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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF SOLAR VIEWER 

 Please read these Instructions for Use carefully before using the Solar Viewer.  Your purchase and 
use of the Solar Viewer constitutes your agreement to these terms and conditions. Failure to follow 
these Instructions for Use may result in serious personal injury, including permanent eye damage. If 
you do not understand these Instructions or cannot follow them diligently and completely, then you 
should not look at the Sun at any time, with or without a Solar Viewer. 

 The term “Solar Viewer” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “SAFE FOR DIRECT SOLAR 
VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA, and sold by Eclipse2017.org for the purpose of viewing the 
Sun during the solar eclipse of August 21, 2017, by or under the direct supervision of a person 18 years of age or above and in 
accordance with these Instructions for Use.   

 Observing the Sun directly, without the benefit of eye protection provided by the Solar Viewer, will likely result in serious 
personal injury, up to and including permanent eye damage and blindness.  When these Instructions for Use are followed 
completely and precisely, the undamaged and unmodified Solar Viewer has been proven to be safe and effective in allowing 
direct, short-term, viewing of the Sun.  If these Instructions for Use are not followed, or if damaged or modified Solar Viewers are 
used, permanent eye injury could result.   

 You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Solar Viewer, if you have any temporary or 
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Solar Viewer according to these Instructions for 
Use, or (2) which predisposes you to an increased or special risk of incurring, worsening, or contributing to the effects of any 
optical or other medical, health, or other condition, by looking or attempting to look at the Sun.   

 You should never attempt to perform any other activity (such as driving or walking) while using the Solar Viewer. 

 You agree that if you let others use the Solar Viewer, you will provide each such user with a copy of these Instructions for 
Use and will make sure such user reads and understands the Instructions for Use before using the Solar Viewer. 

 By using the Solar Viewer to view the Sun, you agree with the following:   

 (a)   you understand these Instructions for Use completely;  
 (b)   you understand and accept the risks associated with improper use of the  Solar Viewer;  
 (c)  you accept full responsibility for, and assume all risks associated with, the act of viewing the Sun, with or 

without the use of the Solar Viewer; and 
(d)  the Solar Viewer is fragile and any damage to it or modification of it will render it immediately and 
permanently unusable for its intended purpose. 

Release and Limitation of Liability 

By way of purchasing and using the Solar Viewer, you are irrevocably releasing, indemnifying, and holding harmless the 
manufacturer and seller from any liability, loss, claim and expense (including attorney’s fees), including but not limited to bodily 
injury or other personal harm, which may result from using the Solar Viewer under any circumstances or conditions and 
irrespective of jurisdiction. Neither the manufacturer nor the seller will be responsible for any damages of any kind, irrespective 
of reasons, conditions or circumstances, including malfunctioning of the Solar Viewer. All risks associated with using the Solar 
Viewer rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Solar Viewer is used by the original purchaser or any 
third party. You fully understand and assume the risks in using the Solar Viewer. You confirm that you have read this release of 
liability and fully understand its terms and that you have given up substantial rights by purchasing and using the Solar Viewer.  

 THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE SOLAR VIEWER MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESSED OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE SOLAR VIEWER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGMENT.  NEITHER 
THE MANUFACTURER NOR THE SELLER SHALL BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER IN 
AN ACTION IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), SUCH AS, BUT NOT LIMITED 
TO, LOSS OF ANTICIPATED PROFITS OR BENEFITS RESULTING FROM, OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION 
WITH THE USE OR FURNISHING OF THE SOLAR VIEWER OR THE PERFORMANCE, USE OR INABILITY TO USE THE 
SAME, EVEN IF THE MANUFACTURER OR SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  IN 
NO EVENT WILL THE MANUFACTURER’S OR SELLER’S TOTAL LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE 
PRODUCT. 

Note Regarding Translations 

 Translations of these Instructions for Use into various languages are provided “AS-IS” and solely for the convenience of 
the reader.  Eclipse2017.org has made reasonable efforts to ensure the accuracy of the Translations; however, in the event of 
any perceived discrepancy in meaning or interpretation between the English version and any Translation, the English version will 
prevail.  You should not act in reliance on anything contained in any Translation of these Instructions for Use, but should refer to 
the official English version.   
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முழுச் சூரிய கிரகணம் – 21 ஆகஸ்ட் 2017 

