
�

บทนำ
๑

ว่าด้วยฮอบบิท
	 หนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับฮอบบิท  จากเรื่องราวที่ปรากฏใน 

หนังสือ  ผู้อ่านจะได้รู้จักลักษณะนิสัยมากมายหลายประการของผู้คนจำพวกน้ีกับ 

ประวัติความเป็นมาเพียงเล็กน้อย  รายละเอียดท่ีมากกว่าน้ีสามารถหาอ่านได้จาก 

เนื้อหาตอนหนึ่งของหนังสือปกแดงแห่งเวสต์มาร์ช  ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในชื่อ  

ฮอบบิท  เรื่องราวใน  ฮอบบิท  มาจากบทต้น  ๆ  ของหนังสือปกแดงดังกล่าว  ซึ่ง 

ประพันธ์โดยบิลโบ  ฮอบบิทคนแรกผู้มีชื ่อเสียงกระเดื่องเลื่องลือไปทั่วโลก  

ฮอบบิท ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า  แดร์แอนด์แบ๊กอะเกน  ตามที่บิลโบผู้ประพันธ์ตั้งไว ้

เพราะเนื้อหาเล่าถึงการเดินทางไปตะวันออกของบิลโบ  จนกระทั่งกลับถึงบ้าน 

โดยสวัสดิภาพอีกครั้ง  อันเป็นการเดินทางผจญภัยซึ่งต่อมาในภายหลังส่งผล 

กระทบต่อชีวิตฮอบบิททั้งมวล  ในมหาเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งแห่งยุคที่ได้รับการ 

ถ่ายทอดไว้ที่นี่แล้ว

	 อย่างไรก็ตาม  ผู้อ่านหลายท่านอาจอยากทราบเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนที่ 
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

น่าทึ ่งพวกนี ้เสียตั ้งแต่ต้นเรื ่อง  ในขณะที ่บางท่านก็อาจไม่เคยผ่านสายตา  

ฮอบบิท  มาก่อน  จึงได้สรุปย่อสิ่งสำคัญที่น่ารู้มาลงไว้  ณ  ที่นี้  สำหรับผู้อ่านที่ 

สนใจ  โดยค้นคว้ารวบรวมจากตำนานเก่า  ๆ  ของฮอบบิท  และขอเท้าความถึง 

การผจญภัยครั้งแรกให้ฟังพอเป็นสังเขป

	 ฮอบบิทเป็นประชากรโลกที่สงบเสงี่ยม  แต่ทว่าเก่าแก่มาก  ปัจจุบันมี 

จำนวนเหลืออยู่น้อยกว่าในสมัยก่อน  พวกฮอบบิทรักความสงบเงียบและพื้นดิน 

เพาะปลูกที่ดี  จึงชอบอยู่อาศัยตามไร่นาชนบทที่อุดมสมบูรณ์และเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย  พวกนี้ไม่มีความเข้าใจและไม่เคยเลยที่จะเข้าใจหรือชื่นชอบเครื่อง 

จักรกลที่มีกลไกซับซ้อนเกินกว่าเครื่องสูบลม  กังหันน้ำ  หรือหูกทอผ้า  ถึงแม้ 

ว่าจะสามารถใช้เครื่องมือช่างได้เชี่ยวชาญก็ตามที  ตามปกติแม้กระทั่งในสมัย 

โบราณ  พวกฮอบบิทก็ไม่ชอบพบปะ   ‘คนตัวโต’  ซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เรียกมนุษย์ 

อย่างเรา  ทุกวันนี้พวกฮอบบิทก็ยังหลีกเลี่ยงที่จะพบพวกเรา  ด้วยความกลัว  

นั่นทำให้หาตัวได้ยากขึ้นทุกที  พวกเขารับเสียงได้เร็วและมีสายตาเฉียบคม  

รูปร่างออกไปทางท้วม ๆ  และไม่รีบร้อนโดยไม่จำเป็น  แต่ถึงกระน้ันก็เคล่ือนไหว 

ได้แคล่วคล่องว่องไวมาก  ฮอบบิทมีความสามารถติดตัวมาแต่กำเนิดในการ 

หายตัวไปอย่างรวดเร็วและเงียบกริบ  เมื่อคนตัวโต ๆ ที่พวกเขาไม่อยากพบหน้า 

เดินสุ่มสี่สุ ่มห้าเข้ามาใกล้  ความสามารถที่ว่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจนมนุษย์ 

เข้าใจผิดว่าเป็นเวทมนตร์  แต่แท้ที่จริงฮอบบิทไม่เคยเรียนรู้เวทมนตร์ใด  ๆ  

เลย  ความสามารถในการซ่อนตัวเกิดจากทักษะความชำนาญล้วน  ๆ  ซึ ่งมี 

ส่วนประกอบจากพันธุกรรม  การฝึกฝน  บวกกับความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 

พื้นดิน  จนทำให้เผ่าพันธุ์ที่โตกว่าและงุ่มง่ามกว่าไม่สามารถเลียนแบบได้

	 พวกฮอบบิทเป็นคนตัวเล็ก  รูปร่างเล็กกะทัดรัดกว่าคนแคระ  เพราะ 

ฉะนั้นจึงดูไม่ล่ำม่อต้อเท่าคนแคระแม้เมื่อมีขนาดตัวไล่เลี่ยกัน  ความสูงนั้น 

ก็มีหลากหลาย  อยู่ในระหว่างสองถึงสี่ฟุตตามมาตราวัดของเรา  หากปัจจุบัน 

จะหาใครสูงถึงสามฟุตได้ก็ยากเต็มที  แต่สำหรับเรื ่องนี้  พวกฮอบบิทได้ให้ 
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อรรถาธิบายว่าเป็นเพราะพวกเขาตัวเล็กลงกว่าในสมัยกอ่น  ตามความในหนงัสือ 

ปกแดงแห่งเวสต์มาร์ช  บันโดบรัส  ตุ๊ก  (ผู้มีฉายาว่าวัวคำราม)  บุตรแห่งไอเซน 

กริมท่ีสอง  สูงถึงส่ีฟุตห้าน้ิว  และสามารถข่ีม้าได้ด้วย  นายตุ๊กผู้น้ีสูงกว่าฮอบบิท 

ทุกคนที่เคยมีผู้บันทึกไว้  ยกเว้นก็แต่บุคคลชื่อดังในอดีตอีกสองคน  แต่ทว่า 

เรื่องราวอันน่าสนใจของคนดังสองคนที่ว่านั่นจะปรากฏต่อไปในหนังสือเล่มนี้

	 สำหรับฮอบบิทแห่งไชร์ซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วย  ในยามบ้านเมือง 

รุ่งเรืองสงบสุข  ฮอบบิทพวกนี้มีนิสัยใจคอร่าเริง  ชอบสวมเสื้อผ้าสีสันสดใส  

โดยเฉพาะสีเหลืองกับสีเขียวจะชื่นชอบโปรดปรานเป็นพิเศษ  แต่ทว่ามักไม่ค่อย 

สวมรองเท้า  เพราะที่เท้ามีหนังหนา  ๆ  หุ้มอยู่ตรงส้น  และมีขนหนาเป็นลอน 

ปกคลุมอยู่  คล้ายกับผมบนศีรษะซึ่งส่วนมากเป็นผมสีน้ำตาล  เพราะฉะนั้น 

งานฝีมือชนิดเดียวที่พวกฮอบบิทไม่ถนัดเลยก็คือการทำรองเท้านั่นเอง  อย่างไร 

ก็ตาม  ความที่มีนิ้วมือเรียวยาวและแคล่วคล่อง  จึงสามารถประดิษฐ์เครื่องใช้ 

ไม้สอยและของสวย  ๆ  งาม  ๆ  ได้มากมาย  ใบหน้าค่าตาโดยทั ่วไปของพวก 

ฮอบบิทบ่งบอกถึงความเป็นคนอารมณ์ดีมากกว่าสวยงาม  รูปหน้าใหญ่  ดวงตา 

สุกใส  แก้มแดง  ยิ้มง่าย  รับประทานเก่ง  และดื่มเก่ง  พวกฮอบบิทจึงมักจะ 

ยุ่งอยู่กับการหัวเราะและการดื่มกนิอยา่งสำราญบานใจ  ดว้ยความท่ีชอบฟงัเร่ือง 

ตลกชวนหัวอยู่ตลอดเวลา  อีกทั้งรับประทานอาหารถึงวันละหกมื้อ  (ถ้าหาได้)  

ฮอบบิทแห่งไชร์เป็นเจ้าบ้านที่เอื้ออารี  ชอบงานเลี้ยงและของขวัญซึ่งจะมอบ 

ให้กันอย่างไม่เสียดาย  และรับไว้ด้วยความกระตือรือร้น

	 เป็นที่แน่ชัดว่า  แม้จะมีการห่างเหินกันไปในระยะหลัง  แต่พวกฮอบบิท 

ก็เป็นญาติกับมนุษย์เรานี่เอง  ใกล้ชิดกับพวกเรามากกว่าเอลฟ์หรือคนแคระ 

ด้วยซ้ำ  ในสมัยโบราณ  ฮอบบิทรับเอาภาษาพูดของพวกมนุษย์มาใช้  ซ้ำยังชอบ 

และไม่ชอบอะไร ๆ คล้ายคลึงกับมนุษย์มาก  แต่ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

กับฮอบบิทจะเป็นอย่างไรแน่  ไม่มีใครค้นพบหลักฐานยืนยัน  ความเป็นมา 

แต่ดึกดำบรรพ์ของฮอบบิทนั้นย้อนกลับไปไกลถึงยุคบรรพกาล  ซึ่งถูกลืมเลือน 

ไปหมดสิ้นแล้ว  มีแต่พวกเอลฟ์เท่านั้นที่ยังคงเล่าขานจดจำเหตุการณ์ในยุค 
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ซึ่งไม่มีใครจำได้นั่นอยู่  สิ่งที่พวกเอลฟ์สืบทอดกันมาก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ 

ประวัติศาสตร์ของพวกเอลฟ์เอง  ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์น้อยมาก  และ 

ไม่กล่าวถึงฮอบบิทเลยแม้แต่น้อย  อย่างไรก็ตาม  มีหลักฐานเชื่อได้แน่นอนว่า  

แท้ที่จริงฮอบบิทอาศัยอยู่อย่างเงียบ  ๆ  ในมิดเดิ้ลเอิร์ธมานานหลายพันปีแล้ว 

ก่อนจะมีคนรู ้จัก  โลกมนุษย์เต็มไปด้วยสิ ่งมีชีวิตแปลก  ๆ  นับไม่ถ้วน  คน 

ตัวกระจ้อยร่อยพวกนี้จึงดูเหมือนไร้ความสำคัญ  แต่ในยุคของบิลโบและโฟรโด 

ทายาทของเขา  จู่  ๆ  ฮอบบิทก็กลายเป็นคนดังและสำคัญขึ้นมาอย่างไม่คาดฝัน  

โดยที่พวกเขาเองก็ไม่ได้ต้องการ  จนเป็นเหตุให้พ่อมดและผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย 

ต้องมาประชุมปรึกษาหารือกันเป็นการใหญ่

	 ยุคที่เราพูดถึงคือยุคที่สามของมิดเดิ้ลเอิร์ธ  ซึ่งผ่านไปนานมากแล้ว 

ในเวลานี้  และอาณาบริเวณของดินแดนต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไปหมดแล้ว  แต่ภูมิภาค 

ที่พวกฮอบบิทอาศัยอยู่ในสมัยนั้นยังคงเป็นถิ่นเดียวกับที่อยู่ในปัจจุบันอย่าง 

ไม่ต้องสงสัย  นั่นคือแผ่นดินทางตะวันตกเฉียงเหนือของโลกเก่า  ณ  ทวีปซึ่ง 

ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลใหญ่  ส่วนถิ่นกำเนิดดั้งเดิมจริง  ๆ  จะเป็นที่ใด  

ฮอบบิทในสมัยของบิลโบไม่รู้แม้แต่น้อย  ความรักในการเรียนรู้  (นอกเหนือจาก 

ศึกษาประวัติเก่า ๆ ของต้นตระกูล)  ไม่ใช่อุปนิสัยของฮอบบิท  แต่อุปนิสัยแบบนี้ 

พอจะมีให้เห็นอยู่บ้างในตระกูลเก่าแก่สองสามตระกูลซึ่งรักการศึกษาค้นคว้า 

ด้วยตนเอง  ถึงขนาดเก็บรวบรวมตำนานเก่ียวกับโลกโบราณและแผ่นดินไกลโพ้น 

จากพวกเอลฟ์  คนแคระ  และมนุษย์มารวบรวมไว้  บันทึกประวัติศาสตร์ของ 

พวกฮอบบิทเองนั้นเริ่มต้นขึ้นภายหลังการตั้งถิ่นฐานในไชร์  ส่วนตำนานเก่าแก่ 

ที่สุดที่มีผู้เล่าขานกัน  มีเรื่องราวย้อนกลับไปถึงยุคที่เรียกว่ายุคพเนจรเท่านั้น  

อย่างไรก็ดี  จากตำนานเหล่านี้รวมกับหลักฐานที่ปรากฏในถ้อยคำและขนบ- 

ธรรมเนียมแปลก  ๆ  ก็สรุปได้แน่ชัดว่า  พวกฮอบบิทได้อพยพมาตั ้งรกราก 

ทางตะวันตกตั้งแต่โบราณกาลแล้ว  เช่นเดียวกับเผ่าพันธุ์อื่น ๆ อีกหลายเผ่าพันธุ ์

ตำนานในยุคแรกนั้นดูเหมือนจะเริ่มต้นขึ้นตอนที่พวกฮอบบิทอาศัยอยู่ในแถบ 

THE LORD OF THE RING 1-27.indd   4 9/24/12   10:57:32 AM



�

เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

ลุ่มแม่น้ำอันดูอินตอนบน  ระหว่างชายป่าใหญ่กรีนวู้ดกับเทือกเขามิสตี ้ เหตุใด 

จึงเกิดการอพยพข้ามเทือกเขามิสตี้ที่แสนยากลำบากและเต็มไปด้วยอันตราย 

มายังเอเรียดอร์  ยังไม่มีใครรู้สาเหตุแน่ชัด  เรื ่องราวในตำนานของพวกเขา 

กล่าวถึงการเพิ่มจำนวนของมนุษย์และเงามืดที่คืบคลานเข้ามาในป่า  ป่ากรีนวู้ด 

จึงกลายเป็นป่าที่น่าสะพรึงกลัว  และได้ชื่อใหม่ว่าป่าเมิร์กวู้ด

	 ก่อนการเดินทางอพยพข้ามเขา  พวกฮอบบิทได้แบ่งแยกออกเป็นสาม 

เชื ้อสายที่แตกต่างกันแล้ว  คือ  ฮาร์ฟุต,  สตัวร์  และฟอลโลไฮด์  ฮาร์ฟุต 

มีผิวสีเข้ม  รูปร่างเล็ก  เตี้ย  ไม่มีเครา  และไม่สวมรองเท้าบู๊ต  มือเท้าประณีต 

แคล่วคล่อง  ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นที่สูง  ๆ  และภูเขา  พวกสตัวร์รูปร่างล่ำสัน  

บึกบึน  มือเท้าโต  ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบและริมแม่น้ำ  พวกฟอลโลไฮด์ 

มีผิวและผมสีอ่อน  ตัวสูง  ผอมบางกว่าพวกอื่น  รักต้นไม้และป่าเขา

	 ฮาร์ฟุตออกจะคล้ายคลึงกับคนแคระในสมัยโบราณอยู่มาก  อาศัยอยู ่

ตามเชิงเทือกเขามาเป็นเวลาช้านานแล้ว  พวกเขาอพยพมาทางตะวันตกเป็น 

พวกแรก  ๆ  และเดินทางท่องข้ามเอเรียดอร์มาจนถึงเวทเธอร์ท็อป  ในขณะที่ 

ฮอบบิทเชื้อสายอื่นยังพเนจรร่อนเร่อยู่ในดินแดนป่า  พวกฮาร์ฟุตนี้พบได้ทั่วไป 

เป็นตัวแทนฮอบบิททุกเชื้อสายเผ่าพันธุ์  และมีจำนวนมากที่สุด  พวกนี้ชอบ 

ตั้งรกรากอยู่ติดที ่ พร้อมกับสืบทอดอุปนิสัยของบรรพบุรุษในการขุดอุโมงค์และ 

โพรงเป็นที่อาศัย

	 พวกสตัวร์ปักหลักอยู ่แถบชายฝั่งแม่น้ำอันดูอิน  และเริ ่มขลาดอาย 

มนุษย์น้อยลง  สตัวร์อพยพมาทางตะวันตกภายหลังฮาร์ฟุต  เดินทางเลียบ 

แม่น้ำลาวด์วอเตอร์ลงไปทางใต้  มีจำนวนไม่น้อยไปสร้างบ้านเรือนอยู่ระหว่าง 

ธาร์บัดกับชายแดนดันแลนด์อยู่เป็นเวลานาน  ก่อนจะอพยพขึ้นเหนืออีกครั้ง

	 ฟอลโลไฮด์เป็นเชื้อสายที่อยู่ทางเหนือและมีจำนวนน้อยที่สุด  พวกนี ้

เป็นมิตรกับเอลฟ์มากกว่าฮอบบิทเช้ือสายอ่ืน  มีทักษะด้านภาษาและเพลงมากกว่า 

งานฝีมือ  ในอดีตเชี่ยวชาญการล่าสัตว์มากกว่าการเพาะปลูก  พวกฟอลโลไฮด์ 

อพยพมายังเอเรียดอร์โดยข้ามเทือกเขามิสตี้ทางตอนเหนือของริเวนเดลล์  และ 
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

เดินทางลงมาตามลำน้ำฮอร์เวลล์  ไม่ช้าก็ผสมกลมกลืนเข้ากับฮอบบิทเช้ือสายอ่ืน 

ที่อพยพมาอยู่ก่อนหน้า  แต่ด้วยความที่มีนิสัยค่อนข้างกล้าหาญและรักการ 

ผจญภัยมากกว่าอีกสองพวก  ฟอลโลไฮด์จึงมักจะอยู่ในฐานะหัวหน้าหรือผู้นำ 

ของฮาร์ฟุตหรือสตัวร ์ แม้กระทั่งในยุคของบิลโบ  สายเลือดฟอลโลไฮด์ที่เข้มข้น 

ยังคงพบได้ในครอบครัวใหญ่  ๆ  เช่น  ตระกูลตุ๊กหรือตระกูลแบรนดี้บั๊กแห่ง 

บั๊กแลนด์

	 ในแผ่นดินเปลี่ยวร้างซึ่งทอดตัวอยู่ระหว่างเทือกเขามิสตี้กับเทือกเขาลูน 

ที่เรียกว่าเอเรียดอร์นี้  พวกฮอบบิทพบว่ามีทั้งมนุษย์และเอลฟ์อาศัยอยู่  ที่จริง 

ในแถบนี้ยังมีมนุษย์ที่เรียกว่าดูเนไดน์  หรือราชาแห่งมนุษย์  ซึ่งข้ามทะเลมาจาก 

เวสเทิร์นเนส  อาศัยอยู่กระเส็นกระสาย  หากแต่พวกดูเนไดน์มีจำนวนลดลง 

อย่างรวดเร็ว  และอาณาจักรเหนือของคนพวกนี้ก็ร้างลงทุกที  มีพื ้นที ่ว่าง 

มากมายสำหรับผู้มาใหม่  ในไม่ช้าพวกฮอบบิทก็เริ ่มสร้างบ้านเรือนขึ้นเป็น 

ชุมชน  ชุมชนในยุคแรก ๆ ส่วนใหญ่สูญสลายและถูกลืมไปหมดแล้วในสมัยของ 

บิลโบ  แต่มีแห่งหนึ่งกลายเป็นชุมชนสำคัญและดำรงอยู่สืบต่อมา  แม้จะมีขนาด 

เล็กลง  นั่นคือชุมชนที่บรีและในป่าเช็ตวู้ดรอบ  ๆ  ซึ่งอยู่ห่างมาทางตะวันออก 

ของไชร์ราวสี่สิบไมล์

	 ในยุคน้ีเองท่ีพวกฮอบบิทได้เรียนรู้หนังสือและเร่ิมอ่านเขียน  โดยใช้ภาษา 

ของดูเนไดน์เป็นแม่แบบ  ก่อนหน้านั้นนานมาแล้วพวกดูเนไดน์เคยเรียนรู้ภาษา 

มาจากพวกเอลฟ์  แต่ต่อมาก็ลืมภาษาที่พวกเอลฟ์สอนให้จนหมด  แล้วใช้ภาษา 

กลางหรือภาษาเวสทรอนเป็นภาษาพูดของตนเองมาโดยตลอด  ภาษาเวสทรอน 

ใช้กันแพร่หลายทั่วอาณาจักรของกษัตริย์จากอาร์นอร์ไปจนถึงกอนดอร์  และ 

ตลอดชายฝั่งทะเลตั้งแต่อ่าวเบลฟาลัสไปถึงเทือกเขาลูน  แต่ทว่าพวกดูเนไดน์ 

ก็ยังเก็บรักษาคำเก่า ๆ  บางคำในภาษาดั้งเดิมของตนเองไว้  เช่น  ชื่อวันเดือนป ี

และชื่อบุคคลจำนวนมากในอดีต

	 ราว ๆ สมัยนี้เองที่เรื่องราวของฮอบบิทได้ถูกบันทึกลงเป็นประวัติศาสตร์ 

ซ่ึงเรียงลำดับเหตุการณ์ด้วยปีศักราช  เน่ืองจากในเอลฟ์ศักราชหน่ึงพันหกร้อยเอ็ด 
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แห่งยุคที่สามของมิดเดิ้ลเอิร์ธ  สองพี่น้องฮอบบิทเชื้อสายฟอลโลไฮด์  ชื่อมาร์โช 

และบลังโค  ได้พาฮอบบิทจำนวนหนึ่งอพยพออกจากบรี  ข้ามแม่น้ำสีน้ำตาล 

อันมีนามว่าบารันดูอิน  โดยได้รับพระราชานุญาตจากกษัตริย์ซึ่งประทับอยู่ที่ 

ฟอร์นอสต์*  แล้วทั้งหมดเดินทางข้ามสะพานสโตนบาวส์  ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย 

อาณาจักรเหนือยังรุ่งเรืองอยู่  มายังอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำ  แล้วปักหลักสร้าง 

ที่ทำกินในพื้นที่แถบนั้นทั้งหมด  กินอาณาบริเวณตั้งแต่แม่น้ำบารันดูอินไปจนถึง 

เขาฟาร์ดาวน์ส  สิ่งซึ่งกษัตริย์ที่ฟอร์นอสต์ทรงร้องขอเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็คือ  

พวกเขาจะต้องซ่อมแซมสะพานสโตนบาวส์ตลอดจนสะพานอ่ืน ๆ  กับถนนทุกสาย 

ให้อยู่ในสภาพดี  เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของเหล่าม้าใช้นำสาร  

และต้องยอมรับในราชอำนาจของพระองค์

	 นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของ  ไชร์ศักราช  ปีที่พวกฮอบบิทอพยพข้ามแม่น้ำ 

แบรนดี้ไวน์  (ชื่อที่ฮอบบิทใช้เรียกแม่น้ำบารันดูอิน)  ได้กลายเป็นปีที่หนึ่งของไชร์ 

ศักราช  และวันเวลาภายหลังจากน้ันท้ังหมดก็ให้นับสืบเน่ืองกันลงมา**  ฮอบบิท 

จากตะวันตกของมิดเด้ิลเอิร์ธตกหลุมรักถ่ินใหม่ท่ีมาถึงน้ีทันที  ต่างดำรงชีพสืบลูก 

สืบหลานอยู่ที่นั่นเรื่อยมา  และไม่ช้าก็หายหน้าไปอีกครั้งจากประวัติศาสตร์ของ 

มนุษย์และเอลฟ์  ในขณะที่ยังคงมีกษัตริย์สืบสันตติวงศ์ต่อมาและมีนามของ 

ฮอบบิทอยู่ในฐานะข้าแผ่นดิน  แต่ในความเป็นจริงฮอบบิทปกครองตนเองอย่าง 

อิสระ  โดยมีผู้นำของตนเอง  ไม่ยุ่งเกี่ยวโดยสิ้นเชิงกับเหตุการณ์ในโลกภายนอก 

ในการยุทธ์ครั้งสุดท้ายที่ฟอร์นอสต์  พวกฮอบบิทยังคงส่งพลธนูไปช่วยกษัตริย์ 

ทำสงครามกับราชาขมังเวทแห่งอังมาร์  ทว่าเรื ่องนี้ไม่เคยถูกจดบันทึกไว้ใน 

ประวัติศาสตร์ของมนุษย์แต่ประการใด  สงครามครั้งนั้นส่งผลให้อาณาจักร 

	 * จากบันทึกและจดหมายเหตุที่พบในกอนดอร์กล่าวถึงกษัตริย์องค์นี้ว่า  คืออาร์เกเลบที่  ๒ 

พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่  ๒๐  แห่งราชวงศ์เหนือ  ซึ่งสิ้นสุดการครองอาณาจักรในรัชสมัยของพระเจ้า 

อาร์เวดุยในอีกสามร้อยปีต่อมา

	 ** ดังนั้นปี อ.ศ. ของยุคที่สามจึงคำนวณได้ด้วยการนำปี  ช.ศ.    + ๑๖๐๐  (อ.ศ.  =  เอลฟ์ศักราช  

หมายถึง  ปีศักราชที่พวกเอลฟ์และดูเนไดน์ใช้)
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เหนือถึงแก่กาลพินาศ  พวกฮอบบิทจึงยึดเอาดินแดนนั้นเป็นของตน  แล้วเลือก 

ผู้นำขึ้นมาคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งเธน  มีหน้าที่รักษาพระราชอำนาจของกษัตริย ์

ซึ่งสวรรคตไปแล้ว  ต่อจากนั้นก็แทบไม่มีสงครามมารบกวนพวกฮอบบิทอีกเลย 

เป็นเวลานานนับพันปีทีเดียว  หลังการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่  (ช.ศ. ๓๗)  พวก 

ฮอบบิทได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นและทวีจำนวนมากขึ้นทุกที  จนกระทั่งมาประสบ 

หายนภยัในฤดูหนาวคร้ังยาวนานและทุพภกิขภัยท่ีตามมาหลังจากนัน้  ประชากร 

ฮอบบิทนับพัน ๆ คนล้มตายดุจใบไม้ร่วงในปีแห่งความแร้นแค้น  (ช.ศ. ๑๑๕๗ - 

๑๑๖๐)  แต่ในยุคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเรา  เหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมานาน 

นักหนาแล้ว  และพวกฮอบบิทก็กลับมาคุ้นเคยกับความสมบูรณ์พูนสุขเหมือน 

เดิมอีก  แผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์  และดินฟ้าอากาศก็ไม่รุนแรง  ถึงแม้ว่า 

ก่อนหน้าที ่พวกเขาจะอพยพมา  มันจะเคยเป็นถิ ่นร้าง  หากแต่ในอดีตกาล  

ที่ทางแถบนี้เคยถูกหว่านไถอย่างด ี และกษัตริย์ก็ทรงมียุ้งฉางไร่นา  ไร่ข้าวโพด 

ไร่องุ่น  และป่าละเมาะมากมาย

	 แผ่นดินที่เรากล่าวถึงนี้มีความกว้างหนึ่งร้อยยี่สิบไมล์จากเขาฟาร์ดาวน์ส 

ไปจรดสะพานแบรนดี้ไวน์  และมีความยาวหนึ่งร้อยห้าสิบไมล์จากทุ่งโล่งทาง 

เหนือไปจนถึงบึงโคลนเลนทางใต้  พวกฮอบบิทขนานนามว่าดินแดนไชร์  เป็น 

แว่นแคว้นเล็ก  ๆ  อันสงบสุขซึ่งมีเธนเป็นประมุขปกครองดูแล  ในภูมิภาคอัน 

น่ารื่นรมย์แห่งนี้ของโลก  พวกฮอบบิทได้ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างผาสุก  

และให้ความสนใจต่อโลกภายนอกซึ่งมีสิ่งชั่วร้ายเคลื่อนไหวอยู่น้อยลง  ๆ  ทุกที  

จนกระทั่งพวกเขาเผลอนึกไปว่า  สันติสุขและความอุดมสมบูรณ์คือกฎเกณฑ ์

ของมิดเดิ้ลเอิร์ธ  และเป็นสิทธิอันชอบธรรมของชาวโลกผู้มีสติสัมปชัญญะ 

ทุกคน  โดยหลงลืมหรือแกล้งทำเป็นลืมชนลึกลับกลุ่มหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ระวังภัย 

อยู่รอบ ๆ ไชร์  รวมทั้งลืมหยาดเหงื่อแรงงานของผู้คนอีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งมี 

ส่วนสำคัญที่ทำให้สันติสุขอันยาวนานยั่งยืนสืบมาได้ในไชร์  ความจริงแล้วไชร์ 

ได้รับการคุ้มภัยอยู่จากหลาย  ๆ  ทาง  แต่พวกฮอบบิทกลับลืมนึกถึงมันไปเสีย 

เฉย ๆ 
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	 ตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่เคยมีฮอบบิทเชื้อสายใดที่ชอบการทำสงคราม  

และพวกฮอบบิทก็ไม่เคยรบราฆ่าฟันกันเองอีกด้วย  จริงอยู่ในสมัยโบราณพวก 

ฮอบบิทจำเป็นต้องรบบ้างเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ไว้ในโลก  หากแต่ในสมัยของบิลโบ 

นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานมนาน  สงครามครั้งสุดท้ายซึ่งเกิดก่อนที่เรื่องของเรา 

จะอุบัติขึ้น  และเป็นสงครามเพียงครั้งเดียวที่มีการรบพุ่งกันภายในอาณาเขต 

ของไชร์  คือสงครามที่ทุ่งกรีนฟีลด์ในป  ีช.ศ. ๑๑๔๗  ซึ่งบรันโดบรัส  ตุ๊ก  ขับไล ่

กองทัพออร์คที่มาบุกรุกแตกกระเจิงไป  ตกมาถึงทุกวันนี้แทบจะไม่มีฮอบบิท 

คนใดจดจำได้แล้ว  กระทั่งดินฟ้าอากาศก็ดูจะคลายความรุนแรงลงกว่าในสมัย 

ก่อน  พวกหมาป่าที่เคยมาบุกรุกลงมาจากทางเหนือในฤดูหนาว  ปีที่หนาวจัด  

บัดนี้กลายเป็นเพียงเรื ่องเล่าของปู่ย่าตายาย  ดังนั ้นถึงแม้ว่าจะยังคงมีการ 

เก็บอาวุธไว้ในไชร์  อาวุธเหล่านั้นก็ถูกใช้เหมือนถ้วยรางวัลเสียเป็นส่วนใหญ่  

เป็นต้นว่า  เอาแขวนไว้เหนือเตาผิงบ้าง  ข้างฝาห้องบ้าง  หรือไม่ก็เก็บรวบรวม 

ไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่มิเคิลเดลวิง  พวกฮอบบิทเรียกพิพิธภัณฑ์นั้นว่า  มาธอมเฮ้าส ์

เนื่องจากพวกเขาเรียกข้าวของทุกชนิดที่ไม่ค่อยได้ใช้  แต่ยังไม่อยากจะโยนทิ้ง 

ไปว่า  มาธอม  หรือ  ของเก่าเก็บ  โพรงฮอบบิทมักจะเต็มไปด้วยของจำพวกนี้  

ของเก่าเก็บประเภทที่มีอยู่มากที่สุดคือของขวัญที่ได้รับต่อ ๆ กันมานั่นเอง

	 อย่างไรก็ตาม  แม้จะมีชีวิตที่แสนสบายและสงบสุข  พวกฮอบบิทก็มี 

ความทรหดอดทนได้อย่างน่าทึ่ง  และเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ยากจะเอาชนะหรือ 

เข่นฆ่าให้ตายได้  บางทีพวกฮอบบิทอาจมิได้ชื่นชมความสุขสบายในชีวิตมากนัก  

เพราะหากจำเป็นต้องทน  พวกเขาก็สามารถอยู่โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ได้  และ 

สามารถฝ่าฟันความทุกข์ระทม  ข้าศึกศัตรู  หรือดินฟ้าอากาศ  ในลักษณะที่ 

สร้างความประหลาดใจแก่ผู ้ซึ ่งไม่รู ้จักนิสัยใจคอของฮอบบิทมากไปกว่าแค่ 

พุงโต  ๆ  กับใบหน้าอ้วน ๆ   เท่านั้น  แม้ว่าฮอบบิทจะไม่นิยมการทะเลาะเบาะแว้ง 

และกีฬาประเภทฆ่าฟันกัน  แต่ในยามจนมุมก็จะสู้อย่างยิบตา  และเมื่อถึง 

คราวจำเป็นก็สามารถใช้อาวุธได้  ฮอบบิทยิงธนูเก่ง  เพราะมีสายตาดี  เล็งเป้าได้ 

แม่นยำ  ใช่แต่ธนูเพียงอย่างเดียว  ถ้าฮอบบิทคนไหนก้มลงหยิบก้อนหินละก็  
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สัตว์ท้ังหลายที่บุกรุกเข้ามา  เป็นรู้ดีว่าต้องรีบหาที่หลบให้เร็วที่สุดทีเดียว

	 ฮอบบิททุกคนมีความเชื่อว่า  แต่เดิมพวกตนอาศัยอยู่ในโพรงใต้พื้นดิน  

ฉะนั้นพอเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีลักษณะเช่นนี้จึงมีความรู้สึกสบายเหมือนอยู่ 

บ้าน  แต่เมื่อเวลาผ่านไป  พวกฮอบบิทก็มีความจำเป็นต้องดัดแปลงที่อยู่อาศัย 

ในรูปแบบอื่นมาใช้  อันที่จริงในสมัยของบิลโบ  โดยทั่วไปแล้วในไชร์ก็มีแต่ 

เศรษฐีกับยาจกเท่านั้นที่ยังอาศัยอยู่ในโพรง  ฮอบบิทที่ยากจนยังคงใช้ชีวิตอยู่ใน 

โพรงแบบโบราณดั้งเดิม  คือเป็นโพรงแท้ ๆ  มีหน้าต่างแค่บานเดียวหรือไม่มีเลย 

ในขณะที่พวกมีอันจะกินสร้างโพรงที่ตกแต่งอย่างหรูหรา  แต่ทว่าสถานที่ที ่

เหมาะสำหรับการสร้างโพรงหรืออุโมงค์ใหญ่เชื่อมต่อกันหลายอุโมงค์  (หรือที ่

พวกฮอบบิทเรียกว่า  สไมอัลส์)  ใช่ว่าจะพบได้ทุกหนแห่ง  ในเขตพื้นที่ราบต่ำ  

เม่ือประชากรเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  จึงเร่ิมมีการสร้างโพรงข้ึนมาเหนือพ้ืนดิน  แม้กระท่ัง 

ในแถบภูเขาและหมู่บ้านเก่าแก่อย่างฮอบบิทตัน,  ทักโบโรห ์ หรือเมืองหลวงของ 

ไชร์  คือ  มิเคิลเดลวิง  ซึ่งตั้งอยู่ที่ไวท์ดาวน์ส  ก็มีบ้านเรือนสร้างด้วยไม้  อิฐ  

หรือหินอยู่มากมายในปัจจุบัน  บ้านเรือนเหล่านี้เป็นที่ชื่นชอบของพวกเจ้าของ 

โรงสี  ช่างตีเหล็ก  ช่างฟั่นเชือก  ช่างทำเกวียน  และช่างอื่น  ๆ  เพราะแม้ว่า 

ฮอบบิทจะมีโพรงเป็นที่อยู่อาศัย  แต่ก็คุ้นเคยกับการสร้างโรงเรือนไว้ใช้งานเป็น 

อย่างดี

	 ว่ากันว่าความนิยมในการปลูกสร้างโรงนาและยุ้งฉางเริ่มแพร่หลายขึ้น 

ก่อนในหมู่ฮอบบิทที่อาศัยอยู่ในตำบลมาริชทางตอนใต้ของแม่น้ำแบรนดี้ไวน ์ 

ฮอบบิทในมณฑลอีสต์ฟาร์ธิงแถบนั้นตัวค่อนข้างใหญ่  ขาโต  สวมรองเท้าบู๊ต 

แบบคนแคระในยามที่ดินฟ้าอากาศเฉอะแฉะ  หากแต่เป็นที่รู ้กันดีว่าฮอบบิท 

พวกนี้มีสายเลือดของพวกสตัวร์ผสมอยู่เป็นส่วนใหญ่  ดังหลักฐานคือเคราที่ 

ปรากฏอยู่บนคาง  เนื่องจากไม่เคยปรากฏว่ามีฮาร์ฟุตหรือฟอลโลไฮด์คนใดมี 

เครา  ที่จริงฮอบบิทในมาริช  รวมทั้งบั๊กแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำ 

แบรนดี้ไวน์  และพวกฮอบบิทข้ามไปหักร้างถางพงขึ้นหลังจากนั้น  โดยมาก 

อพยพมาจากดินแดนทางตอนใต้ของมิดเดิ้ลเอิร์ธเข้ามาอยู่ในไชร์ในช่วงหลัง  
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พวกนี้ยังคงมีชื่อเรียกแปลก ๆ และใช้ถ้อยคำประหลาด ๆ ที่ไม่พบในถิ่นอื่นของ 

ไชร์

	 อาจเป็นไปได้ว่าพวกฮอบบิทรับความรู้ด้านการก่อสร้างเช่นเดียวกับความรู้ 

ด้านอื่น ๆ มาจากมนุษย์ดูเนไดน์  หากแต่พวกฮอบบิทก็อาจจะเรียนรู้มาโดยตรง 

จากพวกเอลฟ์ซึ่งเป็นครูของมนุษย์ในยุคแรก  ๆ  อีกทีก็เป็นได้  เนื่องจากพวก 

ไฮเอลฟ์ยังไม่ได้ละทิ้งมิดเดิ้ลเอิร์ธไปในตอนนั้น  และยังคงอาศัยอยู่ที่เกรย์- 

เฮเวนส์ไกลออกไปทางตะวันตก  กับบางถิ่นในละแวกใกล้เคียงกับไชร ์ หอคอย 

ทั้งสามของพวกเอลฟ์ซึ่งสร้างไว้ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล  ยังมองเห็นอยู่บนภูเขา 

ทาวเวอร์เลยชายแดนตะวันตกออกไป  หอเอลฟ์ท้ังสามหลังต้องแสงจันทร์วาววับ 

อยู่ไกล ๆ  หอสูงที่สุดตั้งโดดเดี่ยวอยู่ไกลที่สุดบนเนินหญ้า  ฮอบบิทในมณฑล 

เวสต์ฟาร์ธิงกล่าวกันว่า  ถ้าปีนขึ้นไปบนยอดหอคอยนั่นจะมองเห็นทะเลได ้ แต ่

ไม่ปรากฏว่ามีฮอบบิทคนใดเคยปีนขึ้นไป  ความจริงมีฮอบบิทเพียงไม่กี่คนที่เคย 

เห็นหรือเคยล่องเรือไปในทะเล  และผู้ซึ่งมีโอกาสกลับมาเล่าให้ฟังก็ยิ่งมีน้อย 

ลงไปอีก  ฮอบบิทส่วนใหญ่มีความเห็นว่าแม่น้ำกับเรือลำเล็ก  ๆ นั้นเป็นอันตราย 

ไม่น่าไว้ใจ  และมีไม่ก่ีคนนักท่ีว่ายน้ำเป็น  เม่ือจำเนียรกาลผ่านไป  ฮอบบิทมีการ 

ติดต่อกับพวกเอลฟ์น้อยลง  และเร่ิมหวาดกลัวพวกเอลฟ์เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  รวมท้ัง 

ไม่ไว้ใจผู้คนที่ติดต่อกับพวกเอลฟ์ด้วย  ทะเลจึงกลายเป็นคำที่น่ากลัวสำหรับ 

ฮอบบิทดุจเดียวกับสัญลักษณ์แห่งความตาย  และพวกฮอบบิทก็หันหลังให้กับ 

ภูเขาที่อยู่ทางตะวันตกโดยสิ้นเชิง

	 พวกฮอบบิทอาจได้รับความรู้ด้านการก่อสร้างมาจากเอลฟ์หรือมนุษย ์ 

แต่นำมาประยุกต์ใช้ในแบบของตนเอง  พวกเขาไม่สนใจหอคอย  บ้านของ 

พวกเขามักเป็นทรงเต้ีย   ๆยาว   ๆและสะดวกสบาย  ความจริงแล้วท่ีอยู่อาศัยเก่าแก่ 

ที่สุดที่เคยมีการสร้างกันมาก็มีลักษณะเป็นเพียงการสร้างเลียนแบบ  สไมอัลส ์ 

มุงหลังคาด้วยหญ้าแห้งหรือฟาง  หรือไม่ก็หญ้าซึ่งปูเป็นแผ่น ๆ  และตามฝาผนัง 

ก็ยังมีรอยปูดโป่งปรากฏออกมาให้เห็น  อย่างไรก็ตาม  นั่นเป็นในยุคแรก ๆ ของ 

การก่อสร้างในไชร์  ท่ีอยู่อาศัยของฮอบบิทเปล่ียนแปลงไปจากน้ันนานแล้ว  ด้วย 

THE LORD OF THE RING 1-27.indd   11 9/24/12   10:57:34 AM



��

ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

อุปกรณ์การก่อสร้างที่ทันสมัยขึ้น  มีการเรียนรู้เคล็ดลับจากคนแคระ  หรือไม่ก็ 

ค้นพบด้วยตนเอง  แต่ทว่าความชื่นชอบในหน้าต่างบานกลมและประตูทรงกลม 

อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร  ก็ยังคงได้รับการสืบทอดไว้ในสถาปัตย- 

กรรมแบบฮอบบิท

	 บ้านเรือนและโพรงของฮอบบิทในไชร์มักจะใหญ่โตและเป็นที่อยู่รวมกัน 

ของครอบครัวใหญ่  (บิลโบกับโฟรโด  แบ๊กกิ้นส์  นั้นเป็นคนโสด  ผิดธรรมดา 

จากฮอบบิททั่วไป  เช่นเดียวกับเรื ่องอื ่น  ๆ  อีกหลายเรื ่องที ่สองคนนี้ชอบทำ  

อาทิ  มีเพื่อนเป็นเอลฟ์  เป็นต้น)  บางครอบครัว  เช่น  ในรายของตระกูลตุ๊ก 

แห่งเกรทสไมอัลส์  หรือตระกูลแบรนดี้บั๊กแห่งคฤหาสน์แบรนดี้ฮอลล์  วงศา- 

คณาญาติหลาย  ๆ  รุ่นจะอาศัยอยู่รวมกันอย่างสุขสงบ   (ตามสมควร)  ภายใต้ 

หลังคาเดียวกันของอุโมงค์ใหญ่โตซับซ้อนซึ่งสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ  อย่างไร 

ก็ตาม  ฮอบบิททุกคนล้วนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับญาติพี่น้อง  และให้ความ 

เอาใจใส่เป็นอย่างมากต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว  แผนผังครอบครัวของฮอบบิท 

จะแตกสาแหรกยืดยาวสลับซับซ้อน  ในการติดต่อกับพวกฮอบบิท  เป็นเรื่อง 

สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจดจำให้ได้ว่าใครเกี่ยวข้องกับใครในระดับที่มากน้อย 

