
�જુરાતની નદ�ઓ અને સરોવર 
 

નમ�દા નમ�દા નમ�દા નમ�દા :::: મ�ય �દ�શના મૈકલ પવ�તમાળાનાઅમરકંટક (1066 મીટર) માથંી નીકળ� ભ(ચથી 24 ,ક.મી. .ૂર ખભંાતના અખાતને મળે 

છે. તેની 2ુલ લબંાઈ 1312 ,ક.મી. છે, �જુરાતમા ંતેની લબંાઈ 160 ,ક.મી. છે. તેનો 2ુલ 6ાવિવ8તાર 98.796 ચોરસ ,ક.મી. છે. 

નમ�દા હાફં�>ર પાસે �જુરાતના મેદાનમા ં�વેશે છે. ?યા ંતેને ઓરસગં અને કરજણ નદ� મળે છે. Bકુલતીથ� અને ભ(ચની વCચે 

તેને અમરાવતી અને Dખૂી નદ� મળે છે. નમ�દાના ,કનાર� ચાદંોદ, કરનાળ�, નાર�>ર અને Bકુલતીથ� �િસE તીથ�-8થળો છે. દ,રયાની 

ભરતીની અસર નદ�મા ં40 ,ક.મી. Gધુી રહ� છે અને 104 ,ક.મી. Gધુી વહાણવટા માટ� ઉપયોગી છે. આ નદ� પર નવાગામ પાસે 

‘સરદાર સરોવર યોજના‘ આકાર લઈ રહ� છે.  

તાપી તાપી તાપી તાપી :::: મ�ય �દ�શના મહાદ�વની ટ�કર�ઓમા ંબેKબુ પાસેથી નીકળ� Gરુત પાસે અરબ સાગરને મળે છે. તેની 2ુલ લબંાઈ 720 

,ક.મી. છે, �જુરાતમા ંતેની લબંાઈ 144 ,ક.મી છે. તાપી ‘હરણફાળ‘ નામના 8થળેથી �જુરાતમા ં�વેશે છે. તાપી નદ� પર ‘ઉકાઈ‘ 

અને ‘કાકરાપાર‘ યોજના બની છે. દ,રયાની ભરતીની અસર નદ�મા ં45 ,ક.મી. Gધુી રહ� છે અને 110 ,ક.મી Gધુી વહાણવટા માટ� 

ઉપયોગી છે.  

Mણૂા� : પNપલનેરના Oુગંરમાથંી નીકળ� અરબ સાગરને મળે છે. તેની લબંાઈ 80 ,ક.મી. છે. નવસાર� પાસે તે બે ફાટંામા ંવહPચાઈ 

Qય છે.  

RSબકા RSબકા RSબકા RSબકા :::: વાસંદાની ટ�કર�ઓમાથંી નીકળ� Mણૂા�થી 24 ,ક.મી .ૂર અરબ સાગરને મળે છે. તેની લબંાઈ 64 ,ક.મી. છે.  

ઔરંગા ઔરંગા ઔરંગા ઔરંગા :::: ધરમMરુના Oુગંરમાથંી નીકળ� RSબકાથી 13 ,ક.મી. .ૂર અરબ સાગરને મળે છે. વલસાડ શહ�ર ઔરંગા નદ� પર આવેVુ ં

છે.  

પાર પાર પાર પાર :::: ઔરંગાથી દSW ણે 10 ,ક.મી. .ૂર અરબ સાગરને મળે છે. તેની લબંાઈ 80 ,ક.મી. છે.  

કોલક કોલક કોલક કોલક :::: દમણને પારડથી અલગ પાડ� છે. દ,રયાની ભરતીની જોરદાર અસર 13 ,ક.મી. Gધુી રહ� છે. નદ�ના પટમાથંી કાV ુમાછલી 

મળે છે.  

