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''चचचचे स्थापत्यविल्प आवि त्याचे बदलिे स्वरूप '' 
 

वळवी ववश्वास गोरखनाथ 

  
प्रस्तावना:- 

जागतिक इतिहासाि तिस्ती धर्ााच्या उदयाबरोबर अनेक बदल भौतिक आति दृष्य जगाि घडून आले.आति 

चचा हे त्याच्या कें द्रस्थानी होिे.तर्शनरी चळवळीच्या प्रवाहाि स्थातनक रं्डळीच्या स्थापत्यतशल्पाि अनेक बदल 

झाले.आज सेंट पीटसाबगा चचा,होली सेपलकर चचा,ओल्ड गोव्यािील अनेक चचा िसेच भारिाि गाव िेथे रं्डळी 

या उक्तीप्रर्ािे आज अनेक खेड्यापाड्याि स्थातनक चचाच्या एक न थांबिारा प्रवाहाच गेल्या दोनशे वर्ाापासून 

सुरु आहे.संशोधकाने चचाचे स्थापत्यतशल्प या शीर्ाकाखाली तिस्ती धर्ााि चचाचे वेगवेगळे स्थापत्यतशल्पाचे 

प्रवाह आति पद्धिी कशी बदलि गेली याचा उहापोह केलेला आहे.चचा हे सगळ्या सर्ाजाला र्ातहि असले िरी 

त्याचे प्रकार आति र्हत्व अनेक लोकांना र्ातहि नाही.त्यारु्ळे िे अज्ञान दूर व्हावे आति चचाचे स्थापत्यतशल्प 

नेर्के काय? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना तर्ळावे हेच संशोधनाचे प्ररु्ख उतिष्ट्य आहे.आज चचाचा तवकास 

हा,तसनेगोज,Church (रं्डळी) Local Church (स्थातनक रं्डळी),बेसतलका तकवा कथीडर ल इत्यादी इर्ारिीि 

र्ार्ा ि अनेक तभत्तीतचते्र,हस्ततलखखिे,हखस्तदंि कोरीवकार्,यांच्या र्ाध्यर्ािून काळानुसार बदलि गेला.चचाचे 

स्थापत्य हे संपूिा युरोपावर कोरलेले असून पतवत्रशास्त्र आति तिस्त येशू हे त्यांचे रु्ख्य तवर्य आहे.भारिािही 

चचाची संख्या तह र्ोठ्याप्रर्ािाि आहे. 

 

चचच म्हििे काय?:-  

एके्लवसया या ग्रीक शब्दापासून चचच या शब्दाची उत्पिी झाली त्याच्या अथा बोलाववलेले लोक वकवा विस्ताचा 

कायाचसाठी पाचारि केलेले असा होिो. तिस्ती प्रचारक तिस्ताचा संदेश गावोगावी देि तर्रि असि ज्या 

तिकािी दोन-िीन लोक तिस्ताचा स्वीकार करी त्या तिकािी िे स्थातनक चचाची स्थापना करी आति तवश्वास 

िेविाऱ्या लोकांना त्या तिकािी जर्वून भक्ती आराधना करि असिे.अशा प्रकारे चचाची सुरुवाि झाली. 

 

स्थापत्य म्हििे काय:- 

स्थापत्य म्हििे  इविहासािील महत्वपूिच घटकांचे वासु्तकला,विल्पकल,वचत्रकला यावर कोरीवकाम 

करून ऐविहावसक पात्रांचे ििन करिे होय. जगाि अनेक ऐतिहातसक वासंू्तची तनतर्ािी केली गेली.आति 

त्यावर धर्ा,वंश,जाि,प्रदेश,भार्ा आति राष्टर ांचा प्रभाव आहे.त्यािही काही तवतशष्ट तवचारांची रु्हर त्याि घािलेली 

आढळिे.तिस्ती धर्ाािही असेच आहे,पतवत्रशास्त्र आति तिस्त येशू या दोन घटकांना रु्ख्य र्ानून त्यावर अनेक 

चचार्धे्य वासु्तकला,तशल्पकला,या तनतर्ाि केल्या गेलेल्या आहे.तभत्तीतचत्र,हस्ततलखखिे,आति काचेवर 

कोरीवकार् करून स्थापत्यशैलीचे अनेक नरु्ने ियार करुन युरोपाबरोबर अनेक देशाि स्थापत्यतशल्पकलेचे नवे 

जग तनर्ााि केले गेले . 

