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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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സമ്പൂര്ണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം - 21 ഓരസ്റ്റ  2017 

യുണണറ്റഡ് സ്റ്റസ്റ്റ്ററസിലെക്കറ സവാരതം! 

സമ്പൂര്ണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം അനുഭവിച്ചറി ോന് ഞങ്ങളുടെ ര്ോജ്യം സന്ദര്ണ്ശിേോന് തീര്ുമോനിച്ചതില് ഞങ്ങള്േ് 
അതി ോ  സയതോഷമുണ്ട്. അത് യപോടെ ഈ മഹത്തോ  സംഭവം എെലോവര്ണ്േും സുര്ക്ഷിതമോ ി കോണോന് കഴി ണം 
എന്ന് ഞങ്ങള് ആഗ്രഹിേുന്നു! 

നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി  മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിലുള്ള നിർവേശങ്ങൾ നല്കുന്നത്.  ഈ 
നിര്ണ്യേശങ്ങളുടെ ും, മോര്ണ്രങ്ങളുടെ ും നിര്ോകര്ണങ്ങളുടെ ും (“നിര്ണ്യേശങ്ങള്”) ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പോണ് സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഉപയ ോരിച്ച് യനര്ിട്ട് സൂര്യടന വീക്ഷിേോനുള്ള ശര്ി ോ  വിധം ഗ്പതിപോദിേുന്ന വിവര്ങ്ങളുടെ സമ്പൂര്ണ്ണ ഉറവിെം. 
ഈ നിര്ണ്യേശങ്ങള് ഇവിടെ െഭയമോണ്: http://tinyurl.com/viewer-instructions. സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ഉപയ ോരിേുന്നതിന് 
നിങ്ങള് അത് വോ ിച്ചു മനസ്സിെോേി പിതുെര്ണം. ഈ നിര്ണ്സ്റ്റേശങ്ങള് പാെിക്കാതിര്ുന്നാല് രുര്ുതര്മായ ശാര്ീര്ിക 
പര്ിക്കുകള് സംഭവിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടറ.  

വോനനിര്ീക്ഷകര്ണ് ഓരസ്റ്റ്  21, 2017-ടെ ഗ്രഹണടത്ത “സമ്പൂര്ണ്ണ ഗ്രഹണം” എന്നോണ് വിളിേുന്നത്. പയക്ഷ, അത് 
പൂര്ണ്ണത ില് കോണണടമങ്കില് അയമര്ിേ ിെൂടെ കെന്നുയപോകുന്ന യനര്ണ്ത്ത ഒര്ു ഭൂഗ്പയദശത്തോ ിര്ിേണം നിങ്ങള് 
നില്യേണ്ടത് (ഇത് “പൂര്ണ്ണത ുടെ പോത” എന്നറി ടപ്പെുന്നു). നിങ്ങള് ഈ പോത ില് അടെലങ്കില് ഭോരികമോ  
ഗ്രഹണം മോഗ്തയമ നിങ്ങള് കോണുക ുള്ളൂ! അതിനോല് നിങ്ങള് പൂര്ണ്ണത ുടെ പോത ിെോയണോ എന്ന് ഉറപ്പിയേണ്ടത് 
വളടര് ഗ്പധോനടപ്പട്ട കോര്യമോണ്. നിങ്ങള് എതോണ് ടെയേണ്ടത് എന്ന് ഉെന് തടന്ന വിവര്ിേുന്നതോണ്.  

 
പൂര്ണ്ണത ുടെ പോത 

കവിക് സ്റ്ാര്ണ്്റ  ണരഡ് 
 
 

സമഗ്രമായ നിര്ണ്സ്റ്റേശങ്ങള് 
 

ഈ യ ോകയുടമന്റില് ഉപയ ോരിച്ചിര്ിേുന്ന “സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി” എന്ന പദം ആദയ യപജ്ിടെ ഇംഗ്ലിഷ് നിര്ോകര്ണത്തില് 
പര്ോമര്ണ്ശിച്ചിര്ിേുന്ന “Solar Viewer” എന്ന പദടത്ത സൂെിപ്പിേുന്നു. 

സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ഉപയ ോരിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സൂര്യ വീക്ഷണം നി മസോധുത ുള്ള ഒര്ു കര്ോറോണ്. സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ഉപയ ോരിച്ച് 
സൂര്യടന വീക്ഷിേുയമ്പോള് എെലോം നിങ്ങള് ഇവിടെ നല്കി  നിര്ണ്യേശങ്ങള് ഒടേ കൃതയതയ ോെും പൂര്ണ്ണതയ ോെും കൂെി പോെിേണം. 
ഇവിടെ നല്കി ിര്ിേുന്ന നിര്ണ്യേശങ്ങള് നിങ്ങള്േ് മനസ്സിെോ ിടെലങ്കില് അഥവോ അവ പൂര്ണ്ണമോ ും കൃതയമോ ും പോെിേോന് 
കഴി ിടെലങ്കില് അഥവോ വയവസ്ഥകള് നിങ്ങള് അംരീകര്ിേുന്നിടെലങ്കില് സൂര്യടന ദര്ണ്ശിേോന് ഒര്ു മോര്ണ്രവും ഉപയ ോരിച്ച് നിങ്ങള് 
ഗ്ശമിേര്ുത് എന്ന് ഇതിനോല് നിര്ണ്യേശിേുന്നു.  
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ഈ കവിക് സ്റ്റോര്ണ്ട്ട്  മെ ോളത്തിെുള്ള സമഗ്രമോ  നിര്ണ്യേശങ്ങളുടെ ഒര്ു സംക്ഷിപ്ത 
ര്ൂപമോണ്. സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ഉപയ ോരിച്ച് ഗ്രഹണം വീക്ഷിേോന് ഇത് നിങ്ങള് 
മുഴുവനോ ും വോ ിേുക ും മനസ്സിെോേുക ും അനുസര്ിേുക ും യവണം. 
 

1) http://tinyurl.com/find-times എന്ന െിങ്കില് സ്റ്റപായി നിങ്ങളുലെ ഗ്പസ്റ്റേശം തിര്ഞ്ഞു അവിലെ 
ഗ്രഹണം പൂര്ണ്ണമാസ്റ്റണാ അെലസ്റ്റയാ എന്നറ സ്റ്റനാക്കുക. അത് സ്റ്റപാലെ ആ ഗ്പസ്റ്റേശത്തിലെ 
ഭാരികവും പൂര്ണ്ണവുമായ (െഭയലമങ്കില്) ഘ്ങ്ങളുലെ ഏകസ്റ്റേശ സമയം അറിഞ്ഞുവയ്ക്ക്കുക. 
 

2) സമ്പൂര്ണ്ണ ഗ്രഹണം ഒര്ു അതിരംഭീര്മായ സംഭവമാണ്. പസ്റ്റേ അത് പൂര്ണ്ണതയില് 
അനുഭവലെെണലമങ്കില് നിങ്ങളുലെ ഗ്പസ്റ്റേശം “പൂര്ണ്ണതയുലെ പാത”-യിൊയിര്ിക്കണം – ലവറും 
നൂറു കിസ്റ്റൊമീറ്റര്ണ് മാഗ്തം വിസ്തൃതമായ സ്ഥെം. നിങ്ങള് ഉസ്റ്റേശിക്കുന്ന സ്ഥെത്തറ പൂര്ണ്ണത 
െഭിക്കിലെലങ്കില് പൂര്ണ്ണതയുലെ പാതയിെുള്ള ഒര്ു സ്ഥെസ്റ്റത്തക്കറ മാറണം എന്നറ ഞങ്ങള് 
ശക്തമായി നിര്ണ്സ്റ്റേശിക്കുന്നു! 
 

3) ഗ്രഹണം വീേിക്കാന് സൂര്യ േര്ണ്ശിനി ഉപസ്റ്റയാരിക്കുസ്റ്റമ്പാള് അതിലെ ലെന്സ് നിങ്ങളുലെ 
കണുകളുലെ സ്റ്റനലര് മുകളില് പിെിക്കുക. അത് വഴി സൂര്യലന സ്റ്റനര്ി്റ വീേിക്കുന്നതില് നിന്നറ 
കണുകള്ക്കറ സുര്േ െഭിക്കും.   
 

4) സൂര്യലന വീേിക്കാന് എസ്റ്റൊഴാണ് സൂര്യ േര്ണ്ശിനി ഉപസ്റ്റയാരിസ്റ്റക്കണ്ടത്: 

a. ഗ്രഹണം നിങ്ങളുലെ സ്ഥെത്തറ പൂര്ണ്ണം അെല എങ്കില് സോസമയവും സൂര്യ േര്ണ്ശിനി 
ഉപസ്റ്റയാരിച്ചറ സൂര്യലന വീേിക്കാം. മതിയായ സുര്ോകവചമിെലാലത സൂര്യലന 
വീേിച്ചാല് നിങ്ങളുലെ കണുകള്ക്കറ സ്ഥിര്മായ അപകെം സംഭവിക്കാം! 

