
บนคว�มเคลื่อนไหว

กระทรวงยุติธรรม ถือเป็นหน่วยงานหลักของ 
กระบวนการยุติธรรมในการอำานวยความยตุธิรรม 
แก่ประชาชน ภารกิจของกระทรวงเกี่ยวข้อง 
โดยตรงกับความถูก ต้องและความดี งาม  
ดังน้ัน ในวาระสำาคัญของการสถาปนาองค์กร 
การสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่ ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ด้วยการมอบสิ่งสักการบูชาคือ  
พระกริ่งไพรีพินาศ จึงนับเป็นสิริมงคลยิ่ง 

วัตถุมงคลล้�าค่า 
แห่งความวัฒนาสถาพร 
ของกระทรวงยุติธรรม 
ในปีที่ 126 

ในโอกาสที่กระทรวงยุติธรรม ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 
ที่ท�าการกระทรวงยุติธรรมขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560  
ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว  
รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนากระทรวงยุติธรรม  
ขึ้นเมื่อ 126 ปี ล่วงมาแล้ว และในการประกอบพิธีอันเป็นมงคลครั้งน้ี  
คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้มีด�าริที่จะสร้างส่ิงมงคลสักการะ  
มอบเป็นที่ระลึกส�าหรับผู้มาร่วมงานดังกล่าว โดยได้มีความเห็นชอบ 
ที่จะจัดสร้าง พระกริ่งไพรีพินาศ : “พระกริ่งยุติธรรม รุ่น 1” โดยมี  
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายลอยหล้า ชิตเดชะ  
ผู้อ�านวยการกองออกแบบและก่อสร้าง ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
และอนุศาสนาจารย์ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้ด�าเนินการ

เมือ่กล่าวถงึ “พระกริง่” หลาย ๆ ท่าน คุน้เคยกบัพระเครือ่งองค์เลก็ ๆ 
ที่เมื่อเขย่าดูแล้ว จะมีเสียงกรุ ๊กกริ๊ก กรุ ๊กกริ๊ก จากด้านในองค์พระ  
คล้าย ๆ เสียงกริ่ง ซึ่งได้มีผู ้กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  
สมเด็จพระสงัฆราช (แพ ตสิสฺเทโว) สมเดจ็พระสงัฆราช พระองค์ที ่12 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ เคยรับสั่งเสมอว่า ค�าว่า “กริ่ง” นี้ มาจากค�าว่า 

พระกริ่งไพรีพินาศ :  
“พระกริ่งยุติธรรม รุ่น 1” 

นิตินัย นิยมวัน
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“กึ กุสโล” (กิง กุสะโล) อันเป็นชื่อของ อเนญชา (สภาพที่ปรุงแต่งภพอันมั่นคง 
ไม ่หวั่นไหว ได ้แก ่ ภาวะจิตท่ีม่ันคงแน่วแน่ด ้วยสมาธิแห่งจตุตถฌาน)  
คือ “นิพพุติ” แปลว ่า “ดับสนิท” หมายถึง “พระนิพพาน” นั่นเอง  
(ข้อมูลจาก HYPERLINK “http://www.bopunkan.com/index.php?lay 
=show&ac=article&Id=539085016&Ntype=12” http://www.bopunkan.
com/index.php?lay =show&ac=article&Id=539085016&Ntype=12) 

ส�าหรับรูปแบบองค์พระกริ่งน้ันได้ถูกจ�าลองจากรูป “พระไภษัชยคุรุไวฑูรย 
ประภาตถาคต” เป็นพระพทุธเจ้าทีพ่บเฉพาะในนกิายมหายาน พระนามของท่าน 
หมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค พระนามอื่น ๆ ของท่าน 
คอื พระไภษชัยครุุตถาคต พระมหาแพทย์ราชาพทุธเจ้า พระมหาไภษชัยราชพทุธเจ้า 
ในความเชื่อของชาวจีน รูปของพระองค์อยู ่ในท่านั่งสมาธิ มีรัตนเจดีย ์  
หรอืวชริะ วางบนพระหตัถ์ ในความเช่ือของชาวทเิบต พระองค์มกีายสนี�า้เงนิเข้ม  
นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวาถือยาสมุนไพร (นิยมเป็นเห็ดหลินจือ) พระหัตถ์ซ้าย 
ถือบาตร หรือโถยา หรือหม้อยา วางบนพระเพลา ถือกันว่าทรงเป็นพระพุทธเจ้า 
ที่สามารถรักษาโรคทางกาย และโรคทางกรรมของสัตว์โลก

