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DHARMA VIU 
TEMARI D’ ESTUDIS GRADUALS EN TRES CICLES  

 
Els Ensenyaments del nou cicle de tres anys, anomenats “DHARMA VIU”, se centren  
en un aprofundiment sistemàtic dels anteriors 3 anys, centrant-se en aspectes de la 
pràctica formal, on els processos meditatius adquireixen major rellevància.  
 
Ja s'ha produït una selecció natural d'estudiants qualificats que, per diversos motius 
personals de pràctica i kàrmics, tenen ja una base.  
 
Aquests 3 cicles seran un gresol on vagin arribant els estudiants dels tres cicles anteriors 
de la Vivència del Dharma, de tal manera que els continguts del programa, s'aniran 
transformant mantenint els mateixos punts de referència establerts en el programa.  
 
D'aquesta manera es reforcen els llaços de la Shanga i en aquest context, al mateix temps, 
se centra l'atenció cada vegada més en l'experiència personal del camí espiritual que es 
recorre. Com en els cicles anteriors, una vegada a l'any, és fonamental i prioritari assistir 
al curs que es realitza en el monestir budista Dag Shang Kagyü (Panillo-Graus) que 
representa, el final d'un cicle i el començament del següent. 
 
 L'enfoc de l'Ensenyament, continua centrant-se en 5 mòduls interactius fonamentals: 
 
1-Ensenyaments. (amb assistència regular)  
2-Pràctica de meditació (no sols en les sessions d'ensenyaments) 
3-Lectura de la bibliografia recomanada, segons contingut del programa  
(sense excloure altres lectures del Dharma addicionals) 
 4-Pràctica d'exercicis meditatius per als altres dies, que no anem als Ensenyaments. 
(entrenament diari perseverant)  
 
5-Tutories personals de consulta, orientació i ajuda al progrés espiritual específic de cada 
estudiant – practicant (una vegada al mes, molt necessari per a complementar el progrés) 



 
 

 
 
Es manté una breu bibliografia orientativa (els llibres ja llegits, es recomana tornar a 
llegir-los), que ajuda a establir punts de referència de coneixement i conceptes 
estructurats, que permeten tenir una base intel·lectual suficient com per a treure el major 
profit al programa d'estudis gradual. La lectura d'altres llibres del Dharma, també és 
recomanable intentant connectar els continguts amb els ensenyaments rebuts. 
 
És recomanable assistir a les sessions de meditació que es realitzen com a mínim en 
Serchöling, a part de les breus sessions que es fan en el context de l'hora d'ensenyaments. 
Per descomptat, és molt recomanable assistir a retirs o cursos de meditació realitzats 
pels Làmines residents en Dag Shang Kagyu. 
 

TEMARI COMPLET 
 

1. PRIMER CICLE (PRIMER ANY): Més enllà del Samsara. 
 
1.1- Per què i com renunciar al sofriment: 
 
Es fonamenta en la focalització dels següents punts de referència fonamentals:  
 

● La motivació en la Bodhichitta per la qual es renuncia al Samsara.  
● El Mestre.  
● La Presa de Refugi.  
● L'escolta, reflexió, assimilació i posada en pràctica del camí espiritual  

 
1.2- El Dharma aplicat: Lo Yong: 
 
Els 7 versos que transformaran la nostra ment.  
 

● I- ENSINISTRA'T EN ELS PRELIMINARS -  
 

- El Preliminar únic.   
- La vida preciosa, la mort, el karma i la transitorietat.  

 
● II - ENSINISTRA'T EN LA BODICHITA  

 
1- BODHICHITTA ÚLTIMA 
 
- Considera que tots els fenòmens són com un somni.  
- Examina la naturalesa de la consciència no nascuda. 
- Fins i tot l'antídot s'allibera en si mateix.  
- Meditació estàtica: Roman en l'essència, l'estat natural del coneixement 
fonamental.  
- Meditació entre sessions: En el període entre sessions, es com un mag. 
 



  
 
 
 
2- BODHICHITTA RELATIVA  
 
- Medita en la gran amabilitat de tots els éssers. 
- Ensinistra't alternativament a donar i prendre.  
- Compagina tots dos amb la respiració.  
- Els tres objectes, els tres verins i les tres fonts de virtut són la instrucció breu 
durant l'assoliment posterior.  
- Per a recordar ensinistra't en cada activitat amb paraules.  
-La seqüència de prendre comença amb un mateix. 
 

