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II श्री:II 

 

This user manual explains all you need to know about installing the AayarThevu app, 

logging into the app, and on how to use all the features provided in the app. Please 

use the guidelines mentioned here, and help other users having trouble in using or 
logging to the app. 

இந்ே manual ஆனது, ஆயரத்ேவு செயலியய எப்படி உங்கள் சமோயபலில் install 

செய்வது, எப்படி அதில் login செய்வது, அயே எப்படி உபதயோகப்படுேத்ுவது, 

அதில் உள்ள வெதிகள் என்சனன்ன என்பயேசயல்லோம் உங்களுக்கு 

விளக்கிக்கூறும். 

 

1. Installation of AayarThevu app– தங்கள் கருவியில் ஆயர்ததவு 

செயலியயப் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுதல் 

AayarThevu app is available for iOS based devices like iPhone, iPad, iPod touch 

and android based phones. To use the app one has to download the app from 

Google Play store (iOS users please search for the app in iOS app store, all 

other steps are the same for iPhone, iPad, or iPod touch users). In the search 

field (arrow 1) enter AayarThevu or aayarthevu and click the small lens icon 

as shown by arrow two in figure 1. This would open the app window with 

installation option (region 3). To install please click the button “Install” shown 

by arrow 4.  

ஆயரத்ேவு செயலி(app)iOS ெோரந்்ே கருவிகளோன iPhone, iPad, ipod touch 

ஆகியவை்றிலும், android phonesஇலும் செயல்புரியுமோறு 

அயமக்கப்படட்ுள்ளது.Internetவெதிதயோடு கூடியsmarphoneஐ 

உபதயோகிக்கும் ஸ்ரீயவஷ்ணவரக்ள், onlineஇல் இெச்ெயலி மூலம் 

உபந்யோஸங்கயளப் சபைலோம்.{இக்கருவிகளுள் எந்சேந்ே 

வயகக்கருவிகளில் ‘play store’இலும், ‘app store’இலும் இந்ே செயலி 

பணிபுரியும் என்பயே அறிய இங்தக போரக்்கவும்:   here}. இந்ே 

செயலியய உபதயோகப்படுே்ே விரும்புமவரக்ள், இயே ‘Google play 

store’இதலோ ,  ‘app store’இதலோ download (பதிவிைக்கம்)செய்ய தவணும். 

இெச்ெயலியய உபதயோகப்படுேத்ுபவரக்ளுள் சபரும்போலோனவரக்ள் 

‘android phones’ஐ உபதயோகப்படுேத்ுவேோல், ‘Google Play store’இல் இயே 

எப்படி download  செய்ய தவணும் என்று விளக்கப்படுகிைது. இங்கு 

செோல்லப்படும் எல்லோ முயைகளும் iOS உபதயோகிப்பவரக்ளுக்கும் 

சபோருந்தும். அவரக்ள் ‘app store’இல் இதே தபோல் செய்யவும்.படம் 1 இல்,   

1இல் அம்புக்குறியிட்டபடி, ‘Google play store’இல் உள்ள 

searchஇல்AayarThevuஅல்லதுaayarthevu என்று type செய்து, 2 இல் 

குறியிட்டபடி ‘lens icon’ஐ click செய்யவும்.  உடதன, இப்படே்தில் 3ஆம் 

https://www.aayarthevu.com/app
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பகுதியில் கோட்டப்படட்ுள்ளபடி இந்ே செயலி கோட்டப்படும். 4இல் 

அம்புக்குறியிட்டபடி,“Install”ஐclick செய்து, இந்ே செயலியய 

install(உங்கள் சமோயபலில் நிறுவுேல்) செய்து சகோள்ளவும்.  

 

 

 

 

Figure 1. Shows option to search and download AayarThevu app in Google play store 

 

2. Registering to use AayarThevu app- சரஜிஸ்டர் செய்து சகொள்ளுதல் 

 

Once the installation is complete, open the app, a window as shown in figure 2 would appear. 

To have access to the app, the users must first register. To do so, please click the button 

“Register” (shown by arrow 5).  

Install செய்து முடிே்ே பின், ‘play store’இல் உள்ள Openஐ click செய்தேோ, 

ேங்கள் சமோயபலில் உள்ள, கண்ணனின் முகம் வயரயப்பட்டAayarThevu app 

iconஐ  click செய்தேோ, இந்ே செயலியய Open செய்யவும். Open செய்ே பின், 

படம் 2இல் கோட்டப்படட்ுள்ள Login screen தேோை்றும். இந்ே செயலியயப் 

பயன்படுே்ே தவண்டுசமன்ைோல், முேலில் register செய்துசகோள்ள தவணும். 

அேை்கு அம்புக்குறி 5இல் கோட்டப்படட்ுள்ள“Register”ஐ click செய்யவும்.அேை்கு, 

படம் 2இல் அம்புக்குறி 5இல் கோட்டப்படட்ுள்ள“Register”ஐ click செய்யவும் 
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Figure 2. Login screen and Figure 3.User registration form window 

 

Clicking the “Register” would open a new window as shown in figure 3. Fill in all your 

personal credentials. We request you to be faithful and enter legitimate details. Listed below 

is a short description of the all the fields necessary for registration: 

“Register”ஐ click செய்ேபின், படம் 3இல் கோட்டப்படட்ுள்ள படி ஒரு பதிவுப்படிவம் 

தேோை்றும். இதில் உங்கயளப்பை்றிய  உண்யமயோன விவரங்கயளப் பதிவு 

செய்யவும். இந்ே விவரங்கயளப்  பை்றிய சிறு விளக்கே்யேப் போரப்்தபோம்:  

 

a. Enter your Full name, either with initials or as our Swami knows you e.g. “Coimbatore 

T.K.Govindhan”.  

ேங்கள் முழுப்சபயயர, ேங்கள் பூரவ்ீகஊர ் அல்லது ேங்களுக்கோன 

அயடயோளம், ேங்கள் initials ஆகியவை்றுடன் இதில் type செய்யவும்.  

b. Enter your email address here. Please make sure there is no spelling mistake in your 

username or in the spelling of gmail or yahoo or such. Don’t type a full stop or such 

after your email id. We note that many users are not able to login because they 
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entered their mail ids incorrectly.  This mail id will later be used as login for using 

AayarThevu app (refer step 3) 

ேங்கள் முழு மின்னஞ்ெயல இங்குக் சகோடுக்கவும். ேயவுசெய்து இதில் 

எந்ேவிேமோன  எழுே்துப்பியையும் இல்யலயோ என்பயே நன்கு போரக்்கவும். 

