaiset luonnontieteilijät huomaamaan virheensä. 

Arjalaisesta kantarodusta ja sen esi-isistä [e699] tietää tiede yhtä vähän kuin tois-

ten planeettojen ihmisistä. Lukuun ottamatta Flammarionia ja eräitä mystikkoja 

astronomien joukossa useimmiten kielletään jopa muiden planeettojen asuttavuus. 

Kuitenkin varhaisimpien arjalaisrotujen tiedemiehet olivat sellaisia suuria adepti-

astronomeja, että he näyttävät tienneen paljon enemmän Marsin ja Venuksen ro-

duista, kuin mitä nykyajan antropologi tietää maapallon varhaisvaiheiden roduis-

ta. 

Jättäkäämme hetkeksi nykyajan tiede ja kääntykäämme ikivanhan tiedon 

puoleen. Kun muinaiset tiedemiehet vakuuttavat meille, että kaikki geologiset 

mullistukset – valtamerien noususta, vedenpaisumuksista ja mannerten 

muutoksista viime vuosien pyörremyrskyihin, hurrikaaneihin, maanjäristyksiin, 

tulivuorten purkauksiin, vuorovesiaaltoihin ja jopa poikkeuksellisiin 

sääolosuhteisiin ja vuodenaikojen huomattaviin muutoksiin, jotka saattavat 

eurooppalaiset ja amerikkalaiset meteorologit ymmälle – johtuvat ja riippuvat 

kuusta ja planeetoista; ja että jopa vaatimattomilla ja vähätellyillä konstellaatioilla 

on mitä suurin vaikutus ilmatieteellisiin ja kosmisiin muutoksiin kaikkialla 

maapallolla, niin kiinnittäkäämme hetkeksi huomio noihin planeettamme ja 

ihmiskuntamme sideerisiin yksinvaltiaisiin ja hallitsijoihin. Nykyajan tiede kieltää 

kaiken sellaisen vaikutuksen. Ikivanha tiede vakuuttaa sen olevan olemassa. 

Katsokaamme, mitä kumpikin sanoo tästä kysymyksestä.  
 

 

 

                                                           
1  Vol. X, art. ”Geology”, s. 227. ”100 miljoonaa vuotta on todennäköisesti täysin riittävä aika 

kaikkia geologisia muutoksia varten”, sanotaan siinä. Ranskassa jotkut oppineet eivät pidä sitä 

läheskään ”riittävänä”. Le Couturier vaatii niille 350 miljoonaa vuotta. Buffon tyytyi 34 mil-

joonaan vuoteen – mutta nykyaikaisempien koulukuntien edustajien joukossa on niitä, jotka 

eivät suostu vähempään kuin 500 miljoonaan vuoteen. 
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B. 

PLANEETTAKETJUISTA JA NIIDEN LUKUISUUDESTA 
 

Tunsivatko muinaiset kansat muita maailmoja kuin omansa? Mitä todisteita ok-

kultisteilla on vakuuttaessaan, että jokainen pallo kuuluu seitsemäiseen maailmo-

jen ketjuun – joista vain yksi on näkyvä – ja että ne ovat, olivat tai tulevat ole-

maan ”ihmisten asumia”, kuten on jokaisen näkyvän tähden tai planeetan laita? 

Mitä he tarkoittavat tähtimaailmojen ”moraalisella ja fyysisellä vaikutuksella” 

meidän palloihimme? 

Tällaisia kysymyksiä esitetään meille usein ja niitä on tarkasteltava nyt eri nä-

kökohdista. Vastaus ensimmäiseen kuuluu: Me uskomme niin, koska ensimmäi-

nen laki luonnossa on ykseys moninaisuudessa ja toinen on vastaavuuden laki. 

”Kuten ylhäällä, niin alhaalla.” Se aika on ainiaaksi mennyt, jolloin meidän hurs-

kaat esi-isämme uskoivat, että tämä maamme oli universumin keskus, ja jolloin 

kirkko ja sen ylpeät palvelijat voivat julistaa rienaukseksi olettamuksen, että jokin 

muu planeetta olisi asuttu. Aadam ja Eeva, käärme ja perisynti, jonka sovittami-

nen vaati verta, ovat olleet liian kauan edistyksen esteenä, ja niin tuli universaali 

totuus uhratuksi meidän vähäpätöisten ihmisten järjettömyyden vuoksi. 

[e700] Mitä todisteita meillä on siitä? Tavalliselle maailmalle ei ole muita to-

disteita kuin loogiseen harkintaan perustuvat johtopäätökset. Okkultisteille, jotka 

uskovat tietäjien ja vihittyjen lukemattomien sukupolvien aikana hankkimaan 

tietoon, ovat salaisten kirjojen antamat tiedot täysin tyydyttäviä. Mutta suuri ylei-

sö vaatii kuitenkin muita todisteita. On kabbalisteja ja jopa itämaisia okkultisteja, 

jotka epäröivät hyväksyä tätä oppia, koska heidän ei ole onnistunut löytää mitään 

yhdenmukaista todistetta tästä asiasta kansojen mystisistä teoksista. Tulemme 

näyttämään, että tuollainen ”yhdenmukainen todiste” löytyy. Mutta luokaamme 

ensin yleissilmäys itse kysymykseen ja katsokaamme, onko niin järjetöntä uskoa 

siihen, kuin jotkut tiedemiehet muiden nikodemusten mukana tahtoisivat uskotel-

la. Ajatellessamme asuttujen ”maailmojen” lukuisuutta me ehkä tiedostamattam-

me kuvittelemme, että ne ovat samanlaisia kuin asumamme pallo ja että niitä kan-

soittavat olennot muistuttavat enemmän tai vähemmän meitä. Ja näin tehdessäm-

me seuraamme vain luonnollista vaistoa. Niin kauan kuin rajoitumme tutkimaan 

ainoastaan tämän pallon elämänhistoriaa, voimme kyllä tutkiskella asiaa jonkin-

laisella menestyksellä ja kysyä itseltämme – toivoen ainakin tekevämme järkevän 

kysymyksen – mitkä olivat ne ”maailmat”, joista puhutaan ihmiskunnan muinai-

sissa pyhissä kirjoituksissa. Mutta kuinka voimme tietää, a) minkälaisia olentoja 

asuu palloilla yleensä; ja b) eivätkö ne, jotka hallitsevat korkeampia planeettoja 

kuin tämä meidän, vaikuta tietoisesti samalla tavoin meidän maahamme, kuin me 

vaikutamme ajan mittaan ehkä tietämättämme esim. pikku planeettoihin (pla-

netoideihin eli asteroideihin) murtamalla maan pintaa, kaivamalla kanavia ja 



738 
 

muuttamalla siten täysin ilmastoamme. Tietenkin sanotaan epäluulomme voivan 

vaikuttaa planetoideihin yhtä vähän kuin se vaikutti Caesarin vaimoon. Ne ovat 

liian kaukana jne. Emme kuitenkaan ole siitä niin varmoja, koska uskomme eso-

teeriseen astronomiaan. 

Mutta jos ulotamme pohdiskelumme planeettaketjumme ulkopuolelle ja koe-

tamme ylittää aurinkokunnan rajat, silloin me todella toimimme kuin omahyväiset 

narrit. Sillä tunnustaessamme vanhan hermeettisen totuuden ”kuten ylhäällä, niin 

alhaalla” voimme hyvin uskoa, että kuten luonto maan päällä osoittaa mitä huolel-

lisinta taloutta käyttäen hyväkseen jopa kehnon ja kelvottoman suurenmoisissa 

muutoksissaan toistamatta kuitenkaan koskaan itseään – voimme aiheellisesti 

todeta lopuksi, että luonnon loputtomien järjestelmien joukossa ei ole toista pal-

loa, joka muistuttaisi niin paljon tätä maata, että tavallinen ihminen voisi kuvitella 

ja selittää, minkä näköinen se on ja mitä se sisältää.1 

[e701] Tapaamme todellakin sekä romaaneissa että kaikissa ns. tieteellisissä 

fiktioissa ja spiritistisissä ilmestyksissä Kuusta, tähdistä ja planeetoista pelkästään 

uusia yhdistelmiä tai muunnoksia meille tutuista ihmisistä ja asioista, intohimoista 

ja elämän muodoista, vaikka jo meidän aurinkokuntamme muilla planeetoilla 

luonto ja elämä ovat täysin erilaiset kuin meidän planeetallamme. Varsinkin Swe-

denborg on vaikuttanut tuollaisten väärien uskomusten leviämiseen. 

Mutta vielä enemmän. Tavallisella ihmisellä ei ole kokemusta mistään muusta 

tietoisuudentilasta kuin siitä, mihin fyysiset aistit hänet sitovat. Ihmiset uneksivat, 

he nukkuvat sikeästi ja heidän nukkumisensa on liian syvää, jotta unet voisivat 

vaikuttaa fyysisiin aivoihin, ja noissa tiloissa täytyy kuitenkin olla tajuntaa. Niin 

kauan kuin nämä mysteerit ovat tutkimatta, kuinka siinä tapauksessa me voisimme 

toivoa pohdiskelevamme menestyksellisesti niiden pallojen luontoa, joiden on 

luonnon tasapainon mukaan välttämättä kuuluttava muihin ja aivan toisenlaisiin 

tietoisuudentiloihin, kuin on mikään niistä, joita ihminen kokee täällä? 

Ja tämä on kirjaimellisesti totta. Sillä eivät edes suuret (ja tietysti vihityt) 

adeptit, vaikka ovatkin harjaantuneita näkijöitä, voi väittää omaavansa täyttä 

tietoa muiden kuin ainoastaan meidän aurinkokuntaamme kuuluvien planeettojen 

ja niiden asukkaiden luonnosta ja esiintymisestä. He tietävät, että melkein kaikki 

planeettamaailmat ovat asuttuja, mutta heillä on pääsy – myös hengessään – 

ainoastaan meidän järjestelmämme maailmoihin. Ja he ovat myös perillä siitä, 

miten vaikeaa heidänkin on olla täydellisessä yhteydessä jopa meidän 

                                                           
1  Meille on sanottu, että korkeimmat dhyāni-chohanit eli planeettahenget (sen lisäksi mitä he 

tietävät analogian lain perusteella) ovat tietämättömiä siitä, mikä on näkyvien planeettajärjes-

telmien ulkopuolella, sillä heidän olemuksensa ei voi omaksua aurinkokuntamme ulkopuolella 

olevien maailmojen systeemejä. Kun he saavuttavat korkeamman kehitysasteen, nuo toiset 

universumit tulevat avautumaan heille. Sillä välin he tuntevat täydellisesti kaikki maailmat 

aurinkokuntamme rajojen sisällä ja alapuolella. 
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järjestelmämme sisällä olevien tietoisuudentasojen kanssa, koska ne eroavat tällä 

planeetalla mahdollisista tietoisuudentiloista; so. sellaisten kanssa, jotka sfäärien 

ketjussa ovat kolmella Maata korkeammalla tasolla. Sellainen tieto ja yhteys on 

heille mahdollista, koska he ovat oppineet tunkeutumaan niille 

tietoisuudentasoille, jotka ovat suljetut tavallisten ihmisten käsityskyvyiltä. Mutta 

jos he ilmoittaisivat tietonsa, niin maailma ei tulisi yhtään viisaammaksi, sillä 

ihmisiltä puuttuu muista havainnointimuodoista kokemus, jonka avulla ainoastaan 

he voisivat käsittää, mitä heille kerrottaisiin. 

Kuitenkin se tosiasia on varma, että useimmat planeetat samoin kuin meidän jär-

jestelmämme ulkopuolella olevat tähdet ovat asuttuja, ja tämän tosiasian ovat 

tiedemiehetkin tunnustaneet. Laplace ja Herschel uskoivat niin, vaikka he viisaasti 

pidättyivät harkitsemattomasta teorioiden rakentelusta. Tunnettu ranskalainen 

astronomi C. Flammarion on tullut samaan johtopäätökseen ja esittänyt tueksi 

joukon tieteellisiä perusteluja. Hänen esittämänsä todisteet ovat ehdottoman tie-

teellisiä ja ne miellyttävät myös materialistista ajattelijaa, johon eivät vaikuttaisi 

sellaiset ajatukset, kuin on Sir David Brewsterilla, kuuluisalla fyysikolla, joka 

kirjoittaa: 
 
Nuo ”köyhät henget” eli ”alhaiset sielut”, niin kuin runoilija kutsuu niitä, jotka 

ovat taipuvaisia uskomaan, että maa on ainoa asuttu taivaankappale universumissa, 

voisivat helposti kuvitella, että myös maa [e702] on kerran ollut asumaton. Ja vielä 

enemmän, jos nuo ajattelijat tuntisivat geologian päätelmät, he myöntäisivät, että 

maa on ollut asumaton myriadeja vuosia. Tästä tulemmekin siihen mahdottomaan 

johtopäätökseen, että noiden myriadien vuosien aikana ei ollut ainoatakaan älyllis-

tä olentoa universumin kuninkaan avarassa valtakunnassa ja että ennen alkueläin-

muodostumia ei liioin ollut yhtään kasvia eikä eläintä koko rajattomassa avaruu-

dessa.1 
 
Lisäksi Flammarion osoittaa, että kaikki elämän edellytykset – myös meidän tun-

temamme – ovat olemassa ainakin muutamilla planeetoilla, ja hän viittaa siihen 

tosiasiaan, että sellaisten edellytysten täytyy olla paljon suotuisammat niillä kuin 

ne ovat maapallolla. 

Siten tieteellinen todistelu samoin kuin havaitut tosiasiat käyvät yksiin näkijän 

väitteiden ja ihmisen oman sydämen sisäisen äänen kanssa vakuuttaen, että 

                                                           
1  Koska ainoaltakaan atomilta koko Kosmoksessa ei puutu elämää eikä tajuntaa, miten paljon 

enemmän täytyy silloin valtavien taivaankappaleiden olla täynnä molempia – vaikka ne jäävät 

suljetuiksi kirjoiksi meille ihmisille, jotka voimme tuskin tunkeutua edes meitä lähinnä 

olevien elämänmuotojen tajuntaan? 

   Me emme tunne itseämme, kuinka siis voisimme, ilman että olemme harjaantuneet ja tulleet 

vihityiksi, kuvitella kykenevämme tunkeutumaan edes siihen tajuntaan, joka kuuluu lähiympä-

ristömme vähäpätöisimmille eläimille? 
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elämää – älyllistä, tietoista elämää – täytyy olla myös muissa maailmoissa kuin 

omassamme. 

Mutta tässä on raja, jota ihmisen tavalliset kyvyt eivät voi ylittää. On paljon 

kuvauksia ja kertomuksia, muutamat puhtaasti mielikuvituksellisia, toiset täynnä 

tieteellistä oppineisuutta, joissa on koetettu kuvailla ja selittää muiden taivaan-

kappaleiden elämää. Kuitenkin kaikki ilman poikkeusta esittävät vain vääristeltyjä 

jäljitelmiä meitä ympäröivän elämän näytelmästä. Joko Voltairen tavoin nähdään 

mikroskooppisesti omaan rotuumme kuuluvia ihmisiä tai Bergeracin tavoin ku-

vaillaan tuota elämää mielikuvituksen ja satiirin miellyttäväksi leikiksi. Mutta 

aina toteamme, että uusi maailma on pohjimmiltaan vain se sama, jossa itse 

elämme. Niin voimakas on tämä taipumus, että synnynnäiset, vaikka vihkimättö-

mät näkijät harjaantumattomina joutuvat sen valtaan. Tämän todistaa Sweden-

borg, joka menee niin pitkälle, että pukee henkimaailmassa tapaamansa Merku-

riuksen asukkaat sellaisiin vaateparsiin, joita käytetään Euroopassa! 

Tämän johdosta Flammarion sanoo: 
 
 Näyttää siltä kuin tästä aiheesta kirjoittaneet kirjailijat pitäisivät maata universu-

min mallina ja maan ihmistä mallina taivaiden asukkaille. Päinvastoin on paljon 

luultavampaa, että koska toiset planeetat muunlaisine ympäristöineen ja olemassa-

olon edellytyksineen ovat olennaisesti erilaisia, samalla kun niillä esiintyvien olen-

tojen luomista hallitsevat voimat sekä niiden yhteiseen rakenteeseen kuuluvat ai-

neet ovat olennaisesti toisenlaisia, ei tästä syystä meidän elämänilmenemismuoto-

amme voida millään pitää muille palloille sopivana. Tästä aiheesta kirjoittaneet 

ovat antaneet maisten ideoiden hallita itseään ja ovat sen vuoksi erehtyneet.1 
 

[e703] Mutta Flammarion itse erehtyy pahan kerran siinä, minkä hän näin tuomit-

see, sillä hiljaa mielessään hän ottaa elinolosuhteet maan päällä mittapuuksi, jon-

ka mukaan hän arvioi toisten planeettojen sopivuutta ”muiden ihmiskuntien” 

asuinpaikaksi. 

Jättäkäämme kuitenkin nämä hyödyttömät ja tyhjät pohdiskelut, jotka, vaikka 

ne tuntuvatkin täyttävän sydämemme hehkuvalla ihastuksella sekä näyttävät laa-

jentavan mentaalista ja henkistä käsityskykyämme, aiheuttavat tosiasiassa vain 

epäaitoa innostusta ja saavat meidät yhä tietämättömämmiksi ei ainoastaan asu-

mastamme maailmasta vaan myös siitä äärettömyydestä, joka on meissä itses-

sämme. 

Kun siis löydämme ihmiskunnan raamatusta mainintoja ”muista maailmoista”, 

voimme olla varmoja siitä, että ne eivät tarkoita ainoastaan meidän planeettaket-

jumme ja Maan muita tiloja, vaan myös muita asuttuja palloja – tähtiä ja planeet-

toja. Sitä paitsi niissä ei ole esitetty mitään arvailuja viimeksi mainituista. Koko 

muinaisaikana uskottiin elämän universaalisuuteen. Mutta ei kukaan todellinen 

                                                           
1  La Pluralité des mondes habités, s. 439–440. 
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vihitty näkijä mistään sivistyskansasta ole koskaan opettanut, että elämää toisilla 

tähdillä voitaisiin arvostella Maan elämän mittapuun mukaan. ”Maapalloista” ja 

maailmoista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä a) meidän maapallomme ”jälleen-

syntymisiä” jokaisen manvantaran jälkeen ja sitä seuraavaa pitkää ”pimennys-

kautta”; ja b) maan pinnalla tapahtuvia aikakautisia, täydellisiä muutoksia, jolloin 

mantereita katoaa valtamerien tieltä ja valtameret ja meret siirtyvät rajusti ja vir-

taavat navoille antaakseen tilaa uusille mantereille. 

Voimme alkaa raamatusta – maailman pyhien kirjojen nuorimmasta. Saarnaa-

jassa on kuningasvihityn seuraavat sanat: ”Sukupolvi menee, toinen tulee, mutta 

maa pysyy ikuisesti.” Ja edelleen: ”Mitä on ollut, sitä on tulevinakin aikoina, ja 

mitä on tapahtunut, sitä tapahtuu edelleen: ei ole mitään uutta auringon alla.”1 

Näissä sanoissa voidaan huomata viittaus peräkkäisiin luonnonmullistuksiin, jotka 

pyyhkäisevät pois ihmiskunnan Rodut, tai, jos menemme vielä kauemmaksi taak-

sepäin, niihin erilaisiin muutoksiin, joiden alaiseksi maapallo on joutunut muo-

dostumisensa aikana. Mutta jos meille kerrotaan, että tämä tarkoittaa ainoastaan 

meidän maailmaamme sellaisena kuin me sen nyt näemme – silloin kehotamme 

lukijaa katsomaan Uudesta testamentista, missä Paavali puhuu Pojasta (ilmen-

neestä voimasta), jonka hän (Jumala) on pannut kaiken perilliseksi, ja jonka väli-

tyksellä hän myös on maailmat (monikossa) luonut.2 [e704] Tämä ”voima” on 

Hokhma eli viisaus ja sana. Meille sanotaan luultavasti, että sanalla ”maailmat” 

tarkoitetaan tähtiä, taivaankappaleita jne. Mutta huolimatta siitä tosiasiasta, että 

”tähdet” olivat ”maailmoina” tuntemattomia tietämättömille epistolatekstien jul-

kaisijoille, vaikka Paavalin on täytynyt tuntea ne, koska hän oli vihitty (”mestari-

rakentaja”), me voimme tässä asiassa vedota etevään teologiin, kardinaali Wise-

maniin. Puhuessaan teoksensa I osassa3 epämääräisestä – tai pikemminkin ”liian 

määrätystä” – kuuden luomispäivän ajanjaksosta ja 6 000 vuodesta hän tunnustaa, 

että olemme täysin ymmällä Paavalin sanonnan suhteen, ellemme voi olettaa, että 

sillä tarkoitetaan aikaa, joka oli kulunut Genesiksen 1. luvun ensimmäisen ja toi-

sen jakeen välillä, ts. niitä alkuperäisiä mullistuksia eli (maailman) hävityksiä ja 

uudistuksia, joihin viitataan tuossa Saarnaajan 1. luvussa. Meidän on siis tulkitta-

va  sananmukaisesti  tuo  kohta,4  jossa  puhutaan  maailmoiden  luomisesta – 

                                                           
1  Saarnaaja, 1:4, 9. 
2  Hepr. 1:2. Tämä tarkoittaa jokaisen kosmogonian logosta. Tuntematon valo – jonka kanssa 

hänen sanotaan olevan yhtä ikuinen ja samanaikainen – on heijastunut ”esikoisessa”, 

Protogonoksessa, ja demiurgi eli maailmanjärki suuntaa jumalallisen ajatuksensa kaaokseen, 

joka alempien jumalien muovailun johdosta jakautuu seitsemään valtamereen – sapta 

samudraan. Se on Purusha, Ahuramazda, Osiris jne. ja lopuksi gnostilainen Kristos, jonka 

nimenä kabbalassa on Hokhma eli viisaus, ”Sana”. 
3  Twelve Lectures on the Connexion between Science and Revealed Religion. 
4  Hepr. 1:2. 
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käyttämällä monikkomuotoa. On hyvin erikoista, hän lisää, että kaikki kos-

mogoniat ilmaisevat saman ajatuksen ja säilyttävät tradition ensimmäisestä sarjas-

ta mullistuksia, joiden seurauksena maailma tuhoutui ja uudistui jälleen. 

Jos kardinaali olisi tutkinut Zoharia, hänen epäilynsä olisi muuttunut varmuu-

deksi. Idra Zuta Qaddishassa sanotaan näin: 
 
Oli vanhoja maailmoja, jotka hävisivät heti ilmestyessään; maailmoja joilla oli 

muoto ja niitä jotka olivat ilman muotoa ja joita kutsuttiin kipinöiksi – sillä ne oli-

vat kuin kipinät sepän vasaran alla singoten kaikkiin suuntiin. Jotkut olivat alku-

maailmoja, jotka eivät voineet kestää kauan, sillä ”Iäkäs” – hänen nimensä olkoon 

pyhitetty – ei ollut vielä ottanut muotoaan,1 eikä työntekijä vielä ollut ”taivaallinen 

ihminen”.2 
 
Edelleen Midrashissa, joka on kirjoitettu paljon ennen Shim’on ben Johain Kab-

balaa, selittää rabbi Abbahu: 
 

Pyhä – siunattu olkoon hänen nimensä – on peräkkäin muodostanut ja hävittänyt 

useita maailmoja ennen tätä nykyistä3… Tämä viittaa sekä ensimmäisiin rotuihin 

[”Edomin kuninkaisiin”] että hävitettyihin maailmoihin.4 
 

”Hävityksellä” tarkoitetaan tässä samaa kuin me tarkoitamme ”pimennyksellä”. 

Tämä käy ilmi [e705] myöhemmästä selityksestä: 
 
Kuitenkin, kun sanotaan, että ne [maailmat] hukkuivat, tarkoitetaan ainoastaan sitä, 

että niiltä [niiden ihmiskunnilta] puuttui oikea muoto, ennen kuin sai alkunsa in-

himillinen [meidän] muoto, joka sisältää kaiken ja jossa on kaikki muodot…5 – se 

ei tarkoita kuolemaa, vaan ilmaisee ainoastaan alas vajoamista niiden [toiminnas-

sa olevien maailmojen] tilasta.1 
 
Kun siis luemme maailmojen hävityksestä, tällä sanalla on monta merkitystä, jot-

ka ovat täysin selviä Zoharin useissa kommentaareissa ja kabbalistisissa tutkiel-

missa. Kuten on aiemmin mainittu, se ei tarkoita ainoastaan monien elämänkul-

kunsa päättäneiden maailmojen hävitystä, vaan myös niitä monia mantereita, jotka 

ovat kadonneet, sekä myös niiden pienentymistä ja maantieteellistä paikanvaih-

dosta. 

                                                           
1  Tikkunin eli Protogonoksen, ”esikoisen”, muoto, ts. universaali muoto ja aate ei vielä ollut 

heijastunut kaaokseen. 
2  Zohar, iii, 292c. ”Taivaallinen ihminen” on adam kadmon – Sefirotin synteesi, kuten ”Manu 

Svāyambhuva” on prajāpatien synteesi. 
3  Bereshit Rabbah, Parscha IX. 
4  Tällä tarkoitetaan kolmea kierrosta ennen meidän neljättä kierrostamme. 
5  Okkulttisesti tähän sisältyy kaksinainen merkitys ja syvä mysteeri, jonka salaisuus, jos ja 

kun sen tuntee – antaa adeptille valtavat voimat muuttaa näkyvä muotonsa. [H.P.B.] 
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Salaperäisiin ”Edomin kuninkaisiin” viitataan joskus ”maailmoina”, jotka ovat 

tuhoutuneet, mutta tämä on ”salaverho”. Kuninkaat, jotka hallitsivat Edomissa 

ennen kuin Israelissa oli kuningasta, eli ns. ”edomilaiset kuninkaat” eivät voineet 

milloinkaan symboloida ”aikaisempia maailmoja”, vaan ainoastaan ”yrityksiä 

ihmisten muodostamiseksi” tällä pallolla: ”esiaadamillisia rotuja”, joista Zohar 

puhuu ja jotka me luemme ensimmäiseksi kantaroduksi. Sillä kuten puhuttaessa 

kuudesta maasta (kuudesta Mikroprosopoksen ”jäsenestä”) sanotaan, että seitse-

mättä (Maata) ei otettu lukuun, kun luotiin nuo kuusi (kuusi pallomme yläpuolella 

olevaa piiriä maaketjussa), samoin seitsemän ensimmäistä Edomin kuningasta 

jätetään pois laskuista Genesiksessä. Analogian ja vaihtelun lain mukaan ”seitse-

män alkuperäistä maailmaa” tarkoittavat Kaldealaisessa lukujen kirjassa samoin 

kuin ”Tiedon” ja ”Viisauden kirjassa” myös ”seitsemää alkuperäistä” rotua (var-

jojen ensimmäisen kantarodun alarotuja). Ja edelleen, Edomin kuninkaat ovat 

”Esaun, edomilaisten isän”, poikia,2 ts. Esau edustaa raamatussa rotua, joka on 

neljännen ja viidennen, atlantislaisen ja arjalaisen Rodun välissä. ”Kaksi kansaa 

on sinun kohdussasi”, sanoo Herra Rebekalle, ja Esau oli punainen ja karvainen. 

Genesiksen 25. luku jakeesta 24 jakeeseen 34 sisältää allegorisen kertomuksen 

viidennen Rodun synnystä. 

Sifra de-Tseniuta sanoo: 
 
Ja muinaisaikojen kuninkaat kuolivat eikä niiden päälliköitä [kruunuja] enää löy-

tynyt.3 
 

Ja Zohar selittää: 
 
Kansan johtaja, jota alussa ei muovattu Valkopään kaltaiseksi: [e706] sen väki ei 

ollut tämän muotoinen… Ennen kuin se [Valkopää, viides Rotu eli Vanhinten 

vanhin] oli järjestynyt [omaan, nykyiseen] muotoonsa… kaikki maailmat oli hävi-

tetty. Sen tähden on kirjoitettu: ja Bela, Beorin poika, hallitsi Edomissa [Genesis 

36:31 eteenpäin. Tässä ”maailmat” tarkoittavat Rotuja]. Ja kun hän [sellainen tai 

joku toinen Edomin kuningas] kuoli, tuli toinen hallitsemaan hänen tilalleen. 
 
Ei kukaan kabbalisti, joka on tähän asti käsitellyt näihin ”Edomin kuninkaisiin” 

kätkeytyvää symbolista ja allegorista merkitystä, näytä ymmärtäneen muuta kuin 

yhden puolen niistä. Ne eivät ole pelkästään ”maailmoja jotka hävitettiin” tai 

”kuninkaita jotka kuolivat” vaan molempia ja paljon muuta, minkä tarkasteluun 

tässä ei tila riitä. Sen vuoksi jättäen Zoharin mystiset vertaukset tahdomme palata 

materialistisen tieteen tiukkoihin tosiasioihin. Sitä ennen esitämme kuitenkin 

                                                                                                                                                        
1  Idra Zuta Qaddisha, Zohar, iii, 136c. ”Alas vajoaminen niiden tilasta” – on selvä. Oltuaan 

toimivia maailmoja ne ovat menneet tilapäiseen pimeyteen – ne lepäävät ja ovat siis täysin 

muuttuneet. 
2  Genesis, 36:43. 
3  Luku I, 3. 
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muutamia nimiä niiden ajattelijoiden pitkästä luettelosta, jotka ovat uskoneet 

lukuisiin asuttuihin maailmoihin yleensä sekä maailmoihin, jotka olivat ennen 

omaamme. Sellaisia ovat suuret matemaatikot Leibniz ja Bernouilli, itse Isaac 

Newton, kuten selvästi käy ilmi hänen teoksestaan Optics, luonnontieteilijä 

Buffon, skeptikko Condillac, Bailly, Lavater, Bernardin de Saint-Pierre ja 

vastakohtana kahdelle viimeksi mainitulle – joita epäiltiin mystisismistä – Diderot 

sekä useimmat Ensyclopédien kirjoittajat. Näiden jälkeen tulevat uudenaikaisen 

filosofian perustaja Kant, runoilijafilosofit von Goethe, Krause, von Schelling ja 

monet astronomit Bodesta Fergussonista ja Herschelistä Lalandeen ja Laplaceen 

monine oppilaineen viime vuosilta. 

Todella loistava luettelo kuuluisia nimiä, mutta fyysisen astronomian tosiasiat 

puhuvat vielä voimakkaammin kuin nuo nimet elämän, jopa organisoidun elämän 

puolesta toisilla planeetoilla. Siten neljästä meteoriitista, jotka ovat pudonneet 

Alaisiin Ranskassa, Hyväntoivonniemelle, Unkariin ja vielä Ranskaan, löydettiin 

tutkittaessa grafiittia, hiilen muunnosta, jonka tiedetään olevan aina yhteydessä 

orgaanisen elämän kanssa tällä meidän planeetallamme. Ja ettei tällaisen hiilen 

esiintyminen riippunut mistään meidän ilmakehämme aikaansaamasta vaikutuk-

sesta, sen todistaa se seikka, että hiiltä on löydetty meteoriitin sisältä, sen ytimes-

tä. Eräästä v. 1857 Orgueiliin Etelä-Ranskaan pudonneesta meteoriitista löydettiin 

vettä ja turvetta, jota muodostuu aina kasviainesten hajoamisessa. 

Ja jos edelleen tutkitaan astronomisia olosuhteita toisilla planeetoilla, huoma-

taan helposti, että monet niistä soveltuvat paremmin elämän ja älyn kehittämiseen 

– myös meidän ihmisten tuntemilla ehdoilla – kuin maapallomme. Esimerkiksi 

Jupiter-planeetalla vuodenajat, sen sijaan että vaihtelisivat suuresti kuten meillä, 

muuttuvat tuskin huomaamatta ja kestävät kaksitoista kertaa kauemmin kuin 

[e707] meillä. Akselin kaltevuuskulmasta johtuen vuodenajat Jupiterilla riippuvat 

melkein kokonaan sen kiertoradan epäkeskisyydestä ja vaihtuvat siitä syystä hi-

taasti ja säännöllisesti. Voidaan väittää, että mikään elämä ei ole mahdollista Jupi-

terilla, koska se on hehkuvassa tilassa. Mutta siitä eivät kaikki astronomit ole sa-

maa mieltä. Edellä olevan on sanonut C. Flammarion, ja hänen pitäisi tietää. 

Toisaalta Venus olisi sopimattomampi sellaista inhimillistä elämää varten, jota 

esiintyy maan päällä, koska sen vuodenajat menevät enemmän äärimmäisyyksiin 

ja lämpötilavaihtelut sillä ovat jyrkemmät, vaikka omituista kyllä päivän pituus on 

lähes sama neljällä sisemmällä planeetalla, Merkuriuksella, Venuksella, Maalla ja 

Marsilla. 

Merkuriuksella auringon lämpö ja valo ovat seitsenkertaiset verrattuna Maa-

han, ja astronomian mukaan sillä on hyvin tiheä ilmakehä. Ja kun huomaamme, 

että elämä esiintyy aktiivisempana maan päällä suhteessa auringon valoon ja läm-

pöön, näyttäisi enemmän kuin todennäköiseltä, että sen voimakkuus on paljon, 

paljon suurempi Merkuriuksella kuin täällä. 



745 
 

Venuksella on Merkuriuksen tavoin hyvin tiheä ilmakehä, ja samoin on Mar-

silla, ja niiden napoja peittävät lumikentät, niiden pintaa varjostavat pilvet, niiden 

merien ja mannerten pinnanmuodostukset, vuodenaikojen ja ilmastojen vaihtelut, 

kaikki nämä ovat huomattavan yhdenmukaisia – ainakin fyysisen astronomian 

kannalta katsoen. Mutta nämä tosiasiat ja niiden herättämät näkökohdat viittaavat 

näillä planeetoilla ainoastaan sellaisen inhimillisen elämän mahdollisuuteen, joka 

tunnetaan maan päällä. Kauan sitten on riittävästi osoitettu, että eräät tuntemam-

me elämänmuodot ovat mahdollisia noilla planeetoilla, ja lienee täysin hyödytön-

tä puuttua yksityiskohtaisesti niiden oletettujen asukkaiden fysiologiaan jne., kos-

ka loppujen lopuksi lukija voi joutua ainoastaan tutun ympäristönsä mielikuvituk-

selliseen laajentumaan. Tyytykäämme mieluummin niihin kolmeen kohtaan, jotka 

paljon siteeraamamme C. Flammarion on muodostanut ehdottomiksi johtopäätök-

siksi tieteen tuntemista tosiasioista ja laeista. 

1. Ne monet eri voimat, jotka olivat toiminnassa evoluution alussa, ovat useis-

sa maailmoissa synnyttäneet suuren joukon erilaisia olentoja, sekä orgaanisissa 

että epäorgaanisissa luontokunnissa. 

2. Elävät olennot olivat alusta alkaen muodoiltaan ja organismeiltaan rakenne-

tut kunkin asutun pallon fysiologisen tilan mukaisesti. 

3. Muiden maailmojen ihmiskunnat eroavat meistä yhtä paljon sisäiseltä raken-

teeltaan kuin ulkonaiselta fyysiseltä tyypiltään. 
 

Lopuksi kehotamme lukijaa, joka pitänee kysymystä näiden johtopäätösten päte-

vyydestä raamatun vastaisena, tutustumaan Flammarionin teoksen liitteeseen, 

jossa käsitellään yksityiskohtaisesti tätä kysymystä, sillä sellaisessa teoksessa kuin 

tämä lienee tarpeetonta osoittaa [e708] niiden kirkonmiesten looginen järjettö-

myys, jotka raamatun arvovallalla kieltävät maailmojen lukuisuuden. 

Tässä yhteydessä voinemme palauttaa mieleen sen ajan, jolloin alkukirkko pa-

lavassa innossaan vastusti oppia maan pyöreästä muodosta sillä perusteella, että 

maan vastakkaisella puolella asuvat kansat olisivat pelastuksen ulottumattomissa. 

Ja meillä on edelleen syytä muistaa, miten kauan vei syntyvältä tieteeltä murtaa 

käsitys kiinteästä taivaankannesta, jonka urissa tähdet liikkuivat maan ihmiskun-

nan erityiseksi mielenylennykseksi. 

Teoria maan pyörimisestä kohtasi samanlaista vastustusta – marttyyrin osan 

tullessa sen keksijän palkaksi – koska se ei ainoastaan riistänyt taivaankappaleel-

tamme sen keskeistä arvoasemaa avaruudessa, vaan sai myös aikaan kauhistutta-

van   käsitteiden   sekaannuksen   taivaaseenastumisopissa.   Osoittautuivathan 
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nimitykset ”ylös” ja ”alas” pelkästään suhteellisiksi, joten kysymys taivaan tar-

kasta paikallisuudesta mutkistui huomattavasti.1 

Nykyaikaisten laskelmien mukaan voidaan parhaimpien teleskooppien avulla 

erottaa ei vähempää kuin 500 miljoonaa eri suuruusluokan tähteä. Mitä tulee nii-

den keskinäisiin välimatkoihin, ne eivät ole laskettavissa. Voisiko siis meidän 

pienenpieni maamme – joka on ”hiekanjyvänen äärettömyyden meren rannalla” – 

olla ainoa älyllisen elämän keskus? Meidän aurinkomme, joka on 1300 kertaa 

suurempi kuin planeettamme, pienenee vähäpätöiseksi jättiläisaurinko Siriuksen 

rinnalla. Siriuksen taas voittavat toiset rajattoman avaruuden tähtivalot. Omahy-

väinen käsitys Jehovasta pienen ja syrjäisen, puolittain paimentolaisheimon eri-

tyissuojelijana on siedettävämpi kuin sellainen käsitys, joka rajoittaa aistivan elä-

män mikroskooppiselle maapallollemme. Tärkeimmät syyt siihen olivat epäile-

mättä: 1) ensimmäisten kristittyjen tietämättömyys astronomiasta ja siihen yhdis-

tettynä liioitellun korkea käsitys ihmisen omasta tärkeydestä – karkea itsekkyyden 

muoto; ja 2) pelko, että jos hypoteesi miljoonista muista asutuista palloista hyväk-

syttäisiin, siitä seuraisi musertava vastaväite: ”Annettiinko siis jokaiselle maail-

malle oma jumalallinen ilmoituksensa?” – mikä taas saisi ajattelemaan, että Juma-

lan Poika on ikään kuin ikuisella ”kiertomatkalla”.  

Onneksi nyt ei ole tarpeen tuhlata aikaa ja energiaa tällaisten maailmojen mah-

dollisuuden todistamiseen. Kaikki järkevät ihmiset myöntävät tuon mahdollisuu-

den. Nyt on vain osoitettava, että jos kerran on ratkaistu se seikka, että on olemas-

sa myös muita asuttuja maailmoja kuin tämä omamme ja niillä ihmiskuntia, jotka 

eroavat kokonaan paitsi meidän ihmiskunnastamme myös toisistaan – kuten ok-

kulttiset [e709] tieteet väittävät – silloin myös edeltävien rotujen evoluutio on 

puoleksi todistettu. Sillä missä on se fyysikko tai geologi, joka on valmis väittä-

mään, ettei maapallo ole muuttunut lukemattomia kertoja niinä miljoonina vuosi-

na, jotka ovat kuluneet sen olemassaolon aikana, ja joka uskaltaa kieltää, ettei 

planeetallamme sen muuttaessa ”nahkaansa”, kuten okkultismissa sanotaan, ole 

joka kerta ollut erityistä ihmiskuntaansa, joka on sopeutunut tuollaisen muutoksen 

tuomiin ilmakehällisiin ja ilmastollisiin olosuhteisiin? Ja jos näin on laita, miksi 

eivät meidän neljä edellistä, täysin erilaista ihmiskuntaamme olisi voineet olla 

olemassa ja kukoistaa ennen meidän aadamillista (viidettä kanta-) Rotuamme? 

                                                           
1  Oppineessa ja nokkelassa teoksessa God and his Book, jonka on kirjoittanut agnostisessa 

mielessä pelätty ”Saladin” [William Stewart Ross], sen tekijä on tehnyt sellaisen huvittavan 

laskelman, että jos Kristus on noussut taivaaseen kanuunankuulan nopeudella, niin hän ei olisi 

vieläkään ehtinyt edes Siriukseen! Tämä tuo elävästi mieleen menneisyyden ja herättää ehkä 

aiheellisen epäilyn, että myös meidän tieteellisesti valistunut aikakautemme voi olla yhtä tie-

tämättömän mieletön materialistisessa kielteisyydessään, kuin keskiajan ihmiset olivat mielet-

tömiä ja materialistisia uskonnollisissa vakuutuksissaan. 
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Ennen kuin lopetamme tämän aiheen, meidän on vielä tarkasteltava lähemmin 

ns. orgaanista evoluutiota. Koettakaamme tarkoin tutkia ja nähdä, onko aivan 

mahdotonta saada meidän okkulttisia asiatietojamme ja ajanlaskujamme sopimaan 

edes jossain määrin yhteen tieteen kanssa. 

 

 

C. 
 

ESOTEERISTA, GEOLOGISTA AJANLASKUA 

KOSKEVIA LISÄHUOMAUTUKSIA 

 

Näyttää joka tapauksessa mahdolliselta laskea suunnilleen geologisten aikakau-

sien kesto edessämme olevista tieteellisistä ja okkulttisista tosiseikoista. Geologia 

voi tietysti määritellä melko varmasti yhden seikan – eri kerrostumien paksuuden. 

On myös aivan selvää, että sen ajan, joka vaadittiin määrätyn kerrostuman muo-

dostumiseksi merenpohjalle, on vastattava tarkasti siten muodostuneen massan 

vahvuutta. Tietenkin on maan eroosion ja aineen muuttumisen nopeus merenpoh-

jakerroksiksi vaihdellut eri aikoina, ja erilaiset luonnonmullistukset ovat järkyttä-

neet tavallisten geologisten prosessien ”yhdenmukaisuutta”. Edellyttäen, että 

meillä on kuitenkin joitakin varmoja lukuja, joille rakentaa, meidän tehtävämme 

on helpompi kuin mitä ensi silmäyksellä voisi luulla. Ottaen tarkkaan huomioon 

kerrostumisen vaihtelut professori Lefèvre antaa meille suhteellisia lukuja geolo-

gisten aikakausien pituudesta. Hän ei yritä laskea kuluneita vuosia siitä ajasta, 

jolloin ensimmäiset Saint Laurence -joen kerrostumat muodostuivat, vaan hän 

määrittelee tuon ajan X:llä ja ilmoittaa meille eri aikakausia vastaavat suhteet. 

Olettakaamme arviointimme perustaksi, että karkeasti ottaen varhaisimmat kiviai-

nekset ovat 20 000 metriä paksut, primaariset 13 000 metriä ja sekundaariset 4500 

metriä, tertiääriset 1500 metriä ja kvartääriset 150 metriä paksut: 
 
Jos jaamme sataan osaan ajan – miten pitkä se sitten todellisuudessa onkin ollut – 

joka on kulunut elämän ensi koitosta maan päällä [alemman Saint Laurence -joen 

kerrostumat], joudumme antamaan varhaiskaudelle [primordiaalikaudelle] enem-

män kuin puolet koko tuosta ajasta eli 53,5 prosenttia ja primaarikaudelle 32,4; 

[e710] sekundaarikaudelle 11,5; tertiäärikaudelle 2,3 ja kvartäärikaudelle 0,5 eli 

puoli prosenttia.1 
 

Nyt on varmaa okkulttisten tietojen perusteella, että aika, joka on kulunut ensim-

mäisistä sedimenttiesiintymistä, on 320 miljoonaa vuotta, joten voimme päätellä 

että: 

                                                           
1  A. Lefèvre, La Philosophie (1879), osa II, luku II, s. 470. 
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Nämä arviot sopivat melkein joka suhteessa yhteen esoteerisen etnologian tietojen 

kanssa. Atlantislaisen ajan tertiäärivaihe tämän Rodun ”korkeimmasta kukoistuk-

sesta” varhaiseoseenikaudella suureen vedenpaisumukseen mioseenikauden kes-

kivaiheilla lienee kestänyt noin kolmesta ja puolesta neljään miljoonaan vuotta. 

Ellei kvartäärikauden pituutta ole (kuten se näyttää olevan) suuresti liioiteltu, Ru-

tan ja Daityan vajoaminen olisi tapahtunut tertiäärikauden jälkeen. On todennä-

köistä, että tässä mainitut tiedot antavat sekä tertiääri- että kvartäärikaudelle hiu-

kan liian pitkän ajanjakson, koska kolmas Rotu ulottuu hyvin kauas taaksepäin 

sekundaarikauteen. Nämä luvut ovat kuitenkin ajatuksia herättäviä. 

Mutta kun geologisen todistelun mukaan väitetään, että orgaanisen evoluution 

ikä on korkeintaan 100 miljoonaa vuotta, niin verratkaamme meidän väitteitämme 

ja opetuksiamme eksaktin tieteen esittämiin. 

Arvostellessaan de Mortillet’n teosta Matériaux pour l’histoire de l’homme, 

joka sijoittaa ihmisen mioseenikauden keskivaiheille,1 Edwin Clodd2 huomauttaa, 

                                                           
1  Toisessa teoksessaan Le Préhistorique: Origine et Antiquité de l’homme (1876) sama tekijä 

on anteliaasti myöntänyt ihmiskunnalle vain 230 000 vuotta. Kun nyt huomaamme hänen 

sijoittavan ihmisen ”mioseenikauden keskivaiheille”, meidän on tunnustettava, että tuon esi-

historiallisen antropologian kunnioitetun professorin (Pariisissa) mielipiteet ovat jokseenkin 

vastakkaisia ja ristiriitaisia, elleivät suorastaan naiiveja. 
2  Knowledge, vol. I, 31.3.1882, art. ”The Antiquity of Man in Western Europe”, s. 464. 
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että ”jos etsittäisiin niin korkealle [e711] erikoistunutta nisäkästä kuin ihmistä 

maapallon eläinhistorian varhaisvaiheesta, se olisi sama kuin uhmata kaikkea 

kehitysopin opetusta, eikä se saisi mitään tukea niiltäkään, jotka uskovat 

erikoisluomukseen ja lajien muuttumattomuuteen”. Tähän voitaisiin vastata: a) 

kehitysoppi, niin kuin Darwin on sen esittänyt ja niin kuin myöhemmät 

kehitysopin kannattajat ovat sitä kehittäneet, ei ole ainoastaan virheellinen, vaan 

sen myös hylkäävät monet etevät tiedemiehet, kuten de Quatrefages Ranskassa, tri 

Weismann, entinen kehitysopin kannattaja Saksassa ja monet muut, joten 

antidarwinistien joukko kasvaa vuosi vuodelta;1 ja b) totuuden ollakseen nimensä 

arvoinen ja pysyäkseen totuutena ja tosiasiana, tarvitsee tuskin pyytää tukea 

joltakin luokalta tai lahkolta. Sillä jos se saisi tukea erikoisluomuksen 

kannattajilta, sitä eivät koskaan hyväksyisi kehitysopin kannattajat ja päinvastoin. 

Totuuden on seisottava omalla kiinteällä tosiasioihin perustuvalla pohjallaan ja 

odotettava tunnustamista, jolloin jokainen sen tiellä ollut ennakkoluulo poistuu. 

Vaikka kysymys on jo pääpiirteissään tullut täysin käsitellyksi, on kuitenkin hyvä 

edelleen tässä teoksessa kumota jokainen niin kutsuttu ”tieteellinen” vastaväite 

esittäessämme sellaisia käsityksiä, joita pidetään kerettiläisinä ja tieteen 

vastaisina. 

Luokaamme yleissilmäys eroavuuksiin puhdasoppisen ja esoteerisen tieteen 

välillä maapallon ja ihmissuvun iän suhteen. Edessään seuraavat kaksi taulukkoa 

lukija voi heti nähdä näiden eroavuuksien merkityksen ja samalla huomata, ettei 

suinkaan ole mahdotonta – vaan päinvastoin hyvin todennäköistä – että ihmisen 

fossiilisia jäännöksiä koskevat uudet geologiset havainnot ja löydöt pakottavat 

tieteen tunnustamaan esoteerisen filosofian olevan lopultakin oikeassa tai ainakin 

lähempänä totuutta. 

 

 

                                                           
1 Lajien synnyn ja muuttumisen ydin- ja perusajatus – saavutettujen ominaisuuksien perinnöl-

lisyys – näyttää viime aikoina kohdanneen erittäin vakavaa vastustusta Saksassa. Fysiologit du 

Bois-Reymond ja tri Pflüger muiden yhtä etevien tiedemiesten lisäksi näkevät ylipääsemättö-

miä vaikeuksia ja jopa mahdottomuuksia tuossa opissa. 
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ELÄMÄN VASTAAVUUKSIA 
(Viitteet 1–15 sivuilla 288–289) 
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Tänä aikana esiintyivät matelijat, jätti-
läiskokoiset megalosaurukset, kalaliskot, 
joutsenliskot jne. Tiede kieltää ihmisen 
olemassaolon tänä aikana. Mutta sen on 
kuitenkin selitettävä, miten ihminen oli 
voinut tuntea näitä hirviöitä ja kuvata 
niitä ennen Cuvierin aikaa. Kiinan, Inti-
an, Egyptin ja jopa Juudean aikakirjat 
kertovat niistä, kuten olemme mainin-
neet. Tänä kautena esiintyvät myös en-
simmäiset (pussieläin-) nisäkkäät7 – 
hyönteissyöjät, lihansyöjät, kasvissyöjät 
ja (kuten prof. Owen arvelee) kasvis-
syöjäkavioeläin-nisäkäs. 

