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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-4
నీల వజర్ం-2 (Blue Diamond/Hope Diamond)

ఇంతవరకు తెలుసుకునన్ వృతాత్ంతం

కోహినూర వజర్ం తరువాత అతి పర్ముఖమైన నీల వజర్ం (Blue డైమండ) సుమారు 110 కోటల్ (1.1) బిలియన) ఏళళ్కిర్తం

గుంటూరు జిలాల్లోని 'కొలూల్రు' గనుల భూగరభ్ం లో ఏరప్డింది. ఎపుప్డు బయలప్డిందో తెలియదు గాని, 1642 వరకు

ఈఅసమాన వజర్ రాజం కాకతీయుల కాలంలో నిరిమ్చబడిన రామాలయంలో ఉనన్ సీతా మాత విగర్హంలో భృకుటిలో
అమరచ్బడి, నీల కాంతులను వెదజలుల్తూ ఉండేది. 112.23 కారెటుల్ బరువునన్ నీల వజార్నిన్ ఫెర్ంచి వజార్ల వాయ్పారి 'Jean

Baptiste Tavernier' 1655 లో గోలుకొండ సులాత్నుల నుండి దొంగిలించి ఫార్నస్ కు చేరవేశాడు. అతను దీనిని ఫార్నస్ రాజు

Louis XIV కు అమామ్డు. అపుప్డు దీని ఖరీదు 220,000 livres. ఇది 480 కిలోల మేలిమి బంగారం వెలకు సమానం! రాజు

Loius XVI, రాణి Marie Antionette లకు 16 అకోట్బర 1793 తేదీన మరణదండనలు విధింప బడిన తరువాత ఒక గజ

దొంగ 'Cadet Guillot' కొనిన్ వజార్భరణాలను రాజ పార్సాదంనుంచే తసక్రించాడు. వీటిలోల్ నీల వజర్మునన్ 'Order of the

Golden Fleece’ pendant కూడా ఉంది. వీటిననిన్టిని Guillot లండన చేరవేసాడు.
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మిగతా విషయాలు ఇపుప్డు తెలుసుకుందాం
1796 లో నీల మణిని Guillot అమమ్టానికి పర్యతన్యించేటపుప్డు తోటిదొంగ ‘Lancry de la Loyelle’ దీనిని బలవంతంగా
సావ్ధీనం చేసుకుని Guillotను కారాగారంలో పెటిట్ంచాడు. ఈ మహామణి 1806 లో ‘Prince Regent George’ (ఆ తరువాత 4 వ
జారిజ్గా బిర్టన సింహాసనమెకాక్డు) భారయ్ ‘Caroline Brunswick' సావ్ధీనమయింది.
భరత్ను విడిచి పెటిట్న తరువాత ఈమె ఆరిధ్క కషాట్ల పాలయియ్ తన వదద్ ఉనన్ వైఢూరయ్ములతో పాటు నీల మణిని కూడా అముమ్కోవలసి
వచిచ్ంది. తతఫ్లితంగా లండన వజార్ల వరత్కుడు ‘Daniel Eliason’ ఈ మణికి కొర్తత్ యజమాని అయాయ్డు.
అంతకు ముందే ఈ మణి ముకక్లు చేయబడింది. వీటిలోల్ పెదద్ది, తిర్గుణీకృతమైన కాంతిని వెదజలుల్తూ,
భవిషయ్తుత్లో ‘హోప డైమండ’ గా పర్శసిత్ పొందిన నీలమణి భాగం 45.54 కారెటల్ పరిమాణానికి తగిగ్పోయింది. మిగతా ముకక్ల గురించిన
వివరాలు తెలియవు.
1812 లో 4 వ జారజ్ నీల మణిని Daniel Eliason నుంచి బహుమతిగా సీవ్కరించాడు. 1830 లో ఈ రాజు మరణం తరువాత
అయన ఉంపుడుగతెత్ ' Elizabeth Cunningham' ఈ మణిని తసక్రించి, ధన వంతుడు, లండన కు చెందిన బాంక యజమాని
'Thomas Hope' కు 90,000 డాలరల్కు అమిమ్ంది. ఈ మన తెలుగు మణి 'Hope ' కుటుంబంలోకి వెళిల్న తరువాత అది 'Hope
Daimomd' గా పేరు గాంచింది. ఆ తరువాత ఇతని సోదరుడు 'Henry Philip Hope' దీనికి కొర్తత్ యజమాని అయాయ్డు.
1839 లో Henry Philip Hope మరణించిన తరువాత అతని అనన్ కుమారులు ముగుగ్రు ఈ మణి కొరకు నాయ్యసాథ్నంలో 10
ఏళుళ్ పోరాడారు. చివరకు ఇది 1849 లో 'Henry Thomas Hope' పరమయింది. ఈ అదుభ్తమైన మణి 1851 లండన లో జరిగిన
'Great Exhibition ' లోను, 1855లో పారిస లో జరిగిన 'Exposition Universelle' లోను పర్దరిశ్తమయింది. 1862 లో డిశంబర
4 వ తేదీన అయన భారయ్ 'Anne Adel ' సవ్ంతమయింది. 1884 లో ఈమె కాలం చాలించింది.
వెంటనే ఈమె కనిషట్ పుతుర్డు 'Henry Francis Pelham Clinton' దీనికి కొర్తత్ యజమాని అయాయ్డు. 1887 లో యుకత్
వయసుక్డైన తరువాత ఈతని పేరు 'Lord Francis Hope ' గా మారింది. తదావ్రా ఈ మణి Hope డైమండ గా మరింత పార్చురయ్ం
పొందింది.
1894లో 'Lord Francis Hope' అమెరికన గాయకురాలు 'Mary Yohè' ను పరిణయమాడాడు.
వివాస సమయంలో హోప డైమండ ఈ వధువు కంఠానిన్ అలంకరించింది. విలాస పురుషుడైన 'Francis
Hope' అపుప్ల పాలయియ్ 1901 లో ఈమణిని 29,000 పౌండల్కు వికర్యించాడు. (ఇది 2015 లో
2,704,230 పౌండల్కు సమానం). దీనిని కొనుకుక్నన్ 'Adolph Weil' అనే వజార్ల వాయ్పారి ౧౯౦౨ లో
నూయ్యారక్ వజార్ల వరత్కుడు 'Simon Frankel ' కు 250,000 డాలరల్ కు (50,000 పౌండుల్) అమిమ్వేశాడు.
ఇతను వెంటనే మన నీల మణిని నూయ్యారక్ తీసుకువెళాల్డు. బిర్టన లో 110 ఏళుళ్ నివాసమునన్ మన కొలూల్రు నీల మణి 1902 లో
అమెరికాలో అడుగుపెటిట్ంది.

