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महत्वाची सूचना 
 

हे पुस्तक एका वापरकत्यार्साठी आहे 
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पररचय 
 

 
चार शभुवततमानाांचे वतृ्ाांत 

 
नव्या करारातील पक्षहल्या चार पुस्तकांत सांक्षगतल्याप्रमाणे अम्ही येशू क्षिस्ताच्या 

जीवनाचे ऄध्ययन करण्यास सुरूवात करीत अहोत:  ह्या पुस्तकांची नांवे तयांच्या लेखकांच्या 
नावावरून ठेवण्यात अली अहेत. 
 मत्य : मूळचा जकातदार अक्षण येशूचा पे्रक्षषत. 
 माकत  : पे्रक्षषतांची कृतयें ह्या पुस्तकातील योहान माकक , पे्रक्षषतांच्या युगातील एक तरूण प्रचारक. 
 लकू : वैद्य लूक, जो पौलाच्या क्षकतयेक सुवातायाते्रत तयाच्यासोबत होता, रोमच्या प्रवासात     
 देखील. 
 योहान : मासे धरणारा अक्षण येशूचा “क्षप्रय” क्षशष्य. 

 
शुभवतकमानांच्या ह्या ऄध्ययनात तयाच्या जीवनाची चार वणकने एकाच कथेत एक प्रकारच्या 

सामंजस्याच्या रूपात एकत्र करण्यात अली अहेत. नंतर, मत्तय, माकक , लूक अक्षण योहान ह्या 
पुस्तकांसाठी वेगवेगळी संपूणक समीिा प्रस्तुत करण्यात येइल. 
 
एका गोष्टीची चार वणतने 

ऄनेकदा मत्तय, माकक , लूक अक्षण योहान ह्या पुस्तकांना “चार शुभवतकमाने” म्हटले जाते, 
परंतु वस्तुत: ती एका शुभवतकमानाची चार वणणने अहेत. “शुभवतकमान” हा शब्द नव्या 
कराराच्या पक्षहल्या चार पुस्तकांचा ईल्लेख करण्याकक्षरता दसुऱ्या अक्षण क्षतसऱ्या शतकापासून 
वापरला जात अहे. 

पक्षहल्या तीन पुस्तकांना सामान्यत: “सदृश शुभवतकमाने” म्हटले जाते. “सदृश” - 
क्षसनॉप्प्टक शब्द ग्रीक भाषेतील “एकत्र” ह्या शब्दाला “पाहणे ककवा ऄवलोकन करणे” ह्या 
ऄथाच्या शब्दाशी जोडतो. ऄशा प्रकारे “सदृश शुभवतकमाने” ह्या शब्दाचा ऄथक “एकत्र 
ऄवलोकन करणे, समान दृष्टीने पाहणे” ऄसा अहे. प्रथम तीन पुस्तके ही “सदृश शुभवतकमाने” 
म्हणून ठरक्षवण्यांत अली अहेत, कारण ती येशूक्षवषयीची समान मते मांडतात. कदाक्षचत ती 
सगळी पुस्तके आसवी सन ७० च्या यरूशलेमच्या क्षवनाशापूवी क्षलक्षहण्यांत अली होती.  



९ 

योहानाचे पुस्तक क्वक्षचत “स्वावलोकन शुभवतकमान” (the autoptic Gospel 
[self-view]) म्हणनू ओळखले जाते, कारण तयाचा दृष् टीकोन आतर क्षतघांपेिा काहीसा वेगळा 
अहे. “स्वावलोकन” हा शब्द प्रतयि-सािीची कल्पनासुद्धा देउ शकतो. योहानाचे वणकन 
कदाक्षचत् आसवी ९० च्या दशकात प्रथम तीन वृत्तांतांनंतर क्षलक्षहले गेले ऄसावे.  
 
चार वतृ्ाांत का? 

देवाने अम्हांला समान कालावधीचा अक्षण एकाच कथेचा मागोवा घेणारी चार पुस्तकें  का 
क्षदलीत? पक्षवत्र शास्त्रात, आतर कालावधी एकापेिा ऄक्षधक पुस्तकांत समाक्षवष् ट केलेले अहेत (१ 
शमुवेलापासून २ राजेतील क्षकतयेक घटना १ अक्षण २ आक्षतहासांतही वणकन करण्यात अल्या 
अहेत), परंतु एकाच गोष्टीची चार वणकने हे काहीसे ऄसामान्य वाटते.  

