
77. VỀ MẶT LUÂN LÝ, VIỆC AN TỬ CÓ ĐƯỢC PHÉP? 

Đau khổ luôn là một huyền nhiệm mà ai trong chúng ta cũng phải đối diện. Có những 
người can đảm đối diện với đau khổ và tìm thấy ý nghĩa của nó. Nhưng cũng có người vì 
không đủ kiên nhẫn, can đảm và đồng thời không được người thân nâng đỡ, yêu thương 
nên thấy đau khổ là một sự vô nghĩa cần phải giải thoát mình càng sớm càng tốt. Để giải 
thoát khỏi đau khổ hoặc chấm dứt đau đớn thể xác, một trong những cách thức thường 
được sử dụng trong y học hôm nay là an tử. Đứng trước vấn nạn về an tử, nhìn từ khía 
cạnh luân lý, DOCAT trình bày cho chúng ta như sau: 

Việc giết người trực tiếp, dù người ấy bệnh nặng sắp chết, thì luôn đi ngược lại 
Điều răn thứ Năm (Xh 20,13): Ngươi không được giết người. Điều này cũng áp 
dụng cho chính mạng sống của bản thân. Chỉ có Thiên Chúa là chủ của sự sống 
và cái chết. Mặt khác, việc hỗ trợ người hấp hối và cung cấp cho người ấy tất cả 
sự chăm sóc y tế và sự ân cần của tình người, để giảm nhẹ cơn đau, là thực hành 
tình bác ái dành cho người lân cận và thực hiện hành vi của lòng thương xót. 
Chương trình chăm sóc cho người hấp hối và → Liệu pháp Giảm nhẹ cơn đau 
(Palliative Medicine) cung cấp các dịch vụ quan trọng liên quan đến vấn đề 
trên. Nguyên tắc là: Chúng ta giúp người hấp hối (chứ không phải là: “Chúng ta 
giúp cho người ta chết”). Theo đó, từ quan điểm y khoa và đạo đức, trong một 
vài tình thế, chúng ta có thể buộc phải ngưng những liệu trình mà không đem 
lại hy vọng cải thiện, và ngay cả phải viện tới các phương pháp giảm đau tức 
thời, dù chúng sẽ rút ngắn ngày đời của bệnh nhân. Tuy nhiên, trong tất cả 
chuyện này, chúng ta phải cân nhắc cả ước muốn của bệnh nhân. Nếu bệnh 
nhân không đưa ra chỉ thị nào, hoặc bệnh nhân không còn có thể nói lên ước 
muốn của mình, thì những mong muốn đó có thể được diễn tả qua một người 
đại diện được uỷ quyền, tuy nhiên, những mong muốn đó phải phù hợp với luật 
đạo đức. 

Điều đáng để chúng ta lưu ý trong bài 
học hỏi tuần này là việc câu trả lời của 
DOCAT chỉ ra cho chúng ta hai nguyên 
tắc luân lý quan trọng liên quan đến việc 
an tử cần được hiểu rõ, đó là (1) nguyên 
tắc luân lý căn bản xác định tính luân lý 
của an tử là “không được giết người”; 
(2) nguyên tắc luân lý cần thiết trong 
việc chăm sóc người hấp hối là “chúng 
ta giúp người hấp hối chứ không phải 
chúng ta giúp cho họ chết. Trước khi 
bàn về hai nguyên tắc luân lý quan 
trọng liên quan đến an tử mà DOCAT 
đưa ra, điều cần thiết là phải định nghĩa 
ngôn từ được sử dụng.1 Theo nguyên từ, 
trong thời cổ, an tử [Euthanasia] có 
nghĩa là một cái chết nhẹ nhàng mà 
không đau đớn tột cùng. Ngày hôm nay, 

 
1 Phần định nghĩa và đoạn kế tiếp được trích từ huấn thị về an tử của Bộ Giáo Lý Đức Tin (ngày 5 tháng 

5 năm 1980). 



chúng ta không còn hiểu theo nghĩa nguyên thuỷ của thuật ngữ này, nhưng để được cái 
chết nhẹ nhàng cần có một số can thiệp của y học để làm cho sự đau khổ của bệnh tật hoặc 
giây phút cận tử được giảm, trong một vài trường hợp, việc can thiệp của y học cũng mang 
lại nguy cơ giết chết sự sống trước khi cái chết đến cách tự nhiên. Một cách tuyệt đối, ngày 
hôm nay thuật ngữ an tử được sử dụng với một nghĩa cụ thể hơn, đó là “giết người vì lòng 
thương xót,” với mục đích kết thúc những đau khổ tột cùng, hoặc trong trường hợp những 
đứa trẻ bất bình thường, những người bị bệnh tâm thần hoặc không thể chữa trị mà sống 
trong tình trạng khốn cùng đau đớn nhiều nằm; vì việc chữa trị kéo dài nhiều năm, nó có 
thể áp đặt một gánh quá nặng lên gia đình hoặc xã hội. Tuy nhiên, điều cần phải nêu rõ ở 
đây là chúng ta phải hiểu an tử theo nghĩa nào: một cái chết tự nhiên nhẹ nhàng hay một 
cái chết để chấm dứt những đau đớn thể xác với sự can thiệp của y học? Nhìn từ khía cạnh 
luân lý, an tử được hiểu như một hành động hoặc một sự bỏ qua mà chính bản chất của 
hành động hoặc sự bỏ qua hoặc chính ý hướng của người thực hiện hành động tạo ra cái 
chết của bệnh nhân để tất cả đau khổ được loại trừ hay chấm dứt. 

