


1

บทนำ

หลังจากตีพิมพ์  ตำนานแห่งซิลมาริล  เมื่อปี  ค.ศ.  ๑๙๗๗ ข้าพเจ้าใช้เวลา 

อีกหลายปีเพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของงานเขียนชิ้นนี้ และเขียนหนังสือขึ้น 

อีกเล่มหนึ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่า  ประวัติศาสตร์ซิลมาริลลิออน ในเวลาต่อมา 

หนังสือเล่มน้ีได้กลายเป็นรากฐานของงานเขียนชุด  ประวัติศาสตร์มิดเด้ิลเอิร์ธ  

(The History of Middle-earth) เล่มแรก  ๆ  โดยลดทอนเนื้อหาให้สั้นลง

ปี  ค.ศ.  ๑๙๘๑ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงเรย์เนอร์ อันวิน ประธาน 

บริหารของสำนักพิมพ์อัลเลนแอนด์อันวิน เล่าถึงงานเขียนที่ข้าพเจ้าจัดทำ 

เสร็จแล้วและที่กำลังทำอยู่ ในเวลานั้นข้าพเจ้าแจ้งเขาว่าหนังสือยาว ๑,๙๖๘  

หน้า และหนา ๑๖ นิ้วครึ่ง ซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่เหมาะกับการตีพิมพ์ ข้าพเจ้า 

บอกกับเขาว่า “ถ้าคุณเห็นหนังสือเล่มนี้ คุณจะตระหนักทันทีว่าเหตุใดข้าพเจ้า 

จึงกล่าวว่ามันไม่มีทางตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มได้ ทั้งส่วนของเนื้อหาและ 

ข้อถกเถียงต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดมากเกินไปและละเอียดลออรวมถึงความหนา 

ของมันจะทำให้ราคาแพงลิ่ว (และอาจแพงยิ่งกว่านี้) เหตุผลส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้า 

จัดทำหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อความพึงพอใจของข้าพเจ้าเองในการทำให้สิ่งต่าง  ๆ  
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ถูกต้อง และเพราะข้าพเจ้าต้องการรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดตามจริงแล้วได้พัฒนา 

จากจุดเริ่มแรกอย่างไร...

“ถา้หากเรือ่งดงักลา่วนีม้หีวงั ขา้พเจา้จะทำใหแ้นใ่จทีส่ดุวา่ งานวจิยัใด ๆ  

เกี่ยวกับ  ‘ประวัติศาสตร์วรรณกรรม’  ของเจ.อาร์.อาร์. โทลคีน ในภายหลัง  

จะไม่กลายไปเป็นงานอันหาสาระไม่ได้ เพราะหลงเข้าใจเส้นทางพัฒนาการ 

อันแท้จริงผิดไป ความสับสนวุ่นวายและความยุ่งยากภายในตัวงานเขียน 

จำนวนมาก (ทั้งการเปลี่ยนแปลงซ้ำแล้วซ้ำอีกในต้นฉบับงานเขียนหน้าเดียวกัน  

ข้อมูลสำคัญบนชิ้นส่วนกระจัดกระจายซึ่งพบได้ทุกหนทุกแห่งในเอกสาร 

ที่เก็บไว้ เนื้อหาที่แทรกตามส่วนหลังของงานเขียนชิ้นอื่น ต้นฉบับที่ไม่เรียง 

ลำดับและอยู่แยกจากกัน ชื่อสถานที่ที่แทบจะอ่านไม่ออก ทั้งหมดนี้มิใช่ 

สิ่งที่กล่าวเกินจริงเลย...

“โดยหลักการแล้ว ข้าพเจ้าน่าจะเขียนหนังสือออกมาได้จำนวนมาก 

จากเล่ม  ประวัติศาสตร์ฯ มีหนทางเป็นไปได้มากมาย รวมถึงการจับคู่ความ 

เป็นไปได้ทั้งหลายเหล่านั้น  เช่น ข้าพเจ้าอาจเรียบเรียงเรื่องของ  ‘เบเรน’  

จาก  ตำนานที่สาบสูญ  ฉบับดั้งเดิม๑ จาก  ลำนำแห่งเลย์ธิอัน  (The Lay of  

Leithian) และจากความเรียงที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของปกรณัมเรื่องนี ้ 

แต่ถ้าจะให้ดี ข้าพเจ้าอยากปฏิบัติต่อปกรณัมเรื่องหนึ่งในฐานะเรื่องราวที่มี 

การพัฒนาขึ้น แทนที่จะนำเสนอเนื้อความใน  ตำนานที่สาบสูญ  ไปทั้งหมด 

ในคราวเดียว ทว่าการพรรณนารายละเอียดในงานเขียนอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ 

นั้นคงจะยากเย็นเหลือคณา เพราะคงต้องอธิบายกันบ่อยครั้งว่าที่อื่น  ๆ  นั้น 

เกิดอะไรขึ้นบ้าง”

ข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้ายินดีเขียนหนังสือเรื่อง  “เบเรน”  ด้วยวิธีที่ข้าพเจ้า 

เสนอ แต ่“ปญัหาจะไปอยูท่ีก่ารจดัโครงสรา้งของหนงัสอื เพือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ้เรือ่ง 

๑  “ตำนานที่สาบสูญ  (The Lost Tales)” คือชื่องานประพันธ์ดั้งเดิมของปกรณัมทั้งหลาย 

ใน ตำนานแห่งซิลมาริล
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ได้โดยที่ผู้เรียบเรียงไม่สิ้นแรงไปเสียก่อน”

ตอนทีเ่ขยีนจดหมายนัน้ ขา้พเจา้พดูจรงิเรือ่งการตพีมิพ ์ ขา้พเจา้ไมเ่คย 

คดิเลยวา่มนัจะเปน็ไปได ้ นอกจากแนวคดิของขา้พเจา้ทีจ่ะเลอืกปกรณมัเรือ่งใด 

เรื่องหนึ่งขึ้นมา  “ในฐานะของเรื่องราวหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้น” บัดนี้ แม้จะ 

ไม่ทันนึกถึงจดหมายฉบับนั้น จนกระทั่งมาเจอมันโดยบังเอิญตอนที่หนังสือ 

เล่มนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ข้าพเจ้ากลับทำตามที่เคยพูดไว้ในจดหมาย

แต่หนังสือเล่มนี้กับแนวคิดเดิมของข้าพเจ้ายังมีความแตกต่างที่สำคัญ 

อยู่ประการหนึ่ง คืออยู่ในบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพราะนับจากเวลานั้น  

