बुकर टी. वॉश िंग्टन
जान ग्लेशटयर आशि कॅथलीन थॉिंपसन
मराठी अनुवाद : नीलािंबरी जो ी

बुकर टी. वॉश िं ग्टन
जान ग्लेशटयर आशि कॅथलीन थॉिंपसन
मराठी अनुवाद : नीलािंबरी जो ी

१८५६ साली जेव्हा व्हशजिशनया या अमे ररकेतल्या राज्यात
वसिंत ऋतू होता तेव्हा एका मोठ्या ेतमळ्यात एका मु लाचा
जन्म झाला. प्ािं टे न या नावानिं ओळखल्या जािार् ््या त्या
शठकािी त्या मु लाचे आई वशिल दोघे ही गुलाम होते. त्यामु ळे
तो लहान मु लगाही आपोआप गुलाम ठरला. त्याचिं नाव होतिं –
बु कर.

बु कर आपली आई आशि धाकटा भाऊ जॉन यािं च्याबरोबर
एका लहान ा खोपटात रहात होता. शतथे जमीन मातीची
होती. खखिक्ािं ना काचाही नव्हता. त ाच पररखथथतीत काही
वर्ाां निंतर बु करला अजून एक धाकटी बहीि आली – अमिं िा..!

ब-याच वेळा त्यािं ना शदवसातू न एकदाच खायला शमळायचिं.
ेतातली जनावरिं खायची तोच मका ही मु लिंही खात असत.
तरटाच्या टोचिा-या कापिाचा एकच टि बु करकिे होता. तो
जरा मोठा झाल्यावर तो टि खू पच तोकिा व्हायला लागला.
तेव्हा कुठे त्याला दु सरा टि शमळाला. पि एका वेळी
त्याच्याकिे एकच टि असायचा.

नवीन टि खू प टोचायचा. त्यामु ळे बु करला त्या टि चा
रागच यायचा. त्याचिं अिंग खाजायचिं . पि बु करच्या प्रेमळ
भावामु ळे हा त्रास जरा कमी व्हायचा. बु करचा नवीन टि
काही काळ जॉन वापरायचा. जॉनच्या अिंगावर त्यामु ळे चरे
उमटायचे. पि मग जरा मऊ झाल्यावर तो टि बु कर
वापरायचा.

सगळ्याच गुलामािं ना फामि वर काही ना काही काम
कराविंच लागायचिं . बु करची आई मालकाच्या घरी
स्वयिंपाक करायची. मालकाचिं घर शचक्कार मोठिं
होतिं. पि बु करची आई आपल्या खोपटातच
मालकाच्या घरच्यािं साठी अन्न श जवायची. त्यामु ळे
ती झोपिी थिंिीत उबदार होत असली तरी
उन्हाळ्यात मात्र काशहली व्हायची. बु करची आई
शचकन श जवल्यावर थोििं घरात मु लािं ना द्यायची.
कधीकधी बु करला बटाटा शकिंवा एक कप दू ध
नाश्त्त्याला शमळायचिं .

छोट्या बु करला फामि वर वेगवे गळी कामिं करायला लागायची. कधी
तो ेतात राबिा-या मजुरािं ना पािी नेऊन द्यायचा. शगरिीतून मका
दळू न आिायचा असेल तर मात्र तो दू रवरच्या गावात घनदाट जिंगल
पार करुन जायचा. परत येईपयां त काळोख होऊन गेलेला असे.
मालकािं च्या घरातल्या मु ली ाळे त श कायला जायच्या. बु कर
त्यािं ची दप्तरिं ाळे पयांत घे ऊन जायचा. पि त्याला ाळे त आत
जायची परवानगी नव्हती.

१८६५ साली बु कर नऊ वर्ाां चा असताना अमे ररकेत गुलाम
मु क्त झाले . गुलामशगरीतून सुटका व्हावी अ ी इच्छा असिायात्याच्या आईला त्यानिं त्या शदव ी रात्री दे वाची प्राथिना
करताना पाशहलिं . पुढे काय वाढू न ठे वलिं य त्याचा बु करला
पत्ताच नव्हता.

