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��तावना 
 

       “जे�हा मा�या अ��त�वा�या महासागरास ओहोट� येईल आ�ण
मा�या धम�सा�ा�काराचा दैवी �ंथ संपेल �यावेळ� तु�ही तुमची मुखे,
�जची परमे�राने योजना केली आहे �या या पुरातन मुळापासून उ�प�
झाले�या फांद�कडे वळवा.”

  -बहाउ�लाह
 

         २७ नो�ह�बर २०२१ रोजी सव� जगातील बहाई ��ावंत अ��ल-बहांचा
�वगा�रोहण शता�द� �मरण �दन पाळतील. या पावन समयी अ��ल-बहां�या
जीवना�वषयी काही गो�ी या पु��तके�ारे आपणासोबत सामा�यक करीत
आहोत. 
         अ��ल-बहा �हणजे दैवी वैभव,  बहाउ�लाहचे  सेवक. �यांनी �वतःस
संबोध�यासाठ� �नवडले�या या उपाधीत बहाई धम���ेचा मूत�मंत आदश�
सामावलेला आहे. �यां�या जीवनाचा एकमेव उ�े�य एका सेवका�माणे
बहाउ�लाहां�या  धम���ेची सेवा करणे हा होता, जो �यांनी �यां�या
जीवना�या शेवट�या �ासापय�त पार पाडला.   
      वया�या सात�ा वष� पारंपा�रक तयारी�या  शाळेत एक वषा�साठ�
सं���त �श�णा�शवाय, अ��ल-बहांना औपचा�रक �श�ण कधीच �मळाले
नाही. �यांचे  ब�तांश �श�ण �यां�या घरीच झाले. १८९० म�ये एडवड�
�ॅन��हले �ाउन या युरो�पयन इ�तहासकाराने अ��ल-बहांचे वण�न अशा
श�दात केले, ‘�व�चतच असे सु� लोक आढळतात जे सु�� संभाषण
करतात, यु��वादासाठ� सदैव स� असतात, उ�कृ�पणे यो�य ��ीकरण
देतात तसेच य�द�, ���ती आ�ण इ�लाम धमा��या प�व� पु�तकांशी
अ�धकपणे प�र�चत असतात.’
        अ��ल-बहा  फ�  नऊ वषा�चे होते, �यावेळ� �यांनी ओळखले  क�
�यांचे वडील महा�मा बाबने (बहाई �व�धमा�चे अ��त) सू�चत व अभीवचन
�दलेले ई�री अवतार आहेत  आ�ण बाबी (महा�मा बाबचे अनुयायी) �यां�याच 
आगमनाची वाट पाहत आहेत. याच सुमारास ते ‘परमे�राचे रह�य’, जी पदवी
बहाउ��हांनी �यांना �दली, �याने ते �म�ांकडून ओळखले जाऊ लागले. 
          �यां�या वया�या १२  वषा�पासून, अ��ल-बहा �यां�या व�डलांचे अगद�             



�जवलग �म�, जसे क�, संर�क बनले. ते जरी �कशोरवयीन होते, तरी �यांनी
आ�य�कारक समजूतदारपणा आ�ण तारत�य श�� दश��वली आ�ण �यां�या
�प�याला भेटायला जे असं�य लोक येत होते �यां�या मुलाखती घे�याचे काम
क� लागले. अनेक �संगी �यांनी आप�या व�डलांना, अ�यागतां�या ��ांची
उ�रे दे�यात आ�ण �यां�या अडचणी सोडव�यात मदत केली. 
     अ��ल-बहांच े  जीवन �यागाचे आ�ण मनु�यजाती�या सेवेचे एक
अलौ�कक उदाहरण आहे.  
          जे�हा    अ�का�या    कु��स�   तु�ंग   शहरात   ब�तांश   नाग�रक 
टायफॉइड, मले�रया आ�ण पे�चशने आजारी पडले ते�हा �यांनी आजा�यांची
�व�ा केली, �यांची काळजी घेतली आ�ण वेळोवेळ� औषधपाणी केले. ते
रा�ं�दवस जागे रा�हले आ�ण अ�व�ांतपणे लोकांचे उपचार केले अगद�
तोपय�त जे�हा ते �वत: आमांशाने आजारी पडले आ�ण जवळपास एक
म�हनाभर धोकादायक परी��तीत रा�हले. 
       ८  माच�  १८७३ रोजी अ��ल-बहांचा �ववाह  मु�नरेह खानुमसोबत
अगद� सा�यासो�या सोह�यात पार पडला. �यांना ज�मले�या संतत�पैक�
चारच मुली �या द�घ� कारावासातून वाचू शक�या, �यांनी कारावासातील �ःखे
सहन केली आ�ण �यांचे आयु�य �भूधमा��या सेवेत सम�प�त केले. 
         अ��ल-बहांचे घर सवा�साठ� उघडे होते. �यांना भेट देणारे एक अ�तथी
�ल�हतात: 
        'अ��ल-बहांना गु� व �म� मानून �क�येक वंशांतील, धमा�तील आ�ण            
रा�ांतील ��ी-पु�ष �यां�याकडे येत �यांचा �वशेष अनु��हत पा��या�माणे
स�कार होत असे.  सामा�जक, नै�तक, आ�या��मक आ�ण अनेक �वषय, जे
पा��यां�या मनात र�गळत असत, ते अ��ल-बहांना �वचारले जात असत,
आ�ण काही तासांपासून ते अनेक म�ह�यांपय�त मु�काम के�यानंतर हे पा�णे
�े�रत होऊन, नव जीवन,  नव  �ुत�  आ�ण  �बु� �ा�त क�न ते आप�या
घरी परत जात असत. संपूण� जगात यासारखे अ�तथी-गृह खा�ीने कुठेही
नसेल. �यां�या या घरात भारतातील कठोर जा�तभेद �वरघळून जात; य�द�,
���न, मुसलमान यांतील वां�शक पूव��ह �मृतीपार होत; आ�ण या
यजमाना�या ऐ�यपूण� स�दय�व, �ेमळ अंतःकरण आ�ण पर�राकृ�मन
यां�या आव�यक बंधनां��त�र�, सव� कृ��म �ढ� येथे ��तबं�धत आ�ण
�न�ष� होत.  ह े जण ू राजा  ऑथ�र आ�ण �याचे गोलमेज अशासारखे होते... 



तथा�प हे राजे पु�षांसमवेत ���यांनाही शूरवीरा�माणे स�मा�नत करीत
आ�ण एक��त आले�या सवा�ना श��ाऐवजी �भावी श�दांसोबत स�म
क�न परत पाठवी.’
          �यांचा  बराचसा  वेळ  �ःखीक�ी व  आजारी  लोकां�या घरी  जाऊन 
�यांना भेट�यात जाई, जेथे अ�यंत गरीब लोकां�या झोपडीत या गु�-�वामी
पे�ा �स�या कोणाचेही अ�धक उ�साहाने �वागत होत न�हते. अ�काला
येऊन गेलेला एक या��क �ल�हतो:
        ‘दर शु�वारी सकाळ� अ��ल-बहांची गोरग�रबांना सहा�य कर�याची     
परंपरा आहे. आधीच तुटपुं�या असले�या �यां�या धा�य सा�ातून त े  मदत
मागायला येणारे जे गरजू येत, �या ��येकाला थोडेथोडे देत. अ��ल-बहां�या
घरापुढ�ल मोक�या जागेवर, शु�वारी सकाळ� जवळपास शंभर एक लोक
ओळ�त उभे �क�वा बसलेले असत. �या लोकां�या प�र��तीचे वण�न करणेच
श�य नाही. �यात पु�ष, ���या, मुले सव� असत. द�र��, दयनीय, हताश,
अध�न�न, बरेच अपंग आ�ण आंधळे, खरोखरच संपूण�पणे गरीब  असे लोक
आशाळभूतपणे अ��ल-बहा दारातून येईल याची वाट बघत असलेले असत.
अ��ल-बहा दारातून येत आ�ण एकेकापुढे ते जात; काह�शी उ�साहाचा,
सहानुभूतीचा एखादा श�द बोल�यासाठ� थांबत आ�ण समु�सुकपणे पुढे
पसरले�या हातावर लहान नाणी टाक�त; एखा�ा बालका�या चेह�यास
�ेमळपण े �श� करीत, एखा�ा वृ�ेचा हात हाती घेत �जने �यां�या व��ाचे
टोक पकडून �यांना अडवले, एखा�ा ��ीशू�य �हाता�यासोबत �द�
�काशाचे दोन श�द बोलून, जे फारच अश� अस�यामुळे तेथवर आले नाही
�यांची चौकशी क�न �यांना �ेमाचा व उ�ाराचा �नरोप व थोडेफार �यां�या
जवळचे अ� पाठवीत.’ 
          अ��ल-बहां�या  वैय��क गरजा  फार थो�ा हो�या. ते रा�ी उ�शरा-
पय�त काम करीत व सकाळ� लवकर उठत. �दवसातून दोनदा जेवण
�यां�यासाठ� पुरे होते आ�ण �यांचा पोशाख अगद� साधा आ�ण �व�त
कापडाचा असे. इतर लोक दा�र�य्ात राहत असताना, �वलासात राहणे �यांना
सहन होत न�हते. मुले, फुले व �नसगा��या स�दया�ची �यांना फार आवड होती.
        अ�कातील  �यां�या  जीवन�मात ‘पु�पस�कार’  हे वै�श�पूण� होते,
कारण ��येक या�ेक� �यां�यासमवेत सुगंधी �मृती घेऊन येत. एक �सरा
अ�तथी सांगतो, ‘�यावेळ� अ��ल-बहा फुलांचा मंद सुगंध घेत �यावेळ� �यांचा  



आनंद आ�य�कारक असत आ�ण असे वाटत होते क� �या फुलांचे अ�र
�यांना काहीतरी सांगत आहेत. जणू हे एक सुंदर सुसंवाद, एका� ल� क� ��त
कर�या�या �य�नात मदतनीस आहे!’ भेट�ला आले�या पा��यांना सुंदर
सुगं�धत फुले भेट �हणून देणे �यांना फार आवडत. एक अनुयायी अ�का
तु�ंगातील अ��ल-बहां�या जीवना�वषयी वण�न करतात: 
        ‘पाच �दवस आ�ही �या तु�ंग शहरा�या �भ�त��या आत रा�हलो, जेथे
अ��ल-बहा �या "महानतम कारावासात" कैद होते. तो शांतता, �ेम व सेवा
काया�चा कारावास होता. मानवजातीचे क�याण, जाग�तक शांतता, अशी
�वीकृती क� सृ�ीतील सव� र�हवाशी एकाच परमे�राची �न�म�ती आहे �या
सवा�ना सारखे समान ह�क आहेत, या�न �सरी आशा �क�वा इ�ा तेथे
न�हती. खरोखरच, वा�त�वक कारागृह, गुदमरलेले वातावरण, �दया�या सव�
इ��पासून अ�ल�तता, जाग�तक प�र��तीचे बंधन �या दगडी �भ�त��या बाहेर
आहे,  कारण अ��ल-बहां�या उप��तीत केवळ परमे�रा�या आ��याचे
�वातं�य आ�ण शु� आभा आहे.  सांसा�रक गो��चा सव� �ास, कलह, �च�ता
�क�वा काळजी तेथून ह�पार झा�या आहेत.’
        ब�तेक लोकांना तु�ंगातील जीवन हे भयंकर आप�ी �हणून �दसेल,
परंतु अ��ल-बहांसाठ� तु�ंगवासाची कोणतीही धा�ती न�हती. तु�ंगात
असतांना ते �ल�हतात, “मा�या कारावासामुळे आ�ण आप�ीमुळे �ःखी होऊ
नका; कारण हे तु�ंग माझी  सुंदर बाग, मा�या भ�  �नवास�ानाचे नंदनवन 
आ�ण मानवजातीम�ये मा�या वच��वाचे अ�धप�य आहे. या कारागृहातील
आप�ी मा�यासाठ� एक मुकुट आहे �यामुळे मी नी�तमान लोकांम�ये गौरव
�ा�त करतो….  आराम, सहजता, आरो�य, यश, सुख आ�ण हष��हासा�या
अव�ेत कोणीही आनंद� होऊ शकतो; परंतु जर एखादा मनु�य संकट, क�
आ�ण �च�लत रोगराईवेळ� आनंद� आ�ण समाधानी असेल तर तो �या�या
��त�तेचा पुरावा आहे.”
        १९०८ म�ये �यां�या सुटकेनंतर, जोपय�त ते चाळ�स वष� कैद� �हणून
राहले होते, जे�हा �यांची त�येत बरोबर न�हती आ�ण �यांचे वय जवळपास
स�र वष� होते, अ��ल-बहांनी �यांचे प�व� जीवनकाय� जसे क�, �भूधमा�चा
�सार, प��वहार, गरीब आ�ण आजारी लोकांची सेवा करणे अखंडपणे सु�
ठेवले. 
          ऑग�ट  १९११  म�य े �यांनी  पा�ा�य  देशांना  भेट� दे�यास सु�वात 



केली जी �डस�बर १९१३ म�ये संप� झाली.  पा�ा�य देशांतील द�घ� आ�ण
कठोर �वासामुळे झाले�या प�र�मांमुळे �यांचे शरीर थकून �बळे झाले होते.
         बहाई धम���े�या श�ूं�या आशा, जे�हा महा�मा बाब �यां�या रोषाला
बळ� पडले, बहाउ�लाहांना �यां�या मूळ भूमीतून ह�पार क�न आजीवन
कैद� बनव�यात आले आ�ण �यानंतर पु�हा बहाउ�लाहां�या �नधनानंतर,
उंचाव�या हो�या. तेच हे श�ू पु�हा एकदा अ��ल-बहां�या प��मी �वासातून
परत आ�यानंतर �यांची शारी�रक �ब�लता आ�ण थकवा पा�न आनं�दत
झाले. परंतु पु�हा �यां�या आशेची �नराशाच झाली. अगद� थो�ा अवधीत
अ��ल-बहा �ल� शकले क�: 
        “�नःसंशयपणे हे भौ�तक शरीर आ�ण मानवी ऊजा� सतत झीज सहन
कर�यास असमथ� ठरली असती ... परंतु �या इ�ागामी ई�राची सहा�यता,
अश� आ�ण �वनयशील अ��ल-बहांची संर�क श�� होती! ...काह�नी असे
ठामपणे सां�गतले क� अ��ल-बहा या जगाला शेवटचा �नरोप दे�या�या
पूव�सं�येला आहेत, �यांची शारी�रक उजा� संपली आहे, ते बरेच थकलेले
आहेत आ�ण या गुंतागुंती �यां�या आयु�याचा  शेवट  करेल. तथा�प ह े मुळ�च
खरे नाही. जरी  करार  भंग करणारे आ�ण दोषपूण� �वचारसरणी�या
लोकां�या बा� अंदाजानुसार, आशीवा��दत मागा�वर सेवारत असतांना
�लेशांमुळे शरीर कमकुवत झाले असेल, तरीही, �या �तु�तमय परमे�रा�या
आ�ण आशीवा��दत स�दया��या ह�त�ेपाने, आ�या��मक श�� पराका�ेने
कायाक�प आ�ण साम�य�वान आहे. परमे�राचे आभार असो क� यावेळ�
बहाउ�लाह �ां�या कृपा�सादाने आ�ण �यां�या आशीवा�दाने, शारी�रक ऊजा�
पूण�पणे पुनस�च�यत केली जात आहे, �वग�य आनंद �ा�त होत आहे, सव��
आनंदमय बातमी दैद��यमान होत आहे आ�ण उ�कृ� आनंद ओसंडून वाहत
आहे.”
       जे�हा ऑग�ट १९१४ म�ये युरो�पयन यु� सु� झाले, अ��ल-बहा,
�यांनी आप�या आयु�याची प�ास वष� आधीच ह�पारीत आ�ण तु�ंगवासात
घालवली होती, ते पु�हा तुक� सरकारचे कैद� बनले. �यांना आ�ण �यां�या
अनुयायां�या छो�ा गटाला पु�हा तणावपूण� प�र��ती, अ�ाची कमतरता,
गंभीर वैय��क धोका आ�ण अनेक गैरसोय�चा सामना करावा लागला.
          यु�ा�या  वेळ�  अ��ल-बहा  लोकां�या  भौ�तक  आ�ण आ�या��मक



गरजा सांभाळणे या सेवाकाया�त ��त होते. �यांनी �वत: तायबे�रयस जवळ
मो�ा �माणात शेती उ�पादन सु� केले होते �यामुळे ग�हाचा मोठा पुरवठा
सुर��त झाला होता आ�ण ��काळ टाळला गेला. हे धा�य �यांनी केवळ
बहा�नाच न�हे तर हैफा आ�ण अ�कामधील सव� धमा��या शेकडो गरीबांना
उदारपणे पुरवले. �यांनी सवा�ची काळजी घेतली आ�ण श�यतोपय�त �यांचे
�ःख कमी केले. ते शेकडो गरीब लोकांना रोज थोडी र�कम देत असे आ�ण
सोबतच अ� �क�वा इतर खा� पुरवत होते. अ�का येथील अनुयायांना आ�ण
गरीब र�हवाशांना सां�वन आ�ण मदत कर�यासाठ� �यांनी वारंवार भेट�
�द�या. अशा यु�काळातही �यांनी अनुयायांसोबत रोज संवाद घातला
�यामुळे ते सव� या �ासदायक वषा�म�ये सुखी आ�ण �न�ल रा�हले.
          अ��ल-बहा,  प�ह�या  �व�  यु�ादर�यान  आ�ण  यु� संप�यानंतर,
इतर असं�य ��याकलापां�शवाय, �यां�या अनुयायांना महान व �ेरणादायी
प�ांची  मा�लका  पाठ�व�यात  स�म  रा�हले. या  सतत  �ेरणादायी  प�ांनी  
जगभरातील अनुयायांम�ये धम���े�ती नवीन उ�साह आ�ण सेवेसाठ� आवेश
वाढला. या प�ां�या �ेरणेने धम���ेचे काय� वेगाने पुढे गेले आ�ण सव��
��ावंतांनी नवीन चैत�य आ�ण जोम दश��वला. 
      २३ स�ट�बर, १९१८ रोजी  �पारी ३ वाजता, हैफामधील नाग�रक
आनं�दत झाले कारण सुमारे चोवीस तासां�या लढाईनंतर, हैफा शहर ��ट�श
आ�ण भारतीय घोडदळांनी ता�यात घेतले आ�ण तुक��या राजवट�दर�यान
होणारी दहशतपूण� ��ती संपवली. 
         ��ट�शां�या  कार�कद��या   �ारंभापासूनच,  मो�ा  सं�येन े सै�नक
आ�ण सव� �ेणीतील सरकारी अ�धकारी अ��ल-बहांसोबत भेट घेऊ लागले.
अ��ल-बहां�या �दय�श� संभाषणांमुळे, �यां�या सखोल अंत���ीमुळे,
�यां�या स�माननीय सौज�याने आ�ण उदार आदरा�त�याने ते सव� मो�हत झाले
होते. सरकारी ��त�नधी �यां�या उदा� च�र�ामुळे, जाग�तक शांततेसाठ�
�यां�या अखंड �य�नांमुळे आ�ण र�हवाशां�या समृ���हतासाठ� �यांनी
केले�या महान काया�मुळे इतके �भा�वत झाले, क� ���टश सा�ा�याचा
नाइट�ड अ��ल-बहांना २७ ए��ल १९२० रोजी �दान कर�यात आला.
       १९२० म�ये अ��ल-बहांच े  वय जवळजवळ ७६ वषा�चे होते तरीही
�यांचा उ�साह उ�लेखनीय होता आ�ण ते दररोज जवळजवळ अ�व�सनीय
�माणात काय� पूण� करत होते. जरी ते �क�येकदा पु�कळ थकलेले असले तरी 



