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 मॅि�सन बन	सन ऊफ	  मिॅ�सन मावशी.. आज वय वष� एकोणऐंशी. मायभमूी अमे रका 

सोडून कायम#या भारतात आ%या &या मराठ(#या )ेमापोट,. फलटणम.ये 'कमलाताई 0नबंकर 

बालभवन' स2ु के%यानतंर द4लत मलुांना 4श5णा#या मळू )वासात आण7यासाठ( नगरपा4लके#या 

शाळांम.ये &यांना भरती कर7याचं काम हाती घेतल.ं मोठय़ा मलुांसाठ( रा=ीचे वग	 स2ु केले. शाळा 

सोडले%या मलु,, ि>=यांसाठ( सा5रतबेरोबर 4शवणवग	 चाल ूकेले. पी?डतांसाठ( समपुदेशन व वAैयकBय 

मदतीची Cयव>था केल,. वया#या  ५५ Cया वषF  र5ा 4शकले%या मॅि�सन मावशी आज 

'ट,आयएसएस'#या हैदराबाद शाखेत )ा.यापक या ना&याने भाषाHवषयक कौश%ये 4शकवत आहेत. 

&यां#याHवषयी.. 

 काह, JदवसांपवूFची गोKट. ट,.Cह,.#या एका वाJहनीवर यदंा#या वषFचा सLमान 

परु>कारांचा सोहळा स2ु होता. सLमानमतूFतील एका परदेशी वयोवNृ >=ीवर कॅमेरा ि>थरावला आOण 

0नवेJदका सांग ूलागल,, 'या डॉ. मॅि�सन बन	सन ऊफ	  मॅि�सन मावशी.. वय वष� एकोणऐंशी. मळू#या 

अमे रके#या, पण आता तनामनाने सपंणू	 भारतीय झाले%या एक भाषातRS. लहानTया मलुामलु,ंना 

शाळेत यावसं ं वाटायला हव ं यासाठ( &यांनी फलटणला कमलाताई 0नबंकर बालभवन (क.0न.ंबा.) ह, 

मराठ( मा.यमाची )योगशील शाळा स2ु केल,, िज#याकड े 4श5णातील एक द,प>तभं Wहणून पाJहल ं

जात.ं. छोटय़ा मलुांना मराठ( वाचायला 4लहायला सोप ंजाव ं Wहणून &यांनी एक खास पNत शोधून 

काढल,य.. 4श5णHवषयक कामासाठ( &यांना अनेक परु>कार 4मळाले आहेत.. सातारा येथील साJह&य 

समेंलनात (१९९२) &यांना गौरव7यात आलयं.. 'डॉटस	 ऑफ महाराK_' या )4सN प>ुतकात &यांचा 

समावेश आहे. 'ए चाLस टू `ीम' नावाचा माJहतीपटह, &यां#यावर तयार केलाय.. वगरेै वगरेै. 

स&कारानतंर &यांनी अ>ख4लत मराठ(त भाषण केल.ं &यांना भेटावचं अस ंठरवल ंआOण &यांचा फोन 
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4मळवनू मी लावलादेखील. दसुaयाच 5णाला अ0तशय मदृ ूआवाजात शbद आले, 'हॅलो, मी मॅि�सन, 

मॅि�सन मावशी- कोण बोलतयं?' काह,तर, जजुबी बोलनू मी फोन ठेवला. मा= &यानतंर 

झपाट%यासारखी &यांची माJहती 4मळव7यामागे लागले. &यांची प>ुतकं वाचल,, &यां#यावरची dफ%म 

ब0घतल,. (&या स.या हैदराबादला राहात अस%याने) &यां#याशी व क.0न.ंबा.#या सचंा4लका डॉ. मजूंताई 

0नबंकर  यां#याशी फोनव2न बोलले आOण अतंी मॅि�सन मावशीं#या )ेमात आकंठ बडुाले. 

