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తొలి మాట: పర్పంచ పాఠకులను విశేషంగా ఆకరిష్ంచి, ఆకటుట్కుని, వారిచేత ఆదరించబడుచునన్, అసమాన తెలుగు మాస పతిర్క "కౌముది' లో

పర్చురితమైన నా 'మనభారతం' వాయ్సం జనవరి 2010 నుండి డిసెంబర 2015 వరకు నిరాటంకంగా 72 నెలలు పర్చురితమయింది. కాని
సమయాభావం వలల్ జనవరి 2016 నుంచి కొనిన్ బాధయ్తలవలల్ ఈ వాయ్సాలు కొనసాగించుటకు వీలు కాలేదు.

ఇపుప్డు సమయం దొరికినందువలల్ 'కిరణ పర్భ' గారి సమమ్తితో భారత విశేష చరితర్ ను పర్తిబింబించే ఈ 'మన భారతం' వాయ్సం ఈ

సంచిక దావ్రా ఈ వాయ్సంతో మళీళ్ కొనసాగిసుత్నాన్ను.

చేజారిన భారతదేశ రతన్రాజములు-5
పరిటాల వజర్ం/రిజెంట వజర్ం
భారతదేశపు మరో అదుభ్తమైన వజర్ రాజం 'రిజెంట

వజర్ం' (The Regent Diamond). ఇతర

వజార్ల వలే, ఈ విలువైన వజర్ం చరితర్ దొంగతనాలతో, హతయ్లతో, కుటర్లతో, అపకీరిత్లతో, విపల్వాలతో, ఒక
పర్పంచయుదధ్ంతో, శాపాలతో నిండి ఉంది.
1698 సంవతస్రంలో కృషాణ్జిలాల్, కంచికచరల్ మండలంలోని "పరిటాల" వజార్ల గనులలో
అనేకమంది పనిచేసుత్నాన్రు. ఒక రోజు ఔరంగజెబ (Aurangzeb) పాలనలోని ఒక బానిస కూలీ ఒక
గనిలో తర్వువ్తునన్పుప్డు ఒక అదుభ్తమైన, 410 కారెటల్ (82 గార్ములు) వజర్ం బయట పడింది.
ఆకాలంలో మొగల నవాబు ఔరంగజెబ (Aurangzeb) కుతుబ వంశానిన్ అంతం చేసి గోలకొండ
సామార్జాయ్నిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని పాలిసుత్నాన్డు. అపుప్డు పరిటాల కూడా గోలకొండ సంసాథ్నం అధీనంలో
ఉంది. అందువలల్ తర్వువ్తునన్పుప్డు బయలప్డిన వజార్లనీన్ గోలకొండ సంసాథ్నానికే చెందుతాయి. మార్నప్డి పోయిన ఈ బానిస తనకు
దొరికిన వజార్నిన్ ఎలా సవ్తం చేసుకోవాలా అని ఆలోచిసూత్, చివరకు తన కాలికి ఒక పెదద్ లోతైన గాయం చేసుకుని, గాయం లోపల ఈ
వజార్నిన్ దాచి కాలికి కటుల్ కటుట్కునాన్డు. తన కాలికి తర్వువ్తునన్పుప్డు గాయమయిందని అందరితో చెపిప్ వెళిళ్పోయాడు. తన ఈయుకిత్
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పారినందుకు బానిస కూలీ అమిత సంతోషం పొందుతూ, ఈ వజార్నిన్ ఉపయోగించుకుని బానిసతవ్ం నుంచి విమకిత్ పొంది,
ధనవంతుడవావ్లనుకునాన్డు. పరిటాలనుంచి కుంటు కుంటూ దగగ్రలో ఉనన్ మచిలీపటన్ం వెళిల్, చెనన్పటన్ం (మదార్సు) వెళేల్ ఒక ఓడ
ఎకాక్డు.
ఆరోజులలో కొలూల్రు-పరిటాల గనులనుంచి బయలప్డిన వజార్లకు చెనన్పటన్ం పెదద్ విపణి. ఈ పర్యాణం లో ఇతని అమితోతాస్నిన్
గమనించి ఓడ కెపెట్న ఈ వయ్కిత్ కాలి గాయం లోపల ఒక వజర్ం దాగి ఉందని తెలుసు కునాన్డు. ఒకరాతిర్ కూర్రుడు, ఉనామ్దుడైన కెపెట్న
ఈబానిస వయ్కిత్ని బంధించి, బలవంతంగా గాయం లోపల ఉనన్ వజార్నిన్ బయటికి తీసి, ఆవయ్కిత్ని సముదర్ంలోకి తోసివేశాడు.
ఓడ చెనన్పటన్ం చేరిన తరువాత, ఈ కెపెట్న వజార్ల బజారుకు వెళిల్ వాయ్పారి "జయచంద"కు అయాచితం గా లభించిన ఈవజార్నిన్
1,000 పౌండల్ కు అమామ్డు. ఈ ధనానిన్ కెపెట్న వెంటనే విలాసాలకు ఖరుచ్ చేశాడు. ఆ తరువాత ఇతనికి ఒక అపరిచిత, నిరుపేద, బానిస
వయ్కిత్ని చంపాననే మానిసిక కోష్భ, అయాచితంగా లభించిన ధనానిన్ విలాసాలకు ఖరుచ్ చేశాననే బాధ, జయచంద తనను మోసంచేసి చాలా
తకుక్వ ధరకు కొనాన్డనే విషయానిన్ భరించలేక ఒక రోజు ఉరి వేసుకుని మరణించాడు.
ఆ తరువాత వజార్నిన్ కొనన్ జయచంద కూడా కషాట్ల పాలయాయ్డు.

