นอสตราดามุส ทายวาเกิดสงครามโลกหรือไม?
ในชวงเดือนกันยายน 2544 มีขอความสําเนาแจกจายไปในที่ตา งๆ ดังนี้
" ในเมืองของเทพเจา จะมีลูกไฟขนาดยักษ
พี่นองสองคนจะฉีกจากกันดวยฤทธิข์ องความตื่นตระหนก ขณะที่ปอมคายยังมั่นคงอยู
ผูนําที่ยิ่งใหญจะยอมแพ
มหาสงครามครั้งที่สามจะเริ่มขึ้นเมื่อเมืองกําลังไหม "
" ในวันที่ 11 เดือน 9
นกโลหะ2ตัว บินเขาชนอนุสาวรียสูงทัง้ สอง
ในเมืองใหม
และแลวโลกจะสิน้ สุด ณ บัดนั้น "
นอสตราดามุส 1654

ผูเขียนขอความข างบนนี้อางวา ได มาจากหนั งสือของนอสตราดามุส ซึ่ง
ขอความนี้ตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงที่นครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา โดย ตรงทั้ง
เวลา สถานที่ และ เหตุการณ
ตรงเวลา คือ ตรงวันที่ 11 เดือน 9 คือ เดือนกันยายน ตรงสถานที่ คือ เมือง
ใหม เมืองใหม ก็คือเมืองยอรคใหม หรือ นิวยอรค ตรงรายละเอียดของเหตุการณ
คือ มีเ ครื่องบินชนตึก สูง ที่เปรีย บเทียบวา นกโลหะบินชนอนุส าวรียสูง นั บวาคํา
ทํานายนี้แมนยําจริงๆ ยังเหลือแตมหาสงคราม และ วันสิ้นโลก เทานั้น ที่ไมทราบวา
จะเปนไดหรือไม? ถาเปนจริงจะถึงเมื่อไร?
เมื่อตึกสูง เวิลด เทรด เซ็นเตอร ถูกทําลายราบลง และ ตึกกระทรวงกลาโหมถูก
โจมตี ประชาชนผูไมเกี่ยวของหลายพันคนตองสิ้นชีวิต ทุกคนจึงตื่นตระหนก คาด
เดาตอไปวา จะเกิดเหตุการณรายอะไรตอไปอีก
จะกลายเปนสงครามศาสนา
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หรือไม? จะเกิดสงครามนิวเคลียรหรือไม? จะถึงขั้นวันสิ้นโลกหรือเปลา? ความกลัว
ความสับสน ทําใหคนวิ่งหาที่พึ่ง บางคนสวดมนต บางคนยายที่อยู บางคนกักตุน
สินคา และ หลายคนพึ่งหมอดู หมอดูระดับโลกที่คนทั้งหลายตองนึกถึงกอน คือ
นอสตราดามุส นอสตราดามุสตายไปนาน เกือบ 500 ปแลว แตเขียนคําทํานาย
บอกเหตุการณรายของโลกไวหลายเรื่อง เมื่อใดที่เกิดเหตุการณรายตางๆ คนทั่วโลกจะ
นึกถึงนอสตราดามุส
ขาวของยาฮูในอินเทอรเน็ต เมื่อ 19 กันยายน 2544 กลาววา หนังสือนอสตรา
ดามุส เปนหนังสือที่ขายดีที่สุดในเดือนกันยายน 2544
" นอสตราดามุสทํานายเหตุการณตางๆของโลกไดแมนยํา " สุภาพสตรีหลาย
ทานกลาวอยางมั่นใจ ซึ่งเปนธรรมชาติของผูหญิงที่ไวตอเหตุการณรายกวาผูชาย
สําหรับผูชาย ก็มีหลายทานที่ใหความสนใจนอสตราดามุส แมจะดูแบงรับแบงสู ไม
จริงจังนัก
คําวิจารณมีตอไปวา " คราวนี้เห็นจะเกิดสงครามลางโลก เพราะวาอเมริกา
อับอายมาก คงลางแคน ทางดานฝายผูกอการราย ก็ไมไดมีคนเดียว มีพรรคพวก
มากมายหลายประเทศ ดังนั้นนาจะเกิดสงครามกระจายไปทั่วโลก และคราวนี้เปน
สงครามศาสนา เมื่อเปนสงครามศาสนา จึงมีคนพลีชีพมาก ทําใหสงครามยืดเยื้อ
รุนแรง ยุติยาก " แลวแถมวิจารณตอทายวา " ตามที่นอสตราดามุสทายไว ในที่สุดคง
ตองใชอาวุธนิวเคลียร แลวคนทั้งโลกก็คงไมเหลือ"
ตั้งแต เวิลด เทรด เซ็นเตอร นั่งพับเพียบลงไป ผมก็ไดยินมาอยางนี้หลายครั้ง
ยิ่งกวานั้นยังมักมีเสียงกําชับแถมวา "คุณตุนอาหาร เครื่องใชไวพรอมแลวยัง? มามา
หมูหยอง ไขเค็ม อยาลืมนะ น้ํามันดวย อยาลืม ออ! ตะเกียงน้ํามันพืช หรือน้ํามัน
ทินวัฒนก็ได"
ความสนใจและความกังวลของชาวโลก ทําใหหลายคนสนใจนอสตราดามุส
นอสตราดามุส ทํานายไววาอยางไร แลวจะเปนจริงตามที่วาไวหรือไม สงครามโลก
จะเกิดจริงหรือ?
