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PORCA E PARAFUSO 
Data: 01/01/71 – Ocasião: Ano Novo Ocidental - Local: Bombaim 

Hoje é um dia auspicioso, pois o ano novo é recebido com grandes expectativas e ao ano velho é dada 
uma maravilhosa despedida neste dia santo. Todo ano, o homem tem dado adeus ao ano velho e boas 
vindas ao ano novo; isto tem vindo desde o início da sua história. Mas, qual é o lucro resultante disso? 
Somente desespero e angústia, ansiedade e temor insano! Esta é uma ocasião para indagar e descobrir 
porque isto tem sido assim. 

Todos buscam e esforçam-se para estar em paz consigo mesmo e com a sociedade (a comunidade na 
qual têm vivido), e encontrar sua realização. O homem tem tentado obter esta paz pela acumulação de 
riquezas, que lhe dá poder sobre os outros e habilidade para comandar as conveniências e confortos 
que conferirão a paz. Ele tem procurado elevar-se à posição de autoridade e influência, de modo que 
possa criar eventos para seus caprichos e fantasias. Porém ele compreendeu que ambos os caminhos 
são envolvidos pelo medo e que a paz que se obtém desta forma é passível de uma extinção rápida e 
ocasionalmente violenta.  

Como o homem pode alcançar a paz? Somente através do amor! Paz é o fruto da árvore da vida; sem 
ela esta árvore é um toco estéril que não tem valor ou validade. Vocês já sabem que o fruto é revestido 
de uma casca amarga, de modo que o doce suco possa ser preservado e guardado contra saqueadores; 
vocês têm que remover a casca antes de provar a doçura interior e se fortalecer. A casca espessa é o 
símbolo das seis más qualidades que revestem o coração amoroso do homem: desejo, ira, ambição, 
apego, orgulho e ódio. Aqueles que podem remover a casca e ter contato com a doçura interior, por uma 
disciplina austera alcançam a paz que todos desejamos; esta paz é eterna, imutável, arrebatadora. 

A Razão Pela Qual a Insegurança Instalou-se no País 

De que serve um carro, um depósito no banco, um bangalô em uma extensão elegante nesta cidade? Se 
vocês têm tudo isto, mas não têm amor em seus corações, ele se torna um templo escuro abandonado 
onde os morcegos da luxúria e da raiva se reproduzem na noite perpétua. Tais corações estão sujos, 
infectados com terror e erro. 

Nós temos esta grande reunião dos trabalhadores da Organização Kamani, nos vários campos de 
trabalho de Kamani. A indústria, a agricultura, o comércio, a política e a administração são como os cinco 
alentos vitais que mantêm a atividade no homem. Estes cinco não devem estar em nas mãos de imbecis; 
eles têm que trabalhar em uníssono, impelidos por amor e respeito mútuo. Só então a comunidade 
poderá ter paz, segurança e felicidade. Se eles não entendem um ao outro e não cooperam, ou se 
qualquer um deles perde-se em uma encruzilhada, o desastre é inevitável. 

Esta cooperação infelizmente não é visível no momento presente. Por outro lado, interesses partidários 
são predominantes e a luta competitiva está atuante em todo o campo – trabalho, política, administração, 
comércio e agricultura! Esta é a razão pela qual a ansiedade e a insegurança instalaram-se no país, 
tanto na área rural quanto urbana, e as pessoas têm que realizar suas tarefas, com a morte ou desgraça 
as ameaçando e rondando por todo lado! Uma incerteza agourenta assombra-lhes por todos os lados e o 
pensamento humano volta-se para a violência e a revolução como a cura óbvia. 

Dever é Deus – Trabalho é Adoração 

Mas isto nunca poderá curar; isto só pode agravar a doença. A excitação encobre a faculdade da razão. 
Paixão, violência e crueldade criam mais problemas, sem resolver nada. Estes estão inundando a terra 
agora como um dilúvio; pessoas que não têm nenhum treinamento e nenhuma aspiração sincera para 
suportar a responsabilidade e cumprir as obrigações da função são elevadas a posições de autoridade. 
Habilidade, assim como disposição para cumprir deveres e suportar fardos – só isto capacita os homens 
a exercerem autoridade sobre os outros. O dever é Deus; O trabalho é adoração. O poder que esta 
função confere tem que ser conduzido com esta atitude de agradecimento e reverência. 

