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KHỞI ĐIỂM SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI
Lm. Trần Mạnh Hùng, STD.

Người ta đã đưa ra nhiều lý thuyết khác nhau bàn về thời điểm khởi đầu sự sống con
người. Các lý chứng được đề nghị để nhận biết về khởi điểm sự sống con người thuộc
một trong các sự kiện sau:
 thời điểm trứng thụ tinh,
 thời điểm trứng làm tổ trong tử cung,
 thời điểm phân đoạn (khi trứng đã thực sự được cá thể hoá, đến độ sự lưỡng
phân không thể xảy ra nữa), [1] sự xuất hiện các xung động thần kinh trong
bào thai,
 thời điểm thai có thể phát triển được,
 thời điểm đứa trẻ chào đời,
 thời điểm đứa trẻ bắt đầu ứng đáp với tiến trình xã hội hoá.
Trong các lý thuyết trên đây, có ba lý thuyết - xác định sự khởi đầu sự sống con
người bằng 1) sự thụ tinh, 2) sự phân đoạn, và 3) sự xuất hiện các xung động não - có
lẽ xứng đáng để đem ra bình luận hơn cả.
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Tuy nhiên, trước khi khảo sát ba lý thuyết đáng chú ý đó, chúng ta cần nhắc lại rằng:
Giáo Hội Công Giáo La Mã mặc dầu vẫn thừa nhận là vấn đề thời điểm khởi đầu sự
sống con người chưa thể giải quyết được (xét về phương diện lý thuyết), [2] nhưng
trong thực tế, vẫn duy trì lập trường cho rằng sự sống con người [3] hiện diện từ lúc
xảy ra sự thụ tinh:
"Ngay từ giây phút thụ tinh, sự sống của mỗi người phải được tôn trọng cách
tuyệt đối, vì con người là thụ tạo duy nhất trên trần gian được Thiên chúa dựng
nên vì chính nó, và linh hồn của mỗi người được Thiên Chúa trực tiếp tạo
dựng." [4]
Lý do Giáo Hội nhấn mạnh trên lập trường ấy chính là: khi phải đương đầu với một
sự hồ nghi về sự kiện (trường hợp ở đây là sự sống con người bắt đầu khi nào), chúng
ta cần đi theo đường lối hành động an toàn. Và trong trường hợp này, giải pháp an
toàn nhất là sự sống con người bắt đầu với sự việc trứng thụ tinh (còn gọi là hợp tử),
thay vì là vào một lúc nào sau đó trong tiến trình phát triển của phôi hoặc thai.
Bây giờ, chúng ta sẽ thận-trọng khảo sát một số luận-cứ được sử dụng để xác định
thời điểm khởi đầu sự sống con người.
a) Sự thụ tinh
Những người chủ trương sự sống con người đã có từ lúc trứng thụ tinh quả quyết
(không phải là không hợp lý) rằng: kể từ lúc ấy, đã có một số tổ hợp gien mới chắc
chắn không phải là của bất cứ loài nào khác loài người, nhưng cũng khác hẳn với cơ
cấu di truyền của cả cha lẫn mẹ. Do đó, không bao giờ được xem trứng mới thụ tinh
chỉ là một khối tế bào trong lòng người mẹ, như Huấn thị Donum vitae và Tuyên
ngôn của Thánh bộ Tín Lý và Đức Tin về vấn đề phá thai đã khẳng định.
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"Ngay từ khi trứng được thụ tinh, một sự sống mới được bắt đầu mà sự sống ấy
không phải của cha cũng chẳng phải của mẹ, nhưng đúng hơn đó là sự sống
mới của một con người mới và nó có thể tự mình phát triển".[5]
Vì chính lý do đó, các lý chứng ủng hộ quyền được phá thai của người phụ nữ nại
vào quyền bảo vệ tự do riêng tư cá nhân hay quyền được tùy thích hành xử với thân
thể của họ, các lý chứng ấy lộ rõ tính cách giả dối đáng kinh khiếp của chúng. Những
người chủ trương như thế đã quan niệm một cách đơn giản rằng: trong vòng vài tuần
hoặc vài tháng sau khi trứng đã được thụ tinh, không có sinh thể nào hiện diện và liên
quan, ngoại trừ sự sống của người mẹ.
