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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF ECLIPSE GLASSES
Please read these Instructions for Use carefully before using the Eclipse Glasses. Your purchase
and use of the Eclipse Glasses 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 the Eclipse Glasses.
The term “Eclipse Glasses” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “ISO 12312-2” and “SAFE
FOR DIRECT SOLAR VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA or American Paper Optics of Bartlett TN,
and sold by Eclipse2024.org for the purpose of viewing the Sun during the solar eclipse of April 8, 2024, 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 Eclipse Glasses, 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 Eclipse Glasses have 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 Eclipse Glasses
are used, permanent eye injury could result.
You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Eclipse Glasses, if you have any temporary or
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Eclipse Glasses 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 condition, 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 Eclipse Glasses.
You agree that if you allow others to use the Eclipse Glasses, 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 Eclipse
Glasses.

By using the Eclipse Glasses 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 Eclipse Glasses;
(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 Eclipse Glasses; and
(d)
the Eclipse Glasses are fragile, and any damage or modification will render them immediately and
permanently unusable for their intended purpose.
Release and Limitation of Liability
By way of purchasing and using the Eclipse Glasses, 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 Eclipse Glasses 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 Eclipse Glasses. All risks associated with using the
Eclipse Glasses rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Eclipse Glasses are used by the original
purchaser or any third party. You fully understand and assume the risks in using the Eclipse Glasses. 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 Eclipse Glasses.
THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE ECLIPSE GLASSES MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED
OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE ECLIPSE GLASSES, 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 ECLIPSE
GLASSES 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.
Eclipse2024.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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အလံုးစံုေနၾကတ္ျခင္း - ဧျပီလ ၈ ရက္၊ ၂၀၂၄
ေျမာက္အေမရိက မွ ႀကိဳဆုိပါ၏။
အလံုးစံုေနၾကတ္ျခင္းကိုၾကည့္႐ႉရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ သင္မွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔က မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူ
ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤခမ္းနားႀကီးက်ယ္ေသာအခိက
ု ္အတန္႔တင
ြ ္ လူတိုင္းေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ၾကည့္႐ႉ ႏိုငေ
္ စလုိပါသည္။

ျမန္မာစာျဖင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမွာ ဖတ္ရရ
ႈ လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစရန္သာ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား၊ အၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ျငင္းဆိုခ်က္မ်ား (လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား) မွာ ေနကို တုိက္႐ိုက္ ၾကည့္႐ႉရာတြင္ ေနၾကည့္မ်က္မွန္အား
စနစ္က်မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ေစမည့္ ျပည့္စံုေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းၫႊန္ခ်က္ မ်ားအား

https://tinyurl.com/2024Instructions တြင္ ရရွိႏိုင္ၿပီး သင္သည္ ေနၾကည့္မ်က္မွန္ကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႉ၊
နားလည္၊ လုိက္နာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားအား လုိကန
္ ာရန္ပ်က္ကြကပ
္ ါက ျပင္းထန္ေသာ ထိခက
ို ဒ
္ ဏ္ရာရမႈအထိ ျဖစ္ႏိုငပ
္ ါသည္။
နကၡတၱေဗဒပညာရွင္မ်ားက ၂၀၂၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္ ေနၾကတ္ျခင္းကို ‘‘အလံုးစံုေနၾကတ္ျခင္း’’ ဟု ေခၚၾကသည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္

အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းကိုျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္အေနျဖင့္ ေျမာက္အေမရိက တြင္ အဆုိပါ လမ္းေၾကာင္း ျဖတ္သြားမည့္ လမ္းေၾကာင္း
(အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းကိုျမင္ရသည့္လမ္းေၾကာင္းဟုေခၚေသာ) တြင္ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အဆိုပါလမ္းေၾကာင္း ေပၚတြင္ ရွိမေနပါက
သင္သည္ တစိတ္တပိုင္းေနၾကတ္ျခင္းကိုသာျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ ေနၾကတ္ျခင္းကို ျမင္ရသည့္
လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိ၊မရွိသိရွိရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး၊ သင္အသံုးျပဳရမည့္နည္းလမ္းကို ေအာက္တြင္ ရွင္းျပမည္ျဖစ္သည္။

အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းကိုျမင္ရသည့္လမ္းေၾကာင္း

စတင္အသံုးျပဳရန္လမ္းၫႊန္

အေသးစိတလ
္ မ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ား

ဤစာ၏ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ပါ၀င္ေသာ ‘‘ေနၾကည့္မ်က္မွန’္ ’ ဟူေသာ အသံုးအႏွဳန္းသည္ ပထမစာမ်က္ႏွာရွိ ျငင္းဆိုခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ‘‘Eclipse Glasses’’ ဟူေသာ
စကားလံုးကို ရည္ၫန
ႊ ္းသည္။
ေနကိုၾကည့္ရန္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ ္ကသ
ို င္အသံုးျပဳျခင္းတြင္ တရား၀င္သေဘာတူညီမတ
ႈ စ္ရပ္ ပါ၀င္ပါသည္။ ေနကိုၾကည့္ရန္အတြက္ ေနၾကည့္ မ်က္မွန္ အသံုးျပဳသည့္
မည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္မဆို ဤလမ္းၫႊနခ
္ ်က္ပါလမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ အၫႊန္းမ်ားအားလံုးကို တိက်ေသခ်ာစြာ လုိကန
္ ာ ရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဤလမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားကို
နားမလည္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ တိတက
ိ ်က် အေသအခ်ာ မလုိက္နာႏိုင္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားကို သေဘာမတူျခင္းတုိ႔ရွိပါက မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျဖစ္ေစ
မည္သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္မဆို ေနကိုၾကည့္႐ႉရန္ မႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္အႀကံျပဳလုိပါသည္။
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ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ စ
္ တင္အသံုးျပဳရန္အျမန္လမ္းၫႊန္
ဤစတင္အသံုးျပဳရန္အျမန္လမ္းၫႊန္အား ေနၾကည့္မ်က္မွန္ကိုအသံုးျပဳ၍ ေနၾကတ္ျခင္းကို ၾကည့္သည့္ အခါတုိင္းတြင္ သင္မွ အေသအခ်ာ
ဖတ္႐ႉ၊ နားလည္၊ လုိက္နာရမည့္ အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားမွ အခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အတိုခ်ဳပ္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။
၁) သင့္ေနရာမွာ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရမည့္ေနရာတြင္ ပါ၊မပါဆိျု ခင္းအား