દમણગગંા દમણગગંા દમણગગંા દમણગગંા :::: �જુરાતની દSW ણ સરહદ� આવેલી છે. ચોમાસામા ંએમા ંઘોડાMરૂ આવે છે. દ,રયાની ભરતીની અસર 13 ,ક.મી. Gધુી 

રહ� છે.  

સાબરમતી સાબરમતી સાબરમતી સાબરમતી :::: ઉદયMરુ પાસેના ઢ�બર સરોવર ન[કથી નીકળ� વૌઠાથી આગળ ખભંાતના અખાતને મળે છે. તે બનાસકાઠંા, 

સાબરકાઠંા, મહ�સાણા, ગાધંીનગર, અમદાવાદ અને ખેડા ^જ_લામા ંથઈને વહ� છે. તેની લબંાઈ 321 ,ક.મી. છે. તેને ખાર�, વા`ક, 

માઝમ, ભોગાવો, મે>ો, Gકુભાદર, શેઢ�, હાથમતી અને Rઘલી નદ�ઓ મળે છે. વૌઠા પાસે સાત નદ�ઓનો સગંમ થતો હોવાbુ ં

મનાય છે.  

મહ� મહ� મહ� મહ� :::: મ�ય�દ�શના Rઝેરા પાસેથી નીકળ� રાજ8થાનના વાસંવાડા ^જ_લામા ંથઈને �જુરાતમા ં�વેશે છે અને ખભંાતના અખાતને 

મળે છે. તેની 2ુલ લબંાઇ 500 ,ક.મી. છે, �જુરાતમા ંતેની લબંાઈ 180 ,ક.મી. છે. મહ� નદ�ને અનાસ, પાનમ, મીસર� અને ગળતી 

નદ�ઓ મળે છે. દ,રયાની ભરતીના કારણે 70 ,ક.મી.ના �વાહમા ંનદ�નો પટ િવશાળ બdયો છે. વહ�રા ખાડ� પાસે નદ�પટ 1 ,ક.મી. 

પહોળો છે. આથી, તે ‘મહ�સાગર‘ તર�ક� ઓળખાય છે. આ નદ� પર ‘વણાકબોર�‘ અને ‘કડાણા‘ યોજના બની છે.  

બનાસ બનાસ બનાસ બનાસ :::: રાજ8થાનના િશરોહ� ^જ_લાના િસરણવાના પહાડમાથંી નીકળ� કCછના રણમા ંસમાઈ Qય છે. તે બનાસકાઠંા અને પાટણ 

^જ_લામાથંી વહ� છે. 

સર8વતી સર8વતી સર8વતી સર8વતી :::: દાતંા તાVકુાના ચોર�ના Oુગંરમાથંી નીકળ� િસEMરુ અને પાટણ પાસેથી વહ�ને કCછના રણને મળે છે.  

(પેણ (પેણ (પેણ (પેણ :::: મહ�સાણા અને પાટણ ^જ_લામા;થી વહ�ને કCછના રણમા ંસમાઈ Qય છે.  

આ નદ� જસદણથી ઉeર� આવેલા આણદંપરના ઉCચ �દ�શમાથંી નીકળ� નવી બદંર પાસે અરબ સાગરને મળે છે. તેની લબંાઈ 

194 ,ક.મી. છે. કરનળ, વાસંાવડ�, ગfડળ�, ઉતાવળ�, ફોફળ, મોજવેg,ુ મીણસર અને ઓઝત નદ�ઓ તેને મળે છે. આ નદ� પર 

જસદણ, આટકોટ, નવાગઢ, ધોરા[, ઉપલેટા, ગણોદ અને નવી બદંર શહ�રો આવેલા છે. hતMરુ ન[ક iીનાથગઢ ખાતે બધં 

બધંાયો છે.  

