
 

 

વિષ્ણસુહસ્રનામ: વિશેષણરહહત શનૂ્ય નામ 
 

 
 
વિષ્ણસુહસ્ર નામનાાં એક હજાર નામોનુાં િાચન, પજૂન, ધ્યાન, સ્તિન લાભદાયી હશે અને છે, પણ 
એ જ અધ્યાયમાાં પાછળ એક શ્ર્લોક આિે છે જે કમમને, આચારને પ્રાધાન્ય આપે છે 
 
 
ધમમપતુ્ર યવુધષ્ષ્િરે શાન્તન ુપતુ્ર ભીષ્મને પછૂયુાં: સમસ્ત જગતમાાં એક જ દેિ કોણ છે? (હકમેક દૈિતાં 
લોકે) અને ભીષ્મે સચૂન કયુાં કે સહસ્ત્ર નામોનુાં સાંકીતમન કરવ ુજોઇએ. (િસ્તિુન ્નામ સહસે્ત્રણ). 
ભીષ્મે કહ્ુાં: ભગિાન વિષ્ણનુાાં એક હજાર નામો મારા દ્વારા સાાંભળો, જે પાપ અને ભયને દૂર 
કરનારાાં છે! (વિષ્ણોનામમસહસ્ત્રાં મે શ્રણુ ુપાપ ભયાપહમ)્. વિશ્ણસુહસ્ત્રનામ એ મહાભારતના 
અનશુાસન પિમનો એક ખાંડ છે. આમાાં ૧૦૦૦ નામો છે, વિશેષણો છે અને આ શબ્દો સાચા અર્મમાાં 
અદભતુ છે, પ્રર્મ નામ છે વિશ્ર્િમ,્ એટલે કે વિરાટસ્િરૂપ અને અંવતમ ૧૦૦૦મુાં નામ છે. 
સિમપ્રહરણાયધુ, એટલે કે જ્ઞાત અને અજ્ઞાત બધાાં જ અસ્ત્ર અને શસ્ત્રને ધારણ કરિાિાળા. 
 
આ ૧૦૦૦ નામો કે વિશેષણો વિષ્ણનુો પહરચય છે, જે ભીષ્મે યવુધષ્ષ્િરને આપ્યો છે અને ઘણા 
શબ્દો અને શબ્દાર્ો ધાવમિકો અને આસ્સ્તકોને જાગ્રત કરી દે એિાાં િેધક છે. વિષ્ણ ુકોણ છે, શુાં છે? 
વિષ્ણ ુવિષ્ટા એટલે કે સાંહાર સમયે બધા જ પ્રાણીઓને ક્ષીણ કરી નાખિાિાળા છે. (વિરોધી શબ્દ: 



 

 

સષૃ્ટા). એ ભગૂભમ એટલે કે પથૃ્િીને ગભમમાાં રાખિાિાળા છે. એ સિમ શિમવશિ છે. સિમ એટલે 
સિમરૂપ, શિમ એટલે પરૂી પ્રજાનો પ્રલયકાળમાાં સાંહાર કરિાિાળા, અને વશિ એટલે ત્રણ ગણુોર્ી 
ઉપર, એ પ્રભ ુછે. (બધાના સ્િામી) અને એ ઇશ્ર્િર છે. (ઉપાવધ વિનાના ઐશ્ર્િયમિાળા) અને એ 
ભગિાન છે. ભગિાનના ઘણા અર્ો ર્ાય છે. ગોરખપરુના ગીતાપે્રસ દ્વારા પ્રકટ મહાભારતમાાં 
ભગિાનનો અર્મ અપાયો છે. ઉત્પવિ અને પ્રલય ગમન અને આગમન, વિદ્યા અને અવિદ્યાને 
જાણકાર અને ૬ ભાગોર્ી સાંબાંવધત (આ ૬ ભાગો કયા?) વિષ્ણનેુ એક શ્ર્લોકમાાં કામદેિ, કામપાલ 
અને કામી પણ કહ્યા છે. કામપાલ એટલે સકામી ભક્તોની કામનાઓની પવૂતિ કરનારા. કામી એટલે 
પોતાના વપ્રયતમોને ચાહિાિાળા. વિષ્ણ ુપરમેશ્ર્િર છે. એટલે કે સિમશે્રષ્િ શાસન કરિાિાળા છે. 
એક શ્ર્લોકમાાં વિષ્ણ ુમાટે કામ: શબ્દ િપરાયો છે. કામની વ્યતુ્પવિ આપિામાાં આિી છે: ક એટલે 
મહાદેિ અર્ામત ્વત્રદેિરૂપ. વિષ્ણ ુમહાભોગ અને મહાધન પણ છે. મહાભોગ એટલે મહાન ધનિાળા 
અને વિષ્ણ ુઅસાંખ્યેય છે, જેમના નામ કે ગણુોમાાં સરિાળો કરિો શક્ય નર્ી. 
 
