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ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ୧୮୯୭ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦ ମାର୍ଚ୍ଟ ୧୪ ତାରଖି ଦନି ଜମଟାନର ଉଲମ ସହରରର 

ର ାର୍ଏି ଇହୁଦୀ ପରବିାରରର ଜନମ ରହାଇଥିରଲ  । ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ମୁୁନକି ସହରକୁ ଉଠ ିଆସରିଲ 

ଓ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶକି୍ଷା ଏଇଠ ିଆରମ୍ଭ ରହଲା  । ପ୍ରାଥମିକ ଶକି୍ଷା ସାର ିରଶ ହାଇସ୍କଲୁକୁ 

 ରଲ  । ଜମଟାନର  ତାନୁ ତକି ଶକି୍ଷା ପଦ୍ଧତ ିତାଙୁ୍କ ଭଲ ଲା ୁ ନଥିଲା  । ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଟ 
ରହାଇଥିବା ରବରେ ତାଙ୍କର ଜରେ ଶକି୍ଷକ ତାଙୁ୍କ ଡାକ ିକହରିଲ  “ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ତୁରମ ଏ ସ୍କଲୁ ଛାଡ ି

ଚାଲି ରଲ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା “ ତାଙ୍କର ରଦାର୍ କେ ରବାଲି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ପଚାରରିଲ  । ରଦାର୍ କଛି ି

ନଥିଲା   ।  ଶକି୍ଷକ କହରିଲ “ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତରିର ମ ୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହରାଉଛ ି  “। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ 

ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ଅଡୁଆ ପ୍ରଶନସବୁ ପଚାରୁଥିରଲ ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ରେପର ିଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଭଲ ଲା ୁ ନଥିରଲ  

, ଆଇନଷ୍ଟାଇନନୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କଲୁ ଓ ତାର ପରରିବଶ ଭଲ ଲା ୁନଥିଲା  । ତାଙ୍କର ଘରରାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ 

ରସ ଅସୁସ୍ଥ ଓ େିବା େିବାକୁ ଅକ୍ଷମରବାଲି ର ାର୍ଏି ସାର୍ଫିିରକତାନ ିଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସ୍କଲୁ େିବା ବନ୍ଦ 

କରଲ  । ସୁଇଜରଲୁାଣ୍ଡର ଜୁରଚି ଠାରୁ ବଖିୁାତ ରଫରଡରାଲ ଇନଷି୍ଟଚୁୁର୍ ଅଫ  ରର୍କରନାରଲାଜରିର 

ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ଟୀ ଶକି୍ଷା ଆରମ୍ଭଜ ରହଲା   ।  ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଵାଧୀନ ବାତାବରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙୁ୍କ ଭଲ 

ଲା ିଲା ଓ ଚାରବିର୍ଟ ପରର ୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରର ରସ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଡଗି୍ରୀ ପାଇରଲ  । 

 

ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙୁ୍କ ବଜି୍ଞାନ  ରବର୍ୋ କରବିାକୁ ସୁରୋ  

ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଆଥକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା  । ରେଉ  ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପାସ କରଲ ରସଠାକାର 

ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସହତି ତାଙ୍କର ସୁସମ୍ପକଟନ ଥାଏ   । ରତରବ ଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙୁ୍କ ଭଲ ପାଉଥିରଲ ଓ 

ତାଙ୍କ ରଚଷ୍ଟା ଫେରର ରସ ର ାର୍ଏି ଅଫିସରର କରିାେୀ ଚାକରି ିଖରଣ୍ଡ ପାଇରଲ  । ଏ ଅଫିସରର କାମ 

କମ   । ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ବଜି୍ଞାନ  ରବର୍ୋ ପାଇ  ସୁରୋ  ମିେଲିା   ।  ୧୯୦୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରର 

ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙୁ୍କ ବଜି୍ଞାନ  ରବର୍ୋ କରବିାକୁ ସୁରୋ  ମିେଲିା   । 

 

୧୯୦୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରର ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଙ୍କର ପରଚାର୍ ି ରବର୍ୋ ନବିନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା  । ଏମାନଙ୍କର 

ମୂଲୁ ଅକାେୀୟ ରତରବ ଏମାନଙ୍କର ମୂଲୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରବିାକୁ ପଥୃିବୀର ରେଷ୍ଠ ବଜି୍ଞାନୀମାନଙୁ୍କ କଛି ି
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ବର୍ଟ ଲା ିଲା  ।  ପରଚାର୍ ିନବିନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ର ାର୍କିର “ ଫରର୍ା ଇରଲକଟ୍ରକି ଏରଫକର୍ “ ର ବୁାଖୁା 

