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Abstract
Care and its ethical dimensions are such things to ethics without which no ethical
judgement is made. Some western critics especially feminists imagine. According to them
since ethics has its practical implication and thus to talk about morality merely on its
theoretical level as mainstream ethics concerned with is defective. Not only traditional
ethics is concerned with abstract moral principles that give emphasis on universality,
impartiality, etc. but they shown a little concern to women’s morality, i.e. the caring
relationship of which woman is associated with. This element of care gives rise to in
modern feminist ethics as Care Ethics. To establish this new ethics is a step forward to give
recognition to women and their associated feminine traits which are being shown as
devalued in mainstream ethics. As traditionally women are focused to serve others’ needs,
they have grown of having a kind of caring element which men lack. Feminist’s proposal is
that this care can be extended to the rest of human beings and necessary for everyone to
acquire it for making any intimate human relationship. And as moral philosophy is mainly
concerned for the good of human being, they concede that a person would be treated as
morally good if he or she does acquire and practice this element of care in addition to other
moral elements while making any moral decisions. An attempt has been made in this paper
to give a brief introduction to care ethics, and its significance of inclusion into the
mainstream ethics not simply as occupying space in the domain of morality but as a
practical necessity of taking moral decisions.
Key words: Care ethics, attentiveness, responsibility, competence, responsiveness,
mainstream ethics.

র্ূতিকা: সাধারণি িানভষ িার জীবত্ননর ববতশরর্াগ সিয় অতিবাতহি কত্নর এত্নক অপত্নরর প্রতি প্রযে প্রদান ও
গ্রহত্নণর িত্নধে তদত্নয়, এবং প্রত্নিেক িানব সত্তার িঙ্গলসাধন বযত্নহিভ নীতিদশযত্ননর লক্ষ্ে িাই নীতিতবদোয় প্রযত্নের
গুরুত্ব অবশেস্বীকাযযে। িত্নব খভব অল্প সংখেক নীতি দাশযতনকই প্রযত্নের নীতি আত্নলাচনায় আগ্রহী হত্নয়ত্নেন, এতবষত্নয়
সবত্নচত্নয় ববশী আগ্রহী হত্নয়ত্নেন নারীবাদীরা। সাধারণর্াত্নব িত্নন করা হয় নীতিশাত্নের কাজ হল নারী ও পভরুষ
তনতবযত্নশত্নষ সকল িানভত্নষর আচার-আচরত্নণর ননতিক তবচার করা। তকন্তু নারীবাদীত্নদর িি হল সাত্নবতক নীতিশাে
নারীর ননতিক অতর্জ্ঞিাত্নক কি গুরুত্ব তদত্নয়ত্নে এবং নারীর সহজাি বয প্রযে, আত্নবগ, তবত্নশষত্ব, ইিোতদত্নক কি
িূলেবান বত্নল িত্নন করা হত্নয়ত্নে। একজন আত্নিতরকান নারীবাদী অোতলসন জাগর (Alison Jaggar 1942-) বযিন
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বদতখত্নয়ত্নেন বয সাত্নবতক নীতিতবদোয় পভরুত্নষর িভলনায় নারীর স্বার্য ও অতধকার রক্ষ্ায় চূড়ান্ত অবত্নহলা বদতখত্নয়ত্নে।
বেতিগি, পাতরবাতরক স্তত্নর রান্না-বান্না, তশশু ও অসভস্থত্নদর যেআতত্তসহ তবতর্ন্ন ধরত্ননর গৃহস্থাতল কাজকিয ও
িৎসংতিষ্ট সিসোগুতলত্নক ননতিকর্াত্নব গুরুত্বহীন িত্নন কত্নরত্নে এবং বসইসংক্রান্ত আত্নলাচনা বাতিল কত্নরত্নে। আবার,
নারী পভরুত্নষর নোয় ননতিক তবচাত্নর সিকক্ষ্ নয় –সাত্নবতক নীতিতবদোয় এরকিও র্াবা হত্নয়ত্নে। এই নীতিচচযায়
স্বািন্ত্র্ে, িন, যভতি-বভতি, স্বাতিক্রাতন্ত প্রর্ৃতি কতর্ি পভরুষাতল নবতশষ্টেত্নক ববতশ গুরুত্ব বদওয়া হত্নয়ত্নে। অনেতদত্নক,
পরস্পর তনর্যরিা, সম্প্রদায়-প্রীতি, বদহ, আত্নবগ প্রর্ৃতি নবতশষ্টেত্নক বিত্নয়তল বত্নল হিশ্রিা করা হত্নয়ত্নে। এিতদন ধত্নর
চত্নল আসা পভরুষসভলর্ নীতিতবচার যা তনয়ি-নীতি, সাতবযকিা, তনরত্নপক্ষ্িা, ইিোতদ প্রকরত্নণর দ্বারা তনয়তন্ত্র্ি ও
প্রতিতিি —িার গুণগান কত্নরত্নে। তবপরীত্নি, নারীর নীতির্াবনা, যার িত্নধে আন্তসযম্পকয, আত্নবগ, তবত্নশষত্ব, এিন তক
কখত্ননা কখত্ননা পক্ষ্পািও গুরুত্ব পায়, িাত্নক বাাঁকা বচাত্নখ বদখা হত্নয়ত্নে ১। নারীবাদীত্নদর িূল বিবে হল সাত্নবতক
নীতিশাত্নের নারীর প্রতি এইসব সীিাবিিা উত্নেদকত্নল্প নীতিশাত্নের ননতিক িূলোয়ত্নণর বক্ষ্ত্নে দৃতষ্টর্তঙ্গর বদল