�यांनी �यां�या शारी�रक श���या पुन�ा��तीची अ��त श�� दश��वली आ�ण
�या ���ना �यां�या मदतीची सवा�त जा�त गरज होती �यांची सेवा
कर�यासाठ� ते नेहमीच त�पर रा�हले. �यांचे अफाट संयम, सौ�यता,
दयाळूपणा आ�ण यु��मुळे �यांची उप��ती एक आशीवा�दा�माणे होती.
��येक रा�ीचा वेळ �ाथ�ना आ�ण �च�तनात घालव�याची �यांची �था होती.
अगद� पहाटेपासून ते रा�ीपय�त, फ� जेवणानंतर �पारची थोडी �व�ांती
वगळता,  ते अनेक देशांमधून आलेली प�े वाचून �यांची उ�र दे�यास आ�ण
सोबतच घरगुती व धम���े�या असं�य काया�त ��त राहायचे. �पारी �यांना
सहसा �फरायला �क�वा गाडीम�ये जातांना थोडी �व�ांती �मळत असे, परंतु
ते�हाही ते या�ेक�ंशी भेटून आ�या��मक बाब�वर संवाद साधायचे �क�वा
काही गरीबांना भेट�याची आ�ण �यांची सेवा कर�याची संधी ते काढायचे. 
          ते घरी परत आ�यानंतर �म�ांना �यां�या बैठक क�ात बोलावत असे. 
�पार�या आ�ण रा�ी�या जेवणां�या वेळ� ते अनेक या�ेक� आ�ण �म�ांचे
आदरा�त�य करायचे आ�ण �यांना आनंद� आ�ण �वनोद� कथा तसेच �व�वध
�वषयांवर मौ�यवान भाषणांनी मो�हत करायचे. “माझे घर हा�य आ�ण
आनंदाचे घर आहे,” �यांनी घो�षत केले आ�ण खरोखरच ते तसे होते.
�नर�नरा�या वंशांचे, वगा�चे, रंगांचे, रा�ांचे व धमा�चे लोक �यां�या
आ�त�यशील घरी जमत आ�ण अ�यंत सलो�या�या वातावरणात एक� येऊन
आनंद� होत. ते खरोखरच हैफा येथील छो�ा समुदायासाठ�च न�हे तर
जगभरातील बहाई समुदायाचे �ेमळ �पता होते.
     अ��ल-बहांनी �यां�या जीवना�या शेवट�या एकदोन �दवसापय�त,
शारी�रक अश�पणा आ�ण थकवा वाढत असूनही, �व�वध काय� अ�वतरपणे
सु� ठेवली. शु�वार, २५ नो�ह�बर, १९२१ रोजी, ते हैफा येथील म�शद�त
�पार�या �ाथ�नेसाठ� गेले आ�ण नेहमी�माणे आप�या �वत:�या हातांनी
ग�रबांना दानधम� केले. �पार�या जेवणानंतर �यांनी काही प�े �ल�हली आ�ण
�व�ांतीनंतर ते बागेत �फरले व बागवानाशी बोलले. सायंकाळ� �यांनी �या
�दवशी ल�न झाले�या घरातील ��य आ�ण �व�ासू मदतनीसाला आशीवा�द
आ�ण स�ला �दला, आ�ण नंतर ते �यां�या बैठक क�ात �म�ांना भेट�यासाठ�
गेले. 
         तीन �दवसांपे�ा कमी काळानंतर, २८ नो�ह�बर १९२१ रोजी, सकाळ�
सुमारे १.३० वाजता,  �यांचे इत�या  सौ�यपणे �नधन झाले क�,  �यां�या दोन



मुल�ना �या  �यां�या �बछा�याजवळ ल� ठेवत हो�या, �यांना असे वाटले क�
ते शा�त आनंदात झोपी गेले आहेत.
      ही �ःखद वाता� लगेच सव� शहरात पसरली  व �रसंचार तारां�या
सहा�याने जगातील सव� कोप�यापय�त गेली. २९ नो�ह�बरला सकाळ� �यांचा
अं�य�वधी संप� झाला, �याचे वण�न खालील�माणे आहे:
          ‘हैफा   शहरातच   काय  पण  सव�  पॅले�टाइनम�य े असा  अं�य�वधी
कुणीही पा�हला नसेल. हजार��या सं�येत सव� धम�, भाषा व वंशां�या लोकांचे
��त�नधी तेथे एक� जमले. �यांची �ःखभावना �खर होती.
        उ�   आयु�,   सर   हरबट�  सॅ�युएल,   जे�सलेमच े  रा�यपाल,
फो�न�शआचे रा�यपाल, सरकारी मु�य अ�धकारी, अनेक देशां�या
�तावासांतील राज�त व अ�धकारी, हैफामधील र�हवासी, �व�वध धा�म�क
समुदायाचे �मुख, पॅले�टाइनमधील ��स�द लोक, य�द�, ���न, मुसलमान,
ङृझेस, इ�ज��शयन, �ीक, तुक� , कुद� आ�ण अमे�रकन व युरो�पयन मुळा�या
���, सव� दजा�चे ���या व पु�ष... �यां�या ��यतमा�या �खव�ासाठ� दहा
हजारांपे�ा अ�धक सं�येने, एका �ःखपूण� �संगात जमले होते. 
        “ई�रा, हे परमे�रा, आमचे �पता आ�हाला सोडून गेले आहेत” असा
�वलाप करीत होते. सव� जमलेले लोक हळूहळू काम�ल पव�तावर �या ई�रा�या
उ�ानाकडे चढले. दोन तास पायी चाल�यानंतर ते महा�मा बाब�या समाधी
�ळा�या बागेत आले आ�ण वतु�ळाकार आकारात एक� जमले. मुसलमान,
���न, य�द� अशा �व�वध धा�म�क समुदायां�या �मुखांनी मृद व �ःखद
�वरांत आपले �दय ओतून, �या ��यतमाला �यांची शेवटली आदरांजली
अप�ण केली. या ग�धळले�या आ�ण �ःखदायक युगात मानवजातीचा एक
सु� �श�क आ�ण सुसंगत करणारा �हणून ते अ��ल-बहां�या �तुतीम�ये
इतके एकजूट झाले होते क�, बहाई अनुयायांना बोल�यासारखे काहीच उरले
नाही!
       मुसलमान, ���न, य�द� अशा धा�म�क समुदायां�या ९ ��त�नध�नी
भाषणे केली, �यात �यांनी अ��ल-बहां�या शु� आ�ण उदा� जीवनाब�ल
आदरपूव�क �शंसा केली. यानंतर �यांची शवपे�टका प�व� जागी
सावकाशपणे उतरव�यात आली.’
     ही भावपूण� ��ांजली धम�, वंश आ�ण भाषा यां�या ऐ�यासाठ�
आयु�यभर   क� करणा�या  ����या �मृतीला  न�क�च  यो�य होती.  अशी 



��ांजली आ�ण पुरावा, क� �यांचे जीवनकाय� �थ� गेले नाही. तसेच हे क�
बहाउ�लाह �ांचे आदश�, जी �यांची �ेरणाच न�हे तर जीवन होते, ते आधीच
जगाला �ापू लागले आ�ण पंथ आ�ण जातीचे अडथळे मोडू लागले �यामुळे
शतकानुशतके मु��लम, ���न, य�द� आ�ण इतर �व�वध गटांना
एकमेकांपासून �र केले होते आ�ण आज हे मानवी कुटंुब पु�हा जी�वत झाले
आहे.
         बहाउ�लाहांनी अनेक �कारे दश��वले होत ेक� �यां�या �वगा�रोहणानंतर
या धम�काया�चे काय� अ��ल-बहांनी पुढे चालवावे. बहाउ�लाहांनी �यां�या
�वगा�रोहणा�या अनेक वषा�पूव�, �यां�या ‘�कताब-ए-अकदस’ या प�व�
धम��ंथात हे अ��य�पणे सू�चत केले होते. अनेक �संगी बहाउ�लाहांनी
अ��ल-बहांना “धम�काया��या करारना�याचे क� ��ब��,” “वृ�ाची एक प�व�तम
शाखा” आ�ण  “पुराणवृ�ा�या मुळातील एक शाखा” अशा�कार ेसंद�भ�त
केले होते. �यांना सतत “गु�-�वामी” या पदवीने संबो�धत करायचे आ�ण
�यां�या सव� कुटंुबीयांनी �यां�याशी आदराने वागवाव े  हे �न��त केले.
बहाउ�लाहांनी �यां�या  इ�ाप�ात ��पणे नमूद केले क� सवा�नी अ��ल-
बहांकडे वळावे, �यांचा स�ला �यावा आ�ण तो स�ला पाळावा.  अ��ल-
बहांनी जे काय� �यां�या �प�याने �यांचेवर सोपवले होते ते �यांनी
आ�ाधारकपणे �वीकारले. ते धम�काया�च े  �मुख बनल ेआ�ण या धम�पर
�शकवण�चे ते अ�धकृत �ा�यक झाले.  
       �यांनी हे दश�वून �दले क� आधु�नक जीवना�या च��वादळात आ�ण
वद�ळ�त, आ�म-�ेम आ�ण भौ�तक समृ��साठ� संघष� �जथे सव�� �च�लत
आहे, अशा जगात परमे�रास संपूण� भ��मय जीवनासाठ� आ�ण ई�रा�या
अप�यांना सेवा दे�यासाठ� मनु�य कशा�कारे आपले जीवन अ�प�त क�
शकतो. असे जीवन,  जे सव� धमा��या अवतारांनी, मानवते�या आ�या��मक
आ�ण भौ�तक जीवनासाठ� आदे�शत केले आहे. 
         एका बाजूला कसोट� आ�ण ���व�ा, कुटाळ�गर आ�ण �व�ासघात,
तर �स�या बाजूला �ेम आ�ण �तुती, भ�� आ�ण आदर, यां�यात ते एका�ा
�न�ल द�प�तंभासारखे उभे रा�हले. सव�  प�र��तीत �यांचा समतोलपणा
आ�ण शांतता कायमपणे खंबीर आ�ण अचल रा�हला होता. �यांनी
धम���े�या त�वांनुसार आपले जीवन सम�प�त केले आ�ण �यां�या
अनुयायांना असे जीवन जग�याच े आवाहन केले.  �यांनी  यु�शील जगाम�य े 



एकता आ�ण शांतीचा झ�डा उभारला, एका नवीन युगाचे मानक ��ा�पत
केले आ�ण जे ��� �यां�या समथ�नासाठ� एक� येतील �यांना आ�ासन
�दले क� ते नूतन �दना�या चैत�यान े�े�रत होतील. हे तेच प�व� चैत�य आहे
�याने भूतकाळातील अवतारांना आ�ण संतांना �े�रत केले होते. हा �या पू�य
चैत�याचा एक नवीन �वाह आहे जो या नवीन काळा�या गरजेनुसार अनुकूल
आहे.

जोधपूर आ�ण �हैसूर लांसर या दोन भारतीय सै�नकांचे घोडदळ हैफा
(इ�ायेल) शहरात �वेश करत असतांना घेतलेला फोटो 



अ��ल-बहां�वषयी काही गो�ी  
 

         अ��ल-बहा नेहमीच श�दांवर न�हे तर कृत�वर भर देत असत. �यांनी
�वतः याचे उदाहरण घालून �दले. एका ख�या पुढा�या�माणे, �यांनी आप�या
अनुयायांना माग� दाख�व�यासाठ� जे काय� �यांनी �वत: पूव� केले नसेल, तसे
काय� कधीही आप�या अनुयायांना कर�याचे आवाहन केले नाही.  
        अ��ल-बहांचे अ�कामधील जीवन �हणजे इतर लोकां�या �हतासाठ�
काय�म�नतेने भरलेले असे जीवन होते. ते अगद� पहाटे उठत, चहा घेत आ�ण
आपले अ�यंत आवडते असे क�मय काय� सु� करीत. �क�येकदा तर पूण�
�दवसभर �व�ांतीही न घेता ते सायंकाळ� उशीरापय�त आप�या घरी परत  येत
न�हते.
       �थम ते एका मो�ा खोलीकडे जात जी �यांनी आप�या घरासमोर
भा�ाने घेतलेली होती. तेथे ते आले�या पा��यांचे �वागत करीत असत
आ�ण अगद� दररोज मो�ा सं�येने लोक अ��ल-बहा यां�याकडून
सहा�याची याचना कर�यासाठ� येत असत.
        उदाहरणाथ�,   एखा�ा ���स   �वसाय   सु�  कर�याची  इ�ा
अस�यास तो �यां�याकडे येऊन �यांचा स�ला घेत असे. �सरा एखादा ���
एखा�ा सरकारी कामा�या जागेसाठ� ओळखप� माग�यास येत असे. कधी
एखाद� गरीब ��ी असे �ज�या  पतीस सै�नकाने नेले असावे आ�ण �यामुळे ती
व �तची मुले उपासमारीत पडली असावीत. �सरा एखादा ��� काही मुलांना  
�कती वाईट रीतीने वाग�व�यात येत आहे हे सांग�यास येत �क�वा एखा�ा
��ी�वषयी असे सांग�यात येई क� �तचा पती �क�वा भाऊ �तला मारहाण
करीत होता.  
       अ��ल-बहा  अशा  गरीब   लोकांसमवेत  एखाद�  सुयो�य  ���
�यायालयात �याया�धशासम� �याचे �करण सादर कर�यासाठ� पाठवीत
असत. सोबतच �यांना �याय �मळवून दे�याचीही ते खा�ी क�न देत असत.
         �यांना   भेटणा�यांम�ये   अनेक   ��त��त  ���  असत  जसे  क�
रा�यपाल, धम�पुरो�हत,  �यायालयाचे  अ�धकारी  हे  �क�येकदा  एकटे  �क�वा 
समूहात अ��ल-बहांना भेट�यास येत असत. ते �यांना �वा�द� कॉफ� देत
आ�ण नंतर चालू घडामोडी आ�ण बात�यां�वषयी एक��त चचा� करीत. ते
नेहमीच अ��ल-बहांकडून ��ीकरण, स�ला �क�वा खुलासा �मळवीत असत,
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कारण �यांना हे �दसून येई क� अ��ल-बहांम�ये �ेम व बु��म�ा, जाणीव व
स��य सहा�य ओत�ोत भरलेले असे. �यायालयाचे स� संप�यानंतर
�याया�धश नेहमीच अ��ल-बहांना भेट�यास येत असे. ते अ��ल-बहांना
अ�तशय जट�ल खटले �� क�न सांगत असे, �यास मा�हत असे क�
अ��ल-बहा �या सम�या नेहमी �यायपूव�क सोडवतील. 
         �क�येक �दवस तर अ��ल-बहा आप�या �वतः�या कुटंुबास �व�चतच
भेटत, कारण �यां�याकडे कोण�या ना कोण�या मदतीसाठ� पु�कळशा
लोकां�या झुंडी�या झुंडी येत असत. आजारी लोक तर �यां�या सतत
देखरेखीखाली असत. जेथे कोठे �यांची भेट घे�याचे ते इ��त तेथे ते
भेट�यास जात. ��येक आजारी ���कडे ते दररोज कोणाला तरी “काय,
तु�हाला झोप आली? तु�ही कसे आहात? काय तु�हाला कशाची काही गरज
आहे का?” असे �वचार�यासाठ� पाठवीत असत. कोणाला औषधाची �क�वा
इतर कोण�या गो��ची गरज अस�यास �या व�तू �यांना पोहोचव�याची ते
खा�ी क�न घेत. ते कोणा�वषयी �क�वा कशा�वषयीही कधीही �न�काळजी
रहात नसत,  केवळ आप�या �वतःची �व�ांती व आपले �वतःचे भोजन
वगळता. 
        कधी  कधी  लोक  अ��ल-बहांना  �यां�या सेवेसाठ� कृत�ता दश�क
�मठाई पाठवत. परंतु जी काही �मठाई, फळे व केक �यांना �मळत असे, ते
�यांना भेटणा�या आले�या लोकांना वाटून दे�यास घेऊन जात. 
       अ�कातील  अरब र�हवाशी  �यांना “औदाय��वामी”  �हणून संबोधत
असत.

         अ��ल-बहा   औषधे तसेच  आ�या��मक  उपचार  घे�यावर  �व�ास
ठेवीत. अ�काम�ये ��णालय नस�यामुळे �यांनी �नकोलाक� बे नावा�या एका
डॉ�टरला कामावर ठेवले होते. अगद� गरीब लोकांची देखरेख ठेव�यासाठ� ते
डॉ�टरला �नय�मत वेतन देत, आ�ण �या सेवेसाठ� कोणी पैसे �दले हे
कोणालाही सांगू नये असे �यांनी डॉ�टरला सांगून ठेवले होते. तरीपण गरीब
लोक अ��ल-बहांकडे नेहमीच मदतीसाठ� येत असत.
      उदाहरणाथ�, नाउम नावाची एक गरीब, अपंग ��ी अ��ल-बहांकडे
पैशाची भेट �मळ�व�यासाठ� आठव�ास येत असे. एके �दवशी एक ���
घाईघाईन े आला  आ�ण  अ��ल-बहांना  �हणाला, ‘या गरीब नाऊमला गोवर
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(�वषाणू) झाला असून ��येक जण �त�यापासून �र रहात आहे. ते�हा काय
केले पा�हजे?’ अ��ल-बहांनी हे एकून �तची काळजी घे�यासाठ� एक खोली
भा�ाने घेतली, तेथे आपले �वतःचे अंथ�ण टाकले आ�ण एका ���ला
�तची काळजी कर�यासाठ� पाठ�वले.  डॉ�टरला बोलावले आ�ण �त�यासाठ�
जेवण व जे काही आव�यक असेल �याची �व�ा केली. �त�यावर सव�
�कारे ल� ठेव�यात येत आहे क� नाही,  हे पाह�यासाठ� ते �वतः जात.
जे�हा अखेरीस ती ��ी अगद� शांतमय आ�ण आरामदायक अव�ेत मरण
पावली, ते�हा �यांनी �त�या शेवट�या  सं�काराची �व�ा केली आ�ण हा
सव� खच� �वतःच केला.

