
 

 

గరసణములు(Eclipses) 
 ఏద ైనా ఒక ఴషతు ఴు నిదా మరొక ఴషతు ఴు  ై డటానిి “గరసణం” అని అంటారు. గరసణాలు ఏరపడుటకు 

రధాన కహరణం షూరుుడు, చందతర డు, భూమి అనే 3 ఖగోళ ఴషతు ఴులు ఒకే షరళ రేఖ మీదకు రహఴడం. భూమి 

రంగహ ఏరపడే “గరసణం” అనే ఖగోళ దృగవిశయం. ర ండు రకహలుగహ విభజంచఴచతు.  

1. షూరు గరసణం : 
 షూరుుడు,చందతర డు,భూమి ఇదే ఴరుష కరమంలో ఒకే షరళ రేఖ మీదకు ఴచ్చునుడు లేదా షూరుునికి, 

భూమికి మధు చందతర డు అదదో చ్చునుడు లేదా చందతర ని రచ్ాుయ భాగంలోకి ఴచ్చునుడు ఏరపడే 

దృగవిశయం. 

 రచ్ాుయ అనగహ చందతర ని లేదా భూమి యోక్క చీకటి భాగహనికి వెనక ఉని చీకటి నుహర ంతం. 

 నుహక్షిక ఛాయా/ ఉచ్ాుయ అనగహ రచ్ాుయ కు ఇరువెైులా  నుహక్షిక వెలుతురు గల నుహర ంతం. 

 షూరు గరసణాలు అమావహషు రోజులోో  గటి షమయాలలో ఏరపడుతాయ. అయతే అనిి అమావహషు రోజులలో 

ఏరపడఴు. కహరణం భూ కక్ష్ు, చందతర ని కక్ష్ుల మధు 50 91 కోనియ దూరం ఴుతాుషం ఉండటమే. 

2. చందర గరసణం : 
 షూరుుడు, భూమి, చందతర డు ఒక షరళ రేఖ మీదకు ఴచ్చునుడు లేదా భూమి యొక్ రచ్ాుయ భాగంలోకి 

చందతర డు ఴచ్చునుడు లేదా షూరుునికి చందతర నికి మధు భూమి ఴచ్చునుడు ఏరపడే దతగవిశయం. 

 చందర గరసణం నుౌరణమి రోజులలో రహత్రర వేళలోో  షంభవిషతు ంది. 

 అయతే అనిి నుౌరణమి రోజులలో షంభవించడు. కహరణం చందతర ని కక్ష్ు, భూ కక్ష్ు మధు 50 91 కోనియ దూరం 

ఴుతాుషం ఉండటమే. 

 షూరు గరసనంతో ముడి డి ఉని దతర గవిశయాలు: 

 1) బెయయౌస్ బిడ్స్: 
 షూరుకహంత్ర చందతర ని ఉరవతలం ై గల నది లోయల  ై డి రహఴరునం చందినుడు ఆ నది లోయలు 

ూషలతో గుచ్చున ూలదండ వహలే కనిపస్హు య. 

 ఈ దృగవిశయానిి తొయౌస్హరవగహ “బెయయౌ” అనత శహషరత వేతు  గురవునచ్చనందతన దినిి “ బెయయౌస్ బిడ్స్” అని 

లుస్హు రు. 



 

 

 2) డ ైమండ్స రవంగ్: 
 షూరు గరసణం అంతరహా నమయయు నుహర రంభ షమయంలో కరోనా నుహర నాథం డ ైమండ్స రవంగ్ ఆకహరంలో 

రకహవఴంతంగహ కనిషతు ంది. 

 దినెి “డ ైమండ్స రవంగ్” అని లుస్హు రు. 

 చందర గరసనంతో ముడి డి ఉని దృగవిశయం: 

 బూో  మూన్ : ఒక నెలలో అరుదతగహ ఏరపడే ర ండఴ నుౌరణమి “బూో  మూన్”. 

 స్హధారణంగహ షంఴత్రమునకు 7 గరసణాలు ఏరపడుతాయ. వీటిలో 5 షూరు గరసణాలు, 2 చందర గరసణాలు 

(లేదా ) 4 షూరు గరసణాలు , 3 చందర గరసణాలు ఉండఴచతు. 

 రత్ర షంఴత్రం 10 రోజుల కిరతం గరసణాలు ఏ ఴరుష కరమంలో ఏరపడాా యో అదే ఴరుష కరమంలో త్రరవగవ 

ునరహఴృతం అఴుతుంది. 

 గరసణానిి రతుక్ష్ంగహ చూడరహదత. కహరణం గరసణ షమయంలో రమాదకర అత్రనీలలోహిత కిరణాలు ఎకు్ఴగహ 

భూమిని చ్ేరవ జీఴుల వరీరం  ై డి కంటి చూు నుో ఴడం, అంగవెైకలుం గల శివు జననాలు షంభవించత 

రమాదం కలదత. 
 

 

 


