ઙૃઞળીદફૂ ફનૂક ુષહૉ થષી ઞૉષૃઅ
s>kln : gi[>D(lyi p&rN a[.
1. નમદા : ુજરાતની વાદોર સમી યાનાકષક
 નદ તે
નમદા-ઋ પવતમાંથી નીકળ તે ‘ર વા‘ નામે િવ!યના
અમરકંટકમાંથી નીકળ બંને માંડલ નક સંગમ પામી એક
બીના પયાય)પ બની *ય છે . મહાભારતના અર/યક
ૂ  પવત
પવમાં પાંડવોની તીથયા0ામાં પયો1ણી પછ વૈ4ય

પછ નમદાને ગણાવી છે . 6કંદ7ુરાણમાં નમદા-ર વા ઉપરનાં તીથ6થળોનાં ુણગાન
કયા9 છે . :ન સા;હ<યમાં પણ ‘નમદા‘નો ઉ=લેખ થયેલો મળે છે . આચાય હમચABના
CયાDય કાEયમાં, ‘FબંધHચ!તામHણ‘માં, ‘િવિવધ તીથક=પ‘માં એનો િનદI શ જોવા મળે
છે . એની Kડાઈને કારણે ઘણે Kડ Nુધી વેપાર માટ એનો Fાચીન સમયથી
ઉપયોગ થતો રOો છે .
2. મહ : મહાભારતના આર/યક પવમાં ચમા/યવતી પછ ‘મહ‘ કહ છે તે Pાંની તે
6પ1ટ નથી. એમાં એના પછ નમદા અને ગોદાવર કહ છે . ‘મહતી‘ તરક 7ુરાણોમાં
નQધાયેલી નદ મહ હોય એવો સંભવ છે . માકI Aડય RS અને વામન 7ુરાણોમાં
‘મહ‘ અને RSાંડ 7ુરાણમાં ‘મહ‘ નદ કહ છે . પાTUટર નામે િવCાન ‘મહતા‘ અને
ં ર7ુર‘મહતી‘ને મહ કહ છે . મહ નદ મયFદ શની Hગ;રમાળામાંથી નીકળ 4ુગ
વાંસવાડા વVચે પસાર થઈ, પંચમહાલમાં Fવેશી ખેડા Tજ=લામાં થઈ ખંભાતના
અખાતમાં પડ છે Wયાં એને ‘મહસાગર‘ કહ છે .

