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དེ་ནས་ཡང་དྲང་སྲོང་ཡིད་ལས་སེས་ཀིས་འདི་སྐད་ཅེས་ཞུས་སྲོ། །ཀེ་སྲོན་པ་དྲང་སྲོང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལགས། །དམར་
ཁིད་ལག་ལེན་མན་ངག་རྒྱུད་འདི་ཡི། །ཁྲོང་ནད་གསྲོ་བའི་སྐབས་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབ། །འཚོ་མཛད་སྨན་པའི་རྒྱལ་པྲོས་
བཤད་དུ་གསྲོལ། ། 

Then again Sage Yid les sKyes (Yidlay Kye) made this request, “O Great Sage Rig pa’i shes (Rigpai 

Yeshi), how can one learn the category dealing with treatments of metabolic disorders1  from 

the Oral Instruction Tantra, which is comprised of practical teachings? May the Healer, the King 

of Physicians, please explain.” 

 

ཞེས་ཞུས་པས། སྲོན་པས་གསུངས་པ། །ཀེ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པྲོ་ཉྲོན་ཅིག །ཁྲོང་ནད་གཅྲོང་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། །སེ་
བཞི་གཅྲོང་གི་རྩ་བ་མ་ཞུ་དང༌། །འབྲས་བུ་གཅྲོང་ནད་གསར་རིང་རྣམ་གཉིས་སྲོ། ། 

Having been so requested, the Master replied, “O Great Sage, listen. There are two types of 

metabolic disorders: ma zhu, which is the root cause of the four categories of metabolic 

disorders, and the resultant internal disorders, which are further classified into two types: new-

onset and chronic. 

 

མ་ཞུ་གཅྲོང་གི་རྒྱུ་ལ་སི་དྲོན་དྲུག །རྒྱུ་དང་རེན་དང་གྱུར་ཚུལ་བསན་པ་དང༌། །དབེ་བ་རྟགས་དང་དེ་ཡི་བཅྲོས་ཐབས་
སྲོ། ། 

Ma zhu, which is the cause of metabolic disorders, is revealed under six general sections: cause, 

conditions, pathogenesis, classification, signs and symptoms, and treatment methods. 

 

རྒྱུ་ནི་བད་ཀན་ལི་ཞིང་བསིལ་བ་ལ། ། 

The cause of indigestion is heavy and cool-natured bad kan. 

 

དེ་རེན་རེྟན་དང་མ་གྲོམས་མི་འཕྲོད་དང༌། །ངྲོ་བྲོ་མི་འཇུ་བ་ཡི་རེན་བཞི་ཡྲོད། ། 

The four conditions which give rise to indigestion are body constitution, an unaccustomed 

dietary regime, incompatible foods, and factors that make foods indigestible. 

 

དང་པྲོ་རེྟན་ནི་གྲང་རླུང་ཅན་གི་མི། །ཟུངས་ངན་སེག་དང་ཁ་ཟས་ས་བ་ཟ། །དལ་བར་འདུག་དང་མྱ་ངན་སེམས་ལས་
དུབ། །རྒས་དང་ཟས་ཀིས་མནར་ཤུལ་འཇུ་མི་ནུས། ། 

First, the body constitution refers to those with a cold – rlung nature and a thin body, those 

indulging in innutritious foods and sedentary lifestyle, those exhausted from mental activities 

such as grief, and those who are aged and have difficulty digesting food after prolonged fasting. 



 

མ་གྲོམས་ནམ་ཕེད་ཁ་ཟས་མ་མྱྲོང་ཟ། ། 

Unaccustomed dietary regime refers to intake of food at midnight or consumption of 

unaccustomed food. 

 

མི་འཕྲོད་དཀར་སྐྱུར་སྲོ་ངད་འྲོ་མ་ཉ། །ས་མ་མ་ཞུ་ཕི་མ་ཟྲོས་པ་དང༌། །འདྲེས་པར་ཟྲོས་པས་མི་འཕྲོད་འཇུ་མི་འགྱུར། ། 

Uncompatibility of diet occurs when dairy products, sour food, vegetables, milk, and fish are 

taken together or taken before complete digestion of the previous meal. This will cause 

indigestion of food. 

 

ཟས་ཀི་ངྲོ་བྲོ་འབྲུ་གསར་བསེར་ཅན་རུལ། །ཤ་རིད་ཚིལ་བུ་འྲོ་རྲོན་རེན་པ་དང༌། །མ་ཚོས་འཚིག་དང་ཁེངས་པྲོ་ཆུ་བསེས་
རྣམས། །དུས་མེད་ཟས་ཚོད་མ་ཟིན་འཇུ་བ་དཀའ། ། 

The nature of the diet, such as fresh, unripe, and stale grains, meat of frail animals, fats, 

unpasteurized milk and raw food, undercooked or burnt and stale food, and food mixed with a 

great deal of water, when taken at an untimely moment or in excess, will cause difficult 

digestion. 

