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อาทิตีย์ นิ�มนวิล

สำานักพัิมพั์ภาษาและวัฒนธรึรึม

เร้�องราวิของไทุเป้ 101 Trilogy กำาลัง

จะจบลงในย่อหัน้าน้�แล้วิ ใครทุ้�เบ้�อว่ิาคนเล่า

ไม่ยอมม้ฟัออนจากทุ้�น้�สักทุ้ สบายใจได้แล้วิ

นะ...หัลังจากทุ้�สมาชิิกรับป้ระทุานอาหัารเยน็

ม้�อสุดหัร้กันไป้จนอิ�มหันำาสำาราญแล้วิ ก็ได้

เวิลากลับทุ้�พักไป้พักผ่อนกัน เพราะวิันน้�เดิน

เยอะเกินไป้แล้วิ แต่้ต้อนเดินก็ไม่ร้้ตั้วิหัรอกนะ 

มาร้้ อ้กทุ้ต้อนแก�งทุ้� เขาม้นาฬิิกานับก้าวิ 

เขาอวิดกนัว่ิาวัินน้�ได้ไป้ก้�ก้าวินั�นแหัละ พอใกล้ 

ถ้งทุ้�พักเรากเ็ริ�มแผนการเซีอรไ์พรสวั์ินเกิดกัน 

เราป้ลอ่ยให้ัเจ้าของวัินเกิดทุ้�ต้อนน้�ออกอาการ 

ง้�เง่าจากควิามเหัน็ดเหัน้�อยเม้�อยล้าข้�นห้ัอง 

ไป้ก่อน ส่วินทุ้�เหัล้อก็แสร้งทุำาเป็้นว่ิาจะไป้หัาซ้ี�อขนมไว้ิกินก่อนนอน 

แต่้แผนก็เก้อบแต้ก เพราะดันจะอยากไป้ด้วิยซีะอย่างนั�น เลยต้้อง

อาสารับหิั�วิสินค้าให้ัแทุน ทุ้มงานสาวิสวิยของเราร้บวิิ�งเข้าร้านกาแฟั

นางเง้อกเจ้าดังทุ้�ม้สาขาทัุ�วิโลกแทุบไม่คิดช้ิวิิต้ เราต้้องการเค้กสัก 1 

ชิิ�นเพ้�อทุำาให้ัพิธุ้กรรมสมบ้รณ์์ เม้�อของครบเราก็กลับข้�นไป้ทุ้�ห้ัอง แต่้

น่าเส้ยดายทุ้�จุดเทุ้ยนไมไ่ด้ ข้นจุดละกร็ะบบดบัไฟัไดทุ้ำางานแน ่เราเป้ดิ

ป้ระต้้ห้ัองเข้าไป้พร้อมกับร้องเพลงแฮิป้ปี้�เบิร์ธุเดย์ในค้ย์ทุ้�ไม่น่าจะม้

ใครรับได้ เจ้าของวัินเกิดก็ด้จะเซีอร์ไพรส์มาก และด้ทุ่าจะไม่ร้้ตั้วิมา

ต้ลอด (มั�ง) และหัลังจากกินเค้กกันพอเป็้นพิธุ้ ทุ้มงานก็เร่งเร้าให้ัแกะ

ของขวัิญทุ้�เป็้นกาชิาป้องด้ว่ิาข้างในม้อะไร ใจก็กลัวิว่ิาถ้าได้ซีำ�ากันละ

ก็บันเทิุงแน่ สรุป้ ไม่ซีำ�า ตั้วิหัน้�งน่ารัก อ้กตั้วิหัน้�งพอรับได้ หุัหุั จบวัินนั�น

