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บทที่ 19
การศึกษากวีนิพนธในพระคัมภีร

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  แยกแยะรูปแบบตาง ๆ ของกวีนิพนธในพระคัมภีร
-  แยกแยะชนิดตาง ๆ ของกวีนิพนธในพระคัมภีร
-   ศึกษากวีนิพนธพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ขาพระองคสรรเสริญพระองควันละเจ็ดครั้ง เหตุเรื่องกฎหมายอันชอบธรรมของ

พระองค”  สดุดี 119:164

คํ านํ า
พระคมัภีรเปนการรวบรวมหนังสือ 66 เลม ซึ่งเปนวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ หนังสือเหลานี้ประกอบ

ดวยประวัติศาสตร  บทละคร เร่ืองรัก ๆ ใคร ๆ การผจญภัยและกวีนิพนธ
พระคมัภีรเปนยิ่งกวาวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ แตรูปแบบและสาระก็เปนวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ
เมือ่คุณศกึษาเนื้อหาของหนังสือ คุณก็ไดรับขอความของหนังสือ ไดเรียนรูความจริงฝายวิญญาณ

ซึ่งพระคัมภีรเปดเผย
เมือ่คุณศกึษารูปแบบของหนังสือคุณจะตรวจสอบไดถึงระบบวิธีของหนังสือเพื่อเสนอเนื้อหา
ในพระคมัภีรการที่เราจะเขาใจรูปแบบของหนังสือเปนการชวยใหเราเขาใจเนื้อหาไดดีข้ึน
พระคมัภีรสวนใหญอยูในรูปแบบเลาเรื่อง ซึ่งเสนอความจริงของพระเจาในรูปแบบที่งายตอการเขา

ใจ
แตหนงัสอื 5 เลมของพระคัมภีรคือ โยบ สดุดี สุภาษิต ปญญาจารยและเพลงซาโลมอน เขียนขึ้น

ในรูปแบบกวีนิพนธเพื่อเสนอเนื้อหา
มกีวนีพินธเพิม่เตมิอีกในสวนอื่นของพระคัมภีรแมวาหนังสือนั้นจะไมใชหนังสือกวีนิพนธ ตัวอยาง

เชน เราพบกวีนิพนธในหนังสือพระบัญญัติและคํ าพยากรณ
รูปแบบกวีนิพนธที่ใชเสนอความจริงของพระเจาแตกตางจากรูปแบบของการเลาเรื่องที่ใชเปนสวน

ใหญในพระคมัภีร กวีนิพนธพระคัมภีรแตกตางจากรูปแบบสวนมากของกวีนิพนธที่คุณคุนเคย ดวยเหตุผล
เหลานีจ้งึจ ําเปนตองมีแนวทางพิเศษ เพื่อชวยใหคุณศึกษาหนังสือเหลานี้ได
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บทนีอ้ธบิายรปูแบบและชนิดของกวีนิพนธพระคัมภีร ความรูนี้จะชวยใหคุณเขาใจและนํ าความ
จริงทีย่ิง่ใหญฝายวิญญาณซึ่งพบในหนังสือกวีนิพนธพระคัมภีรมาใช

รูปแบบกวีนิพนธ
กวนีพินธของพระคัมภีรอาจจะไมเหมือนกวีนิพนธซึ่งคุณคุนเคย กวีนิพนธของพระคัมภีรเขียนในรูป

แบบของกวนีพินธฮีบรู โดยที่สวนใหญของพันธสัญญาเดิมเขียนดวยภาษานี้
หลกัการพืน้ฐานของกวีนิพนธพระคัมภีรคือ ไดบรรจุความสอดคลองของความคิด หมายถึงวา

เกีย่วพันตอกันและกัน
ตัวอยางเชน เสน 2 เสนที่มีความสอดคลองกัน ทั้ง 2 เสนอยูขนานกัน

                                                                 
                                                                 

