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શ્રીમદ્ ભાગવતપરુાણમાાં વણણવેલ નદીઓ 

ડૉ. રઘભુાઇ કે. પટેલ
વસં્કૃત વલબાગ ધી.કે.એન.એવ.ફી.એર.આર્ૌ્વ એન્ડ કૉભવ્ કૉરજે ખેયાલ.ુ તા.ખયેાલ.ુ જજભશવેાણા. ભ.૯૯૦૯૨૯૧૪૯૪

સારાાંશ 

       પ્રાચીન વસં્કૃત વાહશત્મભા ંલદે અન ેોયાણણક ગ્રથંનુ ંવલળે ભશત્લ છે. લહૈદક વાહશત્મની તરુનાએ ોયાણણક ગ્રથંભા ંનદીઓન વણંિપ્ત ્લરખે 
થમરે છે. પ્રસ્તતુ રખેભા ંબાયતની પ્રાચીન કાની નદીઓના નાભાણબધાન, ્દબલસ્થાન, અન ેલતભ્ાન હયસ્સ્થવતનુ ંલણન્ આલેુ ં છે. ોયાણણક 
ગ્રથંભા ંવલોચ્ચ સ્થાન ાભરે શ્રીભદૌ  બાગલદ્યુાણભા ંગગંા, ચનેાફ, કારીન્દી, કૃષ્ણા, કાલયેી, ગદાલયી, તાી, વવિંધ,ુ નભદ્ા, બીભા, ભશા, મમનુા, 
ઝરેભ, વતરજ, ણફમાવ લગેયે પ્રવવદ્ધ નદીઓ ્યાતં ફીજી નદીઓન ણ ્લરખે થમરે છે. આ અભ્માવરખેભા ંશ્રીઅરી, શ્રીકાણે, ડૉ.અસ્નનશત્રી, 
શ્રીઅલસ્થી, શટંય, શ્રીકાતંાલારા, ડૉ.સ્ાઇન, ડૉ.્ાધ્મામ, શ્રીડી.વી.વયકાય,ફરદેલ ્ાધ્મામ લગેયે વલલચેકના ભત યજૂ કયેરા છે. 

ચાવીરૂપ શબ્દો 
          લહૈદક વાહશત્મ, બાગલત યુાણ, શભેકટૂ લત્, સ્કેવવવનજ, અરુણદા, અલટદા, નદી, બદ્રાશ્વ, અરકનદંા, ભશાફેશ્વય, ફગંાની ખાડી, 
હશભારમ, ભરમધ્લજ, ચફંર લ્ત, ત ુગંબદ્રા, કુરુિતે્ર, અરકાનગયી, ણચત્રકટૂ, લાભન યુાણ, ભશાબાયત, યાભામણ, બાયતલ્, ધભળ્ાસ્ત્ર. 

            
ઋનલેદ કાથી જ આણને બોગણરક ફાફત વલળ ે
ભાહશતી પ્રાપ્ત થામ છે. લૈહદક વાહશત્મભા ંપ્રાચીન કારીન 
પ્રદેળ, લ્ત, નદીઓ, રકજીલન લગેયેનુ ંલણન્ પ્રાપ્ત 
થામ છે. ઋનલેદભા ંજે નદીઓ કે લ્ત લગેયેનુ ંલણ્ન છે, 
તે ોયાણણક દૃષ્ષ્ટએ અલ પ્રભાણભા ંછે. બાગલતયુાણભા ં
ઘણી ફધી નદીઓન ્લરખે પ્રાપ્ત થામ છે, જેન અશીં 
વલસ્તાયલ્ૂક હયચમ આલાભા ંઆવ્મ છે. 
[૧]અરકનદંા:- બાગલતયુાણના ભતે આ ગગંાની એક 
ધાયા છે. તેની સ્સ્થવત કૈરાવ લ્ત ્ય છે. આ નદી 
અરકાનગયીની ાવેથી લશ ે છે.૧ આ નદી બ્રહ્મવદનની 
દણિણ ફાજુથી નીકીને શભેકટૂ લ્ત ય જામ છે. 
ત્માથંી હશભારમના વળખયને વાય કયતી બાયતભા ં લશ ે
છે.૨ 

[૨]અવવન્કી૩:-શ્રી દીણિતય૪ના ભતે આ અવવકની નદી છે. 
શ્રી ફરદેલ ્ાધ્મામ૫ના ભતે કાી શલાથી તેનુ ં નાભ 
અવવકની ડ્ુ ં શત ુ.ં આનુ ં શારનુ ં નાભ ચદં્રબાગા કે 
ચેનાફ છે. ગ્રીક રક લણ્ વલમા્વ કયીને તેન ે
સ્કેવવનીજના રૂે જાણ ેછે. 
[૩]અરુણદા:-આ નદી ભદંયાચર લ્તભાથંી નીકે છે. 
અને ઇરાવતૃ્તના લ્ૂના પ્રદેળને વવિંચાઇ યૂી ાડ ે છે.૬ 
ભત્સ્મયુાણના ભતે આ એક વયલય કે લનનુ ંનાભ છે.૭ 
શ્રીઅરી૮ના ભતાનવુાય આ કયકુર વયલય છે, જે 

