
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ཉ་ིམ་�ལི་འཛ�ན། 
�་ིལ༢ོ༠༢༤་�་བ་༤ཚ�ས་༨གཟའ་�་བ། 

 

 

 

 

 

 

  

ཉ་ིའཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ། 
བདེ་�དོ་གཏོང་�གོས་�་ིལམ་�ནོ། 

 

 

 

© 2018-2024 
Eclipse2024.org 

https://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/


Eclipse Glasses Instruction Guide – Tibetan                                                                                                                                v1.0 – Jul 2018 1 
 

 
Agreement v2.0 – Dec 2017 © 2018-2024 
                               Eclipse2024.org 

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 attorneys 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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ཉ་ིམ་�ལི་འཛ�ན་ – �་ིལ་ོ༢༠༢༤�་བ་༤་ཚ�ས་༨ ། 

�ང་ཨ་ར་ིལ་ཕབེས་པར་དགའ་བ�་ཞ།ཱུ 

ཉ་ིམ་�ལི་འཛ�ན་ལ་གཟགིས་པའ་ིཆདེ་�་�དེ་རང་གསི་ང་ཚ�འ་ི�ང་པ་བདམས་པར་ང་ཚ�ར་མཐངོ་ཆནེ་�་ིཚ�ར་�ང་�ད་སངོ་པ་དང་ཆབས་ཅགི ང་ཚ�་ཚང་མས་ཡ་མཚན་ཅན་�་ིཉ་ིམ་ོའད་ི

ལ་བད་ེའཇགས་�་ིལམ་ནས་བ�་�བ་པའ་ིར་ེ�ནོ་ཡདོ།  

ང་ཚ�ས་�དེ་ཅག་ལ་ཧ་ཅང་�བས་བད་ེཔ་ོཡངོ་བའ་ིཆདེ་�་ལམ་�ནོ་ཚང་མ་བདོ་�ད་ལ་བ�ར་བ་ཡནི། ཡནི་ན་ཡང་ད�ནི་�ད་ཐགོ་ལ་ཡདོ་པའ་ིམ་�འི་ིལམ་�ནོ་དང་། བདེ་�དོ་

གཏངོ་�གོས།ཆགོ་མཆན་མདེ་པའ་ིབ�་�རོ་�མིས་ཡགི་སགོས་༼ལམ་�ནོ་�མས་༽གནས་�ལ་ཚང་མ་འ�ང་སའ་ིགཞ་ིཡིན་པ་མ་ཟད།  ཉ་ིའཛ�ན་མགི་ཤལེ་�ནོ་ནས་ཉ་ིམ་

ལ་ཐད་ཀར་�་�བ་པའ་ིཡང་དག་པའ་ིལམ་�ནོ་ཡང་ཡནི། གངོ་གསལ་ལམ་�ནོ་ད་ེདག་ https://tinyurl.com/2024Instructions འདརི་གཟགིས་ན་ཡདོ་པ་མ་

ཟད།  ཉནི་འཛ�ན་མགི་ཤལེ་བདེ་�དོ་གཏངོ་ཆདེ་ད་ེདག་ཞབི་�་བ�ག་�འམ།  དནོ་དག་�གོས་ཏ།ེ  ལག་ལནེ་ལ་བ�ར་�་�མས་ཤནི་�་གལ་ཆནེ་པ་ོཡནི།  ལམ་�ནོ་ད་ེདག་

ལག་ལནེ་བ�ར་མ་�བ་ཚ�་གདོ་ཆགས་རང་ཉདི་ལ་འ�ང་�དི། 

གཟའ་�ར་ད�ད་ཞབི་པ་ཚ�ས་�་ིལ་ོ༢༠༢༤�་༤་ཚ�ས་༨ �་ིཉ་ིའཛ�ན་ད་ེལ་ཉ་ིམ་�ལི་འཛ�ན་ཆགས་�ནི་རདེ་ཅསེ་ག�ངས་འ�ག  ཡནི་ན་ཡང་ཉིན་འཛ�ན་�ལི་བརོ་བ�་

འདདོ་ན་�ང་ཨ་རའི་ི�ལ་�་ིས་ཆ་དགོས་པའོ �་ལམ་ཐགི་༼ཉིན་འཛ�ན་�ལི་བའོ �་ལམ་ཡང་ཟརེ་༽ནང་ལ་�ད་དགསོ། གལ་�དི་�དེ་རང་ལམ་ཐགི་ད་ེལ་�ད་མདེ་ན། ཉ་ིའཛ�ན་

�་ིཆ་ཤས་ཙམ་ལས་མཐངོ་མ་ི�བ།  ད་ེའ�་སངོ་ཙང་།  �དེ་རང་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བརོ་བ�་སའ་ིལམ་ལ་ཁལེ་ཡདོ་མདེ་ཧ་ག་ོབར་�དེ་�་ན་ིཤནི་�་གལ་ཆ།ེ  ཉིན་འཛ�ན་�ང་