Từ định nghĩa của an tử, chúng ta 
nhận ra rằng, tính luân lý của an tử 
được tìm thấy trong ý hướng của ý 
chí và trong phương thức được sử 
dụng. Đứng trước vấn nạn này, điều 
chúng ta cần khẳng định lại một lần 
nữa ở đây là không có gì và không ai 
có thể, bằng bất kỳ cách thức nào, cho 
phép giết một người vô tội, dù là một 
phôi thai hoặc một thai nhi, dù là trẻ 
nhỏ hoặc người lớn, một người già 
hoặc một người đang đau đớn với căn 
bệnh không thể cứu chữa, hoặc một người đang hấp hối. Hơn nữa, không ai được phép 
cầu xin để được hành động giết người này được thực hiện, dù cho chính mình hay cho 
người khác được trao cho mình chăm sóc; không ai có thể đồng ý với hành động an tử, dù 
minh nhiên hoặc mặc nhiên; không có bất kỳ quyền bính hợp pháp nào có thể khuyến 
khích hoặc cho phép hành động an tử, vì nó xâm phạm đến luật Thiên Chúa, là một vi 
phạm đến phẩm giá con người, một tội ác chống lại sự sống và một tấn công vào nhân loại. 
Điều có thể xảy ra trong an tử là, với lý do của cơn đau kéo dài và không thể chịu đựng nổi 
[những lý do này hoàn toàn cá nhân hoặc những lý do khác], nhiều người bị làm cho tin 
rằng họ có thể xin được chết cách hợp pháp hoặc xin cho người khác được chết dưới hình 
thức an tử. Dù trong những trường hợp này, trách nhiệm luân lý của cá nhân có thể được 
giảm hoặc hoàn toàn thiếu vắng, sai phạm trong phán đoán vì lương tâm sai lạc, có lẽ 
trong niềm tin tốt lành, không thay đổi bản chất của hành vi giết người, hành động mà 
trong chính nó luôn có một cái gì đó bị loại trừ, đó chính là sự sống được Thiên Chúa trao 
ban. Những lời cầu xin của những người mắc bệnh hiểm nghèo, là những người đôi khi 
xin được chết, không được hiểu như là một ngụ ý của một mong ước an tử thật;  nhưng 
hầu hết đó là lời cầu xin khẩn thiết để được trợ giúp và yêu thương. Điều một người bệnh 
cần, bên cạnh chăm sóc y tế, là tình yêu, hơi ấm con người và ân sủng. Với hơi ấm đó bệnh 
nhân có thể vượt qua đau đớn của mình để đối diện với cái chết tự nhiên cách can đảm. 
Vì vậy, bệnh nhân cần được bao quanh bởi những ai gần gũi với mình, cha mẹ và con cái, 
các bác sĩ và y tá. 



Bây giờ, chúng ta trở lại với vấn đề liên quan đến nguyên tắc luân lý căn bản xác định tính 
luân lý của an tử là giới răn thứ năm, “ngươi không được giết người.” Giáo huấn của Giáo 
Hội dạy về điều này như sau: “Đièu răn thứ năm coi vie ̂c giét người cách có tình và trư̂c 
tiép là mo ̂ t to ̂ i trông. Kẻ sát nha n và đòng lõa phâm cùng mo ̂ t to ̂ i “tiéng máu ke u oan đén 
trời” (x. St:10).2 Bên cạnh không cho phép những hành vi cố tình giết người, “đièu răn thứ 
năm cũng cám những hành đo ̂ng có ý ga y chét người cách gián tiép. Néu kho ng có lý do 
nghie m trông, lua ̂ t lua n lý cám kho ng đươ̂c phép đâ̆t mo ̂ t người vào chõ nguy hiẻm sinh 
tử, cũng như kho ng đươ̂c phép từ chói giúp đỡ mo ̂ t người đang la m nguy.”3 Hai trường 
hợp giết người “cách cố tình và trực tiếp” và “gián tiếp cố ý gây chết người” được nêu ra 
trên đây cũng được áp dụng cho trường hợp an tử. Chúng ta đọc thấy trong sách Giáo Lý 
của Giáo Hội Công Giáo những lời sau:  

