
The Bottom of Milrepa

Milarepa, the king of great yogis of Tibet was not only a follower
of Tibetan Buddhism, but as a Buddhist, his life story is not unknown to many.  He had many 
followers, but of his so-called sun, moon and star followers, his best and sun-like student was 
Gampopa.  For many years, Milarepa bestowed on Gampopa all the empowerments, transmissions and 
instructions of Dhakpo Kagyu that he himself received from a succession of his teachers, from Dorjee 
Chang, Tilopa, Naropa to Marpa.  Not only this, he also gave Gampopa theview of Mahamudra and the 
meditations of the Six Yogas of Naropa, the highest Kagyu teachings in their most absolute form, as if 
water poured from one vase to another.
 
One day Milarepa said to Gampopa, “You have lived with me for many years and made progress in 
your practice with a discerning edge.  Now, son, with your recognition of the nature of emptiness and 
progress in your experience, it is time for you to benefit others.  There is no need to stay with this old 
man.  Go south to the Gampo mountains and be of benefit to beings.  However, my son, before you 
leave, I will give you a pith instruction, that I have never given to anyone before.”  Gampopa thought to
himself.  “For all these years, not only have I received the complete view, practice and conduct 
instructions of Mahamudra, but also received many empowerments, transmissions and teachings.  For a
yogi like myself, who has gained instant recognition of the nature of emptiness, made the spontaneous 
decision and sought conviction in it, what could this instruction be?”
 
When the day came for Gampopa to return home, Milarepa accompanied him to see him off.  The 
separation of teacher and student was an unbearable moment for both. Milarepa saw him off at the bank
of the river.  As Gampopa reached the other side of the river, he suddenly remembered the last pith 
instruction that his teacher was to give him.  From the other side of the river, Gampopa shouted, “Aye, 
old father Milarepa, I forgot about the last important instruction that you were going to give me.  I am 
coming over.”  Milarepa answered, “Aye, my son, no need to come here.  My last pith instruction is 
this.”  Milarepa raised the rag he wore and showed Gampopa his bottom.  He asked, “did you see it, did
you really see it?” Gampopa said he did and replied, “now, I really saw it”.  Milarapa’s bottom was 
hardened with callouses from his prolonged sitting in meditation.  The message in showing his bottom 
was that even though Gampopa had recognized the nature of emptiness, it was important for him to 
follow his recognition with meditation to attain the final goal of enlightenment.
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Both teacher and student coming together by the river signified that the secret Kagyu teachings would 
thrive like the continuity of the flow of water.  The symbolism of both being on either side of the river 
was that they would never meet again.
 

མམ་ལ་རས་པའམ་རབ་ཆཆས།
མམ་ལས་སམ་པཆ་པར་རབ་ཆཆས་གནང་བཞམན་པ།
ཁ་སང་གཟའ་ཟ་བའམ་བདད་ཆདན་ཞམང་སབ་སབས་ས་ཆཆས་བཤད་འདམ་འད་ཞམག་བས།

 ང་ས་གནས་འདམར་འབཆར་ནས་བཟང་ཕལ་ཆདར་མམ་ལཆ་བདན་མ་ཟམན་ཙམ་འགཆ་འདག འབཆར་མ་ཐག་ནས་ཆཆས་བཤད་དང་ལག་པར་བདད་ཆདན་ཞམང་སབ་ད་བར་མ་ཆད་པར་མཉམ་ད་
   ཉམས་ལདན་བས། ཧ་ཅང་ཡག་པཆ་བང་། ས་གནས་འདམར་འབཆར་ནས་མམ་རད་ཟང་ཞམག་གམ་རད་ལ་ཕན་ཐཆག་དགད་བའམ་ས་བཆན་ཕན་བ་རད་བཏབས་ཐབ་ཡཆད་ཤས་ཆད། ལར་ནམ་འདམ་ཕཆགས་ཀམ་

 མམ་དད་རམས་འཁཆར་བ་དང་འདཆད་ཡཆན་ལ་གཡདངས་ཆད་ནས་ཆཆས་ཚལ་བཞམན་སབ་པའམ་བསལ་བ་དམན་པ་ཡམན་པ་བཤད་མ་དགཆས་པ་རདད། ཆཆས་ལ་བསདན་ནས་རང་རད་ཉཆན་མཆངས་
 དང་ཁ་བལ་འདཆད་ཡཆད་ན་ངདས་པར་ད་ཉམས་ལདན་ལ་བརཆན་འགས་བདད་ར་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆད། ཁདད་རང་ཉཆན་མཆངས་མཉམ་ད་ད་དང་མ་མཐད་ནས་བསད་འདཆད་ཡཆད་ན་གནས་