இதில் எந்ே ஒரு சிறு பியை இருந்ேோலும் உங்களோல் இந்ே செயலியய 

உபதயோகப்படுேே் முடியோமல் தபோய்விடும். மின்னஞ்ெயலப் பதிவிட்டபின், 

முை்றுப்புள்ளி முேலிய எந்ே குறியயயும் இட தவண்டோ என்று 

தகட்டுக்சகோள்கிதைோம்.  

c. Enter your mobile phone number. ேங்கள் சமோயபல் எண்யண 

இங்குப்பதிவிடவும்.  

d. In the address field, please enter your Full Postal address including the pin code of 

the city you live in. Do not just type the name of the city or town you live in. ேங்கள் 

வீடட்ு இலக்கம், ேோங்கள் வசிக்கும் சேருவின் சபயர,் ேோங்கள் இருக்கும் ஊர,் 

மோவட்டம், மோநிலம், pin code ஆகியவை்றுடன் கூடியேங்கள் முழு 

முகவரியயயும் இங்குக் சகோடுக்கவும். 

e. In the password field, please enter a suitable password - you will need this to login 

to the AayarThevu app. Please note down the password and store it in a secure place 

for future reference. We strongly recommend not using the same password used for 

your email address! This password is necessary to use AayarThevu app (section 3 – 

using the AayarThevu app for the first time).  

இங்கு நீங்கள் விரும்பும் ஏதேோ ஒரு Passwordஐே் தேரவ்ு செய்து அயேக் 

சகோடுக்கவும். நீங்கள் சுலபமோக நியனவில் சகோள்ளும்படியோன ஒன்யை 

Password ஆகே் தேரவ்ு செய்யவும். மைந்து தபோகோமல் இருக்க இயே ஏேோவது 

ஓரிடே்தில் குறிேத்ுக்சகோள்ளவும். இந்ே Password நீங்கள் இெச்ெயலியய 

உபதயோகிப்பேை்குே ்தேயவப்படும். (3 - Using the AayarThevu app for the first time 

போரக்்க. ) 

f. Retype the password you entered in the column above. நீங்கள் கீை்க் சகோடுே்ே 

passwordஐ மறுபடி இங்தக type செய்யவும்.   

g. Enter the Full name of your father or as our Swami knows you e.g. 

“VEttakkaranputhurSatakopan”. உங்கள் ேந்யேயின் முழு சபயயர, அவரது பூரவ்ீக 

ஊர,் மை்றும் அவரக்்கு ஏேோவது அயடயோளப்சபயர ் அல்லது பட்டப்சபயர,் 

செல்லப்சபயர ்இருந்ேோல் அவை்தைோடு கூட இங்குக்சகோடுக்கவும்.   

h. Please enter the Thirunamam of your SamashrayanamAcharyan (the Aacharyan who 

does Samaashrayanam/Panchasamskaaram for your family), lineage to which your 

Aacharyan belongs to, and his native place or the place where he does kainkaryam 

in a temple. Eg, ThiruvellaraiMelatthirumaligaiAmmal Sri. U.Ve. 

Sowmyanarayanacharya Swami or 

ThirunangoorVaikunthavinnagaramPrathivadibhayankaramAnnangaracharyaswami 

or such.  

இங்குேங்கள்ஸமோஶ்ரயணஆெோரய்ரின் (ேங்கள் குடும்பே்துக்கு 

ஸமோஶ்ரயணம்/பஞ்ெஸம்ஸ்கோரம் செய்யும் ஆெோரய்ர)் முழு திருநோமம், அவர ்

எந்ே திவ்யதேஶேய்ேெ ் தெரந்்ேவதரோ அல்லது எந்ே திவ்யதேஶே்தில் 
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யகங்கரய்ம் செய்கிைோதரோ அேன் சபயர,் அவர ் எந்ே பூரவ்ோெோரய்ரின் 

பரம்பயரயயெ ் ெோரந்்ேவதரோ அந்ே ஆெோரய்ரின் திருநோமம் ஆகியவை்யைக் 

சகோடுக்கவும். உேோஹரணேத்ுக்கு திருசவள்ளயை தமலே்திருமோளியக அம்மோள் 

சஸௌம்யநோரோயணோெோரய்ஸ்வோமி என்ைோப்தபோல் சகோடுக்கவும். 

i. Here enter additional details that will help our swami recognize you, your native 

place, and your relationship with someone Swami knows very well, like grandson of 

Kiliyanalloor Sri. U.Ve. RamaswamyIyengar or Brother In-law of 

ThirunarayanapuramArchakar Sri. U.Ve. RamaswamyIyengar, etc. Please try to give 

as much information about you as possible, as this column will help SWami identify 

you. If you or any of your relatives are not familiar to Melatthirumaliagai swami, you 

can enter your native place, something about your ancestors or if you know anyone 

else who is familiar to swami. 

இங்கு, ேங்கயள யோர ் என்று ஸ்வோமி அயடயோளம் சேரிந்து சகோள்வேை்கோகே் 

ேங்கள் பூரவ்ீக ஊர,் ேங்களுயடய உைவினரக்ளுள் யோரோவது (ேோே்ேோ, போட்டி, 

கணவர,் மோமனோர,் ேோயோர ் முேலிய யோரோவது) ஸ்வோமிக்குப் 

பைக்கப்பட்டவரக்ளோயின் அவரக்ளுயடய சபயரும் அவரக்ளுக்குே் ேோங்கள் 

என்ன உைவு என்பயேயும் சகோடுக்கவும். ேங்களுக்கு எேோவது அயடயோளதமோ 

பட்டப்சபயதரோ செல்லப்சபயதரோ இருந்ேோல் அயேயும் சகோடுக்கவும். ேங்கயள 

யோர ் என்று ஸ்வோமி அயடயோளம் கண்டுசகோள்வேை்கோகே் ேங்கயளப் பை்றி 

எவ்வளவு விவரம் சகோடுக்க முடியுதமோ அவ்வளவும் சகோடுக்கவும். ேங்கயளப் 

பை்றி ஸ்வோமிக்குே் சேரியோது என்ைோல் ஸ்வோமிக்குே் சேரிந்ே யோதரோடோவது 

உங்களுக்குப் பைக்கமிருந்ேோல் அவர ்சபயயரே் சேரிவிக்கவும்.  

j. Here choose “yes” if you have had Samashrayanam, if not select “No”. ேங்களுக்கு 

ஸமோஶ்ரயணம் ஆகியிருந்ேோல் Yes என்பயேே் தேரவ்ு செய்யவும். இல்லோவிடில் 

No என்பயேே் தேரவ்ு செய்யவும்.  

k. To complete the registration please click the button “Register” to save the details 

provided by you in the web database. Do not forget to do this step! 

கயடசியோக, மைக்கோமல் “Register” என்பயே click செய்யவும்.  

 

That is all necessary for registering yourself using Aayarthevu app. Once the registration is 

complete sit back and relax. AayarThevu administrators will check your credentials and 

approve your registration. This can take between a few minutes to two days. Once an admin 

has verified your details, you receive an email confirming registration. Until then you will 

not have access to the AayarThevu app. 

People who wish to join the app, but who don’t have an email id can register themselves in 

the app using the credentials of their relatives. This can be used to login to the app as well. 

If the relative whose mail id you want to use to login to the app, has already registered, 

you can just login using their mail id and password. We suggest such people to send their 

details through their relatives using feedback option, before starting to use the app. This 

option is to be used only for elders who do not have an email id and who wish to join the 

app. Please do not misuse this option. 
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நீங்கள் இயேெச்ெய்ேபின், உங்களது விவரங்கயள ஆயரத்ேவு செயலியய 

நடே்துபவரக்ள் ெரிபோரே்்து உங்களுக்கு இயே உபதயோகிக்க அனுமதி வைங்கிய 

பின்தப உங்களோல் இயே உபதயோகிக்க முடியும். இேை்குெ ்சில நிமிடங்கதளோ சில மணி 

தநரங்கதளோ ஆகலோம். ெரி போரே்்ேபின் உங்களுக்கு ஒரு ஈசமயில் வரும். அது 

வந்ேவுடன் நீங்கள் இெச்ெயலியில் login செய்யலோம்.  

