
	 ตั้งแต่ลืมตาดู โลก	 เมื่อวันที่	 ๒	 มกราคม	 ๒๔๕๕	 	 ผู้หญิงคนหนึ่งได้	 

ผ่านร้อนผ่านหนาว	 สุขและทุกข์	 ระหกระเหินจากบ้านเกิดไปยังต่างถิ่นต่างแดน	 

อันไกลโพ้นเป็นเวลานาน	 กว่าจะได้กลับสู่อ้อมอกแผ่นดินแม่	 	 แต่ท้ายสุดแล้ว	 

หลีกเลี่ยงไม่พ้นกฎแห่งวัฏสงสาร	 โดยได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่	 ๑๑	พฤษภาคม	

๒๕๕๐		ณ	แผ่นดินแม่	ด้วยวัย	๙๕	ปี	๔	เดือน	๙	วัน	

ภาพชีวิต	๘	รอบนักษัตร			



�

ข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่  ๒  มกราคม  พ.ศ. ๒๔๕๕   
ในจวนเจ้าเมืองสมุทรปราการ ริมปากน้ำเจ้าพระยา 



นักษัตรที ่
เมืองไทย 
กำเนิด - วัยเด็ก - เรียนหนังสือ 

๑ 

(๑) มหาอำมาตย์ตรี พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา   
และคุณหญิงเพ็ง ชัยวิชิตฯ (บิดาและมารดาของพูนศุข) 
(๒) สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ   
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานนาม “พูนศุข”   
(๓) พูนศุข เมื่ออายุ ๓ ขวบ 
 

(๒๔๕๕ - ๒๔๖๗) 

(๑) 

(๒) 

(๓) 
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วันที่ ๓๐ พฤษภาคม สมเด็จพระศรีพัชรินทรา  
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงทรง  
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชเลขานุการในพระองค์ฯ   
อัญเชิญพระราชหัตถเลขา พระราชทานนามเด็กหญิง  
นั้นว่า ‘พูนศุข’ 

(๑) 

(๒) 

(๑) พูนศุข เมื่ออายุ ๖ ขวบ (แถวยืนซ้ายสุด)   
ถ่ายภาพร่วมกับครอบครัว 
(๒) ภาพฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ในงานฤดูหนาวพระราชวัง
สวนสราญรมย์ พ.ศ. ๒๔๖๖ พูนศุข  อายุ ๑๑ ปี 
(แถวยืนซ้ายสุด) 
(๓) เข็มกลัดอักษรพระนาม “ส.ผ.”  
(สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีฯ) 

(๓) 
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(๑) ลายมือของพูนศุข วิชาประจำวัน   
ชั้น Standard VII เมื่อครั้งศึกษา  
ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์  
(๒) พูนศุข เมื่ออายุ ๑๓ ปี  

ครั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ ข้าพเจ้ามีอายุ ๖ ขวบ 
ได้เข้าเรียนชั้น Preparatory หรือชั้นเตรียมประถม
ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต ์

(๑) 

(๒) 
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ตั้งแต่เด็ก คุณพ่อ (พระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา - ขำ ณ ป้อมเพชร์) สอนให้ฉันและพี่ๆ น้องๆ 
ต้องมีศีล ๕ ซึ่งฉันก็ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอด เมื่อฉันมาใช้ชีวิตอยู่กับนายปรีดี 
นายปรีดีเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราสองคนมีความเชื่อเหมือนกันว่า 
ชีวิตของเราเมื่อมีขึ้นย่อมมีลง เมื่อมีสุขย่อมมีทุกข์ เมื่อมีความราบรื่นย่อมมีอุปสรรค  



นักษัตรที่ 
เมืองไทย, ฝรั่งเศส (๒๔๗๖) 
เยาว์วัย - แต่งงาน - แม่บ้าน - ภริยานักการเมือง 

๒ 

(๑) วันเริ่มชีวิตคู่ ปรีดี-พูนศุข   
๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๑ (พูนศุข อายุ ๑๗ ปี) 
(๒) ครอบครัวบ้านป้อมเพชร์ พ.ศ. ๒๔๗๔ 
พูนศุข อายุ ๑๙ ปี  (แถวนั่งที่ ๒ ขวาสุด)  
 

(๒๔๖๗ - ๒๔๗๙) 

(๒) 

(๑) 
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เมื่อฉันมาร่วมชีวิตกับนายปรีดีนั้น  ฉันอายุเพียง ๑๗ ปี 
เท่านั้นเอง  เรื่องแรกที่ได้สัมผัสก็คือ  การเปลี่ยนแปลง  
การปกครอง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  จดหมายลงวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๔๗๕  ที่นายปรีดีเขียนถึงฉัน  แม้จะเป็นการ
ส่วนตัว แต่สาระในจดหมายที่บอกให้คิดถึงชาติกับราษฎร
มากๆ ฉันก็ยังงงๆ อยู่..... 

