लेखिका: अॅन डोनेगन जॉनसन
मराठी अनव
ु ाद: तप्ृ ती कखणिक

लेखिका: अॅन डोनेगन जॉनसन
मराठी अनव
ु ाद: तप्ृ ती कखणिक

ही गोष्ट अशा व्यक्तीबद्दल आहे
जजची िूप जणाांशी मैत्री होती. ही
गोष्ट जेन अॅडम्सच्या जीवनावर
आधाररत
आहे .
आणिी
काही
महत्वाचे तपशील शेवटच्या पानावर
ददले आहे त.

िप
वर्ाांपूवी जेन अॅडम्स नावाची एक छोटी मुलगी
ू
अमेररकेतील इललनॉय राज्यातल्या सीडरववल शहरामध्ये
एका मोठ्या टुमदार बांगल्यात राहात होती.
जेनची तब्बेत िूपच कृश होती आखण ततच्या कमरे त बाक
होता. त्यामुळे ततची मान एका बाजूला थोडी वाकडी
राहायची. आरश्यात स्वतःला पाहताना ततला थोडां वाईट
वाटायचां.
“मी ददसायला चाांगली का नाही.” ती स्वतःशी पुटपुटे.

जेनच्या लहानपणीच ततची आई दे वाघरी गेली. ततच्या
मोठ्या भावांडानी ततला िूप प्रेमाने वाढवलां होतां. जेन
ददसायला सुांदर नाही असां त्याांना कधीच वाटलां नाही पण
ती तब्बेतीने िूप बारीक आहे असां मात्र त्याांचां ठाम मत
होतां.
“जेन, चल बघ.ू पटापट नाश्ता करून घे. काहीही वाया
घालवायचां नाही आहे .” सकाळी ते जेनला म्हणत.

“जेन, पटापट नाश्ता कर. मी आज काही कामासाठी
फ्रीपोटि ला जाणार आहे . तू पट्कन िाणां सांपवलांस तर
माझ्यासोबत येऊ शकतेस.” बाबा म्हणाले.
बाबा जेनचे िूप लाडके होते. त्याांच्याबरोबर फिरायला
ततला अततशय आवडे. ततने भराभर नाश्ता आखण दध
ु
सांपवलां. लम. अॅडम्सनी घोडागाडी काढली आखण ते
फ्रीपोटि ला जायला तनघाले. सीडरववलपासून काही अांतरावर
फ्रीपोटि हे एक छोटसां शहर होतां.

जेनचे बाबा एक श्रीमांत कारिानदार होते.
तसेच त्याांची ववत्तीय सांस्था होती आखण ते
राज्यसभा सदस्यही होते. कामातनलमत्त
सीडरववलच्या
जवळपासच्या
शहराांमध्ये
त्याांना अनेकवेळा जायला लागायचां. जेनही
त्याांच्यासोबत अनेकदा फ्रीपोटि ला गेली
होती.
लमस्टर
अॅडम्स
नेहमी
शहराच्या
मध्यवस्तीतून जायचे. पण आज मात्र त्याांनी
गाडी
शहराच्या
आतल्या
गल्लीमध्ये
वळवली.

“ह्या वाटे ने तर आपण पव
ू ी कधीच गेलो नव्हतो,” जेन म्हणाली. रस्त्याच्या
कडेला असलेल्या पडक्या घराांकडे ती पहात होती. त्या घरासमोरच्या छोट्याश्या
अांगणात गवत माजलां होतां. घराांच्या खिडक्याांना जीणि पडदे लोंबकळत होते.
िाटक्या कपडयाांमधली मुलां घोडागाडीला पाहून बाजल
ू ा पळाली.
“बाबा, हे काय आहे ?“ जेनने आश्चयािने ववचारलां. “इथे इतकी घाण का आहे ?”
“हे िूपच गरीब लोक आहे त,” लमस्टर अॅडम्स म्हणाले, “चाांगली घरां आखण कपडे
त्याांना परवडत नाही."
जेनने एक क्षण ववचार केला आखण हसून ती म्हणाली, “मी मोठी झाले की ह्या
घराांजवळ आपण राहतो तसां एक मोठां शानदार घर बाांधेन. म्हणजे मग ह्या
सगळ्या मुलाांना माझ्या घराच्या अांगणात िेळता येईल आखण ते माझे दोस्त
होतील.”

त्याददवशी घरी परतल्यावर जेन आपल्या िोलीत आली. ततची लाडकी
बाहुली ततकडेच होती. ती बाहुली काचेच्या डोळ्याांनी जेनकडे एकटक पाहत
होती.
"माजोरी, ववचार कर," जेन बाहुलीला म्हणाली. “फ्रीपोटि मध्ये अनेक मुलां
आहे त ज्याांची दे िभाल करणारां कुणीच नाही आहे . ती छोटी छोटी मुलां
राहतात त्या दठकाणी िूप घाण आहे आखण ते जुने-िाटके कपडे घालतात.”
हे बोलल्यावर ततला असां वाटलां की बाहुलीने मान हलवली आहे आखण ती
म्हणतेय की, “चक
ु ीचां बोलते आहे स त.ू तल
ु ा त्याांची काळजी आहे . हो की
नाही?”
जेन एक क्षण चफकत झाली. मग मात्र ततला हसू आलां. “बाहुल्या थोडांच
बोलतात,” ती म्हणाली. “तू बोलतेस अशी माझी एक िोटी समजूत आहे .
पण माजोरी, मला त्याने िूप मजा येते. मी मोठी झाले की त्या मुलाांशी
मैत्री करे न.”
“तर मग मोठी झाल्यावर त्याांना अजजबात ववसरू नकोस,” माजोरी म्हणाली.
“अथाितच जेव्हा तू मोठी होशील तेव्हा ती मुलांही मोठी होतील. पण अशी
मल
ु ां तर नेहमीच असतील ज्याांना तझ्
ु या मैत्रीची गरज आहे .”
“मी त्याांना कधीच ववसरणार नाही,” जेन म्हणाली.
आखण िरां च ततच्या आयुष्यात अनेक बरे -वाईट प्रसांग आले तरी ती त्याांना
कधीच ववसरली नाही. जेन आठ वर्ािची असताना ततच्या बाबाांनी दस
ु रां लग्न
केलां आखण ततची नवी आई सीडरवीलच्या टुमदार घरात राहायला आली.

जेनच्या नव्या आईला दोन मल
ु गे होते. मोठा हॅरी अठरा वर्ािचा
होता त्यामुळे जेनला तो िारच मोठा वाटायचा. पण धाकटा
जॉजि मात्र ततच्या वयाचाच होता. तो मोकळा, िेळकर
स्वभावाचा होता आखण त्याला आपल्या गोष्टी दस
ु ऱयाांना
द्यायला आवडायच्या.
"जेन चल," तो म्हणायचा. “शेतात आपण सुरवांट शोधूयात.”
मग जॉजि दहरवां पीस िोचलेली आपली टोपी घालायचा आखण
शत्रूशी गाठ पडली तर त्याांचा सामना करण्यासाठी िेळण्यातली
तलवार घेऊन ते दोघां तनघायचे. अथाित ती तलवार त्याांना
कधीच वापरावी लागली नाही कारण कुरणातले सगळे छोटे
कीटक त्याांचे लमत्र होते.

