
સોનાનો થાળ  

એક જન્ભભાાં ફોધધસત્લ પેરયમાન ાં કાભ કયતા હતા. ગાભભાાં ળેયીએ ળેયીએ યખડીને ત્ાાંફાધત્તનાાં 
લાસણોની પેયી કયતા, અને જરૂય ડય ેબાંગાય ણ રેતા. તે જ ગાભભાાં તેભના જેલો એક ફીજો 
પેરયમો ણ યહતેો, યાંત   તે ફહ  રોબી અને લ ચ્ચો હતો. 
એક લખત આ ફાંને જણાઓ ફીજી કોઈ એક ળેયીભાાં પેયી કયલા ભાટે નીકેરા ત્માાં એકઠા થઈ 
ગમા. ફોધધસત્લે ેરા લેાયીને કહ્ ાં : ‘બાઈ ! આણે ફાંને એક જ પ્રકાયનો ધાંધો કયીએ છીએ. જો 
આણે એક જ ળેયીભાાં સાથે પમાા કયીએ તો ફાંનેનો લેાય ચારે નરહ. ભાટે હાંભેળાાં આણે ળેયીઓ 
લહેંચી રઈએ અને દયેક ોતોતાની ળેયીભાાં પયે તેભ કયીએ.’ 

‘બરે,’ રોભબમાએ કહ્ ાં, ‘યાંત   ફીજે રદલસે ાછી 
ળેયીઓની અદરાફદરી કયી ળકામ તે ળયત 
કબરૂ છે ?’ 

‘બરે,’ ભને કબરૂ છે, યાંત   એક રદલસે એક જ 
ળેયીભાાં એકસાથે ન પયવ ાં તે તો કબરૂ છે ને ?’ 

‘હા, કબરૂ.’ 
આલી ળયત કયી ફાંને લેાયીઓ ળહયેના જ દા-
જ દા રત્તાભાાં પયલા રાગ્મા. હાંભેળાાં સાાંજે રત્તાઓ 
લહેંચી રે, અને ફીજે રદલસે તે પ્રભાણે પયે. 
આ ળહયેભાાં એક લભણક ક ટ ાંફ યહતે  ાં હત  ાં. હરેાાં તો 
તે ક ટ ાંફ ખફૂ ધનાઢય હત  ાં, યાંત   દૈલલળાત ્
લેાયભાાં ખોટ આલી, ને ગયીફ ફની ગમેલ ાં. છી 
તો ફહ  જ થોડા લખતભાાં ક ટ ાંફનો મ ખી ભયણ 
ામ્મો. નસીફજોગે ક ટ ાંફભાાંથી એક છી એક 