(๑) จดหมายจากปรีดี   
ถึงพูนศุข หลังเปลี่ยนแปลง  
การปกครอง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ 
(๒) ปรีดีอุ้มลลิตา พูนศุขอุ้มปาล   
ที่หัวหิน เมษายน ๒๔๗๕    
พูนศุข อายุ ๒๐ ปี 
(๓) ปรีดี-พูนศุข กรุงปารีส    
(พูนศุข อายุ ๒๑ ปี) 

(๑) 

(๒) 

(๓) 
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เมื่อข้าพเจ้ารำลึกถึงความหลังคราใด ก็รู้สึกซาบซึ้งที่
นายปรีดีได้เสียสละ และไม่เห็นแก่ตัวให้ความไว้วางใจ
ข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ และอดภูมิใจไม่ได้ว่าเป็นภริยา  
นักการเมืองที่มุ่งบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรไทย    
โดยมิเคยฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือกอบโกยประโยชน์เพื่อ  
ตัวเองหรือครอบครัวเลย 

(๑) กรุงปารีส พ.ศ. ๒๔๗๖ (พูนศุข อายุ ๒๑ ปี) 
(๒) ในประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๔๗๘ (พูนศุข อายุ ๒๓ ปี) 
(๓) อายุ ๒๕ ปี  
 

(๒) (๓) 

(๑) 
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นักษัตรที่ 
เมืองไทย 
รับใช้ชาติระหว่างสงคราม - 
ชีวิตระหกระเหินหลังรัฐประหาร ๘ พ.ย. ๒๔๙๐ 

๓ 

(๑) พูนศุข อายุ ๒๕ ปี 
(๒) พูนศุข-ปรีดี กับลูกๆ  
(จากซ้ายไปขวา) สุดา  
ลลิตา ปาล ศุขปรีดา    
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ 
(๓) ครอบครัว   
บ้านป้อมเพชร์   
พ.ศ. ๒๔๘๐   
พูนศุข อายุ ๒๕ ปี   
(แถวนั่งที่ ๒ จากขวา) 
 

(๒๔๗๙ - ๒๔๙๑) 

(๒) 

(๓) 

(๑) 
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เมื่อการต่อสู้เพื่อคัดค้าน  
ผู้รุกรานเป็นหน้าที่ของราษฎรไทย  
ทุกคน  ข้าพเจ้าได้ช่วยนายปรีดี  
รับฟังวิทยุต่างประเทศเพื่อทราบ
ความเคลื่อนไหวของสัมพันธมิตร    
ข่าวการสู้รบในสมรภูมิต่างๆ ทั่วโลก  
และบางครั้งข้าพเจ้าก็ช่วยเขียน  
รหัสด้วยลายมือโดยไม่ใช้พิมพ์ดีด    
นอกจากนั้นก็อำนวยความ  
สะดวกแก่เสรีไทยที่มาปรึกษา  
งานกับนายปรีดี... 

(๒) 

(๑) ภาพถ่ายครอบครัว ปรีดี-พูนศุข รูปแรกและรูปเดียว  
ที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา เพราะหลังจากนั้นครอบครัวก็เผชิญ  
มรสุมทางการเมืองและตกอยู่ในสภาพ “บ้านแตกสาแหรกไม่ขาด” 
(๒) พูนศุขขณะปรึกษางานเสรีไทย ณ ทำเนียบท่าช้าง ระหว่าง  
พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๘๘ 

(๑) 
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พลันได้ยินเสียงปืนกลจากรถถังยิงรัวใส่ตัวตึก... ‘อย่ายิง! 
ที่นี่มีแต่ผู้หญิงกับเด็ก’ ข้าพเจ้าตะโกนร้องสวนเสียงปืนกล 

