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Quem é David Hatcher Childress
David Hatcher Childress é conhecido por
seus fãs como o “Indiana Jones da vida real”.
Palestrante requisitado e autor de mais de 20
livros sobre antigos mistérios e enigmas da
humanidade, viaja pelo mundo procurando
aventuras e desbravando os segredos que
nos cercam. Nascido na França, em 1976,
e criado nas montanhas dos estados norte-americanos do Colorado e Montana, Childress
teve sua curiosidade despertada para o tema
quando ainda era jovem. Estudou na Universidade de Montana, de onde, maravilhado
pela cultura e filosofia oriental, mudou-se para Taiwan para dar aulas de
inglês. Naquele mesmo ano começou sua odisseia pelo mundo, que durou
seis anos. Durante o período, estudou as antigas civilizações da África,
Oriente Médio e China, inclusive passando por territórios perigosos, como
Uganda durante a revolução de Idi Amin Dada.
Figura constante da série Alienígenas do Passado, do canal a cabo
History Channel, o autor é justamente uma das estrelas principais do tão
bem-sucedido show, sempre mostrando evidências que apontam para a
confirmação da teoria de que não estamos sós, nem no passado, nem agora.
As ilhas mais remotas dos oceanos Pacífico e Índico já foram visitadas
várias vezes por Childress, que também organiza expedições para as áreas
longínquas do Peru, Bolívia, Himalaia e outras partes da Ásia. Seu maior
interesse é pela história antiga, pela arqueologia, criptozoologia e cidades
submersas. O autor ainda é mergulhador profissional.
Autor de grande sucesso, foi na década de 80 que lançou aqui seus
dois primeiros livros contando suas jornadas: Cidades Perdidas da África
e da Arábia (Siciliano, 1984) e Cidades Perdidas da China, Índia e Ásia
Central (Siciliano, 1984). Expedições posteriores para a América do Sul
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resultaram na obra Cidades Perdidas e Antigos Mistérios da América do Sul
(Siciliano, 1987), que se tornou best seller no país. Quase uma dezena de
outros títulos se seguiram aos já citados, com destaque para Cidades Perdidas
da Antiga Lemúria e o Pacífico (Siciliano, 1999) e Vimana, Aeronáutica da
Índia Antiga e da Atlântida (Madras, 2003). David Hatcher Childress volta
ao tema dos vimanas nesta obra, agora pela franquia Coleção Biblioteca
UFO e com uma nova e distinta abordagem.
Childress tem também uma grande variedade de interesses, entre
os quais o estudo da energia livre, da antigravidade e dos UFOs. Ele
acredita que os visitantes extraterrestres do passado utilizavam naves
espaciais movidas a energias que uniam antigravidade e eletricidade.
Para o pesquisador, a melhor evidência de que aliens estiveram aqui na
Antiguidade precisa ser clara e um sinal de que houve um contato entre
eles e nossos antepassados, como o que chama de oops arts (Out-of-place
artifacts, artefatos inexplicáveis), que demonstram que a Teoria dos Antigos
Astronautas está correta. Se questionado sobre quais evidências considera
serem as mais fortes sobre a presença alienígena na Terra, Childress lista
a Roda de Ezequiel, o Astronauta de Palenque, a Mosca de Ouro, o Mapa
de Piri Reis e os megálitos de Puma Punku.
O autor já esteve algumas vezes no Brasil, sendo a mais recente
aquela em que teve a oportunidade de se apresentar no VII Fórum
Mundial de Ufologia, promovido pela Revista UFO em dezembro de
2015, quando abordou com grande consistência as comprovações da
ação alienígena em passado remoto. Em outras viagens, Childress esteve
à procura de mistérios ancestrais que o país poderia ter, em especial
em sítios arqueológicos como o Parque Nacional das Sete Cidades, no
Piauí. Para ele, o Brasil é repleto de evidências da interação entre nossos antepassados e “deuses” provenientes do espaço no que antes eram
chamados de “carruagens celestiais”, que na Índia, Tibete e China são
conhecidos como vimanas, título desta nova obra do autor.
Contatos com o autor:
E-mail: davidhchildress@frontiernet.net
Site: www.davidhatcherchildress.com
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RAFAEL AMORIM

O que é a Biblioteca UFO
Biblioteca UFO é uma série de livros já
consagrada pela Ufologia Brasileira. Foi
lançada pela Revista UFO em 1998 com o
objetivo de reunir textos de qualidade, atuais
e consistentes sobre a presença alienígena na
Terra, produzidos por autores ativos e que
realmente ajudaram a construir a história atual
da Ufologia. A Biblioteca pretende abastecer
os estudiosos e entusiastas do assunto com
obras ricas em informação de qualidade sobre
nossos visitantes extraterrestres. O critério
de seleção de autores leva em consideração
o significado, a utilidade e a repercussão de seu trabalho. Assim como são
escolhidos temas que ofereçam verdadeira contribuição ao entendimento
da questão ufológica em todas as suas vertentes.
Ao serem consideradas novas obras para comporem este acervo,
observa-se também um critério muito presente no Fenômeno UFO, ou seja,
sua manifestação em múltiplos níveis físicos e não físicos. Para tanto, um
estudo de tão complexo cenário deve ter em conta a transdiciplinariedade
como ferramenta de trabalho, ou seja, um conceito que mescle diferentes
formas de pensamento e inter-relacione várias disciplinas, estimulando novas maneiras de se compreender e assimilar a realidade dos fatos por meio
da articulação dos elementos que os compõem, sob todos os seus ângulos.
Assim, refletindo o esforço da Revista UFO há 33 anos, a Biblioteca
UFO busca encontrar aonde quer que estejam as respostas para a questão
que envolve a ação na Terra de outras espécies cósmicas e suas consequências para o presente e o futuro da humanidade, respeitando a pluralidade
do tema e entendendo que apenas uma abordagem adogmática, profunda,
responsável e pluralista poderá oferecer entendimento a seu respeito e, quem
sabe, também as respostas para o enigma do milênio.
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Capítulo 1

O estranho mundo
da Índia Antiga
“Mate com a espada da sabedoria a dúvida nascida
da ignorância que se encontra no seu coração, disse
Krishna a Arjuna na obra Bhagavad Gità”.
— Bhishma Parva, em Mahabharata

O

tema da tecnologia antiga sempre me fascinou e a questão
dos vimanas sempre foi parte importante dessa discussão,
pelo menos para mim. O tema envolve tudo, desde cidades
perdidas, voos ancestrais, armas superpoderosas e a luta do
bem contra o mal — com a participação de super-heróis,
demônios sobrenaturais, homens-macaco que lutam ao lado do bem e
garotas sensuais em meio a tudo isso. Uma bela história. E os contos
do misterioso Império Rama com suas lutas pelo respeito e virtudes
femininas lembram muito mais um filme de Flash Gordon do que um
dos textos religiosos mais importantes de todos os tempos.
A essa história chamamos Ramayana. O outro fabuloso épico
hindu é chamado de Mahabharata, uma série de 18 livros que inclui
batalhas aéreas com o uso de máquinas voadoras chamadas em sânscrito
de vimanas. Uma versão abreviada do Ramayana aparece dentro do
Mahabharata em seu estilo narrativo de uma história dentro da outra.
Entretanto, o Ramayana é uma obra completamente separada e os eventos
nela narrados acontecem antes das batalhas narradas no Mahabharata.