உங்களை ஐக்கிய அமெரிக்கா வரவவற்கிறது! 
முழுச் சூரிய கிரகணத்றதக் கண்டு அனுபவிக்க நீங்கள் எங்கள் நாட்றை ததர்வுசெய்தறைக்காக நாங்கள் ைிகவும் 
சபருறையறைகிதைாம். இந்த அற்புதைான நிகழ்றவ எல்லாரும் பாதுகாப்பாகக் காணதவண்டும் என்று நாங்கள் 
விரும்புகிதைாம்! 
இங்கக தரப்பட்டுள்ள வழிமுமைகள், நெைிமுமைகள், ஆக ோசமைகள் ைற்றும் நபோறுப்புதுைப்புகள் (“வழிமுமைகள்”) 
ஆகியவற்ைின் ஆங்கி வடிவம் சூரியகிரகணத்தின்கபோது சூரியமை கெரடியோகக் கோண்பதற்குச் சூரியகிரகணக் 
கண்ணோடிமய முமையோகவும், சரியோகவும் பயன்படுத்த உதவும். அதிகோரப்பூர்வைோை ைற்றும் முழுமையோை தகவல்கள் 
ைற்றும் வழிகோட்டுதல்கள் ஆகும். இந்த வழிமுமைகள் http://tinyurl.com/viewer-instructions என்ை இமணயத்தளத்தில் 
உள்ளை. சூரியகிரகணக் கண்ணோடிமயப் பயன்படுத்துவதற்கு ெீங்கள் இந்த வழிமுமைகமளக் கண்டிப்போகப் படித்து புரிந்து 
நகோண்டு பின்பற்ை கவண்டும். இந்த விதிமுளறகளைப் பின்பற்றத் தவறினால் கடுளெயான தனிப்பட்ட வேதங்களை 
அனுபவிக்க வேரிடலாம். 

ஆகஸ்ட் 21, 2017ம் ஆண்டு நிகழவிருக்கும் கிரகணத்றத ஒரு "முழுக் கிரகணம்" என்று வானியல் ஆராய்ச்ெியாளர்கள் 
அறழக்கிைார்கள். ஆனால், இதன் முழு ைறைப்றப நீங்கள் பார்க்கதவண்டும் என்ைால், அசைரிக்காவுக்குக் குறுக்தக 
செல்லுகிை (”முழு ைமைப்புப் போமத” என்று அறழக்கப்படுகிை) ஒரு ைிகக் குறுகலான நிலப் பகுதியில் நீங்கள் 
இருக்கதவண்டும். நீங்கள் இந்தப் பாறதயில் இல்றல என்ைால் பகுதிக் கிரகணத்றத ைட்டுதை காணமுடியும்! எனதவ, 
நீங்கள் கிரகணத்தின் முழு ைறைப்புப் பாறத யில் இருக்கிைரீ்களா என்று அைிந்து சகாள்ளதவண்டியது ைிகவும் முக்கியம். 
அதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்ததவண்டிய வழிமுறைகள் இன்னும் ெிைிது தநரத்தில் விளக்கப்படும்.  

 
முழு ைமைப்புப் போமத  

சுருக்கைோை வழிகோட்டி விரிவோை வழிமுமைகள் 

இந்த ஆவணத்தில் உபதயாகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் “சூரிய கிரகணக் கண்ணாடி” என்ை சொல் முதல் பக்கத்தில் உள்ள ஆங்கி  Disclaimer 

பகுதியிலும், இந்த ஆவணத்தின் கவறு பகுதிகளிலும் குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும் “Solar Viewer”ஐக் குைிப்பதோகப் புரிந்து நகோள்ளப்படகவண்டும். 

சூரியறனக் காண நீங்கள் சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறய பயன்படுத்துவதன்மூலம் ஒரு ெட்ைபூர்வைான உைன்படிக்றகறய 
ஏற்றுக்சகாள்கிைரீ்கள். நீங்கள் எந்த தநரத்திலும் சூரியறனப் பார்க்கச் சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறய பயன்படுத்ததவண்டுைானால் இந்த 
வழிமுறைகள், அைிவுறர ைற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் அறனத்றதயும் துல்லியைாகவும் முழுறையாகவும் கட்ைாயைாகப் பின்பற்ைதவண்டும். 
உங்களுக்கு இந்த வழிமுறைகள் புரியவில்றல என்ைாதலா, உங்களால் முழுறையாக ைற்றும் ெரியாக அவற்றைப் பின்பற்ை இயலவில்றல 
என்ைாதலா அல்லது அவர்களின் நிபந்தறனகறள நீங்கள் ஒப்புக்சகாள்ளவில்றல என்ைாதலா நீங்கள் எந்த தநரத்திலும் எந்த முறைறயப் 
பின்பற்ைியும் சூரியறனப் பார்க்க முயற்ெி செய்யதவண்ைாம் என அைிவுறுத்தப்படுகிைது, ஆதலாெறன தரப்படுகிைது. 

http://www.eclipse2017.org/
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தைிழில் உள்ள விரிவோை வழிமுமைத் நதோகுதியின் சுருங்கியவடிவைோக இந்த உடைடி அைிமுகவழிகோட்டி 
தரப்பட்டுள்ளது. கிரகணத்மதப் போர்க்கச் சூரியகிரகணக் கண்ணோடிமயப் பயன்படுத்தகவண்டுைோைோல், ெீங்கள் இதமை 

வோசித்து, புரிந்துநகோண்டு இதற்கு முழுமையோக இணங்கிச் நசய ோற்ை கவண்டும். 