    लुआ गेट�स�गर, अगद� सु�वाती�या अमे�रकेतील म�हला बहाई
अनुयायांपैक� एक होती. ती अ�का येथील आपला अनुभव सांगते.  एकदा
अ��ल-बहांना भेट�यासाठ� �तने �या तु�ंगनगरीची (अ�का) या�ा केली. एके
�दवशी ती �यां�याबरोबर असतांना अ��ल-बहांनी �तला सां�गतले क� �या
�दवशी �यांना इतके काम होते क� एक अ�तशय आजारी व गरीब �म�ास
भेटणे �यांना श�य न�हते. ते�हा लुआने �या �म�ाची भेट �यावी अशी इ�ा
�यांनी �कट केली. 
       ते �हणाले, “�या �म�ासाठ� जेवण घेऊन जा आ�ण �याची मी जशी
काळजी घेत आलो आहे, तशीच तु�हीही �या.” �या ���चा ठाव�ठकाणा
�यांनी �तला सां�गतला. अ��ल-बहा आप�या �वतः�या कामांपैक� काही काम
कर�यासाठ� �त�यावर इतका �व�ास ठेवतात, यामुळे आनंद�त होऊन
अ�भमानाने लुआ �नघाली.
       लुआ तेथे गेली, परंतु लगेचच ती परतली. ती �ख� मनाने उ�ारली,
‘�वामी, ख�चतच तु�ही क�पना क� शकत नाही क� �कती अ�यंत वाईट
�ठकाणी तु�ही मला पाठ�वले! तेथील �ग�धीने भरले�या घाणेर�ा खो�या, तो
��� व �याचे घर, �याची अ�यंत खालावलेली प�र��ती �यामुळे जवळ
जवळ मी तर मू��तच पडले. एखा�ा भीतीदायक संसग�ज�य रोगाने मला
सं��मत हो�यापूव�च मी तेथून पळ काढला.’ 
      अ��ल-बहांनी  �त�याकडे  अ�यंत खेदान े  परंत ु  एखा�ा  खंबीर
�प�या�माणे पा�हले आ�ण �हणाले: “जर तुला ई�राची सेवा करावयाची
असेल, तर तू तु�या सहबांधवाची सेवा  केली पा�हजे,  कारण  �या�याम�ये तू

३



ई�राची ��तमा व �याचे सा�य  पहावे.” नंतर �यांनी �तला �या माणसा�या
घरी परत जा�यास सां�गतले व �हणाले, “ते घर घाणेरडे असेल तर तु�ही ते
�व� केले पा�हजे, जर हा तुमचा भाऊ �व� नसेल तर तु�ही �याचे �नान
करावे; जर �याला भूक लागली असेल तर �याला जेवण �दले पा�हजे. हे सव�
होईपय�त परत येऊ नका. �क�येकदा अ��ल-बहांनी �या ���साठ� हे काय�
केले आहे, मग काय एकदा तरी तु�ही �याची सेवा क� शकत नाही का?”
अशा�कारे अ��ल-बहांनी लुआला आप�या सहबांधवांची  सेवा कर�यास
�शक�वले. 

      �यावेळ� �क�येकदा अ��ल-बहांचे कुटंुब रा�ी एक��त जेवणासाठ�
बसत असे आ�ण �याचवेळ� जर कोणीतरी अभागी ��� भुकेने �ाकूळ
अस�याची बातमी �यांना �मळाली असत, ते�हा लगेच कोणताही आ�ेप न
घेता, ते कुटंुब आपले �वत:चे जेवण एका टोपलीत भ�न �या आपद��त
कुटंुबाला देत असत. अशा वेळ� अ��ल-बहा अ�यंत आनं�दत होऊन �हणत,
‘‘आप�यासाठ� काहीच �बघडत नाही. आपण गे�या रा�ी जेवण केले होते,
आ�ण उ�ा पुन: आपणास जेवण �मळेल.’’

       अ�का येथील  तु�ंगवासा�या कालावधीत  अ��ल-बहा  �क�येकदा
�यांना अंथ�ण नसे �यांना आपले अंथ�ण देऊन टाक�त आ�ण  त े नेहमीच
एकापे�ा अ�धक कोट जवळ ठेव�याचा नकार करीत असत. ते �हणत, “मी
दोन कोट कशासाठ� बाळगले पा�हजेत जे�हा �क�येक लोक असे आहेत
�यां�याजवळ एक देखील कोट नाही?”
         अ��ल-बहांना एके �दवशी अ�का�या रा�यपालांना भेट�यास जायचे
होते ते�हा अ��ल-बहां�या प�नीला वाटले क� एव�ा मह�वा�या भेट�स
जाताना हा जुना कोट �ततकासा चांगला �दसणार नाही. ते�हा अ��ल-
बहांसाठ� एक अ�धक चांगला असा नवा कोट असावा अशी �तला फार इ�ा
झाली, परंतु जोपय�त कोट �व� असे तोपय�त �यांनी अंगावर काय घातले
आहे, हे अ��ल-बहां�या ल�ात कधी येत नसे. काय केले पा�हजे याची �तला
�ववंचना पडली.
          अखेरीस �तने ठर�वले क�  �यां�यासाठ� एक  नवा कोट  �शवून �यावा 
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आ�ण भेट�स जा�या�या �दवशी सकाळ� जु�या ऐवजी नवा कोट घाल�यास
�ावा. �तला असे वाटले क� �यांना हा फरक कधीच ओळखता येणार नाही.
�हणून �तने एक उ�म व काहीसा भारी �क�मतीचा कोट बनवून आण�यास
�श��यास सां�गतले आ�ण तो नवा कोट �तने �या �ठकाणी असा ठेवला क�
अ��ल-बहांना तो जु�या कोटा ऐवजी �न��तच सापडावा.
          परंतु अ��ल-बहा  कपडे घाल�याची  तयारी क�  लागले ते�हा  काही
तरी चुक�यासारखे �यांना लगेच वाटले �हणून �यांनी घरात सव�� शोधाशोध
सु� केली. �यांनी �वचारले, “माझा कोट कोठे आहे? कोठे आहे माझा कोट?
कोणी तरी येथे मा�यासाठ� एक कोट ठेवला, पण तो माझा नाही!”
        ते�हा  �यां�या प�नीन े  जे काही घडले होते, ते समजाव�याचा �य�न
केला, परंतु अ��ल-बहा जे नेहमीच �वत:चा �वचार कर�याआधी इतरांचा
�वचार करीत असत, �हणाले: “परंतु याचा �वचार करा! �ा न�ा कोटा�या
�क�मतीम�ये मी नेहमी जसा कोट घालतो तसे पाच कोट तु�ही खरेद� क�
शकता आ�ण तु�हाला असे वाटत आहे क�, जो कोट मी वापरणार आहे �यावर
इतका अ�धक पैसा मी खच� करावा? मला एखादा नवीन कोट पा�हजे असे
तु�हाला वाटत असेल तर तेही ठ�क आहे परंतु हा कोट परत करा व �या�या
�क�मतीत मी नेहमी जसा वापरतो तशा  �कारचे पाच कोट मा�यासाठ� �शवून
�या. नंतर तु�ही हे पहाल क� मा�या �वत:साठ�च केवळ एक नवा कोट
असणार नाही तर इतरांना देऊन टाक�यासाठ� मा�याजवळ आणखी चार
कोट देखील असतील.”

      अ�कामधील काही रा�यपाल अ��ल-बहांबरोबर अ�यंत स�दयतेने
वागत, परंतु इतर काही जण �यां�या �म�ांचे �हणणे ऐक�याऐवजी �यां�या
श�ूं�याच गो�ी ऐकून अ�तशय �ूर वागणूक करीत. उदाहरणाथ� एक �संगी
अ��ल-बहां�या काही श�ूंनी अशी अफवा पसरवली क� अ��ल-बहा अ�का
सोडून हैफा शहरात गेले आहेत आ�ण आप�या �म�ां�या मदतीने ते काम�ल
पव�तावर एक मजबूत �क�ला बांधीत आहेत. अगद� लवकरच ते संपूण�
पॅले�टाईन व सी�रया ता�यात घेतील आ�ण तुक� सरकारचा पाडाव करतील.
       ह े  खर े  होत े  क�  अ��ल-बहांनी  आप�या कुटंुबासह  हवापालट
कर�यासाठ� हैफाकडे ��ान केले होते. आ�ण हे ही खरे होते क� सव�
रा�ांतील  अनेक  नाग�रक  �यांच े �म�  होते.  परंत ु त े जे तथाक�थत �क�ला 
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बांधीत होते, ती ��य�ात महा�मा बाब यांची प�व� समा�ध होती. तथा�प
रा�यपालाने �यां�या श�ूंनी सां�गतले�या गो��वर �व�ास ठेवला आ�ण
अ��ल-बहांना आप�या कुटंुबास पु�हा एकदा अ�काला परत ये�यास भाग
पाडले.        
        एके   �संगी   वैरभाव   बाळगणा�या व   बहा�चा �ेष   करणा�या
रा�यपालाने बहा�ची �काने ता�यात घेऊन �यां�यासाठ� उपजी�वकेचे काहीच
साधन �यां�याजवळ न ठेव�याचा �नण�य घेतला. यासाठ� �याने पो�लसांना
असा �कूम �दला क�, ‘बहा��या मालक�ची पंधरा �काने आहेत: उ�ा
अगद�च पहाटे जा, �यांना कुलुपे ठोका, आ�ण मला चा�ा आणून �ा.’
       �याच �दवशी सायंकाळ� अ��ल-बहांनी बहा�ना बोलावून सां�गतले,
‘उ�ा आपली �काने उघडू नका, वाट बघा आ�ण जे काही ई�र आपणासाठ�
पाठ�वणार आहे ते पहा.’
      �स�या �दवशी सकाळ� रा�यपाल चा�ांसाठ� वाट पाहत रा�हला.
पो�लसांनी �या�याकडे येऊन सां�गतले क� �काने बंदच  रा�हली  होती.  ते�हा
रा�यपालाने पो�लसांना असे सांगून पुन: पाठ�वले: ‘ती �काने आता उघडली
आहेत काय ते पहा.’ पो�लसांनी परत येऊन सां�गतले क� �काने ते�हाही
बंदच होती. �यांनी सारखी वाट पा�हली. दहा वाजले तरी �काने उघडली
न�हती. सामा�यत: ही �काने �ापारासाठ� सकाळ� सात वाजताच उघडत
असत. तथा�प रा�यपालास वाटले के�हा ना के�हा तरी �काने उघडतील
�हणून तो वाटच पहात रा�हला.
     �ा अवधीत �या गावातील व�र� धम�गु� रा�यपालाकडे आला.
रा�यपालाने �वचारले: ‘तु�ही कसे आहात?’ धम�गु�ने उ�र �दले. ‘अगद�
ठ�क आहे. परंतु दमा�कस�न मा�याकडे टे�ल�ाम�ारे एक संदेश आला आहे
व �यामुळे मी �:खी झालो आहे.’ 
         रा�यपालाने टे�ल�ाम घेतला व �यातील बातमी पा�न �याला ध�काच
बसला. ही बातमी क� � सरकारकडून �मळाली होती, �यात �हटले होते क�,
रा�यपालास �या�या पदाव�न काढून टाक�यात आले असून �याला
पो�लसांनी ताबडतोब दमा�कसला पोहच�वले पा�हजे.
      अ��ल-बहांनी �या रा�यपाला�वषयी बातमी ऐकली ते�हा ते �यास
भेट�यास गेले आ�ण �हणाले, “यामुळे तु�ही �ःखी होऊ नये, कारण �ा
जगात   ��येक  गो�  बदलत  असते.  काय  मी  आप�यासाठ�  काही  क� 
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शकतो?”
        �यां�या या भेट�ने व सेवे�या वृ�ीने रा�यपाल आ�य�च�कत झाला व
�यांचे आभार मानून तो �हणाला: ‘आता मला मा�या ��य आ�ते�ांपासून �र
ने�यात येत आहे, ते�हा �यांचा सांभाळ करणारे कोणी असणार नाही. माझे
��य कुटंुब �ःखी, एकाक� व असहा�य होईल. �यां�या अडचणीत �यांना कोणी
सहा�य करणारा �क�वा स�ला देणारा �यां�याजवळ असणार नाही.’
        अ��ल-बहा �हणाले: “�ःखी होऊ नका आ�ण मला सांगा क� तुम�या
कुटंुबाने कोठे यावे असे तु�ही इ��ता?” 
           �याने �हटले, ‘ते मा�यामागे दमा�कसला येऊ शकले तर बर होईल.’
       “मा�यावर आता  �व�ास ठेवा”, अ��ल-बहा �हणाले, “आ�ण तु�ही
�न���त असा; मी अ�तशय �वशेष काळजी घेऊन तुमची प�नी व मुले यांना
दमा�कसला पाठवून देईन. तु�ही �वतः पोहच�यानंतर  थो�ाच  वेळात 
 �यांना तेथे पहाल.”
          आ�ण या�माणे झाले. ते कुटंुब दमा�कसला पोहोच�यानंतर रा�यपाल
अ�तशय ह�ष�त झाला. �या र�काने �यांना नेऊन सोडले �यास रा�यपालाने
�वासासाठ� �कती खच� झाला हे �वचारले, ते�हा र�काने उ�र �दले, ‘ते काही
नाही. मी अ��ल-बहांची केवळ आ�ा पाळ�त आहे.’ 
         नंतर  �या  रा�यपालान े �या  र�कास �वतःसाठ� भेट दे�याची इ�ा
केली, परंतु �याने �हटले: ‘मला कोणतेही पा�रतो�षक नको. मी केवळ मा�या
अ��ल-बहांची आ�ा पाळ�त आहे. मी काहीही �वीका� शकत नाही.’
          रा�यपालान े �याला  काही  भोजन  �याव े व  रा�ीचा �वसावा  �यावा
�हणून �नमं�ण �दले, ते�हा तो र�क �हणाला: ‘मी येथून लगेच परत �नघावे
अशी अ��ल-बहांची आ�ा असून मी �तचे पालन करीन.’
          ‘तर   मग   कृपया  अ��ल-बहांसाठ�   माझ े  एक   प�   घेऊन  जा.’
रा�यपालाने असा आ�ह क�न खालील �माणे प� �ल�हले. ‘अहो, अ��ल-
बहा! मी �ाथ�ना करतो क� तु�ही मला �मा कराल. मला हे समजले नाही. मी
तु�हाला समजू शकलो नाही. मी तुम�यासाठ� घोर ��कम� केले आहेत तथा�प
तु�ही थोर चांगुलपणाने मला पा�रतो�षक �दले आहे.’
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         �थम  जाग�तक महायु�  सु� हो�या�या  फार  पूव�  अ��ल-बहांनी
प�व� भूमीतील बहा�ना असे सां�गतले क� �यांनी कठ�ण  प�र��तीला त�ड
दे�यास सदैव त�पर रा�हले पा�हजे. �यांनी शेती कसे करायचे हे दाख�वले
आ�ण सोबतच धा�य खराब होऊ नये �हणून ते भू�मगत खळ�यात कसे
साठवावे हे �यांनी �शक�वले.
        महायु�ा�या कालावधीत  पॅले�टाईन हा देश, इतर देशांपासून वेगळा
पडला होता, आ�ण ते�हा लोकांना अ� �मळेनासे झाले होते. पॅले�टाईन
मधील �क�येक गरीब लोक भुकेने �ाकुळ झाले तर �क�येक लोग मरण
पावले. तथा�प जे र�हवासी अ�का व हैफा यां�याभोवती रा�हले �यांचा बचाव
अ��ल-बहांनी केला कारण �यां�या जवळ काहीच न�हते अशा इतर लोकांना
सहा�य कर�याइतके पुरेसे धा�य �यां�याकडे व बहा��या जवळ होते.  
      जवळपास राहणारे सव� लोक धा�याचा आपला वाटा �मळ�व�यास
अ��ल-बहांकडे येत असत आ�ण �या�माणे सै�यातील सै�नकांना पुरवठा
कर�यात यावा तसे ते �यांना देऊन टाक�त. या�माणे १९१४ ते १९१८ या
अवधीत �या देशातील हजारो लोकांचा मृ�युमुखी पड�यापासून बचाव झाला.
         
         मानवमा�ांसाठ�    अ��ल-बहांची   �दलेली   �नः�वाथ� सेवा   ��ट�श
सरकारने उपे��ली नाही. �द. २७ ए��ल १९२० रोजी ���टश सरकारने हैफा
या शहरात �यांना “सर” ही पदवी बहाल केली आ�ण अ��ल-बहांना
�वतःसाठ� हा ब�मान घे�याची गोडी नसली तरी सरकार�या संतोषासाठ� हा
ब�मान �वीकार�याचे �यांनी मा�य केले. तथा�प �या महान �संगा�या �दवशी
देखील ते आप�या सेवाकाया�त अ�धक त�मय होते. ती घटना खालील�माणे
घडली: 
       जे�सलेममधील  ���टश  सा�ा�याच े  ��त�नधी तसेच  शासक�य
अ�धकारी वग�, �यां�या �दयात अ��ल-बहां�या सेवापूण� �नः�वाथ� जीवनामुळे
�ेम व आदर �नमा�ण झाला होता, ते सव� �यां�या स�मानाथ� उ�सुकतेने जमले
होते. �यांनी या समारंभास अ��ल-बहांना आण�यासाठ� �यां�या घरी एक
मोठ� शासक�य मोटरकार पाठ�वली. परंतु ही मोटरकार जे�हा �यांना �यायला
आली ते�हा ते कोठेच सापडेनासे झाले. �यांना शोध�यासाठ� लोकांना
चोहीकडे पाठ�व�यात आले. अचानक अनपे��त मागा�ने ते पूण�पणे एकटे
आप�या सा�या परंतु उदा� थाटात चालत येतांना �दसले.
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          इ�ां�दयार हा अ��ल-बहांचा एक �व�ासू सेवक व गाडीवान �यां�या
बाजूला उभा होता. जेथे कोठे �यांना जा�याची इ�ा असे, तेथे �यांना घेऊन
जाणे हा �या�या जीवनातील �क�येक वषा�पासूनचा आनंद होता. अ��ल-
बहांना ने�यासाठ� आणलेली ती सुंदर मोटरकार इ�ां�दयारने पा�हली ते�हा
तो अ�तशय �ख� �दसला आ�ण �याला वाटले, ‘आता यापुढे माझी अ�धक
आव�यकता राहणार नाही!’
          परंत ु अ��ल-बहां�या  ���तून  काहीही  सुटत नसे.  �यावेळ�  �यांनी
आप�या ��य सेवका�या चेह�यावरचे �ःख पा�हले ते�हा �यांनी नेहमी�माणे
इ�ां�दयारला गाडीस घोडा जुंप�याचे सुच�वले आ�ण इ�ां�दयार �यांची
आ�ा पाळ�यासाठ� लगेच धावून गेला. घोडागाडीत वाहका�या जागेवर
आनंदाने बसलेला इ�ां�दयार गाडी घेऊन येतांना �दसला. �जत�या
काळासाठ� �याची गरज अस�याचे �याला मा�हत होते तोपय�त तो आनंद�
रा�हला.
       ते रा�यपाला�या उ�ानापय�त आले जेथ ेसव� अ�धकारी �यांची वाट
पहात होते. ते�हा बाजू�या �वेश�ारातून घेऊन जा�याचे �यांनी इ�ां�दयारला
सुच�वले कारण मो�ा समारंभाचे म�य�ब�� असावे हे ते इ��त न�हते. �या
�दवशी, �यांना “सर अ�बास एफ� द�” ही पदवी बहाल केली गेली तथा�प ही
पदवी अ��ल-बहांनी कधीच उपयोगात आणली नाही. ते नेहमी “गु�-�वामी”
�क�वा “अ��ल-बहा” �हणूनच सा�यारीतीने सुप�र�चत राहले.