�བོ་མགི་ཤལེ་དའེ་ིབདེ་�དོ་གཏངོ་�ངས་�་ིཐབས་ལམ་ཚང་མ་�ས་�ན་�ང་�ང་ག་ིནང་ནས་འ�ལེ་བཤད་�་ཆགོ 

 
ཉ་ིའཛ�ན་�ལི་བོའ �་ལམ། 

�ར་�དོ་ལམ་�ནོ། �ས་�སོ་ལམ་�ནོ། 
“ཉ་ིའཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་” ཞེས་པའ་ིཐ་�ད་འད་ིཡགི་ཆ་འདའི་ིནང་ལ་བདེ་�དོ་གཏང་�ས་ “Eclipse Glasses” ཞསེ་པའ་ིཐ་�ད་�་ིདནོ་དག་མཚ�ན་�དེ་�་ བདེ་�དོ་བཏང་ཡདོ།   

ད་�ང་ཐ་�ད་ད་ེ ཤགོ་�་ེདང་པརོ་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ིཆགོ་མཆན་མདེ་པའ་ིབ�་�རོ་�མིས་ཡགི་ནང་ལའང་བདེ་�དོ་བཏང་བ་མ་ཟད། ཡགི་ཆ་འདའི་ིས་ཆ་གཞན་ལ་ཡང་བདེ་�དོ་བཏང་ཡདོ།  ཉ་ིམ་ལ་�་�དེ་�་ི

ཉ་ིའཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤེལ་ད་ེབདེ་�དོ་བཏང་བ་ཙམ་�་ི�མིས་མ�ན་ཆིངས་ཡགི་ཁས་�ང་བའ་ིཁངོས་�་གཏགོས་འ�།ོ ཉ་ིམ་ལ་�་�དེ་�་ིཉ་ིའཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤེལ་ག་�ས་བདེ་�ོད་བཏང་ན་

ཡང་།  �དེ་རང་གསི་ལམ་�ནོ་ཡགི་ཆའ་ིནང་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ིལམ་�ནོ་དང་། བདེ་�དོ་གཏངོ་�གོས་�མས་ད་ེབཞནི་ལག་ལནེ་ལ་ངསེ་པར་�་བ�ར་དགསོ།  གལ་�དི་�དེ་རང་གིས་ལམ་�ནོ་ད་ེདག་ག་ི

དནོ་མ་�གོས་པའམ ཡང་ན་�དེ་རང་གིས་ད་ེདག་ག་ིདནོ་�གོས་�ང་ལག་ལནེ་ཆ་ཚང་བའམ་ཡང་དག་པ་ཞགི་བ�ར་མ་�བ་པའམ།  ཡང་ན་ཆ་�ནེ་ད་ེཚ�་ལ་མསོ་མ�ན་མདེ་པའ་ིཚ�་ཐབས་ལམ་འ�་མནི་

གང་ཞགི་�ད་�ང་ཉ་ིམ་ལ་མ་�་ བའ་ིལམ་�ོན་དང་�བོ་�ནོ་གནང་བཞནི་ཡདོ། 
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�ར་�དོ་ལམ་�ནོ་འད་ིན་ི�དེ་རང་ལ་�བས་བད་ེཡངོ་བའ་ིཆདེ་�་བདོ་�ད་ལ་ཡདོ་པའ་ི�ས་�སོ་ལམ་�ནོ་ནས་�ར་མདརོ་བ�ས་�ས་ཏ་ེ�ནོ་པ་ཞགི་ཡནི་། ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་

བདེ་�དོ་བཏང་�་ེཉ་ིམར་བ�་འདདོ་ན། �ས་�སོ་ལམ་�ོན་�མས་ཞབི་ཚགས་པོས་བ�ག་�་དང་། དནོ་དག་ཆ་ཚང ཡདི་ལ་ངསེ་པར་�ས་ཏ་ེཡདོ་ཚད་ལག་ལནེ་ལ་བ�ར་དགསོ། 

 

༡༽�དེ་རང་གནས་སའ་ིཁོར་�ག་ད་ེག་ནས་ཉ་ིམ་�ལི་འཛ�ན་མཐངོ་མནི་དང་། ཉནི་འཛ�ན་འག་ོའ�གས་�་ི�ས་ཚ�ད་དང་། ཉིན་འཛ�ན་�ལི་�བི་�་ི�ས་ཚ�ད་སགོས་ ཤསེ་པར་འདདོ་ན་ཁ་

�ང་འད་ིལ་གཟགིས་རགོས་གནང་། eclipse2024.org/find-times 

༢༽ཉ་ིམ་�ལི་འཛ�ན་ཐབེས་པའ་ིཉནི་མ་ོད་ེན་ིཡ་མཚན་ཅན་�་ི�ས་ཚ�ད་ཅགི་རདེ། ཡནི་ན་ཡང་ཉ་ིམ་�ལི་འཛ�ན་�་ི�མ་པ་ཆ་ཚང་ལ་བ�་འདདོ་ན་�དེ་རང་ཞངེ་ཚད་ལ་ེབར་

