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Abstract 
The biggest charge on Christianity is that it forcibly converts people. But this is clearly wrong and 

wrong. Christianity and its followers, Christian missionaries, and church clergy never made such an 

effort. Because working so hard is against the scriptures. When Jesus started preaching, he asked 

people to believe. Whoever comes to Jesus Christ, whether blind or ill, asks Jesus Christ, "Do you 

believe?" Do you believe that if the answer was yes, then Christ would heal him and pray for him? 

There is no forced conversion to Christianity and Christianity and the Church is exercising its rights 

according to the Indian Constitution. Christianity has been organizing its religious festivals, traditions 

and gatherings according to the rules of conversion and the rules of government and that is why 

Christianity has been making its social contribution to the fabric of India for the last two centuries. 
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प्रस्तमिनम: 

ख्रिस्ती धर्मावर सवमात र्ोठम आरोप लमवलम जमतो की, ते जबरन लोकमांचे धर्मांतरण करतमत. पण हे 

समफ चुकीचे आख्रण खोटे आहे. ख्रिस्ती धर्ा आख्रण त्यम धर्मातील अनुयमयी, ख्रिस्ती ख्रर्शनरी अथवम 

चचाच्यम पमळकमांनी कधीही असम प्रयत्न केलेलम नमही. कमरण असम जबरन प्रयत्न करणे 

पख्रवत्रशमस्त्रख्रवरोधी आहे. येशू ख्रिस्तमने जेव्हम प्रचमर सुरू केलम तेव्हम त्यमने लोकमांनम ख्रवश्वमस ठेवण्यमस 

समांख्रितले. जो कोणी येशू ख्रिस्तमकडे आलम र्ि तो आांधळम असो अथवम रोिी, त्यमलम येशू ख्रिस्तमने 

ख्रवचमरले तुझम ख्रवश्वमस आहे कम ? तुझी श्रद्धम आहे कम ? त्यमचे उत्तर होकमरमथी असल्यमस ख्रिस्त त्यमलम 

बरे करीत असे त्यमच्यमसमठी प्रमथानम करीत असे. त्यमरु्ळे ख्रिस्ती धर्ा कधीही कोणत्यमही व्यक्तीलम 

प्रमथानेसमठी, ख्रिस्तमवर ख्रवश्वमस ठेवण्यमसमठी, चचार्धे्य येण्यमसमठी जबरन करीत नमही. ते फक्त 

सांख्रवधमनमने ख्रिलेल्यम धमख्रर्ाक स्वमतांत्र्य अख्रधकमर वमपरून समर्मन्य लोकमत ख्रिस्तमचम प्रचमर करतमत. 

धर्मांतरमर्मिची कमरणे आख्रण पे्ररणम यमचे ख्रववेचन करीत असतमनम अख्रवनमश िोडक म्हणतमत, 

“धर्मांतरण हम आपल्यम िेशमतील एक युिम-युिमपमसून चमलत आलेलम प्रयोि आहे. ख्रहांिू धर्माच्यम 

जमचमलम कां टमळून आपल्यम उद्धमरमसमठी अनेकमांनी धर्मांतरण केले. रु्स्लिर् रमजवटीत असृ्पश्यमांतील 

बहुसांख्य रमजवटीत लोकमांनी रु्स्लिर् धर्ा स्वीकमरून सर्तेकडे धमव घेतली. त्यमचप्रर्मणे ख्रिख्रटश 

रमजवटीत अनेकमांनी जमख्रतव्यवस्थेने ख्रिलेले नीचपण झुिमरून त्यमतून रु्क्त होण्यमसमठी ख्रिस्ती धर्माचम 

स्वीकमर केलम आहे. अनेक आख्रिवमसी लोकमांनीही ख्रशक्षणमसमठी, आपुलकीच्यम ख्रर्ळणमऱ्यम 

वमिणुकीसमठी ख्रिस्ती धर्ा स्वीकमरलम आहे. ख्रर्शनरी लोकमांनी उपेख्रक्षत, िरीब लोकमांसमठी शमळमांची 

स्थमपनम करून त्यमांच्यमपयांत ख्रशक्षण नेऊन एक ऐख्रतहमख्रसक कमया केलेले आहे. यम समऱ्यमांचम पररणमर् 

म्हणून भमरतमत अख्रधकमख्रधक िख्रलत आख्रिवमसी र्ांडळी ख्रिस्ती झमली आहे.”१  भमरतमत धर्मांतरण ही 

भमरतमच्यम पररस्लस्थतीवर अवलां बून होती. िख्रलत आख्रिवमसी लोकमांनम सर्तेची वमिणूक ख्रर्ळमली नमही. 

