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บทท่ี  ๑
งานเลี้ยงที่ ไม่คาดฝน

ในโพรงใต้ดินแห่งหนึ่งมีฮอบบิทอาศัยอยู่คนหนึ่ง  โพรงนั้นไม่ใช่โพรงสกปรก  

เปียกแฉะ  เต็มไปด้วยเศษตัวหนอนและกลิ่นตืด ๆ  และก็ไม่ใช่โพรงที่แห้งผาก 

ว่างเปล่า  มีแต่ทราย  ไม่มีอะไรให้น่ังลงหรือรับประทาน  โพรงน้ีเป็นโพรงฮอบบิท 

และนั่นก็หมายถึงว่าต้องเป็นโพรงที่น่าอยู่ทีเดียว

	 ประตูโพรงเป็นทรงกลมเหมือนช่องหน้าต่างในเรือ  ทาสีเขียว  มีลูกบิด 

ทำด้วยทองเหลืองสีเหลืองสุกใสอยู่ตรงกลางประตูเป๊ะทีเดียว  เปิดประตูเข้าไป 

ก็จะถึงห้องโถงรูปยาว  ๆ   เหมือนอุโมงค์  เป็นอุโมงค์ที ่แสนสบาย  ไม่มีควัน  

ผนังสองข้างมีไม้ประดับ  พื้นปูทั้งกระเบื้องทั้งพรม  มีเก้าอี้นั่งขัดมันเงางามและ 

ตะขอจำนวนมากติดไว้ข้างฝาสำหรับแขวนหมวกและเสื้อคลุม   -- ฮอบบิทชอบให้ 

มีแขกเหรื่อมาเยี่ยมเยียน  อุโมงค์แห่งนี้ลึกเข้าไปเรื่อย ๆ  ลึกเข้าไปพอใช้  ถึงจะ 

ไม่เชิงตรงเข้าไปในไหล่เขาเสียทีเดียว  -- ใคร ๆ ที่อยู่รอบ ๆ นี้ห่างออกไปเป็นไมล ์ๆ  
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มักเรียกภูเขาลูกนี้ว่าเนินเขาฮิลล์  -- มีประตูกลม ๆ อย่างนี้หลายบานทีเดียวที่มา 

โผล่ขึ้นรอบ ๆ ไหล่เขาลูกนี้  ตรงด้านนี้บ้างด้านโน้นบ้าง  ฮอบบิทไม่มีวันเดินขึ้น 

บันไดไปช้ันบน  เพราะฉะน้ันห้องนอน  ห้องน้ำ  ห้องเก็บของ  ห้องเตรียมอาหาร  

(มีมากมายหลายห้องทีเดียว)  ตู้ใส่เสื้อผ้า  (เขาใช้ห้องทั้งห้องหลาย ๆ ห้องสำหรับ 

เก็บเสื้อผ้า)  ห้องครัว  ห้องอาหาร  ทุกห้องก็เลยมารวมอยู่บนชั้นเดียวกัน  อัน 

ท่ีจริงก็คือตรงทางเดินเดียวกันน่ันเอง  ห้องท่ีดีท่ีสุดจะอยู่ทางซ้าย  (ขาเข้า)  เพราะ 

ห้องเหล่านี้เท่านั้นที่จะมีหน้าต่างได้  เป็นหน้าต่างกลม  ๆ  ฝังลึกเข้าไปในภูเขา  

มองออกไปเห็นสวนและทุ่งหญ้าที่อยู่ไกลออกไป  ซึ่งค่อย  ๆ  ลาดลงไปจนจรด 

แม่น้ำ

	 ฮอบบิทคนนี้อยู่ในฐานะมีอันจะกิน  เขาชื่อแบ๊กกิ้นส ์ ตระกูลแบ๊กกิ้นส์นี ้

มาอยู่ในละแวกย่านเนินเขาฮิลล์นมนานจนจำไม่ได้  และใคร ๆ ก็ยกย่องนับถือ 

ไม่ใช่เพราะเห็นว่าครอบครัวนี้ส่วนมากแล้วร่ำรวย  แต่เพราะพวกนี้ไม่เคยมีการ 

ผจญภัยใด ๆ หรือทำอะไรนอกรีตนอกรอย  คุณอาจบอกได้เลยว่า  ถ้าถามคำถาม 

อย่างนี้ ๆ แล้วพวกแบ๊กกิ้นส์จะตอบว่าอย่างไรโดยไม่ต้องพะวงไปตั้งคำถามพวก 

นั้นจริง  ๆ  ต่อไปนี้เป็นเรื่องของพวกตระกูลแบ๊กกิ้นส์คนหนึ่งที่ออกไปผจญภัย 

และได้ทำและพูดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้น  เพื่อนบ้านอาจคลายความนับถือเขาลงไป  

แต่แบ๊กกิ้นส์คนนั้นก็ได้อะไรขึ้นมา  -- คุณผู้อ่านดูเอาเองก็แล้วกันนะครับ  ว่าใน 

ตอนจบเขาได้อะไรขึ้นมาบ้าง

	 แม่ของพระเอกฮอบบิทของเรา  --  เอ  ฮอบบิทนี่มันตัวอะไรกันนะ  ผมว่า 

ตกมาถึงสมัยนี้  เราคงต้องพยายามหาคำมาอธิบายลักษณะของฮอบบิทกันแล้ว  

เพราะเดี๋ยวนี้ฮอบบิทชักจะหายาก  แล้วก็มักขี้เหนียมอาย  ไม่กล้าสู้หน้าพวก 

คนตัวโต  อันเป็นคำที่ฮอบบิทใช้เรียกพวกเรา  พวกฮอบบิทนี่ก็คือคนตัวเล็ก ๆ  

สูงสักคร่ึงตัวเรา  และเล็กกว่าคนแคระจำพวกมีเครายาว  ฮอบบิทไม่มีเครา  ไม่มี 

เวทมนตร์คาถาวิเศษใด ๆ  นอกจากอำนาจธรรมดา   ๆอย่างหน่ึงท่ีช่วยให้หายตัวไป 

ได้อย่างเงียบกริบและรวดเร็ว  เวลาคนตัวโต ๆ อย่างคุณหรือผมเกิดบุ่มบ่ามเข้าไป 

ใกล้ ๆ  ทำเสียงดังอย่างกับช้าง  พวกฮอบบิทก็สามารถได้ยินทั้งที่อยู่ห่างออกไป 
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ตั้งไกล  พวกนี้มักพุงโต  แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสด  (ส่วนใหญ่มักเป็นสีเขียวกับ 

เหลือง)  ไม่สวมรองเท้า  เพราะส้นเท้าของพวกเขาเป็นหนังอยู่แล้วตามธรรมชาต ิ

และมีขนสีน้ำตาลหนาอุ่นสบายเหมือนผมบนศีรษะ  (ซึ่งหยิกเป็นหลอด  ๆ)  ม ี

นิ้วยาวสีน้ำตาลบ่งบอกถึงความฉลาด  หน้าตาใจดีและหัวเราะเสียงดัง  ท่าทาง 

เต็มไปด้วยความสุข  (เฉพาะอย่างย่ิงหลังจากกินอาหารม้ือเย็นเสร็จใหม่ ๆ  พวกเขา 

จะกินอาหารมื้อเย็นวันละสองครั้งถ้าหาได้)  เอาละ  ก็เป็นอันว่าคุณพอรู้เรื่อง 

ฮอบบิทมากพอที่จะฟังต่อไปได้ละนะครับ  ก็อย่างที่ผมบอกแล้วนั่นแหละ  แม ่

ของนายบิลโบ  แบ๊กกิ้นส์  ฮอบบิทคนที่ผมกำลังพูดถึงนี่  -- คือแม่เบลลาดอนนา 

ตุ๊ก  ท่ีแสนจะข้ึนช่ือลือชา  เจ้าหล่อนเป็นลูกสาวคนหน่ึงในบรรดาลูกสาวสามใบเถา 

ที่มีชื่อโด่งดังของอีตาตุ๊กแก่หัวหน้าฮอบบิทที่อยู่เลยวอเตอร ์ แม่น้ำสายเล็ก ๆ ที ่

ไหลอยู่ตรงเชิงเขาฮิลล์  มีเรื่องเล่ากัน  (ในตระกูลอื่น ๆ)  ว่า  ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  

บรรพบุรุษคนหนึ่งของอีตาตุ๊กนี่คงไปได้เมียเป็นนางฟ้า  นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็น 

ไปได้  แต่ถึงอย่างไรพวกครอบครัวตุ๊กก็ชอบมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนฮอบบิทนัก 

บางครั้งบางคราวคนใดคนหนึ่งในครอบครัวนี้ก็ออกไปหาเรื่องผจญภัยเล่นเสียท ี

แล้วก็มักหายไปเงียบ ๆ  พวกพ่ีน้องก็จะไม่พูดถึงเลย  แต่ความจริงมีอยู่ว่า  พวก 

ตระกูลตุ๊กไม่ได้เป็นที่นับหน้าถือตาของชาวฮอบบิทเท่ากับตระกูลแบ๊กกิ้นส์  ถึง 

แม้จะมีเงินมากกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยก็ตาม

	 เบลลาดอนนา  ตุ๊ก  เองน้ัน  เม่ือมาแต่งงานกลายเป็นนางบังโก  แบ๊กก้ินส์  

ก็เลยไม่มีโอกาสได้ออกไปผจญภัยให้ชีวิตตื่นเต้นได้  พ่อของบิลโบชื่อบังโก  

ลงทุนลงแรงสร้างโพรงฮอบบิทที่หรูหราฟุ่มเฟือยให้หล่อนอยู ่ (และเงินส่วนหนึ่ง 

ที่ใช้สร้างก็เป็นเงินของหล่อนเอง)  เป็นโพรงหรูที่สุดเท่าที่จะหาได ้ ไม่ว่าใต้ภูเขา 

ฮิลล์หรือเหนือภูเขาฮิลล์หรือว่าเลยแม่น้ำวอเตอร์ออกไป  และทั้งสองก็อาศัยอยู ่ 

ณ  ที่นั้นจวบจนสิ้นชีวิต  เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่า  บิลโบลูกชายคนเดียวของ 

หล่อนถึงจะหน้าตาท่าทางถอดพ่อออกมาอย่างกับแกะ  ก็ยังมีอะไรแปลก   ๆพิลึก ๆ  

ซึ่งก็คงมาจากทางสายเลือดพวกตุ๊กนั่นเอง  และก็รอวันที่จะโผล่ออกมาให้เห็น 

ไม่วันใดก็วันหนึ่ง  แต่โอกาสนั้นยังมาไม่ถึง  จนกระทั่งบิลโบเติบโตขึ้น  อายุได้ 
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ประมาณสักห้าสิบปีหรือราว  ๆ  นั้น  และยังอยู่ในโพรงฮอบบิทอันงดงามที่พ่อ 

ของเขาเป็นผู้สร้างไว้  ซึ่งผมก็ได้เล่าไว้แล้วนะครับ  และเขาก็อยู่มาจนกระทั่ง 

ย้ายไปไหนไม่ได้  ต้องลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่น 

	 น่าแปลกท่ีเช้าวันหน่ึงนานมาแล้วเม่ือสมัยท่ีโลกยังเงียบอยู่  เสียงดังหนวกหู 

ต่าง  ๆ  ยังน้อยกว่านี้  และทิวทัศน์ก็เขียวชอุ่มกว่านี้  ในสมัยที่ยังมีฮอบบิทอยู ่

เป็นจำนวนมากมายกว่านี้  และแต่ละคนมั่งคั่งร่ำรวยกว่านี้  บิลโบ  แบ๊กกิ้นส์  

รับประทานอาหารเช้าเสร็จ  ก็ยืนพิงประตูบ้าน  สูบกล้องทำด้วยไม้อันยาวใหญ ่

ห้อยลงมาจนเกือบถึงนิ้วเท้าที่มีขนขึ้นคลุมเต็มไปหมด  (เขาแปรงขนตรงนั้นไว้ 

เสียเรียบแปล้)   -- แกนดัล์ฟก็เดินผ่านมา  แกนดัล์ฟ!  ถ้าคุณเคยได้ยินแต่เพียง 

เศษหนึ่งส่วนสี่ของที่ผมได้ยินมาเรื่องนายคนนี้  ทั้ง  ๆ   เท่าที่ผมได้ยินมาก็น้อย 

แสนน้อยเต็มทีละก็  คุณจะต้องเตรียมพร้อมท่ีจะได้ยินได้ฟังเร่ืองท่ีแสนจะแปลก 

ประหลาดพิสดารเหลือประมาณ  ไม่ว่านายคนนี้ย่างกรายไปทางไหน  จะต้องม ี

เรื่องราวมีการผจญภัยอะไรต่ออะไรที่พิลึกกึกกือเกิดขึ้นให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่ 

เสมอ  นายคนนี้ไม่เคยมาทางแถบเชิงเขานี้ตั้งนานนมกาเลมาแล้ว  ตั้งแต่นายตุ๊ก 

แก่เพื่อนยากของเขาตายไป  และพวกฮอบบิทด้วยกันเองก็แทบจะลืมไปแล้วว่า 

หน้าตาเขาเป็นอย่างไร  เขาหายไปจากแถบเนินเขาฮิลล์และข้ามแม่น้ำวอเตอร์ 

ไปด้วยธุระส่วนตัวของเขาเอง  นับตั้งแต่สมัยที่พวกฮอบบิทรุ่นนี้ยังเป็นเด็ก ๆ อยู่

	 เท่าที่บิลโบได้เห็นตอนเช้าวันนั้นก็คือ  ตาแก่  ๆ  คนหนึ่งถือไม้เท้า  สวม 

หมวกทรงสูงยอดแหลมสีน้ำเงิน  เสื้อคลุมตัวยาวสีเทา  มีผ้าพันคอสีเงินพันอยู ่

ใต้เครายาวสีขาวห้อยลงมาเลยเอวลงไป  และสวมรองเท้าบู๊ตสีดำคู่มหึมา

	 “สวัสดี!”  บิลโบทัก  และเขาก็หมายความตามน้ันจริง ๆ  ดวงอาทิตย์กำลัง 

ส่องแสง  หญ้ามีสีเขียวสด  แต่แกนดัล์ฟเขม้นมองเขาลอดคิ้วดกหนาเป็นปื้น 

ยาวกว่าปีกหมวกของเขาออกมา

	 “เจ้าหมายความว่าอย่างไรกันหือ”  เขาว่า  “อยากให้ข้ามีความสวัสดีหรือ 

หมายความว่าเช้านี้มันแจ่มใสดี  ไม่ว่าข้าจะชอบหรือไม่ก็ตาม  หรือว่าตัวเจ้าเอง 

เช้านี้สุขสวัสดี  หรือว่าเช้านี้เราต้องทำตัวให้สวัสดีมีชัย”
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	 “ท้ังหมดทุกอย่างน่ันแหละ”  บิลโบบอก  “และยังเป็นเช้าท่ีอากาศดีสำหรับ 

ออกมาสูบกล้องนอกบ้านอีกด้วย  ถ้าท่านมีกล้องติดตัวมาด้วย  ก็มานั่งลงสูบ 

ด้วยกันตรงน้ีสิ  เอายาสูบของฉันก็ได้!  ไม่ต้องรีบร้อนอะไรน่ี  เรามีเวลาอีกท้ังวัน 

ทีเดียว!”  ว่าแล้วบิลโบก็นั่งลงที่เก้าอี้ข้างประต ู ไขว่ห้างและพ่นควันสีเทาเป็นวง 

ได้รูปงดงามขึ้นไปในอากาศโดยไม่กระจายออกไป  ซ้ำยังลอยอ้อยอิ่งข้ามภูเขาไป 

เสียอีก

	 “สวยดี!”  แกนดัล์ฟออกอุทาน  “แต่ข้าไม่มีเวลาจะมานั่งพ่นควันให้เป็น 

วงเล่นในเช้าวันนี้  ข้ากำลังมองหาใครที่จะมาร่วมการผจญภัยที่ข้ากำลังจะจัดขึ้น 

และก็ช่างหายากเย็นเสียจริง”

	 “ใช่  ถ้ามาหาแถวน้ี  ฉันก็ว่ายังง้ันแหละ!  พวกเราเป็นพวกรักสงบ  ไม่ชอบ 

การผจญภัย  โอย  ไม่เห็นจะน่าสนุกสนานตรงไหนเลย!  ทำให้ต้องกินข้าวล่าช้า 

ออกไปอีก!  นึกไม่ออกเลยว่าทำไมบางคนถึงชอบกันนัก”  นายแบ๊กกิ้นส์ของเรา 

ว่า  เอานิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่งลอดเข้าไปในสายดึงกางเกง  แล้วพ่นควันออกมา 

เป็นวงโตกว่าเดิมอีก  เขาล้วงเอาจดหมายที่ได้รับเช้าวันนั้นออกมาอ่าน  ทำเป็น 

ไม่สนใจชายชราผู้น้ันอีกต่อไป  บิลโบตัดสินใจแล้วว่าตาแก่คนน้ีไม่ใช่คนประเภท 

เดียวกับเขา  และก็เลยอยากไปเสียให้พ้น  ๆ  แต่ตาแก่นั่นไม่ยักขยับเขยื้อน  

เอาแต่ยืนพิงไม้เท้า  พลางจ้องมองดูบิลโบโดยไม่ว่าอะไร  จนกระทั่งบิลโบชัก 

อึดอัดและนึกฉุนหน่อย ๆ 

	 “สวัสดีนะ!”  เขาพูดข้ึนในท่ีสุด  “ท่ีน่ีเราไม่ต้องการการผจญภัยใด ๆ!  ลอง 

ไปถามดูแถวข้ามภูเขาหรือเลยแม่น้ำนั่นไปดีกว่า”  พูดอย่างนี้ก็หมายความว่า 

เขาตัดบทให้การสนทนาสิ้นสุดลงเสียที

	 “ชอบพูดคำว่า  สวัสดี  เสียจริง”  แกนดัล์ฟว่า  “คราวนี้ก็คงหมายความว่า 

อยากให้ข้าไปเสียทีสินะ  และถ้าข้าไม่ขยับเขยื้อน  ความสวัสดีก็คงจะยังมีขึ้น 

ไม่ได้งั้นสิ”

	 “เปล่า  เปล่า  ไม่ใช่ยังง้ันหรอก!  แต่  เอ  ฉันไม่คิดว่าฉันเคยทราบช่ือท่าน 

มาก่อนหรอกนะ”
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	 “รู้จักสิ  รู้จักสิ  พ่อคุณ!   -- ข้าเองก็รู้จักชื่อเจ้าดี  นายบิลโบ  แบ๊กกิ้นส ์ 

เจ้าเองก็รู ้จักชื่อข้าเหมือนกัน  แม้จะจำไม่ได้ว่าข้านี่แหละที่ชื ่อนั้นละ  ข้าคือ 

แกนดัล์ฟ  และแกนดัล์ฟก็หมายถึงตัวข้า!  ไม่คาดฝันเลยว่าข้าจะมีชีวิตอยู่จนได้ 

มีโอกาสสวัสดีกับลูกชายของเบลลาดอนนา  ตุ๊ก  อย่างกับว่าข้าต้องเที่ยวเร่ขาย 

กระดุมติดเสื้อตามบ้านเชียวนะ!”

	 “แกนดัล์ฟ  แกนดัล์ฟ!  ตายละ!  ท่านใช่ไหมที่เป็นคนเอากระดุมเพชร 

คู่หนึ่งมาให้พ่อตุ๊กแก่  แล้วกระดุมมันจะติดอยู่นั่น  ไม่ยอมหลุดจากกันจนกว่า 

จะออกปากสั่ง  ท่านใช่ไหมที่ชอบเล่าเรื่องพิลึกกึกกือตามงานเลี้ยง  มีทั้งเรื่อง 

มังกร  เรื่องออร์ค  เรื่องยักษ์  เรื่องเจ้าหญิงที่มีพระเอกมาช่วย  และเรื่องลูกชาย 

หญิงม่ายที่มาได้โชคลาภเข้าอย่างไม่คาดฝัน  ท่านใช่ไหมที่เป็นคนทำดอกไม้ไฟ 

ได้วิเศษงดงามเหลือเกิน  ฉันจำได้ทั้งนั้น!  พ่อตุ๊กแก่ของฉันเคยเอาดอกไม้ไฟ 

พวกนั้นมาจุดในวันก่อนวันกลางฤดูร้อน  วิเศษจัง!  มันขึ้นไปบานอยู่บนฟ้า 

อย่างกับดอกบัว  ดอกลิ้นมังกร  หรือดอกลาเบอร์นัม  แล้วก็ลอยอ้อยอิ่งอยู่ใน 

แสงอาทิตย์ยามโพล้เพล้ตลอดทั้งเย็นเลย!”  คุณผู้อ่านคงสังเกตแล้วนะครับว่า 

นายแบ๊กก้ินส์คนน้ีพูดจาไม่ได้สละสลวยคล้องจองอย่างท่ีเขาคิดเลย  และอีกอย่าง 

หนึ่งก็คือ  เขาเป็นคนชอบดอกไม้  “ตายจริง!”  เขาออกอุทานต่อไป  “คงไม่ใช่ 

แกนดัล์ฟคนท่ีรับผิดชอบในการท่ีเด็กหนุ่มเด็กสาวชาวเราหลายคนออกไปผจญภัย 

บ้า ๆ บอ ๆ อะไรไม่รู้  แล้วก็เลยหายสาบสูญไป  ไม่มีใครได้ข่าวคราวหรอกนะ  ไป 

ผจญภัยพิลึกพิลั่นต่าง  ๆ นานา  ไม่ว่าจะปีนต้นไม้ไปหาเอลฟ์ตัวเล็ก  ๆ  -- หรือไป 

ลงเรือเพื่อไปหาฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง!  จริง ๆ ด้วย  ชีวิตเมื่อก่อนนี้มันเคยน่าสน   --  เอ้อ  

ฉันหมายความว่าสมัยก่อนท่านเคยทำให้อะไรต่ออะไรมันปั่นป่วนรวนเรมามาก 

แล้ว  ขอโทษเถอะ  แต่ฉันไม่ทราบจริง ๆ ว่าท่านยังไม่เลิกทำอย่างนั้นอยู่อีก”

	 “ก็จะให้ข้าไปอยู่ท่ีไหนล่ะ”  พ่อมดชราว่า  “อย่างไรก็ตามเถอะ  ข้ายินดีมาก 

ท่ีเจ้ายังจำเร่ืองต่าง ๆ  เก่ียวกับข้าได้ดีอยู่  เจ้าจำเร่ืองดอกไม้ไฟได้ดี  ซ้ำยังพูดอย่าง 

มีความหวังอะไรอยู่บ้างเหมือนกัน  เอาเถอะ  เพ่ือเห็นแก่พ่อตุ๊กแก่ตาของเจ้าและ 

แม่เบลลาดอนนาที่น่าสงสาร  ข้าจะให้ตามที่เจ้าขอ”
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	 “ขอโทษ  ฉันยังไม่ทันได้เอ่ยปากขออะไรท่านสักหน่อย!”

	 “ขอสิ!  เจ้าขอมาสองครั้งแล้ว  ก็ขอโทษไงล่ะ  เอาละ  ข้ายกโทษให้เจ้า  

อันที่จริงข้าจะถึงกับส่งเจ้าออกไปร่วมผจญภัยคราวนี้เชียวนะ  เป็นเรื่องสนุก 

สำหรับข้า  และเป็นเรื่องดีสำหรับเจ้า   -- และจะได้ประโยชน์ด้วย  ท่าทางจะเป็น 

อย่างนั้นจริง ๆ ถ้าเจ้าทำได้”

	 “เสียใจ!  ฉันไม่อยากออกไปผจญภัยเรื่องอะไรทั้งนั้น  ขอบคุณ  ไม่ใช่ 

วันนี้ละ  สวัสดี!  แต่โปรดแวะมากินน้ำชากับฉันบ้าง   --  เมื่อไรก็ได้  แล้วแต่ท่าน! 

ทำไมไม่มาพรุ่งนี้เล่า  มาพรุ่งนี้สิ!  ลาละ!”  ว่าแล้วฮอบบิทบิลโบก็หันกลับเข้า 

ประตูกลม  ๆ  สีเขียวไป  พลางปิดประตูเสียอย่างรวดเร็ว  โดยพยายามไม่ให้ดู 

หยาบคายเกินไป  ถึงอย่างไรพวกพ่อมดก็คือพ่อมดอยู่นั่นเองน่ะแหละ

	 “ทำไมเราจึงต้องไปชวนแกมากินน้ำชาด้วยนะ!”  เขาพึมพำกับตัวเองขณะ 

เดินเข้าไปในห้องเตรียมอาหาร  เขาเพิ่งกินอาหารเช้าเสร็จมาหยก ๆ  แต่ก็คิดว่า 

ถ้าได้ขนมสักชิ้นสองชิ้น  หรือดื่มอะไรสักถ้วย  ก็จะเป็นการดีหลังจากที่ต้อง 

ตระหนกตกใจมาแล้วอย่างนี้

	 ระหว่างน้ันแกนดัล์ฟก็ยังยืนอยู่หน้าประตูน่ันเอง  พลางหัวเราะเบา ๆ อย่าง 

ยืดยาว  สักครู่ก็ก้าวขึ้นมา  เอาปลายแหลมของไม้เท้าขีดเครื่องหมายพิลึก ๆ ไว ้

ที่หน้าประตูหน้าบ้านซึ่งทาสีเขียวสวย  แล้วก็เดินจากไป  พร้อม ๆ กับที่บิลโบกิน 

ขนมชิ้นที่สองหมด  และเริ่มครุ่นคิดดีใจว่าตัวเขาได้หลีกหนีการจะต้องออกไป 

ผจญภัยมาพ้นแล้ว

	 วันรุ่งขึ้นบิลโบลืมแกนดัล์ฟเสียสนิท  ความจำเขาไม่ค่อยดีนัก  นอกเสีย 

จากจะคอยจดเอาไว้บนแผ่นจดเวลานัดหมาย  เป็นต้นว่า  กินน้ำชากับแกนดัล์ฟ 

วันพุธ  เมื่อวานนี้เขาวุ่นเสียจนลืมจดไปเสียสนิท

	 ก่อนเวลาน้ำชานิดหนึ่งมีเสียงกระดิ่งหน้าประตูดังสนั่น  ทันใดนั้นเขาก ็

นึกออก!  เขารีบว่ิงไปเอากาน้ำต้ังไฟ  หยิบถ้วยกับจานรองอีกชุดออกมา  เพ่ิมขนม 

เข้าไปอีกชิ้นหรือสองชิ้น  แล้วรีบวิ่งไปที่ประตู

	 “ขอโทษท่ีปล่อยให้ท่านต้องรอ!”  เขานึกเตรียมคำพูดประโยคน้ีไว้เรียบร้อย 
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แล้ว  ก็พอดีเห็นว่าอันที่จริงไม่ใช่แกนดัล์ฟหรอก  เป็นคนแคระคนหนึ่ง  มีเครา 

สีฟ้าเหน็บไว้ใต้เข็มขัดสีทองที่พุง  ดวงตาที่อยู่ใต้ฮู้ดคลุมศีรษะสีเขียวเข้มเป็น 

ประกายแจ่มใส  พอประตูเปิด  เขาก็ดันประตูพรวดเข้ามา  ราวกับว่าเจ้าของบ้าน 

รอเขาอยู่แล้วอย่างนั้น

	 เขาแขวนเสื้อซึ่งมีหมวกคลุมศีรษะไว้ที่ที่แขวนเสื้ออันใกล้ที่สุด  และร้อง 

พร้อมกับโค้งคำนับอย่างต่ำเกือบติดพื้นว่า  “ดวาลินขอรับใช้ท่าน!”