 

གྱུར་ཚུལ་རྒྱུ་དང་རེན་དུ་ལྡན་པ་ཡིས། །བད་མཁིས་རླུང་གིས་འཇུ་བའི་མཐུ་ཉམས་ཏེ། །མྱགས་བེད་བད་ཀན་དག་གིས་
མྱག་མ་ནུས། །འཇུ་བར་བེད་པའི་མཁིས་པས་འཇུ་མ་ནུས། །མེ་མཉམ་རླུང་གིས་དྭངས་སིགས་འབེད་མ་ནུས། །དེ་ལ་མ་
ཞུ་ཞེས་སུ་བརྲོད་པ་ཡིན། ། 

The pathogenesis of indigestion occurs as follows: the above-mentioned cause and conditions 

weaken the digestive power of bad kan, mkhris pa and rlung. As a result, the decomposing bad 

kan fails to break down the food, the digestive mkhris pa fails to digest the food, and the fire-

accompanying rlung fails to separate the refined from the residual portions. This condition is 

called ma zhu. 

 

མ་ཞུའི་དབང་གིས་ཕྲོ་བའི་བད་ཀན་འཕེལ། །བེ་སྣབས་དེ་ཡིས་རླུང་རྒྱུའི་རྩ་སྦུབས་བཀག །ལེན་དང་ལགས་དྲེག་མེ་དྲྲོད་
ཉམས་ལ་སྲོགས། །གཅྲོང་ནད་མ་ལུས་སེད་པར་བེད་པ་ཡིན། ། 

Due to ma zhu, gastric mucus accumulates, and blocks rlung – following channels, resulting in 

the development of several types of chronic disorders, such as bad kan lhen, bad kan lcags dreg 

and bad kan me drod nyams. 

 

དར་ལ་བབ་ཅིང་སྲོབས་ལྡན་མེ་དྲྲོད་ཆེ། །ལུས་ངག་བེྲལ་ཞིང་སྣུམ་བག་རྒྱུན་དུ་ཟ། །མི་འཕྲོད་ཟས་ལ་གྲོམས་སམ་བིྲད་
ནས་སླྲོབ། །དེ་ལ་དུས་ཀུན་མ་ཞུ་འབྱུང་མི་འགྱུར། ། 



Adults, who are physically strong, have strong me drod, and are physically and verbally active, 

those who take oily food regularly, and those who are accustomed to incompatible foods or are 

advised to accustom themselves to incompatible food combinations through gradual intake will 

never experience ma zhu. 

 

དབེ་བ་རྫས་དང་ངྲོ་བྲོ་རིགས་གྲྲོགས་དུས། ། 

Ma zhu can be classified on the basis of diet, nature of the disorder, type. 

 

རྫས་ཀིས་དབེ་ན་གྲོང་རན་སྣུམ་དང་གསུམ། །གྲོང་ནི་རྩམ་པ་སྲོ་ངད་ཤ་རིད་དྲོ། །རན་ནི་ཆང་ཆུ་འྲོ་མ་ཞྲོ་དར་ཇ། །སྣུམ་
ནི་རིྩ་མར་འབྲུ་མར་ཚིལ་ཞག་རྐང༌། །རན་སྣུམ་མ་ཞུ་ཕལ་ཆེར་ཉེས་པ་ཆེ། ། 

Classification based on diet is of three groups: solid, liquid and oily. Solid diets include tsam pa, 

vegetables and meat of frail animals; liquid diets include chang, water, milk, buttermilk, and 

tea; and oily diets include butter,seed oil, fats, cream and bone marrow. In general, ma zhu 

caused by liquid and oily diets is more hazardous. 

 

ངྲོ་བྲོས་དབེ་ན་སིགས་མ་དྭངས་མ་གཉིས། ། 

Classification based on the nature of the disorder is of two groups: snyigs ma ma zhu ba and 

dwangs ma ma zhu ba. 

 

དེ་ལ་སིགས་མ་མ་ཞུ་ཞེས་བ་བ། །ཁ་ཟས་མ་ཞུ་རང་སར་ཕྲོ་ལྲོང་ལས། །བད་ཀན་བེ་སྣབས་འཕེལ་བས་གཏུམས་ནས་
གནས། །རིངས་ནས་སིགས་མ་འདིྲལ་བའི་ཟས་སྐྲན་འགྱུར། ། 

In snyigs ma ma zhu ba, the foods remain undigested in the stomach and large intestine, which 

leads to an accumulation of mucus that envelopes the undigested food. In due course, this 

condition rolls into a phytobezoar. 

 

མེ་མཉམ་རླུང་གིས་དྭངས་སིགས་མ་ཕེད་པའི། །སིགས་མ་དྭངས་མའི་རྩ་མིག་ཤྲོར་བ་ཡིས། །མདངས་སྒྱུར་མཁིས་པས་
ཟུངས་ཁག་མ་སིྨན་ཏེ། །ཡུན་རིང་མཆིན་གནས་དྭངས་མ་མ་ཞུ་ཡིན། ། 

Dwangs ma ma zhu arises when fire-accompanying rlung (me mnyan rlung) fails to separate 

refined from unrefined food and unrefined food particles escape into the channels of the 

refined portions. As a result, the color-transforming mkhris pa fails to transform the food into 

healthy blood, leading to storage of unhealthy blood in the liver for a long period of time. 

 

རིངས་ནས་དྭངས་མ་འདྲིལ་ཟགས་བེར་འགིངས་བཞི། །འདིྲལ་བས་སྐྲན་རྣམས་སེད་པར་བེད་པ་སེ། །ཟགས་པས་ས་རྦབ་
དམུ་ཆུ་སེད་པར་བེད། །བེར་བས་དུག་མཛ་ེམེ་དབལ་འྲོར་དུ་ལྷུང༌། །འབྲས་དང་སུར་ཡ་དྲེག་དང་གྲུམ་བུ་དང༌། །མིག་



སེར་རྩ་སྐྲན་རྐང་འབམ་དུ་མར་འགྱུར། །འགིངས་པས་སྨུག་པྲོ་རྒྱས་གབ་མཆེར་པའི་ནད། །ནད་རྣམས་ཕལ་ཆེར་དྭངས་
མ་མ་ཞུས་སེད། ། 

In due course, this unhealthy blood leads to the development of four categories of chronic 

disorders through the pathogenic mechanisms of rolling, exuding, spreading and stagnation. 