เมือ่ 2 ส่ิงสอดคลองกันเหมือนเสน 2 เสนนี้ มันก็สัมพันธหรือเห็นดวยซึ่งกันและกัน
กวนีพินธฮบีรูมคีวามสอดคลองในความคิด เชนเดียวกับที่เสน 2 เสนนี้ เปรียบเทียบกันในรูปราง

แตละบรรทัดของกวีสัมพันธกัน หรือเห็นดวยกับบรรทัดอื่นของกวี
มรูีปแบบที่สอดคลองกัน 4 แบบที่ใชทั่วไป ในกวีนิพนธฮีบรู

ความสอดคลองที่เหมือนกัน  (Synonymous Parallelism)
ในความสอดคลองชนิดนี้ บรรทัดที่สองของโคลงกลอนซํ้ าความคิดของบรรทัดที่หนึ่ง ตัวอยางเชน
“ขาแตพระเจา ศัตรูของขาพระองคทวีมากขึ้นเหลือเกินคูอริมากมายเหลานี้กํ าลัง

ลกุขึน้ตอสูขาพระองค”  สดุดี 3:1

“พระองคผูประทับในสวรรค ทรงพระสรวล พระเจาทรงเยยหยันเขาเหลานั้น”

สดุดี 2:4

ในตวัอยางทั้งสองนี้ บรรทัดที่สองมีคํ าที่ซํ้ าความคิดกับบรรทัดแรก ความคิดที่แสดงออกในบรรทัด
ทีส่องมคีวามหมายเหมือนกันกับบรรทัดแรก

ความสอดคลองในสิ่งที่ตรงขามกัน     (Antithetic Parallelism)
ในโคลงกลอนที่คลายคลึง ส่ิงที่ตรงขามกัน บรรทัดที่สองมีความคิดตรงขามกับบรรทัดแรก แตยังมี

ความเหมอืนบรรทดัแรกเพราะกลาวถึงความจริงที่คลายคลึงกัน ใชความตรงขามแสดงความจริงที่เหมือน
กนั ตัวอยางเชน

“เพราะพระเจาทรงทราบทางของคนชอบธรรมแตทางของคนอธรรมจะพินาศไป”

สดุดี 1:6
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ในตวัอยางนี้บรรทัดที่สองเปนตรงขามกับบรรทัดแรก บรรทัดแรกพูดถึงความชอบธรรม บรรทัดที่
สองพดูถงึทางของคนอธรรม แตบรรทัดที่สองก็ยังคงสอดคลองกับบรรทัดที่หนึ่ง โดยการเห็นดวยกับส่ิงที่
พดูในบรรทัดแรกดวยการเสนอความจริงที่ตรงขามกัน

ความสอดคลองแบบสังเคราะห  (Synthetic  Paraellism)
ความสอดคลองชนิดนี้เหมือนกับการสรางบานดวยอิฐ บรรทัดที่สองของโคลงกลอนและบรรทัดทั้ง

หมดทีต่ามมาชวยเพิ่มหรือพัฒนาความคิดของบรรทัดแรกของโคลงกลอน
ดูตัวอยางขางลางนี้ บรรทัดที่สองและบรรทัดที่ตามมาสรางหรือเพิ่มเขากับบรรทัดแรกของโคลง

“ความสขุเปนของบุคคลผูไมดํ าเนินตามคํ าแนะนํ าของคนอธรรม    หรือยืนอยูในทาง

ของคนบาป หรือนั่งอยูในที่นั่งของคนที่ขอบเยาะเยยแตความปติยินดีของผูนั้นอยูในพระ
ธรรมของพระเจาเขาภาวนาพระธรรมของพระองคทั้งกลางวันและกลางคืน”   สดุดี 1:1-2

ในขอ 1 บรรทัดแรกกลาววา บุคคลนี้ไดพระพร (มีความสุข)  ถาเขาไมเดินตามคํ าแนะนํ าของคน
อธรรม บรรทดัตอมาสรางบนความจริงนี้โดยกลาววา เขาไมควรยืนหรือนั่งในทางของคนเหลานี้ดวย