 

संिोधनाची उविष्ट:- 

१) चचा म्हिजे काय? आति त्याचे स्थापत्यतशल्प लोकांना कळावे. 

२) चचाच्या स्थापत्यकलेरु्ळे भारिाि अनेक बदल घडून आले हे दाखतविे. 

३) तिस्ती तर्शनरीचं्या कायाारु्ळे जगाि स्थातनक चचाची एक नवीन लाट आली हे दाखतविे. 
 

संिोधन पद्धिी:- 

चचाच्या स्थापत्यतशल्पाच्या तवकासक्रर् र्ांडि असल्याकारिाने संशोधकाने ऐतिहातसक संशोधन पद्धिीचा वापर 

केलेला आहे.कारि आज जगाि तसनेगोज,Church (रं्डळी),Local Church,(स्थातनक रं्डळी),बेसतलका आति 

कथीडर ल या इर्ारिीचं्या इतिहास दोन हजार वर्ाापयंि र्ागे जािो.ऐतिहातसक संशोधन पद्धिीरु्ळे तवर्याला खऱ्या 

अथााने न्याय देिा आले 
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संिोधनाची गृहीिके:- 

१) चचाच्या स्थापत्यतशल्पारु्ळे जागतिक वासु्तकलेचा र्ोठ्या प्रर्ािाि 

तवकास घडून आला होिा. 

२) चचाच्या स्थापत्यतशल्पारु्ळे भारिाि Local Church (स्थातनक 

रं्डळीचंा) गावोगावी तवकास घडून आला होिा. 

३) चचाच्या स्थापत्यतशल्पाि पतवत्रशास्त्र आति तिस्ती येशूच्या 

जीवनचररत्र्यावर सवााि जास्त तभत्तीतचते्र,हस्ततलखखिे,आति 

हखस्तदंि कोरीवकार् केले गेले होिे. 

४) चचाच्या स्थापत्यतशल्पारु्ळे तिस्ती धर्ााला जागतिक अतधष्ठान प्राप्त 

झाले होिे. 

 

भारिािील चचच आवि त्यांची आकडेवारी:- 

ऑपरेिन वल्च ड या संस्थेनुसार भारिािील तिश् चनांचे कथ थलतलक, 

प्रोटेसं्टट, ऑथोडलक्स आति स्विंत्र असे चार गट करिा येिाि. २००१ 

मधे्य भारिाि २९.२ टके्क कॅथॉवलक्स, ३९ टके्क प्रोटेसं्टट, ३.८ 

ऑथोडॉक्स आवि २७.६ टके्क स्विंत्र विश् चन नागिरक होिे. 

कथ थलतलक चचा हा लथ तटन, सायरो र्ालाबार आति सायरो र्ालानकारा या 

िीन चचेसचा सरू्ह आहे. प्रोटेसं्टटांर्धे्य दोन प्राथतर्क प्रवाह आढळिाि. 

रु्ख्य प्रवाहािील चचा (चचा ऑर् नलथा इंतडया, द चचा ऑर् साऊथ 

इंतडया, द युनायटेड इव्हेंजेतलकल चचा आति द रे्थलतडस्ट चचा ऑर् 

इंतडया) आति द इवँ्हजेतलकल तकंवा कररश्र्थतटक चचा हे िे दोन प्रवाह 

आहेि. बथतिस्ट, सेवन्थ डे ऍडव्हेंतटस्ट, रे्थलतडस्ट, इवँ्हजेतलकल लुथरान 

आति तवतवध भारिीय संदभा असलेल्या चचाना िीनपैकी कुिल्यािरी 

एका वगावारीि टाकिा येि असले, िरी ही सारी चचेस स्विंत्रपिे कार् 

करिारी आहेि. त्यांच्या अनुयायांची िे स्विंत्रपिे गिनादेखील करीि 

असिाि. २००१ च्या िनगिनेनुसार विश् चनांची लोकसं्ा २.३ 

टके्क असली, िरी अनेक विश् चन नेिे त्यांची लोकस्ा ४ टके्क 

अथवा...एकूि खखश् चनांची गोळाबेरीज केली असिा भारिािील 

तिस्तानुयायांचा आकडा ४.५ कोटीवंर जािो.या सवा आकडेवारीनुसार 

भारिाि चचाची संख्या वाढिे.एकंदरीि भारिािील चचाचे जाळे हे खूपच 

र्ोिे असल्याकारिाने चचाच्या वेगवेगळ्या शाखांर्ार्ा ि योग्य र्ातहिी 

गोळा केली जाऊ शकिे. 

