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‘પોલિટેકનીક - એક ટોયિેટ કથા’ 
રાઠોડ પે્રમસ િંહ ડી.  

પીએચ. ડી. વિદ્યાર્થી, હમે. ઉ. ગ.ુ યવુિ,પાટણ.  
 ારાાંશ: 
       આધવુિક સમાજિી અંદર ગ્રામીણ વિસ્તાર કે શહરેી વિસ્તાર હોય દરેક જગ્યાએ કુદરતી હાજત જિા માટેિા પ્રશ્ર્િો દરેક 
જગ્યાએ અલગ-અલગ હોિાાં છતા તેિી સવુિધાઓ વિશે વિચારણા અિે તેિા મારખાગત પરરિતતિ માટે સતત પ્રયત્િો કરિાાં 
છતાાં પણ કુદરતી હાજત જિા માટેિો પ્રશ્ર્િ દરેક જગ્યાએ જોિા મળતો હોય છે. ખાસ કરીિે ગામડાિી સ્ત્રીઓ માટે કુદરતી 
હાજતે જિા માટેિો પ્રશ્ર્િ વિકરાર પ્રશ્ર્િ બિીિે તેમિી સામે સતત ઉભેલો જોિા મળે છે. તો શહેરી વિસ્તારમાાં ઝાંપડપટ્ટીમાાં 
રહતેી સ્ત્રીઓ માટે પણ કુદરતી હાજતિો પ્રશ્ર્િ વિકટ બિી રહ ે છે. જેિા અનસુાંધાિ રૂપ આ િાતાતમાાં લેખક દ્વારા કુદરતી 
હાજતિા પ્રશ્ર્િિે સુાંદર રીતે પોતાિી િાતાતિી અંદર વિરૂપણ કરીિે િારી સાંિેદિાિે ઉજાગર કરિાનુાં અિે કુદરતી  હાજત જિા 
માટે સ્ત્રીઓિે પડતી મશુ્કેલીઓનુાં વિરૂપણ જોિા મળે છે. આધવુિક ભારતિી અંદર ભારત સરકાર દ્વારા ‘સોચ ત્યાાં શૌચાલય’ 
અભભયાિ દ્વારા દરેક ઘરમાાં શૌચાલય બિાિી આપિાનુાં બીડુાં ઝડપિામાાં આવયુાં છે. તો આધવુિક સમયમાાં ‘ટોયલેટ એક પે્રમ 
કર્થા’ જેિી રિલ્મો પણ આ સમસ્યાનુાં વિરૂપણ કરે છે તો ઘણા સમય પહલેા ‘પોભલટેકિીક’ િાતાત દ્વારા લેખકે કુદરતી હાજતિા 
પ્રશ્ર્િિે િાચકો સમક્ષ મકુીિે િારીઓિી સમસ્યાિો વિરૂપણ કરિાિો સુાંદર પ્રયાસ આ િાતાતમાાં જોિા મળે છે.  
કી વડડ: પોભલટેકિીક, મહને્દ્રવસિંહ પરમાર, કુદરતી હાજત, ટોયલેટ, િારી સાંિેદિા  
               
મહને્દ્રવસિંહ તખતવસિંહ પરમારિો જન્દ્મ બીજી 
ઓક્ટોમ્બર ૧૯૬૭ માાં સરેુન્દ્રિગર જજલ્લાિા 
કુકણ ગામમાાં ર્થયેલો. તેઓ ભાિિગર 
યવુિિવસિટીિા ભાષાભિિમાાં અધ્યક્ષ તરીકે 
કામગીરી કરે છે. તેઓ િાતાતકાર, વિિેચક અિે 
રદગ્દશતક તરીકે જાણીતા છે. તેમિા ગદ્યમાાં 
આગિી છાપ જોિા મળે છે. તેમિા ‘પ્રર્થમ’ 
િામિા સાંગ્રહમાાં વિિેચિ સાંગ્રહો જોિા મળે છે. 
તો ‘પોભલટેકિીક’ િામે િાતાત સાંગ્રહ જોિા મળે 
છે. તેમિે ‘રખડુાંિો કાગળ’ િામે વિબાંધ સાંગ્રહમાાં 
પોતે કરેલા િમતદા રકિારે અિે ડાાંગિા જ ાંગલોિા 
પ્રિાસિા સાંસ્મરણોિે લેખકે પત્રરૂપે પોતાિા 
બાપજુીિે લખ્યા છે. જે પત્રલેખિ શૈલીમાાં 
લખાયેલ વિબાંધોિે કારણે આગિી છાપ ઉભી કરે 
છે.(૧) આ મહને્દ્રવસિંહ પરમારિી આગિી 
લેખિકળાિી વસદ્ધી દશાતિે છે.  