เนื้อหาส่วนใหญ่ในคลังต้นฉบับอันใหญ่โตมโหฬารที่เกี่ยวข้องกับยุคที่หนึ่ง  

หรือยุคบรรพกาล ได้รับการตีพิมพ์โดยมีการเรียบเรียงอย่างใกล้ชิดและ 

ละเอียดลออ เนื้อหาโดยมากอยู่ในหนังสือชุด  ประวัติศาสตร์มิดเดิ้ลเอิร์ธ  

แนวคดิในการจดัทำหนงัสอืเพือ่อทุศิแกพ่ฒันาการของเรือ่งราวเกีย่วกบั “เบเรน”  

ซึ่งข้าพเจ้าได้ทดลองเสนอต่อเรย์เนอร์ อันวิน ว่าเป็นงานตีพิมพ์ที่เป็นไปได้  

เพราะเปน็งานเขยีนทีย่งัไมม่ใีครรูจ้กัและไมเ่คยตพีมิพ ์ กลบักลายเปน็งานเขยีน 

ที่มีเนื้อหาซึ่งทุกคนรู้จักดีและได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือชุดอื่นหมดแล้ว ถ้า 

เช่นนั้นในตอนนี้ จะมีสิ่งใดจำเป็นสำหรับหนังสือลักษณะนั้นอีก

ข้าพเจ้าจะพยายามให้คำตอบ  (ที่ต้องซับซ้อนอย่างไม่อาจเลี่ยงได้)  

สักหนึ่งข้อหรือหลายข้อ ประการแรก ลักษณะของฉบับตีพิมพ์เหล่านั้น  

เป็นการนำเสนอเนื้อหาเพียงสังเขปพอที่จะแสดงให้เห็นรูปแบบการประพันธ์ 

ของบิดาที่ค่อนข้างบ้าระห่ำ  (อันที่จริงโดยมากเกิดขึ้นเนื่องจากแรงกดดัน 

ภายนอก) ซึ่งจะทำให้มองเห็นลำดับพัฒนาการของเนื้อเรื่อง และอธิบายถึง 

การตีความเอกสารเหล่านั้นของข้าพเจ้าด้วย

ขณะเดียวกัน เรื่องราวของยุคที่หนึ่งใน  ประวัติศาสตร์มิดเดิ้ลเอิร์ธ  

จัดเป็น  ประวัติศาสตร์ ได้สองมุมมอง มันเป็นประวัติศาสตร์จริง ๆ  ในแง่การ 

ลำดับเรื่องราวของชีวิตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนมิดเดิ้ลเอิร์ธ แต่มันยังเป็น 

ประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของวรรณกรรมตลอดช่วงหลายปี 
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ที่ผ่านไปด้วย ดังนั้นเรื่องราวของเบเรนและลูธิเอนจึงแผ่กว้างกินเวลาหลายปี 

และปรากฏอยูใ่นหนงัสอืหลายเลม่ ยิง่ไปกวา่นัน้ ดว้ยเหตทุีเ่รือ่งราวของเบเรน 

เขา้ไปพวัพนักบัเรือ่งราวอนักนิเวลายาวนานอยา่ง “ซลิมารลิลอิอน” จนกลายเปน็ 

เนือ้หาสำคญัของงานเขยีนชิน้นัน้ พฒันาการของเรือ่งนีจ้งึถกูบนัทกึไวใ้นตน้ฉบบั 

หลายครั้งหลายหนโดยถือว่ามีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ทั้งมวลของ 

ยุคบรรพกาล

การติดตามเรื่องราวของเบเรนและลูธิเอนในหนังสือ  ประวัติศาสตร์ 

มิดเดิ้ลเอิร์ธ ในฐานะเรื่องเล่าเดี่ยว  ๆ  ที่มีบทพรรณนาอย่างชัดเจนจึงเป็นเรื่อง 

ที่ไม่ง่ายนัก

ในจดหมายฉบับหนึ่งของปี ค.ศ. ๑๙๕๑ ซึ่งถูกอ้างถึงบ่อย ๆ บิดาของ 

ข้าพเจ้าเรียกเรื่องนี้ว่า  “ตำนานอันเป็นเอกแห่ง  ซิลมาริลลิออน” ท่านกล่าวถึง 

เบเรนว่าเป็น  “คนเถื่อนแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ทำในสิ่งที่กองทัพและทหารหาญ 

ทั้งหลายไม่อาจทำได้ (ด้วยความช่วยเหลือของลูธิเอน เอลฟ์สาวธรรมดา  ๆ  

ที่แม้จะเป็นขัตติยนารีก็ตาม) เขาบุกเข้าไปถึงที่มั่นของจอมอสูรและชิงเอา 

ซิลมาริลลิดวงหนึ่งออกมาจากมงกุฎโลหะได้สำเร็จ ด้วยวีรกรรมนี้เขาจึงได้ 

วิวาห์กับลูธิเอน อันเป็นการวิวาห์ครั้งแรกระหว่างอมตชนกับมรรตัยชน

“นี่เป็นเรื่องราวของความกล้าหาญ ความมหัศจรรย์ และความรัก (ซึ่ง 

ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่สวยงามและทรงพลัง) เป็นเรื่องที่สมบูรณ์อยู่ใน 

ตัวเองแม้จะมีพื้นภูมิความรู้ในฉากหลังอย่างรางเลือน เรื่องนี้ยังเป็นจุดเชื่อม 

พื้นฐานในชุดนิยายนี้ด้วย หากตัดนัยความหมายที่มีซ่อนไว้อยู่ทั่วไปออกเสีย”

ประการทีส่อง ขา้พเจา้มเีปา้หมายกบัหนงัสอืนีส้องดา้น ดา้นหนึง่ขา้พเจา้ 

พยายามจะแยกเรื่องของเบเรนและทินูวิเอล (ลูธิเอน) เพื่อให้เป็นเรื่องเอกเทศ 

เทา่ทีจ่ะทำได ้ (ในความเหน็ของขา้พเจา้) โดยไมบ่ดิเบอืนอะไรไป ในอกีดา้นหนึง่  

ข้าพเจ้าหวังจะแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวพื้นฐานนี้มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง 

ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ในคำนำที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ในหนังสือ บันทึกตำนาน 
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ที่สาบสูญ  (The Book of  Lost Tales) เล่มแรก  ข้าพเจ้าเล่าถึงการ 

เปลี่ยนแปลงของเรื่องราวไว้ว่า

ในประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์มิดเดิ้ลเอิร์ธไม่ค่อยจะมี 

พัฒนาการของเนื้อเรื่องอย่างโผงผางเท่าใดนัก  -  โดยมากจะเป็นการ 

เปลี่ยนแปลงไปทีละระดับอย่างน้อย  ๆ ดังนั้นการเติบโตของปกรณัม  

(เช่นกระบวนการที่เรื่องราวของนาร์โกธรอนด์เข้ามาบรรจบกับเรื่องของ 

เบเรนและลูธิเอน ซึ่งไม่เคยมีวี่แววมาก่อนใน ตำนานที่สาบสูญ ทั้งที่มีการ 

เล่าเรื่องของทั้งสองฝั่งเอาไว้) อาจดูเหมือนเป็นการเติบโตของตำนาน 

ในหมู่ผองชน เป็นผลลัพธ์จากจิตใจมากมายและคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า

