
જાગ્રત ચૈતન્મના રક્ષણો  

(Characteristics of an Alert Aspirant) 

(1) શયેક ે ધ્મેમ તયપ એકધાયી નજય યાખતો શોમ એન ું નાભ 

જાગ્રત ચૈતન્મ. He always, every moment is destined 

towards HIS goal only. 

(2) હ ું શ ું કયલા ુઅવ્મો છુ ુને શ ું કયી યહ્યો છુું એનો ુખુંડ વલચાય 

કયતો શોમ એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He always constantly keeps 

thinking what I have come for! And what am I actually doing! 

(3) આંખથી ના જોલાન  જોલામ જામ ત્માયે તયત દ્રષ્ટી ફદરી નાખે 

ુને મોગ્મ જ જ લે એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He always sees 

proper & positive things and immediately shifts his gears the 

moment he even by fluke would see improper or indecent 

things. 

 



(4) કોુઆની વાથે લાત કયતા જો નેગેટટલ લાત વુંબામ જામ ને ય ક્તત 

કયીને વાુંબલાન  ફુંધ કયી દે ુને ોજીટીલ જ વાુંબે એન ું નાભ 

જાગ્રત ચૈતન્મ. He stops lending ears to negative talks while 

conversing with others and tunes only to positive talks. 

(5) જભલા ફેઠા ુને બગલાનને વુંબામાા લગય લગય જભલાન  ળર  

કયી દીધ  ને તયત ાછા બગલાનને વ ુંબાયીને જભે એન ું નાભ જાગ્રત 

ચૈતન્મ. He remembers the Lord invariably while having 

meals. 

(6) કોુઆના ભાટે વશજે ણ નેગેટટલ ફોરામ જામ તો તયત ાછા 

લી ોજીટટલ જ ફોરે એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He talks positive 

only by turning tables if he would have spoken negative of 

others. 

(7) ભનથી ણ કોુઆના દો કે ભરૂન  ભનન ચચિંતન થુઆ જામ તો 

તયત ાછા લી એના ગ ણોનો વલચાય કયલા ભાુંડે એન ું નાભ જાગ્રત 

ચૈતન્મ. He immediately ponders good virtues of others if he 

would have thought flaws of others. 



(8) બજનભાું કે જૂા કયતી લખતે ભનભા ભ ૂુંડા ઘાટ ઉઠે તો તેનાથી 

છુટા ડી બગલાનનો વલચાય કયલા ભાુંડે એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. If 

bad thoughts cross his mind while performing pooja or 

bhajan, He immediately gets away with such thoughts and 

immerses into thoughts of God.  

(9) ભ ૂુંડા સ્લપ્નને ણ વાથ ના ુઅે ુને એના ુઅકાયે ના થામ એન ું 

નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He never pursues bad dreams and 

detaches himself with such. 

(10) ુઅયતી, વબા, સ્લાધ્મામ-બજન વલ.ભાું વનમભીત યશ ેએન ું નાભ 

જાગ્રત ચૈતન્મ. He is very meticulous regular in attending Aarti, 

Sabha, Swadhyay & bhajans etc. 

(11) લચનામતૃ, લાત  . ુને ગ ર શયીની લાણીભાું ુવલશ્વાવ ન ુઅલલા 

દે એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He never distrusts Vachanamrats, 

Swamini Vato and discourses of Guru Hari Swamishri. 

(12) કથાલાતાા ભન-જુઆને બ દ્ધિથી ાય જુઆને વાુંબે એન ું નાભ 

જાગ્રત ચૈતન્મ. He absorbs katha varta-spiritual talks far above 

mind & intellect. 



(13) ભોટા ર ને એકન ું એક સ ચન પયી કયલાનો ચાન્વ ન ુઅે એન ું 

નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He never lets Swamishri bother repeating 

any directive or suggestion. 

(14) જે કયલાન  શોમ એટલ  જ કયે ુને જે ન કયલાન  શોમ એ ક્યાયેમ 

ન કયે એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He does only that much he is 

supposed to do and never does anything that is forbidden to 

do. 

(15) ક વ ુંગને ઓખી યાખે ુને એનાથી છેટો યશ ેએન ું નાભ જાગ્રત 

ચૈતન્મ. He senses bad company soon and drifts apart far 

away from it.   

(16) ભાયી એક એક વેંકડ ુફજો રૂવમાની છે એવ ું ભાની વભમનો 

વદ મોગ જ કયે ુને દ ર મોગ ક્યાયેમ ના કયે એન ું નાભ જાગ્રત 

ચૈતન્મ. He never wastes a single moment of his precious God 

gifted life, makes best use of it evaluating the real value of 

time available. 



(17) ભોટા ર ના લચનભાું કે ચટયત્રભાું જેની બ દ્ધિ વુંળમ ના કયે એન ું 

નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He never raises doubts in the words or 

behavior of Swamishri. 

(18) વયખે વયખા કે ઉતયતા વાથે દોસ્તી ન યાખે ુને ોતાથી 

ચઢીમાતા શોમ એની વાથે જ દોસ્તી યાખે એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. 

He never befriends with lower or equal level ones but only 

with those way higher and superior to him. 

(19) ‘તાયે રુઆને હ ું’ એલા જાણણે ુખુંડ જીલે એન ું નાભ જાગ્રત 

ચૈતન્મ. He lives with the sole conviction "my sole entity is 

because of you only" “Oh Swamiji, i belong to you!" 