ঘিাত্ননার প্রত্নয়াজন। আর এইখাত্ননই প্রয়ত্নের নীতিশাত্নের উদ্ভত্নবর প্রত্নয়াজনীয়িা।
যাইত্নহাক, সাত্নবতক র্াবনায় একর্া বলা হয় বয নারীর ননতিকিার সাত্নর্ এই প্রযত্নের নীতিিত্ত্ব অঙ্গাতঙ্গর্াত্নব
জতড়ি। আর এিাই প্রযত্নের নীতিত্নক এক স্বিন্ত্র্ নীতি তহত্নসত্নব প্রতিিা বপত্নি বাধা হত্নয় দাাঁড়ায়। বকননা, প্রযেত্নক
যতদ এইর্াত্নব নারীর প্রকৃতি সঞ্জাি প্রযত্নের সত্নঙ্গ জভত্নড় বদখা হয়, িাহত্নল প্রযে হত্নয় পত্নড় নারীর সহজাি তকংবা
বকাত্ননা এক সািাতজক বা সাংস্কৃতিক আচার আচারণ, এবং আদত্নপ িা অপরবেতির ননতিক পেত্নের পতরসত্নরর
বাইত্নর বর্ত্নক যায়। তকন্তু এিা ববাঝা দরকার বয যতদও প্রযত্নের উপাদাত্ননর উৎসিূত্নল নারীর সহজাি অতর্জ্ঞিা
তকংবা বকাত্ননা সািাতজক অতর্জ্ঞিা, ির্াতপ এিা এিন একিা ধারণা যা অনে সব স্বিন্ত্র্ ননতিক ধারণা তহত্নসত্নব বদখা
প্রত্নয়াজন। প্রযত্নের উপাদান নারীর সহজাি হত্নলও িা যখন নীতির রূপ পায় িখন িা বেতিগি পতরসর অতিক্রি
কত্নর সাতবযক ও বস্তুগি হয়। িাই প্রযত্নের নীতির অনভশীলন নারী ও পভরুষ তনতবযত্নশত্নষ বযত্নকাত্ননা বেতির পত্নক্ষ্ই
সম্ভব। এবং নারীবাদীত্নদর িি হল বযত্নকাত্ননা বেতি তযতন িনত্নন এবং কত্নিয প্রযেবান হত্নবন তিতনই নারীবাদী হত্নবন।
বিযিান প্রবত্নে এিা বদখাত্ননার একতদত্নক বযিন বচষ্টা কত্নরতে বয সাত্নবতক নীতিশাত্নে এই প্রযত্নের নীতিিত্নত্ত্বর
সংত্নযাজন বেতির বযত্নকাত্ননা ননতিক আচার আচারত্নণর িূলোয়ত্নণর বক্ষ্ত্নে জরুরী বিিতন আবার বদতখত্নয়তে বয প্রযে
প্রদানকারী ননতিক বদোিনগুতল বযত্নহিভ িানবজীবত্ননর বকত্নে প্রতর্ি এক অপতরহাযযে উপাদান িাই বসগুতলত্নক বাদ
তদত্নয় িানব জীবত্ননর র্াল বা িঙ্গল সম্ভব নয়।
নারীবাদী নীতিশাত্নের প্রার্তিক পতরচয়: নারীবাদী নীতিতবদরা নীতিতবদোয় তবতর্ন্ন ধরত্ননর নীতির্াবনা২ ির্া
পদত্নক্ষ্ত্নপর সূচনা কত্নরত্নে, বযিন নারীসভলর্, িািৃসভলর্, রাজননতিক এবং সিকািী, ইিোতদ। এই ধরত্ননর নীতি
র্াবনাগুতল নীতিতবদোয় নারী ও পভরুত্নষর জীবিাতত্ত্বক, সািাতজক অবস্থাত্ননর পার্যত্নকের উপর আত্নলাকপাি কত্নর।
বোতিগি তকংবা বাহেজগত্নির তবষয়গুতলর সত্নঙ্গ সংতিষ্ট তবতর্ন্ন সিসোর পর্তনত্নদযশ এই নারীবাদী নীতিদশযত্নন পাওয়া
যায়। এগুতল শুধভই নারীর বিযিান অবদিত্ননর অবস্থার কর্াই িত্নন করায় না, বযসব ননতিক উপাদান এই অবদিনত্নক
স্থাতয়ত্ব তদত্নয়ত্নে িাত্নদরত্নক ধ্বংস করার কর্াও বত্নল। এককর্ায়, নারীবাদী, নীতিদশযত্ননর লক্ষ্ে হল তলঙ্গসিিাযভি
নীতিতবদোর সূচনা করা।
যাইত্নহাক, পাশ্চািে নীতিশাত্নের বসইসব প্রকরণ যা নারীর ননতিক অতর্জ্ঞিাত্নক অবজ্ঞা কত্নরত্নে িার পভনতবযচার
এবং সংত্নশাধত্ননর জত্ননেই এই নারীবাদী নীতিশাত্নের উদ্ভব হত্নয়ত্নে। যতদও এই নারীবাদী নীতিশাত্নের বকাত্ননা
সবযসম্মি একক র্াষে বনই, ির্াতপ সিসোগুতল তবতর্ন্ন নারীবাদী তবতর্ন্নর্াত্নব বদত্নখত্নেন এবং িার সিাধান বখাাঁজার
বচষ্টা কত্নরত্নেন। িাাঁত্নদর সিাধান বখাাঁজার তর্ন্নিার কারত্নণ নারীবাদী নীতিশােত্নক বিািািভতি তিনর্াত্নগ র্াগ করা যায়।
নারীসভলর্ নবতশষ্টেতর্তত্তক নীতিিত্ত্ব, িািৃসভলর্ নবতশষ্টেতর্তত্তক নীতিিত্ত্ব ও রাজননতিক বা যর্ার্য নারীবাদী নীতিিত্ত্ব।
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আিরা স্থানার্াত্নবর কারত্নণ এখাত্নন বকবল নারীসভলর্ নীতিিত্ত্বতির পযযাত্নলাচনা করব বকননা এই নীতিিত্নত্ত্বর সত্নঙ্গ
প্রযত্নের নীতিিত্নত্ত্বর সরাসতর বযাগ রত্নয়ত্নে।
প্রযত্নের নীতি ও িার পতরশীলন: নারীসভলর্ নবতশষ্টেতর্তত্তক নীতির্াবনার িত্নধে প্রযত্নের নীতিিত্ত্ব৩ (care ethics)
গুরুত্বপূনয। এই নীতিিত্ত্বতি তবংশ শিাব্দীর তদ্বিীয়াত্নধয কত্নয়কজন নারীবাদীত্নদর হাি ধত্নর জনসিত্নক্ষ্ ির্া তবদ্বজ্জনত্নদর
সািত্নন এত্নসত্নে। প্রযত্নের নীতিিত্ত্ব৪ হল এিন একতি আদশযতনষ্ট নীতিিত্ত্ব যা বকাত্ননা কাজ ননতিকর্াত্নব র্াল বা িে
িা তবচার কত্নর র্াত্নক। সাত্নবতক পতরণািবাদী ও কিযবেবাদী নীতিিত্ত্বগুতল বযখাত্নন তনরত্নপক্ষ্িা ও সাতবযকিার
িানদত্নের উপর বজার তদত্নয় র্াত্নকন বসখাত্নন প্রযত্নের নীতিিত্নত্ত্ব প্রতিত্নবদনশীলিার গুরুত্ব ববশী। ননতিক
দৃতষ্টর্তঙ্গত্নি এই পতরবিযন সাতধি হয় যখন আিরা ‘what is just?’ এই ননতিক প্রত্নের পতরবত্নিয ‘How to
respond?’ এরকি ননতিক প্রে তনত্নয় চচযা কতর। উত্নেখে ‘what is just?’ এই ননতিক দৃতষ্টর্তঙ্গ যা সাতবযক তনয়ি
নীতির উপর প্রতিতিি িা সাত্নবতক নীতিতবদোর বকত্নে প্রতর্ি, অনেতদত্নক ননতিক দৃতষ্টর্তঙ্গত্নি ‘How to respond?’