༢༠༠ཙམ་ལས་མདེ་པའ་ིཉནི་འཛ�ན་�ལི་བའོ �་ལམ་དརེ་�ད་དགསོ། གལ་�དི་�དེ་རང་་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོམཐངོ་སའ་ིས་གནས་ལ་ཁལེ་མདེ་ན། ང་ཚ�ས་�དེ་རང་ཉནི་འཛ�ན་

�ལི་བརོ་བ�་�བ་སའ་ིས་གནས་ཞགི་ལ་�་ོརགོས་གནང་བའ་ིར་ེབ་�་བཞནི་ཡདོ། 

༣༽ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་བདེ་�དོ་གཏང་�ས་མགི་ལ་གནདོ་�ནོ་�་བ་ནས་མ་ིཡངོ་བའ་ིཆདེ་�་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་མགི་ལ་ཐད་ཀར་�ནོ་དགསོ། 

༤༽ཉ་ིམ་ལ་�་བའ་ིཚ�་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�ོབ་མགི་ཤལེ་བདེ་�དོ་ཇ་ི�ར་གཏངོ་དགསོ་མནི་�་ི�རོ། 

ཀ༽གལ་�དི་�དེ་རང་གནས་སའ་ིས་གནས་ད་ེག་ནས་ཉ་ིམ་ཆ་ཚང་�བི་པ་མཐངོ་ག་ིམདེ་ན་ད་ེལ་�་�བས་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་�་མ�ད་ནས་�ནོ་བཞནི་�་

དགསོ། གལ་�དི་མགི་ལ་�ང་�བོ་ལགེས་པ་ོམདེ་པའ་ི�་ོནས་ཉ་ིམ་ལ་�ས་པ་ཡནི་ན། �དེ་རང་ག་ིམགི་�ད་ད་ེའ�་ོབ�ག་འ�་ོབའ་ིཉནེ་ཁ་ཡདོ།   

ཁ༽�དེ་རང་གནས་སའ་ིས་གནས་ད་ེག་ནས་ཉ་ིམ་ཆ་ཚང་�བི་པ་མཐངོ་ག་ིཡདོ་ན་བ�ག་མདངས་ཆ་ེབའ་ི་ཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ་མ་བ�ག་པར་�་�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�ོབ་

མགི་ཤལེ་�ནོ་ནས་བ�་དགསོ། གལ་�དི་�དེ་རང་གསི་ལམ་�ནོ་ད་ེཉདི་ལག་ལནེ་ལ་མ་བ�ར་བ་ཡནི་ན་�དེ་རང་ག་ི མགི་�ད་ད་ེའ�་ོབ�ག་�་འ�་ོབའ་ིཉནེ་ཁ་ཡདོ། 

i. ཡནི་ན་ཡང་ཉ་ིམ་ཡངོས་�་�བི་ཟནི་པའ་ི�ས་�ན་�ང་�ང་ག་ིརངི་ལ། ཉ་ིཟརེ་�་ིབ�ག་མདངས་�་མ་ོཙམ་ཡང་མ་ི�ང་བའ་ིགནས་�བས་�་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་

མགི་ཤལེ་�ད་ད་ེཉནི་འཛ�ན་ལ་ཐད་ཀར་�སོ།     

ii. ཉ་ིམ་ཡངོས་�་�བི་ཟནི་པའ་ིགནས་�བས་དརེ་�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་བདེ་�དོ་བཏང་བ་ཡནི་ན་�ན་ནག་ལས་གང་ཡང་མཐངོ་ག་ིམ་རདེ། 

iii. ཉིན་འཛ�ན་�ལོ་བའ་ིའདོ་ཟརེ་�་ིཆ་ཤས་�་མ་ོཙམ་མཐངོ་བའ་ི�བས་དརེ་�དེ་རང་གིས་ངསེ་པར་�་ཉིན་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་�ར་ཡང་�ནོ་དགསོ། 

༥༽མདརོ་བ�ས་ན། 

ཉ་ིམ་ལ་བ�་བའ་ི�བས་�་ཉ་ིཟརེ་�་ིབ�ག་མདངས་ཆ་ེ�ང་ལ་མ་�སོ་པར་�དེ་

རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་ངསེ་པར་�་�ནོ་རགོས་གནང་། 

  

ཉིན་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་�་ི�ར་�དོ་
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ཐགོ་མར། ཐ་�ད་ཁ་ཤས་ཤགི་མ�ནེ་པར་གནང་དགསོ། 

ཉིན་འཛ�ན་�་ིབ�ད་རམི་དང་། ཉིན་འཛ�ན་ལ་བ�་སའ་ིའཛམ་�ངི་ག་ིས་གནས་ད་ེདག་ལ་གཞརི་བཞག་ནས། གནད་འགག་ཆ་ེབའ་ིབ�ད་རམི་ད་ེདག་ལ་མངི་ག་ིཐ་�ད་ར་ེ�ད་ཡདོ། 

 