Tiede ei tunnusta, että ihminen on 
esiintynyt ennen [e714] tertiäärikauden 
loppua.8 Miksi? Koska on osoitettava, 
että ihminen on nuorempi kuin korke-
ammat nisäkkäät. Mutta esoteerinen 
filosofia opettaa meille päinvastaista. Ja 
koska tiede on aivan kykenemätön pää-
semään hyväksyttävään ratkaisuun ih-
missuvun iästä tai edes geologisten kau-
sien pituudesta, sen vuoksi okkulttinen 
opetus on loogisempi ja järkevämpi, 
vaikka se hyväksyttäisiin ainoastaan 
hypoteesina. 
 

Kaikkien laskelmien mukaan kolmas Rotu oli 

jo alkanut, sillä jo triaskaudella oli joitakin 

nisäkkäitä, ja sen on täytynyt olla sukupuoliin 

jakautunut ennen niiden esiintymistä. 

Tämä on siis kolmannen Rodun aikakausi, 

jolloin myös voitaneen havaita neljännen Ro-

dun alkuvaiheet. Meidät on kuitenkin jätetty 

tässä täysin arvailujen varaan, sillä vihityt 

eivät ole vielä antaneet tästä mitään täsmällisiä 

tietoja. 

Vastaavuus on tässä vain vähäinen, mutta 

voitaneen kuitenkin väittää, että kuten van-

himmat nisäkkäät ja niiden edeltäjät ovat kehi-

tyksessään siirtyneet yhdestä tilasta anatomi-

sesti korkeampaan, samoin käy ihmisrotujen 

suvunjatkamisprosesseissa. Vastaavuus voita-

neen varmasti löytää nokkaeläinten, di-

delphysten (eli pussieläinten) ja istukallisten 

nisäkkäiden välillä, jotka jakautuvat vuoros-

taan kolmeen ryhmään,9 [e714] samoin kuin 

ensimmäisen, toisen ja kolmannen inhimillisen 

kantarodun välillä.10 Mutta siihen tarvittaisiin 

laajempi tila, kuin minkä tässä voimme aiheel-

le antaa. 
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TERTIÄÄRIKAUSI11 
 
Eoseeni-, mioseeni- ja plioseenikausi 

 

Vielä ei tahdota tunnustaa, että ihminen 

on elänyt tällä kaudella. 

E. Clodd sanoo julkaisussa Knowled-

ge (s. 464): ”…vaikka istukalliset nisäk-

käät ja se kädellisten luokka, jolle ihmi-

nen on sukua, esiintyvät tertiäärikaudella 

ja vaikka ilmasto ollen trooppinen eo-

seenikaudella, lämmin mioseenikaudella 

ja lauhkea plioseenikaudella oli edulli-

nen hänen esiintymiselleen, todisteet 

hänen olemassaolostaan Euroopassa 

ennen tertiäärikauden loppua… eivät ole 

täällä saavuttaneet yleistä hyväksymis-

tä.” 

 

”TERTIÄÄRIKAUSI” 
 
Kolmas Rotu on nyttemmin melkein kokonaan 

kadonnut sekundaarikauden hirvittävien geo-

logisten mullistusten seurauksena ja siitä on 

jäänyt vain muutamia sekarotuisia heimoja. 

Neljäs Rotu, joka alkoi miljoonia vuosia 

ennen12 noita mullistuksia, hukkui miosee-

nikaudella,13 jolloin viides (meidän arjalainen 

Rotumme) on itsenäisesti ollut olemassa mil-

joona vuotta.14 Kuka tietää, kuinka paljon 

vanhempi se on synnyltään? Koska ”historial-

linen” aikakausi alkoi Intian arjalaisista, jou-

koille tarkoitettuine Vedakirjoineen, 15 ja eso-

teeristen tietojen mukaan paljon aiemmin, niin 

sille on turha yrittää asettaa tässä mitään vas-

taavuuksia. 

 

Sivujen 288–289 viitteet: 
1 Natürliche Schöpfungsgeschichte, s. 20. 
2 Eozoon canadense on J. William Dawsonin keksimä nimi kivimuodostuksille, joissa valkoiset 
kalkkikivi- ja vihreät serpentiinikerrokset vuorottelevat. Hän piti niitä prekamprikauden huo-
koseläimen kuorina. Tämän väitteen Karl Möbins todisti vääräksi 1879. – Suom. toim. 
3 Voitaneen pitää epäjohdonmukaisena, ettemme ota tähän taulukkoon primaarikauden ihmistä. 
Tässä omaksuttu vastaavuus Rotujen ja geologisten kausien välillä on ensimmäisen ja toisen Rodun 
kyseessä ollen vain kokeellinen, koska siitä ei ole saatavilla mitään suoranaista tietoa. Koska käsit-
telimme aiemmin kysymystä kivihiilikaudella mahdollisesti eläneestä Rodusta, siihen on turha enää 
palata. 
4 Käytämme samoja nimiä kuin tiede tehdäksemme vastaavuudet selvemmiksi. Meidän termimme 
ovat aivan erilaiset.  
5 Lukija muistakoon, että oppimme mukaan devoja eli ”alkuunpanijoita” on seitsemän astetta eli 
luokkaa, täydellisimmästä vähemmän korkeisiin. 
6 Kahden kierroksen väliaikana maapallo kaikkineen pysyy muuttumattomassa tilassa. Muistakaa, 
että kasvielämä alkoi eteerisessä muodossaan ennen ns. primordiaaliaikaa, jatkoi tihenemistään 
primaarikaudella ja saavutti sekundaarikaudella täyden fyysisen kehityksensä. 
 7 Geologit sanovat, että ”ainoa sekundaarikauteen kuuluva nisäkäs, joka on [tähän mennessä] 
löydetty Euroopasta, on pienen pussieläimen fossiilijäänteet”. (Knowledge, 31.3.1882, s. 464.) 
Varmastikaan tämä didelphys eli pussieläin (ainoa elossa oleva laji näiden eläinten suvusta, jotka 
olivat samaan aikaan maan päällä kuin androgyyninen ihminen) ei voi olla ainoa eläin, joka oli 
silloin maan päällä? Sen esiintyminen kertoo selvästi, että on ollut muita (vaikkakin nyt tuntemat-
tomia) nisäkkäitä nokkaeläinten ja pussieläinten lisäksi, ja osoittaa siis, miten harhaanjohtavaa ja 
väärin on käyttää vasta tertiäärikaudesta nimitystä ”nisäkkäiden aikakausi”, koska siitä voisi tehdä 
sen johtopäätöksen, että mesotsooisella ajalla – sekundaarikaudella – ei ollut lainkaan nisäkkäitä, 
vaan ainoastaan matelijoita, lintuja, sammakkoeläimiä ja kaloja. 
8 Niiden, jotka ovat taipuvaisia hymyilemään ivallisesti esoteerisen etnologian opille ihmisen ole-
massaolosta sekundaarikaudella, tulisi huomata, että eräs aikamme etevimmistä antropologeista, de 
Quatrefages, puhuu tosissaan tämänsuuntaisesti. Hän kirjoittaa: ”Ei ole ollenkaan mahdoton ajatus, 
että hän [ihminen] olisi esiintynyt… maan päällä samaan aikaan kuin ensimmäiset sen tyypin edus-
tajat, johon hän rakenteensa puolesta kuuluu”. Tämä selitys muistuttaa mitä läheisimmin meidän 
perusväitettämme, että ihminen oli ennen muita nisäkkäitä.   



753 
 

 Professori Lefèvre myöntää, että ”Boucher de Perthes, Lartet, Christy, Bourgeois, Desnoyers, 
Broca, de Mortillet, Hamy, Gaudry, Capellini ja sadat muut tiedemiehet ovat teoksissaan kaikki 
epäilykset sivuuttaen selvästi todistaneet ihmisen organismin ja hänen taitojensa asteittaisen kehi-
tyksen tertiäärikauden mioseeniajasta asti”. (La Philosophie, osa II, ii, s. 488.) Miksi hän hylkää 
sekundaarikauden ihmisen mahdollisuuden? Yksinkertaisesti siitä syystä, että hän on takertunut 
darwinilaisen antropologian verkkoihin!! ”Ihmisen alkuperä kuuluu yhteen korkeampien nisäkkäi-
den kanssa”. Hän esiintyi ”vasta luokkansa viimeisten tyyppien kanssa”!! Tämä ei ole tieteellistä 
todistelua, vaan dogmatismia. Teoria ei voi koskaan jättää huomioon ottamatta tosiasioita! Täytyy-
kö siis kaiken väistyä länsimaisten kehitysopin kannattajien hypoteesien tieltä? Varmasti ei. 
9 Nämä kolmannen ryhmän istukalliset näyttävät jakautuvan villiplacentaliaan (joilla on tupsumai-
nen istukka), zonoplacentaliaan (joilla on vyömäinen istukka) ja discoplacentaliaan (joilla on kiek-
komainen istukka). Haeckel näkee Marsupialia didelphiassa erään genealogisesti yhdistävän ren-
kaan ihmisen ja moneerin välillä!! 
10 Ensimmäisen Rodun lukeminen kuuluvaksi sekundaarikauteen on välttämättä vain väliaikainen 
työhypoteesi – sillä vihityt salaavat tarkasti ensimmäisen ja toisen Rodun sekä kolmannen Rodun 
alkupuolen todellisen ajanlaskun. Kaikki, mitä voimme asiasta sanoa, on että ensimmäinen kantaro-
tu lienee ollut presekundaarinen, niin kuin on todella opetettu. (Ks. edempänä.) 
11 Edellä olevat vastaavuudet pitävät paikkansa ainoastaan, jos otetaan huomioon professori Crol-
lin aikaisemmat laskelmat, joiden mukaan 15 miljoonaa vuotta on kulunut eoseenikauden alusta 
(ks. Charles Gouldin Mythical Monsters, s. 84), mutta ei hänen teoksessaan Climate and Time 
esitettyjä laskelmia, jotka myöntävät tertiäärikaudelle ainoastaan 2½ miljoonaa vuotta tai korkein-
taan 3 miljoonaa vuotta. Näin kuitenkin Maan koko kuorettumisajaksi tulisi professori Winchellin 
mukaan vain 131 600 000 vuotta, kun sitä vastoin esoteerinen oppi ilmoittaa, että kerrostuminen 
tässä kierroksessa alkoi suunnilleen enemmän kuin 320 miljoonaa vuotta sitten. Hänen laskelman-
sa eivät kuitenkaan eroa paljonkaan meidän laskelmistamme, kun on kyse jääkausista tertiäärikau-
della, jota esoteerisissa kirjoissamme kutsutaan ”kääpiöiden” aikakaudeksi. Mainittujen 320 mil-
joonan vuoden suhteen on huomattava, että ennen kerrostumien alkua oli vielä pitempi aika kulu-
nut maapallon valmistuessa neljättä kierrosta varten.  
12 Vaikka käytämme sanontaa ”todella inhimillinen” vasta neljännestä, atlantislaisesta 
kantarodusta, kuitenkin kolmas Rotu on melkein inhimillinen myöhemmässä vaiheessaan, koska 
sen viidennessä alarodussa ihmiskunta jakautui sukupuolisesti ja silloin ensimmäinen ihminen 
syntyi nykyisellä, tavallisella tavalla. Tämä ”ensimmäinen ihminen” vastaa raamatun Enosta eli 
Henokia, Setin poikaa (Genesis, 4. luku). 
13 Geologia mainitsee, että oli aika, jolloin meri peitti koko maanpinnan, minkä vahvistaa se, että 
meren kerrostumia esiintyy yhtäläisesti kaikkialla, mutta se ei kuulu edes aikaan, johon allegoria 
Vaivasvata Manusta viittaa. Viimeksi mainittu on deva-ihminen (eli Manu), joka arkissaan (naisel-
linen prinsiippi) pelastaa uuden ihmiskunnan siemenet, ja hän on myös seitsemän rishiä – jotka 
symboloivat tässä seitsemää inhimillistä prinsiippiä – josta allegoriasta olemme puhuneet muualla. 
”Yleinen vedenpaisumus” on sama kuin Berossoksen alkuprinsiipin syvät vedet. (Ks. säkeistöt II-
VIII, I kirja.) On vaikea ymmärtää, miten Croll, jos hän otaksuu, että on kulunut 15 miljoonaa 
vuotta eoseenikaudesta (geologi Charles Gouldin esityksen mukaan), voi laskea ainoastaan 60 
miljoonaa vuotta ajaksi, joka ”on kulunut kambrikauden alkamisesta primordiaalikaudella”. Se-
kundaariset kerrostumat ovat kaksi kertaa niin vahvat kuin tertiääriset, ja geologia osoittaa siten, 
että sekundaarikausi yksin on kaksi kertaa niin pitkä kuin tertiäärikausi. Laskemmeko siis vain 15 
miljoonaa vuotta sekä primaari- että primordiaalikaudelle? Ei ihme, että Darwin hylkäsi tällaisen 
laskelman. 
14 Ks. Esoteric Buddhism, s. 53–55, neljäs painos. 
15 Toivomme, että olemme edellä maininneet kaikki tätä väitettä tukevat tieteelliset tosiasiat. 

– Sivujen 288–289 viitteet päättyvät. 
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[e715]  
Geologia on nyt jakanut ajanjaksot ja sijoittanut ihmisen aikaan nimeltä –  
 
KVARTÄÄRIKAUSI ”KVARTÄÄRIKAUSI” 
 
Vanhemman kivikauden (paleoliittinen) Jos kvartäärikaudelle myönne- 

ihminen, nuoremman kivikauden tään ainoastaan 1,5 miljoonaa 

(neoliittinen) ihminen ja vuotta, silloin meidän viides 

historiallinen aikakausi. Rotumme kuuluu siihen. 

 

Mutta – ihmeellistä kyllä! – samalla kun ei-kannibaalinen vanhemman kivikauden 

ihminen, jonka on varmasti täytynyt elää satojatuhansia vuosia ennen 

kannibaalista nuoremman kivikauden [e716] ihmistä,1 osoittaa olleensa 

merkittävä taiteilija, niin nuoremman kivikauden ihminen nähdään melkein 

raakalaisena huolimatta hänen paalurakennuksistaan.2 Sillä näin kertoo oppinut 

geologi Charles Gould teoksessaan Mythical Monsters: 
 
Vanhemman kivikauden ihminen ei tuntenut savenvalantaa eikä kudontaa. Hänellä 

ei ilmeisesti ollut kotieläimiä eikä viljeltyä maata. Mutta Sveitsin nuoremman ki-

vikauden paalukylien asukkaalla oli kangaspuut, saviastioita, viljakasveja, lampai-

ta, hevosia, koiria jne. Molemmat rodut käyttivät yleisesti sarvista, luusta ja puusta 

tehtyjä tarvekaluja, mutta vanhemman rodun edustajilla ne oli usein tehty taidok-

kaasti tai niihin oli kaiverrettu luonnonmukaisia kuvia tuona aikana eläneistä eri-

laisista eläimistä. Sitä vastoin nuoremman kivikauden ihmisillä ei näytä olleen 

samanlaista taiteellista kykyä.3 
 

                                                           
1  Geologia myöntää, että ”epäilemättä on täytynyt olla huomattavan pitkä aikakausi vanhem-

man kivikauden ihmisen häviämisen jälkeen, ennen kuin hänen neoliittinen jälkeläisensä esiin-

tyi”. (Ks. James Geikie, Prehistoric Europe ja C. Gould, Mythical Monsters, s. 98.) 
2  Nämä muistuttavat jossain määrin Pohjois-Borneon paalukyliä. 
3  Main. teos, s. 97. ”Taitavin meidän aikamme kaivertaja onnistuisi tuskin paljonkaan pa-

remmin, jos hänen kaivertimenaan olisi piikiven liuska ja kaiverrettavana kiveä ja luuta”!! 

(Prof. Boyd Dawkin, Cave-Hunting, s. 344.) Tällaisen myöntämisen jälkeen on tarpeetonta 

pitää enää kiinni Huxleyn, Schmidtin, Laingin ja muiden väitteistä, että paleoliittistä ihmistä ei 

voida mitenkään pitää sellaisena, joka johtaa meidät takaisin apinan kaltaiseen ihmisrotuun; ja 

siten monien pintapuolisten kehitysopin kannattajien kuvitelmat haihtuvat. Tässä ilmenevä 

jäänne vanhemman kivikauden ihmisen taiteellisesta lahjakkuudesta on johdettavissa heidän 

atlantislaisiin esi-isiinsä. Nuoremman kivikauden ihminen oli suuren arjalaisen maahanmuu-

ton edelläkävijä ja tuli maahan aivan toiselta taholta – Aasiasta ja osittain Pohjois-Afrikasta. 

Heimot, jotka luoteessa kansoittivat viimeksi mainitun, olivat varmasti atlantislaista alkuperää 

kuuluen aikakauteen, joka eli satojatuhansia vuosia ennen neoliittistä aikaa Euroopassa, mutta 

olivat niin poikenneet esi-isiensä tyypistä, että eivät enää ilmentäneet mitään sille ominaisia 

piirteitä. Mitä tulee eroavuuteen nuoremman ja vanhemman kivikauden ihmisen välillä, on 

varsin merkillistä, että, kuten Carl Vogt huomauttaa, edellinen oli ihmissyöjä, mutta paljon 

aikaisempi ihminen mammuttikaudelta ei ollut. Inhimilliset tavat ja ominaisuudet eivät siis 

näytä paranevan ajan mukana? Eivät ainakaan tässä tapauksessa. 
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Esittäkäämme tässä syyt siihen. 

1) Vanhin fossiili-ihminen, primitiiviset luola-asukkaat varhemmalta paleoliitti-

seltä kaudelta ennen jääkautta (kuinka pitkä ja kuinka kauan sitten se lienee ollut-

kin), on aina samaa ihmissukua eikä ole tavattu mitään fossiilijäännöksiä, jotka 

hänen suhteensa todistaisivat ”sen mitä Hipparion- ja Anchitherium-lajit ovat 

todistaneet hevossuvusta, ts. asteittaisen, jatkuvan erikoistumisen yksinkertaisesta 

alkutyypistä moninaisempiin, olemassa oleviin muotoihin”.1 

2) Mitä tulee vanhemman kivikauden kirveisiin… ”kun niitä verrataan karkeate-

koisimpiin kivikirveisiin, joita australialaiset ja muut villit ovat käyttäneet, on 

vaikea huomata niiden välillä mitään eroa”.2 Tämä todistaa, että kaikkina aikoina 

on ollut villi-ihmisiä, ja voidaan tehdä se johtopäätös, että myös noina aikoina on 

varmaan ollut sivistyneitä ihmisiä, kulttuurikansoja samanaikaisesti yksinkertais-

ten villien kanssa. Tällainen tapaus oli Egyptissä 7 000 vuotta sitten. 

[e717] 3) On eräs syy, joka on suoranaisena seurauksena kahdesta edellisestä: Jos 

ihmistä ei ollut olemassa ennen vanhempaa kivikautta, niin hänellä ei mitenkään 

ollut riittävästi aikaa muuttua ”puuttuvasta renkaasta” siksi, mikä hänen on tiedet-

ty olleen jo tuona kaukaisena geologisena aikana, ts. jopa kauniimpi lajinsa edus-

taja kuin monet nykyisin elävistä roduista. 

Edellä oleva antaa luonnollisesti aiheen seuraavaan päätelmään: 1) Alkuihminen 

(tieteen tuntema) oli eräissä suhteissa vieläpä kauniimpi sukunsa tyyppi kuin mitä 

hän nyt on. 2) Vanhin tunnettu apina, lemur, oli vähemmän ihmisen kaltainen kuin 

nykyiset ihmisapinalajit. 3) Johtopäätös: vaikka puuttuva rengas löydettäisiinkin, 

olisi enemmän syytä pitää apinaa suvustaan huonontuneena ihmisenä, joka on 

satunnaisista syistä jäänyt puhekyvyttömäksi,3 kuin olettaa, että ihminen polveu-

tuu apinankaltaisesta esi-isästä. Teoria on kaksiteräinen miekka. 

Toisaalta jos Atlantiksen olemassaolo hyväksytään ja uskotaan siihen tietoon, 

että eoseenikaudella ”jopa aivan sen alkupuolella neljännen Rodun ihmisten, 

atlantislaisten, suuri sykli oli jo saavuttanut huippukohtansa…”,4 silloin eräät 

                                                           
1  Laing, Modern Science and Modern Thought, s. 181. 
2  Sama, s. 112. 
3 Nykyajan tieteen fysiologiasta ja luonnonvalinnasta hankkimien tietojen mukaan, ja tarvit-

sematta edellyttää mitään ihmeluomista, kaksi alimmalla älyllisellä tasolla olevaa mustaihoista 

– sanokaamme vaikka mykkänä syntynyttä idioottia – voisi yhdessä synnyttää mykän 

pastrana-lajin, joka olisi alkuna uudelle rodulle ja joka voisi siten geologisen aikakauden 

kuluessa synnyttää oikean ihmismuotoisen apinan. [Julia Pastrana (1834–1860) oli meksiko-

lainen intiaaninainen, jonka ruumis oli kauttaaltaan karvan peitossa. Häntä näyteltiin luonnon-

ihmeenä. Hänellä oli kuitenkin inhimillinen äly ja hän osasi puhua ja tiettävästi lukeakin. – 

Suom. toim.] 
4  Esoteric Buddhism, s. 64.  
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tieteen nykyisistä vaikeuksista voitaisiin helposti poistaa. Vanhemman kivikauden 

tarvekalujen karkeatekoisuus ei todista sitä ajatusta vastaan, että niiden tekijän 

rinnalla eli korkeasti sivistyneitä kansoja. Meille kerrotaan: 
 
Vain pieni alue maapallon pinnasta on tutkittu ja siitäkin hyvin pieni osa on mui-

naisia maa-aloja tai makeanveden muodostumia, joissa ainoastaan voimme odottaa 

tapaavamme jälkiä eläimellisen elämän korkeammista muodoista…ja noitakin seu-

tuja on tutkittu niin puutteellisesti, että siellä missä nyt tapaamme tuhansia ja 

kymmeniätuhansia kiistattomia ihmisjäännöksiä miltei jalkojemme alla, on vasta 

viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana alettu aavistaa niiden olemassaolo.1 
 
On myös paljon ajatuksia herättävää, että tutkijat ovat tavanneet alimpien villien 

karkeatekoisten kirveiden ohella teoksia, joilla on niin suuri taiteellinen arvo, että 

sellaista on tuskin voitu odottaa tai löytää nykyajan talonpojalta jossakin euroop-

palaisessa maassa – paitsi poikkeustapauksissa. ”Laiduntavan poron muotoku-

vaa”, joka on löydetty Thaingen-luolasta Sveitsistä, ja kuvia juoksevasta miehestä 

ja kahdesta viereen piirretystä hevosenpäästä – jotka on tehty peurakaudella, ts. 

vähintään 50 000 vuotta sitten – pitää Laing, ei vain erinomaisina suorituksina, 

vaan, varsinkin edellistä kuvaa, sellaisena, joka ”tuottaisi kunniaa kenelle tahansa 

nykyajan eläinmaalarille”. [e718] Tämä ei suinkaan ole yhtään liioiteltu ylistys, 

kuten jokainen voi todeta (ks. edempänä). Kun kerran meillä on nykyisin etevien 

eurooppalaisten maalareiden rinnalla nykyiset eskimot – joilla paleoliittisten esi-

isiensä, yksinkertaisten ja villien ihmisolentojen, tavoin on myös taipumus piirrel-

lä jatkuvasti veitsiensä kärjellä eläinluonnoksia, metsästyskohtauksia ym. –, miksi 

näin ei olisi voinut olla noina aikoina? Kun vertaa näitä 50 000 vuotta sitten tehty-

jä ”vanhimpia kuvia” ihmisistä, hevosenpäistä ja porosta 7 000 vuotta vanhoihin 

egyptiläisiin kuviin ja piirroksiin, edelliset ovat varmasti parempia. Kuitenkin 

tuon ajan egyptiläiset tunnetaan siitä, että he olivat korkeasti sivistynyttä kansaa, 

kun taas vanhemman kivikauden ihmisiä kutsutaan alemman tyypin villeiksi. Tä-

mä vaikuttaa vähäpätöiseltä asialta, mutta se merkitsee kuitenkin erittäin paljon, 

sillä se osoittaa, miten jokainen uusi geologinen löytö pannaan soveltumaan ylei-

siin teorioihin, eikä päinvastoin. Niin, Huxley on oikeassa sanoessaan: ”Aika 

näyttää.” Niin näyttää, ja varmaan todistaa okkultismin oikeaksi. 

Sillä välin joutuvat taipumattomimmat materialistit tekemään välttämättömyy-

den pakosta kovin okkulttista kantaa muistuttavia myönnytyksiä. Outoa kyllä, 

juuri suurimmat materialistit – saksalaisen koulun edustajat – lähestyvät fyysistä 

kehitystä koskevissa mielipiteissään eniten okkultistien opetuksia. Niinpä profes-

sori Baumgärtner uskoo että:  
 

                                                           
1  Laing, main. teos., s. 98. 
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Ainoastaan alempien eläinten munista voisi tulla korkeampien eläinten alkioita… 

kasvi- ja eläinmaailman kehityksen lisäksi tuona aikana muodostui uusia 

alkuperäisiä alkioita [jotka olivat perustana uusille muodonvaihdoksille jne.]. 

Ensimmäiset ihmiset, jotka saivat alkunsa alapuolellaan olevien eläinten alkioista, 

elivät ensin toukkatilassa.1 
 

Juuri niin. Eräänlaisessa toukkatilassa, sanomme myös me, mutta ei lähtöisin mis-

tään ”eläimen” alkiosta, sillä tämä ”toukka” oli esifyysisten Rotujen sieluton ast-

raalimuoto. Ja me uskomme, kuten tuo saksalainen professori sekä useat muut 

tiedemiehet nykyisin Euroopassa, että inhimilliset rodut ”eivät ole polveutuneet 

yhdestä ainoasta parista, vaan esiintyivät välittömästi lukuisina rotuina”. Kun siis 

luemme Büchnerin teoksen Force and Matter ja huomaamme, miten tuo materia-

listien keisari toistaa Manun ja Hermeksen mukaan, että ”kasvi muuttuu huomaa-

matta eläimeksi, eläin ihmiseksi”, meidän täytyy vain lisätä ”ja ihminen hengek-

si”, jotta kabbalistinen aksiomi olisi täydellinen. Näin sitä suuremmalla syyllä, 

kun luemme seuraavan myönnytyksen saman teoksen sivulta 82: ”Syntyen it-

sesynnytyksellä…voimakkaiden luonnonvoimien avulla ja loputtomina ajanjak-

soina on progressiivisesti saanut alkunsa tuo rikas ja rajattomasti muuntuva or-

gaaninen maailma, joka meitä nykyään ympäröi… Itsesynnytys näytteli epäile-

mättä [e719] tärkeämpää osaa alkuvaiheessa kuin nykyään, eikä voida kieltää, 

että tällä tavoin synnytettiin korkeammin organisoituja olentoja kuin nykyään”,2 

sillä tämä on okkultismin väite. 

Koko ero on tässä: Nykyaikainen tiede sijoittaa materialistisen teoriansa alku-

peräisistä siemenistä maan päälle sekä ihmisen ja kaiken muun viimeisen elonsie-

menen tällä pallolla kahden tyhjyyden väliin. Mistä on ensimmäinen siemen tullut, 

jos sekä itsesynnytys että ulkoisten voimien väliintulo hylätään nykyisin ehdotto-

masti? Sir W. Thomson selittää meille, että orgaanisen elämän siemenet ovat tul-

leet maapallollemme jossakin meteorissa. Tämä ei auta millään tavoin asiaa vaan 

siirtää ainoastaan vaikeuden tältä planeetalta tuohon oletettuun meteoriin. 

Tällaiset ovat yhtäläisyydet ja eroavuudet meidän oppimme ja tieteen välillä. 

Loputtomien aikakausien suhteen me tietysti olemme täysin yhtä mieltä 

materialistisen pohdiskelun kanssa, sillä me uskomme evoluutioon, vaikka eri 

tavalla. Professori Huxley sanoo viisaasti: ”Jos jokin muoto jatkuvan kehityksen 

opista on oikea, meidän on pidennettävä pitkillä aikakausilla noita mitä 

ennakkoluulottomimpia laskelmia, joita on tehty ihmissuvun iästä.”3 Mutta kun 

meille kerrotaan, että tämä ihminen on aineessa luonnostaan olevien 

                                                           
1  K.H. Baumgärtner, Anfänge zu einer physiologischen Schöpfungsgeschichte der Pflanzen 

und Thierwelt, 1885. 
2  Tri Louis Büchner, Force and Matter, kääntänyt ja toimittanut J. Frederick Collingwood, 

K.T.J., G.S.J., 1864, s. 82, 84, 85. 
3  ”Evidence as to Man’s Place in Nature.” 
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luonnonvoimien tuote, ja voima on nykyisten käsitysten mukaan vain aineen 

ominaisuus, ”liikkeen ilmenemismuoto” jne., ja kun Sir W. Thomson vielä v. 

1885 toistaa saman, mitä Büchner koulukuntineen väitti kolmekymmentä vuotta 

sitten, me pelkäämme, että kaikki kunnioituksemme nykyistä tiedettä kohtaan 

haihtuu olemattomiin! Voi tuskin olla ajattelematta, että materialismi on 

määrätyissä tapauksissa sairaus. Sillä kun tiedemiehet näkevät magneettisia 

ilmiöitä ja rautahiukkasten vetovoiman lasin tapaisten eristävien aineiden läpi ja 

väittävät tuon vetovoiman johtuvan ”molekyylien liikkeestä” tai ”magneetin 

molekyylien rotaatiosta”, silloin tuollainen väite, esittäköön sen sitten fysiikan 

havainnoista tietämätön ”herkkäuskoinen” teosofi tai kuuluisa tiedemies, on 

kummassakin tapauksessa yhtä naurettava. Se, joka puolustaa sellaista teoriaa 

vastoin tosiasioita, on vain yksi lisätodiste seuraavasta: ”Kun ihmisillä ei ole 

mielessään mitään soppea, mihin työntää tosiasioita, sen pahempi noille 

tosiasioille.” 

Väittelyssä itsesynnytyksen puolustajien ja vastustajien välillä vallitsee tällä 

erää rauha, kun se on päättynyt jälkimmäisten väliaikaiseen voittoon. Mutta myös 

heidän – kuten aikanaan Büchnerin ja nyt Tyndallin sekä Huxleyn – on pakko 

myöntää, että itsesynnytyksen on täytynyt kerran tapahtua ”erikoisissa lämpöolo-

suhteissa”. Virchow kieltäytyy jopa keskustelemasta asiasta. Sen on täytynyt ta-

pahtua kerran planeettamme historiassa ja sillä hyvä. Tämä näyttää luonnolli-

semmalta kuin Sir W. Thomsonin edellä mainittu hypoteesi, että orgaanisen elä-

män siemenet putosivat maan päälle jonkin meteorin mukana, tai tuo toinen 

[e720] tieteellinen hypoteesi, johon liittyy äskettäin omaksuttu usko, että ei ole 

olemassa mitään ”elonprinsiippiä” vaan on ainoastaan elämänilmiöitä, jotka kaik-

ki voidaan johtaa alkuperäisen protoplasman molekyylivoimista. Mutta tämä ei 

auta tiedettä ratkaisemaan vielä suurempaa arvoitusta – ihmisen alkuperää ja pol-

veutumista, sillä edessä on vielä pahempi valitus ja vaikerointi. 
 
…Vaikka voimme seurata eoseenikauden nisäkkäiden luurankojen kehitystä usei-

den erikoistumissuuntien läpi sitä seuraavina tertiääriaikoina, ihminen tarjoaa il-

miön erikoistumattomasta luurangosta, jolla tuskin on yhteyttä mihinkään noista 

suunnista.1 
 
Arvoitus olisi pian ratkaistu paitsi esoteeriselta myös maailman kaikkien 

uskontojen kannalta, mainitsemattakaan okkultisteja. ”Erikoistunutta luurankoa” 

etsitään väärästä paikasta, josta sitä ei voida koskaan löytää. Tiedemiehet 

odottavat tapaavansa sen ihmisen fyysisistä jäännöksistä, jostakin apinan 

kaltaisesta ”puuttuvasta renkaasta”, jonka kallo on suurempi kuin apinalla ja 

aivokoppa pienempi kuin ihmisellä, sen sijaan että tuota erikoistumista etsittäisiin 

hänen sisäisen astraalisen rakenteensa ylifyysisestä olemuksesta, jota ei suinkaan 
                                                           
1  Sir J.W. Dawson, LL.D., K.T.J.., Origin of the World, s. 39. 
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voida kaivaa esiin mistään geologisista kerrostumista! Tuollainen itsepäinen, 

toiveikas kiinnipitäminen itseään alentavasta teoriasta on meidän aikamme 

merkillisimpiä piirteitä. 

 

 
 

 Kuva: Poro, jonka vanhemman kivikauden ihminen  

 on kaivertanut hirven sarveen.1 

 

Tähän otettu kuva on kuitenkin näyte kaiverruksesta, jonka on tehnyt paleoliitti-

nen ”villi”, ts. ”varhemman kivikauden” ihminen, jonka oletetaan olleen yhtä villi 

ja karkea kuin eläimet, joiden parissa hän eli. 

[e721] Ottamatta huomioon Etelämeren saarten nykyisiä asukkaita tai edes jo-

takin aasialaista rotua rohkenemme väittää, että tuskin kukaan täysikasvuinen 

koulupoika tai edes eurooppalainen nuorukainen, joka ei ole koskaan saanut ope-

tusta piirustuksessa, voisi tehdä tuollaista kaiverrusta tai edes yhtä hyvää lyijyky-

näluonnosta. Huomaamme siinä oikean taiteellisen perspektiivin, oikeat valot ja 

varjot, ilman että taiteilijalla on ollut mitään luonnosta mallina, vaan hän on kai-

vertanut suoraan elävän mallin mukaan osoittaen siten tunteneensa hyvin anato-

mian ja oikeat mittasuhteet. Meille koetetaan uskotella, että poron kaivertanut 

taiteilija kuului alkuperäisiin ”puolieläimellisiin” villeihin (samanaikaisiin mam-

mutin ja villakarvaisen sarvikuonon kanssa), joiden eräät liian innokkaat kehitys-

opin kannattajat ovat selittäneet olleen ilmeisen lähellä olettamaansa ”apinan kal-

taista ihmistä”! 

Tämä kaiverrettu hirvensarvi todistaa yhtä kaunopuheisesti kuin mikä tahansa 

tosiasia, että rotujen kehitys on aina tapahtunut nousujen ja laskujen sarjassa ja 

että ihminen on ehkä yhtä vanha kuin kuorettunut maa ja – jos hänen jumalallista 

esi-isäänsä voidaan kutsua ”ihmiseksi” – vielä paljon vanhempi. 

                                                           
1  J. Geikien teoksesta Prehistoric Europe, a Geological Sketch, London, 1881. 
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Myös de Mortillet näyttää tuntevan jonkinlaista epäilyä nykyisten arkeologien 

johtopäätöksiä kohtaan, kun hän kirjoittaa: ”Esihistoria on uusi tiede, joka ei lähes 

tulkoonkaan ole vielä sanonut viimeistä sanaansa.” Ja Lyell, geologian ”isä” ja 

tämän aiheen suurimpia auktoriteetteja, sanoo: 
 
Se otaksuma, että aina tullaan tapaamaan alemmantyyppisiä ihmisen kalloja, mitä 

vanhempi muodostuma on kyseessä, perustuu etenevän kehityksen teoriaan ja se 

voi osoittautua oikeaksi. Meidän tulee kuitenkin muistaa, että toistaiseksi meillä ei 

ole varmaa geologista todistetta siitä, että ns. alempien ihmisrotujen esiintyminen 

on aina käynyt aikajärjestyksessä korkeampien rotujen edellä.1 
 

Eikä tuota todistetta ole tähän päivään mennessä saatu. Tiede siis kaupittelee sel-

laista karhuntaljaa, jota kuolevainen silmä ei ole vielä tähän mennessä nähnyt! 
Tämä Lyellin myönnytys on huomattavan yhtäpitävä professori Max Müllerin 

seuraavan lausunnon kanssa; Müllerin hyökkäykseenhän darwinilaista antropolo-

giaa vastaan KIELEN kyseessä ollen ei sivumennen sanoen ole koskaan tyydyttä-

västi vastattu: 
 
Mitä me tiedämme villiheimoista ennen niiden historian viimeistä lukua? [Vrt. tätä 

esoteeriseen käsitykseen australialaisista alkuasukkaista, bushmanneista ja myös 

vanhemman kivikauden eurooppalaisesta ihmisestä. Nämä atlantislaiset haarat 

pitävät sisällään jäännöksen kadonneesta kulttuurista, joka kukoisti 

emokantarodun ollessa parhaimmillaan.] Saammeko koskaan selvää käsitystä 

heidän menneisyydestään?… Miten heistä on tullut sitä, mitä he ovat?… Heidän 

kielensä osoittaa todella, että nämä ns. pakanat monimutkaisine mytologisine 

järjestelmineen, keinotekoisine tapoineen, käsittämättömine oikkuineen ja 

raakuuksineen eivät ole tämän tai eilispäivän tulokkaita. Ellemme oleta näiden 

villien erityistä luomista, heidän on oltava yhtä vanhoja kuin hindut, kreikkalaiset 

ja roomalaiset [paljon vanhempia]… [e722] He lienevät läpikäyneet monia 

elämänvaiheita, ja se, mitä me pidämme alkuperäisenä, voi olla, mikäli tiedämme, 

PALAAMISTA TAKAISIN RAAKALAISUUTEEN tai sellaisen rappioitumista, mikä 

oli varhaisimpina aikoina järkevämpää ja ymmärrettävämpää.2 
 

”Alkuperäinen villi on tavallinen nimitys nykyisessä kirjallisuudessa”, huomaut-

taa professori Rawlinson, ”mutta ei ole lainkaan todistettu, että tuo alkuperäinen 

villi olisi ollut joskus olemassa. Pikemminkin kaikki todistaa päinvastaista.”3 

Teoksessaan Origin of Nations hän hyvällä syyllä jatkaa: ”Melkein kaikkien kan-

sojen myyttiset traditiot sijoittavat ihmiskunnan historian alun aikaan, jolloin 

vallitsi onni ja täydellisyys, ’kulta-aikaan’, jossa ei ole piirteitä raakuudesta tai 

                                                           
1  Lyell, Geological Evidences of the Antiquity of Man, 1863, s. 95. 
2  Max Müller, India. What can it Teach Us? Luentosarja, pidetty Cambridgen yliopistossa v. 

1882. Luento III, s. 110, vuoden 1892 julkaisu. 
3  Antiquity of Man Historically Considered, ”Present Day Tracts”, vol. II, Essay IX, s. 25. 
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sivistymättömyydestä, vaan monia piirteitä sivistyksestä ja hienostuneisuudesta.”1 

Mitä nykyiset kehitysopin kannattajat sanovat näitä yksimielisiä todisteita vas-

taan? 

Toistamme Hunnuttomassa Isiksessä esittämämme kysymyksen: 
 
Todistavatko Devonin luolalöydökset, ettei siihen aikaan olisi elänyt rotuja, jotka 

olivat korkealla sivistystasolla? Kun nykyiset ihmiset ovat kadonneet maan pinnal-

ta ja kun joku ”tulevan rodun” arkeologi joskus kaukaisessa tulevaisuudessa kai-

vaa maasta intialaisten heimojemme tai Andamaanien asukkaiden kotitalouteen 

kuuluvia välineitä, tekeekö hän silloin oikean johtopäätöksen arvellessaan 1880-

luvun ihmiskunnan ”juuri ohittaneen kivikauden”?2 
 

Toinen merkillinen ristiriita tieteen tiedoissa on siinä, että nuoremman kivikauden 

ihmisen väitetään muistuttavan paljon enemmän primitiivistä villiä kuin vanhem-

man kivikauden ihmisen. Joko Sir John Lubbockin teoksen Prehistoric Times tai 

Sir John Evansin teoksen Ancient Stone Implements täytyy olla väärässä tai – 

kummankin. Sillä näissä ja muissakin teoksissa sanotaan meille: 

1) Kun siirrymme nuoremman kivikauden ihmisestä vanhemman kivikauden ih-

miseen, kiviset tarvekalut muuttuvat sirosti muotoilluista ja kiillotetuista välineis-

tä karkeatekoisiksi, kömpelöiksi hätävaroiksi. Saviastiat jne. katoavat sitä mukaa 

kuin laskeudumme asteikossa. Ja kuitenkin viimeksi mainittu ihminen on osannut 

kaivertaa sellaisen poronkuvan! 

2) Vanhemman kivikauden ihminen asui luolissa yhdessä hyeenojen ja leijonien 

kanssa,3 jota vastoin nuoremman kivikauden ihminen asui paalurakennuksissa ja –

kylissä. 

Jokainen, joka on seurannut vaikkapa pintapuolisestikin nykyisiä geologisia 

löytöjä, tietää, että työtaidossa on havaittavissa asteittaista paranemista 

varhaispaleoliittisen kauden karkeasti lohkotuista ja kömpelösti hakatuista 

kirveistä verrattain kauniisti valmistettuihin kirveisiin nuoremman kivikauden 

siinä vaiheessa, joka välittömästi edelsi metallien käyttöön ottamista. Mutta tämä 

koskee Eurooppaa, josta vain joitakin harvoja osia oli juuri kohoamassa vedestä 

[e723] korkeimman atlantislaisen sivistyksen aikana. Silloin kuten nytkin oli 

karkeita raakalaisia ja korkeasti sivistyneitä ihmisiä. Jos 50 000 vuoden kuluttua 

tullaan kaivamaan esiin kääpiömäisiä bushmanneja jostakin afrikkalaisesta 

                                                           
1  Main. teos, s. 10, 11. 
2  Tiede osa 1, s. 118. 
3  Siinä tapauksessa vanhemman kivikauden ihmisen on täytynyt olla varustettu kolminkertai-

sella Herkuleksen voimalla ja olla maagisesti haavoittumaton tai sitten leijona oli siihen ai-

kaan kesy kuin lammas, sillä molemmilla oli yhteinen asunto. Yhtä hyvin meitä voitaisiin 

vaatia uskomaan seuraavaksi, että tuo leijona tai hyeena on kaivertanut poronkuvan hirvensar-

veen, kuin että tuon taideteoksen on tehnyt sellainen villi. 
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luolasta yhdessä paljon vanhempien kääpiöelefanttien kanssa, jollaisia Milne-

Edwards löysi Maltan luolakerrostumista, voidaanko sen perusteella väittää, että 

meidän aikanamme kaikki ihmiset ja elefantit olivat kääpiöitä? Tai jos tavataan 

aseita, jotka ovat kuuluneet Ceylonin veddoille, ovatko meidän jälkeläisemme 

oikeutetut pitämään meitä kaikkia vanhemman kivikauden villeinä? Kaikki ne 

esineet, joita geologit nyt kaivavat esiin Euroopassa, eivät varmastikaan voi olla 

varhemmalta ajalta kuin eoseenikauden lopulta, sillä Euroopan maat eivät olleet 

edes kohonneet vedestä ennen tuota kautta. Eikä näiden sanojemme pätevyyttä 

vähennä vähimmässäkään määrin se teoreetikkojen väite, että nuo erikoislaatuiset 

paleoliittiseltä kaudelta olevat ihmisten ja eläinten kuvat on tehty vasta 

peurakauden loppupuolella – sillä sellainen olisi todella sangen heikko selitys, 

kun ottaa huomioon geologien tietämättömyyden jopa aikakausien likimääräisestä 

pituudesta. 

Esoteeriseen oppiin kuuluu selvästi dogmi sivistyksen noususta ja laskusta. Nyt 

saamme kuulla että: 
 
On huomattava tosiasia, että kannibalismi näyttää tulleen yleisemmäksi sitä mukaa 

kuin ihminen edistyi sivistyksessä ja että kun jälkiä siitä ilmenee usein nuorem-

malla kivikaudella, ne…katoavat kokonaan mammutti- ja peurakaudella.1 
 

Toinen todiste aikakautisesta laista ja opetustemme todenperäisyydestä. Esoteeri-

nen historia kertoo, että epäjumalankuvat ja niiden palvonta hävisivät neljännen 

Rodun myötä, kunnes tämän rodun ristisiittoisten alarotujen jälkeläiset (kiinalai-

set, Afrikan mustaihoiset jne.) toivat vähitellen palvonnan takaisin. Vedat eivät 

hyväksy jumalankuvia. Kaikki nykyaikaiset hindulaiset kirjoitukset hyväksyvät. 
 
Vanhimmista egyptiläisistä haudoista ja tri Schliemannin esiin kaivamista esihisto-

riallisten kaupunkien raunioista on löydetty runsaasti kuvia pöllön- ja häränpäisis-

tä jumalattarista ja muita vertauskuvallisia figuureja tai idoleita. Mutta kun me-

nemme taaksepäin nuorempaan kivikauteen, ei sellaisia epäjumalankuvia enää ta-

vata… ainoat, joiden voidaan jollakin varmuudella sanoa olleen jumalankuvia, 

ovat ne pari hahmoa, jotka de Braye löysi eräistä nuoremman kivikauden keinote-

koisista luolista… ja jotka näyttävät esittävän luonnollista kokoa olevia naisvarta-

loita.2 

Ja nämä ovat yksinkertaisesti voineet olla kuvapatsaita. Joka tapauksessa kaikki 

tämä on yksi monista todisteista sivistyksen ja uskonnon ajoittaisesta noususta ja 

laskusta. Se tosiasia, että tähän saakka ei ole tavattu ihmisen jäännöksiä tai luu-

rankoja posttertiäärisiä eli kvartäärisiä kerrostumia vanhemmista kerrostumista – 

                                                           
1  Laing, Modern Science and Modern Thought, s. 164. 
2  Sama, s. 199. 
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vaikka abbé Bourgeois’n löytämiä piikiviä voidaan pitää enteellisinä1 –, näyttää 

viittaavan erään toisen esoteerisen esityksen paikkansapitävyyteen, [e724] joka 

kuuluu: ”Etsi esi-isiesi jälkiä korkeilta paikoilta. Laaksot ovat kohonneet vuoriksi 

ja vuoret ovat painuneet merten pohjalle.” Neljännen Rodun ihmiskunta harveni 

viimeisen luonnonmullistuksen jälkeen kolmannekseen. Ja sen sijaan että se olisi 

asettunut asumaan uusille mantereille ja saarille, jotka olivat jälleen kohonneet 

samalla kun niiden edeltäjät muodostivat uusien valtamerien pohjat, se hylkäsi 

maan, joka nyt on Eurooppa ja osa Aasiaa ja Afrikkaa, siirtyen mahtavien vuorten 

huipuille, kun niitä osittain ympäröineet meret olivat ”vetäytyneet taaksepäin” ja 

tehneet tilaa Keski-Aasian ylängöille. 

Mielenkiintoisimman esimerkin tästä jatkuvasta kehityksestä tarjoaa ehkä kuu-

luisa Kentin luola Torquayssa. Tuossa omituisessa onkalossa, jonka vesi on kai-

vanut devonilaiseen kalkkikiveen, on säilynyt mitä erikoisin maapallon geologi-

sissa julkaisuissa oleva merkintä. Luolan pohjalle kasaantuneiden kalkkikivisten 

järkäleiden alta löydettiin mustamultakerrostuman ympäröimänä joukko erittäin 

hienoja työkaluja neoliittiseltä kaudelta ja joitakin saviastioiden palasia – mahdol-

lisesti roomalaisen siirtokunnan ajoilta. Vanhemman kivikauden ihmisistä täällä ei 

ollut jälkeäkään. Ei liioin piikiveä eikä jäännöksiä kvartäärikauteen kuuluvista 

sukupuuttoon kuolleista eläimistä. Mutta kun kaivetaan yhä syvemmälle kiinteän 

tippukivikerroksen läpi mustanmullan alle ja tullaan punamultaan, joka tietysti 

kerran oli luolan pohjana, niin asiat saavat aivan eri näkökulman. Täältä ei löydy 

ainoatakaan tarvekalua, joka kestäisi vertailun niihin hienosti veistettyihin asei-

siin, jotka löydettiin ylemmistä kerrostumista. Täällä on ainoastaan joukko karke-

asti ja kömpelösti tehtyjä pieniä kirveitä (joilla pieni ihminen on nujertanut ja 

tappanut eläinmaailman valtavia hirviöitä, kuten meille uskotellaan?) ja vanhem-

man kivikauden kaapimia, kaikki sekaisin erilaisten eläinten luiden kanssa, eläin-

ten, jotka ovat nyt joko kuolleet sukupuuttoon tai ilmastollisten muutosten karkot-

tamina muuttaneet muualle.  

