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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-6
చందర్కావి వజర్ం
(Pink Diamond/Daryā-ye Nur)
గుంటూరు-కృషాణ్ జిలాల్ల పరిధిలోని కొలూల్రు-పరిటాల వజార్ల గనులనుంచి బయలప్డిన మరొక భారత వజర్రాజం
“చందర్కావి” (లేత గులాబి: పింక) వజర్ం. అదే పర్పంచ పర్సిదధ్మైన ఏకైక “పింక డైమండ”. “కోహినూర”, నీల వజర్ం

(Hope Diamond) వలె ఈ అదుభ్తమైన వజర్ రాజం కూడా కాకతీయ రాజుల సావ్ధీనంలో ఉంది.

1303 లో నిరక్షరాసుయ్డైన ఢిలీల్ సులాత్న “అలాల్ఉదీద్న ఖిలీజ్” తన సేనాని “మాలిక కాఫుర” ను ఓరుగలుల్ను

పాలిసుత్నన్ కాకతీయ చకర్వరిత్ 'పర్తాపరుదుర్డు' మీద దండెతిత్, కాకతీయుల అపారసంపదను దోచుకురమమ్ని పంపించాడు.
మహా బలవంతులైన కాకతీయ తెలుగు సైనికుల ధాటికి తాళలేక కాఫుర ఢిలీల్ పారిపోయాడు.
మాలిక కాఫుర 1309 లో రెండవ సారి ఓరుగలుల్ మీద దండెతాత్డు. నెలల తరబడి జరిగిన మారణ యుదధ్ం
లో కాఫుర సైనికులు జరిపిన విధవ్ంసానిన్ భరించలేని కాకతీయ చివరి రాజు 1310 లో ఓటమిని అంగీకరించి, సంధి
చేసుకుని, కపప్ం కటట్టానికి అంగీకరించి తన అనంత రతన్రాసులను, సంపదను ఈ తురుషక్ సేనానికి అపప్గించాడు.
వందలాది బళల్ మీద ఢిలీల్ కి తరలించి, అలాల్ఉదీద్న ఖిలీజ్ సవ్ంతమయిన ఈ తెలుగు సంపదలో మన కోహినూర వజర్ం తో పాటు (186
కారెటుల్ బరువు 36 గార్ములు; 41.40 x 29.50 x 12.15 mm పరిమాణం) ఉనన్“చందర్కావి వజర్ం” (Pink Diamond) కూడా ఉంది. ఆలా తెలుగు
వెలుగును భాసించిన ఈ మణి రాజం కూడా మన మన తెలుగు పర్జల చేతులనుంచి జారిపోయింది శాశవ్తంగా!!
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1316లో ఖిలీజ్ మరణించిన తరువాత ఈ వజర్ం ఢిలీల్ని పాలించిన తుగల్క సామార్జయ్ సులాత్నుల (ఘియా సుదీద్న తుగల్క 1320-1325;
మహమమ్ద బిన తుగల్క: 1325-1351); ఫిరోజ షా తుగల్క: 1351-1388; తుగల్క వంశానికి చెందిన ఇతరులు: 1388-1414) పరమయింది. వారి
తరువాత వచిచ్న “సయియ్ద” (Sayyid: 1414-1451), “లోధి” (Lodhi: 1451-1526) వంశపు సులాత్నుల ఆధీనంలో ఉంది చందర్కావి వజర్ం.
చివరి లోధి సులాత్న “ఇబర్హీం లోధి” ఈవజార్నిన్ ఆగార్ను పాలించే హిందూ రాజు “వికర్మాదితయ్”,