	 “บิลโบ  แบ๊กกิ้นส์  ก็เช่นกัน!”  ฮอบบิทบิลโบว่า  ประหลาดใจจนเกินกว่า 

จะนึกถามคำถามใด   ๆ ข้ึนมาในตอนน้ัน  หลังจากเงียบไปสักครู่จนน่าอึดอัดใจแล้ว 

บิลโบก็เสริมว่า  “ฉันกำลังจะด่ืมน้ำชาอยู่พอดี  มาด่ืมกับฉันเถิด”  เป็นคำเช้ือเชิญ 

ที่ค่อนข้างจะแข็ง  ๆ อยู่สักหน่อย  แต่เขาก็หมายความตามนั้นจริง  ๆ  และถ้าเป็น 

คุณผู้อ่าน  คุณจะทำอย่างไร  ถ้าจู่ ๆ ก็มีคนแคระที่ไม่ได้เชื้อเชิญเลยเดินเข้ามา 

แขวนเสื้อในห้องคุณโดยไม่อธิบายอะไรแม้แต่คำเดียว

	 ท้ังคู่น่ังลงท่ีโต๊ะได้ไม่นาน  อันท่ีจริงยังไม่ทันได้กินขนมช้ินท่ีสามด้วยซ้ำไป 

ก็พอดีมีเสียงกระดิ่งประตูดังยิ่งกว่าคราวก่อน

	 “ขอโทษครับ!”  ฮอบบิทบิลโบว่า  พลางเดินไปที่ประตู

	 “แหม  ในที่สุดก็มาถึงที่นี่จนได้นะครับ!”  นี่คือคำพูดที่เตรียมเอาไว้จะ 

บอกแกนดัล์ฟคราวน้ี  แต่ไม่ยักใช่แกนดัล์ฟ  กลับมีคนแคระท่าทางแก่ง่ักคนหน่ึง 

ยืนอยู่ที่บันได  เคราเป็นสีขาว  สวมหมวกฮู้ดสีแดงเข้ม  คนแคระคนนี้ก็เช่นกัน  

รีบกระโดดเข้ามาข้างในทันทีที่ประตูเปิดราวกับว่าได้รับเชื้อเชิญให้มา

	 “เห็นแล้วละว่าเขาเริ่มมากันแล้ว”  คนแคระรายใหม่ว่าเมื่อเหลือบไปเห็น 

หมวกสีเขียวของดวาลินแขวนอยู่  เขาแขวนหมวกสีแดงของเขาไว้คู่กัน  แล้วก็ร้อง 

ว่า  “บาลินขอรับใช้ท่าน!”  พลางเอามือแตะหน้าอก

	 “ขอบคุณ!”  บิลโบว่าพลางถอนใจ  อันที่จริงมันไม่ใช่คำทักทายที่ถูกต้อง 

นัก  แต่คำพูดที่ว่า   เขาเริ่มมากันแล้ว  ทำเอาเขางงไปหมด  เขาชอบให้มีคนมา 

เย่ียม  แต่ชอบท่ีจะได้ทราบล่วงหน้าก่อนท่ีแขกจะมา  และก็ชอบท่ีจะเป็นผู้เช้ือเชิญ 

แขกเหล่านั้นเอง  เขาคิดว่าขนมอาจไม่พอ  และเขาเอง  -- ในฐานะเจ้าภาพ  เขารู ้
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หน้าที่ตัวเองดี  แต่ก็ต้องปลอบใจ  ทั้ง ๆ ที่รู้สึกไม่ดีเลยว่า   -- ไม่พอก็อย่าพอสิเอ้า

	 “เข้ามาข้างในสิครับ  มาด่ืมน้ำชากัน!”  ในท่ีสุดเขาก็พูดออกมาได้หลังจาก 

ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้ว

	 “เบียร์สักนิดจะดีกว่าสำหรับข้า  ถ้าท่านไม่ว่าอะไร”  บาลินคนเคราขาวว่า  

“แต่มีขนมด้วยก็ไม่เลว  ขนมที่มีผลไม้แห้งปนอยู่ด้วยน่ะ  -- ถ้าท่านพอมีอยู่บ้าง”

	 “มีเยอะแยะเชียว!”  บิลโบเผลอตอบออกมาอย่างท่ีตัวเองก็ต้องประหลาด 

ใจ  พร้อมกับรีบกระวีกระวาดไปท่ีห้องเก็บของ  เอาเบียร์เติมเสียเต็มเหยือก  แล้ว 

ยังตรงไปที่ห้องเตรียมอาหาร  หยิบเอาเค้กกลม ๆ ชิ้นงามมาสองชิ้น  อันเป็นเค้ก 

ที่เขาเพิ่งทำเมื่อบ่ายวันนั้นเองสำหรับเอาไว้กินหลังอาหารค่ำ

	 เมื่อเขากลับเข้ามา  บาลินกับดวาลินกำลังนั่งคุยกันจ้ออยู่ที่โต๊ะอย่างกับ 

เป็นเพ่ือนเก่าแก่รู้จักกันมานาน  (อันท่ีจริงสองคนน้ีเป็นพ่ีน้องกัน)  บิลโบเอาเบียร์ 

กับเค้กวางลงตรงหน้า  ก็พอดีกระด่ิงประตูบ้านดังก้องข้ึนอีก  แล้วก็ดังซ้ำอีกคร้ัง 

หนึ่ง

	 “คราวนี้ต้องเป็นแกนดัล์ฟแน่  ๆ”  เขาคิดขณะที่วิ ่งหอบแฮก  ๆ  ไปตาม 

ทางเดินในบ้าน  แต่ไม่ใช่อีกนั่นแหละ  เป็นคนแคระมาใหม่อีกสองคน  ทั้งคู่ 

สวมหมวกคลุมศีรษะสีฟ้า  เข็มขัดสีเงิน  และเคราสีเหลือง  แต่ละคนถือถุง 

เครื่องมือกับพลั่วหนึ่งอัน  ทันทีที่ประตูเปิด  สองคนนี้ก็กระโดดเข้ามา  -- บิลโบ 

แทบไม่ประหลาดใจเลยทีเดียว

	 “ฉันจะช่วยอะไรท่านได้บ้าง  ท่านคนแคระ”  เขาพูดขึ้น

	 “คิลีขอรับใช้ท่าน!”  คนแคระคนหน่ึงร้องข้ึน  อีกคนหน่ึงรีบเสริมว่า  “และ 

ฟิลีด้วย!”  แล้วต่างก็รีบถอดหมวกสีฟ้าที่คลุมอยู่และโค้งกายลงคำนับ

	 “ขอรับใช้ทั้งท่านและครอบครัวของท่าน!”  บิลโบตอบ  นึกถึงมารยาทผู้ดี 

ขึ้นมาได้ทันการณ์

	 “ดวาลินกับบาลินมากันแล้ว  ข้าเห็น”  คิลีพูด  “งั้นเราไปร่วมวงกับเขา 

ดีกว่า!”

	 “ร่วมวง!”  แบ๊กกิ้นส์คิด  “ไม่ชอบใจเจ้าคำนี้เลยเชียว  เห็นจะต้องลงนั่ง 
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รวบรวมสติกำลังเสียสักครู่ท่าจะดี  และด่ืมอะไรสักหน่อย”  เขาเพ่ิงจะลงมือจิบน้ำ 

เข้าไปหยดเดียวตรงมุมห้อง  โดยมีคนแคระทั้งสี่นั่งอยู่รอบโต๊ะและคุยกันเรื่อง 

เหมืองแร่  เรื่องทองคำ  และความยุ่งยากที่เกิดกับพวกออร์ค  เรื่องมังกร  แล้ว 

ยังมีเรื่องอะไรอื่น ๆ จิปาถะที่เขาไม่เข้าใจและไม่อยากเข้าใจ  เพราะฟังดูโลดโผน 

เต็มไปด้วยการผจญภัยเกินไป   -- ทันใดนั้นเองก็มีเสียง  ดิ๋ง   -  ด่อง   -  กิ๋ง   -  ก่อง  

กระดิ่งหน้าบ้านดังอีกแล้ว  ราวกับว่ามีฮอบบิทเด็ก ๆ ซน ๆ มาพยายามดึงกระดิ่ง 

หน้าประตูเล่นอย่างนั้นแหละ

	 “มีใครอยู่ที่ประตูแน่ะ!”  เขาพูดขึ้น  กะพริบตาถี่ ๆ 

	 “สักส่ีคนได้กระมัง  ได้ยินเสียงก็พอจะบอกได้แล้ว”  ฟิลีว่า  “นอกจากน้ัน 

เรายังเห็นพวกนี้เดินตามหลังเรามาแต่ไกลอีกด้วย”

	 ฮอบบิทบิลโบที่น่าสงสารทรุดตัวลงนั่งแปะที่ห้องโถงนั่นเอง  พลางเอามือ 

กุมขมับ  สงสัยจริงว่าเกิดอะไรขึ้น  และจะเกิดอะไรขึ้น  และพวกนี้จะอยู่กิน 

อาหารเย็นต่อหรือเปล่า  ทันใดนั้นกระดิ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นอีก  คราวนี้ดังกว่าเก่า  

และบิลโบก็ต้องรีบวิ่งไปที่ประต ู ไม่ใช่สี่คน  ห้าคนต่างหาก  ระหว่างที่บิลโบมัว 

ยืนคิดกลุ้มใจอยู่ท่ีห้องโถงน้ัน  มีคนแคระอีกคนเดินมาร่วมด้วย  เพียงแต่เขาจับ 

ลูกบิดประตูเปิดประตูออกเท่าน้ัน  พวกน้ีก็กระโดดผลุงเข้ามาข้างในกันหมดแล้ว 

โค้งตัวลงต่ำและพูดคำว่า “ขอรับใช้ท่าน” กันทีละคน  ชื่อของคนแคระกลุ่มนี้คือ 

โดรี,  โนรี,  โอรี,  โออิน  และโกลอิน  และในไม่ช้าก็มีหมวกคลุมศีรษะสีม่วง 

สองใบ  สีเทาหน่ึงใบ  สีน้ำตาลหน่ึงใบ  และสีขาวอีกหน่ึงใบห้อยอยู่ท่ีตะขอ  แล้ว 

พวกนี้ก็เดินดาหน้าเข้ามารวมกลุ่มกับคนอื่น  เอามือที่มีฝ่ามือกว้างสอดเข้าไว้ใน 

เข็มขัดสีทองบ้างสีเงินบ้าง  ดูเป็นผู้คนกลุ่มใหญ่ทีเดียวละ  บางคนขอเหล้าเอล 

มาดื่ม  บางคนขอเหล้าพอร์ต  มีอยู่คนหนึ่งขอกาแฟ  และทุกคนต่างขอเค้ก  

ฮอบบิทเลยต้องวุ่นวายอยู่พักใหญ่

	 กาแฟเหยือกเบ้อเริ่มถูกเอามาตั้งไว้ที่เตาผิงแล้ว  เค้กก็หมดไปแล้ว  และ 

บรรดาคนแคระต่างลงมือกินสโคนทาเนย  ก็พอดี  --  มีเสียงเคาะดังข้ึนอีก  คราวน้ี 

ไม่ใช่เสียงกระดิ่ง  แต่เป็นเสียงเคาะก๊อก  - ก๊อกที่ประตูสีเขียวงดงามของฮอบบิท  
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ใครคนหนึ่งกำลังเอาไม้เท้าเคาะประตู!

	 บิลโบวิ่งปราดไปตามทางเดิน  ทั้งโกรธ  ทั้งงุนงง  ทั้งฉิว  -- วันพุธ  วันนี้ 

เป็นวันที่ยุ่งที่สุดเท่าที่เขาจำได้ทีเดียว  เขากระชากประตูเปิดออก  ทันใดนั้นก็ม ี

คนแคระหกล้มหน้าคะมำเข้ามาข้างในทีละคน  อีกต้ังส่ีคนแน่ะ!  คนท่ีอยู่หลังสุด 

คือแกนดัล์ฟ  พิงไม้เท้าอยู่และหัวเราะชอบใจ  เขาทำเอาประตูแสนสวยบานนั้น 

บุบเป็นรอยไปหน่อยหนึ่ง  และพร้อมกันนั้นก็เคาะเอาเครื่องหมายลับที่เขาทำไว ้

เมื่อเช้าวันก่อนหลุดไป

	 “ระวังหน่อย!  ระวังหน่อย!”  เขาบอก  “ไม่ใช่นิสัยของคนอย่างเจ้าเลยนะ  

บิลโบ  ที่จะให้เพื่อนฝูงต้องยืนคอยอยู่หน้าบ้านแล้วก็รีบพรวดพราดเปิดประตู 

ออกมาอย่างกับจักรผันอย่างน้ี!  มา  ข้าจะแนะนำให้  น่ีไบเฟอร์,  โบเฟอร์,  บอม- 

เบอร ์ แล้วก็ธอริน!”

	 “ขอรับใช้ท่าน!”  ไบเฟอร์,  โบเฟอร์,  บอมเบอร์  พูดขึ้นมาพร้อมกัน  

ยืนเรียงแถวหน้ากระดานอยู่ตรงหน้า  แล้วก็เอาหมวกคลุมศีรษะสีเหลืองสองใบ 

กับสีเขียวอ่อนหนึ่งใบมาแขวน  และอีกใบหนึ่งสีฟ้าสวย  มีพู่เงินยาว  หมวก 

ใบสุดท้ายนี้เป็นของธอริน  ซึ่งเป็นคนแคระที่มีตำแหน่งสำคัญยิ่งคนหนึ่ง  อัน 

ที่จริงเขาก็คือธอริน  โอเคนชีลด์  ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเอง  เขาไม่สู้พอใจนักที่ต้องหกล้ม 

หน้าคะมำลงมาบนพรมเช็ดเท้าหน้าบ้านบิลโบ  โดยมีไบเฟอร์,  โบเฟอร์  และ 

บอมเบอร์ทับอยู่ข้างบน  อย่างหน่ึงก็เพราะบอมเบอร์น้ันท้ังอ้วนท้ังตัวหนัก  ธอริน 

เป็นคนถือตัว  ดังนั้นจึงไม่ยอมเอ่ยคำว่า ขอรับใช้ท่าน  นายแบ๊กกิ้นส์ที่น่าสงสาร 

ก็ได้แต่เอ่ยขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้ง  จนในที่สุดธอรินจึงบอกว่า  “อย่าไป 

พูดถึงมันเลย”  แล้วก็เลิกทำหน้านิ่วคิ้วขมวดอย่างไม่สบอารมณ์ไปเสียได้

	 “ทีน้ีเราทุกคนมาอยู่ท่ีน่ีกันแล้ว!”  แกนดัล์ฟร้อง  มองปราดไปท่ีแถวหมวก 

สิบสามใบที่แขวนเอาไว้  --  เป็นหมวกถอดได้ที่สวยที่สุดสำหรับใส่ไปงานเลี้ยง  --  

และหมวกของเขาเองท่ีแขวนอยู่ด้วย  “น่าสนุกไม่หยอก!  หวังว่าจะยังมีอะไรเหลือ 

ให้คนที่มาทีหลังกินและดื่มบ้างนะ!  นั่นอะไรน่ะ  น้ำชา!  ไม่เอาละ!  สำหรับข้า  

ขอเหล้าองุ่นแดงหน่อยเถอะ”
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	 “ข้าด้วย”  ธอรินบอก

	 “ขอแยมราสป์เบอร์รี่และทาร์ตแอ๊ปเปิ้ลด้วย”  ไบเฟอร์ร้อง

	 “และพายเนื้อบดกับเนยแข็งด้วย”  โบเฟอร์บอก

	 “และพายเนื้อหมูกับสลัดด้วย”  บอมเบอร์ขอบ้าง

	 “เอาเค้กมากินอีก   --  เหล้าเอลด้วย   -- กาแฟด้วยนะ  ถ้าท่านไม่ว่าอะไร”  

คนแคระคนอื่น ๆ ร้องขอผ่านช่องประตูเข้ามา

	 “เอาไข่ออกมาด้วยหลาย ๆ ฟองนะ  พ่อคนใจดี!”  แกนดัล์ฟร้องตามหลัง 

ไป  ขณะที่ฮอบบิทเดินโซซัดโซเซเข้าไปในห้องเตรียมอาหาร  เอาไก่เย็นกับ 

ผักดองออกมาด้วย!

	 “รู้สึกจะรู้ว่าข้างในตู้กับข้าวเรามีอะไรบ้างเท่า   ๆ กับตัวเราเองเชียวนะ!”  นาย 

แบ๊กก้ินส์ประหลาดใจนิดหน่อย  และชักสงสัยตงิด ๆ  ว่าเจ้าการผจญภัยท่ีน่าชิงชัง 

ที่สุดนี่ท่าจะเข้ามาถึงบ้านเขาแล้วกระมัง  เมื่อหยิบเอาขวด  ถ้วยชาม  จาน  มีด  

ส้อม  แก้ว  ช้อน  และอะไรต่ออะไรซ้อนมาบนถาดใหญ ่ เขารู้สึกร้อน  หน้าแดง 

และรำคาญใจหน่อย ๆ 

	 “พวกคนแคระนี่ยุ่งชะมัด!”  เขาพูดออกมาดัง ๆ  “ทำไมถึงไม่ออกมาช่วย 

เราบ้างนะ”  ทันใดนั้นเอง  บาลินและดวาลินก็โผล่พรวดเข้ามายืนอยู่ที่ประตูครัว 

ฟิลีและคิลีตามมายืนข้างหลัง  และยังไม่ทันที่บิลโบจะเอ่ยคำว่า  มีด  พวกนี้ก็ 

ฉวยเอาถาดและโต๊ะเล็ก ๆ สองสามตัวเข้าไปในห้องรับแขก  และในพริบตาเดียว 

ก็จัดอะไรต่ออะไรเรียบร้อยหมด

	 แกนดัล์ฟลงน่ังหัวโต๊ะ  มีคนแคระท้ังสิบสามล้อมรอบ  ฝ่ายบิลโบก็ทรุดตัว 

ลงท่ีเบาะน่ังหน้าเตาผิง  แทะขนมปังกรอบช้ินหน่ึงเล่น  (เขาหายหิวเสียแล้ว)  และ 

พยายามทำหน้าว่า  เรื่องราวทั้งหมดนี่เป็นเรื่องแสนธรรมดาสามัญ  ไม่เห็นเป็น 

การผจญภัยแต่อย่างใด  พวกคนแคระก็เอาแต่กินและกิน  คุยกันจ้อ  และเวลา 

ก็ล่วงเลยไปเร่ือย ๆ  ในท่ีสุดพวกน้ีก็เล่ือนเก้าอ้ีออก  และบิลโบก็ขยับตัวเพ่ือออก 

ไปเก็บจานและแก้วทั้งหลาย

	 “ฉันคิดว่าพวกท่านทุกคนคงจะอยู่กินอาหารเย็นต่อกระมัง”  เขาพูดด้วย 
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สุ้มเสียงที่พยายามทำให้ฟังดูไม่ขู่เข็ญแต่อย่างใดอย่างที่สุด

	 “แน่นอน!”  ธอรินว่า  “แล้วหลังจากนั้นอีกด้วย  เราคงไม่เสร็จธุระกัน 

จนกว่าจะดึก  และเราต้องมีเพลงฟังสักนิดหน่อยก่อน  เอาละ  เก็บไปได้แล้ว!”

	 พอพูดจบ  คนแคระทั้งสิบสอง   -- ไม่นับธอริน  เพราะเขาเป็นคนสำคัญ 

คนหนึ่ง  เขานั่งคุยเฉยอยู่กับแกนดัล์ฟ  -- ก็กระโดดลุกขึ้น  เก็บข้าวของบนโต๊ะ 

มารวมกันเป็นกองสูง  แล้วก็เดินออกไป  ไม่ต้องพะวงรอถาด  แต่เอาจานซ้อน ๆ  

กันสูง  แต่ละกองมีขวดวางอยู่บนยอดสุด  ถือไปในมือเพียงข้างเดียว  มีบิลโบว่ิง 

ตามหลัง  เกือบร้องออกมาด้วยความหว่ันเกรงไปด้วยว่า  “โปรดระวังให้ดีหน่อย!” 

และ  “อย่า  อย่าลำบากเลย!  ฉันจัดการเองได้”  แต่พวกคนแคระก็เร่ิมร้องเพลง 

เสียแล้ว

	 ทำแก้วบิ่นและทำจานแตก!

	 	 ทำมีดทื่อทำส้อมงอ! 

	 นั่นคือสิ่งที่บิลโบ  แบ๊กกิ้นส์  เกลียดจะตาย  -- 

	 	 ทำขวดแตกทำจุกไหม้!

	 ทำผ้าปูโต๊ะขาดและเหยียบลงไปบนน้ำมัน!

	 	 ราดนมลงไปบนพื้นห้องเตรียมอาหาร!

	 ทิ้งกระดูกไว้เรี่ยราดบนพรมหน้าห้องนอน!

	 	 ทำเหล้าองุ่นหกราดประตูทุกบาน!

	 เอาถ้วยชามจานโปะใส่ในอ่างใส่น้ำร้อนเดือด

	 	 เอาไม้ตำ ๆ ให้แตกละเอียด

	 และถ้าทำเสร็จ  ยังมีใบไหนยังเหลือดี ๆ อยู่

	 	 ก็เอากลิ้งไปตามพื้นห้องโถง
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	 นั่นคือสิ่งที่บิลโบ  แบ๊กกิ้นส์  เกลียด

	 เพราะฉะนั้นจงระวัง!  จงระวังจานพวกนี้ให้ดี!

	 และก็แน่ละ  พวกคนแคระนี่ไม่ได้ทำอะไรที่น่าเกลียดอย่างที่ร้องในเพลง 

น่ันเลย  ทุกส่ิงทุกอย่างได้รับการทำความสะอาดอย่างดี  เก็บเข้าท่ีเรียบร้อยรวดเร็ว 

ราวกับฟ้าแลบ  ระหว่างท่ีฮอบบิทบิลโบหมุนไปหมุนมาดูทางโน้นทีทางน้ีทีว่าพวกน้ี 

ทำอะไรกันบ้าง  แล้วพวกนี้ก็เดินกลับเข้าไปในห้อง  พบธอรินเอาเท้าขึ้นพาด 

ตะแกรงหน้าเตาผิงพลางสูบกล้องอยู่  เขาพ่นควันออกไปเป็นวงกลมวงเบ้อเริ่ม  

และไม่ว่าเขาจะบอกให้เจ้าควันนั่นลอยไปทางไหน  มันก็ลอยไปทางนั้น  -- ขึ้นไป 

บนปล่องเตาผิง  หรือลอยไปหลังนาฬิกาที่ตั้งไว้บนแท่นหน้าเตาผิง  หรือใต้โต๊ะ  

หรือลอยไปรอบ  ๆ   เพดาน  แต่ไม่ว่ามันจะลอยไปทางไหน  มันก็ไปไม่เร็วเกิน 

แกนดัล์ฟไปได้  เป๊าะ!  แกนดัล์ฟสามารถพ่นควันวงเล็กกว่าจากกล้องสั้น  ๆ  

ทำด้วยดินเหนียวของเขา  ข้ึนไปเจาะเข้ากลางวงควันของธอริน  หลังจากน้ันควัน 

ของแกนดัล์ฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและลอยกลับมาวนอยู่เหนือศีรษะของเขา  

ขณะนั้นมีควันมาลอยอยู่เหนือศีรษะของเขามากมายก่ายกองแล้ว  และในแสง 

สลัว ๆ อย่างนั้นก็ทำให้เขาดูประหลาดลึกลับน่ากลัวพิลึก  บิลโบยืนตะลึงจ้องดู  --  

เขาชอบควันที่พ่นขึ้นไปเป็นวง ๆ   -- และแล้วเขาก็ต้องหน้าแดง  เมื่อนึกไปถึงว่า 

เมื่อวานตอนที่เขาพ่นควันข้ามเขาฮิลล์ขึ้นไปในตอนเช้านั้น  เขารู้สึกภาคภูมิใจ 

เพียงใด

	 “ทีนี้เปิดเพลงหน่อยซิ!”  ธอรินร้อง  “เอาเครื่องดนตรีออกมา!”

