50ம் ஆண்டு நினைவு அஞ்சலி
23.12.1964 எமது ஊரில் மிகப் பெரிய ஒரு சூறாவளிப்புயல் ஏற்ெட்டு இதில் 153 பெர்
வரை கடலில் மைணித்ததாக தகவல் உள்ளது அதில் 96 பெர் மயிலிட்டி மக்கள்
ஏரைபயார் எம் ஊர் வள்ளங்களில் பதாழில்புரிந்த ஏரைய ஊர் மக்கள்.

1964 மார்கழி 23ல் ஏற்ெட்ட சூறாவளிப்புயலுக்கு இலக்காகி இறந்தவர்களின் 50ம்
ஆண்டு நிரைவாக மலரும் நிரைவு ......

விட்டுப் பெோைவன் விண்ணில் சோந்திபெற
அறுெத்தி நான்கில் அரலகடல் ஓைத்தில்
பெரும்துயர் நடந்து பொைது அன்று
ஐம்ெது ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்று
அன்ரறய நிரைவிரை இங்கிதம் ெகிர்கின்பறன்.
மண்ணில்ப் ெிறப்பு நாபமடுக்கும் முன்பெ
அள்ளுண்டு பொபநார்க்கு அஞ்சலிகள் இன்று
பொல்லாத புயல் பசால்லாமல் வந்து
அந் நாளில் எம்மவர் உயிர் குடித்து பசன்றதுபவ.
மயிலிட்டிக் கரையில் மைண ஓலம்......
மாதாவின் ெிள்ரளகபளா வாழ்விழந்த பகாலம்......

மாரியம்மன் ெக்தர்கபளா விதரவகளாய் நின்றகாலம்......
மார்கழி இருெத்தி மூன்று மறக்க முடியாத பசாகம்.....
ெச்சிளம் ொலகர் ெடிப்ெிரைத் துறந்தைர்
தத்தளித்த குடும்ெங்களின் தரலவர்கள் ஆயிைர்
கட்டுமைம் ஏறி மீ ண்டும் கடல்மடி தவண்டைர்
பதாண்ணூறு (15.06.1990) வரை கடலில் பசல்வம் குவித்தைர்.
விண்ணகம் பசன்றவர் சாந்தி பெற
மண்;ணிலிருந்து யாகங்கள் பசய்கின்பறாம்
விட்டுப் பொைவபை விண்ணில் சாந்தி பெற....
விட்டுப் பொைவபை விண்ணில் சாந்தி பெற....
அரை நூற்றாண்டு அமைர்கபள
அரடந்திடுவர்ீ சாந்தி
ஆண்டவரின் ொதத்தில்

நித்திய சமாதாைத்தில் இரளப்ொறக்கடுக
1964ல் சூறாவளியில் காலமாைவர்களின் பெயர் விெைம்.
1)

மிக்பகல்ெிள்ரள அந்பதாைிப்ெிள்ரள

2) கிறிஸ்து அந்பதாைிமுத்து

3) அந்பதாைிமுத்து பவதநாயகம்

4) பசல்லத்துரை

5) ொக்கிநாதன்

6) கலித்தர் சந்தியாப்ெிள்ரள

7) இைத்திைர் பெயைாமன்

8) பசல்லத்துரை

9) கணெதிப்ெிள்ரள

10) கணெதிப்ெிள்ரள துரை

11) சைவணரண கந்தசாமி

12) சைவணரை பசல்வைாெர்

13) கந்தசாமி

14) ஐயாச்சாமி ஆைந்தபவல்

15) பெரியதம்ெி

16) ஐயாத்துரை

17) பதவசகாயம் அருளப்பு

18) ஆ.மார்க்கண்டு

19) சவரிமுத்து

20) சி.அழகைட்ணம்

21) நல்ரலயா

22) வல்லிபுைம்

23) சாம்ெசிவம்

24) சிவபைளி

25) ெச்சடியார்

26) சுப்ரெயா

27) சின்ைைாசா

28) இைாமசாமி

29) இைாசகைி

30) இைாசலிங்கம்

31) ஆைந்தைாசா

32) கந்ரதயா மருகன் --------

33) முருபகசு (ஆரையிறவு)

34) விசுவலிங்கம் தம்ெியய்யா

35) கந்தசாமி (சுறுக்கன்)

36) குமார்

37) முத்ரதயா ஐயாத்துரை

38) சின்ைத்துரை பசல்லச்சாமி

39) மாணிக்கர் இைாரசயா

40) துரைைாசா

41) பசல்லக்கண்டு மகன்-------

42) சாொெதி இலச்சுமிகாந்தன்

43) பசல்வநாயகம் அந்பதாைிப்ெிள்ரள

44) இைத்திைம்

45) சின்ைத்தம்ெி அர்சுைன்

46) வாவாசிங்கம்

47) பசல்லத்தம்ெி சின்ைத்துரை

48) கைகசரெ

49) சண்முகம்

50) தங்கலிங்கம்

51) ெைாசிங்கம்.

52) சின்ைர் திருச்பசல்வம்

53) பயாபசவ்

54) அமிர்தநாதர்

55) சின்ைத்தம்ெி

பமபலயுள்ள பெயர்கள் ெல மயிலிட்டியில் அரழக்கப்ெட்ட பெயர்களாகவுள்ளை இவர்களின்
முழுப்பெயர்பதரிந்தவர்கள் என்னுடன் பதாடர்பு பகாண்டு இதரை பூைணப்ெடுத்த உதவுமாறு
பவண்டுகின்பறன்.அத்துடன் இந்தப் பெயர்ெட்டியல்களில் இல்லாதவர்களின் விெைங்கள் பதரிந்தவர்கள் தயவு பசய்து
இதரைப் பூைணப்ெடுத்த உதவுமாறு பவண்டுகின்பறன்.

மயிலிட்டி மக்களின் ஒருவைாய்
அன்ைன் ஞாைப்ெிைகாசம் (றாஜ்)

