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નાગ પાંચમ પૂ� િવિધ� �ાવણ વદ�૫� �ત કરનાર સવાર ેનાહી ધાેઈને પા�ણયારા પર
નાગનંુ ચીતરામણ દાેર�� ઘીનાે દ�વાે કર� પજૂન કર�ે બાજર�ના લાેટની ઠંડા ઘીમાં ચાેળેલી
કુલેરનંુ નૈવૈ� ધરાવે� આગલા િદવસના પલાળેલા મઠ� મગ� બાજર�� કાકડી અને અથા�ં
જમે�
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|| નાગ પચંમી �ત કથા ||
અેક ડાેશી હતી� ડાેશીના ઘરમાં સાત દ�કરા અને સાત વહુઆે હતી�

નાની – વહુને િપયરમાં કાેઈ નિહ� અેટલે બધાં તનેે નબાપી�નિપ�ર� કર� મ�ેણાં દે� ખાવા
પીવાનંુ પૂ�ં ન આપે અને બધંુ કામ નાની વહુને માથ ે! સરાદના દા�ડા આ�ા� 

ઘરમાં ગાયાે ભ�સાનેા દૂધની ખીર રાંધી� ઘરમાં બધાં પેટ ભર�ને ખાઈપી ઊ�ાં� નાનીવહુને
જમવા યે ન બાેલાવી�

નાનીવહુને ચડતા દા�ડા હતા� તનેે ખીર ખાવાનંુ ઘ�ંયે મન થાય� પણ કર ેશુ ં? સાસુ
બાેલી� �અલી નિપ�ર� ! �ેઈ શુ ંરહી છે ? વ�યું�ઘટ�ું ખાઈને વાસણ મા�ં નાખં ને ?’

નાનીવહુ ઊઠ�� ખીરના તપેલામાં �ેયું તાે ઠાલું ઠમ ! અેની આખંમાં પાણી આ�ું� ભ�ૂાં
પેટે વાસણનાે ખડકલાે લઈને અે નદ� ઉપર માજંવા ગઈ�

વાસણ માજંતાં માજંતાં તનેી દૃ�� ખીરના તપેલામાં ગઈ� તેણે તાવેતાે લઈને તપેલામાં
ચાેટેલા કપાેડાં ઉખેડીને સાડલાને છેડ ેબાં�યા� અેના મનમાં અેમ કે� નાહી ધાેઈને ખાઉં�
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અેટલામા ંઅેક નાગણની દૃ�� સાડલામાં બાંધેલા કપાેડાં ઉપર પડી� અેને ય ચડતા દા�ડા
હતા� અેને ય ખીરનાં કપાેડાનંાે ભાવ થયાે� અે આવીને ગપુચપુ ખાઈ ગઈ�

વહુ નાહીને આવી� સાડલામાં �ેયું તાે કપાેડાં ન મળે ! નાગણ આ બધંુ સતંાઈને �ેતી
હતી� અેના મનમાં થયું કે અવ�ય મને ગાળાે દેશ�ે

પણ વહુ તાે બાેલી : �હશ ેકાેઈ મારા જેવી દુઃખીઆર�� ભલે ખાઈ ગઈ� મા�ં પેટ ઠર ેઅેવું
અેનંુ પેટ ઠર�ે�� નાનીવહુઅે ગાળાે નહી�ં આશીવા�દ આ�યા�

અે સાંભળ� નાગણ �સ� થઈ ગઈ� વહુ પાસ ેઆવીને અેણે ક�ું : �બહેન ! તારાં કપાેડાં
હંુ ખાઈ ગઈ છંુ� બાેલ તને શુ ંદુઃખ છે ?’

નાની વહુઅે બધી વાત કર� : �મા� મારા િપયરમાં કાેઈ નથી� અેટલે બધાં મને મ�ેણાં મારે
છે� પૂ�ં ખાવા યે નથી આપતા� 

અ�ાર ેમને સારા દા�ડા ર�ા છે� મારાે ખાેળાે ભરાવનાર પણ કાેઈ નથી !’ આટલું
કહેતામાં નાનીવહુની આખંાેમાં ઝળઝ�ળયાં આ�ાં� નાગણને દયા આવી�

નાગણ કહેવા લાગીઃ �ના� બેટ�� તું રડીશ નિહ� આજથી અમને તારાં િપયિરયાં માનજે�
�ાર ેતારાે ખાેળાે ભરવાનાે થાય� �ાર ેપેલા રાફડા પાસ ેકંકા�ેી મૂક� જજે��

નાનીવહુના મનમાં હરખ માતાે નથી� અેને તાે �ણે ધરમની મા મળ�� અે તાે રા� થઈને
ઘેર ગઈ� વહુને ખાેળાે ભરવાનાે િદવસ આ�ાે !