ลักษณะสำคัญของหนังสือเล่มนี้ คือการแสดงพัฒนาการทั้งหลายในปกรณัม 

ของเบเรนและลูธิเอนด้วยถ้อยคำของบิดาของข้าพเจ้าเอง กระบวนวิธีที่ข้าพเจ้า 

ใช้คือการดึงเอาเนื้อความบางส่วนมาจากต้นฉบับที่มีขนาดยาวกว่ามาก ทั้งใน 

ส่วนร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่เขียนขึ้นมาในช่วงเวลาหลายต่อหลายปี

ด้วยวิธีนี้ ทำให้เราได้เนื้อเรื่องที่มีรายละเอียดอย่างใกล้ชิดและน่าทึ่ง 

ซึ่งไม่ปรากฏในเนื้อเรื่องฉบับสรุปความ มีรูปแบบการพรรณนาอย่างเข้มข้น 

เช่นเดียวกับบทบรรยายใน ตำนานแห่งซิลมาริล ย่ิงกว่าน้ันยังค้นพบองค์ประกอบ 

ในเนื้อเรื่องที่สูญหายไปในเวลาต่อมาอีกด้วย เช่น ตอนที่ธู เนโครมันเซอร์  

(ร่างที่ปรากฏตัวครั้งแรกของเซารอน) ไต่สวนเบเรนกับเฟลากุนด์และสหาย 

รว่มทางทีป่ลอมตวัเปน็ออรค์ หรอืบทบาทอนัแสนสัน้ของเทวลิโด เจา้แหง่วฬิาร 

ผู้น่าขนลุก ซึ่งมีค่าควรแก่การจดจำอย่างยิ่ง

สุดท้ายนี ้ ข้าพเจ้าขอยกเนื้อหาในบทนำอีกส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ใน  

ตำนานบุตรแห่งฮูริน (๒๐๐๗) ดังนี้
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คงไมอ่าจปฏเิสธวา่ ผูอ้า่น ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์ จำนวนมากไมเ่คยรูจ้กั 

ตำนานของยุคบรรพกาลเลย นอกจากเคยได้ยินกิตติศัพท์มาว่าเป็นเรื่องที่ 

แปลกและเข้าใจยาก

คงไม่อาจปฏิเสธเช่นกันว่า จำนวนเล่มในหนังสือชุด  ประวัติศาสตร์ 

มิดเดิ้ลเอิร์ธ  อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงแง่มุมที่เป็นอุปสรรคได้ ทั้งนี้เพราะรูปแบบ 

การประพนัธข์องบดิาขา้พเจา้นัน้มคีวามยากอยูใ่นตวั และวตัถปุระสงคเ์ริม่แรก 

ในการเรียบเรียง  ประวัติศาสตร์ฯ  ก็เพื่อจะพยายามคลี่คลายความยุ่งยากนั้น  

ด้วยเหตุนั้นมันจึงดูเป็นการเล่าเรื่องตำนานทั้งหลายของยุคบรรพกาล ดุจหนึ่ง 

งานสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนแปรไปได้ไม่รู้จบ

ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านคงจะอธิบายถึงองค์ประกอบที่ถูกตัดทิ้งไปในตำนาน 

เรื่องหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าเพิ่งรู้ว่าเรื่องไม่ได้เป็นเช่นนั้น” หรือ “ข้าพเจ้าเพิ่งนึกได้ว่า 

นั่นไม่ใช่ชื่อที่ถูกต้อง” เราไม่ควรพูดถึงการเปลี่ยนแปรนี้มากมายจนเกินจริงไป  

ถึงอย่างไรเนื้อหานั้นก็ยังยืนยง ยิ่งใหญ่ และเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องอยู่  

แตใ่นการเรยีบเรยีงหนงัสอืเลม่นีข้ึน้ ขา้พเจา้หวงัอยา่งแทจ้รงิวา่จะสามารถแสดง 

ให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ตำนานโบราณของมิดเดิ้ลเอิร์ธ เห็นการเปลี่ยนแปลง 

และการเติบโตตลอดช่วงเวลาหลายปี อันสะท้อนจุดมุ่งหมายที่ผู้ประพันธ์ 

ต้องการแสวงหาเรื่องราวที่จะเป็นตัวแทนตำนานโบราณ ซึ่งใกล้เคียงกับความ 

ปรารถนาของท่านให้มากที่สุด

ในจดหมายที่ข้าพเจ้าเขียนถึงเรย์เนอร์ อันวิน  เมื่อปี  ค.ศ.  ๑๙๘๑  

ข้าพเจ้าสังเกตว่า เมื่อตอนที่ข้าพเจ้าจำกัดตัวเองอยู่กับปกรณัมเดี่ยวเพียง 

เรื่องเดียวในบรรดาปกรณัมมากมายที่รวมกันขึ้นเป็น  ตำนานที่สาบสูญ  นั้น  

“การพรรณนารายละเอียดในงานเขียนอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์นั้นคงจะยากเย็น 

เหลือคณา เพราะคงต้องอธิบายกันบ่อยครั้งว่าที่อื่น  ๆ  นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง”  

ผลปรากฏว่านี่เป็นการคาดการณ์ที่แม่นยำในการทำหนังสือเรื่อง  เบเรนและ 
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ลูธิเอน ข้าพเจ้าต้องหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ เพราะเบเรนและลูธิเอนพร้อม 

ทั้งผองเพื่อนและศัตรู ไม่ได้เพียงมีชีวิตอยู่ รักกัน แล้วตายจากไป บนเวที 

อันว่างเปล่าเดียวดายไร้อดีต ดังนั้นข้าพเจ้าจึงดำเนินตามวิธีการที่ข้าพเจ้าใช้ใน 

หนังสือเรื่อง ตำนานบุตรแห่งฮูริน ข้าพเจ้าได้เขียนบทนำไว้ในหนังสือเล่มนั้นว่า

จากคำของบิดาของข้าพเจ้าเอง จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า หากท่านสามารถ 

บรรยายเรื่องราวทั้งหมดจนจบตามโครงที่ท่านตั้งใจไว้ ท่านย่อมเห็น  

“ตำนานอันยิ่งใหญ่”  ทั้งสามเรื่องของยุคบรรพกาล (คือเรื่องของเบเรน 

และลูธิเอน ตำนานบุตรแห่งฮูริน และการล่มสลายของกอนโดลิน) เป็น 

งานที่สมบูรณ์ในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นโครงของมหากาพย์ที่รู้จัก 

กันในนาม ตำนานแห่งซิลมาริล มาประกอบเลย ในขณะเดียวกันท่านก็ได้ 

ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า ตำนานบุตรแห่งฮูริน มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิด 

