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NGƯỜI TA CÓ THỂ CHỌN LỰA TỪ CÁC 
PHÔI ĐƯỢC THỤ THAI BÊN NGOÀI CƠ 
THỂ KHÔNG? 

Tuần trước chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về những thời khắc mà trong đó con người tìm 
thấy sự sống của mình bị lâm nguy, đó là lúc bắt đầu đời sống và khi sắp lìa đời. Chúng ta 
đã cùng nhau khẳng định rằng, trong mọi thời khắc của cuộc sống mình, dù sống trong 
bất kỳ hoàn cảnh và môi trường nào, sự sống con người có giá trị bất khả xâm phạm. Giá 
trị đó đến từ nhân phẩm của con người được tạo dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên 
Chúa (x. St 1:26-27). Khi nói đến thời khắc bắt đầu sự sống, với sự phát triển của công 
nghệ sinh học, chúng ta thấy có hai cách thức để sự sống con người được bắt đầu, đó là 
(1) theo cách thức thụ tinh tự nhiên – qua quan hệ giữa người chồng [nam] và người vợ 
[nữ], và (2) theo cách thức thụ tinh nhân tạo – không qua quan hệ giữa người chồng và 
người vợ. Thông thường, khi sự sống được bắt đầu qua việc thụ tinh tự nhiên, vấn đề chọn 
lựa phôi thai không xảy ra vì chỉ có một phôi thai được hình thành. Việc chọn lựa phôi thai 
chỉ xảy ra khi việc thụ thai xảy ra theo phương pháp nhân tạo vì có nhiều phôi thai được 
hình thành. Việc thụ thai nhân tạo xảy ra bên ngoài cơ thể của người phụ nữ. Đứng trước 
vấn nạn chọn lựa từ các phôi được thụ thai bên ngoài cơ thể [trong ống nghiệm], Giáo Hội 
dạy chúng ta như thế nào? Chúng ta đọc thấy trong DOCAT những lời sau: 

Loại bỏ một phôi do chẩn đoán gene bất thường, ví dụ, chứng tam bội – ba 
nhiễm sắc thể 21 (= hội chứng Down), là vi phạm mệnh lệnh tôn trọng phẩm 
giá con người, quyền được sống và bảo toàn thân thể. Đồng thời, hành vi đó 
cũng phạm luật theo hiến pháp của nhiều quốc gia, ra lệnh cấm phân biệt dựa 
trên khuyết tật, nghĩa là bảo vệ phôi thai có khả năng khiếm khuyết do gene 
cũng ngang với bảo vệ người khuyết tật đã được sinh ra đời. 

Trước tiên, chúng ta có nhận xét sau về câu trả lời trong DOCAT. Nếu đọc kỹ, chúng ta 
thấy DOCAT chỉ trình bày hệ quả của việc chọn lựa phôi được thụ thai bên ngoài cơ thể, 
đó là có khả thể “loại bỏ phôi do chẩn đoán gene bất thường.” DOCAT không trả lời trực 
tiếp vấn nạn được đặt ra, đó là “người ta có thể chọn lựa từ các phôi được được thụ thai 
bên ngoài cơ thể không? Để trả lời cho vấn nạn này, chúng ta cần rất nhiều kiến thức 
chuyên môn về y khoa và kỹ thuật sinh học. Trong giới hạn của bài học hỏi, chúng ta chỉ 
trình bày kiến thức căn bản để giúp chúng ta hiểu hơn về vấn nạn được đặt ra. Chúng ta 
sẽ tìm hiểu vấn đề theo các bước sau: (1) thu thai bên ngoài cơ thể người phụ nữ xảy ra 
như thế nào? (2) vấn nạn nảy sinh từ việc thụ thai ngoài cơ thể người phụ nữ; (3) tại sao 
việc chọn lựa từ các phôi được thụ thai bên ngoài cơ thể là sai trong đạo đức sinh học? 

Trước tiên, chúng ta bàn về vấn đề thụ tinh bên ngoài cơ thể người phụ nữ. Vấn đề này 
còn được gọi là thụ tinh nhân tạo hay thụ tinh trong ống nghiệm. Thụ tinh nhân tạo được 
hiểu, trong đạo đức sinh học, là những phương thức kỹ thuật khác nhau để đạt đến việc 
thụ thai theo cách thức khác với sự quan hệ tình dục tự nhiên giữa người nam [chồng] và 
người nữ [vợ] qua hành vi giao hợp. Vì giới hạn của bài học hỏi, chúng ta sẽ không đi sâu 