ରହାଇଛ ି । ବାକ ିୁଡକି “ ରେଶାଲ ଥିଓରୀ ଅଫ ରରିଲର୍ଭିିର୍ ି“ ସମ୍ପକଟରର  । 

 

ମାତ୍ର ଛବଶି ବର୍ଟ ବୟସରର ର ାର୍ଏି ବର୍ଟ ମଧ୍ୟରର ଆରପକି୍ଷକ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ “ଫରର୍ା ଇରଲକଟ୍ରନ 

ଏରଫକର୍ “ ର ବୁାଖୁା କରବିା ୋହାଙ୍କ ପକ୍ଷରର ସମ୍ଭବ , ତାକୁ ପଥୃିବୀର ସବଟରେଷ୍ଠ ବଜି୍ଞାନୀର 

ସମ୍ମାନ ମିେବିା ସ୍ଵାଭାବକି   ।  ନଉିର୍ନ ଙୁ୍କ ବାଦ ରଦରଲ ଆଉ ରକୌେସ ିବଜି୍ଞାନୀଙୁ୍କ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ 

ସହତି ସମାନ ଆସନରର ବଜି୍ଞାନ େ ବସାଇନାହାନ୍ତ ି  । 

 

ପୁରସ୍କାର 

ସମଗ୍ର ପଥୃିବୀ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ବଖିୁାତ ଆରପକି୍ଷକ ବାଦର ଜନକ ରବାଲି ଜାରେ  । ମାତ୍ର 

ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଆରପକି୍ଷକ ବାଦ ପାଇ  ରନାରବଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତ ି  । ରନାରବଲ ପୁରସ୍କାର 

ପାଇଛନ୍ତ ିଫରର୍ା ଇରଲକଟ୍ରକି ଏରଫକର୍ର ବୁାଖୁା କରଥିିବା ପାଇ   । ଏହାର କାରେ , ଆରପକି୍ଷକ 

ବାଦର  ୁରୁତ୍ଵ ବୁଝବିାକୁ ବଜି୍ଞାନୀମାରନ ଅଧିକ ସମୟ ରନରଲ   । 

 

ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ  ରବର୍ୋ 

୧୯୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଦ୍ଦରର ଜମଟାନ ବଜି୍ଞାନୀ ପଲାଙ୍କ ରେଉ  କ୍ଵାଣ୍ଟମ ଧାରୋ ବଢରିଲ, ତାହା ଆଧୁନକି ବଜି୍ଞାନର 

ମୂେସ୍ତମ୍ଭ କହରିଲ ଅତୁୁକି୍ତ ରହବ ନାହିଁ   । ପଲାଙ୍କ କହରିଲ ଆରଲାକ ଅତକୁି୍ଷଦ୍ର ଶକି୍ତ ପୁାରକର୍ମାନଙ୍କର 

ସୁଆ   । ର ାର୍ଏି ଶକି୍ତ ପୁାରକର୍ରୁ ରସ କ୍ଵାଣ୍ଟା ନାମ ରଦଇଥିରଲ   । ପ୍ରକୃତ ିଏକ କ୍ଵାଣ୍ଟା , ଦୁଇ କ୍ଵାଣ୍ଟା, 

ତନି ିକ୍ଵାଣ୍ଟା ....... ରମାର୍ ଉପରର ପୂର୍ଣ୍ଟ ସଂଖୁା ବଶିଷି୍ଟ କ୍ଵାଣ୍ଟା ଶକି୍ତ ଚାଲାେର ବୁବସ୍ଥା କରଛି ି  । ରଦଢ 

କ୍ଵାଣ୍ଟା ଶକି୍ତ ନାହିଁ  । ପ୍ଳାବଙ୍କର ଏହ ି ୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଟ ତତ୍ଵର ପ୍ରଥମ ପ୍ରରୟା  କରଥିରଲ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ  ।  

ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହରିଲ ଆରଲାକରଶମୀ ସରତ କ ି  ୁେମିାନଙ୍କର ସୁଅ   ।  ର ାର୍ଏି  ୁେରି ନାମ 

ରଖିରଲ ରଫାର୍ନ  । ଅଧା ରପାର୍ନ ନାହିଁ ଓ ରଫାର୍ନକୁ ଭାଙି୍ଗବା ଅସମ୍ଭବ   । 
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ଫରର୍ା ଇରଲକଟ୍ରକି ଏରଫକର୍ କ’େ  ? ଜମଟାନ ବଜି୍ଞାନୀ ଫିଲିପ ରଲନାଡଟ ପରୀକ୍ଷା କର ି

