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O nome de "Seewoosagur Ramgoolam" era escolhido por nossa jurisdição para
nomear a promoção de medalhas 2017 entregas durante o Grande capítulo de outono de
29 de agosto na presença do Grande mestre e Presidentes das jurisdições do Grande
Oriente da França, as delegações de dúzias de Jurisdições escocesas de todos os continentes
e de vários centenas Cavaleiros R+C.
Senhor Seewoosagur Ramgoolam (1900-1985) era o filho de um emigrante índio
que trabalhou como capataz em uma plantação de açúcar da Ilha de Maurício. De uma
inteligência brilhante, seu formação será inglês porque, depois de educação secundária
para a escola Mediana Real do Port Louis, ele estudará medicina em Inglaterra onde ele
integrará a Fabian Society. Voltado a Maurice em 1935, ele praticará medicina e foi iniciado
mação para o Grande Oriente da França dentro 1939. Cavaleiro da Rosa-cruz de nosso
capítulo " La Triple Espérance ", Vale do Port Louis a existência contínua de qual é provado
desde XVIII século, ele será elevado, então, para o grau de "Grand inspecteur général", 33°
de nossa jurisdição.
Nomeado asim 1940 ao conselho Legislativo, ele nunca deixara a política e vai ser
Primeiro-Ministro da Mauricia, o país multi-étnico que ele conduziu à independência de
um modo calmo. Embora o líder da comunidade de indo-Mauritian, ele soube transcender
as diferenças lutando contra o "communalism" para permitir a todas as comunidades
étnicas para participar da vida política inclusive a minoria chinesa e em todas as religiões
coexistir pacificamente inclusive a minoria muçulmana. Originando do Partido
Trabalhista Britânico , ele soube evitar os blocos vacilantes de uma ditadura de marxista*leninista, de inpiraçao familiar ou imperial para permitir um desenvolvimento econômico
significativo. É necessário também saber que a Ilha de Maurício (18°) ultrapasse a França
(25°) e todos os países africanos na classificação internacional de acordo com o grau de
corrupção.
Durante a última entrevista que ele teve com um jornalista alguns meses antes de
sua morte, disse Senhor Seewoosagur Ramgoolam que " a liberdade do indivíduo é a
herança mais preciosa que eu dou a meu país " e que " nós temos que ter uma aproximação
humanista sem excluir qualquer pessoa ". Estas duas frases estão em acordo perfeito com
os valores do "Grand Collège des Rites Ecossais - Grand Orient de France."
Sendo situado historicamente e filosoficamente entre o mahatma Gandhi e Nelson
Mandela, inspirado pelo valores humanistas maçônicos, que ele foi capaz de conduzir o seu
país para a independência política, econômica, moral e espiritual o evitando a violência de
todos os tipos que acompanharam a descolonização em outro lugar.
O papel de nossa jurisdição é continuar seu trabalho de progressão de iniciação
que permite o aparecimento de sócios como nosso irmão Seewoosagur Ramgoolam.
O capítulo de missão de nossa jurisdição em Oceano Índico também levará seu
nome.
É simplesmente necessário se lembrar de que ele era que porque todos o Chev R+C
do capítulo " La Triple Espérance ", e por eles todo o Chev R+C de nossa jurisdição
souberampour tous transmitir por séculos, a Fé no homem, a Espérança em um mundo
melhor, a Caridade para todos.
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