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14 Aralık 1918’de Hindistan’ın Bellur köyünde doğmuştur. Daha çok BKS Iyengar olarak 
bilinen efsane Guru Hatha yoga prensiplerini günümüzde görülen beden rahatsızlıkları-
na adapte ederek “Iyengar Yoga” olarak bilinen yoga türünün kurucusu ve herkese yoga-
yı tanıtan önemli bir hocadır. Birçok kitaba imzasını atmış olan BKS Iyengar, yoga dünya-
sının en tanınan ve en çok kullanılan rehber kitabı Light on Yoga’yı yazarak kendisini 
tarihe geçirmiştir. BKS Iyengar’ın hocası dünyaya yogayı tanıtan ve modern yoganın ba-
bası olarak bilinen ve aynı zamanda eniştesi olan Krishnamacharya’dır.

20 Ağustos 2014’de kalp yetmezliğinden bedenini terk eden BKS Iyengar, torunu Ab-
hijata’yı küçük yaşlardan itibaren yetiştirerek yoga mirasını ona vermiştir. Abhijata şu 
anda Pune’da öğrettiği gibi uluslararası sempozyum ve eğitimlere düzenli olarak çağrılan 

saygıdeğer bir öğretmendir.

Özlem Özarpacı

1979 yılında İstanbul’da doğdu. 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Tele-
vizyon Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre televizyon sektöründe çalıştı; 2007’den bu 
yana çeviri ile uğraşmaktadır. Çevirdiği başlıca kitaplar arasında, Augustus romanı ile 
ödül alan yazar John Williams’ın 1960 yılında yazdığı Butcher’s Crossing, Rick Spring-
field’ın New York Times Çok Satanlarından olan Olur Böyle B*ktan Şeyler (Magnificent Vib-
ration) ve Dilbert’ın yaratıcısı Scott Adams’ın felsefi romanı Tanrı’nın Enkazı (God’s Debris) 
bulunmaktadır.
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Dua

“Yoga hususundaki çalışmalarıyla zihne sükûnet; dilbilgisi hususun-
daki çalışmalarıyla konuşmaya berraklık; tıp hususundaki çalışmala-
rıyla bedene saflık getiren, bilgelerin en soylusu Patanjali’nin karşısın-
da eğiliyorum.”

Raja Yoga’nın basamaklarını tırmanmak isteyenler için merdiven işlevi 
gören Hatha Yoga ilmini ilk öğreten Adisvara’yı (Kadim Lord Şiva) 
selamlıyorum.”
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Sunuş
Yehudi Menuhin

Yoga pratiği, temel olarak ölçü ve orantı hissi oluşturur. Bu pratikle, ilk ens-
trümanımız olan bedenimize indirgenerek onu çalmayı, ondan maksimum 
tınlama ve harmoni almayı öğreniriz. Günlük saldırılara karşılık verirken, 
aksi halde hüsran ve ölüme mahkûm olan becerilerin kilidini açıp onları öz-
gürleştirerek bitmek bilmez bir sabırla her hücreyi saflaştırır ve canlandırırız.

Beynimizin ya da ciğerlerimizin doku ve sinirlerindeki gereği yapılmamış 
her bir alan ya irademiz ve bütünlüğümüze bir meydan okuma ya da hüsran 
ve ölüm kaynağıdır. Iyengar’dan ilgi görme ayrıcalığına sahip olanlar ya da 
onun sanatının kesinliğine, zarafetine ve güzelliğine şahit olanlar, insanın, 
Cennet Bahçesi’nde ilk yaratıldığındaki –savunmasız, açık, Tanrı’nın evla-
dı, yaratımın efendisi– mükemmellik ve masumiyet görüntüsüyle tanışırlar. 
Bilgi ağacı gerçekten de kullanım biçimimize göre tatlı, zehirli, acı ve sağlıklı 
olabilen pek çok çeşitlilikte meyve vermiştir. Ancak, bu ağacı ekip biçmemiz 
ve köklerini beslememiz her zamankinden daha elzem değil midir? Dahası 
bu bilginin tehlikeli olduğunu düşünen rahat insanlar bunu, kendi insanla-
rı için kullanmak yerine başkalarının manipülasyonu için kullanmayı tercih 
ederler.

