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Giới Thiệu 

Đức Phật ra đời và thuyết pháp “vì hạnh phúc và an lạc cho số đông”. 
Những lời dạy của Ngài cho con người chỉ nhắm vào hai mục tiêu chính: 
khổ và diệt khổ. Ngài không tranh luận với đời. Ngài chỉ thuyết pháp, nêu 
bật sự kiện khổ đau ở đời và chỉ bày cho con người cách thức đoạn trừ khổ 
đau.  

Đức Phật không khuyến khích mọi người theo Ngài chỉ vì niềm tin suông. 
Đọc lại lời khuyên của Ngài cho Sìha, vị tướng quân người Licchavì, Upàli, 
vị gia chủ nổi tiếng của xứ sở Nalanda và những lời dạy dành cho các vị 
Kàlàma xứ Kesaputta, chúng ta thấy rõ nhân cách lớn của bậc đạo sư và tinh 

http://phatphaponline.org/kinh/Audio/Thuyet Phap/PG Va Tuoi Tre/


thần tự do tư tưởng hết sức cao cả của Giáo lý Ngài. Chân lý không là đặc 
quyền của người nào. Chân lý không có ngã và ngã sở. Người ta không nên 
khẳng quyết rằng chỉ có điều mình theo là đúng ngoài ra là hư vọng. đức 
Phật không bao giờ nói hãy tin ta, nhưng Ngài bảo hãy đến để mà thấy 
(Ehibhikkhu). "Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi" là khẩu hiệu tự do thẩm 
sát chân lý trong đạo Phật. Sự thật thách thức khả năng tìm tòi, khám phá 
của mỗi cá nhân chứ không yêu cầu lòng tin của mọi người.  

Đức Phật là thế và giáo lý của Ngài là thế. Lịch sử của loài người là lịch sử 
của sự tìm kiếm và thực nghiệm sự thật. Hãy để cho sự thật tự hiển lộ trước 
mắt  mọi người. Người con Phật đứng giữa sự chỉ trích và tán thán hãy học 
theo cách của bậc đạo sư, không giận giữ hay vui mừng mà hãy giữ tâm ý 
thật khách quan để tự thăng tiến tuệ giác. Tập sách “Giới trí thức bình luận  
về đức Phật và giáo lý của Ngài” do Tăng sinh Quảng Bảo sưu tầm và 
chuyển dịch có thể giúp cho người con Phật thực tập thái độ khách quan khi 
đứng trước sự chỉ trích hay tán thán của người khác. Việc làm này của Tăng 
sinh là một nỗ lực xứng đáng được tán thán và khuyến khích.  

Học viện Phật giáo Việt Nam  
tại Thành phố Hồ Chí Minh 

Viện trưởng  
Hòa thượng Thích Minh Châu 
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Lời Nói Đầu 

Những ai xem việc thay đổi tôn giáo hay chấp nhận một tôn giáo mới 
lần đầu tiên thì sẽ làm một điều gì đó có thể có một ảnh hưởng sâu sắc về 
cuộc đời của họ. Đó không phải là một điều gì phải được từ bỏ một cách hấp 
tấp, vội vã, hoặc là nó được từ bỏ dưới sự ảnh hưởng của những cảm xúc 
tình cảm khi đạt đến tột đỉnh. Nếu chân lý phải được khám phá, thì thời gian 
phải được diễn ra, tất cả những sự kiện phải được xem xét, và vấn đề phải 
được chất vấn và những ý kiến khác nhau phải được xem xét, thảo luận. 
Chúng ta cố gắng làm tất cả những điều này, trước khi đưa ra những quyết 
định quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta, do vậy, tại sao chúng ta 
không nên thực thi chúng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng nhất 
trong cuộc đời của chúng ta liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo của chính 
mình?  



Chấp nhận ý kiến của người khác một cách mù quáng và không thắc mắc sẽ 
là một sự ngu xuẩn, nhưng làm ngơ ý kiến của họ cũng là một sự ngốc 
nghếch. Trí tuệ và kinh nghiệm của những người khác, đặc biệt là bậc trí, có 
thể giúp chúng ta làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của chúng ta và đưa chúng ta 
đến một vị trí tốt hơn để chọn lựa một giải pháp đúng hơn. Với sự mở rộng 
của tri thức Phật giáo trong khoảng hơn trăm năm qua, một số đông giới trí 
thức phương Tây, kể cả nhiều vị lãnh giải Nobel hòa bình, đã bày tỏ một sự 
quan tâm sâu sắc và ngưỡng mộ tôn giáo cổ đại này. Chỉ có một số ít thực sự 
trở thành Phật tử. Một số do bị ấn tượng bởi lối tư duy trong sáng và hợp lý 
của đạo Phật, số khác bởi sự khoan dung độ lượng nhã nhặn của tôn giáo 
này. Một số bị ngạc nhiên bởi giáo lý của tôn giáo này rất giống với những 
phát minh của khoa học hiện đại, trong khi số khác lại bị thu hút bởi ý tưởng 
về đời sống luân lý đạo đức mà không cần tin vào một đấng Thượng đế đầy 
quyền năng. Những lời trích dẫn được thu thập trong cuốn sách nhỏ này thật 
sự đáng để quan tâm vì một số lý do sau:  

Trước hết, những lời trích dẫn này cho thấy sự hấp dẫn phổ quát của Phật 
giáo, mà đây lại là lời phát biểu của những nhà tâm lý, nhà thơ, triết gia và 
nhà toán học. Có phải chăng lời dạy của một con người đã sống từ lâu vẫn 
có thể thích hợp và có ý nghĩa đối với một nhà khoa học như Einstein, một 
nhà thơ như Eliot hoặc một triết gia như Rusell? Lại nữa, những lời trích dẫn 
này nói nhiều về những người đã viết ra chúng như họ đã làm gì cho chính 
đạo Phật.  

Chúng ta đọc những gì mà một số tư tưởng gia có đầu óc vĩ đại trong thời 
đại của chúng ta phải nói về quan điểm của Phật giáo về ly tham, không 
chấp thủ và tình thương, về yếu tố duy lý trong đạo Phật và về vai trò và địa 
vị của đức Phật trong lịch sử nhân loại. Họ so sánh Phật giáo với những tôn 
giáo khác, làm nổi bật sự đề cao về yếu tố lý trí của tôn giáo này và cho 
chúng ta biết được những ảnh hưởng lớn lao của nó đối với nền tâm lý học 
hiện đại. Hy vọng rằng những gì được nói trong cuốn sách nhỏ này sẽ làm 
cho độc giả có động cơ nhìn sâu hơn nữa về những lời dạy của đức Phật, và 
nếu thoả mãn về mặt tâm linh hãy ứng dụng những nguyên tắc này vào đời 
sống thực tiễn. Thiết nghĩ đây là một công trình có giá trị nghiên cứu và rất 
hữu dụng đối với những ai khi nghiên cứu đạo Phật. Hơn nữa, những lời 
trích dẫn trong tập cách này là những nguồn dẫn chứng quý giá đối với 
những ai muốn nghiên cứu và viết lách về những đề tài liên quan đến Phật 
giáo và những lĩnh vực khác.   



Tuy nhiên, do đây là một tập sách mang tính chất sưu tầm những nguồn tư 
liệu nằm rải rác trong các nguồn tư liệu ở dạng nguyên bản Anh ngữ, cũng 
như một số tư liệu đã được dịch sang Việt ngữ, người dịch xin cáo lỗi cùng 
với quý độc giả trong vấn đề sắp xếp những lời phát biểu theo thứ tự từng 
tác giả hay theo từng chủ đề khác nhau liên quan đến giáo lý và cuộc đời của 
đức Phật. Ơû cuối phần tập sách nhỏ này, người dịch xin trích dẫn nguyên 
bản tác phẩm "Buddhism In The Eyes Of Intellectuals" của Đại lão Hoà 
thượng K. Sri Dhammananda, một vị Hoà thượng người Tích Lan có công 
rất lớn trong công việc hằng truyền Phật pháp tại Miến Điện và cũng là một 
nhà Phật học có rất nhiều ảnh hưởng đến giới nghiên cứu Phật học tân thời. 
Nhân đây, Người dịch xin bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Hòa thượng Viện 
trưởng Thích Minh Châu, người đã hy sinh cả cuộc đời mình vì sự nghiệp 
giáo dục đàn hậu học chúng con. Thành kính dâng lên Thượng tọa Bổn sư, 
người đã có công giáo dưỡng con nên người, thành quả học tập này với tất 
cả tấm lòng quý kính của người đệ tử. Cuối cùng, xin chân thành tri ân sự 
chỉ giáo của các bậc cao minh để tập sách nhỏ này ngày càng hoàn chỉnh 
hơn.   

Quảng Đức, Xuân Canh Thìn  
Dịch giả Thích Quảng Bảo  

Do đó, trong thời đại ngày nay, hầu hết những tôn giáo khác thì mới và trẻ 
khi được so sánh với tôn giáo đáng kính này, một tôn giáo chứa đựng trong 
nó sự vô tận của niềm hy vọng toàn cầu, sự bất tử của tình thương không bờ 
bến, một yếu tố bất hoại của niềm tin về sự tuyệt mỹ, và sự quả quyết tự hào 
nhất về quyền tự do giải thoát nhân loại.  
 
Đây hoa nở rộ trên cây nhân loại  
Đã bừng nở qua vô số năm  
Làm thế giới chan hòa hương thơm trí tuệ  
Và mật ngọt tình thương.  
Sir Edwin Arnold (1832-1904), Nhà thơ, nhà báo người Anh, và tác giả cuốn 
"Ánh sáng Á châu"  

Những lời dạy của thái tử người Ấn Độ thực sự không có gì lay chuyển 
trước những phát minh hiện đại của khoa học… Ngôn từ sẽ không làm cho 
tôi hiểu nếu tôi cố gắng bày tỏ sự cần thiết mà tôi nghĩ tri thức của niềm tin 
và triết lý cao siêu của tôn giáo này làm cho sinh động thêm chủ nghĩa vật 
chất của Tây phương… Đó là, trong bất kỳ tình huống nào, một chân lý đã 
làm ảnh hưởng không chỉ đối với những tư tưởng gia vĩ đại và hùng vĩ nhất 



của Hy Lạp và La Mã mà còn làm những cơ sở khởi đầu cho nền tảng của tư 
tưởng Cơ đốc giáo-mà Phật giáo đã ra đời trước tôn giáo này khoảng 500 
đến 600 năm. Tôn giáo này có thể tuyên bố kết bạn tốt đẹp cùng nguồn gốc 
với những tôn giáo lớn, mà không có sự hành quyết và ép buộc những người 
thuộc tôn giáo khác  Phật giáo, và những lý do này có thể chứng kiến dễ 
dàng trong chính giáo lý của tôn giáo này.  

L. Adam Beck, một nhà lữ hành và một học giả người Hoa Kỳ.  

Đối với tín đồ Cơ đốc giáo, thì tình yêu là đức tính tối thượng; nhưng đối với 
tín đồ Phật giáo, thì lại là trí tuệ bởi vì họ cho rằng vô minh là nguồn gốc của 
tất cả những tội lỗi. Đồng thời, tình yêu cũng được xếp lên hàng 
cao….Khoan dung và lòng từ, cả hai được căn cứ tên cơ sở trí tuệ Phật giáo, 
có lẽ là nguyên nhân chính giải thích tại sao con đường Trung đạo của đức 
Phật Cồ Đàm đã truyền bá từ thế hệ này sang thế hệ khác hơn 2500 năm qua.  
Sir Charles Bell KCIE, CMG (1870-1945), nhà ngoại giao và nhà biên soạn 
từ điển người Anh.  

Thông điệp của đức Phật về chân lý, hòa bình, từ bi và khoan dung rất là 
thích hợp đối với xã hội ngày nay cũng như nhiều thế kỷ trước đây. Thời 
gian trôi qua đã làm cho những ánh sáng càng tỏa sáng hơn. Sự lan tràn của 
chủ nghĩa vật chất và sự theo đuổi những thành đạt của cá nhân bất chấp mọi 
giá đã làm xói mòn những sợi dây thắt chặt tình huynh đệ và tính cộng đồng. 
Trong những tình huống này, điều cần thiết và quan trọng đối với chúng ta là 
nhớ lại và truyền bá thông điệp về từ bi và trí tuệ của đức Phật để mà hận thù 
có thể được thay thế bằng tình thương, xung đột bằng hòa bình an lạc, và sự 
đối đầu bằng hợp tác lẫn nhau.  

Tiến sĩ Amadou-Mahta M'Bow-Chủ tịch tổ chức UNESCO.  

Chỉ có một trong tất cả các tôn giáo lớn làm cho tôi hấp dẫn đó là Phật giáo; 
và đó là, như sự hiểu biết của tôi về tôn giáo này, đúng hơn là một hệ thống 
triết học của thế giới, và một triết lý sống đối với những người ưu tú được 
hình thành ở nơi tôn giáo này, chứ không phải là một tôn giáo xét theo ý 
nghĩa thông thường của ngôn từ.  

CD Broad (1887-1971), triết gia người Anh.  

Cuộc cách mạng gần đây của con người có lẽ bắt đầu với sự tiến bộ cao của 
chân tay, và sự lựa chọn một bộ não, đặc biệt thông thạo thao tác của đôi bàn 
tay. Chúng ta cảm thấy vui mừng về điều đó trong những hành động của 



mình, với kết quả là đối với giới nghệ thuật, bàn tay là một biểu tượng chính 
yếu; chẳng hạn bàn tay của đức Phật, ban tặng cho con người món quà của 
lòng nhân đạo trong một tư thế tịch lặng, món quà của sự vô uý.  
J. Bronowski (1908-1974), một tác giả và triết gia,  khoa học gia người Hoa 
Kỳ.  

Cho dù người phương Tây lần đầu đến với giáo lý đạo Phật mà họ vốn dĩ 
quen với khoa học hiện đại, hay những thuật ngữ chuyên môn của đạo Cơ 
đốc giáo, anh ta nên luôn luôn ghi nhớ trong tâm mình rằng đức Phật không 
quan tâm sự hiện hữu hay không hiện hữu của một đấng quyền năng tối cao, 
hoặc là những mệnh đề triết học trừu tượng khác. Điều Ngài quan tâm duy 
nhất là “con đường”, con đường thực tế, qua đó con người có thể chấm dứt 
những khổ đau của mình trong kiếp này và mai sau.  

Marie b. Byles (1900-1979), một tác giả và nhà leo núi người Úc.  

Thông điệp của đức Phật về từ bi và sự tận tâm, nhiệt tình trong công việc 
phục vụ cho nhân loại càng thích hợp hơn trong xã hội ngày nay hơn bao giờ 
hết trong lịch sử nhân loại. Hòa bình, sự hiểu biết và một cách nhìn vượt 
khỏi những hạn chế thuần tuý trong phạm vi quốc gia thì càng cấp bách hơn 
đối với thời đại bất an, thiên về vũ khí hạt nhân.  

Javier Perez De Cuellar, nhà ngoại giao của Peru, và Tổng Thư ký của  Liên 
Hợp Quốc.   

Người ta không thể từ chối rằng vẻ đẹp thực sự của Đông phương trong 
nhiều thành ngữ mà giới Phật tử sử dụng; và rằng có cơ sở thực sự cho sự 
nhiệt tình khiến họ phát sinh. Chưa bao giờ trong lịch sử của thế giới một kế 
hoạch như thế lại được vạch ra, quá tự do thoát khỏi những tác nhân của một 
đấng siêu nhiên, quá độc lập, thậm chí rất đối kháng với niềm tin về một linh 
hồn, niềm tin vào một Thượng đế, và hy vọng một kiếp sống tương lai.  
Cho dù những điều này là đúng hay sai, đó là một điểm chuyển đổi trong 
lịch sử tôn giáo của con người khi mà một nhà cải cách, hoàn toàn đầy đủ 
nhiệt tâm nhất vì những mục tiêu luân lý đạo đức và được đào tạo trong tất 
cả nền văn hóa tri thức trong thời đại của vị ấy, đã đưa ra một cách thận 
trọng, cân nhắc, và với một tri thức có những quan điểm chống lại học 
thuyết của sự cứu rỗi được tìm thấy ở đây, ngay trong kiếp sống này, trong 
một trái tim tâm hồn thay đổi bên trong.  

Dù là Phật tử hay không phải, tôi đã xem xét mỗi một hệ thống của tất cả các 
tôn giáo lớn trên thế giới, và tôi không tìm thấy tôn giáo nào có thể vượt qua 



cái đẹp và tính toàn diện của giáo lý Bát thánh đạo và Tứ thánh đế của đức 
Phật. Tôi bằng lòng xây dựng cuộc đời mình theo con đường đó.  
Giáo sư T.W. Rhys Davids (1843-1922), nhà biên tập từ điển Đông phương 
và người đầu tiên nắm chức Chủ nhiệm khoa Tôn giáo so sánh của Trường 
đại học Anh quốc.  

