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ĐẠO ĐỨC SINH HỌC BÀN VỀ ĐIỀU GÌ? 

Quyền được sống là nhân quyền đầu tiên và 
nền tảng cho tất cả những nhân quyền và 
quyền khác mà con người được tận hưởng. Khi quyền này không được công nhận và xâm 
phạm, con người sẽ không thể hiện hữu hoặc hiện hữu không xứng hợp với nhân phẩm cao quý 
và bất khả xâm phạm của mình. Thực tế ngày hôm nay cho thấy, quyền được sống đang bị xâm 
phạm trong mọi gian đoạn của cuộc sống con người, từ giây phút đầu tiên hiện hữu cho đến 
giây phút cuối cùng của cuộc sống trên dương thế. Trong lãnh vực luân lý, chúng ta có đạo đức 
sinh học chuyên nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến đời sống con người và những sinh 
vật khác. Trong những năm gần đây, sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã mang đến một sự 
thay đổi lớn trong việc nghiên cứu và thăng tiến sự sống của con người. Bên cạnh những hiệu 
quả tích cực, những hình thức mới của khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ sinh học, cũng 
mang lại nhiều mối nguy hiểm cho môi trường sống của con người. Giáo Hội đã nói về thực 
trạng này như sau:  

Trong những năm gần đây, người ta đã đặt ra những vấn đề cấp bách liên quan đến 
việc sử dụng các hình thức mới của khoa công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông 
nghiệp, chăn nuôi gia súc, y học và bảo vệ môi trường. Những khả năng mới do các 
kỹ thuật sinh học và sinh học di truyền hiện hành mang lại chính là nguồn vừa đem 
lại hy vọng và phấn khởi vừa gây ra sự cảnh giác và thù nghịch. Việc ứng dụng các 
kiểu công nghệ sinh học khác nhau, tính cách có thể chấp nhận chúng theo quan 
điểm luân lý, những hậu quả do chúng gây ra cho sức khoẻ con người và ảnh hưởng 
của chúng trên môi trường và trên nền kinh tế chính là các đề tài được nghiên cứu 
thấu đáo và tranh luận gắt gao. Đây là những vấn đề đang gây tranh cãi, mà các nhà 
khoa học và các nhà nghiên cứu, các nhà chính trị và các nhà lập pháp, các nhà kinh 
tế và các nhà môi trường học, cũng như các nhà sản xuất và các người tiêu dùng 
cần phải tham gia vào cuộc. Các Kitô hữu không được thờ ơ với các vấn đề này, vì 
họ nhận thức được tầm quan trọng của các giá trị đang bị lâm nguy.1 

Đối diện với những mối nguy hiểm do khoa công nghệ sinh học gây ra, người Kitô hữu được 
mời gọi đứng về phía con người để bảo vệ con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ khi 
sinh ra cho đến khi chết. Khi công nghệ sinh học phát triển, vì là những hữu thể luân lý, con 
người cũng đặt câu hỏi về những hậu quả khi ứng dụng của những công nghệ sinh học [hiện 
đại] vào trong lãnh vực sự sống con người. Và chúng ta có thể nói rằng, đây chính là điều mà 
đạo đức sinh học quan tâm. Trước câu hỏi về đối tượng và giới hạn của đạo đức sinh học, 
chúng ta đọc thấy trong DOCAT những lời sau: 

Từ “bioethics” (“đạo đức sinh học”) có gốc tiếng Hy Lạp gồm từ bios (=sự sống) 
và ethos (= tục lệ, tập quán, thói quen tốt); đó là một tập hợp những lời hướng dẫn 
về cách đối xử công bằng với tất cả các sinh thể. Do đó, đạo đức sinh học không 
chỉ là đạo đức môi trường để nghiên cứu cách bảo tồn các loài và gìn giữ môi trường 
sinh sống tự nhiên. Đạo đức sinh học đúng nghĩa còn phải là đạo đức để bảo vệ sự 