Noiden rumien pienten kirveiden tekijän pitäisi sitten olla tuo sama taiteilija, 

joka kaiversi hirvensarveen edellä kuvatun poron purolla! Jokaisessa tapauksessa 

me tapaamme saman todisteen siitä, miten ihminen historiallisesta ajasta taakse-

päin nuorempaan kivikauteen ja nuoremmasta kivikaudesta vanhempaan kivikau-

teen näyttää yhtämittaa vaipuneen alaspäin orastavasta sivistyksestä alhaisimpaan 

raakalaisuuteen – nimittäin Euroopassa. Täällä kohtaamme myös ”mammut-

tiajan” – vanhemman kivikauden äärimmäisimmän eli vanhimman kauden – jol-

loin tarvekalujen kömpelyys oli äärimmillään, ja senaikaisten kallojen, kuten 

                                                           
1  Yli kaksikymmentä fossiilista apinaa on löydetty samasta paikasta mioseenikerrostumista 

(Pikermistä lähellä Ateenaa). Ellei ihminen ollut silloin olemassa, aika hänen muuttumisekseen 

on liian lyhyt – venytettäköön sitä miten tahansa. Ja jos hän oli olemassa eikä aikaisempaa 

apinaa ole tavattu, niin mitä siitä seuraa? 
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Neanderthalin kallon, eläimellinen (?) ulkomuoto, viittaa erittäin alhaiseen ihmis-

tyyppiin. Mutta ne voivat joskus viitata muuhunkin: aivan erilaiseen ihmisrotuun 

kuin meidän (viidennen Rodun) ihmiskuntamme. 

[e725] Kuten eräs antropologi sanoo aikakauslehdessä Modern Thought: 
 
Peyrèren teorian, olkoon se tieteellisesti perusteltu tai ei, voidaan ajatella olevan 

sama kuin se, joka jakoi ihmissuvun kahteen lajiin. Broca, Virey ja monet ranska-

laiset antropologit ovat tunnustaneet, että alempi ihmisrotu, johon kuuluvat austra-

lialainen, tasmanialainen ja musta rotu lukuun ottamatta kaffereita ja pohjoisafrik-

kalaisia, olisi luokiteltava eri ryhmään. Se tosiasia, että tällä lajilla tai oikeammin 

alalajilla on kolmas poskihammas tavallisesti suurempi kuin toinen ja että ohimo- 

ja otsaluita yhdistää yleensä sauma, saa meidät vilpittömästi pitämään Homo Afe-

ria yhtä selvästi erotettavana lajina kuin monet peippolajit. En tässä puhu niistä 

ristisiitostapauksista, joista edesmennyt professori Broca on antanut niin täydelli-

sen selostuksen. Menneiden maailmankausien historia on tähän rotuun nähden 

merkillinen. Se ei ole koskaan luonut omaa arkkitehtonista tai uskonnollista jär-

jestelmää.1 
 
Se on todella merkillinen, kuten olemme jo osoittaneet puhuessamme tasmanialai-

sista. Oli miten oli, eurooppalainen fossiili-ihminen ei voi todistaa eikä kumota 

väitettämme ihmisen korkeasta iästä maan päällä eikä hänen luomiensa vanhim-

pien sivistysten iästä. 

Okkultistien on aika olla välittämättä kaikista heidän pilkkaamisyrityksistään. 

He voivat halveksia sekä tiedemiesten satiirin järeitä aseita että rahvaan paukku-

pyssyjä, koska toistaiseksi on mahdotonta joko todistaa tai kumota tätä kysymys-

tä, ja heidän teoriansa voivat kestää koetuksen ainakin paremmin kuin tiedemies-

ten hypoteesit. Ihmiskunnalle vaatimansa korkean iän suhteen heillä on lisäksi 

puolellaan itse Darwin ja Lyell. Jälkimmäinen tunnustaa, että luonnontieteilijät 

”ovat jo saaneet todisteen ihmisen olemassaolosta niin kaukaisena aikana, että 

monet nisäkkäät, jotka olivat hänen aikalaisiaan, ovat ehtineet kuolla sukupuut-

toon, ja tämä tapahtui jo ennen sitä aikaa, jolta meillä on vanhimmat historialliset 

tietomme”.2 Tämän lausunnon on antanut eräs Englannin suurimmista auktoritee-

teista tällä alalla. Seuraavat kaksi mielipidettä ovat yhtä merkittäviä, ja okkultis-

min tutkijoiden olisi hyvä pitää ne mielessään, sillä monen muun etevän tiede-

miehen lailla hän sanoo: 
 
Huolimatta esihistoriallisten kausien pitkistä ajanjaksoista, jolloin hänen [ihmisen] 

on täytynyt olla ja elää maan päällä, ei ole todistetta mistään huomattavasta muu-

toksesta hänen ruumiinrakenteessaan. Jos hän siis on joskus haarautunut jostakin 

järjettömästä, eläimellisestä esi-isästä, meidän on oletettava, että sellainen on 

                                                           
1  Tri C. Carter Blake, artikkeli ”The Genesis of Man”. 
2  Lyell, Geological Evidences of the Antiquity of Man (London, 1873), s. 540. 
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esiintynyt paljon kaukaisempana ajankohtana ja mahdollisesti mantereilla tai saa-

rilla, jotka ovat nyt vajonneet valtameren pohjaan. 
 

Näin siis kadonneiden mannerten olemassaolo tulee virallisesti mahdolliseksi. 

Yhtä vanha kuin ihminen on oppi, että tuli (tulivuoret ja maanjäristykset) ja vesi 

vuoroin hävittävät aikakausittain maailmoja (myös Rotuja) ja että ne määrättyinä 

aikoina uusiutuvat. Manu, Hermes, kaldealaiset ja koko muinaisaika uskoivat 

tähän. Jo kahdesti [e726] tuli on muuttanut maapallon pinnan ja kahdesti vesi 

ihmisen ilmestyttyä maan päälle. Kuten maa tarvitsee lepoa ja uudistumista, uusia 

voimia ja maaperän muutosta, samoin tarvitsee vesi. Sen vuoksi syntyy periodista 

maa- ja vesialueiden uusjakoa, ilmastomuutoksia jne., mikä kaikki on geologisten 

mullistusten aikaansaamaa ja päättyy akselin kaltevuuskulman muutokseen. Ast-

ronomit voivat huitaista kädellä ajatukselle maapallon akselin kaltevuuskulman 

aikakautisesta muuttumisesta ja hymyillä Enokin kirjassa mainitulle Nooan ja 

hänen ”isoisänsä” Enokin väliselle keskustelulle, mutta siitä huolimatta tuo alle-

goria on geologinen ja astronominen tosiasia. Maan akselin kaltevuuskulmassa 

tapahtuu sekulaarinen muutos, jonka tarkka ajankohta on tallennettu erääseen 

suuria salaisia kierroksia käsittelevään aikakirjaan. Tässä kuten monessa muussa-

kin kysymyksessä tiede lähestyy vähitellen meidän ajatteluamme. Tri Henry 

Woodward, K.T.J., G.S.J., kirjoittaa aikakauslehdessä Popular Science Review:1 
 
Jos on välttämätöntä otaksua maapallon ulkopuolisia syitä selittämään jääpeitteen 

suurta kasvua jääkaudella, antaisin etusijan sille teorialle, jonka tri Robert Hooke 

on esittänyt vuonna 1688, myöhemmin Sir Richard Phillips ja muut ja viimeksi 

ins. Thomas Belt, G.S.J. – nimittäin että ekliptikan nykyisessä kaltevuudessa on 

tapahtunut vähäistä lisääntymistä. Tämä oletus vastaa täysin muita tunnettuja ast-

ronomisia tosiasioita ja sen hyväksyminen ei aiheuta mitään häiriötä siinä sopu-

soinnussa, joka on välttämätöntä kosmisille olosuhteillemme suuren aurinkokun-

tamme osana. 
 

Seuraava ote luennosta, jonka W. Pengelly, K.T.J., G.S.J., piti maaliskuussa 1885 

aiheesta ”The Extinct Lake of Bovey Tracey”,2 osoittaa, miten kaikista todisteista 

huolimatta epäröidään Atlantiksen muinaisen olemassaolon hyväksymistä. 
 
Kasveilla, jotka kasvoivat Bovey-järveä ympäröivillä rinteillä – kanelipuilla, iki-

vihreillä viikunapuilla, laakeripuilla, palmuilla ja saniaisilla valtavine juurakkoi-

neen – on eläviä sukulaisia siinä subtrooppisessa ilmastossa, joka on epäilemättä 

vallinnut Devonshiressä mioseenikaudella. Ne saavat meidät ajattelemaan, missä 

määrin nykyistä ilmastoa, missä se sitten esiintyneekin, on pidettävä normaalina. 

Sitä paitsi mioseenikauden kasveja tavataan Diskon saarella Grönlannin 

länsirannikolla, alueella joka sijaitsee 69 20´ ja 70 30´ p. lev. Ja saamme kuulla, 

                                                           
1  New Series, 1877, vol. I, s. 115; art. ”Evidences of the Age of Ice”. 
2  [”Bovey Traceyn kuivunut järvi”.] 
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että niistä kaksi lajia on tavattu myös Boveyssa (Sequoia couttsiae, Quercus 

lyelli). Lainataksemme sitten professori Heeriä huomaamme, että ”tuo loistava 

ikivihanta kasvi (Magnolia inglefieldi) tuotti kypsiä hedelmiä niin kaukana 

pohjoisessa kuin 70. leveysasteella”.1 Myös Grönlannin lukuisten mioseenisten 

kasvien vaihtelevuuden ja rehevyyden huomataan olleen sellaista, että jos 

mannermaa olisi ulottunut niin pitkälle, eräät niistä olisivat todennäköisesti 

rehottaneet jopa pohjoisnavalla. Tästä kaikesta nousee kysymys ilmastollisista 

muutoksista pakostakin esiin, mutta vain tullakseen nähtävästi hylätyksi. Tuntuu 

näet siltä, että aika sen ratkaisemiseksi ei ole vielä tullut. 

[e727] Ilmeisesti joka taholla myönnetään, että Euroopan mioseenisilla kasveil-

la on lähimmät ja lukuisimmat nykyisin elävät vastaavuudet Pohjois-Amerikassa, 

ja tästä syystä herää kysymys: Miten kulkeutuminen toiselta mantereelta toiselle 

tapahtui? Oliko todella, kuten jotkut uskovat, olemassa Atlantis – manner tai jouk-

ko suuria saaria, jotka ulottuivat yli koko pohjoisen Atlantin? Tässä otaksumassa 

ei ehkä ole mitään epäfilosofista, sillä koska geologien mukaan ”Alpit ovat saavut-

taneet 1200 ja paikoitellen jopa enemmän kuin 3000 metriä nykyisestä korkeudes-

taan eoseenikauden alusta alkaen”,2 niin postmioseeninen [?] vajoaminen on voi-

nut upottaa oletetun Atlantiksen miltei pohjattomaan syvyyteen. Mutta Atlantis on 

ilmeisesti tarpeeton ja aiheeton. Professori Oliverin mukaan ”Suuri ja hyvin omi-

tuinen yhtäläisyys vallitsee tertiäärisen Keski-Euroopan ja Amerikan valtioiden 

sekä japanilaisen alueen nykyisen kasviston välillä, mikä on paljon suurempi ja lä-

heisempi yhtäläisyys, kuin on havaittavissa tertiäärisen ja nykyisen kasviston välil-

lä Euroopassa. Vanhan Maailman tertiäärinen aines näyttää voimistuvan sen ää-

rimmäisillä rajoilla idässä… Tämä tertiäärisen aineksen lisääntyminen on asteit-

taista, eikä suinkaan ilmene äkillisesti vasta Japanin saarilla. Vaikka se saavuttaa-

kin siellä huippunsa, me voimme tavata sitä Välimerenmaissa, Levantissa, Kauka-

suksella ja Persiassa… sitten pitkin Himalajaa ja läpi Kiinan… Saamme myös 

kuulla, että tertiäärikaudella kasvoi Luoteis-Amerikassa varmasti vastaavia kasve-

ja kuin Keski-Euroopan mioseeniset suvut… Toteamme edelleen, että nykyisten 

Atlantin saarten kasvisto ei tarjoa mitään oleellista todistetta muinaisen välittömän 

yhteyden olemassaolosta Uuden Maailman mantereen kanssa… Nämä tosiasiat 

huomioon ottaen olen sitä mieltä, että mitkään kasvitieteelliset syyt eivät tue At-

lantiksen oletettua olemassaoloa. Toisaalta ne tukevat voimakkaasti sitä käsitystä, 

että Koillis-Aasia on jossakin tertiäärikauden vaiheessa ollut yhtyneenä Luoteis-

Amerikkaan, ehkä siinä, missä nyt sijaitsee Aleutien saarijono.”3 
 

Katsokaa kuitenkin lukua ”Tieteellisiä ja geologisia todisteita useiden uponneiden 

mannerten olemassaolosta”. 

                                                           
1  Philosophical Transactions, 1869, vol. CLIX, s. 457. 
2  Lyell, Principles of Geology, 11. painos (1877), vol. I, s. 256. 
3  Natural History Review, 1862, vol. II, s. 164; art. ”The Atlantis Hypothesis in its Botanical 

Aspect.” 
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Mutta mikään vähempi kuin apinan kaltainen ihminen ei tule koskaan tyydyt-

tämään niitä huono-onnisia tiedemiehiä, jotka yhä etsivät kolmasti hypoteettista 

”puuttuvaa rengasta”. Ja vaikka Atlantin valtameren valtavan pohjan alta Tenerif-

fan huipulta Gibraltariin asti kaivettaisiin peninkulmittain esiin kadonneen Atlan-

tiksen vanhalta alueelta kaikki merenalaiset kerrostumat, mitään darwinisteja tyy-

dyttävää kalloa ei sieltä löydettäisi. Sillä kuten tri C. R. Bree huomauttaa,1 kun 

mitään ihmisen ja apinan välisiä puuttuvia renkaita ei löydetty eri kerrostumista ja 

muodostumista tertiäärikerrostumien yläpuolelta, niin jos nuo muodostumat ovat 

nyt hukkuneet meren peittämien mantereiden mukana, niitä [e728] olisi kuitenkin 

pitänyt löytyä ”sen aikaisten geologisten muodostumien kerroksista, jotka eivät 

ole vajonneet meren pohjaan”. Kohtalokkaasti niitä ei ole enempää jälkimmäisissä 

kuin edellisissäkään. Elleivät ennakkoluulot pitäisi niin vampyyrimaisesti kiinni 

ihmisten mielistä, niin teoksen The Antiquity of Man tekijä olisi löytänyt selityk-

sen ongelmaan palaamalla 10 sivua taaksepäin tuossa teoksessaan (sivulle 530) ja 

lukemalla professori G. Rollestonin teoksesta ottamansa lainauksen. Tämä fysio-

logi, hän sanoo, ”huomauttaa, että koska ihmisruumis on melko joustava ei aino-

astaan nuoruudessa ja kasvuvuosina vaan myös kypsyneellä iällä, meidän ei pitäi-

si aina edellyttää, kuten jotkut kehitysteorian puolustajat tuntuvat tekevän, että 

jokainen fyysisen voiman lisäys riippuu ruumiinrakenteen parantumisesta. Sillä 

miksi sielu tai korkeammat älylliset ja moraaliset kyvyt eivät voisi näytellä toisen 

sijasta ensimmäistä osaa jossakin kehitysjärjestelmässä?” 

Tämä hypoteesi esitetään tukemaan sitä, että evoluutio ei riipu kokonaan 

”luonnonvalinnasta”, mutta se sopii yhtä hyvin käsittelemäämme aiheeseen. Sillä 

myös me väitämme, että maan päälle laskeutuu ensin ”sielu” eli sisäinen ihminen, 

tuo psyykkis-astraalinen muotti, jonka päälle fyysinen ihminen muodostuu vähi-

tellen – ja hänen henkensä sekä älylliset ja moraaliset kykynsä heräävät myö-

hemmin, kun tuo fyysinen puoli kasvaa ja kehittyy. 

”Siten ruumiittomat henget pienensivät valtavat hahmonsa”… ja heistä tuli 

kolmannen ja neljännen Rodun ihmisiä. Vielä myöhemmin, pitkien aikakausien 

jälkeen, esiintyivät meidän viidennen Rotumme ihmiset, jotka olivat pienentyneet 

alkuperäisten esi-isiensä suorastaan jättiläismäisestä (nykyisessä merkitykses-

sämme) koosta lähes puolta pienempään, nykyiseen kokoonsa. 

Ihminen ei varmasti ole mikään erikoisluomus. Hän on luonnon asteittain täy-

dellistyvän toiminnan tulos, kuten mikä tahansa elävä yksikkö täällä maan päällä. 

Mutta tämä koskee ainoastaan ihmisen tomumajaa. Se mikä elää ja ajattelee ihmi-

sessä ja jää jäljelle tuon ruumiin, kehityksen mestariteoksen, jälkeen – on ”ikuinen 

pyhiinvaeltaja”, muotoaan muuttava ainoan absoluuttisen ”tuntemattoman” eri-

laistuma ajassa ja paikassa. 

                                                           
1  An Exposition of Fallacies in the Hypothesis of Mr. Darwin, s. 160. 
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Sir C. Lyell toistaa teoksessaan Geological Evidence of the Antiquity of Man1 – 

jokseenkin pilkallisessa sävyssä – sen mitä Hallam sanoo kirjassaan Introduction 

to the Literature of Europe. 
 
Jos ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, niin hänet luotiin myös apinan kuvaksi. Ih-

minen, joka on tutkinut tähtiä ja tehnyt orjakseen salaman, muistuttaa rakenteel-

taan Sumatran metsissä vaeltavaa puhekyvytöntä eläintä. Koska hänen luontonsa 

on eläimen ja enkelin välimailla, ei ole mikään ihme, että hän on osallinen mo-

lemmista.2 
 
Okkultisti sanoisi asian toisin. Hän sanoisi, että ihminen todella luotiin alkuunpa-

nijansa, luovan enkelivoiman eli dhyāni-chohanin, projisoiman tyypin kuvaksi. 

Sitä vastoin Sumatran metsissä vaeltaja luotiin ihmisen kuvaksi, sillä [e729] api-

nan ruumis, toistamme jälleen, on luonnottomalla tavalla elpynyt, henkiin herän-

nyt muoto kolmannen kierroksen sekä myöhemmin neljännen kierroksen ihmisen 

varsinaisesta muodosta. Mikään luonnossa ei mene hukkaan, ei ainoakaan atomi: 

ainakin tämä on tieteellinen tosiasia. Analogia näyttää vaativan, että myös muo-

dolla pitäisi olla taipumus pysyvyyteen. 

Ja kuitenkin, mitä me huomaamme? Sir J. W. Dawson, K.T.J., sanoo: 
 
On jokseenkin kuvaavaa, että New Yorkissa pitämässään esitelmässä professori 

Huxley perustellessaan alempia eläimiä koskevan esimerkkitapauksensa 

pääasiallisesti hevosen oletetulla sukupuulla, mitä ei kuitenkaan voida pitää 

ratkaisevasti todistettuna, kuten on usein osoitettu, vältti täysin kajoamasta 

kysymykseen ihmisen polveutumisesta apinasta. Tähän kysymykseen liittyy nyt 

niin monia vaikeuksia, että sekä Wallace että Mivart ovat alkaneet niiden johdosta 

epäröidä. Professori Thomas myöntää myöhemmässä esitelmässään (ks. Nature, 

1876), ettei tunneta mitään alempaa ihmistyyppiä kuin australialainen ja ettei ole 

olemassa mitään tunnettua yhdistävää rengasta apinoiden kanssa. Ja Haeckelin on 

myönnettävä, että viimeistä edellinen rengas hänen lajinkehityksessään, apinan 

kaltainen ihminen, on täysin tuntematon (Natürliche Schöpfungsgeschichte)… 

Niin kutsutut ”pykäläpuut”, joita on löydetty paleoliittisten ihmisten luita 

sisältäneistä Euroopan luolista ja jotka on kuvattu Christyn ja Lartet’n 

erinomaisessa teoksessa, osoittavat, että arkeologian tai geologian tuntemat 

varhaisimmat ihmiset olivat jo perillä kirjoitustaidon alkeista. (Ks. Wilsonin 

Prehistoric Man, vol. II, s. 54.)3 
 

Edelleen luemme tri C. R. Breen teoksesta: 
 
Darwin on aivan oikeassa sanoessaan, että ero fyysisessä ja vielä enemmän men-

taalisessa suhteessa alhaisimman ihmismuodon ja korkeimman, ihmisen kaltaisen 

                                                           
1  Sivu 501, v. 1863 painos. 
2  Vol. IV, s. 162. 
3  Sir W. Dawson, Origin of the World, s. 393. 
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apinan välillä on tavattoman suuri. Sen vuoksi myös ajan – jonka täytyy darwini-

laisen evoluution mukaan kulua käsittämättömän hitaasti – on täytynyt olla tavat-

toman pitkä ihmisen kehittyessä apinasta.1 Sen vuoksi pitäisi olla sangen mahdol-

lista löytää joitakin noista välimuodoista tertiäärikerrostumien yläpuolelta olevista 

eri sorakerroksista tai järvimuodostumista. Eikä kuitenkaan ole milloinkaan löy-

detty ainoatakaan välimuotoa, ei ainoatakaan yksilöä apinan ja ihmisen välisestä 

olennosta! Ei sorakerroksista eikä savikerroksista eikä makeanveden uomista tai 

alapuolella olevista tertiäärikerrostumista ole koskaan tavattu jäännöksiä yhdestä-

kään apinan ja ihmisen välisten kadonneiden sukujen jäsenestä, joka Darwinin 

mukaan on kerran ollut olemassa. Ovatko ne hukkuneet maanpinnan vajotessa ja 

ovatko ne nyt meren peitossa? Siinä tapauksessa olisi hyvin kummallista, ettei nii-

tä tavattaisi myös niiden samanaikaisten geologisten kerroksien juonista, jotka ei-

vät ole vajonneet meren pohjaan. Olisi vielä kummallisempaa, ettei mitään osia 

olisi saatu meren pohjasta, kuten on saatu mammuttien ja sarvikuonojen jäännök-

siä, joita on löydetty myös järvimuodostumista ja sora- ja savikerroksista!… kuu-

luisa Neanderthalin kallo, josta on niin paljon puhuttu, kuuluu todistettavasti tähän 

kaukaiseen aikakauteen [pronssi- ja kivikauteen] ja osoittaa kuitenkin, vaikka se 

on voinut olla idiootin kallo, valtavan suuria eroavuuksia korkeimmasta tunnetusta 

ihmisen kaltaisesta apinasta.2 
 

[e730] Koska meidän maapallomme on voimakkaiden mullistusten alainen joka 

kerta, kun se herää jälleen uuteen toimintakauteen, kuten pelto on kynnettävä ja 

muokattava ennen kuin siihen kylvetään uusi siemen uutta satoa varten – niin 

näyttää täysin toivottomalta, että voitaisiin löytää edellisiin kierroksiin kuuluvia 

fossiileja joko vanhemmista tai nuoremmista geologisista kerrostumista. Jokainen 

uusi manvantara tuo mukanaan muotojen, tyyppien ja lajien uudistumisen. Jokai-

nen edellisten orgaanisten muotojen tyyppi – kasvi-, eläin- ja ihmistyyppi – muut-

tuu ja täydellistyy seuraavassa kierroksessa, jopa mineraali, joka on nykyisessä 

kierroksessa saavuttanut lopullisen kuultamattomuutensa ja kovuutensa. Sen 

pehmeämmät osaset muodostivat nykyisen kasvikunnan. Edellisen kasvi- ja eläin-

kunnan astraalisia jäännöksiä käytettiin muodostamaan alempia eläimiä ja anta-

maan ruumiinrakenne korkeampien nisäkkäiden alkuperäisille kantatyypeille. Ja 

lopuksi edellisen kierroksen jättiläismäisen apinaihmisen muodon on tässä kier-

roksessa tuottanut jälleen inhimillinen eläimellisyys ja muuttanut sen nykyisen 

ihmisapinan alkumuodoksi. 

Tämä oppi, vaikka se on meidän heikon kynämme epätäydellisesti 

hahmottelema, on varmasti loogisempi, tosiasioiden kanssa yhtäpitävämpi ja 

paljon todennäköisempi kuin moni ”tieteellinen” teoria, esim. teoria ensimmäisen 

orgaanisen siemenen putoamisesta meteorin mukana maapallollemme – kuten Ain 

                                                           
1  Ja vielä ”pitempi”, jos käännämme järjestyksen ja sanomme: apinan kehittyessä kolmannen 

Rodun ihmisestä. [H.P.B.] 
2  An Exposition of Fallacies in the Hypothesis of Mr. Darwin, s. 160–161. 
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Sof käyttövälineensä adam kadmonin mukana. Tämä jälkimmäinen 

laskeutuminen on kuitenkin vertauskuvallinen, niin kuin jokainen tietää, eivätkä 

kabbalistit ole koskaan tarkoittaneet tuon kuvakielen omaksumista kuolleen 

kirjaimen mukaan. Mutta teoria meteorin mukana pudonneesta siemenestä 

tullessaan niin korkeista tieteellisistä piireistä on selviömäisen tosi ja erinomainen 

tutkimuskohde, ja tuollaisen teorian omaksuminen on oleva ihmisille kunnia-asia, 

mikäli he tahtovat olla nykyisen tieteen tasolla. Kukaan ei voi sanoa, mikä on 

oleva seuraava materialististen perusteiden edellyttämä teoria. Nykyiset teoriat 

ovat kuitenkin, kuten jokainen voi huomata, vielä enemmän ristiriitaisia 

keskenään, kuin mitä ne ovat tieteellisen oppineisuuden pyhien rajojen 

ulkopuolelle kuuluvien okkulttisten teorioiden kanssa. Mitä on tuleva tämän 

jälkeen, kun eksakti tiede on nyt tehnyt jopa elonprinsiipistä tyhjän sanan, 

merkityksettömän termin, ja väittää, että elämä on seurausta alkuperäisen 

protoplasman molekyyliliikkeestä! Tähän darwinistien uuteen oppiin voi lyhyesti 

sovittaa Herbert Spencerin sanat ”erikoisluomuksesta”. Se on: 
 
…..arvoton – arvoton johtopäätöksineen; arvoton sisäisine ristiriitoineen; täysin 

arvoton ilman todisteita; arvoton sellaisena, joka ei tyydytä älyllistä tarvetta; arvo-

ton sellaisena, joka ei tyydytä moraalista tarvetta. Meidän on sen vuoksi pidettävä 

sitä merkityksettömänä, vastakkaisena mille muulle hypoteesille tahansa orgaanis-

ten olentojen synnyn kyseessä ollen.1 

 

 

[e731] 

V 
 

ORGAANINEN EVOLUUTIO JA LUOVAT KESKUKSET 
 

Sanotaan, että yleinen evoluutio eli toisin sanoen asteittainen lajien kehitys kaikis-

sa luontokunnissa seuraa yhtenäisiä lakeja. Myönnämme tämän, ja tämän lain 

tunnustaa paljon selvemmin esoteerinen kuin nykyaikainen tiede. Mutta sanotaan 

myös, että on samoin laki, jonka mukaan ”kehitys jatkuu epätäydellisemmästä 

täydellisempään ja yksinkertaisemmasta monimutkaisempaan lakkaamattomien 

muutosten kautta. Nämä muutokset ovat sinänsä vähäpätöisiä, mutta karttuvat 

vaadittuun suuntaan”.2 Äärettömän pienistä lajeista kehittyvät vastaavasti jätti-

läismäisen suuret lajit. 

Esoteerinen tiede on myös tästä yhtä mieltä, mutta se lisää, että tämä laki 

koskee ainoastaan sen tuntemaa ensimmäistä luomista – maailmojen evoluutiota 

alkuperäisistä atomeista ja esialkuATOMISTA edellisten ensin erilaistuessa 

                                                           
1  Principles of Biology (1874), vol. I, s. 345. 
2  Laing, Modern Science and Modern Thought, s. 94. 
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jälkimmäisestä. Ja se lisää, että syklisen evoluution aikana ajassa ja paikassa tämä 

laki on rajoitettu ja se vaikuttaa ainoastaan luonnon alemmissa valtakunnissa. 

Ensimmäisinä geologisina aikakausina se vaikutti tällä tavoin, yksinkertaisesta 

monimutkaiseen, siihen karkeaan aineeseen, joka jäi jäljelle kolmannen 

kierroksen jäännöksistä, jotka heijastuivat objektiivisuuteen, kun mainen 

toimintakausi alkoi uudelleen. 

Enempää kuin tiedekään esoteerinen filosofia ei hyväksy mitään suunnitelmaa 

eli ”erikoisluomusta”. Se hylkää jokaisen ”ihmeitä” edellyttävän väitteen eikä 

tunnusta mitään muuta kuin yhdenmukaiset, muuttumattomat luonnonlait. Mutta 

se opettaa, että on aikakautinen laki, voiman (eli hengen) ja aineen kaksinainen 

virtaus, joka lähtee olemassaolon neutraalista keskuksesta ja edistyy aikakautises-

sa kehityksessään ja lakkaamattomissa muutoksissaan. Kuitenkin se alkusiemen, 

josta on aikojen kuluessa kehittynyt kaikki selkärankainen elämä, on toisenlainen 

kuin se alkusiemen, josta kasvimaailman ja muun eläinmaailman elämä on keh-

keytynyt. Niinpä on myös sivulakeja, joiden toiminnan määräävät ne tilat, joissa 

ne kohtaavat vaikutuksensa alaiseksi tulevan aineen ja joista tiede – fysiologia ja 

erityisesti antropologia – ei näytä tietävän paljonkaan. Sen kannattajat puhuessaan 

tästä ”alkusiemenestä” väittävät olevan kaiken epäilyn ulkopuolella, että ”suunni-

telman” ja ”suunnittelijan” – jos sellainen on olemassa, kun on kyse ihmisestä ja 

hänen jäseniensä ja etenkin hänen käsiensä ihmeellisestä rakenteesta – ”on kuulut-

tava paljon kaukaisempaan aikaan, ja [suunnitelma] on itse asiassa mukana alku-

siemenessä, josta varmasti kaikki selkärankainen elämä ja todennäköisesti kaikki 

eläin- ja kasvielämä on hitaasti kehittynyt”.1 

[e732] Tämä on yhtä oikein ”alkusiemeneen” nähden kuin on väärin sanoa, et-

tä tämä ”siemen” on ainoastaan ”paljon kaukaisemmalta ajalta” kuin ihminen, 

sillä se on mittaamattoman ja käsittämättömän kaukana (ajassa, vaikka ei paikas-

sa) jopa meidän aurinkokuntamme synnystä. Kuten hindulainen filosofia aivan 

oikein opettaa, ”Aniyāmsam anīyasām”2 voidaan tuntea ainoastaan virheellisten 

päätelmien kautta. Ne ”monet”, jotka lähtevät YHDESTÄ – elävät henkiset sie-

menet eli voimakeskukset – kaikki muodoltaan seitsemäisiä, ovat niitä, jotka syn-

nyttävät ensin ja antavat sitten ENSIMMÄISEN SYSÄYKSEN evoluution ja hi-

taasti asteittain etenevän kehityksen laille. 

Rajoittamalla tämä opetus ainoastaan maapalloamme koskevaksi voidaan 

osoittaa, että kuten ensimmäisten ihmisten eteeriset muodot ensin heijastuvat 

seitsemässä vyöhykkeessä seitsemän dhyāni-chohanisen voimakeskuksen avulla, 

niin on olemassa luovan voiman keskuksia jokaista kasvi- ja eläinmaailman 

lukemattomien muotojen KANTA- eli alkulajia varten. Tämä ei kuitenkaan ole 

                                                           
1  Sama. 
2  ”Pienistä pienin”.  Vedānta-filosofiassa Parabrahmanin nimitys. – Suom. toim. 
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mikään ”erikoisluomus”, eikä tässä liioin ole mitään ”suunnitelmaa” paitsi yleinen 

”perussuunnitelma”, jossa vaikuttaa universaali laki. Mutta on kyllä 

”suunnittelijoita”, vaikkakaan he eivät ole kaikkivoipia eivätkä kaikkitietäviä 

sanan absoluuttisessa merkityksessä. He ovat vain rakentajia eli muurareita, jotka 

työskentelevät alati tuntemattoman (meidän tasollamme) mestarimuurarin – 

YHDEN AINOAN ELÄMÄN ja lain – heille antaman sysäyksen vaikutuksesta. 

Koska he kuuluvat tähän maapallon piiriin, heillä ei ole ainakaan nykyisen 

manvantaran aikana mitään osuutta eikä mahdollisuutta vaikuttaa missään muussa 

piirissä. Sukupuuttoon kuolleet eläinlajit osoittavat laajasti, että he työskentelevät 

sykleittäin ja tarkan geometrisen ja matemaattisen kehitysasteikon mukaan. 

Luonnonhistoria todistaa riittävästi, että he toimivat suunnitelman mukaan, kun on 

kyse alempien elämien (eläinlajien sivuhaarojen jne.) yksityiskohdista. Kun 

luodaan uusia lajeja, jotka joskus poikkeavat suuresti alkuperäisestä rungosta, 

kuten monet muunnokset felis-suvussa – ilves, tiikeri, kissa jne. –, nämä 

”suunnittelijat” ohjaavat uutta evoluutiota antamalla lajeille tai ottamalla niiltä 

pois määrättyjä lisiä, jotka ovat tarpeen tai tulevat hyödyttömiksi uusissa 

ympäristöissä. Olemme siis oikeassa, kun sanomme, että luonto pitää huolta 

jokaisesta eläimestä ja kasvista, suuresta ja pienestä. Sillä nämä maiset 

luonnonhenget muodostavat koko luonnon, jota, jos se erehtyy joskus 

tarkoituksessaan, ei tule pitää sokeana eikä moittia erehdyksestä, sillä kuuluessaan 

ominaisuuksiltaan ja tunnusmerkeiltään erilaistuneeseen joukkoon se juuri siitä 

syystä on ehdollistunut ja epätäydellinen. 

Ellei olisi mitään sellaista kuin evoluutiosyklit, alituista spiraalimaista 

laskeutumista aineeseen vastaavine hengen pimennyksineen – vaikkakin 

molemmat ovat yhtä –, mitä seuraa vastakkainen nousu henkeen ja tappio aineelle 

– vuorotellen aktiiviselle ja passiivisille – niin kuinka voisimme selittää 

eläintieteelliset ja geologiset löydöt? Mistä johtuu, että arvovaltaisen tieteen 

lausunnon mukaan voimme seurata eläimellisen elämän jälkiä nilviäisestä [e733] 

suureen merihirviöön, pienimmästä maan matosesta tertiäärikauden 

jättiläismäisiin eläimiin? Että viimeksi mainitut olivat kerran risteytyneet, sen 

osoittaa kaikkien noiden lajien pienentyminen ja muuttuminen kääpiökasvuisiksi. 

Jos näennäinen kehityskulku epätäydellisemmästä täydellisempään ja 

yksinkertaisemmasta monimutkaisempaan olisi todella universaali laki, sen sijaan 

että se suuressa kosmisessa prosessissa on ainoastaan toisarvoinen, hyvin 

epätäydellinen ilmiö, ja ellei olisi noita väitettyjä syklejä, silloin mesotsooisen 

eläimistön ja kasviston pitäisi vaihtaa paikkaa myöhemmän nuoremman 

kivikauden kanssa. Silloin joutsenliskojen ja kalaliskojen pitäisi kehittyä 

nykyisistä meri- ja jokimatelijoista, sen sijaan että niitä seuraavat niiden nykyiset 

pienentyneet vastaavuudet. Edelleen, vanhan ystävämme, hyväluontoisen 

elefantin pitäisi olla fossiilinen, ennen vedenpaisumusta esiintynyt esi-isä, ja 
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plioseenikauden mammutin pitäisi olla eläintarhassa. Megalonyx ja 

jättiläismäinen megatherium tavattaisiin hitaan laiskiaisen asemesta Etelä-

Amerikan metsissä, joiden tulisi olla täynnä kivihiilikauden valtavan suuria 

saniaisia eikä nykyajan sammalia ja puita, jotka – myös Kalifornian jättiläispuut – 

ovat kääpiökasvuisia muinaisten geologisten kausien jättiläispuiden rinnalla.  

Varmastikin tertiääri- ja mesotsooisen kauden megavoimaisen maailman eliöi-

den on täytynyt olla monimutkaisempia ja täydellisempiä kuin meidän aikamme 

mikrovoimaisten kasvien ja eläinten. Dryopithecus1 esimerkiksi on anatomisesti 

täydellisempi, sopivampi kehittämään suuremman aivovoiman kuin nykyinen 

gorilla tai gibboni. Miten tämä on ymmärrettävissä? Onko meidän uskottava, että 

kaikilla noilla valtavan suurilla maa- ja merihirviöillä, noilla jättiläiskokoisilla 

lentoliskoilla ei ollut verrattomasti kehittyneempää ja monimutkaisempaa ruu-

miinrakennetta kuin meidän aikamme sisiliskoilla, kilpikonnilla, krokotiileillä tai 

jopa valailla – lyhyesti sanottuna kaikilla meille tunnetuilla eläimillä? 

Myöntäkäämme kuitenkin todistelua silmällä pitäen, että kaikki nämä kierrok-

set, rodut, seitsemäiset kehitysmuodot ja kaikki muu esoteerisessa opissa ovat 

pelkkää mielikuvitusta ja ansa. Olkaamme yhtä mieltä tieteen kanssa ja sano-

kaamme, että ihminen – sen sijaan että hän olisi kahlehdittu ”henki”, jonka käyt-

töväline, kuori eli ruumis, on asteittain kehittynyt täydelliseksi aineellisiin ja mai-

siin tarkoituksiin sopivaksi koneistoksi, kuten okkultistit väittävät – on vain kehit-

tyneempi eläin, jonka ensimmäinen muoto sai alkunsa täällä maan päällä yhdestä 

ja samasta alkuperäisestä siemenestä kuin liitolisko ja sääski, valas ja ameba, kro-

kotiili ja sammakko jne. Siinä tapauksessahan hänen on täytynyt läpikäydä aivan 

samat kehitysvaiheet ja sama kasvuprosessi kuin muut nisäkkäät. Jos ihminen on 

pelkkä eläin, älyllisesti korkealle kehittynyt entinen eläin, hänelle pitäisi suoda 

kunnia ja tunnustaa hänen kerran olleen omassa lajissaan jättiläismäinen nisäkäs, 

oman aikansa [e734] megantropos. Juuri näin esoteerinen tiede osoittaa olleen 

kolmen ensimmäisen kierroksen aikana, ja tässä kuten monessa muussakin se on 

johdonmukaisempi kuin nykyinen tiede. Se sijoittaa ihmisruumiin samaan luok-

kaan kuin eläinten luomisen ja pitää kiinni siitä, että sen kehitys on alusta loppuun 

yhteydessä eläinten evoluution kanssa. Sitä vastoin tiede jättää ihmisen ilman 

vanhempia olevaksi orvoksi, joka on syntynyt tuntemattomista esi-isistä ja on 

todella ”luokittelematon luuranko”! Ja tämä virhe johtuu vain sykliopin itsepäises-

tä hylkäämisestä. 

 

                                                           
1  Sukupuuttoon kuollut, ihmismuotoisiin luettava apinasuku, tavattu mioseenikauden Rans-

kassa. – Suom. toim. 
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A. 
 

NISÄKKÄIDEN ALKUPERÄ JA EVOLUUTIO 

TIETEEN JA ESOTEERISEN LAJINKEHITYKSEN MUKAAN 

 

Käsiteltyämme edellä olevassa läntisen evoluutio-opin arvostelussa melkein yk-

sinomaan kysymystä ihmisen alkuperästä lienee paikallaan määritellä, mitä mieltä 

okkultistit ovat lajien erilaistumisesta. Säkeistöjen kommentaareissa olemme jo 

yleisesti käsitelleet ennen ihmiskuntaa esiintynyttä eläimistöä ja kasvistoa. Olem-

me myös siinä yhteydessä tunnustaneet monen nykyaikaisen biologisen pohdiske-

lun oikeellisuuden, esim. sen, että lintujen alkuperä johtuu matelijoista ja että oppi 

”luonnonvalinnasta” on osittain ja muuttumisteoria ylimalkaisesti oikein. Nyt on 

vielä selvitettävä ensimmäisten nisäkkäiden alkuperä, jotka de Quatrefages niin 

loistavasti koettaa todistaa samanaikaisiksi sekundaariajan homo primigeniuksen 

kanssa. 

Tuo jokseenkin monimutkainen ”lajien syntyä” – erityisesti fossiilisten tai 

olemassa olevien nisäkkäiden erilaisia ryhmiä – koskeva ongelma tullee 

selvemmäksi kaavion avulla. Silloin käy ilmi, missä määrin niitä ”orgaanisen 

evoluution tekijöitä”, joihin länsimaiset biologit turvautuvat,1 voidaan pitää 

[e735] riittävinä tosiasioiden selittämiseen. On tehtävä ero eteeris-henkisen, 

astraalisen ja fyysisen evoluution välillä. Jos darwinistit suvaitsisivat pitää 

mahdollisena tuota toista prosessia, heidän ei ehkä tarvitsisi valittaa sitä tosiasiaa, 

että ”nisäkkäiden alkuperän suhteen olemme täysin arvailujen ja otaksumien 

varassa”!!2 Tunnustettu ero munivien selkärankaisten ja nisäkkäiden 

lisääntymissysteemien välillä tuottaa nykyisin toivottoman vaikeuden kaikille 

niille ajattelijoille, jotka kehitysopin kannattajien tavoin yrittävät yhdistää kaikki 

olemassa olevat muodot jatkuvaksi polveutumislinjaksi. 

                                                           
1  Darwinilaisessa teoriassa on menty niin pitkälle, että myös Huxleyn oli kerran pakko varoit-

taa sen kääntymisestä joskus ”fanatismiksi”. Oscar Schmidt on oiva esimerkki ajattelijasta, 

joka tietämättään liioittelee jonkin hypoteesin arvoa. Hän tunnustaa (The Doctrine of Descent 

and Darwinism, s. 158), että ”luonnonvalinta” ”on joissakin tapauksissa… riittämätön… toi-

sissa… tarpeeton, koska selitys lajien muodostumisesta on löydettävissä muista luonnollisista 

olosuhteista”. Hän vakuuttaa myös, että ”kaikki ne välivaiheet… puuttuvat, jotka voivat oi-

keuttaa meidät varmasti päättelemään, että ei-istukallisista nisäkkäistä on suora siirtyminen 

istukallisiin nisäkkäisiin” (s. 271); että ”me olemme nisäkkäiden alkuperän suhteen täysin 

arvailujen ja otaksumien varassa” (s. 268); ja hän puhuu niistä toistuneista erehdyksistä, joita 

”oletettujen sukupuiden laatijat”, erityisesti Haeckel, ovat tehneet. Siitä huolimatta hän väittää 

s. 194, että ”se, mitä olemme saavuttaneet valintateoriaan perustuvan polveutumisopin avulla, 

on TIETO eliöiden yhteydestä ’toisilleen sukua olevina olentoina’”. Eikö näiden tässä mainittu-

jen myönnytysten mukaan tieto olekin vain arvailua ja teoriaa? 
2 O. Schmidt, The Doctrine of Descent and Darwinism, s. 268. 
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Ottakaamme esimerkiksi kaviollisten nisäkkäiden tapaus. ”Ei mistään muusta 

osastosta”, sanotaan, ”ole niin paljon fossiilista aineistoa.” Tällä suunnalla on 

edistytty niin paljon, että joissakin tapauksissa on onnistuttu kaivamaan esiin ny-

kyisten ja eoseenisten kavio- ja sorkkaeläinten välimuodot. Merkillisenä esimerk-

kinä on täydellinen todiste siitä, että nykyinen yksivarpainen hevonen polveutuu 

vanhan tertiäärikauden kolmevarpaisesta anchiteriumista. Parempaa vertailumallia 

länsimaisen biologian ja itämaisen opin välillä voitaisiin tuskin esittää. Tässä ku-

vattu, tiedemiesten yleisiä käsityksiä esittävä sukupuu on Schmidtin esittämä ja 

perustuu Rütimeyerin perusteellisiin tutkimuksiin. Sen likimääräinen tarkkuus – 

evoluutio-opin kannattajien kannalta – ei jätä paljonkaan toivomisen varaa: 
 

UNGULATA (KAVIO- JA SORKKAELÄIMET)1 
 

 
 [e736] Evoluution keskikohta. Tiede ei pääse pitemmälle. ”Kantaisä, johon nämä 

suvut johtavat, ON TUNTEMATON.”2 

 

                                                           
1  Schmidt, main. teos, s. 273–275. 
2  Schmidt, main. teos, s. 274. 
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Kaavio nro I esittää länsimaisten kehitysopin kannattajien tutkimaa aluetta, jossa 

ilmastolliset vaikutukset, ”luonnonvalinta” ja kaikki muut orgaanisen erilaistumi-

sen fyysiset syyt ovat mukana. Biologialla ja paleontologialla on tässä alueensa 

tutkiessaan niitä monia fyysisiä vaikutuksia, jotka Darwinin, Spencerin ja muiden 

mukaan vaikuttavat suuresti lajien eroamiseen toisistaan. Mutta myös tällä alueel-

la on dhyāni-chohanisen viisauden alitajuinen toiminta kaiken ”täydellisyyttä 

kohti suuntautuvan lakkaamattoman pyrkimyksen” perustana, vaikka sen vaiku-

tusta rajoittavat valtavasti ne puhtaasti fyysiset syyt, jotka de Quatrefages määrit-

telee sanalla ”milieux” ja Spencer sanalla ”ympäristö”. 

”Evoluution keskikohta” on vaihe, missä astraaliset prototyypit alkavat selväs-

ti siirtyä fyysiselle tasolle ja siten joutuvat nyt ympärillämme vaikuttavien, erilais-

tavien vaikutusten alaisiksi. Fyysinen syysuhde ilmaantuu heti kun on saatu ”nah-

kavaatteet” – ts. fysiologinen varustus yleensä. Ihmisen ja muiden nisäkkäiden 

muodot ennen sukupuoliin jakautumista1 olivat kudotut astraaliaineesta ja niiden 

rakenne on aivan erilainen kuin niiden fyysisten eliöiden, jotka syövät, juovat, 

sulattavat ravinnon jne. Tavalliset fysiologiset toiminnot kehittyivät melkein täy-

dellisesti heti, kun seitsemän kantatyyppiä alkoi tulla astraalisesta fyysiseksi – 

kummankin olemistason välisen ”puolitien pysähdyksen” aikana. Tuskin oli evo-

luution ”alkusuunnitelma” ilmennyt näissä esi-isiltä perityissä tyypeissä, kun tun-

temamme maiset sivulait alkoivat vaikuttaa saaden aikaan nisäkäslajien koko pal-

jouden. Tarvittiin kuitenkin aioneja kestänyttä hidasta erilaistumista tämän tulok-

sen aikaansaamiseksi. 

[e737] Kaavio nro II esittää puhtaasti astraalisten prototyyppien aluetta ennen 

niiden laskeutumista (karkeaan) aineeseen. On huomattava, että astraaliaine on 

neljännen tilan aine ja että sillä kuten meidän karkealla aineellamme on oma ”pro-

tyylinsä”. Luonnossa on useita ”protyylejä”, jotka vastaavat aineen eri tasoja. 

Kaksi puolifyysistä elementaalikuntaa, mielen (manaksen, viidennen tilan aineen) 

taso samoin kuin buddhin (kuudennen tilan aineen) taso ovat kukin ja kaikki yh-

dessä kehkeytyneet yhdestä niistä kuudesta ”protyylistä”, jotka ovat objektiivisen 

universumin perustana. Kolme meidän maisen aineemme ns. ”tilaa”, jotka tunne-

taan ”kiinteänä”, ”nestemäisenä” ja ”kaasumaisena”, ovat tarkasti ottaen vain 

ALAtiloja. Selvänä todisteena muinaisesta laskeutumisesta fyysiseen, joka hui-

pentui fysiologisessa ihmisessä ja eläimessä, ovat meillä ns. spiritistualistiset ”ma-

terialisaatiot”. 

Kaikissa näissä esimerkeissä tapahtuu astraalisen täydellinen tilapäinen sulau-

tuminen fyysiseen. Fysiologisen ihmisen evoluutio varhaislemurialaisen kauden – 

                                                           
1  On muistettava, että vaikka eläimet – nisäkkäät mukaan luettuina – ovat kaikki kehittyneet 

ihmisen jälkeen ja osittain ihmisen jättämistä aineksista, niin nisäkäseläimestä paljon alempa-

na olentona tuli kuitenkin istukallinen ja eri sukupuoliin jakautunut paljon ennen ihmistä. 
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geologian jurakauden – astraalisista roduista vastaa tarkasti ”henkien” (?) ”mate-

rialisaatiota” istuntohuoneissa. Professori Crookesin ”Katie King” -tapauksessa 

fysiologisen  organismin – sydämen,  keuhkojen  jne.  –  mukanaolo  osoitettiin 

epäämättömästi!! 