Cũng như những bậc thầy khác cùng thời đại Ngài, đức Phật giảng dạy 
thông qua những cuộc hội thoại, bài diễn thuyết, và những hình ảnh ẩn dụ. 
Bởi vì Ngài chẳng bao giờ nảy ra suy nghĩ, so với đấng Christ hoặc là 
Socrates, đem học thuyết của Ngài viết thành văn bản, Ngài đã tóm tắt 
những lời thuyết giảng ấy thành những bộ kinh nhằm mục đích nhắc nhở 
cho chúng ta ghi nhớ những gì Ngài dạy. Như đã được chư vị đệ tử Ngài bảo 
tồn cho chúng ta ngày nay, những bài kinh này vô tình vẽ cho chúng ta một 
nhân vật đặc trưng nhất trong lịch sử Ấn Độ: một con người với ý chí và 
nghị lực mạnh mẽ, quyền uy và tự hào, danh tiếng, nhưng có một nhân cách 
nhã nhặn tế nhị và ngôn từ hiền hòa từ ái, và một lòng từ tâm vô biên. Ngài 
tuyên bố sự giác ngộ giải thoát nhưng không có một sự khêu gợi; Ngài 
không bao giờ giả vờ rằng một vị thiên thần đang nói chuyện với Ngài. 
Trong tranh luận, Ngài kiên nhẫn và trung dung hơn bất kỳ những vị đạo sư 
khác của nhân loại.  

Giống như Đức Khổng Phu Tử và Christ, Ngài mong muốn chuyển hóa ác 
thành thiện, tình thương thay hận thù; và Ngài hoàn toàn im lặng trước 
những sự hiểu lầm và nhục mạ của kẻ khác… Không giống như hầu hết các 
bậc Thánh khác, đức Phật có một óc hài hước, và biết rằng hiện tượng siêu 
hình học mà không có hành động là sự kêu căng.  

Will Durant (1885-1981), một sử gia người Mỹ và người đoạt giải thưởng 
Pulitzer.  

Nhưng sự cuốn hút của Eliot đến với Phật giáo không chỉ đơn giản là lý do 
của hệ thống triết lý của tôn giáo này. Niết-bàn là sự dập tắt hoàn toàn của 
tham, sân, si; sự đoạn diệt hoàn toàn tham ái, tự do giải thoát khỏi sự chấp 
thủ…. Sự chuyên chế của đạo Phật thì rất nghiêm khắc như những gì mà anh 
ta tìm thấy trong Maurras, và mặc dù có lẽ anh ta bị cuốn hút bởi Phật giáo 
cũng vì nhiều lý do tương tự, tôn giáo phương Đông có những sự gắn bó 
lãng mạn cho những ai muốn tách khỏi những sự ràng buộc của gia đình.  
Peter Ackrayd bình về nhà thơ người Anh-T.S.Eliot (1888-1965).  



Trong những tôn giáo vĩ đại nhất trong lịch sử, tôi thích Phật giáo hơn, đặc 
biệt là Phật giáo Nguyên thuỷ, bởi vì tôn giáo này không có những yếu tố 
ngược đãi, khủng bố. Phật giáo là một sự kết hợp giữa nền triết lý tư biện và 
khoa học. Phật giáo tán thành những phương pháp khoa học và tiếp tục theo 
đuổi mục đích đó và có thể được gọi là một tôn giáo lý trí. Trong tôn giáo 
này chúng ta tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi như: "Danh và sắc là gì? 
Cái nào quan trọng hơn cái nào? Thế giới và vũ trụ có chuyển động đến một 
mục tiêu nào đó hay không? Địa vị của con người là gì ? Liệu có một đời 
sống thánh thiện hay không?" Phật giáo dìu dắt đến những nơi mà khoa học 
không thể đưa đến bởi vì những giới hạn trong việc sử dụng những công cụ 
của khoa học. Những đòi hỏi đó chính là  yếu tố tâm.  

    Chính bản thân tôi không thể cảm thấy rằng hoặc là trong vấn đề của trí 
tuệ hoặc là trong vấn đề của đức hạnh mà Chúa là người đại diện cao nhất 
trong lĩnh vực này cũng như một số người được biết trong lịch sử. Tôi nghĩ 
rằng tôi nên đặt đức Phật và Socrates lên trên Chúa đối với những sự tôn 
kính này.  

Bertrand Rusell (1872- 1970), nhà toán học, triết gia, học giả và nhà phê 
bình xã hội người Anh.  

Con người đã từ bỏ sự vô minh vọng tưởng về một đấng Thượng đế như là 
một người cha giúp đỡ- nhưng anh ta cũng từ bỏ những mục đích chân thật 
của tất cả những tôn giáo lớn mang tính nhân bản: vượt qua những sự giới 
hạn của một cái tự ngã ích kỷ, đạt được tình thương, mục đích và sự khiêm 
nhường và tôn trọng sự sống để mà mục đích của cuộc đời được sống, và 
con người trở lại với những tiềm năng ẩn chứa bên trong anh ta.  
Đây là những mục đích của các tôn giáo lớn phương Tây, cũng như đây là 
những mục tiêu của các tôn giáo lớn phương Đông. Tuy nhiên, phương 
Đông thì không bị đè nặng bởi ý niệm về một đấng Thượng đế siêu nghiệm-
một đấng cứu thế mà các tôn giáo nhất thần thường cho là tài sản của riêng 
họ.  
Đạo giáo và Phật giáo xét về mặt hợp lý và thiết thực thì siêu việt hơn những 
tôn giáo phương Tây. Hai tôn giáo này có thể xem xét con người một cách 
thiết thực và có mục đích, không một ai ngoại trừ bậc giác ngộ có thể dẫn 
dắt con người và có thể được dẫn dắt chỉ đường bởi vì mỗi người đều có 
trong mình khả năng giác ngộ và được giác ngộ.  

Đây là lý do quý hiếm giải thích tại sao tư tưởng Đong phương, Đạo giáo, 
Phật giáo và thiền Phật giáo đảm nhiệm một vai trò quan trọng như thế trong 



xã hội phương Tây hiện nay. Thiền Phật giáo giúp cho con người tìm ra 
những giải đáp cho vấn đề hiện hữu của anh ta….  

Nghịch lý thay, tư tưởng tôn giáo Đong phương hóa ra thích hợp hơn đối với 
tư tưởng duy lý phương Tây hơn là chính bản thân tư tưởng tôn giáo Tây 
Phương.  
Erich Fromm (1900-1980), một triết gia xã hội và nhà phân tích tâm lý 
người Mỹ.  

Có thể có một ý nghĩa lớn lao trong sự kiện rằng triết gia Pythagoras tại Hy 
Lạp và đức Phật tại Phương Đông đều xuất hiện cùng lúc vào thế kỷ thứ 6 
B.C. Cả hai Ngài đều là những nhà tư tưởng và hoạt động mạnh bạo và sâu 
sắc…  
R.Buckminster Fuller (1895-1984), một nhà phát minh, triết gia và kỹ sư 
người Mỹ.  

Là một người nghiên cứu về tôn giáo tỷ giáo, tôi tin tưởng đạo Phật là đạo 
hoàn toàn nhất mà thế giới đã có. Học thuyết tiến hóa và luân hồi cao đẹp 
hơn bất cứ niềm tin nào khác. Không phải lịch sử tôn giáo cũng không phải 
là sự nghiên cứu triết học mà chính nghề nghiệp chuyên môn của tôi như là 
một bác sĩ đã đưa tôi lần đầu tiên đến thế giới tư tưởng Phật giáo. Công việc 
của tôi là chữa trị những khổ đau về mặt tâm thần và chính điều này đã đưa 
đẩy tôi làm quen với quan điểm và phương pháp của Bậc thầy vĩ đại của 
nhân loại, mà đề tài chính yếu là sự khổ đau triền miên, già, bệnh và chết.  
Bác sĩ Carl C. Jung (1875-1961), tâm lý gia người Thụy Sĩ và người sáng 
lập trường chuyên về nghành tâm lý.  

Lời giảng dạy căn bản của Ngài Cồ Đàm, nghiên cứu từ cội gốc ngày nay đã 
trở nên rõ ràng và dễ hiểu và hoàn toàn phù hợp với những tư tưởng tân tiến. 
Nó vượt khỏi tất cả những sự tranh chấp, và là sự thành tựu của một trong 
những nguồn trí tuệ thể nhập tuyệt vời mà thế giới đã  từng biết đến.  
Hơn hết mọi ảnh hưởng trong biên niên sử nhân loại, đạo Phật đã đóng góp 
nhiều hơn cho những sự tiến bộ của nền văn minh thế giới và nền văn hóa 
của nhân loại…  

H.G. Wells (1866-1946).  

Ta nhập thế bằng tình yêu bát ngát, dù cuộc đời vẫn quằn quại thương đau. 
Bất cứ ai nếu chăm chú đọc một vài bài thuyết pháp của đức Phật cũng sẽ 
nhận thấy sự nhịp nhàng, sự yên tĩnh của tâm hồn, sự cao đẹp vui tươi, sự 



quyết tâm không mảy may lay chuyển, lòng yêu thương dạt dào và sự kiên 
trì không bờ bến.  

Nội dung trí tuệ những lời dạy của Ngài chỉ là một phần sự nghiệp của Ngài, 
và nửa còn lại là cuộc đời của Ngài, đời sống thực mà Ngài đã sống, một sự 
tu tập, sự  tự tu tập tâm linh cao nhất mà Ngài đã hoàn tất và đem ra giảng 
dạy ở nơi đây. Đức Phật đã hoàn tất sự tu tập tâm linh cho chính mình và 
chư đệ tử của Ngài. Ngài đã đề xuất một mục đích và đã đạt được những kết 
quả mà các nhà hành động chân chính nổi danh của phương Tây đã phải ngã 
mũ kính phục.  

Herman Hesse (1877-1962), người đoạt giải thưởng  Nobel văn chương.  

Chẳng hạn nếu chúng ta thắc mắc liệu vị trí của âm điện tử đứng yên, chúng 
ta phải trả lời là không; nếu chúng ta hỏi liệu vị trí của âm điện tử có thay 
đổi cùng với thời gian hay không, chúng ta phải trả lời là không; nếu chúng 
ta hỏi rằng liệu âm điện tử có yên nghỉ hay không, chúng ta phải trả lời là 
không; nếu hỏi âm điện tử có di động hay không, chúng ta phải trả lời là 
không. đức Phật cũng trả lời như vậy khi được hỏi về  những điều kiện về tự 
ngã của con người sau khi chết, nhưng chúng không phải là những câu trả 
lời tương tự đối với truyền thống của nền khoa học thế kỷ 17 và 18.  
Robert Oppenheimer, nhà vật lý học, cha đẻ của trái bom nguyên tử đầu tiên 
của Hoa Kỳ.  

Chủ nghĩa bi quan yếm thế bày tỏ thái độ tuyệt vọng đối với đời sống, một ý 
niệm tổng quát và mơ hồ rằng đời sống đầy dẫy khổ đau và tội lỗi. Trong 
thực tế, giáo lý nguyên thủy của đức Phật cũng lạc quan như bất luận chủ 
nghĩa lạc quan nào khác ở phương Tây. Chủ trương rằng Phật giáo là "bi 
quan" là chỉ áp dụng suông vào Phật giáo nguyên tắc đặc cách của người 
phương Tây, theo đó không thể có hạnh phúc nếu không có tự ngã. Người 
Phật tử chân chánh nhìn tương lai với tinh thần nhiệt thành hướng về hạnh 
phúc trường cửu.  

Encyclopaedia  of Britannica.  

Tính chất ôn hòa của dân tộc Ấn biểu hiện trọn vẹn giáo lý của đức Phật. 
Phật giáo truyền bá tinh thần bất bạo động, tức là lòng bi mẫn đối với tất cả 
chúng sanh. Đối với người cư sĩ Phật tử, chế tạo và buôn bán súng đạn, chất 
độc, chất say, giết hại cầm thú đều là những giới không nên phạm.  
Aldous Huxley.  



Chắc chắn có những lý do để chủ trương rằng cái "Tôi" ngày hôm nay và cái 
"Tôi" ngày hôm qua là một, và để lấy một thí dụ hiển nhiên hơn nữa, nếu 
cùng một lúc, tôi thấy một người và nghe người ấy nói thì rõ ràng là cái 
"Tôi" nghe và cái "Tôi" thấy là một.  

Bertrand Russell-Religion and Science.  

Thật không phải quá đáng khi quả quyết rằng nhờ sự trung gian của người 
Ba Tư mà những người Hy Lạp hiếu kỳ đồng thời với đức Phật..đã thâu 
nhập những kiến thức ít nhiều chính xác về thời kỳ văn hóa cực thịnh của 
phương Đông.  

Greek Thinkers- sử gia Garbe.  

Những ai được ở trong một gia tộc hoặc trong một làng nằm theo lưu vực 
sông Hằng (Ganges) thật là hữu phước, vì nơi đây dân chúng sống trong tinh 
thần bác ái, an lành, trong tinh thần công lý cao thượng, nơi đây dân chúng 
được hít thở một thứ không khí nhẹ nhàng, do những lời giản dị chất phác 
tạo nên… Ta cũng có thể nói rằng những  ai sống trong một gia đình hoặc 
một làng nằm trong lưu vực sông Thames ngày nay cũng không kém phần 
hữu phước, vì nơi đây giáo lý từ bi giữa người và người của đức Phật đã 
thấm nhuần đời sống gia đình và xã hội và đã làm cho nền luân lý vững 
chắc. Giáo lý đó vẫn còn rõ ràng, đầy đủ và thích hợp với người Anh hiện 
nay, cũng như từ bao giờ, đã thích hợp với người Ấn.  

Giáo sư Rhys Davids.  

Đức Phật là sự hiện thân của tất cả những đức hạnh mà Ngài thuyết giảng. 
Trong suốt cuộc hành trình 45 năm đầy thành công và đáng ghi nhớ của 
Ngài, Ngài đã chuyển dịch tất cả những ngôn từ của mình thành hành động; 
và không có chỗ nào mà Ngài không nói hết những khiếm khuyết của con 
người hoặc là những sự đam mê hạ liệt thấp hèn. Nền tảng luân lý đạo đức 
chủ yếu của đức Phật là hoàn hảo nhất mà thế giới đã từng biết đến.  
Giáo sư Max Muller, Học giả người Đức.  

Paul kết hợp tình yêu với lòng tin và hy vọng, và quan điểm của ông ta về 
tình yêu liên quan đến niềm tin và hy vọng: " Tình yêu, ông ta nói, là tin 
tưởng tất cả mọi thứ và hy vọng mọi thứ." Theo tôi,  tình yêu không có 
nghĩa là tin tưởng vào tất cả và hy vọng tất cả. Tình yêu sống soát khi sự vỡ 
mộng, thất vọng bắt đầu và tiếp tục ở sự thất vọng, buồn rầu. Tình yêu 
không phải là thứ tình thương ngưng hoạt động khi không có niềm tin và hy 



vọng. Miễn là khi nào còn niềm tin và hy vọng hỗ trợ tình yêu thì đó chỉ là 
một thứ tình yêu trẻ con. Rằng tình yêu là hạnh phúc dễ chịu là một chuyện 
hoang đường mang tính chất thời trang. Đức Phật biết rằng tình yêu mang lại 
"sự tổn thương và khổ đau, buồn rầu, thất vọng, áo não"; và Ngài khuyên 
thái độ ly tham, không chấp thủ. Tình yêu mà tôi xem như là một đức hạnh 
thì không phải là một thứ tình yêu mù quáng về người mình yêu hoặc là 
người mình tin cậy, một tình yêu đầy hy vọng của Paul, nhưng tình yêu mà 
biết những gì đức Phật đã biết và vẫn yêu, với đôi mắt mở rộng.  
Giáo sư Walter Kaufmann, triết gia người Mỹ.  

Anh ta đọc nhiều sách và hiểu sâu sắc về kinh điển Phật giáo, phiên dịch 
kinh điển sang Pháp ngữ, và thậm chí viết tiểu sử của đức Phật. Nhưng căn 
nguyên sâu xa khiến cho anh ta quan tâm thích thú đạo Phật là sự kiện mà 
anh ta cảm thấy Phật giáo đã mang lại cho anh ta sự củng cố trực tiếp về tư 
tưởng triết học để giải tỏa những sự thất vọng trong cuộc sống của anh 
ta…Jack tuân giữ giới thứ nhất trong đạo Phật hơn tất cả những thứ khác và 
phát biểu rằng: "Tất cả đời là khổ đau".  

Ann Charters.  

