


Психикалық (Ghost) тәжірибе

б�з психикалы� немесе елес деп айту�а

болады ,. 私も三十四、五歳まではこの幽霊が全く見えなかった。 Мен

сондай-а� отыз т�рт, б�л елес бес жас�а

дей�н барлы� пайда жо�. 正確に何月に見たかを忘れてしまった

ので、どちらの歳かは、はっきりしないのだが。 Мен �андай айда

бай�ал�ан �андай �мытып, �йткен� д�л

жасына болып табылады, б�ра� мен аны� емес.

とにかく、子供の頃より幽霊の話なんて誰でも見聞きするし知っているものである。

�алай бол�анда да, б�л б�з кез келген адам

бала кез�нен Nante Ghost Story к�руге немесе

естуге б�лу н�рсе. それで、私も幽霊が見えないかなと思っていたが

、何処でも全く見ることはなかった。 Сонды�тан, мен-а�, б�р

Рухты к�ре алмайды деп ойла�ан ед� кез

келген жерде барлы� �арап жо�. それで、幽霊なんて存在

するのか、と思ったりした事もあった。 Сонды�тан, мен��

ойымша, б�л с�з онда сондай-а� деп ойла�ан

немесе бол�ан, Nante призраков бар. でも、幽霊の体験談

なんて結構あって、本当にあるのだろうとは思っていたのだが、それでも実際に見たこ

とはなかったのである。 Б�ра�, т�ж�рибе бар �те Nante Ghost

болса, б�ра� мен б�л шын м�н�нде белг�л�

б�р ед� деп ойлаймын емес, б�ра� �л� к�нге

дей�н ол еш�андай �с ж�з�нде оны к�рген.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 Ал Мен сондай-а�
отыз т�рт, бес жасар айналды. その頃、新聞配達をしてい
たので、朝は三時には起きてバイクで新聞販売店へ向かう毎日を送っていた。 б�л
газет жетк�зу болды, �йткен� сол уа�ытта,
та�ерте� �ш са�ат жат�ан мотоцикл газет
д��г�ршек �арай к�н сайын ж�берд�. 私生活では心霊
写真の本など見ていたのである。 Жеке �м�р� жылы м�ндай
психикалы� фотосурет рет�нде, к�р�п ед�
отыр.
ある朝、といっても三時で夜明け前の真っ暗な時間に、いつものようにバイクに乗り販
売店に向かっていた。 Б�р к�н� та�ерте� ж�не айту�а
�ш са�ат алдында Рассвет �ара��ы
уа�ытында, мен �р�ашан дилерл�к т.б.
велож�г�руге ж�не бара жат�ан. 住宅地の家が多い小さ
な道を国道に出るまで走っていると、ある曲がり角に来たときにいたのだ。



な道を国道に出るまで走っていると、ある曲がり角に来たときにいたのだ。
�йд�� ша�ын жол т�р�ын ауданы жи� �лтты�
автомагистральд� жауап беру �ш�н ж�мыс
�степ т�р�ан кезде, ол бетб�рысты с�т
келгенде, ол болды. 季節は冬だった。 Сезон �ыс�ы
болды. それなのに半そでの白い薄い衣装で何か外国人の若い女性みたいな人が立
っていたのだ。 Дегенмен шетелд�к жас �йел сия�ты
н�рсе �ыс�а жейде а� т�ст� ж��а костюм
т�рды, ол адам. 私は、ついに出たと思った。 Мен, е�
со�ында, ж�зеге болды деп ойладым. 何か透けそうな
感じで肉体といった感じではない。 сез�нуге, е� алдымен,
м�лд�р н�рсе салдарды сез�нем�н емес. 少しその
女性は、ゆらりと動いた。 �йел, к�шкене ��делет�н�н
к�шт�. 神秘的な感じではあった。 ж�мба� сез�м пайда
болды. だが、仕事に行っているので停まるわけにいかず、そこを通り過ぎてい
った。 Б�ра�, олар ж�мыс �стеуге барды,
�йткен� Ikazu Н�ктен� б�лд�ред�, Мен сонда
�ткен барды.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Кейб�р адамдар елес к�ре MAD
болды. 私も心霊写真を多数見ていなかったら、おかしくなったかもしれない。
С�з психикалы� фотосуреттер �лкен санын
к�ре алмады Егер Мен сондай-а�, к�лк�л�
болар ед�. この世のものではない感じ、は確かに頭がおかしくなりそうな
のだ。 емес, осы �лемн�� Feeling, ол, е� алдымен,
�рине, ба�ылаусыз басшысы болып табылады.
それから数日後、同じように夜明け前にバイクで仕事に向かっていると、とある家から
小さな子供が何人も出てきた。 Содан кей�н б�рнеше к�н
�ткен со�, сол сия�ты Рассвет мотоцикл
ж�мыс �стеуге баста�ан кезде, фраза �йден
ша�ын балалар кез келген адамны� шы�ты. 私は
お通夜かな、と思ったのだが、後で考えるとお通夜でも子供が夜中の三時過ぎに起きて
いて、家の外に出てくるだろうかと思うと、あれは心霊だったのでは、と思うのである
。 Мен, болып табылатын ойладым, б�ра� кей�н
т�пт� т�нг� са�ат �ш баланы бол�ан, ал
кей�н�рек ойлайды, мен �йден келед� деп
ойлаймын, психикалы� бол�ан, Kana ояту ол деп
ойлаймын.
 

