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ஆரரலியுஸ்

அம்புரராசியுஸ்

என்னும்

பபயருடைய

புனித

அம்புரராசு மிலான் நகரின் கத்ரதாலிக்க ரபராயரும் 4ம் நூற்றாண்டின்
குறிக்கத்தக்க திருச்சடப தடலவர்களுள் ஒருவரும் ஆவார். முதல் நான்கு
திருச்சடபயின் மடறவல்லுநர்களுள் இவரும் ஒருவர். இவர் மிலான்
நகரின் பாதுகாவலர் ஆவார். அகுஸ்தீன்ரமல் இவரால் ஏற்பட்ை
தாக்கத்துக்காக இவர் பபரிதும் அறியப்படுகின்றார்.
இவர் பல விவிலிய விளக்க உடரகடள எழுதியுள்ளார். இவற்றில்
இவரின் வாழ்வு குறித்த பசய்திகள் பல காணக்கிைக்கின்றன. இவரின்
முன்ரனார்கள் உரராடமக் குடிமக்களாகவும், துவக்கத்திரலரய கிறித்தவ
மடறயிடனத் தழுவியவர்களாகவும், அரசின் உயர் அதிகாரிகளாகவும்
கிறித்தவ

மடறசாட்சிகளாகவும்

இருந்துள்ளனர்.

இவரின்

பிறப்பின்ரபாது இவரின் தந்டத பிரான்சு, பிரித்தானியா, எசுப்பானியா,
ஆப்பிரிக்காவின் டிங்கித்தான

(Tingitana)

ஆகிய பகுதிகடள உள்ளைக்கிய

காலியாவின் ஆளுநராக இருந்தார். இப்பதவி உரராடமக் குடிமக்கள்
வகிக்கக்கூடிய மிக உயரிய பதவி ஆகும்.
மார்சிலினா என்ற ஒரு மூத்த சரகாதரியும், சாடிருஸ் என்னும் மூத்த
சரகாதரரும் இவருக்கு உண்டு.

354ல்

இவரின் தந்டதயின் இறப்புக்கு

பின்பு இவரின் குடும்பம் உரராடமயில் குடிரயறியது. டகம்பபணான
இவரின் தாயும் மூத்த சரகாதரியும் இவருக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்ைான
வாழ்வு வாழ்ந்தனர். திருத்தந்டத லிரபரியஸின் டககளால் இவரின்
சரகாதரி துறவறத் துகிலிடனப்பபற்று அக்கால வழக்கப்படி தன்
வீட்டிரலரய துறவியாக வாழ்ந்துவந்தார்.
கல்வி கற்ற பின்பு இவர் வழக்கறிஞராக பணியாற்றினார். இவரின்
அறிவாற்றலால் இவர் லிகூரியா மற்றும் எமிலியாவின் ஆளுநரின்
ஆரலாசகராக மிலான் நகரில் பணியமர்த்தப்பட்ைார். இப்பணியில் இவர்
மக்களின் நன்மதிப்டப பபற்றார்.
374ல்

மிலான் நகரின் அப்ரபாடதய ஆயர் இறந்தார். அப்ரபாது

அடுத்து அப்பதிவியிடன ஏற்கப்ரபாவது யார் என்பது குறித்து ஆரியனிச
பகாள்டகயுடையவர்களுக்கும்

பிற

கிறித்தவர்களுக்கும்

இடைரய

பபரும் சிக்கல் உருவானது. அரச ஆரலாசகராக அம்புரராசு கலகம்
ஏற்பைாதிருக்க

இரு

தரப்பினருக்கிடைரய

அடமதி

ஏற்படுத்த

முடனந்தார். ஆனால் இப்ரபச்சுவார்த்டதயின்ரபாது அடனவராலும்
அம்புரராசு ஆயராக ரதர்வு பசய்யப்பட்ைார். ஆயராக விரும்பாததால்
ஓடி ஒளிந்த அம்புரராசு அரச ஆடணயினால் ஆயர்பதவியிடன ஏற்றார்.
அப்ரபாது அவர் திருமுழுக்குகூை பபற்றிருக்கவில்டல என்பதும்
திருமுழுக்கு

பபற

ஆயத்த

பசய்துபகாண்டிருந்தார்

குறிக்கத்தக்கது. திருமுழுக்கு பபற்று எட்டு நாட்களுக்குப்பின்
374ல்

என்பதும்
7

டிசம்பர்

ஆயர்நிடல திருப்பபாழிவு பபற்றார். இந்நாளிரலரய கிழக்கு

மற்றும்

ரமற்கு

கிறித்தவ

பகாண்ைாடுகின்றனர்.

பிரிவுகள்

இவரின்

விழா

நாடள

இவர்

ஆயராக

அரும்பணிகள்

பல

பசய்துள்ளார்.

இவரின்

மடறயுடரகள் மற்றும் விவிலிய விளகக்க உடரகள் இன்றளவும்
பயன்படுகின்றன. இவர் புனித அகுஸ்தீனுக்கு திருமுழுக்கு அளித்தவர்.
இவடர அகுஸ்தீன் தன்வரலாற்று நூலில் ரபாற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆரியனிச பதித்தக்பகாள்டகயிடன இவர் சீராக்க பாடுபட்ைார்.
ஏப்ரல்

4,

397ல்

இவர் இறந்தார். இவரின் மீப்பபாருட்கள்

அம்புரராசு ரபராலயத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன.

