
தூய இலாத்தரன் யயாவான் முதன்மைப் யேராலயம் ~ யேர்ந்தளிப்பு  

(ேவம்ேர் 9) 

 

✠ Dedication of Archbasilica of St. John Lateran ✠ 

புனித இலாத்தரன் ய ாவான் முதன்மைப் யேரால ம் என்ேது யராை 

ைமைைாவட்டத்தின் தமலமைக் ய ாவிலும், உல ளாவி   த்யதாலிக்  

திருச்சமேயின் முதன்மைக் ய ாவிலும் ஆகும். யராை 

ைமைைாவட்டத்தின் ஆ ரா வும் அமைத்துல த் திருச்சமேக்கும் 

தமலவரா வும் உள்ள திருத்தந்மதயின் ஆட்சிப் பீடம் அமைந்த ய ாவில் 

இது. இக்ய ாவில் ஆங்கிலத்தில் “Archbasilica of St. John Lateran” என்று 

வழங் ப்ேடுகிைது. 

இப்யேரால ம் யேர்ந்தளிக் ப்ேட்ட விழா, ஒவ்வவாரு ஆண்டும் 

ேவம்ேர் 9ம் ோள் வ ாண்டாடப்ேடுகிைது. 

ேழமை ாை ய ாவில்: 

புனித இலாத்தரன் ய ாவான் முதன்மைப் யேரால ம்,  த்யதாலிக்  

திருச்சமேயின் யேரால ங் ளிவலல்லாம் மி ப் ேழமை ாைதும் 

முதன்மை ாைதும் ஆகும். யராம் ே ரில் யசலிய ா குன்றின் அருகில் 

அமைந்துள்ள இக்ய ாவில், உல ைமைத்திற்கும் "தாய்க் ய ாவிலா வும்" 

"தமலமைக் ய ாவிலா வும்"  ருதப்ேடுகிைது. இக்ய ாவிலுக்குத் 
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தமலமைக் குருவா  உள்ள  ர்திைால், திருத்தந்மதயின் ேதில் குருவா  

இங்கு ேணிபுரிகிைார். 

கிறிஸ்துவுக்கு அர்ப்ேணைாை ய ாவில்” இப்வேருங்ய ாவிலின் 

மு ப்பில் "Christo Salvatori" என்னும் வசாற் ள் ேதிக் ப்ேட்டுு்ள்ளை. 

இதற்கு "மீட்ேர் கிறிஸ்துவுக்கு அர்ப்ேணிக் ப்ேட்டது" என்ேது வோருள். 

இக்ய ாவில் யராம் ே ரில் அமைந்திருந்தாலும், வத்திக் ான் ே ர்-ோட்டின் 

ஆளும க்கு உட்ேட்டது ஆகும். 

இலாத்தரன் அரண்ைமை: 

ய ாவில் அமைந்திருக்கும் இடம் ேல நூற்ைாண்டு ளுக்கு முன் 

"இலாத்தரானி" என்னும் குடும்ேத்திற்கு உரி  அரண்ைமை ா  இருந்தது. 

எையவ "இலாத்தரன்" என்னும் வசால் இக்ய ாவில் வே யராடு 

இமணக் ப்ேட்டது. “டாசிட்டஸ்” (Tacitus) என்னும் ேண்மட  யராை 

வரலாற்ைாசிரி ரின் "வரலாற்றுக் குறிப்பு ள்" (ஆண்டு: கி.பி. 65) 

கூற்றுப்ேடி, இலாத்தரானி குடும்ேத்திைராை “ப்ளாவுசி ஸ்” (Plautius 

Lateranus) என்ேவர் ஆட்சி ாளரா ப் வோறுப்யேற்று, “நீயரா” (Nero) 

ைன்ைனுக்கு எதிரா  நி ழ்ந்த சதியில் ேங்ய ற்ைார் என்றும், அதைால் 

அவருமட  நிலத்மதயும், வசாத்மதயும், ைன்ைன் அரசுமடமை 

ஆக்கிைார் என்றும் வதரிகிைது. ப்ளாவுசி சுக்குக் வ ாமலத் தண்டமை 

விதிக் ப்ேட்டது. 

கி.பி. மூன்ைாம் நூற்ைாண்டில் “வசக்ஸ்டி ஸ் இலாத்தரைஸ்” (Sextius 

Lateranus) என்ேவர் அவ்விடத்தில் சீரும் சிைப்பும் மிக்  ஒரு அரண்ைமை 

 ட்டிைார். அதன் பு ழ் எவ்வளவு ஓங்கி து என்ைால் அக் ட்டடம் இருந்த 

இடம் யராம் ே ரின் ஒரு முக்கி  அமட ாளத்தளைா  ைாறி து. 

ேடுக் ாலத்திலும் ேவீை  ாலத்திலும் இன்றும் "இலாத்தரன்" என்னும் 

அமடவைாழி நிமலத்துவிட்டது. 