ાભીયના ્ત્તય-વિભ પ્રાતંભા ં હકજજરસનુા 
્દગભસ્થાનની ાવે છે. 
[૪]અલટદા:-બાગલતયુાણ૯ભા ં આના નાભન ્લરેખ 
ભે છે. આની સ્સ્થવત વલળ ેકઇ ્લરખે ભત નથી. 
[૫]અન્ધ૧૦:-શ્રીકાણ૧ે૧ના ભતે આ ચાદંન કે અંધેરી નદી 
છે, જે બાગરયુભા ંગગંા નદીને ભે છે. 
[૬]ઇક્ષભુતી:-આ નદીનુ ંણ ભાત્ર નાભ જ ભે છે.૧૨ ડૉ. 
અસ્નનશત્રીના ભતાનવુાય આ પર્ૂખાફાદની ાવેથી લશતેી 
અત્માયની ઇખન નાભની નદી છે. આનુ ં જ ફીજુ ં નાભ 
કારી કે કારીન્દી છે.૧૩ ડૉ. લાસદેુલ ળયણ અગ્રલાર 
ઇખનને જ ઇક્ષભુતી ભાને છે.૧૪ 

[૭]કૃતભારા૧૫:-આ એક દ્રવલડ દેળની વલત્ર નદી છે.૧૬ 
આ જ નદીભા ં યાજા વત્મવ્રતને ભત્સ્માલતાયના દળન્ 
થમા શતા.૧૭તીથ્માત્રા કયતી લખત ેફરયાભે તેભા ંસ્નાન 
કયુું શત ુ.ં૧૮ આ અત્માયની લૈગઇ નદી છે.૧૯ આ નદી 
ભદુયાની ાવેથી લશ ેછે.૨૦ 

[૮]ઋવકુલમા૨૧:-આ નદી તાના આ નાભથી 
ફેયશાભયુની ાવે ફગંાની ખાડીભા ંબી જામ છે.૨૨ 

[૯]કોવળકી:-ળભીક ઋવન આશ્રભ આ નદીના હકનાયા 
ય આલરે શત.૨૩ ગાવધ ઋવની તુ્રી જ ાછથી 
કોવળકી નદી ફની ગઇ શતી.૨૪ શ્રી કાણેના ભતે આ 
હશભારમભાથંી નીકતી આધવુનક કોવળકી નદી છે.૨૫ આ 
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નદી નેાભાથંી નીકીન ે ટના ાવ ે ગગંાભા ં બી 
જામ છે.૨૬ 

[૧૦]ગગંા:-તેની ્ત્વત્ત યુાણગ્રથંભા ં વલષ્ણનુા 
ચયણભાથંી થમરેી ભનામ છે.૨૭ તેની ચાય ધાયાઓ 
ફતાલેરી છે- [૧]વીતા-આ બ્રહ્મવદનભાથંી નીકીને 
કેવયાચરના વળખય ય થઇને લશતેી બદ્રાશ્વ પ્રદેળને વીંચે 
છે.૨૮ શ્રી અરીના ભતે આ હકજજલસ ુ છે.૨૯ [૨]ચક્ષ-ુ આ 
ભાલમલાનના વળખય ય શોંચીને કેતભુાર પ્રદેળભા ં 
લશતેી વિભભા ંિાય વમદુ્રને ભે છે.૩૦ [૩]બદ્રા-આ ભેરુ 
લ્તની ્ત્તય હદળાભાથંી નીકે છે. ત્માથંી શ ૃગંલાનના 
વળખય યથી ્ત્તયકુરુના પ્રદેળભાથંી નીકીને વમદુ્રભા ં
બી જામ છે.૩૧ [૪]અરકનદંા- બાયતલ્ની લ્ૂ લણણિત 
નદી છે. 
[૧૧]કૃષ્ણા૩૨:-આ ભશાફેશ્વયભા ં વહ્ય લત્ભાથંી 
નીકનાયી નદી છે. તેને ભટે બાગે કૃષ્ણલેણા ણ 
કશલેાભા ં આલે છે.૩૩ આ ભશાયાષ્ર, શૈદયાફાદ અને 
ભદ્રાવભાથંી નીકીને ફગંાની ખાડીને ભે છે.૩૪ 

[૧૨]કાલેયી૩૫:-આ ણ દ્રવલડ દેળની એક વલત્ર નદી 
છે.૩૬ તેની સ્સ્થવત વહ્ય લત્ની તેટીભા ંફતાલેરી છે.૩૭ 
લાભનયુાણના ભતે આ વહ્ય લ્તભાથંી નીકે છે. આ 
અત્માયની કાલેયી નદી જ છે, જે વિભ ઘાટભાથંી 
નીકીને દણિણ-લ્ૂ હદળાભા ં ભૈસયૂ ાવેથી નીકીને 
ફગંાની ખાડીભા ંબી જામ છે.૩૮ 