ด้วิยการจาระไนแผนการทัุ�งหัมดใหัฟั้ังอย่างหัน้าช้ิ�นต้าบาน แลว้ิก็แยก

ย้ายกันไป้พักผ่อน

วัินรุ่งข้�น สมาชิิกของเราเริ�มออกอาการเหัน้�อย และง้�เง่าอย่าง

เห็ันได้ชัิด น้�ขนาดว่ิาให้ัต้้�นสายได้นิดหัน่อยแล้วินะ ทุำาให้ัต้้องม้การ

ผจญภัยเม่องให้ม่
ตอน ขัอให้้ ได้้ ขัอให้้โด้น

ป้รับเป้ล้�ยน RC พอสมควิร แต้อ่ย่างไรเส้ย โป้รแกรมหัลกัอย่้ทุ้� RC แรก

น้�เลย วัินน้�เป็้นวัินขอแฟันจ้า !! อย่างทุ้�หัลายคนทุราบกันด้ ไต้้หัวัินม้

วัิดทุ้�เส้ยงล้อเส้ยงเล่าอ้างกันหันาห้ัมากวิ่า ถ้ามาไหัวิ้ขอเน้�อค่้แล้วิจะ

สมป้รารถนา วัิดแห่ังนั�นช้ิ�อว่ิา 龍山寺 (หัลงซีานซ้ี�อ) หัร้อวัิดหัลงซีาน 

เป็้นวัิดช้ิ�อดังมาก ๆ ในหัม่้ของผ้้แสวิงบุญ และแสวิงค่้ครอง ส่วินตั้วิก็

ไม่ได้อินกับพิธุ้กรรมน้�สักเทุ่าไร ดวิงน้�ไม่ต้้องพ้�งหัมอก็ร้้ว่ิาโสดยาวิ ๆ 

ไป้เลยล้กพ้�...แต่้ไม่ใช่ิกับเพ้�อนสาวิทุุกนางของเรา พวิกนางม้ควิาม

ป้รารถนาอันร้อนแรงดุจไฟันรก ทุ้�จะเผาผลาญทุุกสิ�งให้ัมอดไหัม้ไป้ต่้อ

หัน้าว่ิามันต้้องได้มันต้้องโดนแล้วิละงานน้� ซ้ี�งวัิดน้�ก็ไป้สะดวิกสบาย

มาก ม้สถาน้รถไฟัใต้้ดินช้ิ�อเด้ยวิกับวัิดเลย ว่ิาแล้วิก็ออกเดินทุางกัน 

ด้กว่ิา (ข้าวิป้ลาไม่กินนะ ขอแฟันก่อน)

โผล่ข้�นมาบนดินก็ต้้องเดินต่้อไป้อ้กสักนิด เอาเข้าจริงวัิดน้�ตั้�ง

อย่้กลางเม้องใช้ิได้เลยนะ ธุรรมชิงธุรรมชิาต้ก็ิไม่ต้้องพ้ดถ้ง รถราวิิ�งกัน

อุต้ลุต้ ข้างทุางก็เป็้นร้านขายของกินของใช้ิป้ระป้ราย เดินไป้สักแป๊้บก็

เจอเข้ากับลานจอดรถทัุวิร์...เช้ิ�อแล้วิจ้ะแม่วิ่าของเขาดังจริงอะไรจริง 
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Small Tips

วัิดหัลงซีานน้�ถ้อว่ิาเป็้นพุทุธุพาณิ์ชิย์ทุ้�แทุ้จริง เพราะ

ต้รงเคาน์เต้อร์จำาหัน่ายเคร้�องรางน้�เงินทุองสะพัดมาก และ

กระดาษลัง A4 ทุ้�ส่งต่้อ ๆ กันมาก็จะเป็้นต้ารางป้ระเภูทุของ

เคร้�องรางทุ้�ม้จำาหัน่ายพร้อมหัมายเลข แต่้ละป้ระเภูทุก็จะส่ง

เสริมหันุนนำาสิ�งทุ้�แต้กต่้างกันไป้ แรกๆ ก็ใช้ิควิามสามารถ

ภูาษาจ้นพยายามแกะควิามหัมาย พอแผ่นน้�มาก็เลิกเลย 

สะดวิกมาก ม้หัมดทัุ�งภูาษาจ้น ภูาษาอังกฤษ ภูาษาไทุย ภูาษา

เว้ิยดนาม เวิลาจะเช่ิาบ้ชิาก็จดหัมายเลขพร้อมจำานวินใส่

กระดาษแล้วิย้�นต้ามคิวิได้เลย ป้ระเภูทุของเคร้�องรางในหัน้า

หัน้�ง ได้แก่ 平安 (ผิงอัน - ป้ลอดภัูย) 健康 (เจ้�ยนคัง - สุขภูาพ) 

工作 (กงจว้ิอ - การงาน) 做生意 (จว้ิอ เซิีงอ้� - ทุำาธุุรกิจการ

ค้า) 幸福 (ซิี�งฝ้่ - ควิามสุข) 福氣 (ฝ้่ช้ิ� - โชิคลาภู) 愛情 (อ้าย

ฉิีง - ควิามรัก)

