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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.   

https://www.eclipse2024.org/
https://eclipse2024.org/instructions/translations.htm
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��ச் ��ய கிரகணம் – 8 ஏப்ரல் 2024 

உங்கைள வட அெம�க்கா வரேவற்கிற�! 

��ச் ��ய கிரகணத்ைதக் கண்� அ�பவ�க்க ந�ங்கள் எங்கள் நாட்ைட ேதர்�ெசய்தைமக்காக நாங்கள் மிக�ம் 

ெப�ைமயைடகிேறாம். இந்த அற்�தமான நிகழ்ைவ எல்லா�ம் பா�காப்பாகக் காணேவண்�ம் என்� நாங்கள் 

வ��ம்�கிேறாம்! 

இங்ேக தரப்பட்�ள்ள வழி�ைறகள், ெநறி�ைறகள், ஆேலாசைனகள் மற்�ம் ெபா�ப்��றப்�கள் (“வழி�ைறகள்”) 
ஆகியவற்றின் ஆங்கிலவ�வம் ��யகிரகணத்தின்ேபா� ��யைன ேநர�யாகக் காண்பதற்�ச் ��யகிரகணக் 
கண்ணா�ைய �ைறயாக�ம், ச�யாக�ம் பயன்ப�த்த உத�ம். அதிகாரப்�ர்வமான மற்�ம் ��ைமயான தகவல்கள் 
மற்�ம் வழிகாட்�தல்கள் ஆ�ம். இந்த வழி�ைறகள் https://tinyurl.com/2024Instructions என்ற இைணயத்தளத்தில் 
உள்ளன. ��யகிரகணக் கண்ணா�ையப் பயன்ப�த்�வதற்� ந�ங்கள் இந்த வழி�ைறகைளக் கண்�ப்பாகப் ப�த்� ��ந்� 
ெகாண்� ப�ன்பற்ற ேவண்�ம். இந்த வ�தி�ைறகைளப் ப�ன்பற்றத் தவறினால் க�ைமயான தன�ப்பட்ட ேசதங்கைள 
அ�பவ�க்க ேந�டலாம். 

ஏப்ரல் 8, 2024ம் ஆண்� நிகழவ��க்�ம் கிரகணத்ைத ஒ� "��க் கிரகணம்" என்� வான�யல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் 

அைழக்கிறார்கள். ஆனால், இதன் �� மைறப்ைப ந�ங்கள் பார்க்கேவண்�ம் என்றால், வட அெம�க்கா�க்�க் ��க்ேக 

ெசல்�கிற (”�� மைறப்�ப் பாைத” என்� அைழக்கப்ப�கிற) ஒ� மிகக் ��கலான நிலப் ப�திய�ல் ந�ங்கள் 

இ�க்கேவண்�ம். ந�ங்கள் இந்தப் பாைதய�ல் இல்ைல என்றால் ப�திக் கிரகணத்ைத மட்�ேம காண���ம்! எனேவ, 

ந�ங்கள் கிரகணத்தின் �� மைறப்�ப் பாைத ய�ல் இ�க்கிற�ர்களா என்� அறிந்� ெகாள்ளேவண்�ய� மிக�ம் �க்கியம். 

அதற்� ந�ங்கள் பயன்ப�த்தேவண்�ய வழி�ைறகள் இன்�ம் சிறி� ேநரத்தில் வ�ளக்கப்ப�ம்.  

 
�� மைறப்�ப் பாைத  

��க்கமான வழிகாட்� வ��வான வழி�ைறகள் 

இந்த ஆவணத்தில் உபேயாகப்ப�த்தப்பட்��க்�ம் “��ய கிரகணக் கண்ணா�” என்ற ெசால் �தல் பக்கத்தில் உள்ள ஆங்கில ம�ப்� 

ப�திய��ம், இந்த ஆவணத்தின் ேவ� ப�திகள��ம் �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம் “Eclipse Glasses”ஐக் �றிப்பதாகப் ��ந்� ெகாள்ளப்படேவண்�ம். 

��யைனக் காண ந�ங்கள் ��ய கிரகணக் கண்ணா�ைய பயன்ப�த்�வதன்�லம் ஒ� சட்டப்�ர்வமான உடன்ப�க்ைகைய 

ஏற்�க்ெகாள்கிற�ர்கள். ந�ங்கள் எந்த ேநரத்தி�ம் ��யைனப் பார்க்கச் ��ய கிரகணக் கண்ணா�ைய பயன்ப�த்தேவண்�மானால் இந்த 

வழி�ைறகள், அறி�ைர மற்�ம் வழிகாட்�தல்கள் அைனத்ைத�ம் �ல்லியமாக�ம் ��ைமயாக�ம் கட்டாயமாகப் ப�ன்பற்றேவண்�ம். 