ભાણસ ભયલા રાગ્્ ાં અને ઘયભાાંથી હત  ાં તેટલ ાં ધન ણ ચલાઈ ગ્ ાં. છેલટે એક વદૃ્ધ ડોળી અને 
એક દીકયી એભ ફે જણાાં ભાત્ યહ્ાાં. ઘયભાાં જે કાાંઈ ઠાભઠીકર ાં ડેલ ાં તે લેચી-લેચીને આ ફાંને 
ોતાન ાં ગ જયાન ચરાલતાાં, અને ક ટ ાંફની યહીસહી આફરૂને સાચલી યાખતાાં. 
આ ક ટ ાંફનો જે મ ખી હતો અને જે એક ભોટો લેાયી હતો તેને હાંભેળાાં સોનાનાાં લાસણોભાાં જભલાની 
ટેલ હતી. ક ટ ાંફ ગયીફ થઈ ગમા છી તેણે ધીભે ધીભે આભાાંનાાં ઘણાાં લાસણો તો લેચી નાખેરાાં 
અને તેના મતૃ્્  છી તો જે કાંઈ ફાકી યહલે  ાં તે ોતાના ધનબાલ ભાટે આ વદૃ્ધ ડોળીએ લેચી નાખેલ ાં. 
યાંત   ઘય ભોટ ાં અને લેાયીની સાહફેી ણ બાયે, એટરે આ બમાાબાદમાા ઘયભાાંથી એભ કાંઈ 
લસ્ત  ઓ ખટૂી ડે ? આખા ઘયનાાં લાસણો એક ભોટા ઓયડાભાાં એકઠાાં કયેરાાં; જમાયે જરૂય ડે ત્માયે 
તેભાાંથી એકાદ-ફે કાઢીને લેચે અને ોતાન ાં ગ જયાન ચરાલે. આ લાસણોના ઢગરાની અંદય 
સોનાનો એક ભોટો થા યહી ગમેરો. ડોળીભાને એની ખફય નરહ યહરેી અને ફીજાં ત્ાાંફાધત્તનાાં 
લાસણો સાથે તે ણ ડયો યહરેો. રાાંફે રદલસે તેના ઉય ખફૂ ધૂ ચડી ગમેરી, અને તે સોનાનો 
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છે તેલી ખફયે ન ડે તેલો તેનો દેખાલ ફની ગમેરો. 
એક રદલસ ેરો રોબી પેરયમો એ ળેયીભાાં પેયી ભાટે નીકળ્મો. ત્ાાંફાધત્તનાાં જ દાાં-જ દાાં ભજનાાં 
ઘાટનાાં લાસણો દેખીને ેરી છોકયીન ાં ભન એકાદ નવ ાં લાસણ રેલાન ાં થ્ ાં. પેરયમાને ોતાની 
ળેયીભાાં પયતો જોઈને તે ત  યત જ ોતાની દાદીભા ાસે ગઈ અને કહ્ ાં :‘ભને એક નલો ઘાટીરો 
કળો અાલો ને, ભા ?’ 

‘ણ ફેન ! આણી ાસે એટરા ૈસા કમાાં છે ? આણે તો હલે ગયીફ ભાણસ કહલેાઈએ તેથી 
જૂના કળા લાયીએ અને ભજ કયીએ.’ 
‘ણ ભા ! આણે એક ભોટ ાં જૂન ાં ઠાભ આીએ તો ફદરાભાાં આ એક નલો કળો ન આે ?’ 

‘ન ણ આે.’ 
‘હ ાં ફોરાલીને છૂી જોઉં ?’ 

‘છૂી જો; ણ ભને રાગે છે કે તે આળે નરહ.’ 
છોકયી દોડતી દોડતી ખડકી ફહાય ગઈ અને ેરા પેરયમાને ફોરાલી રાલી. પેરયમો અંદય આવ્મો 
અને ોતાનાાં લાસણોનો ટોરો નીચે ઉતાયીને ફેઠો. તેના ભનભાાં તો એભ કે આવ ાં ભોટ ાં આરીળાન 
ભકાન છે તેથી ોતાનો ઘણો ભાર ખળે. ણ તેને કમાાંથી ખફય કે આ તો ભફચાયાાં ગયીફનાાં ણ 
ગયીફ હતાાં ! પેરયમાને એક છી એક લાસણનો ઢગરો કયતો જોઈ ડોળીભા ફોલમાાં, ‘બાઈ ! ભાયે 
એટરાાં ફધાાં લાસણો જોઈતાાં જ નથી. આ દીકયીએ લેણ રીધ ાં છે એટરે એક નાનો કળો જોઈએ 
છે; તેમે યોકડા ૈસાથી નરહ.’ 
‘ત્માયે ?’ 