        कोण�याही ���ला अ�तशय आनं�दत करणारी कोणती गो� असेल
तर ती �हणजे अ��ल-बहांची सोबत. तसेच यामुळे कोणासही अ�धक चांगली
��� बन�यास सहा�य �मळत असे. अ�कास या�ेक� �हणून गेले�या एका
म�हलेस असे जाणवले क� �यां�या सहवासाने ती इतर मानव�ा�यांवर �ेम
कर�या�शवाय अ�य काहीही क� शकणार न�हती. तरीपण एका �पारी,
जे�हा ती प�व� भूमीत दोन मै��ण�सह आप�या खोलीत असतांना, ती �स�या
एका मै��णी�वषयी मन �खेल अशा�कारे बोलली.
          ते एक� बसले असतांना, अ��ल-बहा गरीब व आजारी लोकांना भेटून
परत आले. लगेच �यांनी �याने �न�ुर श�द ऐकले होते अशा लोकांपैक� एकास
बोलावले. ते �हणाले क� �यांनी ऐकले आहे क� कोणीतरी �स�या ����वषयी
मन �खवेल असे बोलले आहेत. �यांनी सां�गतल े क� बहा�नी एकमेकावर �ेम 
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न करणे �क�वा कोण�याही ����वरोधात बोलणे यामुळे �यांना �:ख झाले
होते. �यांनी असेही सां�गतले क� या�वषयी वा�यता क� नका तर केवळ
�ाथ�ना करा.
          थो�ाच वेळान े सव�जण रा�ी�या जेवणास गेले. �या अ�श� मै��णीस
जी काही अस�यपणाने बोलली होती याची जाणीव तोपय�त झाली नाही
जोपय�त दयाळूपणा व स�यता यांचे मू�त�मंत �व�प असणा�या अ��ल-
बहांवर �तची ��� पडली नाही. �यां�या �ेमळ ���नी �त�याशी जणू संभाषण
केले होते. �तला अचानक कळले क� �तने चूक केली होती �यामुळे �त�या
डो�यांतून अ�ू उंचबळून आले. थो�ा वेळाक�रता अ��ल-बहांनी �त�याकडे
ल� �दले नाही. रा�ीचे जेवण चालू रा�हले आ�ण ती आपण केले�या गो��वर
रडत राहली. 
          काही �णानंतर अ��ल-बहांनी �त�याकडे वळून ��मत केले आ�ण
�तचे नाव �क�येकदा घेतले, जणू काय ते �तला बोलावीत आहेत. एका �णात
ती म�हला अ�यानंदाने भारावली होती. �त�या मनात �तला खा�ी झाली क�
अ��ल-बहांनी �मा केली असावी आ�ण इतरांशी अ�धक �ेमाने वाग�यास ते
�तला सहा�य करतील.

       ��येक ���ला जे काही पा�हजे ते �याने न सांगताही अ��ल-बहा
जाणत अस�याचे वाटत असे.
        एके �दवशी सायंकाळ�या भोजना�संगी टेबलाजवळ �यां�या बाजूला
एक म�हला �यां�या बु��म�ेचे श�द ऐकत बसली होती. �त�या अगद� समोरच
असले�या पा�या�या �लासकडे �तने पा�हले व �वचार केला. ‘अहाहा! �कती
बरे होईल जर अ��ल-बहा माझे �दय �ा�य करतील आ�ण �यास सव� ऐ�हक
आकां�ापासून �रकामे करतील, �या�माणे हा �लास कोणी तरी घेईल व तो
�रकामा करेल आ�ण �यास दैवी �ेम व जाणीवेने भ�न टाकतील.’
        �तचा हा �वचार केवळ एक �णभंगुर होता, परंतु जणू काय अ��ल-
बहांनी �तचा �वचार अंतःकरणाने वाचीत अस�याचे वाटले. ते आप�या
भाषणा�या ओघात होते, तरी ते थोडा वेळ थांबले आ�ण आप�या मदत�नसास
प�श�यन भाषेत काही तरी सांगू लागले आ�ण �यानंतर �यांनी आपले संभाषण
सु� ठेवले.
          थो�ाच वेळात तो मदत�नस हळुवारपण े�या म�हले�या बैठक�जवळ
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आला, आ�ण टेबलव�न �तचा �लास नेऊन �रकामा केला व �त�यासमोर परत
आणून ठेवला.
          अ��ल-बहा  आपले बोलण े सु�  ठेवत, �यांनी  टेबलाव�न  पा�याचे
भांडे उचलले आ�ण आप�या अ�यंत सहज �वभावानुसार तो पुढे क�न �या
म�हलेचा �रकामा �लास हळूहळू पूण�पणे भ�न टाकला. �यांनी जे काही केले
ते कोणा�याच ल�ात आले न�हते आ�ण ते केवळ �या म�हले�शवाय कोणीच
समजू शकले नाही. �तने अ��ल-बहा काय करीत होते हे ओळखले आ�ण
�तचे �दय अ�यंत आनंदाने भारावून गेले. �तला हे समजले क� उप��त
असणा�या ��येकाचे ���गत �वचार व आकां�ा �हणजे अ��ल-बहांसाठ�
उघडे पु�तक असे आ�ण �यां�या �ेमात सवा�चाच समावेश असे.

     अ��ल-बहा, तसेच बहाउ�लाह व महा�मा बाब यां�यात चम�कार
कर�याचे साम�य� होते, �ामु�याने आजा�यांना बरे करणे. तथा�प बहाई
अनुयायी अशा चम�कारा�वषयी सांगून आपला धम� �सारण करीत नसतात.
केवळ �वार�याक�रता आ�ही चम�कारा�वषयी एक कथा येथे सांगतो आहे:
       गो�  आहे इ. स. १९१६ �या  अगद� �ारंभीची जे�हा एके  �दवशी
अ��ल-बहा अ�का�न नाझारेथकडे �वास करीत होते. अ��ल-बहा थकलेले
होते �हणून एक छो�ा खे�ातील �ाम �मुखा�या घरी ते थांबले. तेथे जेवण
आ�ण अ�प �व�ांतीनंतर अ��ल-बहा �ाम �मुख आ�ण �या�ठकाणचे जे
��त��त लोक �यांना भेट�यास जमले होते, �यां�यासोबत संभाषण क�न
गांवातील �क�येक सम�या व अडीअडचणी यां�यावर उपयु� स�ला �दला.
�ाम �मुखाने �यांनी �दले�या ब�मोल स��याब�ल �यांचे आभार मानले
आ�ण तो �हणाला, ‘आपली भेट �ा गावातील सव� लोकांसाठ� �वग�य
कृपा�साद व सहा�य �मळवून देईल. आता आपणास मला आणखी एक
�वनंती करावयाची आहे.’ 
         अ��ल-बहांनी  �वचारले,  “काय  आह े तुमची  �वनंती?   मा�याम�ये
�मता अस�यास ती मा�य कर�यात मला आनंदच होईल.” �ाम �मुख
�हणाला, ‘मला केवळ एकच चौदा वषा�ची मुलगी आहे �जला दोन वषा�पासून
�यरोग आहे.  सव� डॉ�टरांनी  मला सां�गतले क� ती कधीच बरी होणार नाही.
ई�राने आ�हास �सरे मूल �दले नाही. मा�या मुली�या आरो�यासाठ�
आपणासारखी  पु�यपावन  �वभूती �ाथ�ना  करतील तर मला वाटते �तला नव े
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जीवन �दान होईल. आ�हाला खा�ी आहे क� तुम�या �ाथ�ना ई�राकडे मा�य
होतात आ�ण आ�ही जाणतो क� अ��ल-बहां�या कृपा �सादाचा वषा�व कोणी
पा� असो वा नसो, सवा�वर सार�या �माणात  पडतो.’ �या�णी तो  �ाम
�मुख रडू लागला. 
        अ��ल-बहा लगेच आप�या बैठक�व�न उठले आ�ण �यांनी �वचारले
“कोठे आहे तुमची मुलगी?” �ाम �मुखाने उ�र �दले, ‘ती बाजू�या खोलीत
आहे.’ जमीनीवर अंथ�णात पडले�या �या मुलीला अ��ल-बहांनी पा�हले.
अ��ल-बहा अंथ�णाजवळ गेले व �त�या जवळ बसले आ�ण तो लहानसा
कोमल हात आप�या हातात घेतला व नाडी तपासली. �या मुलीचा �वर
फारच ती� होता आ�ण ती थोडीही उसंत न घेता सारखी खोकत होती आ�ण
�तला र�ाची थुंक� येत होती. ती केवळ कातडी व हाडांचा सागांडा या�माणे
बनली असून पूण�पणे असहा�य होती. अ��ल-बहांनी �या मुली�या कपाळावर
आपला कृपामय वरदह�त ठेऊन �तला कुरवाळले आ�ण �यांनी एक कप चहा
आण�यास सां�गतले. चहा आण�यानंतर अ��ल-बहांनी �यातील थोडा चहा
घेतला व सुमारे पाच �म�नटे �ाथ�ना के�यानंतर �यांनी बाक�चा चहा चमचाने
हळुहळु मुली�या मुखात घातला. दोनदा �यांनी आपले हात �त�या कपाळावर
ठेवले आ�ण पु�हा एकदा सुमारे दहा �म�नटे �ाथ�ना केली.
          हे सव� झा�यावर ते मुली�या आई व�डलांकडे वळून मो�ा आवाजात
महान अ�धकारवाणीने �हणाले, “ही खा�ी बाळगा क� तुम�या मुलीस परमे�र
पूण� �वा�य �दान करील. �ःखी होऊ नका �क�वा �वलाप व आ�ोशही क�
नका आ�ण पूण� आ�म�व�ासाने �तची शु�ुषा करा. लवकरच �तला संपूण�
आरो�य लाभेल.” नंतर �यांनी �ाम �मुख व �यां�या अ�तथीचा �नरोप घेऊन
गाडीत बसले. 
         �या रा�ी �या मुलीला पु�कळ घाम आला आ�ण हळूहळू �तचा �वर
उतरत गेला. �या खे�ातील �ाम �मुखा�या श�दानुसार दोन म�ह�यातच
�याची मुलगी संपूण�पणे बरी झाली आ�ण इ. स. १९२२ म�ये अ�का�या एका
शासक�य अ�धका�याशी �तचे ल�न झाले व ती तीन सु�ढ मुलांची आई
झाली. �या मुली�या व�डलाने ही गो� अ�का, हैफा व नाझारेथ म�ये
�क�येकदा सां�गतली आ�ण तो नेहमीच असे सांगून या गो�ीचा शेवट करीत,
‘माझी मुलगी परमपावन अ��ल-बहांनी मला परत �दली.’
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      अ��ल-बहा  मृ�युनंतर�या जीवना�वषयी �क�येकदा सां�वनपर श�द
सांगत असत. अ�कामधील एका म�हलेने अ��ल-बहा व �तची लहान मुलगी
यां�या�वषयी अशी एक गो� सां�गतली.
         �तची   मुलगी  आजारी  असतांना,  �तला  भेट�यासाठ�  अ��ल-बहा
आले आ�ण �यांनी दोन गुलाबाची फुले �या लहान मुलीला �दली आ�ण नंतर
�या म�हलेकडे वळून ते �ेमळ आवाजात �हणाले, “तु�ही धीर धरला पा�हजे.”
�या �दवशी सांयकाळ� ते मूल �नवत�ले आ�ण जे�हा �या मुली�या आईने
अ��ल-बहांना याचे कारण �वचारले, ते�हा ते �हणाले:
        “परमे�राच े एक  उ�ान  आह े �यात वाढणारी वृ�े �हणजे मानवी
�ाणी होत. आपला �वग�य �पता एक माळ� आहे आ�ण जे�हा तो माळ�
एखा�ा लहान रोप�ास अशा जागी पाहतो जी �या�या �वकासासाठ�
अगद�च सू�म असते, ते�हा तो सुयो�य व अ�धक सुंदर असे �ळ तयार
करतो, जेथे �यास वाढता यावे व फळ देता यावे. नंतर तो ते लहानसे रोपटे
काढून तेथे लावतो. इतर वृ� आ�य�च�कत होऊन �हणतात, ‘हे एक सुंदर
रोपटे होते, �यास मा�याने कशासाठ� उपटून टाकले?’ केवळ दैवी मा�यासच
याचे कारण मा�हत असते. तु�ही रडत आहात, परंतु तुमचे मूल जेथे आहे, �या
�ळाचे स�दय� तु�ही पा� शकलात तर तु�ही थोडा वेळही �ःखी होणार नाही.
ते मूल आता एका प�ा�माणे मु� झालेले असून दैवी व आनंद� असे सुरेल
संगीत गात आहे. तु�ही ते प�व� उ�ान �वतः पा� शकलात तर तु�हाला येथे
पृ�वीवर राह�यात समाधान राहणार नाही. अ�ापही आता तुमचे कत�� येथे
आहे.”

          एके  �दवशी  एक ��ी  आपल े �ःख  व �था घेऊन अ��ल-बहांकडे
आली. ती आपली क�ण कहाणी सांगू लागली, ते�हा अ��ल-बहांनी �तला
शांत कर�याचा �य�न केला आ�ण ते �हणाले, “आता मुळ�च �ःख क� नका,
�ःखी रा� नका.” ती ��ी �हणाली, ‘माझा भाऊ गेली तीन वष� तु�ंगात रा�हला
आहे. �याचा कोणताही �क�वा कसलाही अपराध नसतांना �याला तु�ंगात
टाक�यास गेले कारण तो �ब�या मनाचा अस�यामुळे  वाईट संगतीत पडला.
तो आणखी चार वष� तु�ंगवास भोगणार आहे. आता माझे आई वडील
सदासव�काळ �ःखी असतात. माझा मे�हणा आमची काळची घेत असे, परंतु
तो ही नुकताच मरण पावला.’  
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        अ��ल-बहा ही संपूण� मानवी  कथा पा� शकत होते. येथे एक कुटंुब
होते जे सव� �कार�या आप�ीत होते आ�ण �यासोबतच ते गरीब, �ब�ल,
�ःखी, अवमा�नत आ�ण पूण�पणे �नराशा��त होते. अ��ल-बहा �हणाले,
“तु�ही परमे�रावर �व�ास ठेवला पा�हजे.” ते�हा ती ��ी �वलापाने �हणाली,
‘मी �जतका अ�धक �व�ास ठेवते, �तत�या अ�धकच वाईट घटना घडतात.’
“तु�ही कधीच �व�ास ठेवला नाही,” अ��ल-बहा �हणाले.
       ‘परंतु माझी आई सव� वेळ बायबल वाचीत असते,’ ती �हणाली. ‘ती
अशा पा�तेची नाही क� परमे�राने �तला इत�या असहा�य अव�ेत टाकून
�ावे! मी �वतः बायबलचे पठन करते आ�ण झोप�यापूव� दररोज रा�ी प�व�
�ंथाचे �ोक �हणते. मी �ाथ�ना देखील करते.’ अ��ल-बहांनी �त�याकडे
�ेमाने पा�न �हटले, “�ाथ�ना करणे �हणजे बायबल वाचणे न�हे. �ाथ�ना
�हणजे परमे�रावर �व�ास आ�ण �याची दैवी इ�ा मा�य करणे. तु�ही धीर
धरावा व ई�री इ�ा मा�य करावी. मग तुम�यासाठ� सव� गो�ी बदलून
जातील. तुमचे कुटंुब ई�रा�या हाती सोपवा, परमे�रावर �व�ास ठेवा आ�ण  
�या�या दैवी इ�ेवर �ेम करा. बलवान जहाजे समु�ाकडून �ज�कली जात
नाहीत, तर ती लाटांवर �वार होतात! आता असे बलवान जहाज �हा, मोडके
तोडके बनू नका.”

         अपघात  झाले�या  व  द�घ�काळापासून  अंथ�णावर पडून राह�यास
भाग पडले�या एका �म�ास भेटतांना अ��ल-बहांनी यातना सहन कर�या�या
उ�ेशा�वषयी ही गो� सां�गतलेली आहे.
         कोणी एक राजा होता �याला एकदा �यान ेआप�या एका नाग�रकास
उ�पदावर �नयु� कर�याचे इ��ले. पण �याला काही काम दे�याऐवजी,
�याने �या ���स तु�ंगातच टाकून �दले. ते�हा �या ���स एकदम आ�य�
वाटले कारण �याने ब�मानाची अपे�ा केली होती. काही कालावधीनंतर
राजाने तु�ंगातून �याची सुटका केली आ�ण �यास काठ�ने बेदम मारहाण
केली. यातून तो ��� काहीच समजू शकला नाही कारण �यास वाटले होते
क� राजाचे �या�यावर �ेम असावे. �यानंतर �या�या मानेस बांधून �याला
फासावर टांग�यात आले, येथवर क� तो जवळ जवळ मर�या�याच बेतात
होता. जे�हा तो ���  बरा झाला  ते�हा �यान े  राजाला �वचारल,े ‘जर  तुमचे
मा�यावर  �ेम  होते, तर  तु�ही �ा सव�  गो�ी मा�यासोबत का के�या?’  यावर 
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राजाने उ�र �दले, ‘मी तुला माझा पंत�धान क� इ��तो. �ा सव� यातना
सहन  के�यानंतर तू आता �या पदासाठ� अ�धक चांग�या �कारे सुपा� झाला
आहेस. तुला �वतःला या परी��तीने कसे वाटते हे तुला समजावे असे मी
इ��ले. �हणजे नंतर जे�हा अशा �कारची इतरांना �श�ा देणे तुला भाग
पडेल, ते�हा तुला समजेल क� �यांना जो अनुभव येणार आहे तो कसा असेल.
मी तु�यावर �ेम करतो, �हणून तू प�रपूण� �हावे असे मी इ��तो.’

         एके  �दवशी  अ�काम�य े प��मेकडील  देशातून  एक  ��ी  अ��ल-
बहांना भेटावयास आली आ�ण �तने आप�या यातना व �ासां�वषयी सांगणे
सु� केले. ती ��ी जसजशी सांगत रा�हली तसतसे दयाळूपणाने अ��ल-बहा
�तची कहाणी ऐकत होते. वा�त�वकत: �या अडचणी इत�या काही मो�ा
न�ह�या तरीही �या भयंकर अस�याचे �तला वाटत असे. अखेर अ��ल-बहा
आप�या जागेव�न उठले आ�ण �हणाले क� �यांना �सरे काम आहे �हणून
�यांना गेलेच पा�हजे. �खडक� बाहेर �नद�श क�न ते �हणाले, “तेथे एक ���
जात आहे �याला मी तुम�या भेट�साठ� बोलावतो, �याचे नाव आहे �मझा�
हैदर अ�ल �याला आ�ही ‘काम�ल पव�ताचा देव�त’ �हणून संबोधतो. तो
ज�मनीवर चालतो परंत ु  �वगा�त  �नवास  करतो.  �याला  अतोनात  �ास
आहे व तो �या �ासां�वषयी तु�हाला सांगेल.” (�मझा� हैदर अ�लला आप�या
धम���ेसाठ�, शारी�रक छळ आ�ण इतर �व�पा�या अनेक यातना तसेच
द�घ�कालीन तु�ंगवास सोसावा लागला होता.)
         अ��ल-बहा बाहेर�या उ�ानात गेले आ�ण हैदर अ�लसह परत आले.
�यांनी �या म�हलेस हैदर अ�लची ओळख क�न �दली आ�ण नंतर ते आप�या
�स�या काय��मासाठ� �नघून गेले. �मझा� हैदर अ�ल नंतर �या म�हलेशी बोलू
लागला. अ�यंत �वनयशील व मधुर प�तीने सव� मानवजात �या चम�का�रक
काळात राहत आहे तो काळ आ�ण पुढे येणारे दैवी युग या�वषयी �याने
सां�गतले. �या म�हलेने ते ऐकले परंतु अ�धका�धक अ�धरतेने ती ल�पूव�क
ऐकत रा�हली. ती �या�या संभाषणा�या आध�म�येच बोलली, ‘परंतु अ��ल-
बहा �हणाले होते क� तु�ही आप�या यातनां�वषयी मला सांगाल.’ �मझा� हैदर
अ�ल च�कत होऊन �हणाला, ‘यातना! का बरे बाईसाहेब, मला कोण�याही
यातना कधीच झा�या नाहीत. मला यातना काय असतात हेच मा�हत नाही!’
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      अ��ल-बहा हे एक असे थोर पु�ष होते �यांनी आप�या जीवनाची
प�ासपे�ा अ�धक वष� ह��पारीत व तु�ंगवासात काढली. �शकणारे एक मूल
�हणून ते कधीच शाळेत गेले न�हते. ते आप�या ता��याव�ेत मा�य�मक
�क�वा �व�ापीठातील �व�ा�या�म�ये कधीच �मसळले न�हते. �यां�या
वृ�ाव�ेत देखील, �यांनी जगातील मह�वाचे �ंथ कधीच वाचले न�हते,
�क�वा उ� �श�ण घेतले�या लोकांशी चचा�पण केली न�हती.
        तथा�प  जे�हा  त े युरोप  व  अमे�रकेत गेले, ते�हा �यांनी शा��� व
त�व�, तसेच ��त��त व पुढारी यां�याशी संभाषणे केली. तु�ही �वचार कराल
क� �यां�या पूव��या अनुभवांनी �यांना यासाठ� तयार केलेले नसावे. तरीपण
अ��ल-बहा मु�य �वषयापासून कधीही �र जात नसत मग तो �वषय
कोणताही का असेना आ�ण ते चच�म�ये ��ांचे पूण�पणे �नरसन करीत.
व�तुतः इतर कोणापे�ाही ते नेहमीचे अ�धक मा�हतीगार अस�याचे �दसे
आ�ण कोण�याही ��ाचे �क�वा सम�येचे उ�र दे�यासाठ� ते कधीच ग�धळून
गेले नाहीत. 
        तथा�प �याचवेळ� �यांनी लोकांना असे कधीच वाटू �दले नाही क� ते
इतरांपे�ा अ�धक चांगले �क�वा �े� आहेत. ते नेहमीच �वनयशील, �ेमळ व
इतर लोकां�या मतां�वषयी �ववेकशील असत. �या कोणास ते भेटत �या
��येकाशी ते नेहमीच सौज�यशील असत. कारण ते आप�या �वग�य �प�याचा
चेहरा ��येक ����या चेह�यावर पाहत असत. 