ઘરમાં બધાં વાતાે કરવા લા�યાં : �અેને તાે િપયરમાં સકંુૂ �શડયું ય નથી� અેને વળ� ખાેળા
શા ?’ નાનીવહુનાે �વ મૂંઝાણાે�
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અેણે સાસનેુ ક�ું : �બાઈ� ! મારાં િપયરમાં દૂરનાં સગાં છે� કંકા�ેી તાે લખી આપાે !’

અેક ઘરડી પડાેશણ બાેલી : �કટકાે કાગળ લખવામાં શુ ં�ય છે ? લખી આપાે ને !”
કંકા�ેી લઈને વહુ પેલા રાફડા પાસ ેમૂક� આવી�

ખાેળાે ભરવાનાે સમય થયાે� સાસઅુે ટાેણાે માયા� : �ઝટ કરાે ને ! ચલૂે આધંણ મેલાે�
હમણાં વહુનાં િપયિરયાં આવશ�ે પેટ� ભર�ને લુગડાં લાવશ ે!’

અેટલામાં તાે નાગણ� નાગદેવતા અને નાગકુમારાે આ�ા� પેટ� ભર�ને હીરનાં ચીર લા�ા�
સાનેાનાં ઘરણેાં લા�ા� �ેઈને બધાનંા મા� સીવાઈ ગયાં� ન કાેઈ બાેલે કે ચાલે ! ચલૂે તાે
સાચાે સાચ આધંણ મૂ�ું�

નાગદેવતાઆેઅે ક�ું : �અમારા માટે દૂધ મૂકાે� અમે તાે દૂધના પીનારા�� દૂધના દેગડા ચલૂે
ચ�ા�

પાસનેા આેરડામાં દૂધનાં તપેલાં મૂ�ાં� નાગદેવતાઆે ચપ ચ�પ દૂધ પી ગયા�
ખાેળાે ભરાવા માં�ાે�

વહુને તાે હીરનાં ચીર� સાનંુે��પું� હીરા�માણેક �ેઈઅે તેટલું આ�યું� સાસિરયાં છાેભીલાં
પડી ગયાં�

નાગદેવતા બાે�ા : �હવે વળાવાે �ાર ે! સવુાવડ પછ� સવા મિહને મૂક� જઈશુ�ં�

વહુને વળાવી� નાગદેવતાઆે વહુને લઈને ચાલવા લા�યા� તેમણે ક�ું : �બહેન� ગભરાઈશ
નિહ� અમાર� પાછળ પાછળ ચાલી આવ��
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�ા ંજુઅે છે તાે માેટાે રાજ�મહાલય દ�ઠાે ! વહુ રા�રા� થઈ ગઈ� હીડંાેળાખાટ પર
બેસીને ઝૂલવા લાગી� તાે નાગણ બાેલી : ��ે બહેન ! આ નાગકુમારાનેે તારા ભાઈ
સમજજે�

ખા� પી ને આનંદ કર� પણ અેક કામ તાર ેકરવાનંુ� સવાર ેબપાેર ેઅને સાજેં ઘંટડી
વગાડજે અેટલે બધા નાગકુમારાે દૂધ પીવા ભેગા થશ�ે અેમને િનય�મત દૂધ પાવું અે તા�ં
કામ��

િદવસાે વી�ા ને નાનીવહુને દેવ જેવાે દ�કરાે અવતયા�� છાેકરાે તાે દા�ડ ેય વધે ને રાતે ય વધે
! અેમ કરતાં કરતાં માેટાે થયાે�

અેક િદવસ ેનાની વહુ ઉકળતું દૂધ ટાઢંુ પાડવા મૂક� બહાર ગઈ� છાેકરાે રમતાે રમતાે દૂધ
પાસ ેગયાે� �ાં તેણે પેલી ઘંટડી �ેઈ� છાેકરાઅે ઘંટડી વગાડી ; �ાં તાે નાગકુમારાે
દાેડતા આ�ા�

નાગકુમારાનેે �ેઈ છાેકરાે તાે બીનાે� તનેા હાથમાંથી ઘંટડી પડી ગઈ� ઘંટડી બરાબર બે
નાગકુમારાનેાં પૂછડાં પર પડી� અેટલે તેમનાં પૂછડાં કપાઈ ગયાં ! બી� દૂધ પીવા ગયા
પણ ગરમ ઉકળતું દૂધ� 

બાપડાઆેનાં માેઢાં બળ� ગયાં ! નાગકુમારાેતાે બાંિડયા અને બૂ�ચયા થઈ ગયા !