जॉजिसोबत जेनला शेतात हुांदडायला इतकां आवडायचां की ती
कमरे चां दि
ु णां, आपली फकरकोळ तब्बेत फकां वा आपण चाांगलां
ददसत नाही याचां वाईट वाटणां सगळां काही ववसरून जायची. ती
जॉजिच्या मागेमागे सगळीकडे दहांडायची आखण दोघां लमळून छोट्या
अळ्या, सुरवांट, लहान बेडूक आखण िुलपािरां पकडायचे.
"माजोरी, मला िूप धमाल येतय
े ," घरी परत आली की जेन
आपल्या बाहुलीला साांगायची. "जॉजि अगदी कमालीचा लमत्र आहे .”

“अगदी िरां य," माजोरी हसत म्हणाली. “चाांगला लमत्र लमळणां ही
िूप भाग्याची गोष्ट आहे .”

“माझां छोटां
ददवस बाबा
पाहून मला
की मी तुला

बाळ इतकी मोठी पुस्तकां वाचायला लागलां!” एक
ततला कौतुकाने म्हणाले, “तुला पुस्तक वाचताना
िूप आनांद झाला आहे . पुस्तक पूणि वाचून झालां
प्रत्येक पुस्तकामागे पाच सेंट दे ईन.”

“व्वा, बाबानी चाांगला सौदा केला आहे ,” माजोरी उत्साहाने
म्हणाली. “तू तर अशीही वाचनवेडी आहे स त्यामुळे तुझी
चाांगलीच कमाई होईल.”
जेनने एकमागून एक अशा भरपूर पुस्तकाांचा
आखण बाबाांकडून बक्कळ पैसे गोळा केले. ततने
सगळी पुस्तकां वाचली आखण ववशेर् म्हणजे
सगळां लक्षात राहायचां. पुस्तकाांमुळे ततला िूप
लमळाली.

सांध्याकाळी जेनची नवी आई सगळ्या मल
ु ाांना घेऊन बैठकीच्या िोलीत
बसायची. ती गगटार वाजवायची आखण मल
ु ां त्या तालावर गाणी म्हणत.
गगटार वाजवून आई फकां वा गाणी गाऊन मुलां दमली की मग आई त्याांना
गोष्ट वाचून दािवायची. त्या गोष्टीवर त्याांची नाटुकली बसवायला मदत
करायची. कधीकधी ती मुलाांच्या लमत्रमांडळीसाठी पाटी ठे वायची.
अॅडम्स कुटुांबबयातील मल
ु ाांनी इतकी मजा पव
ू ी कधीच केली नव्हती.
पण पाट्िया आखण िेळ म्हणजे काही जेनचां आयुष्य नव्हतां. ततला शाळे तही
जावां लागे. कधीकधी जेन एकटीच माजोरीला माांडीवर घेऊन बाबाांच्या
वाचनालयातील पुस्तकां वाचत बसे.

िडशा पाडला
वाचनालयातली
ततला वाचलेलां
नवीन मादहती

जेन आता चाांगलीच उां च आखण मोठी झाली होती. पूवीसारिी ती आता
अशक्त रादहली नव्हती. ततचा मेंद ू तल्लि होता. ती इतकी बुविमान होती
की प्रवेश परीक्षा उत्तीणि होऊन ततला नॉथिम्पटन मॅसॅच्युसेट्समधल्या जस्मथ
कॉलेजमध्ये प्रवेश लमळाला होता.
“मला िूप आनांद झाला आहे ," जेन बाबाांना म्हणाली.
“अथाितच िप
ू आनांदाची गोष्ट आहे ही,” बाबा सहमतीने म्हणाले. “मला
तुझा िूप अलभमान वाटतो आहे . कारण सगळी मुलां काही जस्मथ
कॉलेजमध्ये प्रवेश लमळे ल इतकी तुझ्यासारिी हुशार नसतात. जेन, मी
रॉकिोडि फिमेल सेलमनरीच्या तनयामक मांडळावर आहे . तू ततथे गेली
नाहीस तर लोक मला नावां ठे वतील. मला ततथे राजीनामा द्यावा लागेल.”

आपल्या बाबाांना द:ु ि होईल फकां वा शरमेचां वाटे ल असां काहीही करायची
जेनची इच्छा नव्हती. त्यामळ
ु े जस्मथ कॉलेजमध्ये लशकण्याचां स्वप्न सोडून
ततने आपलां सामान घेतलां आखण रॉकिोडि कॉलेजला आली.
“हे इतकांही वाईट नाही,” सेलमनरीला आल्यावर ततला वाटलां. ती आपल्या
िोलीत आली आखण माजोरीबरोबर लहान असताना जशी िोटां िोटां गप्पा
मारायची तशीच आताही बोलू लागली. कधी उदास वाटलां फकां वा अडचण
आली की माजोरीबरोबर बोलल्यावर ततला बरां वाटायचां. “रॉकफ़ोडिमध्ये
पदवी लमळायची सोय असती तर फकती बरां झालां असतां,” ती म्हणाली.
माजोरीने िोलीत नजर टाकली आखण म्हणाली, “फकती आरामशीर िोली
आहे ! गाललचा सांद
ु र आहे आखण शेकोटी पेटवायला लाकडांही भरपरू आहे त.
आखण इथे कोसि पूणि झाला की पदवीसाठी तुला नक्की प्रयत्न करता येईल.”

सेलमनरीमध्ये जेनच्या वगाित िप
ू मल
ु ी होत्या. लवकरच एलेन
गेट्स स्टार ततची अगदी जजवलग मैत्रीण झाली. दोघी भरपूर
गप्पा मारायच्या, आपली गवु पतां एकमेकीांना साांगायच्या,
भववष्यामध्ये काय करायचां आहे ह्यावर तासनतास बोलायच्या.
“बऱयाच मल
ु ीांना दस
ु ऱया दे शात जाऊन धमिप्रसाराचां काम करायचां
असतां,” जेन एलेनला म्हणाली. “परां तु इथल्या गरीब लोकाांचा
मात्र कुणीही ववचार करीत नाही.”
एलेनने मान डोलावली. “असां वाटतां की गरीब लोकाांशी मैत्री
करायला कुणालाच आवडत नाही. हो नां?”
जेनच्या चेहऱयावर एक दृढ तनश्चय केल्याचे भाव आले. ततला
फ्रीपोटि मधल्या अस्वच्छ घराांची आखण िाटके तट
ु के कपडे
घातलेल्या मल
ाां
च
ी
आठवण
आली.
"एक
न
एक
ददवस
मी हे
ु
सगळां बदलन
टाकीन,”
जे
न
म्हणाली.
ू

जेनने नेटाने अभ्यास केला. इतर मुलीांना अवघड जातात
असे गखणत व ववज्ञानाचे कोसि ततने उत्तम ग्रेडने पूणि केले.
ततने तीन वर्ािचा सेलमनरीतील कोसि पूणि केला तेव्हा ततला
अजून एक वर्ि सेलमनरीमध्ये राहून अॅडव्हान्स कोसि
करण्याची परवानगी लमळाली. ततने हा कोसि पूणि केला आखण
कॉलेजच्या पदवीसाठी पात्र ठरली.
“जेन, शाब्बास!,” माजोरीच्या डोळ्यात आनांदाश्रू आले. “मला
पूणि िात्री होती की जजद्द व मेहनत ह्या गुणाांवर तू काहीही
करू शकतेस.”