[૧૩]ગભતી૩૯:-ફરયાભ તીથ્માત્રા કયતી લખતે આ નદી 
ય ગમા શતા.૪૦ શ્રી કાણ૪ે૧ના ભતે આ ફે નદીઓ છે: 
[૧]આ આધવુનક ગભર નદી છે, જે વવિંધનુી વશામક નદી 
છે. અને [૨]આ હશભારમભાથંી નીકીને લાયાણવી ાવે 
ગગંાને ભનાયી નદી છે. 
[૧૪]ગદાલયી:-આ બાયતલ્ની વલત્ર નદી છે.૪૨ આ 
વહ્ય લ્તભાથંી નીકે છે. યુાણભા ંતેને દણિણ પ્રદેળની 
ભટી નદી ગણાલી છે. આ નદી નાવવકથી લીવ ભાઇર 
દૂય ત્ર્મફંક નાભના ગાભ ાવેથી નીકે છે.૪૩ 

[૧૫]ગડંલી:- ફરયાભ તીથ્માત્રા કયતી લખતે આ નદી 
ય ગમા શતા.૪૪ આ નદી હશભારમભાથંી નીકીને 
ણફશાયભા ં વનયુ ાવે ગગંાભા ં બી જામ છે.૪૫ આ 
નાભની એક ફીજી નદી નેા કે ગયખયુભા ંણ લશ ે
છે.૪૬ 

[૧૬]ચદં્રભવા૪૭:-બાગલતયુાણના ભતે આ કુરાચર 
અથા્તૌ ભરમલ્ત ય લશતેી નદી છે. ભરમધ્લજ અશીં 
જ તિમા્ કયલા ગમા શતા. અન્મ ાઠબેદભા ંતેનુ ંનાભ 
ચદં્રલવા ણ જલા ભે છે.૪૮ આ નદી વિભ વાગયભા ં
બી જામ છે.૪૯ 

[૧૭]ચક્ર:- બાગલતયુાણના ભતે આ રુશાશ્રભની 
નજીક લશતેી નદી છે. ગીતાપે્રવની ટીકા પ્રભાણે આ ગડંકી 
નદી છે.૫૦ ફરયાભની તીથ્માત્રા પ્રવગં ે  આ નદીન 
્લરખે થમરે છે.૫૧ 

[૧૮]ચભ્ણ્લતી૫૨:-યુાણના વદંબ ્ પ્રભાણ ે આ નદી 
ાહયમાત્ર લ્તભાથંી નીકે છે.૫૩ જે શારન ચફંર 
લ્ત છે.૫૪ આ નદી અયાલરીની લ્તભાાભાથંી 
નીકીને મમનુા નદી વાથે બી જામ છે.૫૫ 

[૧૯]ચદં્રબાગા૫૬:-આ શારની ણચનાલ નદી છે.૫૭ શ્રી 
કાણેના ભત ે હશભારમભાથંી ફ ે ધાયાઓ નીકે છે- ચદં્રા 
અને બાગા. ફનેંન વગંભ થલાથી વયંકુ્ત નાભ ચદં્રબાગા 
કે ણચનાલ ડરે છે.૫૮ 

[૨૦]જમ્બ ૂ નદી:- બાગલતયુાણના ભતે આ નદી 
ભેરુભદંય લ્તભાથંી નીકે છે.૫૯ શ્રી કાણેના ભત ે આ 
ભેરુભદંય યના ચદં્રપ્રબ નાભના વયલયભાથંી નીકે છે.૬૦ 
શ્રી અલસ્થીના ભતે આ આબ ૂલ્તની જમ્બ ૂનદી છે.૬૧ 

[૨૧]ત ુગંબદ્રા૬૨:-શ્રી કાણેના ભતે ત ુગં અને બદ્રા એ ફે 
ભટી નદીઓ ભૈસયૂ દેળભાથંી નીકીને કંુડરી ાવે 
ભીને ત ુગંબદ્રા ફની જામ છે.૬૩ આ નદી કુયનરૂ 
જજલરાના ્ત્તય તયપ કૃષ્ણા નદી વાથે બી જામ છે.૬૪ 

[૨૨]તાી૬૫:-લાભન યુાણની દૃષ્ષ્ટએ આ નદી 
શસુ્ક્તભાનૌ લ્તભાથંી નીકે છે.૬૬ બ્રહ્મયુાણ અનવુાય 
આ નદી ઋિ લ્તભાથંી નીકે છે.શ્રી કાણેના ભત ેઆ 
વલિંધ્મ લ્તભાથંી નીકીને અયફ વાગયને ભે છે.૬૭ 

[૨૩]તામ્રણી૬૮:-આ નદી દ્રવલડ દેળની વલત્ર નદી 
ગણામ છે.૬૯ આ જ પ્રદેળભા ંચદં્રભવા નદી ણ લશ ેછે.૭૦ 
તીથ્માત્રા લખતે વેતફુધંથી ાછા પયતી લખતે ફરયાભ 
આ નદી ાવે આવ્મા શતા.૭૧ આ નદીનુ ં શારનુ ં નાભ 
તામ્રણી જ છે.૭૨ તેનુ ંજ ફીજુ ંનાભ વળદારુ ણ છે.૭૩ 