Tämä on tavallaan von Goethen ARKKITYYPPI. Kuunnelkaamme hänen 

sanojaan: ”Niin paljon me lienemme saavuttaneet… kaikki nuo yhdeksän 

täydellistä orgaanista olentoa… [ovat] muodostuneet sen arkkityypin mukaan, 

joka ainoastaan enemmän tai vähemmän vaihtelee erittäin pysyvissä osissaan ja 

lisäksi päivä päivältä täydellistyy ja muuttuu lisääntymisen avulla.” Tämä on 

ilmeisen epätäydellinen aavistus siitä okkulttisesta tosiasiasta, että lajit ovat 

erilaistuneet alkuperäisistä astraalisista kantatyypeistä. Mitä tahansa 

”luonnonvalinnan” jne. koko posse comitatus voikin aikaansaada, niin 

rakenteellisen suunnitelman alkuperäiseen yhtenäisyyteen eivät sitä seuraavat 

muutokset käytännöllisesti vaikuta. ”Tyypin ykseys”, joka on eräässä mielessä 

yhtenäinen koko eläin- ja ihmiskunnalle, ei todista, kuten Spencer ja muut 

näyttävät luulevan, kaikkien orgaanisten muotojen yhteistä alkuperää, vaan on 

todisteena sen ”perussuunnitelman” oleellisesta ykseydestä, jota luonto on 

noudattanut luomuksiensa muodostamisessa. 

Yhteenvetona voimme jälleen käyttää hyväksemme taulukointia lajien erilais-

tumiseen vaikuttavista todellisista tekijöistä. Itse prosessin vaiheita ei tässä tarvit-

se selittää tarkemmin, sillä ne seuraavat orgaanisen kehityksen peruslakeja, ja 

tämä alue kuuluu biologian erikoistuntijoille. 

[e738] 
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B. 
 

EUROOPAN VANHEMMAN KIVIKAUDEN RODUT, 

NIIDEN ALKUKOTI JA LEVIÄMINEN 

 

Onko tiede niitä vastaan, jotka väittävät, että aina kvartäärikauteen asti ihmisrotu-

jen leviäminen oli suureksi osaksi erilaista kuin nykyään? Onko tiede myös niitä 

vastaan, jotka väittävät, että Euroopassa tavatut fossiiliset ihmistyypit – vaikka ne 

olennaisilta fysiologisilta ja antropologisilta näkökohdiltaan ovatkin miltei saavut-

taneet tämän päivän ihmisen kaltaisuuden ja yhtenäisyyden asteen – eroavat silti 

joskus suurestikin nykyisin elävien kansojen tyypistä? Edesmennyt Littré tunnus-

taa tämän aikakauslehdessä Revue des Deux Mondes1 julkaisemassaan artikkelis-

sa, jossa hän kirjoittaa Boucher de Perthes’n muistelmateoksesta Antiquités Celti-

ques et Antédiluviennes (1849). Hän sanoo siinä, että a) noina aikoina, jolloin 

Picardyn kirveiden mukana esiin kaivetut mammutit elivät tuolla seudulla, koko 

maapallolla on täytynyt vallita ikuinen kevät.2 Luonto oli silloin aivan toisenlai-

nen kuin nykyisin, joten [e739] tällaisten ”kausien” ajanmääritykselle jää tavat-

toman paljon liikkumavaraa. Ja hän lisää sitten: b) ”lääketieteellisen tiedekunnan 

professori Spring Liègestä löysi Namurin lähellä olevasta luolasta Chauvaux-

vuoresta runsaasti ihmisen luita, jotka kuuluivat ’kokonaan toisenlaiselle rodulle 

kuin omamme’”. 

Itävallassa kaivetut pääkallot osoittavat Littrén mukaan suurta yhtäläisyyttä af-

rikkalaisten mustaihoisten heimojen kanssa, kun taas toiset, Tonavan ja Reinin 

varsilta löydetyt, muistuttavat karaibien sekä Perun ja Chilen muinaisten asukkai-

den kalloja. Kuitenkin kielletään vedenpaisumus, sekä raamatullinen että atlantis-

lainen. Mutta myöhemmät geologiset löydöt ovat saaneet Gaudryn kirjoittamaan 

päättävästi: ”Meidän esi-isämme olivat ehdottomasti samanaikaisia kuin Rhinoce-

ros tichorrhinus ja Hippopotamus major.” Ja hän lisää, että geologiassa diluviaa-

lisiksi kutsutut kerrostumat ”ovat ainakin osittain muodostuneet sen jälkeen, kun 

ihminen on ilmestynyt maan päälle”. Tämän jälkeen Littré ilmoitti lopullisen käsi-

tyksensä. Hän osoitti, miten välttämätöntä olisi ”niin monien vanhojen todisteiden 

                                                           
1  Vol. XIV, 1.3.1858, s. 5–32; Littrén art.: ”Y a-t-il eu des hommes sur la terre avant la 

dernière époque géologique?” 
2  Tiedemiehet myöntävät nyt, että Euroopassa oli mioseenikaudella lämmin ja plioseeni- tai 

myöhäistertiäärikaudella lauhkea ilmasto. Littrèn väite leudosta keväästä kvartäärikaudella – 

johon de Perthes’n löytämät piikivivälineet ovat jäljitettävissä (minkä jälkeen Somme-virta on 

syventänyt jokilaaksoaan kymmeniä metrejä) – on otettava suurin varauksin. Somme-

laaksossa tavatut jäänteet ovat jääkauden jälkeisiä ja viittaavat mahdollisesti villiheimojen 

maahanmuuttoon jonakin niistä lauhkeammista kausista, jotka vaihtelivat lyhyempien jääkau-

sien kanssa. 
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tultua päivänvaloon” tarkistaa uudelleen kaikki alut, kaikki kestoajat, ja lisäsi, 

että on ollut olemassa tähän asti tieteelle tuntematon AIKAKAUSI ”joko nykyi-

sen ajanjakson aamunkoitossa tai, kuten uskon, ennen sitä edellisen ajanjakson 

alkua”. 

Kuten tiedetään, Euroopasta löydetyt kallotyypit ovat kahdenlaisia: tasaleukai-

sia ja ulkonevaleukaisia eli kaukasialaista1 ja nekridistä tyyppiä, jota tavataan 

nykyisin ainoastaan Afrikassa ja alempien villiheimojen keskuudessa. Professori 

Heer – jonka mielestä kasvitieteelliset tosiasiat vaativat Atlantiksen otaksumisen – 

on osoittanut, että nuoremman kivikauden paalukyläasukkaiden kasvit ovat pää-

asiassa afrikkalaista alkuperää. Miten näitä kasveja on voinut esiintyä Euroopas-

sa, ellei olisi ollut aikaisempaa yhteyttä Afrikan ja Euroopan välillä? Kuinka mon-

ta tuhatta vuotta sitten elivät nuo seitsemäntoista ihmistä, joiden kyykkyasennossa 

nuotion rippeiden äärellä sijainneet luurangot kaivettiin Haut Garonnen maakun-

nassa? Sieltä löytyi lisäksi joukko amuletteja ja rikkinäisiä saviruukkuja sekä 

myös Ursus spelaeus, Elephas primigenius, alkuhärkä (Cuvierin mukaan erityinen 

laji) ja Megaceros hibernicus – kaikki ennen vedenpaisumusta eläneitä nisäkkäitä. 

Niiden on täytynyt varmasti elää hyvin kaukaisena aikana, mutta ei kuitenkaan 

kvartäärikautta aikaisemmin. Ihmissuvulle on kuitenkin annettava paljon korke-

ampi ikä. Antropologisen Seuran entinen puheenjohtaja, tri James Hunt arvioi sen 

olevan yhdeksän miljoonaa vuotta. Ainakin tämä tiedemies lähestyy jossain mää-

rin esoteerista laskelmaamme, ellemme ota huomioon kahta ensimmäistä, puolek-

si inhimillistä, eteeristä rotua ja varhaista kolmatta Rotua. 

Herää kuitenkin kysymys, keitä olivat nuo kivikauden ihmiset Euroopan kvar-

täärikaudella? Olivatko he alkuperäiskansaa vai olivatko he jäänteitä jostakin sin-

ne tuntemattomassa muinaisuudessa muuttaneesta kansasta? Jälkimmäinen on 

ainoa kestävä hypoteesi, sillä kaikki tiedemiehet myöntävät, että Eurooppaa ei 

voida pitää minään ”ihmiskunnan kehdoista”. Mistä siis lähtivät ”alkuihmisten” 

monet perättäiset virrat? 

[e740] Vanhimmat kivikauden ihmiset Euroopassa – joiden alkuperästä 

etnologia ei mainitse mitään ja joiden todelliset ominaisuudet tunnetaan vain 

osittain, vaikka sellaiset mielikuvitukselliset kirjailijat kuin Grant Allen 

kuvailevat heidät apinan kaltaisiksi – olivat peräisin puhtaista atlantislaisista ja 

”afrikkalais”-atlantislaisista roduista.2 (Tulee muistaa, että siihen aikaan itse 

Atlantiksen manner oli menneisyyden unta.) Kvartääriajan Eurooppa oli hyvin 

erilainen kuin nykyinen, sillä se oli siihen aikaan vasta muodostumassa. Sen 

                                                           
1 Kaukasialainen rotu on Blumenbachin antama nimitys valkoiselle rodulle. – Suom. toim. 
2  ”Mistä he [vanhat luolaihmiset] olivat tulleet, sitä emme voi kertoa” (Grant Allen). 

   ”Sommen laakson vanhemman kivikauden metsästäjät eivät ole alkuaan kuuluneet tuohon 

karuun ilmastoon, vaan tulivat Eurooppaan lämpöisemmistä maista” (Tri J. C. Southall, The 

Epoch of the Mammoth jne., s. 315). 
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yhdisti Pohjois-Afrikkaan – tai oikeammin alueeseen, joka nyt on Pohjois-Afrikka 

– kannas, joka kulki yli nykyisen Gibraltarin salmen. Pohjois-Afrikka oli siten 

jonkinlainen nykyisen Espanjan jatke, samalla kun laaja meri täytti Saharan 

suuren altaan. Suuresta Atlantiksesta, jonka pääosa vajosi mioseenikaudella, oli 

jäljellä ainoastaan Ruta ja Daitya sekä joitakin hajallaan olevia saaria. 

Vanhemman kivikauden luolaihmisten esi-isien atlantislaisesta sukulaisuudesta1 

on todisteena se, että (Euroopassa) on löydetty fossiilisia pääkalloja, jotka 

palautuvat läheisesti länsi-intialaisten karaibien ja muinaisten perulaisten 

kallotyyppiin – todellinen mysteeri kaikille niille, jotka eivät tahdo tunnustaa 

”hypoteesia” aikaisemmasta atlanttilaisesta, valtameren ylittäneestä mantereesta.2  

Kuinka sitä paitsi selitämme sen tosiasian, että kun de Quatrefages puhuu ”ul-

jaasta rodusta”, KOOKKAISTA Cro-Magnonin luolaihmisistä ja Kanarian saarten 

guancheista saman tyypin edustajina, niin Virchow yhdistää myös baskit jälkim-

mäisten kanssa? Tästä riippumatta professori Retzius todistaa Amerikan alkupe-

räisten pitkäkalloisten heimojen ja noiden samojen guanchien välisen sukulaisuu-

den. Todistusrenkaan useat ketjut on siis kiinteästi liitetty yhteen. Lukuisia sa-

manlaisia tosiasioita voitaisiin tuoda esiin. Mitä tulee afrikkalaisiin heimoihin – 

jotka itse olivat poikkeavia haarautumia atlantislaisista, ilmastollisten ja muiden 

olosuhteiden muuttamia – he vaelsivat Eurooppaan tuon kannaksen kautta, joka 

teki Välimerestä sisämeren. Komeita rotuja olivat monet näistä eurooppalaisista 

luolaihmisistä, Cro-Magnonin ihmiset esimerkiksi. Mutta kuten oli odotettavissa, 

edistystä tapahtui tuskin lainkaan koko sinä suunnattoman pitkänä aikana, [e741] 

jonka tiedemiehet myöntävät vanhemmalle kivikaudelle.3 Syklinen alaspäinen 

impulssi lepää raskaana uuteen paikkaan siirtyneiden heimojen yllä – Atlantiksen 

karma on niiden painajaisena. Lopuksi vanhemman kivikauden ihminen tekee 

tilaa seuraajalleen – ja katoaa miltei kokonaan näyttämöltä. Professori Lefèvre 

kysyy tässä yhteydessä: 
 

                                                           
1  Puhtaasti atlantislaiset heimot – joiden jälkeläisiä alenevassa polvessa olivat, osaksi, kook-

kaat kvartäärikauden luolaihmiset – muuttivat Eurooppaan kauan ennen jääkautta, itse asiassa 

niin kauan sitten kuin plioseeni- ja mioseenikaudella tertiääriajalla. Tästä ovat todisteena 

Thenayn luona tavatut mioseenikauden piikiviset tarvekalut ja ne jäljet plioseenikauden ihmi-

sestä, jotka professori Capellini löysi Italiasta. Nämä uudisasukkaat kuuluivat aikoinaan lois-

tavaan rotuun, jonka kehityskaari oli jo eoseenikaudelta kulkenut alaspäin. 
2  Vrt.  lukua VII, ”Tieteellisiä ja geologisia todisteita useiden uponneiden mannerten olemas-

saolosta”. 
3  Vanhojen luolaihmisten taiteellinen kyky muuttaa sen olettamuksen, jonka mukaan he olisi-

vat lähisukulaisia ”pithecanthropus alavus” -lajille – tuolle hyvin myyttiselle haeckeliläiselle 

hirviölle –, mahdottomuudeksi, joka tullakseen kumotuksi ei kaipaa mitään Huxleyta tai 

Schmidtiä. Heidän kaiverrustaidossaan huomaamme atavistisesti esiintyvän pilkahduksen 

atlantislaisesta kulttuurista. Muistettaneen, että Donnelly pitää nykyistä eurooppalaista sivis-

tystä atlantislaisen sivistyksen renessanssina. (Atlantis: The Antediluvian World, l. viii.) 
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Onko nuorempi kivikausi seurannut vanhempaa huomaamattoman siirtymävaiheen 

kautta vai johtuiko se lyhytkalloisten kelttien maahanmuutosta. Meille merkitsee 

kuitenkin vähän, aiheuttivatko La Vezèren väestön rappeutumisen voimakkaat ris-

teytykset vai oliko syynä yleinen väistyminen porojen kintereillä pohjoista kohti. 
 

Hän jatkaa: 
 
Sillä välin valtameren pohja on kohonnut. Eurooppa on nyt valmiiksi muodostu-

nut, sen kasvisto ja eläimistö ovat vakiintuneet. Koiran kesyttämisen ohella alkaa 

paimentolaiselämä. Me tulemme nuoremman kivikauden ja pronssikauden aikoi-

hin, jotka seuraavat toisiaan säännöttömin väliajoin ja ovat limittäin kansojen vael-

luksen ja toisiinsa sulautumisen johdosta… Euroopan primitiiviset kansat pysäh-

tyivät erikoisessa kehityksessään ja sulautuivat, silti häviämättä, toisiin rotuihin, 

hautautuen… Afrikasta, mahdollisesti kadonneesta Atlantiksesta [?? liian myö-

hään, pitkiä aikakausia liian myöhään] sekä hedelmällisestä Aasiasta vyöryvien 

kansainvaellusten peräkkäisten aaltojen seurauksena…kaikki SUUREN ARJALAI-

SEN INVAASION [viidennen Rodun] EDELTÄJIÄ.1 

____________ 

 

[e742] 

VI 
 

JÄTTILÄISIÄ, SIVISTYKSIÄ JA UPONNEITA MANTEREITA 

HISTORIAN VALOSSA 
 

Kun kirjoittaja esittää sellaisia selvityksiä kuin yllä olevassa otsikossa, häneltä 

tietysti odotetaan niiden tueksi historiallisia eikä legendaarisia todisteita. Onko se 

mahdollista? On, sillä sellaisia todisteita on runsaasti, ja ne on vain koottava ja 

järjestettävä, jotta ennakkoluuloton ihminen voi pitää niitä ennakkoluulottomina. 
Heti kun arvostelukykyinen tutkija saa kiinni johtolangasta, hän voi itse löytää 

sellaisia todisteita. Me ilmoitamme tosiasioita ja osoitamme tienviittoja. Kulkija 

seuratkoon niitä. Se mitä tässä annetaan, on kyllin riittävä TÄLLE vuosisadalle. 

Kirjeessään Voltairelle pitää Bailly aivan luonnollisena, että tuo ”Ferneyn suu-

ri vanha invalidi” olisi tuntenut vetoa ”tiedon ja viisauden edustajiin, Intian bra-

miineihin”. Sitten hän lisää seuraavat merkilliset sanat: ”Mutta teidän bramiininne 

ovat hyvin nuoria verrattuina muinaisiin opettajiinsa.”2 

Bailly, joka ei tiennyt mitään esoteerisista opetuksista eikä Lemuriasta, uskoi 

kuitenkin ehdottomasti kadonneeseen Atlantikseen ja myös useisiin esihistorialli-

siin sivistyskansoihin, jotka olivat hävinneet jättämättä mitään kiistatonta jälkeä. 

Hän oli tutkinut laajalti muinaisia klassikoita ja traditioita ja hän huomasi, että 

                                                           
1  A. Lefèvre, La Philosophie (1879), osa II, l. II, s. 493. 
2  Lettres sur l’Atlantide, s. 12. 
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”muinaisiksi” kutsumiemme kansojen tuntemat taiteet ja tieteet ”eivät olleet min-

kään nykyisen tai edes silloisen kansan eikä minkään Aasian historiallisen kansan 

saavutuksia”. Hän huomasi myös, että huolimatta hindujen oppineisuudesta tämän 

rodun alkuvaiheen kiistaton paremmuus oli luettava kuuluvaksi kansalle tai rodul-

le, joka oli vielä vanhempi ja oppineempi kuin itse bramiinit.1 

Voltaire, tuo aikansa suurin skeptikko ja materialisti par excellence, oli samaa 

mieltä kuin Bailly. Hän piti hyvin todennäköisenä, ”että kauan ennen Kiinan ja 

Intian valtakuntia oli ollut sivistyneitä, oppineita ja mahtavia kansoja, jotka bar-

baarien tulva oli kukistanut ja jotka olivat siten vajonneet takaisin alkuperäiseen 

tietämättömyyden ja raakalaisuuden tilaan eli niin sanottuun puhtaaseen luon-

nontilaan”.2 

[e743] Se, mikä oli Voltairelle suuren älyn terävää arvailua, merkitsi Baillylle 

”kysymystä historiallisista tosiasioista”. Sillä hän kirjoitti: ”Annan suuren arvon 

vanhoille traditioille, jotka ovat säilyneet läpi sukupolvien pitkän sarjan.” Oli 

mahdollista, hän ajatteli, että vieras kansa opetettuaan toista kansaa saattoi hävitä 

jättämättä jälkeäkään itsestään. Kysyttäessä, kuinka olisi voinut tapahtua, että 

muinainen tai oikeammin ikivanha kansa ei olisi jättänyt mitään muistoa ihmis-

kunnan mieleen, hän vastasi, että aika on tosiasioiden ja tapahtumien säälimätön 

hävittäjä. Mutta menneisyyden historia ei ole koskaan joutunut kokonaan kadok-

siin, sillä muinaisen Egyptin viisaat olivat säilyttäneet sen ja ”se on säilynyt muu-

alla tähän päivään asti”. 

Platonin mukaan Saisin papit olivat sanoneet Solonille: 
 
…te ette tiedä, että teidän maassanne on kerran asunut jaloin ja paras ihmissuku, 

josta sekä sinä että teidän kaupunkivaltionne väestö on saanut alkunsa,3 kun pieni 

siemen jäi jäljelle… Sillä kirjoitettu on, että teidän valtionne pysäytti kerran 

mahtavan sotajoukon, joka oli lähtenyt kaukaa Atlantin valtamereltä ja röyhkeästi 

hyökännyt koko Euroopan ja Aasian kimppuun.4 
 

Kreikkalaiset olivat vain heikko, pienentynyt jäännös tuosta aikanaan niin loista-

vasta kansasta.5 

                                                           
1  Histoire de l’Astronomie Ancienne, s. 25 eteenpäin. 
2  Lettres sur l’Atlantide, s. 15. Tämä otaksuma on vain puoleksi arvailua. Sellaisia ”barbaa-

rien tulvia” on ollut viidennessä Rodussa.  Mitä tulee neljänteen Rotuun, todellinen veden 

aiheuttama tulva pyyhkäisi sen pois. Mutta ei Voltaire eikä Bailly tienneet kuitenkaan mitään 

Idän salaisesta opista. 
3  Saadaksenne täydellisen selityksen muinaiskreikkalaisten ja -roomalaisten välisistä suhteista 

sekä atlantislaisista siirtolaisista ks. Five Years of Theosophy, s. 308–346. [Myös teoksessa H. 

P. Blavatsky, Collected Writings, vol. V, s. 198–226.] 
4  Timaios, 23b, 24e. 
5  Kertomus Atlantiksesta ja kaikki siihen kuuluvat traditiot ovat, kuten tunnettua, Platonin 

teoksissa Timaios [24 e–25d] ja Kritias [113–121c]. Platon kuuli lapsena kertomuksen yhdek-

sänkymmentävuotiaalta isoisältään Kritiaalta, joka oli nuoruudessaan kuullut sen isänsä Dro-
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Mikä tuo kansa oli? Salainen oppi sanoo, että se oli atlantislaisten viimeinen, 

seitsemäs alarotu ja että se oli jo sulautunut yhteen arjalaisen rungon varhaiseen 

alarotuun, joka oli vähitellen levinnyt yli Euroopan mantereen ja saarten, heti kun 

ne alkoivat kohota merenpinnan yläpuolelle. Tämä rotu oli laskeutunut Aasian 

ylängöiltä, mistä nuo kaksi Rotua olivat etsineet turvaa Atlantiksen kuolinkamp-

pailun aikoina, ja se oli vähitellen siirtynyt asumaan vasta merestä kohonneisiin 

maihin. Tämä siirtolainen alarotu oli nopeasti lisääntynyt ja moninkertaistunut 

tuolla neitseellisellä maaperällä. Se oli jakautunut moniin sukuihin, jotka vuoros-

taan jakautuivat kansoiksi. Egypti ja Kreikka, foinikialaiset ja pohjoiset heimot 

olivat lähtöisin tästä yhdestä ja samasta alarodusta. Tuhansia vuosia myöhemmin 

muut rodut – atlantislaisten jäännökset – ”keltaiset ja punaiset, ruskeat ja mustat” 

alkoivat tunkeutua uudelle mantereelle. Siten puhjenneissa sodissa uudet tulok-

kaat voitettiin ja he pakenivat, jotkut Afrikkaan, toiset kaukaisiin maihin. Jotkut 

näistä maista muuttuivat ajan pitkään uusien geologisten mullistusten vuoksi saa-

riksi. Seurauksena tällaisesta väkivaltaisesta [e744] mantereista irtaantumisesta oli 

se, että atlantislaisen rungon kehittymättömät heimot ja suvut vaipuivat asteittain 

vielä alhaisemmalle ja karkeammalle asteelle. 

Eivätkö espanjalaiset Cibolan-matkoillaan tavanneet VALKOISIA villien pääl-

liköitä ja eikö afrikkalaisten mustaihoisten tyyppien esiintyminen Euroopassa 

esihistoriallisina aikoina ole nykyisin tullut todistetuksi? Tällainen vieraan tyypin 

esiintyminen mustaihoisen tyypin ja myös mongolityypin rinnalla on antropologi-

an kompastuskiviä. Tästä on esimerkkinä yksilö, joka on elänyt laskemattoman 

kaukaisena aikana La Naulettessa Belgiassa. Eräs antropologi sanoo: 
 
Lessen rantatöyräiden luolat Kaakkois-Belgiassa tarjoavat todisteen siitä, mikä 

mahdollisesti on alin ihmistyyppi päätellen Nauletten luota löydetystä leukaluusta. 

Tuolla ihmisellä oli kuitenkin kivisiä amuletteja, joihin oli porattu reikiä niiden 

käyttämiseksi koristeina. Ne ovat psammiittia, jota esiintyy nykyisin Gironden al-

taassa.1 
 

Belgian ihminen oli siis tavattoman vanha. Turaanilaiselle ja mustaihoiselle 

ominaisten piirteiden on täytynyt yhtyä siinä ihmisessä, joka eli ennen suurta 

vesien tulvaa, joka peitti Belgian ylängöt savikerrostumalla tai ylänkösoralla 

kolmekymmentä metriä nykyisten virtojen tason yläpuolelta. Canstadtin eli La 

Nauletten ihminen lienee ollut musta eikä hänellä ollut mitään tekemistä sen 

arjalaisen tyypin kanssa, jonka jäljet ovat samanaikaisia luolakarhun kanssa 

                                                                                                                                                        

pideen ystävältä Solonilta – joka oli yksi Kreikan seitsemästä viisaasta. Luotettavampaa läh-

dettä voitaneen tuskin löytää. 
1  Ks. tri C. Carter Blaken kirjoitusta ”On the Naulette Jaw”, Antrhopological Review, vol. V, 

syyskuu 1867. 
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Engisissa. Akvitanian luuluolien asukkaat kuuluvat paljon myöhäisempään 

historialliseen kauteen eivätkä voi olla yhtä vanhoja kuin edelliset. 

Jos tätä esitystä vastustetaan sillä perusteella, että tiede ei suinkaan kiellä ihmi-

sen olemassaoloa maan päällä jo varhaisesta muinaisuudesta asti, vaikka sen aikaa 

ei voida määritellä, koska ihmisen läsnäolo on riippuvainen geologisten kausien 

kestosta, joiden iästä ei ole voitu päästä varmuuteen; ja jos edelleen sanotaan, että 

tiedemiehet kieltävät mitä jyrkimmin sen väitteen, että ihminen olisi esiintynyt 

esim. ennen eläimiä tai että sivistystä olisi ollut olemassa jo varhaisimmalla eo-

seenikaudella tai edelleen, että milloinkaan ei olisi ollut jättiläisiä, kolmesilmäisiä 

ja nelikätisiä ja -jalkaisia ihmisiä, androgyynejä jne. – silloin me kysymme vuo-

rostamme vastustajiltamme: ”Mistä te sen tiedätte? Mitä todisteita teillä on paitsi 

henkilökohtaiset hypoteesinne, joista jokainen voi tulla milloin tahansa uusien 

löytöjen kumoamaksi?” Ja nämä uudet löydöt tulevat varmasti todistamaan, että 

minkä tahansa värinen tämä antropologien tuntema vanhempi ihmistyyppi on 

sitten ollutkin, se ei missään suhteessa ollut apinamainen. Sekä Canstadtin että 

Engisin ihmisellä oli olennaisesti inhimilliset tuntomerkit.1 Puuttuvaa rengasta on 

etsitty ketjun väärästä päästä, ja Neanderthalin ihminen on aikoja sitten toimitettu 

”harkitsemattomien kömmähdysten hautaan”. Disraeli jakoi ihmiset [e745] api-

noiden ja enkelten tovereiksi. Esitämme tässä teoksessa syitä puoltamaan ”enkeli-

teoriaa” – kuten kristityt sanoisivat – joka sopii ainakin joihinkin inhimillisiin 

rotuihin. Vaikka oletetaankin, ettei ihminen ole esiintynyt maan päällä ennen kuin 

vasta mioseenikaudella, niin ihmiskunta ei voi kaikissa tapauksissa muodostua 

vanhemman kivikauden kurjista raakalaisista, jollaisiksi tiedemiehet sen nykyään 

kuvaavat. Kaikki mitä he sanovat, on vain mielivaltaista, spekulatiivista arvailua, 

jonka he ovat keksineet sopimaan kuvittelemiinsa teorioihin. 

Puhumme satojatuhansia, niin, jopa miljoonia vuosia vanhoista tapahtumista – 

jos ihminen on ollut olemassa geologisina kausina2 – emme tapahtumista, jotka 

ovat sattuneet muutamien vuosituhansien aikana laskettuna siitä esihistoriallisesta 

vaiheesta, jonka epävarma ja aina varovainen historia tunnustaa. On kuitenkin 

tiedemiehiä, jotka ovat lähes samaa mieltä kanssamme. Alkaen abbé Brasseur de 

Bourbourgista – joka sanoo rohkeassa tunnustuksessaan: ”Traditiot, joiden jälkiä 

tapaa Meksikossa, Keski-Amerikassa, Perussa ja Boliviassa, panevat 

ajattelemaan, että ihminen on ollut olemassa noissa eri maissa jo Andien 

                                                           
1  Ks. de Quatrefages ja Hamy, Les Crānes des Races Humaines jne., 1882. 
2  Haeckelin mioseenikauden ”ihmisapina” on monomaanin unelma, josta de Quatrefages (ks. 

hänen  teostaan Human Species, s. 105–113) on taitavasti tehnyt lopun. On käsittämätöntä, 

miksi maailman tulisi pitää auttamattoman materialistin (jonka teoriat välttämättä edellyttävät 

useiden sekä tieteelle että luonnolle tuntemattomien eläinten olemassaolon hyväksymistä, 

esim. sellaisten kuin sozuran, sammakkoeläimen, jota ei ole koskaan ollut olemassa muualla 

kuin Haeckelin mielikuvituksessa) pohdiskeluja arvokkaampina kuin muinaisajan traditioita. 
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kohotessa ja on säilyttänyt muiston tuosta valtavasta luonnonmullistuksesta” – 

aina nykyajan paleontologeihin ja antropologeihin asti suurin osa tiedemiehistä 

suhtautuu myötämielisesti sellaiseen korkeaan ikään. Mitä Peruun tulee, onko 

yritetty riittävästi määrätä sen rodun etnologisia sukulaisuuksia ja ominaispiirteitä, 

joka on pystyttänyt jättiläiskokoiset rakennukset, joiden rauniot seisovat vielä 

tänään muistoina suuresta sivistyksestä? Esimerkiksi Cuelapissa on sellaisia, 

joihin kuuluu ”hienosti hakattu muuri, joka on 1000 metriä pitkä, 170 metriä leveä 

ja 45 metriä korkea ja muodostaa yhtenäisen tasapäällisen rakennuksen. Tämän 

päällä oli toinen, 180 metriä pitkä, 150 metriä leveä 45 metriä korkea muuri, joten 

niiden yhteiskorkeus oli 90 metriä. Sen sisällä oli huoneita ja kammioita.”1 Paljon 

ajatuksia herättävä tosiasia on hämmästyttävä arkkitehtoninen yhdennäköisyys 

näiden valtavien rakennusten ja muinaiseurooppalaisten kansojen rakennusten 

välillä. Fergusson pitää yhtäläisyyksiä inkasivistyksen raunioituneiden 

rakennusten sekä pelasgien Italiassa ja Kreikassa sijaitsevien jättiläiskokoisten 

raunioiden välillä yhteensattumana, joka on ”erittäin huomattava arkkitehtuurin 

historiassa… On vaikea olla uskomatta johtopäätöstä, että niiden välillä on 

mahdollisesti ollut yhteys.” Tuon ”yhteyden” selittää yksinkertaisesti se, että 

noilla rakennukset [e746] pystyttäneillä heimoilla on yhteinen alkuperä 

Atlantiksen mantereella. Ainoastaan näin olettamalla voimme lähestyä sekä tämän 

että muiden samanlaisten ongelmien ratkaisua nykyaikaisen tieteen miltei 

jokaisella saralla. 

Käsitellessään tätä aihetta tri Lartet ratkaisee kysymyksen selittämällä: 
 
Tuo kauan kiistelty totuus ihmisen olemassaolosta samaan aikaan kuin nuo suuret 

sukupuuttoon kuolleet eläinlajit [Elephas primigenius, Rhinoceros tichorrhinus, 

Hyaena spelaea, Ursus spelaeus jne.] näyttää minusta tämän jälkeen vääjäämät-

tömältä ja tieteen lopullisesti hyväksymältä.2 
 

Kuten olemme muualla osoittaneet, myös de Quatrefages on samaa mieltä. Hän 

sanoo: 
 

Ihminen on todennäköisesti nähnyt mioseenikauden aikoja ja siis koko pliosee-

nikauden. Onko mitään perusteita uskoa, että jälkiä hänestä tullaan löytämään vie-

lä vanhemmalta ajalta?… Hän olisi silloin ollut samanaikainen varhaisimpien ni-

säkkäiden kanssa ja ulottuisi taaksepäin aina sekundaarikauteen asti.3 

                                                           
1  Katsokaa niitä lukuisia todisteita, jotka Donnelly keräsi näyttääkseen toteen, että perulainen 

siirtokunta oli atlantislaista perua. 
2  Cavernes du Périgord, s. 35. 
3  Teoksen Atlantis, the Antediluvian World nerokas tekijä puhuessaan useiden kreikkalaisten 

ja roomalaisten tapojen alkuperästä lausuu vakaumuksenaan, että ”nykyisten vakiintuneiden 

tapojen juuret ulottuvat taaksepäin aina mioseenikauteen asti”. Niin, ja vielä kauemmas, ku-

ten on sanottu. 
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Egypti on paljon vanhempi kuin Eurooppa, sellaisena kuin se nyt esiintyy kartalla. 

Atlantoarjalaisia heimoja alkoi asettua sinne, ennen kuin Brittein saaret1 ja Ranska 

olivat edes kohonneet merestä. On hyvin tunnettua, että ”Egyptin meren kieleke” 

eli Ala-Egyptin suistomaa muuttui kiinteäksi maaksi hyvin verkkaisesti ja seurasi 

Abessinian ylänköjä. Ja toisin kuin nuo jälkimmäiset, jotka kohosivat verrattain 

äkkiä,  se muodostui  hyvin  hitaasti,  pitkien  aikakausien  kuluessa merenmudan 

ja -liejun perättäisistä kerrostumista, jotka suuri virta, nykyinen Niili toi vuosittain 

mukanaan. Mutta myös suistomaa kiinteänä ja hedelmällisenä maana on ollut 

asuttuna enemmän kuin 100 000 vuotta. Myöhemmin ne heimot, joissa oli vielä 

enemmän arjalaista verta kuin edeltäjissään, tulivat idästä ja valloittivat maan 

kansalta, jonka nimikin on kadonnut jälkimaailmalta, paitsi salaisista teoksista. 

Tämä luonnollinen mutaeste imi itseensä hitaasti mutta varmasti jokaisen aluksen, 

joka lähestyi noita karuja rantoja, ja se oli aina muutamiin tuhansiin vuosiin asti 

eaa. parhaana suojamuurina myöhemmille egyptiläisille, joiden oli onnistunut 

päästä maahan Arabian, Abessinian ja Nubian kautta ja joiden johtajana oli 

Viśvāmitran aikana Manu-Vina.2 

Niin itsestään selväksi tulee ihmisen korkea ikä päivä päivältä, että jopa kirkko 

on valmis antautumaan ja peräytymään kunniakkaasti. Oppinut abbé Fabre, Sor-

bonnen professori, on kategorisesti vakuuttanut, että [e747] esihistoriallinen pale-

ontologia ja arkeologia voivat keksiä ilman mitään vahinkoa pyhille kirjoituksille 

niin paljon kuin haluavat tertiäärikauden kerrostumista… jälkiä ennen Aatamia 

olleesta ihmisestä. 
 
Koska raamatullinen ilmoitus syrjäyttää kaikki muut luomiset, jotka olivat ennen 

viimeistä vedenpaisumusta [paitsi sitä, joka abbén mukaan aiheutti kvartäärikau-

den jääkauden], se antaa meille vapauden olettaa ihmisen olleen olemassa hämärä-

nä kvartäärikauden jääkautena sekä plioseeni- ja jopa eoseenikausina. Mutta toi-

saalta geologit eivät ole yhtä mieltä siitä, että pitäisivät esi-isinämme niitä ihmisiä, 

jotka asuivat maapallolla noina primitiivisinä aikakausina.3 
 

                                                           
1  Sellaisina kuin me siis tunnemme ne. Sillä geologia vahvistaa, että Brittein saaret ovat olleet 

neljä kertaa veden alle vajonneina ja veden yläpuolelle kohonneina, ja lisäksi niiden ja Euroo-

pan välinen salmi on ollut kuiva maa joskus kaukaisena aikana. 
2  Ks. Hunnuttomasta Isiksestä, Tiede osa 2, s. 397, mitä  Kulluka-Bhatta sanoo. 
3  Les Origines de la terre et de l’homme, s. 454. Toulousen professori N. Joly, joka toistaa 

tuon abbén lausunnon teoksessaan Man before Metals, ilmaisee toivomuksen, että Fabre sallisi 

hänen ”olla eri mieltä tässä viimeisessä kohdassa”, s. 186. Samoin tekevät okkultistit. Sillä 

vaikka he myöntävät suunnattoman eron olevan viiden tähän asti kehittyneen Rodun välillä 

niiden fysiologian ja ulkomuodon suhteen, niin he pitävät kuitenkin kiinni siitä, että nykyinen 

ihmissuku polveutuu yhdestä ja samasta alkuperäisestä rungosta, joka on lähtöisin ”jumalalli-

sista ihmisistä” – meidän yhteisistä esi-isistämme ja alkuunpanijoistamme. 
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Se päivä, jolloin kirkko huomaa, että sen ainoa pelastus on raamatun okkulttisessa 

tulkinnassa, ei liene niin kaukana, kuin monet luulevat. Monesta abbésta ja 

kirkonmiehestä on tullut innokas kabbalisti ja samoin monet esiintyvät julkisesti 

areenalla taittaakseen peistä teosofien ja okkultistien kanssa raamatun 

metafyysisen tulkinnan puolesta. Mutta onnettomuudekseen he alkavat väärästä 

päästä. Ennen kuin he alkavat pohdiskella pyhien kirjoitustensa metafyysistä 

puolta, heidän olisi syytä tutkia ja hallita se, mikä kuuluu puhtaasti fyysiseen 

puoleen – esim. raamatun geologiaa ja etnologiaa koskevat vihjaukset. Sillä sekä 

Uudessa että Vanhassa testamentissa on runsaasti viittauksia maapallon ja ihmisen 

seitsemäiseen rakenteeseen, seitsemään kierrokseen ja Rotuun, ja ne ovat yhtä 

ilmiselviä kuin aurinko taivaalla sille, joka ymmärtää lukea Raamattua 

symbolisesti. Mitä tarkoittavat 3. Mooseksen kirjan 23. luvussa annetut 

määräykset? Mikä on kaikkien sellaisten viikkouhrien ja vertauskuvallisten 

laskelmien järjellinen tarkoitus kuin esim.: ”laskekaa sapatin jälkeisestä 

aamusta…jona toitte heilutusuhrilyhteen; seitsemän sapattia on oleva täysi 

määrä... leipien ohella tuokaa seitsemän…virheetöntä karitsaa…”1  

Epäilemättä meitä vastaan tullaan väittämään, kun sanomme, että kaikki nuo 

”heilutus-” ja ”sovitusuhrit” olivat mysteerien seitsemän ”sapatin” muistoksi. Nuo 

sapatit ovat seitsemän pralayaa seitsemän manvantaran välillä eli sen mitä me 

kutsumme kierroksiksi. Sillä ”sapatti” on venyvä sana ja merkitsee millaista ta-

hansa levon aikakautta, kuten olemme selittäneet muualla.2 Ja ellei tämä riitä joh-

topäätökseksi, niin voimme ottaa jakeen, jossa sanotaan: ”laskekaa viisikymmentä 

päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti [neljäkymmentäyhdeksän, 7 x 

7, toiminnan kautta ja neljäkymmentäyhdeksän levon kautta ketjun seitsemällä 

pallolla, ja sitten [e748] tulee sapatin lepo, viideskymmenes]; ja sitten tuokaa uusi 

ruokauhri Herralle”,3 ts. teidän tulee tuoda uhri lihastanne eli ”nahkavaatteistan-

ne” ja vapauduttuanne ruumiistanne te olette jäävä puhtaiksi hengiksi.  

Tämä aikojen kuluessa alennettu ja aineellistettu uhrilaki oli varhaisimmilta at-

lantislaisilta saatu tapa. Heprealaisille se tuli ”kaldien” (”Chaldees”) kautta. Kaldit 

olivat erään kastin, ei kansan, ”viisaita”, korkeiden adeptien yhdyskunta, joka oli 

tullut ”käärmeenkoloistaan” ja asettunut Babyloniaan aikakausia sitten.4 Ja jos 

tämä 3. Mooseksen kirjan tulkinta (joka on täynnä vääristeltyjä Manun lakeja) 

vaikuttaa liian kaukaa etsityltä, niin kääntykäämme Ilmestyskirjan puoleen. Minkä 

                                                           
1  3. Moos. kirja, 23:15, 18 (englantilaisen raamatun mukaan). 
2  Ks. II kirja, luku XXV, ”Seitsenluvun salaisuudet”. 
3  3. Moos. kirja 23:16 (englantilaisen raamatun mukaan). 
4  H.P.B. käyttää tässä vanhan englantilaisen raamatun kaldealaisia tarkoittavaa sanaa Chal-

dees, joka esiintyy mm. jakeissa: 1. Moos. 11:28, Neh. 9:7 ja 2. Kun. 24:2. Chaldeans-muotoa 

käytetään taas Jobin, Jesajan, Jeremian, Danielin ja Habakukin kirjoissa. – Suom. toim. 
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tulkinnan vihkimättömät mystikot antanevatkin kuuluisalle 17. luvulle ja sen ar-

voituksille purppuraan ja helakanpunaiseen pukeutuneesta naisesta, kun joko pro-

testantit nyökkäävät tarkoittaen roomalaiskatolilaisia lukiessaan sanat ”SALAI-

SUUS, SUURI BABYLON, MAAN PORTTOJEN JA KAUHISTUSTEN ÄITI” tai 

roomalaiskatolilaiset tuijottavat vihaisesti protestantteja, niin okkultistit suhtautu-

vat asiaan puolueettomasti selittäen, että nämä sanat ovat alusta alkaen tarkoitta-

neet joka ainoaa eksoteerista kirkonoppia, joka oli ennen muinoin ”seremoniallis-

ta magiaa” kauheine seurauksineen ja nykyään rituaalisen palvonnan vaaratonta 

(koska vääristeltyä) ilveilyä.  

Naisen ja pedon ”salaisuudet” ovat vertauskuvia sielun tappavasta kirkonopista 

ja TAIKAUSKOSTA. ”Peto joka oli eikä enää ole ja kuitenkin on.” ”Tässä 

tarvitaan ymmärrystä ja viisautta. Seitsemän päätä tarkoittaa seitsemän vuorta 

[seitsemän mannerta ja seitsemän rotua], joilla nainen istuu” – vertauskuva 

kaikista eksoteerisista, barbaarisista, jumalankuvia palvovista uskonopeista, jotka 

ovat peittäneet tämän vertauskuvan niitä vastaan protestoineiden ja yhä 

protestoivien ”pyhimysten ja marttyyrien verellä”. ”Myös kuninkaita [rotuja] on 

seitsemän. Viisi näistä on jo poissa [viides rotumme mukaan luettuna], yksi on 

vallassa [viides jatkuu yhä], ja toinen [kuudes ja seitsemäs rotu] ei ole vielä tullut, 

ja kun hän [rotu-”kuningas”] tulee, hänen on määrä hallita vain vähän aikaa.”1 

Tällaisia apokalyptisiä viittauksia on useita, mutta tutkijan on itse löydettävä ja 

tulkittava ne. Nämä viisi kuningasta mainittiin aiemmin. 

Jos nyt raamattu yhdessä arkeologian ja geologian kanssa osoittaa, että 

ihmiskunnan sivistys on käynyt kolmen enemmän tai vähemmän erillisen vaiheen 

läpi, ainakin Euroopassa; ja jos ihminen Amerikassa ja Euroopassa samoin kuin 

Aasiassa on peräisin määrätyiltä geologisilta aikakausilta – niin miksi salaisen 

opin tietoja ei pitäisi ottaa huomioon? Onko filosofisempaa tai loogisempaa ja 

myös tieteellisempää olla uskomatta, kuten Albert Gaudry, mioseenikauden 

ihmiseen, samalla kun oletetaan, että kuuluisat Thenayn piikiviesineet2 ”olivat 

dryopithecus-apinan veistämiä”; tai okkultistien tavoin pitää kiinni siitä, että 

ihmisen kaltainen apina esiintyi aikakausia ihmisen jälkeen? Sillä jos kerran on 

myönnetty, [e749] vieläpä tieteellisesti todistettu, että ”mioseenikauden 

keskivaiheilla ei ollut ainoatakaan nisäkkäiden lajia, joka olisi ollut täysin jonkin 

nykyisin elävän lajin kaltainen”;3 ja että ihminen oli silloin sellainen, kuin hän nyt 

                                                           
1  Ilmestyskirja, 17:8–10. [Käännetty Salaisen opin mukaan.] 
2  G. de Mortillet, Promenades au Musée de Saint-Germain (Pariisi 1869), s. 76: ”Thenayn 

piikiviesineet osoittavat selvästi, että ne ovat ihmiskäden tekemiä.” 
3  Albert Gaudrt, Les Enchainements du monde animal dans les temps géologiques, s. 240. 
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on, ainoastaan kookkaampi ja lihaksikkaampi meitä1 – niin missä on vaikeus? 

Sen, että he saattoivat tuskin olla apinan jälkeläisiä, koska jälkiä apinasta ei ole 

tavattu ennen mioseenikautta,2 sen ovat todistaneet useat huomattavat 

luonnontieteilijät. 
 
Siten kvartäärikauden villissä, jonka oli taisteltava mammutteja vastaan kiviasein, 

me tapaamme kaikki ne pääkallon erikoispiirteet, joita pidetään yleensä merkkinä 

korkeasta älyllisestä kehityksestä.3 
 

Ellei ihminen kaikkine älynkykyineen syntynyt spontaanisti älyttömästä apina-

maisesta esi-isästään, niin hän ei olisi voinut hankkia sellaisia aivoja miosee-

nikauden puitteissa, mikäli uskomme oppinutta abbé Bourgeois’ta.  

Mitä tulee jättiläisiin, niin vaikka Euroopan tähän asti kookkain fossiilien jou-

kosta löydetty ihminen on ”Mentonen ihminen” (2-metrinen), voidaan esiin kai-

vaa vielä muita. Lubbock mainitsee Wilsonin mukaan, että ”v. 1807 löydettiin 

myöhempään kivikauteen kuuluvasta haudasta…harvinaisen kookas luuranko”. 

Sen oletettiin kuuluneen Skotlannin kuningas Albus McGaldusille. 

Ja jos meidän aikanamme tapaamme silloin tällöin miehiä ja naisia joiden pi-

tuus on 210–330 cm, se vain todistaa – atavismin lain mukaan eli esi-isiltä peritty-

jen erikoisominaisuuksien esiintymisen nojalla – että oli aika, jolloin 270 cm ja 

300 cm oli ihmisen yleinen pituus, myös viimeisimmän indoeurooppalaisen rodun 

keskuudessa. 

Mutta koska tätä aihetta on käsitelty riittävästi muualla, me voimme palata le-

murialaisiin ja atlantislaisiin ja katsoa, mitä vanhat kreikkalaiset tiesivät noista 

varhaisista roduista ja mitä niistä tiedetään nykyisin. 

Se suuri egyptiläisten pappien mainitsema kansa, josta polveutuivat Troijan 

aikoihin kreikkalaisten esi-isät ja jonka, kuten väitetään, oli hävittänyt 

atlanttilainen rotu, ei siis varmastikaan ollut, kuten huomaamme, mikään 

vanhemman kivikauden villien rotu. Kuitenkaan Platonin aikana ei enää kukaan 

pappeja ja vihittyjä lukuun ottamatta näytä [e750] säilyttäneen mitään selvää 

muistoa edeltävistä roduista. Vanhimmat egyptiläiset olivat olleet erillään 

viimeisistä atlantislaisista monia aikakausia. Itse he olivat vieraan rodun 

                                                           
1  Puhuessaan Périgordin peuranmetsästäjistä Joly sanoo, että ”he olivat suurikokoisia atleette-

ja, joilla oli voimakasrakenteinen luuranko”. (Man before Metals, s. 353.) 
2  ”Beauce-järven rannoilla”, sanoo abbé Bourgeois, ”ihminen eli keskellä eläinmaailmaa, joka 

on kokonaan kadonnut (acerotherium, tapiiri, mastodontti). Ihmisen kaltainen apina (Pliopit-

hecus antiquus) tuli Orléanais’hen jokihiekan mukana, sen vuoksi myöhemmin kuin ihmi-

nen.” (Ks. Pariisin Kansainvälisen antropologisen ja arkeologisen kongressin Compte Rendu, 

1867, 2. kokous, s. 67 eteenp.)  
3  De Quatrefages, The Human Species, s. 312. 
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jälkeläisiä ja olivat asettuneet Egyptiin noin 400 000 vuotta aikaisemmin,1 mutta 

heidän vihittynsä olivat säilyttäneet kaikki aikakirjat. Vielä niin myöhään kuin 

Herodotoksen aikana2 heillä oli yhä hallussaan kuvapatsaita 341 kuninkaasta, 

jotka olivat hallinneet pieniä atlantoarjalaisia alarotuja.3 Jos myönnämme vain 

keskimäärin kaksikymmentä vuotta jokaisen kuninkaan hallituskauden pituudeksi, 

Egyptin valtakunnan olemassaolon aikaa on siirrettävä Herodotoksen päivistä 

noin 17 000 vuotta taaksepäin. 