बु करच्या आईनिं आधी एका गु लामाबरोबर लग्न केलिं होतिं. तो
गेल्यावर दु स-या ी लग्न केलिं तो गुलाम जवळच्या एका ेतावर
राबायचा. निंतर तो व्हशजिशनयाच्या पशिमे ला शनघू न गेला. त्यानिंतर
काही शदवसािं नी आपल्या कुटुिं बाला शतकिे येण्यासाठी त्यानिं एक
गािी आशि काही खे चर पाठवले .
व्हशजिशनयाच्या त्या पशिम भागात पोचायला बु कर आशि त्याच्या
कुटुिं शबयािं ना दोन आठविे लागले . गािीत गरजेच्या वस्तू भरल्या
होत्या. त्यामु ळे चढावर मु लािं ना गािीमागून चालत याविं लागलिं .
अखे रीस ते मॉल्डनला पोचले . शतथलिं घर फारसिं बरिं नव्हतिं. खरिं
तर आधीच्या घरापेक्षाही ते मोिकळीस आले लिंच होतिं .

बु करचे सावत्र विील शमठाच्या खािीवर काम करायचे .
मोठ्या िर म्समध्ये मीठ भरण्याचिं काम ते करत. त्यामु ळे बु कर
आशि त्याचा भाऊ जॉनदे खील त्याच खािीत रोजिंदारीवर
लागले.

एक शदवस बु करनिं एका युवकाभोवती कोिंिाळिं करुन
उभे असले ले अनेकजि शदसले . तो युवक भोवतालच्या
लोकािं ना वतिमानपत्र वाचून दाखवत होता. मजुरािं ना शलशहता
वाचता येत नसल्यामु ळे ते लक्षपूविक बातम्या ऐकत होते. तेव्हा
श क्षिाचिं महत्व बु करला पशहल्यािं दा लक्षात आलिं. लोक
श कले तर त्यािं चे शवचार बदलतील हे प्रथम त्यानिं तेव्हा जािलिं .
निंतर बु करनिं शनधाि रानिं आधी स्वत: श कायचा शनििय घे तला.
शजतकिं श कता येईल शततकिं श कायचिं असिं त्यानिं पक्किं
ठरवलिं .
.

बु करच्या आईनिं यासाठी त्याला मदत केली. शतनिं “वेबस्टर ब्लू
बॅ कि स्पेलर“ हे पुस्तक शवकत घे तलिं. बु करला त्यातून
अक्षरओळख झाली. सविप्रथम तो १८ हा आकिा ओळखायला
श कला. शमठाच्या खािीत प्रत्ये क िर मवर तो आकिा कोरले ला
होता.
बु करला खू प श कायचिं होतिं. त ाच त्याच्या घराजवळच एका
श क्षकानिं नवीन ाळा सुरु केली होती. त्या ाळे त जायची
बु करची तीव्र इच्छा पाहून त्याच्या सावत्र वशिलािं नी त्याला
श कायची परवानगी शदली. पि सकाळी पाच तास आशि
ाळे तून आल्यावर दोन तास त्याला खािीत काम कराविं
लागायचिं. वशिलािं ची त ी अटच होती.

वगाि त श क्षकािं नी सगळ्या मु लािंना नाविं शवचारली. बु करनिं पाशहलिं
तर सगळे जि नाव आिनाव असिं सािं गत होते . मग त्याची पाळी
आल्यावर त्यानिं नाव सािं शगतलिं – बु कर वॉश िंग्टन. अनेक वर्ाां निंतर
आपलिं आिनाव टाशलयाफेरो असल्याचिं त्याला कळलिं . मग तो
बु कर टी वॉश िंग्टन अ ा नावानिं ओळखला जायला लागला.
ाळे त बु कर शलहायला-वाचायला श कला.

बु कर टी वॉश िंग्टन या पूिि नावापलीकिे ाळे किून बु करच्या
खू प सा-या अपेक्षा होत्या. त्याला ाळे त जाििं चालू ठे वायचिं
होतिं. पि तेवढ्यात त्याच्या सावत्र वशिलािं नी बु करला पूिि वेळ
कामावर जायला सािं शगतलिं . पि बु कर ाळा सोिून एका
कोळ ाच्या खािीत काम करायला लागला.

कोळ ाची खाि आतून काळोखी, गशलच्छ आशि अत्यिंत
असुरशक्षत होती. बु करला कामातून कधीही वेळ शमळाला तरी
तो आपल्याकिचिं एकुलतिं एक पुस्तक वाचत बसायचा.
कोळ ाच्या खािीतल्या शमिशमित्या शदव्याच्या उजेिातही तो
वाचायचा. रात्री मैलोनमै ल चालत एखाद्या श क्षकाकिे जाऊन
श कायचा.
.

