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�ীতদাস বা দাস কােক বেল ? ি�েসর �ীতদাস সমােজর �ধান �বিশ���িল
উে�খ কেরা।

�ীতদাস বা দাস
দাস বা �ীতদাস ও িবিভ� দৃি�েকাণ �থেক দাস�থা বা

�ীতদাস �থার সং�া �দওয়া হেয় থােক। এ�িল হেলা –

1. সাধারণভােব বলা যায় �য �যসব শেত� র ওপর িভি� কের

�কােনা ব� বা স�দেক �কােনা ব�ি�র স�ি� বলা চেল,

�স�িলর �কােনা এক বা একািধক শত�  যিদ �কােনা মানুেষর

��ে� �েযাজ� হয়, তেব ওই মানুষিটেক ‘দাস’ বলা হয়।

2. অ�াির�টল বেলেছন, �য ব�ি� মানুষ হেয়ও স�ি� মা�,

�স অেন�র অধীন। �স িবষয়সাম�ী পিরচালনা বা �দখােশানার

উে�েশ� িনযু� য� মা� এবং তার স�া মািলেকর স�ার

�থেক পৃথক।

3. িডও �াইসসটম বেলেছন �য গবািদ প� বা অন� �কােনা

স�ি�র মেতাই দােসরও �ভু থােক। �ভু িনেজর ই�ামেতা

তার অধীন� দাসেক ব�বহার করেত পাের।

ি�েসর �ীতদাস সমােজর �বিশ�� 

ি�েসর দাস�থার িবিভ� �বিশ�� ল� করা যায়। নীেচ এ�িল

উে�খ করা হেলা –

দাস সৃি� 

�াচীন ি�েস ি��পূব� প�ম শতেক দাস�থা ব�াপক আকার

ধারণ কের। এযুেগ —

1. শ�পে�র িবিভ� যু�বি� ও জলদসু�েদর বি� কের

�ীতদােস পিরণত করা হয়। বি�েদর �ী ও স�ান-স�িতরাও

একই সে� �ীতদােস পিরণত হেতা

2. ি�ক জলদসু�রা বািণজ� জাহাজ আ�মণ কের বা সমু�

তীরবত� ী জনপদ �থেক �লাকজন ধের িনেয় এেস দাস িহেসেব

িবি� কের িদত ।

3. ঋণপিরেশােধ ব�থ� ব�ি� বা অপ�ত িশ�েদর দাস িহেসেব

িবি� করা হেতা এবং �ীতদাসেদর স�ান-স�িতেকও

�ীতদােস পিরণত করা হেতা।

দাস আমদািন 

চািহদার তুলনায় �সখােন যু�বি� �ীতদােসর সংখ�া �বশ কম

িছল। এজন� বাইের �থেক �ীতদাস এেন �সই চািহদা পূরেণর

�চ�া করা হেতা। ি�েসর �বিশরভাগ দাসই িবেদশ �থেক

আসত।

কােজর দািয়� 

ি�েস দাসেদর িবিভ� কােজ িনযু� করা হেতা। এ�িল হেলা

1. অিধকাংশ দাস গৃহভৃত� িহেসেব কাজ করত। �ভুর গৃেহ

রা�াবা�া, শস� ঝাড়াই, কাপড় �বানা, গৃহ�ািলর যাবতীয় কাজ

ছাড়াও �ভুর �সবা, িজিনসপ� বহন করা �ভৃিত কাজও

দাসরা করত।

2. �ভু তার দাসেক িনেজর ব�াবসাে�ে� বা উৎপাদনকােয�
�িমক িহেসেব ব�বহার করত বা অন�� ভাড়া খািটেয় �ভূত

অথ� উপাজ� ন করত। পাথর ভাঙা বা খিন �থেক ধাতু-

আকিরক �তালার মেতা পির�মসাধ� কােজ, হ�িশে� �চুর

দাস িনযু� হেতা।

উপসংহার



�াচীন ি�েস �ীতদাসেদর অব�ান িছল সমােজর সবেচেয়

নীেচর �ের। িবিভ� নগররাে� এেদর সামািজক অব�ােনর

�কৃিতগত িকছু পাথ�ক� থাকেলও �ীতদাস �থার মূল

কাঠােমািট িক� সব�� একই রকম িছল।