નાનીવહુ બહારથી આવીને જૂઅે� તાે �પાળા નાગકુમારાે બાંિડયા અને બૂ�ચયા થઈ ગયા !
પણ શુ ંકર ે? નાના છાેકરાને શુ ંકહે ? પણ નાગકુમારાે �ાેધે ભરાયા અને કહેવા લા�યા�
�અમે તારા છાેકરાને કરડી ખાશુ�ં�
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અેટલામા ંનાગમાતા આવી પહા�ચી અને નાગકુમારાનેે શાંત કયા�� પણ અેમના મનમાંથી
વેર ગયું નહી ! નાનીવહુને સાસર ેવળાવવાનાે િદવસ આ�ાે�

મનગમતી પહેરામણી આપી� સાનેાનાે ચડૂાે આ�યાે અને િવદાય દેતાં નાગમાતાઅે ક�ું :
�તને દુઃખ પડ ેતાે અહી ંઆવજે��

સાસ ુતાે છાેકરાને �ેઈ વહુને ભેટ� પડી� પણ બી� વહુઆેના મનમાં થયું કે� આ માિનતી
થઈ પડશ�ે અેટલે બી� વહુઆે અેની પર વધાર ેર�સ કરવા લાગી�

હવે પેલા નાગકુમારાનેા મનમાં થયું કે� અહી ંઆપણને નાગમાતાઅે કરડતાં વાયા� પણ �ાં
કાેણ વારશ ે? અેમ મનમાં ગાંઠ વાળ� નાની વહુને સાસર ેકરડવા આ�ા અને ઘંટ� નીચે
સતંાઈ ગયા� 

વહુ પાણીનંુ બેડંુ ભર�ને આવી� ઊંબરામાં આવતાં ઠાેકર લાગી� અેટલે તનેે પાેતાના
બાંડીયા�બૂ�ચયા ભાઈ સાંભર� આ�ા�

તે બાેલાે : �ખ�મા આે મારા બાેડયેા�બૂ�ચયા વીર�� નાગકુમારાે તાે િવચારમાં પ�ા કે�
બહેન હ� આપણને કેટલા સભંાર ેછે ! 

બીજે િદવસ ેનાનીવહુ પાણી ભરવા ગઈ� નાગકુમારાે પણ છાનામાના સાથ ેગયા� વહુને
વાવને પગ�થયે ઠેસ વાગી� નાનીવહુ ફર�થી બાેલી ઉઠ� : ખ�મા ! મારા બાંિડયા�બૂ�ચયા
વીર��

નાગકુમારાેઅે બહેનનાે આટલાે બધાે �ેમ �ેઈ કરડવાનાે િવચાર માંડી વા�ાે અને �ાંથી
ચાલતા થયા�

Panotbook.com

https://panotbook.com/


અેક િદવસ માેટ�વહુની દૂધની તાંબડી છાેકરાઅે રમતાં રમતાં ઢાેળ� નાખંી� અે તાે
લાલપીળ� થઈ ગઈ અને છણકામાં બાેલી� �અમારા રાંકનંુ દૂધ શીદ ઢાેળાવી નાખાે છાે તમે
તાે માેટા િપયરનાં છાે� કાલે ગાયાે લાવીને બાંધશાે� પણ અમે શુ ંકર�શ ુ?’

નાનીવહુને ખાેટંુ લા�યું� તે છાેકરાને લઈ ફર�થી નાગમાતાપાસ ેગઈ અને તેણે પાેતાના
દુઃખની વાત કહી�

નાગમાતાઅે અેને બે િદવસ રાખી અને ક�ું : �બેટ� ! � �ચ� તા ન કર�શ� � તું ઘર ેજઈને
વાડાે કરાવ ! હંુ કાલે ગાયાે માેકલાેશ�

નાનીવહુઅે ઘેર આવી વાડાે કરા�ાે� અેટલામાં તાે પેલા બાંિડયા�બૂ�ચયા ભાઈ પ�ુકળ
ગાયાે લઈને આ�ા� બહેનનાે વાડાે ગાયાેથી ભરાઈ ગયાે�

બહેન પેલા નાગકુમારાનેે �ભાઈ� ભાઈ !’ કહીને ભેટ� પડી ! વાડાે ભરાતાં વધેલી ગાયાે તેણે
જેઠાણીઆેને આપી� જેઠાણીઆે રા� રા� થઈ ગઈ� આખા ઘરમાં આનંદ થઈ ગયાે�

જય નાગદેવતા ! જય નાગમાતા !
જેવા નાનીવહુને ફ�ાં� અેવા અમને ફળ�ે !
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