ในขอ 2 บรรทัดแรกบอกเราวา คน ๆ นี้ยินดีในพระธรรมของพระเจา บรรทัดที่สองเพิ่มความคิดวา
เขาภาวนาพระธรรมเสมอตลอดเวลา

ความสอดคลองแบบสัญลักษณหรือเครื่องหมาย  (Emblematic Parallelism)
สัญลกัษณหมายถงึ  ส่ิงที่แทนหรือแสดงถึงอีกสิ่งหนึ่ง เชน ดวงดาวบนธงของสหรัฐอเมริกาเปน

สัญลกัษณ (แสดงถึง) รัฐทั้ง 50 ซึ่งเปนสมาชิกของสหรัฐ
ในรูปแบบของความสอดคลอง แบบสัญลักษณของกวีนิพนธพระคัมภีร บรรทัดที่สองและบรรทัด

ตอ ๆ มาของโคลง เปนสัญลักษณหรือการอธิบายประกอบของบรรทัดแรก ตัวอยางเชน
“กวางกระเสอืกกระสนหาลํ าธารที่มีนํ้ าไหลฉันใด ขาแตพระเจา จิตวิญญาณของขา

พระองคก็กระเสือกกระสนหาพระองคฉันนั้น”  สดุดี 42:1

บรรทดัทีส่องของขอนี้อธิบายประกอบตอบรรทัดแรก ดาวิดกลาววาจิตวิญญาณของเขากระหาย
หาพระเจา ซึง่อธบิายถึงวาเหมือนกวางกระหายหาลํ าธารนํ้ าเมื่อมันหิว

การอธิบายประกอบถึงกวางที่หิวนํ้ าเปนสัญลักษณแสดงออกถึงความหวิกระหายฝายวิญญาณ
ของดาวิด

แมวาจะมรูีปแบบอื่น ๆ อีกหลายแบบในความสอดคลองกันในกวีนิพนธฮีบรู แตไมคอยใชในพระ
คัมภีร จึงไมจํ าเปนตองศึกษา



การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 19 -181-

การใชรูปแบบเพื่อเขาใจในเนื้อหา
การรูถงึรูปแบบพืน้ฐานของกวีนิพนธจะชวยคุณเมื่อคุณศึกษากวีนิพนธพระคัมภีร คุณจะสามารถ

เขาใจเนื้อหาเมื่อขอความแสดงออกตอไปนี้
1.  การกลาวถึงความจริงที่คลายคลึงกัน (Synonymous Parallelism)

จะชวยใหคุณเขาใจความจริงอยางเดียวกัน เมื่อแสดงออกในวิธีคลาย ๆ กัน กลาวซํ้ าเชนนี้จะทํ าให
ความจรงิทีแ่สดงออกมานั้นเจาะลึกเขาไปในจิตใจความคิดของคุณ เปนวิธีสํ าคัญในการภาวนาพระคํ าของ
พระเจา

ถาในกรณทีี่คุณไมเขาใจความจริงบางประการที่เสนอในบรรทัดแรกของโคลง บรรทัดตอมาซึ่ง
เสนอความจริงเดียวกันจะชวยใหคุณเขาใจไดดีข้ึน
2.   ขอความตรงกันขามของความจริงอยางเดียวกัน (Antithetic Parallelism)

คุณจะไมเพยีงเขาใจความจริงที่ยิ่งใหญ แตจะเขาใจสิ่งที่ตรงขามกันของความจริงเหลานี้ดวย
ตัวอยางใน สดุดี 1:6
“เพราะพระเจาทรงทราบทางของคนชอบธรรม แตทางของคนอธรรมจะพินาศไป”
คุณไมเพยีงรูถงึทางของคนชอบธรรมแตยังรูถึงความสอดคลองที่ตรงขามกัน เกี่ยวกับทางของคน