‘તેના ફદરાભાાં તને એક ભોટ ાં જૂન ાં ઠાભ આીએ. તાયી ભયજી હોમ તો આ, બાઈ ! આ દીકયીને 
જોઈએ છે. અભે ગયીફ ભાણસ છીએ; આીળ તો ાડ થળે.’ 
‘રાલો જોઈએ; ઠાભ જોમા છી કહ ાં.’ 
ડોળીભા દીકયી તયપ પમાા અને કહ્ ાં : ‘જ ફેટા, ેરા બાંગાયના ઓયડાભાાંથી થાફા જેવ ાં કાંઈક 
રઈ આલ જોઈએ.’ 
દીકયી તો દોડતી ગઈ અને ઓયડાભાાં જતજતનાાં ઠાભનો ભોટો ઢગરો ડયો હતો તેભાાંથી ેરો 
સોનાનો થા ઉાડીને રઈ આલી. ડોળીભાએ તે ેરા લેાયીના હાથભાાં મકૂ્યો અને જલાફની લાટ 
જોતાાં ફેઠાાં. 
થા હાથભાાં આલતાાંલેંત ેરા પેરયમાને લહભે ગમો કે યખે ને સોનાનો હોમ ! તેણે તો ઝટટ 
ઉયથી ધૂ ખાંખેયી કાઢી અને ાળેરયમો હાથભાાં રઈ તેના ઉય ભોટો રીંટો કાઢયો. થા સોનાનો 
જ હતો તેની તેને ખાતયી થઈ. આ ડોળી કે છોકયી તે જણતાાં નહોતાાં એ ણ તેને સભજ્ ાં. ફહ  જ 

થોડા ફદરાભાાં તે ડાલી રેલાની તેની દાનત થઈ, એટરે તેણે ડોળીભાને છૂ્ ાં : ‘શ ાં રેવ ાં છે આ 
બાંગાયન ાં ? આ તો સાલ જૂનો અને કટાઈ ગમેરો છે.’ 
‘ભાયે ફીજ ાં કાંઈ નથી જોઈત  ાં, બાઈ ! એ થા ત  ાં ઘેય રઈ જ અને તેના ફદરાભાાં આ એક કળો 
આી જ.’ 
ગ સ્સે થમો હોમ એલો ડો કયી હાથભાાંથી થા નીચે છાડી પેરયમો ભોટેથી ફોલમો : ‘અયે કળો 



શ ાં, એક નાની ટબડૂી ણ નરહ આલે ! આ તો ચાય આનાનો ણ ભાર નથી. કહો તો ચાય આના 
યોકડા આ ાં.’ 
‘ના યે બાઈ, ભાયે તે ચાય આને નથી લેચલો. ભાયે તો તેના ફદરાભાાં કળો જોઈએ છે. આલો 
હોમ તો આ, નરહતય કાંઈ નરહ.’ 
ેરા રોભબમાને ભનભાાં થ્ ાં કે આભ આજે આ ડોળી નરહ ભાને; અને થાભાાં કાંઈ ભાર નથી તેભ 
આજે તેના ભન ઉય ઠસાવ ાં તો ફે રદલસ છી તે જરૂય સસ્તાભાાં આી દેળે. આભ ધલચાયી તેણે 
પયીથી થાને આભતેભ પેયલીને તાસી જોમો ને અંતે ભોઢ ાં ફગાડીને ફોલમો :‘ડોળીભા ! આ તો 
