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ઙૃઞળીદફૂ ફનૂક ુષહૉ �થષી ઞૉષૃઅ 

s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[. 

1. નમ�દા નમ�દા નમ�દા નમ�દા :::: �જુરાતની �વાદોર� સમી �યાનાકષ�ક નદ� ત ે

નમ�દા-ઋ� પવ�તમાથંી નીકળ� ત ે ‘ર�વા‘ નામે િવ!�યના 

અમરકંટકમાથંી નીકળ� બનં ેમાડંલ ન�ક સગંમ પામી એક 

બી�ના પયા�ય)પ બની *ય છે. મહાભારતના અર/યક 

પવ�મા ં પાડંવોની તીથ�યા0ામા ં પયો1 ણી પછ� વ4ૈયૂ� પવ�ત 

પછ� નમ�દાન ેગણાવી છે. 6કંદ7રુાણમા ંનમ�દા-ર�વા ઉપરના ંતીથ�6થળોના ં�ણુગાન 

કયા9 છે. :ન સા;હ<યમા ંપણ ‘નમ�દા‘નો ઉ=લેખ થયેલો મળે છે. આચાય� હ�મચABના 

CયાDય કાEયમા,ં ‘FબધંHચ!તામHણ‘મા,ં ‘િવિવધ તીથ�ક=પ‘મા ંએનો િનદIશ જોવા મળે 

છે. એની Kડાઈન ે કારણે ઘણે Kડ� Nધુી વેપાર માટ� એનો Fાચીન સમયથી 

ઉપયોગ થતો રOો છે. 
 

2. મહ� મહ� મહ� મહ� :::: મહાભારતના આર/યક પવ�મા ંચમા�/યવતી પછ� ‘મહ�‘ કહ� છે ત ેPાનંી તે 

6પ1 ટ નથી. એમા ંએના પછ� નમ�દા અને ગોદાવર� કહ� છે. ‘મહતી‘ તર�ક� 7રુાણોમા ં

નQધાયેલી નદ� મહ� હોય એવો સભંવ છે. માકIAડ�ય RS અને વામન 7રુાણોમા ં

‘મહ�‘ અને RSાડં 7રુાણમા ં‘મહ�‘ નદ� કહ� છે. પાTUટર નામ ેિવCાન ‘મહ�તા‘ અન ે

‘મહતી‘ને મહ� કહ� છે. મહ� નદ� મ�યFદ�શની Hગ;રમાળામાથંી નીકળ� 4ુગંર7રુ-

વાસંવાડા વVચ ે પસાર થઈ, પચંમહાલમા ં Fવેશી ખેડા Tજ=લામા ં થઈ ખભંાતના 

અખાતમા ંપડ� છે Wયા ંએન ે‘મહ�સાગર‘ કહ� છે. 
 

 

3. સર6વતી સર6વતી સર6વતી સર6વતી :::: �જુરાતમા ં બ ે 6થળોએ ‘સર6વતી‘ નામની નદ�ઓ છે. તમેાનંી એક 

Yબા� ન�ક ઉZભવ પામી િસ[7રુ પાસે 7વૂ�વા;હની બની લાબંો પથં કાપી 

કVછના રણમા ં \]ુ ત થાય છે. Wયાર� બી� ;દ � ણ ગીરના 4ુગંરોમાથંી નીકળતી 

Fભાસ પાસે હ�રણ નદ�મા ં મળે છે. 6કંદ7રુાણમા ં એ ‘હ;રણી‘, ‘ વT^ણી‘, ‘ Aય_ું‘, 

‘કિપ લા‘, અને ‘સર6વતી‘ એવા ંપાચં નામ ેFગટ થયેલી કહ� છે. 
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4. પણા�શા પણા�શા પણા�શા પણા�શા ((((બનાસબનાસબનાસબનાસ) :) :) :) : મહાભારત અને પb7રુાણમા ં એક ‘પણા�શા‘ નદ� છે. તેcુ ં

પાઠંાતર ‘7ણૂા�શા‘ અને 7રુાણોમા ં ‘વણા�શા‘ તર�ક� મળે છે. ‘વણા�શા‘ને માક9ડ�ય 

7રુાણમા ં‘વેણાસા‘ કહ�લી છે એ હાલની બનાસ નદ� છે. આમ તો બ ેબનાસ નદ�ઓ 

જોવા મળે છે. તેમા ં એક ચબંલની શાખા છે ન ે 7વૂ�ગામીની છે. બી� �જુરાત 

બનાસ છે તે પિeમગાિમની છે. ઇ6વીસનની પહ�લી સદ�માનંા નાિસકના અHભલખેમા ં

નહપાનના જમાઈ ઉષવશતે ‘બાણા�શા‘ નદ�થી પોતાના દાન7/ુયનો આરંભ કર�લો. 