แค่ไหน  หนังสือเล่มนี้ไม่สามารถแสดงแผนผังครอบครัวซึ่งรวมเอาสมาชิก 

คนสำคัญ  ๆ  จากตระกูลดัง  ๆ  ของฮอบบิทในเวลาที่เรื ่องของเราเกิดขึ ้นมาลง 

ไว้ได้ทั้งหมด  แผนผังของตระกูลที่ท้ายเล่มของหนังสือปกแดงแห่งเวสต์มาร์ช 

สามารถแยกออกมาเป็นหนังสือต่างหากได้อีกหนึ ่งเล่มย่อม  ๆ   เลยทีเดียว  

แต่นอกจากฮอบบิทแล้วคงไม่มีใครสนใจที ่จะอ่าน   พวกฮอบบิทชื ่นชอบ 

รายละเอียดที่สมบูรณ์ประเภทนี้นัก  นั่นคือชื่นชอบหนังสือซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูล 

อันเป็นที่ทราบดีอยู่แล้ว  โดยนำเสนออย่างถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์
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๒
ว่าด้วยยาสบู 

	 มีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับฮอบบิทในยุคก่อนโน้นที่จำเป็นต้อง 

กล่าวถึง  เป็นอุปนิสัยที่แปลกไม่น้อย  นั่นคือ  พวกฮอบบิทชอบสูดดมหรือสูบ 

ควันจากการเผาไหม้สมุนไพรชนิดหนึ่ง  เรียกว่า  ยาสูบ  หรือ  ยาเส้น  พืชชนิดนี้ 

น่าจะจัดอยู่ในจำพวก นิโคเตียนา  สูบโดยใช้กล้องยาซึ่งทำด้วยดินเหนียวหรือไม้ 

ต้นกำเนิดของวัฒนธรรมอันพิสดารน้ี  หรือท่ีพวกฮอบบิทพอใจจะเรียกว่า  ‘ศิลปะ’ 

ยังเป็นเรื่องลึกลับ  ประวัติเก่าแก่ของมันเท่าที่พบได้รับการค้นคว้ารวบรวมขึ้น 

โดยนายเมอเรียด็อค  แบรนดี้บั ๊ก  (ภายหลังได้ดำรงฐานะเป็นนายใหญ่แห่ง 

บั๊กแลนด์)  และเนื่องจากนายแบรนดี้บั๊กและใบยาสูบแห่งเซาธ์ฟาร์ธิงมีบทบาท 

สำคัญในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซึ่งเรากำลังจะได้อ่านต่อไป  จึงขอคัดข้อเขียน 

ของเขาจากบทนำในหนังสือ ตำนานสมุนไพรแห่งไชร์ มาลงไว้  ณ  ที่นี้

	 เขาเขียนไว้ว่า  “น่ีคือศิลปะหน่ึงเดียวท่ีพวกเราชาวฮอบบิทสามารถเอ่ยอ้าง 

ได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเราเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเอง  ฮอบบิทเริ่มสูบกล้องเป็น 

คร้ังแรกเมือ่ใดไม่อาจทราบได้  เกร็ดตำนานและเร่ืองเลา่ประจำตระกลูท้ังหลายท่ี 

ข้าพเจ้าพบล้วนบ่งบอกแต่เพียงว่า  ชาวบ้านในไชร์รู้จักการสูบสมุนไพรหลายชนิด 

มาเป็นเวลาช้านานแล้ว  บางชนิดมีกล่ินและรสฉุน  บางชนิดก็หอมกลมกล่อมกว่า 

ทว่าทุกตำนานกล่าวตรงกันว่า  โทโบลด์  ฮอร์นโบลเวอร์  แห่งลองบอททอม  ใน 

มณฑลเซาธ์ฟาร์ธิง  เป็นคนแรกที่ปลูกใบยาสูบพันธุ์แท้ขึ้นภายในสวน  เมื่อสมัย 

ไอเซนกริมท่ีสองแห่งไชร์  ประมาณปีไชร์ศักราช  ๑๐๗๐  ยาสูบจากสวนหลังบ้าน 

ชนิดที่มีคุณภาพเยี่ยมยังคงเป็นผลผลิตจากมณฑลแห่งนั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ยาสูบที่รู้จักกันแพร่หลายในนามว่า  ลองบอททอม  ตาเฒ่าโทบี้  และเซาเธิร์น- 

สตาร์

	 “ไม่มีใครรู้ว่าตาเฒ่าโทบี้นำพันธุ์ใบยามาปลูกได้อย่างไร  และตราบจนวัน 

สิ้นลม  ตาเฒ่าผู้นี้ก็ไม่เคยบอกเล่าให้ใครฟัง  เฒ่าโทบี้รอบรู้เชี่ยวชาญในเรื่อง 
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สมุนไพรเป็นอย่างมาก  แต่ทว่าแกไม่ใช่นักเดินทาง  กล่าวกันว่า  ในสมัยหนุ่ม ๆ  

แกเคยเดินทางไปท่ีบรีบ่อย ๆ  แต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลเกินกว่าน้ัน  ดังน้ันจึงเป็นไปได้ 

มากทีเดียวว่า  ตาเฒ่าโทบ้ีพบพันธ์ุใบยาสูบท่ีบรีน่ันเอง  ซ่ึงปัจจุบันมีการเพาะปลูก 

อยู่ท่ัวไปตามลาดเขาด้านทิศใต้ของบรี  ฮอบบิทท่ีบรีอ้างตัวว่าเป็นฮอบบิทพวกแรก 

อย่างแท้จริงที่รู้จักการนำใบยามาสูบ  แน่ละ  ฮอบบิทที่นั่นชอบอวดอ้างตนเอง 

ว่าทำทุกอย่างมาก่อนฮอบบิทในไชร์เสมอ  และในการเอ่ยถึงเรานั้น  เขาก็มักจะ 

เรียกขานโดยใช้คำว่า  ‘พวกอพยพ’  แต่ทว่าสำหรับการกล่าวอ้างในกรณีใบยาสูบน้ี 

ข้าพเจ้าเห็นว่าน่าจะเป็นความจริง  ศิลปะของการสูบใบยาได้แพร่หลายออกไปจาก 

บรีเมื่อไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมาอย่างแน่นอน  โดยแพร่เข้าไปในหมู่คนแคระและ 

เหล่าชนอื่น ๆ  อาทิ  พรานป่า  พ่อมด  และนักเดินทางเร่ร่อน  ซึ่งยังคงสัญจร 

ผ่านไปมายังชุมชนอันเป็นสถานท่ีพบปะเก่าแก่แห่งน้ีอยู่เป็นประจำ  แหล่งรวมของ 

ศิลปะการสูบกล้องยาสูบยังหาดูได้ในโรงเตี๊ยมเก่าแก่ที่บรี  ที่ชื่อว่า แพรนซิ่งโพนี่  

โรงเตี๊ยมนี้ดำเนินกิจการโดยตระกูลบัตเตอร์เบอร์มานานหลายชั่วอายุคนทีเดียว

	 “อย่างไรก็ตาม  จากข้อสังเกตที่ข้าพเจ้าพบระหว่างการเดินทางล่องใต้ 

หลายครั้ง  ล้วนยืนยันให้เชื่อแน่ว่า  ใบยาสูบไม่ใช่พืชท้องถิ่นของภูมิภาคที่เราอยู่ 

ในส่วนนี้ของโลกอย่างแน่นอน  หากแต่มีผู้นำพันธุ์ขึ ้นเหนือมาจากลุ่มแม่น้ำ 

อันดูอินตอนล่าง  สันนิษฐานว่าแรกเริ่มเดิมทีคงจะถูกนำข้ามน้ำข้ามทะเลมายัง 

แถบลุ่มน้ำนั้นโดยมนุษย์แห่งเวสเทิร์นเนส  พืชชนิดนี้งอกงามดกดื่นในกอน- 

ดอร์  ใบและต้นอวบใหญ่กว่าที่พบในแถบดินแดนทางตอนเหนือ  ซึ่งพบพืช 

ชนิดนี้อยู่ตามธรรมชาติได้ยาก  และจะเจริญงอกงามแต่ในโรงเลี้ยงที่ควบคุม 

อุณหภูมิให้อบอุ่นดังเช่นที่ลองบอททอม  มนุษย์ชาวกอนดอร์เรียกพืชชนิดนี้ว่า  

สวีทกาเลนัส  และสูดดมเพียงกลิ่นหอมจากดอกของมันเท่านั้น  จากกอนดอร์ 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าพืชชนิดนี้คงถูกนำขึ้นเหนือมาตามถนนสายกรีนเวย์ในช่วงเวลา 

นานหลายศตวรรษนับจากยุคของเอเลนดิลมาจนถึงยุคของเรา  อย่างไรก็ตาม  

แม้กระทั่งพวกดูเนไดน์แห่งกอนดอร์ก็ยังยกย่องให้เกียรติพวกเราในเรื่องนี้ว่า  

เราชาวฮอบบิทเป็นชนกลุ่มแรกที่รู้จักการสูบกล้อง  แม้กระทั่งพวกพ่อมดก็ยัง 
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ตามหลังเราในเรื่องนี้  ถึงแม้ว่าจะมีพ่อมดผู้หนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้จักให้ความสนใจ 

ในการสูบกล้องมานาน  จนกระทั่งกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในศิลปะแขนงนี้ดุจเดียว 

กับศิลปะแขนงอื่น ๆ ทั้งปวงซึ่งเขาให้ความสนใจ”

๓
ว่าด้วยการปกครองในไชร์

 

  ไชร์แบ่งออกเป็นสี่มณฑล  ตั้งชื่อตามทิศทั้งสี่  คือ  เหนือ  ใต้  ออก  ตก 

แต่ละมณฑลแบ่งออกเป็นหลาย ๆ ย่านตำบล  ซึ่งยังคงเรียกชื่อตามตระกูลชั้นนำ 

เก่าแก่บางตระกูลท่ีอาศัยอยู่ในย่านน้ัน  แม้ว่าในยุคท่ีเร่ืองของเราอุบัติข้ึน  ตระกูล 

เหล่านี้จะไม่ได้อาศัยอยู่แต่ในถิ่นเดิมอีกต่อไป  ตระกูลตุ๊กแทบทั้งหมดยังคง 

ปักหลักอยู่ในตำบลตุ๊กแลนด์  ทว่าตระกูลอื่น  ๆ  เช่น  แบ๊กกิ้นส์หรือบอฟฟิน  

มิได้กระทำเช่นนั้นแล้ว  พื้นที่ที่อยู่รอบนอกมณฑลทั้งสี่คืออีสต์มาร์ชกับเวสต์- 

มาร์ช  แต่บั๊กแลนด์  (หน้า  ๑๔๘)  และเวสต์มาร์ชถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 

ไชร์ในป ีช.ศ. ๑๔๖๒

	 ในช่วงเวลาดังกล่าวน้ี  ไชร์แทบจะปลอดจาก  ‘รัฐบาลปกครอง’  ครอบครัว 

ฮอบบิทส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตไปตามครรลองของตน  เวลาแทบทั้งหมดยุ่งอยู่กับ 

การทำมาหากินใส่ปากใส่ท้อง  ในส่วนอื่น ๆ นั้นเล่า  โดยทั่วไปพวกฮอบบิทมักจะ 

เป็นคนใจดี  ไม่โลภโมโทสัน  แต่พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่  และรู้จักประมาณตน  

ดังน้ันท่ีดินทำกิน  เรือกสวนไร่นา  โรงงาน  และกิจการค้าขายขนาดเล็ก  จึงค่อนข้าง 

จะคงอยู่ในสภาพเดิม  ไม่เปลี่ยนแปลงมานานหลายชั่วอายุคน

	 แน่ละ  ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งพวกฮอบบิทได้รับมาจาก 

กษัตริย์ที่ฟอร์นอสต์  หรือที่ฮอบบิทเรียกว่า  นอร์เบอรี่  ตั้งอยู่ห่างออกไปทาง 

เหนือของไชร์  ทว่าอาณาจักรเหนือว่างกษัตริย์มาเป็นเวลานานเกือบหน่ึงพันปีแล้ว 

แม้แต่สุสานโบราณของกษัตริย์ที่นอร์เบอรี่ก็ถูกหญ้าขึ้นคลุมจนหมด  ถึงกระนั้น 

พวกฮอบบิทก็ยังมีคำกล่าวว่า  คนป่าเถื่อนและสิ่งชั่วร้าย  (เช่นพวกโทรลล์)  นั้น 
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ไร้กษัตริย์  ท่ีกล่าวเช่นน้ีก็เน่ืองจากว่า  กฎหมายสำคัญ ๆ ของฮอบบิทล้วนแล้วแต่ 

ตราขึ้นโดยกษัตริย์ในยุคก่อนทั้งสิ้น  กฎหมายที่พวกฮอบบิทใช้อยู่คือกฎหมาย 

แห่งเจตจำนงเสร ี เพราะเป็นหลักกฎหมายที่  (ว่ากันว่า)  ทั้งเก่าแก่และยุติธรรม

	 เป็นความจริงที่ว่า  ตระกูลตุ๊กมีฐานะโดดเด่นอยู่ในไชร์มาเป็นเวลาช้านาน 

แล้ว  เนื่องจากตำแหน่งประมุขของไชร์  หรือเธน  ถูกสืบทอดกันลงมาในตระกูล 

(จากท่านผู้เฒ่าตุ๊ก)  ราวหลายศตวรรษก่อน  หัวหน้าครอบครัวตุ๊กดำรงตำแหน่ง 

เธนมานับแต่น้ัน  ตำแหน่งน้ีมีหน้าท่ีท่ีต้องทำคือ  เป็นประธานของท่ีประชุมไชร์มู้ต 

และเป็นผู้นำการเรียกระดมพลและหัวหน้ากองทัพฮอบบิท  แต่เนื่องจากงาน 

ทั้งสองอย่างนั้นจะมีขึ้นต่อเมื่อบ้านเมืองอยู่ในยามวิกฤติ  ซึ่งเหตุการณ์ทำนองนี้ 

ไม่เกิดข้ึนอีกต่อไปแล้ว  ตำแหน่งเธนในยุคหลังจึงเป็นตำแหน่งท่ีแสดงถึงเกียรติ- 

ยศมากกว่า  ที่จริงตระกูลตุ๊กยังคงได้รับความนับหน้าถือตาจากชาวบ้านทั่วไป 

เป็นพิเศษ  ด้วยเป็นตระกูลใหญ ่ มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง  อีกทั้งยังร่ำรวย 

อย่างเหลือล้น  และในทุก   ๆ รุ่นของตระกูลก็จะมีลูกหลานนิสัยโลดโผนโจนทะยาน 

ปรากฏออกมาให้เห็นอยู่ไม่เคยขาด  ปัจจุบันนิสัยแบบนี้พอจะทนกันได ้ (ในหมู ่

คนรวย  ๆ)  มากขึ้นกว่าแต่ก่อน  แต่ทว่าชาวบ้านทั่วไปก็ยังไม่ให้การยอมรับอยู ่

นั่นเอง  อย่างไรก็ตาม  ตระกูลตุ๊กมีธรรมเนียมประจำตระกูลซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อ 

กันมาคือ  การเรียกหัวหน้าครอบครัวว่าท่านตุ๊ก  และนิยมนำตัวเลขมาต่อท้าย 

ในการตั้งชื่อลูกหลาน  เช่น  ไอเซนกริมที่สอง  เป็นต้น

	 ผู้บริหารราชการในไชร์ท่ีแท้จริงในสมัยน้ีมีอยู่คนเดียว  คือนายกเทศมนตรี 

แห่งมิเคิลเดลวิง  (หรือแห่งไชร์นั่นเอง)  ซึ่งจะเลือกตั้งใหม่ทุก ๆ   เจ็ดปี  ในงาน 

เทศกาลฟรีแฟร์ที่ไวท์ดาวน์ส  ณ  ช่วงวันกลางฤดูร้อน  นายกเทศมนตรีมีหน้าที ่

ประจำตำแหน่งอยู่อย่างเดียวคือ  เป็นประธานในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในวันหยุดของ 

ไชร์  ซึ่งมีอยู่บ่อยครั้งในแต่ละปี  แต่อย่างไรก็ดี  งานด้านไปรษณีย์และรักษา 

ความสงบก็ถูกโอนมาให้นายกเทศมนตรีรับผิดชอบด้วย  ดังนั้นนายกเทศมนตรี 

จึงต้องบริหารทั้งงานไปรษณีย์และงานสอดส่องดูแลไปพร้อม  ๆ กัน  งานราชการ 

ในไชร์มีอยู่เพียงสองประเภทที่กล่าวมา  บุรุษไปรษณีย์คือเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่มาก 
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ที่สุด  และมีงานให้ทำชุกกว่าอีกงานหนึ่ง  เนื่องจากพวกฮอบบิทนั้นถึงแม้จะ 

มิได้อ่านออกเขียนได้เสียหมดทุกคน  แต่ก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบการเขียนจดหมาย 

ติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับเพื่อน ๆ  (และญาติ ๆ จำนวนหนึ่ง)  ซึ่งอาศัยอยู่ห่างกัน 

แค่เดินไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น

	 พลตระเวนคือคำท่ีพวกฮอบบิทใช้เรียกตำรวจหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีคล้ายคลึง 

กับตำรวจที่สุดเท่าที่มีอยู่ในไชร ์ แน่ละ  ตำแหน่งนี้ไม่มีเครื่องแบบ  (เครื่องแบบ 

เป็นส่ิงท่ีพวกฮอบบิทไม่รู้จัก)  มีแค่ขนนกหน่ึงอันติดไว้บนหมวกแก๊ป  การฝึกหัด 

อบรมก็มิได้เข้มข้นเท่าตำรวจ  เน่ืองจากงานส่วนใหญ่หนักไปทางปราบสัตว์จรจัด 

เสียมากกว่า  ทั้งไชร์มีพลตระเวนแค่สิบสองคน  ประจำอยู่มณฑลละสามคน  

เพื่อรับผิดชอบดูแลงานภายในแต่ละมณฑล  ฮอบบิทตัวโต ๆ  สูงบ้างล่ำบ้างตาม 

ความเหมาะสม  จะถูกคัดเลือกให้มาทำหน้าที่นี้  พลตระเวนมีหน้าที่   ‘สอดส่อง 

ดูแล’ ไม่ให้พวกจรจัดแปลกหน้า  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ตัวโต ๆ หรือฮอบบิทตัวย่อม 

มาก่อกวนความสงบในไชร์

	 ในสมัยที่เรื่องของเราเกิดขึ้น  พวกอันธพาลจรจัดที่ว่านี้มีจำนวนเพิ่มขึ้น 

มากผิดปกติ  มีรายงานและข้อร้องเรียนจากชาวบ้านมากมายว่ามีคนแปลกหน้า 

และสัตว์แปลก  ๆ  มาด้อม  ๆ  มอง  ๆ  แถวชายแดนหรือแถวละแวกบ้าน  นั่นเป็น 

สัญญาณเตือนครั้งแรกที่ส่อเค้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดำเนินไปตามปกติดังที ่

ควรจะเป็นและเคยเป็นมาอยู่เสมอ  ยกเว้นในบางยุคบางสมัยที่เล่าขานสืบต่อกัน 

มาในนิทานหรือตำนานแต่โบราณ  อย่างไรก็ตาม  มีฮอบบิทเพียงไม่กี่คนนักที่ 

ใส่ใจต่อสัญญาณเตือนดังกล่าว  แม้กระทั่งบิลโบก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นลาง 

บอกเหตุใด ๆ  เวลาผ่านไปนานถึงหกสิบปีแล้วนับตั้งแต่เขาออกเดินทางผจญภัย 

อันลือลั่นครั้งนั้น  ในหมู่ฮอบบิทซึ่งหลาย  ๆ  คนอายุยืนถึงร้อยปี  บิลโบก็นับว่า 

ชราภาพมากทีเดียว  แต่เห็นได้ชัดว่ายังคงความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างเหลือล้น  ซึ่ง 

เขาได้มาจากการผจญภัยครั้งนั้น  จะมากหรือน้อยเพียงไร  บิลโบไม่เคยบอกให ้

ใครรู้  แม้แต่โฟรโด   ‘หลานชาย’ คนโปรด  และเขาก็ยังคงเก็บแหวนที่เขาค้นพบ 

วงนั้นไว้เป็นความลับตลอดมา
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๔
ว่าด้วยการค้นพบแหวน

	 ตามเรื่องที่ปรากฏใน  ฮอบบิท  มีอยู่ว่า  วันหนึ่งแกนดัล์ฟ  พ่อมดเทาผู้ 

ยิ่งใหญ่มาที่หน้าประตูบ้านบิลโบพร้อมกับคนแคระสิบสามคน  คนแคระเหล่านี้ 

คือ  ธอริน  โอเคนชีลด์  ผู้สืบเช้ือสายมาจากกษัตริย์กับสหายผู้ติดตามสิบสองคน 

ซึ่งพลัดบ้านพลัดเมืองมานั่นเอง  บิลโบได้ออกเดินทางผจญภัยไปกับคนแคระ 

เหล่าน้ีในเช้าวันหน่ึงของเดือนเมษายน  โดยท่ีเขาเองก็ยังแปลกใจตัวเองอยู่ไม่หาย 

ดังนั้นปีไชร์ศักราชที่  ๑๓๔๑  จึงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นค้นหาขุมสมบัติของกษัตริย์ 

คนแคระ  ภายใต้ขุนเขาอันมีนามว่าเอเรบอร์  ซึ่งตั้งอยู่ที่หุบเขาเดล  ไกลโพ้น 

ออกไปทางตะวันออก  การค้นหาสมบัติครั้งนั้นประสบความสำเร็จอย่างงดงาม  

และเจ้ามังกรที่เฝ้าสมบัติอยู่ก็ถูกสังหารไป  แต่ก่อนที่เรื่องราวทุกอย่างจะลงเอย 

สงครามห้าเหล่าทัพก็อุบัติขึ้น  ธอรินสิ้นชีพไปในการรบ  พร้อมกับมีวีรกรรม 

น่ายกย่องเกิดข้ึนหลายประการ  อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์ท่ีว่ามาน้ีแทบไม่มีความ 

เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในชั้นต่อมา  ในจดหมายเหตุอันยืดยาวของยุคที่สาม 

ก็กล่าวถึงไว้สั้นมาก  ยกเว้น   ‘อุบัติเหตุ’   เรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง 

ครั้งนั้น  กล่าวคือ  ขณะที่บิลโบและพวกคนแคระเดินทางข้ามเทือกเขามิสตี้เพื่อ 

มุ่งหน้าไปยังดินแดนป่า  คณะของบิลโบก็ถูกพวกออร์คโจมตีบนช่องเขา  บิลโบ 

เกิดพลัดหลงลงไปในเหมืองลึกมืดมิดของพวกออร์คข้างใต้ภูเขาอยู่นานพักหนึ่ง 

ที่นั่นเองบิลโบเดินคลำทางสะเปะสะปะอยู่ในความมืด  จนไปพบแหวนวงหนึ่ง 

บนพื้นอุโมงค์  จึงเก็บใส่กระเป๋าไว ้ นั่นดูเหมือนจะเป็นความโชคดีของบิลโบ

	 ด้วยความพยายามที่จะหาทางออก  บิลโบจึงเดินหลงลึกลงไปใต้ภูเขา 

จนกระทั่งไม่มีทางให้ไปต่อ  ที่ปลายสุดอุโมงค์นั้นมีทะเลสาบดำครึ้มเยือกเย็น 

ทอดตัวอยู่  และบนเกาะหินกลางทะเลสาบนั่นเองเป็นที่อยู่ของเจ้ากอลลัม  ซึ่ง 

เป็นส่ิงมีชีวิตเล็ก   ๆ น่าขยะแขยง  มันมักจะพายเรือลำเล็ก   ๆ ด้วยเท้าแบนโต  พลาง 

เพ่งลูกตาเรือง ๆ ซีด ๆ คอยจับปลาตาบอดด้วยนิ้วยาว ๆ มากินทั้งดิบ ๆ  มันกิน 
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สิ่งมีชีวิตทุกอย่าง  แม้กระทั่งพวกออร์ค  ถ้ามันสามารถจับตัวเจ้าพวกนั้นได้และ 

บีบคอให้ตายคามือโดยไม่มีการขัดขืน  เจ้ากอลลัมเป็นเจ้าของสมบัติลับอย่างหน่ึง 

ที่มันได้มาครอบครองนานแสนนานมาแล้ว  ตั้งแต่สมัยที่มันยังใช้ชีวิตอยู่กลาง 

แสงแดด  สมบัติที่ว่านี้คือแหวนทองคำวงหนึ่งที่ทำให้ผู้สวมหายตัวได้  นี่คือ 

สิ่งเดียวที่มันรัก  เป็น  ‘ของล้ำค่า’ ของมัน  มันชอบพร่ำพูดกับแหวนวงนั้นแม้ใน 

ยามที่แหวนไม่ได้อยู่กับตัวมัน  เพราะเจ้ากอลลัมมักจะเก็บแหวนซ่อนไว้อย่าง 

ปลอดภัยในโพรงบนเกาะของมัน  ยกเว้นเวลาที่มันจะออกไปหาเหยื่อหรือแอบ 

ย่องไปดูพวกออร์คในเหมืองใต้ภูเขา

	 ถ้าเจ้ากอลลัมสวมแหวนวงนี้อยู่ตอนที่มันพบบิลโบ  มันอาจตรงรี่เข้า 

ทำร้ายบิลโบทันทีก็เป็นได้  แต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้ออกมาในรูปนั้น  ประกอบกับ 

บิลโบก็ยังถือมีดเอลฟ์เล่มหนึ่งซึ่งเขาใช้เป็นอาวุธแทนดาบ  ด้วยเหตุนี้เจ้ากอลลัม 

จึงชักชวนบิลโบเล่นทายปริศนาเพื่อหลอกล่อถ่วงเวลาเขาไว้  โดยบอกว่า  ถ้า 

มันถามปัญหาแล้วบิลโบตอบไม่ได้  มันจะฆ่าบิลโบกินเป็นอาหาร  แต่ถ้าบิลโบ 

เป็นฝ่ายชนะ  มันจะยอมทำทุกอย่างที่บิลโบต้องการ  นั่นคือมันจะพาเขาไปยัง 

ทางออกของอุโมงค์

	 เนื่องจากบิลโบหลงทางอยู่ในความมืดอย่างสิ้นหวัง  จะไปต่อหรือก็ไม่ม ี

ทางให้ไป  จะหันหลังกลับหรือก็ทำไม่ได้  บิลโบจึงยอมรับข้อเสนอของกอลลัม  

ทั้งคู่ผลัดกันถามปริศนาคนละคำถาม  ลงท้ายบิลโบเป็นฝ่ายชนะเพราะโชคช่วย  

(ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น)  มากกว่าชนะเพราะสติปัญญา  เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 

ก็เพราะว่าหลังจากผลัดกันทายไปมา  ในที่สุดบิลโบก็อับจนปริศนาที่จะหามาถาม  

ขณะที่เอามือล้วงลงไปแตะถูกแหวนที่เก็บได้ในกระเป๋าและลืมนึกถึงมันไป  เขา 

จึงร้องออกมาดัง ๆ ว่า  มีอะไรอยู่ในกระเป๋าฉันน่ะ  คำถามนี้เจ้ากอลลัมพยายาม 

ทายถึงสามครั้ง  แต่ก็ทายไม่ถูก

	 ความจริง  ผู้สันทัดกรณีหลายท่านมีความเห็นไม่ลงรอยกันนักว่า  ปริศนา 

ข้อสุดท้ายของบิลโบเป็นเพียง   ‘คำถาม’  หาใช่   ‘ปริศนา’  ที่ถูกต้องตามกฎกติกา 

ใช่หรือไม่  แต่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า  หลังจากเจ้ากอลลัมยอมรับคำถามข้อน้ัน 
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และพยายามที่จะทายคำตอบ  มันก็ต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้  บิลโบเร่งเร้าให้ 

กอลลัมรักษาคำพูด  เพราะชักจะเอะใจขึ้นมาว่า  เจ้าตัวลื่น ๆ ตัวนี้อาจโกงเขาได ้ 

ถึงแม้ว่าการให้คำมั่นสัญญาในเกมทายปริศนาเช่นนี้จะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และ 

สัตว์โลกทุกชนิดในยุคก่อนโน้น  ยกเว้นภูตผีปีศาจ  ต่างกลัวเกรงนักที่จะผิด 

คำสัญญา  แต่หลังจากท่ีใช้ชีวิตเดียวดายมานานหลายกัปกัลป์ในความมืด  หัวใจ 

ของเจ้ากอลลัมจึงกลายเป็นสีดำและมีแต่ความฉ้อฉลอยู่ภายใน  มันผลุบหายไป  

ตรงดิ่งกลับไปยังเกาะกลางน้ำของมันซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลในความมืด  แต่ 

บิลโบไม่รู้ว่ามีอยู่  แหวนของมันอยู่ที่นั่นอย่างไรเล่า  มันคิด  ตอนนั้นเจ้ากอลลัม 

หิวมากและโมโหด้วย  เมื่อไรที่  ‘ของล้ำค่า’ อยู่ในมือ  มันก็ไม่ต้องกลัวอาวุธใด ๆ 

ทั้งสิ้น

	 แต่แหวนวงนั้นไม่ได้อยู่บนเกาะ  มันทำแหวนหายไปเสียแล้ว  เสียงกรีด 

ร้องของเจ้ากอลลัมทำเอาบิลโบเย็นวาบไปทั้งสันหลัง  แม้จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น  

ในที่สุดเจ้ากอลลัมก็เริ ่มเดาบางสิ่งบางอย่างออก  แต่ก็สายเกินแก้  เจ้านั ่น 

มีอะไรอยู่ในกระเป๋าน่ะ  กอลลัมร้อง  ดวงตาของมันวาววับเหมือนเปลวไฟสีเขียว  

ขณะที่มันรีบพายเรือจ้ำกลับมาเพื่อสังหารบิลโบและชิงเอา  ‘ของล้ำค่า’ ของมันคืน  

บิลโบเห็นภัยมาจวนตัวจึงว่ิงหนีอย่างไม่คิดชีวิตจากริมทะเลสาบข้ึนไปตามอุโมงค์  

และนั่นก็เป็นอีกครั้งที ่โชคช่วยเขา  เพราะขณะที่วิ ่ง  เขาเอามือล้วงลงไปใน 

กระเป๋า  แหวนจึงเลื่อนเข้ามาอยู่ในนิ้ว  ดังนั้นเจ้ากอลลัมจึงวิ่งผ่านเขาไปโดย 

มองไม่เห็น  กอลลัมรีบวิ่งไปขวางทางออกไว้  เพราะกลัวว่า  ‘เจ้าขโมย’ จะหนีไป  

บิลโบตามหลังมันไปอย่างระมัดระวัง  เจ้ากอลลัมวิ่งไปก็สบถสาบานไป  พูดพร่ำ 

รำพันกับตัวมันเองถึง   ‘ของล้ำค่า’  ไม่หยุดปาก  จากคำพูดนี้เอง  บิลโบจึงเดา 

ความจริงออกในที่สุด  แล้วความหวังก็ลุกโพลงขึ้นในความมืด  เขาได้ค้นพบ 

แหวนวิเศษมหัศจรรย์  และมีโอกาสที ่จะหนีพ้นพวกออร์คและเจ้ากอลลัม 

ออกไปจากที่นั่นได้แล้ว

	 ในที่สุดทั้งคู่ก็มาหยุดอยู่หน้าอุโมงค์โล่ง  ๆ  มืด  ๆ  แห่งหนึ่ง  อันเป็นทาง 

นำไปสู่ประตูตอนล่างของเหมือง  ทางฝ่ังตะวันออกของเทือกเขามิสต้ี  เจ้ากอลลัม 
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น่ังคุดคู้ขวางทางอยู่ตรงน้ัน  พยายามสูดจมูกดมกล่ินและเง่ียหูฟัง  บิลโบอยากจะ 

เอาดาบแทงมันเสียให้ตายคามือ  ทว่าความสงสารยั้งมือเขาไว้  แม้เขาจะสวม 

แหวนวิเศษที่เป็นความหวังทั้งมวลของเขา  แต่เขาก็จะไม่นำมันมาใช้เข่นฆ่าเจ้า 

สัตว์น่าสมเพชที่ไม่มีทางสู้นั่น  ในที่สุดบิลโบจึงรวบรวมสติกำลังกระโดดตัวลอย 

ข้ามหัวเจ้ากอลลัมไปในความมืด  ว่ิงแน่บออกไปตามอุโมงค์  ไล่หลังมาด้วยเสียง 

ร้องแห่งความเกลียดชังและสิ้นหวังของเจ้ากอลลัมว่า  ไอ้ขี้ขโมย!  ไอ้ขี้ขโมย!  

แบ๊กกิ้นส์!  เราเกลียดแกชั่วกัปกัลป์!

	 ความจริงที่น่าประหลาดก็คือ  เรื่องที่เกิดขึ้นข้างต้นนี้ไม่ใช่สิ่งที่บิลโบเล่า 

ให้พวกคนแคระฟังในตอนแรก  บิลโบเล่าให้ฟังเพียงว่า  เจ้ากอลลัมสัญญาจะ 

มอบแหวนให้เขาเป็น  ของขวัญ  ถ้าเขาเป็นฝ่ายชนะ  แต่เมื่อเจ้ากอลลัมกลับไป 

เอาแหวนที่เกาะ  มันก็พบว่าสิ่งล้ำค่าของมัน  แหวนวิเศษซึ่งมีคนมอบให้มันเป็น 

ของขวัญวันเกิดอันตรธานไปเสียแล้ว  บิลโบเดาออกทันทีว่าแหวนท่ีเขาพบจะต้อง 

เป็นแหวนที่หายไปวงนั้น  และเนื่องจากเขาเป็นผู้ชนะในการทายปริศนา  แหวน 

วงนั้นก็สมควรจะตกเป็นสิทธิ์ของเขาโดยชอบธรรม  แต่ในสถานการณ์หน้าสิ่ว 

หน้าขวานแบบน้ัน  เขาไม่อยากทวงถามของขวัญ  จึงเร่งรัดให้เจ้ากอลลัมช้ีทางออก 

ให้ตามสัญญาแทนที่จะเอ่ยถึงของขวัญ  เรื่องทั้งหมดนี้บิลโบจดไว้ในสมุดบันทึก 

ของเขา  และดูเหมือนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลย  แม้กระทั่งภายหลังจาก 

เสร็จสิ้นการประชุมของเอลรอนด์  เรื่องนี้ยังมีหลักฐานปรากฏในหนังสือปกแดง 

ฉบับดั้งเดิม  รวมทั้งในฉบับคัดลอกและฉบับย่ออีกหลาย ๆ  ฉบับ  แต่ในฉบับ 

คัดลอกบางเล่มลงเร่ืองจริงไว้  (ให้อ่านควบคู่กัน)  ด้วย  โดยมีท่ีมาจากโน้ตย่อ  ซ่ึง 

เขียนเพิ่มเติมภายหลังโดยโฟรโดหรือแซมไวส์ซึ่งรู้เรื่องจริงเป็นอย่างดี  แต่ไม่ 

อยากจะลบอะไรก็ตามอันเป็นข้อเขียนที่บิลโบบันทึกไว้ด้วยตนเอง

	 อย่างไรก็ตาม  ทันทีที่ได้ฟังจบ  แกนดัล์ฟไม่เชื่อเรื่องที่บิลโบเล่ามาใน 

ครั้งแรก  และยังคงข้องใจไม่หายเกี่ยวกับแหวนวงนั้น  ในที่สุดหลังจากซักไซ้ 

ไล่เลียงอีกหลายคำถาม  พ่อมดก็ได้ทราบเรื่องราวอันแท้จริงจากปากของบิลโบ  
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เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มิตรภาพของทั้งคู่ต้องหมางเมินกันไปพักหนึ่ง  แต่ทว่า 

พ่อมดดูเหมือนจะคิดว่าความจริงสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด  ถึงแม้พ่อมดจะไม่ได้พูด 

ตรง   ๆ กับบิลโบ  แต่ในใจเขาก็อดคิดไม่ได้ว่า  มันช่างน่าประหลาดและหงุดหงิดใจ 

นักท่ีพบว่าฮอบบิทผู้แสนดีคนน้ีไม่ได้พูดความจริงมาต้ังแต่ต้น  ซ่ึงผิดกับอุปนิสัย 

ของเขาเอามาก ๆ  ทีเดียว  อย่างไรก็ดี  เร่ือง  ‘ของขวัญ’  ท่ีบิลโบกุข้ึนน้ัน  ไม่น่าจะใช่ 

แค่การแต่งเร่ืองธรรมดา   ๆแบบฮอบบิท  มันเกิดข้ึนในสมองบิลโบดังท่ีเขาสารภาพ 

ในภายหลัง  จากคำพูดพร่ำของเจ้ากอลลัมที่เขาได้ยิน  ความจริงมีอยู่ว่า  เจ้า 

กอลลัมเรียกแหวนวงนั้นว่า  ‘ของขวัญวันเกิด’ ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่หลายครั้ง  เรื่องนี ้

แกนดัล์ฟเองก็เห็นว่าแปลกและน่าสงสัย  ทว่าเขาก็ไม่ได้ค้นพบความจริงข้อนี้ 

จนกระทั่งอีกหลายปีต่อมา  ดังเรื่องราวที่จะปรากฏต่อไปในหนังสือเล่มนี้

	 ขอเล่าถึงการผจญภัยในช่วงที่เหลือของบิลโบต่ออีกเล็กน้อย  ด้วยความ 

ช่วยเหลือของแหวนวิเศษ  บิลโบจึงหนีพ้นเหล่าออร์คที่เฝ้าประตูออกมา  และ 

กลับมาร่วมคณะกับพรรคพวกได้อีกคร้ัง  บิลโบใช้แหวนหลายคร้ังในการผจญภัย 

คราวนั้น  ส่วนใหญ่ใช้เพื่อช่วยให้เพื่อน ๆ พ้นภัย  แต่เขาเก็บความลับเรื่องแหวน 

ไม่ให้ใครรู้อยู่นานเท่าที่จะนานได้  หลังจากเดินทางกลับถึงบ้าน  บิลโบไม่เคยเล่า 

เร่ืองแหวนวงน้ันให้ใครฟังเลย  ยกเว้นแกนดัล์ฟกับโฟรโด  เขาเช่ือว่าไม่มีใครอ่ืน 

อีกแล้วในไชร์ที่จะรู้ว่ามีแหวนวงนั้นอยู ่ มีเพียงโฟรโดเท่านั้นที่ได้ฟังเขาเล่าเรื่อง 

การผจญภัยที่เขากำลังเขียนเป็นหนังสือ

	 บิลโบนำสติงดาบคู่ใจไปแขวนไว้เหนือเตาผิง  ส่วนเกราะอ่อนแสนวิเศษ 

ของขวัญของพวกคนแคระจากขุมสมบัติมงักร  บิลโบให้ยืมไปแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์ 

หรือมาธอมเฮ้าส์ท่ีมิเคิลเดลวิง  แต่สำหรับเส้ือคลุมตัวเก่าพร้อมกับฮู้ดคลุมศีรษะ 

ซ่ึงบิลโบสวมใส่ระหว่างการเดินทาง  เขาเก็บใส่ไว้ในล้ินชักท่ีแบ๊กเอนด์  ส่วนแหวน 

วงน้ัน  บิลโบคล้องไว้กับสายโซ่อย่างดี  และยังคงเก็บไว้ในกระเป๋าเสมอมา

	 บิลโบเดินทางกลับถึงบ้านที่แบ๊กเอนด์เมื่อวันที่  ๒๒  เดือนมิถุนายน  ในปี 

ท่ีเขาอายุได้ห้าสิบสอง  (ช.ศ. ๑๓๔๒)  หลังจากน้ันก็ไม่มีเหตุการณ์ต่ืนเต้นน่าจดจำ 
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เกิดขึ้นในไชร์อีกเลย  จนกระทั่งนายแบ๊กกิ้นส์เริ่มตระเตรียมงานเลี้ยงฉลอง 

วันเกิดปีที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดของเขา  (ช.ศ.  ๑๔๐๑)  นับจากจุดนี้เอง  เหตุการณ์ 

คร้ังประวัติศาสตร์นี้ก็ได้อุบัติขึ้น

หมายเหตุว่าด้วยบันทึกประวัติศาสตร์ของไชร์

 

	 ในตอนปลายยุคที่สาม  บทบาทของพวกฮอบบิทในมหาเหตุการณ์อัน 

นำไปสู่การรวมไชร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรซึ่งกลับเป็นปึกแผ่นดังเดิม 

อีกครั้ง  ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวอย่างกว้างขวางในหมู่ฮอบบิทในอันที่จะศึกษา 

ประวัติความเป็นมาของตนเอง  ตำนานเก่าแก่มากมายซึ่งก่อนหน้านั้นเล่าขานกัน 

โดยปากเปล่า  ได้ถูกนำมารวบรวมและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ตระกูล 

ใหญ่ ๆ ในไชร์มีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างสำคัญต่อเหตุการณ์ในราชอาณาจักร  และ 

สมาชิกหลายคนของตระกูลใหญ่ ๆ  เหล่าน้ันก็ได้ศึกษาค้นคว้าพงศาวดารตลอดจน 

ตำนานต่าง  ๆ  ของราชอาณาจักร  ดังนั้นเมื่อถึงปลายศตวรรษแรกของยุคที่สี ่ 

ห้องสมุดในไชร์หลายแห่งจึงกลายเป็นแหล่งเก็บรวบรวมงานเขียนและหนังสือ 

ประวัติศาสตร์ไว้เป็นจำนวนมาก

	 หนังสือชุดใหญ่ที่สุดที่มีการเก็บรักษาไว้น่าจะอยู่ที่อันเดอร์ทาวเวอร์ส,  

เกรทสไมอัลส์  และแบรนด้ีฮอลล์  เร่ืองราวในตอนปลายยุคท่ีสามซ่ึงปรากฏอยู่น้ี  

ส่วนใหญ่นำเนื้อหามาจากหนังสือปกแดงแห่งเวสต์มาร์ช  ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอัน 

สำคัญย่ิงเก่ียวกับประวัติศาสตร์แห่งสงครามแหวน  เหตุท่ีเรียกช่ือน้ี  เน่ืองจากถูก 

เก็บรักษาไว้อย่างยาวนานในห้องสมุดที่อันเดอร์ทาวเวอร์สแห่งตระกูลแฟร์แบรน  

ผู้ดแูลหัวเมอืงชายแดนเวสต์มาร์ช  หนงัสอืท่ีว่านี้  เดมิทีคอืสมดุบันทึกประจำวัน 

ของบิลโบ  ซึ่งบิลโบนำติดตัวไปยังริเวนเดลล์ด้วย  โฟรโดนำมันกลับมายังไชร ์

พร้อมกับแผ่นกระดาษสำหรับจดบันทึกอีกปึกใหญ ่ และระหว่างปี ช.ศ. ๑๔๒๐ - 

๑๔๒๑  โฟรโดก็ได้เพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามแหวนลงไปจนเกือบจะเต็ม 

เล่ม  แต่สิ่งที่ติดมากับสมุดบันทึกของบิลโบและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีควบคู่กัน 
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อาจจะอยู่ในกล่องสีแดงใบเดียวกันด้วยก็คือ  สมุดเล่มโตหุ้มปกหนังสีแดงอีก 

สามเล่มซึ่งบิลโบมอบให้โฟรโดเป็นของขวัญในการอำลาจากกัน  หนังสือชุดนี้ 

เมื่อเก็บรักษาอยู่ที่เวสต์มาร์ชได้มีผู้เขียนเพิ่มเติมเล่มที่ห้าลงไป  ประกอบด้วย 

บทความบรรยายประวัติต้นตระกูลและเรื่องราวอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับฮอบบิท 

ทั้งสี่นายซึ่งได้ร่วมเดินทางไปกับคณะผู้ถือแหวน

	 ต้นฉบับทั้งห้าเล่มของหนังสือปกแดงแห่งเวสต์มาร์ช  ปัจจุบันสูญหายไป 

แล้ว  แต่มีการทำสำเนาคัดลอกขึ้นมาหลายชุดเพื่อใช้ในหมู่ลูกหลานของแซมไวส์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเล่มแรก  อย่างไรก็ตาม  ฉบับคัดลอกที่สำคัญที่สุดมีความ 

เป็นมาพิสดารออกไป  ฉบับคัดลอกท่ีว่าน้ีถูกเก็บไว้ท่ีเกรทสไมอัลส์  แต่ถูกคัดลอก 

ขึ้นในกอนดอร ์ เข้าใจว่าน่าจะกระทำโดยการขอร้องของบุคคลผู้ซึ่งเป็นเหลนของ 

เปเรกริน  โดยคัดลอกแล้วเสร็จในปี ช.ศ.   ๑๕๙๒  (ปี อ.ศ. ๑๗๒  ของยุคท่ีส่ี)  ฉบับ 

จากแดนใต้นี้มีข้อความกำกับอยู่ด้วยว่า  คัดโดยอาลักษณ์หลวงฟินเดกิล  แล้ว 

เสร็จบริบูรณ์ในปี อ.ศ. ๑๗๒  ของยุคที่สี่  เป็นการคัดลอกโดยละเอียดจากฉบับ 

เก่าของเธนเปเรกรินซึ่งพบในมินาสทิริธ  ฉบับที่ว่านี้  กษัตริย์เอเลสซาร์ทรงม ี

บัญชาให้เธนเปเรกรินคัดลอกจากหนังสือปกแดงแห่งเพเรียนนัธ*  เธนเปเรกริน 

เป็นผู้นำมาถวายแด่กษัตริย์เอเลสซาร์เมื่อเกษียณจากราชการไปอยู่ที่กอนดอร์ 

ในปีเอลฟ์ศักราช  ๖๔  ของยุคที่สี่

	 ดังนั้นฉบับของเธนเปเรกรินนี้เองจึงเป็นการคัดลอกครั้งแรกที่กระทำขึ้น 

จากหนังสือปกแดงของบิลโบ  และบรรจุเรื่องราวมากมาย  ซึ่งต่อมาภายหลังถูก 

ตัดทิ้งหรือสูญหายไป  ระหว่างที่เก็บรักษาไว้ในมินาสทิริธได้มีการเพิ่มเติมคำ 

อธิบายและปรับปรุงแก้ไขหลายประการ  โดยเฉพาะเกี่ยวกับชื่อต่าง  ๆ  คำศัพท์ 

และข้อความท่ีอ้างเป็นภาษาเอลฟ์  นอกจากน้ียังมีการเพ่ิมเติมเร่ืองย่อย   ๆบางส่วน 

จาก  เกร็ดตำนานอารากอร์นและอาร์เวน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงคราม 

แหวน  เข้าไปในส่วนท้ายของเน้ือหาด้วย  เกร็ดตำนานโดยบริบูรณ์น้ัน  บาราเฮียร์ 

	 * หมายถึงฮอบบิท  -- ผู้แปล
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เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

หลานชายของท่านเสนาบดีฟาราเมียร์เป็นผู้ประพันธ์ขึ้นภายหลังการสวรรคตของ 

กษัตริย์เอเลสซาร์  ในฉบับอาลักษณ์หลวงฟินเดกิลมีส่ิงท่ีสำคัญย่ิงอยู่ส่ิงหน่ึงก็คือ 

เป็นฉบับเดียวที่นำ   ‘งานแปลจากภาษาเอลฟ์’  ของบิลโบมารวมไว้ครบทั้งสามเล่ม 

หนังสือทั้งสามเล่มเป็นงานแปลชิ้นสำคัญยิ่ง  ซึ่งบิลโบกระทำขึ้นในระหว่างปี ช.ศ. 

