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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 వీలుకాలేదు.

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

కొనసాగిసుత్నాన్ను.

చేజారిన భారతదేశ రతన్రాజములు-9
షా వజర్ం (Shah Diamond)
ఇంతవరకు మనం తెలుసుకునన్ మన ఘన వజర్రాజముల వలె "షా వజర్ం" కూడా కొలూల్రు-పరిటాల వజర్పు
గనులనుంచి 16 వ శతాబద్ం పార్రంభానికి పూరవ్మే లభించింది. ఎనిమిది వైపుల పలకలుగానూ, మరో ఎనిమిది వైపుల
నునన్గా చదునుగానూ (octahedron with flat sides and rounded ribs) ఉనన్ ఈ పెదద్ వజర్ం బరువు
మెరుగు పరచకముందు 95 కాయ్రటుల్. పార్చీన భారత వజర్ నిపుణులు వజార్లను మెరుగు పరిచే కారయ్కర్మంలో వజర్పు
సహజ సిదధ్మైన ఆకారానిన్ ఏమాతర్ం మారుప్ లేకుండా చేయగలిగే నైపుణయ్ నైపుణయ్ం కలిగియునాన్రు. కొనిన్ ఏళల్
తరువాత మెరుగు పరిచిన తదుపరి ఒక కడీడ్ (bar) ఆకారంలో ఉనన్ ఈ వజర్ం బరువు 88.7 కాయ్రెటుల్ అయింది.
పసుపు-గోధుమ (yellowish-brown) వరణ్ంలోఉనన్ షా వజర్ం కంటికి కనిపించని పగుళల్లో పైనా,
కిర్ంద ఇనుప రజను ఉనాన్, అది తన సహజ సిదధ్మైన కాంతి వెదజలుల్తుంది.
కొలూల్రు-పరిటాల గనుల నుంచి బయలప్డిన తరువాత ఈ వజర్ం అపప్టి గోలుకొండ సులాత్నుల పరమయింది. “ముహమమ్ద ఖులి కుతుబ
షా” (Muhammad Quli Qutb Shah) 1591 లో తన బంధువు, అహమద నగర (Ahmadnagar) పాలకుడు "బురాహ్న నిజాం షా II"

(Burhan Nizam Shah II) ఈ వజార్నిన్ బహుమతిగా ఇచాచ్డు.
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ఈ వజర్ం తన ఆధీనంలోకి వచిచ్న తరువాత ఈ అహమద నగర సులాత్న చదునుగా ఉనన్ ఒక వైపున "Burhān Nizām Shāh the

Second, Year 1000" (equivalent to 1591 CE) అని చెకిక్ంచాడు.
1595లో బురాహ్న నిజాం షా పదవీచుయ్తుడైన తరువాత “చాంద బీబీ” సింహాసనమెకిక్ంది. కొదిద్ నెలల తరువాత ఈమె మరణించిన దరిమిలా
మొదట అదే సంవతస్రంలో “అహమద నిజామ షా II”, ఆ తరువాత సంవతస్రం “బహదూర నిజామ షా” గదెద్నెకాక్రు. ఈ చివరి నవాబును మొఘల
సులాత్న “అకబ్ర” 1600 లో ఓడించి అహమద నగర ను సావ్ధీనం చేసుకునాన్డు. అపప్టి నుంచి షా వజర్ం మొఘల సులాత్నుల చేతులోల్నే
ఉండిపోయింది.

1628 లో అకబ్ర మనుమడు “షా జహాన” (Sha Jahan) మొఘల సింహాసనానిన్ సావ్ధీనం చేసు కునాన్డు. గదెద్నెకిక్న కొనిన్ ఏళల్ తరువాత
షా వజర్ం మీద వేరే వైపున 1641లో ఈ విధంగా చెకిక్ంచాడు:

"Shāh Jahān, The son of Shāh Jehangir. Year 1051" (equivalent to 1641 CE).
1719లో మొఘల సింహాసనమెకిక్న ముహమమ్ద షా (Nasir-ud-Din Muḥammad Shah) పరి పాలనా కాలంలో మొఘల
సామార్జయ్ం తవ్రితగతిని కీష్ణించటం పార్రంభించింది. 1739లో పరిష్యా సులాత్న "నాదిర షా” (Nader Shah) భారతావని మీద దండెతిత్
బలహీనుడయిన ముహమమ్ద షా ను ఓడించాడు.
సంధి ఒడంబడికలో మొఘల సులాత్న తనవదద్ ఉనన్ వజార్లనిన్టిని నాదిర షా కు సమరిప్ంచుకోవలసి వచిచ్ంది.
ముహమమ్ద షా సమరిప్ంచుకునన్ అనేక వజార్లతో పాటు షా వజర్ం కూడా ఉంది. నాదిర షా 1747లో పరిష్యాలో హతయ్ చేయబడాడ్డు.
ఆ తరువాత Qajar వంశపు నవాబులు పరిష్యా గదెద్నెకాక్రు. వీరిలో రెండవ వాడైన Fath-Ali Shah Qajar 1797లో సింహాసనం
దకిక్ంచుకునాన్డు. ఈయన 1826 లో షా వజర్ం మీద మరో వైపున ఈ విధంగా చెకిక్ంచాడు:

“The ruler of the Qājār Fath'Alī Shāh Sultān. Year 1242”. (equivalent to 1826 CE).
1829లో రషాయ్ దౌతయ్వేతత్, రచయిత Alexandr Griboyedov పరిష్యా (1935 లో ఇరాన గా మారింది) లో హతయ్ చేయబడాడ్డు.
వెంటనే రషాయ్ పర్భుతవ్ం ఈ హతయ్కు సంభందించిన వయ్కుత్లను తీవర్ంగా శికిష్ంచాలని వతిత్డి పెటిట్ంది. దీనికి బదులుగా Fath Ali Sha తన మనుమడు

Khusro Mirzā ను రషాయ్ రాజధాని Saint Petersburg కు పంపించాడు. రెండు దేశాలకు మధయ్ జరిగిన సంధిలో ఇరాన రాజకుమారుడు షా
వజార్నిన్ రషయ్న రాజు, జార (Tsar) వంశీయుడు Nicholas I కు సమరిప్ంచాడు.
అపుప్డు మన షా వజార్నిన్ Saint Petersburg లో ఉనన్ ఆభరణాల గదిలో ఉంచారు. 1917 లో Romanov వంశానిన్ పడదోచిన
తరువాత వజార్లననిన్టిని కెర్మిల్న (Kremlin) లో ఉనన్ Diamond Fund కు తరలించటం జరిగింది. అపప్టినుంచి మన కొలూల్రు-పరిటాల షా
వజర్ం రషాయ్ పర్దరశ్నా వజార్లలో ఒకటిగా ఉంది.

అషట్ పలకలతో, కడీడ్ (bar) ఆకారంలో ఉనన్ షా వజర్ం
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షా వజర్ం

(వచేచ్ నెలలో మరొక వజ
ర్ ం గురించి తెలు కుందాం)
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dr_vs_rao@yahoo.com
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