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Người nữ và người nam cùng với nhau

được trao phó 
cho nhiệm vụ lưu 
truyền sự sống 
nhân loại

như những 
cộng tác viên 
tự do và trách 
nhiệm.

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CON NGƯỜI
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Để có thể thực hiện nhiệm vụ này 
- mặc dù có cùng một phẩm giá - 

người nữ và người nam 
có bộ nhiễm sắc thể khác nhau 

(di truyền giới tính),
có diện mạo cơ quan sinh dục khác nhau 

về giải phẫu học và chức năng (giới thể lý), 

có những cấu trúc cơ thể 
và sự trao đổi chất mang tính đặc thù (tuyến nội tiết 

sinh dục) và có biểu hiện khác nhau về tâm lý, 
xã hội và văn hóa (Giới tâm lý và xã hội). 
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Sự khác biệt về giới tính bắt đầu ngay từ lúc khởi đầu 
sự sống con người, sự thụ thai, khi trứng trưởng thành 
và một trong số các tinh trùng gặp gỡ và sát nhập vào 
nhau ở phần ngoài vòi trứng. 

Nếu tinh trùng làm cho tế bào trứng thụ tinh chứa 
nhiễm sắc thể X thì thai bào sẽ là một gái, nếu chứa 
nhiễm sắc thể Y thì thai bào sẽ là một trai. 

Tùy theo bộ nhiễm sắc 
thể của thai bào trong 
suốt những tuần đầu 
tiên của sự sống trong 
tử cung mà nó sẽ có sự 
biệt hóa tuyến sinh dục, 
chưa phân biệt trong tinh 
hoàn (ở tuần thứ sáu) 
hoặc trong buồng trứng 
(ở tuần thứ tám). 
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Sự có mặt của nhiễm sắc thể Y, của tinh hoàn và các 
nội tiết tố do nó tiết ra làm các cơ quan sinh dục bên 
trong và bên ngoài của nam giới phát triển trong khoảng 
từ tuần thứ 7 đến tuần thứ 12.

Các nhiễm sắc thể Y và nội tiết tố testosterone làm xảy 
ra hiện tượng nam giới hóa của bộ não, điều đó được 

duy trì trong suốt đời.
Vùng dưới đồi của nam được ghi dấu vận hành theo 

cách thức thường xuyên và liên tục.
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Sự có mặt của buồng trứng trong thai kỳ làm phát triển 
các cơ quan sinh dục bên trong và bên ngoài của nữ 
giới; và vùng dưới đồi của nữ hoạt động theo chu kỳ.

Sự vắng mặt nhiễm sắc thể Y và testosterone xác định 

hiện tượng nữ giới hóa của bộ não, điều đó được duy trì 
trong suốt đời.

Tại thời điểm dậy thì, các tuyến sinh dục (tinh hoàn và 

buồng trứng) bắt đầu vận hành và sản xuất các tế bào 
mầm (tinh trùng và tế bào trứng) và nội tiết tố (nội tiết tố 
nam là androgen, nội tiết tố động dục nữ là oestrogen và 
nội tiết tố giới tính duy trì thai là progesterone), những 
nội tiết tố này tạo ra các đặc tính sinh dục phụ. Đây là 
thời điểm bắt đầu hoàn thiện hệ sinh dục về mặt sinh 
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học, nhưng vẫn còn một chặng đường dài và khó khăn 
để trưởng thành về mặt tâm lý, tinh thần và xã hội. 

Trong con người năng lực tính dục không phải là bản 
năng như ở những động vật, nhưng nó được đặt dưới 
sự chế ngự của lý trí. 

Quan hệ tình dục nơi con người là để phục vụ cho 
tình yêu và sự sống. 

Nó là ngôn ngữ cao quý của tình yêu vợ chồng 
(suối nguồn và chóp đỉnh của đời sống vợ chồng!): biểu 
lộ thứ quà tặng hoàn hảo của một người cho người 
mình yêu và là suối nguồn của niềm vui lớn lao. 

Trong bối cảnh của sự trao hiến hoàn toàn giữa 
hai người có thể nảy sinh một mầm sống mới. 

Một đứa trẻ là một món quà cực kỳ quý giá mà 
người ta nhận được trong hành động dâng hiến cho 
nhau. 

“Chúng ta cùng chuẩn 
bị thực hiện một hành 
trình xoay quanh khả 
năng sinh sản của con 
người, để khám phá vẻ 
đẹp của món quà quý giá 
này, khả năng đó làm cho 
mỗi người chúng ta trở 
thành những cộng tác 
viên đắc lực trong việc 
tạo ra điều kỳ diệu hàng 
đầu của vũ trụ, sự sống 
của con người!”
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 Trong các ống sinh tinh của bộ tinh hoàn không có 
sự nghỉ ngơi, chúng làm việc không ngừng để sản sinh 
ra các tế bào mầm cách đều đặn. 

Các tinh trùng, các tế bào mầm của nam giới là 
những tế bào nhỏ bao gồm hai phần: phần đầu lớn 
hơn, trong đó có chứa 23 nhiễm sắc thể là phần đóng 
góp di truyền của người cha cho đứa trẻ, và phần 
đuôi. Đuôi giúp các tinh trùng di chuyển rất nhanh và có 
thể leo ngược từ âm đạo tới ống dẫn trứng, nơi chúng 
có thể gặp một tế bào trứng sẽ được thụ tinh. 

Từ tuổi dậy thì trở đi dưới sự kích thích liên tục của 
các nội tiết tố kích dục từ tuyến yên, các tinh hoàn sản 
sinh các tinh trùng, chúng sẽ tới trú ngụ ở mào tinh 
hoàn, nằm phía trên tinh hoàn. 

Trong lúc phóng tinh, tinh dịch được đổ vào các ống 
dẫn tinh, từ đó chúng đi vào niệu đạo (ống dẫn tiểu). 

Ngang qua niệu đạo, tinh dịch được làm giàu bởi 
chất tiết ra của các túi tinh và tuyến tiền liệt, chứa 
đường fructose và acid citric cần thiết cho sự hoạt động 
của các tinh trùng ở bên ngoài.

KHẢ NĂNG SINH SẢN THƯỜNG KỲ NƠI NGƯỜI NAM
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Người nữ là một cộng tác viên đặc biệt trong việc lưu 

truyền sự sống của con người: không chỉ giới hạn trong 
việc đóng góp phần di truyền cho con trẻ với 23 nhiễm 
sắc thể trong tế bào trứng, nhưng còn trao ban chính 
cơ thể của mình như nơi gặp gỡ của các tế bào mầm 
và như nơi trú ẩn an toàn và ấm cúng đầu tiên của 
con trẻ. 

Buồng trứng làm việc theo chu kỳ: thường tạo ra 
chỉ một tế bào mầm (tế bào trứng) cho một chu kỳ và 
chuẩn bị trong cơ thể người nữ những điều kiện tối ưu 
cho việc thụ thai, bởi có thể trứng sẽ gặp tinh trùng và 
xảy ra hiện tượng thụ tinh. 

Khả năng sinh sản của người nữ được xác định bởi 
sự rụng trứng, nghĩa là từ lúc 
một tế bào trứng được phóng 
thích từ buồng trứng và sẵn 
sàng để được thụ tinh. 

Nếu không được thụ tinh thì 
tế bào trứng sẽ chết sau 12 - 
24 giờ.

KHẢ NĂNG SINH SẢN THEO CHU KỲ NƠI NGƯỜI NỮ
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Từ 
tuổi 
dậy thì 
đến 
thời 
mãn 
kinh, 
vào lúc 
bắt đầu 
của 

mỗi chu kỳ kinh nguyệt, vùng dưới đồi gửi các nội tiết 
tố (FSH-RH) tới tuyến yên.

Tuyến yên bắt đầu sản sinh lượng ngày càng nhiều 
nội tiết tố kích thích nang trứng (FSH). 

Chất nội tiết tố này kích thích một nhóm nang buồng 
trứng, hiện tại đang ở trạng thái nghỉ, để đi vào hoạt 
động và làm sao cho một trong các nang này sẽ bắt đầu 
hướng tới sự trưởng thành đầy đủ. 

Trong khi nang trứng phát triển sản sinh những nội 
tiết tố được gọi là oestrogen. 

Oestrogen làm phát triển màng nhầy lấp đầy khoang 
tử cung (niêm mạc tử cung) và làm tăng lượng chất 
nhờn được sản xuất bởi vùng cổ tử cung, thay đổi các 
đặc điểm của chất nhờn như ẩm, ướt, kéo sợi, trong, 
trơn (cảm giác trơn báo hiệu sắp đến ngày rụng trứng). 

Khi mức oestrogen thấp thì cổ tử cung hẹp, được đóng lại bằng 
loại chất nhờn loại G (màu đỏ); khi mức estrogen tăng cổ tử cung mở 
ra, chất nhờn 
loại S (xanh 
lam). (Theo Erik 
Odeblad)

PHA TĂNG SINH
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Khi nang trứng trưởng thành, lượng nội tiết tố oestro-
gen sản sinh ồ ạt của nó thông báo cho vùng dưới đồi 
đây là lúc chuẩn bị làm vỡ nang để phóng trứng. 

Vùng dưới đồi kích thích tuyến yên để sản xuất và 
nhập ồ ạt lượng nội tiết tố tạo thể vàng (LH) vào máu, 
cần thiết cho sự bùng vỡ của nang trứng. 

Tế bào trứng thoát ra từ buồng trứng và loa vòi hút 
vào trong ống dẫn trứng, nó bắt đầu di chuyển trong 
ống dẫn trứng, sẵn sàng để được thụ tinh bởi một tinh 
trùng. 

Chỉ có một lần rụng trứng cho mỗi chu kỳ kinh 
nguyệt. 

Suốt thời gian kéo dài khoảng 24 giờ này, thông 
thường chỉ có một nang trứng đạt tới mức trưởng thành. 

