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ू दरू
सुरुवािीला सारे कािी काळे भोर ददसि िोिे. अगदीि
काळकलभन्न! मग िा काळा रं ग काळोिाि लमसळून गेला
आखण िे लकावे िाि असलेल्िा जिाजाच्िा त्िा िोलीि कािी
सावल्िा ददसू लागल्िा. िवेि कािी दपप जाणवू लागला. त्िा
छोट्िा मुलीला कािी आकृत्िा ददसू लागल्िा – कािी
माणसांच्िा, कािी व्ििांच्िा, कािी मुलांच्िा. िांिील अनेक
जण आफिकेच्िा पव्िम फकनाऱ्िावरील सेनेगांबििा दे शािील
िोिे.
िा हियिररक्त यिने इथे-यिथे पळणाऱ्िा उं दरांच्िा आकृत्िा
आखण लोिंडी काळ्िा िेडिांिी िमक पादिली. सगळी माणसे
िेडिांमध्िे जिडलेली िोिी. गुलामांनी भरलेले िे जिाज
आफिकेच्िा फकनाऱ्िावरून रात्रीच्िा लमट्ट काळोिाि यनघाले
िोिे. जर िा गुलामांना उमगले असिे की त्िांना िळजिरीने
त्िांच्िा मािदे शापासून दरू घेऊन िालले आिे ि, िर त्िांनी
कदाचिि िेडिांिी पवाप न करिा समद्र
ु ाि उडिा घेिल्िा
असत्िा.

आिा यिला वरून िेडिांिी िणिण ऐकू आली. कािी
माणसांना जिाजाच्िा वरच्िा भागाि नाि करण्िासाठी नेि
िोिे. त्िांना दररोज िेसुऱ्िा संगीिाच्िा िालावर नािावे लागि
असे. कारण नािले नािी िर त्िांच्िा शरीरािे अविव जिडून
जाि आखण त्िांिे स्नािू कमजोर िोि. अशा अशक्त गुलामांना
गुलामांच्िा िाजाराि कमी फकं मि लमळि असे. मुलीने आपले
डोळे िंद केले. यिच्िा मनाच्िा पटलावर कािी वेगळे ि चित्र
उमटू लागले.

रात्रीिा काळोि पिाटे च्िा लालीि िदलू लागला. आिा
सावल्िांच्िा जागी एक िी िालिाना ददसू लागली. यििे
कपडे वाऱ्िाने िडिडि िोिे. यिच्िा िािाि पोकळ
भोपळ्िािा कटोरा िोिा. गुडघिांवर िसून यिने आपल्िा
दोन्िी िािाि धरलेला कटोरा सूिापकडे करि त्िािील पाणी
जलमनीवर टाकले. िी िी त्िा मल
ु ीिी आई िोिी. िी रोज
अशाि प्रकारे सूिापिे स्वागि करि असे. िी मल
ु गी आपल्िा
आईला िेथून पुढे कधीिी भेटू शकणार नहििी. पण सूिापला
पाणी अपपण करणाऱ्िा आईिे िे चित्र िी मनाि जपून
ठे वणार िोिी, एिाद्या मौल्िवान रत्निडिाला जपिो िसे.
िालशवाि िी िाडािी उं ि झाडे, भोपळ्िािे मळे आखण ित्ती
गविािी शेिस
े ुद्धा मनाि जपून ठे वण्िािा प्रित्न करणार
िोिी.

आपण यिला फिलीस म्िणू.
दिा आठवडिांच्िा सागरी प्रवासानंिर जिाज अमेररकेच्िा न्िू
इंग्लंड प्रांिािील िोस्टन िंदराि पोिोिले. िो 1761 सालच्िा
ग्रीष्म ऋिुिील ददवस िोिा. सवप गुलामांना न्िाऊ घालून,
त्िांच्िा शरीराला िेल लावून त्िांिी काळी-सावळी त्विा
िमकदार िनवण्िाि आली. पण जिाजािे मालक, श्रीिुि फिि,
िे दृश्ि पािून चिडले. “िकवास माल आणलाि,” िे पुटपुटले.
त्िांना म्िणाििे िोिे की िा गुलामांमध्िे व्ििा आखण मुलेि
जास्ि आिे ि. धष्टपुष्ट िरूण िार कमी आिे ि. त्िांनाि िर
िांगली फकं मि लमळिे िाजाराि! गुलामांिी ववक्री जॉन अवेरी
नावािा दलाल करणार िोिा. त्िालासुद्धा काळजी वाटू लागली.
त्िाने लगेि त्िा वववि लिान मल
ु ीला स्वस्िाि ववकण्िािा
यनणपि घेिला. िी मुलगी सिरं जीिा एक िुकडा कसािसा
अंगाभोविी लपेटून थंडीने थरथरि उभी िोिी. यिला पुढिे दोन
दाि नहििे. त्िावरून िी सािेक वर्ाांिी असावी असा अंदाज
अवेरीने केला. िी िूप अशक्त ददसि िोिी. न्िू इंग्लंडच्िा
कडाक्िाच्िा थंडीि िी व्जवंि रािू शकेल का, अशी शंका
त्िाच्िा मनाि डोकावली.
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कािी डॉलर दे ऊन त्िांनी मल
ु ीला िरे दी केले. सस
ु ान मल
ु ीला
घेऊन त्िांच्िा िग्गीि िसली.
“काि नावाने िाक माराििी यिला?” जॉन व्हिटलें नी पत्नीला
वविारले. सस
ु ान वविाराि पडली. िग्गी यनघाल्िावर यिने मागे
वळून जिाजाकडे पादिले. त्िावर फिलीस असे ललदिलेले िोिे.
“फिलीस....आपण यिला फिलीस म्िणू.”