	 คิลีและฟิลีรีบวิ่งไปที่ถุงของตน  ดึงขลุ่ยเล็ก ๆ ออกมา  โดรี,  โนรี  และ 

โอรี  ต่างก็ดึงเอาขลุ่ยออกมาจากในเส้ือ  บอมเบอร์ไปหยิบเอากลองออกมาจากใน 

ห้องโถง  ไบเฟอร์และโบเฟอร์ออกไปข้างนอกและกลับมา  พร้อมด้วยคลาริเน็ต 

ท่ีเอาไปวางไว้ข้างไม้เท้า  ดวาลินและบาลินร้องว่า  “ขอโทษที  ข้าลืมของไว้ท่ีระเบียง 

หน้าบ้าน!”  “หยิบของข้ามาด้วย!”  ธอรินสั่ง  ทั้งสองกลับเข้ามาพร้อมด้วยซอ 

คันใหญ่เกือบเท่าตัวเอง  และเอาพิณของธอรินที่ห่ออยู่ในผ้าสีเขียวมาด้วย  เป็น 
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พิณสีทองแสนสวย  และพอธอรินลงมือดีด  เพลงก็เริ่มขึ้นโดยทันที  ฉับพลัน 

ทันด่วนและแสนไพเราะเสียจนบิลโบลืมทุกสิ่งทุกอย่าง  เคลิบเคลิ้มล่องลอยเข้า 

ไปอยู่ในดินแดนลึกล้ำใต้แสงจันทร์สีประหลาด  เหนือแม่น้ำและไกลเกินโพรง 

ฮอบบิทที่อยู่ใต้เนินเขาฮิลล์แห่งนั้น

	 ความมืดกรายเข้ามาในห้องจากทางหน้าต่างเล็ก  ๆ ที่เปิดออกไปสู่ด้านข้าง 

ของเนินเขาฮิลล์  แสงไฟในเตาผิงกะพริบยิบ ๆ  --  เดือนนั้นเป็นเดือนเมษายน  --  

แต่คนแคระก็ยังบรรเลงเพลงต่อไป  ขณะท่ีเงายาว   ๆจากเคราของแกนดัล์ฟเต้นไป 

เต้นมาล้อแสงไฟเล่นอยู่ที่ข้างฝา

	 ความมืดคืบคลานเข้ามาปกคลุมห้องทั้งห้อง  และไฟในเตาก็มอดลง  เงา 

ต่าง  ๆ  หายวับไป  คนแคระยังคงเล่นดนตรีต่อไป  แล้วทันใดนั้นเอง  คนแคระ 

แต่ละคนก็เริ่มร้องเพลงด้วยระหว่างที่เล่นดนตรี  เป็นเสียงเพลงทุ้มนุ่มลึกอยู่ใน 

คอ  มีเน้ือร้องถึงพวกคนแคระท่ีอยู่ในบ้านด้ังเดิมของบรรพบุรุษ  และต่อไปน้ีคือ 

เนื้อเพลงบางตอน  ถ้าจะฟังให้เหมือนเสียงเพลงได้โดยไม่มีดนตรีคลอไปด้วย

	 ไกลโพ้นเหนือภูเขาเย็นยะเยือกที่มีหมอกคลุมนั้นออกไป

	 ยังที่คุมขังอันแสนลึกและถ้ำเก่าแก่

	 เราต้องไปให้พ้นก่อนตะวันขึ้น

	 เพื่อแสวงหาทองคำอันศักดิ์สิทธิ์

     

	 เหล่าคนแคระมีเวทมนตร์ลึกลับ

	 ใช้ขวานฟันลงไปดังสนั่นราวกระดิ่งที่กริ่งลั่น

	 ยังที่ที่แสนลึก  ซึ่งสิ่งอันมืดมนอนธการหลับใหลอยู่

	 ยังห้องโถงโพรงใหญ่ที่อยู่ใต้บ่อน้ำลึก

     

	 กษัตริย์สมัยโบราณและขุนนางของพวกเอลฟ์

	 ต่างนั่งลงตีก้อนทองคำอันสุกใสรุ่งโรจน์ให้เป็นรูปร่าง
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	 และปกปิดแสงวับจับตาเหล่านั้น

	 ด้วยการเอามาทำด้ามดาบฝังอัญมณี

     

	 เอาดวงดารารัศมีกล้ามาร้อยสร้อยศอเงิน

	 เอาหิ่งห้อยมาร้อยรอบมงกุฎ

	 เอาแสงอาทิตย์และแสงจันทร์

	 มาเกี่ยวประสานเป็นเส้นลวด

     

	 ไกลโพ้นเหนือภูเขาเย็นยะเยือกที่มีหมอกคลุมนั้นออกไป

	 ยังที่คุมขังอันแสนลึกและถ้ำเก่าแก่

	 เราต้องไปให้พ้นก่อนตะวันขึ้น

	 เพื่อค้นหาทองคำที่ถูกลืมไว้นานแล้วของเรา

     

	 พวกนั้นเอาทองไปทำเป็นถ้วย

	 ทำพิณสำหรับตัวเอง  ไม่มีมนุษย์ขุดไปถึง

	 ของเหล่านั้นจึงยังอยู่ที่นั่น  และบทเพลงจำนวนมาก

	 ยังคงบรรเลง  โดยมนุษย์หรือเอลฟ์ไม่ได้ยิน

 

	 เสียงยอดสนเสียดสีกันอยู่บนภูเขา

	 ลมครวญครางในยามราตรี

	 แสงไฟเป็นสีแดง  เปลวของมันลามออกไป

	 บรรดาหมู่ไม้เป็นสีแดงฉานด้วยแสงไฟ

 

	 ระฆังดังลั่นอยู่ในหุบเขา

	 และมนุษย์ก็เงยหน้าขึ้นมองด้วยหน้าตาที่ซีดเซียว

	 มังกรพิโรธดุร้ายกว่าไฟ
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	 พังบ้านและหอคอยอันบอบบางของมนุษย์จนย่นระย่อไป

 

	 ขุนเขากลายเป็นกองเพลิงใต้แสงจันทร์

	 คนแคระได้ยินเสียงแห่งหายนะเช่นนั้น

	 ก็หนีออกจากห้องที่อยู่ไปล้มตายเป็นระนาว

	 แทบเท้าของเขา  แทบเท้าของดวงจันทร์

 

	 ไกลโพ้นเหนือภูเขาเย็นยะเยือกที่มีหมอกคลุมนั้นออกไป

	 ยังที่คุมขังอันแสนลึกและถ้ำเก่าแก่

	 เราต้องไปให้พ้นก่อนแสงตะวันขึ้น

	 เพื่อแย่งเอาพิณและทองคำของเรามาจากมัน!

     

	 ระหว่างท่ีบรรดาคนแคระร้องเพลงอยู่น้ัน  ฮอบบิทรู้สึกนึกรักส่ิงของสวย ๆ  

งาม ๆ ต่าง ๆ ที่เป็นหัตถกรรมและที่ทำด้วยเวทมนตร์คาถาและอุบายเล่ห์กลต่าง ๆ  

ขึ้นมาทันที  เป็นความนึกรักที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในใจและแสนหวงแหน  เป็น 

ความปรารถนาที่ติดเชื้อมาจากดวงใจของคนแคระ  แล้วอะไรอย่างหนึ่งที่ติดมา 

กับสายเลือดของพวกตุ๊กก็ผุดข้ึนในใจเขา  ทำให้เขาเกิดความปรารถนาท่ีจะออกไป 

เห็นภูเขาสูงทะมึน  ได้ยินเสียงสนและเสียงน้ำตก  เดินเข้าเดินออกตามหลืบถ้ำ  

และพกดาบไปแทนที่จะถือเพียงไม้เท้า  เขามองออกไปนอกหน้าต่าง  ดวงดาว 

ปรากฏบนท้องฟ้ามืดสนิทเหนือแมกไม้  เขาคิดไปถึงเพชรพลอยของเหล่าคนแคระ 

ที่ส่องแสงอยู่ในถ้ำมืด  ทันใดนั้นเอง  ในป่าเลยแม่น้ำวอเตอร์ออกไปก็มีแสงไฟ 

แลบขึ้นแวบหนึ่ง  -- บางทีอาจมีใครก่อกองไฟขึ้นก็ได้  -- และบิลโบก็นึกไปถึงมังกร 

ท่ีอาจจู่โจมเข้ามาในหุบเขาอันเงียบสงบของเขา  แล้วมาปลุกปัน่จนหุบเขาท้ังหุบเขา 

ลุกเป็นไฟขึ้นมา  เขาตัวสั่นสะท้าน  และในพริบตาเดียวนั่นเอง  เขาก็กลับกลาย 

เป็นนายแบ๊กกิ้นส์ธรรมดา ๆ แห่งย่านแบ๊กเอนด์  ตำบลอันเดอร์ฮิลล์ตามเดิม

	 เขาลุกขึ้นยืนตัวสั่นเทา  รู้สึกไม่เต็มอกเต็มใจที่จะไปเอาตะเกียง  และก ็
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ไม่อยากทำท่าเสแสร้งว่าอยากไป  ใจจริงน้ันอยากจะเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของ 

หลังถังเบียร์แล้วไม่โผล่ออกมาอีกเลยจนบรรดาคนแคระจากไปหมดแล้ว  ทันใด 

นั้นเอง  เขาก็รู้สึกว่าเสียงร้องเพลงและเสียงดนตรีทั้งหมดเงียบไป  ทุกคนหันมา 

มองดูเขาด้วยตาเป็นประกายอยู่ในความมืด

	 “จะไปไหนน่ะ”  ธอรินถามด้วยเสียงที่แสดงว่าเดาใจฮอบบิทออก

	 “มีแสงไฟสักนิดจะดีไหมครับ”  บิลโบถาม  มีท่าขออภัยหน่อย ๆ 

	 “เราชอบมืด ๆ”  คนแคระบอก  “มืด ๆ น่ะดีสำหรับทำธุระลับ ๆ นะ!  ยังมี 

เวลาอีกหลายชั่วโมงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น”

	 “ครับ!”  บิลโบตอบ  รีบทรุดตัวลงนั่ง  เขาพลาดจากที่นั่งข้างเตาผิง  เลย 

ต้องนั่งแปะลงที่ตะแกรงกั้นเตานั่นเอง  ชนเอาที่เขี่ยถ่านกับที่โกยล้มลงมาดัง 

โครมคราม

	 “เงียบหน่อย!”  แกนดัล์ฟปราม  “ให้ธอรินพูดเดี๋ยว!”  ธอรินจึงเริ่มขึ้น

	 “ท่านแกนดัล์ฟ  ท่านคนแคระทั้งหลาย  และคุณแบ๊กกิ้นส์!  เรามาชุมนุม 

กันอยู่ในบ้านของมิตรและเพื่อนร่วมคิด  ท่านฮอบบิทผู้ห้าวหาญและดีที่สุดคนนี้  

-- ขอให้ขนที่นิ้วเท้าของเขาอย่ามีวันร่วงหล่นไปเลย!  ทั้งเหล้าองุ่นและเหล้าเอล 

ของเขาก็ล้วนแล้วแต่วิเศษแท้!”  --  เขาหยุดนิดหนึ่งเพื่อหายใจและเพื่อเปิดโอกาส 

ให้นายฮอบบิทได้พูดอะไรเพื่อแสดงมารยาทออกมาบ้าง  แต่บิลโบ  แบ๊กกิ้นส ์ 

ผู้น่าสงสารคิดอะไรไม่ทัน  ได้แต่อ้าปากพะงาบ ๆ  ทำท่าจะคัดค้านที่ถูกเรียกว่า 

เป็น  ผู้ห้าวหาญ  และท่ีร้ายย่ิงกว่าน้ันก็คือ  เป็น  เพ่ือนร่วมคิด  แต่ก็ไม่มีเสียงใด ๆ  

ลอดออกมา  เขารู้สึกว้าวุ่นใจไปหมด  ธอรินพูดสืบไปว่า

	 “เรามาประชุมกันที่นี่เพื่อหารือถึงแผนการ  วิธีปฏิบัติ  นโยบาย  และ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเรา  ไม่ช้าก่อนจะถึงอรุณรุ่งของวันใหม่  เราจะเร่ิมเดินทางไกล 

เป็นการเดินทางซึ่งพวกเราบางคน  หรืออาจจะเป็นพวกเราทุกคน  (ยกเว้นท่าน 

แกนดัล์ฟ  พ่อมดเอก  ซ่ึงเป็นท้ังมิตรและท่ีปรึกษาใหญ่ของเรา)  อาจไม่ได้กลับมา 

ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เป็นงานเป็นการที่สุด  ข้าคิดว่าพวกเราทุกคนต่างรู้จุดหมาย 

ดีแล้ว  สำหรับคุณแบ๊กกิ้นส์ที่นับถือ  และบางทีก็สำหรับพวกเราคนแคระเด็ก ๆ  
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สองสามคน  (คิดว่าจะเรียกคิลีและฟิลีว่าเป็นเด็ก ๆ ก็คงจะไม่ผิด)  สถานการณ ์

ที่แท้จริงในปัจจุบันอาจต้องการคำอธิบายสั้น ๆ นิดหน่อย --”

	 วิธีพูดแบบนี้เป็นแบบของธอริน  เขาเป็นคนแคระคนสำคัญผู้หนึ่งทีเดียว  

ขืนปล่อยเขาพูดตามสบาย  เขาก็จะพูดทำนองนี้ต่อไปจนกว่าเสียงจะแห้ง  โดย 

ไม่ได้พูดอะไรใหม่ที่คนอื่นยังไม่รู้ออกมาเลย  แต่มีคนขัดจังหวะเขาขึ้นอย่าง 

ไม่ระวังมารยาทเสียก่อน  บิลโบที่น่าสงสารไม่อาจทนฟังต่อไปได้อีก  พอพูดถึง 

คำว่า อาจไม่ได้กลับมา  บิลโบก็เกิดความรู้สึกเหมือนอยากจะร้องกรี๊ดขึ้นมาทันที 

และในไม่ช้าเสียงนั้นก็ดังลั่นราวกับเสียงหวูดดังลอดอุโมงค์ออกมา  บรรดา 

คนแคระต่างกระโดดโหยงลุกขึ้นชนโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาด  แกนดัล์ฟรีบเปิด 

ไฟดวงสีน้ำเงินที่อยู่ปลายไม้เท้าของเขา  และฉายส่องไปเห็นร่างของฮอบบิท 

ผู้น่าสงสารนั่งคุกเข่าอยู่ที่พรมหน้าเตาผิง  ตัวสั่นระริกราวกับเยลลี่ที่กำลังละลาย  

แล้วก็ล้มตัวลงนอนราบบนพื้น  เอาแต่ร้องว่า  “โดนฟ้าผ่าเข้าแล้ว  โดนฟ้าผ่า 

เข้าแล้ว!”  ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ยอมพูดอะไรอื่นอีกทั้งสิ้น  ดังนั้นพวกนั้นจึงหาม 

บิลโบออกไปนอนท่ีเก้าอ้ีนอนในห้องน่ังเล่น  เอาเคร่ืองด่ืมแก้วหน่ึงวางไว้ให้ข้าง ๆ 

แล้วก็กลับไปประชุมลับกันต่อ

	 “ช่างตื่นเต้นง่ายเสียจริง”  แกนดัล์ฟว่า  ขณะที่พากันนั่งลงอีก  “เกิดตื่น 

อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้  แปลกจริง  แต่เขาก็เป็นคนที่ดีที่สุดเชียวนะ  เก่งที่สุดด้วย  --  

สามารถจะดุขึ้นมาอย่างกับมังกรเพียงถูกหยิกนิดเดียว”

	 ถ้าคุณเคยเห็นมังกรถูกหยิก  คุณจะเข้าใจได้ว่า  ที่ว่ามานี้เป็นเพียงคำ 

พังเพยเปรียบเทียบเท่าน้ันท่ีเอามังกรมาเปรียบกับฮอบบิท  แม้จะในยามท่ีหมายถึง 

ฮอบบิทอย่างทวดของตุ๊กชราที่ชื่อวัวคำรามซึ่งตัวใหญ่มหึมา   (สำหรับฮอบบิท)  

ใหญ่จนกระท่ังสามารถข้ึนข่ีม้าใหญ่ได้ก็ตาม  เขาข่ีม้าเข้าประจัญบานกับพวกออร์ค 

ที่ภูเขาแกรมในการรบท่ีกรีนฟีลด ์ ตัดหัวกษัตริย์กอลฟิมบุลของพวกนั้นกระเด็น 

หวือหลุดจากตัวไปทันทีด้วยกระบองเพียงอันเดียว  ศีรษะนั้นกระเด็นไกลตั้ง 

ร้อยหลาไปตกในโพรงกระต่ายแห่งหนึ่ง  และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ได้ชัยชนะใน 

สงครามครั้งนั้น  และขณะเดียวกันนี้ก็เป็นต้นตำรับของกีฬาที่เรียกว่ากอล์ฟ 
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ไงล่ะครับ

	 อย่างไรก็ตาม  ในระหว่างนี้ผู้สืบตระกูลมาจากวัวคำรามกำลังฟื้นคืนสต ิ

ข้ึนมาในห้องน่ังเล่น  หลังจากน้ันครู่หน่ึงและหลังจากท่ีจิบเคร่ืองด่ืมเข้าไปนิดหน่ึง 

แล้ว  เขาก็คลานตัวสั่นเทาอย่างประสาทไม่ดีเข้าไปที่ประตูห้องรับแขก  เขาได้ยิน 

เสียงโกลอินพูดว่า  “อึ้ม!  (หรืออะไรคล้าย ๆ อย่างนั้น)  คิดหรือว่าเขาจะยอมทำ  

ท่านแกนดัล์ฟก็ดีแต่พูดว่าเจ้าฮอบบิทคนนี้มันดุอย่างโน้นอย่างนี ้ แต่ขืนมาร้อง 

กรี๊ดอย่างนั้นเวลาตื่นเต้นขึ้นมา  ก็จะปลุกเจ้ามังกรกับญาติโกโหตุมันตื่นขึ้นมา 

หมดน่ะสิ  แล้วก็จะมาฆ่าเราเสียหมดทุกคน  ข้าว่ามันฟังดูเป็นเสียงคนกลัวมาก 

กว่าตื่นเต้นนะ!  ที่จริงแล้วถ้าไม่เห็นเครื่องหมายที่ประตู  ข้าจะนึกไปว่าเรามา 

ผิดบ้านแล้วเสียอีก  พอเจอะหน้าเจ้านั่นกระดุบกระดิบอยู่ที่พรมหน้าบ้าน  ข้าก ็

สงสัยแล้วละ  มันดูท่าเป็นคนขายผักมากกว่าจะเป็นขโมยนะ!”

	 ยอดชายนายแบ๊กกิ้นส์ได้ฟังดังนั้นก็หมุนลูกบิดประตูฉับเดินเข้าไปข้างใน 

ทันที  สายเลือดพวกตุ๊กในตัวเขาเป็นฝ่ายชนะ  เขาฮึดขึ้นมาว่า  ถึงจะต้องไม่ได ้

หลับได้นอนได้กินข้าวเช้าเพื่อให้คนเห็นว่าเขาดุ  ก็เห็นจะต้องยอมละ  และ 

ประโยคที่ว่า  เจ้านั่นกระดุบกระดิบอยู่ที่พรมหน้าบ้าน  ก็แทบทำให้เขาเกิดดุดัน 

ขึ้นมา  จริง  ๆ  จัง  ๆ  มีอยู่หลายครั้งหลังจากนั้นที่สายเลือดแบ๊กกิ้นส์ในตัวทำให้ 

เขาเกิดนึกเสียใจในสิ่งที่เขาทำอยู่นี้  จนต้องพูดกับตัวเองว่า  “บิลโบ  แกโง่ไปนะ  

แกหลงกลพวกนั้นเข้าเต็มเปาทีเดียว”

	 “ขอโทษเถอะ”  เขาเอ่ยขึ้น  “ถ้าหากว่าฉันจะบังเอิญมาได้ยินเรื่องที่ท่าน 

กำลังพูดกันเข้า  ฉันจะไม่แสร้งทำเป็นเข้าใจเรื่องที่ท่านกำลังพูดกันอยู่หรือเรื่องที ่

เอ่ยพาดพิงไปถึงขโมยหรอก  แต่ฉันคิดว่าฉันคิดถูกที่เชื่อว่า  (ที่พูดอย่างนี้  เขา 

เชื่อว่าก็เพื่อศักดิ์ศรีของเขาเอง)  ท่านทั้งหลายคิดว่าฉันไม่เก่ง  ฉันจะแสดงให้ด ู

เดี๋ยวนี้  ฉันไม่มีเครื่องหมายใด ๆ อยู่ที่ประตูบ้านของฉัน  -- มันเพิ่งทาสีใหม่เมื่อ 

อาทิตย์ที่แล้วนี่เอง  -- และฉันแน่ใจว่าท่านมาผิดบ้าน  ทันทีที่ฉันเห็นหน้าตลก ๆ  

ของพวกท่านอออยู่ที่ประตูบ้าน  ฉันก็สงสัยขึ้นมาเชียว  แต่ก็คิดเสียว่าคงเข้าใจ 

ถูก  ไหนลองบอกมาซิว่าท่านอยากจะให้ฉันไปทำอะไร  และฉันจะพยายาม  ถึง 
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แม้ว่าจะต้องเดินจากท่ีน่ีไปยังด้านตะวันออกสุดของทิศตะวันออกเพ่ือสู้กับหมอผี 

ในทะเลทรายแหล่งสุดท้ายก็ตาม  ฉันเคยมีคุณทวดของทวดของคุณตาฉันชื่อ 

วัวคำราม  ตุ๊ก  และ --”

	 “ใช่ ๆ  แต่นั่นมันนานมาแล้ว”  โกลอินพูดขึ้น  “ข้ากำลังพูดถึงท่าน  และ 

ขอบอกว่าท่ีประตูบ้านน้ีมีเคร่ืองหมายอยู่  --  ก็เคร่ืองหมายธรรมดา ๆ ในการทำงาน 

แบบนี้  หรือเครื่องหมายอย่างที่เขาใช้กันอยู่น่ะ  ขโมยต้องการงานดี ๆ  ตื่นเต้น 

มาก ๆ  และให้ผลตอบแทนงาม  ปกติเขาก็เขียนไว้อย่างน้ัน  จะใช้คำว่า  ผู้เช่ียวชาญ 

การค้นหาทรัพย์สมบัติ  แทนคำว่า  ขโมย  ก็ได้  ถ้าชอบ  บางคนก็ใช้คำนั้น  แต่ 

สำหรับเรา  มันก็เหมือนกันนั่นแหละ  ท่านแกนดัล์ฟมาบอกเราว่าแถบนี้มีคนที ่

กำลังหางานเทือกนี้อยู่  และท่านก็เป็นคนจัดแจงให้มีการประชุมนี้ขึ้นในวันพุธ 

เวลาน้ำชา”

	 “เครื่องหมายน่ะมีอยู่แน่นอนละ”  แกนดัล์ฟว่า  “ข้าเองเป็นคนไปทำไว้  

มีเหตุผลดีเสียด้วยสิ  พวกเจ้าขอให้ข้าหาคนที่สิบสี่มาร่วมเดินทางครั้งนี้ด้วย  

และข้าเองเป็นคนเลือกเอานายแบ๊กกิ้นส์  ขืนเอ่ยปากว่าข้าเลือกคนผิดหรือบ้าน 

ผิดละก็  เชิญเจ้าพอกันแค่สิบสามคน  แล้วไปเผชิญโชคร้ายนานาประการตาม 

แต่จะชอบเอาเองเถอะ  หรือไม่ก็กลับไปขุดถ่านหินกันอีกไป๊”

	 เขาตะคอกใส่หน้าโกลอิน  เจ้าคนแคระผู้นั้นถึงกับหัวหดหลบไปอยู่ใน 

เก้าอี้  และพอบิลโบอ้าปากจะถามคำถามออกมา  แกนดัล์ฟก็หันมาทำหน้านิ่ว 

คิ้วขมวด  ยื่นคิ้วที่หนาเป็นปื้นใส่หน้าเขา  จนกระทั่งบิลโบต้องรีบหุบปากลงทันท ี

“น่ัน  อย่างน้ัน”  แกนดัล์ฟว่า  “อย่ามาเถียงกันเลย  ข้าเป็นคนเลือกนายแบ๊กก้ินส์ 

นี่แล้ว  และสำหรับพวกเจ้า  นี่ก็เป็นอันยุต ิ ถ้าข้าบอกว่าเขาเป็นขโมย  เขาก็เป็น 

ขโมย  หรือไม่ก็ต้องเป็นเข้าจนได้เมื่อถึงเวลา  ในตัวเขามีอะไรมากมายก่ายกอง 

มากกว่าที่พวกเจ้าเดาไว้  และมากกว่าที่ตัวเขาเองรู้เสียอีก  พวกเจ้า  (อาจจะ)  

มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่มาขอบใจข้า  เอาละ  บิลโบ  เจ้าหนูน้อย  ไปเอาตะเกียงมา 

เราจะได้มีแสงสว่างตรงนี้หน่อย!”

