गल
ु ामगगरीतून सट
ु का
फ्रेडररक डग्लसची कथा
गचत्र रुपाांतर: टे री वेस्ट

टे री वेस्ट

फ्रेडररक डग्लसचे जीवन

गल
ु ामगगरीतून सुटका
फ्रेडररक डग्लसची कथा
मराठी अनव
ु ाद: सश
ु ील मेन्सन

लेखकाच्या कल्पनाशक्तितन
ू उत्तमोत्तम पस्
ु तकाांची ननर्मिती
होते. पण हे पस्
ु तक एका खऱ्याखऱ्ु या व्यक्तिच्या आयुष्याचे
गचत्रण करते.
फ्रेडररक डग्लस गुलामगगरीच्या छायेतच लहानाचे मोठे झाले.
तब्बल वीस वर्षे त्याांनी गुलाम म्हणन
ू लोकाांच्या शेतात काम
केले, लाकूडतोड केली, लोकाांच्या मल
ु ाांचे सांगोपन केले.

फ्रेडररक डग्लसच्या आत्मकथेवर आधाररत

पण 1838 साली ते पळून गेले. आपण गुलामगगरीत
सोसलेल्या जुलम
ु ाांवर त्याांनी एक पस्
ु तक र्लहीले. गुलामगगरी
प्रथा कशी अयोग्य आहे , हे लोकाांना कळावे हा त्याांचा उद्देश
होता.
त्याांचे हे पस्
ु तक अमेररकेच्या इनतहासात सवािगधक प्रर्सद्ध

आत्मकथा ठरली.
फ्रेडररक डग्लस र्लहहतात, “माणस
ू गुलाम कसा बनतो, हे
तम्
ु ही पाहहलांय. आता गल
ु ाम माणस
ू कसा बनला, हे तम्
ु ही
पाहा.”

माझा जन्म अमेररकेच्या मेररलँ ड
राज्यातला. मला आई आठवत नाही.
तान्हां बाळ असतानाच मालकाने
मला नतच्याकडून हहरावन
ू घेतलां.
माझां वय! माहीत नाही.
घोडयाांसारखांच
गल
ु ामाांनाही
आपलां नेमकां
वय माहीत
नसतां.

माझ्या आईचां नाव होतां,
हॅररयेट बेली. माझ्या
बालपणी आम्ही चारपाच वेळाच भेटल्याचां
मला आठवतांय. ती बारा
मैल दरू राहायची.

शेतात काम करण्यायोग्य
वय नव्हतां माझां.
कोंबडयाांना बागेत घस
ु ू न
दे ण,ां हे माझां काम.

नीट काम कर.
नाहीतर फटके
दे ईन.

मला मार फारसा पडला नाही.
पण मी नेहमी भक
ु े ला आणण
थांडीने गारठलेलो असायचो.

रात्री झोपायला पलांग नव्हता. मी
एक मोठी तागाची बॅग चोरली.
ती गार फरशीवर ठे वन
ू मी त्यात
र्शरायचो आणण ननजायचो.
रात्री जेवायला उकडलेला मका र्मळायचा. एका मोठ्या लाकडी
ट्रे मध्ये हा मका ठे वत. मग मुलाांना बोलवत. मका खाऊन माझी
भूक कधीच भागायची नाही.

हदवसभर ती राबायची आणण
रात्री मला भेटायला चालत
यायची. ती मला अांगाई
ऐकवत ननजवायची. मी
सकाळी जागा व्हायचो तेव्हा
ती ननघन
ू गेलेली असायची.

भरभर काम करा,
आळशी कुत्रयाांनो!

एकदा त्याने हे स्टर नावाच्या
बाईचे हात-पाय बाांधले.

मी सात-आठ वर्षाांचा
असताना मालकाने मला दरू
पाठवलां.

माझा हुकूम
मोडलास!
तुला र्शक्षा
व्हायला हवी.
थोडयाच हदवसाांत
तल
ु ा ननघायचां
आहे , फ्रेडररक.