এইরকি পতরবিযন নারীবাদী নীতিশাত্নের বকেস্থল জভত্নড় রত্নয়ত্নে। বসইকারত্নণ প্রযত্নের নীতিিত্নত্ত্ব সাত্নবতক
নীতিশাত্নের িত্নিা সাতবযকীকরত্নণর প্রত্নচষ্টা আসত্নল ননতিক অেত্ব ও ঔদাসীনেিার জন্ম বদয় বত্নল নারীবাদীত্নদর িি।
যাইত্নহাক, নারীবাদীরা এরকি িত্নন কত্নরন বয নীতিবান বেতি হওয়ার জনে একজন বেতির অনোনে গুণগুতল র্াকার
সাত্নর্ সাত্নর্ বেতির তনত্নজর জীবত্নন বিযিান প্রযত্নের দাতবগুতলর পূরণও বাঞ্ছনীয়। একইরকির্াত্নব বলা যায় বয
বকাত্ননা সিাজবেবস্থাা্ত্নক ননতিকর্াত্নব প্রশংসনীয় বলা যাত্নব যতদ বসতি অনোনে অবস্থাগুতল তিক রাখার পাশাপাতশ
সিাত্নজ বসবাসকারী সদসেত্নদর এবং িাত্নদর পাতরপাতশযক পতরত্নবশ পতরতস্থতির প্রতি পযযাপ্ত পতরিাত্নণ প্রযে প্রদাত্নন
সক্ষ্ি হয়। িত্নব আবার এরকি দাতবও তিক নয় বয পযযাপ্তর্াত্নব প্রযেবান হওয়া একতি তবত্নশষ গুণ যা বকাত্ননা বেতি
তকংবা সিাত্নজর বর্ত্নক প্রাপ্ত। আবার, বকবলিাে প্রযেবান হত্নলই বয একজন বেতি বা সিাজ নীতিবান রূত্নপ তবত্নবচে
হয় এিনও নয়। প্রযত্নের প্রতি এরূপ বাধেবাধকিার অর্য এিা নয় বয িা নীতি ননতিকিার সিস্ত তদক পূরত্নণ সক্ষ্ি।
তির্ো কর্া বত্নলা না, প্রতিশ্রুতি র্ঙ্গ কত্নরা না, অপরত্নক আঘাি করা বর্ত্নক তবরি র্াত্নকা, ইিোতদ সব ননতিক
তবতধগুতল নীতি ননতিকিার বয স্বরূপ িভত্নল ধত্নর িা অসম্পূণয, কারণ িানব জীবত্ননর িূখে র্ূতিকা হল প্রযেবান হওয়া
িা এইসব তবতধগুতল প্রিোখোন কত্নরত্নে।
যতদও নীতির এইরূপ বোখো দ্বর্যেক বত্নল িত্নন হয়। প্রর্িি, প্রযত্নে সাফলে লার্ তকংবা বের্যিা বকাত্ননািারই
সাত্নর্ ননতিক তদকগুতলর বকাত্ননা আবতশেক সম্পকয বনই। তদ্বিীয়ি, ‘প্রযত্নের উপাদান বযিনর্াত্নব উপতস্থি’-এরকি
র্াষা বেবহার আসত্নল প্রযেবান বেতিত্নক প্রযে স্বীকাত্নরর বাধেবাধকিা বর্ত্নক পশ্চাৎগিত্নন অনভিভতি বদয়। যাইত্নহাক,
স্পষ্ট কত্নর বলা যায় বয প্রযে-নীতি বকবল কিকগুতল তনয়ি-নীতির সিতষ্ট নয়, বরং এতি এক তবত্নশষ ধরত্ননর
পতরশীলন, যার জনে প্রত্নয়াজন তবত্নশষ তকেভ ননতিক গুত্নণর অতধকারী হওয়া। বকাত্ননা তবষত্নয় তবত্নশষর্াত্নব প্রযেবান
হওয়া এবং বকাত্ননা তবষত্নয় সাধারণর্াত্নব প্রযেবান হওয়া –এই দুইত্নয়র িত্নধে পার্যকে আত্নে। সাধারণর্াত্নব তযতন
প্রযেবান হত্নবন বভঝত্নি হত্নব তিতন সাত্নবতক নীতিশােত্নক িানেিা তদত্নেন, আর তযতন তবত্নশষর্াত্নব প্রযেবান হন তিতন
আসত্নল আধভতনক নারীবাদী নীতিশাত্নের আত্নলাত্নক তনত্নজত্নক পতরশীতলি কত্নরত্নেন। নারীবাদীত্নদর িত্নি এই দুইরকি
প্রযত্নের সম্মীতলি প্রত্নচষ্টায় বকাত্ননা বেতির ননতিক জীবত্ননর সিগ্র তচে পাওয়া সম্ভব। প্রযত্নের এইসব তবতর্ন্ন তদত্নকর
আত্নলাচনা তনম্নতলতখি অংত্নশ করা হল।
নারী ও পভরুত্নষর জীবিাতত্ত্বক ও সািাতজক িারিত্নিের তর্তত্ত হল নারী ও পভরুত্নষর স্বিন্ত্র্ নীতিত্নবাধ, আচরণ এবং
পতরচয়। নারী ও পভরুত্নষর িত্নধেকার এই পার্যকেত্নক তর্তত্ত কত্নর নারীসূলর্ নবতশতষ্টেতর্তত্তক নীতিিত্ত্ব ির্া প্রযত্নের
নীতিিত্ত্ব গত্নড় উত্নিত্নে। িনস্তাতত্ত্বক ির্া নীতিতবদ্ কোত্নরাল তগতলগান (Carol Gilligan 1936-) বদতখত্নয়ত্নেন বয
সাত্নবতক কায়দায় নারীরা শুধভই অত্ননের প্রত্নয়াজত্নন লাত্নগ – এবং বসতদত্নকই ববতশ দৃতষ্ট আকষযণ করা হয়। তিতন নারীর
এক তবত্নশষ ধরত্ননর র্াষা আতবষ্কার কত্নরত্নেন যাত্নক প্রযে বা দরত্নদর র্াষা ৫ (language of care) বলা হয়। তিতন
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আরও দাতব কত্নরন, এই ধরত্ননর দরত্নদর র্াষা িানবীয় সম্পত্নকযর বক্ষ্ত্নে অত্ননক ববতশ যেশীল হয়। আবার পভরুষ
তনত্নজত্নক বাহেজগত্নির তক্রয়াকত্নিয তনত্নয়াতজি কত্নর বযিন, বেবসায়, তচতকৎসায়, আইত্নন, ইিোতদত্নি। এই পভরুত্নষর
আতবষ্কৃি র্াষা হল নোয়নীতির র্াষা (language of justice), যা িানানসই সহিত্নির উপর বজার বদয়, এবং
বকবল তনয়ত্নির উপর প্রতিতিি। তগতলগোন আরও উত্নেখ কত্নরন বয লত্নরন্স বকালবাগয (Lawrence Kohlberg
1927-1987) কৃি ননতিক উৎকষযিার পতরিাপক বয েয়-িাো বস্কল বসখাত্নন শুধভ নোয়পরায়ণিার রাজ চত্নল,
দরত্নদর বকান স্থান বনই। বসইকারত্নণ, িাাঁর িত্নি প্রার্তিকর্াত্নব নারীরা বকালবাত্নগযর বয ননতিক উৎকত্নষযর িৃিীয়
