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एलरझाफेथ ब्रैकलेरचे जग

एका नव्या जीवनाचा शोध
छोटी एलरझाफेथ लयच्मा भजल्मालयच्मा खखडकीच्मा
जलऱ अलघडून फवरी शोती. फाशे य दां गर चारू शोती.
रोक आयडा-ओयडा कयीत शोते. आखण ब्रिस्टर, इांग्रांडच्मा
यस््मालय शातात भळारी घेऊन रट
ू भाय कयीत शोते.ते
इभायतीांना आग रावलत शोते. ऩण
ू ण ळशय आगीत धुभवत
शोते. शे ऩाशून एलरझाफेथरा लबती लाटत शोती.

नांतय एलरझाफेथचे लडडर घयी आरे तेव्शा ्माांनी
रशानग्मा एलरझाफेथरा दां गरीचे कायण वाांगगतरे.
"ते गयीफ रोक उऩाळी आशे त. ्माांना लाटत की वयकाय
्माांच्मालय अन्माम कयीत आशे . आता ्मा रोकाांवभोय
दां गर, हशांवा मालळलाम दव
ु ये काशीच वाधन नाशी."

वाभए
ु र ब्रैकलेर वाखये चे श्रीभांत व्माऩायी शोते.ऩण ते
वद्वदवललेकफध्
ु दीने वलचाय कयणाये शोते.्माांना गयीफ
रोकाांना भदत कयण्माची इच्छा शोती. ऩण कळी
कयणाय? शे ्माांना कऱत नव्शते. ्माांना ९ भर
ु े शोती.

भर
ु ाांचा आऩल्मा लडडराांलय ऩण
ू ण वलश्लाव शोता.

ते १८३० वार शोते. ब्रैकलेर कुटूांफालय गयीफीरा
तोंड द्मामची लेऱ आरी. ्माांचा व्माऩाय ठप्ऩ

झारा. ्माांनी वलचाय केरा, "आऩण आता
अभेरयकेत जाऊ मा आखण नव्माने वयु लात
करू मा"

जशाजालय ककतीतयी गयीफ प्रलावी शोते. काशी आजायी ऩडरे,
्मातरे काशी भेरे वध्
ु दा! भेरेल्मा रोकाांना लय आणरे जात

शोते. प्राथणना करून ्माांचे दे श वभद्
ु ाांत पेकून दे ण्मात मेत.
एलरझाफेथरा शे वलण ऩाशून खऩ
ू लाईट लाटरे. ततचे लडडर
म्शणारे, "ते रोक गयीफ अवल्माभऱ
ु े भेर.े ते स्लस्त
ब्रैकलेर ऩरयलायाने वभद्
ु ाांत जशाजालय ऩाऊर
ठे लरे तेव्शा एलरझाफेथने आऩल्मा रशान

फहशणीचा शात घट्ट ऩकडून ठे लरा शोता. इांग्रांडचा
ककनाया वोडताांना ततने आऩरे भन काफत
ू ठे लरे.
शऱूशऱू ककनाया भागे याहशरा आखण चायहश
हदळाांना तनऱाळाय वभद्
ु हदवू रागरा.

ततकीटाांलय खारी अवरेल्मा काऱोखी कोठ्माभधून प्रलाव

कयीत शोते. दव
ु या भागणच नव्शता. ऩण
ू ण जगात फये च भयतात
कायण ते गयीफ अवतात. आऩण कवशी करून ्माांना भदत
केरीच ऩाहशजे.“
शे ऐकून केलऱ ११ लऴाणच्मा एलरझाफेथने वांम्भतीदळणक भान
शरवलरी.