      एके �दवशी एक ���ती धम�पदेशक एका मा�सका�या लेखासाठ�
अ��ल-बहांकडून मा�हती घे�याक�रता भेट�यास आला. हे अगद� �� होते
क� तो उपदेशक अ�तशय वृ� असून वा�त�वक बहाई धम���ा �क�वा अ��ल-
बहां�ती आदर ठेवीत न�हता. तो �वतःच पु�कळ काही बोलत होता आ�ण
केवळ असेच �� �वचारीत होता जे �याला आपला लेख �ल�ह�यास उपयोगी
पडावेत. अ��ल-बहा �यां�या ��ांची उ�रे लहान वा�यात �क�वा ‘हो’, ‘नाही’
म�ये देत होते. �या भेट�त �यांनी आपली अ�भ�ची कधीच कमी होऊ �दली
नाही, परंतु ��ांपे�ा �यांना �� �वचारणा�याब�ल अ�धक �वार�य होते. ते
पूण�पणे अगद� आरामात, जसे ते नेहमी बसत तसे आप�या मांडीवर आपले
तळहात उघडे क�न बसले होते. आपली भेट घेणा�यांकडे ते जाणीवपूव�क
�ेमा�या  अवण�नीय ��ीन े पहात   होते आ�ण   �यांचा   चेहरा  अंतया�मी  �ेम 
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�वालेने तेजःपुंज होता. तो धम�पदेशक बोलतच रा�हला. अ��ल-बहांसोबत
असलेले इतर लोक अ�तशय बेचैन झाले. �यांना असे वाटले क� अ��ल-
बहांनी �याची मुलाखत का थांबवली नाही �क�वा काय ते �नरथ�क अस�याचे
�यांना वाटले नाही? आप�या लेखापासून केवळ पैसा कमाव�या�शवाय हा
��� इतर कशातच �वार�य मानीत न�हता परंतु तरीही अ��ल-बहा
ल�पूव�क ऐकतच रा�हले. एवढेच न�हे तर �याला आपले �वतःचे मन पूण�पणे
मोकळे कर�यासाठ� जणू �यांनी �ो�साहनच �दले.      
       शेवट� तो धम�पदेशक थांबला. एक �णभर �त�ता सव�� पसरली.
नंतर अ��ल-बहा आप�या मृ� परंतु कणखर आवाजात बोलू लागले.
�भा�याने �यांचे वा�य न वा�य भाषांत�रत केले. ते येशू ���ता�वषयी, सव�
मानवांवरील    �यां�या    �ेमा�वषयी,   वध�तंभावर   �यांना   �खळे   ठोकल े 
अस�यावरही �यांची खंबीरता, ���ती उपदेशका�या मह�वा�वषयी ‘�यासाठ�
मा�या ��य पु�ा, तुला बोलाव�यात आले आहे’, धम� पुरो�हतांनी दैवी
जीवनासाठ� लोकांची �दये आक�ष�त करावीत �हणून ‘परमे�रा�या
गुणधमा�नुसार �यांनी �वतःचे �वभाव घडवावे’ इ�याद� �वषयां�वषयी कथन
केले. तसेच �यांनी हे ही सां�गतले, क� पृ�वीवर अवतरणा�या ई�री
सा�ा�या�वषयी येशू ���ताने �दले�या वचना�माणे कर�यासाठ� जगाम�ये
बहाउ�लाह अवतरले आहेत. 
         लवकरच  ��  करणारा तो धम�पदेशक एक वेगळाच माणूस बनला.
तो �वन� झाला आ�ण काही �णासाठ� तरी अ��ल-बहां�या चरणाचा एक
दास बनला. �याला व खोलीतील सव� उप��त ���ना जणू वेग�या
जगाकडेच ने�यात आ�यासारखे वाटले. �याचा चेहरा मंदपणे चमकू लागला
जणू काय �याला आंत�रक �काश लाभला होता. नंतर अ��ल-बहा उठले,
�यांनी धम�पदेशकास �ेमपूव�क आ�ल�गन �दले व ते �यास दरवाजापय�त घेऊन
गेले. ते दाराशी थांबले. �यांची ��� �या �दवशी सकाळ� �यां�या एका �म�ाने
�यांना �दले�या सुंदर गुलाबा�या मो�ा पु�पगु�ावर पडली. �या गु��ात
कमीत कमी दोन तीन डझन गुलाबाची फुले होती. ती फुले इतक� जा�त होती
व �यांचे देठही इतके लांब होते क� �यांना ठेव�यासाठ� छ�ी�या काठ�चा
उपयोग करणे भाग पडले होते. अ��ल-बहांची ��� �या फुलांवर पडताच ते
मो�ाने हसले. �यांचे �नरागस हा�य संपूण� खोलीत ��त�व�नत झाले. �यांनी
�वतः  खाली  वाकून  फुलांचा सव�  गु�ा  एकवटला  आ�ण भेट�स आले�या 
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����या हाती �दला. तो धम�पदेशक तेथे आ�य�च�कतपणे उभा रा�हला
आ�ण तेज�वी, �वन� व पूण�पणे प�रव�त�त झाला होता! अ��ल-बहांना
मा�हत असे क� ई�राचे �ेम कसे �शकवावे.

     ही कथा अ��ल-बहांचे आचरण  दश��वते �यावेळ� अमे�रकेतील
जवळपास वीस �े� सामा�जक दजा�चे व ��त��त लोक एका मेजवानी
�संगी उप��त होते. 
        ही मेजवानी एक म�हला देत होती जी अ��ल-बहा अ�काम�ये कैद�
होते ते�हा �यांची भेट घे�यास गेली होती. या  भेट�ने �तचे जीवन पूण�तः
प�रव�त�त झाले होते आ�ण �तची इ�ा होती क� अ��ल-बहांची �त�या
प�र�चतांसोबत भेट �हावी. तथा�प �या प�र�चतां�वषयी ती काहीसी �च�तेत
होती कारण जरी ते ��त��त शा���, कलाकार, डॉ�टर आ�ण अशा�कारचे
��� होते तरी ते धमा��वषयी फार �न�काळजी होते. �यां�यापैक� काही
जणांना तर परमे�र आहे �क�वा नाही यावर �व�ास देखील न�हता आ�ण
�याचा शोध घे�यात �यांना गोडही न�हती. अशा �संगी आपली बैठक यश�वी
�हावी अशी �या म�हलेची फार इ�ा होती �हणून अ��ल-बहा ती प�र��ती
कशी हाताळतील याची �तला �ववंचना होती. काहीशा �न��साहाने �तने
अ��ल-बहांना सुच�वले क� �यांनी मृ�युनंतरचे जीवन या �वषयावर बोलावे,
आ�ण बाक�चा भाग �यां�या हाती सोपवून �दला.
       भोजन �संगी केवळ सामा�य गो���वषयी संभाषण सु� होते आ�ण
अ��ल-बहांनीही �वषयांतर कर�याचा �य�न केला नाही. �हणूनच काही
वेळाने �या यजमानी ��ीने अ��ल-बहांनी आ�या��मक �वषयावर बोलावे
�हणून �वतःच बोल�यास सु�वात केली. ते�हा अ��ल-बहांनी �वचारले क�
काय ते एखाद� गो� सांगू शकतील आ�ण �यांनी एक पौवा��य कथा कथन
केली कारण �यां�या जवळ सांग�यासार�या अशा पु�कळ गो�ी हो�या. �यांनी
सां�गतलेली गो� संपताच सव�जण मनःपूव�क हसायला लागले �यामुळे
औपचा�रक वातावरण संपु�ात आले आ�ण इतरांनीही आपाप�या गो�ी
सांग�यास सु�वात केली. नंतर अ��ल-बहांनी आनंदमयतेणे एकामागून एक
गो�ी सां�गत�या आ�ण �यां�या हा�यक�लोळतेने ती खोली �म�मून गेली.
हसणे फार चांगले असते असे �यांनी सां�गतले आ�ण �हणाले क� हा�य हा
एक  आ�या��मक  �वसावा  असतो.  अ��ल-बहांनी  �यांना  सां�गतल े क�  त े

१८



आ�ण �यांचे सोबती तु�ंगात असतांना अ�यंत कठ�ण �कारचे जीवन जगत
होते. तथा�प, �दवसा�या शेवट� ��येक ��� �दवसभरात �याला घडलेली
अ�यंत गमतीची गो� अ��ल-बहांना सांगत असे. कधी कधी एखाद�
गमतीदार गो� सांग�यासाठ� सापडणे अवघड असे, तरी ��येक ���
आप�या गालावर डो�यातून आंसवे ओसंडून पडेपय�त नेहमी हसत. ते
�हणाले क� तु�ही कोठे आहात �क�वा तुमची भौ�तक प�र��ती काय आहे
यावर आपला आनंद मुळ�च अवलंबून नसतो.
         अशाच  काही  आ�या��मक  गो�ी  आ�ण बहाउ�लाहां�या �शकवण�-
�वषयी अ��ल-बहांनी �या भोजना�संगी सां�गतले. यामुळे �यां�या श�दांचा
प�रणाम �कतीतरी अ�धक �माणात झाला, �यापे�ा जा�त जर �यांनी धमा�वर
द�घ� भाषण केले असते तर. पा�णे �नघून गे�यानंतर व तेथून �नघतांना
अ��ल-बहा आप�या यजमानीणकडे आले, �यांनी ��मत हा�य क�न अ�यंत
न�तेने �तला �वचारले, “काय तु�ही मा�यावर �स� आहात?”

          अ��ल-बहा  �या  प�तीन े धम���े�वषयी  �शकवीत  असत �याचे हे
एक आणखी उदाहरण आहे. एका ���ची अवघड श����या झाली होती
आ�ण असे वाटत होते क� एका वषा�नंतर �या�यावर आणखी एखाद�
श����या होणार होती. �वाभा�वकपणे तो हताश झाला होता आ�ण तो
इतका हताश होता क� �याला वाटले क� �या�या जीवनात जडलेली
धु�पानाची सवय �याने सोडून �ावी. �ा ���स अशी घम�ड होती क� �याची
इ�ा झाली तर तो के�हाही धु�पानाची सवय बंद क� शकेल. �या�या
जीवना�या कालावधीत �याने �क�येकदा धु�पान बंद केले होते परंतु �ावेळ�
तो एक दोन �दवस तरी धु�पान सु� के�या�शवाय बंद क� शकत न�हता.
शेवट� �याने अ��ल-बहांकडे जाऊन �यांचे सहा�य �यावे असे ठर�वले. �यास हे
मा�हत होते क� बहा�नी धु�पान व�य� करावे असे अ��ल-बहांनी सां�गतले
होते. ते�हा तो �वतःशी �हणाला, ‘खा�ीने �ा सवयीवर �वजय कसा �मळवावा
हे मला अ��ल-बहा सांगतील.’
     �हणून नंतर तो जे�हा अ��ल-बहांना भेटला ते�हा या�वषयी �याने
सव�काही �यांना सां�गतले. एखादा मुलगा आप�या पालकाजवळ आपला
प�ाताप जसा �� करतो तसे तो �यांना सांगू लागला आ�ण केवळ काही
श�दांनंतर �याचा  आवाज  ला�जरवा�या  �त�तेत लु�त झाला. परंत ुअ��ल-
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बहा इतर कोण�याही ���पे�ा �कतीतरी चांगले समजू शकले असते. �यांनी
�या ���कडे इत�या �ेमळ रीतीने पा�हले क� �याला अ��ल-बहां�या ��ीत
केवळ �ज�हाळाच �दसला. एका �णानंतर अ��ल-बहांनी �याला शांतपणे
�वचारले, “तू �कती धु�पान करतोस?”, आ�ण �याने सव� काही सां�गतले.
नंतर अ��ल-बहा �हणाले, “मला वाटत नाही क� इत�या थो�ा �सगारेट�
तुला इजा पोहचवतील. पौवा��य देशांत काही लोक सतत धु�पान करतात
जेथे �यांचे केस, �यांची दाढ� आ�ण �यांचे कापड धुराने माखून जातात आ�ण
नेहमी �यांची अ�तशय �ग�धी येते. परंतु �या अथ� तू असे करीत नाहीस आ�ण
तू �क�येक वषा�पासून धु�पान करीत रा�हला आहेस �हणून �यामुळे तुला
कोणतीही इजा होईल असे मला वाटत नाही.”
   अ��ल-बहांनी ��मत हा�य केले आ�ण �यांचे कोमल डोळे
�मचकाव�यासारखे वाटले, जणू काही, ते एका अलौ�कक दैवी �वनोदाचा
आ�वाद घेत आहेत. तो ��� पूण�पणे च�कत झाला कारण अ��ल-बहांनी
�यास धू�पान दोषांवर �ा�यान �क�वा तंबाखूचे ��प�रणाम समजावून �दले
न�हते. �यांनी वासनांवर �वजय �मळ�व�यासाठ� आप�या इ�ाश��चा
उपयोग कर�याचे न सांगता, �यास संपूण� �वातं�य �दले होते. हे �या ���स
पुरेसे समजले नाही परंतु काही का असेना �याला पु�कळच मोकळेपणा
वाटला कारण तो हे समजू शकला क� अ��ल-बहांनी �याला �वचारपूव�क
स�ला �दला होता. �याचा अंतग�त कलह �र झाला, �नराशा नाहीसी झाली
आ�ण �या �दवशी �याने आप�या �सगारेट� ओढ�या. तथा�प वा�त�वक
आ�य� हे होते क� �या संभाषणा�या दोन �दवसांनंतर �याची तंबाखूसाठ�
वासना पूण�पणे नाहीशी झाली आ�ण नंतर �याने कधीच धु�पान केले नाही.
 
       एके �दवशी �युयॉक� मधील अ�यंत गरीब व�ती�या भागातील शेकडो
लोकांशी �हतगूज कर�यासाठ� अ��ल-बहा गेले होते. �यां�या सोबत �यां�या
प�श�यन व अमे�रकन �म�ांचा समूह होता, �यामुळे ते सव� र��याने जात
असतांना एक अपूव� व असामा�य ��यासारखे �दसत असत--प�श�यन �यां�या
लांब वाहणा�या झगासोबत आ�ण �ा�य प�तीची पगडी घालत असलेले.
जसे क� आपण अपे�ा क� शकता, असं�य मुले �यां�यामागे जाऊ लागली
आ�ण �ासदायक आरडा ओरड क�न �यां�यावर का�ा फेक�यासाठ�
सु�वात  केली.  अ��ल-बहां�या  यजमानीणला  अशी  वागणूक  सहन  होऊ 
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शकली नाही, �हणून �या मुलांना फटकार�यासाठ�  ती मागे राहली. थोड�या
श�दात अ��ल-बहा कोण आहेत, �यांनी स�यासाठ� व आप�या
सहबांधवांसाठ� आप�या �ेमामुळे �क�येक वष� तु�ंगात काढली आहेत आ�ण
आता ते एका सेवाभावी सं�े�या गरीब लोकांशी �हतगूज कर�यास आप�या
मागा�ने जात आहेत हे सव� �यांना सां�गतले.
       ‘काय आ�हीपण  येऊ शकतो?’ मुलां�या �होर�यान े �वचारले. ते�हा
�ीमती �क�ी यांनी �यांना आता ते श�य होणार नाही असे सां�गतले आ�ण
�हणा�या, ‘ये�या र�ववारी तु�ही मा�या घरी आलात तर मी �यांची भेट
घे�याची �व�ा करीन.’ वा�त�वक ती मुले येतील असे वाटले नसतानाही
�तने �यांना आपला प�ा �दला. पुढ�ल र�ववारी ती मुले �पारी �ीमती
�क�ी�या घरी आली. वीस-तीस जणांचा असा �यांचा मोठा समूह होता जो
उ� वगा�तील लोकां�या दजा�चा  न�हता.  ते सव� जरी टाप�टपीचे पोषाख
घालून न�हते तथा�प �यांचे कपडे धुऊन �व� केलेले होते, जणू काही
एखा�ा मो�ा समारंभासाठ� आले असावेत. ते मोठमो�ाने बोलत पुढ�या
पायर्या चढले आ�ण �यावेळ� दरवाजा उघडला गेला ते�हा ते �ज�या�या
वर�या भागावर अ��ल-बहां�या खोलीकडे गेले. �यां�या �वागतासाठ� तयार
होऊन अ��ल-बहा दाराशीच उभे होते. �यांनी ��येक मुलास �वागतपर
अ�भवादन केले, कधी कोणाशी ह�तांदोलन क�न तर कोणा�या खां�ावर
हात ठेवून, नेहमीच ��मत-हा�य वदनाने वत�न क�न जसे क� जणूकाही तेही
�यां�यापैक�च एखादा मुलगा असावेत.  
       आ�ण �या मुलांचे काय? तु�ही कदा�चत �वचार क� शकता क� �या
सुसंप� वातावरणात, जे �यांनी पूव� कधीच पा�हले न�हते, �याम�ये ते गंभीर
व संको�चत असावेत. परंतु ते वातावरण तसे न�हते, अगद� मुळ�च न�हते. ते
सव� ��य� अ��ल-बहांबरोबर खोलीत असतांना अगद� आनंद� �दसले.            
खोलीत येणा�या शेवट�या ���पैक� एक सुमारे तेरा वषा�चा आ��कन-
अमे�रकन मुलगा होता. तो खूपच कृ�णवण�य रंगाचा अस�यामुळे �याचे
�वागतच होणार नाही याची �याला भीती वाटत होती. जे�हा अ��ल-बहांनी
या मुलाला पा�हले ते�हा �यांचा चेहरा �वग�य ��मतहा�याने उजळून आला.
�यांनी ख�या �वागता�या हावभावाने हात उंचावला आ�ण इत�या मो�ा
आवाजात बोलले जेणेक�न सवा�ना ऐकू यावे आ�ण �हणाले, येथे एक
कृ�णवण�य  गुलाब  आहे.  लगेचच  �या   खोलीत  पूण�पणे शांतता  पसरली.  
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या कृ�णवण�य आ��कन-अमे�रकन मुलाचा चेहरा, �ा जगात �व�चत
�मळणा�या आनंद व �ेमा�या �काशाने �फु��लत झाला होता. �या मुलाकडे
इतर मुलांनी न�ा ��ीने पा�हले कारण यापूव� �यांनी �याला एका
कृ�णवण�य गुलाब पु�पा�माणे इतके सुंदर अस�याचे कधीच समजून घेतले
न�हते. 
        ती मुले अगद� आरामात व शांत बसली होती, परंत ु नंतर ती अ�धक
�वचार म�न झाली व �यांचे ल� अ��ल-बहांवर क� ��त झाले. �यांनी वारंवार
�या कृ�णवण�य आ��कन-अमे�रकन मुलाकडे अ�तशय �वचारपूव�क ��ीने
पा�हले. अ��ल-बहांनी �यांना अगद� गहन असा एक धडा �शक�वला आ�ण
�या मुलांना ह े समजले पण नाही क� �यांना हा धडा �शक�व�या जात आहे.
अ��ल-बहांनी �मठाई आण�यास कोणाला तरी पाठ�वले होते आ�ण आता
�मठाई आली होती. तो एक भारी �कमतीचा �म�-चॉकलेटने भरलेला मोठा
ड�बा होता. �या�या वरचा गुंडाळा काढ�यात आला आ�ण अ��ल-बहा तो
ड�बा घेऊन मुलां�या वतु�ळाभोवती चालू लागले. �या ड�यात ते हात घालीत व
��येका�या हातावर एखादा श�द ��मत क�न बोलत व मुठभर खाऊ ठेवीत.
नंतर ते �या टेबलाजवळ बसले होते, �याकडे वळले ते�हा �या ड�यात आता
फारच थोडेसे चॉकलेट �श�लक होते. �यातून �यांनी एक काळा लांब चॉकलेट
वेचून बाहेर काढला आ�ण मुलां�या समूहाकडे सभोवार �यांनी पा�हले. ते सव�
�यां�याकडे कशाची तरी अपे�ा करीत ल�पूव�क पहात होते. तो कृ�णवण�य
मुलगा जेथे बसला होता �या�याकडे एकही श�द न बोलता ते चालत गेले
आ�ण अ�ापपय�त न बोलता केवळ गंमतीने, खोलीत असले�या ��येकाकडे
�दयाचा ठाव घेणारी ��� टाकून �यांनी �या मुलाला तो चॉकलेट �दला.
        �यांनी आपला हात �या मुला�या खां�ाभोवती टाकला ते�हा अ��ल-
बहांचा चेहरा तेजःपुंज �दसत होता आ�ण ती तेज��वता जणू काही खोली
भ�न टाक�त अस�याचे �दसले. �यां�या सांग�याचे ता�पय� काय होते हे
समजाव�यासाठ� श�दांची आव�यकताच न�हती कारण यात मुळ�च संदेह
न�हता क� हे सव� मुलांनी समजून घेतले होते. �यांना असे सांगायचे असावे
क� तो कृ�णवण�य मुलगा केवळ एक कृ�णवण�य फुलच न�हता तर तो एक
कृ�णवण�य �मठाईपण होता. तु�ही काळे चॉकलेट खाता, ते तु�हाला चांगले
आवडतात  आ�ण  कदा�चत  तु�हाला  हा  तुमचा  कृ�णवण�य  भाऊ देखील