ભાદર ભાદર ભાદર ભાદર :::: આ નદ� જસદણથી ઉeર� આવેલા આણદંપરના ઉCચ �દ�શમાથંી નીકળ� નવી બદંર પાસે અરબ સાગરને મળે છે. તેની 



લબંાઈ 194 ,ક.મી. છે. કરનળ, વાસંાવડ�, ગfડળ�, ઉતાવળ�, ફોફળ, મોજવેg,ુ મીણસર અને ઓઝત નદ�ઓ તેને મળે છે. આ નદ� 

પર જસદણ, આટકોટ, નવાગઢ, ધોરા[, ઉપલેટા, ગણોદ અને નવી બદંર શહ�રો આવેલા છે. hતMરુ ન[ક iીનાથગઢ ખાતે બધં 

બધંાયો છે.  

શેjુ[ં શેjુ[ં શેjુ[ં શેjુ[ં :::: ગીરની kુડં� ટ�કર�માથંી નીકળ� GલુતાનMરુ પાસે ખભંાતના અખાતને મળે છે. તેની લબંાઈ 173 ,ક.મી. છે. તેને ગાગ,ડયો 

નદ� મળે છે. ધાર� ન[ક ખો,ડયાર માતાના 8થાનક પાસે અને પાSલતાણા ન[ક રાજ8થળ� પાસે બધંો બધંાયા છે.  

વઢવાણ ભોગાવો વઢવાણ ભોગાવો વઢવાણ ભોગાવો વઢવાણ ભોગાવો :::: આ નદ� ચોટ�લા તાVકુાના નવાગામ પાસેના Oુગંરમાથંી આ નદ� નીકળે છે. તેની લબંાઈ 101 ,ક.મી. છે. આ 

નદ� પર ગૌતમગઢ પાસે નાયકા અને Gરુ�dlનગર પાસે ધોળ�ધQ નામના બધં છે.  

લNબડ� ભોગાવો : ચોટ�લા તાVકુાના ભીમોરાના Oુગંરમાથંી આ નદ� નીકળે છે. તેની લબંાઈ 113 ,ક.મી. છે. સાયલા તાVકુાના 

થો,રયાળ� ગામ પાસે આ નદ� પર બધં બધંાયો છે.  

મCm મCm મCm મCm :::: આ નદ� ચોટ�લા તાVકુાના આણદંMરુ-ભાડલા ગામ પાસેથી નીકળ� વાકંાનેર અને મોરબી શહ�ર પાસેથી પસાર થઈ માSળયા 

(િમયાણા) પાસે કCછના નાના રણમા ંસમાઈ Qય છે. તેની લબંાઈ 113 ,ક.મી. છે.  

Gકુભાદર Gકુભાદર Gકુભાદર Gકુભાદર :::: ચોટ�લા પાસેના Oુગંરમાથંી નીકળ� ધnંકુા પાસે થઈ ધોલેરા ન[ક ખભંાતના અખાતને મળે છે.  

ઘેલો ઘેલો ઘેલો ઘેલો :::: આ નદ� oલઝર ન[કના ઉCચ �દ�શમાથંી નીકળ� ઘેલા સોમનાથ, ગઢડા, અડતાળા, નવાગામ અને વલભીMરુ થઈ 

ખભંાતના અખાતને મળે છે. તેની લબંાઈ 90 ,ક.મી. છે.  

કાpભાર કાpભાર કાpભાર કાpભાર :::: સમ,ઢયાળા ન[ક રાયMરુના Oુગંરમાથંી નીકળ� ખભંાતના અખાતમા ંભાવનગરની ખાડ�ને મળે છે. તેની લબંાઈ 95 

,ક.મી. છે.  

કCછની નદ�ઓ કCછની નદ�ઓ કCછની નદ�ઓ કCછની નદ�ઓ :::: િમિત, નૈયરા, ખાર�, કનકાવતી અને qુકમાવતી rsુય નદ�ઓ છે. આ નદ�ઓ દSW ણ તરફ વહ� કCછના અખાતને 

મળે છે. ચોમાસા િસવાય આ નદ�ઓ Gકૂ� રહ� છે.  

