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 :میپرداز یم ریبه مباحث زچیست  قانون کارما کتابدر 

 ست؟یکارما چ قانون

 قانون کارما قانون بزرگ کار نیاول

 قانون کارما قانون سازنده نیدوم

 تیقانون کارما، قانون انسان نیسوم

 قانون کارما، قانون رشد نیچهارم

 یریپذ تیپنجم کارما: قانون مسئول قانون

 ارتباط ای یوستگیششم کارما: قانون پ قانون

 هفتم کارما: تمرکز در لحظه قانون

 یهشتم کارما: قانون دهش و بخشندگ قانون

 ریینهم کارما: قانون تکرار و تغ قانون

 دهم کارما: قانون حضور قانون

 کارما در کائنات: قانون صبر و تالش ازدهمیقانون 

 دیبخش باش دوازدهم کارما در کائنات: الهام قانون

 یدرون تیکارما در کائنات: ن زدهمیس قانون

 یچهاردهم کارما در کائنات: برگشت چند برابر قانون

 هستش شرفتیدر حال پ ایدن نیارما در کائنات: اپانزدهم ک قانون
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 ست؟یقانون کارما چ

به اون برخورد کردم موضوع  شیکه چند وقت پ یاز موضوعات یکی

دوست داشتم درباره قانون کارما داخل  نیهم یقانون کارما بود و برا

 یباهم موضوع قانون کارما رو بررس مییایصحبت کنم و ب کتاب کی

که در قسمت اول به  میکن دایموضوع پ نیاز ا هیدرک اول هیو  م،یکن

با ما همراه  میکن یم یقانون کارما رو باهم بررس نزدهچهار قانون از پا

 . دیباش

 کنه؟یرو مطرح م یکارما چه مباحث قانون

 نیا یموارد برا یسر کیکه  گهیهمان قانون کائنات م ایکارما  قانون

 نیبا ا میبتون نکهیا یو ما برا شده تعیینثابت از قبل  صورت به ایدن

و  میثابت رو بشناس نیقوان و اینموضوعات  نیا دیبا میهمسو بش ایدن

در مورد  میخواه یآموزش م نیداخل ا میکن سازی پیاده مونیدر زندگ

 باهمرا  ایدن نیو اساس ا هیو پا میصحبت کن گهید باهم نیوانق نیا

  .دیبا ما همراه باش کتاب نیپس داخل ا میبشناس

 قانون کارما قانون بزرگ کار نیاول

داخل  یقانون بوده هر کار ترین بزرگقانون و  نیقانون کار که اول نیا

باشه چه شهر چه خوب باشه چه بد چه  ریکه خ میانجام بد ایدن نیا

گرفت،  میخواه ایدن نیل اباشه چه مثبت بز خورد او کاربر داخ یمنف

از رفتار و اعمال و  یبازخورد ایدن نیداخل ا میکن یپس اگر ما فکر م

 .میریگ ینمکارها 
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 شهیموضوع رو هم نیپس ا میزد یخودمون را گول م میما دار درواقع

دارد، و  العملی عکس ایدن نیداخل ا یکه هر عمل میداشته باش ادیبه 

 یداخل زندگ شهیهم میرو داشته باش یکیاگر ما اعمال مثبت و 

 میما همراه باشبا کار نکهیا یبرا میریگ یرا م یکیبازخورد مثبت و ن

  .میبهتره مراقب اعمال و رفتار خود باش

 

 قانون کارما قانون سازنده نیدوم

که  گهیقانون م نیقانون از قانون کارما قانون سازنده است و ا نیدوم

بود را  یزندگ میما بخواه گها شهیساخته نم خود خودی به یزندگ

که ما  یتا زمان درواقع م،یکار رو انجام بد نیخودمان ا یستیبا میبساز

 یشکل دادن به آن کار یو برا میبردار یقدم مونیساختن زندگ یبرا

قانون به  نیا رهیگینم یدیبه شکل و قالب جد مونیزندگ میهانجام د

 کنه،یصورت عمل م نیا
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و قدم  دیتالش کن تان یساختن زندگ یشما برا زانیبه هر م که