કદાચ વિષ્ણનેુ માટે િપરાયેલુાં શે્રષ્િ નામ છે શનૂ્ય અને શનૂ્ય એટલે બધાાં જ વિશેષણોર્ી રહહત! 
વિષ્ણ ુસુાંદર પણ છે અને સનુ્દ પણ છે. સનુ્દ એટલે કરુણાશીલ. એ ઉદ્ભિ છે, એટલે કે સ્િેચ્છાર્ી 
શે્રષ્િ જન્મ ધારણ કરી શકે છે અને એ િાચસ્પવતરયોવનજ છે. અર્મ: વિદ્યાના સ્િામી અને યોવન 
વિના સ્િયાં પ્રકટ ર્ઇ જનારા. વિષ્ણ ુઅવિધેયાત્મા છે, જેમાાં મળૂ સ્િરૂપનુાં કોઇ રીતે િણમન કરી 
શકાત ુાં નર્ી. એ સ્તવુત પણ છે અને સ્તોતા (સ્તવુત કરિાિાળા) પણ છે. અજ: છે, એટલે અકારર્ી 
ઉત્પન્ન ર્યેલા અને અકાર ભગિાન વિષ્ણનુો િાચક છે. વિષ્ણ ુજન્મમતૃ્યજુરાવતગ છે એટલે જન્મ, 
મતૃ્ય ુઅને વદૃ્ધાિસ્ર્ા જેિા શરીરના ધમોર્ી દૂર. વિષ્ણ ુભભૂુમિ: અર્ામત ્પથૃ્િીનો પણ આધાર છે 
અને એ ભતૂભવ્ય અર્િા ભતૂ, ભવિષ્ય અને િતમમાનના સ્િામી છે. જન્મરહહત વિષ્ણ ુિૈદ્ય છે. 
િૈદ્યનો અર્મ: બધી જ વિદ્યાઓના જ્ઞાતા! અને વિષ્ણ ુઅમતૃ્ય ુ(મતૃ્યરુ્ી રહહત) તો છે જ! 
વિષ્ણસુહસ્ત્રનામના શ્રિણ, પિન અને કીતમનર્ી ઘણા લાભો ર્ાય છે. એમાાં એક લાભ એિો છે કે 
ધમમની ઈચ્છાિાળો ધમમ પ્રાપ્ત કરે છે, ધનની ઈચ્છાિાળો ધન પ્રાપ્ત કરે છે, ભોગ (કામ)ની 
ઇચ્છાિાળો ભોગ પ્રાપ્ત કરે છે અને સાંતાનની ઈચ્છાિાળો સાંતાન પ્રાપ્ત કરે છે. (ધમામર્ી પ્રાપ્રયુાદ્ 
ધમમમર્ામર્ી ચાર્મમાપ્રયુાત-્ કામાનિાપ્રયુાત કામી પ્રજાર્ી પ્રાપ્રરુ્ાત પ્રજામ.્) 
 
અન્ય ધમોમાાં સિોચ્ચ શસ્ક્ત માટે એક જ નામ હોિાની પ્રર્ા છે. હહન્દુ ધમમ ૧૦૦૦ નામોનો િૈભિ 
પ્રસ્તતુ કરે છે. આ એક સ્તોત છે અને એ ગાિાનુાં છે. આ સ્તોત વિશે ઘણા મનીષીઓએ લખ્યુાં છે 
અને આહદ શાંકરાચાયમ જે ભાષ્ય લખ્યુાં છે એ િધારે પ્રવસદ્ધ છે. વિષ્ણનેુ જોિાની, માપિાની, 



 

 

પામિાની, સમજિાની આ ભભન્ન દૃષ્ષ્ટઓ છે. કેટલાક શબ્દો નામો કરતાાં વિશેષણ ગણુ િધારે છે 
અને આ શબ્દો, જેનો આ ૧૦૦૦ વિભભન્ન શબ્દોમાાં સમાિેશ ર્ઇ જાય છે, સવિશેષ મહત્ત્િ રાખે છે. 
 