Coleção Biblioteca UFO © 2016

15

David Hatcher Childress

Ainda, versões do Ramayana na Tailândia e outras partes do
sudeste asiático diferem ligeiramente da versão padrão indiana, especialmente nos pontos sobre a pureza das mulheres e segundos
casamentos, trechos em que as versões do sudoeste asiático são mais
liberais. De fato, tanto o Ramayana quanto o Mahabharata centramse nas complexas questões sobre enlace e casamento da Índia antiga,
além da sucessão dinástica das casas reais em vários reinos — uma
coleção de estados antigos com avançada cultura e tecnologia. Embora
os modernos acadêmicos europeus entendam que tais estados estiveram
situados às margens dos rios do norte da Índia, sua real localização na
Ásia — e no mundo — é debatida por acadêmicos hindus.
Estes situam os eventos históricos narrados nos épicos indianos
em pontos desde o círculo ártico, Afeganistão e cidades insulares em
partes distantes do subcontinente indiano. Na verdade, alguns antigos reis
são descritos como governadores de toda a Terra, e outros ainda seriam
“Governadores de Três Planetas”, supostamente a Terra, Marte e algum
outro que, às vezes, é chamado de Tiamat (aquele dos textos sumérios),
ou Planeta X. Este seria o mundo desaparecido entre Marte e Júpiter, que
hoje é o cinturão de asteroides, um planeta que explodiu.

O estranho mundo da Índia antiga
Quando olhamos para a história contada no Ramayana, vemos
uma interessante fábula sobre sucessão dinástica: quem se casa com
quem, quem está na fila para ser rei e quem dirige os super vimanas
para roubar as garotas ou resgatá-las. Há todos os elementos de uma
novela, em que os principais personagens possuem uma espécie de linha
aérea para navegar com suas aeronaves armadas pelo mundo. Em meio
a isso, há também cenas sensuais e rivalidades envolvendo disputas e
deveres dentro da linhagem aristocrática. Na verdade, tanto no Ramayana quanto no Mahabharata os vilões não são assim tão vilões — são
príncipes diligentes, adoradores de Shiva que fazem as coisas a seu
modo, inclusive apanhando as mulheres que bem queiram.
A história do Ramayana é situada em um tempo anterior a Krishna e as batalhas do Mahabharata. O Ramayana é uma história muito
16
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popular na Índia, no Nepal, Tailândia, Sri Lanka e em todo o universo
budista e hindu, cheia de disputas na sucessão familiar, quem fica com
quem entre os aristocratas e, por fim, se uma mulher violada — ou
sequestrada, segundo o Ramayana — pode ser reabilitada voltando
para casa e vivendo normalmente com o antigo marido. A protagonista
feminina, Sita, faz tudo isso, mas leva tempo e passa por tribulações
até que ela e o amante, Rama, voltem a ficar brevemente juntos para
reviver a felicidade nupcial de antes.
Sim, todos os hindus ou budistas, mais de um bilhão deles,
conhecem essa história. É inspiradora e ensina virtudes, além de ser
empolgante. E nela estão os vimanas — máquinas voadoras que devem
ser controladas por um operador e contêm sofisticados armamentos que
podem ser acionados a qualquer momento. A Índia antiga retratada nos
textos antigos é uma terra maravilhosa de grandes cidades, governantes
poderosos, guerras ocasionais e incrível tecnologia que inclui máquinas
voadoras. É, portanto, um mundo de grande contraste com a Índia de
nossos livros de história. A Índia antiga era um território muito maior
do que a Índia atual, indo das fronteiras da antiga Pérsia, incluindo
o Afeganistão, o Vale do Indo e todo o subcontinente indiano até as
fronteiras de Burma. Foi um dos mais antigos e influentes impérios em
nosso planeta. Mas quão antiga seria a Índia antiga?
Fontes conhecidas, como a Enciclopédia Britânica, dizem que a
Índia tem um período pré-histórico que remonta aos 8.000 a.C., seguido
de um período de agricultura e pastagens 4.000 a.C. até o surgimento do
Harappa, ou o Vale do Indo, a civilização de 3.500 a.C. A civilização do
Harappa, assim batizada por causa do nome da antiga cidade no Vale do
Indo, sucumbiu por volta de 2.000 a.C. ou 1.750 a.C., segundo a mesma
Britânica. Antes de olhar para a Índia no contexto dos vimanas, veremos
suas bases históricas primeiro.