Bunsen on myöntänyt suurelle pyramidille 20 000 vuoden iän. Myöhemmät 

arkeologit eivät tahdo myöntää sille enempää kuin 5000 tai korkeintaan 6000 

vuotta, mutta sallivat auliisti sataporttiselle Theballe 7000 vuotta sen perustami-

sesta asti. Ja kuitenkin on aikakirjoja, joiden mukaan egyptiläiset papit – vihityt – 

matkustivat luoteeseen maitse yli sen seudun, josta myöhemmin tuli Gibraltarin 

salmi. He kääntyivät sitten pohjoista kohti ja saapuivat tulevien foinikialaisten 

siirtokuntien kautta etelä-Galliaan. Sieltä he matkustivat vielä kauemmaksi poh-

joiseen, kunnes saapuivat Carnaciin (Morbihaniin) ja kääntyivät jälleen länteen ja 

saapuivat yhä maata myöten uuden mannermaan luoteiselle kallioniemekkeelle.4 

Mikä oli heidän pitkän matkansa tarkoitus? Ja kuinka kauas ajassa taaksepäin 

meidän on sijoitettava tuollaiset käynnit? Muinaiset aikakirjat osoittavat, että arja-

laisen suvun toisen alarodun vihityt vaelsivat maasta maahan valvoakseen menhi-

rien, pystykivien, ja paasikammioiden, valtavan suurten kivisten eläinratojen sekä 

hautapaikkojen rakentamista, joiden hautojen tuli säilyttää tulevien sukupolvien 

tuhkat. Milloin tämä tapahtui? Se tosiasia, että he kulkivat Ranskasta maitse Iso-

Britanniaan, voi antaa meille käsityksen ajasta, jolloin sellainen matka voitiin 

tehdä terra firmalla. 

                                                           
1  ”Tutkittaessa luotaamalla Niilin laakson liejua löytyi kaksi poltettua tiiliskiveä, toinen 18 

metrin ja toinen 22 metrin syvyydestä. Jos oletamme, että joen vuosittain muodostama lieju-

kerros on 20 cm vuosisadassa [tarkemmat laskelmat ovat osoittaneet sen olevan korkeintaan 

8–13 cm sadassa vuodessa], niin meidän on annettava ensimmäiselle näistä tiiliskivistä 12 000 

vuoden ikä ja toiselle 14 000 vuotta. Samanlaisten laskelmien mukaan Burmeister olettaa, että 

on kulunut 72 000 vuotta siitä ajasta, jolloin ihminen astui ensimmäisen kerran Egyptin maa-

perälle, ja Draper arvioi, että sen eurooppalaisen ihmisen, joka oli viimeisen jääkauden sil-

minnäkijänä, on täytynyt elää enemmän kuin 250 000 vuotta sitten.” (Man before Metals, s. 

183.) Egyptiläinen eläinrata todistaa havainnoista, jotka on tehty enemmän kuin 75 000 vuo-

den aikana! (Ks. edempänä.) Huomattakoon myös, että Burmeister puhuu ainoastaan suisto-

maan asukkaista. 
2  Herodotos, Historiateos, II, 142. 
3  Ks. myös Esoteric Buddhism, s. 66, 5. painos (s. 68–69, 8. painos). 
4  Eli seudulle, joka nyt muodostaa Brittein saaret, jotka siihen aikaan eivät vielä olleet erillään 

päämannermaasta. ”Muinaiset asukkaat [Picardyssa] saattoivat päästä Isoon-Britanniaan tar-

vitsematta kulkea kanaalin yli. Brittein saaret yhdisti Galliaan kannas, joka on sittemmin va-

jonnut.” (Man before Metals, s. 183–184.) 
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[e751] Se oli –  
 
[silloin kun] Itämeren ja Pohjanmeren pinta oli 120 metriä nykyistä korkeammalla. 

Sommen laakso ei vielä ollut kovertunut nykyiseen syvyyteensä. Sisilia oli yhty-

neenä Afrikkaan, Berberia Espanjaan. Karthagoa ja Egyptin pyramideja, Uxmalin 

ja Palenquen palatseja ei vielä ollut olemassa, ja Tyroksen ja Sidonin rohkeat me-

renkulkijat, jotka myöhemmin ryhtyivät tekemään vaarallisia matkoja pitkin Afri-

kan rannikkoja, eivät vielä olleet syntyneet. Varmasti tiedämme vain, että euroop-

palainen ihminen eli samaan aikaan kuin kvartäärikauden sukupuuttoon kuolleet 

eläimet…ja että hän eli Alppien kohoamisen1 ja jääkauden laajentumisen aikoihin, 

lyhyesti sanoen, että hän eli tuhansia vuosia ennen kaukaisimpien historiallisten 

traditioiden aamunkoittoa. On jopa mahdollista, että ihminen oli samanaikainen 

kuin sukupuuttoon kuolleiden nisäkkäiden vielä vanhemmat lajit… Elephas meri-

dionalis St. Prestin hiekkasärkiltä… ja Elephas antiquus, jota pidetään vanhempa-

na kuin Elephas primigeniusta, koska sen luita on löydetty kaiverrettujen piikivien 

ohella useista Englannin luolista yhdessä Rhinoceros hemitaechuksen ja jopa vielä 

vanhemman Machairodus latidensin luiden kanssa. M. E. Lartet on sitä mieltä, 

ettei ole mitenkään mahdotonta, että ihminen olisi ollut olemassa niin varhain kuin 

tertiäärikaudella.2 
 

Jos tieteellisesti ottaen sellainen ajatus ”ei ole mikään mahdottomuus” ja jos voi-

daan myöntää, että ihminen oli olemassa jo niin varhain kuin tertiäärikaudella, 

niin on hyvä muistuttaa lukijalle, että geologi Croll sijoittaa tämän aikakauden 

alun 2,5 miljoonaa vuotta taaksepäin.3 Mutta hän on myös ilmoittanut sen olleen 

15 miljoonaa vuotta sitten. 

Ja jos tämä kaikki voidaan sanoa eurooppalaisesta ihmisestä, niin kuinka 

kauas muinaisuuteen on sijoitettava lemuroatlantislaiset ja atlantoarjalaiset 

ihmiset? Jokainen tieteen edistystä seuraava sivistynyt ihminen tietää, millä tavoin 

on otettu vastaan kaikki merkit ihmisen olemassaolosta tertiäärikaudella. Todella 

kuvaavia olivat ne herjaukset, jotka Desnoyers sai osakseen v. 1863, kun hän 

ilmoitti Ranskan Instituutille tehneensä löydön ”koskemattomista plioseenikauden 

hiekkakerrostumista St. Prestissä lähellä Chartresia, joka seikka todisti, että 

ihminen oli samanaikainen kuin Elephas meridionalis”. Myöhemmin abbé 

                                                           
1  Hän eli tuolloin ja on myös säilyttänyt siitä muiston, koska ”suurimman mantereen [Atlan-

tiksen] lopullinen katoaminen tapahtui samana aikana kuin Alppien kohoaminen”, kuten eräs 

Mestari kirjoittaa (Esoteric Buddhism, s. 70, 5. painos). Samalla kun osa kuivasta maasta mei-

dän pallonpuoliskollamme katosi, kohosi merestä osa uudesta mantereesta. Tähän valtavaan 

tuhotulvaan, joka kesti 150 000 vuotta, perustuvat kertomukset kaikista ”vedenpaisumuksis-

ta”, mutta juutalaisten sepittämä versio tarkoittaa kuitenkin myöhempää tapahtumaa Po-

seidoniksella. 
2 N. Joly, Man Before Metals, ”The Antiquity of the Human Race” s. 184. 
3  J. Croll, Climate and Time, London 1875. 
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Bourgeois’n tekemä löytö (v. 1867), jonka mukaan ihminen oli elänyt 

mioseenikaudella, sekä sen saama vastaanotto Esihistoriallisessa kongressissa 

[e752] Brysselissä v. 1872 todistavat, että keskivertotiedemies ei näe koskaan 

mitään muuta kuin mitä hän tahtoo nähdä.1 

Nykyaikainen arkeologi, vaikka spekuloikin ad finitum paasikammioiden ja 

niiden rakentajien suhteen, ei itse asiassa tiedä mitään niistä eikä niiden 

alkuperästä. Kuitenkin noita kummallisia ja usein valtavan suuria, 

hakkaamattomasta kivestä tehtyjä muistomerkkejä – joihin tavallisesti kuuluu 

neljä tai seitsemän jättiläiskokoista toistensa viereen asetettua järkälettä – on siellä 

täällä Aasiassa, Euroopassa, Amerikassa ja Afrikassa ryhmissä tai riveissä. 

Valtavan suuria kiviä on asetettu vaakasuoraan milloin kahdelle, kolmelle tai 

neljälle, milloin kuten Poitoussa kuudelle tai seitsemälle paadelle. Ihmiset 

kutsuvat niitä ”paholaisen alttareiksi”, druidien kiviksi ja jättiläisten haudoiksi. 

Carnacin kivet Morbihanissa, Bretagnessa – joita on kaikkiaan 11 000 

yhdessätoista lähes peninkulman pituisessa rivissä – ovat Stonehengen kivien 

kaksoissisaria. Locmariaquerin keilamainen menhir Morbihanissa on 18 metriä 

pitkä ja läpimitaltaan lähes 2-metrinen. Champ Dolentin menhir (lähellä St. 

Maloa) kohoaa maasta 9 metrin korkeuteen ja ulottuu 4,5 metrin syvyyteen 

maahan. Tällaisia paasikammioita ja esihistoriallisia monumentteja tavataan 

melkein joka leveysasteella. Niitä on Välimeren maissa, Tanskassa (siellä olevien 

hautakumpujen joukossa, joiden korkeus on 8-10 metriä), Shetlandinsaarilla, 

Ruotsissa, jossa niitä kutsutaan gånggrifteiksi (käytävähaudoiksi), Saksassa, jossa 

niitä pidetään jättiläisten hautoina (Hünengräben), Espanjassa (Antequeran 

paasikammio Malagan lähellä), Afrikassa, Palestiinassa ja Algeriassa, Sardiniassa 

(Nuraghi ja Sepolture dei Giganti eli jättiläisten haudat), Malabarissa, Intiassa, 

jossa niitä kutsutaan daityojen (jättiläisten) ja rākshasojen, Lankān 

ihmisdemonien, haudoiksi, Venäjällä ja Siperiassa, jossa ne tunnetaan nimellä 

kurgan, Perussa ja Boliviassa, jossa niiden nimi on chulpa eli hautapaikka jne. 

Ei ole maata, jossa niitä ei olisi. Kuka on rakentanut ne? Miksi ne kaikki ovat 

yhteydessä käärmeiden ja lohikäärmeiden, alligaattorien ja krokotiilien kanssa? 

Kun muutamista niistä on löydetty, kuten luullaan, ”kivikauden ihmisen” jään-

nöksiä ja kun Amerikassa hautakummuista on löydetty myöhempiin rotuihin kuu-

luvien ruumiita ja niiden mukana tavallisia tarvikkeita, kuten luisia helminauhoja, 

aseita, kivi- ja kupariuurnia jne., ne julistetaan muitta mutkitta muinaisajan hau-

doiksi. Mutta varmastikaan ei kumpaakaan kuuluisista hautakummuista, joista 

toinen on Mississippi-laaksossa ja toinen Ohiossa ja joista toinen on vastaavasti 

                                                           
1  Tieteellinen ”jury” oli kuten tavallista erimielinen. Kun de Quatrefages, de Mortillet, Wor-

saae, Engelhardt, Waldemar, Schmidt, Capellini, Hamy ja Cartailhac näkivät piikivissä ihmis-

käden jälkiä, niin Steenstrup, Virchow ja Désor kieltäytyivät näkemästä niitä. Kuitenkin 

enemmistö joitakin englantilaisia tiedemiehiä lukuun ottamatta oli Bourgeois’n kannalla. 
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”Alligaattorikumpu” ja toinen ”Suuri käärmekumpu”, [e753] ollut koskaan tarkoi-

tettu haudoiksi (ks. edempänä).1 Ja kuitenkin meille sanotaan arvovaltaisesti, että 

hautakummut ja niiden ja paasikammioiden rakentajat ovat kaikki ”pelasgeja” 

Euroopassa ja inkojen edeltäjiä Amerikassa, mutta eivät ”erityisen kaukaiselta 

ajalta”. Niitä ei ole pystyttänyt ”mikään paasikammioiden rakentajarotu”, sillä 

sellaista ei ole koskaan ollut olemassa (de Mortilletin, Bastianin ja Westroppin 

mielipide) muualla kuin aikaisempien arkeologien mielikuvituksessa. Lopuksi 

Virchowin mielipide Saksan jättiläiskokoisista haudoista on nyt tullut täysin hy-

väksytyksi. ”Haudat ainoastaan ovat jättiläiskokoisia, mutta eivät niissä olevat 

luut”, sanoo tuo saksalainen biologi. Ja arkeologian on vain kumarrettava ja alis-

tuttava tähän päätökseen.2 

Se seikka, että näistä ”haudoista” ei tähän mennessä ole löytynyt 

jättiläiskokoisia luurankoja, ei ole mikään syy sanoa, ettei niissä koskaan olisi 

ollut jättiläisten jäännöksiä. Ruumiinpoltto oli yleistä verrattain myöhäiseen 

aikakauteen asti – noin 80 000–100 000 vuotta sitten. Sitä paitsi todelliset 

jättiläiset hukkuivat melkein kaikki Atlantiksen mukana. Mutta kuten olemme 

edellä maininneet, klassiset kirjailijat puhuvat usein siitä, että jättiläisten 

luurankoja on kaivettu esiin heidän aikanaan. Tämän lisäksi ottamatta ihmisten 

fossiilit voidaan toistaiseksi laskea sormilla. Mikään toistaiseksi löydetty luuranko 

ei ole ollut vanhempi kuin 50 000–60 000 vuotta,3 ja ihmisen pituus on supistunut 

450 cm:stä 300–360 cm:n laskettuna arjalaisen kantarodun kolmannesta 

alarodusta, josta – syntyneenä ja kehittyneenä Euroopassa ja Vähässä-Aasiassa 

uusissa ilmastollisissa ja muissa olosuhteissa – oli tullut eurooppalainen rotu. Siitä 

lähtien, kuten sanottu, ihminen on kooltaan tasaisesti pienentynyt. Sen vuoksi on 

parempi sanoa, että vain haudat ovat ikivanhoja, eivät välttämättä ihmisruumiit, 

joita silloin tällöin on löydetty niistä. Ja mikäli nuo haudat ovat jättiläiskokoisia, 

                                                           
1  Otamme seuraavan selityksen tieteellisestä teoksesta: ”Ensimmäinen näistä eläimistä (alli-

gaattoreista), joka on kuvattu huomattavan taidokkaasti, on 75 metriä pitkä… Sen sisäosassa 

on kasa kiviä, joiden päälle on hienosta jäykästä savesta muovailtu kuva eläimestä. Suuri 

käärme on kuvattu suu auki valmiina nielemään munan, jonka läpimitta on 30 metriä pak-

suimmasta kohdasta. Eläimen ruumis kiemurtelee kauniissa tasaisissa kaarissa, ja pyrstö on 

kierretty spiraaliksi. Eläimen koko pituus on 300 metriä. Tämä on ainutlaatuinen teos… eikä 

vanhalla mantereella ole esitettävänä mitään vastaavaa.” Paitsi kuitenkin sen symboliikka 

käärmeestä – ajan kierroksesta – joka nielee Kosmoksen, munan. 
2  TOSIASIOIDEN kannalta olisi varmaan parempi, jos meillä olisi tieteessä enemmän asiantunti-

joita ja vähemmän ”auktoriteetteja” yleisissä kysymyksissä. Emme ole koskaan kuulleet 

Humboldtin antaneen mitään päteviä ja lopullisia ratkaisuja polyypeista tai kasvannaisten 

luonnosta. 
3  57 000 vuotta on ikä, jonka tri B. Dowler määritteli sen ihmisluurangon jäänteille, joka oli 

hautautuneena neljän muinaisen metsän alle New Orleansissa Mississippi-joen rannalla. 
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niiden sisällä on täytynyt olla jättiläisiä1 tai oikeammin jättiläissukupolvien 

tuhkia. 

[e754] Eivät myöskään kaikki jättiläiskokoiset rakennukset olleet tarkoitetut 

haudoiksi. Ne ovat nuo ns. druidien rauniot, sellaiset kuin Carnac Bretagnessa ja 

Stonehenge Isossa-Britanniassa, joiden kanssa edellä mainittujen matkustavien 

vihittyjen oli oltava tekemisissä. Ja kaikki nuo jättiläiskokoiset monumentit ovat 

maailmanhistoriaa koskevia vertauskuvallisia aikakirjoja. Ne eivät ole druidilai-

sia, vaan universaalisia. Eivätkä druidit rakentaneet niitä, sillä he olivat ainoas-

taan sen valtavan tiedon perillisiä, jonka mahtavien rakentajien sekä hyvien ja 

pahojen ”maagikkojen” sukupolvet olivat heille jättäneet. 

Aina on oleva valitettavaa, että historia kieltäessään a priori jättiläisten 

todellisen olemassaolon on säilyttänyt meille niin vähän sitä koskevaa vanhaa 

tietoa. Jättiläiset näyttelevät kuitenkin tärkeää osaa melkein kaikissa 

mytologioissa – jotka loppujen lopuksi ovat muinaista historiaa. Pohjoismaiden 

vanhassa mytologiassa jättiläiset, Skrymir ja hänen veljensä, joita vastaan 

jumalien pojat taistelivat, olivat mahtavia tekijöitä jumaluuksia ja ihmisiä 

koskevissa kertomuksissa. Nykyaikainen tulkinta, joka tekee näistä jättiläisistä 

kääpiöiden veljiä ja alentaa jumalien taistelut arjalaisen rodun kehityshistoriaksi, 

voi saada hyväksyntää vain niiden joukosta, jotka uskovat arjalaiseen teoriaan 

sellaisena kuin Max Müller on sen esittänyt. Vaikka se olettaakin, että 

turaanilaisia2 rotuja kuvailtiin kääpiöiksi (dvärgarna) ja että vaaleakasvoiset 

skandinavialaiset eli aasat, ihmisen kaltaiset jumalat, karkottivat pohjoiseen 

tumman, pyöreäpäisen ja kääpiömäisen heimon, niin kuitenkaan ei historiassa 

eikä missään tieteellisessä teoksessa ole minkäänlaista antropologista todistetta 

jättiläisrodun olemassaolosta ajassa tai paikassa. Että sellaisia kuitenkin on 

olemassa suhteellisesti ja de facto rinnakkain kääpiöiden kanssa, sen voi 

Schweinfurth todistaa. Afrikan njam-njamit ovat oikeita kääpiöitä, kun taas 

heidän lähimmät naapurinsa (useat verrattain vaaleaihoiset afrikkalaiset heimot) 

ovat jättiläisiä verrattuina njam-njameihin ja hyvin kookkaita myös 

eurooppalaisten rinnalla, sillä heidän naisensa ovat kaksimetrisiä.3 

                                                           
1  Murray sanoo Välimeren ympäristön barbaareista, että he ihmettelivät atlantislaisten urhool-

lisuutta. ”Heidän fyysinen voimansa oli tavaton [sitähän todistavat kyklooppiset rakennukset], 

ja maa vavahteli joskus heidän askelistaan. Mitä hyvänsä he tekivät, sen he suorittivat nopeas-

ti…. He olivat viisaita ja ilmaisivat viisautensa ihmisille” (Manual of Mythology, s. 4). 
2 [Turaanilaisiksi kutsuttiin 1800-luvulla niitä Euraasian kansoja, jotka eivät puhu indoeu-

rooppalaisia tai seemiläisiä kieliä. Joukkoon luettiin esim. suomalais-ugrilaiset, turkkilaiset, 

baskit, georgialaiset, tšetšeenit, mongolit, dravidat ja muinaiset sumerit. – Suom. toim.] 
3  Vrt. Schweinfurthin viimeisimpiin teoksiin. [Njam-najamit eli zandet, omakieliseltä nimel-

tään azandet.] 
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Cornvallissa ja vanhassa Bretagnessa traditiot jättiläisistä ovat toisaalta erittäin 

yleisiä. Heidän sanotaan eläneen kuningas Arthurin aikoihin asti. Kaikki tämä 

osoittaa, että jättiläisiä eli paljon myöhempään kelttiläisten kuin teutonisten kan-

sojen keskuudessa. 

Jos käännymme Uuteen Maailmaan, niin löydämme Tarijassa Andien itäisillä 

rinteillä ja Ecuadorissa perimätietoa jättiläisten rodusta, joka taisteli sekä jumalia 

että ihmisiä vastaan. Siellä missä ovat yleisiä vanhat uskomukset, joiden mukaan 

määrättyjen paikkojen nimet ovat ”Los campos de los gigantes” – ”jättiläisten 

kentät” –, tavataan aina myös jäänteitä plioseenikauden nisäkkäistä ja kohonneita 

plioseenisiä rantoja. ”Kaikki jättiläiset eivät lepää Ossa-vuoren alla”, ja antropo-

logialle olisi todella surkeata rajoittaa traditiot jättiläisistä kreikkalaisiin ja raama-

tullisiin mytologioihin. Slaavilaiset maat, varsinkin Venäjä, ovat täynnä tarinoita 

muinaisajan bogatireistä (mahtavista jättiläisistä). [e755] Näiden maiden kansan-

perinne – johon suurelta osin perustuu kansalliset kronikat – niiden vanhimmat 

laulut ja niiden ikivanhat traditiot puhuvat muinaisista jättiläisistä. Voimme siis 

huoletta hylätä nykyaikaisen teorian, joka tahtoo tehdä titaaneista pelkkiä kosmis-

ten voimien symboleja. He olivat todellisia, eläviä ihmisiä, joko kuusi tai ainoas-

taan kolme ja puoli metriä pitkiä. Jopa Homeroksen sankareilla, jotka rotujen his-

toriassa kuuluivat tietysti paljon myöhäisempään aikakauteen, näyttää olleen asei-

ta, joiden koko ja paino olisivat olleet liian suuret nykyajan vahvimpienkin mies-

ten voimille. 
 

 Ei kaksikymmentä miestä  

 näinä rappeutumisen päivinä  

 tuota valtavaa taakkaa nostaa voisi. 

  
Jos fossiiliset jalanjäljet Carsonissa, Nevadassa, Yhdysvalloissa kuuluvat 

ihmiselle, ne viittaavat jättiläismäisiin ihmisiin. Niiden aitoudesta ei ole 

epäilystäkään. On vain valitettavaa, että jättiläismäisiä ihmisiä koskevan 

nykyaikaisen, tieteellisen todistusaineiston pitää nojautua ainoastaan jalanjälkiin. 

Lukemattomat kerrat on oletettujen jättiläisten luurangot samastettu elefanttien ja 

mastodonttien luurankojen kanssa. Mutta kaikki sellaiset ennen geologian päiviä 

tehdyt kömmähdykset ja myös Sir John Maundevillen matkakertomukset, kun hän 

sanoo nähneensä 17-metrisiä jättiläisiä Intiassa, osoittavat vain, että usko 

jättiläisten olemassaoloon ei ole minään aikana kokonaan kadonnut ihmisten 

mielistä. 

Se ainakin tiedetään ja tunnustetaan, että useita jättiläismäisten ihmisten rotuja 

on ollut olemassa ja että ne ovat jättäneet selviä jälkiä itsestään. Aikakauslehdessä 

Journal of the Anthropological Institute1 osoitetaan, että sellainen rotu on ollut 

                                                           
1  Vol. I, 1871, s. 312–319, tri C. Carter Blaken artikkeli ”Human Remains from Palmyra”. 
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olemassa Palmyrassa ja mahdollisesti myös Midianissa ja että sen pääkallon 

muodot ovat aivan erilaiset kuin juutalaisten. On hyvin todennäköistä, että toinen 

sellainen rotu on ollut Samariassa ja että se salaperäinen kansa, joka on rakentanut 

Galilean kivikehät ja joka on veistänyt Jordanin laakson nuoremman kivikauden 

piikiviliuskat sekä säilyttänyt ikivanhan seemiläisen, neliökirjoitushepreasta 

kokonaan poikkeavan kielen, on ollut erittäin kookas. Englanninkielisiin raamatun 

käännöksiin emme voi koskaan luottaa, emme edes niiden uudessa tarkastetussa 

kieliasussa. Niissä puhutaan nefilimistä, joka käännetään sanalla ”jättiläiset”. 

Lisäksi kerrotaan, että ne olivat ”karvaisia” ihmisiä, luultavasti kirkkoisien 

mielikuvituksellisen kaunopuheisesti kuvaamien myöhempien satyyrien suuria ja 

voimakkaita prototyyppejä. Jotkut kirkkoisät vakuuttavat ihailijoilleen ja 

seuraajilleen nähneensä itse noita ”satyyrejä” – toisia elävinä, toisia suolattuina ja 

säilöttyinä.  

Kun sana jättiläiset on kerran omaksuttu vastaamaan sanaa nefilim, niin kom-

mentaattorit ovat sittemmin samastaneet ne Anakin poikiin. Luvatun maan val-

lanneet seikkailijat kohtasivat aikaisemman väestön, joka oli kooltaan paljon heitä 

suurempi ja jota he kutsuivat jättiläisten roduksi. Mutta todellisten jättiläisten 

rodut olivat kadonneet aikoja ennen Mooseksen syntymää. Tämä kookas kansa 

asui Kanaanin maassa ja [e756] myös Bashanissa, ja sen edustajia lienee ollut 

myös Midianin nabatealaisten keskuudessa. He olivat paljon kookkaampia kuin 

alamittaiset juutalaiset. Neljä tuhatta vuotta sitten heidän pääkallonmuotonsa ja 

suuri ruumiinkokonsa erottui Heberin lapsista. Neljäkymmentätuhatta vuotta sit-

ten heidän esi-isänsä lienevät olleet vielä enemmän jättiläiskokoisia, ja neljäsa-

taatuhatta vuotta sitten heidän suhteellisen kokonsa meidän päiviemme ihmisiin 

nähden on täytynyt olla sama kuin Brobdingnagin asukkaiden suhde lilliputteihin. 

Keskimmäisen kauden atlantislaisia kutsuttiin suuriksi lohikäärmeiksi, ja heidän 

heimojumaluuksiensa ensimmäinen symboli heidän ”jumaliensa” ja jumalallisten 

dynastioidensa hylättyä heidät oli jättiläiskäärme. 

Druidien alkuperän ja uskonnon kätkevä salaperäisyys on yhtä suuri kuin 

heidän oletettujen temppeliensä mysteeri on nykyajan symbolien tutkijalle mutta 

ei vihityille okkultisteille. Heidän pappinsa olivat viimeisten atlantislaisten 

jälkeläisiä, ja se, mitä heistä tiedetään, riittää tekemään päätelmän, että he olivat 

itämaisia pappeja ja sukua kaldealaisille ja intialaisille, mutta myös vielä 

enemmän. Voidaan päätellä, että he esittivät symbolein jumaluutensa niin kuin 

hindut Vishnunsa, niin kuin egyptiläiset symboloivat mysteerijumalaansa ja niin 

kuin suuren käärmekummun rakentajat Ohiossa palvoivat omaansa – nimittäin 

”mahtavan käärmeen” muodossa ikuisen AJAN jumaluuden vertauskuvaa 

(hindulaista Kālaa). Plinius sanoi heitä ”gallialaisten ja brittien maageiksi”. Mutta 

he olivat vielä enemmän. Teoksen Indian Antiquities kirjoittaja huomaa paljon 

yhtäläisyyttä druidien ja Intian bramiinien välillä. Tri Borlase viittaa läheiseen 
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analogiaan heidän ja Persian maagien välillä.1 Toiset tahtovat nähdä yhteyden 

heidän ja Traakian orfilaisen papiston välillä – yksinkertaisesti siitä syystä, että he 

esoteerisissa opetuksissaan olivat yhteydessä universaaliin viisaususkontoon ja 

siten osoittivat samankaltaisuutta kaikkien kansojen eksoteerisen uskonnon 

kanssa. 

Kuten hindut, kreikkalaiset ja roomalaiset (puhumme vihityistä), kaldealaiset 

ja egyptiläiset, druiditkin uskoivat oppiin maailmojen jatkuvuudesta sekä myös 

oppiin seitsemästä ”luomisesta” (uusista mantereista) ja maapallon pinnan muu-

toksista sekä jokaisen maan eli pallon seitsemäiseen yöhön ja päivään.2 Missä 

tahansa tavataan käärme ja muna, siellä tämä oppi oli varmasti omaksuttu. Siitä 

ovat todisteena heidän dracontiansa, lohikäärmekuvansa. Tämä usko oli niin ylei-

nen, että jos etsimme sitä eri uskontojen esoterismista, löydämme sen kaikista. 

Tapaamme sen arjalaisten hindujen ja mazdalaisten, kreikkalaisten, roomalaisten 

ja jopa vanhojen juutalaisten ja ensimmäisten kristittyjen keskuudessa, joiden 

nykyaikaiset jälkeläiset [e757] tuskin ymmärtävät nyt sitä, mitä he lukevat pyhistä 

kirjoistaan. 

 

…Sitten kun maailma, sanoo Seneca, on sulanut ja palannut Jupiterin helmaan, 

tämä jumala jää joksikin aikaa kokonaan keskittymään itseensä ja on ikään kuin 

kätkeytynyt, kokonaan syventynyt ajatustensa mietiskelyyn. Myöhemmin näemme 

hänestä lähtevän uuden maailman, kaikilta osiltaan täydellisen. Eläimet synnyte-

tään uudestaan.3…Ja edelleen puhuessaan maailman hajoamisesta, joka sisältää 

kaiken häviön eli kuoleman, hän opettaa, että kun luonnonlait ovat järkkyneet ja 

maailman viimeinen päivä tulee, silloin etelänapa sortuessaan murskaa kaikki Af-

rikan alueet, ja pohjoisnapa hukuttaa kaikki akselinsa alapuolella olevat maat. Pe-

lästyneeltä auringolta riistetään sen valo. Taivaan palatsi on luhistuva ja aiheutta-

va samalla sekä elämää että kuolemaa, ja jonkinlainen hajottaminen kohtaa tasa-

puolisesti kaikkia jumaluuksia, jotka palaavat siten alkuperäiseen kaaokseensa.4 
 

Voisi kuvitella lukevansa purānoissa olevaa Parāsaran kertomusta suuresta 

pralayasta. Siinä on melkein sama asia ajatus ajatukselta. Onko kristinuskossa 

mitään vastaavaa? Me väitämme, että on. Lukija avatkoon englannin [suomen] 

kielisen raamatun ja lukekoon Toisen Pietarin kirjeen 3. luvun jakeet 3–13, niin 

hän löytää samoja ajatuksia: 
 

                                                           
1  Mutta Persian maagit eivät olleet persialaisia – eivät edes kaldealaisia. He tulivat kaukaises-

ta maasta, jota orientalistit pitävät Mediana. Näin voi olla, mutta mistä osasta Mediaa? Tähän 

emme saa vastausta. 
2  Ks. Esoteric Buddhism. 
3  Epistola, 9:16. 
4  Seneca, Hercules Oetaeus, näyt. III, osa iii, 1100–1117. Vrt. Kenealy, The Apocalypse of 

Adam-Oannes, s. 160. 
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Lopun aikoina tulee pilkkaajia… He sanovat: ”Onko hän muka tullut, niin kuin 

lupasi? Isämme ovat nukkuneet pois, ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut 

maailman luomisesta asti.” Tieten tahtoen he unohtavat, että jo aikojen alussa oli-

vat olemassa taivaat ja maa, jotka Jumalan sana vedestä ja vedellä loi… Vedel-

lä…sen ajan maailma myös hävitettiin vedenpaisumuksessa… ovat nykyiset tai-

vaat ja nykyinen maa tulen tuhoa odottamassa… Sinä päivänä… taivaat… katoa-

vat… ja taivaankappaleet sulavat kuumuudessa… Mutta… me odotamme uusia 

taivaita ja uutta maata… 
 

Jos raamatun tulkitsijat tahtovat nähdä tässä viittauksen luomiseen, vedenpai-

sumukseen ja Kristuksen luvattuun tulemiseen, jolloin he asuvat uudessa Jerusa-

lemissa taivaassa, niin se ei ole ”Pietarin” vika. Epistoloiden kirjoittaja tarkoitti 

tämän meidän viidennen Rotumme tuhoa maanalaisen tulen ja tulvavesien kautta 

sekä uusien mannerten ilmaantumista kuudetta kantarotua varten. Sillä epistoloi-

den kirjoittajat olivat kaikki perehtyneet symboliikkaan, vaikkakaan eivät tietei-

siin. 

Muualla on mainittu, että ajatus meidän ”ketjumme” seitsemäisestä rakenteesta 

oli varhaisten iranilaisten vanhin opinkappale. Iranilaiset olivat saaneet sen en-

simmäiseltä Zarathustralta. On aika todistaa tämä niille parsilaisille, jotka ovat 

kadottaneet avaimen pyhiin kirjoituksiinsa. Avestassa maata pidetään samalla 

sekä seitsen- että kolmiosaisena. Tämä on tri Geigerin mielestä mahdottomuus 

seuraavista syistä, joita hän pitää ristiriitaisina: Avesta puhuu [e758] maan kol-

mesta kolmasosasta, koska Rigvedassa mainitaan kolme maata… ”Tällä sanotaan 

tarkoitettavan kolmea toinen toisensa päällä lepäävää kerrosta.”1 Mutta siinä hän 

erehtyy täysin, kuten kaikki eksoteeriset maalliset kääntäjät. Avesta ei ole lainan-

nut ajatusta Rigvedasta vaan yksinkertaisesti toistaa esoteerisen opetuksen. Nuo 

”kolme kerrosta” eivät viittaa ainoastaan maapalloomme, vaan niillä tarkoitetaan 

meidän maisen ketjumme pallojen kolmea kerrosta – kaksi palloa jokaisella tasol-

la, toinen laskevalla, toinen nousevalla kaarella. Kun viitataan kuuteen piiriin tai 

palloon meidän maamme yläpuolella, joka on seitsemäs ja neljäs, maa on seitsen-

osainen. Kun taas tarkoitetaan meidän tasomme yläpuolella olevia tasoja, se on 

kolmiosainen. Tätä ajatusta kehittävät ja vahvistavat Avestan ja Vendīdādin tekstit 

ja myös kääntäjien ja kommentaattorien spekulaatiot – sinänsä mitä vaivalloisinta 

ja epätyydyttävintä arvailua. Siitä seuraa, että ”maan” eli oikeammin maaketjun 

jakaminen seitsemään Keshvariin ei ole ristiriidassa noiden kolmen ”vyöhykkeen” 

kanssa, jos tuon sanan katsotaan tarkoittavan ”tasoja”. 

Kuten Geiger huomauttaa, tämä seitsenjako on hyvin vanha – kaikkein vanhin 

– koska gāthāt jo puhuvat ”seitsenosaisesta maasta”.1 Sillä ”parsi-laisten pyhien 

kirjoitusten mukaan seitsemää Keshvaria on pidettävä täysin erillisinä maapallon 

                                                           
1  Civilization of the Eastern Iranians in Ancient Times, s. 130, 131. 
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osina”, mitä ne varmasti ovat. Sillä ”niiden välillä virtaa valtameri, joten on 

mahdotonta, kuten useammassa kohdassa mainitaan, päästä yhdestä Keshvarista 

toiseen”.2 ”Valtameri” on tässä tietysti avaruus, sillä viimeksi mainittua kutsuttiin 

”avaruuden vesiksi”, ennen kuin se tunnettiin eetterinä. Edelleen sana Keshvar on 

johdonmukaisesti käännetty sanalla dvīpa ja varsinkin Hvaniratha sanalla Jambu-

dvīpa (Neriosengh, Yasnan kääntäjä).3 Mutta orientalistit eivät ole ottaneet tätä 

tosiasiaa huomioon, ja sen vuoksi huomaamme, että jopa sellainen oppinut 

zoroasterilainen ja syntyperäinen parsi kuin tri Geigerin teoksen kääntäjä 

sivuuttaa sanallakaan selittämättä Geigerin monet huomautukset tämänkaltaisista 

”ristiriitaisuuksista”, joita on runsaasti mazdalaisissa kirjoituksissa. Eräs tällainen 

”ristiriita” ja ”yhteensattuma” koskee zoroasterilaisen ja intialaisen opin 

yhtäläisyyttä seitsemän dvīpan (saaren eli oikeammin mantereen) suhteen, kuten 

ne esiintyvät purānoissa, nimittäin: ”Dvīpat muodostavat samankeskisiä piirejä, 

jotka valtameren erottamina ympäröivät Jambu-dvīpaa, joka sijaitsee keskellä” ja 

”iranilaisen käsityksen mukaan Keshvar Hvaniratha samoin sijaitsee muiden 

keskellä… kukin niistä (muut kuusi Keshvaria) on [e759] oma erityinen erillinen 

paikkansa, ja siten ne ryhmittyvät Hvanirathan ympärille.”4 

Hvaniratha ei kuitenkaan ole, kuten Geiger ja hänen kääntäjänsä uskoivat, 

”iranilaisten heimojen asuttama maa” eivätkä muut nimet tarkoita ”pohjoisessa, 

etelässä, lännessä ja idässä olevien vieraiden kansojen raja-alueita”5 vaan meidän 

maapalloamme. Sillä se, mitä tarkoitetaan lauseella, joka seuraa heti viimeksi 

lainattua, nimittäin että ”kaksi, Vourubaresht ja Vouruzaresht, sijaitsevat pohjoi-

sessa, kaksi, Vidadhafsh ja Fradadhafsh, etelässä, Savahi ja Arezahi idässä ja 

lännessä”, on yksinkertaisesti sangen havainnollinen ja oikea kuvaus meidän pla-

neettamme, maamme, ”ketjusta”, jota kuvataan Dzyanin kirjassa (II) näin: 

                                                                                                                                                        
1  Bumyao haftaithe Yasnassa, xxxii, 3. 
2  Vrt. esim. vol. I, s. 4, Pahlavin käännöksestä; Bundadish, xxi, 2–3. 
3  Näin sanoo alaviitteessä Dārāb Dastur Peshotan Sanjānā, B.A., joka on kääntänyt tri Wil-

helm Geigerin teoksen Civilization of the Eastern Iranians. 
4  Geiger, main. teos, s. 130, 131. 
5  Sama, s. 132.  



800 
 

 

                                                              P 

(Luode) Vourubaresht      Vouruzaresht  

         (Koillinen) 

(Länsi) Arezahi             L    I   Savahi (Itä) 

 

(Lounas) Fradadhafsh             Vidadhafsh  

        (Kaakko) 

           

                      E 

                 Hvaniratha 

 

 

Mainitut mazdalaiset nimet on vain vaihdettava salaisessa opissa käytettyihin, niin 

saamme oikeaoppisen periaatteen. ”Maa” (meidän maailmamme) on siis ”kolmi-

osainen”, koska maailmojen ketju sijaitsee kolmella eri tasolla meidän maapal-

lomme yläpuolella. Ja se on seitsenosainen, koska ketjuun kuuluu seitsemän pal-

loa eli piiriä. Tästä johtuu Vendīdādissa1 esitetty lisämerkitys, joka osoittaa, että 

”Hvaniratha ainoastaan yhdistetään [sanaan] imat, ’tämä’ (maa), kun taas kaikki 

muut Keshvarit yhdistetään sanaan ’avat’, ’tuo’ eli nuo – ylemmät maat”. Mikään 

ei voisi olla selvempi. 

Sama voidaan sanoa kaikkia muita muinaisia uskomuksia koskevasta nykyises-

tä käsityksestä. 

Druidit ymmärsivät mitä tarkoittaa aurinko Härässä, sillä kun kaikki muut tulet 

sammutettiin marraskuun ensimmäisenä päivänä, silloin ainoastaan heidän pyhät, 

sammumattomat tulensa – kuten maagien ja myöhempien zoroasterilaisten tulet – 

jäivät valaisemaan taivaanrantaa. Ja kuten varhaisimmat ihmiset viidennestä 

Rodusta ja myöhemmät kaldealaiset, kreikkalaiset ja edelleen kuten kristityt, jotka 

tekevät samoin nykyäänkin aavistamatta lainkaan todellista merkitystä, he 

tervehtivät aamutähteä, kaunista Venus-Luciferia.2 [e760] Strabon puhuu 

Bretagnen lähellä olevasta saaresta, ”jossa palveltiin Cerestä [Demeteriä] ja 

Persefonea samoin menoin kuin Samotrakessa, ja tuo saari oli pyhä Ierna”, jossa 

oli sytytetty ikuinen tuli.3 Druidit uskoivat ihmisen jälleensyntymiseen, mutta 

eivät niin kuin Lucanus mainitsee, ”että sama henki elävöittää uuden ruumiin, ei 

                                                           
1  Fargard XIX, 39 (127). 
2 Tri Kenealy toistaa teoksessaan The Apocalypse of Adam-Oannes (s. 162–163) Vallanceyn 

sanat: ”En ehtinyt olla viikkoakaan maissa Irlannissa tultuani Gibraltarista, jossa olin tutkinut 

hepreaa ja kaldeaa eri maista kotoisin olevien juutalaisten johdolla, kun kuulin erään maalais-

tytön sanovan vieressään seisovalle talonpojalle: ’Feach an Maddin Nag’ (Katso aamutähteä) 

osoittaen Venus-planeettaa, joka on kaldeaksi Maddina Nag.” 
3  Geografia, kirja IV, iv, 6; v, 4. 
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täällä, vaan toisessa maailmassa”,1 vaan reinkarnaatioiden sarjassa tässä samassa 

maailmassa. Sillä Diodoroksen mukaan he selittivät, että ihmisten sielujen tuli 

määrättyjen ajanjaksojen kuluttua siirtyä toisiin ruumiisiin.2 

Nämä opinkappaleet tulivat viidennen Rodun arjalaisille neljänneltä Rodulta, 

atlantislaisilta. Nämä olivat uskollisesti säilyttäneet opetukset, joissa kerrottiin, 

kuinka heidän emäkantarotunsa oli tullut polvi polvelta ylpeämmäksi yli-

inhimillisten voimiensa johdosta ja oli vähitellen luisunut tuhoaan kohti. Nämä 

opetukset muistuttivat heitä edellisten rotujen jättiläismäisestä koosta sekä älystä. 

Me tapaamme toisintoja noista tiedoista historian jokaisena aikana, melkein jokai-

sessa vanhassa katkelmassa, joka on periytynyt meille muinaiselta ajalta. 

Aelianus on tallettanut Theopompokselta saadun otteen, joka on kirjoitettu 

Aleksanteri Suuren aikoina.3 Se on fryygialaisen Midaksen ja Silenoksen välinen 

vuoropuhelu. Edellinen saa kuulla, että vanhoina aikoina oli ollut niin valtavan 

suuri manner, että Aasia, Eurooppa ja Afrikka näyttivät sen rinnalla mitättömiltä 

saarilta. Se oli viimeinen manner, jolla esiintyi jättiläiskokoisia eläimiä ja kasveja. 

Siellä, sanoi Silenos, ihmiset kasvoivat kaksi kertaa niin suuriksi kuin kookkaim-

mat miehet hänen (kertojan) aikanaan ja elivät kaksi kertaa niin vanhoiksi. Heillä 

oli vauraita kaupunkeja temppeleineen, ja eräässä sellaisessa kaupungissa oli yli 

miljoona asukasta, ja kultaa ja hopeaa siellä oli runsaasti. 

Grotiuksen ajatus, että Atlantis olisi vain myytti, joka oli saanut alkunsa kan-

gastuksesta – pilvistä, jotka häikäisevällä taivaalla olivat näyttäneet kimmeltävän 

meren saarilta – on liian vilpillinen ansaitakseen enemmän huomiota. 

 

                                                           
1  Lucanus, Pharsalia, I, 452–463. 
2  Bibliotheke historike, V, 28, s. 6 eteenpäin. Oli aika, jolloin koko maailmalla, koko ihmis-

kunnalla oli vain yksi uskonto ja ”yksi kieli”. ”Kaikki maan uskonnot olivat alussa yhtä ja 

ovat saaneet alkunsa samasta keskuksesta”, sanoo Faber aivan oikein. 
3  Aelianus, Poikile historia, lat. Varia Historia, III, 18. 
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MUUTAMIA KLASSISEN KIRJALLISUUDEN SELOSTUKSIA 

PYHISTÄ SAARISTA JA MANTEREISTA 

ESOTEERISESTI SELITETTYINÄ 

 

Kaiken edellä olevan tiesi Platon ja monet muut. Mutta koska kenelläkään vihityl-

lä ei ollut oikeutta ilmaista ja selittää kaikkea tietämäänsä, jälkimaailma sai aino-

astaan vihjauksia. Tuo kreikkalainen filosofi, jonka tarkoituksena oli olla enem-

män moralisti kuin maantieteilijä ja etnologi tai historioitsija, sisällytti koko At-

lantiksen historian, joka käsitti useita miljoonia vuosia, yhteen ainoaan [e761] 

tapahtumaan, jonka hän sijoitti yhdelle verrattain pienelle saarelle, 3000 stadionia 

pitkälle ja 2000 stadionia leveälle (eli noin 560 km pitkälle ja 320 km leveälle, 

suunnilleen Irlannin kokoiselle) saarelle. Sitä vastoin papit puhuivat Atlantiksesta 

mantereena, joka oli yhtä suuri kuin ”Lyydia ja Aasia yhteensä”.1 Mutta vaikka 

Platonin kertomus onkin muutettu yleisiltä piirteiltään, siinä on kuitenkin totuu-

den leima.2 Hän ei missään tapauksessa itse keksinyt sitä, koska Homeros, joka eli 

monta vuosisataa aikaisemmin, puhuu myös Odysseiassaan atlanteista (jotka ovat 

meidän atlantislaisiamme) ja heidän saarestaan.3 Sen vuoksi traditio siitä oli van-

hempi kuin Odysseuksen runoilija. Mytologian atlantit ja atlantidit perustuvat 

historian atlantteihin ja atlantideihin. Sekä Sankhuniaton että Diodoros ovat säi-

lyttäneet kertomukset näistä sankareista ja sankarittarista, miten paljon heidän 

kertomuksiinsa sitten onkin sekoittunut mystisiä aineksia. 

Meidän päivinämme olemme todenneet sen merkillisen tosiasian, että niinkin 

hiljattain eläneet henkilöt kuin Shakespeare ja Wilhelm Tell on melkein kielletty 

ja on yritetty todistaa, että edellinen oli salanimi eikä jälkimmäistä ole koskaan 

ollut olemassa. Ei siis ihme, että nuo molemmat mahtavat rodut – lemurialaiset ja 

atlantislaiset – on aikojen kuluessa sekoitettu ja samastettu muutamiin puoleksi 

myyttisiin kansoihin, joilla kaikilla oli sama patronyymi. 

                                                           
1  Kritias, 108e. 
2  Platonin totuudenmukaisuutta vastaan ovat hyökänneet anteeksiantamattomasti niinkin hy-

väntahtoiset kriitikot kuin professori Jowett ”Atlantiksen kertomusta” koskevan keskustelun 

yhteydessä, joten mielestämme kannattaa esittää erään aiheeseen perehtyneen lausuma. Se 

riittänee asettamaan tuollaiset yksipuoliset kirjalliset huomauttelijat naurettavaan asemaan: 

   ”Jos Atlantista koskeva tietomme olisi täydellisempi, kävisi epäilemättä ilmi, että kaikissa 

niissä tapauksissa, joissa Euroopan kansoissa esiintyy yhtäläisyyksiä Amerikan kansojen 

kanssa, esiintyisi yhtäläisyyksiä myös Atlantiksen kansojen kanssa… Huomaamme, että jokai-

sessa tapauksessa, jossa Platon antaa meille tähän liittyviä tietoja Atlantiksesta, havaitsemme 

tämän yhtäpitävyyden. Se ilmeni arkkitehtuurissa, kuvanveistossa, merenkulussa, kaiverruk-

sessa, kirjoituksessa, järjestyneessä papistossa, jumalanpalvelustavassa, maanviljelyksessä ja 

teiden ja kanavien rakentamisessa. On syytä olettaa, että sama vastaavuus ulottui ihan pie-

nimpiin yksityiskohtiin asti.” (Donnelly, Atlantis, s. 164.) 
3  VII, 244–245. 



