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Un programa de meditació i filosofia budista
de Casa Virupa



Què és el GAB

Un grup d'estudis setmanal en
què es treballen textos
emblemàtics del budisme amb
el Lama Norbu

El Grup d'Aprofundiment en el Budisme neix inicialment com a proposta
formativa després del Curs de Meditació de Casa Virupa, tot i que també
està obert a persones que encara estiguint fent el CMCV o no l'hagin cursat. 

Durant el GAB, amb la guia i les ensenyances del Lama Norbu, es tracta
directament la filosofia budista. El GAB s'enfoca a l'entrenament de la visió
o la saviesa.

Per això és un curs ideal per a qui vulgui entendre el Dharma i els seus
fonaments de la mà d'un mestre budista.



L'estudi del
Dharma

En el budisme, una comprensió profunda sobre el Dharma i la realitat es va
desenvolupant de manera natural a partir de l'estudi intel·lectual. Per això se
segueixen tres tipus de coneixement: l'escolta, la contemplació i la
meditació.

L'escolta es refereix a l'exposició al que les ensenyances o els mestres han dit
-o diuen- i a la seva comprensió en un nivell intel·lectual. L'èmfasi està, per
tant, en el que el Budadharma expressa sobre un determinat tema, i s'hi
accedeix a partir de transmissió d'ensenyances, lectura o el debat.

La contemplació implica veure de quina manera allò que hem après durant
l'exposició al Dharma ens afecta personalment: es tracta de fer arrelar el
Dharma a la nostra vida. 

Un cop ens hem vist com el Dharma té un impacte en allò personal i no és
un mer contingut abstracte, podem passar a la meditació: ens habituem a
morar en la veritat d'aquestes ensenyances.

L'escolta, la contemplació i la
meditació



Els textos

Com a practicants del budisme vajrayana,

la nostra formació integra tant els textos
tibetans com els indis, des del canon Pali
fins al Kangyur i el Tengyur.

El GAB té com a fonament
l'estudi del Dharma a través
de la lectura assossegada i
minuciosa.



Textos del GAB

La Triple Visió, de Ngorchen
Konchog Lhundrub.

És el text més important de
l'escola Sakya, perquè aquest
comentari als versos del gran
mahasiddha Virupa explica tot el
camí budista.

Serveix com a manual per
contemplar i meditar sobre les
diverses etapes que condueixen
al despertar.

El Bodhisattvacharyavatara o
La pràctica del bodhisattva, de
Shantideva.

Una de les joies de la literatura
india mahayana, aquest text
escrit en versos és imprescindible
per a qui vulgui endinsar-se i
comprometre's amb el camí del
bodhisattva.



Il·luminant el llegat del savi, de Sakya Pandita, el gran erudit de l'escola Sakya. Una
presentació molt completa i exhaustiva del budisme mahayana. 

Separar-se dels quatre aferraments, de Sachen Kunga Nyingpo. Es tracta d'un
entrenament mental bàsic de l'escola Sakya que permet comprendre els diferents

nivells necessaris per arribar al despertar últim..

Si bé aquí hem esmentat alguns dels textos bàsics del GAB, progressivament es
faran noves propostes. A les sessions del GAB, el Lama Norbu també parla d'altres

mestres, i presenta les seves aportacions filosòfiques tals com Nagarjuna o
Chandrakirti, Khenchen Appey Rinpoche o Patrul Rinpoche (entre d'altres).

El cultiu de la saviesa



Presentació d'un treball

A final de cada curs lectiu, els participants del GAB podran decidir
si volen elaborar un treball sobre algun tema en relació als textos

tractats. També han d'exposar-la a la resta del grup i al Lama Norbu,

que prèviament ha avaluat la qualitat i rigor del treball.

Aquesta és una manera excel·lent per aprofundir en les
ensenyances i de generar espais molt interessants i fructífers

d'aprenentatge del Dharma.

Un treball opcional per curs, que els autors hauran
d'explicar a la resta d'estudiants del GAB.



Com  funciona

Cada setembre s'obriran inscripcions per
sumar-se al GAB, alhora que cada setembre
es començarà un nou text, que es tractarà
durant un any sencer. 

Es faran trobades setmanals d'una hora en
format ONLINE, tot i que les persones que
es trobin a Casa Virupa podran participar de
la sessió presencialment al centre.

El format consistirà en el següent: els
participants llegiran i faran les
contemplacions del text pel seu propi
compte i després compartiran amb el
grup i el Lama Norbu els seus dubtes i
reflexions. El Lama respondrà a les
preguntes i contemplacions dels estudiants,

alhora que esclarirà els aspectes més
hermètics del text.

Aportació regular: 100€

Aportació MCV*: 80€

Aportació estudiants CMCV: 60€

Aportació si fas un altre GAB: 60€

*MCV = Membre de Casa Virupa
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Aportac ió  per
part ic ipar  al
GAB
Aportació per trimestre 

(10 sessions):
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INSCRIPCIÓ
AQUÍ

WWW.CASAVIRUPA.COM

Per a més informació: info@casavirupa.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Ri9Sw6dj9u3MTZz_K9BECn908wJXlM4ZrO8967R5KHNj4Q/viewform