eclipse2024.org/find-times တြင္

ၾကည့္႐ႉႏင
ို သ
္ ည့္အျပင္ အဆိပ
ု ါေနရာအတြက္ တစိတတ
္ ပိင
ု း္ ေနၾကတ္ျခင္းႏွင့္ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္း (ျမင္ရႏိုငလ
္ ်င္) တိ႔က
ု ို ေတြ႕ျမင္ရမည့္
ခန္႔မွနး္ ခ်ိနက
္ လ
ို ည္း ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
၂) အလံုးစံုေနၾကတ္ျခင္းသည္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အခိက
ု အ
္ တန္႔ တစ္ချု ဖစ္သည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ ေနၾကတ္ျခင္းကို
ျမင္ရသည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြငရ
္ မ
ွိ သ
ွ ာလွ်င္ ထုိအလံုးစံုေနၾကတ္ျခင္းအေတြ႕အႀကံဳကို ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိပ
ု ါလမ္းေၾကာင္းသည္
အက်ယ္အ၀န္းအားျဖင့္ ၂၀၀ ကီလိမ
ု တ
ီ ာ မွ်သာရွသ
ိ ည္။ အကယ္၍ သင္ႀကိဳတင္စစ
ီ ဥ္ထားေသာေနရာသည္ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းကို
မေတြ႕ျမင္ႏိုငေ
္ သာေနရာျဖစ္ပါက အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းကိျု မင္ေတြ႕ရသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ ေနရာ တစ္ခသ
ု ႔ို ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္
သင့္အား ကၽြႏ္ုပတ
္ ိ႔မ
ု ွ အေလးအနက္တိက
ု တ
္ ြန္းလုိပါသည္။
၃) ေနၾကည့္မ်က္မွနအ
္ ားအသံုးျပဳ၍ ေနၾကတ္ျခင္းကိၾု ကည့္႐ႉရန္အတြက္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ ၏
္ မွနဘ
္ လ
ီ းူ အစိတအ
္ ပိင
ု း္ ကို သင့္မ်က္စေ
ိ ပၚတြင္
တိက
ု ႐
္ က
ို ဖ
္ ုးံ အုပက
္ င
ို တ
္ ြယထ
္ ားရမည္ျဖစ္သည္။ သိ႔မ
ု သ
ွ ာ သင့္မ်က္လုးံ မ်ားအား ေနကိတ
ု ိက
ု ႐
္ က
ို ၾ္ ကည့္႐ႉမျိ ခင္းမွ အျပည့္အ၀
ကာကြယ္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
၄) ေနကိၾု ကည့္ရန္အတြက္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ ို အသံုးျပဳေသာအခါ (က) အကယ္၍ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းကို သင့္ေနရာမွမျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါက သင့္အေနျဖင့္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ ို အခ်ိနျ္ ပည့္ အသံုးျပဳ၍
ၾကည့္႐ပ
ႉ ါ။ ေနကို သင့္ေလ်ာ္ေသာမ်က္စအ
ိ ကာအကြယမ
္ ပါဘဲၾကည့္႐ျႉ ခင္းသည္ သင့္မ်က္စိမ်ားအား ထာ၀ရ ထိခက
ို ပ
္ ်က္စီး
သြားေစႏိုင္ပါသည္။
(ခ) အကယ္၍ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းကို သင္၏ေနရာမွျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါက သင့္အေနျဖင့္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ အ
ို သံုးျပဳ၍ ၾကည့္႐ႉ ရမည္
ျဖစ္သည္။ ထိသ
ု ႔ၾို ကည့္႐ႉေနသည့္အခ်ိန္ႏင
ွ ္တ
့ စ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ေန၏ေတာက္ပေသာ မည္သည့္အစိတအ
္ ပိင
ု း္ ကိမ
ု ဆို
အလြနတ
္ ရာေသးငယ္ေနသည့္ အေနအထားတြငပ
္ င္ ေတြ႕ျမင္ႏင
ို မ
္ ည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ဤအခ်က္ကလ
ို ိက
ု န
္ ာရန္
ပ်က္ကြကပ
္ ါက သင့္မ်က္စမ
ိ ်ားအား ထာ၀ရထိခက
ို ပ
္ ်က္စီးသြားေစႏိုင္ပါသည္။
၁. သိ႔ရ
ု ာတြင္ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ေသာအခ်ိနတ
္ အ
ို တြငး္ ၌သာလွ်င္ ေတာက္ပေသာေနအ၀န္းအ၀ိင
ု ္း၏ မည္သည့္
အစိတအ
္ ပိင
ု း္ ကိမ
ု ်ွ မျမင္ရပါက သင့္အေနျဖင့္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ ို အသံုးမျပဳဘဲ အလံုးစံုေနၾကတ္ျခင္းကို တုိက႐
္ က
ို ္
ၾကည့္႐သ
ႉ င့္သည္။
၂. မွတသ
္ ားရမည့္အခ်က္မာွ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္သည့္အခ်ိနတ
္ ြင္ သင့္အေနျဖင့္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ အ
ို သံုးျပဳ၍ ေနကို
ၾကည့္႐ရ
ႉ န္ ႀကိဳးစားပါက မည္သည့္အရာကိမ
ု ်ွ ျမင္ေတြ႕ရမည္မဟုတေ
္ ပ။
၃.

အလံုးစံုေနၾကတ္ခ်ိနၿ္ ပီးဆံုး၍ ေတာက္ပေသာေန၏အ၀န္းအ၀ိင
ု ္းကို ျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ရသည္ႏင
ွ ္တ
့ စ္ၿပိဳင္နက္ သင့္အေန
ျဖင့္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ ို ျပန္လည္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

၅) တနည္းအားျဖင့္ဆရ
ို လွ်င္

ေတာက္ပေသာေနအ၀န္းအ၀ိင
ု း္ ၏
မည္သည့္အစိတအ
္ ပိင
ု း္ ကိမ
ု ဆို ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္အခါတြင္
သင့္အေနျဖင့္ ေနကိုၾကည့္ရန္အတြက္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ ို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
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ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ အ
ို သံုးျပဳရန္အတြကအ
္ ေသးစိတ္လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ား
ဦးစြာပထမအားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေခၚအေ၀ၚမ်ားအား သင္သိရွိနားလည္ရန္လုိအပ္ပါသည္။
ေနၾကတ္မႈတစ္ခုစီတိုင္းႏွင့္ ကမာၻေပၚရွိေနရာတစ္ခုစီကဲ့သို႔ေသာ အေရးပါသည့္အျဖစ္အပ်က္အခ်ိန္ပိုင္းမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အမည္
မ်ား ရွိၾကသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ -

အျဖစ္အပ်က္

အျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း

ေတြ႕ျမင္ရမည္ပ
့ ုစ
ံ ံ

ေတြ႕ျမင္ရမည္ပ
့ ုစ
ံ ံ

အမည္

ရွငး္ လင္းခ်က္

(အလံုးစံုေနၾကတ္ျခင္းအတြက္)

(တစိတ္တပိုင္းေနၾကတ္ျခင္းအတြက္)

C1

တစိတတ
္ ပိင
ု း္ ေနၾကတ္ျခင္း

C2

အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္း

ေနၾကတ္ခ်ိန္

ေနၾကတ္ျခင္းတ၀က္သ႔ို

ဗဟိခ
ု ်က္

ေရာက္ရွိခ်ိန္

C3

အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္း

C4

တစိတတ
္ ပိင
ု း္ ေနၾကတ္ျခင္း

စတင္ခ်ိန္

** ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိပါ **

စတင္ခ်ိန္

** ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိပါ **

ၿပီးဆံုးခ်ိန္

ၿပီးဆံုးခ်ိန္
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၁) ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ ို အသံုးျပဳရန္အတြက္ အေျခခံလမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ား
၁)

(ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္) ေနၾကည့္မ်က္မွန္ပါကင္ကို ဂ႐ုစိုက္တစိုက္ ဖြင့္ေဖာက္ပါ။

၂)

ေနၾကည့္မ်က္မွန္အား အသံုးမျပဳခ်ိန္တြင္ လံုၿခံဳစြာထားပါ။

၃)

ေနၾကည့္မ်က္မွန္အား အသံုးျပဳခါနီးဆဲဆဲအခ်ိန္တိုင္းတြင္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႉပါ။ အကယ္၍ မွန္ဘီလူး ဖလင္ျပားသည္
ထိခိုက္ပ်က္စီးေနျခင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္မဆို တြန္႔ေခါက္ေနျခင္းမ်ားရွိပါက အဆိုပါ ေနၾကည့္မ်က္မွန္အား
တစစီညွပ္၍ဖ်က္ဆီးပစ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ထိခိုက္ျခင္းမရွိေသာ အျခားမ်က္မွန္ တစ္လက္အား ရယူပါ။

၄)

အကယ္၍ မွန္ဘီလူးဖလင္ျပားထိခက
ို ္ပ်က္စီးေနပါက ထိုေနၾကည့္မ်က္မွန္အား
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ေနအား ၾကည့္႐ႉရန္ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။

၅)

ေနၾကည့္မ်က္မွန္မွ မွန္ဘီလူးဖလင္ျပား အစိတ္အပိုင္းအား မဖယ္ရွားပါႏင့္။ ထို႔အျပင္ ဖယ္ရွားထုတ္ယူထား ေသာ
မွန္ဘီလူးဖလင္ျပားအစိတ္အပိုင္းအား မည္သည့္ပံုစံျဖင့္မဆို ေနကိုၾကည့္႐ႉရန္ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။

၆)

ေနၾကည့္မ်က္မွန္၏ ေသခ်ာစြာတပ္ဆင္ထားေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းမရွသ
ိ ည့္ မွန္ဘီလူးမ်ားသည္ ျမင္ေတြ႕ရႏိုင္ ေသာ
အလင္းေရာင္မ်ား၏ အႏၱရာယ္ရွိေသာအဆင့္မ်ားကို ေဘးကင္းစြာတားဆီးေပးမည့္အျပင္
ဒုကၡေပးႏိုင္ေသာခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ ေနမွထြက္ေသာ အျခား ေရာင္ျခည္တန္းမ်ားကိုလည္း
ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ပါ၀င္ေသာ အၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေနၾကည့္မ်က္မွန္ကို အသံုးျပဳကာ ေနအား
အခ်ိန္မေရြးေဘးကင္းစြာၾကည့္႐ႉႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနၾကတ္ခ်ိန္အတြင္း၌ ေနကိုၾကည့္႐ႉရာတြင္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ပိုမ်ားေစႏိုင္သည့္
သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည့္ ‘‘ေနၾကတ္ခ်ိန္တြင္ထြက္ေသာ ေရာင္ျခည္တန္း မ်ား’’ ဟူ၍ မရွိပါ။

၇)