“आता मी डॉक्टर होण्यासाठीचे लशक्षण घेऊ शकते.” जेन
म्हणाली. “म्हणजे गरीब लोकाांची मला सेवा करता येईल.”
ततने फिलाडेजल्ियातील ववमेन्स मेडडकल कॉलेजमध्ये प्रवेश
लमळावा ह्यासाठी पत्र पाठवले. रॉकिोडिच्या चमकदार
कामगगरीच्या आधारावर ततचा अजि लगेचच स्वीकारला गेला
आखण ततचा प्रवेश तनजश्चत झाला. पानगळीच्या मोसमात
कॉलेज सुरु होणार होतां.
परां तु एक अततशय द:ु िदायक घटना घडली.
ऑगस्टमध्ये जेन मेडडकल कॉलेजला जाण्याची तयारी करत
होती तेव्हाच ततचे बाबा, जॉन अॅडम्सचा मत्ृ यू झाला.

जेन कोलमडून गेली. “माजोरी, आता मी काय करू?” ती
हुांदका दे त म्हणाली. “माझे लाडके, वप्रय बाबा! तुम्ही माझे
सगळ्यात जवळचे लमत्र होतात. मला तम
ु ची िूप आठवण
येते आहे .”
“मी समजू शकते, जेन,” माजोरी म्हणाली. “जेव्हा आपला
लमत्र जातो तेव्हा िूप एकटां वाटतां.”
माजोरी जेनला हे मात्र म्हणाली नाही की काळ उलटला की
दस
ु रे लमत्र लमळतात जे आपलां एकटे पण घालवतात. जेनला
हे स्वतःलाच कळे ल एक ददवस.

"जेन, हे असां फकती ददवस चालणार," माजोरीने ततला जागां
केलां. “कुणाचीतरी मदत घेणां आवश्यक आहे . तू भावाकडे का
जात नाहीस.”
जेनच सावत्र भाऊ हॅरी हाडेलमन आता एक तनष्णात डॉक्टर
झाला होता. जेनची बहीण एललसशी त्याचा वववाह झाला होता
आखण आता ते आयोवाला राहत होते.
“हो, त्याच्याकडे जावां असां मलाही वाटतांय,” जेन म्हणाली.
“काही काम करता येत नाही, उठता बसता येत नाही, मला
काहीच सुचत नाही आहे . आता काहीतरी करायलाच हवां.”

सप्टें बर मदहन्यात जेन फिलाडेजल्ियातील कॉलेजमध्ये दािल झाली.
मेडडकलच्या अभ्यासामध्ये ती पण
ू ि गुांतून गेली. अजूनही द:ु िातन
ू ती पूणि
सावरली नव्हती पण अभ्यासामळ
ु े ततला आता इतर कुठे लक्ष द्यायला वेळ
नव्हता.
आखण अचानक एक मोठां सांकट उभां ठाकलां ज्याकडे ततला लक्ष द्यावांच
लागलां.
जेनच्या पाठीचां दि
ु णां पुन्हा सुरु झालां. ततला पाठीतून इतक्या तीव्र वेदना
येत की ततला उठून बसताही येतां नव्हतां. त्यामुळे ततला काही ददवस
अजजबात अभ्यास करता आला नाही.

“जेन, ऑपरे शन करावां लागेल,” हॅरी ततला तपासल्यावर
म्हणाला. “तुझ्या आजारावर मी इलाज करू शकतो पण पूणि
बरां व्हायला िूप काळ लागेल.”
जेनने ऑपरे शनसाठी होकार ददला. त्यालशवाय दस
ु रा पयाियही
नव्हता कारण दस
ु ऱयाांना मदत करण्यासाठी आधी होती तशी
तब्बेत ततला हवी होती.

ऑपरे शन झाल्यानांतर सहा मदहने उलटले तरी जेन पूणि बरी
झाली नाही. ततला कमरे ला अजूनही वजनी पट्टा बाांधावा
लागत होता.

“जेन, तू यूरोपमध्ये फिरायला जातेस का?" हॅरीने सुचवलां. तुझ्यासाठी िूप
छान अनुभव असेल. आखण तुझी तब्बेत सुधारायलाही वेळ लमळे ल. अथाांतच
तू एकटीने जायचां नाही आहे . आई तझ
ु ाबरोबर असेल. आवडेल न तल
ु ा?”
ततला ही कल्पना िारच आवडली. ततने लगेचच आनांदाने होकार ददला. “हॅरी
माझा िक्त भाऊच नाही तर चाांगला लमत्रही आहे . आखण आईही माझ्याशी
मैबत्रणीसारिी वागते. इतकी चाांगली माणसां मला लमळाली, िरां च मी फकती
भाग्यवान आहे .”, जेन िुश होऊन म्हणाली.
अचानक जेनला वाऱयावर सोडलेल्या त्या गरीब मुलाांची आठवण झाली. “एक
न एक ददवस मी नक्की त्याांच्यासाठी काहीतरी करीन,” जेन तनश्चयाने
म्हणाली.

सामानाची बाांधाबाांध झाली आखण जेन व आई
जहाजाने युरोपच्या प्रवासाला तनघाल्या. समद्र
ृ ाचा
ताजा गार वारा िायला जेन “सवविया” जहाजाच्या
वरच्या डेकवर बसली. आपल्या शरीरात एक
सळसळता उत्साह आखण वेगळीच उजाि भरली
गेली आहे असां जेनला वाटलां.

त्याांचां जहाज आयलांडच्या फकनाऱयाला पोचलां आखण त्याांच्या
सहलीला सुरवात झाली. त्याांनी ततकडे “बानी स्टोन”ला भेट
ददली. जुनी घरां आखण ऐततहालसक फकल्ले पादहले. ततथून त्या
स्कॉटलांडला गेल्या आखण नांतर इांग्लांडला पोचल्या. ततथे त्याांनी
सुांदर सरोवरां पादहली.
आखण शेवटी जेन आईसोबत लांडनला आली.
ततकडे त्याांनी काय काय पादहलां माहीत आहे का तम्
ु हाला?