 

それからしばらくして、今度は新聞配達の途中、まだ夜は明けていない頃にある家の近
くに来たら、向こうから着物を来た老女がすすすすすと地面をすべるように歩いて来た
。 Содан кей�н б�раз уа�ыттан кей�н, енд�
газет жетк�зу орта болып табылады, с�з, �л�
т�нг� Dawn болып табылады уа�ыт �й�не жа�ын
кел�п, бас�а жа�ынан кимоно келд� еск�
�йел к�йе к�йе ж�не жерге сыр�ытып бара
келд�. そして右に曲がってある家の中に入って行った。 Ал Мен о��а
�лмект� �йге к�рд�. 後からそこを通るときにその女性が入って行っ
た場所を見ると、そこは全部壁で入り口は一つもなかったのだ。 �ол
кей�н�рек, онда Мен барлы� �абыр�асында
б�р к�ру �ажет� жо� кезде �йел к�рд� жерде
�арап. 間違いなく幽霊だろう。 �рине, б�л елес болар
ед�.
この三つはいずれも夜明け前である。 Кез Осы �ш-а�, Рассвет
болып табылады. 心霊というか幽霊は、もしかしたら明るいところには



болып табылады. 心霊というか幽霊は、もしかしたら明るいところには
出てこないのではないかと思ったりする。 Ghost немесе тез�рек
психикалы�, немесе, м�мк�н, мен�� ойымша,
б�л жар�ын жерге шы�ып емес емес, ойладым.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Ал, ол сондай-
а� аруа� ыл�ал ж�не байланысты деуге
болады. 例えばタクシーの運転手が女性を乗せて、後でいなくなったのに気づい
た時に、座っていたシートは濡れていたとかいう話がある。 Мен
кей�н�рек кетт� бай�а�ан кезде, мысалы,
мен такси ж�рг�зуш�с� �йел салып, ��г�ме
немесе б�р н�рсе бар отыр�ан ед� пара�ы
ыл�алды болды. 私が東京都町田市のマンションで部屋の中に観葉植物な
ど湿気が高くなるもの、容器に水をいれて置いていたりもした時にある夜、ふっと何か
が部屋に入ってくる気配がした。 Мен, т�пт� немесе жо�
ыдыс�а су салып �ойса�, б�р т�н, Мачида,
Токио п�терде б�лмеде жо�ары н�рсе фут
б�лмес�нде енген белг�с� болды, мысалы,
�с�мд�ктер жапыра� сия�ты, ыл�ал арнал�ан.
私は布団に寝ていたが、いきなり両手を押さえつけられた感じがした。 Мен
ма�та матрацтар бойынша �йы�тап жат�ан,
б�ра� кенеттен болды сез�м� ек� �олын
басыл�ан. でも、その時は何も見えなかった。 Б�ра�, сол
уа�ытта мен еште�е к�ре алмады. そのうち、その何者か
は出て行ったのだろう、両手は自由になった。 Оларды� арасында,
б�реу, б�лк�м шы�ып жат�анын, оны� �олына
ерк�н болды. それで、湿気と関係があるのかなと思い、水やなんかを捨て
てしまったら、二度とそういう事は起こらなかった。 Сонды�тан,
мен�� ойымша, ыл�ал ж�не �арым-�атынас, с�з
тым �за� к�т�п, су мен б�р н�рсе ла�тырып
болса, �айта б�л орын жо�, бар ма деп
ойлаймын.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Егер с�з осы
жаз�ан кезде Енд�, тыс жа�быр. 昨日は一日中雨だった。
Кеше к�н� бойы жа�быр болды. こういう時こそこんな話、実
話を書いてみたくなるのも心霊、幽霊は湿気を好むのかもしれない。 т�пт�
психикалы�, м�ндай елес ыл�алды �алауы�ыз
м�мк�н шынайы тарихын, жаза аз�ырылуы
болу�а д�л Б�л о�и�а.
最初の実話は福岡県福岡市、もっと書けば早良区での話である。 Егер с�з
к�п жаза, егер Фукуока шынайы тарихы,
Фукуока префектурасыны� б�р�нш�, Sawara Ку
б�р ��г�ме. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。 Шынында
Мен о�ан дей�н елес к�рген жо�. 華厳の滝に行っても何
も見えなかったし、何も感じなかった。 Мен еште�е, т�пт� Kegon
Falls, сез�нем�н емес, еште�е барды к�ре
алмады. 自殺の衝動にも駆られなかった。 Ол сондай-а� �з�не
�з� �ол ж�мсау серп�н артуыны� есеб�нен
болды.
初めて見てからは、その後、神社などに行くと拝殿のところで神霊と思われる人の姿を
見たりするようにもなったのだが、最近は神社にも行かないので神霊を見ることもな
くなった。 б�р�нш� рет к�рд�м бастап, содан
кей�н, ол сондай-а� немесе ол �асиетт�
�т���з емес, �йткен� �асиетт� жылы �ибадат
барып, залында Киел� Рух болуы м�мк�н,
б�ра� жа�ында, сондай-а� Киел� Рухты
к�руге аттанды адамдарды� к�ргеннен



к�руге аттанды адамдарды� к�ргеннен
бей�мделген болатын .
又、機会があれば書いてみることにする。 Сонымен �атар, б�л
м�мк�нд�к бар болса, жазу�а тырысамын
болады.
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