
གན་་འ་ད་༨
8 remedies

ས་པ་ ༥
5 defects

དད་པ་
belief

འན་པ་
earnest desire

བན་འས་
enthusiasm

ན་ངས་
pliancy
ecstatic

ན་པ་
remembering the 

object

ས་བན་
watchfulness

མས་པ་
perceiving

བཏང་མས་
equanimity
letting go

་
indolence (not wanting to meditate)

་
indolence (not wanting to meditate)

་
indolence (not wanting to meditate)

་
indolence (not wanting to meditate)

བད་ངས་
forgetfulness

ང་ད་
dullness/agitation

འས་་ད་
failing to take 

action

འས་ད་
taking action 
unnecessarily

མས་གནས་
ངས་

མས་གནས་་
ང་

Name of stage 
of mental 
placement

༡
1

༢
2

༣
3

༤
4

༥
5

༦
6

༧
7

༨
8

༩
9

མས་འག་པ་
placing the 

mind

ན་་འག་པ་
placing with 
continuity

ན་་འག་པ་
repeated 
placing

་བར་འག་པ་
close 

placement

ལ་བར་ད་པ་
controlling  
placement

་བར་ད་པ་
quieting the 

mind

མ་པར་་བར་
ད་པ་

complete 
quieting

་གག་་
ད་པ་

single pointed 
concentration

མཉམ་པར་
འག་པ་

placement of 
the mind in 
equanimity
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མས་གནས་་
ཉམས་

experiences of 
the stages

བས་ ༦
Six Powers

ད་ད་ ༤
the four mental 

attentions

མ་ག་མང་་
ང་བ་ཉམས།
experience of 

passing of 
many 

discursive 
thoughts

མ་ག་ངལ་
ག་བ་ཉམས
experience of 

resting of 
discursive 
thoughts

འགལ་ན་དང་ད་
་མ་ག་ཐང་ཆད་
པ་ཉམས།

when 
encountering 

adverse 
conditions,
discursive 

thoughts are 
completely 
exhausted

་ན་་
ལས་བས་
་་བར་
ད་པ།

the vast are 
subsumed 
and made 

subtler

ང་་འན་ི་
ན་ཏན་ལ་
དགའ་བ།

enjoying the 

qualities of 

concentration

མ་གང་་
ས་དགས་
གས་ནས་
འག་པ།

uprooting the 
types of short 

comings, 

disadvantages  
of distraction

ཆགས་མས་
ར་ན་ངས་
ལ་བས་ང་བ།
making effort 

to abandon 

the afflictions 
of each mind 

of desire

ང་འན་ན་
ཆགས་་
འབ་པ།

accomplish-
ment of 

continuous 
concentration

ལ་ད་ན་
བ་་འག་པ།

spontaneous 
placement 

without effort.

ས་པ་བས།
listening

བསམ་པ་
བས།

reflecting

ན་པ་བས།
mindfulness/ remembering

ན་པ་བས།
mindfulness/ remembering

ས་བན་ི་བས།
alertness

ས་བན་ི་བས།
alertness

བན་འས་་བས།
perseverance

བན་འས་་བས།
perseverance

ངས་འས་་
བས།

complete 
familiarity

བམ་་འག་པ།
tight application
བམ་་འག་པ།
tight application

ཆད་ང་འག་པ།
interrupted application
ཆད་ང་འག་པ།

interrupted application
ཆད་ང་འག་པ།

interrupted application
ཆད་ང་འག་པ།

interrupted application
ཆད་ང་འག་པ།

interrupted application
ཆད་ད་
འག་པ།

uninterrupted 
application

ལ་ད་
འག་པ།

spontaneous 
application. 

མས་མན་ིས་མ་་ན་ལས་གངས་པ་་གནས་་དགས་མ་མས་་ག་་གསར་བན་བགས་།།
Teachings on the Stages of Calm Abiding from the Ornament of the Sutra Collection by Maitreyanatha,  Newly Presented in Table Form. Page 2


