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งานเลี้ยงที่รอคอย

๑
บ ท ที่

เมื่อนายบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ แห่งแบ๊กเอนด์ ป่าวประกาศว่าเขาจะจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิด 

ปีที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดของเขาให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษในอีกไม่ช้านี้ ทั้งฮอบบิทตันก็โจษขาน 

ตื่นเต้นกันขนานใหญ่ 

	 บิลโบร่ำรวยมากและเป็นคนแปลกประหลาดมากด้วย เขาเป็นที่พิศวงของฮอบบิท 

ทั้งหลายในไชร์มานานถึงหกสิบปีแล้ว นับตั้งแต่เมื่อครั้งที่เขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย  

แล้วอยู่ ๆ ก็กลับมาอย่างไม่คาดฝันนั่นแหละ ทรัพย์สมบัติที่เขานำกลับมาจากการเดินทาง 

คราวนัน้กลายเปน็ตำนานเลา่ลอืไปทัง้ไชร์ แตไ่มว่า่พวกผูเ้ฒา่ผูแ้กจ่ะพดูวา่อยา่งไร ฮอบบทิ 

ส่วนใหญ่ก็เชื่อกันว่า ใต้เนินเขาฮิลล์ที่แบ๊กเอนด์มีอุโมงค์เก็บสมบัติอยู่เต็มไปหมด และ 

ถ้านั่นยังไม่พอสำหรับชื่อเสียงของบิลโบ ยังมีเรื่องที่เขามีกำลังวังชาแข็งแรงยืนยาวให้ 

น่าประหลาดใจอีก เวลาผ่านไปเรื่อย ๆ แต่ดูเหมือนจะมีผลเพียงเล็กน้อยต่อนายแบ๊กกิ้นส์ 

ผู้นี้ ตอนอายุเก้าสิบ เขาดูแทบไม่ผิดกับตอนอายุห้าสิบป ี พออายุเก้าสิบเก้า ใคร ๆ ก็เริ่ม 

พดูถงึเขาวา่ กระฉบักระเฉงแขง็แรงด ี แตอ่นัทีจ่รงินา่จะเรยีกวา่ ไมเ่ปลีย่นไปเลย จะเหมาะกวา่  

บางคนก็ส่ายศีรษะและคิดว่า นี่มันจะมีอะไรดี  ๆ  มากเกินไปเสียแล้ว ไม่ยุติธรรมเลย 

ที่คนคนหนึ่ง (ดูเหมือนจะ) เป็นเจ้าของความหนุ่มแน่นอย่างไม่เสื่อมคลาย ทั้งยัง (เลื่องชื่อ 

ลือชาว่า) มั่งคั่งร่ำรวยล้นฟ้าอีกด้วย 
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	 “แล้วจะต้องเสียอะไรชดใช้เป็นแน่” ใคร ๆ พูดกัน “มันผิดปกตินี่นา จะต้องมีเรื่อง 

ยุ่งยากเกิดขึ้น!” 

 

	 แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เนื่องจากนายแบ๊กกิ้นส์ผู้นี้ เป็นคนใจดี  

ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ฮอบบิทส่วนใหญ่จึงไม่ถือสาเรื่องที่เขามีอะไรประหลาด  ๆ  รวมทั้ง 

เรื่องสมบัติพัสถานนั่นด้วย นายแบ๊กกิ้นส์ยังคงไปมาหาสู่ญาติ  ๆ  ของเขาอยู่เสมอ (อ๋อ  

แน่ละ ยกเว้นพวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์) และเป็นที่รักใคร่ของฮอบบิทชาวบ้านจน  ๆ  

หลายครอบครัว แต่เขาก็ไม่มีเพื่อนสนิทเลยจนกระทั่งญาติ ๆ ที่อ่อนวัยกว่าเริ่มเจริญเติบโต

	 ญาติที่โตกว่าใครเพื่อนและเป็นคนโปรดของบิลโบคือฮอบบิทน้อยนามโฟรโด  

แบ๊กกิ้นส์ ตอนบิลโบอายุเก้าสิบเก้า เขารับโฟรโดมาอุปการะเลี้ยงดูในฐานะทายาทและ 

พามาอยู่ด้วยกันที่แบ๊กเอนด์ จึงทำให้ความหวังของพวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์ต้องเป็นอัน 

พังทลายไม่มีชิ้นดี บิลโบและโฟรโดเผอิญมีวันเกิดวันเดียวกัน นั่นคือวันที่ ๒๒ เดือน 

กันยายน “หลานน่าจะมาอยู่ที่นี่นะโฟรโด” บิลโบเอ่ยขึ้นในวันหนึ่ง “เราจะได้ฉลองวันเกิด 

ด้วยกันได้สะดวก ๆ อย่างไรล่ะ” ตอนนั้นโฟรโดยังอยู่ในวัย รุ่น ๆ อันเป็นคำที่พวกฮอบบิท 

ใช้เรียกช่วงอายุในวัยยี่สิบซึ่งยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไร อยู่ระหว่างวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่  

ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่ออายุสามสิบสามปี

 

	 เวลาล่วงเลยมากว่าสิบสองปี ทุก ๆ ปีแบ๊กกิ้นส์ทั้งสองจะจัดงานวันเกิดด้วยกันอย่าง 

สนุกสนานที่แบ๊กเอนด์ แต่ครั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่ามีการตระเตรียมบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษ 

สำหรับฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึง บิลโบกำลังจะมีอายุครบ  หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปี ๑๑๑ ตัวเลข 

ทีน่า่ประหลาด เปน็วยัทีน่า่เคารพยำเกรงมากสำหรบัฮอบบทิผูห้นึง่ (แมแ้ตท่า่นผูเ้ฒา่ตุก๊เอง 

ก็อายุแค่ ๑๓๐ เท่านั้น) โฟรโดกำลังจะครบ  สามสิบสาม ๓๓ เลขสำคัญทีเดียว เป็นวัย 

ที่ย่างเข้าสู่ ‘ความเป็นผู้ใหญ่’

	 เริ่มมีเสียงร่ำลือในฮอบบิทตันและบายวอเตอร์ และข่าวโจษจันถึงเหตุการณ์สำคัญ 

ทีก่ำลงัจะมาถงึกแ็พรส่ะพดัไปทัว่ไชร ์ เรือ่งราวในอดตีของนายแบก๊กิน้สก์บัพฤตกิรรมของเขา 

กลายมาเป็นหัวข้อใหญ่สำหรับการสนทนาอีกครั้ง พวกผู้เฒ่าผู้แก่ต่างพบว่า เรื่องเก่า  ๆ  

ที่รื้อฟื้นเอามาเล่าเป็นที่สนอกสนใจฟังอย่างยินดียิ่ง

	 แต่ไม่มีฮอบบิทเฒ่าคนใดจะดึงดูดผู้ฟังได้มากไปกว่าพ่อเฒ่าแฮม แกมจี ที่รู้จัก 

ทัว่ไปในนามวา่ ‘พ่อเฒา่’ พอ่เฒา่เปน็เจา้ของโรงเตีย๊มเลก็ ๆ ชือ่ ไอวีบ่ชุ บนถนนบายวอเตอร ์ 

ท่าทีเวลาตะแกเล่าเรื่องราวเก่า  ๆ  ของบิลโบดูสำคัญเอาเรื่องอยู่ เพราะแกเป็นผู้ดูแลสวน 

ทีแ่บก๊เอนดม์านานถงึสีส่บิป ี ทัง้ยงัไดช้ว่ยผูเ้ฒา่โฮลแมนทำหนา้ทีเ่ดยีวกนัมากอ่นหนา้นัน้อกี  
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เวลานี้พ่อเฒ่าแก่ตัวไปมากแล้ว แข้งขาก็แข็งชาไปหมด งานดูแลสวนจึงต้องรับช่วงไป 

โดยลูกชายคนสุดท้องที่ชื่อแซม แกมจี พ่อลูกคู่นี้คุ้นเคยกับบิลโบและโฟรโดเป็นอย่างดี  

ทั้งคู่อาศัยอยู่บนเนินเขาฮิลล์เหมือนกัน อยู่บ้านเลขที่ ๓ แบ๊กชอตโรว์ ถัดจากแบ๊กเอนด์ 

ลงมาเล็กน้อย

	 “คุณบิลโบเป็นสุภาพบุรุษฮอบบิทที่พูดจาดีมากเชียวละ อย่างที่ฉันเคยเล่าให้ฟัง 

เสมอ ๆ ไง” พ่อเฒ่าว่า นี่เป็นความจริงอย่างยิ่ง บิลโบสุภาพต่อแกเสมอ เรียกแกว่า ‘คุณ 

แฮมฟาสต์’ และคอยปรึกษาแกอยู่บ่อย ๆ ว่าจะปลูกผักอะไรดี –- โดยมากมักเป็นผักจำพวก 

ทีม่ ี ‘หวั’ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หวัมนัเทศ พอ่เฒา่จงึกลายเปน็คนสำคญัในสายตาของเพือ่นบา้น 

ทั้งหลาย (รวมทั้งตัวแกเอง) ด้วยประการฉะนี้ 

	 “แล้วพ่อหนุ่มโฟรโดที่อยู่ด้วยกันเล่า” ผู้เฒ่าโน้กส์แห่งบายวอเตอร์ถามขึ้น “เขา 

นามสกุลแบ๊กกิ้นส์เหมือนกัน แต่ใคร  ๆ  พูดว่าเขามีเลือดแบรนดี้บั๊กอยู่กว่าครึ่ง ทำไม 

พวกแบ๊กกิ้นส์จากฮอบบิทตันถึงไปแต่งงานกับผู้หญิงในบั๊กแลนด์โน่นได้หนอ คนที่นั่น 

นิสัยแปลกออก”

	 “ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงแปลก” แด๊ดดี้ ทูฟุต (เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันของพ่อเฒ่า)  

ออกความเหน็ “ลงอาศยัอยูอ่กีฟากหนึง่ของแมน่ำ้แบรนดีไ้วน ์ แถมอยูต่ดิกบัปา่ดกึดำบรรพ ์

อยา่งนัน้ ถา้เรือ่งทีเ่ขาเลา่กนัมาเปน็ความจรงิสกัครึง่หนึง่ ปา่นัน้กย็งัดรูา้ยกาจนา่กลวัอยูด่”ี

	 “นายพูดถูก แด๊ด!” พ่อเฒ่าว่า “ไม่ใช่เพราะพวกแบรนดี้บั๊กแห่งบั๊กแลนด์อาศัย 

อยู่ ใน ป่าดึกดำบรรพ์นั่นหรอก แต่พวกนี้ดูเหมือนจะเป็นคนแปลก ชอบเอาเรือลงไปแล่น 

ในแม่น้ำใหญ่  --  พิลึกไหมล่ะ ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงมีเรื่องยุ่ง  ๆ  เกิดขึ้นตามมา แต่ถึง 

จะแปลกออกอย่างนั้น คุณโฟรโดก็เป็นฮอบบิทหนุ่มนิสัยดีหาตัวจับยากเชียวละ มีอะไร 

หลายอย่างคล้ายคุณบิลโบมาก มากซะยิ่งกว่าหน้าตา ถึงอย่างไรพ่อของคุณโฟรโดก็เป็น 

แบ๊กกิ้นส์ เป็นฮอบบิทที่ดีน่านับถือทีเดียว  คุณโดรโก แบ๊กกิ้นส์  คนนี้ มีเรื่องเล่า 

เกี่ยวกับเขาตั้งมากมาย ก่อนที่เขาจะจมน้ำตาย” 

	 “จมน้ำตาย?” หลายเสียงถามขึ้นพร้อมกัน แน่ละ แม้จะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ 

และเรื่องอื่น  ๆ  ที่ลึกลับดำมืดยิ่งกว่านี้มาก่อน แต่พวกฮอบบิทก็ไม่เคยเบื่อที่จะฟังเรื่อง 

ซุบซิบนินทาในครอบครัว และพร้อมจะฟังซ้ำใหม่อีกครั้ง 

	 “คอืเรือ่งมนัเปน็อยา่งนี”้ พอ่เฒา่เลา่ “คณุโดรโกแตง่งานกบัคณุพรมีลูา แบรนดีบ้ัก๊  

ผู้น่าสงสาร เธอเป็นน้องลูกน้าของคุณบิลโบ  (แม่ของเธอเป็นลูกสาวคนสุดท้องของ 

ท่านผู้เฒ่าตุ๊ก) ส่วนคุณโดรโกเป็นลูกพี่ลูกน้องคนละปู่กับคุณบิลโบ เพราะฉะนั้นนับญาติ 

แล้วคุณโฟรโดจึงมีศักดิ์เป็นทั้งหลานข้างแม่  และ  หลานห่าง  ๆ  ข้างพ่อของคุณบิลโบ คือ 

เป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องอย่างที่เขาเรียกกันนั่นแหละ คงจะเข้าใจที่ฉันพูดนา หลังแต่งงาน 
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คุณโดรโกมักจะไปพักที่คฤหาสน์แบรนดี้ฮอลล์ของตาเฒ่ากอร์บาด็อคพ่อตาอยู่บ่อย  ๆ  

(เขาชอบอาหารที่นั่น และโต๊ะอาหารของตาเฒ่ากอร์บาด็อคก็มักจะมีอาหารเต็มเพียบเสมอ)  

เขาออกไปพายเรือเล่น  ในแม่น้ำแบรนดี้ไวน์ ก็เลยจมน้ำตายไปพร้อมกับเมีย ทิ้งคุณ 

โฟรโดลูกชายตัวเล็ก ๆ ผู้น่าสงสารไว้ตัวคนเดียว” 

	 “ฉันได้ยินมาว่าสองคนนั่นออกไปพายเรือชมจันทร์หลังอาหาร” ผู้เฒ่าโน้กส์บอก  

“แล้วเรือก็ล่มเพราะน้ำหนักของโดรโก” 

 “ฉนั ไดย้นิวา่เธอผลกัเขาตกนำ้กอ่น เขากเ็ลยดงึเธอลงไปดว้ย” แซนดีแ้มน เจา้ของ 

โรงสีในฮอบบิทตันพูด 

	 “อย่าไปเชื่อเสียทุกเรื่องที่นายได้ยิน แซนดี้แมน” พ่อเฒ่าว่า แกไม่ค่อยชอบขี้หน้า 

เจ้าของโรงสีผู้นี้นัก “อย่าพูดถึงขนาดต้องผลักต้องดึงกันเลย เรือน่ะไว้ใจได้ที่ไหนสำหรับ 

คนนัง่โดยไมร่ะวงัตวั ยงัไงกเ็ถอะ เพราะเหตนุีน้ีแ่หละคณุโฟรโดถงึถกูทิง้เปน็กำพรา้อยูท่ีน่ัน่  

