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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-10
నాసిక వజర్ం
నాసస్క వజర్ం (Nassak Diamond)
కొలూల్రు-పరిటాల వజర్ గనుల దవ్యం నుంచి బయలప్డిన మరో అదుభ్త వజర్ రాజం "నాసిక వజర్ం". ఇపప్టి
వరకు లభించిన ఆధారాల పర్కారం ఈ వజర్ం 15 వ శతాబద్ంలో కొలూల్రు గనుల నుండి వెలికి తీయటం జరిగింది. ఈ
వజార్నిన్ పర్పంచం లో నసాస్క వజర్ం (Nassak Diamond) గా పేరొందింది. ‘నాసిక’ పదం రూపాంతరం చెంది
‘నసాస్క’ గా మారింది.
నాసిక, తిర్ంబక, తర్యంబకేశవ్రాలయం
1500 నుండి1817 వరకు ఈ వజర్ం మహారాషట్ర లోని నాసిక (Nassik, Naasik) కు 28 కి.మీ. దూరంలో
ఉనన్ "తిర్ంబక" లో ఉనన్ తర్యంబకేశవ్ర (Trimbakeswara) దేవాలయంలోని శివ లింగానికి అలంకరించిన
కిరీటంలో ఒక భాగమై దేదీపయ్ మానంగా భాసిసూత్ఉండేది.
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భారతదేశం లోని 12 పవితర్ శివ జోయ్తిరిల్ంగాలలో ఒకటయిన పరమ పవితర్మయిన ఈ తర్యంబకేశవ్ రాలయం బర్హమ్గిరి, నీలగిరి, కాలగిరి
పరవ్తాల మధయ్లో ఉంది. తిర్ంబక పటట్ణం గురించి శకిత్ వంతమైన, అమరతావ్నిన్, దీరాగ్యుషాయ్నిన్ పర్సాదించే "మృతుయ్ంజయ" మంతర్ం లో
పేరొక్నబడింది.
రామాయణకాలంలో సీత, లక్షమ్ణ సమేతుడైన శీర్రాముడు దండకారణయ్ంలో అనేక సంవతస్రాలు నివసించి వేలాది రాక్షసులను సంహరించాడు.
నాసిక, తిర్ంబక పటట్ణాలు ఈ దండకారణయ్ంలోనివే. తిర్ంబక లో పర్సిదధ్మైన "కుశావరత్ కుండం". ఉంది. ఈ కుండంలో సాథ్నమాచరిసేత్ పాప
పర్కాష్ళనమవుతుందని భకుత్లు నముమ్ తారు. సహాయ్దిర్ కనుమలలో ఉదభ్వించిన గోదావరి మహానది ఈ కుశావరత్ కుండం దావ్రానే తన 1465 కి.మీ.
(910 మైళుళ్) పర్యాణం కొనసాగిసుత్ంది. తిర్ంబక పటట్ణం పవితర్మైన పురాతన నాసిక (నాశిక) నగరానికి దగరలో ఉనన్ందువలల్ ఉనన్ ఈ 89 కారెటల్
వజర్ం "నాసిక వజర్ం" గా పేరు గాంచింది.
నాసిక వజర్ం సుదూర పర్యాణం
1817-1818 లో బిర్టిష ఈసట్ ఇండియా కంపెనీ-మరాఠా రాజుల మధయ్ జరిగిన మూడవ ఆంగోల్-మరాఠా యుదధ్ంలో మరాఠాలు
ఓడిపోయారు. ఫలితంగా భారతావనిలోని అతయ్ధిక భాగం ఆంగేల్యుల సావ్ధీనమైంది.
ఈ యుదధ్ కాలంలో శివ లింగానిన్ అలంకరించిన నాసికా వజర్ం అదృశయ్మైంది. ఈ దశలో మరాఠా చివరి పీషావ్ (Peshwa; రాజు) బాజీ
రావు II (Baji Rao II) 5 నెలలు పాటు అదృశయ్మయాయ్డు. ఆయన వెంట విలువైన సంపదతో పాటు నాసిక వజర్ం కూడా ఉంది. తరువాత బిర్టిష
సైనికులకు లొంగిపోయినపుప్డు ఆంగేల్యులతో జరిగిన సంధి ఒడంబడికలో భాగంగా బాజీ రావు II నాసిక వజార్నిన్ బిర్టిష సైనాయ్నికి చెందిన కలన్ల J.
Briggs కు సమరిప్ంచుకునాన్డు. ఇతను ఈ వజార్నిన్ తన పై అధికారి, బిర్టిష సేనాధిపతి Francis Edward Rawdon-Hastings (1st
Marquess of Hastings), సావ్ధీనం చేసాడు.
మరాఠీల మీద సాధించిన విజయానికి పర్తీకగా Rawdon-Hastings అనంత సంపదతోపాటు ఈ నాసిక వజార్నిన్ కూడా ఈసట్ ఇండియా
కంపెనీ అధికారులకు సమరిప్ంచాడు. ఈ కంపెనీ 1818 లో నాసిక వజార్నిన్ లండన విపణి వీధి (మారెక్ట) లో అమమ్టానికి లండన కు పంపించింది.
అమమ్టానికి పెటిట్నపుప్డు ఈ వజర్ం 89 కారెటుల్ (17.8 గార్ములు) ఉనన్టుల్గా నిరాధ్రించబడింది.
