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पररचय 
 

 
 
 
 
 
 

र्रु्मचारकाचारपसु्र्कहरू 
,या ँ करारको  रकाारब्तिक चार पसु्तकहरूमा उल् लखे गररए अ,सुार  य ूे ख्रीष्टको  

ीीन,बारे हामी अध्यय, सरुु ग,स लागकेा छयस। यी रकात्यके पसु्तकका ,ाउँ यसका लखेकको  

,ामबाट रातखएको  छ: 
 

मत्ती--उ,ी पभहले कर उठाउ, ेव्यभि तथए र पतछ य ूेको  चलेा ब,।े 
 

मकूस र्--उ,ी रकारेरतको  पसु्तकका यूहन् ,ा िभ,, ेमकूस स तथा रकाेररतीय यगुका एक ीना, 
रकाचारक तथए। 
 

लूका--डाक्टर लूका  ीसले पानललाई रो मको  यात्रा लगायत उ,का सेनकाइको  
कैययस यात्रहरूमा साथ भदएका तथए।  
 

यूहन्,ा–-माछा मा, ेएक ीालहारी ीो  पतछ य ूेको  “प्यारो ” रकाेररत ब,।े 
 

ससुमचारका पसु्तकहरूको  एउटा साझा अध्यय,को  रूपमा यस अध्यय,ल ेउहाकँो  

ीीन, सतबन्िी चार भननरणहरूलाई एउटै तसङ्गो  कथाको  रूपमा अभि सा,छे। त्यसपतछ  

मत्ती  मकूस स  लूका र यूहन् ,ाको  पसु्तकबाट एक-एक गरी भनस्ततृ भटप् पणीहरू रकास्ततु 

गरर,छे। 
 

एउटैकर्थाकाचारभननरर्हरू 
मत्ती  मकूस स  लूका र यूहन् ,ाको  पसु्तकलाई रकााय: “चार ससुमचारीय पसु्तकहरू” िन् ,े 

गररन्छ  तर नास्तनमा यो  एउट ैससुमचारको  चार भननरणहरू ह,ुभ। ,या ँकरारका रकाारब्तिक 
चार पसु्तकलाई दो स्रो  तथा तेस्रो   तादीदेतख , ै “ससुमचारका पसु्तकहरू” िभ,, 

थातलयो । 

रकाारब्तिक ती, पसु्तकलाई “सहद ी सूसमचारीय पसु्तक” ि,ी िन् , ेरकाचल, छ। 



ट्रुथ फर टुड ेटटप्पणी 

2 

असग्रीेीको  Synoptic  दले ग्रीक िाषाको  “सगँ”ै िन् , े दलाई समान े गछस   ीसको  
अथस “ह,े ुस ना अनलो क, ग,ुस” हो । त्यसलै े तस,ो ब्प्टक (synoptic) को  अथस सगँ ैअनलो क, 
ग,ुस िन् ,े हनु्छ। यी रकाारब्तिक ती, ससुमचारका पसु्तकहरूलाई “सहद ी ससुमचार” 
िभ,न्छ भक,ि, ेयी ती, ैपसु्तकहरूल ेय ूेको  बारेमा समा, दभृष्टको णहरू रकास्ततु गरेका 
छ,भ। यी ती, नट ैपसु्तकहरू  इ.सस. ७० मा िएको  यरू लमे भन,ा को  िट,ािन्दा पभहला 
, ैलतेखएको  ह,ुपुछस । 

यूहन् ,ाको  पसु्तकलाई कभहलकेही ँ “व्यभिगत रूपमा अनलो क,  गररएको  
[autoptic] [आत्म-द ी] ससुमचारको  पसु्तक” िन् , ेगररन्छ भक,ि, ेयसल ेअन्य ती, 
पसु्तकहरूिन्दा केही फरक दभृष्टको ण रकास्ततु गरेको  छ। “आत्म-द ी” ले रकातिद ीको  
भनचारलाई समेत समेत रकास्ततु गदसछ। यूहन् ,ाको  पसु्तक अन्य ती, पसु्तकहरूिन्दा पतछ  
लगिग इ.सस. ९० भतर लतेखएको  ह,ुपुछस । 

 

भक,चारपसु्र्कहरू? 
भक, परमेश् नरल ेहामीलाई एउट ैसमयानतिमा िएको  एउट ैकथालाई समान े ग, े

चार पसु्तकहरू भद,िुयो  त  बाइबलमा अन्य समयका एउट ैिट,ालाई पभ, एकिन्दा बभढ 
पसु्तकमा उल् लेख गररएको  पाइन्छ (१  मूएलदेतख २ राीा सतमका िेरै िट,ाहरू १ र २ 
इभतहासमा पभ, उल् लेख गररएका छ,भ)  तापभ, एउट ैकथाको  चार भननरण अतल असमान्य 
, ैछ। 

भक, चार पसु्तकहरू छ,भ त िन् , ेभनषयमा मण्डलीको  इभतहासको  रकाारब्तिक समयमा 
माभ,सहरूले भनभिन् , अ,मुा, समते गरे। “चार ि,केो  माभ,सको  [सासकेभतक] ससख्या हो ” 
िन् , ेअ,मुा, एकतफस  रहकेो  छ। परमेश् नरले भक, यो  भ,ब्श् चत ससख्यालाई , ैचनु् ,िुयो  िन् ,े 
कुरा हामीलाई थाहा छै,  तर उहालँ ेयी बह-ुससब्ख्यक पसु्तकहरू लखे्, ेत्रकारेणा भद,िुएको  
कुराल ेिरैे तथ्यहरूलाई ससकेत गछस : 

(१) चार भननरणहरूल े य ूेको  ीीन,कथा कभत महत्त्नपूणस  छ िन् , े कुरालई 
दखेाउँछ। 

(२) चार भननरणहरूल ेय ूेको  कथालाईरकामातणकरण गरर, ुप, ेआनश्यकता रहकेो  
कुरालाई ससकेत गछस । म ेाल ेि,केा छ,भ  “दईु ना ती, सािीहरूको  रकामाणद्वारा कु, ैपभ, 
भनषय रकामातणत ह,ुपुछस ” (व्यनस्था १९:१५ख; ीो ड भदएको  छ)। चार सािीहरू त अझ ै
बतलयो  सािी ह,ु ेियो । 

(३) चार भननरणहरूल ेय ूेको  नहआुयाभमक स्निानलाई रकाकट गछस । एक लखेकको  
लखेबाट उहाकँो  भननरण कभहल्य ैपभ, पूणस  तथा न्यायससगतरूपमा रकास्ततु ह,ु ेतथए,। 
 

 लण्ड,को  राब्ष्ट्रय ससग्राहलयमा चाल्सस पभहलो को  एउट ै रकाभतरूपको  ती, 
फरक तस्नीरहरू रातखएका छ,भ। एउटा तस्नीरमा उ,को  त र दायातँफस  
फकासइएको  छ; अकोमा नायातँफस  र बीचको  तस्नीरमा उ,को  सतपूणस  अ,हुारलाई 
देख्, सभकन्छ। यसलाई कसरी तयार गररयो  िन् , ेरकासङगको  कथा यस्तो  छ। 
िा, डेक (Van Dyck) ल े रो मी बभ,स,ीको  मूभतस ब,ाउ,को  भ,ब्तत ती सब ै
तस्नीरहरू ब,ाएका तथए। भय, ैतस्नीरहरूको  सहायताद्वारा उ,ले त्यस राीाको  
अिस-रकाभतमा ब,ाउ, सफल िए। यी तब्स्नरहरूलाई हरेेर बो ल्, लागेको  ीस्तो  