खािीत काम करत असताना बु करनिं एक शदवस हॅिं पटन
इखिट्यू टचिं नाव ऐकलिं . शतथे कृष्णविींयासाठी टर े ि-स्कूल
होतिं. कृष्णविीय लोक शतथे नोकरीत लागिारी कौ ल्यिं
श कत असत. बु करनिं त्या ाळे त जायचिं ठरवलिं .

१८७१ साली बु कर पिंधरा वर्ाां चा झाला. तेव्हा त्याला
खव्हयोला रुशफन साठी काम करायची सिंधी शमळाली. ती
खािमालकाची बायको होती. खव्हयोलाला खु र् करििं
अवघि होतिं . पि खािीत काम करण्यापेक्षा ते सोपिं
असल्यानिं बु करला शतच्याकिे काम करुन पहायचिं होतिं .

बु करनिं शतच्याकिे दीि वर्ां काम केलिं . शतला एकही िाग चालत
नसे . पि ती बु करच्या श क्षिाबद्दल त्याच्या ी चचाि करायची.
काम सिंपल्यावर ाळे त पाठवायची.

खव्हयोला रुशफननिं त्याला एक ेि साफ करायला
सािं शगतली. त्यानिं ते काम भराभर सिंपवलिं . पि शतला ते काम
काही पसिंत नव्हतिं. मग बु करनिं शतच्या सािं गण्यावरुन
अनेकदा ती ेि स्वच्छ केली. त्यानिंतर फर ा चमकायला
लागल्या आशि खखिक्ािं च्या काचेवरचे िाग नाहीसे झाले .
खोलीतली सगळी अवजारिं हारीनिं मािं िून ठे वली. तेव्हा
खव्हयोला रुशफन खु र् झाली.

१८७२ साली बु कर हॅिं पटन इखिट्यू टमध्ये श कायला
व्हशजिशनयाच्या पूवेकिच्या भागात गेला. मु लगा दू र गेल्यानिं
त्याच्या आईला खू प दु :ख झालिं . पि आपल्या मु लानिं चािं गल्या
ाळे त श काविं असिं शतला वाटत होतिं. बु करनिं दरम्यान काही
पैसे जमा करुन ठे वले होते. े जा-यापाजा-यािं नीही त्याला
काही पैसे शदले . तरीही
ाळे पयांत पोचायला
आशि फी भरायला त्याच्याकिे
पुरेसे पैसे नव्हतेच.

त्याच्याकिे घोिागािीतून जायला पैसे उरले नाहीत तेव्हा तो
चालत गेला. ररचमिं ि या हरात पोचल्यावर रात्री रस्त्याच्या
किे च्या बाकावर झोपला. त्याच्याकिे खायलाप्यायलाही पैसे
नव्हतेच. दु स-या शदव ी एका जहाजात माल भरायचिं काम
त्याला शमळालिं. ते काम करुन त्यानिं पैसे शमळवले. थोििं सिं
खाऊन उरले ले पैसे हॅिं पटनसाठी राखू न ठे वले .

हॅिं पटनमध्ये प्रवे शमळवण्यासाठी अनेक तरुिािं नी शतथे गदी
केली होती. इतक्ा जिािं ना प्रवे शमळििं केवळ अ क् होतिं .
बु कर शतथे सहाय्यक शप्रखिपल शमस मे की शहला भेटला. शतच्या ी
जे काही सिं भार्ि झालिं त्यावर शतला बु करबद्दल खात्री वाटे ना.
ाळे ची फी द्यायची तर बु करला काम करायला लागिार होतिं .
मात्र तो थकले ला शदसत होता. त्याचे कपिे ही धुळीनिं माखलेले
होते. पि त्याच्यात काहीतरी शवलक्षि होतिं. मे कीनिं त्याला बाजू ला
थािं बायला सािं शगतलिं .
बु कर शतथे पुढचे काही तास वाट पहात बसला. काही शवद्यार्थ्ाां ना
ाळे त प्रवे शमळालेला त्याला शदसला. काहीजि परत गेले.
ेवटी शमस मे की त्याला म्हिाली.. “हा झािू घे ऊन माझी खोली
स्वच्छ कर.”