● III - TRANSFORMAR LES CIRCUMSTÀNCIES ADVERSES  
 
- Quan el recipient i el seu contingut estan replets de maldat, transforma les 
condicions adverses en el camí del Despertar.  
- Aplica la meditació davant qualsevol circumstància amb la qual et trobis. 
- Les quatre aplicacions són el millor mètode.   
 

● IV - LA PRÀCTICA QUE HA D'APLICAR-SE DURANT TOTA LA VIDA  
 
- Aquesta breu i essencial instrucció ha de realitzar-se desplegant les Cinc Forces. 
- Les Cinc Forces són la pràctica més important de les instruccions sobre la 
transferència de consciència Mahayana, a més de la postura corporal, que és molt 
important.   
 

● V - EL CRITERI D'HAVER ENSINISTRAT LA MENT  
 
- Tota la pràctica del Dharma es condensa en una intenció.  
- Dels dos testimonis, confia en el principal.  
- Mantingues sempre i solament una actitud alegre.  
- La més clara indicació d'haver-se ensinistrat és haver aconseguit les Cinc Forces.  
- Un està ensinistrat si pot practicar fins i tot quan està distret. 
 

● VI - ELS COMPROMISOS D'ENSINISTRAR LA MENT  
 

1. Mantingues sempre els tres punts generals.  
2. Canvia la teva actitud sense deixar de ser natural. 
3. No parlis dels defectes aliens.  
4. No pensis res dels altres.  
5. Ocupa't primer de les teves inclinacions negatives predominants.  
6. Deixa d'esperar un resultat.  
7. Renúncia a l'aliment enverinat.  
8. No guardis rancor.  
9. No et complaguis amb la maledicencia.  
10. No esperis la revenja.  
11. No siguis incisiu.  



 
 
 
 
12. No carreguis l'ase amb la càrrega d'un yak.  
13. No ambicionis la victòria.  
14. No practiquis amb males finalitats.  
15. No facis un dimoni d'un déu.  
16. No desitgis beneficiar-te a costa del mal aliè.   

 
● VII - ELS CONSELLS DE L'ENSINISTRAMENT MENTAL  

 
1. Reuneix totes les pràctiques en una.  
2. Aplica un sol mètode per a corregir-te.  
3. Una pràctica per a començar i una pràctica per a acabar.  
4. Sigues pacient en tots els casos.  
5. Mantingues els dos preceptes fins i tot a risc de la teva vida.  
6. Aprèn a fer les tres coses difícils.  
7. Reuneix les tres condicions essencials.  
8. Treballa les tres coses que no han de deteriorar-se. 
9. Vela perquè els tres no estiguin separats de la Virtut.  
10. Ensinistra't perfectament en la imparcialitat.  
11. És fonamental ensinistrar-se amb amplitud i profunditat.  
12. Medita sempre en el que més t'irriti.  
13. No depenguis de les circumstàncies exteriors.  
14. Practica ara l'essencial.  
15. No tergiversis el sentit dels ensenyaments.  
16. No siguis inconstant.  
17. Lliura't plenament.  
18. Allibera't mitjançant l'observació i l'examen.  
19. No et vanagloriïs.  
20. No siguis intolerant.  
21. No siguis inestable. 
22. No esperis agraïment. 
 
 

1.3-  La transmutació renovadora:  
 
L'escolta del guió de l’'ensenyament una vegada i una altra, amb la motivació i l'actitud 
adequades, ens transforma i renova constantment. La transmutació de la nostra 
percepció.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA MÍNIMA RECOMANADA: 
 

1- Integrando lo Esencial. Kyabje Kalu Rinpoche / La auspiciosa roca blanca 
publicaciones. 2- La energía de la sabiduría. Lama Thubten Yeshe y Lama Thubten Zopa 
Rimpoché / Ediciones Dharma.  
3- La Antorcha de la Verdad. Jamgon Kongtrul Lodrö Taye / Editoriales varias.  
4- Camino Viejo, Nubes Blancas. Tras la huellas del Buda. Thich Nhat Hanh. Ediciones 
Dharma.  
5- El Camino al Nirvana. Antología de textos del Canon Pali. E.J.Thomas / Editorial Arca 
de la Sabiduría. 
6- Esta preciosa vida. Khandro Rinpoché / Ediciones Chabsöl.  
7- Introducción al Tantra. Una visión de la totalidad. Lama Thubten Yeshe / Ediciones 
Dharma. 
8- El Libro tibetano de la vida y de la muerte. Sogyal Rinpoche / Ediciones Urano  
9- El Yoga de los sueños. Namkai Norbu Rimpoché / Ediciones Dharma.  
10- Un Corazón sin Límites. Bokar Rinpoche / Ediciones Chabsel 
 
