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1. నేపథ్యం
భారతదేశం రత్నగర్భగా కీర్తించబడింది. కవి బంకించంద్రులు రైలులో పోతూ
తాను దర్శించిన భారతదేశాన్ని సుజలాం, సుఫలాం, మలయజ శీతలాం,
సస్యశ్యామలాం అంటూ ప్రశంసించాడు.
దశాబ్దా ల క్రిందటే ఈ దేశానికి వచ్చిన మొగలాయిలు ఇక్కడే స్థి రపడి స్
థానిక
ప్రజలతో మమేకమైనారు. పారశీకుల రాకను గూర్చిన ఒక ఆసక్తి కర గాథ స్వామి
రంగనాథానంద తెలిపారు.
కొన్ని శతాబ్దా ల క్రిందట పారశీక బృందం పడమటి భాగాన గల ఒక
సంస్
థా నాధీశుని వినయపూర్వకంగా సందర్శించింది.
“మీకేమి కావలె”నన్నాడు? రాజు. ఉండటానికి భూమి కోరాడు పారశీక
బృందనాయకుడు.
“సరే ఇచ్చాను” అంటూ మరేమి కావాలన్నాడు రాజు.
“మా మతం మేము అనుసరించడానికి స్వేచ్ఛ” కోరాడు పారశీకుడు. అదీ
ఇచ్చాను. కానీ మీరు మా ప్రజలతో ఎలా వుండదలచారు ? అన్న రాజు ప్రశ్నకు
సమాధానంగా పారశీకనేత ఒక చెంబుతో పాలు తెప్పించమన్నాడు. అలాగే చెంబు
నిండా పాలు వచ్చాయి. చెంబును తన చేతిలో నుంచుకొని తన దగ్గర వున్న పంచదార
పొట్లా న్ని అందులో వేశాడు.
ఇలా వుంటామని పారశీక బృందనేత ప్రదర్శనకు రాజు మహదానందం
చెందాడు. ఇతర దేశాల వారు మనదేశంలో స్థి రపడి భారతీయులుగానే చెలామణి
అయినారు.
కానీ బ్రిటన్ నుండి మన దేశానికి వచ్చిన దొరలు మాత్రం ఇక్కడే స్థి రంగా
నిల్చిపోలేదు. మనదేశ సంపదను తమ దేశానికి తరలించే కార్యక్రమమే చేపట్టారు.
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