b. ഗ്രഹണം നിങ്ങളുലെ സ്ഥെത്തറ പൂര്ണ്ണം ആണ് എങ്കില് സൂര്യ േര്ണ്ശിനി ഉപസ്റ്റയാരിച്ചറ 
തലന്ന സൂര്യ വളയത്തിലെ ലതളിച്ചസ്റ്റമറിയ ഭാരം – അത് എഗ്തതലന്ന ലചറുതാലണങ്കിെും – 
കാണുകയാലണങ്കില് വീേിക്കണം. ഈ നിര്ണ്സ്റ്റേശം പാെിച്ചിലെലങ്കില് നിങ്ങളുലെ 
കണുകള്ക്കറ സ്ഥിര്മായ അപകെം സംഭവിക്കാം! 

i. എന്നിര്ുന്നാെും പൂര്ണ്ണതയുലെ വളലര് ലചറിയ ഇെസ്റ്റവളയില് മാഗ്തം, സൂര്യ 
വളയത്തിലെ ലതളിച്ചസ്റ്റമറിയ ഭാരലമാന്നും കാണാത്തസ്റ്റൊള് സൂര്യ േര്ണ്ശിനി 
ഉപസ്റ്റയാരിക്കാലത തലന്ന സ്റ്റനര്ി്റ സമ്പൂര്ണ്ണ ഗ്രഹണം വീേിക്കാം.   

ii. യഥാര്ണ്ഥത്തില്, പൂര്ണ്ണതയുലെ സ്റ്റനര്ത്തറ സൂര്യ േര്ണ്ശിനി ഉപസ്റ്റയാരിച്ചറ സൂര്യലന 
വീേിച്ചാല് നിങ്ങള് ഒന്നും തലന്ന കാണിെല!  

iii. പൂര്ണ്ണത അവസാനിക്കുന്ന സ്റ്റനര്ത്തറ, സൂര്യ വളയത്തിലെ തിളക്കസ്റ്റമറിയ ഭാരം 
കാണുസ്റ്റമ്പാള് തലന്ന നിങ്ങള് സൂര്യ േര്ണ്ശിനി ഉപസ്റ്റയാരിച്ചറ തലന്ന വീേിക്കണം.  

5) മറ്റു വാക്കുകളില് പറഞ്ഞാല്,  
 

 സൂര്യ വളയത്തിലെ ലതളിച്ചസ്റ്റമറിയ ഭാരം കാണുസ്റ്റമ്പാള് സൂര്യലന 
വീേിക്കാന് സൂര്യ േര്ണ്ശിനി നിര്ണ്ബന്ധമായും ഉപസ്റ്റയാരിക്കണം! 

 

സൂര്യ േര്ണ്ശിനി കവിക് സ്റ്ാര്ണ്്റ  ണരഡ് 

http://www.eclipse2017.org/
http://tinyurl.com/find-times
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ആദയയമ, നിങ്ങള് മനസ്സിെോയേണ്ട കുറച്ചു വോേുകളുണ്ട്! 

ഓയര്ോ ഗ്രഹണത്തിനും, ഭൂമി ിടെ ഓയര്ോ സ്ഥെത്തും, ഓയര്ോ ഗ്പധോനടപ്പട്ട മുഹൂര്ണ്ത്തങ്ങള്േും ഓയര്ോ 
യപര്ുകള് നല്കി ിട്ടുണ്ട്. അവ അറി ടപ്പെുന്നത്: 

മുഹൂര്ണ്ത്തത്തിലെ 
സ്റ്റപര് 

മുഹൂര്ണ്ത്തത്തിലെ 
വിവര്ണം 

എങ്ങലന കാണലെെുന്നു 

(സമ്പൂര്ണ്ണ ഗ്രഹണത്തില്) 
എങ്ങലന കാണലെെുന്നു 

 (ഭാരിക ഗ്രഹണത്തില്) 

C1 
 

ഭാരികമായ 
ഘ്ത്തിലെ തുെക്കം 

   

C2 
പൂര്ണ്ണതയുലെ 

തുെക്കം 

  

 

ഗ്രഹണ 
മസ്റ്റയയ 

ഗ്രഹണത്തിലെ 
മയയ ഭാരം 

 

 

C3 
പൂര്ണ്ണതയുലെ 

അവസാനം 

 

 

C4 

 
ഭാരികമായ 
ഘ്ത്തിലെ 
അവസാനം 

 
  

 

 

 

** സംഭവയമെല! ** 

** സംഭവയമെല! ** 

സൂര്യ േര്ണ്ശിനി ഉപസ്റ്റയാരിക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ നിര്ണ്സ്റ്റേശങ്ങള് 

http://www.eclipse2017.org/
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1) സൂര്യ േര്ണ്ശിനി ഉപസ്റ്റയാരിക്കുന്നതിനുള്ള ലപാതുവായ 
നിര്ണ്സ്റ്റേശങ്ങള്  

 

1) [െഭയടമങ്കില്] സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ഗ്ശദ്ധയ ോടെ പുറടത്തെുേുക.  

