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ஐன்ஸ்டைனும் வேதாத்திரியும்
அணு முதல் அண்டம் வரை ஆைாய்ந்து அற்புதக் ககாட்பாடுகள்
வகுத்தவர் ஐன்ஸ்ரடன். இதற்கு மெய்ஞ்ஞான விஞ்ஞான விளக்கம்
தந்தவர் கவதாத்திரி.

மபரியாரின் பகுத்தறிவும், காைல் ொர்க்ஸின் மபாது உரடரெ,

ஐன்ஸ்டீனின் சார்பு தத்துவமும் ஒருங்கக அரெந்தகத கவதாத்திரி
ெகரிசியின் ென வளக்கரையாகும்.

ஐன்ஸ்டைன் ஜெர்மனியில், வுர்ட்ஜைம்பர்க்(Württemberg) ( Ulm)
என்னுமிைத்தில், 1879 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். கி.பி. 1975 வரை

வாழ்ந்தார்.இவரது தந்டதயின ஜபயர் ஹேர்மன் ஐன்ஸ்டீன் (Hermann
Einstein), தாயாரின் ஜபயர் ஹபாலின் ஹ ாச் (Pauline Koch).

கவதாத்திரி ெகரிசி இந்தியாவில் தெிழகத்தில் கூடுவாஞ்கசரியில்
அவதரித்தார். கி.பி .1911 முதல் 2006 ஆண்டு வரை வாழ்ந்தார்கள்.
ஐன்ஸ்டைன் பல்கரைக் கழகத்தில் படித்தவர்.

கவதாத்திரி

ெகரிசிகயா மூன்றாம் வகுப்பு வரைதான் படித்தார்.
ஐன்ஸ்டைன் விஞ்ஞானியாக ஆைாய்ச்சியாளாைாகப் பணிபுரிந்தார்.
கவதாத்திரிகயா மெசவுத் மதாழில் மசய்து மகாண்கட விஞ்ஞான
மெய்ஞ்ஞான ஆைாய்ச்சி மசய்தார்.

தேம்பித் தேம்பி அழுே ஐன்ஸ்டினும் உலக அடமதிக்கு திட்ைம்
தந்த வேதாத்திரி மகரிசியும்.
இரண்ைாவது உல

ம ாயுத்தம் ஆரம்பமாவதற்குரிய அறிகுறி ள்

ஜதரிந்த ஹேரம்.. அஜமரிக்

ெனாதிபதி ரூஸ்ஜவல்ட் ஐன்ஸ்டிடன

அடைத்தார்.
“அணுகுண்டு தயாரிக்

ஹவண்டும். அது உங் ளால்தான் முடியும்.

ேீங் ள் அணுகுண்டு தாயரித்துக் ஜ ாடுத்தால் அதற்குத் ஹதடவயான
உதவி டளயும் பணமும் தரத் தயாரா

இருக் ிஹறன்” என்றார்.

ரூஸ்ஜவல்ட் ஜ ான்னடதக் ஹ ட்ை ஐன்ஸ்டைன்

ிரித்தார்.

அவருடைய ிரிப்பின் அர்த்தம் புரியாமல் ரூஸ்ஜவல்ட் விைித்தார்.
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“அறிவியல்

ண்டுபிடிப்பு ள் மனித

குல ஹமம்பாட்டுக்குப் பயன்பை

ஹவண்டுஹம தவிர, மனித குலத்தின்
அைிவுக்குப் பயன்படுத்தக்கூைாது”
என்று உறுதியா

அந்த விஞ்ஞானி

ரூஸ்ஜவல்டுக்குப் பதில் கூறினார்.
ரூஸ்ஜவல்ட் வியப்ஹபாடு

ஐன்ஸ்டிடனப் பார்த்தார்.

மீ ண்டும், “எனது அறிவாற்றடல ஒரு ஹபாதும் மனித குலத்டத
அைிப்பதற்குப் பயன்படுத்த மாட்ஹைன்; பணத்திற் ா
அைகு டவக்

எனது மூடளடய

மாட்ஹைன்” என்று கூறிவிட்டு ஐன்ஸ்டின்

ஜவளிஹயறினார்.

ரூஸ்ஜவல்ட் ஹவஜறாரு விஞ்ஞானிடய டவத்து அணுகுண்டைத்
தயாரித்தார்.
இரண்ைாவது உல

ம ாயுத்தம் ேைந்தஹபாது அந்த அணுகுண்டை

ெப்பானில் உள்ள ேிஹராஷிமா, ோ

ா ி ஆ ிய ே ரங் ளின் மீ து

அஜமரிக் ா வ ீ ியது.
இந்தக் ஹ ாரச் ம்பவம் 1945ஆம் ஆண்டு ேைந்தது.
ேிஹராஷிமா, ோ ா ி ே ரங் ள் தடரமட்ைமா ின. எங்கு ஹோக் ினும்
மரண ஓலங் ள், இந்தக் ஜ ாடுடமயின் பாதிப்பிலிருந்து இன்றும் கூை
அந்த ே ரம் முழுதும் விடுபைவில்டல.
அன்று வ ீ ிய அணுகுண்டு

திர்ப்பு ள் இன்று பிறக்கும்

குைந்டத டளயும் பாதிப்பதா ப் பல விஞ்ஞானி ள் கூறு ின்றனர்.
அந்த அணுகுண்டு ஜப்பான் நகரங்களின் மீ து வசப்பட்டதேயும்,
ீ
அேனால் மனிே குலம் பாேிக்கப்பட்டதேயும் அறிந்து தேம்பித்
தேம்பி அழுோர் ஐன்ஸ்டின்.
இந்ே தசாகத்ேிலிருந்து விடுபட அவருக்குப் பலகாலம் ஆயிற்று.
அந்த மனிதாபிமானமிக்

விஞ்ஞானி

ஐன்ஸ்டின்

ண்டுபிடித்த

“ஜபாருள் க்தி மாற்றக் ஹ ாட்பாட்”டின் அடிப்படையில்தான்
அணுகுண்டு தயாரிக் ப்படு ிறது.
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அஜமரிக்

ெனாதிபதி ரூஸ்ஜவல்டின் ஆடணக்கு மறுப்பு ஜதரிவித்த

ஐன்ஸ்டின், இன்று உல ப் பு ழ்வாய்ந்த ஹமடத ளில் ஒருவரா
உருவாக் ியது.

