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Prezentarea cărţii Desluşind misterele vieţii: Ştiinţă modernă şi înţelepciune antică, semnată 

de Excelenţa Sa Gauri Shankar Gupta, Ambasadorul Indiei la Budapesta, în cadrul „Zilelor 
Academice Arădene” organizate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (17 – 19 mai 
2013), a constituit o adevărată sărbătoare academică de înaltă ţinută a spiritului uman însetat de 
cunoaştere. 

Cu acel prilej, după prezentarea recenziei, autorul a vorbit despre geneza cărţii, iar prof. 
univ. dr. Aurel Ardelean – Preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi prof. univ. 
dr. Coralia Adina Cotoraci – Rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad au evocat 
personalitatea autorului şi au elogiat conţinutul ştiinţific foarte documentat al cărţii. 

* 
*            * 

Autorul acestei cărţi, Gauri Shankar Gupta, s-a născut într-un sat mic din Rajakstan, din 
India şi a copilărit în mediul rural. 

A obţinut un masterat în Administrarea Afacerilor. 
Urmare rezultatelor remarcabile ale muncii Excelenţei sale, Gauri Shankar Gupta, pe 

parcursul întregii activităţi, a primit numeroase medalii de aur şi premii de excelenţă. 
Domnia sa este membru al Institutului de Secretari de Companie din India.  
Din anul 1981 s-a alăturat Serviciului Consular Indian, ocupând diferite funcţii în Belgia, 

Bangladesh, Bahrain, Mexic, Franţa şi Filipine.  
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Pe durata misiunii sale în Franţa, a fost Membru Supleant al Comitetului Executiv al 
UNESCO. Gupta a fost Ambasadorul Indiei în Mongolia, din iunie 2003 până septembrie 2006. 
Ulterior, a fost Şef al Administraţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din India, în 
octombrie 2006 – februarie 2010. În prezent, ocupă funcţia de Ambasador al Indiei în Ungaria şi 
Bosnia-Herţegovina. 

Cartea sa, Mongolia: Ţara cerurilor albastre a fost publicată de Editura Roli Books, India, 
în decembrie 2007. Ulterior, două din cărţile sale de poezie, Picături şi Chand Lahme au fost 
publicate de Editura Star Publications, New Delhi, în 2008 şi 2010. De asemenea, Gupta a 
contribuit cu multe articole pe tema politicii externe şi a prezidat un număr mare de conferinţe cu 
teme diverse. Vorbitor fluent de franceză şi spaniolă, Gauri Shankar Gupta a călătorit în peste 70 de 
ţări din întreaga lume. 

În volumul Desluşind misterele vieţii: Ştiinţă modernă şi înţelepciune antică, autorul 
abordează cu mijloace filosofice probleme ale existenţei umane. Semnalăm din cuprins o Prefaţă 
semnată de Michael A. Cremo, datată Los Angeles, 17 februarie 2012; Despre carte, un admirabil 
eseu semnat de Peter Muller, Budapesta, 27 mai 2012 şi Introducere. 

După cum sugerează şi titlul cărţii, în prima parte sunt prezentate preocupările ştiinţei 
moderne despre: Originea Universului; Puterea spaţiului gol; Ordinea cosmică; Energia cosmică; 
Ideea dezvoltării; Sănătatea umană şi ştiinţele medicale. 

În Partea a II-a, prin înţelepciunea antică se aprofundează misterele vieţii remarcându-se 
abordări despre: Cine sunt eu; Conştiinţa şi intelectul; Conceptul de „Dharma”; Legea Charmei; 
Ştiinţa Maya şi calea spre fericire. 

Volumul se încheie cu un glosar de termeni şi bibliografie. 
Obiectivele pe care ni le propunem în mod individual şi colectiv, se arată în Prefaţa cărţii, 

depind de răspunsurile pe care le dăm întrebării fundamentale: „Cine sunt eu?”. De exemplu, dacă 
răspund că „Sunt un american”, mă voi comporta ca atare. 