ขอบคุณ์ภูาพป้ระกอบ
https://guidetotaipei.com/visit/longshan-temple-%E9%BE%8D%E5% 
B1%B1%E5%AF%BA
Instagram @ekkislol

วัิดก็อย่้ฝั่�งต้รงข้ามถนนเส้นเล็ก ๆ น้�เอง แต่้ทุ้�สะดุดต้าตั้�งแต่้แรกเห็ันก็

ค้อ คนเยอะมาก ด้ออกเลยนะคะว่ิามาทุำาอะไรกัน ก่อนจะก้าวิผ่าน

ป้ระต้้วิดัไป้ สต้ร้ผ้เ้ครง่ในศาสต้รแ์ห่ังการขอเน้�อค่้ และถวิายวิิญญาณ์

ให้ัแก่องค์เง็กเซ้ียนในกลุ่มของเราก็สะกิดให้ัหัยุดก่อน เพราะนางเต้ร้ยม

วิิธุ้การมาด้วิย เปิ้ดม้อถ้อด้ไป้พลาง บร้ฟัให้ัฟัังสั�น ๆ ไป้พลาง จะเล่า

ให้ัฟัังว่ิาทุ้�น้�เขาม้วิิธุ้การขอพร และพิธุ้กรรมทุ้�ละเอ้ยดมากจริง ๆ ต้าม

เว็ิบไซีต์้หัร้อบทุควิามของไทุยถ้าไป้หัาอ่านด้ก็จะเห็ันว่ิาละเอ้ยดอย่าง

เหัล้อเช้ิ�อ ล้อกันว่ิาถ้าอยากจะให้ัสมป้รารถนาต้ามทุ้�ขอ ให้ัทุำาต้ามขั�น

ต้อนอย่างเคร่งครัด เอาละวิา จากเร้�องทุ้�ด้บันเทิุงต้อนน้�มันไม่บันเทิุง

แล้วิ เกร็งไป้หัมด ขนาดเราไม่ได้คาดหัวัิงส้งแบบคนอ้�นเขายังร้้ส้กเกร็ง

ไป้ด้วิย

ขั�นต้อนคร่าวิ ๆ มันเริ�มตั้�งแต่้ต้อนเข้าป้ระต้้วัิดเลย ถ้าหัันหัน้า

เข้าวัิดจะเห็ันว่ิาม้ป้ระต้้เข้าสองทุางซ้ีาย และขวิา ทุางขวิาเขาเร้ยกว่ิา 

ป้ระต้้มังกร ส่วินทุางซ้ีายเขาเร้ยกว่ิา ป้ระต้้พยัคฆ์ (เส้อ) ให้ัเราเข้าทุาง

ป้ระต้้มังกรแล้วิออกทุางป้ระต้้พยัคฆ์ พอเดินผ่านป้ระต้้มังกรเข้าไป้ก็

จะเจอกบัมวิลมหัาป้ระชิาชินมากมาย กระจกุตั้วิไหัลเว้ิยนกนัไป้ราวิกบั

สายธุารแห่ังศรัทุธุา ค้อไม่ร้้ว่ิาถ้าเป็้นฤด้โควิิดแบบ ณ์ ปั้จจุบันน้�ยังจะ

แน่นได้แบบนั�นไหัม แต่้ก็นะ ไต้้หัวัินเขาจัดการได้ด้ ป่้านน้�น่าจะเข้าส่้

สภูาวิะป้กติ้ไป้แล้วิ ด้ใจแทุนเขา และเศร้าใจกับเรา...จากนั�นให้ัไป้หัยิบ

ธุ้ป้จากต้รงกลางลานน้�มา แล้วิเดินไป้ไหัว้ิต้ามจุดต่้าง ๆ ถ้ง 6 จุดต้าม

ลำาดับ ! แต่้ละจุดก็จะม้เทุพเจ้าป้ระดิษฐานอย่้แต้กต้่างกันไป้ ไล่มา

ตั้�งแต่้พระศร้ศากยมุน้พุทุธุะ เจ้าแม่กวินอิม เจ้าแม่ทัุบทิุม (เทุพแห่ัง

ทุะเล) เทุพเจ้าหัลักเม้อง เทุพต้้�จ้้เอ้�ยะ เทุพกวินอ้ ฯลฯ ไฮิไลท์ุของเรา

