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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 దొరికినందువలల 'కిరణ పర్భ' గారి సమమ్తితో భారత విశేష చరితర్ ను పర్తిబింబించే ఈ 'మన భారతం' వాయ్సం ఈ

సంచిక దావ్రా ఈ వాయ్సంతో మళీళ్ కొనసాగిసుత్నాన్ను.

చేజారిన భారతదేశ రతన్రాజములు-7
నీల-హరిత వజర్ం
(Orlov/Orloff Diamond; ఓరోల్వ వజర్ం)
ఆంధర్పర్దేశ లోని కొలూల్రు-పరిటాల వజర్గనులనుంచి బయలప్డిన మరొక వజర్రాజం “ఓరోల్వ వజర్ం”
(ఓరోల్ఫ వజర్ం). 189.62 కాయ్రెటుల్ ఉనన్ (47.6 mm ఎతుత్, 31.75 mm ఎతుత్, 34.92 mm పొడవు) ఈ వజర్ం
నీల-హరిత (bluish-green) కాంతి వెదజలుల్తుంది. దీని ఆకారం పావురం అరధ్-గుడుడ్ను పోలి ఉంటుంది. ఈ
వజర్ం-గుడుడ్ ఉపరితలం అనేక తిర్కోణాకారపు వరుసలతో నిండియుంటే, దిగువభాగం సంబంధిత చతురుమ్ఖకోణాకార వరుసలతో నిండియుంటుంది. ఈ కోణాలనీన్ కలిపితే 180 ఉంటాయి. వజర్ం ఒకవైపు కొంచెం చొటట్
(నొకుక్) ఉంటుంది.
కొలూల్రు వజర్పు గనులనుండి ఈ నీల-హరిత వజర్ం ఎపుప్డు బయటపడిందో తెలియదు. కాని ఈ అదుభ్త
వజర్ం తమిళనాడులోని శీర్రంగం పటట్ణంలో ఉనన్ రంగనాథసావ్మివారి గుడిలో ఉనన్ మహావిషుణ్ విగర్హంలో ఒక కనున్గా అమరచ్బడింది. ఈ గుడికి ఈ
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కొలూల్రు వజర్ం ఎపుప్డు లభించిందో, ఎపుప్డు సావ్మి వారికి కనున్గా అమరచ్బడిందో తెలియదు. కాని 17 వ శతాబద్ంలో ఒక ఫెర్ంచి సైనికుడు తన
సైనయ్ంనుంచి బహిషక్రించబడిన తరువాత శీర్రంగం నగరం దగగ్రలో ఒక చినన్ ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. ఆసమయంలో సాయ్మివారి రెండు నేతార్లలో రెండు
అతిపెదద్వి, విలువకతీతమైన వజార్లు అమరచ్బడాడ్యని అతనికి తెలిసింది.
వెంటనే ఈ వజార్లను దొంగిలించాలనే దురుభ్దిధ్ పుటిట్ంది. ఎలా దొంగిలించాలనే విషయం గురించి కొనిన్ సంవతస్రాలే ఆలోచించాడు. గుడికి
ఏడు పార్కారాలుంటాయి. తాను కైరసత్వుడు కాబటిట్ తనను గుడి నాలుగవ పార్కారానిన్ దాటి లోపలికి పోనివవ్రని తెలుసు. అందువలల్ అతను
హిందూమతానిన్ సీవ్కరించి, కొనిన్ నెలల తరువాత గుడి ఉనన్ పార్కారంలో (మొదటి పర్కారం) ఒక చినన్ ఉదోయ్గం సంపాదించాడు.
మెలల్ మెలల్గా ఆలయ పురోహితుల నమమ్కానిన్ పెంపొందించుకుంటూ రంగనాధసావ్మి మహతుత్కు పాదాకార్ంతుడయినటుల్ నటిసూత్
అపుప్డపుప్డు గరభ్ గుడిలోకి పర్వేశించటానికి అనుమతి సంపాదించాడు. కొంత కాలానికి గరభ్ గుడి కాపలాదారుడు, రక్షకుడి ఉదోయ్గానిన్ పొందాడు.
ఒకరోజు తాను ఎనాన్ళళ్గానో ఎదురుజూసుత్నన్ సమయం రానే వచిచ్ంది. ఉధృతంగా తుపాను వచిచ్న కాళ రాతిర్ సమయాన ఈ ఫెర్ంచి మాజీ సైనికుడు,
దీపాలను ఆరిప్, సావ్మి వారి విగర్హానికి ముసుగు కపిప్ తన ఆపవితర్మయిన, పాప పంకిలమయిన చేతులతో విగర్హం కనుగుడుడ్లో ఉనన్ నీల-హరిత
వజార్నిన్ పెకలించాడు. మరొక కంటిలో ఉనన్ మరో వజార్నిన్ పెకలించే ధైరయ్ం లేక, దొరికిన వజార్నిన్ పటుట్కుని పారిపోయాడు.
వెంటనే పారిపోతూ అనిన్ పార్కారాల గోడలను ఎకిక్, దూకి, గుడి చుటూట్ ఉనన్ కావేరీ, కొలిల్డం (Kolladam) నదులను ఈది దగగ్రలో
