McõGS ¥{MLjjÁ

1

MLjFLAKcOqCL¸

@~.MLÓk÷OqjGHÆ÷ ÇMc½¡O~MLl
75

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-3
నీల వజర్ం-1 (Blue Diamond/Hope Diamond)
భారతావని, ముఖయ్ంగా ఆంధార్వని చేజారుజ్కునన్ వజార్లలో 'కోహినూర' తరువాత అతిముఖయ్మైనది "నీల
వజర్ం"(Blue Diamond). ఇది పర్పంచంలో 'హోప వజర్ం (Hope డైమండ) గా పేరు గాంచింది. ఈవజర్ం 1642
వరకు కాకతీయులు నిరిమ్ంచిన రామాలయంలో ఉనన్ సీతా మాత విగర్హంలో భృకుటి భాగంలో అమరచ్బడి,
నీలకాంతులను వెదజలుల్తూ ఉండేది.
ఈ అసమాన నీల వజర్ం సుమారు 110 కోటల్ (1.1 బిలియన) ఏళల్ కిర్తం గుంటూరు జిలాల్లోని కొలూల్రు గనుల
భూగరభ్ంలో ఏరప్డింది. అనిన్ వజార్లవలె ఇదికూడా కరబ్న (కారబ్న) అణువుల బంధన శకిత్ (atom bonding లేక
chemical bonding) తో సంఘటితంగా తయారుకాబడింది. ఇది మొదట 'కింబరైల్ట ' (kimberlite) అనే
ఖనిజంలో ఇమడబడింది.
అందులో నుంచి బయటకు తీసి శుదిధ్పరచిన తరువాత ఇది అదుభ్త కాంతిని వెదజలేల్ వజర్ంగా తయారైంది.
ఈ వజర్ంలో అతి తకుక్వ మోతాదులో 'బోరాన' (Boron) అణుసముదాయం కలిసి యునన్ందువలల్ ఇది ఒక అపూరవ్మైన నీలం (blue) రంగు
వెదజలుల్తూ ఉంటుంది. కొలూల్రు గనులనుండి
బయలప్డిన ఈవజర్ంతో పాటు అనేక ఇతర వజార్లుకూడా కాకతీయుల ఆసుత్లుగా మరి, కాలకర్మేణా గోలకొండ సులాత్నుల పరమయాయ్యి.
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17వ శతాబద్ంలో గోలుకొండ సులాత్నుల పరిపాలనాకాలంలో ఫెర్ంచి వజార్ల వాయ్పారి 'Jean Baptiste Tavernier' 1640 -1668 మధయ్
అయిదుసారుల్ భారత ను సందరిశ్ంచాడు. 1652-1655 మధయ్ చేసిన యాతర్లో ఈయన మచిలీపటట్ణం, గండికోట, గోలకొండ, సూరత, అహమ్దాబాదు,
ఇతర పార్ంతాలను సందరిశ్ంచాడు. ఆ తరువాత మరో రెండుసారుల్ వచిచ్ ఈపార్ంతాల లోనే తిరిగాడు.
ఆఖరియాతర్ లో ఇతను గోలుకొండ రాజయ్ంనుంచి అనేక వజార్లను, వజార్భరణాలను దొంగిలించి ఫార్నస్ కు పారిపోయాడు. వీటిలోల్ ఉనన్వి
112.23 కాయ్రెటుల్ బరువునన్ నీల వజర్ం, దీనితో పాటు, 44 పెదద్, 1,122 చినన్ వజార్లుకూడా ఉనాన్యి. వీటినన్నిన్టిని Tavernier 1655 లో ఫార్నస్
(France) కు చేరవేశాడు.
Tavernier ఫార్నస్ రాజు Louis XIV కు ఈ వజార్లనిన్టినీ 1669 లో అమామ్డు. వీటిలోల్ 'నీల వజర్ం' ఖరీదు 220,000 livres (ఇపప్టి
విలువ పర్కారం ఇది 500 మిలిల్యన డాలరల్కు సమానం) గా నిరణ్యించ బడింది. ఇది 480 కిలోల మేలిమి బంగారం వేలకు సమానం! అంతే కాదు. ఈ
ఘన చౌరాయ్నికి పర్తిఫలంగా Tavernier కు జీవితాతం రాచరపు వయ్కిత్ గురిత్ంపును పర్సాదించాడు ఫార్నస్ రాజు. కాని ఈ భారత వజార్ల చోరుడు 1689