3. સર6વતી : ુજરાતમાં બે 6થળોએ ‘સર6વતી‘ નામની નદઓ છે . તેમાંની એક
Yબા નક ઉZભવ પામી િસ[7ુર પાસે 7 ૂવવ
 ા;હની બની લાંબો પંથ કાપી
ં રોમાંથી નીકળતી
કVછના રણમાં \ુ]ત થાય છે . Wયાર બી ;દણ ગીરના 4ુગ
Fભાસ પાસે હરણ નદમાં મળે છે . 6કંદ7ુરાણમાં એ ‘હ;રણી‘, ‘વT^ણી‘, ‘Aયં_ુ‘,
‘કિપલા‘, અને ‘સર6વતી‘ એવાં પાંચ નામે Fગટ થયેલી કહ છે .
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4. પણાશા (બનાસ)
બનાસ) : મહાભારત અને પb7ુરાણમાં એક ‘પણાશા‘ નદ છે . તેc ુ ં
પાંઠાતર ‘7 ૂણાશા‘ અને 7ુરાણોમાં ‘વણાશા‘ તરક મળે છે . ‘વણાશા‘ને માક9ડય
7ુરાણમાં ‘વેણાસા‘ કહલી છે એ હાલની બનાસ નદ છે . આમ તો બે બનાસ નદઓ
જોવા મળે છે . તેમાં એક ચંબલની શાખા છે ને 7 ૂવગામીની છે . બી ુજરાત
બનાસ છે તે પિeમગાિમની છે . ઇ6વીસનની પહલી સદમાંના નાિસકના અHભલેખમાં
નહપાનના જમાઈ ઉષવશતે ‘બાણાશા‘ નદથી પોતાના દાન7ુ/યનો આરં ભ કર લો.
ં જોતાં ‘બણાસા‘ એ જ ુજરાતની બનાસ છે , hને :ન
ભૌગોHલક 7 ૂવાપર સંબધ
સા;હ<યમાં ‘બiાસ‘ કહ છે . આ બનાસ નાથCારા (મેવાડ)ની પિeમની પહાડઓથી
નીચે ઊતર આkુ રોડ ખાતે ખર ડથી બનાસકાંઠામાં ઊતર કVછના રણમાં પથરાઈ
*ય છે .
5. તાપી : તાપીcુ ં નામ રામાયણ-મહાભારતમાં જોવા મળl ું નથી પણ 7ુરાણોમાં
 માં એનો િનદI શ મળે છે . ઉપર જણાEmુ ં તેમ
મ<6ય, _ૂમ, વાmુ, RSાંડ અને માક9ડય
ઉષવદાતના નાિસકના અHભલેખમાં બનાસ પછ તાપી વગેર નદ જણાવેલી છે .
રાજશેખર તેને નમદા અને પયો1ણી વVચે આવેલી કહ છે . તાપી િવ!યમાંથી
નીકળ ખંભાતના અખાતના નાક પિeમ સnુBમાં મળે છે . ુજરાતની સn ૃ[
નદઓમાંની તે એક છે . નમદાની પેઠ વેપાર માગ તરક તેનો ઉપયોગ થતો. Nુરત
એ તાપીને કાંઠ આવે\ ું Fpયાત બંદર છે .

6. qrવતી : આ qrવતી એ જ આપણી સાબરમતી. મેવાડમાંથી ઉતર આવી
કોતરોમાં વહતી તે આજના સાબરકાંઠાના ‘qr‘ Fદ શમાં વહતી sૂના આસાવલ
અને કણાવતી-અમદાવાદ પાસેથી નીકળ ખંભાતના અખાતમાં પડ છે , તે
પb7ુરાણની ‘સાબરમતી‘ ક સાrમતી નદ છે . 6કંદ7ુરાણ અcુસાર િવqાિમત
આવતાં વિશ1ઠ વાtુણમં0થી વNુધા તરફ જોતાં બે રં vોમાંથી પાણી નીકwmુ.ં
hમાંની એક ‘સર6વતી‘ અને ‘સંrમ‘ થી જોતાં નીકwmુ ં તે નદ ‘સાrમતી‘.
પb7ુરાણ સ<યmુગમાં એcુ ં નામ ‘_ૃતવતી‘, 0ેતામાં ‘Hગ;રકHણxકા‘, Cાપરમાં ‘ચંદના‘
અને કHલmુગમાં ‘સાrમતી‘ હોવાcુ ં કહ છે . તેમાં સાબરમતીનાં બેઉ કંઠ Fદ શનાં
અનેક તીથyની નામાવHલ પણ આવેલી છે . તેમાં ચABભાગા-સંગમ પાસે દધીHચ
ઋિષએ તપ કર \.ું h આh દધીHચ ક zૂધેqરના આરા તરક ઓળખાય છે .
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7. હ{6તમતી (હાથમતી)
હાથમતી) : સાબરકાંઠામાં સાબરમતી નદને ‘હાથમતી‘ નામે નદ મળે
છે . પb7ુરાણમાં તેને ‘હ6તમતી‘ કહ છે . ‘સાRમતી મહા<|ય‘ અcુસાર સાબરકાંઠાની
ઈશાને આવેલી Hગ;રમાળામાંથી નીકળ, નકના પાલ ગામને અડધો }ટો માર,
<યાંથી ;હ!મતનગર પાસે થઈ પિeમવા;હની બની આગળ જતાં એ સાબરમતીને મળે
છે . જો ક પb7ુરાણમાં એને ‘~ુ1ક)પા‘ એટલે ક N ૂક નદ કહ છે .
8. વાતદની : મય ુજરાતમાં આવેલી વા0ક નદને ‘પb7ુરાણ‘માં ‘વાતની‘ કહ
છે . એના પહલાના 7ુરાણોમાં તેને ‘ ૃ0ની‘ તેમજ તની‘ પણ કહ છે .  ૃ0ને B 
માર નાખેલો તેથી Bને RSહ<યાcુ ં પાપ લાગે\.ું આ RSહ<યાcુ ં િનવારણ
‘વા0ની‘ અને સાrમતીના સંગમતીથ- આજcુ ં વૌઠામાં નહાવાથી થmુ ં હl.ું આ
નદ માળવામાંથી નીકળ પિeમ Fદ શમાં વહ આવે છે . પb7ુરાણ એcુ ં બીsુ ં નામ
‘વૈ0વતી‘ જણાવે છે . મહાભારતમાં નQધાયેલી ‘વેવતી‘ તે sુદ છે .