श्रीमत
ु ब्रैकलेर माांनी न्मू माकणभधे वाखये चा व्माऩय
नव्माने वरू
ु केरा. ऩण नांतय ्माांच्मा आांतयभनाने
हदरेल्मा कौराभऱ
ु े ्माांनी तो फांद केरा. ऊवाची ळेती
गर
ु ाभाकडून केरी जात शोती. शे तय गयीफाांचे ळोऴण शोते.
"अश्लेत गर
ु ाभाांना स्लातांत्र लभऱारच ऩाहशजे,"

श्री. ब्रैकलेर म्शणारे. "भी अवा व्माऩाय कवा करू
ळकतो की जो गयीफाांच्मा ळोऴणालय चारू आशे ?" ऩण श्री.
ब्फैकलेर माांना पक्त वाखये च्मा व्मलवामाचीच भाहशती
शोती. ऩन्
ु शा एकदा ्माांचा व्मलवाम ठप्ऩ झारा. १८३७

भधे ब्रैकलेर ऩरयलायावश लवनलवनाटी, ओशामोरा गेर.े
ततथेच काशी काऱानांतय वॅभए
ु र ब्रैकलेर माांचा दे शाांत
झारा.

नोकरीची ननकड
१६ लऴाणच्मा एलरझाफेथरा नोकयी कयण्माची लेऱ आरी.
्माकाऱात भर
ु ीांना कभी लळषण हदरे जाई. ऩण ्मा
काऱारा अनव
ु रून एलरझाफेथने चाांगरे लळषण घेतरे
शोते. ्माभऱ
ु े ततरा केंटकी मेथीर ळाऱे त लळक्षषकेची
नोकयी लभऱारी. तवेशी ततचे लम रशान शोते ऩण
एलरझाफेथने खूऩ भेशेनत करून मळस्ली शोण्माची
प्रततसा केरी शोती.

ऩरू
ु ऴ भहशराांचा अलभान कयीत ते एलरझाफेथरा ब्रफरकूर
आलडत नवे. ्मालेऱच्मा अनेक प्रगतीळीर स्त्स्त्रमाांप्रभाणे
ती भहशराांच्मा शक्कावाठी जागरूक शोती.
भहशराांना नोकयी करून आऩरे जीलनभान वध
ु ायण्माचा
अगधकाय अवू नमे? ्मालेऱी शुळाय लळक्षषकेरा, ऩरू
ु ऴ
लळषकाऩेषा कभी लेतन हदरे जात अवे. एलरझाफेथ

ळाऱे तीर ऩरू
ु ऴ लळषकाऩेषा कभी जाणकाय शोती? ती तय
ऩरू
ु ऴ लळषकाऩेषा ककतीतयी शुळाय आखण भेशेनती शोती.
ऩण ऩरू
ु ऴ लळषक ततरा शे लवध्द करू दे त नव्शते.

अळीच लऴण उरटरी. एलरझाफेथरा लाटत शोते की ती
आमष्ु म पुकट घारवलत आशे . ती २४ लऴाांची अवताांना
तीरा ततच्मा भेयी नालाच्मा भैब्रत्रणीरा बेटामरा जाल
रागरां. ती आजायी शोती. भ्ृ मच्
ू मा छामेत शोती.

भेयीने एलरझाफेथचा शात धरून म्शटरे की, "एक
अ्मांत अवांलेदनाळीर ल उभणट ऩरू
ु ऴ डाक्टय
भाझ्मालय उऩचाय कयीत आशे . भाझ्मालय उऩचाय
कयण्मावाठी एखादी भहशरा डाक्टय अवती तय
ककती फय झार अवतां"
एलरझाफेथरा भेयीचे म्शणणे ऩटरे.
भेयी एलरझाफेथरा म्शणारी, "तू अजून तरूण
आशे व. तू एक चाांगरी डाक्टय फनू ळकतेव!"

