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The Heart Drop of Heart Advice
By H.H. Jigmé P’huntsok 

༄༅། །sིང་གཏམ་sིང་གི་ཐིག་ལེ་ཞེས་by་བ་བuགས་སོ། །
རབ་འbyམས་srས་བཅས་rgyལ་བའི་གསང་གsuམ་kuན། །
གཅིག་བsduས་མཚན་དཔེའི་གzuགས་su་sིmན་པའི་sku། །
གཞོན་nu་smr་བའི་ཉི་མ་གང་དེ་ཡིས། །
yོད་blོ་byང་uབ་ལམ་du་བsgyuར་བར་མཛMད། །

1.

May the Sun of speech, youthful Mañjuṣri,

In whom the three secrets of the infinite array of 
buddhas and bodhisattvas unite

Within his single enlightened form, with its major 
and minor marks of perfection,

Turn your mind toward the path of purification 
and realization [enlightenment]. 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མཐའ་klས་འgོr་བའི་མོས་blོ་དང་འཚམ་པའི། །
ཟབ་ཡངས་ཆོས་uལ་དཔག་གིས་མི་ལང་ཡང༌། །
གནད་du་dིrལ་ནས་ཉམས་su་ལེན་པའི་uལ། །
sིང་གཏམ་sིང་པU་sVང་འdrའི་gོrགས་ལ་གདམས། །

2. 

Although the number of profound and extensive 
dharma are countless

To meet the capacities and intentions of an 
infinite extent of beings,

The way to practice incorporates their essential 
key points, 

Which I give as the heart drop of heart advice to 
you, disciples who are like my heart. 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ཚW་འདིར་ཞེན་ལ་ཆོས་པའི་skལ་བ་brལ། །
འདོད་ལ་spyད་ཅིང་spyད་ཅིང་srེད་པ་འཕེལ། །
ཟིན་པའི་duས་མེད་rེད་བདེ་grགས་བsོtད་rnམས། །
rmི་ལམ་ཉU་ཚ`ང་འdr་བས་skyuར་ལ་ཐོངས། །

3. 

If we are attached to this life, we lack the good 
fortune to practice the dharma.

Repeatedly chasing our desires, craving will 
increase and

We will never be satisfied. Since acquisitions, 
pleasures, renown and praise

Are like buying and selling things in a dream, let 
go of those concerns! 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གང་ལ་བrེtན་ན་ཡོན་ཏན་ཚMགས་འཕེལ་ཞིང༌། །
ཉེས་skyོན་མཐའ་དག་rgyང་du་sོkrད་bེyད་པའི། །
མཚན་ཉིད་ldན་པའི་བ ཤེས་གཉེན་དམ་པ་དེ། །
མཉེས་པ་གsuམ་gyིས་sེtན་དང་གཞན་དོན་འgruབ། །

4. 

When we rely on this one, our positive qualities 
grow

While flaws and negativity are left behind.

So rely on a truly qualified spiritual guide 
through

The three ways of serving and benefit for others 
will be accomplished.  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ཇི་ltར་མཁའ་དbuས་skyེད་མUའV་ཚལ་འདོད་བཞིན། །
མངོན་པར་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་uན་ཚMགས་kuན། །
uལ་rིམས་brལ་ལ་འbyuང་བའི་skབས་མེད་པས། །
drན་ཤེས་བག་ཡོད་ldན་པས་རང་rgyuད་uལ། །

5. 

Just as pleasure groves do not grow in the 
middle of the sky,

All the positive circumstances of more fortunate 
states and of nirvana

Cannot happen without the ethical discipline of 
doing no harm.

So tame the mind with mindfulness, vigilance and 
carefulness. 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ཐོག་མེད་srིད་པར་མ་རིག་muན་klོང་du། །
བ ཤེས་brལ་sོmyན་པ་བཞིན་du་ད་བར་འyམས། །
ད་ནི་ཞི་བདེའི་ཁང་བཟང་འཚMལ་བའི་yིར། །
གsuང་རབ་rgy་མཚM་མཉན་ལ་sོpr་བར་རིགས། །

6. 

Until now, we have wandered like crazy people, 
guideless

In the dark expanse of unknowing throughout 
beginningless existence.