 

संिोधनाचे वववरि:- 

चचाचे स्थापत्यतशल्प हे शब्द कानावर येिाच आपल्यांना चचार्धे्य प्रवेश 

करिांना तदसिारी घंटा,बेंच िेवलेल्या रांग्या,सर्ोर पुलपीटवर 

र्ादर,लाकडी दांड्याच्या अथवा लोखंडाचा कू्रस आति आजूबाजूला 

गाबाऱ्याि काचेचा गोलघुर्ट तदसिो आति त्यावर,द लास्ट सर्र,गुड 

सेर्डा ,बारा पे्रतर्ि,र्ररयर्ला देवदूिाचे दशान,येशूचे गवािीिील बाळपि 

इत्यादी अनेक तचते्र आपल्यांना चचाचा गाबाऱ्याि वासु्तकलेचा नरु्ना 

म्हिून तदसिाि.हे सवा चचाचे स्थापत्यतशल्प आहे.भारिािील Local 

Church (स्थातनक रं्डळीि) गेल्यावर लहानसा हलल 

तदसिो,दरवाज्याजवळ एक लाकडी टेबल िेवलेला असिो त्यावर 

पतवत्रशास्त्र असिे आति र्ादर िेथून उपासना भक्तीची सुरुवाि करि 

असिो.त्या टेबलच्या सर्ोर सवा तवश्वासीगि बसलेले असिाि आति 

लहानशा पात्राि (थाळी,कापडाची थैली) यार्धे्य दान घेिले जािे. 

 

चचच/स्थावनक मंडळी:- 

सेंट ऑगस्टीन म्हििाि ‘’चचा म्हिजे स्वगााचे पृथ्वीवरील स्वरूप’’ हाउस 

चचाच्या र्ाध्यर्ािून चचाची सुरुवाि झाली .सुरुवािीच्या काळाि जेव्हा 

तिस्ती लोकावर छळ होि होिा.िेव्हा त्यांनी हाउस चचेसची स्थापना 

करून घरोघरी आळीपाळीने भक्तीरे्ऱ्या करू लागले.आति येथूनच 

स्थातनक आति हाउस चचा चा तवकास घडून आला. 

 

 

 
 

िुन्या काळािील हाउस चचच एका दगडाचा लेिीि कोरलेले आपि पाहिो. 

 

 
 

आधुवनक हाउस चचच,आधुवनक काळाि सवचसाधारिपिे घरा-घराि-आळीपाळीने आठवड्याि भ्क्तीफेरी घेिली िािे. 

कथीडर ल/ बेवसवलका :- 
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इसवीसनाच्या चौथ्या शिकाि सम्राट कोनं्सस्टाईन याने  तिस्ती धर्ााचा 

स्वीकार करून त्याला  रोर्चा राज्यधर्ा म्हिून घोतर्ि केले.आति संपूिा 

र्ध्ययुगीन कालखंडाि अनेक इर्ारिी बांधल्या गेल्या.भव्य आकाराचा 

चचाला कथीडर ल अथवा बेतसतलका म्हििाि.चेपल हे लहानसे देऊळ 

असिे. कथ थेडर लने गलतथक कलेर्धे्य एक तवशेर् स्थान व्यापले आहे 

.आतका टेक्चर, तशल्पकला, तचत्रकला िसेच पतवत्रशास्त्र आति 

येशुिीस्ताचे चररत्र र्ांडिारे  उत्तर् स्थापत्य हे जगाि र्क्त कथीडर ल 

आति चचार्धे्य आढळिे.स्थापत्य कलेचा उदगर् जरी धातर्ाक ित्त्वािून 

झाला असला िरी त्यारु्ळे अनेक शास्त्रीय तवर्याचा उगर् होऊन त्यांचा 

तवकास घडून आला.उदा,स्थापत्यकला,वासु्तकला,तचत्रकला. 

 

 
 

सवचसाधारि कथीडर ल वकवा बेवसवलका यांची रचना गोवथक 

स्थापत्यविल्पकलेच्या माध्यमािून केली िािे. 

