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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-8
ఘనమైన పెదద్ వజర్ం (The Great Mogul Diamond)
ఆంధర్పర్దేశ లోని కొలూల్రు-పరిటాల వజర్గనులనుంచి బయలప్డిన మరొక వజర్రాజం “ఘనమైన పెదద్
వజర్ం”. "ది గేర్ట మొఘల వజర్ం" (The Great Mughal Diamond) గా పర్పంచ పర్సిదిధ్ గాంచిన వజర్ం
గనులనుంచి ఎపుప్డు బయలప్డిందో కాని, ఈ వజర్ం గురించిన వివరములు కొనిన్ మాతర్మే నికిష్పత్మైనాయి.
పర్పంచ పర్సిదిధ్ గాంచిన ఈ వజర్ం 1550లో గాని, అంతకుముందు ముందు గాని లభించిందని ఇపప్టివరకు
దొరికిన ఆధారాల పర్కారం నిరణ్యించబడింది. అపప్టి గోలుకొండ సామార్జయ్ం సులాత్న “ఇబర్హీం కుక్లి కుక్తబ షా”
(Ibrahim Quli Qutb Shah: 1550-1580) సావ్ధీనంలో ఉనన్ ఈ వజర్ం బరువు 787 ½ కాయ్రెటుల్. ఒక పెదద్
కోడిగుర్డుడ్ ఆకారంలో ఉనన్ ఈ అదుభ్త వజర్ం భారతావనిలో బయలప్డిన అనిన్ వజార్ల కంటే పెదద్ది.
సులాత్న అబుద్లాల్ కుక్తబ షా (Abdullah Qutb Shah) పాలనా కాలంలో (1626-1672) ఆయన సంసాథ్నంలో ఒక ఇరానియన వరత్కుడు
"మీర జుమాల్" (Mir Jumla) ఒక వజార్ల వాయ్పారసుత్డివదద్ గుమాసాత్ ఉదోయ్గం చేసేవాడు. కర్మ కర్మం గా వజార్ల నిపుణిడిగా మారిన ఇతను సులాత్న
పార్పకం సంపాదించి చివరకు ఆయనకు పర్ధాన మంతిర్గా కూడా ఉండేవాడు. ఇతను ఫార్నస్ కు చెందిన వజార్ల వాయ్పారి Jean-Baptiste
Tavernier (1605–1689) 1651-1668 మధయ్ మూడుసారుల్ భారత కు వచిచ్ అనేక చోటల్కు వెళిల్ చివరకు గోలుకొండ సంసాథ్నంలో కొంతకాలం
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ఉనాన్డు. ఆసమయంలో మీర జుమాల్, టావెరిన్యర తో సేన్హం ఏరప్డి తదావ్రా కొనిన్ విలువైన వజార్లను 1656లో దొంగిలించాడు. వీటిలోల్ ది గేర్ట
మొఘల వజర్ం కూడా ఉంది.
ఈ దొంగతనం దావ్రా నవాబు తనపై ఉంచిన నమమ్కానిన్ వముమ్చేసాడు. పారిపోవడానికి మరొక కారణం సులాత్న తలిల్తో ఉనన్ కామసంబంధం బహిరగ్తం కావటం, తదావ్రా కలిగిన పార్ణ భీతి.
దొంగిలించిన వజార్లను ఆగార్లోని మొగల సులాత్న “షా జహాన” (Shah Jahan) కు సమరిప్ంచాడు. ఈ వజార్నిన్ మీర జుమాల్ షా జహాన
కు బహూకరిసూత్ “ఈ పర్సిదధ్మైన వజర్ం పర్మాణంలోనూ, అందంలోనూ అసమానమైనది” అని కొనియాడాడు.
ఈ వజర్ంలో కొనిన్ అనవసరమైన "చేరికలు" (inclusions) ఉండి దాని కాంతి తగినంతగా వెదజలల్ నందువలల్ షా జహాన ఒక రతాన్ల