म्हणून डॉ.बमबमसमहेब आांबेडकर यमांनी १९५६ लम बौद्ध धर्मात प्रवेश केलम. आख्रिवमसी सर्मज ख्रशक्षण 

आख्रण आरोग्यमच्यम दृष्टीने फमर ख्रपछमडलेलम सर्मज होतम. त्यमरु्ळे त्यमांनी ख्रिस्ती धर्माचम स्वीकमर केलम. 

ख्रिस्ती ख्रर्शनरीनी कधीही कोणमलम जबरन केले नमही. इख्रतहमस समक्षी आहे. ज्यम कमळमत भमरत 

परख्रकयमांच्यम रमजवटीत होतम. त्यम कमळमपमसूनच ख्रिस्ती ख्रर्शनऱ्यमांनी आपले योििमन ख्रशक्षण, आरोग्य, 

वसख्रतिृहे आख्रण िुबाल घटकमांपयांत पोहोचवून त्यमांच्यमत सुधमरणम घडवून आणणे इत्यमिी कमया करीत 

होते. अनुपर्म उजिरे म्हणतमत, “कोणी बमस्लिस्मम घ्यम म्हटलां तर ख्रर्शनरी त्यमलम आतून पमरखून घेत 
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तसेच बमहेर कमही अडचण तर नमही नम, हेही तपमसून बघत.  

जमख्रतभेिमच्यम छळमपमयी जीव रे्टमकुटीलम आलेल्यम 

तळमिमळमतल्यमनम ख्रर्शनऱ्यमांनी िेऊ केलेल्यम जीव स्तरमांचम र्ोह 

झमलम. त्यमरु्ळे समरु्ख्रहक धर्मांतरही झमली.”२  ख्रिस्ती ख्रर्शनऱ्यमांनी 

भमरतमतील जमतीव्यवस्थम, सर्मजव्यवस्थम, सतीप्रथम, केशवपन, 

बमलख्रववमह िोरी प्रथम इत्यमिी घटकमांचम लमभ उचलून त्यमांनम 

धर्मांतरमसमठी प्रवृत्त केले, हे म्हणणे पूणा चुकीचे आहे. वरील सवा 

िोष्टीत ख्रिस्ती ख्रर्शनऱ्यमांनी चमांिल्यम आख्रण वमईट िोष्टी ांचम फरक 

िमखवून ख्रिलम आख्रण त्यमरु्ळे भमरतीय सर्मजमत सुधमरणम होऊ 

लमिल्यम. त्यमलम ख्रशक्षणमची जोड ख्रर्ळमली. एक र्मणूस म्हणून 

जिण्यमस हक्कमची जमणीव करून ख्रिली. आरोग्यमच्यम र्मध्यर्मतून 

सुख्रवधम उपलब्ध करून ख्रिल्यम. त्यमरु्ळे लोकमांची 

सि्सख्रिवेकबुद्धी जमिृत झमली आख्रण त्यमांनी से्वचे्छने ख्रिस्ती धर्ा 

स्वीकमरलम. “सर्तेची ख्रशकवण व वमिणूक जेथे ख्रर्ळेल त्यम 

धर्मालम आपलेसे करून यम लोकमांनी प्रस्थमख्रपत धर्माख्रवरुद्धचम 

आपलम ख्रनषेध नोांिख्रवलम आहे.”३ त्यमरु्ळे हे स्पष्ट होते की ख्रिस्ती 

धर्माने कधीही प्रस्थमख्रपत भमरतीय सर्मजमलम धर्मांतरमसमठी जबरन 

प्रयत्न केले नमही. 