การสร้างพระกร่ิงในดินแดนสุวรรณภูมิน้ัน ได้รับอิทธิพลจากการเผยแผ ่
ของนิกายมหายาน เข้าสู่ดินแดนทิเบต จีน และกัมพูชา จึงมีคติสร้างพระกริ่ง 
เพือ่ท�าการสกัการะบชูา โดยพบหลักฐานการสร้างพระกริง่ทีเ่มอืงแส หรอืหนองแส 
เรียกว่า พระกริ่งหนองแส ในสมัยพระเจ้าพีล่อโก๊ะหรือขุนบรม แห่งอาณาจักร 
น่านเจ้า (ปกครองอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 1270-1290 มีสัมพันธไมตรีกับประเทศ 
จีนและทิเบต) ซึ่งปัจจุบันคือ มณฑลฮุนหน�า ในประเทศจีน ตลอดจนพบ 
การจัดสร้างพระกริ่งอุบาเก็ง หรือพระกริ่งพนมบาเก็ง พระกริ่งพระปทุมสุริยวงศ ์
และพระกริ่งตั๊กแตน ในประเทศกัมพูชาด้วย

ส�าหรบัประเทศไทย เริม่มกีารสร้างพระกริง่ในสมยัรตันโกสนิทร์ ซึง่เจ้าต�ารบั 
การสร้างพระกริ่งคือ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จัดสร้างโดยสมเด็จ 
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) ซึ่งมีประวัติการสร้าง 
พระกริ่งมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2441 แต่หากจะกล่าวถึงพระกริ่งองค์แรก 
ที่หล ่อขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ์อันลือช่ือ ก็ได ้แก ่วัดบวรนิเวศวิหาร  
โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงสร้างขึ้น  
และขนานนามว่า “พระกริ่งปวเรศ” ส่วนพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ อีกสายหนึ่งที่มี
ประวัตกิารสร้างทีน่่าสนใจตามต�ารับโบราณคอื พระกร่ิงสายวดัจักรวรรด์ิราชาวาส 

(วัดสามปล้ืม) จัดสร้างโดยพระพุฒาจารย์ เอกสถาน 
ปรีชาฯ (มา) ซ่ึงทั้งหมดที่กล่าวมา พุทธศาสนิกชน 
ต ่างปรารถนาที่จะได ้มาสักการบูชา ด ้วยศรัทธา 
ในพุทธคุณของพระกริ่งอันทรงคุณวิเศษหลายประการ  
เชื่อว่าเกิดคุณด้านความเจริญรุ่งเรือง เมตตามหานิยม  
คงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัย เกิดผลในทาง 
คุ้มครองรักษา ตามประวัติว่าได้เคยมีการอาราธนาคุณ 
พระกริ่งท�าน�้ามนต์ เพื่อปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัยร้ายแรง 
ในสมัยก่อนกาลนานมาแล้ว เป็นต้น

ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 
ของกระบวนการยุติธรรม ในการอ�านวยความยุติธรรม 
ให้แก่ประชาชน ภารกิจของกระทรวงจึงเกี่ยวข้อง 
โดยตรงกับ “ความถูกต้องและความดีงาม” ดังนั้น  

วัตถุมงคลที่จะเป็นขวัญ ก�าลังใจ ให้แก่ข้าราชการ  
และเจ้าหน้าทีข่องกระทรวงยตุธิรรม ในโอกาสอนัส�าคัญนี ้
โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  
ก็คือ “พระไพรีพินาศ” วัดบวรนิเวศวิหาร 

“พระไพรีพินาศ” เป็นพระพุทธรูปศิลาขนาดย่อม 
แบบมหายาน ประทับนั่งแบบวัชรอาสน์ (ขัดสมาธิเพชร)  
บนปัทมาสน์ ประกอบด้วยกลบีบวัคว�า่และกลบีบวัหงาย 
มเีกสรดอกบวัประดบั ทรงแสดง วรมทุรา (ปางประทานพร) 
โดยหงายพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวา 
วางหงายเหนอืพระชาน ุ(เข่า) ด้านขวา หน้าตกักว้าง 33 ซ.ม. 
และมีความสูงถึงปลายรัศมี 53 ซ.ม. ซึ่งมีผู้น�ามาถวาย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  
เม่ือราวปี พ.ศ. 2391 ในขณะน้ันพระองค์ยังผนวชอยู่ท่ี 
วัดบวรนิเวศวิหาร และอยู่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระไพรีพินาศองค์นี้ทรงแสดง 
อภินิหารให ้ปรากฏแก ่อริ ราชศัตรูที่ คิดปองร ้ าย 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้มีอันเป็นไป 
และพ ่ายแพ ้ ภัยตนเอง พระองค ์จึ งโปรดเกล ้าฯ  
ให้ถวายพระนามของพระพุทธรูปองค์ส�าคัญนี้ว ่า  

บนคว�มเคลื่อนไหว

22 วารสารยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม



เอกสารอ้างอิง นิรันดร์ แดงวิจิตร อ้างถึงใน “ต�านาน “พระกริ่ง” และ “พระชัยวัฒน์” ” ค้นหาจาก http://www.bopunkan.com/index.php?lay=show&ac=arti-
cle&Id=539085016&Ntype=12 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์. “สาสน์สมเด็จ เล่ม 2” กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505  
1 นักทัณฑวิทยาช�านาญการ กรมราชทัณฑ์ 