ततथे त्याांनी उां च इमारती, सुांदर कारां जी आखण दहरवीगार
उद्यानां पादहली. तसेच ततथल्या अरुां द आखण बकाल वस्त्या
आखण त्यात राहणारे िांगलेले उपाशी पुरुर्, अशक्त जस्त्रया
आखण अधिनागडी कुपोवर्त मुलांही त्याांच्या नजरे स पडली.
सडलेल्या आखण कुजलेल्या भाज्याांचा
बाजार आखण तो
ववकत घेणारी गरीब लोकही ततकडे त्याांना पाहायला
लमळाली.
अथाित आता बाहुली घेऊन फिरायला जेन काही छोटी
मुलगी रादहली नव्हती. परां तु जेव्हा कधी उदास, गचांता फकां वा
तनराशा दाटून येई तेव्हा जेन मनातल्या मनात माजोरीशी
सांवाद साधी.

सडक्या-कुजक्या भाज्याांचा बाजार पाहून ती
माजोरीला म्हणाली, “फकती भयानक आहे हे !
लशल्लक रादहलेल्या एक-दोन रुपयामध्ये हे लोक
सडलेला कोबी ववकत घेताहे त जो अजजबात
िाण्यालायक नाही. माजोरी, मला ह्या गरीब
लोकाांसाठी काहीतरी करायलाच हवां. मी काय करू
शकते हे माहीत नाही पण ह्याांना अशा
पररजस्थतीत मी राहू नाही दे णार एवढां नक्की.”

जेन जवळपास दोन वर्ां युरोपमध्ये रादहली. ती अनेक
दे श फिरली आखण सगळीकडे मदतीची आखण मैत्रीची
गरज असलेली लोकां पादहली.
घरी परतल्यावर ततने आपली जजवलग मैत्रीण एलेन
स्टारला पत्रात ललदहलां. “मी हरले आहे असां वाटतांय.”
ती एलेनला म्हणाली. “गेली अनेक वर्ां ह्या गरजू
गरीब लोकाांववर्यी मी ववचार करते आहे . पण
त्याांच्यासाठी मी अजून काहीही कृतीत आणू शकले
नाही.”

मग ततला अचानक लांडनमध्ये पादहलेली ती जागा आठवली. लांडनच्या
झोपड़पट्टीमधली टॉय अँड बी नावाची इमारत. लशकलेल्या काही लोकाांचा
गट ततकडे गरीब लोकाांना लशकवण्याचां काम करीत असे. त्या जागेला
"सेटलमेंट हाउस" म्हणत. लहानपणापासून जेनने ज्या काल्पतनक घराचां
स्वप्न पादहलां होतां ते त्याच्याशी अगदी लमळतांजळ
ु तां होतां. बकाल
वस्तीमधली ती एक सुांदर जागा होती. ती एक अशी जागा होती जजकडे
गरीब लोक आपला वेळ आनांदात घालवू शकत. जजथे नवीन लमत्र भेटत.
“तू पुन्हा युरोपला का नाही जात?” माजोरी पट
ु पुटत म्हणाली. ”ततथे अशा
अनेक जागाांना तल
ु ा भेट दे ता येईल. आखण गररबाांसाठी नक्की काय करता
येईल ह्याची स्पष्टता तुला लमळे ल.”

आखण जेन पुन्हा एकदा युरोपच्या प्रवासाला तनघाली. ह्यावेळी एलेन
ततच्याबरोबर होती.

जेन आखण एलेन
ह्या कामासाठी योग्य अशी जागा शोधायला
लशकागोला तनघाल्या. “मोठां आखण सुांदर घर आपल्याला हवां,” जेन
म्हणाली. “पडकां आखण अस्वच्छ घर असलां तर कुणी फिरकणार
सुिा नाही.”
झोपड़पट्टीच्या मधोमध असां सुांदर आखण ववशाल घर लमळणां तसां
अवघडच होतां. पण जेन आखण एलेन न थकता घर शोधत होत्या.
त्यासाठी त्याांनी शेकडो वस्त्या, लाांबलाांब पसरलेले घाणरडे रस्ते,
आखण हजारो मोडक्या जुन्या इमारती पालथ्या घातल्या.
आखण अिेरीस एक महत्वाची घटना घडली.

जेन आखण एलेन अमेररकेत परत आल्या. ह्यावेळी जेनचा
तनश्चय पक्का झाला. झोपड़पट्टीच्या मधोमध एक मोठां सुांदर
घर बाांधायचां, आजूबाजूच्या लोकाांना ततकडे बोलवायचां आखण
आपल्या लशक्षणाचे आखण प्रवासाचे अनुभव त्याांना साांगायचे.
“असां घर मला लशकागोमध्ये बाांधायचां आहे ” ती म्हणाली.
“आखण तुला मादहत आहे का एलेन, युरोपमधली झोपडीत
राहणारी गरीब लोक तनदान एकमेकाांच्या घरी तरी जाऊ
शकतात पण इथे लशकागोमध्ये पोलांड, इटली, जमिनी, रलशया
आखण अशा अनेक दे शातून आलेले स्थलाांतररत लोक राहतात.
त्याांना फकती एकटां वाटत असेल, नाही!”

जेन आखण आफकिटे क्ट एलन पौंड हाल्सटे ड स्रीटवरून
चालत होत्या. तेवढ्यात जेनचां लक्ष एका मोठ्या
दगडी घराकडे गेलां.
“थाांबा, लमळालां”, जेन ओरडली. “मला जसां हवां आहे
अगदी तसांचां हे घर आहे . थाांबा!”
लमस्टर पौंड थाांबले आखण पाहू लागले. “हे घर?” ते
म्हणाले. “ही हल कुटुांबबयाांची जुनी हवेली आहे
आखण त्याची बऱयापैकी पडझड झाली आहे .”
“पण फकती सुांदर घर आहे हे ,” जेन म्हणाली.
“आपण हे दरु
ु स्त करून घेऊ शकतो. तुम्ही मला
हल कुटुांबबयाची मादहती साांगाल का? ते हे घर मला
भाडयाने दे तील का?”

लमस्टर पौंडनी िाांदे उडवले. “काही साांगू शकत नाही,” ते म्हणाले.
"चाल्सि हल हे एक धनाढ्य व्यक्ती होते. ३० वर्ाांपूवी त्याांनी हे घर
बाांधलां होतां. त्याांच्या मत्ृ यूपश्चात ह्या घराचा ताबा त्याांची
चुलतबदहण लमस हे लेन कल्वर दहच्याकडे आहे . फकत्येक वर्ां हे घर
असांच ररकामां पडून आहे .
“लमस कल्वरला मला भेटता येऊ शकेल का?” जेनने ववचारलां. “ हे
घर मला कशासाठी हवां आहे हे मला ततला साांगता येईल.”