                                                
1 Toát Yếu về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 472. 



sống con người, vì phẩm giá con 
người đang lâm nguy, và không chỉ 
trong việc nghiên cứu gene di truyền 
hoặc vấn đề an tử (= Liệu một người 
có thể tự tử, hay giết một người khác 
đang đau đớn cùng cực?). Chủ nghĩa 
Xã hội Dân tộc đặt ra cụm từ “một 
cuộc đời không đáng sống,” và liên 
quan tới ý tưởng này, bằng những 
hoạt động tội ác, Đảng Quốc Xã đã 

tìm cách biến chúng thành những người chủ của sự sống và cái chết. Tuy nhiên, 
một con người đã là người ngay từ lúc được thụ thai, và vì là người, nên có quyền 
của mình trước bất cứ ai khác. Không ai tước đoạt được phẩm giá làm người mà 
Thiên Chúa đã ban cho một con người. Không ai được phép xâm phạm tính toàn 
vẹn của người khác, dù để nghiên cứu, hoặc do người đó bị bệnh tật, rối loạn tâm 
thần, hay chưa chào đời. Phẩm giá con người là nền tảng đích thực của nhân quyền, 
và là cơ sở làm chuẩn cho trật tự chính trị. 

Như chúng ta biết, trong đề tài học hỏi tuần này, chúng ta chỉ đơn giản chỉ ra đâu là đối tượng 
của đạo đức sinh học. Trong thực tế, mỗi bộ môn hoặc mỗi lãnh vực nghiên cứu đều có đối 
tượng riêng của mình. Đạo đức sinh học cũng có đối tượng riêng của nó. Tuy nhiên, trước khi 
trình bày chi tiết hơn đối tượng đạo đức sinh học, chúng ta cần, một cách chung chung, phân 
biệt một vài thuật ngữ được sử dụng. Chúng ta thường nghe đến thuật ngữ “luân lý” [morality] 
và đạo đức [ethic]. Nhiều tác giả chuyển ngữ hai từ này là “luân lý” nhưng hiểu chúng theo hai 
nghĩa khác nhau để tranh lẫn lộn với từ “đạo đức” thường được sử dụng trong thần học thiêng 
liêng hay trong đời sống mỗi ngày của người tín hữu trong đời sống thiêng liêng. Khi nói đến 
chữ “luân lý” [morality], chúng ta thường nói đến những nguyên lý, nguyên tắc trong luân lý. 
Thuật ngữ này thường được sử dụng để nói đến khía cạnh “lý thuyết,” trong khi đó thuật ngữ 
“luân lý” [ethic] mang tính chất “thực hành” vì nó nói đến việc áp dụng những nguyên lý hoặc 
nguyên tắc được nêu ra trong “lãnh vực luân lý lý thuyết” vào trong những lãnh vực khác nhau 
của đời sống con người như chính trị, xã hội, gia đình, v.v.  

Trước khi nói đến đối tượng của đạo đức sinh học, câu trả lời trong DOCAT trình bày cho 
chúng ta biết khái niệm đạo đức sinh học: “Từ ‘bioethics’ (‘đạo đức sinh học’) có gốc tiếng 
Hy Lạp gồm từ bios (=sự sống) và ethos (= tục lệ, tập quán, thói quen tốt); đó là một tập hợp 
những lời hướng dẫn về cách đối xử công bằng với tất cả các sinh thể.” Theo nguyên từ, đạo 
đức sinh học nói đến những “lối thực hành tốt” trong tương quan với sự sống [con người hoặc 
những sinh vật khác]. Trong lãnh vực luân lý, đạo đức sinh học là một trong những loại đạo 
đức mang tính chuyên môn được đặt nền tảng trên bản chất con người, là những ‘hữu thể đạo 
đức,’ là những hữu thể tự do và có trách nhiệm vì có thể thực hiện những hành vi tốt hoặc xấu 
[nhưng phải thực hiện những hành vi tốt, những hành vi giúp con người trở nên người hơn 
trong tương quan với người khác. Để phân biệt, chúng ta cần lưu ý rằng, đạo đức sinh học 
không ám chỉ cách chính thức đến bộ môn khoa học chuyên môn là sinh vật học, nhưng ám chỉ 
đến một bộ môn khoa học mang tính nguyên tắc [đạo đức]. Đạo đức sinh học nghiên cứu các 
nguyên tắc, giá trị, nhân đức, luật lệ và cách thực hành liên quan đến những can thiệp mang 
tính y khoa trên sự sống của tất cả các sinh thể, nhất là sự sống con người. Một cách cụ thể, 
đạo đức sinh học nghiên cứu và làm phát triển sự sống con người lúc khởi đầu, lúc kết thúc và 
trong giai đoạn sống ở giữa điểm khởi đầu và kết thúc. Tóm lại, đạo đức sinh học không phải 
là một nền đạo đức mới, nhưng là sự áp dụng của đạo đức và những nguyên tắc căn bản vào 