கவதாத்திரி ெகைசி உைக அரெதிக்கான வழிமுரறகரள

கண்டுபிடித்தார். ஐக்கியொடு சரபயில் உைக அரெதிக்கானத்
திி்ட்டத்ரத பதிவு மசய்துள்ளார்.

ஐசக் ெியூட்டன் – ஐன்ஸ்ரடன் – கவதாத்திரி ெகரிசி
இந்த பிைபஞ்சம் ொன்கு கூட்டுகளால் ஆனது என்றார் ஐசக் ெியுட்டன்.
அரவயாவன....மவளி, காைம், பருப்மபாருள் ெற்றும் ஆற்றல். (Space,
Time, Matter and Emnegy)
ெியூட்டனுக்குப் பின் வந்த ொகெரதகளில் குறிப்பிடத்தக்கவர்
ஐன்ஸ்ரடன்.

ஈர்ப்பு விரசக்கான காைணம் மபாருள்கள் ெட்டுெல்ை, அதரனச்
சூழந்துள்ள மவளியும் ஓைளவிற்குக் காைணம், என்று மவளியின்
சிறப்ரப முதன் முதைாக மவளிக் மகாணர்ந்தார் ஐன்ஸ்ரடன்.

ெியூட்டனின் சிந்ததாந்தம் ஐன்ஸ்ரடன் வைவால் மொறுங்கிப் கபானது.
மூைங்கள் ொன்கு என்ற ெியூட்டன் கூறியரத, இைண்டாகக் குரறத்தார்
ஐன்ஸ்ரடன்.
இந்தக் குரறப்பினால் இந்திய ொட்டின் மதான்ரெ ெிக்க அத்ரவதத்
தத்துவத்ரத கொக்கி ெகை மதாடங்கியது விஞ்ஞானம்.
மூைங்கள் ொன்கு என்றிருந்தரத இைண்டாகக் குரறந்ததற்கக
ஐன்ஸ்ரடன் அகிை உைகப் புகழ் மபற்றார்..
மவளியும், காைமும் தனித் தனி அொதிகள் அல்ை. அரவகள் இைண்டும்
ஒரு ொணயத்தின் இரு பக்கங்கள்-மவளி காைொக ொறைாம், காைம்
மவளியாக ொறைாம் –என்பரத ைாமைனட்ஸ் சென்பாடுகளினால்
ெிறுவப்படுகின்றன.
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பருப்மபாருளும், ஆற்றலும் மவவ்கவறு அல்ை – அரவகள் இைண்டும்
இன்மனாரு ொணயத்தின் இரு பக்கங்கள் என்பரத E = mc2 என்ற
சென்பாட்டின் மூைம் ெிறுவினார் ஐன்ஸ்ரடன்.

மெய்ஞ்ஞானத்தில் அவ்வளவாக ஈடுபாடில்ைாத அன்ரறய கெரை
ொட்டு விஞஞானிகள் ஐன்ஸ்ரடரனப் புரிந்து மகாள்ள முடியாெல்
தத்ததளித்தனர்.

ொளரடவில் ஐன்ஸ்ரடன் தந்த விஞ்ஞானத்திலும் சிக்கல்கள்
கதான்றின.

பிைபஞ்சம் எல்ரையுரடயதா? எல்ரையற்றதா?
எல்ரையுரடயமதன்றால், எல்ரைக்கப்பால் என்ன இருக்கிறது?
அணுரவப் பற்றியும் சரியாகப் புரிந்து மகாள்ள முடியவில்ரை.
அண்டத்ரதப் பற்றியும் சரியாகப் புரிந்து மகாள்ள் முடியவில்ரை.
என்ன ெெது விஞ்ஞானம்! என்று சைித்துக் மகாண்ட ஐன்ஸ்ரடன்
ஒருமுரற கூறினார்.

“when I compare to the ;mighty Reality, all our theories are trash, however they

are the ;most precious ones we have today” ெெது விஞ்ஞானக் மகாள்ரககள்
அரனத்தும் மவறும் குப்ரபகள் என்று கூறாெல் கூறினார்
ஐன்ஸ்ரடன்.
ெீண்ட சிந்தரனக்குப் பிறகு , ஒரு தீர்க்கொன முடிவுக்கு வருகிறார்
ஐன்ஸ்ரடன்.
அணுவிற்குள் ஒரு விரசமயன்றும், அண்டத்தில் கவறு
விரசமயன்றும் இருக்க முடியாது. அத்தரனக்கும் மபாதுவான ஒகை
மூைவிரசதான் இருக்க கவண்டும்.
அந்த ஒருங்கிரணப்பு விரசரய ”Unified Field” ஐக் கண்டறிவது தான்
எனது எஞ்சிய வாழ்ொளின் ைட்சியம் என்று தனக்குத் தாகன ஒரு
பாரதரய அரெத்துக் மகாண்டார் ஐன்ஸ்ரடன்.
ஆனால் அவைது ைட்சியத்ரத முடிக்க இரறயாற்றல் கவதாத்திரிரயத்
கதர்ந்மதடுத்தது. ஆம்!
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1954 ல் ஐன்ஸ்ரடன் ெரறந்தார்.
துககளாடு ெின்று விட்ட விஞ்ஞானம் தூய மவளிரய முழுரெயாகத்
மதாடமுடியவில்ரை.

