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1. নৈতিক ক্রিয়া ক়াকক বকে?
যে ক্রিয়ার যেত্রে নৈতিক তিত্রেষণ ভ়াত্র ়া-মন্দ ইিয়াতি প্রত্রয়াগ কর়া ে়ায , ি়াত্রক নৈতিক
ক্রিয়া িত্র । ম়াৈুত্রষর যেচ্ছ়াকৃি কমইম নৈতিক ।
2. অনৈতিক ক্রিয়া ক়াকক বকে ?
যে ক্রিয়ার যেত্রে নৈতিক তিত্রেষণ ভ়াত্র ়া-মন্দ ইিয়াতি প্রত্রয়াগ কর়া ে়ায ৈ়া , ি়াত্রক
অনৈতিক ক্রিয়া িত্র । ম়াৈুত্রষর ি়াধ্যি়ামূ ক ক্রিয়া অনৈতিক।
3. নৈতিক ক্রিয়া ও অনৈতিক ক্রিয়ার মকযে প়ার্কে
থ লেখ ।
ক) যে ক্রিয়ার নৈতিক গুণ অর়্াৎ
ম ভ়াত্র ়াত্ব - মন্দত্ব র়্াত্রক, ি়া হত্র ়া নৈতিক ক্রিয়া
অপরপত্রে অনৈতিক ক্রিয়ার যক়াৈ নৈতিক গুণ র়্াত্রক ৈ়া অর়্াৎ
ম ভ়াত্র ়াত্ব - মন্দত্ব তকছুই
র়্াত্রক ৈ়া।
খ) ক্রিয়ার নৈতিক ক্রিয়ার তিষয তহত্রেত্রি শুধ্ু ঐক্রচ্ছক ক্রিয়াত্রকই উত্রেখ কর়া ে়ায। তকন্তু
অনৈতিক ক্রিয়ার তিষয তহত্রেত্রি শুধ্ু অনৈক্রচ্ছক ক্রিয়াত্রকই উত্রেখ কর়া ে়ায।
4) নৈতিক তবচ়াকরর তবষযবস্তু তক?
নৈতিক তিচ়াত্ররর িস্তু হত্র ়া ঐক্রচ্ছক ক্রিয়া ও ি়ার মূ য তৈধ়্ারণ
ম কর়া। ক়ারও ক়ারও মত্রি,
অতভপ্র়ায হত্র ়া নৈতিক তিচ়াত্ররর তিষযিস্তু। আি়ার যক়াৈ যক়াৈ ৈীতি তিজ্ঞ়াৈী মত্রৈ কত্ররৈ
যে, কম মকিম়ার অতভপ্র়ায ৈয,ি়ার চতরেই নৈতিক তিচ়াত্ররর তিষযিস্তু।
5. মকৈ়াতবজ্ঞ়াৈ সম্মি সুখব়াদ বেকি কী লব়াঝ?
মত্রৈ়াতিজ্ঞ়াৈ েম্মি েুখি়াি অৈুে়াত্রর েুখ ক়ামৈ়া কর়া ম়াৈুত্রষর ে়াভ়াতিক প্রকৃতি। ম়াৈুত্রষর
েক কত্রমরম উত্রেেয হ েুখ ়াভ কর়া। এই েুত্রখর উত্রেত্রেয ম়াৈুষ ে়ািিীয ক়াজ কত্রর।
মৈস্ত়াক্রিক েুখ ি়ািীর়া িত্র ৈ- ম়াৈুষ যক়াৈ িস্তুত্রক ঐ িস্তুটির জৈয ক়ামৈ়া কত্রর ৈ়া। িস্তু
যর্ত্রক েুখ প়াওয়ার প্রিয়াে়ায আমর়া িস্তুত্রক ক়ামৈ়া কতর ।
6. ৈীতিতবজ্ঞ়াৈ সম্মি সুখব়াদ বেকি কী লব়াকঝ়া?
নৈতিক েুখি়াি একটি নৈতিক আিে েম্পকীয
ম
মিি়াি। এই মিি়াি অৈুে়াত্রর েুখ ি়া ইক্রিয
পতরিৃতি হ ম়াৈুত্রষর নৈতিক আিে।ম েুখ জীিত্রৈর আিে এিং
ম
নৈতিক কত্রমরম ম়াৈিণ্ড।
যে ক়াজ েুখ ি়াযক যেই ক়াজ ৈয়াযেম্মি আর যে ক়াজ িুুঃখ ি়াযক যেই ক়াজ মন্দ।
7. আত্মগি সুখব়াদ বেকি কী লব়াকঝ়া?
আত্মগি েুখি়াি অৈুে়াত্রর ম়াৈুত্রষর জীিত্রৈর েত্রি়াচ্চ
ম
েয ি়া ম়াে ক়াময িস্তু ি়ার তৈত্রজর
েুখ। এই মিি়াি অৈুে়াযী যে ক়াজ িযক্রিত্রক েুখ যিত্রি যেই ক়াজ ভ়াত্র ়া।আর যে ক়াজ
িুুঃখ যিত্রি যেই ক়াজ মন্দ। এই মিি়াি অৈুে়াযী তৈত্রজর েুত্রখর জৈযই ক়াজ কর়া উতচি।
তেত্ররত্রৈইক, হিে এই মত্রির েমর্ক।
ম

8. লবন্থ়াম ও তমকের প়ারসুখব়াকদর মকযে প়ার্কে
থ লেখ ।
ক) যিন্থ়াম েুত্রখর মত্রধ্য যকি পতরম়াণগি প়ার্কয
ম েীক়ার কত্ররত্রছৈ ।তকন্তু তম েুত্রখর
পতরম়াণগি ও গুণগি প়ার্কয
ম েীক়ার কত্ররত্রছৈ।
খ) যিন্থ়াম ে়ারীতরক েুখ যক প্র়াধ়্াৈয তিত্রযত্রছৈ আর তম ম়াৈতেক েুখ যক প্র়াধ়্াৈয
তিত্রযত্রছৈ।
গ) যিন্থ়াম েুত্রখর গণৈ়ার কর়্া অর়্াৎ
ম পতরম়াত্রপর কর়্া িত্র ত্রছৈ ।তকন্তু তমত্র র মত্রি েুখত্রক
পতরম়াণ কর়া ে়ায ৈ়া।
9. সুখব়াকদর গণৈ়া প্রণ়ােী তক?
যিন্থ়াত্রমর মত্রি, তৈণযম তৈণযম কর়ার জৈয ে়ািটি ধ্ত্রমরম তিত্রক েয র়াখত্রি হত্রি। িীব্রি়া,
তিতিক়া , তিে্িৃতি, উিরি়া
ম
,তিশুক্রি , নৈকিয, এিং তৈশ্চযি়া -- এই ে়ািটি ধ্ত্রমরম
ে়াহ়াত্রেয পতরম়াণ তৈধ়্ারণ
ম প্রণ়া ীত্রকই ৈীতি তিজ্ঞ়াৈ এ েুখি়াত্রির গণৈ়া প্রণ়া ী িত্র ।
10. সুখব়াকদর ল েঁ য়াতে তক?
তেজউইক িত্র ৈ, েুত্রখর তিত্রক আমর়া েি ম়াত্রৈ়াত্রে়াগ তিই ,িিই আমর়া েুখত্রক হ়ার়ায--েুখ প়াওয়ার েিত্রেষ্ঠ
ম
উপ়ায হ েুত্রখর কর়্া ভুত্র র়্াক়া। এত্রকই িত্র েুখি়াত্রির যহেঁ য়াত ।