བ�ད་རམི་�་ིམངི་། བ�ད་རམི་�་ིའ�ལེ་བ། 
ཅ་ིའ�་ཞགི་མཐངོ་ངམ། 

༼�ལི་འཛ�ན་�་ིཆདེ་�།༽ 

ཅ་ིའ�་ཞགི་མཐངོ་ངམ། 

༼གཟའ་འཛ�ན་ཆ་ཤས་�་ིཆདེ་�།༽ 

C1 ཉནི་འཛ�ན་འག་ོའ�གས་�་ིརམི་པ། 

  

C2 
ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོའག་ོའ�གས་�་ི

རམི་པ། 

  

 

ཉནི་འཛ�ན་ད�ས་མ། ཉནི་འཛ�ན་ད�ས་མའ་ིརམི་པ། 

 

 

C3 
ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོམ�ག་�ད་�་ི

རམི་པ། 

 

 

C4 ཉནི་འཛ�ན་མ�ག་�ད་�་ིརམི་པ། 

  

 

 

 

  

ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་བདེ་�དོ་གཏངོ་�ངས་�་ི�ས་

 

* འད་ིལ་བ�ད་རམི་མེད། * 

* འད་ིལ་བ�ད་རམི་མེད། * 
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༡༽�རི་བཏང་ག་ིཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་བདེ་�དོ་གཏངོ་�གོས་�་ིལམ་�ནོ་ཁག 

༡༽༼གལ་�དི་�མ་�ང་ནང་ལ་ཡདོ་ན།༽ ཉིན་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་ད་ེགཟབ་གཟབ་�ས་ཏ་ེ�མ་�ང་ནང་ནས་བཏནོ་རགོས་གནང་། 

༢༽ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་བདེ་�དོ་མདེ་པའ་ི�བས་�་བདག་ཉརེ་གང་ལགེས་གནང་དགསོ། 

༣༽ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་བདེ་�དོ་མ་གཏང་བའ་ི�ནོ་ལ་�ནོ་ཆག་ཤརོ་ཡདོ་མདེ་བ�ག་ད�ད་�ད་ཞབི་གནང་�།ེ གལ་�དི་�ནོ་ཆག་ཤརོ་བ་དང་། �ངས་ཤལེ་ལ་�བེས་ཉརེ་

ཐབེས་ཡདོ་ན་�་བ་ནས་བདེ་�ོད་མདེ་པར་བཟསོ་ཏ།ེ ཡང་བ�ར་�ནོ་ཆག་ཤརོ་མདེ་པའ་ིམགི་ཤལེ་གསར་བ་ཞགི་ལནེ་རགོས།    

༤༽གལ་�དི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་འ�་ོབ�ག་སོང་ཡདོ་ན། ཉ་ིམ་ལ་�་བའ་ིཆདེ་�་བདེ་�དོ་ནམ་ཡང་གཏངོ་མ་ི�ང་། 

༥༽ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་�་ི�ངས་ཤལེ་ལགོས་�་གདནོ་མ་ི�ང་བ་དང་། ལགོས་�་བཏནོ་པ་ཡནི་ན་ད་ེཉདི་ཉ་ིམར་�་བའ་ིཆདེ་�་བདེ་�དོ་ 

གཏངོ་མ་ིའསོ། 

༦༽�ནོ་ཆག་གཏན་ནས་མདེ་པའ་ིཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་�་ི�ངས་ཤལེ་ད་ེཉདི་མགི་ཤལེ་�་ིམཐའ་རའ་ིནང་ལ་ཚད་ཐགི་ཏག་ཏག་�ར་ཡདོ་

ན། དསེ་བ�ག་མདངས་ཚ�ར་བའ་ིཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ་དང་། འ�དེ་འ�འོ �་འདོ་ཟརེ་ (UV ray) དང་། ད་ེམནི་�་ིགནདོ་�ནོ་ཆ་ེབའ་ིའདོ་ཟརེ་སགོས་�་ིཉནི་

ཁ་འགགོ་�བ། ད་ེའ�་སངོ་ཙང་ལམ་�ནོ་གནང་བ་གཞིར་བ�ང་ཉིན་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་བདེ་�དོ་བཏང་བ་ཡནི་ན་བད་ེའཇགས་ངང་ནས་ཉ་ིམར་�་�བ། �རི་བཏང་ག་ི 

མགི་�ད་ད་ེའ�་ོབ�ག་འ�་ོབའ་ིཉནི་འཛ�ན་�་ིའདོ་ཟརེ་དམགིས་བསལ་ད་ེའ�་གང་ཡང་ཡདོ་མ་རདེ། 

༧༽བ�ག་མདངས་ཆ་ེབའ་ིཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ་�་ིཆ་ཤས་�་མ་ོཙམ་ཡང་མཐངོ་ག་ིཡདོ་ན་ལམ་�ནོ་གཞརི་བ�ང་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་ངསེ་པར་�་བདེ་�དོ་གཏངོ་དགསོ། �དེ་�་ི

ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བའོ �་�་�འི་ི�ས་ཚ�ད་ ༼ མངི་ནས་�སོ་ན་ “C2” དང་ “C3” གངོ་གསལ་འ�ལེ་བཤད་ནང་�ར།༽ �་ི�ང་རམི་ད་ེགང་ནས་ཤསེ་�གོས་�ང་ན་ཡང་གངོ་ 

