HALINA BORTNOWSKA: –  Wszystkie religie głoszą szacunek i miłość do człowieka, a jednocześnie często prowadzą do tego, że świat pęka, że pękają wspólnoty. Ludzie potrzebują jakichś zewnętrznych rozjemców, na przykład państwa. Nie ma pokoju między religiami i nie ma pokoju społecznego. Czy w waszych religiach istnieje podstawa do współżycia w pokoju z wyznawcami innych religii?
LAMA RINCZEN: – Do niedawna buddyzm był w Polsce czymś nieznanym i egzotycznym. Dzisiaj kilka tysięcy Polaków uważa się za buddystów. Nie jest to przejściowa moda. Niektórzy zajmują się tym od dwudziestu czy trzydziestu lat. Przybyło wielu imigrantów-buddystów. Wietnamczyków, którzy są w Polsce, liczy się w dziesiątkach tysięcy. Nikogo dziś też nie dziwi, że rodziny dyrektorów firm Daewoo czy Hyundai przyjeżdżają do ośrodków koreańskiego zen pod Warszawą, aby się modlić. Analogiczna jest sytuacja chrześcijan w krajach tradycyjnie buddyjskich: w Korei, Japonii, Wietnamie, Birmie czy na Sri Lance. Chrześcijaństwo jest tam mniejszością wyznaniową. Gdyby ludzie z tamtych krajów nie szanowali chrześcijan, wyznawanie odmiennych religii stałoby się wyłącznie pretekstem do konfliktów i waśni. Nie mogę stwierdzić autorytatywnie, że takich konfliktów nigdzie nie ma, ale nawet jeśli gdzieś są, to nie na wielką skalę. Wręcz przeciwnie, kontakty chrześcijaństwa i buddyzmu są dosyć ciepłe. Mam wrażenie, że buddyzmowi jest najbardziej po drodze właśnie z chrześcijaństwem.
Pamiętam jednak, że po ukazaniu się książki Ojca Świętego „Przekroczyć próg nadziei” najwyżsi buddyjscy duchowni ze Sri Lanki zbojkotowali jego przyjazd. Nie byli zadowoleni z wizerunku buddystów przedstawionego w tej książce. Pierwsi misjonarze chrześcijańscy kojarzyli się im ponadto z płonącymi stosami. 
Kiedyś jeden ze starszych tybetańskich lamów spytał mnie, co jako Polak sądzę o polskim Papieżu. Odpowiedziałem, że z punktu widzenia dialogu międzyreligijnego uczynił na pewno bardzo wiele; w różnych encyklikach ogłaszał potrzebę spotkania z innymi religiami i nawet uznania ich świętości. Reakcja lamy była taka: „To znaczy, że chrześcijanie pogłębili swoją wiarę, skoro nie boją się spotkania z innymi religiami”.