Astăzi, cele mai influente răspunsuri la întrebarea „Cine sunt eu?” vin din partea ştiinţei 
moderne, iar răspunsurile pe care le dă ştiinţa modernă sunt oarecum materialiste. Cu toţii ne 
percepem pe noi înşine drept indivizi conştienţi, însă, conform ştiinţei cognitive moderne, conştiinţa 
nu este decât un produs temporar al activităţii biochimice care are loc în creier. Materia, dacă este 
aranjată într-un mod suficient de complex în creier, produce conştiinţă. Astfel, materia este 
esenţială. La momentul morţii, când încetează activitatea biochimică a creierului, nu mai există nici 
conştiinţă. 

Deci, ce suntem noi de fapt? Conform viziunii evidenţiate mai sus, suntem maşini alcătuite 
din molecule. Nu doar atât, ci suntem maşini alcătuite din molecule şi aflate în competiţie unele cu 
altele pentru supravieţuire. 

Rezultatul este acela că oamenii din întreaga lume au devenit foarte materialişti în ceea ce 
priveşte ţelurile lor, chiar dacă sunt religioşi cu numele. Majoritatea oamenilor şi a guvernelor cred 
că producţia şi consumul de lucruri materiale, în competiţie cu alţi indivizi sau grupuri, este scopul 
principal al vieţii. 

Focusul ştiinţei moderne asupra materiei şi a interacţiunilor sale a fost unul productiv. A 
permis societăţii umane să realizeze progrese tehnologice şi economice. Cu toate acestea, progresul 
ne-a costat scump: degradarea mediului, crize financiare, distribuţia neechitabilă a bogăţiei, 
războaie şi tulburări sociale care par că nu se mai termină. Soluţia la aceste probleme trebuie să 
implice reexaminarea unora din premisele fundamentale ale ştiinţei moderne cu privire la originea 
vieţii şi a universului, întrucât lumea ştiinţifică modernă se bazează pe materie şi acordă un spaţiu 
prea mic conştiinţei. 

Prin întrebările care le examinează autorul despre comportamentul şi existenţa umană în 
incitanta sa carte desluşim portretul unui adevărat cetăţean al lumii.  

Autorul este foarte bine informat cu privire la problemele şi provocările cu care se confruntă 
societatea umană în secolul XXI. Deţine cunoştinţe vaste în domeniul ştiinţei moderne şi 
dezvoltărilor intelectuale. Cu toate acestea, Domnia Sa cunoaşte şi înţelepciunea trecutului. Mai 
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mult, aceste cunoştinţe nu sunt înguste, bazându-se nu doar pe vastele rezervoare ale tradiţiei vedice 
a Indiei, ci şi pe învăţăturile filosofilor Greciei antice. Gupta deţine, astfel, pregătirea necesară 
pentru a se adresa unui public internaţional de intelectuali, teologi şi lideri politici, cu privire la 
natura problemelor moderne şi calea spre soluţii practice. Soluţiile pe care le prezintă Gupta au la 
bază tot ceea ce au mai bun de oferit ştiinţa modernă şi înţelepciunea antică. 

În acest context consider că se cuvine să facem câteva referiri la civilizaţia vedică şi 
filosofia greacă. Fiind cea mai veche colecţie de texte şi scrieri sacre indiene, Vedele („cunoaştere, 
ştiinţă”) continuă să fie folosite ca referinţă chiar şi în zilele noastre. Vedele conţin cunoştinţe 
religioase, filosofice şi rituale din perioada vedică din 1500 î. Hr. Până în 500 î. Hr. Ele oferă detalii 
despre evenimente istorice şi relaţii sociale. Populaţia era organizată în sistem de caste, având în 
vârf aristocraţia care se afla într-un permanent război. Brahmanii exercitau o mare influenţă ca 
sfătuitori şi preoţi regali, iar populaţia era alcătuită majoritar din ţărani. 

Este cunoscut faptul că filosofia greacă şi romană sunt pietre de temelie a lumii noastre. 
Astfel, grecii, prin filosofii ionici ai naturii din secolele VII şi VI î. Hr. împreună cu urmaşii lor erau 
convinşi că există o ordine a lumii derivată din însăşi geneza ei. Încercările unor mari gânditori ca 
Socrate, Platon şi Aristotel de a descoperi această ordine au fost la originea apariţiei ştiinţelor. 
Încrederea în sine şi inteligenţa acestor oameni, ca observatori ai lumii înconjurătoare şi creatori, au 
dus la dezvoltarea filosofiei şi a unor domenii ştiinţifice precum fizica, mecanica, medicina şi 
biologia. Acestea au condus la apariţia de noi modele de gândire politică. Au fost scrise lucrări 
despre etică şi teorii politice care au devenit principii directoare ale activităţii umane.  