      શબ્દસષૃ્ટી  અંક જાન્યઆુરી 
૨૦૦૨‘પોલિટેકસનક’ વાર્ાડના િેખક મહને્રસ િંહ 

પરમાર છે. પ્રસ્તતુ િાતાતિી અંદર િારી સાંિેદિા 
પ્રગટ ર્થતી જોિાાં મળે છે. આજિો ઝળહળતો 
પ્રશ્ર્િ સ્ત્રીઓિે કુદરતી હાજત કરિા માટે 
ખલુ્લામાાં જવુાં પડે છે. જેિા કારણે સ્ત્રીઓિે 
પડતી હાલાકી તર્થાાં લોકોિી ખરાબ િજરિો 
સામિો કરિો િગેરે પ્રશ્ર્િોનુાં પ્રસ્તતુ િાતાતમાાં 
આલેખિ જોિાાં મળે છે. િાતાતિી શરૂઆતમાાં 
ઘણા રદિસર્થી કુદરતી હાજત જિાિો પ્રશ્ર્િ દૂર 
ર્થયો હતો, હિે બધી બાયુાં પોભલટેકવિકિા 
મેદાિમાાં કુદરતી હાજત કરિા માટે જતી હતી. 
પરાંત ુ એ પોભલટેકવિક કૉલેજમાાં મેદાિ િરતે 
દીિાલ ર્થિા લાગતાાં બધી બાયુાં હિે ત્યાાં કુદરતી 
હાજત કરિા જશે તે વિશે વિચારે છે. તે પોતાિાાં 
જુિા રદિસોિે યાદ કરે છે. રમણિી િહુ 
પરણીિે આિેલી ત્યારે તેિે સિારે જિાિી ટેિ. 
તેિે સાસિેુ પછુ્ુાં ત્યારે સાસએુ રાતે્ર જિાનુાં કહ્ુાં 
ત્યારે એક િષત સધુી તેિે રાતે્ર જિાિો સમય 
પત્રક કરિા ર્થયેલુાં. ડેલીમાાં બાયુાં પરણીિે આિે 
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ત્યારબાદ આ સમસ્યાર્થી ટેિાતાાં તે બધી બાયુાંિે 
િહલેુાં મોડુ ર્થયેલુાં પરાંત ુતે બધી ટેિાઈ ગયેલી. 
પછી રોજ રાતે્ર બધી બાયુાં બાજુિી 
ભબિખેતીલાયક જમીિમાાં જતી પરાંત ુત્યાાં મકાિ 
બાંધાિાિા કારણે બધી સ્ત્રીઓિે બીજી જગ્યા 
શોધિી પડે છે. ત્યારબાદ એ. િી. સ્કૂલનુાં મેદાિ 
છે ત્યાાં બધી બાયુાં જાય છે . પરાંત ુ ત્યાાં રાતે્ર 
‘િાઈટ રિકેટ’ મેચ રમિાિે કારણે ત્યાાં પણ જઈ 
શકાત ુાં િર્થી. પછી બધી બાયુાં ભીખાિી ચાલીમાાં 
જિાિો રસ્તો છે ત્યાાં લોકોિી અિર-જિર ઓછી 
છે ત્યાાં કુદરતી હાજત કરિા જાય છે પરાંત ુ
ચાલીિા લોકો ત્યાાં ભગિાિિાાં િામિા પથ્ર્થરો 
મકૂી દેતા બાયુાં ત્યાાં પણ જઈ શકતી િર્થી. પછી 
બાયુાં રેલ્િે સ્ટેશિે અમદાિાદિી ટે્રિમાાં સિારે 
િહલેા જાય છે. પરાંત ુએક િાર ટે્રિ ઉપડી પડતાાં  
કાંકુડી અિે જીિલી િામિી સ્ત્રીઓિે પાંદર 
રકલોમીટર ચાલીિે આિવુાં પડેલુાં ત્યારર્થી ત્યાાં 
પણ જિાનુાં બાંધ ર્થઇ ગયુાં. ત્યારબાદ દુકાભલયા 
ગામિા તળાિમાાં બધા જિાનુાં ચાલ ુ કરે છે 
પરાંત ુ ત્યાાં પણ ગોલ્ડિ સરકસ આિતા ત્યાાં 
પાાંજરામાાં રહલેી વસિંહણિે જોતા પોતે પણ 
પાાંજરામાાં પરૂાઈ ગઈ હોય તેવુાં આ બાયુાંિે લાગે 
છે. પછી બધી બાયુાં સકીટ હાઉસિા રસ્તા ઉપર 
કુદરતી હાજત કરિા માટે જાય છે પરાંત ુ ત્યાાં 
લાલબત્તીિાળી મોટર તર્થા માણસોિી ખરાબ 
િજરિે કારણે ત્યાાં બધા જિાનુાં બાંધ કરે છે તર્થા 
પોલીસિાળાએ તેમિે હાાંકી કાઢેલી જેિા કારણે 
હિે ક્ાાં જવુાં તેિો વિચાર બધી બાયુાં કરે છે. 