. و به همان شهیساخته م یا شما هم به همون اندازه یزندگ دیبردار

 زندگی تون شدن ساختهپس اگر منتظر  کند یم دایاندازه بهبود پ

  افته. یاتفاق هرگز نم نیچون داخل کارما ا دیشما در اشتباه دیهست

 تیقانون کارما قانون انسان نیسوم

در مرحله اول ما  میبد رییرو تغ یموضوع کی میخوایم یدر زندگ یوقت

وجود داره  یپس در قانون سوم قانون میریو موضوع را بپذ طیشرا دیبا

 رییتغ یما برا درواقع طیشرا رشیهمون پذ ای تیبه اسم انسان

اون  طیشرا نیدر مرحله اول ا یستیبا یطیکه و هر شرا یموضوع

 .میریموضوع رو بپذ

وجود  یطیشرا کیکه  ادیم شیموضوع پ نیا یها در زندگ وقت یلیخ

 .ستین تغییر قابلدارد که 

 یمثال کشور یبرا د،یآ یم ایش به دنداخل  مثال خانواده که شما یبرا

و موضوعات چون ما  طیدست شرا نیا دیکن یم یکه شما داخلش زندگ

ما از  نکهیامگر  ستندیهم ن تغییر قابلخب  میداخل بنا ندار یدخالت

  م،یکن یاز آن موضوع دور ای طیشرا نیا

رو  یکار چین هم توانیم نمیاما اگر  میاون رو ترک کن میو کالً بخواه

 میریرو بپذ تیو اون موقع طیکه اون شرا نهیاکار  نیبهتر میانجام بد

را  رشیپذ نیا یما داخل زندگ یکه داره وقت هایی وکاستی کمبا تموم 

 م،یداشته باش

https://pba1.com/


 

 

R            قانون کارما چیست؟ 

 www.pba1.com                      مثبتآکادمی مجازی باور                     

 رییتغ یجلو شهیکه باعث م یموضوعات ایبه دنبال بهانه  گهیوقت د اون

 مینکردن ندار رییتغ یبرا یلیدل گهید درواقع میگرد ینم رهیاون رو بگ

و  گذاریم میاونا وقت  رییتغ یموضوعات برا نیا رشیبا پذ مییایو ما م

 .میکن یرا اعمال م راتییتغ

 

 قانون کارما قانون رشد نیچهارم

 رییکه ما تغ کنهیرشد م طیشرا کنهیم رییتغ طیشرا یو تنها زمان تنها

 رییما و تغ رییتغ نیب میو مستق قیرابطه کامالً عم میو رشد کن میکن

رشد  نیا یو برا میما رشد کن یدر زندگ هرچقدر وجود دارد، طیشرا

 رییو تغ کنهیما رشد م یبه همون اندازه زندگ میکردند تالش کن
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 جادیکه ما ا ییرهاییکه تغ نهیاکه وجود داره  یاما نکته مهم کند یم

 م،یکن یم

 یا هوشمندانه یها و تالش راتییتغ یستیبا میدیکه انجام م ییها تالش

 .رشد بده  یباشه که ما رو در جهت درست یباشه و در جهت

 ارزشمند درباره قانون کارما یا نکته

افکار داخل ذهن ما  یکسری دیشا میکن یقانون فکر م نیما به ا یوقت

کارها  نیو اگر ا میرو کرد کارهایی چهکه در گذشته ما  رهیگیشکل م

که  میرو در وجودمون احساس بکن یترس کی دیباشن شا یمنف

به قول معرف منتظر  ای میباش یبد یها ترس منتظر اتفاق نیا واسطه به

 .میگذشتمون باش یاز کارها یبد یکارما افتیدر
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رو  ییموضوع رو بهتون بگم که اگر در گذشته خطا نیا خوامیم من

چون گذشته  میاون خطا کن ریخودمون رو درگ میایب یستینبا میداشت

 ستین تغییر قابل

در  یمثبت یکارما جادیلحظه به بعد به دنبال ا نیاز ا یستیو ما با 

 میکن ینکته منف کی ریما ذهنمون رو درگ هرچقدر میباش مونیزندگ

با  میتونیپس ما م میکن یرو تجربه م یشتریب یو احساس منف ها اتفاق

تا  میکنبه اون موضوع فکر ن گهید میکن یاون اشتباه سع رفتنیپذ

 .میبردار ندهیحال و آ یرو برا یا سازنده یها قدم میبتون

 