สักครู่เสียงปืนสงบลง ทหารยศนายร้อยนำทหารเข้ามา  
ในทำเนียบ ‘พวกเราจะเปลี่ยนรัฐบาล’ นายทหารผู้นั้นบอก
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าท้วงทันที ‘ทำไมมาเปลี่ยนที่นี่ ทำไมไม่ไป
เปลี่ยนที่สภาเล่า’ 

(๑) ในงานทอดกฐินจังหวัดพระตะบอง 
พ.ศ. ๒๔๘๘ (พูนศุข อายุ ๓๓ ปี) 
(๒) ภาพฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙  ณ พระที่นั่ง  
อนันตสมาคม 
(๓) พูนศุขกับวาณี และดุษฎี  
(๔) ทำเนียบท่าช้าง 
 

(๑) 

(๔) 

(๒) (๓) 



11

นับแต่นายปรีดีหลบหนีไป   
นอกจากทำหน้าที่แม่แล้ว   
ข้าพเจ้ายังต้องทำหน้าที่พ่อด้วย   
ดูแลอบรมสั่งสอนลูกๆ..... (๑) พูนศุข อายุ ๓๖ ปี  

(๒) “รูปประวัติศาสตร์ ถ่ายโดย น.ส.พ. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕    
ขณะที่ตำรวจนำไปศาลอาญาเพื่อขออำนาจฝากขัง อายุ ๔๐ ปี ๑๐ เดือน ๑๙ วัน   
ข้อหา ขบถภายในและภายนอกราชอาณาจักร”  
(คำบรรยายภาพโดยพูนศุข) 

 



นักษัตรที่ 
เมืองไทย, ฝรั่งเศส, เมืองจีน 
ผู้นำครอบครัว, ถูกจับกุม, ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับปรีดี 

๔ (๒๔๙๑ - ๒๕๐๓) 

(๒) 

(๑) 
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ตั้งแต่นายปรีดีลี้ภัยการเมืองไปต่างประเทศ ฉันมีหน้าที่เลี้ยงดูลูก ๖ คน  
ทำขนมขายบ้าง รับส่งลูกเล็กๆ ไปโรงเรียนบ้าง 

(๑) กรุงปารีส พ.ศ. ๒๔๙๖ 
(๒) กับลูกๆ ดุษฎี วาณี สุดา ที่ East Grinstead 
ประเทศอังกฤษ พ.ศ. ๒๔๙๖  (พูนศุข อายุ ๔๑ ปี) 
(๓) พูนศุขกับมารดา คุณหญิงเพ็ง ชัยวิชิตฯ 
(พ.ศ. ๒๕๐๐)  

(๒) 

(๓) 

(๑) 
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ในที่สุด หลังจากถูกคุมขัง ๘๔ วัน   
ฉันก็พ้นคดี “กบฏสันติภาพ” โดยอัยการ  
สั่งไม่ฟ้อง และได้เดินทางไปฝรั่งเศส   
อังกฤษ สวีเดน ฟินแลนด์ สหภาพโซเวียต 
จนได้ใช้ชีวิตลี้ภัยการเมืองในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม 
๒๔๙๖ และในบั้นปลาย นายปรีดีกับฉัน  
ใช้ชีวิตคู่ทุกข์คู่ยากที่บ้านพักชานกรุงปารีส 
จนนายปรีดี สิ้นอายุขัย เมื่อวันที่ ๒ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๖ 

(๑) ปรีดี-พูนศุข จัตุรัสเทียนอันเหมิน 
พ.ศ. ๒๕๐๒ (พูนศุข อายุ ๔๗ ปี) 
(๒) พระราชวังฤดูร้อนกรุงปักกิ่ง   
พ.ศ. ๒๕๐๒  
(๓) นครหังโจว พ.ศ. ๒๔๙๘   
(พูนศุข อายุ ๔๓ ปี) (๒) (๓) 

(๑) 
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นายปรีดีมารับข้าพเจ้ากับลูก ๒ คน ที่เมืองหม่านโจ๊วหลี่ 
ด่านแรกของประเทศจีน  ๔ ปีกว่าเกือบ ๕ ปีที่จากกัน   
หลังขบวนการประชาธิปไตย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒   
ประสบความล้มเหลว ไม่นึกว่าจะได้พบกันอีกในดินแดน  
อันไกลโพ้นจากเมืองไทย หวังว่า คงจะไม่พลัดพราก  
จากกันอีกต่อไป 



