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महाराष्ट्र भारि
गोषवारा:विल् यम कैरी म्हणतात ‘’न्यायी आहे तो दे ि,अन विस्तािर विश्िास ठे िणाऱ्याला न्यायी

असायला हिं,मी,तुम्ही आपल् यािर जबादारी आहे ती.कारण आपल् यात ि इतरात फरक नसेल तर जो
आपल् यात िािरतो त्यास विस्ताची ओळख कशी होईल.’’ दे िाची विस्ती व्यक्ती अथिा संस्था या
जगापासून िेगळी आहे ,पण जगात काययरत आहे . विस्तात वनष्पाप जीिन जगून जवगक लोकात आपली
धावमयकताची मुळे सामान्य लोकां त रुजविण्याचे कायय करते.भारतात आध्यात्मिक वशक्षणाची मूळे जरी
प्राचीन काळात जात असली तरी आधुवनक वशक्षणाचा पाया विस्ती वमशनऱ्यां नीच टाकला हे वनवियिाद
सत्य आहे . भारतात आले ल् या डॉ. विल् यम केरी. यां नी आपल् या काययकतुयत्वाने भारतात सुधारणां चा
निीन प्रिाह आणला. कॅरीचा जन्म एका चां भार कुटुं बात झाला,चपले वशिणारा कॅरी पुढे जाऊन
आधुवनक वमशनरी चळिळीच्या जनक म्हटला गेला,कारण दे ि केरीच्या दशयनाला चालिीत
होता,दे िाच्या सामर्थ्ाय ने विल् यम केरीने यां नी जिळ-जिळ चाळीस भाषेत दोन लाख प्रतीत पु स्तकाची
छपाई करून एक निीन इवतहास रचला,भारतीय विषयां चे आवण बायबलचे वशक्षण संपूणय भारतात
स्थावनक भाषेत वशक्षणाने कोरले गेले,विल् यम केरींने खऱ्या अथाय ने संपूणय भारतात वशक्षणाचा पाया
घालू न वदला,विवलयम केरीने बंगालमध्ये सतीप्रथा,केशिपन,बालवििाह या अवनष्ट प्रथा आवण परं परां िर
प्रहार केला,आवण विस्ताच्या संदेशातून सामान्य लोकां तील अंधश्रद्धा वमटिून अनेक सुधारणा घडिून
आणल् या.

प्रस्तावना:विल् यम कॅरी हे भारतात आले ले पवहले वमशनरी होतेच पण त्याचबरोबर जागवतक विस्ती
वमशनरी चळिळीच्या पाया रोिणारे महान विस्ताचे दू त होते.ज्या काळी विस्ती समाज चचय मधून बाहे र
वनघायला तयार नव्हता,ज्यािेळी विस्ती समाज सुिातेची द्वारे बंद करून दे िाची भक्ती करीत
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होता,ज्यािेळी विस्ती समाज हा फक्त बायबलच्या सै द्धां वतक िादात अनेक पंथ-उपपंथ वनमाय ण करून
िादवििाद करीत होता.अशािेळी विल् यम कॅरी आपल् या चचयमधून,आपल् या घराच्या द्वाराबाहे र आवण
सैद्धां वतक िादातून पंथ उपपंथातून बाहे र वजथे विस्त पोहचला नाही अशा वठकाणी विस्ताच्या प्रेमाचा
िारसा द्यायला,पापातून लोकां ना सोडिायला,वशक्षण,आरोग्य,आवण पवित्रशास्त्राच्या िारसा आवण
वमशनरी चळिळीचे व्रत घेऊन विल् यम कॅरी भारतात पोहचला.भारतात आध्यात्मिक वशक्षणाची मूळे
जरी प्राचीन काळात जात असली तरी आधुवनक वशक्षणाचा पाया विस्ती वमशनऱ्यां नीच टाकला हे
वनवियिाद सत्य आहे . भारतात आले ल् या डॉ. विल् यम केरी. यां नी आपल् या काययकतुयत्वाने भारतात
सुधारणां चा निीन प्रिाह आणला. कॅरीचा जन्म एका चां भार कुटुं बात झाला,चपले वशिणारा कॅरी पुढे
जाऊन आधुवनक वमशनरी चळिळीच्या जनक म्हटला गेला,कारण दे ि केरीच्या दशयनाला चालिीत
होता,दे िाच्या सामर्थ्ाय ने विल् यम केरीने यां नी जिळ-जिळ चाळीस भाषेत दोन लाख प्रतीत पु स्तकाची
छपाई करून एक निीन इवतहास रचला,भारतीय विषयां चे आवण बायबलचे वशक्षण संपूणय भारतात
स्थावनक भाषेत वशक्षणाने कोरले गेले,विल् यम केरींने खऱ्या अथाय ने संपूणय भारतात वशक्षणाचा पाया
घालू न वदला,विवलयम केरीने बंगालमध्ये सतीप्रथा,केशिपन,बालवििाह या अवनष्ट प्रथा आवण परं परां िर
प्रहार केला,आवण विस्ताच्या संदेशातून सामान्य लोकां तील अंधश्रद्धा वमटिून अनेक सुधारणा घडिून
आणल् या.विल् यम केरीने चाळीस भाषेत जे सावहत्य वनमाय ण केले .त्यामुळे भारतात स्थावनक भाषेत
सुिातेची लाटच आली,आवण भारतात विस्ती वमशनरी चळिळ फोफािली.केरी त्यां च्यापासून प्रेरणा
घेत पुढे विवटशां नी आवण लॉडय िुडसने इं ग्रजी वशक्षणाची सुरुिात केली.१८१३ च्या चाटय र अक्टने विस्ती
वमशणाऱ्यां ना खेड्यापाड्यात वशक्षणाची वशकिन दे ण्याबाबत परिानगी दे ण्यात आली, आवण विस्ती
वमशनऱ्यां नी वशक्षण,आरोग्य आवण सामावजक सु धारणां चे जणू व्रतच घेतले . बथयलोमस वजगंबलग,तसेच
विल् यम केरी,आवण अनेक विस्ती वमशनऱ्यां च्या प्रेरणेतून आज वमशनरी चळिळ वह न थां बणारी
झाले ली आहे .