Se isto é lembrado e praticado por todo trabalhador, seja como e onde for, o trabalho dará felicidade, 
contentamento e paz para a pessoa interessada e para a sociedade da qual ela é um membro. Os 
Kamanis constroem torres de transmissão por todo o país. Somente quando cada porca e parafuso 
estão fixados firme e satisfatoriamente, a torre pode resistir ao teste rigoroso do tempo, não é? Quem 
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pode dizer como devemos julgar qual parte na construção é mais importante e qual é menos? O trabalho 
de cada um é essencial e valioso, até onde chega a sua responsabilidade. Ter a habilidade e a 
disposição para assumir esta parte da responsabilidade é seu título àquela posição em um 
empreendimento comum. Vocês não podem declarar um item do trabalho como superior e outro como 
inferior. Isso só gerará malícia e ódio, e isto também não está correto. 

Cada um Tem que Utilizar sua Habilidade e Inteligência 

Um homem vê enquanto está indo ao longo de uma estrada uma fruta madura em uma árvore. A mente 
deseja a fruta, mas isso não pode satisfazer por si só o seu desejo. Os pés o levam próximo à árvore. 
Mas isso não consuma o ato. O tronco se inclina, a mão apanha uma pedra, os ombros lançam a pedra 
na fruta, e ela cai no chão. Mas isso não termina a história. A fruta tem que ser apanhada pelos dedos, 
transferida para a boca, os dentes têm que mordê-la, e mastigar bem e a língua tem que levá-la até que 
alcance o estômago. A parte de comer da tarefa termina assim. 

Mas a história do desejo pela fruta ainda não terminou. Considerando que tantos instrumentos 
cooperaram na execução, gratidão tem que ser oferecida a cada um deles. Assim, o estômago envia 
força e satisfação a todos os membros que compartilharam na aventura de segurar a fruta e comê-la: o 
olho, os pés, as mãos, o dedo, o ombro, a língua, os dentes, a garganta. Nenhum deles foi abandonado 
ou discriminado.  

Cada membro tem que agir efetivamente e na proporção exata para cumprir o dever confiado a ele de 
forma que o corpo possa viver com saúde e o máximo de eficiência, alerta com todas as suas 
habilidades e potencialidades. Isto também é verdadeiro sobre as tarefas que o homem empreende com 
seus semelhantes. Cada um tem que resolver usar sua habilidade e inteligência para o cumprimento das 
suas obrigações . 

Quanto Mais o Amor é Compartilhado, Mais Profundo se Torna 

O homem não veio a este mundo para desfilar durante algum tempo neste palco, comer e vadiar 
despretensiosamente. O homem vem ao mundo de forma que possa se aquecer na Presença de Deus, 
pelo exercício e o cultivo do amor. A terra é um grande empreendimento, uma fábrica atarefada onde o 
produto é o amor. Por meio das práticas espirituais, é possível produzir amor e exportá-lo para milhões e 
milhões de pessoas que precisam dele. Quanto mais ele for compartilhado, mais profundo se torna, o 
seu sabor fica mais doce e sua alegria mais vasta. Por meio do amor, a pessoa pode se aproximar Deus 
e permanecer na presença d’Ele, para Deus isto é amor, e quando se vive em amor, vive-se em Deus. 
Se negam Deus furiosamente, estão secando os rios de amor em seus corações. Se declamam que 
Deus não está em nenhuma parte, estão estabelecendo a noite em seus corações e se preparando para 
esquemas escuros e criminosos. 

Uma vez, um monge usando uma túnica ocre entrou por acaso em uma vila cheia de ateus; Ele se 
deparou com uma gangue de jovens rebeldes que o desafiaram a mostrar para eles que o Deus a quem 
ele adorava de fato existia. Ele disse que podia, mas antes de fazê-lo pediu um copo de leite.  