	 แกนดัล์ฟกางแผ่นกระดาษหน้าตาเหมือนแผนที่ลงบนโต๊ะท่ามกลางแสง 
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ตะเกียงดวงใหญ่จากโป๊ะตะเกียงสีแดง

	 “กระดาษแผ่นนี้เขียนโดยธรอร์  ปู่ของเจ้า  ธอริน”  เขาเอ่ยขึ้น  และเมื่อ 

พวกคนแคระถามอย่างต่ืนเต้นกันว่ามันอะไรกัน  เขาก็ตอบว่า  “น่ีเป็นแผนท่ีของ 

ขุนเขา”

	 “ข้าไม่เห็นว่าน่ีมันจะช่วยอะไรเราได้มากเลย”  ธอรินว่าอย่างผิดหวังหลังจาก 

มองผ่านไปแวบหนึ่ง  “ข้าจำขุนเขากับดินแดนที่อยู่รอบ  ๆ  แถวนั้นได้ดี  และข้า 

รู้ว่าเมิร์กวู้ดอยู่ตรงไหน  และรวมทั้งวิทเธอร์ฮีธที่พวกมังกรไปออกลูกออกหลาน 

กันด้วย”

	 “มีมังกรอยู่หน่ึงตัวตรงท่ีติดเคร่ืองหมายสีแดงไว้ท่ีภูเขา”  บาลินบอก  “แต่ 

ถึงไม่มีเครื่องหมายนั่นก็หาง่ายจะตายไป  ถ้าเราไปถึงที่นั่นเข้าจริง ๆ”

	 “มีอยู่ข้อหนึ่งที่เจ้าไม่ได้สังเกต”  พ่อมดว่า  “นั่นคือประตูลับ  เจ้าเห็น 

อักษรโบราณท่ีอยู่ทางด้านตะวันตกและรูปมือท่ีช้ีไปทางน้ัน  ตรงท่ีมีอักษรโบราณ 

ปรากฏอยู่อีกแล้วใช่ไหม  น่ันแหละเป็นเคร่ืองหมายทางลับลงไปยังห้องโถงข้างล่าง 

ละ”  (โปรดดูแผนที่ตอนต้นหนังสือเล่มนี ้  แล้วคุณจะเห็นตัวอักษรโบราณ 

เหล่านั้น)

	 “คร้ังหน่ึงมันอาจเคยเป็นประตูลับ”  ธอรินเอ่ยข้ึน  “แต่แล้วเราจะรู้ได้ยังไง 

ว่าเดี๋ยวนี้มันยังลึกลับอยู่  เจ้าสม็อกแก่อยู่ที่นั่นมานานพอจะรู้เรื่องอะไรทั้งหมด 

ที่ควรรู้เกี่ยวกับถ้ำเหล่านี้แล้ว”

	 “มันอาจรู้  -- แต่อาจไม่เคยใช้มาเป็นปี ๆ แล้วก็ได้”

	 “ทำไม”

	 “เพราะมันเล็กมาก  ‘ประตูสูงห้าฟุตและสามคนสามารถเดินดาหน้ากัน 

เข้าไปได้’  อักษรโบราณนั่นว่าไว้  แต่สม็อกคลานลอดประตูขนาดนั้นเข้าไปไม่ได้ 

เข้าไม่ได้แม้แต่สมัยที่ยังเป็นเพียงลูกมังกรตัวเล็ก ๆ  ยิ่งกินคนแคระกับผู้คนที ่

อาศัยอยู่ตามหุบเขาเข้าไปหลายคนแล้วอย่างนี้  ยิ่งเข้าไม่ได้แน่ ๆ”

	 “สำหรับฉัน  ดูมันเป็นโพรงใหญ่ทีเดียว”  บิลโบพูดออกมาด้วยเสียง 

อันเล็กแหลม  (เขาไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องมังกร  และรู้จักก็แต่โพรงฮอบบิท 
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เท่านั้น)  เขาเกิดตื่นเต้นและสนใจขึ้นมาเสียจนกระทั่งลืมหุบปากเงียบ  เขาชอบ 

แผนที่  และในห้องโถงข้างนอก  ก็มีแผนที่ของแถบข้างเคียงที่เขาอยู ่ มีทางเดิน 

ที่เขาชอบเขียนไว้ด้วยหมึกสีแดง  “ประตูออกใหญ่โตอย่างนั้น  จะเก็บไว้เป็น 

ความลับไม่ให้คนข้างนอก  นอกเหนือไปจากพวกมังกรรู้ได้ยังไง”  เขาถาม  คุณ 

ผู้อ่านต้องจำไว้นะครับว่า  นายคนนี้เป็นแต่เพียงฮอบบิทตัวเล็ก ๆ  เท่านั้น

	 “ด้วยวิธีอะไรต่ออะไรเยอะแยะทีเดียว”  แกนดัล์ฟตอบ  “แต่เฉพาะประตูน้ี 

ทำไมถึงเก็บไว้เป็นความลับได ้ เราไม่มีทางรู ้ นอกจากจะไปดูเอาเอง  เท่าที่บอก 

ไว้ในแผนที่  ข้าก็เดาเอาว่าคงมีประตูปิดอยู่บานหนึ่งที่ทำให้ดูเหมือนเป็นด้านข้าง 

ของขุนเขาจริง ๆ  วิธีนี้เป็นวิธีธรรมดาที่พวกคนแคระชอบใช้   -- ข้าคิดว่าที่ว่ามานี้ 

ถูกแล้วใช่ไหม”

	 “ใช่ทีเดียว”  ธอรินรับ

	 “นอกจากนั้น”  แกนดัล์ฟพูดต่อไป  “ข้าลืมบอกไปว่า  พร้อมกับแผนที ่

แผ่นนี้มีกุญแจติดมาด้วยดอกหนึ่ง  เป็นกุญแจดอกเล็ก ๆ หน้าตาประหลาด  อ้อ 

อยู่น่ีไง!”  เขาว่าพร้อมกับส่งกุญแจดอกหน่ึงมีด้ามยาว  ทำด้วยเงินและสลักเสลา 

ไว้ด้วยตัวอักษรตัวเล็ก ๆ ยิบ ๆ ส่งให้ธอริน  “เก็บไว้ให้ดี!”

	 “จะเก็บไว้ให้ดีที่สุด”  ธอรินว่า  แล้วเขาก็เอามันร้อยเข้ากับสายสร้อยเส้น 

บาง  ๆ  ที่ห้อยรอบคอ  และซุกไว้ในเสื้อคลุม  “ทีนี้เรื่องก็ดูมีหวังขึ้นละ  ข่าวนี้ 

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้นกว่าเดิมมาก  เท่าที่แล้วมาเราไม่รู้ 

แน่ชัดว่าจะต้องทำอะไร  เราคิดแต่เพียงว่าจะไปทางตะวันออกอย่างเงียบ  ๆ และ 

ระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะทำได้  ไปให้ไกลถึงทะเลสาบลองเลค  หลังจากนั้นจึงจะ 

เผชิญกับความยากลำบาก --”

	 “ต้องลำบากก่อนหน้านั้น  ถ้าข้าพอจะรู้จักถนนท่ีไปทางตะวันออกอยูบ่้าง” 

แกนดัล์ฟขัดขึ้น

	 “จากนั้นเราอาจไปตามแม่น้ำรันนิ่ง”  ธอรินพูดต่อไปโดยไม่สนใจที่แกน- 

ดัล์ฟว่า  “ไปถึงซากปรักหักพังในหุบเขาเดล  --  เมืองเก่าท่ีเคยอยู่ท่ีน่ัน  ใต้เงาทะมึน 

ของขุนเขาพอดี  แต่พวกเราไม่มีใครชอบประตูหน้า  แม่น้ำจะไหลทะลุผ่านตรงนี ้
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ไปยังหน้าผาใหญ่ทางด้านใต้ของภูเขา  และเจ้ามังกรก็ใช้ทางน้ีเป็นทางเข้าออกด้วย 

เหมือนกัน  -- ใช้บ่อย ๆ  เสียด้วยสิ  นอกจากว่าจะเปลี่ยนความเคยชินแล้วเท่านั้น”

	 “งั้นก็ไม่ดีน่ะสิ”  พ่อมดแกนดัล์ฟว่า  “เฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีนักรบหรือ 

วีรบุรุษไปด้วย  ข้าพยายามจะไปหามาสักคนเหมือนกัน  แต่พวกนักรบก็มัวแต่ 

ยุ่งกับการรบในดินแดนไกลโพ้น  และแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีวีรบุรุษเสียด้วย  หรือ 

หาไม่พบเอาเสียเลย  ดาบที่มีอยู่แถวนี้ก็ทื่อไปหมดแล้ว  ขวานก็ดีแต่เอาไว้ฟัน 

ต้นไม้  โล่ก็เอามาทำเป็นเปลหรือไม่ก็เอามาครอบจานอาหาร  เพราะฉะนั้น 

พวกมังกรก็เลยแสนสุขสบายอยู่ที่ดินแดนไกลโพ้น  (และกลายเป็นเพียงเรื่อง 

เล่ากันต่อ  ๆ  มาเท่านั้น)  นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมข้าถึงคิดเรื่องจะไป  ขโมย  ขึ้นมา  

-- โดยเฉพาะเมื่อข้านึกถึงเรื ่องประตูด้านข้างออก  และนี่  บิลโบ  แบ๊กกิ้นส์  

หัวขโมยของเราละ  หัวขโมยคนที่เราเลือกและแต่งตั้งมาดีแล้ว  ขอให้เรามา 

ลงมือวางแผนกันต่อไปเถอะ”

	 “ดีแล้ว”  ธอรินว่า  “สมมุติว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการลักขโมยจะกรุณาออก 

ความคิดเห็นหรือเสนออะไรให้เราทราบบ้าง”

	 เขาหันมาทางบิลโบด้วยท่าทางสุภาพ ๆ อย่างเยาะ ๆ 

	 “ก่อนอ่ืนฉันอยากรู้เร่ืองราวมากกว่าน้ี”  บิลโบเอ่ยข้ึน  ในใจรู้สึกงุนงงและ 

ค่อนข้างประหม่านิดหน่อย  แต่ถึงอย่างไรก็เกิดความรู้สึกแบบพวกตระกูลตุ๊ก  

คือมุมานะจะทำให้ได้  “ฉันหมายถึงว่าที่เกี่ยวกับทองคำและมังกรน่ะ  และอะไร 

เทือกน้ัน  และของพวกน้ีไปอยู่ท่ีน่ันได้อย่างไร  เป็นของใคร  และอะไรท่ีเก่ียวข้อง 

กันทั้งหมดนี่”

	 “ตายจริง!”  ธอรินออกอุทาน  “นี่เจ้าไม่มีแผนที่สักแผ่นหรอกหรือ  และ 

ไม่ได้ยินเพลงของเราหรือ  แล้วเราไม่ได้พูดเรื่องนี้กันมาเป็นชั่วโมง  ๆ แล้วหรอก 

หรือ”

	 “ถึงอย่างไรก็ตาม  ฉันก็ยังอยากให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งออกมา”  บิลโบบอก 

อย่างดื้อ ๆ  ทำท่าให้เป็นงานเป็นการ  (ท่านี้ปกติเก็บไว้ทำต่อหน้าผู้ที่พยายามจะ 

มายืมเงินเขา)  และพยายามทำหน้าตาให้ดูฉลาดหลักแหลม  เป็นเรื่องเป็นราว  
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และเหมาะสมกับคำแนะนำตัวที่แกนดัล์ฟว่าไว้ให้มากที่สุด  “นอกจากนี้ฉันยัง 

ใคร่จะได้ทราบเก่ียวกับอัตราท่ีต้องเส่ียง  ค่าใช้จ่ายนอกจากรายจ่ายส่วนตัว  เวลา 

ที่ต้องการ  และค่าตอบแทนเป็นต้น”   -- ซึ่งทั้งนี้เขาหมายถึงว่า  “แล้วฉันจะได้ 

อะไรจากการกระทำนี้ล่ะ  และฉันจะรอดชีวิตกลับมาหรือเปล่า”

	 “อ๋อ  เร่ืองเป็นอย่างน้ี”  ธอรินว่า  “นานมาแล้ว  สมัยปู่ธรอร์ของข้า  ครอบ- 

ครัวของเราถกูขับมาจากดนิแดนทางเหนอือนัไกลโพ้น  และหอบเอาทรัพย์สมบัติ 

และเคร่ืองไม้เคร่ืองมือหากินท้ังปวงมายังขุนเขาท่ีอยู่ในแผนท่ีน้ี  เขาแห่งน้ีบรรพ- 

บุรุษคนหนึ่งของข้า  คือ  ธราอินเฒ่า  เป็นคนมาพบ  เมื่อตระกูลข้ามาอยู่  ก็ทำ 

เหมืองขุดอุโมงค ์ ทำห้องโถงและโรงฝึกงานให้ใหญ่โตกว้างขวางขึ้น  -- และข้าเชื่อ 

ว่าเขาคงพบทองคำมากมายก่ายกอง  และเคร่ืองประดบัเพชรนลิจินดาอยา่งอืน่ ๆ  

อีก  อย่างไรก็ตาม  พวกน้ีก็ร่ำรวยและมีช่ือเสียงข้ึน  แล้วปู่ของข้าก็ได้เป็นกษัตริย์ 

ในเขตใต้ขุนเขานี้อีก  พวกคนทั้งหลายต่างก็เคารพนับถือเขา  พวกนี้อยู่ทางใต้  

และค่อย  ๆ  ขยายแผ่มาทางแม่น้ำรันนิ่งจนถึงหุบเขาที่อยู่ใต้เงาขุนเขาใหญ่  มา 

สร้างเมืองเดลอันน่ารื่นรมย์ขึ้นที่นั่นในสมัยนั้น  บรรดากษัตริย์มักส่งคนออกมา 

ตามพวกช่างของเรา  และให้รางวัลอย่างงามแม้แต่กับช่างที่ฝีมือแย่ที่สุด  พวกที่ 

เป็นพ่อก็มักอ้อนวอนขอให้เรารับลูกเข้ามาฝึกงานด้วย  ให้เงินเราอย่างงาม  เฉพาะ 

อย่างยิ่งเมื่อเวลาเอาอาหารมาให้  ซึ่งเราไม่เคยไปหาอาหารหรือปลูกพืชพันธุ์- 

ธัญญาหารกนิกนัเองเลย  สมัยโน้นเป็นสมยัท่ีพวกเราสขุสบายอยา่งท่ีสดุ  แมแ้ต่ 

คนที่จนที่สุดในหมู่พวกเราก็มีเงินใช้และให้คนอื่นยืม  และมีเวลาพอจะทำอะไร 

สวย ๆ งาม ๆ  เพียงเพราะพอใจที่จะได้ทำเช่นนั้น  ไม่ต้องไปพูดถึงบรรดาของเล่น 

ที่วิเศษสุดและทำอะไรแปลก  ๆ  พิสดาร  ซึ่งสมัยนี้หาไม่พบอีกแล้ว  ดังนั้นใน 

ห้องโถงบ้านของปู่ข้าจึงเต็มไปด้วยอาวุธและเครื่องเพชรพลอย  ของแกะสลัก  

และถ้วยชามต่าง ๆ  ตลาดขายของเล่นย่านเดลจึงเป็นท่ีน่าเท่ียวน่าท่ึงอย่างย่ิงของ 

ดินแดนเหนือ

	 “ไม่ต้องสงสัย  เมื่อเป็นดังนี้  ก็เป็นเหตุให้เจ้ามังกรมุ่งมารังควานเรา  

เจ้ามังกรมาขโมยทองคำเอาเพชรพลอยไปจากมนุษย์  จากเอลฟ์  จากคนแคระ  
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แล้วแต่ว่าจะไปเจอเข้าที่ไหน  และคอยเฝ้าของที่ไปปล้นเขามาอย่างหวงแหน 

ตลอดชีวิต  (ซึ่งอันที่จริงก็คือชั่วนิรันดร์นั่นเอง  นอกเสียจากว่ามันจะถูกฆ่าตาย)  

และไม่เคยได้ความสนุกสนานรื่นรมย์จากของพวกนี้เลย  อันที่จริงพวกมังกร 

แทบไม่รู้จักว่าของดีกับของเลวต่างกันอย่างไร  แม้จะพอรู้ราคาค่างวดในท้องตลาด 

อยู่บ้าง  มันทำอะไรเองก็ไม่เป็น  แม้แต่จะซ่อมอาวุธเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ก็ไม่ได้  ใน 

สมัยนั้นมีมังกรเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ในดินแดนทางเหนือ  และบางทีทองคำ 

ตามแถบนั้นอาจหายาก  พวกคนแคระต่างหนีลงมาทางใต้  หรือไม่ก็ถูกฆ่าตาย 

ไปหมด  และส่ิงต่าง   ๆ ท่ีมังกรทำลายก็ย่ิงเลวร้ายลงไปอีก  ในจำนวนน้ีมีเจ้าหนอน 

ร้ายจอมโลภเรือนร่างแข็งแกร่งบึกบึนอยู่ตัวหนึ่งชื่อเจ้าสม็อก  วันหนึ่งมันบิน 

ขึ้นไปในอากาศและร่อนลงมาในดินแดนทางใต้  สิ่งแรกที่เราได้ยินก็คือเสียง 

คล้ายพายุใหญ่พัดมาจากทางเหนือ  ต้นสนที่อยู่บนยอดเขาเสียดสีกันดังลั่นอยู่ 

ในกระแสพายุ  คนแคระบางคนที่บังเอิญอยู่นอกบ้าน  (ข้าก็เป็นคนหนึ่งด้วย   --  

สมัยนั้นข้าเป็นเด็กหนุ่มชอบผจญภัยไปโน่นมานี่  และในวันนั้นเจ้าการชอบ 

ท่องเที่ยวนี้ก็ช่วยชีวิตไว้)  -- ก็เห็นเจ้ามังกรตัวนี้ร่อนลงที่ขุนเขาของเรา  พ่นควัน 

คลุง้  แลว้มนักเ็คล่ือนตัวลงมาตามทางลาด  และเมือ่มาถึงป่าไม ้ ป่าท้ังป่ากม็อด 

ไหม้เป็นจุณ  ถึงตอนนั้นระฆังบอกเหตุร้ายก็ดังไปทั่วทั้งเมืองเดล  และบรรดา 

นักรบต่างก็ติดอาวุธ  บรรดาคนแคระพากันวิ่งออกมานอกประตูใหญ ่ แต่แล้ว 

เจ้ามังกรก็รออยู่ข้างหน้านั่นเอง  ไม่มีใครหนีรอดออกไปได้ทางนั้น  แม่น้ำไหล 

เชี่ยวออกมาเป็นควันคลุ้ง  มีหมอกลอยมาปกคลุมขุนเขาไว้  และเจ้ามังกรก็ลอย 

มาพร้อมหมอกน่ัน  กระโจนเข้าใส่บรรดานักรบและฆ่าพวกน้ันตายเสียเกือบหมด  

-- นี่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่สมัยก่อนมีเกิดขึ้นเสมอ  ๆ  แล้วมันก็คลานกลับ 

เข้าไปทางประตูหน้า  บุกเข้าไปตามห้องโถง  หลืบถ้ำ  อุโมงค์  ห้องเก็บของไม่ว่า 

ห้องเล็กห้องน้อย  และตามทางเดินทั้งหมด  ไม่มีคนแคระคนใดเหลือรอดชีวิต 

ออกมาได้เลย  แล้วมันก็ฮุบเอาทรัพย์สมบัติของคนแคระมาเป็นของมันเอง  มัน 

อาจเอาสมบัติพวกนั้นมากองสุม ๆ กันข้างในแล้วทำเป็นเตียงนอนก็ได ้ เพราะนั่น 

เป็นวิธีที่พวกมังกรชอบทำกัน  ต่อมามันก็มักคลานออกมาทางประตูใหญ ่ มุ่งมา 
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ทางหุบเขาแล้วคาบเอาผู้คน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงสาว  ๆ ไปกิน  จนกระทั่ง 

หุบเขาเดลทั้งหุบเขาพังทลาย  ผู้คนต่างก็ล้มตายหรือหนีหายไป  เดี๋ยวนี้แถบนั้น 

มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง  ข้าไม่รู้แน่  แต่ข้าไม่คิดว่าจะมีใครหาญเข้าไปอยู่ใกล้ขุนเขา 

เลยไปจากตรงปลายสุดของทะเลสาบลองเลคนั่นหรอก

	 “พวกเราสองสามคนที่อยู่ข้างนอกในตอนนั้นก็ได้แต่นั่งลงร้องไห้  และ 

ด่าทอสาปแช่งไอ้เจ้าสม็อกตัวนี ้ และตรงนั้นเอง  โดยที่ไม่ได้คาดฝันเลย  พ่อกับ 

ปู่ของข้าซึ่งต่างมีเคราแหลมยาวก็มาร่วมวงกับเรา  สองคนท่าทางเคร่งขรึมและ 

พูดอะไรไม่กี่คำ  เมื่อข้าถามว่าหนีมาได้อย่างไร  สองคนนั้นก็บอกให้ข้าเงียบ ๆ  

และว่าสักวันหน่ึงเม่ือถึงเวลาอันสมควร  ข้าจะรู้เอง  หลังจากน้ันเราก็ออกจากท่ีน่ัน 

เราต้องหากินเลี้ยงตัวเองอย่างดีที่สุดที่จะทำได้ในดินแดนทุกแห่ง  บางทีก็ตกต่ำ 

ถึงกับต้องไปทำงานเป็นช่างตีเหล็กหรือกรรมกรขุดถ่านหิน  แต่เราไม่เคยลืม 

สมบัติของเราที่ถูกขโมยไป  และถึงแม้ในปัจจุบันนี ้ ซึ่งเราก็พอมีเก็บไว้บ้างและ 

ไม่ได้ยากจนเกินไปนัก”  -- พอพูดถึงตอนนี้  ธอรินก็เอามือลูบสายสร้อยทองคำ 

ที่คอ  -- “เราก็ยังอยากได้มันคืนมา  และนำคำสาปแช่งของเราไปให้ไอ้เจ้าสม็อก   -- 

ถ้าทำได้

	 “ข้าสงสัยอยู่บ่อย ๆ ว่าทำไมพ่อกับปู่ข้าถึงหนีมาได ้ เดี๋ยวนี้ข้ารู้แล้วว่าต้อง 

มีประตูลับอยู่ข้าง ๆ  ซ่ึงสองคนน้ีเท่าน้ันท่ีรู้  แต่ก็เห็นชัดแล้วว่าท้ังสองได้ทำแผนท่ี 

ไว้  ข้าอยากรู้ว่าท่านแกนดัล์ฟไปได้มันมาอย่างไร  และทำไมมันถึงไม่ตกทอดมา 

ถึงข้าผู้เป็นทายาทที่ชอบธรรม”

	 “ข้าไม่ได้  ‘ไปได้มันมา’ อย่างที่เจ้าว่าหรอก  มีคนเอามาให้ข้า”  พ่อมดตอบ  

“ธรอร์ปู่ของเจ้าถูกฆ่าตาย  เจ้าจำได้ไหม  ที่เหมืองมอเรียโดยเจ้าออร์คอาซ็อก 

น่ะ”

	 “ขอให้มันฉิบหาย  จำได้สิ”  ธอรินว่า

	 “และธราอินพ่อเจ้าก็จากไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเมษายน  ครบร้อยปี 

พอดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว  และนับแต่นั้นมาเจ้าก็ไม่เคยได้เห็นเขาอีก --”

	 “จริง  จริง”  ธอรินว่า
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	 “พ่อเจ้ามอบสิ่งเหล่านี้ให้ข้าเพื่อนำมาให้เจ้าอีกทีหนึ่ง  และถ้าข้าเลือกเวลา 

และวิธีท่ีจะมอบให้เจ้าได้ละก็  คงจะดีกว่าน้ี  เจ้าจะมาตำหนิข้านักไม่ได้นะ  ขอให้ 

คิดดูถึงความยากลำบากกว่าจะตามตัวเจ้าพบ  พ่อเจ้าจำช่ือตัวเองก็ไม่ได้เม่ือตอน 

ที่เอาแผนที่นี้มาให้ข้า  แล้วก็ไม่เคยเอ่ยถึงชื่อเจ้าเลย  เพราะฉะนั้นข้าเองเสียอีก 

ที่ควรได้รับคำขอบใจและยกย่องชมเชย!  เอ้า  นี่ไง”  แล้วแกนดัล์ฟก็ส่งแผนที ่

ให้ธอริน

	 “ข้าไม่เข้าใจเลย”  ธอรินพูด  และบิลโบก็รู้สึกว่าเขาเองก็อยากพูดอย่างน้ัน 

เหมือนกัน  คำอธิบายนั้นไม่ให้ความกระจ่างแจ้งแต่อย่างใด

	 “ปู่ของเจ้า”  พ่อมดเล่าช้า ๆ และเป็นงานเป็นการ  “มอบแผนที่ให้ลูกชาย 

ก่อนจะไปที่เหมืองมอเรีย  หลังจากปู่เจ้าถูกฆ่าตายแล้ว  พ่อเจ้าก็เอาแผนที่นั้น 

ติดตัวไปด้วยเพ่ือไปแสวงหาโชคลาภ  และเขาก็ต้องเผชิญกับการผจญภัยท่ีไม่น่า 

รื่นรมย์มากมาย  แต่ก็ไม่มีโอกาสเข้าไปใกล้ขุนเขานั่นเลย  เขาไปถึงแถวนั้นได้ 

อย่างไรข้าไม่รู้  แต่ข้าไปพบเขาตอนเขาไปเป็นนักโทษท่ีคุกของเนโครมันเซอร์แล้ว” 

	 “แล้วท่านเองเข้าไปทำอะไรอยู่แถวนั้นล่ะ”  ธอรินถามเนื้อตัวสั่น  และ 

บรรดาคนแคระต่างก็ตัวสั่นด้วยความกลัว

	 “ไม่ใช่เรื่องของเจ้า  ข้าก็ไปหาอะไรต่ออะไรเล่นอย่างเคยนั่นแหละ  และ 

เป็นเรื่องที่มีอันตรายเหมือนกัน  ข้าเอง  แกนดัล์ฟ  ก็หนีรอดมาแทบไม่ได้  ข้า 

พยายามช่วยพ่อเจ้า  แต่ช้าไปเสียแล้ว  เขาหมดปัญญา  ความคิดเอาแต่ล่องลอย 

ไป  ลืมอะไรหมดทุกอย่าง  นอกจากแผนที่กับกุญแจนี่เท่านั้น”

	 “เราแก้แค้นพวกออร์คท่ีมอเรียมาแล้ว”  ธอรินบอก  “เราต้องหันมาคิดถึง 

เจ้าเนโครมันเซอร์นี่บ้าง”

	 “อย่าบ้าไปหน่อยเลย!  เจ้าน่ันมันเป็นศัตรูท่ีย่ิงใหญ่เหนือกำลังอำนาจพวก 

คนแคระทั้งหมดรวมกันเสียอีก  ถึงจะไปรวบรวมกันมาได้จากทั้งสี่มุมโลกก็ตาม  

สิ่งเดียวเท่านั้นที่พ่อเจ้าอยากให้เจ้าทำก็คือ  อ่านแผนที่ให้ถูกแล้วก็เอากุญแจนี ่

ไปใช ้ แค่เจ้ามังกรกับขุนเขานี่ก็เป็นเรื่องใหญ่โตพอใช้สำหรับเจ้าอยู่แล้ว!”

	 “ฟังนะ!  ฟังนะ!”  บิลโบเอ่ยออกมาดัง ๆ 
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	 “ฟังอะไรกัน”  ทุกคนถามขึ้นมาพร้อมกัน  และบิลโบก็ประหม่าไปหมด 

เมื่อตอบว่า  “ก็ฟังที่ฉันจะพูดต่อไปนี้ไง!”