నిపుణుడు "Ortensio Borgio" ను నియమించాడు. ఈ వజార్నిన్ కతిత్రించి కాంతిని వెదజలేల్ చినన్ చినన్ వజార్లుగా రాబటట్మని మొఘల సులాత్న ఈ
వెనిస (Venice) దేశసుథ్డిని ఆదేశించాడు.
బోరిగ్యో వజార్నిన్ ముకక్లుగా చేయక దానిని మెలల్గా అరగదీసి చేరికలను నిరూమ్లించాడు. అలా చేయబడిన వజార్నిన్ షా జహాన చూసి చాలా
నిరాశ, అసహనం, కోపం పొందాడు. కాని నిగర్హించుకుని బోరిగ్యో శిరచేచ్దానికి బదులు అనైపుణయ్మైన పనితనానికి 10,000 రూపాయల జరిమానా
విధించాడు. ఆ సమయంలో ఈ వెనిస దేశసుత్డి వదద్ ఉనన్ది ఈ పదివేలు మాతర్మే!!
1665 లో ఔరంగ జేబ ఈ వజార్నిన్ టావెరిన్యర కు చూపించాడు. ఇతను వజార్నిన్ చూసి ఇలా పర్శంసించాడు: "సులాత్న ఔరంగ జేబ వజార్నిన్
నా చేతిలో పెటిట్నపుప్డు అది గుండర్ం గానూ, Rose Cut (కిర్ంద చూపించబడిన వజర్ం చూడవచుచ్) లో ఉండి, ఒక వైపు ఎతుత్గా ఉంది. దిగువ అంచున
(lower end) పగులు (crack), సూక్షమైన దోషం కూడా ఉనాన్యి. దీని బరువు 280 కాయ్రెటుల్".
ఈ పెదద్ వజర్ం మొఘల సులాత్నుల ఆదీనంలో ఉనన్ందువలల్ "The Great Mughal Diamond గా పేరు గాంచింది.
ఔరంగ జేబ తరువాత కూడా మన పెదద్ వజర్ం అయన తరువాత వచిచ్న అయిదుగురు మొఘల సులాత్నుల సంరక్షణలోనే ఉంది. ఆ తరువాత
వచిచ్న సులాత్న ముహమమ్ద షా (Muhammad Shah) పరిపాలనా కాలంలో మొఘల సామార్జయ్ం కీష్ణించటం పార్రంభించింది. 1739లో పరిష్యా
సులాత్న "నాదిర షా” (Nadir Shah) భారతావని మీద దండెతిత్ ముహమమ్ద షా ను ఓడించాడు. సంధి ఒడంబడికలో మొఘల సులాత్న తన వదద్ ఉనన్
వజార్లనిన్టిని నాదిర షా కు సమరిప్ంచుకోవలసి వచిచ్ంది. వీటిలోల్ మన పెదద్ వజర్ం కూడా ఉంది.
1747లో నాదిర షా హతయ్చేయబడిన ఈ వజర్ం ఏమయిందో తెలియదు. కొనిన్ ఆధారాల పర్కారం నాదిర షా హతయ్కు ముందు గాని, తరువాత
గాని పరిష్యాలోనే ఈ వజర్ం ముకక్లు ముకక్లుగా కతిత్రించబడింది. దీనికి కారణం ఇతరులకు ఈ వజర్ం జాడ తెలియకుండా ఉండటానికి గాని, లేక
ఇతరుల చేతులోల్ పడకుండా ఉండటానికి గాని.

కారణం ఏదయినా ఈ మన కొలూల్రు భారీ వజర్ం భారత దేశపు చేతులోల్ంచి జారిపోయింది శాశవ్తంగా!
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Diamond with a Rose Cut

కొలూల్రు పెదద్ వజర్ం (The Great Mogul Diamond)

(కొన గింపు వచేచ్నెలలో)
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