Now, in order to search for the palace of peace 
and happiness

Enthusiastically listen to the ocean of dharma 
teachings. 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ཐོས་པ་ཙམ་gyིས་sོgr་འདོགས་མི་ཆོད་ཅིང༌། །
sོtན་དང་བstན་ལ་ཡིད་ཆེས་rེས་དཀའ་བས། །
rོʦད་འཆད་rོʦམ་པའི་by་བ་བrgy་rག་གིས། །
བསམ་byuང་ཤེས་རབ་uགས་kyི་བcuད་du་sེtན། །

7. 

Since merely hearing teachings won’t eradicate 
misconceptions and

Confidence in the Buddha and his teachings is 
hard to come by,

Rely on the heart essence with the supreme 
wisdom born from contemplation

Of the myriad of debates, explanations and 
compositions. 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གuང་luགས་རབ་འbyམས་smr་བའི་sོtན་ཆེན་ཡང༌། །
རང་rgyuད་མ་བtuལ་ནེ་ཙ`འ�་འདོན་པ་འdr། །
འཆི་བ་བཙན་ཐབས་འོངས་ན་འgyོད་པའི་rgyu། །
གདམས་དོན་sིང་ལ་sེtན་ཅིག་sིང་gོrགས་rnམས། །

8. 

Even if great scholars are able to expound on a 
vast range of scriptures,

If they don’t tame their own mind, they are like 
parrots repeating mantras.

When the force of death is upon them, this will 
be cause for regret.

So practice the heart essence meaning of the 
instructions, heart disciples. 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མང་མང་rgyལ་བའི་ཆོས་uལ་རབ་འbyམས་kuན། །
རང་rgyuད་འduལ་བ་ཁོ་ན་ཐབས་su་གདམས། །
ཚ�ག་ལ་མ་འཆེལ་དོན་gyི་ཟབ་གནད་མཆོག །
sིང་གི་བcuད་du་sིtམས་ཞེས་slར་ཡང་བskuལ། །

9. 

All of the infinite systems of dharma taught by 
buddhas

Are given solely as methods for taming the mind.

But don’t rely only on the words! I urge you 
again, blend the profound key purpose of 

Deeper meaning with the nectar of your heart. 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rེད་དཀའི་rེtན་འདི་u་duམ་wa་ར་འdr། །
ནོར་bu་འbuམ་ལས་lhག་པའི་དོན་འbrས་ldན། །
yི་ནས་འདི་འdr་ཤིན་tu་rེད་དཀའ་བས། །
དོན་ཆེན་འduན་མ་བsgruབ་ལ་མ་གཡེལ་ཅིག །

10. 

The support of this precious human body is as 
difficult to find as an udumvara flower,

Yet possesses greater beneficial results than a 
hundred thousand wish fulfilling gems.

In the future, it will be difficult to find such an 
opportunity as this, 

So do not be distracted from accomplishing the 
ultimate goal. 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འཆི་བདག་དgr་ཆེན་ནམ་མཁའི་ཐོག་འdr་བ། །
ནམ་ཙམ་ཐོན་པ་suས་kyང་དཔོག་མི་nuས། །
ལོ་དང་zl་བར་sོdད་པའི་ལོང་མེད་kyིས། །
ད་lt་ད་ltར་དགེ་ཆོས་sgruབ་རེ་རན། །

11. 

The lord of death, our great foe, is like a 
thunderbolt in the sky:

No one knows when death will strike.

There is no time to procrastinate for months or 
years!

Now – right now – is the time to practice the 
virtuous dharma. 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luས་ཅན་ལས་kyི་འbrས་bu་uད་མི་ཟ། །
rnམ་sིmན་ཐོག་tu་བབས་ཚW་བཅོས་su་མེད། །
ད་lt་skལ་ldན་རང་དབང་ཡོད་duས་འདིར། །
རང་གིས་རང་ཉིད་བsluས་ན་su་ཡིས་skyོབ། །

12. 

The results of sentient beings’ actions do not just 
vanish.

When they fully ripen, there is nothing we can do 
to stop them from happening.

Now, while we have the good fortune of being 
able to make choices,

If we deceive ourselves, who will protect us then? 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བཟོད་དཀའ་འཁོར་བའི་sduག་བsŋལ་bེy་brག་rnམས། །
drན་པ་ཙམ་gyི་བ་spu་གཡོ་nuས་ན། །
བgrང་ཡས་duཿཁས་luས་སེམས་གduང་བའི་ཚW། །
ཇི་འdr་ཡིན་ཞེས་རང་ལ་gོrས་མོལ་མཛMད། །

13. 