อยู่กับพวกญาติ  ๆ  บั๊กแลนด์พิลึกพิลั่น จะว่าอย่างนั้นก็ได้ เติบโตขึ้นมาในแบรนดี้ฮอลล์  

คฤหาสนส์ลมัเราด ี  ๆนีเ่อง ตาเฒา่กอรบ์าดอ็คมญีาตอิยูท่ีน่ัน่ไมต่ำ่กวา่สองรอ้ยคน คณุบลิโบ 

ยอดมากที่พาหลานชายกลับมาอยู่กับคนดี ๆ ที่นี่เสียได้ 

	 “แต่นั่นทำเอาพวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์แทบล้มทั้งยืน พวกนั้นนึกว่าจะได้ครอบครอง 

แบก๊เอนดต์อนทีค่ณุบลิโบหายไปแลว้ใคร  ๆนกึวา่ตายนัน่แหละ แลว้อยู ่  ๆคณุบลิโบกก็ลบัมา  

บอกให้พวกนั้นออกไปให้หมด และก็อยู่เรื่อยมาจนป่านนี้ ดูไม่แก่ลงสักวันเลย ขอให้ 

อยู่ต่อไปนาน ๆ เถอะ! แต่แล้วปุบปับคุณบิลโบก็รับทายาทมาเลี้ยงดู แถมทำอย่างถูกต้อง 

เป็นลายลักษณ์อักษรเสียด้วย ตอนนี้พวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์เลยไม่มีหวังได้เข้าไปเหยียบ 

แบ๊กเอนด์อีกแล้ว”

	 “เขาลือกันว่าที่นั่นมีสมบัติซ่อนอยู่” ฮอบบิทแปลกหน้าผู้หนึ่งเอ่ยขึ้น เขาเดินทาง 

มาจากเมืองมิเคิลเดลวิงในมณฑลเวสต์ฟาร์ธิงเพื่อมาทำธุระแถวนี้ “ได้ยินมาว่ายอดเขา 

ทั้งลูกมีอุโมงค์เก็บแก้วแหวนเงินทองเต็มไปหมด” 

	 “ท่านได้ยินมามากกว่าที่ฉันรู้” พ่อเฒ่าตอบ “ฉันไม่รู้อะไรเลยเรื่องแก้วแหวน 

เงินทองนั่น คุณบิลโบมีอิสระในการจับจ่ายใช้สอย ดูเหมือนเงินจะไม่เคยขาดมือเลย แต่ 

ฉันไม่เคยรู้ว่ามีการขุดอุโมงค์ ฉันเห็นตอนที่คุณบิลโบกลับมาเมื่อหกสิบปีก่อน ตอนนั้น 

ฉันยังหนุ่มแน่นอยู่ เพิ่งมาฝึกงานกับผู้เฒ่าโฮลแมนได้ไม่นาน (เขาเป็นญาติข้างพ่อของฉัน)  

แตผู่เ้ฒา่โฮลแมนใหฉ้นัไปทีแ่บก๊เอนดค์อยชว่ยดแูลไมใ่หค้นมาเกะกะยุม่ยา่มในสวนเวลาทีม่ ี

การขายทอดตลาด ตอนกำลังประมูลขายอยู่นั่นเอง คุณบิลโบก็โผล่ขึ้นมาบนเนินเขาฮิลล์  

ขี่ม้ามาและมีถุงใบเบ้อเริ่มมาด้วยหลายถุงกับหีบอีกสองใบ ฉันไม่สงสัยเลยว่าถุงกับหีบนั่น 

คงเต็มไปด้วยสมบัติที่เอามาจากต่างแดน ที่ที่เขาว่ากันว่ามีภูเขาเป็นทองคำ แต่มันมี 
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ไม่มากพอจะฝังไว้เต็มอุโมงค์หรอก เจ้าแซมลูกชายฉันอาจจะรู้อะไรมากกว่านี้ เขาเข้านอก 

ออกในแบ๊กเอนด์เป็นประจำ หลงใหลคลั่งไคล้เรื่องโบร่ำโบราณนักเชียวเจ้าลูกคนนี้ เขา 

ชอบฟังตำนานเก่า  ๆ  ที่คุณบิลโบเล่าให้ฟัง คุณบิลโบสอนหนังสือให้เขา  --  ด้วยเจตนาดี 

ดอกท่าน มันคงจะไม่มีอะไรเสียหายหรอก

 “ ‘เอลฟ์กับมังกร’! ฉันพูดกับลูก ‘กะหล่ำปลีกับมะเขือเทศเห็นจะเหมาะกับแก 

และพ่อมากกว่า อย่าไปวุ่นวายกับธุระของเจ้านายเลย ไม่อย่างนั้นแกอาจต้องพบกับเรื่อง 

ยุ่งยาก’ ฉันบอกเจ้าแซมและก็จะบอกกับคนอื่น  ๆ  อย่างนี้ด้วย” พูดแล้วก็หันไปมอง 

คนแปลกหน้ากับเจ้าของโรงสีเป็นทีเสริม

	 ทว่าพ่อเฒ่าไม่อาจโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังทั้งหลายให้เชื่อได้ ตำนานเกี่ยวกับความร่ำรวย 

ของบิลโบได้ฝังแน่นในจิตใจฮอบบิทรุ่นหลังเสียแล้ว

	 “เอ้อ แต่เขาอาจไปเอาสมบัติมาเพิ่มก็ได้นี่” เจ้าของโรงสีแย้งแบบเดียวกับที่คน 

สว่นใหญค่ดิ “เขาชอบออกจากบา้นบอ่ย ๆ ดพูวกคนแปลกหนา้ทีม่าเยีย่มเขาสิ มคีนแคระ 

มาหาตอนกลางคืน แล้วยังตาแก่นักเล่นกลพเนจรที่ชื่อแกนดัล์ฟกับใครต่อใครนั่นอีก  

นายจะพดูยงัไงกไ็ดพ้อ่เฒา่เอย๊ แตแ่บก๊เอนดเ์ปน็ทีท่ีป่ระหลาด และคนอยูท่ีน่ัน่กพ็ลิกึกกึกอื 

หนักขึ้นไปอีก”

	 “นายก็เหมือนกัน นายแซนดี้แมน จะพูดยังไงก็ได้ในเรื่องที่นายไม่ได้รู้มากไปกว่า 

เรือ่งการพายเรอืเลย” พอ่เฒา่ยอ้น รูส้กึเหมน็ขีห้นา้เจา้ของโรงสยีิง่กวา่เคย “ถา้ไอท้ีว่า่มานัน่ 

มันแปลกนักละก็ งั้นพวกเราแถวนี้จะมิยิ่งประหลาดกว่าเรอะ ฮอบบิทบางคนอยู่ไม่ใกล้ 

ไม่ไกลจากที่นี่หรอก ไม่มีวันแม้แต่จะเลี้ยงเบียร์เพื่อนสักเหยือก ต่อให้โพรงที่อยู่มีผนัง 

เป็นทองคำด้วยซ้ำ แต่ที่แบ๊กเอนด์เขาทำอะไร  ๆ ดีกว่านี้แยะ แซมบอกว่า  เราทุกคน  จะได้ 

รับเชิญไปงานเลี้ยงและมีการแจกของขวัญด้วย รู้ไว้ซะเถอะ ของขวัญสำหรับทุกคนเลย --  

ในเดือนนี้นี่แหละ”

 

	 เดือนที่ว่าคือเดือนกันยายน อากาศกำลังดีเป็นอย่างยิ่ง วันสองวันต่อมามีข่าวลือ  

(อาจเริ่มมาจากแซมแหล่งข่าวผู้ใกล้ชิด) แพร่สะพัดออกไปว่าจะมีการจุดดอกไม้ไฟขึ้น  --  

ดอกไม้ไฟ จะมีอะไรยอดเยี่ยมกว่านี้อีกเล่า นานนับศตวรรษแล้วที่ไม่มีการจุดดอกไม้ไฟ 

ในไชร ์ นับตั้งแต่ท่านตุ๊กผู้เฒ่าล่วงลับไป 

	 หลายวันผ่านไป วันสำคัญวันนั้นใกล้เข้ามาเรื่อย  ๆ เย็นวันหนึ่งมีรถเทียมม้ารูปร่าง 

แปลก  ๆ  บรรทุกหีบห่อหน้าตาประหลาด ๆ  แล่นเข้ามาในฮอบบิทตัน ขึ้นเนินเขาฮิลล์ไปยัง 

แบ๊กเอนด์ บรรดาฮอบบิทขวัญอ่อนทั้งหลายพากันมองอย่างตื่นเต้นพิศวงออกมาจาก 

ประตบูา้นซึง่สวา่งไสวดว้ยแสงตะเกยีง รถมา้คนันัน้ขบัมาโดยคนตา่งถิน่ รอ้งเพลงแปลก ๆ  
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เป็นพวกคนแคระหนวดยาว สวมหมวกฮู้ดโต  ๆ  คลุมศีรษะ สองสามคนยังคงพักต่อ 

ที่แบ๊กเอนด์ พอปลายสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนก็มีเกวียนเล่มหนึ่งแล่นเข้ามาจาก 

ทางด้านสะพานแบรนดี้ไวน์ ผ่านหมู่บ้านบายวอเตอร์ตอนกลางวันแสก  ๆ มีชายชราผู้หนึ่ง 

ขับมาคนเดียว เขาสวมหมวกแหลมทรงสูงสีน้ำเงิน เสื้อคลุมยาวสีเทากับผ้าพันคอสีเงิน  

เขาไว้เครายาวหงอกขาว และมีขนคิ้วดกหนายื่นยุ่งออกมาที่ริมขอบหมวก พวกฮอบบิท 

เด็ก ๆ วิ่งตามเกวียนนั่นกรูเกรียวตลอดทาง ทะลุฮอบบิทตันขึ้นไปบนเนินเขาฮิลล์ เกวียน 

ดังกล่าวบรรทุกดอกไม้ไฟมาอย่างที่พวกเด็ก ๆ คาดไว้ไม่ผิด พอมาถึงที่หน้าประตูบ้านของ 

บิลโบ ชายชราผู้นั้นก็เริ่มขนของลง มีดอกไม้ไฟทุกชนิดทุกขนาดห่อไว้เป็นห่อใหญ่  ๆ  

หลายห่อ แต่ละห่อติดป้ายซึ่งเขียนตัวอักษร ก  สีแดงตัวโต ๆ และอักขระเอลฟ์ 

	 นัน่เปน็เครือ่งหมายของแกนดลัฟ์ และชายชราผูน้ัน้กค็อืพอ่มดแกนดลัฟ์ผูม้ชีือ่เสยีง 

โด่งดังในไชร์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องแสงสีและควันไฟนั่นเอง ธุระหน้าที่ที่แท้จริงของ 

พ่อมดผู้นี้ยุ่งยากซับซ้อนและอันตรายยิ่ง แต่พวกฮอบบิทในไชร์ไม่รู้แม้แต่น้อยว่ามัน 

คืออะไร สำหรับพวกฮอบบิท พ่อมดแกนดัล์ฟเป็นเพียง  ‘สีสัน’  อย่างหนึ่งของงานเลี้ยง  

พวกเด็ก  ๆ  ตื่นเต้นกันยกใหญ่ ร้องตะโกนเจี๊ยวจ๊าวว่า “นาย ก เก่งกาจ” และชายชรา 

ผู้นั้นก็อมยิ้ม เด็ก ๆ จำพ่อมดผู้นี้ได้ แม้เขาจะมาปรากฏตัวในฮอบบิทตันไม่บ่อยนัก และ 

ไมเ่คยพกัอยูน่าน  ๆ เลย อยา่งไรกต็าม ไมว่า่เดก็หรอืผูเ้ฒา่ทีช่ราภาพทีส่ดุ ไมม่ใีครเคยเหน็ 

การแสดงดอกไม้ไฟของแกนดัล์ฟมาก่อน -- มันเป็นเพียงตำนานเล่าขานในอดีตเท่านั้น

	 เมื่อบิลโบกับพวกคนแคระช่วยพ่อมดขนของลงเสร็จ บิลโบก็แจกเงินไปสองสาม 

เพนนี แต่ไม่มีการทดลองจุดดอกไม้ไฟหรือประทัดแม้แต่นัดเดียว สร้างความผิดหวัง 

แก่ผู้เฝ้าชมไม่น้อย

	 “กลับบ้านเสียเถอะไป๊!” แกนดัล์ฟพูด “เมื่อถึงเวลาแล้วขี้คร้านพวกเจ้าจะได้ดูกัน 

ไมห่วาดไมไ่หว” จากนัน้กเ็ดนิหายเขา้ไปในบา้นพรอ้มกบับลิโบ แลว้ประตกูป็ดิ พวกเดก็ ๆ  

ยืนจ้องประตูอย่างหมดหวังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะแยกย้ายกลับไป รู้สึกเหมือนงานเลี้ยงนั้น 

ไม่มีวันจะมาถึง

 

	 ภายในแบ๊กเอนด์ บิลโบกับแกนดัล์ฟนั่งอยู่ใกล้หน้าต่างเปิดกว้างในห้องเล็ก  ๆ  

ห้องหนึ่ง มองออกไปเห็นสวนด้านตะวันตก ตอนบ่ายจัดของวันนั้นบรรยากาศสดใส 

เงียบสงบ ดอกไม้บานแดงสะพรั่งและเหลืองอร่าม มีดอกลิ้นมังกรกับดอกทานตะวัน 

และดอกนัสเตอร์เชินเลื้อยอยู่บนผนังเขียวครึ้ม ยื่นโผล่เข้ามาที่หน้าต่างกลม 

	 “สวนของเจ้าสวยเหลือเกิน!” แกนดัล์ฟเอ่ยขึ้น 

	 “ใช่” บิลโบตอบ “ฉันเองก็ชอบมันมาก และชอบทุกสิ่งทุกอย่างในไชร์ที่ฉันรักนี่  
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แต่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องการพักร้อนเสียแล้ว”

	 “หมายความว่าเจ้ากำลังจะไปทำสิ่งที่คิดไว้อย่างนั้นใช่ไหม”

	 “ใช ่ ฉันตัดสินใจมานานหลายเดือนแล้ว และจะไม่เปลี่ยนใจด้วย”

	 “ดีละ ไม่มีประโยชน์ที่เราจะพูดกันอีก ทำตามที่เจ้าตั้งใจไว้เถิด -- ทั้งหมดนั่นแหละ  

ข้าหวังว่าผลที่เกิดขึ้นคงจะเป็นเรื่องดีสำหรับเจ้าและสำหรับเราทุกคน”