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สิ่งที่ควรทราบ คือ นอสตราดามุส มีตัวมีตน เพราะมีประวัติยืนยันไวหลาย
แหง
ลักษณะการทํานายเหตุการณของนอสตราดามุส มี 2 ประการ คือ
(1) เขียนเปนภาษาฝรั่งเศส 4 ทอนใหจบความ เรียกวา ควอเทรน (quatrain)
และ
(2) กลาวเปนปริศนาใหทายเอาเอง ไมบอกตรงๆ
การเขียน 4 ทอนใหจบ ทําใหดูขลังดี ดูเปนบทกวีอยางหนึ่งแมจะไมมีคําคลอง
จองกัน และ ยังเปนขออางไดวา ไมสามารถกลาวละเอียดได เพราะเนื้อที่จํากัด
ขอใหตีความเอาเอง
การเขียนเปนปริศนา ทําใหตีความไดหลายอยาง เหมือนการใบหวย ซึ่งไมมี
ทางผิด ถาผิดก็ตองโทษคนอานวา อยากโงเองทําไม ขอยกตัวอยางคําทํานายของ
นอสตราดามุส สักหนึ่งตอน ดังนี้
" ป 1999 เดือน 7
จากทองฟาจะมีราชาแหงความตื่นตระหนกลงมา
ทําใหกษัตริยผูยิ่งใหญของมงโกลคืนชีพ
กอนและหลังดาวอังคาร เพื่อปกครองดวยความโชคดี "
(Century x, Quatrain 72)
ราชาแหงความตื่นตระหนกจากทองฟา คือ อะไรก็ไดที่นากลัว อาจเปนฟาผา
อาจเปนอุกาบาต อาจเปนนกตัวใหญ หรืออะไรก็ได ยิ่งสมัยนี้มีเครื่องบิน มีจรวด มี
ระเบิด จึงไมอาจบอกไดแนนอน
กษัตริยผูยิ่งใหญของมงโกล (ที่จริงในตนฉบับภาษาฝรั่งเศสเขียนวา norman
อาจเปนชาวมงโกเลีย อาจเปนคนผิวเหลือง
แปลวา คนไมมีบานอยู) คือ ใคร?