འཁདོ་ལམ་�ནོ་ད་ེདག་བདནེ་པར་འཛ�ན་དགསོ། 

༨༽ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་�་ིམཉམ་�་�ང་ཤལེ་ལམ། ཁ་གཉསི་མའམ། པར་ཆས་སམ། �ངས་ཤལ་ལམ། ཤལེ་�འོམ། མཐངོ་�དེ་ཡ་ོཆས་�་ིརགིས་སམ། བ�ད་�ལེ་ལམ་

�གོ་འ�འོ �་ལས་ཀ་�དེ་མཁན་�་ིཡ་ོ�ད་ད་ེདག་ཚང་མ་བདེ་�ོད་�་བ་ནས་གཏངོ་མ་ིའསོ། ༼མཐངོ་རགི་ཡ་ོ�ད།༽ 

༩༽མཐངོ་རགི་ཡ་ོ�ད་ད་ེདག་ཉ་ིམའ་ི�གོས་ལ་ཁ་བ�རོ་མ་ིའསོ་ལ། ད་ེདག་ལས་་ཉ་ིམའ་ིག�གས་བ�ན་མཐངོ་བའམ། ཡང་ན་ཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ་�གོས་འ�ས་དང་། འདོ་ཟརེ་�་ིཆ་ཤས་ཅ་ི

འ�་ཞགི་ཡནི་ན་ཡང་�་བ་ནས་�་མ་ི�ང་། དབང་བ་ོམ་ཚང་བ་དང་�གོ་ཆགས་སགོས་�་ིརགིས་ལ་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་བདེ་�དོ་གཏངོ་�་འ�ག་མ་ི�ང་། 

༡༠༽ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་ཇ་ི�ར་བདེ་�ོད་གཏངོ་བའ་ིལམ་�ནོ་�མས་ཡདི་ལ་མ་ངསེ་པ་དང་། ལག་ལནེ་�ལ་བཞནི་བ�ར་མ་ི�བ་མཁན་ཚ�ས་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་ 

བདེ་�དོ་མ་གཏང་ན་ལགེས། 

༡༡༽ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་བདེ་�དོ་གཏངོ་�ངས། 

ཉིན་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་ད་ེ�དེ་རང་ག་ིམགི་ལ་ཚད་ཐགི་ཏག་ཏག་�ནོ་ནས།  �ནོ་ཆག་ཤརོ་མདེ་པའ་ི�ངས་ཤལེ་བ�ད་ནས་ཉ་ིམར་

བ�་རགོས།  �་བའ་ིརངི་ལ་�་མ�ད་ནས་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་�ད་ད་ེབ�་དགསོ། གལ་�དི་ 

ཉིན་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་ད་ེ�རི་བཏང་ག་ིམགི་ཤལེ་�་ི�ད་�ས་དང་བཟདོ་�་ལས་�ང་ཙམ་མ་ིའ�་བར་ཤགོ་�་ེམ�ད་པ་ོནར་ནར་�་

བཞ་ིཅན་�་ིབཟདོ་�་ཡདོ་ན།  �ན་�ན་�་ིམགི་ཤལེ་�ནོ་པ་བཞནི་ད་ེཉདི་�ང་ལག་�ང་གསི་བ�ན་པརོ་འ�ས་ཏ་ེ�ནོ་རགོས་གནང་།  �ནོ་ཆག་གཏན་ནས་ཤརོ་མདེ་པའ་ིཉནི་འཛ�ན་�ང་

�བོ་མགི་ཤལེ་ཞགི་ནས་ཉ་ིལ་�་བཞནི་ཡདོ་ན་མ་གཏགོས།  ཉིན་འཛ�ན་�ལི་བ་ོ�བི་མདེ་ན་༼ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོ�བི་མདེ་པའ་ི�ས་ཚ�ད་ན་ིགཤམ་�་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ི”c2“དང་”c3”ལ་

ག ོ གལ་�དི་�ས་ཚ�ད་ད་ེདག་�དེ་རང་ག་ི�་སའ་ིས་ཆ་དང་འ�ལེ་བ་ཡདོ་ན་༽ཉ་ིལ་ཐད་ཀར་�་བ་ནས་བ�་མ་ི�ང་། 

༡༢༽ཉནི་འཛ�ན་ལ་�་བའ་ིཆདེ་�་བཟསོ་པའ་ིཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་�་ིམཐའ་རའ་ིནང་ལ་ཁ་ོརང་ག་ི�ངས་ཤལེ་མ་གཏགོས་ད་ེམནི་�་ིཤལེ་རིགས་�གས་ཏ་ེཉ་ིམ་ལ་�་བའ་ི 

ཆདེ་�་བདེ་�དོ་�་བ་ནས་གཏངོ་མ་ི�ང་། 

༡༣༽གལ་�དི་ལམ་�ནོ་འད་ིདག་དང་འ�ལེ་བའ་ིདགོས་འ�་ིའ�་ཡདོ་པ་ཡནི་ན། ངསེ་པར་�་ Eclipse2024.org ལ་ཁ་�ང་ https://tinyurl.com/glasses-questions  