प्लमर नावाचा एक

माणस
ू गल
ु ामाांच्या
कामावर दे खरे ख
करायचा. तो राक्षस
होता. तो नेहमी
चाबूक आणण दां डुका
घेऊन फफरायचा.

बाल्ल्टमोरला मी
बोटीतून गेलो.
ऑल्ड दाांपत्याने दारातच माझां
स्वागत केलां. त्याांचा छोटा मल
ु गा
थॉमसही सोबत होता. मला
त्याचाच साांभाळ करायचा होता.

नांतर अशी मारझोड
पाहायची सवय झाली मला.

मग त्याने नतला
चाबकाने फोडून काढलां.
नतने खप
ू गयावया केली,
रडली. पण त्याला दया
आली नाही. त्याच्या मते,
नतचा गुन्हा भयांकर होता.

मी बाल्ल्टमोरला चाललो होतो. नतथे
मला मालकाचे नातेवाईक हग
ऑल्ड याांच्या घरी राहायचां होतां.
मला काही समस्या नव्हती. मी
तीन हदवस नदीत स्नान केलां.
अांगाला गचकटलेली शेतातली धळ
ू
स्वच्छ केली.

जाताना मी अल्जबात
मागे वळून पाहहलां
नाही.

स्वागत आहे
तझ
ु ां, फ्रेडररक!

सोफफया ऑल्ड मला
वाचायला र्शकवू
लागल्या.

चला, हे वाचन
ू
दाखवा मला.

गल
ु ामाला वाचायला
र्शकवू नकोस. ते
धोकादायक आणण
बेकायदे शीर आहे .

मग र्मसेस ऑल्डची वागणक
ू बदलली.
त्या दगडासारख्या कठोर झाल्या. त्या
मला वत्त
ृ पत्रही वाचू दे ईनात.
फकती वेळा
तल
ु ा
साांगायचां?

याआधी त्याांनी कधी गुलाम
ठे वला नव्हता घरी. त्याांचा
प्रेमळपणा पाहून मी भारावलो.
पण एकदा र्म.
ऑल्ड याांना हे
कळलां. त्याांनी
पत्नीला मला
र्शकवण्यास
मनाई केली.

तू वाचायचां
नाहीस.

पण मी प्रयत्न सोडले नाहीत.
मी रस्त्यावरच्या गरीब गोऱ्या
मल
ु ाांना खायला द्यायचो. मग
ते मला वाचायला र्शकवायचे.

हे बघ फ्रेडररक,

घर हा शब्द असा
र्लहायचा.

फ्रेडररक वाचायला र्शकला
की तो स्वत:ची तुलना
आपल्याशी करू लागेल.

आपण गुलाम आहोत, याचा
त्याला नतरस्कार वाटू लागेल.
तो ववचार करू लागेल,
गुलामगगरीतन
ू सट
ु ण्याचा.

सोमवारी घरी
आणण मग हा एकटाच असताना
ववचार तो इतर सांपणि हदवस मी
ू
गल
ु ामाांशी
र्लहीत बसायचो.
वाटे ल.
मी थॉमसच्या
वहीतल्या ररकाम्या
र्म. ऑल्ड याांचे शब्द माझ्या
जागाांमध्ये
मनात खोलवर रुजले. मला
र्लहायचो.
सुटकेचा मागि सापडला. मला
र्लहा-वाचायला र्शकलां पाहहजे.

मी त्याच्या
र्लखाणाची
सावकाश
नक्कल
करायचो. आमचां
हस्ताक्षर हुबेहूब
जुळू लागलां.

मी र्लहा-वाचायला
र्शकण्यात काही
वर्षि ननघन
ू गेली.

चौदा वर्षाांचा झाल्यावर
मला पन्
ु हा शेतावर
पाठवलां.
माझा नवा
मालक खप
ू
क्रूर होता.
तो गुलामाांना
भुकेलां
ठे वायचा.

र्म. ऑल्ड याांनी एक गोष्ट
अचक
ू साांगगतली होती.
वाचायला र्शकल्यावर मी
गुलाम आहे , याची मला
तीव्रतेने जाणीव झाली.