નળ સરોવર નળ સરોવર નળ સરોવર નળ સરોવર :::: નળ સરોવર કCછના નાના રણ અને ખભંાતના અખાતને જોડતી નીચી Dિૂમના �દ�શમા ંઆવેVુ ંછે. નળ સરોવરની 

લબંાઈ 32 ,ક.મી. અને પહોળાઈ 6.5 ,ક.મી. છે. તેbુ ંWે`ફળ 115 ચોરસ ,ક.મી. છે. તેની tડાઈ 5 થી 8 મીટર છે. તેbુ ંપાણી 

ચોમાસામા ંમીuંુ હોય છે પરંK ુતSળયાના Wારને લીધે તરત જ ખાqંુ થઈ Qય છે. નળ સરોવરમા ંનાના-નાના ટાMઓુ આવેલા છે. 

તેમા ંપાનવડ સૌથી મોટો ટાM ુછે. અહN િશયાળામા ં.ુિનયાના .ૂર .ૂરના �દ�શોમાથંી QતQતના ંઅનેક પWીઓ આવે છે. આ 

પWીઓને જોવા તથા સહ�લગાહ માણવા ઘણા �વાસીઓ અહN આવે છે. નળ સરોવરના િવ8તારને અભયારvય તર�ક� Qહ�ર 

કરવામા ંઆwયો છે.  
 

 

�જુરાતની Mરુાણ �િસE નદ�ઓ 

નમ�દા નમ�દા નમ�દા નમ�દા :::: �જુરાતની [વાદોર� સમી �યાનાકષ�ક નદ� તે નમ�દા-ઋW પવ�તમાથંી નીકળ� તે ‘ર�વા‘ નામે િવz�યના અમરકંટકમાથંી 

નીકળ� બનેં માડંલ ન[ક સગંમ પામી એક બી[ના પયા�ય(પ બની Qય છે. મહાભારતના અરvયક પવ�મા ંપાડંવોની તીથ�યા`ામા ં

પયો{ ણી પછ� વૈOૂય� પવ�ત પછ� નમ�દાને ગણાવી છે. 8કંદMરુાણમા ંનમ�દા-ર�વા ઉપરના ંતીથ�8થળોના ં�ણુગાન કયા| છે. }ન 

સા,હ?યમા ંપણ ‘નમ�દા‘નો ઉ_લેખ થયેલો મળે છે. આચાય� હ�મચdlના ~યાiય કાwયમા,ં ‘�બધંSચzતામSણ‘મા,ં ‘િવિવધ તીથ�ક_પ‘મા ં

એનો િનદ�શ જોવા મળે છે. એની tડાઈને કારણે ઘણે tડ� Gધુી વેપાર માટ� એનો �ાચીન સમયથી ઉપયોગ થતો ર�ો છે.  
 

મહ� મહ� મહ� મહ� :::: મહાભારતના આરvયક પવ�મા ંચમા�vયવતી પછ� ‘મહ�‘ કહ� છે તે �ાનંી તે 8પ{ ટ નથી. એમા ંએના પછ� નમ�દા અને 

ગોદાવર� કહ� છે. ‘મહતી‘ તર�ક� Mરુાણોમા ંનfધાયેલી નદ� મહ� હોય એવો સભંવ છે. માક�dડ�ય �� અને વામન Mરુાણોમા ં‘મહ�‘ 

અને ��ાડં Mરુાણમા ં‘મહ�‘ નદ� કહ� છે. પા^�ટર નામે િવ~ાન ‘મહ�તા‘ અને ‘મહતી‘ને મહ� કહ� છે. મહ� નદ� મ�ય�દ�શની 

Sગ,રમાળામાથંી નીકળ� OુગંરMરુ-વાસંવાડા વCચે પસાર થઈ, પચંમહાલમા ં�વેશી ખેડા ^જ_લામા ંથઈ ખભંાતના અખાતમા ંપડ� છે 

�યા ંએને ‘મહ�સાગર‘ કહ� છે.  
 