Trong một số trường hợp có thể có nhiều nang trứng 
(2-3-4 ...) trưởng thành, có một sự bùng vỡ xảy ra trong 
giai đoạn này. 

Điều này hiếm khi xảy ra trong tự nhiên, nhưng thường 
xảy ra nếu người nữ sử dụng phương pháp điều trị vô 
sinh bằng việc tiêm FSH và LH.

SỰ RỤNG TRỨNG
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Từ nang 
trứng đã 
bùng vỡ 
hình thành 
nên hoàng 
thể, nơi 
sản sinh 
oestrogen 
và proges-
terone. 

Proges-
terone có 
chức năng 
tạo điều 
kiện tối ưu 

cho sự chuẩn bị làm tổ ở tử cung của phôi, sự phát triển 
của nhau thai và sự chuẩn bị sản xuất ra sữa của tuyến 
sữa.

Progesterone tạm thời ngăn chặn sự sản sinh nội 
tiết tố kích thích nang trứng (FSH.). 

Lượng nội tiết tố kích thích nang trứng (FSH) có trong 
máu ở giai đoạn này không đủ để làm chín các nang 
trứng khác, bởi vậy không thể xảy ra những sự rụng 
trứng khác trong cùng một chu kỳ kinh nguyệt. 

Progesterone gây ra một sự thay đổi nhanh chóng 
về số lượng và chất lượng chất nhờn cổ tử cung. Chất 
nhờn chứa ít nước, nó trở nên đặc hơn và tạo thành 
một nút chất nhờn, nút này có thể ngăn cản sự xâm 
nhập của tinh trùng hay các tác nhân gây bệnh (như vi 
khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm, v.v..) đi vào tử cung. 

PHA KÍCH THÍCH BÀI TIẾT 
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Nếu tế bào trứng 
không được thụ 
tinh thì hoàng thể 
sẽ tiêu giảm trong 
một thời gian ngắn. 

Hoạt động của nó 
kéo dài khoảng hai 
tuần (11-16 ngày). 

Việc sản sinh 
oestrogen và pro-
gesterone giảm 
mạnh làm niêm mạc 
tử cung giảm đáng 
kể về khối lượng 
và có sự thay đổi 
của các mạch máu 
(động mạch và tĩnh 
mạch).

Những thay đổi 
này gây ra sự bong 
tróc của niêm mạc 
tử cung và gây chảy 
máu, thường gọi là 
kinh nguyệt. 

Nó cũng xác định 
việc mở khóa cho 

vùng dưới đồi và tuyến yên. 
Tuyến yên sản sinh và nạp vào máu lượng nội tiết tố 

kích thích nang trứng (FSH) tăng dần: bắt đầu một chu 
kỳ mới! 

KINH NGUYỆT 
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Tại sao một cặp vợ 
chồng dù cho khao 
khát có con cũng 
chẳng có đứa nào và 
ngược lại cặp khác có 
số con đủ làm thành 
một đội bóng? 

Có lẽ không ai trong 
số hai cặp vợ chồng 
kia biết được tầm 
quan trọng của chất 
nhờn cổ tử cung trong 
khả năng sinh sản của mỗi đôi! Chất nhờn cổ tử cung, 
sản xuất trong các hốc tuyến ở cổ tử cung, là một yếu 
tố cực kỳ quan trọng của khả năng sinh sản. 

Nó duy trì sự sống và chuyển động của các tinh trùng 
trong âm đạo và tạo sự dễ dàng đi lên của tinh trùng 
trong ống cổ tử cung. 

Nó như một “bộ lọc” trên đường đua để loại bỏ những 
tinh trùng không đạt tiêu chuẩn để thụ tinh. 

Trong các hốc tuyến ở cổ tử cung, các trạm dừng 
chân lý tưởng để bồi bổ sức lực, các tinh trùng có thể 
sống còn và duy trì khả năng thụ tinh cho tế bào trứng 
đến ba ngày, hiếm khi kéo dài hơn. 

Điều đó có nghĩa là việc thụ tinh có thể xảy ra nội 
trong ba ngày, tối đa năm ngày sau khi quan hệ tình dục 
trong giai đoạn có thể sinh sản. Từ các hốc ở cổ tử cung 
tinh trùng khởi đi thành các nhóm nhỏ về phía khoang 
tử cung và các ống dẫn trứng để tìm kiếm một tế bào 
trứng sẽ được thụ tinh.

CHẤT NHỜN CỔ TỬ CUNG 
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Đến cuối cuộc hành trình ngắn gọn của chúng ta xung 
quanh khả năng sinh sản của con người, chúng ta tóm 
tắt lại những gì là điều kiện cần thiết để xảy ra khả năng 
thụ tinh, những gì khởi đầu cho đời sống của một con 
người mới: 

- Cơ quan sinh dục người nữ phải có khả năng sinh 
sản, nghĩa là phải duy trì được sự liên lạc giữa âm đạo, 
ống cổ tử cung, tử cung, ống dẫn trứng, khoang phúc 
mạc; 

- Người nữ phải có sự rụng trứng; 
- Thông qua quan hệ tình dục, trong âm đạo phải có 

một lượng tinh dịch chứa tinh trùng sống và hoạt động; 
- các tinh trùng phải gặp điều kiện thích hợp cho sự 

sống còn của chúng trong âm đạo (sự có mặt chất nhờn 
cổ tử cung). 

Khả năng sinh sản có tính liên tục ở người nam và 
theo chu kỳ ở người nữ để đạt được một sự dễ dàng 
nào đó cho việc thai nghén và có thể điều hòa việc sinh 
sản cách tự nhiên. 

KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA VỢ CHỒNG 
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Hành trình của chúng ta xung quanh khả năng sinh 
sản của con người cho chúng ta biết được vẻ đẹp 
tuyệt vời của món quà này, món quà khiến chúng ta trở 
nên những cộng tác viên trong việc tạo ra những mầm 
sống mới của nhân loại. 

Mỗi người nữ đều có khả năng hiểu biết trực tiếp về 
khả năng sinh sản của mình kể từ lúc bắt đầu (ở tuổi 
dậy thì) nếu được hướng dẫn một cách thỏa đáng.

Ngay cả trước khi xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt đầu 
tiên của mình (sự bắt đầu có kinh nguyệt), người thiếu 
nữ có thể cảm thấy sự ẩm ướt nơi cửa âm đạo (âm hộ), 
đó là dấu hiệu khởi đầu của sự hoạt động của buồng 
trứng. Tiếp đến, sau lần kinh nguyệt đầu tiên, những 
cảm giác cảm nhận được nơi cửa âm đạo thông báo 
cho cô về những gì đang diễn ra trong cô ta và cách đặc 
biệt trong buồng trứng của cô và chúng giúp cô sống 
thanh thản ngay cả khi chu kỳ kinh nguyệt của mình dài 
ngắn khác nhau.

Người nữ có được sự hiểu biết trực tiếp về khả năng 
sinh sản của chính mình do khả năng “tự quan sát”, 
chúng tạo thành những phương pháp tự nhiên điều 
hòa sinh sản và các cặp vợ chồng có thể áp dụng để 
có thai, tránh thai hoặc trì hoãn có thai. 

PHƯƠNG PHÁP TỰ NHIÊN ĐIÊU HOÀ SINH SẢN
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Trong quá khứ, các cặp vợ chồng chỉ áp dụng phương 
pháp dự báo (phương pháp Ogino-Knauss, theo nhịp 
điệu hoặc theo lịch) hoặc các phương pháp sau rụng 
trứng (phương pháp đo nhiệt độ cơ thể). Trong nhiều 
thập kỷ, các phương pháp kết hợp Triệu Chứng & 
Nhiệt Độ (Sintotermico, symptothermal) và phương 
pháp rụng trứng Billings (phương pháp tự quan sát) 
cung cấp cho cặp vợ chồng ngày càng nhiều những 
thông tin cần thiết cho việc kiểm soát sinh sản. 

Phương pháp rụng trứng Billings là một phương 
pháp tự nhiên trong việc kiểm soát sinh sản, mỗi 
ngày nó cho phép người nữ nhận biết tình trạng 
không có khả năng sinh sản hoặc có tiềm năng sinh 
sản thông qua các cảm giác cảm nhận từ vị trí cửa 
âm đạo bởi sự có mặt hay vắng mặt của chất nhờn 
cổ tử cung. 
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Thiên nhiên, với sự khôn ngoan tuyệt diệu đã chăm 
chút đặc biệt chi li về khả năng sinh sản của người nam 
và người nữ để có thể dễ dàng đạt được sự thụ thai và 
sự điều hòa sinh sản cách tự nhiên, không thể không 
được đặt vào trong cơ thể người nữ một dấu hiệu dễ 
dàng nhận hiểu, dấu hiệu cho biết trạng thái có khả năng 
sinh sản. 

Chính 
những 
người nữ 
được mời 
gọi để khám 
phá ra dấu 
hiệu về sự 
sinh sản 
này, một 
cách kinh 
ngạc họ 
sẽ nhận ra 
rằng chất nhờn cổ tử cung là dấu hiệu mà họ đang 
tìm kiếm. 

Chất nhờn cổ tử cung được sản sinh bởi các tế bào 
có mặt trong các hốc tuyến cổ tử cung, số lượng tăng 
dưới sự kích thích của nội tiết tố oestrogen, nội tiết tố 
này được tiết ra từ nang trứng trưởng thành. 

Các biến đổi của chất nhờn cổ tử cung và những 
cảm giác có được do sự có mặt của chất nhờn ở 
cửa âm đạo cho phép người nữ nhận biết sự khởi 
đầu và kết thúc những giai đoạn có khả năng sinh 
sản.

PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS 
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Để học hỏi cách 
chính xác phương 
pháp rụng trứng 
Billings, vợ chồng 
hoặc người nữ đến 
học hỏi tại một một 
Trung tâm có thẩm 
quyền giảng dạy về 
phương pháp này, tại 
đó một giảng viên sẽ 
cung cấp cho họ các 
thông tin cần thiết để 
bắt đầu sự quan sát. 