ேங்களுக்சகன்று ஒரு ஈசமயில் id இல்லோே வயேோனவரக்ள், ேங்களுக்குே் சேரிந்ே 

உைவினரக்ளது email id ஐ உபதயோகிேத்ு register செய்து சகோள்ளலோம். இந்ே mail idயயக் 

சகோண்தட login செய்து சகோள்ளலோம். நீங்கள் யோருயடய email idயயக் சகோண்டு register 

செய்ய விரும்புகிறீரக்தளோ, அவரக்ள் முன்தப register செய்திருந்ேோல் நீங்கள் மறுபடி 

register செய்யதவண்டோம். அவரக்ளுயடய email id, மை்றும் அவரக்ள் சகோடுே்ே 

passwordஐக் சகோடுேத்ு நீங்கள் login செய்து சகோள்ளலோம். ஆனோல் இப்படி mail id 

இல்லோமல் மை்சைோருவரின் mail idயயக் சகோண்டு இந்ே செயலியய 

உபதயோகிக்கும்முன் ேங்கள் உைவினர ்மூலம் feedback optionஇல் ேங்கள் விவரங்கயளே் 

சேரிவிக்க தவண்டுகிதைோம். இந்ே ஒரு வழி email id அை்ைவரக்ளோய் இந்ே செயலியின் 

மூலம் உபந்யோஸங்கயளக் தகட்க தவணும் என்ை ஆயெ உயடயவரக்ளுக்கு மட்டுதம. 

மை்ைவரக்ள் இயதத் தவறொக உபதயொகிக்கதவண்டொம் என்று 

தகட்டுக்சகோள்கிதைோம். 

 

3. Using the AayarThevu app for first time– முதன்முயறயொகெ ்

செயலியய உபதயொகித்தல்  

 

After the admins have approved your registration, you will be able to login as 

mentioned in the previous section. To login please open the AayarThevu app on your 

mobile. Login screen as shown in figure 2 will appear. Enter your email address 

(same as entered in step 2b), and the password (as entered in step 2e) to login.  

செயலியய நடே்துபவரக்ள் உங்கள் விவரங்கயளெ ் ெரிபோரே்்து உங்களுக்கு 

அநுமதி வைங்கிய பின் நீங்கள் login செய்து சகோள்ளலோம். அேை்கு உங்கள் 

சமோயபலில் ஆயரத்ேவு செயலியய open செய்யவும். படம் 2இல் 

கோட்டப்படட்ுள்ள login screen தேோை்ைமளிக்கும். இதில் நீங்கள் registration 

செய்யும்தபோது சகோடுே்ே email id, passwordஐ type செய்யவும். பிைகு Login buttonஐ 

click செய்யவும்.  

 

4. Features of AayarThevu app– ஆயர்ததவு செயலியில் உள்ள வெதிகள் 

 

There are several useful features incorporated in the app as shown in figure 4,5& 6. A 

brief description of the features is listed below: 

இெச்ெயலியய உபதயோகப்படுே்துபவரக்ளின் சஸௌகரய்ேத்ுக்கோகப் படம் 4,5& 

6இல் கோட்டப்பட்டுள்ளபடி, பல பயனுள்ள வெதிகள் சகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அவை்றின் சுருக்கமோன விளக்கம் பின்வருமோறு:  
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a. Feeds: This is where all the upanyasams of our Swami, important events of our 

Thirumaligai and Thiruvellaraiutsavams will be listed (marked as “a” in figure 4). 

Click play to listen to Upanyasams of our Swami. Files will be streamed after a few 

seconds, depending upon the speed of your internet. You have to stay online till 

you complete hearing a full upanyasam or a portion that you want to hear, if you 

want to play and hear upanyasams listed here or to download files listed here. 

Please note that if you have heard only a part of an upanyasam, say, upto ten 

minutes, you can go to the tenth or eleventh minute when you want to hear the 

next part, by moving the small ball, that is shown below the name of the 

upanyasam through the horizontal line to the point of time you want. This option 

is available in Downloads as well. So it’s not necessary that you have to hear a 

full upanyasam at one stroke. You can split it into ten minutes a day or so, if that 

suits you. You will receive a notification whenever a new file or a new message 

has been uploaded to Feeds.Please see the description4c on Downloads and 4e on 

Settings for further details about Feeds. 

 

இந்ே Feedsஇல் ேோன் எல்லோ உபந்யோஸங்களும்,திருசவள்ளயை உேஸ்வங்கயளப் 

பை்றிய விவரங்களும், பே்திரிக்யக முேலியயவயும், திருசவள்ளயை 

தமலே்திருமோளியகயில் நடக்கும் தகோஷ்டிகள் முேலியவை்யைப் பை்றிய 

விவரங்களும், இந்ே செயலிதயோடு சேோடரப்ுயடய அறிவிப்புகளும் 

சகோடுக்கப்சபறும். இதில் செயலி சேோடங்கப்பட்ட முேல்நோள் சேோடங்கி உள்ள 

எல்லோ உபந்யோஸங்களும், விவரங்களும் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கும். கயடசியோக 

Feedsஇல் ஏை்ைப்பட்டுள்ளது முேலில் பட்டியலிடப்படும்.  இந்ே Feedsஐ உபதயோகிக்க 

நீங்கள் onlineஇல் இருக்க தவணும். நீங்கள் தகட்க விரும்பும் உபந்யோஸேத்ின் 

ேயலப்புக்கு இடப்பக்கே்தில் உள்ள கருநீலநிை ெதுரேத்ுக்குள் இருக்கும் சவள்யள 

நிை முக்தகோணே்யே {இதுதவ play symbol ஆகும்} click செய்யவும். உங்கள் இன்டரச்நட் 

தவகே்யேப்சபோறுேத்ு சில வினோடிகளில் உபந்யோஸம் play ஆகேச்ேோடங்கும். 

நீங்கள் எவ்வளவு தநரம் ஒரு உபந்யோஸேய்ேக் தகட்க விரும்புகிறீரக்தளோ அதுவயர 

நீங்கள் onlineஇல் இருக்க தவணும். ஒரு உபந்யோஸே்யே முழுவதுமோக ஒதர 

ெமயே்தில் தகட்டு முடிக்க தவணும் என்ை நிரப்ந்ேமில்யல. சுமோர ் பேத்ுப் பே்து 

நிமிடங்களோகப் பிரிே்துக் தகட்க விரும்புபவரக்ள், முேல் பேத்ு நிமிடங்கயளக் தகட்டு 

முடிே்ே பின்னர,் ேங்களுக்கு மறுபடியும் எப்சபோழுது தகட்க தநரமுள்ளதேோ 

அப்சபோழுது உபந்யோஸே்தின் ேயலப்புக்குக் கீதை உள்ள சவள்யளநிைக் தகோட்டில் 

வலப்பக்கம் தநோக்கிே் ேோங்கள் தகட்க தவண்டிய நிமிடே்துக்கு கருநீலநிைேய்ே 

உயடய சிறு பந்யே நகரே்்திக்சகோண்டு வந்ேோல் எந்ே இடே்தில் நீங்கள் தகட்டு 

நிறுே்தினீரக்தளோ அேை்கு தமல் தகட்கேச்ேோடங்கலோம். எனதவ முழு 

உபந்யோஸே்யேக் தகட்க தநரமில்லோேவரக்ள், ஒவ்சவோரு நோளும் பே்துப் பேத்ு 

நிமிடங்களோகப் பிரிே்து இதில் சகோடுக்கப்படும் உபந்யோஸங்கயளக் தகட்கலோம். 