ભૌગોHલક 7વૂા�પર સબંધં જોતા ં ‘બણા�સા‘ એ જ �જુરાતની બનાસ છે, hન ે :ન 

સા;હ<યમા ં ‘બiાસ‘ કહ� છે. આ બનાસ નાથCારા (મેવાડ)ની પિeમની પહાડ�ઓથી 

નીચે ઊતર� આk ુરોડ ખાતે ખર�ડ�થી બનાસકાઠંામા ંઊતર� કVછના રણમા ંપથરાઈ 

*ય છે. 
 

5. તાપી તાપી તાપી તાપી :::: તાપીcુ ં નામ રામાયણ-મહાભારતમા ં જોવા મળl ુ ં નથી પણ 7રુાણોમા ં

મ<6ય, _ૂમ�, વાm,ુ RSાડં અન ે માક9ડ�યમા ં એનો િનદIશ મળે છે. ઉપર જણાEmુ ં તેમ 

ઉષવદાતના નાિસકના અHભલેખમા ં બનાસ પછ� તાપી વગેર� નદ� જણાવેલી છે. 

રાજશેખર� તેન ે નમ�દા અન ે પયો1 ણી વVચે આવેલી કહ� છે. તાપી િવ!�યમાથંી 

નીકળ� ખભંાતના અખાતના નાક� પિeમ સnBુમા ં મળે છે. �જુરાતની સn[ૃ 

નદ�ઓમાનંી ત ેએક છે. નમ�દાની પેઠ� વેપાર માગ� તર�ક� તનેો ઉપયોગ થતો. Nરુત 

એ તાપીન ેકાઠં� આવ\ેુ ંFpયાત બદંર છે. 
 

 

6. qrવતી qrવતી qrવતી qrવતી :::: આ qrવતી એ જ આપણી સાબરમતી. મેવાડમાથંી ઉતર� આવી 

કોતરોમા ં વહ�તી તે આજના સાબરકાઠંાના ‘qr‘ Fદ�શમા ં વહ�તી sૂના આસાવલ 

અન ે કણા�વતી-અમદાવાદ પાસથેી નીકળ� ખભંાતના અખાતમા ં પડ� છે, ત ે

પb7રુાણની ‘સાબરમતી‘ ક� સાrમતી નદ� છે. 6કંદ7રુાણ અcસુાર િવqાિમત 

આવતા ં વિશ1 ઠ� વાtુણમ0ંથી વNધુા તરફ જોતા ં બે રંvોમાથંી પાણી નીકwmુ.ં 

hમાનંી એક ‘સર6વતી‘ અને ‘સrંમ‘ થી જોતા ં નીકwmુ ં ત ે નદ� ‘સાrમતી‘. 

પb7રુાણ સ<યmગુમા ંએcુ ંનામ ‘ _ૃતવતી‘, 0ેતામા ં‘ Hગ;રકHણxકા‘, Cાપરમા ં‘ચદંના‘ 

અને કHલmગુમા ં ‘સાrમતી‘ હોવાcુ ં કહ� છે. તમેા ં સાબરમતીના ં બેઉ કંઠ Fદ�શના ં

અનેક તીથyની નામાવHલ પણ આવેલી છે. તેમા ં ચABભાગા-સગંમ પાસ ે દધીHચ 

ઋિષએ તપ કર�\ુ.ં h આh દધીHચ ક� zૂધેqરના આરા તર�ક� ઓળખાય છે. 
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7. હ{6તમતી હ{6તમતી હ{6તમતી હ{6તમતી ((((હાથમતીહાથમતીહાથમતીહાથમતી) :) :) :) : સાબરકાઠંામા ં સાબરમતી નદ�ન ે ‘હાથમતી‘ નામે નદ� મળે 

છે. પb7રુાણમા ંતનેે ‘હ6તમતી‘ કહ� છે. ‘સાRમતી મહા<|ય‘ અcસુાર સાબરકાઠંાની 

ઈશાન ે આવેલી Hગ;રમાળામાથંી નીકળ�, ન�કના પાલ ગામન ે અડધો }ટો માર�, 

<યાથંી ;હ!મતનગર પાસે થઈ પિeમવા;હની બની આગળ જતા ંએ સાબરમતીન ેમળે 

છે. જો ક� પb7રુાણમા ંએન ે‘~1ુ ક)પા‘ એટલે ક� Nકૂ� નદ� કહ� છે. 
 