அந்த மவளிதான் இப்பைபஞ்சத்தின் ஆதியாகிய, ஆதி மூைொகிய
இரறெிரை – சர்வ வல்ைரெ மபற்றது – பிைம்ெம் –பிதா - அல்ைாஉற்
என்பரத - அந்த விஞ்ஞான கெரத ஐன்ஸ்ரடன் உணைவில்ரை.
அப்படி அவர் உணர்ந்து, அரத இந்த உைகத்திற்க எடுத்துச்
மசால்ையிருப்பாகையானால் இன்று கவதாத்திரிக்கு
கவரையிருந்திருக்காது.
மெய்ஞ்ஞான, விஞ்ஞான இணப்பு அவைது காைத்திகைகய
ெிகழந்திருக்கும் . ஒரு விஞ்ஞனியாக ெட்டுெல்ை, ஒரு தரைசிற்ெத
ஆன்ெீ க வாதியாகவும் திகழ்ந்திருப்பார்.
ஐன்ஸ்ரடன் அறிந்திருக்க கவண்டிய அந்த ொற்று விஞ்ஞானத்ரத
இன்று கவதாத்திரி ெகரிசி அவர்கள் ெெக்குத் தந்திருக்கிறார்கள்.
இந்த ொற்று விஞ்ஞானம் ெெக்குப் பை புதிய பார்ரவகரளத் தருகிறது.
”Where

Einstein ends, Maharishi starts. It is perfect relay race”

ஒருங்கிரணப்பு விரசகய ஐன்ஸரடனின் கரடசி மூச்சு. ஆனால்
கவதாத்திரிி்க்கு அதுதான் ஆைம்ப மூச்சு.
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்ரடனின் வட்டில்
ீ
அவைது விருந்தினர் அரறயில்
இைண்கட இைண்டு புரகபடங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று ெியூட்டன்,
ெற்மறான்று ெகாத்ொ காந்தி.
ெெது கதசத்தந்ரத ெகாத்ொக காந்தி பற்றி ஒருமுரற ஐன்ஸ்ரடன்
கூறியது…………………….
•

Generations to come,will scarcely believe that such a man ever
walked on this earth in fiesh and blood.
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ெகாத்ொ காந்திக்குப் மபாருந்துகிற இந்த வாசகம் கவதாத்திரி
ெகரிசிக்குப் மபாருந்தும்.

கவதாத்திரியாரின் பிைபஞ்சத் தத்துவம்.

கவதாத்திரிய விஞ்ஞானத்தின் அடிபபரடக் ககாட்பாடு.
சுொர் 1500 ககாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஒரு சிறு புள்ளிமவடித்து,
இந்தப் பிைபஞ்சம் உருவாகி விரிந்துமகாண்கட மசல்வதாகப்

மபருமவடிப்புக் மகாள்ரக (Big bang
Theory)கூறுகிறது.
இந்தப் மபரு மவடிப்புக் மகாள்ரகயில் பை

ககள்விகள் எழுகின்றன. அந்தப்புள்ளி
மவடிக்கக் காைணமென்ன?
அந்தப் புள்ளிக்கு அப்பால் இருப்பது
மவற்றிடொ? அல்ைது ஏகதா ஒரு

மபாருண்ரெயில்ைா (Non material) ஊடகொ?
இந்தக் ககள்விக்கு இன்ரறய
மபருமவடிப்புக் மகாள்ரகயில் சரியான
பதில்கள் இல்ரை.

கவதாத்திரி ெகரிசியின் தத்துவத்தில் பிைபஞ்சம் ஆைம்பொனது ஒரு
புள்ளியின் .ெடிப்பில் அல்ை, ொறாக எங்கும் ெீக்கெற இருக்கின்ற
சுத்தமவளியின் ெைர்ச்சி தான் பிைபஞ்சத்தின் ஆைம்பம்.
இன்ரறய மபரு மவடிப்புக் மகாள்ரகயிை, உயிரினத்தின் கதாற்றத்ரதப்
பற்றி எந்த ஒரு ககாட்பாடும் இல்ரை.
ஆனால் கவதாத்திரி ெகைசியின் ொற்று விஞ்ஞானத்தில்
பைொணுக்களாகிய கவதான்களின் சுற்று ஓட்டகெ உயிைாக வருகிற
கபருண்ரெ கபசப்படுகிறது.
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”சுத்தமவளிகய இப் பிைபஞ்சத்தின் மூைம். அதன் தன்னிறுக்கச்
சூழந்தழுத்தகெ இப்பைபஞ்சத்தின் ஒருங்கிரணப்பு விரச. ”Unified

Force” என்பகத கவதாத்திரிய விஞ்ஞானத்தின் அடிபபரடக் ககாட்பாடு.
விஞ்ஞானிககள அடிப்பரடத் துகரள ெட்டுகெ ஆைாய்ந்து
மகாண்டிைாெல், அதற்கும் அப்பால் மசல்லுங்கள்.