When rolled, dwangs ma ma zhu causes various kinds of skran. When exuded, it causes skya 

rbab and dmu chu. When spread, it causes a variety of disorders such as poisoning, mdze, me 

dbal, ‘or, ‘bras, sur ya, dreg, grum bu, mig ser and rkang ‘bam. When stagnant, it causes 

advanced or hidden bad kan smug po and spleen disorders. Most disorders are attributable to 

dwangs ma ma zhu. 

 

རིགས་ཀིས་དབེ་ན་བེ་སྣབས་བསུད་ནད་དང༌། །མ་ཞུ་ཤིང་འདྲ་དུག་འདྲ་རྣམ་པ་བཞི། ། 

Classification based on type includes four groups: ma zhu be snabs, ma zhu bsud nad, ma zhu 

shing ‘dra and ma zhu dug ‘dra. 

 

གྲྲོགས་ཀིས་དབེ་ན་རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ། ། 

Classification based on associated disorders is of three types: rlung, mkhris pa and bad kan. 

 

དུས་ཀིས་དབེ་ན་གསར་རིང་གཉིས་སུ་འགྱུར། ། 

Classification based on the state of the disorder is of two types: new-onset and chronic. 

 

ངྲོས་འཛིན་རྟགས་ལ་སི་དང་བེ་བྲག་གཉིས། ། 

The diagnostic signs and symptoms are of two types: general and specific. 

 

སི་རྟགས་དྲི་མ་འགག་གམ་དུས་མིན་འབྱུང༌། །འྲོག་རླུང་འགྱུ་དཀའ་འཁིལ་ཞིང་ཁྲོང་པ་སྲོ། །སྐབས་སུ་འགིངས་རེས་
བུངས་ཆེར་འཁྲུ་བར་འགྱུར། །དྭངས་སིགས་འདེྲས་པས་བཤང་གཅི་ཞག་ཅན་འཁྲུ། །ཁྲོང་སྲོམ་ལུས་ལི་ཡི་ག་ལྡྲོག་པར་
བེད། །ཟྲོས་དུས་ན་ཞིང་སེག་ལ་མགྲོ་བྲོ་ན། ། 

The general signs and symptoms are as follows: constipation or irregular bowel movements, 

flatulence and abdominal distention due to impaired flow of flatus, heavy diarrhea after a bout 

of bowel stagnation, oily stool and urine discharge caused by amalgamation of the refined and 

unrefined portions, lethargy, heaviness of the body, loss of appetite, pain on intake of food, 

eructation, and headache. 

 



བེ་བྲག་རྟགས་ལ་སིགས་མ་མ་ཞུ་ན། །ཁ་མངལ་ཕྲོ་བ་འཚིང་ལ་སེག་ཅིང་སྐྱུག །གང་མ་ཞུ་བའི་ཟས་དེ་ཁད་པར་
གནྲོད། །གྲོམས་པར་ཟྲོས་སམ་རིངས་ནས་དེ་ལྟར་མིན། །མིག་དང་གདྲོང་པ་རྐང་བྲོལ་གཡྲོ་བར་བེད། ། 

Specifically, the symptoms of snyigs ma ma zhu are as follows: loss of the sense of taste, a 

feeling of fullness of the stomach, eructation, vomiting, and swelling of the eyes, face, and 

dorsal part of the feet. Particularly, intake of a food that previously caused ma zhu will 

exacerbate the condition. However, if one has gradually become accustomed to the food or has 

consumed it over a lengthy time, it will no longer cause any harm. 

 

དྭངས་མ་མ་ཞུ་ཁྲོང་སྲོམ་ཡི་ག་འགག །སེག་མང་ཤ་སྐམ་སིང་ག་རིྩབ་ལྲོགས་ན། ། 

The symptoms of dwangs ma ma zhu are as follows: lethargy, loss of appetite, frequent 

eructation, thin body, and pain at the heart and ribs. 

 

མ་ཞུ་བེ་སྣབས་བད་ཀན་འཕེལ་བ་ཡིས། །སེང་འྲོག་མེ་མཉམ་རླུང་རྒྱུའི་ལམ་བཀག་པས། །ཁྲོང་སྲོ་ཐེར་ཟུག་ན་ལ་འྲོག་
རླུང་སྲོམ། །སེག་པ་མི་ཐྲོན་མ་ཞུ་ཀུན་གི་རྒྱུ། ། 

Ma zhu be snabs, in which obstruction of the upper and lower routes of fire-accompanying 

rlung (me nyam rlung) occurs due to accumulation of mucus, causes abdominal distention, 

constant pain, retention of flatus and absence of eructation, and acts as the cause of all types 

of indigestion. 