A civilização do Vale do Indo
Historiadores modernos afirmam que esta é a mais antiga civilização da região, tendo seu início em assentamentos de casas de
tijolos às margens dos rios e canais na região do Sind, atual Paquistão.
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Os assentamentos, entretanto, não se limitavam aos sistemas fluviais:
tinham também portos no Delta do Indo e ao longo da costa do Gujarat.
Entre essas cidades portuárias estão Lothal, hoje vários km continente
adentro, e Dwaraka, terra natal de Krishna, o famoso avatar hindu.
Dwaraka encontra-se submersa logo à frente da moderna Dwarka (de
grafia ligeiramente diferente), no estado indiano de Gujarat.
Entre todas as civilizações antigas conhecidas, a do Vale do Indo
foi provavelmente a maior naquela região, estendendo-se pelo que hoje
é o norte da Índia, Paquistão, Afeganistão e Baluquistão, na fronteira
persa, indo até o estado indiano de Maharashtra, ao sul. Especula-se
que a civilização do Vale do Indo possa ter tido uma população de
até cinco milhões de pessoas e é conhecida pela habilidade de produzir cerâmica e tijolos refinados, grandes prédios de vários andares
acabados com avançado artesanato, além da metalurgia com grande
conhecimento e utilização do cobre, chumbo, estanho e bronze — supostamente desconheciam o ferro, mas disso não se tem certeza, uma
vez que o metal enferruja e se desfaz com rapidez.
Alguns artefatos de ferro, como o famoso pilar de Nova Deli,
são atribuídos à civilização do Vale do Indo, que também era conhecida pelos avançados trabalhos de hidrologia, como sistemas
para drenagem de estradas, saneamento e distribuição de água, além
de bons padrões de higiene. Foi a descoberta das ruínas da cidade
perdida de Harappa, em 1842, pelo engenheiro britânico Charles
Masson, que primeiro trouxe a civilização do Vale do Indo à atenção
dos arqueólogos. Naquele ano, Masson publicou suas Narrativas de
Várias Jornadas pelo Baluquistão, Afeganistão e Punjab, em que
relata como habitantes locais falavam de uma cidade antiga que se
estendia por “treze cosses”, ou 40 km.
Em 1856, os irmãos John e William Brunton, engenheiros
britânicos, eram os encarregados de assentar a estrada de ferro East
Indian Railway Company, que ligaria as cidades de Karachi e Lahore.
Esta porção da linha férrea cruzaria uma região do Indo bastante desértica, o Deserto do Thar. Durante as pesquisas daquela área pouco
habitada, foram descobertas algumas cidades antigas, cobertas pelo
pó e areia. Os irmãos necessitavam de balastro para os trilhos da
18
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ferrovia — deviam calçar o solo do deserto para assentar a madeira
e os trilhos de ferro — e, além da areia do deserto, não tinham muito
com o que trabalhar. Entretanto, os tijolos bem queimados das antigas cidades ao redor serviriam muito bem de balastro para muitos
quilômetros de trilhos a serem assentados.
Os dois tinham ouvido relatos sobre as ruínas da antiga Brahminabad, próximas às linhas da ferrovia. Depois de visitarem a cidade, ficaram “convencidos de que era uma grande fonte do balastro
que queríamos”. Brahminabad foi desmanchada tijolo por tijolo e
permanece até hoje sob os trilhos de ferrovias do Paquistão. Alguns
meses depois, mais ao norte, a porção da ferrovia de William Brunton
passaria próxima a outras ruínas, de onde moradores de uma aldeia
próxima a Harappa já haviam retirado tijolos. Hoje, esses tijolos são
balastro para 150 km de ferrovia de Karachi e Lahore. Na verdade,
parece que os tijolos de Harappa e Brahminabad foram utilizados
para algo mais do que balastro de ferrovias — estariam também
nos prédios de controle das ferrovias que se espalham ao longo do
deserto. Uma civilização milenar e avançada ressuscitava para levar
o “cavalo de ferro” até o norte da Índia.
Com a construção da estrada de ferro, o comércio começa a
fluir pelas áreas desérticas da Índia e artefatos como estatuetas, selos
e joias chegavam a arqueólogos e comerciantes de antiguidades.
Os selos da civilização do Vale do Indo foram apresentados em
um trabalho acadêmico em Londres, por volta de 1874. O arqueólogo Alexander Cunningham classificou a curiosa escrita como
“caracteres brahmi”. Mais tarde isso seria negado e os caracteres
permanecem ainda hoje indecifrados.
Em 1912, novos selos de Harappa seriam encontrados naquela
região provocando uma campanha de escavação em 1921-1922, sob o
comando de John Hubert Marshall. A expedição resultou na descoberta
oficial de uma civilização em Harappa. Em 1931, a maior parte de
Mohenjo Daro já havia sido escavada, mas novas expedições tiveram
prosseguimento em Harappa e outros sítios em busca de cidades perdidas, como a expedição liderada por Mortimer Wheeler, diretor do
Instituto de Pesquisas Arqueológicas da Índia, em 1944.
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A incrível guerra de Kurukshetra do Mahabharata
Segundo as narrativas mais comuns, a Índia antiga chegou à
Idade do Ferro depois do inexplicado colapso da civilização do Vale
do Indo. Esta floresceu entre 3.300 a.C. e 1.300 a.C. e não se sabe o
que causou seu colapso na Idade do Bronze, o que deixa um vácuo de
mais ou menos mil anos na história indiana, entre 1.300 a.C. a cerca
de 600 a.C., quando se acredita que a Idade do Ferro tenha surgido no
país. O sistema de escrita daquela civilização foi perdido e muitas de
suas cidades desapareceram ou foram destruídas por guerras, conforme
descrito no Mahabharata. Algumas, como veremos adiante, parecem
ter desaparecido sob as águas do mar.
Foi por volta do surgimento da Idade do Bronze na Índia,
cerca de 600 a.C., que as primeiras escritas indianas “modernas”
teriam surgido, como o Brahmi, que Alexander Cunningham erroneamente acreditara tratar-se dos glifos encontrados no Vale do
Indo. O curioso é que há grandes vácuos na história indiana difíceis
de serem preenchidos, especialmente o período entre 1.300 a.C. e
600 a.C. Simplesmente não sabemos o que ocorreu no país durante
aqueles anos. O que aprendemos no antigo épico hindu, o Mahabharata, é que batalhas devastadoras foram travadas entre os vários
reinos do norte da Índia — guerras que aniquilaram completamente
cidades e nações, pondo um fim ao yuga daqueles tempos. Aqui
vale lembrar que os indianos dividem o tempo de forma cíclica em
quatro épocas, ou yugas. Cada yuga contém atributos distintos e se
sobrepõem continuamente. O corrente Kali Yuga teria se iniciado
ao final daquelas terríveis batalhas, coletivamente chamadas pelo
Mahabharata de Guerra Kurukshetra.
O Mahabharata é um dos dois épicos mais importantes da
literatura indiana em sânscrito. O segundo deles é o Ramayana. O
primeiro é o mais longo épico naquele idioma e consiste em mais
de 200 mil linhas individuais de versos. Possui cerca de 1,8 milhão
de palavras e tem quase quatro vezes o tamanho do Ramayana, que
discutiremos detalhadamente em outro capítulo. Tem quase 10 vezes
o tamanho da Ilíada e Odisseia combinadas. Muitos historiadores
20
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Uma figura de um vimana em pleno ar encontrada nas cavernas de Ajanta
mostra que tais veículos voadores eram comuns na época