మొఘల సులాత్నులు “బాబుర”,

“హుమాయూన” ల వదద్కు చేరింది. 1541 మే నెలలో హుమాయూన “షేర షా సురి” (Sher Shah Suri) చేతిలో ఓడి పరిష్యా (Iran) పారిపోయి
అచచ్టి పాలకుడు “షా తమసప్” (Shah Tahmasp-1) అతిధిగా తలదాచుకునాన్డు.
తన దిలీల్ సింహాసనం తిరిగి సావ్ధీనం చేసుకోటానికి హుమాయూన పరిష్యా రాజు సహాయంతో 12,000 మంది సుకిష్తులైన, అశావ్రూఢులైన
సైనికులను ఏరప్రచుకునాన్డు. ఈ సహాయానికి పర్తిఫలంగా “షా తమసప్” కు హుమాయూన తన వదద్నునన్ కోహినూర వజర్ంతో పాటు చందర్కావి
వజార్నిన్ కూడా బహుమతిగా సమరిప్ంచుకునాన్డు. పరిష్యన రాజు తన బంధువు, ఇపప్టి మహారాషట్ర లోని అహమ్ద నగర సులాత్న “బరాహ్న నిజాం షా 1”
(Barhan Nizam Shah 1) కు 1552 లో కానుకగా పంపించాడు.
గోలుకొండ సులాత్నులకు చందర్కావి వజర్ం ఎపుప్డు లభించిందో కాని, 1650వ దశకంలో ఇది అపప్టి సులాత్న “అబుద్లాల్ కుతుబ షా”
(Abdulla Qtub Shah) వదద్ ఉంది. ఈయన వదద్ ఒక వాయ్పారి “మీర జుమాల్” (Mir Jumla) చాలా నమమ్కమైన వజార్ల నైపుణుయ్డిగా సిథ్రపడాడ్డు.
ఈనమమ్కానిన్ ఇతను వముమ్జేసి గోలుకొండ ఖజానా నుంచి అనేక రతాన్లను దొంగిలించి వాటిని 1656లో ఆగార్లోని మొగల సులాత్న “షా జహాన”
(Shah Jahan) కు సమరిప్ంచాడు. వీటిలోల్ చందర్కావి వజర్ం కూడా ఉంది.
1659లో “ఔరంగ జేబ” (Aurang Zeb) తండిర్ షా జహాన ను కారాగారంలో బంధించి చందర్కావితో సహా అనేక రతాన్లకు యజమాని
అయాయ్డు. అపప్టి నుంచి 80 ఏళుళ్ ఈ వజర్ం మొగల సులాత్నుల వదద్నే ఉంది.
1739లో పరిష్యన పాలకుడు “నాదిర షా” (Nadir Shah) అపప్టి దిలీల్ మొగల సులాత్న “మహమమ్ద షా” (Muhammad Shah) ను
ఓడించాడు. ఇరువురి మధయ్ జరిగిన సంధి ఒడంబడికలో భాగంగా దిలీల్ సులాత్న తన నెమలి సింహాసనం (Peacock Throne) తో పాటు వజార్లను
కూడా విజేత నాదిర షా కు సమరిప్ంచు కునాన్డు. వీటిలోల్ పింక వజర్ం కూడా ఉంది. ఈ విధంగా మన కొలూల్రు-పరిటాల వజర్ం రెండవ సారి, అది
కూడా శాశవ్తంగా, చేజారిపోయింది.
దీనితో పాటు 7 సంవతస్రాల కృషితో వజార్లు, ముతాయ్లతో పొదగబడి, బంగారంతో నిరిమ్తమై 1635 లో షా జహాన చేత ఆవిషక్రించబడిన
“నెమలి సింహాసనం” కూడా నాదర షా పరం అయి, పరిష్యా చేరింది. పరిష్యా (ఇరాన)లో చందర్కావి వజర్ం చందర్కావి వజర్పు అసమానమైన కాంతిని
చూసి నాదర షా దీనికి పరిష్యన భాషలో “Daryā-ye Nur” (“సముదర్మంత కాంతి” ని వెదజలేల్ వజర్ం; “the Sea of Light”) అని నామకరణం
చేసాడు. 1747 లో నాదర షా హతయ్చేయబడిన తరువాత ఈ వజర్ం అతని సేనాపతి, Kharosan పార్ంతానికి “వైసార్యి” (Viceroy) అయిన “ఆలం
ఖాన ఆరబ” సావ్ధీనమయింది. (ఆకాలంలోఉతత్ర, వాయువయ్ ఆఫగ్నిసాత్న, ఈశానయ్ ఇరాన, దకిష్ణ టారెక్మిసాత్న-ఉజెబ్కిసాత్న పార్ంతానికి ఆ రోజులోల్
Kharosan అనే పేరు ఉండేది).
కాని ఆలం ఖాన ఆరబ ఇరాన ను పాలించిన మొదటి Qajar వంశపు సులాత్న “Mohammad Hasan Khan” కు Daryā-ye Nur ను
బహూకరించాడు. 1759 లో ఈయన Zand వంశపు వయ్వసాథ్పకుడు, రాజకీయ పర్తయ్రిథ్ “ముహమమ్ద కరీం ఖాన” తో జరిగిన యుదధ్ంలో మరణించాడు.
తతఫ్లితంగా మన చందర్కావి వజార్నికి కరీం ఖాన కొర్తత్ యజమానిఅయాయ్డు.
1779 లో కరీం ఖాన మరణించిన తరువాత Zand సామార్జయ్ం బలహీనపడి, ఆరిధ్కంగా చితికిపోయింది. ఈయన మనుమడు “Lotf ʿAli