Đồng thời, cũng cần nói ngay rằng: tuy trứng đã thụ tinh rõ ràng đã là một sinh thể
mang tính người về mặt di truyền, một cái trứng của con người, khác hẳn với trứng
của bất kỳ loài nào khác, nhưng sự kiện đó, tự nó, chưa đủ để kết luận rằng đã có một
nhân vị hiện hữu từ lúc trứng vừa mới thụ tinh. Tuy là một sinh thể mang tính người,
trứng vừa thụ tinh chắc chắn có tiềm năng và khả năng phát triển thành một nhân vị.
Nhưng chưa thể nói rằng nguyên sự có tiềm năng trở thành một nhân vị là lập tức đã
đủ để gắn cho cái trứng vừa thụ tinh đó tên gọi một nhân vị. Bởi nếu vậy, mỗi tế bào
của sinh thể mang tính người đó đều phải được xem như một nhân vị, suốt thời kỳ
phát triển đầu tiên của sinh thể đó, dù nó là một hợp tử, một phôi dâu hay một phôi
bào. Vì chưng, mỗi một tế bào đó đều có tiềm năng thành một con người, nói cách
khác, tất cả các tế bào của sinh thể đang ở giai đoạn phát triển đầu tiên ấy, đều là các
"tế bào toàn năng"(Totipotent cells); chúng có đầy đủ tiềm năng để tự phát triển một
cách hoàn chỉnh, giả sử nếu chúng kịp thời được tách khỏi những tế bào khác, và sau
đó được đem cấy vào vách tử cung của một người nữ, nếu thành công, thì chúng có
thể phát triển thành một con người thực sự. Vì theo sự khảo-sát của các chuyên gia
nghành y, thì tiến trình phát triển nơi con người được bắt đầu khi tinh trùng làm cho
trứng (noãn) thụ tinh [6], và sau đó tạo nên một tế bào duy nhất, gọi là hợp- tử, tế bào
này có khả năng tự tại phát triển thành một cơ thể (organism). Vì thế, trứng thụ tinh
(hợp tử) còn được coi như là tế bào toàn-năng. Sau khi trứng đã được thụ tinh, chỉ vài
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tiếng đồng hồ sau (khoảng 4-6 tiếng), hợp tử sẽ tự động phân chia thành nhiều tế bào
toàn-năng (totipotent cells), đồng chất thể về mặt di truyền. Vì lý do đó, mà giả thể ta
lấy một tế bào toàn-năng (đã được phân chia sau khi trứng đã thụ tinh) đem cấy vào
vách tử cung của người phụ nữ (nếu thành công) thì tế bào này có khả năng phát triển
thành bào thai. Từ đó, ta có thể giải thích hiện tượng sinh đôi, là một trứng sau khi đã
thụ tinh, tự phân chia làm 2 tế bào toàn-năng riêng biệt và rồi sau đó sẽ tự phát triển
thành 2 cá thể riêng rẽ. Do đó, xét về mặt di- truyền thì trẻ em sinh đôi có cùng chung
một gien y hệt như nhau.[7]
Những người chủ trương "sự sống phát sinh ngay lập tức"(Immediate Animation), thì
cho rằng cả sự sống con người lẫn nhân vị đều bắt đầu hiện diện vào thời điểm trứng
thụ tinh, những người ấy đang ủng hộ lý thuyết sinh lực tức thời và thuyết nhân hoá
hay nhân vị hoá lập tức. Sau đây, tôi xin được trình bày hai lý thuyết khác cũng ủng
hộ thuyết sinh lực tức thời, nhưng cho rằng sự nhân hoá sẽ diễn ra một cách tiệm tiến.
Điều đó có nghĩa là họ chấp nhận có một khoảng cách thời gian giữa sự xuất hiện của
một sinh thể mang tính người về mặt di truyền (vào lúc trứng thụ tinh) và sự xuất
hiện của một nhân vị.
b) Lý thuyết tăng trưởng
Lý thuyết này chứng thực cho niềm tin rằng: nhất thiết phải diễn ra một vài sự tăng
trưởng nơi phôi thai trước khi sinh thể mang tính người ấy được coi như là một "con
người" thực sự. Lý thuyết này dùng hai cách thức để xem xét vấn đề khởi đầu sự sống
con người như là một cá thể riêng biệt. Sau đây sẽ là phần trình bày chi tiết hơn về
hai cách thức đó.
Cách thứ nhất hết sức cổ xưa, và đơn giản chỉ là sự áp dụng một số ý tưởng căn bản
của triết học.