อธรรม
ขณะทีคุ่ณเรียนรูจักรูปแบบของความสอดคลองที่ตรงขาม คุณจะสามารถรูไมเพียงแตความจริง

ทางบวกในชีวิตของคุณ แตคุณจะไดรับคํ าเตือนถึงอันตรายของสิ่งที่ตรงขาม
ในตวัอยางทีเ่ราใหมา คุณรูวาพระเจารูจักทางของคุณถาคุณเปนคนชอบธรรม นี่เปนความจริงทาง

บวก
แตถาคณุเปนคนอธรรม คุณจะพินาศในวันสุดทาย นี่เปนความคิดสอดคลองที่ตรงขามเปนคํ า

เตือนสํ าคัญ
3.  การสรางแผนอิฐแหงความจริง (Synthetic Parallelism)

ขณะทีแ่ตละบรรทัดของโครงสราง หรือเพิ่มเขากับความจริงที่เสนอในบรรทัดแรก ความจริงนั้นจะ
พฒันาเต็มที่ในความคิดของคุณ
4.  สญัลกัษณซ่ึงแสดงถึงความจริงของพระเจา  (Enblematic Parallelism)

การแสดงตวัอยางนี้จะสรางความจริงของพระเจาซึ่งเห็นไดในความคิดของคุณ

ชนิดของกวีนิพนธ
ม ี 3 ชนดิพืน้ฐานในกวนีพินธฮีบรู  การแบงชนิดของกวีนิพนธพระคัมภีร ทํ าบนพื้นฐานของเนื้อหา

และวธิีการนํ าเสนอของโคลงนั้น ๆ



การศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค บทที่ 19 -182-

ถาคณุรูจกัแยกแยะชนิดตาง ๆ ของกวีนิพนธพระคัมภีร จะชวยใหคุณเขาใจสิ่งที่คุณกํ าลังอาน
ชนดิส ําคัญ 3 ชนิดของกวีนิพนธมีดังนี้

กวีนิพนธเกี่ยวกับความกลาหาญ  (Epic Poetry)
นีเ่ปนกวนีพินธทีเ่ลาเรื่องราวของการกระทํ าของวีรบุรุษ มีโคลงกลอนแบบนี้อยูทั่วไปตลอดทั้งเลม

ในหนงัสอืประวติัศาสตร อานกันดารวิถี บทที่ 22   ซึ่งบอกถึงเรื่องราวของบาลาอัม เปนตัวอยางของกวี
นพินธเกี่ยวกับความกลาหาญ

กวีนิพนธบทละคร  (Dramatic Poetry)
กวนีพินธบทละครเปนกวีนิพนธที่แสดงกิริยาอาการ
หนงัสอืโยบเปนหนงัสอืตัวอยางที่ดีที่สุดของกวีนิพนธชนิดนี้ ในตอนแรกเราเห็นภาพหลังฉากและ

พบวามลูเหตุของปญหาที่โยบประสบอยูคือ การลอลวงของมาร
ตอมาเราพบผูสงขาวบอกโยบถึงความหายนะของการสูญเสียลูก ๆ และทรัพยสมบัติของเขา
ตอมาโยบก ําลงันัง่ใกลกองขี้เถา ในฉากตอมาเพื่อนของเขาเสนอคํ าแนะนํ าถึงเหตุผลวาเหตุใดเขา

จงึตองทนทุกข
มจีดุส ําคญัทีโ่ยบไดยินพระเจาตรัส และในตอนทายเขาไดรับการฟนใจดวยพระพรฝายโลก
หนงัสอืโยบเปนละครที่เสนอในรูปแบบของกวีนิพนธ