ఆ దశలో కొంత గరుకుగా, కాంతి తకుక్వగా ఉండి, పూరిత్ తిర్కోణ రూపంలో లేని ఈ వజార్నిన్ లండన లోని వజార్ల వాయ్పార కంపెనీ Rundell
and Bridge కి 3,000 పౌండల్కు (ఇపప్టి 215,000 పౌండల్కు సమానం) అమమ్టం జరిగింది.
1837 లో ఈ వజార్ల కంపెనీ ఒక వజార్ల నిపుణుడిని పిలిచి నాసికా వజర్ం లో ఉనన్ లోపాలను తొలగించి కాంతిని వెదజలేల్ వజర్ంగా
మారచ్మని ఆదేశించింది. ఫలితంగా అతను చాలా పర్యతిన్ంచి చివరకు దీని పరిమాణం 10 శాతం తగిగ్ంచాడు. అపుప్డు ఈ వజర్ం పరిమాణం 78.625
కారెటుల్ (15.725 గార్ములు) కు తగిగ్ంది.
1831 లో Rundell and Bridge వజార్ల కంపెనీ నాసిక వజార్నిన్ ఇమామ్నుయ్యేల సోదరులకు (Emmanuel Brothers) 7,200 పౌండల్
(ఇపప్టి వెల 642,000 పౌండుల్) కు అమిమ్ంది. 6 సంవతస్రాల తరువాత (1837 లో) ఇమామ్నుయ్యేల సోదరులు ఈ వజార్నిన్ లండన లోని Robert
Grosvenor (1st Marquess of Westminster) కు అమామ్రు. ఈయన మన నాసిక వజార్నిన్ తన ఖడగ్ం పిడిలో అమరాచ్డు. 1866 లో ఈవజర్ం
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విలువ 30,000--40,000 పౌండుల్ (ఇపప్టి వెల 3,210,000--4,280,000 పౌండుల్) మధయ్ ఉనన్దని నిరణ్యించ బడింది. ఇంత విలువ పర్ముఖంగా
ఇది వెదజలేల్ కాంతి వలల్నే.
1st Marquess of Westminster వంశీకుడు Duke of Westminster 1927 లో నాసిక వజార్నిన్ అమెరికాలో నివసిసుత్నన్ పారిస
వజార్ల వాయ్పారి George Mauboussin కు అమామ్డు. ఈయన నూయ్యారక్ లోని తన Park Avenue వజార్ల షాపులో ఈ వజార్నిన్ ఉంచాడు.
1929 జనవరిలో ఈ వజార్ల షాపును దొంగలు అనేక బంగారు ఆభరణాలను, వజార్లను దొంగిలించారు. కాని నాసిక వజర్ం ఒక మురికగా ఉనన్ కవరు
(envelope) లో ఉనన్ందువలల్ దొంగలు దీనిని వదిలేశారు.
ఈ మొదటి దోపిడీ పర్యతన్ం తరువాత మరొకసారి ఈ అంతరాజ్తీయ దొంగలు మారిచ్ 1930 లో నాసిక వజార్నిన్ దొంగిలించాలని చేసిన
మరొక పర్యతన్ం ఫలించలేదు. వెంటనే ఈ నూయ్యారక్ కంపెనీ నాసిక వజార్నిన్ భీమా (insurance) చేయించింది. అపుప్డు దీని విలువ 400,000-500,000 డాలరుల్ గా (ఇపప్టి విలువ 6.0--7.5 మిలియన డాలరుల్) నిరణ్యించబడింది. ఆసమయం లోతిర్కోణాకారం లో పొడుగుగా ఉనన్ నాసికా
వజర్ం "ఏచినన్ మచచ్ కుడా లేని, అసామానయ్, అదుభ్తమైన కాంతిని వెదజలేల్, సప్షట్మైన, సవ్చఛ్మైన మెరుపును సవ్ంతం చేసుకునన్ మణిరాజం" అని
కీరిత్ంచబడింది.
1933లో చికాగోలో జరిగిన పర్పంచ పర్దరశ్నలో "నాసిక వజర్ం అతుయ్తత్మ వజర్ రాజం" అని నిరణ్యిం చబడింది. 1940 లో అమెరికన వజార్ల
వాయ్పారి హారి వినస్ట్న (Harry Winston) పారిస లో నాసిక వజార్నిన్ కొని దాని పరిమాణం తగిగ్ంచటానికి కోయించాడు. ఫలితంగా ఏ మాతర్ం
మచచ్లేని 43.38 కారెటుల్ (8.676 గార్ములు) ఉనన్ వజర్ంగా తయారైంది. 1942 లో హారి వినస్ట్న చినన్ పరిమాణంలో ఉనన్ నాసిక వజార్నిన్ ఒక
నూయ్యారక్ వజార్ల వాయ్పారికి అమామ్డు. ఈ నాసిక వజార్నిన్ 1944 లో George Mauboussin సేన్హితుడు William Bateman Leeds, Jr. కొని
దీనిని ఒక పెదద్ ఉంగరంలో అమరిచ్ తన భారయ్కు 6 వ వివాహ వారిష్కోతస్వ సందరభ్ంగా బహూకరించాడు.
1964 లో Gemological Institute of America మన నాసిక వజర్ం అంతరగ్తంగా ఏ చినన్ దోషము, కళంకం, మచచ్లేని అతయ్దుభ్తమైన
కాంతిని వెదజలేల్ వజర్రాజమని పర్సుత్తించింది.
ఏపిర్ల 1970