1) உங்கள் இருப்பிைத்தில் சூரிய கிரகணம் முழுறையானதாக இருக்குைா இருக்காதா என்பறதயும், அந்த இைத்தில் 
எப்தபாது பகுதிக் கிரகணத்றதப் பார்க்க இயலும் என்கிை ததாராயைான விவரத்றதயும் ைற்றும் (சபாருந்தினால்) அங்தக 
காணக்கூடிய சைாத்தக் கிரகண நிறலகறளப்பற்ைியும் சதரிந்துசகாள்ள http://tinyurl.com/find-times என்ை இறணயத் 
தளத்திற்குச் சென்று உங்களுறைய இருப்பிைத்றதத் ததடுங்கள். 

2) முழுக் கிரகணம் என்பது நிஜைாகதவ ஒரு கண்கவர்நிகழ்ச்ெியாகும். ஆனால் சுைார் நூறு றைல் அகலம்ைட்டுதை 
சகாண்ை “முழு ைறைப்புப் பாறத”யில் உங்கள் இருப்பிைம் அறைந்திருந்தால் ைட்டுதை முழு ைறைப்பு அனுபவத்றத 
நீங்கள் அனுபவிக்கமுடியும். ஒருதவறள நீங்கள் கிரகணத்றதப் பார்க்கத் திட்ைைிட்டுள்ள பிரததெத்தில் ”முழு ைறைப்பு” 
சதரியாது என்ைால், முழு ைறைப்புப் பாறதக்குள் உள்ள ஓர் இைத்திற்கு நீங்கள் ைாைிச் செல்லுைாறு நாங்கள் 
அழுத்தைாக ஆதலாெறன சொல்கிதைாம். 

3) கிரகணத்றதக் காணச் சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறய உபதயாகிப்பதற்கு, அதன் வில்றல (சலன்ஸ்) பாகத்றத உங்கள் 
கண்களுக்கு தநர்முன்னால் றவத்துக்சகாண்டு பார்க்கவும். அப்சபாழுதுதான் உங்கள் கண்கள் தநரடியாகச் சூரியறனப் 
பார்த்துவிைாதபடி முழுறையாகப் பாதுகாக்கமுடியும். 

4) சூரியறனக் காணச் சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறய உபதயாகிக்கதவண்டியது எப்தபாது:  

a. உங்களுறைய இருப்பிைத்தில் கிரகணம் முழுறையாக ேிகழாது என்ைால், நீங்கள் எல்லா தநரத்திலும் சூரிய 
கிரகணக் கண்ணாடிறய உபதயாகித்துதான் சூரியறனக் காணதவண்டும். கண்களுக்குத் தகுந்த பாதுகாப்பு 
இல்லாெல் ேீங்கள் சூரியளனப் பார்த்தால், அது உங்களுளடய கண்களை ேிரந்தரொகப் 
பாதிக்கிற அபாயம் உள்ைது. 

b. உங்கள் இருப்பிைத்தில் முழுச்சூரிய கிரகணம் ேிகழும் என்ைால், சூரியனின் பிரகாெைான வறளயத்தின் எந்த ஒரு 
பகுதியும் (அது ஒரு ைிகச் ெிைிய பகுதியாகத் சதரிந்தாலும்) சதரிகிை தநரங்களில் நீங்கள் கட்ைாயைாகச் சூரிய 
கிரகணக் கண்ணாடிறய உபதயாகித்தத சூரியறனப் பார்க்க தவண்டும். இந்த வழிமுளறளய ேீங்கள் 
களடப்பிடிக்கத் தவறினால் அது உங்களுளடய கண்களை ேிரந்தரொகப் பாதிக்கிற அபாயம் 
உள்ைது. 

i. அதத ெையம், முழு ைறைப்பு எனப்படும் ஒரு குறுகிய காலகட்ைத்தில் ெட்டும், அதாவது, பிரகாெைான 
சூரிய வறளயத்தின் எந்த ஒரு பகுதியும் ெிைிதும் சவளிதய சதரியாைல் இருக்கிைதபாது ைட்டும் நீங்கள் 
முழுக் கிரகணத்றத தநரடியாக, சூரிய கிரகணக் கண்ணாடி இல்லாைல் பார்க்கதவண்டும். 

ii. உண்றையில், முழு ைறைப்பின்தபாது நீங்கள் சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறய உபதயாகித்துச் சூரியறனப் 
பார்க்க முயற்ெி செய்தால் நீங்கள் முற்ைிலும் எறதயும் பார்க்கைாட்டீர்கள்! 

iii. முழு ைறைப்பு முடிந்து, சூரியனின் பிரகாெைான வறளயப் பகுதி ைீண்டும் காட்ெி அளிக்கத் சதாைங்கும் 
தநரத்தில், நீங்கள் உைதன கட்ைாயைாகச் சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறய ைீண்டும் உபதயாகிக்க 
தவண்டும். 