Với bát cứ lý do nào và bát cứ phương thé nào, vie ̂c trư̂c tiép giét chét đẻ tránh 
đau vãn là nhàm chám dứt sư̂ sóng của những người ta ̂ t nguyèn, đau yéu hoâ̆c 
háp hói. Vè phương die ̂n lua n lý, vie ̂c này kho ng thẻ cháp nha ̂ n đươ̂c. Do đó, có 
ý làm hoâ̆c bỏ kho ng làm mo ̂ t vie ̂c tư̂ nó đưa đén cái chét, đẻ chám dứt sư̂ đau 
đớn của mo ̂ t người, là mo ̂ t to ̂ i có ý giét người, to ̂ i nghie m trông nghîch với 
phảm giá con người và với lòng to n kính Thie n Chúa Hàng Sóng, Đáng Tâo 
Thành con người. Mo ̂ t phán đoán sai làm cách ngay tình kho ng thay đỏi bản 
chát của hành vi sát nha n, mo ̂ t hành vi càn phải bài trừ và cám chỉ vè mâ̆t lua n 
lý.4 

Theo nguyên tắc luân lý liên quan 
đến việc chăm sóc người hấp hối, 
chúng ta cần lưu ý đến những 
điểm sau:  

Thứ nhất, thái độ cần có khi chăm 
sóc người hấp hối: Khi chăm sóc 
những người đang hấp hối hoặc 
những bệnh nhân trong giai hiểm 
nghéo, chúng ta cần “phải đâ̆c bie ̂t 
to n trông sư̂ sóng của những 

người tàn tâ, yéu ớt. Những người be ̂nh hoân ta ̂ t nguyèn phải đươ̂c na ng đỡ đẻ sóng mo ̂ t 
cuo ̂c sóng càng bình thường càng tót.”5 

Thứ hai, điều chúng ta cần làm trong một vài tình thế ngoại thường khi chăm sóc người 
hấp hối hoặc trong tình trạng bệnh hiểm nghèo là đưa ra những quyết định hợp với 
nguyên tắc đạo đức. Liên quan đến điều này, giáo huấn của Giáo Hội dạy rằng:  

Có thẻ ngưng các phương thức trî be ̂nh quá tón kém, mâo hiẻm, dî thường hoâ̆c 
kho ng tương xứng với những két quả mong muón. Lua n lý kho ng đòi buo ̂c phải 
chữa be ̂nh với bát cứ giá nào. Chúng ta kho ng muón giét người, nhưng cháp 
nha ̂n kho ng thẻ ngăn cản đươ̂c sư̂ chét. Chính be ̂nh nha n phải quyét đin̂h néu 
hô có thảm quyèn và khả năng; néu kho ng, vie ̂c quyét đînh phải do những 

 
2 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2268. 
3 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2269. 
4 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2277. 
5 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2276. 



người có quyèn theo lua ̂ t pháp nhưng luo n phải to n trông ý muón hơ̂p lý và các 
quyèn lơ̂i chính đáng của người be ̂nh.6 

Dù có thể ngưng các phương thức trị bệnh khác tốn kém [hay ngoại thường], chúng ta 
phải tiếp tục sử dụng các phương thức chăm sóc bình thường cho bệnh nhân: “Dù be ̂nh 
nha n sáp chét, vãn phải tiép tûc chăm sóc bình thường. Vè mâ̆t lua n lý, vie ̂c sử dûng các 
loâi thuóc giảm đau, đẻ làm dîu bớt sư̂ đau đớn của người háp hói, ngay cả khi có nguy cơ 
rút ngán cuo ̂c sóng vãn đươ̂c xem là xứng hơ̂p với nha n phảm, miẽn là kho ng nhám đén 
cái chét như mûc đích hay như phương tie ̂n, nhưng chỉ đươ̂c tie n đoán và cháp nha ̂n như 
đièu kho ng thẻ tránh. Săn sóc người háp hói là mo ̂ t hình thức đâ̆c bie ̂t của đức bác ái vo  
vî lơ̂i, càn đươ̂c khuyén khích.”7 

Thứ ba, cân nhắc ước muốn của người bệnh dựa trên luật đạo đức. Trường hợp này xảy 
ra khi bệnh nhân không đưa ra chỉ thị nào, hoặc bệnh nhân không còn có thể nói lên ước 
muốn của mình [những người sống sự sống thực vật hoặc mất hết khả năng sử dụng lý 
trí]. Trong trường hợp này, những mong muốn của người bệnh có thể được diễn tả qua 
một người đại diện được uỷ quyền, tuy nhiên, những mong muốn đó phải phù hợp với 
luật đạo đức. Trong thực tế, chúng ta thấy có nhiều trường hợp đau lòng xảy ra khi người 
đại diện quyết định theo ý mình hoặc có thể đúng với ước muốn của bệnh nhân, nhưng lại 
không phù hợp với luật đạo đức. Vì vậy, điều cần thiết liên quan đến an tử là đào luyện 
lương tâm để những người liên quan có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp 
với đạo đức. 

 
6 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2278. 
7 Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 2279. 