Cách thức thứ hai mới mẻ hơn, và dựa trên những bước tiến của các công trình
nghiên cứu, nhờ vào những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại trong ngành phôi thai
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học hiện thời.
Trước hết, chúng ta sẽ khảo sát các lý do thuần lý và cổ xưa của lập trường cho rằng:
sự xuất hiện của sự sống cá nhân không trùng hợp với việc trứng thụ tinh.
Cả Aristote lẫn thánh Thomas Aquinas đều theo thuyết nhân hoá tiệm tiến.[8] Các
ngài chủ trương rằng: mặc dù có sức sống (sinh lực) ngay từ lúc trứng thụ tinh, nhưng
sức sống đó được giải thích nhờ sự hiện diện trước hết của một sinh hồn, và sau đó là
nhờ sự hiện diện của giác hồn. Theo Aristote và thánh Thomas, mọi vật sống đều có
hồn; hồn (của sinh vật) chỉ là nguyên lý hoặc nguồn hay sinh lực của sinh vật. Vì vậy,
đối với trứng vừa được thụ tinh là cái đã mang tính người về mặt di truyền, chúng ta
có thể nói nó đã có, trước hết, một sinh hồn (sức sống thực vật hay dinh dưỡng của
mầm phôi), và sau đó là một giác hồn, tức là cái giải thích và điều khiển khả năng
cảm giác và dinh dưỡng của sinh thể đang phát triển.[9] Những sinh lực ấy được hiểu
là các hồn chất thể, hướng dẫn liên tục sự tăng trưởng của "phôi" (embryo) suốt
những ngày, tuần và tháng đầu tiên.
Aristote và thánh Thomas đã đưa ra những lý lẽ rất đặc biệt để chủ trương rằng sự
sống của con người (mang tính chất cá-biệt), trong tiến trình phát triển của phôi, cần
có thời gian để xuất hiện. Nhưng lý lẽ đó được các ngài trình bày, trong một học
thuyết triết học: gọi là hình chất thuyết.[10] Thuyết này cho rằng tất cả các thụ tạo
hay vật-thể đều có hai nguyên lý hiện hữu, cụ thể là chất-liệu và hình-thế, là hai
nguyên lý bổ túc chặt chẽ cho nhau. Đối với thánh Thomas, hình-thế của một vật
được biết đầy đủ hơn nhờ hình thế bản-thể, được đồng-hoá với hồn của vật-thể nếu,
trong thực tế, vật-thể ấy là một vật sống. Như vậy, giáo-huấn truyền-thống - theo
quan-điểm - của thánh Thomas dạy rằng: chỉ linh hồn của con người, vốn dĩ thiêng
liêng, mới là hình thế bản-thể của nhân-vị. Nói rằng linh hồn thiêng liêng là hình-thế
bản-thể của con người, ấy là chúng ta muốn nói chính nó là "cái làm cho sinh thể
mang tính người thành nhân-vị". Tuy nhiên, cần nhớ rằng: bởi vì theo hình chất
thuyết, chất-liệu và hình-thế bổ túc chặt chẽ cho nhau, nên nói cách chính xác hơn,
linh hồn thiêng liêng của con người chỉ có thể là hình-thế bản-thể của con người, nếu
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nó có thể bước vào sự hiện hữu độc nhất "trong một thân thể phức-hợp được cấu tạo
hết sức chặt chẽ [chất-liệu]". Một cách khá đơn giản, học thuyết của thánh Thomas đi
đến chỗ cho rằng: linh hồn con người hay hình-thế bản-thể không hề hiện hữu trước
khi cơ cấu thể-lý của bào thai phát triển một cách đầy đủ, đến mức có thể đón nhận
hoặc thụ-lãnh linh hồn ấy, và rằng, trước khi linh hồn con người hiện diện nơi bào
thai, bào thai không phải là một nhân vị.