जेनला आपल्या जुन्या घरात "सेटलमें ट हाउस“ चालू करायचां
आहे हे ऐकून लमस कल्वरना िूप आनांद झाला.
"माझ्या भावाने चाल्सिने हे घर बाांधलां तेव्हा हाल्सटे ड स्रीट ही
अततशय सुांदर जागा होती.," लमस कल्वर म्हणाल्या. “आता
काही ती सुांदर रादहली नाही पण जे आता ततकडे राहत आहे त
ते कदागचत चाांगले लोक असतील. त्याांना त्याांच्या आयुष्यात
थोडी आशा आखण उजाि हवी असेल.
“तर मग तुम्ही द्याल का ते घर मला भाडयाने?” जेनने
ववचारले.

“अथाितच दे ईन आपण एका अटीवर,” लमस कल्वरनी उत्तर ददलां.
“आखण ह्या जागेचां वर्िभराचां भाडां म्हणन
ू मला एक पण
ू ि डॉलर हवा,”
त्या हसून म्हणाल्या. “माझा भाऊ िूप नशीबवान होता. आपल्या
लमळकतीचा काही भाग लशकागो शहरासाठी द्यावा अशी त्याची िूप
इच्छा होती. त्याची इच्छा पूणि करण्याची ही सांधीच ह्या तनलमत्ताने
चालून आली आहे .”
जेन आखण एलेनने मोठ्या आनांदाने भाडां म्हणून एक डॉलर त्याांना
ददला. लगेचच त्या जन्
ु या घराच्या सािसिाई, रां गरां गोटी ह्या कामाला
लागल्या. जेनच्या इतर लमत्रमांडळीला जेव्हा ह्या कामाबद्दल कळलां
तेव्हा तेही तत्परतेने मदतीला हजर झाले.
“ह्या जागेचां नाव काय ठे वणार आहे स, जेन?” एका लमत्राने ववचारलां.
“ह्याला नाव आहे च की आधीपासून,” जेन म्हणाली. “हल हाऊस.”

ह्या दोन िानदानी जस्त्रयाांना िरशी साि करताना,
खिडक्या स्वच्छ धुताना, दाराच्या कडया साि
करताना आजूबाजूच्या बायका आश्चयािने पाहायच्या.
“नक्की काय चालू आहे इकडे?” त्या आपापसात
बोलत. “आखण काहीही झालां तरी ह्या बाया काही
इकडे राहायला येणार नाहीत.”

घराची स्वछता आखण रां गरां गोटी पूणि झाल्यावर ितनिचर
यायला सुरुवात झाली. त्यात जेनच्या सीडरववलच्या
घरातून सोिा आखण टे बल-िुच्याि होत्या. यरु ोप
सहलीमध्ये काढलेल्या दे िण्या शहराांच्या आखण गावाांच्या
िोटोफ्रेम होत्या. चाांदीची कपाटां , गचनीमातीची सुांदर भाांडी
आखण नक्षीदार चादरीांचे िोके होते.
“फकती सुांदर वस्तू आहे त ह्या,” शेजारच्या बायका बोलू
लागल्या. “असां वाटतांय की ह्या मदहला इकडेच राहायला
येणार बहुधा.”

अथाितच जेन आखण एलेन लवकरच गाद्या-गगरद्या आखण इतर
सामान घेऊन ह्या मोठ्या घरात राहायला आल्या. रात्री त्या
ददवाणिान्यातले सगळे ददवे लावायच्या. आखण ददवसा त्या
आजूबाजूच्या पररसरात फिरून यायच्या.

“इतक्या चाांगल्या घरातील मदहला ह्या हाल्सटे ड स्रीटवर
का बरां राहायला आल्या आहे त?” एकाने ववचारलां.

जेनने जवळच्या फकराणा दक
ु ानामधून सामान िरे दी केलां आखण
त्या दक
ु ानाच्या मालकाला साांगून ठे वलां की शेजारपाजारचे लोक
ततला भेटायला आले तर ततला िूप आवडेल.

“एलेन, त्याांना आपल्याबद्दल ववश्वास का वाटत नाही आहे ?”
जेनने एक ददवस घरी परत येताना ववचारलां.

फकराणा दक
ु ानात ये-जा करताना ती वाटे त ततथल्या छोट्या
मुलाांशी गप्पा मारायची आखण त्याांना ततच्या घरी िेळायला
यायला आवडेल का हे ववचारायची.
मुलां िूप शाांत होती पण ततच्याकडे ती सांशयाने पाहत.

“मला तर ह्यात काहीतरी गड़बड़ वाटतेय,“ दस
ु रा म्हणाला.

“थोडा
वेळ
लागेल
ह्यासाठी”
एलेन
म्हणाली.
“आपल्यासारख्या लोकाांकडून आमांत्रण हे त्याांच्यासाठी
अगदीच नवीन आहे . आपल्यायला त्याांच्याशी मैत्री का
करायची आहे हे त्याांना समजणां थोडां अवघड आहे .”
एलेनचां बोलणां पण
ू ि व्हायच्या आतच कुणीतरी दारावर
टकटक केली.

“मला नोकरी करणे आवश्यक आहे ,” ती स्त्री म्हणाली. “मी जर कामावर
गेले नाही तर मला नोकरीवरून काढून टाकतील. माझ्या मल
ु ाांना
साांभाळणारी माझी मैत्रीण नेमकी आज आजारी आहे . त्यामुळे माझ्या
बाळाला आखण छोट्या मल
ु ीला बघणारां दस
ु रां कुणीच नाही आहे .”
“आम्ही आहोत नां,” जेन म्हणाली. “तू मुलाांना आमच्याकडे सोडून
कामाला जाऊ शकतेस. त्याांची दे िभाल करायला आम्हाला िप
ू आवडेल.
शेवटी आपण शेजारी आहोत. हो की नाही?”
जेनने बाळाला आपल्या कुशीत घेतलां आखण एलेन छोट्या मुलीला
ददवाणिान्यात घेऊन गेली.
“काहीही काळजी करू नकोस. अगदी तनजश्चांत मनाने कामाला जा,” जेन
म्हणाली.
आखण जेन स्वतःशीच म्हणाली, “ही तर सुरुवात आहे .”

कोण आलां आहे हे पाहायला जेन दाराकडे धावली.
काळे केस असलेली एक बाई दारात उभी होती. ततच्या हातात छोटां बाळ
होतां आखण एक गचमुकली ततला बबलगलेली होती.
"फकराणा दक
ु ानाच्या मालकाने साांगगतलां की तम्
ु ही कदागचत मला मदत
करू शकाल,” ती बाई म्हणाली. ती अगदी हळुवार आखण नाजक
ू
आवाजात बोलत होती. ततचे उच्चारही पूणि वेगळे होते. ती एक
इटाललयन स्त्री आहे हे जेनने लगेचच ओळिलां.