ေတာက္ပေသာေနအ၀န္းအ၀ိင
ု း္ ၏ အစိတအ
္ ပိုငး္ တစ္ခခ
ု အ
ု ား ေတြ႕ျမင္ရခ်ိနတ
္ ြင္ သင့္အေနျဖင့္ ေနအားၾကည့္႐ရ
ႉ န္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ ို ယခု ေဖာ္ျပ
ထားေသာ အခ်က္မ်ားအတိင
ု း္ လိက
ု န
္ ာအသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ အျခားေသာရင္းျမစ္မ်ား မွ ကူးယူမတ
ွ သ
္ ားလာေသာ ေနၾကတ္ျခင္း
အခ်ိနက
္ ာလ (အမည္အားျဖင့္ ‘‘C2’’ ႏွင့္ ‘‘C3’’ ဟုအထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ) တစ္ခခ
ု ုအား ထည့္သြငး္ စဥ္းစားရန္မလုိအပ္ပါ။

၈) ေနၾကည့္မ်က္မွန္အား အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ၾကည့္မွန္ေျပာင္း၊ ကင္မရာ၊ မွန္ဘီလူး၊ မွန္ သို႔မဟုတ္ အလင္းထုတ္လႊင္ေ
့ ပးေသာ သို႔မဟုတ္
အလင္းျပန္ေစေသာ အျမင္အာ႐ံုဆိုင္ရာကိရိယာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စက္ပစၥည္း (‘‘အျမင္အာ႐ံုဆိုင္ရာစက္’’) တစ္ခုခုႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
ို သာ အျမင္အာ႐ံုဆိုင္ရာစက္ပစၥည္းမ်ားအား ေနဆီသို႔ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေနရွိရာဖက္သို႔ လွည့ထ
္ ားျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ထို႔အျပင္ ေနကို တုိက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႉရန္
၉) ထိုသ႔ေ
အတြက္ အျမင္အာ႐ံုဆိုင္ရာစက္ကို ေနဆီသို႔ခ်ိန္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္ကိုရယူျခင္း၊ ဆံုမွတ္ခ်ိန္ညွိျခင္းႏွင့္
လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေစျခင္းတို႔အား မည္သည့္အခါမွ် မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
၁၀) ေနၾကည့္မ်က္မွန္အား တိရစာၦန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေနၾကည့္မ်က္မွန္အား ေဘးကင္းစြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္
လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႉ၊ နားလည္၊ လုိက္နာရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာသူမ်ား သို႔မဟုတ္
ယာယီအခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာသူမ်ား သို႔မဟုတ္
မိမိတုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ားကို တရား၀င္ တာ၀န္ယူရန္
လက္မခံႏိုင္ေသာသူမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ မေပးပါႏွင့္။
၁၁) ေနၾကည့္မ်က္မွန္အားအသံုးျပဳရန္အတြက္ ေနၾကည့္မ်က္မွန္ကို သင့္မ်က္စိမ်ားႏွင့္ေနအၾကားတြင္ ေသခ်ာစြာကိုင္ထားပါ။
ထို႔ေနာက္ ေနၾကည့္ မ်က္မွန္၏
ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းမရွိေသာ မွန္ဘီလူးအစိတ္အပိုင္းမွတဆင့္ ေနဆီသို႔ၾကည့္႐ႉပါ။
ၾကည့္႐ႉ ေနသာအခ်ိန္တုိင္းတြင္ ေနၾကည့္မ်က္မွန္၏ မွန္ဘီလူးအစိတ္အပိုင္းကို သင့္
မ်က္စိမ်ားႏွင့္ ေနအၾကား တြင္ ေသခ်ာစြာထားပါ ။
ကတ္ထူျပားမ်က္မွန္ပုစ
ံ ံျပဳလုပ္ထားေသာ ေနၾကည့္မ်က္မွန္မ်ားအတြက္ ေနၾကည့္မ်က္မွန္အား သမ႐ိုးက်မ်က္မွန္မ်ားကဲ့ သို႔
တပ္ဆင္ရန္ကတ္ထူျပားကိုေခါက္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ သည္။ အလံုးစံုေနၾကတ္ခ်ိန္မွလြဲ၍ မည္သည့္အခါတြင္မွ် ေနကိုတိက
ု ္႐ိုက္ၾကည့္႐ႉျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
(အဆိုပါအခ်ိန္မွာ C2 ႏွင့္ C3 အၾကားသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး သင္၏ေနရာမွ အဆုိပါ အခ်ိန္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါက ေအာက္ပါဇယားတြင္
မွတ္သားထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္)။ အဆိုပါအခ်ိန္မွလြဲ၍ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေနၾကည့္မ်က္မွန္၏ ထိခိုက္
ပ်က္စီးျခင္းမရွိေသာ မွန္ဘီလူးအစိတ္အပိုင္းမွတဆင့္သာ တုိက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႉရမည္ျဖစ္ပါသည္။
၁၂) ေနကိုၾကည့္႐ႉရာ၌ ေနၾကည့္မ်က္မွန္ ၏ မွန္ဘီလူးမ်ားထည့္သြင္းေသာအကန္႔မ်ားတြင္ မူလထုတလ
္ ုပ္စဥ္က ထည့္သြင္းပါရွိေသာ
မွန္ဘီလူးမ်ားမွတပါး အျခားမည္သည့္အစိတ္အပိုင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိမ
ု ွ် ထည့္သြင္းအသံုးမျပဳပါႏွင့္။
၁၃) သင့္အေနျဖင့္ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ https://tinyurl.com/glasses-questions ၌
Eclipse2024.org သိ႔ု ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
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၂) သင့္ေန႔ရာအတြက္ ေနၾကတ္မည့္အခ်ိန္ကာလအေသးစိတ္ကို ေလ့လာျခင္း