những khả thể mới được mở ra cho chúng ta bởi khoa sinh học và kỹ thuật sinh học hiện đại 
liên quan đến sự sống con người. 

Câu trả lời trong DOCAT trình bày rõ cho chúng ta đối tượng nghiên cứu của đạo đức sinh 
học, đó là “không chỉ là đạo đức môi trường để nghiên cứu cách bảo tồn các loài và gìn giữ 
môi trường sinh sống tự nhiên…mà còn là đạo đức để bảo vệ sự sống con người, vì phẩm giá 
con người đang lâm nguy, và không chỉ trong việc nghiên cứu gene di truyền hoặc vấn đề an 
tử (= Liệu một người có thể tự tử, hay giết một người khác đang đau đớn cùng cực?).” Những 
lời này cho thấy đạo đức sinh học là “môi trường để nghiên cứu” nhằm mục đích bảo vệ sự 
sống con người. Nhìn từ khía cạnh này, đạo đức sinh học không chỉ lưu tâm đến tính đúng sai 
của một hành vi [nghiên cứu hay ứng dụng công nghệ] liên quan đến sự sống con người, nhưng 
còn lưu tâm đến việc tạo ra một “môi trường nghiên cứu lành mạnh” nhằm làm cho sự sống 
con người được cải thiện, phát triển xứng với nhân phẩm của mình. Tóm lại, đạo đức sinh học 
không chỉ quan tâm đến khía cạnh tiêu cực của các công nghệ sinh học – những điều không 
nên làm, nhưng điều cần thiết hơn là khuyến khích và lưu tâm đến khía cạnh tích cực của các 
phương tiện này trong tương quan với sự sống con người – những điều cần phải làm. 

Bên cạnh chỉ ra đối tượng của đạo đức sinh học, câu trả lời trong DOCAT còn chỉ ra những ý 
thức hệ nguy hiểm cho sự sống con người: “Chủ nghĩa Xã hội Dân tộc đặt ra cụm từ ‘một cuộc 
đời không đáng sống,’ và liên quan tới ý tưởng này, bằng những hoạt động tội ác, Đảng Quốc 
Xã đã tìm cách biến chúng thành những người chủ của sự sống và cái chết.” Ý thức hệ này vẫn 
được nhiều người ngày hôm nay ủng hộ, xem mình là những hữu thể đáng sống, đáng tồn tại, 
còn những người không may mắn về thể lý và tinh thần [bị thiểu năng hoặc sinh ra ngoài ước 
muốn, hoặc những người đau ốm bệnh tật] là những hữu thể cần phải bị loại bỏ. Đứng trước 
những ý thức hệ xâm phạm đến quyền được sống của con người, Giáo Hội luôn lên tiếng khẳng 
định và bảo vệ phẩm giá con người trong mọi thời điểm của cuộc sống trên dương thế. Như 
chúng ta đã trình bày trong những bài học hỏi trước, phẩm giá của con người luôn là nền tảng 
của nhân quyền. Phẩm giá của con người tồn tại từ giây phút con người được thụ thai cho đến 
khi chết. Không ai có thể tước đoạt quyền này khỏi con người vì sự sống được Thiên Chúa ban 
và vì thế thuộc quyền của Ngài: “Từ lúc mới được thành thai cho đến khi chết, mạng sống con 
người là điều linh thánh, vì con người đã được Thiên Chúa dựng nên vì chính họ, theo hình 
ảnh và giống Thiên Chúa hằng sống và thánh thiện.”2 

                                                
2 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2319. 