	 “ฉันก็หวังอย่างน้ัน แต่อย่างไรก็เถอะ ฉันอยากทำอะไรสนุก  ๆให้ตัวเองในวันพฤหัสบดี 

นี่เสียหน่อย เป็นเรื่องเล่นตลกเล็ก ๆ น้อย ๆ”

	 “ใครจะเป็นคนหัวเราะล่ะหือ ข้าสงสัยจริง” แกนดัล์ฟถามพลางส่ายศีรษะไปมา 

	 “แล้วจะได้รู้กัน” บิลโบตอบ

 

	 วันต่อมามีเกวียนอีกหลายเล่มแล่นขึ้นไปบนเนินเขาฮิลล์ และยังมีเกวียนทยอย 

กันมาอีกเรื่อย ๆ ‘การต่อรองราคากับร้านค้าท้องถิ่น’ อาจมีปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่บ้าง แต่ 

ภายในสัปดาห์นั้นเอง ของที่ถูกสั่งซื้อก็เริ่มหลั่งไหลมาที่แบ๊กเอนด ์ มีทั้งอาหารและข้าวของ 

เครื่องใช้ฟุ่มเฟือยทุกชนิดเท่าที่จะหาได้ในฮอบบิทตัน, บายวอเตอร์ หรือจากทุกหนแห่ง 

ในละแวกใกล้เคียง ฮอบบิททั้งหลายต่างกระวนกระวายเริ่มทำเครื่องหมายขีดฆ่าบนปฏิทิน  

และชะเง้อคอคอยบุรุษไปรษณีย์อย่างใจจดใจจ่อ ด้วยหวังจะได้รับเชิญไปงาน

	 ไม่นานนักจดหมายเชิญก็ถูกแจกจ่ายออกไป ที่ทำการไปรษณีย์ฮอบบิทตันงานยุ่ง 

จนล้น และไปรษณีย์บายวอเตอร์ก็จมจ่อมอยู่ภายใต้กองจดหมาย จนถึงกับต้องมีการ 

ระดมอาสาสมัครมาช่วย บุรุษไปรษณีย์วิ่งขึ้นวิ่งลงเนินเขาฮิลล์อย่างไม่ขาดสาย นำส่ง 

จดหมายนับร้อย  ๆ  ฉบับซึ่งบรรจุข้อความสุภาพในทำนองเดียวกันว่า ขอบคุณอย่างยิ่ง  

ข้าพเจ้ายินดีที่จะไปอย่างแน่นอน 

	 มีป้ายประกาศแผ่นหนึ่งปรากฏหราอยู่ที่หน้าประตูแบ๊กเอนด์  เขียนว่า  ห้ามเข้า  

ยกเว้นผู้มีกิจเกี่ยวกับงานเลี้ยง แต่ทว่าทั้งผู้มีกิจจริงหรือแกล้งทำเป็นมีก็ไม่ค่อยได้รับ 

อนญุาตใหเ้ขา้ไปขา้งใน บลิโบกำลงัยุง่อยูก่บัการเขยีนจดหมายเชญิ ตรวจดจูดหมายตอบรบั  

ห่อของขวัญ และตระเตรียมอะไรต่อมิอะไรส่วนตัว นับตั้งแต่แกนดัล์ฟมาถึง เขาก็ไม่ได้ 

ออกมาปรากฏตัวให้ใครเห็นเลย

	 เช้าวันหนึ่งฮอบบิททั้งหลายตื่นขึ้นมาพบว่า ทุ่งกว้างด้านทิศใต้ของประตูบ้านบิลโบ 

มเีชอืกและเสาสำหรบักางเตน็ทก์างกระโจมกองระเกะระกะไปหมด มทีางเขา้ตา่งหากตดัจาก 

ดา้นนอกเขา้ไปสูท่างเดนิและบนัไดกวา้ง กบัประตใูหญส่ขีาวซึง่สรา้งไวภ้ายในทุง่ ครอบครวั 

ฮอบบิทแห่งแบ๊กชอตโรว์สามครอบครัวที่อาศัยอยู่ติดกับทุ่ง ยิ่งทวีความสนอกสนใจ 

แกมหมั่นไส้ขึ้นเป็นทวีคูณ พ่อเฒ่าแกมจีถึงกับเลิกแกล้งทำเป็นสาละวนกับงานในสวน 
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ของแกไปเลย 

	 กระโจมเริ่มทยอยตั้งขึ้น มีหลังหนึ่งใหญ่โตมโหฬารเป็นพิเศษ ใหญ่โตจนคลุมเอา 

ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งขึ้นในทุ่งไว้ภายในนั้นได้ทั้งต้น ต้นไม้นั่นยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ใกล้  ๆ  กับ 

มมุหนึง่ของกระโจม ตรงหวัโตะ๊อาหารใหญพ่อด ี ตามกิง่มตีะเกยีงระยา้แขวนไวท้กุกิง่ แต ่

ที่น่าดูยิ่งกว่านั้น (ในความคิดของพวกฮอบบิท) ก็คือ ครัวกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่สร้างไว้ 

ตรงมุมด้านเหนือของทุ่ง เหล่าพ่อครัวหัวป่าก์จากโรงเตี๊ยมและร้านอาหารทุกแห่งในรัศมี 

หลายไมล์โดยรอบ พร้อมใจกันยกขบวนมาช่วยงานพวกคนแคระและคนแปลกถิ่นอื่น  ๆ  

ที่อยู่ที่แบ๊กเอนด์ ความตื่นเต้นทวีถึงขีดสุด

	 แตแ่ลว้ทอ้งฟา้กก็ลบัครึม้ไปดว้ยเมฆ วนันัน้เปน็วนัพธุ วนัสกุดบิกอ่นหนา้งานเลีย้ง 

หนึ่งวัน ทุกคนเริ่มหวั่นวิตก ครั้นพอรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ดวงอาทิตย์ 

ก็ทอแสงสว่าง กลุ่มเมฆหายไป ธงทิวพลิ้วสะบัด และความสนุกสนานก็เริ่มต้นขึ้น

	 บลิโบ แบก๊กิน้ส ์ เรยีกงานนีว้า่ งานเลีย้ง แตท่ีจ่รงิเปน็งานรืน่เรงิหลาย  ๆอยา่งรวมเขา้ 

ด้วยกัน ฮอบบิทบ้านใกล้เรือนเคียงทุกคนได้รับเชิญ มีเพียงสองสามคนเท่านั้นที่เผอิญ 

ตกสำรวจไป แต่ไม่เป็นไร เพราะพวกนี้ก็มาปรากฏตัวในงานกับเขาด้วยอยู่ด ี ฮอบบิทจาก 

สว่นอืน่  ๆของไชรก์ไ็ดร้บัเชญิมาดว้ยหลายคน บางคนมาจากนอกเขตชายแดนดว้ยซำ้ บลิโบ 

คอยรับแขก (และพวกที่ติดสอยห้อยตามเข้ามา)  ด้วยตัวเองอยู่หน้าประตูสีขาวที่สร้าง 

ขึ้นใหม่ เขาแจกของขวัญให้ทุก ๆ คน รวมทั้งพวกที่ออกไปทางด้านหลังแล้วย้อนกลับมา 

เข้าประตูหน้าใหม่อีก ฮอบบิทจะมอบของขวัญให้ผู้อื่นในงานวันเกิดของตัวเอง แต่มี 

ข้อแม้ว่าจะต้องไม่ใช่ของแพงและไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยจนเกินไปสำหรับงานในโอกาสเช่นนี้ 

ด้วย ว่าไปแล้ว วิธีนี้ก็นับว่าไม่เลว ที่จริงในหมู่บ้านฮอบบิทตันและบายวอเตอร ์ ทุก ๆ วัน 

ไม่เป็นวันเกิดของใครก็ต้องใครสักคนอยู่แล้ว ฮอบบิททุกคนในถิ่นนี้จึงมีโอกาสได้รับ 

ของขวัญอาทิตย์ละหนึ่งชิ้นเป็นอย่างน้อย แต่ฮอบบิทเหล่านี้ก็ไม่เคยเบื่อแต่อย่างใด							

	 คราวนีข้องขวญัทีไ่ดร้บัดเีปน็พเิศษ พวกเดก็ ๆ ตืน่เตน้เสยีจนเกอืบลมืกนิอยูค่รูห่นึง่  

ของที่ได้เป็นของเล่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ทุกชิ้นสวยสดงดงาม และบางชิ้นเห็นได้ชัดว่า 

น่าอัศจรรย์ ที่จริงของขวัญหลายชิ้นถูกสั่งทำขึ้นก่อนหน้านี้หนึ่งปี และส่งลำเลียงมาจาก 

ขุนเขาและหุบเขาเดล ทำขึ้นโดยฝีมือของคนแคระจริง ๆ 

	 เมื่อแขกทุกคนได้รับการต้อนรับเข้าประตูมาหมดแล้ว เสียงดนตรีระบำรำฟ้อนและ 

การละเล่นต่าง  ๆ  ก็เริ่มต้นขึ้น และที่ขาดไม่ได้แน่นอนคืออาหารกับเครื่องดื่ม อาหารถูก 

จัดเตรียมไว้เป็นทางการสามมื้อ ได้แก่ มื้อกลางวัน น้ำชา และมื้อเย็น (หรือค่ำ) แต่มื้อ 

กลางวันและน้ำชาเป็นมื้อสำคัญ ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า ในเวลาดังกล่าวแขกทั้งหมดจะอยู่ 

นั่งรับประทานด้วยกัน ส่วนมื้ออื่น ๆ  มีเพียงแขกส่วนใหญ่กิน ๆ  ดื่ม  ๆ  --  ไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ 
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สิบเอ็ดโมงเช้าจนถึงหกโมงครึ่งเย็น อันเป็นเวลาเริ่มจุดดอกไม้ไฟ

	 ดอกไมไ้ฟเปน็ฝมีอืของแกนดลัฟ์ ไมเ่พยีงพอ่มดผูน้ีจ้ะเปน็ผูน้ำมาเทา่นัน้ แตย่งัเปน็ 

คนออกแบบและลงมือทำเองอีกด้วย ไม่ว่าแบบพิเศษ แตกเป็นชุด พลุเหินหาว ล้วนเป็น 

ฝีมือแกนดัล์ฟทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีประทัด กบเต้น ตะไล คบเพลิง เทียนคนแคระ  

น้ำพุเอลฟ์ ภูตคำราม และฟ้าลั่น ทุกแบบสวยสดงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ ฝีมือของ 

แกนดัล์ฟดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามวัยนั่นเอง

	 มพีลรุะยบิระยบัเหมอืนนกบนิขึน้ฟา้สง่เสยีงกระจบิ ๆ เจือ้ยแจว้ บางชดุแตกกระจาย 

เป็นต้นไม้เขียว โดยมีลำต้นอยู่ในรูปของควันดำทะมึน คลี่ใบเขียวชอุ่มผลิสะพรั่งออกมา 

ในพริบตา และตามกิง่แวววาวกม็ดีอกสวา่งโปรยปรายลงมาใสพ่วกฮอบบทิซึง่กำลงัตืน่ตะลงึ  

แล้วหายวับไปพร้อมกับกลิ่นอันหอมกรุ่น ก่อนจะทันตกถึงใบหน้าซึ่งแหงนดูอยู่ บางชุด 

แตกระยิบระยับเป็นฝูงผีเสื้อบินว่อนตามหมู่ไม้ เป็นเปลวไฟหลากสีพุ่งทะยานคล้ายรูป 

นกอินทรี เรือใบ หรือฝูงหงส์ร่อน บ้างก็แตกตัวเป็นพายุฟ้าคะนองแดงฉานและสายฝน 

เหลืองโปรยปราย เป็นปลายหอกเงินพุ่งพราวไปในอากาศพร้อมกับเสียงกึกก้องคล้าย 

กองทัพโรมรันในสงคราม แล้วตกซู่ลงสู่แม่น้ำวอเตอร์ เสียงเหมือนงูนับร้อย ๆ ดอกไม้ไฟ 

ชุดสุดท้ายจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นเกียรติแก่บิลโบ และทำให้พวกฮอบบิทตื่นตะลึง 

สุดขีดเหมือนดังที่แกนดัล์ฟตั้งใจไว้ พอแสงต่าง  ๆ  มืดลงก็ปรากฏควันสีเทาลอยทะมึน  

แลเห็นเป็นรูปคล้ายภูเขาอยู่ไกล ๆ แล้วยอดเขาก็เริ่มสว่าง พ่นเปลวเพลิงเขียวและแดง 

พวยพุ่งขึ้นไป มีมังกรสีเขียวเหลือบทองตัวหนึ่งบินออกมา ถึงจะไม่ใหญ่โตเท่าของจริง  

แต่ก็ดูมีชีวิตชีวาเหมือนจริงอย่างที่สุด มันพ่นไฟออกจากปาก ดวงตาวาวโรจน์จับจ้อง 

ลงมาเบื้องล่าง มันบินฉวัดเฉวียนส่งเสียงคำรามกึกก้องอยู่เหนือผู้ชมสามรอบ ทุกคน 

พากันทิ้งตัวหมอบ หลายคนถึงกับนอนฟุบหน้าลงกับพื้น มังกรพุ่งปราดผ่านไปราวกับ 

รถไฟด่วน ม้วนตัวแตกกระจายเหนือบายวอเตอร์เสียงดังสนั่นหวั่นไหว

	 “นี่เป็นสัญญาณว่าถึงเวลาอาหารค่ำแล้ว!” บิลโบประกาศ ความตื่นตกใจหายเป็น 

ปลิดทิ้ง บรรดาฮอบบิททั้งหลายที่นอนพังพาบอยู่พากันกระโดดลุกขึ้น มีอาหารอร่อย  ๆ  

ชั้นยอดเตรียมไว้สำหรับทุกคน ซึ่งนั่นก็หมายถึงทุกคนจริง  ๆ ยกเว้นผู้ที่ได้รับเชิญให้ 

เข้าร่วมงานเลี้ยงพิเศษสำหรับครอบครัว งานที่ว่านี่จัดขึ้นในกระโจมใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่  

แขกได้รับเชิญมีเพียงสิบสองโหล (พวกฮอบบิทมีคำเรียกจำนวนนี้อีกอย่างว่า หนึ่งกุรุส  

แต่ไม่เหมาะจะนำมาใช้กับคน) ผู้ได้รับเชิญล้วนมาจากครอบครัวซึ่งเป็นเครือญาติกับบิลโบ 

และโฟรโด จะมีพิเศษก็แต่เพียงสองสามคนที่ไม่ได้เกี่ยวดองเป็นญาติโยมอะไร  (อย่าง 

แกนดลัฟ์ เปน็ตน้) ฮอบบทิรุน่เยาวห์ลายคนกไ็ดร้บัเชญิดว้ย โดยไดร้บัอนญุาตจากพอ่แม ่

ผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากพวกฮอบบิทไม่ค่อยเข้มงวดกับเด็ก  ๆ  นักในเรื่องของ 
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การอยู่ดึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสให้เด็ก  ๆ ได้กินฟรี ก็การเลี้ยงดูฮอบบิทน้อย  ๆ  

พวกนี้น่ะมันสิ้นเปลืองใช่ย่อยอยู่เมื่อไร

	 พวกแบ๊กกิ้นส์และบอฟฟินมากันมากมาย รวมทั้งพวกตุ๊กและแบรนดี้บั๊กด้วย  

มีหลายคนนามสกุลกรับบ์ (ญาติฝ่ายย่าของบิลโบ), ชับบ์ (เกี่ยวดองกับคุณตาตุ๊กของเขา)  

รวมทั้งอีกหลายครอบครัวในสกุลเบอร์โรว์ส, โบลเจอร์, เบรซไกร์เดิล, บร็อกเฮ้าส์,  

กู๊ดบอดี้, ฮอร์นโบลเวอร์ และพราวด์ฟุต พวกนี้บางคนเป็นเพียงญาติห่าง  ๆ  ของบิลโบ  

และบางคนแทบไม่เคยมาเหยียบฮอบบิทตันเลยด้วยซ้ำ เนื่องจากอาศัยอยู่ในอีกมุมหนึ่ง 

ของไชร์ ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปมาก พวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์มิได้ถูกลืมแต่ประการใด  

โอโธและโลบีเลียภรรยาของเขามาปรากฏตัวในงานด้วย สองคนนี่ไม่ชอบบิลโบ ซ้ำยัง 

ชังน้ำหน้าโฟรโดด้วย หากแต่บัตรเชิญเขียนด้วยหมึกสีทองที่ได้รับทำให้ทั้งคู่ไม่อาจปฏิเสธ  

อีกประการหนึ่งนั้น บิลโบญาติของคนทั้งสองก็เป็นยอดนักกินตัวยง และโต๊ะอาหารที่บ้าน 

ของบิลโบก็ขึ้นชื่ออย่าบอกใครทีเดียว

	 แขกทั้งหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คนหวังจะได้ลิ้มอาหารชั้นเลิศ แม้ออกจะรู้สึกหวาดหวั่น 

ตอ่สนุทรพจนห์ลงัอาหารของเจา้บา้นไมน่อ้ย (เปน็รายการซึง่หลกีเลีย่งไมไ่ดเ้สยีดว้ย) บลิโบ 

คงจะเกริ่นด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าบทกวี แล้วหลังจากนั้นสักหนึ่งหรือสองแก้วก็คงเอ่ยถึง 

การผจญภัยพิลึกพิลั่นของเขาครั้งนั้น แขกเหรื่อทั้งหลายหาได้ผิดหวังไม่ ต่างเพลิดเพลิน 

เจริญใจกับอาหาร  ชั้นยอด หรือที่จริงคือความหฤหรรษ์ซึ่งมากมาย จุใจ หลากหลาย  

และยาวนานยิ่ง ตลอดละแวกหมู่บ้านแทบไม่มีอะไรเหลือให้ซื้อหาได้อีกเลยเป็นเวลานาน 

หลายสัปดาห์หลังจากนั้น แต่ด้วยงานเลี้ยงของบิลโบนี่เอง เป็นเหตุให้สินค้าเกลี้ยงไปจาก 

โกดังร้านค้าและห้องใต้ดินแทบทุกแห่งในรัศมีหลายไมล์โดยรอบ จึงไม่ค่อยมีใครรู้สึก 

เดือดร้อนเท่าไรนัก

	 หลังอาหาร (ประมาณนั้น) ก็มาถึงเวลาของสุนทรพจน ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงตอนนี ้ 

แขกส่วนใหญ่กำลังอารมณ์เบิกบาน อยู่ในยามสำราญที่เรียกว่า  ‘เวลานั่งสังสรรค์’ ต่าง 

นั่งจิบเครื่องดื่มสุดโปรดแกล้มของกินแสนถูกใจไปพลาง ความหวาดกลัวเรื่องสุนทรพจน์ 

เลือนหายไป ต่างพร้อมจะฟังอะไรก็ได้และพร้อมจะโห่เฮรับทุกครั้งที่จบประโยค

 “ญาต ิ ๆ ทีร่กัของฉนั” บลิโบเริม่พดู ลกุขึน้จากทีน่ัง่ “เอา้! ฟงัหนอ่ย! ฟงัหนอ่ย!”  

ทุกคนตะโกน แล้วร้องผสานเสียงซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้น ราวกับไม่ค่อยอยากทำตามคำสั่ง 

ของตัวเองสักเท่าไร บิลโบเดินผละจากที่ ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ตัวหนึ่งใต้ต้นไม้แขวนตะเกียง 

สว่าง แสงตะเกียงตกต้องใบหน้าอันเปล่งปลั่งของเขา กระดุมสีทองเป็นประกายวาววับ 

อยู่บนเสื้อกั๊กไหมปักลวดลาย ทุกคนมองเห็นเขายืนโบกมือข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างซุกไว้ 

ในกระเป๋ากางเกง
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 “ญาติ ๆ แบ๊กกิ้นส์และบอฟฟินที่รัก” บิลโบเริ่มอีกครั้ง “ตุ๊ก, แบรนดี้บั๊ก, กรับบ์,  

ชับบ์, เบอร์โรว์ส, ฮอร์นโบลเวอร์, โบลเจอร์, เบรซไกร์เดิล, กู๊ดบอดี้, บร็อกเฮ้าส์ และ 

พราวด์ฟุต”

 “ พ ร า ว ด์ ฟี้ ต ต่างหากล่ะ!” ฮอบบิทเฒ่าคนหนึ่งตะโกนออกมาจากด้านหลัง 

กระโจม อ๋อ แน่ละ ชื่อของตาเฒ่าผู้นี้คือพราวด์ฟุต และก็สมดีอยู่หรอก เพราะเท้า 

ของแกโตเบ้อเริ่มเทิ่ม มีขนดกหนา แถมยังยกขึ้นมาพาดบนโต๊ะทั้งสองข้างเสียด้วย 

 “พราวดฟ์ตุ” บลิโบทวน “รวมทัง้แซก็วลิล-์แบก๊กิน้สญ์าตผิูแ้สนดทีีฉ่นัขอตอ้นรบัสู่ 

แบ๊กเอนด์อีกครั้ง วันนี้เป็นวันเกิดปีที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดของฉัน ฉันอายุหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปี 

แล้ววันนี้!”

	 “ไชโย! ไชโย! ขอให้มีความสุขมาก ๆ!” ทุกคนร้อง เอามือตบโต๊ะกันเกรียวกราว  

บิลโบพูดได้ยอดมาก นี่แหละสุนทรพจน์แบบที่พวกนี้ชอบฟัง สั้น ๆ ได้ใจความ

 “หวังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นเดียวกับฉัน”  เสียงไชโยดังขึ้น 

แสบแก้วหู มีเสียงร้องว่า  สนุก  ๆ (และไม่สนุกเลย) เสียงทรัมเป็ต แตร ปี่ ขลุ่ย และ 

อะไรต่อมิอะไรดังระเบ็งเซ็งแซ่ ก็อย่างที่บอกไว้แล้วนั่นแหละ มีฮอบบิทรุ่น  ๆ  มาในงานนี้ 

ดว้ยหลายคน ประทดัดนตรนีบัรอ้ย ๆ ถกูจดุขึน้ ประทดัสว่นใหญม่คีำวา่ เ	ด	ล ประทบัอยู ่ 

ซึง่กไ็มไ่ดส้ือ่ความหมายอะไรแกฮ่อบบทิพวกนีน้กั แตท่กุคนเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ ประทดันัน่ 

ยอดเยี่ยมเหลือหลาย มันเก็บเอาเสียงเครื่องดนตรีหลาย ๆ อย่างไว้ แม้จะอันเล็กนิดเดียว  

แต่ก็ทำเสียงได้ไพเราะไม่มีที่ติ

	 อันที่จริงในตอนนี้ฮอบบิทวัยรุ่นจากตระกูลตุ๊กและแบรนดี้บั๊กบางคนซึ่งนั่งอยู่ตรง 

มุมหนึ่งของกระโจม นึกว่าลุงบิลโบพูดจบแล้ว (ก็คุณลุงแกพูดสิ่งที่สำคัญ ๆ ไปหมดแล้วนี่)  

เลยลุกขึ้นตั้งวงร้องรำทำเพลงกันเดี๋ยวนั้น พ่อหนุ่มเอเวอร์อาร์ด ตุ๊ก กับแม่สาวเมลีล็อต  

แบรนดี้บั๊ก ขึ้นไปยืนบนโต๊ะพร้อมกับถือกระดิ่งในมือ แล้วเริ่มต้นเต้นสปริงเกิล-ริง ซึ่ง 

เป็นการเต้นรำที่สวยมาก แต่ออกจะอึกทึกครึกโครมไปสักหน่อย

	 ทว่าบิลโบยังพูดไม่จบ เขาฉวยแตรจากฮอบบิทหนุ่มผู้หนึ่งที่อยู่ใกล้  ๆ มาเป่าออกไป 

ดัง  ๆ  สามครั้ง เสียงเอะอะจึงสงบลง “ฉันจะไม่รั้งตัวพวกเราไว้นานหรอก” เขาร้อง  

มีเสียงไชโยดังมาจากทุกคนที่ชุมนุมอยู่ “ฉันเชิญพวกเรามาในวันนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ 

อย่างหนึ่ง” บางสิ่งบางอย่างในท่าทีการพูดของบิลโบทำให้ทุกคนตั้งใจฟัง ทุกอย่างแทบจะ 

เงียบกริบ พวกตุ๊กคนหนึ่งหรือสองคนตะแคงหูฟังเต็มที่

 “อันที่จริงเพื่อจุดประสงค์สามอย่าง! ประการแรกก็คือ เพื่อบอกว่าฉันชอบพวกเรา 

ทุกคนมาก เวลาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีที่ได้อยู่กับฮอบบิทดี  ๆ  น่านับถืออย่างนี้มันสั้นเกินไป”  

เสียงไชโยเห็นด้วยดังขึ้นอย่างกึกก้อง 
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 “ฉันรู้จักพวกเราทุกคนไม่ถึงเศษเสี้ยวของที่ควรรู้ และฉันก็ชอบทุกคนไม่ถึง 

สักเสี้ยวที่ควรชอบ” ฟังดูทะแม่ง ๆ อย่างไรชอบกล มีเสียงตบมือดังขึ้นเปาะแปะ แต่ทว่า 

ส่วนใหญ่กำลังพยายามนึกอยู่ว่า นี่เป็นคำชมหรือเปล่าหนอ 

 “ประการที่สอง เพื่อฉลองวันเกิดของฉัน” มีเสียงไชโยอีก “ฉันควรจะพูดว่า 

วันเกิดของเรามากกว่า เพราะวันนี้เป็นวันเกิดของโฟรโดหลานชายของฉัน และเป็นทายาท 

ผู้สืบสกุลของฉันด้วย วันนี้เป็นวันที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และพร้อมจะสืบทอดสิ่งต่าง  ๆ  

จากฉัน” มีเสียงตบมือจากพวกฮอบบิทแก่  ๆ  พอเป็นพิธีปนเปกับเสียงตะโกนดังลั่น 

จากหนุ่ม  ๆ  ว่า “โฟรโด! โฟรโดแก่แล้ว!” พวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์หน้างอ นึกสงสัยว่า  

ไอ้ที่ว่า ‘สืบทอดสิ่งต่าง ๆ’ น่ะ มันหมายความว่าอย่างไร

 “อายุเราสองคนรวมกันถึงหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ปี พวกเราถูกเชิญมาเท่ากับจำนวนที่ว่านี้  

หนึ่งกุรุส หากฉันจะขอใช้คำนี้” ไม่มีเสียงไชโย นี่เป็นเรื่องตลกไม่ออก แขกหลายคน 

โดยเฉพาะพวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์รู้สึกเหมือนถูกตบหน้า ต่างรู้สึกว่าที่ได้รับเชิญมานี่ก็เพื่อ 

ให้เต็มจำนวนเท่านั้นเอง ราวกับของโหล ๆ ก็ไม่ผิด “หนึ่งกุรุส พูดน่าเกลียดอะไรอย่างนี้!”

 “หากอนุญาตให้ฉันเอ่ยถึงเรื่องเก่า  ๆ วันนี้ยังเป็นวันครบรอบที่ฉันเดินทางด้วย 

ถังเหล้าองุ่นไปถึงเมืองเอสการอธที่ทะเลสาบลองเลค แม้อันที่จริงในตอนนั้นฉันจะลืม 

วันเกิดของตัวเองไปสนิท เวลานั้นฉันอายุแค่ห้าสิบเอ็ด วันเกิดจึงดูไม่สำคัญเท่าไรนัก  

ฉันจำได้ว่างานเลี้ยงที่พวกนั้นจัดให้เยี่ยมยอดเหลือหลาย แต่ตอนนั้นฉันเป็นหวัดอยู่  

เลยได้แต่พูดอู้  ๆ  อี้  ๆ  ว่า ‘ออบอุณอ้ากอั๊บ’ บัดนี้ฉันขอพูดอีกครั้งให้ถูกต้องว่า ขอบคุณ 

มากที่กรุณามาร่วมงานวันเกิดเล็ก  ๆ  นี้” ทุกคนยังเงียบกริบ นึกกลัวว่าจะมีบทเพลง 

หรือบทกวีตามมาในเดี๋ยวนั้น แล้วพวกเขาก็จะเบื่อกัน ทำไมบิลโบถึงไม่หยุดพูด แล้ว 

ปล่อยให้คนอื่น  ๆ  ดื่มอวยพรให้เสียทีนะ แต่บิลโบก็ไม่ได้ร้องเพลงหรือพูดเรื่องเก่าซ้ำอีก  

เขาหยุดไปชั่วครู่

 “ประการที่สาม  และเป็นประการสุดท้าย”  เขากล่าว  “ฉันมีเรื่องอยากจะ  

ป  ร  ะ  ก  า  ศ” คำสุดท้ายนี้เขาพูดเสียงดังมาก จนแขกเหรื่อที่ยังลุกไหวพากันลุกนั่ง 

ตัวตรงกันหมด “ฉันเสียใจที่จะต้องบอกว่า แม้เวลาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีมันช่างแสนสั้น  

อย่างที่ฉันบอกไว้  --  แต่นี่คือจุด  สิ้นสุด  กันเสียที ฉันกำลังจะไป กำลังจะไป  เดี๋ยวนี้  

ลาก่อน!”