உங்க�க்� இந்த வழி�ைறகள் ��யவ�ல்ைல என்றாேலா, உங்களால் ��ைமயாக மற்�ம் ச�யாக அவற்ைறப் ப�ன்பற்ற இயலவ�ல்ைல 

என்றாேலா அல்ல� அவர்கள�ன் நிபந்தைனகைள ந�ங்கள் ஒப்�க்ெகாள்ளவ�ல்ைல என்றாேலா ந�ங்கள் எந்த ேநரத்தி�ம் எந்த �ைறையப் 

ப�ன்பற்றி�ம் ��யைனப் பார்க்க �யற்சி ெசய்யேவண்டாம் என அறி��த்தப்ப�கிற�, ஆேலாசைன தரப்ப�கிற�. 
 

https://www.eclipse2024.org/
https://tinyurl.com/2024Instructions
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தமிழில் உள்ள வ��வான வழி�ைறத் ெதா�திய�ன் ��ங்கியவ�வமாக இந்த உடன� அறி�கவழிகாட்� 
தரப்பட்�ள்ள�. கிரகணத்ைதப் பார்க்கச் ��யகிரகணக் கண்ணா�ையப் பயன்ப�த்தேவண்�மானால், ந�ங்கள் இதைன 

வாசித்�, ��ந்�ெகாண்� இதற்� ��ைமயாக இணங்கிச் ெசயலாற்ற ேவண்�ம். 

1) உங்கள் இ�ப்ப�டத்தில் ��ய கிரகணம் ��ைமயானதாக இ�க்�மா இ�க்காதா என்பைத�ம், அந்த இடத்தில் எப்ேபா� 

ப�திக் கிரகணத்ைதப் பார்க்க இய�ம் என்கிற ேதாராயமான வ�வரத்ைத�ம் மற்�ம் (ெபா�ந்தினால்) அங்ேக 

காணக்��ய ெமாத்தக் கிரகண நிைலகைளப்பற்றி�ம் ெத�ந்�ெகாள்ள eclipse2024.org/find-times என்ற இைணயத் 

தளத்திற்�ச் ெசன்� உங்க�ைடய இ�ப்ப�டத்ைதத் ேத�ங்கள். 

2) ��க் கிரகணம் என்ப� நிஜமாகேவ ஒ� கண்கவர் நிகழ்ச்சியா�ம். ஆனால் �மார் இ��� கிேலாம�ட்டர் 

அகலம்மட்�ேம ெகாண்ட “�� மைறப்�ப் பாைத”ய�ல் உங்கள் இ�ப்ப�டம் அைமந்தி�ந்தால் மட்�ேம �� மைறப்� 

அ�பவத்ைத ந�ங்கள் அ�பவ�க்க���ம். ஒ�ேவைள ந�ங்கள் கிரகணத்ைதப் பார்க்கத் திட்டமிட்�ள்ள ப�ரேதசத்தில் 

”�� மைறப்�” ெத�யா� என்றால், �� மைறப்�ப் பாைதக்�ள் உள்ள ஓர் இடத்திற்� ந�ங்கள் மாறிச் ெசல்�மா� 

நாங்கள் அ�த்தமாக ஆேலாசைன ெசால்கிேறாம். 

3) கிரகணத்ைதக் காணச் ��ய கிரகணக் கண்ணா�ைய உபேயாகிப்பதற்�, அதன் வ�ல்ைல (ெலன்ஸ்) பாகத்ைத உங்கள் 

கண்க�க்� ேநர்�ன்னால் ைவத்�க்ெகாண்� பார்க்க�ம். அப்ெபா��தான் உங்கள் கண்கள் ேநர�யாகச் ��யைனப் 

பார்த்�வ�டாதப� ��ைமயாகப் பா�காக்க���ம். 