Nếu tôi biết rằng đức Phật sẽ thuyết giảng ở đây vào ngày mai, thì trên thế 
gian này không có một thứ gì có thể ngăn cản việc tôi đi đến nghe Ngài 
thuyết giảng. Và tôi sẽ theo Ngài cho đến cùng.  

J.Krishnamurti, triết gia người Ấn (1895-1986). Krishnamurti  

Người Ấn, người Aztec, và người Mê-hi-cô xưa! Tất cả đều làm cho tôi 
thích thú và đã làm cho tôi thích thú trong nhiều năm qua, có một sưc quyến 
rũ, và một phép thần diệu đối với tôi. Không phải là đức Phật. Đức Phật là 
một con người quá hoàn hảo và sung mãn đối với tôi.  

D. H. Lawrence (1885-1930), tiểu thuyết gia người Anh.  

Ngày nay khoa học đang thử thách sự hạn chế của bộ não con người, một bộ 
não bao gồm khoảng 10.000 triệu tế bào được kích thích xung điện đã được 
trù tính với những bản năng của lịch sử lâu dài của chúng ta và dễ tiếp thu 
những ý kiến mới dù đúng hay sai. Tổng số những tế bào này cung cấp cho 
chúng ta biết được cá tính luôn thay đổi của chúng ta và sự loại bỏ từng phần 
bằng cách giải phẩu hay thay đổi nhịp bằng sự điều trị bất ngờ thay đổi nhân 
cách của chúng ta…  

http://thuvienhoasen.org/index-tacgia-krishnamurti.htm


Bạn thấy rõ ràng đức Phật là một con người giản đơn, tận tuỵ, đơn chiếc, 
phấn đấu để đạt được ánh sáng trí tuệ, một cá nhân mang bản chất con người 
sinh động, chứ không phải là một huyền thoại. Trong số các truyền thuyết 
thần kỳ tôi cũng cảm thấy có một con người, đó là đức Phật. Ngài đã gởi bức 
thông điệp tiêu biểu cho tính cách của tôn giáo mình cho toàn thể nhân loại 
trên khắp toàn cầu. Nhiều tư tưởng hiện đại tuyệt vời nhất của chúng ta ngày 
nay rất hài hòa với giáo lý của Ngài. Ngài dạy tất cả những khổ đau và sự 
bất mãn trong cuộc sống là do ích kỷ. Ích kỷ có 3 hình thức. Một là sự tham 
muốn nhằm thoả mãn những cảm giác của cá nhân; hai là sự khát ái, hay 
muốn bất tử; ba là tham vọng được thành công về của cải vật chất và thế 
gian trần tục. Trước khi một con người muốn trở nên thanh tịnh, anh ta phải 
từ bỏ lối sống cho những nhu cầu dục vọng của chính mình. Sau đó, anh ta 
mới có thể trở thành một bậc vĩ nhân. đức Phật, ra đời trước Đấng Christ, đã 
dùng nhiều hình thức ngôn ngữ khác nhau để kêu gọi con người hãy sống 
với đức tính vị tha. Xét về một số phương diện, Ngài rất gần gũi với chúng 
ta và những nhu cầu của chúng ta. Ngài rất minh bạch hơn Chúa đối với tinh 
thần phục vụ con người, và không mơ hồ về vấn đề bất tử của cá nhân.  
H.G. Wells  

Nếu chúng ta ao ước muốn nhìn thấy con người thánh thiện nhất của nhân 
loại, hãy nhìn vị hoàng đế trong y phục của một người hành khất; chính là 
Người mà sự thánh thiện của Ngài vĩ đại nhất so với tất cả nhân loại.  
Abdul Atahiya thi nhân Hồi giáo.  

Nếu bất kỳ vấn đề nào phải được xem xét, thì vấn đề ấy phải được xem xét 
một cách hài hòa an lạc và dân chủ như phương pháp mà đức Phật đã dạy.  
Nehru  
Sự khác biệt giữa đức Phật và một chúng sanh tầm thường thì giống như sự 
khác biệt giữa một người bình thường và người điên khùng mất trí.  
Một nhà văn.  

Đức Phật có thể được dễ dàng để chọn lựa như là một nhân vật được đại đa 
số nhân loại tôn kính nhất.  

Giáo sư Saunders, Tổng thư ký văn hóa Y.M.C.A, Ấn Độ, Miến điện và 
Tích Lan.  

Đức Phật vĩ đại hơn tất cả các học thuyết và tín điều khác, và thông điệp 
vĩnh cửu của Ngài đã làm cho nhân loại rung động qua nhiều thời đại. Có lẽ 
không thời điểm nào trong lịch sử quá khứ nhân loại mà thông điệp về hòa 



bình của Ngài lại cần thiết hơn cho nhân loại đang khổ đau và điên cuồng 
như thế giới hiện nay.  

Nehru  

Khi chúng ta đọc những bài pháp của đức Phật, chúng ta bị cảm kích bởi 
tinh thần lý trí khoa học của Ngài. Con đường đạo đức luân lý của Ngài, 
ngay trong những bước đầu tiên là những quan điểm đúng đắn, một cái nhìn 
lý trí. Ngài nỗ lực nhằm xua tan tất cả những màng nhện giăng mắc làm ảnh 
hưởng đến cái nhìn và định mệnh của nhân loại.  

Tiến sĩ S. Radhakrishnan, đức Phật Cồ Đàm  

Đặc điểm nổi bật đáng chú ý nhất của đức Phật là sự kết hợp độc nhất vô nhị 
giữa một tinh thần khoa học trầm tĩnh và sự thông cảm thâm uyên đầm ấm 
và từ tâm. Thế giới ngày nay ngày càng hướng về đức Phật nhiều hơn vì chỉ 
có Ngài là người đại diện cho lương tâm của nhân loại.  

Moni Bagghee, "đức Phật Của Chúng Ta".  

Đức Phật là người tiên phong như là một người thương yêu nhân loại và là 
một triết gia siêu phàm kết hợp trong mình một cá tính dũng cảm và sáng 
chói. Ngài có những điều để nói mà không một ai khó lòng mà quên được là 
sau hơn 2500 năm hăng say, vội vã và thuyết giảng về nền tảng của tri thức. 
Vĩ đại hơn là trí tuệ của Ngài là một tấm gương mà NGài đã đưa ra làm 
chứng.  
Moni Bagghee, đức Phật của chúng ta.  

Đức Phật như là một bậc lương y. Cũng như bác sĩ phải biết chẩn đoán nhiều 
căn bệnh khác nhau, nguyên nhân của bệnh, thuốc giải độc và phương pháp 
chữa trị, và có thể áp dụng thuốc thích hợp; đức Phật cũng vậy, NGài dạy 
cho chúng ta Bốn chân lý thánh thiện (Tứ Thánh Đế) chỉ ra sự hiện hữu của 
khổ đau, nguyên nhân của khổ, sự đoạn diệt và con đường đưa đến sự diệt 
tận của khổ đau.  

Tiến sĩ Edward Conze, "Phật giáo"  

Đức Phật không phải là tài sản của riêng cho giới Phật tử. Ngài là tài sản của 
toàn thể nhân loại. Giáo pháp của NGài dành cho tất cả mọi người. Mọi tôn 
giáo, được ra đời sau đức Phật, đã mượn nhiều ý tưởng hay đẹp từ đức Phật.  
Một học giả Hồi Giáo.  



Đức Phật là một người cha nhìn thấy đàn con của mình đang nô đùa, vui 
chơi trong ngọn lửa thế gian đầy nguy hiểm và Ngài dùng mọi phương tiện 
thiện xảo để cứu các con mình ra khỏi nhà lửa đang cháy này và đưa chúng 
đến nơi an lạc của Niết-bàn.  

Giáo sư Lakshimi Narasu, "Tinh Hoa Của Phật giáo"  

Càng ngày tôi càng cảm thấy rằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni gần gũi nhất 
về đặc tính và thực nghiệm của Ngài. Ngài là con đường, là chân lý, và là lẽ 
sống.  
Giám mục Milman.  

Đó chính là lúc tôi đang sinh sống tại Oxford vào những năm đầu năm 1970 
tôi bắt đầu quan tâm thích thú Phật giáo. Cuộc đời của tôi thì đầy dẫy những 
bối rối và căng thẳng, và tôi tìm thấy triết lý đạo Phật một phương pháp tư 
duy mà có thể làm say đắm tôi bởi sự thanh tịnh vắng lặng và lối phân tích  
triệt để những tham dục, sự từ bỏ tất cả những sức mạnh của một thế giới 
cảm xúc hư ảo mà tôi đang sống, và một sự hứa hẹn của một sự thành thật 
mạnh mẽ không mang bản chất tình cảm.  

Andrew Harvey tác giả người Anh và nhà thơ của trường đại học Fellow of 
all Souls Oxford.  

Tôi rời Ấn Độ và trở về Colombo, nơi tôi làm một người khách của một  gia 
đình sinh viên Sinhalese mà tôi gặp anh ta tại Perth. Họ đều là Phật tử, nhà 
của họ xung quanh một ngôi đền, và không khí ngôi nhà rất là yên tĩnh và ôn 
hòa. Tôi đàm luận rất nhiều về Phật pháp với họ và họ đưa tôi đi đến một 
ngôi đền nằm trên những ngọn đồi tại Kandy, nơi mà tôi gặp những tu sĩ và 
tôi đối thoại rất nhiều về vị trụ trì già của ngôi chùa, vị trụ trì này đã giải 
thích cho tôi rất nhiều về đạo Phật. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú về tôn 
giáo này.  

Một nhà lữ hành người Âu  châu  

Phật giáo là một hệ thống không biết đến theo ý niệm cuả Tây phương; từ 
chối một sự hiện hữu của một linh hồn ở nơi con người; coi đức tin vào sự 
bất tử là một sự sai lầm; từ chối bất cứ kết quả nào của sự cầu nguyện và hy 
sinh dâng hiến thần linh. Đạo Phật còn là một hệ thống khuyên con người 
không nên trông cậy vào đâu nhưng chỉ bằng nỗ lực của chính bản thân để 
đạt được sự giải thoát, cứu rỗi cho chính mình; một hệ thống mà sự thanh 
tịnh bản lai của nó không biết gì về những hạnh nguyện của sự phục tùng và 



chưa bao giờ tìm sự cứu giúp của một cánh tay thế tục nào, nhưng đã truyền 
bá khắp nhân loại.  

Trong thế giới đầy bão tố và xung đột, hận thù và bạo động, thông điệp của 
đức Phật toả sáng như một vầng thái dương rực rỡ. Có lẽ không một thời 
điểm nào trong lịch sử nhân loại mà thông điệp của Ngài lại cần hơn cho thế 
giới của những quả bon nguyên tử và khinh khí. Hơn hai nghìn năm qua đã 
làm tăng thêm sức sống và sự thật của thông điệp này. Chúng ta hãy nhớ lại 
bức thông điệp bất diệt đó và cố gắng uốn nắng tư duy và hành động của 
chúng ta dựa trên ánh sáng của chân lý đó. Chúng ta có thể bình thản đối 
diện với những sự kinh hoàng của thời đại bom nguyên tử và giúp một phần 
nhỏ trong việc thúc đẩy con người tư duy và hành động đúng đắn.  
Nehru  

Đây là một hệ thống giáo lý mà chúng ta có thể thực hành theo một cách tự 
tin. Liệu nơi nào trong thế giới các tôn giáo, hệ thống thờ cúng tôn giáo và 
các tín ngưỡng, chúng ta có thể tìm thấy một bậc đạo sư thông thái như thế? 
Trong chuỗi những vì sao sáng tỏ, Ngài là vì tinh tú khổng lồ của những vì 
sao sáng nhất, vĩ đại nhất. Không có gì là ngạc nhiên mấy khi mà các nhà 
khoa học, triết gia, và những con người có học thức cao đã khẳng quyết 
rằng: "Ngài là con Người vĩ đại nhất chưa từng có trong lịch sử nhân loại". 
Vầng hào quang toả sáng của bậc thầy vĩ đại này rọi sáng khắp thế gian đau 
khổ và tối tăm, giống như ngọn hải đăng dẫn đường và toả sáng cho nhân 
loại.  
Một  nhà văn Âu châu.  

Những giáo lý như : Lịch thiệp, thanh tịnh, từ bi và sự giải thoát khỏi những 
tham ái ích kỷ là những lời dạy căn bản của đạo Phật- một tôn giáo vĩ đại 
của Phương Đông.  

E.A. Burtt, "đức Phật Từ Bi"  

Phật pháp giống như một cái cầu được  khéo xây bằng những mảnh thép 
uyển chuyển, linh động, gió và nước khó làm cho nó huỷ hoại được. Nó tự 
thích nghi với những hoàn cảnh thay đổi, nhưng đồng thời nó cũng đã củng 
cố một cách chắc chắn những nền tảng và mở ra một con đường an toàn đưa 
đến sự Bất Tử, Niết-bàn.  

Phra Khantipalo, "Khoan Dung"  



Phương Đông huyền bí, quê hương màu mỡ của các tôn giáo, chắc chắn đã 
cung cấp cho chúng ta một sự phát hiện chân thật ở nơi đạo Phật, bởi vì đạo 
Phật giúp cho chúng ta biết được vẻ đẹp của luân lý đạo đức và sự thanh tịnh 
vốn tiềm ẩn sâu xa trong bản chất của con người mà không cần một đấng 
thần linh nào khác hơn là một đấng thần linh trú ẩn trong tâm của con người 
để thức tỉnh họ sống một cuộc sống huy hoàng.  

Charles T. Gorham  

 Phật giáo là một tôn giáo rất thiết thực bởi vì Phật giáo quan điểm về cuộc 
đời và thế giới một cách thực tế. Phật giáo không lôi kéo chúng ta đến thiên 
đàng của những người vô trí một cách sai lầm. Phật giáo cũng không đe doạ 
và làm cho chúng ta khổ sở bằng tất cả những nỗi ám ảnh sợ hãi tưởng 
tượng và cảm giác tội lỗi. Tôn giáo này kêu gọi chúng ta một cách chính xác 
và khách quan những gì chúng ta đang là và những gì thế giới xung quanh 
chúng ta, và chỉ cho chúng ta con đường đưa đến tự do giải thoát hoàn toàn, 
sự an lạc, hạnh phúc.  

Thượng toạ Tiến sĩ  W.Rahula.  

Sứ mệnh của đức Phật vô cùng độc đáo tiêu biểu cho tính cách của Phật 
giáo. Và vì thế, sứ mệnh này đứng biệt lập hẳn với các tôn giáo khác trên thế 
giới. Sứ mệnh của Ngài là mang lại những loài chim lý tưởng bay trên không 
gian nhưng gần mặt đất hơn, bởi vì thức ăn của chúng thuộc về trái đất.  
Hazzat Inayat Khan, "Thông điệp của Sufi"  

Phật giáo đã cung ứng cho bước tiến của nền văn minh thế giới và văn hóa 
thật sự, nhiều hơn bất luận ảnh hưởng nào khác trong ký sự của nhân loại.  
Sử gia H.G.Wells  

Văn minh Phật giáo vươn mình lên vững vàng trước khi tất cả mọi người 
đến nằm trong ảnh hưởng của nó, một kiểu mẫu của con người xứng đáng 
được kính trọng phải như vậy, một nhân vật lý tưởng đáng nêu gương lành 
cho hàng vua chúa cũng như hạng cùng đinh…sản xuất tài sản để sử dụng 
trong công tác xã hội thay vì lợi ích cá nhân, đo lường cá nhân bằng giá trị 
đạo đức và trí tuệ, không phải bằng quyền lực kinh tế, và sự lớn mạnh của 
quốc gia bằng tình trạng thanh bình thạnh vượng của dân trong nước chứ 
không phải thăng bằng chỉ số chi thâu thương mãi. Đó là vài giá trị được cụ 
thể hóa trong lý tưởng của người  Phật tử.  

Tiến sĩ Richard A. Gard  



Duy nhất trong tất cả các tôn giáo lớn thế giới, Phật giáo tiến hành trên con 
đường của mình mà không gây sát hại, hành hạ, cấm đoán, kiểm duyệt hoặc 
tìm tòi soi bói.  

Aldous Huxley  

Tôn giáo của những tâm hồn cao cả và toàn vẹn nhất có thể tồn tại chung mà 
hoàn toàn không có niềm tin khải thị nào, trong ý nghĩa chân thật nhất của 
danh từ không có niềm tin nơi tinh chất cốt yếu của đạo giáo thần khải, nơi 
có một thần linh vô ngã. Trong danh từ thần linh vô ngã, tôi bao gồm tất cả 
những ý niệm về cái gọi là thần linh siêu nhân, cùng một bản chất tinh thần 
và đạo đức như một người nhưng ở tầng lớp cao hơn, hoặc một năng lực đạo 
đức siêu phàm.  

