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ఆల�ర� ఐన స
�న
 జర�న : 14 మ ర! 1879 – 18 ఏప%&ల 1955) జర�న-ల) ప+ట-�న, జ1ఇష, 20 వ శత6బ89నక< చ>?దAన సBCద6D?తక భHతకవJతL 
ఇతన పMరNగP?చన స%ద69?త6లR ప&తS1క సPపMకత ఇ?కP సPధ6రణ సPపMకత. ఆయన మYఖ1?గP గణ6?క య ?త&క శPసL]?, 
అతన వ1వహరవధ6న? బa&వbయన మషన తe  ,   మfల పద6రPDలన� వడదiసM సBjస%ఫ%క హnటp మద   ఆయన 
వరsధ6భ8వమY, ఇ?కP అస%tరతకR వP1ప%?చట8నక< మధ1న�నb స?బ?ధ6నb చకwగP వవరx?చగలగPరN. కzనb 
యబ�?ద�లR ఉనbపjట-క} అన~య?చనవ, ఐన స
�న ఇ?కP యతర వషయ లల) కP~?ట? మ�కPనకp ఇ?కP పరsక?గP 
కP~?ట? ఫ
ల� స%ద6D?త?, మY?ద�గP అతన� త>లప%న ఫ�ట8న వవరPలR చ>ప�క�దగxనవ.

ఐన స
�న, 300కR పBCగP శPస
L]య వషయ లR ఇ?కP 150 పBCగP శPస
L]య?-కPన వషయ లR మYదA&?చ6రN. 1999 ల) "ట�C?" 
పత&కల) ఈ శత6బ9ప+ మనష% గP ఈయన పMరNన� పMర�wన6bరN, జవత చరxత& కPరNడ� ప&కPర?, "సP?క�తక పరxజ��న? ఉనb 
ప&జ� సమfహ?ల), ఐన స
�న ఒక చ>ప�క�దగ� మ�ధ6వ."

1).   పP&ధమక జవత? మరxయY వధ1   :  
జర�న సPమ �జ1? ల) వ+రట�?బ�ర� రPజ1? ల) ఉల� అనJ ప&దSశ?ల) మ ర! 14, 1879 న ఆల�ర� ఐన స
�న 

జన�?చ6రN.[16] అతన త?డ�& హ�రP�న ఐన స
�న, ఒక వరLకRడ� మరxయY ఇ?జనర.అతన తల� ప�లన ఐన స
�న (న క�చ ). 
1880 ల) అతన కRట¡?బ? మf1నచ కR తరల వ¢ళ¤?దA, అకwడ అతన త?డ�& ఇ?కP అ?కRల కలస% వధ�1త సP?క�తక 
ద6ర? జ�. ఐన స
�న & సBC., అనJ క?పBనన సPtప%?చ6రN, ఇకwడ వPరN డ>Cర§క� కర§?ట మద ఆధ6రపడS ఎలక<�©కల ఉపకరణ6లR 
తయ రN చSసMవPరN.

దA ఐన స
�నp యfద� వ?శస�tలªCన6 వరN యfద� మత6చ6రPలన� పPట-?చSవPరNకPద�, ఇ?కP ఆల�ర� కP1థలక పP&ధమక 
పPఠశPల క� వ¢ళ¯¤వPడ�. మదట±� ఐన స
�న మ టలR రPవడ? కష�మ�²న6, ఆటన� పP&ధమక పPఠశPలల) ప&ధమ సPtన?ల) 
ఉ?డSవPడ�.

ఆల�ర� ఐనస
�న 1893 ల) (వయస�p 14) కRట¡?బ? ఇటల వ¢ళ¯�మY?ద� తస%?దA.
ఐన స
�న క< ఐద� స?వతpరPల వయస�ల) అతన త?డ�& ఒక పPక§ట దAకµp¶చ న చ·ప%?చ6రN. ఐన స
�న సMjస ల)పల ఏద¹ 
ఉ?దA అనJ నరPDరణకR వచ6!రN, అ?తకమY?ద� అదA శన1? అన�కRనJవPరN, అదA స·దAన కలపడ? వ?ట-దA. మరxయY 
తరP~త ఈ అన�భవ? బ8గP ల)త¼గP ఇ?కP ఎపjట-క} గYరNL?డ� ప�య½ల  చSస%?దన త>లపPరN. అతన తల� ఒతLడ�వల� ఆర�ళ� 
వయస�ల) వయలన పPఠPలR మదలRపBట-�నపjట-క} నచ!క వదAలవJశPరN, తరP~త మజ�ర�'స వయలన స�న6ట లల) 
అత1?త ఆసక<Lన కనబరxచ6రN. పBద9వ+తÂ, ఐన స
�న మడలp ఇ?కP మ�కPనకల సPధన6లR వనÃద? క�స? చSసMవPడ�, 
ఇ?కP గణÄతశPసL]?ల) సPమరP9¶నb చ·ప%?చSవPడ�.
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1889 ల) కRట¡?బ సMbహÅత¼డ� మ కp ట8ల�డ, ఒక మ�డ�కల వద61రxD, పదA ఏళ¤ ఐన స
�న కR మYఖ1మ�²న 
వజ��నశPసL]మY, గణÄతశPసL]? ఇ?కP తత~శPసL]?, దiనతe పPట¡ కP?ట'స క<Çట-క అఫ పÉ1ర రÊజన ఇ?కP యYక<�డ'స 
ఎలªమ�?టp (ఐన స
�న దiనన "హల లట-ల జ�మ�టÌ& బYక ") లన� పరxచయ? చSసPరN. యYక<�డ న�?చ ఐన స
�న డ�డక<�వ 
రÊజన?గ అరD? చSస�క�వట? ఆర?భ?చ6రN, ఇ?కP పన¢b?డ� ఏళ¤ వయస�క< యYక<�డ�యన జ�మ�టÌ&న� నJరN!కRన6bరN. 
అదA అయన వ¢?టనJ ఇనÐనట�స%మల కPలRw¶లస పరxశÑదన మదలRపBట8�రN.

ఐన స
�న టÌనJజ మదట-ల) లR1ట±jల� జమ b¶జయ? కR హజర§Óన6డ�. అతన త?డ�& అతన� ఎలªక<�©కల ఇ?జనరx?గ 
చSయ లన భ8వ?చ6రN, కPన ఐన స
�న అధAకPరNలతe గ�డవపడ� స·wల పPలకమ?డల ఆగÇహనక< ల)న¢Cన6డ�. 
నJరN!క�వPలనJ ఉత6pహ? ఇ?కP మ?చ ఆల)చనలR, ఈ కఠxనమ�²న క?టసL?చSసM వద6న? తe ప�త¼న6bయన, తరP~త 
ఆయన రPశPరN.

1894 ల) ఐన స
�న కR పదAహÔన� స?వతpరPల వయస�ల) అతన త?డ�& వP1పPర? ల) నష�ప�య డ�, ఎ?ద�క?ట� వPర అఫ 
కర§?టp ల) ఆల�ర�bట-?గ కర§?ట (AC)తe DC ఓడ�ప�య?దA.వP1పPరPనJ~షణల) ఐన స
�న కRట¡?బ? ఇటల చSరPరN, 
మY?ద�గP మలన కzనb న¢లల తరP~త పవయ క< వ¢ళÖ¤రN.ఈ సమయ?ల)నJ ఐన స
�న శPసL] స?బ?దమ�²నదA 
మదట-సPరxగP రPశPరN, "దA ఇన¢~స%�గ�షన అఫ దA సM�ట అఫ ఏతSర ఇన మ గ§bట-క ఫ
ల�×". ఐన స
�న న హ�Øస·wల 
చద�వ+క�స? మf1నచ ల)నJ వదAలవ¢ళÖ¤రN, కPన స·wల వPరxన డ6క�ర రPస%న లªటర తe ఒప%j?చ తన కRట¡?బ 
సభY1లతe కలస% ఉ?డట8నక< పవయ  వ¢ళ�ప�య డ�.

హ�Ø స·wల చద�వ+ పÉరxL చSయకR?డ6నJ, నJరNగP ఆయన, స%~టÙరP�¶?డ ఉనb జ1రxచ ల)న ఏడ�గsbస%! పPలట�క<bక�pÛ 
స·wల అన?తర? ఏడ�గsbస%! ట�క<bక§pÛ హచ స·wల (ఇట-హ�చ) ల) దరఖ స�L చSయట8నక< నశ!య?చ�కRన6bరN. 
స·wల సరx�ఫ%క�ట లÜకప�వట?వల�, అతన� ప&వJశపరÊక రPయవలస%వచ!?దA, గణÄతమY ఇ?కP భHతక శPసPLÝలల) మ?చ 
మ రNwలR వచ!నపjట-క} అతన� పPస కPలÜద�. అదS స?వతpర?, ఐన స
�న 16 య½ళ�వయస�ల) అతన ప&మYఖమ�²న థ6ట 
ఎక<pßరxమ�?ట ల) కP?తప+?జ? ప&య ణ6నb దàశ1రáప?ల) ఊహÅ?చ�కzన రPశPడ�.

ఐన స
�న ఆల�ర� న� స%~టÙరP�¶?డ¹�న ఆరã కR అతన సBక?డరÊ స·wల పÉరxL చSయట8నక< ప?ప%?చ6రN. పä&ఫBసర జåస� వ?ట��ర 
వPరx కRట¡?బ?తe ఉ?టæ వPరx అమ �య మ�రÊ తeనJ పM&మల) పడ6�రN. (ఆల�ర� స%స�ర మజ� తరP~త పPల వనJçèర న� 
వవPహ? చSస�కRన6bరN) ఆరãల) ఐన స
�న మకpéల యకw ఎలªక��© మ గbట-క స%ద6D?త6నbన� చద�వ+కRన6bరN. 17వ ఏట 
అతన� గPÇ డ�1య½ట పట8�న� పä?ద6రN, అతన త?డ�& అన�మతతe జర�న క<?గ�? అఫ వ+ర§Lమ��ర� ప�రసత6~నb మలటరÊ 
సMవ ల) చSరPలన వద�లRకRన6bడ�, చవరగP 1896 ల) గణÄత? ఇ?కP భHతకశPసL]?లR చదవడ6నక< సభY1డ�గP జ1రxక 
పPలట�క<bక�� చSరPడ�. మ�రÊ వ?ట��ర టÌచర ప�స� క�స? ఒలªpêర�, స%~టÙరP�¶?డ కR వ¢ళÖ¤రN.
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అదS స?వతpర? ఐన స
�న కPబaయ½ భ8ర1మలÜవ మరxక, గణÄత? ఇ?కP భHతకశPసL]? చదవడ6నక< పPలట�క<bక ల) చSరPరN, ఆ 
గfÇ ప+ల) ఆమ� ఒకwర� మహÅళ. తరP~త కzనb స?వతpరPలల) ఐన స
�న ఇ?కP మ రxక మధ1 ఉనb సMbహ? పM&మగP 
మ రx?దA.ఐన స
�న 1900 ల) పPలట�క<bక న�?డ� గణÄత? ఇ?కP భHతక శPసL]?ల) డ�పä�మ న� పä?ద6రN,కPన మ రxక మ త&? 
చవరx పరÊకల) ఫBయల అయ 1రN. అదS స?వతpర?ల) ఐన స
�న సMbహÅత¼డ� మచSలÜ బ�స�p అతనక< ఎరbస� మచ ల) పన 
చ·ప%?చ6డ�.ఆ తరP~త స?వతpర? ఐన స
�న కPప%ల�రÊ ఫ�ర§pస అఫ ఎ సP�Ýమfస:Harvన� ప&మYఖమ�²న వPరPLపత&క 
అన6bలªన డ>ర ఫ%జక ల) మYదA&?చ6రN.21 ఫ%బ&వరx 1901 ల) అతనక< స%~స ప�రసత~? లభ?చ?దA.[9]

   వవPహ? మరxయY  -  కRట¡?బ  -  జవన?  :   
ఐన స
�న ఇ?కP మలÜవ మ రxక లకR ఒక కµత¼రN ప+ట-�?దA, ఆమ� పMరN లÜయ½pర�, ఈమ� 1902 ఆర?భ?ల), బహìశ నÃవ 
సPడ ల) ప+ట-�?దA. ఆమ� భవష1త¼L 1903 తరP~త స?దSహసjదమ�²నదA.

అతన తల�క< సBర�× మద ఉనb ద�రభపP&యమYతe ఇ?కP మ రxక వయస�ల) చ6ల  పBద9దA అన అన�కzన మరxయY 
ఆమ�కR శPరÊరక వ¢Cకల1? ఉ?దన ఇష�? లÜకప�యన6, జనవరx 6, 1903 ల) ఐన స
�న ఇ?కP మలÜవ వవPహ? చSస�కRన6bరN, 
కz?త కPల? క�స? వPరx స?బ?ద? వ1క<Lగతమ�²న మరxయY త>లవ¢Cన భ8గసP~మ1? అయ1?దA. ఐన స
�న మ రxక కR రPస%న 
ఒక లªటర ల), మ రxక గYరx?చ ఇల  రPశPరN, "న6తe సమ నమ�²న ఒక పP&ణÄ మరxయY న6 అ?త బలమ�²న ఇ?కP న6 అ?తS 
స~త?త&మ�²నదA. మ రxక, ఐన స
�న పనక< ప&భ8వత¼రPలªCనద6 అన అప+డప�డ� చర!కR వచS!దA, అయనపjట-క} 
చ6ల మ?దA వజ��నశPసL] చరxత&కPరNలR ఆమ� అవ~లÜదన నమY�త¼న6bరN. 14 మ� 1904 ల) ఆల�ర� ఇ?కP మలÜవ 
మదట- కRమ రNడ� , హనp ఆల�ర� ఐన స
�న స%~టÙరP�¶?డ ల)న బ�రb ల) ప+ట8�డ�. వPరx ర§?డవ కRమ రNడ� ఎడ~ర�, 
జ1రxక ల) 28 జలªC 1910 న ప+ట8�డ�.
అల�ర� మరxయY ఎల p

ఐద� ఏళí¤ వడ�గP ఉనb తరP~త ఆల�ర� ఇ?కP మ రxక 14 ఫ%బ&వరx 1919 న వడ6కRలR తస�కRన6bరN.అదS స?వతpర? 2 
జన న ఐన స
�న, తనకR ఒ?ట±� బ8లÜనప�డ� చ·స�కRనb ఎలp ల)వJన6Lల (న ఐన స
�న) న� వవPహ? 
చSస�కRన6bరN.ఎల p, ఆల�ర� కR తల� వ¢Cప+న�?డ� మదట- కజన ఇ?కP త?డ�& వ¢Cప+ న�?డ� ర§?డవ కజన, వPరxద9రxక} ప%ల�లR 
లÜకప�యనపjట-క}, ఎల p కR మదట- వవPహ? ద6~రP ప+ట-�న కµత¼రN�, మరs�ట ఇ?కP ఇలp న� పB?చ�కRన6bరN. 
వరxరNవ+రxక} కలస% ప%ల�లRలÜరN.
1933 ల) ఆల�ర� ఇ?కP ఎల p ప%&నîïన, న·1 జ§రÊp కR వలసప�య రN. 1935 వస?తరNత¼వ+ల) వPరN ఆగస� ల) కzనb 
మ�ర§pర స
�Ýట[ఇ?ట-క< మ రPరN, కPన కz?త కPల నక� ఎల p కన�bవPయట? మదలªCనదA తరP~త అదA గY?డ> మరxయY 
క<డðbలకR స?బ?దA?చన సమస1గP నరPDరణ జరxగx?దA. ఎల p బ8ధ6కరమ�²న అన6రsగ1?తe డ�సB?బర 20, 1936, ల) 
మరణÄ?చ6రN.
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పMట�?ట ఆఫ
స�
దA ఐనస
�న హస ఆ? డ� బ�రb ఇనస
�న లవ9 వత మలÜవP ఆన దA ఫస� ఫ��ర డ�1రx?గ హÅస ఆనbస మరPబలస.
గPÇ డ�1య½షన అయన తరP~త ఐన స
�న కR టÌచ?గ ప�స� ఏదi దóరకలÜద�. ర§?డ� స?వతpరPలR వ¢దAక<న తరP~త, అతన 
పPత కP�సM�ట త?డ�& సహయ?తe బ�రb ల)న ఫBడరల ఆఫ
స ఫర ఇ?ట�లÜకR!వల ప�&పరÊ� పMట�?ట ఆఫ
స�ల) సహయ 
పరÊకకRడ�గP ఉద¹1గ? దóరxక<?దA. అతన భ8ద1త ఎలÜక��©మగ�bట-క డ�వ¢CసBస కzరకR పMట�?ట అప%�క�షన� వలRవన� 
నరôయ?చట?.1903 ల) ఐన స
�న, స%~స పMట�?ట ఆఫ
స ఉద¹1గPనb శPశ~త? చSశPరN, అతనక< పBCపదవ మ త&? మ�ష%న 
ట�కPbలజల) పÉరxLగP నషPbత¼డయ½1 వరకR ఇవ~లÜద�.