vào chi tiết của những phương pháp hoặc hình thức thu tinh nhân tạo khác nhau. Điều 
chúng ta làm ở đây là trình bày cách chung về tiến trình thụ tinh nhân tạo và những vấn 
nạn liên quan đến đạo đức sinh học. Phương thức kỹ thuật thụ tinh nhân tạo hay trong 
ống nghiệm [IVF – In Vitro Fertilization] liên quan đến đi theo tiến trình căn bản sau: (1) 
một số trứng được thụ tinh; (2) trong số trứng được thụ tinh, chọn phôi thai khoẻ nhất; 
(3) cấy vào tử cung của người phụ nữ. Để thực hiện được tiến trình này, đầu tiên một số 
trứng của người nữ được làm cho trưởng thành qua việc chích thuốc. Sau đó, số trứng này 
sẽ được “gặt hái” và cho thụ thai với tinh trùng của người nam. Sau đó, phôi thai khoẻ 
nhất sẽ được chọn và cấy vào trong tử cung của người nữ với hy vọng việc mang thai sẽ 
xảy ra.  

Trong tiến trình thụ tinh nhân tạo, vấn đề đạo 
đức sinh học nghiêm trọng xảy ra là việc xảy ra 
cho những “phôi thai dư thừa.” Như chúng ta đã 
trình bày, toàn bộ số trứng gặt hái từ người phụ 
nữ sẽ được thụ tinh trong ống nghiệm, tuy 
nhiên, chỉ có một phôi thai được chọn để cấy vào 
tử cung người phụ nữ. Số phôi thai còn lại sẽ đối 
diện với hai trường hợp: bị huỷ hay đông lạnh 
dành cho vấn đề nghiên cứu hoặc thương mại. 
Thỉnh thoảng, một số phôi thai được cấy vào tử 
cung của người phụ nữ phải hy sinh cho những 

lý do liên quan đến vấn đề di truyền, kinh tế hoặc tâm lý. Đây chính là chủ đề chính của 
câu hỏi được đặt ra trong tuần này mà câu trả lời trong DOCAT dường như không nói đến. 
Giáo Hội không chấp nhận việc thụ tinh nhân tạo vì những lý do căn bản sau:  

Thứ nhất, việc thục tinh nhân tạo liên quan đến việc phá huỷ phôi thai con người cách cố 
ý. Như chúng ta đã trình bày ở trên, những “phôi thai dư thừa” hoặc “phôi thai không đạt 
tiêu chuẩn” sẽ bị loại trừ và huỷ diệt. Đây cũng là những mạng sống con người ở thời điểm 
đầu tiên. Trong trường hợp này, chúng ta thấy rõ hơn sự lâm nguy của con người trong 
giây phút khởi đầu của sự sống. 

 Thứ hai, sự sống và sự chết hoàn toàn lệ thuộc vào quyết định của những ‘kỹ thuật viên’ 
[bác sĩ, nghiện cứu gia] là những người đặt mình làm “chúa” của sự sống và sự chết. Như 
chúng ta đã trình bày, phương pháp thụ tinh nhân tạo liên quan đến việc làm thụ tinh một 
số trứng của người nữ. Nhưng chỉ một phôi thai được chọn lựa, mà người chọn lựa chính 
là bác sỹ hoặc kỹ thuật viên. Sự sống của một phôi thai và sự chết của những phôi thai 
không được chọn lựa hoàn toàn lệ thuộc vào “một quyết định” của con người. 

Thứ ba, việc thụ tinh nhân tạo khuyến khích việc phá thai và buôn bán phôi thai cho mục 
đích kinh tế hoặc nghiên cứu. Liên quan đến điều này, Giáo Hội dạy rằng: 

Xem xét tình huống từ quan điểm này, người ta có thể hình dung một cuộc 
chiến của kẻ mạnh chống lại người yếu: một sinh mạng đáng lý cần được chấp 
nhận, yêu thương, chăm sóc, lại bị xem như vô dụng, hay gánh nặng không thể 
chịu được, và như thế, phải loại bỏ bằng cách này hay cách khác. Một người, do 
bệnh tật hoặc khiếm khuyết, hay chỉ đơn giản là đang hiện diện, mà gây tổn hại 
đến sự sung túc hoặc cản trở lối sống của những người có lợi thế hơn, sẽ bị xem 



như kẻ thù cần phải chống lại hoặc bị tiêu diệt. Theo đường hướng này, một 
kiểu “âm mưu chống lại sự sống” đang được tung ra.1 

Thứ tư, việc thụ tinh nhân tạo khuyến khích não trạng “kẽ mạnh thì sống, kẽ yếu sẽ bị loại 
trừ” [não trạng “chọn lựa tự nhiên” trong thuyết tiến hoá]. Đây là lý do mà chúng ta thấy 
phần nào được DOCAT nêu ra trong câu trả lời của mình. Giáo Hội dạy chúng ta phải tôn 
trọng sự sống, dù sự sống đó có như thế nào: 