”ஆதிமூைொகிய சுத்தமவளியிைிருந்து விஞ்ஞான ஆைம்பொகட்டும்”
”என்பது இன்ரறய விஞ்ஞானிகளுக்கு ெகரிசியின் அரறகூவல்.
”மூைங்கள் ொன்கு” என்ற ெியூட்டனின் சித்தாந்தத்தில் எழுந்தது 19 – ம்
நூற்றாண்டின் விஞ்ஞானம்.

”மூைங்கள் இைண்டு” என்ற ஐன்ஸ்ரடனின் சித்தாந்தத்தில் அரெந்தது
20 –ஆம் நூற்றாண்டின் விஞ்ஞானம்.
வருகிற 21 ஆம் நூற்றாண்டின் விஞ்ஞானம். ”மூைம் ஒன்கற” என்று

கவதாத்திரி ெகரிசியின் சுத்தமவளித் தத்துவத்தின் கெல் அரெயும்.
அப்படி அரெயும் கபாது ெியூட்டன் ெற்றும் ஐன்ஸ்ரடன்
சித்தாந்தங்கரள விரித்து ஒரு முழுரெயான தத்துவொன
கவதாத்திரிய விஞ்ஞானொகப் பை தனித்தன்ரெகயாடு விளங்கும்.
அதன் தனித் தன்ரெகள் யாரவ?
கெரை ொட்டின் விஞ்ஞானக் ககாட்பாடுகளுக்கு ஆன்ெீ க
அடிபபரடயில்ைாததால் இன்ரறய விஞ்ஞானத்தில் சிை அற்புதொன
ெற்றும் அதிநுட்பொன உண்ரெகள் விடுபட்டுப் கபாய்விட்டன.
அப்படி விட்டுப்கபான பை அம்சங்களில் ஒன்று தள்ளுவிரச (Repulsive
Force). ெற்மறான்று தனின்றுக்க சூழ்ெதழுத்தும் ஆற்றல் ( Self Compressive
surrounding force) இந்த இைண்டு அம்சங்களும் இன்ரறய விஞ்ஞானக்
ககாட்பாடுகளில் கணக்கில் எடுத்துக் மகாள்ளப்படவில்ரை.
ஆககவ அங்குச் சிக்கல்கள் மபருகுகின்றன. தள்ளு விரசயில்
ஏற்படுகிற ொற்றகெ ஒரு அரெப்பின பரிொணங்கரள ெிர்ணயிக்கிறது

என்பது கவதாத்திரிய பிைபஞ்சத் தத்துவத்தின் ஒரு முக்கிய விஞ்ஞானக்
மகாள்ரகயாகும். (Universe is nothing but repulsive force and its fluctuations.”
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•

சுத்தமவளி, தன்னிறுக்கச் சூழ்ந்தழுத்தம், கவதான், காந்தம்,

தன்ொத்திரை, உயிர், ெனம் கபான்ற ெரறமபாருள்கரளயும்.

தனிெங்கள், அரவகளின் குணங்கள், ெட்சத்திைங்கள், அண்டம்
கபான்ற கதான்றப் மபாருள்களும் இரணத்து ஒரு ெகத்தான
பிைணாெச் சரித்திைொக , ”Vethathiri Model of the Universe”

(கவதாத்திரிய விஞ்ஞானம்) என்ற புதிய தத்துவெ இன்று
உைமகங்கும் பைவி வருகிறது.

ஐன்ஸ்டின் சசான்ன சநாண்டி-குருைன் உதாரணம்.
ேிஞ்ஞானத் துடையிவல நீண்ை காலம் தன்னடைய ோழ்டேவய
அர்ப்பணித்து தன்னுடைய உலகுக்கு ஒருசபரிய சாதடனடய
ேழங்கிய சபரியார் ஐன்ஸ்டின் சசான்னார்.

”தத்துேம் இலலாத ேிஞ்ஞானம் குருைடனப் வபால உள்ளது.
ேிஞ்ஞானம் இல்லாத தத்துே ஞானம் சநாண்டிடயப் வபான்ைது
என்று அேர் சசான்னார்.

”ேிஞ்ஞானம் ேிளக்டகப்வபால் இயற்டகயில் நிகழ்ந்திடும்
ேிந்டதகடள மக்களுக்கு சேளிப்படுத்தும் ஒளிசயன்ைால்,
அசமய்ஞ்ஞானம் சூரியன்வபால் எங்கும் எக்காலத்தும்

வமல்நிடலடய அைிசேய்த மிகச்சிைந்த ஒளியாகும்.” (ஞாக.பா.1040)

”ஞாலத்டத அைிேது ேிஞ்ஞானம். மூலத்டத உணர்ேது
சமய்ஞ்ஞானம்” என்று சசான்ன வேதாத்திரியார் ” ேிஞ்ஞானம்
ேிளக்டகப் வபான்ைது. சமய்ஞ்ஞானம் சூரியடனப் வபான்ைது”
என்பார்.
”ேிஞ்ஞானத்தின் பயனாய் சபாருள் சபருகும் அளேிற்கு
ேிடளேைிந்து அளவுமுடை பிைழாது ோழ சமய்ஞ்ஞானம்
மக்களிடை வமவலாங்க வேண்டும். மிக இன்ைியடமயாத இடத
முதலில் சசய்வோம்” என்றும் வேதாத்திரியார் கூறுகிைார்.

ஐன்ஸ்டைன் ோழ்க்டக ேரலாறு (கி.பி. 1879-1955)
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ஐன்ஸ்ரடன் மெர்ெனியில், வுர்ட்மடம்பர்க்(Württemberg) இலுள்ள உல்ம்(
Ulm) என்னுெிடத்தில், 1879 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார். இவைது தந்ரதயின்

மபயர் கேர்ென் ஐன்ஸ்டீன் (Hermann Einstein), தாயாரின் மபயர் கபாைின்
ககாச் (Pauline Koch).
.
இவர் ஒரு கத்கதாைிக்க ஆைம்பப் பாடசாரையில்

கசர்க்கப்பட்டார்.அத்துடன் தாயாரின் வற்புறுத்தல் காைணொக
இளரெயில் வயைினும் கற்றுவந்தார்.