బ�రb ల) కలస%న సMbహÅత¼లతe ఐన స
�న వPర? వPర? వజ��నశPసL? ఇ?కP తత~శPసL]? చరx!?చ�కRనJ?ద�కR ఒక క�బ న� 
ఏరPjట¡ చSస�కRన6bడ�, ద6నక< సరద6గP "దA ఒల?ప%య  అకPడ>మ" అన పMరNపBట8�రN.వPరN చదAవన వPట-ల) ప�యనJwర, 
మచ, ఇ?కP హì1? రPస%నవ ఉన6bయ, ఇవ ఐన స
�న శPసL]స?బ?దమ�²న మరxయY తత~స?బ?దమ�²న దàకjద6నb బ8గP 
ప&భ8వత? చSశPయ.

ఈ సమయ?ల) ఐన స
�న కR భHతక శPసPLÝనక< చ>?దAన వPరxతe వ1క<Lగత స?బ?ధ? ప�య?దA. ఒక� సమయ?ల) ఎలªక<�©క-
మ�కPనకల స%గbలp ప&సPర?చSయట8నక< స?బ?దA?చన ప&శbలR అతన పMట�?ట ఆఫ
స� పనల) ఎకRwవగP ఉ?డSవ. థ6ట 
ఎక<pßరxమ�?ట ల) ర§?డ� సP?క�తక ఇబ�?ద�లR ప&తS1క?గP తలªతSLవ ద6న మfల?గP ఐన స
�న కP?త స~భ8వ? ఇ?కP సMjస 
కR మరxయY కPల నక< ఉనb స?బ?ధ6ల గYరx?చ తవ&మ�²న నరôయ లR తస�కRన6bడ�.

శPసL] స?భ?ధమ�²న జవనయ న? గమన?   :  

అతన మతL? జవత?ల) భHతకశPసL]? మద ఐన స
�న వ?దల కzదi9 ప+సLకPలన� ఇ?కP ఆరx�కలRp÷ రPశPరN.[22][3] ఆయన 
చSస%నవJ కPకR?డ6 మగxలన శPసL]వJతLలతe కలస% అనJక పP&జ§కRçè చSసPరN, వPట-ల) బaస–ఐన స
�న సP�ట-స%�కp, దA ఐన స
�న 
రxఫ%&జర�టర ఇ?కP మగxలనవ.

 అనbస మరబలస మరxయY సBjషల రxలÜట-వటÌ
ప&ధ6న వP1సPలR :   Annus Mirabilis Papers & History of special relativity

దసL]?              :   Einstein patentoffice.jpg

అల�ర� ఇనస
�న, 1905
1905 ల) పMట�?ట ఆఫ
స�ల) పనచSస�Lనbప�డ�, ఐన స
�న న6లRగY పMపర�న� ప&మYఖ జర�న పత&క అనbలªన డ>ర ఫ%జక ల) 
మYదA&?చ6రN. ఆనbస మరPబలస పత6&లR గP ఈ పత6&లన� చరxత& ల) ప%లవడ? పP&ర?భ?చ6రN.
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మతL? న6లRగY పMపరá� గ�పj వజయ నb సPధA?చ6య, అ?ద�చS 1905న� ఐన స
�న కR అద�ùతమ�²న స?వతpర?గP 
పMరNగP?చ?దA. ఆ కPల?ల) వరxన మYఖ1మ�²న భHతక శPసL]వJతLలR గYరxL?చనJ లÜద�, ఇ?కP ఎవర§ÓతS వరxన గYరxL?చలÜద¹ వPరN 
వరxన వ¢?టనJ తరసwరx?చ6రN.దiనల) కz?త పన-దA థAయరÊ అఫ లªCట కP~?ట8 ల ?ట-వ స?వతpరPల కzదi9 వPగx~వPద6నక< 
ద6రxతసPయ.

ఏప%&ల 30, 1905ల), ఐన స
�న తన థiస%స న� పä&ఫBసర అఫ యక<pßరxమ�న6�ల ఫ%జకp అలªúûడ క§ü�నర వద9 మYగx?చ6రN. జ1రxక 
వశ~వద61లయ? ఐన స
�న కR PhD బహìకరx?చ?దA. అతన దiరý పరxశÑధనకR పBట-�న పMరN ఎ న·1 డ�టరx�నJషన అఫ 
మలÜకR1లర డ>Cమ�నþనp . మfస:Harv

కP?త వశÿష స~భ8వ? పBC పత&?
కP?త వశÿష స~భ8వ? పBC ఆయన వడ�దల చSస%న పత&? ఒక న·తన ఆల)చనన� మY?ద�కR త>చ!?దA; గమన6ర�మ�²న 
ప&యగPత�క ఫలత6లR, అదA అ?దA?చన వశÿ�షణ ప&కPర? స
~కRÇత6?శ? న�?చ "వధ�1త కP?త ప&భ8వ? ప&కPర?" మన? 
స·క�?గP అరD? చSస�క�వచ�!. అదSమ?ట�? కP?త వవJకవ?తమ�²న శక<L "పäట8�ల" తe అనÃ1న1 ప&క<ÇయగPవస�L?దA. ఇదA 1900 
స?వతpర? ల) మ కp పP�?క చS ప&ప&ధమ?గP శPసL] వJతLలకR చSస%న త�లపరxచయ? క�వల? గణÄత శPసL] స?బధమ�²న హసL 
న¢Cప+ణ1? గP అభవరxô?చ6రN. అదA అప�డ� వPరxక< సమకPలన కP?త తర?గ స%ద6D?త6లల) మ�²త& వ¢CరNధ61నb 
సàష%�?చనట¡�గP కనప%?చ?దA.

జ�గYరN వరô సPపMక చలన? పBC అధ1యన పత&?

జ�గYరN వరô చలన? పBC ఆయన వడ�దల చSస%న పత&? కÇమబద9? లÜన చనb వస�Lవ+ల అకÇమ చలన? గYరx?చ వవర?గP 
వశదiకరx?చ?దA. అప�డ� దiనb అణYజవ శPసL] స?బ?ధమ�²న చర1కR ప&త1క నదర�న?గP పరxగణÄ?చ6రN. ఆ వధ?గP అదA 
పరమ ణY స%ద6D?త6నb బలపరxచనట¡� అయ?దA. 

   చలన శల వస�Lవ+ల వధ�1త చలనమయ శPసL]? పBC అధ1యన పత&?  

చలనశల వస�Lవ+ల పBC ఆయన వడ�దల చSస%న అధ1యన పత&? ప&తS1క సPపMక స%ద6D?త? పBC తవ&వPద గమన6నb 
పరxచయ? చSస%?దA. ద6న ప&కPర? అదA మనకR చ·ప%?చ?దA ఏమట?ట�? పరxశలకRడ� చలన స%tత పBC పరxశల?చబడ�న కP?త 
వJగ సM~చ! కR కPవలస%నదA ఏమట?ట�? ఏక కPల భ8వన కR మ�లకమ�²న మ రNjలR అత61వశ1క? అన న	క<w చ>ప%j?దA. 
దiన పరxణ6మ లR ఈ దAగYవ ఉద6హరx?చన అ?శPలతe కµడ6 కలప% (కPలమY రsదస
 చట&? ల) ఇమడ�యYనb చల?చS 
వస�Lవ+ యకw తగY�త¼నb వJగ? (గమన దAశ ల) కRచ?చ�కR ప�వడ?) పరxశలకRన చట8&నక< సPపMక?గP 
పరxగణÄ?చబడ�?దA. ఈ అధ1యన పత&? ఇ?తSకPక ఇ?కzక సరxకzతL వPద6నక< త>ర తస%?దA. తSజåమయమ�²న మశÇ ధ6త¼ 
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పద6రD? ఈధర భHతక శPసL]? ల) ప&మYఖమ�²న సBCధ6?తక గYరxL?ప+ల పర?పరల) ఆకPల నక<-అమలRల) ఉనb భ8వPలతe 
అత1ధAక?గP భ8వ?చ6రN.

రPశ ఉతSLజన శక<L సమత¼ల1? పBC అధ1న పత&?
ఆయన వడ�దల చSస%న రPశ ఉతSLజన శక<L సమత¼ల1? పBC (అ?తకR మY?ద� సjష�మ�²న అభపP&య లRగP 
పరxగణÄ?చబడ�తÂ ఉ?డ�నవ.) ఐన స
�న తన� రáపä?దA?చన వర� సమకరణ6ల న�?చ ప&తS1క సPపMక స%ద6D?త6నb 
తస%వJశPడ�. అన?తకPల?ల) అదS ప&ప?చ వP1పL?గP (20)వ శత6బ9ప+ బహìళ ప&చ6ర? పä?దAన ప&స%దAD వరô సమకరణగP 
ఖ 1త క§క<w?దA. (ఇ=యమ స%) E  = mc 2. ఇదA స·చ?చSదSమట?ట�? "చనb చనb మత6Lల ద&వ1రPశ మక<wల 
అమతమ�²న మతL?ల) రáపP?తర? చ>?ద వచ�!నన వరþ? కRరxసM మY?ద� ఉరNమYలR మ�రNప+లR వచ!నట¡� 
తదన?తర కPల?ల) ప&ప?చ?ల) రáపä?దA?చ అభవàదADపరచబడ�న పరమ ణY శక<L క< ఆయన మY?దస�L స·చన చSసPడ�.

కP?త మరxయY సPధ6రణ సPపMకత
 History of general relativity

1906 వ స?వతpర? ల), ప&తS1క హకRwల కPరP1లయ? ఐనస
�న న దA~తయ శÿÇణÄ సP?క�తక పరxశÑధన6 పరÊక 
పరxపPలకRనగP పద¹నbత కలj?చ?దA, కPన ఆయన తన వద61 వP1స?గPనb మ త&? వడన6డ లÜద�. 1908 వ స?వతpర? 
ల) బ�రb వశ~వద61లయ? ల) ఆయన ప&భ8దS~తర వశPÇ?త సM~చ6! రచయత అయ 1రN.1910వ స?వతpర? ల) ఆయన 
ఒక వP1ఖ 1న కరLగP ఒక అధ1యన పత6&నb వ¢లRవరx?చ6రN. అదA వవర?గP వరxô?చనదSమట?ట�? వPత6వరణ? ల) 
ఒకzwకwటÌ వడ� వడ�గP చ>ల �చ>ద�ర§Óన పద6రDప+ అణYవ+ల స?చత ప&భ8వPనb వవర?గP వరxô?చ6డ�.ఆయన 
చ>ప%j?దSమట?ట�?ఐ.ఇ. , అ?ద�వలననJ ఆకPశ? నల వరô? ల) ఉ?ట¡?దA..

1909 వ స?వతpర? ల) ఐనస
�న ప&చ�రx?చ6రN "ఉబ8ర దA ఎన ట-~క�?గ అనpరర అన6pఉ?జన ఉబ8ర ద6స వ¢సBన అ?డ 
డ>C కz?స%స·�¶షన డ>ర సP�హ�?గ" ("పరPరNణ కP?త వక<రణ ధ6రx�క శక<L ద6న సPరPశ? నరP�ణ? పBC మ అభపP&య ల 
అభవàదAD") కP?త ద&వ1రPశకరణ పBC వడ�దలªCన స%ద6D?త? పత&?. దi?ట±�న· అ?తకR మY?ద� 1909 వ స?వతpర? ల) 
ప&చ�రx?చన ప&కటన పత&? ల) కµడ6 ఐనస
�న సjష�? గP చ·ప%?చ6రN. అదA ఏమన?ట�? మ కp పP�?క రచ?చన శక<L 
పరxమ ణ? ద&వ1 వJగPనb బహì చకwగP నర~చ!?చ ఉ?డవచ�!న�. అదA కzనb స?దరPùలల) స~త?త& బ?ద� సమ న 
అల ?ట- మfల కణ6ల మ దAరxగP వ1వహరx?చనదA. ఈ అధ1యన పత&? పPఠక ల)కPనక< పరxచయ? చSస%?దSమట?ట�? 1926 
వ స?వతpర? ల)నJ ఈ పద? గxల�ర� ఎన. లµయస వలన పరxచయ? చSయబడ�నపjట-క} పరxమ ణ? య ?త&క శPసL]? ల) 
తర?గ మfలకరణ ద~?ద~ స%ద6D?త భ8వనన� పB?పä?దA?చ ద6నక< స·ÐరxL ప&ద6త అయ 1రN.

http://chilukaonline.wordpress.com/  chilukaonline@gmail.com

mailto:chilukaonline@gmail.com
http://chilukaonline.wordpress.com/


1911 వ స?వతpర?ల) స%~డÙరP�?డ ల)న జరxచ వశ~వద61లయ?ల) సమ చ6ర ఆచ6రN1లRగP నయమత¼లయ 1రN. 
అయనపjట-క} త~రల)నJ తరNవPత పM&గY1ల)న జర�న చ6నpలర ఫBరx�న6?డ యYనవరxpటÌల) పÉరÊL చSశPడ�. ఆచ6రN1డ�గP 
నయ మకPనb అ?గÊకరx?చ6రN. అకwడ ఐనస
�న ఒక అధ1యన పత6&నb ప&చ�రx?చ6రN. అదA మYఖ1?గP, కP?త పBC 
గYరNత6~కరþణ ప&భ8వPలR ప&తS1క<?చ గYరNత6~కరþణ ఎరÇ బదAల గYరNత6~కరþక అయసPw?త వక<రణ? ఈ అధ1న పత&? 
ఖగsళ శPసL]జ�ల?దరxక} వనbప? చSస%?దA.అదSమట?ట�? స·ర1గÇహణ కPల?ల) జరxగ� కP?త వక<రణ? ప&భ8వPనb అధ1యన? 
చSసM మ రP�లb కన�గ�నవలస%న9గP వనbవ?చ?దA. జర�న దSశప+ ఖగsళ శPసL]జ�డ� ఎరx~న ఫBCనల-ఫM&ఉ?డ��చ ప&ప?చ 
వP1పL?గP ఉనb ఖగsళ శPసL]జ�ల?దరxక} ఐన స
�న చSస%న సవPలRన ప&చ�రx?చ6డ�.
వన అఫ దA 1919 ఎక<�పp ఫ�ట±గPÇ ఫp ట�క§న డ�1రx?గ ఆరtర సP�నJ� ఎదA9?గ�నp ఎకpßడ�షన, వచ కP?ఫ%ర��డ ఇనస
�నp పM&డ�కనp 
అఫ దA గPÇ వట�షనల బ�?డ�?గ అఫ లªCట.