2) ഉപയ ോരിേോത്തയപ്പോള് സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി സുര്ക്ഷിതമോ ി സൂക്ഷിേുക. 

3) ഓയര്ോ ഉപയ ോരത്തിനും മുന്പും സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി പര്ിയശോധിേുക; അതിടന്റ 
ടെന്സിടന്റ ഫിെിം ഏടതങ്കിെും തര്ത്തില് നശിച്ചയതോ െുളിഞ്ഞയതോ ആടണങ്കില് 
സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി നശിപ്പിേുക. എന്നിട്ട് യകെു സംഭവിേോത്ത ഒടര്ണം മോറ്റി 
വോങ്ങുക. 

4) ടെന്് ഏടതങ്കിെും വിധത്തില് യകെുവന്നതോടണങ്കില് ഒര്ു തര്ത്തിെും 
സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ഉപയ ോരിച്ച് സൂര്യടന വീക്ഷിേര്ുത്. 

5) സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ില് നിന്നും അതിടന്റ ടെന്സിടന്റ ഫിെിം നീേം ടെേര്ുത്. 
അങ്ങടന നീേം ടെയ്ത ടെന്സിടന്റ ഫിെിം ഉപയ ോരിച്ച് ഒര്ു തര്ത്തിെും 
സൂര്യടന വീക്ഷിേര്ുത്. 

6) ശര്ി ോ  ര്ീതി ില് സംയ ോജ്ിപ്പിച്ച, യകെു വര്ോത്ത ടെന്സുകളുള്ള സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി അപകെകര്മോ  
നിെ ിെുള്ള ടവളിച്ചങ്ങളും, ഹോനികര്മോ  അള്ഗ്െോവ െറ്റ് ര്ശ്മികളും മറ്റു സൂര്യ ര്ശ്മികളും തെ ും. 
അതിനോല് സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ഉപയ ോരിച്ച് നിര്ണ്യേശങ്ങള്േ് അനുസൃതമോ ി സൂര്യടന വീക്ഷിേുന്നത് എയപ്പോഴും 
സുര്ക്ഷിതമോണ്. “ഗ്രഹണ ര്ശ്മികള്” എടന്നോന്നു ഇെലോത്തതിനോല് സൂര്യടന ഗ്രഹണ സമ ത്ത് വീക്ഷിേുന്നത് 
കൂെുതയെോ കുറയവോ സുര്ക്ഷിതമോേുന്നു. 

7) സൂര്യ വളയത്തിലെ ലതളിച്ചസ്റ്റമറിയ ഭാരം കാണലെെുസ്റ്റമ്പാള് ഇവിലെ വിശേീകര്ിച്ച സ്റ്റപാലെ സുര്േിതമായി സൂര്യ 
േര്ണ്ശിനി ഉപസ്റ്റയാരിച്ചറ മാഗ്തം സൂര്യലന വീേിക്കണം. ഏലതങ്കിെും തര്ത്തില് നിങ്ങള് ലറസ്റ്റക്കാര്ണ്ഡ് ലചയ്ക്ത ഗ്രഹണ 
സംരമ സമയലത്ത (മുകളില് നല്കിയി്ുള്ള “C2”, “C3” എന്നിവ) ബാധ്ിക്കാലത വിധ്ത്തില് ഇത് സതയമാണ്.  

8) ടവളിച്ചം കെത്തിവിെുന്നയതോ ഗ്പതിഫെിപ്പിേുന്നയതോ ആ  ദൂര്ദര്ണ്ശിനി, ബൈയനോേുെര്ണ്, കയോമറ, ടെന്്, 
കണോെി, മറ്റു ദര്ണ്ശന ഉപകര്ണങ്ങള്, വ്തുേള് എന്നിവ സൂര്യ ദര്ണ്ശിനിയ ോടെോപ്പം ഉപയ ോരിേര്ുത്. 