သင့္တည္ေနရာအတြက္ eclipse2024.org/find-times တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ
အေျခခံ၍ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ျဖည့္သြင္းပါ။

ကၽြႏ္ုပ၏
္ ေနရာအတြက္ ေနၾကတ္ျခင္းသည္ -

အျပည့္အစံု

မျပည့္မစံု

(တစ္ခက
ု ို ၀ိုင္းထားပါ)

သင့္ေနရာတြငေ
္ နၾကတ္ျခင္းသည္ အလံုးစံု ျဖစ္မည္ဆပ
ို ါက

သင့္ေနရာတြငေ
္ နၾကတ္ျခင္းသည္ မျပည့္မစံု ျဖစ္မည္ဆိပ
ု ါက

ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ေသာလမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားကို

ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ပါ၀င္ေသာလမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားကို

လုိကန
္ ာပါ

လုိကန
္ ာပါ

‘‘ေနၾကတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ၏
္ ေနရာတြင္

အလံုးစံု

‘‘ေနၾကတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ၏
္ ေနရာတြင္

မျပည့္မစံု

ျဖစ္ပါလိမ့မ
္ ည္’’

ျဖစ္မည္ျဖစ္ပါလိမ့မ
္ ည္’’

ေအာက္တြငၾ္ ကည့္ပါ -

ေအာက္တြငၾ္ ကည့္ပါ -
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** ေနၾကတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ၏
္ ေနရာတြင္ အလံုးစံု ျဖစ္ပါလိမ့မ
္ ည္ **
သင္သည္ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းကိုျမင္ေတြ႕ရမည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေနၿပီး ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲအခိုက္အတန္႔တစ္ခုကို ၾကည့္႐ႉသြားမည္ ဆိုပါစို႔။
သင့္ေနရာတြင္ ေနၾကတ္ျခင္းအလံုးစံုျဖစ္မည့္အခ်ိန္ကို တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထုိသိ႔တ
ု ြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ
ဇယားရွိ သင္မွတ္သားထားေသာ အခ်ိန္မ်ားကို ကိုးကားႏိုင္သည္။ အလံုးစံုေနၾကတ္ခ်ိန္တြင္ ေတာက္ပေသာေနအ၀န္းအ၀ိုင္း၏
မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းကိုမွ် ေတြ႕ျမင္ရမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။
၁) သင့္ေနရာအတြက္ eclipse2024.org/find-times တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေနၾကတ္ျခင္းအခိုက္အတန္႔
ျဖစ္ေပၚမည့္အခ်ိန္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေရးခ်ထားပါ (သင္၏အခ်ိန္ဇုန္အတြက္ အခ်ိန္တိုက္ႏိုင္ရန္)။