સર8વતી સર8વતી સર8વતી સર8વતી :::: �જુરાતમા ંબે 8થળોએ ‘સર8વતી‘ નામની નદ�ઓ છે. તેમાનંી એક Rબા[ ન[ક ઉ�ભવ પામી િસEMરુ પાસે 

Mવૂ�વા,હની બની લાબંો પથં કાપી કCછના રણમા ંV�ુ ત થાય છે. �યાર� બી[ ,દ W ણ ગીરના Oુગંરોમાથંી નીકળતી �ભાસ પાસે 

હ�રણ નદ�મા ંમળે છે. 8કંદMરુાણમા ંએ ‘હ,રણી‘, ‘વ^�ણી‘, ‘dય2ું‘, ‘કિપ લા‘, અને ‘સર8વતી‘ એવા ંપાચં નામે �ગટ થયેલી કહ� છે.  
 

પણા�શા પણા�શા પણા�શા પણા�શા ((((બનાસબનાસબનાસબનાસ) :) :) :) : મહાભારત અને પ�Mરુાણમા ંએક ‘પણા�શા‘ નદ� છે. તેbુ ંપાઠંાતર ‘Mણૂા�શા‘ અને Mરુાણોમા ં‘વણા�શા‘ તર�ક� મળે 

છે. ‘વણા�શા‘ને માક|ડ�ય Mરુાણમા ં‘વેણાસા‘ કહ�લી છે એ હાલની બનાસ નદ� છે. આમ તો બે બનાસ નદ�ઓ જોવા મળે છે. તેમા ંએક 

ચબંલની શાખા છે ને Mવૂ�ગામીની છે. બી[ �જુરાત બનાસ છે તે પિ�મગાિમની છે. ઇ8વીસનની પહ�લી સદ�માનંા નાિસકના 

અSભલેખમા ંનહપાનના જમાઈ ઉષવશતે ‘બાણા�શા‘ નદ�થી પોતાના દાનMvુયનો આરંભ કર�લો. ભૌગોSલક Mવૂા�પર સબંધં જોતા ં

‘બણા�સા‘ એ જ �જુરાતની બનાસ છે, hને }ન સા,હ?યમા ં‘બ�ાસ‘ કહ� છે. આ બનાસ નાથ~ારા (મેવાડ)ની પિ�મની પહાડ�ઓથી 

નીચે ઊતર� આ� ુરોડ ખાતે ખર�ડ�થી બનાસકાઠંામા ંઊતર� કCછના રણમા ંપથરાઈ Qય છે.  
 

તાપી તાપી તાપી તાપી :::: તાપીbુ ંનામ રામાયણ-મહાભારતમા ંજોવા મળKુ ંનથી પણ Mરુાણોમા ંમ?8ય, 2ૂમ�, વા�,ુ ��ાડં અને માક|ડ�યમા ંએનો િનદ�શ 

મળે છે. ઉપર જણાw�ુ ંતેમ ઉષવદાતના નાિસકના અSભલેખમા ંબનાસ પછ� તાપી વગેર� નદ� જણાવેલી છે. રાજશેખર� તેને નમ�દા 

અને પયો{ ણી વCચે આવેલી કહ� છે. તાપી િવz�યમાથંી નીકળ� ખભંાતના અખાતના નાક� પિ�મ સrlુમા ંમળે છે. �જુરાતની સrEૃ 

નદ�ઓમાનંી તે એક છે. નમ�દાની પેઠ� વેપાર માગ� તર�ક� તેનો ઉપયોગ થતો. Gરુત એ તાપીને કાઠં� આવેVુ ં�sયાત બદંર છે.  
 

