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ગજુરાતની પરુાણ પ્રસિદ્ધ નદીઓ 

નર્મદા : ગજુરાતની જીવાદોરી સમી ધ્યાનાકર્ષક નદી તે નમષદા-ઋક્ષ પવષતમાાંથી નીકળી તે ‘રેવા‘ 
નામે વવિંધ્યના અમરકાંટકમાાંથી નીકળી બાંને માાંડલ નજીક સાંગમ પામી એક બીજીના પયાષયરૂપ 
બની જાય છે. મહાભારતના અરણ્યક પવષમાાં પાાંડવોની તીથષયાત્રામાાં પયોષ્ ણી પછી વૂરય્ષ પવષત 
પછી નમષદાને ગણાવી છે. સ્કાંદપરુાણમાાં નમષદા-રેવા ઉપરનાાં તીથષસ્થળોનાાં ગણુગાન કયાાં છે. જૈન 
સાહહત્યમાાં પણ ‘નમષદા‘નો ઉલ્લેખ થયેલો મળે છે. આચાયષ હમેચન્દ્રના દ્વયાશ્રય કાવ્યમાાં, 
‘પ્રબાંધચચિંતામચણ‘માાં, ‘વવવવધ તીથષકલ્પ‘માાં એનો વનદેશ જોવા મળે છે. એની ઊંડાઈને કારણે ઘણે 
ઊંડે સધુી વેપાર માટે એનો પ્રાચીન સમયથી ઉપયોગ થતો રહ્યો છે.  
 

ર્હી : મહાભારતના આરણ્યક પવષમાાં ચમાષણ્યવતી પછી ‘મહી‘ કહી છે તે ક્ાાંની તે સ્પષ્ ટ નથી. 
એમાાં એના પછી નમષદા અને ગોદાવરી કહ ેછે. ‘મહતી‘ તરીકે પરુાણોમાાં નોંધાયેલી નદી મહી હોય 
એવો સાંભવ છે. માકેન્દ્ડેય બ્રહ્મ અને વામન પરુાણોમાાં ‘મહી‘ અને બ્રહ્માાંડ પરુાણમાાં ‘મહી‘ નદી કહી 
છે. પાર્જિટર નામે વવદ્વાન ‘મહીતા‘ અને ‘મહતી‘ને મહી કહ ેછે. મહી નદી મધ્યપ્રદેશની 
ચગહરમાળામાાંથી નીકળી રુાંગરપરુ-વાાંસવાડા વચ્ચે પસાર થઈ, પાંચમહાલમાાં પ્રવેશી ખેડા ર્જજલ્લામાાં 
થઈ ખાંભાતના અખાતમાાં પડે છે જયાાં એને ‘મહીસાગર‘ કહ ેછે.  
 

િરસ્વતી : ગજુરાતમાાં બે સ્થળોએ ‘સરસ્વતી‘ નામની નદીઓ છે. તેમાાંની એક અંબાજી નજીક 
ઉદ્દભવ પામી વસદ્ધપરુ પાસે પવ્ષવાહહની બની લાાંબો પાંથ કાપી કચ્છના રણમાાં લપુ્ ત થાય છે. જયારે 
બીજી હદ ક્ષણ ગીરના રુાંગરોમાાંથી નીકળતી પ્રભાસ પાસે હીરણ નદીમાાં મળે છે. સ્કાંદપરુાણમાાં એ 
‘હહરણી‘, ‘વર્જિણી‘, ‘ન્દ્યાંકુ‘, ‘કવપલા‘, અને ‘સરસ્વતી‘ એવાાં પાાંચ નામે પ્રગટ થયેલી કહી છે.  
 

પણામશા (બનાિ) : મહાભારત અને પદ્મપરુાણમાાં એક ‘પણાષશા‘ નદી છે. તેનુાં પાાંઠાતર ‘પણ્ાષશા‘ અને 
પરુાણોમાાં ‘વણાષશા‘ તરીકે મળે છે. ‘વણાષશા‘ને માકાંડયે પરુાણમાાં ‘વેણાસા‘ કહલેી છે એ હાલની 
બનાસ નદી છે. આમ તો બે બનાસ નદીઓ જોવા મળે છે. તેમાાં એક ચાંબલની શાખા છે ને 
પવ્ષગામીની છે. બીજી ગજુરાત બનાસ છે તે પવિમગાવમની છે. ઇસ્વીસનની પહલેી સદીમાાંના 
નાવસકના અચભલેખમાાં નહપાનના જમાઈ ઉર્વશતે ‘બાણાષશા‘ નદીથી પોતાના દાનપણુ્યનો આરાંભ 
કરેલો. ભૌગોચલક પવ્ાષપર સાંબાંધ જોતાાં ‘બણાષસા‘ એ જ ગજુરાતની બનાસ છે, જેને જૈન સાહહત્યમાાં 
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‘બન્નાસ‘ કહી છે. આ બનાસ નાથદ્વારા (મેવાડ)ની પવિમની પહાડીઓથી નીચે ઊતરી આબ ુરોડ 
ખાતે ખરેડીથી બનાસકાાંઠામાાં ઊતરી કચ્છના રણમાાં પથરાઈ જાય છે.  
 

