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Tôn giáo tốt nhất? 
Đó là tôn giáo đưa bạn đến gần Thượng Đế, là tôn giáo làm cho bạn trở thành người tốt hơn 
 
Điều làm cho ta tốt hơn? 
Tất cả những gì làm cho ta thương người, làm cho ta nhậy cảm hơn, bớt ích kỷ đi, dễ thương 
hơn, nhân đạo hơn, trách nhiệm hơn, coi trọng đạo đức hơn. 
Tôn giáo nào làm được những điều nói trên là tôn giáo tốt đẹp nhất. 
 
Bạn của tôi ơi, Tôi không chú ý đến tôn giáo của bạn hay chuyện bạn có tín ngưỡng hay 
không. Đối với tôi, điều quan trọng là cung cách bạn cư xử với kẻ khác, với gia đình bạn, với 
những đồng nghiệp của bạn, với cộng đồng, và trước mọi người. 
Bạn nên nhớ rằng cả thế giới phản ảnh lại những hành động và những suy tư của chúng ta. 
 
Luật tắc dộng và phản tác động không phải chỉ tác dụng trong Vật Lý. Nó cũng có giá trị trong 
mối giao hảo giữa những con người. Nếu ta cư xử hiền lảnh thì ta sẽ nhận được những điều 
lành. Nếu ta cư xử một cách độc ác, ta sẽ nhận được điều ác. 
 
Những gì ông cha ta đã nói đều là chân lý. Bạn luôn luôn nhận được những gì bạn mong 
muốn người khác nhận được. 
Được sống hạnh phúc không phải là do số phận. Nó là một vấn đề do ta lựa chọn 
 
Hãy cẩn thận khi suy nghĩ vì ý tưởng sẽ biến thành Lời Nói 
Hãy cẩn thận khi nói vì lời nói sẽ biến thành Thói Quen 
Hãy cẩn thận khi hành động theo thói quen vì chúng sẽ cấu thành Tính Nết 
Hãy cẩn thận về tính nết của mình vì nó sẽ cấu thành Số Phận của mình. 
Và số phận là Cuộc Sống của Cả Đời Người 
 
Không có tôn giáo nào to lớn hơn là Chân Lý. 
 

 
  
 
Cái gì trong nhân loại làm cho Ngài ngạc nhiên nhất? 
 
« Con người. Con người hy sinh sức khỏe để kiếm tiền rồi lại hy 
sinh tiền để có lại sức khỏe. Và khi lo âu về tương lai, con người 
quên đi hiện tại thành thử ra sống chẳng cho hiện tại mà cũng 
chẵng vì tương lai. Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết 
… và chết như thể chưa bao giờ sống. » 
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