फिलीसला िग्गीिािे र आजवर न पादिलेल्िा ववचित्र गोष्टी ददसू
लागल्िा, वेगवेगळे वास िेऊ लागले. िंदरावर आखण जिाजावर डांिर,
टपेंटाइनिे िीव्र वास िेि असि. इथे दरवाजा िुला असलेल्िा एका
इमारिीिून दारुिा िीव्र वास िेि िोिा. िग्गी िाजारािून जाऊ
लागली िसे ििािा सुगंध दरवळू लागला, एिाद्या ववशाल पसरलेल्िा
ढगासारिा. मग ििािे ढग गािि झाले आखण माशांिे वास िेऊ
लागले. फिलीसने एवढ्िा साऱ्िा माशांिा वास कधी घेिला नहििा.
सभोविाली ददसणारे ििुिांशी िेिरे गोरे िोिे. पण कािी लोक गहिाळ
वणापि,े कािी वपवळे -िपफकरी िर कािी काळ्िा वणापिेिी िोिे. िग्गी
िालवणारा माणूस काळा िोिा. प्रत्िेक जण लगिगीने िालि िोिा.
अगदी व्ििासुद्धा त्िांिे पािघोळ कपडे सांभाळि घाईघाईि िालि
िोत्िा. िोस्टनमधील िी दृश्िे फिलीससाठी पूणि
प : नवीन िोिी.
िग्गी लाल ववटांनी िनलेल्िा एका िंगल्िासमोर िेऊन थांिली. िा
िंगला फकं ग स्रीट आखण मॅकेरल स्रीट िांच्िा कोपऱ्िावर िोिा.
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समज िोटा ठरवािला िवा, असे यिला िीव्रिेने वाटू लागले. िा
वविाराने िी िप
ू उत्तेव्जि झाली.

मेणित्ती, लेिणी आखण शाई
त्िा िोलीि मेणित्तीिी ज्िोि िडिडि िोिी. िोलीच्िा एका
कोपऱ्िाि फिलीस टे िलसमोर िसली िोिी. िी िाििलच्िा
पानांच्िा प्रिी ललिून काढि िोिी. मेणित्तीच्िा प्रकाशाने
यिच्िाभोविी जणू सोनेरी प्रकाशािे कवि यनमापण केले िोिे.
सुसाना व्हिटले फिलीसच्िा प्रगिीने िूप प्रभाववि झाली िोिी.
यिने फिलीसला िावल्िा वेळाि अभ्िास करण्िासाठी पुस्िके
िसेि मेणित्ती, लेिणी, शाई अशा वस्िू आणून ददल्िा िोत्िा.
फिलीसला अमेररकेि िेऊन िक्त सोळा मदिनेि झाले िोिे. िा
काळाि िी इंग्रजी िोलािला िर लशकलीि, पण ललिािलािी
लशकली. िी िाििलमधील कािी अवघड मजकूर वािािला आखण
समजून घिािलािी लशकली. िरािसा मजकूर िी ललिून काढू
लागली. िक्त नऊ वर्ाांिी असन
ू िी िी िरे ि कािी लशकली, अगदी
िेथील गोऱ्िा मल
ु ींपेिा आखण व्ििांपेिािी िूप जास्ि!
इंग्रजी लशल्िावर फिलीस लॅ टीन, ग्रीक, भूगोल आखण गखणि
लशकू लागली. पण यििा सवापि आवडिा ववर्ि िोिा, कवविा.
कवविांमुळे मनाि चित्रे उमटिाि, अगदी स्पष्ट! िे यिला आवडि
असे.

1765 सालच्िा एके दप
ु ारी पािुण्िांना भोजन वाढिाना
फिलीसने एक अद्भि
ु गोष्ट ऐकली. श्रीिुि िस्सी आखण
श्रीिुि कॉिीन नुकिेि नन्टकेट नावाच्िा िेटाला भेट
दे ऊन परिले िोिे. िोस्टनला िेिाना त्िांनी केलेल्िा
ववलिण प्रवासािी िकीकि िे सांगि िोिे, “त्िांिे जिाज
दिवाळी वादळवाऱ्िाि सापडून िुडिािुडिा ििावले.
समुद्राच्िा लाटा पवपिापेिा उं ि िोत्िा. गजपणाऱ्िा वाऱ्िांनी
त्िांच्िा जिाजािे शीड यछन्नववयछन्न केले आखण
डोलकाठीिेिी िुकडेिुकडे झाले.” मग िी दोन माणसे कशी
काि ििावली? त्िांना मत्ृ िुिे भि वाटले नािी?
फिलीसच्िा मनाि वादळाि सापडलेल्िा त्िा दोन
माणसांिे चित्र उमटू लागले. काि िमत्कार आिे ! िी दोन
माणसे आिा सुिाने व्हिटले कुटुंिासोिि भोजन घेि
िोिी.
िा घटनेनंिर फिलीसने श्रीिुि िस्सी आखण श्रीिुि
कॉिीन िांच्िा भिावि प्रवासावर एक कवविा ललदिली. िी
कवविा दोन वर्ाांनंिर, 1767 साली न्िूपोटप मक्िुरप ी िा
वत्त
ृ पत्राि प्रलसद्ध झाली. िीि फिलीसिी प्रकालशि झालेली
पदिली कवविा. िेहिा फिलीस िक्त 14 वर्ाांिी िोिी.
सुसाना व्हिटले थक्क झाली. यिने कल्पनािी केली नहििी
की यिने फिलीसिािि केलेला छोटासा प्रिोग एवढा
य़शस्वी िोईल. यिला एवढे ि लसद्ध कराििे िोिे की
आफिकेिील कृष्णवणीि लोकसुद्धा ललिू-वािू शकिाि.