Downloadsஇலும் இப்படி பிரிேத்ுக் தகட்பேை்கோன வெதி உள்ளது. இந்ே Feedsஇல் 

புதிேோக ஒரு உபந்யோஸதமோ ஒரு pdf fileஓ ஒரு அறிவிப்தபோ சகோடுக்கப்பட்டோல் 
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உங்களுக்கு அது இதில் ஏை்ைப்பட்டுள்ளது என்ை ஒரு notification(அறிவிப்பு) 

சகோடுக்கப்படும். Feedsஐப் பை்றிய தமலும் சில விவரங்களுக்கு 4c  Downloads பை்றிய 

விளக்கே்யேயும்  4e Settings பை்றிய விளக்கே்யேயும் கோண்க.  

i. Categories &Tags:Files provided in Feeds are further divided into 

Categories and tags. Detailed information about this option is provided 

in section 6. “Clear section” option in the top of Category is to display 

all upanyaasams without the division into categories and tags. 

Feedsஇல் சகோடுக்கப்பட்டுள்ளவை்யைே் ேனிேே்னி வகுப்புக்களோகப் 

பிரிே்து வயகப்படுேத்ுவேை்கோக இயவ செய்யப்பட்டுள்ளன. 

இவை்யைப்பை்றிய விரிவோன விளக்கே்யேப் பகுதி 6இல் கோணலோம். 

இதில் உள்ள “Clear section”என்ை option ேனிே்ேனி பிரிவுகள் 

இல்லோமல் எல்லோ உபந்யோஸங்கயளயும் பட்டியலிட்டுக் 

கோட்டுவேை்கோக உபதயோகப்படும். 

b. Downloads: All audio files downloaded so far are listed here (marked as “b” in 

figure 4). You can play files downloaded here even if you are offline. Please note 

thataudio files downloaded will not be saved in a separate folder in your phone. 

They will be saved inside the app directory.As an exception, pdf files like 

Utsavampatrika, app manualget downloaded once you click them and they will be 

saved in your mobile and you can share these with others.Please note that audio 

files downloaded will consume your mobile’s internal memory. You have to delete 

the files in Downloads if you find that your mobile space is less. This can be done 

by clicking on the Delete below each file. Please note that even if you have deleted 

a file from your downloads, it will be listed in Feeds. That is, Feeds will always 

contain the list of all upanyasams, from the first day of the app to the latest, at 

any point of time. You can go to any upanyasam and play it or download it 

whenever you want. However, any number of files in Feeds won’t occupy your 

mobile space unless you download them. Please see the description 4e on Settings 

for further details about Downloads. 

நீங்கள் download செய்துள்ள எல்லோ ‘audiofiles’உம் இங்குேோன் 

பட்டியலிடப்படும்.நீங்கள் offlineஇல் இருந்ேோலும் முன்தப download செய்துள்ள 

audiofilesஐ இங்கு வந்து தகட்கலோம். நீங்கள் download செய்துள்ள audiofilesஉம் 

உங்கள் சமோயபலில் save செய்யப்படமோட்டோ. அயவ இந்ே செயலிக்குள்தளதய 

இருக்கும். ஆனோல் உே்ஸவப்பே்திரிக்யக, app manual முேலிய pdf files 

மடட்ும் நீங்கள் அவை்யை click செய்ேவுடன் உங்கள் சமோயபலில் சில 

வினோடிகளில் save ஆகிவிடும். நீங்கள் அவை்யை மை்ைவரக்ளிடம் 

பகிரந்்து சகோள்ளலோம். நீங்கள் audiofilesஐ download செய்யெ ் செய்ய, 

அயவ உங்கள் சமோயபலில் இடே்யே எடுே்துக்சகோள்ளும்.  உங்கள் 

சமோயபலில் இடம் பை்ைோவிடில் Downloadsஇல் உள்ள filesஐ delete 

செய்யதவணும். ஒவ்சவோரு fileக்கும் கீதை இருக்கும் Delete என்பயே click 

செய்ேோல் அது delete ஆகிவிடும். Downloadsஇல் இருக்கும் fileகயள நீங்கள் delete 

செய்ேோலும், Feedsஇல் அயவ அழிக்கப்பட மோட்டோ. Feedsஇல் செயலியின் முேல் 
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உபந்யோஸம் சேோடங்கி, செயலியில் ஏை்ைப்படட்ுள்ள எல்லோ 

உபந்யோஸங்களும் எப்சபோழுதுதம பட்டியலிடப்சபறும். நீங்கள் 

எப்சபோழுது தவண்டுமோனோலும் online சென்று அவை்யைக் தகடக்லோம், 

அல்லது download செய்யலோம். ஆனோல் Feedsஇல் எவ்வளவு 

உபந்யோஸங்கள் இருந்ேோலும் download செய்யோேவயர அயவ உங்கள் 

சமோயபலில் இடே்யே எடுே்துக்சகோள்ள மோட்டோ. Downloadsபை்றிய 

தமலுமுள்ள விவரங்களுக்கு 4e Settingsபை்றிய விளக்கே்யேப் போரக்்கவும்.  

 

c. About: This gives a short introduction to the app (marked as “c” in figure 4) and 

a mention on the audios that tell about the significance of the name Aayarthevu 

and how to use this app. இது இந்ே செயலியயக் குறிேே் சிறிய 

முன்னுயரயயக் சகோண்டது. இந்ே செயலிக்கு ஆயரத்ேவு என்ை சபயர ்

சூட்டப்பட்டேை்குக் கோரணே்யேே் சேரிவிக்கும் உபந்யோஸே்யேப் பை்றிய 

விவரமும் இந்ே செயலியய உபதயோகப்படுேத்ுவது எப்படி என்ை சிறிய 

விளக்கே்யேக் சகோடுக்கும் உபந்யோஸே்யேப் பை்றிய விவரமும் இங்தக 

சகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

d. Settings: Here one can choose the option (marked as “d” in figure 5) to whether 

download the audios to phone or stream the audio without downloading. By 

default the option will be download audio before playing. If this option is on, a file 

can take 30 seconds to one minute or more to download before playing, depending 

upon your internet speed. Once a file is downloaded, it will be displayed in the 

Downloads section. You can go offline to hear the file from Downloads section 

after that. Keep this option on, if you want to hear a file one or more times in the 

future, or if you will not have uninterrupted internet service for thirty minutes to 

continuously hear an upanyasam. However, please remember that every file 

downloaded will occupy your mobile space and you may have to delete it 

occasionally if you do not have space. If you turn this option off, by moving the 

blue ball to the left, the ball will turn white. Keep this option off if you have 

enough internet data with decent speed. Suppose a file's size is 15 MB, 

streaming the file in feeds or downloading the file will consume approximately the 

same 15 mb of internet data. So it's advisable for most users to turn download 

before playing off. 