Son on beş yıllık yoga pratiği sonucunda, yaşama yönelik temel tavır-
larımızın çoğunun bedende fiziksel bir karşılığı olduğuna ikna oldum. Bu 
sebeple karşılaştırma ve eleştiriye kendi bedenimizin sol ve sağ yanında kü-
çük ayarlarla bile düzeltilebilecek hiza oluşumu ile başlamalıyız; küçük de-
ğişiklikler yapmak bile yeterlidir: İrade gücü sayesinde yerçekimine meydan 
okuyarak tepeden tırnağa esnemeye başlarız. Tek ve iki ayak veya ellerin 
üzerinde uzun süre dengede durmanın sağladığı kontrol sayesinde özgürce 
hareket eden uzuvlardan gelen hafiflik ve hız, enerji seviyesini artırarak he-
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ves duygusunu besleyebilir. Dirayet, yoga pozlarında dakikalarca esnemeyle 
kazanılırken sükûnet gayretsiz, sürekli nefes alıp vermenin etkisiyle açılım 
deneyimleyen akciğerlerden gelir. Devamlılık ve evrensellik hissi, ebedi ri-
timlerdeki gerginlik ve rahatlamanın kaçınılmaz şekilde birbirini izlemesi 
bilgisiyle gelir; bu ritimlerdeki her bir nefes alış ve nefes veriş, evreni oluştu-
ran sayısız şeyin içinde bir döngü, dalga veya titreşimdir.

Peki alternatif nedir? Ket vurulmuş, birilerine boyun eğmiş insanlar dü-
zeni suçlar; ahlaksızlar erdemlileri eleştirir; otokratlar taht heveslisi kesilir. 
Bu, kendilerindeki dengesizliği ve hüsranı başkalarından çıkarmaya çalışan 
insanların trajik bir resimdir.

Iyengar tarafından pratik edildiği şekilde yoga, yalnız başına, bedenen ve 
zihnen arınmış, iradeli ve dikkatli şekilde kendini adamış bir insanın adağı-
dır; bu, ateşli bir feda etme değil, basit ve saf bir şekilde kişinin kendi potan-
siyeline ulaşması pratiğidir.

Yoga, fiziksel ve zihinsel rahatsızlıkları önlemek, genel olarak bedeni ko-
rumak için ideal bir tekniktir ve kaçınılmaz şekilde özgüven ve cesaret his-
sini geliştirir. Özü gereği, evrensel yasalarla ayrılmaz şekilde bağlantılıdır: 
Yaşama ve gerçeğe duyulan saygı ve sabır, sessizce alınan bir nefesin, zihin 
sakinliğinin ve irade gücünün zaruri unsurlarıdır.

Bu değerlerin altında, yoga’nın özünde var olan ahlaki erdemler yatar. Bu 
sebeple yoga, insanın tüm varlığını geliştirip şekillendiren tam ve bütüncül 
bir çabayı gerektirir. Mekanik tekrarlara ya da şekilsel dualar ve niyetlerdeki 
gibi sahte bir bağlılığa yer yoktur. Yoga, tam da doğası gereği, her defasında 
ve her anda yaşayan bir eylemdir.

Iyengar’ın Light on Yoga kitabının, pek çok kişinin Iyengar’ı örnek alma-
sına ve insanlığın çok ihtiyaç duyduğu hocalar olmalarına vesile olmasını 
umuyorum. Şayet bu kitap bu temel sanatın yayılmasına hizmet eder ve 
onun en üstün şekilde pratik edilmesine olanak tanırsa, bu sunumu yaptığım 
için minnettar olacağım.

Londra, 1964
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Önsöz

Bu kitabın ortaya çıkması yalnızca sadık dostlarım ve talebelerimin yoğun 
teşvik ve yüreklendirmeleri sayesindedir; çünkü tek başıma olsaydım, hem 
İngilizce diline yeterli derecede hâkim olmadığımdan hem de onların kuv-
vetli destekleri ve güven telkinleri olmaksızın cesaretimi yitireceğimden bu 
kitabı yazarken çok kez bocalardım.

Yoga, binlerce yıldır insanın fiziksel, ahlaki, zihinsel ve spiritüel bütünlü-
ğüyle ilgilenen, zamansız ve pragmatik bir bilimdir.

Bu pratiği sistemleştiren ilk kitap, Patanjali’nin yazdığı ve MÖ 200 yılına 
dayanan Yoga Sutralar (Aforizmalar) adında klasik bir ilmi eserdir. Maalesef 
günümüzde yogayı ifade etmeye çalışan bazı kitaplar yüzeysel, popüler ve 
zaman zaman da yanıltıcı olduğundan yoga sanatına haksızlık eder. Bu ki-
tapların okuyucuları bana asit içme, cam yeme, ateşte yürüme, görünmez 
olma ya da büyü gibi başka şeyler yapıp yapamadığımı sordular. Yoga üze-
rine dini ve felsefi metinlerin bilimsel ve güvenilir örnekleri çoğu dilde ha-
lihazırda mevcuttur; ancak sanatın uygulamasını aktarmak, tamamen edebi 
veya felsefi bir kavramı aktarmaktan çok daha zordur.