กับประวัติศาสตร์ของเอลฟ์และมนุษย์ในยุคบรรพกาล และมีการอ้างอิง 

ที่ชัดเจนมากมายถึงเหตุการณ์และสถานการณ์แวดล้อมต่าง  ๆ  ที่เกิดขึ้น 

ในมหากาพย์อันเป็นโครงใหญ่ของเรื่องทั้งหมด

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงใส่  “เรื่องราวโดยย่อเกี่ยวกับแผ่นดินเบเลริอันด์และ 

พลเมืองที่อาศัยอยู่ที่นั่นในช่วงปลายของยุคบรรพกาล” และรวบรวม “ดรรชนี 

รายชื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้พร้อมคำอธิบายโดยสังเขป” ข้าพเจ้า 

นำเรื่องราวโดยย่อจาก  ตำนานบุตรแห่งฮูริน มาปรับปรุงให้สั้นลงและบรรจุไว้ 

ในหนังสือเล่มนี้ พร้อมทั้งจัดทำดรรชนีรายชื่อที่ปรากฏในเนื้อหา โดยใส่ 

คำอธิบายเพิ่มเติมถึงชื่ออันหลากหลายของมันไว้ด้วย ประเด็นปลีกย่อยเหล่านี ้

มิใช่สาระสำคัญ แต่ตั้งใจจะให้เป็นตัวช่วยหากต้องการเท่านั้น

อีกปัญหาหนึ่งที่ข้าพเจ้าควรกล่าวถึง คือการที่ชื่อต่าง ๆ ถูกเปลี่ยนไปมา 

บ่อยครั้ง ถ้าจะยึดถือความเที่ยงตรงและสอดคล้องกับลำดับการเปลี่ยนแปลง 

ชื่อในเนื้อเรื่องตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปย่อมมิอาจบรรลุจุดประสงค์ของ 
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หนังสือเล่มนี้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ยึดถือกฎเกณฑ์ใด ๆ ข้าพเจ้าอาจแยกชื่อเก่า 

และใหม่ในบางกรณี แต่ไม่แยกในบางกรณี ด้วยเหตุผลที่ต่างกันไป โดย 

ส่วนใหญ่บิดาของข้าพเจ้ามักเปลี่ยนแปลงชื่อในต้นฉบับภายหลัง หรือเมื่อเวลา 

ล่วงผ่านไปนานมากแล้วโดยที่ไม่สอดคล้องกันเลย ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนจาก  

Elfin เป็น Elven ในกรณีดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าจะใช้ Elven เพียงแบบเดียว  

หรือ Beleriand (เบเลริอันด์) จากชื่อก่อนหน้านี้ Broseliand แต่ในกรณี 

อื่น  ๆ  ข้าพเจ้าอาจคงชื่อเอาไว้ทั้งสองแบบ เช่น Tinwelint (ทินเวลินท์)/ 

Thingol (ธิงโกล), Artanor (อาร์ทานอร์)/ Doriath (โดริอัธ)

วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้จึงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากหนังสือในชุด 

ประวัติศาสตร์มิดเดิ้ลเอิร์ธ  อันเป็นเนื้อหาต้นร่าง ข้าพเจ้าขอยืนยันหนักแน่น 

วา่นีม่ใิชส่ว่นประกอบหนึง่ของหนงัสอืในชดุนัน้ แตเ่ปน็ความพยายามทีจ่ะกลัน่ 

เอาเนื้อหาส่วนบรรยายความออกมาจากบรรดางานเขียนมากมายที่มีอยู่อย่าง 

มโหฬารและมีความซับซ้อนเป็นที่สุด แต่บทบรรยายเนื้อเรื่องของเบเรนและ 

ลูธิเอนนี้ โดยตัวมันเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาความ 

เกีย่วพนัใหม ่  ๆขึน้ตลอดเวลาขณะทีม่นัฝงัตวัลงไปประวตัศิาสตรท์ีก่วา้งใหญก่วา่  

การตัดสินใจว่าจะรวมสิ่งใดไว้หรือตัดสิ่งใดออกจากโลกโบราณ  “อันกว้างใหญ่”  

เป็นเพียงเรื่องส่วนบุคคล ซึ่งเป็นที่สงสัยอยู่บ่อยครั้งเพราะการพยายามทำ 

เช่นนั้นย่อมไม่มีทางจะบรรลุ  “หนทางที่ถูกต้อง”  ได้เลย อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้า 

มักทำผิดพลาดในเรื่องของความชัดเจนและการที่ไม่ค่อยอธิบายอะไร ด้วย 

เกรงจะเป็นการทำลายวัตถุประสงค์เริ่มแรกและกระบวนการของหนังสือเล่มนี้

ด้วยวัยเก้าสิบสามปีของข้าพเจ้า สันนิษฐานว่านี่น่าจะเป็นหนังสือเล่ม 

สดุทา้ยแลว้ในบรรดางานเรยีบเรยีงงานเขยีนจำนวนมากมายของบดิาของขา้พเจา้  

งานเขียนที่โดยส่วนใหญ่แล้วยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนเลย และมีธรรมชาติ 

ที่ค่อนข้างจะผิดประหลาดเสียด้วย ตำนานนี้ถูกเลือกขึ้นมา  เป็นอนุสรณ์  

เนื่องจากมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับชีวิตส่วนตัวของท่านและความคิด 
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อันแรงกล้าในการรวมสิ่งเหล่านี้ให้เป็นหนึ่ง ทั้งลูธิเอน ผู้ซึ่งท่านเรียกว่า  

“ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่เอลดาร์” เบเรนมรรตัยชน โชคชะตา และชีวิตครั้งที่ 

สองของพวกเขา

เรื่องนี้ย้อนกลับไปในชีวิตของข้าพเจ้าไกลแสนไกล เป็นความทรงจำ 

วัยเยาว์ถึงส่วนประกอบบางอย่างในเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเคยได้ฟัง - ไม่ใช่แค่ภาพ 

ที่จำมาจากฉากในนิทาน บิดาเล่าเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าฟัง หรืออาจจะเล่าบางส่วน 

ของเรื่อง ท่านเล่าออกมาโดยไม่มีงานเขียนใด ๆ ในช่วงต้นทศวรรษ ๑๙๓๐

ชิ้นส่วนในเรื่องเล่าที่ข้าพเจ้าจำได้ ด้วยดวงตาในใจของข้าพเจ้า คือ 

นัยน์ตาของหมาป่าซึ่งปรากฏขึ้นทีละตัว ๆ ในความมืดมิดของตรุแห่งธู

บิดาพูดถึงมารดาในจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนถึงข้าพเจ้า ท่านเขียนขึ้น 