5) சுருக்கைாகச் சொல்வசதன்ைால்,  

சூரியனுறைய பிரகாெைான வறளயத்தின் எந்த ஒரு பகுதி சவளிதய 
சதரியும்தபாதும், நீங்கள் சூரியறனக் காணக் கண்டிப்பாகச் சூரிய 

கிரகணக் கண்ணாடிறயப் பயன்படுத்த தவண்டும். 

சூரிய கிரகணக் கண்ணாடி சுருக்கொன 
வழிகாட்டி 

 

http://www.eclipse2017.org/
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முதலில் நீங்கள் இது சதாைர்பான ெில சொற்கறளப் புரிந்து சகாள்ளதவண்டும்! 

ஒவ்சவாரு கிரகணத்திற்கும், ைற்றும் பூைியில் ஒவ்தவார் இைத்துக்கும், முக்கியைான நிகழ்வுகளின் தநரங்களுக்குப் 
சபயர்கள் தரப்பட்டுள்ளன. அறவ: 

ேிகழ்வின் மபயர் ேிகழ்வின் விைக்கம் 
அது எப்படிக் காணப்படும் 
(முழுக் கிரகணத்தின்கபோது) 

அது எப்படிக் 
காணப்படும் (பகுதிக் 
கிரகணத்தின்கபோது) 

C1 
பகுதிக் கிரகண 
ேிளலயின் 
மதாடக்கம் 

  

C2 
முழு ெளறப்பு 

ேிளலயின் மதாடக்கம் 

 

 

ெத்திய 
கிரகணம் 

கிரகணத்தின் 
ளெயப் புள்ைி 

 

 

C3 
முழு ெளறப்பு 

ேிளலயின் ேிளறவு 

 

 

C4 
பகுதிக் கிரகண 

ேிளலயின் ேிளறவு 

  

 

  

சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிளயப் 
பயன்படுத்துவதற்கு விரிவான வழிமுளறகள் 

** ேளடமபறாது** 

 

** ேளடமபறாது** 

http://www.eclipse2017.org/
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1) சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிளயப் பயன்படுத்துவதற்கான ேில மபாதுவான 
வழிமுளறகள் 

1) [கதமவப்பட்டோல்] சூரிய கிரகணக் கண்ணாடி உள்ள சபாதிறயக் கவனைாகத் திைக்கவும்.  

2) சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறயப் பயன்படுத்தாத தநரங்களில் அதறனப் பாதுகாப்பாக றவத்திருக்கவும். 

3) ஒவ்சவாரு முறை சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறயப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பாகவும் அறதக் 
கவனைாகப்பார்க்கவும். வில்றல (சலன்ஸ்)யின் பைலத்தில் ஏததனும் தெதம் ஏற்பட்டிருந்தாதலா, அல்லது அங்தக ைடிப்புகள் 
காணப்பட்ைாதலாஅந்தச் சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறயக் கத்தரித்து அழித்துவிட்டு, தெதைறையாத இன்சனாரு கண்ணாடிறயப் 
சபற்றுக்சகாள்ளவும். 

4) வில்றலயின் பைலம் எந்தவிதத்தில் தெதைறைந்திருந்தாலும் ெரி, அந்தச் சூரிய கிரகணக் 
கண்ணாடிறய எந்த தநரத்திலும் சூரியறனக் காணப் பயன்படுத்ததவண்ைாம். 

5) வில்றலப் பைலத்றதச் சூரிய கிரகணக் கண்ணாடியிலிருந்து அகற்ை தவண்ைாம். தைலும், அப்படி 
அகற்ைப்பட்ை வில்றலப் பைலத்றதப் பயன்படுத்தி சூரியறன எந்தவிதத்திலும் காண தவண்ைாம். 