పిట వజర్ం (Pitt Diamond)
దొంగిలించబడిన వజర్ం గురించి బయటకు పొకిక్తే, దీనిని అమమ్టం, వేరే పర్దేశానికి తరలించటం చాలా కషట్మవుతుందని
జయచంద భావించాడు. చివరకు అపప్టి మదార్సుకు ఈసట్ ఇండియా కంపెనీ (East India Company) పెర్సిడెంట (President)
అయిన "థామస పిట" (Thomas Pitt) కు ఈ వజార్నిన్ అమామ్లని నిరణ్ యించుకునాన్డు జయచంద. అపప్టికే ఇతని వదద్
దొంగిలించబడిన వజర్ం ఉందని థామస పిట కు తెలిసింది. జయచంద ను తన వదద్కు పిలిపించుకుని వజర్ం ఖరీదు బేరమాడటం
మొదలెటాట్డు. ఈ బేరమాడే పర్హసనం చాలా నెలలు జరింగింది. ఈ ఆలసయ్ం భరించలేని జయచంద 85,000 పౌండల్ వెల నుంచి దిగి,
చివరకు 20,000 పౌండల్కు థామస పిట కు అమామ్డు.
నెలల తరబడి థామస పిట ఈ వజాజ్నిన్ అనైతికంగా కొనే విషయం, తరబడి జరిగిన ఈ బేరం గురించి, రాషట్ర మంతా, ఇంగల్ండ
లోనూ పుకారుల్ వాయ్పించాయి.

