
दिल्लीतील तीन मतूी हफैा स्मारक, हफैाची लढाई आणि बहाई णिश्वधमम 

 

अब्िलु-बहा, ज्ाांचा स्िर्ामरोहि शताब्िी स्मरिोत्सि, बहाई समुिा्ाद्वारे २७ नोव्हेंबर २०२१ ला पाळला जात 

आह,े त््ाांना १९१८  मध््े जोधपूर आणि म्हसैरू लान्ससमच््ा सैणनकाांनी िाचिले होत.े 

 

थोड्याच लोकाांना भारती् सैणनकाांच े शौ्म आणि बहाई धमामच््ा सुरुिातीच््ा इणतहासातील सांबांधाबाबत 

माहीती असेल , की भारती् सैणनकाांनीच बहाई धमामचे आध््ाणत्मक नेते आणि सांत-पुरुष, अब्िलु-बहाांना ओटोमन 

साम्राज्ाच््ा मृत््ूच््ा तािडीतून सोडिले. 
 

अब्िलु-बहा लहानपिापासूनच ऑट्टोमन साम्राज्ाचे कैिी होते. १९०८ मध््े, जेव्हा अब्िलु-बहा ६४ िषाांचे होत े

तेव्हा तरुि तुकम  क्ाांतीने सिम धार्ममक आणि राजकी् कैद्ाांना मुक्त केले ज्ामुळे त््ाांची अक्का तुरुांर्-शहरामधील 

बांदििासातून सुटका झाली. बहाई णिश्वधमम, जो १९ व्या  शतकात ऑट्टोमन साम्राज्ात उि्ास ्ेऊ लार्ला, 

त््ाचे ह ेआध््ाणत्मक नतेे सध््ाच््ा इस्रा्लमधील हफैा शहरात राहत होते. 

१९१४ मध््े पणहल ेमहा्दु्ध सुरू झाल््ानांतर, हफैा शहर तुकी आणि जममन सैन््ाच््ा ताब््ात र्ेले. अब्िलु-

बहाांच््ा मानितािािी आणि धार्ममक दक््ाकलापाांच््ा िाढत््ा लोकणि्तेमुळे मत्सरीत होऊन, तुकी कमाांडरन े

अब्िलु-बहाांना हफैामधील कामेल पिमतािर िधस्तांभािर णिळण््ाची आणि ओटोमन ्ुद्ध जजांकताच बहाई 

धमामची सिम धार्ममक स्थाने नष्ट करण््ाची धमकी दिली. 

२३ सप्टेंबर १९१८ रोजी जोधपूर आणि म्हसैरू लान्ससमच््ा घोडसे्िार सैणनकाांनी आधुणनक मशीन र्न आणि 

तोफिाना नसतानाही ओटोमन तुकाांिर णिज् णमळिण््ासाठी हफैा शहरात ििेश केला. अिघ््ा चोिीस 

तासाांच््ा लढाईनांतर, हफैा शहर तुकी सैन््ाच््ा िहशतपूिम णस्थतीपासून मुक्त झाले आणि तुकी कमाांडरने जीि े

मारण््ाची धमकी दिलेल््ा बहाई धमामचे नेत ेअब्िलु-बहा ह्ाांचे  जीिन िाचणिल.े 

्ामुळे बहाई श्रद्धािांताांसाठी हफैाची लढाई उल्लेिनी् आह ेकारि भारती् घोडिळ सैणनकाांच््ा िोन रेणजमेंटन े

तुकी आणि जममन सैणनकाांकडून शहर काबीज करण््ात महत्त्िपूिम भूणमका बजािली आणि अब्िलु-बहाांचे जीिन 

सुरणित केले.  

सप्टेंबर १९१८ मध््े हफैाच््ा लढाई-णिज्ानांतर आणि बहाई णिश्वधमामचे आध््ाणत्मक नेते अब्िलु-बहाांचे जीिन 

सरुणित केल््ानांतर,  भारत आणि बहाई समुिा् ् ाांच््ातील सांबांध ििेील िढृ झाले.  ् ा अल्पसांख््क समुिा्ाला 

त््ाांच््ा मा्िशेी होिाऱ््ा छळातून मुक्तीसाठी मोठ्या सांख््ेने भारतात आश्र् णमळाला आणि बहाई अनु्ा्ाांनी 

भारत िशेास त््ाांचे घर बनिले. 

सध््ा जर्ात सिामणधक बहाई श्रद्धािांत भारत िशेात आहते. बहाई णिश्वधमामची स्थापना अब्िलु-बहाांचे िडील 

बहाउल्लाह (१८१७-१८९२) ्ाांनी केली होती.  १८४४  मध््े बहाई णिश्वधमामच््ा स्थापनेपासूनच भारत िशे 

्ा धमामसोबत सांबांणधत आह,े कारि १८ लोकाांपैकी एक ज्ाांनी महात्मा बाब (१८१९-१८५०), ज ेबहाई धमामच े

अितार बहाउल्लाह ह्ाांचे अग्रितू होते, ह्ाांना स्िीकारल,े ते भारतातील होते. 

१९२२ मध््े दिल्लीत बाांधल ेर्ेलेले तीन मतूी हफैा स्मारक ह ेत््ा सैणनकाांच््ा महान शौ्ामला श्रद्धाांजली आह.े  

 



 

जोधपूर आणि म्हसैूर लान्ससमचे घोडसे्िार सैणनक हफैामध््े िािल होत असताांना घतेलेले एक छा्ाणचत्र 

 

अब्िलु-बहाांसोबत िोन भारती् सैणनकाांचे छा्ाणचत्र 



 

तीन मूती हफैा मेमोरर्ल, निी दिल्ली 

 