8. વાત�દની વાત�દની વાત�દની વાત�દની :::: મ�ય �જુરાતમા ં આવેલી વા0ક નદ�ન ે ‘પb7રુાણ‘મા ં ‘વાત��ની‘ કહ� 

છે. એના પહ�લાના 7રુાણોમા ંતને ે‘�0ૃ�ની‘ તેમજ �ત�ની‘ પણ કહ� છે. �0ૃને �B � 

માર� નાખેલો તેથી �Bને RSહ<યાcુ ં પાપ લાગે\ુ.ં આ RSહ<યાcુ ં િનવારણ 

‘વા0�ની‘ અન ે સાrમતીના સગંમતીથ�-આજcુ ં વૌઠામા ં નહાવાથી થmુ ં હl ુ.ં આ 

નદ� માળવામાથંી નીકળ� પિeમ Fદ�શમા ંવહ� આવ ેછે. પb7રુાણ એcુ ંબીsુ ંનામ 

‘વૈ0વતી‘ જણાવ ેછે. મહાભારતમા ંનQધાયલેી ‘વેવતી‘ તે sુદ� છે. 
 

 

9. સે;ટકા સે;ટકા સે;ટકા સે;ટકા ((((શેઢ�શેઢ�શેઢ�શેઢ�) :) :) :) : પb7રુાણમા ં મહ� અને વા0કના વચગાળાના Fદ�શમા ં

પિeમાHભnખુ વહ�તી ખડેા પાસ ે એક)પ થઈ વૌઠા પાસ ે સાrમતીન ે મળે છે. 

6તભંનક તીથા�વતાર Fબધં અcસુાર પાq�નાથના Hબ!બને કાતંીનગરના એક 

ધનપિતના મહાલયમાથંી શાતવાહનની પ<ની ચBંલખેા પાસ ે રસ લસોટવાcુ ં કામ 

‘સેડ�‘ નદ�ના ;કનાર� કરાવ ે છે. ‘સે;ટકા‘ નદ� કાઠં� 6તભંન (થામણા) ગામ વ6mુ ં છે 

<યા ંતેન ે‘સેટ�‘ પણ કહ� છે. 
 

10. વ=કHલની ન ે ;હર/યમય વ=કHલની ન ે ;હર/યમય વ=કHલની ન ે ;હર/યમય વ=કHલની ન ે ;હર/યમય :::: પb7રુાણમા ં આ બનેંન ે ન�ક ન�ક કહ� છે. એમાનંી 

વ=કHલની ઇડર પાસથેી નીકળ� હોવાની શPતા છે. Wયાર� ;હર/યમયી ખેડRSા 

પાસે વહ�તી હરણાવ-;હર/યા છે, h આગળ જતા ંસાબરમતીન ેમળે છે. ;હર/યા નદ� 

પાHણિનના ગણપાઠમા ંપણ નQધાયેલી છે. એક હ�રણ ક� ;હર/યા Fભાસપાટણ પાસ ે

પણ મળેલી છે. 
 

 

11. િવqાિમ0ી િવqાિમ0ી િવqાિમ0ી િવqાિમ0ી :::: મહાભારતના ભી1 મપવ�મા ં ‘ િવqાિમ0ા‘ નદ� છે ત ે કદાચ 

પા;રયા0ામાથંી નીકળતી ‘પારા‘ નદ� હોય. એ નદ�ન ે ��ૃઓુ સાથે સબંધં હોવાcુ ં

સમ*ય છે. એ ર�તે િવચારતા ં વડોદરા પાસથેી વહ�તી ‘ િવqાિમ0ી‘ િવ!�યના 
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સાત7ડુા-પાવાગઢ પવ�તમાથંી આવ ે છે. એનો મેળ Vયવનના આDમ પાસનેી 

‘ િવqાિમ0ા‘ સાથે મળ� શક�. 
 

12. ગોમતી અન ે ચBંભાગા ગોમતી અન ે ચBંભાગા ગોમતી અન ે ચBંભાગા ગોમતી અન ે ચBંભાગા :::: 6કંદ7રુાણમા ં Cારકા�0ેમા ં ગોમતી, _ુશાવતી, લ� મણા, 

ચBંભાગા અને *ંબવતી એ પાચં નદ�ઓનો સગંમ કOો છે. આજની Cા;રકાની 7વૂ� 

તરફથી આવતો વહ�ળો ત ે ‘ગોમતી‘ અન ે દH� ણ તરફનો બર;ડયા ગામ તરફ 

નીચાણવાળો પટ ત ેચBંભાગા-પાHણિનના 0ણ પાઠમા ં પણ એનો ઉ=લેખ મળે છે. 

તેમા ં ચBંભાગાને નદ� કહ� છે. ગોમતીનો ઉ=લેખ પણ મહાભારતમા ં મળે છે. 

પb7રુાણમા ંતને ેદધીHચના આDમ પાસ ે‘સાrમતી‘ ને મળતી કહ� છે. 
 