Asanaları (pozlar) ve pranayamaları (nefes çalışmaları), çağımızın bilgisi 
ve gereklilikleri ışığında mümkün olduğunca basit şekilde açıklamak istedi-
ğimden, bu kitaba Light on Yoga (Sanskritçede Yoga Dipika) adını verdim. 
Bu sebeple asana ve pranayama için gerekli talimatlar oldukça detaylı şekil-
de ele alınmıştır ve bunlar dünyanın pek çok yerindeki yirmi yılı aşkın dene-
yimime dayanmaktadır. 592 fotoğraf eşliğinde 200 asananın tüm teknikleri 
verilmiştir ve bu şekilde asanalarda ustalık kazanılabilir. Kitap ayrıca ek 5 
fotoğrafla birlikte bandha, kriya ve pranayamaları da kapsar.

Batılı okuyucu, Evrensel Ruh’a, mitolojiye ve hatta felsefi ve ahlaki pren-
siplere sıklıkla referans verilmesi karşısında şaşırabilir. İnsanın, kadim za-
manlardaki bilgi, sanat ve güç alanındaki yüksek başarılarının dinin bir 
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parçası olduğu ve Tanrı’ya ve O’nun yeryüzündeki aziz hizmetkârlarına ait 
varsayıldığı unutulmamalıdır. Katolik Papa, böylesi ilahi bilgi ve gücün ba-
tıdaki son temsilcisidir. Eski zamanlarda Batı dünyasında dahi müzik, resim, 
mimari, felsefe ve tıbbın yanı sıra savaşlar da her zaman Tanrı’nın hizmetin-
de olmuştu. Hindistan’da ise sanat ve bilim çok yakın bir zaman önce ilahi 
olandan ayrılmaya başlamıştır; ancak ilahi iradeden ayrı olarak insan irade-
sinin özgürleşebilmesi adına biz Hindistan’da hâlâ, Tanrı’yla uzun süreli ba-
ğımızın mirası olarak niyetin saflığına, disiplindeki tevazuya ve benliksiz var 
olmaya devam ediyoruz. Okuyucunun asanaların kökenini bilmesinin hem 
önemli hem de ilgi çekici olduğunu düşündüğümden, pratik yapan yogiler 
ve bilgelerden aktarılan efsanelere de yer verdim.

Yoga üzerine tüm kadim yorumlar bir gurunun (usta) gözetimi altında 
çalışmanın çok önemli olduğunu vurgulamakta ve kendi deneyimlerim de 
bu kuralın bilgeliğini kanıtlamaktaysa da okuyucuyu –hem talebe hem hoca– 
bu asanalar ve pranayamalarda ustalaşmak için doğru ve güvenli bir metoda 
yönlendirmek adına bu kitapta tüm alçakgönüllülüğümle büyük çaba har-
cadım.

Ek I’de, yoğun pratik yapanlar için, asanaları yapılarına göre aşama aşa-
ma gruplayarak 300 haftalık ders pratiği hazırladım.

Ek II’de, asanaları tedavi edici ve iyileştirici özelliklerine göre grupladım.
Asana ve pranayama tekniklerini uygulamaya başlamadan evvel ipuçları 

ve uyarılar bölümlerini dikkatlice okuyun.
Saygıdeğer dostum ve talebem Yehudi Menuhin’e, sunumu ve sonsuz 

desteği için yürekten minnettarım.
Bu kitabın hazırlanmasındaki işbirliği için talebem B. I. Taraporewala’ya 

ve çizimler için Eilean Pearcey’e teşekkürü bir borç bilirim.
Poona’daki (Hindistan) Messrs G. G. Welling stüdyosuna, sayısız fotoğra-

fımı çekmekle ilgilendikleri ve stüdyolarındaki kaynakları bana sundukları 
için içten şükranlarımı sunarım.

Metnin yayıma hazırlanması ve yazım hatalarının düzeltilmesiyle ilgile-
nen Gerald Yorke’a şükranlarımı sunmak isterim.