འ�ལེ་བ་གནང་རགོས། 

 

http://www.eclipse2024.org/
http://www.eclipseglasses.us/
https://tinyurl.com/glasses-questions
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༢༽�དེ་རང་ཡདོ་སའ་ིས་གནས་དའེ་ིཆདེ་�་ཉནི་འཛ�ན་བ�ད་རམི་�་ི�ས་ཚ�ད་ཏག་ཏག་འད་ིནས་ཧ་ག་ོབར་�སོ།  
 

�དེ་རང་ཡདོ་སའ་ིས་གནས་དའེ་ིཆདེ་�་ eclipse2024.org/find-times འདའི་ིནང་�་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ིབ�་ལན་ད་ེདག་ལ་གཞརི་བཞག་ནས་གཤམ་�་ིཆ་�ནེ་�མས་ཆ་ 

ཚང་བར་�ས། 

 

 

ངའ་ིས་གནས་ལ་ཉནི་འཛ�ན་ 

 

༼གཅགི་ལ་�ོར་ཐགི་འཐནེ།༽ 

 

 

 

 

གལ་�དི་�དེ་རང་ག་ིས་ཆ་ནས་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོ�བི་�ནི་ཡདོ་ན། 

“ངའ་ིས་ཆ་ལ་ཉནི་འཛ�ན་ 

�ལི་བ་ོ�བི་�ནི་འ�ག” 

འདའི་ིནང་ལ་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ིབ�་ལན་ད་ེདག་ལག་ལནེ་ལ་བ�ར། 

གཤམ་�་ི�་ེཚན། 

གལ་�དི་�དེ་རང་ག་ིས་ཆ་ནས་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོམ་ི�བི་ན། 

“ངའ་ིས་ཆ་ལ་ཉནི་འཛ�ན་ 

�ལི་བ་ོ�བི་�ནི་མ་ིའ�ག” 

འདའི་ིནང་ལ་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ིབ�་ལན་ད་ེདག་ལག་ལན་ལ་བ�ར། 

གཤམ་�་ི�་ེཚན། 

 

 

 

 

 

  

�ལི་བ་ོ�བི། �ལི་བ་ོམ་ི�བི། 

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
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** ངའ་ིས་ཆ་ལ་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོ�བི་�ནི་འ�ག ** 

�དེ་རང་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བའོ �་ལམ་ལ་ཁལེ་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ཆསེ་དཀནོ་པའ་ིཡ་མཚན་ཅན་�་ི�ངོ་�ང་ཞགི་ཉམས་�་ལནེ་�བ་�ནི་རདེ། �དེ་རང་ག་ིས་གནས་ད་ེག་ནས་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོ

ག་�ས་ཆགས་�ནི་ཡདོ་མདེ་ད་ེཧ་ག་ོབར་�དེ་�་ན་ིཤནི་�་གལ་ཆནེ་ཡནི། ད་ེན་ིའགོ་ལ་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ི�ས་ཚ�ད་ད་ེདག་ལ་�་བཞནི་�དེ་རང་གསི་ཧ་ག་ོ�བ། གང་ཡནི་ཟརེ་ན་ཉནི་འཛ�ན་

�ལི་བ་ོ�བི་ཟནི་པའ་ི�བས་�་ཉ་ིཟརེ་�་ིཆ་ཤས་�་མ་ོཙམ་ཡང་མཐངོ་ག་ིམ་རདེ། 

༡༽�དེ་རང་ག་ིས་ཆའ་ིཆདེ་�་ཁ་�ང་འདརི་�ད་ཡདོ་པའ་ི eclipse2024.org/find-times བ�་ལན་ད་ེདག་ལ་གཞརི་བཞག་ནས་གཤམ་ལ་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ི་ཉནི་འཛ�ན་བ�ད་རམི་

ད་ེདག་ག་ི�ས་ཚ�ད་�མས་ཕབ་བ�་�སོ། ༼�ས་ཚ�ད་ད་ེན་ི�དེ་རང་ག་ི�ས་རམི་ས་�ལ་�་ི�ས་ཚ�ད་དང་�བས་བ�ན་གནང་�་མ་བ�དེ།༽ 

C1 
�ནོ་ལ། 

* འད་ིནས་ཉིན་འཛ�ན་འག་ོའ�གས་�་ཡནི། * 

  

�དེ་རང་གསི་ངསེ་པར་�་ཉནི་

འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་

�ནོ་དགསོ། 

C1 
འད་ིནས་ཉནི་འཛ�ན་འག་ོ

འ�གས།  

  

�དེ་རང་གསི་ངསེ་པར་�་ཉནི་

འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་

�ནོ་དགསོ། 

C2 
�བས་འད་ིནས་ཉནི་

འཛ�ན་�ལི་བ་ོའག་ོ 

འ�གས། 
 

  