आता मी बारा वर्षाांचा
झालो होतो. पस्
ु तकां
वाचू लागलो तसतसां
मला या गुलामगगरीचा
नतरस्कार वाटू लागला.
सारां आयष्ु य मी
गल
ु ाम म्हणन
ू
जगणार नाही.

शहरात राहून तू
खप
ू नरम
पडलायस. जा,
माझा घोडा
पकडून आण.

मालक माझ्यावर नेहमी डाफरायचा.
त्याच्या घोडयाकडे मी मद्द
ि
ु ाम दल
ु क्ष
करायचो. मग घोडा पळून जायचा.
मालकाचा घोडा पाच मैल
दरू वरच्या एका शेतात
जायचा. नतथे मला काही
चाांगलां-चुांगलां खायला
र्मळायचां. मला याची
सवय झाली होती.

काळजी करू नका.
मी याला
आज्ञाधारक
बनवतो.

मालकाला हे आवडलां नाही. त्याने मला

एडवडि कोवे नावाच्या माणसाकडे सोपवलां.
कोवे गल
ु ामाांची इच्छाशिी गचरडून
टाकायचा.

आठवडयातन
ू एकदातरी कोवे
मला चाबकाचे फटके मारायचा.
माझां ऐकावांच
लागेल. नाहीतर
पन्
ु हा फटके
दे ईन.

भयांकर थांडी असो वा भयांकर गमी,
कोवे आम्हाला कामाला जप
ुां ायचा.
आम्ही पावसात आणण हहमवर्षाांवातही
काम करायचो.

एकदा कोवेने मला धडा
र्शकवायचां ठरवलां. तो लाांब
दोरखांड घेऊन तबेल्यात आला.
धक्का दे ऊन त्याने मला खाली
पाडलां आणण मला बाांधू
लागला. त्याला वाटलां, मी
त्याच्या ताब्यात आहे .

पण माझी
इच्छाशिी पण
ि णे
ू प
मेली नव्हती.

अरे काय
करतोयस त?ू

मी कोवेला घट्ट
धरलां.
मागल्या सहा
महहन्याांपासून तू
मला जनावरासारखां
मारलांयस.

थोडयाशा
पावसाने कुणी
आजारी पडत
नाही.

आता मला कुणाची
पवाि नाही. मी
आणखी सहन
करणार नाही.

तम्
ु हाला
र्शकायचांच
नाही वाटतां!

पढ
ु चे दोन तास आम्ही मारामारी केली.

कोवेने मला खप
ू फटके
हदले. माझां शरीर आणण
इच्छाशिी मरू लागली.

शेवटी, कोवेने मला
सोडून हदलां.

या मारामारीनांतर मला
जाणवलां, माझां फि शरीर
गल
ु ाम आहे . पण मन मि
ु आहे .

अमेररकेच्या उत्तर
भागात गल
ु ामगगरी प्रथा
बेकायदे शीर ठरवली
होती. आम्हाला नतथे
जायचां होतां.

मी प्रत्येक
गल
ामासाठी
प्रवेशपत्र
ु
बनवलां. कुणी अडवलां
असतां तर ते
दाखवता आलां असतां.
ते कुणा गुलामाने
बनवलां असल्याची
शांका अल्जबात आली
नसती.
भीती
वाटते.

कोवेकडे वर्षिभर राहहल्यावर मला एका
नव्या मालकाकडे पाठवलां. नतथे मी
गल
ु ामाांना गप्त
ु पणे र्लहा-वाचायला
र्शकवू लागलो.

मी गुलामाांशी स्वातांत्रयाबद्दल
गप्पा मारू लागलो. मुि
होण्यासाठी काही करायला ते
तयार झाले. मी एक योजना
आखली.

आपण माणस
ू आहोत
आणण आपल्याला
मुिपणे जगण्याचा
हक्क आहे .

पळून जायचा हदवस उजाडला. पण
सकाळी जाग आल्यावर मला काही
गडबड जाणवली. काहीतरी चक
ु लां होतां.