అమెరికా లో నీల మణి నివాసం.
ఈ హోప డైమండ Simon Frankel వదద్ ఉనన్ కాలంలో అతని వజార్ల వాయ్పారం ఆరిధ్కంగా చాలా నషట్పోయింది. అది భరించ
లేక అతను ఈ వజార్నిన్ టరీక్ దేశపు వాయ్పారి 'Selim Habib' దావ్రా Ottomon రాజు 'Sultan Abdulhamid' 400,000 ఫార్కులకు
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అమామ్డు. 1909 లో తన సింహాసనం ఆపదలో పడినపుప్డు దీనిని మరో పారిస వరత్కుడు 'Simon Rosenau' కు 400,000 ఫార్కులకు
అమామ్డు. నిశిత బుదిధ్ గల Rosenau దీనిని మరో పారిస వజార్ల వరత్కుడు 'Pierre Carter' 550,000 ఫార్ంకులకు అమిమ్ 150,000
పార్ంకుల లాభం చవిచూశాడు.

హోప డైమండ గుణగణాలను Pierre Carter విసత్ృతంగా పర్చారంచేసి 300,000 డాలరల్కు అమెరికన యువ దంపతులు

‘Ned-Evalyn McLean’ లకు అమామ్డు 1911 లో. ఈదశలో హోప వజర్ం అనేక చినన్ చినన్ వజార్ల సముదాయంతో పరివేషిట్తమై ఒక
పాల్టినం చటర్ంలో అమరచ్బడింది. అదుభ్తమైన కాంతిని వెదజలేల్ ఈమణిని Evalyn McLean అనేకసారుల్ ధరించి విందులలో పాలొగ్ంది.

దీని భదర్తకు McLean దంప తులు ‘Leo Costello’, ‘Simeon Blake’ అనే ఇదద్రు డిటెకిట్వ లను కాపలా ఉంచారు. అదీ గాక, ఒక
పర్తేయ్క వాహనంలో హోప డైమండ ను ఇంటినుంచి ఖజానా భవంతికి, తిరిగి ఇంటికి తీసుకువెళేళ్వారు భదర్తా సిబబ్ంది.