இவர் ஐந்து வயதாக இருந்தகபாது, இவைது தந்ரதயார் இவருக்கு ஒரு
சட்ரடப்ரபயில் ரவக்கக்கூடிய திரசயறி கருவிமயான்ரறக்
காட்டினார்.

அந்த வயதிகைகய அவர் ஒன்றுெற்ற மவளியில் ஏகதா ஒன்று காந்த
ஊசியில் தாக்கம் ஏற்படுத்துவரதப் புரிந்துமகாண்டார்.
அவர் ொதிரியுருக்கரளயும், இயந்திைக் கருவிகரளயும்,
மபாழுதுகபாக்காகச் மசய்து வந்தார்.
எனினும், சிறுவயதில் இவருக்கு கபசும் கபாது கபச்சில் தடங்கல்
இருந்தது (Einstein had early speech difficulties).
இவர் தனது 12 ஆவது வயதிகைகய கணிதம் படிக்க ஆைம்பித்தார்.
இவருரடய உறவினரிருவர் அறிவியல், கணிதம் மதாடர்பான
நூல்கரளயும், ஆகைாசரனகரளயும் மகாடுத்து, அவரை
ஊக்குவித்தார்களாம்.
இவைது தந்ரதயாருரடய மதாழிைில் ெட்டம் ஏற்பட்டதனால், 1894 ல்,
அவைது குடும்பம் ெியூனிக்கிைிருந்து, முதைில் இத்தாைியிலுள்ள
ெிைான்(Milan) ெகருக்கும் பின் கபவியா(Pavia) என்னுெிடத்துக்கு இடம்
மபயர்ந்தது.
ஆனால் அவர் ெியூனிக்கிகைகய பாடசாரைப் படிப்ரப முடிப்பதற்காகத்
தங்கியிருந்தார்.
பாடசாரையில் ஒரு தவரணரய முடித்துக்மகாண்டு குடும்பத்துடன்
இரணந்து மகாள்ளப் கபவியா(Pavia) மசன்றார்.
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பாடசாரைப் படிப்ரப முடிப்பதற்காக ஐன்ஸ்டீன் சுவிட்சர்ைாந்துக்கு
அனுப்பப்பட்டார்.
1896ல் பாடசாரைப் படிப்ரப முடித்துக்மகாண்டு, சுவிட்சர்ைாந்தின் சூரிச்
ெகரிலுள்ள சுவிஸ் கூட்டரெப்புப் பல்மதாழில்நுட்பப்
பல்கரைக்கழகத்தில் (Polytechnic)கசர்ந்தார்.

இந்தச் செயத்தில் அவர் தனது மெர்ெனி ொட்டு குடியுரிரெரய விட்டு
ொடற்றவைானார்.
1900 இல், சுவிஸ் கூட்டரெப்புப் பல்மதாழில்நுட்பப்

பல்கரைக்கழகத்தில் கற்பித்தல் டிப்களாொரவப் மபற்றுக்மகாண்டார்.
21 -02-1901இல் இவர் சுவிட்சர்ைாந்தின் குடியுரிரெரயப் மபற்றார்.
படிப்பு முடிந்ததும் இவருக்கு கற்பித்தல் கவரை எதுவும்
கிரடக்கவில்ரை.

இவருடன் படித்த ஒருவரின் தந்ரதயார் மூைம் 1902 ல் சுவிஸ்
காப்புரிரெ அலுவைகத்தில் மதாழில்நுட்ப உதவிப் பரிகசாதகைாக
கவரை கிரடத்தது.

அங்கக கருவிகரளப் பற்றி விளங்கிக் மகாள்வதற்கு இயற்பியல் அறிவு
பணியாளர் ஒருவர் கதரவப்பட்டது,

அங்கக கருவிகளுக்கான காப்புரிரெ விண்ணப்பங்கரள ெதிப்பீடு
மசய்வகத அவைது கவரையாக இருந்தது..
ஐன்ஸ்டின் ொணவைாக இருந்த கபாகத, அவைது அறிவாற்றைால்

கவைப்பட்டு காதைியாக ொறிய ெிகைவா(Mileva Marić) என்ற மபண்ரண
06-01- 1903 இல் அவர் ெணந்தார் . அவர்களுக்கு இைண்டு குழந்ரதகளும்
பிறந்தது.( Hans Albert Einstein, Eduard).
பிள்ரளகள் மபற்ற ெிகைவா கபாக்கில் ொற்றங்கள் ஏற்பட்டன. உைக
கெரதயான ஐன்ஸ்டின் உள்ளத்ரதப் புரிந்து மகாள்ள விரும்பாத
அவைது ெரனவி ஐன்ஸ்டிரன விட்டுப் பிரிந்தார்.
தனக்கு ஒரு துரண கவண்டி, தம் கதரவகரள அறிந்து
தாயுள்ளத்கதாடு ெடந்துகின்ற ஒரு மபண்ரண ஐன்ஸ்டின் கதடினார்.
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அவருரட உறவுக்காைப் மபண்ணான எல்சா (Elsa Löwenthal) என்பவரள
ஐன்ஸ்டின் ெணந்தார். திருெணொன சிறிது காைத்திகைகய எல்சா
ெரறந்தார்

தம் அறிவாற்றரைக் கண்டு காதைித்துத் திருெணம் மசய்த ெிகைவா
பிரிவும், தம் உறவுக்காைப் மபண்ணான எல்சாவின் ெரறவும்
ஐன்ஸ்டிரன கயாசிக்க ரவத்தது.

