


ਮਾਨਸਕ (ਆਤਮਾ) ਦੇ ਤਜਰਬੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਾਨਸਕ ਜ ਇੱਕ ਭੂਤ ,.  私も三十四、五歳まではこの幽霊が全く見

えなかった。 ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੀਹ-ਚਾਰ, ਇਸ ਭੂਤ 'ਤੇ ਸਾਰੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਖਾਈ

ਨਾ ਸੀ. 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。 ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਿਕਉਿਕ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਉਮਰ ਦੇ

ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ. 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。 ਕੀ ਿਕਸੇ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ ਬਚਪਨ ਤੱਕ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ Nante ਭੂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈ ਹੈ. 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。 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ

ਸੋਿਚਆ ਸੀ ਿਕ ਇਕ ਭੂਤ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਕਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ. 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。 ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ Nante ਭੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ

ਸੋਿਚਆ ਜ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ. 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。 ਪਰ, ਜੇ ਤਜਰਬੇ

ਦੀ ਪਰੈਟੀ Nante ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ.
そして私も三十四、五歳になってしまった。 ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੀਹ-ਚਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ
ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ. 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。 ਉਸ ਵੇਲੇ, ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੀ,
ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਰ ਿਦਨ newsagent ਵੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਿਰਹਾ 'ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਸੀ. 私生活で
は心霊写真の本など見ていたのである。 ਿਨੱਜੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਿਜਹੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਸਕ
ਫੋਟੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੇਖ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਰਹਾ ਹੈ.
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。 ਇਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਕੁ ਵਜੇ 'ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਿਹਣਾ
ਹੈ ਿਵੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੀਲਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ' ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ. 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
。 ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸੜਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਕਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲ
ਿਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਤੇ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ. 季節は冬だった。 ਸੀਜ਼ਨ ਸਰਦੀ ਦੀ
ਰੱੁਤ ਸੀ. 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。 ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਿਚੱਟੇ ਪਤਲੇ ਪਵਹਰਾਾਿ
ਥੋੜੇ-sleeved ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਸੀ. 私は、ついに出たと思った。 ਮੈਨੂੰ ਸੋਿਚਆ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੀ.
何か透けそうな感じで肉体といった感じではない。 ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਤੱਖ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ
ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਸ ਵਰਗੇ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ. 少しその女性は、ゆらりと動いた。 ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ
ਿਜਹਾ swaying ਪੇਿਰਤ ਹੋਏ. 神秘的な感じではあった。 ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਭਾਵਨਾ ਸੀ.  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。 ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਚਲਾ ਿਗਆ ਪਰ, Ikazu ਪੂਰੀ ਸਟਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਿਪਛਲੇ ਉਥੇ ਚਲਾ ਿਗਆ.
幽霊を見て発狂した人もいる。 ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਾਗਲ ਸਨ.  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。 ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਕ ਫੋਟੋ ਦੀ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਖ ਸੀ, ਜੇ, funny ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. 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。 ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾ ਮਿਹਸੂਸ, ਸੰਭਵ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ freaking ਿਸਰ ਹੈ.
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。 ਿਫਰ ਕੁਝ ਿਦਨ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਉਸੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਬਦ-ਘਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ



ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਬਦ-ਘਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ. 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。 ਮੈਨੂੰ Kana ਜਾਗ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰ
ਦੇ ਿਤੰਨ ਵਜੇ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਵੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਕ, ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੈ.
 

 

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
。 ਿਫਰ ਇੱਕ ਜਦਿਕ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਜੇ ਵੀ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਨਾ ਿਵਚ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਿਕਮੋਨੋ ਸੂਿਤ ਸੂਿਤ
ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਤੁਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੈ. そして右に曲がってある家の中に入って行
った。 ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਸੱਜੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਿਵੱਚ ਤੁਿਰਆ.  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。 ਿਜੱਥੇ
ਜਗਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਿਵੱਚ, ਜਦ therethrough ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਉਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਧ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਪਵੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ. 間違いなく幽霊だろう。 ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੋਵੇਗਾ.
この三つはいずれも夜明け前である。 ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਿਤੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ.  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。
ਆਤਮਾ ਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਸਕ ਹੈ, ਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਗਾ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਹੈ.
さて、幽霊と湿気については関係があるとも言われる。 ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੂਤ
ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ. 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。 ਿਮਸਾਲ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੀਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ ਕੋਈ
ਚੀਜ਼ ਬਰਫ ਸੀ ਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਚਲਾ ਿਗਆ ਸੀ
ਦੇਿਖਆ. 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。 ਮੈਨੂੰ ਨਮੀ ਨੂੰ, Foliage ਪੌਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿਜਹੇ Machida, ਟੋਕੀਓ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ
Apartment ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਜ ਨਾ ਪਾ ਕੰਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈ ਿਤਆਰ,
ਕੁਝ ਪੈਰ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ ਸੀ. 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。 ਮੈਨੂੰ ਿਫਊਟਨ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਿਪਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਅਚਾਨਕ ਸੀ
ਦੋਨੋ ਹੱਥ ਦਬਾਇਆ. でも、その時は何も見えなかった。 ਪਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ
ਵੇਖ ਸੀ. 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。 ਨੂੰ ਿਵਚ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਬਾਹਰ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣ ਿਗਆ. 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。 ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ.
今、これを書いている時、外は雨が降っている。 ਹੁਣ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਲਖਣ ਰਹੇ ਹਨ,
ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਿਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. 昨日は一日中雨だった。 ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਬਾਰਸ਼ ਸੀ. 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。
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਅਿਜਹੇ ਵੀ ਮਾਨਸਕ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਣ ਲਈ ਪਰਿਤਆਇਆ ਬਣ,
ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਮੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
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。 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਿਲਖਣ ਦੀ
ਫੂ ਕੂਵੋਕਾ, ਫੂ ਕੂਵੋਕਾ Prefecture, ਦੇ ਸੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ, Sawara-ku ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. ほ
んとに私はそれまで幽霊を見なかった。 ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸੀ.  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。 ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਨਾ ਸਿਕਆ ਵੀ
Kegon ਫਾਲ੍ਸ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਿਗਆ. 自殺の衝動にも駆られ
なかった。 ਇਸ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਿਗਆ ਸੀ.
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。 ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਤੱਕ, ਿਫਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਿਵੱਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਿਕਉਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਹੈ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ' ਤੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ .



ਨਜ਼ਰ' ਤੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ .
又、機会があれば書いてみることにする。 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨੂੰ ਿਲਖਣ
ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
 



奥付

ਮਾਨਸਕ (ਆਤਮਾ) ਦੇ ਤਜਰਬੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ.
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