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ชาติกาล
วันจันทรที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๘ ขึ้น ๓ ค่าํ เดือน ๑๒ ป ฉลู
สถานที่เกิด ณ ประเทศอินเดีย ในเหมืองทองโคลาร รัฐไมซอร
(ปจจุบันเรียกวา การนาตากะ) ภาคใตของอินเดีย
ที่อยู ณ ประเทศอังกฤษ ที่ตําบล บริน อําเภอ แลนเนลี กรุงลอนดอน
พี่นอง
ทานมีพี่นองรวมทองมารดาเดียวกันทั้งหมด ๓ คน ชาย ๒ คน หญิง ๑ คน
ทานเปนบุตรคนโต
วิทยฐานะ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟา จากฟาราเดยเฮาส
วิทยาลัยเทคนิค ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
อาชีพ
วิศวกรไฟฟา ทานใชชีวิตเปนฆราวาสอยู ๓๐ ป โดยไมไดแตงงาน
เมื่ออายุได ๓๐ ป ทานไดตัดสินใจบรรพชาเปนสามเณรเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๔๙๘ ณ พุทธวิหาร กรุงลอนดอน (ซึ่งรัฐบาลศรีลังกาสรางไว) โดยมีพระ
กปลวัฑโฒภิกขุ (ซึ่งเปนพระชาวศรีลังกา แตบวชในประเทศไทย) เปนพระอุปชฌาย
อุปสมบท อายุ ๓๑ ป พระอุปชฌายะไดพาทานเขามาในประเทศไทย โดยไดอปุ สมบทในคณะ
มหานิกาย เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๙๙ โดยมี พระมงคลเทพมุนี (หลวงพอ
สด จนฺทสโร) วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ กรุงเทพฯเปนพระอุปชฌาย
ทานไดศึกษาวิชชาธรรมกายกับหลวงพอสดอยูระยะหนึ่งเดือนกรกฎาคมปนั้นเอง
ไดเดินทางกลับประเทศอังกฤษ พักจําพรรษาอยูที่พุทธวิหาร ในกรุงลอนดอน เปน
เวลากวา ๕ ป พ.ศ.๒๕๐๔ ไดกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง โดยไดพํานักอยูวัด
ชลประทานรังสฤษฏ กรุงเทพมหานคร
อยูวัดปาบานตาด เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๐๖ ไดมีโอกาสเขามาศึกษาขอวัตรปฏิบัติใน
สํานักวัดปาบานตาดครั้งแรก ในความดูแลของ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปน
โน ต.บานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
อุปสมบทครั้งที่ ๒ อายุ ๓๙ ป อุปสมบทซ้าํ ในฝายธรรมยุตินิกาย (ทําพิธีบวชซ้ําอีกโดยมิไดลา
สิกขาบทไปเปนฆราวาสกอน) เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๐๘ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
ต.บางลําภู อ.พระนคร กรุงเทพมหานคร ไดรับนามฉายา ภาษามคธวา “ปฺญาว
บรรพชา

ฑฺโฒ” แปลวา ผูเจริญดวยปญญา ครูบาอาจารยและลูกศิษยลูกหาทั่วไปจึงได
เรียกชื่อทานสั้นๆ วา “ปญญาๆ” ตั้งแตนั้นมา (บวชพระพรอมกันกับทานพระ
อาจารยเชอรรี่ อภิเจโต วัดปาบานตาด)
พระอุปชฌาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองคปจจุบัน (หรือพระสาสนโสภณ
ราชทินนามในขณะนั้น) เปนพระอุปชฌาย
พระกรรมวาจาจารย พระเทพญาณกวี
พระอนุสาวนาจารย ทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
มรณภาพ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๘.๓๐ น.
ขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๙ ปวอก ณ วัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ดวยโรคมะเร็งที่ลําไส
สิริรวมอายุได ๗๘ ป ๑๐ เดือนพอดี
นับเปนวันได ๒๘,๗๙๑ วัน
อุปสมบทได ๓๙ พรรษา
รวมเวลาที่ไดอยู ณ วัดปาบานตาด เปนเวลา ๔๑ ป ( นับแตป ๒๕๐๖)
***********************************************

ผลงานดานสิ่งกอสรางภายในวัด
ศาลาใหญดานนอก
ศาลาดานใน (ยกศาลาและปูพื้น)
ทางจงกรมหลวงตา
ตําหนักที่ประทับเจาฟาหญิง
เรือนที่พักขาราชบริพาร
กําแพงวัด
ถังซีเมนตเก็บน้ําใชภายในวัด
กุฏิที่พกั ผูมาปฏิบัติธรรม
เมรุ
และอื่นๆ มากมาย

ผลงานดานแปลหนังสือธรรมะ
1. THE DHAMMA TEACHING OF ACARIYA MAHA BOOWA IN LONDON

แปลจาก ทานอาจารยพระมหาบัวฯ ในกรุงลอนดอน
หนังสือเลมนี้เกิดขึ้นจากที่หลวงตาไปเมตตาโปรดชาวอังกฤษ เมื่อปพ.ศ. 2517 และ
ติดตามไปเปนลาม เมื่อหลวงตาเทศนเสร็จแลวหลวงปูจะเปนผูแปล
2. WISDOM DEVELOPS SAMADHI

หลวงปูได

แปลจาก กัณฑเทศนของหลวงตา
3. FOREST DHAMMA
แปลจาก กัณฑเทศนของหลวงตา
4. PATIPADA OR THE MODE OF PRACTICE OF VENERABLE ACHARN
MUN

แปลจาก ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐาน สายพระอาจารยมั่น
5. KHANDHAVIMUTTI SAMANGIDHAMMA
แปลจาก ขันธะวิมุติ สะมังคีธรรมะ
บทประพันธโดยพระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ
6. VENERABLE ACARIYA KOW –A MEDITATION MASTER’S BIOGRAPHY

แปลจาก หนังสือประวัติหลวงปูขาว อนาลโย
โดยทานอาจารยพระมหาบัว ญาณสัมปนโน
(หนังสือเลมนี้เปนเลมสุดทายที่หลวงปูแปล ไดสั่งกําชับใหพระตรวจใหเสร็จกอนที่ทานจะเขารักษา
ตัวที่ โรงพยาบาล ดังนั้นเลมนี้จึงยังไมมีการตีพิมพ)