இதுகபான்ற ெிகழ்ச்சிகள் தெது எதிர்காை மவற்றிகளுக்குத் தரடக்
கற்களாக இருப்பரத ெிரனத்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்.
இனி எஞ்சிய காைத்ரதத் தனியாககவ வாழ்ந்து முடிப்பது என்று
ஐன்ஸ்டின் உறுதி பூண்டார்.

ஐன்ஸ்டின் தந்த எச்சரிக்டக
ஒருமுரற, ஒரு ெருபர் விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டிரனப் கபட்டி கண்டார்.
“மூன்றாவது உைகப்கபார் வந்தால் எத்தரகய பயங்கை ஆயுதங்கரளப்
பயன்படுத்துவார்கள்?” என்றார்.
அதற்கு ஐன்ஸ்டின், மசான்னார். “ அது எனக்குத் மதரியாது. ஆனால்
ொன்காவது உைகப்கபார் மூண்டால் எரதப் பயன்படுத்துவார்கள்
என்பது எனக்கு ெிச்சயொகத் மதரியும்” என்றார்.

உடகன அந்த ெிருபர் ெிக ஆவலுடன், “மசால்லுங்கள்” என்றார்.
”கல், கவல் இந்த இைண்ரடத் தவிை கவமறதுவும் அப்கபாது இருக்காது!
அப்கபாது ெனிதன் பரழய ெிரைக்கு வந்துவிடுவான்!” என்றார்
ஐன்ஸ்டின்.
வநாபல் பரிசு வதடி ேந்தது.
விஞ்ஞானிகள், ஆய்வாளர்கள், கபைாசிரியர்கள், ஆைாய்ச்சி ொணவர்கள்
ஆகிகயார் ெத்தியில் ஐன்ஸ்டினின் தத்துவமும் புகழ்ந்து கபசப்பட்டது.
1921-ஆம் ஆண்டு ஐன்ஸ்டிரன கொபல் பரிசு கதடி வந்தது.
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உைகின் பை பகுதிகளுக்குச் மசன்று வந்த ஐன்ஸ்டின், தெது மசாந்த
ொடான மெர்ெனியிகைகய வாழ்வது என்று முடிவு மசய்து, அங்கககய
தங்கினார்.

ஆனால் அப்கபாது மெர்ெனியின் அதிபைாக இருந்த ேிட்ைர்,

யூதர்கரளயும், யூத அறிவாளிகரளயும் இழிவாக ெடத்துவரதக் கண்டு
வருந்தினார்.

இனி ொம் வாழ்வதற்கு மெர்ெனி ஏற்ற இடெல்ை என்று ஐன்ஸ்டின்
முடிவு மசய்தார். அதன்பின் அவர் வாழ்க்ரக அமெரிக்காவில்
மதாடர்ந்தது.
அங்குள்ள ‘பிரின்ஸ்டன்’ என்ற பல்கரைக்கழகத்தில் ஐன்ஸ்டின்
இயற்பியல்/ மபளதிகவியல் கபைாசிரியைாகப் பணியாற்றினார்.
சுொர் இருபது ஆண்டுகள் ெரனவி துரணவியின்றி வாழ்ந்த

ஐன்ஸ்டின், 1955 ஏப்ைல் 18-ம் ொள் அமெரிக்காவில் ெரறந்தார்

வாழ்க்ரகயில் மவற்றி மபறுவது எப்படி?
(ஐன்ஸ்டின் சசான்ன கணித தத்துேம்.)

ஒருமுரற விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்ரடனிடம் ஒருவர், ” வாழ்க்ரகயில்
மவற்றி மபறுவது எப்படி?” என்று ககட்டார்.
அதற்கு ஐன்ஸ்டின்,”A = X + Y + Z” பதிைளித்தார்.
இந்தப் பதிரைக் ககட்ட அவருக்கு ஒன்றுகெ புரிய
வில்ரை. பின் அதற்கான விளக்கத்ரத விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டிகன
விளக்கினார்.
“A” என்பது தான் வாழ்க்ரகயில் மவற்றி. கடினொன உரழப்கப “X”
ஆகைாக்கியொன விரளயாட்டு “Y”என்றார்.
உடகன அவர், “Z”என்னமவன்று மசால்ைவில்ரைகய?”என்றார்.
அதற்கு ஐன்ஸ்டின், ”அதிகம் கபசாெல் வாய்
மூடிக்மகாண்டிருப்பது!”என்றார்.
ஐன்ஸ்டின் என்ை அரிய ஆசிரியர்.
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மெகைாம் வட்மென்
ீ
என்ற புகழ்ெிக்க அமெரிக்க ொவைாரிசியயர்
ஐன்ஸ்டீனுடன் தெக்கு ஏற்பட்ட உணர்ச்சியூட்டும் அனுபத்ரதக்
கூறுகிறார்.

வட்மென்
ீ
இரளஞைாக இருந்தகபாது ஒரு ொள் ஒரு மசல்வந்தரின்
வட்டுக்கு
ீ
இைவு விருந்துக்குச் மசன்றிருந்தார்.

விருந்து முடிந்ததும் ஓர் இரச ெிகழ்ச்சி ஏற்பாடாகி இருந்தது.
வட்மெனுக்கு
ீ
இரச என்றால், அதுவும் சாஸ்த்ரீய” இரச என்றால்
சிம்ெ மசாப்பனம்.