अयिशि उत्सािीि िोऊन त्िा फिलीसला िोस्टनमधील
सुसंस्कृि कुटुंिांमध्िे नेऊ लागल्िा. यिथे फिलीसने आपल्िा
कवविा वािून दािवल्िा.
एिाद्या कुटुंिािील िी फिलीसला त्िांच्िासोिि ििापानासाठी
िसवू पािाि असे, िेहिा फिलीस िळुवारपणे म्िणि असे,
“नको, आभार.” मग िी कोपऱ्िािील टे िलकडे िोट करून
यिथे िसि असे. त्िा कुटुंिािील िीला िरे वाटि असे. मग
िी आपल्िा गुलामांना सुंदर कवविा वािणाऱ्िा िा कृष्णवणीि
कवयिबत्रच्िा टे िलवर ििा ठे वण्िास सांगि असे .
एकदा मात्र एका घरिी िी आखण यिच्िा िीन मुली
फिलीसला कोणत्िा जिाजाने अमेररकेला आणले िोिे, िे
कळल्िावर अस्वस्थ झाल्िा. िे घर त्िा जिाजािे मालक,
दटमोथी फिि िांिे िोिे. फिलीसला िे कळले िेहिा यिला
यिथून लगेि यनघून जावेसे वाटू लागले. पण श्रीमिी फिि
िांनी यिला थांिण्िािा आग्रि केला. त्िांच्िा मुली शांि िसन
ू
रादिल्िा. िी दप
ु ार त्िा सगळ्िांना द:ु िद गेली.
फिलीस त्िाि माणसाच्िा घरी ििािे घुटके घेि िोिी, ज्िाने
यिला िळजिरीने अमेररकेि आणून सोडले िोिे. श्रीमिी फिि
िांना एका सुंदर फकटलीिून ििा ओििाना पािून फिलीसला
आईिी आठवण झाली. िी अशीि सकाळच्िा सूिापला
कटोऱ्िािून पाणी अपपण करि असे. िा िोि सूिप िोिा, जो
िोस्टनमध्िे िमकि िोिा िसेि आफिकेमध्िेिी. आखण िा
सगळ्िा व्ििा मािा िोत्िा. कदाचिि िाि गोष्टीने फिलीस
स्िब्ध झाली. िा सगळ्िा व्ििा मािाि आिे ि, मग त्िा
गोऱ्िा असोि की काळ्िा! पण गोऱ्िा आईच्िा मुलांना असं
िळजिरीने पकडून आणि नसि.

धम
ु सणारा असंिोर्
“स्वािंत्र्ि, मालमत्तेिा िक्क आखण स्टॅं प करापासून
मुक्तिा!” रस्त्िावरच्िा जमावाकडून दे ण्िाि िेणाऱ्िा
घोर्णा व्हिटले िांच्िा घराि ऐकू िेि िोत्िा. व्हिटले
कुटुंिाला आपल्िा घराच्िा खिडकीिून िा अयनिंबत्रि
जमाव वाढिि िालल्िािे स्पष्ट ददसि िोिे.
डझनभर दे शभक्त आपल्िा िांद्यावर एक शवपेटी घेऊन
िालि िोिे. त्िाि िोस्टनिे नवयनिुक्त स्टॅं प टॅ क्स
अचधकारी िांिा पुिळा ठे वला िोिा. इंग्लंडच्िा सरकारने
लावलेल्िा एका नहिा करामुळे िोस्टनमधील लोकांमध्िे
असंिोर् पसरला िोिा. िा करामुळे सवप वत्त
ृ पत्रे, कािदे शीर
कागदपत्रे, टपाल, सूिना पत्रे इिकेि नहिे िर िेळािच्िा
पत्तिांवरिी कर लावण्िाि आला िोिा. िा जमाव कर
अचधकाऱ्िाच्िा कािापलिापिांि पोिोिला. त्िांनी
कािापलिाला आग लावली. मग िे स्टॅं प अचधकाऱ्िाच्िा
घरी गेले आखण घराच्िा खिडक्िांिी िावदाने िोडली.
िेहिा फिलीसने स्वािंत्र्ि िा ववर्िी वविारचिंिन सुरू केले.
फिलीस ज्िा वसाििीि गुलाम म्िणून रािाि िोिी, िेथील
लोक इंग्लंडने लादलेल्िा गुलामचगरीच्िा िेडिा
िोडण्िासाठी संघर्प करि िोिे. फकं ग स्रीटमधील घरािून
यिला िा नहिा संघर्ापिा जन्म िोिाना ददसला.
फिलीस िोस्टनच्िा रस्त्िावर िोणाऱ्िा दिंसेिद्दल ललिू
लागली. कधीकधी िी गुलामचगरीमुळे यनमापण िोणाऱ्िा
दिंसेिद्दलिी ललिीि असे. अमेररका िा कवविेि यिने
इंग्लंडने िेथील वसाििींवर लादलेल्िा स्टॅं प कािद्यािद्दल
भाष्ि केले.