 استفاده از قانون کارما یراهکار برا کی

صورت است به  نیبه ا میکن شنهادیبه شما پ میتونیکه م یراهکار

 دیکن یکه حس م دیرو انجام داد کاری چه ندیو بب دیگذشته فکر کن
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جبران اون  یبرا یراهکار ایآ د؟یکن افتیاون رو در یامکان داره کارما

 د؟یدار

رو  یاما اگر راهکار مناسب دیاون رو انجام بد دیرو دار یراهکار اگر

اون رو  یشما کارما ادیچون به احتماالً ز دیاون رو کنار بزار دیندار

 .دیکرد افتیدر

ها مختلف  رو در حالت یمثبت ای یحس و حال منف ایها  من اتفاق اگر

اون  یکارما تونهیاشم خود اون احساس و اتفاق متجربه کرده ب میزندگ

 که از اآلن با میرس یم جهینت نیمثبت باشه پس ما به ا ای یکار منف

 دیکه در فرکانس جد رو یمثبت یها تیروند مثبت واقع کی جادیا

 .میکن افتیدر میهست

 میکن یم یو سع میریگ یرو م یمثبت یها میکه ما تصم یا لحظه از

رو شروع  یمثبت کلیما س میببر شیپ یرو در جهت درست مونیزندگ

پس بدون توجه به  میو خودمون رو هم راستا با کائنات کرد میکرد

چه  دیدوست دار ندهیکه در آ دیموضوع فکر کن نیگذشته اآلن به ا

 د؟یکن افتیاالنتون در یاه رو از اقدام یراتیتأث

 نیا یستیبا راتییتغ نیا یکه برا میو درک کن میما بدون که همین

بهتر از هر  م،یکن تیمردم رعا یها را در زندگ قانون نیموضوعات و ا

 نیم. و در آخر ایکن رییو تغ میحرکت کن ایهمسو با دن میتونیم یزبان

 یبهتر از هرزمان میتا بتون میریگ یآموزه آموزش از کتاب قرآن کمک م

 .میکار ما را درک کن

https://pba1.com/


 

 

R            قانون کارما چیست؟ 

 www.pba1.com                      مثبتآکادمی مجازی باور                     

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ  عْمَلْی( وَمَنْ ۷) رَهُی رًایمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَ عْمَلْی فَمَنْ الزلزال سوره

 (۸) رَهُیشَرًّا 

 

( و ۷) دی[ آن را خواهد دجهیکند ]نت یکین یا وزن ذره هر که هم پس

 (۸) دید[ آن را خواهد جهیکند ]نت یبد یا وزن ذره هر که هم

 تیمرکز افتیکه همواره ما در حال در مینیب یما م هیآ نینگاه به هم با

مثبت و سازنده  تیمرکز کیما  یزندگ تیاگر مرکز میهست مونیزندگ

بر اساس  ایچون دن م،یریگ یم یا باشه ما بازخورد مثبت و سازنده

با ما برخورد  نیقوان نیو بر اساس هم شده یثابت طراح نیقوان

 .کند یم
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 یریپذ تیقانون مسئول کارما ۵قانون 

در  دیهستش شا تیحائز اهم اریبس پذیری مسئولیتقانون کارما،  در

وجود داشته باشند، درواقع  یمتفاوت یها ها و چالش ما مسئله یزندگ

ها  تنش یسر کیدچار  یدر زندگ ییها وقت هی دیهر کدوم از ما شا

 هاست. ها درون خود ما انسان تنش نیا لیاما دل میباش

ها و  چهارچوب دیبا میبد رییغرو ت مونیزندگ میخواه یم یدر زندگ اگر

 میما بتون نکهیا یبرا میبد رییرو تغ میدار یکه در زندگ ییساختارها

 مونیتمام زندگ تیمسئول یستیدر مرحله اول با میکار را انجام بد نیا

  .میو قبول کن میریرو بپذ
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و  مییمسئولش ما میکن یتجربه م میدار یرو که در زندگ یزیهر چ

