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1856 साली अमेररकेतील व्हर्जिननया राज्यात वसिंत
ऋति
ू े आगमन झाले आखि तेथील एका ेतात एका
मुलािा जन्म झाला. या मल
ु ािे आईवडील त्या ेताच्या
मालकािे गुलाम होते. साहर्जकि, हे मूल एक गुलाम
म्हिूनि जन्मले. या मल
ु ािे नाव होते बुकर.

बुकर, त्यािी आई आखि त्यािा भाऊ जॉन एका
छोट्या ा िोपटात राहात होते. या िोपटातील जमीन
मातीिी होती, खिडकयािंना कािा नव्हत्या आखि शभिंतीिंना
िड्डे पडले होते. निंतर याि घरात बुकरिी बहीि, अमािंडािा
जन्म झाला.

बऱ्यािदा सकाळी घरी काही िायला श ल्लक नसे . मग
े ातील जनावरे िात तोि मका बुकर श जवन
त
ू िात असे.
त्याच्याकडे अिंगात घालायला फक्त एकि टि होता. त्यािी
िडबडीत श वि त्याला टोित असे. वयानस
ु ार रीर
वाढल्यावर टि छोटा होऊ लागला की मगि त्याला नवा टि
शमळत असे. म्हिजे, त्याच्याकडे अिंगात घालायला नेहमी
एकि टि उपलब्ध असे.

नवीन टि टोित असल्यामळ
ु े बुकरला आवडत नसे.
तो टि अिंगात घातल्यावर त्याच्या अिंगाला िाज सट
ु त
असे. पि सद
ै
व
ाने
त्यािा
मोठा
भाऊ
दयाळ
होता.
तो
ू
ु
बुकरिा नवीन टि काही ददवस स्वत: घालत असे आखि
बुकरला आपला टि दे त असे. यामळ
ु े भावाच्या अिंगािीही
लाही होत असे. पि काही ददवसािंनी टाििी श वि मऊ
पडत असे.

सविि गल
ु ामािंना ेतावर काही ना काही काम
करावे लागे. बक
ु रिी आई ेतमालकाच्या घरी
स्वयिंपाक करण्यािे काम करत असे. ेतमालकािे
कुटुिंब ेतानर्जकि एका मोठ्या घरात राहात.
बुकरिी आई ेतमालकाच्या कुटुिंबबयािंिा स्वयिंपाक
आपल्या िोपटाति मोठ्या िल
ु ीवर श जवत असे.
त्यामळ
े
ब
क
रला
दहवाळ्यात
िोपटे
उबदार वाटत
ु
ु
असे, पि उन्हाळ्यात नतथे िप
गरम
होत असे.
ू
कधीकधी बुकरिी आई ेतमालकासाठी
श जवलेल्या कोंबडीिे थोडे मािंस स्वत:च्या
कुटुिंबबयािंसाठी बाजूला काढून ठे वत असे. पि
बऱ्यािदा बुकरला एिादा बटाटा ककिं वा एक कप
दध
ू यावरि भूक भागवावी लागत असे.

छोट्या बुकरला वेगवेगळी कामे करावी लागत. तो ेतावर
काम करिाऱ्या मजुरािंसाठी पािी घेऊन जात असे. तो दर
आठवड्याला िककीवर जाऊन मका दळून आित असे. यासाठी
त्याला जिंगलातून वाट तुडवत िालावे लागे आखि घरी परतेपयंत
अिंधार होत असे.
ेतमालकाच्या मल
ु ी ाळे त जात. बक
ु रला त्यािंिी वह्यापस्
तकािं
न
ी
भरले
ल
ी
दप्तरे
उिल
न
ाळे
प
यं
त
सोबत जावे लागे. पि
ु
ू
त्याला ाळे च्या आत जायला मात्र मनाई होती.

1865 साली बुकर नऊ वर्ांिा असताना गुलामचगरी
प्रथा बिंद करण्यात आली. पि बुकरला त्यािा अथि कळला
नाही. दररोज रात्री त्यािी आई प्राथिना करत असताना तो
पाहायिा. नतला गुलामचगरीतून मुक्ती हवी होती.