जेन आखण एलेनने आनांदाने होकार ददला. जेनी आल्यावर त्याांनी हल
हाउस फकां डरगाडिन सुरु केलां.
लवकरच अजून काही लमत्रमांडळी त्याांच्या मदतीला आले. हल हाउसमध्ये
अनेक नवीन उपक्रम सुरु झाले. मोठ्या मुलीांसाठी लशवणकाम, नाच
आखण स्वयांपाकाचे वगि सरु
ु झाले. मोठे मल
ु गे उगाच उनाडक्या करत
भटकत राहतात ते थाांबावां म्हणून त्याांचे िेळ घेऊ लागले. आखण गाणी
आखण िेळ तर सवाांसाठीच होते.
जेनच्या कल्पनेत होतां अगदी तसांच हल हाउस आकाराला येऊ लागलां.
लोकाांना थोडा आराम लमळण्याचां, एकमेकाांना जाणून घेण्याचां, धमाल
करण्याचां आखण नवनवीन गोष्टी लशकण्याचां हे दठकाण बनलां.

िरां च ती सरु
ु वात होती. लवकरच अजन
ू ५ छोटी मल
ु ां रोज हल हाउसमध्ये
येऊ लागली. त्यात दोन इटललयन मल
ु ां होती आखण तीन अजन
ू वेगळी होती.
जेन आता चाांगलीच व्यस्त झाली होती. आता ततच्याकडे पूवीसारिी
माजोरीबरोबर गप्पा मारायला उसांत नव्हती. माजोरीला त्याबद्दल काही तक्रार
नव्हती. जेनला आनांदी बघून माजोरीही िुश होती.
एलेनही िश
ु होती. जेव्हा जेनी डाओ नावाची एक तरुण मदहला त्याांना भेटायला
आली तेव्हा ततने अलभमानाने ततच्याशी आपल्या नव्या पाच छोट्या दोस्ताांशी
ओळि करून ददली. “सगळे एकजात मस्तीिोर आहे त,” एलेन कौतक
ु ाने
म्हणाली. ददवसभर मला पळायला लावतात.
“हो नां, ते तर पहातेच आहे मी,” जेनी हसून म्हणाली. “तुमची काही हरकत
नसेल तर तुमच्या मदतीला मी आलां तर चालेल का?”

हल हाउसच्या जस्त्रया िूप चाांगल्या स्वभावाच्या आहे त
ही बातमी सगळीकडे पसरली. त्यामुळे आता मोठी
माणसां आखण वध्
ृ द लोकही सांध्याकाळी येऊ लागले. ते
आरामात बसून केक आखण कॉिी पीत बसत.
त्याांच्यासाठी एक िास िोली बनवली होती. त्या
िोलीत जेनने इटलीहून आणलेल्या घराांच्या िोटोच्या
तसबबरी लावल्या होत्या. इटलीहून आलेले लोक ते
पाहून आपल्या मूळ घराांच्या आठवणीने कधीकधी
व्याकूळ व्हायचे पण तरीही त्याांना ती रूम िूप
आवडायची.

लवकरच हल हाउस लोकाांच्या गजबजाटाने भरून गेले.
ददवसभर छोटी मल
ु ां असायची आखण सांध्याकाळी मोठे येत.
सगळे हास्यववनोद आखण गप्पा मारत बसत. त्याबरोबरीनेच
सगळे अनेक नवीन गोष्टी लशकत होते. एकमेकाांना समजन
ू
घेत होते.

“जेन, फकती करतेस तू ह्या लोकाांसाठी”, माजोरी म्हणाली.
“त्याांनीही मला भरभरून ददलां आहे .” जेन म्हणाली. “त्याांनी
मला आपलां मानलां आहे . आता िऱया अथािने आम्ही शेजारी
आहोत. माझ्यासाठी ते िूप मोलाचां आहे .”

“छे छे असां कसां होईल.” जेन म्हणाली. आखण ती
शेजारीपाजारी नक्की काय चालू आहे हे पाहण्यासाठी
घाईने बाहे र पडली.
ततने गेल्यावर ततला कळलां की खिसमसची सट्ट
ु ी सरु
ु
झाल्यामळ
े
सगळी
म
ल
ां
जवळच्या
कारिान्यामध्ये
काम
ु
ु
करायला जात होती. हल हाउसमध्ये येण्यासाठी
त्याांच्याकडे आता वेळच नव्हता.
“हे िूप वाईट आहे ,” जेन म्हणाली. “इतक्या लहान वयात
त्याांनी काम करणां फकती अयोग्य आहे . पण कदागचत
त्याांच्या आई-बाबाांना पैशाची अततशय गरज असल्याने
त्याांना ते करावां लागतांय.”

जसजशी हल हाउसची ख्याती वाढू लागली तसतसा धतनकाांचा मदतीचा ओघ
वाढू लागला. ववद्वान लोक त्याांचां कौशल्य आखण अनभ
ु व इथल्या गरीब
लोकाांना उपयोगी पडावा ह्यासाठी मदत करू लागले.
डडसेंबर मदहन्यात गोठवणारी थांडी आखण बोचरे वारे वाहू लागले. इकडे हल
हॉउसमध्ये भेटवस्तूांचा ओघ सुरु झाला.
“व्वा! ह्यावर्ीचा खिसमस अगदी िास असणार आहे !” जेन आनांदाने
म्हणाली. “बघ नां, केवढे सारे बटाटे , टकी, सिरचांदाचे ढीग आखण कॅन्डीच्या
राशीच्या राशी येऊन पडल्यात. मुलां तर हरिन
ू जातील हे पाहून.”
“हो, मल
ु ां नक्कीच िश
ु होतील,” एलेन म्हणाली. “पण...पण मल
ु ां आहे त
कुठे , जेन? दप
ु ारनांतर मुलां इकडे का बरां फिरकत नाहीत हल्ली. इथले िेळ
आखण इतर गोष्टीचा कांटाळा आला आहे का त्याांना?”

खिसमसच्या दोन ददवस आधी जेनने ततथल्या मुलीांसाठी पाटी
आयोजजत केली होती. जेनला त्या िूप दमलेल्या वाटल्या. पण
त्याांना बऱयाच ददवसाांनी भेटून जेनला िूप आनांद झाला. मुलीांनी
खिसमसची गाणी म्हटली आखण पाटी सुरु झाली.
जेनने िूप मेहनत घेऊन जय्यत तयारी केली होती. िाण्यासाठी
सेंडववच आखण बबजस्कटां तसांच हॉट चॉकलेट होतां. आखण अथाितच
भरपूर कॅन्डी ठे वल्या होता. कारण लोकाांनीही हल हाउसला
भरभरून कॅन्डी पाठवल्या होत्या.

पण मुलीांनी त्या कॅन्डीकडे ढुांकूनही पादहलां नाही. बबजस्कटां
तसांच हॉट चॉकलेटमधेही त्याांना िारसां स्वारस्य नव्हतां.
ते पाहून जेनी डाऊ आखण जेन काळजीत पडल्या.
आखण मग नक्की काय झालां आहे हे एकदाचां जेन, एलेन
आखण जेनीला कळलां.