๑๔๐๓ - ๑๔๑๘  บิลโบใช้ข้อมูลท้ังหมดท่ีหาได้ในริเวนเดลล์  ท้ังข้อมูลจากบุคคล 

จริงและข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร  แต่โดยเหตุที่เนื้อหาของงานแปลชิ้นนี้ 

โฟรโดนำมาใช้น้อยมาก  เพราะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยุคบรรพกาล 

แทบทั้งสิ้น  จึงขอกล่าวถึงไว้เพียงเท่านี้

	 เนื่องจากเมอเรียด็อคและเปเรกรินได้กลายเป็นประมุขของตระกูล  และ 

พร้อม   ๆ กันน้ันท้ังคู่ก็ยังคงรักษาสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นท่ีมีต่อโรฮันและกอนดอร์ 

ไว้  ห้องสมุดที่บั๊กเคิลเบอรี่และทักโบโรห์จึงกลายเป็นแหล่งรวบรวมงานเขียน 

มากมายซ่ึงไม่ปรากฏในหนังสือปกแดงของบิลโบ  ในคฤหาสน์แบรนด้ีฮอลล์มีงาน 

เขียนหลายช้ินเก่ียวกับเอเรียดอร์และพงศาวดารของโรฮัน  งานเขียนเหล่าน้ีบางช้ิน 

เป็นงานซึ่งรวบรวมหรือริเริ่มแต่งขึ้นโดยตัวนายเมอเรียด็อคเอง  แม้ว่าโดยมาก 

แล้วฮอบบิทในไชร์จะจดจำเขาได้จากงานเขียนที่มีชื่อว่า ตำนานสมุนไพรแห่งไชร ์

และ ปฏิทินศาสตร์  ซ่ึงอธิบายถึงความสัมพันธ์ของการนับวันเดือนปีในไชร์และบรี 

เปรียบเทียบกับในริเวนเดลล์,  กอนดอร์  และโรฮัน  เมอเรียด็อคยังได้เขียน 

บทความสั้น  ๆ   เกี ่ยวกับ  คำศัพท์และชื่อโบราณในไชร์  โดยแสดงความสนใจ 

เป็นพิเศษในการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างภาษาของชาวโรเฮียร์ริมกับคำศัพท์ 

บางคำที่ใช้อยู่ในไชร์  เช่น  คำว่า มาธอม และรากคำของชื่อสถานที่โบราณต่าง  ๆ 

	 หนังสือในห้องสมุดที่เกรทสไมอัลส์ได้รับความสนใจจากฮอบบิทในไชร ์

น้อยกว่าที่อื ่น  ๆ  ถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 

ยิ่งกว่าที่ใด  หนังสือในห้องสมุดนี้ไม่มีเล่มใดเลยที่เขียนขึ้นโดยเปเรกริน  แต ่

เปเรกรินและทายาทได้เก็บรวบรวมต้นฉบับงานเขียนที่เป็นตัวอักขระกอนดอร์ไว้ 

ไม่น้อย  ส่วนใหญ่เป็นงานคัดลอกย่นย่อประวัติหรือตำนานของกษัตริย์เอเลนดิล 

และราชวงศ์  ที่นี่ยังเป็นแหล่งเดียวในไชร์ที่ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรนูเม- 
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

นอร์และการเรืองอำนาจของเซารอน  บางทีห้องสมุดที่เกรทสไมอัลส์นี้เองอาจจะ 

เป็นที่ที่เมอเรียด็อคค้นคว้าเรียบเรียง  บันทึกศักราช  ขึ้น  ถึงแม้ว่าปีศักราชที่อ้าง 

ไว้ในข้อเขียนนั้น  บ่อยครั้งจะเป็นการสันนิษฐาน  โดยเฉพาะปีศักราชในยุค 

ที่สอง  แต่ก็เป็นข้อเขียนที่ควรให้ความสนใจ  เมอเรียด็อคน่าจะได้รับข้อมูล 

และความช่วยเหลือจากแหล่งข้อมูลที่ริเวนเดลล์  ซึ่งเขากลับไปเยี่ยมเยือนอยู่ 

บ่อยครั้ง  แม้เอลรอนด์จะจากไปสู่ห้วงสมุทรแล้ว  ทว่าบุตรชายทั้งสองของ 

เอลรอนด์ยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสืบต่อมาเป็นเวลานาน  รวมทั้งไฮเอลฟ์ผู้สูงศักดิ์ 

จำนวนหนึ่งด้วย  กล่าวกันว่า  ลอร์ดเคเลบอร์นได้ไปพำนักอยู่ที่นั ่นภายหลัง 

การจากไปของเลดี้กาลาเดรียล  หากแต่ไม่มีการบ่งบอกวันเดือนปีที่แน่นอนว่า  

ท้ายที่สุดเอลฟ์ลอร์ดได้เดินทางจากริเวนเดลล์ไปสู่เกรย์เฮเวนส์เมื่อใด  และ 

ชื่อของเอลฟ์ลอร์ดองค์สุดท้ายแห่งยุคบรรพกาลในมิดเดิ้ลเอิร์ธก็สูญสิ้นไป 

พร้อมกัน
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เล่ม  ๑

ตอนท่ี  ๑  มหันตภัยแห่งแหวน
ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์
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บทท่ี  ๑
งานเล้ียงท่ีรอคอย

เม่ือนายบิลโบ  แบ๊กก้ินส์  แห่งแบ๊กเอนด์  ป่าวประกาศว่าเขาจะจัดงานเล้ียงฉลอง 

วันเกิดปีท่ีหน่ึงร้อยสิบเอ็ดของเขาให้ย่ิงใหญ่เป็นพิเศษในอีกไม่ช้าน้ี  ท้ังฮอบบิทตัน 

ก็โจษขานตื่นเต้นกันขนานใหญ่ 

	 บิลโบร่ำรวยมากและเป็นคนแปลกประหลาดมากด้วย  เขาเป็นที่พิศวง 

ของฮอบบิททั้งหลายในไชร์มานานถึงหกสิบปีแล้ว  นับตั้งแต่เมื่อครั้งที่เขาหายตัว 

ไปอย่างไร้ร่องรอย  แล้วอยู่ ๆ ก็กลับมาอย่างไม่คาดฝันนั่นแหละ  ทรัพย์สมบัติ 

ท่ีเขานำกลับมาจากการเดินทางคราวน้ันกลายเป็นตำนานเล่าลือไปท้ังไชร์  แต่ไม่ว่า 

พวกผู้เฒ่าผู้แก่จะพูดว่าอย่างไร  ฮอบบิทส่วนใหญ่ก็เชื่อกันว่า  ใต้เนินเขาฮิลล์ที ่

แบ๊กเอนด์มีอุโมงค์เก็บสมบัติอยู่เต็มไปหมด  และถ้านั่นยังไม่พอสำหรับชื่อเสียง 

ของบิลโบ  ยังมีเรื่องที่เขามีกำลังวังชาแข็งแรงยืนยาวให้น่าประหลาดใจอีก  เวลา 

ผ่านไปเรื่อย ๆ  แต่ดูเหมือนจะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อนายแบ๊กกิ้นส์ผู้นี้  ตอนอายุ 
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

เก้าสิบ  เขาดูแทบไม่ผิดกับตอนอายุห้าสิบปี  พออายุเก้าสิบเก้า  ใคร  ๆ  ก็เริ่ม 

พูดถึงเขาว่า กระฉับกระเฉงแข็งแรงด ี แต่อันที่จริงน่าจะเรียกว่า ไม่เปลี่ยนไปเลย  

จะเหมาะกว่า  บางคนก็ส่ายศีรษะและคิดว่า  นี่มันจะมีอะไรดี ๆ มากเกินไปเสีย 

แล้ว  ไม่ยุติธรรมเลยที่คนคนหนึ่ง  (ดูเหมือนจะ)  เป็นเจ้าของความหนุ่มแน่น 

อย่างไม่เสื่อมคลาย  ทั้งยัง  (เลื่องชื่อลือชาว่า)  มั่งคั่งร่ำรวยล้นฟ้าอีกด้วย 

	 “แล้วจะต้องเสียอะไรชดใช้เป็นแน่”  ใคร ๆ พูดกัน  “มันผิดปกตินี่นา  จะ 

ต้องมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้น!” 

 

	 แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น  เนื่องจากนายแบ๊กกิ้นส์ผู้นี้เป็นคน 

ใจดี  ไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียว  ฮอบบิทส่วนใหญ่จึงไม่ถือสาเร่ืองท่ีเขามีอะไรประหลาด ๆ 

รวมทั้งเรื่องสมบัติพัสถานนั่นด้วย  นายแบ๊กกิ้นส์ยังคงไปมาหาสู่ญาติ  ๆ ของเขา 

อยู่เสมอ  (อ๋อ  แน่ละ  ยกเว้นพวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์)  และเป็นที่รักใคร่ของ 

ฮอบบิทชาวบ้านจน  ๆ  หลายครอบครัว  แต่เขาก็ไม่มีเพื่อนสนิทเลยจนกระทั่ง 

ญาต ิๆ ที่อ่อนวัยกว่าเริ่มเจริญเติบโต

	 ญาติที่โตกว่าใครเพื่อนและเป็นคนโปรดของบิลโบคือฮอบบิทน้อยนาม 

โฟรโด  แบ๊กกิ้นส์  ตอนบิลโบอายุเก้าสิบเก้า  เขารับโฟรโดมาอุปการะเลี้ยงดู 

ในฐานะทายาทและพามาอยู่ด้วยกันที่แบ๊กเอนด์  จึงทำให้ความหวังของพวก 

แซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์ต้องเป็นอันพังทลายไม่มีชิ ้นดี  บิลโบและโฟรโดเผอิญมี 

วันเกิดวันเดียวกัน  นั่นคือวันที่  ๒๒  เดือนกันยายน  “หลานน่าจะมาอยู่ที่นี่นะ 

โฟรโด”  บิลโบเอ่ยขึ้นในวันหนึ่ง  “เราจะได้ฉลองวันเกิดด้วยกันได้สะดวก  ๆ  

อย่างไรล่ะ”  ตอนนั้นโฟรโดยังอยู่ในวัย รุ่น ๆ  อันเป็นคำที่พวกฮอบบิทใช้เรียก 

ช่วงอายุในวัยยี่สิบซึ่งยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไร  อยู่ระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ ่ 

ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่ออายุสามสิบสามปี

 

	 เวลาล่วงเลยมากว่าสิบสองปี  ทุก  ๆ  ปีแบ๊กกิ้นส์ทั้งสองจะจัดงานวันเกิด 

ด้วยกันอย่างสนุกสนานที่แบ๊กเอนด์  แต่ครั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่ามีการตระเตรียม 
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บางส่ิงบางอย่างเป็นพิเศษสำหรับฤดูใบไม้ร่วงท่ีจะมาถึง  บิลโบกำลังจะมีอายุครบ  

หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปี  ๑๑๑  ตัวเลขที่น่าประหลาด  เป็นวัยที่น่าเคารพยำเกรงมาก 

สำหรับฮอบบิทผู้หนึ่ง  (แม้แต่ท่านผู้เฒ่าตุ๊กเองก็อายุแค่  ๑๓๐  เท่านั้น)  โฟรโด 

กำลังจะครบ สามสิบสาม  ๓๓  เลขสำคัญทีเดียว  เป็นวัยที่ย่างเข้าสู่  ‘ความเป็น 

ผู้ใหญ่’

	 เริ ่มมีเสียงร่ำลือในฮอบบิทตันและบายวอเตอร์  และข่าวโจษจันถึง 

เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึงก็แพร่สะพัดไปทั่วไชร์  เรื่องราวในอดีตของนาย 

แบ๊กกิ้นส์กับพฤติกรรมของเขากลายมาเป็นหัวข้อใหญ่สำหรับการสนทนาอีกครั้ง 

พวกผู้เฒ่าผู้แก่ต่างพบว่า  เรื่องเก่า ๆ ที่รื้อฟื้นเอามาเล่าเป็นที่สนอกสนใจฟังอย่าง 

ยินดียิ่ง

	 แต่ไม่มีฮอบบิทเฒ่าคนใดจะดึงดูดผู้ฟังได้มากไปกว่าพ่อเฒ่าแฮม  แกมจี  

ที่รู ้จักทั่วไปในนามว่า   ‘พ่อเฒ่า’  พ่อเฒ่าเป็นเจ้าของโรงเตี๊ยมเล็ก  ๆ  ชื่อ  ไอวี่บุช   

บนถนนบายวอเตอร์  ท่าทีเวลาตะแกเลา่เร่ืองราวเกา่ ๆ ของบิลโบดูสำคญัเอาเร่ือง 

อยู่  เพราะแกเป็นผู้ดูแลสวนที่แบ๊กเอนด์มานานถึงสี่สิบปี  ทั้งยังได้ช่วยผู้เฒ่า 

โฮลแมนทำหน้าที่เดียวกันมาก่อนหน้านั้นอีก  เวลานี้พ่อเฒ่าแก่ตัวไปมากแล้ว  

แข้งขาก็แข็งชาไปหมด  งานดูแลสวนจึงต้องรับช่วงไปโดยลูกชายคนสุดท้อง 

ท่ีช่ือแซม  แกมจี  พ่อลูกคู่น้ีคุ้นเคยกับบิลโบและโฟรโดเป็นอย่างดี  ท้ังคู่อาศัยอยู่ 

บนเนินเขาฮิลล์เหมือนกัน  อยู่บ้านเลขที่  ๓  แบ๊กชอตโรว์  ถัดจากแบ๊กเอนด ์

ลงมาเล็กน้อย

	 “คุณบิลโบเป็นสุภาพบุรุษฮอบบิทที่พูดจาดีมากเชียวละ  อย่างที่ฉันเคย 

เล่าให้ฟังเสมอ  ๆ  ไง”  พ่อเฒ่าว่า  นี่เป็นความจริงอย่างยิ่ง  บิลโบสุภาพต่อแก 

เสมอ  เรียกแกว่า   ‘คุณแฮมฟาสต์’  และคอยปรึกษาแกอยู่บ่อย  ๆ  ว่าจะปลูกผัก 

อะไรดี  –-  โดยมากมักเป็นผักจำพวกที่มี   ‘หัว’  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งหัวมันเทศ  

พ่อเฒ่าจึงกลายเป็นคนสำคัญในสายตาของเพ่ือนบ้านท้ังหลาย  (รวมท้ังตัวแกเอง)  

ด้วยประการฉะนี้ 

	 “แล้วพ่อหนุ่มโฟรโดท่ีอยู่ด้วยกันเล่า”  ผู้เฒ่าโน้กส์แห่งบายวอเตอร์ถามข้ึน 
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“เขานามสกุลแบ๊กกิ้นส์เหมือนกัน  แต่ใคร ๆ พูดว่าเขามีเลือดแบรนดี้บั๊กอยู่กว่า 

คร่ึง  ทำไมพวกแบ๊กก้ินส์จากฮอบบิทตันถึงไปแต่งงานกับผู้หญิงในบ๊ักแลนด์โน่น 

ได้หนอ  คนที่นั่นนิสัยแปลกออก”

	 “ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงแปลก”  แด๊ดดี้  ทูฟุต  (เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน 

ของพ่อเฒ่า)  ออกความเห็น  “ลงอาศัยอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำแบรนดี้ไวน์  

แถมอยู่ติดกับป่าดึกดำบรรพ์อย่างนั้น  ถ้าเรื่องที่เขาเล่ากันมาเป็นความจริงสัก 

ครึ่งหนึ่ง  ป่านั้นก็ยังดูร้ายกาจน่ากลัวอยู่ดี”

	 “นายพูดถูก  แด๊ด!”  พ่อเฒ่าว่า  “ไม่ใช่เพราะพวกแบรนด้ีบ๊ักแห่งบ๊ักแลนด์ 

อาศัยอยู่ ใน ป่าดึกดำบรรพ์นั่นหรอก  แต่พวกนี้ดูเหมือนจะเป็นคนแปลก  ชอบ 

เอาเรือลงไปแล่นในแม่น้ำใหญ่ -- พิลึกไหมล่ะ  ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงมีเร่ืองยุ่ง ๆ  

เกิดข้ึนตามมา  แต่ถึงจะแปลกออกอย่างน้ัน  คุณโฟรโดก็เป็นฮอบบิทหนุ่มนิสัยดี 

หาตัวจับยากเชียวละ  มีอะไรหลายอย่างคล้ายคุณบิลโบมาก  มากซะยิ่งกว่า 

หน้าตา  ถึงอย่างไรพ่อของคุณโฟรโดก็เป็นแบ๊กกิ้นส์  เป็นฮอบบิทที่ดีน่านับถือ 

ทีเดียว  คุณโดรโก  แบ๊กกิ้นส์  คนนี้  มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเขาตั้งมากมาย  ก่อนที่ 

เขาจะจมน้ำตาย” 

	 “จมน้ำตาย?”  หลายเสียงถามข้ึนพร้อมกัน  แน่ละ  แม้จะเคยได้ยินได้ฟัง 

เรื่องนี้และเรื่องอื่น ๆ ที่ลึกลับดำมืดยิ่งกว่านี้มาก่อน  แต่พวกฮอบบิทก็ไม่เคยเบื่อ 

ที่จะฟังเรื่องซุบซิบนินทาในครอบครัว  และพร้อมจะฟังซ้ำใหม่อีกครั้ง 

	 “คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้”  พ่อเฒ่าเล่า  “คุณโดรโกแต่งงานกับคุณพรีมูลา 

แบรนดี้บั๊ก  ผู้น่าสงสาร  เธอเป็นน้องลูกน้าของคุณบิลโบ  (แม่ของเธอเป็นลูกสาว 

คนสุดท้องของท่านผู้เฒ่าตุ๊ก)  ส่วนคุณโดรโกเป็นลูกพี่ลูกน้องคนละปู่กับคุณ 

บิลโบ  เพราะฉะนั้นนับญาติแล้วคุณโฟรโดจึงมีศักดิ์เป็นทั้งหลานข้างแม่  และ 

หลานห่าง ๆ ข้างพ่อของคุณบิลโบ  คือเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องอย่างที่เขาเรียกกัน 

น่ันแหละ  คงจะเข้าใจท่ีฉันพูดนา  หลังแต่งงานคุณโดรโกมักจะไปพักท่ีคฤหาสน์ 

แบรนดี้ฮอลล์ของตาเฒ่ากอร์บาด็อคพ่อตาอยู่บ่อย  ๆ  (เขาชอบอาหารที่นั่น  และ 

โต๊ะอาหารของตาเฒ่ากอร์บาด็อคก็มักจะมีอาหารเต็มเพียบเสมอ)  เขาออกไป 
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พายเรือเล่น ในแม่น้ำแบรนด้ีไวน์  ก็เลยจมน้ำตายไปพร้อมกับเมีย  ท้ิงคุณโฟรโด 

ลูกชายตัวเล็ก ๆ ผู้น่าสงสารไว้ตัวคนเดียว” 

	 “ฉันได้ยินมาว่าสองคนนั่นออกไปพายเรือชมจันทร์หลังอาหาร”  ผู้เฒ่า 

โน้กส์บอก  “แล้วเรือก็ล่มเพราะน้ำหนักของโดรโก” 

  “ฉัน ได้ยินว่าเธอผลักเขาตกน้ำก่อน  เขาก็เลยดึงเธอลงไปด้วย”  แซนดี้- 

แมน  เจ้าของโรงสีในฮอบบิทตันพูด 

	 “อย่าไปเชื่อเสียทุกเรื่องที่นายได้ยิน  แซนดี้แมน”  พ่อเฒ่าว่า  แกไม่ค่อย 

ชอบขี้หน้าเจ้าของโรงสีผู้นี้นัก  “อย่าพูดถึงขนาดต้องผลักต้องดึงกันเลย  เรือน่ะ 

ไว้ใจได้ที่ไหนสำหรับคนนั่งโดยไม่ระวังตัว  ยังไงก็เถอะ  เพราะเหตุนี้นี่แหละ 

คุณโฟรโดถึงถูกทิ้งเป็นกำพร้าอยู่ที่นั่น  อยู่กับพวกญาติ ๆ  บั๊กแลนด์พิลึกพิลั่น  

จะว่าอย่างนั้นก็ได้  เติบโตขึ้นมาในแบรนดี้ฮอลล์  คฤหาสน์สลัมเราดี  ๆ  นี่เอง  

ตาเฒ่ากอร์บาด็อคมีญาติอยู่ที่นั่นไม่ต่ำกว่าสองร้อยคน  คุณบิลโบยอดมากที่พา 

หลานชายกลับมาอยู่กับคนดี ๆ ที่นี่เสียได้ 

	 “แต่นั่นทำเอาพวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์แทบล้มทั้งยืน  พวกนั้นนึกว่าจะได ้

ครอบครองแบ๊กเอนด์ตอนท่ีคุณบิลโบหายไปแล้วใคร ๆ  นึกว่าตายน่ันแหละ  แล้ว 

อยู่  ๆ  คุณบิลโบก็กลับมา  บอกให้พวกนั้นออกไปให้หมด  และก็อยู่เรื่อยมาจน 

ป่านน้ี  ดูไม่แก่ลงสักวันเลย  ขอให้อยู่ต่อไปนาน   ๆ เถอะ!  แต่แล้วปุบปับคุณบิลโบ 

ก็รับทายาทมาเล้ียงดู  แถมทำอย่างถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเสียด้วย  ตอนน้ี 

พวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์เลยไม่มีหวังได้เข้าไปเหยียบแบ๊กเอนด์อีกแล้ว”

	 “เขาลือกันว่าที่นั่นมีสมบัติซ่อนอยู่”  ฮอบบิทแปลกหน้าผู้หนึ่งเอ่ยขึ้น  เขา 

เดินทางมาจากเมืองมิเคิลเดลวิงในมณฑลเวสต์ฟาร์ธิงเพ่ือมาทำธุระแถวน้ี  “ได้ยิน 

มาว่ายอดเขาทั้งลูกมีอุโมงค์เก็บแก้วแหวนเงินทองเต็มไปหมด” 

	 “ท่านได้ยินมามากกว่าที่ฉันรู้”  พ่อเฒ่าตอบ  “ฉันไม่รู้อะไรเลยเรื่องแก้ว 

แหวนเงินทองนั่น  คุณบิลโบมีอิสระในการจับจ่ายใช้สอย  ดูเหมือนเงินจะไม่เคย 

ขาดมือเลย  แต่ฉันไม่เคยรู้ว่ามีการขุดอุโมงค์  ฉันเห็นตอนที่คุณบิลโบกลับมา 

เมื่อหกสิบปีก่อน  ตอนนั้นฉันยังหนุ่มแน่นอยู่  เพิ่งมาฝึกงานกับผู้เฒ่าโฮลแมน 
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ได้ไม่นาน  (เขาเป็นญาติข้างพ่อของฉัน)  แต่ผู้เฒ่าโฮลแมนให้ฉันไปที่แบ๊กเอนด ์

คอยช่วยดูแลไม่ให้คนมาเกะกะยุ่มย่ามในสวนเวลาที่มีการขายทอดตลาด  ตอน 

กำลังประมูลขายอยู่นั่นเอง  คุณบิลโบก็โผล่ขึ้นมาบนเนินเขาฮิลล์  ขี่ม้ามาและ 

มีถุงใบเบ้อเร่ิมมาด้วยหลายถุงกับหีบอีกสองใบ  ฉันไม่สงสัยเลยว่าถุงกับหีบน่ันคง 

เต็มไปด้วยสมบัติที่เอามาจากต่างแดน  ที่ที่เขาว่ากันว่ามีภูเขาเป็นทองคำ  แต่มัน 

มีไม่มากพอจะฝังไว้เต็มอุโมงค์หรอก  เจ้าแซมลูกชายฉันอาจจะรู้อะไรมากกว่านี้ 

เขาเข้านอกออกในแบ๊กเอนด์เป็นประจำ  หลงใหลคลั่งไคล้เรื่องโบร่ำโบราณนัก 

เชียวเจ้าลูกคนนี้  เขาชอบฟังตำนานเก่า  ๆ ที่คุณบิลโบเล่าให้ฟัง  คุณบิลโบสอน 

หนังสือให้เขา -- ด้วยเจตนาดีดอกท่าน  มันคงจะไม่มีอะไรเสียหายหรอก

  “  ‘เอลฟ์กับมังกร’!  ฉันพูดกับลูก  ‘กะหล่ำปลีกับมะเขือเทศเห็นจะเหมาะ 

กับแกและพ่อมากกว่า  อย่าไปวุ่นวายกับธุระของเจ้านายเลย  ไม่อย่างนั้นแกอาจ 

ต้องพบกับเรื่องยุ่งยาก’  ฉันบอกเจ้าแซมและก็จะบอกกับคนอื่น  ๆ อย่างนี้ด้วย”  

พูดแล้วก็หันไปมองคนแปลกหน้ากับเจ้าของโรงสีเป็นทีเสริม

	 ทว่าพ่อเฒ่าไม่อาจโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังทั้งหลายให้เชื่อได้  ตำนานเกี่ยวกับ 

ความร่ำรวยของบิลโบได้ฝังแน่นในจิตใจฮอบบิทรุ่นหลังเสียแล้ว

	 “เอ้อ  แต่เขาอาจไปเอาสมบัติมาเพิ่มก็ได้นี่”  เจ้าของโรงสีแย้งแบบเดียว 

กับที่คนส่วนใหญ่คิด  “เขาชอบออกจากบ้านบ่อย  ๆ  ดูพวกคนแปลกหน้าที่มา 

เยี่ยมเขาสิ  มีคนแคระมาหาตอนกลางคืน  แล้วยังตาแก่นักเล่นกลพเนจรที่ชื่อ 

แกนดัล์ฟกับใครต่อใครนั่นอีก  นายจะพูดยังไงก็ได้พ่อเฒ่าเอ๊ย  แต่แบ๊กเอนด ์

เป็นที่ที่ประหลาด  และคนอยู่ที่นั่นก็พิลึกกึกกือหนักขึ้นไปอีก”

	 “นายก็เหมือนกัน  นายแซนดี้แมน  จะพูดยังไงก็ได้ในเรื่องที่นายไม่ได้รู ้

มากไปกว่าเร่ืองการพายเรือเลย”  พ่อเฒ่าย้อน  รู้สึกเหม็นข้ีหน้าเจ้าของโรงสีย่ิงกว่า 

เคย  “ถ้าไอ้ที่ว่ามานั่นมันแปลกนักละก็  งั้นพวกเราแถวนี้จะมิยิ่งประหลาดกว่า 

เรอะ  ฮอบบิทบางคนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่หรอก  ไม่มีวันแม้แต่จะเลี้ยงเบียร์ 

เพื่อนสักเหยือก  ต่อให้โพรงที่อยู่มีผนังเป็นทองคำด้วยซ้ำ  แต่ที่แบ๊กเอนด์เขาทำ 

อะไร  ๆ  ดีกว่านี้แยะ  แซมบอกว่า   เราทุกคน  จะได้รับเชิญไปงานเลี้ยงและมีการ 
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แจกของขวัญด้วย  รู้ไว้ซะเถอะ  ของขวัญสำหรับทุกคนเลย -- ในเดือนน้ีน่ีแหละ”

 

	 เดือนที่ว่าคือเดือนกันยายน  อากาศกำลังดีเป็นอย่างยิ่ง  วันสองวันต่อมา 

มีข่าวลือ  (อาจเริ่มมาจากแซมแหล่งข่าวผู้ใกล้ชิด)  แพร่สะพัดออกไปว่าจะมีการ 

จุดดอกไม้ไฟข้ึน -- ดอกไม้ไฟ  จะมีอะไรยอดเย่ียมกว่าน้ีอีกเล่า  นานนับศตวรรษ 

แล้วที่ไม่มีการจุดดอกไม้ไฟในไชร์  นับตั้งแต่ท่านตุ๊กผู้เฒ่าล่วงลับไป 

	 หลายวันผ่านไป  วันสำคัญวันน้ันใกล้เข้ามาเร่ือย ๆ  เย็นวันหน่ึงมีรถเทียม

ม้ารูปร่างแปลก ๆ บรรทุกหีบห่อหน้าตาประหลาด ๆ แล่นเข้ามาในฮอบบิทตัน  ขึ้น

เนินเขาฮิลล์ไปยังแบ๊กเอนด์  บรรดาฮอบบิทขวัญอ่อนทั้งหลายพากันมองอย่าง 

ตื่นเต้นพิศวงออกมาจากประตูบ้านซึ่งสว่างไสวด้วยแสงตะเกียง  รถม้าคันนั้น 

ขับมาโดยคนต่างถ่ิน  ร้องเพลงแปลก ๆ  เป็นพวกคนแคระหนวดยาว  สวมหมวก

ฮู้ดโต ๆ คลุมศีรษะ  สองสามคนยังคงพักต่อท่ีแบ๊กเอนด์  พอปลายสัปดาห์ท่ีสอง

ของเดือนกันยายนก็มีเกวียนเล่มหนึ่งแล่นเข้ามาจากทางด้านสะพานแบรนดี้ไวน ์

ผ่านหมู่บ้านบายวอเตอร์ตอนกลางวันแสก ๆ  มีชายชราผู้หน่ึงขับมาคนเดียว  เขา

สวมหมวกแหลมทรงสูงสีน้ำเงิน  เส้ือคลุมยาวสีเทากับผ้าพันคอสีเงิน  เขาไว้เครา

ยาวหงอกขาว  และมีขนคิ้วดกหนายื่นยุ่งออกมาที่ริมขอบหมวก  พวกฮอบบิท 

เด็ก  ๆ  วิ่งตามเกวียนนั่นกรูเกรียวตลอดทาง  ทะลุฮอบบิทตันขึ้นไปบนเนินเขา 

ฮิลล์  เกวียนดงักลา่วบรรทุกดอกไมไ้ฟมาอยา่งท่ีพวกเดก็ ๆ คาดไว้ไมผิ่ด  พอมา

ถึงที่หน้าประตูบ้านของบิลโบ  ชายชราผู้นั้นก็เริ่มขนของลง  มีดอกไม้ไฟทุกชนิด 

ทุกขนาดห่อไว้เป็นห่อใหญ่  ๆ  หลายห่อ  แต่ละห่อติดป้ายซึ่งเขียนตัวอักษร  ก 

  สีแดงตัวโต ๆ  และอักขระเอลฟ์ 

	 น่ันเป็นเคร่ืองหมายของแกนดัล์ฟ   และชายชราผู้น้ันก็คือพ่อมดแกนดัล์ฟ 

ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในไชร์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องแสงสีและควันไฟนั่นเอง  ธุระ 

หน้าที่ที่แท้จริงของพ่อมดผู้นี้ยุ่งยากซับซ้อนและอันตรายยิ่ง  แต่พวกฮอบบิทใน 

ไชร์ไม่รู้แม้แต่น้อยว่ามันคืออะไร  สำหรับพวกฮอบบิท  พ่อมดแกนดัล์ฟเป็นเพียง 

‘สีสัน’ อย่างหน่ึงของงานเล้ียง  พวกเด็ก   ๆ ต่ืนเต้นกันยกใหญ่  ร้องตะโกนเจ๊ียวจ๊าว 
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ว่า  “นาย  ก  เก่งกาจ”  และชายชราผู้นั้นก็อมยิ้ม  เด็ก ๆ จำพ่อมดผู้นี้ได้  แม้เขา 

จะมาปรากฏตัวในฮอบบิทตันไม่บ่อยนัก  และไม่เคยพักอยู่นาน ๆ  เลย  อย่างไร 

ก็ตาม  ไม่ว่าเด็กหรือผู้เฒ่าที่ชราภาพที่สุด  ไม่มีใครเคยเห็นการแสดงดอกไม้ไฟ 

ของแกนดัล์ฟมาก่อน -- มันเป็นเพียงตำนานเล่าขานในอดีตเท่านั้น

	 เมื่อบิลโบกับพวกคนแคระช่วยพ่อมดขนของลงเสร็จ  บิลโบก็แจกเงินไป 

สองสามเพนนี  แต่ไม่มีการทดลองจุดดอกไม้ไฟหรือประทัดแม้แต่นัดเดียว  สร้าง 

ความผิดหวังแก่ผู้เฝ้าชมไม่น้อย

	 “กลับบ้านเสียเถอะไป๊!”  แกนดัล์ฟพูด  “เมื่อถึงเวลาแล้วขี้คร้านพวกเจ้า 

จะได้ดูกันไม่หวาดไม่ไหว”  จากนั้นก็เดินหายเข้าไปในบ้านพร้อมกับบิลโบ  แล้ว 

ประตูก็ปิด  พวกเด็ก   ๆ ยืนจ้องประตูอย่างหมดหวังอยู่ครู่หน่ึงก่อนจะแยกย้ายกลับ 

ไป  รู้สึกเหมือนงานเลี้ยงนั้นไม่มีวันจะมาถึง

 

	 ภายในแบ๊กเอนด์  บิลโบกับแกนดัล์ฟนั่งอยู่ใกล้หน้าต่างเปิดกว้างในห้อง 

เล็ก  ๆ  ห้องหนึ่ง  มองออกไปเห็นสวนด้านตะวันตก  ตอนบ่ายจัดของวันนั้น 

บรรยากาศสดใสเงียบสงบ  ดอกไม้บานแดงสะพรั่งและเหลืองอร่าม  มีดอก 

ลิ้นมังกรกับดอกทานตะวันและดอกนัสเตอร์เชินเลื้อยอยู่บนผนังเขียวครึ้ม  ยื่น 

โผล่เข้ามาที่หน้าต่างกลม 

	 “สวนของเจ้าสวยเหลือเกิน!”  แกนดัล์ฟเอ่ยขึ้น 

	 “ใช่”  บิลโบตอบ  “ฉันเองก็ชอบมันมาก  และชอบทุกสิ่งทุกอย่างในไชร์ 

ที่ฉันรักนี่  แต่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องการพักร้อนเสียแล้ว”

	 “หมายความว่าเจ้ากำลังจะไปทำสิ่งที่คิดไว้อย่างนั้นใช่ไหม”

	 “ใช ่ ฉันตัดสินใจมานานหลายเดือนแล้ว  และจะไม่เปลี่ยนใจด้วย”

	 “ดีละ  ไม่มีประโยชน์ท่ีเราจะพูดกันอีก  ทำตามท่ีเจ้าต้ังใจไว้เถิด --  ท้ังหมด 

นั่นแหละ  ข้าหวังว่าผลที่เกิดขึ้นคงจะเป็นเรื่องดีสำหรับเจ้าและสำหรับเราทุกคน”

	 “ฉันก็หวังอย่างนั้น  แต่อย่างไรก็เถอะ  ฉันอยากทำอะไรสนุก ๆ ให้ตัวเอง 

ในวันพฤหัสบดีนี่เสียหน่อย  เป็นเรื่องเล่นตลกเล็ก ๆ น้อย ๆ”
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	 “ใครจะเป็นคนหัวเราะล่ะหือ  ข้าสงสัยจริง”  แกนดัล์ฟถามพลางส่ายศีรษะ 

ไปมา 

	 “แล้วจะได้รู้กัน”  บิลโบตอบ

 

	 วันต่อมามีเกวียนอีกหลายเล่มแล่นขึ้นไปบนเนินเขาฮิลล ์ และยังมีเกวียน 

ทยอยกันมาอีกเรื่อย  ๆ  ‘การต่อรองราคากับร้านค้าท้องถิ่น’  อาจมีปัญหาจุกจิก 

กวนใจอยู่บ้าง  แต่ภายในสัปดาห์นั้นเอง  ของที่ถูกสั่งซื้อก็เริ ่มหลั่งไหลมาที่ 

แบ๊กเอนด์  มีทั้งอาหารและข้าวของเครื่องใช้ฟุ่มเฟือยทุกชนิดเท่าที่จะหาได้ใน 

ฮอบบิทตัน,  บายวอเตอร์  หรือจากทุกหนแห่งในละแวกใกล้เคียง  ฮอบบิท 

ทั้งหลายต่างกระวนกระวายเริ่มทำเครื่องหมายขีดฆ่าบนปฏิทิน  และชะเง้อคอ 

คอยบุรุษไปรษณีย์อย่างใจจดใจจ่อ  ด้วยหวังจะได้รับเชิญไปงาน

	 ไม่นานนักจดหมายเชิญก็ถูกแจกจ่ายออกไป  ท่ีทำการไปรษณีย์ฮอบบิทตัน 

งานยุ่งจนล้น  และไปรษณีย์บายวอเตอร์ก็จมจ่อมอยู่ภายใต้กองจดหมาย  จน 

ถึงกับต้องมีการระดมอาสาสมัครมาช่วย  บุรุษไปรษณีย์วิ่งขึ้นวิ่งลงเนินเขาฮิลล์ 

อย่างไม่ขาดสาย  นำส่งจดหมายนับร้อย ๆ ฉบับซึ่งบรรจุข้อความสุภาพในทำนอง 

เดียวกันว่า  ขอบคุณอย่างยิ่ง  ข้าพเจ้ายินดีที่จะไปอย่างแน่นอน 

	 มีป้ายประกาศแผ่นหนึ่งปรากฏหราอยู่ที่หน้าประตูแบ๊กเอนด์  เขียนว่า  

ห้ามเข้า  ยกเว้นผู้มีกิจเกี่ยวกับงานเลี้ยง  แต่ทว่าทั้งผู้มีกิจจริงหรือแกล้งทำเป็นม ี

ก็ไม่ค่อยได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างใน  บิลโบกำลังยุ่งอยู่กับการเขียนจดหมายเชิญ 

ตรวจดูจดหมายตอบรับ  ห่อของขวัญ  และตระเตรียมอะไรต่อมิอะไรส่วนตัว  

นับตั้งแต่แกนดัล์ฟมาถึง  เขาก็ไม่ได้ออกมาปรากฏตัวให้ใครเห็นเลย

	 เช้าวันหนึ่งฮอบบิททั้งหลายตื่นขึ้นมาพบว่า  ทุ่งกว้างด้านทิศใต้ของประตู 

บ้านบิลโบมีเชือกและเสาสำหรับกางเต็นท์กางกระโจมกองระเกะระกะไปหมด  

มีทางเข้าต่างหากตัดจากด้านนอกเข้าไปสู่ทางเดินและบันไดกว้าง  กับประตูใหญ ่

สีขาวซึ่งสร้างไว้ภายในทุ่ง  ครอบครัวฮอบบิทแห่งแบ๊กชอตโรว์สามครอบครัวที ่

อาศัยอยู่ติดกับทุ่ง  ยิ่งทวีความสนอกสนใจแกมหมั่นไส้ขึ้นเป็นทวีคูณ  พ่อเฒ่า 
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แกมจีถึงกับเลิกแกล้งทำเป็นสาละวนกับงานในสวนของแกไปเลย 

	 กระโจมเร่ิมทยอยต้ังข้ึน  มีหลังหน่ึงใหญ่โตมโหฬารเป็นพิเศษ  ใหญ่โตจน 

คลุมเอาต้นไม้ต้นหน่ึงซ่ึงข้ึนในทุ่งไว้ภายในน้ันได้ท้ังต้น  ต้นไม้น่ันยืนเด่นเป็นสง่า 

อยู่ใกล้ ๆ กับมุมหนึ่งของกระโจม  ตรงหัวโต๊ะอาหารใหญ่พอดี  ตามกิ่งมีตะเกียง 

ระย้าแขวนไว้ทุกกิ่ง  แต่ที่น่าดูยิ่งกว่านั้น  (ในความคิดของพวกฮอบบิท)  ก็คือ  

ครัวกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สร้างไว้ตรงมุมด้านเหนือของทุ่ง  เหล่าพ่อครัวหัวป่าก ์