 अमे रकेतील ए>कनाबा 4म4शगन येथ े मॅि�सनचा जLम झाला. वडील  लोहख0नज 

बोट,वर भर7याचं काम करत तर आई गJृहणी. &यामळेु आeथ	क प रि>थती बेताची. मॅि�सन 

लहानपणापासनूच अfयासात हुशार होती. बारावीत असताना 0तने जॉन Wयलू या प=काराचं Cयाgयान 

ऐकल.ं &याने केलेला भारताचा अfयास ऐकतानाच 0तने इकड ेयायचं ठरवनू टाकल.ं महाHवAयालयीन 

वयातच 'iामीण भारता#या सम>या' या Hवषयावर 0तने पJहला छोटासा शोध0नबधं 4लJहला. 

 Lययूॉक	 मधील कोलjंबया HवAयापीठातनू एम.ए. (इंiजी) करताना 0तची गरुगुटंा-सेहगल 

या Hवदषुीशी भेट झाल,. मॅि�सनची भारतभेट,ची तळमळ पाहून गरुगुटंाबाkनी 0तचा हैदराबाद#या 

Hववेकवeध	नी कॉलेजचे )ाचाय	 सातवळेकर यां#याशी सपंक	  साधून Jदला. &यांनी मॅि�सनला आप%या 

महाHवAयालयात 4शकव7यासाठ( पाचारणह, केल,ं पण पशैाचंी जुळवाजुळव कर7यासाठ( 0तने 

आयोCहामधील एका कॉलेजात २ वष� )ा.यापकB केल, आOण &यानतंर १९६१ म.ये ती भारतात आल,. 

 हैदराबादम.ये मॅि�सन सातवळेकरां#याच घर, राJहल,. हे घर 0तचं दसुरं माहेर झाल.ं 

देवपजूेसाठ( फुल ंगोळा कर, सकाळी बबं पटेव, भाजी चीर.. अशी छोट,-मोठ( काम ंआपणहून करत 0तने 

सातवळेकर आई-भाऊंचं मन िजकल.ं या घराशी 0तचे सरू एवढे जुळले कB दोन वषाmनी अमे रकेला परत 

गे%यावर या आईव?डलां#या आठवणीने ती च�क 'होम4सक' झाल, होती. मॅि�सनची मराठ( भाषचेी, 

मराठ( स>ंकृतीशी, तसचं रामायण-महाभारतासारgया महाकाCयांशी याच घर, ओळख झाल,. मराठ( 

भाषा 4शकताना आपला अनभुव डॉ. मॅि�सन यांनी 'जीव घाबरा करणार, भाषा' या लेखात खूपच 

गमतीशीरपणे मांडलाय. &यांनी 4लहलयं, 'इकड ेये7याआधी हा देश शांतता)ेमी व अJहसंावाद, आहे, अशी 

माझी ठाम समजूत होती. पण माझा मराठ(चा अfयास स2ु झाला अन ् माpया क%पनांना सqंुग 

लागला. अगद, पJह%याच Jदवशी आमचे मराठ(च े 4श5क Wहणाल,े 'मारामार,साठ( )4सN असल%ेया 

सातारा िज%rय़ातनू मी आलोय. 'मी तलुा मार,न' या वा�यासाठ( मराठ(त अनेक वाक् )चार आहेत. 

मी तलुा तडुवीन.. मी तलुा वाजवीन. तझुं नरड ं दाबीन.. तpुया नरडय़ावर पाय ठेवीन.. इ. &या 

Wहणतात कB )थम मला वाटल ंफ�त साताaयापरुती ह, भाषा असावी. पण हळूहळू माpया ल5ात 

आल ंकB ह, व&ृती मराठ( भाषतेच 4भनल, आहे. अ5रांचे पाय मोडणे, पोट फोडणे आOण पढेु तर 'ध 

चा मा' क2न काय झाले त ेइ0तहासात 4शकवल ेजात.े मराठ( माणस ंकाय काय खातात याची एक 

धमाल याद,च &यांनी या लेखात Jदल,य, ती अशी.. ह, माणसे बोलणी खातात, डोकं खातात, वळे 
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खातात, मार खातात, अ5रं खातात, पसैे खातात अOण कधी कधी तर शणेह, खातात. &यांचा हा लेख 

वाचताना वाटत ंकB आप%या भाषचेा या अगंाने खeचतच कोणी Hवचार केला असावा. 