Ý nghĩa đầy đủ của hình chất thuyết, có lẽ sẽ được hiểu rõ và tốt hơn, nếu nó được
đặt tương phản với một học thuyết lớn khác là thuyết nhị nguyên (Dualism). Một chủ
thuyết được sử dụng để giải thích mối quan hệ giữa linh hồn và thể xác con người. Cả
Plato lẫn Descartes đều chủ trương rằng: linh hồn và thân xác con người là hai thực
tại phân biệt hoàn toàn, và là hai hữu-thể độc-lập và tách biệt, cái này liên kết với cái
kia như ông tài xế (linh hồn) với chiếc xe hơi của ông ta (thể xác). Người tài xế có thể
hiện hữu trước khi có chiếc xe, thậm chí anh ta có thể làm ra chiếc xe mà sau này anh
ta sẽ lái nó. Đối với hình chất thuyết, thực tại hoàn toàn khác. Linh hồn con người
không hiện hữu trước khi có thể xác. Do đó, "linh hồn trong thể xác có phần tương tự
như cái hình thù của bức tượng nơi bức tượng đó"; hay chúng ta có thể nói: linh hồn
"giống như hình thù của toà nhà chỉ hiện hữu nơi ngôi nhà đã xây xong".
Am hiểu hình chất thuyết và việc trình bày của thuyết ấy về tương quan giữa linh hồn
và thể xác con người, Joseph F. Donceel, S.J., cho rằng: linh hồn thiêng liêng chỉ có
thể được phú ban cho một thân thể đã có những cơ quan chính yếu của con người,
gồm có: các giác quan, tim, phổi, hệ thần kinh trung ương và bộ não, nhất là vỏ não.
Có thể nói cách đơn giản rằng, linh hồn của con người, vì là linh hồn của con người
và vì là hình-thế bản-thể của con người, nên chỉ có thể được "thiết lập" trong một
thân xác đã được ban cho những bộ phận cấu thành cần thiết - cho dù chưa đầy đủ điều kiện của những hoạt động tinh thần, đặc biệt của con người sau này như trí hiểu
và ý muốn. Tất nhiên, cũng cần ghi nhận rằng thánh Thomas không hề coi linh hồn
con người như là kết quả của một sự tiến hoá từ từ; đúng hơn, linh hồn được Thiên
Chúa sáng tạo và phú vào sinh thể mang tính người đang phát triển ngay khi sinh thể
ấy sẵn sàng đón nhận nó. Aristote và thánh Thomas ước tính khoảng thời gian đó dài
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từ 40 đến 90 ngày.[11] Đó là một sự ước lượng rất đáng chú ý, phù hợp với những
điều kiện mà ngày nay chúng ta biết được về những giai đoạn phát triển của bào thai:
sau 6 tuần (42 ngày), tất cả các cơ quan bên trong của bào thai đã có mặt, sau 12 tuần
(84 ngày), cấu trúc của não đã đầy đủ.

Ở đây, cần nói rằng đối phương của học thuyết Thomas về sự nhân vị hoá không tức
thời, đã phản đối rằng: chính thánh Thomas có thể sẽ bỏ ý tưởng của ngài về sự sáng
tạo và việc Thiên Chúa không truyền ban tức thời linh hồn thiêng liêng của con
người, nếu ngài có được những lợi thế do sự tiến bộ, trong các kiến thức sinh học như
chúng ta có ngày nay. Nói cách khác, theo các hiểu biết chúng ta có ngày nay về cấu
tử cơ bản di truyền (DNA) và phân tử di truyền tính (RNA) [12] rõ ràng trứng
vừa thụ tinh của con người có thể thỏa mãn những điều kiện mà thánh Thomas đưa ra
về việc một sinh thể được cấu tạo đầy đủ và sẵn sàng đón nhận một hồn người thiêng
liêng. Vì vậy, có thể nói được rằng, nếu thánh Thomas sống vào thời này, hẳn ngài sẽ
nghiêng về lập trường nhân hoá tức thời (Immediate Hominization) hơn là nhân
hoá tiệm tiến (Mediate Hominization), và sẽ nói cách đơn giản rằng linh hồn con
người, và vì đó, nhân vị, hiện diện từ lúc thụ tinh.[13]
Lối giải thích tân-tiến của lý thuyết tăng trưởng, cho rằng sự sống cá nhân của con
người, bắt đầu vào lúc mà các xung động thần kinh của bào thai xuất hiện, như chúng
ta có thể khám phá được nhờ việc sử dụng điện não đồ (ElectroEncephalogram=EEG). Những khám phá về xung động não đó, có thể có được vào
tuần thứ tám của thai kỳ, và chúng trùng hợp khá sít sao với sự thay đổi tên gọi từ
mầm phôi sang bào thai theo sự phát triển của sinh thể. Sở dĩ có chủ trương cho rằng:
sinh mạng con người bắt đầu với sự khám phá các xung động não, là vì có một sự
song song giữa chủ trương đo, với căn cứ được sử dụng để giải quyết vấn đề tuyên bố
điểm tử của con người. Ngày nay, có một phong trào chủ trương đồng nhất cái chết
của con người với cái chết của não hoặc với việc con người rơi vào một trạng thái
hôn mê bất khả đảo ngược. Một trong những cách thức xác định cái chết của con
người hay sự chết của bộ não, đó là sử dụng điện não đồ. Nếu sau hai lần đọc (mỗi
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lần từ 10 đến 20 phút) cách nhau 24 tiếng đồng hồ, mà không thu nhận được bất cứ
xung động nào của bộ não, thì khi ấy, có thể công bố rằng các xung động não đã hoàn
toàn không còn nữa, như đã ghi nhận được. Trong những trường hợp như vậy, chúng
ta có thể coi sự sống của con người đã kết thúc, và con người đó có thể được tuyên bố
là đã chết.