กวีนิพนธเปนเพลงสํ าหรับรอง  (Lyric Poetry)
กวนีพินธชนิดนี้ใชสํ าหรับรองเปนเพลง
ตัวอยางทีดี่ทีสุ่ด 2 ตัวอยางพบในเพลงรองของนางเดโบราห ในผูวินิจฉัยที่ 5  และเพลงของนางมิ

เรียม ในอพยพ บทที่ 15
มสีวนของกวนีพินธเพลงรองซึ่งใชสํ าหรับไวทุกขหรือแสดงความเสียใจ เราพบตัวอยางในสดุดี

137, 74, 80, และ 2 ซามูเอล 1:19-27
หนงัสอืบทเพลงครํ ่าครวญเปนตัวอยางสํ าคัญของกวีนิพนธชนิดรองหรือเพลงโศกเศรา หนังสือเลม

นีเ้ขยีนในรปูแบบกวนีพินธแตถูกจัดเขาอยูในหนังสือประวัติศาสตร เพราะวากวีนิพนธมีความสัมพันธกับ
เหตกุารณเศราในประวัติศาสตรของคนของพระเจา

หนังสือแหงกวีนิพนธ : ความกาวหนา
หนงัสอื 5 เลมแหงกวีนิพนธแสดงถึงความกาวหนาทางชีวิตฝายวิญญาณ หนังสือโยบอธิบาย

ความตายของชีวิตเกาแหงตนเอง
หนงัสอืสดุดีแสดงชีวิตใหมในพระเจา แสดงออกถึงการสรรเสริญ การอธิษฐาน ความชื่นชมใน

พระเจา คํ ารองขอ การสารภาพและการอธิษฐานออนวอนเพื่อผูอ่ืน
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ในสุภาษิตเราอยูในโรงเรียนของพระเจาซึ่งสอนเกี่ยวกับเร่ืองของสวรรคแตเปนสติปญญาที่ใชได
สํ าหรับชีวิตบนโลกนี้

ปญญาจารยพดูถึงความอนิจจังของการใชชีวิต ภายใตดวงอาทิตยซึ่งหางไกลจากพระเจา
เพลงซาโลมอนพดูถงึการดํ าเนินชีวิตอยางมีความหมาย โดยมีความสัมพันธสวนตัวกับพระเยซู

คริสต
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ชื่อ                                   

บททดสอบ บทที่ 19

1. เขยีนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

2. ดูทีร่ายการทีห่นึง่เกีย่วกับชนิดของกวีนิพนธพระคัมภีร แลวอานรายการที่สองและหาคํ าจํ ากัด
ความซึง่อธบิายแตละชนิด เขียนตัวอักษรที่ใหคํ าจํ ากัดความที่ถูกตองลงหนาชนิดของกวีนิพนธซึ่ง
อธิบายไว

ชนดิของกวีนิพนธ
รายการที่หนึ่ง รายการที่สอง

- Dramatic Poetry A.  กวนีพินธชนิดนี้ใชรอง
- Epic Poetry   B.  กวนีพินธชนิดนี้เปนบทละคร
- Lyric Poetry      C.  กวนีพินธชนิดนี้เลาเรื่องหรืออยูในรูปแบบเรื่องราว

       มกักลาวถึงการแสดงความกลาหาญ
3. อานทีร่ายการทีห่นึง่ซึ่งบอกรูปแบบตาง ๆ ของกวีนิพนธพระคัมภีร อานรายการที่สองและหาคํ า

จ ํากดัความทีอ่ธบิายถึงแตละรูปแบบ เขียนตัวอักษรที่พูดถึงคํ าจํ ากัดความที่เหมาะสมลงหนารูป
แบบที่อธิบายไว

รูปแบบของกวีนิพนธพระคัมภีร
รายการที่หนึ่ง รายการที่สอง

- ความสอดคลองที่เหมือนกัน                  A.  บรรทดัที่สองและบรรทัดตอมาแสดงตัวอยางหรือ
   สัญลกัษณเพื่อแสดงความจริงของบรรทัดที่หนึ่ง