มองโกลอยดอยางคนเอเซีย อาจเปนเพียงคําเปรียบเทียบถึงผูมีอํานาจ หรือผูดุราย
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กอนและหลังดาวอังคาร อาจหมายถึงกอนที่ดาวอังคารจะเขาใกลโลกที่สุดและ
หลังที่ดาวอังคารเคลื่อนหางออกไปแลว อาจหมายถึงวันอังคาร อาจหมายถึงวัน
จันทรและวันพุธ อาจหมายถึงคนเกิดวันอังคาร อาจหมายถึงสงคราม
อยางไรก็ตาม ป1999 เดือน 7 ผานมาแลว จากทองฟาก็ไมมีอะไรลงมา
กษัตริยมงโกลไมมีแลว เพราะประเทศมงโกเลียไมมีกษัตริยแลว และไมมีฤทธิ์เดช
มากเหมือนสมัยเจงกีสขาน กอนและหลังดาวอังคาร ก็ไมมีอะไรที่สอถึงสงครามในป
1999 และที่วา มาปกครองประเทศดวยความโชคดี ก็ไมเห็นมีโชคดีเกิดขึ้นในถิ่นใดใน
โลก ความหมายโดยรวมของคําทํานายจะหมายถึงอะไรก็แลวแตคนจะคิดกันไป
พวกที่บาคลั่งคําทํานายของนอสตราดามุสก็พยายามหาคําตอบเขาขางใหตรงจนได
ประวัติและคําทํานายของนอสตราดามุส แมจะหาอานไดงาย แตก็ผิดเพี้ยนไป
มาก ผูที่อยากรูจริงๆ ควรคนควาดวยตนเอง จะไดความจริงมากกวา คําทํานายที่
เขียนเปนภาษาฝรั่งเศส ไดถูกแปลออกมาเปนภาษาตางๆหลายภาษา ซึ่งก็ผิดเพี้ยนไป
นอกจากผิ ด เพี้ ย นไปแล ว เมื่ อ เห็ น ว า การทํ า นายผิ ด พลาดไป ก็ ดั ด แปลงต อ ไปให
ใกลเคียง เนื่องจากผูดัดแปลงมีหลายคน จึงดัดแปลงไดหลายอยาง ไมตรงกัน เชน
คนที่1 แปลวา
“ในปของศตวรรษใหมและ9เดือน
จากทองฟาจะมีราชาแหงความตื่นตระหนกลงมา
ทองฟาจะไหมไฟณ 45องศา
ไฟจะลุกลามเขาสูเมืองใหญแหงใหม”
คนที่2 แปลวา
" ป 1999 เดือน 7
จากทองฟาจะมีราชาแหงความตื่นตระหนกลงมา
ทําใหกษัตริยผูยิ่งใหญของมงโกลคืนชีพ
กอนและหลังดาวอังคาร เพื่อปกครองดวยความโชคดี "
(Century x, Quatrain 72)
แตคนที่3 แปลวา
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" ในวันที่ 11 เดือน 9
นกโลหะ2ตัว บินเขาชนอนุสาวรียสูงทั้งสอง
ในเมืองใหม
และแลวโลกจะสิน้ สุดณบัดนั้น "
นอสตราดามุส 1654

คนที่4 เขียนวา
" ในเมืองของเทวดามีลูกไฟใหญ
พี่นองสองคนฉีกขาดจากกันโดยความโกลาหล
แมปอมยังแข็งแรงอยู
ผูนําที่ยิ่งใหญจะยอมแพ
คนที่5 เห็นวา เหตุการณที่เกิดขึ้นไมตรงนัก จึงแปลวา
“ เมื่อดาวหางมรณะผานสองพัน
เด็กโงเจาอารมณสองพวกนําฝุนสกปรกมาปาใสกัน
เกิดเปนยักษหายตัวไลกินคน ทั้งคนเลนคนดูตายฝายละครึ่ง
สันติสุขจะคลุมโลกไปอีกรอยป”
ทั้งหมดนี้ลวนแตของปลอมทั้งนั้น คนแปลคนที่ 1 และ 2 ไมทราบวาเปนใคร
คนแปลคนที่3โกหกไมแนบเนียน ถือวาผีเขียน เพราะป1654 ไมมีนอสตราดามุส
เนื่องจากสิ้นชีวิตไปแลวเมื่อ1566 คนแปลคนที่4 ชื่อ นีล มารแชล (Neil Marshall) เปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยบรอค(Brock)ที่คานาดา เขาทํารายงานเรื่อง "นอสตราดามุส