    मराठ(ची गोडी लाग%यावर मा= &यांनी या भाषचेा एवढा सखोल अfयास केला कB पढेु 

>नेह, जाई 0नबंकर  यां#यासमवेत अमराठ( )ौढांना मराठ( 4शक7यासाठ( उपय�ुत पडतील अशी 

तbबल ९ प>ुतकं 4लJहल,. &यात एक Cयाकरणसदंभ	 प>ुतक व एक शbदकोश याचंा समावेश आहे. 

 हैदराबाद#या कॉलेजम.ये २ वष� 4शकव%यावर &यानंी भारता#या भाHषक )tनांवर 

अeधक अfयास करायच ं ठरवल ंआOण &या uKट,ने तयार, कर7यासाठ( &या पLुहा मायदेशी ग%ेया. 

सातवळेकर आkमळेु &यांची इरावती कव� यां#याशी ओळख झाल, होती. &यांनी मॅि�सनना 

अfयासाकरता 'फलटण' हे गाव सचुवल.ं 0तथे राहणार, &यांची मलुगी जाई 0नबंकर सव	 मदत करेल, 

असहं, सांeगतल.ं &यानसुार १९६६ म.ये &यांनी फलटणम.ये पJहल ं पाऊल टाकल.ं पढेु तीच &यांची 

कम	भमूी झाल,. &यां#या पीएच.डी.चा Hवषय होता, 'फलटण शहरातील मराठ( बोल,मधील सामािजक 

HवHवधता' या अfयासासाठ( भारतात येऊन सशंोधन कर7याकरता &यांना 'फुलvाइट' फेलो4शप 4मळाल,. 

 सqुवातीला &यांना वाटल ंकB फ�त डॉ�टरेट कर7यापरुताच आपला या गावाशी सबंधं 

आहे. पण हे गाव, इथल, माणस ं &यांना इतकB आवडल, कB मातभृाषतेनू 4श5ण देणार, शाळा 

काढ7याचं आपल ं>वwन &यांनी फलटणम.येच राहून पणू	 कर7याचं ठरवल.ं डॉ. मॅि�सन Wहणा%या कB 

0नबकंर कुटंुबान ं&यांना )ेमाने बांधून ठेवल ंनसत ंतर आज &यांचा प&ता म.ुपो. अमे रका हाच असता. 

फलटणम.ये राह7याचा 0नtचय झा%यावर इथ%या मातीशी सवा	था	ने एक2प हो7यासाठ( )थम &यांनी 

आपल ंअमे रकB नाग रक&व रx केल ंव १९७८ पासनू &या भारतीय नाग रक बन%या. &याच वषाmपासनू 

&यांनी फलटण#या द4लत व>तीतील शालाबाrय़ मलुानंा अनौपचा रकर,&या 4शकवायला सqुवात केल,. 

याच कामाची प रणती पढेु )गत 4श5ण स>ंथे#या >थापनेत झाल,.  

 'कमलाताई 0नबंकर बालभवन' स2ु कर7यासाठ( कारणीभतू ठरल, ती मजंूताई 0नबंकर  

यांची ४ वषाmची छोट, लेक समीरा! शाळेतील चौकट,बN 4श5ण घे7यास नकार देणाaया समीराला 

मॅि�सन मावशीचं 4शकवण ं जेCहा पसतं पडल ं तCेहाच &यांना )कषाmने जाणवल ं कB केवळ द4लत 

मलुांनाच नCहे तर पांढरपशेा घरातील मलुांनाह, हसत-खेळत 4शकव7याची गरज आहे. आपल, शाळा 

स2ु करतानाच ती पणू	पणे 0नधमF असेल हेह, &यांनी ठरवनू टाकल ं होत.ं १९८६ ला स2ु झाल%ेया 

&यां#या शाळेची पJहल, तकुडी १९९७म.ये शालाLत पर,5ा उ&तीण	 झाल,. 