विल् यम कैरीचा जन्म आवि वमशनरी कायााची सुरुिात:अरुण गद्रे म्हणतात ‘’फ्ां स ि विटे नमध्ये सारखी पररत्मस्थती असताना फ्ान्समध्ये रक्तरं वजत
क्ां ती झाली,जीन आपलीच वपल् ल खाल् ली.मात्र शेजारी विटनमध्ये क्ां ती झाली नाही,याच एकमेि
कारण होते ,पन्नास िषे लोकां ना पापापासून दू र व्हा अस सां गत िीस्ताबरोबर चालणारा जॉन िेस्ली’’१
विल् यम कॅरी यां ना जॉन िे स्ली कडून इं ग्लं डमध्ये विस्ताचा िारसा वमळाला होता.पण जॉन िेस्ली आवण
त्याचे सहकारी हे चचयच्या बाहे र जायला तयार नव्हते त्यां नी स्वताला आवण लोकां ना एका बंवदस्थ
खोलीत बंद करून ठे िले होते.सुिाताय ,विस्तसंदेश,पवित्रशास्त्र या गोष्ठी बाहे र द्यायला तयार नव्हते
अशा पररत्मस्थतीत विल् यम कॅरी यां च्या जन्म १७ ऑगस्ट १७६१ मध्ये पोल् परी इग्लं ड येथे
झाला.चाम्भाराचे वशक्षण घे ऊन त्या व्यिसायात तो गुंतला,पुढे बाप्टीस्ट चचयच्या सदय ब बनला आवण
प्रभूच्या कायाय साठी स्वत:चे पूणयसमपयण करून माशयमन सोबत भारतात विस्ताचा संदेश घेऊन
आला.भारतात येऊन विल् यम कॅरी यां ना कडून चुकले ,वक भारतातील समाजव्यिस्था जटील असून
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आरोग्य वशक्षण यां च्या अभाि आहे त्यामुळे त्यां ना प्रथम वशक्षण,आरोग्य दे णे गरजे चे आहे ,त्याच्या िाईट
प्रथा आवण परं परा या कशा चुकीच्या आहे हे दाखविणे अत्यंत गरजेचे आहे .आध्यावमक उद्धाराबरोबर
त्यां च्यात शारीररक रोगराई आवण अज्ञान दे खील दू र करणे हे एका विस्ती वमशनरीचे आध्य कत्ययव्य
आहे .म्हणून विल् यम कॅरी यां नी बंगालमध्ये अनेक सामावजक सुधारणा घडिून आणल् या. डॉ जॉन