Sự đánh giá việc phá thai về mặt luân lý cũng phải áp dụng cho các dạng can 
thiệp gần đây vào phôi người. Dù được tiến hành cho những mục đích hợp 
pháp, các dạng can thiệp này không thể tránh được việc giết các phôi người. 
Đây là trường hợp thử nghiệm trên phôi người, mà ngày càng phổ biến trong 
lĩnh vực nghiên cứu y sinh, và được luật pháp tại vài quốc gia cho phép. Mặc dù 
“người thực hiện phải làm đúng thủ tục theo quy định của pháp luật khi thao 
tác trên phôi người, mà những thủ tục này: tôn trọng sự sống và sự toàn vẹn 
của phôi; không gây ra những nguy cơ cho phôi mà không cân xứng với lợi ích; 
hướng đến việc chữa lành, cải thiện tình trạng sức khoẻ của phôi, hay sự sống 
sót của cá thể phôi người”, nhưng phải nói rằng việc dùng các phôi người hay 
thai người như những đồ vật để thí nghiệm cấu thành nên tội ác chống lại phẩm 
giá của chúng với tư cách là con người, vì chúng có cùng một quyền ngang bằng 
với quyền của một đứa trẻ đã được sinh ra, với quyền của mỗi con người.2 

Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng nhiều 
người sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo vì nhiều lý do: (1) vì vô sinh; (2) vì không 
muốn lệ thuộc trong đời sống hôn nhân [nên thường người nữ tự quyết định sinh con mà 
không cần qua quan hệ vợ chồng]; (3) vì không muốn mang nặng đẻ đau [lý do này liên 
quan đến vấn nạn mang thai mướn]. Giáo Hội mời gọi con cái mình nhận ra giá trị của việc 
thụ tinh theo phương pháp tự nhiên, đó là qua hành vi tính dục giữa người chồng và người 
vợ. Đối với Giáo Hội,  

Tính dục, là hành vi chỉ thích hợp và dành riêng cho các đôi vợ chồng, qua đó 
người nam và người nữ trao ban cho nhau chính bản thân mình, tính dục này 
không phải là một điều thuần tuý sinh lý, nhưng chạm đến bản ngã sâu xa nhất 
của con người. Hành vi đó chỉ được thực hiện một cách thực sự nhân bản nếu 
nó là một thành phần làm nên tình yêu mà người nam và người nữ cam kết 
trọn vẹn với nhau cho đến chết. Sự trao hiến hoàn toàn theo thể xác sẽ là một 
điều dối trá, nếu nó không phải là dấu hiệu và hoa trái của một sự tự hiến trọn 
vẹn bản thân, trong đó, toàn bộ con người, bao hàm cả chiều kích thời gian, 
phải hiện diện. Nếu người ta từ chối điều gì, hoặc có ý đồ sẽ quyết định khác đi 
trong tương lai, thì như thế là người ta đã không trao ban trọn vẹn chính mình.3 

Chúng ta kết luận bài học hỏi tuần này với lời trích từ Công Đồng Vaticanô II, chỉ ra nguyên 
nhân của những bất ổn trong đời sống con người hôm nay là do bất ổn trong tâm hồn: 

Sự bất ổn định mà thế giới hiện đại đang phải chịu, thật ra có liên quan với sự 
bất ổn nền tảng nằm sâu trong tâm hồn con người. Trong chính con người, 
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 Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thông điệp Evangelium Vitae (1995), số 12. 
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 Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Thông điệp Evangelium Vitae (1995), 20 
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 Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Tông huấn Familiaris Consortio (1981), số 11. 



nhiều yếu tố đang đấu tranh với nhau. Do đó, một mặt, như là thụ tạo, con người 
cảm nhận những giới hạn của bản thân trên nhiều phương diện; mặt khác, con 
người lại thấy những ước vọng bao la vô hạn của mình, và được kêu gọi hướng 
đến một đời sống cao xa hơn. Giữa bao mối thu hút giằng kéo, con người 
thường buộc phải liên tục lựa chọn một số này và loại bỏ một số khác. Thật vậy, 
vì là thụ tạo yếu hèn và tội lỗi, con người thường làm những gì thật ra mình 
không muốn, và không chịu làm, những gì mình thật sự muốn. Do đó, con người 
đau khổ vì những chia cắt nội tâm, và từ những sự phân đôi kiểu này mà tràn 
lan nhiều bất hoà xung khắc lớn lao trong xã hội.4  

                                                
4
 Công đồng Vatican II, Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes (1965), số 10. 