ในปีหลังจากที่มารดาเสียชีวิต ซึ่งเป็นปีก่อนหน้าที่ท่านจะเสียชีวิตเช่นกัน บิดา 

เขียนถึงความรู้สึกทุกข์โศกอย่างท่วมท้น และความหวังที่จะจารึกคำว่า  

ลูธิเอน  ไว้ใต้ชื่อของมารดาบนหินหลุมศพ ในจดหมายฉบับนั้นท่านเล่าย้อน 

ไปถึงจุดกำเนิดของตำนานเบเรนและลูธิเอน (ดังที่ยกมาไว้ในหน้า ๒๙ ของ 

หนังสือเล่มนี้) ในลานโล่งเล็ก ๆ แห่งหนึ่งใจกลางป่าที่เต็มไปด้วยดอกเฮมล็อก  

ใกลก้บัหมูบ่า้นรสู ์ ในยอรก์เชอร ์ ทีซ่ึง่มารดาเตน้รำ ทา่นกลา่ววา่ “แตเ่รือ่งราว 

ดำเนนิบดิผนัไป ฉนัถกูทิง้ไว ้ และ ฉนั ไมส่ามารถออ้นวอนตอ่หนา้เทพมานดอส 

ผู้ปราศจากความเมตตาได้เลย”
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เรื่องราวนี้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาเมื่อแสนนานมาแล้ว ซึ่งมีกล่าวถึงไว้ว่าเป็น 

ความทรงจำ ปรากฏอยู่ในเนื้อความตอนหนึ่งของ ลอร์ดออฟเดอะริงส์ ตอนที่ 

ประชมุใหญใ่นรเิวนเดลล ์ เอลรอนดก์ลา่วถงึพนัธมติรครัง้สดุทา้ยระหวา่งเอลฟ ์

และมนุษย์ และความพ่ายแพ้ของเซารอนในตอนปลายยุคที่สอง เมื่อเวลา 

กว่าสามพันปีมาแล้วว่า

ถึงตอนนี้เอลรอนด์หยุดพูดไปชั่วขณะพร้อมกับถอนหายใจ “ข้า 

ยังจำได้ดีถึงธงทิวอันงดงามของขุนศึกนายกองเหล่านั้น” เอลรอนด์กล่าว  

“มันทำให้ข้าหวนระลึกถึงความรุ่งโรจน์ในบรรพกาล เมื่อครั้งที่แสนยาพล 

แห่งเบเลริอันด์เนืองแน่นด้วยเจ้าชายและนายทัพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายมา 

ชุมนุมกัน แต่ไม่มีครั้งใดจะมากมายหรืองดงามเท่าเมื่อครั้งที่ธังโกโรดริม 

ถูกทำลาย และพวกพรายเข้าใจว่าความชั่วร้ายสูญสิ้นไปตลอดกาลแล้ว  

หากแต่มันหาเป็นเช่นนั้นไม่”

“ท่านจำได้?” โฟรโดหลุดปากออกมาดัง ๆ ด้วยความประหลาดใจ  

“แต่ผมนึกว่า”  เขาอึกอักเมื่อเอลรอนด์หันมา  “ผมนึกว่ากิลกาลัด 
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สิ้นชีวิตไปนานไม่รู้กี่ศตวรรษแล้ว”

“ความจริงก็เป็นเช่นนั้น” เอลรอนด์ตอบอย่างเคร่งขรึม “ทว่า 

ความทรงจำของขา้ยอ้นกลบัไปไกลถงึยคุบรรพกาลโนน่ทเีดยีว เออาเรนดลิ 

คือบิดาของข้า ท่านเกิดในกอนโดลินก่อนที่นครแห่งนั้นจะล่มสลาย และ 

มารดาของข้าคือเอลวิง บุตรีแห่งดิออร์ ซึ่งเป็นลูกชายของลูธิเอนแห่ง 

โดเรียธ ข้าได้เห็นแผ่นดินตะวันตกของโลกมาแล้วถึงสามยุค ตลอดจน 

ความพ่ายแพ้และชัยชนะอันไร้ค่ามากมาย”๒

ว่าด้วยมอร์ก็อธ

มอร์ก็อธ หรือที่ถูกเรียกขานว่า จอมมารทมิฬ หากแต่เริ่มแรกนั้นเขา 

คือ “เมลคอร์ วาลาองค์แรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กำเนิดมาก่อนพิภพนี้” ตามที่เขา 

ประกาศต่อฮูรินที่ถูกจับตัวมาอยู่ต่อหน้าเขา บัดนี้เขาจำแลงร่างมาอย่างถาวร 

ให้อยู่ในรูปกายอันใหญ่โตทรงพลังแต่น่าสยดสยอง เป็นราชันอยู่ในแผ่นดิน 

ตะวันตกเฉียงเหนือของมิดเดิ้ลเอิร์ธ ในปราการมหึมาแห่งอังก์บันด์ หรือ 

โลหะอเวจี ควันดำที่พลุ่งขึ้นจากยอดภูธังโกโรดริม ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มอร์ก็อธ 

สร้างขึ้นเหนืออังก์บันด์มองเห็นเป็นรอยด่างดำอยู่ไกล ๆ  บนท้องฟ้าแดนเหนือ  

ใน บันทึกศักราชแห่งเบเลริอันด ์ (Annals of Beleriand) เขียนไว้ว่า “ประตู 

ของมอร์ก็อธอยู่ห่างจากสะพานแห่งเมเนกร็อธเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบลีกเท่านั้น  

อาจดูเหมือนไกล หากแต่ใกล้นิดเดียว” ข้อความนี้กล่าวถึงสะพานที่ทอดไปสู่ 

พระราชฐานของกษตัรยิเ์อลฟน์ามวา่ ธงิโกล สถานทีซ่ึง่มชีือ่เรยีกวา่เมเนกรอ็ธ  

สหัสคูหา

แต่การจำแลงมาในร่างใหม่เช่นนี้ ทำให้มอร์ก็อธหวาดกลัว บิดาของ 

ข้าพเจ้าเขียนถึงเขาไว้ว่า

๒ จาก ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์ ตอนมหนัตภยัแหง่แหวน แปลโดยวลัล ี ชืน่ยง หน้า ๓๕๓ - ๓๕๔
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“ขณะทีค่วามพยาบาททวขีึน้ เมือ่เขาสรา้งสิง่ชัว่รา้ยและสง่ออกไปกระทำ 

สิง่โฉดนัน้ อำนาจของเขากผ็า่นไปยงับรรดาสมนุปศีาจและแตกซา่นเซน็ออกไป  

ยิ่งนานวันเขาก็ยิ่งผูกติดกับผืนดิน ปรารถนาแต่จะซุกตัวอยู่ในที่มั่นใต้พิภพ”  