Trong lần quan sát đầu tiên, người nữ bắt đầu tự 
quan sát từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt, kiêng 
cữ mọi quan hệ tình dục.

Không nhất thiết phải đợi chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu 
mới khởi sự tự quan sát: người nữ có thể bắt đầu quan 
sát bất cứ lúc nào, đặc biệt nếu cô ta có chu kỳ dài, đang 
cho con bú hay đang trong tình trạng tiền mãn kinh.

Trong suốt thời gian quan sát, mỗi buổi tối sẽ ghi lại 
trên biểu đồ cảm nhận suốt ngày ở cửa âm đạo và các 
đặc tính của chất nhờn (dính, kéo sợi, trơn trượt) được 
quan sát trên quần lót hay giấy vệ sinh mỗi khi đi vệ 
sinh.

Sau chu kỳ quan sát đầu tiên, người nữ trở lại gặp 
các giáo viên dạy phương pháp rụng trứng Billings, sau 
khi kiểm tra sự ghi nhận sẽ giải thích ý nghĩa màu sắc 
của các con tem hay các ký hiệu và các quy luật của 

PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS THẬT CẦN THIẾT
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phương pháp. 
Các thông tin về tình trạng “khả năng sinh sản” 

hoặc “không có khả năng sinh sản”, được cung cấp 
từ Phương pháp rụng trứng Billings, chúng có thể được 
vợ chồng sử dụng cách tự do để mang thai hay trì hoãn 
thụ thai.

Phương pháp rụng trứng Billings có thể được sử 
dụng cho mọi người nữ, không phụ thuộc vào tính đều 
đặn hay dài ngắn của chu kỳ kinh nguyệt: chu kỳ ngắn, 
chu kỳ dài, chu kỳ không rụng trứng, cho con bú, tiền 
mãn kinh, sau khi ngưng dùng thuốc tránh thai, sau khi 
tháo vòng xoắn.... 

Chất nhờn cổ tử cung phản ánh trung thực sự 
hoạt động của buồng trứng. 

Các cảm giác ở cửa âm đạo cho biết các nang trứng 

đang hoạt động ở giai đoạn nào trong buồng trứng. 
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Phương pháp Rụng trứng Billings được chấp nhận 
về mặt đạo đức, bởi vì nó tôn trọng Nhân vị con người. 
Nó không đòi hỏi những can thiệp vào cơ thể mình hoặc 
người yêu. Không làm biến chất quan hệ tình dục, trong 
đó sự tự hiến cho nhau được thực hiện cách hoàn toàn 
vô điều kiện. 

Nó giúp nhận biết và tôn trọng người yêu theo như 
nhịp điệu sinh học của họ. 

Làm cho chúng ta ý thức về khả năng sinh sản và 
tăng cường trách nhiệm đối với quà tặng là khả năng 
sinh sản và khả năng duy trì sự thụ thai. 

Gia tăng sự đối thoại giữa vợ chồng. 
Giúp các cặp vợ chồng có khả năng sinh sản thấp đạt 

được sự thụ thai. 
Nó cho phép các cặp vợ chồng sống tính dục của họ 

cách thanh thản nhờ tập luyện tiết độ định kỳ. 
Nó không tốn kém để học hỏi hay để sử dụng. 
Nó không gây ra thiệt hại về thể lý hoặc tâm lý, vì vậy 

PHƯƠNG PHÁP RỤNG TRỨNG BILLINGS
ĐƯỢC CHẤP NHẬN VỀ MẶT ĐẠO ĐỨC
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không có những chống chỉ định khi sử dụng nó. 
Nó là nét đặc trưng của con người: chỉ con người, 

kẻ được phú cho trí khôn và ý chí, có thể sử dụng một 
phương pháp tự nhiên. 

Sự kiêng cữ đòi hỏi vợ chồng tạo khoảng cách hoặc 
tránh mang thai không phải là một giới hạn của tình yêu, 
nhưng biểu hiện sự trưởng thành của họ và đồng thời là 
một phương thế để tăng cường tình yêu. 

Lối sống của những người dùng những phương pháp 
tự nhiên giảm bớt tỉ lệ các bệnh lây truyền qua đường 
tình dục và ung thư cổ tử cung. 

Phương pháp Rụng trứng Billings cũng có tất cả 
những đòi hỏi mang tính khoa học để được coi là 
một phương pháp tự nhiên vượt trội trong việc điều 
hòa sinh sản: 

Một nghiên 
cứu của Tổ chức 
Y tế Thế giới tiến 
hành trong năm 
nước khác nhau, 
khác về văn 
hóa, khí hậu, tôn 
giáo, lối sống, 
đã khẳng định 
tính hiệu quả của 
phương pháp 
rất cao, đạt hơn 
97,8% khi nó 
được sử dụng để 
trì hoãn hoặc để 
tránh mang thai. 
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Tuy nhiên, không phải ai ai hoặc luôn luôn dễ dàng 
xem khả năng sinh sản của con người như là một quà 
tặng quý giá và tuyệt vời để đón nhận nó và sống cho có 
trách nhiệm. 

Trong vòng ba mươi năm trở lại đây, sức mạnh công 
nghệ, chủ nghĩa khoái lạc, tư tưởng tục hóa khiến cho 
văn hóa thay đổi,  chúng làm bén rễ sâu trong chúng ta 
cái nhìn giản lược và sai lạc về tính dục con người, tách 
rời tính hợp nhất giữa tương giao tính dục với sự sinh 
sản và trong thực tế đã tạo ra một não trạng tránh thụ 
thai. Thật vậy, nếu mục đích duy nhất của tương giao 
tính dục là khoái lạc, thì người ta có thể quan hệ tình dục 
với bất cứ ai và bất cứ khi nào họ muốn, sự thụ thai trở 
thành một chướng ngại vật, một gánh nặng, một phiền 

TẠI SAO KHÔNG XEM KHẢ NĂNG SINH SẢN 
LÀ MỘT QUÀ TẶNG? 
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toái phải được loại bỏ bằng mọi cách. 
Từ đó phát sinh một tinh thần thiếu trách nhiệm với 

sự sống đang hình thành: sự sống đó có thể nảy sinh 
từ một cuộc tình trăng gió khiến nó trở thành một kẻ thù 
cần phải tránh né bằng mọi giá, và phá thai là giải pháp 
duy nhất có thể được quyết định ngay khi sự ngừa thai 
bị thất bại.

Khắp nơi trên thế giới trong nhiều thập kỷ vừa qua, một 
số tổ chức quốc tế cực kỳ quyền thế dấn thân truyền bá 
não trạng bài trừ sự sống (antilife mentality), với chủ 
đích kiểm soát số sinh sản, họ đầu tư ngân sách khổng 
lồ (hàng trăm, hàng nghìn, hàng tỷ đô la mỗi năm) để 
khuyến khích khắp mọi hang cùng ngỏ hẻm trên trái đất 
sự quảng bá biện pháp tránh thai, triệt sản và phá thai.

Trong những trang tiếp theo, chúng ta sẽ biết người 
ta dùng những phương tiện nào gây phương hại cho 
khả năng sinh sản nơi cơ thể chúng ta, khả năng đó là 
quà tặng quý giá và tuyệt diệu, quà tặng khiến chúng ta 
thành những cộng tác viên đắc lực trong việc sáng tạo 
một mầm sống mới nơi nhân loại, và những cộng tác 
viên đắc lực đối với việc kiểm soát sự sinh sản.
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Viên thuốc này, được sáng chế bởi một sự kết hợp 
giữa các loại oestrogen và progestogen (nội tiết tố động 
dục nữ) trong hình thức đơn tử (bao gồm 21 viên thuốc 
chứa cùng một lượng thuốc uống theo thứ tự) hoặc hình 
thức ba pha (viên thuốc có ba màu khác nhau có chứa 
lượng thuốc khác nhau uống theo thứ tự), nó có hiệu 
quả rất cao (IP= 0,81; đạt 99,2%  ) trong việc tránh né tạo 
ra những mầm sống mới của con người nhờ bốn cơ chế 
hoạt động của nó: 

1. ngăn chặn sự rụng trứng, trong 99% chu kỳ (theo 
tác giả J.W. Goldzieher) hay 90 - 93% chu kỳ (theo tác 
giả Ehmann);

2. niêm mạc tử cung biến đổi, khiến nó không thích 
hợp cho trứng đã thụ tinh làm tổ và không thể cung cấp 
các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thai bào 
trong giai đoạn đầu2: nói 
trắng ra đó là một cơ chế 
mang tác động phá thai! 

3. chất nhờn cổ tử 
cung biến đổi, chất 
nhờn bị cô đặc hơn kh-
iến các tinh trùng khó có 
thể bơi xuyên qua được; 

4. nhu động của ống dẫn trứng biến đổi. 
Không phải phụ nữ nào cũng có thể uống thuốc tránh 

thai khi họ muốn, bởi lẽ có việc cấm dùng thuốc ở mức 
1 Theo chỉ số Pearl = 0,8 người có thai trên 100 người sử dụng mỗi 
năm, nghĩa là đạt đến 99,2%.
2 P. Quartararo – Về phía Người nữ, Nhà xuất bản Cofese, Palermo, 
tháng 7 năm 1995, trang 146.

VIÊN THUỐC CHỐNG THỤ THAI 
OESTROGEN - PROGESTOGEN
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tương đối và tuyệt đối: chỉ cần đọc tờ hướng dẫn sử 
dụng trước khi dùng là đủ biết rồi! 