 सqुवातीला द4लत मलुांना 4श5णा#या मळू )वासात आण7यासाठ( डॉ. मॅि�सन यांनी 

अनतं अडथळे पार करत &यांना नगरपा4लके#या शाळामं.ये भरती कर7याच ंकाम हाती घेतल.ं Jदवसा 

कामावर जाणाaया मोठय़ा मलुांसाठ( रा=ीचे वग	 स2ु केले. शाळा सोडले%या मोठय़ा मलु, व 0नर5र 

मJहलांसाठ( सा5रतबेरोबर 4शवणवग	 चाल ूकेले. फलटणमधील मगंळवार पेठ या द4लत व>तीत 5य 
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रोगाचं )माण खूप होत.ं घराघरात दा2 होती. अशा पी?डतांसाठ( स>ंथेमाफ	 त समपुदेशन व वAैयकBय 

मदतीची Cयव>था केल,. एCहाना सायकलव2न dफरणार, ह, गोर, बाई सवा	#या प रचयाची झाल, होती. 

लोक 0तला )ेमाने 'मॅि�सन मावशी' Wहणू लागले. 

 मलुांचे अनभुव, &यांची भाषा शाळेत आण7यासदंभा	तील एक अनभुव मॅि�सन मावशींनी 

सांeगतला. &या Wहणा%या, 'एकदा आम#या शाळेतील एक बाई मलुांना गोठा दाखवायला घेऊन गे%या. 

0तथून आ%यावर मलुांनी गाईगरुांची eच= ंकाढल, आOण &यानतंर मलुांनी सांeगतल, तशी वा�य ंबाkनी 

फ}यावर 4लJहल,. एका मलु,ने सांeगतल,ं 'गाय वासराला चाट0तया.' हे वा�य तसचं फ}यावर 4लJहल ं

गेल,ं अशा )कारे नेहमीच मलुांची भाषा >वीकारल, गले,. ती शNु नाह,, अस ंकोणी Wहणू नये याची 

काळजी घेतल,. 

आपल, शाळा फलटण ताल�ुयातील इतर 

शाळांसाठ( एक साधन क~ � असावी, हे डॉ. मॅि�सन यांचं >वwन 

होत,ंआहे. Wहणूनच १९९० म.ये 'अशोका फाउंडशेन' या 

आंतरराK_,य स>ंथकेडून मदत 4मळा%यावर &यांनी )गत 4श5ण 

स>ंथेतफ�  ताल�ुयातील इतर शाळांसाठ( एक )ोiॅम स2ु केला. 

&याअतंग	त िज%हा प रषदे#या शाळांमधून स>ंथचेे वाचनलेखन 

)क%प, >लाइड शोज व HवSानज=ा हे उप�म स2ु झाले. 

मजंूताई 0नबंकरांनी आप%या वAैयकBय Cयवसायाला पणू	Hवराम 

देऊन शाळेसाठ( पणू	वेळ (jबनपगार,) मgुया.यापकपदाची 

जबाबदार, >वीकार%यानतंर तर मावशीं#या शाळा व शाळाबाrय़ 

उप�मांनी चांगलचं बाळस ंधरल.ं  

२००५ म.ये रतन टाटा _>टकडून भरघोस मदत 

4मळा%यावर स>ंथेतफ�  भाषा, सा5रता व 4श5णसदंभा	त एक क~ � 

स2ु झाल ंआOण &यानतंर मॅि�सन मावशींनी आपल ं सपंणू	 ल5 या )क%पावर क~ J�त केल.ं &या 

Wहणतात, ''जोपयmत माpया देशात 4श5णापासनू वeंचत मलु ं आहेत, तोपयmत माझं काम चालचू 

राहणार.'' 