दार उघडऱं .....
ऩण शे तय अळक्मच लाटत शोतां. ्मा काऱात भहशरा
डाक्टय शोतच नवत. ऩण एलरझाफेथ आऩल्मा
भ्ृ मळ
ु य्मेलय अवरेल्मा भैब्रत्रणीचे ळब्द वलवयरी

नाशी. काशी भहशने ततने खूऩ वलचाय केरा. भग ततने
आऩल्मा ऩरयलायारा वाांगगतरे की, "भी डाक्टय व्शामचा
प्रम्न कयणाय आशे '"

वयु लातीरा एलरझाफेथरा डाक्टयी लळकण्मावाठी एकाहश
लैद्मककम वलद्मारमात प्रलेळ लभऱारा नाशी. ्मा काऱात
कुठल्माच वलद्मारमात भर
ु ीांना प्रलेळ दे ण्मात मेत नवे.
म्शणन
ू वयु लातीरा एलरझाफेथरा स्लतांत्रऩणे लैद्मककम
वलऴमाचा अभ्माव कयाला रागरा. क्लेकवण डाक्टयाांनी ततरा
भदत केरी. क्लेकवण डाक्टयाांना भहशराांलय वलश्लाव शोता.
१८४७ भधे एलरझाफेथने स्त्जनेला लैद्मककम वलद्मारम,

न्म-ू माकण, मेथे अजण केरा. वलद्मारमाने गांभत म्शणून
एलरझाफेथरा प्रलेळशी हदरा. वलद्मारमातीर लळषक ल इतय
वलद्माथी माांना लाटत शोते की थोड्मा हदलवाांनी एलरझाफेथ
कांटाऱून तनघन
ू जाईर. भग वगऱे ततची चेष्टा कयतीर.
्मा काऱी चाांगल्मा कुरीन घयातीर भर
ु ीांना यक्त ऩाहशरे की
चक्कय मेत अवे. ळयीय कवे काभ कयते? मावलऴमी भर
ु ी
अस्त्जफात चचाणहश कयीत नवत. ऩण एलरझाफेथ खूऩ शुळाय

शोती. ततची खात्री शोती की ती कोणताशी वलऴम वशज लळकू
ळकते.

जे ऩरू
ु ऴ लळकत शोते तेच एलरझाफेथ लळकत शोती. जे
ऩरू
ु ऴ एलरझाफेथरा शवत शोते, ततची चेष्टा कयीत शोते
तेच ततची शुळायी ल भेशेनत फघन
ू ततचा आदय करू

रागरे. ऩण स्त्जनेलातीर रोक एलरझाफेथरा अजन
ू एक
आगाउ स्त्री वभजत शोते. कुणीहश ततच्माळी फोरत
नव्शते.

उन्शाळ्माच्मा वट्ट
ु ीत एलरझाफेथने कपराडेस्त्ल्पमा
मेथीर अनाथारमात आजायी रोकाांलय उऩचाय केरे. ्मा
अनाथारमात ळशयातीर वलाणत गयीफ रोक मेत शोते.
्मा गयीफ रोकाांची वेला करून एलरझाफेथरा स्लत:च्मा

असानाची जाखणल झारी. "अजून भरा खूऩ लळकामच
आशे ." ती भनाळी म्शणारी. "गयीफावाठी खूऩ काभ
कयामची जरूय आशे , ्मावाठी भरा इतय भहशराांनाशी
प्रेरयत कयामरा शले"

्मालऴी ऩानझडीनांतय एलरझाफेथ ऩयत लैद्मककम

ऩढ
ु चे काशी भहशने लाईट गेर.े एक तय ततरा खऩ
ू त्राव

वलद्मारमात ऩयतरी. ्माकाऱी डाक्टय ऩदलीवाठी

शोत शोता आखण ततचा स्लत:लयीर वलश्लाव कभी शोऊ

वलद्मारमात कभी काऱावाठी जाले रागत अवे.

रागरा.

२३ जानेलायी १८४९ भधे एलरझाफेथ ब्रैकलेर
अभेरयकेतीर ऩहशरी डाक्टय फनरी.

्मानांतय एलरझाफेथ इांग्रांडरा गेरी. ततथे ततची
ओऱख प्रलवध्द ऩरयचारयका फ्रोरयांन्व नाइहटांगेर

्मानांतय ती ऩॅरयवरा गेरी. ततथे ततने भहशरा ल भर
ु ाांच्मा

फयोफय झारी. १८५०भधे एलरझाफेथरा एक चाांगरी

आजायालय जास्त अभ्माव केरा. एका भर
ु ालय उऩचाय

फातभी कऱरी. 'लरडडमा पोल्डय', अभेरयकेत

कयताांना ततच्मा एका डोळ्मारा वांवगण झारा ल ततरा

जन्भरेरी ऩहशरी स्त्री डाक्टय झारी शोती.