dizem que o Mahabharata é tão importante para a civilização quanto a Bíblia, Shakespeare e os épicos gregos. Seu título é mais bem
traduzido como “História da Dinastia Bharata”.
Tradicionalmente, a autoria do Mahabharata é atribuída ao sábio
Vyasa. O sapiente rishi, ou homem sagrado, é também um personagem
importante no épico, especialmente no início. Na primeira seção da
obra, diz-se que foi o deus Ganesha, aquele da cabeça de elefante, quem
escreveu o texto ditado por Vyasa. O Mahabharata utiliza a estrutura
de uma história dentro da outra, comum em muitos textos indianos,
religiosos ou não. Quando a história principal do Mahabharata começa, ela é recitada ao rei Janamejaya, bisneto do príncipe Pandava,
Arjuna, por um discípulo de Vyasa, o sábio Vaisampayana. Conforme
a história se desenrola, Arjuna torna-se um personagem central e um
devotado discípulo de Krishna, que também é central no épico. Em dado
momento, no sexto livro, Krishna faz um longo discurso a Arjuna, no
Coleção Biblioteca UFO © 2016
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capítulo popularmente conhecido como o Bhagavad Gità, disponível
como uma obra à parte, embora seja essencialmente um fragmento do
longuíssimo texto integral do Mahabharata.
Embora haja muitas histórias e roteiros secundários no Mahabharata, a narrativa principal é a culminação da Guerra Kurukshetra
e os vimanas com seus armamentos empregados para devastar as
cidades dos combatentes. Mas primeiro vamos tratar da escalada em
direção à grande batalha, da estranha vida de Krishna e também do
antigo e misterioso Rio Sarasvati. O site Wikipedia diz o seguinte sobre
o formato e as primeiras páginas do épico:
“O Jaya, central no Mahabharata, é estruturado na
forma de diálogo entre o rei Kuru, Dhritarashtra, e Sanjaya,
seu conselheiro e condutor de carruagem. Sanjaya narra cada
incidente da Guerra Kurukshetra, travada em 18 dias. Por
vezes, Dhritarashtra faz perguntas, outras vezes lamenta ao
pressentir a iminente destruição a ser causada pela batalha
a seus filhos, amigos e próximos. Também se sente culpado
por seu próprio papel no que levou à guerra”.
No início, Sanjaya faz uma descrição dos continentes da Terra e também de outros planetas, concentrando-se no subcontinente
indiano, fazendo uma elaborada lista com centenas de reinos, tribos,
províncias, cidades, aldeias, rios, montanhas, florestas e outros
elementos do antigo subcontinente indiano, denominado Bharata
Varsha. Também explica sobre as formações militares adotadas por
cada lado em cada um dos dias, a morte de cada herói e os detalhes
de cada guerra. Cerca de 18 capítulos do Jaya de Vyasa correspondem
ao Bhagavad Gità, o texto sagrado dos hindus.
Assim, esta obra de Vyasa, chamada Jaya, trata de diversos
objetos, como a geografia, a história, guerras, religião e moralidade.
Segundo o próprio Mahabharata, o Bharata de Vaisampayana expandiu a história, incluindo nela o Jaya de Vyasa. O último Mahabharata
teria sido composto por Ugrasrava, com a inclusão do Jaya de Vyasa
e do Bharata de Vaisampayana. O roteiro central é o de uma luta di22
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nástica pelo trono de Hastinapura, o reino governado pelo clã Kuru.
Aparentemente, Kuru ficava no norte da Índia, em algum ponto ao
norte da atual Nova Deli. Há dois ramos desta família: o Kaurava e
o Pandava. Embora a família Kaurava seja o mais antigo da dinastia,
o Kaurava mais velho, um jovem príncipe chamado Duryodhana é
mais jovem que Yudhishtira, que é o príncipe Pandava mais velho.
Assim, Duryodhana e Yudhishtira são rivais, cada um deles alega ser
o primeiro na linha sucessória ao trono de Hastinapura.
Os 18 livros do Mahabharata são:
Livro 01: Adi Parva Mahabharata.
Livro 02: Sabha Parva Mahabharata.
Livro 03: Vana Parva Mahabharata.
Livro 04: Virata Parva Mahabharata.
Livro 05: Udyoga Mahabharata.
Livro 06: Bhishma Parva Mahabharata.
Livro 07: Drona Parva Mahabharata.
Livro 08: Karna Parva Mahabharata.
Livro 09: Shalya Parva Mahabharata.
Livro 10: Sauptika Parva Mahabharata.
Livro 11: Stri Parva Mahabharata.
Livro 12: Santi Parva Mahabharata.
Livro 13: Anusasana Parva Mahabharata.
Livro 14: Aswamedha Parva Mahabharata.
Livro 15: Asramavasika Parva Mahabharata.
Livro 16: Mausala Parva Mahabharata.
Livro 17: Mahaprasthanika Parva Mahabharata.
Livro 18: Svargarohanika Parva.
Os primeiros quatro livros introduzem a história da rivalidade entre
o príncipe Pandava Yudhishtira e os príncipes do clã Kaurava. Quando
Yudhishtira perde um jogo de dados viciados, perde com isso toda sua
fortuna e também seu reino. Mesmo assim, continua jogando, agora
apostando seus irmãos, ele mesmo e a própria esposa, que se tornam
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servos. De modo arrogante, os Kaurava zombam do estado servil dos
Pandavas e, diante de toda a corte, tentam desnudar a esposa de Yudhishtira, cuja honra é salva por Krishna, que está entre as testemunhas
dessas cenas. Ele milagrosamente cria novos tecidos à medida que as
roupas são arrancadas e, assim, a esposa de Yudhishtira jamais fica nua
diante da corte. Yudhishtira e os outros Pandavas vão para o exílio por
12 anos. Depois disso, Yudhishtira ainda passaria um ano disfarçado na
corte do rei Kaurava Virata (Livro 4: Virata Parva).
Os livros 5 a 10 do Mahabharata descrevem os preparativos
para a batalha entre os dois lados e os quatro diferentes combates
que compõem a Guerra Kurukshetra. É nestes capítulos que está
a referência aos vimanas, a voos e armas poderosas capazes de
destruir cidades inteiras em um instante. Os livros 11 a 15 retratam
as lamentações das mulheres pelos muitos mortos, a coroação de
Yudhishtira como rei de Hastinapura e as instruções dos anciãos
sobre sociedade, política e economia ao novo rei.
O livro 16, Mausala Parva, contém novas batalhas, que são internas, e a completa destruição dos inimigos Yadavas. Os livros 17 e 18
detalham uma curiosa expedição aos Himalaias, onde todos os príncipes
Pandavas, exceto Yudhishtira, caem em abismos e acabam mortos. Um
cão vadio que os segue revela-se como um sábio em disfarce. Yudhishtira
recebe uma prova final de caráter e, por fim, todos os Pandavas se reúnem
no mundo espiritual. Na caminhada para as batalhas de Kurukshetra,
vários familiares e clãs, entre eles Krishna e Arjuna, precisam escolher
um lado na crescente tensão entre os dois rivais e suas famílias. Por fim,
nações vizinhas são chamadas para a luta que acontece em Kurukshetra. O desenrolar da história até a batalha tece uma complexa trama de
sucessão dinástica, herança, lealdade e dever familiar.
A luta dos personagens em meio a tais conflitos familiares leva
a profundas questões filosóficas sobre o certo e o errado, de maneira
comparável a uma batalha gigante como o Armagedom ou à trágica
Guerra Civil dos Estados Unidos, quando famílias são divididas em
lados opostos. Literalmente, irmãos lutam contra irmãos em uma
guerra sobre a filosofia e o dever de fazer o que é certo. Na Guerra
Civil dos Estados Unidos, diríamos que os bons, o lado certo venceu.
24

© 2016 Coleção Biblioteca UFO

Vimanas: Veículos de Nossos Antepassados

Uma ilustração conceitual da Rukma Vimana datado de 1923 mostra que o
conhecimento sobre tais veículos já existia no início do século passado

O mesmo não poderia ser dito sobre Kurukshetra, uma guerra em que
quase todos perderam — embora um vencedor seja declarado ao final.
No término da grande batalha de Kurukshetra, uma arma fantástica,
a Brahmastra, é empregada para acabar com o conflito. Por fim, os
príncipes Pandavas são vitoriosos e a guerra tola e incrivelmente
destrutiva termina — a Brahmastra é como um super míssil com uma
ogiva atômica. Uma antiga arma atômica? Vejam o que encontramos
no livro 8 do Mahabharata, o Karna Parva:
“Gurkha, voando em seu rápido e poderoso vimana,
atirou contra as três cidades dos Vrishnis e Andhakas um único
projétil armado com todo o poder do universo. Uma coluna
incandescente de fumaça e fogo, brilhante como 10 mil sóis,
ergueu-se, esplendorosa. Era uma arma desconhecida, um
raio de ferro, um gigantesco mensageiro da morte que reduColeção Biblioteca UFO © 2016
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ziu a cinzas toda a raça dos Vrishnis e Andhakas. Os corpos
foram queimados até se tornarem irreconhecíveis. Cabelos e
unhas caíram, cerâmicas partiram-se sem razão e os pássaros
ficaram brancos. Poucas horas depois, toda a comida estava
contaminada. Para fugir deste fogo, os soldados jogavam-se
nos rios para lavar seus corpos e equipamentos”.