સાલ ગમેલ ાં ઠાભ છે; હલે તેભાાં ફહ  રોબ ન કયો. કહો તો આ નાની ટબડૂી ફદરાભાાં આ ાં.’ 
ણ ડોળીભા એકનાાં ફે ન થમાાં. ેરાએ જણીજોઈને લધાયે ગ સ્સો ફતાવ્મો અને થાને છાડીને 
ફેદયકાયીથી ખડકી ફહાય નીકી ગમો. 
ફીજે રદલસે ળયત પ્રભાણે ફોધધસત્લ એ ળેયીભાાં ઠાભલાસણની પેયી કયલા નીકળ્મા. ેરી છોકયીએ 
ફીજે રદલસે ણ પેરયમાને જોમો તેથી પયીથી તેની ભયજી નલો કળો રેલાની થઈ. દોડતી-દોડતી 
તે ભા ાસે ગઈ અને પેરયમાને ફોરાલી રાલલાન ાં છૂલા રાગી. 
‘ણ ફહને, ફેટા ! ગઈ કારે જ એણે તો ના કહી હતી ને લી આજે શ ાં ભાનલાનો છે ? હલે જલા દે 
એ લાત લી....’ 
‘ણ ભા ! આ કારલાો પેરયમો નથી. આ તો કોઈ ફીજો છે.’ 
‘એભ ? તો એને ણ ફોરાલીને છૂી જો. એ ણ એનો બાઈ જ હળે તો !’ 
છોકયીને તો નલો કળો રેલાની હોંળ હતી તેથી તે દોડતી-દોડતી ઘય ફહાય ગઈ અને ોતાની 
ભા ફોરાલે છે તેભ કહીને પેરયમાને અંદય રઈ આલી. 
ફોધધસત્લ ણ એક છી એક ઠાભનો ઢગરો કયલા રાગ્મા. તેભના ભનભાાં ણ આળા હતી કે અહીં 
ભાર ઠીક લેચાળે. ણ ત્માાં ડોળીભા ફોલમાાં : ‘બાઈ ! ભાયે આટરાાં ફધાાં ઠાભ નથી જોઈતાાં. ભાયે તો 
એક નલો કળો જોઈએ છે, તે આ જૂના થાના ફદરાભાાં આી ળકતો હો તો આ. આ તો ભાયી 
દીકયીએ લેણ રીધ ાં છે. ફાકી ભાયી ાસે તો નલાાં લાસણો ખયીદલાના ૈસા છે જ નરહ.’ 
આટલ ાં કહીને તેણે છોકયીને થા રાલલાન ાં કહ્ ાં. દોડતી જઈને છોકયી થા રઈ આલી. ડોળીભાએ 
તે પેરયમાના હાથભાાં મકૂ્યો. થા ઉય નજય ડલાની સાથે જ ફોધધસત્લ કી ગમા કે થા 
સોનાનો છે. તેભને થ્ ાં : ‘કહો ન કહો ણ આ કોઈ ગયીફ થઈ ગમેલ ાં ધનાઢમ ક ટ ાંફ રાગે છે. 
આજે તેભને બાન નથી કે આ થા તો બાયે કીભતી છે.’ થાને તેભણે ચાયેકોયથી તાસી રીધો 
અને તે સોનાનો છે તેની ખાતયી થતાાં તેભણે ડોળીભાને કહ્ ાં : ‘ભાતા ! આ થા તો સોનાનો છે, 