एका डोळ्माची द्दष्टी गभलाली रागरी.

ततच्मानांतय एलरझाफेथची रशान फहशण एलभरीने
डाक्टय फनण्माचा भनवफ
ु ा जाशीय केरा.

हास्पऩटऱची पथाऩना
१८५१ भधे एलरझाफेथ ब्रैकलेर न्म-ू माकणरा ऩयतरी.

गयीफाांची भदत कयणे शीच ततची इच्छा शोती. वयु लातीरा
ततचा लैद्मककम व्मलवाम चाररा नाशी. रोकाांचा भहशरा
डाक्टयलय वलश्लाव नव्शता. रेकाांची भन भहशरा
डाक्टयावलऴमी ऩल
ण श दवू ऴत शोती.
ू ग्
ऩण शऱूशऱू स्त्स्त्रमा डा. एलरझाफेथकडे उऩचाय करून
घेण्मावाठी मेऊ रागल्मा. "आम्शी तभ
ु च्माकडे
आधीऩावन
ू का आरो नाशी? तम्
ु शीऩण लैद्मककम लळषण
घेतरे आशे " अवे फोरणे ततरा भहशराकडून लायां लाय ऐकू
मेऊ रागरे.
१८५३ भधे एलरझाफेथने गयीफ भहशरा ल भर
ु ाांवाठी एक
नलीन दलाखाना वरू
ु केरा. मा काभात डा. एलरधाफेथच्मा

धाकटी फहशण, एलभरीची भदत झारी.

१८५४ भधे एलभरी डाक्टय झारी. दोनहश फहशणीनी
शास्त्स्ऩटर वरू
ु कयण्मावाठी आऩल्मा श्रीभांत
लभत्राांची भदत भागगतरी.
१८५७ भधे डा. एलरझाफेथ ल डा. एलभरी माांचे स्लप्न
वाकाय झारे. ्माांनी भहशरा ल भर
ु ावाठी
अवरेल्मा शास्त्स्ऩटरची स्थाऩना केरी. ते जगातीर

ऩहशरे शास्त्स्ऩटर शोते जे ऩण
ण णे भहशरा चारवलत
ू ऩ
शो्मा.
तेथे पक्त गयीफाांलय इराज शोत नव्शते तय

ऩरयचारयका प्रलळषण वरू
ु केरे. एक अश्लेत डाक्टय
ये फेका कोर माशी ततच्मावोफत काभारा रागल्मा.
्माांनी अभेरयकेतीर वलण ळशयात 'स्त्व्शस्त्जटीांग
डाक्टयची' वेला वरू
ु केरी.

१८६८ भधे शास्त्स्ऩटरने भहशराांना प्रलळक्षषत
कयण्मावाठी स्लत:चे लैद्मककम वलद्मारम वरू
ु
केरे. ्मानांतय एके हदलळी डा. एलरझाफेथ
ब्रैकलेर माांना इांग्रडलरून आरेरे ऩत्र लभऱारे
ज्माभधे ्माांनी अभेरयकेत जे काभ वरू
ु केरे आशे

तवेच काभ इांग्रांडभधे वरू
ु कयाले अळी वलनांती
कयण्मात आरी शोती.
१८६९ भधे शास्त्स्ऩटरचा वाया कामणबाय ्माांची

फहशण, डा. एलभरीलय वोऩलन
ू एलरझाफेथ
इांग्रांडभधे ऩयतरी. ततथे ततने ४० लऴण कवोळीने
काभ केरे. "भहशराांचे शक्क" मालय प्रखयऩणे
फोरणायी व्मस्त्क्त म्शणन
ू ती वलाणना भाहशत
झारी.
३१ भे १९१० भधे ती भयण ऩालरी.

समाप्त