आधी बुकरच्या आईने एका गुलामा ी लग्न केले होते. नतिा
पती नर्जकच्याि एका ेतावर काम करत असे . काही काळानिंतर
बुकरिा सावत्र वपता पर्िम व्हर्जिननयाला गेला. निंतर त्याने
आपल्या कुटुिंबबयािंना आिण्यासाठी एक गाडी आखि काही िेिर
पाठवले.
पर्िम व्हर्जिननयाला पोहोिायला त्यािंना दोन
आठवडे लागले. गाडी अत्यावश्यक सामानाने ििािि
भरली होती. त्यामळ
ु े मल
ु ािंना गाडीमागन
ू िालत-िालत
डोंगरदऱ्या पार करावे लागले. ेवटी एकदािे ते पर्िम
व्हर्जिननयातील माल्डेन हरात पोहोिले. तेथील घर
काही फार बरे नव्हते. िरिं तर ते आधीच्या घरापेक्षा
िराबि होते.

बुकरिे सावत्र वडील मीठाच्या िािीत काम करत. ते
मीठ मोठमोठ्या लाकडी वपिंपािंमध्ये भरत. बुकर आखि
त्यािा भाऊ जॉन यािंनाही नतथे नोकरी शमळाली.

एकदा एका तरुि यव
ु काभोवती लोक जमलेले असल्यािे
बुकरने पादहले. तो यव
क
लोकािंना वत्त
ु
ू दािवत होता.
ृ पत्र वािन
त्या लोकािंना शलहा-वािायला येत नव्हते. पि ते यव
ु कािे
वािन लक्षपव
क
ि
ऐकत
होते
.
पदहल्यािं
द
ाि
ब
क
रला
जािवले
की
ू
ु
शलहा-वािायला श कल्यामळ
े
आपल्या
वविारािं
म
ध्ये
पररवति
न
ु
होते, आपले आयष्ु य सध
ु ारते. त्यानिंतर बक
ु रने ठाम ननिय
केला. त्याने शलहा-वािायला श कायिे ठरवले. जे जे श किे
कय असेल ते ते श कायिे नककी केले.

बुकरच्या आईनेही त्याला पाठीिंबा ददला. नतने बुकरला
अक्षरे आखि अिंक श कायिे एक पुस्तक आिून ददले. हळूहळू
बुकर त्यातून श कत गेला. सवाित आधी त्याने 18 ही सिंख्या
श कून घेतली. ही सिंख्या िािीतील प्रत्येक वपपािंवर शलदहलेली
होती.
बुकरला या पस्
ु तकाव्यनतररक्त आििीही बरे ि काही
श कायिे होते. जवळि एका श क्षकाने एक ाळा सरू
ु केली
होती. बक
रला
त्या
ाळे
त
जावे
स
े
वाटत
होते
.
व
े
टी
त्याच्या
ु
सावत्र वडडलािंनी त्याला परवानगी ददली. पि त्याला ाळे त
जाण्याआधी पाि तास आखि ाळा सट
ु ल्यावर दोन तास नोकरी
करावी लागे. याि अटीवर त्याला सावत्र वडडलािंनी ाळे त
जाण्यािी परवानगी ददली होती.

ाळे त श क्षकाने प्रत्येक मल
ु ाला त्यािे नाव वविारले.
बुकरने पादहले की प्रत्येक मुलाने दोन ब्दािंिे नाव सािंचगतले.
बुकरिी पाळी आली तेव्हा त्याने आपले नाव सािंचगतले, बुकर
वॉश ग्िं टन. िूप वर्ांनिंतर, त्याला आपले आडनाव टाशलफेरों
असल्यािे कळले. मग तो ते मधले नाव म्हिून वापरू लागला.
तेव्हापासून त्याला बुकर टी. वॉश ग्िं टन म्हिून ओळि शमळाली.
एव्हाना तो शलहा-वािायला श कला होता.

बुकर वॉश ग्िं टनला आपल्या पि
ू ि नावापेक्षाही आििी
िूप काही साध्य करायिे होते. त्याला ाळे िे श क्षि पूिि
करायिे होते. पि एव्हाना त्याच्या सावत्र वडडलािंिे मन
बदलले होते. बुकरने पूिि वेळ कामि करावे, अ ी त्यािंिी
इच्छा होती. त्यामुळे बुकर ाळा सोडून कोळ ाच्या िािीत
काम करू लागला.

कोळ ाच्या िािीत िप
ू अिंधार आखि धूळ असे. नतथे
काम करिे असरु क्षक्षत होते. पि जेव्हा केव्हा वेळ शमळे
तेव्हा बक
ु र िािीतील ददव्याच्या प्रका ात त्यािे एकुलते एक
पस्
तक
वाित बसे. रात्री तो काही मैल िालत जाऊन
ु
श क्षकाच्या घरी श कायला जात असे.