จากโรงเตี๊ยมและร้านอาหารทุกแห่งในรัศมีหลายไมล์โดยรอบ  พร้อมใจกันยก 

ขบวนมาช่วยงานพวกคนแคระและคนแปลกถิ่นอื่น  ๆ  ที่อยู่ที่แบ๊กเอนด์  ความ 

ตื่นเต้นทวีถึงขีดสุด

	 แต่แล้วท้องฟ้าก็กลับคร้ึมไปด้วยเมฆ  วันน้ันเป็นวันพุธ  วันสุกดิบก่อนหน้า 

งานเล้ียงหน่ึงวัน  ทุกคนเร่ิมหว่ันวิตก  คร้ันพอรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๒  กันยายน 

ดวงอาทิตย์ก็ทอแสงสว่าง  กลุ่มเมฆหายไป  ธงทิวพลิ้วสะบัด  และความสนุก- 

สนานก็เริ่มต้นขึ้น

	 บิลโบ  แบ๊กก้ินส์  เรียกงานน้ีว่า  งานเล้ียง  แต่ท่ีจริงเป็นงานร่ืนเริงหลาย ๆ 

อย่างรวมเข้าด้วยกัน  ฮอบบิทบ้านใกล้เรือนเคียงทุกคนได้รับเชิญ  มีเพียง 

สองสามคนเท่าน้ันท่ีเผอิญตกสำรวจไป  แต่ไม่เป็นไร  เพราะพวกน้ีก็มาปรากฏตัว 

ในงานกับเขาด้วยอยู่ดี  ฮอบบิทจากส่วนอ่ืน   ๆของไชร์ก็ได้รับเชิญมาด้วยหลายคน 

บางคนมาจากนอกเขตชายแดนด้วยซ้ำ  บิลโบคอยรับแขก  (และพวกที่ติดสอย 

ห้อยตามเข้ามา)  ด้วยตัวเองอยู่หน้าประตูสีขาวที่สร้างขึ้นใหม่  เขาแจกของขวัญ 

ให้ทุก ๆ คน  รวมท้ังพวกท่ีออกไปทางด้านหลังแล้วย้อนกลับมาเข้าประตูหน้าใหม่ 

อีก  ฮอบบิทจะมอบของขวัญให้ผู้อื่นในงานวันเกิดของตัวเอง  แต่มีข้อแม้ว่าจะ 

ต้องไม่ใช่ของแพงและไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยจนเกินไปสำหรับงานในโอกาสเช่นน้ีด้วย 

ว่าไปแล้ว  วิธีนี ้ก็นับว่าไม่เลว  ที่จริงในหมู่บ้านฮอบบิทตันและบายวอเตอร์  

ทุก ๆ วันไม่เป็นวันเกิดของใครก็ต้องใครสักคนอยู่แล้ว  ฮอบบิททุกคนในถิ่นนี ้

จึงมีโอกาสได้รับของขวัญอาทิตย์ละหนึ่งชิ้นเป็นอย่างน้อย  แต่ฮอบบิทเหล่านี้ 

ก็ไม่เคยเบื่อแต่อย่างใด
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	 คราวน้ีของขวัญท่ีได้รับดีเป็นพิเศษ  พวกเด็ก ๆ  ต่ืนเต้นเสียจนเกือบลืมกิน 

อยู่ครู่หน่ึง  ของท่ีได้เป็นของเล่นท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน  ทุกช้ินสวยสดงดงาม  และ 

บางชิ้นเห็นได้ชัดว่าน่าอัศจรรย์  ที่จริงของขวัญหลายชิ้นถูกสั่งทำขึ้นก่อนหน้านี ้

หนึ่งปี  และส่งลำเลียงมาจากขุนเขาและหุบเขาเดล  ทำขึ้นโดยฝีมือของคนแคระ 

จริง ๆ 

	 เมื่อแขกทุกคนได้รับการต้อนรับเข้าประตูมาหมดแล้ว  เสียงดนตรีระบำ 

รำฟ้อนและการละเล่นต่าง ๆ ก็เริ่มต้นขึ้น  และที่ขาดไม่ได้แน่นอนคืออาหารกับ 

เครื่องดื่ม  อาหารถูกจัดเตรียมไว้เป็นทางการสามมื้อ  ได้แก่  มื้อกลางวัน  น้ำชา 

และมื้อเย็น  (หรือค่ำ)  แต่มื้อกลางวันและน้ำชาเป็นมื้อสำคัญ  ด้วยข้อเท็จจริง 

ที่ว่า  ในเวลาดังกล่าวแขกทั้งหมดจะอยู่นั่งรับประทานด้วยกัน  ส่วนมื้ออื่น  ๆ มี 

เพียงแขกส่วนใหญ่กิน ๆ  ด่ืม ๆ -- ไปเร่ือย ๆ  ต้ังแต่สิบเอ็ดโมงเช้าจนถึงหกโมงคร่ึง 

เย็น  อันเป็นเวลาเริ่มจุดดอกไม้ไฟ

	 ดอกไม้ไฟเป็นฝีมือของแกนดัล์ฟ  ไม่เพียงพ่อมดผู้น้ีจะเป็นผู้นำมาเท่าน้ัน 

แต่ยังเป็นคนออกแบบและลงมือทำเองอีกด้วย  ไม่ว่าแบบพิเศษ  แตกเป็นชุด  

พลุเหินหาว  ล้วนเป็นฝีมือแกนดัล์ฟท้ังส้ิน  นอกจากน้ียังมีประทัด  กบเต้น  ตะไล 

คบเพลิง  เทียนคนแคระ  น้ำพุเอลฟ์  ภูตคำราม  และฟ้าลั่น  ทุกแบบสวยสด 

งดงามอย่างน่าอัศจรรย์  ฝีมือของแกนดัล์ฟดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามวัยนั่นเอง

	 มีพลุระยิบระยับเหมือนนกบินขึ้นฟ้าส่งเสียงกระจิบ ๆ  เจื้อยแจ้ว  บางชุด 

แตกกระจายเป็นต้นไม้เขียว  โดยมีลำต้นอยู่ในรูปของควันดำทะมึน  คลี่ใบเขียว 

ชอุ่มผลิสะพรั่งออกมาในพริบตา  และตามกิ่งแวววาวก็มีดอกสว่างโปรยปราย 

ลงมาใส่พวกฮอบบิทซึ่งกำลังตื่นตะลึง  แล้วหายวับไปพร้อมกับกลิ่นอันหอมกรุ่น  

ก่อนจะทันตกถึงใบหน้าซึ่งแหงนดูอยู่  บางชุดแตกระยิบระยับเป็นฝูงผีเสื ้อ 

บินว่อนตามหมู่ไม้  เป็นเปลวไฟหลากสีพุ่งทะยานคล้ายรูปนกอินทรี  เรือใบ  

หรือฝูงหงส์ร่อน  บ้างก็แตกตัวเป็นพายุฟ้าคะนองแดงฉานและสายฝนเหลือง 

โปรยปราย  เป็นปลายหอกเงินพุ่งพราวไปในอากาศพร้อมกับเสียงกึกก้องคล้าย 

กองทัพโรมรันในสงคราม  แล้วตกซู่ลงสู่แม่น้ำวอเตอร์  เสียงเหมือนงูนับร้อย ๆ  
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ดอกไม้ไฟชุดสุดท้ายจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นเกียรติแก่บิลโบ  และทำให ้

พวกฮอบบิทตื่นตะลึงสุดขีดเหมือนดังที่แกนดัล์ฟตั้งใจไว ้ พอแสงต่าง ๆ มืดลง 

ก็ปรากฏควันสีเทาลอยทะมึน  แลเห็นเป็นรูปคล้ายภูเขาอยู่ไกล  ๆ  แล้วยอดเขา 

ก็เริ่มสว่าง  พ่นเปลวเพลิงเขียวและแดงพวยพุ่งขึ้นไป  มีมังกรสีเขียวเหลือบทอง 

ตัวหนึ่งบินออกมา  ถึงจะไม่ใหญ่โตเท่าของจริง  แต่ก็ดูมีชีวิตชีวาเหมือนจริง 

อย่างที่สุด  มันพ่นไฟออกจากปาก  ดวงตาวาวโรจน์จับจ้องลงมาเบื้องล่าง  มัน 

บินฉวัดเฉวียนส่งเสียงคำรามกึกก้องอยู่เหนือผู้ชมสามรอบ  ทุกคนพากันทิ้งตัว 

หมอบ  หลายคนถึงกับนอนฟุบหน้าลงกับพื้น  มังกรพุ่งปราดผ่านไปราวกับ 

รถไฟด่วน  ม้วนตัวแตกกระจายเหนือบายวอเตอร์เสียงดังสนั่นหวั่นไหว

	 “น่ีเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาอาหารค่ำแล้ว!”  บิลโบประกาศ  ความต่ืนตกใจ 

หายเป็นปลิดทิ้ง  บรรดาฮอบบิททั้งหลายที่นอนพังพาบอยู่พากันกระโดดลุกขึ้น  

มีอาหารอร่อย  ๆ  ชั้นยอดเตรียมไว้สำหรับทุกคน  ซึ่งนั่นก็หมายถึงทุกคนจริง  ๆ    

ยกเว้นผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงพิเศษสำหรับครอบครัว  งานที่ว่านี่จัดขึ้น 

ในกระโจมใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่  แขกได้รับเชิญมีเพียงสิบสองโหล  (พวกฮอบบิท 

มีคำเรียกจำนวนนี้อีกอย่างว่า  หนึ่งกุรุส  แต่ไม่เหมาะจะนำมาใช้กับคน)  ผู้ได้ 

รับเชิญล้วนมาจากครอบครัวซึ่งเป็นเครือญาติกับบิลโบและโฟรโด  จะมีพิเศษ 

ก็แต่เพียงสองสามคนที่ไม่ได้เกี ่ยวดองเป็นญาติโยมอะไร   (อย่างแกนดัล์ฟ 

เป็นต้น)  ฮอบบิทรุ่นเยาว์หลายคนก็ได้รับเชิญด้วย  โดยได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ 

ผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากพวกฮอบบิทไม่ค่อยเข้มงวดกับเด็ก  ๆ  นัก 

ในเรื่องของการอยู่ดึก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสให้เด็ก ๆ ได้กินฟรี  ก็การ 

เลี้ยงดูฮอบบิทน้อย ๆ พวกนี้น่ะมันสิ้นเปลืองใช่ย่อยอยู่เมื่อไร

	 พวกแบ๊กก้ินส์และบอฟฟินมากันมากมาย  รวมท้ังพวกตุ๊กและแบรนด้ีบ๊ัก 

ด้วย  มีหลายคนนามสกุลกรับบ์  (ญาติฝ่ายย่าของบิลโบ),  ชับบ์  (เกี่ยวดองกับ 

คุณตาตุ๊กของเขา)  รวมทั้งอีกหลายครอบครัวในสกุลเบอร์โรว์ส,  โบลเจอร์,  

เบรซไกร์เดิล,  บร็อกเฮ้าส์,  กู๊ดบอดี้,  ฮอร์นโบลเวอร์  และพราวด์ฟุต  พวกนี้ 

บางคนเป็นเพียงญาติห่าง   ๆของบิลโบ  และบางคนแทบไม่เคยมาเหยียบฮอบบิทตัน 
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เลยด้วยซ้ำ  เนื่องจากอาศัยอยู่ในอีกมุมหนึ่งของไชร์  ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปมาก 

พวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์มิได้ถูกลืมแต่ประการใด  โอโธและโลบีเลียภรรยา 

ของเขามาปรากฏตัวในงานด้วย  สองคนนี่ไม่ชอบบิลโบ  ซ้ำยังชังน้ำหน้าโฟรโด 

ด้วย  หากแต่บัตรเชิญเขียนด้วยหมึกสีทองที่ได้รับทำให้ทั้งคู่ไม่อาจปฏิเสธ  อีก 

ประการหน่ึงน้ัน  บิลโบญาติของคนท้ังสองก็เป็นยอดนักกินตัวยง  และโต๊ะอาหาร 

ที่บ้านของบิลโบก็ขึ้นชื่ออย่าบอกใครทีเดียว

	 แขกท้ังหน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีคนหวังจะได้ล้ิมอาหารช้ันเลิศ  แม้ออกจะรู้สึกหวาด- 

หวั่นต่อสุนทรพจน์หลังอาหารของเจ้าบ้านไม่น้อย  (เป็นรายการซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เสียด้วย)  บิลโบคงจะเกริ่นด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าบทกวี  แล้วหลังจากนั้นสักหนึ่ง 

หรือสองแก้วก็คงเอ่ยถึงการผจญภัยพิลึกพิล่ันของเขาคร้ังน้ัน  แขกเหร่ือท้ังหลาย 

หาได้ผิดหวังไม่  ต่างเพลิดเพลินเจริญใจกับอาหาร ชั้นยอด  หรือที่จริงคือความ 

หฤหรรษ์ซึ่งมากมาย  จุใจ  หลากหลาย  และยาวนานยิ่ง  ตลอดละแวกหมู่บ้าน 

แทบไม่มีอะไรเหลือให้ซื้อหาได้อีกเลยเป็นเวลานานหลายสัปดาห์หลังจากนั้น  

แต่ด้วยงานเลี้ยงของบิลโบนี่เอง  เป็นเหตุให้สินค้าเกลี้ยงไปจากโกดังร้านค้าและ 

ห้องใต้ดินแทบทุกแห่งในรัศมีหลายไมล์โดยรอบ  จึงไม่ค่อยมีใครรู้สึกเดือดร้อน 

เท่าไรนัก

	 หลังอาหาร  (ประมาณนั้น)  ก็มาถึงเวลาของสุนทรพจน์  อย่างไรก็ตาม  

เมื่อถึงตอนนี้  แขกส่วนใหญ่กำลังอารมณ์เบิกบาน  อยู่ในยามสำราญที่เรียกว่า 

‘เวลานั่งสังสรรค์’  ต่างนั่งจิบเครื่องดื่มสุดโปรดแกล้มของกินแสนถูกใจไปพลาง  

ความหวาดกลัวเร่ืองสุนทรพจน์เลือนหายไป  ต่างพร้อมจะฟังอะไรก็ได้และพร้อม 

จะโห่เฮรับทุกครั้งที่จบประโยค

  “ญาติ ๆ ที่รักของฉัน”  บิลโบเริ่มพูด  ลุกขึ้นจากที่นั่ง  “เอ้า!  ฟังหน่อย!  

ฟังหน่อย!”  ทุกคนตะโกน  แล้วร้องผสานเสียงซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้น  ราวกับ 

ไม่ค่อยอยากทำตามคำส่ังของตัวเองสักเท่าไร  บิลโบเดินผละจากท่ี  ข้ึนไปยืนบน 

เก้าอ้ีตัวหน่ึงใต้ต้นไม้แขวนตะเกียงสว่าง  แสงตะเกียงตกต้องใบหน้าอันเปล่งปล่ัง 

ของเขา  กระดุมสีทองเป็นประกายวาววับอยู่บนเสื้อกั๊กไหมปักลวดลาย  ทุกคน 
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

มองเห็นเขายืนโบกมือข้างหนึ่ง  ส่วนอีกข้างซุกไว้ในกระเป๋ากางเกง

  “ญาติ   ๆแบ๊กก้ินส์และบอฟฟินท่ีรัก”  บิลโบเร่ิมอีกคร้ัง  “ตุ๊ก,  แบรนด้ีบ๊ัก, 

กรับบ์,  ชับบ์,  เบอร์โรว์ส,  ฮอร์นโบลเวอร์,  โบลเจอร์,  เบรซไกร์เดิล,  กู๊ดบอด้ี, 

บร็อกเฮ้าส์  และพราวด์ฟุต”

  “ พ	ร	า	ว	ด	์ฟี้	ต  ต่างหากล่ะ!”  ฮอบบทิเฒ่าคนหนึ่งตะโกนออกมาจากดา้น 

หลังกระโจม  อ๋อ  แน่ละ  ชื่อของตาเฒ่าผู้นี้คือพราวด์ฟุต  และก็สมดีอยู่หรอก 

เพราะเท้าของแกโตเบ้อเร่ิมเท่ิม  มีขนดกหนา  แถมยังยกข้ึนมาพาดบนโต๊ะท้ังสอง 

ข้างเสียด้วย 

  “พราวด์ฟุต”  บิลโบทวน  “รวมทั้งแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์ญาติผู้แสนดีที่ฉัน 

ขอต้อนรับสู่แบ๊กเอนด์อีกครั้ง  วันนี้เป็นวันเกิดปีที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดของฉัน  ฉัน 

อายุหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีแล้ววันนี้!”

	 “ไชโย!  ไชโย!  ขอให้มีความสุขมาก  ๆ!”  ทุกคนร้อง  เอามือตบโต๊ะกัน 

เกรียวกราว  บิลโบพูดได้ยอดมาก  น่ีแหละสุนทรพจน์แบบท่ีพวกน้ีชอบฟัง  ส้ัน ๆ 

ได้ใจความ

  “หวังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นเดียวกับฉัน”  เสียงไชโย 

ดังขึ้นแสบแก้วหู  มีเสียงร้องว่า สนุก ๆ  (และไม่สนุกเลย)  เสียงทรัมเป็ต  แตร  

ปี  ่ ขลุ่ย  และอะไรต่อมิอะไรดังระเบ็งเซ็งแซ่  ก็อย่างที่บอกไว้แล้วนั่นแหละ  มี 

ฮอบบิทรุ่น   ๆมาในงานน้ีด้วยหลายคน  ประทัดดนตรีนับร้อย   ๆ ถูกจุดข้ึน  ประทัด 

ส่วนใหญ่มีคำว่า  เ	 ด	 ล  ประทับอยู่  ซึ่งก็ไม่ได้สื่อความหมายอะไรแก่ฮอบบิท 

พวกนี้นัก  แต่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า  ประทัดนั่นยอดเยี่ยมเหลือหลาย  มัน 

เก็บเอาเสียงเครื่องดนตรีหลาย ๆ อย่างไว้  แม้จะอันเล็กนิดเดียว  แต่ก็ทำเสียง 

ได้ไพเราะไม่มีที่ติ

	 อันที่จริงในตอนนี้ฮอบบิทวัยรุ่นจากตระกูลตุ๊กและแบรนดี้บั๊กบางคนซึ่ง 

นั่งอยู่ตรงมุมหนึ่งของกระโจม  นึกว่าลุงบิลโบพูดจบแล้ว  (ก็คุณลุงแกพูดสิ่งที ่

สำคัญ  ๆ  ไปหมดแล้วนี่)  เลยลุกขึ้นตั้งวงร้องรำทำเพลงกันเดี๋ยวนั้น  พ่อหนุ่ม 

เอเวอร์อาร์ด  ตุ๊ก  กับแม่สาวเมลีล็อต  แบรนดี้บั๊ก  ขึ้นไปยืนบนโต๊ะพร้อมกับถือ 
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เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

กระดิ่งในมือ  แล้วเริ่มต้นเต้นสปริงเกิล-ริง  ซึ่งเป็นการเต้นรำที่สวยมาก  แต ่

ออกจะอึกทึกครึกโครมไปสักหน่อย

	 ทว่าบิลโบยังพูดไม่จบ  เขาฉวยแตรจากฮอบบิทหนุ่มผู้หนึ่งที่อยู่ใกล้ ๆ 

มาเป่าออกไปดัง ๆ สามคร้ัง  เสียงเอะอะจึงสงบลง  “ฉันจะไม่ร้ังตัวพวกเราไว้นาน 

หรอก”  เขาร้อง  มีเสียงไชโยดังมาจากทุกคนที่ชุมนุมอยู่  “ฉันเชิญพวกเรามา 

ในวันน้ีก็เพ่ือจุดประสงค์อย่างหน่ึง”  บางส่ิงบางอย่างในท่าทีการพูดของบิลโบทำให้ 

ทุกคนตั้งใจฟัง  ทุกอย่างแทบจะเงียบกริบ  พวกตุ๊กคนหนึ่งหรือสองคนตะแคงห ู

ฟังเต็มที่

  “อันที่จริงเพื่อจุดประสงค์สามอย่าง!  ประการแรกก็คือ  เพื่อบอกว่าฉัน 

ชอบพวกเราทุกคนมาก  เวลาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีที่ได้อยู่กับฮอบบิทดี  ๆ น่านับถือ 

อย่างนี้มันสั้นเกินไป”  เสียงไชโยเห็นด้วยดังขึ้นอย่างกึกก้อง 

  “ฉันรู้จักพวกเราทุกคนไม่ถึงเศษเสี้ยวของที่ควรรู ้ และฉันก็ชอบทุกคน 

ไม่ถึงสักเสี้ยวที่ควรชอบ”  ฟังดูทะแม่ง  ๆ  อย่างไรชอบกล  มีเสียงตบมือดังขึ้น 

เปาะแปะ  แต่ทว่าส่วนใหญ่กำลังพยายามนึกอยู่ว่า  นี่เป็นคำชมหรือเปล่าหนอ 

  “ประการที่สอง  เพื่อฉลองวันเกิดของฉัน”  มีเสียงไชโยอีก  “ฉันควรจะ 

พูดว่าวันเกิดของเรามากกว่า  เพราะวันนี้เป็นวันเกิดของโฟรโดหลานชายของฉัน  

และเป็นทายาทผู้สืบสกุลของฉันด้วย  วันนี้เป็นวันที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และ 

พร้อมจะสืบทอดส่ิงต่าง   ๆจากฉัน”  มีเสียงตบมือจากพวกฮอบบิทแก่   ๆพอเป็นพิธี 

ปนเปกับเสียงตะโกนดังลั่นจากหนุ่ม  ๆ  ว่า  “โฟรโด!  โฟรโดแก่แล้ว!”  พวก 

แซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์หน้างอ  นึกสงสัยว่า  ไอ้ที ่ว่า   ‘สืบทอดสิ่งต่าง  ๆ’  น่ะ  มัน 

หมายความว่าอย่างไร

  “อายุเราสองคนรวมกันถึงหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ปี  พวกเราถูกเชิญมาเท่ากับ 

จำนวนที่ว่านี้  หนึ่งกุรุส  หากฉันจะขอใช้คำนี้”  ไม่มีเสียงไชโย  นี่เป็นเรื่องตลก 

ไม่ออก  แขกหลายคนโดยเฉพาะพวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์รู้สึกเหมือนถูกตบหน้า 

ต่างรู้สึกว่าที่ได้รับเชิญมานี่ก็เพื่อให้เต็มจำนวนเท่านั้นเอง  ราวกับของโหล  ๆ  ก็ 

ไม่ผิด  “หนึ่งกุรุส  พูดน่าเกลียดอะไรอย่างนี้!”
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

  “หากอนุญาตให้ฉันเอ่ยถึงเร่ืองเก่า ๆ  วันน้ียังเป็นวันครบรอบท่ีฉันเดินทาง 

ด้วยถังเหล้าองุ่นไปถึงเมืองเอสการอธท่ีทะเลสาบลองเลค  แม้อันท่ีจริงในตอนน้ัน 

ฉันจะลืมวันเกิดของตัวเองไปสนิท  เวลานั้นฉันอายุแค่ห้าสิบเอ็ด  วันเกิดจึงดู 

ไม่สำคัญเท่าไรนัก  ฉันจำได้ว่างานเลี้ยงที่พวกนั้นจัดให้เยี่ยมยอดเหลือหลาย  

แต่ตอนนั้นฉันเป็นหวัดอยู่  เลยได้แต่พูดอู้  ๆ  อี้  ๆ  ว่า  ‘ออบอุณอ้ากอั๊บ’  บัดนี้ 

ฉันขอพูดอีกครั้งให้ถูกต้องว่า  ขอบคุณมากที่กรุณามาร่วมงานวันเกิดเล็ก ๆ นี้”  

ทุกคนยังเงียบกริบ  นึกกลัวว่าจะมีบทเพลงหรือบทกวีตามมาในเดี๋ยวนั้น  แล้ว 

พวกเขาก็จะเบ่ือกัน  ทำไมบิลโบถึงไม่หยุดพูด  แล้วปล่อยให้คนอ่ืน ๆ  ด่ืมอวยพร 

ให้เสียทีนะ  แต่บิลโบก็ไม่ได้ร้องเพลงหรือพูดเรื่องเก่าซ้ำอีก  เขาหยุดไปชั่วครู่

  “ประการที่สาม  และเป็นประการสุดท้าย”  เขากล่าว  “ฉันมีเรื่องอยากจะ  

ป ร ะ ก า ศ” คำสุดท้ายนี้เขาพูดเสียงดังมาก  จนแขกเหรื่อที่ยังลุกไหวพากัน 

ลุกนั่งตัวตรงกันหมด  “ฉันเสียใจที่จะต้องบอกว่า  แม้เวลาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปี 

มันช่างแสนสั้น  อย่างที่ฉันบอกไว้ -- แต่นี่คือจุด สิ้นสุด กันเสียที  ฉันกำลังจะไป  

กำลังจะไป  เดี๋ยวนี ้ ลาก่อน!”

   

	 เขาก้าวลงจากเก้าอี้แล้วหายวับไป  มีแสงสว่างแปลบปลาบขึ้น  จนแขก 

ทุกคนต้องกะพริบตา  เมื ่อลืมตาอีกทีก็มองไม่เห็นบิลโบเสียแล้ว  ฮอบบิท 

ทั้งหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คนนั่งอึ้งตะลึงงัน  ผู้เฒ่าโอโด  พราวด์ฟุต  ยกเท้าลงจากโต๊ะ 

กระทืบเร่า  ๆ  ทั้งกระโจมมีแต่ความเงียบ  จนกระทั่งหลายอึดใจต่อมา  ทั้ง 

แบ๊กกิ้นส์,  บอฟฟิน,  ตุ๊ก,  แบรนดี้บั๊ก,  กรับบ์,  ชับบ์,  เบอร์โรว์ส,  โบลเจอร์, 

เบรซไกร์เดิล,  บร็อกเฮ้าส์,  กู๊ดบอดี้,  ฮอร์นโบลเวอร์  และพราวด์ฟุต  ก็โพล่ง 

ออกมาพร้อม ๆ กันทันที

	 ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า  การเล่นตลกคร้ังน้ีไร้รสนิยมส้ินดี  และต้องการ 

อาหารกับเครื่องดื่มมาเติมอีก  เพื่อบรรเทาอาการตกอกตกใจไม่สบอารมณ ์

อย่างสุดแสนนี้  “ฉันบอกแล้วว่าเขาบ้า”  นี่ดูจะเป็นความเห็นที่พูดกันมากที่สุด  

แม้กระทั่งพวกตุ๊ก  (ยกเว้นสองสามคน)  ก็ยังเห็นว่าความประพฤติของบิลโบ 
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เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

เหลวไหลเต็มที  เวลานั้นคนส่วนใหญ่คิดว่าการหายตัวไปของบิลโบเป็นเพียง 

การเล่นพิเรนทร์อย่างหนึ่ง

	 แต่ผู้เฒ่าโรรี  แบรนดี้บั๊ก  ไม่ค่อยแน่ใจ  วัยชรากับอาหารมื้อใหญ่หาได ้

บดบังความเฉลียวฉลาดของผู้เฒ่าไปได้ไม่  แกพูดกับลูกสะใภ้ที่ชื่อเอสเมอรัลด้า 

ว่า  “เร่ืองน้ีมีอะไรพิลึกชอบกล!  พ่อเช่ือว่าตาแบ๊กก้ินส์บ้าน่ันกำลังจะออกเดินทาง 

อีกครั้ง  โธ่เอ๋ย  ตาเฒ่า!  แต่จะวิตกทำไม  เขาไม่ได้เอาของกินไปด้วยนี่”  ผู้เฒ่า 

ร้องเรียกโฟรโดเสียงดังลั่นให้เอาเหล้าองุ่นมาเติมอีก

	 โฟรโดเป็นคนเดียวในที่นั้นที่ไม่ได้พูดอะไรเลย  เขานั่งเงียบกริบอยู่ข้าง ๆ  

เก้าอี้ว่างเปล่าของลุงบิลโบ  ไม่รับรู้คำพูดคำถามทั้งหลาย  แน่นอน  เขาสนุกกับ 

การเล่นตลกครั้งนี้  แม้จะรู้ล่วงหน้ามาก่อนก็ตาม  เขากลั้นหัวเราะเสียแทบแย่ 

เมื่อเห็นพวกแขกตกอกตกใจกันโกลาหล  แต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ 

อยู่ข้างในลึก ๆ  เขาเพ่ิงตระหนักในบัดน้ันเองว่าเขารักลุงบิลโบของเขามากเพียงไร 

แขกส่วนใหญ่ยังคงกิน ๆ ดื่ม ๆ ต่อไป  และพูดคุยกันถึงพฤติกรรมแปลก ๆ ของ 

บิลโบทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ยกเว้นพวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์ซึ่งโกรธเป็นฟืน 

เป็นไฟกลับไปแล้ว  โฟรโดไม่อยากวุ่นวายกับงานเลี้ยงอีก  เขาสั่งให้คนเอาเหล้า 

องุ่นมาเพิ่ม  แล้วลุกขึ้นดื่มอวยพรให้ลุงบิลโบอย่างเงียบ ๆ  และหลบออกจาก 

กระโจมไป

 

	 ข้างฝ่ายบิลโบ  แบ๊กกิ้นส์  ระหว่างที่กำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่นั้น  ก็เอา 

มือล้วงลงไปแตะแหวนทองในกระเป๋า  มันเป็นแหวนวิเศษที่เขาเก็บเป็นความลับ 

มานานหลายปี  พอก้าวลงจากเก้าอี้  เขาก็สอดนิ้วลงไปในแหวน  และนับแต่นั้น 

เป็นต้นมาก็ไม่มีใครในฮอบบิทตันเห็นเขาอีกเลย

	 เขาเดินตัวปลิวกลับไปที่โพรง  ยืนยิ้มฟังเสียงเอะอะจากกระโจมและเสียง 

รื่นเริงจากส่วนอื่น ๆ ของท้องทุ่งอยู่ครู่หนึ่ง  แล้วจึงเข้าไปข้างใน  ถอดชุดสำหรับ 

งานเล้ียงออก  เอาเส้ือก๊ักไหมปักลวดลายพับใส่ห่อกระดาษเก็บไว้  จากน้ันก็หยิบ 

เสื้อเก่า  ๆ  ปอน  ๆ  ชุดหนึ่งมาสวมอย่างว่องไว  รัดเข็มขัดหนังคร่ำคร่าที่เอว  บน 
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เข็มขัดมีดาบสั้นปลอกหนังสีดำถลอก ๆ  เล่มหนึ่งคาดอยู ่ เขาหยิบเสื้อคลุมมอซอ 

มีฮู ้ดคลุมศีรษะออกมาจากลิ ้นชักลั ่นกุญแจซึ ่งเหม็นอับด้วยกลิ ่นลูกเหม็น  

เสื้อคลุมนี้ถูกเก็บลั่นกุญแจไว้ราวกับเป็นของมีค่า  ทั้งที่มันเก่าปุปะเสียจนแทบ 

บอกไม่ได้ว่าเดิมเป็นสีอะไร  ดูคลับคล้ายว่าอาจจะเป็นสีเขียวแก ่ ขนาดของมัน 

ก็ใหญ่กว่าตัวเขามาก  เขาเข้าไปในห้องทำงาน  หยิบห่อผ้าเก่า  ๆ  สมุดปก 

หุ้มหนัง  กับซองจดหมายหนาเตอะซองหนึ่งขึ ้นมาจากกล่องใบโต  เอาสมุด 

กับห่อผ้าใส่ลงไปข้างบนของถุงใบใหญ่ซึ่งวางตั้งอยู่ที่ตรงนั้น  และบรรจุของ 

ไว้ตุงจนเกือบเต็มแล้ว  เขาถอดแหวนทองออก  เอาใส่ไว้ในซองจดหมายพร้อม 

สายโซ่อย่างดีที่คล้องอยู่  แล้วปิดผนึกจ่าหน้าซองถึงโฟรโด  ตอนแรกเขาวาง 

ซองจดหมายไว้บนชั้นเหนือเตาผิง  แต่แล้วก็กลับคว้ามาใส่กระเป๋า  ทันใดนั้น 

ประตูห้องก็เปิดออก  แกนดัล์ฟเดินตรงรี่เข้ามา 

	 “สวัสดี!”  บิลโบร้องทัก  “ฉันสงสัยอยู่เหมือนกันว่าท่านจะมาปรากฏตัว 

รึเปล่า”

	 “ข้าดีใจที่ได้พบเจ้าตอนยังมองเห็นได้”  พ่อมดตอบพลางหย่อนตัวนั่งลง 

บนเก้าอี้  “ข้าอยากพบเจ้า  มีอะไรจะสั่งลาสองสามคำ  ข้าหวังว่าเจ้าคงรู้สึกว่า 

ทุกอย่างเรียบร้อยตามที่ตั้งใจไว้”

	 “ฉันพอใจทุกอย่าง”  บิลโบตอบ  “แต่แสงวูบวาบนั่นดูน่าตกตะลึง  ขนาด 

ตัวฉันเองก็ยังอดสะดุ้งไม่ได้  อย่าว่าแต่คนอื่น ๆ  เลย  นี่ท่านเห็นจะใส่อะไรเพิ่ม 

ลงไปนิด ๆ หน่อย ๆ กระมัง”

	 “ถูกแล้ว  ตลอดหลายปีมานี ่ เจ้าเก็บงำความลับเรื่องแหวนไว้เป็นอย่างด ี

ข้าจึงจำเป็นต้องหาอะไรบางอย่างให้แขกของเจ้าดู  เพื่อช่วยอธิบายการหายตัวไป 

อย่างกะทันหันของเจ้า”

	 “และอาจทำให้เร่ืองเล่นตลกของฉันพังได้ทีเดียว  แกนดัล์ฟจอมยุ่ง”  บิลโบ 

หัวเราะ  “แต่ก็รู้ดีที่สุดเหมือนเคย”

	 “ข้ารู้ -- ก็ต่อเมื่อข้าได้รู้ทุกอย่าง  แต่ข้าไม่ค่อยแน่ใจกับเรื่องนี้นัก  ตอนนี ้

ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้ว  เจ้าก็ได้เล่นตลก  ทำเอาญาติ ๆ ตกอก 

THE LORD OF THE RING 28-183.indd48   48 9/24/12   10:59:45 AM



49

เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

ตกใจโมโหโทโสไปตาม ๆ กัน  และทำให้ทั้งไชร์นี่มีเรื่องลือกันไปอีกเก้าวันสิบวัน  

หรืออาจจะถึงเก้าสิบเก้าวันเลยก็ยังได้  ยังจะมีอะไรอีกไหมบิลโบ”

	 “มีสิ  ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะหยุดพักร้อน  พักร้อนนาน   ๆ เลย  เหมือนท่ีฉัน 

เคยบอกไว้  บางทีมันอาจเป็นการหยุดพักตลอดไป  ฉันไม่คิดว่าจะกลับมาท่ีน่ีอีก 

ฉันตั้งใจไว้แล้ว  และเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้วด้วย 

	 “ฉันแก่แล้วแกนดัล์ฟ  ฉันดูไม่เหมือนคนแก่  แต่ฉันกำลังเริ่มรู้สึกถึงมัน 

อยู่ข้างในลึก ๆ  ให้ตายเถอะ  กระฉับกระเฉงแข็งแรงดี  พิลึกละ!”  เขาทำเสียง 

ประชด  “ฉันรู้สึกผอมบางไปหมด  อย่างท่ีเรียกว่า  ยืด  น่ันแหละ  ท่านคงจะเข้าใจ 

สิ่งที่ฉันพูด  มันเหมือนกับเนยที่ถูกปาดลงบนขนมปังแผ่นโตเกินไป  ไม่ใช่เรื่อง 

ถูกต้องเลย  ฉันต้องการความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรสักอย่าง”

	 แกนดัล์ฟเพ่งดูเขาอย่างใกล้ชิด  “ถูกแล้ว  ดูไม่ค่อยดี”  พ่อมดกล่าวอย่าง 

ครุ่นคิด  “อย่างไรก็เถิด  ข้าเชื่อว่าแผนของเจ้าคงจะเหมาะที่สุด” 

	 “ถึงอย่างไรฉันก็ตัดสินใจแล้ว  ฉันอยากไปเห็นภูเขาอีกครั้ง  แกนดัล์ฟ  

ภูเขา  --  แล้วหาที่สักแห่งที่ฉันจะ  พักผ่อน  อย่างสงบสุข  ไม่มีญาติเป็นโขยงมา 

เที่ยวด้อม  ๆ  มอง  ๆ  ไม่มีแขกเหรื่อวุ่นวายมาคอยสั่นกระดิ่งประตู  ฉันอาจพบ 

ที่ไหนสักแห่งที่ฉันจะใช้เป็นที่เขียนหนังสือให้จบ  ฉันนึกตอนจบดี ๆ  เอาไว้แล้ว --  

แล้วเขาก็อยู่อย่างมีความสุขตราบจนวาระสุดท้าย”

	 แกนดัล์ฟหัวเราะ  “ข้าก็หวังว่าเขาจะเป็นอย่างนั้น  แต่ไม่ว่าจะจบอย่างไร 

ก็คงไม่มีใครได้อ่านหนังสือนั่นหรอก”

	 “อ๋อ  มีสิ  ในอนาคตนี่แหละ  โฟรโดยังได้อ่านเป็นบางส่วนแล้วเท่าที่ฉัน 

เขียนค้างไว้  ท่านจะคอยดูแลโฟรโดให้ฉันใช่ไหม”

	 “ใช ่ ข้าจะคอยดูให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ -- ด้วยตาทั้งสองข้างนี่เลย” 

	 “โฟรโดคงจะไปกับฉันเป็นแน่  ถ้าฉันออกปาก  ที่จริงเขาก็เคยขอไปด้วย 

อยู่คร้ังหน่ึง  ก่อนหน้าวันงานไม่นานน่ีเอง  แต่เขาไม่ได้อยากไปจริง ๆ หรอก  ฉัน 

อยากกลับไปเห็นดินแดนป่าอีกครั้งก่อนตาย  รวมทั้งเทือกเขานั่นด้วย  แต่เขายัง 

ผูกพันอยู่กับไชร์  อยู่กับป่าละเมาะ  ทุ่งนา  และแม่น้ำสายเล็ก  ๆ  เขาควรจะอยู่ 
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อย่างสุขสบายที่นี่  ฉันจะทิ้งทุกอย่างไว้ให้เขา  ยกเว้นของเล็ก ๆ น้อย ๆ สองสาม 

อย่าง  หวังว่าเขาคงจะมีความสุขเม่ือเขาคุ้นเคยกับการมีชีวิตอยู่ตามลำพัง  ถึงเวลา 

แล้วที่เขาควรจะเป็นนายของตัวเองเสียที”

	 “ท้ิงทุกอย่างให้เลยรึ”  แกนดัล์ฟถาม  “แหวนวงน้ันด้วย?  เจ้าตกลงใจแล้ว 

นี่  คงยังไม่ลืม” 

	 “อ้า...เอ้อ...ใช่สินะ”  บิลโบตอบตะกุกตะกัก

	 “มันอยู่ไหนล่ะ” 

	 “อยู่ในซองจดหมาย  ถ้าอยากรู้นักละก็”  บิลโบตอบอย่างเหลืออด  “วาง 

อยู่บนชั้นเหนือเตาผิงนั่นไง  อ้อ  ไม่ใช่!  อยู่ในกระเป๋าฉันนี่เอง!”  เขาอึกอัก  

“แปลกจริง”  เขาพูดเบา ๆ กับตัวเอง  “ไป ๆ มา ๆ  ทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ก็ไม่รู้”

	 แกนดัล์ฟจ้องบิลโบตาไม่กะพริบอีกครั้ง  ดวงตาเป็นประกาย  พ่อมดพูด 

เบา ๆ  “บิลโบ  ข้าคิดว่าเจ้าควรจะทิ้งมันไว้  เจ้าอยากทำอย่างนั้นหรือเปล่า”

	 “เอ้อ --  ท้ังอยากแล้วก็ไม่อยาก  ดีละ  มาพูดกันให้รู้เร่ืองเสียที  บอกตรง ๆ 

ฉันไม่อยากทิ้งแหวนนี่ไปเลย  และไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมฉันถึงต้องทำอย่างนั้น 

เพราะอะไรท่านจึงอยากให้ฉันทำนัก”  เขาถาม  น้ำเสียงเปลี่ยนแปลกไปเป็น 

แหลมสูงด้วยความหวาดระแวงและขุ่นเคือง  “ทำไมถึงคอยเซ้าซี ้กวนใจฉัน 

อยู่เรื่อยเรื่องแหวนวงนี้  ทีของอื่น  ๆ ที่ฉันเตรียมไว้สำหรับการเดินทาง  ไม่เห็น 

มายุ่งด้วยเลย” 

	 “ข้าจำเป็นต้องกวนใจเจ้า”  แกนดัล์ฟตอบ  “ข้าต้องการความจริง  มันสำคัญ 

กว่าอะไรทั้งหมด  แหวนวิเศษทุกวง  --   เป็นของมีเวทมนตร์  เป็นสิ่งประหลาด 

หายาก  ข้าสนใจแหวนของเจ้าจริง ๆ  จะพูดอย่างน้ันก็ได้  และตอนน้ีก็ยังสนใจอยู่ 

ข้าอยากรู้ว่ามันจะไปอยู่ท่ีไหน  ถ้าเจ้าออกเดินทางอีกคร้ัง  ข้ายังคิดอีกด้วยว่า  เจ้า 

ครอบครองมันมานานพอแล้ว  เจ้าไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วบิลโบ  เว้นเสียแต่ 

ข้าจะเข้าใจผิด”

	 บิลโบหน้าแดง  ประกายขุ่นเคืองฉายวาบขึ้นในดวงตา  ใบหน้าอันกอปร 

ไปด้วยความกรุณาของเขามึนตึงข้ึน  “ทำไมจะไม่ต้องการ”  เขาร้อง  “แต่อย่างไร 
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ก็เถอะ  มันกงการอะไรของท่านที่จะต้องมารู้ว่าฉันจะทำอะไรกับของของตัวเอง  

แหวนวงนี้เป็นของฉัน  ฉันเป็นคนพบมัน  มันมาหาฉันเอง”

	 “ใช ่ ถูกแล้ว”  แกนดัล์ฟตอบ  “ไม่เห็นจำเป็นต้องโกรธเลยนี่”

	 “ถา้ฉันโกรธ  มันกเ็ป็นความผิดของท่านน่ันแหละ”  บิลโบยอ้น  “แหวนนี่ 

เป็นของฉัน  เข้าใจไหม  มันเป็นของของฉัน  ของรักของล้ำค่าของฉัน”

	 ใบหน้าของพ่อมดยังคงเคร่งขรึมและนิ่งฟัง  มีเพียงแววระริกวูบหนึ่งใน 

ดวงตาลึก   ๆของเขาท่ีแสดงให้เห็นว่าเขารู้สึกต่ืนตระหนกอย่างย่ิง  “มีคนเคยพูดถึง 

มันแบบนี้มาก่อน”  พ่อมดว่า  “แต่ไม่ใช่เจ้า”

	 “แต่ตอนนี้ฉันเป็นคนพูด  ใครจะทำไม  ถึงเจ้ากอลลัมจะเคยพูดแบบนี ้

ก็เถอะ  แต่ตอนนี้แหวนไม่ใช่ของมันแล้ว  มันเป็นของฉัน  ฉันจะเก็บมันไว้”

	 แกนดัล์ฟลุกขึ้น  กล่าวเสียงเครียดว่า  “เจ้าโง่มากถ้าทำเช่นนั้น  บิลโบ  

ย่ิงเจ้าพูดมากเท่าไร  ก็ย่ิงเผยตัวเองออกมามากเท่านัน้  แหวนน่ันมีอิทธิพลเหนือ 

เจ้ามากเกินไปแล้ว  ทิ้งมันไปเสียเถิด!  แล้วเจ้าจะได้ไปตามทางของเจ้าและเป็น 

อิสระ”

	 “ฉันจะทำในส่ิงท่ีฉันเลือก  และไปตามท่ีฉันพอใจ”  บิลโบตอบอย่างดึงดัน 

	 “นี่แน่ะ  พ่อฮอบบิท!”  แกนดัล์ฟว่า  “เราเป็นเพื่อนกันมาตลอดชีวิตอัน 

ยาวนานของเจ้าก็ว่าได้  และเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่  ทำตามสัญญาที่ให้ไว้  บิลโบ  ทิ้ง 

มันไปซะ!”