িাো বা স্তর পযযন্ত উিত্নি পাত্নর। অনেতদত্নক, পভরুষরা যারা নোয়পরায়ণিার র্াষায় কর্া বত্নল ও ননতিক তবচার কত্নর,
বদখা যায় িারাই বকালবাত্নগযর পঞ্চি স্তর, এিনতক ষি বা সত্নবযাচ্চ স্তর পযযন্তও বপ াঁেত্নি সক্ষ্ি হয়।
তগতলগাত্ননর প্রযত্নের নীতিিত্ত্ব নারীবাদী এইকারত্নণ বয তিতন পভরুত্নষর নোয়পরায়ণিার নীতি এবং নারীর
প্রযত্নের নীতি উর্য়ত্নকই নবধ বত্নল িত্নন কত্নরন। িাাঁর প্রস্তাব হল সিস্ত িানভত্নষর উতচি একইসত্নঙ্গ নোয়পরায়ণ ও
প্রযেবান হওয়া। িত্নব, তগতলগান এতবষত্নয় সত্নচিন বয নারীরা পভরুত্নষর প্রতি নীতিিূলে প্রদাত্নন যিিা স্বােেে
অনভর্ব কত্নরন, পভরুষরা নারীর প্রতি নীতিিূলে প্রদাত্নন িিিা আগ্রহী হন না। তিতন আরও িত্নন কত্নরন, এই অতনোর
িূল তনতহি পাশ্চািে সর্েিা ও সংস্কৃতিত্নি; বযখাত্নন পভরুষবেতির প্রকৃতিপ্রদত্ত নারীসভলর্ নবতশষ্টেত্নক ির্া বসই
বেতিত্নক ির্াকতর্ি বিত্নয়লী-পভরুষ বত্নল হিশ্রিা করা হত্নয়ত্নে।
তবষয়তি একিভ তবশত্নদ বলা যাক৬। ১৯৮৩ সাত্নল একতি সিীক্ষ্া যভগ্মর্াত্নব কত্নরন কোত্নরাল তগতলগান ও লত্নরন্স
বকালবাগয। সিীক্ষ্াতি হত্নয়তেল তকেভ সংখেক বয়ঃসতেকালীন োেোেীত্নদর তনত্নয়। োে-োেীত্নদর একিা সিসোর
সিাধান করত্নি বদওয়া হত্নয়তেল। প্রত্নিেক োে-োেীর বদওয়া সিাধাত্ননর তর্তত্তত্নি িাত্নদর ননতিক তবচার কিিা
পতরণি িা িূলোয়ন কত্নর বদখার বচষ্টা হয় সিীক্ষ্াতিত্নি। এখাত্নন বকালবাত্নগযর সত্নঙ্গ তগতলগাত্ননর িূলোয়ত্ননর অত্ননক
িফাৎ লক্ষ্ে করা যায়। বকালবাত্নগযর তবচাত্নর োেরা ননতিক তবচাত্নর অত্ননকত্নবশী এতগত্নয়, আর তগতলগাত্ননর তবচাত্নর
োেীরাও এই তবচাত্নর এতগত্নয় আত্নে। আসত্নল এই দু’জন দুতি পৃর্ক দৃতষ্টত্নকাণ বর্ত্নক োেোেীত্নদর বদওয়া
সিাধাত্ননর ননতিক তবচার কত্নরত্নেন। বকালবাত্নগযর তবচারধারা তেল তবিূিয িাতত্ত্বক, যাত্নি োেরা এতগত্নয়। অনেতদত্নক
তগতলগোন তবচারধারার তর্তত্ত তহত্নসত্নব খভাঁত্নজ বপত্নয়তেত্নলন দরত্নদর র্াষা, যাত্নি োেীরা অত্ননক ববশী এতগত্নয় বগত্নে।
িাই, ননতিক তবচাত্নরর িানদণ্ড তহত্নসত্নব যতদ তবিূিয িাতত্ত্বকিাত্নক একিাে পতরণি িানদণ্ড িত্নন না করা হয়, বকবল
িাহত্নলই োে-োেীত্নদর করা ননতিক তবচারত্নক সিান গুরুত্বপূণয বলা যায়।
োে-োেীত্নদর বয সিসোতির সিাধান করত্নি বদওয়া হত্নয়তেল িা হল: হাইনজ নাত্নি একজন বোতির েী অসভস্থ।
তকন্তু িাাঁর ঔষধ বকনার সাির্যে বনই অর্চ ঐ ঔষধিা না বপত্নল হাইনত্নজর েী হয়ত্নিা িারা যাত্নব। এিি অবস্থায় প্রে
হল, হাইনত্নজর তক বদাকান বর্ত্নক ঔষভধ চভতর করা তিক কাজ হত্নব? এইরকি সিসোর সিাধাত্নন োে-োেীরা নানা
ধরত্ননর প্রতিতক্রয়া জানায়। বদখা যায়, োেরা এই সিসোতিত্নক একিা তবত্নশষ সিসো তহসাত্নব না বর্ত্নব িারা
সিসোতি বকান্ বকান্ ননতিক আদত্নশযর সংঘাত্নির ফত্নল বদখা তদত্নে িা খভাঁজত্নি িৎপর হয়। ননতিক আদশযগুতল হল
বযিন, ‘সৎপত্নর্ চল’, ‘চভতর কত্নরা না’, ‘িানভত্নষর জীবন রক্ষ্া করত্নব’, ইিোতদ। এর িত্নধে ‘সৎপত্নর্ চলা’ ও ‘জীবন
রক্ষ্া করা’ এই দুই ননতিক আদত্নশযর দ্বত্নের ফত্নলই উি সিসোর সৃতষ্ট হত্নয়ত্নে বত্নল িারা িত্নন কত্নর। সবত্নশত্নষ
িারা ‘জীবনরক্ষ্া করার’ দাতয়ত্বত্নকই সবত্নচত্নয় গুরুত্বপূণয বত্নল িত্নন করল এবং সিাধান তদল ‘হাইনত্নজর চভতর করািা
অননতিক হত্নব না’। অনেতদত্নক, োেীত্নদর বদওয়া সিাধানগুতল এিন তনতদযষ্ট তেল না। বকউ জানাল, হাইনজ ঔষধ
চভতরর দাত্নয় যতদ হাজত্নি যায় িাহত্নল িার অসভস্থ েীর পাত্নশ বকউ র্াকত্নব না, িাই ঔষত্নধর দাি কিাত্ননার জনে
ঔষত্নধর বদাকাত্ননর িাতলকত্নক পভনরায় অনভত্নরাধ করা বযত্নি পাত্নর। বকউ আবার প্রস্তাব করল সকত্নলর কাত্নে চাাঁদা
িভত্নল ঔষভত্নধর খরচ বিিাত্ননার, ইিোতদ। এখাত্নন োেীরা সিসোতির বকাত্ননা একতি তনতদযষ্ট সিাধান তদল না।
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বকালবাত্নগযর িত্নি, োেীরা োেত্নদর িভলনায় পতরণি বভতির পতরচয় তদত্নি পারত্নে না। আর এখাত্ননই বকালবাত্নগযর
সত্নঙ্গ তগতলগাত্ননর িি তবত্নরাধ। বকালবাত্নগযর িূলোয়ত্ননর তবষয়তি তগতলগান নিভন উদেত্নি র্াবত্নি শুরু কত্নরন।
তগতলগাত্ননর িত্নন হল োেীত্নদর সংতিষ্ট িূলোয়নত্নক োেত্নদর িূলোয়ত্ননর িভলনায় খাত্নিা কত্নর বদখা উতচি নয়।