ดังนั้นเมื่อฟิงโกลฟิน จอมกษัตริย์แห่งโนลดอร์ ควบม้าแต่เพียงลำพังไปยัง 

อังก์บันด์เพื่อท้าทายมอร์ก็อธให้ออกมาสู้ศึก เขาร้องตะโกนที่หน้าประตูว่า  

ออกมาสิ ราชันผู้ขลาดเขลา มาประลองกันด้วยมือของเราเอง! เจ้าผู้มุดอยู่ 

แต่ในถ้ำ สั่งได้แต่ข้าทาสบริวาร อ้ายจอมโกหกและจอมหดหัว อริร้ายของ 

ปวงเทพและเอลฟ์ ออกมาสิ! ข้าต้องการเห็นหน้าอ้ายตาขาวอย่างเจ้า จากนั้น  

(เล่ากันว่า) มอร์ก็อธจึงออกมา เพราะเขามิอาจปฏิเสธการท้าทายนั้นยามอยู่ 

ต่อหน้าขุนพลของตัวเอง เขาใช้อาวุธเป็นค้อนขนาดใหญ่นามว่า กรอนด์  

เมื่อเขาทุ่มค้อนไปแต่ละครั้งก็ทำให้พื้นดินแตกออกเป็นร่องเหวขนาดใหญ่  

สุดท้ายเขาตีฟิงโกลฟินจนต้องลงไปนอนกับพื้น แต่ก่อนตายฟิงโกลฟินยัง 

ฉวยแทงบาทมหึมาของมอร์ก็อธ ตรึงมั่นไว้กับพื้นได้ เลือดสีดำไหลทะลัก 

ท่วมหลุมลึกอันเกิดจากกรอนด์ ฝ่ายมอร์ก็อธต้องเดินกะโผลกกะเผลกด้วย 

ขาข้างเดียวมานับแต่นั้น ดังนั้นเมื่อเบเรนและลูธิเอนหาหนทางเข้าไปถึง 

ท้องพระโรงอันสุดลึกในอังก์บันด์ที่ซึ่งมอร์ก็อธนั่งอยู่ ลูธิเอนร่ายมนตร์ใส่เขา  

ทันใดนั้นเขาก็ล้มลง ประหนึ่งขุนเขาถล่ม เลื่อนไถลเสียงดังดุจดั่งฟ้าคำราม 

จากบัลลังก์ของเขาลงมานอนเหยียดยาวอยู่แทบพื้นอเวจี

ว่าด้วยเบเลริอันด์

เมื่อทรีเบียร์ดเดินย่างผ่านป่าฟังกอร์น แบกเมอร์รี่และปิ๊บปิ้นไว้บนแขน 

ซึ่งเป็นกิ่งก้านสาขาของเขา เขาร้องเพลงให้ทั้งสองฟังเกี่ยวกับผืนป่าโบราณ 

ในแผน่ดนิอนัยิง่ใหญแ่หง่เบเลรอินัด์ ซึง่ถกูทำลายไปในความอกึทกึวุน่วายของ 

มหาสงครามตอนปลายยุคบรรพกาล มหาสาครโถมถั่งเข้ามาและจมแผ่นดิน 

ทั้งปวงที่อยู่ทางฟากตะวันตกของเทือกเขาสีน้ำเงิน อันมีชื่อว่าเอเร็ดลูอินและ 
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เอเร็ดลินดอนไปจนสิ้น ด้วยเหตุนี้ แผนที่ประกอบเรื่อง ตำนานแห่งซิลมาริล  

จึงสิ้นสุดทางฟากตะวันออกที่แนวเทือกเขานั้น ขณะที่แผนที่ประกอบเรื่อง  

ลอร์ด  ออฟ  เดอะริงส์  สิ้นสุดลงทางฟากตะวันตกที่ เทือกเขาสีน้ำเงินนี้ 

เช่นเดียวกัน แผ่นดินชายฝั่งที่อยู่ทางด้านตะวันตกพ้นไปจากเทือกเขานี้คือ 

ดนิแดนทีห่ลงเหลอือยูใ่นยคุทีส่าม ซึง่แตเ่ดมิคอืออสซริอินัด ์ ดนิแดนสตัตนท ี 

ที่ซึ่งครั้งหนึ่งทรีเบียร์ดเคยเดินเที่ยวท่องอยู่

ในป่าเอล์มแห่งออสซิริอันด์ ข้าท่องจรจรัลในฤดูร้อน

อ้า! เสียงดนตรีคิมหันต์และแสงตะวันเรืองรอง 

ริมท้องน้ำทั้งเจ็ดแห่งออสเซียร์!

ข้าได้แต่ครวญคำนึงว่าแสนประเสริฐยิ่ง๓

มนุษย์เดินทางเข้ามาสู่เบเลริอันด์ผ่านทางช่องเขาของเทือกเขาสีน้ำเงินนี้เอง  

บนเทือกเขานั้นยังเป็นที่ตั้งนครของคนแคระ คือโนกร็อดและเบเลกอสต์ และ 

ในออสซิริอันด์นี้เป็นสถานที่ซึ่งเบเรนและลูธิเอนพำนักอยู่หลังจากที่ทั้งสอง 

ได้รับอนุญาตจากมานดอสให้หวนกลับคืนมาสู่มิดเดิ้ลเอิร์ธ (น. ๒๓๔)

ทรีเบียร์ดยังได้เที่ยวท่องอยู่ท่ามกลางป่าสนแห่งดอร์โธนิออน (แผ่นดิน 

แห่งต้นสน) ด้วย

บนเนินดอร์โธนิออนสูงล้น 

ข้าป่ายปีนสู่ดงสนในยามเหมันต์

อ้า! สายลมและคาคาบไม้ขาวเลื่อมดำ 

เหนือโอร็อดนาธอน!

เสียงข้านั้นสะท้อนก้องฟ้า

๓ จาก ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส ์ ตอนหอคอยคู่พิฆาต แปลโดย วัลลี ชื่นยง หน้า ๘๔
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ภายหลังดินแดนนั้นได้ชื่อว่าเทาร์-นู-ฟูอิน “ผืนป่าใต้เงาราตรี” เมื่อมอร์ก็อธ 

เปลีย่นใหม้นักลายเปน็ “ดนิแดนแหง่มนตราอนัมดืดำและนา่สยดสยอง ใหต้อ้ง 

ร่อนเร่ไปอย่างสิ้นหวัง” (ดู น. ๙๖)

ว่าด้วยเอลฟ์

พวกเอลฟ์ปรากฏขึ้นครั้งแรกบนโลกในดินแดนตะวันออกไกลแสนไกล  

(พาลิซอร์) ข้างทะเลสาบแห่งหนึ่งชื่อว่า คุยวิเอเนน หรือทะเลสาบชาคริต  

พวกเขาได้รับเชิญจากเหล่าเทพวาลาร์ให้เดินทางออกจากมิดเดิ้ลเอิร์ธ ข้าม 

มหาสาครไปยงั “อาณาจกัรศกัดิส์ทิธิ”์ บนทวปีอามนั ดนิแดนของเหลา่ทวยเทพ 

ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของพิภพ พวกเอลฟ์ที่รับคำเชิญนี้พากันเดินทางอพยพ 