  

	 เขาก้าวลงจากเก้าอี้แล้วหายวับไป มีแสงสว่างแปลบปลาบขึ้น จนแขกทุกคน 

ต้องกะพริบตา เมื่อลืมตาอีกทีก็มองไม่เห็นบิลโบเสียแล้ว ฮอบบิททั้งหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คน 

นั่งอึ้งตะลึงงัน ผู้เฒ่าโอโด พราวด์ฟุต ยกเท้าลงจากโต๊ะกระทืบเร่า  ๆ ทั้งกระโจมมีแต่ 
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ความเงยีบ จนกระทัง่หลายอดึใจตอ่มา ทัง้แบก๊กิน้ส,์ บอฟฟนิ, ตุก๊, แบรนดีบ้ัก๊, กรบับ,์  

ชับบ์, เบอร์โรว์ส, โบลเจอร์, เบรซไกร์เดิล, บร็อกเฮ้าส์, กู๊ดบอดี้, ฮอร์นโบลเวอร์ และ 

พราวด์ฟุต ก็โพล่งออกมาพร้อม ๆ กันทันที

	 ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า การเล่นตลกครั้งนี้ไร้รสนิยมสิ้นดี และต้องการอาหาร 

กับเครื่องดื่มมาเติมอีก เพื่อบรรเทาอาการตกอกตกใจไม่สบอารมณ์อย่างสุดแสนนี้ “ฉัน 

บอกแล้วว่าเขาบ้า” นี่ดูจะเป็นความเห็นที่พูดกันมากที่สุด แม้กระทั่งพวกตุ๊ก (ยกเว้น 

สองสามคน) ก็ยังเห็นว่าความประพฤติของบิลโบเหลวไหลเต็มที เวลานั้นคนส่วนใหญ่ 

คิดว่าการหายตัวไปของบิลโบเป็นเพียงการเล่นพิเรนทร์อย่างหนึ่ง

	 แต่ผู้เฒ่าโรรี แบรนดี้บั๊ก ไม่ค่อยแน่ใจ วัยชรากับอาหารมื้อใหญ่หาได้บดบังความ 

เฉลียวฉลาดของผู้เฒ่าไปได้ไม่ แกพูดกับลูกสะใภ้ที่ชื่อเอสเมอรัลด้าว่า “เรื่องนี้มีอะไร 

พิลึกชอบกล! พ่อเชื่อว่าตาแบ๊กกิ้นส์บ้านั่นกำลังจะออกเดินทางอีกครั้ง โธ่เอ๋ย ตาเฒ่า!  

แต่จะวิตกทำไม เขาไม่ได้เอาของกินไปด้วยนี่” ผู้เฒ่าร้องเรียกโฟรโดเสียงดังลั่นให้เอา 

เหล้าองุ่นมาเติมอีก

	 โฟรโดเปน็คนเดยีวในทีน่ัน้ทีไ่มไ่ดพ้ดูอะไรเลย เขานัง่เงยีบกรบิอยูข่า้ง  ๆ เกา้อีว้า่งเปลา่ 

ของลุงบิลโบ ไม่รับรู้คำพูดคำถามทั้งหลาย แน่นอน เขาสนุกกับการเล่นตลกครั้งนี้  

แม้จะรู้ล่วงหน้ามาก่อนก็ตาม เขากลั้นหัวเราะเสียแทบแย่เมื่อเห็นพวกแขกตกอกตกใจกัน 

โกลาหล แต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่ข้างในลึก ๆ เขาเพิ่งตระหนักในบัดนั้น 

เองวา่เขารกัลงุบลิโบของเขามากเพยีงไร แขกสว่นใหญย่งัคงกนิ  ๆดืม่  ๆตอ่ไป และพดูคยุกนั 

ถึงพฤติกรรมแปลก  ๆ  ของบิลโบทั้งในอดีตและปัจจุบัน ยกเว้นพวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์ 

ซึ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกลับไปแล้ว โฟรโดไม่อยากวุ่นวายกับงานเลี้ยงอีก เขาสั่งให้คนเอา 

เหลา้องุน่มาเพิม่ แลว้ลกุขึน้ดืม่อวยพรใหล้งุบลิโบอยา่งเงยีบ ๆ และหลบออกจากกระโจมไป

 

	 ข้างฝ่ายบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ ระหว่างที่กำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่นั้น ก็เอามือล้วงลงไป 

แตะแหวนทองในกระเปา๋ มนัเปน็แหวนวเิศษทีเ่ขาเกบ็เปน็ความลบัมานานหลายป ี พอกา้วลง 

จากเก้าอี้ เขาก็สอดนิ้วลงไปในแหวน และนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครในฮอบบิทตัน 

เห็นเขาอีกเลย

	 เขาเดินตัวปลิวกลับไปที่โพรง ยืนยิ้มฟังเสียงเอะอะจากกระโจมและเสียงรื่นเริงจาก 

ส่วนอื่น  ๆ  ของท้องทุ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงเข้าไปข้างใน ถอดชุดสำหรับงานเลี้ยงออก เอา 

เสื้อกั๊กไหมปักลวดลายพับใส่ห่อกระดาษเก็บไว้ จากนั้นก็หยิบเสื้อเก่า  ๆ  ปอน  ๆ  ชุดหนึ่ง 

มาสวมอยา่งวอ่งไว รดัเขม็ขดัหนงัครำ่ครา่ทีเ่อว บนเขม็ขดัมดีาบสัน้ปลอกหนงัสดีำถลอก ๆ  

เล่มหนึ่งคาดอยู่ เขาหยิบเสื้อคลุมมอซอมีฮู้ดคลุมศีรษะออกมาจากลิ้นชักลั่นกุญแจ 
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ซึ่งเหม็นอับด้วยกลิ่นลูกเหม็น เสื้อคลุมนี้ถูกเก็บลั่นกุญแจไว้ราวกับเป็นของมีค่า ทั้งที่มัน 

เก่าปุปะเสียจนแทบบอกไม่ได้ว่าเดิมเป็นสีอะไร ดูคลับคล้ายว่าอาจจะเป็นสีเขียวแก่ ขนาด 

ของมันก็ใหญ่กว่าตัวเขามาก เขาเข้าไปในห้องทำงาน หยิบห่อผ้าเก่า  ๆ สมุดปกหุ้มหนัง  

กับซองจดหมายหนาเตอะซองหนึ่งขึ้นมาจากกล่องใบโต เอาสมุดกับห่อผ้าใส่ลงไปข้างบน 

ของถุงใบใหญ่ซึ่งวางตั้งอยู่ที่ตรงนั้น และบรรจุของไว้ตุงจนเกือบเต็มแล้ว เขาถอดแหวน 

ทองออก เอาใส่ไว้ในซองจดหมายพร้อมสายโซ่อย่างดีที่คล้องอยู่ แล้วปิดผนึกจ่าหน้าซอง 

ถงึโฟรโด ตอนแรกเขาวางซองจดหมายไวบ้นชัน้เหนอืเตาผงิ แตแ่ลว้กก็ลบัควา้มาใสก่ระเปา๋  

ทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดออก แกนดัล์ฟเดินตรงรี่เข้ามา 

	 “สวัสดี!” บิลโบร้องทัก “ฉันสงสัยอยู่เหมือนกันว่าท่านจะมาปรากฏตัวรึเปล่า”

	 “ข้าดีใจที่ได้พบเจ้าตอนยังมองเห็นได้” พ่อมดตอบพลางหย่อนตัวนั่งลงบนเก้าอี้  

“ข้าอยากพบเจ้า มีอะไรจะสั่งลาสองสามคำ ข้าหวังว่าเจ้าคงรู้สึกว่าทุกอย่างเรียบร้อยตามที ่

ตั้งใจไว้”

	 “ฉันพอใจทุกอย่าง” บิลโบตอบ “แต่แสงวูบวาบนั่นดูน่าตกตะลึง ขนาดตัวฉันเอง 

ก็ยังอดสะดุ้งไม่ได้ อย่าว่าแต่คนอื่น  ๆ  เลย นี่ท่านเห็นจะใส่อะไรเพิ่มลงไปนิด  ๆ  หน่อย  ๆ  

กระมัง”

	 “ถกูแลว้ ตลอดหลายปมีานี ่ เจา้เกบ็งำความลบัเรือ่งแหวนไวเ้ปน็อยา่งดี ขา้จงึจำเปน็ 

ตอ้งหาอะไรบางอย่างใหแ้ขกของเจา้ดู เพือ่ชว่ยอธบิายการหายตวัไปอย่างกะทนัหนัของเจา้”

	 “และอาจทำให้เรื่องเล่นตลกของฉันพังได้ทีเดียว แกนดัล์ฟจอมยุ่ง” บิลโบหัวเราะ  

“แต่ก็รู้ดีที่สุดเหมือนเคย”

	 “ขา้รู ้-- กต็อ่เมือ่ขา้ไดรู้ท้กุอยา่ง แตข่า้ไมค่อ่ยแนใ่จกบัเรือ่งนีน้กั ตอนนีท้กุสิง่ทกุอยา่ง 

กด็ำเนนิมาถงึตอนจบแลว้ เจา้กไ็ดเ้ลน่ตลก ทำเอาญาต ิ  ๆตกอกตกใจโมโหโทโสไปตาม  ๆกนั  

และทำให้ทั้งไชร์นี่มีเรื่องลือกันไปอีกเก้าวันสิบวัน หรืออาจจะถึงเก้าสิบเก้าวันเลยก็ยังได้  

ยังจะมีอะไรอีกไหมบิลโบ”

	 “มสี ิ ฉนัรูส้กึวา่ฉนัอยากจะหยดุพกัรอ้น พกัรอ้นนาน  ๆ เลย เหมอืนทีฉ่นัเคยบอกไว ้ 

บางทีมันอาจเป็นการหยุดพักตลอดไป ฉันไม่คิดว่าจะกลับมาที่นี่อีก ฉันตั้งใจไว้แล้ว และ 

เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้วด้วย 

	 “ฉันแก่แล้วแกนดัล์ฟ ฉันดูไม่เหมือนคนแก่ แต่ฉันกำลังเริ่มรู้สึกถึงมันอยู่ข้างใน 

ลึก  ๆ ให้ตายเถอะ กระฉับกระเฉงแข็งแรงดี พิลึกละ!” เขาทำเสียงประชด “ฉันรู้สึก 

ผอมบางไปหมด อย่างที่เรียกว่า  ยืด  นั่นแหละ ท่านคงจะเข้าใจสิ่งที่ฉันพูด มันเหมือน 

กับเนยที่ถูกปาดลงบนขนมปังแผ่นโตเกินไป ไม่ใช่เรื่องถูกต้องเลย ฉันต้องการความ 

เปลี่ยนแปลงหรืออะไรสักอย่าง”
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	 แกนดัล์ฟเพ่งดูเขาอย่างใกล้ชิด “ถูกแล้ว ดูไม่ค่อยดี” พ่อมดกล่าวอย่างครุ่นคิด  

“อย่างไรก็เถิด ข้าเชื่อว่าแผนของเจ้าคงจะเหมาะที่สุด” 

	 “ถึงอย่างไรฉันก็ตัดสินใจแล้ว ฉันอยากไปเห็นภูเขาอีกครั้ง แกนดัล์ฟ ภูเขา  --  

แล้วหาที่สักแห่งที่ฉันจะ  พักผ่อน  อย่างสงบสุข ไม่มีญาติเป็นโขยงมาเที่ยวด้อม  ๆ  มอง  ๆ  

ไม่มีแขกเหรื่อวุ่นวายมาคอยสั่นกระดิ่งประตู ฉันอาจพบที่ไหนสักแห่งที่ฉันจะใช้เป็นที่ 

เขียนหนังสือให้จบ ฉันนึกตอนจบดี  ๆ  เอาไว้แล้ว  --  แล้วเขาก็อยู่อย่างมีความสุขตราบจน 

วาระสุดท้าย”

	 แกนดลัฟ์หวัเราะ “ขา้กห็วงัวา่เขาจะเปน็อยา่งนัน้ แตไ่มว่า่จะจบอยา่งไรกค็งไมม่ใีคร 

ได้อ่านหนังสือนั่นหรอก”

	 “อ๋อ มีสิ ในอนาคตนี่แหละ โฟรโดยังได้อ่านเป็นบางส่วนแล้วเท่าที่ฉันเขียนค้างไว้  

ท่านจะคอยดูแลโฟรโดให้ฉันใช่ไหม”

	 “ใช ่ ข้าจะคอยดูให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ -- ด้วยตาทั้งสองข้างนี่เลย” 

	 “โฟรโดคงจะไปกับฉันเป็นแน ่ ถ้าฉันออกปาก ที่จริงเขาก็เคยขอไปด้วยอยู่ครั้งหนึ่ง  

ก่อนหน้าวันงานไม่นานนี่เอง แต่เขาไม่ได้อยากไปจริง  ๆ  หรอก ฉันอยากกลับไปเห็น 

ดินแดนป่าอีกครั้งก่อนตาย รวมทั้งเทือกเขานั่นด้วย แต่เขายังผูกพันอยู่กับไชร์ อยู่กับ 

ป่าละเมาะ ทุ่งนา และแม่น้ำสายเล็ก ๆ เขาควรจะอยู่อย่างสุขสบายที่นี ่ ฉันจะทิ้งทุกอย่าง 

ไว้ให้เขา ยกเว้นของเล็ก  ๆ น้อย ๆ สองสามอย่าง หวังว่าเขาคงจะมีความสุขเมื่อเขาคุ้นเคย 

กับการมีชีวิตอยู่ตามลำพัง ถึงเวลาแล้วที่เขาควรจะเป็นนายของตัวเองเสียที”

	 “ทิ้งทุกอย่างให้เลยรึ” แกนดัล์ฟถาม “แหวนวงนั้นด้วย? เจ้าตกลงใจแล้วนี่ คงยัง 

ไม่ลืม” 

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

	 “มันอยู่ไหนล่ะ” 

	 “อยู่ในซองจดหมาย ถ้าอยากรู้นักละก็” บิลโบตอบอย่างเหลืออด “วางอยู่บนชั้น 

เหนือเตาผิงนั่นไง อ้อ ไม่ใช่! อยู่ในกระเป๋าฉันนี่เอง!” เขาอึกอัก “แปลกจริง” เขาพูด 

เบา ๆ กับตัวเอง “ไป ๆ มา ๆ ทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ก็ไม่รู้”

	 แกนดลัฟ์จอ้งบลิโบตาไมก่ะพรบิอกีครัง้ ดวงตาเปน็ประกาย พอ่มดพดูเบา ๆ “บลิโบ  

ข้าคิดว่าเจ้าควรจะทิ้งมันไว้ เจ้าอยากทำอย่างนั้นหรือเปล่า”