[૨૪]વનવલિંધ્મા૭૪:-આ નદી ઋિ લ્તભાથંી નીકે છે. 
અવત્ર મવુનન આશ્રભ આ નદીના હકનાયે આલેર શત.૭૫ 
આ આધવુનક વભમની નેલજ નદી છે. જે ફેતલા અને 
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કારી વવન્ધના ભધ્મબાગેથી લશતેી ચફંરભા ં બી જામ 
છે.૭૬  

[૨૫]નભ્દા૭૭:-બાગલતયુાણના ભતે પ્રાચીન યગુભા ંઆ 
નદી ય દેલાસયુ વગં્રાભ થમ શત.૭૮ આ નદીના કાઠેં 
ભગૃકુચ્છ નાભનુ ં સ્થ છે, જમા ં ફણરએ મજ્ઞ કમો શત. 
તેભ જ બગલાન ેલાભન અલતાય ધાયણ કમો શત.૭૯ 

[૨૬]દૃદ્વતી૮૦:-આ નદીની આજ સધુી ઓખાણ થઇ 
ળકી નથી. કવનિંઘભ આ નદીને થાનેશ્વયની દણિણભા ં
લશતેી યાિી નદી ભાને છે. જ કે આ ભત અત્માયે 
ળકંાસ્દ છે.૮૧ લાભનયુાણના ભતે કુરુિેત્રન પ્રદેળ 
દૃળદ્વતી અને વયસ્લતી એ ફે નદીઓ લચ્ચે શત. લાભન 
યુાણ અનવુાય આ નદીનુ ંપ્રાચીન નાભ યત્નાલતી શત ુ.ં૮૨ 

[૨૭]નદંા:-ભત્સ્મ યુાણ અનવુાય આ નદી 
અરકાનગયીની ાવેના વોગવંધક લનપ્રદેળભા ંલશતેી નદી 
છે.૮૩ આ નદી કૈરાળ લત્ ્યથી નીકે છે.૮૪ અન્મ 
સ્થે તેન ે ળાલભરી દ્વીની નદી કશરે છે.૮૫ આ એક 
વલત્ર નદી છે.૮૬ નદંા નદીનુ ં સ્ભયણભાત્ર ાથી મકુ્ત 
કયાલનારંુ છે.૮૭  

[૨૮]ષુ્બદ્રા:-ભત્સ્મ યુાણના ભતે આ નદી હશભારમની 
્ત્તયે લશ ે છે. તેની ાવે ભાકુંડમે ઋવન આશ્રભ શત. 
તેની ાવે ણચત્રા નાભની લ્તભાા આલેરી છે.૮૮ આ 
નદીનુ ંફીજુ ંનાભ ષુ્લશા છે.૮૯ 

[૨૯]મસ્સ્લની૯૦:-આ નદી દ્રવલડ પ્રદેળની છે. આ 
નદીના કાઠેં યશનેાયા રક બગલાન લાસદેુલના બક્ત 
કશલેામ છે.૯૧ 

[૩૦]મષ્ણી૯૨:-આ નદી ઋિ લ્તભાથંી નીકે છે. 
શટંયના ભતે આ ફયાની ણૂા્ નદી છે. જે ગાવલરગઢના 
શાડીપ્રદેળભાથંી નીકીને તાીભા ં બી જામ છે.૯૩ 
ફરયાભ તીથ્માત્રા ભાટે અશીં ણ આવ્મા શતા.૯૪ 
શ્રીકાન્તાલારા૯૫ના ભતે આ મમનુાની એક વશામક નદી 
ૈસનુી છે. 
[૩૧]પ્રતીચી:-આ દ્રવલડ પ્રદેળભા ંલશતેી એક નદી છે.૯૬ 

[૩૨]બીભયથી૯૭:-આ દણિણ બાયતની નદી છે. ફરયાભ 
તીથ્માત્રા કયતી લખતે અશીં ણ આવ્મા શતા.૯૮ આ 
નદીનુ ં શારનુ ં નાભ બીભા છે.૯૯ આ નદી કૃષ્ણા નદીની 
વશામક નદી છે.૧૦૦ 

[૩૩]ભરુદવધૃા૧૦૧:-વનરુક્તભા ંતેને ઋનલેદ૧૦૨ભા ંફતાલેરી 
ફધી નદીઓની ્ાધી ફતાલેર છે. અથા્તૌ જેને ભરુત 

કે લાય ુ દ્વાયા લાલાઝડા વાથે રાલલાભા ં આલી શળ.ે૧૦૩ 
ડૉ.સ્ટાઇનના ભતે તેનુ ં શારનુ ં નાભ ભરુલદ્લાન છે. આ 
ચેનાલની એક વિભ પ્રદેળની વશામક નદી છે.૧૦૪ 