803 
 

Herodotos puhuu atlanteista – Länsi-Afrikan kansasta – jotka antoivat nimensä 

Atlas-vuorelle; jotka olivat kasvissyöjiä, joiden ”unta eivät koskaan unennäöt 

häirinneet”; ja lisäksi jotka ”kiroovat aurinkoa, silloin kun se ylen määrin paahtaa, 

ja syytävät sen lisäksi kaikenlaisia häijyjä herjauksia, syystä että se polttamalla 

näännyttää heitä”.1 

Nämä tiedonannot perustuvat moraalisiin ja psyykkisiin tosiasioihin eivätkä 

fysiologiseen tekijään. Kertomus Atlaksesta (vrt. edellä) antaa tähän avaimen. Jos 

atlantislaisten unta eivät unennäöt häirinneet, se johtui siitä syystä, että tuo traditio 

koskee varhaisatlantislaisia, joiden fyysinen ruumiinrakenne ja aivot eivät olleet 

vielä riittävästi lujittuneet fysiologisessa merkityksessä, jotta heidän 

hermokeskuksensa olisivat toimineet unen aikana. Mitä tulee toiseen tiedonantoon 

– nimittäin että he [e762] päivisin kirosivat aurinkoa – niin tällä ei ollut mitään 

tekemistä kuumuuden kanssa, vaan se tarkoitti rodun lisääntyvää moraalista 

rappeutumista. Tämä selitetään kommentaareissamme. ”He [atlantislaisten kuudes 

alarotu] kohdistivat maagisia manauksia jopa aurinkoon” – ja siinä 

epäonnistuttuaan he kirosivat sen. Thessalian noidilla uskottiin olevan kyky 

kutsua alas kuu, kuten kreikkalainen kertomus vakuuttaa meille. Myöhemmän 

aikakauden atlantislaiset olivat kuuluisia maagisista kyvyistään ja pahuudestaan, 

kunnianhimostaan ja uhmastaan jumalia vastaan. Samat traditiot ovat saaneet 

muodon raamatussa, jossa puhutaan ennen vedenpaisumusta olleista jättiläisistä ja 

Baabelin tornista, jotka löytyvät myös Henokin kirjasta. 

Diodoros kertoo parista muusta tapauksesta: atlantislaiset ylpeilivät omistavan-

sa maan, missä kaikki jumalat olivat syntyneet. He kerskuivat myös sillä, että 

heillä oli ensimmäisenä kuninkaanaan Uranos, joka oli myös ensimmäisenä opet-

tanut heille astronomiaa.2 Paljon enempää kuin tämä meille ei ole siirtynyt mui-

naiselta ajalta. 

Atlas-myytti on helposti ymmärrettävä allegoria. Atlas on Lemurian ja 

Atlantiksen vanhat mantereet yhdistettyinä ja personoituina samaan symboliin. 

Runoilijat varustavat Atlaksen Proteuksen tavoin korkeammalla viisaudella ja 

universaalilla tiedolla sekä varsinkin valtameren syvyyksien perusteellisella 

tuntemuksella. Sillä molemmilla mantereilla asui jumalallisten mestarien 

opettamia rotuja ja kummatkin joutuivat meren pohjaan, missä ne nyt uinuvat, 

kunnes ne jälleen seuraavassa ilmestymisessään kohoavat vedenpinnan 

yläpuolelle. Atlas on merenneidon poika ja hänen tyttärensä on Kalypso – ”veden 

täyttämä syvyys”. Atlantis on uponnut valtameren vesien alle ja sen jälkeläiset 

nukkuvat nyt ikuista unta valtameren pohjalla. Odysseiassa puhutaan hänestä 

valtavien taivaat maasta erottavien pylväiden vartijana ja ”kannattajana”. Hän on 
                                                           
1  Historiateos, IV, § 184. 
2  Bibliotheke historike, III, 54, 56. 
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niiden ”tukija”. Ja koska sekä Lemuria, jonka hävitti merenalainen tuli, että 

Atlantis, jonka aallot nielivät, hävisivät valtameren syvyyksiin,1 sanotaan, että 

Atlaksen oli pakko lähteä maan päältä ja liittyä veljeensä Iapetokseen Tartaroksen 

syvyyksissä.2 Sir Theodor Martin on oikeassa tulkitessaan tämän allegorian 

tarkoittavan Atlasta, joka ”seisoen koko maailman alemman pallonpuoliskon 

kiinteällä pohjalla kannattaa näin samalla sekä maan kiekkoa että taivaankantta – 

ylemmän pallonpuoliskon kiinteää kuorta”.3 [e763] Sillä Atlas on Atlantis, joka 

kannattaa uusia mantereita ja niiden horisontteja ”hartioillaan”. 

Decharme sanoo teoksessaan Mythologie de la Grèce Antique epäilevänsä, ett-

ei Pierron ole kääntänyt oikein homeerista sanaa  sanalla sustinet, koska olisi 

mahdotonta nähdä, ”miten Atlas voi tukea tai kannattaa samalla kertaa useita eri 

paikoissa sijaitsevia pylväitä”.4 Jos Atlas tarkoittaisi henkilöä, niin käännös olisi 

kömpelö. Mutta koska hän personoi läntistä mannerta, jonka sanotaan kannattavan 

sekä taivasta että maata samaan aikaan,5 ts. jättiläisen jalat ovat maan päällä sa-

malla kun hänen hartiansa kannattavat taivaan lakea, – viittaus molempien mante-

reiden, Lemurian ja Atlantiksen, valtaviin vuorenhuippuihin – niin nimitys ”kan-

nattaja” sopii erittäin hyvin. Sana ”säilyttäjä” yhdistettynä kreikkalaiseen sanaan 

, jonka Decharme seuraten Sir Theodore Martinia ymmärtää merkitsevän 

sanoja  ja , ei ilmaise samaa merkitystä. 

Tuo käsitys liittyi varmasti siihen valtavan suureen vuorijonoon, joka kulki 

pitkin maanreunaa (eli kiekkoa). Nämä vuorenhuiput ulottivat juurensa syvälle 

itse merien pohjaan, samalla kun ne kohottivat päänsä taivasta kohti huippujen 

hävitessä pilviin. Muinaisilla mantereilla oli enemmän vuoria kuin laaksoja. Atlas 

ja Teneriffan huippu, nykyisin kahden kadonneen mantereen kaksi kääpiömäistä 

jäännettä, olivat kolme kertaa korkeampia Lemurian aikana ja kaksi kertaa korke-

ampia Atlantiksen aikana. Siten Herodotoksen mukaan6 lyydialaiset sanoivat At-

las-vuorta ”taivaan kannatuspylvääksi”, ja Pindaros kuvasi myöhempää Aitnea 

[Etnaa] ”taivaalliseksi pylvääksi”.7 Atlas oli luoksepääsemätön saaren huippu 

                                                           
1  Kristittyjen ei pitäisi mitenkään vastustaa tätä oppia mantereiden aikakautisista häviöistä 

tulen ja veden kautta, sillä Toisessa Pietarin kirjeessä [3:5–7] puhutaan maasta, joka ”kohoaa 

vedestä, jolloin silloinen maailma hukkui, mutta on nykyisin tulelle varattu” [käännetty engl. 

tekstistä]. (Ks. myös anonyymin tekijän teosta Lives of Alchemystical Philosophers, Lontoo, 

1815, s. 4.) 
2 Hesiodos, Theogony [Jumalten synty], 507–509; Homeros, Odyssey [Odysseia], I, 52–53. 
3  Mémoires de l’Académie des Inscriptions, osa 28, 2 (1874), s. 176. 
4  Mythologie de la Grèce Antique, s. 314, alaviite. 
5  Aiskhylos, Prometheus desmotes (suom. Kahlehdittu Prometheus), 351–353 (tai 367), 431–

433 (tai 447–449). 
6  History [Historiateos], kirja IV, 184. 
7  Pythian Odes [Pytholaiset oodit], I, 19–20. 
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Lemurian  aikana,  kun Afrikan  manner  ei  vielä  ollut  kohonnut  merestä. Se on 

ainoa itsenäinen jäännös lännessä siitä mantereesta, jolla kolmas Rotu syntyi, 

kehittyi ja hävisi,1 sillä Australia on nyt osa itäistä mannerta. Kun ylpeä Atlas oli 

esoteerisen tradition mukaan painunut kolmanneksen korkeudestaan meren syvyy-

teen, sen kaksi kolmasosaa jäi jäljelle Atlantiksen perintönä. 

Tämän tiesivät Egyptin papit ja itse Platon, ja ainoastaan pyhä vaitiolon 

lupaus, joka ulottui aina uusplatonilaisten mysteereihin asti, esti heitä 

ilmaisemasta koko totuutta.2 [e764] Niin salassa pidettiin tietoa Atlantiksen 

viimeisistä saarista – johtuen niistä yli-inhimillisistä voimista, joita oli sen 

asukkailla, noilla jumalien tai jumalallisten kuninkaiden suorilla jälkeläisillä, 

kuten oletettiin – että sen olinpaikan ja olemassaolon paljastamista seurasi 

kuolemanrangaistus. Theopompos sanoo sen verran tuossa epäilyttävässä 

teoksessaan Meropis puhuessaan foinikialaisista, että he olivat ainoita 

merenkulkijoita, jotka liikkuivat Afrikan länsirantaa huuhtovilla merillä. He 

tekivät sen niin salaisesti, että usein upottivat omat laivansa hävittääkseen niiden 

jäljet liian uteliailta muukalaisilta. 

On orientalisteja ja historioitsijoita – niin, useimmat heistä – jotka, samalla kun 

tuntevat olevansa täysin välinpitämättömiä raamatun melko karkean kielen ja sen 

joidenkin kertomusten suhteen, ilmaiset suuren vastenmielisyytensä Intian ja 

Kreikan pantheoneissa esiintyvän moraalittomuuden johdosta.3 Meille voidaan 

                                                           
1  Tämä ei tarkoita, että Atlas on paikka, jossa rotu hukkui, sillä se tapahtui Pohjois- ja Keski-

Aasiassa, vaan Atlas kuului osana tuohon mantereeseen. 
2  Ellei Diocletianus olisi polttanut egyptiläisten esoteerisia teoksia v. 296 jaa. yhdessä heidän 

alkemiaa käsittelevien kirjojensa kanssa –     ; tai Caesar 

700 000 kääröä Aleksandriassa; Leo III Isaurus 300 000 Konstantinopolissa (kahdeksannella 

vuosisadalla); ja elleivät muhamettilaiset olisi hävittäneet kaikkea, minkä saivat pyhää häpäi-

seviin käsiinsä – niin maailma tietäisi tänään enemmän Atlantiksesta kuin mitä se tietää. Sillä 

alkemian kotiseutu oli Atlantis neljännen Rodun aikana, ja vain sen renessanssi oli Egyptissä. 
3 Edessämme on professori Max Müllerin luento ”On The Philosophy of Mythology” [Chips 

jne., vol. V]. Luemme, mitä hän lainaa Herakleitokselta (460 eaa.), joka selitti, että Homeros 

ansaitsisi ”tulla karkotetuksi yleisistä kokouksista ja ruoskituksi”; ja Ksenofanekselta, joka 

”pitää Homerosta ja Hesiodosta vastuullisina yleisestä taikauskosta Kreikassa” ja syyttää heitä 

siitä, että he ”omistavat jumalille sellaista, mikä on häpeällistä ja pahennusta herättävää ihmis-

ten keskuudessa… laittomia tekoja, kuten varkaus, aviorikos ja petos”. Lopuksi tuo Oxfordin 

professori lainaa professori Jowetten Platonin käännöstä, missä tämä kertoo Adeimantokselle 

(Valtiossa), että ”nuorelle miehelle ei pitäisi sanoa [valtiossa], että hän tehdessään pahimpia 

rikoksia ei suinkaan ole tehnyt mitään loukkaavaa ja että hän saa kurittaa isäänsä [kuten Zeus 

kuritti Kronosta]… mielensä mukaan, koska hän siten vain seuraa jumalista ensimmäisen ja 

suurimman esimerkkiä… Mielestäni tällaiset kertomukset eivät sovi toistettaviksi.” Tähän tri 

Max Müller huomauttaa, että ”kreikkalainen uskonto oli epäilemättä kansallinen ja traditio-

naalinen uskonto ja sellaisena sillä oli tämän uskomusmuodon sekä ansiot että viat”; kun taas 

kristillinen  uskonto  on  ”historiallinen  ja  suuressa  määrin  yksilöllinen  uskonto  ja  sillä on 
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sanoa, että ennen heitä Euripides, Pindaros ja jopa Platon ilmaisivat samaa 

vastenmielisyyttä; että hekin tunsivat katkeruutta noiden keksittyjen kertomusten 

– ”runoilijoiden surkeiden sepustusten” – johdosta, kuten Euripides niitä nimittää 

(    ).1 

Mutta siihen oli ehkä toinen syy. Niiden mielestä, jotka tiesivät, että 

vertauskuvalliseen teogoniaan oli enemmän kuin yksi avain, oli erehdys, että sitä 

tulkittiin niin hienostumattomalla ja harhaanjohtavalla kielellä. Sillä vaikka 

sivistynyt ja oppinut filosofi saattoi huomata viisauden siemenen hedelmän 

karkean kuoren alla ja ymmärtää, että jälkimmäinen kätki psyykkisen ja fyysisen 

luonnon suurimmat lait ja totuudet samoin kuin kaikkien olentojen alkuperän – 

näin ei kuitenkaan ollut vihkimättömän maallikon laita. Hänelle kuollut kirjain oli 

uskontoa, ja tulkinta – pyhyyden häpäisyä. Ja tämä kuollut kirjain ei voinut 

ylentää hänen mieltään eikä tehdä häntä täydellisemmäksi, koska jumalat olivat 

antaneet hänelle sellaisen esimerkin. [e765] Mutta filosofille – varsinkin vihitylle 

– Hesiodoksen teogonia on niin historiallinen kuin jokin historia voi olla. Platon 

hyväksyi sen sellaisena ja ilmoitti sen totuuksia niin paljon kuin hänen 

vaitiololupauksensa sallivat. 

Se tosiasia, että atlantit pitivät Uranosta ensimmäisenä kuninkaanaan ja että 

Platon alkaa historiansa Atlantiksesta sillä, miten Neptunus [Poseidon], Uranok-

sen pojanpoika, jakaa tuon suuren mantereen, osoittaa, että mantereita ja kunin-

kaita oli ollut jo ennen Atlantista. Sillä Neptunus, jonka osaksi tuo manner joutui, 

löytää pieneltä saarelta ainoastaan yhden ihmisparin, maasta syntyneen (ts. en-

simmäisen fyysisen inhimillisen ihmisen, joka syntyi kolmannen kantarodun vii-

meisiin alarotuihin). Kleito on heidän tyttärensä, jonka kanssa jumala menee nai-

misiin, ja hänen vanhin poikansa Atlas saa osakseen oman nimensä mukaisen 

vuoren ja mantereen. 

Sekä kaikki Olympoksen jumalat että hindulaisen pantheonin jumalat ja rishit 

olivat seitsenmuotoisia personointeja, jotka tarkoittavat: 1) älyllisten luonnonvoi-

mien noumenoneja; 2) kosmisia voimia; 3) taivaankappaleita; 4) jumalia eli 

dhyāni-chohaneita; 5) psyykkisiä ja henkisiä voimia; 6) jumalallisia kuninkaita 

maan päällä (eli jumalien ruumiillistumia); ja 7) maisia sankareita eli ihmisiä. 

Tieto, miten erottaa näiden seitsemän muodon joukosta aina kulloinkin tarkoitetut, 

on kaikkina aikoina kuulunut vihityille, joiden vanhimmat edustajat olivat luoneet 

tämän symbolisen ja allegorisen järjestelmän. 

                                                                                                                                                        

hyväksytyn lain etu sekä vakiintunut uskon järjestelmä” (s. 349). Sitä pahempi, jos se on ”his-

toriallinen”, sillä varmasti Lootin episodi tyttäriensä kanssa vain hyötyisi siitä, jos se olisi 

”vertauskuvallinen”. 
1 Herakles mainomenos [suom. Herakles], 1346. 
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Siten Uranos (eli tätä taivaallista ryhmää edustava joukko) hallitsi ja ohjasi 

toista Rotua ja heidän (silloista) mannertaan. Kronos eli Saturnus hallitsi 

lemurialaisia. Jupiter [Zeus], Poseidon1 ja muut taistelivat allegorian mukaan 

Atlantiksen puolesta, joka käsitti koko maan neljännen Rodun aikana. Poseidonis 

eli Atlantiksen (viimeinen) saari – salaisten kirjojen mystisessä kielessä ”Idas-

patin (eli Vishnun) kolmas askel” – oli vielä olemassa noin 12 000 vuotta sitten.2 

Diodoroksen mainitsemat atlantit olivat oikeassa väittäessään, että ”jumalat 

syntyivät” – ts. ”inkarnoituivat” – heidän maassaan, Atlas-vuoren ympärillä 

olevalla seudulla. Mutta neljännen ruumiillistumansa jälkeen heistä tuli 

ensimmäisen kerran inhimillisiä kuninkaita ja hallitsijoita. 

Diodoros puhuu Uranoksesta Atlantiksen ensimmäisenä kuninkaana ja sekoit-

taa joko tietoisesti tai tietämättään mantereet,3 mutta kuten olemme osoittaneet, 

Platon oikaisee epäsuorasti tämän tiedon. Ihmisten ensimmäinen astronomian 

opettaja oli Uranos, koska hän on yksi toisen aikakauden eli Rodun seitsemästä 

dhyāni-chohanista. Siten tapaamme myös toisessa (Svārochishan) [e766] manvan-

tarassa Manun seitsemän pojan, tätä rotua hallitsevien jumalien ja rishien, joukos-

sa astronomian (jyotishan) opettajan, Jyotisin,4 joka on yksi Brahmān nimistä. Ja 

samoin kiinalaiset kunnioittavat T’ieniä (eli taivasta, Uranosta) ja sanovat häntä 

ensimmäiseksi astronomian opettajakseen. Uranos antoi elämän kolmannen Ro-

dun titaaneille, ja juuri nämä (personoituna Saturnus-Kronoksessa) silpoivat hä-

net. Sillä koska titaanit lankesivat synnyttämiseen, jolloin ”fyysinen lisääntyminen 

korvasi tahdolla luomisen”, he eivät enää tarvinneet Uranosta. 

Ja nyt saanemme poiketa tässä asiasta. Gladstonen uusin oppinut artikkeli ”The 

Greater Gods of Olympos” [”Olympoksen korkeammat jumalat”] 

aikakauslehdessä Nineteenth Century [XII ja XXII, 1887] on vääristänyt ja 

sekoittanut entistä pahemmin suuren yleisön käsityksiä kreikkalaisesta 

mytologiasta. Siinä kerrotaan, että Homeroksella olisi ollut sisäinen ajatus, jota 

Gladstone pitää ”todellisena avaimena homeeriseen käsitykseen”, kun sitä vastoin 

tuo ”avain” oli vain salaverho. Poseidon ”on todella olennaisesti maasta, maassa 

kiinni… voimakas ja itsekäs, aistillinen ja kiihkeän kateellinen ja 

kostonhaluinen”. Mutta tämä johtuu siitä, että hän kuvaa neljännen kantarodun, 

                                                           
1  Neptunus eli Poseidon on hindulaisten Idaspati, sama kuin Nārāyana (vetten päällä liikkuja) 

eli Vishnu, ja tämän hindulaisen jumalan tavoin hänen osoitetaan ylittävän koko horisontin 

kolmella askeleella. Idaspati tarkoittaa myös ”vesien herra”. 
2  Baillyn väite, että egyptiläisten pappien mainitsemat 9 000 vuotta eivät tarkoittaneet ”aurin-

kovuotta”, on perusteeton. Bailly ei tiennyt mitään geologiasta eikä sen laskelmista, muussa 

tapauksessa hän olisi puhunut toisin. 
3  Bibliotheke historike, III, 56. 
4  Ks. Matsyapurāna, joka sijoittaa hänet tämän aikakauden seitsemän prajāpatin joukkoon 
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merien hallitsijan henkeä, tuon rodun, joka elää merien ( ) yläpuolella1 ja 

joka muodostuu jättiläisistä, Eurymedonin lapsista, rodusta, joka on titaani 

Polyfemoksen ja yksisilmäisten kyklooppien isä. Vaikka Zeus hallitsee neljättä 

Rotua, niin Poseidon ohjaa kuitenkin Kronoksen veljeskolmikkoa ja meidän 

inhimillisiä rotujamme ja on todellinen avain siihen. Poseidon ja Nereus ovat 

sama: edellinen on Atlantiksen hallitsija eli henki ennen kuin se alkoi vajota, 

jälkimmäinen tuon tapahtuman jälkeen. Neptunus [Poseidon] on elävän rodun 

titaaninen voima. Nereus on sen henki jälleensyntyneenä seuraavaan, viidenteen 

eli arjalaiseen Rotuun. Mutta tuo Englannin suuri kreikkalaisuuden oppinut 

Gladstone ei ole vielä keksinyt tai edes hämärästi aavistanut mitään tästä kaikesta. 

Ja kuitenkin hän tekee monia huomautuksia Homeroksen ”kekseliäisyydestä”, että 

tämä ei koskaan maininnut Nereusta, jonka nimen voimme saada selville ”vain 

patronyymistä Nereides”! 

Myös oppineimmat hellenistit ovat taipuvaisia rajoittamaan pohdiskelunsa my-

tologian eksoteerisiin kuviin ja kadottamaan näkyvistä niiden sisäisen merkityk-

sen. Ja kuten osoitimme, jalosukuinen W. E. Gladstone on antanut siitä kuvaavan 

esimerkin. Samalla kun hän on aikamme ehkä etevin valtiomies, hän on myös 

yksi oppineimmista, joita Englannissa on koskaan syntynyt. Kreikkalainen kirjal-

lisuus on ollut hänen elämässään tärkeä tutkimuskohde, ja valtiollisten toimiensa 

kiireiden keskellä hänellä on ollut aikaa rikastuttaa tuon ajan kirjallisuutta oppi-

neilla kreikkalaisilla kirjoituksilla, minkä johdosta hänen nimensä tulee säilymään 

tunnettuna läpi tulevien sukupolvien. Tämän teoksen kirjoittaja ei hänen vilpittö-

mänä [e767] ihailijanaan voi olla tuntematta syvää mielipahaa seuraavasta syystä: 

Jälkimaailma tunnustaessaan hänen syvän oppineisuutensa ja loistavan nerokkuu-

tensa, tulee kuitenkin siinä kirkkaammassa valossa, jonka täytyy silloin valaista 

koko kysymystä symboliikasta ja mytologiasta, lausumaan tuomion, että hän ei 

ymmärtänyt sen uskonnollisen järjestelmän henkeä, jota hän niin usein arvosteli 

dogmaattisesta kristillisestä näkökulmasta käsin. Kun se aika koittaa, silloin huo-

mataan, että esoteerinen avain kristillisten yhtä hyvin kuin kreikkalaisten teogoni-

oiden ja oppien mysteereihin on esihistoriallisten kansojen salainen oppi, kanso-

jen, joiden olemassaolon hän muiden tavoin on kieltänyt. Ainoastaan tämä oppi 

voi näyttää samankaltaisuuden kaikkien inhimillisten, uskonnollisten pohdiskelu-

jen tai jopa niin kutsuttujen ilmestysten välillä, ja sen opetus voi vuodattaa elämän 

hengen Merun, Olympoksen, Valhallan ja Siinain vuorten maallisiin ihmisiin. Jos 

Gladstone olisi nuorempi, hänen ihailijansa voisivat toivoa, että hänen oppineita 

tutkimuksiaan kruunaisi näkemys tästä syvällisestä totuudesta. Mutta nyt hän vain 

hukkaa katoavien vuosiensa kalliit hetket hyödyttömiin väittelyihin vapaa-

                                                           
1  Homeros, Ilias, XXIV, 79. 
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ajattelijoiden jättiläisen eversti Ingersollin kanssa. Ja kumpikin taistelee eksoteeri-

sesti karaistuilla aseilla, jotka on saatu tietämättömyydestä johtuvan SANANMU-

KAISEN TULKINNAN asevarastosta. Nuo molemmat suuret väittelijät ovat yhtä 

sokeita niiden tekstien todelliselle esoteeriselle merkitykselle, joita he sinkoavat 

kuin  rautaisia  kuulia  toistensa  päihin,  samalla  kun  maailma  jää  kärsimään 

tuollaisista väittelyistä. Toinen näet auttaa vahvistamaan materialismin rintamaa 

ja toinen taas kuolleesta kirjaimesta kiinni pitävän, sokean lahkolaisuuden tuki-

joukkoja. Ja nyt palaamme vielä kerran varsinaiseen aiheeseemme. 

Atlantis mainitaan usein toisella nimellä, joka on tuntematon meidän kommen-

taattoreillemme. Nimien voima on suuri, ja se tiedettiin, sillä ensimmäisiä ihmisiä 

opettivat jumalalliset mestarit. Ja koska Solon oli perehtynyt siihen, hän käänsi 

”atlantislaiset” nimet itse keksimikseen nimiksi. Atlantiksen mantereen yhteydes-

sä tulee muistaa, että vanhoilta kreikkalaisilta kirjailijoilta saamamme kertomuk-

set sisältävät joukon sekavia tietoja, joista jotkut tarkoittavat tuota suurta manner-

ta ja toiset viimeistä pientä Poseidoniksen saarta. Yleensä niiden kaikkien on kat-

sottu viittaavan ainoastaan viimeksi mainittuun, mutta se on väärin, mikä ilmenee 

selvästi ”Atlantiksen” kokoa ym. seikkoja koskevista ristiriitaisista tiedoista. 

Siten Platon sanoo Kritiaksessa [118a-d], että kaupungin ympäristö oli aivan 

tasainen ja sitä ympäröivät vuorijonot… Tämä sileä ja tasainen alue, pohjoiseen ja 

etelään ulottuva tasanko oli suorakaiteen muotoinen, kolmetuhatta stadionia toi-

seen ja kaksituhatta stadionia toiseen suuntaan… Tasangon ympärillä oli valtava 

kanava eli kaivanto, 30 metriä syvä, 180 metriä leveä ja 2 000 kilometriä pitkä. 

Toisissa kohdissa kuitenkin mainitaan, että Poseidoniksen saari on kooltaan 

vain suunnilleen sama kuin tässä mainittu ”kaupunkia ympäröivä [e768] tasanko”. 

Ilmeisesti toinen tieto tarkoittaa suurta mannermaata ja toinen sen viimeistä jään-

nöstä – Platonin saarta. 

Edelleen Atlantiksen vakinaiseen armeijaan sanotaan kuuluneen miljoona 

miestä, ja sen laivastoon kuului 1 200 alusta ja 240 000 miestä. Tällaiset tiedot 

eivät voi millään tarkoittaa pientä, noin Irlannin kokoista saarta! 

Kreikkalaisissa allegorioissa sanotaan, että Atlaksella eli Atlantiksella oli seit-

semän tytärtä (seitsemän alarotua), joiden nimet olivat Maia, Elektra, Taygete, 

Asterope, Merope, Alkyone ja Kelaino. Tämä etnologisesti, koska heidän väitet-

tiin menneen naimisiin jumalien kanssa ja tulleen kuuluisien sankareiden, monien 

kansojen ja kaupunkien perustajien, äideiksi. Astronomisesti atlantideista on tullut 

seitsemän Plejadia (?). Okkulttisesti nämä kaksi ovat yhteydessä kansojen kohta-

lojen kanssa, joiden muovaajina ovat olleet heidän aikaisempien elämiensä tapah-

tumat karman lain mukaisesti. 

Muinoin oli kolme suurta kansaa, jotka väittivät polveutuvansa Saturnuksen 

[Kronoksen] valtakunnasta eli Lemuriasta (joka jo useita tuhansia vuosia ennen 



810 
 

ajanlaskuamme sekoitettiin Atlantikseen). Ne olivat egyptiläiset, foinikialaiset 

(vrt. Sankhuniaton) ja muinaiskreikkalaiset (vrt. Diodoros Platonin mukaan). 

Mutta Aasian vanhin sivistyskansa – Intia – voi vedota samaan alkuperään. 

Karman lain eli kohtalon ohjaamina alarodut toistavat tietämättään äitirotujensa 

ensimmäisiä askeleita. Kuten verrattain vaaleat bramiinit tunkeutuessaan Intiaan 

tummaihoisten dravidakansojen joukkoon tulivat pohjoisesta, samoin arjalaisen 

viidennen Rodun täytyy johtaa alkunsa pohjoisista seuduista. Okkulttiset tieteet 

osoittavat, että kantarotujen perustajat (seitsemän prajāpatin vastaavat ryhmät) 

ovat kaikki olleet yhteydessä Pohjantähden kanssa. Kommentaarissa sanotaan: 

”Se, joka ymmärtää Dhruvan1 iän, joka on 9090 kuolevaisten vuotta, ymmärtää 

pralayojen ajat, kansojen lopullisen kohtalon, oi lanoo.” 

Sitä paitsi on täytynyt olla hyvä syy, miksi aasialaisen kansan oli sijoitettava suu-

ret alkuunpanijansa ja pyhimyksensä Isoon Karhuun, pohjoiseen tähtikuvioon. On 

kulunut KUITENKIN 70 000 VUOTTA SIITÄ, KUN MAAN NAPA OSOITTI PIKKU 

KARHUN HÄNNÄN ULOMPAA PÄÄTÄ. Ja vielä monta tuhatta vuotta enemmän 

siitä, kun seitsemän rishiä olisi voitu samastaa Ison Karhun tähtikuvioon. 

Arjalainen rotu syntyi ja kehittyi kaukana pohjoisessa, vaikka sen heimot At-

lantiksen mantereen vajottua muuttivat kauemmas etelään, Aasiaan. Tästä syystä 

Prometheus on Asian poika, ja Lukianos kutsuu hänen poikaansa Deukalionia, 

kreikkalaisten Nooaa – joka loi ihmiset äiti [e769] maan kivistä – pohjoisskyytta-

laiseksi, ja Prometheuksesta tehdään Atlaksen veli ja hänet kytketään Kaukasus-

vuoreen lumen keskelle.2 

Kreikalla oli hyperborealainen yhtä hyvin kuin eteläinen Apollonsa. Siten 

melkein kaikki Egyptin, Kreikan ja Foinikian jumalat samoin kuin muiden 

pantheonien jumalat ovat pohjoista alkuperää ja kotoisin Lemuriasta kolmannen 

Rodun loppupuolelta, kun se oli saavuttanut täyden fyysisen ja fysiologisen 

kehityksensä.3 Kaikkien Kreikan ”tarujen” voitaisiin todeta perustuvan 

historiallisiin tosiasioihin, jos tuo historia olisi siirtynyt jälkimaailmalle ilman 

                                                           
1 Tämä nimi on vastine alkutekstissä olleelle sanalle. 
2  Deukalionin sanotaan tuoneen Adoniksen ja Osiriksen palvonnan Foinikiaan. Mutta tämä 

palvonta on, astronomisessa merkityksessä, kadotetun ja jälleen löydetyn auringon palvontaa. 

Ainoastaan navalla aurinko kuolee kuuden kuukauden ajaksi, sillä 68. leveysasteella se on 

kuollut vain neljäkymmentä päivää, kuten Osiriksen juhlissa esitettiin. Nämä molemmat pal-

vontamuodot syntyivät Pohjois-Lemuriassa eli mantereella, josta Aasia oli jonkinlainen er-

kaantunut jatke ja joka ulottui aina napaseuduille asti. Tämän esittää selvästi de Gebelin teok-

sessaan Allégories d’Orient, s. 246, ja Bailly; vaikka ei Herakles eikä Osiris ole aurinkomyyt-

tejä, paitsi yhdessä seitsemästä aspektistaan. 
3  Hyperborealaisia, joita pidetään nyt myyttisinä, kuvailtiin jumalien, varsinkin Apollon ra-

kastettuina pappeina ja palvelijoina (Herodotos, Historiateos, IV, 33–35; Pausanias, Pe-

riegesis tes Hellados, k. I, xxxi, 2; k. V, vii, 8; k. X, v, 7–9). 



811 
 

väärentäviä myyttejä. ”Yksisilmäiset” kykloopit, jättiläiset, jotka tarun mukaan 

olivat Uranoksen ja Gaian [Caeluksen ja Terran] poikia – lukumäärältään kolme 

Hesiodoksen mukaan – olivat lemurialaisten kolme viimeistä alarotua, ja 

”yksisilmäisyys” tarkoittaa viisauden silmää.1 Sillä pään etupuolella olevat kaksi 

silmää kehittyivät kunnolla fyysisiksi elimiksi vasta neljännen Rodun alussa. 

Allegoria Odysseuksesta, jonka toverit nielaistiin, kun taas Ithakan kuningas 

pelasti itsensä puhkaisemalla Polyfemoksen silmän kekäleellä, perustuu 

”kolmannen” silmän psykofysiologiseen surkastumiseen. Odysseus kuuluu 

neljännen Rodun sankarien aikaan, ja vaikka hän sen silmissä olikin ”viisas”, niin 

paimenkyklooppien mielestä hänen täytyi olla paheellinen.2 Hänen seikkailunsa 

heidän kanssaan – villin jättiläisrodun kanssa, joka oli vastakohta Odysseuksen 

kehittyneelle sivistykselle – on allegorinen kuvaus asteittaisesta siirtymisestä 

kyklooppisesta sivistyksestä kivipatsaineen ja valtavan suurine rakennuksineen 

atlantislaisten aistillisempaan ja fyysisempään kulttuuriin. Tämä johti lopulta 

siihen, että [e770] viimeisetkin kolmannesta Rodusta kadottivat kaikkinäkevän 

henkisen silmänsä.  

Toinen allegoria, joka antaa Apollon surmata kykloopit kostoksi poikansa As-

klepioksen kuolemasta, ei tarkoita taivaan ja maan kolmen pojan edustamaa kol-

mea rotua, vaan hyperborealaisia arimaspikyklooppeja, viimeisiä ”viisauden sil-

mällä” varustetusta rodusta. Edelliset ovat jättäneet muistomerkkejä jälkeensä 

kaikkialle, niin etelään kuin pohjoiseen. Jälkimmäiset rajoittuivat yksinomaan 

pohjoiseen. Siten Apollo, joka on ennen kaikkea näkijöiden jumala ja jonka vel-

vollisuus on rangaista pyhyyden häpäisy, surmasi heidät – hänen nuolensahan 

edustavat inhimillisiä intohimoja, hehkuvia ja kuolettavia – ja kätki sitten nuolen-

sa vuoren taakse hyperborealaisella seudulla.3 Kosmiselta ja astronomiselta kan-

nalta tämä hyperborealainen jumala on personoitu aurinko, joka tähtivuoden (25 

868 vuoden) kuluessa muuttaa ilmastot maan pinnalla siten, että trooppiset seudut 

tulevat kylmiksi ja päinvastoin. Psyykkisesti ja henkisesti hänellä on vielä tärke-

ämpi merkitys. Kuten Gladstone osuvasti huomauttaa artikkelissaan ”Greater 

                                                           
1  Kykloopit eivät ole ”yksisilmäisyyden” ainoita traditionaalisia edustajia. Arimaspit olivat 

skyyttalainen kansa ja heillä sanotaan myös olleen vain yksi silmä. (J. B. Bourguignon 

d’Anville, Géographie ancienne abrégée, vol. II, s. 321.) Heidät Apollo kukisti nuolillaan. 

(Ks. edellä.) 
2  Odysseus kärsi haaksirikon Aiaioksen saaren luona, missä Kirke muutti kaikki hänen seura-

laisensa sioiksi heidän aistillisuutensa vuoksi. Sen jälkeen hän ajautui Ogygieen, Kalypson 

saarelle, missä hän eli noin seitsemän vuotta tämän nymfin kanssa luvattomassa yhteydessä. 

Mutta Kalypso oli Atlaksen tytär (Odysseia, VII laulu, 245), ja kaikki perinteiset, muinaiset 

versiot puhuessaan Ogygian saaresta mainitsevat, että se oli kaukana Kreikasta ja aivan kes-

kellä valtamerta, samastaen sen siten Atlantikseen. 
3  Hyginus, Poetica Astronomica, kirja II, l. xv. 
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Gods of Olympos”, Apollon ominaisuuksia (yhdessä Athenen kanssa) on ”mahdo-

tonta selostaa ilman lähteitä, jotka eivät kuulu niihin traditioihin, joita tavallisesti 

tutkitaan kreikkalaisen mytologian valaisemiseksi”.1 

Kertomus Latonasta (Letosta), Apollon äidistä, on erittäin monimerkityksinen. 

Astronomisesti Latona on napaseutu ja yö, joka synnyttää auringon, Apollon, 

Foiboksen jne. Latona on syntynyt hyperborealaisissa maissa, missä kaikki 

asukkaat olivat hänen poikansa pappeja, jotka juhlivat Apollon ylösnousemusta ja 

astumista alas heidän maahansa joka yhdeksästoista vuosi kuusyklin uudistuessa.2 

Geologisesti Latona on hyperborealainen manner ja sen rotu.3  

[e771] Kun tähtitieteellinen merkitys luovuttaa paikkansa henkiselle ja juma-

lalliselle – Apollon ja Athenen ottaessa lintujen muodon, joka on korkeampien 

jumaluuksien ja enkelien symboli ja hieroglyfi – silloin loistava jumala saa juma-

lallisia luovia voimia. Apollosta tulee sisäisen näkökyvyn personointi, kun hän 

lähettää Aineiaan astraalisen kaksoispuolen taistelukentälle,4 ja hänellä on kyky 

ilmestyä näkijöille ilman, että muut läsnäolevat henkilöt näkevät hänet5 – jollai-

nen kyky on jokaisella korkealla adeptilla. 

Hyperborealaisten kuningas oli sen vuoksi Boreaksen, pohjoistuulen, poika ja 

Apollon ylipappi. Leton (Latona) riita Nioben (atlantislaisen rodun) kanssa – joka 

oli seitsemän pojan ja seitsemän tyttären äiti, jotka personoivat neljännen Rodun 

seitsemää alarotua ja niiden seitsemää haaraa (ks. Apollodoros, seitsenluvusta)6 – 

                                                           
1  Nineteenth Century, vol. XXII, heinäkuu 1887, s. 92. 
2  Diodoros, Bibliotheke, k. II, § 47. 
3  Tehdäkseen eron Lemurian ja Atlantiksen välillä muinaisajan kirjailijat pitivät jälkimmäistä 

pohjoisena eli hyperborealaisena Atlantiksena ja edellistä eteläisenä. Siten Apollodoros sanoo 

(Bibliotheke, k. II, v, 11): ”Herakleen pois viemät kultaiset omenat eivät ole Libyassa, kuten 

jotkut luulevat. Ne ovat hyperborealaisessa Atlantiksessa.” Kreikkalaiset kansallistivat kaikki 

lainaamansa jumalat ja tekivät niistä helleenejä, ja aikamme tutkijat auttavat heitä siinä. Sa-

moin mytologit ovat yrittäneet tehdä Eridanoksesta Italian Po-joen. Faethon-myytissä sano-

taan, että hänen sisarensa vuodattivat hänen kuollessaan kuumia kyyneleitä, jotka putosivat 

Eridanokseen ja muuttuivat meripihkaksi! Mutta meripihkaa on ainoastaan pohjoisissa meris-

sä, Itämeressä. Faethon, joka kuolee tuodessaan lämmön pohjoisten seutujen jäätyneille tähdil-

le, joka herättää kylmettyneen lohikäärmeen pohjoisnavalla ja joka syöstään sieltä Eridanok-

seen, on allegoria, joka viittaa suoraan ilmaston muutoksiin noina kaukaisina aikoina, jolloin 

napamaat muuttuivat kylmästä vyöhykkeestä leudon ja lämpimän ilmaston maaksi. Kun Jupi-

terilta [Zeuksen] salama syöksee auringon toimintojen anastajan, Faethonin, Eridanokseen, 

tämä viittaa toiseen muutokseen, joka tapahtui noilla seuduilla silloin, kun maa jossa ”magno-

lia kukki” muuttui vielä kerran äärimmäisen pohjoisen ja ikuisen jääpeitteen autioksi, pelotta-

vaksi maaksi. Tämä allegoria käsittää siis kahden pralayan tapahtumat, ja oikein ymmärretty-

nä sen pitäisi olla todisteena inhimillisten rotujen valtavasta iästä. 
4  Homeros, Ilias, V, 431–453. 
5  Sama, XVII, 322–336. 
6  Bibliotheke, k. III, v, 6. 
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kuvaa näiden kahden mantereen historiaa. Kun ”jumalan pojat” eli ”tahdon ja 

joogan pojat” näkivät atlantislaisten yhä jatkuvan rappeutumisen, heidän vihansa 

oli suuri.1 Silloin tuleekin aivan selväksi allegoria ”Nioben lapsista”, joiden 

tuhoajia olivat Leton lapset – Apollo ja Artemis, valon, viisauden ja puhtauden 

jumaluudet eli astronomisesti aurinko ja kuu, joiden vaikutukset aiheuttavat 

muutoksia maan akselissa, tulvia ja muita kosmisia luonnonmullistuksia.2 Yhtä 

kuvaava symboli on [e772] taru Nioben loputtomista kyynelistä. Hänen surunsa 

saa Zeuksen muuttamaan hänet lähteeksi – veden peittämäksi Atlantikseksi. 

Muistakaamme, että Niobe on erään Plejadin (eli atlantidin) tytär ja siis Atlaksen 

tyttärentytär, koska hän edustaa tuomitun mantereen viimeisiä sukupolvia.3 

                                                           
1  Ks. I kirja, ”Jumalan pojat ja Pyhä Saari”, s. e220 eteenpäin. 
2  Eräs Leton olemuspuolista on niin okkulttinen ja mystinen, että hän esiintyy jopa 

Ilmestyskirjassa (12) vaimona, jolla oli pukunaan aurinko (Apollo), ja kuu (Artemis)  jalkojen 

alla. Hän oli raskaana ja ”huusi tuskissaan synnytyspolttojen vaivaamana”. Suuri tulipunainen 

lohikäärme asettuu synnyttävän naisen eteen nielaistakseen lapsen. Nainen synnyttää lapsen, 

pojan, joka oli paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämä lapsi temmattiin 

Jumalan (Auringon) valtaistuimen luo, ja nainen pakeni autiomaahan yhä lohikäärmeen takaa-

ajamana. Se syöksee kidastaan naisen perään vesivirran, mutta maa auttaa naista ja nielee 

virran. Lohikäärme lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia 

Jumalan käskyille jne. (Ilm. 12:14–17). Jokainen, joka lukee allegorian mustasukkaisen Heran 

(Juno) koston ahdistamasta Letosta, tunnistaa näiden kahden version yhtäläisyyden. Hera 

lähettää Pythonin, lohikäärmeen, ahdistamaan Letoa ja tuhoamaan hänet ja nielaisemaan 

hänen lapsensa. Viimeksi mainittu on Apollo, aurinko, sillä Ilmestyskirjan ”poikalapsi, joka on 

hallitseva kaikkia kansoja rautaisella sauvalla”, ei varmastikaan ole ”Jumalan Poika”, Jeesus, 

vaan fyysinen aurinko, ”joka hallitsee kaikkia kansoja”. Lohikäärme on pohjoisnapa, joka 

vähitellen ajoi varhaiset lemurialaiset niistä maista, jotka muuttuivat yhä enemmän arktisiksi 

ja jotka olivat sopimattomia noiden fyysisiksi ihmisiksi nopeasti kehittyvien olentojen 

asuttaviksi, olentojen, joiden täytyi nyt tulla toimeen ilmastollisten muutosten kanssa. 

Lohikäärme ei salli Leton ”synnyttää” – auringon ilmestyä. ”Hänet karkotetaan taivaasta, eikä 

hän löydä paikkaa, missä voisi synnyttää”, kunnes säälin valtaama Neptunus [Poseidon] 

(valtameri) tekee liikkumattomaksi Deloksen kelluvan saaren (Asteria-nymfin, joka siihen asti 

oli ollut kätkettynä Jupiterilta [Zeukselta] valtameren aaltojen alle). Tältä saarelta Leto saa 

pakopaikan ja siellä syntyy loistava jumala  [Delios], joka heti ilmestyttyään tappaa 

Pythonin [käärmeen], arktisen seudun kylmyyden ja jään, jonka tappavissa kiemuroissa kaikki 

elämä sammuu. Toisin sanoen Leto-Lemuriasta tulee Niobe-Atlantis, jota hallitsee hänen 

poikansa Apollo eli aurinko – rautaisella sauvalla todella, koska Herodotos antaa atlanttien 

kirota hänen liian suuren kuumuutensa. Tämä allegoria on toistettu toisessa mystisessä 

merkityksessään (eräs seitsemästä avaimesta) Ilmestyskirjan äsken mainitussa luvussa. Letosta 

tuli todella voimakas jumalatar ja hän näki poikansa vastaanottamassa palvontaa (auringon 

palvontaa) melkein kaikissa muinaisajan temppeleissä. Okkulttiselta puoleltaan Apollo on 

luvun 7 suojelija. Hän on syntynyt kuukauden seitsemäntenä päivänä, ja Myorican joutsenet 

uivat seitsemän kertaa Deloksen ympäri ylistäen laulullaan tuota tapausta. Hänen lyyrassaan 

on seitsemän kieltä – auringon seitsemän sädettä ja luonnon seitsemän voimaa. Tämä on 

kuitenkin vain astronominen merkitys, kun taas edellä oleva on puhtaasti geologinen. 
3  Ks. Ovidius, Metamorphoses, [suom. Muodonmuutoksia] VI, 155 eteenp. 



814 
 

Bailly huomauttaa aivan oikein, että Atlantiksella oli valtavan suuri vaikutus 

muinaiseen maailmaan. ”Jos nuo nimet”, hän sanoo, ”ovat vain allegorioita, sil-

loin kaikki niiden sisältämä totuus tulee Atlantikselta. Jos taru on oikeaa perimä-

tietoa – vaikka paljon muuttunutta – silloin muinaisajan historia on kauttaaltaan 

sen historiaa.”1 

Jopa siinä määrin, että kaikki muinaiset kirjoitukset – suoranaiset ja runomit-

taiset – ovat täynnä muistoja lemurialais-atlantislaisista, ensimmäisistä fyysisistä 

roduista, vaikkakin järjestyksessä kolmannesta ja neljännestä Rodusta. Hesiodos 

mainitsee tradition pronssikauden ihmisistä, jotka Jupiterin [Zeuksen] sanotaan 

luoneen saarnipuusta ja joiden sydän oli timanttia kovempi. Puettuina pronssiin 

päästä jalkoihin he viettivät elämänsä taistellen. He olivat hirviömäisen kookkaita, 

heillä oli kauhea voima, ja voittamattomat käsivarret ja kädet riippuivat olkapäis-

tä, kuten runoilija sanoo.2 Sellaisia olivat ensimmäisten fyysisten rotujen jättiläi-

set. Iranilaisilla on Yasnassa viittaus myöhemmän ajan atlantislaisiin. Heidän 

traditionsa kertoo, että ”Jumalan pojat” eli Pyhän Saaren suuret vihityt käyttivät 

vedenpaisumusta hyväkseen vapauttaakseen maan kaikista atlantislaisten joukossa 

olleista noidista. Mainittu säe puhuu Zoroasterista yhtenä ”Jumalan pojista”. Se 

sanoo: ”Sinä, oi Zarathustra, olet saanut kaikki ennen inhimillisessä muodossa 

kulkeneet demonit [ts. noidat] kätkeytymään maan alle” (ts. olet antanut heidän 

hukkua).3 

Lemurialaiset ja samoin varhaiset atlantislaiset jakautuivat kahteen selvään 

luokkaan – ”yön eli pimeyden poikiin” ja ”auringon eli valon poikiin”. Vanhat 

kirjat kertovat meille hirvittävistä taisteluista näiden kahden välillä, kun edelliset 

jättäen pimeyden maansa, josta aurinko oli poistunut pitkiksi kuukausiksi, 

laskeutuivat kolkoilta seuduiltaan ja ”yrittivät anastaa valon herran” 

päiväntasaajan seutujen parempiosaisilta veljiltään. Meille voidaan sanoa, että 

muinaiset kansat eivät tienneet mitään napaseutujen kuusi kuukautta kestävästä 

pitkästä yöstä. Jopa Herodotos,4 joka oli muita [e773] oppineempi, mainitsee vain 

kansan, joka nukkui kuusi kuukautta ja valvoi toisen puolen vuodesta. Mutta 

kreikkalaiset tiesivät hyvin, että pohjoisessa oli maa, jossa vuosi jakautui päivään 

ja yöhön, kummankin kestäessä kuusi kuukautta, kuten Plinius sanoi.5 He 

puhuivat kimmerialaisista ja hyperborealaisista ja viittasivat niiden väliseen 

eroavuuteen. Edelliset asuivat Palos Maiotiksella [Asovanmerellä] (45. ja 50. 

                                                           
1  Lettres sur l’Atlantide, s. 137. 
2  Hesiodos, Erga kai hemerai, lat. Opera et Dies, 143 eteenp. 
3  Yasna, ix, 15. 
4  History [Historiateos], IV, § 25. 
5  Naturalis historia, kirja IV, xii, 89; myös Solinus, Collectanea rerum memorabilium, l. 16, 

ja Pomponius Mela, De chorographia, kirja III, 5 (36). 
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leveysasteen välillä). Plutarkhos selittää, että he olivat vain pieni osa suuresta 

kansasta, jonka skyytit olivat karkottaneet ja joka pysähtyi lähelle Tanaista 

vaellettuaan Aasian halki. 
 