9. સે;ટકા

(શેઢ)
)

: પb7ુરાણમાં

મહ

અને

વા0કના વચગાળાના

Fદ શમાં

પિeમાHભnુખ વહતી ખેડા પાસે એક)પ થઈ વૌઠા પાસે સાrમતીને મળે છે .
6તંભનક તીથાવતાર Fબંધ અcુસાર પાqન
 ાથના Hબ!બને કાંતીનગરના એક
ધનપિતના મહાલયમાંથી શાતવાહનની પ<ની ચંBલેખા પાસે રસ લસોટવાcુ ં કામ
‘સેડ‘ નદના ;કનાર કરાવે છે . ‘સે;ટકા‘ નદ કાંઠ 6તંભન (થામણા) ગામ વ6mુ ં છે
<યાં તેને ‘સેટ‘ પણ કહ છે .
10. વ=કHલની ને ;હર/યમય : પb7ુરાણમાં આ બંનેને નક નક કહ છે . એમાંની
વ=કHલની ઇડર પાસેથી નીકળ હોવાની શPતા છે . Wયાર ;હર/યમયી ખેડRSા
પાસે વહતી હરણાવ-;હર/યા છે , h આગળ જતાં સાબરમતીને મળે છે . ;હર/યા નદ
પાHણિનના ગણપાઠમાં પણ નQધાયેલી છે . એક હરણ ક ;હર/યા Fભાસપાટણ પાસે
પણ મળે લી છે .

11. િવqાિમ0ી

: મહાભારતના

ભી1મપવમાં

‘િવqાિમ0ા‘

નદ

છે

તે

કદાચ

ૃ ઓ
ુ
ં હોવાcુ ં
પા;રયા0ામાંથી નીકળતી ‘પારા‘ નદ હોય. એ નદને 
સાથે સંબધ
સમ*ય છે . એ રતે િવચારતાં વડોદરા પાસેથી વહતી ‘િવqાિમ0ી‘ િવ!યના
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સાત7ુડા-પાવાગઢ પવતમાંથી આવે છે . એનો મેળ Vયવનના આDમ પાસેની
‘િવqાિમ0ા‘ સાથે મળ શક.
12. ગોમતી અને ચંBભાગા : 6કંદ7ુરાણમાં Cારકાે0માં ગોમતી, _ુશાવતી, લમણા,
ચંBભાગા અને *ંબવતી એ પાંચ નદઓનો સંગમ કOો છે . આજની Cા;રકાની 7 ૂવ
તરફથી આવતો વહળો તે ‘ગોમતી‘ અને દHણ તરફનો બર;ડયા ગામ તરફ
નીચાણવાળો પટ તે ચંBભાગા-પાHણિનના 0ણ પાઠમાં પણ એનો ઉ=લેખ મળે છે .
તેમાં ચંBભાગાને નદ કહ છે . ગોમતીનો ઉ=લેખ પણ મહાભારતમાં મળે છે .
પb7ુરાણમાં તેને દધીHચના આDમ પાસે ‘સાrમતી‘ને મળતી કહ છે .