1912 వ స?వతpర? ల) ఐన స
�న ఆల � మ�టర, ఈట-హ�చ ల) ఆచ6ర1 పదవన అ?గÊకరx?చS?ద�కR స%~డÙరP�?డ 
తరxగx వచ6!రN. అకwడ ఆయన గణÄత శPసL]జ�డ� మ ర§pల గsÇ సP�న న� కలశPరN. ఆయన ఐనస
�న కR ర�మ నbయన ర�ఖ  
గణÄత6నb అత సPధ6రణ? గP భ �ద6త�క ర�ఖ గణÄత6నb పరxచయ? చSశPడ�. మరxయY ఇటల దSశస�tడ� అయన గణÄతశPసL] 
వJతL త¼లయ లÜవ-స%వట8 స%ఫPరNpలన� ఆధ6ర?గP చSస�కRన ఐనస
�న తన గYరNత6~కరþణ స%ద6D?త6నక< అత1వసర? గP 
వPట- స~భ8వPల ఉపయగPనb సPధ6రణ సహ రáపP?తరPల యకw ఉపయగPనb అనJ~షణ పP&ర?భ?చ6రN. ఐనస
�న ఆ 
మ ర�? ల) కzనb సమస1లRన6bయన కzదA9 సMప+ ఆల)చ?చనపjట-క} తరNవPత ఆయన ఆవద6న6నక� తరxగx వచ! 1915 వ 
స?వతpర?, దA~తయ రPD?త? ల)గP, నJట-క< సPర~జనయ?గP అ?దరá ఉపయగx?చS రÊతల)నJ, అదS స?వతpర? తన 
సPధ6రణ సPపMక స%ద6D?త6నb ప&చ�రx?చ6రN.. ఈ స%ద6D?త? వవరx?చSదSమట?ట�? గYరNత6~కరþణ అనJదA, పద6రDమY చSత 
రsదస
 కPల నరP�ణ? యకw వక}Çకరణ మ త&మ� అన చ>బYత¼?దA. అ?తSకPక అదA ఇతర పద6రPDల జరNత~ చలన6నb 
కµడ6 ప&భ8వత? చSస�L?దన ఆయన మfల స%ద6D?త? వవరxస�L?దA.

ఎనÃb ప+న�క�ట8య?ప+ల తరP~త మదట- ప&ప?చ యYదD? ఆర?భ8నక<, కzదA9 కPల? మY?ద� 1914 వ స?వతpర? 
ల) ప%ల�లతe మలÜవP జ1రxచ ల) ఒక శPశ~త గàహ నరP�ణ? చSపట8�రN. ఆయన జర�న రPజధ6న బ�రx�న క< తన ఒ?టరx 
ప&య ణ? కzనసPగx?చ ఆయన అకwడ ప&ష1న శPసL] పరxషత సభY1డ� అయ 1రN. ఆయన న·తన పదవ ఏరPjట¡ల) 
భ8గ?గP బ�రx�న ల)న హ? బaల� వశ~వద61లయ? ల) ఆచ6ర1 పదవన అల?కరx?చ6రN. అయనపjట-క}, వశ~వద61లయ 
య జమ న1? తe కRద�రN!కRనb ప&తS1క ఒపj?ద? ల) భ8గ?గP, ఒక అన�కµలమ�²న ప&తS1కP?శ? ఆధ6ర?గP ఆయన�b 
చ6ల  వరNకµ అధAకమ�²న భaధన6 భ8ద1తల న�?డ� తప%j?చ6రN. 1914 న�?డ� 1932 వ స?వతpర? వరకµ "భHతక శPసL]" 
స?ఘ నక< ఆయన క§Óసర వలª�? స?చ6లకR కµడ6 అయ 1రN.

ప&ధమ ప&ప?చ యYదDకPల? ల) జ�తయ భద&త6 కPరణ6ల వలన క�?దi&య వ1కRLల శPత&జ�ల ఉపన61సPలR, రచనలR 
క�వల? క�?దi&య శకRLల పరxషత సభY1లకR మ త&మ� అ?ద�బ8ట¡ల) ఉ?డSవ. ఆస%�Ýయ  దSశస�Lడ� అయన పPల ఎహ��?ఫస� 
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మరxయY న¢దరP�?డ దSశస�tలR అయన అ?ద�బ8ట¡ల)న·, అతమYఖ1?గP (1902) నÃబ�ల బహìమత వజ�తలªCన హ�?డ�&క 
ల)ర§?జ మరxయY లªCడ>న వశ~ వద61లయ నక< చ>?దAన వల�మ డ� స%ష�ర వగ§ÓరPల నర?తర కàష% ఫలత?గP అయనస
�న 
కPర1 ఫల లR స?యYకL రPజ1?, మరxయY అమ�రxకP స?యYకL రPషP�ÝలకR చSరPయ. యYదD? మYగxస%న తరNవPత ఇనస
�న 
లªCడ>న వశ~వద61లయ? తe ఆయన పÉర~ స?భ?ద6లన� కzనసPగx?చ వPరx య జమ న1? తe, ఒక అసPధ6రణ 
ఆచ6రN1నగP పదవ వరమణ నయ మకPనb అ?గÊకరx?చ, 1920 1930 - మధ1 కPల?ల) తరNచ�గP ఉపన61సPలచS!?ద�కR 
"హలª?డ" దSశPనక< ప&య ణ6లR చSస·L ఉ?డSవPరN.

1917 వ స?వతpర? ల) "ఫ%స%సPwలసM! జ§ట స%�ûప � " అనJ వP1సPనb ప&చ�రx?చ6రN. అదA పM&ర�ప%త ఉద6రPల 
సPధ1త6 స?భవPలన� ప&తపPదA?చ?దA. అదA వశదiకరx?చ?దA ఏమట?ట�? పద6రD ద&వ1రPశ మరxయY పరPరNణ వధ�1త 
అయసPw?త క�?దi&కàత మహ కP?త ప+?జ? యకw వక<రణ? ధ6రx�క శక<Lన ద6న భHతక ప&క<Çయన� సPధ1? చSసM 
వధ6న6నb త>లయపరNస�L?దA. ఆయన ఒక న·తన భ8వPనb పరxచయ? చSస·L ఒక న·తన పత6&నb ప&చ�రx?చ6రN. ద6న 
ప&కPర? సమసL వసP~?త రPళ? యకw ప&వరLన6 నయమ వళ ప&యతb?ల) భ8గ?గP వశ~ సàష%� శPసL] స?భ?ధమ�²న 
గÇహ?తర ష%�రP?శ?, ద6న ప&భ8వPనb సPధ6రణ సPపMక స%ద6D?త?తe, గల అవన6భ8వ స?భ?ద6నb, వశదiకరx?చ6రN 

1917 వ స?వతpర? అనJదA శPసL] వజ��న ర?గ? ల) ఒక మ�²లR రPయ వ?ట-దA. ఆ స?వతpర? ఇనస
�న 1911 వ 
స?వతpర? ల) పM&గ న�?చ వస%రxన సవPలRన ఖగsళ శPసL]జ�ల?దరá కµడ6 ఆయన పBC ధ~జ? ఎతL సPగPరN. అమ�రxకP 
స?యYకL రPషP�Ýలల)న కPలఫ�రxbయ  రPష�Ý? ల)న, దA మ�న� వలpన అ?తరxక పరxశÑధన6 క�?ద&? వPరN ఒక స�రPరNన 
స?భ?ధమ�²న వచ!నb క<రణ దర�కPనb వశÿ�ష%?చన నవJదAక ప&కPర? అదA గYరNత6~కరþణ స?భ?ధమ�²న అరNణ బదAల 
ల ?ట-దA ఏమ చ·పలÜద�. 1918 వ స?వతpర? ల) అదS కPలఫ�రxbయ  రPష�Ý? ల)న లక ప&యగ పరxశలనశPల వPరN 
కµడ6 ప&కట-?చ6రN. ఏమన?ట�? ఇనస
�న ప&కట-?చ, ప&చ�రx?చ, నరáప%?చన స%ద6D?త6నb ఆయన భ8వ కదన జåసP1నb 
ద6నక< స?పÉరô? గP భనb రÊతల) నరáప%?చ పÉరxLగP ఖ?డ�?చ6రN. అయతS కPన, వPరx పరxశPలన6త�క వశÿ�షణమYలన� 
మ త&? ప&చ�రx?చ లÜద�.

అయనపjట-క} (1919) వ స?వతpర? మ� మ స?ల) బ&టన దSశPనక< స?భ?దA?చన, ఖగsళ శPసL]జ�డ� ఆరDర సP�న� 
ఎడ�?గ�న నJతàత~? ల)న ఖగsళ శPసL]జ�ల బà?ద? తరxగx మరల పరxశÑధనలR జరxప%, ఉతLర బ�&జల పP&?త? ల)న స�బ8&ల 
న�?చ, ప%&నpప
 న�?చ స·ర1గÇహణ కPల? ల) చ6య  చత& నరP�ణ? జరxగxనప�డ�, ఇనస
�న ప&తపPదA?చన ఊర1 
గYరNత6~కరþణ ప&భ8వPనb నకత& కP?త వక<రణ6నb దàవకరx?చ6రN.1919 వ స?వతpర? నవ?బర 7 వ తSదiన ఒక 
ప&మYఖ బ&టన వPరPL పత&క దA ట�Cమp తన పత6క శరxþక ల) మYదA&?చ ప&చ�రx?చనదA ఏమట?ట�? అదA ఈ వధ?గP ఉ?డ� 
"శPత& వజ��న ర?గ? ల) వప�వPత�క మ రNjలR అనJ వPరPL కధన6నb, ప&మYఖ?గP ప&చ�రx?చ6రN. ద6న ప&కPర? ఈయన 
ప&చ�రx?చన న·తన స%ద6D?త? ఆయన పÉరÊ~కRడ>Cన ఐజక న·1టన ప&తపPదA?చన చలన గత స%ద6D?త6లb ద6న 
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భ8వPలన� తలక<Ç?ద�లRగP తరసwరx?చ త&ప%jక�ట8�యన ప&చ�రx?చ6రN. నÃబYల బహìమ న గÇహnత "మ కp బ8రb" ఒక 
పత&కP వలÜఖరNల మ�క<క స?భ8షణల) ఇనస
�న ప&తపPదA?చన స%ద6D?త6నb పకàత పBC మ నవ ఆల)చన6 వధ6న? ల) ఒక 
అసమ న గ�పj అద�ùత కàత1?గP అభవరxô?చ6రN; ఆయన తe పPటæ నÃబYల బహìమ న? పä?దAన సహచర ఆసPtన కవ 
శPసL]జ�డ� అయన "పPల దAరక" బహìపశ?శPరÊతల) ప&స�Lతన6!రన ఉద6హరx?చ6రN. ఆయన ఎమన�కRన6bర?ట�? "శPసL] 
ర?గ? ల) ఇ?ట వరకµ ఎవరá చ>య1లÜన బహìశP ఇదA ఒక గ�పj న·తన ఆవషwరణ అయ ఉ?డవచ�!నన.

ఇక అపjట- న�?చ అ?తరPÙతయ ప&సPర మ ?ద61నb కµడ6 ప&మYఖ?గP ప&స�Lత?చ పత6క శరxþకలల), 
ప&స�Ðట?గP ప&చ�రx?చ, ఆయన భHగsళక ప&స%దD ప&ఖ 1త¼లన� అద9? పట-� హమ ఇచ6!రN. తరNవPత అన?తర కPల?ల) 
ప&తకµల వPదనలR తలªత6Lయ. ద6న ప&కPర? ఎడ�?గ�న సPహస య త&ల) తస%న ఛ6య  చత6&ల పరxశలన స·క� పరxకల 
ఆధ6ర?గP, ప&యగPత�క అనశ!త ఏ పరxమ ణ? ల) ఉ?ద?ట�? ఎడ�?గ�న ప&దరxp?చనట¡�గP వPదA?చన ప&భ8వ? యకw 
పరxమ ణ?తe సరxసమ న?గP ఉ?డ� అ?ట� కPక (1962) వ స?వతpర? ల) బ&టన సPహస య త& మYగx?ప+ పర1వసPన?గP 
నరPDరణ చSస%నదSమట?ట�? అసలR ఆవద6నమ� స~త స%దD?గP వస~సనయమ�²నదA కPదన, స·ర1గÇహణ కPల? ల) జరxగ� 
అయసPw?త కP?త వక�పణ? తదన?తర కPల? ల) ఇ?కP అ?తకన6b ఎకRwవ ఖచ!తమ�²న పరxశలన ద6~రP 
ద�&వకరx?చబదAనదA.

శPసL] వజ��న ర?గ? ల) శPసL]జ�ల సమ జ? ల) న·తన?గP అడ�గYపBట-�న ఐనస
�న పMరN ప&ఖ 1తల పBC కz?త 
ఆగÇహ? కలగx?చ, గమన6ర�క? గP కz?త మ?దA మYఖ1మ�²న భHతక శPసL]వJతL లల) వPరN తదన?తర కPల? ల) "డచ ఫ%స%క 
" అనJ (జర�న-భHతక శPసL]?) ప&తఘటన ఉద1మ నb పP&ర?భ?చ6రN.

   ఏక}కàత క �త& స%ద6Dత?    

