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Thần-Linh-Học và Thông-Thiên-Học là hai tổ-chức chuyên nghiên-cứu, tìm hiểu thế-

giới vô-hình. Hai tổ-chức nầy có chi-nhánh ở hầu hết các quốc-gia trên thế-giới. 

Có nhiều Nhà Thần-Linh-Học, Thông-Thiên-Học tu-luyện đến mức xuất thần tiếp xúc 

với Thần, Thánh, Tiên, Phật. 

Khi một Nhà Thần-Linh-Học hay Thông-Thiên-Học phát-giác một hiện tượng lạ trong 

thế-giới vô-hình, liền thông-báo với các Nhà Thần-Linh-Học hay Thông-Thiên-Học khác, để 

kiểm-chứng lại xem vào cùng thời gian đó, có phát-giác ra hiện-tượng đó không. 

Phải có ít nhất ba Nhà Thần-Linh-Học hay Thông-Thiên-Học ở ba nơi khác nhau đồng 

xác-nhận thì hiện-tượng ấy mới được công bố. 

Nhờ hành-động thận-trọng và chu đáo, nên những điều họ công-bố rất có giá-trị với 

công-luận quốc-tế. 

Ngày 17 tháng 5 năm 1959 (mùng 10 tháng 4 năm Kỹ Hợi). Nhà Thần-Linh-Học 

ALIN phát-giác ra hiện-tượng: 

Các Thiên-Thần cầm lộng vàng nạm ngọc, tề tựu đến đứng thành hình bán-nguyệt. 

Những chơn-linh lớp mặc thiên-phục trắng, lớp mặc thiên-phục đỏ, lớp mặc thiên-phục xanh, 

lớp mặc thiên-phục vàng, từ khắp nơi tựu về đứng trước các thiên thần, tạo thành chiếc mống 

bốn màu vàng xanh đỏ trắng tuyệt đẹp để nghinh-tiếp một chơn-linh từ trần-thế trở về, Chơn-

linh vừa về, hào-quang chói lòa xua đuổi các hung-thần ra xa tít. 

Những chơn-linh mặc thiên-phục trắng tung-hô: 

- Tiết-độ là tình thương-yêu làm cho chúng ta gìn-giử trong-sạch những gì chúng ta 

yêu-mến.  

Những chơn-linh mặc thiên-phục đỏ tung-hô: 



- Dũng-lực là tình thương-yêu giúp chúng ta đảm-nhận mọi khó-khăn cho cái gì chúng 

ta yêu mến. 

Những chơn-linh mặc thiên-phục xanh tung-hô: 

 - Thận trọng là tình thương-yêu phân biệt điều gì đưa chúng ta đến chỗ thiện và điều 

gì có thể lôi kéo chúng ta đi xa chỗ thiện. 

Những chơn-linh mặc thiên-phục vàng tung-hô : 

- Công-bình là tình thương-yêu đặt chúng ta vào con đường phục vụ cho tình bác-ái. 

Bốn lớp chơn-linh tung-hô xong, thì tiếng nói từ thượng giới vang xuống, tiếng nói 

vang trong tâm mọi người từ thượng giới, trung giới và hạ giới đều nghe thấy: 

- Con đã xuống thế hạ mình một cách cao-cả, làm một vị lãnh đạo tôn-giáo toàn vẹn. 

Hộ-Pháp! con hãy trở về trong lòng ta và giữ lời thánh-huấn của ta. 

Nhà Thần-Linh-Học ALIN vội thông-báo hiện-tượng trên cho các Nhà Thần-Linh-Học 

hay Thông-Thiên-Học khác xin kiểm chứng. 

Kết quả: 

1-- Nhà Thần-Linh-Học SARA-BARTHEL xác nhận: 

Cùng thời-gian nêu trên, có nghe tiếng nói giữa không-trung : 

Sở dĩ đạo đức đưa đến một đời sống hạnh-phúc, vì đạo-đức là tình thương-yêu cao cả, 

mà tình thương-yêu này chỉ là một với tình yêu nhơn-loại và vũ-trụ. 

Tiếng nói ấy thoát ra ngoài vật-thể và nghìn chổ trên thế-giới khi để tâm-hồn yên-lặng 

và mở rộng đều có thể nghe được, dầu ở phương đông cũng như phương tây, phương nam 

cũng như phương bắc. 

Tiếng nói ấy là tiếng nói của một chơn-linh vừa từ cõi đông-nam-á trở về thiên-giới. 

2-- Nhà Thông-Thiên-Học SARB cũng xác nhận: 

Cùng thời-gian nêu trên, có buổi lễ long trọng trên thế giới, rất đông Phật, Tiên, Thánh dự, 

đón rước một vị Phật khôi-giáp uy-nghi, lưng giắt gậy đả yêu, từ Châu-Á trở về. Xác của vị 

Phật ấy ngồi kiết-già trong liên-đài tám-góc, hai lòng bàn tay ngửa ra, ban phép lành cho bốn 

hàng môn-đệ mặc sắc-phục vàng, xanh, đỏ, trắng. 

 

3--Nhà Thần-Linh-Học PIAOREN cũng xác nhận: 

Cùng thời-gian nêu trên, ông đã gặp và phỏng vấn ở thế-giới vô-hình một đấng hào-

quang rực-rỡ, điển-lực huyền-diệu phi thường, vừa từ trần-thế trở về, đấng ấy thuyết-đạo rất 

uyên-bác, giải-thích cơ mầu-nhiệm của vũ-trụ rất thỏa đáng, cảnh-tỉnh loài người hãy tôn thờ 

Thuợng-Đế. 

 4--Cùng thời-gian nêu trên, đài thiên-văn kiểm-soát ngoại từng không-gian ở Anh Quốc cũng 

phát-giác hiện-tượng: 

Ngoại từng không-gian yên lặng một cách khác thường và bí mật. 



Tổng-hợp những hiện-tượng trên, tổ-chức Thần-Linh-Học thế-giới công-bố trên báo-

chí và sóng-điện một kết luận: 

Có một bậc vĩ-nhân vừa từ trần, yêu cầu các quốc-gia trên thế-giới cho biết chi tiết về 

bậc vĩ-nhân nầy. 

Ngài Thời-Quân Hồ Bảo-Đạo đã phối-hợp với Bộ Ngoại-Giao Cam-Bốt trình bày việc 

ĐỨC PHẠM HỘ-PHÁP triều-thiên khiến dư luận quốc-tế xôn-xao, danh thể Đạo Cao-Đài và 

Đức PHẠM HỘ-PHÁP vang lừng khắp thế-giới. 

 

Ngày 17 tháng 5 năm 1959 (Mùng 10 tháng 4 năm Kỷ-Hợi) không chỉ riêng là ngày 

tưởng niệm của dân tộc Việt và Tín-Đồ Đại-Đạo, mà còn là ngày đáng nhớ của tổ-chức Thần-

Linh-Học thế-giới. 

 

Thật là NGÀY VĨ ĐẠI! 

  Thông-Thiên-Học và Thần-Linh-Học  

  Phối kiểm Chứng Nghiệm 

 