இங்குஒருஉபந்யோஸே்யே download செய்து offlineஇல்தபோய்தகட்டுக்சகோள்வேோ, 

download செய்யோமல் Feedsஇதலதய play 

செய்துசகோள்வேோஎன்றுநீங்கள்தேரந்்தேடுேத்ுக்சகோள்ளலோம். Download audio 

before playingஎன்ை 

optionக்குஅருகில்உள்ளபந்துவலதுபக்கம்தநோக்கிேே்ள்ளப்பட்டோல், 

அதுகருநீலநிைே்தில்இருக்கும். அப்தபோதுநீங்கள் download optionஐ on 

செய்துள்ளரீக்ள்என்றுஅரே்ே்ம். இது on ஆகஇருக்கும்தபோது, நீங்கள் online 

சென்று, Feedsஇல்நீங்கள்தகட்கவிரும்பும்உபந்யோஸே்தில்உள்ள play buttonஐ click 

செய்ேோல்உங்களுயடயஇன்டரச்நட்தவகே்துக்குேே்குந்ேவோறு 30 

வினோடிகளிதலோ 1 நிமிடே்திதலோ 2 நிமிடே்திதலோஅந்ேஉபந்யோஸம் 
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downloadஆகி Downloadsஇல்பட்டியலிடப்படும். அேை்குப்பிைகு, நீங்கள் offline 

சென்றுஎப்சபோழுதுதவண்டுமோனோலும் 

Downloadsக்குெச்ென்றுஅந்ேஉபந்யோஸேய்ேக்தகட்டுக்சகோள்ளலோம். 

நீங்கள்ஒருஉபந்யோஸே்யேப்பலேடயவதகட்கதவண்டும்என்ைோதலோ30நிமிடம்

சீரோனதவகே்தில்ேங்குேயடயை்ைஇன்டரச்நட்உங்களுக்குக்கியடக்கோதுஎன்

ைோதலோஇந்ே optionஐ on என்றுதேரந்்சேடுங்கள். ஆனோல்நீங்கள் download 

செய்யும்ஒவ்சவோருஉபந்யோஸே்துக்கும்உங்களதுசமோயபலில் 
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Figure 4. Highlights several options of app such as (a) feeds, (b) downloads (c) About 

 

Gopalan 

gopalan@gmail.com 

c 

a 

b 
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Figure 5. Highlights several options of app such as (d) settings, (e) help and (f) feedback 

 

 

Gopalan 

gopalan@gmail.com 

f 

d 

e 
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இடம்குயைந்துசகோண்தடவரும்என்பயேமைந்துவிடோதீரக்ள். 

கருநீலநிைே்தில்இருக்கும்இந்ேப்பந்யேஇடதுபக்கம்தநோக்கிே் 

ேள்ளினோல் அது சவண்யமநிைமுயடயேோக மோறி விடும். இப்படி 

ஆனோல், நீங்கள் download optionஐ off செய்துள்ளீரக்ள் என்று அரே்்ேம். 

உங்களுக்குெ ் சீரொன தவகத்தில் தங்குதயடயற்ற இன்டரச்நட ்

கியடக்கும் என்றொல் நீங்கள் இந்த optionஐ off செய்துசகொள்வதத 

சிறந்தது. ஒரு உேோஹரணே்துக்கு 15 MB fileஐ  நீங்கள் feedsஇல் play 

செய்ேோலும் download செய்து பிைகு offline சென்று தகட்டோலும் 

ஏைக்குயைய அதே 15 MB அளவு இண்டரச்நட் ேோன் தேயவப்படும். 

Download செய்ேோல் உங்கள் சமோயபலில் 15 MB இடே்யேயும் எடுே்துக் 

சகோள்ளும். எனதவ Feedsஇல் play செய்து தகட்பதே 

சபரும்போலோனவரக்ளுக்கு ஏை்ைேோக இருக்கும். 

e. Help: Clicking this will open a pdf file containing this user manual for 

AaytherThevu app. Use this manual to get to know about all the features of this 

app. Please use the manual also to help Srivaishnavas known to you who are not 

able to register or login, and help the Srivaishnavas who do not understand a few 

features of the app. 

இயே click செய்ேோல் இந்ே manualஐ உயடய ஒரு pdf file open ஆகும். இந்ே 

செயலியயப் பை்றிய எல்லோ விவரங்கயளயும் அறிய இயே ஒருமுயை 

படியுங்கள். உங்களுக்குே் சேரிந்ே ஸ்ரீயவஷ்ணவரக்ளுடன் இயேப் 

பகிருங்கள். உங்களுக்குே் சேரிந்ேவரக்ள் யோரோவது register செய்வதிதலோ login 

செய்வதிதலோ எேோவது கஷ்டப்பட்டோலும், இதில் உள்ள வெதிகயள எப்படி 

உபதயோகிப்பது என்று அறியோமல் கஷ்டப்பட்டோலும், இந்ே manualஐக் சகோண்டு 

அவரக்ளுக்கு உேவுங்கள்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 6. Highlights several options of app such as (g) share, (h) logout 
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f. Feedback: Option to provide feedback (marked as “f” in figure 5) to admins. Our 

Swamy and site administrators work constantly in improving the quality of the 

service provided to the users. In addition, they are very eager to have feedback 

from the users. In case you have any problem with the app, any of the files, any 

of the features, if you would like to comment on anything, if you want to make 

any suggestions on any features, the quality of the audio or the content of the 

upanyasam, please feel free to contact us through the feedback form. The 

message provided by users will be confidential and other users will not be able to 

read your message.In addition, sishyas of ThiruvellaraiMelatthirumaaligai who 

want to get Samaashrayanamcan notify through feedback option. 

இது இந்ே செயலியயப் பை்றியும் இதில் உள்ள வெதிகயளப் பை்றியும் இதில் 

வரும் உபந்யோஸங்கயளப் பை்றியும் ேங்கள் கருே்துக்கயளே் ேோங்கள் 

பதிவிடுவேை்கோகக் சகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களுக்கு இவை்றில் இருக்கும் 

ெந்தேகங்கயளயும் தகட்டுக்சகோள்ளலோம். இவை்றில் ஏேோவது குயைகள் 

இருந்ேோலும் சேரிவிக்கலோம். உங்களுக்கு இயே உபதயோகிப்பதில் எேோவது 

கஷ்டங்கள் இருந்ேோலும் சேரிவிக்கலோம். நீங்கள் சேரிவிக்க நியனப்பயேே் 

ேமிழிதலதய சேரிவிக்கலோம். நீங்கள் அனுப்பும் கருேத்ுக்கயள இந்ே 

செயலியய நடே்துபவரக்ள் மட்டுதம போரக்்கமுடியும். அவை்யை நோங்கள் 

மை்ைவரக்ளிடம் சவளியிட மோட்தடோம். ஸமோஶ்ரயணம் சபை விரும்பும் 

திருசவள்ளயை தமலதிருமோளியக ஶிஷ்யரக்ள் இேன் மூலம் சேரிவிக்கலோம்.  

g. Share: Click and use the option (marked as “g” in figure 6) to share the app to 

your friends and relatives. இேன் மூலம் இந்ே செயலியயே ்  ேங்களுக்குே் 

சேரிந்ே ஸ்ரீயவஷ்ணவரக்ளுக்குப் பகிரந்்துசகோள்ளலோம்.  

h. Logout: This is provided for people (marked as “h” in figure 6) who don’t want to 

use the app for some time or who don’t want to receive notifications for some 

time. Others need not use this option at all.  