यिने लादले आपल्िा लाडक्िा मुलावर कािी कर
आणिी एिादा लादण्िािी शक्ििा िोिी वर....
नका रडू मुलांनो, नको रडूस अमेररके
बिटनिे िोिे सौम्ि, मधुर शब्द िे....

फिलीसच्िा एकाि कवविेि िऱ्िािदा अमेररकेच्िा स्वािंत्र्िािी
िळवळ आखण यििे स्वि:िे अपिरण व गुलामचगरी िा दोन्िी
गोष्टी ददसि. एका कवविेि, यिला स्वािंत्र्िाववर्िी इिके प्रेम का
वाटिे, िािद्दल फिलीस म्िणिे, नुकिंि कुठे िालपण उमलू

लागलं अन ् त्िांनी मला माझ्िा वप्रि आफिकेपासून दिरावून
नेल.ं ... आपल्िा आईवडीलांिा वविार यिच्िा मनाि नेिमी िेि
असे: “फकिी चिंिा करि असिील िे माझी? फकिी द:ु ि साठलं
असेल त्िांच्िा ह्रदिाि?”

1770 सालच्िा िेिव
ु ारी मदिन्िाि असंिष्ट
ु िव
ु ा
दे शभक्तांच्िा जमावाने एका बिदटश अचधकाऱ्िाच्िा घराला
घेराव घािला. अचधकारी िंदक
ू घेऊन िािे र आला आखण
जमावावर गोळ्िा झाडल्िा. खिस्िोिर स्नािडरच्िा छािीि
गोळी लागली आखण िो ठार झाला. िो िक्त 11 वर्ाांिा
िोिा. सवाांना धक्का िसला. फिलीसच्िा मिे, बिदटश
लोकांनासद्ध
ु ा! िा घटनेवर ललदिलेल्िा कवविेि यिने एका
िालकािा यनघण
प ृ िून झाल्िावर प्रत्िेकाच्िा मनाि
धम
सि
असले
ल्
िा असंिोर्ािा उल्लेि केला. फिलीसने
ु
खिस्िोिरला क्रांिीिा पदिला िुिात्मा म्िटले.

खिस्िोिर स्नािडरच्िा मत्ृ िूनंिर दोन आठवडिांनी
पुन्िा दिंसा आखण रक्तपाि झाला. िािी सुरुवाि
फिलीसच्िा घरासमोरील रस्त्िावरि झाली, साधे ििापिे
गोळे मारण्िावरून! लोकांच्िा एका समूिाने बिदटश
सैयनकांवर ििापिे गोळे िेकले. एका सैयनकाने िंदक
ू
काढून गोळी झाडली आखण मग रक्तािे पाट वादिले.
फिलीसने िा ित्िाकांडावर एक कवविा ललदिली. िा
दिंसेमध्िे पूवी गुलाम असलेली एक कृष्णवणीि हिक्ती
ठार झाली. त्िा हिक्तक्तिे नाव िोिे, फक्रस्पस अॅटक्स. िो
िा क्रांिीिा पदिला कृष्णवणीि िुिात्मा ठरला.

माझी फिलीस
“िािं धाडसि कसं झालं, माझ्िा फिलीसला शेजारी
िसवण्िािं!” घरासमोर िग्गी िेऊन थांिल्िावर सुसाना
व्हिटले संिापाने धम
ु सि िोलू लागली. िा थंडीच्िा
ददवसांि सदी, अस्थमाने िै राण झालेली फिलीस िग्गी
िालक वप्रन्स िाच्िाि सीटवर शेजारी िसली िोिी.
सुसाना व्हिटले फिलीसच्िा िब्िेिीिी िूप काळजी घेि
असे. इिक्िा थंडीमध्िे फिलीसला आपल्िाि सीटवर
िसवल्िािद्दल त्िांनी वप्रन्सला िांगलेि िडसावले.
फिलीस मात्र गोंधळली िोिी. गोऱ्िांच्िा घरांमध्िे िी
एका कोपऱ्िाि वेगळ्िा टे िलवर िसि असे . पण
िग्गीमध्िे मात्र यििे एका कृष्णवणीि िालकाच्िा
सीटवर िसणे िोग्ि नहििे! यििी त्विा काळ्िा
वणापिी िोिी, पण यििे लशिण गोऱ्िा लोकांसारिेि
िोिे. िरीिी व्हिटले िांिे घर वगळिा, यिला गोऱ्िा
लोकांसोिि एकाि टे िलवर िसण्िास मनाई िोिी. मग
यििी स्वि:िी अशी जागा कोणिी? फिलीसला बत्रशंकू
अवस्थेि लटकि असल्िासारिे वाटू लागले. व्हिटले
कुटुंिासोिि ििपमध्िे गेल्िावरिी कृष्णवणीिांना गोऱ्िा
लोकांपासून वेगळ्िा दठकाणी िसावे लागे.