Julian Huxley, Relegion without Revelation  

Bằng đức hy sinh rộng lớn mênh mông của Ngài, bằng hạnh từ khước vĩ đại 
của Ngài, và bằng phẩm hạnh thanh tịnh vô nhiễm của đời Ngài, Ngài đã ghi 
tạc lên trên Aán độ giáo những dấu vết không bao giờ phai mờ, và đối với 
bậc thầy vĩ đại ấy, Aán độ giáo còn mang một mối nợ phải được tri ân muôn 
đời.  
Mahatma Gandhi  

Tôi không biết cái chi trên thế gian này vĩ đại hơn hình ảnh của đức Phật. Đó 
là sự hiện thân tuyệt hảo của tâm linh trong lĩnh vực hữu hình.  
Bá tước Kayserling " The  Travel Diary of a philosopher".  

Đức Phật lúc nào cũng là nguồn gợi cảm dồi dào cho tôi… chính phẩm cách 
cá nhân của Ngài đã lôi cuốn tôi.  

Nehru  

Phật giáo truyền dạy một lối sống, không phải bằng cách thống trị mà bằng 
nguyên tắc, một lối sống tốt đẹp, và đó là một tôn giáo khoan dung độ 
lượng. Đây là hệ thống từ thiện nhất dưới mặt trời. Không bao giờ và không 
nơi nào có máu đổ trong sự nghiệp truyền bá. Không bao giờ có sự hành hạ 
ngược đãi những ai không cùng theo một tín ngưỡng- một bài học mà người 
Cơ đốc giáo vẫn còn phải học. đức Phật dạy cho con người làm cho thế giới 
ngày càng tốt đẹp hơn và hiện tại thánh thiện.  

Joseph Wain  



Ta có thể nhận thấy trong giáo huấn của đức Phật những điểm giống nhau 
giữa Phật giáo và dân chủ. Ngài khuyên dạy lòng khoan dung đại lượng, ý 
niệm khơi dậy những cuộc thảo luận, quyền tự do lựa chọn rộng rãi, bình 
đẳng bất bạo động, vô thường-mỗi ý niệm ấy đều đi ngược dòng những tập 
tục thông thường vào thời của Ngài. Đó là những khái niệm cách mạng mà 
đức Phật đưa vào từ 2500 năm trước đây. Đó là những cải tiến tri thức trọng 
đại.. nhưng tất cả đều có tính cách dân chủ, trong nội dung cũng như tác ý.  
   Giáo sư Ralps Buultjens " Buddhism and Democracy"  

Con đường của Phật giáo là con đường trung đạo giữa hai cực đoan. Đây 
không phải là một sự thoả hiệp yếu đuối, nhưng là một sự vừa phải hợp lý 
tránh sự cuồng tín và sự lười biếng giãi đãi, và tiến lên một cách đều đều và 
có quyết tâm mà không có sự chần chừ đem lại sự phản ứng riêng, mà luôn 
tiến không ngừng bước. Đức Phật gọi nó là Con Đường Tám Ngành (Bát 
thánh đạo) đưa đến Niết-bàn, và con đường này có thể được xem như là một 
cuộc hành trình tu tập tâm linh thánh thiện cao quý nhất, song được biểu 
hiện ở một hình thức giản đơn.  

Phật giáo cũng không bi quan hay yếm thế. Phật giáo là một hệ thống tư 
duy, một tôn giáo, một khoa học tâm linh, và một triết lý sống hợp lý, thiết 
thực và bao hàm tất cả. Hơn 2500 năm, Phật giáo đã làm thoả mãn những 
nhu cầu tâm linh của hơn 1/3 nhân loại. Đạo Phật mời gọi những ai đi tìm 
chân lý bởi vì Phật giáo là một tôn giáo không có giáo điều, làm thoả mãn 
nhu cầu của lý trí cũng như con tim, nhấn mạnh tinh thần tự tin, tự lập đi 
kèm với sự khoan dung đối với quan điểm của những người khác, bao hàm 
cả khoa học, tôn giáo, triết học, tâm lý học, huyền thoại, đạo đức luân lý và 
nghệ thuật. Đạo phật còn chỉ ra duy con người là đấng sáng tạo của kiếp 
sống hiện tại của mình và là người thiết kế độc nhất toàn bộ sinh mệnh của 
anh ta.  

Christmas Humphreys (1901-1983), thẩm phán nổi tiếng người Anh.  

Tôi càng tu tập thiền chỉ, tôi càng trở nên có ấn tượng với phương pháp này 
như là một hệ thống huấn luyện tâm. Nó phù hợp với thái độ của tâm của 
người phương Tây chúng ta khi nghiên cứu khoa học: không thành kiến, 
không thiên vị, khách quan và phân tích. Nó dựa trên kinh nghiệm cá nhân 
và trực tiếp chứ không dựa vào ý kiến hay quan điểm của một ai khác. Nó vô 
cùng đơn giản và tận dụng vừa phải sự chú ý một cách cơ bản đơn giản như 
một cái nhìn được duy trì nhưng trong một sự chọn lựa cẩn thận và hệ thống 
giới luật nghiêm khắc. Do đó, nó khám phá ra tất cả những sự phán quyết 



hấp tấp, thiếu chính xác, tất cả những điều nói về nó, tất cả những tranh luận, 
thảo luận, và một sự lãng phí thời gian như chúng ta thường đam mê trong 
thế giới Tây Phương của chúng ta. Trên thực tế, nó giải thoát chúng ta ra 
khỏi cuộc sống theo đường mòn và sự trói buộc của chính mình, những 
thành kiến của chúng ta, những lời sáo, sự vô minh và sự bảo thủ cố chấp 
của chúng ta, nhằm mục đích tạo cho chúng ta sự tự do nhìn thế giới và 
chứng minh thế giới chân thật.  

Tiến sĩ Graham Howe MB.BS. DPM, nhà vật lý học nổi tiếng người Anh.  

Quả thật chỉ có ánh sáng từ phương Đông, từ những triết lý sống động, hài 
hòa và nhất là những huấn thị  sâu sắc và giáo lý độc nhất vô nhị của đức 
Phật sẽ là sự dàn trải và khoả lấp những lỗ hổng, cũng như sự giải trừ các 
khủng hoảng cho đời sống hiện đại của Tây phương-một đời sống mang 
danh là tiến hóa nhưng thực chất đang rơi vào tha hóa.  

Matthieu Ricard, nhà khoa học về sinh học phân tử người Pháp.  

Thực thể hay chân ngã là sự khẳng định bao la, không có tính phủ định, sự 
cân bằng hóa giải hết mọi thứ quan hệ dính mắc ràng buộc..chân tâm không 
bị ràng buộc bởi tất cả mọi giới hạn. Trong con người nó luôn luôn được xác 
định như sự lạc quan, tích cực ngược lại với sự bi quan tiêu cực…..Phật giáo 
là một triết thuyết siêu nghiệm, mọi hành vi tạo tác dù thiện hay ác đều tạo 
ra quả và không vượt khỏi luật nhân quả.  

Người tốùt lành hay thiện tri thức, ngoài việc thấy biết về thiên quốc còn 
thấy được những điều tốt lành trên mặt đất, thấy được những công cụ cao 
quý của những tâm hồn cao quý. Khi chúng ta thấy các đường xe hoả, các 
nhà máy và các ngân hàng, chúng ta thương hại cho sự nghèo khổ của những 
người Phật tử mơ mộng. Thực sự, tinh thần Phật giáo cũng tạo ra một lực 
lượng sáng tạo tương tự, nhưng nó đem lại sự bình yên và hạnh phúc thực sự 
cho toàn thể vũ trụ thay vì sự thụ hưởng trần tục qua việc ăn ngon mặc đẹp 
và những ly rượu đắt tiền, nhưng phải trả giá bằng những khổ đau, bằng 
chiến tranh bóc lột, bất công và bằng sa đoạ.  

Ralph Waldo Emerson, nhà văn người Mỹ.  

Những lời Phật nói là chân lý tối thượng mà người nghe có thể đạt đến chỗ 
đoạn diệt hoàn toàn mọi khổ đau; có thể đi đến con đường tốt nhất để đạt 
được chân tính (Phật tính) và có thể thành Phật. Con đường tốt nhất để đạt 
được Phật tính là con đường thiền định.  



Tôi biết một số người nghĩ xấu về tôi khi họ nghe tôi nói về đức Phật, vì họ 
kính yêu Chúa hơn Phật của tôi; nhưng tôi cam đoan rằng tôi vẫn vui lòng vì 
lòng kính yêu là nguyên tắc chính của lonhg mộ đạo.  

Henry David Thoreau, nhà văn người Mỹ  

Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo của toàn cầu, vượt lên trên mọi 
thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện 
tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh 
nghiệm tổng thể  gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. 
Phật giáo sẽ đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó.  

Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại 
thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập 
nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần từ bỏ 
những quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao 
hàm cả khoa học cũng như vượt qua khỏi khoa học.  

Albert Einstein, nhà vật lý học hiện đại.  

Phật giáo là một tôn giáo cao cả nhất, và là một trong những tia sáng vĩ đại 
nhất không chỉ riêng cho Châu á mà cho khắp toàn cầu.  

Schopenhauer, triết gia người Đức  

Trong đạo Phật, không có thần thánh nào có khả năng giải thoát con người. 
Chỉ có chính con người có khả năng đó, hiện tại và ngay ở đây.  

Sử gia  Jean Marc.  

Khoa học và đạo Phật có một nền tảng chung về tương quan, tương duyên, 
và khái niệm vô thường. Mọi hiện tượng đều được coi như một mấu trong 
mạng lưới của quan hệ nhân quả; vì thế nên nó không có bản chất riêng biệt. 
Cách nhìn ấy ngược lại với những cách nhìn của những tôn giáo lớn, tin nơi 
đấng Thần linh. Các tôn giáo này khẳng định sự tồn tại của những thực thể 
bất di, bất dịch, vượt ngoài quy luật nhân quả, như có Thượng đế, có Chúa, 
có linh hồn.  

Francisco Varela, nhà sinh học thần kinh, Giám đốc nghiên cứu của Trung 
tâm Nghiên cứu Khoa học toàn quốc, Pháp.  



Đức Phật với trí tuệ vĩ đại đã chống lại các tập tục mê tín, các lễ nghi phiền 
toái, các Thầy tu Bà-la-môn thủ đoạn và những đặc quyền đặc lợi dành cho 
giai cấp này. Ngài đã lên án những quan niệm thần học và siêu hình học, các 
bùa phép, sự thiên khải và sự siêu nhiên phản khoa học. Ngài chú trọng đến 
logic, lý trí và thực nghiệm. Ngài nhấn mạnh đến các phương diện đạo đức 
và phương pháp của NGài là sự phân tích mang tính tâm lý học…  

Jawaharlal Nehru.  

Tất cả mọi người sống ở Á châu đều có thể hãnh diện về một tôn giáo không 
những có trước tôn giáo Tây phương cả hơn 500 năm mà còn có thể bành 
trướng và duy trì mà không cần dùng đến bạo lực, và không hề bị hen ố bởi 
những cuộc chiến tranh tôn giáo và Thánh chiến.  

Tiến sĩ Edward Conze-Buddhism.  

Tất cả các tôn giáo Á Đông đều phải biết ơn Phật giáo về giáo lý đạo đức 
nhất mà giá trị của tôn giáo này còn hữu hiệu cho đến ngay bây giờ mà tột 
đỉnh của giáo lý này là lòng từ bi đối với mọi chúng sanh, giáo lý của đấng 
Toàn Giác.  

William Hunter- A Brief History of The Indian People.  

Phật giáo thực sự là làn gió xuân thổi từ đầu này tới đầu kia của căn vườn Á 
châu và làm nở ra, không những chỉ có những bông sen ở Ấn Độ, mà còn 
làm nở những bông hoa hồng ở Ba Tư, hoa đền đài ở Tích Lan, hoa cúc ở 
Trung Hoa, hoa Anh đào ở Nhật Bản v.v…Toàn bộ văn hóa Á châu là văn 
hóa Phật giáo. Không có nơi nào ngoài Đông phương mà tư tưởng Phật giáo 
lại có thể thống nhất. Mỗi quốc gia đều có cách riêng để chấp nhận tư tưởng 
Phật giáo theo nhu cầu địa phương, nhưng khi khối Đông phương phải đối 
đầu với khối Tây Phương thì tư tưởng Phật giáo là lực nối kết những quốc 
gia này lại với nhau.  

Ơû đây chúng ta nhấn mạnh sự kiện là, nếu lịch sử Phật giáo có cho thế gới 
bài học nào, thì đó là trong sự truyền bá đạo Phật từ thung lũng sông Hằng 
đến Tích Lan ở miền nam, cho tới Cao Nguyên Trung Á ở phía bắc, rồi tới 
các hải đảo Nhật Bản ở phía đông, Phật giáo, văn hóa, văn minh và giáo dục 
là những bạn đồng hành không thể tách rời nhau được.  

Giáo sư Bapat- 2500 Years of Buddhism.  



Toàn thể vũ trụ là một bãi chiến trường bao la hùng vĩ. Nơi nơi đều diễn ra 
sự tranh đấu. Sự hiện hữu chỉ là một sự tranh đấu vô hiệu chống lại những 
mầm mống của các loại bệnh khủng khiếp, giữa các phân tử với các phân tử, 
các nguyên tử với các nguyên tử, các điện tử với các điện tử. Tâm vẫn là một 
cảnh chiến trận. Sắc, thinh, hương, vị, v.v…là những hậu quả của sự phản 
công và sự tham gia của các năng lực bên ngoài. Chính sự hiện hữu của 
chiến tranh chứng minh rằng trên thế giới không có một quốc gia hoàn toàn 
hòa bình và có một trạng thái hoàn toàn an lạc, hòa bình. Đó là những gì 
chúng ta gọi là Thế giới Niết-bàn.  

Thượng Toạ Narada Thera- The Bodhisatva Ideal.  

Đức Phật không hận thù giận dữ với thế gian. Ngài xem thế gian là vô 
thường và khổ đau hơn là đồi bại, tội lỗi, thế gian là vô minh hơn là phiến 
loạn. Ngài không hề bày tỏ thái độ buồn phiền về những người không nghe 
theo NGài và cũng không bày tỏ sự khó chịu.  

Giáo sư Elliot- Buddhism and Hinduism.  

Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đức Phật đã khuyên nhủ, tha thiết yêu 
cầu, và kêu gọi nhân loại không nên làm sát hại sanh mạng, không nên dâng 
hiến sự cầu nguyện hoặc là ca tụng hay hy sinh sanh mạng dâng hiến cúng tế 
chư thần linh. Với tất cả tài hùng biện trong những lời yêu cầu của NGài, 
bậc giác ngộ đã quyết liệt tuyên bố rằng các vị thần linh cũng là những vị hết 
sức cần sự cứu rỗi cho chính các vị.  

Giáo sư Rhys Davids.  

Ý niệm về tội lỗi của Phật giáo có phần hơi khác về ý niệm của thiên chúa 
giáo. Theo người Phật tử, tội lỗi chỉ là do vô minh hay không hiểu mà gây 
ra. Con người tội lỗi tồi bại là một con người vô minh. Anh ta không cần sự 
trừng phạt và sự lên án mà cần được sự chỉ giáo hướng dẫn. Anh ta không 
được xem như là một kẻ vi phạm những mệnh lệnh của Thượng đế hoặc là 
như là một kẻ phải cầu xin lòng bi mẫn và sự tha thứ của Thượng đế. Điều 
cần thiết hơn đối với những người bạn phạm tội như anh ta hãy cho anh ta 
biết được lẽ phải của con người. Người Phật tử không tin người phạm tội  có 
thể thoát được những hậu quả đã gây ra bằng những nỗ lực cầu nguyện để 
thương lượng với Thượng đế.  

John Walters- Mind Unshaken.  



Phật giáo và Kỳ na giáo chắc chắn không phải là Ấn giáo hoặc là ngay cả 
giáo lý vệ đà. Nhưng cả hai tôn giáo này đều phát sinh tại Ấn độ và là những 
bộ phận không thể thiếu được trong đời sống của người dân Ấn, nền văn hóa 
và triết học Ấn. Tín đồ phật giáo hay tín đồ Kỳ na giáo tại Ấn  hoàn toàn là 
sản phẩm của tư duy và văn hóa Ấn, song đó không phải là tín ngưỡng của 
Ấn giáo. Đó là một sự nhầm lẫn khi đồng hóa nền văn hóa Ấn Độ với nền 
văn hóa Ấn giáo.  

Nehru -Dicovery Of India.  