 تیمسئول یدر زندگ با درون ما داره، یمیرابطه مستق کی نایتموم ا

 .:میرا قبول کن نیا یستیبا خود ماست و با یصد در صد زندگ

 ارتباط ای یوستگیپ کارما( قانون ۶قانون 

 نیداخل ا یزیپردازه چ یم یوستگیقانون کارما به قانون پ نیششم

 کیباهم  یبه هم ارتباط دارند و همگ یچک همگچه بزرگ چه کو ایدن

به هم  یهمگ ندهیرو دارند، درواقع گذشته، حال و آ یوستگیپ وندیپ

به هم  میکه ما انجام بد یا رو به هراندازه یمرتبط هستند و هر کار

 ارتباط دارند،

 میخوایو م میخوایرو م یمتفاوت جینتا یاگر ما در زندگ نیبنابرا

و  م،یرا انجام بد یمتفاوت یکارها میایب یستیکنه اآلن با رییتغ ندمونیآ

در  هیو  میبد رییرو تغ وندیپ نیو ا یوستگیپ نیقدم ا به قدم میبتون

در  جیعوامل درگرفتن نتا نیتر مهم میببر شیدرست اون رو پ جهت کی

 م،یدار یما برم کیکار ما قدم اول  ونقان

 نیا یوقت میدار یکه برم یرو قدم آخ میدار یکه ما برم یقدم وسط و

ما  یدرست در زندگ جهینت شود یباعث م یوستگیها درست باشه پ قدم

 کی یباشه که هر قدم ادمونیموضوع  شهیپس: هم دیایبه وجود ب

 نیو درجا نزن دیبه دنبال خودش خواهد داشت پس حرکت کن یریتأث

 کجایو در  یکاریب کنهیم جادیشما ا یندگکه در ز یچون سد بزرگ

  هستش. رانگریو یلیموندن خ
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 در لحظه کارما( تمرکز ۷قانون 

در  یکس چیه ،میپرداز یمقانون کارما به تمرکز در لحظه  مینهفت در

زمان  زمان به دو موضوع مختلف فکر کنه و هم هم تونهینم لحظه

تمرکز و  یما در زندگ گهادوتا موضوع بزاره  یتمرکزش رو رو تونهینم

که  یموضوع مثبت باشه خوب همواره با اون تمرکز کی یتفکرمون رو

ما مثبت خواهد شد اما اگر افکار ما و تمرکز ما در   جهینت میما دار

 داشته باشد. یمثبت جیانتظار نتا دیباشه ما نبا یجهت منف

و  میخواسته هامون کن یتمرکزمان و فکرمان را متمرکز رو یستیبا ما

 که اونارو میبزار یموضوعات یدر لحظه تمرکزمان را رو میایب

 شنهادیگرا بودن رو پ موضوع به شما محصول عمل نیا یبرا میخواه یم

گرا بودن  عمل میو بتون میگرا باش عمل یدر زندگ دیریبگ ادیکه  کنم یم

 . میبزار میخواه یکه م یموارد یرو اتمرکزمان ر

 یدهش و بخشندگ کارما( قانون ۸قانون 

همون  ایو کارما، قانون دهش  یجهان هست نیقوان نیتر مهماز  یکی

هم  شده پرداختهبهش  میهم در قرآن کر اریهستش که بس یبخشندگ

 شنهادیپ زیبهش اذعان دارن، و به شما دوست عز تیدر علوم موفق

. همه ما دیکن افتیدر گانیرا صورت بهآموزش بخشش رو  میکن یم

آرامش  میتونیافراد م دنیکه با بخش میشدرک کرده با یدر زندگ دیبا

موضوع عمل  نیاما چقدر در عمل ما به ا میدعوت کن مونیرو به زندگ

 م؟یکن یم
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اون رو در عمل تون  دیخوام بگم که اگر بخشش خوبه شما با یم نجایا

آرامش  یباشه که بخشش برا ادتونی شهی. و همدیکن سازی پیاده

احساس  میداشته باش مانیما بخشش رو در زندگ یخودمون و وقت

 . میرا تجربه کن یموارد بهتر میتون یو م میرودار یبهتر

چه  میتونیو هر موقع که م میکمک کن هیبقبه  یستیما با گهیدر جنبه د

رو  یو بخشندگ میکمک کن هیبه بق یو چه در جنبه معنو یدر جنبه مال

 .میداشته باش
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 رییقانون تکرار و تغ(کارما ۹ قانون