If even thinking of the diverse, unbearable 
sufferings

In samsara makes our hair stand on end,

We should ask ourselves, “What will it be like 
when any of these

Innumerable physical and mental afflictions 
torment me? 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འདི་འdrའི་འཇིགས་ཆེན་ཤིན་tu་ཐར་དཀའ་ལས། །
འdེrན་པའི་nuས་ldན་གཞན་ནས་rེད་མི་srིད། །
བslu་མེད་མyེན་བrེʦ་nuས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །
རིན་ཆེན་rnམ་གsuམ་skyབས་su་བrེtན་པར་རིགས། །

14. 

Since it is extremely difficult to be liberated from 
great suffering,

We could never find anyone else who has the 
power to guide us [to freedom].

So we should go for refuge and rely on the three 
precious jewels, 

The quintessence of infallible wisdom, love and 
power. 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srིད་གsuམ་sduག་བsŋལ་རང་བདེ་འདོད་ལས་byuང༌། །
བདེ་དགེ་མཐའ་དག་གཞན་ཕན་སེམས་ལས་འruངས། །
དེ་yིར་lh་མིའི་sོtན་པའི་rེjས་བsེགས་ཏེ། །
bl་མེད་byང་uབ་སེམས་མཆོག་བskyེད་པར་རིགས། །

15. 

The suffering of the three realms of existence 
come from wanting happiness for oneself;

All happiness and virtue is born from wanting to 
benefit others.

Therefore, following in the footsteps of the 
teacher of gods and humans,

Generate the supreme intention, unsurpassed 
bodhichitta. 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རང་rgyuད་རིག་ཁམས་ཤེལ་དཀར་a་དར་ཤ། །
gོl་buར་sིgrབ་པའི་rduལ་gyིས་ཆེར་གཡོགས་ན། །
ཟབ་གསལ་ཏིང་འཛ�ན་གzuགས་བrན་འཆར་དཀའ་བས། །
sོtབས་བཞིའི་རས་དཀར་ངལ་བས་བskyོད་པར་འོས། །

16. 

When the pure crystal mirror of mind’s nature

Is completely covered by the soot of adventitious 
obscurations,

It is difficult for the reflections of profound and 
clear samadhi to appear.

So strive to clear them away with the cloth of the 
four powers of purification. 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snང་grགས་རིག་པ་lh་sŋགས་ཆོས་ཉིད་ངང༌། །
ཡེ་ནས་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་lt་བ་དང༌། །
མ་brལ་sgོམ་པའི་མདེau་ཁ་བsgyuར་byས་ནས། །
ཚར་གཅོད་rེjས་su་འཛ�ན་ལ་དབང་བsgyuར་མཛMད། །

17. 

Appearances, sounds and awareness, are deity, 
mantra and dharmata.

The view recognizes that this is timelessly the 
way things are.

Without losing view, aim the arrow of meditation

And master peaceful and wrathful benefitting 
activities. 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srོག་rོʦལ་bེyད་བཅིངས་luས་kyི་འruལ་འཁོར་gyིས། །
བདེ་གསལ་མི་rོtག་gོrགས་su་འguག་nuས་ན། །
འོད་གསལ་sgyu་མའི་luས་ལ་དབང་འbོyར་yིར། །
rོǳགས་རིམ་uགས་kyི་ཐིག་ལེར་བsིtམ་པར་རིགས། །

18. 

If we can generate bliss, clarity and non-thought 
as a support through

The effortful retention of the winds and the 
physical mechanics of the body,1

Mastery over this illusory, utterly lucid body will 
be gained.

To do so, blend the vital essences of mind in the 
completion stages. 

 Tsa-lung and Trul-khor1
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sིགས་lŋའི་muན་པ་lhག་པར་བདོ་skབས་su། །
ཐེག་བrgyད་rgyu་skར་འོད་kyིས་འཇོམས་དཀའ་བས། །
ཡང་གསང་sིང་ཐིག་ཉི་མའི་ཟེར་rེང་འbuམ། །
དད་གsuམ་rt་བduན་yོགས་kyིས་འdེrན་པར་རིགས། །

19. 

At this time, as the darkness of the five 
degenerations increases,

It is difficult to conquer it with the starlight of the 
eight vehicles.2

So allow the innermost secret Nyingtik  sun with 3

its hundred thousand light rays,

To be guided by the seven-horsed chariot of the 
three faiths. 