વિષ્ણ ુશુાં છે? ર્ોડા શબ્દો, એના ભાિાર્ો સારે્: અપ્રમેયાત્મા એટલે કોઇર્ી માપી ન શકાય એિા. 
વસદ્ધદ્ધદ: કમમ કરિાિાળાઓને એમના અવધકાર પ્રમાણે ફળ આપનારા. શાસ્તા: બધા ઉપર શાસન 
કરનારા. અમેયાત્મા: જેનુાં અનમુાન ન કરી શકાય એિા આત્માિાળા દુમમષમણ: કોઇર્ી સહન ન કરી 
શકાય એિા. સિમદ્રક: બધુાં જોઇ શકાનારા. દુરાધયષમ: કોઇર્ી વતરસ્કાર ન ર્ઇ શકે એિા. શાંભ:ુ 
ભક્તોને માટે સખુ ઉત્પન્ન કરિાિાળા. અવ્યય: કયારેય પણ વિનાશ ન ર્નારા. અવનરુદ્ધ: કોઇર્ી 
પણ ન રોકી શકાનારા. અચ્યતુ: પોતાની સ્સ્ર્વતમાાંર્ી વત્રકાળમાાં પણ અસ્સ્ર્ર ન ર્નારા. વસદ્ધાર્મ. 
ઇચ્છીત અર્મને હાંમેશાાં વસદ્ધ કરી લેનારા. અશોક: શોકર્ી રહહત. ભીમ: જેનાર્ી પાપીઓને ભય ર્ાય 
એિા ભયાનક. સહહષ્ણ:ુ બધા જ દ્વન્દ્વોને સહન કરિામાાં સમર્મ. અનામય: અંદરની અને બહારની 
બધા જ પ્રકારની વ્યાવધઓર્ી મકુત. અનીશ: જેનો બીજો કોઇ શાસક નર્ી એિો એટલે કે સ્િાધીન. 
કૃતકમામ: જે બધા જ કામ કરી ચકૂયા છે અને હિે જેમનુાં કોઇ કામ રહી ગયુાં નર્ી. દુર્જય: જે કોઈર્ી 
જીતાતો નર્ી. અરૌદ્ર: બધા જ પ્રકારના રૌદ્ર કે ક્રૂર ભાિોર્ી રહહત એટલે કે શાાંત. વપ્રયાકમ : અત્યાંત 
વપ્રય િસ્ત ુસમપમણ કરિા માટે યોગેય પાત્રતા ધરાિતા. અવનયમ: જે કોઇ વનયમર્ી બાંધાયેલા 
નર્ી. અયમ: જેનો કોઇ શાસક નર્ી. મહાક્રમ: બહુ જ તેજ ગવતર્ી ચાલનારા. અધોક્ષજ: પોતાના 
શરીરર્ી ક્ષીણ ન ર્િાિાળા. 
 
કદાચ વિષ્ણનુા બધાાં જ નામોમાાં બે નામો જુદાાં પડી જાય છે. એક છે અમાની, એટલે કે સ્િયાં માન 
ન ચાહનારા. બીજુ ાં નામ છે માનદ, એટલે કે બીજાને માન આપિાિાળા! અને સિમશે્રષ્િ શબ્દ છે 
શનૂ્ય! શનૂ્યનો અર્મ અહીં આપિામાાં આવ્યો છે: સમસ્ત વિશેષણોર્ી રહહત... 
 
વિષ્ણ ુસહસ્ત્રનામ કવિતાની કક્ષાએ પહોંચે છે, કેટલાાંક નામો સાહહત્યસ્િરૂપ છે. પર્જન્ય એટલે? 
િાદળની જેમ બધી જ ઈષ્ટ િસ્તઓુ પર િરસાદ િરસાિે એ પર્જન્ય કહિેાય. કુમદુ એ વિષ્ણનુ ુાં 
એક નામ છે. કુ એટલે પથૃ્િી અને કુમદુ એટલે પથૃ્િીને એનો ભાર ઊતરાિીને પ્રસન્ન કરિાિાળા! 
આશ્રમ એટલે? બધાને વિશ્રામ આપિાિાળા. રત્નગભમ એટલે રત્નોને પોતાના ગભમમાાં ધારણ 
કરિાિાળા, રત્નાકાર કે સમદુ્ર જેિા. વિષ્ણ ુમાટે ૧૩૨મુાં નામ જે િપરાયુાં છે એ છે: કવિ! (પ્રત્યેક 
કવિને ગિમ ર્શે. વિષ્ણસુહસ્ત્ર નામના એક હજાર નામોનુાં િાચન, પજૂન, ધ્યાન, સ્તિન લાભદાયી 
હશે અને છે, પણ એ જ અધ્યાયમાાં પાછળ એક શ્ર્લોક આિે છે જે કમમને, આચારને પ્રાધાન્ય આપે 



 

 

છે. એ કમમપ્રધાન શ્ર્લોક છે: બધા જ શાસ્ત્રોમાાં આચારને પ્રર્મ માનિામાાં આવ્યો છે, આચારર્ી જ 
ધમમની ઉત્પવિ ર્ાય છે અને ધમમના સ્િામી ભગિાન અચ્યતુ છે. સિાગગમાનામાચાર: પ્રર્માં 
પહરકલ્પતે- આચારપ્રજાનો ધમો ધમમસ્ય પ્રભરુચ્યતુ:) 