ครั้งใหญ่ออกจากทะเลสาบคุยวิเอเนนข้ามมิดเดิ้ลเอิร์ธ โดยมีเทพวาลานามว่า  

โอโรเมจอมพราน เป็นผู้นำทางพวกเขา เอลฟ์ที่เข้าร่วมการเดินทางครั้งใหญ่นี ้

มีชื่อเรียกว่า เอลดาร์ หรือไฮเอลฟ์ ซึ่งแยกออกจากพวกที่ปฏิเสธคำเชิญและ 

เลือกจะอยู่ใช้ชีวิตบนมิดเดิ้ลเอิร์ธต่อไป

พวกเอลดาร์เดินทางข้ามเทือกเขาสีน้ำเงินไป แต่ไม่ได้ข้ามมหาสาคร 

ไปทั้งหมด ยังมีบางส่วนที่คงอยู่ในแผ่นดินเบเลริอันด์ พวกนี้คือชาวซินดาร์  

หรือเกรย์เอลฟ์ กษัตริย์ของพวกเขาคือธิงโกล (ชื่อหมายถึง  “เสื้อคลุมเทา”)  

ซึ่งปกครองแผ่นดินทั้งหมดอยู่ในเมเนกร็อธ สหัสคูหา ในอาณาจักรโดริอัธ  

(อาร์ทานอร์) ส่วนพวกเอลดาร์ที่ข้ามมหาสาคร ก็ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินของเหล่า 

วาลารเ์สยีทัง้หมด เพราะตระกลูสำคญัตระกลูหนึง่ของพวกเอลฟค์อืชาวโนลดอร ์ 

(“ผู้ทรงภูมิ”) ได้หวนกลับมามิดเดิ้ลเอิร์ธ และถูกเรียกว่าเป็นเอลฟ์ผู้พลัดถิ่น

ผู้เป็นหัวเรือหลักในการกบฏต่อเหล่าวาลาร์คือเฟอานอร์ ซ่ึงเป็นผู้ประดิษฐ์ 

ซลิมารลิ เขาเปน็บตุรคนใหญข่องฟนิเว ซึง่เปน็ผูน้ำชาวโนลดอรเ์ดนิทางมาจาก 

คุยวิเอเนน แต่บัดนี้สิ้นชีพเสียแล้ว บิดาของข้าพเจ้าเขียนไว้ว่า
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มอร์ก็อธจอมมาร มุ่งหวังในมณีเหล่านั้น เขาขโมยดวงมณีและ 

นำมนัมายงัมดิเดิล้เอริธ์หลงัจากทีท่ำลายทวพิฤกษาสิน้แลว้ เขาเก็บดวงมณ ี

เอาไว้ในมหาปราการแห่งธังโกโรดริม ฝ่ายเฟอานอร์ก็ละทิ้งอาณาจักร 

อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่ต้านต่อประสงค์ของเหล่าวาลาร์ และเดินทางลี้ถิ่นมาสู่ 

มิดเดิ้ลเอิร์ธ โดยนำพลเมืองส่วนใหญ่ของตระกูลเขามาด้วย เนื่องด้วย 

ความทระนงของเขา เขาจึงมุ่งหมายจะช่วงชิงดวงมณีคืนจากมอร์ก็อธ 

ด้วยกำลัง

หลังจากนั้นจึงตามมาด้วยสงครามอันสิ้นหวังของชาวเอลดาร์และ 

เอไดน์ [มนุษย์จากสามตระกูลใหญ่ผู้เป็นสหายเอลฟ์] ต่อธังโกโรดริม  

ซึ่งในท้ายที่สุดพวกเขาก็ถูกทำลายลงอย่างย่อยยับ

ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางออกจากวาลินอร์ ได้เกิดเหตุการณ์อันน่า 

สยดสยองขึ้นเหตุการณ์หนึ่ง  ซึ่งเป็นรอยด่างพร้อยอยู่ในประวัติศาสตร์ 

ของชาวโนลดอร์ในมิดเดิ้ลเอิร์ธ เฟอานอร์บัญชาต่อชาวเทเลริ อันเป็นตระกูล 

ที่สามของชาวเอลดาร์ที่เข้าร่วมในการเดินทางครั้งใหญ่ และบัดนี้อาศัยอยู่บน 

ชายฝั่งอามัน ให้พวกเขายอมยกกองเรืออันเป็นความภาคภูมิใจยิ่งใหญ่ของ 

พวกเขาให้แก่ชาวโนลดอร์ ด้วยว่าหากปราศจากกองเรือเหล่านั้นแล้ว การ 

นำฝูงชนจำนวนมากเช่นนั้นข้ามมายังมิดเดิ้ลเอิร์ธย่อมมิอาจเป็นไปได้ ทว่า 

ชาวเทเลริกลับปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง

เฟอานอร์กับผองชนของตนจึงโจมตีชาวเทเลริในนครของพวกเขาเอง  

ซึ่งก็คืออัลควาลอนเดหรือท่าเรือหงส์ และยึดเอากองเรือทั้งหลายมาด้วยกำลัง  

การสัประยุทธ์ครานี้รู้จักกันต่อมาในชื่อ การประหัตประหารญาติ ชาวเทเลริ 

จำนวนมากถกูสงัหาร เรือ่งนีม้กีารกลา่วอา้งถงึใน ตำนานของทนิวูเิอล (น. ๓๔)  

ว่า “การกระทำอันเลวร้ายของพวกโนมที่ท่าเรือหงส์” และดู น. ๑๒๑ บรรทัด 

ที ่ ๕๑๔ - ๕๑๙

เฟอานอร์ถูกสังหารในสงครามที่เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวโนลดอร์หวนคืน 
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ยังมิดเดิ้ลเอิร์ธ และบุตรทั้งเจ็ดของเขาได้เข้าครอบครองแผ่นดินกว้างใหญ่ 

ทางตะวันออกของเบเลริอันด์ ระหว่างดอร์โธนิออน  (เทาร์-นา-ฟูอิน)  กับ 

เทือกเขาสีน้ำเงิน

บุตรคนท่ีสองของฟินเวคือ ฟิงโกลฟิน (น้องชายต่างมารดาของเฟอานอร์)  

ไดข้ึน้เปน็ผูน้ำในหมูช่าวโนลดอรท์ัง้หลาย เขากบัฟงิกอนผูบ้ตุรปกครองดนิแดน 

ฮิธลุม ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือและทางตะวันตกของแนวเทือกเขามหึมาแห่งเอเร็ด- 