	 “เอ้อ  --  ทั้งอยากแล้วก็ไม่อยาก ดีละ มาพูดกันให้รู้เรื่องเสียที บอกตรง  ๆ ฉัน 

ไม่อยากทิ้งแหวนนี่ไปเลย และไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมฉันถึงต้องทำอย่างนั้น เพราะอะไรท่าน 

จงึอยากใหฉ้นัทำนกั” เขาถาม นำ้เสยีงเปลีย่นแปลกไปเปน็แหลมสงูดว้ยความหวาดระแวง 

และขุ่นเคือง “ทำไมถึงคอยเซ้าซี้กวนใจฉันอยู่เรื่อยเรื่องแหวนวงนี้ ทีของอื่น  ๆ  ที่ฉัน 
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เตรียมไว้สำหรับการเดินทาง ไม่เห็นมายุ่งด้วยเลย” 

	 “ข้าจำเป็นต้องกวนใจเจ้า” แกนดัล์ฟตอบ “ข้าต้องการความจริง มันสำคัญกว่า 

อะไรทั้งหมด แหวนวิเศษทุกวง -- เป็นของมีเวทมนตร์ เป็นสิ่งประหลาดหายาก ข้าสนใจ 

แหวนของเจ้าจริง ๆ จะพูดอย่างนั้นก็ได้ และตอนนี้ก็ยังสนใจอยู่ ข้าอยากรู้ว่ามันจะไปอยู่ 

ที่ไหน ถ้าเจ้าออกเดินทางอีกครั้ง ข้ายังคิดอีกด้วยว่า เจ้า  ครอบครองมันมานานพอแล้ว  

เจ้าไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วบิลโบ เว้นเสียแต่ข้าจะเข้าใจผิด”

	 บิลโบหน้าแดง ประกายขุ่นเคืองฉายวาบขึ้นในดวงตา ใบหน้าอันกอปรไปด้วย 

ความกรุณาของเขามึนตึงขึ้น “ทำไมจะไม่ต้องการ” เขาร้อง “แต่อย่างไรก็เถอะ มัน 

กงการอะไรของท่านที่จะต้องมารู้ว่าฉันจะทำอะไรกับของของตัวเอง แหวนวงนี้เป็นของฉัน  

ฉันเป็นคนพบมัน มันมาหาฉันเอง”

	 “ใช ่ ถูกแล้ว” แกนดัล์ฟตอบ “ไม่เห็นจำเป็นต้องโกรธเลยนี่”

	 “ถา้ฉนัโกรธ มนักเ็ปน็ความผดิของทา่นนัน่แหละ” บลิโบยอ้น “แหวนนีเ่ปน็ของฉนั  

เข้าใจไหม มันเป็นของของฉัน ของรักของล้ำค่าของฉัน”

	 ใบหน้าของพ่อมดยังคงเคร่งขรึมและนิ่งฟัง มีเพียงแววระริกวูบหนึ่งในดวงตาลึก  ๆ  

ของเขาที่แสดงให้เห็นว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างยิ่ง “มีคนเคยพูดถึงมันแบบนี้มาก่อน”  

พ่อมดว่า “แต่ไม่ใช่เจ้า”

	 “แต่ตอนนี้ฉันเป็นคนพูด ใครจะทำไม ถึงเจ้ากอลลัมจะเคยพูดแบบนี้ก็เถอะ แต่ 

ตอนนี้แหวนไม่ใช่ของมันแล้ว มันเป็นของฉัน ฉันจะเก็บมันไว้”

	 แกนดลัฟ์ลกุขึน้ กลา่วเสยีงเครยีดวา่ “เจา้โงม่ากถา้ทำเชน่นัน้ บลิโบ ยิง่เจา้พดูมาก 

เท่าไร ก็ยิ่งเผยตัวเองออกมามากเท่านั้น แหวนนั่นมีอิทธิพลเหนือเจ้ามากเกินไปแล้ว  

ทิ้งมันไปเสียเถิด! แล้วเจ้าจะได้ไปตามทางของเจ้าและเป็นอิสระ”

	 “ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันเลือก และไปตามที่ฉันพอใจ” บิลโบตอบอย่างดึงดัน 

 “นี่แน่ะ พ่อฮอบบิท!” แกนดัล์ฟว่า “เราเป็นเพื่อนกันมาตลอดชีวิตอันยาวนาน 

ของเจ้าก็ว่าได้ และเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่ ทำตามสัญญาที่ให้ไว ้ บิลโบ ทิ้งมันไปซะ!”

	 “อยากได้แหวนของฉันก็บอกมาตรง  ๆ  เถอะ!” บิลโบร้อง “แต่ไม่มีทาง ฉันจะ 

ไม่ยอมทิ้งของล้ำค่าของฉัน” มือบิลโบเลื่อนไปแตะที่ด้ามดาบเล็กของเขา 

	 ดวงตาพ่อมดวาวโรจน์ “ประเดี๋ยวก็ถึงตาข้าโกรธบ้างหรอก ขืนเจ้ายังพูดแบบนี้  

ก็อาจได้เจอโฉมหน้าแท้จริงของแกนดัล์ฟพ่อมดเทา” เขาสืบเท้าเข้าไปหาบิลโบ ดูเหมือนว่า 

ร่างของพ่อมดจะสูงทะมึนขึ้นอย่างน่ากลัว เงาดำทอดบดบังห้องน้อย ๆ นั้นจนมืดมิด	
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	 บลิโบถอยหลงัไปทีก่ำแพง หายใจถีห่นกั มอืขา้งหนึง่กำแนน่อยูใ่นกระเปา๋ ทัง้คูย่นื 

ประจันหน้ากันอยู่ชั่วอึดใจ บรรยากาศภายในห้องตึงเครียด ดวงตาพ่อมดจ้องเขม็งอยู่ที่ 

ฮอบบิท มือของบิลโบค่อย ๆ คลายออก แล้วเขาก็เริ่มตัวสั่น

	 “ฉนัไมรู่ว้า่ทา่นเปน็อะไรไป” เขาตดัพอ้ “ไมเ่คยเหน็เปน็อยา่งนีม้ากอ่น นีม่นัอะไรกนั  

แหวนวงนี้เป็นของฉันไม่ใช่หรือ ฉันเป็นคนเจอ ถ้าฉันไม่เก็บมันไว้ ก็คงถูกเจ้ากอลลัม 

ฆ่าตายไปนานแล้ว ฉันไม่ใช่ขโมย ไม่ว่าเจ้ากอลลัมมันจะว่ายังไงก็ตาม”

	 “ขา้กไ็มเ่คยพดูอยา่งนัน้สกัครัง้” แกนดลัฟ์ตอบ “และขา้กไ็มใ่ชข่โมยดว้ยเหมอืนกนั  

ข้าไม่ได้พยายามจะขโมยอะไรจากเจ้า แต่กำลังพยายามช่วยเจ้า หวังว่าเจ้าคงจะเชื่อใจข้า 

เหมอืนทีเ่คยเชือ่” เขาหนัเดนิไปเสยีอกีทาง เงาทะมนึจางหายไป เขาดรูา่งเลก็ลง กลบักลาย 

เป็นชายชราหลังงองุ้มที่มีริ้วรอยแห่งความกังวลอีกครั้ง

	 บิลโบยกมือขึ้นป้ายตา “ฉันเสียใจ แต่ฉันรู้สึกแปลก ๆ คงจะดีอยู่เหมือนกันถ้าฉัน 

เลิกยุ่งกับแหวนนี่เสียที ช่วงหลัง  ๆ  นี่มันกลายเป็นสิ่งรบกวนจิตใจฉันเหลือเกิน บางครั้ง 

ฉันรู้สึกเหมือนว่ามีดวงตาดวงหนึ่งกำลังจ้องมองฉันอยู่ ฉันรู้สึกอยากจะเอาแหวนมาใส่ 

แล้วหายตัวไปเสียให้พ้น หรือไม่ก็คอยแต่พะวงว่ามันอยู่ปลอดภัยดีหรือเปล่า จนต้อง 

หยิบมาดูให้แน่ใจ ฉันพยายามเอามันไปเก็บ แต่ก็พบว่าตัวเองอยู่ไม่เป็นสุขเลยถ้าไม่มีมัน 

อยู่ในกระเป๋า ฉันไม่รู้ว่าทำไม ดูเหมือนว่าฉันจะตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย”

	 “ถา้เชน่นัน้เจา้ตอ้งไวใ้จขา้” แกนดลัฟ์บอก “ทกุอยา่งเตรยีมพรอ้มแลว้ จงเดนิทางไป  

และทิ้งมันไว ้ หยุดครอบครองมันเสีย ยกมันให้โฟรโด แล้วข้าจะดูแลเขาเอง”

	 บิลโบยืนนิ่งตัดสินใจไม่ได้อยู่เป็นครู่ ประเดี๋ยวหนึ่งต่อมาเขาก็ถอนใจ “ตกลง”  

เขากล่าวอย่างกล้ำกลืน “ฉันจะไป” แล้วเขาก็ยักไหล่พร้อมกับยิ้มอย่างขมขื่น “ถึงอย่างไร 

งานเลี้ยงนี่ก็จัดขึ้นเพื่อการนี้อยู่แล้ว เพื่อแจกของขวัญวันเกิดให้มาก ๆ เพราะฉะนั้นมันคง 

ง่ายขึ้นถ้าให้แหวนไปเสียพร้อม  ๆ  กัน พอเอาเข้าจริงมันไม่ได้ง่ายขึ้นสักนิด แต่มันคง 

น่าเสียดายที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันอุตส่าห์เตรียมการมา ตลกคงฝืดไปทีเดียว”

	 “ทีจ่รงิมนัทำใหเ้สยีสิง่สำคญัเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้แหละ เทา่ทีข่า้เหน็” แกนดลัฟ์วา่

	 “งั้นก็ดีแล้ว” บิลโบพูด “ฉันขอมอบแหวนนี่ให้โฟรโด รวมทั้งข้าวของอื่น ๆ ที่เหลือ 

ทั้งหมดด้วย” เขาสูดหายใจลึก  ๆ “ฉันเห็นจะต้องออกเดินทางเสียที ไม่งั้นอาจมีคนมา 

รั้งตัวไว ้ ฉันกล่าวอำลาไปแล้ว ไม่อยากพูดซ้ำอีก” เขาคว้าถุงแล้วเดินไปที่ประตู

	 “แหวนยังอยู่ในกระเป๋าเจ้าแน่ะ” พ่อมดว่า

	 “ตายจรงิ!” บลิโบรอ้ง “แลว้ยงัพนิยักรรมกบัเอกสารอืน่ ๆ อกี ทา่นควรจะรบัมนัไว้  

แล้วมอบให้โฟรโดแทนฉัน นั่นคงจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด”

	 “อย่า อย่าเอาแหวนมาให้ข้า” แกนดัล์ฟห้าม “เอาวางไว้บนชั้นเหนือเตาผิง มันจะ 
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ปลอดภัยดีอยู่ที่นั่นจนกว่าโฟรโดจะมา ข้าจะรอเขาเอง” 

	 บิลโบล้วงซองจดหมายออกมา แต่ขณะที่เขากำลังจะวางมันลงข้าง  ๆ  นาฬิกา มือ 

ของเขาก็สั่นกระตุก ซองจดหมายหล่นลงพื้น ก่อนที่เขาจะทันหยิบมันขึ้นมา พ่อมด 

ก็ก้มลง ฉวยขึ้นมาวางไว้บนที่ ความโกรธพุ่งวาบขึ้นในดวงหน้าของบิลโบอีกครั้ง แต่ 

ฉับพลันมันก็มลายหายไป กลายเป็นสีหน้าผ่อนคลายและเสียงหัวเราะ

	 “นั่น อย่างนั้น” เขาพูด “ฉันไปละ”

	 ทั้งคู่เดินออกไปที่ห้องโถง บิลโบหยิบไม้เท้าอันโปรดของเขาออกมาจากที่วาง ครั้น 

แล้วก็ผิวปาก คนแคระสามคนโผล่ออกมาจากห้องต่าง  ๆ กัน ที่แต่ละคนกำลังง่วนอยู่กับ 

งานของตน

	 “ทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหม?” บิลโบถาม “จัดหีบห่อปิดป้ายเรียบร้อยแล้ว?”

	 “เรียบร้อยทุกอย่าง” พวกคนแคระตอบ

	 “ดีละ งั้นก็เริ่มออกเดินทางได้!” เขาก้าวออกไปที่หน้าประตูบ้าน 

	 คืนนั้นอากาศดี ท้องฟ้าสีดำระยิบระยับด้วยแสงดาว บิลโบเงยหน้าขึ้นมองพลาง 

สูดหายใจ “ดีจริง! ดีเหลือเกินที่จะได้ออกเดินทางไปบนถนนอีกครั้งกับพวกคนแคระ!  

นี่แหละสิ่งที่ฉันรอคอยมานาน! ลาก่อน!” เขาพูด มองดูบ้านเก่าของเขาพร้อมกับค้อม 

ศีรษะไปที่ประต ู “ลาก่อน แกนดัล์ฟ!”