તાપી : તાપીનુાં નામ રામાયણ-મહાભારતમાાં જોવા મળતુાં નથી પણ પરુાણોમાાં મત્સ્ય, કમ્ષ, વાય,ુ 

બ્રહ્માાંડ અને માકાંડેયમાાં એનો વનદેશ મળે છે. ઉપર જણાવ્યુાં તેમ ઉર્વદાતના નાવસકના 
અચભલેખમાાં બનાસ પછી તાપી વગેરે નદી જણાવેલી છે. રાજશેખરે તેને નમષદા અને પયોષ્ ણી 
વચ્ચે આવેલી કહી છે. તાપી વવિંધ્યમાાંથી નીકળી ખાંભાતના અખાતના નાકે પવિમ સમરુમાાં મળે છે. 
ગજુરાતની સમદૃ્ધ નદીઓમાાંની તે એક છે. નમષદાની પેઠે વેપાર માગષ તરીકે તેનો ઉપયોગ થતો. 
સરુત એ તાપીને કાાંઠે આવેલુાં પ્રખ્યાત બાંદર છે.  
 

શ્વભ્રવતી : આ શ્વભ્રવતી એ જ આપણી સાબરમતી. મેવાડમાાંથી ઉતરી આવી કોતરોમાાં વહતેી તે 
આજના સાબરકાાંઠાના ‘શ્વભ્ર‘ પ્રદેશમાાં વહતેી જ્ના આસાવલ અને કણાષવતી-અમદાવાદ પાસેથી 
નીકળી ખાંભાતના અખાતમાાં પડે છે, તે પદ્મપરુાણની ‘સાબરમતી‘ કે સાભ્રમતી નદી છે. સ્કાંદપરુાણ 
અનસુાર વવશ્વાવમત આવતાાં વવશષ્ ઠે વાણુણમાંત્રથી વસધુા તરજ જોતાાં બે રાંરોમોમાાંથી પાણી નીકયયુાં. 
જેમાાંની એક ‘સરસ્વતી‘ અને ‘સાંભ્રમ‘ થી જોતાાં નીકયયુાં તે નદી ‘સાભ્રમતી‘. પદ્મપરુાણ સત્યયગુમાાં 
એનુાં નામ ‘કૃતવતી‘, ત્રેતામાાં ‘ચગહરકચણિકા‘, દ્વાપરમાાં ‘ચાંદના‘ અને કચલયગુમાાં ‘સાભ્રમતી‘ હોવાનુાં કહ ે
છે. તેમાાં સાબરમતીનાાં બેઉ કાંઠ પ્રદેશનાાં અનેક તીથોની નામાવચલ પણ આવેલી છે. તેમાાં 
ચન્દ્રભાગા-સાંગમ પાસે દધીચચ ઋવર્એ તપ કરેલુાં. જે આજે દધીચચ કે દ્ધેશ્વરના આરા તરીકે 
ઓળખાય છે.  
 

હસ્સ્તર્તી (હાથર્તી) : સાબરકાાંઠામાાં સાબરમતી નદીને ‘હાથમતી‘ નામે નદી મળે છે. પદ્મપરુાણમાાં 
તેને ‘હસ્તમતી‘ કહી છે. ‘સાબ્રમતી મહાત્્ય‘ અનસુાર સાબરકાાંઠાની ઈશાને આવેલી ચગહરમાળામાાંથી 
નીકળી, નજીકના પાલ ગામને અડધો આંટો મારી, ત્યાાંથી હહિંમતનગર પાસે થઈ પવિમવાહહની 
બની આગળ જતાાં એ સાબરમતીને મળે છે. જો કે પદ્મપરુાણમાાં એને ‘શષુ્ કરૂપા‘ એટલે કે સક્ી નદી 
કહી છે.  
 