एकदा िािीत काही लोक हॅम्पटन सिंस्थेबद्दल बोलत
होते. ही सिंस्था कृष्िविीय लोकािंना व्यवसायािे प्रश क्षि
दे त असे. एक िािंगली नोकरी शमळवण्यासाठी लागिारे
कौ ल्य नतथे श कायला शमळे . बक
ु रला या सिंस्थेत जाण्यािी
तीव्र इच्छा झाली.

1871 साली बक
ु र पिंधरा वर्ांिा झाला. तो
िािमालकािी पत्नी श्रीमती व्हायोला रकफन यािंच्याकडे
काम करू लागला. नतला िु करिे हे महाकठीि काम
होते. पि कोळ ाच्या िािीत काम करण्यापेक्षा हे काम
बरे होते. बक
ु र हे काम करायला तयार झाला.

श्रीमती रकफन यािंच्याकडे बुकरने दीड वर्ि काम केले.
नतला कामात कसूर केलेली िपत नसे. पि ती बुकर ी
श क्षिाववर्यीही बोलत असे. काम झाल्यावर ती त्याला
ाळे त जायिी परवानगी दे त असे.

मालकीि श्रीमती रकफनने बक
ु रला साफसफाई
करायला सािंचगतले. थोड्याि वेळात बक
ु रने हे काम
सिंपवले. त्याने केलेले काम मालककिीने बारकाईने पादहले
आखि त्याला पन्
ु हा साफसफाई करायला सािंचगतले. बक
ु रने
वारिं वार साफसफाई केली. ेवटी फर ीवर बारीकसाही डाग
राहीला नाही, खिडकया स्वच्छ झाल्या आखि अवजारे
एका जागी व्यवर्स्थत ठे वली तेव्हा कुठे मालककिीच्या
िेहऱ्यावर समाधान ददसले.

1872 सालच्या दहवाळ्यात बक
ु र हॅम्पटन सिंस्थेत
श कण्यासाठी पव
ि
व्हर्जि
न
नया
ये
थ
े
गेला. तो आपल्यापासन
ू
ू
दरू गेल्यािे आईला वाईट वाटले. पि त्याने पढ
ु े श कावे,
अ ी नतिीही इच्छा होती. बक
ु रने थोडे पैसे साठवले होते.
त्याच्या ेजाऱ्यािंनीही त्याला कय नततकी मदत केली.
तरीही प्रवासाला परु तील आखि सिंस्थेिी फी भरता येईल
इतपत पैसे त्याच्याकडे नव्हते.

ेवटी घोडागाडीसाठीही पैसै उरले नाहीत तेव्हा बक
ु र
पायी िालू लागला. ररिमिंड हरात तो एका फुटपाथवर
झोपला. पोटािी भक
मवायलाही त्याच्याकडे पैसे नव्हते.
ू
पढ
च्या
ददव
ी
सकाळी
त्याला जहाजात माल भरायिे काम
ु
शमळाले. नतथे काम करून त्याने हॅम्पटनला जाण्याइतके पैसे
कमावले.

बऱ्याि तरुिािंना हॅम्पटन सिंस्थेत श कायिी इच्छा होती.
पि सवांना सामावून घेण्याइतपत सिंस्थेिी कुवत नव्हती. बक
ु र
तेथील सहाय्यक वप्रर्न्सपल श्रीमती मॅकी यािंना भेटला. पि
त्यादे िील त्याला प्रवे शमळे ल, यािी िात्री दे ऊ कल्या
नाहीत. सिंस्थेिी फी भरण्यासाठी त्याला काम करावे लागिार
होते. बुकर िूप थकला होता. त्यािे कपडे िराब झाले होते.
पि श्रीमती मॅकी यािंना बुकरमध्ये काहीतरी वव ेर् आहे , असे
जािवले. नतने बुकरला थािंबायला सािंचगतले.
बुकर वप्रर्न्सपलच्या िोलीबाहे र वाट पाहात थािंबला. काही
तरूि िोलीत जात होते, काही बाहे र पडत होते. अिेरीस काही
तासािंनिंतर, वप्रर्न्सपल बक
ु रला बोलावून म्हिाल्या, “पुढच्या
िोलीत केरकिरा काढायिा आहे . झाडू उिल आखि केर काढ.”