: การวิเคราะหวิกฤตการณ" เปนการบานสงอาจารยเมื่อป ค.ศ. 1999 นับวาใกลเคียง
ความเปนจริงมาก ในขณะที่เขาเขียนยังไมสอเคาวาจะมีเหตุการณราย ขอความที่
มารแชลเขียนเปนเพียงตองการยกตัวอยางที่เขาเขียนขึ้นเองใหดูวา ถาเขาเขียนอยางนี้
ก็สามารถแปลไดหลายอยาง เมื่อมีเหตุการณรายเกิดขึ้นอยางใด ก็แปลเขาขางจนถูก
อยูดี แลวเขาสรุปวา นอสตราดามุสเขียนเปนแบบใชอุบาย เมื่อมีเหตุการณราย
เกิดขึ้น ก็ตีความหมายวาใชแลว ซึ่งแมเหตุการณรายเกิดขึ้นอยางอื่น ก็แปลไดถูกอีก
ไมมีวันผิด
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สวนคนที่5นั้น ผมเขียนยกเมฆขึ้นมาเอง เมื่อมีเหตุการณรายเกิดขึ้น ก็แปล
ความหมายไดถูกทั้งขึ้นทั้งลอง เขียนเลนสนุก อยาถือเปนเรื่องจริงจังเลย
ของจริงที่นอสตราดามุสเขียน ที่ใกลเคียงกับคําทํานายที่กลาวทั้งหมดขางตน
เปนดังนี้
“ Cinq et quarante degrez ciel bruslera
Feu approcher de la grand cit’e neuve
Instant grand flamme esparse sautera
Quand on voudra des Normans faire preuue “
Century 6, Quatrain 97
แปลเปนภาษาไทยวา
“ หาและสี่สิบขั้นทองฟาจะไหม
ไฟลามเขาสูเมืองใหญใหม
เปลวไฟบางๆขนาดใหญจะกระโดดขึ้นทันใด
เมื่อบางคนตองการจะตรวจสอบนอรแมนส ”
คําทํานายสําหรับศตวรรษที่6 กลุมคํา4 ลําดับที่ 97

แตนี้ก็เปนคําทํานายสําหรับรอยปที่6 หรือศตวรรษที่6 นับจากการเขียนของ
นอสตราดามุส นอสตราดามุส เขีย นคํ าทํ า นายมาแลวประมาณ450ป ป จ จุ บั น อยู
ในชวงรอยปที่หา ผิดไปราวรอยป
เมื่ อ เหตุ ก ารณ ร า ยเกิ ด ขึ้ น แล ว ผู ที่ เ ลื่ อ มใสนอสตราดามุ ส ก็ ห าทางแปล
เหตุการณใหใกลเคียงหรือตรงคําทํานายใหได ซึ่งกอนหนานั้นไมมีปญญาทายใหถูก
ได ผมจะลองแปลคําทํานายใหดูบางดังนี้
“ปหาคูณสี่สิบเศษ ทองฟาจะไหม
ไฟจะลุกลามเขาสูเมืองที่มีชื่อใหม (เมืองอะไรก็ไดที่มีชื่อnew)
เปลวไฟ(จากปนพนไฟ)จะแผพุงไปทันที
เมื่อบางคนเที่ยวไลตามหาผูที่บอกวาไมใช”
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แปลอยางนี้ใกลเคียงความจริงที่สุดใชหรือไม ที่ใกลเคียงมาก เพราะแปลสวม
รอยเรื่องที่เกิดขึ้นแลว
ผมเขียนเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2544 มีเหตุการณอยางนี้บางแลว แตไม
ทั้งหมด หากบังเอิญทายถูกหมดก็ขอสวนบุญใหผมบางก็แลวกัน
สําหรับผูสนใจประวัติของนอสตราดามุส ตามหลักฐานปรากฏวา นอสตราดา
มุส (Nostradamus) ชื่อเต็มวา มิแชล เดอ โนสตราดาม (Michel de Nostradame)เกิด
ที่เมือง แซงต เรมี เดอ โปรวองซ (St. Remy de Provence) ประเทศฝรั่งเศส เขาเกิด
เมื่อ 14 ธันวาคม ป ค.ศ. 1503 (พ.ศ. 2046) สิ้นชีวิตเมื่อป ค.ศ. 1566 (พ.ศ. 2109)
รวมอายุ 63 ป เปนคนยุคตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนตนๆ ยุคของนอสตราดามุ