khan” పాలనా కాలంలో Harford Jones అనే బిర్టిష వజార్ల వాయ్పారి దావ్రా పింక వజార్నిన్ అమమ్టానికి పర్యతిన్ంచాడు. ఎకుక్వ ధర వసుత్ందనే
కారణంతో ఈ వజార్నిన్ కొంతవరకు కోసి దాని కాంతిని పెంచాలని వజార్ల వాయ్పారిని కోరాడు.
కాని ఇదిజరిగే లోపలే కరీం ఖాన జైలులో బంధించబడాడ్డు. వెంటనే చందర్కావి వజర్ం Qajar వంశపు నవాబు “Aqa Mohammad
Khan” చేతిలోకి వెళిళ్ంది. అయితే ఇతని సేవకులు ఈయనను 1797 లో హతయ్ చేశారు. ఈ సేవకులు అనేక వజార్లతో పాటు ఈ వజార్నిన్ కూడా
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Khurdish Emir: “Sādeq Khan Shaqaqi” కు సమరిప్ంచి తమకు రక్షణ కోరారు. ఈయన Azerbaijan కొర్తత్ నవాబు “FathʿAli Shah”
కు వీటిని సమరిప్ం చాడు.
1834 లో FathʿAli Shah పింక వజర్ం మీద తన పేరుతో పాటు “Lord of the (Auspicious) Conjunction” అనే బిరుదును
పరిష్యన భాషలో చెకిక్ంచాడు. ఫలితంగా అంతవరకు వనాన్ ఈ వజర్పు ధర 200,000 (2 లక్షల) పౌండుల్ సగానికి పడిపోయింది. 1834 లో ఈయన
మరణ సమయం లో Daryā-ye Nur వజార్నిన్ చూసూత్ పార్ణం వదిలాడు!!
ఆ తరువాత వచిచ్న Qajar వంశపు సులాత్న “Naser al-Din Shah” చందర్కావి వజార్నికి వైదయ్, తాంతిర్క గుణాలునాన్యని భావించి దీని
రక్షణకు కొంతమంది నమమ్కమైన సేవకులను నియమించాడు. ఒకసారి అయన సాన్నం చేసుత్నన్పుడు ఈ వజర్ం చేతిలో నుంచి జారిపోయినపుప్డు మూడు
రోజులు చాలా మానసికంగా బాధపడాడ్డు. ఒకసారి కొనిన్ వజార్లు దొంగిచబడినపుప్డు Daryā-ye Nur వజార్నిన్ ఒక ఇనుప పెటిట్లో ఉంచి, ఈ పెటెట్ను
Naser al-Din Shah తన సింహాసనం కిర్ంద దాచి భదర్పరిచాడు.
Qajar నవాబుల పరిపాలనాకాలంలో వజర్ వైడూరాయ్లు, నగలు, అనేక విలువైన వసుత్వులను ధరిం చటం, పర్దరిశ్ంచుకోవటం దావ్రా వారు
పర్జలలో దైవ సంభూతులనే భావన కలిగించారు. Naser al-Din Shah వీటిలోల్ అతయ్ంత విలువైన వాటిని ధరించటమే గాక, యూరోపు నుంచి
'టెహార్న' వచిచ్న సందరశ్కులకు ఘనంగా చూపించేవారు. వీటిలోల్ Daryā-ye Nur వజర్ం తపప్ని సరిగా ఉండేది.
ఇతని తరువాత 1896 లో వచిచ్న నవాబు “Mozaffar al-Din Shah” కూడా ఇదే సాంపర్దాయానిన్ కొనసాగించాడు. 1909 లో వచిచ్న
రాజాయ్ంగ విపల్వంలో విపల్వ నాయకుడు “Mohammad ʿAli Shah” Qajar నవాబుల కిరీటపు వజార్లనిన్టినీ యూరోపుకు తీసుకువెళాళ్లనే
దురుభ్దిధ్తో కొనిన్ రోజులు రషయ్న రాయబారి భవనంలో తలదాచుకునాన్డు. చివరకు రాజాయ్ంగ నాయకులు ఈతనికి 15,000 పౌండుల్ చెలిల్ంచి ఈ
వజార్లను
సావ్ధీనం చేసుకుని ఇవి ఇరాన దేశంలోనే ఉండేటటుల్ చేశారు. ఈ వజార్ల నగలలో చందర్కావి వజర్ం కూడా పర్ముఖంగా ఉంది.
1931లో Shah నవాబులు ఈ వజార్ల నగలను ధరించటం నిషేధించడం జరిగింది. వెంటనే ఈ పింక వజర్ంతో సహా అనేక వజార్లను కుదువ బెటిట్
అపుప్ తెచుచ్కోవడానికి ఉపయోగించారు. 1960 లో ఇరాన Central Bank వీటిని సావ్ధీనపరచుకుని తనవదేద్ ఉంచుకుంది. ఇపప్టికీ పింక వజర్ం
అకక్డే ఉంది.
కొలూల్రు జంట వజార్లైన కోహినూర-చందర్కావి లలో కోహినూర రెండు ముకక్లుగా కతిత్రించబడి ఒకటి బిర్టిష రాణి కిరీటానిన్ అలంకరిసేత్,
మరొకటి బిర్టిష మూయ్జియంలో సందరశ్కులను అలరారిసుత్ంటే, చందర్కావి ఇరాన Central Bank లో ఖజానా భదర్ంగా దాచిపెటట్బడింది

(కొన గింపు వచేచ్నెలలో)
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