4) ��யைனக் காணச் ��ய கிரகணக் கண்ணா�ைய உபேயாகிக்கேவண்�ய� எப்ேபா�:  

a. உங்க�ைடய இ�ப்ப�டத்தில் கிரகணம் ��ைமயாக நிகழா� என்றால், ந�ங்கள் எல்லா ேநரத்தி�ம் ��ய 

கிரகணக் கண்ணா�ைய உபேயாகித்�தான் ��யைனக் காணேவண்�ம். கண்க�க்�த் த�ந்த பா�காப்� 

இல்லாமல் ந�ங்கள் ��யைனப் பார்த்தால், அ� உங்க�ைடய கண்கைள நிரந்தரமாகப் 

பாதிக்கிற அபாயம் உள்ள�. 

b. உங்கள் இ�ப்ப�டத்தில் ��ச்��ய கிரகணம் நிக�ம் என்றால், ��யன�ன் ப�ரகாசமான வைளயத்தின் எந்த ஒ� 

ப�தி�ம் (அ� ஒ� மிகச் சிறிய ப�தியாகத் ெத�ந்தா�ம்) ெத�கிற ேநரங்கள�ல் ந�ங்கள் கட்டாயமாகச் ��ய 

கிரகணக் கண்ணா�ைய உபேயாகித்ேத ��யைனப் பார்க்க ேவண்�ம். இந்த வழி�ைறைய ந�ங்கள் 

கைடப்ப��க்கத் தவறினால் அ� உங்க�ைடய கண்கைள நிரந்தரமாகப் பாதிக்கிற அபாயம் 

உள்ள�. 
i. அேத சமயம், �� மைறப்� எனப்ப�ம் ஒ� ��கிய காலகட்டத்தில் மட்�ம், அதாவ�, ப�ரகாசமான 

��ய வைளயத்தின் எந்த ஒ� ப�தி�ம் சிறி�ம் ெவள�ேய ெத�யாமல் இ�க்கிறேபா� மட்�ம் ந�ங்கள் 

��க் கிரகணத்ைத ேநர�யாக, ��ய கிரகணக் கண்ணா� இல்லாமல் பார்க்கேவண்�ம். 

ii. உண்ைமய�ல், �� மைறப்ப�ன்ேபா� ந�ங்கள் ��ய கிரகணக் கண்ணா�ைய உபேயாகித்�ச் ��யைனப் 

பார்க்க �யற்சி ெசய்தால் ந�ங்கள் �ற்றி�ம் எைத�ம் பார்க்கமாட்�ர்கள்! 

iii. �� மைறப்� ��ந்�, ��யன�ன் ப�ரகாசமான வைளயப் ப�தி ம�ண்�ம் காட்சி அள�க்கத் ெதாடங்�ம் 

ேநரத்தில், ந�ங்கள் உடேன கட்டாயமாகச் ��ய கிரகணக் கண்ணா�ைய ம�ண்�ம் உபேயாகிக்க 

ேவண்�ம். 

5) ��க்கமாகச் ெசால்வெதன்றால்,  

��ய�ைடய ப�ரகாசமான வைளயத்தின் எந்த ஒ� ப�தி ெவள�ேய 

ெத��ம்ேபா�ம், ந�ங்கள் ��யைனக் காணக் கண்�ப்பாகச் ��ய 

கிரகணக் கண்ணா�ையப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

��ய கிரகணக் கண்ணா� ��க்கமாக 

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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�தலில் ந�ங்கள் இ� ெதாடர்பான சில ெசாற்கைளப் ��ந்� ெகாள்ளேவண்�ம்! 

ஒவ்ெவா� கிரகணத்திற்�ம், மற்�ம் �மிய�ல் ஒவ்ேவார் இடத்�க்�ம், �க்கியமான நிகழ்�கள�ன் ேநரங்க�க்�ப் 

ெபயர்கள் தரப்பட்�ள்ளன. அைவ: 

நிகழ்வ�ன் ெபயர் நிகழ்வ�ன் வ�ளக்கம் 
அ� எப்ப�க் காணப்ப�ம் 

(��க் கிரகணத்தின்ேபா�) 

அ� எப்ப�க் 
காணப்ப�ம் (ப�திக் 

கிரகணத்தின்ேபா�) 

C1 
ப�திக் கிரகண 

நிைலய�ன் 

ெதாடக்கம்   

C2 �� மைறப்� 

நிைலய�ன் ெதாடக்கம் 

 

 

மத்திய 
கிரகணம் 

கிரகணத்தின் 

ைமயப் �ள்ள� 

 

 

C3 �� மைறப்� 

நிைலய�ன் நிைற� 

 

 

C4 ப�திக் கிரகண 

நிைலய�ன் நிைற� 
  

 

  

��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் 
பயன்ப�த்�வதற்� வ��வான வழி�ைறகள்  

** நைடெபறா�** 

 

** நைடெபறா�** 

https://www.eclipse2024.org/
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1) ��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் பயன்ப�த்�வதற்கான சில ெபா�வான 
வழி�ைறகள்  

1) [ேதைவப்பட்டால்] ��ய கிரகணக் கண்ணா� உள்ள ெபாதிையக் கவனமாகத் திறக்க�ம்.  

2) ��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் பயன்ப�த்தாத ேநரங்கள�ல் அதைனப் பா�காப்பாக ைவத்தி�க்க�ம். 

3) ஒவ்ெவா� �ைற ��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் பயன்ப�த்�வதற்� �ன்பாக�ம் அைதக் 

கவனமாகப்பார்க்க�ம். வ�ல்ைல (ெலன்ஸ்)ய�ன் படலத்தில் ஏேத�ம் ேசதம் ஏற்பட்��ந்தாேலா, அல்ல� அங்ேக ம�ப்�கள் 

காணப்பட்டாேலா அந்தச் ��ய கிரகணக் கண்ணா�ையக் கத்த�த்� அழித்�வ�ட்�, ேசதமைடயாத இன்ெனா� கண்ணா�ையப் 

ெபற்�க்ெகாள்ள�ம். 

4) வ�ல்ைலய�ன் படலம் எந்தவ�தத்தில் ேசதமைடந்தி�ந்தா�ம் ச�, அந்தச் ��ய கிரகணக் 

கண்ணா�ைய எந்த ேநரத்தி�ம் ��யைனக் காணப் பயன்ப�த்தேவண்டாம். 

5) வ�ல்ைலப் படலத்ைதச் ��ய கிரகணக் கண்ணா�ய�லி�ந்� அகற்ற ேவண்டாம். ேம�ம், அப்ப� அகற்றப்பட்ட 

வ�ல்ைலப் படலத்ைதப் பயன்ப�த்தி ��யைன எந்தவ�தத்தி�ம் காண ேவண்டாம். 

6) ஒ� ��ய கிரகணக் கண்ணா�ய�ன் ச�யாகப் ெபா�த்தப்பட்ட, ேசதமைடயாத வ�ல்ைலகள், காணக்��ய 

ஒள�ய�ன் ஆபத்தான நிைலகள் மற்�ம் த�ங்� உண்டாக்கக்��ய �ற ஊதாக் கதிர்கள் மற்�ம் ப�ற ��யக் 

கதிர்கள் ஆகியவற்ைறப் பா�காப்பாகத் தைட ெசய்�ம். எனேவ, இந்த வழி�ைறகள�ல் �றப்பட்�ள்ள 

வழிய�ல் ��ய கிரகணக் கண்ணா�ைய எந்த ேநரத்தி�ம் ��யைனப் பார்க்கப் பயன்ப�த்�வ� மிக�ம் 

பா�காப்பா�ம். கிரகணத்தின்ேபா� ��யைனப் பார்ப்பதினால் வ�ம் ஆபத்ைதக் �ட்டேவா �ைறக்கேவா 

ெசய்யக்��ய எந்தெவா� சிறப்பான கிரகணக் கதிர்க�ம் கிைடயா�. 

7) ��யன�ன் ப�ரகாசமான வைளயப் ப�திய�ல் ஏேத�ம் சிறிதள� ெவள�ேய ெத�ந்தால்�ட, கண்�ப்பாக இங்� 

வ�வ�க்கப்பட்�ள்ள வழி�ைறப்ப� ��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் பயன்ப�த்தி மட்�ேம ��யைனப் பா�காப்பாகக் 

காணேவண்�ம். அ� எந்தெவா� கிரகண நிகழ்�க்காலமாக (ேமற்�றிய “C2” மற்�ம் “C3”) இ�ந்தா�ம் ச�, அவற்ைற ந�ங்கள் 

எந்தெவா� �லத்திலி�ந்� பதி� ெசய்தி�ந்தா�ம் ச�! 

8) எந்தெவா� ெதாைலேநாக்கி (ெடலஸ்ேகாப்), இரட்ைடத் ெதாைலேநாக்கி (ைபனா�லர்), �ைகப்படக் க�வ� (ேகெமரா), வ�ல்ைல 

(ெலன்ஸ்), கண்ணா� அல்ல� ேவ� ஒள�ய�யல் க�வ�கள், சாதனங்கள், ஒள�ையக் கடத்�கிற அல்ல� ப�ரதிபலிக்கிற ப�ற 

ெபா�ட்கேளா� (“ஒள�ய�யல் சாதனம்”) இைணத்� ��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் பயன்ப�த்தாத�ர்கள். 