	 “อะไรล่ะ”  พวกนั้นถาม

	 “คือว่า  ฉันอยากจะบอกว่า  พวกท่านควรไปทางตะวันออกแล้วดูลาดเลา 

เสียก่อน  ถึงยังไงก็มีประตูข้างอยู่แล้ว  และเจ้ามังกรนั่นก็คงต้องนอนหลับบ้าง 

หรอกฉันว่า  ถ้าท่านไปนั่งอยู่ที่บันไดหน้าประตูบ้านนานพอควร  ฉันว่าก็คงพอ 

คิดอะไรออกบ้าง  และนี่  ท่านรู้ไหม  เราพูดกันมานานแล้วนะสำหรับคืนนี้  ถ้า 

ท่านพอจะเข้าใจว่าฉันหมายถึงอะไร  แล้วเรื่องนอน  เรื่องตื่นแต่เช้า  อะไรนั่นล่ะ 

ฉันจะหาอาหารเช้าให้พวกท่านรับประทานก่อนจะไปกัน”

	 “ก่อน  เรา จะไปกัน  ข้าว่าเจ้าคงหมายความอย่างนี้กระมัง”  ธอรินพูด  “ก ็

เจ้าไม่ใช่หรือที่จะเป็นขโมย  แล้วไอ้การนั่งอยู่ที่กระไดบ้านน่ะ  ไม่ใช่งานของเจ้า 

หรอกหรือ  ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเข้าประตูไปข้างในหรอกนะ  แต่ข้าเห็นด้วยเรื่อง 

นอนกับเร่ืองกินอาหารเช้า  ข้าชอบกินไข่หกฟองกับแฮมก่อนจะออกเดินทาง  ทอด 

กับน้ำมันนะ  อย่าทอดกับน้ำ  แล้วอย่าทำไข่แดงแตกเสียล่ะ”

	 หลังจากทุกคนสั่งอาหารเช้าของตัวโดยไม่ได้แม้แต่จะเอ่ยคำว่าได้โปรด  

(ซ่ึงไม่ถูกใจบิลโบเป็นอย่างย่ิง)  เรียบร้อยแล้ว  ทุกคนต่างก็ลุกข้ึน  ฮอบบิทจำต้อง 

ไปหาที่นอนให้ทุกคน  มีห้องว่างกี่ห้องก็เอาพวกนี้ไปไว้เต็มไปหมด  เอาเก้าอี้บ้าง 

โซฟาบ้างมาทำเป็นเตียง  กว่าจะจัดให้เสร็จเรียบร้อยและกลับไปนอนยังเตียงเล็ก ๆ 

ของตนเอง  เขาก็เหน่ือยแทบขาดใจและรู้สึกไม่สู้สบายใจนัก  เร่ืองหน่ึงท่ีเขาต้ังใจ 

ม่ันก็คือ  พรุ่งน้ีเช้าจะไม่ยอมต่ืนแต่เช้ามาทำอาหารให้พวกน้ีกิน  เลือดของตระกูล 

ตุ๊กในตัวเขาชักจางลงไป  ตกมาตอนนี้เขาชักไม่แน่ใจแล้วว่าจะออกเดินทางไป 

ในวันรุ่งขึ้น

	 ขณะนอนอยู่บนเตียงก็ได้ยินเสียงธอรินฮัมเพลงอยู่ในห้องนอนที่ดีที่สุด 

ที่อยู่ติดกับเขาว่า
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  ไกลโพ้นเหนือภูเขาเย็นยะเยือกที่มีหมอกคลุมนั้นออกไป

	 ยังที่คุมขังอันแสนลึกและถ้ำเก่าแก่

	 เราต้องไปให้พ้นก่อนตะวันขึ้น

	 เพื่อค้นหาทองคำอันถูกลืมไว้นานแล้วของเรา

	 บิลโบหลับไปโดยมีเสียงเพลงบทนั้นก้องอยู่ในห ู และมันก็ทำให้เขาฝัน 

ไม่เป็นปกติสุข  เมื่อเขาตื่นขึ้นก็เลยเวลาเช้าตรู่ไปแล้ว
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บิลโบกระโดดลุกขึ้น  สวมเสื้อคลุมแล้วออกไปที่ห้องอาหาร  ที่นั่นเขาไม่เห็นใคร 

แต่เห็นร่องรอยที่แสดงว่ามีการกินอาหารเช้ากันขนานใหญ่และอย่างรีบเร่ง  ใน 

ห้องรกไปหมด  ในครัวก็มีถ้วยชามจานที่ยังไม่ได้ล้างกองสุมไว้เต็ม  ทั้งกระทะ 

ทั้งหม้อแทบทุกใบที่เขามีอยู่ดูจะถูกเอาออกมาใช้จนหมด  จานชามที่กองสุมอยู ่

นั้นเป็นความจริงแท้ที่น่าชิงชังเสียจนบิลโบจำต้องเชื่อว่างานเลี้ยงเมื่อคืนเกิดขึ้น 

จริง ๆ  ไม่ใช่เพราะเขาฝันร้ายไป  อย่างที่เขาหวังจะให้เป็น  อันที่จริงเขาค่อนข้าง 

โล่งอกท่ีพวกน้ันออกไปโดยไม่รอเขา  และไม่พะวงท่ีจะมาปลุกเขา  (“แต่ไม่ขอบอก 

ขอบใจบ้างเลยนะ”  เขาคิด)  ในอีกทางหน่ึงเขาก็อดรู้สึกผิดหวังนิด   ๆไม่ได้  ความ 

รู้สึกนี้ทำให้เขานึกประหลาดใจ

	 “อย่าโง่ไปหน่อยเลย  บิลโบ  แบ๊กกิ้นส์!”  เขาพูดกับตัวเอง  “ไปคิดเรื่อง 

มังกร  เรื่องเหลวไหลพวกนั้นทำไม  ในเมื่ออายุขนาดนี้แล้ว!”  ดังนั้นเขาจึงเอา 
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ผ้ากันเปื้อนผูกเอว  จุดไฟ  ต้มน้ำ  และลงมือล้างจาน  หลังจากนั้นก็รับประทาน 

อาหารเช้าอย่างเอร็ดอร่อย  ก่อนจะไปทำความสะอาดห้องอาหาร  ตกถึงตอนนี ้

ดวงอาทิตย์ส่องสว่าง  และประตูหน้าก็เปิดอยู่ให้ลมฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่นพัด 

เข้ามา  บิลโบเริ่มผิวปากดัง ๆ และลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืน  อันที่จริงเขากำลัง 

จะลงมือกินอาหารเช้าอีกเป็นครั้งที่สองในห้องอาหารตรงริมหน้าต่าง  ก็พอด ี

แกนดัล์ฟเดินเข้ามา

	 “นี่แน่ะ  พ่อหนุ่ม”  แกนดัล์ฟว่า  “เมื่อไรเจ้าจึงจะไปสักที  ไหนว่าจะ  เริ่ม 

แต่วัน ไงล่ะ  -- นี่มันอะไรก็ตามแต่เจ้าจะเรียก  ในเมื่อเวลาปาเข้าไปตั้งสิบโมงครึ่ง 

แล้ว!  พวกนั้นสั่งไว้ให้บอกเจ้า  เพราะเขารอไม่ได้”

	 “สั่งอะไรไว้นะ”  นายแบ๊กกิ้นส์ที่น่าสงสารพูดขึ้นอย่างตะกุกตะกัก

	 “อะไรกันนี่!”  แกนดัล์ฟอุทาน  “เช้านี้เจ้าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะ  เจ้า 

ยังไม่ได้ปัดฝุ่นที่ชั้นหน้าเตาผิงเลย!”

	 “แล้วมันเก่ียวอะไรกันด้วยล่ะ  เพียงแต่ล้างจานท่ีคนสิบส่ีคนกินเอาไว้ก็แย่ 

จะตายอยู่แล้ว!”

	 “ถ้าเพียงแต่เจ้าจะลุกไปปัดข้ีฝุ่นท่ีช้ันหน้าเตาผิง  เจ้าก็จะเห็นไอ้น่ีทับอยู่ใต้ 

นาฬิกา”  แกนดัล์ฟพูดพลางยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้บิลโบ  (เขียนไว้บนกระดาษ 

บันทึกของเขาเอง)

	 ข้อความที่บิลโบอ่านมีดังนี้

    “ธอรินและพรรคพวกขอส่งคำสวัสดีมายังบิลโบจอมหัวขโมย!   

ขอขอบคุณอย่างสูงสำหรับการต้อนรับขับสู้ที่มีให้  และการที่เสนอจะ 

ให้ความช่วยเหลือทางด้านการงานนั้น  เราขอตอบรับด้วยความยินดี   

เง่ือนไขก็มีอยู่ว่า  เงินสด  ถ้ามีจำนวนพอและไม่มากไปกว่าหน่ึงในสิบส่ี 

ส่วนของกำไรท้ังหมด  (ถ้ามี)  รับประกันจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ให้ทุกกรณี  ค่าทำศพจะจ่ายให้โดยเราหรือผู้แทนของเรา  ถ้าต้อง 

มีการทำศพและไม่มีการจัดเตรียมเป็นอย่างอื่นไว้แล้ว
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	 	 “เราคิดว่าไม่จำเป็นที่จะรบกวนการพักผ่อนอันมีค่ายิ่งของท่าน   

เราจึงได้ออกเดินทางมาล่วงหน้าเพื่อเตรียมการไว้ก่อน  และจะรอท่าน 

ที่นับถืออยู่ที่โรงเตี๊ยมกรีนดราก้อน  บายวอเตอร์  เวลา  ๑๑  นาฬิกา 

ตรง  หวังว่าท่านคงจะ ตรงต่อเวลา

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

	 ธอรินและคณะ”

 

	 “เจ้ามีเวลาอีกสิบนาทีเท่านั้น  ต้องวิ่งละ”  แกนดัล์ฟบอก

	 “แต ่ -- ”  บิลโบอ้าปากจะค้าน

	 “ไม่มีเวลาแล้ว”  พ่อมดว่า

	 “แต ่ -- ”  บิลโบทำท่าจะค้านอีก

	 “ไม่มีเวลาสำหรับไอ้นั่นด้วยเหมือนกัน!  ออกเดินทางได้!”

	 จนกระทั่งถึงวันตาย  บิลโบก็จะไม่มีวันจำได้ว่าเขาออกมาข้างนอกได ้

อย่างไร  ทั้ง ๆ ที่ไม่มีหมวก  ไม่มีไม้เท้า  เงิน  หรือแม้แต่อะไรก็ตามที่เขามักถือ 

ไปด้วยเวลาออกไปนอกบ้าน  ปล่อยให้อาหารเช้ามื้อที่สองที่ยังกินไม่หมดกองทิ้ง 

อยู่ตรงนั้น  ไม่มีใครเก็บล้าง  เขาเอากุญแจใส่มือแกนดัล์ฟ  แล้วตัวเองก็ออกวิ่ง 

ไปตามซอยนั้นอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เท้าอันเต็มไปด้วยขนของเขาจะพาไปได ้ 

ผ่านโรงสีใหญ่  ข้ามแม่น้ำวอเตอร์  และว่ิงต่อไปอีกประมาณหน่ึงไมล์หรือกว่าน้ัน 

	 เขาเหน่ือยหอบแฮก   ๆ เม่ือไปถึงบายวอเตอร์พอดีนาฬิกาตีสิบเอ็ดคร้ัง  และ 

พบว่าออกจากบ้านมาโดยที่ไม่มีแม้แต่ผ้าเช็ดหน้าปักกระเป๋า!

	 “ไชโย!”  บาลินผู้มายืนหน้าประตูโรงเตี๊ยมเพื่อคอยดูเขาร้องขึ้น

	 ทันใดนั้นคนอื่น ๆ ก็อ้อมหัวมุมถนนออกมาจากหมู่บ้าน  แต่ละคนนั่งบน 

หลังม้าเล็ก  และม้าแต่ละตัวก็มีสัมภาระทุกชนิดบรรทุกมาเต็มหลัง  มีทั้งกล่อง 

หีบห่อ  และอย่างอื่นจิปาถะ  มมี้าตัวเลก็ ๆ  ว่างอยู่ตัวหนึง่  เหน็ไดช้ัดว่าเตรียมไว ้

ให้บิลโบ

	 “สองคนขึ้นหลังม้าเถอะ  แล้วเราจะได้ไปกัน!”  ธอรินร้อง
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	 “ฉันเสียใจ”  บิลโบบอก  “แต่ฉันออกจากบ้านมาโดยไม่มีหมวก  แล้วยัง 

ทิ้งผ้าเช็ดหน้าปักกระเป๋าไว้ที่บ้าน  และฉันไม่มีเงินเลย  ฉันไม่ได้เห็นข้อความที่ 

ท่านเขียนทิ้งไว้ให้จนกระทั่งสิบโมงสี่สิบห้าตรงนี่แหละ”

	 “อย่ามาตรงเตริงอะไรเลย”  ดวาลินว่า  “และไม่ต้องกังวล!  กว่าจะเสร็จส้ิน 

การเดินทางคร้ังน้ี  เจ้าก็จะไม่มีท้ังผ้าเช็ดหน้าและไม่มีอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่าง  

เรื่องหมวกนั่นน่ะ  ข้ามีหมวกฮู้ดกับเสื้อคลุมเหลืออยู่ชุดหนึ่งในกระเป๋าเดินทาง 

นี่แน่ะ!”

	 เป็นอันว่าทั้งหมดก็ได้ออกเดินทางกันเสียที  ต่างขี่ม้าที่บรรทุกสัมภาระ 

เต็ม  วิ่งเหยาะออกจากโรงเตี๊ยมแห่งนั้นไปในเช้าอันมีอากาศแจ่มใสวันหนึ่งก่อน 

จะถึงเดือนพฤษภาคม  บิลโบสวมฮู้ดสีเขียวแก่  (ชักจะเก่าเพราะตากแดดตากลม 

มานาน)  และเสื้อคลุมสีเขียวแก่ที่ยืมมาจากดวาลิน  สองอย่างนี่มีขนาดโตเกินไป 

สำหรับตัวเขา  ทำให้เขาดูเหมือนตัวตลก  ผมไม่กล้าคิดจริง ๆ  ว่า  ถ้าบังโกพ่อ 

ของเขามาเห็นเข้าจะคิดอย่างไร  สิ่งเดียวที่พอปลอบใจเขาได้ก็คือ  จะไม่มีใคร 

เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนแคระแน่  เพราะเขาไม่มีเครา

	 ทั้งหมดขี่ม้าไปได้ไม่ไกลก็พบแกนดัล์ฟนั่งสง่ามาบนหลังม้าสีขาว  เขาเอา 

ผ้าเช็ดหน้ามาด้วยมากมาย  รวมทั้งกล้องและยาสูบของบิลโบ  ดังนั้นทั้งขบวน 

จึงออกเดินทางต่อไปอย่างสนุกสนาน  และต่างก็เล่านิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงกัน 

ตลอดเวลาที่เดินไปเช่นนั้นตลอดวัน  นอกจากเวลาที่หยุดพักรับประทานอาหาร  

ซึ่งก็ไม่บ่อยเท่าที่บิลโบอยากให้ทำ  แต่ไม่นานเขาก็เริ่มรู้สึกว่าการออกมาผจญภัย 

นี่ไม่เลวเลยทีเดียว

	 ทีแรกทั้งหมดเดินผ่านดินแดนของฮอบบิทไป  เป็นดินแดนที่เปิดโล่ง  มี 

แต่คนดี  ๆ  น่านับถืออาศัยอยู่  มีถนนดี  ที่พักคนเดินทางสักแห่งหรือสองแห่ง  

นาน ๆ จะพบคนแคระหรือชาวนาเดินผ่านมาบ้างเพื่อไปธุระ  แล้วก็มาถึงดินแดน 

ที่ผู้คนพูดภาษาแปลกออกไปและร้องเพลงที่บิลโบไม่เคยได้ยินมาก่อน  ตอนนี ้

ท้ังหมดเดินทางมาถึงดินแดนอันเปล่าเปล่ียวท่ีเรียกว่าโลนแลนด์  ไม่มีผู้คนอาศัย 

อยู่  ไม่มีที่พักคนเดินทาง  และถนนยิ่งเลวลงไปทุกที  ข้างหน้าไม่ไกลออกไปนัก 
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มีเนินเขาแห้งแล้งสูงขึ้นไปเรื่อย  ๆ  บนยอดมีแต่ต้นไม้ขึ้นดำทะมึนไปหมด  บน 

ยอดเขาบางแห่งจะเห็นปราสาทหน้าตาทะมึนทึม  ราวกับว่าคนท่ีสร้างเป็นคนใจคอ 

โหดเหี้ยมกระนั้น  ทุกสิ่งทุกอย่างดูเศร้าซึมไปเพราะดินฟ้าอากาศในวันนั้นกลับ 

เปลี่ยนแปรไปในทางเลว  ส่วนมากอากาศมักดีเท่าที่อากาศในเดือนพฤษภาคม 

จะเป็นได้  แม้แต่ในนิทานสนุก  ๆ  แต่ตกมาตอนนี้ทั้งหนาวทั้งแฉะชื้น  เมื่อถึง 

โลนแลนด์  พวกเขาก็จำต้องหยุดต้ังค่ายพักตรงท่ีท่ีแล้วแต่จะหาได้  แต่อย่างน้อย 

มันก็ยังแห้งดีอยู่

	 “แล้วคิดดูสิ  น่ีอีกไม่นานก็จะเดือนมิถุนายนแล้ว”  บิลโบบ่นงึมงำระหว่าง 

ที่เตาะแตะตามหลังคนอื่นไปตามทางที่แสนจะเฉอะแฉะ  ตอนนั้นเป็นเวลาหลัง 

น้ำชา  ฝนตกหนัก  และตกมาอย่างนี้ตลอดวัน  ฮู้ดของเขามีน้ำหยดแหมะ  ๆ  

เข้าตา  เสื้อคลุมเต็มไปด้วยน้ำ  เจ้าม้าหรือก็เหนื่อยอ่อนจนเดินสะดุดก้อนหิน  

คนอ่ืน ๆ  ก็อารมณ์เสียเกินกว่าจะเอ่ยปากพูด  “แน่ใจเหลือเกินว่าฝนหยดเข้าไปใน 

เสื้อแห้ง  ๆ  และเข้าไปในเสบียงที่เราเตรียมมาแล้ว”  บิลโบคิด  “ฮึ  ยังจะคิดไป 

ปล้นหรือทำอะไรแบบนั้นอยู่อีกนะ!  อยากกลับไปอยู่ในโพรงแห้ง ๆ ของเรา  นั่ง 

อยู่ข้างกองไฟ  มีกาน้ำเตรียมจะเดือดอยู่ตรงหน้าเสียจริงเชียว!”  คร้ังน้ีไม่ใช่คร้ัง 

สุดท้ายที่เขาปรารถนาเช่นนี้

	 แต่พวกคนแคระก็ยังเดินทางกันต่อไป  ไม่เคยหันหลังกลับมาหรือสนใจ 

ฮอบบิทคนนี้บ้างเลย  เบื้องหลังเมฆสีเทาก้อนใดก้อนหนึ่งนั้นดวงอาทิตย์คงจะ 

ลดต่ำลงบ้างแล้ว  เพราะมันเริ่มมืดขณะที่ทั้งหมดเดินลงไปในหุบเขาซึ่งมีแม่น้ำ 

อยู่เบื้องล่าง  ลมพัดทวนขึ้นมา  และต้นหลิวตามชายฝั่งแม่น้ำก็โอนเอนและส่ง 

เสียงร้องครวญครางหวีดหวิว  โชคดีที่ถนนผ่านไปบนสะพานหินโบราณแห่งหนึ่ง 

เพราะแม่น้ำซ่ึงท่วมท้นตล่ิงเน่ืองจากน้ำฝนกำลังไหลพุ่งลงมาจากภูเขาและเนินเขา 

ต่าง ๆ ทางเหนือ

	 กว่าจะข้ามไปได้ก็เกือบค่ำ  กระแสลมทำเอาเมฆสีเทาเหล่าน้ันแตกกระจัด- 

กระจายจากกัน  ดวงจันทร์ท่ีลอยคว้างโผล่ออกมาเหนือเนินเขาระหว่างเมฆกะรุ่ง- 

กะร่ิงเหล่าน้ัน  พวกเขาหยุดเดิน  และธอรินพึมพำอะไรออกมา  ซ่ึงพอจะจับความ 
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ได้ว่าเกี่ยวกับอาหารค่ำ  “แล้วนี่เราจะไปหาที่แห้ง ๆ สำหรับนอนพักได้ที่ไหนกัน”

	 ก่อนหน้าน้ันไม่มีใครสังเกตเลยว่าแกนดัล์ฟหายไป  ตลอดทางท่ีแกนดัล์ฟ 

เดินทางมา  เขาไม่เคยพูดว่าจะมาผจญภัยด้วยหรือว่าจะตามมาส่งช่ัวคราวเท่าน้ัน 

เขากินมากที่สุด  พูดมากที่สุด  และหัวเราะมากที่สุด  แต่มาบัดนี้เขาไม่อยู่ด้วย 

เสียแล้ว!

	 “มาหายไปตอนที่พ่อมดจะเป็นประโยชน์ได้มากที่สุดเสียด้วยสิ”  โดรีกับ 

โนรีคราง  (สองคนนี้มีความเห็นเช่นเดียวกับฮอบบิทเร่ืองกินอาหารเป็นเวลา  กิน 

มาก ๆ  และควรกินบ่อย ๆ  )

	 ในที่สุดทั้งหมดก็ตกลงใจว่าต้องตั้งค่ายพักแรมกันที่นั่น  ต่างขยับเข้าไป 

อยู่ใกล้ตอไม้ตอหนึ่ง  และถึงแม้ว่าข้างใต้ตอนั้นจะแห้งกว่าที่อื่น  แต่ลมก็พัดเอา 

น้ำฝนหยดมาจากใบไม้  และเสียงน้ำฝนหยดเปาะแปะ ๆ  น่ันก็น่ารำคาญย่ิง  นอก 

จากนั้นก็ยังก่อไฟไม่ติดอีกด้วย  ตามปกติคนแคระสามารถจะก่อไฟขึ้นที่ไหน 

จากอะไรก็ได้แทบทั้งนั้น  ไม่ว่าจะมีลมหรือไม่มี  แต่คืนวันนั้นกลับก่อไฟไม่ติด  

ไม่ว่าจะให้โออินหรือโกลอินซึ่งก่อไฟเก่งแสนเก่งเป็นคนก่อก็ตาม

	 ทันใดนั้นม้าตัวหนึ่งก็เกิดตกใจอะไรบางอย่างขึ้นมาและวิ่งหนีไป  มันตก 

ตูมลงไปในแม่น้ำก่อนที่พวกนั้นจะตามไปจับไว้ทัน  และก่อนที่จะไปดึงออกมา 

พ้น  ฟิลีและคิลีก็เกือบจมน้ำตาย  และสัมภาระต่าง ๆ ที่ติดหลังม้าตัวนั้นมาด้วย 

ก็ถูกน้ำพัดหลุดไปจากหลังมันจนหมด  ของส่วนมากเป็นอาหาร  ดังน้ันจึงมีอาหาร 

เหลือไว้สำหรับมื้อค่ำวันนั้นแต่เพียงนิดเดียว  และยิ่งน้อยมากสำหรับมื้อเช้า 

วันรุ่งขึ้น

	 ท้ังหมดจึงจำต้องลงน่ัง  หน้าตาไม่สบอารมณ์  ท้ังเปียกท้ังบ่นพึมพำยกใหญ่  

ขณะที่โออินและโกลอินพยายามต่อไปที่จะจุดไฟและทะเลาะทุ่มเถียงกันไปด้วย  

บิลโบไดแ้ต่นั่งคิดอย่างเศร้าสร้อยว่า  การผจญภยัใชจ่ะมีแต่การขีม่า้ไปท่ามกลาง 

แสงแดดอ่อนเดือนพฤษภาคมเมื่อไร  ทันใดนั้นบาลินซึ่งทำหน้าที่เป็นยามรักษา- 

การณ์อยู่ตลอดมาก็ร้องข้ึนว่า  “มีไฟอยู่ตรงโน้นแน่ะ!”  มีเนินเขาลูกหน่ึงห่างออก 

ไปพอใช้  มีต้นไม้ขึ้นบนนั้นด้วย  บางแห่งค่อนข้างหนาทึบ  จากพงไม้ที่หนาทึบ  
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มองเห็นแสงจากกองไฟฉายออกมา  เป็นแสงสีแดง  ดูแล้วน่าสบายใจ  มันอาจ 

เป็นได้ทั้งแสงจากกองไฟหรือจากไต้ที่ส่องประกายระยิบระยับออกมา

	 เมื่อมองดูแสงไฟนั้นไปได้สักครู่  พวกนี้ก็เริ่มถกเถียงกัน  บางคนก็ว่า  

“ใช่”  บางคนก็ว่า “ไม่ใช่”  บางคนว่าต้องไปดูให้เห็นจริง   ๆหรือทำอะไรก็ได้จะดีกว่า 

มีอาหารค่ำกินนิดเดียว  อาหารเช้ายิ่งน้อยลงไป  และยังต้องสวมเสื้อผ้าเปียกอีก 

ตลอดทั้งคืนอย่างนี้

	 หลายคนบอกว่า  “ดินแดนแถบนั้นไม่มีใครรู้จักดี  และอย่าใกล้เทือกเขา 

เกินไป  เด๋ียวน้ีไม่ค่อยมีนักท่องเท่ียวผ่านมาทางน้ีแล้ว  แผนท่ีเก่า   ๆไม่มีประโยชน์ 