Từ năm 1986 nguy cơ huyết khối gây tắc mạch được 
ghi nhận có thể ảnh hưởng đến mọi 
người nữ. Trước đây chứng huyết 
khối không được đánh giá đúng 
mức, nó được coi là không có liên 
quan gì trong suốt thời gian sử dụng 
thuốc. Gần đây nó được lưu ý cách 
đặc biệt, tại Pháp 4 người chết do thuốc Diane 35, tại Ý 
khoảng 20 người chết và tại Canada có 24 phụ nữ chết 
khi đang sử dụng viên thuốc oestrogen và progestogen 
có chứa nội tiết tố tổng hợp Drospirenone (làm tăng 
triệu chứng huyết khối lên đến 74%). 

Bằng cách tổng hợp các dữ liệu từ công trình nghiên 
cứu của Rosenberg và các cộng sự viên, phân tích của 
tổ chức y tế Mayo Clinic năm 2006, Trung tâm Nghiên 
cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) người ta cho biết một 
nguy cơ ung thư vú và ung thư cổ tử cung lên đến 88% 
cho những người nữ trong độ tuổi từ 24 đến 443, những 
người sử dụng viên thuốc tránh thai có chứa oestrogen 
và progestogen trước khi mang thai lần đầu; thời gian 
phát bệnh là 3,3 năm hay sau hơn 10 năm uống thuốc. 

3 xem Kahlenborn C., Ung thư vú. Mối liên kết của nó với Phá thai và 
Viên thuốc hạn chế sinh sản, năm 2000, NXB One more Soul, In tại 
New Hope, Kentucky, USA; V. Cogliano, E. Grosse, R. Baan, K. Straif, 
B. Secerne, F. El Ghissassi trong Trung Tâm Nghiên cứu Quốc tế về 
Ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới: “Tính gây ung thư của thuốc ngừa 
thai kết hợp giữa oestrogen-progestogen và việc điều trị sự tuyệt kinh”, 
tạp chí y tế về Khoa ung thư học Lancet Oncology số 6 (2005), trang 
552. 553; Hợp tác quốc tế Nghiên cứu Dịch tễ học về Ung thư Cổ tử 
cung. J. Green, tạp chí Lancet 2007; 370: 1609-1621..
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VIÊN THUỐC TRÁNH THAI 
Viên thuốc bao gồm những liều 

nhỏ progesterone (nội tiết tố duy trì 
thai), được uống liên tục, rất có công 
hiệu trong việc ngăn ngừa sự xuất 
hiện những mầm sống mới (I.p.= 
2-5; đạt 95-98%), được bảo đảm 
bởi hai cơ chế hoạt động chủ yếu: 

1. niêm mạc tử cung biến đổi, 
đáng lưu ý về việc nó làm teo tóp 
niêm mạc tử cung khiến cho phôi thai không thể làm tổ: 
phá thai 

2. làm tan thể vàng (luteolysis): hoàng thể thoái 
hóa sớm để tỷ lệ nồng độ progesterone giảm1: Phá thai 

3. chất nhờn cổ tử cung biến đổi, làm cho chất 
nhờn trở nên ít ỏi hơn và tinh trùng khó có thể xâm nhập 
hơn; 

4. nhu động của ống dẫn trứng biến đổi; 
5. ức chế sự rụng trứng chưa tới 60% các trường 

hợp. 
Viên thuốc tránh thai này làm tăng tác động mang thai 

ngoài tử cung. Tác dụng phụ tiêu biểu là những biến đổi 
trong chu kỳ kinh nguyệt, chúng có thể ảnh hưởng đến 
60% người sử dụng: mất kinh nguyệt, chảy máu giữa 
kỳ kinh nguyệt, xuất huyết tử cung. Hơn nữa nó cũng 
gây ra giảm ham muốn tình dục, mệt mỏi và xu hướng 
trầm cảm. 

1 Bellone - Bruni - Phụ khoa tuổi thơ ấu và vị thành niên, trang 594 - 
SEU, Roma 1990.

THUỐC NGỪA THAI CHỈ CÓ PROGESTERONE
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TIÊM PROGESTOGEN
Việc tiêm ba tháng một hay sáu tháng một lượng pro-

gestogen có hiệu quả rất cao trong việc hạn chế số lượng 
sinh sản (I.P. = 0,8; đạt 99,2%) và chúng tác động bằng 
cách: 

1. ức chế sự rụng trứng, trong 40% các trường hợp 
ở mức không thể đảo ngược;

2. niêm mạc tử cung biến đổi, thay đổi đó khiến nó 
không còn thích hợp cho phôi thai làm tổ và cung cấp 
dưỡng chất cho phôi thai: tác động phá thai rõ ràng! ; 

3. chất nhờn cổ tử cung biến đổi; 
4. nhu động của ống dẫn trứng biến đổi. 
Chúng gây ra những biến đổi đáng kể trong chu kỳ 

kinh nguyệt với chứng thưa kinh nguyệt kéo dài ra hay 
rút ngắn lại, nghĩa là những chu kỳ với khoảng thời gian 
ngưng nghỉ rất dài, hoặc thậm chí vô kinh, chảy máu 
giữa chu kỳ, dòng chảy kinh nguyệt rất khan hiếm cho 
đến khi vắng kinh nguyệt (sự mất kinh) kéo dài hoặc 
đôi khi chấm dứt hoàn toàn (khoảng 40% trong những 
người sử dụng sau một năm!). 
VẬT CẤY GHÉP PROGESTOGEN

Những vật cấy ghép dưới da (Nexplanon, Norplante, 
Capronor), những vòng 
xoắn tẩm progesterone 
(vòng Mirena), những 
vòng âm đạo (đặt trong 
âm đạo) có cơ chế tác 
dụng của thuốc viên và 
những rủi ro tương tự. 
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VIÊN THUỐC NGÀY HÔM SAU 
Cũng lưu ý dưới tên gọi thuốc 

ngừa thai khẩn cấp, viên tránh 
thai sau giao hợp, viên ngăn 
chặn thụ thai; hiện đang được 
bán trong các gói thuốc chỉ có 
chứa các loại progestin liều cao (Norlevo). Nó có tính 
công hiệu cao trong việc ngăn cản sự sản sinh những 
mầm sống mới của con người (I.P. = 0,5 - 1,6; đạt 98,4 
– 99,5%) và nó thực hiện hành động tiêu diệt bằng cách: 

1. niêm mạc tử cung biến đổi, điều đó gây cản trở 
cho việc làm tổ của phôi thai: phá thai; 

2. làm tan thể vàng, nghĩa là làm hoàng thể thoái 
hóa sớm tạo ra tình trạng thiếu hụt progesterone, điều đó 
không cho phép thai bào tiếp tục phát triển bình thường: 
phá thai; 

3. nhu động ống dẫn trứng biến đổi, điều đó làm 
gia tăng ảnh hưởng của việc mang thai ngoài dạ con.1 

Nó làm tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung và gây 
buồn nôn, nôn mửa, vú cương đau (mastodynia), đau 
đầu. 
VIÊN THUỐC NĂM NGÀY SAU

Hoạt chất trong viên thuốc ellaOne, 
chứa ulipristal acetate, là một proges-
terone tổng hợp chủ vận / đối kháng 
thuộc thế hệ thứ hai, giống như thuốc 
mifepristone (RU 486), thường hoạt 
động bằng cách gắn vào các thụ thể 

1 Bellone - Bruni, sách đã dẫn, trang 595-596. 

VIỆC CHỐNG THAI NGHÉN
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của progesterone và do đó trì hoãn rụng trứng hoặc ức 
chế hoạt động có lợi cho việc mang thai. Hơn nữa, siêu 
âm và mô học chứng minh rằng ellaOne ngăn chặn 
sự làm tổ của phôi thai do những biến đổi đáng kể 
trong nội mạc tử cung (Nghiên cứu được thực hiện 
bởi Học viện Quốc gia về Sức khỏe Trẻ em và Sự phát 
triển con người ở Bethesda và được xuất bản vào tháng 
Hai năm 2009 trong tạp chí Fertility & Sterility), nó tác 
động như là một việc phá thai non. Một công hiệu khác 
của nó là ngăn chặn việc sản 
sinh những mầm sống mới 
của con người (I.P. = 2,1; đạt 
97,9%).

Các tác dụng phụ biết 
được là: đau bụng, kinh 
nguyệt không đều, buồn nôn 
và đau đầu.
VIÊN THUỐC THÁNG SAU 

Dược phẩm Mifepristone (RU 486) là một loại nội tiết 
tố tổng hợp có tác dụng ngăn chặn tác động của pro-
gesterone, được uống lúc thai kỳ bắt đầu để gây xảy 
thai. Nó có ái lực với các thụ thể progesterone nơi tử 
cung cao gấp 5 - 10 lần so với progesterone tự nhiên. 
Việc uống thuốc gây ra một tác động mạnh mẽ kháng 
progesterone, gây chấm dứt thai nghén (phá thai). 
Sau khi chỉ uống mifepristone, có thể sẽ có 30-50% phụ 
nữ băng huyết, xác nhận chỉ 2-3% các trường hợp sẩy 
thai. Việc trục xuất phôi thai từ 50-60% các trường hợp 
diễn ra trong vòng 3-4 giờ sau khi uống một viên pros-
taglandin (misoprostol), 20% trong vòng 24 giờ, và sau 
đó là 10%; trong 10% còn lại vẫn chưa được xác định. 
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Khoảng 2-10% phụ nữ sẽ phải khám khoang tử cung bởi 
sự băng huyết quá nhiều hay bởi hiện tượng sốt đau dai 
dẳng nơi tử cung và buồng trứng, trong những ngày tiếp 
sau đó hoặc phải đi khám kiểm tra sau 10 ngày. Những 
trường hợp tiếp tục mang thai là 1% trong vòng 49 ngày 
đầu tiên. Tỷ lệ thất bại gấp đôi trong vòng 50 - 56 ngày 
và gấp ba lần trong vòng 57 - 63 ngày. Có đến 50% phụ 
nữ được điều trị rối loạn đường ruột (34-72% buồn nôn, 
12-41% nôn mửa, 3-26% tiêu chảy); đau co thắt vùng 
bụng; chứng xuất huyết tử cung (metrorrhagia). Các triệu 
chứng nhất thời khác có thể nhức đầu, chóng mặt, mệt 
mỏi, khó chịu trong người, phát nóng, choáng váng, ớn 
lạnh và sốt nhẹ. Có 4-37% các trường hợp bị sốt. Các tài 
liệu được ghi nhận có ít nhất 29 phụ nữ tử vong sau khi 
phá thai bằng dược phẩm RU486 và misoprostol. Đa số 
các trường hợp tử vong do nhiễm trùng huyết (chủ yếu 
là bởi vi khuẩn kỵ khí Clostridium per-
fringens), bị nhiễm trùng nhưng không 
bị sốt!