లో నాసిక వజర్ం పర్పంచంలో ఉనన్ అతుయ్తత్మ 30 వజార్లతో ఒకటి అని పేరొక్నబడింది. అదే నెలలో Edward J. Hand

అనే సంపనున్డు ఈ వజార్నిన్ 500,000 డాలరల్ (ఇపప్టి వెల 3.23 మిలిల్యన డాలరుల్) కు కొనాన్డు.
డిశంబర 1982 లో British Midland Airways కంపెనీ డచ విమాన సంసథ్ KLM నుంచి ఒక DC-9 విమానానిన్ కొని దానికి "The
Nassak Diamond" అని నామకరణం చేసింది!
ఈ రోజుకూడా తర్యంబకేశవ్ర దేవాలయంలో పర్తి సోమవారం మధాయ్హన్ం 4-5 గంటల మధయ్ శివ లింగానిన్ అలంకరించే కిరీటంలో నాసిక
వజర్ం ఉంచబడిన (సిథ్రీకరించబడిన) సాథ్నంలో బంగారంతో పాటు వివిధ వజార్లు, పచచ్లు (emeralds), విలువైన రాళుల్ సప్షట్ంగా చూడవచుచ్. ఈ
దృశయ్ం అదుభ్తం, అపు రూపం, కనువిందుగా ఉంటుంది.
కాని ఈ రతాన్ల సముదాయం దావ్రా ఉదభ్వించే మెరుపులు 200 ఏళల్ ముందు వందలాది ఏళుళ్ నాసిక వజర్ం వెదజలిల్న అదివ్తీయమైన,
అసమానమైన, నిరుపమానమైన సౌందరయ్ం ముందు దిగదుడుపే అంటే అది ఏమాతర్ం అతిశయోకిత్కాదు. ఇది చారితర్కులు వెలిబుచిచ్న అభిపార్యమే గాని
వేరు కాదు.
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దేముళళ్కు అలరించబడిన కొలూల్రు-పరిటాల వజార్ల గనులలో కనుగొనబడిన ఇతర భారత వజార్ల వలె నసాస్క వజర్ంగా పర్పంచ పర్సిదిధ్
పొందిన మన నాసిక వజర్ం కూడా తెలల్జాతివారి పాలయింది. ఇది మన భారతజాతి చేజారచ్కునన్ మరొక అదుభ్త సంపద!!

(వచేచ్ నెలలో మరొక వజ
ర్ ం గురించి తెలు కుందాం)

Ä£j ¬bÃöJdNqkÓFLj GH¸fH¸Ôo¸ÍjŠ Fc ®-MnjtjP|:

dr_vs_rao@yahoo.com
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