धर्मांतरण लोक कम करतमत ? असम प्रश्न केलम तर त्यमलम उत्तर 

म्हणून समांितम येईल, ’हम र्मझम वैयस्लक्तक आख्रण स्वमतांत्र्य हक्क 

आहे आख्रण त्यमसमठी र्मझी सिसख्रिवेकबुद्धी कमरणीभूत आहे. 

कमरण स्वइच्छम आख्रण सि्सख्रिवेकबुद्धीलम सत्य कमय आहे, यमचे 

भमन असते. ती जबरन धर्ातत्मांनम बळी पडत नसते. धर्मांतरण ही 

सै्वस्लच्छक बमब असून त्यमत ढवळमढवळ करणे चुकीचे आहे. पण 

जर कोणी िबमवमरु्ळे बळी पडत असेल तर ते चुकीचे आहे. 

रमज्यघटनेच्यम ख्रवरोधी आहे. “रमज्यघटनम तयमर करतमनम सांथनर् 

जे घटनम र्सुिम सख्रर्तीर्धे्य होते त्यमांनी अनुचे्छि २५ र्सुिम तयमर 

करत असतमनम कमही िोष्टी र्मांडल्यम. प्रोपोिेट (Propogate) 

म्हणजेच प्रसमर. हे खरेतर अनुचे्छि १९ प्रर्मणे अख्रभव्यस्लक्तस्वमतांत्र्य 

आहे. परां तु यमर्धे्य धर्मांतर हम शब्द वमपरलम नमही ख्रकां वम कन्व्व्हटा 

हम शब्द वमपरलेलम नमही. जर हे धर्मांतरण स्वतःच्यम 

सि्सख्रिवेकबुद्धीने झमलेले असेल तर ते योग्य आहे. परां तु जर कम 

कोणत्यमही प्रकमरचम िबमव धर्मांतर करणमऱ्यम व्यक्तीवर होत 

असेल तर त्यमची शमसनमने उख्रचत िखल घेणे आख्रण कमरवमई 

करणे िरजेचे आहे. त्यमरु्ळे अनुचे्छि अख्रधकमर व हक्क यमपेक्षम 

जमस्त सख्रहषू्ण होतम ख्रकां वम टोलरेशन हे जमस्त ख्रशकवतो आख्रण हे 

सख्रहषु्णतम समर्मख्रजक सुव्यवस्थेलम धरूनच असमयलम पमख्रहजे.”४ 

धर्मांतर ख्रवरोधी कमयिे आज अनेक रमज्यमांर्धे्य करण्यमत आलेले 

आहे. १९६७ लम ओख्रडसमर्धे्य ‘फ्रीडर् ऑफ ररख्रलजन कमयिम’ 

पमररत करण्यमत आलम. त्यमनांतर १९६८ र्धे्य र्ध्य प्रिेश रमज्यमत 

हम कमयिम लमिू करण्यमत आलम. आज अरुणमचल प्रिेश, 

छत्तीसिढ, ख्रहर्मचल प्रिेश इत्यमिी रमज्यमांर्धे्य धर्मांतर ख्रवरोधी 

कमयिे पमस करण्यमत आलेले आहे आख्रण हे एक प्रकमरे योग्य 

आहे. जर जबरण धर्मांतरण होत असेल तर कमयिे तयमर केले 

पमख्रहजे. ख्रिस्ती धर्मात जबरन धर्मांतरण होत नमही आख्रण ख्रिस्ती 

धर्ासांस्थम आख्रण चचा भमरतीय सांख्रवधमनमप्रर्मणे आपल्यम हक्कमची 

कमयावमही करत आहे. धर्मांतरमची ख्रनयर्मवली आख्रण शमसनमचे 

ख्रनयर् यमनुसमरच आपल्यम धमख्रर्ाक सण, परांपरम आख्रण रे्ळमवे 

यमांचे सांचमलन करीत आहे आख्रण त्यमरु्ळेच िेल्यम िोन 

शतकमपमसून ख्रिस्ती धर्ा भमरतमच्यम जडणघडणीत आपले 

समर्मख्रजक योििमन िेत आहे. 
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