“Bằng chứng rõ ràng qua các tài liệu 
cho biết rằng sự đình chỉ thai nghén 
bằng dược phẩm cho thấy sự an toàn 
thấp hơn so với phương pháp phẫu 
thuật, với một tỷ lệ tử vong cao hơn ít nhất 10 lần, sự tử 
vong là như nhau cho mọi lứa tuổi thai nghén. Một số tác 
dụng phụ liên quan đến việc phá thai bằng y dược được 
thực hiện lần đầu có tiến trình và tiến độ gặp thần chết 
(exitus) cách âm thầm và mau lẹ hơn...”.2 
2 Promed Galileo - Phá thai nội khoa bằng mifepristone và misoprostol, 
Tạp chí Phụ khoa & Sản khoa của Ý, Tháng hai – Tháng ba 2008 – Bộ 
20 số 1 tr. 43-68.



33

Vòng tránh thai (hay 
còn gọi là dụng cụ tử 
cung) được cho là đạt 
hiệu quả cao trong việc 
hạn chế sinh sản (I.P. = 
3-5; đạt 95-97%) bởi tác 
động choáng chỗ lòng 
tử cung. 

Vòng tránh thai, có 
thể là loại tẩm chất đồng (để diệt tinh trùng) hoặc chất 
progesterone (làm niêm mạc tử cung biến đổi), ở trong 
khoang tử cung gây phản ứng viêm tại niêm mạc tử 
cung, làm thay đổi về sinh hóa tế bào nội mạc và không 
tạo điều kiện thuận lợi để trứng thụ tinh làm tổ, phôi 
thai được 7 ngày tuổi trong đó sẽ bị trục xuất ra ngoài; 
nói cách khác vòng tránh thai gây tác động phá thai. 

Vòng tránh thai tẩm đồng phóng thích các ion đồng 
vào trong khoang tử cung, các ion này đầu độc phôi thai 
cách trực tiếp, làm thay đổi sinh hoá của chất nhầy cổ 
tử cung, từ đó ảnh hưởng đến sự di động, hoạt hoá và 
khả năng sống sót của tinh trùng, chúng tăng tác dụng 
gây viêm của vòng tránh thai và làm tiêu sợi huyết trong 
niêm mạc tử cung, chúng tác động theo chiều hướng 
tiêu cực trên phôi thai, ngăn chặn những thụ thể steroid 
của progesterone trong niêm mạc tử cung, và có thể gây 
ra co cơ tử cung ngăn chặn sự làm tổ của trứng, nghĩa 
là chúng tăng cường tác động phá thai của vòng tránh 
thai. 

Các tinh trùng bị vòng tránh thai đầu độc giảm khả 

VÒNG TRÁNH THAI (I.U.D.) 
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năng vận động nên không thể thực hiện việc thụ tinh cho 
trứng. 

Progesterone được phóng thích từ vòng tránh thai tẩm 
thuốc progesterone có tác dụng theo cách thức như đã 
mô tả (thuốc ngừa thai chỉ có progesterone). 

Ngoài những chống chỉ định tuyệt đối (có thai hay nghi 
ngờ có thai, viêm nhiễm đường sinh dục, xuất huyết tử 
cung bất thường chưa rõ nguyên nhân, viêm niêm mạc 
tử cung sau khi sanh hay sau phá thai nhiễm trùng trong 
3 tháng gần đây, bệnh ác tính đường sinh dục) và tương 
đối (chưa có con, tiền sử thai ngoài tử cung, rối loạn 
đông máu, tâm thần bất ổn, bệnh van tim, lạc nội mạc 
tử cung, u xơ tử cung, sa sinh dục độ II, III, nguy cơ mắc 
bệnh lây truyền qua đường sinh dục cao, dị ứng đồng...), 
các biến chứng đáng kể liên quan đến việc đặt vòng 
tránh thai: ngất xỉu xảy ra nơi những người bị rối loạn 
liên quan đến thần kinh phế vị (tái xanh, vã mồ hôi, nhịp 
tim chậm, buồn nôn, nôn mửa đến mức mất kiểm soát) 
khi lấy máu, khi khiếp sợ bởi những buồn phiền nho nhỏ; 
thủng tử cung (1/1000), rơi ra ngoài (5 - 15 / 100 phụ nữ 
/ năm), đau vùng xương chậu và xuất huyết tử cung đòi 
hỏi tháo bỏ vòng tránh thai ở 5 - 15% phụ nữ mỗi năm. 
Thế nhưng lý do nó có thể dẫn đến vô sinh ở chỗ biến 
chứng nghiêm trọng nhất là bệnh viêm vùng chậu, ảnh 
hưởng phần lớn tới những phụ nữ còn trẻ (nhỏ hơn 20 
- 25 tuổi) và những người chưa từng mang thai và tỷ lệ 
thường cao hơn 7-8 lần so với những phụ nữ cùng độ 
tuổi không sử dụng vòng tránh thai. 

Ở những phụ nữ sử dụng vòng tránh thai, tỷ lệ mang 
thai ngoài tử cung cao hơn 3 - 10 lần so với những phụ 
nữ khác. 
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MÀNG CHẮN là một phương tiện tránh thai mang tính 
cơ học, được cấu tạo bởi một túi hình bán cầu được làm 
từ nhựa dẻo hay từ cao su cố định vào một vòng cứng, nó 
được sử dụng kết hợp với các chất diệt tinh trùng có công 
hiệu kha khá (I.P. = 5 - 14; đạt 86 - 95 %). 

 Nó được gọi là màng chắn vì nó phân chia âm đạo thành 
hai khoang: một khoang bên trên, ngắn hơn, giáp cổ tử cung, 
một khoang bên dưới bao gồm hầu hết âm đạo. 

Trên thực tế, màng chắn không thể ngăn chặn việc di 
chuyển của tất cả tinh trùng lên khoang trên và lối vào cổ tử 
cung, vì vậy phải kết hợp ứng dụng của màng chắn với các 
chất diệt tinh trùng. 

Đặt ra nhiều vấn đề trước và sau khi quan hệ, điều đó đòi 
hỏi phải lên chương trình. Người nữ có một cảm nhận vật thể 
lạ và tăng viêm nhiễm âm đạo. 

BAO CAO SU NỮ là phương tiện ngăn chặn gần đây nhất 
của giới nữ; hiện có ba kiểu trong thị trường với những đặc 
điểm hơi khác nhau: kiểu Femshield (lá chắn của nữ), được 
tạo thành bởi một vòng phía trong tương tự với một màng 
chắn, bởi một bao cao su bằng nhựa tổng hợp pôliurêtan 
và bởi một vòng bên ngoài nhằm dính chặt vào cửa âm đạo 
(âm hộ) (một bộ đồ lặn thực sự!). Có hiệu quả tàm tạm (I. P. 
= 7-15 ; đạt  85 –93 %). 

Cơ chế tác dụng là để ngăn chặn sự tiếp xúc của tinh dịch 
với các cơ quan sinh dục bên trong và bên ngoài của phụ nữ 
nhằm mục đích tránh thai và giảm nguy cơ lây truyền bệnh 
tật qua đường tình dục. 

BAO CAO SU NAM còn được gọi là condom, bao gồm 
một bao cao su mỏng và dai, bao đó phủ kín dương vật 
trong khi quan hệ tình dục và thu giữ tinh dịch lúc xuất 
tinh, tìm cách ngăn chặn tinh dịch tiếp xúc với cơ quan 
sinh dục của phụ nữ. Nó có một hiệu quả tạm được (I.P. 

CÁC DỤNG CỤ NGĂN CẢN
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= 7-15 ; đạt 85 – 93 %). 
Làm giảm nguy cơ lây lan bệnh tật truyền nhiễm qua 

đường tình dục (AIDS, bệnh viêm gan siêu vi B và C, 
bệnh giang mai, bệnh lậu, bệnh mụn giộp cơ quan sinh 
dục, bệnh xùi mào gà (Condyloma acuminata), bệnh ghẻ, 
nhiễm bệnh trùng roi (trichomonas), bệnh nấm candida, 
nhiễm khuẩn chlamydia trachomatis,....). 

Nguy cơ lây nhiễm cho vi rút HIV - theo những người 
ủng hộ việc sử dụng - sẽ giảm 10 lần so khi sử dụng bao 
cao su. Việc giảm tương đối, bởi vì mọi quan hệ tình dục, 
nguy cơ lây lan không phải tạo ra những an toàn giả tạo, 
bởi vì nó làm tăng số lần quan hệ tình dục với bao cao su 
thực sự làm tăng nguy cơ mắc AIDS tuyệt đối (như thể 
bạn chà xát VIRUS vậy!). 

Bao cao su gây trở ngại cho quan hệ tình dục. Nó có 
thể làm giảm bớt những cảm giác ở người nam và làm 
giảm hứng thú. Có thể gây cảm giác khó chịu ở phụ nữ 
và tăng viêm nhiễm âm đạo. 