	 “อยากได้แหวนของฉันก็บอกมาตรง ๆ  เถอะ!”  บิลโบร้อง  “แต่ไม่มีทาง  

ฉันจะไม่ยอมทิ้งของล้ำค่าของฉัน”  มือบิลโบเลื่อนไปแตะที่ด้ามดาบเล็กของเขา 

	 ดวงตาพ่อมดวาวโรจน์  “ประเด๋ียวก็ถึงตาข้าโกรธบ้างหรอก  ขืนเจ้ายังพูด 

แบบนี้  ก็อาจได้เจอโฉมหน้าแท้จริงของแกนดัล์ฟพ่อมดเทา”  เขาสืบเท้าเข้าไป 

หาบิลโบ  ดูเหมือนว่าร่างของพ่อมดจะสูงทะมึนข้ึนอย่างน่ากลัว  เงาดำทอดบดบัง 

ห้องน้อย ๆ นั้นจนมืดมิด	

	 บิลโบถอยหลังไปท่ีกำแพง  หายใจถ่ีหนัก  มือข้างหน่ึงกำแน่นอยู่ในกระเป๋า 

ท้ังคู่ยืนประจันหน้ากันอยู่ช่ัวอึดใจ  บรรยากาศภายในห้องตึงเครียด  ดวงตาพ่อมด 

THE LORD OF THE RING 28-183.indd51   51 9/24/12   10:59:46 AM



52

ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

จ้องเขม็งอยู่ที่ฮอบบิท  มือของบิลโบค่อย ๆ คลายออก  แล้วเขาก็เริ่มตัวสั่น

	 “ฉันไม่รู้ว่าท่านเป็นอะไรไป”  เขาตัดพ้อ  “ไม่เคยเห็นเป็นอย่างนี้มาก่อน  

นี่มันอะไรกัน  แหวนวงนี้เป็นของฉันไม่ใช่หรือ  ฉันเป็นคนเจอ  ถ้าฉันไม่เก็บมัน 

ไว้  ก็คงถูกเจ้ากอลลัมฆ่าตายไปนานแล้ว  ฉันไม่ใช่ขโมย  ไม่ว่าเจ้ากอลลัมมัน 

จะว่ายังไงก็ตาม”

	 “ข้าก็ไม่เคยพูดอย่างนั้นสักครั้ง”  แกนดัล์ฟตอบ  “และข้าก็ไม่ใช่ขโมย 

ด้วยเหมือนกัน  ข้าไม่ได้พยายามจะขโมยอะไรจากเจ้า  แต่กำลังพยายามช่วยเจ้า  

หวังว่าเจ้าคงจะเชื่อใจข้าเหมือนที่เคยเชื่อ”  เขาหันเดินไปเสียอีกทาง  เงาทะมึน 

จางหายไป  เขาดูร่างเล็กลง  กลับกลายเป็นชายชราหลังงองุ้มท่ีมีร้ิวรอยแห่งความ 

กังวลอีกครั้ง

	 บิลโบยกมือขึ ้นป้ายตา  “ฉันเสียใจ  แต่ฉันรู ้สึกแปลก  ๆ  คงจะดีอยู ่

เหมือนกันถ้าฉันเลิกยุ่งกับแหวนน่ีเสียที  ช่วงหลัง   ๆ น่ีมันกลายเป็นส่ิงรบกวนจิตใจ 

ฉันเหลือเกิน  บางคร้ังฉันรู้สึกเหมือนว่ามีดวงตาดวงหน่ึงกำลังจ้องมองฉันอยู่  ฉัน 

รู้สึกอยากจะเอาแหวนมาใส่แล้วหายตัวไปเสียให้พ้น  หรือไม่ก็คอยแต่พะวงว่า 

มันอยู่ปลอดภัยดีหรือเปล่า  จนต้องหยิบมาดูให้แน่ใจ  ฉันพยายามเอามันไปเก็บ  

แต่ก็พบว่าตัวเองอยู่ไม่เป็นสุขเลยถ้าไม่มีมันอยู่ในกระเป๋า  ฉันไม่รู ้ว่าทำไม  

ดูเหมือนว่าฉันจะตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย”

	 “ถ้าเช่นนั้นเจ้าต้องไว้ใจข้า”  แกนดัล์ฟบอก  “ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ว  

จงเดินทางไป  และทิ้งมันไว้  หยุดครอบครองมันเสีย  ยกมันให้โฟรโด  แล้วข้า 

จะดูแลเขาเอง”

	 บิลโบยืนนิ่งตัดสินใจไม่ได้อยู่เป็นครู่  ประเดี๋ยวหนึ่งต่อมาเขาก็ถอนใจ  

“ตกลง”  เขากล่าวอย่างกล้ำกลืน  “ฉันจะไป”  แล้วเขาก็ยักไหล่พร้อมกับย้ิมอย่าง 

ขมข่ืน  “ถึงอย่างไรงานเล้ียงน่ีก็จัดข้ึนเพ่ือการน้ีอยู่แล้ว  เพ่ือแจกของขวัญวันเกิด 

ให้มาก ๆ  เพราะฉะน้ันมันคงง่ายข้ึนถ้าให้แหวนไปเสียพร้อม ๆ  กัน  พอเอาเข้าจริง 

มันไม่ได้ง่ายข้ึนสักนิด  แต่มันคงน่าเสียดายท่ีจะทำลายทุกส่ิงทุกอย่างท่ีฉันอุตส่าห์ 

เตรียมการมา  ตลกคงฝืดไปทีเดียว”
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	 “ที่จริงมันทำให้เสียสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละ  เท่าที่ข้าเห็น”  

แกนดัล์ฟว่า

	 “งั้นก็ดีแล้ว”  บิลโบพูด  “ฉันขอมอบแหวนนี่ให้โฟรโด  รวมทั้งข้าวของ 

อ่ืน ๆ  ท่ีเหลือท้ังหมดด้วย”  เขาสูดหายใจลึก ๆ  “ฉันเห็นจะต้องออกเดินทางเสียที 

ไม่งั้นอาจมีคนมารั้งตัวไว้  ฉันกล่าวอำลาไปแล้ว  ไม่อยากพูดซ้ำอีก”  เขาคว้าถุง 

แล้วเดินไปที่ประตู

	 “แหวนยังอยู่ในกระเป๋าเจ้าแน่ะ”  พ่อมดว่า

	 “ตายจริง!”  บิลโบร้อง  “แล้วยังพินัยกรรมกับเอกสารอื่น ๆ อีก  ท่านควร 

จะรับมันไว ้ แล้วมอบให้โฟรโดแทนฉัน  นั่นคงจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด”

	 “อย่า  อย่าเอาแหวนมาให้ข้า”  แกนดัล์ฟห้าม  “เอาวางไว้บนช้ันเหนือเตาผิง 

มันจะปลอดภัยดีอยู่ที่นั่นจนกว่าโฟรโดจะมา  ข้าจะรอเขาเอง” 

	 บิลโบล้วงซองจดหมายออกมา  แต่ขณะที่เขากำลังจะวางมันลงข้าง  ๆ  

นาฬิกา  มือของเขาก็สั่นกระตุก  ซองจดหมายหล่นลงพื้น  ก่อนที่เขาจะทันหยิบ 

มันข้ึนมา  พ่อมดก็ก้มลง  ฉวยข้ึนมาวางไว้บนท่ี  ความโกรธพุ่งวาบข้ึนในดวงหน้า 

ของบิลโบอีกครั้ง  แต่ฉับพลันมันก็มลายหายไป  กลายเป็นสีหน้าผ่อนคลายและ 

เสียงหัวเราะ

	 “นั่น  อย่างนั้น”  เขาพูด  “ฉันไปละ”

	 ทั้งคู่เดินออกไปที่ห้องโถง  บิลโบหยิบไม้เท้าอันโปรดของเขาออกมาจาก 

ที่วาง  ครั้นแล้วก็ผิวปาก  คนแคระสามคนโผล่ออกมาจากห้องต่าง  ๆ  กัน  ที่ 

แต่ละคนกำลังง่วนอยู่กับงานของตน

	 “ทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหม?”  บิลโบถาม  “จัดหีบห่อปิดป้ายเรียบร้อย 

แล้ว?”

	 “เรียบร้อยทุกอย่าง”  พวกคนแคระตอบ

	 “ดีละ  งั้นก็เริ่มออกเดินทางได้!”  เขาก้าวออกไปที่หน้าประตูบ้าน 

	 คืนนั้นอากาศดี  ท้องฟ้าสีดำระยิบระยับด้วยแสงดาว  บิลโบเงยหน้าขึ้น 

มองพลางสูดหายใจ  “ดีจริง!  ดีเหลือเกินที่จะได้ออกเดินทางไปบนถนนอีกครั้ง 
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กับพวกคนแคระ!  นี่แหละสิ่งที่ฉันรอคอยมานาน!  ลาก่อน!”  เขาพูด  มองด ู

บ้านเก่าของเขาพร้อมกับค้อมศีรษะไปที่ประตู  “ลาก่อน  แกนดัล์ฟ!”

	 “ลาก่อนสำหรับตอนนี้  บิลโบ  ดูแลตัวเองให้ดี!  เจ้าอายุมากพอ  และ 

บางทีอาจจะฉลาดพอแล้วด้วย”

	 “ดูแลตัวเอง!  ฉันไม่สนหรอก  อย่าเป็นห่วงเลย!  ตอนนี้ฉันมีความสุข 

เหมือนก่อนแล้ว  นั่นบอกอะไรได้มากโข  แต่ในที่สุดก็ถึงเวลา  ฉันกำลังจะออก 

เดินทางเสียที”  เขาพูด  ครั้นแล้วด้วยเสียงแผ่ว ๆ  เหมือนพูดกับตัวเอง  เขาเริ่ม 

ร้องเพลงเบา ๆ ในความมืดว่า

   

  ถนนทอดยาวไกล

	 แล่นเรื่อยไปจากประตู

	 เลี้ยวลับสู่ดินแดนแสนไกล

	 ข้าต้องสัญจรรอนแรมไป

	 ด้วยฝีเท้ามุ่งมาดไม่หวาดไหว

	 กว่าจะพบเส้นทางกว้างไกล

	 บรรลุล่วงจุดหมาย  ณ  ปลายทาง

	 เมื่อนั้นข้าจะสิ้นเรี่ยวแรงหรือไม่  ไม่อาจรู้

 

	 เขาหยุดร้อง  นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่ง  ครั้นแล้วโดยมิได้พูดอะไรอีก  เขาหัน 

หลังให้แสงไฟและเสียงผู้คนจากกระโจมในทุ่ง  เดินเลี้ยวเข้าสู่สวนพร้อมเพื่อน 

ร่วมทางทั้งสาม  ซอยเท้าไปตามทางลาดทอดยาว  เขากระโดดข้ามรั้วต้นไม้ตรง 

พุ่มเตี้ย ๆ ที่ปลายสวนแล้วตัดออกสู่ทุ่ง  ผ่านเข้าไปในรัตติกาล  ดั่งเสียงซู่ซ่าของ 

สายลมในพงหญ้า

	 แกนดัล์ฟยังคงมองตามเขาไปในความมืดครู ่หนึ ่ง  “ลาก่อน  บิลโบ  

จนกว่าเราจะพบกันอีกในคราวหน้า!”  เขาพูดเบา ๆ แล้วกลับเข้าประตูไป
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	 โฟรโดมาถึงหลังจากนั้นไม่นาน  พบแกนดัล์ฟกำลังนั่งอยู่ในความมืด  

จมดิ่งในห้วงคิดอย่างหนัก  “ลุงบิลโบไปแล้วหรือครับ”  เขาถาม 

	 “ใช่”  พ่อมดตอบ  “ในที่สุดเขาก็ไป”

	 “ผมหวัง --  คือผมหมายความว่า  ผมยังมีความหวังอยู่จนกระท่ังเม่ือเย็นน้ี 

ว่ามันคงเป็นเพียงเรื่องเล่นตลก”  โฟรโดพูด  “แต่ในใจผมรู้ดีว่าลุงบิลโบตั้งใจจะ 

ไปจริง ๆ  ลุงมักจะทำตลกกับเร่ืองจริง ๆ  จัง ๆ  เสมอ  ผมน่าจะกลับมาให้เร็วกว่าน้ี 

จะได้เห็นตอนที่ลุงจากไป” 

	 “ข้าว่าเขาคงอยากไปเงียบ ๆ มากกว่า”  แกนดัล์ฟบอก  “อย่าวิตกไปเลย  

ตอนนี้เขาคงจะปลอดภัยแล้ว  เขาทิ้งของไว้ให้เจ้า  อยู่นั่นไง!”

	 โฟรโดหยิบซองจดหมายลงมาจากช้ันเหนือเตาผิง  มองดูคร่าว ๆ  แต่มิได้ 

เปิดออก

	 “เจ้าจะพบพินัยกรรมกับเอกสารต่าง  ๆ  อยู่ในนั้น”  พ่อมดบอก  “ตอนนี้ 

เจ้าเป็นนายของแบ๊กเอนด์แล้ว  และอีกอย่าง  ข้าเข้าใจว่าเจ้าอาจพบแหวนทอง 

ของลุงเจ้าด้วย”

	 “แหวน!”  โฟรโดอุทาน  “ลุงทิ้งแหวนให้ผมหรือ  เอ  แปลกจริง  แต่มัน 

อาจจะมีประโยชน์ก็ได้”

	 “อาจมีหรือไม่มี”  แกนดัล์ฟว่า  “ถ้าข้าเป็นเจ้า  ข้าจะไม่เอามาใช้เด็ดขาด  

แต่จะเก็บเป็นความลับ  และเก็บอย่างมิดชิดที่สุด!  เอาละ  ข้าจะไปนอนแล้ว”

 

	 ในฐานะนายแห่งแบ๊กเอนด์  โฟรโดรู้สึกว่าการกล่าวอำลาแขกเหรื่อเป็น 

ภาระที่หนักหนาสาหัสสำหรับเขา  เวลานี้ข่าวเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นได้ 

ระเบ็งเซ็งแซ่ไปทั่วทุ่ง  แต่โฟรโดก็ได้แต่กล่าวเพียงว่า  พรุ่งนี้เช้าทุกสิ่งทุกอย่าง 

จะกระจ่างชัดออกมาอย่างแน่นอน  ราวเที่ยงคืนมีรถม้ามารับแขกคนสำคัญ ๆ 

กลับ  รถแล่นจากไปทีละคัน  บรรทุกเอาฮอบบิทที่อิ่มแปล้แต่อารมณ์บูดกลับ 

ไปด้วย  พวกคนทำสวนซึ่งคอยอยู่เข้ามาเก็บข้าวของที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดใส่ 

รถเข็นออกไป 
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	 คืนนั้นล่วงไป  ดวงอาทิตย์ขึ้น  เหล่าฮอบบิทตื่นสายกว่าเดิม  ยามเช้า 

ผ่านพ้นไป  มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามา  และเริ่มต้นเก็บกวาดรื้อถอน  (โดยได้รับคำสั่ง)  

กระโจม  โต๊ะ  เก้าอี้  มีด  ช้อน  ขวด  จาน  ตะเกียง  ช่อดอกไม้  เศษขนม  

เศษกระดาษ  และกระเป๋า  ถุงมือ  ผ้าเช็ดหน้าที่มีผู้ลืมทิ้งไว ้ รวมทั้งอาหารที่ยัง 

ไม่ได้กินด้วย  (มีน้อยมาก)  จากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้ามา  (โดยไม่มีใครสั่ง)  ทั้ง 

แบ๊กก้ินส์,  บอฟฟิน,  โบลเจอร์,  ตุ๊ก  และใครต่อใครในละแวกน้ัน  พอถึงเท่ียงวัน 

ยามซ่ึงแม้แต่ฮอบบิทท่ีต่ืนสายโด่งท่ีสุดก็ออกมานอกบ้านแล้ว  ก็มีฝูงชนกลุ่มใหญ่ 

มาชุมนุมอยู่ที่แบ๊กเอนด์โดยไม่มีใครเชื้อเชิญ  แต่มิได้อยู่เหนือความคาดหมาย

	 โฟรโดยืนคอยอยู่บนขั้นบันได  ใบหน้ายิ้มแย้ม  แต่ดูเหน็ดเหนื่อยและ 

วิตกกังวล  เขาต้อนรับทุกคนที่มา  แต่ไม่มีอะไรจะพูดมากกว่าเดิม  เขาตอบ 

คำถามทุกข้อง่าย  ๆ ดังนี้  “คุณบิลโบ  แบ๊กกิ้นส์  จากไปแล้ว  และเท่าที่ผมรู้คือ 

เป็นการจากไปอย่างถาวร”  แขกบางคนได้รับเชิญให้เข้ามาข้างใน  เน่ืองจากบิลโบ 

ทิ้ง  ‘ข้อความ’ ไว้ให้

	 ในห้องโถงมีหีบห่อสารพัดขนาด  และเครื่องเรือนชิ้นเล็กชิ้นน้อยวาง 

ปะปนกันเป็นกองโต  ทุกชิ้นมีป้ายติดไว้เรียบร้อย  ป้ายส่วนใหญ่เขียนข้อความ 

ในทำนองนี้

	 บนร่ม:  แด่อาเดลาร์ด  ตุ๊ก  สำหรับเขาแต่ผู้เดียว  จากบิลโบ  อาเดลาร์ด 

หยิบร่มคันที่ไม่มีป้ายติดมือกลับไปด้วยหลายคัน

	 บนตะกร้าผงใบใหญ่:  แด่ดอร่า  แบ๊กกิ้นส์  เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับการ 

เขียนจดหมายติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน  ด้วยรักจากบิลโบ  ดอร่าเป็นน้องสาว 

ของโดรโก  และเป็นญาติหญิงอาวุโสที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ของบิลโบกับโฟรโด  

เธออายุเก้าสิบเก้าแล้ว  เขียนจดหมายให้คำแนะนำดี ๆ  แก่บิลโบมานานถึงกว่า 

ครึ่งศตวรรษ  หมดกระดาษเขียนจดหมายไปหลายรีม

	 บนปากกาด้ามทองและขวดหมึก:  แด่ไมโล  เบอร์โรว์ส  หวังว่าคงจะเป็น 

ประโยชน ์ จาก  บ.บ.  ไมโลนั้นไม่เคยตอบจดหมายเลย

	 บนกระจกเงานูนรูปกลม:  มอบให้แอนเจลิกาไว้ใช้  จากลุงบิลโบ  แอน- 
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เจลิกาคือสาวน้อยแบ๊กกิ้นส์ผู้ภูมิใจกับความงามบนใบหน้าของตัวเธอเองอย่าง 

ออกนอกหน้า

	 บนชั้นหนังสือ  (เปล่า):  สำหรับชุดสะสมของฮิวโก  เบรซไกร์เดิล  จาก 

ผู้บริจาค  ฮิวโกเป็นนักยืมหนังสือตัวยง  แต่แย่เอามาก ๆ ในเรื่องการคืนหนังสือ

	 บนชุดช้อนเงิน:  ของขวัญแด่โลบีเลีย  แซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์  บิลโบเชื่อว่า 

โลบีเลียได้ช้อนดี ๆ ของเขาไปหลายชุดเม่ือตอนเขาออกเดินทางคร้ังก่อน  โลบีเลีย 

ก็รู้เรื่องนี้ดี  พอเธอมาถึงในวันนั้นจึงรีบออกปากเรื่องนี้ทันที  แต่ถึงอย่างไรเธอ 

ก็เอาช้อนไปด้วย

	 นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางชิ้นจากกองของขวัญที่สุมกันอยู่  บ้านของบิลโบ 

ค่อนข้างจะมีของรกเนื่องจากเขามีอายุยืนยาว  โพรงของฮอบบิทมักจะมีของ 

รุงรังเสมอเพราะประเพณีการให้ของขวัญวันเกิดอย่างฟุ่มเฟือย  แน่ละ  ของขวัญ 

วันเกิดไม่ใช่  ของใหม่    ไปเสียทุกชิ้น  ของเก่าเก็บ  บางอย่างซึ่งใคร  ๆ  ลืมวิธีใช ้

ไปหมดแล้ว  ถูกนำมาให้ต่อ ๆ  กันไปท่ัวท้ังไชร์ก็มี  แต่บิลโบให้ของขวัญใหม่เสมอ 

ซ้ำยังเก็บรักษาของที่ตนได้รับไว้อีกด้วย  บัดนี้โพรงฮอบบิทเก่า  ๆ  แห่งนั้นจึงดู 

โล่งขึ้นเล็กน้อย

	 ของอำลามีป้ายติดอยู่ทุกชิ้น  บิลโบเป็นคนลงมือเขียนด้วยตัวเองทั้งหมด  

หลายช้ินเขียนสะกิดสะเกา  หรือไม่ก็เขียนตลก ๆ  แต่ท่ีแน่ ๆ  ของขวัญส่วนใหญ่ 

ถูกแจกจ่ายให้ไปในที่ที่มีคนต้องการและยินดีรับไว้  ฮอบบิทจน  ๆ  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งพวกที่อยู่แถวแบ๊กชอตโรว์ดีใจไม่แพ้ใคร  พ่อเฒ่าแกมจีได้รับมันเทศ 

สองถุง  เสียมใหม่หนึ่งเล่ม  เสื้อกั๊กผ้าขนสัตว์ตัวหนึ่ง  และขี้ผึ้งสำหรับรักษาโรค 

ปวดข้ออีกหนึ่งกระปุก  ส่วนผู้เฒ่าโรรี  แบรนดี้บั๊ก  ได้รับเหล้าองุ่นหนึ่งโหลเป็น 

เครื่องตอบแทนสำหรับมิตรไมตรีอันดีงาม  เป็นเหล้าองุ่นแดงรสแรงจากเซาธ์- 

ฟาร์ธิง  ซึ่งพ่อของบิลโบเป็นคนเก็บไว้  จนบัดนี้เก่าแก่ได้ที่  ผู้เฒ่าโรรียกโทษให ้

บิลโบตลอดทุกข้อขุ่นข้องกังขา  และหลังจากดื่มขวดแรกเข้าไปก็ถึงกับยกย่อง 

บิลโบเป็นมิตรแท้เลยทีเดียว

	 ของที่ทิ้งไว้ให้โฟรโดมีมากมายก่ายกอง  แน่ละ  ทรัพย์สินสำคัญ  ๆ  ทุก 
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ชนิด  รวมทั้งหนังสือ  รูปภาพ  และเครื่องเรือนต่าง  ๆ  มากจนเกินพอ  ตกเป็น 

ของโฟรโดทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม  ไม่ปรากฏวี่แววหรือมีการเอ่ยถึงเงินทองหรือ 

เพชรนิลจินดาเลย  ไม่มีแม้แต่เงินสักเพนนีหรือลูกปัดแก้วสักเม็ดเดียว

 

	 โฟรโดเหน่ือยมากในบ่ายวันน้ัน  ข่าวลือเป็นตุเป็นตะท่ีว่าจะมีการแจกของ 

ทุกอย่างจนหมดโพรงแพร่กระจายไปราวไฟลามทุ่ง  ไม่ช้าโพรงท้ังโพรงก็แน่นขนัด 

ไปด้วยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  แต่ไม่ยอมขยับเขยื้อนไปไหน  ป้ายที่ติดไว้หลุดออกมา 

ปนกันยุ่ง  จากนั้นการทะเลาะเบาะแว้งกันก็เริ ่มขึ้น  บางรายพยายามต่อรอง 

แลกเปลี่ยนของกันอยู่ในห้องโถง  บางคนก็หยิบฉวยของเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ที่ไม่ใช่ 

ของตัว  หรือของอะไรก็ได้ที่ดูเหมือนไม่มีใครต้องการหรือไม่มีใครดูอยู่  ถนน 

หน้าบ้านบิลโบคลาคล่ำด้วยรถบรรทุกและรถเข็นแน่นขนัด

	 ระหว่างที่ชุลมุนวุ่นวายอยู่นั้น  พวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์ก็มาถึง  ตอนนั้น 

โฟรโดขอตัวไปพักสักครู่  ทิ้งเพื่อนที่ชื่อเมอร์รี่  แบรนดี้บั๊ก  ให้เป็นคนดูแลแทน  

เมื่อโอโธเอ่ยปากขอพบโฟรโดเสียงดังลั่น  เมอร์รี่ก็โค้งคำนับอย่างสุภาพ

	 “เขาไม่สบายครับ”  เมอร์รี่บอก  “กำลังพักผ่อน”

	 “ซ่อนตัวน่ะสิไม่ว่า”  โลบีเลียพูด  “อย่างไรเสียเราก็ต้องการพบโฟรโดให้ได้ 

เราตั้งใจมาพบเขา  ไปบอกเขาอย่างนี้!”

	 เมอร์รี่ทิ้งสองคนนั่นไว้ในห้องโถงนานพักใหญ ่ ทั้งคู่จึงมีเวลาทันเห็นช้อน 

ของขวัญอำลาของตน  แต่นั่นก็ไม่ช่วยทำให้ทั้งคู่อารมณ์ดีขึ้น  ในที่สุดโอโธและ 

โลบีเลียก็ได้รับเชิญให้เข้าไปในห้องทำงาน  โฟรโดน่ังอยู่ท่ีโต๊ะ  มีกระดาษมากมาย 

กองอยู่ตรงหน้า  ดูท่าทางไม่ค่อยสบายนักเมื่อเห็นพวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์  เขา 

ลุกขึ้นยืน  มือล้วงอะไรบางอย่างอยู่ในกระเป๋า  แต่ก็พูดอย่างสุภาพ

	 พวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์ค่อนข้างก้าวร้าว  ทั้งคู่เริ่มต้นด้วยการเสนอราคา 

ต่อรองต่ำสุด  (แบบราคาคนกันเอง)  สำหรับของมีค่าหลายอย่าง  รวมทั้งของที่ 

ไม่ได้ปิดป้ายยกให้ใครด้วย  พอโฟรโดตอบว่ามีเพียงของที่บิลโบระบุไว้เท่านั้น 

จะถูกแจกจ่ายไป  ทั้งคู่ก็โวยวายว่าเรื่องทั้งหมดนี่ต้องมีกลิ่นไม่ดีแน่
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	 “อย่างหน่ึงท่ีฉันรู้แน่ ๆ  ก็คือ”  โอโธพูด  “เจ้ากำลังกอบโกยจากเร่ืองน้ีอย่าง 

สนุกมือ  ฉันขอยืนยันว่าจะต้องขอดูพินัยกรรม”

	 โอโธคงได้เป็นทายาทสืบมรดกของบิลโบไปแล้ว  ถ้าบิลโบไม่รับโฟรโด 

มาเล้ียงดู  โอโธอ่านพินยักรรมอย่างละเอียดถีย่บิแล้วร้องฮึ  โชคไม่ดีเลยท่ีพินยั- 

กรรมฉบับน้ันทำไว้อย่างถูกต้อง  (ตามหลักกฎหมายของฮอบบิท  ซ่ึงกำหนดไว้ว่า 

นอกเหนือจากข้อความต่าง  ๆ  แล้ว  จะต้องมีลายเซ็นพยานเจ็ดคนลงกำกับไว ้

ด้วยหมึกแดง) 

	 “เหลวอีกแล้ว!”  โอโธพูดกับภรรยา  “หลังจากรอคอยมา  หกสิบ  ปี  ฮึ!  

ช้อน?  บ้าที่สุด!”  เขาดีดนิ้วใส่หน้าโฟรโด  แล้วเดินกระทืบเท้าปัง  ๆ  ออกไป  

ทว่าโลบีเลียไม่ใช่คนที่จะกำจัดได้ง่าย  ๆ  หลังจากนั้นไม่นาน  เมื่อโฟรโดออกมา 

จากห้องทำงานเพื่อดูว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้าง  ก็พบโลบีเลียป้วนเปี้ยนอยู่แถว 

นั้น  เที่ยวสำรวจซอกมุมและกระทุ้งพื้นบ้านของเขา  หลังจากปลดข้าวของเล็ก ๆ  

น้อย ๆ  (แต่มีค่าไม่ใช่ย่อย)  หลายช้ินซ่ึงบังเอิญตกหล่นเข้าไปอยู่ในร่มของโลบีเลีย 

ออกมา  โฟรโดก็ตามเธอแจไม่ยอมห่าง  จนกระทั ่งเธอออกจากบ้านไปเอง  

ใบหน้าของโลบีเลียดูครุ่นคิดหนักเหมือนจะหาถ้อยคำเผ็ดร้อนมาต่อว่าให้ถึง 

ขนาด  แต่ทั้งหมดที่เธอนึกออกเมื่อตอนหันกลับมาบนบันไดก็คือ

	 “แล้วเจ้าจะต้องเสียใจ!  ทำไมไม่ไปเสียด้วยล่ะ  เจ้าไม่ใช่คนที่นี่นี่นา  เจ้า 

ไม่ใช่แบ๊กกิ้นส์  เจ้ามัน -- แบรนดี้บั๊ก!”

	 “ได้ยินไหมเมอร์รี่  นั่นมันดูถูกกันชัด ๆ”  โฟรโดพูดหลังจากปิดประต ู

ตามหลัง 

	 “นั่นมันคำเยินยอต่างหาก”  เมอร์รี่  แบรนดี้บั๊ก  ตอบ  “ถึงได้ไม่เป็นจริง 

เอาเสียเลย”

 

	 จากนั้นทั้งคู่ก็เดินสำรวจโพรง  แล้วช่วยกันไล่เจ้าหนูฮอบบิทสามคน  

(บอฟฟินสอง  กับโบลเจอร์อีกหนึ่ง)  ที่กำลังเจาะรูผนังห้องใต้ดินห้องหนึ่งอยู ่ 

โฟรโดยังต้องวิ่งไล่คว้าตัวเจ้าหนูซานโช  พราวด์ฟุต  (หลานของตาเฒ่าโอโด  
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พราวด์ฟุต)  ซึ่งลงมือขุดพื้นห้องเตรียมอาหารใหญ่ตรงที่ที่เจ้าหนูคิดว่าได้ยิน 

เสียงสะท้อนออกมาเป็นรูโหว่ไปแล้ว  ตำนานเกี่ยวกับทองของบิลโบได้ปลุกเร้า 

ให้บังเกิดทั้งความอยากรู้และความหวัง  เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่า  ทองในตำนาน  (ซึ่ง 

ถ้าไม่ได้มาอย่างผิด   ๆ ก็ต้องได้มาอย่างลึกลับน้ัน)  จะตกเป็นของใครก็ตามท่ีขุดพบ 

ยกเว้นเมื่อการขุดมีอันต้องถูกขัดจังหวะเสียก่อน

	 พอคว้าตัวซานโชได้และจัดการส่งออกไปนอกบ้านแล้ว  โฟรโดก็นั่งแผละ 

หมดแรงอยู่บนเก้าอ้ีในห้องโถง  “ได้เวลาปิดร้านแล้วเมอร์ร่ี”  เขาบอก  “ใส่กุญแจ 

ประตูไว้  อย่าเปิดรับใครอีกเลยวันนี้  ต่อให้เอาเสามากระทุ้งก็เถอะ”  จากนั้น 

ก็เติมเรี่ยวแรงให้ตัวเองด้วยน้ำชาซึ่งล่าช้าไปมากแล้ว

	 แต่ยังไม่ทันจะนั่งลงก็มีเสียงเคาะประตูเบา ๆ ดังขึ้น  ‘สงสัยอาโลบีเลียอีก 

ละมัง’  โฟรโดคิด  ‘คงนึกคำที่จะต่อว่าเราได้แล้ว  ก็เลยกลับมา  รอไปก่อนเถอะ 

นะคุณอา’

	 เขาดื่มน้ำชาต่อไป  เสียงเคาะประตูรัวถี่ขึ้นอีก  ดังยิ่งกว่าเดิม  แต่โฟรโด 

ทำเป็นไม่สนใจ  ทันใดนั้นศีรษะของพ่อมดก็โผล่มาที่หน้าต่าง

	 “ถ้ายังไม่ให้เข้าไปละก็  ข้าจะพังประตูโพรงเจ้าซะเด๋ียวน้ี  โฟรโด”  พ่อมด 

ว่า

	 “ลุงแกนดัล์ฟ!  รอประเดี๋ยว!”  โฟรโดร้อง  วิ่งถลันออกจากห้องไปเปิด 

ประต ู “เข้ามาเลยครับ!  เข้ามาเลย!  ผมนึกว่าเป็นอาโลบีเลียเสียอีก”

	 “ถ้าง้ันข้ายกโทษให้  ข้าเห็นยายน่ันเม่ือตะก้ีน้ี  ขับรถม้าไปทางบายวอเตอร์ 

หน้าตาบอกบุญไม่รับเชียวละ”

	 “อาแกเกือบทำผมอารมณ์บูดไปเหมือนกัน  บอกตรง  ๆ  ว่าผมเกือบลอง 

ใช้แหวนของลุงบิลโบเข้าให้แล้ว  อยากจะหายตัวไปให้พ้น ๆ”

	 “อย่าเชียวนะ!”  แกนดัล์ฟพูดพลางทรุดตัวลงนั่ง  “ระมัดระวังแหวนนั่น 

หน่อยโฟรโด  ที่จริงมันก็เรื่องนี้นี่แหละที่ทำให้ข้าต้องมาพูดกับเจ้าก่อนจะไป”

	 “มีอะไรหรือครับลุง”

	 “เจ้ารู้อะไรอยู่บ้างล่ะ”
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เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

	 “ก็รู้เฉพาะที่ลุงบิลโบบอกเท่านั้น  ผมหมายถึงว่าผมเคยได้ฟังเรื่องของลุง  

ว่าลุงพบแหวนนั่นได้อย่างไร  และใช้มันอย่างไรในระหว่างการเดินทางผจญภัย”

	 “เจ้าได้ฟังเรื่องไหนล่ะ  ข้ายังสงสัยอยู่”

	 “อ๋อ  ไม่ใช่เร่ืองท่ีลุงเล่าให้พวกคนแคระฟังแล้วเขียนลงในหนังสือน่ันหรอก 

ครับ”  โฟรโดตอบ  “ลุงบิลโบเล่าเร่ืองจริง ๆ ให้ผมฟังตอนท่ีผมมาอยู่ท่ีน่ีได้ไม่นาน 

ลุงเล่าว่าถูกลุงแกนดัล์ฟคาดคั้นจนต้องยอมบอกความจริง  เพราะฉะนั้นผมจึง 

ควรรู้เร่ืองด้วย  ‘ไม่มีความลับระหว่างเรา  โฟรโด’  ลุงพูดแบบน้ี  ‘แต่ก็ไม่ควรให้ 

เรื่องแพร่งพรายไปไกล  เพราะถึงอย่างไรแหวนก็เป็นของลุง’ ”

	 “น่าสนใจมาก”  แกนดัล์ฟพูด  “เจ้าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้”

	 “ถ้าหมายถึงเรื่อง  ‘ของขวัญ’  ที่ลุงบิลโบแต่งขึ้นมา  ผมก็คิดว่าน่าจะบอก 

ความจริงเสียดีกว่า  ผมไม่รู้ว่าทำไมลุงถึงต้องป้ันเร่ืองข้ึน  ทำอย่างน้ันเหมือนไม่ใช่ 

ลุงบิลโบ  มันออกจะแปลก ๆ อยู่” 

	 “ข้าก็คิดอย่างน้ันเหมือนกัน  แต่เร่ืองแปลก ๆ อาจเกิดกับคนท่ีครอบครอง 

ของล้ำค่าเช่นนั้นได้ -- ถ้าเขาใช้มัน  ขอให้นี่เป็นเครื่องเตือนใจเจ้าให้ระมัดระวัง 

การใช้แหวน  มันอาจมีอำนาจอื่นแฝงอยู่มากกว่าที่เรารู้  ไม่ใช่แค่ทำให้หายตัวได้ 

ในเวลาที่ต้องการเท่านั้น”

	 “ผมไม่เข้าใจ”  โฟรโดว่า

	 “ข้าเองก็ไม่เข้าใจ”  พ่อมดตอบ  “ข้าเพียงแต่เริ ่มสงสัยอะไรบางอย่าง 

เกี่ยวกับแหวนวงนี้  โดยเฉพาะหลังจากเมื่อคืนก่อนเป็นต้นมา  ไม่จำเป็นต้อง 

วิตกให้เกินเหตุ  แต่ถ้าเจ้าเชื่อคำแนะนำของข้า  เจ้าจะต้องใช้มันให้น้อยที่สุด  

หรือไม่ก็อย่าใช้เลย  อย่างน้อยก็ขอร้องว่าอย่าใช้มันในทางที่จะทำให้เกิดเรื่อง 

ร่ำลือหรือก่อความสงสัยใด ๆ  ขอย้ำอีกคร้ังว่า  จงเก็บมันไว้อย่างปลอดภัย  และ 

เก็บให้มิดชิดที่สุด”

	 “ลุงดูลับลมคมในจริง!  ลุงกลัวอะไรรึครับ”

	 “ข้ายังไม่แน่ใจ  เลยไม่อยากพูดมากกว่าน้ี  บางทีข้าอาจบอกอะไรบางอย่าง 

แก่เจ้าได้เมื่อข้ากลับมา  ข้าต้องไปแล้ว  เพราะฉะนั้นขอลาก่อน”  เขาลุกขึ้น
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

	 “อะไรกัน  ลุงจะไปเด๋ียวน้ีเลย!”  โฟรโดร้อง  “ผมนึกว่าลุงจะอยู่อย่างน้อย 

สักหนึ่งอาทิตย์  ผมกำลังอยากได้ความช่วยเหลืออยู่พอดี”

	 “ข้าก็ตั้งใจไว้อย่างนั้น -- แต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนใจ  ข้าอาจไปนานสักหน่อย  

แต่จะกลับมาหาเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  เมื่อข้ามาแล้ว  เจ้าก็จะได้พบเอง!  

ข้าคงจะมาอย่างเงียบ  ๆ  คงไม่อาจมาเยือนไชร์อย่างเปิดเผยได้บ่อย  ๆ อีกต่อไป  

ข้าพบว่าตัวเองกลายเป็นคนไม่พึงปรารถนาไปเสียแล้ว  เขาพูดกันว่าข้าเป็นตัวยุ่ง  

เป็นตัวก่อกวนความสงบ  มีบางคนถึงกับกล่าวหาข้าว่าล่อลวงบิลโบไป  หรือไม่ 

ก็พูดแย่ยิ่งกว่านั้นอีกก็ได้  ถ้าเจ้าอยากรู้  คนพวกนั้นเขาสงสัยกันว่าเจ้ากับข้าน่ะ 

วางแผนฮุบสมบัติของบิลโบ”

	 “คนพวกนั้น!”  โฟรโดอุทาน  “หมายถึงอาโอโธกับอาโลบีเลียใช่ไหมครับ 

พูดน่าเกลียดอะไรอย่างนี้!  ผมยินดียกแบ๊กเอนด์กับของทุกอย่างให้สองคนนั่น 

ทั้งหมดเลย  ถ้าเอาลุงบิลโบคืนมาได้  แล้วผมก็จะออกเดินทางไปท่องดินแดน 

ต่าง  ๆ  กับลุง  ผมรักไชร์  แต่ผมชักจะรู้สึกว่าผมน่าจะไปจากที่นี่ด้วย  สงสัย 

เหลือเกินว่าผมจะมีโอกาสได้พบลุงบิลโบอีกหรือเปล่า”

	 “ข้าก็สงสัย”  แกนดัล์ฟว่า  “แล้วก็สงสัยเรื ่องอะไร  ๆ  อีกหลายอย่าง  

ลาละนะ!  ดูแลตัวเองให้ดี!  แล้วคอยมองหาข้า  โดยเฉพาะในเวลาที่ไม่ได้ 

คาดหมาย!  ลาก่อน!”