În această fascinantă carte, se mai consemnează în Prefaţă, Gupta demonstrează că 
civilizaţiile Indiei şi Greciei antice nu erau lipsite de uimitoare realizări ştiinţifice şi tehnologice. 
Astfel, aceste realizări erau incluse în sisteme mai largi ale cunoaşterii, care ofereau şansa de a evita 
unele din tulburările şi problemele asociate creşterii ştiinţei şi tehnologiei moderne. Dacă lumea 
modernă aşteaptă ca viitorul să-i rezolve problemele, Gupta sugerează că o privire spre resursele 
trecutului ne-ar putea furniza indicii esenţiale şi o orientare utilă. Putem afla mai multe despre cine 
suntem de fapt, şi nu doar atât, ci putem afla şi unde ne aflăm. După Gupta, existăm într-un univers 
bazat pe conştiinţă, care nu funcţionează doar după legile chimiei şi fizicii, ci şi după nişte legi mai 
subtile, precum legile karmei, care se desfăşoară în cursul timpului ciclic. Oamenii care nu au o 
concepţie realistă a identităţii şi situării lor cu siguranţă că nu vor putea acţiona în propriul interes. 
Ei se vor comporta în moduri care vor produce rezultate opuse intenţiilor lor. Oferind noi moduri de 
înţelegere a identităţii şi poziţionării noastre, pe baza profundei sale cunoaşteri a înţelepciunii 
tradiţionale, atât orientale, cât şi occidentale, Gupta ne oferă speranţa într-un viitor mai bun. 

O caracteristică foarte rară şi captivantă a acestei cărţi, menţionată de Peter Muller, este 
simplitatea limbajului. El nu explică. El nu argumentează. El nu discută. El nu dezbate şi nu 
predică. El doar învaţă, într-un fel pe care nici nu-l realizezi, calm şi precis, într-un mod foarte 
simplu şi judicios, cu exemple pe care le-ar înţelege până şi copiii.  

Este pe înţelesul oricui, fie că este vorba de un astronom, de un expert în fizica atomică sau 
de o casnică aflată în căutarea lui Dumnezeu. Doar cei care trăiesc adevărul pot vorbi despre el într-
un mod atât de simplu. Este una din cele mai dificile sarcini. 

Gupta foloseşte exemple care pot fi înţelese de omul obişnuit. El dezvăluie misterele vieţii 
fără ca măcar să-ţi dai seama de acest lucru. Contrar abordării occidentale faţă de viaţă, care afirmă 
că Fiinţa şi Adevărul sunt extrem de complicate şi nu pot fi înţelese de intelectul uman, aici învăţăm 
că nu este aşa. Viaţa este veşnic bogată dar nu este „complicată”. Ea este un miracol, dar nu unul 
irealizabil, şi, mai mult, Adevărul Suprem nu este de neînţeles, ci incredibil de simplu.  

Totuşi, trebuie să fii suficient de matur pentru a-l înţelege. El nu spune nimic nou pentru că 
toată lumea cunoaşte adevărul în adâncul inimii sale. Buddha a spus că „Lecţia care nu poate fi 
înţeleasă nu are nicio valoare”. Atitudinea lui Gauri Shankar Gupta ca învăţător se bazează pe 
aceeaşi fundaţie. El prezintă cunoştinţele cele mai profunde ale lumii într-un limbaj simplu şi 
accesibil.  
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În încheiere, putem afirma că mesajul acestei cărţi de filozofie universală şi actuală este să 
învăţăm din trecut pentru a avea un viitor prosper. Înţelepciunea de-a valorifica acumulările 
ştiinţifice şi culturale din trecut ale omenirii şi preţuirea tezaurului inepuizabil al inteligenţei umane 
prin cunoaşterea celor două culturi: indiană şi greacă, pot contribui la progresul material şi spiritual 
al societăţii actuale, în noua civilizaţie a omenirii. 
 
 


