


Психикалык (арбак) окуялар

Биз ошол психикалык же арбак айтууга болот

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

отуз т�рт, бул арбак чейин, беш жашта

к�р�нг�н жок. 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 эмне айда к�р�нд�

унутуп так, анткени, жашы турган, бирок, мен

ачык-айкын эмес. 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。 Эмнеси болсо да, ал биз

к�р�п, ким Nante арбак кезинен окуяны угуп,

билип, бир нерсе болуп саналат. 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。

Ошондуктан, мен да бир элес к�р� албайт деп

ойлогон эч жакка караган эмес болчу. 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。 Демек, силер Nante

элес, мен ойлогон же бар, ал да ошол жерде

болгон жок. 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。 Бирок,

тажрыйба сулуу Nante арбак бар болсо, бирок

мен чынында эле белгил�� болмок деп

ойлойм, бирок, аны эч ким, чынында, аны

к�рг�н эмес.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 Мен дагы отуз т�рт,
беш жыл болуп калды. 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。 Ошол эле
учурда, бул гезит жеткир��, анткени эрте�
менен �ч саат эмне бир байк боюнча newsagent
карата к�н сайын жиберди. 私生活では心霊写真の本など見て
いたのである。 жеке жашоодо ал мындай бул
психикалык с�р�тк� деп, к�з салып турат.
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。 Бир к�н�, деп �ч саат эрте чейин
кара�гы мезгилде, мен ар дайым дилердик
ж.б.у.с. тээп жана минип карай бет алды. 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
。 �йд�н бир аз жол турак жай аянты к�п
учурда улуттук жол жооп иштеп жатканда, ал
т�п-тамыры менен келген болчу. 季節は冬だった。 Кыш



т�п-тамыры менен келген болчу. 季節は冬だった。 Кыш
мезгили эле. 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。 Бирок ал чет �лк�л�к жаш
аялдай эл бир нерсе ак ичке костюм кыска-
т�рд�� т�ст�г� турду. 私は、ついに出たと思った。 Мен
акыры чыккан болчу. 何か透けそうな感じで肉体といった感じでは
ない。 сез�� м�мк�н, жаалы нерсеге дене
сыяктуу сезген жок. 少しその女性は、ゆらりと動いた。 аял,
бир аз кызык ж�р�г�б�з козголбой койбойт.
神秘的な感じではあった。 сырдуу сезим бар эле. 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。 Бирок, Ikazu
жумушка барып, анткени толук токтотом
деген, мен �тк�н жок кетти.
幽霊を見て発狂した人もいる。 Кээ бир адамдар жан к�р�п
жинди болгон. 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。 Мен да психикалык с�р�тт�р к�п
сандагы к�рг�н жок болсо, анда к�лк�л��
болушу м�мк�н. 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。 бул д�йн�д�н эмес, сезип, ал, кыязы,
с�зс�з жыртыла башчысы болуп саналат.
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。 Андан кийин бир нече к�н
�тк�нд�н кийин, к�н чыга электе бир байк
ишт��г� жетектеген болуп жатканда да, с�з
айкашы, �йд�н кичине балдар ар кандай
адамга алып келди. 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 Кана, мен ал
ж�н�нд� ойлонуп, бирок кийин бала, кийин
ойлонуп атканда �ч саат болуп �тк�н, ал эми
Мен кимдир бир��н�н ийбадаткананын ичинен
чыгат деп ойлойм, психикалык да болгон
эмес ойгонуу ал деп эсептешет.
 

 

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
。 Андан бир аз убакыт �тк�нд�н кийин, азыр
гезит жеткир�� оой, сен дагы эле т�н жарык
болуп эмес, убакыттын �т�ш� менен �йг�
жакын келип, эски аял экинчи тараптан бир
кимоно к�� кочуш жерге тайгалануу басып
келди болот. そして右に曲がってある家の中に入って行った。 Мен
укук тартканын болуп �йг� кирдим. 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。 Аял therethrough кийин барып, жерге карап, Мен
да ошол жерде б�т дубалдарын бир кире
алган эмес. 間違いなく幽霊だろう。 Албетте, бул арбак
болот.
この三つはいずれも夜明け前である。 Же �ч эле к�н чыга
электе болуп саналат. 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。 Арбак же,
тескерисинче, психикалык, же мен балким,
жарык жерге чыгып, жок эмес, деп ойлоду.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Ошондой эле, ал



さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 Ошондой эле, ал
ошондой эле арбактарга жана нымдуулук
�ч�н тиешел�� болушу керек деп айтылат. 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。 Мисалы, мен бир такси
айдоочу аял с�йк�д�, анан мен кийин
кеткенден к�р�п, кандайдыр бир окуя же бир
нерсе суу болгон жок отурган баракты. 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 ным, жалбырактары �с�мд�кт�р сыяктуу
Machida менен батирдин бир б�лм�с�нд� жогору
багытталган, Токио, бир т�нд� идишке суу
куюп койду да, болбосо да, бир буту б�лм�г�
кирип келип, бир белгиси эле. 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 Не керек уктап
жаткан, бирок к�т�лб�г�н жерден болгон
сезим да, колун кысып. でも、その時は何も見えなかった。
Бирок, мен эч нерсе к�рг�н жокмун. 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。 Алардын
арасында, башкача айтканда, кимдир-бир��
�з колу менен, кыязы, чыгып жатат бекер
болуп калды. 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。 Ошондуктан, мен
да к�пк� к�т�п, суу жана бир нерсе ыргытып
кайра пайда болгон эмес болсо, нымдуулук
жана байланыш боюнча болобу деп ойлойм.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 Эми, бул жазып
жатканда, сыртта жаан жаап жатат. 昨日は一日中雨だ
った。 Кечээ бир к�н бою жамгыр болчу. 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。
Бул окуя сыяктуу, ал тургай, психикалык
чыныгы окуяны жазып азгырылган болуп так,
арбак нымдуулук к�р�ш� м�мк�н.
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。 сен дагы
жаз болсо киноиндустриясында, Нагасаки
округ, чыныгы окуя биринчи Sawara-�т�� бир
окуя болуп саналат. ほんとに私はそれまで幽霊を見なかった。
Чын эле мен ага чейин жан к�рг�н жок. 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 эч нерсе,
ат�г�л Kegon Falls, мен эч нерсе сезген жокмун
барып к�р� алган эмес да. 自殺の衝動にも駆られなかった。
Ал ошондой эле �з�н-�з� �лт�р�� каалоо
менен шартталган.
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。 к�рг�н биринчи жолу чыгып, андан
кийин да, ал храмдын ичинде барып, Кудайга
сыйынып залында Ыйык рухтун же болушу
м�мк�н элдин к�з алдында жасалган, ал эми
жакында эле бул храмга барып эмес, анткени
Ыйык Рухту к�р�п кетти эле .
又、機会があれば書いてみることにする。 Мындан тышкары, ал
м�мк�н болсо, жазуу �ч�н аракет кылынат.
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