   Classical unified field theories  

ఐనస
�న తన వధ�1త అయసPw?త స%ద6D?త6నb వశదiకరx?చS?ద�కR గPన� తన గYరNత6~కరþణ స%ద6D?త? న� 
సPధ6రణ �కరx?చడ? క�స? తన సPధ6రణ సPపMక స%ద6D?త? ఆవషwరణ6న?తర? ఐన స
�న పరxశÑధనలR మYఖ1?గP దiరý కPల 
శÿÇణYలల) ఆయన చSస%న ప&యత6bలR అధ1యన? ల) పP&ధమక?గP పä?ద�పరచబడ� ఉన6bయ. 1950 వ స?వతpర? ల) 
సPధ6రణ గYరNత6~కరþణ స%ద6D?త? పBC పMరN కలగxన అమ�రxకన శPస
L]య వP1స? ల) ఆయన తన ఏక}కàత క�త& స%ద6D?త? పBC 
సవవర?గP వశదiకరx?చ6రN.. ఆయన చSస%న కàష%క< ఆయన ఎ?త� ప&శ?శPనయYడ� గP కzనసPగxనపjట-క} ఐన స
�న ఆయన 
పరxశÑధనలల) కÇమ�ప% ఏకPక< అయప�య రN. ఆయన ప&యత6bలR అ?తమ?గP వజయవ?త? కPలÜద�.
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పP&ధమక శకRLల వక<రణ కzరకR ఆయన అవల?భ?చన అన�కరణల) భHతక శPసL]? ల) సమకPలన ర?గ? ల) 
చ�ట¡చSస�కRనb ప&ధ6న స&వ?త వసLరణలన� చనb చ·ప+ చ·స% దàష%� ల)క< తస�కRరPలÜద�. గమన6ర �క?గP బలమ�²న, 
బలహnనమ�²న పరమ ణY శకRLలb ఆయన స~ర�స�Lడ>Cన ఎ?త� కPల? ఎనÃb స?వతpరPల వరకµ కµడ6 ఎవరá కµడ6 
వPట-న సరxగP� అరD? చSస�క�లÜకప�య రN. ప&ధ6న స&వ?తల) పB?పä?దAన భHతక శPసL]? ద6నక< బద�లR అ?ద�కR వరNదD?గP 
ఏక}కరణకR, ఐన స
�న అన�సరx?చన వధ6న6లన సరxగP� గYరxL?చక ప�గP అసలR పట-�?చ�క�లÜద�. భHతక శPసL]? ల)న ఇతర 
స·త6&లన� గYరNత6~కరþణ స%ద6D?త6లతe ఏక}కàత? చ>య 1లన�కRనb మధ�ర స~పb? ఆధ�నక పరxశÑధకRలకR స·ÐరxL 
కలగxస�L?దA. "సర~-స%ద6D?త?" లÜక ప&తS1క?గP త?త స%ద6D?త? అకwడ ఏక}కàత పరxమ ణ య ?త&క శPసL] ఏరPjట�ల) న�?చ 
ర�ఖ  గణÄత క�త6&లR ఉద�వసPLయ.

   పరసjర భ8గసP~మ1?  -  ఇతర శPసL]వJతLలతe అనÃ1న1 తeడ6jట¡    

 బaస–ఐన స
�న గణ6?కశPసL]?
1924 వ స?వతpర? ల) ఒక భ8రతయ భHతక శPసL]వJతL శ Ç సతS1న9Ýన6ద బaస, న�?డ� ఒక స?ఖ 1 గణక శPసL] నమfన6 
అభవరôన స
~కరx?చ6రN. ద6నక< మfల ధ6ర? ఏమట?ట�? ఒక లªక<w?చS వధ6న? ఆ వధ6న? ప&కPర? ద6న భ8వన 
ఏమట?ట�? కP?త ఒక వధమ�²న అ వచకనయమ�²న మfల కణ6లతe కµడ�న వPయYవ+గP గÇహÅ?చబడగలగ§నదన 
భ8వ?చబడ�నదA. శ Ç బaస యకw గణ6?క శPసL]? కzనb పరమ ణY మfల కణ6లRకR అన�వరxLత వజ��న శPసL]? ఆధ6ర?గP 
వరxL?ప చSయబడ�?దA. మరxయY ఐన స
�న బaస యకw సమరxjత పత&? తరNÙమ  నకలRన� జ§ట స%�ûప � ఫర ఫ%జక క<, 
సమరxj?చ6రN. ఐన స
�న తన సä?త వP1స స?ప+ట-న కµడ6 ప&చ�రx?చ6రN. నమfన6న� ద6న నగfడ గYడ6రP9లRన� 
అభవరxôస·L ప&చ�రx?చ6రN. వPట-ల) ప&మYఖమ�²నదA బaస ఐన స
�న ఘటన6 ప&ప?చ? ద�&గx~షయ శPసL]? స?క<�పL 
ఘనభవకరణ బహìస~లjమ�²న ఉష�ôగÇతలల) మనకR సjష� ద�&గs�చరమ�²నదA 1995 వ స?వతpర? వరకµ కµడ6 
అల ?ట-దSమ జరగలÜద�. ఆ స?వతpర? అల ?ట- మట�మదట- స?క<�పL ఘనభ8వకరణ? ప&యగPత�క?గP ఉతjతL 
చSయబడ�నదA. ద6న ఉతjతLద6రNలR అయన శPసL] వJతLలR ఎరxక ఎలన కPర§bల మరxయY కPర� వమన బHల9ర ల)న 
క�ల)రPడ¹ వశ~వద61లయ? ల) ప&యగశPలల) (నస�-జల ) ల) తయ రNచSయబడ�న అత స·క� గలన శతలకరణ 
య?త&? వPరN ఆ ప&యగPనక< ఉపయగx?చ6రN."బaస ఐన స
�న" గణ6?క శPసL]? ఇప�డ� ప&స�Lత? బaసన� కµరNj 
ప&వరLనలన� వరxô?చS?ద�కR వస�LÝత?గP ఉపయగxస�Lన6bరN. లªCడ>న వశ~వద61లయ? ల)న పP&చన పత& భ8?డ6గPర? ల)న 
వభ8గ?ల) ఐన స
�న ఈ వధ?గPనక< తయ రN చSస%న చSత వP&త ప&త¼లR లభ1మవ+త6య. మన? వPట-న అకwడ 
చ·డగల?.

సä��డ�?గర వPయY నమfన6 : 
ఐన స
�న తన సహచరNడ>Cన ఐన స
�న ఎరx~న సä��డ�?గర క< సహ ఇచ6!రN. అదA మ కp పP�?క యకw ఆల)చన ద6న 
ప&కPర? శక<L సPtయ లన� వడ� వడ� గP ఉనb ప&తS1కమ�²న అణYవ+లద>C కPక వPయY పరxమ ణ? మతL? ఉపయగx?చడ? 
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మరxయY సä��డ�?గర దiనb ఒక అధ1న పత&? ల) పä?ద�పరxచ6రN. ద6నల) ఆయన బ�ల L�మన వవరణ వధ6న6నb 
అవల?భ?చ అరDపP&మ ణÄక వPయY మ?డల? ల)న ఆస9రþ స·త6&లన� ఉషô గతక శPసL] నయమ ధరP�లన� రPబట��?ద�కR 
దiనb అన�సరx?చ ఉపయగx?చ6రN. సä��డ�?గర తన పMరNన కµడ6 సహ రచయతగP చSర!మన ఐన స
�న న� అరxD?చ6డ�. 
కPన ఆయన ఈ ఆహ~న6నb మనb?చడ6నక< వమYఖత చ·ప%?చ6డ�.

ఐన స
�న వPత6న�కµల య?త&? 
1926 వ స?వతpర? ల) ఐన స
�న ఆయన పÉర~ వద61రxD లయ జల ర� ఒక హ?గ�రxయన దSశప+ భHతక శPసL]వJతL తన 
అన?తర కPల? ల) మన6�టన పధక? పBC పన చSస% శà?కల  ప&త చర1 ఆవషwరణతe ఖ 1త గడ�?చ, సహవషwరణ గPవ?చ 
మరxయY 1930, ప&తS1క హకRwలR ఐన స
�న వPత6న�కµల య?త6&నb ఆవసwరx?చ6రN.ఇదA ల)పలక< ప
లR!కRనJ 
వPత6న�కµయ?త&? శPసL] సP?క�తక ర?గ? ల)నJ వప�వPత�కమ�²నదA. ఎ?ద�వలన అ?ట� అ?ద�ల) కదAలÜ వడ� భ8గPలR ఏమ 
ఉ?డవ+ క�వల? ఉషô శక<L మ త&మ� అ?తర ఉత6jదకమYగP ఉపయగxసPLరN.

అప�డ� ఆరక?గP కన�గ�నb వPత6న�కµల య?త&? వ¢?టనJ వP1పPర వàతLన ఆర?భ?చకప�యనపjట-క} వPరx అత 
వPగP9న పÉర~క ప&ఎక హకRwలన� స?రక�?చS నమతL? ఎలక��© లకp అదS స
~డన దSశప+ క?పన స?సt వ¢?టనJ చSపట-� 
వపణÄల) న¢లకzనb ప�టÌ ఒతLళí¤ న�?చ రక�?చ కPపPడS నమతL? ఐన స
�న కన�గ�నb వPత6న�కµల సP?క�తక 
పరxజ��నమYన� భద&? చSస% స?రక�?చ6రN.

2008 సBప�?బర మ స? ల) ఒక నవJదAక ప&కPర? ఆకp�ర� వశ~వద61లయ నక< చ>?దAన6 మ క��? మ�క��చ న6యకత~? ల) 
ఒక మfడ� 3 స?వతpరPల పధక? నడ�స�L?దA. ద6నల) అత ద�&ఢమ�²న ఉపకరణ6లన అభవàదAD పరచడ? వట- 
మYఖå1దS9శ? ఏమట?ట�? వధ�1త సరఫరP లÜన పP&?త6ల)� వనయగx?చడ? క�సమ� ఉదS9శ?చబడ�న6య. ఆయన భY&?డ? 
ఒక మfల రáప ఐన స
�న వPత6నకµల య?త6&నb రáపä?దA?చ6రN. ఆయన చ>ప%jనట¡�గP చ>పPjరN. రáప+ర�ఖలకR 
మ�రNగYదAదDడ? ఉపయగx?చన వPయYవ+ల రకPలన� మ ర!డ? బహìశP భవష1త¼L ల) రáప+ ర�ఖల సPమరPD¶లన� 
న6లRగY ర§ట¡� పB?చగలదన ఆశPభ8వ? వ1కL? చSశPరN.

బaర మరxయY ఐన స
�న

    చ·డ?డ�: Bohr–Einstein debates

ఐనస
�న అ?డ నలp బaహ� . ఫ�ట± ట�క§న బ�C పPల ఎహ� �?ఫBస� డ�1రx?గ దSర 1925 లÜఇడన వస%ట.
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1920 వ స?వతpర? ల) పరమ ణY య ?త&క శPసL]? ఒక అధAక స?పÉరô స%ద6D?త?గP రáపä?దA?దA. క�ఫB?హగ§న 
కR చ>?దAన శPసL]వJతLలR న¢Cలp బaహర మరxయY వ¢రbర హÔయస?భర� లR ఉభయYలµ కలస% స?యYకL?గP అభవàదAD 
పరచన పరమ ణY య ?త&క శPసL] ప&క�పణ పBC అ?త స?తeష?గP లÜరN. ద6నల) ఏమన ఉనbద?ట�? పరమ ణY ద�&గsచర 
వషయ స%ద6D?త? అనJదA స~తహగP స?భ8వ1త6 పరమ�²నదన అ?ద�వలన అవ ఖచ!తమ�²న ఫలత6?శ గత¼లR వPట- 
చర1లR నవ1పP&మ ణÄక వ1వసtల పరసjర ప&త చర1లపBC ఆధ6రపడ� వPట-పBC ప&భ8వ? చ·ప+తÂ ఉ?ట8య. అన తSల! 
చ>పPjయ.(సPలÜ~ సమ వJశPలన� కµడ6 కలRప+కRన) ఐన స
�న బaహర మధ1 మదలªCన బహÅర?గ చర! కzనb 
స?వతpరPల పPట¡ కzనసPగx?దA.క�ఫB?హగ§న చSస%న అ?తర�~శన ప&క�పణ లపBC వPట-క< వరNధ?గP ఐన స
�న ఆల)చన6త�క 
మ�ద¹ ప&యగPలన� రáపä?దA?చ6రN కPన వPట-ననbట-న బaర ఎద�రN వPదనలతe త&ప%j కzట8�రN. 1926 వ స?వతpర? ల) 
మ కp బaరb క< లÜఖ వP&శPరN. నJన� ఏ రక?గPన¢Cన6 సర� సమ ధ6న పరచబడగలగPన�. దSవ+డ� న6 మద ద�రభపP&య? తe 
పకపPత? చ·పడ�. 

ఐన స
�న ఎనbడ· త6న· భ8వ?చన ద6నతe స?తàప%L పడలÜద�. ఎ?ద�క?ట� ఆయన అసలR త6న� భ8వ?చన 
పరxమ ణ స%ద6D?తమ� పకàత వరôన6పర?గP, సహజ?గPనJ అస?పÉరô మన భ8వ?చ6రN. మరxయY (1935) వ స?వతpర? ల) 
ఆయన తరNవPత కµడ6 బaరxస పPడ¹సBCw మరxయY న6ద6న రsసMన ల తeడ6jట¡ తe ఈ అ?శPనJb అనJ~ష%?చ అన?తర? 
కన�గ�నb దSమట?ట�? స%ద6D?త6నక< పP&?తయ½తర పరసjర చర1లR కPవలస% వచS!ట¡�గP కనప%స�L?దన గమన?చ6రN. 
దiనJb (ఇ-ప%-ఆర) వ¢CరNధ1 భ8వ? అ?ట8రN. ఈ (ఇ-ప%-ఆర) ప&యగ ఈ వధ?గP ప&దరx�?చబడ�?దA. కPబట-� అ?ద�వలన ద6న 
ఫలత6లR పరమ ణY స%ద6D?త? యకw భవష1త అ?చన6ల ఊహగPన6లb దàవకరx?చ6య.

బaహర తe ఐన స
�న అసమ�త శPస
L]య నరôయ త�కత~? చ�టæ�నJ ఆల)చన గP పరxభ&మ?చ సPగx?దA. ఈ కPరణ? 
వలననJ ఐన స
�న బaహర చర! ల పరxమ ణ6లR వPరx ఆధ61త�క తరw వవPద6లకR కµడ6 ద6రx తశPయ మరx.