9) ഇങ്ങടന ുള്ള ദര്ണ്ശന ഉപകര്ണങ്ങള് ഒര്ിേെും സൂര്യടന യനടര് െൂണ്ടര്ുത്. അത് യപോടെ ഒര്ിേെും 
സൂര്യന് യനടര് െൂണ്ടുന്നയതോ, സൂര്യ ഗ്പകോശം സംഭര്ിേുന്നയതോ യകഗ്ന്ദികര്ിേുന്നയതോ വയതിെെിപ്പിേുന്നയതോ 
ആ  ഒര്ു ദര്ണ്ശന ഉപകര്ണം ഉപയ ോരിച്ച് സൂര്യ െിഗ്തം വീക്ഷിേര്ുത്. 

10) മൃരങ്ങടളയ ോ, ശോര്ീര്ിക ൈുദ്ധിമുട്ടുകള് യനര്ിെുന്നവടര്യ ോ, സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ുടെ സുര്ക്ഷിത ഉപയ ോരത്തിന് 
യവണ്ട കോര്യങ്ങള് വോ ിേോയനോ മനസ്സിെോേോയനോ അനുസര്ിേോയനോ കഴി ോത്തവടര്യ ോ, തങ്ങളുടെ 
ഗ്പവര്ണ്ത്തികള്േ് ഉത്തര്വോദിത്തം ഏടറ്റെുേോന് കഴി ോത്തവടര്യ ോ സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ഉപയ ോരിേോന് 
അനുവദിേര്ുത്.  

11) സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ഉപയ ോരിേോന്:  

സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി നിങ്ങളുടെ കണുകള്േും സൂര്യനും ഇെ ില് വച്ച് 
അതിടന്റ യകെുവര്ോത്ത ടെന്്, നിങ്ങളുടെ കണുകളുടെ ും സൂര്യടന്റ ും 
ഇെ ില് തടന്ന പൂര്ണ്ണമോ ും വച്ച് സൂര്യടന യനോേുക. സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഒര്ു കോര്ണ്്യൈോര്ണ്് കണെ ുടെ ര്ൂപത്തിെോടണങ്കില് അത് സോധോര്ണം 
കണെകള് ധര്ിേുന്ന വിധത്തില് മെേി കണെ ര്ൂപത്തിെോേി 
ഉപയ ോരിേോം. സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ഉപയ ോരിച്ചെലോടത സമ്പൂര്ണ്ണ 
ഗ്രഹണത്തില് അെലോത്തയപ്പോള് സൂര്യടന യനര്ിട്ട് വീക്ഷിേര്ുത് (അതോ ത്, 
തോടഴ ുള്ള പട്ടിക ിെുള്ള C2, C3 എന്നിവ ുടെ ഇെ ില്, അവ 
നിങ്ങളുടെ ഗ്പയദശത്ത് ൈോധകമോടണങ്കില് മോഗ്തം). 

12)  സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ില് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടെന്സുകള് അെലോടത സൂര്യടന 
വീക്ഷിേുയമ്പോള് യവടറ ഉപകര്ണങ്ങയളോ വ്തുേയളോ കണിടന്റ സുര്ക്ഷയ്േോ ി ഉപയ ോരിേര്ുത്.  

13)  ഈ നിര്ണ്യേശങ്ങളുമോ ി ൈന്ധടപ്പട്ട നിങ്ങള്േ് എടതങ്കിെും യെോദയങ്ങളുടണ്ടങ്കില് ദ വോ ി Eclipse2017.org -ഇല് 
ൈന്ധടപ്പെുക:  http://tinyurl.com/viewer-questions. 

 

 

 

 

http://www.eclipse2017.org/
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2) നിങ്ങളുലെ ഗ്പസ്റ്റേശലത്ത സവിസ്റ്റശഷമായ ഗ്രഹണ 
മുഹൂര്ണ്ത്തങ്ങളുലെ സമയങ്ങള് അറിയുക 

 

നിങ്ങളുടെ ഗ്പയദശടത്ത കുറിച്ച് http://tinyurl.com/find-times എന്ന െിങ്കില് നല്കി ിര്ിേുന്ന വിവര്ങ്ങള് 
വച്ച് തോടഴ നല്കി ിര്ിേുന്ന വോകയം പൂര്ിപ്പിേുക: 

 

 

എലെ സ്ഥെലത്ത ഗ്രഹണം: 

സമ്പൂര്ണ്ണമാണ് സമ്പൂര്ണ്ണമെല 

 (ഒടര്ണം വട്ടത്തില് അെ ോളടപ്പെുത്തുക) 

 

 

 

 

നിങ്ങളുലെ ഗ്പസ്റ്റേശത്തറ ഗ്രഹണം 
പൂര്ണ്ണമാലണങ്കില് താലഴ 

നല്കിയിര്ിക്കുന്നതില് ലകാെുത്തി്ുള്ള 
നിര്ണ്സ്റ്റേശങ്ങള് പാെിക്കുക 

 