िरीिी फिलीसला ििपमध्िे जाणे आवडि असे .
इंग्लंडमधन
ू अमेररकेि प्रविन दे ण्िासाठी आलेले
आदरणीि जॉजप हिाइटफिल्ड िांनी िर यिच्िावर जणू
मोदिनीि घािली िोिी. श्रीिि
ु हिाइटफिल्ड िांिी श्रद्धा
िोिी की प्रत्िेकािद्दल प्रेम वाटणे, िाि िरा खिस्िी
धमप! िे म्िणि, “अनाथ, गरीि, आददवासी, गल
ु ाम िा
सगळ्िांिद्दल प्रेम वाटले पादिजे.” गोऱ्िा लोकांनी
आपल्िा कृष्णवणीि िांधवांना गल
ु ाम म्िणन
ू वागवणे,
िे पाप आिे , असेिी िे सांगि. ईश्वर वणपभेद करि
नािी, असे सांगणारे श्रीिि
ु हिाइटफिल्ड िांिे िे प्रविन
फिलीसला कवविा करण्िास स्िूिी दे ि. ििपमधील
अध्िाव्त्मक जगाि फिलीसला मक्त
ु झाल्िासारिे वाटे .
कवविांच्िा जगाि िी आपण गोरे आिोि की काळे
आिोि, िे ि ववसरून जाि असे . हिाइटफिल्ड िांिे
यनधन झाले, िेहिा फिलीस 16 वर्ाांिी िोिी. त्िांच्िा
मत्ृ िन
ू े फिलीसला अपार द:ु ि झाले. आईिी आठवण
िेिाि यिच्िा मनाि जसा सि
ू ापिा वविार िेि असे,
िसेि हिाइटफिल्ड िांिासद्ध
ा!
त्िांच्िा प्रविनामळ
ु
ु े
न्िू इंग्लंडमधील लोकांच्िा मनाि नहिा प्रकाशािा
उदि झाला. िसेि फिलीसच्िा मनाििी िेजस्वी
सि
ू ापिी प्रयिमा पन्
ु िा जागी झाली. यिने जॉजप
हिाइटफिल्ड िांच्िा सन्मानाथप एक कवविा ललदिली:

आम्िी दु;िाि जगि असिा,
िुमिा अस्ि झाला
िेजस्वी िा आमिा सूि,प
कुठे िरं लुप्त झाला?
िी कवविा जादिराि पत्रकांवर छापन
ू अमेररकेि िसेि
इंग्लंडमध्िेिी प्रकालशि झाली. लोकांना कवविा िार
आवडली. विाच्िा सिराहिा वर्ी फिलीस प्रलसद्ध
झाली.

परीिा
िो 1772 सालच्िा वसंि ऋिूिील ददवस िोिा. पण
न्िािालिाि गारठाि जाणवि िोिा. अठरा सुलशक्षिि
हिक्ती अधपविुपळाकार िसलेली िोिी. फिलीसला त्िांच्िा
मध्िभागी उभे केले गेले. िा सवप सुप्रलसद्ध हिक्ती िोत्िा.
त्िांच्िामध्िे वसाििीिे गहिनपर जॉन िॅ न्कॉक, लेफ्टनंट
गहिनपर थॉमस ििीन्सन, हिापारी अँड्र्िू ऑलीहिर आखण
एक प्रयिविि मंत्री िोिे.
पण पदिल्िांदा िोस्टनमध्िे पाऊल ठे वले िेहिासारिे आिा
फिलीस वववि नहििी की यिच्िा शरीराला िेल िोपडले
नहििे. िरी पुन्िा एकदा कािी गोरे अपररचिि लोक यििी
फकं मि ठरवणार िोिे. िा हिक्तक्तं नी फिलीसने ललदिलेल्िा
कवविा वािल्िा िोत्िा. पण एक आफिकन हिक्ती
कुणाच्िािी मदिीववना अशा कवविा ललिू शकिे, िावर
त्िांिा ववश्वास िसि नहििा. यििी मालकीण, एक
आदरणीि खििन िी, आखण यििा पिी मात्र ठामपणे
सांगि िोिे की त्िा कवविा फिलीसनेि ललदिल्िा िोत्िा.
त्िांना यिच्िा कवविांिे पुस्िक प्रकालशि कराििी इच्छा
िोिी. एका कृष्णवणीि िीने ललदिलेले पुस्िक! िी कल्पना
िशी िास्िास्पदि िोिी त्िा काळाि.
फिलीसच्िा लशिणाववर्िी पुरावा लमळाल्िािेरीज यिच्िा
कवविा प्रकालशि करिा िेणार नहित्िा. फिलीसिी परीिा
घेण्िासाठी त्िा हिक्तक्तं नी यिला काि प्रश्न वविारले,
िािी मादििी कुणालाि नािी. कदाचिि त्िांनी
यिला ग्रीक भार्ेिील फक्रिापदे वाक्िाि
वापरून दािवण्िास सांचगिले असेल
फकं वा यििा आवडिा प्रलसद्ध
कवी जॉन लमल्टन िािी
एिादी कवविा म्िणून
दािवण्िास सांचगिले असेल.