   ཚལ་ཐ་དད་རདད། གང་ཉམས་ས་ལདན་རའམ་ཆཆས་དད་ཉམད་ཀང་བརད་པ་གཙང་མ་ཟམན་དགཆས། བརད་པ་འཛན་ཟདར་དས་ཆཆས་ལགས་ཕན་ཚན་བར་ལ་ཆགས་སང་གམ་སད་ཆ་མ་རདད།
 རང་གམ་ཆཆས་ལགས་ཀམ་བརད་པ་འཛན་བཞམན་ད་གཞན་པའམ་ཆཆས་ལགས་ལ་ཞད་ས་དང་གས་བཀར་བདད་དགཆས། སམར་གཏང་ཆཆས་ཟདར་བ་དད་རང་སདམས་བཅཆས་བསར་གཏང་བའམ་དཆན་

  ཞམག་ཏ་ངདས་པར་ད་གཆ་དགཆས། རང་སདམས་ལ་འགར་བ་གང་ཡང་མདད་པར་ལཆ་དང་ཟ་བ་མ་ཟད་མམ་ཚ་ཧམལ་པཆར་ཆཆས་སབ་ཁལ་བས་ཀང་ཕན་ཐཆག་གང་ཡང་མདད། སཆད་འཇག་ལས་
ཀང་།
བཟས་བརཆད་དང་ནམ་དཀའ་ཐབ་ཀན།
།ཡན་རམང་དས་ས་སད་བས་ཀང།

 །སདམས་གཞན་གཡདངས་བར་བས་པ་ཡམས། །
དད་དག་དཆན་མདད་གམ་ནར་འཁམས།།

   ཞདས་གསངས་ཡཆད། སདམས་ངདས་པར་བཅཆས་བསར་གཏང་འདཆད་ཡཆད་ན་སཆམ་རག་དགཆས། ཇམ་ཙམ་སཆམ་རབ་པ་ཡམན་ན་དད་ཙམ་གམས་སདམས་ལ་ཡར་རས་གཏཆང་ཐབ། སདམས་ཀམ་ཡར་
 རས་ནམ་སངས་མ་རས་བར་ད་མཐའ་མདད་པ་ཡམན། ངས་དད་རམང་འདམར་སཆམ་རག་དགཆས་པའམ་ལཆ་རས་མདཆར་བསས་ཞམག་བཤད་ཀམ་ཡམན།

(བཆད་གངས་ཅན་ལཆངས་ཀམ་གབ་ཐཆབ་ཀམ་རལ་པཆ་རད་བཙན་མམ་ལ་རས་པ་ནམ་བཆད་ཀམ་ནང་ཆཆས་ཀམ་རདས་འཇག་ཞམག་དང་མ་ཟད་ནང་པ་ཞམག་ཡམན་ནས་བཟང་སད་མང་པཆ་ཞམག་ནས་ལཆ་རས་
 བཀག་མ་མཆང་ཡང་ར་བས་ཐཆས་མ་མཆང་མཁན་ཕལ་ཆདར་མདད། མམ་ལ་རས་པའམ་སཆབ་ཚགས་ཧ་ཅང་མང་ཡང་ཉམ་ཟ་སར་གསམ་ནང་ནས་ཉམ་མ་ལ་བ་སཆབ་མ་ཡག་ཤཆས་རད་སམ་པཆ་པ་

   ཡམན། མམ་ལ་རས་པས་སམ་པཆ་པར་རཆ་རད་འཆང་ནས་ཏད་ལཆ། ན་རཆ། མར་པ་ནས་རམམ་བཞམན་བརད་པའམ་དགས་པཆ་བཀའ་བརད་ཀམ་གདམས་ངག་དབང་ལང་མན་ངག་སཆགས་གང་
   དགཆས་ལཆ་མང་རམང་གནང་། མ་ཟད་དཔལ་བཀའ་བརད་པའམ་ལ་བ་ཕག་ར་ཆདན་པཆ། སཆམ་པ་ན་རཆའམ་ཆཆས་དདག་སཆགས་བམ་པ་གང་བཆའམ་ཚལ་ད་ལག་ཆད་མདད་པར་གནང་། ཉམན་གཅམག་