6) ஒரு சூரிய கிரகணக் கண்ணாடியின் ெரியாகப் சபாருத்தப்பட்ை, தெதைறையாத வில்றலகள், காணக்கூடிய 
ஒளியின் ஆபத்தான நிறலகள் ைற்றும் தீங்கு உண்ைாக்கக்கூடிய புை ஊதாக் கதிர்கள் ைற்றும் பிை சூரியக் 
கதிர்கள் ஆகியவற்றைப் பாதுகாப்பாகத் தறை செய்யும். எனதவ, இந்த வழிமுறைகளில் கூைப்பட்டுள்ள 
வழியில் சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறய எந்த தநரத்திலும் சூரியறனப் பார்க்கப் பயன்படுத்துவது ைிகவும் 
பாதுகாப்பாகும். கிரகணத்தின்தபாது சூரியறனப் பார்ப்பதினால் வரும் ஆபத்றதக் கூட்ைதவா குறைக்கதவா 
செய்யக்கூடிய எந்தசவாரு ெிைப்பான கிரகணக் கதிர்களும் கிறையாது. 

7) சூரியனின் பிரகாேொன வளையப் பகுதியில் ஏவதனும் ேிறிதைவு மவைிவய மதரிந்தால்கூட, 
கண்டிப்பாக இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ை வழிமுளறப்படி சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிளயப் பயன்படுத்தி ெட்டுவெ சூரியளனப் 
பாதுகாப்பாகக் காணவவண்டும். அது எந்தமவாரு கிரகண ேிகழ்வுக்காலொக (வெற்கூறிய“C2”ெற்றும்“C3”) இருந்தாலும் ேரி, 
அவற்ளற ேீங்கள் எந்தமவாரு மூலத்திலிருந்து பதிவு மேய்திருந்தாலும் ேரி! 

8) எந்தநவோரு சதாறலதநாக்கி (சைலஸ்தகாப்), இரட்றைத் சதாறலதநாக்கி (றபனாகுலர்), புறகப்பைக் கருவி (தகசைரா), வில்றல 
(சலன்ஸ்), கண்ணாடி அல்லது தவறு ஒளியியல் கருவிகள், ொதனங்கள், ஒளிறயக் கைத்துகிை அல்லது பிரதிபலிக்கிை பிை 
சபாருட்கதளாடு (“ஒளியியல் ொதனம்”) இறணத்து சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறயப் பயன்படுத்தாதீர்கள். 

9) இது கபோன்ை எந்ததவார் ஒளியியல் ொதனத்றதயும் சூரியறன தநாக்கிதயா, சூரியனின்ைீததா காட்ைதவண்ைாம். அதததபால், சூரியறன 
தநாக்கிக் காண்பிக்கப்பட்ை எந்ததவார் ஒளியியல் ொதனத்றதயும் பயன்படுத்தி சூரியறன ஒருதபாதும் தநரடியாகப் பார்க்காதீர்கள், 
அல்லது, சூரியனின் ஒளிறய எந்த ஒரு வழியிலும் திரட்டி, குவித்து அல்லது திறெ திருப்பி உருவாக்கப்பட்ை பிம்பத்றதயும் 
ஒருதபாதும் தநரடியாகப் பார்க்காதீர்கள். 

10) சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறய விலங்குகள் அல்லது தாற்காலிகைாக ஊனமுற்ைவர்கள், சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறயப் பாதுகாப்பாகப் 
பயன்படுத்துவதற்கான ததறவகறளப் படிக்க இயலாதவர்கள், புரிந்துசகாள்ள இயலாதவர்கள், பின்பற்ை இயலாதவர்கள், அல்லது, 
தங்களது செயல்பாடுகளின் விறளவுகளுக்கான சபாறுப்றபச் ெட்ைப்பூர்வைாக 
ஏற்றுக்சகாள்ள இயலாதவர்கள் பயன்படுத்த அனுைதிக்காதீர்கள். 

11) சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறய பயன்படுத்த: 

உங்களுறைய கண்களுக்கும் சூரியனுக்கும் இறைதய சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறய 
முழுறையாகப் பிடித்துக் சகாள்ளுங்கள், சூரிய கிரகணக் கண்ணாடியின் தெதைறையாத 
வில்றலயின் (சலன்ஸ்) வழியாக சூரியறன தநாக்கிப் பாருங்கள். எப்சபாழுதும்  
உங்களுறைய கண்களுக்கும் சூரியனுக்கும் இறையில் சூரிய கிரகணக் கண்ணாடியின் 
வில்றல முழுறையாக இருக்கதவண்டும். உங்களுறைய சூரிய கிரகணக் கண்ணாடி 
அட்றைக் கண்ணாடிதபான்று வடிவறைக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் வழக்கைான 
கண்ணாடிறய அணிவதுதபால் அந்த அட்றைறய ைைக்கிக்சகாள்ளலாம். சூரியன் 
முழுக் கிரகண நிறலயில் (அதாவது, கீகழ ெீங்கள் குைிக்கப்கபோகும் C2 ைற்றும் C3 
ெிம களுக்கு இமடகய, அந்த தநரங்கள் உங்களுறைய பகுதிக்குப் சபாருந்தினால் 
ைட்டும்) இல்றலசயன்ைால் சூரியறன ஒருதபாதும் தநரடியாகப் பார்க்கதவண்ைாம், 
சூரிய கிரகணக் கண்ணாடியின் தெதைறையாத வில்றலவழியாக ைட்டுதை அதறன தநரடியாகப் பார்க்கதவண்டும். 