C1
မတိင
ု မ
္ ီ

C1

ေနၾကည့္မ်က္မွနက
္ ို

* ေနၾကတ္ျခင္းမရွပ
ိ ါ*

အသံုးျပဳရမည္

တစိတတ
္ ပိင
ု း္

ေနၾကည့္မ်က္မွနက
္ ို

ေနၾကတ္ျခင္း

အသံုးျပဳရမည္

စတင္ခ်ိန္

C2

အလံုးစံု

C2 အခ်ိနၿ္ ပီးပါက

ေနၾကတ္ျခင္း

မ်က္မန
ွ ္မပါဘဲ

စတင္ခ်ိန္

ၾကည့္႐ႉႏိုင္သည္

ေနၾကတ္ခ်ိန္

ျဖစ္ေပၚသည့္

မ်က္မန
ွ မ
္ ပါဘဲ

ဗဟိခ
ု ်က္

အခ်ိန္

ၾကည့္႐ႏ
ႉ ုင
ိ သ
္ ည္

အလံုးစံု

ေနၾကည့္မ်က္မွနက
္ ို

ေနၾကတ္ျခင္း

ျပန္လည္

ၿပီးဆံုးခ်ိန္

အသံုးျပဳရမည္

C3
C4
C4
ၿပီးေနာက္

တစိတတ
္ ပိင
ု း္

ေနၾကည့္မ်က္မွနက
္ ို

ေနၾကတ္ျခင္း

အသံုးျပဳရမည္

ၿပီးဆံုးခ်ိန္

ေနၾကည့္မ်က္မွနက
္ ို

* ေနၾကတ္ျခင္းမရွပ
ိ ါ*

အသံုးျပဳရမည္

၂) သင့္အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းကိုျမင္ရသည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနေသာ္ျငားလည္း သင္သည္ အလံုးစံုေနၾကတ္ခ်ိန္ မဟုတ္သည့္ C2
မစတင္မီအခ်ိန္ႏွင့္ C3 ၿပီးဆံုးခ်ိန္မ်ားတြင္ ေနကိုၾကည့္ရန္အတြက္ ေနၾကည့္မ်က္မွန္ကို မျဖစ္မေန ေတာက္ေလွ်ာက္အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
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၃) သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်ိန္မ်ားတြင္သာ (ေနၾကည့္မ်က္မွန္ကိုအသံုးမျပဳဘဲ) ေနကိုတုိက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႉ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
(က) သင့္ေနရာတြင္အလံုးစံုေနၾကတ္ျခင္းျဖစ္ေပၚလွ်င္ (သင္သည္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေနလွ်င္)
(ခ)

အလံုးစံုေနၾကတ္ျခင္းျဖစ္ေပၚေနေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ (ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ အထက္တြင္ သင္ေရးမွတ္ထားေသာ C2 ႏွင့္ C3
ၾကားကာလတြင)္ ၊

(ဂ)

ေန၏ေတာက္ပေသာအ၀န္းအ၀ိင
ု း္ အားလံုးကို လမွ လံုး၀ကြယထ
္ ားေသာအခ်ိန္

အလံုးစံုေနၾကတ္မည့္ အခ်ိန္မ်ားသည္ သင့္တည္ေနရာ အတိအက်ေပၚမူတည္၍ မ်ားစြာကြာျခားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္
ခန္႔မွန္းေျခအခ်ိန္မ်ားကို ႀကိဳတင္၍ တြက္ခ်က္မွတ္သားထားရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ သင္ေရးမွတ္ထားေသာ အခ်ိန္မ်ားသည္
ခန္႔မွန္းေျခသာျဖစ္သည္။
၄) ထပ္မံ၍ေျပာလုိသည္မွာ အထက္ပါဇယားတြင္ ေရးမွတ္ထားေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခား ျပင္ပရင္းျမစ္ မ်ားမွ
ု း္ ကိမ
ု ဆို ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ အခ်ိနတ
္ ိင
ု ္းတြင္
ရရွိေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ေန၏ေတာက္ပေသာအ၀န္းအ၀ိုငး္ ၏ မည္သည့္အပိင
သင့္အေနျဖင့္ ေနကိၾု ကည့႐
္ ႉရန္အတြက္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ ို အၿမဲတမ္း အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
၅) ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရွင္းျပခ်က္႐ုပ္ပံုမ်ားကိုပါ ပူးတြဲေဖာ္ျပေပးထားသည္။

သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႉ/နားလည္၊ လိက
ု န
္ ာရမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပအ
္ ေနျဖင့္ ေနၾကည့္မ်က္မွနက
္ ို ေဘးကင္းစြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္
လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား အားလံုး ကိုလိက
ု န
္ ာရမည္ျဖစ္သည္။