बुकर पस्
ु तकािंतन
ू बरे ि काही श कला होता. पि
आपले काम िोि कसे करावे, हे देिील त्याला मादहत
होते. त्याने िोली तीन वेळा झाडली, िार वेळा सामान
आखि शभिंतीिंवरील धळ
ू साफ केली, सगळ्या वस्तू हलवन
ू
त्यािालिी फर ी स्वच्छ केली, िोलीिा प्रत्येक कोपरा
साफ केला. मग त्याने वप्रर्न्सपलला काम पि
ू ि झाल्यािे
सािंचगतले.
वप्रर्न्सपलने पािंढऱ्या रुमालाने टे बलवर घासून
पादहले. रुमालाला धूळ अर्जबात चिकटलेली नव्हती.
त्यािंच्या िेहऱ्यावर समाधान ददसले. “मला वाटतिं, आता
तुला सिंस्थेत प्रवे शमळे ल,” त्या म्हिाल्या.

हॅ म्पटन सिंस्थेत बक
ु र टी. वॉश ग्िं टनिी ैक्षखिक
कारकीदि िािंगली बहरली. नतथे तो अनेक कौ ल्ये श कला.
तो ेती श कला, ववटा बनवायला श कला, भार्ि द्यायला
श कला तसेि अिंकगखित, ववज्ञान आखि इनतहासही श कला.
हॅ म्पटनमधील श क्षि पूिि करून बुकर श क्षक बनला.
दोन वर्ांनी त्याला वप्रर्न्सपल पदािी नोकरी िालून आली.
एका नव्यानेि सुरू होत असलेल्या ाळे त त्याला रुजू
व्हायिे होते. ही ाळा अलाबामा राज्यातील टस्कजी हरात
होती.

1881 साली बक
ु र टस्कजीला आला. पि नतथे ना
ाळे िी इमारत होती, ना श क्षकवगि होता, ना ववद्याथी
होते. आपि स्वत:ि ाळा आहोत, यािी बक
ु रला स्पष्ट
कल्पना आली. पि तो ननरा झाला नाही.
तो आसपासच्या गावािंमध्ये कफरून ववद्याथी गोळा करू
लागला. जुन्या िििच्या इमारतीत तो ाळे िे वगि घेऊ
लागला. पाऊस पडला की या ाळे िे छत गळत असे .
डोकयावर गळिाऱ्या पाण्यािा वविार न करता बुकर
श कवत राहात असे. मग ववद्याथी बुकरच्या डोकयावर छत्री
धरत असत.

बुकर टी. वॉश ग्िं टनच्या मनात या सिंस्थेबाबत
मोठमोठ्या योजना घोळत असत.

कालािंतराने, टस्कजी सिंस्था बक
े ेक्षा बरीि
ु रच्या अपेक्षप
फोफावली. 1915 साली या सिंस्थेच्या 100 इमारती होत्या.
त्यात 1500 ववद्याथी श कत होते. त्यािंना 38 ववववध
कौ ल्ये आखि ववर्य श कण्यािी सिंधी शमळत असे .
टस्कजी सिंस्थेत ववद्याथी जीवनाश्यक आखि उपयुक्त
गोष्टी श कत. बुकर टी. वॉश ग्िं टन आपल्या ववद्यार्थयांना
मोठ्या तन्मयतेने श कवत असत.

महत्त्वपूिि तारिा
1856

अमेररकेच्या व्हर्जिननया राज्यात गल
ु ामाच्या पोटी जन्म.

1865

गुलामचगरीतून मुक्ती. कुटुिंबबयािंसोबत पर्िम
व्हर्जिननयातील माल्डेन

1871

हरात प्रयाि. िािीत नोकरी.

िािमालकािी पत्नी, श्रीमती व्हायोला रकफन यािंच्याकडे
काम. काम झाल्यावर

ाळे त जाण्यािी परवानगी.

1872-75 व्हर्जिननयातील हॅम्पटन सिंस्थेत प्रश क्षि.
1879

हॅ म्पटन सिंस्थेत श क्षक म्हिून नोकरी.

1881

अलाबामामधील टस्कजी सिंस्थेिा प्रमुि म्हिून ननयुक्ती.

1901

आत्मिररत्र “अप फ्रॉम स्लेव्हरी” प्रकाश त.

1915

टस्कजी सिंस्थेच्या अध्यक्षपदी असताना ननधन.