पण फिलीसने त्िा सवाांिी िात्री पटवून ददली असेल. कारण त्िा
हिक्तक्तं नी नोंद करून ठे वली आिे की “िा कवविा कािी वर्ाांपूवी
आफिकेिून आणलेल्िा अलशक्षिि, असंस्कृि फिलीस िा िरूण
कृष्णवणीि मुलीने ललदिल्िा आिे ि आखण िी आजिी एक गुलाम
आिे .” िा प्रमाणपत्रानंिरिी िोस्टनमधील प्रकाशकांनी एका
कृष्णवणीिािे पुस्िक प्रकालशि करण्िास नकार ददला. व्हिटले दांपत्ि,
ववशेर्ि: सस
ु ाना, मात्र िार मानािला ििार नहििे. त्िा फिलीसवर
आपल्िा मुलीसारिे प्रेम करू लागल्िा िोत्िा. आपल्िा मुलीला यििा
िक्क लमळवून द्याििा, त्िासाठी यिला इंग्लंडला पाठवावे लागले िरी
िरकि नािी असा ठाम यनधापर त्िांनी केला.

राजािी भेट
8 मे 1773 रोजी फिलीस व्हिटलेने आिष्ु िाि
दस
प :
ु ऱ्िांदा सागरी प्रवास केला. पण िा प्रवास पण
ू ि
वेगळा िोिा. िी आिा दग
ध
ां
ि
क्त
,
अं
ध
ाऱ्िा
जागे
ि
ु
ु
अंगािे मट
ु कुळे करून िसली नहििी. िर सवप
सोिीसवु वधा असलेल्िा जिाजाि स्वि:च्िा िोलीि िी
िसली िोिी. िी यिच्िा प्रकाशकाला आखण यिच्िा
कवविा वािन
ू प्रभाववि झालेल्िा इंग्रज लोकांना
भेटािला िालली िोिी. िािील िरे ि लोक एका
खििन धमापदाि संस्थेिे सदस्ि िोिे, लशवाि
आदरणीि जॉजप हिाइटफिल्ड िांिे समथपक आखण
जवळिे लमत्रसद्ध
ु ा! िांिील िदटंग्टनिी ववधवा पत्नी
आखण डाटप माउथिे उमराव िांनी पैसा उभारून आखण
आपले संपकप वापरून फिलीसिे पस्
ु िक प्रकालशि केले
िोिे.

इंग्लंडला पोिोिल्िावर फिलीस व्हिटले जिाजािून उिरली. िावेळी िी
गुलामांिा लललाव करणाऱ्िा िाजाराि उभी नहििी, िर सभ्ि, सस
ु ंस्कृि
बिदटश लोकांमध्िे उभी िोिी. यििी आश्रिदािा, िदटंग्टन िांिी ववधवा
पत्नी, िांनी कािी सुरेि घरांमध्िे फिलीसच्िा पािुणिारािी हिवस्था
केली िोिी. सवाांना िा अमेररकी कृष्णवणीि गुलाम िरूण कवयिबत्रला
भेटाििी इच्छा िोिी. अगदी इंग्लंडिा राजािी यिला भेटािला उत्सुक
िोिा.
फिलीस इंग्लंडला िेऊन कािीि ददवस झाले िोिे. सस
ु ाना व्हिटले िूप
आजारी असल्िािी िािमी यिला लमळाली. फिलीसला पुढच्िाि जिाजाने
अमेररकेि परिावे, असे वाटू लागले. राजािी भेट घेण्िासाठी आिा
यिच्िाकडे वेळ नहििा.
यििा िा इंग्लंड दौरा छोटे िानी झाला िरी िा
दौऱ्िाि कािी ववशेर् घडले िोिे, असेि यिला
जाणवि िोिे. जिाज इंग्लंडच्िा फकनाऱ्िापासन
ू
दरू दरू जाऊ लागले. फिलीसच्िा मनाि आले,
अमेररकेिील वसाििींवर िाि दे शािी सत्ता आिे ,
आपल्िा वसाििींमध्िे िाि दे शािद्दल असंिोर्
आिे , पण िाि दे शाने आपल्िासारख्िा एका
गल
ु ाम मल
ु ीच्िा कवविांिे पस्
ु िक
प्रकालशि केले. कुणा कृष्णवणीि
अमेररकी िीने ललदिलेले
िे पदिलेवदिले
पस्
ु िक िोिे.

पुस्िके, स्वािंत्र्ि आखण क्रांिी
ददवसेंददवस अमेररकी वसाििींमध्िे गुलामचगरीववरोधाि असंिोर्
वाढू लागला. फिलीस अमेररकेि परिल्िानंिर िार मदिन्िांनी,
यिच्िा िोग्ििेवर शंका घेणारा जॉन िॅ न्कॉक िाने एक गुप्त
िोजना आिली. त्िानुसार, कडाक्िाच्िा थंडीि एके रात्री दे शभक्त
क्रांयिकारक रे ड इंक्तडिन लोकांच्िा वेर्ाि िोस्टन िंदराि लशरले .
यिथे ििाच्िा िोक्िांनी भरलेल्िा इंग्लंडच्िा जिाजाि गुपिुप
प्रवेश करून िे ििािे िोके समुद्राि िेकू लागले.
फिलीस आपल्िा फकं ग स्रीटमधील घरािून िी िोस्टन ििा पाटी
पािू शकली नािी. िी िोलीि सुसानािी काळजी घेि िोिी. पण
यिला क्रांिीकारकांच्िा आरोळ्िा स्पष्टपणे ऐकू िेि िोत्िा. एकदोन ददवसांनी ज्िा िंदराि यिच्िा पदिल्िा पुस्िकाच्िा प्रिी
िेणार िोत्िा, त्िा िंदराि आिा ििािे िोके िरं गि िोिे.