CHẤT DIỆT TINH TRÙNG là những hóa chất ở dạng 
thuốc xịt, kem, bột nhão, keo, viên thuốc sủi bọt hay hòa 
tan, màng phim dùng cho âm đạo, chúng thực hiện tác 
động cố gắng vô hiệu hóa hoạt động của các tinh trùng 
trong âm đạo trước khi đi vào trong ống cổ tử cung. 
Phần lớn các chất diệt tinh trùng tạo nên một hoạt tính 
bề mặt, nghĩa là nó  phá hủy màng tế bào của các tinh 
trùng; các loại kem và keo cũng thực hiện chức năng 
rào cản cơ học ở phía trước của cổ tử cung. Hiệu quả 
là thật khiêm tốn (I.P. = 7-25; đạt 75 – 93 %). 

Chúng gây trở ngại cho quan hệ tình dục. Chúng gây 
một cảm giác “bẩn thỉu”. Chúng có thể làm giảm cảm 
giác tình dục. Chúng gây kích ứng tại chỗ.
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Các biện pháp tránh thai nói 
theo nghĩa hẹp: Màng chắn, bao 
cao su nữ, chất diệt tinh trùng.

Phá thai thầm lặng (phá thai 
không hiển nhiên, không biểu 
lộ rõ): viên thuốc chứa oestrogen 
và progesterone, viên thuốc tránh 
thai chỉ có progesterone, thuốc 
viên của ngày hôm sau và những ngày sau, những que 
cấy có chứa progestogen, vòng tránh thai, viên thuốc 
RU486, methotrexate + misoprestol, vắc xin kháng nội 
tiết tố hCG (bao gồm oestrogen và progesterone).
THUỐC UỐNG NGỪA THAI VÀ PHÁ THAI

Các chu kỳ có thể xảy ra việc rụng trứng trong thời 
gian sử dụng các viên thuốc tránh thai: 

1% theo tác giả Goldzieher (Thuốc ngừa thai chứa nội 
tiết tố - thuốc uống, thuốc chích, que cấy; C.I.C., 1992, 
tr. 34). 

3,1% theo tác giả M. L. Di Pietro (Tạp chí Medicina e 
Morale  - Thuốc men và Luân lý, số 5/1996). 

7-10% theo tác giả Ehmann (Tạp chí Anthropotes – 
Nhân học, Bộ 7, số 1 - tháng 5 năm 1991).

Tỷ lệ sử dụng viên thuốc chứa oestrogen và pro-
gesteron ở Ý trong năm 2010: 16,2% (Số liệu Viện 
Thống Kê Quốc Gia Ý (ISTAT) của Quỹ tiền tệ quốc tế 
(IMF) năm 2011 được trình bày ở Berlin tại hội nghị quốc 
tế chuyên đề về Viên thuốc chống thụ thai. Nhật báo 
Quotidiano Sanità. Thứ tư 31-10-2012).

Số vỉ thuốc sử dụng trong năm 2010: 29.397.540
Có thể xảy ra việc rụng trứng theo Goldzieher: 293.975

BIỆN PHÁP TRÁNH THAI NGÀY NAY. . . 
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Có thể thụ thai: 
tỷ lệ thụ thai ngẫu 
nhiên cho mỗi 
chu kỳ: 25-35%: 
88.192

* (tỷ lệ thụ thai 
cho mỗi chu kỳ 
nơi các cặp vợ 
chồng quan hệ 
tình dục ít hơn 

một lần một tuần: 17%): 49.976
Việc mang thai ngoài ý muốn do uống thuốc ngừa thai: 

18.091
Những ca phá thai thầm lặng khi sử dụng các viên 

thuốc chứa oestrogen và progesterone ở Ý năm 
2010: 70.011 (31.885) *

Áp dụng chỉ số EDI (Chỉ số Hủy diệt Phôi thai - Indice 
di Distruzione Embrionaria) của B. Bayle (3-10 trường 
hợp sử dụng thuốc trong vòng 100 năm) dưới: 67.840 
(226 133). 

Theo số liệu được cung cấp bởi tiến sĩ M.L. Di Pietro 
(1,5 ca nạo phá thai / 200 chu kỳ): 213.423 (143.673) *

Theo tác giả Ehmann những ca phá thai thầm lặng đạt 
đến: 616.133 (349.139) *

VIÊN THUỐC NGÀY HÔM SAU VÀ PHÁ THAI
Số gói bán được tại Ý năm 2011: 357.800 (Alessan-

dra Graziottin - Hội nghị về an toàn tình dục được Hiệp 
hội Phụ khoa và Khoa sản của Ý tài trợ)

Có thể mang thai với tỷ lệ thụ thai cho mỗi chu kỳ là 
20%: 71.560

Mang thai ngoài ý muốn khi dùng viên thuốc ngày hôm 
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sau: 3.936
Số trường hợp 

phá thai thầm lặng 
bằng viên thuốc 
ngày hôm sau 
trong năm 2011: 
67.624

VÒNG TRÁNH 
THAI (I. U. D.) VÀ 
PHÁ THAI

Tỷ lệ sử dụng 
vòng tránh thai ở Ý năm 2006: 3-5% (Bộ Y Tế - Tình 
trạng sức khoẻ phụ nữ ở Ý, tháng 3.2008)

Chu kỳ sử dụng (x 12) trong năm 2011: 6.700.294
Việc mang thai có thể xảy ra (Tỷ lệ thụ thai tự nhiên 

cho mỗi chu kỳ của các cặp vợ chồng có quan hệ tình 
dục ít hơn một tuần một lần = 17%): 1.139.049

* (Tỷ lệ thụ thai tự nhiên cho mỗi chu kỳ = 25-35%): 
2.010.088

Việc mang thai ngoài ý muốn do mang vòng tránh thai: 
167.507

Việc phá thai thầm lặng khi sử dụng vòng tránh 
thai ở Ý năm 2011: 971.542 (1.842.581)*

Các số liệu đó cho thấy đó là ngừa thai hay cố tình 
che giấu việc phá thai? 
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Trong lời mở đầu của bản 
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 
đã thông qua ngày 10 tháng 12 
năm 1948 của mình, những bên 
ký kết đã trao phó cho các thế hệ 
hiện tại và tương lai một chiếc la 
bàn chắc chắn, không còn có thể 
bàn cãi, bản tuyên ngôn viết rằng: 
“Xét rằng: Sự công nhận nhân 
phẩm có liên quan đến mọi 
thành viên của gia đình nhân loại và  của các quyền 
bình đẳng và bất khả tước đoạt của họ chính là nền 
tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới; Xét 
thấy hành vi chà đạp và xem thường nhân quyền đã 
dẫn đến những hành động man rợ, xúc phạm đến 
lương tâm nhân loại...”. 

Việc dùng cụm từ “có liên quan đến” để xác định 
nhân phẩm, cách đơn giản và trang trọng, người ta muốn 
công nhận và coi trọng nền tảng của tài sản cao quý nhất 
cho nhân loại, làm sáng tỏ một lần cho tất cả lĩnh vực 
nhân quyền từ mọi góc độ có thể. “Có liên quan đến” 
nghĩa là liên hệ chặt chẽ với một người nào đó, cho nên 
nhân phẩm mà bản nhân quyền nói tới không hề do thủ 
đắc, do việc cấy vào tử cung, do việc sinh nở, do sự tự 
chủ, do sự tự giác ngộ, cũng không..., nhưng nó là bản 
tính của nhân loại.

Mọi thành viên của gia đình nhân loại đều công nhận 
tính vĩ đại của nhân phẩm, một điều gì đó quan trọng, 
điều khiến nó khác hẳn so với bất kỳ một loài thọ tạo 

...CÓ MỘT ĐỨA CON BẰNG MỌI GIÁ
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nào: động vật, thực vật, khoáng chất, người máy.
Phẩm giá của việc sinh sản của con người dựa trên 

tính độc đáo có yếu tố cơ bản đặc thù trong hành vi yêu 
thương giữa một người nam và một người nữ gắn bó với 
nhau trong mối dây hôn nhân: con cái là một quà tặng 
cực kỳ quý giá mà cha mẹ nhận được trong hành vi 
trao hiến cho nhau.

Kể từ ngày 25 tháng 7 năm 1978, ngày mà đứa trẻ 
đầu tiên được sản sinh trong phòng thí nghiệm bằng kỹ 
thuật thụ tinh trong ống nghiệm, rất nhiều người (bao 
gồm các vợ chồng, các bác sĩ, các nhà giáo dục, các nhà 
lập pháp) trong xã hội chúng ta không còn tham chiếu gì 
nữa từ chiếc la bàn này.

Khát vọng chính đáng của các cặp vợ chồng có một 
đứa con và nỗi tuyệt vọng của họ cùng lúc tạo thành 
mảnh đất màu mỡ cho sự lây lan việc thực hiện sinh sản 
nhân tạo trên sự sống con người.

Những đứa trẻ trở thành kết quả của một việc chế tạo 
của các bác sĩ và các nhà sinh học chứ không còn là một 
hành vi ân ái, nó trở thành sản phẩm của khoa học 
kỹ thuật chứ không còn là một hành vi trao tặng hợp 
nhân tính, và các bậc cha mẹ và các bác sĩ đã chối bỏ 
phẩm giá bình đẳng cần được tôn trọng của  đứa trẻ.