मथाई

म्हणतात ‘’दोनशे िषाय पूिी भारतात आले ल् या,राजा राममोहन रॉय अगोदर तीस िषय

सतीबंदीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या,बंगाली ि मराठी भाषेचे व्याकरण तयार करणाऱ्या,साख्य तत्वज्ञानाच
इग्रजीत भाषां तर करणाऱ्या या विस्ती वमशनरी विल् यम कैरीन मला झपाटू न टाकल’’२

िेगिेगळ्या विषयात पुस्तके छापू न सामान्य िगााला वशवित केले :विल् यम कॅरी यां नी आपल् या कायाय ने वमशनरी चळिळीच्या न थां बणारा प्रिाह वनमाय ण केला.डॉ
सुभास पाटील म्हणतात ‘विल् यम कॅरीचा धमयप्रचार हा मूळ हे तू असला,तरी त्याने अनेक क्षेत्रात
सामावजक कायय केले आहे .सेरामपुर वमशन प्रेसमधून ३४ िषाय त ४० भाषेत पुस्तकां च्या दोन लाखाहून
अवधक प्रती काढल् या.या पुस्तकात विस्चन धावमयक सावहत्याप्रमाणेच अने क शाले य पुस्तेकेही
होती.त्याने िनपतीशास्त्राचाही अभ्यास केले ला होता.त्यामुळे त्याने रोक्स्बगय फ्लोरा ऑफ इं वडया हा
उद्यानशास्त्रातील अवभजात मानला गेलेला ग्रंथराज प्रकावशत केला.१०००० विध्याथी असले ली शाळा
सेरामपुर येथे चालविली.वशक्षक प्रवशक्षण सं स्था आवण एक संग्राहलय त्याने सुरु केले .’’3 विल् यम कॅरी
यां नी

आपल् या

कायाय ने

सामावजक

सुधारणा

घडिून

आणल् याच

पण

त्याच

बरोबर,िनपतीशास्त्र,मराठी,वहं दी,आवण उदू य तसेच भारतातील अनेक स्वदे शी भाषेत पवित्रशास्त्रा
बरोबर वशक्षणाच्या अनेक विषयािरील पुस्तके दे खील वनमाय ण करून लोकां ना वशवक्षत केले .