สถานการณ์เปลี่ยนไปในทางที่เลวลง  และถนนก็ไม่มีใครคอยเฝ้าคุ ้มครอง  

แถบนี้แทบไม่มีใครเคยได้ยินว่ามีกษัตริย์เลย  และยิ่งเดินทางไปโดยที่ไม่ถามไถ ่

อะไรมากนัก  ก็จะยิ่งพบความยุ่งยากน้อยลง”  บางคนบอกว่า  “แต่ยังไงก็ตาม  

พวกเรามีตั้งสิบสี่คนนะ”  บางคนก็ว่า  “เอ๊ะ  แกนดัล์ฟไปไหน”  ข้อสังเกตนี้ใน 

ไม่ช้าทุกคนก็ถามซ้ำ ๆ ขึ้นมา  แล้วฝนก็ตกลงมาหนักกว่าเดิมอีก  และโออินกับ 

โกลอินก็เริ่มตีกัน

	 ในที่สุดก็เป็นอันตกลงใจกันได้เสียที  “ถึงยังไงเราก็มียอดหัวขโมยร่วม 

ขบวนมาด้วยนะ”  พวกน้ันว่า  แล้วก็ออกเดินทางต่อไป  จูงม้าท้ังหมด  (ด้วยความ 

ระมัดระวังอย่างดีที่สุด)  มุ่งไปยังทิศที่เห็นแสงไฟส่องมา  ทั้งหมดมาถึงเนินเขา  

และในไม่ช้าก็เข้ามาอยู่ในป่า  ต่างข้ึนเขาไป  แต่ไม่เห็นมีทางเดินท่ีเป็นเร่ืองเป็นราว 

แบบเดียวกับทางท่ีไปบ้านหรือไปท้องทุ่งนาเลย  และไม่ว่าจะระวัง  อย่างไรก็ตาม  

ก็ยังอดทำเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดครืดคราดกุกกัก  (รวมทั้งเสียงบ่นพึมพำสบถสาบาน 

ต่าง ๆ นานา)  ไปด้วยไม่ได้ระหว่างที่เดินทางผ่านหมู่ไม้ไปในความมืดสนิทนั้น

	 ทันใดนั้นเองก็มองเห็นแสงไฟสีแดงกระจ่างขึ้น  ลอดมาตามช่องระหว่าง 

ลำต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลข้างหน้า

	 “คราวนี้ถึงคราวยอดหัวขโมยแล้ว”  พวกนั้นว่า  และนั่นก็หมายถึงบิลโบ  

“เจ้าต้องไปดูมาให้รู้ว่าไอ้น่ันมันอะไรกัน  มีไว้ทำไม  และทุกอย่างเรียบร้อยปลอด- 

ภัยดีหรือไม่”  ธอรินบอกฮอบบิท  “เอาละ  รีบไปได้  แล้วรีบกลับมาเร็ว ๆ  นะ 
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ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยด ี ถ้าไม่เรียบร้อยก็พยายามกลับมาให้ได ้ ถ้าทำได้!  ถ้ามา 

ไม่ได้  ให้ส่งเสียงร้องสองคร้ังเหมือนเสียงนกฮูกนา  และคร้ังท่ีสามเหมือนนกฮูก 

ป่า  แล้วเราจะทำอะไรก็ตามเท่าที่เราจะทำได้”

	 บิลโบจึงจำต้องออกเดินทางต่อไป  ก่อนที่จะทันอธิบายว่าตนไม่สามารถ 

เลียนเสียงร้องของนกฮูก  ไม่ว่าจะเป็นนกฮูกชนิดไหนทั้งนั้น  แบบเดียวกับที่ 

ไม่สามารถจะบินได้เหมือนค้างคาวน่ันแหละ  แต่อย่างไรก็ตาม  ฮอบบิทเป็นพวก 

ท่ีเคล่ือนไหวไปมาในป่าได้อย่างเงียบกริบ  เงียบท่ีสุดจริง ๆ  พวกเขาภาคภูมิใจใน 

ความสามารถข้อนี้มาก  และระหว่างที่เดินทางมาด้วยกัน  บิลโบก็ได้นึกหยาม 

หยันสิ่งที่เขาเรียกว่า  ‘เสียงเอะอะโวยวายแบบพวกคนแคระ’ นี่มากกว่าหนึ่งครั้ง  

ถึงแม้ว่าผมจะทายได้ว่า  ถ้าเป็นคุณผู้อ่านหรือจะเป็นผมก็ตาม  เราจะไม่ได้ 

สังเกตอะไรเลยในคืนพายุแรงอย่างนี้  แม้จะมีขบวนแห่ทั้งขบวนเดินผ่านเราไป 

ห่างไม่ถึงสองฟุตก็ตาม  และสำหรับการที่บิลโบเดินกระต้วมกระเตี้ยมไปทาง 

แสงไฟสีแดงน่ัน  ผมก็ไม่คิดว่าแม้แต่ตัวกระแตจะกระดิกหนวดรับรู้ด้วย  ดังน้ัน 

เป็นธรรมดาท่ีบิลโบย่อมเดินไปได้จนถึงกองไฟ  --  อันท่ีจริงมันก็เป็นกองไฟน่ันแหละ 

-- โดยไม่รบกวนใครเลย  และนี่ก็คือสิ่งที่เขาเห็น

	 มีตัวอะไรใหญ่เบ้อเร่อสามตัวน่ังอยู่รอบ  ๆ กองไฟกองหน่ึงท่ีจุดจากขอนไม้ 

บีช  ท้ังสามกำลังยา่งเนือ้แกะอยู่บนไม้เสียบเนือ้อนัยาวและเลียนำ้จ้ิมท่ีนิว้มอืเล่น 

มีกล่ินหอมหวนน่ากิน  นอกจากน้ันยังมีถังเหล้าอย่างดีอยู่ใกล้ ๆ  มือ  และพวกน้ัน 

กำลังยกเหยือกขึ้นดื่มกันอยู่  พวกนี้เป็นโทรลล์  เห็นได้ชัดว่าเป็นโทรลล์จริง ๆ  

ด้วย  แม้แต่บิลโบซึ่งมีชีวิตอย่างค่อนข้างคับแคบ  ไม่ค่อยได้เห็นอะไรนัก  ก็รู้ 

ได้ทันที  จากใบหน้าที่ใหญ่โต  ขนาดและรูปร่างของขา  ไม่ต้องไปพูดถึงภาษาที่ 

พวกนี้ใช้กันละ  ซึ่งไม่ใช่ภาษาสุภาพที่ใช้กันอยู่ตามห้องรับแขกคนทั่ว ๆ ไปแม้แต่ 

น้อย

	 “เมื่อวานก็เนื้อแกะ  วันนี้ก็เนื้อแกะ  -- ถ้าวันพรุ่งนี้จะไม่ใช่เนื้อแกะอีกละก ็

ฮึ”  โทรลล์ตนหนึ่งพูด

	 “ไม่ได้กินเน้ือมนุษย์สักก้อนมานานแสนนานแล้วนะ”  ตัวท่ีสองว่า  “ให้ตาย 
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สิ  ไอ้วิลเลียมมันคิดยังไงของมันวะ  ถึงเอาอะไรพวกนี้มาให้พวกเราที่อยู่ที่นี ่ 

ข้าคิดไม่ออกจริง  ๆ   --  เหล้าก็จะหมดอยู่แล้ว  แล้วอะไรอีกล่ะ”  มันบ่นพึมพำ  

เอาข้อศอกไปกระทุ้งข้อศอกของตัวที่ชื่อวิลเลียมซึ่งกำลังยกเหยือกเหล้าของมัน 

ขึ้นดื่ม

	 เจ้าวิลเลียมสำลัก  “หุบปากเถอะ!”  พอมันตั้งตัวติด  มันก็ร้องออกมา  

“แกจะมาหวังให้ผู้คนเขามาหยุดอยู่แถวนี้เพื่อให้แกกับไอ้เบิร์ตจับกินเป็นอาหาร 

ตลอดไปน่ะไม่ได้หรอกเว้ย  แกสองคนกินหมู่บ้านเข้าไปหมู่ครึ่งแล้วนะ  ตั้งแต ่

พวกเราลงมาจากภูเขาน่ันกัน  ยังจะต้องการอีกสักเท่าไหร่กันโว้ย  แล้วอีกไม่นาน 

หรอก  แกจะต้องบอกข้าว่า  ‘ขอบใจว่ะ  บิล’  เวลาข้าเอาเนื้อแกะในหุบเขาท่ีแสน 

จะน่ากินอย่างนี้มาให้แกอีก”  มันก้มลงกัดขาแกะชิ้นที่มันกำลังย่างอยู่คำใหญ่  

แล้วเอาแขนเสื้อเช็ดริมฝีปาก

	 ครับ  ผมเกรงว่าเจ้าพวกโทรลล์มันก็ชอบประพฤติอย่างน้ีแหละ  ถึงแม้จะ 

เป็นประเภทที่มีหัวเพียงหัวเดียวก็ตามเถอะ  หลังจากได้ยินมันว่าอย่างนี้  บิลโบ 

ควรจะทำอะไรสักอย่างโดยเร็ว  เขาควรจะรีบเล็ดลอดหนีออกไปให้เงียบที่สุด  

แล้วไปเตือนเพื่อนฝูงของเขาว่ามีโทรลล์รูปร่างใหญ่โตน่าดูทีเดียวตั้งสามตนอยู่ 

ใกล้  ๆ  นี่เอง  กำลังอารมณ์ไม่ดี  อาจจะพยายามเอาคนแคระหรือม้ามาย่างกิน 

เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเสียก็ได้  หรือมิฉะนั้นเขาก็ควรย่องเบาขโมยอะไรไปบ้าง  

นักย่องเบาชั้นหนึ่งและเป็นที่เล่าขานกันจริง  ๆ  มาถึงตอนนี้อาจล้วงกระเป๋า 

พวกโทรลล์เหล่าน้ีไปบ้าง  --  มันคุ้มกับเวลาท่ีเสียไปเสมอ  ถ้าทำได้  -- อาจแอบฉวย 

เอาเนื้อแกะออกไปจากไม้ย่าง  ลักเบียร์ไปบ้าง  แล้วก็เดินออกไปโดยที่พวกนั้น 

ไม่ทันสังเกต  ขโมยอื่น  ๆ ที่เป็นเรื่องเป็นราวกว่า  แต่มีความภูมิใจในงานอาชีพ 

น้อยกว่า  อาจแอบเอากริชกะซวกพวกนี้เสียก่อนที่พวกมันจะทันสังเกต  แล้ว 

คืนนั้นทั้งคืนก็จะได้มีการฉลองกันสนุกสนานไปเลย

	 บิลโบรู้ดี  เขาเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เขาไม่เคยเห็นหรือ 

เคยทำมามากแล้ว  เขาตกใจกลัวพร้อม ๆ  กับนึกรังเกียจอยากให้ตัวเองอยู่ห่าง 

ออกไปสักร้อยโยชน์พันโยชน์  และถึงกระนั้น  --  เขาก็ไม่อาจเดินมือเปล่ากลับไป 
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หาธอรินและพรรคพวกได้  ดังนั้นจึงได้แต่ยืนรีรออยู่ในเงามืด  ในบรรดาการ 

ลักขโมยทั้งหลายแหล่ที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมา  การแอบล้วงกระเป๋าโทรลล์ดูเป็น 

เรื่องที่ง่ายที่สุด  ดังนั้น  ในที่สุดเขาจึงแอบย่องเข้าไปข้างหลังเจ้าวิลเลียม

	 เจ้าเบิร์ตกับเจ้าทอมตรงไปที่ถังเหล้า  เจ้าวิลเลียมกำลังยกเหล้าขึ้นดื่ม 

อีกอึก  บิลโบรวบรวมความกล้าล้วงมือลงไปในกระเป๋าอันใหญ่โตมหึมาของเจ้า 

วิลเลียม  มกีระเป๋าเงินอยู่ในนัน้ใบหนึง่  ใหญ่เท่าตัวบิลโบทีเดยีว  “อะ๊!”  เขาคดิ 

“นับว่านี่เป็นการเริ่มต้นทีเดียว!”

	 ใช่จริง  ๆ!  กระเป๋าใส่เงินของโทรลล์แปลกประหลาดพิสดาร  และใบนี้ 

ก็ไม่ยกเว้น  มันส่งเสียงร้องออกมาว่า  “เอ๋  เจ้านี่ใคร”  ทันทีทันใดที่บิลโบดึงมัน 

หลุดออกมาจากกระเป๋า  เจ้าวิลเลียมก็หันขวับมาฉวยต้นคอบิลโบเอาไว้ทันก่อน 

ที่เขาจะเผ่นไปหลบอยู่ในหมู่ไม้

	 “เฮ้  เบิร์ต  ดูนี่แน่ะว่าข้าจับอะไรได้!”  เจ้าวิลเลียมร้อง

	 “มันอะไรกัน”  โทรลล์อื่น ๆ พากันรุมล้อมเข้ามา

	 “ให้ตายส ิ ถ้าข้ารู้ละก็!  เอ็งเป็นอะไร”

	 “บิลโบ  แบ๊กกิ้นส์  เป็นขะ   --  เอ้อ  เป็นฮอบบิทครับ”  บิลโบที่น่าสงสาร 

พูดอ่อย ๆ  เนื้อตัวสั่นไปหมด  ในใจก็พะวงว่าจะทำเสียงนกฮูกได้อย่างไรก่อนที่ 

พวกนี้จะห้ามทัน

	 “เป็นขะฮอบบิทเรอะ”  มันถาม  ผงะไปนิดหน่ึง  พวกโทรลล์เป็นพวกท่ีช้า 

มาก  กว่าจะเข้าอกเข้าใจอะไรได้  และขี้สงสัยอะไรต่อมิอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมา 

สำหรับตน

	 “แล้วเจ้าขะฮอบบิทน่ีมันมาเก่ียวอะไรกับกระเป๋าข้าด้วยล่ะวะ”  เจ้าวิลเลียม 

ตะคอก

	 “เอาไปต้มกินดีไหมวะ”  เจ้าทอมถาม

	 “ลองดูก็ได้”  เจ้าเบิร์ตว่า  หยิบที่เสียบเนื้อขึ้นมาอันหนึ่ง

	 “มันไม่ได้เกินคำไปหรอกว้า”  เจ้าวิลเลียมซึ่งกินอาหารมาอิ่มหนำสำราญ 

ดีแล้วว่า  “ยิ่งเอามาถลกหนังถอดกระดูกแล้วยิ่งไม่ได้ใหญ่”
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	 “บางทีแถวนี้อาจมีพวกที่คล้าย ๆ กับเจ้านี่อยู่เยอะก็ได้  เราจะได้เอามาทำ 

พายกินกัน”  เจ้าเบิร์ตว่า  “เฮ้  ไอ้หนู  ยังมีพวกเจ้าด้อม ๆ มอง ๆ อยู่ในป่านี่อีก 

บ้างไหม  ไอ้พวกกระต่ายสกปรกพวกนี้น่ะ”  มันว่า  มองดูที่เท้าของฮอบบิท 

ซึ่งมีขนขึ้นเต็ม  กรีดนิ้วหยิบตัวบิลโบขึ้นมาและจับตัวเขาเขย่า

	 “ครับ  มีอีกเยอะเชียวครับ”  บิลโบพูดก่อนที่จะทันนึกว่าไม่ควรเปิดเผย 

ให้เพื่อน  ๆ  พลอยถูกจับไปด้วย  “ไม่  ไม่มีแม้แต่คนเดียว  ไม่มีเลย”  เขารีบ 

ละล่ำละลักบอกหลังจากนั้น

	 “เอ็งหมายความว่ายังไง”  เจ้าเบิร์ตถาม  กระชากผมเขาและจับตัวเขา 

ชูขึ้นตรง ๆ 

	 “ผมว่า  ก็คือว่า”  บิลโบละล่ำละลักพูดต่อไป  “และอย่าเอาผมไปต้มกิน 

เลยครับ  ท่านผู้เมตตาทั้งหลาย!  ผมทำครัวเก่งนะครับ  อร่อยกว่าตัวผมเอง 

เสียอีก  ถ้าท่านจะพอเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไร  ผมจะทำครัวให้ท่านกินอย่าง 

เอร็ดอร่อยทีเดียว  ผมจะทำอาหารเช้าอย่างวิเศษ  ถ้าเพียงแต่ท่านจะไม่ต้มผม 

กินเป็นอาหารเย็นเสียเท่านั้น”

	 “ไอ้หนูน้อยตัวสั่นงันงกน่าสงสารเอ๋ย”  เจ้าวิลเลียมว่า  มันกินอาหารมา 

เสียอิ่มเต็มท้อง  และกินเบียร์เข้าไปมากแล้วด้วย  “เจ้าหนูน้อยตัวสั่นงันงกที่น่า 

สงสารเอ๊ย!  ปล่อยมันไปเสียเถอะ!”

	 “ไม่ได้  จนกว่ามันจะบอกว่ามันหมายความว่ายังไงที่ว่า  เยอะ  แล้วก็ ไม่มี 

แม้แต่คนเดียว”  เจ้าเบิร์ตว่า  “ข้าไม่อยากถูกเชือดคอหอยระหว่างหลับว่ะ  จับ 

นิ้วตีนมันเอาหัวห้อยไปไว้ที่ไฟจนกว่ามันจะยอมพูดดีกว่า!”

	 “ข้าไม่ยอม”  เจ้าวิลเลียมค้าน  “ข้าเป็นคนจับมันได้นะเว้ย”

	 “เอ็งมันไอ้หมูอ้วน  วิลเลียม”  เจ้าเบิร์ตด่า  “อย่างท่ีข้าบอกแล้วเม่ือเย็นน้ี” 

	 “และเอ็งไอ้ซุ่มซ่ามเซ่อเซอะ!”

	 “และข้าไม่ยอมให้เอ็งมาด่าข้าอย่างนี้หรอกวะ  ไอ้บิล  ฮักกิ้นส์”  เจ้าเบิร์ต 

ว่า  เอากำปั้นต่อยโครมเข้าตรงลูกตาเจ้าวิลเลียม

	 ทันใดนั้นก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันใหญ่โต  บิลโบยังมีสติอยู่นิดหน่อย  
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เมื่อเจ้าเบิร์ตวางเขาลงบนพื้นดิน  เขาก็รีบตะเกียกตะกายหลบรัศมีตีนโทรลล์ 

ออกไปให้ห่าง  ก่อนท่ีมันจะฟัดกันใหญ่เหมือนหมา  ขุดค้นเอาคำด่าทอท่ีเป็นจริง 

และใช้ได้ทุกคำมาเรียกกันด้วยเสียงอันดัง  ในไม่ช้าทั้งสองก็พันตูเอาแขนเกี่ยว 

กันไว้  กล้ิงไปกล้ิงมาใกล้กองไฟ  ท้ังเตะท้ังถีบท้ังกระทืบเท้า  ขณะท่ีเจ้าทอมคอย 

เอาไม้เรียวหวดทั้งสองตนนี่เพื่อให้เลิกกันเสียที  -- แต่ก็ทำให้ทั้งคู่ยิ่งบ้าเลือดใหญ่

	 นั่นควรเป็นโอกาสเหมาะสำหรับบิลโบที่จะหลบออกไปเสีย  แต่เท้าเล็ก ๆ  

ทั้งสองข้างของเขาถูกอุ้งมือของเจ้าเบิร์ตขยำขยี้เสียช้ำไปหมด  เขาไม่มีแรงเหลือ 

อยู่ในตัวเลย  ศีรษะเล่าก็หมุนเคว้งคว้าง  เขาจึงได้แต่นอนหอบแฮก ๆ ห่างรัศมี 

แสงไฟออกมาอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเอง

	 ท่ามกลางการต่อสู้นั่นเอง  บาลินก็โผล่พรวดเข้ามา  คนแคระได้ยินเสียง 

การต่อสู้ดังมาแต่ไกล  และหลังจากรออยู่สักครู่ให้บิลโบกลับมาหรือส่งสัญญาณ 

เป็นเสียงนกฮูกแล้ว  บรรดาคนแคระต่างก็ค่อย  ๆ คืบคลานเข้ามาทางแสงไฟให้ 

เงียบท่ีสุดท่ีจะเงียบได้  พอเจ้าทอมเห็นบาลินโผล่เข้ามาในแสงไฟ  มันก็คำรามข้ึน 

พวกมันชิงชังภาพคนแคระ  (ที่ยังไม่ได้ต้มเป็นอาหาร)  เป็นอย่างยิ่ง  เจ้าเบิร์ตกับ 

เจ้าบิลหยุดสู้กันทันท ี และร้องว่า  “เอากระสอบมาทอม  เร็วเข้า!”  ก่อนที่บาลิน 

จะทันรู้ว่าเกิดอะไรข้ึน  เพราะมัวแต่สงสัยว่า  ท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายเหล่าน้ี 

บิลโบไปอยู่เสียที่ตรงไหน  กระสอบใบหนึ่งก็ถูกเหวี่ยงมาคลุมหัวเขา  แล้วเขา 

ก็จำต้องก้มหัวลง

	 “ยังจะมีมาอีก”  เจ้าทอมว่า  “หรือมิฉะนั้นก็เท่ากับข้าเข้าใจผิดไปมาก 

เชียว  มีเยอะและไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยจริง ๆ ว่ะ”  มันพูดต่อ  “ไม่มีขะฮอบบิท 

อีก  แต่มีไอ้พวกคนแคระอีกเยอะแยะ  ดูรูปการณ์มันจะเป็นยังงี้เสียแล้ว!”

	 “ข้าคิดว่าเอ็งคงเดาถูก”  เจ้าเบิร์ตเห็นด้วย  “และเราควรออกไปให้พ้น 

แสงไฟจะดีที่สุด”

	 แล้วพวกมันก็ออกไปให้พ้นแสงไฟ  ถือกระสอบที่พวกมันเคยใช้ใส่เนื้อ 

แกะและของท่ีไปขโมยมา  พลางเฝ้ารออยู่ในเงามืด  พอคนแคระโผล่ออกมาทีละ 

คนมาดูที่แสงไฟ  ดูเหยือกเหล้าที่หกและเนื้อแกะที่มีรอยแทะไปบ้างแล้วอย่าง 
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ฉงนฉงาย  ทันใดนั้นก็  โพละ!  กระสอบสกปรกเหม็นฉึ่งก็หล่นลงมาบนศีรษะ  

เขาก็เลยต้องก้มตัวลง  ในไม่ช้าดวาลินก็มานอนเรียงเคียงข้างบาลิน  ฟิลีกับคิลี 

อยู่ด้วยกัน  และโดรี,  โนรี  และโอรีก็มากองสุม ๆ รวมกัน  ส่วนไบเฟอร์,  โบ- 

เฟอร์  และบอมเบอร ์ ก็สุม ๆ กันอยู่อย่างไม่น่าสบายเลยข้าง ๆ กองไฟ

	 “จะต้องสั่งสอนพวกมันเสียบ้าง”  เจ้าทอมว่า  เพราะไบเฟอร์และโบเฟอร ์

ทำความลำบากให้มาก  เขาสู้อย่างสุดฤทธิ์แบบที่คนแคระมักทำเวลาจนมุม

	 ธอรินโผล่มาเป็นคนสุดท้าย  -- และเขาไม่ได้ถูกจับโดยไม่ทันรู้ตัว  เขามา 

อย่างหวังที่จะได้เห็นอะไรที่ไม่สู้ดีอยู่เหมือนกัน  และเมื่อเห็นขาของพรรคพวก 

โผล่ออกมาจากกระสอบ  เขาก็รู้ว่าเหตุการณ์ท่าจะไม่ดีเสียแล้ว  เขายืนอยู่ข้าง 

นอก  พ้นรัศมีแสงไฟออกไป  และร้องว่า  “นี่มันเรื่องอะไรกัน  ใครมาเล่นงาน 

คนของข้าวุ่นไปหมดนะ”

	 “ก็พวกโทรลล์น่ะสิ!”  บิลโบร้องออกมาจากหลังต้นไม้  พวกนั้นพากันลืม 

เขาเสียสิ้น  “มันกำลังซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้พร้อมด้วยกระสอบ”  เขาบอก

	 “อ๋อ  งั้นหรือ”  ธอรินพูดและกระโดดออกไปข้างหน้า  เข้าไปที่กองไฟ  

ก่อนที่พวกโทรลล์จะทันกระโจนเข้าใส่เขา  เขาหยิบเอาขอนไม้ที่กำลังลุกโชนอยู่ 

ในกองไฟทั้งดุ้นออกมา  เจ้าเบิร์ตโดนขอนนั้นทิ่มเข้าเต็มแรงตรงลูกตาก่อนที่จะ 

ทันกระโดดหลบไป  ทำให้มันเลิกสู้ไปพักหน่ึง  บิลโบพยายามช่วยอย่างเต็มความ 

สามารถ  เขาจับท่อนขาของเจ้าทอมไว้ม่ัน  --  เท่าท่ีจะทำได้  มันหนายังกับลำต้นไม้  

-- แต่แล้วเขาก็ถูกเหวี่ยงกระเด็นหวือไปบนยอดไม้เมื่อเจ้าทอมใช้เท้าเตะกองไฟ 

ใส่หน้าธอริน

	 เจ้าทอมก็เลยโดนกิ่งไม้ทิ่มเข้าปากไปด้วยประการฉะนี้  แล้วก็เลยเสีย 

ฟันหน้าไปทั้งแถบ  ผมบอกให้คุณฟังได้เลยนะครับว่ามันคำรามใหญ ่ แต่ทันท ี

ทันควันนั้นเอง  เจ้าวิลเลียมก็ย่องเข้ามาข้างหลัง  เอากระสอบสวมฉับเข้าบน 

ศีรษะธอริน  คลุมลงไปจนถึงปลายเท้า  ก็เป็นอันว่าการสู้รบยุติลง  พวกนี้ต่าง 

ถูกจับกองรวมกันอย่างกับผักดอง  ทุกคนถูกจับมัดใส่กระสอบ  มีโทรลล์ท่ีกำลัง 

โมโหโกรธาสามตน  (สองตนในจำนวนนี้มีบาดแผลถูกไฟลวกและฟกช้ำดำเขียว 
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ไว้เป็นที่ระลึก)  นั่งเฝ้าอยู่ข้าง  ๆ  เถียงกันว่าควรจะค่อย ๆ  ย่างพวกคนแคระนี ่

ไปทีละน้อยอย่างช้า ๆ  หรือควรสับให้ละเอียดแล้วเอาไปต้ม  หรือเอาแต่นั่งทับ 

ทีละคนจนแบนแต๊ดแต๋เป็นเยลลี่  อย่างไหนถึงจะดี  และบิลโบก็ได้แต่ห้อยอยู ่

บนพุ่มไม้  เนื้อหนังถลอกปอกเปิก  เสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง  ไม่กล้าแม้แต่จะขยับ 