ରଦଖାଇଥିରଲ ରେ ର ାର୍ଏି ଧାତବ ପଷୃ୍ଠ ଉପରର ଆରଲାକପାର୍ କରାଇରଲ    ଇରଲକଟ୍ରନମାରନ 

ପଷୃ୍ଠତୁା  କରନ୍ତ ି   । ଏହା ଫରର୍ା ଇରଲକଟ୍ରନ ଏରଫକର୍ ଓ ଏହ ିଆବଷି୍କାର ପାଇ  ରଲନାଡଟଙୁ୍କ 

୧୯୦୫ ରର ରନାରବଲ ପୁରସ୍କାର ମିେଥିିଲା   । ରଲନାଡଟଙ୍କ ଆବଷି୍କାର ପରର ଏ ସମବନ୍ଧରର ଅଧିକ 

ପରୀକ୍ଷା କର ିବଜି୍ଞାନୀମାରନ ପ୍ରରହେକିା ଜାଲରର ଛନ୍ଦ ି ରହାଇ ରଲ  । ରସମାରନ ରଦଖିରଲ ରେ 

ଆରଲାକ ରଶମୀର ତୀବ୍ରତା ବଢାଇରଲ ଧାତବ ପଷୃ୍ଠ ତୁା  କରୁଥିବା ଇରଲକଟ୍ରନନ ସଂଖୁା ବଢୁଛ ିକନୁି୍ତ 

ରସମାନଙ୍କର ରବ  ବଢୁନାହିଁ  । ରକବେ ଆରଲାକରଶମୀର ରଙ୍ଗ ବଦେରିଲ ପଷୃ୍ଠ ତୁା ୀ 

ଇରଲକଟ୍ରନଙ୍କ ରବ ରର ପରବିର୍ତ୍ଟନ  ରହଉଛ ି  । ଉଦାହରେ ସ୍ଵରୂପ , ନୀେ ଆରଲାକ  ଦ୍ଵାରା ଧାତବ 

ପଷୃ୍ଠ ରୁ ଛଡୁିଥିବା ଇରଲକଟ୍ରନ ରବ  ପୀତ ଆରଲାକ ଦ୍ଵାରା ବତିାଡତି ଇରଲକଟ୍ରନଙ୍କ ରବ  ଅରପକ୍ଷା 
ଅଧିକ   । ଏହାର କାରେ ବୁଝାଇ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହରିଲ ରେ ସବୁ ରଙ୍ଗର ଆରଲାକଙ୍କର ରଫାର୍ନ 

ସମାନ ଭାରବ ଶକି୍ତଶାେ ିନୁହନ୍ତ ି । ରେପର ିଅଧିକ ଶକି୍ତଶାେ ିର ାୋର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହାଇଥାଏ   , 

ରସହପିର ିପୀତ ରଶମୀର ରଫାର୍ନ ତୁେନାରର ଅଧିକ ଶକି୍ତ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଟ ନୀେ ରଶମୀର ରଫାର୍ନ ଧାତବ ପଷୃ୍ଠରୁ 

ଇରଲକଟ୍ରନ ଅଧିକ ରବ ରର ବତିାଡତି କରର  ।  ଧାତବ ପଷୃ୍ଠରର ଅଧିକ ପରମିାେର ପୀତ ରଶମୀ 
ପକାଇରଲ ଅଧିକ ସଂଖୁକ  ପଇଡ ରଫାର୍ନ ଅଧିକ ଇରଲର୍ଟ୍ରନଙୁ୍କ ଧକ୍କା ରଦବା ଫେରର ଅଧିକ 

ସଂଖୁକ ଇରଲକଟ୍ରନ ପରତିୁା  କରରିବ କନୁି୍ତ ଇରଲକଟ୍ରନର ରବ  ବଢବିାର ରକୌେସ ିକାରେ ନାହିଁ   
। ରଙ୍ଗ ବଦେରିଲ ୋଇ ପଷୃ୍ଠତୁା  କରୁଥିବା ଇରଲକଟ୍ରନ ରବ  ବଦେଥିାଏ    । 

 

ଆରପକି୍ଷକ ବାଦ ଅନୁସାରର ଆରଲାକର ରବ  ସବଟାଧିକ   । ଆରଲାକ ଏକ ରସରକଣ୍ଡରର 

୧୮୬୦୦୦ ମାଇଲ ଦୁରତ୍ଵ ଅତକି୍ରମ କରର   । ରକୌେସ ିବସୁ୍ତ ଆରଲାକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରବ ରର  ତ ି

