
༄༅། །བོན་བུ་བརྩིས་པ། །  
Считавший ослов 

 

ཉྩིན་ཞྩིག་ལ།   མྩི་ཞྩིག་གྩིས་བོང་བུ་དྲུག་དེད་དེ་ཆུ་ལྡུད་དུ་སོང་།   ལམ་དུ་ཁོ་རྐང་ཐང་ལ་འགོ་མ་འདོད་པར་བོང་བུ་གཅྩིག་
ལ་ཞོན་ནས་སོང་།   ཆུ་ཁར་སེབས་རེས།   ཁོས་བོང་བུ་ཚང་མྩིན་བརྩིས་པ་ན།   བོང་བུ་ལྔ་ལས་མེད་པས།   བོང་བུ་གཅྩིག་
བོར་སོང་སྙམ་ནས་ཁོ་འཚུབ་ཆ་ལངས་ཤྩིང་།   བོང་བུ་ལས་བབས་ནས་ཕྩིར་བོང་བུ་འཚོལ་དུ་སོང་།   ཁོས་གང་སར་བོང་བུ་
བཙལ་ཡང་མ་རེད་པས།   ཕྩིར་ཆུ་ཁར་ཡོང་ནས་ཆུ་འཐུང་བཞྩིན་ཡོད་པའྩི་བོང་བུ་རྣམས་བརྩིས་ཚེ།   བོང་བུ་དྲུག་པོ་གཅྩིག་
ཀྱང་མ་ཆད་པར་ཚང་བས།   ཁོ་དགའ་སོ་ཆེན་པོ་སེས།   དེ་ནས་ཡང་ཁོ་བོང་བུ་གཅྩིག་ལ་ཞོན་པ་དང་།   བོང་བུ་གཞན་
རྣམས་དེད་དེ་ཕྩིར་ལོག   ཡུད་ཙམ་སོང་རེས།   ཡང་བོ་མ་བདེ་བར་ཁོས་བོང་བུ་ཚང་མྩིན་བརྩིས་པ་ན།   བོང་བུ་ལྔ་ལས་
མེད་པས།   ཁོ་ཡ་མཚན་སེས་ཏེ།   དེ་ཅྩི་ཚང་མ་ལ་ད་ལྟ་མྩི་ཚང་བ་འདྩི་ཅྩི་ཡྩིན་སྙམ་པའྩི་སྐབས་དེར།   ཁོའྩི་གོགས་པོ་ཞྩིག་
ཚུར་ཡོང་བ་དང་ཕྲད་པས།   ཁོས་གོགས་པོ།   ང་ཁྩིམ་ནས་ཐོན་དུས་སུ་བོང་བུ་དྲུག་ཡོད་ཀྱང་།   ཆུ་ཁར་སེབས་དུས་བོང་
བུ་ལྔ་ལས་མེད།   ཡང་ཆུ་ཁ་ནས་ཡོང་དུས་སུ་བོང་བུ་དྲུག་ཡོད་ཀྱང་།   འདྩིར་སེབས་དུས་བོང་བུ་ལྔ་མ་གཏོགས་མེད།   
ཁོད་ཀྱྩིས་ལྟོས་དང་།   གཅྩིག   གཉྩིས།   གསུམ།   བཞྩི།   ལྔ་ཞེས་བརྩིས།   གོགས་པོས་ཁོད་ཞོན་པའྩི་བོང་བུ་དེ་བརྩིས་
ན་བོང་བུ་དྲུག་ཡོད་ལ།   དེའྩི་ཁར་ཁོད་བརྩིས་ན་བོང་བུ་བདུན་ཡོད་དོ་ཞེས་བཤད། 

 
Однажды один человек, погоняя шесть ослов, пошёл на водопой. Не желая идти по дороге пешком, 
он сел верхом на одного осла и поехал. 
Приехав к берегу реки, он посчитал, все ли ослы. Ослов было только пять. Думая, что один осёл 
потерялся, он забеспокоился, и слезши с осла, пошёл назад искать. Где он ни искал, не нашёл. Придя 
снова к водопою, посчитав пивших воду ослов, и увидев, что их шесть и ни одного не пропало, он 
весьма обрадовался. 
Затем он снова сел верхом на одного осла, и погоняя остальных, стал возвращаться, но через минуту 
снова почувствовал тревогу и пересчитал ослов. Ослов было только пять. Он изумился, и пока думал, 
как это, были все, а теперь не все, встретил своего друга, который шёл навстречу. И говорит ему: 
«Друг! Когда я вышел из дома, было шесть ослов, а пришёл на водопой — только пять; потом пошёл 
с водопоя — шесть ослов, а дошёл до сюда — только пять. Ты посмотри-ка: один, два, три, четыре, 
пять». Друг сказал: «Если посчитать осла, на котором ты сидишь, то будет шесть. А если вдобавок 
тебя посчитать, будет семь ослов!» 
 
  



Словарь 

 

རྐང་ཐང་། пешком 

སེ། སེས། སེ། སེ། породить, 
почувствовать 

ཁྩིམ། дом 

དགའ་སོ། радость 

གོགས་པོ། друг 

ཆད། не хватает 

ཆུ་ཁ། берег реки 

ཆུ་ལྡུད། водопой 

འཆད། བཤད། བཤད། ཤོད། говорить, сказать 

རེད། найти 

སྙམ། думать, чувствовать 

ལྟ། བལྟས། བལྟ། ལྟོས། смотреть 

འཐུང་། འཐུངས། བཏུང་། ཐུངས། пить 

འཐོན། ཐོནད། ཐོན། ཐོནད། отправляться, 
выходить 

དེའྩི་ཁར། вдобавок 

འདེད། དེད། དེད། དེད། погонять 

ལྡུད། поить 

ཆུ་ལྡུད། водопой 

ཕྩིར་ལོག возвращаться 

ཕྲད། встретиться 

བོང་བུ། осёл 

བོ་མ་བདེ་བ། беспокойство 

འབབ། བབས། བབ། བབ། слезать, спускаться 

འབོར། བོར། བོར། བོར། потеряться 

མ་གཏོགས། кроме 

རྩི། བརྩིས། བརྩི། རྩིས། считать 

ཚང་། все 

ཚུར། сюда 

འཚུབ་ཆ། беспокойство 

འཚོལད། བཙལ། ཚེལ། ཚེལ། искать 

ཞོན། གཞོནད། བཞོན། ཞོནད། ехать верхом 

ཡ་མཚན། удивление 

ཡུད་ཙམ། мгновение 

ལངས། ལངས། ལང། ལོངས། подниматься, 
появляться 

སེབས། བསེབས། སེབས། སེབས། прийти 

 

 
 