Yoga pratiği yapanların ve dünya çapındaki okuyucuların ihtiyaçlarına 
yönelik Light on Yoga’yı mevcut haliyle yeniden bastıkları için HarperCol-
linsPublishers’a Thorsons baskısından ötürü ne kadar teşekkür etsem azdır.

B. K. S. IYENGAR
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Yeni Baskıya Önsöz:
Geriye Dönüp Baktığımda

Light on Yoga şu zamana kadar on altı dilde yayımlandı, yeniden basıldı ve 
binlerce gayretli talebe ve yoga isteklisi tarafından okundu.

Dünya, kitabımın ilk basımından itibaren geçen otuz dört yılda yoganın 
muazzam şekilde geliştiğine tanık oldu. Yoga pek çok şehirde, kasabada ve 
köyde her gün kullanılan bir kelime haline geldi. O, artık Doğu’nun ermişleri 
ve sadhularının gizli sırrı değildir. Faydaları çocuklardan devlet adamlarına, 
sanatçılardan zanaatkârlara, ev kadınlarından hippilere kadar her türden in-
sana ulaşmıştır. Yoga artık, uygulayanlar için sıradan bir şey değildir.

Bu kitapta gördüğünüz fotoğraflar, otuz beş yıl boyunca yaptığım günlük 
pratikler sırasında çekildi; bunlar kısa pratikler değil, genellikle günde on sa-
ate varan pratiklerdi. Tüm yaşamım, öğretmek ve seyahat etmenin yanı sıra, 
bu harika sanatla tamamen bütünleşmiş bir yaşamdır. Ancak bugüne dek de-
vam eden böylesi bir sadhana’dan dolayı beş elementin ritmik dengesinden, 
enerjinin değişiminden ve her hücrede titreşen özden bahsedebiliyorum.

Light on Yoga’nın yeni baskısının bu özel önsözünü sevinçle yazıyorum; 
bu devasa çalışmayı oluştururken karşılaştığım zorlukları kimse bilmese de 
ben o “ışığın” nasıl ortaya çıktığını biliyorum. Arkadaşlarım cesaretimi kır-
maya çalıştı, hayranlarım beni korkutmak istedi ve gurum bu projeyi tama-
men reddetti.

1958 yılında Hintli bir yayıncı, bildiğim tüm asana ve pranayamalara dair 
her türlü bilgiyi içeren, yoga hakkında bir kitap yazmamı istedi ve bunu kuşe 
kâğıda basacağına söz verdi. 1934 yılından beri hem talebe hem de öğret-
mendim ancak yoga hakkında tek bir makale dahi yazmamıştım; bu fikir 
karşısında ürperdim. Benim gibi beceriksiz biri için yoga hakkında bir eser 
yazmak büyük bir girişim olacağından ötürü tereddütlüydüm. Ama içimden 
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bir şey beni, bu işi üstlenmeye teşvik etti. Bir format bulmaya çalıştım ancak 
defalarca denememe rağmen bir yere varamadım. İlhamım umutsuzluğa dö-
nüştü ve Demokles’in kılıcı tepemdeydi.

Cesaretimi yitirmeden devam ettim ve bir özet hazırladım. Ardından o za-
manlar Law Dergisi editörü ve Zerdüştlük hakkındaki pek çok kitabın yazarı 
olan talebem B. I. Taraporewala’dan bana yardım etmesini istedim. Benimle 
çalışmayı kabul ederek tüm deneyimlerimi ve gizli kaynaklarımı ortaya çıka-
rana dek beni teşvik etti. Açıklamalarımla ilgili aldığı notlar şüphelerini ve 
kafa karışıklıklarını giderdi ve bu da kitabın temelini oluşturdu.

Kitap hazır olduğunda yayıncıyı aradım. İllüstrasyonlarla birlikte hayli 
kalın hale gelmiş olan bu kitabı görünce bir destan değil, el kitabı istediğini 
söyledi. Onun reddetmesiyle hayal kırıklığına uğrasam da umudumu yitir-
medim ve yoga hakkında klasik bir kitap yazma konusunda daha da kararlı 
hale geldim.

Öğretmeye ilişkin sorumluluklarım 1954 itibarıyla artmıştı. Yılda altı haf-
ta ile üç ay arası sürelerde İngiltere, Avrupa, Amerika ve diğer ülkeleri ziya-
ret ediyordum. Aynı yıl, Bombay’de hafta sonu dersleri vermeye başladım. 
Bombay’de bolca zaman geçirdiğimden, deneyimli talebelerimden hafta 
sonu derslerinden sonra kitabı hazırlamak için kalmalarını istedim. Kahve 
molalarında deneyimlerimi doğru kelimelerle aktarmaya çalışıyorduk. Zih-
nimde dolanırken metni inceliyor, biraz daha tartışmak üzere notlar alıyor-
dum. Bu çalışmayı tamamlamak dört uzun yıl aldı.