“എലെ ഗ്പസ്റ്റേശത്തറ ഗ്രഹണം 
പൂര്ണ്ണമാണ് ” 

 
താലഴ നല്കിയത്: 

നിങ്ങളുലെ ഗ്പസ്റ്റേശത്തറ ഗ്രഹണം 
പൂര്ണ്ണമലെലങ്കില് താലഴ 

നല്കിയിര്ിക്കുന്നതില് ലകാെുത്തി്ുള്ള 
നിര്ണ്സ്റ്റേശങ്ങള് പാെിക്കുക 

 

“എലെ ഗ്പസ്റ്റേശത്തറ ഗ്രഹണം 
പൂര്ണ്ണമെല ” 

 
താലഴ നല്കിയത്: 
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** എലെ ഗ്പസ്റ്റേശത്തറ ഗ്രഹണം പൂര്ണ്ണമാണ് ** 

നിങ്ങള് പൂര്ണ്ണത ുടെ പോത ിെോണ്. അതിനോല് നിങ്ങള് അപൂര്ണ്വവും മയനോഹര്വുമോ  ഒര്ു 
മുഹൂര്ണ്ത്തത്തിന് സോക്ഷി ോവും! നിങ്ങളുടെ ഗ്പയദശത്ത് എയപ്പോഴോണ് ഗ്രഹണം പൂര്ണ്ണമോകുന്നത് എന്ന് 
കടണ്ടയത്തണ്ടത് വളടര് ഗ്പധോനമോണ്. തോടഴ നല്കി ിര്ിേുന്ന സമ ങ്ങള് യനോേി നിങ്ങള്േ് അത് 
കടണ്ടത്തോം. അത് യപോടെ പൂര്ണ്ണത ുടെ സമ ത്ത് സൂര്യ വള ത്തിടന്റ ടതളിച്ചയമറി  ഭോരം 
കോണോനോകിെല. 

1) http://tinyurl.com/find-times ബസറ്റില് നിങ്ങളുടെ ഗ്പയദശടത്ത കുറിച്ച് നല്കി ിര്ിേുന്ന 
വിവര്ങ്ങള് ഗ്പകോര്ം തോടഴ നല്കി ിര്ിേുന്ന ഓയര്ോ ഗ്രഹണ മുഹൂര്ണ്ത്തങ്ങളുടെ ും ഏകയദശ 
സമ ം എഴുതി വയ്േുക. (നിങ്ങളുടെ സമ യമഖെയ്േ് അനുസര്ിച്ചു സമ ം ഗ്കമീകര്ിേോന് 
ഗ്ശദ്ധിേുക!): 

C1-ന് 
മുന്് 

* ഗ്രഹണമിെല * 

  

നിങ്ങള് 
തീര്ണ്ച്ചയായും 
സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഉപയ ോരിേണം 

C1 
ഭാരിക ഘ്ം 

ആര്ംഭിക്കുന്നു: 

 

  

നിങ്ങള് 
തീര്ണ്ച്ചയായും 
സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഉപയ ോരിേണം 

C2 
സമ്പൂര്ണ്ണ ഘ്ം 
ആര്ംഭിക്കുന്നു: 

 

  

C2-വിന് സ്റ്റശഷം 
നിങ്ങള്േ് നഗ്ന 
യനഗ്തങ്ങള് 
ഉപയ ോരിച്ച് 
കോണോം 

ഗ്രഹണ
മസ്റ്റയയ 

സംഭവിക്കുന്നു: 

 

 
 

നിങ്ങള്ക്കറ നഗ്ന 
സ്റ്റനഗ്തങ്ങള് 

ഉപസ്റ്റയാരിച്ചറ 
കാണാം! 

C3 
സമ്പൂര്ണ്ണ ഘ്ം 

അവസാനിക്കുന്നു: 

 

  

നിങ്ങള് വീണ്ടും 
തീര്ണ്ച്ചയായും 
സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഉപയ ോരിേണം 

C4 
ഭാരിക ഘ്ം 

അവസാനിക്കുന്നു: 

 

  

നിങ്ങള് 
തീര്ണ്ച്ചയായും 
സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഉപയ ോരിേണം 

C4-ന് 
സ്റ്റശഷം 

* ഗ്രഹണമിെല * 

  

നിങ്ങള് 
തീര്ണ്ച്ചയായും 
സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഉപയ ോരിേണം 

 

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


Solar Viewer Instruction Guide - Malayalam                                                                                                                                                                          v1.0 – Nov 2016| 7 

 

 
© 2016-2017 

                                Eclipse2017.org, inc.  