 उषाताई मोडक या सामािजक काय	कतFने आप%या फाऊंडशेनतफ�  )गत 4श5ण 

स>ंथेला, मॅि�सन मावशीं#या ताल�ुयातील सचंारासाठ( एक  र5ा भेट Jदल,. &या वेळी Wहणजे वया#या 

५५ Cया वषF &या  र5ा चालवायला 4शक%या.  र5ात बसवनू मलुांना इकडून-0तकड ेनेणार,, येणाaया-

जाणाaयाचंी थांबनू Hवचारपसू करणार, ह, मावशी फलटणकरां#या आदराचा Hवषय न बनल, तरच 

नवल! 
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 एक भाषातRS या ना&याने मलुांनी मातभृाषतेनूच 4श5ण �याव ं हा &यांचा आiह 

आहे. स&तर#या दशका#या म.यापासनू &यांनी या सदंभा	त अनेक लखे इंiजी व मराठ( व&ृतप=ांतनू 

4लJहले. १९९९ पयmत &या एक वषाmआड अमे रकेत असो4सएटेड कॉलजे ऑफ 4मडवे>टम.ये 

HवAया�याmना ि>)गं ओ रएंटेशन कोस	अतंग	त मराठ( 4शकवायला जात हो&या. डॉ. मॅि�सन यांच े

आप%या नातवेाईकांशी आजह, पवूFइतकेच िजCहा}याचे नात ेआहे.  

 मराठ( अfयास प रषदे#या स>ंथापक सद>यांपकैB &या एक आहेत. २००४ पासनू टाटा 

इिL>टटय़टू ऑफ सोशल सायLस (ट,आयएसएस) मुबंई येथे एम.ए. एRयकेुशन हा अfयास�म 

4शकवायला &यांनी सqुवात केल,. २०१२म.ये &यांनी फलटण सोडल ं व ट,आयएसएस#या हैदराबाद 

येथील नCया शाखेत )ा.यापक Wहणून &या qजू झा%या. आजह, &या 0तथे भाषाHवषयक कौश%ये 

4शकवत आहेत. &या Wहणतात, 'बहुभाHषक चौफेर कौश%य, �वण, सभंाषण, वाचन व लेखन सपंादन 

क2न वचैा रक देवघेवीसाठ( वापरणे ह, काळाची गरज आहे.' 

 .येयापोट, आयKुयभर एकटय़ाच राहणाaया डॉ. मॅि�सन यांच ं वा>तCय स.या 

हैदराबादला असल ं तर, &यांचं फलटणमधील घर आजह, जस#ंया तस ंआहे. फलटणमधील &यां#या 

घरात दासबोध, तकुारामांची गाथा, Sानेtवर, अशा iथंांपासनू गौर, देशपांड~#या कHवतासiंहापयmत सव	 

)कारची प>ुतकं आहेत. यापकैB ल�मीबाई Jटळकाचंं '>म0ृतeच='े हे &यांचं आवडत ंप>ुतक व �ी. ना. 

प~डसे हे लाडके लेखक. मराठ( बा7या#या खुणा &यां#या घर, जागोजाग Jदसतात. 'गोड बोला पण 

मराठ(त,' '4शCया Jद%यात तर, &याह, मराठ(त..' आद, जागोजागी 4लJहलेल ं आढळत.ं  

4लJह7यावाच7यासाठ(, 'मांडी व समोर बठंै टेबल' अशी भारतीय बठैकच &यांना पसतं आहे. आवडणाaया 

मराठमो}या पदाथा	ची &याचंी याद, थाल,पीठ, Oखचडी-कढ,, श~गदा7याची चटणी, पालकाची पातळभाजी, 

आमरस-परु, अशी न सपंणार, आहे. एकूणच हा आधारवड आता इथ%या मातीत मळंु घ� ध2न उभा 

आहे.   
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