	 “ลาก่อนสำหรับตอนนี้ บิลโบ ดูแลตัวเองให้ดี! เจ้าอายุมากพอ และบางทีอาจจะ 

ฉลาดพอแล้วด้วย”

	 “ดูแลตัวเอง! ฉันไม่สนหรอก อย่าเป็นห่วงเลย! ตอนนี้ฉันมีความสุขเหมือนก่อน 

แล้ว นั่นบอกอะไรได้มากโข แต่ในที่สุดก็ถึงเวลา ฉันกำลังจะออกเดินทางเสียที” เขาพูด  

ครั้นแล้วด้วยเสียงแผ่ว ๆ เหมือนพูดกับตัวเอง เขาเริ่มร้องเพลงเบา ๆ ในความมืดว่า

  

ถนนทอดยาวไกล

แล่นเรื่อยไปจากประตู

เลี้ยวลับสู่ดินแดนแสนไกล

ข้าต้องสัญจรรอนแรมไป

ด้วยฝีเท้ามุ่งมาดไม่หวาดไหว

กว่าจะพบเส้นทางกว้างไกล

บรรลุล่วงจุดหมาย ณ ปลายทาง

เมื่อนั้นข้าจะสิ้นเรี่ยวแรงหรือไม่ ไม่อาจรู้
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	 เขาหยดุรอ้ง นิง่เงยีบอยูค่รูห่นึง่ ครัน้แลว้โดยมไิดพ้ดูอะไรอกี เขาหนัหลงัใหแ้สงไฟ 

และเสียงผู้คนจากกระโจมในทุ่ง เดินเลี้ยวเข้าสู่สวนพร้อมเพื่อนร่วมทางทั้งสาม ซอยเท้า 

ไปตามทางลาดทอดยาว เขากระโดดขา้มรัว้ตน้ไมต้รงพุม่เตีย้ ๆ ทีป่ลายสวนแลว้ตดัออกสูทุ่ง่  

ผ่านเข้าไปในรัตติกาล ดั่งเสียงซู่ซ่าของสายลมในพงหญ้า

	 แกนดลัฟ์ยงัคงมองตามเขาไปในความมดืครูห่นึง่ “ลากอ่น บลิโบ จนกวา่เราจะพบ 

กันอีกในคราวหน้า!” เขาพูดเบา ๆ แล้วกลับเข้าประตูไป

 

	 โฟรโดมาถงึหลงัจากนัน้ไมน่าน พบแกนดลัฟ์กำลงันัง่อยูใ่นความมดื จมดิง่ในหว้งคดิ 

อย่างหนัก “ลุงบิลโบไปแล้วหรือครับ” เขาถาม 

	 “ใช่” พ่อมดตอบ “ในที่สุดเขาก็ไป”

	 “ผมหวัง -- คือผมหมายความว่า ผมยังมีความหวังอยู่จนกระทั่งเมื่อเย็นนี้ว่ามันคง 

เป็นเพียงเรื่องเล่นตลก” โฟรโดพูด “แต่ในใจผมรู้ดีว่าลุงบิลโบตั้งใจจะไปจริง ๆ ลุงมักจะ 

ทำตลกกับเรื่องจริง ๆ จัง ๆ เสมอ ผมน่าจะกลับมาให้เร็วกว่านี้จะได้เห็นตอนที่ลุงจากไป” 

	 “ข้าว่าเขาคงอยากไปเงียบ  ๆ  มากกว่า” แกนดัล์ฟบอก “อย่าวิตกไปเลย ตอนนี้ 

เขาคงจะปลอดภัยแล้ว เขาทิ้งของไว้ให้เจ้า อยู่นั่นไง!”

	 โฟรโดหยิบซองจดหมายลงมาจากชั้นเหนือเตาผิง มองดูคร่าว ๆ แต่มิได้เปิดออก

	 “เจ้าจะพบพินัยกรรมกับเอกสารต่าง  ๆ อยู่ในนั้น” พ่อมดบอก “ตอนนี้เจ้าเป็นนาย 

ของแบ๊กเอนด์แล้ว และอีกอย่าง ข้าเข้าใจว่าเจ้าอาจพบแหวนทองของลุงเจ้าด้วย”

	 “แหวน!” โฟรโดอุทาน “ลุงทิ้งแหวนให้ผมหรือ เอ แปลกจริง แต่มันอาจจะมี 

ประโยชน์ก็ได้”

	 “อาจมีหรือไม่มี” แกนดัล์ฟว่า “ถ้าข้าเป็นเจ้า ข้าจะไม่เอามาใช้เด็ดขาด แต่จะเก็บ 

เป็นความลับ และเก็บอย่างมิดชิดที่สุด! เอาละ ข้าจะไปนอนแล้ว”

 

	 ในฐานะนายแหง่แบก๊เอนด ์ โฟรโดรูส้กึวา่การกลา่วอำลาแขกเหรือ่เปน็ภาระทีห่นกัหนา 

สาหัสสำหรับเขา เวลานี้ข่าวเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นได้ระเบ็งเซ็งแซ่ไปทั่วทุ่ง แต่ 

โฟรโดก็ได้แต่กล่าวเพียงว่า พรุ่งนี้เช้าทุกสิ่งทุกอย่างจะกระจ่างชัดออกมาอย่างแน่นอน  

ราวเที่ยงคืนมีรถม้ามารับแขกคนสำคัญ  ๆ กลับ รถแล่นจากไปทีละคัน บรรทุกเอาฮอบบิท 

ที่อิ่มแปล้แต่อารมณ์บูดกลับไปด้วย พวกคนทำสวนซึ่งคอยอยู่เข้ามาเก็บข้าวของที่ถูกทิ้ง 

เกลื่อนกลาดใส่รถเข็นออกไป 

	 คืนนั้นล่วงไป ดวงอาทิตย์ขึ้น เหล่าฮอบบิทตื่นสายกว่าเดิม ยามเช้าผ่านพ้นไป  

มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามา และเริ่มต้นเก็บกวาดรื้อถอน (โดยได้รับคำสั่ง) กระโจม โต๊ะ เก้าอี้  
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มีด ช้อน ขวด จาน ตะเกียง ช่อดอกไม้ เศษขนม เศษกระดาษ และกระเป๋า ถุงมือ  

ผา้เชด็หนา้ทีม่ผีูล้มืทิง้ไว้ รวมทัง้อาหารทีย่งัไมไ่ดก้นิดว้ย (มนีอ้ยมาก) จากนัน้อกีกลุม่หนึง่ 

ก็เข้ามา  (โดยไม่มีใครสั่ง) ทั้งแบ๊กกิ้นส์, บอฟฟิน, โบลเจอร์, ตุ๊ก และใครต่อใคร 

ในละแวกนัน้ พอถงึเทีย่งวนั ยามซึง่แมแ้ตฮ่อบบทิทีต่ืน่สายโดง่ทีส่ดุกอ็อกมานอกบา้นแลว้  

ก็มีฝูงชนกลุ่มใหญ่มาชุมนุมอยู่ที่แบ๊กเอนด์โดยไม่มีใครเชื้อเชิญ แต่มิได้อยู่เหนือความ 

คาดหมาย

	 โฟรโดยืนคอยอยู่บนขั้นบันได ใบหน้ายิ้มแย้ม แต่ดูเหน็ดเหนื่อยและวิตกกังวล  

เขาต้อนรับทุกคนที่มา แต่ไม่มีอะไรจะพูดมากกว่าเดิม เขาตอบคำถามทุกข้อง่าย  ๆ  ดังนี้  

“คณุบลิโบ แบก๊กิน้ส ์ จากไปแลว้ และเทา่ทีผ่มรูค้อืเปน็การจากไปอยา่งถาวร” แขกบางคน 

ได้รับเชิญให้เข้ามาข้างใน เนื่องจากบิลโบทิ้ง ‘ข้อความ’ ไว้ให้

	 ในห้องโถงมีหีบห่อสารพัดขนาด และเครื่องเรือนชิ้นเล็กชิ้นน้อยวางปะปนกันเป็น 

กองโต ทุกชิ้นมีป้ายติดไว้เรียบร้อย ป้ายส่วนใหญ่เขียนข้อความในทำนองนี้

	 บนร่ม: แด่อาเดลาร์ด ตุ๊ก สำหรับเขาแต่ผู้เดียว จากบิลโบ อาเดลาร์ดหยิบร่ม 

คันที่ไม่มีป้ายติดมือกลับไปด้วยหลายคัน

	 บนตะกรา้ผงใบใหญ:่ แดด่อรา่ แบก๊กิน้ส ์ เพือ่เปน็ทีร่ะลกึสำหรบัการเขยีนจดหมาย 

ติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน ด้วยรักจากบิลโบ ดอร่าเป็นน้องสาวของโดรโก และเป็น 

ญาติหญิงอาวุโสที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ของบิลโบกับโฟรโด เธออายุเก้าสิบเก้าแล้ว เขียน 

จดหมายให้คำแนะนำดี ๆ แก่บิลโบมานานถึงกว่าครึ่งศตวรรษ หมดกระดาษเขียนจดหมาย 

ไปหลายรีม

	 บนปากกาด้ามทองและขวดหมึก: แด่ไมโล เบอร์โรว์ส หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์  

จาก บ.บ. ไมโลนั้นไม่เคยตอบจดหมายเลย

	 บนกระจกเงานูนรูปกลม: มอบให้แอนเจลิกาไว้ใช้ จากลุงบิลโบ แอนเจลิกาคือ 

สาวน้อยแบ๊กกิ้นส์ผู้ภูมิใจกับความงามบนใบหน้าของตัวเธอเองอย่างออกนอกหน้า

	 บนชั้นหนังสือ (เปล่า): สำหรับชุดสะสมของฮิวโก เบรซไกร์เดิล จากผู้บริจาค  

ฮิวโกเป็นนักยืมหนังสือตัวยง แต่แย่เอามาก ๆ ในเรื่องการคืนหนังสือ

	 บนชุดช้อนเงิน: ของขวัญแด่โลบีเลีย แซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์ บิลโบเชื่อว่าโลบีเลีย 

ได้ช้อนดี  ๆ  ของเขาไปหลายชุดเมื่อตอนเขาออกเดินทางครั้งก่อน  โลบีเลียก็รู้เรื่องนี้ดี  

พอเธอมาถึงในวันนั้นจึงรีบออกปากเรื่องนี้ทันที แต่ถึงอย่างไรเธอก็เอาช้อนไปด้วย

	 นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางชิ้นจากกองของขวัญที่สุมกันอยู่ บ้านของบิลโบค่อนข้างจะมี 

ของรกเนื่องจากเขามีอายุยืนยาว โพรงของฮอบบิทมักจะมีของรุงรังเสมอเพราะประเพณี 

การให้ของขวัญวันเกิดอย่างฟุ่มเฟือย แน่ละ ของขวัญวันเกิดไม่ใช่  ของใหม่  ไปเสียทุกชิ้น  
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ของเกา่เกบ็ บางอยา่งซึง่ใคร ๆ ลมืวธิใีชไ้ปหมดแลว้ ถกูนำมาใหต้อ่ ๆ กนัไปทัว่ทัง้ไชรก์ม็ ี แต ่

บิลโบให้ของขวัญใหม่เสมอ ซ้ำยังเก็บรักษาของที่ตนได้รับไว้อีกด้วย บัดนี้โพรงฮอบบิท 

เก่า ๆ แห่งนั้นจึงดูโล่งขึ้นเล็กน้อย

	 ของอำลามีป้ายติดอยู่ทุกชิ้น บิลโบเป็นคนลงมือเขียนด้วยตัวเองทั้งหมด หลายชิ้น 

เขียนสะกิดสะเกา หรือไม่ก็เขียนตลก ๆ แต่ที่แน่ ๆ ของขวัญส่วนใหญ่ถูกแจกจ่ายให้ไป 

ในทีท่ีม่คีนตอ้งการและยนิดรีบัไว ้ ฮอบบทิจน ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกทีอ่ยูแ่ถวแบก๊ชอต 

โรวด์ใีจไมแ่พใ้คร พอ่เฒา่แกมจไีดร้บัมนัเทศสองถงุ เสยีมใหมห่นึง่เลม่ เสือ้กัก๊ผา้ขนสตัว์ 

ตัวหนึ่ง และขี้ผึ้งสำหรับรักษาโรคปวดข้ออีกหนึ่งกระปุก ส่วนผู้เฒ่าโรรี แบรนดี้บั๊ก  

ได้รับเหล้าองุ่นหนึ่งโหลเป็นเครื่องตอบแทนสำหรับมิตรไมตรีอันดีงาม เป็นเหล้าองุ่นแดง 

รสแรงจากเซาธฟ์ารธ์งิ ซึง่พอ่ของบลิโบเปน็คนเกบ็ไว ้ จนบดันีเ้กา่แกไ่ดท้ี ่ ผูเ้ฒา่โรรยีกโทษ 

ให้บิลโบตลอดทุกข้อขุ่นข้องกังขา และหลังจากดื่มขวดแรกเข้าไปก็ถึงกับยกย่องบิลโบเป็น 

มิตรแท้เลยทีเดียว

	 ของที่ทิ้งไว้ให้โฟรโดมีมากมายก่ายกอง แน่ละ ทรัพย์สินสำคัญ ๆ ทุกชนิด รวมทั้ง 

หนังสือ รูปภาพ และเครื่องเรือนต่าง  ๆ  มากจนเกินพอ ตกเป็นของโฟรโดทั้งหมด  

อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏวี่แววหรือมีการเอ่ยถึงเงินทองหรือเพชรนิลจินดาเลย ไม่มีแม้แต่ 

เงินสักเพนนีหรือลูกปัดแก้วสักเม็ดเดียว

 

	 โฟรโดเหนื่อยมากในบ่ายวันนั้น ข่าวลือเป็นตุเป็นตะที่ว่าจะมีการแจกของทุกอย่าง 

จนหมดโพรงแพร่กระจายไปราวไฟลามทุ่ง ไม่ช้าโพรงทั้งโพรงก็แน่นขนัดไปด้วยผู้ที่ 

ไม่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ยอมขยับเขยื้อนไปไหน ป้ายที่ติดไว้หลุดออกมาปนกันยุ่ง จากนั้น 

การทะเลาะเบาะแว้งกันก็เริ่มขึ้น บางรายพยายามต่อรองแลกเปลี่ยนของกันอยู่ในห้องโถง  

บางคนก็หยิบฉวยของเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  ที่ไม่ใช่ของตัว หรือของอะไรก็ได้ที่ดูเหมือนไม่มีใคร 

ต้องการหรือไม่มีใครดูอยู่ ถนนหน้าบ้านบิลโบคลาคล่ำด้วยรถบรรทุกและรถเข็นแน่นขนัด

	 ระหว่างที่ชุลมุนวุ่นวายอยู่นั้น พวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์ก็มาถึง ตอนนั้นโฟรโด 

ขอตัวไปพักสักครู่ ทิ้งเพื่อนที่ชื่อเมอร์รี่ แบรนดี้บั๊ก ให้เป็นคนดูแลแทน เมื่อโอโธเอ่ยปาก 

ขอพบโฟรโดเสียงดังลั่น เมอร์รี่ก็โค้งคำนับอย่างสุภาพ

	 “เขาไม่สบายครับ” เมอร์รี่บอก “กำลังพักผ่อน”

	 “ซอ่นตวันะ่สไิมว่า่” โลบเีลยีพดู “อยา่งไรเสยีเรากต็อ้งการพบโฟรโดใหไ้ด้ เราตัง้ใจ 

มาพบเขา ไปบอกเขาอย่างนี้!”