Nämä sotaisat joukot elivät entisaikoina valtameren rannalla, synkissä metsissä ja 

pimeän taivaan alla. Siellä napa koskettaa melkein päätä, siellä vuosi jakautuu 

pitkiin öihin ja päiviin.1 
 

Hyperborealaiset kansat ”kylvävät aamulla, niittävät keskipäivällä ja korjaavat 

sadon illalla sekä varastoivat sen yöllä luoliinsa”.2 

Myös Zoharin kirjoittajat tunsivat tämän tosiasian, sillä siinä sanotaan: 
 
Hammannunahin, vanhan (eli Vanhimman), kirjasta luemme… maan päällä on 

joitakin maita, jotka ovat valoisia, kun taas toiset ovat pimeydessä. Näillä on 

päivä, kun edellisillä on yö. Ja on maita, joissa vallitsee ainainen päivä tai joissa 

yö kestää vain muutaman silmänräpäyksen.3 
 

Delos-saari, kreikkalaisen mytologian Asteria, ei suinkaan ollut Kreikassa, jota ei 

edes ollut vielä olemassa siihen aikaan, ei edes molekyylisessä muodossaan. Use-

at kirjailijat ovat osoittaneet, että Delos oli maa tai saari, joka oli paljon suurempi 

kuin ne pienet maakaistaleet, joista tuli Kreikka. Sekä Plinius että Diodoros Sisi-

lialainen sijoittavat sen pohjoisiin meriin. Toinen sanoo sitä Basileiaksi eli ”ku-

ninkaalliseksi”,4 toinen, Plinius, antaa sille nimen Osericta,5 sana, joka Rudbeckin 

mukaan6 merkitsi ”pohjoisissa kielissä samaa kuin jumalallisten kuninkaiden eli 

jumala-kuninkaiden saari” eli jälleen ”jumalien kuninkaallinen saari”, koska ju-

malat syntyivät siellä, ts. Atlantiksen kuninkaiden jumalalliset dynastiat olivat 

sieltä lähtöisin. Etsikööt maantieteilijät ja geologit sitä saariryhmästä, jonka Nor-

denskiöld löysi Vega-matkallaan arktisilta seuduilta.7 Salaiset kirjat kertovat meil-

le, että ilmasto on muuttunut noilla seuduilla useammin kuin kerran sen jälkeen, 

kun ensimmäiset ihmiset asuivat noilla nykyisin melkein luoksepääsemättömillä 

leveysasteilla. Ne muodostivat paratiisin, ennen kuin niistä tuli helvetti – [e774] 

kreikkalaisten pimeä Haades ja varjojen kylmä maa, jossa skandinaavien Hel, 

tuonelan  jumalatar,  ”vie  valtikan  syvälle  alas  Helheimiin  ja  Neflheimiin”. 
                                                           
1  Plutarkhos, Bioi paralleloi, lat. Vitae parallelae: Marius, § 11. 
2  Plinius, Naturalis Historia, kirja IV, xii, 90. 
3  Isaac Myer, Qabbalah, s. 139, lainaa Zoharia, iii, folio 10a. 
4  Diodoros Siculus [Sisilialainen], Bibliotheke historike, kirja V, § 23. 
5  Plinius, Naturalis historia, kirja XXXVII, 39. 
6  Olaus Rudbeck, Atland eller Manheim (Atlantica), osa I, luku xiv, ”Osericta”, s. 462, 464. 
7  Nämä saaret olivat ”täynnä fossiilisia jäännöksiä hevosista, lampaista, häristä jne., jotka 

olivat elefanttien, mammuttien, sarvikuonojen ym. valtavien luiden joukossa”. Ellei tuona 

aikakautena ollut ihmistä maan päällä, ”miten hevosia ja lampaita voitiin löytää noiden valta-

vien, ennen vedenpaisumusta eläneiden eläinten joukosta”, kysyy eräs Mestari kirjeessään. 

(Esoteric Buddhism, s. 67, 5. painos.) Vastaus on edellä olevassa tekstissä.  
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Kuitenkin siellä syntyi Apollo, joka oli jumalista loistavin taivaassa – astronomi-

sesti – niin kuin hän oli inhimillisessä merkityksessä valistunein niistä jumalalli-

sista kuninkaista, jotka hallitsivat noita varhaisia kansoja. Jälkimmäinen seikka 

käy ilmi Iliaasta,1 missä Apollon sanotaan ilmestyneen neljä kertaa omassa muo-

dossaan (neljän rodun jumalana) ja kuusi kertaa inhimillisessä muodossa, ts. ol-

lessaan tekemisissä varhaisempien, sukupuoliin jakautumattomien, lemurialaisten 

jumalallisten dynastioiden kanssa. 

Nämä varhaiset salaperäiset kansat, heidän maansa (jotka ovat nyt tulleet asu-

mattomiksi) samoin kuin tuo sekä kuolleesta että elävästä ihmisestä [man] käytet-

ty nimitys ovat antaneet tietämättömille kirkkoisille tilaisuuden keksiä helvetin, 

jonka he ovat muuttaneet palavaksi paikaksi jääkylmän seudun asemesta.2 

On tietysti ilmeistä, että eivät hyperborealaiset eivätkä kimmerialaiset, eivät 

arimaspit eivätkä liioin skyytit – jotka kreikkalaiset tunsivat ja joiden kanssa he 

olivat yhteydessä – olleet meidän atlantislaisiamme. Mutta he kaikki olivat atlanti-

laisten viimeisten alarotujen jälkeläisiä. Pelasgit olivat kuitenkin eräs tulevan 

Kreikan kantaroduista ja jäänne eräästä atlantislaisesta alarodusta. Platon viittaa 

siihen puhuessaan heistä, ja heidän nimensä tulee sanasta pelagus, suuri meri. 

Nooan vedenpaisumus on astronominen ja allegorinen, mutta se ei ole myyttinen, 

sillä kertomus perustuu samaan ikivanhaan traditioon ihmisistä – tai oikeammin 

kansoista – jotka pelastuivat tuhotulvien aikana kanooteilla, arkeilla ja laivoilla. 

Tuskin kukaan uskaltaisi sanoa, että kaldealainen Xisuthros, hindulainen Vaivas-

vata, kiinalainen Peirun – jota ”jumalat rakastivat” ja jonka he pelastivat veden-

paisumuksesta kanootilla – tai ruotsalainen Bergelmer, jolle jumalat olivat pohjoi-

sessa yhtä suosiollisia, ovat kaikki sama henkilö. Mutta heidän legendansa ovat 

kaikki saaneet alkunsa siitä luonnonmullistuksesta, joka kohtasi sekä mannerta 

että Atlantiksen saarta. 

Allegoria ennen vedenpaisumusta eläneistä jättiläisistä ja heidän 

saavutuksistaan noituudessa ei ole mikään myytti. Raamatun tapahtumia on 

todella ilmoitettu. Mutta ilmoittajana ei ole Jumalan ääni ukkosen ja salamoinnin 

keskellä Siinainvuorella [e775] eikä jumalallinen sormi, joka on merkinnyt tiedon 

                                                           
1  IV, 239–269. 
2  Hyvänä todisteena siitä, että kaikki jumalat ja uskonnolliset käsitykset sekä myytit ovat 

tulleet pohjoisesta, joka oli myös fyysisen ihmisen kehto, ovat monet kuvaavat sanat, jotka 

ovat saaneet alkunsa ja säilyttäneet alkuperäisen merkityksensä meidän päiviimme asti poh-

joisten kansojen keskuudessa. Mutta vaikka oli aika, jolloin kaikki kansat olivat ”yhtä kieltä”, 

nämä sanat ovat saaneet eri merkityksen kreikan ja latinan kielessä. Sellainen sana on Manu, 

Man, elävä olento ja manes, maanit, kuolleet ihmiset. Lappalaiset sanovat vielä tänä päivänä 

vainajiaan maaneiksi (J.-F. Regnard, Voyage de Laponie).  Mannus on germaanisen rodun esi-

isä, hindujen Manu, ajatteleva olento, sanasta man; egyptiläinen Menes. Ja Minos, Kreetan 

kuningas ja manalan tuomari kuolemansa jälkeen – ne kaikki johtuvat samasta juuresta eli 

sanasta. 
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kivisiin tauluihin, vaan kyseessä on aivan yksinkertaisesti pakanallisista lähteistä 

johtuva traditio. Varmastikaan Diodoros ei toistanut Mooseksen kirjoja, kun hän 

kirjoitti titaaneista – jättiläisistä, jotka olivat syntyneet taivaasta ja maasta tai 

oikeammin Jumalan pojista, jotka ottivat itselleen vaimoiksi ihmisten kauniita 

tyttäriä.1 Ferenikos ei liioin toista Genesistä esittäessään näitä jättiläisiä koskevia 

yksityiskohtia, joita ei esiinny juutalaisten pyhissä kirjoituksissa. Hän sanoo, että 

hyperborealaiset olivat titaanien rotua, joka polveutui vanhimmista jättiläisistä, ja 

että hyperborealainen seutu oli ensimmäisten jättiläisten syntymäpaikka. Pyhien 

kirjojen kommentaarit selittävät, että mainittu seutu oli kaukana pohjoisessa 

vastaten nykyisiä napamaita, ts. esilemurialainen, vanhin maa, johon kerran 

kuului nykyinen Grönlanti, Huippuvuoret, Ruotsi, Norja jne. 

Mutta keitä olivat Genesiksen, 6:4, nefilimit? Palestiinassa oli vanhemman ja 

uudemman kivikauden ihmisiä aikakausia ennen tapahtumia, joista kerrotaan 

tuossa Alkujen kirjassa. Teologinen traditio samastaa nämä nefilimit karvaisiin 

ihmisiin eli satyyreihin, joista jälkimmäiset ovat myyttisiä viidennessä Rodussa, 

kun taas edelliset ovat historiallisia sekä neljännessä että viidennessä Rodussa. 

Olemme esittäneet muualla näiden satyyrien prototyypit ja puhuneet varhemman 

ja myöhemmän atlantislaisen rodun eläimellisyydestä. Mikä on Poseidonin rak-

kausjuttujen merkitys monissa tuollaisissa eläinmuodoissa? Hänestä tuli delfiini 

voittaakseen Amfitriten, hevonen vietelläkseen Demeterin, oinas pettääkseen 

Theofanen jne. Poseidon ei ainoastaan personoi Atlantiksen henkeä ja rotua, vaan 

myös noiden jättiläisten paheita. Gesenius ja muut omistavat valtavasti tilaa sanan 

nefilim merkitykselle, mutta selittävät hyvin vähän. Esoteeriset tiedot osoittavat 

kuitenkin, että nuo karvaiset olennot olivat niiden lemuroatlantislaisten rotujen 

viimeisiä jälkeläisiä, jotka saivat kauan sitten sukupuuttoon kuolleiden eläinten 

naaraiden kanssa lapsia, aikaansaaden siten mykkiä ihmisiä, ”hirviöitä”, niin kuin 

Säkeistöissä sanotaan. 

Hesiodoksen Theogoniaan [suom. Jumalten synty] perustuva mytologia, joka 

teos on vain varsinaisten traditioiden tai suullisesti kerrotun historian runollinen 

muistiinpano, puhuu kolmesta jättiläisestä nimeltään Obriareos, Kottos ja Gyges. 

He elävät pimeässä maassa, johon Kronos on heidät vanginnut, koska he ovat 

kapinoineet häntä vastaan. Kaikilla kolmella on myytin mukaan sata kättä ja vii-

sikymmentä päätä, joista viimeksi mainitut vastaavat rotuja, edelliset alarotuja ja 

heimoja. Jos pidämme mielessä, että mytologiassa jokainen henkilöhahmo on 

melkein jumala tai puolijumala, samalla kun hän on kuningas tai tavallinen kuole-

vainen toiselta olemuspuoleltaan;2 [e776] ja että molemmat symboloivat maita, 

                                                           
1  Diodoros, Bibliotheke, III, 57. 
2  Siten esim. Gyges on satakätinen ja viisikymmenpäinen hirviö, puolijumala yhdessä tapauk-

sessa ja lyydialainen, maan kuninkaan Kandauleen seuraaja toisessa versiossa. Sama esiintyy 

intialaisessa pantheonissa, missä rishit ja Brahmān pojat jälleensyntyvät kuolevaisina. 
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saaria, luonnonvoimia, elementtejä, kansoja, rotuja ja alarotuja, niin esoteerinen 

kommentaari tulee ymmärrettäväksi. Se sanoo, että kolme jättiläistä ovat kolme 

napamaata, jotka ovat useamman kerran muuttaneet muotoaan jokaisessa uudessa 

luonnonmullistuksessa tai jonkin mantereen kadotessa tehdäkseen tilaa toiselle. 

Koko  maapallo  kokee  aikakausittain  luonnonmullistuksia,  joita  on  ollut  neljä 

kertaa ensimmäisen Rodun esiintymisen jälkeen. Mutta vaikka koko maanpinta 

muutti muotoaan silloin joka kerta, niin arktisen ja antarktisen navan muoto on 

kuitenkin muuttunut vain vähän. Napamaat yhtyvät tai irtaantuvat toisistaan saa-

riksi ja niemimaiksi, mutta säilyvät aina samoina. Sen vuoksi Pohjois-Aasiaa sa-

notaan ”ikuiseksi eli pysyväksi maaksi” ja etelänapaa ”ainaeläväksi” ja ”salaisek-

si”, kun taas Välimeren, Atlantin ja Tyynenmeren maat ja muut seudut vuoroin 

katoavat suurten vesien syvyyksiin ja vuoroin kohoavat sieltä jälleen ylös. 

Lemurian suuren mantereen ensimmäisestä esiintymisestä asti nuo kolme na-

paseudun jättiläistä ovat olleet Kronoksen kahlehtimina piirissään. Niiden vanki-

laa ympäröi pronssimuuri, eikä sieltä ole muuta ulospääsyä kuin Poseidonin (eli 

Neptunuksen, siis merien) rakentamat portit, joiden yli he eivät pääse. Ja tällä 

kostealla seudulla, jossa vallitsee ikuinen pimeys, riutuvat nuo kolme veljestä. 

Ilias sijoittaa Tartaroksen tälle alueelle.1 Kun jumalat ja titaanit vuorostaan kapi-

noivat Zeusta – neljännen Rodun jumaluutta – vastaan, silloin jumalien isä keksi, 

että vangitut jättiläiset voisivat auttaa häntä voittamaan jumalat ja titaanit ja syök-

semään viimeksi mainitut Haadekseen. Selvemmin sanoin, Lemuria piti upottaa 

ukkosen ja salamoinnin aikana merien pohjalle, jotta tulisi tilaa Atlantikselle, jon-

ka oli vuorostaan määrä hukkua tulvaan.2 Thessalian geologinen kohoaminen ja 

tulvaan hukkuminen oli suuren luonnonmullistuksen kertaus pienessä mittakaa-

vassa. Mutta kreikkalaiset, joiden muistiin se oli jättänyt syvän vaikutuksen, se-

koittivat sen ja sovittivat yhteen Atlantiksen varsinaisen kohtalon kanssa. Samoin 

Lankān rākshasien ja bhāratien välinen sota, viimeinen epätoivoinen taistelu at-

lantislaisten ja arjalaisten välillä tai selkkaus daevojen ja izedien (eli perien) välil-

lä muuttui aikakausia myöhemmin taisteluksi kahteen vihamieliseen leiriin jakau-

tuneiden titaanien välillä ja vielä myöhemmin Jumalan enkelien ja Saatanan enke-

lien väliseksi sodaksi. Historiallisista tosiasioista tuli teologisia dogmeja. Kunni-

anhimoiset skoliastit, ihmiset, jotka kuuluivat vasta eilen syntyneeseen arjalaisen 

heimon viimeisimpien jälkeläisten pieneen alarotuun, ryhtyivät kääntämään nurin 

maailman  uskonnollista  ajattelua  ja  [e777]  onnistuivat  siinä.  Sillä  lähes kaksi 

                                                           
1  Ilias, VIII, 13. 
2  Mantereet häviävät vuorotellen tulen ja veden kautta: joko maanjäristyksissä ja tulivuorten 

purkauksissa tai vajoamalla suurten vesien siirtyessä paikoiltaan. Meidän mantereemme tule-

vat häviämään ensin mainitulla tavalla. Viime vuosien alituiset maanjäristykset voivat olla 

enteitä siitä. 
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tuhatta vuotta he ovat saaneet ajattelevan ihmiskunnan uskomaan Saatanan ole-

massaoloon. 

Mutta kun nyt useampi kuin yksi kreikan kielen tuntija on vakuuttunut Baillyn 

ja Voltairen tavoin, että Hesiodoksen Theogonia [Jumalten synty] perustuu 

historiallisiin tosiasioihin,1 on okkulttisten opetusten helpompi raivata tiensä 

ajattelevien ihmisten mieliin, ja siitä syystä olemme nykyistä oppineisuutta 

koskevassa keskustelussamme esittäneet nämä kohdat mytologiasta tässä 

lisähuomautuksessa. 

Sellaiset vertauskuvat, joita on kaikissa eksoteerisissa uskonnoissa, ovat esihis-

toriallisten totuuksien virstanpylväitä. Se aurinkoinen, onnellinen maa, joka oli 

varhaisimpien inhimillisten rotujen alkuperäisenä kehtona, on sittemmin tullut 

useita kertoja hyperborealaiseksi ja saturniseksi2 ja näyttänyt siten kultakauden ja 

Saturnuksen vallan monelta eri puolelta. Se oli todella laadultaan monipuolinen – 

ilmastollisesti, etnologisesti ja moraalisesti. Sillä kolmas, lemurialainen Rotu on 

fysiologisesti jaettava varhempaan androgyyniseen ja myöhempään kaksisukui-

seen rotuun, ja samoin ilmasto sen asuttamilla seuduilla ja mantereilla jakautuu 

ikuiseen kevääseen ja ikuiseen talveen, elämään ja kuolemaan, puhtauteen ja epä-

puhtauteen. Legendojen sikermä on muuntunut aina matkallaan kansojen mieliku-

vituksessa. Kuitenkin se voidaan puhdistaa siitä kuonasta, joka on siihen kerään-

tynyt matkalla läpi monien kansojen ja lukemattomien ihmisaivojen, jotka ovat 

tehneet omia reheviä lisäyksiään alkuperäisiin tosiasioihin.  

Jätämme hetkeksi kreikkalaiset tulkinnat etsiäksemme tieteellisistä ja geologi-

sista todisteista lisävalaistusta näille tosiasioille. 

 

____________ 

 

 

  

                                                           
1  Ks. P. Decharme, Mythologie de la Grèce Antique. 
2  Maantieteilijä Dionysios Periegetes kertoo meille, että Aasiasta pohjoiseen sijaitsevaa suurta 

merta sanottiin jäämereksi eli Saturniseksi mereksi (Periegesis tes oikumenes, 31 eteenp.). 

Orfeus (Arnonautika, 1085) ja Plinius (k. IV, xvi) vahvistavat tämän tiedon osoittamalla, että 

Aasian jättiläismäiset asukkaat antoivat sille tuon nimen. Ja salainen oppi selittää molemmat 

väitteet kertomalla, että kaikki mantereet ovat muodostuneet pohjoisesta etelään; ja että kun 

äkillinen ilmaston muutos sai siellä syntyneen rodun pienentymään ja pysähtymään kasvus-

saan, niin muutama aste etelämpänä erilaiset olosuhteet olivat aina synnyttäneet kookkaimmat 

ihmiset jokaisessa uudessa ihmiskunnassa tai rodussa. Saman havainnon voimme tehdä vielä 

nykyäänkin. Kookkaimmat ihmiset tavataan nykyisin pohjoisista maista, kun taas pienimmät 

ovat eteläaasialaisia, hinduja, kiinalaisia, japanilaisia jne. Verratkaa kookkaita sikhejä ja pun-

jabeja, afgaaneja, norjalaisia, venäläisiä, pohjoissaksalaisia, skotteja ja englantilaisia Keski-

Intian asukkaisiin ja tavallisiin eurooppalaisiin mannermaalla. Siten ovat myös Atlantiksen 

jättiläiset ja siis Hesiodoksen titaanit kaikki pohjoisen asukkaita. 
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[e778] 

VII 

 

TIETEELLISIÄ JA GEOLOGISIA TODISTEITA 

USEIDEN UPONNEIDEN MANNERTEN OLEMASSAOLOSTA 
 

Ehkei ole pahitteeksi vielä lisätä joitakin tieteellisiä myönnytyksiä niitä varten, 

jotka pitävät traditiota mioseenikauden kadonneesta Atlantiksesta ”vanhentuneena 

myyttinä”. On totta, että tiede ei juuri välitä tällaisista kysymyksistä. Mutta on 

silti tiedemiehiä, jotka ovat valmiita myöntämään kaukaista muinaisuutta 

koskevien geologisten ongelmien ollessa kyseessä, että varovainen agnostisismi 

on joka tapauksessa paljon filosofisempaa kuin kielteinen kanta a priori tai liian 

hätäiset, riittämättömien perusteiden varassa tehdyt johtopäätökset. 

Olemme viime aikoina nähneet pari mielenkiintoista esimerkkiä, jotka voita-

neen mainita tässä, koska ne ”vahvistavat” määrättyjä kohtia erään Mestarin Eso-

teric Buddhismissa julkaistusta kirjeestä. Näiden auktoriteettien arvovaltaa ei voi-

da kyseenalaistaa: 

[e779] 

 
 

 

 

 

 

 

____________________ 
Alaviitteet seuraavalla sivulla. 
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Edellisen sivun alaviitteet. 
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Erittäin paljon ajatuksia herättävä on G. Gerlandin mielipide tuosta menneestä 

sivistyksestä, josta osa näistä alhaisella asteella olevista australialaisista on vii-

meisiä jäljellä olevia vesoja. Puhuessaan näiden heimojen uskonnosta ja mytolo-

giasta hän kirjoittaa: ”Se väite, että australialaisessa sivistyksessä [?] ilmenee kor-

keampi aste, tulee parhaiten todistetuksi siinä, missä kaikki kuulostaa kuin men-

neen, rikkaamman aikakauden kuolevilta ääniltä. Se käsitys, että australialaisilla 

ei ole mitään jälkiä uskonnosta tai mytologiasta, on täysin väärä. Mutta tuo uskon-

to on varmasti täysin rappeutunut.” (Lainattu Schmidtin teokseen Doctrine of 

Descent and Darwinism, s. 300–301.) Mitä tulee Haeckelin käsitykseen australia-

laisten ja malaijien välisestä sukulaisuudesta (vrt. hänen etnologisia teorioitaan 

teoksessa The Pedigree of Man), hän on väärässä luokitellessaan australialaiset 

yhteen muiden kanssa. Malaijit ja papualaiset ovat sekarotua, joka on syntynyt 

alhaisten atlantislaisten alarotujen ristiin naimisesta kolmannen kantarodun seit-

semännen alarodun kanssa. Samoin kuin hottentotit he ovat epäsuorasti lemuroat-

lantislaisten jälkipolvea.  

On erittäin tärkeä seikka – niille konkreettisesti ajatteleville, jotka vaativat 

fyysisiä todisteita karmasta – että alhaisimmat ihmisrodut ovat nyt nopeasti 

kuolemassa sukupuuttoon, ilmiö, joka suurelta osin johtuu naisissa esiintyvästä 

erikoisesta hedelmättömyydestä, joka alkoi silloin, kun eurooppalaiset tulivat ensi 

kerran kosketuksiin heidän kanssaan. Harventumisprosessi jatkuu [e780] melkein 

kaikkialla maapallolla näiden rotujen keskuudessa. Niiden ”aika on lopussa”, ja 

huomattakoon, että juuri näitä rotuja esoteerinen filosofia pitää menneiden 

ikivanhojen kansojen vanhuudenheikkoina edustajina. On väärin otaksua, että 

alemman rodun häviäminen johtuisi poikkeuksetta siirtolaisten aiheuttamista 

julmuuksista ja väärinkäytöistä. Muutokset ruokavaliossa, juoppous jne. ovat 

vaikuttaneet paljon, mutta ne, jotka luulevat tällaisten seikkojen antavan riittävän 

selityksen tälle ongelmalle, eivät selviä koko siitä tosiasioiden rintamasta, joka on 

vastassa. Jopa materialisti Lefèvre sanoo, ”ettei mikään voi pelastaa niitä, jotka 

ovat matkansa päässä… Olisi välttämätöntä pidentää heille määrättyä aikaa… Ne 

kansat, jotka ovat säästyneet parhaiten… havaijilaiset tai maorit, eivät ole 

harventuneet vähempää kuin ne heimot, joita eurooppalaiset tunkeutujat ovat 

joukoittain surmanneet tai turmelleet.”1 

Totta kyllä, mutta eikö tässä todettu ilmiö SYKLISEN LAIN toiminnasta ole 

vaikeasti selitettävissä materialistisin perustein? Mistä johtuu tuo ”määrätty 

aikakausi” ja tässä todettu järjestys? Miksi tuo (karmallinen) hedelmättömyys 

iskee määrättyihin rotuihin ja hävittää ne, kun niiden ”hetki on koittanut”? 

Sellainen vastaus on ilmeisen välttelevä, että se johtuu ”mentaalisesta 

epäsuhdasta” siirtolaisrodun ja alkuasukkaiden välillä, koska se ei selitä niitä 

äkillisiä ”hedelmällisyyden esteitä”, joita ilmaantuu usein. Havaijilaisten 

                                                           
1  A. Lefèvre, La Philosophie (1879), s. 497. 
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sukupuuttoon kuoleminen esimerkiksi on tämän päivän selittämättömimpiä 

ongelmia. Ennemmin tai myöhemmin on etnologien myönnettävä okkultisteille, 

että oikeaa ratkaisua on etsittävä karman vaikutusten käsittämisestä. Kuten 

Lefèvre huomauttaa, ”se aika ei ole kaukana, jolloin on oleva jäljellä ainoastaan 

kolme suurta ihmistyyppiä” (ennen kuudennen kantarodun aamunkoittoa), 

valkoinen (arjalainen, viides kantarotu), keltainen ja afrikkalainen mustaihoinen 

tyyppi – risteytyksineen (atlantoeurooppalaiset osastot). Punanahat, eskimot, 

papualaiset, australialaiset, polynesialaiset jne. – kaikki ovat kuolemassa 

sukupuuttoon. Ne, jotka ymmärtävät, että jokainen kantarotu läpikäy seitsemän 

alarodun asteikon seitsemine haaroineen jne., käsittävät ”miksi”. Ruumiillistuvien 

EGOJEN aalto on vyörynyt heidän ohitseen saavuttaakseen kokemusta 

kehittyneemmissä ja vähemmän vanhuudenheikoissa heimoissa. Niiden 

sammuminen on tästä syystä karmallinen välttämättömyys. De Quatrefages esittää 

joitakin merkillisiä ja selittämättömiä tilastotietoja rotujen sammumisesta.1 Tähän 

käy ratkaisuksi ainoastaan okkulttinen selitys. 

Mutta me olemme poikenneet varsinaisesta aiheestamme. Kuulkaamme nyt, 

mitä sanottavaa professori Huxleylla on aikaisemmista Atlantiksen ja Tyynenme-

ren mantereista. 

Hän kirjoittaa Naturessa: 
 
Sikäli kuin tiedän, ei tarjolla olevissa biologisissa tai geologisissa todisteissa ole 

mitään, mikä tekisi mahdottomaksi hypoteesin, että jokin alue Keski-Atlantin 

[e781] tai Tyynenmeren pohjasta, yhtä iso kuin Eurooppa, olisi kerran ollut yhtä 

korkealle kohonneena kuin Mont Blanc ja jälleen vajonnut aikana, joka on kulunut 

paleotsooisen kauden jälkeen, jos vain voitaisiin esittää joitakin perusteita tämän 

hypoteesin tukemiseksi.2 
 

Toisin sanoen ei ole mitään, mikä olisi ristiriidassa tätä asiaa koskevien varmojen 

todisteiden kanssa, eikä siis mitään, mikä sotisi esoteerisen filosofian geologisia 

olettamuksia vastaan. Tri Seeman vakuuttaa meille The Popular Science Re-

view’ssa että: 
 
Ne tosiasiat, joita kasvitieteilijät ovat koonneet rekonstruoidakseen näitä maapal-

lon kadonneita karttoja, ovat melko ymmärrettäviä. He ovat olleet valmiita esittä-

mään todisteita siitä, että muinoin on ollut useita laajoja maa-alueita niissä osissa, 

jotka ovat nyt suurten merten peittämät. Monet yllättävät yhtymäkohdat Yhdysval-

tojen ja Itä-Aasian nykyisen kasviston välillä ovat saaneet heidät otaksumaan, että 

asioiden nykyisen järjestyksen vallitessa on täytynyt olla mantereiden välinen yh-

teys Kaakkois-Aasian ja Länsi-Amerikan välillä. Merkillinen vastaavuus Etelä-

Yhdysvaltojen nykyisen kasviston ja Euroopan fossiilisen floran välillä saa heidät 

uskomaan, että Eurooppaa ja Amerikkaa yhdisti mioseenikaudella maasilta, jonka 

                                                           
1  The Human Species, s. 428 eteenpäin. 
2  Artikkeli ”The First Volume of the Publications of the ’Challenger’”, 4.11.1880, s. 2. 
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jäännöksiä  ovat  Islanti,  Madeira  ja  muut  Atlantin  saaret;  ja  että  itse asiassa 

egyptiläisten pappien Solonille esittämä kertomus Atlantiksesta ei ole pelkkää mie-

likuvitusta, vaan sillä on historiallinen perusta… Eurooppa sai eoseenikaudella 

kasveja, jotka levisivät yli vuorten ja tasankojen, laaksojen ja jokitöyräiden [yleen-

sä Aasiasta], mutta ne eivät tulleet ainoastaan etelästä eivätkä idästä. Myös länsi 

antoi oman lisänsä, ja jos se tuona aikakautena oli melko vähäistä, se todistaa joka 

tapauksessa, että oli jo muodostumassa silta, joka oli myöhemmin niin huomatta-

valla tavalla helpottava yhteyttä molempien mantereiden välillä. Siihen aikaan al-

koivat jotkin läntisen mantereen kasvit saavuttaa Euroopan Atlantis-saaren kautta, 

joka silloin oli luultavasti juuri [?] kohoamassa valtamerestä.1 
 

Ja saman aikakauslehden toisessa numerossa2 W. Duppa Crotch, M.A., F.L.S., 

viittaa samaan asiaan artikkelissa, jonka otsikkona on ”Norjalainen tunturisopuli 

ja sen vaellukset”. 
 
…onko luultavaa, että maata olisi voinut olla siellä, missä avara Atlantti vyöryy? 

Kaikki traditiot sanovat niin: vanhat egyptiläiset aikakirjat puhuvat Atlantiksesta, 

kuten Strabon ja muut ovat kertoneet meille. Itse hiekkainen Sahara on muinaisen 

valtameren pohjaa, ja sen pinnalta löydetyt simpukankuoret [e782] todistavat, että 

vielä mioseenikaudella vyöryi meri siinä, missä nyt on autiomaa. ”Challengerin” 

tutkimusmatkan tuloksena on voitu todistaa kolmen pitkän harjanteen3 olemassa-

olo Atlantin valtameressä.4 Yhden niistä pituus on enemmän kuin 4800 kilometriä. 

Näitä harjanteita yhdistävät sivuhaarat voivat myös selittää Atlantin saarilla esiin-

tyvän eläimistön hämmästyttävän samankaltaisuuden…5 Nyt Intian valtameren 

pohjalla olevan LEMURIAN mantereen katsotaan tarjoavan selityksen moniin or-

gaanista elämää ja sen leviämistä koskeviin vaikeuksiin. Minä uskon, että 

                                                           
1  Artikkeli ”Australia and Europe formerly One Continent”, Popular Science Review, vol. V, 

s. 19, 25. Epäilemättä tosiasia, joka vahvistaa esoteerista käsitystä Lemuriasta, joka alun perin, 

paitsi käsitti laajoja alueita Intian valtamerestä ja Tyynestämerestä, ulottui myös Etelä-Afrikan 

ympäri Pohjois-Atlantille. Sen atlanttilaisesta osasta tuli sitten geologinen perusta neljännen 

Rodun atlantilaisten tulevalle kodille. 
2  Vol. I, 1877, s. 151–152. 
3  Vrt. ”Challengerin” tutkimusretkestä julkaistut raportit; myös Donnelly’n Atlantis, s. 468 ja 

46–53, luku V, ”The Testimony of the Sea”. 
4  Jopa varovainen Lefèvre puhuu tertiäärikauden ihmisten olemassaolosta ”tuolloin kukoista-

villa mailla, saarilla ja mantereilla, jotka vaipuivat sitten vesien alle”. Toisessa paikassa hän 

tuo esiin ”mahdollisen Atlantiksen”, joka voisi selittää joitakin etnologisia tosiasioita. Vrt. 

hänen La Philosophie, s. 468, 493. Donnelly huomauttaa harvinaisen intuitiivisesti, että ”ny-

kyinen sivistys on atlantislainen…  nykyisen aikakauden ’kekseliäisyys’ on tarttumassa sille 

uskottuun suureen luomistyöhön siitä, mihin Atlantis jätti sen tuhansia vuosia sitten” (Atlantis, 

s. 133). Hän sijoittaa myös kulttuurin synnyn mioseenikaudelle. Sitä on kuitenkin etsittävä 

niistä opeista, joita jumalalliset hallitsijat antoivat kolmannen Rodun ihmisille – tavattoman 

paljon varhempana aikana. 
5  Yhtä ”hämmästyttävän” samankaltaisuuden voidaan osoittaa olevan eräiltä osin Länsi-Intian 

ja Länsi-Afrikan eläimistön välillä. 
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MIOSEENISEN ATLANTIKSEN olemassaolon huomataan antavan kirkasta valoa 

moneen suurempaa mielenkiintoa herättävään aiheeseen [aivan niin!], kuin mitä 

sopulien vaellukset ovat. Joka tapauksessa, jos voidaan todistaa, että aikaisempina 

kausina oli maata siellä, missä nyt vyöryy Pohjois-Atlantti, niin ei ole löydetty 

vain syytä noihin ilmeisen itsetuhoisiin vaelluksiin, vaan myös vahva todiste siitä, 

että se mitä me nyt sanomme vaistoiksi, ei ole muuta kuin epäselvää ja joskus jopa 

haitallista perintöä aiemmin saavutetusta kokemuksesta. 
 

Saamme tietää, että määräaikoina nämä eläimet uivat laumoittain merelle ja huk-

kuvat. Ne saapuvat Norjan kaikilta puolilta voimakkaan vaiston ajamina. Tuo 

vaisto on säilynyt läpi aikakausien perintönä niiden esi-isiltä ja pakottanut niitä 

etsimään muinaista mannermaata, joka on nyt valtameren pohjassa, mistä ne saa-

vat märän hautansa. 

Eräässä artikkelissa, joka sisältää A. R. Wallacen teoksen Island Life arvoste-

lun – teoksen, joka käsittelee suuressa määrin eläinten levinneisyyttä jne. – J. 

Starkie Gardner kirjoittaa: 
 
Määrätyistä järkisyistä, joita tukee suuri joukko erilaisia tosiasioita, hän tulee sii-

hen johtopäätökseen, että elämän levinneisyys maan päällä, sellaisena kuin sen nyt 

näemme, on voinut tapahtua ilman merkittäviä muutoksia mantereiden ja merien 

suhteellisissa asemissa. Jos kuitenkin hyväksymme hänen mielipiteensä, meidän 

on uskottava, että Aasia ja Afrikka, Madagaskar ja Afrikka, Uusi Seelanti ja Aust-

ralia, Eurooppa ja Amerikka ovat olleet yhteydessä keskenään ei niinkään kaukai-

sena geologisena aikakautena ja että jopa 1800 metriä syvien merien yli on johta-

nut kannaksia. Mutta meidän on pidettävä ”täysin perusteettomana ja [e783] kaik-

kien saatavilla olevien todisteiden vastaisena [!!]” sitä olettamusta, että lauhkea 

Eurooppa ja lauhkea Amerikka sekä Australia ja Etelä-Amerikka olisivat olleet 

joskus yhteydessä muuten kuin pohjoisen tai eteläisen napapiirin kautta ja että 

maat, joita erottavat nyt toisistaan enemmän kuin 1800 metriä syvät meret, olisivat 

joskus olleet yhteydessä keskenään. 

On myönnettävä, että Wallace on onnistunut selittämään pääpiirteet elämän 

nykyisestä levinneisyydestä ilman siltaa Atlantin tai Tyynenmeren yli, paitsi 

napojen läheltä. En voi kuitenkaan olla ajattelematta, että eräät näistä tosiasioista 

voitaisiin ehkä selittää helpommin, jos myönnettäisiin mahdolliseksi muinainen 

yhteys Chilen rannikon ja Polynesian1 välillä sekä Ison-Britannian ja Floridan 

välillä, johon seikkaan viittaavat näiden välissä olevat merenalaiset penkereet. Ei 

ole esitetty mitään, mikä tekisi mahdottomaksi sellaiset suoremmat yhteydet, eikä 

ole osoitettu mitään fyysisiä syitä, miksi merenpohja ei voisi kohota millaisesta 

syvyydestä tahansa. Se tie, jonka kautta [Wallacen antiatlantislaisten ja 

antilemurialaisten hypoteesien mukaan] Etelä-Amerikan ja Australian kasvistojen 

oletetaan sekoittuneen, on täynnä melkein voittamattomia esteitä. Amerikan 

                                                           
1  Se Tyynessä meressä oleva osa valtavasta Lemurian mantereesta, jolle tri Carter Blake, 

antropologi,  antoi nimen ”Pacificus”. [H.P.B.] 
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lukuisien subtrooppisten kasvien näennäisen yllättävä esiintyminen meidän 

eoseenikerroksissamme edellyttää eteläisempää yhteyttä kuin kyseessä oleva reitti 

1800 metrin syvyydessä… Voimat vaikuttavat jatkuvasti, eikä ole mitään syytä, 

miksi jokin kohottava voima, joka on kerran käynnistynyt keskellä valtamerta, 

lakkaisi vaikuttamasta, kunnes jokin manner on muodostunut. Nuo voimat ovat 

toimineet ja kohottaneet merestä suhteellisen myöhäisinä geologisina aikoina 

maanpinnan korkeimmat vuoret. Wallace myöntää itse moneen kertaan, että 

merenpohjat ovat kohonneet yli 1800 metriä ja että saaria on kohonnut 5500 

metrin syvyydestä. Ja sellainen olettamus, että toimivien voimien teho olisi 

rajoitettu, vaikuttaa minusta, lainatakseni jälleen teosta Island Life, ”äärimmäisen 

perusteettomalta ja täysin ristiriitaiselta käytettävissämme olevien todisteiden 

kanssa”.1 
 

Englantilainen geologian ”isä” – Sir Charles Lyell – kannatti uniformitarianismia 

mannermaiden muodostumisen suhteen. Teoksensa Geological Evidences of the 

Antiquity of Man sivulla 492 hän sanoo: 
 
Professori Unger (Die versunkene Insel Atlantis) ja Heer (Flora Tertiaria Helve-

tiae) ovat kasvitieteellisin perustein puolustaneet Atlantis-mantereen aikaisempaa 

olemassaoloa jonakin tertiäärikauden ajankohtana, koska se tarjoaa ainoan uskot-

tavan selityksen, joka voidaan kuvitella Keski-Euroopan mioseenifloran ja Itä-

Amerikan nykyisen kasviston yhtäläisyydelle. Professori Oliver taas osoitettuaan, 

että monet Euroopasta fossiilisina löydetyt amerikkalaiset tyypit ovat yleisiä myös 

Japanissa, on taipuvainen hyväksymään teorian, jonka ensin esitti tri Asa Gray. 

Sen mukaan se lajien siirtyminen, josta on johtunut yhdenmukaisuus Pohjois-

Amerikan itäisissä valtioissa tavattujen lajien ja Euroopan mioseenisen kasviston 

välillä, tapahtui aikana, jolloin oli maayhteys Amerikasta Itä-Aasiaan viidennen-

kymmenennen ja kuudennenkymmenennen leveysasteen välillä eli Beringinsal-

mesta etelään Aleuttien suuntaa seuraten. Tätä reittiä ne ovat voineet siirtyä minä 

aikana tahansa mioseeni-, plioseeni- tai jälkiplioseenikaudella, ennen jääkautta, 

Amurinmaahan Pohjois-Aasian itärannalle. 
 

Nuo tarpeettomat vaikeudet ja sekaannukset, joihin tässä on jouduttu ainoastaan, 

jotta voitaisiin välttää atlanttilaisen mantereen olettaminen, ovat itse asiassa liian 

ilmeiset jäädäkseen huomaamatta. Jos kasvitieteelliset todisteet olisivat ainoat, 

skeptinen suhtautuminen voisi olla osittain puolustettavissa, [e784] mutta tässä 

tapauksessa kaikki tieteen haarat lähestyvät toisiaan. Tiede on tehnyt erehdyksiä 

ja on antautunut alttiiksi suuremmille virheille kuin mihin se joutuisi hyväksymäl-

lä nuo molemmat nyt näkymättömät mantereemme. Se on kiistänyt jopa kiistat-

toman aina matemaatikko Laplacen päivistä meidän päiviimme asti, ja näin on 

                                                           
1  ”Subsidence and Elevation and on the Permanence of Oceans”, The Geological Magazine, 

uusi sarja, VIII vsk., kesäkuu 1881, s. 241–242, 245. 



827 
 

tapahtunut vielä muutama vuosi sitten.1 Voimme vedota professori Huxleyn arvo-

valtaan  sanoessamme,  ettei  ole  a priori  mitään  epätodennäköisyyttä,  jota  ei 

voitaisi hyväksyä mahdollisten todisteiden nojalla (vrt. edellä). Mutta nyt kun 

tuollainen EHDOTON TODISTE on esitetty, mahtaako tuo kuuluisa tiedemies 

hyväksyä siitä seuraavan johtopäätöksen? 

Käsitellessään samaa ongelmaa toisaalla Sir Charles Lyell sanoo meille: 
 
Egyptiläisten pappien kosmogonian suhteen voimme saada paljon tietoa kreikka-

laisten koulukuntien kirjailijoilta, jotka saivat miltei kaikki oppinsa Egyptistä, 

muun muassa opin maailman aikaisemmasta peräkkäisestä häviämisestä ja uudis-

tumisesta [mantereiden, ei kosmisista mullistuksista]. Plutarkhos kertoo meille, et-

tä tämä on ollut aiheena eräälle Orfeuksen hymnille, Orfeuksen, jota Kreikan ta-

runomaisina aikoina niin ylistettiin. Hän toi sen Niilin rannoilta, ja me huomaam-

me hänen runoistaan samoin kuin Intian järjestelmistä, että jokaisen peräkkäisen 

maailman kestolle ilmoitettiin tarkka aika. Suurten mullistusten toistumiset mää-

räytyivät Annus Magnuksen eli suuren vuoden mukaan – ajanjakson, joka muo-

dostui auringon, kuun ja planeettojen kiertoliikkeistä ja päättyi, kun nämä palasi-

vat yhdessä merkkiin, josta niiden oletettiin lähteneen jonakin kaukaisena ajankoh-

tana… Opimme erityisesti Platonin Timaioksesta [22c], että egyptiläiset uskoivat 

maailman joutuvan aina ajoittain tapahtuvien suurpalojen ja vedenpaisumusten 

alaisiksi… Varsinkin stoalainen oppikunta oli omaksunut teorian luonnonmullis-

tuksista, joiden oli määrä ajoittain aiheuttaa maailman hävitys. Heidän mukaansa 

niitä oli kahdenlaisia: kataklysmi eli tuhoutuminen veden kautta… ja ekpyrosis eli 

maailmanpalo [merenalaiset tulivuoret], joka hävittää itse maapallon. Egyptiläisil-

tä he saivat myös opin ihmisen asteittain tapahtuvasta huonontumisesta viatto-

muudentilastaan… [jokaisen kantarodun ensimmäisten alarotujen synnynnäisestä 

yksinkertaisuudesta]… [e785] Minkään maailmankauden lopulla jumalat eivät 

enää voineet sietää ihmisten pahuutta, ja niin heidät tuhosi elementtien raivo eli 

vedenpaisumus [vrt. atlantislaisten rappeutuminen ja vajoaminen maagisiin harjoi-

tuksiin ja raakaan eläimellisyyteen], jonka mullistuksen jälkeen Astraia astui jäl-

leen maan päälle uudistaakseen kulta-ajan [uuden kantarodun aamunkoitto].2 

 

                                                           
1  Kun L. Howard oli pitänyt Lontoon Kuninkaallisessa Seurassa ensimmäisiä perusteellisia 

tutkimuksia koskevan esitelmänsä meteoriiteista, niin paikalla ollut geneveläinen luonnontie-

teilijä Pictet raportoi Pariisiin palattuaan asiasta Ranskan Tiedeakatemialle. Mutta hänet kes-

keytti heti Laplace, suuri astronomi, joka huusi: ”Lopettakaa! Meillä on ollut riittävästi tuol-

laisia satuja, ja tunnemme ne kaikki.” Tämä huomautus sai Pictet’n hyvin hämilleen. Pallo-

salamat ja salamaniskut ovat saaneet tieteen hyväksymisen vasta sen jälkeen, kun Arago todis-

ti niiden olemassaolon. De Rochat sanoo (Forces non-définies, s. 4): ”Jokainen muistaa tri J.-

B. Bouillaud’n huonon onnen lääketieteen akatemiassa, kun hän oli selittänyt Edisonin fo-

nografin ’vatsasta puhujan tempuksi’!” 
2  Principles of Geology, 11. painos, 1877, vol. I, s. 12–13. 
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Astraia, oikeuden jumalatar, on viimeinen jumaluus, joka jättää maan, kun kerto-

muksen mukaan jumalat hylkäävät sen ja Jupiter ottaa heidät jälleen taivaaseen. 

Mutta tuskin on Zeus vienyt pois maan päältä Ganymedeksen (himon kohteen 

personoituman), kun jumalien isä syöksee Astraian takaisin maan päälle, jolloin 

hän putoaa päälaelleen. Astraia on eläinradan tähtikuvio Neitsyt. Astronomisesti 

sillä on täysin selvä merkitys, ja se antaa avaimen okkulttiseen tulkintaan. Mutta 

se on erottamaton Leijonasta, edeltävästä merkistä, ja Plejadeista ja niiden sisaris-

ta, Hyadeista, joiden loistava johtaja on Aldebaran. Nämä kaikki ovat yhteydessä 

maan aikakautisten uudistumisten kanssa, kun on kyse mantereista – jopa Gany-

medes, joka on astronomiassa Vesimies. On jo sanottu, että samalla kun etelänapa 

on hornan kuilu (eli alemmat seudut kuvaannollisessa ja kosmologisessa merki-

tyksessä), niin pohjoisnapa on maantieteellisesti ensimmäinen manner, kun taas 

astronomisesti ja metaforisesti taivaallinen napa ja sen pohjantähti taivaalla on 

Meru eli Brahmān istuin, Jupiterin [Zeus] valtaistuin jne. Sillä aikana, jolloin ju-

malat jättivät maan ja niiden sanottiin nousevan taivaaseen, ekliptika oli tullut 

samansuuntaiseksi meridiaanin kanssa, ja osa eläinradasta näytti laskeutuvan poh-

joisnavalta pohjoiseen horisonttiin. Aldebaran oli silloin konjunktiossa auringon 

kanssa, niin kuin se oli 40 000 vuotta sitten siinä suuressa juhlassa, jota vietettiin 

tuon Annus Magnuksen muistoksi, mistä Plutarkhos puhuu.1 Tuon vuoden jälkeen 

(40 000 vuotta sitten) päiväntasaaja on ollut perääntyvässä liikkeessä, ja noin 31 

000 vuotta sitten Aldebaran oli konjunktiossa kevätpäiväntasauspisteen kanssa. 

Härälle annettu osa on jopa kristillisessä mystiikassa liian hyvin tunnettu, jotta 

sitä tarvitsisi toistaa.  