9) இ� ேபான்ற எந்தேவார் ஒள�ய�யல் சாதனத்ைத�ம் ��யைன ேநாக்கிேயா, ��யன�ன்ம�ேதா காட்டேவண்டாம். அேதேபால், ��யைன 

ேநாக்கிக் காண்ப�க்கப்பட்ட எந்தேவார் ஒள�ய�யல் சாதனத்ைத�ம் பயன்ப�த்தி ��யைன ஒ�ேபா�ம் ேநர�யாகப் பார்க்காத�ர்கள், 

அல்ல�, ��யன�ன் ஒள�ைய எந்த ஒ� வழிய��ம் திரட்�, �வ�த்� அல்ல� திைச தி�ப்ப� உ�வாக்கப்பட்ட ப�ம்பத்ைத�ம் 

ஒ�ேபா�ம் ேநர�யாகப் பார்க்காத�ர்கள். 

10) ��ய கிரகணக் கண்ணா�ைய வ�லங்�கள் அல்ல� தாற்காலிகமாக ஊன�ற்றவர்கள், ��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் பா�காப்பாகப் 

பயன்ப�த்�வதற்கான ேதைவகைளப் ப�க்க இயலாதவர்கள், ��ந்�ெகாள்ள இயலாதவர்கள், ப�ன்பற்ற இயலாதவர்கள், அல்ல�, 

தங்கள� ெசயல்பா�கள�ன் வ�ைள�க�க்கான ெபா�ப்ைபச் சட்டப்�ர்வமாக 

ஏற்�க்ெகாள்ள இயலாதவர்கள் பயன்ப�த்த அ�மதிக்காத�ர்கள். 

11) ��ய கிரகணக் கண்ணா�ைய பயன்ப�த்த: 

உங்க�ைடய கண்க�க்�ம் ��ய�க்�ம் இைடேய ��ய கிரகணக் கண்ணா�ைய 

��ைமயாகப் ப��த்�க் ெகாள்�ங்கள், ��ய கிரகணக் கண்ணா�ய�ன் ேசதமைடயாத 

வ�ல்ைலய�ன் (ெலன்ஸ்) வழியாகச் ��யைன ேநாக்கிப் பா�ங்கள். எப்ெபா��ம்  

உங்க�ைடய கண்க�க்�ம் ��ய�க்�ம் இைடய�ல் ��ய கிரகணக் கண்ணா�ய�ன் 

வ�ல்ைல ��ைமயாக இ�க்கேவண்�ம். உங்க�ைடய ��ய கிரகணக் கண்ணா� 

அட்ைடக் கண்ணா�ேபான்� வ�வைமக்கப்பட்��ந்தால், ந�ங்கள் வழக்கமான 

கண்ணா�ைய அண�வ�ேபால் அந்த அட்ைடைய மடக்கிக்ெகாள்ளலாம். ��யன் 

��க் கிரகண நிைலய�ல் (அதாவ�, கீேழ ந�ங்கள் �றிக்கப்ேபா�ம் C2 மற்�ம் C3 
நிைலக�க்� இைடேய, அந்த ேநரங்கள் உங்க�ைடய ப�திக்�ப் ெபா�ந்தினால் 

மட்�ம்) இல்ைலெயன்றால் ��யைன ஒ�ேபா�ம் ேநர�யாகப் பார்க்கேவண்டாம், 

��ய கிரகணக் கண்ணா�ய�ன் ேசதமைடயாத வ�ல்ைலவழியாக மட்�ேம அதைன ேநர�யாகப் பார்க்கேவண்�ம். 

12) ��யைனக் காண �யற்சி ெசய்�ம்ேபா�, ��ய கிரகணக் கண்ணா�ய�ல் அைவ அசலாக உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட�ேபாலேவ உ�ய 

இடங்கள�ல் ெபா�த்தப்பட்ட வ�ல்ைலகைளத் தவ�ர்த்� ேவ� எந்த வ�ஷயத்ைதேயா ெபா�ைளேயா கண்கள�ன் பா�காப்�க்காகப் 

பயன்ப�த்தக்�டா�.  

13) உங்க�க்� இந்த வழி�ைறகள்�றித்� ஏேத�ம் ேகள்வ�கள் இ�ந்தால், தய�ெசய்� Eclipse2024.org என்ற இைணயத் தளத்ைத 

https://tinyurl.com/glasses-questions என்ற �கவ�ய�ல் அ�க�ம். 