	 เมอร์รี่ทิ้งสองคนนั่นไว้ในห้องโถงนานพักใหญ่ ทั้งคู่จึงมีเวลาทันเห็นช้อนของขวัญ 

อำลาของตน แต่นั่นก็ไม่ช่วยทำให้ทั้งคู่อารมณ์ดีขึ้น ในที่สุดโอโธและโลบีเลียก็ได้รับเชิญ 
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ให้เข้าไปในห้องทำงาน โฟรโดนั่งอยู่ที่โต๊ะ มีกระดาษมากมายกองอยู่ตรงหน้า ดูท่าทาง 

ไม่ค่อยสบายนักเมื่อเห็นพวกแซ็กวิลล์-แบ๊กกิ้นส์ เขาลุกขึ้นยืน มือล้วงอะไรบางอย่าง 

อยู่ในกระเป๋า แต่ก็พูดอย่างสุภาพ

	 พวกแซก็วลิล-์แบก๊กิน้สค์อ่นขา้งกา้วรา้ว ทัง้คูเ่ริม่ตน้ดว้ยการเสนอราคาตอ่รองตำ่สดุ  

(แบบราคาคนกันเอง) สำหรับของมีค่าหลายอย่าง รวมทั้งของที่ไม่ได้ปิดป้ายยกให้ใครด้วย  

พอโฟรโดตอบว่ามีเพียงของที่บิลโบระบุไว้เท่านั้นจะถูกแจกจ่ายไป ทั้งคู่ก็โวยวายว่าเรื่อง 

ทั้งหมดนี่ต้องมีกลิ่นไม่ดีแน่

	 “อย่างหนึ่งที่ฉันรู้แน่ ๆ ก็คือ” โอโธพูด “เจ้ากำลังกอบโกยจากเรื่องนี้อย่างสนุกมือ  

ฉันขอยืนยันว่าจะต้องขอดูพินัยกรรม”

	 โอโธคงไดเ้ปน็ทายาทสบืมรดกของบลิโบไปแลว้ ถา้บลิโบไมร่บัโฟรโดมาเลีย้งด ู โอโธ 

อ่านพินัยกรรมอย่างละเอียดถี่ยิบแล้วร้องฮึ โชคไม่ดีเลยที่พินัยกรรมฉบับนั้นทำไว้อย่าง 

ถูกต้อง (ตามหลักกฎหมายของฮอบบิท ซึ่งกำหนดไว้ว่านอกเหนือจากข้อความต่าง ๆ แล้ว  

จะต้องมีลายเซ็นพยานเจ็ดคนลงกำกับไว้ด้วยหมึกแดง) 

	 “เหลวอีกแล้ว!” โอโธพูดกับภรรยา “หลังจากรอคอยมา  หกสิบ  ปี ฮึ! ช้อน?  

บ้าที่สุด!” เขาดีดนิ้วใส่หน้าโฟรโด แล้วเดินกระทืบเท้าปัง ๆ ออกไป ทว่าโลบีเลียไม่ใช่คน 

ที่จะกำจัดได้ง่าย ๆ หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อโฟรโดออกมาจากห้องทำงานเพื่อดูว่าทุกอย่าง 

เปน็อยา่งไรบา้ง กพ็บโลบเีลยีปว้นเปีย้นอยูแ่ถวนัน้ เทีย่วสำรวจซอกมมุและกระทุง้พืน้บา้น 

ของเขา หลังจากปลดข้าวของเล็ก ๆ น้อย ๆ (แต่มีค่าไม่ใช่ย่อย) หลายชิ้นซึ่งบังเอิญตกหล่น 

เข้าไปอยู่ในร่มของโลบีเลียออกมา โฟรโดก็ตามเธอแจไม่ยอมห่าง จนกระทั่งเธอออกจาก 

บา้นไปเอง ใบหนา้ของโลบเีลยีดคูรุน่คดิหนกัเหมอืนจะหาถอ้ยคำเผด็รอ้นมาตอ่วา่ใหถ้งึขนาด  

แต่ทั้งหมดที่เธอนึกออกเมื่อตอนหันกลับมาบนบันไดก็คือ

	 “แล้วเจ้าจะต้องเสียใจ! ทำไมไม่ไปเสียด้วยล่ะ เจ้าไม่ใช่คนที่นี่นี่นา เจ้าไม่ใช่ 

แบ๊กกิ้นส์ เจ้ามัน -- แบรนดี้บั๊ก!”

	 “ได้ยินไหมเมอร์รี่ นั่นมันดูถูกกันชัด ๆ” โฟรโดพูดหลังจากปิดประตูตามหลัง 

	 “นั่นมันคำเยินยอต่างหาก” เมอร์รี ่ แบรนดี้บั๊ก ตอบ “ถึงได้ไม่เป็นจริงเอาเสียเลย”

 

	 จากนั้นทั้งคู่ก็เดินสำรวจโพรง แล้วช่วยกันไล่เจ้าหนูฮอบบิทสามคน (บอฟฟินสอง  

กับโบลเจอร์อีกหนึ่ง) ที่กำลังเจาะรูผนังห้องใต้ดินห้องหนึ่งอยู่ โฟรโดยังต้องวิ่งไล่คว้าตัว 

เจ้าหนูซานโช พราวด์ฟุต (หลานของตาเฒ่าโอโด พราวด์ฟุต) ซึ่งลงมือขุดพื้นห้องเตรียม 

อาหารใหญ่ตรงที่ที่เจ้าหนูคิดว่าได้ยินเสียงสะท้อนออกมาเป็นรูโหว่ไปแล้ว ตำนานเกี่ยวกับ 

ทองของบิลโบได้ปลุกเร้าให้บังเกิดทั้งความอยากรู้และความหวัง เพราะใคร  ๆ  ก็รู้ว่าทอง 
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ในตำนาน (ซึ่งถ้าไม่ได้มาอย่างผิด  ๆ  ก็ต้องได้มาอย่างลึกลับนั้น) จะตกเป็นของใครก็ตาม 

ที่ขุดพบ ยกเว้นเมื่อการขุดมีอันต้องถูกขัดจังหวะเสียก่อน

	 พอคว้าตัวซานโชได้และจัดการส่งออกไปนอกบ้านแล้ว โฟรโดก็นั่งแผละหมดแรง 

อยูบ่นเกา้อีใ้นหอ้งโถง “ไดเ้วลาปดิรา้นแลว้เมอรร์ี”่ เขาบอก “ใสก่ญุแจประตไูว ้ อยา่เปดิรบั 

ใครอีกเลยวันนี้ ต่อให้เอาเสามากระทุ้งก็เถอะ” จากนั้นก็เติมเรี่ยวแรงให้ตัวเองด้วยน้ำชา 

ซึ่งล่าช้าไปมากแล้ว

	 แต่ยังไม่ทันจะนั่งลงก็มีเสียงเคาะประตูเบา  ๆ  ดังขึ้น ‘สงสัยอาโลบีเลียอีกละมัง’  

โฟรโดคิด ‘คงนึกคำที่จะต่อว่าเราได้แล้ว ก็เลยกลับมา รอไปก่อนเถอะนะคุณอา’

	 เขาดื่มน้ำชาต่อไป เสียงเคาะประตูรัวถี่ขึ้นอีก ดังยิ่งกว่าเดิม แต่โฟรโดทำเป็น 

ไม่สนใจ ทันใดนั้นศีรษะของพ่อมดก็โผล่มาที่หน้าต่าง

	 “ถ้ายังไม่ให้เข้าไปละก็ ข้าจะพังประตูโพรงเจ้าซะเดี๋ยวนี ้ โฟรโด” พ่อมดว่า

	 “ลงุแกนดลัฟ์! รอประเดีย๋ว!” โฟรโดรอ้ง วิง่ถลนัออกจากหอ้งไปเปดิประต ู “เขา้มา 

เลยครับ! เข้ามาเลย! ผมนึกว่าเป็นอาโลบีเลียเสียอีก”

	 “ถ้างั้นข้ายกโทษให้ ข้าเห็นยายนั่นเมื่อตะกี้นี้ ขับรถม้าไปทางบายวอเตอร์ หน้าตา 

บอกบุญไม่รับเชียวละ”

	 “อาแกเกือบทำผมอารมณ์บูดไปเหมือนกัน บอกตรง ๆ ว่าผมเกือบลองใช้แหวนของ 

ลุงบิลโบเข้าให้แล้ว อยากจะหายตัวไปให้พ้น ๆ”

	 “อยา่เชยีวนะ!” แกนดลัฟ์พดูพลางทรดุตวัลงนัง่ “ระมดัระวงัแหวนนัน่หนอ่ยโฟรโด  

ที่จริงมันก็เรื่องนี้นี่แหละที่ทำให้ข้าต้องมาพูดกับเจ้าก่อนจะไป”

	 “มีอะไรหรือครับลุง”

	 “เจ้ารู้อะไรอยู่บ้างล่ะ”

	 “ก็รู้เฉพาะที่ลุงบิลโบบอกเท่านั้น ผมหมายถึงว่าผมเคยได้ฟังเรื่องของลุง ว่าลุง 

พบแหวนนั่นได้อย่างไร และใช้มันอย่างไรในระหว่างการเดินทางผจญภัย”

	 “เจ้าได้ฟังเรื่องไหนล่ะ ข้ายังสงสัยอยู่”

	 “อ๋อ ไม่ใช่เรื่องที่ลุงเล่าให้พวกคนแคระฟังแล้วเขียนลงในหนังสือนั่นหรอกครับ”  

โฟรโดตอบ “ลุงบิลโบเล่าเรื่องจริง  ๆ  ให้ผมฟังตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน ลุงเล่าว่าถูก 

ลุงแกนดัล์ฟคาดคั้นจนต้องยอมบอกความจริง เพราะฉะนั้นผมจึงควรรู้เรื่องด้วย ‘ไม่มี 

ความลับระหว่างเรา โฟรโด’ ลุงพูดแบบนี้ ‘แต่ก็ไม่ควรให้เรื่องแพร่งพรายไปไกล เพราะ 

ถึงอย่างไรแหวนก็เป็นของลุง’ ”

	 “น่าสนใจมาก” แกนดัล์ฟพูด “เจ้าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้”

	 “ถ้าหมายถึงเรื่อง  ‘ของขวัญ’  ที่ลุงบิลโบแต่งขึ้นมา ผมก็คิดว่าน่าจะบอกความจริง 
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เสียดีกว่า ผมไม่รู้ว่าทำไมลุงถึงต้องปั้นเรื่องขึ้น ทำอย่างนั้นเหมือนไม่ใช่ลุงบิลโบ มัน 

ออกจะแปลก ๆ อยู่” 

	 “ข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน แต่เรื่องแปลก ๆ อาจเกิดกับคนที่ครอบครองของล้ำค่า 

เช่นนั้นได้ -- ถ้าเขาใช้มัน ขอให้นี่เป็นเครื่องเตือนใจเจ้าให้ระมัดระวังการใช้แหวน มันอาจ 

มีอำนาจอื่นแฝงอยู่มากกว่าที่เรารู้ ไม่ใช่แค่ทำให้หายตัวได้ในเวลาที่ต้องการเท่านั้น”

	 “ผมไม่เข้าใจ” โฟรโดว่า

	 “ข้าเองก็ไม่เข้าใจ” พ่อมดตอบ “ข้าเพียงแต่เริ่มสงสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแหวน 

วงนี ้ โดยเฉพาะหลงัจากเมือ่คนืกอ่นเปน็ตน้มา ไมจ่ำเปน็ตอ้งวติกใหเ้กนิเหต ุ แตถ่า้เจา้เชือ่ 

คำแนะนำของข้า เจ้าจะต้องใช้มันให้น้อยที่สุด หรือไม่ก็อย่าใช้เลย อย่างน้อยก็ขอร้องว่า 

อย่าใช้มันในทางที่จะทำให้เกิดเรื่องร่ำลือหรือก่อความสงสัยใด ๆ ขอย้ำอีกครั้งว่า จงเก็บ 

มันไว้อย่างปลอดภัย และเก็บให้มิดชิดที่สุด”

	 “ลุงดูลับลมคมในจริง! ลุงกลัวอะไรรึครับ”

	 “ข้ายังไม่แน่ใจ เลยไม่อยากพูดมากกว่านี้ บางทีข้าอาจบอกอะไรบางอย่างแก่เจ้าได้ 

เมื่อข้ากลับมา ข้าต้องไปแล้ว เพราะฉะนั้นขอลาก่อน” เขาลุกขึ้น

	 “อะไรกัน ลุงจะไปเดี๋ยวนี้เลย!” โฟรโดร้อง “ผมนึกว่าลุงจะอยู่อย่างน้อยสักหนึ่ง 

อาทิตย์ ผมกำลังอยากได้ความช่วยเหลืออยู่พอดี”

	 “ข้าก็ตั้งใจไว้อย่างนั้น -- แต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนใจ ข้าอาจไปนานสักหน่อย แต่จะกลับ 

มาหาเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อข้ามาแล้ว เจ้าก็จะได้พบเอง! ข้าคงจะมาอย่าง 

เงียบ  ๆ คงไม่อาจมาเยือนไชร์อย่างเปิดเผยได้บ่อย  ๆ  อีกต่อไป ข้าพบว่าตัวเองกลายเป็น 

คนไม่พึงปรารถนาไปเสียแล้ว เขาพูดกันว่าข้าเป็นตัวยุ่ง เป็นตัวก่อกวนความสงบ  

มีบางคนถึงกับกล่าวหาข้าว่าล่อลวงบิลโบไป หรือไม่ก็พูดแย่ยิ่งกว่านั้นอีกก็ได้ ถ้าเจ้า 

อยากรู้ คนพวกนั้นเขาสงสัยกันว่าเจ้ากับข้าน่ะวางแผนฮุบสมบัติของบิลโบ”

	 “คนพวกนั้น!” โฟรโดอุทาน “หมายถึงอาโอโธกับอาโลบีเลียใช่ไหมครับ พูด 

น่าเกลียดอะไรอย่างนี้! ผมยินดียกแบ๊กเอนด์กับของทุกอย่างให้สองคนนั่นทั้งหมดเลย  

ถ้าเอาลุงบิลโบคืนมาได้ แล้วผมก็จะออกเดินทางไปท่องดินแดนต่าง  ๆ  กับลุง ผมรักไชร์  

แต่ผมชักจะรู้สึกว่าผมน่าจะไปจากที่นี่ด้วย สงสัยเหลือเกินว่าผมจะมีโอกาสได้พบลุงบิลโบ 

อีกหรือเปล่า”

	 “ข้าก็สงสัย” แกนดัล์ฟว่า “แล้วก็สงสัยเรื่องอะไร ๆ อีกหลายอย่าง ลาละนะ! ดูแล 

ตัวเองให้ดี! แล้วคอยมองหาข้า โดยเฉพาะในเวลาที่ไม่ได้คาดหมาย! ลาก่อน!”

	 โฟรโดเหน็เขาเดนิไปทีป่ระต ู โบกมอือำลาเปน็ครัง้สดุทา้ย แลว้เดนิจากไปดว้ยฝเีทา้ 

รวดเร็วน่าพิศวง โฟรโดคิดว่าพ่อมดผู้ชราดูหลังงองุ้มกว่าเคย ราวกับเขากำลังแบกรับ 
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ภาระหนักอึ้งไว้ ความมืดโรยตัวลงมาทุกที ร่างของพ่อมดในเสื้อคลุมหายไปอย่างรวดเร็ว 

ในแสงโพล้เพล ้ โฟรโดไม่ได้พบเขาอีกเลยต่อมาเป็นเวลานาน 