१) तभंिीवरील देव्हारे-थडगे यावर तशल्प अलंकरि केले जािे. 

२) २) व्यक्तीतशल्पे करण्यावर भर असायचा. 

३) धर्ोपदेशक तचत्र-तशल्प तवर्याची तनवड करि.त्यानुसार 

कलातनतर्ािी केली जाई. 

४)  दगडािून सलग अखंड पुिळे तनर्ााि केले जाई. 

५) लाकूड,दगड,संगर्रवर रंगीि काचचीते्र लाकडी कोरीव कलाकृिी 

चचाच्या आवाराि रंगतवल्या जाि. 

 ६) वस्त्र तशतल्पि करण्याच्या पद्धिीि काळानुसार बदल होि गेला. 

 ७) कथीडर ल तकवा बेतसतलकार्धे्य गायन स्थानाचा उंच सज्जा आति 

त्यावर तशल्प सजावट असे. 

 

 
 

सेंट पीटसचबगच चचच,रोम. 

 

िगािील सवाचि मोठी कथीडर ल:- 

 14,000 लोक - सेंट आयझॅकचे कॅथेडर ल (सेंट पीटसचबगच) 

 12 000 - सेंट मायकेल कॅथेडर ल (चेरकॅसी, युके्रन) 

 11 000 - सेंट सावा कॅथेडर ल (बेलगे्रड, सवबचया) 

 10,000 ही एकाच वेळी अनेक मंवदरे आहेि: क्राइस्ट ऑफ वद 

सेव्हििर (मॉस्को) चे कॅथेडर ल; मंवदर पॅने्टलेमॉन (अथेन्स, 

ग्रीस); रूपांिर कॅथेडर ल (ओडेसा, युके्रन); चचच ऑफ होली 

सेपुल्चर (िेरुसलेम, इस्त्राईल) 

 

वसनेगोि:- 

तसनेगोज हे यहुदी लोकांचे भखक्तस्थान होिे आति याच तसनेगोज पासून 

चचाच्या स्थापत्यतशल्पाचा तवकास घडून आला.राजा सुलेर्ान याने इसवी 

सन पूवा दहाव्या शिकाि येरुसलेर्चे रं्तदर बांधले,पुढे रोर्न सते्तने 

इसवी सन ७० र्धे्य िे लुटून नष्ट केले.आज र्क्त इस्राएलर्धे्य एक 

तभिंच उभी आहे तिला वेतलंग ऑर् वलल असे म्हटले जािे.याच 

रं्तदराद्वारे तसनेगोज या यहुदी धर्ाालयाचा तवकास घडून आला.आज 

यहुदी धर्ााचे आराधनालय तसनेगोज आपल्या स्थापत्यपूिा शैलीने जगाि 

प्रतसद्ध आहे.भारिाि इसवीसनाच्या तिसऱ्या शिकाि काही नेस्टोरीन 
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यहुदी आले.१९४८ ला त्यांचे यहुदी राष्टर  म्हिून इस्राईल हे राष्टर  स्थापन झाले.िरीही अनेक यहुदी हे भारिाि वास्तव्यास आहे. 

 

 
 

१८६३ ला स्थापन झालेले पुण्यािील सवाचि िुने वसनेगोि,डेववड वसनेगोि 

 

ऑथोडॉक्स चचचचे स्थापत्यविल्प :- 

चचाच्या प्रिीकात्मकिेचे दृश्य स्वरूप म्हिजे ऑथोडलक्स चचा, जे सवााि 

"खुले", जािीवपूवाक आति तवचारांच्या अथांची प्रिाली 

दशाविे. ऑथोडलक्स चचा  याि त्याच्या दृश्यर्ानिेर्धे्य एक जतटल,अक्षम्य 

प्रिीक आहे . व्ही .बलबकोव्ह आति ई .शेवत्सोव्ह तलतहिाि “धातर्ाक 

चेिनाचा अनुभव, प्रत्यक्षाि साक्षात्कार आहे जे खालीिून (तवर्यािून )येि 

नाही, परंिु वरुन तदले गेले आहे ईश्वराकडून, म्हिजे पूिापिे अज्ञाि व 

अविानीय ऑथोडलक्सी प्रिीकात्मकिा आहे.”  