24 जानेवारी 1774 रोजी िोस्टन गॅझट
े िा वत्त
ृ पत्राि एक जादिराि
छापन
आली.
ू
आज प्रकालशि िोि आिे ,
एका कवयिबत्रच्िा मोिक कोरीवकामाने सजलेले पस्
ु िक.
कवविा – ववववध ववर्िांवर आधाररि
कवयित्री: फिलीस व्हिटले
एक कृष्णवणीि िरुणी
ववक्रेिा: मेससप कॉक्स अँड िेरी
फकं ग व्स्रट, िोस्टन.
पस्
िकािी
ववक्री
िर
िां
ग
ली
झाली. आणिी िीनशे प्रिी मागवण्िाि
ु
आल्िा. त्िा 6 मे 1774 रोजी िेऊन पोिोिल्िा. जर त्िा िीन आठवडे
उशीरा आल्िा असत्िा, िर त्िा इथवर पोिोिू शकल्िा नसत्िा.
कारण 1 जन
ू रोजी बिदटश संसदे ने ददलेल्िा आदे शानस
ु ार, िोस्टन
िंदर िंद करण्िाि आले िोिे. क्रांिी सरू
िोण्िाच्िा
िे
िाि िोिी.
ु
बिदटशांनी िोस्टनमध्िे सैयनकांच्िा आणिी पलटणी पाठवल्िा. लाल
कोट घािलेले िे सैयनक नागरीकांच्िाि घरांमध्िे रािू लागले, व्हिटले
िांच्िा घरीसद्ध
ु ा.
िंदर िंद केल्िामळ
ु े जीवनाश्िक वस्िंि
ु ी मंदी जाणवू लागली.
असे डावपेि वापरून इंग्लंड वसाििींना नामोिरम करू इव्च्छि
िोिा. पण िोस्टनच्िा उत्तरे कडील मािपलिे डच्िा मव्च्छमारांनी
िोस्टनच्िा रदिवाशांसाठी कॉड मासे पाठवले . नव्जकच्िा
िाल्सपटाऊन शिराने िांदळ
ू पाठवले. दरू दक्षिणेकडील िाव्ल्टमोरने
पाव आखण मद्य पाठवले. अगदी कनेव्क्टकट िेथन
ू िी दे शभक्त
पािी िालि 258 में ढ्िांिा कळप घेऊन िोस्टनला आले. अशा
पररव्स्थिीि, वसाििीिील लोक कवविेिद्दल वविारिी करू शकि
नहििे. िरीिी फिलीस कवविा ललदििि रादिली.
त्िाि वर्ी वसंि ऋिूि सस
ु ाना
व्हिटले िांिे यनधन झाले. पण
जाण्िापूवी त्िांनी फिलीसिे िश डोळे
भरून पादिले. फिलीस इंग्लंडवरून
परिल्िावर कािी ददवसांनी व्हिटले
दांपत्िाने यिला गुलामचगरीिून मुक्त
केले िोिे. पण ज्िा घराि आपले
पालनपोर्ण झाले, िे घर सोडून
जाण्िािी फिलीसिी इच्छा नहििी.

कवयिबत्रिा आवाज
मेणित्तीच्िा प्रकाशाि फिलीस आपल्िा िोलीि िसली िोिी.
क्षििीजावर सूिोदि िोि िोिा आखण फिलीसच्िा मनाि अनेक
चित्रे उमटि िोिी. सूिापला पाणी अपपण करणारी आई,
आफिकेिील िवेवर झुलणाऱ्िा उं ि गविांिी अमिापद मैदाने.
िाि िवेने यििे अपिरण करणाऱ्िा जिाजािी लशडे भरली िोिी,
त्िा जिाजाला गिी ददली िोिी. फिलीस मनाि उगवत्िा
सूिापिी छिी साठवण्िािा प्रित्न करि िोिी.
एका नहिा कािद्यान्विे, िोस्टनच्िा नागररकांना आपल्िा घरी
इंग्रज सैयनकांना आसरा दे णे सक्तीिे केले िोिे. व्हिटले िांच्िा
घरी दोन इंग्रज सैन्िाचधकारी रािाि िोिे. त्िांच्िापैकी एका
अचधकाऱ्िाने यिला एक कवविा ललिून पाठवली िोिी. फिलीस
त्िाला उत्तरादािल काि ललिाििे, िािा वविार करि िोिी. िा
कवविेि फिलीस आपला मािदे श आफिकेिे वणपन करण्िािा
प्रित्न करि िोिी. िी आफिकेिे सुंदर दे िावे आठवि िोिी.
शेवटी, इथे, यिथे, इंग्लंडमध्िे िमकि असलेला िो सूिप एकि
िर िोिा. आपल्िा मनाि उमटणारे चित्र िी त्िा अचधकाऱ्िाला
दािवू इव्च्छि िोिी, जो इंग्लंडच्िा राजाच्िा आज्ञेवरून
अमेररकेस नमवण्िासाठी इथे आला िोिा. एक कवयित्री
असल्िामुळे आपण िे केलेि पादिजे, असे यिला वाटि िोिे.