ในการมาวัิดน้�น่าจะอย่้ทุ้�จุดทุ้� 6 ซ้ี�งป้ระดิษฐาน 月老 (เยว่ิเหัล่า) หัร้อ 

เฒ่าจันทุรา ผ้้เป็้นเอกอุด้านควิามรักและการขอค่้ครอง จุดน้�คนแน่น

มาก แน่นล้ม วิิธุ้การขอพรก็ม้เทุคนิคทุ้�น่าสนใจมาก ให้ัเราหัยิบ 

เซ้ีงป้วิย หัร้อ 聖筊 (เซิี�งเจ้�ยวิ) ทุ้�เป็้นไม้ร้ป้พระจันทุร์เส้�ยวิ 2 ชิิ�นไว้ิในม้อ 

บอกช้ิ�อ นามสกุล ทุ้�อย่้ พร้อมกับสเป้กของคนทุ้�อยากได้ไป้เลย ! แล้วิ

ก็ถ้งเวิลาเซ้ีงป้วิยเส้�ยงทุายหัร้อการขอด้ายแดง โยนเลยครับ ซ้ี�งผล

สามารถออกมาได้ 3 แบบค้อ ควิำ�า-หังาย แป้ลว่ิา ใช่ิ / ควิำ�า-ควิำ�า แป้ล

ว่ิา ไม่ใช่ิ / หังาย-หังาย แป้ลว่ิา ไม่แน่ใจ ถ้าอยากจะได้ดา้ยแดงจำาเป็้น

ต้้องโยนให้ัได้ควิำ�า-หังายติ้ดกัน 3 รอบ ถ้าควิำ�า-ควิำ�าในครั�งใดครั�งหัน้�ง

ถ้อว่ิาฟัาวิล์ คุณ์ไม่ได้ไป้ต่้อ และถ้าได้หังาย-หังายในครั�งใดครั�งหัน้�ง 

ให้ัโยนต่้อแต่้นับรอบใหัม่เลย

ร้้ตั้วิอ้กทุ้ สต้ร้ผ้้ทุรงศ้ลก็ไป้รวิมตั้วิกันโยนเซ้ีงป้วิยกันอย่าง

เคร่งเคร้ยด เราก็ได้แต่้ย้นสังเกต้การณ์์อย่้ห่ัางๆ แต่้ด้เหัม้อนทุุกนางจะ

ม้รอบใดรอบหัน้�งทุ้�โยนเป็้นควิำ�า-ควิำ�า แล้วิก็ต้้�นจากภูวัิงค์มาแบบอ้นๆ 

ม้น ๆ ณ์ ต้อนนั�นเราก็ไม่ร้้รายละเอ้ยดของการโยนหัรอกว่ิาอะไรยังไง 

แต่้ด้อาการแล้วิน่าจะไม่ส้้ด้... เทุ่าน้�ถ้อว่ิาครบจบกระบวินการขอพรทุ้�

วัิดหัลงซีานแล้วิ ก่อนจะออกไป้ทุางป้ระต้้พยัคฆ์ก็ม้เคาน์เต้อร์จำาหัน่าย

เคร้�องรางวัิดหัลงซีานอนัล้อลั�นอย่้ คนมารวิมกนัอย่้ต้รงน้�เยอะมาก คิวิ

เยอะจริง ๆ ด้วิยควิามทุ้�เราเป็้นม้อใหัม่ก็ได้แต่้ชิะเง้อด้ว่ิาเขาทุำาอะไร

ยังไงกัน สิ�นกระแสควิามคิดได้แป๊้บเด้ยวิก็ม้แผ่นกระดาษลังทุ้�แป้ะ

กระดาษ A4 เอาพลาสติ้กห่ัอมาจนเยินไป้หัมดแล้วิส่งต่้อมา พร้อมกับ

เส้ยงคนไทุยบอกว่ิาให้ัเอาไป้ด้ วัิดน้�ดังจริง ๆ ให้ัต้าย ไม่คิดว่ิาจะเจอ 

ผ้้ศรัทุธุาชิาวิไทุยทุ้�น้�ด้วิย และแน่นอน เราไม่พลาดทุ้�จะทุุ่มทุุนทัุ�งหัมด

ไป้กับเคร้�องรางควิามรักป้ระดาม้ ม้แบบไหันเอามาให้ัหัมด !