2) നിങ്ങള് പൂര്ണ്ണത ുടെ പോത ിെോടണങ്കിെും ഗ്രഹണം പൂര്ണ്ണമെലോത്ത C2-ന് മുന്പും C3-ന് 
യശഷവുമുള്ള സമ ങ്ങളില് സൂര്യടന വീക്ഷിേോന് നിങ്ങള് എതോ ോെും സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഉപയ ോരിേണം.   

3) നഗ്നയനഗ്തങ്ങളോല് (സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി ഉപയ ോരിേോടത) സൂര്യടന വീക്ഷിേോന് നിങ്ങള്േ് 
കഴി ുന്നത്: 

a. നിങ്ങളുടെ ഗ്പയദശത്ത് ഗ്രഹണം പൂര്ണ്ണമോടണങ്കില് (നിങ്ങള് “പോത ിെോടണങ്കില്”), കൂെോടത 

b. പൂര്ണ്ണത ുടെ സമ ങ്ങളില് (നിങ്ങളുടെ ഗ്പയദശത്ത് യനര്ടത്ത എഴുതി വച്ച യപോടെ C2 
മുതല് C3 വടര് ുള്ള സമ  ഇെയവള ില്), കൂെോടത  

c. സൂര്യ വളയത്തിലെ ലതളിച്ചസ്റ്റമറിയ ഭാരം ചഗ്രനാല് മുഴുവനായും ആവര്ണം ലചയ്യലെെുസ്റ്റമ്പാള്.  

നിങ്ങളുടെ കൃതയമോ  സ്ഥെം അനുസര്ിച്ചു പൂര്ണ്ണത ുടെ  ഥോര്ണ്ഥ സമ ം വളടര് ധികം 
വയതയ്തടപ്പയട്ടേോം. അതിനോല് നിങ്ങള് മുന്കൂട്ടിതടന്ന ഏകയദശ സമ ങ്ങള് കടണ്ടത്തി എഴുതി 
വയ്േണം. നിങ്ങള് മുകളില് എഴുതി  സമ ങ്ങള് ഏകയദശ സമ ങ്ങളോണ്! 

4) ഒര്ിേല് കൂെി, നിങ്ങള് മുകളില് എഴുതി വച്ചിര്ിേുന്ന സമ ങ്ങയളോ മറ്റു മോര്ണ്രങ്ങളിെൂടെ 
കടണ്ടത്തി  സമ ങ്ങയളോ യനോേോടത, സൂര്യ വളയത്തിലെ ലതളിച്ചസ്റ്റമറിയ ഭാരം കാണുസ്റ്റമ്പാള് എെലാം 
നിങ്ങള് സൂര്യലന വീേിക്കാന് സൂര്യ േര്ണ്ശിനി ഉപസ്റ്റയാരിക്കണം. 

5) ഈ നിര്ണ്യേശങ്ങടളെലോം മനസ്സിെോേുന്നതിനു സഹോ ിേോന് െിഗ്തര്ൂപത്തില് വിവര്ിേുന്ന 
അനുൈന്ധങ്ങല്ടേോപ്പം െഭയമോണ്. 

 

 

താലഴ ലകാെുത്ത വാകയങ്ങള് നിങ്ങള് വായിക്കുകയും മനസ്സിൊക്കുകയും അനുസര്ിക്കുകയും സ്റ്റവണം:  

 
സുര്േിതമായി ഉപസ്റ്റയാരിക്കുന്നതിനു സൂര്യ േര്ണ്ശിനിയുമായി 

ബന്ധലെ് എെലാ നിര്ണ്സ്റ്റേശങ്ങളും ഞാന് പാെിക്കണം. 

 
സൂര്യ വളയത്തിലെ ഏലതങ്കിെും ഭാരം കാണാന് 
കഴിയുന്നുലണ്ടങ്കില് ഞാന് സൂര്യലന വീേിക്കാന് 

സൂര്യ േര്ണ്ശിനി തലന്ന ഉപസ്റ്റയാരിക്കണം. 
 

http://www.eclipse2017.org/


Solar Viewer Instruction Guide - Malayalam                                                                                                                                                                          v1.0 – Nov 2016| 8 

 

 
© 2016-2017 

                                Eclipse2017.org, inc.  

