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ÁGUA É O PRESENTE DE DEUS PARA O HOMEM
Data: 14/04/2007 – Ocasião: Ano Novo Tamil1 e Vishu2 – Local: Prasanthi Nilayam

Encarnações do Amor!
Como mencionado pelos oradores que acabaram de discursar agora, eu abasteci Chennai com água
tanto para beber quanto para ser usada na irrigação dos campos. Mas os trabalhos de manutenção do
canal foram concluídos apenas até o limite com Andhra Pradesh. Esse serviço não apenas foi executado
sem qualquer problema, mas também foi tão bem feito que não permitiu o desperdício de uma gota de
água sequer. Assim, a água do rio Krishna chegou até a fronteira de Tamil Nadu com muita suavidade e
sem qualquer desperdício.
Mas, depois de entrar em Tamil Nadu, houve vazamento de água porque a parte do canal que está do
lado desse Estado não recebeu manutenção. Ficou combinado que esse trabalho seria feito pelo
governo de Tamil Nadu, mas não foi realizado até agora. Naturalmente, as pessoas estão preocupadas
porque o trabalho não foi concluído.
Por isso, decidi empreender essa tarefa [aplausos animados]. O comprimento do canal a ser consertado
até Chennai é de, aproximadamente, 25 km. O custo do conserto está orçado entre 30 a 40 milhões de
rúpias.
Dependa apenas de Deus
Não há necessidade de vocês dependerem de qualquer outra pessoa. É suficiente se oram a Deus.
Deus pode executar qualquer tarefa.
Agora, eu completarei esse trabalho para que a água chegue em abundância até as pessoas de
Chennai. Em breve, enviarei os engenheiros até lá. Por causa de uma fissura no canal, do lado de Tamil
Nadu, muita água está se perdendo. Após o término dos trabalhos de manutenção, a quantidade
adequada de água chegará a Sathyamurthy Sagar3. Desse modo, o reservatório de Sathyamurthy Sagar
ficará cheio com a água Sathya Sai [aplauso animado e prolongado]. Eu farei esse trabalho. Ele
garantirá uma provisão permanente de água para Chennai.
Sai pode fazer qualquer trabalho que ninguém mais é capaz de fazer. A parte restante do canal será
restaurada com uma camada de cimento.
Todos têm direito igual à água
Vocês mesmos viram quanta água está sendo desperdiçada. A água não é propriedade de ninguém, ela
é propriedade de Deus. As pessoas estão lutando entre si pela posse da água que, na verdade, é
propriedade de Deus. Portanto, elas não têm o direito de brigar. A água é um presente de Deus para o
homem. Todos têm igual direito sobre ela.
O nome deste ano é Sarvajit4. Qual é o significado de Sarvajit? Ele significa vitória em todas as áreas,
como negócios, agricultura, educação etc. Portanto nós também seremos vitoriosos nessa empreitada.
Eu completarei esse trabalho para que vocês não tenham mais qualquer problema daqui em diante.
Estou preparado para gastar qualquer quantia de dinheiro. Os cinco elementos são presentes de Deus, a
água é um deles. Ela está nas mãos de Deus. Vocês não precisam se aproximar de ninguém mais.
Vocês podem informar a Karunanidhi5 que certamente farei esse trabalho. Levem também essas boas
novas às pessoas de Chennai neste ano auspicioso de Sarvajit. Que todos vocês possam levar uma vida
feliz!
Contemplem Deus constantemente. Essa é a sua proteção total. Como as pessoas podem ter qualquer
problema quando têm essa proteção sagrada? Por que temer se eu estou aqui? [aplausos animados].
Neste ano de Sarvajit, Eu darei água para o reservatório de Sathyamurthy Sagar. Portanto, vocês não
devem se preocupar. Tenham fé em que Deus não lhes proverá apenas alimento e água, Ele cuidará de
vocês em todos os aspectos.
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O Ano Novo Tamil é celebrado no dia 14 de abril de cada ano.
A palavra vishu significa igual em sânscrito e é usada para indicar um dos dias de equinócio. O Festival de Vishu é comemorado
na Índia, no estado de Kerala (e áreas adjacentes dos estados de Karnataka e Tamil Nadu), no primeiro dia do mês de Medam
(abril-maio), do calendário Malayalam (povo de Kerala).
3
Barragem a 60 km de Chennai, cujo nível de água no reservatório está muito baixo no momento.
4
Um dos anos que compõem o ciclo de sessenta anos do calendário télugo, corresponde a 2007-2008 no calendário ocidental.
5
M. Karunanidhi é o atual Primeiro-Ministro (Governador) do estado de Tamil Nadu.
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Hoje é o dia do sagrado Ano Novo. É um dia importante para as pessoas de Kerala e Tamil Nadu. As
pessoas de Kerala e Tamil Nadu são recebedoras de Minha graça em abundância [aplausos
prolongados e entusiasmados]. De hoje em diante, vocês não terão problemas. Antes, as crianças
pequenas sofriam de muitas doenças provocadas pelo consumo de água poluída. Agora, bebem essa
água doce, desfrutam de boa saúde e levam uma vida de bem-aventurança e felicidade sem nenhum
problema.
Todos vocês que vieram aqui devem voltar felizes. Vocês não carecerão de nada na vida. Eu sinto
grande amor por Chennai.
Onde está Chennai e onde está Puttaparthi? Alguém veio aqui e orou a Mim? Não. O próprio Sai foi até
vocês e forneceu água. Meu amor por Chennai não pode ser expresso em palavras. Que todos vocês
possam desfrutar de boa saúde comendo bons alimentos e bebendo água pura!
Tradução e revisão da Coordenação de Publicações/ Conselho Central do Brasil
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