C2 �སེ་ནས་�དེ་རང་གསི་

ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་

མ་བ�ནོ་པར་�་�བ། 

ཉནི་འཛ�ན་

ད�ས་མ། 

ཉནི་འཛ�ན་�ལི་�བི་�་ི

�བས་�།  

 
 

�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་

�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་མདེ་

པར་�་�བ། 

C3 
འད་ིནས་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་

བ་ོམ�ག་བ�ས་འ�།ོ  

  

�དེ་རང་གསི་ཡང་བ�ར་ཉནི་

འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་

ངསེ་པར་�་�ནོ་དགསོ། 

C4 
འད་ིནས་ཉནི་འཛ�ན་

ཡངོས་�་�ལོ་འ�།ོ  

  

�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་

�བོ་མགི་ཤལེ་ངསེ་པར་�་

�ནོ་དགསོ། 

C4 
�སེ་ལ། 

* འད་ིནས་ཉིན་འཛ�ན་འག་ོའ�གས་�་ཡནི། * 

  

�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་

�བོ་མགི་ཤལེ་ངསེ་པར་�་

�ནོ་དགསོ། 

༢༽�དེ་རང་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བའོ �་ལམ་ལ་ཡདོ་ན་ཡང་ C2 �ནོ་དང་ C3 �སེ་�་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་�བི་མནི་�བས། ཉ་ིམར་བ�་�རི་�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་ངེས་པར་

�་�ནོ་ནས་བ�་དགསོ། 

http://www.eclipse2024.org/
https://www.eclipse2024.org/find-times.html
https://www.eclipse2024.org/time-adjust.html
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༣༽གཤམ་�་ི�ས་ཚ�ད་ད་ེལ་�དེ་རང་གསི་ཐད་ཀར་ཉ་ིམ་ལ་༼ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་མ་�ནོ་པར་༽བ�་ཆགོ 

ཀ༽གལ་�དི་�དེ་རང་ཡདོ་སའ་ིས་གནས་ད་ེག་ནས་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོ�བི་�ནི་ཡདོ་ན། ༼�དེ་རང་”ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བའོ �་ལམ་”ལ་ཡདོ།༽ 

ཁ།༽�ལི་�བི་�་ི�བས་�་ ༼ཧ་ལམ་�དེ་�་ིགོང་ནས་�ན་ཐ་ོགནང་བའ་ི C2 �སེ་དང་ C3 གངོ་ག་ི�ས་�བས་དརེ།༽ 

ག༽�་བས་བ�ག་མདངས་ཆ་ེབའ་ིཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ་ཡངོས་�་བཀག་ཟནི་པའ་ི�བས། 

�དེ་རང་ཡདོ་སའ་ིས་གནས་ད་ེག་རང་ལ་གཞརི་བཞག་�་ེཉནི་འཛ�ན་�ལི་�བི་�་ི�ས་ཚ�ད་དངསོ་ལ་འ�ར་བ་�ང་ཟད་འ�་ོ�དི། ད་ེའ�་སངོ་ཙང་�དེ་རང་གསི་�་ས་ནས་�ས་ཚ�ད་ད་ེ

དག་ཧ་ག་ོབར་�ས་ནས་�ན་ཐ་ོའགདོ་རགོས། གངོ་�་འཁདོ་ཡདོ་པའ་ི�ས་ཚ�ད་ད་ེདག་ཧ་ལམ་འ�་བ་ོཞགི་རདེ། 

༤༽�ར་ཡང་�ན་གས་ོགནང་�། གངོ་�་འཁདོ་པའ་ི�ས་ཚ�ད་�་ིར�ེ་མགི་དང་ཡང་ན་གཞན་ནས་བ�ས་པའ་ི�ས་ཚ�ད་སགོས་ལ་མ་�སོ་པར་བ�ག་མདངས་ཆ་ེབའ་ིཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ་ག་

�ས་མཐངོ་ག་ིཡདོ་ན་�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་ངསེ་པར་�་�ནོ་དགསོ། 

༥༽ལས་�་བའོ �་ངང་ནས་ལམ་�ནོ་ད་ེདག་ཧ་ག་ོབའ་ིཆདེ་�་ར་ིམའོ �་ལམ་ནས་འ�ལེ་བཤད་དང་མཉམ་�་�ད་ཡདོ། 

 

 

 

 

 

 

 

གཤམ་�་ིལམ་�ནོ་ད་ེདག་བ�གས་ཏ་ེདནོ་�གོས་པར་�ས་ནས་ངསེ་པར་�་ལག་ལནེ་ལ་བ�ར་དགསོ། 

 

 

ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་བད་ེའཇགས་ངང་ནས་བདེ་�དོ་གཏངོ་བའ་ིཆདེ་�་

དའེ་ིལམ་�ནོ་ཡངོས་�གོས་ངས་ངསེ་པར་�་ཡདི་ལ་འཛ�ན་དགསོ། 

 

