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Thuyêt "vô ngã" là thuyết không tưởng, vì con người có thể chối bỏ những gì ở ngoài mình, 
nhưng không ai có thể chối bỏ chính mình hiện hữu. Con nguòi dù bị chặt hêt tay chân, bị 

tạt át-xit biến dạng hình hài, có thay tên đổi họ, có bị đôt ra tro thì bản ngã vẫn hiện 
hữu, nghiã là nguòi đó vẫn nhận ra chính họ, vì con nguòi không thuần tuý vật chât mà có 

linh hồn bât tử. 
  

Có bao nhiêu phật tử  ‘nhận biết’ là không thể chối bỏ bản ngã của chính họ?  Có bao 

nhiêu phật tử  ‘ngộ’ sự sai lầm của thuyêt "vô ngã", là hoàn toàn trái ngược với 
thưc̣ tại chắc chắn, là 'có ta' (hữu ngã)??? 

  
Giả dụ 'không có ta' (vô ngã) là thực tại chăc chắn, thì có luân hồi hay không ăn nhầm gì 

đến ta?  Có ta đâu mà sợ luân hồi?  Có ta đâu mà cần tu thân, tich đức?  Có ta đâu mà tu 
thành Phật?  Có ta đâu mà hy vọng vào niêt bàn, hay sợ vào hỏa ngục chịu khổ đau??  

  
Thuyêt "vô ngã" chống lại tât cả niềm tin của Phật giáo. Thuyêt "vô ngã"  chống 

lại chính Phật giáo; vì lẽ đơn giản, không có ta, thì có hay không có Phật giáo, ảnh hưởng 
gì đến ta?? 

 
Trần gian có bao nhiêu kẻ mù về tâm linh mà không biêt mình mù???  Mỗi ngày có bao 

nhiêu người rơi vào hỏa ngục?! Có bao nhiêu người đang đi về hướng hỏa ngục?!  Những 
thực tại này chỉ có Thiên Chúa biêt. 

  

Người cộng sản vô thần và những ai tin vào thuyêt "vô ngã", là những người không biêt 
mình mù, nên tiếp tục đi trong tăm tối. Người theo Thiên Chúa biêt mình mù, nên bám 

vào Chúa Giêsu Kitô là Ánh Sáng, nhờ thế được đi trong Ánh Sáng.   



  

Thiên đàng không có chổ cho những kẻ chối bỏ, hoặc chống lại Thiên Chúa; cũng không co ́
chổ dành cho những kẻ kiêu ngạo, nghĩ rằng mình có thể tự cưú, không cần đến Thiên 

Chúa. Thiên đàng chỉ dành cho những ai khiêm nhường, nhận biêt mình có tội, mù loà, 
cần đến lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa. 

Thiên Chúa:  “không có Ta, các ngươi chẳng làm đươc̣ điêù gì tốt lành” 
  

Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, 
Ngài là Thiên Chúa thật và là CHA thật của nhân loại chúng con. 

Lạy CHA, nếu không co ́lòng thương xot́ vô bờ bến của CHA, thì không một ai trong chúng 
con có thê ̉ thoát khỏi hình phạt hỏa ngục đời đời.  Con van xin CHA thương xót tất cả 

chúng con, những tạo vật của CHA, nhân danh Thánh Danh Giêsu Kitô, là Thiên Chúa của 
chúng con. Amen. 

  
 