विल् यम कॅरी याांचे वमशनरी चळिळीचे घटक:विल् यम कॅरी यां नी विस्ती वमशनरी चळिळी बरोबरच समाजाला आरोग्याच्या आवण
वशक्षणाच्या संधी वनमाय ण करून वदल् या,सतीप्रथा असो वक बालवििाह,केशिपन त्यां नी कडाडून विरोध
केला.आवण विटीश सरकारच्या मदतीने बंद केल् या आज कॅरी भारतात फक्त एक वमशनरी म्हणून
ओळखले जात नाही तर मुद्रण कले चे जनक म्हणून दे खील ओळखले जातात ‘’रे व्ह केरी हे भारतातील
अनेक भाषातील मुद्रणकले चे जनक म्हणून ओळखले जातात.मराठी भाषेवशिाय इतर अनेक दे शी
भाषातील पवहले पु स्तक छापण्याचे श्रेय या बाप्टीस्ट वमशनच्या धमयगुरूश वदले जाते. सतीप्रथेविरुद्ध
आिाज उठिून या अवनष्ठ प्रथेिर कायद्याने बंदी आणण्याचे श्रेय राजा राजा-राममोहन रॉय यां च्याबरोबर
विल् यम केरी यां ना वदले जाते...विविध क्षेत्रात पायाभूत स्वरूपाचे योगदान करणाऱ्या भारतातील विस्ती
वमश्णाऱ्यामध्ये रे व्ह.विल् यम केरी यां चे स्थान आगाडीिर आहे .’’४ विल् यम करी भारतीय सुधारणां चे खरे
जनक आवण कते आहे .त्यां च्या कायाय च्या पाळे मुळामुळे आज भारतात अनेक सुधारणाना व्हाि
वमळाले ला आहे .भारतीय विस्ती वमशनरी सं स्था आवण वमशनरी कायय विल् यम कॅरीच्या प्रेरणादायी
कायाय तून विस्ताच्या संदेश सामावजक सुधारणां चा माध्यमातून आज तळागाळातील लोकां पयंत पोहचून
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काययरत आहे .’’वहं दुस्थानात मुली आवण मवहलां ना सियप्रथम वशक्षण सुरु करण्याच्या मनहु रे व्ह केरीकडे
जातो.ज्या काळात गरीब लोक सािकारीमुळे पूणयतः उध्वस्त होत असत अशा काळात या वमश्णाऱ्याणे
वहं दुस्थानात सियप्रथम लोकाची बचत बँक सुरु केली.रामायण आवण महाभारत या श्रेष्ठ महाकाव्याचे
सियप्रथम इग्रीजीत भाषां तर करण्याच्या बहुमानही रे व्ह केरी यां ना वमळाला.छापण्यासाठी लागणारा
कागद भारतात त्यां नी सियप्रथम बनिला यावशिाय इतरही क्षेत्रात रे व्ह केरीनी आपल् या कतुयत्वाचा ठसा
उमटिले ला आहे .’’५ भारतात विस्त प्रचाररत करीत असतां ना विल् यम कॅरी यां नी सामावजक आवण
शैक्षवणक सुधारणाचे निचैत्यन आवण ज्योत पेटिून वदली.अंधकारात असणाऱ्यां ना वशक्षणाचा प्रकाश
वदला,अज्ञानी लोकां ना ज्ञान वदले ,रोगराई लोकां साठी आरोग्याच्या सु विधा वनमाय ण केल् या.
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विल् यम कॅरी द्धलल काीी तवतीावसक मते:विल् यम कॅरीनी आपल् या कायाय ने संपूणय भारतात जनजागृतीचे कायय सुरु केले .आवण सिां गीण
सुधारणा घडविण्याच्या पुरेपूर प्रयत्न केला.डॉ.म.वपंगे.वलवहतात ‘’केरीची कोकणीतील ि मराठीतील
बायबल विषयक पुस्तके धमयप्रचारासाठी ि लोकां चे अज्ञान नाहीसे होऊन त्यां ना विस्ती धमय कळािा
म्हणून जरी वलवहली गेली होती,तरी त्यामुळे भाषाविषयक अभ्यासाला चालना वमळाल् याखेरीज रावहली
नाही’’६ विल् यम कॅरी यां च्या सामावजक सुधारणा,धमयविषयक कायय,सं शोधन आवण भाषा विषयातील
कायय हे अमूल्य आहे .मध्ययुगीन भारतातील आवण आधुवनक युगाच्या खरा वमशनरी चळिळीचा वपता
म्हणजे विल् यम कॅरी हे त्याच्या कायाय ने त्याने वसद्ध केले .
वळवी ववश्वास गोरखनाथ
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पंवडत जिाहरला नेहरू आपल् या वडस्किरी ऑफ इं वडया या ग्रंथात म्हणतात ‘’The
printing og books and newspapers broke the hold of classics and immediately prose
literatures in the provincial languages began to develop.the early Christian
missionaries,especially of the Baptist mission at serampur.helped in the process
greatly.the first private priting presses were established by them and their efforts to
translate the Bible in to prose versions of the Indian languages met with considerable
success.there was no difficutty in dealing with the wellknown and established
languguages,but the missionaries went the further and tackled some of the minor
and undeveloped languages and gave them shake and form,compliling grammers
and dictionaries for them.they even Laboured at dialects of the primitive hill and
forest tribes and reduced them to writing.’’7 पंवडत नेहरू विल् यम कॅरीला भारतातील
सुधारणां चा कताय सुधारक म्हणून मान दे तात.भारतात असले ल् या वशक्षण,आरोग्य आवण आथीक
दु बयलता,या घटकां ना कमी करून त्यात क्ां ती आणण्याचे कायय करणारे विल् यम कॅरी भारतातील प्रथम
आवण खंदे पुरस्कते होते.विल् यम कॅरी यां नी आपले सियस्व िेचून परकीय दे शात जाऊन गोरगरीब,वशक्षणापासून िंवचत असले ला समाज,रोगराईमुळे असंख्य बळी पळणारा घटक.इत्यादीसाठी
आपले जीिन समवपयत करून वदले ,त्या विल् यम कॅरीचा मनापासून सन्मान असो...
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