२२



चांगला वाटेल जर �या�या माधुया�चा तु�ही एखा�ा वेळ� आ�वाद �याल तर.

       अ��ल-बहा वॉ�श��टन (डी. सी.) म�ये असताना एके �दवशी �यां�या
स�मानाथ� एक व�र� शासक�य अ�धका�याने मेजवानी आयो�जत केली होती
आ�ण �याने �ी. �ेगरी नावा�या एका कृ�णवण�य अमे�रकन �म�ालाही
�नमं��त केले. �नमं�णाने �ी. �ेगरी आ�य�च�कत झाले कारण �यांना असे
वाटत होते क� मेजवानीस �नमं�ीत कर�यात आले नसावे कारण त े हे जाणत
होत े  क� �यावेळ� गो�या अमे�रकन लोकांनी कृ�णवण�य लोकांसह जेवण
कर�याची �था �क�वा प�तच न�हती. तथा�प, �याला वाटले क� अ��ल-
बहांना �यास भेट�याची इ�ा असेल आ�ण �याने गेलेच पा�हजे. अ��ल-बहा
�यांना नेहमी�या दयाळूवृ�ीने भेटले. ते �यां�याशी पु�कळशा  गो��वर
तासभर बोलत रा�हले. 
         एकाएक� दाराजवळ  सेवक  आला  व  �यान े ‘जेवण वाढलेले आह’े,
असे सां�गतले. अ��ल-बहा लगेच उठले व भोजनगृहाकडे गेले परंतु �ी.
�ेगरी मा� मागेच रा�हले, कारण काय करावे हे �यांना सुचेना. �यांनी �नघून
जावे क� थांबले पा�हजे? अ��ल-बहा टेबलाजवळ गेले, एकाएक� थांबले
आ�ण काहीशी मो�ा आवाजाने इं�जीत �हणाले “माझा �म� �ी. �ेगरी
कोठे आहे? माझा �म�ाने मा�यासोबत भोजन केले पा�हजे.” जे�हा सेवक
�ी. �ेगरीला शोधायला गेला �या अवधीत अ��ल-बहांनी �ी. �ेगरीसाठ�
�वतः शेजारी जागा कर�यास पु�कळसे काटे चमचे व �लास बाजूला
सार�यास सुरवात केली. अशा रीतीने �ी. �ेगरी अ��ल-बहां�या बाजूस
टेबलावरील ब�माना�या जागी बसले आ�ण अ��ल-बहांनी �या मेजवानीचा
�संग इत�या आनंदपूण� रीतीने व मनोरंजनाने पार पडला क� लगेच सव�
पा�णे एखा�ा�या �वचे�या केवळ रंगामुळे इतर मानवजातीचा �तर�कार
कर�यासारखा कोणताही मूख�पणा करणे, �वस�न गेले.

       अ��ल-बहा  कोणापासूनही  पैशाची भेट  कधीच �वीकारीत नसत.
तथा�प सा�या भेटव�तू जसे क� एक हात�माल, �मठाईचा डबा, फळांची
टोपली, फुलांचा गु�ा इ�याद�मुळे ते अ�तशय �स� होत असत. अशा भेट�
ते नेहमीच ��मत क�न आभार�दश�नाने �वीका�रत आ�ण नंतर ते लगेच
�यां�या  भेट�स  येणा�या �म�ांना पुनः वाटून टाक�त. ��येक जण अशा  भेट�
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�यां�याकडून �ेमाने घेत असे. येथवर क� एका प�श�यन राजपु�ाने अ��ल-
बहांनी �दलेली एक भेट, मऊ लाल कात�ाची च�पल जोड जी �यास
लंडनम�ये �दली गेली होती, ती जपून ठेवली.
        एके �दवशी एक म�हला अ��ल-बहांना �हणाली, ‘मा�याजवळ एका
�म�ाने तुम�यासाठ� एक चेक �दला आहे. �याची आपणास �वनंती आहे क�
इं�लंड व युरोपमधील आप�या काया�साठ� एक चांग�यापैक� कार आपण
खरेद� करावी.’ अ��ल-बहांनी उ�र �दले, “मी आभारपूव�क तुम�या
�म�ाकडून �मळालेली देणगी �वीकारतो.” नंतर �यांनी आप�या दो�ही हातांनी
तो चेक घेतला आ�ण जणू काही आशीवा�द देत �यांनी तो �वीकारला, आ�ण
�हणाले, “हा चेक मी ग�रबांना भेट दे�यासाठ� उपयोगात आणावा �हणून
तु�हाला परत करीत आहे.” 

         अ�काबाद�या  एका  अ�यंत  गरीब  बहाई  कामगाराने �दले�या एका
अपूव� भेट�ची ही कथा आहे: �ा ���ने असे ऐकले क� एक �वासी अ��ल-
बहांना भेट�यासाठ� �या�या गावा�न लंडनला जाणार आहे. �यास लगेच इ�ा
झाली क� आप�या परम��य �वामीस आपण एक भेट पाठवावी. परंतु
�या�याजवळ दे�यासारखे असे काहीच न�हते तरीही �याने �या �वाशाला
�वनंती केली क� अ��ल-बहांसाठ� एक साधे जेवण तरी घेऊन जा. ते अ�
�याने एका सूती �मालात बांधले आ�ण आप�या �ेमाची भेट �हणून अ��ल-
बहांना दे�यासाठ� �दले. तो �वासी लंडनला पोहोचेपय�त अनेक �दवस �नघून
गेले होते. जे�हा तो अ��ल-बहांकडे पोहोचला ते�हा ते आप�या काही
�म�ांसह भोजन कर�या�या तयारीत होते आ�ण हे बघून �याने अ�यंत
�ामा�णकपणे �या गरीब कामगाराची �ेमपूव�क भेट अ��ल-बहांना सादर केली
व ती भेट कशा रीतीने पाठ�व�यात आली याची सा�ंत हक�गतही सां�गतली.
अ��ल-बहांनी �या �मालाची गाठ सोडली �यात एक कोरडा भाकरीचा तुकडा
व सुरकतलेला सफरचंद होता. अ��ल-बहांनी �याचे काय केले? �यांनी �या
भाकरीचे बारीक बारीक तुकडे केले आ�ण गरीब कामगारा�या भोजनातील
अ� �हण कर�यात �वतःबरोबर सहभागी हो�याची उप��त �म�ांना �वनंती
केली. ते �हणाले, “सा�यासु�या पण �ेमा�या �ा भेट�चे मा�याबरोबर तु�हीही
सेवन करा.”  
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         डब�लनम�य े असतांना  अ��ल-बहा  एका लहान  हॉटेलम�य े  रा�हले
होते. �याच �ठकाणी राहणा�या एका ��ीने सां�गतलेली ही गो� आहे.
          एके �दवशी पहाटे �तची ��� सहजच �खडक� बाहेर पडली आ�ण �तने
पा�हले क� अ��ल-बहा येरझारा घालीत आहेत आ�ण आप�या स�चवास
�ल�ह�यास सांगत आहेत. ती जे�हा ते पहात होती �यावेळ� हॉटेल�या बाजूने
एक अ�तशय मळके व फटके कपडे घातलेला वृ� ��� जात होता �याला
पा�न अ��ल-बहांनी आप�या स�चवास �याला घेऊन ये�यासाठ� पाठ�वले.         
तो ��� जवळ आ�यानंतर, अ��ल-बहा �याला आदरपूव�क अ�भवादन
कर�यासाठ� �या�या सामोरे गेले, �या वृ� ���चा हात आप�या हाती घेतला
आ�ण �या�याकडे अशा�कारे ��मत चेह�याने पा�हले जणू काही ते �यां�या
जु�या  �म�ाचे �वागत करीत होते. ते काही वेळ �या�याशी बोलले जेणेक�न
�यास उ�साहीत करावे आ�ण अखेरीस तो ��� थोडेफार हसला परंतु �याचे
ते हसणे �ःखमय होते. अ��ल-बहा �या�याशी बोलत असता �यांनी �याला
खाली वर पा�हले आ�ण �यां�या ��ोप�ीस आले क� �याचा पायजमा फारच
फाटलेला असून �याचे शरीर �याने अगद� थोडे झाकू शकत होते. �यांनी
�हटले, “आपण यासाठ� काही तरी केलेच पा�हजे.”
        ती  वेळ  मो�ा   पहाटेची   होती  आ�ण   र��यावर  ते�हा  कोणी
�चटपाख�ही न�हते. दयाळूपणाने अ��ल-बहा �भ�ती�या सावलीत पावले
टाक�त गेले आ�ण आप�या झ�याखाली इकडून �तकडे चाचपडू लागले. नंतर
ते खाली वाकले, ते�हा �यांचा पायजमा ज�मनीवर पडला. आप�या भोवती
पुनः �यांनी आपला झगा ओढून घेतला आ�ण �या वृ� ���कडे वळून �यास
आपला पायजमा देऊन टाकला व �हणाले, “परमे�र तुम�या सोबत राहो.”
नंतर ते आप�या स�चवाकडे वळले व �याला �लखाण देणे चालू ठेवले, जणू
काही तेथे काहीच �वशेष घडले न�हते.

        एके  �दवशी  लंडनम�ये भेट�यास आले�या एका अ�तथीने अ��ल-
बहांना असा �� �वचारला: ‘काय हे �ःखी जग कधी तरी आनंद� होईल?’
अ��ल-बहांनी �यास �हटले, “सुमारे दोन हजार वषा�पूव� येशू ���ताने
आप�या अनुयायांना अशी �ाथ�ना �शक�वली: ‘तुझे सा�ा�य येवो, �वगा�त
जशी तुझी दैवी इ�ा आहे तशी पृ�वीवर घडून येवो.’ काय तु�ही �वचार करता
क� �यांनी अशी  �ाथ�ना कर�यासाठ� तु�हाला आ�ा केलेली असेल जी कधीच 
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सा�य होणार नाही? ती �ाथ�ना देखील एक भ�व�य आहे”. 
        �या �ो�याने पुनः �वचारले, ‘परंतु के�हा येईल ते दैवी सा�ा�य? कशा
रीतीने �याची दैवी इ�ा पृ�वीवर घडून येईल, जी स�या �वगा�त आहे?'
अ��ल-बहा �हणाले, “हे अवलंबून आहे क� �कती क�ाने तुम�यापैक� ��येक
जण रा�ं�दवस धम�काया�ची सेवा करेल. तु�ही सव� �काश-झोत आहात �यास
मी मा�या �वतः�या हातांनी ���व�लत केले आहे. पुढे �हा आ�ण इतरांना
���व�लत करा जेणेक�न वेगवेगळे ��त��त सेवक एका महान दैवी ऐ�यात
एक� जोड�यात यावेत.”
         ते पुढे �हणाले, “जे एकेकटे काय� करीत आहेत, ते मुं�यां�माणे आहेत,
परंतु एक��त झा�यावर ते ग�डा�माणे होतील. जे एकेकटे काय� करतात ते
थ�बा�माणे असतात परंतु एक��त झा�यानंतर ते अशा एका महान नद��माणे
होतील जी जगा�या ओसाड �देशात जीवनाचे �व� जल घेऊन जाईल.
जे�हा जीवनाची ही महान स�रता एक महापूर बनेल, ते�हा सव� आप�� आ�ण
�ःख यातना धुवून जातील. एक��त �हा! सव� एकेकटे असणे धोकादायक
आहे कारण ते उलथून �दले जातील �क�वा उडवून �दले जातील.” 

       अ��ल-बहा  �यांना  �यांना भेटत  �यांना  त े  आप�या  �वतः�या
कुटंुबातीलच सद�य �हणून पहात. एके �दवशी इं�लंडम�ये ते दोन
म�हलांसोबत बसले असतांना, �यां�यापैक� एक�ने �यांना �हटले, ‘काय तु�ही
हैफाला परत जाऊन आप�या ��य कुटंुबासह राह�याची इ�ा करीत नाही?’ 
         अ��ल-बहांनी ��मतहा�य क�न �हटले, “तु�हास मी हे समजावून देऊ
इ��तो क�, तु�ही दोघीही मा�याच मुली आहात आ�ण हैफामधील मा�या
�वतः�या मुली, मला �जत�या ��य आहेत �तत�याच तु�हीही आहात.” हे
ऐकून �या म�हलांचा �व�चतच �व�ास बसला आ�ण �यांना आ�य� वाटले क�
इत�या �े� स�मानासाठ� �या कशा सुपा� असू शकतात, परंतु याव�न
�यांना असे समजून घेता आले, क� बहाउ�लाह यां�या मानवमा�ाची एकता
या त�वा�वषयीचा भावाथ� काय आहे आ�ण सव� मानव एकाच कुटंुबाचे
सद�य आहेत.

         अ��ल-बहा  लहान  मुलांवर  फार  �ेम  करीत. एके  �दवशी �यांना व
काही बहा�ना  लंडनमधील  इ�टशीन  या  व�तीत तीन लहान मुल ेअसले�या 
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एका कुटंुबातफ�  �नमं�ण �मळाले. ते तेथे पोहोचताच ती मुले �यां�या
अंगाखां�ावर चढली, �यां�या मानेभोवती ल�बकळू लागली आ�ण नंतर �यांचे
बोलणे सु� होताच लहानशा उंदरा�माणे ती मुले �त� झाली. अ��ल-बहा
बोलत असतांना �या �चमुक�या मुलां�या केसांना थोपट�त होते आ�ण ते
�हणाले, “ध�य आहेत ही लहान मुले, �यां�या�वषयी येशू ���ताने �हटले
आहे, ‘यासारखे आहे �वग�य सा�ा�य.’ मुलांना ऐ�हक मह�वकां�ा नसतात
आ�ण �यांची �दये प�व� असतात. आपण लहान मुलां�माणे झाले पा�हजे...
आपण आपली �दये प�व� करावीत �यायोगे आपणास परमे�राला �या�या
महान अवतारां�या �व�पातून पाहता यावे आ�ण �या�या दैवी �तांपासून
आपणासाठ� पाठ�वले�या काय�ांचे आपणास पालन करता यावे.”
          �याच   �दवशी   नंतर   त े  �रचमंड  पाक� म�य े फेरफटका  मार�यास
गेले. तेथे �यांनी एक मुलगी व काही मुले �यां�याम�ये घो�ांवर �वार होऊन
चाललेली शय�त पा�हली. ते�हा �ामु�याने �या मुलीने शय�त �ज�क�याचे पा�न
अ��ल-बहा आनं�दत झा�याचे �दसले आ�ण �यांनी �तचे मो�ाने,
“शौय�शाली, शौय�शाली” असे �हणून अ�भनंदन केले.

      अ��ल-बहा लोकांनी आनंद� असावे असे नेहमी इ��त असत आ�ण ते
लोकांना नेहमी �वचारायचे, “काय तु�ही ठ�क आहात आ�ण आनंद� आहात?” 
      लंडनम�ये एके �दवशी हा�या�या महाक�लोळचा आवाज �वयंपाक
गृहा�या �दशेकडून आला. अ��ल-बहा लगेच �या आनंद� समूहात
�मसळ�यासाठ� गेले. “मी अ�तशय �स� आहे क� तु�ही इतके आनंद�
आहात,” �यांनी �वचारले, “मला सांगा बरे क� तु�ही का हसत आहात?” ते�हा
असे आढळून आले क� एक प�श�यन सेवक इं��लश घर मालक�णीशी बोलत
होता. प�श�यन ���ने �हटले होते, ‘पौवा��य देशात ���या बुरखा घालतात
आ�ण सव� कामे करतात,’ �यास इं��लश ��ीने असे उ�र �दले क�, ‘पा�ा�य
देशात ���या बुरखा घालत नाहीत आ�ण �याच�माणे या गो�ीची द�ता
घेतात क� पु�षांनी कमीत कमी काही तरी काम करावे. तू ते चांद�चे भांडे
�व� कर�याचे काम चालू ठेवणे हेच बरे आहे.’ यावर अ��ल-बहा
अंतःकरणापूव�क हसले आ�ण �यां�यापैक� ��येकास आनंद� झा�याब�ल
एकेक लहानसे सो�याचे नाणे �दले.