અને તેની રકિંભત રગબગ એક હજય રૂધમા થલા જમ તેભ છે. ભાયી ાસે તો એટરા ફધા ૈસા 
છે ણ નરહ.’ 
ડોળીભા તો સાાંબીને રદગ્મઢૂ ફની ગમાાં ! તેને થ્ ાં કે આ પેરયમો કદાચ ોતાની ભશ્કયી કયતો 
હળે. તેણે કહ્ ાં : ‘ણ બાઈ ! ગઈ કારે એક તાયા જેલો કોઈ આવ્મો હતો. એ તો કહતેો હતો કે 
આની રકિંભત ચાય આના જેટરી ણ નથી ! તેણે ચાય આના ણ આપ્મા નરહ અને થા પગાલીને 
ચાલમો ગમો !’ 



‘એભ કે ?’ ફોધધસત્લે કહ્ ાં : ‘ણ ભાજી ! આ થા સોનાનો છે અને તેની રકિંભત ખયેખય હજય 
રૂધમા જેટરી છે.’ 
‘બાઈ !’ ડોળીભાએ કહ્ ાં, ‘થા તો કાંઈ સોનાનો નહોતો, યાંત   તાયા જેલા બરા ભાણસનાાં ગરાાંથી 
તે સોનાનો થઈ ગમો હળે ! બરે તે સોનાનો હોમ, ભાયે તેન ાં કાંઈ નથી. ભને તો આ લાસણોભાાંથી 
તને ઠીક રાગે તે એક કળો આ અને આ થા રઈ જ; ભાયે તેની જરૂય નથી. ભાયે તો છોકયીને 
યાજી કયલી છે.’ 
ણ ફોધધસત્લ તેભ કયે તેલા ન હતા. તેભણે કહ્ ાં : ‘ભાયી ાસે ાાંચસો રૂધમા યોકડા છે અને ફસો 
જેટરાનાાં લાસણો છે. તે ફધ ાં જો તભે યાખી રો તો જ આ થા હ ાં રઈ જઉં.’ 
‘ના બાઈ ! ભાયે એટલ ાં ફધ ાં નથી જોઈત  ાં.’ 
‘ણ તભાયે રેવ ાં જ ડળે.’ એભ કયીને ફોધધસત્લે ાાંચસો રૂધમા અને ફધાાં લાસણોનો ઢગરો કમો. 
ઘણી આનાકાની છી ડોળીભાએ તે સ્લીકા્ ું અને આખયે તેભાાંથી દસ રૂધમા યોકડા તથા ોતાનાાં 
ત્ાજલાાં તોરાાં રઈ ફાકીન ાં ફધ ાં ત્માાં મકૂી ફોધધસત્લ ચાલમા ગમા. 
ફીજે રદલસે ેરા રોભબમા પેરયમાથી યહલેા્ ાં નરહ; તેથી ળયતનો બાંગ કયીને ણ સાાંજના લખતે તે 
ળેયીભાાં ાછો આવ્મો અને કહ્ ાં : ‘રાલો હલે ેરી થાી ! તેભાાં ભાર તો નથી, ણ તભાયી 
છોકયીની દમા આલે છે તે લમો આ કળો.’ 
‘લ ચ્ચા, રોબી !’ ડોળીભા તાડકૂ્યાાં. ‘ભને છેતયી જલા ધાયતો હતો ? એ થા તો સોનાનો હતો. 
ભફચાયો ેરો પેરયમો આવ્મો ત્માયે જ ભેં તો જણ્ ાં. ચાલમો જ અહીંથી. એ થાના તો ભને હજય 
રૂધમા ઊજ્મા !’ 
ડોળીભાએ ફધી હકીકત આ રોબી પેરયમાને કહી દીધી, અને તેની લ ચ્ચાઈ ભાટે ખફૂ ઠકો આી 
તેને હાાંકી કઢયો. 
રોબી પેરયમો ભનભાાં ાભી ગમો કે નક્કી આ કાભ ફીજ પેરયમાન ાં જ. હાથભાાં આલેલ ાં ધન આભ 
એકાએક ચાલ્ ાં ગમેલ ાં જોઈને તે ગાાંડા જેલો થઈ ગમો. તેના ભનભાાં ફોધધસત્લ ઉય લેય રેલાના 
ધલચાયો ઘોાલા રાગ્મા, અને ોતાનાાં ફધાાં ઠાભ ડોળીભાના ઘય ાસે પેંકી દઈ એક ગાાંડાની ભાપક 
તે ફોધધસત્લ ાછ દોડયો. ફોધધસત્લને આ રોબી પેરયમાના સ્લબાલની અને તેની લૈયવધૃત્તની 
ખફય હતી, તેથી એ તો સોનાનો થા રઈને ોતાના ગાભ તયપ ચારી ગમા હતા. રોબી પેરયમાએ 
ફોધધસત્લની ળોધભાાં આખ ાં ગાભ ઢૂાંઢ્ ાં ણ ક્યાાંએ ત્તો ખાધો નરહ. તેથી તે ફહ  ધનયાળ થમો અને 
ભન ઉયનો કાબ ૂલધાયે ખોઈ ફેઠો. ગાભની ળેયીએ ળેયીએ અને ચૌટે ચૌટે તે ગાાંડાની ભાપક 
યખડલા રાગ્મો. ન યહ્ ાં તેને બાન ખાલા-ીલાન ાં કે ન યહ્ ાં હયેલા-ઓઢલાન ાં. ગાભના રોકો તેને 
ગાાંડો ગણીને તેની દમા ખાલા રાગ્મા. તેને ખલયાલે ીલયાલે, હયેાલે ઓઢાડે; ણ પોગટ ! તેના 
રદલસો બયાઈ ચકૂ્યા હતા. ગાાંડણભાાં ને ગાાંડણભાાં જ ભાથાાં છાડી ઝૂયીઝૂયીને તે ભયણ ામ્મો. 
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