ह्या सगळ्या मुली जवळच्या कॅन्डीच्या कारिान्यामध्ये काम करणाऱया. ततथे
त्या आठवडयातले सहा ददवस रोज चौदा तास दाटीवाटीने कोंदट िोलीत बसून
कॅन्डी आवरणात गुांडाळायचां काम करायच्या. कॅन्डीचे दढगारे आखण त्याांचा गोड
वास ह्याने त्याांची गोड पदाथि िाण्याची इच्छा पूणि मरून गेली होती.
“बहुधा ह्या आयुष्यभर कॅन्डी तोंडात टाकणार नाही,” माजोरी जेनला म्हणाली.
“मलाही तसांच वाटतांय. आठवडयातले सहा ददवस रोज चौदा तास! बापरे ,
कसलां भयांकर आहे ! कॅन्डी आवरणात गुांडाळणां असो नाहीतर लशवणकाम असो.
ह्या वयामध्ये त्याांनी इतकां काम केलां तर त्याांची तब्बेत पार बबघडून जाईल."

जेन आखण ततच्या लमत्राांनी मुलीांच्या ह्या वपळवणूकीबद्दल वत्ृ तपत्रामध्ये
आखण न्यायसांस्थेला पत्र पाठवायला सुरुवात केली.
“अशा वपळवणूकीववरोधात कायदा
“मुलाांचां रक्षण झालांच पादहजे.”

झालाच

पादहजे,”

जेन म्हणाली.

“कारिान्याच्या मालकाांना हे आवडणार नाही,” माजोरीने ततला सूगचत
केलां. “ते तुझ्याशीही भाांडायला येतील. तुला कल्पना आहे च की मोठ्या
लोकाांइतका पगार लहान मुलाांना द्यावा लागत नाही.”
आखण तसांच झालां. कारिान्याच्या मालकाांना काही हे आवडलां नाही. ते
भाांडायला आले. परां तु काही ददवसातच हल हाउसच्या प्रयत्नाांमुळे
बालकामगार कायदा लागू झाला. ह्या कायद्यानस
ु ार १४ वर्ाििालील
मुलाांना कामाला बांदी तसेच १६ वर्ाििालील मुलाांना ददवसाचे जास्तीत
जास्त आठ तास काम असे सांमत झाले.

जेनला आपण काहीतरी ववशेर्तः बालकामगार कायद्यासारिां
महत्वाचां काम करू शकलो ह्याचा िूप आनांद झाला.
“हे काम तर झालां आता मला रस्त्याच्या कडेला असलेल्या
कचरा-घाणीबद्दल काहीतरी करायला हवां,” जेनने ठरवलां.
“रस्त्याच्या कडेला फकती दग
ु ुांधी असते आखण तब्बेतीसाठी हे
फकती अपायकारक आहे ! हे स्वच्छता कामगार कामाची िार
चालढकल करतात.”

घाणीत काम करायला अथाितच त्यावेळी कुठल्याही जस्त्रया
तयार नव्हत्या. पण तरीही जेनने पुढाकार घेऊन आपल्या
भागामध्ये कचरा तनरीक्षकाची नोकरी लमळवली.
रोज पहाटे लवकर उठून जेन घराबाहे र पडे. रस्त्याच्या
कडेचा कचरा उचलणाऱया कचरागाडयाांच्या मागेमागे
जाऊन ते सगळे रस्ते नीट स्वच्छ करतात की नाही
ह्यावर बारकाईने दे िरे ि ठे वी.
“अहो, दादा," ती एका माणसावर ओरडली. “तुमची गाडी
इतकी जास्त भरली गेली आहे की हा कचरा डेपोमध्ये
नेतानाच अधाि कचरा रस्त्यावर पडेल.”

“बाईच्या जातीनां कचरा तनरीक्षक होणां योग्य नाही,” तो
माणूस जेनला बडबडला.
जेनने त्याच्या बोलण्याकडे पूणि दल
ि
केलां आखण
ु क्ष
नगरपाललकेने जास्तीच्या कचरागाडया पाठवाव्यात म्हणून
आग्रह धरला. लवकरच ततथल्या वस्तीमध्ये सुधारणा
झाली. रस्ते आता स्वच्छ आखण नीटनेटके ददसू लागले
आखण दग
ां ीही बरीच कमी झाली.
ु ध

जेनने आपला सांघर्ि चालच
ू ठे वला. ततने गररबाांना आपले लमत्र मानलां होतां.
त्याांच्या भल्यासाठी ती आयुष्यभर झटली.
जेनच्या प्रयत्नामुळेच लशकागोमध्ये पदहलां िेळाचां मैदान झालां. ततच्यामुळेच
शहरात अनेक शाळा सुरु आल्या. मदहलाांना मतदानाचा हक्क
लमळण्यामध्येही ततचा वाटा आहे .
जेन काळाच्या पढ
ु चा ववचार करायची. ततच्या धडपडीमळ
ु े शहरातील
मुलाांसाठी गावामध्ये कॅम्प उभारले गेले. त्यामुळे सुट्टीमध्ये त्या मुलाांना
मोकळ्या शेतात राहण्याची व जांगलामध्ये भटकांती करण्याची मजा
अनभ
ु वता यायला लागली.
जेनची प्रलसिी वाढू लागली. ततच्या कामातून प्रेरणा घेऊन काही लोकाांनी
दस
ु ऱया शहराांमध्ये गरीब वस्त्याांमध्ये सेटलमेंट हाउस बाांधली. लसनेटर,
पांतप्रधान, राजपत्र
ु अशी मोठ-मोठी माणसां हल हाउसला भेट दे ऊ लागले.
अमेररकेचे राष्राध्यक्षही एकदा भेट दे ऊन गेले.

इतक्या प्रलसध्द आखण ख्यातनाम व्यक्तीांनी भेट दे णां,
कामाची दिल घेणां, प्रशांसा करणां अथाितच जेनला आवडतां
होतां. पण ततला िरा आनांद सभोवतालच्या गररबाांच्या
मैत्रीतून लमळत होता. आखण त्याांनीही ततला तेवढां च आपलां
मानलां होतां.

तुमच्या शहरात कदागचत हल हाउससारख्या जागेची गरज नसेल फकां वा
कायद्याांमध्ये सध
ु ारणा करण्याची आवश्यकता नसेल परां तु मैत्रीबाबत
मात्र तुम्ही जरूर ववचार करा. तुम्हाला जाणवेल की लमत्राांलशवाय
आपण िूप एकाकी पडू. जेव्हा आपण लमत्र जोडतो, तेव्हा आपण िूप
काही करू शकतो. आपण नवनवीन गोष्टी लशकू शकतो, एकमेकाांच्या
ववचाराांची दे वाणघेवाण करू शकतो. आपण अजून अजून प्रगल्भ होऊ
शकतो.
तुम्हाला नक्की जाणवेल की दस
ु ऱयाशी मैत्री करणां फकती आवश्यक
आहे आखण दस
ु ऱयाच्या मैत्रीचा स्वीकार करणांही.
अगदी आपली मैत्रीण जेन अॅडम्स सारिांच!