12) சூரியறனக் காண முயற்ெி செய்யும்தபாது, சூரிய கிரகணக் கண்ணாடியில் அறவ அெலாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ைதுதபாலதவ உரிய 
இைங்களில் சபாருத்தப்பட்ை வில்றலகறளத் தவிர்த்து தவறு எந்த விஷயத்றததயா சபாருறளதயா கண்களின் பாதுகாப்புக்காகப் 
பயன்படுத்தக்கூைாது.  

13) உங்களுக்கு இந்த வழிமுறைகள்குைித்து ஏததனும் தகள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து Eclipse2017.org என்ை இறணயத் தளத்றத 
http://tinyurl.com/viewer-questions என்ை முகவரியில் அணுகவும். 
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2) உங்கள் இருப்பிடதிற்க்கான கிரகண ேிகழ்வு வேரங்களை அறிந்து மகாள்ளுங்கள். 

http://tinyurl.com/find-times என்ை இறணயத் தளத்தில் உங்களுறைய இருப்பிைத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் 
தகவல்களின் அடிப்பறையில், பின்வரும் விவர அைிக்றகறயப் பூர்த்தி செய்யுங்கள்: 

 

எைது இருப்பிடத்தில், கிரகணம்: 

முழுறையானது 
முழுறையானதாக 

இல்றல 

(ஏதோவது ஒன்மைவட்ட ைிடவும்) 
 

 

உங்களுறைய இருப்பிைத்தில் 
கிரகணம்முழுளெயானதாக 

இருந்தால் கீகழ 

“கிரகணம் என்னுறைய 
இருப்பிைத்தில் 

முழுளெயானதாகும் ” 

என்ற பகுதியில் காணப்படும் 
வழிமுளறகளைப் பின்பற்றவும்: 

உங்களுறைய இருப்பிைத்தில் 
கிரகணம்முழுளெயானதாக இல்ளல 

என்ைால் கீதழ 

“கிரகணம் என்னுறைய 
இருப்பிைத்தில்  

முழுளெயானது இல்ளல ” 

என்ற பகுதியில் காணப்படும் 
வழிமுளறகளைப் பின்பற்றவும்: 

 

  

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
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** கிரகணம் என்னுறைய இருப்பிைத்தில் முழுமையோைதோகும் ** 

நீங்கள் முழு ைறைப்புப் பாறதயில் இருக்கிைரீ்கள். ஆகதவ, ஓர் அரிதான, அற்புதைான நிகழ்விறன அனுபவிப்பரீ்கள்! 
உங்கள் இருப்பிைத்தில் முழுக் கிரகணம் எப்சபாழுது நிகழும் என்பறத நீங்கள் உறுதி செய்துசகாள்வது ைிக 
முக்கியைாகும். நீங்கள் இறதக் கீதழ குைிப்பிட்டுள்ள காலக் குைிப்தபட்றைக் கண்டு உறுதி செய்து சகாள்ளலாம். 
அதுைட்டுைின்ைி, முழு ைறைப்பின்தபாது சூரியனின் பிரகாெைான வறளயத்றதக் காண முடியாது என்பதால், அதுவும் 
முழுக் கிரகணத்தின் தநரத்றதச் சொல்லும். 

1) http://tinyurl.com/find-times என்ை இறணயத் தளத்தில் உங்களுறைய இருப்பிைத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் 
அடிப்பறையில் கீதழ சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் கிரகண நிகழ்வுகள் ஒவ்சவான்ைின் உத்ததெைான தநரங்கறளக் 
குைித்துக் சகாள்ளவும் (கண்டிப்பாக உங்களுறைய கால ைண்ட த்துக்கு ஏற்ப கெரங்கமள ைோற்ைி அமைத்துக் 
நகோள்ளுங்கள்!):  

C1-க்கு 
முன்பு 

*  கிரகணம் இல்ளல  * 

  

நீங்கள் சூரிய கிரகணக் 
கண்ணாடிறயக் 
கண்டிப்பாகப் 

பயன்படுத்த தவண்டும். 

C1 

பகுதிக் 
கிரகணம் 
மதாடங்கும் 
வேரம்: 

 

  

நீங்கள் சூரிய கிரகணக் 
கண்ணாடிறயக் 
கண்டிப்பாகப் 

பயன்படுத்த தவண்டும். 

C2 
முழுேிளல 
மதாடங்கும் 
வேரம்: 

 

  

C2-க்குப் பிைகு நீங்கள் 
சவறும் கண்ணால் 

பார்க்கலாம். 