ตัว  ด้วยเกรงว่าพวกโทรลล์จะได้ยินเสียงเข้า

 

	 ตอนนี้เองที่แกนดัล์ฟกลับมา  แต่ไม่มีใครเห็นเขา  พวกโทรลล์เพิ่งตกลง 

กันว่าจะย่างคนแคระเสียเดี๋ยวนี้  แล้วเอาไว้กินทีหลัง   -- นี่เป็นความคิดของเจ้า 

เบิร์ต  และหลังจากที่ถกเถียงกันอยู่นาน  ต่างก็เห็นพ้องต้องกัน

	 “ไม่มีประโยชน์จะมาย่างมันเดี๋ยวนี้  จะต้องเสียเวลาทั้งคืนเชียว”  เสียง 

หนึ่งดังขึ้น  เจ้าเบิร์ตนึกว่าเป็นเสียงวิลเลียม

	 “อย่ามาทะเลาะกันอีกเลย  บิล”  มันว่า  “มิฉะน้ันมันจะต้องเสียเวลาท้ังคืน 

เชียวนะ”

	 “ใครไปเถียงกะแก”  เจ้าวิลเลียมถาม  โดยคิดไปว่าเสียงที่พูดออกมาเป็น 

เสียงเจ้าเบิร์ต

	 “ก็เอ็งน่ะสิ”  เจ้าเบิร์ตว่า 

	 “แก  ไอ้โกหก”  เจ้าวิลเลียมร้อง  และด้วยเหตุนี้ก็เกิดการทุ่มเถียงกัน 

ขึ้นอีก  ในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะบดคนแคระเหล่านี้ให้ละเอียดแล้วค่อยเอาไปต้ม  

มันจึงไปเอาหม้อดำ ๆ ใบเบ้อเริ่มออกมาใบหนึ่ง  แล้วก็งัดเอามีดออกมา

	 “ไม่มีประโยชน์ที่จะไปต้มมัน!  เราไม่มีน้ำ  แล้วหนทางไปยังบ่อน้ำก็ไกล 

แสนไกล”  เสียงหนึ่งดังขึ้นอีก  เจ้าเบิร์ตและเจ้าวิลเลียมนึกว่าเป็นเสียงเจ้าทอม

	 “หุบปากเสียเถอะ!”  มันร้อง  “ไม่ง้ันเราก็ไม่เป็นอันทำอะไรกัน  และถ้าเอ็ง 

ขืนพูดอีก  เอ็งนั่นแหละจะต้องเป็นคนไปเอาน้ำมา”

	 “เอ็งน่ะสิหุบปากซะ!”  เจ้าทอมผู้ซึ่งคิดว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเจ้าวิลเลียม 

ร้องขึ้น  “ใครไปเถียงด้วย  ข้าอยากจะรู้  มีแต่เอ็งเท่านั้นแหละวะ”

	 “แก  ไอ้ชุ่ย”  เจ้าวิลเลียมด่า
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	 “เอ็งสิไอ้ชุ่ย!”  เจ้าทอมคำราม

	 แล้วการทุ่มเถียงก็เริ่มขึ้นอีก  และรุนแรงยิ่งกว่าเก่า  จนกระทั่งในที่สุดก็ 

ตกลงกันว่าจะนั่งทับกระสอบแต่ละใบจนคนแคระแบนแต๊ดแต๋  แล้วค่อยเอาไป 

ต้ม

	 “เราจะนั่งทับไอ้ตัวไหนก่อนดี”  เสียงนั้นพูดขึ้นอีก

	 “นั่งทับไอ้ตัวที่โผล่เข้ามาทีหลังก่อนดีกว่า”  เจ้าเบิร์ตซึ่งถูกธอรินทำตาเจ็บ 

พูดขึ้น  มันคิดว่าเจ้าทอมเป็นคนพูด

	 “อย่าพูดกับตัวเองสิ!”  เจ้าทอมว่า  “แต่ถ้าเอ็งอยากจะน่ังทับเจ้าตัวสุดท้าย 

ก็เอาสิ  มันอยู่ไหนล่ะ”

	 “ไอ้ตัวที่มีถุงเท้าสีเหลืองไง”  เจ้าเบิร์ตบอก

	 “เหลวไหล  ไอ้ตัวถุงเท้าสีเทาต่างหาก”  เสียงที่คล้ายเสียงเจ้าวิลเลียมร้อง 

บอก

	 “ข้าแน่ใจว่าต้องเป็นไอ้ถุงเท้าสีเหลือง”  เจ้าเบิร์ตว่า

	 “สีเหลืองใช่แล้ว”  เจ้าวิลเลียมรับ

	 “งั้นเอ็งดันพูดว่าสีเทาทำไมวะ”  เจ้าเบิร์ตว่า

	 “ข้าไม่ได้ว่า  ทอมมันว่าต่างหาก”

	 “ข้าไม่เคยพูดโว้ย!”  ทอมว่า  “เอ็งต่างหาก”

	 “สองต่อหนึ่ง  เพราะฉะนั้นหุบปากของเอ็งเสีย!”  เจ้าเบิร์ตบัญชา

	 “เอ็งพูดกับใครน่ะ”  เจ้าวิลเลียมถาม

	 “หยุดทีเถอะวะ!”  เจ้าทอมกับเจ้าเบิร์ตพูดข้ึนพร้อมกัน  “ดึกแล้ว  ไม่นาน 

ก็จะเช้า  ทำ ๆ กันให้เสร็จเสียทีเถอะวะ!”

	 “เวลาเช้าจะมาเอาชีวิตเจ้าทั้งหมดไป  และพวกเจ้าจะต้องกลายเป็นหิน!”  

เสียงหน่ึงคล้ายเสียงเจ้าวิลเลียมดังข้ึน  แต่ไม่ใช่เสียงเจ้าวิลเลียม  เพราะในทันใด 

นั้นเอง  แสงสว่างก็แวบมาที่เนินเขา  และมีเสียงแกรกกรากดังลั่นอยู่ตามกิ่งไม ้ 

เจ้าวิลเลียมไม่มีโอกาสได้พูด  เพราะพอมันก้มตัวลงก็ยืนแข็งกลายเป็นหินอยู ่

นั่นเอง  ทั้งเจ้าเบิร์ตและเจ้าทอมต่างก็ตัวแข็งเป็นหินเมื่อมองไปที่เจ้าวิลเลียม  
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และโทรลล์ทั้งสามตนก็ยืนแข็งอยู่ตรงนั้นมาจนตราบเท่าทุกวันนี้  ยืนอยู่อย่าง 

โดดเดี่ยว  นอกเสียจากจะมีนกบินไปเกาะ  เพราะก็อย่างที่คุณผู้อ่านอาจทราบ 

แล้ว  เจ้าโทรลล์ประเภทนี้จะต้องมุดดินลงไปก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น  มิฉะนั้นจะ 

กลายเป็นก้อนหินเหมือนภูเขาที ่ประกอบขึ้นเป็นตัวมัน   และจะไม่สามารถ 

เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกได้เลย  และนี่คือสิ่งที่เกิดกับเจ้าเบิร์ต  เจ้าทอม  และ 

เจ้าวิลเลียม

	 “วิเศษ!”  แกนดัล์ฟพูด  ระหว่างท่ีก้าวออกมาจากหลังต้นไม้และช่วยบิลโบ 

ให้ปีนออกมาจากพุ่มไม้ที่มีหนามหนา  ทันใดนั้นบิลโบก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมด  

ที่แท้ก็เสียงของพ่อมดนี่เองที่ทำให้เจ้าโทรลล์ทั้งสามทะเลาะทุ่มเถียงกันอยู่นั่น 

จนดวงอาทิตย์ขึ้น  และทำให้มันต้องจบชีวิต

	 เรื่องที่จะต้องทำต่อไปก็คือ  แก้มัดกระสอบและปล่อยบรรดาคนแคระ 

ออกมา  พวกน้ันแทบหายใจไม่ออก  จะตายกันอยู่แล้ว  และต่างก็กลุ้มอกกลุ้มใจ 

มาก  การที่ต้องนอนฟังพวกโทรลล์วางแผนจะย่าง  จะบี้  หรือจะสับพวกตนกิน  

ไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเลย  ทั้งหมดต้องฟังบิลโบเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาถึง 

สองครั้งสองหน  จึงจะยอมพอใจ 

  “ไม่ใช่เวลาสำหรับฝึกล้วงกระเป๋าสักหน่อย”  บอมเบอร์ว่า  “ในเม่ือส่ิงท่ีเรา 

ต้องการคือไฟกับอาหารต่างหาก!”

	 “และนั่นก็คือสิ่งที่เจ้าจะไม่ได้จากพวกโทรลล์สามตัวนั่นเลย  ถ้าไม่ต่อสู ้

แย่งชิงมา”  แกนดัล์ฟว่า  “อย่างไรก็ตาม  พวกเจ้ากำลังเสียเวลาอยู่ท่ีน่ีนะ  ไม่คิด 

หรือว่าโทรลล์พวกนี้อาจมีถ้ำหรือโพรงอะไรที่ขุดเอาไว้ใกล้  ๆ สำหรับลงไปซ่อนตัว 

เวลาดวงอาทิตย์ขึ้น  ไปหากันเถอะ!” 

  ทั้งหมดออกไปค้นหาดูโดยรอบ  และในไม่ช้าก็พบร่องรอยรองเท้าที่ทำ 

ด้วยหินของพวกโทรลล์เป็นรอยเข้าไปในหมู่ไม้  ต่างเดินตามรอยนั้นขึ้นเขาไป  

จนกระทั่งพบประตูหินบานใหญ่บานหนึ่งซ่อนอยู่ข้างพุ่มไม้  เป็นประตูที่เปิดไป 

สู่ถ้ำแห่งหนึ่ง  แต่พวกเขาเปิดประตูนั้นไม่ออก  แม้ทั้งหมดจะช่วยกันดัน  ส่วน 

แกนดัล์ฟก็พยายามท่องบ่นมนตร์คาถาต่าง ๆ 
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	 “ไอ้เจ้าน่ีจะใช้ได้ไหม”  บิลโบถามข้ึนเม่ือทุกคนท้ังเหน่ือยท้ังแสนโมโห  “ฉัน 

ไปพบเข้าที่พื้นดินเมื่อตอนที่พวกโทรลล์มันสู้กัน”  เขายื่นกุญแจดอกค่อนข้างโต 

ดอกหน่ึงส่งให้  ถึงแม้ว่าเจ้าวิลเลียมจะเห็นว่ากุญแจดอกน้ีค่อนข้างเล็กและลึกลับ 

อย่างไม่ต้องสงสัย  โชคดีที่กุญแจดอกนี้คงหล่นออกมาจากกระเป๋ามันก่อนที่มัน 

จะกลายเป็นหิน

	 “ทำไมเจ้าไม่พูดถึงมันเสียก่อนนะ”  ท้ังหมดร้องข้ึน  แกนดัล์ฟฉวยเอามัน 

ไปได้ก็ยัดใส่เข้าไปในรูกุญแจ  ทันใดนั้นพอออกแรงผลักประตูหินก็เปิดเข้าไป 

ข้างในทันที  และทุกคนก็พากันเดินเข้าไป  มีกระดูกกองอยู่ที่พื้นและมีกลิ่น 

สาบสางลอยอยู่ในอากาศ  แต่มีอาหารมากมายก่ายกองสุม ๆ  กันอยู่บนห้ิงวางของ 

และที่พื้น  ท่ามกลางของที่ไปปล้นมาได้นานาชนิด  มีตั้งแต่กระดุมทองเหลือง 

ไปจนถึงหม้อใส่เหรียญทองที่ตั้งเรียงไว้ที่มุมห้อง  มีเสื้อผ้ามากมายแขวนอยู่ที ่

ฝาผนังด้วย  เป็นเสื้อผ้าที่ดูจะเล็กเกินไปสำหรับโทรลล์พวกนี้  ผมเกรงว่ามันคง 

จะเป็นของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเจ้าโทรลล์พวกนี้กระมัง   -- และในกองนั้นก็มีดาบ 

รูปร่างและขนาดต่าง ๆ นานา  มีอยู่สองเล่มที่สะดุดตาเข้าทันที  เพราะปลอกสวย 

และด้ามประดับประดาด้วยเพชรพลอย

	 แกนดัล์ฟและธอรินต่างหยิบไปคนละเล่ม  และบิลโบก็ฉวยเอามีดเล่มหน่ึง 

ที่อยู่ในปลอกหนัง  สำหรับโทรลล์มันคงเป็นมีดพกเล็ก  ๆ  แต่สำหรับฮอบบิท  

มันดีเท่ากับดาบด้ามสั้น ๆ ทีเดียว

	 “ของพวกนี้ดูราวกับเป็นใบมีดชั้นดี”  พ่อมดว่า  ชักมันออกมาดูครึ่งหนึ่ง 

และจ้องมองอย่างสนใจ  “ไม่ได้ทำโดยโทรลล์หรือช่างทองคนใดในหมู่มนุษย์ท่ีอยู่ 

แถบน้ีในสมัยน้ีแน่ ๆ  เม่ือใดท่ีเราอ่านอักษรลับท่ีเขียนไว้ออก  เราจึงจะรู้เร่ืองราว 

เกี่ยวกับมันมากขึ้นกว่านี้”

	 “ออกไปให้พ้นไอ้กล่ินบ้า ๆ  น่ีกันเถอะ!”  ฟิลีร้อง  ดังน้ันท้ังหมดจึงช่วยกัน 

ขนเอาหม้อใส่เหรียญทองคำและอาหารที่ยังไม่มีใครแตะต้องและดูพอจะกินได้ 

ออกไป  พร้อมทั้งเอาเหล้าเอลหนึ่งถังซึ่งยังมีเหล้าอยู่เต็มไปด้วย  ถึงตอนนี้ต่าง 

รู้สึกหิวอาหารเช้า  และเพราะหิวจัด  จึงไม่มีใครทำท่าว่ารังเกียจอาหารที่ไปคุ้ย 
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เอามาจากห้องเก็บอาหารของพวกโทรลล์เลย  อาหารที่เตรียมมาเองก็เหลือน้อย 

เต็มที  ตอนนี้จึงมีขนมปัง  เนยแข็ง  และเหล้าเอลอีกมากมาย  แล้วยังมีเบคอน 

ย่างเหลืองอร่อยสีสวยอยู่ในกองไฟอีกด้วย

	 หลังจากนั้นต่างก็นอนหลับ  เพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนกันเลย  และไม่ได้ 

ทำอะไรอีกจนตกบ่าย  แล้วจึงลงไปจูงม้าขึ้นมาขนหม้อทองไปฝังในที่ลับไม่ไกล 

จากทางเดินริมแม่น้ำนัก  พร้อมกับร่ายเวทมนตร์คาถาปกปิดซ้ำหลายบท  เผื่อ 

จะมีโอกาสกลับมาขุดขึ้นมาใหม่  เมื่อเสร็จสิ้นต่างคนต่างขึ้นม้าอีกครั้ง  และ 

กระตุ้นม้าให้ออกเดินเหยาะย่างไปตามทางที่มุ่งไปตะวันออก

	 “ขอถามหน่อยเถอะ  ท่านไปไหนมา”  ธอรินพูดกับแกนดัล์ฟระหว่างท่ีข่ีม้า 

ไปด้วยกัน

	 “ไปดูทางข้างหน้า”  แกนดัล์ฟตอบ

	 “แล้วอะไรทำให้กลับมาทันเวลาเล่า” 

	 “ก็มองย้อนมาข้างหลังน่ะสิ”  แกนดัล์ฟตอบ

	 “ถูกเผงทีเดียว”  ธอรินร้อง  “แต่จะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ กว่านี้ได้ไหม”

	 “ข้าไปสอดแนมดูทางที่เราจะไป  ในไม่ช้านี้ทางมันจะยากและมีอันตราย  

นอกจากนั้นข้ายังอยากไปหาเสบียงมาเพิ่ม  อย่างไรก็ตาม  ข้าไปไม่ได้ไกลก็พอดี 

ไปเจอเพื่อนสองคนจากริเวนเดลล์เข้า”

	 “มันอยู่ตรงไหน”  บิลโบถาม

	 “อย่าขัดสิ!”  แกนดัล์ฟดุ  “อีกไม่กี่วันก็ไปถึงเองแหละ  ถ้าเราโชคดี  เรา 

ก็จะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับที่นั่นเอง  ก็อย่างที่ข้ากำลังเล่าให้ฟัง  ข้าไปพบคนของ 

เอลรอนด์เข้าสองคน  กำลังรีบร้อนเดินทางเพราะกลัวโทรลล์  ก็สองคนนี่แหละ 

ที่บอกข้าว่าโทรลล์สามตนลงจากภูเขามาอยู่ในป่าไม่ไกลจากถนนนัก  มันทำเอา 

ใครต่อใครกลัวจนหนีจากแถบน้ีไปหมด  แล้วก็คอยดักโจมตีคนท่ีเดินทางผ่านไป 

ผ่านมา

	 “ข้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนว่ามีคนต้องการให้ข้ากลับ  

ข้ามองมาข้างหลังก็เห็นมีแสงไฟอยู่ไกล ๆ  จึงเดินทางกลับมา  ต่อจากนั้นเจ้าก็รู ้
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แล้ว  คราวหน้าละก็  ระวังตัวกว่านี้หน่อยนะ  มิฉะนั้นเราก็จะไม่เป็นอันได้ไปถึง 

ที่ไหนกันละ!”

	 “ขอบคุณ!”  ธอรินบอก
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บทท่ี  ๓
พักผ่อนช่ัวครู่

วันนั้นไม่มีการร้องเพลงหรือเล่านิทานกัน  ถึงแม้ดินฟ้าอากาศจะดีขึ้นก็ตาม  

ตลอดไปจนถึงวันรุ่งขึ้นและอีกวันหนึ่งหลังจากนั้น  ต่างเริ่มรู้สึกว่าอันตรายชัก 

อยู่ไม่ไกลจากทั้งสองฟากถนนที่เดินทางผ่านไป  เขาตั้งค่ายพักแรมกันใต้ท้องฟ้า 

ท่ีพร่างพราวไปด้วยแสงดาว  และม้าก็มีอาหารกินมากกว่าพวกเขาเสียอีก  เพราะ 

มีหญ้าเหลือเฟือ  แต่ในย่ามมีเสบียงเหลืออยู่ไม่มาก  แม้จะรวมกับของที่เอามา 

จากพวกโทรลล์แล้วก็ตาม  เช้าวันหนึ่ง  พวกเขาก็ข้ามแม่น้ำตรงจุดที่แม่น้ำตื้น  

กว้าง  เต็มไปด้วยเสียงน้ำกระทบพื้นหินและมีฟองทั่วไปหมด  ฝั่งที่อยู่ตรงข้าม 

ชันและลื่น  เมื่อข้ามไปถึงบนยอด  พลางจูงม้าไปด้วย  ก็ได้เห็นว่าเทือกเขาใหญ่ 

สูงทะมึนน้ันอยู่ใกล้เต็มทีแล้ว  ดูเหมือนจะเข้ามาอยู่ในระยะเดินทางเพียงวันเดียว 

ก็จะถึงเชิงเขาลูกที่ใกล้ที่สุด  เขาลูกนั้นดูดำทะมึนน่ากลัว  แม้จะมีแสงแดดเป็น 

หย่อม  ๆ  ทางด้านที่เป็นสีน้ำตาล  และมองออกไปข้างหลังจะเห็นยอดที่มีหิมะ 
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ปกคลุมสะท้อนแสงเป็นประกายก็ตาม

	 “นั่นคือ ภูเขา  เมาน์เทนใช่ไหม”  บิลโบถามเสียงเคร่งขรึม  จ้องมองดูเขา 

ลูกนั้นด้วยดวงตากลม  เขาไม่เคยเห็นอะไรที่ใหญ่โตอย่างนี้มาก่อน

	 “ไม่ใช่หรอก!”  บาลินว่า  “น่ันมันเพ่ิงจะเร่ิมถึงตอนท่ีเรียกว่าเทือกเขามิสต้ี 

เท่าน้ัน  เราจะต้องเดินทางผ่านเทือกเขาน้ีไปก่อน  จะข้ามไปหรือลอดไปก็แล้วแต่  

กว่าจะไปถึงดินแดนป่าที่อยู่เลยออกไป  และถึงอย่างนั้นหนทางจะไปภูเขาโลนลี่ 

ทางตะวันออกที่เจ้าสม็อกนอนทับสมบัติของเราไว้ก็ยังอยู่อีกไกล  แม้จะมาจาก 

อีกทางหนึ่งก็ตาม”

	 “โอย!”  บิลโบร้อง  และพร้อมกันนั้นก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายิ่งกว่า 

ที่เคยรู้สึกมาแล้ว  เขาหวนคิดถึงเก้าอี้นั่งแสนสบายของเขาหน้าเตาผิง  ในห้อง 

นั่งเล่นแสนโปรดในโพรงฮอบบิทของเขา  และเสียงกาน้ำที่กำลังเดือด  และนี่ก ็

ไม่ใช่การคิดถึงเป็นครั้งสุดท้ายหรอกนะ!

 

	 คราวนี้แกนดัล์ฟเป็นคนนำทาง  “เราต้องไม่หลงทาง  ไม่งั้นก็จบเห่กัน”  

เขาบอก  “เราต้องการอาหาร  นั่นอย่างหนึ่งละ  และ ต้องพักผ่อนโดยได้รับความ 

ปลอดภัยพอควร  -- นอกจากนั้นยังจำเป็นที่จะต้องไปตามทางที่ถูกต้องเพื่อไปยัง 

เทือกเขามิสต้ีน่ันด้วย  ไม่ง้ันก็หลง  แล้วต้องกลับมาเร่ิมต้นท่ีเดิมอีก  (ถ้ามีวาสนา 

ได้กลับมา)”

	 พวกนั้นถามแกนดัล์ฟว่าเขาจะมุ่งไปไหน  เขาตอบว่า  “พวกเจ้ามาถึง 

ชายป่าลึกแล้ว  อย่างท่ีบางคนก็คงรู้อยู่  ท่ีซ่อนอยู่ข้างหน้าเราคือหุบเขาริเวนเดลล์ 

ซ่ึงเอลรอนด์อาศัยอยู่ในคฤหาสน์ลาสต์โฮมล่ีเฮ้าส์  ข้าส่งสารไปทางบรรดาเพ่ือนฝูง 

ของข้าแล้ว  เขาคงกำลังเตรียมรับพวกเราอยู่”

	 พูดอย่างนี้ก็น่าฟังดีและน่าใจชื้น  แต่ก็ยังไม่ได้ไปถึงที่นั่น  และการจะ 

ไปหาลาสต์โฮมลี่เฮ้าส์ทางตะวันตกของเทือกเขาก็ใช่จะง่ายอย่างที่พูด  ดูจะไม่มี 

ต้นไม้หรือหุบเขาหรือเนินเขาใด ๆ  มาคั่นกลางดินแดนแถบที่อยู่ตรงหน้า  มีแต ่

เพียงลาดเขากว้างใหญ่ที่เอาแต่สูงขึ้นไป ๆ  จนไปต่อกับเชิงเขาลูกที่อยู่ใกล้ที่สุด  
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เป็นดินแดนผืนใหญ่ที่มีสีสันแบบทุ่งหญ้าและเต็มไปด้วยก้อนหินที่หล่นลงมา 

ระเกะระกะ  มีสีเขียว ๆ ของหญ้าและตะไคร่น้ำขึ้นอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง  ซึ่ง 

แสดงว่าที่นั้น ๆ อาจมีน้ำอยู่

	 เวลาเช้าผ่านไป  แล้วก็ถึงเวลาบ่าย  แต่ในทุ่งอันเวิ้งว้างว่างเปล่าเงียบสงัด 

นั้นไม่มีวี่แววว่าจะมีที่อยู่อาศัยใด  ๆ  ทุกคนรู้สึกกลัดกลุ้มใจ  เพราะเห็นแล้วว่า  

บ้านที่ว่าอาจซ่อนอยู่ตรงไหนก็ได้ระหว่างพวกตนกับเทือกเขา  พวกเขาเดินทาง 

มาถึงหุบเขาหลายแห่งที่ไม่คิดว่าจะมีอยู่ที่นั่น  เป็นหุบเขาแคบ ๆ  สองข้างสูงชัน  

ซึ่งจู่ ๆ ก็มาโผล่ขึ้นตรงปลายเท้าพอดี  ต่างมองลงไปด้วยความประหลาดใจที่ได้ 

เห็นต้นไม้ขึ้นอยู่ข้างล่างและมีแม่น้ำไหลผ่าน  มีคูแคบ  ๆ  ที่เกือบกระโดดข้าม 

ไปได้  แต่ลึกมาก  มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง  มีช่องเขาเล็ก ๆ  มืดทึบ  ซ่ึงจะกระโดด 

ข้ามไปก็ไม่ได้  หรือจะปีนลงไปก็ไม่ได้  มีหล่มแฉะ ๆ  บางแห่งมีต้นไม้ขึ้นเขียว 

น่ามอง  ดอกไม้ออกดอกสีสดชูช่อสูงอยู่ในนั้น  แต่ถ้าจะให้ม้าซึ่งบรรทุกสัมภาระ 

เต็มหลังเดินลงไปในนั้น  ก็อาจไม่ได้โผล่ขึ้นมาอีก

	 ระยะทางจากแม่น้ำตรงช่วงที่ข้ามมากับเทือกเขาเหล่านั้นเป็นระยะทางที่ 

กว้างกว่าที่เดาเอาไว้  บิลโบรู้สึกประหลาดใจมาก  ทางเดินทางเดียวนั้นมีหินขาว 

เป็นเครื่องหมาย  บางแห่งก็เหลือเล็กแคบนิดเดียว  บางแห่งก็ถูกตะไคร่หรือ 

หญ้าเฮทเธอร์ปกคลุมเสียครึ่งหนึ่ง  การเดินไปตามทางนี้ทำได้อย่างเชื่องช้ามาก  

แม้จะมีแกนดัล์ฟ  ซึ่งดูจะรู้ลู่ทางอย่างดีเป็นผู้นำทางก็ตาม

	 ศีรษะและเคราของแกนดัล์ฟช้ีไปทางโน้นทีทางน้ีทีตลอดเวลาท่ีเขาสอดส่าย 

สายตามองหาก้อนหินเหล่านั้น  และพวกนี้ก็ตามเขาไป  แต่เมื่อตะวันจวนจะตก 

ก็ดูไม่ได้เข้าใกล้จุดหมายของการค้นหาเลย  เวลาน้ำชาผ่านไปนานแล้ว  และ 

ดูเหมือนเวลาอาหารค่ำก็กำลังจะเป็นอย่างเดียวกันน้ันด้วย  แมลงเม่าบินไปมาว่อน 

แสงสว่างจางลง  เพราะดวงจันทร์ยังไม่ขึ้น  ม้าของบิลโบเริ่มสะดุดรากไม้และ 

ก้อนหิน  ทั้งหมดมาถึงรอยแยกลึกชั้นในแผ่นดินอย่างกะทันหัน  จนกระทั่งม้า 

ของแกนดัล์ฟเกือบถลำตกลาดเนินนั้นลงไป

	 ในท่ีสุดมันก็อยู่ตรงน้ีเอง  เขาร้องเรียก  และคนอ่ืน ๆ  ก็เข้าไปล้อมรอบเขา 
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พลางจ้องมองลงไปที่เชิงผาตรงนั้น  มองเห็นหุบเขาอยู่ลึกลงไปเบื้องล่าง  ได้ยิน 

เสียงน้ำไหลเร็วอยู่บนพื้นที่ท้องนา  กลิ่นต้นไม้ใบหญ้าลอยมาในอากาศ  และมี 

แสงสว่างมาจากหุบเขาด้านที่อยู่ข้ามแม่น้ำออกไป

	 บิลโบจะไม่มีวันลืมตอนที่ทุกคนต้องถลากไถลเลื่อนตัวลงไปตามทาง 

คดเคี้ยวยอกย้อนสูงชันในยามโพล้เพล้เพื่อลงไปสู่หุบเขาลับริเวนเดลล์นั่นเลย  

ย่ิงลงไปต่ำ  อากาศก็อบอุ่นข้ึน  และกล่ินใบสนก็ทำให้ง่วงนอน  จนกระท่ังนาน   ๆ ที 

ศีรษะของเขาก็จะโงกหงุบและเกือบตกลงไปข้างล่าง  หรือบางทีก็จะเอาจมูกไปชน 

หลังม้าเข้าเต็มแรง  กำลังใจของพวกน้ีย่ิงดีข้ึนเม่ือลงไปต่ำลง   ๆ ทุกที  ต้นไม้เปล่ียน 

เป็นต้นโอ๊กและต้นบีช  และในแสงสลัว  ๆ  ยามโพล้เพล้  ทุกคนก็รู้สึกสบายใจ  

มืดจนเกือบมองไม่เห็นสีเขียวของหญ้าอยู่แล้วเมื่อทั้งหมดลงมาถึงทุ่งหญ้าโล่งซึ่ง 

อยู่ไม่ไกลจากฝั่งลำธารมากนัก

	 “อืมม์!  กลิ่นอย่างกับพวกเอลฟ์ที่อยู่ตามต้นไม้!”  บิลโบคิด  พลางมอง 

ดูดาว  ดวงดาวกำลังส่องสว่างเป็นสีฟ้า  ทันใดน้ันเองก็มีเสียงเพลงระริกรัวเหมือน 

เสียงหัวเราะดังออกมาจากหมู่ไม้

 

  โอ!  ท่านกำลังทำอะไร

	 และกำลังจะไปไหน

	 ม้าของท่านจำเป็นต้องให้ช่างใส่เกือกม้าให้!