 

མ་ཞུ་བསུད་ནད་ཅེས་བ་བེ་སྣབས་དེས། །ཐུར་སེལ་ལམ་བཀག་གེན་དུ་ལྲོག་པ་ཡིས། །དབུགས་ངན་སི་ཞིང་དྲི་མ་སྐམ་པ་
དང༌། །བྲང་ཚ་ཆུ་ཚན་འྲོང་ཞིང་སེག་པ་བསུད། །མཆིན་དྲི་ན་ཞིང་མཇུག་ཏུ་སྨུག་པྲོར་འགྱུར། ། 

Ma zhu bsud nad, in which the pathway of descending rlung (thur sel rlung) is obstructed by 

mucus resulting in reversed movement of rlung, causes scanty emission of flatus, dry stools, 

heaetburn, acid reflux, frequent belching, and pain at the diaphragm. This condition eventually 

progresses to bad kan smug po. 

 

མ་ཞུ་ཤིང་འདྲ་ཞེས་བ་བེ་སྣབས་དེས། །སེང་འྲོག་རྒྱུ་བ་རླུང་གི་ལམ་བཀག་པས། །མེ་མཉམ་མཆིན་མཆེར་རིྩབ་ལྲོགས་རྩ་
ནང་ཞུགས། །དགེ་དགུ་མི་ཤེས་ནང་དུ་ཤིང་བཅུག་འདྲ། །གར་ཞུགས་གཟེར་ཞིང་གླང་ཐབས་འབྱུང་བ་ཡིན། ། 

In ma zhu shing ‘dra, mucus obstructs the upper and the lower routes of rlung, resulting in 

infiltration of the fire-accompanying rlung (me mnyam rlung) into the liver, spleen, and rib 

channels. this causes an inability to bend back and forth, as if wood has beed placed in the 

body, pain in the area of infiltration, and abdominal cramps. 

 

དུག་འདྲ་དྭངས་མ་མ་ཞུ་རྩ་མིག་བེར། །རྩ་ནང་ཀུན་ཏུ་དྭངས་མ་ཆགས་ཤིང་ཞེན། །དུག་ནད་ལྟ་བུར་ཤ་ལུས་སྲོ་ཞིང་
སྐམ། །ཤེད་ཆུང་ཟྲོས་རེས་མི་བདེ་དང་ག་ཞན། །ཚ་ཆེས་གྲང་ཆེས་གཉིས་ཀ་མི་བཟྲོད་ན། ། 



Ma zhu dug ‘dra is a condition in which dwangs ma ma zhu spreads into the channels and 

eventually adheres to all channels walls. This causes bluish skin and a thin body as in poisoning, 

weak body strength, discomfort after food intake, a weak appetite, and unbearable pain caused 

by both extremely hot and extremely cold conditions. 

 

མ་ཞུའི་རྣམ་པ་གང་ཡང་རླུང་ལྡན་ཚེ། །ཁྲོང་སྲོ་འདར་དང་མགྲོ་འཁྲོར་ཡན་ལག་རེངས། །མཁིས་ལྡན་ཁྲོང་ཚ་དིྲ་ཆེ་འཁྲུ་
བ་སེར། །སེག་སྐྱུག་སྐྲོམ་དད་ཆེ་ཞིང་རིམས་ཀིས་འདེབས། །བད་ཀན་ལྡན་པ་མཆིལ་མ་འབར་བག་མང༌། །ལུས་ལི་སེམས་
བིང་སེག་སྐྱུག་ཟས་མི་ཞིམ། ། 

Any type of ma zhu, when combined with rlung, causes abdominal distention, tremors, 

dizziness, and limb stiffness. Ma zhu combined with mkhris pa  causes a burning sensation in 

the stomach, foul smelling and yellowish diarrhea, belching, vomiting, extreme thirst and 

increased susceptibility to rims. Indigestion combined with bad kan causes excessive secretion 

of sticky saliva, heaviness of the body, mental dullness, belching and vomiting, and an 

unpleasant taste of foods. 

 

དུས་ཀིས་དབེ་ན་གསར་དང་རིང་པ་གཉིས། །གསར་པའི་དུས་ན་མ་ཞུ་བ་ཞེས་བ། །རིངས་ནས་མ་ཞུའི་རྒྱུས་བསེད་
གཅྲོང་ནད་འགྱུར། ། 

Classification on the basis of stage is of two types: new-onset and chronic. The new-onset stage 

of the disorder is called ma zhu, whereas in the chronic stage, there is progression to chronic 

disorders attributable to ma zhu. 

 

བཅྲོས་པའི་ཐབས་ལ་གསར་རིང་རྣམ་པ་གཉིས། ། 

The treatment methods consist of two types: those for the new-onset stage and those for the 

chronic stage. 

 

གསར་དུས་བཅྲོས་ཐབས་སི་དང་བེ་བྲག་གཉིས། ། 

The treatment methods for the new-onset stage are of two types: general and specific. 

 

སི་ལ་སྨན་དཔྱད་ཟས་དང་སྲོད་ལམ་བཞི། །མ་ཞུ་ཆུང་འབིྲང་ཆེན་པྲོ་ནད་སྲོབས་སྦྱར། ། 

In general treatments involve four types: medicine, external therapies, diet and lifestyle. Apply 

these treatments in accordance with the mild, moderate, or severe nature of ma zhu. 