 Yanas2

 Here, the Nyingtik is synonymous with the practice of dzokchen, 3

the ninth yana.
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གང་ཤར་རིག་པ་མ་བཅོས་rgy་ཡན་ལ། །
རང་བབས་རང་བཞག་ངང་du་lོtས་ཤིག་དང༌། །
ཡེ་sོtང་rʦ་brལ་རང་གསལ་ངU་ཤ�ས་ན། །
ས་ལམ་ཅིག་ཆོད་འbrས་buའི་གཏན་srིད་ཟིན། །

20.

Whatever arises is awareness, uncontrived and 
unconfined expansiveness.

Naturally resting, naturally settled, at that time 
look at the natural state!

If we recognize timeless emptiness that is without 
origin and utter lucidity,

The paths and levels will be simultaneously 
traversed and the final fruition seized. 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ཅོག་བཞག་ངང་ནས་བuགས་stངས་གཟིགས་stངས་kyིས། །
རང་snང་དbིyངས་ཐིག་རིག་པར་ལོངས་spyད་ན། །
གzuང་འཛ�ན་འཁོར་བའི་muན་པ་དbིyངས་su་ཡལ། །
snང་བཞི་མཐར་འyོལ་འཕU་ཆ�ན་འོད་skuར་sིmན། །

21.

Within freely resting, through the system of 
postures and gazes,

If we experience naturally manifesting space, 
vital essences and awareness,

The darkness of dualistic samsaric perception 
will dissolve within basic space.4

We will complete the four visions and attain the 
great transference light body.  5

 Basic space, or dharmadhatu, is a term for ultimate, true nature.4

 The highest form of p’howa, called pho-then, the attainment of 5

rainbow body.
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དེ་skད་gོrང་ཚ�ག་duམ་ཆོད་sིང་གི་གཏམ། །
blོ་གསལ་དgyེས་པའི་sན་ཚ�ག་བདོག་མིན་ཡང༌། །
ཐོལ་byuང་klོང་rོdལ་འདེམས་ག་spངས་པ་འདི། །
sŋ་འgyuར་རིག་འཛ�ན་བrgyuད་པའི་རང་ག ཤིས་ལགས། །

22. 

These verses, written in simple colloquial, are my 
heart advice.

Although lacking the poetic expressions that 
delight scholars,

They suddenly arose bursting forth from the 
expanse of awareness without deliberation.

This is the style of the lineage of awareness 
holders of the Early Translation School.  6

 Synonym for Nyingma Tradition.6
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དགེ་བ་འདི་ཡིས་མ་luས་འgོr་བ་rnམས། །
sku་བཞིའི་rgyལ་ཐབས་མཆོག་ལ་དབང་འbོyར་ཞིང༌། །
བདག་kyང་འཇམ་དཔལ་གཞོན་nuའི་sིང་sོtབས་དང༌། །
skད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འbrལ་བར་མ་gyuར་ཅིག །

23. 

By this virtue, may all beings without exception

Gain mastery over the supreme kingdom of the 
four kayas.

And may I too never be separate, even for a 
moment, 

From the youthful Manjusri’s heart force. 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ཅེས་པ་འདི་ནི་rgy་ནག་རི་བU་rʦ�་lŋའི་ཡང་དབེན་lh་མཆོག་འཇམ་དཔལ་
གཞོན་nuས་rgyལ་srས་rི་rག་གཅིག་ལ་ཟབ་rgyས་ཆོས་འཁོར་བsོkར་
བའི་རི་rེʦར་ངག་དབང་blU་gr�ས་མuངས་མེད་པས་duས་ཚMད་skར་མ་
ཉེར་གsuམ་gyི་yuན་ལ་ཤར་མར་sེpལ་བ་དགེ །    མེ་ཡོས་zl་༥ཚWས་
༣ལའོ །    །    

On the 3rd day of the 5th month the fire rabbit year, this 
was spontaneously written down in twenty-three minutes 
by Ngakwang Lodrö Tsungmey [HH Jigme Phuntsok] 
in the remote, solitary place of Wu Tai Shan (The Five 
Peaked Mountain), China, on a peak where the supreme 
deity, the Youthful Manjushri, turned the wheel of 
profound and extensive dharma to ten thousand 
bodhisattvas. May it be positive!
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