>�વતી >�વતી >�વતી >�વતી :::: આ >�વતી એ જ આપણી સાબરમતી. મેવાડમાથંી ઉતર� આવી કોતરોમા ંવહ�તી તે આજના સાબરકાઠંાના ‘>�‘ 

�દ�શમા ંવહ�તી �ૂના આસાવલ અને કણા�વતી-અમદાવાદ પાસેથી નીકળ� ખભંાતના અખાતમા ંપડ� છે, તે પ�Mરુાણની ‘સાબરમતી‘ 

ક� સા�મતી નદ� છે. 8કંદMરુાણ અbસુાર િવ>ાિમત આવતા ંવિશ{ ઠ� વાqુણમં̀ થી વGધુા તરફ જોતા ંબે રં�ોમાથંી પાણી નીક��ુ.ં 

hમાનંી એક ‘સર8વતી‘ અને ‘સ�ંમ‘ થી જોતા ંનીક��ુ ંતે નદ� ‘સા�મતી‘. પ�Mરુાણ સ?ય�ગુમા ંએbુ ંનામ ‘2ૃતવતી‘, `ેતામા ં

‘Sગ,રકSણ�કા‘, ~ાપરમા ં‘ચદંના‘ અને કSલ�ગુમા ં‘સા�મતી‘ હોવાbુ ંકહ� છે. તેમા ંસાબરમતીના ંબેઉ કંઠ �દ�શના ંઅનેક તીથ�ની 

નામાવSલ પણ આવેલી છે. તેમા ંચdlભાગા-સગંમ પાસે દધીSચ ઋિષએ તપ કર�Vુ.ં h આh દધીSચ ક� .ૂધે>રના આરા તર�ક� 

ઓળખાય છે.  
 

હ�8તમતી હ�8તમતી હ�8તમતી હ�8તમતી ((((હાથમતીહાથમતીહાથમતીહાથમતી) :) :) :) : સાબરકાઠંામા ંસાબરમતી નદ�ને ‘હાથમતી‘ નામે નદ� મળે છે. પ�Mરુાણમા ંતેને ‘હ8તમતી‘ કહ� છે. 

‘સા�મતી મહા?�ય‘ અbસુાર સાબરકાઠંાની ઈશાને આવેલી Sગ,રમાળામાથંી નીકળ�, ન[કના પાલ ગામને અડધો �ટો માર�, ?યાથંી 

,હzમતનગર પાસે થઈ પિ�મવા,હની બની આગળ જતા ંએ સાબરમતીને મળે છે. જો ક� પ�Mરુાણમા ંએને ‘B{ુ ક(પા‘ એટલે ક� Gકૂ� 

નદ� કહ� છે.  
 

વાત�દની વાત�દની વાત�દની વાત�દની :::: મ�ય �જુરાતમા ંઆવેલી વા`ક નદ�ને ‘પ�Mરુાણ‘મા ં‘વાત��ની‘ કહ� છે. એના પહ�લાના Mરુાણોમા ંતેને ‘� ૃ̀ �ની‘ તેમજ 

�ત�ની‘ પણ કહ� છે. � ૃ̀ ને �l � માર� નાખેલો તેથી �lને ��હ?યાbુ ંપાપ લાગેVુ.ં આ ��હ?યાbુ ંિનવારણ ‘વા`�ની‘ અને 

સા�મતીના સગંમતીથ�-આજbુ ંવૌઠામા ંનહાવાથી થ�ુ ંહK ુ.ં આ નદ� માળવામાથંી નીકળ� પિ�મ �દ�શમા ંવહ� આવે છે. પ�Mરુાણ 

એbુ ંબી�ુ ંનામ ‘વૈ`વતી‘ જણાવે છે. મહાભારતમા ંનfધાયેલી ‘વેવતી‘ તે �ુદ� છે.  
 