	 โฟรโดเห็นเขาเดินไปท่ีประตู  โบกมืออำลาเป็นคร้ังสุดท้าย  แล้วเดินจากไป 

ด้วยฝีเท้ารวดเร็วน่าพิศวง  โฟรโดคิดว่าพ่อมดผู้ชราดูหลังงองุ้มกว่าเคย  ราวกับ 

เขากำลังแบกรับภาระหนักอึ้งไว้  ความมืดโรยตัวลงมาทุกที  ร่างของพ่อมดใน 

เสื้อคลุมหายไปอย่างรวดเร็วในแสงโพล้เพล้  โฟรโดไม่ได้พบเขาอีกเลยต่อมา 

เป็นเวลานาน 
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เรื่องร่ำลือมิได้สงบลงภายในเก้าวันหรือแม้กระทั่งเก้าสิบเก้าวัน  การหายตัวไป 

ครั้งที่สองของนายบิลโบ  แบ๊กกิ้นส์  กลายเป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์ทั่วฮอบบิทตัน  

และอันที่จริงก็ทั่วไชร์เลยทีเดียว  เป็นเวลานานถึงหนึ่งปีกับอีกหนึ่งวัน  และคง 

อยู่ต่อมาในความทรงจำนานยิ่งกว่านั้นมาก  เรื่องราวของเขากลายเป็นนิทาน 

สำหรับเล่าให้พวกฮอบบิทเด็ก ๆ  ฟังข้างเตาผิง  และในที่สุดนายแบ๊กกิ้นส์จอม 

พิลึก  ผู้เคยหายตัวไปพร้อมกับเสียงกึกก้องและแสงแปลบปลาบ  และกลับมา 

พร้อมกับถุงเพชรถุงทอง  ก็กลายเป็นตัวเอกชื่อดังในตำนานซึ่งดำรงอยู่สืบมา 

ช้านานภายหลังเหตุการณ์จริง ๆ ได้ถูกลืมไปหมดแล้ว

	 แต่เวลานั้นความเห็นทั่วไปในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงก็คือ  นายบิลโบ 

ผู้ออกจะเพ้ียน ๆ  ในท่ีสุดก็ได้กลายเป็นบ้าหนีเตลิดเปิงเปิดไปแล้วจริง ๆ  ไม่ต้อง 

สงสัยเลยว่า  คงจะต้องไปตกน้ำตกท่าพบจุดจบอย่างน่าอนาถโดยไม่สมควรแก่ 

บทท่ี  ๒
เงาแห่งอดีต
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

เวลาและไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย  คำตำหนิส่วนใหญ่ตกอยู่กับแกนดัล์ฟ 

	 “ถ้าเพียงแต่พ่อมดร้ายกาจนั่นจะทิ้งโฟรโดไว้ตามลำพัง  บางทีเขาอาจ 

เติบโตเป็นหลักเป็นฐานและมีหัวคิดอย่างฮอบบิทได้บ้าง”  ใคร ๆ พูดกัน  การณ์ 

ปรากฏแก่ทุกคนว่าพ่อมดท้ิงโฟรโดไว้ตามลำพังจริง ๆ  และโฟรโดก็ลงหลักปักฐาน 

จริง ๆ  แต่หาได้มีว่ีแววจะมีหัวคิดแบบฮอบบิทเกิดข้ึนเลยไม่  อันท่ีจริงกลับกลาย 

เป็นว่าโฟรโดเริ่มสืบทอดชื่อเสียงด้านพิลึก  ๆ  ของบิลโบแทบจะในทันทีทันควัน  

เขาปฏิเสธท่ีจะไว้ทุกข์  แล้วพอปีต่อมาเขาก็จัดงานเล้ียงวันเกิดปีท่ีหน่ึงร้อยสิบสอง 

ให้เป็นเกียรติแก่บิลโบ  เขาเรียกงานนี้ว่างานเลี้ยงรุ่นเดอะ  แต่ทว่างานจะเดอะ 

สมกับชื่อก็หาไม่  เพราะมีแขกได้รับเชิญเพียงยี่สิบคน  อีกทั้งอาหารในงาน 

หลายอย่างก็เป็นอย่างที่พวกฮอบบิทเรียกว่าอาหารหน้าหนาว  เครื่องดื่มหน้าฝน 

นั่นแหละ

	 ฮอบบิทบางคนถึงกับตกใจแทบแย่  แต่โฟรโดก็ยังเฝ้าจัดงานวันเกิดให้ 

บิลโบเรื่อยมาเป็นประเพณีปีแล้วปีเล่าจนพวกนั้นคุ้นไปเอง  โฟรโดบอกใคร ๆ ว่า 

เขาไม่คิดว่าลุงบิลโบตายไปแล้ว  เม่ือมีคนถามว่า  “ถ้าอย่างน้ันเขาไปอยู่ท่ีไหนล่ะ” 

โฟรโดก็จะยักไหล่

	 โฟรโดอยู่คนเดียวเหมือนอย่างท่ีบิลโบเคยทำ  แต่เขามีเพ่ือนดี ๆ หลายคน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฮอบบิทหนุ่ม ๆ  (ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากท่านผู้เฒ่า 

ตุ๊ก)  ซึ่งเมื่อสมัยเด็ก  ๆ  พวกนี้ชอบบิลโบมาก  และเข้านอกออกในแบ๊กเอนด ์

อยู่เป็นประจำ  ฟอลโค  บอฟฟิน  กับเฟรเดการ์  โบลเจอร์  คือสองคนที่รวมอยู ่

ในกลุ่มนี้ด้วย  แต่เพื่อนสนิทของโฟรโดคือเปเรกริน  ตุ๊ก  (เรียกกันติดปากว่า  

ปิ๊ปปิ้น)  และเมอร์รี่  แบรนดี้บั๊ก  (ชื่อจริง  ๆ  คือเมอเรียด็อค  แต่ไม่ค่อยมีใคร 

จำได้)  โฟรโดท่องเที่ยวไปทั่วไชร์กับมิตรสหายเหล่านี้  แต่โดยมากเขาจะไปตาม 

ลำพังมากกว่า  บางทีมีคนเห็นเขาเดินดุ่ม ๆ อยู่ตามเนินเขาและป่าละเมาะภายใต ้

แสงดาวในที่ไกล  ๆ  จากบ้าน  สร้างความพิศวงแก่ฮอบบิทชนผู้สุภาพเรียบร้อย 

เป็นอย่างยิง่  เมอร์ร่ีกบัป๊ิปป้ินเดาว่าเขาคงจะไปเยีย่มพวกเอลฟ์บ้างเป็นคร้ังคราว 

เหมือนอย่างที่บิลโบเคยทำ
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เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

	 	 เมื่อเวลาผ่านไป  ผู้คนทั้งหลายจึงเริ่มสังเกตเห็นว่าโฟรโดก็มีทีท่าจะ 

เป็นคน   ‘กระฉับกระเฉงแข็งแรงดี’  อีกคนหนึ่งเหมือนกัน  ดูจากภายนอกเขา 

ยังคงแข็งแรงกระชุ่มกระชวยเหมือนฮอบบิทที่เพิ่งจะผ่านพ้นวัยรุ่นมาหมาด  ๆ    

“บางคนนี่ช่างโชคดีเสียจริง  ๆ”  ใคร ๆ พูดกัน  จนกระทั่งโฟรโดอายุย่างเข้าห้าสิบ 

ซึ่งโดยปกติเป็นวัยที่ร่วงโรยแล้วนั่นแหละ  จึงเริ่มจะมีคนสงสัยว่าเรื่องนี้ชักจะ 

มีอะไรผิดปกติเสียแล้ว 

	 โฟรโดเองหลังจากตื่นตกใจตั้งตัวไม่ติดในระยะแรก ๆ  ต่อมาก็พบว่า  

การได้เป็นนายของตัวเองและเป็นนายแบ๊กกิ้นส์แห่งแบ๊กเอนด์นั้นดีอยู่ไม่น้อย  

เป็นเวลาหลายปีทีเดียวที่เขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุข  มิได้วิตกทุกข์ร้อนมากนัก 

เกี่ยวกับอนาคต  อย่างไรก็ตาม  ความรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ออกเดินทางไปกับ 

ลุงบิลโบค่อย   ๆพอกพูนข้ึนในจิตใจเขาอย่างไม่รู้ตัว  บางคร้ังบางคราว  โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในฤดูใบไม้ร่วง  เขากลับครุ่นคิดถึงดินแดนป่า  ภาพภูเขาแปลก ๆ ที่เขา 

ไม่เคยเห็นมาก่อนผ่านเข้ามาในห้วงคำนึง  เขาเริ่มพูดกับตัวเองว่า  “บางทีสักวัน 

หนึ่งฉันอาจจะเดินทางข้ามแม่น้ำไป”  ซึ่งอีกใจหนึ่งก็จะตอบกลับมาว่า  “อย่าเพิ่ง 

เลย”  เสียทุกครั้ง   

	 เป็นเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวัยสี่สิบของเขากำลังจะผ่านไป  และวันเกิด 

ปีที ่ห้าสิบย่างใกล้เข้ามา  เลขห้าสิบเป็นตัวเลขที่โฟรโดรู้สึกว่าออกจะสำคัญ  

(หรือเป็นลางบอกเหตุอย่างไรอยู่)  มันเป็นวัยท่ีจู่ ๆ  ก็มีเร่ืองผจญภัยลึกลับพิสดาร 

เกิดขึ้นกับลุงบิลโบ  โฟรโดเริ่มรู้สึกกระวนกระวายใจ  ทางที่เคยย่ำเดินดูเหมือน 

จะถูกย่ำหนักขึ ้น  เขาดูแผนที่  นึกสงสัยว่าอะไรหนอที่อยู ่เลยชายแดนไชร ์

ออกไป  แผนที่ซึ่งทำในไชร์โดยมากจะเว้นว่างขาวไว้เมื่อเลยเส้นเขตแดน  เขา 

เริ่มติดนิสัยเดินท่องไปไกล ๆ  และมักจะไปตามลำพังเป็นส่วนใหญ่  เมอร์รี่กับ 

เพื่อนคนอื่น ๆ ต่างเฝ้ามองด้วยความห่วงใย  มีคนเห็นเขาเดินพูดคุยอยู่บ่อย ๆ  

กับคนเดินทางแปลกหน้า  ซึ่งเริ่มมาปรากฏให้เห็นในไชร์บ้างแล้วในเวลานั้น
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

	 มีข่าวลือว่าเกิดเหตุประหลาดข้ึนในโลกภายนอก  ตอนน้ันแกนดัล์ฟไม่ได้มา 

ปรากฏตัวหรือส่งข่าวมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  โฟรโดจึงต้องเก็บรวบรวมข่าวคราว 

ทั้งหมดเท่าที่จะหาได้  พวกเอลฟ์ซึ่งไม่ค่อยมาให้เห็นในไชร์บ่อยนัก  บัดนี้มา 

ปรากฏตัวเดินทางผ่านป่ามุ่งหน้าสู่ตะวันตกในยามพลบค่ำ  ผ่านไปและไม่กลับ 

มาอีก  พวกเอลฟ์กำลังจะทิ้งมิดเดิ้ลเอิร์ธ  และไม่สนใจว่าจะเกิดปัญหาอะไรกับ 

พิภพนี้อีกต่อไป  อย่างไรก็ตาม  มีคนแคระเดินทางอยู่บนถนนจำนวนมาก 

ผิดปกติ  ถนนสายเก่าที่เชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก  ตัดผ่านไชร์ไป 

สิ้นสุดที่เกรย์เฮเวนส์  พวกคนแคระมักใช้เส้นทางนี้เดินทางไปที่เหมืองของตน 

ในเทือกเขาสีน้ำเงิน  คนแคระเหล่านี้คือแหล่งข่าวชั้นดีของพวกฮอบบิท  คอย 

บอกเรื่องราวจากดินแดนไกล ๆ ให้รู้ -- ถ้าพวกฮอบบิทอยากจะรู้กับเขาบ้าง  เป็น 

ธรรมเนียมว่าพวกคนแคระจะพูดน้อยมาก  และพวกฮอบบิทก็จะไม่ซักไซ้เพ่ิมเติม 

แต่เวลาน้ีโฟรโดมักพบคนแคระแปลกหน้าจากแดนไกลเดินทางมาหาแหล่งพักพิง 

ที่ปลอดภัยในดินแดนตะวันตกอยู่เสมอ  พวกนี้ดูวิตกกังวล  และบางคนก ็

กระซิบกระซาบให้ฟังถึงจอมมารร้ายและดินแดนมอร์ดอร ์

	 นามดังกล่าว  พวกฮอบบิทรู้จักแต่เพียงในตำนานจากอดีตอันมืดมน 

เท่านั้น  ดุจเดียวกับเงามืดในก้นบึ้งแห่งความทรงจำ  ทว่าชื่อของมันดูจะเป็นลาง 

อัปมงคลที่น่าหวาดหวั่น  ดูเหมือนว่าปีศาจร้ายในป่าเมิร์กวู้ดจะถูกพวกสภาขาว 

ขับไล่ออกไป  เพียงเพื่อจะไปก่อตัวขึ้นใหม่  ณ  รังเดิมของมันในมอร์ดอร์ด้วย 

พละกำลังอันมหาศาลยิ่งกว่า  ว่ากันว่าหอคอยทมิฬถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว  อำนาจ 

ของมันกำลังแผ่ขยายจากที่นั่นไปยังทุกหนแห่ง  ไกลออกไปทางตะวันออกและ 

ทางใต้มีสงครามเกิดขึ้นหลายแห่ง  ความประหวั่นพรั่นพรึงกำลังทวีขึ้นเรื่อย ๆ    

พวกออร์คที่อยู่ในเทือกเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกครั้ง  พวกโทรลล์ก็ออกมา 

เพ่นพ่านไปทั่ว  ไม่ใช่โทรลล์หน้าโง่อย่างเดิม  แต่เป็นโทรลล์เฉลียวฉลาดมีอาวุธ 

ร้ายครบมือ  ย่ิงกว่าน้ันยังมีเร่ืองกระซิบกระซาบเก่ียวกับสัตว์ร้ายท่ีน่าสะพรึงกลัว 

ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด  หากแต่ชื่อของมันหามีใครรู้จักไม่
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เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

	 แน่นอน  เร่ืองราวเหล่าน้ีรู้ไปถึงหูฮอบบิทท่ัวไปน้อยมาก  ทว่าแม้แต่ฮอบบิท 

ท่ีหูตึงท่ีสุดและอยู่ติดบ้านท่ีสุดก็ยังเร่ิมได้ยินเร่ืองราวแปลก ๆ  พวกท่ีธุระการงาน 

ชักนำให้ต้องไปอยู่แถวชายแดนก็ได้เห็นสิ่งประหลาด  ๆ หลายอย่าง  การสนทนา 

ที่  โรงเตี๊ยมกรีนดราก้อน  ในบายวอเตอร์  ณ  เย็นวันหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิ  ปีที ่

โฟรโดอายุครบห้าสิบ  แสดงให้เห็นว่าข่าวลือได้แพร่เข้ามาถึงในใจกลางดินแดน 

ไชร์อันแสนสบายนี้แล้ว  แม้ว่าฮอบบิทส่วนใหญ่จะยังคงหัวเราะกับข่าวพวกนี ้

อยู่ก็ตาม

	 แซม  แกมจี  นั่งอยู่ตรงมุมหนึ่งของห้องใกล้ ๆ  เตาผิง  ตรงกันข้ามกับเขา 

คือเท็ด  แซนดี้แมน  ลูกชายเจ้าของโรงสี  และมีฮอบบิทชาวบ้านอีกหลายคน 

กำลังนั่งฟังทั้งคู่สนทนากัน

	 “หมู่นี้มักจะได้ยินเรื่องแปลก ๆ”  แซมพูด

	 “อ้าว  ถ้านายฟัง  มันก็ต้องได้ยินน่ะซี”  เท็ดว่า  “แต่ถ้าฉันอยากจะฟัง 

อะไรแปลก ๆ นะ  โน่น  กลับไปฟังนิทานหลอกเด็กที่บ้านก็ได้”

	 “แน่นอน”  แซมย้อน  “แล้วฉันก็กล้าพูดได้เลยว่ามันมีความจริงอยู่ในน้ัน 

มากกว่าที่นายคิดเสียอีก  ใครจะไปแต่งเรื่องขึ้นมา  นายเชื่อขนมกินเรื่องมังกร 

ได้เลย”

	 “โอ๊ย  ไม่หรอก  ขอบใจ”  เท็ดตอบ  “ฉันไม่เช่ือหรอก  ฉันได้ยินมาต้ังแต่ 

หัวเท่ากำปั้น  แต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะมาเชื่อเอาตอนนี้  มีมังกรอยู่ตัวเดียว 

เท่านั้นในบายวอเตอร์  ก็ที่โรงเตี๊ยมกรีนนี่ไง”  เท็ดว่า  เรียกเสียงหัวเราะจาก 

คนฟังได้ครืนใหญ่

	 “ก็ได้ ๆ”  แซมพูดพลางเสหัวเราะไปด้วย  “แต่จะว่ายังไงเกี่ยวกับมนุษย์ 

ต้นไม้ที่พวกนายเรียกว่ายักษ์นั่นล่ะ  มีคนบอกว่าเห็นพวกมันตัวหนึ่งอยู่แถว ๆ  

เลยทุ่งนอร์ธมัวร์สขึ้นไปเมื่อไม่นานมานี้เอง  ตัวโตกว่าต้นไม้เสียอีก”

  “พวกนั้น น่ะใคร”

	 “ฮัลญาติของฉันคนหน่ึงละ  เขาทำงานกับคุณบอฟฟินท่ีโอเวอร์ฮิลล์  แล้ว 

ขึ้นไปล่าสัตว์ที่นอร์ธฟาร์ธิง  เขา  เห็น พวกมันเข้าตัวหนึ่ง”
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

	 “คงงั้นมั้ง  ฮัลญาติของนายน่ะชอบบอกว่าเห็นโน่นเห็นนี่อยู่เรื่อย  บางที 

เขาอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ได้”

	 “แต่ตัวนี้มันโตเท่าต้นเอล์มเลยนะ  กำลังเดินท่อม ๆ อยู่  แต่ละก้าวที่ขยับ 

อาจยาวถึงเจ็ดหลา”

	 “ง้ันพนันได้เลยว่าสักน้ิวก็ไม่ขยับ  ไอ้ท่ีเขาเห็นน่ะ  มัน  คือ  ต้นเอล์มเราดี ๆ  

นี่เอง”

	 “แต่เจ้าตัวนี ้กำลังเดิน อยู่  แล้วแถวทุ่งนอร์ธมัวร์สก็ไม่มีต้นเอล์มด้วย”

	 “ถ้างั้นฮัลก็ไม่ได้เห็นอะไรเลย”  เท็ดว่า  มีเสียงหัวเราะและเสียงตบมือ 

กราว  ดูเหมือนผู้ฟังจะเห็นว่าเท็ดได้คะแนนไปเต็ม ๆ 

	 “ยังไงก็เถอะ”  แซมพูด  “นายปฏิเสธไม่ได้ว่า  นอกจากฮัลฟาสต์แล้ว  

ใคร  ๆ  ก็เห็นพวกคนแปลกหน้าเดินทางผ่านไชร์ไป  --  ผ่านไปเลยนะ  ไม่กลับมา  

แล้วยังมีพวกท่ีอพยพมาอยู่แถวชายแดนอีก  แถวชายแดนไม่เคยยุ่งวุ่นวายขนาดน้ี 

มาก่อน 

	 “ฉันยังได้ยินเรื่องที่พวกเอลฟ์กำลังมุ่งหน้ามาทางตะวันตก  เขาพูดกันว่า 

พวกเอลฟ์กำลังจะไปท่ีท่าเรือท่ีอยู่เลยหอคอยขาวออกไป”  แซมยกไม้ยกมืออย่าง 

เก้ ๆ  กัง ๆ  ท้ังแซมและฮอบบิทท่ีฟังอยู่  ไม่มีใครรู้ว่า  เม่ือผ่านพ้นหอคอยโบราณ 

ณ  ชายแดนด้านตะวันตกของไชร์ออกไปแล้ว  จะต้องไปอีกไกลสักเท่าไรจึงจะ 

ถึงทะเล  แต่มีเรื่องเล่าต่อ  ๆ กันมาว่า  ไกลโพ้นออกไปคือที่ตั้งของท่าเรือเกรย์- 

เฮเวนส์  ที่ซึ่งเรือของพวกเอลฟ์แล่นใบจากไปโดยไม่กลับมาอีก

	 “พวกนั้นกำลังแล่น  แล่น  แล่นข้ามทะเลไป  ไปสู่ตะวันตก  และทิ้ง 

พวกเราไว้”  แซมพูดคล้ายเสียงท่องมนต์พึมพำ  พลางส่ายศีรษะไปมาอย่าง 

เศร้าสร้อยเคร่งขรึม  แต่เท็ดกลับหัวเราะ

	 “น่ันไม่ใช่เร่ืองใหม่เลย  ถ้านายเช่ือตำนานท่ีเขาเล่ามาละก็  ฉันไม่เห็นว่ามัน 

จะเก่ียวข้องกับฉันหรือนายตรงไหน  ก็ให้พวกน้ันแล่นของเขาไปสิ!  แต่รับประกัน 

ได้เลยว่านายจะไม่ได้เห็นพวกนั้นทำอย่างที่ว่าหรอก  ต่อให้ใคร ๆ ในไชร์นี่ด้วย” 

	 “อ้า  ไม่รู้สิ”  แซมพูดอย่างครุ่นคิด  เขาเชื่อว่าเขาเคยเห็นเอลฟ์คนหนึ่ง 
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เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

ในป่าละเมาะ  และหวังว่าสักวันหนึ่งคงจะได้เห็นมากกว่านั้น  ในบรรดาตำนาน 

ท้ังหลายท่ีได้ยินมานับแต่เยาว์วัย  เร่ืองราวอันกระท่อนกระแท่นเลือนรางของเอลฟ์ 

เท่าที่พวกฮอบบิทรู้เป็นสิ่งประทับใจเขาอย่างลึกซึ้งที่สุดเสมอมา  “มีบางคนที่อยู่ 

แถวนี้รู้จักพวกเอลฟ์สวยงามนี่ดี  และรู้ข่าวของพวกนี้ด้วย”  แซมบอก  “คุณ 

แบ๊กก้ินส์คนปัจจุบันท่ีฉันทำงานอยู่ด้วยไง  เขาบอกฉันว่าพวกเอลฟ์กำลังแล่นเรือ 

จากไป  เขารู้เรื่องเอลฟ์บ้างนิด ๆ หน่อย ๆ  คุณบิลโบผู้เฒ่ารู้มากกว่านี้อีก  ท่าน 

เล่าให้ฉันฟังตั้งหลายเรื่องเมื่อสมัยที่ฉันยังเป็นเด็ก ๆ”

	 “โอ๊ย  สองคนนั่นสติไม่ดี”  เท็ดพูด  “อย่างน้อยที่สุดตาเฒ่าบิลโบก็เพี้ยน 

ไปแล้ว  ส่วนนายโฟรโดกำลังจะเพี้ยน  ถ้านั่นเป็นที่ที่นายไปได้ยินข่าวมาละก็  

นายอาจเป็นบ้าไปได้ง่าย  ๆ  เอาละ  ทุกคน  ฉันจะกลับแล้ว  ขอให้มีสุขภาพดี!”  

เขายกแก้วขึ้นดื่มจนหมด  แล้วเดินโครมครามออกไป

	 แซมนั่งเงียบ  ไม่ได้พูดอะไรอีก  เขามีเรื่องต้องคิดหลายอย่าง  อย่างหนึ่ง 

ก็คือมีงานอีกมากท่ีต้องไปทำท่ีสวนแบ๊กเอนด์  และถ้าพรุ่งน้ีอากาศดี  เขาก็อาจจะ 

ต้องวุ่นอยู่กับมันท้ังวัน  หญ้ากำลังโตเร็ว  แต่แซมมีเร่ืองครุ่นคิดในใจหลายอย่าง 

มากกว่าเรื่องการทำสวน  สักครู่หนึ่งเขาก็ถอนใจแล้วลุกขึ้นเดินออกไป

	 วันน้ันเป็นวันต้นเดือนเมษายน  ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสหลังจากมีฝนตก 

หนักลงมาก่อนหน้านี้  ดวงอาทิตย์ตกแล้ว  ยามโพล้เพล้อันขมุกขมัวเยือกเย็น 

ค่อย  ๆ   เลื่อนลับเข้าสู่ยามค่ำคืน  แซมเดินกลับบ้านภายใต้หมู่ดาวซึ่งขึ้นตั้งแต ่

หัวค่ำ  ตัดผ่านฮอบบิทตันขึ้นไปยังเนินเขาฮิลล์  ผิวปากแผ่ว ๆ ครุ่นคิดไปพลาง

 

	 ในเวลาเดียวกันนี้เองที่แกนดัล์ฟกลับมาปรากฏตัวอีกหลังจากหายหน้า 

ไปนาน  หลังงานเลี้ยงคราวนั้นเขาหายหน้าไปถึงสามปี  และกลับมาแวะเยี่ยม 

โฟรโดชั่วสั้น ๆ อยู่ครั้งหนึ่ง  เมื่อตรวจดูโฟรโดอย่างถี่ถ้วนดีแล้ว  เขาก็จากไปอีก  

ระหว่างปีสองปีถัดจากนั้นเขามาปรากฏตัวค่อนข้างบ่อย  โดยมักจะมาอย่าง 

ไม่คาดฝันหลังพลบค่ำ  และจากไปอย่างปุบปับก่อนดวงอาทิตย์ข้ึน  เขาไม่ได้เอ่ย 

ถึงเรื่องธุระการงานกับการเดินทางของเขาเลย  และดูเหมือนเขาจะให้ความสนใจ 
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

อย่างยิ่งกับข่าวคราวเล็ก ๆ น้อย ๆ  เกี่ยวกับสุขภาพและการกระทำของโฟรโด

	 แล้วอยู่ ๆ การมาเยือนของแกนดัล์ฟก็ขาดหายไป  เป็นเวลานานกว่าเก้าป ี

แล้วที่โฟรโดไม่ได้พบหรือได้ยินข่าวเกี่ยวกับเขาเลย  โฟรโดเริ่มจะคิดว่าพ่อมด 

ผู้นี้อาจจะไม่กลับมาอีก  และเลิกให้ความสนใจกับฮอบบิทโดยสิ้นเชิงแล้ว  แต่ 

ในเย็นวันนั้นเอง  ขณะที่แซมกำลังเดินกลับบ้านในยามโพล้เพล้ใกล้ค่ำ  ก็มีเสียง 

เคาะคุ้นหูดังขึ้นที่หน้าต่างห้องทำงานของโฟรโด

	 โฟรโดต้อนรับสหายเก่าด้วยความประหลาดใจและยินดียิ่ง  ทั้งคู่เพ่งมอง 

สำรวจกันและกัน

	 “สบายดีหรือ”  แกนดัล์ฟถาม  “เจ้าดูไม่เปลี่ยนเลยนะโฟรโด”

	 “ลุงก็เหมือนกันครับ”  โฟรโดตอบ  หากในใจน้ันคิดว่าแกนดัล์ฟดูแก่และ 

ร่วงโรยไปกว่าแต่ก่อน  โฟรโดซักถามสารทุกข์สุกดิบเกี่ยวกับตัวเขา  ตลอดจน 

ข่าวคราวเกี่ยวกับโลกภายนอก  ไม่ช้าทั้งคู่ก็สนทนากันอย่างเพลิดเพลินและอยู่ 

จนดึกมากในคืนนั้น

	 เช้าวันรุ่งขึ้นหลังรับประทานอาหารเช้าซึ่งค่อนข้างล่ากว่าปกติแล้ว  พ่อมด 

นั่งอยู่กับโฟรโดในห้องทำงานใกล ้ๆ หน้าต่างที่เปิดกว้าง  ไฟลุกโชนอยู่ในเตาผิง  

หากแต่ดวงอาทิตย์ทอแสงอบอุ่นและมีลมพัดมาจากทางใต้  ทุกส่ิงทุกอย่างดูสดช่ืน 

ความเขียวชอุ่มของฤดูใบไม้ผลิสะพรั่งอยู่ในทุ่งและบนตุ่มตาของต้นไม้

	 แกนดัล์ฟกำลังครุ่นคิดถึงฤดูใบไม้ผลิคราวหน่ึงเม่ือราวเกือบแปดสิบปีก่อน 

เมื ่อครั้งที ่บิลโบวิ่งออกจากแบ๊กเอนด์ไปโดยไม่มีผ้าเช็ดหน้าแม้แต่ผืนเดียว  

ผมของพ่อมดอาจขาวโพลนกว่าที่เคยเป็นอยู่ในเวลานั้น  เครากับขนคิ้วก็อาจจะ 

ยาวขึ้น  และใบหน้าก็มีริ้วรอยแห่งความกังวลและความเฉลียวฉลาดเพิ่มมากขึ้น 

ทว่าดวงตาของพ่อมดยังคงสุกใสเช่นเคย  และเขาก็ยังคงสูบกล้อง  เป่าควันให ้

ลอยเป็นวงด้วยความสดชื่นรื่นรมย์อยู่เช่นเดิม 

	 เวลานี้เขากำลังสูบกล้องอยู่เงียบ ๆ  เนื่องจากโฟรโดกำลังนั่งนิ่งขรึม  จม 

อยู่ในห้วงคิด  แม้จะอยู่ในยามเช้าสว่างไสวเช่นนั้น  โฟรโดก็ยังรู้สึกถึงเงาทะมึน 

ของกระแสข่าวต่าง ๆ  ท่ีแกนดัล์ฟนำมาบอก  ในท่ีสุดโฟรโดก็ทำลายความเงียบข้ึน 
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เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

	 “เมื่อคืนลุงตั้งต้นจะเล่าให้ผมฟังถึงเรื่องประหลาดเกี่ยวกับแหวนของผม” 

เขาพูด  “แต่แล้วลุงก็หยุดไป  บอกว่าควรจะเก็บเรื่องแบบนั้นไว้เล่าตอนกลางวัน 

ดีกว่า  ตอนนี้คงจะเหมาะกระมัง  ลุงบอกว่าแหวนวงนี้เป็นอันตราย  อันตราย 

มากกว่าที่ผมคิดไว้เสียอีก  มันอันตรายทางไหนหรือครับลุง” 

	 “หลายทางทีเดียว”  พ่อมดตอบ  “แหวนวงนี้มีอำนาจมากกว่าที่ข้าเคยคิด 

ไว้แต่แรกหลายสิบเท่า  อำนาจของมันมากถึงขนาดว่า  คนธรรมดาผู้ใดก็ตามที่ 

ครอบครองมันจะตกอยู่ใต้อำนาจของมันอย่างดิ้นไม่หลุด  และท้ายที่สุดจะถูก 

มันครอบครองเสียเอง

	 “นานมาแล้วในดินแดนเอเรเกียนมีแหวนเอลฟ์หลายวงถูกสร้างขึ้น  เป็น 

แหวนวิเศษอย่างที่เจ้าเรียกนั่นแหละ  แน่นอน  แหวนเหล่านี้มีอยู่หลายชนิด 

บางวงมีอำนาจมาก  บางวงมีอำนาจน้อย  วงที่มีอำนาจน้อย ๆ  เป็นเพียงแหวนที ่

ทดลองทำข้ึน  ก่อนจะพัฒนาฝีมือไปจนถึงข้ันสูงสุด  สำหรับพวกเอลฟ์ช่าง  แหวน 

เหล่านี้เป็นเพียงของไม่มีราคาค่างวด  -- แต่ถึงอย่างไรข้าก็เห็นว่ามันเป็นอันตราย 

สำหรับคนทั่วไป  แต่แหวนที่มีอิทธิฤทธิ์สุดยอด  หรือที่เรียกว่าแหวนแห่งอำนาจ 

เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุด

	 “โฟรโด  ถ้าคนธรรมดาได้แหวนแห่งอำนาจไว้ในครอบครอง  เขาจะไม่มีวัน 

ตาย  แต่ใช่ว่าเขาจะหยดุแกเ่ฒ่าหรือมีชีวิตยนืยาวกว่าเดิมก็หาไม่  เขาเพียงแต่จะ 

อยู่ไปเรื่อย  ๆ  จนในที่สุดทุก ๆ นาทีจะมีแต่ความเหนื่อยล้า  และถ้าเขาใช้แหวน 

ทำให้ตัวเองหายตัวไปบ่อย  ๆ  เขาก็จะค่อย  ๆ  จางลง  ๆ  ในที่สุดก็จะหายตัวไป 

ตลอดกาล  ต้องเดินท่องอยู่ในความมืดภายใต้ดวงตาแห่งมารร้ายซึ่งเป็นเจ้า 

เหนือแหวน  ถูกแล้ว  มันขึ้นอยู่แต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้น  -- ช้า  ถ้าหากเขาเป็น 

คนเข้มแข็งหรือเริ่มต้นครอบครองมันด้วยความตั้งใจดี  แต่ไม่ว่าพละกำลังหรือ 

ความดีงามใด ๆ  ก็ไม่อาจคงทนอยู่ได้  ในที่สุดอำนาจชั่วร้ายก็จะกลืนกินเขา”

	 “น่ากลัวเหลือเกิน!”  โฟรโดร้อง  จากนั้นทั้งคู่ก็เงียบกันไปพักใหญ่  เสียง 

แซม  แกมจี  ตัดหญ้าดังเข้ามาจากในสวน

 

THE LORD OF THE RING 28-183.indd71   71 9/24/12   10:59:52 AM



72

ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

	 “ลุงรู้เรื่องนี้มานานเท่าไรแล้วครับ”  โฟรโดถามขึ้นในที่สุด  “และลุงบิลโบ 

รู้เรื่องนี้มากแค่ไหน”

	 “บิลโบไม่รู้มากไปกว่าที่เขาเล่าให้เจ้าฟังหรอก  ข้าแน่ใจ”  แกนดัล์ฟกล่าว 

“เขาจะไม่มีวันมอบสิ่งที่เขาคิดว่ามีอันตรายมาให้เจ้าแน่  แม้ข้าจะให้สัญญาว่า 

จะคอยดูแลเจ้าอยู่ก็ตาม  เขาคิดว่าแหวนนั่นเป็นสิ่งสวยงามและมีประโยชน ์

เหลือหลายในยามคับขัน  หากจะมีอะไรผิดปกติไป  ก็เป็นตัวเขาเองนั่นแหละ  

เขาบอกว่ามัน   ‘กำลังโตขึ้นเรื่อย  ๆ  ในจิตใจเขา’  และเขาก็เฝ้าพะวงถึงมันตลอด 

เวลา  แต่เขาไม่เคยสงสัยเลยว่ามันจะมีสาเหตุมาจากแหวน  แม้เขาจะค้นพบว่า 

แหวนนั่นจำเป็นต้องถูกควบคุม  มันดูจะมีขนาดหรือน้ำหนักไม่คงที่อยู่เสมอ  

อาจหดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นได้อย่างน่าประหลาด  และอาจหลุดเลื่อนจากนิ้วที่เคย 

สวมแน่น”

	 “ใช่  ลุงบิลโบเตือนเรื่องนี้ไว้ในจดหมายฉบับสุดท้าย”  โฟรโดบอก  “ผม 

เลยคล้องมันไว้กับสายโซ่ตลอดเวลา”

	 “ฉลาดมาก”  แกนดัล์ฟว่า  “แต่สำหรับเรื่องอายุยืน  บิลโบไม่เคยนำมา 

เกี่ยวข้องกับเรื่องแหวนเลย  เขายกประโยชน์ทั้งหมดให้ตัวเองในเรื่องนี้และ 

ภาคภูมิใจกับมันมาก  แม้เขาจะรู้สึกกระวนกระวายยิ่งขึ้นทุกที  เขาบอกว่าเขา  

ผอมแล้วก็ยืดขึ้น  นั่นเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าแหวนเริ่มควบคุมเขาแล้ว”

	 “ลุงรู้เรื่องทั้งหมดนี่มานานแค่ไหน”  โฟรโดถามซ้ำอีก 

	 “รู้?”  แกนดัล์ฟว่า  “ข้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างมากมาย  ซึ่งมีเพียงผู้วิเศษเท่านั้น 

จะรู้ได้  โฟรโดเอ๋ย  แต่หากเจ้าหมายถึง  ‘รู้เรื่องเกี่ยวกับแหวนวงนี ้’ ละก็  คงพูด 

ได้ว่า  ข้าไม่รู้อะไรเลย  จะต้องมีการทดสอบครั้งสุดท้ายเสียก่อน  แต่ถึงอย่างไร 

ข้าก็ไม่สงสัยในสิ่งที่คาดเดาไว้อีกต่อไปแล้ว

	 “ข้าคาดเดาไว้ตั้งแต่เมื่อไรน่ะหรือ”  เขาครุ่นคิด  ทบทวนความทรงจำ  

“ขอคิดดูก่อนนะ -- ปีที่พวกสภาขาวขับไล่ภูตผีปีศาจออกจากป่าเมิร์กวู้ด  ก่อนจะ 

เกิดสงครามห้าเหล่าทัพขึ้น  ปีนั้นเองที่บิลโบพบแหวน  เงามืดฉายเข้ามาในใจข้า 

นับแต่บัดนั้น  แม้ข้าจะไม่รู้ว่าตัวเองกลัวอะไรอยู่ก็ตาม  ข้านึกสงสัยอยู่บ่อย ๆ ว่า 
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กอลลัมไปได้แหวนวิเศษมาได้อย่างไร  มันอธิบายได้ง่าย ๆ -- อย่างน้อยเร่ืองมันก็ 

ชัดเจนมาตั้งแต่ต้น  แล้วข้าก็ได้ฟังเรื ่องราวแปลกประหลาดของบิลโบว่าเขา  

‘มีชัยชนะ’  ได้แหวนวงนี้ด้วยวิธีไหน  ข้าไม่เชื่อเรื่องที่เขาเล่า  ในที่สุดเมื่อข้าได้ 

ความจริงจากปากเขา  ข้าก็รู้ทันทีว่าเขาพยายามอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแหวน 

อย่างไม่ต้องสงสัย  มันช่างคล้ายเสียเหลือเกินกับเรื่อง  ‘ของขวัญวันเกิด’ ของเจ้า 

กอลลัม  คำโกหกที่ทั้งคู่ปั้นขึ้นมาคล้ายคลึงกันจนข้าไม่สบายใจ  เห็นได้ชัดว่า 

แหวนนั่นมีอำนาจประหลาดเหนือผู้ที ่ครอบครองมันแทบจะในทันทีเทียวละ  

นั่นเป็นสัญญาณเตือนอย่างแท้จริงครั้งแรกที่ทำให้ข้ารู้ว่า  ทุกอย่างไม่ได้ดำเนิน 

ไปด้วยดี  ข้าพร่ำบอกบิลโบอยู่เสมอว่า  แหวนชนิดนี้ควรเอาไปเก็บไว้  อย่านำ 

มาใช้จะดีกว่า  แต่เขามักไม่พอใจแล้วก็จะโกรธขึ้นมา  ข้าเลยทำอะไรไม่ได้ 

มากนัก  ข้าไม่อาจเอาแหวนไปจากเขาโดยไม่ก่อให้เกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้  

และถึงอย่างไรข้าก็ไม่มีสิทธิ์ทำเช่นนั้น  ข้าได้แต่เฝ้าดูและรอคอย  ข้าน่าจะไป 

ปรึกษาซารูมานพ่อมดขาว  แต่ก็มีอะไรบางอย่างรั้งข้าไว้” 

	 “เขาเป็นใคร”  โฟรโดถาม  “ผมไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อน” 

	 “คงจะไม่เคย”  แกนดัล์ฟตอบ  “พวกฮอบบิทไม่ได้อยู่ในความสนใจ 

ของเขาหรอก  แต่เขาย่ิงใหญ่มากในหมู่ผู้วิเศษด้วยกัน  เขาเป็นหัวหน้าพ่อมดและ 

เป็นหัวหน้าของสภาขาว  ความรู้ของเขาล้ำลึกยิ่งนัก  แต่ความหยิ่งทะนงของเขา 

ก็มากตามไปด้วย  เขาไม่ค่อยสุงสิงกับใคร  ตำนานเกี่ยวกับแหวนเอลฟ์ทุกวง  

ไม่ว่าจะเป็นวงน้อยวงใหญ่  เขารู้อย่างช่ำชอง  เขาศึกษาเร่ืองน้ีมานาน  สืบเสาะหา 

ความลับของการสร้างแหวนซึ่งสาบสูญไปนานแล้ว  แต่เมื่อเรื่องแหวนถูกนำมา 

พูดกันในสภา  สิ่งที่เขาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับตำนานแหวน  มันตรงกันข้าม 

กับความกลัวของข้า  ข้าเลิกสงสัย -- แต่ก็ยังไม่สบายใจ  จึงยังคงเฝ้าจับตาดูและ 

รอคอย

	 “บิลโบดูเป็นปกติดีทุกอย่าง  วันเวลาผ่านไป  ถูกแล้ว  มันเพียงแต่ผ่านไป 

ดูเหมือนจะไม่ได้สัมผัสเขาเลยด้วยซ้ำ  เขาไม่แสดงร่องรอยของความมีอายุออกมา 

เงามืดผ่านเข้ามาในใจข้าอีกครั้ง  แต่ข้าก็พูดกับตัวเองว่า  ‘ถึงอย่างไรเขาก็มาจาก 
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ครอบครัวที่มีอายุยืนทางฝ่ายแม่  ยังมีเวลาอยู่อีกน่า  รอดูไปก่อนเถิด!’ 

	 “และข้าก็เฝ้ารอ  จนกระท่ังคืนท่ีเขาเดินทางออกจากบ้านหลังน้ี  เขาพูดและ 

ทำอะไรหลายอย่างในคืนน้ันท่ีทำให้ข้ากลัวจับใจ  จนไม่อาจเอาคำพูดของซารูมาน 

มาปลอบใจให้สงบได้  ในที่สุดข้าก็รู้ว่ามีสิ่งลึกลับน่าสะพรึงกลัวบางอย่างทำงาน 

ของมันอยู่  นับแต่นั้นเป็นต้นมาข้าก็ใช้เวลาส่วนใหญ่สืบหาความจริงเรื่องนี้”

	 “มันคงไม่เป็นอันตรายต่อลุงบิลโบตลอดไปใช่ไหม”  โฟรโดถามอย่าง 

ร้อนรน  “แล้วลุงก็จะหายใช่หรือเปล่า  ผมหมายความว่าลุงบิลโบสามารถจะมีชีวิต 

อยู่อย่างปกติสุขได้อีก”

	 “เขารู้สึกดีขึ้นทันทีเชียวละ”  แกนดัล์ฟบอก  “มีอำนาจเพียงหนึ่งเดียว 

ในโลกที่ล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับแหวนวิเศษและผลกระทบข้างเคียงของมัน  

แต่เท่าที่ข้ารู้  ยังไม่มีอำนาจใดในโลกที่ล่วงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฮอบบิท  ในหมู่ 

ผู้วิเศษ  มีข้าเพียงคนเดียวที่สนใจในตำนานของฮอบบิท  ซึ่งเป็นแขนงความรู้ที่ 

คลุมเครือ  แต่ก็เต็มไปด้วยเร่ืองน่าพิศวงมากมาย  ฮอบบิทอาจจะอ่อนได้เหมือน 

เนย  แต่บางครั้งก็แข็งแกร่งอย่างกับรากไม้แก  ่ๆ  เลยทีเดียว  ข้าคิดว่าเป็นไปได ้

ที่คนบางคนอาจต้านทานอำนาจแหวนพวกนี้ได้นานกว่าที่ผู้วิเศษส่วนใหญ่เชื่อ  

ข้าว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องห่วงบิลโบหรอก

	 “แน่ละ  เขาครอบครองแหวนน่ันมานานหลายสิบปี  แถมยังใช้มันเสียด้วย 

เพราะฉะนั้นอาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าอำนาจที่ครอบงำอยู่จะหมดฤทธิ ์-- ก่อนที ่

เขาจะเห็นมันอีกครั้งได้อย่างปลอดภัย  หรือไม่เขาก็อาจจะดำรงชีวิตอยู่อย่าง 

สุขสบายได้นานนับเป็นปี  ๆ  โดยไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่เมื่อตอนจากไป 

ทั้งนี้เพราะเขาทิ้งแหวนนั่นไปด้วยความสมัครใจ  นั่นเป็นจุดสำคัญ  ไม่หรอกนะ 

ข้าไม่เป็นห่วงบิลโบอีกต่อไป  ลองเขาทิ้งมันไปได้อย่างนี้แล้ว  เจ้า ต่างหากที่ข้า 

เป็นห่วง

	 “นับตั้งแต่บิลโบจากไป  ข้าก็คอยเอาใจใส่เจ้าอย่างลึกซึ้งจริงจัง  รวมทั้ง 

พวกฮอบบิทท่ีน่ารัก  น่าท่ึง  น่าหัวเราะ  และช่วยตัวเองไม่ได้พวกน้ีด้วย  คงเป็น 

เรื่องน่าเศร้ามหันต์สำหรับโลกนี้  หากไชร์ต้องพ่ายแพ้แก่มารร้าย  หากพวกพ้อง 
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ของเจ้าท่ีร่าเริง  ใจดี  โง่เขลาเบาปัญญา --  ท้ังโบลเจอร์,  ฮอร์นโบลเวอร์,  บอฟฟิน, 

เบรซไกร์เดิล  และอื่น ๆ ที่เหลือ  ไม่ต้องเอ่ยถึงแบ๊กกิ้นส์ที่น่าขัน -- ต้องตกเป็น 

ทาสของมัน”

	 โฟรโดตัวสั่น  “ทำไม”  เขาถาม  “ทำไมมันถึงต้องการทาสอย่างพวกเรา”

	 “ขอบอกเจ้าตรง  ๆ”  แกนดัล์ฟตอบ  “ข้าเชื ่อว่าก่อนหน้านี้  --  ขอย้ำว่า  

ก่อนหน้านี้  มันได้มองข้ามความมีตัวตนอยู่ของฮอบบิทไปโดยสิ้นเชิง  เจ้าควร 

จะนึกขอบใจที่เป็นเช่นนั้น  แต่ความปลอดภัยที่ว่านั่นหมดไปแล้ว  มารร้ายไม่ได้ 

ต้องการตัวพวกเจ้า  มันมีบริวารที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าอยู่เป็นก่ายเป็นกอง -- 

แต่มันจะไม่มีวันลืมพวกเจ้าอีกต่อไป  ฮอบบิทที่ต้องกลายเป็นทาสทุกข์ทรมาน 

ย่อมจะเป็นที่ชื ่นชอบของมันมากกว่าฮอบบิทที่อยู ่อย่างสุขเสรีหลายเท่านัก  

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความอาฆาตพยาบาทและการแก้แค้น!”