در  شهیاشاره داره که هم رییقانون کارما به قانون تکرار و تغ نینهم

 یدوباره دستاوردها میرا داشته باش یزندگ سبک کیاگر ما  یزندگ

 یدستاوردها تکرار نیا یداشت، و تنها در صورت میخواه یتکرار

 جادیا یرییقانون کارما ما اگر تغ میکن جادیا ریینخواهد بود که ما تغ

 گرفت.. میرو خواه یقبل جیهمون نتا رههموا مینکن

 خودت را داشته باش یزندگ سبک

تکرار  یتکرار خواهد شد و تنها در صورت شهیو هم شهیهم خیتار چون

 آگه. پس میریبگ شیمون پ یرا در زندگ یدیکه ما روند جد شهینم

تفاوت  یستیبا میریگ یما م یرو در زندگ یدیجد جینتا میخواه یم

مقابل باشه که در  ادمونی شهیو هم ریینسبت به تغ میداشته باش

  .میشبا ریپذ انعطاف تغییر

 ( قانون حضورکارما ۰۱قانون 

که ما در  یپردازه، تنها داشت یکارما به قانون حضور م قانون نیدهم

پس تنها  میکن یم یداخلش زندگ میکه دار هیزمان حال میلحظه دار

 مونیو اگر ما نسبت به گذشته زندگ به زمان حال او میکه دار یزیچ

به  یدیبه ناام شهیهم هم یو ب میداشته باش یا گونه مانینگاه پش کی

 .مینگاه کن مونیگگذشته زند
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که  یچون همون طور میاز زمان حالمون استفاده کن میتوان ینم ما

 یها دگاهید م،یتمرکز داشته باش کی میتونیاما در لحظه فقط م میگفت

اشتباه درگذشته به ما اجازه  یو باورها اشتباه نسبت به گذشته

حال  زمان کی میو بتوان میکه از زمان حالمون استفاده کن دهند ینم

 .میبساز خودمون یرو برا دیجد

 مونیزندگ یها که ما فرصت شهیزمان حال باعث م دنیند نیا درواقع

 شرفتمونیو پ تیموفق یها برا فرصت نیاز ا میو نتون مینیرو نب

 یکه چه تفکر دیموضوع فکر کن نیبه ا شهیهم میاستفاده کن

  .دیکه شما لحظه حالتون رو فراموش کن شهیگذشته باعث مدر

 ماست تیو ن زهیانگ کارما

چه  نیبب دیهستش که با نیکه در مورد کارما وجود داره ا یمهم نکته

ها ما  وقت یلیخ م؟یو رفتار هامون دار کارها پشترو در  یتیو ن زهیانگ

رفتار اشتباه  نیاما در پشت ا میرفتار اشتباه رو داشته باش کی دیشا

 رو به همراه خودش داشته باشه، یکامالً مثبت زهینگو ا تین کی

رو  یاشتباه یرفتارها یدر اثر عدم آگاه دیشا یدر زندگ ها انسان

رو ندارد  یبد یتین قتیاما در حق گرانید ایداشته باشه با خودش 

 یها در زمان دیبا فرزندان خود دارن شا نیکه والد یمثال رفتار یبرا

پدر و مادر  زهیو انگ تیواقعاً ن ایباشه اما آ یمختلف رفتار تند و منف

 است؟ یمنف
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 لیدل کی نیو ا میریگ یرو م تمونین یاست که ما کارما لیدل نیهم به

ما هوشمند  ییایدن میبدون نکهیا یکامالً مشخص و واضح هستش برا

 یهوشمند یایما دن یایحالت باشه دن غیرازاین یاست چون اگر حالت

 .ستین

 

 یکه ما کار میکنار بزار یستیتفکر رو با نیلحظه به بعد ا ازاین پس

از  یا جهیچون ما نت میرو داشته باش یمنف تیاما ن میرو انجام بد یمثبت

و  تیرفتار و کار درست رو با ن میگرفت و اگر بتون میاون کار نخواه

که در  یها از اقدام میتونیاونوقت ما م میدرست هم راستا کن زهیانگ

 .میلذت ببر میردا یزندگ

بود که  یمهم و کاربر یلینکته خ کیکه با شما مطرح شد  یا نکته

 موضوع به شما بدهد. نیدرک درست رو از ا کی تونهیم
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و  جهیو نت میرو داشت یمنف تیما ن یدر زندگ یها چه وقت :سؤال