मंडळीच्या अरंभीच्या आक्षतहासात लोक ह्याक्षवषयी चचा करीत होते की ही चार वणकने का 
अहेत. एक कयास ऄसा होता की “चार ही मनुष् याची (सांकेक्षतक) संख्या अहे.” अम्हांला 
माहीत नाही की देवाने ही क्षवक्षशष् ट संख्या कां ठरक्षवली, परंतु तयाने ऄनेक वणकनांची पे्ररणा क्षदली 
ही वस्तुप्स्थती क्षकतयेक सतयांना दशकक्षवते: 

(१) चार वृत्तांत दाखक्षवतात की येशूची कथा किती महत्वपूणण अहे. 
(२) चार वृत्तांत येशूच्या कथेची सतयता प्रमाक्षणत करण्याची गरज व्यक्त करतात. मोशे 

म्हणाला की, “दोघा किवा कतघा सािीदारांच्या सािीने कोणताही अरोप शाक्षबत व्हावा”  
(ऄनुवाद १९:१५ब; भर देण्यांत अला अहे). चार सािी अणखीच ईत्तम. 

(३) चार वृतांत येशूच्या स्वभावाचे अनेि पैलू मांडतात. एकच लेखक कदाक्षचत तयाचे 
योग्यप्रकारे समथकन करू शकला नसता. 

लंडनच्या नॅशनल गॅलरीत चाल्सक १च्या एकमात्र प्रक्षतमेत तीन गोष् टींचे प्रक्षतरूपण क्षदसते. 
एका प्रक्षतमेत तयाचे डोके ईजवीकडे क्षिरलेले अहे; दसुरीत, डावीकडे; अक्षण मधल्या प्रक्षतमेत 
अम्हांला तयाचा पूणक चेहरा क्षदसतो. ही ह्या क्षनर्ममतीची कथा अहे. वॅन डायकने ते रोमी 
क्षशल्पकार, बर्मननीसाठी क्षचक्षत्रत केले होते, तयांच्या मदतीने तो राजाची ऄधकप्रक्षतमा तयार करू 
शकला. ऄशाप्रकारे क्षमळालेल्या रेघा जोडून बर्मननी “बोलकी” प्रक्षतमा तयार करू शकणार 
होता. एक दृप्ष्टकोण पुरेसा नव्हता.  

हे सतय ऄसेल की शुभवतकमाने ह्या क्षचत्रणाचा हेतू पूणक करण्यासाठी योजली होती. 
प्रतयेकजण अपल्या प्रभूच्या पृथ्वीवरील जीवनाचे वेगवेगळे स्वरूप मांडतात. तयांस एकत्र 
जोडल्यानंतर अम्हांला संपूणक क्षचत्र क्षमळते. तो राजा होता, परंतु तो क्षसद्ध सेवकसुद्धा होता. तो 
मनुष्याचा पुत्र होता, परंतु अम्ही हे क्षवसरता कामा नये की तो देवाचा पुत्र होता१. 

 
                                                             

 



१० 

चार वतृ्ाांताची तलुना  
चारही वृत्तांतांचा एकच मूळ हेतू अहे-येशूला प्रकट करणे - परंतु प्रतयेक वृत्तांत ककक्षचत 