समारोप
बिदटश नौदल अचधकाऱ्िाला उत्तर म्िणून ललदिलेल्िा
कवविेनंिर एका वर्ापने फिलीसिी अमेररकी लष्कर प्रमुि
जॉजप वॉलशंग्टन िांच्िाशी भेट झाली. जनरल वॉलशंग्टन
आपल्िा सैयनकांसमवेि मॅसेच्िुसेट्स राज्िाच्िा केंबिज
शिरािील मुख्िालिाि उिरले िोिे. कािी काळापूवी
फिलीसने त्िांना एक पत्र ललदिले िोिे. त्िाि यिने आपली
एक कवविािी ललदिली िोिी. कवविेिे शीर्पक िोिे,

मिनीि जनरल वॉलशंग्टनप्रिी.

28 िेिुवारी 1776 रोजी उत्तरादािल पाठवलेल्िा पत्राि
वॉलशंग्टन िांनी यििा उल्लेि लमस फिलीस असा केला.
आिुष्िाि प्रथमि जॉजप वॉलशंग्टन िांनी एका कृष्णवणीि
िीिा उल्लेि लमस असा केला, असे कािी ववद्वानांिे मि
आिे . त्िाि वर्ी मािप मदिन्िाि, कवयित्री आखण जनरल
िांिी केंबिज िेथे भेट झाली. यिने जनरलसाठी ललदिलेली
कवविा पुढल्िाि मदिन्िाि थॉमस पेन संपादक असलेल्िा
पेनलसल्हिे यनिा पबत्रका िा मालसकाि प्रकालशि झाली.
1778 साली फिलीसने जॉन पीटसपशी लग्न केले. िो
नुकत्िाि सुरू केलेल्िा हिापाराि जम िसवण्िािा प्रित्न
करि िोिा. फिलीसला िीन मल
ु े झाली पण सवप
िाल्िावस्थेिि मत्ृ िू पावली. 1783 पिांि अमेररकी क्रांिी
शमली िोिी. 1784 मध्िे फिलीस व्हिटलेने यििी अंयिम
कवविा ललदिली स्वािंत्र्ि आखण शांिी. िी कवविा यिने
नागरी िुद्ध संपुष्टाि आल्िािा आनंद साजरा करण्िासाठी
ललदिली िोिी. त्िाि वर्ी िोस्टनमधील एका िोक्तडांगमध्िे
यनधपन व्स्थिीि फिलीस व्हिटलेिा मत्ृ िू झाला. िी िक्त
31 वर्ाांिी िोिी. पण यिने अमेररकी सादित्िाि आपली
अलमट छाप उमटवली.

लेखिकेिे मनोगि
एक लेखिका म्िणून फिलीस व्हिटलेच्िा किाणीने मला
आकवर्पि केले. कारण िी केवळ कवयित्री िनलेल्िा एका
अलशक्षिि गुलाम मल
ु ीिी किाणी नहििी िर एका आवाजािी
िसेि स्वि:िा आवाज, हिक्तक्तमत्व, स्वािंत्र्ि िांच्िािील
परस्पर नात्िांिीिी किाणी िोिी. गुलामचगरी आखण इिर
दडपशािी िांच्िामध्िे िीि समानिा आिे की िे आवाज दािून
टाकिाि. आवाज नसणं िे माणूस नसण्िासारिेि असिे.
िासाठीि िर गुलामांना ललिा-वािािला लशकण्िास मनाई
िोिी. आपला आवाज दािून टाकला जािो िेहिा, एक वंश
म्िणून िसेि एक प्रजािी म्िणूनिी, आपल्िािील माणुसपण
कमी िोिे. फिलीसला पदिल्िांदा स्वािंत्र्ि िेहिा लमळाले जेहिा
िी ललिा-वािािला लशकली, कवयित्री म्िणून यिला आपल्िा
आवाजािा शोध लागला. यिला दस
ु ऱ्िांदा स्वािंत्र्ि िेहिा
लमळाले जेहिा िी गुलामचगरीिून मुक्त झाली असल्िािी
कागदपत्रे यिच्िा िािाि आली.

चित्रकारािे मनोगि
फिलीस व्हिटलेिी किाणी मला स्िूिीदािक वाटली. कारण िी
अमेररकी इयििासािील एक ववलिण किाणी आिे . िा िरूण
गुलाम कवयिबत्रने यििे अपिरण, अमेररकेपिांििा िडिर
प्रवास आखण यिथे गुलाम म्िणून ववक्री अशा क्लेशकारक
घटनांवर माि केली. गुलामांना साधे ललिा-वािािला िंदी िोिी,
त्िा काळाि िी एक कवयित्री म्िणून प्रलसद्ध झाली. फिलीस
व्हिटलेने लसद्ध केले की िुम्िी प्रित्न केलाि िर सवप कािी
शक्ि आिे . िुम्िी मुक्त असाल िर कोणिेिी ध्िेि प्राप्त करू
शकिा.