Với ý kiến cân nhắc thận trọng, tôi cho rằng phần căn bản thiết yếu nhất của 
nền giáo lý đức Phật hình thành nên một phần không thể thiếu được của Ấn 
giáo. Hiện nay người Ấn độ giáo tại Ấn Độ không thể hồi tưởng lại những 
dấu vết của họ và đi đằng sau bước chân của những sự cải cách vĩ đại mà 
đức Phật Cồ- đàm đã làm ảnh hưởng đến Ấn giáo. Bằng sự hy sinh lớn lao, 
bằng sự xuất thế vĩ đại của Ngài, và sự thanh tịnh hoàn toàn của cuộc đời 
Ngài, Ngài đã để lại một ấn tượng không thể nào tẩy xoá được cho Ấn giáo, 
và Ấn giáo suốt đời nhớ ơn công lao vĩ đại của bậc thầy vĩ đại đó.  
Thánh Mahatma Gandhi, Maha Bodhi.  

Không có một tôn giáo nào tại Ấn Độ thời tiền Phật giáo có thể được cho là 
tôn giáo thiết lập nên một hệ thống luân lý đạo đức và tôn giáo mang giá trị 
phổ quát và bắt buộc cho toàn thể nhân loại.  

Tiến sĩ S.N Dasgupta.  

Đức Phật không chỉ nhận ra sự thực tối hậu mà Ngài còn trình bày một cách 
rõ ràng  tri thức thâm uyên của Ngài vượt khỏi những phạm trù của lĩnh vực 
tri thức của nhân loại và các thần linh thoát khỏi những sự nguỵ trang huyền 
thoại và lớp vỏ hoang đường. Ơû đây, tuy nhiên,  tri thức của NGài được 
trình bày theo một hình thức thuyết phục và vững chắc để cho con người có 
thể theo NGài mà hành trì những lời dạy ấy một cách tích cực và tự tin. Vì 
chính lý do này, đức Phật không yêu cầu bất kỳ một niềm tin nào, nhưng hứa 
hẹn một tri thức.  

George Grimm, The Doctrine of The Buddha.   

Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đức Phật tuyên bố một sự cứu rỗi mà 
mỗi người có thể tự mình đạt được và bằng chính bản thân mình ngay trong 
kiếp sống hiện tại mà không cần đến sự giúp đỡ tối thiểu của một Đấng 
Thiêng Liêng nào hay các vị thần linh. Ngài hoàn toàn nhấn mạnh về giáo lý 



tự tin, tự thanh tịnh, thanh nhã, giác ngộ, an lạc, và tình thương phổ quát. 
Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết của tri thức, bởi vì không có trí tuệ thì trí 
tuệ siêu việt không thể đạt được ngay trên cuộc đời này.  

Giáo sư Elliot, Buddhism and Hinduism.  

Không phải chính đức Phật đã giải thoát con người, nhưng Ngài dạy họ tự 
giải thoát cho chính mình. Họ chấp nhận về giáo lý chân thật của NGài 
không phải chỉ vì giáo lý đó là của NGài, nhưng vì sự thuyết phục các nhân 
NGài, được thức tỉnh bởi những lời dạy của Ngài, phát sinh từ ánh sáng trí 
tuệ của chính họ.  

Tiến sĩ Oldenburg, một học giả người Đức.  

Khoa học không thể đưa ra lòng tự tin trong trường hợp này. Nhưng Phật 
giáo có thể đương đầu với những thách thức của nguyên tử bởi vì tri thức 
siêu thế của Phật giáo xuất phát từ điểm mà khoa học kết thúc. Và điều này 
rõ ràng đối với những ai nghiên cứu đạo Phật. Bởi vì, thông qua thiền định 
Phật giáo, những yếu tố cấu thành bổ khuyết cho vấn đề đã được chứng 
minh và cảm nhận được, và sự khổ đau, buồn rầu hoặc "Dukkha" của sự 
hiện hữu và diệt tận (Lý duyên khởi) đã tạo ra chính nó với những gì chúng 
ta gọi là một "tự ngã" hay "linh hồn"- sự vô minh về Sakkhayaditthi như đã 
được đề cập trong giáo lý của đức Phật.  

Egerton C. Baptist, -Supreme Science of the Buddha.  

Phật giáo giúp cho con người tự đứng vững trên đôi bàn chân của chính 
mình và đánh thức sự tự tin và tự nỗ lực trong mỗi người.  

Hòa thượng Narada Thera-Buddhism in a Nutshell.  

Con người vĩ đại hơn những sức mạnh mù quáng của thiên nhiên bởi vì ngay 
cả anh ta bị che phủ bởi chúng anh ta vẫn duy trì được sự vượt trội hơn về 
đức hạnh của sự hiểu biết của anh ta về những hiện tượng ấy. Lại nữa, Phật 
giáo còn chuyển tải chân lý đi xa hơn nữa: Phật giáo chỉ ra rằng bằng những 
phương tiện của sự hiểu biết, con người cũng có thể điều khiển những hoàn 
cảnh, kiểm soát những vấn đề. Con người có thể thoát ra khỏi sự che mờ của 
những hiện tượng sức mạnh ấy, và vận dụng nghững quy luật của tự nhiên 
để tự mình vươn lên.  

Pascal  



Luật theo ý nghĩa khoa học là một sản phẩm thiết yếu của tâm trí con người 
và không có một ý nghĩa gì khi tách ra con người. Lại càng có ý nghĩa hơn 
khi tuyên bố rằng con người tạo ra những quy luật của tự nhiên hơn là lập 
luận ngược lại rằng tự nhiên tạo ra cho con người những quy luật.  
Giáo sư Karl Pearson.  

Con người ngày nay là kết quả của sự lặp lại hàng triệu lần những tư duy và 
hành động của anh ta trong vô lượng kiếp. Con người không phải là một thứ 
sản phẩm được làm sẵn; anh ta trở thành và đang trở thành. Nhân cách anh 
ta do sự lựa chọn của chính anh ta đinh đoạt, những tư duy và hành động mà 
anh ta chọn lấy cho riêng mình bằng thói quen hình thành nên con người 
thực tại của anh ta.  

Thượng tọa Piyadassi.  

Phật giáo là một tôn giáo hoạt động vì tinh thần dân chủ, đề cao tính dân chủ 
trong tôn giáo, tính dân chủ trong xã hội, và tính dân chủ trong lĩnh vực 
chính trị.  

Tiến sĩ Ambedkar.  

Trên thế giới này, đức Phật đã trình bày những chân lý về những giá trị vĩnh 
cửu và sự tiến bộ về mặt luân lý đạo đức không chỉ cho riêng một lãnh thổ 
Ấn Độ mà là cho toàn thể nhân loại. Đức Phật là một trong những nhà đạo 
đức vĩ đại kỳ tài chưa từng được chứng kiến trên thế gian này.  

Albert Schweitzer, triết gia phương Tây.  

Phật giáo đã đóng góp nhiều cho sự tiến bộ của những nền văn minh thế giới 
và nền văn hóa chính đáng hơn là những sự ảnh hưởng khác trong những 
biên niên sử của nhân loại.  

H.G. Wells.  

Không một trang sử Phật giáo nào đã từng bị nhạt màu đi bởi ánh sáng của 
những ngọn lửa của toà án dị giáo, hoặc là bị làm đen tối bởi làn khói của 
những người ủng hộ dị giáo hoặc là các thành thị của những người dân theo 
tà đạo nóng bỏng, hay bị nhuộm đỏ bởi máu của những tội nhân vô tội vì sự 
hận thù tôn giáo. Đạo Phật chỉ nắm và sử dụng một thanh gươm duy nhất - 
thanh gươm của trí tuệ, và chỉ nhận ra một kẻ thù duy nhất- đó là vô minh. 



Đó là một bằng chứng trong lịch sử, và người ta không thể chối cãi được.  
Giáo sư Bapat, 2500 years of Buddhism.  

Đó là một sự huy hoàng của Phật giáo mà nó đã tạo ra sự giác ngộ về mặt 
tâm linh như là một điều kiện cần thiết cho sự cứu rỗi, giải thoát. Trong Phật 
giáo, sự giác ngộ về mặt luân lý đạo đức và tâm linh là hai nhân tố không thể 
chia cách nhau được. Trong khi luân lý đạo đức hình thành nên cơ sở cho 
một đời sống cao thượng hơn, tri thức và trí tuệ làm hoàn hảo đời sống đó. 
Không có một sự hiểu biết hoàn toàn về quy luật duyên khởi và chuyển hóa, 
thì không một ai có thể được cho là sống có đạo đức thực sự nếu anh ta 
không có một trí tuệ nội quán và tri thức cần thiết. Xét về phương diện này, 
Phật giáo khác so với tất cả những tôn giáo khác. Tất cả các tôn giáo thuộc 
nhất Thần giáo khởi đầu với một vài giả định nào đó, và khi những giả định 
này tương phản với sự phát triển của tri thức, thì sự buồn rầu, khổ đau càng 
tăng trưởng. Nhưng Phật giáo không bắt đầu bằng những giả định. Phật giáo 
đứng trên tảng đá vững chắc của những sự kiện, và cho nên không bao giờ 
lánh xa ánh sáng của tri thức.  

Giáo sư Lakhsmi Narasu, The Essence of Buddhism.  

Đức Phật Cồ Đàm bác bỏ ngay cả cái bóng dáng của sự hiện hữu thường 
hằng bằng một sức mạnh siêu hình hữu ích lớn lao cho những người nghiên 
cứu triết học, vì xét thấy điều đó chỉ cung cấp một nửa nhu cầu cho các lời  
tranh luận nổi tiếng thuộc chủ nghĩa lý tưởng của Giám Mục Berkeley. Thật 
là một dấu hiệu đáng kể về sự suy đoán tế nhị của Người Ấn rằng đức Phật 
phải được nhìn nhận sâu sắc hơn các nhà theo chủ nghĩa lý tưởng hiện đại. 
Ngày nay trên khắp thế giới tất cả nhân loại đều có khuynh hướng tư duy 
giác ngộ không thiên về tư duy thần học, mà thiên về tư duy triết học và tâm 
lý học. Học thuyết nhị nguyên thần học đang bị trôi dạt vào sự hiểm nguy. 
Những nguyên lý cơ bản của tiến hóa và nhất nguyên luận đang được các 
nhà tư tưởng thế giới chấp nhận.  

Giáo sư Huxley, Evolution and Ethics.  

Tại Ấn Độ 25 thế ký trước đây, người ta đã chứng kiến một cuộc cách mạng 
về tâm linh và tôn giáo cuối cùng đã lật đổ được chủ nghĩa độc thần và giới 
tu sĩ ích kỷ, và thiết lập nên một tôn giáo tổng hợp, một hệ thống trí tuệ và tư 
tưởng có thể được gọi là Dhamma (Giáo Pháp)- một Triết Học Tôn Giáo.  
Anagarika Dharmapala, The World's Debt to Buddha.  



Phật giáo là một sự chuẩn bị cho cuộc sống theo một cách mà có thể mang 
lại những lợi ích cao nhất cho cuộc đời. Phật giáo là một tôn giáo của trí tuệ 
mà ở đó tri thức và khả năng lý trí hoàn toàn chiếm ưu thế. đức Phật không 
thuyết giảng để mà giáo hóa nhân loại về tôn giáo của mình mà để làm cho 
hàng thính giả nghe và giác ngộ giáo lý của Ngài.  

Một nhà văn Tây phương.  

Phật giáo luôn luôn là một vấn đề của thấy và biết, chứ không phải là vấn đề 
của tin tưởng và cầu nguyện. Giáo Pháp của đức Phật được đánh giá như là 
một hệ thống giáo lý mời bạn đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin.  
Thượng tọa tiến sĩ W.Rahula, What the Buddha Taught.  

Phật giáo sẽ trường tồn cho đến khi nào mặt trời và mặt trăng không còn 
hiện hữu nữa, và cho đến khi nào nhân loại không còn tồn tại trên thế gian 
này nữa, bởi vì Phật giáo là một tôn giáo của con người cũng như của chung 
cho tất cả nhân loại.  

Bandaranaike, cựu Thủ tướng Tích Lan.  

Người Phật tử không phải là một kẻ nô lệ cho kinh sách hoặc cho bất cứ 
người nào. Anh ta cũng không dâng hiến sự tự do tư tưởng của mình bằng 
cách trở thành đệ tử của đức Phật. Anh ta có thể hành động theo ý chí chí tự 
do của mình và phát triển tri thức của anh ta đến mức độ có thể tự mình 
chứng thành quả vị Phật bởi vì tất cả mọi người đều có thể thành Phật.  
Thượng toạ Narada Maha Thera, What is Buddhism.  

Đạo Phật dạy một cách sống không phải là theo luật lệ mà là theo nguyên lý, 
một lối sống cao đẹp; và kết quả là, Phật giáo là một tôn giáo của từ bi 
khoan dung. Phật giáo là một hệ thống nhân từ nhất trên thế gian này.  
Giáo sĩ Joseph Wain.  

Đọc một ít kiến thức về Phật giáo là nhận thức rằng hơn 2500 năm trước 
đây,  đạo Phật biết nhiều hơn về vấn đề tâm lý hiện đại của chúng ta hơn là 
nhân loại đã biết đến. Những tín đồ đạo Phật đã nghiên cứu những vấn đề 
này từ lâu và cũng đã tìm ra những giải Pháp cho vấn đề.  

Tiến sĩ Graham Howe.  



Hiện nay, chúng ta nghe thấy nhiều về sức mạnh của tư duy, song Phật giáo 
là một hệ thống huấn luyện tâm hoàn hảo nhất và hiệu quả nhất đã được 
trình bày trước thế giới.  

Dudley Wright.  

Đức Phật đã tạo ra một tân thế hệ nhân loại, một thế hệ của những anh hùng 
luân lý đạo đức, một thế hệ giải phóng những người công nhân lao động, 
một thế hệ của các vị Phật.  

Manmatha Nath Sastri.  

Phật giáo là một tôn giáo sứ mệnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại với một 
thông điệp toàn cầu về sự cứu rỗi, giải thoát cho tất cả nhân loại. Sau khi 
giác ngộ vô thượng Chánh Giác, đức Phật đã phái 62 vị đệ tử đầu tiên đi vào 
đời truyền bá giáo pháp của NGài theo nhiều hướng khác nhau, yêu cầu các 
vị này hãy truyền bá chánh Pháp vì lợi ích và hạnh phúc cho quấn sanh.  
Ở đây, điều cần thiết là lưu ý đến một đặc trưng độc nhất cảu tôn giáo của 
đức Phật, chính là đó là một tôn giáo của bất kỳ một vị đạo sư nào, mà kết 
quả là một nền triết học nhất quán cho chúng ta biết về những chân lý tối 
hậu của sự hiện hữu và thực tại. Tôn giáo của đức Phật là một triết lý sống 
do sự chấp nhận một quan điểm sống được cho là thực tại. Triết lý của đức 
Phật không phải là không đề cập đến bản chất của tri thức.  

Tiến sĩ K.N. Jayatilleke, Buddhism and Peace.  

Chỉ nói về Phật giáo thôi, người ta có thể khẳng định đó là một tôn giáo 
không có sự cuồng tín. Mục đích của Phật giáo là nhằm tạo ra một sự 
chuyển hóa từ bên trong của mỗi cá nhân bằng cách tự chinh phục và chiến 
thắng mình, cho dù những sức mạnh của tiền bạc vật chất hay sự thuyết phục 
để ảnh hưởng đến sự chuyển hóa đi nữa. đức Phật chỉ chỉ ra con đường duy 
nhất đưa đến sự giải thoát, và con đường đó được để lại cho mỗi cá nhân để 
tự mình quyết định nếu mình muốn đi theo con đường đó.  

Giáo sư Lakshmi Narasu, Essence of Buddhism.  

Đạo Phật giống như một lòng bàn tay và các tôn giáo khác giống như những 
ngón tay trong lòng bàn tay.  

The Great Khan Mongka.  



Một số người nghĩ rằng Phật giáo là một tôn giáo đen tối và buồn chán. Đó 
là một sự nhận xét sai lầm; Phật giáo sẽ làm cho tín đồ của mình sáng lạng 
và vui tươi. Khi chúng ta đọc những mẫu chuyện tiền sinh của các vị Bồ tát, 
các vị Phật tương lai, chúng ta biết được hạnh nguyện tu tập về sự hoàn hảo 
của các đức tính kiên nhẫn và khoan dung độ lượng như thế nào. Phật giáo 
sẽ giúp cho chúng ta được vui tươi ngay cả trong những tình huống khó 
khăn lớn và lấy làm vui mừng trong những lợi ích khác.  

Thượng tọa Gnanatiloka, một học giả Phật học người Đức.  

Hãy trở về với Phật giáo và bạn sẽ đọc được những gì mà vị Hoàng đế A 
Dục không chỉ tuyên thuyết một nền luân lý đạo đức cao thượng mà còn sử 
dụng quyền uy của một bậc đế vương theo một phương cách khiến cho các 
vị đế vương hiện đại cuả các niềm tin khác phải hổ thẹn.  

Geoffrey Mortiner, một nhà văn Tây Phương.  