ఈయన మీద ఇంగల్డ లో వయ్ంగయ్ సంభాషణలు, పదాయ్లు కూడా మొదలయాయ్యి. అపప్టికే వయ్కిత్గా,

పాలకుడిగా థామస పిట కు మంచి పేరు లేదు.
ఈ వజర్ం కొనే విషయం లో అపకీరిత్ని మూటగటుట్కునన్ పిట ఈ వజార్నిన్ తన కుమారుడు "రాబరట్ పిట" తో ఈ వజార్నిన్ కాలి
బూటు (shoe)లో దాచి పంపించాడు. 1702 అకోట్బర 9 వతేదీన మదార్సు నుంచి ఓడ బయలు దేరింది. ఈ కుమారుడు తండిర్ ఆదేశాల
మేరకు 1704 -1706 మధయ్ "Harris" అనే వజార్ల వాయ్పారిచేత 5,000 పౌండల్కు కోయించాడు. కోయగా వచిచ్న వజర్పు ముకక్లతో
పాటు, రజను (dust) కూడా తనకే ఇవావ్లనే నియమం పెటాట్డు. 2 సంవతస్రాలతరువాత ఈ పరిటాల వజర్ం నుంచి ఒక పెదద్ ముకక్, కొనిన్
చినన్ ముకక్లు వచాచ్యి. అదుభ్తమైన కాంతిని వెదజలేల్ పెదద్ ముకక్ బరువు 140.5 కాయ్రెటుల్ (28.2 గార్ములు). పిట వజర్ం
(పిట డైమండ) గా పేరుగాంచిన ఈ వజార్నిన్ థామస పిట తన దగగ్రే ఉంచుకుని, చినన్ వజర్పు ముకక్లను రషాయ్ ను పరిపాలించే "Peter
The Great" (1672 -1725) కు అమామ్డు.
పెదద్దయిన పిట వజార్నిన్ ఫార్నస్ రాజు

Louis XIV తో పాటు అనేక మంది యూరోపియన రాజ వంశజులకు అమామ్లని

పర్యతిన్ంచి చివరకు 1717 లో ఫెర్ంచి రాజు Louis XV పాలనా కాలంలో French Regent
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Philippe II (Duke of Orl

ans) కు 135,000 పౌండల్కు (ఇపప్టి వెల 18,840,000 పౌండల్కు సమానం) అమామ్డు. ఈ

అమమ్కంతో థామస పిట ఆరిధ్కంగా లాభ పడినా, సమాజంలో తాను మూటగటుట్కునన్ అపఖాయ్తి ని మాతర్ం వదిలించుకోలేకపోయాడు.
అయన తరువాత అతని కుమారుడు రాబరట్ పిట ఎంత పర్యతిన్ంచినా తండిర్ దావ్రా తన కుటుంబానికి అంటిన అపఖాయ్తి మరకను చెరపలేక
పోయాడు.

రిజెంట వజర్ం

అపప్టి వరకు పిట వజర్ం గా పేరొందిన పరిటాల వజర్ం Regent of France కొనన్ందువలల్ ఇది "Regent Diamond"

(రిజెంట/రిగెంట వజర్ం) గా నామాంతరం చెందింది.
1722 లో ఈ వజర్ం ఫెర్ంచ రాజు Louis XV కిరీటంలో అమరచ్బడింది. అయన మరణానంతరం 1775 లో Louis XVI
నూతన కిరీటంలో పరిటాల వజర్ం అమరచ్బడింది. ఆ తరువాత అయన భారయ్, ఫార్నస్ రాణి అయిన "మేరీ ఏంటోనెటెట్" (Marie
Antoinette) కిరీటానిన్1791 లో ఈ వజర్ం అలంకరించింది. అపుప్డు ఈ వజర్ం విలువ 480,000 పౌండల్గా నిరాధ్రించబడింది. ఇది
2016 లో 52,980,000 పౌండల్కు సమానం.
ఆ కాలంలో అవినీతి, అసభయ్కరమైన పర్వరత్న, రాసలీలలలో మునిగిన ఈ పెర్ంచి రాణి ఫార్నస్ లో జరిగిన తిరుగుబాటు ఫలితంగా
1793 అకోట్బర 16 వ తేదీన వధించబడింది. 9 నెలలకు ముందు ఆమె భరత్, ఫెర్ంచ రాజు Louis VI తిరుగుబాటు కారుల చేతిలో
వధించబడాడ్డు.
1792లో ఫెర్ంచ విపల్వం ఉధృతంగా ఉనన్పుప్డు రాజ అంతఃపురం నుంచి అంతులేని సంపద దొంగిలించబడినది. అందులో
రిజెంట వజర్ం కూడా ఉంది. దీనిని ఒక ఇంటోల్ని అటకలో ఉనన్ కలప లో దాచిపెటట్ బడింది. ఈ వజార్నిన్ అపప్టి విపల్వ పర్భుతవ్ం 17971798 లో తమ సైనయ్ం ఖరుచ్లకు బెరిల్న లోని ఒక ధనిక వయ్వసాథ్పకుడివదద్ కుదువబెటిట్ంది. ఆ తరువాత మూడు సంవతస్రాలు (17981801) 'Vandenberg' అనే Dutch వాయ్పారి వదద్ మన పరిటాల వజార్నిన్ కుదువబెటట్డం జరిగింది. 1801 లో ఫార్నస్ రాజు
'నెపోలియన-I' (Napol

on Bonaparte-I) ఈ వజార్నిన్ విడిపించాడు.