িাাঁর িত্নি, বয়ঃসতের সিয় বর্ত্নকই োে-োেীত্নদর িত্নধে ননতিক তবচাত্নরর প্রবণিার তর্ন্ন ধারা বিযিান। োেত্নদর
তবচার ধারার িত্নধে তবিভিয িাতত্ত্বকিার বীজ তনতহি, আর োেীত্নদর তবচারধারার িত্নধে তনতহি রত্নয়ত্নে িািৃসভলর্ বা
নারীসভলর্ যে বা দরত্নদর ববাধ, যা সিসোগুতলত্নক আত্নরা বোতিগি পযযাত্নয় র্াবত্নি প্রত্নণাতদি কত্নর। োেীরা তনেক
কিকগুতল ননবযেতিক নীতিত্নি িিিা আগ্রহী নয়। বলা বাহুলে, বকাত্ননা ননতিক সিসোত্নক একতিিাে িত্ত্ব কািাত্নিার
আত্নলাত্নক তবচার করত্নল বেতিগি ও পারস্পতরক সম্পত্নকযর স্তত্নর িা হত্নয় যায় অত্ননক ববতশ কৃতেি ও যাতন্ত্র্ক। ননতিক
সিসো বযখাত্নন জীবন্ত সম্পকয-তনর্যর, বসখাত্নন এক তবিূিয িাতত্ত্বকিার স্তত্নর িার সিাধান খভাঁজত্নল িা কখত্ননাই
উপযভি হয় না। িাই বলা যায় বয তগতলগাত্ননর দরত্নদর নীতিশাে নারীবাদী এই কারত্নণ বয তিতন নারীর দরত্নদর
নীতিিত্ত্বত্নক পভরুত্নষর নোয়পরায়ণিার নীতির বচত্নয় বকাত্ননার্াত্নব কি গুরুত্বপূণয বত্নলন তন। সব িনভষেসত্তারই যেবান
হওয়া উতচি। তগতলগান িত্নন কত্নরন, পরস্পর তবপরীি তলত্নঙ্গর ননতিক িযযাদা বদওয়ার বোপাত্নর নারীরা পভরুত্নষর
বচত্নয় অত্ননক ববতশ বস্বোয় অগ্রসর হয়।
বনল বনাত ংস (Nel Noddings 1929-) তগতলগাত্ননর িভলনায় অনেিি বপাষণ কত্নরন৭। িাাঁর বিবে,
নীতিতবদো হল দুই বেতি তবত্নশত্নষর িত্নধে প্রযে বা দরত্নদর সম্পকয (caring relationship between at least
two individuals)। তিতন বত্নলন, বয বকাত্ননা সম্পত্নকযর বক্ষ্ত্নে দুতি পক্ষ্ র্াত্নক। একপক্ষ্ বা যাত্নদর একজন দরদ
বদখায়, যে বনয়, অনেবেতি যে পায়। আর যে বনওয়া িাত্ননই বিা একিা িানতসক অনভ র্ূতি যা কাত্নরার প্রতি
সহানভর্ভতি বদখাত্ননা বা িত্নন িত্নন আগ্রহ বদখাত্ননা। এরকি বলা যাত্নব না বয আতি বযিন আিার তনত্নজর সন্তানত্নদর
যে তনই বসই সি পতরিাণ যেবান আতি জাপাত্ননর তশশুত্নদর প্রতি হই। শুধভিাে শুর্ অতর্প্রাত্নয়র িাধেত্নিই দরদ
বদখাত্ননা বা যে বনওয়া হয় না। তনতদযষ্ট বেতি বা বেতিবত্নগযর সত্নঙ্গ সম্পতকযি হত্নল পরই যে বনওয়ার বা দরদ
বদখাত্ননার প্রে ওত্নি। সতিেকাত্নরর দরদ বদখাত্ননা বসখাত্ননই সম্ভব বযখাত্নন তযতন দরদ বদখান তিতন বেতি তহত্নসত্নব
দরদপ্রাপ্ত বেতির িত্নধে গর্ীরর্াত্নব তিত্নশ যান। অনেতদত্নক, দরদপ্রাপ্ত বেতি তযতন দরদ বদখাত্নেন িার প্রতি স্বীকৃতি
ও কৃিজ্ঞিা জানান। যতদও এখাত্নন উর্য় পক্ষ্ই স্বিঃস্ফূিযর্াত্নব এত্নক অপত্নরর সাতন্নত্নধে আত্নস িত্নবই িা প্রকৃি যে
বা দরদ রূত্নপ তবত্নবচে হয়।
িাই আবার বনাত ংত্নসর দরত্নদর নীতিিত্ত্বত্নক নারীবাদী বলা যায় এই কারত্নণ বয এিা নারী ও পভরুত্নষর ননতিক
তবচার করার সক্ষ্িিার পার্যত্নকের উপর তবত্নশষ গুরুত্ব আত্নরাপ কত্নর না। যতদও একর্া স্বীকার করা চত্নল বয পভরুত্নষর
িত্নিা নারীরাও অবত্নরাহাত্মক আদশযতনি যভতিতবচার করত্নি সক্ষ্ি। বনাত ংস দাতব কত্নরন বয, পভরুত্নষর িভলনায়
নারীরা অত্ননক ববতশ িাত্নদর অনভর্ূতি, চাতহদা আত্নবগ এবং বেতিগি ধোনধারণা, ইিোতদ অত্ননের সত্নঙ্গ আত্নলাচনা
করত্নি অত্ননক ববতশ স্বােেে ববাধ কত্নর, তবত্নশষ কত্নর, িাাঁরা যখন বকাত্ননা ননতিক তসিান্ত বনয়। বনাত ংত্নসর দরত্নদর
নীতিশােত্নক নারীবাদী তহসাত্নব বদখার আর একতি কারণ হল িাাঁর এই নীতিিত্ত্ব অত্ননক পর্তনত্নদশ বদয়, বযগুতলর
সাহাত্নযে আিরা নদনতেন জীবত্নন বেতিগি বা সািাতজক বকাত্ননা তবষয় বযিন— বাচ্চা তশশুত্নদর যে বনওয়া, প্রাণী
উতদ্ভদকভল, সম্পদ এবং তবতর্ন্ন ধোনধারণা সম্পত্নকয আত্নরা সজাগ হই।
প্রযে নীতির প্রকরণসিভহ: প্রযে ির্া দরত্নদর িূলি চারতি উপাদাত্ননর কর্া বলা হয় বযিন িত্ননাত্নযাগীত্ব,
দাতয়ত্ববত্তা, সাির্যে এবং প্রতিত্নবদনশীলিা৮। বযত্নহিভ প্রযত্নের পশ্চাত্নি এক তনতদযষ্ট প্রত্নয়াজন র্াত্নক িাই প্রযত্নের
প্রর্ি ননতিক উপাদান বা স্তর হল িত্ননাত্নযাগীত্ব। আিরা যতদ অপত্নরর প্রত্নয়াজত্ননর প্রতি যর্ার্য িত্ননাত্নযাগী না হই
িাহত্নল সংতিষ্ট প্রত্নয়াজত্ননর প্রতি যেবান হওয়ার প্রসঙ্গই ওত্নি না। এই িানদে অনভসাত্নর অনেত্নক অবত্নহলা করা এক
ধরত্ননর ননতিক অিঙ্গল বা পাপ। আজত্নকর সিাত্নজ অনেত্নদর সম্পত্নকয জানার এক অিভলনীয় ক্ষ্িিা আিাত্নদর
