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માનવતાના ભેરૂ : માનવતાની મહકે પ્રસરાવનારા સાચકુલા  
માનવીઓની હદયસ્પર્શી વાતો 

ડૉ. જયશ્રી એસ. પટેલ 
 

‘માનવતાના ભેરૂ’ ડૉ.ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટનો હદયસ્પર્શી વ્યક્તતચિત્રોનો સગં્રહ છે. આ સગં્રહમા ં આલેખાયેલ વ્યક્તતચિત્રો 
સહદય ભાવકોનુ ં ધ્યાન ખેંિવામા ં સફળ રહ્યા છે. એકી બેઠકે વાિંવા પે્રરે એવા આ સગં્રહના ં એકત્રીસ જેટલા 
વ્યક્તતચિત્રોના કોઇકને ગણુ કે અસાધારણપણુ ં સહદય ભાવકને ઊંડણ પવૂવક સ્પર્શી જાય છે. અહીં આલેખાયેલા બધાજ 
રેખાચિત્રો સર્જક સાથે પરરચિત હોય સાચકુલા બની રહ ેછે. આજના યતં્ર-વૈજ્ઞાનનક યગુમા ંજયારે માનવી-માનવી વચ્િેના 
સબંધંો લપુ્ત થઇ રહ્યા છે. ત્યારે આવા સામાન્ય સ્તરના મોંઘેરા માનવીઓની માનવતા જોઇને આશ્ચયવ અને આનદં બને્ન 
ભાવો અનભુાય એ ખબૂ સહજ બાબત છે.  

 

જુદા જુદા પરરવેર્શમાથંી આવતા હોવા છતા આ બધાજ પાત્રોમા ં એક સમાન ગણુ છે, અને તે છે તેઓની માનવતા. 
પોતાના અક્સ્તત્વને હોડમા ંમકૂીને પણ માણસાઇને અકબધં સાિવી રાખતા આ તમામ સાચકુલા અને જીવતં પાત્રો સર્જક 
શ્રી ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટની સર્જક પ્રનતભાનો પરરિય કરાવી રહ ે છે. લેખકે પોતાના નનવેદનમા ંજણાવ્યુ ં છે કે.....‘તેઓ તટૂી 
જવાની ક્ષણ સધુી ,માણસાઇને અકબધં સાિવે છે. નરી નકરી સચ્િાઇ એમના જીવતરની જણસ છે. તેમનામા ંજ ધરતીની 
સાિી મહકે છે. જેને હુ ંમાણસાઇનુ ંધરંુ કહુ ંછ,ં ધરતીનુ ંઅજવાળં ગણુ ંછ.ં જે તે પાત્રોને નવનર્શષ્ટ મદુ્રારૂપે ઝીલી અસલ 
રૂપમા ંઅંરકત કરવાનો મારો આ પ્રયત્ન છે. એમ પણ કહી ર્શકાય કે ર્શબ્દ ના દીવે મેં ધરતીના અજવાળા પ્રગટાવવા 
કોનર્શર્શ કરી છે. ’ સાવ સામાન્ય પરરવેર્શમાથંી આવતા આ તમામ પાત્રોમા ં રહલેી અસાધારણ માનવીયતાને  જાગર 
કરવાનો લેખકે સફળ પ્રયાસ કયો છે.  
 

કૃનતમા ં આલેખાયેલ પ્રત્યેક પાત્રને પોતાની નનજી સવેંદના છે... કોઇને કોઇ નવરે્શષતા છે. પોતાના ત્રણસો રૂનપયાના 
પગારમાથંી એંર્શી રૂનપયા જનસેવા ટ્રષ્ટને દાન કરતા રામનસિંહનુ ં દ્રઢ પણે માનવુ ં છે કે.... કોઇકે એને મદદ કરી તો એ 
કોઇને મદદ કેમ ન કરે...! કોઇપણ જાતની વધારે અપેક્ષા વગર નનષ્ઠા અને પ્રમાચણકતા પવૂવક કામ કરતો રામનસિંહ 
ભાવકના હદયને અત્યતં સહજતા પવૂવક સ્પર્શી જાય છે. પોતાના સુદંર અક્ષરોથી આખીય કોલેજમા ંમહકેતો િદું એની નનજી 
વ્યથાને ક્યારેય  કેલી ર્શકયો નહી. સૌના હદયને ક્ષણમા ંજીતી લે એવો મોજીલો િદું એકાએક ચબડાઇ કેવી રીતે ગયો,એનો 
જવાબ મેળવવો સહલેો નથી. એના જીવતરની કરૂણતાને લાઘવથી અને છતા ંઅત્યતં વેઘક રીતે લેખક રજૂ કરી ર્શક્યા છે. 
‘ એ પડંથી પીડાયો-પીડાના ઝાડ પરથી પડત ુ મકૂ્ુ ં એણે.....’ . અપરમાના ત્રાસથી ઘર છોડી ભાગી જતો ‘ર્શનનયો’ 
તેજસ્વી પ્રનતભા ધરાવે છે રેલ્વે ફાટક પર પાણી વેિતો ર્શનનયો લેખકને મળે છે ત્યારે ‘સાહબે આપરી નેહાળ સાલે સે !’ 
(પ.ૃ૧૪) એ પછૂવાનુ ંચકૂતો નથી. 
 