२७



      अ��ल-बहा  म�हलां�या  काया�त व �गतीत मोठ� आवड दश�वीत.
�यावेळ� ते युरोप व अमे�रकेत होते ते�हा  �क�येक ��स� ���या, जसे क�
�थऑसॉ�फकल सोसायट��या अ�य�ा आ�ण �व�वध म�हला संघटनां�या
ने�या, सामा�जक काय�क�या�, म�हला महा�व�ालया�या �ाचाया� आ�ण
�क�येक �व�ान म�हला �यांना भेट�यास येत. एके �दवशी एक म�हला, �जचा
���यां�या मतदान-अ�धकारावर बळकट �व�ास होता, ती अ��ल-बहां�या
भेट�स आली. अ��ल-बहांनी जगा�या �व�वध भागातील ���यां�या सामा�य
अव�े�वषयी �त�याशी चचा� केली आ�ण नंतर ते �या म�हलेकडे वळून
�हणाले, “आज ���यांना मतदानाची परवानगी �दली पा�हजे यावर तुमचा
�व�ास ठेव�यासाठ� मला कारणे सांगा.” म�हलेने उ�र �दले, ‘माझा �व�ास
आहे क�, मानवी वंश दैवी असून तो अ�धका�धक उंचावत गेला पा�हजे—पण
तो केवळ एका पंखाने उडू शकत नाही.’
         या  उ�रान े अ��ल-बहा अ�तशय  ह�ष�त  झाले �यांनी  ��मत  हा�य
क�न �वचारले. “परंतु एक पंख �स�यापे�ा अ�धक बलवान असेल तर तु�ही
काय कराल?” �तने उ�र �दले, ‘तर मग आपण �ब�या पंखाला अ�धक
बळकट करावे, नाही तर उ�ाण सुलभ होणार नाही.’ यावर पुन: ��मत क�न
अ��ल-बहांनी �वचारले, “��ी अ�धक बळकट पंख आहे असे मी तु�हाला
�स� क�न देईन तर तु�ही काय कराल?” ती म�हला अ�यंत उ��वलतेने
उ�रली, ‘तु�हाला मा�या �चरंतन कृत�ता लाभतील.’ 

        �क�येकदा लोकांना आ�य� वाटे क� अ��ल-बहांनी सव�काळ� इतका
जोम व श�� कशी बाळगली असावी. एके �दवशी आप�या बैठक�नंतर
अ��ल-बहा अतोनात थकले�या अव�ेत घरी पोचले. �यांचे �म� �यांना
इतके थकलेले पा�न �च�तेत पडले, कारण अ��ल-बहांना �कतीतरी पाय�या
चढून वर�या मज�यावर जावे लागणार होते. 
       सवा�साठ� आ�य�कारक �हणजे अ��ल-बहा अचानक अगद� वर�या
टोकापय�त जी�याव�न न थांबता चढून गेले. जी�या�या वर�या टोकापासून
�यांनी खाली आप�या �म�ांकडे पा�न �हटले, “तु�ही सव� अगद�च वृ�
आहात, पहा मी अगद� त�ण आहे!” ते ��मत हा�य करीत उभे असतांना
�यां�या थक�ाची सव� ल�णे �यां�या चेह�याव�न पूण�पणे �नघून गेली होती.
��येक जण  अगद�  च�कत  झा�याच े पा�न  ते �हणाले, “बहाउ�लाह यां�या 
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साम�या�तून सव� गो�ी घडू शकतात आ�ण या�णी मी �या साम�या�चा उपयोग
केला आहे.”

         अ��ल-बहा फारच थोडे इं�जी श�द बोलत असले तरी �यांना आपला
संदेश समजावून दे�यात कोणतीच अडचण पडत नसे. लोकांना समजावून
दे�यास श�दांचा उपयोग झाला नाही तरी ते �यां�या �दयाशी बोलत व लोक
�यांना समजून घेत. एका अमे�रकन खाण कामगाराची गो� आहे �याला
�ल�हता वाचता येत न�हते. �याने अ��ल-बहां�वषयी ऐकले होते आ�ण �यांना
भेट�यासाठ� �याने पायी पायी सॅन�ा��स�कोपासून लांब �वास केला. �या
���स �श�ण नसले तरी �या�याम�ये एक महान चैत�य होते. एके �दवशी
अ��ल-बहा �या बैठक�त भाषण देत होते, तेथे तो गेला आ�ण तो अ��ल-
बहांची ��येक हालचाल व श�द यांवर आपली ��� व �दय �न�ल ठेवून
ल�पूव�क ऐकत रा�हला. जणू काय तो पा�या�या �व� झ�यापासून
जलपान करीत होता.
        जे�हा  अनुवादक अ��ल-बहां�या  श�दांच े इं�जीत  भाषांतर  क�
लागला, ते�हा तो खाणकामगार पुटपुटला, ‘तो ��� म�येच का बोलतो?’
अ��ल-बहा पुनः बोलू लागले आ�ण परत तो खाणकामगार आनंदाने ऐकू
लागला. परंतु �या अनुवादकाने पुनः भाषांतर करणे सु� केले, ते�हा �या
खाणकामगाराचा धीर सुटला व तो �हणाला, ‘�या ���ला लोक म�येच का
बोलू देतात? �याला �र सारले पा�हजे.’ �या खाणकामगारा�या शेजारी
असले�या ���ने सां�गतले क�, ‘तो अ�धकृत अनुवादक आहे जो प�श�यनचे
इं�जीत भाषांतर करीत आहे.’ ते�हा तो खाणकामगार �हणाला, ‘काय ते
प�श�यन भाषेत बोलत होते? का बरे, अ��ल-बहांना तर कोणीही समजू
शकत होते.’

     अ��ल-बहांना कधीही कशाचीच भीती वाटत न�हती. पॅ�रसम�ये
असतांना, एका अ�यंत सु��त��त बहाई म�हलेस एक प� �मळाले �यात
�ल�हले होते, ‘अ��ल-बहांना ही चेतावणी देणे आव�यक आहे क�, (एका
�व�श� देशात) जाणे, हे �यां�यासाठ� धो�याचे आहे.’ ते प� �या ���ने
�ल�हले होते तो �या म�हलेचा �व�ासू �म� होता �यामुळे �तला वाटले क�
अ��ल-बहांना  �या  धो�या�वषयी  सांगावे. अ��ल-बहांनी  ही बातमी ऐकली 
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आ�ण केवळ ��मत क�न �हटले, “मा�या मुली, काय तुला अ�ापपय�त हे
समजले नाही क� मा�या जीवनभर एक �दवस देखील मी कधीच धो�याबाहेर
रा�हलो नाही आ�ण हे जग सोडून मला मा�या परम �प�याकडे जा�यात
आनंद� असले पा�हजे.” �या म�हलेस भीती आ�ण �ःख वाटत होते. ती
अ��ल-बहांना �हणाली, ‘आपण अशा अव�ेत आम�यापासून जावे हे आ�ही
इ��त नाही.’ अ��ल-बहा �हणाले, “सं��त होऊ नकोस कारण सव��े�
परमे�रापासून मला जे साम�य� �मळाले आहे �यापे�ा या श�ूंजवळ मा�या
जीवनावर गाज�व�यासारखे कोणतेच साम�य� नाही. मा�या परम��य
परमे�राने जर इ��ले असेल क� माझे जीवन र� �या�या मागा�वर सम�प�त
�हावे, तर तो �दवस वैभवशाली असेल आ�ण माझी हीच अ�भलाषा आहे क�
तसे �हावे.”
         अ��ल-बहा असे बोलले ते�हा �म�ांना ��ा बाळगणे याचा अथ� काय
असतो या�वषयी एक नवीन जाणीव लाभली. �यांची ��ा इतक� बळकट
होती क� एके �दवशी बागेत �यां�या समूहाकडे एक अप�र�चत ��� आला
आ�ण �याने सां�गतले क� केवळ अ��ल-बहांचेच जीवन न�हे तर �या सवा�चे
जीवन धो�यात आहे. ते�हा एकाने शांतपणे उ�र �दले, ‘आ�हास भीती नाही
कारण जे दैवी साम�य� अ��ल-बहांचे संर�ण करते, तेच �यां�या सेवकांचे
देखील संर�ण करते.’ या उ�राने तो ��� इतका च�कत झाला क� तो पुढे
काहीही न बोलता �नघून गेला.

        पॅ�रस�न  �नघ�या�या  दोन  �दवसांपूव� एक ��ी घाईघाईने अ��ल-
बहांना भेट�यास आली. ती �हणाली, ‘मी �कती भा�यवान आहे क� बरोबर
वेळेवर आले! अमे�रके�न मा�या घाईघाई�या �वासाचे आ�य�कारक कारण
मला सांगावेसे वाटते,’ आ�ण �तने आपली गो� कथन केली: 
          ती  �हणाली,  एके  �दवशी  मा�या  लहान  मुलीन े अस े बोलून मला
च�कत केले, क� जर आता जगात येशू ���त आले तर तू काय करशील? मी
�तला सां�गतले, मी प�हलीच गाडी पकडेल आ�ण �जत�या वेगाने मला श�य
होईल �तत�या वेगाने �यां�याकडे जाईल. ते�हा ती �हणाली क� ते या जगात
आले आहेत.  माझी �चमुकली मुलगी जसे बोलू लागली तशी एक चम�कारीत
भावना मा�यावर �वा�हत होत अस�याचे मला वाटले. मी मा�या मुलीला
�वचारले �त�या �हण�याचा  भावाथ� काय  आह े आ�ण  �तला  हे कसे मा�हत 
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झाले आहे? �तने उ�र �दले क� �यांनी �वतः मला हे सां�गतले आहे, �हणूनच,
खरोखर ते या जगात आहेत. मी �वचार केला क� काय हा प�व� संदेश आहे?
हे मला �� �हावे �हणून मी �ाथ�ना केली. �स�या �दवशी मा�या मुलीने मला
पुनः सां�गतले, जणू काही ती समजू शकली नसावी क� मी �त�या
संदेशा�वषयी काहीच कसे केले नाही. �तने �वचारले क� ती येशूला
भेट�यासाठ� का बरे गेली नाही? �यांनी मला दोनदा सां�गतले आहे क� ते
खरोखरच या जगात आलेले आहेत. मी �हटले क� जर मला ते कोठे आहेत हे
मा�हतच नाही तर �यांना कसे बरे शोधू शकेल? ती �हणाली क� �यांना आपण
पाहत आहोत. 
         �याच   �दवशी  �पारी  मी  मा�या  मुलीस  �फरावयास  बाहेर  नेले.
अचानक, माझी मुलगी एका �ठकाणी अगद� शांत उभी रा�हली व �हणाली,
पहा ते तेथे आहेत! आनंदा�या भरात ती थरथर कापत होती आ�ण एका
�काना�या �खडक�कडे जेथे अ��ल-बहांचे �च� होते, �याकडे ती �नद�श
करीत होती. मी ते वत�मानप� �वकत घेतले आ�ण �यात हा प�ा �मळाला व
�याच रा�ी मी �वासासाठ� बोटवर  चढले आ�ण पहा, आता मी येथ ेआहे.

        अ��ल-बहा  लंडनम�य े असतांना  एके  �दवशी  एका ��ीन े�यां�या
भेट�ची परवानगी मा�गतली. सभागृहात �तला भेटले�या ���ने �वचारले,
‘काय तू�ही भेट�ची वेळ आधी ठरवून घेतली आहे?’  �या ��ीन ेआगावू
भेट�ची वेळ ठरवून घेतली न�हती, आ�ण �हणून ती �:खी होती. तो ���
�हणाला, ‘मला �मा करा, परंतु आता ते अ�तशय ��त��त लोकांशी
बोल�यात गुंतले आहेत आ�ण यावेळ� �यां�या बोल�यात अडथळा आणता
येणार नाही.’ ती ��ी परत जा�यासाठ� वळली आ�ण �तला इतक�
असहा�यता वाटली क� ती आपली �वनंती पु�हा एकदा क� शकत न�हती
�यामुळे ती अ�यंत �नराश झाली होती. ती पाय�यांव�न खाली उत� लागली
�याचवेळ� अ��ल-बहांचा एक सेवक त�परतेने आला आ�ण �याने सां�गतले
क� अ��ल-बहा �तला भेटू इ��तात.
      �या बैठक�तील ��येकाने अ��ल-बहांचा  आवाज �यां�या अ�तथी-
गृहा�या दरवाजापासून ऐकला होता, “एक �दय �ख�व�यात आले आहे.
�वरा करा आ�ण �तला मा�याकडे आणा!”
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         एके रा�ी काही �म�ांनी, लंडनम�ये अ��ल-बहांबरोबर एकांतात शांत
सायंकाळ घाल�व�याची �व�ा केली होती. हा एक अ�यंत ��म�ळ �संग
होता आ�ण ते �म� अगद� आनंदात आपणा �वतःसाठ�च अ��ल-बहांचा
सहवास �मळ�व�याक�रता आतुर होते. तथा�प सुमारे अ�या� तासानंतर, �या
बैठक�त एका वत�मानप�ा�या प�काराने म�ये येऊन अडथळा आणला, जो
कोणालाही  न जुमानता अ��ल-बहांची भेट घे�याचा आ�ह क� लागला. तो
प�कार खोलीत येऊन एका खुच�वर बसला, न �वचारता �याने �सगारेट
पेट�वली आ�ण तो अ��ल-बहांना �हणाला, ‘मी वत�मानप�ासाठ� एक लेख
�ल�हत आहे आ�ण मी काही मु�य मु�े घेऊ इ��तो.’ �याने अस�यरीतीने
आपले बोलणे सु� ठेवले �यामुळे उप��त लोक मा� �त�च रा�हले. हा
��� �यांची सायंकाळची योजना पूण�पणे �बघडून टाक�त होता.
       थो�ा वेळानंतर अ��ल-बहा उठले आ�ण �या प�काराला आप�या
मागे ये�यासाठ� दश��वले.  ते दोघे तेथून �नघून अ��ल-बहां�या खोलीकडे
गेले. �या �णास अ��ल-बहांनी भा�वक �म�ांना एकटे सोडून �दले, ती खोली
अ�तशय �रकामी झा�यासारखी वाटली. ते एकमेकांकडे बघतच रा�हले आ�ण
�यांना जाणवले क� तो �व���त प�कार तर �नघून गेला, परंतु �या�याबरोबर
अ��ल-बहाही गेले होते! �या घरातील यजमानीणबा�ना काय करावे याची
�च�ता पडली. ती अ��ल-बहां�या खोली�या दाराशी गेली आ�ण �यां�या
स�चवास �हणाली, ‘काय तु�ही कृपा क�न अ��ल-बहांना सांगाल, क� �या
म�हलांना �यांनी भेट�ची वेळ �दली होती, �या ��त�ा करीत आहेत?’ ती
म�हला आप�या मै��ण�म�ये परत आली व उ�राची वाट पहात रा�हली.
लगेचच, �यांनी �ज�याव�न उतरणारी पावले ऐकली आ�ण नंतर मै�ीपूण�
�नरोप दे�याघे�याचा आवाज दाराशी ऐकला.  
         अ��ल-बहा �यां�याकडे परत आले �यामुळे ते �म� �यांना पुनः पा�न
आनंद� झाले. परंतु �यावेळ� अ��ल-बहा दाराशी आले, �यांनी ��येकाकडे
आळ�पाळ�ने गंभीर चेहरा क�न पा�हले व �हणाले, “तुम�या उ�कट इ�ेने
क� �याने �नघून जावे �यामुळे तु�ही �या �बचा�या ���ची गैरसोय करीत
होतात. �याला आनंद वाटावा �हणून मी �याला वेग�या जागी नेले.” 

      एके  �दवशी,  लंडनम�ये �दवाणखा�या�या दाराशी एका ���चा
आवाज  ऐकू  आला,   ‘काय घरा�या  मालक�ण  घरी आहेत?’  �या  घरा�या 
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सेवकाने उ�र �दले, ‘आहेत, परंतु...’ ‘अहो, मला �यांना भेटायचे आहे,’ �याने
�वनवणी क�न �हटले. म�हलेने ते ऐकले व ती दाराशी आली. �या ���ने
�वचारले, ‘काय तु�ही अ��ल-बहां�या यजमानीण आहात?’ ती म�हला
�हणाली, ‘होय, काय तु�हाला मला भेटायचे आहे?’ यावर �याने उ�र �दले,
‘मी यासाठ� तीस मैल चालत आलो आहे.’ �तने �हटले, ‘आत येऊन �वसावा
�या, थोडे जेवण �या आ�ण नंतर मला काय सांगायचे आहे ते सांगा.’ तो
��� भोजनगृहात येऊन बसला. तो अ�यंत सामा�य गरीब ���सारखा
�दसत होता, परंतु �याने �यावेळ� आपली गो� सांग�यास सु�वात केली,
ते�हा असे समजून आली क� तो कोणीतरी वेगळाच ���म�व असावा. 
        ‘तु�ही मला आता जसा पाहता तसा मी कधीच न�हतो. माझे वडील
एक �ामीण धम�पदेशक आहेत आ�ण मला एका चांग�या शाळेत �शकायचा
लाभही झाला होता. आज मी बेघर आहे आ�ण थे�स नद��या काठ� झोपत
आहे. मी या परी��त कसा पोहोचलो हे मह�वाचे नाही. काल रा�ी मी
मा�या �न�पयोगी जीवनाचा, असे जीवन जे परमे�र व ��� या दोह�साठ�
कुचकामी आहे, शेवट कर�याचे ठरवले. मी चालत असताना जे�हा मला
वाटले क� हा मा�या जीवनाचा शेवटचा फेरफटका असेल, ते�हा एका
वत�मानप� �काना�या �खडक�म�ये मी ‘एक �द� �व�प’ पा�हले. मी �या
चेह�याकडे पहातच रा�हलो जणू काही �या जागेशी �खळूनच गेलो होतो. तो
चेहरा जणू मा�याशी बोलत असून मला �या�याकडे बोलवत अस�याचे
वाटले!’  �याने आप�याबरोबर ते वत�मानप� आणले होत े�यात अ��ल-बहांचे
�च� होते. तो ��� पुढे सांगू लागला, ‘मी वृ�प�ात वाचले आहे क� ते या
घरी आहेत. ते�हा मी �वतःशी �हटले क� अशा �कारचे दैवी महापु�ष जर �ा
पृ�वीवर रहात असतील तर मी माझे मन बदलले पा�हजे व पुनः जीवन जगणे
सु� केले पा�हजे. �हणून मी �ा �ळाकडे पायी ये�याची सु�वात केली. मी
�यांना शोध�यासाठ� आलो आहे. काय ते येथे आहेत? काय ते मला भेटू
शकतील? �क�वा काय मी �यांना भेटू शकेन?’ ती म�हला �हणाली, ‘ते तु�हास
�न��तच भेटतील.’
         जे�हा �या म�हलेने अ��ल-बहांचे दार ठोठावले, ते�हा �यांनी दरवाजा
उघडला व आपले हात उंचावून �याचे �वागत केले, जणू काही ते एका ��य
�म�ाला भेट�याची अपे�ा करीत होते. “�वागत असो! सहष� �वागत असो!”
�यांनी �हटले, “मला  अ�तशय  �स�ता वाटली  क� तु�ही आल े आहेस.”  तो 
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��� अ��ल-बहां�या पायाशी असले�या एका खुज�या खुच�वर बसला
आ�ण तो इतका थरथरत होता क� एक श�दही बोलू शकत न�हता. “आनंद�
रहा! आनंद� रहा!” अ��ल-बहांनी �याचा एक हात ध�न �या ����या
झुकले�या डो�यावर हळुवारपणे थोपट�त �हटले. अ��ल-बहांनी �ेमळ व
जाणीवपूव�क अ��तम ��मतहा�य केले व सांग�यास सु�वात केली, “तु�हास
जे�हा अवमानाने परा�त केले असेल, ते�हा �ःखाने �ख� होऊ नकोस.
ई�राची कृपा व स�ा जगातील ��येक आ��यासाठ� अमया�द असते.
आ�या��मक आनंद व �ानाचा शोध �या जेणेक�न जे�हा तू�ही जरी या
पृ�वीवर चालाल, तरी तू�ही �या आ�या��मक जगात जगत असाल. तू�ही जरी
गरीब असाल तरी तू�ही परमे�रा�या सा�ा�यात �ीमंत असाल.”
      अ��ल-बहांनी अशा व इतर �कारे सुखमय श���या व सां�वनपर
श�दांनी  �या ���शी संभाषण केले आ�ण �या�या संकटांचे ढग कमी कमी
होत जाऊन �यां�या �ेममय सा���या�या उबा�याने �वतळून गे�याचे �दसले.
तो अप�र�चत ��� �नघ�यासाठ� उठला, ते�हा �या�या चेह�यावर एक
आगळे वेगळे �व�प झळकत होते. तो वाकले�या ऐवजी सरळ व ताठ उभा
रा�हला जणू काही �याची पावले �न��त उ���ाने बळकट झाली होती. तो �या
म�हलेकडे वळून �हणाला, ‘कृपा क�न मा�यासाठ� �यांचे श�द �लहा कारण
मी जी अपे�ा केली ते सव� आ�ण �यापे�ाही मला अ�धक �ा�त झाले आहे.’
�या म�हलेने �वचारले, ‘आता तु�ही काय करणार?’ तो �हणाला, 'मी आता
शेतकाम करणार.  मा�या सा�या गरजांसाठ� मला जे काही आव�यक आहे ते
मी �मळवीन आ�ण जे�हा मी पुरेसी बचत केलेली असेन ते�हा मी एक
लहानसा जमीनीचा तुकडा खरेद� करीन आ�ण �यावर राह�यासाठ� एक
छोट�शी झोपडी बांधेन. नंतर काही फुलझाडे लावून ती चांग�या�कारे
वाढवीन जेणेक�न ती फुले बाजारात �वकता येतील.' जसे अ��ल-बहा
सांगतात, ‘गरीबी मह�वाची नाही तर स�कम� हीच पूजा होय. मी तुमचा
आभारी आहे असे �हण�याची मला आव�यकता नाही आहे ना? बरे असो,
मी आता �नरोप घेतो,’ असे �हणून तो �नघून गेला.  