[૩૪]ભદંાહકની૧૦૫:-બાગલતયુાણભા ં આ નદીને સ્લગન્ા 
નાભે ઓખાલરેી છે.૧૦૬ શ્રી કાણે૧૦૭ના ભતે આ નદી 
ણચત્રકટૂની ાવેના ઋિ લ્તભાથંી નીકે છે. શ્રી 
દલ૧ે૦૮ના ભતાનવુાય આ નદી ગઢલાર જજલરાના કેદાય 
લ્તભાથંી નીકે છે. 
[૩૫]ભશાનદી૧૦૯:-આ ણ એક દ્રવલડ દેળની નદી છે.૧૧૦ 
શ્રી કાણ૧ે૧૧ના ભત ે આ નદી વલિંધ્મભાથંી નીકીને 
ઓહયસ્વાના કટક ાવેથી લશતેી ફગંાની ખાડીભા ંબી 
જામ છે. 
[૩૬]મમનુા૧૧૨:-આ ભથયુા ાવેથી લશતેી બાયતની એક 
પ્રવવદ્ધ નદી છે. ૧૧૩તેનુ ંજ ફીજુ ંનાભ કારીન્દી છે.૧૧૪ 

[૩૭]યેલા૧૧૫:-આ નદી ઋિલાનૌ લ્તભાથંી નીકે છે.૧૧૬ 
તેનુ ંફીજુ ંનાભ નભ્દા૧૧૭ કે સયુવા છે.૧૧૮ ડૉ.્ાધ્મામના 
ભતે ભદંાહકની કે ગોતભી ણ આ નદીના ંજ નાભ છે. આ 
નદી અભયકંટક લ્તભાથંી નીકીને ખબંાતની ખાડીભા ં
બી જામ છે.૧૧૯ 

[૩૮]યધસ્લતી૧૨૦:-બાગલતયુાણભા ંઆ નદીન ્લરેખ 
કયેર છે. 
[૩૯]લેણી૧૨૧:-આ નદી કૃષ્ણા નદીની એક વશામક નદી 
છે, જે વહ્યલાદભાથંી નીકે છે. કૃષ્ણા તથા લેણી ફનેંન 
વગંભ થતા ંકૃષ્ણલેણી નાભથી ઓખામ છે.૧૨૨ 

[૪૦]વલતસ્તા૧૨૩:-આ નદી હશભારમભાથંી નીકે છે. તેનુ ં
આધવુનક નાભ ઝેરભ છે.૧૨૪ કાશ્ભીયભા ં આજે ણ આ 
નદી લેધ નાભે પ્રવવદ્ધ છે. આથી જ તનેા પ્રાચીન નાભની 
સ્મવૃત આજે ણ વલદ્યભાનૌ છે.૧૨૫ 

[૪૧]લેદસ્મવૃત૧૨૬:-આ નદી ભાલાભા ં લશતેી ફસરુી 
નદી છે.૧૨૭ લાભન યુાણ અનવુાય આ નદી હયમાત્ર 
લ્તભાથંી નીકે છે.૧૨૮ 

[૪૨]લટદકા:-આ નદીન ્લરેખ ણ ચદં્રભવા નદી 
વાથે થમેર છે.૧૨૯ શ્રીરાના ભતે આ એક ગાભનુ ંનાભ છે, 
જે અત્માયે બીરવા જજલરાભા ં આલેલુ ં છે.૧૩૦ બાગલત 
યુાણ અનવુાય આ ાડંય દેળની નદી છે.૧૩૧ 

[૪૩]લેણ્મા૧૩૨:-આ નદી વહ્ય લ્તભાથંી નીકે છે. અને 
કૃષ્ણા નદી વાથે બી જામ છે.૧૩૩ 
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[૪૪]વલશ્વા૧૩૪:-બાગલત યુાણભા ં પક્ત તેના નાભન જ 
્લરખે પ્રાપ્ત થામ છે. 
[૪૫]લૈશામવી૧૩૫:-ભશાબાયતભા ં લૈશામવ નાભે એક કંુડનુ ં
લણ્ન છે, જે નયનાયામણ આશ્રભ ાવ ેઆલરે શત.૧૩૬ 
વબંલ છે કે લૈશામવી નદી તેભાથંી નીકતી નાની નદી 
શઇ ળકે. 
[૪૬]વયય૧ૂ૩૭:-આ નદીન ્લરેખ ણ બાગલત 
યુાણભા ંકયેર છે. જે અમધ્મા ાવેથી લશ ેછે.૧૩૮ 

[૪૭]સુભા૧૩૯:-આ અટક જજલરાભા ં લશતેી વશન નદી 
છે.૧૪૦ શ્રી ડી.વી.વયકાયના ભતે તેનુ ંફીજુ ંનાભ સફુાન છે. 
આ નદી યાલરવિંડીની ાવેથી લશતેી ભખદ ાવે 
વવિંધભા ંબી જામ છે.૧૪૧ 

[૪૮]સનુદંા:-બગલાનૌ ભનએુ તે જ આ નદીના કાઠેં 
ત કયુું શત ુ.ં૧૪૨ 

[૪૯]વત્તલતી૧૪૩:-આ બ્રહ્માલત્ પ્રદેળભા ંલ્ૂ તયપ લશતેી 
નદી છે.૧૪૪ તેના હકનાયે ઘણા મજ્ઞ કયલાભા ં આવ્મા 
શતા.૧૪૫ આ નદી હશભારમની વવયમયૂ લ્તભાાભાથંી 
નીકીને યાજતૂાનાની ્ત્તયે યણપ્રદેળભા ં લપુ્ત થઇ 
જામ છે.૧૪૬ ભશાબાયતભા ં તેને વલનળન કશરે છે.૧૪૭ 