ெத்திய 
கிரகணம் 

ேடக்கும் 

வேரம்: 

 

 
 

ேீங்கள் மவறும் 
கண்ணால் 
பார்க்கலாம்! 

C3 
முழுேிளல 

முடியும் வேரம்: 

 

  

ெீங்கள் ைீண்டும் சூரிய 
கிரகணக் 

கண்ணோடிமயக் 
கண்டிப்பாகப் 

பயன்படுத்த கவண்டும். 

C4 
பகுதிக் 
கிரகணம் 

முடியும் வேரம்: 

 

  

நீங்கள் சூரிய கிரகணக் 
கண்ணாடிறயக் 
கண்டிப்பாகப் 

பயன்படுத்த தவண்டும். 

C4-க்குப் 
பிறகு 

*  கிரகணம் இல்ளல  * 

  

நீங்கள் சூரிய கிரகணக் 
கண்ணாடிறயக் 
கண்டிப்பாகப் 

பயன்படுத்த தவண்டும். 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl.com/time-adjust
http://www.tinyurl.com/time-adjust
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2) உங்கள் இருப்பிைம் முழு ைறைப்புப் பாறதக்குள் அறைந்திருந்தாலும், முழுக் கிரகணம் இல்லாத சபாழுசதல்லாம், 
அதோவது, C2விற்கு முன்தபா அல்லது C3க்குப் பிைதகா எல்லா தநரங்களிலும், நீங்கள் சூரியறனக் காணக் 
கட்ைாயைாகச் சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறயப் பயன்படுத்த தவண்டும். 

3) நீங்கள் சூரியறன தநரடியாக சவறும் கண்ணால் ைட்டுதை (அதாவது, சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறயப் 
பயன்படுத்தாைல்) காணும் தநரம் இது ஒன்று தான்: 

a. உங்கள் இருப்பிைத்தில் கிரகணம் முழுறையாக இருந்தால் (நீங்கள் அதன் “பாறதயில்” இருக்கிைரீ்கள்), ெற்றும் 

b. முழு ைறைப்புக் காலங்களின்தபாது (தைதல நீங்கள் குைித்துள்ளபடி உங்கள் இருப்பிைத்தில் C2ல் இருந்து C3வறர 
உள்ள உத்ததெைான காலகட்ைம்) ெற்றும் 

c. சூரியனின் பிரகாேொன வளையம் ேிலாவால் முற்றிலும் ெளறக்கப்பட்டுள்ைவபாது 
 

முழுைறைப்பின் ெரியான தநரம் உங்களுறைய துல்லியைான இருப்பிைத்றதப் சபாறுத்து சவகுவாக ைாறுபடும். அதனால் 
நீங்கள் முன்னதாகதவ உத்ததெைான தநரங்கறள அறையாளம் கண்டுசகாண்டு பதிவு செய்திருக்க தவண்டும். நீங்கள் 
தைதல பதிவு செய்துள்ள தநரங்கள் உத்ததெைானறவயாகும்! 

4) ைறுபடியும் சொல்கிதைாம், தைதல பட்டியலில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள தநரங்கள், அல்லது தவறு சவளி மூலங்களில் 
இருந்து நீங்கள் தெகரித்த தநரங்கள் ஆகிய தநரங்களில்ைட்டுைின்ைி, எப்சபாழுசதல்லாம் சூரியனின் பிரகாெைான 
வறளயத்தின் ஏததனும் ஒரு பகுதி சதரிகின்ைததா, அப்சபாழுசதல்லாம் நீங்கள் சூரியறனக் காணக் கண்டிப்பாகச் 
சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறயப் பயன்படுத்ததவண்டும். 

5) இந்த வழிமுறைகறள எல்லாரும் எளிதாகப் புரிந்து சகாள்வதற்காக இவற்றுைன் வறரபை விளக்கங்கள் 
இறணக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

பின்வரும் வோக்கியங்கமள ெீங்கள் கட்டோயைோகப் படித்து, புரிந்துநகோண்டு ஒப்புக் 
நகோள்ளகவண்டும்: 

சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறயப் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்துவதற்கு, 
அதன் பயன்பாடு சதாைர்பான அறனத்து வழிமுறைகறளயும் நான் 

கட்ைாயைாகப் பின்பற்ை தவண்டும். 