 

 

 

 

https://www.eclipse2024.org/
http://www.eclipseglasses.us/
http://www.eclipseglasses.us/
https://tinyurl.com/glasses-questions
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2) உங்கள் இ�ப்ப�டத்திற்க்கான கிரகண நிகழ்� ேநரங்கைள அறிந்� ெகாள்�ங்கள். 

eclipse2024.org/find-times என்ற இைணயத் தளத்தில் உங்க�ைடய இ�ப்ப�டத்�க்� வழங்கப்பட்��க்�ம் 

தகவல்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல், ப�ன்வ�ம் வ�வர அறிக்ைகையப் �ர்த்தி ெசய்�ங்கள்: 

 

என� இ�ப்ப�டத்தில், கிரகணம்: 

��ைமயான� 
��ைமயானதாக 

இல்ைல 
(ஏதாவ� ஒன்ைற வட்ட மிட�ம்) 

 
 

உங்க�ைடய இ�ப்ப�டத்தில் 

கிரகணம் ��ைமயானதாக 

இ�ந்தால் கீேழ 

“கிரகணம் என்�ைடய 

இ�ப்ப�டத்தில் 

��ைமயானதா�ம் ” 

என்ற ப�திய�ல் காணப்ப�ம் 

வழி�ைறகைளப் ப�ன்பற்ற�ம்: 

உங்க�ைடய இ�ப்ப�டத்தில் கிரகணம் 

��ைமயானதாக இல்ைல 

என்றால் கீேழ 

“கிரகணம் என்�ைடய 

இ�ப்ப�டத்தில்  

��ைமயான� இல்ைல  ” 

என்ற ப�திய�ல் காணப்ப�ம் 

வழி�ைறகைளப் ப�ன்பற்ற�ம்: 

 

  

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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** கிரகணம் என்�ைடய இ�ப்ப�டத்தில் ��ைமயானதா�ம் ** 
ந�ங்கள் �� மைறப்�ப் பாைதய�ல் இ�க்கிற�ர்கள். ஆகேவ, ஓர் அ�தான, அற்�தமான நிகழ்வ�ைன அ�பவ�ப்ப�ர்கள்! 

உங்கள் இ�ப்ப�டத்தில் ��க் கிரகணம் எப்ெபா�� நிக�ம் என்பைத ந�ங்கள் உ�தி ெசய்�ெகாள்வ� மிக 

�க்கியமா�ம். ந�ங்கள் இைதக் கீேழ �றிப்ப�ட்�ள்ள காலக் �றிப்ேபட்ைடக் கண்� உ�தி ெசய்� ெகாள்ளலாம். 

அ�மட்�மின்றி, �� மைறப்ப�ன்ேபா� ��யன�ன் ப�ரகாசமான வைளயத்ைதக் காண ��யா� என்பதால், அ��ம் 

��க் கிரகணத்தின் ேநரத்ைதச் ெசால்�ம். 

1) eclipse2024.org/find-times என்ற இைணயத் தளத்தில் உங்க�ைடய இ�ப்ப�டத்�க்� வழங்கப்பட்�ள்ள தகவல்கள�ன் 

அ�ப்பைடய�ல் கீேழ ெகா�க்கப்பட்��க்�ம் கிரகண நிகழ்�கள் ஒவ்ெவான்றின் உத்ேதசமான ேநரங்கைளக் 

�றித்�க் ெகாள்ள�ம் (கண்�ப்பாக உங்க�ைடய கால மண்டலத்�க்� ஏற்ப ேநரங்கைள மாற்றி அைமத்�க் 

ெகாள்�ங்கள்!):  

C1-க்� 
�ன்� 

*  கிரகணம் இல்ைல  * 

  

ந�ங்கள் ��ய கிரகணக் 
கண்ணா�ையக் 
கண்�ப்பாகப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

C1 
ப�திக் 

கிரகணம் 

ெதாடங்�ம் 

ேநரம்: 

 

  

ந�ங்கள் ��ய கிரகணக் 
கண்ணா�ையக் 
கண்�ப்பாகப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

C2 
��நிைல 

ெதாடங்�ம் 

ேநரம்: 

 

  

C2-க்�ப் ப�ற� ந�ங்கள் 
ெவ�ம் கண்ணால் 

பார்க்கலாம். 

மத்திய 
கிரகணம் 

நடக்�ம் 
ேநரம்: 

 

 
 

ந�ங்கள் ெவ�ம் 
கண்ணால் 
பார்க்கலாம்! 

