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Chapter 4: theory and praCtiCe
of yogiC flying

वसिष्ठ उवाच
एवमातमसि सवश्ान्ाां वदन्तां ्ाां वराििाम्
अबुद्धवा ्सविरामर्थं सवहस्योवाच भपूस्ः  १
सिसि्धवज उवाच
अिांबद्धप्रलापासि बालासि वरवस्णिसि
रमि ेराजलतलाभत रमसवावसिपातमज े २
सिां सचत््कतवा ि सिां सचद्यो ग्यो प्रत्क्षिांससर््म्
त्क्तप्रत्क्षिद्पूः ि िर्ां सिल ियोभ् े ३
भयोगरैभकैु्तस्षु्योऽहसमस् भयोगानजहास् ्ः
रुषवेािििय्ादतनि िर्ां सिल ियोभ् े ४
भयोगाभयोग ेपसरत्ज् ि ेिनू् ेरम् े् ु्ः
एि एवासिलां त्कतवा ि िर्ांसिल ियोभ् े ५
वििािििय्ादतनिवाणिनिांत्ज् धतरधतः
्सस्ष्ठत्ातमिवैिैः ि िर्ां सिल ियोभ् े ६
िाहां देहयोऽन्र्ा चाहां ि सिां सचतिवणिमवे च
एवां प्रलापयो ्स्ासस् ि िर्ां सिल ियोभ् े ७
्तपश्ासम ि पश्ासम ्तपश्ाम्न्देव ्् ्
प्रलाप इत्िांन्स्  ि िर्ां सिल ियोभ् े ८
्समाद्ालासि मुगधासि चपलासि सवलासिसि
िािालापसवलाििे क्रीडासम क्रीड िुनदसर  ९
प्रसवहस्ाट्टहाििे सिसि्धवज इस् सप्र्ाम्
म्ध्ाह् ेस्ा्मुुतर्ा् सिजणिगामाङ्गिागृहा् ् १०
िष्ां िातमसि सवश्ान्यो मविचाांसि ि बुद्धवाि्
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राजसे् सिन्ा चडूाला सवव्ापारपराभव् ् ११
्दा ्र्ाङ्ग ्त्ार् ्ादृगाि््योस््योः
्ासभः पासर्णिवलतलासभः िालयो बहुस्र्यो ््ौ  
१२
एिदा सित््ृप्ा्ा सिसरच्ा्ा असप सव्म्
चडूाला्ा बभवेूच्ा लतल्ा िगमागम े १३
िगमागमसिद्धध्यर्णिमर् िा िृपिन्िा
िवणिभयोगाििादृत् िमागम् च सिजणििम ्१४
एिैविैान्सिर्ा सवाििावससर््ासङ्गिा
ऊ्धवणिगप्रा्पविसचराभ्ािां चिार ह  १५
श्तराम उवाच
्सददां दृश्् ेसिां सचज्जगतसर्ावरजांगमम्
सपनदच्ु् ां सक््ािाम्ः िर्समत्िुभू् ् े १६
िस् सपनदसवलािस् घिाभ्ािस् म ेवद
ब्रह्मनिगमिाद्े् त्फलां ्त्िैिासलिः  १७
आतमज्यो वाप्िातमज्ः सिद्धध्यर्थं लतल्ार्वा
िर्ां िांिाध्त्े् द्र्ा ्विद म ेप्रभयो  १८
वसिष्ठ उवाच
सत्सवधां िांभवत्ङ्ग िा्ध ा्ं वससतवह िवणि्ः
उपादे ा्ं च हे् ां च ्र्योपके् ा्ं च राघव  १९
आतमभू् ां प्र्त्िे उपादे ा्ं च िा्ध््े
हे् ां िांत्ज्् ेज्ातवा उपके् ा्ं म्ध्मे् ्योः  २०
्द्दाह्ादििरमादे ा्ं ्च्च िनम्े