1962 yılında İsviçre’de Dr. Yehudi Menuhin’e ders verirken tavsiye ve 
önerilerini almak için ona kitaptan söz ettim. Yehudi Menuhin yayıncıları 
kitabın sağlık ve mutluluk için önemli bir kaynak olduğuna ikna etti. Kitabın 
yüzlerce fotoğraf ve yoğun metin içeriği iyi bir iş teklifi gibi görünmediğin-
den proje bir süre askıda kaldı.

Daha sonra ders vermeye başladığım Beatrice Harthan, yıllardır kalçasın-
daki kireçlenmeden mustaripti. Verdiğim dersler sayesinde ağrısının rahat-
ladığını gören Beatrice Harthan ve Angela Marris (Menuhin’in bir arkadaşı), 
yoga pratiklerini ilerletmek ve Gstaad’da her yıl düzenlenen bir etkinlik olan 
Menuhin Müzik Festivali’ne katılmak için beni 1963 yılında İsviçre’ye gö-
türmeye karar verdiler. Beatrice, George Allen & Unwin’in yanı sıra başka 
yayınevlerinde de düzeltmen olan Gerald Yorke’un yakın arkadaşı olduğun-
dan, eve döner dönmez Yorke’u arayıp ona metni göstereceğine dair bana 
söz verdi. 

Londra’ya dönen Beatrice, tesadüf eseri Theos Bernard’ın yazdığı ve Ri-
der & Co’nun bastığı Hatha Yoga adlı kitabın yerine geçebilecek bir eser 
arayışında olan Yorke’a yoga deneyimlerinden bahsetmiş. Beatrice metni ve 
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fotoğrafları çantasından çıkardığında Yorke onlara bakıp şöyle demiş: “Yıl-
lardır böyle bir kitap bekliyordum.” Sonra da ondan, metni ve fotoğrafları 
birkaç gün kendisinde bırakmasını istemiş.

Yorke eserden çok etkilendi ve bana kitabın pratik kısmının orijinal ve 
üstün olduğunu ancak tanıtım kısmının dolaylı olduğunu ve pratik kısım-
la örtüşmediğini yazdı. Teori kısmının doğrudan, eğitici ve tinsel olabilmesi 
için geleneksel metinlere dair tüm alıntıları çıkarmamı salık verdi. İfadesi şu 
şekildeydi: “Giriş kısmı orijinal olmazsa kitap ikinci baskıyı görmeyecektir.”

Mantıklı önerileri, âdeta kitabı yeniden yazmamı gerektirdi. Bu görev ne 
kadar zorlu da olsa onun tavsiyelerini aklımda tutarak ilk kısmı yeniden bi-
çimlendirdim. Ama o yine de memnun olmayarak daha da fazla kısaltma 
yapmamı ve sadece alakalı kısımları tutmamı istedi. Onun tavsiyesine kulak 
vererek eseri yeniden elden geçirdim ve bu kez memnun kaldı. Böylece edebi 
gurum da o oldu. Çalışmamın, sonunda onun tarafından kabul görmesi bana 
büyük bir neşe verdi. Light on Yoga’yı ölümsüz bir eser haline getiren zeki 
dokunuşu dolayısıyla Geral Yorke’a şükran borçluyum. Aynı zamanda beni 
onunla tanıştırdığı için Beatrice Harthan’a da minnettarım.

Giriş metnini teknik ve resimlerle uyumlu hale getirmek için eseri tama-
men incelemem adına Yorke’tan bana biraz zaman tanımasını istedim. Bir 
anda eksik bağları fark ederek, teknik ve resimler dengeli olsun diye, ekstra 
geçiş pozları eklemeye başladım. Yeniden kontrol ettiğimde pek çok asana 
fotoğrafının bozuk ve ışığın uygun olmamasından kaynaklı gölgeler sebe-
biyle de hiza dışı göründüğünü fark ettim. Bu sebeple daha net olabilmeleri 
adına neredeyse tüm asana fotoğraflarını yeniden çekmek zorunda kaldım. 
Buradan, ışıkçı olarak görev alan tüm talebelerime şükran dolu teşekkürleri-
mi sunuyorum.