இப்படி வந்து ொட்டிக் மகாண்கடாகெ என மொந்தபடி, ஏகதா

இரசஞானம் உள்ளவர் கபால் முகபாவத்ரத ெட்டும் ரவத்துக்
மகாண்டு, ெம் மசாந்த ெிரனவுகளில் மூழ்கினார் வட்மென்.
ீ

திடீமைன்று எல்கைாரும் ரகதட்டும் சத்தம் ககட்டது. உடகன சுதாரித்துக்
மகாண்டு உற்சாகொகத் தாமும் ரகதட்டினார் வட்மென்.
ீ

அப்கபாது அவைது வைது பக்கத்திைிருந்து ”உங்களுக்கு பாஉற்

இரசமயன்றால் ெிகவும் பிடிக்குொ?” என்று தீர்க்கொன குைல் ககட்டது.
திரும்பிப் பார்த்தால்...ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின்.
சம்பிைதாயொகக் ககட்ட ககள்வி என்று சம்பிைதாயொன ஒரு பதிரைக்
கூறியிருக்க கவண்டியது தாகன வட்மென்?
ீ
ஐன்ஸ்டினின் கெர்ரெெிக்க பார்ரவயில், ஒரு சிறு மபாய்ரயயும்
மசால்ை முடியாதவைானார் அவர்.
“பாஉற் இரசப்பற்றி எனக்கு ஒன்றும் மதரியாது. இதற்குமுன் அந்த
இரசரய ொன் ககட்டகத இல்ரை என்றார், ஐன்ஸ்டினின் முகத்தில்
திரகப்பு.
பாக் ெட்டுெல்ை, மபாதுவாக எந்த இரசரயயும் தாம் அதிகம்
ககட்டதில்ரை என வட்மென்
ீ
கெலும் கூற, ஐன்ஸ்டினின் முகத்தில்
கவரை படர்ந்தது.
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ெடந்து மகாண்டிருந்த ெிகழ்ச்சிரயயும், சுற்றியிருந்த பிற
விருந்தினர்கரளயும் மபாருட்படுத்ததாதவைாய், வட்மெனின்
ீ
ரகரயப்
பிடித்து, ”தயவு மசய்து என்கனாடு வாருங்கள்” என்று ொடியில் இருந்த
ஓர் அரறக்கு அவரை அரழத்துச் மசான்றார்.
வட்மென்ரனப்
ீ
பார்த்து, ”உங்களுக்கு எப்கபாதிைிருந்து இரச

கடினொனது என்ற அபிப்பிைாயம் கதான்றியது?” என்று ககட்டார்.
இதற்குள் ”என்னடா இப்படி உளறி, மகாஞ்சமும் எதிர்பாைாத விதத்தில்
இந்த ொெனிதரை மதாந்தைவு மசய்து விட்கடாகெ” என எண்ணினார்
வட்மென்.
ீ
”டாக்டர் ஐன்ஸ்டின், ெீங்கள் கீ கழ மசன்று ெிகழ்ச்சியில் கைந்து

மகாள்ளுங்கள். எனக்கு இரசரய ைசிக்கத் மதரியாது என்பது ஒரு
மபருட்டல்ை” என்றார்.
அரதக் காதில் வாங்காதவைாய் ஐன்ஸ்டின், முதைிி்ல் வட்மெனுக்குப்
ீ
பழக்கொன, எளிதில் புரியக்கூடிய மெல்ைிரசப் பாடல்களில்

ஆைம்பித்து, இரசயின் மவவ்கவறு வரககரள ஒன்றன்பின் ஒன்றாக,
வட்மென்ரனக்
ீ
ககட்கவும். பாடவும் ரவத்தார்.
அவருக்கு மெல்ை மெல்ை இரசயின் நுணுக்கங்கரள எடுத்துக்
காட்டினார்.
”சாஸ்த்ரீய” இரச என்றாகை புரிந்து மகாள்வது கடினம் என்று
எண்ணியருந்த அவரிடம், கணக்குப் பாடம் கூடத்தான் கடினம்.
உங்கள் ஆசிரியர் முதல் பாடத்திகைகய உங்களுக்கு வகுத்தலும்,
பின்னங்களும் கற்றுக் மகாடுத்திருந்தால் ெீங்கள் கணக்கு என்று
மசான்னாகை அைறியடித்துக் மகாண்டு ஓடியிருப்பீர்கள்.
ஆனால் அவர் அப்படி மசய்திருக்க் ொட்டார். உங்களுக்கு முதைில்
எண்கரளக் கற்றுத் தந்த பின்னகை கணிதத்தின் பிற ககாட்பாடுகரள
கற்றுக் மகாடுத்திருப்பார்.
”இல்ரை என்றால், கணிதம் என்னம் அருரெயான சாஸ்திைத்தின்

அழரக ெீங்கள் வாழ்க்ரக முழுவதும் உணைாெல் கபாயிருப்பீர்கள்.
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இரசயும் அப்படித்தான். படிப்படியாகப் புரிந்து மகாண்டால் கடினகெ
இல்ரை” என்று கூறி ஊக்கப்படுத்தினார்.
வட்மெனுக்கு
ீ
அங்கு ெடப்பரத ெம்பகவ முடியவில்ரை. தற்மசயைாகச்
சந்தித்த ஒருவனுக்குச் சங்கீ த ைசரன ஏற்படுத்துவதுதான் தம்
வாழ்க்ரகயின் முக்கிய பணி

கபால், அம்ொனிதர் மசயல்பட்டரதப் பார்த்து வட்மென்
ீ
ஆச்சரியப்பட்டுப் கபானார்.