	 “แก้แค้น?”  โฟรโดถาม  “แก้แค้นอะไร  ผมไม่เห็นเข้าใจเลยว่าเร่ืองท้ังหมด 

นี่มันมาเกี่ยวข้องกับลุงบิลโบ  ผม  และแหวนของเราได้อย่างไร”

	 “เก่ียวแน่ ๆ”  แกนดัล์ฟบอก  “เจ้ายังไม่รู้ว่ามหัตภัยท่ีแท้จริงคืออะไร  แต่ 

เจ้ากำลังจะได้รู้  ครั้งสุดท้ายที่ข้ามาที่นี่  ข้าเองก็ยังไม่แน่ใจ  แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ 

ข้าจะต้องพูดแล้ว  ขอแหวนวงนั้นให้ข้าประเดี๋ยว”

 

	 โฟรโดหยิบแหวนออกจากกระเป๋ากางเกง  เขาใส่แหวนไว้ในนั้น  คล้อง 

สายโซ่ห้อยติดอยู่กับเข็มขัด  เขาปลดมันออก  ยื่นส่งให้พ่อมดช้า  ๆ  ทันใดนั้น 

แหวนก็เกิดหนักอึ้งราวกับว่ามันหรือไม่ก็ตัวเขาไม่เต็มใจให้พ่อมดจับต้องอย่างไร 

อย่างนั้น

	 แกนดัล์ฟหยิบแหวนขึ้นมา  แหวนนั่นดูเหมือนทำจากทองคำบริสุทธิ ์

“เจ้าเห็นรอยอะไรบนแหวนบ้างไหม”  แกนดัล์ฟถาม

	 “ไม่ครับ”  โฟรโดตอบ  “ไม่เห็นมีอะไรเลย  มันเรียบ  ๆ  เกลี้ยงเกลา  

ไม่มีรอยตำหนิขีดข่วนที่จะแสดงว่ามีคนเคยใช้มาก่อน”

	 “ง้ันดูนี่!”  แล้วโฟรโดก็ต้องตกใจแทบสิ้นสต ิ เมื่อพ่อมดขว้างแหวนลงไป 
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กลางเปลวเพลิงโชติช่วงของเตาผิงทันที  โฟรโดร้องล่ัน  ลุกล้ีลุกลนหาคีมคีบถ่าน 

แต่ทว่าแกนดัล์ฟรั้งตัวเขาไว ้

	 “เดี๋ยวก่อน!”  พ่อมดดุ  ตวัดสายตาภายใต้ขนคิ้วยุ่งหนามองดูโฟรโด 

แวบหนึ่ง

	 ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใด  ๆ  บังเกิดขึ ้นกับแหวนวงนั้น  สักครู ่ต่อมา  

แกนดัล์ฟจึงลุกขึ้น  เอื้อมมือไปปิดบานเกล็ดนอกหน้าต่างแล้วปิดม่าน  ห้อง 

ทั้งห้องมืดครึ้มเงียบสนิท  แต่ยังคงได้ยินเสียงฉับ  ๆ  จากกรรไกรตัดหญ้าของ 

แซม  ซึ่งบัดนี้ดังแผ่ว  ๆ  ขึ้นมาจากสวนเบื้องล่างใกล้เข้ามาที่หน้าต่าง  พ่อมด 

ยืนดูเปลวเพลิงอยู่ครู่หนึ่ง  ก้มลงใช้คีมคีบถ่านคีบแหวนออกมาหน้าเตาผิง  แล้ว 

หยิบขึ้นมาทันที  โฟรโดอ้าปากค้าง

	 “ไม่ร้อนสักนิด”  แกนดัล์ฟบอก  “รับไปสิ!”  โฟรโดรับแหวนมาไว้ในอุ้งมือ 

สั่นเทา  แหวนดูเหมือนจะหนาและหนักขึ้นกว่าเดิม

	 “เอาขึ้นมาดูใกล้ ๆ!”  แกนดัล์ฟสั่ง

	 เมื่อโฟรโดทำเช่นนั้น  เขาก็พลันเห็นเส้นบาง  ๆ  บางเสียยิ่งกว่ารอยตวัด 

ของปากกาบางแสนบาง  ทอดยาวไปเรื่อย  ๆ  รอบวงแหวนทั้งด้านในด้านนอก  

ดูเหมือนว่ารอยเส้นจากเปลวไฟได้ก่อตัวขึ้นเป็นอักษรอันอ่อนช้อยเปล่งประกาย 

ระยิบระยับบาดตา  หากดูจะอยู่ไกลแสนไกลราวกับเปล่งออกมาจากขุมลึกแห่ง 

ห้วงอเวจีฉะนั้น
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	 “ผมอ่านอักษรไฟไม่ออก”  โฟรโดพูดเสียงสั่นเครือ

	 “ข้ารู้”  แกนดัล์ฟตอบ  “แต่ข้าอ่านออก  ตัวอักษรที่เห็นเป็นอักษรเอลฟ์ 

โบราณ  แต่ภาษาที่ใช้เป็นภาษามอร์ดอร์  ซึ่งข้าจะไม่พูดให้ได้ยินที่นี่  แต่นี่คือ 

ข้อความของตัวอักษรเหล่านั้นถอดออกมาเป็นภาษากลางของเราอย่างใกล้เคียง 

ที่สุด 

 

	 วงเดียวเพื่อครองพิภพ  	 	 วงเดียวเพื่อค้นพบจบหล้า

	 วงเดียวเพื่อสาปสิ้นทุกวิญญาณ์  	 พันธนาไว้ในความมืดมน

 

นี่เป็นเพียงข้อความสองบรรทัดสุดท้ายจากบทกวีซึ่งรู้จักกันมานานแล้วในตำนาน 

ของเอลฟ์ที่ว่า

 

  แหวนสามวงแด่กษัตริย์เอลฟ์ใต้แผ่นฟ้า

	 	 เจ็ดวงแด่เจ้าชาวแคระในท้องพระโรงศิลา

	 เก้าวงนั้นหนาแด่มนุษย์ผู้ไร้นิรันดร์

      วงเดียวแด่เจ้าแห่งอสูรผู้ครองบัลลังก์ดำ

	 ในแดนมรณะแห่งมอร์ดอร์

      วงเดียวเพื่อครองพิภพ  วงเดียวเพื่อค้นพบจบหล้า

      วงเดียวเพื่อสาปสิ้นทุกวิญญาณ์  พันธนาไว้ในความมืดมน

	 ในแดนมรณะแห่งมอร์ดอร์” 

 

	 เขานิ่งไปครู่หนึ่ง  แล้วเอ่ยขึ้นช้า ๆ  ด้วยเสียงแผ่วต่ำว่า  “นี่คือแหวนอัน 

ยิ่งใหญ่สุดยอดวงเดียวที่ครองพิภพ  วงเดียวที่หายสาบสูญไปจากเจ้าแห่งอสูร 

เม่ือนานแสนนานมาแล้ว  เม่ือคราวท่ีอำนาจของมันอ่อนแอลง  มันปรารถนาแหวน 

วงนี้อย่างยิ่ง -- แต่มันจะ ไม่มีวัน ได้ไป”

	 โฟรโดนั่งนิ่งไม่ไหวติง  ความหวาดกลัวดูเหมือนจะแผ่ออกจากมือมหึมา  
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คล้ายดั่งเมฆดำตั้งเค้าทางทิศตะวันออก  แล้วแผ่ทะมึนมาครอบคลุมตัวเขา  

“แหวนนี่!”  เขาพูดตะกุกตะกัก  “ทำไม  ทำไมมันถึงมาอยู่กับผมได้”

 

	 “อ้า!”  แกนดัล์ฟอุทาน  “เรื่องมันยาวมาก  เริ่มต้นย้อนกลับไปในยุคมืด  

ซ่ึงเวลาน้ีมีเพียงครูตำนานเท่าน้ันท่ีจะจดจำได้  ถ้าจะเล่าเร่ืองท้ังหมดให้เจ้าฟัง  เรา 

เห็นจะต้องนั่งกันอยู่ตรงนี้จนสิ้นฤดูใบไม้ผลิเลยไปถึงฤดูหนาวโน่นเป็นแน่

	 “แต่เมื่อคืนก่อนข้าได้เล่าให้เจ้าฟังแล้วถึงเซารอนผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าอสูร 

ข่าวลือทั้งหลายที่เจ้าได้ยินเป็นเรื่องจริง  เจ้าอสูรฟื้นคืนอำนาจขึ้นมาอีกครั้ง  มัน 

ทิ้งที่ซ่อนตัวของมันในป่าเมิร์กวู้ดและกลับไปอยู่ที่หอคอยทมิฬแห่งมอร์ดอร์  -- 

รังเก่าของมัน  ช่ือน่ันแม้แต่ฮอบบิทอย่างเจ้าก็ยังเคยได้ยิน  เพราะมันเป็นเหมือน 

เงาเลือนรางในตำนานปรัมปราเก่าก่อน  หลังจากที่ต้องพ่ายแพ้และกบดานอยู ่

ระยะหน่ึง  เงามืดก็จะก่อตัวข้ึนใหม่ในอีกรูปแบบหน่ึง  แล้วเติบโตข้ึนใหม่อีกคร้ัง 

เป็นเช่นนี้เรื่อยไป” 

	 “ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของผมเลย”  โฟรโดพูด 

	 “ข้าก็เหมือนกัน”  แกนดัล์ฟกล่าว  “เราทุกคนที่มีชีวิตเผชิญกับช่วงเวลานี้ 

ก็ล้วนไม่ต้องการเช่นเดียวกัน  แต่น่ันไม่ใช่ส่ิงท่ีเราเลือกได้  ท้ังหมดท่ีเราทำได้ก็คือ 

จะทำอย่างไรกับเวลาท่ีเหลือ  และเวลาท่ีเรามีอยู่ก็เร่ิมจะมืดมนไปเสียแล้ว  โฟรโด 

เอ๋ย  ศัตรูทวีกำลังแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็ว  ถึงแม้ว่าแผนการของมันจะยังอยู ่

ห่างไกลจากความสำเร็จ  แต่ก็กำลังคืบหน้าไปทุกขณะ  เราคงต้องเหน็ดเหนื่อย 

ยุ่งยากรับมือกับมัน  แต่ถึงจะเหน่ือยยากอย่างไร  เราก็ต้องทำ  ไม่ว่ามันจะลำบาก 

ยากเย็นสักแค่ไหน

	 “ศัตรูของเรายังขาดของอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้มันมีพลังอำนาจและความ 

รอบรู้ที่จะบดขยี้ปรปักษ์ทั้งมวลให้สิ้นซาก  แล้วครอบคลุมดินแดนทั้งหมดไว้ใน 

ความมืดอีกเป็นครั้งที่สอง  มันขาดแหวนอันยิ่งใหญ่สุดยอดวงนั้น

	 “แหวนสามวงของเอลฟ์ซ่ึงงดงามท่ีสุดในบรรดาแหวนท้ังหลาย  ถูกกษัตริย์ 

เอลฟ์เก็บซ่อนไว้พ้นจากเงื้อมมือเซารอน  มันไม่เคยได้แตะต้องหรือสร้างมลทิน 
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แก่แหวนเอลฟ์ทั้งสามวงนั่นเลย  แหวนเจ็ดวงของกษัตริย์คนแคระถูกเซารอน 

ค้นพบไปสาม  ท่ีเหลือถูกมังกรกินไปหมด  แหวนเก้าวง  เซารอนมอบให้แก่มนุษย์ 

ผู้หย่ิงทะนงและสูงศักด์ิเพ่ือใช้เป็นเหย่ือล่อ  จนคนเหล่าน้ันตกอยู่ใต้อำนาจแหวน 

เม่ือนานมาแล้ว  กลายเป็นภูตแหวน  เป็นเงาทมิฬภายใต้ร่างเงาของเซารอน  และ 

เป็นสมุนที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของมัน  นานมากแล้วที่สมุนทั้งเก้าไม่ได้ออกมา 

ปรากฏตัว  แต่ใครจะรู้  เมื่อเงามืดทวีขึ้นอีกครั้ง  พวกมันอาจกลับมาอีก  แต่ 

นี่แน่ะ  เราจะไม่พูดถึงพวกมัน  แม้จะอยู่ในไชร์ตอนเช้า ๆ อย่างนี้ก็ตาม

	 “เป็นอันว่าเวลานี้แหวนทั้งเก้าตกอยู่ในมือเซารอน  แหวนทั้งเจ็ดของ 

คนแคระก็เช่นกัน  หาไม่แหวนเหล่าน้ันก็คงถูกทำลายไปหมดแล้ว  แหวนท้ังสาม 

ของเอลฟ์ยังถูกเก็บซ่อนไว้อย่างมิดชิด  แต่นั่นไม่ได้ทำให้เซารอนหวาดวิตกอีก 

ต่อไป  มันต้องการเพียงแหวนวงเดียว  ด้วยว่ามันเป็นผู้สร้างขึ้น  และมันเองคือ 

ผู้เป็นเจ้าของ  มันได้ถ่ายเทพลังเวทดั้งเดิมของมันไว้ภายในแหวนวงนั้นอย่าง 

มหาศาล  เพ่ือท่ีมันจะได้เป็นเจ้าเหนือแหวนทุกวง  ถ้ามันพบแหวนน่ันอีก  มันก็จะ 

ควบคุมแหวนวงอื่น  ๆ  ได้ทั้งหมด  ไม่ว่าแหวนเหล่านั้นจะกระจัดพลัดพรายอยู่ 

ท่ีไหน  ควบคุมได้แม้กระท่ังแหวนท้ังสามวงของเอลฟ์  มันจะล่วงรู้ทุกส่ิงทุกอย่าง 

เกี่ยวกับแหวนทุกวง  และมีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิม

	 “นี่เป็นเวลาที่น่าพรั่นพรึงยิ่ง  โฟรโด  เซารอนเคยเชื่อว่าแหวนของมันถูก 

พวกเอลฟ์ทำลายไปแล้วอย่างที่จริง  ๆ ควรจะเป็นเช่นนั้น  แต่ตอนนี้มันรู้แล้วว่า 

แหวนน่ันยัง ไม่ได้  ถูกทำลาย  และมีคนค้นพบแล้ว  มันจึงพยายามสืบเสาะค้นหา 

อย่างสุดฤทธ์ิ  แหวนวงน้ันคือความหวังอันย่ิงใหญ่ของมัน  และเป็นส่ิงท่ีน่าสะพรึง 

กลัวที่สุดสำหรับเรา”

	 “ทำไม  ทำไมถึงไม่ทำลายเสีย”  โฟรโดร้อง  “แล้วเซารอนสูญเสียแหวน 

ไปได้อย่างไร  ถ้ามันมีอำนาจมากมาย  และแหวนก็มีค่าต่อมันถึงเพียงนั้น”  เขา 

กำแหวนไว้ในมือแน่น  ราวกับแลเห็นนิ้วมือดำทะมึนยื่นเข้ามายื้อแย่งแหวนไป 

จากเขาอย่างไรอย่างนั้น 

	 “แหวนถูกชิงไปจากเซารอน”  แกนดัล์ฟกล่าว  “นานมาแล้วกองทัพเอลฟ์ 
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ซึ่งต่อสู้รบรากับเซารอนแข็งแกร่งกว่านี้มาก  และมนุษย์บางเหล่าก็เป็นมิตรกับ 

เอลฟ์  มนุษย์แห่งเวสเทิร์นเนสได้เข้าร่วมมือช่วยเหลือพวกเอลฟ์  น่ันเป็นบทหน่ึง 

จากหน้าประวัติศาสตร์เก่า ๆ  ท่ีควรค่าแก่การระลึกถึง  เพราะในตอนน้ันมีท้ังความ 

โศกเศร้าและความมืดมนท่ีก่อตัวข้ึน  แต่ก็มีวีรกรรมอันย่ิงใหญ่ซ่ึงมิได้สูญไปโดย 

ไร้ค่า  วันหน่ึงข้างหน้าข้าจะเล่าเร่ืองท้ังหมดให้ฟัง  หรือบางทีเจ้าอาจมีโอกาสได้ฟัง 

เรื่องนี้อย่างสมบูรณ์จากใครบางคนซึ่งรู้เรื่องดีก็เป็นได้

	 “แต่สำหรับตอนนี้  เนื่องจากเจ้าจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าแหวนมาอยู่กับเจ้าได้ 

อย่างไร  ข้าจึงขอเล่าพอเป็นสังเขป  เรื่องทั้งหมดมีดังนี ้ กิลกาลัดกษัตริย์เอลฟ ์

และเอเลนดิลกษัตริย์แห่งเวสเทิร์นเนส  คือผู้ท่ีปราบเซารอน  แต่ท้ังคู่ก็ต้องสังเวย 

ชีพไปในการณ์ครั้งนั้นด้วย  อิสซิลดูร์โอรสของเอเลนดิลตัดนิ้วเซารอน  ชิงเอา 

แหวนไปเป็นของพระองค์  เซารอนจึงต้องพ่ายแพ้  วิญญาณร้ายของมันหนีไป 

กบดานอยู่นานหลายศตวรรษ  จนกระท่ังเงามืดเร่ิมก่อตัวข้ึนใหม่อีกในป่าเมิร์กวู้ด 

	 “ทว่าแหวนวงน้ันหายไป  มันจมลงสู่อันดูอิน  และหายสาบสูญไป  เน่ืองจาก 

อิสซิลดูร์ได้เดินทัพขึ้นเหนือ  เลียบไปตามชายฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ  แต่ถูก 

กองทัพของออร์คจากภูเขาโจมตีใกล ้ๆ ทุ่งแกลดเดน  ทหารแทบทั้งหมดเสียชีวิต 

ลง  อิสซิลดูร์กระโจนลงน้ำ  แต่แหวนนั่นเลื่อนหลุดจากนิ้วมือ  พวกออร์คจึง 

มองเห็นและสังหารพระองค์เสียด้วยธนู”

	 แกนดัล์ฟอึ้งไปชั่วครู่  “และในบึงน้ำอันมืดมิดกลางทุ่งแกลดเดนนั่นเอง” 

เขาเล่า  “ท่ีแหวนวงน้ันหายสาบสูญไปจากความทรงจำและตำนานท้ังปวง  เวลาน้ี 

เรื่องราวส่วนใหญ่ของมันรู้กันในหมู่คนเพียงไม่กี่คน  และสภาขาวของพวกข้า 

ก็ไม่สามารถสืบเสาะเรื่องราวใด ๆ ได้อีก  แต่ในที่สุดข้าก็คิดว่าข้าสามารถปะติด- 

ปะต่อเรื่องราวต่าง ๆ ได้แล้ว

 

	 “ต่อมาอีกนานหลังจากนั้น  แต่ก็ยังเป็นเวลานานนมกาเลมาแล้ว  มีผู้คน 

ตัวเล็ก  ๆ  จำพวกหนึ่งที ่มีมือไม้คล่องแคล่ว  ฝีเท้าแผ่วเบา  อาศัยอยู่ใกล้  ๆ  

ริมแม่น้ำใหญ่ชายเขตดินแดนป่า  ข้าเข้าใจว่าพวกนี้เป็นฮอบบิทเผ่าพันธุ์หนึ่ง  
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วงศว์านว่านเครือเดยีวกนักบัปู่ของปู่ของพวกสตัวร์  เพราะว่าพวกนีรั้กแม่นำ้เป็น 

ชีวิตจิตใจ  และมักจะลงว่ายในแม่น้ำหรือไม่ก็ทำเรือลำเล็ก ๆ ขึ้นจากไม้อ้อ  ใน 

หมู่คนพวกน้ีมีอยู่ครอบครัวหน่ึงเป็นท่ีนับหน้าถือตามาก  เน่ืองจากเป็นครอบครัว 

ใหญ่  มั่งคั่งกว่าผู้คนทั่วไป  หัวหน้าครอบครัวคือย่าผู้ชราซึ่งเข้มแข็งและเฉลียว- 

ฉลาด  ดังที่ในตำนานเก่า ๆ  เล่าไว้  ผู้ที่ช่างซักช่างถามและอยากรู้อยากเห็นมาก 

ที่สุดของครอบครัวคือ  สมีโกล  เจ้าคนนี้สนใจในรากเหง้าต้นตอของสรรพสิ่ง  

ชอบที่จะดำลงไปในบึงลึก  ขุดลงไปใต้ต้นไม ้ ปลูกพืช  ขุดโพรงเข้าไปในเนินดิน 

หญ้าขึ้นเขียว  สมีโกลเลิกสนใจที่จะขึ้นไปดูบนยอดเขาหรือดูใบไม้ดอกไม้ที่กำลัง 

บานท่ามกลางอากาศบริสุทธิ ์  ศีรษะและลูกตาของมันเอาแต่ก้มสอดส่ายลง 

บนพื้น

	 “สมีโกลมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง  ชื่อดีเอโกล  เป็นฮอบบิทเหมือนกัน  เพื่อน 

คนนี้สายตาด ี แต่ไม่ค่อยแข็งแรงว่องไวเท่าไรนัก  วันหนึ่งทั้งคู่เอาเรือบดออกไป 

ที่ทุ่งแกลดเดนซึ่งมีต้นไอริสและดอกอ้อบานสะพรั่งขึ้นแน่นขนัดเป็นดงใหญ ่ 

ที่นั่นสมีโกลออกไปเดินสำรวจตามริมฝั่งน้ำ  ส่วนดีเอโกลนั่งตกปลาอยู่บนเรือ  

ทันใดนั้นก็มีปลาใหญ่ตัวหนึ่งมาติดเบ็ด  ก่อนที่ดีเอโกลจะทันรู้ตัวก็ถูกลากลงไป 

ยังก้นแม่น้ำ  ครั้นแล้วดีเอโกลก็ปล่อยเบ็ดทิ้ง  เพราะเห็นอะไรบางอย่างแวววาว 

อยู่ในท้องน้ำ  จึงกลั้นหายใจดำลงไปคว้ามา

	 “ดีเอโกลโผล่ขึ้นจากน้ำพลางสำลัก  มีสาหร่ายพันอยู่ที่ผมและโคลนก้อน 

หนึ่งเต็มกำมือ  มันว่ายน้ำกลับเข้าฝั่ง  เมื่อล้างโคลนออกหมดแล้ว  อะไรนั่น!  

ในมือของมันมีแหวนทองคำสุกปล่ังอยู่วงหน่ึง  ส่งประกายระยิบระยับจับแสงตะวัน 

ยังความลิงโลดให้แก่หัวใจดีเอโกลเหลือล้น  แต่ทว่าเจ้าสมีโกลแอบดูอยู่หลังต้นไม้ 

ขณะที่ดีเอโกลกำลังปลาบปลื้มกับแหวนอยู่นั่นเอง  สมีโกลก็ย่องเข้ามา

  “  ‘ขอแหวนให้ฉันเถอะ  ดีเอโกลเพื่อนรัก’  สมีโกลพูดขึ้นข้างหลัง

  “  ‘เรื่องอะไรฉันจะต้องให้แกด้วย’  ดีเอโกลว่า

  “  ‘เพราะวันน้ีเป็นวันเกิดของฉันน่ะสิเพ่ือนยาก  ฉันอยากได้มันไว้’  สมีโกล 

ตอบ
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

  “  ‘ช่างแกปะไร’  ดีเอโกลบอก  ‘ก็ฉันให้ของขวัญแกไปแล้วน่ี  น่ีมันเกินกว่า 

ที่ฉันจะให้ได ้ ฉันเป็นคนเจอมัน  และฉันก็จะเก็บมันไว้’

  “  ‘อ๋อ  อย่างนั้นรึเพื่อน’  สมีโกลตรงเข้าบีบคอดีเอโกลจนสิ้นลม  ด้วยว่า 

ทองคำนั่นสุกสกาววาววามยิ่งนัก  จากนั้นมันก็สวมแหวน

	 “ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับดีเอโกล  มันถูกฆาตกรรมไกลจากบ้านมาก 

ศพก็ถูกซ่อนไว้อย่างมิดชิด  ส่วนสมีโกลกลับบ้านไปคนเดียว  และพบว่าไม่มีใคร 

ที่บ้านมองเห็นมันเลยเมื่อสวมแหวน  มันปลาบปลื้มกับการค้นพบนี้มาก  ปกปิด 

ไม่ให้ใครรู ้ และเที่ยวใช้แหวนสืบหาความลับต่าง ๆ  นำสิ่งที่รู้มาทำร้ายผู้อื่น  มัน 

กลายเป็นคนหูไวตาไวในทุกเรื่องที่เป็นความเสื่อมทรามน่าอับอาย  แหวนวงนั้น 

ให้อำนาจแก่มันตามความสามารถและสติปัญญาของผู้สวม  ไม่น่าประหลาดใจเลย 

ท่ีมันกลายเป็นผู้ท่ีญาติ ๆ พากันเกลียดชังและหลีกหนีด้วยความรังเกียจ  (เม่ือพบ 

เข้า)  พวกนั้นเตะถีบมัน  และมันก็กัดเท้าพวกเขาตอบ  มันเริ่มลักเล็กขโมยน้อย 

เร่ิมพูดบ่นพึมพำกับตัวเอง  ส่งเสียงครืด   ๆคราด   ๆอยู่ในคอ  พวกน้ันเลยเรียกมัน 

ว่า กอลลัม  และพากันสาปแช่งขับไล่ไสส่งมันไปไกล ๆ  ฝ่ายย่าผู้ชราต้องการสันติ 

จึงตัดมันออกจากครอบครัว  อัปเปหิออกจากโพรงไป

	 “มันซัดเซพเนจรไปอย่างเดียวดาย  ร้องไห้กระซิก   ๆ เพราะความยากลำบาก 

ในโลกกว้าง  มันเดินทางขึ้นไปตามลำน้ำจนกระทั่งถึงลำธารสายหนึ่งซึ่งไหลลงมา 

จากภูเขา  จึงเดินไปตามทางนั้น  จับปลาในหนองน้ำลึกด้วยนิ้วล่องหนมากิน 

ท้ังดิบ ๆ  อยู่มาวันหน่ึงเป็นวันท่ีอากาศร้อนจัด  ขณะกำลังโก้งโค้งอยู่เหนือหนองน้ำ 

นั่นเอง  มันก็รู้สึกว่าท้ายทอยของมันร้อนผ่าว  และแสงแปลบปลาบจากพื้นน้ำ 

ก็ทำให้ลูกตาของมันเคืองจนน้ำตาไหล  นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่มันเงยหน้าขึ้นมอง 

ดวงอาทิตย์พร้อมกับชูกำปั้นเข้าใส่

	 “แต่เมื่อลดสายตาลงมา  มันก็มองเห็นยอดเขามิสตี้  ที่ซึ่งลำธารสายนั้น 

ไหลมา  มันคิดทันทีว่า  ‘ใต้ภูเขานั่นคงเย็นรื่น  ที่นั่นดวงอาทิตย์ไม่สามารถมอง 

เห็นเราได้  รากของภูเขาจะต้องเป็นรากอย่างแท้จริง  ต้องมีความลับมากมาย 

ฝังอยู่ที่นั่นโดยไม่มีใครค้นพบมาก่อนเลยนับแต่แรกเริ่ม’
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เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

	 “ดังนั้นมันจึงเดินทางในตอนกลางคืน  มุ่งหน้าสู่เทือกเขาสูง  พบถ้ำเล็ก ๆ  

แห่งหนึ่งซึ่งสายน้ำดำครึ้มไหลออกมา  มันคืบคลานไปราวกับหนอนไชชอนสู่ 

ใจกลางขุนเขา  และหายสาบสูญไปจากการรับรู้ท้ังปวง  แหวนวงน้ันก็ลับหายเข้าไป 

ในความมืดพร้อมกับมันด้วย  จนแม้แต่ผู้ที่สร้างขึ้นมา  ซึ่งเริ่มซ่องสุมกำลังขึ้น 

ใหม่  ก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้”

 

	 “กอลลัม!”  โฟรโดร้อง  “กอลลัม?  ลุงหมายถึงเจ้ากอลลัมที่ลุงบิลโบพบ 

ใช่ไหม  ช่างชั่วช้าอะไรอย่างนี้!”

	 “ข้าว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากกว่า”  พ่อมดกล่าว  “มันอาจเกิดขึ้นกับใคร 

ก็ได้  แม้แต่ฮอบบิทที่ข้ารู้จัก”

	 “ผมไม่เชื่อว่าเจ้ากอลลัมจะเกี่ยวข้องอะไรกับฮอบบิทแม้แต่นิดเดียว”  

โฟรโดพูดอย่างฉุน ๆ  “เป็นความคิดที่น่าสะอิดสะเอียนที่สุด!”

	 “ถึงอย่างไรมันก็เป็นความจริง”  แกนดัล์ฟตอบ  “อย่างไรก็ตาม  ข้ารู้ 

เรื่องเกี่ยวกับต้นกำเนิดของฮอบบิทมากกว่าพวกฮอบบิทเองเสียอีก  แม้แต่เรื่อง 

ของบิลโบก็ส่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ว่านั่น  พื้นฐานความคิดจิตใจของทั้งสอง 

คล้ายคลึงกันเหลือเกิน  ต่างฝ่ายต่างเข้าใจอีกฝ่ายหน่ึงได้ดีมาก  ดีย่ิงกว่าฮอบบิท 

เข้าใจในตัวคนแคระ  ออร์ค  หรือแม้แต่เอลฟ์ก็ว่าได้  ลองคิดดูถึงปริศนาที ่

สองคนนั่นรู้สิ  นั่นอย่างหนึ่งละ”

	 “ก็จริงครับ”  โฟรโดว่า  “นอกจากฮอบบิทแล้ว  ยังมีพวกอ่ืนอีกท่ีชอบเล่น 

เกมทายปริศนา  และคำปริศนาส่วนใหญ่ก็คล้าย  ๆ กัน  แต่ฮอบบิทไม่ขี้โกงนี่นา  

เจ้ากอลลัมมักจะโกงอยู่เสมอ  มันพยายามหลอกล่อให้ลุงบิลโบพลั้งเผลอ  ผม 

กล้าพูดได้เลยว่า  จิตใจชั่วช้าต่ำทรามของมันรู้สึกสนุกที่ได้เริ่มเกมซึ่งอาจจบลง 

ด้วยการตะครุบเหยื่อมากินได้ง่าย ๆ  แต่ถ้าแพ้ขึ้นมา  มันก็ไม่เสียอะไรเลย”

	 “ข้าเกรงว่ามันออกจะจริงเกินไปน่ะซี”  แกนดัล์ฟกล่าว  “แต่มีอะไรบางอย่าง 

ในเร่ืองน้ีท่ีเจ้ายังมองไม่เห็น  แม้แต่เจ้ากอลลัมเองก็ยังไม่ได้ถูกทำลายโดยส้ินเชิง 

มันแสดงให้เห็นแล้วว่า  มันแข็งแกร่งทรหดเกินกว่าผู้วิเศษคนใดจะนึกถึง --  เช่น 
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

เดียวกับพวกฮอบบิท  มีมุมเล็ก ๆ มุมหนึ่งในหัวใจของมันที่ยังเป็นตัวของตัวเอง 

อยู่  มีแสงสว่างส่องเข้าไปถึงในนั้น  เหมือนแสงที่ลอดผ่านรอยแตกเข้าไปใน 

ความมืด  แสงนั่นคือแสงสว่างจากอดีต  ข้าว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีทีเดียวที่จะ 

ได้ยินเสียงอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาอีกครั้ง  ได้รื้อฟื้นความทรงจำถึง 

สายลม  ต้นไม้  แสงแดดบนพื้นหญ้า  และอะไร  ๆ  อีกหลายอย่างที่ลืมไปหมด 

แล้ว

	 “แต่แน่ละ  ลงท้ายก็รังแต่จะทำให้สันดานดิบในตัวกอลลัมพลุ่งพล่านย่ิงข้ึน 

เท่านั้น  --   เว้นเสียแต่จะมีทางระงับยับยั้งอำนาจอันต่ำช้านั่นเสียได้”  แกนดัล์ฟ 

ถอนใจ  “อนิจจา!  มีความหวังเหลืออยู่เพียงน้อยนิดสำหรับมัน  แต่ก็ใช่ว่าจะ 

ไม่มีหวัง  แม้เจ้ากอลลัมจะครอบครองแหวนมานานเหลือเกิน  นานจนตัวมันเอง 

ก็แทบจะจำไม่ได้  ที่เป็นเช่นนี้เพราะมันไม่ค่อยได้สวมแหวนบ่อยนักมาเป็นเวลา 

นานแล้ว  เน่ืองจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้บ่อย   ๆในท่ีมืด ๆ  มันจึงยังไม่  ‘จางหาย’ 

ไปจริง ๆ  แม้จะผอมแห้ง  แต่ก็ยังแข็งแรงทรหด  แต่แน่ละ  แหวนนั่นได้กัดกิน 

จิตใจของมัน  และความทุกข์ทรมานก็ทวีขึ้นเรื่อย ๆ จนเหลือที่จะทนทาน

	 “บรรดา   ‘ความลับอันยิ่งใหญ่’  ภายใต้ขุนเขากลายเป็นคืนวันอันว่างเปล่า 

ไปสิ้น  ไม่มีอะไรให้ค้นหาอีกแล้ว  ไม่มีอะไรให้ทำ  นอกจากหากินประทังชีวิต 

อย่างแอบ  ๆ  ซ่อน  ๆ  อยู่กับความหลังอันขมขื่น  มันกลายเป็นคนทุกข์ทรมาน 

น่าสังเวช  มันเกลียดชังความมืดและชิงชังแสงสว่างยิ่งกว่า  มันเกลียดชังทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง  และเกลียดแหวนวงนั้นมากที่สุด”

	 “ลุงหมายความว่าอย่างไร”  โฟรโดถาม  “แหวนนั่นเป็นของล้ำค่าของมัน  

และเป็นสิ่งเดียวที่มันหวงแหนที่สุดไม่ใช่หรือ  ถ้ามันเกลียดแหวนนั่น  ทำไมมัน 

ถึงไม่หาทางทำลายเสีย  หรือโยนทิ้งไปก็ได้นี่”

	 “เจ้าน่าจะเข้าใจเสียทีนะโฟรโด  หลังจากฟังอะไรต่อมิอะไรมาตั้งมากมาย 

แล้วนี่”  แกนดัล์ฟว่า  “เจ้ากอลลัมมันทั้งรักทั้งเกลียดแหวนนั่น  เหมือนอย่าง 

ที่มันทั้งรักและเกลียดตัวเอง  มันทำลายแหวนไม่ได้  มันไม่มีกำลังใจเหลือพอ 

จะทำเช่นนั้นได้อีกแล้ว
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	 “แหวนแห่งอำนาจจะดูแลตัวมันเอง  โฟรโด  มัน อาจเลื่อนหลุดจากนิ้วที่ 

สวมอยู่ด้วยเล่ห์กล  แต่ไม่มีวันที่ผู้เก็บมันได้จะเป็นคนโยนทิ้งไปเอง  อย่างมาก 

ท่ีสุดก็อาจแค่คิดจะยกให้คนอ่ืน -- แต่น่ันจะเป็นเพียงในระยะแรก ๆ  ท่ีได้มา  เท่าท่ี 

ข้ารู้  มีบิลโบเพียงคนเดียวเท่านั้นในประวัติศาสตร์ที่ก้าวไปไกลเกินกว่าแค่คิด 

และทำได้สำเร็จจริง ๆ  แต่เขาก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือแทบทั้งหมดจากข้าด้วย 

ถึงกระนั้นเขาก็เกือบจะไม่ยอมวางมือจากมัน  ไม่ใช่กอลลัมหรอก  แต่เป็นแหวน 

วงนั้นนั่นเองที่ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่าง  โฟรโด  แหวนนั่นทิ้ง มัน มาเอง” 

	 “อะไรกัน  แล้วก็มาพบลุงบิลโบเข้าพอดี”  โฟรโดร้อง  “ไปอยู่กับพวกออร์ค 

จะมิดีกว่าหรือ”

	 “นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะ”  แกนดัล์ฟว่า  “ไม่ตลกเลยสำหรับเจ้า  อย่างไรเสีย 

มันก็เป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดที่สุดในบรรดาเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นประวัติ 

ของแหวน  บิลโบมาถึงพอดีในตอนนั้น  และคลำไปพบมันเข้าในความมืด 

	 “มีพลังอำนาจมากกว่าหนึ่งอย่างที่ทำงานของมันอยู่  โฟรโด  แหวนนั่น 

พยายามหาทางกลับไปหานายของมัน  มันเลื่อนหลุดจากหัตถ์ของอิสซิลดูร์และ 

ทำลายพระองค์  แล้วเมื่อโอกาสมาถึง  มันก็หลอกล่อดีเอโกลผู้น่าสงสาร  และ 

ดีเอโกลก็ถูกฆาตกรรม  หลังจากนั้นก็กอลลัม  มันครอบงำกัดกินจิตใจของเจ้า 

กอลลัม  เมื่อไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกอลลัมได้อีกต่อไป  เพราะเจ้ากอลลัม 

เล็กกระจ้อยร่อยเกินไป  ตราบใดที่มันยังอยู่กับกอลลัม  เจ้ากอลลัมก็จะไม่ยอม 

ทิ้งแอ่งน้ำลึกนั่นไปไหน  ดังนั้นเมื่อนายของมันฟื้นตัวขึ้นมาใหม่และส่งกระแสจิต 

ชั่วร้ายออกมาจากป่าเมิร์กวู้ด  มันจึงทิ้งเจ้ากอลลัมเพียงเพื่อจะให้บุคคลที่ไม่น่า 

นึกฝันท่ีสุดเก็บได้  บิลโบจากไชร์นั่นเอง!

	 “เบ้ืองหลังเร่ืองน้ีมีอะไรอย่างอ่ืนเก่ียวข้องอยู่ด้วย  ซ่ึงอยู่นอกเหนืออำนาจ 

ควบคุมของผู้สร้างแหวน  ข้าไม่สามารถอธิบายให้ชัดเจนกว่านี ้ บอกได้แต่เพียง 

ว่าบิลโบ  ถูกลิขิต  ให้มาพบแหวน  และ  ไม่ใช่  ผู้ที่สร้างมันเป็นผู้ลิขิต  เจ้าเองก็  

ถูกลิขิต ให้มาพบมันด้วยเช่นเดียวกัน  นี่คงจะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจ”

	 “ไม่เลยครับ”  โฟรโดตอบ  “ถึงผมจะไม่ค่อยแน่ใจว่าเข้าใจเร่ืองท่ีลุงพูดมา 
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ก็ตาม  ลุงรู้เรื่องแหวนแล้วก็เรื่องของกอลลัมทั้งหมดนี่ได้อย่างไร  ลุงรู้ทุกอย่าง 

จริง ๆ  หรือเพียงแต่คาดเดาเอาเท่านั้น”

	 แกนดัล์ฟมองดูโฟรโด  ดวงตาเป็นประกายวาว  “ข้ารู้และศึกษาสิ่งต่าง ๆ  

มากมาย”  พ่อมดบอก  “แต่ข้าจะไม่เล่าเรื ่องทุกอย่างที่ข้าทำให้   เจ้า  ฟังหรอก  

เรื่องราวของเอเลนดิลกับอิสซิลดูร์และแหวนปีศาจรู้กันในหมู่ผู้ทรงปัญญาทุกคน 

แค่อักษรไฟเพียงอย่างเดียวก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแหวนของเจ้าคือแหวนวงนั้น  

ไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรอื่นอีก”

	 “ลุงค้นพบเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไร”  โฟรโดขัดขึ้น

	 “อ๋อ  แน่ละ  ก็เพิ่งจะค้นพบในห้องนี้นี่เอง”  พ่อมดตอบเสียงแข็ง  “แต่ 

ข้าคิดอยู่แล้วว่าจะต้องเจอ  ข้ากลับมาจากการเดินทางที่มืดมนและการค้นหา 

อันยาวนานก็เพื่อที่จะมาทำการทดสอบครั้งสุดท้ายนี ่ และตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ก็ชัดเจนแจ่มแจ้งเกินพอแล้ว  การไขปริศนาเกี่ยวกับเจ้ากอลลัมเพื่อมาต่อเติม 

ช่องโหว่ของเรื่องให้เต็มจำเป็นต้องใช้ความคิดอยู่บ้าง  ข้าอาจเริ่มต้นเรื่องของ 

กอลลัมด้วยการเดา  แต่ตอนนี้ข้าไม่ได้เดา  ข้ารู ้ ข้าพบมันมาแล้ว”

	 “อะไรกัน  ลุงพบเจ้ากอลลัม?”  โฟรโดอุทานด้วยความประหลาดใจ

	 “ถูกแล้ว  เป็นเรื่องที่ใคร  ๆ  ก็ต้องทำแน่เสียยิ่งกว่าแน่  ถ้าทำได้  ข้าเฝ้า 

เพียรพยายามมานาน  แต่ในที่สุดก็ทำสำเร็จ” 

	 “ถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ลุงบิลโบหนีเจ้ากอลลัมไปได้”

	 “ก็ไม่ชัดเจนนัก  เร่ืองท่ีข้าเล่าให้เจ้าฟังคือส่ิงท่ีเจ้ากอลลัมยอมพูดออกมา -- 

แต่แน่ละ  มันไม่ได้พูดออกมาด้วยวิธีเดียวกับท่ีข้าเล่าให้เจ้าฟังหรอก  เจ้ากอลลัม 

มันแสนจะปลิ้นปล้อน  ต้องเอาคำพูดของมันมาแยกแยะ  อย่างเช่น  มันเรียก 

แหวนน่ันว่า  ‘ของขวัญวันเกิด’  แล้วก็ยืนกรานอยู่อย่างน้ัน  มันบอกว่าได้มาจากย่า 

ของมัน  นางมีของสวย ๆ งาม ๆ อย่างน้ีอยู่มากมาย  น่าขันส้ินดี  ข้าไม่สงสัยหรอก 

ว่าย่าของสมีโกลเป็นคนมียศศักดิ์คนหนึ่ง  แต่ไอ้การที่จะพูดว่านางครอบครอง 

แหวนเอลฟ์อยู่หลายวงน่ะเป็นเรื่องเหลวไหล  และที่ว่าเอาแหวนไปมอบให้คนอื่น 

ก็เป็นเรื่องโกหกสิ้นดี  แต่เป็นเรื่องโกหกที่มีความจริงแฝงอยู่
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	 “การฆาตกรรมเจ้าดีเอโกลยังหลอกหลอนอยู่ในจิตใจของกอลลัม  มันจึง 

สร้างเรื่องแก้ตัวขึ้น  โดยเฝ้าเรียกแหวนนั่นว่า   ‘ของล้ำค่า’  ของมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า 

ตลอดเวลาที่แทะกระดูกกินอยู่ในความมืด  จนแม้แต่ตัวมันเองก็ยังเกือบจะเชื่อ 

เร่ืองน้ี  วันน้ัน  เป็น  วันเกิดของมัน  ดีเอโกลก็ควรจะให้แหวนมันสิ  เห็นได้ชัด   ๆ ว่า 

แหวนนั่นมาเพื่อ  เป็น ของขวัญวันเกิดของมัน  อะไรทำนองนี้

	 “ข้าพยายามอดทนกับมันอยู่นาน  แต่ความจริงสำคัญยิ่งนัก  ลงท้ายข้าก ็

เลยต้องใช้ความรุนแรง  ข้าใช้ไฟขู่  รีดเค้นเอาความจริงออกมาจากมันทีละน้อย 

ผสมกับน้ำตาและเสียงก่นด่าอีกพะเรอเกวียน  เจ้ากอลลัมมันคิดว่ามันถูกเข้าใจ 

ผิด  ถูกข่มเหงรังแก  แต่ในท่ีสุดมันก็ยอมเล่าเร่ืองให้ข้าฟัง  พอถึงตอนท่ีเล่นเกม 

ปริศนาจบลงและบิลโบหนีไปได ้ มันก็ไม่ยอมเล่าต่ออีก  เพียงแต่พูดออกมาเป็น 

นัย ๆ  มีบางส่ิงบางอย่างท่ีมันกลัวย่ิงกว่าตัวข้า  มันบ่นพึมพำว่าจะเอาของของมัน 

กลับมา  ใคร ๆ จะได้รู้เสียทีว่ามันต้องทนถูกเตะถูกถีบ  ถูกขับไล่ออกจากโพรง  

แถมยัง  ถูกขโมย  อีก  ตอนนี้เจ้ากอลลัมมีเพื่อนดี  ๆ  หลายคน  ทั้งดีและมีกำลัง 

มากเสียด้วย  พวกนั้นจะให้ความช่วยเหลือมัน  แบ๊กกิ้นส์จะต้องชดใช้  มันคิด 

อยู่เท่านี้  มันเกลียดบิลโบ  แล้วก็สาปแช่งเขา  ไอ้ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ  มันรู้ว่า 

บิลโบมาจากไหน”

	 “มันรู้ได้อย่างไร”  โฟรโดถาม

	 “อ้า  เร่ืองช่ือน่ัน  บิลโบโง่มากท่ีเป็นคนไปบอกมันเอง  หลังจากน้ันก็ไม่ใช่ 

เรื่องยากที่จะค้นหาที่อยู่ของเขา  ลองเจ้ากอลลัมออกมาแล้วละก็  อ๋อ  ใช่  มัน 

ออกมา  ความปรารถนาที่มันมีต่อแหวนรุนแรงเสียยิ่งกว่าความหวาดกลัวออร์ค 

หรือแม้กระทั่งความหวาดกลัวแสงสว่าง  ราวหนึ่งหรือสองปีหลังจากนั้นมัน 

เดินทางออกจากภูเขา  เจ้าเห็นไหมล่ะว่า  ถึงกอลลัมจะยังดิ้นไม่หลุดจากความ 

ลุ่มหลงในแหวนน่ัน  แต่แหวนก็ไม่ได้กัดกินมันอีกต่อไป  กอลลัมเร่ิมฟ้ืนคืนชีวิต 

จิตใจขึ้นมาทีละน้อย  มันรู้สึกว่าตัวเองแก่  แก่หง่อมทีเดียว  แต่มันก็ขลาดอาย 

น้อยลงและรู้สึกหิวโหยอย่างยิ่ง 

	 “มันยังคงทั้งเกลียดทั้งกลัวแสงสว่าง  ไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์หรือแสง 
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จันทร์  และข้าคิดว่าคงจะเป็นเช่นน้ีไปตลอด  แต่มันก็ฉลาดมาก  มันพบว่าตัวเอง 

สามารถหลบซ่อนจากแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ได้  ซ้ำยังเดินทางได้เงียบเชียบ 

รวดเร็วในตอนกลางคืน  โดยใช้ลูกตาเรือง ๆ  ซีด ๆ ของมันคอยจับสัตว์เล็ก ๆ  ข้ีต่ืน 

ตกใจไม่ระวังตัวมากินเป็นอาหาร  มันแข็งแรงและกล้าข้ึนกว่าเดิมเพราะได้อาหาร

ใหม่ ๆ กับอากาศที่สดชื่น  มันหาทางเข้าไปในป่าเมิร์กวู้ดอย่างที่ใคร ๆ คิดกันไว้”

	 “ลุงพบมันที่นั่นใช่ไหม”  โฟรโดถาม

	 “ถูกแล้ว  ข้าพบมันที่นั่น”  แกนดัล์ฟตอบ  “แต่ก่อนหน้านั้นมันเดินทาง 

มาไกลมาก  เพราะมันตามรอยของบิลโบมา  ยากมากที่จะรู้อะไรจากปากเจ้า 

กอลลัม  เพราะมันพูดสลับกับก่นด่า  ‘เจ้านั่นมีอะไรอยู่ในกระเป๋าน่ะ’  มันว่า  

‘มันไม่ยอมบอกหรอก  ไม่ใช่ของมีค่า  เจ้าคนขี้โกง  เป็นคำถามที่ไม่ยุติธรรมเลย  

มันโกงเราก่อน  มันโกง  มันไม่เล่นตามกติกา  เราน่าจะขย้ำมันให้แหลก  ใช่แล้ว 

ของล้ำค่าเอ๋ย  พ่อคนดี  เราจะเล่นงานมัน!’