સે,ટકા સે,ટકા સે,ટકા સે,ટકા ((((શેઢ�શેઢ�શેઢ�શેઢ�) :) :) :) : પ�Mરુાણમા ંમહ� અને વા`કના વચગાળાના �દ�શમા ંપિ�માSભrખુ વહ�તી ખેડા પાસે એક(પ થઈ વૌઠા પાસે 

સા�મતીને મળે છે. 8તભંનક તીથા�વતાર �બધં અbસુાર પા>�નાથના Sબzબને કાતંીનગરના એક ધનપિતના મહાલયમાથંી 

શાતવાહનની પ?ની ચlંલેખા પાસે રસ લસોટવાbુ ંકામ ‘સેડ�‘ નદ�ના ,કનાર� કરાવે છે. ‘સે,ટકા‘ નદ� કાઠં� 8તભંન (થામણા) ગામ 

વ8�ુ ંછે ?યા ંતેને ‘સેટ�‘ પણ કહ� છે.  
 

વ_કSલની ને ,હરvયમય વ_કSલની ને ,હરvયમય વ_કSલની ને ,હરvયમય વ_કSલની ને ,હરvયમય :::: પ�Mરુાણમા ંઆ બનેંને ન[ક ન[ક કહ� છે. એમાનંી વ_કSલની ઇડર પાસેથી નીકળ� હોવાની શ�તા 

છે. �યાર� ,હરvયમયી ખેડ��ા પાસે વહ�તી હરણાવ-,હરvયા છે, h આગળ જતા ંસાબરમતીને મળે છે. ,હરvયા નદ� પાSણિનના 

ગણપાઠમા ંપણ નfધાયેલી છે. એક હ�રણ ક� ,હરvયા �ભાસપાટણ પાસે પણ મળેલી છે.  
 



િવ>ાિમ`ી િવ>ાિમ`ી િવ>ાિમ`ી િવ>ાિમ`ી :::: મહાભારતના ભી{ મપવ�મા ં‘િવ>ાિમ`ા‘ નદ� છે તે કદાચ પા,રયા`ામાથંી નીકળતી ‘પારા‘ નદ� હોય. એ નદ�ને D�ૃઓુ 

સાથે સબંધં હોવાbુ ંસમQય છે. એ ર�તે િવચારતા ંવડોદરા પાસેથી વહ�તી ‘િવ>ાિમ`ી‘ િવz�યના સાતMડુા-પાવાગઢ પવ�તમાથંી 

આવે છે. એનો મેળ Cયવનના આiમ પાસેની ‘િવ>ાિમ`ા‘ સાથે મળ� શક�.  
 

ગોમતી અને ચlંભાગા ગોમતી અને ચlંભાગા ગોમતી અને ચlંભાગા ગોમતી અને ચlંભાગા :::: 8કંદMરુાણમા ં~ારકાWે`મા ંગોમતી, 2ુશાવતી, લ� મણા, ચlંભાગા અને Qંબવતી એ પાચં નદ�ઓનો સગંમ 

ક�ો છે. આજની ~ા,રકાની Mવૂ� તરફથી આવતો વહ�ળો તે ‘ગોમતી‘ અને દSW ણ તરફનો બર,ડયા ગામ તરફ નીચાણવાળો પટ તે 

ચlંભાગા-પાSણિનના `ણ પાઠમા ંપણ એનો ઉ_લેખ મળે છે. તેમા ંચlંભાગાને નદ� કહ� છે. ગોમતીનો ઉ_લેખ પણ મહાભારતમા ં

મળે છે. પ�Mરુાણમા ંતેને દધીSચના આiમ પાસે ‘સા�મતી‘ને મળતી કહ� છે.  
 

�ક�ણ� નદ�ઓ �ક�ણ� નદ�ઓ �ક�ણ� નદ�ઓ �ક�ણ� નદ�ઓ :::: નાિસકના ઉષવદાતના લેખમા ંઈબા, મારાદા, દમણ-કરબેણા-દાહાbકુા અને નદ�ઓને ‘તાપી‘ સાથે ગણાવી છે. 