 

2. SEGON CICLE (SEGON ANY): Més enllà de la Compassió.  
 
1.1- La Bodhichitta. El Camí dels Bodhisattves i les seves pràctiques: 
 
La Bodhichitta. La seva descripció, naturalesa, aspiració i aplicació. Les pràctiques dels 
Bodhisattves.  
- Definició general. 
- Relatiu-Absolut. 
- Aspiració-Aplicació.  
- La compassió de la Bodhichitta.  
- La Saviesa de la Bodhichitta.  
- L'aspiració de la Bodhichitta.  
- L'aplicació de la Bodhichitta a través de les 37 Pràctiques dels Bodhisattves. 
 
1.2- Els beneficis de l'aspiració a la Ment del Despertar: 
 
És extraordinàriament important poder fixar, reflexionar, assimilar i convertir en el 
nostre eix de vida, a la pròpia Ment del Despertar. És inclusiva i habilitadora de qualsevol 
relació subjecte objecte en l'àmbit convencional, per la qual cosa els seus efectes en la 
nostra vida diària poden ser molt reveladors i profunds.   
 
- L'accés al Gran Vehicle.   
- L'entrada en possessió de la base de tots els preceptes dels Bodhisattves.   
- L'erradicació de les accions negatives.   
- L'arrelament del Despertar insuperable.   
- L'adquisició de mèrits insondables.   
- L'ofrena que més alegra als Budes.   



 
 
 
 
- La utilitat per a tots els éssers.   
- La ràpida realització de la perfecta Budeitat. 
 
1.3- Els beneficis de la Ment del Despertar en acció: 
 
La millor manera de no quedar-se en una experiència personal intransferible, és poder 
reflexionar i motivar-se a aplicar segons el nostre caràcter i context social, els efectes de 
la Ment del Despertar.  
 
 - Els beneficis que no es poden enumerar.  
 
1.4- Les sis virtuts transcendents:  
 
Tenim molta informació sobre el que es coneix com les 6 Paramites, però la seva 
articulació i connexió entre el transcendent i la seva aplicació en la nostra vida 
convencional, a vegades queda molt diluïda i mediatitzada pels constants judicis de valor 
i el que creiem saber o conèixer sobre elles. 
 
El seu sentit profund: 
 
- La virtut transcendent de la Generositat.   
- La virtut transcendent de la Disciplina.   
- La virtut transcendent de la Paciència.   
- La virtut transcendent de la Diligència.   
- La virtut transcendent de la Concentració.   
- La virtut transcendent de la Saviesa.  
 
1.5- Les vies dels Bodhisattves:  
 
Com des de l'aspiració de Bodhisattves, es pot aspirar a recórrer les vies connectades 
als 10 Bhumis o “Terres Pures” dels Bodhisattves. 
 
- La via de l'acumulació.  
- La via de la unió o l'aplicació.   
- La via de la visió o contemplació.   
- La via de la meditació.   
- La via de la realització última o la fi de l'erudició. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA RECOMANADA: 
 
1- Como una Ilusión. Nicole Rigss /Ediciones Chabsel. 
2- Fundamentos del Budismo tibetano. Kyabje Kalu Rinpoche / Ediciones 
Chabsel. 
3- Budismo Vivo. Kyabje Kalu Rinpoche / Ediciones Chabsel. 
4- Budismo Esotérico. Kyabje Kalu Rinpoche / Ediciones Chabsel 
5- Budismo Profundo. Kyabje Kalu Rinpoche / Ediciones Chabsel. 
6- Fundamentos del Tantra. Una montaña de Bendiciones. Tsong Khapa / 
Ediciones Amara. 
7- La marcha hacia la Luz. Santideva / Miraguano Ediciones. 
8- Una Luz en el Camino. Athisa / Ediciones Dharma. 
9- La Esencia de la Compasión. Las treinta y siete practicas de los Bodisatvas. 
Dilgo Khyentse Rinpoche / Ediciones Dharma. 
10- Chenresi. La esencia de la Compasión. Kyabje Bokar Tulku Rinpoche / La 
Auspiciosa Roca Blanca. 
11- Tara, la Madre Liberadora. Lama Drubgyu Tenpa. Ediciones Chabsel. 
12- Ciencia Mente. Dialogo entre Dalai Lama-Goleman Benson-Thurman-Gardner / 
José J. Olañeta, Editor. 
13- Las emociones. Gendum Rinpoché / Editorial Imagina. 
14- Dharma, Arte y Percepción visual. Chögyam Trungpa / MTN Editores. 
 