નર્શક્ષણના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલ ‘ર્શાતંભુાઇ’, ‘આર.પી’ અને ભપેૂન્દ્ર ના પાત્રો એમની લાક્ષચણકતાઓને કારણે આપણા 
સૌનુ ંધ્યાન ખેંિે છે. કોઇક કારણસર યવુાનનુ ંખનૂ કરી જેલવાસ ભોગવનાર ર્શાતંભુાઇની આખી પ્રકૃનત પરરવતવન પામે છે 
તેમનુ ં હદય પરરવતવન થાય છે. અને ધાનમિક પ્રવનૃતઓમા રસ લેતા ર્શાતંભુાઇ આખરે ર્શાળાના નનષ્ઠાવાન અને નવદ્યાથી 
નપ્રય નર્શક્ષક બની જાય છે. ‘ આર.પી ના હલુામણા નામથી જાણીતા થયેલા રાવજી પટવારીનુ ંતો વ્યક્તતત્વ જ અલગ તરી 
આવે છે. સરેરાર્શ સામાન્ય માણસ કરતા જુદી જીવનરીનત ધરાવતો આર.પી., ઘણાઓની રફતસ, ઘણાઓનો િેક 
,ઘણાઓનો  કેલ, ઘણાની નમલકત, ઘણાની મડૂી તો ઘણાનો નવસામો છે. ભપેૂન્દ્ર નનદોષ નનખાલસ અને આખા 
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બોલાપણાને કારણે સસુસં્કૃત માણસોમા ંસાવ અલગ પડી જતો મનષુ્ય છે. 
  

‘માનવતાનાભેરૂ’ સગં્રહનુ ંશે્રષ્ઠ રેખાચિત્ર ‘ઢબોભા’ નુ ંછે. પોતાના ભાવનાર્શીલ અને દયાળં સ્વભાવને લીધે આખા મલકમા ં
આદરપાત્ર બનેલા અને પોતાની ગાડંી પત્નીને આજીવન મે’માનની જેમ સાિવનારા ઢબોભાના આંગણેથી કોઇ માગંણ 
ખાલી હાથે ગયો નથી. જે એમની પરોપકાર વનૃતને બરોબર પ્રગટાવી આપે છે. લેખકે એમના દાદાજીના વ્યક્તતત્વને ખેડૂત 
 દોજી ના મખુે રજૂ કયુવ છે- ‘ઇમના આંગણેથી કોઇ માગણ ઠાલે હાથે ના જાય, હમજ્યો ? પે.....લો અલોણીવાળો લેંબરો 
ખરો ન ં? ઇના હઠેેય ઢોલરી પાથરીને બેઠા હોય, દુલો જીવ......અલ્યા જારબાજરી ડૂડંામંા ંઆઇ જઇ હોય તો જીવરોય ના 
 ડારે એવા.’  પરથી કહ,ે : ‘અલ્યા સેતરમાથંી ઢોરિોર મોર ખાય પસી જે વધે એ આપરંુ. સેવાનનષ્ઠા અને પ્રામાચણકતાનુ ં
એક  ત્તમ દ્રષ્ટાતં તે ‘ દોજી’ મા ંજોવા મળે છે  દોજી િાલીસ વષવથી લેખકની જમીન ખેડવાનુ ંઅને સાિવવાન ુકામ કરે 
છે ‘બેસવાની ડાળ મારાથી ન કપાય સાહબે......’કહતેો  દોજી ગણોતધારામા ંમળતી જમીનનો મામલતદાર સમક્ષ ઇંકાર 
કરી દે છે જે એના વ્યક્તતત્વનો  જળો અંર્શ છે પોતાના માચલકની જમીનને સાિવવાના ઝઘડામા પોતાનો હાથ ગમુાવનાર 
 દ્દો કહતેો ...... ‘સાહબે, આ ખોચળયુ ંરે’રે્શ ત્યા હુધી મુ ંજમીમાનેં ઊની ઓંિ નૈં આબ્બા દૌ.’  
 