 

 
 

िेकॉवबट वसरीयन ओथोडोक्स चचच,कोची,केरला 

 

भारिाि इसवीसनाच्या पतहल्या शिकाि येशूच्या तशस्यापैकी एक 

असलेला संि थोर्ा भारिाि आला.िेव्हा त्याने साि चचेसची स्थापना 

केली.त्यािील हे एक जेकलतबट तसरीयन ओथोडोक्स चचा आहे अशी 

र्ान्यिा आहे.हे चचा परंपरावादी असून आजही िे काळानुसार बदलि 

जाऊन तटकून आहे. 

  

संिोधनाचे वनष्कर्च:- 

आज जागतिक स्थापत्यतशल्प कलेि चचा हे युरोपािील प्ररु्ख घटक 

र्ानले गेले आहे.भारिािही चचाची संख्या खूपच आहे.त्यारु्ळे चचा आति 

त्याच्या कलेचा संदभााि अनेक संशोधने जागतिक स्तरावर र्ोठ्या 

प्रर्ािाि झालेली आहे.एकंदरीि संशोधकाने काढलेली र्हत्वपूिा 

तनष्कर्ा पुढीलप्रर्ािे:- 

१) युरोपाप्रर्ािे भारिािही चचाच्या स्थापत्यकलेचे आति वासु्तकलेचे 

उत्तर् नरु्ने आहे.उदा (ओथोडोक्स तसरीयन चचा,डेतवड 

तसनेगोज,ओल्ड गोव्यािील चचा,हे वासु्तकलेचे उत्तर् नरु्ने आहे.) 

२) भारिािील चचाच्या घंटा या ऐतिहातसक असून त्या ५०० वरे् जुन्या 

आहे.हा ऐतिहातसक िेवा आजही अनेक चचाने सांभाळून िेवलेला 

आहे. 

३) भारिाि आज गाव िेथे रं्डळी तह योजना राबवून स्थातनक 

रं्डळीचंी स्थापना सवााि जास्त झालेली आहे. 

४) चचाच्या स्थापत्यकलेचा तवकासारु्ळे The Art of 

History,Traval and Tourism,Museum या सार्ातजक 

शास्त्रांच्या र्ोठ्या प्रर्ािाि तवकास घडून आला. 

५) चचाच्या तवकासाबरोबर तिस्ती धर्ााि अनेक संप्रदाय (Cult)तनर्ााि 

झाले.त्यारु्ळे चचाची संख्या वाढली. 

६) भारिाि स्थातनक आति हाउस चचाची संख्या वाढू लागली 

कारि.त्यांनी एका साध्या खोलीला चचाचे स्वरूप प्रदान केले. 

 

संिोधन ववर्याचा उपयोग:- 

१) भारिीय जनगिना तह दर दहा वर्ााने होि असिे,भारिािील 

स्थातनक चचाच्या र्ाध्यर्ािून तिस्ती लोकसंख्या िरतविे सोपे होऊ 

शकिे. 

https://anobti.ru/mr/outstanding-christian-churches-the-greatest-temples-of-orthodox-russia.html
https://anobti.ru/mr/outstanding-christian-churches-the-greatest-temples-of-orthodox-russia.html
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२) Word Christian Encyclopedia तह संपूिा जगाि स्थातनक 

पािळीवर आपले शोधकाया करीि असिे.िीचा उपयोग तिस्ती 

लोकसंख्या आति जनगिनेसािी होऊ शकिो. 

३) भारिाि चचार्ार्ा िच तिस्ती तर्शनरीनंी  तशक्षि,आरोग्य आति 

र्ानविेची उिर् सेवा केलेली आहे.भारिीय सर्ाजसेवेि त्यांच्याही 

अरु्ल्य वाटा आहे.त्यारु्ळे तिस्ती तर्शनरीचं्या योजना सर्ाजाला 

उपयुक्त िरू  शकिाि. 

४) सार्ातजक शास्त्राि चचाचे स्थापत्यतशल्प म्हिून एक वेगळा 

तवर्याची तनतर्ािी केली जाऊ शकिे. 

५) भारिीय स्थातनक आति हाउस चचाचर्धे्य प्रते्यक जािी-धर्ााचे 

लोक सदस्य म्हिून कायारि आहे.त्यारु्ळे धर्ांिररि तिस्ती 

लोकांचा डेटा काढिा येिे सोपे होऊ शकिे. 
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