మతస?బ?దమ�²న అభపP&య లR

వజ��న శPసL]?మద ఉనb పట¡�దల వల� ఐన స
�న కR మతశPసL]? ఫBC ఉనb పట¡�దల ఫBC , ఇ?కP అతనక< దSవ+న మద 
నమ�కమY ఉ?ద6 లÜద6 అనJ ద6న గYరx?చ ప&శbలR తలªత6Lయ.1929 ల) ఐన స
�న రబ� హ�ర�ర� యస. గsల� స
�న కR చ>పÉL 
"నJన� స%jనÃజ� 'స గPడ న� నమY�త6న�, చట�పర?గP ప&ప?చ సర~ సమ��ళన?ల) అతనన త>లయచSస�కRన6bడ�, 
అల ?ట- దSవ+డ�న నమ�న� ఎవర§ÓతS తనJ వధA కPరకRడన ఇ?కP మ నవ జ�త పన�లR తనJ చSస�Lన6bన� 
అన�కRనJ."1950 ల) యమ. బ�రswవటÙ కR రPస%న లÜఖల) ఐన స
�న పMర�wన6bరN, "భగవ?త¼డ� వషయ?ల) న6 స?బ?ద? 
భHతకవPదA స?బ?ద?."మ?చ ఇ?కP ఉనbతమ�²న జవత6నక< న¢Cతక స·త6&లR చ6ల  అవసరమన నJన� పÉరxLగP 
అ?గÊకరxసPLన�, దiన క�స? ఒక చట�పరమ�²న వ1క<L అవసర?లÜద�, మYఖ1?గP ఆ చట�పరమ�²న వ1క<L పన బహìమ న6ల 
మద ఇ?కP శకల మద ఆధ6రపడ� ఉ?ట�."[50] ఐన స
�న ఇ?కP చ>పPjరN," న6 ఉదS9శ1?ల) వ1క<Lగత దSవ+డ� అనJదA 
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ప%ల�తనప+ వJష?ల ?ట-దA."నన�b మరN భHతక వPదAన అన అన?డ�, కPన నJన� మ త&? యYవతన� మత పరమ�²న 
బ?దన6లన�?చ స~త¼?త¼&లన చSయడ6నక< న6స%LకRలR చSస�Lనb ఈ ద?డయ త&ల) నJన� మ త&? భ8గ?కPన�." అతనక< 
హì1బ�రటస, ల)వ¢?సMLయన-వJర�Lయ?-ఫB&?దSన�ర� యYవరPజ కR జరxగxన స?భ8షణల) చ>పÉL," ఈవధమ�²న వశ~ సర~ 
సమ��ళన?ల), న6కRనb పరxజ��న పరxమతల) ఇ?కP కz?తమ?దA దSవ+డ�న నమ�న వPరNన6bరన గYరxL?చ6న�.కPన న6కR 
క�ప? త>ప%j?చS వషయమ�మట?ట� ఇల ?ట- అభపP&య లక< నన�b ఉద6హరణగP చ>ప�కR?ట¡న6bరN." ఐన స
�న జడ¹ 
-క<Çస%�యన న� ఆరPధAసPLడన వPదA?చనవPరxక< సమ ద6నమస·L మత6నక< స?బ?దA?చ తన అభపP&య లన� ఒక లªటర 
ద6~రP త>లRప+తÂ, "మరN చదAవJ ఇ?కP కÇమ న�సPర?గP మరల మరల న6మద వచS!, మతపరమ�²న నJరPరsపణలR 
ఖచ!త?గP అబద9మY.వ1క<Lగతమ�²న దSవ+డ� న� నJన� నమ�న�, మరxయY దiనన ఎప�డ· నJన� కPదన లÜద� ఇ?కP ఈ 
వషయ నb నJన� సjష�?గP వ1కL? చSస·LనJ ఉన6bన�. ఏద>Cన6 న6ల) మతపరమ�²నదA అన చ>పPjల?ట� ఈ అద�ùతమ�²న 
ప&ప?చ నరP�ణ?మద న6కRనb అవధ�లRలÜన అభమ న?, ఇదA వజ��నశPసL]? ఇ?తవరకR కన�గ�నbదA."  ఆయన ప+సLక? 
దA వరల� య జ ఐ స% ఇట ల) రPశPరN: "ఏద>Cన6 సàష%�ల) ఉ?దA అనJ జ��న?తe మనమY ద6నల) ద·రx చ·డలÜమY, 
సjష�మ�²న ఇ?కP పరxపÉరôమ�²న కPరణ6లతe మరxయY ప&కPశవ?తమ�²న అ?దమYతe మనమY మదట- సPtయక< 
చSరగలమY, ఇదS జ��న? ఇ?కP భ8వ!దS&క?తeనJ మతపరమ�²న వ¢Cఖరx నరx�తమవ+త¼?దA. ఈ భ8వమYల)నJ ఇ?కP ఈ 
ఒకwద6నల)నJ నJన� గPఢమ�²న మతపరమ�²న మనష%న."

1930 ల), న·1 య రw ట�Cమp ల) వచ!న ఒక ఆరx�కల ల) అసలªCన మతమYల) కలస%ప�యన మfడ� 
ప&ఖ 1తమ�²న పద9త¼లన� చ>పPjరN. మదట-దA పM&ర�ప%?చనదA భయమY ఇ?కP హÔత¼త~మY సరxగP 
అరDమYచSస�క�లÜకప�వట?, అ?ద�చS అసP~భ8వకమ�²న పP&ణYలన� కలj?చడ?.ర§?డవదA, పM&మ ఇ?కP ఆధ6ర? క�స? 
పM&ర�ప%?చబడ�న సP?ఘÅక మరxయY న¢Cతకమ�²నదA.ఐన స
�న ఈ ర§?డ�ట-క} దSవ+డ�మద యనÃL]ప�మరxÐక తల?ప+ ఉ?దన 
వవరx?చ6రN.మfడవ వధ6న?, ఐన స
�న ఇదA పరxపÉరôమ�²నదAగP తలచ6డ�, దiనక< పM&రణ ల)త>Cన దAగP#�?త ఇ?కP పరమ 
రహస1మY.ఆయన చ>పPjరN, "మనష% గÇహÅసPLడ�, ఔనbత1మY ఇ?కP అద�ùతమYల కÇమమY ప&కàతల) వPరxనJ 
వ¢లRబYచ�!త¼?దA.....ఇ?కP ఆ వ1క<L వశP~నb మతL? ఒక ప&యజనకరమ�²నదAగP అన�భవ?చ6లన 
క�రNకR?ట¡న6bడ�."ఐన స
�న దàష%�ల), వజ��నశPసL]? మదట- ర§?డ�ట-క} ప&తద~?దA కPగP, మfడవ వధ6న6నక< భ8గసP~మగP 
ఉ?దA.

ఐన స
�న మన�ష1 స~భ8వ జ��నమY కలవPడ� మరxయY నతపరమ�²న స?ప&ద6య నb రక�?చSవPడ�. ఇతన� ఫస� 
హì1మనస� సäసBCటÌ అఫ న·1 య రw సలహద6రNల బaరN�ల) పనచSసPరN.న·1 య రw సäసBCటÌ ఫర ఎథAకల కల!ర 
డ>బ�Cùఐదవ వ వPరxþక�తpవ?ల),వలRవ¢Cన ఇ?కP శPశ~తమ�²న మతపర ఆదర�మYలన� తన� ఇ?కP ఎథAకల కల!ర 
ఒక�వధ?గP భ8వస�Lనbట¡� చ>పPjరN. ఆయన చ>పPjరN, "నతపరమ�²న స?ప&ద6య? లÜకపäతS మ నవజ�తక< వమYక<LలÜద�."
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1940 ల) ఐన స
�న మYదA&?చన నJచర పత&కల) "సBCన�p ఇ?కP మతమY" అనJ ట�Cట-ల)�  ఆయన చ>పPjరN, ఒక మనష% 
మతపరమYగP వ¢లRగYన చ·డ6ల అ?ట� న6 ఉదS9శ1మYల) అతన� సP~రDపÉరxతమ�²న క�రxకలR, ఆల)చనలR,భ8వPలR 
మరxయY కP?కలనJ స?క§ళ¤న�?డ� స~త?త¼&డ�న చSస�క�వPల "... ఇదA లÜకR?డ6 ఏవధమ�²న ప&యతbమY చSస%న6 
ప&యజనమY లÜద� అల  అన�కR?ట� బYదD ఇ?కP స%jనÃజ� లన� కµడ6 మత ప&వకLలRగP చ>పjలÜమY. మత ప&వకLకR 
ఏవధ?గPన� అత?దA&య శకRLలపBC ఇ?కP ఆదరP�లపBC అన�మ న? ఉ?డద�, దiనక< అ?త వచకణ6 జ��న? అవసర?కµడ6 
లÜద�....ఈ భ8వమYల) మతమనJదA అన6దA కPల? న6ట- వలRవలన� ఇ?కP ఆదరP�లన� జ�గYరáకతe సjష�మYగP ఇ?కP 
మతL?గP మ నవజ�త అరD?చSస�కRనJ ప&యతb?, మరxయY నర?తర?గP ఈ ప&యత6bలన� బల)పMత? చSయడ?.వజ��న 
శPసPLÝనక< మరxయY మత6నక< మధ1 వవPద? "లÜవట8నక< పP&ణ6పPయకరమ�²న తప�ల వలÜ�నన" నన ఆయన వPదA?చ6రN. 
"మతమY ఇ?కP సBCన�p ఎవరx గYరxL?ప+ వPరxక< ఉనbదA", ఇచ! ప+చ�!కRనJ ఇ?కP ఆధ6రపడS స?బ?ద? వPరxద9రx మధ61 
ఉ?దA...మతమY లÜకR?డ6 సBCన�p కR?ట-దA, సBCన�p లÜకR?డ6 మతమY గYడ��దA..న61యమ�²న ప�రPటమY సBCన�p ఇ?కP 
మతమY మధ1 ఉ?డద�.ఐన స
�న అభపP&య ప&కPర? మనష% లÜక దSవ+న వల� మ త&మ� ఈ ప&కàతల) జరxగ�వ 
జరగట��ద�.ఖచ!తమYగP వ1క<Lగత దSవ+డ� తe ప&కàతల) జరxగ� వPట-న జåక1? చSయట8నb ఖ?డ�?చ6ల.... సBCన�p వల�, అదA 
సBC?ట-ఫ%క న6లªడÙ ఇ?కP అడ�గxడలÜన చ�ట�ల) ఆశÇయ? పä?ద�తe?దA.. మfస:Harv

1954   ల) ఎరxక గYట-w?డ కR రPస%న లªటర ల) ఐన స
�న రPశPరN  :  
    ... న6 ఉదS9¶శమYల) భగవ?త¼డ� అనJ పద? మ నవ+డ� బలహnనత ఇ?కP భ8వమYల తయ రÊ తపj ఇ?క�మ కPద�, 
గãరవ ప&దమ�²న కPన అన6గరxకమ�²న కలjనల సమకరణ% బ�Cబల, ఇదA చ6ల  త>లవ తకRwవగP ఉ?దA. ఏ వధమ�²న వవరణ 
ఎ?త స·కమ�²నద>Cన6 (న6కR)దiనన మ ర!లÜరN.ఈ అతస·కమ�²న అన~య?చడ6లR సP~భ8వ రÊత61 న6న6 వధ6న6లR, 
వట-క< మfలమ�²న వP1ఖ 1నమY తe చ6ల వరకR స?బ?డ?లÜద�.అనb మత6లల గPనJ జ1ఇష మత?కµడ6 త>లవతకRwవ 
మfడనమ�కPల అవత6ర?.ఇ?కP జ1ఇష ప&జలకR చ>?దAన నJన� మరxయY ఎవరx మనసLత6~ల మద న6కR ల)త>Cన 
అన�భ?ద? ఉ?దó వPరxక< కµడ6 మగxలన ప&జలకన6b ప&తS1కమ�²న లకణ6లR లÜవ+. న6 అన�భవమY పBరNగYత¼నb కzదi9, 
మన�ష¼ల గfÇ ప� కన6b ఏ గfÇ ప+ గ�పjదA కPద�, వPరN భయ?కరమ�²న కPనpర శక<L హnనత వలన కలRగY అత1?త 
అధమమ�²న ప+ట� కRరNప+. అధAకPరమYలÜక లÜకపäతS వPరxన అభమ న?చట8నక< న6క�మ కనప%?చలÜద�.

ఐన స
�న మY?ద�గPనJ మనష% ప&కàత ల)న దSవ+డ� న అరD? చSస�క�లÜడ� అనJ వశP~సPనb పరxశÑధA?చ6డ� అతన� 
ట�C? మగజ§Cన కR యచ!న ఇ?టరN~¶ల) వవరxస·L:
    నJన� న6స%LకRడ�న కPన�.నన�b నJన� అద>C~త అనకµడ6 అన�క�న�. మన పరxమతమ�²న మనస�క< ఈ సమస1 చ6ల  
పBద9దA.ఒక చనb ప%ల�వPడ� అనb రకPల భ8షల ప+సLకPలతe న?డ� ఉనb గÇ?ధ6లయ?కR వచ!నప+డ� వPడ� పరxస%tత 
ల గP ఉ?దA మన పరxస%tత.ఎవరs ఆ ప+సLకPలR రPశPరన ఆ ప%ల�వPడ�క< త>లRస�.ఎల  అనJదA త>లద�. వPనక< ప+సLకPల)� 
రPస%న భ8షకµడ6 త>లద�. ప%ల�వPడ� కz?చ>?గP అన�మ నసPLడ� ఆ అ?త¼ న ప+సLకPల ఏరPjట¡న� కPన అతనక< అదA 

http://chilukaonline.wordpress.com/  chilukaonline@gmail.com

mailto:chilukaonline@gmail.com
http://chilukaonline.wordpress.com/


ఏ?ట± త>లద�.న6కనప%స�L?దA, అత1?త త>లవగల మనష% వ¢Cఖరx దSవ+న వ¢Cప+ ఇల నJ ఉ?దA. వశ~మ?త6 కµడ6 చకwగP 
అమరx! ఉ?దA. ఇ?కP ఖచ!తమ�²న శPసన6లR పPట-సPLమY కPన ఆ శPసన6లR మనకR కz?చమYగPనJ అరDమవ+త6య.
   రPజక}య లR  

దసL]?:ఐన స
�న అ?డ ఇ?డ�యన పäఎట అ?డ నÃబ�ల ల&ర�ఎట రPబన ద6&న6థ ట8గsర డ�రx?గ థ>ఇర వ¢Cడల పబ�సBCజ§డ 14 
జలªC 1930 కనJ~రþన

అతనక< పBరxగxన ప&జ�భమ న? వల�,రPజక}య లల) అతన స?బ?ద?, మ నవ శÿÇయస�p క�స? పPట¡పడట?, 
ఇ?కP వవధ దSశPలల) వద61 ప&ణ6ళకలR, మరxయY ప&ప?చమYల)న వద6~?స�లతe ఇ?కP రPజక}యవJతLలతe కzతL 
పరxచయ లR, వటనbట-వల� ఐన స
�న కR ఆటన� పనచSయట8నక< కPవలస%న?త ఏకP?త సమయమY దóరకలÜద�. అతన 
క}రxL ఇ?కP ప&తభ వల�, ఐన స
�న తనకR త6న�గP భHతక మరxయY గణÄత శPసPLÝలకR స?బ?దA?చన వషయ లకR తన 
నరôయ లన� త>లపPడ�. అతనJమ ప%రxక<వPడ� కPద�, అతనక< తనచ�టæ� ఉనb ప&ప?చమY గYరx?చ త>లRస�, భ&మ 
లÜకR?డ6 రPజక}య లన� లªకwచSయకప�తS, వషయ లR ఈ ప&ప?చమYల) అదàశ1మయప�త6య.అతన�నb ప&ఖ 1తమ�²న 
సPtన? అతన�న� నషwరþగP వP&యట8నక< ఇ?కP మ ట8�డట8నక< అన�మతచ!?దA, ఇ?కP పM&ర�ప%?చSవధ?గP కµడ6, ఒకwసPరx 
చ6ల మ?దA ప&జల మనసPpక� అట�డ�గYన ప�యఉ?ట¡?దA, వPరxక< వPరx పన�ల అభవàదAD మదS స?శయ? ఉ?ట¡?దA, ఇదA 
ఒకరxన ఒకరN చ?ప+కRనJ ప�ట8�ట భయమYతe జరNగYత¼?దA. న6జఉద1మ నb ఐన స
�న న?దA?చ6డ�, గsలల మధ1 
ఏరPjటవ+త¼నb సM�ట అఫ ఇజ�&యల కR స?ధAగP తన గళ? వపPjడ�, య ?టÌ కమf1నస� రPజక}య లకR ధ>CరP1నb 
యచ6!డ�, యYన¢Cట�డ సM�టp ల)న మ నవ హకRwల ఉద1మ నb ప&తఘట-?చ6డ�. 1927 ల) బàసMpలp ల) జరxగxన లగ 
అగ§Óనîï ఇ?పBరxయలజ? చట� సభల) పPల( �న6bరN.