କରପିାରିବ ନାହିଁ   । ଆରଲାକର ରବ  ଆରପକି୍ଷକ ନୁରହ  ,  ପରମ  । “ ଆରପକି୍ଷକ “ ପରମ ପ୍ରରଭଦ 

ବୁଝବିା ପାଇ  ନରିମନାକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର୍ ିସାହାେୁ କରବି   । ମରନକର ଦୁଇର୍ ିସମାନ୍ତରାେ ରାସ୍ତାରର ଦୁଇର୍ ି

କାର ଚାଲୁଛନ୍ତ ି   । ର ାର୍କିର  ରବ   ଶରହ କରିଲାମିର୍ର, ଆଉ ର ାର୍କିର ୮୦ କରିଲାମିର୍ର   । 
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ଦ୍ଵତିୀୟ କାରରର ଥିବା ଦଶଟକ ରଦଖି ରେ ପ୍ରଥମ କାରର୍ ି୧୦୦ -୮୦ = ୨୦ କରିଲାମରି୍ର ରବ ରର 

ଧାଉ ଛ ି  । ମାତ୍ର େଦ ିପ୍ରଥମ କାରର୍ ିଆରଲାକ ରବ ରର ଅଥଟାତ  ରସରକଣ୍ଡକୁ ୧୮୬୦୦ ମାଇଲ 

ରବ ରର ଛୁରୁ୍ଥାଏ   , ଦ୍ଵତିୀୟ କାରର୍ ିରସରକଣ୍ଡକୁ ୧୮୦୦୦ ମାଇଲ ରବ ରର ଧାଇ ଥାଏ  , ରତରବ 

ଦ୍ଵତିୀୟ କାରର ଦଶଟକ ପାଇ  ପ୍ରଥମକାରର୍ ି୧୮୬୦୦ ମାଇଲ ରବ ରର ହିଁ ଛୁରୁ୍ଥିବ , ୬୦୦୦ 

ମାଇଲ ରବ ରର ନୁରହ    । 

 

ଆମ ପଥୃିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇ  କାେ ସମାନ ରବ ରର ବହଚିାଲିଛ ି   । ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହରିଲ କାେ 

ଆରପକି୍ଷକ   । ଅତ ି ଦୁତ  ତରିର ପରେର ଠାରୁ ଦୂରରଇ ୋଉଥିବା ବୁକି୍ତଙ୍କ ପାଇ  କାେ ସମାନ 

ରବ ରର ବରହ ନାହିଁ  । ପଥୃିବୀ ବାସନି୍ଦାମାରନ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କାେ ସମାନ  । ଧରାୋଉ 

ତୁରମ ର ାର୍ଏି ମହାକାଶୋନରର ରସରକଣ୍ଡକୁ ୧୬୬୦୦୦ ମାଇଲ ରବ ରର (ଏରତ ଦୁତ ାମୀ 
ମହାକାଶୋନ  ବର୍ତ୍ଟମାନ ମେିର୍ର କଳ୍ପନାନୀତ  ) ପଥୃିବୀ ଛାଡଲି ଓ ଦଶ ବର୍ଟ ପରର ପଥୃିବୀକୁ ରଫରି 

ଆସଲି     । ତୁରମ ରଦଖିବ ରେ ପଥୃିବୀରର ପଚାଶ ବର୍ଟ ବୀତେିାଇଛ ିଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାରନ ବୁଢା 

ରହାଇୋଇଛନ୍ତ ି   । ତୁମ ମହାକାଶୋନ େଦ ିଅଧିକ ଦୁତଗ୍ରାମୀ ରହାଇଥାଏ ରତରବ ତୁମର ଦଶବର୍ଟ 

ପଥୃିବୀର ପଚାଶ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହବ   । 

 

ରକବେ କାେ ଆରପକି୍ଷକ ନୁରହ    , ରଦୈଘଟୁ  ଓ ବସୁ୍ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଆରପକି୍ଷକ   । ସ୍ଥିର ଥିବା ଜରେ 

ପେଟୁରବକ୍ଷେ ଆଡକୁ ଦୁତ ରବ ରର ଆର ଇ ଆସୁଥିବା ର ାର୍ଏି ବସୁ୍ତର ରଦୈଘଟୁ   ରଛାର୍ ରହାଇୋଏ 

ଏବଂ ତାର ବସୁ୍ତତ୍ଵ ବଢେିାଏ   । 

 

ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଆରପକି୍ଷକବାଦର ର ାର୍ଏି ଅତ ି ୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଟ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ରହଉଛ ି  ରେ ବସୁ୍ତତ୍ଵ (ମାସ) ଓ 

ଶକି୍ତ (ଏନଜ ି) ଅଭିନ୍ନ   । େଦ ିର ାର୍ଏି ବସୁ୍ତର ବସୁ୍ତତ୍ଵ m ହୁଏ ରତରବ ତାହା m ଶକି୍ତ ସହତି ସମାନ   

