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དེ་ནས་ཡང་དྲང་སྲོང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསུངས་སྲོ། །ཀེ་དྲང་སྲོང་ཆེན་པྲོ་ཉྲོན་ཅིག །ལས་ལྔའི་སྲོན་
འགྲོ་སྣུམ་འཆྲོས་རུང་མི་རུང༌། །བསེན་ཐབས་ལེགས་ཉེས་དེ་ཡི་ལྲོག་གནྲོན་ནྲོ། ། 

Then again Sage Rig pa’i shes (Rigpai Yeshi) said these words , “O Great Sage, listen. Oil therapy 

which is the preliminary practice of the las lnga, is explained under the following headings: 

indications, contra-indications, methods of administration, benefits, adverse effects and 

management of complications. 

 

སྣུམ་རུང་རྒས་སེག་སྲོབས་ཆུང་སེམས་ལས་ཆེ། །ལྲོ་སྐྱ་ཁྲག་ཟགས་ཁྲོང་རྩུབ་ཁུ་བ་ཟད། །རླུང་ཆེ་མིག་འགིབས་སྦྱང་བ་
དགྲོས་ལ་བཏང༌། ། 

Oil therapy is indicated for the aged, emaciated and debilitated persons, those with excessive 

mental activities, the malnourished, those with loss blood and coarse abdomen, those suffering 

from depleted sperm, severe rlung disorders and cataracts, and those who need to undergo 

evacuation therapy. 

 

མི་རུང་མེ་དྲྲོད་ཆུང་བ་མ་ཞུ་འཁྲུ། །དྲེག་གྲུམ་དབིག་དུག་ཡི་ག་འཆུས་པ་དང༌། །བད་ཀན་སྐྱུག་ནད་སྐྲོམ་དད་ཆེ་ལ་
སྤང༌། ། 

Oil therapy is contra-indicated for those with a weak digestive heat, ma zhu, diarrhea, dreg, 

grum bu, precious mental poisoning, anorexia, bad kan disorders, vomiting and extreme thirst. 

 

བསེན་ཐབས་སི་དང་བེ་བྲག་རྣམ་པ་གཉིས། ། 

Methods of administering oil therapy are of two types: general and specific. 

 

དང་པྲོ་འབྲུ་མར་ཞུན་མར་རྐང་མར་ཚིལ། །ལུས་དང་མགྲོ་བསྐུ་འཇམ་རི་ཁྲོང་དུ་བཏང༌། །རྣ་བ་མིག་དང་མཁུར་བཀང་
སྣ་ནས་དགང༌། །ནད་དང་ཇི་ལར་འཚམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར། ། 

First, use seed oil, clarified butter, bone marrow and fats in the form of applications on the 

body and head, as oral medicines, mild enemas, or tar, eye, and nasal drops, or as a 

mouthwash, depending on the nature and location of the disorder. 

 

བཟའ་བའི་ཐུན་ཚད་མེ་དྲྲོད་འཇུ་སྲོབས་དཔག །ཆུང་འབིྲང་ཆེན་པྲོ་རིམ་པས་བསྐྱེད་ལ་བཏང༌། ། 

Determine the amount of oil intake depending on the strength of one’s digestive heat. 

Gradually increase the dosage , adjusting it according to the weak, moderate or strong heat of 

the digestive fire. 



 

རྟག་ཏུ་ལྲོ་སྐྱིད་སྣུམ་ལ་གྲོམས་པ་ལ། །སྲོན་ལ་རྩུབ་འཆྲོས་བས་ལ་དེ་རེས་བསེན། ། 

For a person who is accustomed to the daily intake of rich and oily foods, administer an 

innutritious and coarse potency diet prior to oil therapy. 

 

ལྲོ་སྐྱ་ཁྲོང་རྩུབ་སྣུམ་གཏྲོང་ལན་ཚྭར་སེབ། །སྣུམ་འཆྲོས་ཀུན་ལ་ཆུ་ཚན་འཇུ་རི་ཡིན། ། 

For a person who is habitually taking an innutritious diet and has coarse abdomen, add salt 

while administering oil therapy. In all cases of administering oil therapy, drinking boiled hot 

water acts as a digestive agent. 

 

སྲོ་ངད་རུལ་སྐྱུར་རེན་ཟས་སྤང་བས་ལ། །ཡང་ཞིང་དྲྲོ་ལ་འཇུ་སླ་ཅུང་ཟད་བསེན། །བུད་མེད་དྲག་ཤུལ་མྱ་ངན་མང་དུ་
སྨྲ། །རྟ་ཞྲོན་ཉིན་གཉིད་ཆུ་རླུང་དུད་པ་སྤང༌། ། 

During the course of oil therapy, avoid raw vegetables, rotten, sour and raw foods. Take small 

portions of digestible foods that have light and warm potencies. Avoid sexual intercourse, 

strenuous activities, grief, excessive verbal activities, horse riding, daytime sleep and contact 

with water, dust and smoke. 

 

ཁྱད་པར་སྨན་མར་ལ་སྲོགས་ཞི་བེད་སྣུམ། །ལྲོ་སྲོང་ཟས་དང་མ་སྦྲགས་རྐྱང་པར་བཏང༌། ། 

Partially, take oily pacifying medicines such as medicinal butter on an empty stomach without 

mixing with food. 

 

ཚེ་རིང་མེ་དྲྲོད་སྐྱེད་ཅིང་དྲན་པ་གསལ། །བྲོ་འཕེལ་འདྲོད་ལ་ཞུན་མར་བསེན་པར་བ། ། 

Those who wish to prolong their lifespan, boost digestive heat and sharpen memory should 

take clarified butter. 