Thậm chí cho đến ngày nay không thể xem rằng Phật giáo đã bị mai một, 
suy yếu bởi vì Phật giáo được bám chặt trên những nguyên lý cố định không 
bao giờ được sửa đổi.  

Gertrude Garatt.  

Tất cả những lời dạy của đức Phật có thể được tóm gọn lại trong một thuật 
ngữ: " Dhamma" (Pháp- Chân Lý). Pháp này chân thật, hiện hữu không chỉ 
ở nơi tâm trí của con người mà còn hiện hữu ở khắp nơi trên vũ trụ này. Tất 
cả vũ trụ là một sự hiện thân tiết lộ của Pháp. Quy luật của tự nhiên mà giới 
khoa học ngày nay đã khám phá là sự biểu hiện của Pháp- Chân lý.  
Nếu mặt trăng lên và lặng xuống, thì đó  là bởi vì Pháp, bởi vì Pháp là quy 
luật trú ngụ trong vũ trụ khiến phát sinh ra những hoạt động theo những 
phương cách được nghiên cứu trong vật lý học, hóa học, động vật học, thực 
vật học và thiên văn học. Pháp hiện hữu trong vũ trụ chỉ vì Pháp hiện hữu 
trong tâm trí của con người. Nếu con người sống theo đúng với chánh Pháp, 
thì anh ta sẽ thoát khỏi khổ đau và chứng đắc Niết-bàn, an lạc.  

Thượng tọa A. Mahinda.  

Mặc dù ngay từ đầu người ta có thể bị thu hút bởi sự khóang đạt của tôn giáo 
này, người ta có thể tán dương chân giá trị của Phật giáo chỉ khi người ta 
phán xét Phật giáo thông qua kết quả mà nó đã phát sinh trong chính cuộc 
sống hằng ngày của chính mình.  



Tiến sĩ Edward Conze, một học giả Phật học Tây phương.  

Nếu không có những thú vui nhục dục, thì liệu cuộc sống có thể nào chịu 
đựng được? Không có một niềm tin vào sự vĩnh hằng bất tử, thì liệu con 
người có thể sóng có luân lý đạo đức? Không có sự sùng bái, cầu nguyện 
một đấng Thần linh, Thượng đế thì liệu con người có thể tiến đến một cuộc 
sống Thánh thiện, Chân chánh? Vâng, có thể, đức Phật trả lời. Những mục 
đích này có thể đạt được bằng trí tuệ, tri kiến; chính tri thức, trí tuệ là chìa 
khóa đưa đến đạo lộ cao thượng hơn, một đạo lộ đáng được theo đuổi trong 
cuộc sống; tri kiến, trí tuệ mang lại cho chúng ta sự an lạc và hạnh phúc 
trong cuộc sống, giúp chúng ta không dao động trước những cơn bão tố của 
thế giới hiện tượng.  

Giáo sư Karl Pearson.  

Những vị đệ tử khiêm nhường của đức Phật thật là may mắn biết bao! Họ 
không có thừa hưởng lối nguỵ biện về tính không thể sai lầm của bất cứ 
những sách khải huyền ngay từ lúc khởi đầu.  

Thượng toạ tiến sĩ Ananda Kaushalyayana.  

Do vậy, Phật giáo là một tôn giáo dành riêng cho cá nhân của mỗi người, và 
không có lý do để hình thành nên hình thức lễ nghi cúng bái trong tôn giáo 
này. Một hành động được thực thi với một ý tưởng phục vụ cho điều kiện 
riêng của cá nhân thì không phải là một hình thức lễ nghi. Khi chúng ta nhìn 
bề ngoài của hầu hết những hình thức dường như là lễ nghi của đạo Phật 
ngày nay, thì không nên vội kết luận đạo Phật là đạo mang bản chất lễ nghi 
tôn giáo, mà thực sự đó không phải là hình thức lễ nghi.  

Tiến sĩ W.F. Jayasuriya, the Psychology and Philosophy of Buddhism.  

Nếu đức Phật phải được gọi là một "Bậc cứu thế" thì đó chỉ là dựa trên ý 
nghĩa ngôn từ rằng Ngài đã khám phá và chỉ ra Con Đường  đưa đến sự giải 
thoát, Niết-bàn. Song chính chúng ta phải thực hành con đường.  
Thượng toạ tiến sĩ W.Rahula, What the Buddha taught. Ðức Phật Ðã Dạy 
Những Gì - Hòa thượng Walpola Rahula-Thích Nữ Trí Hải dịch (1998)-
Nguyên tác:"What The Buddha Taught" (Tựa đề lần xuất bản thứ nhất, 
1966: "Con đường thoát khổ")  
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Tạo áp lực cho chính mình tin vào và chấp nhận một điều gì mà không có sự 
hiểu biết đúng đắn thì đó là một thái độ chính trị chứ không phải là thái độ 
tâm linh hay tri thức.  

Thượng toạ tiến sĩ W.Rahula, What the Buddha taught.  

Chúng ta không nên chỉ tôn trọng tôn giáo của mình và chê bai đã phá tôn 
giáo của những người khác, nhưng chúng ta nên tôn trọng ton giáo của 
những người khác vì lý do này hay lý do khác. Làm như vậy, chúng ta giúp 
cho tôn giáo của mình phát triển và cũng giúp ích cho các tôn giáo khác 
cũng phát triển như tôn giáo mình. Khi hành động khác đi với tinh thần trên, 
thì chúng ta tự mình đào mồ chôn tôn giáo của chính mình và còn làm hại 
các tôn giáo khác. Bất cứ ai kính trọng tôn giáo của mình và chỉ trích chê bai 
tôn giáo của người khác, tưởng rằng thực sự làm như vậy là tận tuỵ với tôn 
giáo của mình và nghĩ rằng "Tôi sẽ làm rạng danh tôn giáo của mình." Song 
trên thực tế lại ngược lại, khi làm như vậy là anh ta làm tổn thương tôn giáo 
của mình ngày càng trầm trọng thêm. Do vậy, nên hài hòa là tốt hơn: Tất cả 
hãy cùng nhau lắng nghe và sẵn sàng lắng nghe giáo lý của những người 
khác tôn giáo mình.  

Đại Đế A Dục (Asoka)  

Một tôn giáo của triết lý sống được đánh giá không chỉ bằng chân lý mà tôn 
giáo này đã tuyên thuyết mà còn bằng những sự chuyển hóa, đổi thay mà tôn 
giáo này đã mang lại trong cuộc sống của những tín đồ của tôn giáo đó. Từ 
trước đến nay, sự kiểm nghiệm này liên quan đến Phật giáo, đã đạt được một 
kỷ lục về những thành tựu mà chúng ta có thể lấy làm hãnh diện thực sự.  
D. Valisinha, Tổng Thư ký Hội Maha Bodhi, Buddhist Way of Life.  

Người ta cũng có thể nói rằng Ấn Độ đã khám phá ra vô thức sớm hơn các 
nhà tâm lý học Tây phương. Đối với họ, vô thức bao gồm tổng thể những 
cảm giác tiềm tàng trong cá nhân như là sự thừa hưởng từ kiếp sống trước. 
Kỹ thuật thiền định của đạo Phật, đề cập đến những nguồn năng lực tiềm ẩn 
bên trong, là một người đi trước so với lối phân tích tâm lý hiện đại, cũng 
như sự huấn luyện tinh thần mang tính tự sinh v.v…  

Giáo sư Von Glasenapp, một học giả người Đức.  

Phật giáo là một tôn giáo lớn duy nhất trên thế giới được hình thành trên cơ 
sở ý thức và chân thực, căn cứ trên một hệ thống phân tích hợp lý về những 



vấn đề trắc trở của cuộc sống và giải pháp để giải quyết những khó khăn ấy.  
Moni Baghee, Our Buddha.  

Không có những gì mà chúng ta có thể gọi là tín điều trong giáo lý của đức 
Phật. Với một quan điểm khóang đạt hiếm có trong thời đại của Ngài và 
không mấy phổ biến trong thời đại của chúng ta, Ngài đã từ chối kiềm chế 
đàn áp sự phê bình chỉ trích. Đối với Ngài, thiếu khoan dung độ lượng 
dường như là kẻ thù vĩ đại nhất của tôn giáo.  

Tiến sĩ K.Radhakrishnan, Gautama the Buddha.  

Hầu hết những người mới vào đạo của các tôn giáo khác được điều khiển 
bởi những vị trưởng giáo của họ và bị ngăn cấm không cho đọc những kinh 
sách,  giáo lý, học thuyết, tạp chí, sách bỏ túi hay những cuốn tiểu luận của 
các tôn giáo khác. Thái độ này dường như không thấy xảy ra trong đạo Phật.  
Phra Khantipalo, Tolerance.  

Năm giới này chỉ ra năm hướng chính quan trọng mà một người Phật tử tự 
kiểm soát mình phải thực thi. Do vậy, giới thứ nhất khuyên răng người Phật 
tử kiềm chế lòng tham dục của sự giận dữ; giới thứ hai giúp họ kiềm chế 
những tham đắm về của cải vật chất; giới thứ ba kiềm chế về nhục dục; giớ 
thứ tư giúp chế ngự sự khiếp nhược, hèn nhát và ác tâm muốn hại tha nhân 
(nguyên nhân của tính không trung thực); và giới thứ năm giúp chế ngự lòng 
tham ái đối với những thích thú tiêu cực, bất thiện.  

Edmond Holmes, The Creed of Buddha.  

Một trong những học giả đầu tiên bắt đầu công việc chuyển dịch hệ văn học 
Pàli sang Anh ngữ, là con trai của  một Mục Sư nổi tiếng. Mục đích của vị 
ấy khi thực thi công việc này là để chứng minh sự vượt trội của Cơ đốc giáo 
so với Phật giáo. Tuy ông ta thất bại trong nhiệm vụ lớn lao này, song đạt 
được một sự chiến thắng vĩ đại hơn ông ta mong đợi. Kết quả là ông ta trở 
thành một Phật tử. Chúng ta không bao giờ quên được cái cơ duyên may 
mắn hạnh phúc đã thúc đẩy ông ta thực hiện công việc này và do đó mang 
lại giáo Pháp quí giá này cho hàng nghìn người dân tại Tây phương. Danh 
xưng của vị học giả vĩ đại này là Tiến sĩ Rhys Davids.  

Thượng toạ A.Mahinda, Blue Print of Happiness.  

Có thể rằng khuynh hướng hướng đến một chính quyền tự trị được làm bằng 
chứng bởi những hình thức đa dạng của những hoạt động phối tác được nhận 



lấy từ hình thức phôi thai đầu tiên của Phật giáo, từ bỏ thế lực quyền hành 
của giai cấp, tầng lớp tu sĩ tăng lữ và đi xa hơn nữa là bằng học thuyết về sự 
bình đẳng công bằng như đã được chứng minh qua sự xoá tan hệ thống giai 
cấp đặc quyền. Quả nhiên, chính nhờ vào những kinh sách đạo Phật mà 
chúng ta phải trở về để thừa nhận rằng sự kiện xã hội có tổ chức của những 
mô hình gương mẫu đầu tiên của những đại diện thể chế tự trị được thực thi. 
Nhiều người hơi ngạc nhiên khi biết rằng những cuộc kiết tập kinh điển của 
chư vị đệ tử đức Phật tại Ấn Độ cách đây 2500 năm  và về trước nữa lại 
được tìm thấy những nguyên lý mà chúng ta đang thực thi ngày nay tại nghị 
trường.  
Cấp bậc của hội chúng được bảo vệ bởi sự chỉ định của viên chức đặc biệt-là 
phôi thai của "Mr Speaker" (ông Chủ tọa) trong Hạ Nghị viện của chúng ta 
ngày nay. Một viên chức thứ hai được bổ nhiệm để kiểm tra xem xét số đại 
biểu cần thiết theo quy định được đảm bảo- nguyên mẫu của một Trưởng 
quan chức có quyền duy trì kỷ luật trong các thành viên của Đảng chính trị 
đang cầm quyền trong Nghị viện trong hệ thống của chúng ta ngày nay.  
Hầu tước của Zetland, nguyên phó vương của Ấn Độ.   

Trong 25 thế kỷ qua, Phật giáo đã hội nhập với các niềm tin cổ truyền và các 
tôn giáo của nhiều vùng đất, hài hòa chúng với bản chất thanh khiết của nền 
triết học Phật giáo. Cùng một lúc, Phật giáo đã nẩy nở trên khắp Á Châu. 
Cho đến nay, Phật giáo vẫn là tôn giáo chính của các dân tộc Thái Lan, Tích 
Lan, Miến Điện, Tây Tạng, Lào, Campuchia, Đài Loan, Việt Nam, Đại Hàn, 
Trung Quốc, Mông Cổ và một số nước Trung Á như Bhutan, Siberia v.v… 
Cũng còn nhiều cộng đồng Phật tử lớn ở Mã Lai, Tân Gia Ba và Ấn Độ, 
cũng như ở các nước Tây phương như Anh Quốc, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Đức, 
Pháp, các nước Bắc Âu và Úc.  

Ngày nay, ta thấy có sự chú ý nhiều đến Phật giáo hơn trước ở Tây phương. 
Nhiều học giả đã tiên đoán rằng trong thế kỷ tới, Phật giáo có thể trở thành 
một tôn giáo chính ở Tây phương.  

Kalinga Senevirathne, A Brief History Of Buddhism.  

Phật giáo đã đạt được nền tảng to lớn ở Tây phương trong vòng hai mươi 
năm qua. Mới đây, Phật giáo đã được đón nhận như là tôn giáo phát triển 
nhanh nhất ở Anh quốc. Đã có trên 100 nghìn đoàn thể Phật giáo và các 
trung tâm được thiết lập ở nước này hiện nay, ở Hoa Kỳ còn nhiều hơn, và 
con số lại gia tăng ở âu Châu nữa. Đó là từng chỉ dấu cho thấy sự chú ý đến 
Phật giáo sẽ còn tiếp tục lớn mạnh, vì Phật giáo rõ ràng cung ứn được một 



số nhu cầu sâu xa về tinh thần cho con người của thế giới Tây phương mà 
các tôn giáo truyền thống của họ đã thất bại hoàn toàn. Người ta có thể hỏi: 
"Phật giáo có gì đặc biệt giá trị và hữu ích vậy?  

John Snelling, The Buddhist Handbook.  

Hiện tại càng rõ ràng là Phật giáo đang đóng một vai trò sinh động trong 
việc quốc tế hóa thế giới của chúng ta.  

Rich Fields, How The Swans Came to The Lake.  

---o0o--- 

 

Phụ lục 

[01] THE BUDDHA  

The Buddha’s greatness 

I cannot myself feel that either in the matter of wisdom or in the matter of 
virtue Christ stands quite as high as some other people known to history-I 
think I should put Buddha above him in those respects.  

Bertrand Russell, "Why I am not a Christian"  

Embodiment of virtues  

Buddha was the embodiment of all virtues he preached. During his 
successful and eventful ministry of 45 years he translated all his words into 
action; and in no place did he give vent to any human frailty, or any base 
passion. The Buddha’s moral code is the most perfect which the world has 
ever known.  

- Prof. Max Muller, German Scholar  

Blossom of the human tree  
This is the blossom on our human tree   
Which opens in many a myriad years  
But opened, fills the world with wisdom’s scent  
And love’s dropped honey.  
- Sir Edwin Arnold, "Light of Asia"  



Buddha is nearer to us  

You see clearly a man, simple, devout, lonely, battling for light, a vivid 
human personality, not a myth. Beneath a mass of miraculous fable I feel 
that there also was a man. He too, gave a message to mankind universal in 
its character. Many of our best modern ideas are in closest harmony with it. 
All the miseries and discontents of life are due, he taught, to selfishness. 
Selfishness takes three forms – one, the desire to satisfy the senses; second, 
the craving for immortality; and the third the desire for prosperity and 
worldliness. Before a man can become serene he must cease to live for his 
senses or himself.  

Then he merges into a great being. Buddha in a different language called 
men to self-forgetfulness five hundred years before Christ. In some ways he 
was nearer to us and our needs. Buddha was more lucid upon our individual 
importance in service than Christ, and less ambiguous upon the queation of 
personal immortality.  

- H.G. Wells  

Most Noble of Mankind  

If you desire to see the most noble of mankind, look at the king in beggar’s 
clothing; it is he whose sanctity is great among men.  

- Abdul Atahiya, A Muslim Poet  

Buddha’s Method  

If any question has to be considered, it has to be considered peacefully and 
democratically in the way taught by the Buddha.  