	 แม่น้ำกำลังหลากไหล!

	 	 โอ!  ทรา-ลา-ลา-ลัลลี

	 	 	 ในหุบผานี้!

 

	 โอ!  ท่านกำลังแสวงหาอะไร

	 และท่านกำลังไปถึงไหน

	 ฟืนกำลังพ่นควันโขมง

	 ขนมกำลังสุกอยู่ในเตา!
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	 	 โอ!  ทริล-ลิล-ลิล-ลอลลี่

	 	 	 สนุกจริงหุบเขานี้

	 	 	 	 ฮา!  ฮา!

 

	 โอ!  ท่านกำลังจะไปไหน

	 หนวดเคราปัดมาปัดไป

	 ไม่รู ้ ไม่รู้

	 อะไรทำให้นายแบ๊กกิ้นส์

	 	 และบาลินและดวาลิน

	 	 	 ลงมาในหุบเขา

	 	 	 	 ในเดือนมิถุนายน

	 	 	 	 ฮา!  ฮา!

 

	 โอ!  ท่านจะอยู่นี่ไหม

	 หรือจะรีบร้อนจากไป

	 ม้าของท่านเดินเปะปะไปแล้ว!

	 แสงอาทิตย์กำลังจะลับไปแล้ว!

	 การจะรีบไปย่อมเป็นเรื่องโง่

	 อยู่ที่นี่จะสนุกสุโข

	 	 และได้ยินได้ฟังเสียงเพลงของเรา

	 	 จนค่ำคืนสิ้นสุดลง

	 	 	 ฮา!  ฮา!

     

	 พวกนั้นเอาแต่ร้องเพลงและหัวเราะอยู่ในหมู่ไม้นั้น  ผมเชื่อว่าคุณผู้อ่าน 

คงเห็นว่ามันเหลวไหลสิ้นดีทีเดียวสินะครับ  ใช่ว่าพวกนี้จะสนใจก็เปล่า  ขืนไป 

บอกเขาอย่างนี้สิ  เขาก็จะยิ่งหัวเราะหนักขึ้นเท่านั้น  พวกนี้เป็นเอลฟ์ที่อยู่ตาม 
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ต้นไม้  ไม่นานนักบิลโบก็เห็นตัวพวกเขาอยู่ไหว  ๆ  ขณะท่ีอากาศมืดลงอีก  บิลโบ 

ชอบพวกเอลฟ์  แม้จะไม่ค่อยได้พบบ่อยนักก็ตาม  แต่ก็กลัว  ๆ  พวกเขาอยู่ 

เหมือนกัน  พวกคนแคระไม่ค่อยถูกกับพวกนี้  แม้แต่คนแคระดี  ๆ อย่างธอริน 

กับพรรคพวกก็มักชอบคิดว่าพวกนี้โง ่ (ซึ่งโง่เหลือเกินที่คิดอย่างนั้น)  หรือบางท ี

ก็น่ารำคาญ  เพราะเอลฟ์บางคนชอบยั่วแหย่หรือไม่ก็หัวเราะเยาะเล่น  เฉพาะ 

อย่างยิ่งเรื่องเคราของพวกคนแคระ

	 “เหอ  เหอ!”  เสียงหนึ่งดังขึ้น  “ดูนี่สิ!  พ่อฮอบบิทบิลโบนั่งหลังม้ามานี ่ 

เออ  จริงด้วย!  น่าดูออก!”

	 “ประหลาดมหัศจรรย์น่าตื่นใจที่สุด!”

	 แล้วพวกนี้ก็ตั้งต้นร้องเพลงใหม่อีก  มีเนื้อร้องน่าขำพอ ๆ กับเพลงที่ผม 

เขียนเน้ือไว้เต็มแล้วน้ัน  ในท่ีสุดเอลฟ์คนหน่ึง  ร่างสูงและยังหนุ่มอยู่  ก็ก้าวออก 

มาจากหมู่ไม้  มายืนโค้งคำนับต่อหน้าแกนดัล์ฟและธอริน

	 “ขอต้อนรับท่านที่มาสู่หุบเขาแห่งนี้!”  เขาพูดขึ้น

	 “ขอบใจ!”  ธอรินพูดอย่างฉุน  ๆ  นิดหน่อย  แต่แกนดัล์ฟลงจากหลังม้า 

มาคุยกับพวกเอลฟ์อย่างสนุกสนานเรียบร้อยแล้ว

	 “พวกท่านออกมานอกทางนิดหน่อย”  เอลฟ์คนน้ันว่า  “น่ันคือถ้าหากท่าน 

คิดจะไปตามทางทางเดียวที่ข้ามแม่น้ำและไปยังบ้านที่อยู่ตรงนั้น  เราจะบอกทาง 

ที่ถูกให้  แต่ควรเดินไปจะเหมาะที่สุด  จนกว่าจะข้ามพ้นสะพานนั่นไป  ไม่อยู่ 

ร้องเพลงเล่นกับเราสักหน่อยหรอกหรือ  หรือจะตรงไปเลย  เรากำลังเตรียม 

อาหารค่ำกันอยู่ที่นั่น”  เขาบอก  “ได้กลิ่นฟืนสำหรับทำอาหารแล้ว”

	 เนื่องจากแสนจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างที่กำลังเป็นอยู่  บิลโบก็อยาก 

จะพักสักครู่  การร่วมร้องเพลงกับพวกเอลฟ์ในเดือนมิถุนายนใต้แสงดาวเป็น 

สิ่งที่คุณไม่ควรพลาด  ถ้าคุณชอบอะไรทำนองนี้  นอกจากนั้นเขายังอยากพูดคุย 

เป็นการส่วนตัวกับพวกเอลฟ์  ซึ่งดูเหมือนจะรู้จักชื่อเขาและทุกอย่างที่เกี่ยวกับ 

ตัวเขา  ถึงแม้จะไม่เคยพบปะกันมาก่อนเลย  เขาคิดว่าความเห็นที่พวกนี้มีต่อ 

การผจญภัยของเขาอาจน่าสนใจดี  เอลฟ์เป็นพวกที่รู้อะไรมากและเป็นพวกที่รู้ 
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ข่าวคราวดี  และรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับใครต่อใครทั่วไปหมด  รู้รวดเร็วอย่างกับน้ำ 

ไหล  หรือเร็วยิ่งกว่าเสียอีก

	 แต่พวกคนแคระอยากกินอาหารเย็นให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็วได้และไม่อยาก 

อยู่พัก  ต่างจูงม้าออกเดินกันต่อไป  จนกระท่ังมาถึงทางเดินตอนท่ีเป็นถนนเรียบ 

และในที่สุดก็มาถึงชายฝั่งน้ำ  แม่น้ำไหลเชี่ยวดังสนั่นเหมือนแม่น้ำที่ไหลมาจาก 

ภูเขาทั้งหลายในยามเย็นฤดูร้อน  ในเมื่อตลอดทั้งวันดวงอาทิตย์แผดเผาหิมะ 

ที่อยู่บนยอดเขาจนละลายลงมา  มีแต่เพียงสะพานหินแคบ  ๆ  และไม่มีราวอยู ่

สะพานหนึ่ง  แคบเสียจนพอดีตัวม้าที่เดินข้ามไปเท่านั้น  จำต้องใช้สายบังเหียน 

จูงม้าค่อย ๆ  เดินข้ามไปอย่างช้า ๆ และระมัดระวังทีละคน  พวกเอลฟ์เอาตะเกียง 

ที่ส่องแสงสว่างจ้ามาส่องให้ที่ริมแม่น้ำและร้องเพลงปลุกปลอบใจสนุกสนาน 

ระหว่างที่พวกนี้เดินข้ามสะพานไป

	 “คุณพ่อครับ  อย่าเอาเคราของคุณพ่อไปจุ่มในฟองน้ำนั่นล่ะครับ!”  พวก 

นั้นร้องบอกธอริน  ผู้ซึ่งกำลังก้มลงแทบจะคลานสี่เท้าไปทีเดียว  “เครามันยาวด ี

อยู่แล้วโดยไม่ต้องเอาน้ำไปรดมันหรอกครับ”

	 “คอยดูอย่าให้บิลโบกินขนมเค้กหมดด้วย!”  พวกนั้นร้องตะโกนบอกมา  

“นี่เขาก็อ้วนเกินกว่าจะลอดรูกุญแจไหวอยู่แล้ว!”

	 “จุ๊  จุ๊!  พ่อคุณคนดี!  ราตรีสวัสดิ์!”  แกนดัล์ฟผู้ซึ่งมาถึงเป็นคนสุดท้าย 

ปราม  “หุบเขามีหู  และเอลฟ์บางคนก็มีลิ้นที่คะนองเกินไปนะ  ราตรีสวัสดิ์!”

	 ในท่ีสุดทุกคนก็เดินทางถึงคฤหาสน์ลาสต์โฮมล่ีเฮ้าส์  และพบว่าบานประตู 

บ้านเปิดกว้างรออยู่แล้ว

	 ที่นี่แปลกอยู่เหมือนกัน  แต่อะไรที่ดี  ๆ  และวันเวลาที่น่ารื่นรมย์นั้น  ถ้า 

เอามาเล่าให้ฟังทีหลังก็มักไม่มีคนฟังมากนัก  ในขณะท่ีถ้าเป็นเร่ืองท่ีไม่น่าสบายใจ 

น่ากลัว  หรือแม้แต่น่าเกลียดน่าชัง  ก็กลับเป็นเร่ืองท่ีฟังแล้วสนุก  เล่าแล้วเล่าอีก 

อยู่นั่น  คณะนี้พักอยู่ในบ้านอันแสนสบายนั้นนานพอใช้  อย่างน้อยก็สิบสี่วันละ 

และตัดใจจากไปได้โดยยาก  บิลโบเองนั้นจะยินดีมากถ้าจะได้หยุดอยู่ที่นี่ตลอด 

ชั่วกาลนาน  ถึงกับปรารถนาจะให้มีอะไรมาดลบันดาลให้เขาได้กลับไปอยู่ที่โพรง 
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ฮอบบิทของเขาโดยไม่ยุ่งยากลำบากแต่อย่างใด  แต่ถึงกระนั้นการมาพักครั้งนี ้

ก็ไม่มีอะไรเล่าให้ฟังมากนัก

	 เจ้าของบ้านเป็นสหายเอลฟ์   -- และเป็นคนหนึ่งในจำพวกที่มีบรรพบุรุษ 

เคยประสบกับเรื่องราวพิลึกกึกกือมามากในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  หรือก่อน 

มีสงครามระหว่างพวกออร์คกับพวกเอลฟ์และมนุษย์รุ่นแรก ๆ ที่มาอาศัยอยู่ทาง 

เหนือเสียอีก  ในสมัยที่เกิดนิยายเรื่องนี้ขึ้น  ยังมีคนบางคนที่มีบรรพบุรุษเป็น 

ทั้งพวกเอลฟ์และวีรบุรุษของดินแดนเหนือ  และเอลรอนด์เจ้าของบ้านหลังนี้ 

ก็เป็นหัวหน้าของพวกนั้น

	 เอลรอนด์มีหน้าตาสวยสง่า  เป็นผู้ดีแบบไฮเอลฟ ์ แข็งแรงเหมือนขุนศึก  

ฉลาดราวกับพ่อมด  และเป็นที่นับหน้าถือตาดุจราชาของคนแคระ  น้ำใสใจคอ 

หรือก็แสนดีเหมือนยามฤดูร้อน  เขาได้รับการเอ่ยถึงในนิยายหลายเรื่อง  แต่ 

บทบาทของเขามีส่วนร่วมอยู่เพียงเล็กน้อยในการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของบิลโบ 

ถึงแม้ว่าจะสำคัญอย่างที่คุณเองจะได้เห็น  ถ้าเรามีโอกาสได้เล่าไปถึงตอนจบ  

บ้านของเขาวิเศษไม่มีที่ติ  ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบทำอาหาร  ชอบนอน  ชอบ 

ทำงาน  ชอบเล่านิทาน  หรือร้องเพลงและเพียงแต่นั่งคิดอะไรเล่น  หรือชอบทำ 

อะไรหลาย   ๆอย่างเหล่าน้ีปน   ๆ กันไปก็ตาม  ความเลวร้ายต่าง   ๆไม่เคยเย่ียมกราย 

เข้ามาในหุบเขาแห่งนี้

	 ผมปรารถนาเหลือเกินที่จะให้คุณผู้อ่านได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องเล่า 

สักสองสามเรื่องหรือเพลงสักสองสามเพลงที่เขาได้ยินกันในบ้านหลังนั้น  ทุกคน 

ตลอดจนถึงฝูงม้าที่มาด้วย  ต่างแข็งแรงสดชื่นขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่วันที่อยู ่

ท่ีน่ัน  เส้ือผ้าท่ีขาดว่ินได้รับการปะชุน  บาดแผลฟกช้ำดำเขียวก็หายสนิท  อารมณ์ 

และความหวังต่าง  ๆ กลับดีขึ้นใหม่  ถุงต่าง ๆ ที่หอบมาก็เต็มไปด้วยเสบียงที่เบา  

แต่มากพอจะพาพวกนี้ข้ามช่องแคบระหว่างภูเขาไปได ้ แผนการซึ่งวางไว้ก็ได้รับ 

การดัดแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยคำแนะนำที่ดีที่สุด  ดังนั้น  ในไม่ช้าก็ถึงเวลา 

วันก่อนวันกลางฤดูร้อน  และพวกเขาก็ต้องออกเดินทางต่อไปในเช้าวันรุ่งขึ้น 

ซึ่งเป็นวันกลางฤดูร้อน
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	 เอลรอนด์รู้จักอักษรโบราณทุกชนิด  ในวันนั้นเขามองดูดาบที่พวกนั้นเอา 

มาจากถ้ำโทรลล์แล้วก็บอกว่า  “ดาบพวกนี้โทรลล์ไม่ได้ทำเอง  เป็นดาบเก่าแก่ 

เป็นดาบโบราณของเอลฟ์ลอร์ดแห่งดินแดนตะวันตกญาติข้าเอง  ทำที่กอนโดลิน 

เพื่อใช้ในสงครามกับพวกออร์ค  ดาบนี่คงจะมาจากขุมสมบัติของมังกรหรือที ่

พวกออร์คไปปล้นมา  เพราะทั้งมังกรและออร์คไปปล้นทำลายเมืองนั้นมานาน 

แล้ว  ดาบเล่มนี้  ธอริน  อักษรโบราณตั้งชื่อมันว่า  ออร์คริสต์  เป็นภาษาโบราณ 

ของกอนโดลิน  แปลว่า  นักฟันออร์ค  เป็นดาบที่มีชื ่อเสียงมาก  ส่วนเล่มนี้  

แกนดัล์ฟ  ชื่อแกลมดริง  นักทุบหัวข้าศึก  เป็นดาบที่กษัตริย์แห่งกอนโดลินเคย 

ทรง  เก็บเอาไว้ให้ดีนะ!”

	 “เจ้าโทรลล์มันไปเอามาจากไหนนะ  สงสัยจริง”  ธอรินพูด  มองดูดาบ 

ของตนด้วยความสนใจที่เกิดขึ้นใหม่

	 “ข้าบอกไม่ได้”  เอลรอนด์บอก  “แต่เราอาจเดาได้ว่าเจ้าโทรลล์ท่ีเจ้าไปเจอ 

อาจไปปล้นคนอื่นมาอีกที  หรือไปเจอสมบัติเก่า ๆ ที่คนอื่นไปปล้นมาแล้วเอามา 

ซ่อนไว้ตามภูเขา  ข้าได้ยินมาว่ายังมีสมบัติเก่าแก่มากมายที่ใคร  ๆ  พากันลืมไป 

แล้วฝังอยู่ตามหลืบถ้ำต่าง  ๆ  ในเหมืองมอเรีย  ตั้งแต่สมัยสงครามคนแคระกับ 

เจ้าออร์คนั่น”

	 ธอรินครุ่นคิดถึงคำบอกเล่าต่าง ๆ  เหล่านี้  “ข้าจะเก็บดาบนี้ไว้เป็นเกียรติ” 

เขาว่า  “ขอให้มันได้มีโอกาสฟันเจ้าออร์คพวกนั้นอีกครั้งหนึ่งเถอะ!”

	 “เป็นความปรารถนาที่ในไม่ช้าก็คงจะได้ทำตามนั้นหรอกในเขตเทือกเขา 

นั่น!”  เอลรอนด์บอก  “ไหนเอาแผนที่มาให้ข้าดูหน่อยซิ!”

	 เขารับแผนที่ไปพินิจพิจารณาดูอยู่นานแล้วก็สั่นศีรษะ  เพราะถึงเขาจะ 

ไม่เห็นด้วยกับทุกอย่างที่คนแคระทำและกับการที่คนแคระหลงทองคำเหลือเกิน 

ก็ตาม  เขาก็ชิงชังเจ้ามังกรและความโหดร้ายของมันยิ่งนัก  ทั้งยังเศร้าไม่หาย 

เมื่อนึกถึงซากปรักหักพังของเมืองเดลที่อยู่ในหุบเขาและระฆังที่ไพเราะของที่นั่น  

รวมท้ังชายฝ่ังแม่น้ำรันน่ิงท่ีลุกโชนด้วยไฟ  แสงจันทร์ส่องลงมาเป็นสีเงินยวง  เขา 

ยกแผนที่ขึ้นด ู และแสงสีขาวนวลนั้นก็ส่องทะลุลอดลงไป  “อะไรกันนี่”  เขาพูด 
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“ตรงนี้มีอักษรจันทร์ด้วย  อยู่ข้าง ๆ อักษรโบราณที่มีข้อความว่า  ‘ประตูสูงห้าฟุต 

และคนสามคนสามารถเดินดาหน้ากันเข้าไปได้’

	 “อักษรจันทร์คืออะไร”  ฮอบบิทถาม  ต่ืนเต้นเสียจริง  เขาชอบแผนท่ีมาก 

ก็อย่างที่ผมบอกคุณแล้ว  และยังชอบอักษรโบราณ  ตัวหนังสือ  และลายมือ 

เขียนที่เข้าใจยากต่าง ๆ  อีกด้วย  แม้ว่าเวลาเขาเขียนเอง  ลายมือของเขาจะตัว 

ผอม ๆ ขยุกขยิกก็ตาม

	 “อักษรจันทร์เป็นอักษรลับชนิดหนึ่ง  แต่มองไม่เห็นหรอกถ้ามองดูตรง ๆ”  

เอลรอนด์อธิบาย  “จะเห็นก็ต่อเม่ือแสงจันทร์ส่องผ่านมาข้างหลัง  และย่ิงกว่าน้ัน 

จะต้องเป็นแสงจันทร์จากดวงจันทร์ที่มีรูปร่างและอยู่ในฤดูกาลเดียวกับคืนที่ 

เขียนอักษรเหล่านั้นด้วย  พวกคนแคระเป็นคนคิดขึ้นและเขียนด้วยปากกาเงิน 

อย่างที่เพื่อนของเจ้าก็คงจะบอกเจ้าได้  อักษรเหล่านี้คงจะเขียนขึ้นในคืนก่อน 

วันกลางฤดูร้อนเมื่อตอนที่ดวงจันทร์เป็นรูปจันทร์เสี้ยวนานมาแล้ว”

	 “มนัว่าอย่างไรละ่”  แกนดลัฟ์กับธอรินถามขึน้พร้อม ๆ กัน  ค่อนขา้งงุนงง 

นิดหน่อย  เพราะเหตุที่ว่าแม้แต่เอลรอนด์ก็ยังพบความลับนี้เข้าก่อนตนเสียอีก  

ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้สองคนนี้ก็ไม่มีโอกาสจะได้รู้หรอก  และถึงจะหลังจากนี้ไป 

ก็คงจะไม่มีโอกาสได้รู้อีกเหมือนกัน  จนกว่าจะถึงเวลา  ที่ไม่รู้ว่าอีกเมื่อใด

	 “จงไปยืนข้างก้อนหินสีเทาเวลานกทรัชร้อง”  เอลรอนด์อ่านให้ฟัง  “และ 

ดวงอาทิตย์กำลังตกจากฟากฟ้าพร้อมกับแสงสุดท้ายของวันดูรินที่ส่องไปต้อง 

รูกุญแจ”

	 “ดูริน  ดูริน!”  ธอรินร้อง  “เป็นบรรพบุรุษของคนแคระเครายาวเผ่าที ่

เก่าแก่ที่สุด  และเป็นบรรพบุรุษของข้าด้วย  ข้าเป็นทายาทของเขา”

	 “ถ้างั้นเจ้าวันดูรินนี่มันวันไหนกัน”  เอลรอนด์ถาม

	 “วันแรกของปีใหม่ของคนแคระ”  ธอรินตอบ  “เป็นวันที่ทุกคนควรรู้ว่า 

เป็นวันแรกของข้างขึ้นสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะย่างเข้าหน้าหนาว  เรา 

ยังคงเรียกวันที่ดวงจันทร์ยามข้างขึ้นคืนสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงกับดวงอาทิตย ์

มาอยู่พร้อม ๆ กันในท้องฟ้าว่าวันดูริน  แต่นี่ช่วยให้ความกระจ่างแจ้งแก่เราไม่ได ้
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เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

มากนักหรอก  ข้าคิด  เพราะพวกเราสมัยนี้ไม่ชำนาญพอจะเดาได้ว่าเมื่อไรจะ 

ถึงเวลานั้นอีก”

	 “ต้องรอดูกันต่อไป”  แกนดัล์ฟว่า  “มีอะไรเขียนไว้อีกหรือเปล่า”

	 “เท่าที่มองเห็นได้จากดวงจันทร์คืนนี้ไม่มีอีกแล้ว”  เอลรอนด์ตอบ  แล้ว 

ส่งแผนที่คืนให้ธอริน  และแล้วทั้งหมดก็ลงไปที่ชายฝั่งน้ำเพื่อดูพวกเอลฟ์เต้นรำ 

และร้องเพลงกันในวันก่อนวันกลางฤดูร้อน

	 เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นเช้าของวันกลางฤดูร้อนที่สดชื่นและสบายเท่าที่จะคิดหวัง 

ไว้ได้  ท้องฟ้าสดใส  ไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียว  ดวงอาทิตย์ส่องแสงระยิบระยับ 

ลงมาบนผิวน้ำ  ทั้งหมดออกเดินทางไปท่ามกลางเสียงร้องเพลงอวยชัยให้พร 

ให้เดินทางไปอย่างรวดเร็ว  ในใจพวกเขาพร้อมท่ีจะผจญภัยกันมากกว่าน้ี  อีกท้ัง 

ยังรู้จักถนนหนทางที่จะเดินทางต่อไป  ข้ามเทือกเขามิสตี้ไปยังดินแดนที่อยู่โพ้น 

ออกไป
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