વાતમદની : મધ્ય ગજુરાતમાાં આવેલી વાત્રક નદીને ‘પદ્મપરુાણ‘માાં ‘વાતષધ્ની‘ કહી છે. એના 
પહલેાના પરુાણોમાાં તેને ‘વતૃ્રધ્ની‘ તેમજ વ્રતધ્ની‘ પણ કહી છે. વતૃ્રને ઇંર ેમારી નાખેલો તેથી ઇંરને 
બ્રહ્મહત્યાનુાં પાપ લાગેલુાં. આ બ્રહ્મહત્યાનુાં વનવારણ ‘વાત્રધ્ની‘ અને સાભ્રમતીના સાંગમતીથષ-આજનુાં 
વૌઠામાાં નહાવાથી થયુાં હત ુાં. આ નદી માળવામાાંથી નીકળી પવિમ પ્રદેશમાાં વહી આવે છે. 
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પદ્મપરુાણ એનુાં બીજુ ાં નામ ‘વૂત્રવતી‘ જણાવે છે. મહાભારતમાાં નોંધાયેલી ‘વેવતી‘ તે જુદી છે.  
 

િેટિકા (શેઢી) : પદ્મપરુાણમાાં મહી અને વાત્રકના વચગાળાના પ્રદેશમાાં પવિમાચભમખુ વહતેી ખેડા 
પાસે એકરૂપ થઈ વૌઠા પાસે સાભ્રમતીને મળે છે. સ્તાંભનક તીથાષવતાર પ્રબાંધ અનસુાર 
પાશ્વષનાથના ચબિંબને કાાંતીનગરના એક ધનપવતના મહાલયમાાંથી શાતવાહનની પત્ની ચાંરલેખા પાસે 
રસ લસોટવાનુાં કામ ‘સેડી‘ નદીના હકનારે કરાવે છે. ‘સેહટકા‘ નદી કાાંઠે સ્તાંભન (થામણા) ગામ વસ્યુાં 
છે ત્યાાં તેને ‘સેટી‘ પણ કહ ેછે.  
 

વલ્કલિની ને ટહરણ્યર્ય : પદ્મપરુાણમાાં આ બાંનેને નજીક નજીક કહી છે. એમાાંની વલ્કચલની ઇડર 
પાસેથી નીકળી હોવાની શક્તા છે. જયારે હહરણ્યમયી ખેડબ્રહ્મા પાસે વહતેી હરણાવ-હહરણ્યા છે, જે 
આગળ જતાાં સાબરમતીને મળે છે. હહરણ્યા નદી પાચણવનના ગણપાઠમાાં પણ નોંધાયેલી છે. એક 
હીરણ કે હહરણ્યા પ્રભાસપાટણ પાસે પણ મળેલી છે.  
 

સવશ્વાસર્ત્રી : મહાભારતના ભીષ્ મપવષમાાં ‘વવશ્વાવમત્રા‘ નદી છે તે કદાચ પાહરયાત્રામાાંથી નીકળતી 
‘પારા‘ નદી હોય. એ નદીને ભગૃઓુ સાથે સાંબાંધ હોવાનુાં સમજાય છે. એ રીતે વવચારતાાં વડોદરા 
પાસેથી વહતેી ‘વવશ્વાવમત્રી‘ વવિંધ્યના સાતપડુા-પાવાગઢ પવષતમાાંથી આવે છે. એનો મેળ ચ્યવનના 
આશ્રમ પાસેની ‘વવશ્વાવમત્રા‘ સાથે મળી શકે.  
 

ગોર્તી અને ચદં્રભાગા : સ્કાંદપરુાણમાાં દ્વારકાકે્ષત્રમાાં ગોમતી, કુશાવતી, લક્ષ્ મણા, ચાંરભાગા અને 
જાાંબવતી એ પાાંચ નદીઓનો સાંગમ કહ્યો છે. આજની દ્વાહરકાની પવ્ષ તરજથી આવતો વહળેો તે 
‘ગોમતી‘ અને દચક્ષણ તરજનો બરહડયા ગામ તરજ નીચાણવાળો પટ તે ચાંરભાગા-પાચણવનના ત્રણ 
પાઠમાાં પણ એનો ઉલ્લેખ મળે છે. તેમાાં ચાંરભાગાને નદી કહી છે. ગોમતીનો ઉલ્લેખ પણ 
મહાભારતમાાં મળે છે. પદ્મપરુાણમાાં તેને દધીચચના આશ્રમ પાસે ‘સાભ્રમતી‘ને મળતી કહી છે.  
 