Tuy nhiên, cần nhận ra rằng: việc sử dụng điện não đồ (EEG) để khẳng định cái chết,
việc ấy nhất thiết tiền giả định sự hiện diện của những dấu hiệu thông thường và rõ
ràng của sự chết. Những tiêu chuẩn thông thường của sự chết là: đương sự bất động,
không phản ứng gì đối với những kích thích gây đau đớn, không còn thở, không có
phản xạ gì, và con người trương lên bất động. Hơn nữa, giá trị của các dấu hiệu thông
thường của sự chết và của các yếu tố phù hợp với điện đồ não cần phải được thẩm tra
để loại trừ hai trường hợp sau đây: a) người đó phải không ở trong tình trạng cơ thể
hạ nhiệt độ (nhiệt độ cơ thể ở dưới 900F); b) hoặc tình trạng liên quan đến việc sử
dụng các chất kích thích tác động lên hệ thần kinh trung ương. Khi các tiêu chuẩn đó
đã được xác định rõ ràng, thì việc tuyên bố về cái chết của một con người sẽ tránh
được tính tùy tiện, và có giá trị.
Dựa trên những phân tích đó, ta có thể thấy được tính bất hợp lý của lập trường chủ
trương mạng sống con người bắt đầu với sự xuất hiện có thể thẩm định được của các
xung động não.
Nói cách khác, chúng ta không thể đơn giản cho rằng: vì cuộc sống con người kết
thúc bằng sự biến mất của các xung động có thể thẩm định được của não, nên có thể
chủ trương rằng, mạng sống con người bắt đầu với sự hoạt động của bộ não.
Như chúng ta vừa xem xét, tiêu chí của sự chết là sự biến mất không thể hồi phục của
các xung động não, chứ không phải là sự thiếu vắng hay biến mất tạm thời. Trong hai
tháng đầu của sự phát triển bào thai, các xung động não có thể chưa nhận ra được và
chúng vẫn ở trong trạng thái chưa đo lường được, suốt một khoảng thời gian nào đo,
kể từ lúc chúng xuất hiện. Tuy vậy, một điều chắc chắn là các xung động não của bào
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thai trong giai đoạn đó, không thể nói là đã biến mất không thể hồi phục. Thực tế,
chúng sẽ xuất hiện. Vì vậy, việc sử dụng điện não đồ (EEG) để xác định khởi điểm
cuộc sống con người là một việc làm không chuẩn về mặt phương pháp luận. Sự phủ
nhận bào thai là một con người, trước khi có sự xuất hiện của các xung động não
cũng tỏ ra bất ổn. Khi chúng ta lưu ý rằng: trong nỗ lực xác định một người đã chết
hay chưa, việc kiểm tra xung động não bằng cách sử dụng điện não đồ (EEG) sẽ chỉ
được áp dụng, sau khi đã áp dụng các tiêu chuẩn y khoa thông thường, để xác định
cái chết mà vẫn còn một vài nghi ngờ, không biết đương sự đã chết thật chưa. Những
nghi ngờ như vậy, dĩ nhiên, không được đặt ra đối với một phôi vừa mới xuất hiện và
trái tim chỉ đập vào tuần thứ ba hoặc thứ tư, cũng như không được đặt ra với những
người đang phản ứng đối với các chất kích thích.
c) Thời điểm phân đoạn
Về việc khởi đầu sự sống con người, lý thuyết thứ ba mà chúng ta muốn khảo sát là
lý thuyết cho rằng: cuộc sống cá thể bắt đầu vào thời điểm phân đoạn, tức là cuộc
sống con người được xem như bắt đầu vào lúc, mà nó đã được củng cố và đã có sự ổn
định một cách bất khả thay đổi số lượng cơ thể sẽ phát triển trong kỳ thai nghén đó.