 یدر زندگ یها چه وقت م؟یگرفت مونیرو در زندگ تیبازخورد اون ن

رو در پشت اون رفتار  یمثبت تیاما ن میداشت یرفتار منف کیما  دیشا

سؤال  نیفکر کردن به هم م؟ینکرد افتیرو در یمنف یو کارما میداشت

موضوع باالتر  نیکه درک مارو از ا میبرس یها اببه جو شهیباعث م

 ببره.

 صبر و تالش ( قانوندر کائنات کارما ۰۰قانون 

 یزیو هر چ کنهیقانون کارما به قانون صبر و تالش اشاره م نیازدهمی

 شهیو هم اد،یبا صبر به دست م میدون یکه ما اون رو ارزشمند م

 کیکه ما  دنیخودشون رو به ما نشان م یواقع یمعنا یها زمان ارزش

 میببر شیو با صبر اون موضوع رو پ میصبور داشته باش تیذهن

هر  ستین یاما کاف هیفکر مثبت داشتن و فکر خوب داشتن عال شهیهم

 م،یبراش تالش کن یستیما ارزش داده با یکه قشنگه و برا یزیچ

که با صبر کردن رو پشتکار و تالش  ادیبه دست م یزمان یپاداش زندگ

 م،یآن فکر و خواسته حرکت کن یدر راستا

نسبت به  میکه ما آگاه باش نهیا یدگزن یها لذت نیتر از قشنگ یکی

به همراه  یو پاداش جهیصبر و انتظار چه نت نیا نکهیصبر و بدون ا

صبر و  نیا م،یدارد پس اگر ما نسبت به صبر و تالش من آگاه باش

 بخش خواهد بود ما لذت یتالش برا
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 دیبخش باش ( الهامکائنات در کارما ۰۱قانون 

بخش بودن  قانون کارما در کائنات به قانون الهام نیدوازدهم در

 یزیاز اون چ شتریکه ب فتهیاتفاق م یبودن زمان بخش الهام میپرداز یم

 یانرژ یهرچقدر ما در زندگ م،یخودمون رو نشون بد یکه هست

  .میریگ یرا م یشتریب جینتا میبگذار یشتریب

 

 یکمتر یانرژ به خاطر م،یخواه یکه م ستندین یزیما چ جینتا اگر

از  یکی شهیهم یانرژ م،یزار یبهش م دنیرس ریهستش که در مس

شما هستند. و درواقع  یدر زندگ جیکردن نتا نییمهم در تع یها مؤلفه

که ما داخل اون  یو نوع انرژ یانرژ زانیبه م یا جهیارزش هر نت

 .میزار یموضوع م
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که ما عشق و عالقه رو در اون  نهیگز نیکه بهتر یداشتن انرژ یبرا

بخش  و الهام یخلق خواسته بزار یبرا میتا بتون میداشته باش ریمس

 میرا خواه یماندگار و بزرگ جینتا میداشته باش یما انرژ ی. وقتمیباش

و در  میبخش باش که الهام شهیماندگار باعث م جینتا نیداشت و هم

 .میریالهام بگ دخو یزندگ

 یدرون تی( ندر کائنات کارما ۰۱قانون 

اشاره  یدرون تیقانون کارما در کائنات به قانون ن نیزدهمیس در

به  تین نیو بر اساس ا کنهیما نگاه م یدرون تیبه ن ایهمواره دن کنهیم

 بدم. حیصورت شما توض نیبه ا دیموضوع بگذار یبرا دهیما بازخورد م

اقدام  کیدرواقع ما  میرو درست انجام بد یکار کیامکان داره ما  که

 تین کیاما در دل اون اقدام مثبت  میدرست مثبت را داشته باش

 کند یما نگاه م یدرون تیبه ن ادیم شهیهم ایوجود داره دن دیو پل یمنف

  ده،یپاسخ م تیو به اون ن

 میفکر کن میدیانجام م میرو که دار یباشه هر کار ادمونی شهیهم پس

و  تین ریتأث نیو اول میدیدر حق خودمون انجام م میکه اون کار رو دار

خود ماست طبق  یکار خوب برا جیبازخورد نتا میریگ یاونکارو خودمون م

 :دیفرما یمإسراء خداوند در قرآن  سوره ۷ هیآ

 مْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَاکلِأَنْفُسِ تُمْأَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْ إِنْ 