આમાનંી ‘પારદા‘ એ વલસાડ પાસેની ‘પાર‘, ‘દમણ‘ એ દમણ �ક�ણ� નદ�ઓ : નાિસકના ઉષવદાતના લેખમા ંઈબા, મારાદા, દમણ-

કરબેણા-દાહાbકુા અને નદ�ઓને ‘તાપી‘ સાથે ગણાવી છે. આમાનંી ‘પારદા‘ એ વલસાડ પાસેની ‘પાર‘, ‘દમણ‘ એ દમણ પાસેની 

‘દમણગગંા‘ અને ‘કરબેણા‘ એ SબSલમોરા પાસેની RSબકાને મળતી કાવેર� દSW ણ ભારતની કાવેર� કરતા ં�ુદ� છે. ‘દાહાbકુા‘ એ 

થાણા ^જ_લાની ‘દહાgુ‘ં નામે નાનકડ� નદ�. આ ઉપરાતં ‘કાપી‘ નામ પણ મળે છે તે કઈ નદ� હશે તે 8પ{ ટ થKુ ંનથી.  
 

Gવુણ�િસકતાGવુણ�િસકતાGવુણ�િસકતાGવુણ�િસકતા, િવલાિસનીિવલાિસનીિવલાિસનીિવલાિસની, પલાિસની પલાિસની પલાિસની પલાિસની :::: આમા ંGવુણ�િસ�તા, Gવુણ�ર�ખા ક� સોનર�ખ. તેbુ ંઅને પલાિશનીbુ ંપાણી એક` થઈ 

�ૂનાગઢનના "Gદુશ�ન" તળાવમા ંપડK ુ.ં 8કંદ��ુ તના લેખ અbસુાર પલાિશની, િસકતા અને િવલાિસની `ણ નદ�ઓના નામ મળે 

છે. આમાથંી િસકતા તે ‘Gવુણ�િસકતા‘, ‘િવિવધ તીથ�ક_પ‘મા ંિસકતાને ‘Gવુvણાર�હા‘ કહ� છે તે ‘સોનર�ખ‘ હોવા સભંવ છે.  
 

અdય નદ�ઓના ઉ_લેખો અdય નદ�ઓના ઉ_લેખો અdય નદ�ઓના ઉ_લેખો અdય નદ�ઓના ઉ_લેખો :::: અdય નદ�ઓમા ં��ુર bપૃિતવશંના દધ બીQના ઈ. સ. ૪૯૫-૪૯૬ના દાન શાસનમા ં

અ2ુલે8વર(Rકલે>ર)િવષયમાનંી ‘વરંડા‘ નદ�, ઘરસેન બીQના ઈ. સ.૫૭૧ ના દાનશાસનમા ંઆવેતી ‘વ?સવહક‘, સૌરા{ ¥મા ંથાન 

પાસેની કોઈ ‘પિ�મિત‘ નદ�, કતારગામના ૧૧૬ ગામોના સrહૂમા ંઉ_લેખાયેલી ‘મદાિવ‘ (મNઢોળા), ઘરાય િવષયમાનંી ‘નેરાછ‘ નદ�, 

શીલા,દ?ય `ીQના ઈ.સ. ૬૬૬ના દાનશાસનમા ંઉ_લેSખત ‘વિંશટકા‘ નદ� તથા ઈ. સ. ૬૬૯ના દાનશાસનમા ંઆવતી ‘મnમુતી~ાર‘ 

પાસેની ‘મnમુતી‘ નદ�, તેમજ ‘માણછ¦કા‘ એટલે ક� ‘માલણ‘ નદ� વગેર� નદ�ઓ ગણાવી શકાય.  

આ અને એ ઉપરાતંની અdય નદ�ઓ કદાચ આh પણ Gકૂાઈ 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 8થળે કોઈને કોઈ (પે સચવાઈ ર�ા ંછે. 

 