- ความสอดคลองที่เปนสัญลักษณ               B.  บรรทดัที่สองและบรรทัดตอมาแสดงความจริงที่
   ตรงขามซึ่งสัมพันธกับบรรทัดแรกของโคลง

- ความสอดคลองที่ตรงขามกัน                C.  บรรทัดที่สองและบรรทัดตอมาแสดงความคิดที่
  เหมือนกับบรรทัดแรก

- ความสอดคลองแบบสังเคราะห             D.  บรรทดัที่สองและบรรทัดตอมาสรางอยูบนความ
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  จริงที่แสดงในบรรทัดแรก
4. ดู สดุดี 3:1 ขอพระคัมภีรนี้เขียนในรูปแบบความคลองที่                                                          
5. ดู สดุดี 1:6  ขอพระคัมภีรเขียนในรูปแบบความสอดคลองที่                                        
6. ดู สดุดี 1:1-2 ขอพระคัมภีรนี้เขียนในรูปแบบความสอดคลองแบบ                              
7. ดู สดุดี 42:1 ขอพระคัมภีรนี้เขียนในรูปแบบความสอดคลอง                                                   

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 19

1. “ขาพระองคสรรเสริญพระองควันละเจ็ดครั้ง เหตุเร่ืองกฏหมายอันชอบธรรมของพระองค”  สดุดี
119:164

2. B.
C.
A.

3. C.
A.
B.
D.

4. เหมือนกัน
5. ตรงขามกัน
6. สังเคราะห
7. แบบสัญลักษณ
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เพ่ือการศึกษาดวยตนเองตอไป
นอกเหนอืจากหนงัสอืกวนีพินธเหลานี้แลว ยังมีสวนตาง ๆ ของกวีนิพนธกระจัดกระจายอยูทั่วไป

ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหมซึ่งอยูในรายการขางลางนี้จงใชขออางอิงเหลานี้เพื่อศึกษากวีนิพนธ
พระคัมภีรตอไป

ปฐมกาล 4:23-24 ลาเมคพูดกับภรรยา
อพยพ 15:1-21 เพลงของโมเสสและมิเรียม
กันดารวิถี 21:27-30 เพลงของนักรองเลาเรื่องราว
กันดารวิถี 23:7-10 เพลงของบาลาอัม
เฉลยธรรมบัญญัติ 33:1-47 เพลงของโมเสส
โยชูวา 10:12-14 เพลงของเดโบราหและบารัค
ผูวินิจฉัย 5:1-31 เพลงของนารูธ
นางรูธ 1:16-17 เพลงของนางฮันนาห
1 ซามูเอล 2:1-10 เพลงครํ่ าครวญของดาวิดถึงอับเนอร
2 ซามูเอล 3:33-34 เพลงเพื่อซาอูลและโยนาธาน
2 ซามูเอล 22:2-51 เพลงแหงชัยชนะของดาวิด
2 ซามูเอล 23:1-7 คํ าสุดทายของดาวิด
1 พงศาวดาร 16:7-36 การขอบพระคุณของดาวิด
เยเรมีย 9:17-22 การครํ่ าครวญตอชนชาติที่ลมลง
บทเพลงครํ่ าครวญ 1,2,3,4,5 การครํ่ าครวญตอชนชาติที่ลมลง
เอเสเคียล 27:25-28:23 คํ าพยากรณตอสูเมืองไทระ
เอเสเคียล 19:1-14 คํ าครํ่ าครวญเพื่อเจานายของอิสราเอล
โฮเชยา 2:1-15 เพลงแหงการลงโทษอยางหนักของอิสราเอล
ฮาบากุก 3:1-19 คํ าอธิษฐานของฮาบากุก
ลูกา 1:46-55 เพลงของนางมาเรีย
ลูกา 1:68-79 เพลงของเศคาริยาห
ลูกา 2:29-32 คํ าสรรเสริญของสิเมโอน