િચ્ચે કોપોરેશિિી ચ ૂાંટણી આિિાિા કારણે બે 
સાંડાસ બિાિી આપેલ પરાંત ુ િસ્તી િધારે 
હોિાિે કારણે બાયુાંિી સમસ્યા હલ િા ર્થઇ. બાયુાં 
કુદરતી હાજત ટાળિા માટે અિિિા પ્રયોગો કરે 
છે. જેમ કે પાાંચ-પાાંચ િાિકડા પા’ણા (પથ્ર્થર) 

રાખિાનુાં, દૂાંટીમાાં થ ૂાંક ચોપડિાનુાંય બાયુાંએ કરી 
જોયુાં પરાંત ુ પછી બધી બાયુાંએ દૂર આિેલી 
પોભલટેકવિક કૉલેજિી િાજલ જમીિમાાં જિાનુાં 
ચાલ ુકયુું. અહીં આ વયિસ્ર્થાર્થી બધી બાય ુખબૂ 
ખશૂ હતી. ખલૂ્લામાાં જિાિી અિે મકુ્ત ર્થિાર્થી 
તેમિો આિાંદિો પાર િ રહતેો. પરાંત ુમેદાિિી 
આજુબાજુ દીિાલ ચણી દેતાાં તે પણ બાંધ ર્થયુાં. 
હિે બાયુાં મુાંજાઈ અિે બધાએ મળીિે િક્કી કયુું 
કે ‘સો િાતિી એક િાત પોભલટેકવિક બાંધ ર્થાય 
ઈ હિે િ પોહાય!’ (૨) અિે બધી બાયુાં મળી રાતે 
કોસ લઈિે દીિાલમાાં પાડી દીધુાં પાાંચ ફૂટનુાં મોટુાં 
બાકોરુાં અિે પછી આ બાયુાં માટે આ 
પોભલટેકવિકિી જગ્યા સ્િગત સમાિ બિી જાય 
છે જયાાં તેમિે પરમ શાાંવતિો અનભુિ ર્થાય છે 
અિે આ બાયુાં વસિંહણિી જેમ પાાંજરામાાંર્થી છાંટી 
ગઈ હોય તેમ એક પછી એક િટર્થી કુદરતી 
હાજત કરિા માટે જાય છે.  
                 પ્રસ્તતુ િાતાતમાાં િારી સાંિેદિા 
વયક્ત ર્થતી જોિાાં મળે છે. ડેલામાાં રહતેી 
બાયુાંઓિે કુદરતી હાજત જિા માટે કેિી-કેિી 
તકલીિો પડે છે તેનુાં િણતિ લેખકે અહીં કરેલ 
છે. કુદરતી હાજત જેિી વિત્ય રિયા માટે રોજ - 
રોજ અહીંર્થી ત્યાાં જવુાં અિે દરેક જગ્યા પરર્થી 
પોતાિે હાાંકી કાઢિાર લોકો સામે અંતે ડેલાિી 
બાયુાં પોભલટેકવિકિા મેદાિમાાં જાય છે પરાંત ુત્યાાં 
પણ દીિાલ ચણાઈ જિાિા કારણે શુાં કરીશુાં? 
ક્ા િિી જગ્યા શોધીશુાં? તેર્થી બાયુાં રદિાલમાાં 
બાકોરુાં પાડીિે તે જગ્યા માટે પોતાિો વિરોધ 
સમાજ તરિ પ્રગટ કરતી હોય તેવુાં લાગે છે. 