வட்மென்
ீ
ஒவ்மவாரு மெட்டாகப் பாடிக்காட்ட ஐன்ஸ்டினின் முகத்தில்
மபருெிதம் புத்தது.
தீடிமைன தாம் ெிரனத்தரதச் சாதித்து முடித்தவைாய் எழுந்து, ”இப்கபாது
ொம் பாஉறின் இரசக்குத் தயாைாய் விட்கடாம்” என்றபடி இரச ெிகழச்சி
ெடந்து மகாண்டிருந்த அரறக்கு வட்மென்ரன
ீ
ெீ ண்டும் அரழத்துச்
மசன்றார் ஐன்ஸ்டின்.
அெரும் கபாது, ”கவரைப்படாெல் இரசரயக் ககளுங்கள்.
அவ்வளவுதான்” என்றார்.

வடமென்,
ீ
”அவ்வளவுதான்” என்று அவர் சாதாைணொகச்
மசால்ைிவிட்டார்.

ஆனால் முன்பின் அறிமுகெில்ைாத எனக்காக அவர் எடுத்துக் மகாண்டு
சிைத்ரதயல்ைாெல் அன்றிைவு வாழ்க்ரகயிகைகய முதல் முரறயாக
”பாஉற்” எனும் ொமபரும் இரசக்கரைஞனின் பரடப்ரப ொன் ைசித்து
உணர்ந்திருக்க முடியாது”.
”அன்று அந்த இரச ெிகழச்சி முடிந்தகபாது, அந்த இரசரய
உண்ரெயிகைகய ைசித்த சிைகைாடு கசர்ந்து ொனும் உண்ரெயாககவ
ரகதட்டிகனன்” என்று மசால்கிறார் வட்மென்.
ீ
அன்று விருந்துக்கு அரழத்திருந்தவரின் ெரனவி, ”டாக்டர்
ஐன்ஸ்டின், ெிகழ்ச்சியின் மபரும் பகுதிரய ெீங்கள் ைசிக்க
முடியாெல் கபானகத” என்று வருந்திக் கூறினார்.
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உடகன ஐன்ஸ்டின், ”வருந்தாதீர்கள். ொனும் என் இளம் ெண்பரும்
ெனிதனால் மசய்யக் கூடியவற்றிகைகய ெிகவும்

ெகத்தான ஒரு மசயைில் முழ்கியிருந்கதாம்” என்றார்.
”அப்படி என்ன மசய்தீர்கள்?” என்றார் அப் மபண்ெணி ஆச்சரியத்துடன்.
ஐன்ஸ்டின் சிரித்தவாறு கூறிய வார்த்ரதகள் இன்றும் அவைது

கல்ைரற ெீ து ஒளிர்ந்து மகாண்டிருக்கும் வார்த்ரதகளாகும். அவர்
மசான்னது.

”அழகின் எல்டலக்குள் சசல்ல மற்றும் ஒரு நுடழோயில்
திைக்கப்பட்ைது”.

பரடப்பில் உள்ள அழரக உணரும்
சக்தி, காைத்ரதயும் தூைத்ரதயும்
கடந்து உயர்ந்த உண்ரெகரளப்
கபாதிக்க வல்ைது.
ெனிதனின் தூய்ரெயான
உள்ளுணர்ரவ எழுப்ப வல்ைது.
அரத உணர்ந்துதான் ஐன்ஸ்டின் அன்று முன்பின் மதரியாத
ஒருவருக்காகத் தம் மபான்னான கெைத்ரதச் மசைவிட்டார்.
ெெக்குக் கல்வி புகட்டும் ஆசிரியர்கள் பைர் உள்ளனர். ஆனால்,
உண்ரெரயப் புகட்டும் ஆசிரியர்கள் சிைகை உள்ளனர்.
தன் அறிரவ தன் முன்கனற்றத்திற்கு ெட்டுெல்ைாெல் சக
ெனிதர்களின் எழுச்சிக்குப் பயன்படுத்திய ஐன்ஸ்டினின் புகழ் அவர்
கபான்றிய பிைபஞ்சத்தின் அழரகப் கபான்கற ெிரைத்திருப்பதில்
ஆச்சரியமென்ன!
ஐன்ஸ்ரடனின் விஞ்ஞானமும் கவதாத்திரி ெகரிசியின் விஞ்ஞான
மெய்ஞ்ஞானமும் ொனுடத்ரத அரெதி
ரவக்கும் என்பதில் ஐயெில்ரை.

வழியில் பயணிக்க

துரணெின்ற நூல்கள்.
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1. The World As I See It (Paperback) by Albert Einstein
2. Einstein: His Life and Universe (Hardcover) by Walter Isaacson
3. Relativity: The Special and the General Theory (Paperback)
by Albert Einstein
4. On a Beam of Light: A Story of Albert Einstein (Hardcover)
by Jennifer Berne
5. The Evolution of Physics: From Early Concepts to Relativity and
Quanta (Paperback)
by Albert Einstein
6. அன்மபாளி ொத இதழ்கள் கவதாத்திரி ெகரிசி.
7. ஞானக்களஞ்சியம், கவதாத்திரி ெகரிசி.
8. விஞ்ஞான அடித்தளங்களின் அரசவுகளும் ொற்றங்களும்
அருள்ெிதி அழகர் ைாொனுெம்.

9. சிந்தரனயாளர் ஐன்ஸ்ரடன் – ப.ொ. பாைசுப்பிைெணியன்.
10. அறிஞர்கள் வாழ்வில் ெடந்த அற்புத ெிகழச்சிகள் எரடயூர்
சிவெதி.
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