తిరుచినాపలిల్ లో తిషట్వేసిన బిర్టిష సైనయ్ శిబిరాలలోకి పారిపోయాడు. అకక్డనుంచి చివరకు చెనన్పటన్ం చేరాడు. అకక్డ ఒక బిర్టిష సైనయ్ కెపెట్న కు
రంగనాథసావ్మి వారి కంటి వజార్నిన్ 2,000 పౌండల్కు (10,000 డాలరుల్) అమామ్డు. ఈ బిర్టిష కెపెట్న దీనిని ఇంగల్డ కు తీసుకువెళిల్ 12,000 పౌండల్కు
(60,000 డాలరుల్) ఒక వజార్ల వాయ్పారికి అమామ్డు.
ఈ వజర్-వాయ్పారి ఈ వజార్నిన్ "ఖోజ రఫెల" (Khojeh Raphael) అనే ఆరేమ్నియన వయ్కిత్కి అమామ్డు. అంతకు ముందు ఇతను కురర్వాడిగా
పరిష్యా నుంచి మొదట గుజరాత లోని సూరత కి వెళిల్, అకక్డనుంచి ఇంగల్డ కు, తరువాత రషాయ్కు చేరాడు. నీతి నియమాలులేని ఈ వయ్కిత్ పర్పంచంలో
అనేక దేశాలు వెళాళ్డు, అనేకభాషలు నేరుచ్కునాన్డు.
ఇతని దగగ్రనుంచి ఈ వజర్ం 1768లో మరో ఆరేమ్నియన వరత్కుడు "గిర్గోరి సఫార్స" (Grigori Safras) చేతులోల్కి వెళిళ్ంది. ఇతను
Amsterdom లో తిషఠ్వేసి యూరోప లోని రాజులకు, రాజా వంశీకులకు నీల-హరిత వజర్ం, దాని గొపప్తనం గురించి సమాచారం అందించాడు. ఈ
వజర్ం గురించి వినన్ రషాయ్ రాణి "కాథరిన ది గేర్ట" (Catherine the Great: పాలన 1762-1796) Safras ను రషాయ్ రాజధాని St.
Petersburg కు ఆహావ్నించి, వజార్నిన్ పరిశీలించి బేరం కుదరచ్డానికి తన రాజయ్పు వజర్ నిపుణుడు I.L. Lazarev ను నియమించింది. Safras
అతయ్ధిక వెల పలికినందువలల్ బేరం కుదరలేదు. ఎనిన్ రోజులయినా చరచ్లు ఒక కొలికిక్ రాలేదు.
అపుప్డు Grigori Safras ను దారిలోకి తేవటానికి రాణి తన మంతిర్ Count Panin ను నియమించింది. చతురుడైన ఈ మంతిర్ సూక్షమ్బుదిధ్
అయిన ఈ ఆరేమ్నియన వాయ్పారిని మీద పై చెయియ్ సాధించటానికి అతనిని తన శకిత్కిమించిన జీవన శైలికి అలవాటు చేసాడు. ఫలితంగా Safras చాలా
అపుప్లుచేయవలసివచిచ్ంది. చేసిన అపుప్లు తీరచ్లేని సమయంలో ఆరేమ్నియన వాయ్పారిని అపుప్లు తీరచ్నంతవరకు రాషాష్య్ విడిచి వెళల్ రాదని మంతిర్
ఆంక్ష విధించాడు.
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అతితకుక్వ ధరకు నీల-హరిత వజార్నిన్ అమమ్టానికి ఇషట్ంలేని Grigori Safras తనవదద్ ఉనన్ ఇతర వజార్లను తనకు తెలిసిన ఆరేమ్నియన
వయ్కుత్లకు అమిమ్, చేసిన అపుప్లు తీరిచ్వేసి, St. Petersburg వదలి వెళాళ్డు. కొనిన్ ఏళల్కు ఇతను దకిష్ణ రషాయ్లోని Astrakhan నగరంలో Safras
నివసిసుత్నాన్డని తెలిసి అతనితో రాణి సంపర్దింపులు పార్రంభించినా బేరం కుదరలేదు.
కొనాన్ళళ్కు Grigori Safras Amsterdam తిరిగివెళిళ్పోయాడు. ఆసమయంలో మన కొలూల్రు వజర్ం "Amsterdam Diamond" పేరు
గాంచింది. రషాయ్ రాణి ఈ వజర్ం మీద మకుక్వ తొలగించుకోలేక తన మాజీ పిర్యుడు Grigorievich Orlov (Orloff) ను నియమించి నీల-హరిత
వజార్నిన్ 1772 లో 400,000 రూబులస్ (90,000 పౌండల్కు) కొనిపించింది.
యదారాధ్నికి Grigorievich Orlov కథెరిన రాణి అవటానికి ముందు పిర్యుడు. జులై 1762 లో Catherine భరత్, రషాయ్ రాజు అయిన
"పీటర III " ను Orlov తిరుగుబాటు లేవదీసి ఆయనను పదవీచుయ్తుడిని చేసి, తరువాత చంపించి Catherine ను రాణిగా చేసాడు. రాణి అయిన
తరువాత Catherine ఇతరుల పర్భావంవలల్ Orlov ను పటిట్ంచుకోలేదు. తీవర్ అసంతృపిత్కి లోనైన Orlov 1775లో దేశం విడిచి వెళిళ్ పోయాడు.
1772