యfద�ల ప&తS1క రPజ1 సPtపనÃధ1మ?

ఐన స
�న ఒక సPమ1వPద యfద�ల రPజ1 అన�కµలవPదA. బ&టÌష సPమ �జ1? ల)న అ?తర�తమ�²న పPలస
Lన6 
భfభ8గ? ల)నJ, యfద�ల జ�తయ మ త¼& భfమ సàష%�క< ఆయన సమరxD?చ6రN. 1931 వ స?వతpర? ల) మ క మలన 
స?సt యfద�ల జ�తయ వPద? గYరx?చ ప&చ�రx?చ?దA: ఆచ6ర1 ఆల బర� ఐన స
�న ఉపన61సPలR ఆయన పPఠ1 భaధనలR 
అనb ప&చ�రx?చబడ�న6య . క§~రÊడ¹ అనJ ఒక ప&చ�రణ గàహ? (ఆమîïరP�?)ఆయన రచనలల)న పదకR?డ� వP1సPలb 
సMకరx?చ మ�యన¢~ల� బల� పMరNత� ఒక ప+సLకPనb ప&చ�రx?చ6రN. అదA అన?తర? ఆ?గ� భ8షల)క< తరNÙమ  చSయబడ�?దA. 
ప&ప?చ? నJన� ద6నb చ·స%నట¡�గP ఆ ప+సLకPనక< ఐన స
�న ప
ఠxక వP&సPరN. ఆయన తన ప
ఠxక ద6~రP ఆ గÇ?ధ6నb జర�న 
ల)న యfద�లకR అ?క<త? చSశPరN.ఆ కPల నక< జర�న ల) న¢ల కzనb పరxస%tత¼లR కÇమ�ప% పBరNగYత¼నb సBCనక వPద? 
ఐన స
�న శP?త క�స? రచన6 వP1స?గPలR చSస% ఉపన61సPలR ఇచ6!రN.
ఆల�ర� ఐన స
�న స
న హÅయర వత హÅజ వ¢Cఫ ఎలp ఐన స
�న అ?డ జయనస� లడరp, ఇ?కR�డ�?గ ఫÉ1చర పB&స%డ>?ట అఫ 
ఇజ�&యల ఛ >Cమ వ¢Cజ మ�న, హÅస వ¢Cఫ డ6. వJరP వ¢Cజ మ�న , మ�న6హ�మ ఉస%pష%wన అ?డ బ�న-జయ న మస%pన సన ఆన 
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అర§Óవల ఇన న·1 య రw స%టÌ ఇన 1921.
ఐన స
�న బ&ట-ష అద�ప+ల) ఉనb పPలస
Lన6 న స~త?త& ప&త పతL గలగxన అరబ మరxయY యfద� దSశPలRగP 

బ&ట-ష యకw అభపP&య నb బహÅర?గగP నJ త>లయపరP!డ� .1938 వ స?వతpరPనక< "యfద వPద6నక< మన భ8క} అనJ 
వషయ? పBC మ ట8�డ�తÂ" అవ మYఖ1మ�²న యfద వPదప+ స~భ8వ? నరsధకసక<L ఒక యfద రPజ1 ఆల)చనన� 
బలపరNస�L?దA. ద6నక< సరxహద�9లR, సBCన1?, ఒక కzలతతe కµడ�న ఐహÅక తద6~లతe కµడ�న ల&క<కశక<L, ఫరవPలÜద� ఎ?త 
నమ�త కలగxన యfద�వPద6నక< కలగబaయ½ అ?తర�త నషP�నb తలR!కR?ట� న6కR భయమ�స�L?దA ప&తS1క<?చ మన 
హద6 సPtయల)నJ ఉదùవ?చన స?కRచత జ�తయ వPద? మరx ద6నక< వ1తర�క?గP గత?ల)నJ బల?గP ప�రPడ వలస% 
వచ!?దA.ఒకవJళ బహÅర�త ఆవశ1కత గన�క మనలb ఈ భ8రPనb మసM?ద�కR బలవ?త? చSసML ద6నb మన? ఓరNj 
సహన?తe భరxద69?." 1947 వ స?వతpర?ల) భ8రత ప&ద6న శ Ç జవహర ల ల న¢హ)� గPరxక< లÜఖ వP&స·L ఆయన చ>పPjరN 
బ8ల ఫ�ర ప&కటన ప&త పPదన పPలస%Lనల) యfద�ల జ�తయ గàహ నరP�ణ ప&త పPదన ద6న సPtపన న61య? చరxత&ల 
యకw సమత¼ల 1నb శÑకవన6శన? చSస�L?దA.

ఐక1రPజ1సమత ఆధ~ర1?ల) రPజ�1ధAకPరPనb వభజ?చ6రN జ§రsసలªమ రPజధ6నగP కలగxన యfద� రPజ1? 
ఇజ�&యల, తe కµడ6 కలRప+కRన ఇతర న·తన రPజ�1లనb?ట-క< కµడ6 సరxహద�9లR నరôయ?చ6రN. వ¢?టనJ యYదD? 
మదలªC?దA. 1948 వ స?వతpర? ల) న·1 య రw ట�Cమp పత&కకR :వక} స�రNp :న·1 పPలస%Lన పPరÊ�; వజట అఫ మ�నషMన 
బగxన అ?డ ఎయమp అఫ పäలట-కల మfవ¢�?ట డ�సwస9|బహÅర?గ లÜఖ వP&స%న రచయతలల) ఐన స%�న ఒకరN 
మన6క§మ బగxన హ�రPట పPరÊ� (ఫ
&డమ) డSయర య స%న చత&హÅ?సలకR.

జ§రNసలªమ ల)న హÔబY&¶ వశ~ వద61లయ? స?రకకRల మ?డల సభY1డ�గP కz?త కPల? ఆయన 
సMవల?దA?చ6రN. ఆయన 1950 వ స?వతpర?ల) వP&స%న వలR న6మ ల) ఆయన మరణ వP?గf�ల? ద6~రP తన 
స%ద69?త? పరxశÑధన రచనలR పBC గల సPరస~త హకRwలన� హ�బ�&వ వశ~ వద61లయ  నక< ధ6రPదతL? చSసPరN. అకwడ 
నJట-క} అచ!ట గÇ?ధ6లయ? ల)న ఆల�ర� ఐన సB�యన పP&చన గÇ?ద6లయ?ల)న  - పP&చన పత& భ?డ6గPర?ల) ఆ 
పత6&లనb భద&పరచపడ�న6య.

1952 వ స?వతpర?ల) అధ1కడ� చ>యమ వJయజ�న కPల? చSస% నప�డ� ఐన స
�న న "ఉపPధ1కడ�" గP 
ఉ?డమన6bరN. కPన ఆయనJ నరPకరx?చ6రN. ఆయన మ టల)�నJ ఆయన ఏమన6bర?ట�? "న6కR ద6నక< కPవలస%న సహజ 
సPమరD¶? గPన కPక ప&జ� స?బ?ధమ�²న వ1వహరPలల) అన�భవ? గPన లÜదన "ఆ అవకPశPనb బహìస�నbత?గP 
తరసwరx?చ6రN."[69]ఆయన రPసPరN "ఇజ�&యల రPజ1? న�?డ� న6కR అ?దAన ఈ ప&తపPదన నన�b గPడ?గP కదAల?చ 
వJస%?దA, అ?తSకPక నJన� వ¢?టనJ స%గY�పడ� బ8ధపడ6�న� నJన� ద6నన అ?గÊకరx?పజ�లన�." 
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   న6జజ? వ1తర�క?  

జనవరx 1933 ల)అడ6లÐ హÅట�ర న� జర�న ఛ6నîèర గP నయమ?చ6రN. హÅట�ర పరxపPలనల) మదటగP 
చSస%నపన�లల) ల  ఫర దA ర§సä�ర�షన అఫ దA పä&ఫBషనల స%వల సరÊ~స�, దiనద6~రP జ1స న� ఇ?కP రPజక}య?గP 
అన�మ న?చదగ� గవరbమ�?ట ఉద¹1గYలన�(వశ~వద61లయ? పä&ఫBసర�తeసహ)ఉద¹1గPల)�?చ తస%వJశPరN, కPనపకమYల) 
వPరN మదట- ప&ప?చ యYద9మYల) జర�న కR వధSయతన¢Cన6 చ·ప%న!ఉ?డ6ల. దiనక< సj?దన పBరNగYతÂ ఉ?డట?తe, 
ఐన స
�న త>లవగP 1932 డ�సB?బరs� యY.ఎస కR ప&య ణమ�²న6డ�. పసడ>న, కPలఫ�రxbయ  ల)న కPలఫ�రxbయ  ఇనîïటæ1ట 
అఫ ట�కPbలజ ల) చ6ల  స?వతpరPలR గడ�పPడ�  మరxయY ప%&న�pటన, న·1 జ§రÊp ల)న అబ&హ? ఫ B�కp÷ర చSత 
సPtప%?చబడ� ఇనîïటæ1ట ఫర అడ6~నî, స�డð ల) అతధA లªక!రర గP ఉన6bరN.
ఐనస
�న రxస%వ?గ హÅస సరx�ఫ%క�ట అఫ అమ�రxకన స%ట-జ§నþప ఫ&? జడ�Ù ఫ%లప ఫ�ర�న ఇన 1940

ఐన స
�న�� ప%&న�pటన ల) ఇలR� కzన6bరN,(1936 ల) ఎల p ఇకwడS చనప�య?దA)ఇ?కP ఐన స
�న ఇనîïటæ1ట ఫర 
అడ6~నî , స�డð కR 1955 ల) తన� చనప�య½వరకµ సMవలR అ?దA?చ6డ�.1930 ల) ఇ?కP ర§?డవ ప&ప?చ యYద9మYల) , 
ఐన స
�న హÅ?సవల� పBద9 స?ఖ1ల) పPరxప�వPలన చ·స�Lనb యYరsప%యన జ1స�w యYన¢Cట�డ సM�టp వసPలన� 
యవP~లన స%ఫPరNస� చSస·L అఫ%Ðడవట రPశPరN.జయనస� స?సtలక�స? నధ�లR సMకరx?చ6రN మరxయY 1933 ల) 
ఇ?టర�bషనల ర§స�w¶ కమటÌ ఏరPjట¡ల) భ8గ? ప?చ�కRన6bరN.

ఇ?తల) జర�న ల) జర�న నఘ?ట¡వ+ క< వరNదDమY గP ఉ?దన ఐన స
�న పనన త�లగx?చ6లన ప&చ6ర? 
జరxగx?దA,"జ1ఇష ఫ%జకp" (జడ�స! ఫ%జక )ఈ ద?డయ త&కR నÃబ�ల గÇహnతలR ఫ%లపj లªన6ర� ఇ?కP జåహనp సP�రw 
న6యకత~? వహÅ?చ6రN.డత>pÛ ఫ%జక కPర1కరLలR కరపత6&లన� ఇ?కP ట�కîï ప+సLకPల న� ఐన స
�న న� క<?చ పరxచS 
వధ?గP మYదA&?చ6రN, శకకRలR ఎవర§ÓతS అతన థAయరÊలన� భaదA?చ6రs వPరxన బ8�క<�స�� ఎడ చSసPరN—వPరxల) నÃబ�ల 
గÇహnతలR వ¢ర§bర హÔఇసMన¢�ర�, ఇతన� కP~?ట? ప�&బబలటÌన బaర ఇ?కP ఐన స
�న తe చరx!?చ6రN. ఫ%లపj లªన6ర� మ స–
ఎనరÊÙ ఈక<~వలÜన6p�రN�ల  కన�గ�నb ఘనత ఫB&డ�&క హసMనÃహర� కR ఇవP~లన, ఎ?ద�క?ట� దiనన ఆర1న కలjనగP 
చSస%న?ద�కR.ఒక ఐన స
�న వ1తర�క స?ఘమY ఏరjడ�?దA, ఇ?కP ఐన స
�న న� చ?పPలన ఒకతన� వJస%న పన6bగమY 
బహÅర�తమ�²తS అతనక< క�వలమY ఆరN డ6లర� ద?డన వధA?చ6రN.

