
�াচীন ভার�ত দাস�থা

�াচীন ভার�তর দাস�থা িছল িক িছল না তা িন�য় ঐিতহািসক�দর ম�ধ�
মতা�নক� র�য়�ছ �াচীন ইউ�রাপ ও পি�ম এিশয়ার দাস পথ�া এত িব�ৃত
িছল �য মা�বাদী সমাজতাি�কগন মানভ ইিতহাস এর একিট পয�ায় �ক
'দাসতার যুগ' ব�ল অিভিহত ক�র�ছন। ভারতীয় মা��বাদী ঐিতহািসক �দর
ম�ধ� দা�মাদর ধম�ান� �কাসাি� এ�দ�শ দাস�থার িবষয়িট�ক ���হীন
ব�ল�ছন। যিদও রামশরণ শম�া ও �দবরাজ চানানার ম�তা ঐিতহািসকগণ
এর িবপরীত মত �পাষণ ক�রন। ভার�ত দাস �থা �য িছল না, তা িক� নয়।
ত�ব অন�ান� �দ�শর ম�তা এখা�ন এই �থার িবকাশ ঘট�ত �দখা যায়িন।
অিত সীমাব� পিরস�র ও অিত সীমাব� ��য়াজ�ন িকছ� িকছ� দাস এখা�ন
�কনা�বচা চলত এবং �কউ �কউ ���ামলূক ভা�বআ� িব�য় করত। িক�
এই দাস �থার পিরসর �মা�টও িব�ৃত িছল না। তাই �মগাি�িনস যথাথ�ই
ব�লিছ�লন �য 'ভারতব�ষ� দাস�থা �নই'। এর অথ� িতিন ��দ�শ দাস পথ�া �য
িচ� �দ�খিছ�লন �সরকম �কান িচ� এ�দ�শ তার �চা�খ প�ড়িন।

ঋক�ব�দ �য 'দসু�' শ��য় আ�ছ তা�দর �ারা অ�বিদক বা
শ�ভাবাপ� জন�গা��সমহূ �ক �বাঝা�না হ�য়�ছ । ত�ব ঐত�রয় �া�ণ এর
কািহনী অনযুায়ী, িপতা অ�থ�র িবিনম�য় তার পু��ক িবি� কর�ছ তার দ�ৃা�
র�য়�ছ। মহাভার�তও �দখা যায় �য যুিধি�র িন�জ�দর দাস��র বািজ
ধ�রিছ�লন। পুরা�ণর কািহনী অনযুায়ী রাজা হিরশচ� িন�জ�ক িব�ািম��র
িনকট িব�য় ক�রিছ�লন এবং তার দাস হ�য়িছ�লন। স�াট অ�শাক তার
নবম পব�তাসশুাস�ন দাস�দর �িত সদয় ব�বহা�রর িন�দ�শ িদ�য়�ছন। যা
দাস�থার অি�� �মাণ ক�র। মনু সাত ধর�নর দা�সর কথা ব�লিছ�লন
অথ�াৎ যারা যু�� পরািজত হ�য়�ছ, যারা দিুভ� �� খা�দ�র জন� িন�জ�দর
দাস িহ�স�ব িবি� ক�র�ছ, যারা দাসীর গ�ভ� জ��হণ ক�র�ছ, যা�দর
�কনা হ�য়�ছ, যারা উ�রািধকারস�ূ� দাস এবং যারা আইনগত কার�ণ



দাস� । এই ধর�নর কথা উ��খ ক�র�ছন। �িৃতকার নারদ আবার 15
ধর�নর দা�সর কথা ব�ল�ছন।

মনরু ম�ত, ি� জািতর অ�গ�ত �কান ব�ি��ক এবং নাবালক
পু��ক দাস করা যা�বনা। আর এক ধাপ এিগ�য় ব�লন �য আয��দর অথ�াৎ
চত�ব�ণ� যু� মানষু�দরও দাস করা যা�ব না যিদও শক, যবন ইত�ািদর ����
তা করা যা�ব। �কৗিটল� দাস�দর ব�ি�গত উপাজ�ন, স�ি� র�া এবং িবিল
ব�ব�ায় �াধীনতা িদ�য়�ছন। �ভ� �ক অথ� �দা�নর দাস� �থ�ক ম�ু হবার
িবধান সকল ধম� শাস�ন �দয়া হ�য়�ছ । যিদও তা�দর িব��� মানিবক �কান
অপরাধ ক�র বা যিদ তা�ক িদ�য় �কা�না কুকম� করা�না হয় , তাহ�ল দাস
তদ�� মািল�কর আনগুত� অ�ীকার কর�ত পা�র । এমনিক মািলক�ক রাজ
রাজদ�ও �ভাগ করা�ত পা�র। নারদ ও যা�ব�� �িৃত শা�� বলা হ�য়�ছ �য,
�ভ�র �কান িব�শষ উপকার কর�ল অথবা �য সংিবধা�নর �কান ব�াি� দাস
হ�য়�ছ �স শত� পূরণ হ�য় �গ�ল । �াভািবকভা�বই দাস� �থ�ক মিু� লাভ
করা যায়। যা�ব�� ব�লন �য যিদ দাস রাখার ই�া ক�র তাহ�ল তা�ক
অন�ুলখ দাস রাখ�ত হ�ব এবং ক�াতায়ন ব�লন �য, �ভ� যিদ �কান দাসীর
গ�ভ� স�ান উৎপাদন করায় তাহ�ল মাতা ও স�ান তখন �থ�কই �াধীন
িহ�স�ব গণ� হ�ব। ধম�শা� সম�ূহর ব�ব� �থ�ক দিুট িবষয় �মািণত হয়।
�থমিট হ��, তা�দর পািরবািরক জীবন যাপন করার অিধকার িছল এবং
�সখা�ন �ভ�র হ���প অ�বধ ব�ল গণ� করা হ�তা আর ি�তীয়তঃ হ�লা
তা�দর িনজ� উপাজ�ন তারা কর�ত পারত।

ফলত, উপ�রর আ�লাচনা �থ�ক আমরা এটাই �দখলাম �য, �াচীন
ভার�ত দাস�থা অবশ�ই িছল। িক� �সটা ইউ�রা�পর ম�তা ক�ঠার িছল না।