A Brahmastra
A Brahmastra ou Brahma-astra, sendo que astra significa arma,
é a super arma criada por Brahma, integrante da trindade hindu
junto com Vishnu e Shiva. É considerada a arma definitiva capaz
de destruir tudo, havendo contra ela uma única defesa possível, a
Brahmadananda. Outra arma, chamada de Brahmashira, era ainda mais
poderosa. Os principais adversários no Ramayana, Rama e Ravana,
teriam ambos utilizado a Brahmashira em sua épica batalha, muitos
anos antes de Kurukshetra. Outras super armas eram a “Flecha de
Rama”, o Trishul e o Chakram, equipamentos mortíferos pessoais
dos deuses, aparentemente também utilizados por humanos em várias
lutas, especialmente disputas sobre quem se casaria com quem ou
quem assumiria o trono, temas ainda presentes na Índia de hoje. O
citado Wikipedia define a Brahmastra da seguinte forma:
“Conforme descrito em vários Puranas, era considerada
a mais mortal de todas as armas. Diz-se que, quando disparada, a Brahmastra seria invulnerável a qualquer defesa ou
contra-ataque, exceto à Brahmadananda, uma lança também
criada por Brahma. A Brahmastra jamais errava um alvo e
tinha que ser utilizada com propósito específico contra um
indivíduo ou exército inimigo, pois o alvo sofreria completa
aniquilação. Acredita-se que apenas a meditação em Brahma
poderia invocar esta arma, que podia ser utilizada apenas
uma vez na vida. Seu usuário necessitaria de enorme poder
de concentração mental. Segundo antigos escritos sânscritos,
a Brahmastra era invocada por uma frase ou invocação con26
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fiada ao usuário quando este recebia a arma. Por meio desta
invocação, o usuário poderia acionar a arma e empregá-la
contra seu adversário por intermédio de um artifício”.
Como Brahma é considerado o Criador em Sanatana Dharma, os hindus
acreditam que a Brahmastra foi criada por ele com o propósito de manter o
Dharma (e Satya), a fim de ser utilizada por qualquer um que quisesse destruir
um inimigo que também seria criação do próprio Brahma. O alvo, quando
atingido pela Brahmastra, seria definitivamente destruído. Brahma criou
também uma arma ainda mais poderosa que a Brahmastra, a Brahmashira. A
Brahmashira jamais foi utilizada em uma guerra, pois era quatro vezes mais
poderosa que a Brahmastra, ou seja, tinha um poder elevado à quarta potência,
como diz o nome, uma vez que Brahma possui quatro cabeças.
Esta arma causaria também imenso prejuízo ambiental — a terra
em que a arma fosse utilizada ficaria estéril e toda forma de vida deixaria
de existir naquela área e arredores, pois homens e mulheres se tornariam
inférteis. Haveria também uma queda drástica das chuvas, fazendo com
que o solo se rachasse como em um período de seca. Aparentemente,
a Brahmastra, descrita como “Raio de Ferro”, era uma arma bastante
conhecida e várias delas teriam sido feitas — assim como as nossas
ogivas nucleares — e estariam também nas mãos de vários exércitos e
reinos que, de vez em quando, desejavam utilizá-las, embora às vezes
os deuses os impedissem de utilizar essas incríveis armas uns contra os
outros no que hoje nos parecem conflitos menores.
O mesmo Wikipedia fala de várias ocasiões nas escrituras do sânscrito
em que a Brahmastra é utilizada, ou onde a ameaça de utilizá-la existe.
Vishvamitra utilizou-a contra Vasishta, mas a Brahmastra acabou engolida
por Brahmadananda, um remédio de Brahma contra a Brahmastra. No
Ramayana a Brahmastra é utilizada por Sri Rama como um golpe final
contra Rakshasa Ravana durante a batalha em Lanka. Ainda, Indrajit utilizou a Brahmastra contra Hanuman quando estava destruindo o Ashok
Vatika depois do encontro com Sita. Lakshmana, o irmão mais novo de
Sri Rama, também tentou utilizar a arma com Indrajit na mesma batalha,
mas Rama impediu-o dizendo que “sua utilização da Brahmastra não é
justificável, nem será de benefício da humanidade”.
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Dizem os vedas que a Brahmastra foi apontada por Sri Rama a fim
de abrir caminho pelo mar e dar passagem a um exército de primatas até
Lanka. Entretanto, quando seria disparada, surge Varuna para advertir
Rama sobre as impossibilidades técnicas daquela medida. Por fim,
Rama aponta a arma para Poorv Disha na direção leste. Indrajit também
apontou a Brahmastra contra Lakshaman na batalha final entre os dois,
mas a arma retornou intocada. Antes da épica batalha das batalhas do
Mahabharata, Karna planejava utilizar a Brahmastra contra Arjuna, mas
foi incapaz de fazê-lo devido à maldição de Parasurama.
No Mahabharata, a Brahmastra também é utilizada em um confronto entre Arjuna e Ashwatthama, quando aquele recolhe sua arma
seguindo ordens, mas Ashwatthama não consegue recolher a sua e acaba
atacando Parikshit, o neto ainda não nascido de Arjuna. Neste confronto,
a Brahmashira, aquela arma quatro vezes mais poderosa, também teria
sido utilizada. Em uma das versões, Ashwatthama não tinha consigo
seu arco e flechas quando confrontado por Arjuna, e então apanhou
um pedaço de palha e pronunciou a invocação ativando a arma com
aquela espécie de código. Em seguida, atirou a palha contra Arjuna e
ela continha o poder da Brahmashira.
Em resposta, Arjuna também invocou a Brahmashira contra Ashwatthama, mas a colisão entre as duas teria destruído o universo. Assim,
o rishi Vyas colocou-se fisicamente entre as duas Brahmashiras, evitando
que colidissem. Arjuna conseguiu invocar de volta sua Brahmashira,
mas Ashwatthama não sabia como fazer isso e então mandou que sua
arma atacasse o neto não nascido de Arjuna, Parikshit, que acabaria
salvo pelos poderes divinos de Krishna.
Os eventos do Mahabharata e a Guerra Kurukshetra ocorrem
claramente no norte da Índia, incluindo o Afeganistão. Quando as
cidades do Vale do Indo foram escavadas, nos anos 1930 a 1950,
descobriu-se que aquela civilização fora completamente destruída,
deixando corpos pelas ruas. Algo repentino e apocalíptico aconteceu
àquelas cidades, aparentemente matando a todos sem que alguém
sobrevivesse para sepultar os mortos. Isso é muito parecido com
a descrição do Mahabharata para os eventos da Guerra de Kurukshetra. Seria a civilização do Vale do Indo aquela mesma destruída
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Um típico desenho indiano retratando um vimana, no caso o de Arjuna, em que
estavam o próprio e Krishna conversando com um plebeu
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na Guerra de Kurukshetra? Será que os vimanas e os poderosos
“Raios de Ferro” foram utilizados nesta horrenda batalha entre nações? Parece que sim. Vamos procurar novos indícios da avançada
natureza da Índia antiga e seus arredores.