 

མ་ཞུ་ཆུང་ངུ་ཟས་ཀིས་བཀེས་སྐྲོམ་བ། །ནང་ནུབ་དུས་ན་རྒྱམ་ཚྭའི་ཆུ་སྐྲོལ་བཏུང༌། །སིགས་མ་རང་སར་ལས་པའི་མ་ཞུ་
འཇུ། །བད་ཀན་བེ་སྣབས་རྩ་སྦུབས་འགགས་པ་སྦྱྲོང༌། །ཁ་ཟས་འཇུ་དཀའ་གྲང་མྲོ་ཆེས་པ་སྤང༌། །ཕེ་ཐུག་སྒ་བཏབ་ལུག་



ཤ་ཡིབ་མ་དང༌། །ཉ་དང་རྒྲོད་ཤ་ཆང་དང་ཟན་དྲྲོན་སྲོགས། །ཡང་དྲྲོ་འཇུ་སླ་རྒྱུ་སྲུང་ཉུང་ཤས་བསེན། །སྲོད་ལམ་རན་
གྲང་བསེར་བུ་ཉིན་གཉིད་སྤང༌། །སྐམ་སར་ལུས་དྲྲོ་རྔུལ་ཕིས་རྩྲོལ་བ་སད། །འྲོན་ཀང་གསར་དུས་སྨྱུང་བ་ཉིན་གཉིད་
ཕན། །ཁ་ཅིག་མ་ཞུ་གསར་རིང་ཐམས་ཅད་ལ། །བཅགས་པ་ཕན་ཞེས་རྲོངས་པའི་མུན་ཚིག་སྨྲ། །སིགས་མ་མ་ཞུ་གསར་
པ་བཅགས་ཕན་ཏེ། །དྭངས་མ་མ་ཞུ་རིང་པའི་དུག་ཏུ་འགྱུར། །ཅི་ཕིར་དྭངས་མ་མཆིན་གནས་མཁིས་ལྡན་ཚ། །སིགས་མ་
ཕྲོ་ལྲོང་བད་རླུང་བསྲོངས་པས་གྲང༌། ། 

For the treatment of mild ma zhu, undertake fasting and drink boiled water sprinkled with 

rgyam tshwa in the morning and evening. This helps to digest the undigested particles and clear 

the excessive mucus and obstructed channels. avoid excessive intake of indigestible and cold 

food. Recommended intake of small amounts of light, warm-natured, digestible foods – bca ga-

sprinkled porridge, moldy mutton, meat from fish and wild yak, chang and cooked dough – to 

protect the intestinal mucosa. As to lifestyle, avoid exposure to damp and cold conditions, 

breeze, and daytime sleep. Warm the body in a dry place until sweating begins, then wipe off 

the sweat and exercise moderately. Fasting and sleeping during the day help to improve new-

onset ma zhu. Some may ignorantly state that physical exercise is effective to treat both new-

onset and chronic stages of all types of ma zhu. Although exercising improves new-onset snyigs 

ma ma zhu, yet it exacerbates chronic dwang ma ma zhu. This is because dwang ma ma zhu, 

which is located in the liver and associated with mkhris pa, is hot in nature. On the other hand, 

snyigs ma ma zhu, which is located in the stomach and large intestine and associated with bad 

kan and rlung, is cold in nature. 

 

མ་ཞུ་འབིྲང་པྲོ་རྒྱམ་ཚྭ་བཞི་ཐང་བཏང༌། །རྒྱམ་ཚྭ་ཁ་རུ་ཚྭ་དང་ཚ་བ་གསུམ། །བསྡུས་ཐང་ཚན་མྲོས་དྲྲོད་སེད་མ་ཞུ་
འཇུ། །ཞི་དཀའ་རྒྲོད་མ་ཁ་ཡི་ཕེ་མ་འམ། །སེ་འབྲུ་ཚ་བ་ལྔ་དང་ཚྭ་སྣ་གསུམ། །བུར་དཀར་སྦྱར་ཕེ་ཐུན་སྐྱུངས་ཆུ་ཚན་
དབུལ། །ཐུན་ཆེས་འཇུ་དཀའ་བེ་སྣབས་གྲྲོགས་སུ་འགྱུར། །རྲོ་དང་བྲོང་བ་ཚྭ་ཡི་དྲྲོད་དུགས་བདུག །ཁི་སང་གཡི་སྲོགས་
སྤུ་དུགས་རྐེད་པར་དཀི། ། 

For the treatment of moderate ma zhu, administer rgyam tshwa bshi thang compound and a 

warm decoction prepared from rgyam tshwa, kha ru tshwa and tsha ba gsum (three hot 

medicines) to promote digestive heat and help digest the undigested food. If this medicine fails 

to pacify the disorder, administer powered rGod ma kha compound or prepare a medicinal 

powder from se ‘bru, tsha ba lnga(five hot medicines), tshwa sna gsum(three types of salts) and 

bur dkar (white jaggery) and administer it with hot water at a gradually increasing dose. 

Excessive dosing not only causes difficult digestion, but also leads to accumulation of mucus. 

Apply warm compresses of stone, clods of earth and salt, and wrap dog, wolf, and lynx pelts 

around the waist. 

 

མ་ཞུ་ཆེན་པྲོ་སྨན་གིས་བཞུས་རེས་སྦྱང༌། །སྲོད་གནས་སྐྱུགས་ལ་སྨད་གནས་ནི་རུ་ཧ། །བར་དུ་གནས་ན་བཤལ་གིས་སྦྱང་
བར་བ། ། 

To treat severe indigestion, administer medicine to digest the undigested food, and then 

evacuate the disorder. Perform emesis when the disorder is located in the upper part of the 



body, a strong enema when it is located in the lower body, and purgation when it is located in 

the middle part of the body. 