హోప డైమండ గుణగణాలను Pierre Carter విసత్ృతంగా పర్చారం చేసి 300,000 డాలరల్కు అమెరికన యువ దంపతులు

'Ned-Evalyn McLean' లకు అమామ్డు 1911 లో. ఈ దశలో హోప వజర్ం అనేక చినన్ చినన్ వజార్ల సముదాయంతో పరివేషిట్తమైన
ఒక పాల్టినం చటర్ంలో అమరచ్బడింది (కిర్ంద బొమమ్ చుడండి.}. అతయ్దుభ్తమైన కాంతిని వెదజలేల్ ఈ మణిని Evalyn McLean అనేక
సారుల్ ధరించి విందులలో పాలొగ్ంది. దీని భదర్తకు McLean దంపతులు 'Leo Costello’, 'ESimon Blake' అనే ఇదద్రు డిటెకిట్వ లను
కాపలా ఉంచారు. అదీగాక, ఒక పర్తేయ్క వాహనంలో హోప వజార్నిన్ ఇంటినుంచి ఖజానా భవంతికి, తిరిగి ఇంటికి తీసుకువెళేళ్వారు భదర్తా
సిబబ్ంది.
1947లో Evalyn McLean మరణించే ముందు ఈ వజార్నిన్ తన మనవళల్కు దకేక్టటుల్గా వీలునామా వార్సి, వీరిలో పెదద్
మనవడికి 25 ఏళుళ్ వచేచ్వరకు అది ధరమ్కరత్ల (trustees) సంరక్షలో ఉండాలని నిరేద్శించింది. కాని ఆమె విడిచి వెళిల్న అపుప్లు తీరచ్టానికి
ధరమ్కరత్లు 1949 లో నూయ్యారక్ వజార్ల వాయ్పారి 'Harry Winsan' కు అమామ్రు. అపప్టినుంచి 10 ఏళుళ్ Evalyn McLean
ధరించిన హోప వజర్ సహిత కంఠహారానిన్ అనేక పర్ముఖ వజర్ పర్దరశ్నలలో పర్ముఖ సాథ్నం అలంకరించింది. 1955 ఆగషుట్ 16న ఈ వజర్ం
TV Quiz Show ‘The Names' the Same' అనే పేరు మీద పర్ముఖంగా చూపించబడింది.
1958 లో Washington, D.C. లో ఉనన్ Smithsonian Museum ఖనిజ శాసత్రజుఞ్డు 'George Switzer’ ఈ హోప
వజార్నిన్ తమ National Museum of Natural History కు విరాళంగా ఇవవ్మని Harry Winston ను కోరాడు. దీనికి Winston
సప్ందించి 1958 నవంబర 10 వ తేదీన మన కొలూల్రు తెలుగు మణి రాజానిన్ ఈ మూయ్జియం కు పంపించాడు. మణిని ఒక అటట్ పెటెట్ లో
ఒక కాగితంలో చుటిట్ 250 మిలియన డాలరల్ కు భీమా చేసి $2.44 పోసట్ల మూయ్జియం కు పంపించటం జరిగింది.
ఈ మూయ్జియం లో ఈ అసమాన భారత రతన్ రాజం Specimen # 2178868 గా నమోదు అయింది. అపప్టి నుండి హోప
డైమండ అనబడే మన నీల మణి Simthsonian Museum లోనే ఉంది కోటాల్ది సందరశ్కులను ఆలర్రిరిసూత్నే ఉంది. అంతేకాదు. నాలుగు
దశాబాధ్లపాటు పర్పంచంలో అనేక వజార్ల పర్దరశ్నలలో హోప వజర్ం మకుటాయమానం గా వెలుగొందింది.
1997 లో జరిగిన మూయ్జియం పునరుదధ్రణ తరువాత ఈ వజర్మునన్ నెకెల్స 250,000 డాలరల్ భీమా భదర్తతో ఉంది. మూయ్జియం
సంరక్షణాధికారి భారతావని చేజారుచ్కునన్ ఈ అసమాన జాతి రతన్ం 'Priceless’' (విలువ వెలకు అతీతం) అని పేరొక్నాన్డు.
Smithsonian మూయ్జియం కు ఈ హోప మణి అనబడే మన నీలి వజర్ం చేరిన తరువాత అనేక బహుకృ తమయిన వసుత్వులు
రావటం మొదలెటాట్యి.
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టావెరిన్యర 1655 లో దొంగిలించిన తదాది నీల మణిని సవ్ంతం చేసుకునన్ వారిలో అతయ్ధికులు అకాల మృతుయ్వాత పడటం గాని,
ఆరిధ్కంగా నషట్పోవటం గాని, ఇతరతార్ కషట్ నషాట్లపాలు అవవ్టం గాని జరిగింది. ఈ దుషప్రిణామాలు అంతకు ముందు వందలాది ఏళుళ్గా
నీల మణిని తన భృకుటిలో అమరుచ్కునన్ తలిల్ సీతా దేవి శాప పర్భావ మేమో మరి!!
(కొన గింపు వచేచ్నెలలో)
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