- Nehru   

Lunatic and a Sane Man  

The difference between the Buddha and an ordinary man is like the 
difference between a sane man and a lunatic  

- A writer  



Homage to Buddha  

Lord Buddha could be very easily singled out as the one person known to 
man who received homage from the greatest number of mankind.  
-Prof. Saunders, Literary Secretary Y.M.C.A. India, Burma, Ceylon   

Buddha’s Message  

The Buddha has been something greater than all doctrine and dogma, and his 
eternal message has thrilled humanity through the ages. Perhaps at no time 
in past history was his message of peace more needed for a suffering and 
distracted humanity than it is today.  

- Nehru  

Negative Answer of The Buddha  

If we ask, for instance, whether the position of the electron remains the 
same, we must say ‘no’; if we ask whether the electron’s position changes 
with time, we must say ‘no’; if we ask whether it is in motion, we must say 
‘no’. The Buddha has given such answers when interrogated as to the 
conditions of a man’s self after his death; but they are not familiar answers 
for the tradition of seventeenth and eighteenth century science.  

- J. Robert Oppenheimer  

We are impressed by His spirit of Reason  

When we read Buddha’s discourses, we are impressed by his spirit of 
reason. His ethical path has for its first step right views, a rational outlook. 
He endeavours to brush aside all cobwebs that interfere with mankind’s 
vision of itself and its destiny.  

- Dr. S Radhakrishnan,"Gautama The Buddha"  

Cool Head and Loving Heart  

The most striking thing about the Buddha is almost a unique combination of 
a cool scientific head and profound sympathy of a warm and loving heart. 
The world today turns more and more towards the Buddha, for he alone 
represents the consience of humanity.  



- Moni Bagghee,"Our Buddha"  

Philosophic genius  

The Buddha was a pioneer as a lover of men, and a philosophic genius rolled 
into a single vigorous and radiant personality. He had things to say that no 
man or woman, after 2500 years of bustling and hustling and chattering 
round the fountain of knowledge, can afford to ignore. Greater perhaps than 
his wisdom was the example he set.  

-Moni Bagghee,"Our Buddha"   

He does not speak of sin  

Serenity of spirit and love for all sentient creation are enjoined by the 
Buddha. He does not speak of sin, but only of ignorance and foolishness 
which could be cured by enlightenment and sympathy.  

- Dr. S Radhakrisnan,"Gautama the Buddha"  

Buddha is like a physician  

The Buddha is like a physician. Just as a doctor must know the diagnosis of 
the different kinds of illness, their causes, the antidotes and remedies, and 
must be able to apply them, so also the Buddha has taught the Four Holy 
Truths which indicate the range of suffering, its origin, its cessation, and the 
way which lead to its cessation.  

- Dr. Edward Conze,"Buddhism"   

Buddha is for whole mankind  

The Buddha is not a property of Buddhists only. He is the property of whole 
mankind. His teaching is common to everybody. Every religion, which came 
into existence after the Buddha, has borrowed many good ideas from the 
Buddha.  
- A Muslim Scholar   

A Wise Father  



Buddha is one who sees his children playing in the consuming fire of 
worldliness and employs different expedients to bring them out of this 
burning house and lead them to the safe asylum of Nirvana.  

- Prof.Lakshimi Nasaru, "The Essence of Buddhism"  

Buddha is the way  

I feel more and more that Sakyamuni is the nearest in character and effect to 
Him who is the Way, the Truth, and The Life.  

- Bishop Milman  

A Radiant Sun  

In this world of storm and strife, hatred and violence, the message of the 
Buddha shines like a radiant sun. Perhaps at no time was that message more 
needed than in the world of atomic and hydrogen bombs. Two thousand five 
hundred years have only added to the vitality and truth of that message. Let 
us remember that immortal message and try to fashion our thoughts and 
actions in the light of the teaching. We may face with equanimity even the 
terrors of the atomic bomb age and help a little in promoting right thinking 
and right action.  

- Nehru  

Greatest man ever born  

Here is a teaching we can follow with confidence. Where in the world of 
religions, cults and creeds, can we find a master of such brilliance? In a 
pageant of stars he was a giant of the greatest magnitude. Little wonder that 
scientists, philosophers, and men of literature have proclaimed Him ‘the 
Greatest man ever born’. The radiance of this great teacher goes through a 
world of suffering and darkness, like a beacon light to guide and illuminate 
mankind.  

 
- A European Writer  

---o0o--- 



 [02] - BUDDHISM FUNDAMENTAL TEACHINGS OF THE 
BUDDHA 

Gentleness, serenity, compasion, through liberation from selfish-craving - 
are the fundamental teachings of the great Oriental religion of Buddhism.  
- E.A.Burtt, "The Compassionate Buddha"   

Well Built Bridge  

Buddha Dharma is like a bridge well built of flexible steel, it gives a little to 
wind and water, it adapts itself to changing circumstances, but at the same 
time it has secured foundations and offers a safe way to the Deathless, to 
Nirvana.  
- Phra Khantipalo,"Tolerance"  

To Awake the Human Heart  

Surely the mysteriously East, that fertile mother of religions, has given us in 
Buddhism a true revelation, since it makes known to us the moral beauty and 
purity that lies in the deep of human nature needing no other divinity than 
that which abides in the human heart to awake them into living glory.  
- Charles T.Gorham  

Nothing to Surpass Buddhism  

Buddhist or not Buddhist, I have examined everyone of the great religious 
systems of the world, and in none of them have I found anything to surpass, 
in beauty and comprehensiveness, the Noble Eightford Path and the Four 
Noble Truths of the Buddha. I am content to shape my life according to that 
path.  
- Prof. Rhys Davids  

Buddhism does not leas us to a Fool’s Paradise  

Buddhism is realistic, for it takes a realistic view of life and the world. It 
does not falsely pull us into living in a fool’s paradis, nor does it frighten 
and agonize us with all kinds of imaginary fears and guilt-feelings. It calls us 
exactly and objectively what we are and what the world around us is, and 
shows us the way to perfect freedom, peace, tranquility and happiness.  
- Ven. Dr. W. Rahula   



---o0o--- 

THE BUDDHA’S MISSION  

The mission of the Buddha was quite unique in it’s character, and therefore 
it stands quite apart from the many other religions of the world. His mission 
was to bring the birds of idealism flying in the air nearer to the earth, 
because the food for their bodies belonged to the earth.  

- Hazrat Inayat Khan,"The Sufi Message"  

A COSMIC RELIGION  

The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend a 
personal God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and 
the spiritual, as a meaningful unity. Buddhism answers this description.  
- Albert Einstein  

BUDDHISM WILL REMAIN UNAFFECTED  

The doctrines of Buddha Dhamma stand today, as unaffected by the march 
of time and the expansion of knowledge as when they were first enunciated. 
No matter to what lengths increase scientific knowledge can extend man’s 
mental horizon, within the frame work of the Dhamma there is room for the 
acceptance and assimilation of the further discovery. It does not rely for it’s 
appeal upon limited concepts of primitive minds not for it’s power upon the 
negation of thought.  

- Francis Story ,"Buddhism as World Religion  

JOYFUL RELIGION  

Buddhism is quite opposed to the melancholic, sorrowful, petinent and 
gloomy attitude of mind which is considered a hindrance to the realization of 
Truth. On the other hand, it is interesting to remember here that joy is one of 
the seven ‘Factors of Illumination’, the essential qualities to be cultivated for 
the realization of Nirvana.  

- Ven.Dr. W. Rahula, "What the Buddha Taught"  

CHALLENGE TO OTHER RELIGIONS  



It is Buddhismas we find it actually recorded, not hypothetical primitive 
system, which still forms a challenge to other religions.  

- Bishop Gore, "Buddha and the Christ."  

NO ASSUMPTION IN BUDDHISM  

It is a glory of Buddhism that it makes intellactual enlightenment an 
essential condition of salvation. In Buddhism morality and interlectual 
enlightenment are inseparable from one another. While morality forms the 
basis of the higher life, knowledge and wisdom complete it. Without a 
perfect understanding of the law of casuality and transformation 
(Pratityasamutpada), no one else can even be said to be truly moral if he 
does not possess the necessary insight and knowledge. In this respect 
Buddhism differs from all other religions. All montheistic religions start 
with certain assumption, and when these assumptions are contradicted by the 
growth of knowledge it increases sorrow. But Buddhism starts with no 
assumptions. It stands on the firm rock of facts, and can therefore never shun 
the dry light of knowledge.  

- Prof. Lakhsmi Naras,."The Essence of Buddhism"  

BUDDHA HAS SEEN DEEPER THEM MODERN IDEALISTS  
Gautama got rid of even that shade of a shadow of permanent existance by a 
metaphysical tour de force of great interest to the student of philosophy, 
seeing that it supplies the wanting half of Bishop Berkeley’s well-known 
idealist argument. It is a remarkable indication of the subtlety of Indian 
speculation that Gautama should have seen deeper than the greatest of 
modern idealists. The tendency of enlightened thought of all today all the 
world over is not towards theology, but philosophy and psychology. The 
bark of theological dualism is drifting into danger. The fundamental 
principles of evolution and monism are being accepted by the thoughtful.  

- Prof.Huxley,"Evolution And Ethics"  

RELIGIOUS REVOLUTION  

Twenty- five centuries ago India witnessed an intellectual and religious 
revolution which culminated in the overthrow of monotheism, priestly 
selfishness, and the establishment of a synthetic religion, a system of light 
and thought which was appropriately called Dhamma – Philosophical 



Religion.  
- Anagarika Dharmapala,"The World debt to Buddha"  

A PLAN FOR LIVING  

Buddhism is a plan for living in such a way as to derive highest benefit from 
life. It is a religion of wisdom where knowledge and intelligence 
predominate. The Buddha did not preach to win converts but to enlighten 
listeners.  

- A Western writer  

COME AND SEE  

Buddhism is not always a question of knowing and seeing and not that of 
believing. The teaching of the Buddha is qualified as Ehi-Passiko, inviting 
you to come and see, but not to come and believe.  

- Ven. Dr. W. Rahula,"What the Buddha Taught"  

RELIGION OF MAN  

Buddhism will last as long as the sun and moon last and the human race 
exists upon the earth, for it is the religion of man, of humanity as a whole.  
- Bandaranaike, Former Prime Minister of Srilanka  

BUDDHIST IS NOT A SLAVE TO ANYBODY  

A Buddhist is not a slave to a book or to any person. Nor does he sacrifice 
his freedom of thought by becoming a follower of the Buddha. He can 
exercise his own free will and develop his knowledge even to the extent of 
attaining Buddhahood himself, for all are potential Buddhas.  
- Ven. Narada Maha Thera, "What is Buddhism"  

LIFE BY PRINCIPLE  

Buddhism taught a life not by rule, but by principle, a life of beauty; and as a 
consequence, it was a religion of tolerance. It was the most charitable system 
under the sun.  

- Rev. Joseph Wain  



BUDDHISM WOULD REMAIN  

Buddhism would remain what it is even if it were proved that the Buddha 
never lived.  

- Christmas Humphreys, "Buddhism"  

MODERN PROBLEMS  

To read a little Buddhism is to realise that the Buddhists knew, two thousand 
five hundred years ago, far more about our modern problems of psychology 
than they have yet been given credit for. They studied these problems long 
ago and found their answers too.  

- Dr. Graham Howe  

MIND TRAINING  

We hear much nowadays of thought-power, but Buddhism is the most 
complete and effective system of mind-training yet placed before the world.  
- Dudley Wright  

NEW RACE  

The Buddha created a new race of men, a race of moral heroes, a race of 
salvation-workers, a race of Buddhas.  

- Manmatha Nath Sastri  

FIRST MISSIONARY  

Buddhism is the first missionary religion in the history of humanity with a 
universal message of salvation for all mankind. The Buddha after his 
Enlightenment sent out sixty-one disciples in different directions asking 
them to preach the doctrine for the weal and welfare of mankind.  

- Dr. K.N. Jayatilleke, "Buddhism and Peace"  

NO FORCED CONVERSION  

It was never, however, the buddhist way to proselytise – in the sense of 
forcing ideas and beliefs upon an unwilling audience, much less to exert 



pressure of any kind, or any kind of flattery, deceit or cajolery, to win 
adherence to one’s own point of view. Buddhist missionaries have never 
competed for converts in the marketplace.  

- Dr. G.P.Malalasekara  

ULTIMATE FACT OF REALITY  

Here it is necessary to draw attention to another unique feature of the 
religion of the buddha, namely, that it is the only religion of any relgious 
teacher, which is the outcome of a consistent philosophy, which claims to 
tell us about the ultimate facts of existance and reality. The religion of the 
Buddha is a way of life resulting from the acceptance of a view of life, 
which is said to be factual. His philosophy is not without an account of the 
nature of knowledge.  

- Dr. K.N. Jayatilleke, "Buddhism and Peace"  

NO FANATICISM  

Of Buddha alone can it be affirmed it is free from all fanaticism. It’s aim 
being to produce in every man a thorough internal transforming by self 
conquest, how can it have a recourse to might or money or even persuasion 
for effecting conversion? The Buddha has only shown the way to salvation, 
and it is left to each individual to decide for himself if he would follow it.  

- Prof. Lakshmi Narasu, "The Essence of Buddhism"  

BUDDHISM AND OTHER FAITHS  

Buddhism is like the palm of the hand, the other religions being the fingers.  
- The great Khan Mongka  

Buddhism is not a melancholy religion  

Some people think that Buddhism is a dark and melancholy religion. It is not 
so; it will it’s followers bright and cheerful. When we read the birth stories 
of Bodhisatva, the future Buddha, we learn how he cultivated the Perfection 
of patience and forbearance. It will help as to be cheerful even in midst of 
great troubles and to take delight in other’s welfare.  



- Ven. Gnanatiloka, a German Buddhist scholar  

BUDDHISM AND SOCIAL WELFARE  

Those who think that Buddhism is interested only in lofty ideals, high moral 
and philosophy thought, ignores any social and economic of welfare people, 
are wrong. The Buddha was interested in happiness of men. To him, 
happiness was not possible without leading a pure life based on moral and 
spiritual principles. But he knew that leading such a life was hard in 
unfavourable material and social conditions.   

Buddhism does not material welfare as an end in itself; it is only a means to 
an end – a higher and nobler end. But it is a means which is indispensable, 
indespensable in achieving a higher purpose for man’s happiness. So 
Buddhism recognizes the need of certain minimum material conditions 
favourable to spiritual success – even that of a monk engaged in meditation 
in some solitary place.  

- Ven. Dr.W.Rahula, "What the Buddha Taugh"  

EXAMPLE FROM ASOKA  

Turn to Buddhism, and you will read that Asoka not only preached a lofty 
morality but exercised the power of kingship in manner that shames our 
modern sovereigns of other faiths.  

- Geoffrey Mortimer, a writer in the West  

FIXED PRINCIPLES  

It will not be possible even today to Buddhism that it is worn out because it 
is rooted upon certain fixed principles that can never be altered.  

- Gertrude Garartt  

DHAMMA IS THE LAW  

All teachings of the Buddha can be summed up in one word: "Dhamma". 
The law of righteousness, exist not only in a man’s heart but it exists in the 
universe also. All the universe is an embodiment or revelation of Dhamma. 
The laws of nature which modern science have discovered are revelations of 



Dhamma.   
If the Moon rises and sets, it is because of Dhamma, for Dhamma is that law 
residing in the universe that makes metter act in the ways studied in physics, 
chemistry, zoology, botany and astronomy. Dhamma exists in the universe 
just as Dhamma exists in the heart of man. If man will live by Dhamma, he 
will escape misery and attain Nibbana.  

- Ven. A. Mahinda  

PERSECUTION  
Of the great religions of history I prefer Buddhism, especially in it’s earliest 
forms, because it has had the smallest element of persecution.  

- Bertrand Russell  

APPRECIATION OF BUDDHISM  

Although one may originally be attracted by it’s remoteness, one can 
appreciate the real value of Buddhism only when one judges it by the result 
it produces in one’s own life from day to day.  

- Dr. Edward Conze, a Western Buddhist scholar  

KNOWLEDGE IS THE KEY TO HIGHER PATH  

Without senuous pleasure would life be endurable? Without belief in 
immorality can man be moral? Without worship of a God can man advance 
towards righteousness? Yes, replies the Buddha, these ends can be attained 
by knowledge; knowledge alone the key to higher path, the one worth 
pursuing in life; knowledge is that which brings calmness and peace to life, 
which renderd man indifferent to the storms of phenomenal world.  

- Prof. Karl Pearson  

FORTUNATE BUDDHIST  

How fortunate are the humble followers of the Buddha who have not 
inherited the fallacy of infallibility of any revealed book from the very 
beginning.  
- Ven. Prof. Ananda Kaushalyayana  



BUDDHISM AND RITES  

Buddhism is thus a religion, and there is a little room in it for ritual and 
ceremony. An act done with an idea of one’s own conditioning ceases to be 
a rite. Much of the seemingly ritual of present-day Buddhism, when seen 
thus are really not rites.  