(20) હ ું જે ફોલ  છુું એ પ્રભાણે લત  ા છુું કે નશી એભ તાવતો યશ ેએન ું 

નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He constantly keeps introspecting whether 

he follows what he speaks! 

(21) ુનુંત બ દ્ધિ, ગ ણ, ળક્તત, વભજણ, વાભથી, ઐશ્વમા કે પ્રતા 

ભલા છતાું ‘ભેયા મ જભે ક છ નશીં’ એલા જાણણે વનયુંતય જીલે એન ું 

નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He always lives with such a consciousness 

that he does not possess anything although he may be 



infinitely intellectual, virtuous, strong, able and 

understanding. 

(22) વુંફુંધલાા મ તતો ગભે તેવ   લતે છતાું હ ું એની ુઅગ કાુંુઆ નથી 

એવ  ભાને એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He finds himself absolutely 

nothing before all related ones irrespective of their attitude. 

(23) ોજીટીલ પ્રવુંગોભાું ુઅનુંદભાું ન ુઅલે ુને નેગેટીલ પ્રવુંગોભાું 

દ ુઃખી ન થુઆ જામ ને તટસ્થ થુઆને જીલે એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He 

neither gets too excited in times of happiness, nor never gets 

disheartened in adverse situation but rather remains stable, 

neutral and unfazed. 

(24) સ્લમ ખેકયીને ોતાની વાયની લાતો ક્યાયેમ ન કયે એન ું નાભ 

જાગ્રત ચૈતન્મ. He never indulges into self-praise or glorifies 

himself. 

(25) ગભે તેલા વુંજોગોભાું એક બગલાનન ું જ કતાાણ ું સ્લીકાયતો જ 

જામ એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He firmly believes in all-Doership 

of Lord in any situation or circumstances. 



(26) સ્થૂ કે સ ક્ષ્ભભાું નાાવ થામ ત્માયે યડીને sincere બજન કયી રે 

એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He invariably offers sincere bhajan 

when he fails on physical grounds or even on subtle basis.                       

(27) ભોટ યના લચનભાું કે ુઅજ્ઞાભાું દેશ કે ભન-બ દ્ધિને ુઅડા 

ુઅલલા ના દે એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He never allows his mind, 

body or intellect in hampering obedience of the 

commandments of Swamishri. 

(28) કોુઆણ પ્રવુંગ ફને એભાું ોજીટટલ જ વલચાય કયે એન ું નાભ 

જાગ્રત ચૈતન્મ. He always thinks and acts positively under any 

circumstances. 

(29) ગભે તેલા પ્રરોબનો (સ્ત્રી, ધન, ભાન વલ.) ભે ણ એક 

બગલાન વવલામ ફીજા કળાભા રોબામ નશીં એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. 

He never gets tempted away in any enchantments whether 

of womanish, wealthy or egoistic affairs. 

(30) જીલનભાું કેન્દ્ર સ્થાને એક પ્રભ  ુને ગ ર શયી સ્લાભીજીને જ યાખે 

એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He always keeps the Lord and 

Guruhari  Swamishri only at the core of his life.  



 

(31) વાનકૂ  વુંજોગો કે પ્રવતક  વુંજોગોભાું ભનની ક્સ્થતી વભ યાખી 

ળકે એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He always keeps his cool whether 

in favorable or unfavorable conditions but remains stable, 

calm & composed. 

(32) ભાન ભેલલા કે કોુઆ ગ ણગાન ગામ એલી બાલનાથી વેલા ન 

થામ ણ લચ. ભ.41 પ્રભાણે કેલ પ્રભ ને યાજી કયલાની બાલનાથી, 

વનભાાનીણે વેલા કયે એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He never renders 

services in order to gain recognition or praise but serves as 

per Vachanamrat G. M.41, purely in order to please the Lord 

with egolessness. 

(33) કોુઆ ણ પ્રવુંગ ફને ત્માયે વાધક કેલ ોતાનો જ દો જોુઆ, 

બગલાનને જ કતાાશતાા ભાની પ્રવુંગે જ બજન કયે એન ું નાભ જાગ્રત 

ચૈતન્મ. He always finds flaws with himself whenever any 

incident occurs and believes the Lord only as the All Doer, 

and does bhajan only. 



(34) વુંફુંધલાા વહ  ભાયા કયતા કયોડો ગણા ભોટા છે ુને હ ું ુવત 

ન્ય ન છુું એલી બાલનાથી વત્વુંગ કયે એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He 

does satsang with a firm belief that all the divinely related 

ones are very highly esteemed and that he is insignificant 

before all of them 

(35) ુઅ ગ ણાતીત વભાજભાું વશજાનુંદ વવલામ ફીજોકોુઆ ુઅકાય છે જ 

નટશિં એવ  ભાનીને જીલતો શોમ એન ું નાભ જાગ્રત ચૈતન્મ. He always 

believes that amongst the entire Gunatit society, there is no 

other form except Lord Shri Sahajanandji Maharaj. 

(36) ુઅ દેશ તે હ ું નશીં ણ હ ું ુક્ષયબ્રહ્મ જ છુું, નાયામણનો દાવ છુું 

ુને વહ  નાયામણના સ્લરૂો જ છે એલા જાણણે જીલે એન ું નાભ 

જાગ્રત ચૈતન્મ. He lives with such a feeling that i am not this 

physical body but Aksharbrahma, servant of Narayan. 

 

 

 

 

Inspired by H H Hariprasad Swamiji 

(Sadhu Brahmaviharidas) 