เวธริน หรือเทือกเขาแห่งเงา ฟิงโกลฟินสิ้นชีพในการประลองกับมอร์ก็อธ  

บุตรคนที่สองของฟิงโกลฟิน คือทัวร์กอน เป็นน้องชายของฟิงกอน ได้เป็น 

ผู้ก่อตั้งและปกครองอาณาจักรลับแลกอนโดลิน

บตุรคนทีส่ามของฟนิเว ซึง่เปน็นอ้งชายของฟงิโกลฟนิและนอ้งรว่มบดิา 

ของเฟอานอร์  ในต้นฉบับเดิมให้ชื่อว่าฟินร็อด  แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็น 

ฟนิารฟ์นิ (ด ูน. ๙๓) บตุรคนโตของฟนิรอ็ด / ฟนิารฟ์นิในตน้ฉบบัเดมิใหช้ือ่วา่  

เฟลากุนด์ แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นฟินร็อด ฟินร็อดผู้นี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจ 

จากความงดงามและสง่าผ่าเผยของเมเนกร็อธในโดริอัธ จึงได้สร้างนครใต้ดิน 

แห่งนาร์โกธรอนด์ขึ้น อันเป็นที่มาของชื่อเฟลากุนด์  “เจ้าแห่งถ้ำ” ด้วยเหตุนี้ 

เฟลากุนด์ในต้นฉบับเดิมจึงกลายเป็นฟินร็อด เฟลากุนด์ ในเวลาต่อมา

ประตขูองนารโ์กธรอนดเ์ปดิออกสูโ่ตรกแคบของแมน่ำ้นารอ็กในแผน่ดนิ 

เบเลริอันด์ตะวันตก แต่อาณาจักรของเฟลากุนด์นั้นแผ่ขยายกว้างไกล ด้าน 

ตะวันออกจดแม่น้ำซิริออน ด้านตะวันตกจดแม่น้ำเนนนิ่ง ซึ่งไหลลงสู่ทะเล 

ที่นครท่าเอกลาเรสต์ แต่เฟลากุนด์ถูกสังหารในตรุของธู เนโครมันเซอร์  

ผู้ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเซารอน หลังจากนั้น โอโรเดร็ธ บุตรคนที่สองของ 

ฟินาร์ฟินจึงขึ้นครองนาร์โกธรอนด์ต่อมา ดังที่เล่าไว้ในหนังสือเล่มนี้ (น. ๙๘,  

๑๑๐)

บุตรคนอื่น  ๆ  ของฟินาร์ฟิน คืออังกร็อดและอายก์นอร์ ได้รับมอบ 

ดินแดนจากฟินร็อด เฟลากุนด์  ผู้พี่ ให้ปกครองแคว้นดอร์โธนิออน ซึ่ง 

หันหน้าออกไปทางเหนือประชิดกับทุ่งหญ้าไพศาลอาร์ด-กาเลน ส่วนกาลาดริเอล 
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นอ้งสาวของฟนิรอ็ด เฟลากนุด ์ พำนกัอยูก่บัราชนิเีมลอินัในโดรอิธั เมลอินันัน้  

(มีชื่อในต้นฉบับก่อน  ๆ  ว่าเกวนเดลิง และอื่น  ๆ) คือไมอาเทวี เป็นดวงจิต 

แหง่พลงัอำนาจทีจ่ำแลงรา่งเปน็กายเนือ้ พำนกัอยูก่บักษตัรยิธ์งิโกลในแดนไพร 

ของเบเลรอินัด ์ พระนางเปน็มารดาของลธูเิอน และเปน็บรรพสตรขีองเอลรอนด์

ในปีที่หกสิบหลังจากชาวโนลดอร์เดินทางกลับมา ก็สิ้นสุดช่วงยุคสมัย 

อันสงบสันติ ออร์คจำนวนมากกรีธาทัพออกจากอังก์บันด์ แต่ถูกทัพของชาว 

โนลดอร์ต่อต้านและทำลายลงยับเยิน การรบครั้งนี้เรียกว่า ดากอร์อะกลาเร็บ  

หรอืการสปัระยทุธอ์นัรุง่โรจน ์ แตบ่รรดาเจา้นายเอลฟเ์หน็วา่นีเ่ปน็สญัญาณเตอืน  

และพากันจัดตั้งการปิดล้อมอังก์บันด์ขึ้น เป็นเวลาอันยาวนานเกือบสี่ร้อยปี

การปิดล้อมอังก์บันด์ต้องส้ินสุดลงด้วยเหตุวิบัติฉับพลัน (ซ่ึงถูกเตรียมการ 

มานานแล้ว) ในคืนวันหนึ่งของฤดูหนาว มอร์ก็อธได้ปล่อยธารอัคคีมหาศาล 

ไหลบ่าลงจากธังโกโรดริม ทำให้ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เขียวขจีอาร์ด-กาเลนซึ่งอยู่ 

ทางตอนเหนอืของทีร่าบสงูดอรโ์ธนอิอนถกูเผาไหมจ้นเกรยีมกลายเปน็ทะเลทราย 

แห้งแล้ง ต่อมาทุ่งนี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อันเฟากลิธ แดนแห่งฝุ่นธุลี

การโจมตีอย่างร้ายกาจครั้งนี้มีชื่อเรียกว่า ดากอร์บราโกลลัค หรือการ 

สัประยุทธ์แห่งเพลิงฉับพลัน (น. ๙๕) เกลารุงบิดาแห่งมังกรได้ปรากฏตัว 

ออกจากอังก์บันด์มาสำแดงอิทธิฤทธิ์เต็มกำลังเป็นครั้งแรก กองทัพออร์ค 

จำนวนมหาศาลกรลูงมาบกุแดนใต ้ เจา้นายเอลฟแ์หง่ดอรโ์ธนอิอนถกูสงัหารสิน้  

รวมทั้งนักรบและพลเมืองส่วนใหญ่ของตระกูลเบออร์ด้วย (น.  ๙๔  -  ๙๕)  

กษัตริย์ฟิงโกลฟินกับฟิงกอนพระโอรสและบรรดาทหารหาญแห่งฮิธลุม ถูก 

ตีแตกกลับไปยังป้อมเอย์เธลซิริออน (ต้นน้ำซิริออน) ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำ 

ใหญ่สายนั้น บนไหล่เขาตะวันออกของเทือกเขาเงา ธารอัคคีอันเชี่ยวกราก 

ถูกสกัดเอาไว้ด้วยแนวเทือกเขาเงา ดังนั้นฮิธลุมกับดอร์-โลมินจึงยังรอดอยู่ได้

ในปีถัดจากสงคราม บราโกลลัค นั่นเองที่ฟิงโกลฟินเสียพระทัยหนักจน 

ลุแก่โทสะ ควบม้าไปยังอังก์บันด์และท้าประลองกับมอร์ก็อธ 