 

རླུང་འཕེལ་ལྲོ་ས་མཁྲང་འདྲོད་འབྲུ་མར་ཕན། ། 

Seed oils are beneficial for those with increased rlung, hard bowel movements, and for those 

who wish to be physically strong. 

 

དྲྲོད་ཆེ་བུ་བཙས་རེས་དང་རྲོལ་བས་དུབ། །ཟུངས་ཟད་ར་སྦུགས་འགགས་ལ་རྐང་ཚིལ་ཕན། ། 

Bone marrow fats are beneficial for those who have excess body heat, suffer from post-delivery 

conditions, exhaustion due to physical activities, depleted bodily constituents and channel 

obstructions. 



 

རྨ་དང་མེས་ཚིག་རུས་ཚིགས་ན་བ་དང༌། །ལྲོ་མངལ་རྣ་ཀླད་ན་ལ་ཚིལ་མཆྲོག་ཕན། ། 

Animal fats are most effective in treating wounds, burns and pain in the joints, bones, the 

abdomen, the uterus, the ears and the brain. 

 

ཞུན་མར་དགུན་དུས་འབྲུ་མར་དབར་བཏང་བསགས། །རྐང་ཚིལ་དཔིད་དུས་ཉིན་མྲོར་བསགས་པ་ཡིན། ། 

It is recommended to use clarified butter during winter, seed oils during summer, and bone 

marrow and animal fats during the hot days of the spring season. 

 

སྦྱྲོང་བེད་སྣུམ་འཆྲོས་ཐྲོ་རངས་ཞུན་མར་བཏང༌། །ཁྲོང་སྣུམ་བར་བསེན་དེ་ནས་མི་ཕན་འདྲེད། ། 

As the preliminary practice of evacuative therapies, administer clarified butter at dawn until 

one becomes internally lubricated, after that point is reached it will not be beneficial to take 

more as a butter will just slip away. 

 

བརྟ་བ་བིས་པ་རྒས་དང་སྐྱིད་པར་འདུག །སྣུམ་འདྲིས་མེ་དྲྲོད་ཆུང་དང་སྐྲོམ་དད་ཆེ། །སྲོབས་ཆུང་སྲོས་དུས་ཤ་ཁུ་ཡྲོས་
ཐུག་འབྲས། །སྦྲང་དང་བུ་རམ་ཞུན་མར་སྦྱར་ཏེ་བཏང༌། །འཇུ་སླ་དང་ག་མི་འགག་སྲོབས་སྐྱེད་མཆྲོག ། 

To build up the physical strength of a child, the aged, those habituated to take rich foods, those 

accustomed to oily foods, and those with a weak digestive heat, extreme thirst and a weak 

body, administer meat soup, parched grain soup, rice and honey or jaggery with clarified butter 

during early summer. It is easy to digest and is an excellent therapy to increase physical 

strength without losing one’s appetite. 

 

དེ་དག་ཟྲོས་རེས་ཟས་གྲོང་ཟས་བར་དུ། །སྣུམ་བསེན་ལུས་ཀི་སྲོད་སྨད་བར་ལ་ཤིས། ། 

These therapies when administered after, before and between the meals are highly beneficial 

to the upper, lower and middle parts of the body respectively. 

 

སྣུམ་ལེགས་ཁྲོང་སྣུམ་གྱུར་ཚད་རླུང་བདེར་རྒྱུ། །བཤང་བ་མི་སི་དྲྲོད་ཆེ་སྣུམ་མི་འདྲོད། །ཕན་ཡྲོན་མདྲོག་སྲོབས་དབང་
གསལ་རྒས་ཀ་ས། ། 

Successful administration of oil therapy indicating a proper lubrication of the abdomen is 

indicated by the proper movement of rlung, proper bowel movements, strong digestive heat 

and aversion to oil. It is beneficial in improving one’s complexion and physical strength, clearing 

the sense organs and slowing down the aging process. 

 



སྣུམ་དྲགས་གེན་ཐུར་སྣུམ་འབྱུང་དང་ག་འགག །དཔིད་སྲོས་འབྲུ་མར་བསེན་ན་བད་མཁྲིས་སླྲོང༌། །དགུན་དུས་ཚིལ་
བསེན་ལུས་འཁྱགས་མ་ཞུ་སྐྱེད། ། 

Excessive administration of oil therapies leads to vomiting of oil, oily diarrhea and loss of 

appetite. Intake of seed oils during spring and early summer arouses bad kan and mkhris pa, 

while taking animal fats during winter chills the body and consequently leads to indigestion. 

 

ལྲོག་གནྲོན་བཀེས་སྐྲོམ་དུགས་བ་སྐྱུག་ཏུ་གཞུག །སན་མ་སྲོ་བ་དར་རིང་དྭངས་ཆང་བསེན། །ཞེས་གསུངས་སྲོ། ། 

For the management of complications arising from an excessive administration of oil therapy, 

do fasting, perform compress therapy and induce vomiting. Take peas, thick shelled barley, 

aged buttermilk and chang.” Thus it was said. 

 

བདུད་རི་སིང་པྲོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་མན་ངག་གི་རྒྱུད་ལས་ལས་ལྔའི་སྲོན་དུ་འགྲོ་བ་སྣུམ་འཆྲོས་ཀི་ལེའུ་སེ་
བཅུ་གསུམ་པའྲོ།། །། 

This is the thirteenth chapter, which reveals oil therapy, the preliminary practice of the las lnga, 

from the Secret Quintessential Instructions on the Eight Branches of the Ambrosia Essence 

Tantra. 