ફરદેલ ્ાધ્મામ૧૪૮ના ભત ે હટમારા હયમાવતની 
સરુુવતી નાભની નાની નદી છે. 
[૫૦]વવિંધ૧ુ૪૯:-આ આધવુનક વવિંધ ુ નદી છે. તેને વિભ 
હદળાભા ંલશતેી ફતાલી છે.૧૫૦તેને કાશ્ભીયભા ંલશતેી નદી 
ણ કશરેી છે,૧૫૧ જે હશભારમભાથંી નીકે છે. 
[૫૧]ળણ૧૫૨:-લાભન યુાણના ભતે આ નદી ઋિ 
લ્તભાથંી નીકે છે.૧૫૩ શ્રીકાણેના ભતે તેનુ ં જ નાભ 
હશયણ્મલાશ છે.૧૫૪ તેનુ ંઆધવુનક નાભ ણ ળણ નદી જ 
છે. જે અભયકંટક લ્તભાથંી નીકી ટના ાવ ેગગંાભા ં
બી જામ છે. 
[૫૨]ળતદ્ર૧ુ૫૫:-તેને ળતહુદ્ર ણ કશરે છે.૧૫૬ યાભામણભા ં
તે ળતદ્ર ુ નાભથી પ્રવવદ્ધ છે.૧૫૭ તેનુ ં આધવુનક નાભ 
વતરજ છે.૧૫૮ તેનુ ં્ત્વત્તસ્થાન ભાનવયલય છે.૧૫૯ 
[૫૩]વલાળા:-તીથ્માત્રા કયતી લખતે ફરયાભ 
રુશાશ્રભ છી અશીં આવ્મા શતા.૧૬૦ શ્રી ફરદેલ 
્ાધ્મામના ભતે આ લતભ્ાન ણફમાવ નદી છે.૧૬૧ તે 
હશભારમભાથંી નીકીને વતરજ નદી વાથ ે બી જામ 
છે.૧૬૨ 