	 “นี่เป็นเพียงตัวอย่างคำพูดของกอลลัม  ข้าคิดว่าเจ้าคงไม่อยากได้ยินมาก 

ไปกว่านี้  ข้าต้องเหน็ดเหนื่อยกับมันอยู่หลายวัน  แต่เงื่อนงำที่หลุดออกมาจาก 

คำพดูวกวนทำให้ขา้พอจะประมวลความได้ว่า  เท้าแบน ๆ  เปาะแปะของมันพามนั 

ไปจนถึงเอสการอธได้ในที่สุด  และไปจนถึงถนนในเมืองเดลนั่นทีเดียว  มัน 

ซ่อนตัวแอบฟังอยู่อย่างเงียบ ๆ  คอยจับตาดูความเป็นไปต่าง ๆ  ข่าวคราวเก่ียวกับ 

เหตุการณ์ยิ่งใหญ่ครั้งนั้นแพร่กระจายไปทั่วดินแดนป่า  หลายคนได้ยินชื่อของ 

บิลโบและรู้ว่าเขามาจากไหน  เราไม่ได้ปกปิดเป็นความลับตอนที่เราเดินทางกลับ 

บ้านมาทางตะวันตก  ไม่ช้าหูที่แสนไวของกอลลัมก็ได้ยินข่าวที่มันต้องการ”

	 “แล้วทำไมมันถึงไม่ตามลุงบิลโบต่อ”  โฟรโดถาม  “ทำไมมันถึงไม่มาท่ีไชร์” 

	 “อ้า”  แกนดัล์ฟว่า  “เรามาถึงตรงจุดนี้แล้วสินะ  ข้าคิดว่าเจ้ากอลลัมคง 

พยายามดูแล้ว  มันเดินทางกลับมาตะวันตกจนมาถึงมหานทีอันดูอิน  แต่แล้ว 

มันก็กลับเล้ียวไปทางอ่ืน  มันไม่ได้หว่ันเร่ืองระยะทางหรอก  ข้าแน่ใจ  ไม่ได้หว่ัน 

เลย  อะไรบางอย่างดลใจให้มันไป  สหายของข้าซึ่งคอยตามล่าตัวมันคิดเช่นนั้น

	 “ตอนแรกพวกเอลฟ์แดนไพรเป็นคนแกะรอยตามกอลลัม  ซ่ึงเป็นงานท่ีง่าย 
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มากสำหรับพวกเอลฟ์  เพราะรอยเท้าของมันยังใหม่อยู่มากในตอนนั้น  รอยเท้า 

พาพวกเอลฟ์ทะลุผ่านป่าเมิร์กวู้ด  แล้ววกกลับเข้าไปอีก  แต่พวกเอลฟ์ก็ไม่เคย 

จับตัวมันได้เลย  ท่ัวท้ังป่าเต็มไปด้วยข่าวลือเก่ียวกับกอลลัม  เป็นเร่ืองท่ีน่าสะพรึง 

กลัวมากแม้แต่ในหมู่นกและสัตว์ป่า  คนในป่าพูดว่ามีสิ่งชั่วร้ายน่ากลัวบางอย่าง 

ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนออกมาเพ่นพ่านอยู่  เป็นผีจำพวกที่ชอบดูดเลือด  มันปีน 

ต้นไม้ขึ้นไปค้นหารังนก  คลานเข้าไปหาตัวอ่อนในโพรงใต้ดิน  ลอดเข้ามาทาง 

หน้าต่าง  เที่ยวค้นตามเปลเด็ก

	 “แต่ที่ชายป่าด้านตะวันตกของเมิร์กวู้ด  รอยเท้านั่นก็เปลี่ยนทิศทางไป  

มันบ่ายหน้าลงใต้  พ้นจากสายตาของพวกเอลฟ์แดนไพรและหายสาบสูญไป  

ครั้นแล้วข้าก็ทำผิดมหันต์  ถูกแล้วโฟรโด  ไม่ใช่ความผิดครั้งแรกเสียด้วย  

แม้ข้าจะกลัวว่ามันอาจทำให้เรื่องเลวร้ายลง  แต่ก็ยังปล่อยให้เกิดขึ้น  ข้าปล่อย 

กอลลัมไป  เพราะตอนนั้นข้ามีเรื ่องมากมายที่จะต้องคิด  และข้าก็ยังเชื่อใน 

ตำนานของซารูมานอยู่

	 “นั่นเป็นเวลานานหลายปีมาแล้ว  นับตั้งแต่นั้นข้าก็ต้องชดใช้ความผิด 

นั่นด้วยคืนวันอันมืดมนเต็มไปด้วยภยันตราย  ร่องรอยของกอลลัมเก่าไปมาก 

แล้วเมื่อตอนที่ข้ากลับไปค้นหาอีกครั้งหลังจากบิลโบจากที่นี่ไป  การค้นหาของข้า 

เกือบจะต้องสิ้นหวัง  หากไม่ได้ความช่วยเหลือจากสหายผู้หนึ่ง  อารากอร์น  

นักเดินทางและนายพรานผู้ยิ่งยงที่สุดแห่งโลกยุคนี้  เราช่วยกันค้นหาเจ้ากอลลัม 

ตลอดทั่วดินแดนป่าอย่างปราศจากความหวัง  และก็คว้าน้ำเหลว  แต่ในที่สุด 

เมื่อข้าเลิกติดตาม  หันไปสืบหาในถิ่นอื่นดูบ้าง  เจ้ากอลลัมก็ถูกจับตัวได้  สหาย 

ของข้ารอดกลับมาจากมหันตภัย  พร้อมกับนำเจ้าวายร้ายที่น่าสมเพชนั่นกลับมา 

ด้วย

	 “กอลลัมไม่ยอมบอกว่ามันไปทำอะไรอยู่  เอาแต่ร้องห่มร้องไห้  ด่าทอเรา 

สองคนว่าโหดร้ายและส่งเสียงครืด ๆ คราด ๆ อยู่ในลำคอ  พอเรารุกเร้ามันหนัก 

เข้า  มันก็จะสำออยสะอึกสะอื้น  ดูดนิ้วลูบมือไป ๆ มา ๆ  ราวกับว่ามันเจ็บปวด 

นักหนา  เหมือนว่ามันยังจดจำการถูกทำทารุณกรรมบางอย่างในอดีตได้  ข้า 
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เกรงว่าเราคงไมต้่องสงสยัอกีต่อไป  เจ้ากอลลัมมนัแอบลดัเลาะลงใต้ไปทีละนอ้ย 

ไมล์แล้วไมล์เล่า  ไปจนถึงดินแดนมอร์ดอร์ในที่สุด”

 

	 ห้องท้ังห้องเงียบสงัด  โฟรโดได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้น  ดูเหมือนทุกอย่าง 

ข้างนอกก็พลอยเงียบไปด้วย  ไม่มีเสียงกรรไกรตัดหญ้าของแซมให้ได้ยินอีกแล้ว 

	 “ถูกแล้ว  ไปมอร์ดอร์”  แกนดัล์ฟกล่าว  “อนิจจา!  มอร์ดอร์ดูดดึงสิ่ง 

ช่ัวร้ายท้ังมวลไปไว้ท่ีน่ัน  และเจ้าอสูรก็ทุ่มเทพลังเสาะหาส่ิงช่ัวร้ายเข้าสู่อาณาจักร 

ของมัน  แหวนวงนั้นอาจทิ้งร่องรอยบางอย่างไว ้ จึงทำให้เจ้ากอลลัมถูกพาตัวไป 

สอบสวนถึงหน้าบัลลังก์  เวลานั้นผู้คนต่างกระซิบกระซาบกันถึงเงามืดซึ่งกลับมา 

ครอบคลุมดินแดนทางใต้อีกครั้ง  รวมทั้งความเกลียดชังที่มันมีต่อผู้คนทาง 

ตะวันตก  สหายใหม่ที่แสนดีของกอลลัมที่จะช่วยให้มันได้ล้างแค้นอยู่ที่นั่นเอง!

	 “เจ้างั่งที่น่าสมเพช!  ในดินแดนแห่งนั้นมันคงได้เรียนรู้อะไรมามาก  มาก 

จนเกินพอเชียวละ  หลังจากด้อม  ๆ  มอง  ๆ  อยู่แถวชายแดนมอร์ดอร์ได้สักพัก  

มันคงถูกจับตัวไปสอบสวน  ตอนท่ีสหายของข้าไปพบมันเข้า  มันก็อยู่ท่ีมอร์ดอร์ 

มานานแล้ว  และกำลังเดินทางกลับเพ่ือมาทำธุระเลว   ๆบางอย่าง  แต่น่ันไม่ใช่เร่ือง 

สำคัญ  ตอนนี้เจ้ากอลลัมมันได้กระทำสิ่งอุบาทว์ชาติชั่วที่สุดไปแล้ว

	 “อ้า!  ใช่  จากคำบอกเล่าของกอลลัม  เซารอนรู้ว่ามีผู้พบแหวนวิเศษแล้ว 

มันรู้แล้วว่าอิสซิลดูร์ถูกสังหารที่ไหน  รู้ว่ากอลลัมพบแหวนที่ใด  มันรู้ว่านั่นคือ 

แหวนอันยิ่งใหญ่เพราะให้ชีวิตยืนยาว  หาใช่แหวนวงใดวงหนึ่งในแหวนวิเศษทั้ง 

สาม  เพราะแหวนทั้งสามวงของเอลฟ์ยังถูกเก็บซ่อนอย่างมิดชิด  และแหวน 

เหล่านั้นก็ทนต่อความชั่วร้ายไม่ได้  มันรู้ว่านั่นไม่ใช่แหวนวงใดวงหนึ่งในแหวน 

ทั้งเจ็ดหรือแหวนทั้งเก้า  เพราะแหวนพวกนั้นอยู่ที่ไหน  มันรู้ดี  มันรู้ว่านั่นคือ 

แหวนของเจ้าอสูร  และท้ายที่สุดข้าคิดว่ามันได้ยินชื่อ ฮอบบิท และ ไชร ์แล้ว

	 “ไชร์  --  ถึงหากมันไม่รู ้ว่าอยู่ที ่ไหน  เวลานี้มันก็คงกำลังสืบเสาะหาอยู่  

จริง ๆ นะ  โฟรโด  ข้ากลัวเหลือเกินว่าชื่อ แบ๊กกิ้นส์   ซึ่งไม่เคยมีใครสนใจมาก่อน 

จะกลายเป็นชื่อที่มีความสำคัญขึ้นมาแล้ว”
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	 “นี่มันเลวร้ายจริง ๆ!”  โฟรโดร้อง  “เลวร้ายยิ่งกว่าที่ผมคิดไว้ตอนได้ฟัง 

ลุงเตือนเสียอีก  โอ๊ย  ลุงแกนดัล์ฟ  นี่ผมจะทำอย่างไรดี  ผมกลัวเหลือเกิน 

จะทำอย่างไรดี  น่าเสียดายที่ลุงบิลโบไม่เอาดาบแทงเจ้าวายร้ายนั่นให้ตายไปเสีย 

ตั้งแต่ตอนนั้น”

	 “น่าเสียดายรึ?  ก็ไอ้ความเสียดายนี่แหละที่ยั้งมือลุงของเจ้าไว้  ความ 

สงสารและเมตตา  ไม่เข่นฆ่าโดยไม่จำเป็น  และผลกรรมอันดีงามก็ตอบสนอง 

เขาแล้ว  โฟรโด  มั่นใจเถิดว่าลุงของเจ้าถูกความชั่วร้ายแผ้วพานน้อยมาก  และ 

ในที่สุดเขาก็หลีกหนีมันไปได้สำเร็จ  ทั้งนี้เพราะเขาเริ่มต้นครอบครองแหวน 

ด้วยความเมตตานั่นเอง”

	 “ผมขอโทษ”  โฟรโดพูด  “แต่ผมกลัวเหลือเกิน  และผมก็ไม่รู้สึกสงสาร 

เจ้ากอลลัมเลยแม้แต่นิดเดียว”

	 “เจ้ายังไม่เคยเจอกอลลัม”  แกนดัล์ฟแย้ง

	 “ยังและไม่อยากเจอด้วย”  โฟรโดบอก  “ผมไม่เข้าใจลุงเลย  ลุงจะบอกผม 

ว่า  ลุงกับพวกเอลฟ์ไว้ชีวิตมันหลังจากที่มันก่อเรื่องชั่วช้าทั้งหมดอย่างนั้นหรือ  

มาถึงตอนนี้เจ้ากอลลัมมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าพวกออร์คเลยสักนิด  มันเป็นศัตรู 

ของเราเหมือนกัน  มันสมควรตาย”

	 	 “ใช่!  ข้ากล้าพูดได้เลยว่ามันสมควรตาย  หลายคนที่มีชีวิตอยู่ในเวลานี ้

ก็สมควรตายเช่นเดียวกัน  และบางคนที่ตายไปแล้วก็สมควรมีชีวิต  เจ้าหยิบยื่น 

สิ่งเหล่านี้ให้พวกเขาได้ไหม  ถ้าอย่างนั้นก็อย่าด่วนใช้ความตายมาพิพากษาเลย  

เพราะแม้แต่ผู้วิเศษเองก็ไม่อาจเห็นต้นสายปลายเหตุทั้งหมดได้  ข้าแทบไม่หวัง 

หรอกว่าเจ้ากอลลัมจะกลับเน้ือกลับตัวเป็นคนดีได้ก่อนท่ีมันจะตาย  แต่อย่างไรเสีย 

ก็ยังมีความหวัง  ชะตากรรมของกอลลัมผูกติดอยู่กับแหวนวงนั้น  หัวใจของข้า 

บอกกับตัวเองว่าเจ้ากอลลัมยังจะต้องมีบทบาทอยู่อีก -- ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม 

ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสิ้นสุด  และเมื่อถึงเวลานั้น  ความเมตตาของบิลโบอาจ 

เป็นตัวกำหนดโชคชะตาของใครหลายคน  --  ไม่เว้นแม้แต่เจ้า  ไม่ว่าจะอย่างไร 

เราก็จะไม่ฆ่ากอลลัม  เพราะมันแก่มากแล้ว  ทั้งยังน่าเวทนาเหลือเกิน  เวลานี้ 
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พวกเอลฟ์แดนไพรเอาตัวมันไปขังไว้ในคุก  แต่ปฏิบัติต่อมันด้วยความปรานี  ดังท่ี 

พบอยู่เสมอในหัวใจของพวกเอลฟ์”

	 “จะอย่างไรก็เถอะครับ”  โฟรโดว่า  “ถึงลุงบิลโบจะฆ่าเจ้ากอลลัมไม่ลง  

ผมก็ไม่อยากให้ลุงเก็บแหวนได้อยู่ดี  ผมไม่อยากให้ลุงเจอแหวนน่ันและไม่อยาก 

รับมันไว้  ทำไมลุงแกนดัล์ฟจึงให้ผมเก็บไว้  ทำไมไม่ให้โยนท้ิงหรือทำลายมันเสีย” 

	 “ทำไมอย่างนั้น  ทำไมอย่างนี้”  แกนดัล์ฟร้อง  “นี่เจ้าฟังที่ข้าพูดมาตลอด 

รึเปล่า  รู้หรือไม่ว่าพูดอะไรออกมา  ไอ้เรื่องที่จะโยนแหวนนั่นทิ้งเป็นความผิด 

อย่างมหันต์  แหวนพวกนี้มีวิธีที่จะทำให้ตัวมันเองถูกค้นพบเสมอ  ถ้ามันตกไป 

อยู่ในมือคนชั่วก็จะก่อให้เกิดอันตรายใหญ่หลวง  ที่ร้ายที่สุดคือมันอาจจะตกไป 

อยู่ในมือศัตรู  ซึ่งก็มีทางเป็นไปได้เสียด้วย  เพราะนี่คือแหวนปีศาจ  เซารอน 

กำลังทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเสาะหามันและนำมันไปไว้ในครอบครองให้จงได้

	 “แน่ละ  โฟรโด  มันเป็นอันตรายมากสำหรับเจ้า  ข้าเองก็กังวลเรื่องนี้ 

เหลือเกิน  แต่เดิมพันมันสูงเสียจนข้าต้องยอมเสี่ยง -- ทว่าตลอดเวลาที่ข้าจากไป 

ไม่เคยมีสักวันที่ไชร์จะไร้ซึ่งสายตาที่คอยเฝ้ามองและคุ้มครอง  ตราบใดที่เจ้ายัง 

ไม่ใช้แหวน  ก็จะไม่มีผลร้ายใด ๆ  เกิดขึ้นกับเจ้าอีกนาน  อย่าลืมว่าครั้งสุดท้ายที ่

ข้าพบเจ้ามันเมื่อเก้าปีมาแล้ว  ตอนนั้นข้ายังรู้เรื่องต่าง ๆ น้อยเกินกว่าจะแน่ใจ”

	 “แต่ทำไมเราถึงไม่ทำลายแหวนเสีย  เหมือนอย่างที่ลุงบอกว่าน่าจะทำ 

ตั้งนานแล้ว”  โฟรโดถามซ้ำอีก  “ถ้าลุงเตือนหรือส่งข่าวมาบอกสักนิด  ผมก็จะ 

ได้จัดการให้สิ้นซาก”

	 “งั้นร ึ ทำอย่างไรล่ะ  เคยลองดูแล้วเรอะ”

	 “เปล่าหรอกครับ  ผมเพียงแต่คิดว่าผมอาจทุบทิ้งหรือหลอมมันทิ้งได้”

	 “ลองดูซี!”  แกนดัล์ฟว่า  “ลองเดี๋ยวนี้เลย!”

 

	 โฟรโดหยิบแหวนออกจากกระเป๋ามาดูอีกครั้ง  บัดนี้มันเรียบเกลี้ยงเกลา  

ไม่ปรากฏริ้วรอยใด  ๆ ให้เห็นแม้สักนิด  ทองคำเปล่งประกายงามบริสุทธิ์  สีสัน 

ของมันช่างงดงามเปล่งปล่ัง  มีความกลมกลึงได้สัดส่วนสมบูรณ์แบบเสียน่ีกระไร 
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โฟรโดนึก  ช่างเป็นส่ิงล้ำเลอค่าน่าช่ืนชม  ตอนแรกท่ีหยิบออกมา  โฟรโดต้ังใจจะ 

ขว้างมันลงไปกลางกองไฟ  แต่บัดนี้เขากลับพบว่าไม่อาจทำอย่างที่คิดได้ง่าย  ๆ    

เขาลองกะน้ำหนักแหวนในอุ้งมือ  รู้สึกลังเล  พยายามบังคับใจตัวเองให้นึกถึง 

เรื่องทั้งหมดที่แกนดัล์ฟเล่าให้ฟัง  ครั้นแล้วเขาก็รวบรวมสมาธิ  ขยับตัวตั้งท่า 

คล้ายจะขว้างมันลงไป -- แต่แล้วก็เอาเก็บใส่กระเป๋าอย่างเดิม

	 แกนดัล์ฟหัวเราะหึ  ๆ  “เห็นไหมล่ะโฟรโด  เจ้าเองก็ทิ้งมันไปไม่ได้ง่าย  ๆ    

แถมไม่มีกำลังใจพอจะทำลายมันด้วย  ข้าเองก็ไม่สามารถ   ‘สั่ง’ ให้เจ้าลงมือได้  -- 

เว้นเสียแต่จะบังคับเอาเท่าน้ัน  ซ่ึงน่ันอาจทำร้ายจิตใจเจ้าจนแตกเป็นเส่ียง ๆ  ทว่า 

สำหรับการทำลายแหวน  การใช้กำลังเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์  ถึงจะเอาค้อนยักษ์ 

มาทุบก็ไม่ระคายผิวมันแม้แต่น้อย  ไม่มีทางทำลายมันได้ด้วยน้ำมือของเจ้าหรือ 

ของข้า

	 “แน่นอน  กองไฟขี้ปะติ๋วของเจ้าหลอมไม่ได้แม้กระทั่งทองคำธรรมดา  ๆ 

แหวนนี่ผ่านเปลวเพลิงมาแล้วโดยไม่บุบสลาย  จนชั้นจะร้อนก็ยังไม่ร้อนเลย 

ด้วยซ้ำ  ไม่มีเตาหลอมของช่างเหล็กคนใดในไชร์ที่สามารถหลอมมันได ้ แม้แต ่

เตาหลอมและทั่งของพวกคนแคระ  ว่ากันว่าไฟจากมังกรอาจหลอมสลายแหวน 

แห่งอำนาจได้  แต่ตอนนี้ไม่มีมังกรที่มีเพลิงไฟร้อนแรงพอเหลืออยู่บนโลก  ถึง 

ก่อนหน้าน้ีก็ไม่เคยมีมังกรตัวใด  แม้แต่เจ้าอันคาลากอนดำท่ีจะสร้างความเสียหาย 

แก่แหวนปีศาจนี่ได้  เพราะมันคือแหวนที่เจ้าอสูรสร้างขึ้น

	 “มีหนทางอยู่ทางเดียวเท่านั้น  นั่นคือค้นหาปล่องไฟมฤตยูซึ่งซ่อนอยู่ใน 

ส่วนลึกที่สุดของโอโรดรูอินภูเขาอัคคีให้พบ  แล้วโยนแหวนลงไปในนั้น  ถ้าเจ้า 

ปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะทำลายมันให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูตลอดกาล”

	 “ผมต้องการทำลายมันจริง ๆ!”  โฟรโดร้อง  “หรือ -  เอ้อ -  คือ -  คือ-ผมอยาก 

ให้มันถูกทำลาย  แต่ตัวผมเองไม่เหมาะจะไปทำเรื่องเสี่ยง ๆ แบบนั้นหรอก  ผม 

ไม่น่าได้เจอะเจอแหวนน่ีเลย!  ทำไมมันถึงต้องมาอยู่กับผม  ทำไมถึงต้องเป็นผม” 

	 “คำถามแบบนี้ตอบไม่ได้หรอก”  แกนดัล์ฟพูด  “แต่อย่างไรก็เถอะ  เจ้า 

แน่ใจได้เลยว่า  ไอ้การที่คนอื่นไม่ได้แหวนไปน่ะ  ไม่ใช่เรื่องของความเก่งกาจ 
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และไม่เกี่ยวข้องกับพลังอำนาจหรือสติปัญญาอะไรทั้งนั้น  แต่เจ้าถูกเลือกแล้ว  

เพราะฉะนั้นเจ้าต้องทุ่มเทสติกำลังความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่”

	 “แต่ผมมีส่ิงเหล่าน้ีน้อยเหลือเกิน!  ลุงเป็นผู้วิเศษมีเวทมนตร์  ลุงรับมันไป 

ไม่ได้หรือ”

	 “ไม่ได้!”  แกนดัล์ฟร้อง  ลุกพรวดขึ้น  “ด้วยอำนาจของมัน  ข้าจะมีพลัง 

ยิ่งใหญ่จนน่าหวาดหวั่น  และแหวนก็จะได้รับพลังจากตัวข้า  ทวีฤทธิ์เดชน่า 

พรั่นพรึงยิ่งขึ้นไปอีก!”  ดวงตาของพ่อมดวาวโรจน์  ใบหน้าแดงก่ำด้วยโทสะ  

“อย่ามายั่วข้า!  เพราะข้าไม่อยากเป็นเช่นเจ้าอสูร  สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างแหวนกับ 

ตัวข้าคือความเวทนา  เวทนาในความอ่อนแอ  และปรารถนาพละกำลังเข้มแข็ง 

ที่จะกระทำสิ่งดีงาม  อย่ามายั่วข้า!  ข้าไม่กล้ารับมันไว้หรอก  ไม่กล้าแม้แต่จะ 

เก็บมันไว้ด้วย  ความต้องการที่จะใช้แหวนอาจรุนแรงเกินกำลังข้า  ข้าอาจเกิด 

ความต้องการเช่นนั้นขึ้นมา  แล้วภัยพิบัติใหญ่หลวงก็จะรออยู่เบื้องหน้า”

	 แกนดัล์ฟเดินไปที่หน้าต่าง  รูดม่านเปิดบานเกล็ด  แสงอาทิตย์สาดสว่าง 

เข้ามาในห้องอีกครั้ง  แซมเดินผิวปากอยู่ตรงทางเดินข้างนอก  “เอาละ”  พ่อมด 

พูด  หันกลับไปหาโฟรโด  “เวลานี้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับเจ้า  แต่ข้าจะคอยช่วย 

เจ้า”  แกนดัล์ฟวางมือลงบนบ่าของโฟรโด  “ข้าจะช่วยเจ้าแบกรับภาระนี้ตราบที่ 

เจ้าจะต้องแบกรับมันไว้  แต่เราต้องรีบทำอะไรสักอย่าง  ศัตรูกำลังเคล่ือนไหวอยู่” 

 

	 เงียบกันไปพักใหญ่  แกนดัล์ฟน่ังลงอีกคร้ัง  สูบกล้องไปพลางราวกับกำลัง 

ล่องลอยอยู่ในห้วงคำนึง  ดวงตาของเขาดูเหมือนจะปิด  แต่ภายใต้เปลือกตานั้น 

พ่อมดกำลังจับจ้องดูโฟรโดอยู่  โฟรโดจ้องเขม็งไปที่ถ่านซึ่งคุแดงอยู่ในเตาผิง  

จนกระท่ังภาพน้ันเต็มต้ืนในดวงตา  ดูเหมือนว่าเขากำลังจ้องลงไปในห้วงเปลวไฟ 

อันล้ำลึก  เขากำลังครุ่นคิดถึงปล่องไฟมฤตยูและความน่าสะพรึงกลัวของภูเขา 

อัคคีซึ่งเล่าขานกันมา

	 “ว่าไง!”  แกนดัล์ฟเอ่ยขึ้นในที่สุด  “เจ้ากำลังคิดอะไรอยู่  ตัดสินใจได้ 

หรือยังว่าจะทำอย่างไร”
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	 “ยังครับลุง!”  โฟรโดตอบ  กลับคืนจากห้วงภวังค์อันมืดมนสู่ความเป็น 

ตัวของตัวเอง  และรู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังคงสว่างไสว  

ข้างนอกหน้าต่างนั่น  เขามองเห็นสวนดอกไม้อยู่ท่ามกลางแสงแดด  “เอ้อ  คือ  

อาจจะได้แล้วละมัง  เท่าที่ผมเข้าใจ  ผมควรต้องเก็บแหวนนี่ไว้ก่อน  อย่างน้อย 

ที่สุดก็ในตอนนี้  ไม่ว่ามันจะทำให้เกิดอะไรกับผมก็ตาม”

	 “ถ้าเจ้าเก็บมันด้วยจุดประสงค์ที่ว่านั่น  ไม่ว่ามันจะก่อให้เกิดอะไร  สิ่งที่ 

เกิดขึ้นก็จะเป็นไปอย่างช้า ๆ  ช้าต่อความชั่วร้าย”  แกนดัล์ฟกล่าว

	 “ผมก็หวังอย่างนั้น”  โฟรโดตอบ  “แต่ก็หวังว่าลุงคงจะหาใครสักคนที่ 

เหมาะกว่าผมมารับเอาแหวนไป  แต่ระหว่างนี้ดูเหมือนผมจะเป็นตัวอันตราย  

อันตรายต่อทุกคนที่อยู่รอบข้าง  ผมไม่อาจเก็บแหวนไว้โดยยังอยู่ที่นี่ต่อไป  ผม 

ควรไปจากแบ๊กเอนด์  ไปจากไชร์  ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วไปเสีย”  เขาถอน 

หายใจ 

	 “ผมอยากปกป้องไชร์ให้ปลอดภัย  ถ้าทำได้ -- แม้จะมีบางครั้งที่ผมคิดว่า 

ผู้คนที่นี่ช่างโง่เขลาเบาปัญญา  บางทีถ้าให้คนพวกนี้ได้เจอแผ่นดินไหวหรือมังกร 

บุกโจมตีเสียบ้างก็คงจะดี  แต่ตอนนี้ผมไม่คิดอย่างนั้นแล้ว  ผมรู้สึกว่าตราบใด 

ท่ีไชร์ยังดำรงอยู่อย่างสงบสุขปลอดภัย  ตราบน้ันการร่อนเร่พเนจรไปตามท่ีต่าง ๆ  

ก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสสำหรับผม  เพราะผมรู้ว่ายังมีดินแดนที่ไหนสักแห่ง 

ที่เราจะก้าวย่างได้อย่างมั่นคงปลอดภัย  แม้ว่าเท้าของผมจะไม่มีโอกาสเหยียบ 

ไปที่นั่นอีกเลยก็ตาม

	 “แน่ละ  บางคร้ังผมก็คิดอยากจะไปจากท่ีน่ี  แต่อยากไปแบบเท่ียวพักผ่อน 

ไปผจญภัยเหมือนลุงบิลโบ  หรืออาจจะยิ่งกว่านั้น  ซึ่งจะจบลงอย่างมีความสุข  

แต่ว่านีม่ันเหมอืนกบัถกูเนรเทศ  ผมจะต้องหนภียัอยา่งหนึง่ไปสู่ภยัอกีอยา่งหนึง่ 

โดยที่มันจะตามผมไปเรื่อย ๆ  ถ้าผมต้องทำเพื่อช่วยปกป้องไชร ์ ผมก็ควรจะไป 

ตามลำพัง  แต่ผมรู้สึกว่าตัวเองช่างเล็กกระจ้อยร่อย  ไร้ญาติขาดมิตร  และ --  เอ้อ 

-- ไร้ความหวังเสียเหลือเกิน  ศัตรูมันแข็งแกร่งน่ากลัวมาก” 

	 ในขณะที่พูดนั้น  ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะติดตามลุงบิลโบไป 
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ก็ลุกโพลงขึ้นในจิตใจของโฟรโด  --  ตามลุงบิลโบไป  และบางทีอาจได้พบลุงอีก  

ความปรารถนาที่ว่านั่นรุนแรงเสียจนกระทั่งสามารถเอาชนะความหวาดกลัว 

ในจิตใจ  เขาแทบจะวิ่งออกไปที่ถนนโดยไม่สวมหมวกเหมือนอย่างที่ลุงบิลโบ 

เคยทำในเช้าวันหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว  แต่เขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแกนดัล์ฟ

	 “โฟรโดเอ๋ย!”  แกนดัล์ฟอุทาน  “พวกฮอบบิทน่ีน่าท่ึงเสียจริง ๆ  เหมือนท่ี 

ข้าเคยพูดไว้ไม่ผิด  เราอาจเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพวกนี้ได ้

ถ้วนทั่วภายในเวลาหนึ่งเดือน  แต่หลังจากรู้จักกันมานานถึงหนึ่งร้อยปีเข้านี่แล้ว 

พวกนี้ก็ยังสร้างความประหลาดให้เราได้อยู่อีก  ข้าแทบไม่หวังเลยว่าจะได้รับ 

คำตอบเช่นนี้แม้แต่จากเจ้า  แต่บิลโบตัดสินใจเลือกทายาทได้ไม่ผิด  ถึงเขาจะ 

ไม่รู้ก็ตามว่ามันจะกลายเป็นเร่ืองสำคัญเพียงใด  ข้าเกรงว่าเจ้าจะเป็นฝ่ายถูก  เรา 

จะเก็บซ่อนแหวนไว้ในไชร์ได้อีกไม่นาน  และเพ่ือเห็นแก่เจ้า  รวมท้ังฮอบบิทอ่ืน ๆ  

ด้วย  เจ้าควรไปจากที่นี่และทิ้งชื่อแบ๊กกิ้นส์ไว ้ ชื่อนี้ไม่ปลอดภัยที่จะใช้ภายนอก 

ไชร์หรือในดินแดนป่า  ข้าจะตั้งชื่อให้เจ้าใช้ระหว่างเดินทาง  เมื่อเจ้าไป  ขอให้ไป 

ในนามของนายอันเดอร์ฮิลล์

	 “แต่ข้าคิดว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องไปคนเดียว  ถ้าเจ้ารู้จักใครสักคนที่ไว้เนื้อ 

เชื่อใจได้  ผู้ซึ่งยินดีจะอยู่เคียงข้างเจ้า -- และเต็มใจไปเสี่ยงอันตรายที่รอคอยอยู่ 

แต่จงระมัดระวังในการเลือกสักหน่อย  ถ้าจะหาเพื่อนร่วมทาง!  ระวังในสิ่งที่เจ้า 

พูดแม้แต่กับเพื่อนสนิทที่สุด!  ศัตรูมีสายสอดแนมอยู่มากและมีวิธีหาข่าวได้ 

หลายทาง”

	 ทันใดนั้นแกนดัล์ฟก็หยุดราวกับจะเงี่ยหูฟัง  โฟรโดเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่าง 

เงียบสงัดไปหมดท้ังข้างในและข้างนอกบ้าน  แกนดัล์ฟค่อย ๆ  ย่องไปใกล้หน้าต่าง 

แล้วพุ่งไปที่ขอบหน้าต่างล่าง  ยื่นแขนยาว ๆ ควานลงไป  มีเสียงร้องดังขึ้นด้วย 

ความตกใจ  แล้วศีรษะหยิกหย็องของแซมก็โผล่ให้เห็น  เพราะแกนดัล์ฟดึงห ู

ข้างหนึ่งของเขาขึ้นมา

	 “ขอให้หนวดของข้าจงเจริญ!”  แกนดัล์ฟพูด  “แซม  แกมจี  ใช่ไหม  มา 

ทำอะไรอยู่ตรงนี้!”
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เจ.อาร์.อาร์.  โทลคีน

	 “ขอให้พระเจ้าคุม้ครองท่าน  คุณแกนดล์ัฟ!”  แซมร้อง  “เปล่าเลยขอรับ! 

ผมเพียงแต่มาตัดหญ้าใต้หน้าต่างนี่เท่านั้น”  เขายกกรรไกรตัดหญ้าให้ดูเป็น 

หลักฐาน

	 “ข้าไม่เชื่อ”  แกนดัล์ฟพูดอย่างเคร่งขรึม  “ครั้งสุดท้ายที่ข้าได้ยินเสียง 

ตัดหญ้าของแกน่ะ  มันตั้งนานสองนานแล้ว  แกมาลอบฟังอยู่นานเท่าไรแล้วฮึ”

	 “ลอบหรือขอรับ  ขอประทานโทษ  ผมไม่เข้าใจเลย  ท่ีแบ๊กเอนด์น่ีไม่มีลอบ 

หรอกขอรับ  เป็นความสัตย์จริง” 

	 “อย่ามาเล่นลิ้น!  แกได้ยินอะไรบ้าง  แล้วแกมาแอบฟังทำไม”  ดวงตา 

ของแกนดัล์ฟเป็นประกายวาววับ  ขนคิ้วยื่นยุ่งออกมา

	 “คุณโฟรโดขอรับ!”  แซมละล่ำละลัก  “อย่าให้คุณแกนดัล์ฟทำร้ายผมนะ 

ขอรับ  อย่าให้ท่านเสกผมกลายเป็นตัวประหลาด!  พ่อเฒ่าของผมคงกลุ้มตาย  

ผมไม่มีเจตนาร้ายหรอกขอรับ  รับประกันด้วยเกียรติของผม!”

	 “เขาไม่ทำร้ายแกหรอกน่า”  โฟรโดว่า  แทบจะกล้ันหัวเราะไว้ไม่อยู่  ท้ัง   ๆ ท่ี 

ตัวเองก็ตกใจและงุนงงไม่น้อย  “เขารู้เหมือนที่ฉันรู้แหละว่าแกไม่ได้มีเจตนาไม่ด ี

แค่ตอบคำถามไปตรง ๆ  เท่านั้น!”

	 “อ้า...ขอรับ”  แซมพูดเสียงหว่ัน ๆ  “ผมได้ยินเร่ืองหลายอย่างท่ีผมไม่ค่อย 

เข้าใจ  เร่ืองเก่ียวกับมารร้าย  แหวน  แล้วก็เร่ืองของคุณบิลโบ  แล้วยังเร่ืองมังกร 

กับภูเขาอัคคี  และ -- และพวกเอลฟ์ด้วย  ผมฟังเพราะอดใจไม่ไหว  พระเจ้าช่วย  

ผมรักเรื่องพวกนี้  และผมก็เชื่อด้วย  ไม่ว่าเจ้าเท็ดมันจะว่าอย่างไรก็ตาม  โอ ้ 

พวกเอลฟ์!  ผมอยากเห็น  พวกเขา   เหลือเกิน!  พาผมไปหาพวกเอลฟ์ด้วยเถิด 

ขอรับ”

	 แกนดัล์ฟหัวเราะออกมาทันที  “เข้ามาข้างในนี่!”  พ่อมดร้อง  ยื่นแขน 

สองข้างออกไปอุ้มตัวแซมซ่ึงยืนอย่างฉงนฉงายพร้อมกรรไกรตัดหญ้าสารพัดชนิด 

เข้ามาทางหน้าต่าง  แล้ววางตัวเขาลงบนพ้ืน  “พาไปหาพวกเอลฟ์เรอะ”  แกนดัล์ฟ 

ถาม  เพ่งดูแซมอย่างใกล้ชิด  ทว่ามีรอยย้ิมระบายอยู่บนใบหน้า  “ถ้าอย่างน้ันแก 

ก็ได้ยินแล้วสินะว่าคุณโฟรโดกำลังจะไป” 
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ลอร์ด  ออฟ  เดอะ  รงิส์  ตอน  มหันตภัยแห่งแหวน

	 “ขอรับ  นั่นละผมถึงได้สะอึกออกมา  ท่านก็เลยได้ยิน  ผมพยายามแล้ว 

แต่มันก็หลุดออกมาจนได้  นั่นเป็นเพราะผมเสียใจมาก”

	 “ช่วยไม่ได้แซม”  โฟรโดพูดเศร้า  ๆ  เขาเพิ่งตระหนักในบัดนั้นเองว่า  

การหนีไปจากไชร์อาจเป็นการอำลาที่ปวดร้าวมากกว่าเพียงแค่ล่ำลาญาติสนิท 

มิตรสหายในแบ๊กเอนด์  “ฉันต้องไป  แต่” -- พอถึงตรงนี้เขาก็จ้องดูแซม -- “ถ้า 

แกเห็นแก่ฉันจริง  ๆ  แกจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ  สุดยอด  เข้าใจไหม  

ถ้าแกไม่ทำอย่างที่บอก  ถ้าเอาเรื่องที่ได้ยินนี่ไปพูดให้ใครฟังแม้แต่คำเดียว  ฉัน 

จะให้แกนดัล์ฟเสกแกกลายเป็นคางคก  และเสกงูเขียวให้เต็มสวนนี่เลย”

	 แซมคุกเข่าลงกับพ้ืน  ตัวส่ันระริก  “ลุกข้ึน  แซม!”  แกนดัล์ฟส่ัง  “ข้าคิด 

อะไรบางอย่างที่ดีกว่านั้นออกแล้ว  อะไรบางอย่างที่จะปิดปากแก  และเป็นการ 

ลงโทษให้สาสมกับที่แกมาแอบฟังด้วย  แกจะต้องไปกับคุณโฟรโด!”

	 “ผมน่ะหรือขอรับ!”  แซมร้อง  กระโดดผลุงขึ้นราวกับสุนัขที่ถูกเรียกให ้

ออกไปเดินเล่น  “ผมจะได้ไปเห็นพวกเอลฟ์และทุกสิ่งทุกอย่าง!  ไชโย!”  เขา 

ตะโกนแล้วปล่อยโฮออกมา 
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