O misterioso Rio Sarasvati
Um místico rio chamado Sarasvati é citado no Mahabharata e
também na obra ariano-védica Rig Veda. O Sarasvati é um rio muito
importante nos textos indianos antigos, mas hoje não pode ser encontrado. Estudiosos debatem sobre a localização do rio — embora
tenha sido importante, parece ter secado. O Sarasvati é tipicamente
identificado com o Rio Ghaggar Hakra, que mudou de curso depois
de um grande terremoto, milhares de anos atrás. Este rio acabou
fluindo para os desertos do Rajastão, depois para o Rann do Kutch,
região pantanosa do Gujarat. Trata-se de uma vasta área onde hoje
vivem os últimos leões asiáticos em áreas protegidas. Acredita-se
que tenha secado por volta de 1900 a.C.
Sobre o Sarasvati, o Wikipedia diz: “É um dos principais rios
citados na literatura Rig Veda dos antigos textos sânscritos. O Hino
Nadistuti, do Rig Veda, fala do Sarasvati entre Yamuna, a leste, e o
Sutlej, a oeste. Textos védicos posteriores, como o Tandya e os Jaiminiya Brahmanas, além do Mahabharata, dizem que o Sarasvati secou
no deserto. A deusa Sarasvati foi originalmente uma personificação do
rio, mas depois ganhou identidade e significado próprios”.
A identificação do Sarasvati védico com o Rio Ghaggar Hakra foi
aceita por alguns acadêmicos já no século XIX e início do século XX,
entre eles Christian Lassen, Max Müller, Marc Aurel Stein, C. F. Oldham
e Jane Macintosh, enquanto Rajesh Kochhar acredita que o Helmand, no
sul do Afeganistão, seria o Sarasvati. O historiador Michel Danino diz
que, nos tempos antigos, um rio fluía para o Vale de Ghaghar Akra até
o Rann do Kutch, que ele identifica como o Sarasvati do livro Rig Veda.
Segundo estudos geológicos e glaciológicos, o Sarasvati teria
sua origem no Bandapunch, uma confluência glacial em Sarawati
Rupin, em Naitwar, a oeste do Garhwal. Descendo pelo Adibadri,
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Bhavanipur e Balchapur, das colinas para as planícies, o rio tomou um
rumo para o sul, passando pelas regiões do Punjab, Haryana, Rajastão,
Gujarat e, por fim, acredita-se que tenha desaguado no antigo Mar
Arábico, no Grande Rann do Kutch. Também se acredita que nesta
longa jornada o Sarasvati tenha tido três contribuintes, o Shatadru,
vindo do Monte Kailas, o Drishadvati, das Montanhas Siwalik, e o
velho Yamuna — juntos eles fluíam por um canal hoje conhecido
como o do Rio Ghaggar, também chamado de Hakra no Rajastão e
Nara em Sind. Os rios Sarasvati e Ghaggar, portanto, teriam sido o
mesmo, embora alguns usem o nome Ghaggar para descrever o curso
mais alto do Sarasvati e Hakra para o mais baixo, e outros chamam
de Ghaggar “o Sarasvati enfraquecido e decadente”.
Uma rede de paleodrenagem formada por vários paleocanais foi
pesquisada por diferentes pesquisadores a oeste do Rajastão e estados
vizinhos, parcialmente soterrada pela areia do Deserto de Thar, paralela
às colinas de Aravalli. Nos últimos dois anos, com o avanço da tecnologia de satélite, estes paleocanais foram mapeados de forma sistemática.
Diferentes pesquisadores têm opiniões também distintas sobre o curso do
Sarasvati. Ghosh e outros relatam cinco, Yashpal e mais alguns relatam
apenas um, Bakliwal e Grover relatam sete. Com base em fotos aéreas
e imagens de satélite, foram delineadas as falhas e as linhas do sistema
de paleodrenagem no noroeste da Índia.
Vários autores têm opinado que uma elevação das Colinas de Aravalli tenha levado o Sarasvati a migrar para o oeste devido a acomodações
do terreno — essas falhas geográficas continuam ativas, tendo registrado
várias oscilações laterais e de alto a baixo no passado geológico. Como
consequência, houve elevação e afundamento ou deslocamentos laterais
do solo. Sob tais circunstâncias tectonofisiográficas, rios e afluentes são
forçados a mudar de curso, às vezes gradualmente, em outras de forma
abrupta, como se vê nas imagens de satélite.
A recente crença hindu e o conhecimento popular na Índia de hoje
é de que o Sarasvati continua a fluir de forma subterrânea no norte do
país, juntando-se ao Yamuna e ao Ganges, onde se encontram em Allahabad, o que torna o Sarawati o terceiro, porém oculto, rio a juntar-se
nesta confluência. Se pudéssemos determinar quando este rio mudou
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repentinamente seu curso, tornando-se parte do sistema do Ganges antes
de secar completamente, teríamos uma boa ideia de quando ocorreu
a Guerra Kurukshetra. Parece ter ocorrido milhares de anos antes e,
conforme notado acima, os geólogos normalmente acreditam que o
Sarasvati tenha secado por volta de 1.900 a.C.
Muitos historiadores modernos, embora nem tanto os acadêmicos
indianos hindus, datam a Guerra de Kurukshetra durante o repentino
surgimento da Idade do Ferro na Índia, ou 600 a.C. Mas parece que
a Guerra Kurukshetra e o Rio Sarasvati existiram muito antes disso.
Foi por volta de 600 a.C. que essas histórias, então contadas havia
milênios, foram escritas em textos Brahmi. Tanto o Mahabharata
quanto o Ramayana deixam claro em seus primeiros capítulos que
suas histórias são de um tempo muito anterior. No caso do Ramayana,
desde os tempos em que todo o mundo era governado por Rama e uma
sucessão de reis. Será possível que os eventos no Ramayana incluam
o mundo todo, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial? Parece
incrível, mas é o que dizem os textos antigos.
Outra forma de datar a Guerra Kurukshetra seria olhar para
a suposta cidade natal de Krishna. Esta é Dwaraka, uma cidade
costeira que ficava no Gujarat — hoje submersa — muito conhecida na civilização do Vale do Indo.

A cidade submersa de Dwaraka e Krishna
Em nossa busca pelo mundo perdido da Índia antiga, um local
avançado que de certa forma coincide com o narrado nos épicos
indianos, encontramos a fabulosa cidade portuária de Dwaraka,
hoje confirmada como submersa na costa do Gujarat, noroeste da
Índia, segundo arqueólogos modernos.
O nome Krishna significa azul-escuro ou preto. No Mahabharata,
Krishna é reverenciado como um avatar de Vishnu, aquele da trindade
hinduísta. Krishna, portanto, seria um herói divino, um gozador, o modelo de amante e, na sua juventude, uma criança divina. Ele é jovem,
cheio de energia e gosta de se divertir — não aceita convenções e, de
certa forma, faz suas próprias regras. Isto é particularmente interessante,
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Uma gravura assíria apresentando três passageiros sentados dentro de um
veículo voador que, além de tudo, ainda apresenta asas

uma vez que grande parte dos escritos do Mahabharata, e também do
Ramayana, falam sobre os deveres familiares e obediência aos severos
costumes da época, como o matrimônio. Krishna não segue essas regras
e é conhecido como um playboy, boêmio e divertido.
Como semideus, Krishna poderia acabar com qualquer um
que quisesse, mas preferia usar de outros artifícios, como o amor,
por exemplo, como é notório em seu caso, tendo até mesmo tomado
várias mulheres de uma só vez. Na verdade, o astucioso Krishna não
toma parte direta na Guerra Kurukshetra. Em vez disso, atua como
o condutor do vimana de Arjuna, sem empunhar qualquer arma. E
dá lições a este sobre várias coisas enquanto conduz o vimana. Estas
lições compõem o que conhecemos como o Bhagavad Gità.
Krishna seria fruto de uma concepção virgem, semelhante às narrativas
bíblicas, embora sua mãe não fosse virgem, pois já tivera dado à luz sete
outros filhos. O nascimento de Krishna, porém, não seria resultado de uma
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concepção entre humanos — o “sopro” de Vishnu é que teria penetrado o
útero da mãe de Krishna, trazendo ao mundo o herói e avatar.
O nascimento de Krishna é chamado em sânscrito de Janmashtami
e, segundo a tradição hindu, teria ocorrido em 18 de julho de 3.228
a.C. Krishna teria partido no ano de 3.102 a.C., portanto, aos 126 anos
de idade. O avatar pertencia ao clã Yadava de Vrishni, de Mathura,
norte da Índia. O clã termina totalmente aniquilado ao final da Guerra
Kurukshetra. Seus pais são da realeza Vrishni, sendo o pai chamado
Vasudeva e a mãe Devaki. Embora fosse da família real de Mathura,
capital dos Yadava, ele acaba indo para a cidade portuária de Dwaraka,
no Gujarat. Em uma típica intriga palaciana da época, seus progenitores
acabam jogados na masmorra por um rei usurpador, irmão de Devaki,
que temia a profecia de que o oitavo sobrinho — o ainda não nascido
Krishna — seria o causador da morte do tio.
Quando nasce Krishna, seus pais conseguem enviá-lo para
fora da prisão e ele acaba crescendo no campo, como um pastor
de vacas. Nesse tempo, toca sua flauta, aproveita a natureza, prega
peças e frustra vários atentados contra sua vida. Também liquida um
demônio feminino que tenta matá-lo e doma uma cobra gigante que
perturbava o Rio Yamuna. Por fim, Krishna retorna à corte de Mathura e depõe seu tio, matando-o. Em seguida, instala outro parente
no trono e passa a viver na corte enquanto vários inimigos tentam
assassiná-lo. Quando deixa Mathura para Dwaraka, leva consigo um
grande grupo de seguidores com quem estabelece seu próprio reino,
criando uma ilha ou construindo sobre uma ilha existente, formando
uma maravilhosa cidade portuária e cidade-estado.
Krishna agora é o rei da cidade que criou — embora, aparentemente, tenha havido uma cidade anterior no mesmo local, chamada
Kususthali — e se casa com Rukmini, uma princesa Vidarbha que
deveria se casar com outra pessoa. Krishna a sequestra e ela se torna
a primeira de suas oito esposas oficiais. O tema do sequestro de uma
mulher prestes a se casar, ou já casada, é central no Ramayana, embora
com diferentes consequências.
A cidade de Dwaraka é também descrita no Mahabharata
como Dwaravati e teria sido a capital do reino de Anarta, que
34