นักษัตรที่ 
เมืองจีน 
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับปรีดี 

๕ 

(๑) นครกวางโจว พ.ศ. ๒๕๐๕ 
(พูนศุข อายุ ๕๐ ปี) 
(๒) วันชาติจีน บนประตูสันติสวรรค์   
(เทียนอันเหมิน) กรุงปักกิ่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๐๘   
(พูนศุข อายุ ๕๓ ปี) 

(๒๕๐๓ - ๒๕๑๕) 

(๑) 

(๒) 
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รัฐบาลจีนจัดให้ครอบครัวนายปรีดี  
มีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบาย มีแพทย์
พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด มีโอกาส  
ขึ้นเหนือล่องใต้ ทัศนาจรและเยี่ยมชม
ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างสรรค์
ประเทศจีนอยู่เนืองๆ ทั้งหมดนี้   
นายปรีดีและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้ง  
ในไมตรีจิตมิตรภาพและการเอื้อเฟื้อ
ของรัฐบาลจีนและราษฎรจีนเสมอมา 

(๑) บ้านเกิดประธานเหมาเจ๋อตุง มณฑลหูหนาน (พ.ศ. ๒๔๙๙) 
(๒) นครคุนหมิง (พ.ศ. ๒๕๐๓) 
(๓) สนทนากับนายกรัฐมนตรี โจวเอินไหล กรุงปักกิ่ง (พ.ศ. ๒๕๐๖) 

(๓) 

(๒) 

(๑) 
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(๑) ทัศนาจรในประเทศจีน (พ.ศ. ๒๕๐๓) 
(๒) นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง (พ.ศ. ๒๕๐๖) 
(๓) สวนสาธารณะนครกวางโจว (พ.ศ. ๒๕๐๗) 

(๒) 

(๓) 

(๑) 
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ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศแห่งความทรงจำหนหลัง  
สำหรับนายปรีดีและข้าพเจ้า เป็นดินแดนแห่งประชาธิปไตย 
นายปรีดีสามารถดำเนินชีวิตได้ตามความปรารถนา ศึกษา
ค้นคว้า เขียนบทความ พบปะนักศึกษาไทยในต่างแดน 
ญาติมิตรแวะเวียนมาเยี่ยม...... เป็นชีวิตที่เรียบง่าย  
แต่ทรงคุณค่า 



นักษัตรที่ 
ฝรั่งเศส 
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับปรีดี   
สืบทอดเจตนารมณ์ปรีดี 

๖ (๒๕๑๕ - ๒๕๒๗) 

(๒) (๔) 

(๓) 

(๑) บ้านอองโตนี 173 Avenue Aristide Briand, 92160 ANTONY 
(๒) (๓) “คุณลุงคุณป้า” ของนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส และ  
ในยุโรป 

(๑) 
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ลูกๆ ของข้าพเจ้าติดงานสอนที่มหาวิทยาลัย 
การไปตลาดเป็นหน้าที่แม่บ้านอย่างข้าพเจ้า แต่ก็
เป็นความสุขที่ได้เลือกปลาสดๆ อย่างปลาบาร์ 
(bar) มาทำอาหารให้นายปรีดรีับประทาน.... 

(๑) ปรีดี อายุครบ ๘๐ ปี บ้านอองโตนี  
(๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓) 
(๒)  ปรีดี-พูนศุข แต่งงานครบ ๕๐ ปี  
(๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑) 
(๓) พูนศุข ช่วยตรวจงานเขียนของปรีดี 

(๑) 

(๒) 

(๓) 
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(๑) ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตพูนศุข  
ปรีดีละสังขาร เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖ 
(๒)  ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๖  ณ สุสาน Père Lachaise 
(๓)  วันเปิดอนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ 
 

(๑) 

(๒) 

(๓) 
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นักษัตรที่ 
ฝรั่งเศส, เมืองไทย 
กลับสู่บ้านเกิด สืบทอดเจตนารมณ์ปรีดี 

๗ 

(๑) พูนศุข ในวันที่อัฐิปรีดี ตั้งอยู่ ณ ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(๒) อัฐิปรีดี คืนสู่ธรรมชาติ ปากอ่าวไทย ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ 
(๓) พูนศุข ในวันที่ไม่มีปรีดีอยู่เคียงข้าง หน้าบ้านอองโตนี ประเทศฝรั่งเศส 
 

