Geshe Pema Dorjee on kansainvälisesti tunnettu buddhalainen opettaja. Hänen sydämellisyytensä,
huumorintaju ja oppineisuus ovat inspiroineet kuulijoita opiskelemaan ja harjoittamaan buddhalaisuutta
käytännössä.
Hän syntyi nomadiperheeseen Tiibetissä vuonna 1951. Kiinan miehitettyä Tiibetin, perhe joutui
pakenemaan Nepalin kautta Intiaan. Perhe asettui Dharamsalaan, jossa sijaitsee Tiibetin pakolaishallitus ja
jossa myös Hänen Pyhyytensä Dalai Lama asuu.
Geshe Pema Dorjee opiskeli Hänen Pyhyytensä Dalai Laman perustamassa Institute of Buddhist Dialectics korkeakoulussa 1973–1981. Perustutkinnon jälkeen hän suoritti kaksi maisterintutkintoa buddhalaisessa
filosofiassa, pääaineina Prajnaparamita (Viisauden täydellisyys) ja Madhyamika (Keskitien filosofia).
Opintojen jälkeen Geshe Pema Dorjee toimi 16 vuoden ajan Dharamsalassa sijaitsevan Tibetan Children´s
Village -koulussa, aluksi yhdeksän vuotta opettaen buddhalaisuutta, Tiibetin kieltä ja kulttuuria. Hänet
nimitettiin Lastenkylän koulun rehtoriksi vuonna 1990 ja koulun johtajana hän toimi 1993–1997.
Gesheksi hän valmistui Drepung Loseling -luostarista vuonna 1995. Geshe-tutkinto on korkein
buddhalaisen yliopistojärjestelmän tutkinto ja vastaa länsimaalaisista tutkinnoista lähinnä filosofian
tohtoria.
Geshe Pema Dorjee työskenteli Tibetan Teachers Training Centerissä rehtorina kahden vuoden ajan.
Tämän jälkeen hänet nimitettiin College for Higher Tibetan Studies -korkeakoulun rehtoriksi ja hän johti
koulua vuosina 1997–2002
Maanpaossa oleva Tiibetin hallitus pyysi häntä erilaisiin tehtäviin. Hänet nimitettiin oppikirjojen
tarkastuskomiteaan ja Hänen Pyhyytensä nimesi hänet julkisten palveluiden komissioon. Terveysministeriö
nimitti hänet henkiseksi neuvonantajaksi entisille poliittisille vangeille, joita oli kidutettu.
Bodong-traditio on Tiibetin buddhalaisuuden yksi tärkeä osa. Hänen Pyhyytensä Dalai Lama pyysi vuonna
2001 Geshe Pema Dorjea aloittamaan häviämässä olleen Bodong-tradition elvytystyön niin akateemisella
tutkimustyön tasolla kuin hyvin käytännöllisellä tasolla. Geshe Pema Dorjee perusti vuonna 2003 Bodongtutkimus- ja –julkaisukeskuksen ja nykyään hän johtaa kyseistä Bodong Research and Publication Centerin

toimintaa Dharamsalassa. Tutkimustyöhön kuuluu kadonneiden ikivanhojen Bodong-tekstien etsiminen ja
kartoittaminen, Bodong-tekstien opiskeleminen, kääntäminen ja julkaiseminen. Elvytystyöhön kuuluu
uusien munkkien kouluttaminen Bodong-traditioon Porong Pelmo Choeding -luostarissa Katmandussa
Nepalissa. Luostari toimii kouluna ja yhtenä sosiaalityön tukikohtana hyödyttäen paikallista väestöä.
Tyttöjen koulutus on aloitettu ja sitä kautta uusien Bodong-nunnien koulutus on käynnissä Pohjois-Intiassa
Arunachal Pradeshissa.
Geshe Pema Dorjee elää niin kuin opettaa, pitää itseään tavallisena munkkina ja työskentelee ahkerasti.
Hän matkustaa säännöllisesti Himalajan alueella kaikkein syrjäisimmissä kylissä ja köyhimmillä alueilla.
Samalla hän analysoi tarkasti, mitä apua ja tukea tarvitaan eniten.
Geshe Pema Dorjee johtaa lukuisia humanitäärisiä projekteja ja hankkeita. Hankkeisiin sisältyy koulujen
perustamisia, lääketieteellisen hoidon hankkimista sairaille ja haavoittuneille, vanhusten huolenpitoa,
orpokotien perustamisia ja päihdekuntoutuskeskuksen tukeminen. Lisäksi kylien asukkaita on koulutettu
tunnistamaan ihmiskauppa, turvakoteja on perustettu kaduilla asuville tytöille ja muille haavoittuvassa
asemassa oleville ihmisille. Nuoria tiibetiläisiä pakolaisia on autettu pakolaisleireillä. Lisäksi hän on
johtanut projekteja, jotka liittyvät uusiin maatalousmenetelmiin, puhtaampaan veteen, hygieenisempiin
käymälöihin ja ihmisten terveyden kannalta parempiin ruuanlaitto-/lämmitysuuneihin.
Monet projekteissa mukana olevat ihmiset eri puolelta maailmaa osallistuivat Dharamsalassa vuonna 2012
yhteiseen tapaamiseen H.P. Dalai Laman, Bodong Rinpoche Tenzin Thutop Jigdralin ja Geshe Pema Dorjeen
kanssa osoittaen siten kunnioitusta hankkeille ja humanitääriselle työlle.
Vuodesta 1997 alkaen Geshe Pema Dorjee on kiertänyt maailmalla lahjoittaen paljon aikaansa aistivien
olentojen hyödyksi luennoiden ja opettaen buddhalaista filosofiaa. Karlstadin yliopisto Ruotsissa nimitti
hänet kunniatohtoriksi vuonna 2017 pitkäaikaisesta ansiokkaasta työstään opettajakoulutuksessa.
Suomessa Geshe Pema Dorjee on vieraillut vuodesta 2004 ja Kajaanissa vuodesta 2013. Jangchup Choeling
Buddhist Centre perustettiin vuonna 2016. Buddhalaisen keskuksen ylin henkinen johtaja on Hänen
Pyhyytensä 14. Dalai-lama Tenzin Gyatso, henkinen opettaja ja henkinen johtaja on Bodong Rinpoche
Tenzin Thutop Jigdral ja henkisen toiminnan johtaja Suomessa on Geshe Pema Dorjee. Keskuksemme on
yhteisö, johon voi liittyä jäseneksi tai kannatusjäseneksi. Buddhalainen keskus avustaa Bodong-tradition
elvytystyötä Nepalissa ja tukee erityisesti tyttöjen koulutusta Arunachal Pradeshissa järjestämällä
sponsoritoimintaa. Avustamme ja tuemme tiibetiläistä kulttuuria paikallisesti mukaan lukien luonto, kasvit,
eläimet, yhteisöt ja yksilöt.
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