माझी भीती खरी ठरली. कुणीतरी
फफतरु ी केली होती. आम्हाला अटक
झाली. नशीब एवढां च की आम्हाला
फासावर लटकवलां नाही.

मला पुन्हा जुन्या मालकाकडे
पाठवलां. त्याने मला पुन्हा
हग आणण सोफफया ऑल्ड
याांच्याकडे पाठवलां.
ऑल्डने
मला नोकरी
र्मळवून
हदली. पण
माझा
बराचसा
पगार तो
स्वत:कडे
ठे वायचा.

हे बारा डॉलर. माझी
आठवडाभराची कमाई.

सहा सेंट तल
ु ा
ठे व.

तरीही मी खप
ू काबाडकष्ट केले. हा पळून जायची योजना तर बनवत
नाही ना, अशी शांका मालकाला येऊ नये म्हणन
ू मी चेहरा नेहमी
आनांदी ठे वला. आणण मग एक हदवस.... मी पोबारा केला.

लोकाांना कुतूहल होते, मी कसा
पळून आलो? पण मी माझी
योजना उघड केली नाही, गुप्त
ठे वली. कारण इतर गुलामाांनाही
मुि व्हायची सांधी मला द्यायची
होती.

फि एक गोष्ट मी उघड
करे न. 3 सप्टें बर 1838 रोजी
मी न्यूयॉकिला पोहोचलो.
आता मी गुलाम नव्हतो, तर
स्वतांत्र माणस
ू होतो.

लवकरच मी अॅना मरे नावाच्या स्त्रीशी लग्न केलां. आम्ही मॅसेच्युसेट्स
राज्यात स्थानयक झालो. नतथे मी र्मळे ल ते काम केलां. कधी लाकुडतोड
केली, कधी कोळसे गोळा केले, कधी धुराांडी साफ केली.

गल
ु ामगगरी प्रथा दे वाने
नाही, तर माणसाने
ननमािण केलीय.

गुलामगगरी प्रथा
समूळ नष्ट
करायलाच हवी.

मग मी
गुलामगगरीववरुद्ध
प्रचार करणारां
र्लबरे टर नावाचां
वत्त
ृ पत्र वाचू लागलो.

ते वाचून माझ्यात उत्साह
सांचारला. माझ्या योजनाांना बळ
र्मळालां. गुलामगगरी सांपवण्यासाठी
मी जोमाने प्रयत्न सुरू केले.

उत्तर अमेररकेने
गुलामगगरीचा
ववरोध केलाच
पाहहजे.

सुरुवातीला भीड वाटली.
पण आपली कथा इतराांना
साांगायचीच म्हणन
ू मी
गुलामगगरीववरुद्ध
चालणाऱ्या सभाांमध्ये बोलू
लागलो.

गल
ु ामगगरी प्रथा हळूहळू सांपवन
ू
टाकू, या ननश्चयाने मी गल
ाम
ु
लोकाांसाठी सातत्याने काम करत
राहहलो. आम्हाला यश र्मळे ल
की नाही, माहीत नाही. पण एका
गोष्टीची खात्री वाटते, मी या
जगात गुलाम म्हणन
ू आलो, पण
जाताना स्वतांत्र माणस
ू म्हणन
ू
जाईन.

आयुष्यभर गुलाम म्हणून
जगण्यास त्याने नकार हदला.
• ही एक सत्यकथा आहे .
• फ्रेडररक डग्लसचा जन्म मेरीलँ ड राज्यातील
बाल्टीमोर शहरात एका गुलामाच्या घरी
झाला. त्याच्या मालकाने साांगगतले की
फ्रेडररकलाही आयुष्यभर गुलाम म्हणूनच

जगावे लागेल.
• मालकाने हे देखील साांगगतले की फ्रेडररक
र्लहू-वाचू शकत नाही. ते कायद्याच्या ववरुद्ध
आहे .

• पण फ्रेडररकने र्लहा-वाचायचा ननधािर केला
आणण मग त्याने गुलामगगरीतून मुि
होण्याचा मागिही शोधला.