లో ఫెర్ంచి విపల్వకారులు అడవి శునకాలతో కరిపించిన కారణంగా 84 ఏట పార్ణాలు కోలోప్వలసి వచిచ్ంది. పాపం పండిందన
టానికి ఇక ఒక ఉదాహరణేమో!!
1673 లో Louis XIV తన ఆసాథ్న వజార్ల నిపుణుడు 'Sieur Pitau' పిలిచి ఈ నీలం మణిని కతిత్ రించి దాని
కాంతిని దివ్గుణీతక్ృతం చేయమని ఆదేశించాడు. దీని ఫలితంగా అది సనన్బడి కేవలం 67.125 కారెటుల్నన్ ముకోక్ణాకారపు
వజర్ంగా మారింది.
అపప్టినుంచి ఈ రాజాసాథ్నపు వజార్ల జాబితాలో మన 'నీల మణి' వజర్ రాజంగా వెలుగొందింది. దీనికి ఇంగీల్షు
చరితర్కారులు ‘French Blue’ అని నామకరణం చేశారు. ఇది ఒక పావురం గుర్డుడ్ పరిమాణంలో ఉంది. ఈ విధంగా పరిమాణం తగిగ్ంచబడిన ఈ
వజర్ం కంఠానికి గర్హించి, బంధించి రెండవ వైపునుంచి 'నీల ధూసర' (bluish-grey) కిరణాలను పర్తిబింబిసుత్ంది. ఆ తరువాత ఈ నీలమణి
బంగారంతో పొదగబడి ఒక కంఠా భరణంలో పర్సఫ్టంగా కనిపించే వజర్మయింది. దీనిని రాజు ఉతస్వ సందరాభ్లలో మాతర్మే ధరించేవాడు.
Louis XIV 1715 లో మరణించిన తరువాత ఈ నీల వజార్భరణం అతని పుతుర్డు, ఆతరువాత సింహాసనమెకిక్న Louis XV ధరించాడు.
1749 లో ఈయన ఆసాథ్న వజార్ల నిపుణుడు 'Andre Jacequemin’ నైపుణయ్ంతో 83 ఎరర్, 112 పసుపు
పచచ్ రాగుల చినన్ వజార్ల సముదాయంతో ఒక pendant ను తయారు చేయించి దాని మధయ్లో నీల వజార్నిన్
పొడగబడేటటుల్ చేసాడు. ఈ pendant 'Order of the Golden Fleece’ (ఫెర్ంచ: Ordre de la Toison
d ' Or) గా పేరొందింది (కిర్ంది బొమమ్ చూడండి). Louis XV మరణం (1774 లో) తరువాత ఈ వజర్ం
'Louis XVI ' పరమయింది.
ఈ ఫెర్ంచి రాజు సతీమణి 'Marionne Antionette' అనేక రాజభరణాలతో పాటు ఈ నీల వజర్మునన్ pendant ను కూడా తరచూ
ధరించేది. 1787 లో కొనాన్ళల్ పాటు ఫెర్ంచి శాసత్ర వేతత్ మన తెలుగునాటి వజర్ం మీద విసత్ృత పరిశోధన చేసాడు.
1789

నుంచి ఫార్నస్ లో విపల్వం పార్రంభమయింది. ఫలితంగా 1792 లో సెపెట్ంబర 11 న Loius XVI ఆయన, రాణి, వారి

కుటుంబసభుయ్లందరు కారాగారంలో బంధింపబడాడ్రు. ఇదే సమయమనుకుని విపల్వ కారులు, దొంగలు రాజా సంపదతో పాటు అనేక రాజభరణాలను
సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు. రాజు Loius XVI కి 21 జనవరి 1793 తేదీన, రాణి Marie Antionette కి 16 అకోట్బర 1693 తేదీన మరణదండనలు
విధింప బడాడ్యి.
ఈభారీ విధవ్ంసం, దొగతనానికి ముందే ఒక గజ దొంగ 'Cadet Guillot ' కొనిన్ వజార్భరణాలను రాజ పార్సాదంనుంచే తసక్రించాడు. వీటిలోల్ నీల
వజర్మునన్ pendant కూడా ఉంది. వీటిననిన్టిని Guillot లండన చేరవేశాడు.
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