Có thể nói mạng sống con người xét như là một cá thể, chỉ có khi mà sự phân chia và
tăng bội tế bào thành gấp đôi gấp ba đã xong, và không thể đảo ngược (bất khả hồi)
được nữa, và vì vậy, tính cá biệt của cơ thể đang phát triển đã được thiết lập và chắc
chắn sẽ phát triển thành một con người.[14]
Những người bảo thủ ước tính độ dài thời gian xảy ra sự phân đôi này là khoảng 7-8
ngày. Thời gian này tương ứng với thời gian cần thiết để trứng đã thụ tinh làm tổ
trong tử cung. Thoáng hơn, một số người ước tính thời gian xảy ra sự phân đôi là 1421 ngày sau trứng thụ tinh. Tuy nhiên, trong cách lý giải của họ, ta thấy thời gian cần
thiết để hình thành cá thể tính, và do đó, để xuất hiện một con người cá biệt, theo lý
thuyết này, chỉ tối đa là ba tuần, ít hơn cả lượng thời gian mà thánh Thomas đưa ra
trong hình chất thuyết của ngài, cũng như ít hơn lượng thời gian được đề nghị bởi lý
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thuyết tăng trưởng hiện đại, là lý thuyết lấy sự xuất hiện các xung động não của bào
thai để làm cơ sở xác định điểm khởi đầu của cuộc sống con người.
Lý lẽ căn bản để nói rằng một nhân vị không hiện diện trước khi cá thể tính được
thiết lập là: mỗi người là một cá thể. Về phương diện triết học, điều đó có nghĩa là
mỗi người đều bất khả phân chia, và do vậy, không thể tự mình tách thành hai hoặc
ba người hoặc hơn nữa. Một con người không thể tự mình và trong mình trở thành
hai hoặc hơn nữa. Ấy thế mà một cái trứng vừa mới thụ tinh, trong một khoảng thời
gian nào đó, vẫn có khả năng tự mình phân chia. Khi khả năng đó hoạt động, hiện
tượng nhân đôi sẽ xảy ra. Bao lâu mà cái khả năng phân chia thành hai sinh thể riêng
biệt đó, vẫn còn trong hợp tử đang tăng triển, trong chừng mực đó, sẽ không có một
thực thể cá biệt hoá, và vì thế, chưa có sự hiện hữu của một nhân vị. Nếu không chấp
nhận như thế thì phải nói rằng: một con người có thể trở thành hai cá nhân hoặc hơn
nữa![15] Nhưng, như trên kia chúng ta đã trình bày, như thế là đã vi phạm định nghĩa
triết học về cá thể, vốn được hiểu là bất khả tự mình phân chia. Một tác giả viết về
điều ấy như sau: "Nếu trứng đã thụ tinh có thể tách thành hai thực thể và rồi sau đó
thành hai con người, thì thật là khó mà chấp nhận được rằng thoạt đầu, nó [cái trứng
đã thụ tinh] đã là một con người hoàn toàn là người".
Bằng một lối nói rất rõ ràng, chính Donceel đã đưa ra một trường hợp ngược lại với
thuyết nhân hoá lập tức: "Hai anh em sinh đôi y hệt nhau… khởi đầu cuộc sống từ
cùng một trứng được thụ tinh từ một tinh trùng. Đối với những người đề xướng
thuyết nhân hoá lập tức, cái trứng đã thụ tinh đó chỉ là một nhân vị. Vào đầu kỳ thai
nghén, cái trứng đó tách thành hai phần (hoặc hơn nữa), mỗi phần phát triển thành
một con người trưởng thành. Thật khó dung hoà sự kiện đó với thuyết nhân hoá lập
tức. Một nhân vị không thể tách thành hai hoặc hơn hai nhân vị".