บนคว�มเคลื่อนไหว

“พระไพรีพินาศ” โดยมีหลักฐานเป็นกระดาษซ่ึงพบ 
ในพระไพรีพินาศเจดีย์ มีอักษรเขียนว่า “พระสถูปเจดีย์ 
สิลาบัลลังองค์ จงมีนามว่า พระไพรีพินาศเจดียเทิญ” 
และอีกด้านเขียนว่า “เพราะตั้งแต่ท�าแล้วมา คนไพร ี
กว็ุน่วายยบัเยนิไปโดยล�าดบั” (สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์. สาสน์สมเด็จ เล่ม 2  
หน้า 85-116) 

กระทรวงยุติธรรม ได ้ผนวกพุทธลักษณะและ 
พุทธคุณของพระไพรีพินาศและพระกริ่ง จัดสร้างเป็น  
“พระกริ่งไพรีพินาศ” ด้วยเนื้อนวะโลหะ ขนาดความสูง 
3.2 เซนติเมตร ได้น�าพระดุลพาห (ตราสัญลักษณ์ 
กระทรวงยุติธรรม) ประดิษฐานไว้ท่ีด้านหน้าฐานบัว 
และด้านหลังมตีราสญัลกัษณ์ 126 ปี กระทรวงยตุธิรรม 
ซึ่ งอนุศาสนาจารย์ราชทัณฑ ์  ได ้น� าชนวนโลหะ 
และมวลสารมงคลจากพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ  
โดยเฉพาะชนวนมงคลจากการจัดสร้างหลวงพ่อโสธร 
รุ ่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ  
60 พรรษา มาเป็นมวลสารส�าคัญในการจัดสร้าง  
และอุดก ้นกริ่ งฐานองค ์พระด ้วยเทียนมหามงคล  
โดยได้ขนานนามพระกริ่งนี้ว่า “พระกริ่งยุติธรรม รุ่น 1” 
ซึง่เจ้าประคุณ สมเดจ็พระวนัรตั (จนุท์ พรฺหฺมคตุโฺต ป.ธ.9) 
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต  
เจ ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได ้ เมตตาอนุญาต 
ให ้กระทรวงยุติธรรมจัดสร ้างขึ้นเป ็นกรณีพิ เศษ  
จ�านวน 999 องค์ แต่ละองค์จะตอกโค้ดและมีหมายเลข 
ก�ากับทุกองค ์  พร ้อมกันน้ันได ้จัดพิ ธีพุทธาภิ เษก  
ในวันศุกร ์ที่  24 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น.  

ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  10 รูป  
เจริญพระพุทธมนต์ และธรรมจักรกัปปวัตนสูตร พระมหานาคสวดคาถา 
พุทธาภิเษก โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.9)  
อธิษฐานจิตเดี่ยว ซึ่งในพิธีการดังกล่าว นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวง 
ยุติธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมพิธ ี
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

เช้าวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 
ที่ท�าการกระทรวงยุติธรรม คณะอนุศาสนาจารย์ราชทัณฑ์ ได้เชิญพระกริ่ง 
ไพรีพินาศ : “พระกริ่งยุติธรรม รุ่น 1” ทั้ง 999 องค์ ไปตั้งกลางแจ้งในมณฑล 
พิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อเข้าร่วมพิธีบวงสรวง โดยพระมหาราชครูพิธี ศรีวิสุทธิคุณ 
ประธานพระครูพราหมณ์ และเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 
ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ที่รับอาราธนาจากพระอารามหลวงส�าคัญ จ�านวน 9 วัด 
ซึ่งถือเป็นการเทวาภิเษก และพุทธาภิเษกอีกวาระหนึ่ง ก่อนที่จะแจกจ่าย 
ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทุกคนที่เข้าร่วมในพิธี 

กล่าวได้ว่า พระกริ่งไพรีพินาศ : “พระกริ่งยุติธรรม รุ่น 1” จัดเป็น 
วัตถุมงคลล�้าค่า ที่ระลึกแห่งความวัฒนาสถาพรของกระทรวงยุติธรรม  
ในปีท่ี 126 เป็นสิริมงคล และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของข้าราชการ  
เจ้าหน้าที ่ในสงักดักระทรวงยตุธิรรมทีไ่ด้รบัไปสกัการบชูา เป็นสิง่ยดึเหนีย่วจติใจ 
ให้ต้ังม่ันใน “ความถูกต้องและความดีงาม” อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา 
และมุ ่งหวังให้ทุกท่านได้ยึดมั่นในคุณงามความดี เป็นผู ้ประพฤติธรรม 
ให้ถึงพร้อมด้วยไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อสิ่งดีงามจะบังเกิด 
แก่ทุกท่านสืบไป ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “ธมฺโม หเว รักขติ ธมฺมจารึ  
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” 
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