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রত্নয়ত্নে, িৎসত্নত্ত্বও অনেত্নদর অবত্নহলা করা, অত্ননের প্রতি িত্ননর দরজা বে কত্নর বদওয়া এবং শুধভ িাে তনত্নজর
ওপরই যাবিীয় তচন্তাকিযত্নক বকেীর্ূি করার প্রবণিা প্রায় অপ্রতিত্নরাধে। আিাত্নদর চারপাত্নশর িানভষজত্ননর
প্রত্নয়াজনত্নক স্বীকার করা, যাত্নক িত্ননাত্নযাগীত্ব তশত্নরানাত্নি বোখো করা হত্নে, এক কতিন কাজ। িত্নব বাস্ততবকই িা
করত্নি পারািাই ননতিকিা।
এই িত্ননাত্নযাগীত্নত্বর অর্াব এবং িজ্জতনি ননতিক স্খলন লক্ষ্ে কত্নরত্নেন অত্ননত্নক তচন্তাতবদ। তবত্নশষ কত্নর
বসইসব বলখত্নকরা যারা তদ্বিীয় তবশ্বযভত্নির সিয় সংঘতিি নপশাতচকিার তদত্নক নজর তদত্নয়ত্নেন। অত্ননের প্রতি
িত্ননাত্নযাগ বদওয়া বয একতি ননতিক প্রকরণ িা অতি সভেরর্াত্নব িভত্নল ধত্নরত্নেন দাশযতনক সাইিন উইল (Simone
Weil 1909-1943), তযতন তবশ্বাস কত্নরন বয এই ধরত্ননর িত্ননাত্নযাগ সাির্যে যর্ার্য িানতবয় তির্তিয়ার জনে অিীব
প্রত্নয়াজনীয়। উইল তবশ্বাস কত্নরন বয আিাত্নদর তশক্ষ্াচচযায় এইরূপ িত্ননাত্নযাতগিার উপর গুরুত্ব বদওয়া উতচি।
প্রযত্নের িত্নিাই িত্ননাত্নযাগও অনেতনি। উইত্নলর র্াষায় “Attention consists in suspending thought,
leaving it available, empty and ready to be entered by its objects … thought must be
empty, waiting, seeking nothing, but ready to receive in its naked truth the object that is
about to penetrate it.”৯ অর্যাৎ অপত্নরর জনে িত্ননাত্নযাগ তদত্নি বগত্নল স্বার্যত্নকতেক তচন্তার্াবনাত্নক অন্তিঃ

সািতয়ককাত্নলর জনে হত্নলও দূত্নর সতরত্নয় রাখত্নি হত্নব। িনস্তাতত্ত্বত্নকর র্াষায় বলা যায়, আিাত্নদর িত্ননাজগত্নি িভি
স্থান এর সভত্নযাগ নিতর করত্নি হত্নব, যাত্নি কত্নর অত্ননের প্রতি িত্ননাত্নযাগী হওয়ার উপযভি সাির্যে ও পতরতস্থতি নিতর
হয়।
দাতয়ত্ববত্তা: প্রযে বা দরত্নদর তদ্বিীয় স্তর ির্া প্রকরণতি হল দাতয়ত্ববত্তা। অত্ননের প্রতি আিাত্নদর দাতয়ত্বত্নক স্বীকার
করা হল ননতিকিার অনেিি প্রকরণ। বজায়ান বরানত্নিার (Joan Tronto 1952-) িিতি এখাত্নন তবত্নশষর্াত্নব
উত্নেখে যতদও তিতন এরকি দাতব কত্নরন না বয অনোনে নীতিিত্নত্ত্ব দাতয়ত্নত্বর প্রেতি আত্নলাতচি হয় তন। তিতন বয
তবষয়তির উপর গুরুত্ব তদত্নি চান িা হল প্রযত্নের নীতিিত্নত্ত্ব দাতয়ত্ববত্তার তবষয়তি অতবরাি পূনিূযলোয়ন দাতব কত্নর,
এতদক বর্ত্নক তবচার করত্নল, এই নীতিিত্নত্ত্ব দাতয়ত্ববত্তার উপর যিিা গুরুত্ব বদওয়া হয় অনোনে সিকালীন ননতিক
ির্া রাষ্ট্রননতিকিত্নত্ত্ব িিিা গুরুত্ব বদওয়া হয় না। সাধারণর্াত্নব, বাধেিাত্নবাধত্নক স্বীকার করার প্রত্নয়াজনীয়িাত্নকই
(the need to conform to obligation) দাতয়ত্ববত্তা তহসাত্নব র্াবা হত্নয় র্াত্নক। রাষ্ট্রননতিক িত্ত্বসিূত্নহ তকর্াত্নব
এই বাধেিাত্নবাধ গত্নড় ওত্নি িা তবত্নিষণ করা হত্নয়ত্নে এবং বদখাত্ননা হত্নয়ত্নে আিাত্নদর পূবযকৃি প্রতিশ্রুতির বর্ত্নকই
বড় ধরত্ননর বাধেিাত্নবাত্নধর উদ্ভব ঘত্নি।
বাধেিাত্নবাত্নধর িভলনায় দাতয়ত্ববত্তার একতি তর্ন্ন বেঞ্জনা এবং একতি তর্ন্ন প্রাসতঙ্গকিা রত্নয়ত্নে। আপািদৃতষ্টত্নি
িত্নন হয় দাতয়ত্ববত্তার ধারণাতি যিিা না রাষ্ট্রননতিক বা দাশযতনক িার িভলনায় ববতশ সিাজিাতত্ত্বক বা নৃিাতত্ত্বক।
দাতয়ত্ববত্তার একগুে আকারগি তনয়ি বা প্রতিশ্রুতির িত্নধেই সীিাবি নয়। সাংস্কৃতিক আচার-আচরত্নণর একগুে
অবেি তবষত্নয়র িত্নধে সংতিষ্ট র্াত্নক। িৎসত্নত্ত্বও দাতয়ত্ববত্তা বযত্নহিভ সাধারত্নণর তবিত্নকযর তবষয় হত্নয় র্াত্নক িাই এর
িত্নধে রাজননতিক উপাদানও রত্নয়ত্নে। যাইত্নহাক, প্রযত্নের প্রসত্নঙ্গ দাতয়ত্ববত্তা অত্ননকগুতল তবষত্নয়র উপর তনর্যরশীল
হত্নি পাত্নর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আিরা যতদ বেত্নল-বিত্নয়র তপিািািা হই িাহত্নল তপিা-িািা হওয়ার কারত্নণই আিাত্নদর
তনত্নজত্নদর বেত্নলত্নিত্নয়ত্নদর যে তনত্নি হত্নব। পতরবাত্নরর সদসে তহত্নসত্নব বত্নয়াত্নজিে আত্মীয়স্বজত্ননর প্রতিও আিরা
দাতয়ত্ব অনভর্ব কতর। একিভ গর্ীত্নর অনভসোন করত্নলই ববাঝা যাত্নব আিরা িখনই দাতয়ত্ববান হত্নি বচষ্টা কতর যখন
আিরা প্রযত্নের প্রত্নয়াজন স্বীকার কতর, এবং র্াতব বয এই তনতদযষ্ট প্রত্নয়াজন অনে বকাত্ননার্াত্নবই পূরণ হবার নয়। তিক