Bu noktada, Yorke’un anlattığı şekliyle bir hikâye aktarmak isterim. Ken-
disi bir yandan iyi bir yoga kitabı ortaya çıkarmam için bana yardım ederken 
öte yandan Hindistan’da guru ve usta arayan güvendiği arkadaşları aracılı-
ğıyla beni gözlüyordu. Bu kapsamlı araştırmanın sebebi, kendi ülkemde saygı 
görüp görmediğimi anlamaktı. Ayrıca arkadaşlarının benim genel derslerime 
bir ay boyunca para ödemeden katıldıklarını söyledi. Bir anlamda, batıda bir 
yoga hocası olarak tanınmakla kalmayıp, kendi doğduğu yerde de saygı gö-
ren birinin bu eseri yazmasını istediği için kendi açısından haklıydı.

Benim hakkımda edindiği bilgilerden tatmin olduktan sonra kitabımı üc-
retsiz olarak yayıma hazırladı ve George Allen & Unwin’e kitabı basması için 
ısrar etti. Dr. Yehudi Menuhin’den kitaba bir sunum yazmasını rica ettim; o 
da derhal kabul ederek bir yoga talebesi olan çağın sanatçı olarak harika bir 
övgü niteliğindeki o sunumu yazdı.
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1966 yılında kitabımın basılmasının ardından Yorke bana şöyle yazdı: “Li-
ght on Yoga yılda bin kopya satarsa bunu spiritüel bir başarı olarak kabul 
edebilirsin.” Kehaneti gerçekleşti ve Light on Yoga, bu konu hakkındaki baş-
ta gelen özgün kitap haline geldi.

Light on Yoga’yı, iyi bir hocadan daha çok iyi bir kitap olarak sunmaya 
ilişkin sürekli çabalarımla dolu bu geçmiş sebebiyle, bu önemli konunun ti-
carileştirilmesini ve gösteri amaçlı olarak yüzeysel biçimde uygulanmasını 
görmek bana acı veriyor. Günümüz piyasası, pek çok yoga ürünüyle –dergi-
ler, ekipmanlar ve kıyafetler– dolup taşıyor. Yoga rüzgârları güçlü bir şekilde 
eserken bazı yoga hocaları, sadhanalarında hiçbir derinlik olmamasına rağ-
men kendi öğretme metotlarını özgün ve eşsiz olarak tanıtıyor.

Hepimiz şu özdeyişi biliyoruz: “Sisya (talebe) hazır olduğunda guru 
(hoca) gelir.” Eminim ki asanaların nihai pozlarını büyütülmüş boyutta bas-
maya dair bu harika fikir, pratik edenlerin, tenin dokusu, fiziksel koordi-
nasyonu, kimyasal ve enerji dönüşümlerini, bedendeki beş elementin ritmik 
dengesini, yön ve yerçekimi baskısının kullanımını, uzuv ve kasların konu-
munu, zarafeti, şekli, formu, inceliği, güzelliği, gücü, zihnin ve aklın pekiş-
mesini, bilincin farkındalığını anlamasına ve beden ve zihnin öz seviyesine 
geçişine, adeta özün “Buradayım, buradayım ve her yerdeyim” dercesine 
bedenin tüm hücrelerinde zil çalışını duymasına yardımcı olur. Bu ses, sis-
ya’nın sadhana’sındaki yönetici yıldız olan gurudur.

Kişi, adanmış bir pratik ve tüm varlığının katmanlarında derinlemesine 
bir araştırma olmaksızın içsel gurunun yani Öz’ün (Purusa) saf sesini duya-
maz.

Kitabımı yoganın coşku verici değerini ve spiritüel tutkusunu artıran 
renkli ve dekoratif motiflerle hayata geçirmeye dair kurduğum biricik haya-
limi gerçeğe dönüştüren Londra’daki HarperCollinsPublishers’a daima mü-
teşekkir kalacağım. Light on Yoga’nın okuyucuyu, içindeki gizli, deneysel 
kaynak zihni yüzeye çıkarması konusunda destekleyeceğinden ve kıymetli, 
anlamlı bir yaşam sürmek adına zenginleştireceğinden eminim.

Light on Yoga’nın bu özel baskısının, yoganın faydalarını farkındalıkla 
deneyimlemek için, pratiğinize ve çalışmanıza bir zemin oluşturmasını dile-
rim. Kişi, kendisini bilmek üzere bütünlüğüne sadece yoga aynası aracılığıy-
la bakabilir. Başka hiçbir bilim, böylesi olgun bir bilgelik sunmaz.

B. K. S. IYENGAR, 2000
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