[૫૪]વત્રવાભા૧૬૩:-યુાણ અનવુાય વત્રવાભા શસુ્ક્તભાનૌ 
લ્તભાથંી નીકે છે.૧૬૪ 
[૫૫]ળક્યાલતી૧૬૫:-બાયતની નદીઓની માદીભા ં તેના 
નાભભાત્રન વભાલળે થામ છે. 
                આભ, બાગલત યુાણભા ં પ્રાચીન 
આમા્લત્ પ્રદેળની વલવલધ નદીઓનુ ં લણ્ન પ્રાપ્ત થામ 
છે. જેભાનંી કેટરીક નદીઓના ંનાભ ખફૂ જ પ્રાચીન છે. 
ત લી કેટરીક નદીઓના નાભ અત્માયે ફદરાઇ ગમેરા 
છે. જમાયે અમકુ નદીઓના ં નાભ ત પ્રાચીન કાથી 
ભાડંીને આજ સધુી ણ મથાલતૌ સ્લરૂે જલા ભે છે. 
આભ, આ ફધી નદીઓ પ્રાચીન કાથી જ બાયતની 
ભવૂભને ાલન કયી યશી છે. બાયતના બવ્મ અને વમદૃ્ધ 
લાયવાને જાલી યાખલાભા ં નદીઓનુ ં વલળે મગદાન 
યશલેુ ં છે. આથી જ નદીઓને રકભાતા વાથ ે
વયખાલલાભા ંઆલી છે, એ ખયેખય મનમ છે. 
વદંબ્ :- 
[૧] બાગલત યુાણ, ૪.૬.૨૪ 
[૨] બાગલત યુાણ, ૫.૧૭.૫-૮ 
[૩] બાગલત યુાણ, ૫.૧૯.૧૮ 
[૪] યુાણ ઇન્ડેિ, પ્રથભ બાગ, .ૃ૧૩૫ 
[૫] લૈહદક વાહશત્મ ઔય વસં્કૃવત, .ૃ ૪૬૬ 
[૬] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૪૦૨ 
[૭] કલચયર હશસ્રી ફ્રભ ભત્સ્મ યુાણ, .ૃ૩૦૪               
[૮] દી જમગ્રાપી ઓપ દી યુાણ, .ૃ૧૦૧             
[૯] બાગલત યુાણ, ૫.૧૯.૧૮                 
[૧૦] એજન                    
[૧૧] બાગલત યુાણ, ૫.૧૬.૧૭                       
[૧૨] બાગલત યુાણ, ૫.૧૦.૧                   
[૧૩] તજંણરકારીન બાયત, .ૃ૮૭              
[૧૪] ાણણવનકારીન બાયતલ્, .ૃ૫૫             
[૧૫] બાગલત યુાણ, ૫.૧૯.૧૮ 
[૧૬] બાગલત યુાણ, ૧૧.૫.૩૯ 
[૧૭] બાગલત યુાણ, ૮.૨૪.૧૨ 
[૧૮] બાગલત યુાણ, ૧૦.૭૯.૧૬ 
[૧૯] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૨૩ 
[૨૦] હશસ્ટહયકર જમગ્રાહપ ઓપ એસ્ન્વમન્ટ ઇષ્ન્ડમા, .ૃ૧૬૮ 
[૨૧] બાગલત યુાણ, ૫.૧૯.૧૮                  
[૨૨] કલચયર હશસ્રી ફ્રભ ભત્સ્મ યુાણ, .ૃ૩૭૯              
[૨૩] બાગલત યુાણ, ૧.૧૮.૩૬                      
[૨૪] બાગલત યુાણ, ૯.૧૫.૧૧                       
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[૨૫] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૨૬              
[૨૬] કલચયર હશસ્રી ફ્રભ ભત્સ્મ યુાણ, .ૃ૩૪૩-૩૪૪       
[૨૭] બાગલત યુાણ, ૩.૨૮.૨૨;૫.૧૭.૧  
[૨૮] બાગલત યુાણ, ૫.૧૭.૬  
[૨૯] દી જમગ્રાપી ઓપ દી યુાણ, .ૃ૧૦૧ 
[૩૦] બાગલત યુાણ, ૫.૧૭.૭  
[૩૧] બાગલત યુાણ, ૫.૧૭.૮ 
[૩૨] બાગલત યુાણ, ૫.૧૯.૧૮                           
[૩૩] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૨૪     
[૩૪] હયલવ્ ઇન દી લાભન યુાણ: એવ.કે.દલે યુાણ બરુેહટન 
૧૨[૧], .ૃ૪૦        
[૩૫] બાગલત યુાણ, ૫.૧૯.૧૮                    
[૩૬] બાગલત યુાણ, ૧૧.૫.૪૦                    
[૩૭] બાગલત યુાણ, ૭.૧૩.૧૨                    
[૩૮] હયલવ્ ઇન દી લાભન યુાણ: એવ.કે.દલે યુાણ બરુેહટન 
૧૨[૧], .ૃ૩૯-૪૦           
[૩૯] બાગલત યુાણ, ૫.૧૯.૧૮  
[૪૦] બાગલત યુાણ, ૧૦.૧૯.૧૧  
[૪૧] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૩૧  
[૪૨] બાગલત યુાણ, ૫.૧૯.૧૮          
[૪૩] હયલવ્ ઇન દી લાભન યુાણ: એવ.કે.દલે યુાણ બરુેહટન 
૧૨[૧], .ૃ૩૮                   
[૪૪] બાગલત યુાણ,૧૦.૭૯.૧૧                         
[૪૫] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૨૮-૨૯           
[૪૬] કસ્ભગ્રાપી એન્ડ જમગ્રાપી ઇન અરી ણરટયેચય, .ૃ૮૪        
[૪૭] બાગલત યુાણ, ૫.૧૯.૧૮ 
[૪૮] બાગલત યુાણ, ૪.૨૮.૩૫ 
[૪૯] યુાણ ઇન્ડેિ, ખડં-૨, .ૃ૫૮૫  
[૫૦] બાગલત યુાણ, ૫.૭.૧૦                       
[૫૧] બાગલત યુાણ, ૧૦.૭.૧૯                    
[૫૨] બાગલત યુાણ, ૫.૧૯.૧૮  
[૫૩] યુાણ ઇન્ડેિ, ખડં-૨, .ૃ૫૯૨  
[૫૪] હયલવ્ ઇન એસ્ન્વમન્ટ ઇષ્ન્ડમા – ફી.વી.રા, .ૃ૩૩૮  
[૫૫] યુાણ બરુેહટન ૧૨[૧], ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, 
.ૃ૧૪૩૪  
[૫૬] બાગલત યુાણ, ૫.૧૯.૧૮                      
[૫૭] કલચયર હશસ્રી ફ્રભ ભત્સ્મ યુાણ, .ૃ ૩૧૫            
[૫૮] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૩૩      
[૫૯] બાગલત યુાણ ૫.૧૬.૧૯ 
[૬૦] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૩૬ 
[૬૧] સ્ટડીજ ઇન સ્કંદ યુાણ, .ૃ૧૬૧ 
[૬૨] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮ 