C3 ��நிைல 

���ம் ேநரம்: 

 

  

ந�ங்கள் ம�ண்�ம் ��ய 
கிரகணக் 

கண்ணா�ையக் 
கண்�ப்பாகப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

C4 
ப�திக் 

கிரகணம் 

���ம் ேநரம்: 

 

  

ந�ங்கள் ��ய கிரகணக் 
கண்ணா�ையக் 
கண்�ப்பாகப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

C4-க்�ப் 
ப�ற� 

*  கிரகணம் இல்ைல  * 

  

ந�ங்கள் ��ய கிரகணக் 
கண்ணா�ையக் 
கண்�ப்பாகப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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2) உங்கள் இ�ப்ப�டம் �� மைறப்�ப் பாைதக்�ள் அைமந்தி�ந்தா�ம், ��க் கிரகணம் இல்லாத ெபா�ெதல்லாம், 

அதாவ�, C2வ�ற்� �ன்ேபா அல்ல� C3க்�ப் ப�றேகா எல்லா ேநரங்கள��ம், ந�ங்கள் ��யைனக் காணக் 

கட்டாயமாகச் ��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

3) ந�ங்கள் ��யைன ேநர�யாக ெவ�ம் கண்ணால் மட்�ேம (அதாவ�, ��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் 

பயன்ப�த்தாமல்) கா�ம் ேநரம் இ� ஒன்� தான்: 

a. உங்கள் இ�ப்ப�டத்தில் கிரகணம் ��ைமயாக இ�ந்தால் (ந�ங்கள் அதன் “பாைதய�ல்” இ�க்கிற�ர்கள்), மற்�ம் 

b. �� மைறப்�க் காலங்கள�ன்ேபா� (ேமேல ந�ங்கள் �றித்�ள்ளப� உங்கள் இ�ப்ப�டத்தில் C2ல் இ�ந்� C3வைர 

உள்ள உத்ேதசமான காலகட்டம்) மற்�ம் 
c. ��யன�ன் ப�ரகாசமான வைளயம் நிலாவால் �ற்றி�ம் மைறக்கப்பட்�ள்ளேபா� 

 
�� மைறப்ப�ன் ச�யான ேநரம் உங்க�ைடய �ல்லியமான இ�ப்ப�டத்ைதப் ெபா�த்� ெவ�வாக மா�ப�ம். 

அதனால் ந�ங்கள் �ன்னதாகேவ உத்ேதசமான ேநரங்கைள அைடயாளம் கண்�ெகாண்� பதி� ெசய்தி�க்க ேவண்�ம். 

ந�ங்கள் ேமேல பதி� ெசய்�ள்ள ேநரங்கள் உத்ேதசமானைவயா�ம்! 

4) ம�ப��ம் ெசால்கிேறாம், ேமேல பட்�யலில் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள ேநரங்கள், அல்ல� ேவ� ெவள� �லங்கள�ல் 

இ�ந்� ந�ங்கள் ேசக�த்த ேநரங்கள் ஆகிய ேநரங்கள�ல் மட்�மின்றி, எப்ெபா�ெதல்லாம் ��யன�ன் ப�ரகாசமான 

வைளயத்தின் ஏேத�ம் ஒ� ப�தி ெத�கின்றேதா, அப்ெபா�ெதல்லாம் ந�ங்கள் ��யைனக் காணக் கண்�ப்பாகச் 

��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் பயன்ப�த்தேவண்�ம். 

5) இந்த வழி�ைறகைள எல்லா�ம் எள�தாகப் ��ந்� ெகாள்வதற்காக இவற்�டன் வைரபட வ�ளக்கங்கள் 

இைணக்கப்பட்�ள்ளன. 

 

ப�ன்வ�ம் வாக்கியங்கைள ந�ங்கள் கட்டாயமாகப் ப�த்�, ��ந்�ெகாண்� ஒப்�க் 
ெகாள்ளேவண்�ம்: 

��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் பா�காப்பாகப் பயன்ப�த்�வதற்�, 

அதன் பயன்பா� ெதாடர்பான அைனத்� வழி�ைறகைள�ம் நான் 

கட்டாயமாகப் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம். 

