SƠ LƯỢC LỊCH SỬ THÀNH LẬP CHI BỘ “PHỤNG SỰ CHÂN LÝ”
--I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HỘI THÔNG THIÊN HỌC VIỆT NAM
- 1923: Ông Phạm Ngọc Đa (Bạch Liên) là người Việt Nam đầu tiên biết được
Minh Triết Thiêng Liêng do đọc quyển “Những Vị Cứu Trợ Vô Hình” bằng tiếng
Pháp. Về sau ông là vị Hội Trưởng đầu tiên của hội Thông Thiên Học Việt Nam.
- 1929: Ông C.W. Leadbeater viếng thăm Việt Nam, và lưu trú tại nhà của một hội
viên TTH người Pháp tại Sài gòn.
- 1934: Chi Bộ TTH Leadbeater được thành lập, trực thuộc xứ bộ TTH Pháp.
- 1936 – 1937: Ông Jinarajadasa, viếng thăm Việt Nam 2 lần, thuyết giảng nhiều
nơi ở miền nam Việt Nam
- 1952: Tại Việt Nam có 7 chi bộ TTH, với 160 hội viên. Hội Thông Thiên Học
Việt Nam chính thức được thành lập, trực thuộc hội TTH quốc tế. Trong lễ khánh
thành trụ sở hội TTH VN có sự tham dự của bà Rukmini Arundale.
- 1953 – 1974: Hội TTH Việt Nam hoạt động mạnh mẽ. Có nhiều vị khách TTH
quốc tế viếng thăm Hội TTH Việt Nam:
. Ông N. Sri Ram, hội trưởng hội TTH quốc tế đến VN 2 lần.
. Ông Geoffrey Hodson và bà Sandra Chase đến VN 3 lần.
. Cô Helen Zahara, hội trưởng hội TTH Úc Châu.
. Cô Edith Gray, chủ tịch bộ phận tặng sách của hội TTH Hoa kỳ.
. Ông John Coats, hội trưởng hội TTH quốc tế.
- 1974: Năm 1974 hội TTH Việt Nam có tổng cộng 19 chi bộ và 1338 hội viên.
- 1975: Sau khi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, hội TTH Việt Nam bị
ngưng hoạt động và trụ sở của hội bị chính quyền Cộng Sản tịch thu năm 1983.
Những hội viên còn lại ở Việt Nam không được phép hội họp.
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II. SƠ LƯỢC SINH HOẠT CỦA HỘI VIÊN TTH HẢI NGOẠI:
Những hội viên TTH Việt Nam ra được nước ngoài, phân tán nhiều nơi trên thế
giới, phần đông ở Hoa Kỳ.
- 1978: Một số hội viên TTH VN hải ngoại phát hành tập san Phụng Sự
Theosophia, tập san này còn tiếp tục đến ngày nay.
- 1983: Một Trung Tâm Học Minh Triết Thiêng Liêng được một nhóm nhỏ thành
lập tại Santa Ana, CA., nhóm này hoạt động được khoảng 5 năm.
- Có những trang web. TTH bằng Việt Ngữ ra đời như: Thongthienhoc.com,
phungsutheosophia.org,
thongthienhoc.net,
pstheosophia@yahoo.com,
VIETTHONGTHIENHOC@gmail.com. Thongthienhocvn@theosophical.org
- Ngoài ra còn có một số hội viên tổ chức những buổi thảo luận mỗi tối thứ bảy
trên Skype, nối kết những hội viên ở nhiều nước khác nhau.
- Một Trung Tâm Học MTTL của người Việt Nam được thành lập tại Houston,
Texas.
- 1988: Bà Ngô Tố Hoa tổ chức Trung Tâm Học Minh Triết Thiêng Liêng có tên
“CHÂN LÝ” trực thuộc xứ bộ TTH Hoa Kỳ, tại nhà bà ở thành phố Long Beach,
CA., đây là nền tảng của chi bộ “PHỤNG SỰ CHÂN LÝ” ngày nay. Những hoạt
động của nhóm học hỏi “Chân Lý” được tóm tắt như sau:
- Từ 1988 đến 2008: Mỗi tháng có tổ chức họp để học hỏi giáo lý MTTL tại nhà bà
trưởng nhóm Ngô Tố Hoa, số người tham dự từ 5 đến 7 hội viên.