- Dr. W.F. Jayasuriya, "The Philosophy of Buddhism"  

SAVIOUR  
If the Buddha is to be called a ‘saviour’ at all, it is only in the sense that he 
discovered and showed the Path to Liberation, Nivana. But we must tread 
the path ourselves.  

-Ven. Dr W. Rahula, "What the Buddha Taught"  

NO FORCE  

To force oneself to believe and to accept a thing without understanding is 
political, and not spirtual or intellectual.  

-Ven. Dr. W. Rahula, "What the Buddha Taught"  

RESPECT OTHER RELIGIONS  

One should not honour only one’s own religion and condemn the religions 
of others, but one should honour other’s religions for this or that reason. So 
doing, one helps one’s own religion to grow and renders service to the 
religions of others too. In acting otherwise one digs the grave of one’s own 
religion and also does harm to other religions. Whosever honours his own 
religion and condemns other religions, thinking "I will glorify my own 
religion". But on the contrary, in so doing he injures his own religion more 
gravely. So concord is good: Let all listen, and be willing to listen to the 
doctrines professed by others.  

- Emperor Asoka  

A GENUINE PRIDE  

A religion or a way of life is judged not merely by the truths it proclaims but 
also by the change that it brings about in the life of it’s followers. So far this 



test is concerned Buddhism has a record of achievements in which we can 
take a genuine pride.  

- D. Valisinha, General Secrstary, Maha Bodhi Society, "Buddhist way 
of life"  

UNCONSCIOUSNESS  
It can also be said that India discovered the unconsciousness earlier than the 
Western psycholigists. For them the unconscious consists in the totality of 
the impressions which slumber in the individual as the inheritance from his 
previous existance. The Buddhis technique of meditation, which is 
concerned with the latent forces, is thus a fore-runner of modern psycho-
analysis, of autogenic mental trainingetc.  

- Prof. Von Glasenapp, a German scholar  

RATIONAL ANALYSIS  

Buddhism is the only great religion of the owlr that is consciously and 
frankly based on a systematic rational analysis of the problems of life and of 
the way to its solution.  

-Moni Bagghee, "Our Buddha"  

ENEMY OF RELIGION  

There is little of what we call dogma in the Buddha’s teaching. With a 
breadth of view rare in that age and not common in ours he refuses to stifle 
critism. Intolerance seemed to him the greatest enemy of religion.  

- Dr. S. Radhakrishnan, "Gautama The Buddha"  

Sectarianism  
Most meophytes of some other religions are controlled by their Guru and are 
forbidden to read the scriptures, doctrines, magazines, booklets and tracts of 
other religions. This very rarely happens within Buddhism.  

- Phra Khantipalo, "Tolerance"  

THE FIVE PRECEPTS  



These five precepts, indicate five arterial directions in which the Buddhist 
self-control is to be exercised. Thus, the first rule calls upon him to control 
the passion of anger, the second, the desire for material possessions, the 
third, the lust of the flesh, the fourth, cowardice and malevolence (causes of 
untruthfulness) the fifth, the craving for unwholesome excitement.  

- Edmon Holmes, "The creed of Buddha"  

MAN WHO ACHIEVED A GREAT VICTORY  

One of the first scholars to begin the work of translating the Pali Literature 
into English, was the son of a well known clergyman. His object in 
undertaking the work was ti prove the superiority of Christianity Over 
Buddhist. We must never forget the happy chance which prompted him to 
undertake this work and thereby make the precious Dhamma available to 
thousands in the West. The name of this great scholar was Dr. Rhys Davids.  
- Ven. A. Mahinda, "Blue Print of happiness"  

HUMAN DESTINY  

Over great areas of the world it still survives. It is possible that in contact 
with Western science, and inspired by the spirit of history, the original 
teaching of Gotama, revived and purified, may yet play a large part in the 
direction of human destiny.  

- H.G. Wells  

PARLIAMENTARY SYSTEM BORROWED FROM BUDDHISM  

It is probable that the tendency towards self government evidenced by these 
various forms of corporate activity received fresh impetus from the Buddhist 
rejection of the authority of the priesthood and further but its doctrine of 
equality as exemplified by its repudiation of caste. It is indeed to the 
Buddhist books that we have to turn for an account of the manner in which 
the affairs of the early examples of representative self-governing institutions 
were conducted. It may come as a surprise to many to learn that in 
assemblies of Buddhists in India 2500 years and more ago are to be found 
the rudiments of our own parliamentary practice of the present day.  
The dignity of the assembly was preserved by the appointment of a special 
officer – the embryo of "Mr. Speaker" in our house of commons. A second 
officer was appointed to see that when necessary a quorum was secured – 



the prototype of the Parliamentary Chief Whip, in our own system. A 
member initiating business did so in the form of a motion which was then 
open to discussion. In some cases, this was done once only, in others three 
times, thus anticipating the practise of Parliament in requiring that a bill be 
read a third time before it becomes law. If discussion disclosed a difference 
of opinion the matter was decided by the vote of the majority, the voting 
being by ballot.  

- Marquess of Zetland, a former Viceroy, "Legacy of India"  

---o0o--- 

 [03] - MORALITY  
DEMOCRACY 

Buddhism was a democratic movement, which upheld democracy in 
religion, democracy in society, and democracy in politics.  

- Dr. Ambedkar  

ETHICAL MAN OF GENIUS  

In this sphere He gave expression to truths of everlasting value and 
advanced the ethics not of India alone but of humanity. Buddha was one of 
the greatest ethical men of genius ever bestowed upon the world.  
- Albert Schweitzer, a leading Western philosopher  

WORLD CULTURE  

Buddhism has done more for the advance of world civilization and true 
culture than any other influence in the chronicles of mankind.  
- H. G. Wells  

---o0o--- 

 [04] TOLERANCE – PEACE – LOVE  
TO WIN PEACE 

The question that inevitably suggests itself is, how far can the great message 
of the Buddha apply to the present-day world? Perhaps it may apply, perhaps 



it may not, but if we follow the principles enunciated by the Buddha, we will 
ultimately win peace and tranquility for the world.  

- Nehru  

WISDOM IS THE SWORD AND IGNORANCE IS THE ENEMY  

Not a single page of Buddhist history has ever been lurid with the light of 
inquisitorial fires, or darkened with the smoke of heretic or heathen cities 
ablaze, or red with blood of the guiltless victims of religious hatred. 
Buddhism wields only one sword, the sword of wisdom, and recognises only 
one enemy – ignorance. This is the testimony of history, and is not to be 
gain-said.  

- Prof. Bapat, "2500 years of Buddhism"  

NO UNKIND WORD  

There was never an occasion when the Buddha flamed forth in anger, never 
an incident when an unkind word escaped his lips.  

- Dr. S. Radhakrishnan  

PRACTISE OF WISDOM AND COMPASSION  

It seemed that the kindly aesthetic, eternally young, seated cross-legged on 
the lotus of purity with his right hand raised in admonition, answered in 
these two words: "If you wish to escape from suffering from fear, practise 
wisdom and compassion."  

- Anatole France  

NO PERSECUTION  

There is no record known to me in the whole of the long history of 
Buddhism throughout the many centuries where its followers have been for 
such lengthened periods supreme, of any persecution by the Buddhists of the 
followers of any other faith.  

- Prof. Rhys Davids  

---o0o--- 



 [05] - MAN’S POSITION IN BUDDHISM  
MAN GIVE LAW TO NATURE  

 

Law in the scientific sense is essentially a product of the human mind and 
has no meaning apart from man. There is more meaning in the statement that 
man gives law to nature than in its converse that nature gives laws to man.  
- Prof. Karl Pearson  

MAN IS NOT READY MADE  

Man today is the result of millions of repititions of thoughts and acts. He is 
not ready made; he becomes, and is still becoming. His character is 
predetermind by his own choice, the thought, the act, which he chooses, that 
by habit, he becomes.  

- Ven. Piyadassi  

MAN CAN STAND ON HIS OWN FEET  

Buddhism makes man stand on his own two feet and rouses self confidence 
and engergy.  

- Ven. Narada Thera, "Buddhism in a Nutshell"  

MAN CAN CEASE TO BE CRUSHED  

Man is greater that the blind forces of nature because even though he is 
crushed by them he remains superior by virtue of his understanding of them. 
Again., Buddhism carries the truth further: it shows that by means of 
understanding man can also control his circumstances. He can cease to be 
crushed by them, and use their laws to raise himself.  

- Pascal  

---o0o--- 

 [06] - SOUL  
BELIEF IN SOUL IS THE CUASE OF ALL THE TROUBLE  



Buddhism stands unique in the history of human thought in denyingthe 
existence of such a Soul, Self, ot Atman. According to the teaching of the 
Buddha, the idea of self is an imaginary, false belief which has no 
corresponding reality, and it produces harmful thoughts or ‘me’ and ‘mine’, 
selfish desire craving, attachment, hatred, illwill, conceit, pride, egoism, and 
other defilement, impurities and problems. It is the source of all troubles in 
the world from personal conflicts to wars between nations. In short, to this 
flase view can be traced all the evils in the world.  

- Ven. Dr. W. Rahula, "What the Buddha Taught"  

LIFE AFTER DEATH IS NOT A MYSTERY  

The difference between death and birth is only a thought moment: the last 
thought moment in this life conditions the first thought moment in the so 
called next life, which in fact is the continually of tha same series. During 
this life itself, too, one thought moment conditions the next thought moment. 
So, from the Buddhist point of view, the question of life after death is not a 
great mystery, and a Buddhist is never worried about this problem.  

- Ven. Dr. W. Rahula, "What the Buddha Taught"  

---o0o--- 

 [07] - BUDDHISM AND SCIENCE  
BUDDHISM AND MODERN SCIENCE  

‘I have oftern said, and I shall say again and again, that between Buddhism 
and modern Science there exist a close intellectual bond’.  

- Sir Edwin Arnold  

BUDDHISM COPES WITH SCIENCE  

If there is any religion that would cope with modern scientific needs it would 
be Buddhism.  

- Albert Einstein  

A SPIRITUAL SCIENCE  



Buddhism is, on the contrary, a system of thought, a religion, a spirtual 
science and a way of life which is reasonable, practical and all embracing. 
For 2500 years it has satisfied that spiritual science and a way of life, which 
is reasonable, practical and all embracing. For 2500 years it has satisfied the 
spirtual needs of nearly one third of mankind. It appeals to the West, insists 
on self reliance coupled with tolerance for the other ‘s points of view, 
embraces science, relgion, philosophy, psychology, ethics and art, and points 
to man alone as the creator of his present life and sole designer of his 
destiny.  
- Christmas Humphreys  

BUDDHISM BEGINS WHERE SCIENCE ENDS  

Science can give no assurance herein. But Buddhism can meet the atomic 
Challenge, because the supramundane knowledge of Buddhism begins 
where science leaves off. And this is clear enough to anyone who has made a 
study of Buddism. For, through Buddhist Meditation, the atomic constituents 
making up matter have been seen and felt, and the sorrow, or 
unsatifactoriness, of their ‘arising and passing away’ (dependant on causes) 
has made itself with what we call a ‘soul’ or ‘atma’ – the illusion of 
Sakkayadithi, as it is called in the Buddha’s teaching.  

- Egerton C.Baptist, "Supreme Science of the Buddha"  

CAUSE AND EFFECT INSTEAD OF REWARDS AND PUNISHMENTS  
According to the Buddha the world is not so constituted. Buddhist believe in 
a just rational of Kamma that operates automatically and speak in terms of 
cause and effect instead of rewards and punishments.  

- A writer  

---o0o--- 

 [08] - WHAT IS NIBBANA  
SALIVATION WITH OUT GOD  

For the first time in the history of the world, Buddha proclaimed a salvation, 
which each man could gain for himself and by himself in this world during 
this life, without the least help from the personal GOD or Gods. He strongly 
inculcated the doctrine of self reliance, of purity, of courtesy, of enlightment, 



of peace and of universal love. He strongly urged necessity of knowledge, 
for without wisdom psychic insight could not be got in his life.  

- Prof. Eliot, "Buddhism and Hinduism"  

BUDDHA AND THE SALVATION  

It is not the Buddha who delivers men, but he teaches them to deliver 
themselves, even as he has deleivered himself. They accept his teaching of 
the truth, not because it comes from him, but, because of personal 
conviction, aroused by his words, arises by the light of their own spirit.  

- Dr. Oldenburg, a German Buddhist scholar  

---o0o--- 

 [09] - BELIEF  
BUDDHA DOES NOT DEMAND BELIEF  

 

The Buddha has not merely awakened to the supreme reality, he also 
presents his higher knowledge that is superior to that of "all gods logical 
disguise and mythical clothing. Here, however, it is given in so cogent a 
form that it presents itself as positively and self evedent to the person to is 
avble to follow him. For this reason the Buddha does not demand any belief, 
but promises knowledge.  

- George Grimm, "The Doctrine of the Buddha"  

---o0o--- 

 [10] - BUDDHISM AND OTHER RELIGIONS  
POST BUDDHISTIC HINDUISM  

The various ways in which Buddhism influenced, modified, transformed, 
and revitalised Hindu religion among all the philospohical Sutras of the 
Hindus, are admitted post Buddhistic. The presuppostion of Indian 
philosophy in the doctrine of Karma and rebirth and other pre Buddhistic 
system have attained fullest development from Buddhistic literature and 
been established on philosphical basis.  



- Dr. S. N. Das Gupta  

UNIVERSAL ETHICS  

None the preBuddhistic religions of India may be said to have been able to 
formulate a code of ethics and religion that wass unversally and 
compulsorily valid for all.  

- Dr. S. N. Das Gupta  

BUDDHISM IS BUDDHISM  

Buddhism and Jainisn were certainly not Hinuism ot even the Vedic 
Dharma. Yet they arose in India and were integral parts of Indian life, 
culture and philosophy. Buddhist or Jaina in India is a hundred per cent 
product of Indian thought culture, yet neither is Hindu by faith. It is entirely 
misleading to refer to Indian culture as Hindu culture.  

- Nehru, "Discovery of India"  

ETERNAL DEBT TO THE BUDDHA  

It is my deliberate opinion that the essential part of the teachings of the 
Buddha now forms an integral part of Hinduism. IT is impossible for Hindu 
India today to retrace her steps and go behind the great reformations that 
Gautama effected in Hinduism. By his immense sacrfice, by his great 
renuniation, and by the immaculate purity of his life he left an indelible 
impress upon Hinduism, and Hinduism owes an eternal debt of gratitude to 
the great teacher.  

- Mahatma Gandhi, "Maha Bodhi"  

DOMINANT CREED  

A system which knows no God in the Western sense, which denied a soul to 
man, which counts the belief in immorality a blunder, which refuses any 
effecacy to prayer and sacrifice, which bides man to look to nothing but their 
own efforts for salvation, which in its orginal purity knew nothing of vows 
of obedience and never sought the aid of the secular arm, yet spread over a 
considerable motley of the old world with marvellous rapidity and is still, 



which whatever base admixture of forcing supertitions, the dominant creed 
of a large fraction of mankind.  

- T.H. Huxley  

BUDDHIST IDEA OF SIN  

Its idea of sin differs somewhat from the Christian idea. Sin to the Buddhist 
is mere ignorance or stupidity. The wicked man is an ignorant man. He 
doesn’t need much punishment and condemnation so much as he needs 
instruction. He is not regarded as ‘violating God’s commands’ or as one who 
mest beg for divine mercy and forgiveness. Rather it is necessary fo rthe 
sinner’s friends to make him reason in the human way. The Buddhist does 
not believe the sinner can escape the consequences in prayerful attempts to 
bargain with God.  

- John Walters, "Mind Unshaken"  

GODS NEED SALVATION 

For the first time in human history the Buddha admonished, entreated and 
appealed to people not to hurt a living being, not to offer prayer of praise or 
sacrifice to gods. With all the eloquence as his command the exalted one 
vehemently proclaimed that gods are slso in direction need of salvation of 
themselves.  
- Prof. Rhys Davids  

---o0o--- 

 [11] - THE WORLD AND THE UNIVERSE  
UNSATIFACTORY WORLD.  

Buddha was not angry with the world. He thought of it as unsatisfactory and 
transitory rather than wicked, as ignorant rather than rebelliou. He troubled 
little about people who would not listen to him and showed no nervous 
irritablity.  
- Prof. Eliot, "Buddhism and Hinduism"  

A GREAT BATTLE  



The whole universe is a vast field of battle. Everywhere there is fighting. 
Existance is nothing but a vain struggle against germs of dreadful diseases, 
molecules against molecules, atoms against atoms, and electrons. Mind is 
still more scene of battle. Forms, sounds, tastes, etc. are resultants of 
counteracting and belligerant forces. Ther very existance of war proves that 
there is a state of Perfect Peace. It is what we call Nibbana.  
- Ven. Narada Thera, "The Bodhisatta Ideal"  

---o0o--- 
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