बु कर पुस्तकिं वाचून खू प काही श कला होता. कोितिंही
काम नीटनेटकिं कसिं करायचिं ते ही त्याला अवगत होतिं.
त्यानिं ती खोली तीन वेळा झािली. चार वेळा पुसली.
फशनि चर हलवून जमीन नीट पुसून घे तली. खोलीचा
कानाकोपरा स्वच्छ केला. काम झाल्यावर ते सािं गायला तो
मे कीकिे गेला.
मे कीनिं आपला रुमाल एका टे बलावर जरा घासला. त्यावर
धुळीचा किही नव्हता. “ठीक, आता तुला ाळे त प्रवे
शमळाला..” असिं ती बु करला म्हिाली.

बु कर टी वॉश िंग्टन हॅिं पटन इखिट्यू टमध्ये मन लावून श कला.
अनेक कौ ल्यिं प्राप्त करुन घे तली. शतथे त्यानिं ेतीपासून शवटा
बनवण्यापयांत सगळिं श कून घेतलिं .
वक्तृ त्वकला दे खील त्याला जमायला लागली. गशित, शवज्ञान,
इशतहास असे शवर्यही त्याला समजले . हॅिं पटनमधलिं श क्षि
सिंपल्यावर बु कर एक श क्षकाचिं काम करायला लागला. दोन
वर्ाां निंतर तो एका ाळे चा शप्रखिपल झाला. ती ाळा
अलाबामा राज्यातल्या टस्कगी या शठकािी होती.

१८८१ साली बु कर टस्कगीमध्ये आला. शतथे ना ाळे ची
इमारत होती, ना श क्षक होते.. ना शवद्याथी.
पि बु कर शनरा झाला नाही. त्यानिं आजूबाजूच्या गावािं मधून
शवद्याथी गोळा केले . एका पुरातन चचिमध्ये ाळा सुरु केली.
पावसाळ्यात चचि गळायचिं तेव्हा शवद्यार्थ्ाां ना िोक्ावर छत्री
घे ऊन श कायला लागायचिं. पि बु कर न िगमगता श कवत
राशहला.
जुन्या चचिमध्ये सुरु झाले ली ही ाळा ही तर फक्त एक
सुरुवात होती. बु कर टी वॉश िंग्टननिं मनात एका भव्य ाळे चिं
स्वप्न पाशहलिं होतिं .

निंतरच्या काळात टस्कगीमध्ये बु करच्या कल्पनेपलीकिची
भव्य ाळा उभी राशहली. १९१५ साली टस्कगी
इखिट्यू टमध्ये साधारि १०० इमारती आशि १५०० शवद्याथी
होते. ाळे तल्या पारिं पाररक शवर्यािं बरोबरच ते ३९ प्रकारची
कौ ल्यिं ही आत्मसात करत होते.
टस्कगी इखिट्यू टमध्ये शवद्यार्थ्ी उपयोगाच्या अनेक गोष्टी
श कले . बु कर टी वॉश िंग्टननिं आपल्या शवद्यार्थ्ाां ना कायम
खू प मन लावून श कवलिं .

महत्वाच्या तारखा
१८५६

व्हशजिशनया, अमे ररका या शठकािी प्ािं टे नवर गुलाम
म्हिून जन्म
१८६५
गुलामशगरीतून मु क्तता. बु करचे कुटुिं शबय वेस्ट
व्हशजिशनयामध्ये थथाशयक झाले . शतथे खािी िंवर त्यानिं
काम केलिं .
१८७१
शमसेस खव्हयोला रुशफन या खािमालकाच्या
बायकोबरोबर काम केलिं . शतनिं बु करला मदत करुन
काम सिंपल्यावर ाळे त जायला प्रोत्साहन शदलिं .
१८७२-७५ व्हशजिशनयाच्या हॅिं पटन इखिट्यू टमध्ये श क्षि घे तलिं.
१८७९
हॅिं पटन इखिट्यू टमध्ये श क्षकाच्या कामावर रुजू
१८८१
टस्कगी इखिट्यू ट, अलाबामा या शठकािी शप्रखिपल
१९०१
“अप फ्रॉम स्लेव्हरी” हे आत्मचररत्र प्रकाश त झालिं .
१९१५
शनधन. तेव्हा बु कर टस्कगी इखिट्यू चा अध्यक्ष होता.