वेगळ्या दृष्टीकोणातून, स्पष्टपणे काहीशा वेगळ्या वाचकांकक्षरता क्षलक्षहण्यात अला होता. 
क्षवक्षवध वाचकांच्या दृष्टीने अपल्या वणकनात िेरबदल करण्याचे ईदाहरण म्हणून पे्रक्षषतांच्या 
कृतयांच्या पुस्तकातील पौलाच्या मतांतरणाची तीन वणकने पहा: पे्रक्षषतांची कृतयें ९ मधील वणकन 
लूकाच्या वाचकांकक्षरता क्षलक्षहलेले अहे; पे्रक्षषतांची कृतयें २२ मध्ये ते यरूशलेमेत यहूद्यांसमोर 
पौलाच्या बचावाचा भाग होते; पे्रक्षषतांची कृतयें २६मध्ये कैसक्षरयात राजा ऄक्षग्रप्पाला ईदे्दशून 
केलेल्या पौलाच्या प्रवचनाचा ते भाग होते. सायमन क्षकस्टमेकरने शेवटल्या दोन वणकनांक्षवषयी 
ऄसे भाष्य केलेले अहे: “तया घटनेपासून (तयाचे मतांतरण) पौलाने, हुशारीने वेगळे शब्द 
क्षनवडले अक्षण प्रतयेक पिाला सुवाता पोहचक्षवण्याच्या तयाच्या प्रयतनात वेगवेगळ्या 
दृष्टीकोणांवर भर क्षदला...”२.  

चार शुभवतकमानांच्या वणकनांच्या संदभात, मत्तय ईघडपणे मूळत: यहूद्ाांिकरता क्षलक्षहत 
होता. तयाने जुन्या करारातील शंभरापेिा जास्त पक्षरच्छेदांचा संदभक क्षदला अक्षण यहूद्यांच्या 
पक्षरक्षचत शब्दांचा ईपयोग केला, जसे “दाक्षवदाचा पुत्र” (मत्तय १:१). तयाने येशूला राजा ऄसे 
प्रस्तुत केले जो अपले राज्य स्थाक्षपत करण्यांस अला होता; “राज्य” हा शब्द या पुस्तकात 
पंचावन वेळा क्षदसतो. तयाने येशूच्या क्षिस्त ऄसण्यावर क्षवशेष भर क्षदला अक्षण तयाची 
क्षशकवण, तयाचे राज्य, अक्षण तयाचा ऄक्षधकार ह्यांक्षवषयी क्षलक्षहले.    

मत्तयाच्या क्षवपक्षरत माकक ने गैरयहूद्यांकक्षरता क्षलक्षहलेले क्षदसते. तयाने वंशावळीसारख्या 
गैरयहूद्यांसाठी कमी रूचीच्या गोष्टी वगळून टाकल्या. जेव्हां तयाने यहूदी परंपरेचा ईल्लेख 
केला, तेव्हां सामान्यत: तयाने तयांत स्पष्टीकरणाची भर घातली. 

ऄनेक लेखकांचा ऄसा क्षवचार अहे की माकक  रोमी वाचकांना संबोक्षधत करीत होता; जेथे 
आतर लेखकांनी ग्रीक वाक्प्रचारांचा ईपयोग केला, तेथे कधीकधी तयाने अपल्या गोष्टींत लॅक्षटन 
वाक्प्रचारांचा ईपयोग केला. ऄलेक्झांक्षियाच्या क्लेमेंटनुसार (आसवी सन १५०-२१५), माकक ला 
रोमच्या क्षिस्ती लोकांकडून क्षिस्ताच्या जीवनाक्षवषयी, जे तयाने पेत्रापासून ऐकले होते,३ 
क्षलक्षहण्याची क्षवनंती करण्यांत अली. माकक  येशूने काय कििकवले ह्यापेिा तयाने िाय िेले, 
ह्यांक्षवषयी ऄक्षधक ईतसुक क्षदसतो. तयाने येशूला ऄशा सेवकाच्या रूपात प्रस्तुत केले अहे जो 
दसुर् यांची मदत करतो (माकक  १०:४५). तयाने येशूच्या ऄद्भुत कृतयांवर जास्त भर क्षदला, 
कारण, तयांत प्रभुचे पे्रम अक्षण लोकांसाठी कळकळ क्षदसून येते. 

माकक प्रमाणेच लूकनेही गैरयहूदी लोकांकक्षरताच क्षलक्षहले. तथाक्षप, माकक च्या वृत्तांतातील 
कायकपध्दत रोमी लोकांसाठी क्षदसते, तर लूकचे वणकन बदु्धीजीवी, क्षवद्याजकन करणाऱ्या 
लोकांकक्षरता क्षलक्षहलेले अहे ऄसे क्षदसते. क्षकतयेक ऄसा ऄथक काढतात की लूकच्या मनात ग्रीक 

                                                             

३  