© 2016 Coleção Biblioteca UFO

Vimanas: Veículos de Nossos Antepassados

hoje é mais ou menos o estado indiano do Gujarat. Alguns historiadores afirmam que Dwaraka e Anarta eram dois reinos míticos
distintos. Dwaraka não teria sido destruída na Guerra Kurukshetra e o Mahabharata diz que Arjuna visita a cidade durante suas
campanhas militares depois da guerra. Dwaraka teria sido uma
cidade bastante antiga e, até recentemente, não era considerada
mitológica, mas um lugar real. Hoje arqueólogos entendem que
a antiga cidade de Dwaraka jaz sob as águas da costa do Gujarat,
próxima à moderna cidade de Dwarka.
Graham Hancock, em seu livro Underworld: The Mysterious
Origins of Civilization (Submundo: As Misteriosas Origens das Civilizações, Three Rivers Press, 2003), diz que Dwaraka acabou destruída e submersa pouco após a Guerra Kurukshetra, segundo textos
indianos. Ele interpreta da seguinte forma os versos do Vishnu Purana:
“No mesmo dia em que Krishna partiu da Terra, chegou à escura
e poderosa Era de Kali. O oceano subiu e engoliu toda Dwaraka”.
Desta forma, Dwaraka seria uma cidade antiga destruída por volta
de 3.100 a.C., quando Krishna deixou a Terra e teve início a Kali Yuga.
Segundo a crença indiana, este seria o mero início de mais uma yuga,
ou era, em que milhares de anos de yugas e civilizações já existiram e
muitos outros milhares ainda existirão. Sobre a natureza cíclica da história
no pensamento indiano, Hancock diz que, “neste padrão de círculos
e espirais, aonde tudo que vai volta, a Índia concebe quatro grandes
épocas, ou eras globais, com durações variáveis, porém enormes. São
elas: Krita Yuga, Treta Yuga, Davapara Yuga e Kali Yuga. Ao final de
cada yuga um cataclismo conhecido como pralaya envolve todo o globo
em fogo ou água. Então, das ruínas da era anterior, assim como a Fênix
emergida das cinzas, uma nova era tem início”.
E assim sucede, com nascimento, crescimento, frutificação,
morte e renascimento, infinitamente por todo o tempo. Ao final de
cada ciclo de quatro eras há um super cataclismo e, então, um novo
ciclo de yugas tem início. Quase ao final do mais recente Davapara
Yuga, dizem os textos, Dwaraka foi uma cidade fabulosa, fundada
na costa noroeste da Índia. Foi estabelecida e governada por Krishna,
construída no local de outra cidade sagrada anterior a ela, Kususthali,
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em uma terra que foi recuperada do mar. “Krishna requisitou do oceano
um espaço de dois mil e quatrocentos metros e lá construiu a cidade
de Dwaraka, defendida por altas muralhas”, dizem as escrituras Os
jardins e instalações da cidade são muito elogiados e concluímos que
tenha sido um local de rituais e esplendor.
Anos mais tarde, porém, conforme chegava ao fim a Davapara
Yuga, Krishna é morto e a era de Kali que então surgiu não é senão
a presente época da Terra, o nosso presente momento. Segundo
os sábios hindus, esta teve início há mais de 5.000 anos, que no
calendário indiano corresponde a 3.102 a.C. É uma era, advertenos o Bhagavad Purana, em que as pessoas serão gananciosas,
propensas a um comportamento maligno, impiedoso, devotado a
hostilidades sem razão. As pessoas serão extremamente desejosas
por riquezas e outros desejos mundanos.
De fato, cada yuga fica progressivamente pior, sendo a primeira,
a Krita, uma era de ouro. As pessoas se tornam menos virtuosas na
segunda, a Treta Yuga, e ainda menos na Davapara Yuga. As incríveis batalhas da Guerra Kurukshetra terminaram essencialmente
neste período, que teria começado por volta de 9.500 a.C. A Treta
Yuga anterior a esta teria começado por volta de 16.000 a.C. O que
podemos concluir disso é que, em vez de a Guerra Kurukshetra ter
ocorrido por volta de 600 a.C., na chamada Era do Ferro indiana,
teria ocorrido antes de 3.000 a.C., antes até mesmo da submersão da
antiga cidade de Dwaraka na costa do Gujarat. Faz sentido pensar
que uma cidade assim deveria ter existido por pelo menos algumas
centenas de anos, o que significaria que seu estabelecimento se dera
por volta de 3.500 a.C. ou antes.
Em 19 de maio de 2001, a imprensa indiana e internacional
noticiou que o ministro da Ciência e Tecnologia da Índia, Murli Manohar Joshi, anunciara a descoberta de ruínas no Golfo de Khambhat,
Gujarat. O professor Ashe Joshi disse que as ruínas submersas, conhecidas como Complexo Cultural do Golfo de Khambhat (GKCC),
foram localizadas no leito do mar, a 9 km da costa e a uma profundidade de 40 m. O sítio submerso foi descoberto com técnicas de
ressonância por uma equipe de arqueólogos do Instituto Indiano de
36

© 2016 Coleção Biblioteca UFO

Vimanas: Veículos de Nossos Antepassados

Outra gravura assíria mostrando uma cena que lembra uma batalha sendo
acompanhada por inexplicáveis figuras que aparecem no céu