પ્રકીણમ નદીઓ : નાવસકના ઉર્વદાતના લેખમાાં ઈબા, મારાદા, દમણ-કરબેણા-દાહાનકુા અને 
નદીઓને ‘તાપી‘ સાથે ગણાવી છે. આમાાંની ‘પારદા‘ એ વલસાડ પાસેની ‘પાર‘, ‘દમણ‘ એ દમણ 
પ્રકીણષ નદીઓ : નાવસકના ઉર્વદાતના લેખમાાં ઈબા, મારાદા, દમણ-કરબેણા-દાહાનકુા અને 
નદીઓને ‘તાપી‘ સાથે ગણાવી છે. આમાાંની ‘પારદા‘ એ વલસાડ પાસેની ‘પાર‘, ‘દમણ‘ એ દમણ 
પાસેની ‘દમણગાંગા‘ અને ‘કરબેણા‘ એ ચબચલમોરા પાસેની અંચબકાને મળતી કાવેરી દચક્ષણ ભારતની 
કાવેરી કરતાાં જુદી છે. ‘દાહાનકુા‘ એ થાણા ર્જજલ્લાની ‘દહાણુાં‘ નામે નાનકડી નદી. આ ઉપરાાંત 
‘કાપી‘ નામ પણ મળે છે તે કઈ નદી હશે તે સ્પષ્ ટ થત ુાં નથી.  



 

MADE BY A.K.PARMAR 

 

સવુણમસિકતા, સવિાસિની, પિાસિની : આમાાં સવુણષવસક્તા, સવુણષરેખા કે સોનરેખ. તેનુાં અને 
પલાવશનીનુાં પાણી એકત્ર થઈ જ્નાગઢનના "સદુશષન" તળાવમાાં પડત ુાં. સ્કાંદગપુ્ તના લેખ અનસુાર 
પલાવશની, વસકતા અને વવલાવસની ત્રણ નદીઓના નામ મળે છે. આમાાંથી વસકતા તે ‘સવુણષવસકતા‘, 
‘વવવવધ તીથષકલ્પ‘માાં વસકતાને ‘સવુણ્ણારેહા‘ કહી છે તે ‘સોનરેખ‘ હોવા સાંભવ છે.  
 

અન્ય નદીઓના ઉલ્િેખો : અન્દ્ય નદીઓમાાં ગિુર નપૃવતવાંશના દધ બીજાના ઈ. સ. ૪૯૫-૪૯૬ના 
દાન શાસનમાાં અકુલેસ્વર(અંકલેશ્વર)વવર્યમાાંની ‘વરાંડા‘ નદી, ઘરસેન બીજાના ઈ. સ.૫૭૧ ના 
દાનશાસનમાાં આવેતી ‘વત્સવહક‘, સૌરાષ્ રમાાં થાન પાસેની કોઈ ‘પવપ્રમવત‘ નદી, કતારગામના 
૧૧૬ ગામોના સમહ્માાં ઉલ્લેખાયેલી ‘મદાવવ‘ (મીંઢોળા), ઘરાય વવર્યમાાંની ‘નેરાછ‘ નદી, 
શીલાહદત્ય ત્રીજાના ઈ.સ. ૬૬૬ના દાનશાસનમાાં ઉલ્લેચખત ‘વાંવશટકા‘ નદી તથા ઈ. સ. ૬૬૯ના 
દાનશાસનમાાં આવતી ‘મધમુતીદ્વાર‘ પાસેની ‘મધમુતી‘ નદી, તેમજ ‘માણછજ્જિકા‘ એટલે કે ‘માલણ‘ 

નદી વગેરે નદીઓ ગણાવી શકાય.  
આ અને એ ઉપરાાંતની અન્દ્ય નદીઓ કદાચ આજે પણ સક્ાઈ ગયેલી કે વહતેી હશે. આ નદીઓએ 
ગજુરાતના જીવનમાાં એક જમાનામાાં પોતાની જીવાંત છાપ ઊભી કરેલી. આજે પણ લોકજીવનમાાં 
એમનાાં નામ ઘણે સ્થળે કોઈને કોઈ રૂપે સચવાઈ રહ્યાાં છે. 

 