 

རེས་ལ་ཟས་སྲོད་བསེན་ཉེས་སླར་འཕེལ་བེད། །དེ་ཕིར་རེས་ཀི་སྲོད་ལམ་ཤིན་ཏུ་གཟབ། །དེས་ཀང་ཞེན་ཆེ་རྩ་བ་མ་ཐྲོན་
ན། །ཕྲོ་གསང་གང་བབས་མེ་འམ་ཐུར་མ་སྤྲུག ། 

After evacuation, one should be careful about the diet and lifestyle, as improper diet and 

lifestyle may cause recurrence of the disorder. If even this approach fails to uproot the 

disorder, apply moxibustion or insert thur ma (a surgical instrument) on the related stomach 

points. 

 

བེ་བྲག་བཅྲོས་པ་སིགས་མ་མ་ཞུ་ལ། །ཕྲོ་བའི་དྲྲོད་སེད་སེ་འབྲུ་ཚ་བ་གསུམ། །མ་ཞུ་འཇུ་བེད་རྒྱམ་ཚྭ་ཁ་རུ་ཚྭ། །རྒྱ་ཚྭ་བུར་
དཀར་སྦྱར་བའི་ཕེ་མ་ལ། །རྩམ་པ་མ་ཞུ་ཕབས་དང་བུལ་ཏྲོག་བསྣན། །ཤ་མ་ཞུ་ན་སང་ཀིའི་ཕྲོ་བའམ། །སྲོ་བ་རྒྲོད་ཀི་གྲེ་
བ་བསྣན་ལ་བཏང༌། །ཤ་ཁུ་སྲོག་ཡུའི་ཐང་དང་ལྟག་པ་སྤྲད། །སྲོ་ངད་མ་ཞུ་ཟྭ་དང་དབི་མྲོང་བསྣན། །ཆང་མ་ཞུ་ལ་
ཕབས་དང་ཆང་སྐྲོལ་བསྣན། །ཡང་ན་སྲོག་ཚིགས་ཐང་གིས་འཇུ་བར་བེད། །ཇ་ཆུ་མ་ཞུ་ཚྭ་བསྣན་དྲི་ཆུ་བཏུང༌། །ཞྲོ་དར་
འྲོ་མ་མ་ཞུ་ཕྱུར་ཁུས་འཇུ། །མར་ཚིལ་མ་ཞུ་ཅྲོང་ཞི་མེས་བཏུལ་བསྣན། །འབྲུ་མར་མ་ཞུ་སན་ཕེ་ལྟག་སྤྲད་བསྣན། །རྲོ་མ་
ཞུ་ལ་མཚུར་དང་ཟེ་ཚྭ་བསྣན། །སྨན་མ་ཞུ་ན་དུག་རིལ་ལྟག་པ་སྤྲད། །སྨན་རེས་སྲོ་ཆ་ཤུ་དག་པི་པི་ལིང༌། །སྒ་ས་ར་ཡི་འྲོ་
མས་གེན་དུ་དྲང༌། །ནད་ཆེ་དང་པྲོར་སྐྱུགས་བས་རེས་ལ་སྨན། །ཁད་པར་ཚ་དུགས་རྩྲོལ་སད་ཆུ་སྐྲོལ་མཆྲོག ། 

The specific treatments of snyigs ma ma zhu are as follows: prepare a principal powder 

compound using se ‘bru and tshwa ba gsum (three hot substances) to promote digestive heat 

and rgyam tshwa, kha ru tshwa and bur dkar(white jaggery) to digest undigested food. To the 

principal compound, add yeast and bul tog, and administer it to digest the undigested food. 

Add wolf gut or throats from cormorant and vulture, and administer it alternating with broth 

and soup made from the inferior parts of the scapula, to digest undigested meat. Administer 

the principal compound with addition of nettle leaves and dbyi mong to digest undigested 

vegetables. Administer the principal compound with addition of yeast and boiled chang, or a 

decoction prepared from stalk node digest undigested chang. Administer the principal 

compound – with addition of salt – with urine to digest undigested tea and water. Take whey to 

digest undigested curd, buttermilk, and milk. Add Cong zhi mes bdus and administer it to digest 

undigested butter and fats. Administer pea powder alternating with the principle compound to 

digest undigested seed oils. Administer the principal compound with addition of mtshur and ze 

tshwa to digest undigested medicinal stones. Administer the principal compound alternating 

with Dug ril 2 compound to digest undigested medicine. If the medicine does not help, perform 

emesis with so cha, shu dag, pi pi ling, sga skya and goat milk to expel the undigested medicine 

through the upper route. However, if the condition is severe, first perform emesis and then 

administer medicine. In particular, applying hot compresses, undertaking exercise, and drinking 

hot water are highly beneficial. 

 



དྭངས་མ་མ་ཞུ་ཆ་མཉམ་བཞི་ཐང་བཏང༌། །བེར་ན་འྲོ་མ་ལན་ཚྭ་བཏབ་པས་བསྡུ། །མ་བེར་འདུས་ནས་དུར་བིད་ཤ ི་
ཁཎ། །རུ་རྟ་རྒྱམ་ཚྭ་ཤུ་དག་བུ་རམ་སྦྱར། །ཆུ་ཚན་སྐྱུར་རྩབས་འབྲས་ཀིས་ཕི་རེས་བཅད། །སེ་འབྲུ་ལྔ་པ་ཆུ་སྐྲོལ་འཕུལ་ལ་
བཏང༌། ། 

To treat dwangs ma ma zhu, administer Cha mnyam bzhi thang compound. When the disorder 

has spread, assemble it with intake of milk sprinkled with salt. When the disorder has been 

assembled or has not spread, administer a compound prepared from dur byid, shri khanda, ru 

rta, rgyam tshwa, shu dag and bu ram (jaggery). If there is non-acidic reflux, take stale curd and 

rice as post-therapy care, and administer Se ‘bru lnga pa compound with boiled water. 