** എലെ ഗ്പസ്റ്റേശത്തറ ഗ്രഹണം പൂര്ണ്ണമെല  ** 

പൂര്ണ്ണത ുടെ പോത ില് അെലോത്തതിനോല് പൂര്ണ്ണ ഗ്രഹണത്തിടന്റ സൗന്ദര്യം ആസവദിേോന് നിങ്ങള്േ് 
ഭോരയമിെല. (നിങ്ങള് പൂര്ണ്ണത ുടെ പോത യപോകുന്ന സ്ഥെങ്ങളില് എവിടെടേങ്കിെും മോറുക ും അത് 
വഴി ഈ സവിയശഷമോ  അനുഭവം പങ്കുടവയ്േുക ും യവണം എന്നോണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിഗ്പോ ം!)  

1) http://tinyurl.com/find-times ബസറ്റില് നിങ്ങളുടെ ഗ്പയദശടത്ത കുറിച്ച് നല്കി ിര്ിേുന്ന 
വിവര്ങ്ങള് ഗ്പകോര്ം തോടഴ നല്കി ിര്ിേുന്ന ഓയര്ോ ഗ്രഹണ മുഹൂര്ണ്ത്തങ്ങളുടെ ും ഏകയദശ 
സമ ം എഴുതി വയ്േുക. (നിങ്ങളുടെ സമ യമഖെയ്േ് അനുസര്ിച്ചു സമ ം ഗ്കമീകര്ിേോന് 
ഗ്ശദ്ധിേുക!):  

C1-ന് 
മുന്് 

* ഗ്രഹണമിെല * 

  

നിങ്ങള് 
തീര്ണ്ച്ചയായും 
സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഉപയ ോരിേണം 

C1 
ഭാരിക ഘ്ം 

ആര്ംഭിക്കുന്നു: 

 

  

നിങ്ങള് 
തീര്ണ്ച്ചയായും 
സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഉപയ ോരിേണം 

ഗ്രഹണ
മസ്റ്റയയ 

സംഭവിക്കുന്നു: 

 

  

നിങ്ങള് 
തീര്ണ്ച്ചയായും 
സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഉപയ ോരിേണം 

C4 
ഭാരിക ഘ്ം 

അവസാനിക്കുന്നു: 

 

  

നിങ്ങള് 
തീര്ണ്ച്ചയായും 
സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഉപയ ോരിേണം 

C4-ന് 
സ്റ്റശഷം 

* ഗ്രഹണമിെല * 

  

നിങ്ങള് 
തീര്ണ്ച്ചയായും 
സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി 
ഉപയ ോരിേണം 

(നിങ്ങളുടെ ഗ്പയദശത്ത് ഗ്രഹണം പൂര്ണ്ണമെലോത്തതിനോല് C2, C3 സമ ങ്ങള് നല്കി ിട്ടിെല!) 

2) നിങ്ങളുലെ ഗ്പസ്റ്റേശത്തറ ഗ്രഹണം പൂര്ണ്ണമെലാത്തതിനാല് നിങ്ങള് എസ്റ്റൊഴും സൂര്യ േര്ണ്ശിനി ഉപസ്റ്റയാരിച്ചറ 
സ്റ്റവണം സൂര്യലന വീേിക്കാന്. ഞങ്ങളുടെ അഭിഗ്പോ ം നിങ്ങള് പൂര്ണ്ണത ുടെ പോത ിയെേ് 
യപോകണം എന്നോണ്. നിങ്ങള്േ് ഒപ്പം തടന്ന സൂര്യ ദര്ണ്ശിനി കര്ുതുക. അത് വഴി ഗ്രഹണത്തിടന്റ 
ഭോരിക ഘട്ടങ്ങള് വീക്ഷിേോന് സമ മോ ിട്ടിെല! 

3) നിര്ണ്യേശങ്ങടളെലോം മനസ്സിെോേുന്നതിനു സഹോ ിേോന് െിഗ്തര്ൂപത്തില് വിവര്ിേുന്ന 
അനുൈന്ധങ്ങല്ടേോപ്പം െഭയമോണ്. 
 

താലഴ ലകാെുത്ത വാകയങ്ങള് നിങ്ങള് വായിക്കുകയും മനസ്സിൊക്കുകയും അനുസര്ിക്കുകയും സ്റ്റവണം:  

സുര്േിതമായി ഉപസ്റ്റയാരിക്കുന്നതിനു സൂര്യ േര്ണ്ശിനിയുമായി 
ബന്ധലെ് എെലാ നിര്ണ്സ്റ്റേശങ്ങളും ഞാന് പാെിക്കണം. 

സൂര്യലന വീേിക്കാന് ഞാന് എസ്റ്റൊഴും 
സൂര്യ േര്ണ്ശിനി ഉപസ്റ്റയാരിക്കണം.

 

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