Có những khía cạnh 
đáng báo động khác 
khiến không thể chấp 
nhận các kỹ thuật sinh 
sản nhân tạo trên sự 
sống con người, chúng 
ta cùng xem xét chúng...
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Sự thụ tinh trong 
ống nghiệm (IVF = 
in vitro fertilization) 
là một kỹ thuật sinh 
sản nhân tạo, trong 
đó bao gồm nhiều 
giai đoạn, mỗi giai 
đoạn là cơ sở cho 
sự thành công của 
kỹ thuật này:

1. kích thích chức năng buồng trứng, sử dụng liều 
lượng cao các loại nội tiết tố tương tự với nội tiết tố kích 
nang trứng (FSH  = follicle-stimulating hormone) và nội 
tiết tố tạo thể vàng (LH = luteinizing hormone) để có 
được sự phát triển của nhiều nang trứng dưới sự kiểm 
soát của siêu âm và định lượng nội tiết tố estradiol (nội 
tiết tố được sản xuất bởi các nang trưởng thành) trong 
huyết tương;

2. hút các tế bào trứng: khoảng 36 giờ sau khi tiêm nội 
tiết tố kích dục (HCG = human chorionic gonadotropin) 
người ta thực hiện việc hút các tế bào trứng từ các nang 
buồng trứng dưới sự kiểm soát của siêu âm và bằng việc 
gây tê tại chỗ, bằng cách dùng một cây kim luồn qua 
vách trái và phải của âm đạo;

3. thụ tinh trong ống nghiệm: cùng lúc, tinh dịch được 
chuẩn bị đầy đủ và dùng để đưa tinh trùng vào các tế 
bào trứng hút được. Các tế bào trứng và các tinh trùng 
được cho tiếp xúc với nhau, trong phòng thí nghiệm, 

THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM ...
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trong vòng 16-18 giờ. Sau khoảng thời gian này người 
ta tin chắc việc thụ tinh đã xảy ra.

4. nuôi dưỡng các phôi thai: các tế bào trứng đã thụ 
tinh được đem nuôi dưỡng (“nuôi cấy các phôi”) trong 
vòng 24-48 giờ nữa, suốt thời gian đó chúng bắt đầu 
các giai đoạn đầu phát triển sớm nhất của các phôi thai 
nguyên thủy, mỗi phôi phân chia thành 2-8 tế bào;

5. việc cấy các phôi thai: trong vòng 48-72 giờ kể từ 
khi hút các tế bào trứng, các phôi thai phải được cấy 
ghép vào trong tử cung người nữ qua đường kênh cổ tử 
cung bằng một ống tiêm nhỏ xíu có chứa các phôi thai. 
Việc cấy ghép này thường tỏ ra nhanh chóng và không 
đau đớn. 14 ngày kể từ ngày cấy ghép, người ta định liều 
lượng HCG trong huyết tương để chẩn đoán thai bào.

Kỹ thuật bơm tinh trùng vào trứng (ICSI = intracyto-
plasmic sperm injection) khác với kỹ thuật trên ở chỗ việc 
thụ tinh được thực hiện thông qua việc bơm trực tiếp một 
tinh trùng duy 
nhất vào tế bào 
chất của tế bào 
trứng bằng cách 
sử dụng một 
ống tiêm với cây 
kim cực nhỏ. 
Phương pháp 
này dường như 
gây nhiều dị tật 
cho các thai bào.
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Thống kê tương đối của Châu âu năm 19991 - cũng 
có sự tham dự của 44 phòng khám của Ý – sinh thái đồ 
phòng thai sản ghi nhận trên 232.443 chu kỳ được bắt 
đầu có 27% thụ thai lâm sàng trong ống nghiệm (IVF) và 
26,8% bởi phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương 
trứng (ICSI) và khoảng 21% phụ nữ có “trẻ ẵm tay”.

Để đạt được tỷ lệ thành công 50% hầu có được một 
đứa trẻ mong muốn từ việc thụ thai trong ống nghiệm, 
người ta phải lặp đi lặp lại 5 hoặc 6 lần kỹ thuật lấy noãn 
và tinh trùng kết hợp với nhau ở ngoài cơ thể; để xác 
suất đạt 95% nó đòi hỏi phải nỗ lực thực hiện từ 13 đến 
15 lần.

Ở những phụ nữ bắt đầu thai kỳ xảy ra những sự kiện 
sau đây:

Sự kiện Sự thụ tinh nhân tạo Sự thụ tinh 
tự nhiên

Sẩy thai tự nhiên 18 - 25% 10 -15%
Mang thai ngoài dạ con 5% 2%
Đa thai (gia tăng đáng 
kể tác động từ cùng một 
trứng, với nguy cơ dị tật 
bẩm sinh kết dính cao 
hơn)

20 - 27% 
18% sinh đôi
4% sinh ba
0,2 - 1% sinh bốn.

1,5 - 2%

Sinh non 29% 5 - 6%
Trẻ sơ sinh thiếu cân 
 

36% 3,5 - 4%

1 Sự sinh sản của con người năm 2001, 16: 2459 - 2471. 

...NGUỒN HY VỌNG LỚN LAO BỊ TIÊU TAN
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Tử vong trong dạ con 
(sẩy thai muộn)

7% trong số những 
người mang thai một
19.2% trong số những 
người mang thai đôi
32.3% trong số những 
người mang thai ba

Tử vong chu sinh (trước 
và sau sinh) 

4,42% 1,1%

Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử 
vong 

1,3% 0,6%

Tỷ lệ trẻ sơ sinh mang 
bệnh tật 

cao hơn 2,4 lần so với 
trẻ được sinh ra  

bởi mang 
thai tự nhiên

Với kết quả ghi nhận được trong vòng 26 năm tiên 
phong trong lãnh vực ứng dụng kỹ thuật sinh sản nhân 
tạo cho sự sống con người và với các kinh nghiệm có 
được2, hai nhà khoa học tiên phong trong phương pháp 
thụ tinh trong ống nghiệm là R.M.L Winston và K. Hardy, 
họ vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực này, đi đến kết luận 
như sau: “Người ta không nên gây tuyệt vọng cho những 
bệnh nhân, vẻ ngạo mạn của y học và áp lực thương mại 
có thể là các khía cạnh then chốt quyết định trong việc sản 
xuất con người chăng. Đưa một đứa trẻ vào đời là trách 
nhiệm rất nghiêm trọng. 
Chúng ta không thể phớt 
lờ những đám mây u ám 
(điều bất hạnh) đang bao 
phủ người ta do các liệu 
pháp này đem lại”.

2 R.M.L Winston và K. Hardy, Khả năng sinh sản, Sự bổ sung cho 
Sinh học tế bào tự nhiên và Y học tự nhiên, tháng 10 năm 2002, 
514-518.
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Dường như người ta không 
muốn thừa nhận những đám mây 
u ám và nặng nề nghiêm trọng là 
số lượng lớn phôi thai và rất nhiều 
trong số đó bị định đoạt phải chết. 
Với bất kỳ kỹ thuật thụ tinh trong 

ống nghiệm nào đi nữa, người ta cũng phải đặt giới hạn 
nghiêm ngặt về số lượng phôi thai tạo ra và cấy vào tử 
cung, nó hàm chứa một số lượng rất lớn phôi thai người 
bị loại bỏ cách cố ý. Chúng tôi có chứng cứ về điều ấy từ 
những số liệu được báo cáo hàng năm trong Bản phúc 
trình của Bộ trưởng Bộ Y tế Ý cho Quốc hội về việc thi 
hành Bộ Luật 40/2004 của Ý về Y tế Hỗ trợ Sinh sản:

NĂM 2007 2008 2009 2010 2011
Số trung tâm hoạt động 342 354 350 357 357
Số đôi bạn được điều trị 36.465 40.574 43.972 50.090 53.305
Số phôi thai được cấy 77.001 85.113 93.880 103.526 99.251

Số trẻ sinh ra vẫn sống 6.800 7.855 8.452 10.036 9.657
Số tạ thế 5.437 6.245 6.777 8.163 8.002
Số phôi thai bị sát tế 70.201 77.258 85.428 95.596 96.855
Số phôi thai được trữ lạnh 763 7.377 16.280 18.798

Như dự kiến và có thể dễ dàng đoán trước, Bộ Luật 
40/2004 đã làm gia tăng ở Ý: số phôi thai bị định đoạt 
phải chết trong năm 2010 đã vượt quá con số thai nhi bị 
phá1; số trung tâm Y tế Hỗ trợ Sinh sản: tăng lên trong 
năm 2010 là 357 trung tâm2, nhiều hơn 41 trung tâm so 
với năm 2005; số cặp vợ chồng trải qua việc thụ tinh 
trong ống nghiệm: 53.305 trong năm 2011 so với 31.254 
1 121.750 số phôi thai phá hủy so với 115.372 số thai nhi bị phá.
2 155 trung tâm công và tư được cấp phép, 202 riêng tư.

... VÀ VỚI CÁI GIÁ PHẢI TRẢ!
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năm 20053; số lượng phôi thai trữ lạnh4; số lượng các 
cặp vợ chồng thất vọng vì những nỗi thống khổ, căng 
thẳng và các phí tổn phải chi đã không đem lại hoa trái: 
chỉ có 8.002/53.305 cặp vợ chồng (15,01%) đã có một 
hai đứa trẻ để bồng ẵm!

