Kính bạch Đức Thầy tôn kính,

Gần một tháng sau khi Đức Thầy về Mỹ, toàn thể pháp hữu ở Việt Nam không thể nào quên hình ảnh thân thương, gần gũi,
dịu dàng, từ ái của Đấng Chơn Sư đáng kính nhất.

Ngài luôn bên cạnh các đệ tử cùng mọi người, an ủi khích lệ và khuyên bảo dạy dỗ từng chút một cho những ai muốn tím
cho mình sự hướng dẫn đúng đắn nhất, chỉ ra điểm kẹt của nhân sinh, tháo gỡ những vướng mắc của trần thế, những chướng
ngại cho người tu, nêu ra những điểm chung của các tôn giáo, các pháp tu và của nền khoa học triết học hiện đại... nhưng trên
hết là ban Quán Tâm Pháp cho toàn thể nhân loại được thức ngộ chơn tâm, trực chỉ Phật tánh, thực hiện bát chánh hạnh, thế
giới đại đồng...

Kính bạch Đức Thầy tôn kính.
Nhóm đạo Từ Tâm Thể chúng con vô cùng hạnh phúc và tạ ơn Đức Thầy đã quang lâm đến ngôi gia hộ bệnh cho Sư Bà và
gia đình, điểm ấn ban Thiên Linh Bảo Pháp cho các pháp hữu mới thọ Pháp... Đặc biệt và vinh hạnh nhất cho chúng con là:

Đức Thầy Giáo Chủ Pháp Đạo VVQN lần đầu tiên chính thức viếng thăm Thánh Đường Hồi Giáo tại Việt Nam, nơi trung tâm
thành phố HCM. Cầu nguyện Thượng Đế, Đấng Cha Chung của tất cả, ban ân phước cho mọi người Muslim và toàn thể nhân
loại sớm nhận ra nhau là anh em một cội nguồn Thiêng Liêng tiến đến Đại Đồng hòa bình thế giới....

Ngày 20.11.2013 lúc 8 giờ sáng (giờ VN), Đức Thầy cùng phái đoàn Huynh Trưởng Pháp Đạo VVQN chính thức viếng thăm
Thánh Đường Jamia Mosque Musulmane, số 66 đường Đông Du Q.1, Tp HCM, VN là một dấu ấn, một sự kiện lịch sử cho
người Hồi Giáo Muslims trên toàn thế giới mà 10 năm sau Nhân Loại mới có thể nhận biết ...

Một vị Đại Giáo Chủ hiện thân của Rasullullah Muhammad, chơn thân của Đấng Cứu Thế Jesus Christ, phân thân của Đức
Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Vương Phật hiện diện tại Việt Nam cầu nguyện Đấng Chí Tôn ban phước lành cho toàn thể nhân
loại sớm thức tâm hợp nhất trong tình thương vĩnh hằng...
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