முதல் ய ாவில்  ட்டப்ேடுதல்: 

“ஃப்ளாவி ஸ் வயலரி ஸ்  ாண்ஸ்டண்மடன்” என்னும் வே ர் 

வ ாண்ட “முதலாம்  ாண்ஸ்டண்மடன்” (Emperor Constantine I) யேரரசர், 



கி.பி. 313ம் ஆண்டில், கிறிஸ்தவர் ளுக்கு ைதச் சுதந்திரம் அளித்தார். 

அவயர இலாத்தரன் குடும்ே நிலத்தில் ஒரு வேருங்ய ாவில் எழுப்ே 

வழிவசய்தார். “திருத்தந்மத முதலாம் சில்வவஸ்தர்” (Pope Sylvester I), 

அக்ய ாவிமல கி.பி. 324ம் ஆண்டில், (அல்லது 318ம் ஆண்டில்) 

"தூய்மைமிகு மீட்ேராம் கிறிஸ்துவுக்கு" யேர்ந்தளித்தார். ஒன்ேதாம் 

நூற்ைாண்டில் திருத்தந்மத “மூன்ைாம் வசர்ஜியுஸ்” (Pope Sergius III), 

இக்ய ாவிமலத் திருமுழுக்கு ய ாவானுக்கும் அர்ப்ேணித்தார். 

ேன்னிரண்டாம் நூற்ைாண்டில் “திருத்தந்மத இரண்டாம் லூசி ஸ்” (Pope 

Lucius II), அயத ய ாவிமல “ேற்வசய்தி ாளர் தூ  ய ாவானுக்கும்” (St. 

John the Evangelist) அர்ப்ேணித்தார். 

திருத்தந்மதயின் ஆட்சி மை ம்: 

கி.பி. ோன் ாம் நூற்ைாண்டிலிருந்து ேதிைான் ாம் நூற்ைாண்டுவமர 

திருத்தந்மத ர் ளின் ஆட்சி மை ம் இலாத்தரானில்தான் இருந்தது. 

இலாத்தரன் ய ாவில்தான் யராை ஆ ரும் திருச்சமேத் தமலவருைாை 

திருத்தந்மதயின் ஆட்சிப் பீடம் இருந்த ய ாவிலா வும் விளங்கி து. 

இலாத்தரானில்தான் திருச்சமேயின் ஐந்து வோதுச்சங் ங் ள் நி ழ்ந்தை. 

இலாத்தரானில் அமைந்த ேமழ  ய ாவிலின் வடிவமைப்பு 

இன்மை  ய ாவிலின் வடிவமைப்மேப் வேரிதும் ஒத்திருந்தது. ய ாவில் 

ஐந்து நீள்வாக்குப் பிரிவு மளயும் பிரிவுச் சுவர் மளயும் வ ாண்டிருந்தது. 

சதுர வடிவில் அமைந்த வேருங்ய ாவில் ஐந்து நீள்வாக்குப் 

பிரிவு ளா  அமைக் ப்ேட்டது. வ ாரிந்து  மலப்ோணியில் அமைந்த 

ேளிங்குத் தூண் ள் அப்பிரிவு மளப் ேகுத்தை. ேடு நீள்வாக்குப் ேகுதியின் 

இரு ேக் ங் ளிலும் ேக் த்துக்கு 15 தூண் ள், வலது ைற்றும் இடது 

நீள்வாக்குப் ேக் ங் ளில் வமளவு மளத் தாங்குவதற்கு 21 தூண் ள் 

என்று அமைக் ப்ேட்டை. ேடு நீள்வாக்குப் ேகுதியின் இறுதியில் ஒரு 

வேரும் உள்கூமர அமைக் ப்ேட்டது. ேடுக் ாலத்தில் இக்ய ாவில் 

 மல ழகு மிக்  ஒரு வழிோட்டிடைா  விளங்கி து. 



ோன் ாம் நூற்ைாண்டிலிருந்து இக்ய ாவில் வளர்ச்சிம யும், 

வீழ்ச்சிம யும்  ண்டது. கி.பி. 410ம் ஆண்டு “அலாரிக்” என்ேவரின் 

தமலமையில் “விசிய ாத்து” இைத்தவர் ய ாவிலின் உ ர்யைமடம  

எடுத்துச் வசன்றுவிட்டைர். “வென்வசரிக்” என்ேவரின் தமலமையில் 

“வாண்டல்” இைத்தவர் ய ாவிலின் வசல்வங் மள கி.பி. 455ம் ஆண்டில் 

வ ாள்மள டித்தைர். 

ய ாவில் ம வேகிழப்ேட்ட  ாலம்: 

ேதிைான் ாம் நூற்ைாண்டில் திருத்தந்மத யராமில் இலாத்தரன் 

தமலமையிடத்மத விட்டுவிட்டு, ஃபிரான்ஸ் ோட்டில் "அவிஞ்ய ான்" 

என்னும் ே ருக்கு ைாற்றிைார். ய ாவிலும் ம வேகிழப்ேட்டது. 