எப்ெபா�ெதல்லாம் ��யன�ன் ப�ரகாசமான வைளயத்தின் 

ஏேத�ம் ஒ� ப�தி ெத�கின்றேதா, அப்ெபா�ெதல்லாம் 

நான் ��யைனக் கா�ம்ேபா� கண்�ப்பாகச் ��ய கிரகணக் 

கண்ணா�ையப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 
 

 

https://www.eclipse2024.org/
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** கிரகணம் என்�ைடய இ�ப்ப�டத்தில் ��ைமயானதாக இல்ைல ** 

ந�ங்கள் �� மைறப்�ப் பாைதய�ல் இல்ைல. எனேவ ந�ங்கள்��க் கிரகணத்தின் அழைக அ�பவ�க்க��யா�. (இந்தக் 

�றிப்ப�டத்தக்க அ�பவத்ைதப் பகிர்ந்� ெகாள்வதற்காகேவ ந�ங்கள் �� மைறப்�ப் பாைதக்�ள் ஓர் இடத்�க்� மாறிச் 

ெசல்�மா� நாங்கள் அ�த்தமாகச் சிபா�� ெசய்கிேறாம்!)  

1) eclipse2024.org/find-times என்ற இைணயத் தளத்தில் உங்க�ைடய இ�ப்ப�டத்�க்� வழங்கப்பட்�ள்ள தகவல்கள�ன் 

அ�ப்பைடய�ல் கீேழ ெகா�க்கப்பட்��க்�ம் கிரகண நிகழ்�கள் ஒவ்ெவான்றின் உத்ேதசமான ேநரங்கைளக் 

�றித்�க் ெகாள்ள�ம் (கண்�ப்பாக உங்க�ைடய கால மண்டலத்�க்� ஏற்ப ேநரங்கைள மாற்றி அைமத்�க் 

ெகாள்�ங்கள்!):  

C1-க்� 
�ன்� 

*  கிரகணம் இல்ைல  * 

  

ந�ங்கள் ��ய கிரகணக் 
கண்ணா�ையக் 
கண்�ப்பாகப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

C1 
ப�திக் 

கிரகணம் 

ெதாடங்�ம் 

ேநரம்: 

 

  

ந�ங்கள் ��ய கிரகணக் 
கண்ணா�ையக் 
கண்�ப்பாகப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

மத்திய 
கிரகணம் 

நடக்�ம் 

ேநரம்: 

 

  

ந�ங்கள் ��ய கிரகணக் 
கண்ணா�ையக் 
கண்�ப்பாகப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

C4 
ப�திக் 

கிரகணம் 

���ம் ேநரம்: 

 

  

ந�ங்கள் ��ய கிரகணக் 
கண்ணா�ையக் 
கண்�ப்பாகப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

C4-க்�ப் 
ப�ற� 

*  கிரகணம் இல்ைல  * 

  

ந�ங்கள் ��ய கிரகணக் 
கண்ணா�ையக் 
கண்�ப்பாகப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

(உங்கள் இ�ப்ப�டத்தில் கிரகணம் ��ைமயாக இல்லாததால் C 2மற்�ம் C3 காலங்கள் இந்தப் பட்�யலில் இடம்ெபறவ�ல்ைல என்பைதக் கவன�க்க�ம்!) 

2) உங்கள் இ�ப்ப�டத்தில் ��க் கிரகணம் இல்ைல என்பதால் ந�ங்கள் எப்ெபா��ம் ��யைனக்காணச் 

��யகிரகணக் கண்ணா�ையக் கட்டாயமாகப் பயன்ப�த்தேவண்�ம். ந�ங்கள் �� மைறப்�ப் பாைதக்�ள் 

பயணம் ெசய்�மா� நாங்கள் ம�ண்�ம் சிபா�� ெசய்கிேறாம். கிரகணத்தின் ப�தி நிைலகைள ந�ங்கள் 

பா�காப்பாகக் காண்பதற்காக, மறக்காமல் ��ய கிரகணக் கண்ணா�ைய உங்க�டன் எ�த்�ச்ெசல்�ங்கள்! 

3) இந்த வழி�ைறகைள எல்லா�ம் எள�தாகப் ��ந்� ெகாள்வதற்காக இவற்�டன் வைரபட வ�ளக்கங்கள் 

இைணக்கப்பட்�ள்ளன.  

ப�ன்வ�ம் வாக்கியங்கைள ந�ங்கள் கட்டாயமாகப் ப�த்�, ��ந்� ெகாண்� ஒப்�க்ெகாள்ளேவண்�ம்: 

��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் பா�காப்பாகப் 

பயன்ப�த்�வதற்�, அதன் பயன்பா� ெதாடர்பான அைனத்� 

வழி�ைறகைள�ம் நான் கட்டாயமாகப் ப�ன்பற்ற ேவண்�ம். 

நான் ��யைனக் கா�ம்ேபாெதல்லாம் எப்ெபா��ம் கண்�ப்பாக 

��ய கிரகணக் கண்ணா�ையப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம். 

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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