สผานมาประมาณ 400 ปเศษแลว ไมทราบวามีทานผูใดเกิดทันบางหรือไม
นอสตราดามุส เรียนวิชาโหราศาสตรจากคุณปู และอาจเรียนจากผูอื่นอีกบาง
สวนทางวิชาการ นอสตราดามุส เรียนจนจบแพทย ระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย
มองเปลลิเย ทางตอนใตของฝรั่งเศส ฉะนั้นเขาจึงเปนทั้งหมอดูและหมอรักษาโรค เขา
ทํานายเหตุการณของบานเมืองตางๆ และของโลกไวมาก
อยางไรก็ตาม นอสตราดามุสไมเคยทํานายเหตุการณถูกแบบตรงๆ นอกจาก
จะตองแปลปริศนาใหตรงหรือใกลเคียงหลังจากเหตุการณเกิดขึ้นแลว (แบบนนี้ใครๆก็
ทําได)
ฉะนั้นอยาไดตกอกตกใจกับคําทํานายของนอสตราดามุส เปนจริงได
ยาก เหตุรายที่เกิดก็ไมไดทายไว ที่ทายไวก็ไมเกิด ผูที่ศึกษาคําทํานายของ
นอสตราดามุ ส อย า งจริ ง จั ง และไม ง มงาย กล า วว า คํ า ทํ า นายของเขา ถ า
ตีความอยางยุติธรรมแลว ปรากฏวา ผิด90เปอรเซ็นต ถูก10 เปอรเซ็นต
ขอแนะนําวา ถาจะทํานายเหตุการณ ก็ขอใหใชขอมูลและเหตุผลวากันดีกวา
แมจะผิดก็ไมเสียใจ ขณะนี้อเมริกันนั้นเดินทัพไปแลว และกําลังงงกับความรูใหมๆที่
ไดรับทราบ จนตัดสินใจไมถูกวาจะใชวิธีการรบแบบใดดี และจะรบกันกับใครบาง
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รุนแรงแคไหน หรือเปนเพียงขู คงเอาแนไมได เพราะสงครามขึ้นอยูกับการเดาใจของ
ทั้งสองฝาย
อยางไรก็ตาม อเมริกาไมชํานาญสงครามกองโจรกอการราย ฉะนั้นจึงไมมี
หลักประกันใดๆที่จะยุติสงครามไดโดยอเมริกาไดชัยชนะ เพราะฝายศัตรูไมแสดงตน
เมื่อยังไมสบโอกาสก็สงบอยู แตจะใชโอกาสทีเผลอเลนงาน จึงไมมีฝายใดชนะ
เด็ ด ขาด ยิ่ ง กว า นั้ น ประเทศที่ มี เ สรี ภ าพมากอย า งอเมริ ก า มี จุ ด เปราะบางที่
ผูกอการรายจะปฏิบัติการไดไมยากนัก หากมีการกอการรายในอเมริกาเปนระยะๆ จะ
ทําใหประชาชนเกิดความรําคาญและเสียขวัญ ไมเปนอันทํามาหากิน เศรษฐกิจของ
อเมริกาก็จะมีปญหา จนถึงขั้นคนทั่วโลกเลิกเชื่อถือเงินดอลลาร ซึ่งปจจุบันอเมริกาก็
ใชกระดาษพิมพใชไปทั่วโลกโดยไมตองมีหลักทรัพยเทียบคาเลย (ผิดกับเงินของอีก
หลายประเทศ ที่มีหลักทรัพยเทียบคาเงิน มากบางนอยบาง สําหรับเงินบาทไทย มี
หลักทรัพยเทียบคาเต็ม 100เปอรเซ็นต) แตคนทั้งโลกก็ยอมรับกัน ดอลลารอเมริกาจึง
ทรงอํานาจอยูได ถาเศรษฐกิจอเมริกามีปญหา ตอไปอาจไมคอยมีใครเชื่อถือดอลลาร
อเมริกากันนัก ซึ่งเปนผลเสียรายแรงตออเมริกา
จุดเปราะบางอีกอยางหนึ่งของอเมริกา คือ มีคนอเมริกัน และ องคการ ตางๆ
กระจายไปทั่วโลก จึงปองกันการกอการรายไดยาก คนจองทํายอมไดเปรียบคนคอย
ระวัง ประเด็นสําคัญอีกอยางคือ ผูนําการกอการรายมิไดมีแตนาย บิน ลาเดน แตมี
หลายพวกหลายกลุม มาจากหลายแหลง ซึ่งการปราบปรามคนเพียงกลุมเดียวยอมไม