 

མ་ཞུ་བེ་སྣབས་སྲོ་ཆ་ཤུ་དག་སྒ། །རྒྱམ་ཚྭ་ཆུ་སྐྲོལ་འཕུལ་བའི་སྐྱུགས་ཀིས་དྲང༌། །སྐྱུགས་རེས་ལྟྲོ་བར་དུགས་བ་ཆུ་སྐྲོལ་
བཏུང་། །ལྕུམ་རྩ་སྲོ་ཆ་བུལ་ཏྲོག་པི་པི་ལིང༌། །ཚྭ་དང་མར་སྦྱར་རེང་བུས་སྨད་རླུང་སྦྱྲོང༌། །དེ་སེང་དུར་བིད་ཕབས་སྦྱར་
མས་འདེྲན་བཏང༌། །སྲོད་ཀི་དུས་སུ་རྐང་མཐིལ་རྲོ་ཡིས་བདུག ། 

For the treatment of ma zhu be snabs, perform emesis by administering a compound prepared 

from so cha, shu dag, sga and rgyam tshwa with boiled water to draw out a disorder. 

Thereafter, apply compresses on the stomach and drink boiled water. Or introduce a 

suppository prepared from lcum rtsa, so cha, bul tog, pi pi ling, tshwa (salt) and butter to expel 

flatulence. In addition, perform enema prepared from dur byid and yeast, and apply heated 

stone compresses on the soles of the feet at dusk. 

 

བསུད་ནད་རྟིང་པའི་དྲེག་མཚམས་མེ་བཙའ་གདབ། །དེ་ཉིན་སྨྱུང་བས་སེང་རླུང་དྲག་ཏུ་བསྣན། །འྲོག་རླུང་གླྲོད་ལ་བར་
རླུང་དྲག་ཏུ་སྤྲུག །དེ་འྲོག་བཤལ་རེས་ལྟ་བུར་ཟས་སྲོད་གཟབ། ། 

For the treatment of ma zhu bsud nad, perform moxibustion on the point of the Achilles tendon 

where dirt collects. On the same day, take no food and try to normalize the flow of descending 

rlung by strongly controlling the exhalation of rlung from the nose and mouth, subsequently 

releasing the rlung from the lower route, and then, churning the rlung located in the middle 

part of the body. Thereafter, one must be careful about diet and lifestyle in the same manner 

as is done following purgation. 

 

མ་ཞུ་ཤིང་འདྲ་ཐང་དུགས་རྩེ་བཅིལ་ལ། །སྦྱྲོངས་སྐྱུགས་སྦྲགས་བཏང་ལྟྲོ་བར་ཆུ་ཚན་བདུག །ལྲོང་རྩ་རུ་ཐུང་གཏར་ལ་
ཁ་ཟས་དབིྲ། ། 

For the treatment of ma zhu shing ‘dra, administer a decoction and perform compresses to 

reduce the severity of the disorder, perform purgation and emesis simultaneously, and apply a 

hot water compress to the abdomen. Venesect long rtsa or ru thung, and gradually reduce the 

amount of food intake. 

 



དུག་འདྲ་རུས་རིང་རངས་དུགས་ཆུ་ཚན་བ། །དེ་འྲོག་དུག་གམ་སྨུག་པྲོ་ལྟ་བུར་བསྡུ། །འདུས་རྟགས་ཐྲོབ་ནས་ལྟྲོ་དང་རྩ་
ནས་སྦྱང༌། །རེས་ལ་ག་བུར་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང༌། །སེ་འབྲུ་ལྔ་པ་ལྟག་པ་སྤྲད་ལ་བཏང༌། །མཇུག་ཏུ་འབའ་སམ་སྨན་མར་ཕི་
རེས་བཅད། ། 

For the treatment of ma zhu dug ‘dra, perform a steam bath or hot water bath prepared from 

aged bones. And then, assemble the disorder in the same manner as for bad kan smug po and 

poisoning. After signs of assemblage appear, evacuate the disorder by purgation and channel 

cleansing therapy. Thereafter, administer Ga bur nyi shu rtsa lnga compound alternating with 

Se ‘bru lnga pa compound, and lastly, use ‘ba’ sam medicinal butter as post-therapy care. 

 

མ་ཞུ་རླུང་ལྡན་དུགས་དང་འཇམ་རིྩ་བཏང༌། །མཁིས་ལྡན་སྦྱང་ཞིང་བད་ཀན་ལྡན་པ་སྐྱུགས། །རང་རང་ཁ་འཛིན་ཟས་
སྨན་འཚམ་པས་བཅྲོས། ། 

When ma zhu combines with rlung, apply compresses and a mild enema; when it combines 

with mkhris pa, perform purgation; and when it combines with bad kan, perform emesis. Treat 

each of these disorders by adding appropriate medicines and adopting a proper dietary regime. 