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्सविरुद्धमिादे्मुपके् ा्ं म्ध्मां सवदुः  २१
िनम्सेवणिदुषयो ज्स् िवणिमातमम ा्ं ्दा
त्् ए् े्दा पक्षाः िांभवसन् ि िेचि  २२
िेवलां िवणिमवेेदां िदासचललतल्ा ््ा
उपके्षापक्षसिसक्षप्मालयोि्स् वा िवा  २३
ज्स्योपके्षातमिां  िाम मूढस्ादे््ाां ग्म्
हे् ां स्फारसवरागस् शृ्ु सिसद्धक्मः िर्म ् 
२४
देििालसक््ाद्व्िाधिाः िवणिसिद्ध्ः
जतवमाह्ाद्न्तह विन् इव भू् लम ् २५
म्ध् ेच्ु् ाणिमवेषैाां सक््ाप्राधान्िलपिा
सिद्धध्यासदिाधि ेिाधयो ्नम्ास् े््ः क्माः  
२६
गुसििाञ्जििडगासदसक््ाक्मसिरूप्म्
्त्ाि्ाां च दयोषयोऽत् सवस्ारः प्रिृ्ार्णिहा  २७
रत्ौषसध्पयोमनत्सक््ाक्मसिरूप्म्
आस्ामवे सिलषैयोऽसप सवस्ारः प्रिृ्ार्णिहा  
२८
श्तिलै ेसिद्धदेि ेच मवेाणिदौ वा सिवाि्ः
सिसद्धसरत्सप सवस्ारः िृ्ार्णिप्रिृ्ार्णिहा  २९
्समासच्सि्धवजिर्ाप्रिङ्गपस््ासममाम्
प्रा्ासदपविाभ्ािसक््ाां सिसद्ध्फलाां शृ्ु  ३०
अन्सर्ा ह्यसिलासत्कतवा िा्ध्ार्थ्े रवाििाः 
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गुदासदविारिांियोचानसर्ाििासदसक््ाक्मःै  ३१
भयोजिािििुद्धध्या च िाधुिास्तार्णिभाविा् ्
सवाचारातिुजिािङ्गातिवणित्ागातिुिाििा् ् 
३२
प्रा्ा्ामघिाभ्ािाद्ाम िालिे िेिसच््
ियोपलयोभासदिांत्ागाद्योगत्ागाच्च िुव्र्  ३३
त्ागादािसिरयोधषुे भृिां ्ासन् सवधे् ्ाम्
प्रा्ाः प्रभतुवात्तजज्स् पुांियो भृत्ा इवासिलाः  
३४
राज्ासदमयोक्षप्णिन्ाः िमस्ा एव िांपदः
देहासिलसवधे् तवातिा्ध्ाः िवणिस् राघव  ३५
पसरमणडसल्ािारा ममणिसर्ािां िमासश््ा
आनत्वेष्सििा िाम िाडत िाडति्ासश््ा  ३६
वत्ाग्ाव्णििदृित िसललाव्णििांसिभा
सलप्ाधधौिारिांसर्ािा िुणडलाव्णििांससर््ा  
३७
देवािुरमिुष्षुे मृगिक्िगासदषु
िरीिासदषवबजजान्षुे िवथेषु प्रास्षसूद्ा  ३८
ित्ा्णििुप्भयोगतनद्भयोगवविद्धमणडला
सि्ा िलपासनिसवगलसदनदुवद्द्धिुणडलत  ३९
ऊरयोर्ूणिम्ध्रनध्ास् सपिृन्त वृसत्तचञ्चला
अिार ा्ं च िसपनदा पवमािवे स्ष्ठस्  ४०
्स्ासतवभ्न्रे ्ससमनिदलतियोिियोमले
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्ा परा िसक्तः स्ुफरस् वत्ावेगलिद्गस्ः  ४१
िा चयोक्ता िुणडलतिाम्ा िुणडलािारवासहित