Kuuluisa orfilainen hymni suuresta aikakautisesta vedenpaisumuksesta ilmai-

see tuon tapahtuman koko esoteerisen merkityksen. Pluton (manalassa) vie pois 

Eurydiken, jota (navan) käärme on purrut. Silloin Leo, leijona, on voitettu. Kun 

nyt Leijona on manalassa eli etelänavan alapuolella, silloin seuraava merkki, 

Neitsyt, seuraa perässä, ja kun sen pää on aina vyötäisille asti eteläisen horisontin 

alapuolella – se on ylösalaisin. Toisaalta Hyadit ovat sateen eli vedenpaisumuk-

sen tähtikuvioita, ja Aldebaran (joka tulee perässä eli seuraa Atlaksen tyttäriä eli 

Plejadeja) katsoo alas Härän silmästä. Ekliptikan tästä kohdasta alkoivat uuden 

syklin laskelmat. Tutkijan on myös muistettava, että kun Ganymedes (Vesimies) 

kohoaa [e786] taivaaseen (eli pohjoisnavan yläpuolelle), Neitsyt eli Astraia, joka 

on Venus-Lucifer, laskeutuu pää alaspäin etelänavan eli hornan kuilun horisontin 

alapuolelle, joka manala eli napa on myös suuri Lohikäärme eli vesitulva. Tutkija 

käyttäköön intuitiotaan asettamalla nämä tosiasiat toistensa yhteyteen. Enempää ei 

voida sanoa. Lyell huomauttaa: 
 

                                                           
1  De placitis philosophorum, II, xxxii. 
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Yhteys peräkkäisiä mullistuksia koskevan opin sekä ihmisrodun moraalisen luon-

teen toistuvan rappeutumisen välillä on läheisempi ja luonnollisempi kuin mitä en-

si näkemältä voisi kuvitella. Sillä yhteiskunnan alkeellisella asteella kansa pitää 

kaikkia suuria onnettomuuksia Jumalan rangaistuksina ihmisten pahuuden vuok-

si… Samoin huomaamme egyptiläisten pappien Solonille esittämästä kertomuk-

sesta, jonka mukaan Atlantis-saari vajosi valtameren syvyyksiin toistuvien maan-

järistysten jälkeen, että tuo tapahtuma sattui, kun Jupiter [Zeus] oli nähnyt sen 

asukkaiden moraalisen turmeltuneisuuden.1 
 

Aivan oikein, mutta eikö se saa selityksensä siitä, että temppelien vihityt 

ilmoittivat kaikki esoteeriset totuudet kansalle allegorioiden muodossa? ”Jupiter” 

[”Zeus”] vain personoi sitä muuttumatonta aikakautista lakia, joka hillitsee 

jokaisen kantarodun taipumusta rappeutumiseen, kun rotu on saavuttanut loistonsa 

huippukohdan.2 Meidän on myönnettävä vertauskuvallinen opetus, ellemme yhdy 

prof. John Fisken erikoisen dogmaattiseen mielipiteeseen, että jokainen myytti 

”on sivistymättömän mielen selitys joistakin luonnonilmiöistä. Se ei ole allegoria 

eikä esoteerinen symboli – sillä on kekseliäisyyden tuhlausta [!!], jos myyteissä 

yritetään paljastaa jäänteitä jostakin korkeasta alkuperäisestä tiedosta –, vaan se 

on selitys. Primitiivisillä ihmisillä ei ollut mitään syvällistä tietoa, jota ikuistaa 

allegorian avulla [mistä Fiske tietää sen?], eivätkä he liioin olleet sellaisia surkeita 

pedantteja, että heidän olisi täytynyt puhua arvoituksin, kun yksinkertainen puhe 

riitti ilmaisemaan heidän tarkoituksensa.”3 Me uskallamme väittää, että eräiden 

harvojen vihittyjen kieli oli paljon ”yksinkertaisempaa” ja heidän filosofinen 

tietonsa paljon [e787] ymmärrettävämpi ja ihmisten fyysisiä sekä henkisiä tarpeita 

tyydyttävämpi kuin jopa se terminologia ja järjestelmä, jonka on tehnyt Fisken 

oppimestari – Herbert Spencer. Mutta entä miten Sir Charles Lyell selittää 

                                                           
1  Principles of Geology jne. (11. pain., 1877), vol. I, s. 13. 
2  Rodun kehitystä koskeva syklinen laki on tiedemiehille mitä vastenmielisin. Tarvitsee vain 

mainita ”alkuperäisen sivistyksen” tosiasiallisuus darwinistien vihan herättämiseksi. Sillä on 

ilmeistä, että mitä kauemmaksi ajassa taaksepäin siirretään kulttuuri ja tiede, sitä epävarmem-

maksi tulee apinaesi-isää koskevan teorian perusta. Mutta kuten Jacolliot sanoo: ”Mitä noissa 

traditioissa [uponneista mantereista jne.] sitten onkin ja missä lieneekin ollut se paikka, jossa 

kehittyi sivistys – vanhempi kuin Rooman, Kreikan, Egyptin ja Intian sivistys – niin on var-

maa, että tuo sivistys on ollut olemassa. Ja tieteelle on erittäin tärkeätä löytää sen juuret, niin 

heikot ja vaikeasti tavoitettavat kuin ne lienevätkin.” (Histoire des Vierges: les peuples et les 

continents disparus, s. 15.) Donnelly on osoittanut tämän mitä selvimpien perusteiden nojalla, 

mutta kehitysopin kannattajat eivät tahdo ottaa sitä huomioon. Mioseenikauden sivistys kumo-

aa teorian ”yleisestä kivikaudesta” ja ihmisen jatkuvasta noususta eläimellisyyden asteelta! 

Mutta ainakin Egyptin historia on ristiriidassa yleisten olettamusten kanssa. Siellä ei esiinny 

mitään kivikautta, vaan mitä kauemmaksi taaksepäin voimme ulottaa tutkimuksemme, sitä 

loistavampi kulttuuri tulee sieltä vastaan. (Verb. Sap.) 
3  Myths and Myth-Makers, s. 21. 
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”myytin”? Varmastikaan hän ei tue ajatusta sen ”astronomisesta” alkuperästä, 

kuten jotkut kirjailijat ovat väittäneet. 

Nämä kaksi tulkitsijaa ovat täysin vastakkaisella kannalla. Lyellin ratkaisu on 

seuraava. Samalla kun hän epäilee kaikkia vedenpaisumukseen perustuvia muu-

toksia, koska kaikki luotettavat historialliset tiedot puuttuvat asiasta (?) ja koska 

hän on kovasti taipuvainen hyväksymään geologisia muutoksia koskevan yhtäläi-

syysteorian,1 hän yrittää johtaa Atlantista koskevan ”tradition” seuraavista lähteis-

tä: 

1) Sivistymättömät heimot yhdistävät luonnonmullistukset kostavaan Juma-

laan, jonka oletetaan siten rankaisevan moraalittomia rotuja. 

2) Tästä seuraa loogisesti, että alkava uusi rotu on hyveellinen. 

3) Tradition geologisen perustan alkuperäinen lähde oli Aasia – ankarien 

maanjäristysten alainen manner. Liioitellut kertomukset voivat siten mennä perin-

tönä aikakausien läpi. 

4) Egypti, jossa ei ollut maanjäristyksiä, perusti kuitenkin kaikkea muuta kuin 

vähäpätöiset geologiset tietonsa näihin tuhotulvia koskeviin traditioihin. 

Nerokas ”selitys”, kuten kaikki sellaiset ovat! Mutta kielteisen kannan todistami-

nen on sananlaskun mukaan vaikea tehtävä. Esoteerisen tieteen tutkijat, jotka tie-

tävät egyptiläisen papiston todelliset lähteet, eivät tarvitse tuollaisia väkinäisiä 

hypoteeseja. Sitä paitsi kun mielikuvitusta omaava teoreetikko kykenee aina an-

tamaan järkevän ratkaisun ongelmille, jotka jonkin tieteenhaaran piirissä näyttävät 

edellyttävän hypoteesia aikakautisista mullistavista muutoksista planeettamme 

pinnalla, täytyy puolueettoman arvostelijan, joka ei ole [e788] asiantuntija, myön-

tää, miten tavattoman vaikea on selittää olemattomiksi ne lisätodisteet – nimittäin 

                                                           
1  Useimpien ellei kaikkien kansojen aikakirjoissa kerrotaan ankarista tuhotulvista ja valtavista 

maanjäristyksistä. Mantereiden kohoaminen ja vajoaminen on jatkuvasti käynnissä. Koko 

Etelä-Amerikan rannikko on tunnin kuluessa kohonnut 3–5 metriä ja laskeutunut jälleen. Hux-

ley on osoittanut, että Brittein saaret ovat olleet neljä kertaa meren alla ja jälleen kohonnet ja 

tulleet asutuiksi. Alpit, Himalajan vuoristo ja Kordillieerit ovat kaikki seurauksia meren poh-

jaan kasaantuneista kerrostumista, jotka titaaniset voimat ovat kohottaneet niiden nykyiseen 

korkeuteen. Sahara oli mioseenikaudella meren syvänne. Viimeisten viiden, kuuden tuhannen 

vuoden aikana Ruotsin, Tanskan ja Norjan rannikot ovat paikoin kohonneet 60–180 metriä. 

Skotlannissa on korkealla olevia rannikkomuodostumia kauas ulottuvine kallioineen ja riuttoi-

neen, jotka nykyään kohoavat ahnaiden aaltojen syövyttämien rantojen yläpuolelle. Pohjois-

Eurooppa kohoaa yhä merestä, ja Etelä-Amerikassa on havaittavissa ilmiö kohonneista ran-

noista, jotka ovat 1500 kilometrin pituudelta kohonneet nykyiseen korkeuteensa 30–400 met-

riä merenpinnan yläpuolelle. Toisaalta Grönlannin rannikko on vajoamassa nopeasti, joten 

grönlantilainen ei tahdo rakentaa rannikolle. Kaikki nämä ilmiöt ovat täysin selviä. Miksi siis 

kaukaisina aikoina asteittain tapahtunut muutos ei olisi voinut antaa tilaa jollekin rajulle 

mullistukselle – kun sellaisia mullistuksia tapahtuu pienemmässä määrin vielä nykyisin (esim. 

tapaus Sundasaarella, jolloin 80 000 malaijia hukkui)? 
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arkeologiset, etnologiset, geologiset, traditionaaliset, kasvitieteelliset ja vieläpä 

biologiset – jotka kaikki puhuvat muinaisten, nyt uponneiden mannerten puolesta. 

Kun jokainen tiede taistelee yksinään omasta puolestaan, kadotetaan melkein aina 

näkyvistä koko lisätodisteiden voima. 

Kirjoitimme The Theosophistissa: 
 
Todisteena meillä on toisistaan kaukana olevien kansojen kaikkein vanhimmat tra-

ditiot – Intian, muinaisen Kreikan, Madagaskarin, Sumatran, Jaavan ja Polynesian 

pääsaarten sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikan legendat. Sekä villien keskuudessa et-

tä maailman rikkaimman kirjallisuuden – Intian sanskritinkielisen kirjallisuuden – 

traditioissa vallitsee yksimielisyys siitä, että aikakausia sitten oli Tyynessämeressä 

suuri manner, joka erään geologisen mullistuksen aikana upposi mereen1 [Lemu-

ria]. Ja vahva uskomme on…että useimmat, elleivät kaikki saaret Malaijien saaris-

tosta Polynesiaan asti ovat jäänteitä tästä kerran niin valtavasta, uponneesta mante-

reesta. Sekä Malakalla että Polynesiassa, jotka ovat tämän valtameren kummalla-

kin äärilaidalla ja joilla ei koskaan, niin pitkälle kuin ihmiskunnan muisti ulottuu, 

ole ollut eikä ole voinut olla mitään keskinäistä yhteyttä tai edes tietoa toisistaan, 

on kuitenkin traditio, joka on yhteinen noille kaikille saarille, niin suurille kuin 

pienille. Sen mukaan niille kullekin kuuluvat maat ovat ulottuneet kauas, kauas 

merelle, ja maailmassa on ollut vain kaksi valtavan suurta mannermaata, toinen 

keltaisten, toinen tummaihoisten ihmisten asuttama. Lisäksi valtameri jumalien 

käskystä ja rangaistukseksi noiden kansojen jatkuvista riidoista oli niellyt ne. Huo-

limatta siitä geologisesta tosiasiasta, että Uusi Seelanti ja Sandwich- ja Pääsiäis-

saaret ovat toisistaan 4000–5000 kilometrin päässä ja että kaikkien todisteiden 

mukaisesti ei näillä eikä muillakaan niiden välissä olevilla saarilla, esim. Mar-

quesas-, Seura- ja Fidšisaarilla, Tahitilla, Samoalla ja muilla, ole ennen eurooppa-

laisten tuloa voinut olla keskenään mitään yhteyttä sen jälkeen kun niistä tuli saa-

ria, koska niiden väestö ei tuntenut kompassia – noiden saarten asukkaat kuitenkin 

väittävät, että niiden kunkin omat maa-alueet ovat ulottuneet kauas länteen Aasian 

puolella. Sitä paitsi he kaikki puhuvat hyvin pienin eroavuuksin selvästi saman 

kielen murteita ja ymmärtävät toisiaan suuremmitta vaikeuksitta. Kaikilla heillä on 

samoja uskonnollisia käsityksiä ja taikauskoja sekä hyvin samankaltaisia tapoja. Ja 

kun Polynesian saarista vain harvat oli löydetty aiemmin kuin sata vuotta sitten, 

kun itse Tyynimeri oli eurooppalaisille tuntematon Kolumbuksen päiviin asti ja 

kun näiden saarten asukkaat eivät milloinkaan lakanneet toistamasta samoja van-

hoja traditioita sen jälkeen, kun eurooppalaiset ensimmäisen kerran astuivat [e789] 

heidän rannoilleen, niin meistä näyttää loogiselta se johtopäätös, että meidän teori-

amme on lähempänä totuutta kuin mikään muu. Jos tämä kaikki riippuisi vain pel-

kästä sattumasta, niin tälle sanalle pitäisi antaa toinen merkitys.2 
 

                                                           
1 L. Jacolliot’n mielipiteistä hänen pitkien Polynesian saaristoon suuntautuneiden matkojensa 

jälkeen ja hänen todisteistaan suuresta geologisesta tuhotulvasta Tyynessämeressä, ks. L. 

Jacolliot, Histoire des Vierges: les peuples et les continents disparus, s. 308. 
2   Vol. I, elokuu 1880, s. 279, ”Notes on ’A Land of Mystery’”. 
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Professori Schmidt, joka on kirjoituksessaan puolustanut entisen Lemurian olet-

tamusta, selittää: 
 
Pitkä sarja eläin- ja maantieteellisiä tosiasioita voidaan selittää ainoastaan otaksu-

malla, että muinoin on ollut eteläinen manner, josta Australia on jäännös… [La-

jien levinneisyys] viittaa kadonneeseen maahan etelässä, mistä ehkä on myös etsit-

tävä Madagaskarilla esiintyvän makiapinan kantaisien kotia.1 
 

Wallace tulee teoksessaan Malay Archipelago seuraavaan johtopäätökseen luotu-

aan yleiskatsauksen suurimpaan osaan saatavilla olevista todisteista: 
 
Johtopäätös, joka meidän on näistä tosiasioista vedettävä, on epäilemättä se, että 

kaikki Jaavasta ja Borneosta itään sijaitsevat saaret muodostavat itse asiassa osan 

muinaisesta australialaisesta eli Tyynenmeren mantereesta… Tämän mantereen on 

täytynyt hajota…ennen kuin äärimmäinen kaakkoinen osa Aasiasta kohosi valta-

meren vesien yläpuolelle, sillä tiedetään, että suuri osa Borneosta ja Jaavasta on 

geologisesti muodostunut aivan hiljattain…2 
 

Haeckel mainitsee: 
 
Luultavasti ihmiskunnan varhaisin kehto ei ollut Etelä-Aasia, vaan Lemuria, man-

ner, joka sijaitsi Aasiasta etelään ja joka myöhemmin vajosi Intian valtameren al-

le.3 
 
Eräässä mielessä Haeckel on oikeassa sanoessaan Lemuriaa ”ihmiskunnan keh-

doksi”. Tuo manner oli ensimmäinen fyysisen ihmissuvun – myöhempien kol-

mannen Rodun ihmisten – koti. Ennen tuota ajanjaksoa rodut olivat paljon vä-

hemmän kiinteitä ja fysiologisesti aivan erilaisia. Haeckel antaa Lemurian ulottua 

Sundasaarilta Afrikkaan ja Madagaskarille sekä idässä Ylä-Intiaan. 

Professori Rütimeyer, etevä paleontologi, kysyy: 
 

…tarvitseeko olettamuksen, että noilla melkein yksinomaan ruohoa ja hyönteisiä 

syövillä pussieläimillä sekä laiskiaisilla, vyötiäisillä, muurahaiskarhuilla ja strut-

seilla on kerran ollut todellinen yhtymäkohta jollakin eteläisellä mantereella, jon-

ka jäänteitä lienee Tulimaan, Hyväntoivonniemen ja Australian nykyinen kasvisto 

– tarvitseeko tuon olettamuksen aikaansaada vaikeuksia ajankohtana, jolloin Heer 

loihtii niiden fossiilisista jäänteistä eteemme Smithin Salmen ja Huippuvuorten 

muinaiset metsät?4 

 

                                                           
1  Doctrine of Descent and Darwinism, s. 238. Vrt. myös Wallacen pitkähköjä argumentteja 

tästä aiheesta, s. 231–235. 
2  Main. teos, s. 26, vuoden 1885 painos. 
3  The Pedigree of Man, s. 73. 
4  Lainaus Schmidtin teoksesta, s. 238. 
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Esitettyämme nyt laajan yleiskatsauksen tieteen kannasta näihin molempiin ky-

symyksiin asia tulee ehkä ilmaistua sopivan lyhyesti, jos kokoamme yhteen ne 

merkittävimmät yksittäiset tosiasiat, jotka puhuvat esoteeristen etnologien perus-

väitteen – Atlantiksen todellisuuden – puolesta. Lemurian olemassaolo [e790] on 

niin yleisesti hyväksytty seikka, että asiasta on tarpeetonta enää väitellä. Edellä 

olevan suhteen on kuitenkin huomattu, että 

1) Euroopan mioseenikauden kasvisto muistuttaa runsaslukuisesti ja hämmäs-

tyttävästi Yhdysvaltojen floraa. Virginian ja Floridan metsissä esiintyy magnolioi-

ta, tulppaanipuita, ikivihantia tammia, plataaneja jne., jotka vastaavat täysin Eu-

roopan tertiäärikauden kasvistoa. Miten siirtyminen olisi voinut tapahtua, ellem-

me  ota  huomioon  teoriaa  atlanttilaisesta  mantereesta,  joka  on  ollut  siltana 

Amerikan ja Euroopan välillä? Ehdotettu ”selitys”, että siirtyminen on tapahtunut 

Aasian ja Aleuttien kautta, on vain tarpeeton teoria, jonka on ilmeisesti kumonnut 

se tosiasia, että suuri osa tuosta kasvistosta esiintyy ainoastaan Kalliovuorten 

ITÄPUOLELLA. Tämä seikka kumoaa myös sen ajatuksen, että siirtyminen olisi 

tapahtunut Tyynenmeren kautta. Eurooppalaiset mantereet ja saaret pohjoisessa 

syrjäyttävät ne nyt. 

2) Tonavan ja Reinin rannoilta kaivetut pääkallot näyttävät hämmästyttävän 

samankaltaisilta kuin karaibien ja vanhojen perulaisten kallot (Littré). Keski-

Amerikassa on kaivettu esiin muistomerkkejä, joissa on selvästi kuvattu mus-

taihoisten päitä ja kasvoja. Miten voidaan tällaiset tosiasiat selittää muuten kuin 

olettamalla, että Atlantis on ollut olemassa? Mikä on nykyisin Luoteis-Afrikka, 

sen yhdisti kerran Atlantikseen joukko saaria, joista on enää vain muutama jäljel-

lä. 

3) Farrarin mukaan baskien ”erillinen kieli” ei ole sukua millekään muulle eu-

rooppalaiselle kielelle,1 mutta on kyllä sukua ”suuren vastakkaisen mantereen 

(Amerikan) alkuperäisille kielille ja ainoastaan niille”.1 Professori Broca on 

myös samaa mieltä. 

Mioseeni- ja plioseenikauden paleoliittinen (vanhemman kivikauden) 

eurooppalainen oli puhtaasti atlantislainen, kuten olemme aiemmin esittäneet. 

Baskit ovat tietysti paljon myöhemmältä ajalta, mutta heidän sukulaisuutensa 

tarjoaa, kuten tässä on osoitettu, vahvoja todisteita heidän kaukaisista esi-isistään. 

Heidän kielensä ”salaperäisen” sukulaisuuden Intian dravida-rotujen kielten 

                                                           
1  Vrt. Jolyn teosta Man before Metals, s. 316, jossa selitetään lähemmin baskien eristettyä 

asemaa Euroopassa ja heidän etnologisia suhteitaan.  B. Davis, joka on tutkinut ja vertaillut 

Kanarian saarten guanchien ja nykyisten baskien kalloja toisiinsa, on taipuvainen myöntä-

mään, että molemmat kuuluvat rotuun, joka on ominainen muinaisille saarille, joiden jääntei-

tä Kanarian saaret ovat!! Tämä on todellinen askel eteenpäin. De Quatrefages ja Hamy mää-

rittävät myös Etelä-Ranskan Cro-Magnonin ihmiset ja guanchit samaksi tyypiksi – lausunto, 

joka sisältää selvän johtopäätöksen, jota kumpikaan kirjoittajista ei tahtone omaksua. 
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kanssa ymmärtänevät ne, jotka ovat perehtyneet katsaukseemme mannermaiden 

muodostumisesta ja liikkumisesta. 

4) Kanarian saarilta on löydetty kiviä, joihin on hakattu samanlaisia symbole-

ja kuin Yläjärven [Lake Superiorin] rannalta löydettyihin. Bertholletin [e791] se 

sai olettamaan, että rotuyhteys Kanarian saarten ja Amerikan varhaisten ihmisten 

välillä on mahdollinen.2 

Kanarian saarten guanchit polveutuvat suoraan atlantislaisista. Tämä selittää 

heidän kookkaan ruumiinrakenteensa, joka käy ilmi heidän vanhoista samoin kuin 

heidän eurooppalaisten sukulaistensa, Cro-Magnonin vanhemman kivikauden 

ihmisten, luurangoista. 

5) Jokaisen kokeneen merimiehen tarvitsee vain purjehtia Kanarian saaria 

ympäröivällä, mittaamattoman syvällä valtamerellä kysyäkseen itseltään, milloin 

tai miten on muodostunut tämä ryhmä pieniä, kallioisia ja tuliperäisiä saaria, joka 

on kauttaaltaan tuon valtavan syvän meren ympäröimä. Lukuisat tällaiset kysy-

mykset aiheuttivat vihdoin kuuluisan Leopold von Buchin tutkimusretken, joka 

tapahtui tämän vuosisadan ensimmäisellä neljänneksellä. Jotkut geologit väittivät, 

että nämä tuliperäiset saaret olivat kohonneet suoraan meren pohjasta, jonka sy-

vyys saarten välittömässä läheisyydessä vaihtelee 2000–5500 metrin välillä. Toi-

set olivat taipuvaisia näkemään noissa saariryhmissä – joihin kuuluvat Madeira, 

Azorit ja Kap Verde – jäännöksiä valtavan suuresta, nyttemmin uponneesta man-

tereesta, joka oli kerran yhdistänyt Afrikan Amerikkaan. Jälkimmäiset tiedemie-

het tukivat hypoteesiään esittämällä sen puolesta joukon vanhoista ”myyteistä” 

otettuja todisteita.  

Ikivanhat ”taikauskot”, sellaiset kuin Platonin tarunomainen Atlantis ja 

Hesperidien puutarhat sekä Atlas, joka kannattaa hartioillaan maailmaa – kaikki 

nämä ovat myyttejä, joilla on enemmän tai vähemmän yhteyttä Teneriffan huipun 

kanssa –, eivät tehneet vaikutusta skeptisiin tiedemiehiin. Se eläin- ja kasvilajien 

yhtäläisyys, joka osoitti muinaisen yhteyden olleen Amerikan ja jäljellä olevien 

saariryhmien välillä (hypoteesi, että aallot olivat kuljettaneet ne mukanaan 

Uudesta maailmasta Vanhaan, oli liian mieletön ollakseen pitkäaikainen), sai 

osakseen vakavampaa huomiota. Mutta aika äskettäin ja useita vuosia Donnellyn 

kirjan julkaisemisen jälkeen tuolla teorialla on ollut paremmat mahdollisuudet 

kuin koskaan tulla hyväksytyksi. Etelä-Amerikan itärannikolta löydettyjen 

fossiilien on nyt todistettu kuuluvan jurakautisiin muodostumiin, ja ne ovat 

melkein samanlaisia kuin Länsi-Euroopan ja Pohjois-Afrikan jurakautiset 

fossiilit. Molempien rantojen geologinen rakenne on myös melkein sama. Hyvin 

suuri on myös yhtäläisyys niiden pienempien merieläinten välillä, jotka elävät 

Etelä-Amerikan, Länsi-Afrikan ja Etelä-Euroopan rannikkojen matalammissa 
                                                                                                                                                        
1  F.W. Farrar, Families of Speech, Lontoo, 1870. 
2  Vrt. Samuel G. W. Benjamin, The Atlantic Islands (1878), s. 130. 
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vesissä. Kaikki nämä seikat vievät varmasti luonnontieteilijät siihen 

johtopäätökseen, että kaukaisina esihistoriallisina aikoina on ollut mannermaa, 

joka on ulottunut Venezuelan rannikolta Atlantin valtameren yli Kanarian saarille 

ja Pohjois-Afrikkaan sekä Newfoundlandista miltei Ranskan rannikolle asti. 

6) Suuri yhtäläisyys jurakauden fossiilien välillä [e792] Etelä-Amerikassa, 

Pohjois-Afrikassa ja Länsi-Euroopassa on jo sinänsä kyllin hämmästyttävä tosi-

asia, eikä sitä ole mahdollista selittää muuten kuin että Atlantis on ollut siltana. 

Mutta mistä johtuu tuo niin ilmeinen yhtäläisyys – nykyisin – eristettyjen atlantti-

laisten saarten faunan (eläinkunnan) välillä? Miksi ne Brasilian eläimistöä kos-

kevat näytteet, jotka Sir C. Wyville Thomson nosti esiin, muistuttavat Länsi-

Euroopan faunaa? Mistä johtuu yhtäläisyys monien Länsi-Afrikan ja Länsi-Intian 

eläinryhmien välillä? Edelleen: 
 
Kun verrataan toisiinsa vanhan ja uuden maailman arktisten ja subarktisten aluei-

den eläimiä ja kasveja, niin ei voi muuta kuin ihmetellä niiden yhtäläisyyttä. Kaik-

ki tai lähes kaikki kuuluvat samaan sukuun, ja monet lajit ovat yhteisiä kummalle-

kin mantereelle…mikä viittaa siihen, että ne ovat lähteneet säteittäin samasta kes-

kuksesta [Atlantiksesta] jääkauden jälkeen.1 
 
Hevonen on tieteen mukaan kotoisin Amerikasta. Ainakin suuri osa niistä kerran 

”puuttuvista renkaista”, jotka yhdistävät sen alempiin muotoihin, on kaivettu esiin 

amerikkalaisista kerrostumista. Miten hevonen on voinut tunkeutua Eurooppaan 

ja Aasiaan, ellei jokin maayhteys olisi silloittanut välillä olevia valtameriä? Tai 

jos väitetään, että hevonen on peräisin uudesta maailmasta, niin miten siirtymis-

olettamuksen mukaan sellaiset muodot kuin hipparion jne. pääsivät ensimmäisen 

kerran Amerikkaan? Edelleen: 
 
Buffon oli jo huomannut, miten afrikkalainen eläimistö toistuu Amerikan eläimis-

tössä, miten esim. laama on nuori ja heikko kopio kamelista ja miten uuden maa-

ilman puuma edustaa vanhan maailman leijonaa.2 
 
7) Seuraava lainaus kuuluu oikeastaan yhteen kohdan 2 kanssa, mutta sen merki-

tys on sellainen ja sen kirjoittaja on niin suuri auktoriteetti, että se ansaitsee oman 

paikkansa: 
 
Mitä tulee Amerikan alkuperäisiin pitkäkalloisiin, niin minä kannatan vielä roh-

keampaa olettamusta, nimittäin, että he ovat läheistä sukua Kanarian saarten 

guancheille ja Afrikan atlanttilaisille kansoille, maureille, tuaregeille ja kopteille, 

jotka Latham luokittelee egyptiläis-atlantideiksi. Tapaamme saman kallomuodon 

Kanarianmeren saarilla Afrikan rannikon edustalla ja Karibian saarilla, jotka 

                                                           
1  Westminster Review: ”Geographical Distribution of Animals and Plants”, tammikuu 1872, s. 

19. 
2  Schmidt, main. teos, s. 223. 
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ovat Afrikan rannikkoa vastapäätä. Molemmin puolin Atlanttia asuvien ihonväri 

on edustettuna näissä väestöissä ja on punertavanruskea.1 
 

Jos siis baskit ja Cro-Magnonin luolaihmiset ovat samaa rotua kuin Kanarian saar-

ten guanchit, siitä seuraa, että edelliset ovat myös sukua Amerikan alkuasukkaille. 

Tähän johtopäätökseen tullaan Retziuksen, Virchowin ja de Quatrefagesin erillis-

ten tutkimusten perusteella. Noiden kolmen tyypin atlantislaiset sukulaisuudet 

tulevat silloin ilmeisiksi. 

8) H.M.S. ”Challengerin” ja ”Dolphinin” suorittamien luotausten perusteella 

on käynyt ilmi, että Atlantin valtameren mittaamattomista syvyyksistä kohoaa 

4800 kilometriä pitkä harjanne, [e793] joka ulottuu Brittein saarten lähellä olevas-

ta kohdasta etelään päin kiertäen Kap Verden ja jatkuen edelleen kaakkoa kohti 

pitkin Länsi-Afrikan rannikkoa. Tämä harjanne on keskimäärin noin 2700 metriä 

korkea ja kohoaa merenpinnan yläpuolelle Azorien, Ascensionin ja muiden paik-

kojen kohdalla. Meren syvyyksistä edellisten lähistöltä on löydetty valtavan mui-

naisen mantereen kohoumia.2 Sen epätasaisuudet, vuoret ja laaksot, eivät olisi 

koskaan voineet syntyä niiden tunnettujen lakien mukaan, jotka koskevat kerros-

tumien muodostumista, eivätkä merenalaisen kohoamisen johdosta, vaan päinvas-

toin niiden on täytynyt muodostua merenpinnan yläpuolella vaikuttavista tekijöis-

tä.3 On hyvin todennäköistä, että muinoin on ollut maakannaksia, jotka ovat yh-

distäneet Atlantiksen Etelä-Amerikkaan jossakin Amazon-virran suun yläpuolella 

ja Afrikkaan Kap Verden lähellä. Sen sijaan samanlainen yhtymäkohta Espanjan 

kanssa ei ole todennäköinen, kuten Donnelly väittää.4 Ei ole kuitenkaan tärkeää, 

oliko viimeksi mainittu olemassa vai ei, kun on kyse siitä tosiasiasta, että se mikä 

nyt on Luoteis-Afrikka, oli – ennen Saharan kohoamista ja Gibraltarin kohdalla 

tapahtunutta kannaksen murtumista – Espanjan jatke. Niin muodoin mitään vai-

keutta ei voi syntyä siitä, miten eurooppalaisen eläimistön jne. vaellus on voinut 

tapahtua. 

Riittävästi lienee sanottu puhtaasti tieteellisestä näkökulmasta ja on hyödytön-

tä paisuttaa todisteiden määrää sen suhteen, miten aihetta on nyt kehitetty esotee-

risen tiedon suuntaan. Esitettäköön lopuksi, mitä eräs aikamme intuitiivisimmista 

kirjailijoista on lausunut, koska se niin erinomaisesti valaisee lähestyvän päivän 

koittoa kärsivällisesti odottavan okkultistin mielipiteitä: 
 

                                                           
1  Vuoden 1859 (julk. 1860) Annual Report of the Smithsonian Institute, prof. Anders Retzi-

uksen kirjoitus, s. 266. 
2  Ks. yhdysvaltalaisen ”Dolphin”-laivan ja muiden tekemiä tutkimuksia. 
3  Vrt. Scientific American, 28.7.1877, s. 48. 
4  Ks. hänen karttaansa Atlantis jne. s. 46, vaikka hän käsitteleekin ainoastaan pientä osaa 

todellisesta mantereesta. 
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Me alamme vasta ymmärtää menneisyyttä. Sata vuotta sitten maailma ei tiennyt 

mitään Pompejista tai Herculaneumista; ei mitään siitä kielellisestä siteestä, joka 

yhdistää indoeurooppalaiset kansat; ei mitään Egyptin hautojen ja temppelien val-

tavien kirjoitusmäärien merkityksestä; ei mitään siitä, mitä Babylonin kiilakirjoi-

tukset tarkoittivat; ei mitään niistä ihmeellisistä sivistyksistä, jotka ovat paljastu-

neet Jucatanin, Meksikon ja Perun muinaisjäännöksistä. Me olemme kynnyksellä. 

Tieteellinen tutkimus edistyy jättiläisaskelin. Kuka voi sanoa, etteikö sadan vuo-

den kuluttua maailman suuria museoita kaunistaisi koristeet, kuvapatsaat, aseet ja 

talousesineet Atlantiksesta, samalla kun maailman kirjastot sisältäisivät käännök-

siä sen kirjoituksista, jotka luovat uutta valoa ihmisrodun koko menneeseen histo-

riaan ja kaikkiin niihin suuriin ongelmiin, jotka nyt saattavat meidän päiviemme 

ajattelijat ymmälle.1 

__________ 

 

[e794] Ja nyt on loppusanojen vuoro. 

Olemme käsitelleet kansojen muinaisia kertomuksia ja oppeja kronologisista ja 

psyykkisistä sykleistä, joista nämä kertomukset ovat konkreettinen todiste, ja sa-

malla monia muita aiheita, jotka voivat ensi näkemältä vaikuttaa tähän teokseen 

sopimattomilta. Mutta ne olivat todella välttämättömiä. 

Kun käsitellään niin monien kansojen salaisia aikakirjoja ja traditioita, kanso-

jen, joiden varsinainen alkuperä ei ole koskaan tullut vahvistetuksi varmemmin 

perustein kuin pääteltävissä olevin johtopäätöksin, ja kun esitetään muutakin kuin 

esihistoriallisten rotujen uskomuksia ja filosofioita, ei ole aivan yhtä helppoa kä-

sitellä aihetta, kuin jos kyseessä olisi vain yhden erityisen rodun filosofia ja sen 

kehitys. 

Salainen oppi on yhteistä omaisuutta lukemattomille miljoonille ihmisille, jot-

ka syntyivät eri ilmastoissa ja aikoina, joihin historia kieltäytyy puuttumasta ja 

joihin esoteeriset opetukset liittävät geologian ja antropologian teorioiden kanssa 

ristiriitaisia aikamääriä. Menneisyyden Pyhän Tieteen synty ja kehitys häipyvät 

ajan yöhön, ja myös se osa, jota voidaan sanoa historialliseksi – ts. jota tavataan 

siellä täällä kaikkialla muinaisessa klassisessa kirjallisuudessa –, perustuu lähes 

jokaisessa tapauksessa nykyaikaisen arvostelun mielestä muinaisten kirjailijoiden 

huomiokyvyn puutteeseen tai muinaisajan tietämättömyyden synnyttämään tai-

kauskoon. Sen vuoksi on mahdotonta käsitellä tätä aihetta niin kuin käsiteltäisiin 

jollekin tunnetulle historialliselle kansalle kuuluvan taiteen tai tieteen kehitystä. 

Vain asettamalla lukijan eteen runsaasti todisteita – jotka kaikki pyrkivät näyttä-

mään, miten kunakin aikakautena kulttuurin ja tiedon kaikissa olosuhteissa jokai-

sen kansan sivistyneet luokat ovat tehneet itsensä aivan saman järjestelmän ja sen 

perustradition enemmän tai vähemmän uskolliseksi kaiuksi – voi saada hänet 

                                                           
1  Donnelly, Atlantis jne., s. 480. 
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huomaamaan, että saman veden niin monilla virroilla on täytynyt olla yhteinen 

lähde, josta se on saanut alkunsa.  

Mikä edellä mainittu lähde oli? Jos tulevien tapahtumien sanotaan heittävän 

varjon eteensä, niin menneet tapahtumat eivät voi välttää jättämästä vaikutustaan 

jälkeensä. Silloin näiden hämärästä menneisyydestä lankeavien varjojen ja niiden 

jokaisen uskonnon ja filosofian ulkonaiseen varjostimeen heijastuvien fantastisten 

silhuettien avulla voimme tekemällä jatkuvien tutkimusten yhteydessä vertailuja 

ja löytämällä niiden välisiä yhtymäkohtia päästä lopulta sen järjestelmän jäljille, 

joka on ne synnyttänyt. Jokin totuus ja totuudellisuus on oltava siinä, minkä jo-

kainen muinainen kansa on hyväksynyt ja johon se on perustanut uskontonsa ja 

uskonsa. Sitä paitsi, kuten Haliburton sanoi: ”Kuuntele vain toista puolta, niin voit 

helposti erehtyä. Kuuntele molempia puolia, niin kaikki on selvää.” Yleisö on 

tähän asti kuunnellut ja seurannut vain yhtä puolta – tai oikeammin niitä kahta 

yksipuolista näkemystä, joita edustaa kaksi vastakkaista ihmisluokkaa, joiden 

prima facie -väitteet ja niitä vastaavat lähtökohdat eroavat suuresti, mutta joiden 

lopulliset johtopäätökset ovat kuitenkin samat – tarkoitamme tiedemiehiä ja teo-

logeja. Ja nyt [e795] lukijoillamme on tilaisuus kuunnella toisen – eli vastaajien – 

puolen puolustusta ja oppia tuntemaan todisteidemme luonnetta. 

Jos yleisö jätettäisiin vanhoihin mielipiteisiinsä – nimittäin yhtäältä, että 

okkultismi, magia, vanhat legendat jne. ovat kaikki tietämättömyyden ja 

taikauskon seurausta, ja toisaalta, että kaikki oikeaoppisuuden ulkopuolella oleva 

on paholaisen työtä – niin mikä olisi seuraus? Toisin sanoen ellei teosofinen ja 

mystinen kirjallisuus olisi saavuttanut huomiota viime vuosina, tällä teoksella 

olisi ollut vain pieni mahdollisuus tulla puolueettomasti tutkituksi. Se olisi 

julistettu – ja monet voivat sen vielä julistaa – saduksi, joka on sepitetty 

hämäristä, vailla perusteita olevista, ilmassa häilyvistä kysymyksistä, puhallettu 

saippuakuplista, jotka särkyvät vähimmästäkin vakavan harkinnan kosketuksesta. 

Ei edes ”muinaisilla taika- ja herkkäuskoisilla klassisilla kirjailijoilla” ole mitään 

siihen päivänselvin sanoin viittaavaa riviä, eivätkä symbolitkaan voi ilmaista 

mitään sellaisen järjestelmän olemassaolosta. Tämä olisi ollut kaikkien julistama 

tuomio. Mutta kun tulee kiistatta todistetuksi, että nykyisten aasialaisten kansojen 

väite salaisen tiedon ja esoteerisen maailmanhistorian omistamisesta perustuu 

tosiasioihin; että tämä historia, vaikka se onkin joukoille tuntematon ja verhottu 

mysteeri jopa oppineille (koska heillä ei ole koskaan ollut avainta muinaisen 

klassisen kirjallisuuden antamien monien viittausten ymmärtämiseen), ei silti ole 

mikään satu, vaan todellisuus – silloin tämä teos on oleva monien muiden 

samanlaisten kirjojen uranuurtaja. Esityksemme – että toistaiseksi jopa nuo 

eräiden suurten oppineiden keksimät avaimet ovat osoittautuneet käyttöä varten 

liian ruostuneiksi ja että ne ovat vain äänettömiä osoituksia siitä, että verhon 

takana on kyllä mysteereitä, jotka ovat saavuttamattomia ilman uutta avainta – 
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perustuu liian moneen todisteeseen tullakseen kumotuksi. Valaiseva esimerkki 

voidaan antaa vapaamuurariuden historiasta. 

Ragon, kuuluisa ja oppinut belgialainen vapaamuurari, moittii, oikein tai vää-

rin, teoksessaan Orthodoxie Maçonnique englantilaisia vapaamuurareita siitä, että 

he ovat aineellistaneet ja häpäisseet muinaisiin mysteereihin kerran perustuneen 

vapaamuurariuden omaksumalla tämän järjestön alkuperästä saamansa väärän 

käsityksen nojalla nimityksen vapaamuurarius ja vapaat muurarit. Hänen mu-

kaansa erehdys on niiden aiheuttama, jotka liittävät vapaamuurarit Salomonin 

temppelin rakentamiseen. Hän pilkkaa tuota ajatusta ja sanoo: 
 
Ranskalainen tiesi hyvin ottaessaan tuon nimityksen vapaamuurari [francmaçon, 

joka ei ole maon-libre eli vapaamuurarius], ettei ollut kyse pienimmänkään muu-

rin rakentamisesta, vaan että vihittynä vapaamuurarius-nimityksen alle kätkeyty-

viin muinaisiin mysteereihin, jotka eivät voineet olla muuta kuin muinaisten mys-

teerien jatkoa tai uusimista, hänestä oli tuleva muurari Apollon tai Amfionin ta-

paan. Ja mehän tiedämme, että muinaiset vihityt runoilijat puhuessaan kaupungin 

perustamisesta, [e796] tarkoittivat sillä opin perustamista. Siten Poseidon, järkei-

lyn jumala, ja Apollo, salattujen asioiden jumala, esiintyivät muurareina Priamok-

sen isälle Laomedonille auttaakseen häntä rakentamaan Troijan kaupungin – toisin 

sanoen, perustamaan troijalaisen uskonnon.1 
 

Tuollaisia verhottuja kaksimerkityksisiä lauseita on runsaasti kreikkalaisten ja 

roomalaisten kirjailijoiden teoksissa. Jos sen vuoksi olisimme yrittäneet osoittaa, 

että esim. Laomedon oli niiden arkaaisten mysteerien erään haaran perustaja, jois-

sa maahan sidottua aineellista sielua (neljättä prinsiippiä) edusti Menelaoksen 

uskoton vaimo (kaunis Helena), ja jos Ragon ei olisi vahvistanut meidän väitet-

tämme, niin meille olisi sanottu, ettei kukaan klassinen kirjailija puhu siitä ja että 

Homeros esittää Laomedonin erään kaupungin rakentajana eikä minkään esoteeri-

sen palveluksen tai MYSTEERIEN perustajana! Entä ketkä nykyisin elossa olevis-

ta – lukuun ottamatta vihittyjä – ymmärtävät sellaisten symbolisten sanojen kieltä 

ja niiden oikean merkityksen? 

Kun nyt olemme viitanneet moniin väärin ymmärrettyihin symboleihin, jotka 

tukevat meidän väitettämme, niin voitettavanamme on silti ainakin yksi vaikeus. 

Tärkein monista tällaisista esteistä on ajan määritys. Mutta sille tuskin voidaan 

mitään. 

Kiilautuneena teologisen kronologian ja geologisen ajanmäärityksen väliin, 

jota viimeksi mainittua tukevat kaikki materialistiset antropologit, jotka asettavat 

ihmiselle ja luonnolle vain omiin teorioihinsa sopivia aikamääriä – mitä muuta 

tämän kirjoittaja voisi tehdä kuin sen mitä hän on jo tehnyt? Kun teologia sijoittaa 

                                                           
1  Orthodoxie Maonnique suivie de la Maonnerie Occulte et de l’Initiation Hermétique (E. 

Dentu, Pariisi 1853), s. 44. 
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vedenpaisumuksen vuoteen 2448 eaa. ja maailman luomisen ainoastaan 5890 

vuotta sitten tapahtuneeksi; kun eksaktin tieteen metodien mukaiset tarkat 

tutkimukset ovat johtaneet geologit ja fyysikot arvioimaan kovettuneen maapallon 

iäksi 10 miljoonaa tai 1000 miljoonaa vuotta1 (vähäpätöinen ero todellakin!); ja 

kun antropologien mielipide-erot ihmissuvun iän suhteen vaihtelevat – 25 000–

500 000 vuoden välillä – niin mitä muuta voi salaisen opin tutkija tehdä kuin 

esittää rohkeasti maailmalle esoteeriset laskelmat? 

Mutta sitä varten on ollut välttämätöntä esittää myös joitakin ”historiallisia” 

todisteita, vaikka kaikki tuntevat ”historiallisten todisteiden” todellisen arvon. 

Sillä yleiselle historialle on aivan yhdentekevää, esiintyikö ihminen maan päällä 

18 000 vai 18 000 000 vuotta sitten, koska tuo historia alkaa vasta pari tuhatta 

vuotta ennen ajanlaskuamme ja tappelee silloinkin toivottomasti melskaten risti-

riitaisia ja vuoroin toisiaan kumoavia mielipiteitä vastaan. Kuitenkin ottaen huo-

mioon sen, että tavallinen lukija on kasvatettu kunnioittamaan eksaktia tiedettä, 

niin moni asia jo tuossa suhteellisen lyhyessä menneisyydessä jäisi merkitykset-

tömäksi, elleivät esoteeriset opetukset auttaisi ja tukisi tässä kohtaa – [e797] aina 

kun se on mahdollista – viittaamalla niin kutsuttujen historiallisten ajanjaksojen 

historiallisiin nimiin. Tämä on ainoa johtolanka, joka voidaan antaa vasta-

alkajalle, ennen kuin hänen sallitaan lähteä (hänelle) tuntemattomiin käytäviin 

siinä pimeässä labyrintissä, jota sanotaan esihistorialliseksi ajaksi. Tätä välttämät-

tömyyttä on tässä noudatettu. Toivotaan vain, että näin toimiminen, mikä on saa-

nut kirjoittajan jatkuvasti esittämään todisteita muinaisilta ja nykyisiltä ajoilta 

ikivanhan ja aivan epähistoriallisen menneisyyden tukemiseksi, ei aiheuttaisi hä-

nelle syytöstä siitä, että hän on surkealla tavalla kasannut kokoon, ilman minkään-

laista järjestystä tai menetelmää, historian ja tradition erilaisia ja toisistaan kauka-

na olevia aikakausia. Mutta kirjallinen muoto ja menetelmä oli uhrattava, jotta 

yleinen esitys olisi selvempi. 

Suorittaakseen ottamansa tehtävän kirjoittajan on täytynyt turvautua melko 

epätavalliseen tapaan jakaa Salaisen opin kumpikin osa [I ja II osa] kolmeen 

osaan [I, II ja III kirjaan], joista ainoastaan ensimmäinen sisältää systemaattisen, 

vaikka hyvin katkonaisen historian kosmogoniasta ja ihmisen kehityksestä tällä 

pallolla. Mutta näiden kahden osan oli toimittava ESIPUHEENA ja valmistettava 

lukijan mieltä niitä ajatuksia varten, jotka tulevat nyt seuraamaan. Käsiteltäessä 

maailmansyntyä ja sitten ihmiskunnan syntyä oli välttämätöntä osoittaa, ettei 

mikään uskonto varhaisimmasta lähtien ole koskaan perustunut kokonaan 

kuvitteluun, koska mikään niistä ei ole ollut erityisen Jumalan ilmoituksen 

kohteena; ja että ainoastaan dogmi on aina ollut tappamassa alkuperäistä totuutta. 

Lopuksi, ettei mitään ihmisen synnyttämää oppia, mitään uskoa, miten pyhänä 

                                                           
1  Vrt. Sir William Thomson ja Huxley. 
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sellaista lieneekin pidetty tottumuksen ja vanhuutensa perusteella, voida 

pyhyydessä verrata luonnon omaan uskontoon. Se viisauden avain, joka avaa 

sisimpien pyhättöjen salaisuuksiin vievät jykevät portit, voidaan löytää ainoastaan 

luonnon helmasta, jonne se on kätketty; ja tuo helma sijaitsee niissä maissa, joihin 

on viitannut viime vuosisadan suuri näkijä, Emanuel Swedenborg. Siellä on 

luonnon sydän, se pyhättö, josta lähtivät alkuperäisen ihmiskunnan vanhimmat 

rodut ja joka on fyysisen ihmisen kehto. 

Näin pitkälle olemme edenneet kuvaillessamme ikivanhojen, varhaisimpien ro-

tujen käsitysten ja opinkappaleiden karkeita ääriviivoja sellaisina, kuin ne ovat 

säilyneet niiden tähän asti salaisissa, pyhissä kirjoitetuissa muistiinpanoissa. Mut-

ta selityksemme eivät suinkaan ole täydellisiä eivätkä liioin pyri julkaisemaan 

tekstiä kokonaisuudessaan. Sitä paitsi näissä selityksissä on otettu avuksi ainoas-

taan kolme tai neljä avainta esoteerisen tulkinnan seitsenkertaisesta avainnipusta, 

ja sekin on toteutettu vain osittain. Teos on liian jättiläismäinen yhden henkilön 

osalle, saatikka loppuun suoritettavaksi. Pääasiallinen yrityksemme on ollut val-

mistaa maaperää. Sen uskomme myös tehneemme. Nämä kaksi osaa ovat vain 

uranuurtajan suorittama työ, sellaisen, joka on raivannut tiensä okkultismin maan 

neitseellisten metsien lähes läpitunkemattomaan viidakkoon. Alku on nyt tehty 

taikauskon, ennakkoluulon ja itserakkaan tietämättömyyden kuolettavien upas-

puiden kaatamiseksi ja kiskomiseksi juurineen niin, että nämä kaksi [e798] osaa 

voisivat palvella tutkijaa sopivana johdantona kolmatta ja neljättä osaa varten. 

Ennen kuin teosofit, joille nämä sivut on omistettu, ovat raivanneet mielestään 

aikakausien kasaaman töryn, heidän on mahdotonta ymmärtää kolmanteen osaan 

sisältyvää käytännöllisempää opetusta. Riippuu siis kokonaan siitä vastaanotosta, 

jonka I ja II osa saavat osakseen teosofien ja mystikkojen käsissä, tulevatko nuo 

kaksi viimeistä osaa milloinkaan julkaistuiksi, vaikka ne ovat melkein valmiit. 
 

Satyān nāsti paro dharmah. 
 

TOTUUS ON USKONTOJA KORKEAMPI. 
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