Ngoài việc sát tế cách có ý thức và có chủ tâm, đại đa 
số (90,9%) sản phẩm phôi sản xuất để đáp ứng mong 
muốn có một đứa con của những người thứ ba và không 
thèm tự điều trị5, khiến cho về mặt nhân đạo không thể 
chấp nhận mọi hình thức thụ tinh trong ống nghiệm, 
những rủi ro khác có thể khiến những người nữ trải qua 
kỹ thuật sinh sản con người bằng phương pháp thụ tinh 
trong ống nghiệm: hội chứng quá kích buồng trứng với 
các biến chứng có thể xảy ra; những rủi ro do gây mê;  
những rủi ro liên quan đến thao tác thực hiện: các biến 
chứng xuất huyết, nhiễm trùng, tổn thương nội tạng; các 
biến chứng của thai kỳ: ngoài những gì đã được mô tả 
có một tác động lớn lao của hiện tượng nghén, tiền sản 
giật, nguy cơ sinh non, bệnh tiểu đường thai kỳ; những 
tổn hại nghiêm trọng về mặt tâm lý6 và mặt kinh tế (3.000 
- 9.000 € cho mỗi lần) cho hơn 80% phụ nữ và / hoặc 
những cặp vợ chồng không thành công để có “đứa trẻ 
bồng bế”.
3 Báo cáo của Bộ Y tế Ý ngày 19-07-2013. 
4 Hầu hết trong số đó được định đoạt giữ lạnh trong thời gian vô hạn 
định bởi những người yêu cầu sự thụ thai của chúng không còn sẵn 
sàng để đón nhận chúng vào trong tử cung họ và cho chúng một số cơ 
hội nhìn thấy ánh sáng của mặt trời !
5 Chẳng có Ủy ban Đạo đức nào cho phép thử nghiệm một kỹ thuật chỉ 
đạt hiệu quả dự kiến ít hơn 10% cho những ai chấp nhận thử nghiệm.
6 A. Eugster, A.J. Vingerhoets, “Các khía cạnh tâm lý của thụ tinh trong 
ống nghiệm: một sự cân nhắc” trong tạp chí Khoa học Xã hội và Y 
khoa năm 1999, bộ 48: trang 575-589.
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“Theo ý kiến của tôi, khẳng định hành động tính dục là 
một hành động bản năng, giống như ngủ nghỉ hoặc ăn 
uống, được coi là cực kỳ thiếu hiểu biết. Thế giới sống 
còn nhờ hành động sinh sản và, bởi vì thế giới là một 
lĩnh vực mà Thiên Chúa điều khiển và phản chiếu quyền 
năng của Ngài, hành động sinh sản cần được chinh phục 
bằng sự kiểm soát, phải hướng đến mục đích sự kế tục 
sự sống trên trái đất. Nhân loại sẽ phải kiềm chế, phải cố 
gắng bằng mọi giá để kiểm soát các giác quan của mình, 
họ phải trang bị kiến thức cần thiết để biểu lộ tinh thần 
và thể chất của thế hệ con cháu mình, và họ sẽ truyền 
những thành quả hiểu biết này cho hậu thế vì những lợi 

ích của chúng”.
Gandhi thú nhận rằng mình đã hai 

lần phải nhượng bộ cho việc truyền bá 
ngừa tránh thai. Nhưng cuối cùng ông 
đã đi đến kết luận như sau: 

“...tốt hơn phải hành động bằng sự 
thúc đẩy bên trong, bằng việc làm chủ 
chính mình....” (Gandhi, Tự truyện) 

“Hạnh phúc của con người thời đại nằm ở chỗ “vui 
thích”. Vui thích trong việc mua bán và tiêu thụ các loại 
thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, con người, sách báo, phim 
ảnh. 

Tất cả mọi thứ được tiêu thụ, được nuốt trửng.... Nét 
đặc trưng của thời đại chúng ta được thiết định trong 
khuôn mẫu trao đổi và lãnh nhận, đổi chác và tiêu thụ; 
dường như mọi thứ, cả tinh thần lẫn vật chất đều trở 
thành đối tượng để mua bán và tiêu dùng. 

Đối với vấn đề yêu đương, hiện trạng tương ứng với 

MỘT LỜI MỜI GỌI SUY GẪM 
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tính cách xã hội của con người thời đại”.
“Mọi người cảm thấy rằng yêu đương 

dường như là chuyện dễ dàng, nhưng 
tìm gặp được đối tượng thực sự để yêu 
hay được yêu thì thật khó khăn.... Lý 
thuyết này có thể được so sánh với một 
người muốn vẽ, nhưng thay vì học về 
mỹ thuật, anh ta quả quyết rằng chỉ cần 

chờ đợi có đối tượng thích hợp, và rồi bức họa sẽ được 
vẽ một cách tuyệt chiêu ngay khi gặp được đối tượng”. 
(E. Fromm, Nghệ thuật yêu thương) 

“Ta mong ước cho y khoa thành 
công trong việc khám phá, ấn định 
được những tiêu chuẩn chắc chắn về 
các chu kỳ tự nhiên của con người, 
hầu giúp cho các đôi vợ chồng có thể 
căn cứ vào đó và vững tâm tuân giữ 
để điều hòa sinh sản. Và với công tác 
đó, các nhà bác học, đặc biệt là các 
nhà bác học Công giáo, có thể chứng 
minh bằng những sự việc rõ ràng lời 
giáo huấn sau đây của Giáo hội là: “giữa những lề luật do 
Thiên Chúa ấn định để lưu truyền đời sống và các lề luật 

bảo vệ tình yêu trong hôn nhân, không 
gì mâu thuẫn cả”. (Á thánh Phaolô VI, 
Thông điệp Humanae Vitae – Sự sống 
con người, số 24).

“Mục đích chính của mỗi phương pháp 
tự nhiên điều hòa sinh sản là tạo hạnh 
phúc cho cha mẹ và con cái của họ”. 

(Lyn Billings)
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Ngày xửa ngày xưa, có một lão nông băng ngang qua 
cánh rừng già, ông bắt gặp một con đại bàng non, ông 
đưa chú chim non về nhà và cho sống chung với bầy 
gà con, chú ta nhanh chóng học được cách mổ thóc 
của bầy gà con và cư xử như bọn gà. Một ngày kia, có 
một nhà điểu học đi ngang qua đó và bắt gặp chú chim 
nơi chuồng gà, ông tự hỏi tại sao một con đại bàng, nữ 
hoàng của các loài chim lại bị giam hãm trong chuồng gà 
với lũ gà con. 

Lão ông cho hay: “Bởi vì tôi cho chú ta ăn thức ăn của 
gà và tôi dạy chú phải là một con gà, và chú chưa bao 
giờ học bay cả. Chú sinh hoạt như một con gà và do vậy 
không còn là một con đại bàng”. 

Nhà điểu học khẳng định: “Tuy nhiên chú ta vẫn còn 
có trái tim của một con đại bàng và chắc chắn học bay 
được”. Sau một hồi lâu nói chuyện, hai người đồng ý để 
khám phá điều có thể nơi chú chim. Nhà điểu học đã nhẹ 
nhàng đặt chú đại bàng trong lòng bàn tay ông và nói với 
chú: “Bạn thuộc về trời xanh chứ đâu phải của mặt đất. 
Hãy giang rộng đôi cánh của bạn và hãy vút bay cao”.

Nhưng chú đại bàng đã cảm thấy khá bối rối. Chú thực 
sự chẳng biết mình là ai, chú đang nhìn thấy lũ gà con 
mổ thóc trong sân, chú nhảy xuống và tiếp tục tham gia 
với chúng. 

Không ngã lòng, hôm sau nhà điểu học trở lại với chú 
đại bàng, ông đặt chú trên mái nhà và khuyến khích chú 
một lần nữa: “Bạn là chim đại bàng. Hãy giang rộng đôi 
cánh và vút bay cao”. Nhưng lần này chính chú đại bàng 
e sợ chẳng biết trời đất ra sao; một lần nữa chú nhảy 
xuống sân và đi đến mổ thóc với bọn gà. Lần thứ ba, nhà 
điểu học đã thức dậy thật sớm, ông mang chú chim đại 
bàng đi và đặt chú trên đỉnh núi. Ở đó, ông đã nâng bổng 
nữ hoàng các loài chim và cố gắng khuyến khích chú ta: 
“Bạn là một con đại bàng, bạn có thuộc về bầu trời và trái 
đất, bây giờ hãy mở đôi cánh và vút bay cao”. 

. . . CHÚNG TA HÃY NÓI LỜI TẠM BIỆT
BẰNG MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH
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Chú đại bàng nhìn xung quanh, nhìn xuống phía 
chuồng gà, nhìn lên bầu trời xanh. Nhưng chú hãy còn 
chưa bay. Sau đó, nhà điểu học nâng chú hướng về phía 
mặt trời và chú đại bàng bắt đầu run rẩy và từ từ mở 
đôi cánh. Cuối cùng, với một tiếng kêu chiến thắng, chú 
bay vút vào bầu trời xanh. Có thể chú đại bàng vẫn còn 
nhớ nhung bọn gà; ngay cả có thể thỉnh thoảng trở lại 
thăm bọn gà. Tuy nhiên, như người ta biết được, chú đã 
chẳng trở về sống như một con gà. 

Chú là một con đại bàng, mặc dù chú đã được nuôi 
dưỡng và lớn lên như một con gà”.

Cũng giống như chú đại bàng, những ai đã học để tự 
coi như trong thực tế mình chưa phải là ông này bà nọ, 
mình cũng có thể đưa ra một quyết định mới mẻ và sống 
theo những tiềm năng thực thụ của riêng mình để chiến 
thắng, là người khôn ngoan (homo sapiens).1

Ngày nay chúng ta có xu hướng coi khả năng sinh sản 
như là một gánh nặng, một căn bệnh cần phải giải trừ 
với sự trợ giúp của dược phẩm, các biện pháp cơ học 
và vắc-xin. 

Theo cách thức ấy, chỉ sau khi mất khả năng sinh sản, 
nhiều người trẻ mới nhận ra rằng khả năng sinh sản của 
con người là một món quà quý giá và tuyệt vời cần hiểu 
biết, đón nhận, đề cao, bảo toàn và sống có trách nhiệm. 

Mục đích của tập sách này là để nâng cao nhận thức 
về vẻ đẹp tuyệt vời của món quà này, nó cung cấp một 
vài khái niệm nền tảng về sinh lý học sinh sản của con 
người, thông tin có những phương pháp tự nhiên hiệu 
quả để điều hòa sinh sản và địa chỉ các Trung tâm giảng 
dạy Phương pháp Rụng trứng Billings . 

Tính dục không đơn thuần là khả năng sinh dục. 
Để đạt được sự trưởng thành về tính dục, nghĩa là để 

phát triển năng lực yêu thương, chỉ kiến thức về sinh lý 
học sinh sản thôi thì không đủ, người ta phải biết các 
môn học khác: tâm lý học, đạo đức học, nhân chủng 
học và kiên trì tập luyện sự tự chủ.
1 Muriel J. - D. Jongeward, Sinh ra để chiến thắng 
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