به خود  بازهمد ینک ی، و اگر بددیکن یم یکین انبه خودتد ینک یکیاگر ن 

 ،دیکن یم
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 یچند برابر ( برگشتدر کائنات کارما ۰۱قانون 

 یقانون کارما در کائنات به قانون برگشت چند برابر نیچهاردهم در

ما  میصحبت کرد گهیدباهماآلن که درباره کارما در کائنات  میپرداز یم

که  ینیاز قوان یکیدر حال بازخورد دادن ماست. اما  ایکه دن میدیفهم

مصرف  یکه انرژ یا ا به اون اندازهم نیکه ا نهیاقانون کارما داره 

 م،یکن ینم افتیبه اون اندازه در میکن یم

اما  میکن یم افتیدر میکه مصرف کرد یانرژ از اون شتریما ب درواقع

 یانرژ کیما  یکه وقت نهیاموضوع  نیا لیدل ست؟یموضوع چ نیا لیدل

بد  ایتونه خوب  یحال آن کار م میکن یکار را آغاز م کی میکن یرو آغاز م

 م،یکن یچرخه رو شروع م کیباشه ما 
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 دیبزار میریگ یاز اون چرخه رو م یچرخه ما بازخورد نیبر اساس هم و

 م،یکن یمثال را بررس کی گهیدباهم

را  یانرژ یو به راننده تاکس میشیم یتاکس کیمثال ما سوار  یبرا 

 یانرژ قیاز طر میشیم ادهیما پ یوقت میرو دار یو برخورد مثبت میدیم

و  کنهیمنتقل م رو یانرژ نیمسافرها ا هیکه اون راننده گرفته، به بق

  رو با اونا داره. یرفتار خوب و شاد

 دایموضوع ادامه پ نیو ا کنند یرو شروع م کلیس نیمسافرا هم هم و

ما  یو بر اساس کارما وقت میچرخه ما بود نیکننده ا پس شروع کند یم

 بود. میچرخه هم خواه کننده افتیدر میچرخه هست کیکننده  شروع

اعمال  یدرباره بازگشت چند صد برابر نجایرو هم در یمثال قرآن کی

قانون در  نیاز میتونیکه م میزن یم زانیشما عز یما برا یکوین

 م،یاستفاده رو ببر تینها مونیزندگ

مَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ کلِ اللَّهِ یسَبِ ینْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِینَ یالَّذِ مَثَلُ

 مٌیعَلِشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ یضَاعِفُ لِمَنْ یلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ ک یسَنَابِلَ فِ

 بقره( ۱۶۰ هیآ)

است  یا دانه، مانند کنند یمق خدا انفا درراهآنان که اموالشان را  مَثَل

هر  یدر هر خوشه صد دانه باشد؛ و خدا برا اند،یکه هفت خوشه برو

 و داناست. عطاکننده اری، و خدا بسکند یمکه بخواهد چند برابر 
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 ایدن شرفتی( پدر کائنات کارما ۰۵قانون 

قانون کارما در کائنات به قانون کامل نبودن جهان  نیپانزدهم در

پس ما همواره دنبال بهتر  ستیکامل ن ایدن نیچون ا میرس یم یهست

رو در تموم جهان  یسنت اله نیو ا م،یشدن هست لیشدن و تکم

 .میرس ینمفاضله  نهیجهان به مد نیما در میشاهد و ناظر هست یهست

گرفت  میاعمالمون رو خواه یو اخرو یماد نتایجاز  یبخش اعظم اما

و جهان آخرت هستش که با  یدو بعد از جهان کنون یچون انسان دارا

 ،میپرداز ینم ادیبخش معاد و آخرت ز

 