प्रास्िाां परमा िसक्तः िवणििसक्तजवप्रदा  ४२
असििां सिःश्विद्पूा रुसष्वे भजुांगमत
िांससर््यो्धववीिृ्मुित सपनदिाहे् ु् ाां ग्ा  ४३
्दा प्रा्ासिलयो ्ास् हृसद िुणडसलितपदम्
्दा िांसवदुदेत्न्भूण्ि ्नमात्बतजभःू  ४४
्र्ा िुणडसलित देह ेस्ुफरत्बज इवासलित
्र्ा िांसवदुदेत्न्मृणिदुसपिणिवियोद्ा  ४५
सपिणििां मृदुिान्योन्ासलसङ्गिा ्त् ्नत््योः
्र्ा िांसवदुदेत्चु्चसै्र्ा िुणडसलित जवा् ् 
४६
्स्ाां िमस्ाः िांबद्धा िाडध्ययो हृद्ियोिगाः
उतपद्न् ेसवलत्न् ेमहा्णिव इवापगाः  ४७
सित ा्ं पा्योतिुि््ा प्रवेियोनमुि्ा ््ा
िा िवणििांसवदाां बतजां ह्यिेा िामान्दुाहृ्ा  ४८
श्तराम उवाच
आिलपादिवसच्न्ा सचतिांसवतिवणिमसस् सह
्समातिुणडसलितियोिातिेिार्थेियोद्ः स्ुफिः  
४९
वसिष्ठ उवाच
िवणित् िवणिदा िवथं सचतिांसवसविद््ऽेिघ
सिां तवस्ा भू् ्नमात्विादभ्दु्ः कवसच् ् 
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५०
िवणित् सवद्मािासप देहषुे ्रला््े
िवणिगयोऽप्ा्पः िौरयो समत््ादौ व ैसवजृमभ् े 
५१
कवसचन्ष्ां कवसचतसपष्ां कवसचदुसच्न््ाां ग्म्
वस् ुवस्सुि दृष्ां ्त्ततिद्ावसैवणिजृसमभ्म ् ५२
ए्दू््ः क्मे् ाहां शृ्ु वक््ासम ्ऽेिघ
देह ेसवे च ्र्योदेस् भृिां िांसवनम्क्मः  ५३
चे् िाचे् िां भू् जा ा्ं व्योम ्र्ासिलम्
िवथं सचनमात्िनमात्ां िनू्मात्ां ्र्ा िभः  ५४
्सद्ध सचनमात्िनमात्मसविारां सविाम्म्
कवसचसतसर् ा्ं िांसवदेव भू् ्नमात्पञ्चिम ् ५५
्तपञ्चधा ग ा्ं सवितवां लक््ि ेतवां सविांसवदम्
अन्भूण्ि सविारासद दतपाद्तपि ा्ं ्र्ा  ५६
सवित्तामात्िे्वै िांिलपलवरूसप्ा
पञ्चिासि व्रजन्तह देहतवां ्ासि िासिसच् ् ५७
िासिसचसत्त्णिगासदतवां हमेासदतवां च िासिसच् ् 
िासिसचद्ेि्ासदतवां द्व्ासदतवां च िासिसच् ् 
५८
एवां सह पञ्चिसपनदमात्ां जगसदस् ससर््म्
सचतिांसवदत् िवणित् सवद्् ेरघुिनदि  ५९
िेवलां पञ्चिविाद्ेहादौ चे् िासभधा
जडसपनदासभधा कवासप सर्ावरादौ जडासभधा  
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६०
्र्ा स्बधः ससर््यो वतसचसरव 
सर्लसमवाससर््ः
पञ्चिेषु ्र्ै् सच्चललयोलरूपा जडासनव्ा  ६१
इ्ः िौम् इ्यो लयोलः सिमसबधसरस् ियो ्र्ा
सविलपादौ ्र्वैै् तपञ्चिां  सह जडाजडम ् ६२
देहासदपञ्चिां  जतवः सपनदः िलैासदिां  जडम्