எப்சபாழுசதல்லாம் சூரியனின் பிரகாெைான வறளயத்தின் 
ஏததனும் ஒரு பகுதி சதரிகின்ைததா, அப்சபாழுசதல்லாம் 

நான் சூரியறனக் காணும்தபாது கண்டிப்பாகச் சூரிய கிரகணக் 
கண்ணாடிறயப் பயன்படுத்த தவண்டும். 
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** கிரகணம் என்னுறைய இருப்பிைத்தில் முழுளெயானதாக இல்ளல ** 

நீங்கள் முழுைறைப்புப் பாறதயில் இல்றல. எனதவ நீங்கள்முழுக் கிரகணத்தின் அழறக அனுபவிக்கமுடியாது. (இந்தக் 
குைிப்பிைத்தக்க அனுபவத்றதப் பகிர்ந்து சகாள்வதற்காகதவ நீங்கள் முழு ைறைப்புப் பாறதக்குள் ஓர் இைத்துக்கு ைாைிச் 
செல்லுைாறு நாங்கள் அழுத்தைாகச் ெிபாரிசு செய்கிதைாம்!)  

1) http://tinyurl.com/find-times என்ை இறணயத் தளத்தில் உங்களுறைய இருப்பிைத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் 
அடிப்பறையில் கீதழ சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் கிரகண நிகழ்வுகள் ஒவ்சவான்ைின் உத்ததெைான தநரங்கறளக் 
குைித்துக்சகாள்ளவும் (கண்டிப்பாக உங்களுறைய கால ைண்ட த்துக்கு ஏற்ப கெரங்கமள ைோற்ைி அமைத்துக் 
நகோள்ளுங்கள்!):  

C1-க்கு 
முன்பு 

*  கிரகணம் இல்ளல  * 

  

நீங்கள் சூரிய கிரகணக் 
கண்ணாடிறயக் 
கண்டிப்பாகப் 

பயன்படுத்த தவண்டும். 

C1 

பகுதிக் 
கிரகணம் 
மதாடங்கும் 
வேரம்: 

 

  

நீங்கள் சூரிய கிரகணக் 
கண்ணாடிறயக் 
கண்டிப்பாகப் 

பயன்படுத்த தவண்டும். 

ெத்திய 
கிரகணம் 

ேடக்கும் 
வேரம்: 

 

  

நீங்கள் சூரிய கிரகணக் 
கண்ணாடிறயக் 
கண்டிப்பாகப் 

பயன்படுத்த தவண்டும். 

C4 
பகுதிக் 
கிரகணம் 

முடியும் வேரம்: 

 

  

நீங்கள் சூரிய கிரகணக் 
கண்ணாடிறயக் 
கண்டிப்பாகப் 

பயன்படுத்த தவண்டும். 

C4-க்குப் 
பிறகு 

*  கிரகணம் இல்ளல  * 

  

நீங்கள் சூரிய கிரகணக் 
கண்ணாடிறயக் 
கண்டிப்பாகப் 

பயன்படுத்த தவண்டும். 

(உங்கள் இருப்பிடத்தில் கிரகணம் முழுமையோக இல் ோததோல் C 2ைற்றும் C3 கோ ங்கள் இந்தப் பட்டிய ில் இடம்நபைவில்ம  என்பமதக் கவைிக்கவும்!) 

2) உங்கள் இருப்பிடத்தில் முழுக்கிரகணம் இல்ளல என்பதால் ேீங்கள் எப்மபாழுதும் சூரியளனக்காணச் 
சூரியகிரகணக் கண்ணாடிளயக் கட்டாயொகப் பயன்படுத்தவவண்டும். நீங்கள் முழு ைறைப்புப் பாறதக்குள் 
பயணம் செய்யுைாறு நாங்கள் ைீண்டும் ெிபாரிசு செய்கிதைாம். கிரகணத்தின் பகுதி நிறலகறள நீங்கள் பாதுகாப்பாகக் 
காண்பதற்காக, ைைக்காைல் சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறய உங்களுைன் எடுத்துச்செல்லுங்கள்! 

3) இந்த வழிமுறைகறள எல்லாரும் எளிதாகப் புரிந்து சகாள்வதற்காக இவற்றுைன் வறரபை விளக்கங்கள் 
இறணக்கப்பட்டுள்ளன.  

பின்வரும் வோக்கியங்கமள ெீங்கள் கட்டோயைோகப் படித்து, புரிந்து நகோண்டு ஒப்புக்நகோள்ளகவண்டும்: 

சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறயப் பாதுகாப்பாகப் 
பயன்படுத்துவதற்கு, அதன் பயன்பாடு சதாைர்பான அறனத்து 
வழிமுறைகறளயும் நான் கட்ைாயைாகப் பின்பற்ை தவண்டும். 

நான் சூரியறனக் காணும்தபாசதல்லாம் எப்சபாழுதும் கண்டிப்பாகச் 
சூரிய கிரகணக் கண்ணாடிறயப் பயன்படுத்த தவண்டும். 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
http://www.tinyurl.com/time-adjust
http://www.tinyurl.com/time-adjust