 

མ་ཞུ་རིངས་ནས་ནད་གཞན་གྱུར་པ་ལ། །དང་པྲོ་མ་ཞུའི་རྒྱུ་ལས་སེས་པའི་ཕིར། །སེ་འབྲུ་ལྔ་པ་ཚ་གྲང་ཀར་བུར་
བསྒྱུར། །ཆུ་སྐྲོལ་འཕུལ་བས་ཕྲོ་བའི་མེ་དྲྲོད་སེད། །མ་ཞུའི་ནད་འབང་དྭངས་མ་རང་གནས་འཇྲོག །འབྲས་བུ་ནད་གཞན་
གསྲོ་སླའི་གྲྲོགས་སུ་འགྱུར། ། 

The treatment of secondary disorders arising from prolonged ma zhu is as follows: As these 

disorders are attributable to ma zhu, first administer Se ‘bru lnga pa with boiled water, using 

kar (white sugar) and bur (jaggery) in accordance with the hot or cold nature of the disorder. 

This medicine generates me drod generally located in the stomach, clears ma zhu, and helps to 

nourish the bodily constituents. As a result, it makes treatment of these secondary disorders 

easier. 

 

རྒྱུ་མ་བཅྲོས་པར་འབྲས་བུ་གསྲོ་འདྲོད་པ། །དུག་རྩ་མ་ཕྱུངས་ལྲོ་མ་བཅད་སྐྱུར་འདྲ། །ཁྲོང་ནད་ཐམས་ཅད་མ་ཞུས་སེད་
པའི་ཕིར། །མ་ཞུའི་གསྲོ་དཔྱད་མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །རྒྱུ་ཉིད་གྲྲོལ་ན་འབྲས་བུ་ག་ལ་འབྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་སྲོ། ། 

Attempting to heal a disorder without treating its root cause is like cutting off the leaves of a 

poisonous tree instead of uprooting it. It is very important to acquire professional expertise in 

treating ma zhu, as all metabolic disorders are caused by ma zhu. How can there be an effect 

from a cause when the cause itself has been removed?” Thus it was said. 

 

དེ་ནས་ཡང་དྲང་སྲོང་ཡིད་ལས་སེས་ཀིས་ཞུས་པ། །ཀེ་སྲོན་པ་དྲང་སྲོང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལགས། །མ་ཞུའི་རྒྱུས་བསེད་
འབྲས་བུ་གཅྲོང་ནད་དུ། །དེ་དག་རྒྱུ་རེན་གྱུར་ཚུལ་དབེ་བ་དང་། །རྟགས་དང་བཅྲོས་ཐབས་རེས་གཅྲོད་ཇི་ལྟར་
ལགས། །འཚོ་མཛད་སྨན་པའི་རྒྱལ་པྲོས་བཤད་དུ་གསྲོལ། ། 



Then again Sage Yid les sKyes (Yidlay Kye) made this request, “O, Master Sage Rig pa’i shes 

(Rigpai Yeshi), what are the causes, conditions, pathogenesis, classification, signs and 

symptoms, treatment methods, and post-treatment care of methabolic disorders attributable 

to ma zhu? May the Healer, the King of Physicians please explain.” 

 

ཞེས་ཞུས་པ་དང༌། སྲོན་པས་གསུངས་པ། ཀེ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པྲོ་ཉྲོན་ཅིག མ་ཞུའི་རྒྱུས་བསེད་འབྲས་བུ་གཅྲོང་ནད་
ལ། །གསར་པ་ལེན་དང་ལགས་དྲེག་མེ་དྲྲོད་ཉམས། །དུག་གཅྲོང་བད་ཀན་སྨུག་པྲོ་མཁིས་པའི་ནད། །རིང་པ་སྐྲན་དང་ས་
རྦབ་དམུ་འྲོར་བཞི། །གཅྲོང་ཆེན་ཟད་བེད་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་བཤད། །དུག་ནད་ཕིས་འབྱུང་གསར་གཞན་སར་བརྲོད་
པས། །སྐབས་འདིར་རིང་པའི་གཅྲོང་ནད་སེ་ལྔར་བསན། །ཞེས་གསུངས་སྲོ། ། 

Having thus been requested, the Master replied, “O Great Sage, listen. Among the metabolic 

disorders caused by ma zhu, the new-onset category includes bad kan lhen, bad kan lcags dreg, 

bad kan me drod nyams, poisoning, bad kan smug po and mkhris pa disorder. These disorders 

have already been explained, except poisoning, which will be explained later. The chronic 

category includes skran, skya rbab, dmu, ‘or, and chronic wasting disorder. These disorders will 

be revealed under five categories.” Thus it was said. 

 

བདུད་རྩི་སིང་པྲོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་ཁྲོང་ནད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཞུ་བ་བཅྲོས་པའི་
ལེའུ་སེ་དྲུག་པའྲོ།། །། 

This is the sixth chapter, the “ Treatment of ma zhu,” the primary cause of all metabolic 

disorders,” from the Secret Quintessential Instructions on the Eight Branches of the Ambrosia 

Essence Tantra. 

 

 

___________ 

1 Metabolic disorders, translated here for khong nad and chong nad, which are 

interchangeable, refer to disorders of the visceral organs, primarily caused by indigestion. 

 

2 Dug ril compound generally refers to medicinal pills prepared from btsan dug and a ru ra at 

seven times the quantity of btsan dug. 