లో తాను కొనన్ నీల-హరిత వజార్నిన్ Katherine కి బహుకరిసేత్ తనను ఆమె సంతోషించి తిరిగి పిర్యుడిగా సావ్గతించగలదని

భావించి ఆమెకు ఇచాచ్డు. ఈ వజర్ం మీద ఏంతో మకుక్వ పెంచుకునన్ రాణి సంతోషించి దీనిని తీసుకునాన్ Orlov కు పిర్యుడి పాతర్ మాతర్ం ఇవవ్లేదు.
ఆమె మన రంగనాధసావ్మి ధరించిన మణిని తన రాజ దండం (Spectre) లో మారచ్బడేటటుట్ చేసింది. Katherine కు చేసిన సహాయానికి
పర్తిఫలంగా Orlov కు St. Petersburg లో ఒక పాలరాతి భవనానిన్ బహుకరించింది. 1782లో తన భారయ్ మరణించినతరువాత మతి భర్మించి,
పిచిచ్వాడైన Orlov మరుసటి సంవతస్రం మరణించాడు. కాని మన నీల-హరిత వజర్ం మాతర్ం
Orlov Diamond గా పేరొందింది శాశవ్తంగా.
ఇపప్టికీ ఈ రాజదండంలో నికిష్పత్మై ఉనన్ మన కొలూల్రు వజర్ గనులనుంచి బయటపడడ్
రంగనాధ సావ్మి నీల-హరిత వజర్ం ఉరఫ Orlov Diamond రషాయ్ రాజధాని మాసోక్ లో
Kremlin లో ఉనన్ దేశ ఐశవ్రయ్ సంపదలో ఒక భాగమైంది.

(కొన గింపు వచేచ్నెలలో)
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