ေတာက္ပေသာ ေနအ၀န္းအ၀ိုငး္ ၏ မည္သည့္အပိင
ု ္းကိုမဆုိ
ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခ်ိနတ
္ ြင္ ေနကိၾု ကည့္ပါက ကၽြႏု္ပအ
္ ေနျဖင့္
ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ ို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
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** ေနၾကတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ၏
္ ေနရာတြင္

v2.0 – Dec 2017

မျပည့္မစံု သာျဖစ္မည္ျဖစ္သည္ **

သင္သည္ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ရေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိမေနပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အလံုးစံုေနၾကတ္ျခင္း အလွအပကို
ခံစားခြင့ရ
္ မည္ မဟုတ္ေပ။ (ဤထူးျခားေသာအေတြ႕အႀကံဳကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သင္၏ေနရာအား အလံုးစံုေန
ၾကတ္ျခင္းကိုျမင္ရသည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚသိ႔ု ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ေလးေလးနက္နက္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္)
၁) သင့္ေနရာအတြက္

eclipse2024.org/find-times တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေနၾကတ္ျခင္းအခိုက္အတန္႔

ျဖစ္ေပၚမည့္အခ်ိန္မ်ားကို ေအာက္တြင္ေရးခ်ထားပါ (သင္၏အခ်ိန္ဇုန္အတြက္ အခ်ိန္တိုက္ႏိုင္ရန္)။

C1

ေနၾကည့္မ်က္မွနက
္ ို

* ေနၾကတ္ျခင္းမရွပ
ိ ါ*

မတိင
ု မ
္ ီ

အသံုးျပဳရမည္

တစိတတ
္ ပိင
ု း္

C1

ေနၾကည့္မ်က္မွနက
္ ို

ေနၾကတ္ျခင္း

အသံုးျပဳရမည္

စတင္ခ်ိန္

ေနၾကတ္ခ်ိန္

ျဖစ္ေပၚမည့္

ေနၾကည့္မ်က္မွနက
္ ို

ဗဟိခ
ု ်က္

အခ်ိန္

အသံုးျပဳရမည္

တစိတတ
္ ပိင
ု း္

C4

ေနၾကည့္မ်က္မွနက
္ ို

ေနၾကတ္ျခင္း

အသံုးျပဳရမည္

ၿပီးဆံုးခ်ိန္

C4
ၿပီးဆံုးခ်ိန္

ေနၾကည့္မ်က္မွနက
္ ို

* ေနၾကတ္ျခင္းမရွပ
ိ ါ*

အသံုးျပဳရမည္

(သင္၏ေနရာတြင္ ေနၾကတ္ျခင္းသည္ မျပည့္မစံသ
ု ာျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဇယားတြင္ C2 ႏွင့္ C3 မပါ၀င္သည္ကသ
ို တိျပဳပါ)

၂) သင္၏ေနရာတြင္ ေနၾကတ္ျခင္းသည္ မျပည့္မစံုသာျဖစ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ေနကိၾု ကည့္႐သ
ႉ ည့္အခါတိင
ု း္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ ္
ကို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အျပည့္အ၀ေနၾကတ္ျခင္းကို ျမင္ရသည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထပ္မံ၍ တိုက္တြန္း
လုိပါသည္။ ေနၾကည့္မ်က္မွန္ကို သင္ႏွင့္အတူယူေဆာင္သြားပါ။ သို႔မွသာ သင့္အေနျဖင့္
တစိတ္တပိုင္း ေနၾကတ္ျခင္းအခိုက္အတန္႔မ်ားကို ေဘးကင္းစြာ ၾကည့္႐ႉႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၃) ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရွင္းျပခ်က္႐ုပ္ပံုမ်ားကိုပါ ပူးတြဲေဖာ္ျပေပးထားသည္။

သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႉ/နားလည္၊ လိက
ု န
္ ာရမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပသ
္ ည္ ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ က
္ ို ေဘးကင္းစြာအသံုးျပဳႏိုငရ
္ န္အတြက္
လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားအားလံုးကို မျဖစ္မေန လိက
ု န
္ ာသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေတာက္ပေသာေနအ၀န္းအ၀ိင
ု း္ ၏ မည္သည့္အပိုငး္ ကိမ
ု ဆုိ ေတြ႕ျမင္ရသည့္အခ်ိနတ
္ ြင္
ေနကိၾု ကည့္႐ေ
ႉ နျခင္းျဖစ္ပါက ေနၾကည့္မ်က္မန
ွ ္ကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။
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