இது இந்ே செயலியயெ ் சிறிது கோலம் உபதயோகிக்கதவண்டோ என்று 

நியனப்பவரக்ளுக்கோகக் சகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. மை்ைவரக்ள் இந்ே logout 

optionஐ உபதயோகிக்கதவ தவண்டோம்.  

 

 

* Please note the name and email id provided in the above screenshots (figure 4 

-6) does not belong to any of the administrators. It is just used as a representative 

example. 

இங்குக் (படம் 4-6) சகொடுக்கப்பட்ட சபயர,் email id ஆகியயவ உதொஹரணத்துக்கொக 

மடட்ுதம சகொடுக்கப்படட்ுள்ளன.  
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5. Common errors while logging – பலர் செய்யும் தவறுகள். 

Most common errors when users try to login are either due to wrong entry of email 

id or password. இந்ே செயலியய உபதயோகிக்கும் பலர ் சபரும்போலும் login 

செய்யும்தபோது ேவைோன email idயயதயோ ேவைோன passwordஐதயோ சகோடுப்பேோல் 

ேோன் அவரக்ளோல் login செய்ய முடிவதில்யல. இங்கு பலர ்செய்யும் ேவறுகளும் 

அவை்றுக்குே் தீரவ்ுகளும் சகோடுக்கப்படுகிைன.   

 

Error–தவறு Remedy– தீரவ்ு 

 

 

 

 

Please enter the same email you 

used to register (step 2b) and not the 

mobile number . 

நீங்கள் register செய்யும்தபோது 2bயில் 

சகோடுேே் email 

idயயதயசகோடுக்கவும். உங்கள் 

சமோயபல் numberஐக் 

சகோடுக்கலோகோது.  

 

 

 

 

 

 

Please enter the same email (step 

2b) and the same password you used 

to register.  

நீங்கள் முன்பு register செய்யும்தபோது 

சகோடுேே் அதே mail id, அதே 

passwordஐக் சகோடுக்கவும். தவறு mail 

id, தவறு password சகோடுக்கலோகோது.  

  
6 
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Email ID already used for registration. 
Probably the admins have already 

registered on your behalf when you gave 
the data to them. In this case, you can use 

your mobile number as your password and 
login to the app. After your first login, 

please change the password using forgot 
password, if you wish. If you are not able to 
login using your mobile number as 

password, please change your password, 
using forgot password option in the login 

screen. If this does not work, please use 
another email address or contact the admin 
by sending a mail to 

admin@mail.aayarthevu.com.  

நீங்கள் register செய்யும்தபோது இப்படி 

வந்ேோல், நீங்கள் முன்தப register 

செய்யப்பட்டுள்ளரீக்ள் என்று அரே்்ேம்; 

இந்ே செயலியய நடே்துபவரக்ள், 

உங்களுயடய விவரங்கயளப் சபை்று 

உங்களுக்கோக முன்தப register 

செய்துள்ளனர ் என்று அரே்்ேம். Login 

screenஇல் உங்களது email-idயயக் 

சகோடுே்து, உங்கள் சமோயபல் numberஐ 

password ஆகக் சகோடுேத்ு நீங்கள் login 

செய்துசகோள்ளலோம். அப்படியும் 

உங்களோல் login செய்ய முடியோவிடில் 

6இல் அம்புக்குறியிட்டபடி Forgotten 

Password என்ை option மூலம் உங்கள் 

passwordஐ மோை்றிக் சகோள்ளவும். தமலும் 

விவரங்களுக்குப் படம் 7ஐப் போரக்்கவும். 

இதுவும் பயனளிக்கோவிடில் , தவறு  email id 

இருந்ேோல் அயேக்சகோடுே்து register 

செய்யப்போரக்்கவும். இல்லோவிடில்   

admin@mail.aayarthevu.com என்ை email 

idக்கு ஒரு email அனுப்பிே ் ேங்கள் 

கஷ்டே்யேெ ்செோல்லவும். 

mailto:admin@mail.aayarthevu.com
mailto:admin@mail.aayarthevu.com
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You are offline. You can however go to 
downloads and play files already 
downloaded by you. Please turn on your 

internet to listen/view new files in the feed 
 

நீங்கள் offlineஇல் உள்ளரீக்ள். 

Downloadsக்குெ ் சென்று நீங்கள் download 

செய்ே உபந்யோஸங்கயளக் தகட்கலோம். 

Feedsஇல்உபந்யோஸங்கயளக் தகட்க, 

அல்லது பட்டியயலப் போரக்்க online 

செல்லவும்.  

 

Figure 6. Screenshots of most common errors while logging to the app. 

In addition, if you are not able to open or hear audio from the files in the app try to do the 

following 

 

●  Close all the programs and restart the phone or 

●  Uninstall the app and try installing the latest version of the app 

தமலும் நீங்கள் filesஐ open செய்ய முடியோவிடிதலோ தகட்கமுடியோவிடிதலோ, உங்கள் 

சமோயபலில் இருக்கும் எல்லோ programs, apps ஐயும் close செய்து, உங்கள் phoneஐ 

restart செய்து போரக்்கவும். அல்லது  ஆயரத்ேவு செயலியய uninstall செய்து play 

storeஇலிருந்து புதிய versionஐ install செய்துசகோள்ளவும்.  

 

 



19 
 

 
 

Figure 7. Contact form to reset user password. 

 

If you are still unable to login, reset your password by clicking the option “forgot password” 

in the login menu of the app (arrow 6). This would open the following menu (figure 7), 

where in you enter your email address that you used to register. Link to reset your password 

would be sent to your registered email address. 

 

இேை்குப்பின்பும் உங்களோல் login செய்யமுடியோவிடில், login screenஇல் அம்புக்குறி 6இல் 

கோட்டப்பட்டபடி Forgotten Password என்பயே click செய்து உங்கள் passwordஐ 

மோை்றிக்சகோள்ளவும். படம் 7இல் கோட்டப்பட்டுள்ள menu தேோை்றும். அதில் நீங்கள் register 

செய்யும்தபோது சகோடுே்ே உங்களது email idயயக் சகோடுக்கவும். பிைகு Send Password 

reset link என்ை buttonஐ click செய்யவும். உங்கள் email idக்கு password மோை்றிக் 

சகோள்வேை்கோன ஒரு link அனுப்பப்படும். அயே click செய்து புதிேோக ஒரு passwordஐே் 

தேரந்்சேடுக்கவும்.  
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6. Detailed information about Categories &Tags–Categories& Tags பற்றிய 

விரிவொன விளக்கம்  

Categories and Tags are used to classify Feeds. 

i. Categories provide an overview of Feeds. 

ii. Tags are more specific and will help you narrow down Feed items. 