महत्वाच्या घटना
जेन अॅडम्स
(1860 – 1935)
जेन अॅडम्सचा जन्म ६ सप्टें बर १८६० ला इललनॉयमधील सीडरववल
शहरात झाला. जेन एका श्रीमांत गगरणी मालक जॉन अॅडम्स
ह्याांच्या पाच अपत्यामधली सगळ्यात धाकटी होती. जॉन अॅडम्स
आपल्या राज्याचे लसनेटर होते तसेच त्याांची स्वतःची ववत्तीय
सांस्था होती.
जेनच्या लहानपणीच ततची आई वारली. ह्या सांवेदनशील
मुलीला ततच्या मोठ्या भावांडानी िूप प्रेमाने वाढवलां. कमरे चां
एक हाड मोडल्याने ततची मान एका बाजूने ततरकी रहायची.
त्यामुळे ततला आपण ददसायला चाांगले नाही ह्याचां िार वाईट
वाटे .
जेन सात वर्ािची असताना ततला आपल्या सभोवतालच्या
पररसरात िूप गररबी आहे हे जाणवलां. सीडरववलजवळच्या एका
छोट्या शहरामध्ये जेव्हा ततने उघडी-नागडी मुलां आखण बकाल
घरां पादहली तेव्हाचा ततने तनश्चय केला की अशा वस्तीमध्ये
ह्या सवि गरीब मुलाांना िेळता येईल असां मोठां घर बाांधायचां.
जेनच्या बाबाांनी एना है डलमैन नावाच्या ववधवेशी दस
ु रां लग्न
केलां तेव्हा जेन आठ वर्ािची होती. ततच्या ह्या दस
ु ऱया आईला
दोन मुलगे होते, १८ वर्ािचा हरी आखण जेनपेक्षा ६ मदहने लहान
असलेला जॉजि. जॉजि िूप उत्साही आखण शूर मुलगा होता.
त्याने जेनला ततच्या कोशातून बाहे र पडायला िूप मदत केली.

१८८१ मध्ये जेनने रॉकिोडि, इललनॉयमधील रॉकलैंड मदहला
ववद्यालयामध्ये
आपले
लशक्षण
पण
केले.
त्या
ू ि
ववद्यालयातील बहुताांश मल
ीना
एकच
प्रमाणपत्र
ददलां
ु
जायचां पण जेनने एक वर्ि अगधक अभ्यास केला आखण
पदवी हातात घेतली. वैद्यकीय लशक्षण घेण्यासाठी ततने
फिलाडेजल्िया मदहला कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला.
परां तु डॉक्टर होण्याची जेनची इच्छा पण
ू ि होऊ शकली
नाही. फिलाडेजल्ियामध्ये लशकत असताना पदहल्याच वर्ी
कमरे च्या दि
ु ण्याने डोकां वर काढलां त्यामळ
ु े ताबडतोब
ऑपरे शन करावां लागलां. ऑपरे शननांतर तब्बेत सध
ु ारावी
म्हणून ती युरोपमध्ये गेली. ततथल्या झोपडपट्टीमध्ये
राहणाऱया गररबाांचे हाल पाहून ततला आपला लहानपणीचा
तनश्चय आठवला.
नांतर आपली रॉकिोडिमधील मैत्रीण एलेन स्टारला सोबत
घेऊन ती पन्
ु हा एकदा यरु ोपला गेली. त्यावेळी लांडनमध्ये
टॉय अँड बी हॉल नावाचे "सेटलमें ट हाउस" बतघतलां. ततकडे
लशकलेले लोक येऊन राहत आखण गरीब शेजाऱयाांना मदत
करीत. ते पाहून ती िप
ू प्रभावीत झाली. नांतर त्या दोघी
अमेररकेला परत आल्या.

परत आल्यावर लशकागोच्या झोपडपट्टय
ट ाांमध्ये योग्य जागेचा शोध
घेतला आखण ३३४ साउथ हाल्सटे ड स्रीट वरील पडक्या अवस्थेतील
हल मेन्शन त्याांच्या नजरे स पडलां. त्याांनी तनश्चय केला की
सेटलमें ट हाउससाठी हे सुयोग्य स्थान आहे . आखण त्याांनी ही
जागा भाडयाने घेतली. घराची सािसिाई, रां गरां गोटी केली,
ितनिचर आणलां आखण दोघीजणी त्या गरीब वस्तीतील लोकाांच्या
शेजारी म्हणून राहायला आल्या.
लवकरच जेन आखण एलेन वस्तीतील कामाला जाणाऱया मदहलाांची
मुलां हल हाउसमध्ये साांभाळू लागल्या. नांतर आपल्या
लमत्रमांडळीच्या मदतीने ततथल्या मल
ु ाांसाठी लशवणकाम आखण
स्वयपाांक लशकवण्याचे वगि सुरु केले. मोठी मुलां ततकडे िेळायला
येऊ लागली आखण वयस्कर माणसांही चहाच्या तनलमत्ताने हास्यववनोद करायला जमू लागले.
जेनला वस्तीच्या अजून काही गरजा आहे त ज्या सेटलमेंट हाउस
पूणि नाही करू शकत हे ही लवकरच लक्षात आलां. काही
कारिान्याांमध्ये लहान मुलाांना राबवलां जायचां. जेनने त्यासाठी
बालकामगार ववरोधी कायदा व्हावा ह्यासाठी िूप सांघर्ि केला.
कारिान्यामध्ये काम करणाऱया कामगाराांच्या सुरक्षेसाठी कायदा
करावा ह्यासाठी सरकारला ववनांती केली. प्रौढ-लशक्षण, लहान
मुलाांसाठी बालवाडया, स्वस्त घर योजना, मदहलाांना मतदानाचा
अगधकार अशा ववववध कामासाठी लढा ददला. ततची लोकवप्रयता
आखण ख्याती दरू वर पसरली. येल ववश्वववद्यालयाने मानद डडग्री
दे ऊन सत्कार केलेली ती पदहली स्त्री होती. राष्रपती रूज़वेल्टनी
ततचा “"अमेररकेची सवाित सदप
ु योगी नागररक" अशा शब्दात गौरव
केला.
१९३१ मध्ये जेनला शाांतीचे नोबेल पाररतोर्क लमळाले. वयाच्या
७५ वर्ािपयांत ती हल हाउसमध्ये हॉल्स्टे ड स्रीटमधील आपल्या
लमत्राांची शेजारी म्हणून रादहली. २१ मे १९३५ ला ततचा मत्ृ यू
झाला.
समाप्त