। c ରହଉଛ ିଆରଲାକର ରବ  । ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସମୀକରେ ଅନୁସାରର E = m, E ଶକି୍ତ  । ସ ିଖବୁ 

ବଡ ସଂଖୁା  ଅସମ୍ଭବ ଭାରବ ବଡ   । ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ସମୀକରେ ଅନୁସାରର ଅତ ି ଅଳ୍ପ ବସୁ୍ତ 
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ଅକଳ୍ପନୀୟ ଶକି୍ତର ଭଣ୍ଡାର  । ତାଙ୍କର ିଠାରୁ ସୂତ୍ର ପାଇ ପରମାେୁ ରବାମା ତଆିର ିରହାଇଛ ି   । ଅଳ୍ପ 

ୟୁରାନୟିମ ବା ରରଡୟିମକୁ ଶକି୍ତରର ରୂପାନ୍ତର କରଲ ତାହା ଏକ ବରିାର୍ ଅଚେକୁ ନମିିର୍ରକ ପାଉ ଶ 

କରରିଦବ   । ମାତ୍ର ୟୁରାନୟିମ ରରଡୟିମ ପର ି ରତଜସି୍କୟି ବସୁ୍ତ ଅରପକ୍ଷାକୃତ ସହଜରର ଶକି୍ତରର 

ରୂପାନ୍ତରତି ରହାଇପାରର  । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପରର ବସୁ୍ତ ଶକି୍ତରର ରୂପାନ୍ତରତି ରହଉଥାଏ   । ରେପରକି ି

ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ  ଭଟ ଆମ ସୂେଟୁ  ଭଟରର େଦ ି ସାଧାରଞ୍ଜ ଇନ୍ଧନ (କାଠ , ରକାଇଲା ବା ରପରଟ୍ରାଲ ) 

ଜେୁଥାଆନ୍ତା   ; ରତରବ ସବୁ ଇନ୍ଧନ ସରନ୍ତାେୀ ଓ ସୂେଟୁ ରକରବଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତାେୀ    । ମାତ୍ର ସୂେଟୁ 
 ଭଟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପରର ଅଳ୍ପ ଉଦଜାନ ପରମାେୁ ଜେ ି ରସୌରଜ ତକୁ ଆରଲାକ ଓ ଉର୍ତ୍ାପ ସୂେଟୁ 
୫୦୦ ରକାର୍ ିବର୍ଟ ରହବ ରୋ ାଉ ଆସୁଛ ିଓ ଆଉ ସାତସହ ରକାର୍ ିବର୍ଟ ରୋ ାଇବ  । ରତରବ 

ପଥୃିବୀ ଆଉ ସାତଶହ ବର୍ଟ ନଥିବ  । ସୂେଟୁର ଆକାର ବଢୁଛ ି ଓ ସାତବର୍ଟ ରକାର୍ ିବର୍ଟ ଅରନକ ପୂବଟରୁ 

ପଥୃିବୀ ସୂେଟୁ  ଭଟକୁ ଚାଲିୋଇଥିବ  । ରତରବ ମେିର୍ର କଛି ିଚନି୍ତା କରିବାର ନାହିଁ  । ରକାର୍ଏି ବର୍ଟ 
ଦୂରର କଥା , ଲକ୍ଷ ବର୍ଟ ଭୀତରର ବଜି୍ଞାନ ବେରର ମେିର୍ ଚରଢଇ ପର ିପୁର କନିା ଅନୁ ଗ୍ରହର୍ଏି ବାଛ ି

ଉଡେିାଇପାରବି   । 

 

ରେଶାଲ ଥିଓରୀ ଅଫ ରରିଲର୍ଭିିର୍ ିରକବେ ସରେରରଖାରର  ତ ିକରୁଥିବା ବସୁ୍ତଙୁ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରର   । 

୧୯୦୫ ରୁ ବକ୍ର ପଥରର  ତ ି କରୁଥିବା ବସୁ୍ତଙୁ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରବିା ଚନି୍ତା ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଅଧିକାର 

କରଥିିଲା  ।  ୧୯୧୬ ରର ରସ ରଜରନରାଲ ଥିଓରୀ ଅଫ ରରିଲର୍ଭିିର୍ ି ତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରକାଶ କରଲ   । ଏହ ି

ତତ୍ତ୍ଵରର ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଟେକୁ ନୂତନ ଦୃଷି୍ଟରକାେରୁ ବଚିାର କରଛିନ୍ତ ି  । 