1940 ల) ఐన స
�న కR యYన¢Cట�డ సM�టp ప�రసత~? లభ?చ?దA ఇ?కP ఆటన� చనప�య½ ద6కP అకwడS ఉ?డ�ప�య రN, 
అతనక< స%~స ప�రసత~? ఉనbపjట-క} కµడ6.
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   అట8మక బ8?బ  

స?భదAత శPసL]జ�లR అమ�రxకP స?యYకL రPషP�Ýలల) న ఐరsపP ఖ?డ? న�?చ వలస వచ!న యfద� వ1తర�ఖ 
వPద6నక< వ1తర�ఖ అన�కµల వరP�నక< చ>?దAన6 (అనగP యfద�) అన�కµల వరP�నక< చ>?దAన6 వPరన భ8వన శరణ6రxD 
శభరPలకR చ>?దAన6 శPసL]జ�ల బà?ద? జర�న శPసL]జ�లR అభవàదAD పరNస�Lనb పరమ ణY వస�jటక? న·తన?గP 
ఆవషwరx?పబడ�న దàగs�చర వషయ పరxజ��న? పBC ఆధ6ర పదA ఉనb స?గతన అమ�రxకPల) న ఐరsపP వలస తరNవPత 
శరPbరx9 శభర శPసL]జ�ల బà?ద? సjష�? గP గYరxL?చ?దA. 1939 వ స?వసLర? ల) హ?గరÊ దSశ వలసద6రNడ� "లయ స%Ùల ర�" 
స~య?గP అమ�రxకP స?యYకL రPషP�Ýల క�?ద& ప&భYత6~నక< ఉత6pహనb ర�క§తL?చడ? ల) వ¢Cఫల1? చ>?దAన6 కPరణ? గP 
ఇనస
Lన తe కలస% పన చSస% ఆయన ఐన స
�న స~హసPLలతe స?తక? చSస%న లÜఖ ఒకద6నb అపjట- అమ�రxకP అధ1కడ� 
ఫP&?క<�న రáసవJల� క< ప?పPరN. ద6నల) అమ�రxకPన అల ?ట- ఆయYధ ఒకట- తయ రN చSస�క�మన అభ1రxD?చ6రN. 1939 

ఆగస�� మ స? ల) ఐన స
�న స%Ùల ర� వP&స%న వ1క<Lగత ఆ?తర?గxక లÜఖ అమ�రxకP అధ1కడ� రáజ§~ల� క< అ?దA?దA. అదA 
ఆయన రహస1 పరxశÑధన6 వభ8నక< అధiకàత? చSస% ప?ప%?చ, సBCనక అవసరPలకR పరమ ణY వచS!దన?, వస�jటక? 
సPధ61,సPద61లన� పరxశÑధA?చ పరxశల?చ6లp?దAగP గYరÇప+ బ?డ�క<, గYరÇ? కట�� ప&యతb? చ>య1మన ఆదSశ?చ6రN.
ఐనస
�న-స%Ùలర� లªటర

1942 వ స?వతpర? న6ట-క< ఈ ప&యత6bల ఫల స~రáప?గP "మ న హటన" పదక?గP రáప+దAద�9కR?దA. అదA ఆ 
కPల నక< ప&ప?చ వP1పL?గP అవ రహస1 శPసL] వజ��న స?న6హ?గP చSపట-�న కPర1కÇమ?గP పరxగణÄ?చబడ�?దA. 1945 వ 
స?వతpర? ప&ధమ రD? ల) అమ�రxకP స?యYకL రPషP�ÝలR నరP~హణయగ1మ�²న అణY ఆయYధ6లన అభవàదAD చSస% జపPన 
నగరPలయన హnరsష%మ  న6గPpక}ల పBC ప&యగx?చ6య. ఐన స
�న క�వల? ఆయన స?యYకL?గP వP&స%న లÜఖ పBC స?తక? 
చ>య1ట? తపj అణY బ8?బ తయ రÊ ద6న అభవàదAD ల) ఆయన ప&త1కమYగP వహÅ?చన పPత& అ?టæ వJర� ఏమ లÜద�, 
అయనపjట-క}, ఆయన సBCనక న.కP క�?ద&? వPరxక< యYదD సమయ?ల) వPరN పన చSసMటప�డ�, తనకR స?భ?ద? లÜన 
వషయ లల) కµడ6 కzనb సBCధ6?తక వషయ ల పBC చరx!?చ వPరxక< కz?త సహయకPరxగP ఉన6bరN.

"లన పPల?గ" ప&కPర? ఇనస
�న అన?తర? త6న· వP&స%న లÜఖ పట� వచ6ర? వ1కL? చSశPరN. 1947, వ స?వతpర? 
ల) అట8�?ట-క మ సపత&క అన పMరNగలగxన ఒక మ స పత&కకR ఆయన ఒక వP1స? వP&స% ప?ప%?చ6రN. ద6నల) ఆయన 
వPదన ఎట8� ఉ?ద?ట�? ఆయన అభపP&య? ప&కPర? అమ�రxకP స?యYకL రPషP�ÝలR అణY ఆయYధ గYత6LధAపత1? 
సPధA?చS?ద�కR కàష% కzనసPగx?చకµడద�. అ?ద�కR బద�లRగP ఐక1రPజ1 సమతన అణYఆయYద నరsధ? దAశగP 
అణ6~యYద6లతe బల)పMత? చSసM?ద�కR ఏక§Óక ఉదS9శ?తe సహకరx?చ6ల.
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   ప&చ!నb యYదD శక?  

న6జవPద? తలªతLడ6నక< వ1తర�ఖ? గP పన చSసM వPరxల) ప&మYఖ�డ�గP గYరxL?చ ద6గxన వ1క<LగP కనప%?చనప�డ� 
ఐన స
�న సPయ? క�రx, పPశP!త1 దSశPలల)న· భవష1త¼Lల) స�వయట కµటమ ల) చSరబaయ½ దSశPలతeన� కర� క�త&? ల) 
సత1? భ?ద6లన� అభవàదAD పరNచ�కRన6bరN. దA~తయ ప&ప?చ యYదD అన?తర?, పÉర~ప+ మత& దSశPల మధ1 తలªతLన 
శత¼&త~?, అ?తరÙతయమY  - సPtయ గYరxL?ప+ ప+నర ఆర?భ? కలవPరxక<, చ6ల  తవ&మ�²న అ?శ?గP పరxణమ?చ?దA. 
అపjట-క� బ�డ�స% కzట-�న వ1వహరPలన� ఇ?కP మరÊ అరD¶నb?గP తయ రయ½1?ద�కR సమ జ?ల) మ�కPwరxL వPద? తలªతLన 
తeల రsజల)� ప&ప?చ? మతL? మద ఉ?డS "ఏక§Óక  - ప&భYత~?" గYరx?చ వP&స�L?డS వPరN. ఇదS కPల?ల) ఆయన వP&సPరN 
"ప&ప?చ యYదD? ఏల  ప�రPడడ6రs? న6కR త>లయద� కPన వPళí¤ బహì : శలల) ఏమ వPడద6రనJదA నJన� మకR 
చ>పjగలన�. 1949 వ స?వతpర?ల) "న¢లవPరÊ  - సమక" అదS పత&కల) "సPమ1వPద?  - ఎ?ద�కR" అనJ వP1స? రPసPరN.] 
ఆల�ర� ఐన స
�న స?క/భ?ల) చకRwకRనb పBట¡�బడ� ద6రÊ సమ జ�నb ఆయన అభవరxô?చ6రN. అదA మన? 
అధAగమ?చవలస%న ద�ష� శక<L క< మfల?, మ నవ జ�త అభవàదADల) ఒక ద¹ప%దAద6రÊ దశ ఒక శక? ల) ఉన6b?. కPబట-� 
ఆల�ర� సMwవటÙర మరxయY బ�ర ట8&?డ రPసMల వ?ట- వPరx సహ చర1? ల) ఐన స
�న అణYపరÊకలన� "భవష1  - బ8?బలరb" 
నరsదA?చS?ద�కR తవ&?గP కàష% చSసPరN. ఆయన స~ర�స�Lలయ½1 కzదA9 రsజల మY?ద�, రPసవJల  - ఐన స
�న కPరP1చరణ పత&? 
పBC ఉభయYలµ స?తకPలR చSసPరN. అదS శPసL] వజ��న? మరxయY ప&ప?చ వ1వహరPలR అనJ అ?శ?పBC ప+గ వPష 
సమ వJశPలకR ద6రx తస%?దA.

ఐనస
�న  '  స హ0స ఇన ప%&నîïన  ,   యన జ�  .  
ఐన స
�న అనJక ప�ర హకRwల స?ఘ?ల) సభY1డ�.(యన ఏ ఏ స% ప% ) ల) ప%&నp టన చ6ప�ర కµడ6 కలRప+కRన 

వయవ+ 1ద�9డ>Cన డబY�¶.ఇ.బ బaయస కమf1నష¼� గfఢచ6రx గP న?దA?పబడ� నప+డ�. ఆయన శల సPక� గP ఉ?డS?ద�కR 
స~చ!?ద?గP అ?గÊకరx?చ6రN తరNవPత త~రల)నJ క�స� కzట-� వJయబడ�?దA. కPర1 శలక పPల రsబ�స%న తe ఐన స
�న క< ఉనb 
సMbహ?, న61య స·త6&లన� పPట¡ చ6కలÜ తరNj చ>పMj వధ6న6నక< వ1తర�క?గP ప�రPడS అమ�రxకన మత యYద69ల 
న61యసPtన? ల), న61య ప
ఠ?పBC సహ న61య  దiశడ�గP ఉన6bరN. అదA 20 స?వతpరPల పPట¡ కzనసPగx?దA.

1946 వ స?వతpర?ల) ఐన స
�న తన సహయ సహకPరPలల) "రబ� ఇజ�&యల గsల� స
�న , మడ�ల సBకp 
వశ~వద61లయ?, వPరస�డ�, స%. రNగలp స%�త క<Çయ  శలత కPర1కరL ఎట8రxb  - జ�రÙ ఆలªjర� ఉనbత వద61భ81సPనక< 
ఉదS9శ? చనమ ఆల�ర�  - ఐన స
�న ఫ�?డSషన, అదA యfద� ప&తపPదAత  - ల&క<క వశ~వద61లయ? సPtప%?చS ఉదS9శ?ల) 
తలపBట�బడ�?దA. అదA వద61రN9ల?దరxక} ప&వJశP? ఇసPLరN. వPట-క< ఆధ6ర? పÉర~ప+ వPల ధమ ల)న మడ�ల సBకp 
వశ~వద61లయ? వPల L? మసPpకR1సMటp మరxయY మడ�ల సBకp ఎన�bక�బడ6�య ద6నక< కPరణ? అదA బaస�న 
న·1య రw మరxయY అమ�రxకPల)న యfద�ల సP?సwàతక క�?ద6&లనbట-క< సమప?ల) అ?ద�బ8ట¡ల) ఉ?దA వPరx 
భవష1 దర�న? ఏమట?ట� ఒక� వశ~వద61లయ? హÅబ8&యల సP?ప&ద6య లR స?సwàత జన�హకRw అన భ8వ?చ తర 
సP?ప&ద6య? ఎర§?డ�?ట- సమ�లత మశÇమ? మరxయY అమ�రxకన ఆదర� స%ద6D?త? మ�²న వద61వ?తమ�²న ప&జ�సP~మ1?. 
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సహకPర?ల) త¼ఫPన� వPత6వరణ? అయనbపjట-క< అ?తమ?గP ఐన స
�వ బ&ట-ష ఆరx9క శPసL] వJతL హర�ల9 లస%w న వశ~ 
వద61లయ అద1కనగP నయమ?చదలR!కRనbప�డ� జ�రxÙ ఆలపర� ఏమన రPసPడ?ట� లస%w అమ�రxకన ప&జ�సP~మ1 
స·త6&లన� అన�గYణమ�²న మనష%కPద� కమf1నస�� బ8&స తe త6రN పÉస�కRనb మనష% అదA అభవరxô?చ6రN." ఇనస
Lన 
తన మద9త¼న� ఉపస?హరx?చ�కRన తన పMరN వనయగx?చ�క�రPదన ఆ?క వధA?చ6రN.1948 వ స?వతpర? ల) ఆ 
వశ~వద61లయ? త>రవబడ� భ8&న9స వశ~వద61లయ? గP ఖ 1త గడ�చ?దA. 1953, బ8&న9స వస%~ధ61లయ? గãరవ డ�గÊÇ 
ఇవ~చ·ప%?దA. కPన ఆయన వమYఖత చ·ప%?చ6రN.

ఐన స
�న జర�న తeన�, జయనజ? తeన� సPమ1 వPద స%ద69?త6ల ఆదరP�లకR గPన� కమf1నస� ల) ఉనb 
ల?కRల కPరణ?గP అమ�రxకP ఫBడరల బf1రs ఆఫ ఇనJ~స%�గ�షన ఆయన పMరN మద ఒక దసL]? త>రxచ?దA. అదA 1427 
ప+టలయ?దA. ఆ దసL]? ల)న మYఖ1మ�²న పత6&లన� అకwడ� స?భ?దAత పMరNలR (ఎఫ.బ.ఐ.)క< ప?ప%?చ6రN. వచ6రణ 
నమతL? కz?తమ?దA ఆయన వలసకR అభ1?తర? త>లRప+తÂ మరx కz?తమ?దA ఆయనb రక�?చమన వPరxన క�రPరN.

   మàత¼1వ+    
1955, వ స?వతpర? 17 ఏప%&ల తSదiన ఆల�ర� ఐనస
�న ఉద6ర క�శ స?భ?ధమ�²న(ఆరxDక ఎన�1రxస?) రకL న6ళÖల)� 

ఒతLడ� రPప%డ� ఫలత?గP ఆయనకR అ?తర�త రకLసP&వ? కలRగYత¼?దనప%?చ?దA. అదA అ?తక<Çతమ� వ¢Cద�1లR పరÊక�?చ 
అకwడS అమరP!రN.  యfద� రPజ1 సPtపనకR 7 వPరxþక�తpవPలన� ప+రసwరx?చ�కRన ద·రదర�న ల) ఆయన ప&స?గ? 
ప&త1క ప&సPర కPర1కÇమ నక< ఆయన తయ రN చSస�కRనb ఉపన61స చSత వP&త ప&త మYసPయద6న� ఆస�పత&క< 
వ¢ళ¯¤టప�డ� ద6నb ఆయన తనతe తస�కRవ¢ళÖ¤రN. కPన ద�రదàష� వశPత¼L ఆయన ద6నb పÉరxLచSసM వరకµ కµడ6 
జవ?చలÜరN.76 వ స?వతpరPల వయస�p ల) ఆమరNన6డ� ఉదయ? త¼దAశP~స వడ�చS వరకµ ప&ప?చ6నక< ఆ 20 వ 
శత6బ9? అ?దA?చన గ�పj మహశPసL]వJతL తన త¼దA శP~స వరకµ శPసL]వజ��న? మ తàభfమ క�స?, దSశ? క�స?, ల)క? 
క�స? తప%?చ మరNన6డ� ఉదయ? పరమపదA?చ6రN. ఐన స
�న భHతకకPయ? యfద� మత6చ6రPల ప&కPర? 
అ?త1క<ÇయలR జరxప% దపన? దహన? చSస% అవశÿషPలb, బfడ�దన అమ�రxకPల)న న·1జ§రÊp ల)న ప%&నp సP�న ల) ఉనb 
ఉనbత వద61 కళÖశPల పరxసరPల)� ఆయన జ��పకPరD? వ¢దజల �రN.