Quando o leite foi colocado diante dele, ele não o bebeu, mas se sentou e o olhou, longa e 
silenciosamente, com curiosidade crescente. Os jovens ficaram impacientes; a reclamação deles tornou-
se insistente. O monge lhes disse: "Esperem um minuto, me disseram que há manteiga no leite; mas, eu 
tenho que dizer, este copo não tem manteiga, porque eu não vejo nada, independente de quão 
fixamente o olho!" Os jovens riram da inocência dele e disseram: "Tolo! Não se apresse em tais 
conclusões absurdas. O leite tem manteiga em cada gota; isso é o que o faz ser nutritivo assim. Se você 
quiser vê-la como algo separado, tem que ferver o leite, esfriar, acrescentar coalho azedo, esperar por 
algumas horas para coalhar, então, agite e mexa que a manteiga flutuará como uma bola". “Ah!” - disse o 
monge - “Desta forma minha tarefa de mostrar Deus a vocês fica mais fácil! Deus está em cada objeto, 
ser e átomo do Universo; é por causa disso que ele existe e nós podemos reconhecê-lo e desfrutá-lo. 
Para vê-lo como uma entidade concreta vocês têm que seguir um procedimento prescrito, séria, estrita e 
sinceramente. Então, ao término de tudo, vocês poderão experimentar a graça e a glória d’Ele. 

O Divino Está em Todos os Lugares, Próximo e Distante 

A natureza que temos ao redor de nós e conosco é a vestimenta de Deus. Temos evidências da beleza, 
bondade, sabedoria e poder d’Ele, ao nosso redor, onde quer que viremos nossos olhos. Mas a arte de 
reconhecê-lO nos é estranha e assim, nós O negamos, e vivemos na escuridão. Nós temos ao nosso 
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redor na atmosfera as músicas que emanam de todas as rádios do mundo, mas elas não assaltam seus 
ouvidos a uma hora qualquer. Mas, se vocês têm um receptor e o ajustam para a freqüência correta, 
podem ouvir o assunto emitido de qualquer estação particular; se falham em sintonizar corretamente, 
conseguirão, em vez de notícias, só ruído! Assim também, o Divino está em todos os lugares, atrás, ao 
redor, em baixo, ao lado; próximo como também distante. Para percebê-lo, vocês não precisam de uma 
máquina (yantra), mas de um mantra. A meditação é a localização exata da estação na faixa; amor é a 
sintonização correta; perceber a verdade e a felicidade que isto confere é a escuta clara e feliz! 

Trabalhem com espírito de amor; isto os conduzirá à adoração, quer dizer, trabalhem sem qualquer 
consideração à proporção de benefício que obterão disto; trabalhem já que é seu dever; trabalhem uma 
vez que amam trabalhar, trabalhem, já que este é o modo pelo qual vocês podem oferecer a Deus a 
gratidão pelas habilidades com que Ele os dotou. Este tipo de trabalho conduz à sabedoria. Sabedoria 
significa o reconhecimento da imanência do Divino em todo ser. 

Somente os Hábitos de Disciplina Podem Assegurar a Felicidade 

A relação entre o trabalhador e o empregador deveria ser aquela entre o coração e o corpo. Ambos 
estão intimamente ligados um ao outro; eles dependem um do outro para suas existências. O 
empregador tem que assumir o papel do pai e os empregados têm que aceitar o papel dos filhos, unidos 
por amor e gratidão ao pai. Amor e afeição têm que governar a relação entre ambos, e não ódio ou 
inveja. Se é permitido que a raiva e o desrespeito de alguns ceguem o resto, todos sofrerão. No salão 
comunitário inaugurado agora mesmo por Mim, Eu quero semanal ou mensalmente sessões de Cânticos 
devocionais e encontros de devotos. Organizem algumas boas conversas ou debates espirituais nestas 
ocasiões. 

Eu também desejo que vocês devem implementar classes de Educação Espiritual (Bala Vihar) para seus 
filhos, onde eles aprenderão histórias das escrituras, os épicos e as vidas de santos que pertencem a 
todas as religiões. Também devem ser ensinados às crianças hábitos de limpeza, ajuda e cooperação 
mútuas. Elas também podem ser ensinadas a cantar canções devocionais e encenar algumas peças 
com temas de clássicos selecionados. Eles também aprenderão hábitos de disciplina, pois só isto pode 
assegurar felicidade individual e social. 

Manifestações do Espírito Divino!  

Eu estou contente em encontrar todos vocês. Que o ano novo lhes garanta paz mental e que o ideal de 
auto-realização de suas vidas possa ser atingido. Que todos os confortos e contentamento pleno sejam 
obtidos por vocês. Esta é minha bênção. 

Publicação Original: Sathya Sai Speaks - Vol. 11 - Discurso 01 - 12/1971  