གལ་�དི་བ�ག་མདངས་ཆ་ེབའ་ིཉ་ིམའ་ིའདོ་ཟརེ་�་མ་ོཙམ་མ་

གཏགོས་མ་མཐངོ་ན་ཡང་། ངས་ཉ་ིམ་ལ་�་བའ་ིཆདེ་�་ཉནི་འཛ�ན་

�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་ངསེ་པར་�་�ནོ་དགསོ། 
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** ངའ་ིས་ཆ་ལ་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོ�བི་�ནི་མ་ིའ�ག ** 

�དེ་རང་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བའོ �་ལམ་ལ་མདེ་པ་མ་ཟད་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བརོ་�ས་པའ་ིཡ་མཚན་ཅན་�་ི�ངོ་�ང་ད་ེཡང་ཉམས་�་�ངོ་མ་ི�བ། 

༡༽�དེ་རང་ག་ིས་ཆའ་ིཆདེ་�་ཁ་�ང་འདརི་�ད་ཡདོ་པའ་ི eclipse2024.org/find-times བ�་ལན་ད་ེདག་ལ་གཞརི་བཞག་ནས་གཤམ་ལ་འཁདོ་ཡོད་པའ་ི་ཉནི་འཛ�ན་བ�ད་རིམ་

ད་ེདག་ག་ི�ས་ཚ�ད་�མས་ཕབ་བ�་�སོ། ༼�ས་ཚ�ད་ད་ེན་ི�ེད་རང་ག་ི�ས་རམི་ས་�ལ་�་ི�ས་ཚ�ད་དང་�བས་བ�ན་གནང་�་མ་བ�དེ།༽ 

C1 
�ནོ་ལ། 

* འད་ིནས་ཉིན་འཛ�ན་འག་ོའ�གས་�་ཡནི། * 

  

�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་

�བོ་མགི་ཤལེ་ངསེ་པར་�་

�ནོ་དགསོ། 

C1 
འད་ིནས་ཉནི་འཛ�ན་འག་ོ

འ�གས། 

 

  

�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་

�བོ་མགི་ཤལེ་ངསེ་པར་�་

�ནོ་དགསོ། 

ཉནི་འཛ�ན་

ད�ས་མ། 
མང་ཆ་ེབ་�བི་པའ་ི

�བས་�། 

 

  

�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་

�བོ་མགི་ཤལེ་ངསེ་པར་�་

�ནོ་དགསོ། 

C4 
འད་ིནས་ཉནི་འཛ�ན་

ཡངོས་�་�ལོ་འ�།ོ 

 

  

�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་

�བོ་མགི་ཤལེ་ངསེ་པར་�་

�ནོ་དགསོ། 

C4 
�སེ་ལ། 

* འད་ིནས་ཉིན་འཛ�ན་འག་ོའ�གས་�་ཡནི། * 

  

�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་

�བོ་མགི་ཤལེ་ངསེ་པར་�་

�ནོ་དགསོ། 

༼�དེ་རང་ག་ིས་གནས་ད་ེག་ནས་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོ�བི་�ནི་མདེ་ཙང་ C2 དང་ C3 འདིར་འཁདོ་མདེ།༽ 

༢༽�དེ་རང་ག་ིས་གནས་ད་ེག་ནས་ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོ�བི་�ནི་མདེ་ཙང་ཉ་ིམ་ལ་�་�བས་�དེ་རང་གསི་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་ངསེ་པར་�་�ནོ་དགསོ། ཉནི་འཛ�ན་�ལི་བ་ོམཐངོ་

བའ་ིས་ལ་�་ོབའ་ིར་ེའ�ན་ང་ཚ�ས་�དེ་ལ་ཡང་བ�ར་�་བཞནི་ཡདོ། �དེ་�་ིཉནི་འཛ�ན་�་ིབ�ད་རམི་ད་ེདག་བད་ེའཇགས་�་ིངང་ནས་�་�བ་པའ་ིཆདེ་�་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མིག་ཤལེ་

�དེ་དང་མཉམ་�་འ�རེ་�་�ན་པ་མ་བ�དེ་པ་གནང་རགོས། 

༣༽ལས་�་བའོ �་ངང་ནས་ལམ་�ནོ་ད་ེདག་ཧ་ག་ོབའ་ིཆདེ་�་ར་ིམའོ �་ལམ་ནས་འ�ལེ་བཤད་དང་མཉམ་�་�ད་ཡདོ། 

 

གཤམ་�་ིལམ་�ནོ་ད་ེདག་བ�གས་ཏ་ེདནོ་�གོས་པར་�ས་ནས་ངསེ་པར་�་ལག་ལནེ་ལ་བ�ར་དགསོ། 

ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་ཤལེ་བད་ེའཇངས་ངང་ནས་བདེ་�དོ་གཏངོ་བའ་ིཆདེ་�་

དའེ་ིལམ་�ནོ་ཡངོས་�གོས་ངས་ངསེ་པར་�་ཡདི་ལ་འཛ�ན་དགསོ། 

ངས་ཉ་ིམ་ལ་�་བའ་ིཆདེ་�་ཉནི་འཛ�ན་�ང་�བོ་མགི་

ཤལེ་ག་�ས་ཡནི་ན་ངསེ་པར་�་�ནོ་དགསོ། 

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