నెపోలియన-I ఈ వజార్నిన్ ఇరువైపులా పదునునన్తన ఖడగ్ం గుబబ్ (పిడి) లో ముగుగ్రు వజర్కారుల (Odiot, Boutet and
Marie-Etienne Nitot) సహాయంతో అమరాచ్డు. 1814 లో అనేక దేశాల కూటమి (Austria, Prussia, Russia, UK,
Portugal, Sweden, Spain, కొనిన్ German రాషాట్ర్లు) తో జరిగిన యుదధ్ం లో ఓటమి పాలయిన కారణంగా పదవికోలోప్యి Elba
దీవికి 1815 ఫిబర్వరిలో పారిపోయి తల దాచుకోవలసి వచిచ్ంది. ఆ సమయంలో అయన రెండవ భారయ్ 'Marie Louise' తన సవ్దేశం
ఆసిట్ర్యాకు పారిపోతూ రిజెంట వజార్నిన్ కూడా తీసుకు వెళిల్ంది. కానీ ఆ తరువాత ఆమె తండిర్ అపప్టి ఫెర్ంచ రాజు Louis XVIII కు తిరిగి
పంపించాడు.
ఈ పరిటాల వజర్ఖచితమైన కిరీటం అయన తరువాత ఫెర్ంచ రాజులు Charles X (1824-1830) Napoleon III (18521870; Louis-Napol

on Bonaparte) కిరీటాలలో కలికితురాయిగా వెలసింది. 1852 లో నెపోలియన III రాజు అయినపుప్డు

రిజెంట వజార్నిన్ అతని భారయ్ Empress Eugenie కు బహూకరించాడు.
ఈమె ఫెర్ంచ రాజనగలను ధరించటం ఇషట్ంలేక దీనిని తన గీర్కు తలపాగా (diadem)లో పెటిట్ ధరించింది. 1870 లో నెపోలియన
III లో పదవీచుయ్తుడైన తరువాత కొతత్ ఫెర్ంచ రిపబిల్క (French Republic) 1887 లో అనిన్రాజ నగలు వేలం వేయబడాడ్యి. వీటిలోల్
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రిజెంట వజర్ం లేదు. దీనిని వేలం వేయటానికి ఇషట్ంలేక పారిస లోని Apollo Gallery in the Louvre లో అతయ్ంత విలువైన పర్దరశ్న
వసుత్వుగా ఉంచటం జరిగింది.
రెండవ పర్పంచ యుదధ్ం సమయం లో జరమ్నీయులు పారిస ధవ్ంసం చేసే సమయంలో రిజెంట వజార్నిన్ రాళల్తో కపప్బడిన పెటెట్లో
పెటిట్ వేరొక చోట (Chambord) దాచిపెటట్బడింది. యుదధ్ం తరువాత ఈ వజర్ం తిరిగి Apollo Gallery కి తరలించబడింది. ఈ రోజుకూ
మనం చేజారుచ్కునన్ అదుభ్తమైన పరిటాల వజర్ం కోటాల్ది సందరశ్కులను అలరిసూత్నే ఉంది.
ఒక ఏగాని సంపద కూడా పొందలేక పార్ణాలు పోగొటుట్కునన్మన తెలుగు కారిమ్కుని శర్మ ఫలితంగా పర్పంచానికి దకిక్న ఈ
అసమానమైన వజర్ం విలువ 2016 లో 61,440,000 అమెరికన డాలరుల్గా నిరాధ్రించ బడింది!!!
(కొన గింపు వచేచ్నెలలో)
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