આજે પણ એિાાં કેટલાાંય ગામ અિે શહરે છે ત્યાાં 
સ્ત્રીઓિે કુદરતી હાજત કરિા માટે ખલુ્લામાાં જવુાં 
પડે છે અિે સ્ત્રીઓિે મિે કમિે પણ બહાર 
પોતાિી આ રિયા પણૂત કરિા માટે પણ જવુાં પડે 
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છે. લેખકે સ્ત્રીઓિી આ સમસ્યા તરિ આંગળી 
ચીંધીિે તેમિી મકુ િેદિા અહીં રજુ કરી છે. 
િાતાતમાાં પાત્રો જોિાાં મળતાાં િર્થી. પરાંત ુક્ાાંક-
ક્ાાંક િામોિો ઉલ્લેખ જોિાાં મળે છે જેિા કે 
જીિલી, કાંકુડી જેિી સ્ત્રી પાત્રોિા િક્ત િામ 
જોિાાં મળે છે. તો િાતાતમાાં િક્ત સ્ત્રીઓિી 
સમસ્યાનુાં આલેખિ હોિાિે કારણે કોઈપણ 
પરુુષ પાત્ર િાતાતમાાં જોિાાં મળતુાં િર્થી તેર્થી 
િાતાત િારી પ્રધાિ બિી રહ ે છે. તો િાતાતમાાં 
પાત્રો િ હોિાિે કારણે સાંિાદો ઓછા જોિા મળે 
છે. પરાંત ુકોઈ-કોઈ જગ્યાએ બાયુાં ભેગી મળીિે 
િાત ુાં કરે છે તે િખતે સાંિાદ જોિાાં મળે છે. 
િાતાતમાાં જોિા મળતી  
ભાષા સૌરાષ્ટ્ટ્રિાાં ગામડાાં ગામિી તર્થા 
અમદાિાદિા ઝોપડપટ્ટી વિસ્તારિી જોિાાં મળે 
છે. તો િાતાતન ુાં શીષતક ‘પોભલટેકવિક’ યર્થાયોગ્ય 
છે. ડેલામાાં રહતેી બાયુાંિે રાતે્ર કુદરતી હાજત 
કરિા માટે પહલેા ખેતરમાાં પછી એ.િી. સ્કૂલનુાં 
મેદાિ પછી ભીખાિી ચાલી ત્યારબાદ રેલ્િે 
સ્ટેશિિા ડબ્બામાાં ત્યારબાદ અંતે પોભલટેકવિક 
કોલેજિા મેદાિમાાં બાયુાં કુદરતી હાજતે જાય છે 
પરાંત ુ ત્યાાં ચારેતરિ મેદાિ બાજુ દીિાલ 

બિિાિે કારણે ત્યાાં જિાનુાં બાંદ ર્થતા હિે િિી 
જગ્યા િ હોિાિે કારણે તર્થા પોભલટેકવિક જેિી 
છુટ િ હોિાિે કારણે અંતે બધી બાયુાં ભેગી 
મળીિે તે દીિાલમાાં બાકોરુાં પાડીિે ત્યાાં કુદરતી 
હાજત કરિા માટે જાય છે અિે આ પોભલટેકવિક 
કોલેજનુાં મેદાિ તેમિી સમસ્યાનુાં વિિારણ કરે 
છે જેર્થી િાતાતન ુાં શીષતક ‘પોભલટેકવિક’ સિતર્થા 
સયુોગ્ય લાગે છે જે િાતાતમાાં બિતી ઘટિાનુાં 
કેન્દ્ર બિી રહ ેછે તો ઘટિા અંતિી ચોટ િાચકિે 
સ્પશી જાય છે. િતતમાિ સરકાર રારા સ્િચ્છ 
ભારત અિે શૌચાલય વિમાતણિી ઝાંબેશ 
ચલાિિામાાં આિી છે તર્થા ‘ટોયલેટ એક 
પ્રેમકર્થા’ જેિી રિલ્મિી અંદર શૌચાલય વિિા 
સ્ત્રીઓિે પડતી હાલાકીનુાં વિરૂપણ દશતકોિે 
જાગતૃ કરી જાય છે. આમ ‘ટોયલેટ એક 
પ્રેમકર્થા’ રિલ્મિા ઘણા સમય પહલેા લખાયેલી 
આ િાતાત ગજુરાતી સારહત્યિી ઉત્તમ કૃવત છે.  
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