এই কারত্নণই তদ্বিীয় তবশ্বযভত্নির সিয় তকেভ ইওত্নরাপবাসী গর্ীরর্াত্নব অনভর্ব কত্নরতেত্নলন বয বকবল িানভ ষ হওয়ার
দরুণই িাত্নদর দাতয়ত্ব আত্নে নাৎসী বাতহনীর হাি বর্ত্নক ইহুদী ও অনোনেত্নদর উিার করা। বরানত্নিার র্াষায় িাই
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প্রশান্ত সরকার

বলা যায় “We are better served by focusing on a flexible notion of responsibility than we are
by continuing to use obligation as the basis for understanding what people should do for
each other.”১০

সাির্যে: প্রযত্নের িৃিীয় স্তর ির্া প্রকরণতি হল সাির্যে। এর অর্য হল শুধভ িত্ননাত্নযাগী হওয়া বা দাতয়ত্ব অনভর্ব করাই
যত্নর্ষ্ট নয়, প্রযেরূপ ননতিক গুত্নণর আর একতি উপাদান হল সংতিষ্ট বেতির যে তদত্নি উপযভির্াত্নব সির্য হওয়া।
প্রযে বদওয়ার ইো বা িৎসংতিষ্ট দাতয়ত্ব স্বীকার করলাি, তকন্তু প্রত্নয়াজনীয় প্রযে তদত্নি পারলাি না—বসত্নক্ষ্ত্নে
বশষত্নিষ যা দাাঁড়াত্নব িা হল প্রযত্নের প্রত্নয়াজন বিিাত্নি না পারা। কখত্ননা কখত্ননা প্রযে অপ্রিভল হত্নি পাত্নর যখন
প্রত্নয়াজনীয় দক্ষ্িা বা সম্পত্নদর অর্াব ঘত্নি। এই দক্ষ্িা বা প্রত্নয়াজনীয় সম্পত্নদর অপ্রিভলিার প্রসঙ্গত্নক বাদ তদত্নয়
আিাত্নদর সািত্নর্যর ধারণাতিত্নক বভঝত্নি হত্নব। শুধভ দায়সারা বগাত্নের বদখর্াল করাই যত্নর্ষ্ট নয়, প্রযে বদওয়ার
কাজতি এিনর্াত্নব সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়, যাত্নি কত্নর প্রযে সতিেকাত্নরর সাফত্নলের িভখ বদখত্নি পায়।
এখাত্নন উত্নেখে বয প্রযেরূপ পতরত্নষবা বদওয়ার সািত্নর্যের প্রেতি অবশে বপশাগি নীতিশাত্নের সত্নঙ্গ সম্পতকযি।
বপশাদাররাও প্রযেরূপ পতরত্নষবা তদত্নয় র্াত্নকন। তকন্তু প্রযত্নের নীতিশাত্নের তদক বর্ত্নক তবষয়তিত্নক বদখত্নল বদখা
যাত্নব বকাত্ননা বেতিত্নক বকাত্ননা আচরণতবতধর দ্বারা তনয়তন্ত্র্ি –এই যভতিত্নি িার অসাির্যেজতনি দাতয়ত্ববত্তাত্নক এতড়ত্নয়
যাওয়ার অনভিতি বদওয়া যায় না।
প্রতিত্নবদনশীলিাঃ প্রযত্নের নীতিিত্নত্ত্ব চিভর্য ধাপ ির্া প্রকরণি হল প্রযত্নের প্রতি গ্রহীিার প্রযে ির্া দািার প্রতি
প্রতিত্নবদনশীলিা। অর্যাৎ তযতন প্রযত্নের পতরত্নষবা পাত্নেন তিতন পতরত্নষবা ির্া পতরত্নষবা-দানকারীর প্রতি সদর্যক
প্রতিতক্রয়া করত্নবন– এবং এর িধে তদত্নয়ই প্রযে সার্যক হত্নব। অধোপক বরানত্নিা আিাত্নদর স্মরণ কতরত্নয় তদত্নয়ত্নেন
বয এই প্রতিত্নবদনশীলিার িত্নধে একতি গুরুত্বপূণয ননতিক সিসো রত্নয়ত্নেঃ প্রকৃতিগির্াত্নব প্রযে ক্ষ্তি-প্রবণিা
(vulnerability) এবং অসািে (inequality)–এর সত্নঙ্গ সম্পতকযি। প্রযত্নের বিযিান ধারণাতি প্রকৃতিগির্াত্নব
বেতিরা সম্পূণযর্াত্নব স্বিন্ত্র্ এবং স্ব-সিতর্যি –এই ধারণার প্রতি একতি চোত্নলঞ্জ। বয পতরতস্থতিত্নি একজত্ননর প্রযত্নের
প্রত্নয়াজন হয় বসইরূপ পতরতস্থতিত্নি পড়ার অর্য হল বকাত্ননা একপ্রকারর্াত্নব ক্ষ্তিগ্রস্তপ্রবণ হওয়া। আকষযণীয় ঘিনা
হল আিরা সবসিয় এই অত্নর্য প্রযেত্নক র্াতব না। একজন আতধকাতরক িার ঘত্নরর বনাংরা সতরত্নয় সবতকেভ পতরষ্কার
পতরেন্ন রাত্নখন। যখন ঝাড়ভদাত্নরর এই পতরত্নষবা বে হত্নয় যায় িখনই আতধকাতরত্নকর ক্ষ্তিগ্রস্তপ্রবণিা প্রকাত্নশে
আত্নস। তবতর্ন্ন ধরত্ননর প্রযত্নের বক্ষ্ত্নে ক্ষ্তিগ্রস্ত প্রবণিার ধরন বা স্তরগুতল তর্ন্ন তর্ন্ন হয়। তশশুরা সাংঘাতিকর্াত্নব
ক্ষ্তিগ্রস্তপ্রবণ, যারা অত্ননের সাহাযে োড়া আপন বি তলক প্রত্নয়াজনগুতলও বিিাত্নি পাত্নর না। অসভস্থ ও বৃি বেতিত্নদর
অবস্থাও একইরকি। এই ক্ষ্তিগ্রস্ত প্রবণিাই আিাত্নদর এই র্াবনাত্নক তির্ো প্রতিপাদন কত্নর বয আিরা সবয ত্নিার্াত্নব
সয়ংসম্পূণয এবং সিান। বলার অত্নপক্ষ্া র্াত্নক না বয আিাত্নদর প্রত্নিেত্নকর জীবনই এিন তকেভ পযযাত্নয়র িধে তদত্নয়
চত্নল বযখাত্নন ক্ষ্তিগ্রস্তপ্রবণিা এবং পর-তনর্যরিা প্রকি হয়। বয নীতিশাে বা রাষ্ট্রনীতি এিা ধত্নর বনয় বয িানভষ
স্বরূপগির্াত্নব স্বাধীন ও স্বিন্ত্র্, িারা িানবীয় অতর্জ্ঞিার অত্ননকখাতন ‘তিস’ কত্নর। অনেতদত্নক, আিরা যিই সিিার
কর্া বতল না বকন, আিাত্নদর স্বীকার করত্নি হয় বয সব সবযত্নিার্াত্নব সিান হত্নি পাত্নর না। এবং তিক এই কারত্নণই