Quả quyết rằng: sự sống cá thể con người không có trước khi cá thể tính được thiết
lập, quả quyết đó còn được hậu thuẫn bởi sự kiện một số nhà khoa học ước tính rằng:
khoảng 1/3 đến 1/2 số lượng trứng đã thụ tinh không bao giờ làm tổ được trong tử
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cung, nhưng chúng bị trục xuất khỏi tử cung vào kỳ kinh nguyệt sau đó của người
phụ nữ.[16] Các trứng đã thụ tinh nhưng không làm tổ đó, sẽ rơi ra ngoài giống như
các trứng chưa thụ tinh. Tuy nhiên, vì sự rụng trứng xảy ra từ 14 ngày trước khi
thời kỳ kinh nguyệt bắt đầu, cho nên việc các trứng đã thụ tinh rơi ra ngoài sẽ diễn
ra trước thời điểm hoàn thành cá thể hoá. Vậy thật ra, chúng ta có thể nói các trứng
đã thụ tinh nhưng bị tống ra ngoài đó đã là những con người mang hồn thiêng bất tử
và là một sinh mạng cá thể được hay không? Há đó lại chẳng phải là một sự phung
phí vô lý sinh mạng con người hay sao?
Ngày nay, một vài nhà thần học lỗi lạc và danh tiếng của Ki-tô Giáo, lên tiếng ủng hộ
lối giải thích rất lô-gic và có sức thuyết phục của thuyết nhân hoá tiệm tiến, theo đó,
sinh mạng con người bắt đầu vào khoảng từ 14 đến 21 ngày sau khi trứng thụ tinh,
lúc mà sự phân đôi các tế bào không thể diễn ra nữa, và do đó, cá thể tính của mầm
phôi đang tăng trưởng được bảo đảm.[17] Quan điểm này chỉ là phản ảnh của định
nghĩa cổ điển về nhân vị mà Boethius đã đưa ra: một nhân vị là "một bản thể cá
biệt mang bản chất có lý tính". Nói cách khác, không có một nhân vị nào được coi
là hiện hữu trước khi có một bản thể cá biệt. Như thế, trong hai hoặc ba tuần đầu tiên,
sau sự thụ tinh, vấn đề hàng đầu phải được bàn đến là vấn đề sinh thể đang phát triển
có mang bản chất có lý tính hay là không, hoặc đúng hơn, nó đã thực sự là một bản
thể đã được cá biệt hoá hay chưa.
Vào khoảng từ 14 - 21 ngày, sau khi trứng thụ tinh, có một bản thể theo nghĩa là có
sự thiết lập cá thể tính; bản thể ấy làm cho sinh thể đang phát triển có khả năng lãnh
nhận linh hồn của con người. Như thế là khác với quan điểm của Thánh Thôma
Aquinô (1225-1774): ngài không cho rằng thân thể tự nhiên của con người có thể
hoàn toàn đón nhận linh hồn con người trước khoảng thời gian 40 ngày (đối với nam
giới) và khoảng 90 ngày (đối với nữ giới) sau sự thụ tinh.[18]
Quan điểm cho rằng sự sống cá thể con người bắt đầu vào lúc cá thể tính được thiết
lập, quan điểm đó được các thông tin khoa học hậu thuẫn. Ngày nay, hầu như người
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ta đã thực sự xác định được rằng: cho đến sau khi làm tổ, trứng đã thụ tinh chỉ được
điều khiển bởi Ribonucleic Acid (RNA) của mẹ, tức là bởi gien di truyền của người
mẹ, là cái duy nhất có trong trứng trước khi trứng được thụ tinh. Như thế, suốt thời
gian đó, hình như tinh trùng không đóng vai trò điều khiển hoạt động về sự sống của
sinh thể đang phát triển (là trứng đã thụ tinh). Chỉ sau khi quá trình làm tổ đã kết
thúc, thì gien của sinh thể mới thực sự hoạt động, với kết quả là trứng đã thụ tinh bắt
đầu được điều khiển bởi RNA của chính nó. Nếu thế, hình như sự chuyển đổi RNA
của trứng đã thụ tinh gần như trùng hợp với thời gian mà người ta nghĩ là cá thể tính
được thiết lập, tức là khoảng 14 đến 21 ngày sau khi thụ tinh. Vì vậy, ít là từ lúc đó,
theo quan điểm của các chuyên gia, thì chúng ta có thể chấp nhận rằng: bào thai đã là
một nhân vị, nghĩa là một bản thể cá biệt mang một bản chất có lý tính, bởi vì hồn
thiêng đó được chính Thiên Chúa phú ban.
Lm. Trần Mạnh Hùng, STD.
Tác giả giữ bản quyền - Copyright©2022 by the Author
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