 

Categories is like the ‘Table of Contents’ in a book and Tags is like the ‘Index’ of the same 

book. 

Categories, tags ஆகியயவ Feedsஇல் சகோடுக்கப்படும் உபந்யோஸங்கயளயும், pdf files 

முேலியவை்யையும் பலப்பல ேயலப்புகளில் பல்தவறு வகுப்புகளோகப் பிரிக்க உேவும். 

Categories என்பது Feedsஇல் இருப்பவை்யைப் சபோதுவோன பல வகுப்புகளோகப் பிரிக்க 

உேவும். Tags என்பது அந்ேந்ே fileஇல் இருக்கும் குறிப்பிட்ட விஷயே்துக்கு ஏை்ப fileஐெ ்

சிறு சிறு வகுப்புக்களோகப் பிரிக்க உேவும். இவை்றின் மூலம் நீங்கள் விரும்பிய 

சபோதுவோன வகுப்யபெ ் ெோரந்்ே உபந்யோஸங்கயளயும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயகயயெ ்

ெோரந்்ே உபந்யோஸங்கயளயும் தேரந்்சேடுக்க முடியும்.  

6.1 Appearance– ததொற்றம் 

Categories &Tags option (figure 8) will appear when the three lines on right top of feeds 

screen (figure 4a) is tapped. Visually, Categories have an Indigo background and Tags are 

underneath Categories and have a Grey background on the Categories and Tags screen. An 

upanyaasamwill be listed only in one category, but it can have several tags depending on 

the different subtopics it deals with. Also the same tag can be used for upanyasams in 

different categories if they deal with the same subtopic.  

 

Once you click the three lines on the right 

top of the feeds screen shown in figure 4a, 
Categories and tags appear as shown in 
figure 8. 

 

படம் 4aவில் கோட்டப்பட்டுள்ள feeds 

screenஇல் வலது பக்கே்தில் தமல் உள்ள 

மூன்று தகோடுகயள click செய்ேோல்  படம் 

8இல் கோட்டப்பட்டுள்ளபடி Categories & 

Tags தேோை்றும். Categories கருநீல 

நிைே்திலும் Tags ெோம்பல்நிைே்திலும் 

சகோடுக்கப்பட்டிருக்கும்.  

 

Figure 8.Screenshot of categories and tags 



21 
 

ஒரு உபந்யோஸம் ஒரு Categoryயில் மட்டுதம பட்டியலிடப்படும். ஆனோல் அதில் 

செோல்லப்படும் பல வயகயோன விஷயங்கயளயிட்டு, அேை்குப் பல tags இருக்க முடியும். 

தமலும் சவவ்தவறு categoriesஇல் இருக்கும் சவவ்தவறு உபந்யோஸங்கள் ஒதர வயகயோன 

ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயே்யேப் பை்றிப் தபசுபயவயோனோல் அவை்றுக்கு ஒதர tag 

சகோடுக்கப்படும்.  

6.2 Usage– உபதயொகம். 

A few examples of how they could be used within the AayarThevu app: 

a. Scroll through Categories to get an idea of the topics covered. 
b. As lot of upanyasams are to be uploaded into the app, Categories and Tags will help 

you with finding specific list of upanyasams. 

Say you are interested in all ‘Ithihaasas and Puranas’ you would tap on ‘Ithihaasas 
and Puranas’ (Category) and the Feeds page will display just those upanyasams. 

i. If you are just interested in the ‘Sriramayanam’ series of upanyasams, you 

would tap on ‘Sriramayanam’ (Tag) under ‘Ithihaasas and Puranas’ and the Feeds 
page will display just those upanyasams. 

 

Categories & Tagsக்குெ ் சென்று வரியெயோக அவை்றில் உள்ள வகுப்புகயளப் போரே்்ேோல் 

என்சனன்ன வயகயோன உபந்யோஸங்கள் இந்ே செயலியில் சகோடுக்கப்பட்டுள்ளன 

என்ைறியலோம். ஆயரத்ேவு செயலியில் பலப்பல ேயலப்புக்களில் பலப்பல 

உபந்யோஸங்கள் வரப்தபோகிைபடியோல், Categories & Tags மூலமோக நீங்கள் விரும்பிய 

ேயலப்பில் உள்ள உபந்யோஸங்கயள மட்டும் எளிேோகக் கண்டுசகோள்ளலோம்.    ஒரு 

உேோஹரணேத்ுக்கு நீங்கள் இதிஹோஸபுரோணங்கயளப் பை்றிய உபந்யோஸங்கயள 

மட்டும் தகட்க விரும்பினோல் ‘Itihaasas and Puranas’ என்ை Categoryயய click செய்ேோல் Feeds 

screenஇல் அயவ மட்டும் பட்டியலிடப்படும். ஸ்ரீரோமோயணே்யேப் பை்றிய 

உபந்யோஸங்கயள மட்டும் போரக்்க விரும்பினோல், ‘Itihaasas and Puranas’ என்ை Categoryயில் 

உள்ள Sriramayanam என்ை tagஐ click செய்ேோல் அயவ மட்டும் Feedsஇல் பட்டியலிடப்படும்.   

 

6.3 Different categories 

 

a. Aagama and Temples:Upanyasams on Aagamas, Dharmas spoken in them, 

concepts of Saranagati and other Srivaishnava practices, things a Srivaishanava 

should do and should not do, greatness of certain Divyadesams, utsavams, certain 

kainkaryam done by our aacharyas in temples and so forth will be included in this 

category. 

ஆகமங்கள், அவை்றில் செோல்லப்படும் ேரம்ங்கள், ஶரணோகதி முேலிய 

ஸ்ரீயவஷ்ணவரக்ளுயடய தகோட்போடுகள், ஸ்ரீயவஷ்ணவரக்ளுயடய 

பைக்கவைக்கங்கள், அவரக்ள் செய்ய தவண்டியயவ, அவரக்ள் 

செய்யக்கூடோேயவ, சில திவ்யதேஶங்களின் ஏை்ைம், அவை்றில் நடக்கும் 

உே்ஸவங்கள், அவை்றில் நம் ஆெோரய்ரக்ள் செய்ே யகங்கரய்ங்கள் 

முேலியவை்யைப் பை்றிய உபந்யோஸங்கள்இந்ே வகுப்பில் தெரக்்கப்படும்.  
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b. Aazhvaars and Aachaaryas: This category will have upanyasams on the greatness 

of Aazhvaars and Aachaaryas, their life, explanations on their texts, greatness of 

these texts, principles laid out in their texts, things we must learn from them and 

put to practice and so forth. 