13. Fકણ નદઓ : નાિસકના ઉષવદાતના લેખમાં ઈબા, મારાદા, દમણ-કરબેણાદાહાcુકા અને નદઓને ‘તાપી‘ સાથે ગણાવી છે . આમાંની ‘પારદા‘ એ વલસાડ
પાસેની ‘પાર‘, ‘દમણ‘ એ દમણ Fકણ નદઓ : નાિસકના ઉષવદાતના લેખમાં
ઈબા, મારાદા, દમણ-કરબેણા-દાહાcુકા અને નદઓને ‘તાપી‘ સાથે ગણાવી છે .
આમાંની ‘પારદા‘ એ વલસાડ પાસેની ‘પાર‘, ‘દમણ‘ એ દમણ પાસેની ‘દમણગંગા‘
અને ‘કરબેણા‘ એ HબHલમોરા પાસેની YHબકાને મળતી કાવેર દHણ ભારતની
કાવેર કરતાં sુદ છે . ‘દાહાcુકા‘ એ થાણા Tજ=લાની ‘દહા ‘ુ ં નામે નાનકડ નદ.
આ ઉપરાંત ‘કાપી‘ નામ પણ મળે છે તે કઈ નદ હશે તે 6પ1ટ થl ું નથી.
14. Nુવણિસકતા
સકતા, િવલાિસની,
િવલાિસની પલાિસની : આમાં Nુવણિસતા, Nુવણર
  ખા ક સોનર ખ.
તેc ુ ં અને પલાિશનીcુ ં પાણી એક0 થઈ sૂનાગઢનના “Nુદશન
 ” તળાવમાં પડl.ું
6કંદુ]તના લેખ અcુસાર પલાિશની, િસકતા અને િવલાિસની 0ણ નદઓના નામ
મળે

છે . આમાંથી િસકતા તે ‘Nુવણિ સકતા‘, ‘િવિવધ તીથક
 =પ‘માં િસકતાને

‘Nુવ/ણાર હા‘ કહ છે તે ‘સોનર ખ‘ હોવા સંભવ છે .

15. અAય નદઓના ઉ=લેખો : અAય નદઓમાં ુUર c ૃપિતવંશના દધ બી*ના ઈ. સ.
૪૯૫-૪૯૬ના દાન શાસનમાં અ_ુલે6વર(Yકલેqર)િવષયમાંની ‘વરં ડા‘ નદ, ઘરસેન
બી*ના ઈ. સ.૫૭૧ ના દાનશાસનમાં આવેતી ‘વ<સવહક‘, સૌરા1માં થાન પાસેની
કોઈ ‘પિFમિત‘ નદ, કતારગામના ૧૧૬ ગામોના સn ૂહમાં ઉ=લેખાયેલી ‘મદાિવ‘
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(મઢોળા), ઘરાય િવષયમાંની ‘નેરાછ‘ નદ, શીલા;દ<ય 0ી*ના ઈ.સ. ૬૬૬ના
દાનશાસનમાં ઉ=લેHખત ‘વંિશટકા‘ નદ તથા ઈ. સ. ૬૬૯ના દાનશાસનમાં આવતી
‘મુમતીCાર‘ પાસેની ‘મુમતી‘ નદ, તેમજ ‘માણછકા‘ એટલે ક ‘માલણ‘ નદ
વગેર નદઓ ગણાવી શકાય.
આ અને એ ઉપરાંતની અAય નદઓ કદાચ આh પણ N ૂકાઈ ગયેલી ક
વહતી હશે. આ નદઓએ ુજરાતના વનમાં એક જમાનામાં પોતાની વંત છાપ
ઊભી કર લી. આh પણ લોકવનમાં એમનાં નામ ઘણે 6થળે કોઈને કોઈ )પે
સચવાઈ રOાં છે .
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