கி.பி. 1378ம் ஆண்டில், “திருத்தந்மத ஒன்ேதாம் கிரய ாரி”, 

வோறுப்யேற்ைதும் "அவிஞ்ய ான்" ே மர விட்டு யராம் வந்தார். ஆைால், 

இலாத்தரன் ய ாவிலும் தமலமையிடமும் சீரழிந்த நிமலயில் 

இருந்ததால் திருத்தந்மத வத்திக் ானுக்குச் வசன்ைார். அதன் பிைகு 

ய ாவிலும், அதனுள் அமைந்த திருமுழுக்கு அளிப்பிடமும், 

சீர்ப்ேடுத்தப்ேட்டை. திருத்தந்மதயின் தமலமை இடைா  விளங்கி  

இலாத்தரன் அரண்ைமையில் சீரமைப்பு யவமல ள் ேமடவேைவில்மல. 

ேதிைாைாம் நூற்ைாண்டில், யராம் ே ர் சூமை ாடப்ேட்ட பிைகு, 

“திருத்தந்மத மூன்ைாம் ேவுல்” திருத்தந்மத அரண்ைமைக்  ட்டடத்தின் 

வோருள் மளக் வ ாண்டு ய ாவிலின் சீரமைப்மேத் வதாடர்ந்தார். 

“திருத்தந்மத ஐந்தாம் சிக்ஸ்டஸ்”, அரண்ைமைக்  ட்டடத்மத 

முற்றிலுைா  அழித்துவிட்டு புதி வதாரு  ட்டடத்மத எழுப்பிைார். 

அதுயவ இன்று யராம் ைமைைாவட்டத்தின் அலுவல  மை ைா  உள்ளது. 

ய ாவிலின் ைறுைலர்ச்சிக்  ாலம்: 

கி.பி. 1600ம் ஆண்டில், “திருத்தந்மத எட்டாம் கிளவைண்ட்”, 

ெூபிலி ஆண்டு வ ாண்டாடப் ேணித்தார். 

கி.பி. 1650ம் ஆண்டு, புனித இலாத்தரன் ய ாவான் ய ாவில் அழகுை 

சீரமைக் ப்ேட்ட ஆண்டு ஆகும். “ஃபிரான்வசஸ்ய ா வோர்யராமீனி” 



என்னும்  ட்டடக்  மல ரின் யைற்ோர்மவயில், “திருத்தந்மத ேத்தாம் 

இன்ைவசண்ட்” ஆட்சியில் ய ாவிலின் ேடு நீள்வாக்குப் ேகுதியும் இரு 

ேக்  நீள்வாக்குப் ேகுதி ளும் சீரமைக் ப்ேட்டை. 

திருத்தந்மத ஹிலாரியுஸ் (கி.பி. 461-468) என்ேவர் ய ாவிலின் உள் 

அமைந்த திருமுழுக்கு அளிப்பிடத்தின் அருய  மூன்று சிறு 

வழிோட்டிடங் மள வடிவமைத்தார். அமவ: புனித திருமுழுக்கு 

ய ாவான், புனித ேற்வசய்தி ய ாவான், திருச்சிலுமவ என்ேைவாகும். 

ய ாவிலுக்கு ேயராக்கு  மலப் ோணி அளிப்ேதற் ா  திருச்சிலுமவ 

வழிோட்டிடம் ஐந்தாம் சிக்ஸ்துஸ் என்னும் திருத்தந்மத ால் 

அ ற்ைப்ேட்டது. 

ஒன்ேதாம் நூற்ைாண்டின் வதாடக் த்தில் திருத்தந்மத மூன்ைாம் 

லிய ா என்ேவர் ய ாவிலின் உள்கூமரம ச் வசம்மைப்ேடுத்தி, பீட 

உள்கூமரயின் சாளரங் மளப் ேன்னிைக்  ண்ணாடி ளால் அணிவசய்தார். 

ேத்தாம் நூற்ைாண்டில் ய ாவிலின் முன் ைண்டேத்தின் ஒரு ேகுதியில் 

புனித யதாைா வழிோட்டிடம்  ட்டப்ேட்டது. அங்குதான் 

முற் ாலங் ளில் திருத்தந்மத ர் வழிோட்டு ஆமட மள அணிவது 

வழக் ம். ேன்னிரண்டாம் நூற்ைாண்டில் திருமுழுக்கு அளிப்பிடத்தின் 

முன் ைண்டேத்தில் யைலும் இரண்டு வழிோட்டிடங் ள் யசர்க் ப்ேட்டை. 

அதற்ய ற்ைவாறு ய ாவிலின் கூமர சீரமைக் ப்ேட்டது. ய ாவில் 

மு ப்பில்  ற்ேதிம  ஓவி ங் ள் யசர்க் ப்ேட்டை. 

கி.பி. 1300ம் ஆண்டு "ெூபிலி ஆண்டு" என்று வ ாண்டாடப்ேட்டது. 

புனித இலாத்தரன் வேருங்ய ாவிலில் அந்த ெூபிலி அறிவிப்மேத் 

“திருத்தந்மத எட்டாம் யோனிோஸ்” வவளியிட்டார். இமதவ ாட்டி 

ய ாவில் சீரமைப்புப் ேணி ள் ேமடவேற்ைை. 
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