অপত্নরর কাে বর্ত্নক প্রযে গ্রহণ করার প্রত্নয়াজন র্াত্নক। এই প্রযে িখনই সার্যকিা লার্ কত্নর যখন প্রযেপ্রদানকারী
এবং প্রযেগ্রহীিা উর্ত্নয়র প্রত্নয়াজন বিিাত্ননা হয়। এর অর্য এই নয় বয এখাত্নন তনেক পারস্পতরকিার কর্া বলা
হত্নে। প্রতিত্নবদনশীলিা পারস্পতরকিার িভলনায় আত্নরা গর্ীর। এই প্রসত্নঙ্গ আিরা বকালবাত্নগযর ননতিকিার তবকাশ
িত্নত্ত্বর পারস্পতরকিার ধারণার বকতেকিাত্নক তবচার কতর। বকালবাগয তবশ্বাস করত্নিন বয পারস্পতরকিা বেিীি
ননতিক তবকাশ সম্ভব নয়। প্রতিত্নবদনশীলিা অপত্নরর প্রত্নয়াজনত্নক ববাঝার বক্ষ্ত্নে স্বিন্ত্র্ পিতির প্রতি ইতঙ্গি কত্নর, যা
বকবল অপত্নরর অবস্থাত্নন তনত্নজত্নক স্থাপন করার িত্নধেই সীিাবি নয়। বাস্ততবক এই প্রকরণতি ইতঙ্গি কত্নর বয
অপরবেতি বযিনর্াত্নব তনত্নজত্নক প্রকাশ কত্নর তিক বসইর্াত্নবই িাত্নদর অবস্থানত্নক আিরা বভঝত্নবা। িাই, একজন
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অনেজত্ননর দৃতষ্টর্তঙ্গর পতরসীিার িত্নধেই আত্নে, তকন্তু বস ধত্নর তনত্নে না বয অপরবেতি হুবহু আিার িত্নিা। প্রযত্নের
নীতিিত্নত্ত্বর এই বপ্রক্ষ্াপত্নি আিরা অপরত্নত্বর প্রেগুত্নলাত্নক আত্নরা সতিকর্াত্নব বভঝত্নি পাতর।
বলা বাহুলে, যত্নর্াপযভি প্রতিত্নবদনশীলিা আবার িত্ননাত্নযাগীত্নত্বর দাতব কত্নর। এর বর্ত্নক এিাই প্রিাণ করা যায়
বয এখাত্নন প্রযত্নের বয প্রকরণগুতলর কর্া বলা হল িা এত্নক অপত্নরর সত্নঙ্গ অতবত্নেদে সম্পত্নকয সম্পতকযি।
সতিেকাত্নরর প্রযত্নে উপতরউি চারতি পযযায় বা প্রকরণত্নক এত্নক অপত্নরর সত্নঙ্গ সঙ্গতিপূণযর্াত্নব সংবি হয়। বরানত্নিার
র্াষায় িাই বলা যায় “To act properly in accordance with an ethic of care requires that the four
moral elements of care, attentiveness, responsibility, competence, and responsiveness, be
integrated into an appropriate whole.”১১

তসিান্তনভগ পযযত্নবক্ষ্ণ: সাত্নবতক নীতিশাত্নের বয সীিাবিিা বা ত্রুতি িার সংত্নশাধন ও পভনগযিনকত্নল্প নারীবাদীরা বয
প্রযত্নের নীতিশাে গিন কত্নরত্নেন িার সংত্নযাজন এবং পতরশীলন সাত্নবতক নীতিশাত্নের শূণেস্থান পূরত্নণ সহায়ক হয়
বত্নল নারীবাদীত্নদর িি। বিযিান তবত্নশ্ব িানব জাতি বয তবতচে ধরত্ননর ননতিক সিসোর সম্মভখীন হয় বসই সব
সিসোর বিাকাতবলা এবং সিাধাত্নন এই নভিন ধরত্ননর নীতিিত্ত্ব পর্ বদখায়। পারস্পতরক প্রতিদ্বেিার বয জগি
িাত্নক অতিক্রি কত্নর পারস্পতরক আদানপ্রদাত্ননর সম্পত্নকযর উপর বজার তদত্নি বশখায়। বিযিাত্নন নারীবাদীরা ননতিক
দৃতষ্টর্তঙ্গত্নি বয আিূল পতরবিযন সংঘতিি কত্নরত্নেন িা এই নীতির সাহাত্নযেই সম্ভব। ননতিক তনয়ি নীতিগুতলত্নক
বকবলিাে তবিূিয িাতত্ত্বকিার স্তত্নর না বরত্নখ বসগুতলর িূিয রূপ এই নীতির আত্নলাত্নকই বদওয়ার বচষ্টা িারা
কত্নরত্নেন। িানব জীবত্ননর বযত্নকাত্ননা ননতিক সিসো বযত্নহিভ পারস্পতরক প্রাণবন্ত সম্পকয তনর্যর, িাই বসই সিসোর
গর্ীত্নর প্রত্নবশ কত্নর, সিসোতিত্নক তবত্নশষর্াত্নব তচতিি কত্নর, তবত্নশষ গুরুত্ব ও প্রযত্নের সাহাত্নযে িার সিাধান
বখাাঁজার বচষ্টা করাই বশ্রয়। প্রযে নীতি বযত্নহিভ বেতি, সিাজ তকংবা সিগ্র বদত্নশর পারস্পতরক সম্পত্নকযর তর্তত্ত প্রদান
কত্নর, এবং বযত্নহিভ বযত্নকাত্ননা নীতিশাত্নের লক্ষ্ে হল িানভত্নষর ননতিক র্াল, িাই সাত্নবতক নীতিশাত্নে প্রযে নীতির
সংত্নযাজন ও পতরশীলন অপতরহাযয হয় এবং নীতিশাে হত্নয় ওত্নি সকত্নলর। িাই নারীবাদীত্নদর দৃঢ় তবশ্বাস বয নারী ও
পভরুষ তনতবযত্নশত্নষ বযত্নকাত্ননা বেতি তযতন িনত্নন ও কত্নিয একইসত্নঙ্গ নোয়নীতিপরায়ণ ও প্রযেবান হত্নবন তিতনই প্রকৃি
অত্নর্য নারীবাদী তবত্নবচে হত্নবন। নোয়নীতিপরায়ণিার আদত্নশযর তনতরত্নখ পাশ্চাত্নিের বয সাত্নবতক তবচারধারা িা বকবল
তবিূিয িাতত্ত্বক নীতিতনি হওযায় নীতি তবচাত্নরর বয বি তলক আদশয ও যর্ার্যিা িা পূরত্নণ সাত্নবতক নীতিশাে বের্য,
নীতিতবচার পক্ষ্পািদুষ্ট হত্নয় পত্নড়, নীতিশােত্নক সকত্নলর বলত্নি নারীবাদীত্নদর তদধাগ্রস্থ হত্নি হয়। সবত্নশত্নষ
রবীেনার্ত্নক উিৃতি কত্নর বলত্নি হয় “দতেত্নির সাত্নর্ দেদািা কাাঁত্নদ যত্নব সিান আঘাত্নি সবযত্নশ্রি বয তবচার...।”
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