 یبرا دیتونیو م میگذار یم زیبخش رو به عهده شما دوستان عز نیو ا 

 مید و در قرآن کریمراجعه کن میدر قرآن کر امتیقمنبع به سوره 

 ،شده پرداختهمفصل به بخش معاد  صورت به
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. پس نیاریب به دستباره  نیدر یشتریب یها یآگاهاطالعات و  دیتونیم

قسمت  نیاست و ا ایدن نیا یما تو یویاز بازخورد دن یهمواره قسمت

به  میتونیم میخودمون مراجعه کن یدر زندگ گها، که ما بزرگِ خیلی

 .میاز اعمال و رفتارمون برس یرک بهترد

 دهد یکارما ما را رشد م درنهایت

 یکه گفته شد رو در زندگ یها اگر نکته دیموضوع فکر کن نیا به

 دیمطمئن باش کند؟ یرشد م یشما در چه جهت یزندگ دیکن تیرعا

وع به رشد خودش رو با کارما هم سو کنه در جنبه مثبت شر هرکسی

چراغ در دل  کی عنوان بهاز کارما  میتونیراحت ما م یلیپس خ کنهیم

 م،یاستفاده کن مقصدبه  دنیرس یبرا یکیتار

خودمون به وجود  یرو برا یدرست یدرست کارما یها تیبا داشتن ن تا

فقط  یو زندگ ایدن نیباز بگم که ا دینکته رو هم با نیالبته ا میاریب

 ادیرو  نیقوان نیمجموع ا یستیو ما با ستیقانون ن کیاز  گرفته شکل

 .میو استفاده کن میریبگ

ما داره پس  یها تیواقع گیری شکلدر  یمیما نقش مستق یباورها

 یکه داره برا یرو توسط باورها ینفر اتفاق بد کیامکان داره که 

موضوع رو بتونم  نیا نکهیا ینه توسط کارما و برا ارهیخودش به وجود ب

 ،بازکنم تر درست

 یرو دارن اما روزها یدرست یها تیکه ن میرو دار یخوب یها انسان ما

 کننیتجربه م شونیمختلف زندگ یرو در روزها یبد یها تیبد و واقع
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که  یها تیاون افراد خواهد ساخت نه ن یهارو باورها تیواقع نیپس ا

 دارند.

 کی میایو ن میکن یبررس میکه دار یتیدر جنبه ن یستیرو ما با کارما

کارما رو درست  میبتون یپس وقت میبنداز انیرو به جر یمنف کلیس

تا  میبر یزندگ گهید یها به سراغ جنبه میتونیاونوقت م میدرک کن

 .میکن هرزمانیرو بهتر از  مونیخودمون و زندگ میبتون

 

 تیرعا یو بعد اون رو در زندگ دیضوع کارما رو قبول و باور کنوم نیا

 یرو برا یزیهر چ دیلمس کن یاون رو در زندگ دیتا بتون دیکن

 یبرا یتیو هر ن میها هم بخوا انسان هیبق یبرا میخوایم زامونیعز
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 یرو برا ها نیما بهتر میهم داشته باش هیبق یبرا میدار زهامونیعز

  شماست. یبهتر شدن زندگ تمونیو ن میخوایشما م

 یانیکالم پا و  بندی جمع

و در  کنند یرو درک م نیقوان نیا عیسر یلیخ یها افراد وقت یلیخ

ها  وقت یلیاما خ شوند یبا قانون کارما در کائنات همراه م یزندگ

که ما  نهیامهم  کنند، یموضوع را درک نم نیهم هستند که ا یافراد

 .میاستفاده کن یو از اونا در زندگ میکارما رو بدون نیقوان نیا

 نیاز قوان یکیوجود داره و  یثابت نیقوان ایدن نیگفتم داخل ا شهیهم

کار  نیا یها رشاخهیسه قسمت ز نیکارماست که داخل ا ایدن نیثابت ا

همه  توانیم نمیباشه که ما  ادتونی م،یکرد یبررس گهیما را به هم د

و  ادیز نیقوان ایدن نیا یچون تو میاتفاقات رو به کارما نسبت بد

 مینیاتفاقات رو بب نیبر اساس قوان میایب دیدارد و ما با وجود یمتفاوت

 .میکن زیو آنال

 دوستتون داریم 

 در پناه حق

 .یا حق 
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