இந்ே categoryயில் ஆை்வோரக்ள், ஆெோரய்ரக்ளுயடய யவபவம், அவரக்ளுயடய 

ெரிே்ரம், அவரக்ளுயடய க்ரந்ேங்கயளப் பை்றிய விளக்கங்கள், இந்ே 

நூல்களின் ஏை்ைம், இவை்றில் செோல்லப்பட்டுள்ள சநறிகள், இவரக்ளிடமிருந்து 

நோம் அறிய தவண்டியயவ, அறிந்து கயடபிடிக்க தவண்டியயவ 

முேலியவை்யைப் பை்றிய உபந்யோஸங்கள் இடம்சபறும்.  

c. Itihaasas and Puranas: This category will contain list ofupanyasamsuploaded 

weekly  in  the Sriramayanam series, other upanyasams held on Sriramayanam, 

Tanislokam and upanyasams on :  stories about kings, Devas, sages, devotees 

;Dharmas; Philosophical aspects that can be found in Itihaasas and Puranas 

இந்ே category, ப்ரதிவோரம் நடக்கும் ஸ்ரீரோமோயணம் சேோடர ்

உபந்யோஸங்கயளயும், ஸ்ரீரோமோயணே்யேயும் அே்தேோடு 

சேோடரப்ுயடயவரக்யளயும் பை்றிய உபந்யோஸங்கயளயும், ேனிஶ்தலோகம் 

சேோடர ் உபந்யோஸங்கயளயும் இதிஹோஸபுரோணங்களில் இருக்கும் 

ேேத்ுவங்கள்; தேவரக்ள், ரோஜோக்கள், முனிவரக்ள், பக்ேரக்ள் பை்றிய கயேகள் 

ஆகியவை்யைப் பை்றிய உபந்யோஸங்கயளயும் சகோண்டிருக்கும்.  

d. Miscellaneous:This category will give upanyasams on general topics or certain 

announcements or requests. இந்ே categoryயில் சபோதுவோன சில உபந்யோஸங்கள், 

அறிவிப்புகள், ப்ரோரே்்ேயனகள் இடம்சபறும்.  

 

6.4 Tags 

 

a. Temples: Upanyasams that deal with Utsavams or other aspects of temples, 

kainkaryam by devotees or our Aachaaryas in temples will have this tag. 

தகோயில்களில்நடக்கும்உேஸ்வம்முேலியன, தகோயிதலோடு சேோடரப்ுயடய 

மை்ைவிஷயங்கள், தகோயில்களில்பக்ேரக்ள், ஆெோரய்ரக்ள் 

செய்ேயகங்கரய்ங்கள் முேலியன ஆகியவை்யைப்பை்றிய உபந்யோஸங்களுக்கு 

இந்ே tag சகோடுக்கப்படும்.  

b. Dharmas:Upanyasams that deal with the day-to-day things that one should do or 

rituals or good deeds or sins will have this tag. 

தினமும்நோம்கயடபிடிக்கதவண்டியஆெோரங்கள், செய்யதவண்டியேரம்ங்கள், 

யவதிகமோனஸம்ஸ்கோரங்கள், புண்யபோபங்கள் முேலியவை்யைப்பை்றிய 

உபந்யோஸங்களுக்கு இந்ே tag வைங்கப்படும். 

c. Announcements: Requests made to the users on matters concerning the app, 

other aspects, announcements on matters related to the app, utsavam in 

Thiruvellarai, functions or samaashrayanam, goshti in Melatthirumaligai will have 

this tag. 

இந்ேசெயலியயஉபதயோகிப்பவரக்ளிடம்செய்யப்படும்ப்ரோரே்்ேயன, 

செயலிஸம்பந்ேப்பட்டஅறிவிப்புகள், திருசவள்ளயை உேஸ்வங்கள் அல்லது 



23 
 

திருமோளியகயில் நடக்கும் தகோஷ்டிகள், ஸமோஶ்ரயணம் முேலியவை்யை 

ப்பை்றிய அறிவிப்பு களுக்கு இந்ே tag சகோடுக்கப்படும்.  

d. Aruliccheyals: Upanyasams that deal with the meanings of songs from the 

divyaprabandham of Aazhvaars will have this tag. 

திவ்யப்ரபந்ேங்களில் உள்ளபோட்டுக்களின் சபோருள்கயளவிளக்கும் 

உபந்யோஸங்களுக்கு இந்ே tag சகோடுக்கப்படும்.  

e. Guruparamparaa: This tag is for the Guruparamparaa series of upanyasams sent 

every week. 

ஒவ்சவோருவோரமும் நடக்கும் குருபரம்பயரே் சேோடர ் உபந்யோஸே்துக்கு இந்ே 

tag சகோடுக்கப்படும்.  

f. Outdoor: Upanyasams by our swami held outdoor and uploaded to the app will 

have this tag so that users can distinguish between upanyasams that are conducted 

exclusively for users of AayarThevu and those that were held elsewhere and 

uploaded to the app. 

இந்ேசெயலியய உபதயோகிப்பவரக்ளுக்கோக ப்ரே்தயகமோக அல்லோமல், மை்ை 

இடங்களில் நடக்கும் உபந்யோஸங்களும் இந்ேசெயலியில் ஏை்ைப்படும். 

அப்படிப்பட்ட உபந்யோஸங்களுக்கு இந்ே tag சகோடுக்கப்படும். இேன் மூலம் 

எயவ இந்ேசெயலியய உபதயோகிப்பவரக்ளுக்கோக ஏை்பட்டயவ , எயவ 

சவளிதயநிகை்ே்ேப்பட்டு இந்ே செயலியில் ஏை்ைப்பட்டயவ என்று பிரிேத்ுே ்

சேரிந்துசகோள்ளலோம்.  

g. Maahaatmyam: Greatness of certain temples or divine places or rivers or such will 

be having this tag. 

சிலதகோயில்கள், புன்யதேே்ரங்கள், நதிகள் ஆகியவை்றின் சபருயமயயெ ்

செோல்லும் உபந்யோஸங்களுக்கு இந்ே tag வைங்கப்படும்.  

h. Sriramayanam: This tag is for upanyasams that belong to the weekly 

Sriramayanam series, other upanyasams on certain slokas or certain incidents or 

persons connected to Sriramayanam and upanyasams on Tanislokam. 

ஒவ்சவோருவோரமும் நடக்கும் ஸ்ரீரோமோயணம் சேோடரஉ்பந்யோஸங்கள், 

சிலஸ்ரீரோமோயண ஶ்தலோகங்கயளப் பை்றிய உபந்யோஸங்கள், 

ஸ்ரீரோமோயணே்தில் நடக்கும் சில நிகை்ெச்ிகள், அதிலிருக்கும் சிலபோே்ரங்கள் 

பை்றிய உபந்யோஸங்கள், ேனிஶ்தலோகம் சேோடர ் உபந்யோஸங்கள் 

ஆகியவை்றுக்கு இந்ே tag சகோடுக்கப்படும்.  

i. Stories: Stories in avataara of the Lord, stories about other deities, sages, 

devotees, kings and other stories found in Vedas or Puranas or Itihaasas or other 

texts will have this tag. 

தவேங்கள், இதிஹோஸங்கள், புரோணங்கள், ஆகமங்கள்முேலியவை்றில் 

கோணப்படும் எம்சபருமோனுயடய அவேோரங்களில் நடந்ேநிகை்ெச்ிகள் 

பை்றியகயேகள்; மை்ைதேவயேகயள ப்பை்றியகயேகள்; ரோஜோக்கள், 

முனிவரக்ள், பக்ேரக்ள் முேலிதயோயரப் பை்றியகயேகள் 

ஆகியவை்யைக்கூறும் உபந்யோஸங்களுக்கு இந்ே tag வைங்கப்படும். 