[૬૩] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૩૯ 
[૬૪] કલચયર હશસ્રી ફ્રભ ભત્સ્મ યુાણ, .ૃ ૩૯૮ 
[૬૫] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮                    
[૬૬] યુાણ બરુેહટન [૧૨]૧, .ૃ૪૫                   
[૬૭] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૩૮              
[૬૮] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮                      
[૬૯] બાગલત યુાણ ૧૧.૫.૧૯                     
[૭૦] બાગલત યુાણ ૪.૨૮.૩૫                    
[૭૧] બાગલત યુાણ ૧૦.૭૯.૧૬                   
[૭૨] દી જમગ્રાપી ઓપ દી યુાણ, .ૃ૧૨૩             
[૭૩] યુાણ બરુેહટન ૧૨[૧], .ૃ૪૫                  
[૭૪] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮  
[૭૫] બાગલત યુાણ ૪.૧.૧૨-૧૮ 
[૭૬] કલચયર હશસ્રી ફ્રભ ભત્સ્મ યુાણ, .ૃ ૩૬૮ 
[૭૭] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮  
[૭૮] બાગલત યુાણ ૬.૧૦.૧૬  
[૭૯] બાગલત યુાણ ૮.૧૮.૨૧  
[૮૦] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮                          
[૮૧] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૪૩                  
[૮૨] યુાણ બરુેહટન ૧૨[૧], .ૃ૩૭                        
[૮૩] બાગલત યુાણ ૪.૬.૨૪                           
[૮૪] બાગલત યુાણ ૪.૬.૨૨                            
[૮૫] બાગલત યુાણ ૫.૨૦.૧૦                         
[૮૬] બાગલત યુાણ ૭.૧૪.૩૨                         
[૮૭] બાગલત યુાણ ૭.૪.૨૩                        
[૮૮] બાગલત યુાણ ૧૨.૮.૧૭; ૧૨.૯.૧૦ 
[૮૯] બાગલત યુાણ ૧૨.૯.૩૦ 
[૯૦] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮                      
[૯૧] બાગલત યુાણ ૧૧.૫.૩૯                        
[૯૨] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮                         
[૯૩] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૫૩              
[૯૪] બાગલત યુાણ ૧૦.૭૯.૨૦                           
[૯૫] કલચયર હશસ્રી ફ્રભ ભત્સ્મ યુાણ, .ૃ ૩૭૨               
[૯૬] બાગલત યુાણ ૧૧.૫.૪૦ 
[૯૭] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮ 
[૯૮] બાગલત યુાણ ૧૦.૭૯.૧૨ 
[૯૯] દી જમગ્રાપી ઓપ દી યુાણ .ૃ૧૨૨ 
[૧૦૦] યુાણ બરુેહટન ૧૨[૧], .ૃ૩૫ 
[૧૦૧] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮ 
[૧૦૨] વનરુક્ત ૯.૨૬  
[૧૦૩] ઋનલેદ ૧૦.૭૫.૫ 
[૧૦૪] લૈહદક વાહશત્મ ઔય વસં્કૃવત, .ૃ૪૬૬ 
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[૧૦૫] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮                           
[૧૦૬] બાગલત યુાણ ૧૦.૭૯.૪૪                          
[૧૦૭] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૬૭                 
[૧૦૮] યુાણ બરુેહટન ૧૨[૧], .ૃ૪૧                        
[૧૦૯] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮ 
[૧૧૦] બાગલત યુાણ ૧૧.૫.૪૦ 
[૧૧૧] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૬૮ 
[૧૧૨] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮ 
[૧૧૩] બાગલત યુાણ ૪.૮.૪૨ 
[૧૧૪] બાગલત યુાણ ૪.૮.૪૩ 
[૧૧૫] કાણરદાવ કા બાયત, બાગ-૧, .ૃ૪૪ 
[૧૧૬] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૫૦૦ 
[૧૧૭] બાગલત યુાણ ૯.૧૫.૨૦  
[૧૧૮] સ્ટડીજ ઇન સ્કંદયુાણ, .ૃ૧૬૨ 
[૧૧૯] કાણરદાવ કા બાયત, બાગ-૧, .ૃ૪૪ 
[૧૨૦] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮                              
[૧૨૧] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮ 
[૧૨૨] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૮૬ 
[૧૨૩] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮ 
[૧૨૪] યુાણ બરુેહટન ૧૨[૧], .ૃ૪૭ 
[૧૨૫] લૈહદક વાહશત્મ ઔય વસં્કૃવત, .ૃ૪૬૬ 
[૧૨૬] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮ 
[૧૨૭] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૮૬ 
[૧૨૮] યુાણ બરુેહટન ૧૨[૧], .ૃ૪૬ 
[૧૨૯] બાગલત યુાણ ૪.૨૮.૩૫                      
[૧૩૦] હશસ્ટહયકર જમગ્રાહપ ઓપ એસ્ન્વમન્ટ ઇષ્ન્ડમા, .ૃ૩૩૬             
[૧૩૧] બાગલત યુાણ ૪.૨૮.૩૫                            
[૧૩૨] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮                     
[૧૩૩] ધભ્ળાસ્ત્ર કા ઇવતશાવ, ખડં-૩, .ૃ૧૪૮૬               
[૧૩૪] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮                         
[૧૩૫] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૦ 

[૧૩૬] ભશાબાયત કી નાભાનકુ્રભણણકા, .ૃ૧૬૪-૧૬૫ 
[૧૩૭] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮ 
[૧૩૮] બાગલત યુાણ ૯.૮.૧૬-૧૯ 
[૧૩૯] બાગલત યુાણ ૫.૧૯.૧૮ 
[૧૪૦] લૈહદક વાહશત્મ ઔય વસં્કૃવત, .ૃ૪૬૬ 
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