 

13. Fક�ણ� નદ�ઓ Fક�ણ� નદ�ઓ Fક�ણ� નદ�ઓ Fક�ણ� નદ�ઓ :::: નાિસકના ઉષવદાતના લેખમા ં ઈબા, મારાદા, દમણ-કરબેણા-

દાહાcકુા અન ે નદ�ઓને ‘તાપી‘ સાથે ગણાવી છે. આમાનંી ‘પારદા‘ એ વલસાડ 

પાસેની ‘પાર‘, ‘ દમણ‘ એ દમણ Fક�ણ� નદ�ઓ : નાિસકના ઉષવદાતના લેખમા ં

ઈબા, મારાદા, દમણ-કરબેણા-દાહાcકુા અને નદ�ઓને ‘તાપી‘ સાથે ગણાવી છે. 

આમાનંી ‘પારદા‘ એ વલસાડ પાસેની ‘પાર‘, ‘ દમણ‘ એ દમણ પાસનેી ‘દમણગગંા‘ 

અન ે ‘કરબેણા‘ એ HબHલમોરા પાસનેી YHબકાને મળતી કાવરે� દH� ણ ભારતની 

કાવેર� કરતા ં sુદ� છે. ‘દાહાcકુા‘ એ થાણા Tજ=લાની ‘દહા�ુ‘ં નામે નાનકડ� નદ�. 

આ ઉપરાતં ‘કાપી‘ નામ પણ મળે છે ત ેકઈ નદ� હશ ેત ે6પ1 ટ થl ુ ંનથી. 
 

14. Nવુણ�િસકતાNવુણ�િસકતાNવુણ�િસકતાNવુણ�િસકતા, િવલાિસનીિવલાિસનીિવલાિસનીિવલાિસની, પલાિસની પલાિસની પલાિસની પલાિસની :::: આમા ં Nવુણ�િસ�તા, Nવુણ�ર�ખા ક� સોનર�ખ. 

તેcુ ં અન ે પલાિશનીcુ ં પાણી એક0 થઈ sૂનાગઢનના “Nદુશ�ન” તળાવમા ં પડl ુ.ં 

6કંદ�]ુ તના લેખ અcસુાર પલાિશની, િસકતા અન ેિવલાિસની 0ણ નદ�ઓના નામ 

મળે છે. આમાથંી િસકતા તે ‘Nવુણ�િસકતા‘, ‘ િવિવધ તીથ�ક=પ‘મા ં િસકતાન ે

‘Nવુ/ણાર�હા‘ કહ� છે તે ‘સોનર�ખ‘ હોવા સભંવ છે. 
 

 

15. અAય નદ�ઓનાઅAય નદ�ઓનાઅAય નદ�ઓનાઅAય નદ�ઓના    ઉ=લેખો ઉ=લેખો ઉ=લેખો ઉ=લેખો :::: અAય નદ�ઓમા ં�Uુર cપૃિતવશંના દધ બી*ના ઈ. સ. 

૪૯૫-૪૯૬ના દાન શાસનમા ંઅ_ુલે6વર(Yકલેqર)િવષયમાનંી ‘વરંડા‘ નદ�, ઘરસને 

બી*ના ઈ. સ.૫૭૧ ના દાનશાસનમા ંઆવેતી ‘વ<સવહક‘, સૌરા1 �મા ંથાન પાસેની 

કોઈ ‘પિFમિત‘ નદ�, કતારગામના ૧૧૬ ગામોના સnહૂમા ં ઉ=લેખાયેલી ‘મદાિવ‘ 
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(મ�ઢોળા), ઘરાય િવષયમાનંી ‘નેરાછ‘ નદ�, શીલા;દ<ય 0ી*ના ઈ.સ. ૬૬૬ના 

દાનશાસનમા ંઉ=લેHખત ‘વિંશટકા‘ નદ� તથા ઈ. સ. ૬૬૯ના દાનશાસનમા ંઆવતી 

‘મ�મુતીCાર‘ પાસેની ‘મ�મુતી‘ નદ�, તેમજ ‘માણછ�કા‘ એટલે ક� ‘માલણ‘ નદ� 

વગરે� નદ�ઓ ગણાવી શકાય. 
 

                  આ અન ેએ ઉપરાતંની અAય નદ�ઓ કદાચ આh પણ Nકૂાઈ ગયેલી ક� 

વહ�તી હશે. આ નદ�ઓએ �જુરાતના �વનમા ંએક જમાનામા ંપોતાની �વતં છાપ 

ઊભી કર�લી. આh પણ લોક�વનમા ં એમના ં નામ ઘણે 6થળે કોઈન ે કોઈ )પે 

સચવાઈ રOા ંછે. 

 