สามารถยุติสงครามได
สิ่ ง ที่ อ เมริ ก าต อ งคํ า นึ ง ถึ ง อี ก อย า งหนึ่ ง คื อ คนในอเมริ ก ามี ห ลากหลาย
เผาพันธ อเมริกาเปนชาติที่ไมมีสายพันธุ
คนที่เขาไปรวมกันก็รวมดวย
ผลประโยชน การที่คนรวมกันดวยผลประโยชน มิไดรวมดวยจิตใจ วันหนึ่งก็
แตกกัน เปนกฎตายตัว ความภักดีตอชาติก็ไมดีนัก สภาพเชนนี้ลอแหลมตอการถูก
พวกกอการรายโจมตีได เพราะมีลักษณะตางคนตางอยู ถึงแมระบบจะดี แตการ
รักษาความปลอดภัยแบบตางคนตางอยูยอมชวยอะไรไมไดนัก
หากอเมริกาทําสงครามยืดเยื้อ และ กระจัดกระจายไปหลายดินแดน พวกกอ
การรายจะพยายามจูงใหเปนสงครามศาสนา คราวนี้อเมริกาจะรบกับหลายภูมิภาค
ทําใหกําลังออนแอลง การสงกําลังบํารุงแกทหารทําไดยาก ทหารจะเสียขวัญ ในที่สุด
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อเมริกาก็จะตองพายแพ หรือเลิกลาไปโดยไมชนะ หากมีการทําสงครามและเกิด
ยืดเยื้อคราวนี้ อเมริกาจะเสียเปรียบยิ่งกวาครั้งทําสงครามเวียตนาม เพราะสนามรบ
มิไดจํากัดเฉพาะที่อยางเวียตนาม แตเกิดไดทั้งในอเมริกา และทุกแหงในโลกก็เปน
สนามรบได
อเมริกาควรสนใจการแกปญหาระหวางปาเลสไตน กับ ยิว ถาอเมริกาไม
ลําเอียงเขาขางยิว การแกปญหาก็สําเร็จอยางเปนธรรม เปนที่พอใจกันทั้งสองฝาย
แมวาจะไมงายนัก จากอดีต อเมริกามักดําเนินนโยบายผิดพลาดในแกปญหากับ
ตางประเทศอยูเนืองๆ หวังวาคราวนี้ อเมริกาคงจะฉลาดในการตัดสินใจ และไมพา
ชาวโลกเขาสูสงครามโลกครั้งที่3
อยากให ข อ สั ง เกตว า แม อ เมริ ก าจะมี ค วามรู ต า งๆมากมาย เป น เจ า แห ง
วิทยาการ แตอเมริกาขาดความรูเรื่องคน
โดยเฉพาะไมคอยรูวา "คนในโลกเขามีความรูสึกนึกคิดไมเหมือนที่ตัวคิด
อยางไรบาง"
นอนหลับฝนดีเถิด อยากลัวจนเกินเหตุไมวาอะไรจะเกิดขึ้น อะไรมันจะเกิด
ก็ตองเกิด อะไรที่ไมเกิด ทําอยางไรก็ไมเกิด เพื่อความรอบคอบ ควรเตรียมปจจัยสี่
ไวใหพรอม ลองสมมุติเหตุการณวา หากสินคาตางๆขาดแคลน เราจะดํารงชีวิตอยูได
อยางไร
อยาลืม “เศรษฐกิจพอเพียง” ลดความตองการลง แลวพึ่งตัวเองใหมาก ฝก
ปลูกผักไวรับประทาน หัดเดินใหมากใชรถแตนอย ของใชที่ชํารุดนํามาซอมแชมให
ใชได สํารวจดูของเกาๆวายังมีสิ่งใดที่เปนประโยชน ก็นํามาเตรียมพรอมไว ถึงแม
สงครามไมเกิดก็ไมเสียหายอะไร ถามีสงครามก็มีความเดือดรอนนอย
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แลวอยาลืมเรื่องสําคัญ คือ พรอมใจกันชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสัตวที่มี
ความทุกข อยาใจรายใจดําเอาเปรียบผูอื่น ความมีน้ําใจเอื้ออารีอยางพรอมเพรียง
กันเทานั้น จะเปนบารมีดับสงคราม นี้คือ ทางรอดของเรา

บุญเสริม บุญเจริญผล
25 กันยายน พ.ศ.2544

……………………….
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