 སམ་པཆ་པས་མམ་ལར་འདམ་ལར་གསངས། ཁདད་རང་ང་རར་ལཆ་མང་རམང་བསད་ཅམང་ཉམས་རཆགས་ཀམ་བརར་ཤ་བཅད་ད་བ་ཁདད་རང་སཆང་ཉམད་རཆགས་པ་ངཆ་འཕཆད་ཅམང་ཉམས་རཆགས་ཀམ་
ཡཆན་ཏན་རམས་ཡར་རས་ས་སཆང་བས་ད་ནས་བཟང་སད་གཞན་དཆན་བདད་པའམ་དས་ཡམན་པས་ཕ་རན་ང་རར་འདག་མམ་དགཆས་པར་འདམ་ནས་ལཆ་སཆགས་ས་སམ་པཆ་དཔལ་གམ་རམ་བཆར་སཆང་

    ནས་གཞན་དཆན་གམས་ཤམག མ་སཆང་བའམ་སན་ལ་ས་གང་ལའང་བསདན་མ་བ་པའམ་མན་ངག་ཞམག་ཡཆད་པས་བ་ཁཆད་རང་ལ་བསདན་གམ་ཡམན་ཅདས་གསངས། སམ་པཆ་པས་བསམ་པར། ཨ།
 ཕག་ར་ཆདན་པཆའམ་ལ་སཆམ་སཆད་གསམ་གམ་མན་ངག་དང་མ་ཟད་དབང་ལང་ཁམད་སཆགས་མང་པཆ་ཞམག་ལཆ་མང་རམང་ཞས་ཤམང་སཆང་ཉམད་ལ་ངཆ་རང་ཐཆག་ཏ་འཕཆད་ཅམང་། ཐག་གཅམག་ཐཆག་ཏ་

  བཅད། གདདངས་གཆལ་ཐཆག་ཏ་བཅའ་བའམ་རལ་འབཆར་པ་ང་ལ་སར་ལཆ་མང་རམང་ཐཆབ་མ་མཆང་བའམ་གདམས་ངག་གང་འད་ཞམག་ཡཆད་ན་བསམ་པ་རག་པར་དན་བཞམན་ཡཆད། ཉམན་གཅམག་
  སམ་པཆ་པ་རང་ཡལ་ད་འགཆ་རན་པའམ་སདལ་མ་ར་མམ་ལའང་མཉམ་ད་སཆང་། བ་སཆབ་ཕན་ཚན་འབལ་མམ་ཕཆད་པ་ལ་བའམ་ཚར་སང་བང་། མམ་ལས་སམ་པཆ་པ་ཆ་མཚམས་ཞམག་གམ་བར་ད་

  སདལ་མ་བས། སམ་པཆ་པ་ཆ་ཕ་རམར་སདབས་ཚར་མ་ཐག་སར་གཞན་ལ་མ་གནང་བའམ་གདམས་ངག་གནང་གསངས་པ་དད་གཞམ་ནས་དན། སམ་པཆ་པས་ཆ་ཕ་རམ་ནས་ཚར་ཁ་འཁཆར་ནས་
    སད་ཤགས་ཆདན་པཆས་འདམ་ལར་བཆས། ཨ། ཕ་རན་མམ་ལ་རས་པ། ཁདད་ཀམས་ང་ལ་ཐ་མའམ་གདམས་ངག་གལ་ཆདན་པཆ་ཞམག་གནང་གསངས་པ་དད་ང་བརདད་འདག ང་གདམས་ངག་དད་ཞ་

    ལ་ཡཆང་གམ་ཡམན་ཞས་པས། མམ་ལས་ཨ་བ། ཁདད་རང་ཚར་ཡཆང་མམ་དགཆས། ང་ཡམ་གདམས་ངག་འདམ་ཡམན་ཅདས་ན་བཟའ་ཧལ་པཆ་རམང་པ་དད་ཡར་ལཆག་ནས་འཕཆང་གམ་རབ་དད་བསདན།
    མཐཆང་སཆང་བས། ད་དངཆས་གནས་མཐཆང་བང་བས། ཟདར་བས་སམ་པཆ་པས་ངས་མཐཆང་སཆང་། ད་དངཆས་གནས་མཐཆང་སཆང་ཞདས་ལན་བཏབས། མམ་ལའམ་རབ་ཀམ་འཕཆང་གཉམས་པཆ་ལདབ་
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