         लोकांनी  आप�याकडे  याव े �हणून  अ��ल-बहा  �यांची  वाट पहात
नसत. �यांना भेट�याची इ�ा झा�यास ते �वतः �यां�याकडे जात. अ��ल-
बहा  पॅ�रसम�य े असतांना  म��द  येथील एक जपानी राज�त व �याची प�नी 
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यांना अ��ल-बहांची भेट घे�याची उ�सुकता झाली, परंतु राज�ता�या प�नीची
�कृती बरी न�हती. तीने �वचार केला, ‘मला बरेच वाईट वाटत आहे. मी आज
सायंकाळ� बाहेर पडणे मा�या आरो�यासाठ� यो�य नाही आ�ण उ�ा अगद�
पहाटेच मला �ेनला जायचे आहे. केवळ  अ��ल-बहांची भेट घेणे श�य
झाले तर �कती बरे होईल.’ �यावेळ� अ��ल-बहांना या�वषयी मा�हती दे�यात
आली, ते�हा ते पूण� �दवसभरानंतर थकून आप�या �नवास�ानी परतले होते
आ�ण ती वेळही फार उशीराची होती. तरी ते �हणाले, “�या म�हलेला व �त�या
पतीला सांगा, �यांना मा�याकडे येणे श�य नसेल तर मी �यांना जाऊन
भेटेन.” या�माणे अ��ल-बहा कडक थंडीत व पावसात �या हॉटेलम�ये ते
राज�त मु�कामासाठ� थांबले होते तेथे पोहोचले.
       �या  गो�ीत  �या  जपानी जोड�यास गोडी होती �याच �वषयावर ते
बोलले. ते जपानमधील जीवना�या प�र��ती�वषयी, �या देशा�या
आंतररा�ीय मह�वा�वषयी, मानवमा�ाची सेवा आ�ण महायु�ापासून पूण�पणे
अ�ल�तता या �वषयी बोलले. कामगाराचे जीवनमान सुधारणे आ�ण मुले व
मुली यांना समानतेने �श�ण देणे आव�यक अस�याचे �यांनी �हटले. ते धम� व
�व�ान या�वषयी बोलले आ�ण सां�गतले क� हे प�ा�या दोन पंखासमान
आहेत �यामुळे मानवजात उंच उंच भरारी मारेल. �यांनी सां�गतले क�
���कडून अ�ापपय�त न शोध�यात आलेली एक बलवान श�� अ��त�वात
आहे. आपण ई�राची �ाथ�ना क� या क� लोक आ�या��मक ��ा �वक�सत
होईपय�त �ा श��चा शोध लाव�यात येऊ नये, कारण �न�न�तरावरील
गुणधम� असले�या लोकां�या हाती हे साम�य� संपूण� पृ�वीचा सव�नाश
कर�यास समथ� होईल.

         अ��ल-बहा  �यां�या  जीवनात  अनेक  मह�वपूण�  �वषयांवर  बोलले
आ�ण �यांनी �यांना ऐकले, ते आ�य�च�कत होऊन �हणाले, ‘हे कसे श�य
आहे क�, आपले संपूण� जीवन पौवा��य देशातील तु�ंगवासात घाल�वलेले
असतांनाही �यांना इत�या चांग�या �कारे जाग�तक सम�या समजू शक�या
आ�ण इत�या सुलभतेने �यांची सोडवणूक कर�याची �यां�याम�ये बु��म�ा
असावी?’ 
        एकदा  अमे�रकन  �व�ापीठाच े   एक ��स�  �ा�यापक  �हणाले,
‘अ��ल-बहा खा�ीने पूव� व प��म एक��त करतील कारण  ते �वतः आप�या 
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कृत��या पावलांनी एक रह�यमय मागा�वर चालतात.’
       आणखी  एका सु�व�यात ���ने अ��ल-बहां�वषयी �हटले, ‘मला
वाटते अ�ापपय�त मला मा�हत असणा�या स�य लोकांम�ये ते एक अ�त
महान प�रपूण� असे थोर महापु�ष आहेत.’

          अ��ल-बहांम�य े एक  महान  अलौ�कक  साम�य�  होते क� ते कधी
कधी शारी�रक ��ाही तसे �दसून येत. उदाहरणाथ�, एका ���ची अशी
गो� आहे जो �यां�या एका भाषणादर�यान अ��ल-बहां�या बाजूस असले�या
लहान सोफा खुच�वर बसला.  जवळपास एक तासापय�त अ��ल-बहा बोलत
होते व ��ांची उ�रे देत होते आ�ण या संपूण� वेळ� अ��ल-बहांनी �या
���चा हात आप�या हातात घेतला होता �क�वा काही �णी आपला हात
�या ���चा गुड�यावर हलकेच ठेवला होता. �या ���ने नंतर सां�गतले क�
�या अवधीत अ��ल-बहांपासून �या�याकडे साम�या�चा �वाह सारखा वाहत
होता. �या अनुभवाचे वण�न करणे �याला कधीच श�य झाले नाही, तथा�प
नंतर जे�हा कधी �याला आठवण येत असे ते�हा तो अ��ल-बहां�या या
�वधानावर �वचार करीत क� धम�काया�त मनु�ये व देव�त यां�या
समजूत��याही फार पलीकडे एक साम�य� आहे.
        �स�या  एका  सदगृह�ान े देखील  अ��ल-बहांपासून वाहणा�या �ा
महान साम�या�चा उ�लेख केला आहे. तो �हणतो क�, एके �दवशी
मोटारगाडीतून जात असतांना तो अ��ल-बहां�या शेजारी अगद� जवळ
बसला होता, ते�हा �याला असे वाटले क� जणू काय एका दैवी श���या
बॅटरीने (�वजेरीने) �या�यात श��चा भरणा कर�यात येत आहे. लोक अ��ल-
बहांकडे बघत ते�हा �यांना असे �दसत असे क� ते �नःसंशयपणे प�रपूण� होते,
आ�ण �क�येकांना �वतःस अ�धक चांगले बन�यासाठ� �यां�यापासून
साम�या�चा लाभ �मळाला होता.

        अ��ल-बहांनी पा�ा�य देशांत �दले�या भेट��या कालावधीत �क�येक
लोक �यांचा फोटो घे�याचा �य�न करत आ�ण �यां�या दाराभोवती कॅमेरा
घेऊन, �यांचे छाया�च� �मळ�व�या�या संधीसाठ� ते ल�पूव�क वाट पहात
असत. एके �संगी �यां�या यजमानीणने वत�मानप�ा�या छाया�च�काराला
�वचारले,  ‘काय  तु�हाला  वाटत े क�,  �स�या  देशातून  आले�या पा��यांचे
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छाया�च� �यां�या इ�े�व�� घे�याचा आ�ह धरणे अ�तशय �श�संमत
आहे?’ ‘नाही बाईसाहेब’, तो छाया�च�कार �हणाला, ‘तथा�प, इतरांना �यांचे
छाया�च� �मळ�व�यात यश �मळाले आ�ण मी जर अपयशी ठरलो तर माझा
�व�ापक मला मूख� समजेल.’
       नंतर  जे�हा  ही  गो�  �या ��ीने अ��ल-बहांना सां�गतली ते�हा ते
मनसो� हसले व �हणाले, “छाया�च�े �यायचीच असली तर ती चांगली
असणे आव�यक आहे. �या वत�मानप�ात छापलेली छाया�च�े खरोखरच
वाईट आहेत.” �यानंतर अ��ल-बहांनी �म�ांना आनं�दत कर�यासाठ� आपली
छाया�च�े काढ�यास कृपाळूपणे मा�यता �दली. तथा�प �यांचा फोटो
काढ�या�वषयी ते �हणाले, “आपले �वतःचे एखादे �च� असणे मुळ�च
मह�वाचे नाही. एक �च� �हणजे केवळ एक ���म�व असते जे केवळ एका
�द�ा�माणे आहे. सवा�त मह�वाची बाब �हणजे �या �द�ात तेवत असलेला
�काश, जो  तु�ही छाया�च�ात पा� शकत नाही.”  

        अ��ल-बहांनी �वतःसाठ� कधीच ब�मान इ��ला नाही. एके �दवशी
�ीमती �लॉरीयन �क�ग अ��ल-बहांना �हणाली, ‘हे आदरणीय �वामी, तुम�या
�शवाय �क�वा तुम�या सा���या�शवाय नंदनवन देखील मा�यासाठ� काळेकु�
राहील. तु�ही मा�यासाठ� बहाउ�लाह आहात, तु�ही मुह�मद आहात, तु�ही
येशू ���त आहात, तु�ही मोझेस आहात आ�ण तु�ही गौतम बु� आहात.’ 
        अ��ल-बहांनी आपला हात पुढे क�न �हटले, “या आ�ण माझा हात
�या,” �यांचा चेहरा चकाकत होता--अ�त तेज�वी �दसत होता--जणू �काशाचे
एक मू�त�मंत ��य �व�प! �ीमती �क�ग यांनी अ�यंत आज�वपूव�क �वचारले,
‘काय मी तुम�या हाताचे चुंबन घेऊ शकते?’ ��मत हा�य क�न अ��ल-बहा
�हणाले, “नाही, मा�या मुली, असे कर�याची अनु�ा नाही. ���म�वाची
पूजा करावयाची नसते. दैवी �काश मह�वाचा असतो आ�ण तो �दवा
मह�वाचा नसतो �यातून तो �का�शत होत असतो.”        

          हा   दैवी  ह�त�ेपच  घडला  जे�हा  �ेड  मॉट�सेन,  जो  अ�पवयीन
अपराधी पासून वय�क वयांत कठोर गु�हेगार बनला होता, �यावेळ� सरकारी
वक�ल  �हणून  बहाई  वक�ल,  अ�बट�  हॉल  यांना �नयु� केले होते. �ेडला 
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वाचता येत न�हते, तरीही अ�बट� हॉलने �याला दोन पु�तके �दली, एक बहाई
�व�धमा�ब�ल व �सरे श�दकोश, �याचा वापर क�न �ेडने �वतःला
वाचायला �शकवले.
        तु�ंगात  असताना  �याचा  तुटलेला  पाय  बरा  होताच �ेडने तु�ंग
र�कावर ह�ला केला, �या�या चा�ा चोर�या आ�ण पळून गेला. नंतर
वेगवेग�या शहरात �याने नौक�या के�या. एके �दवशी, �ेडने अ�बट� हॉलने
�दलेले पु�तक पु�हा वाचले आ�ण यावेळ� �याचे ल� अ��ल-बहां�या काही
�लखानांवर पडले �यामुळे �याचे �दय प�रवत�न झाले.  हॉलशी पु�हा
भेट�यासाठ� आ�ण बहाई धम���े�वषयी अ�धक जाणून घे�याची �याची
इ�ा �खर झाली आ�ण �यास हे माहीत असूनही क� �याला कदा�चत
तु�ंगात परत पाठवले जाईल, चार वषा�नंतर फरार मोट�सेन �म�नयापो�लसला
परतला. परंतु तो आ�य�च�कत झाला, जे�हा  �याला कळले क�, अ�बट� हॉल
जे आता खटला चालवणारे �ज�हा वक�ल होते, �यांनी �याचे�ती अटक वॉरंट
जारी न कर�याचा �नण�य घेतला होता. 
         �याचवेळ�  �ेडला  कळल े के  अ��ल-बहा  अमे�रकेत  आले आहेत
आ�ण �ीन एकर, जे तुलना�मक धमा��या अ�यासासाठ� क� � आहे, तेथे भेट
देणार आहेत. �वासासाठ� �या�याजवळ पुरेसे पैसे न�हते, तरीही �याने ठामले
होते क� तो अ��ल-बहांना भेटेल. तो वेगवेग�या �कार�या वाहनांनी जसे क�
�ेन�या वर आ�ण खाली, बोट �वास, बस �वास इ�याद� वाहतूकां�या
मा�यमाने �ीन एकरला पोहोचला. तो �या�या �वत:�या श�दात �हणतो:
‘पोट्�समाउथ, �यू हॅ�शायर येथे एका पॅस�जर �ेन�या व�न मी �वास करीत
असताना, मला खूप आनंद झाला. बोट आ�ण बस �वासानंतर �तथे मी
�वगा��या �ारावर उभा होतो. माझे �दय वेगाने धडधडत, थकलेला,
घाणेर�ा अव�ेत, परंतु आ�य�च�कत व आनंद�त होऊन मी �या ��स�
क� �ा�या मातीवर माझे पाऊल टाकले.’ �या�या गंत��ानावर पोहच�या�या
घाईत आ�ण �या�याकडे कोणतेही पैसे नसताना, �ेड �व�कटले�या अव�ेत
आला आ�ण अ�बट� हॉलचे प�रचय प� �या�या जवळ असूनही �याला
क� �ा�या आत �वेश �मळू शकला नाही. परंतु �याचवेळ� दोन म�हलांनी
�या�या राह�याची आ�ण ताजेतवाने कर�याची �व�ा केली. 
         अ��ल-बहांच े वेळाप�क  आधीच  पूण�  भरल े आह े अशी  मा�हती
�ेडला  �द�यानंतरही,   �यान े भेट��या  पु�तकाम�ये �वा�री केली. तो �त� 
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झाला जे�हा �या �दवसा�या प�ह�या मुलाखती�या शेवट� �याला अ��ल-
बहांसोबत भेटायला बोलावले. �ेड�या त�येतीची �थम चौकशी के�यानंतर,
अ��ल-बहांनी �या�या �ीन एकर�या �वासाब�ल तपशील मा�गतला. �ेडने
�वषय टाळ�याचा �य�न केला, परंतु अ��ल-बहा हार मानणारे न�हते आ�ण
�याला समजले क� या�वषयी अ��ल-बहांना आधीच मा�हती होती, �हणून
�याने अ�न�ेने �या�या �वासाची खरी गो� सां�गतली. अ��ल-बहांनी
�यावेळ� �यास �हटले क�, “तु�ही माझे पा�णे आहात” �यावेळ� �यास कसे
वाटले होते हे तो अशा�कारे सांगतो, ‘मा�यावर एक आ�य�कारक �काश
ओत�यासारखे वाटत होते. तो हा�द�क �ेमाचा �काश होता �यामुळे मला
आराम वाटला आ�ण अ�यंत आनंद झाला. अ��ल-बहांनी मला खूप फळे
�दली आ�ण मी घातले�या �या घाणेर�ा टोपीचे चुंबन घेतले, जी  मा�या
�वासात ग�ल� झाली होती.’ हे नंतर मा�हत झाले क� अ��ल-बहांनी एक
फळांची टोपली आधीच माग�वली होती, कारण ते �स�या �दवशी एक �वशेष
पा�णा येणार अस�याची अपे�ा करत होते. �यानंतर �ेडने अ��ल-
बहांसोबत बराच वेळ घाल�वला आ�ण अ��ल-बहा �याला, “माझा मुलगा”
�हणून संबो�धत क� लागले. �या अनुभवानंतर �ेडचे आयु�य कायमचे
बदलले गेले. तो नंतर �ल�हतो: ‘या घटना मा�या �दयावर  कोर�या गे�या
आहेत आ�ण �यातील ��येक �णाचे मी �मरण करतो. बहाउ�लाहचे पावन
श�द माझे अ�, माझे जलपेय आ�ण माझे जीवन आहे. �यां�या मागा�त सेवा
करणे आ�ण �यां�या प�व� करारा�वषयी आ�ाधारक हो�या�शवाय माझे �सरे
कोणतेच �येय नाही.’ या गो�ी�ारे आपण  �शकतो क� कशा�कारे
आ�या��मक साम�या�मुळे �ेड मॉट�सेनचे आयु�य संपूण�पणे प�रवत�त झाले. 
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बहाई धम���ेचे अवतार, बहाउ�लाह �ांनी
�यां�या इ�ाप�ात ��पणे नमूद केले क�
�यां�या �वगा�रोहणानंतर या धम�काया�चे काय�
अ��ल-बहांनी पुढे चालवावे. या�कारे अ��ल-
बहा या धम�काया�चे �मुख आ�ण या धम�पर
�शकवण�चे अ�धकृत �ा�यक झाले आ�ण हेच
न�हे तर ते धम���े�या अनुयायांसाठ� �यां�या
असं�य ��याकलापां�ारे, मानवते�या
आ�या��मक आ�ण भौ�तक जीवनासाठ�
कशा�कारे सेवाकाय� करावे, याचे प�रपूण�
उदाहरण बनले.

२७ नो�ह�बर २०२१ रोजी सव� जगातील बहाई
��ावंत अ��ल-बहांचा �वगा�रोहण शता�द�
�मरण �दन पाळतील. या पावन समयी अ��ल-
बहां�या जीवना�वषयी काही गो�ी या
पु��तके�ारे आपणासोबत सामा�यक करीत
आहोत. 


