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1.মননোবিজ্ঞোন সম্মত সুখিোদ ও ননবতক সুখিোদ এর মনযে পোর্কে
থ লেখ।
ক)মননোবিজ্ঞোন সম্মত সুখিোদ অনুসোনে মোনুষ স্বভোিতই সুখ অনেষন কনে আে নীবত বিজ্ঞোনসম্মত সুখিোদ
অনুসোনে মোনুনষে সুখ অনেষণ কেো উবিত।
খ) মননোবিজ্ঞোন সম্মত সুখিোদ িণনোমূ
ণ লক িো বিষয়গত অপেবদনক নীবত বিজ্ঞোন সম্মত সুখিোদ আদর্মুণ লক
িো মূলয বিষয়ক।

2. আত্মগত সুখিোদ বক?
আত্ম সুখিোদ অনুসোনে মোনুনষে জীিননে সনিোচ্চ
ণ লক্ষ্য িো একমোত্র কোময িস্তু তোে বননজে সুখ। যে
নীবতবিজ্ঞোন সম্মত সুখিোনদ িযক্তিে বননজে জনয সিোবিক
ণ
পবেমোনণ সুখনক ননবতক বিিোনেে আদর্ িো
ণ
মোনদণ্ড বিনসনি গণয কেো িয় তোনক িনল আত্ম সুখিোদ । আবেবিপোস, এবপবকউেোস, িিস প্রমূখ এই মনতে
সমর্ক।
ণ
3. সূক্ষ্ম িো সংযত আত্ম সুখিোদ িেনত কী লিোঝোয়?
যে সুখিোনদ বিিোে িুক্তিে দ্বোেো বনিোবেত
ণ
িযক্তিে বননজে সুখনক ননবতক বিিোনেে আদর্ িনল
ণ
িণনো
ণ কেো
িনয়নে, তোনক িলো িয় সংেত আত্ম সুখিোদ। এই মতিোনদ নদবিক সুখ নয়, মোনবসক িো যিৌক্তিক সুখই
একমোত্র কোময।
4. স্থে
ু িো অসংযত আত্ম সুখিোদ িেনত কী লিোঝোয়?
যে সুিোনদ িযক্তিে বননজে সিোবিক
ণ
পবেমোণ নদবিক সুখনক ননবতক বিিোনেে আদর্ বিনসনি
ণ
গ্রিণ কেো িয়
তোনক িলো িয় অসংেত আত্ম সুখিোদ।এই মতিোদ অনুসোনে নদবিক ও মোনবসক সুনখে মনিয যকোন গুণগত
পোর্কয
ণ যনই, আনে শুিু পবেমোণগত পোর্কয।
ণ
5. পরসুখিোনদর মূে িক্তিে কী ?
পেসুখিোদ অনুসোনে সিোবিক
ণ
যলোনকে সিোবিক
ণ
পবেমোণ সুখই িল মোনি জীিননে প্রকৃত ননবতক আদর্।ণ
এই মতিোদ অনুসোনে যে কোজ িিু যলোনকে সুখ উৎপোদননে উপনেোগী যসই কোজ ভোনলো এিং যে কোজ সুখ
উৎপোদননে পবেপন্থী যসই কোজ মন্দ।
6. কতথিে মুবখ ননবতক মতিোদ বক?
কতণিয মুখী ননবতক মতিোদ অনুসোনে যকোন কম িো
ণ কমনীবত
ণ
যক ঠিক িো েনর্োবিত িলো েোনি েবদ এিং
যকিল েবদ ওই কম ণিো কমনীবত
ণ
স্বত: মূলযিোন িয় অর্োৎ
ণ যকোন কম ণিো কমনীবত
ণ
তোে স্বকীয় নিবর্নযযে
জনযই, স্বকীয় মূনলযে জনযই সৎ িো ভোনলো, উচ্চতে যকোন ফল লোনভে উপোয় তো ভোনলো নয়।
7 কোনের নীবত কতথিেিোদ বক?
কোন্ট তোে ননবতক মতিোদ অদ্বদ্বতিোদী নীবত কতণিযিোদ এে ওপে প্রবতঠিত কনেনেন। তোে মনত যকোন কম
যক উবিত কম ণিলো েোনি েবদ তো স্বত:মূলযিোন এক সোিনভৌম
ণ
ননবতক বনয়ম যক অনুসেণ কনে। বতবন মনন
কনেন িেম ননবতক বনয়ম এক সোিনভৌম
ণ
বনিঃর্তণ অনুজ্ঞো দোয়িি কনে।
8. আত্মসুখিোদ লর্নক পরসুখিোদ অনুমোননর লেনে লিন্থোম কয়টি িোহ্ে বনয়ন্ত্রনের যুক্তক্ত
বদনয়নেন?
আত্মসুখিোদ যর্নক পেসুখিোদ অনুমোননে যক্ষ্নত্র যিন্থোম িোেঠি িোিয বনয়ন্ত্রনণে েুক্তি বদনয়নেন। ের্ো-

সোমোক্তজক বনয়ন্ত্রণ
েোষ্ট্রীয় বনয়ন্ত্রণ
িমীয় বনয়ন্ত্রণ ও
প্রোকৃবতক বনয়ন্ত্রণ।
9. কোনের বনিঃশতথ িো শতথহ্ীন আনদশ বক?
কোনন্টে মনত সবদচ্ছো প্রনণোবদত িনল মোনুষ তোে িযিিোবেক বিিোে িুক্তিে দ্বোেো যে ননবতক বনয়মঠি সোক্ষ্োৎ
ভোনি জোনন, যসঠি িল র্তণিীন িো বনিঃর্তণ আনদর্। এঠি বনিঃর্তণ কোেণ এই বনয়ম যকোন উনের্য সোিননে
উপোয় নয়। এঠি বিনিনকে আনদর্, েো আনিগিীন ও অনুভূবতর্ূনয ,স্বোর্ বনেনপক্ষ্
ণ
এিং অলঙ্ঘনীয় ও
সিজনীন।
ণ
10. বমে আত্মোসুখিোদ লর্নক পরসুখিোনদ উপনীত হ্ওয়োর জনে লকোন লকোন যুক্তক্ত বদনয়নেন িো
স্বীকোর কনরনেন?

বমল আত্মোসুখিোদ যর্নক পেসুখিোনদ উপনীত িওয়োে জনয যিন্থোম স্বীকৃত িোেঠি িোিয বনয়ন্ত্রণ েোডোও আেও
বতনঠি েুক্তি স্বীকোে কনেনেন যসগুবল িলআন্তে বনয়ন্ত্রনণে েুক্তি
নযোয়গত েুক্তি ও
মনস্তোক্তিক েুক্তি।