 

3. TERCER CICLE (TERCER ANY): Més enllà del Samsara i el Nirvana.  
 
1.1- Bhagavati Prajñaparamita Hridaya:   
 
- Els 5 Skhandes o 5 Agregats.   
- La Vacuïtat.   
- La Veritat relativa i la Veritat absoluta.   
- La Base del Samsara.  
- Els 12 Ayatanas (o camps dels sentits) pertanyents a l'agregat de les consciències.   
- Els 18 Dhatus (els components).   
- Els 12 Nidanas o nexes de la cadena de la causalitat interdependent: Tendrel   
- El Camí i el Fruit.  
 
1.2- El Dharma aplicat: principis fonamentals (II):  
 
Una visió fresca i renovada sobre el mètode meditatiu i l'experiència de la ment. Més 
enllà de la dualitat.   
 
- Meditació de calma mental   
- Meditació analítica   
- Reflexions sobre la visió i experiència directa de la ment.   
- El shiné- Lhaktong especial de Kyabje Kalu Rinpoche.  



 
 
 
 
1.3- El fruit: la perfecta Budeitat:  
 
En conèixer el recorregut i les vies dels Bhodhisattves, es pot accedir a una millor 
comprensió del “triple Cos”.  
 
- Naturalesa de la perfecta budeitat.   
- Sentit de la paraula “Buda”.   
- Divisió en tres Cossos.   
- Presentació dels tres Cossos.   
- ¿Per què tres Cossos?.   
- Característiques de cadascun dels tres Cossos.   
- Particularitats dels tres Cossos. 
 
1.4- Els Sis Dharmes de Tilopa:  
 
Explicació i descripció dels processos meditatius més profunds basats en aquests 6 
Dharmes de Tilopa.   
 
-No reflexionis. No concebis. No pensis. No analitzis. No meditis. Roman tal qual.  -
Sentit pràctic en un mateix i en la seva vida convencional des de l'enfocament del 
Dharma i en el camí espiritual. 
 
1.5- Naishkarma Karma:  
 
L'acció sense acció. Sentit aplicat en el nostre dia a dia de l'estat natural de la ment. 
Aprofundiment en tan important concepte.   
 
- L'efecte eficient de la pràctica espiritual en les relacions socials i amb un mateix.   
- La dinàmica de la ment en absència de l'ego i el “Karma Ioga”.   
- L'activitat convencional des de l'experiència del camí espiritual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA RECOMANADA: 
 
 1- Rosario de Joyas de la Sublime Vía. Gampopa / Editorial Imagina.  
2- El Sutra del Corazón. Khempo Tsewang Dongyal Rinpoche / Editorial Kairós  
3- Los siete puntos de la práctica mental. El gran camino de la compasión y la sabiduría. 
XII Tai Situ Rinpoche / Ediciones Obelisco.  
4- Despertar del Buda dormido. XII Tai Situpa / Ediciones Dharma. 
 5- El precioso Ornamento de la Liberación / Gampopa Sönam Rinchen / Ediciones 
Chabsel  
6- Mundo relativo. Mente absoluta. XII Tai Situpa / Ediciones Dharma.  
7- El Tesoro del Corazón de los Iluminados. Dilgo Khyentse Rinpoche / Editorial 
Imagina.  
8- ¿Qué es la mente?. La explicación del Budismo tibetano. Lati Rinpoché / Ediciones 
Dharma.  
9- Nada es lo que parece. Verdad relativa y verdad absoluta en el budismo tibetano. 
Gheshe Tashi Tsering / Ediciones Amara.  
10- Estudio de la mente. Psicología budista. Gueshe Tashi Tsering / Ediciones Amara.  
11- El Sol de la Sabiduría. Khempo Tsültrim Gyamtso / Ediciones Dharma.  
12- Distinguir los Fenómenos y el Ser Auténtico. Khempo Tsultrim Gyamtso Rinpoche / 
Ediciones Chabsel. 
 13- El Alba del Mahamudra. Mente, Meditación y Absoluto. Bokar Rinpoche y Kempo 
Donyo / Ediciones Dharma.  
14- Señalando el Dharmakaya. Khenchen Thrangu Rinpoche. Ediciones Chabsel. 