सर्ावराद्सिलसपसनद सवभाववि्योऽिघ  ६३
वाचः प्णििु्योक्तव्ा सवभावाद्घुिनदि
ित्योष्ासद सहमागन्ासद वाकचसे् पसरदृश्् े 
६४
गृहत्वाििाांिािाां पषु्ाभावसविासर्ाम्
ससर्््ः पञ्चिािाां सह ्योज्ाः प्णििु्योजि े ६५
वाििास् ुसवप्णिस्ा इ्यो िे् सुम्श्च ्ाः
पुांिा प्राज्ेि िक्न् ेिुिां प्णििु्योसज्मु ् ६६
अिुभ ेवा िुभ ेवासप ्िे प्णििु्योज््े
प्रबुद्धवाििां चान्तपञ्चिां  िुप्वाििम ् ६७
्त् प्णििु्योगस् ्फलां िमिुभू् ्े
्त् ा्ं िांप्र्ञु्जत् िािािां मुसष्सभः सक्षपे्  ् ६८
्ृ्ाग्सिष्ठा मवेाणिद्ाः पञ्चिािाां सह राि्ः
सववेिसिष्ठाः िरीिाद्ा ए् ेसर्ावरजांगमाः  ६९
प्रिुप्वाििाः िेसचद्र्ा सर्ावरजा््ः
प्रबुद्धवाििाः िेसचद्र्ा िरिुराद्ः  ७०
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िवाििासवलाः िेसचद्र्ै्  ेस््णिगाद्ः
प्रसक्षप्वाििाः िेसचद्र्ै्  ेमयोक्षगासमिः  ७१
अर् सवासवेव िांसवतिु मियोबुद्धध्यासदिाः िृ्ाः
हस्पादासदिां्कैु्तः िांज्ाः पञ्चिरासिसभः  ७२
स््णिगासदसभरप्न्रैन्ाः िांज्ाः प्रिसलप्ाः
सर्ावरासदसभरप्न्रैन्ान्ाः िांसवदः िृ्ाः  
७३
इस् िाधयो स्ुफरन्तम ेसचत्ाः पञ्चिराि्ः
रूपरैाद्न्म्ध्षुे चलाचलजडाजडःै  ७४
एषामिेयोऽसभिांिलपः परमा्ुमणिहतप्े
बतजमािािवृक्षा्ाां िगाणि्ाां ्सेषवमासि ् ु ७५
इसनद््ास् च पषुपासद सवष्ामयोदवस्णि सह
इच्ार्म्यो राजनत्यो मञ्ज्णिश्चञ्चलसक््ाः  ७६
लयोिान्रास् सवच्ासि गुलमा मूलां िमरेवः
पललवा ितलजलदा ल्ालयोला सदियो दि  
७७
व्णिमािासि भू् ासि भसवष्सन् च ्ासि ्् ्
्जसन् ्ान्िांख्ासि ्फलासि रघुिनदि  ७८
पञ्चबतजास् ए् ेसह राम पञ्चिपादपाः
सव ा्ं सवभावाज्जा्न् ेसव ा्ं िश्सन् िाल्ः  
७९
सव ा्ं िािातवमा्ासन् सचरां जाडध्यातस्ुफरसन् च
सवसवसवक्ताः िमां ्ासन् ्रङ्गा इव वासरधौ  
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८०
इ्यो ्ासन् िममुतिधेसम्यो ्ासन् िमां सव्म्
ए् ेजाडध्यसववेिाभ्ाां ्रङ्गा इव ्यो्धौ  ८१
् ेसववेिविमाल ा्ं ग्ा
राम पञ्चिसवलािराि्ः  ।
्िे भू्  इह ्ासन् िांससर्स ा्ं 
प्रर्मसन् जग्त्रे मुहुः   ८२

इत्ाषथे श्तवासिष्ठमहारामा्् ेवालमतिरी् े
मयोक्षयोपा्षुे सिवाणि्प्रिर् ेपञ्चिसवलाियो 

िामाितस््मः िगणिः  ८०