Hoạt động chính của nhóm là in lại những sách Minh Triết Thiêng Liêng bằng
Việt Ngữ đã được xuất bản tại Việt Nam trước năm 1975. Sách in ra rất nhiều,
được gởi tặng cho nhiều hội viên ở rải rác khắp nơi trên thế giới tự do.
- Từ tháng 7, 2008 Bà Ngô Tố Hoa vì già yếu và bệnh, nên giao sự điều hành
nhóm cho người em, là bà Ngô Tố Lang.
Tôi đề nghị với bà Ngô Tố Lang, dời nhóm học tập về Orange County, nơi có đông
người Việt cư ngụ. Thời gian từ 2008 đến 2011 nơi họp của nhóm thay đổi qua vài
địa điểm khác nhau. Trong thời gian này, mỗi lần nhóm họp trung bình có khoảng
10 hội viên tham dự. Tháng 3, 2011 bà trưởng nhóm đột ngột viên tịch.
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- Tháng 6, 2011: Sau khi có địa điểm cố định hiện tại. Với tâm nguyện phát triển
mạnh mẽ phong trào truyền bá Minh Triết Thiêng Liêng cho người Việt lưu vong,
tôi làm đơn gởi về trung ương hội TTH Hoa Kỳ ở Chicago, xin thành lập chi bộ, và
đổi tên thành chi bộ “PHỤNG SỰ CHÂN LÝ”. Đơn xin được xứ bộ TTH Hoa Kỳ
chấp thuận, và cuộc bầu cử ban điều hành chi bộ đã được tổ chức công khai vào
ngày 26 tháng 6, 2011.
- Từ năm 2011 đến hiện tại, số hội viên chính thức và số cảm tình viên tham dự
trong mỗi buổi họp ngày càng tăng. Đến nay mỗi lần họp, trung bình có khoảng 30
người tham dự. Thông thường, chi bộ họp để học hỏi, thảo luận mỗi tháng 1 lần
vào Chúa Nhật cuối tháng. Nhưng đôi khi, có nhu cầu giảng giải cho những người
mới, có thể có thêm buổi họp Chúa Nhật giữa tháng. Đề tài thảo luận dựa trên
những quyển sách đã được dịch ra Việt ngữ như: Quyền Năng Tư Tưởng, Dưới
Chân Thầy, Ánh Sáng Trên Đường Đạo, Con Người Và Các Thể, Minh Triết Cổ
Truyền...
Ngoài việc tổ chức học hỏi, thảo luận. Chi bộ còn có ban dịch thuật Krotona để
phiên dịch những sách Minh Triết Thiêng Liêng ra Việt Ngữ. Sách và CDs được in
ra rất nhiều để tặng miễn phí cho công chúng trong vùng, và gởi tặng những người
Việt ở các tiểu bang khác trong nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới.
Chi bộ có tổ chức 2 lần đi tham quan và học hỏi tại Đạo Viện Krotona, Ojai. Cũng
như tham dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập chi bộ Long Beach.
Hôm nay, do duyên lành đưa đến, trong lễ kỷ niệm 25 thành lập chi bộ PHỤNG
SỰ CHÂN LÝ, chúng tôi rất hân hoan đón tiếp ông Tim Boyd, hội trưởng hội
TTH Hoa Kỳ. Mong rằng dịp này là một sự khích lệ mạnh mẽ cho chi bộ càng
ngày càng phát triển.
Mong sao tất cả các bạn được bình an, hạnh phúc.
Chi Bộ Phụng Sự Chân Lý, Hội TTH, Garden Grove 12 - 3 - 2014.

Tô Hiệp
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