Tecnologia Oceânica (NIOT), em dezembro de 2000. O local acabou
identificado como sendo a perdida Dwaraka.
O NIOT indiano prosseguiu com as pesquisas em novembro
de 2001, fazendo uma coleta no fundo das águas para recolher
artefatos. Novos trabalhos realizados nos anos de 2003 e 2004
trouxeram à tona amostras do que seria cerâmica e foram enviadas
a laboratórios de Oxford, na Inglaterra, e Hannover, na Alemanha,
além de outras instituições indianas, para que pudessem ser datadas.
Estranhamente, alguns dos artefatos resgatados em 2001 revelaram
uma idade que remonta a 7.500 a.C. Um breve verbete no Wikipedia
sobre as descobertas diz o seguinte:
“Uma das principais polêmicas envolve uma peça de madeira que teve atribuída à data de 7.500 a.C., dada que é usado
em defesa de uma cidade muito antiga. D. P. Agrawal, presidente
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do Grupo Paleoclimático e fundador das instalações para testes
de datação com o carbono 14 na Índia, declara em um artigo
na Frontline Magazine que a peça foi datada duas vezes e em
diferentes laboratórios. Outro órgão, em Hyderabad, atribuiu a
data de 7.190 a.C., e um terceiro, em Hannover, a data de 7.545 a
7.490 a.C. Alguns arqueólogos, especialmente Agrawal, contestam
dizendo que um pedaço de madeira não significa a descoberta
de uma antiga civilização. Ele afirma que um pedaço de madeira
é um achado comum, já que, 20 mil anos atrás, o Mar Arábico
estava 100 m abaixo do seu nível atual e sua elevação gradual
acabou engolindo florestas inteiras”.
Considerando-se a data aproximada de 7.200 a.C. para artefatos
da cidade submersa de Dwaraka, temos uma nova data possível para
os vimanas e as armas da Guerra Kurukshetra — são incríveis 9 ou
10 mil anos atrás. Este é o período associado à Atlântida de Platão.
Mas, afinal, qual seria a data para a Guerra Kurukshetra e a idade
da maravilhosa Dwaraka de Krishna? 600 a.C.? 1.800 a.C.? 3.000
a.C.? Ou 7.200 a.C.? Realmente intrigante. A data para a guerra,
entretanto, não seria necessariamente a data do épico Mahabharata,
que seria muito mais recente.
Sua origem, como a do livro ariano-védico Rig Veda, está no
início da pré-história e ambos foram memorizados por milhares de
anos por monges bibliotecários especialmente treinados. O mencionado
Hancock cita o caso específico do Rig Veda, que era tradicionalmente
decorado, havendo certa resistência em registrá-lo por escrito mesmo
quando a escrita já havia sido criada por volta de 600 a.C., ou mesmo
antes disso, como no caso do ainda indecifrado alfabeto de Harappa.

A Cidade das Torres de Ouro e sacadas de cristal
A cidade que Krishna construiu em Dwaraka era incrivelmente
fantástica, tendo utilizado os serviços do arquiteto dos deuses, um
personagem misterioso chamado Tvastr. A cidade insular era grande,
com área de 155 km, e tinha arranha-céus com torres de ouro. Ao que
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parece, um aeroporto deve ter existido em algum lugar lá. A antiga
Dwaraka se parece em muitas formas com a atual Singapura, uma
sofisticada cidade-estado com arranha-céus e comércio, construída em
uma ilha com um aeroporto de última geração. No Bhagavad Purana
lemos o seguinte sobre Krishna e Dwaraka: “O senhor Krishna fez
com que uma fortaleza fosse construída no Mar Ocidental. Nesta
fortaleza ele construiu uma cidade com área de doze yojanas (155
km), que era maravilhosa em todos os aspectos”.
A construção desta cidade exibia a perícia arquitetônica e as
habilidades construtoras de Tvastr, o tal mencionado arquiteto dos
deuses — suas estradas, quadras, ruas e áreas residenciais foram
construídas em conformidade com os padrões prescritos pela ciência
da arquitetura de cidades. Naquela cidade foram criados jardins com
árvores e trepadeiras celestiais, além de maravilhosos parques. Ela foi
construída com prédios de torres de ouro e sacadas de cristal. Tinha
baias edificadas com prata e bronze, adornadas com vasos de ouro.
As casas eram feitas de ouro e grandes esmeraldas.
Esta impressionante visão de uma cidade de arranha-céus e torres
de ouro é similar à de algum grande Templo de Salomão, com paredes de ouro combinada com outras cidades insulares ultrafortificadas
como Cartago, Biblos, Amsterdã ou Dubrovnik, ou mesmo a fabulosa
Atlântida, com seus muitos canais concêntricos e grandes muralhas.
O mundo perdido da Índia antiga inclui ainda o reino de Vidarbha, de
onde vinha Rukmini, a primeira esposa de Krishna. Vidarbha é citado
no Mahabharata como o reino mais ao sul dos reis Yadava. Sua capital
seria chamada de Kundinapuri, a única nação que conseguiu manter-se
neutra durante a Guerra Kurukshetra. Embora se diga no Mahabharata
que o rei de Vidarbha ofereceu serviços a ambos os lados — Pandava
e Kaurava —, tais ofertas não foram aceitas e seu reino permaneceu
neutro ao longo de todo o período de hostilidades.
Então, como retrataríamos o maravilhoso mundo da Índia
antiga dos épicos indianos? Em vez de carros de boi e pastores com
lanças lutando contra hunos e vândalos em planícies empoeiradas da
Antiguidade, temos um universo com cidades maravilhosas, grandes
aeronaves capazes de cruzar todo o planeta e uma rede universal de
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civilizações que proliferava pelo globo. Esta rede tinha, por sua vez,
avançada agricultura, sistemas hidráulicos, navegação e tecnologia
para construção de veículos fantásticos, além da capacidade de construir com gigantes blocos de pedras e voar pelos ares em vimanas.
Sim, os indianos devem ter tido algum tipo de eletricidade e
conhecimento sobre todos os metais e outros elementos, assim como
nós temos nos dias atuais. Sempre me perguntam onde estariam hoje
os supostos vimanas, ou os motores e escavadeiras a vapor. Por que
ainda não encontramos algum veículo antigo enterrado no deserto ou
escondido em alguma caverna? Boa pergunta. E tais descobertas já
teriam sido feitas como veremos em um capítulo adiante.
Mas o problema com a maioria das máquinas, inclusive aeronaves e outras instrumentos pesados, é que são construídas com
aço ou alguma outra liga e esses metais rapidamente se oxidam e
acabam virando poeira, a menos que sejam mantidos em clima seco
e sem ar. O famoso pilar de ferro, hoje em um subúrbio de Nova
Deli, é algo que, dizem alguns, seria uma relíquia dos tempos da
Índia antiga, de um tempo em que uma civilização especialmente
avançada dominava a metalurgia.
Infelizmente, a maioria dos metais se oxidará até se decompor
em poucas centenas de anos. Nenhum trator, escavadeira, avião ou
trator sobreviveria à corrosão por mais de dois séculos. O ouro, por
outro lado, não se decompõe, sendo essencialmente indestrutível —
todo o ouro dos tempos antigos sobrevive até os dias de hoje e muito
do que é usado hoje em joias é provavelmente o mesmo reciclado
dos antigos. Entretanto, o ouro é macio demais para ser utilizado
em máquinas, embora seja muito útil em equipamentos elétricos.
Mesmo as ligas com o metal em sua composição seriam muito flexíveis para qualquer outro fim senão o de joalheria. Apenas os metais
muito duros, como o bronze e o ferro, além das modernas superligas
metálicas, como o aço inoxidável e o titânio, podem ser utilizados
na construção de máquinas.
Provavelmente, aquela não se tratava de uma cultura de consumo, de abundância de modelos e marcas, mas uma de prédios
gigantescos, grandes vasos transoceânicos, carros e carruagens
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A incrível muralha no Porto de Harrapan, em Lothal, Gujerat, que hoje está
situada a grande distância do oceano, comprovando suas mudanças
Coleção Biblioteca UFO © 2016

41

David Hatcher Childress

puxados por cavalos e outros animais, e vimanas para o transporte
pelos céus. Esses veículos aéreos poderiam ser carregados com
diferentes e incríveis armamentos, conforme dizem. No capítulo
seguinte, vamos ver alguns textos antigos e o que dizem especificamente sobre os vimanas e sua utilização.
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