అ?త1 క<ÇయలకR మY?ద� ప%&నp టన ఆస�పత&ల)న రsగ లకణ శPసL] నప+ణYడ� థ6మస స��ల టజ హర�~య 
జ�గÇతగP భద& పరxచS?ద�కR గPన� ఐన స
�న యకw మ�దడ�న ఆయన కRట¡?భ సభY1ల అన�మత లÜకR?డ6 నJ త�లగx?చ 
భద& పరxచ6రN. ఒక భవష1 ఆశP భ8వ?తe బహìశP భవష1త¼Lల) న6డð మ?డల వ¢Cద1 వజ��న? అభవàదAD చ>?దA బహìశP 
"ప&యగ శPలల) పరxశÑధనలR జరxప% కన�గ�నవచ�! అదS అ?టæ చకwన శÿష ప&శbకR కµడ6 సమ ధ6న? కన�గ�నవచ�!. 
ఐన స
�న న అ?త మహ మ�ధ6వన చSస%?దA ఏమట-? అవ:-
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ఉతLర ద6యత1?  :-  
`అయన ప&వPస?ల) ఉనbప�డ�, ఆయన భ8ర1 ఎలp క< నత1? రÊస�L?డS వPడ� ఆయన తన సవత కµత¼ళ¤న� 

దతLత తస�కRన పB?చ�కRన6bరN. ఆయన ద6నక< రPస%న లÜఖలన�, జ§రáసలÜ?ల) హ�బ�&వ వశ~ వద61లయ నక< ధ6రPదతL? 
చSస%, పä?ద� పరచబడ�న, మరణ వP?గY�ల పత&?ల) ఉద6హరx?చబడ6�య. మరs�ట ఇన స
�న తన వ1క<L గత పత6&లR 
సPర~జనయ?గP,ప&జలకR అ?ద�బ8ట¡ల) ఉ?చS?ద�కR అన�మత?చ6రN. కPన ఒక షరత¼ వధA?చ6రN, ఆవడ 
మరణ6?తర? 20 స?వతpరPల తరP~తనJ వPట-న బహÅర�త? పరచవచ!న త>లయచSసPరN. ఆవడ 1986 వ స?వతpర?ల) 
గత?చ6రN  హÔబa& వశ~ వద61లయ?ల)న ఆలబర� ఐన స
�న ప+రPతన పPత& స?గÇహ స?రకణ6దAకPరx బ8ర�రP వ+లÐ 
బ.బ.స%. క< ఇచ!న ఇ?టరN~¶ల) చ>ప%jన దSమట?ట� 1912  1955 - మధ1 కPల?ల) స�మ రN 3,500 పత& వ1వహరPలన� 
జరxగPయన చ>పPjరN.

అమ�రxకP స?యYకL రPషP�ÝలR జ�తయ శPసL] వజ��న పరxషత ఆల�ర� ఐన స
�న స�àత చహb? గP ఆయన జ��పకPరD? క?చ� 
వగÇహ? పPల రPత నరP�ణ? సPtపన చSస% దiన రáప శలj రPబర� బ�రw× 1979 వ స?వతpర? ల) వPష%?గ�న డ�.స%. ల) 
జ�తయ మ ల పకwన ఉనb పరxషత పP&?గణ?ల) సPtప%?చ6రN.

ఐన స
�న తన పMరN, ఊరN, రáప?, ఆకPర?, సPర~జనత ప&యజన6నక< ఉపయగపడS ప&తS1క రsయల� హకRwలన� 
జ�రáసలÜమY ల)న హÔబa& వశ~ వద61లయ?ల) ద6ఖలR పరxచ ధ6రPదతL? చSసPరN.ద6న ప&తనధAగP వ1వహరxస�Lనb దA 
రsగర రxచమన ఏజనp వPరస�డ� అయన క�రx�స ఆయన న6మ రáపPలR సPర~జనత ప&యజన6నక< అవసరమ�²న 
అన�మత¼లR మ?జరN చSస·L ఉ?ట8రN.

ల)క ప%&య స?సwàత పBC ప&భ8వ? 
    ప&ధ6న వP1స?: Albert Einstein in popular culture

దA~తయ ప&ప?చ స?గPÇ మమ?ద� కPల?ల) అమ�రxకPల) ఆల�ర� ఐన స
�న పP&చ�ర1? పä?దAన ప&జ�దరణ గల వ1క<L. 
ఆయనb గYరxL?చన వPళ¤ మ ర� మధ1?ల)నJ ఆప% బ8ట పకwనJ ప&శb?చS వPళí¤ ఆస%ద6D?త? గYరx?చ వవరx?చమన 
అడ�గYత¼?డS వPళí¤ అ?తమ?గP ఆ రక?గP వచS! నర?తర?  - ఎడత>గన వచ6రణ లన�, ఒక కÇమ బదD?గP 
నర~హÅ?చS?ద�కR పరxస%tతన అద�ప+ల) పBట��?ద�కR ఒక ఉపPయ? ఆల)చ?చ ఒక మ ర�? కన�గ�న6bరN.ఆయనb 
ప&శb?చS వPరxక< "కమ?చ?డ� నJన� చ?తస�Lన6bన�" ఎప�డ· ఆచ6ర1 ఐన స
�న గP నన�b జన? పäరపడ�త¼?ట8రN.

ఆల�ర� ఐన స
�న మనక< ఎనÃb వషయ ల)� కనస? గత శత6బ9 కPల?గP మనక< పM&రణ కలగx?చన స·jరxL ప&ద6త, 
నవలలR, చలన చత6&లR, న6టకPలR. ఐన స
�న ఒక ప%&యమ�²న నమfన6 వ?ట-వPడ�. ప%చ! శPసL]జ�లR మత మరNప+ 
ఆచ6రN1లR ల ?ట- చతLరNవ+లR తర� చత6&లb చత&?చS చత&కPరNలకR ఒక ప%&యమ�²న నమfన6. ఆయన మనÃభ8వPలR 
వసPLర?గP నకలR తయబడ� అన�కరx?చ, అన�సరx?చ, అతశయక<LగP ఉద6ýట-?చ6రN. ట�C? (కPల?) పత&క స?పPదకRడ�. 
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ఫM&డరxల గsలª�న ఐన స
�న న గYరx?చ వP&స·L , ఒక వ1?గ1 చత&కPరNడ� స~పb? నజమ�²?దA."

మహ ధiశక<L తe ఐన స
�న క< గల అన�బ?ధ?, ఆయన పMరNన� ఐన స
�న క< పరP1య పద?గP రáపä?దA?చ ఉద6:- 
మ�ధ6వ వ¢టకPర?గP మ ట8�డS మ టల)� తరచ�గP వనపడS మ ట ఏల గ?ట� "మ?చ పన ఐన స
�న!".
 బహìమ న6లR  
దసL]?  :  Max-Planck-und-Albert-Einstein.jpg  
మ కp పP�?క పM&సMన�× ఆల�ర� ఐనస
�న వత దA మ కp-పP�?క మ�డల అఫ దA జర�న ఫ%స%కPల సäసBCటÌ, జన 28, 1929 ఇన 
బ�రx�న.

1922 వ స?వతpర?ల) ఆయనకR 1921 స?వతpర? భHతక శPసL]?ల) ఆయన సPధA?చన ఘన వజయ నక< 
పPరxతeష%క?గP నÃబ�ల బహìమ న గÇహÅత¼లR అయ 1రN  "ఆయన అ?దA?చన సBCద?తర భHతక శPసPLÝనక< ప&తS1క?గP 
ఆయన వశÿషమ�²న కàష%క< ఆయన న·తన ఆవషwరణ స·త&? వధ�1త కP?త ప&భ8వ?".దiన మfల? 1905 వ 
స?వతpర?ల) ఆయన రచ?చన పరxశÑధన పరxశలన పత&? "వద�1త కP?త ప&భ8వ? మfల పత&? మనకR సమసP1 
పరxషPwరPనb కన�గ�నJ దAశగP దàకjధ? కP?త ఉతjతL ద6న పరxణ6మ? రáపä?దiకరణ?. అదA ఆకPల నక< ప&యగPత�క 
సPక51ధ6రPలతe స?పÉరô?గP సమరxD?చబడ�?దA. సమరjణ ఉపన61స? ఆరsమ ùవPఖ1 పరxచయ? ఆయన సPపMక 
స%ద6D?త? (అదA గత?ల)) పP&నప&ధమ�²న మfల వషయ? ద6ట-~క మ?డల లల) కµడ6 మరxయY వPట- ఖగsళ భHతక 
పరమ�²న అ?తరPరPDలR ఇప�డ� ప&స�Lత? వరLమ న కPల?ల) బహì కట-న?గP పరÊషwరxమjబడ�త¼న6bయ.

చ6ల  కPల?గP మన? వనJ జన? నవJదAక ఏమట?ట�? ఐన స
�న త6న· పä?దAన నÃబ�ల బహìమత ద&వ1ఫల? 
ఆయన మదట- భ8ర1కR ఆవడతe (1919) వ స?వతpరన ల) త>గత>?ప+లR చSస�కRన వడ6కRలచ!న మదట- భ8ర1 మలవP 
మ�రxక పరxషPwర మ ర�? గP మYట� చ>ప%jనట¡� వద?త. అయనపjట-క} వPరx వ1క<Lగత సమ చ6ర? వPరx కRమ ర§L మరణ 
వP?ఛ ప&కPర? 2006 వ స?వతpర? ల) వ¢ల�డ�?చబడ�న ద6న ప&కPర? ఆయన ద6నల) అధAక భ8గ? అమ�రxకP స?యYకL 
రPషP�Ýలల) పBట¡�బడ� పBట8�రన అదA ప&త ద&వ!1లùణ కPల? అనగP (ఆరxDక మ ?ద1?) రPజ1మ� పద�నb రsజల)� అదA త¼డ�చ 
పBట¡�కRప�య?దA అన కµడ6 ప+కPరN�న6bయ.

ఐన స
�న మట�మదట- సPరxగP 2 ఏప%&ల 1921 వ స?వతpర? అమ�రxకP ల)న న·1 య రw నగరPనక< కR ప&య ణ? 
అయ 1రN. ఈ శPస
L]య ఆల)చనలR ఆయనకR ఎకwడ వచ6!య. అన అడ�గxనప�డ� ఐన స
�న వవరణ ఇచ6!రN. శPస
L]య 
వజ��న కPరP1నb నJన� నమ �న� భHతక వPసLవ రáప? ల) వశధ పరÊక ద6న�b?చ పä?దS అత¼1తLమ ఫలత6లR మరxయY 
అ?త>కPకR?డ6 అ?తరÊ�నమ�² ఉనb ప&త1క యద6రD స%ద6D?త? పBC ఆధ6రపడ� నయమ న�సPర వవరణ లతe కµడ� అనb 
స?దరPùలల) వరxL?పబడ� ఒకద6నతe ఒకట- పరసjర వరNదD భ8వనలన� నవPరx?చ తప%j?చ�కRనJ మ రP�లనbట-న పరxగణ 
ల)క< తస�కRన6b నన ఆయన చ>పMjవPరN. మనకR భHతక?గP ద�&గsచరమ�²న స%ద6D?త6లనJ ఆయన కµడ6 స%ఫPరNp చSశPరN.
1999, వ స?వతpర? ల) ట�C? పత&క ఆల�ర� ఐన స
�న న 20 వ శత6బ9ప+ వ1క}L గP గYరxL?చ ప&కట-?చ?దA. బహìవJగP 
ప&జ�భపP&య సMకరణ 20 వ శత6బ9ప+ బహì ప&స?శPనయమ�²న వ1కRLల)� న6ల�వ వPనగP నమద� చSస%?దA.100 ప&కPర? 'ఏ' 
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శÿÇణÄ వరÊ�కరణ ప&కPర? చరxత& ల)నJ అత1?త పP&భల1? కలగxన వ1కRLలల) ప&మYఖ�డన పMర�wన6bరN. ఇనస
�న 20 వ 
శత6బ9ప+ అత గ�పj శPసL]వJతL అనb కPల లకR స?భ?దA?చన మహ గ�పj మ�ధ6వ.

 గãరవ మరP1దలR  
    ఆల�ర� ఐన స
�న చ6ల సPరN� ఆయన సPధA?చన ఘనకPరP1లకR గYరxL?ప+ పä?ద6రN.సM~చ! మరxయY అన�వరxLత భHతక 
శPసL] అ?తరPÙతయ స?ఘ? 2005 వ స?వతpరPనb ప&ప?చ భHతక శPసL] స?వతpర?గP పMర�w?దA. 1905 వ స?వతpర? ల) 
అన·bస .

ఆల�ర� ఐన స
�న స�àత చహb? గP వPష%?గ�న డ�.స%. ల) సP�రక స·Lప? క?చ� వగÇహ? చత&కరణ ఐన స
�న చSత వP&త 
ప&త¼లన� చSతల) పట¡�కRన కRరÊ!ల) కµరN!నbట¡� గP ఉ?ట¡?దA. ఈ వగÇహ? వయత6b? యధ�ల సP�రక మ?దAర? 
వద9 రPజ�1?గ మ ర�? జ�తయ శPసL] వజ��న పరxషత మ�²ద6న?ల) పశ!మ దAకRwగP ఉనb చ>ట� ప+?తల) ఉనbదA

రసPయనక మfలక? 99, ఐన సM�నయ? 1955 వ స?వతpర? ఆగష¼� మ స? ల) ఆయన దAవ?గత¼లªCన న6లRగY 
మ సPల తరNవPత ఆయన జ��పకPరD? ఆయన పMరNతeనJ న6మకరణ? చSయబడ�?దA.

2001 ఐన స
�న అనJ పMరN గలగxన, ల)న�నb మYఖ1మ�²న పటÌ� "తeక చ�కw" 1973 వ స?వతpర? మ ర! 5 తSదAన 
ఆవషwరx?చబడ�నదA.

ఆల�ర� ఐన స
�న బహìమ న? (ఒకzwకwప�డ� ఆల�ర� ఐన స
�న పధక? ఎ?ద�వలన?ట� ఒకzwకwప�డ� ద6నతe 
పPట¡ బ?గPరN పధక? కµడ6 ఇస�L?ట8రN.) అదA సBCధ6?తక భHతక శPసL]? ల) ఒక బహìమ న? ప&కàత పరమ�²న సహజ 
శPసL]?ల)న అత¼1తLమ సPధన?కR గYరxL?ప+గP ఇదA సPtప%?చబడ�నదA. ఇదA ఆల�ర� ఐన స
�న 70 వ జన�దAన వJడ�కల 
స?దరù?గP లµయస, రsసP సP�Ýస, సPtనక ద6నక< స�àత జ��పక నధA వPరN ఈ సద�పPయ? కలగx?చ6రN. అదA మట� 
మదట- సPరxగP ప&ధ6న? చSయబడ�నదA 1951 వ స?వతpర?ల) ఇదA ప&వJశ పBట�బడ�నదA, ద6నక< బహìమ న మfలధన? 
15,000 $ అదA తరNవPత 5,000 $ డ6లర�కR తగx�?చ బడ�?దA. వజ�త ఒక కమటÌ ద6~రP ఎడ�టర చSయబడత6రN. అ?ద�ల) 

మYగY�రN?ట8రN. ఐన స
�న ఒపBjన హమర ఒన న·1 మ న మరxయY వJయ�  ఉనbత వద61భ81సPనక< శకణ6 క�?ద&? ఈ 
బహìమ న6నb, ద6న నర~హణన� చ·స�L?ట8రN. లµయస ఎల సP�Ýగ ఆ వద1 స?సtకR ధర� కరLగP ఉ?డSవPరN.

ఆల�ర� ఐన స
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