(๒๕๒๗ - ๒๕๓๙) 

เราอยู่มาด้วยกันเป็นเวลาร่วม ๕๕ ปี นั้น  
ด้วยความเห็นอกเห็นใจกัน  
ทำงานร่วมกันตามอุดมคติ และเสียสละ  
เหตุการณ์บ้านเมืองได้ทำให้เราต้องแยกกันบ้างบางขณะ 
แต่ในที่สุดเราก็ได้มาอยู่ร่วมกันในบั้นปลายของชีวิต 

(๒) 

(๓) 

(๑) 
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(๑) พูนศุข ในวัย ๘๓ ปี (ตุลาคม ๒๕๓๘)   
ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์  ที่สร้างขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรม
สร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและราษฎรไทย   
ตามที่ปรีดีห่วงใย 
(๒) ในงานเปิดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชน 
ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๓) เป็นประธานเปิดลานเสรีไทย ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๘ 
(๔) รับมอบรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาแห่งโลก  
ประจำปี ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘   
ณ ตึกสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 
 

(๒) 

(๓) 

(๑) 

(๔) 
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(๑) 

๖๗ ปีผ่านไป อุดมการณ์ของ  
คณะราษฎรยังมิได้ลุล่วงดังเจตนา-  
รมณ์ของผู้ก่อการครั้งนั้น ด้วยปัจจัย  
ที่เป็นอุปสรรคหลายๆ ด้าน ดังนั้น 
เป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ที่จะสืบสาน
ให้หลัก ๖ ประการของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง   
พ.ศ. ๒๔๗๕ ปรากฏเป็นจริง 



นักษัตรที่ 
เมืองไทย 
สืบทอดเจตนารมณ์ปรีดี 
(๑๑ พ.ค. ๒๕๕๐) 

๘  (1) พูนศุข ในพิธีสดุดีเกียรติคุณ ๑๐๐ ปี รัฐบุรุษ
อาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ณ ห้องประชุมรัฐสภา   
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
(๒) “อยากให้นักศึกษารุ่นใหม่รู้จักนายปรีดี พนมยงค์ 
ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ
การเมือง ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของนายปรีดี   
พนมยงค์ ในการเป็นคนดีที่มีความรู้และมีคุณค่า  
ต่อสังคมไทย  

 ...ขอให้ลูกหลานธรรมศาสตร์รุ่นใหม่ประสบ
ความสำเร็จและขอให้ยึดถือแบบอย่างความสุจริต 
ยุติธรรม และความซื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองของนายปรีดี 
พนมยงค์ไว้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต” 

  พูนศุข ให้โอวาทนักศึกษาใหม่  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

(๒๕๓๙ - ๒๕๕๐) 

(๒) 
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(๑) พูนศุข ในวัย ๘๙ ปี ขณะบันทึกความทรงจำ 
(พฤษภาคม ๒๕๔๔) 
(๒) พูนศุข และครอบครัว ในวันเกิดครบ ๙๕ ปี    
(๒ มกราคม ๒๕๕๐) 
(๓) วันปรีดี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ท่ามกลางลูกหลาน 
ณ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(๔) พูนศุข ในวัย ๙๑ ปี 
(๕) ก่อนละสังขาร ๕ วัน (๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐)   
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ 

(๓) 

(๑) 

(๔) (๕) 

(๒) 
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(๑) สนทนาธรรมกับพุทธทาสภิกขุ (สวนโมกขพลาราม ๒ ม.ค. ๒๕๓๖) 
(๒) สนทนาธรรมกับพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (บ้านพูนศุข ๒ ม.ค. ๒๕๓๒) 
(๓) สนทนาธรรมกับปัญญานันทะภิกขุ (วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ๖ พ.ค. ๒๕๕๐) 
(๔) พูนศุขได้ละสังขารในวัย ๙๕ ปี ๔ เดือน ๙ วัน “ปุญฺญํ  สุขํ  ชีวิตสงฺขยมฺหิ   
บุญทำให้เกิดสุข ในเวลาสิ้นชีวิต” (๑๒ พ.ค. ๒๕๕๐ เวลา ๐๒.๐๐ น.) 
(๕) คำสั่งถึงลูกๆ ทุกคน  

(๑) 

(๕) 

(๒) 

(๓) 

(๔) 