ધરતીનુ ં આવુ ં જ એક સતંાન ‘જીવરામ’ છે. પોતાની પત્નીના ઘરેણા વેિી રામલીલામા ં રૂનપયા પાિંસોંની આરતી 
બોલનાર જીવરામ કહ ેછે કે......-‘રદયોર પઇસા તો આજ છે ને કાલ નથી રામલીલાવાળાનેય ખાવા તો જોઇએને! આપરા 
આર્શરે આયા સે હમજ્યા ! સાવ તળપદો છતા ંસહજતા, સરળતા અને  દારતાથી ભયો આ માણસ અથાગ પરરશ્રમી છે. 
ગામમા ં સહનુા સારા-માઠા પ્રસગંનો સાક્ષી બની સલાહ-સિૂન તો ક્યારેક આનથિક સહાય પણ કરે છે. જીવરામની આ 
આસારણતા હદયને સ્પર્શી જાય તેવી છે. 
 

િોકસાઇનો આગ્રહ રાખતી માનધયાની વહનુી સુદંર છબી લેખક પ્રગટાવી ર્શક્યા છે. મીઠા લહકેે ગામની રે્શરી-રે્શરીને સ્વચ્છ 
રાખતી માનધયાની વહુ-ર્શકરી નુ ંમન પણ એટલુ ંજ સ્વચ્છ છે. લગ્ન પ્રસગેં ગામમા ંઢોલ વગાડવાનુ ં કાયવ કરતો ‘રછો 
ઢોલી’ પણ એટલુ ં હદય સ્પર્શી િરરત્ર બની રહ ે છે બે પત્નીઓ સાથે આનથિક સકંળામણ વેઠીને પણ આનદંથી જીવતો 
જારડયો ‘જમાદાર’ પવૂવજીવનને સાવ ભલૂી દારૂ છોડી નવેસરથી જીદગીની ર્શરૂઆત કરતો કાનજી ભગત, વત્સલ, કંકુમા, 
કાર્શીબા અને જીવનમાથી રસ ગમુાવી દેનાર ‘નરનસિંહ’ વગેરે જેવા પાત્રો આપણા મન  પર ઘેરી અસર છેડી જાય છે. 
પોતાના આત્માના અવાજને ઓળખીને જાતને સધુારનારા પાત્રોમા ં ‘મનસખુ મદારી’ અને બકો ભવૂો શે્રષ્ઠ છે. આખા 
ગામમા ંર્શાનંત સ્થાપવામા ંમહત્વનો ભાગ ભજવનાર મનસખુ પોતાના રદકરાઓ વચ્િેના કંકાસ નમટાવી ર્શકતા નથી. અને 
ત્યારે વ્યનથત બની કહી  ઠે છે. – ‘ જૌ જ્યારે હથેળીમા ંકાટંો વાગે છે ત્યારે એ હાથનો અંગઠુો એ કાટંો કાઢવાના કામમા ં
આવતો નથી. ‘...(પ.ૃ ૯૬) મતૃ નમત્રના દીકરાને મહનેત કરીને આરકિટેક બનાવનાર ‘રામો મેરાઇ’ નમત્ર ધમવનુ ં જ્જવળ 
દ્રષ્ટાતં બની રહ ે છે. ‘નનમવલા’ અને ‘ ષા’ ના વ્યક્તત ચિત્રોમા ંજોવા મળતી સ્વમાન નપ્રયતા આપણને સ્પર્શી જાય છે. 
આમ, માનવતાના ભેરુ સગ્રહના તમામ પાત્રોમા માનવતા, શ્રધ્ધા, નવશ્વાસ, પરોપકાર, ભાઇ િારાની ભાવના વગેરે જેવા 
મલૂ્યોના આપણને દર્શવન થાય છે. સાવ સામાન્ય સ્તરમાથંી આવતા તમામ પાત્રોમા ંએવાતો અસામાન્ય ગણુો રહલેા કે જે 
ભાવકોની સહાનભુનૂત ને જીતી લે છે. માનવતાથી ભરી-ભરી આ સગ્રહની પાત્રસષૃ્ષ્ટનો જોટો જડવો મશુ્કેલ છે. અને આ 
તમામ પાત્રો લેખકની કલમે એવા તો નનરૂપણ પામ્યા છે કે આપણી સમક્ષ જીવતં બની રહ ે છે. જગત આખુ ં માનવ 
સમદુાયથી  ભરાય છે પણ મનષુ્યને સાિા અથવમા ંમનષુ્ય તરીકે સ્થાનપત કરત ુતત્વ કયુ ં? તો કહી ર્શકાય કે માનવતા. 
જે આ સગં્રહના પાત્રોમા ંઠેર ઠેર જોવા મળે છે. ભનવષ્યમા ંસારહત્યના અ્યાસઓુ માટે અને ગજુરાતી રેખાચિત્ર સારહત્યમા ં
આ એક મહત્વનુ ંપસુ્તક બની રહરેે્શ. એમ જરૂરથી કહી ર્શકારે્શ. 
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