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บทที่ 19
การศึกษากวีนิพนธในพระคัมภีร
วัตถุประสงค
เมือ่ จบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- แยกแยะรูปแบบตาง ๆ ของกวีนิพนธในพระคัมภีร
- แยกแยะชนิดตาง ๆ ของกวีนิพนธในพระคัมภีร
- ศึกษากวีนิพนธพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ขาพระองคสรรเสริญพระองควันละเจ็ดครั้ง เหตุเรื่องกฎหมายอันชอบธรรมของ
พระองค”

สดุดี 119:164

คํานํา
พระคัมภีรเ ปนการรวบรวมหนังสือ 66 เลม ซึ่งเปนวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ หนังสือเหลานี้ประกอบ
ดวยประวัติศาสตร บทละคร เรื่องรัก ๆ ใคร ๆ การผจญภัยและกวีนิพนธ
พระคัมภีรเปนยิ่งกวาวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ แตรูปแบบและสาระก็เปนวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ
เมือ่ คุณศึกษาเนื้อหาของหนังสือ คุณก็ไดรับขอความของหนังสือ ไดเรียนรูความจริงฝายวิญญาณ
ซึ่งพระคัมภีรเปดเผย
เมือ่ คุณศึกษารูปแบบของหนังสือคุณจะตรวจสอบไดถึงระบบวิธีของหนังสือเพื่อเสนอเนื้อหา
ในพระคัมภีรการที่เราจะเขาใจรูปแบบของหนังสือเปนการชวยใหเราเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น
พระคัมภีรส วนใหญอยูในรูปแบบเลาเรื่อง ซึ่งเสนอความจริงของพระเจาในรูปแบบที่งายตอการเขา
ใจ
แตหนังสือ 5 เลมของพระคัมภีรคือ โยบ สดุดี สุภาษิต ปญญาจารยและเพลงซาโลมอน เขียนขึ้น
ในรูปแบบกวีนิพนธเพื่อเสนอเนื้อหา
มีกวีนพิ นธเพิม่ เติมอีกในสวนอื่นของพระคัมภีรแมวาหนังสือนั้นจะไมใชหนังสือกวีนิพนธ ตัวอยาง
เชน เราพบกวีนิพนธในหนังสือพระบัญญัติและคําพยากรณ
รูปแบบกวีนิพนธที่ใชเสนอความจริงของพระเจาแตกตางจากรูปแบบของการเลาเรื่องที่ใชเปนสวน
ใหญในพระคัมภีร กวีนิพนธพระคัมภีรแตกตางจากรูปแบบสวนมากของกวีนิพนธที่คุณคุนเคย ดวยเหตุผล
เหลานีจ้ งึ จําเปนตองมีแนวทางพิเศษ เพื่อชวยใหคุณศึกษาหนังสือเหลานี้ได
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บทนีอ้ ธิบายรูปแบบและชนิดของกวีนิพนธพระคัมภีร ความรูนี้จะชวยใหคุณเขาใจและนําความ
จริงทีย่ งิ่ ใหญฝายวิญญาณซึ่งพบในหนังสือกวีนิพนธพระคัมภีรมาใช

รูปแบบกวีนิพนธ
กวีนพิ นธของพระคัมภีรอาจจะไมเหมือนกวีนิพนธซึ่งคุณคุนเคย กวีนิพนธของพระคัมภีรเขียนในรูป
แบบของกวีนพิ นธฮีบรู โดยที่สวนใหญของพันธสัญญาเดิมเขียนดวยภาษานี้
หลักการพืน้ ฐานของกวีนิพนธพระคัมภีรคือ ไดบรรจุความสอดคลองของความคิด หมายถึงวา
เกีย่ วพันตอกันและกัน
ตัวอยางเชน เสน 2 เสนที่มีความสอดคลองกัน ทั้ง 2 เสนอยูขนานกัน

เมือ่ 2 สิง่ สอดคลองกันเหมือนเสน 2 เสนนี้ มันก็สัมพันธหรือเห็นดวยซึ่งกันและกัน
กวีนพิ นธฮบี รูมคี วามสอดคลองในความคิด เชนเดียวกับที่เสน 2 เสนนี้ เปรียบเทียบกันในรูปราง
แตละบรรทัดของกวีสัมพันธกัน หรือเห็นดวยกับบรรทัดอื่นของกวี
มีรปู แบบที่สอดคลองกัน 4 แบบที่ใชทั่วไป ในกวีนิพนธฮีบรู

ความสอดคลองที่เหมือนกัน (Synonymous Parallelism)
ในความสอดคลองชนิดนี้ บรรทัดที่สองของโคลงกลอนซํ้าความคิดของบรรทัดที่หนึ่ง ตัวอยางเชน
“ขาแตพระเจา ศัตรูของขาพระองคทวีมากขึ้นเหลือเกินคูอริมากมายเหลานี้กําลัง
ลุกขึน้ ตอสูขาพระองค”

สดุดี 3:1

“พระองคผปู ระทับในสวรรค ทรงพระสรวล พระเจาทรงเยยหยันเขาเหลานั้น”
สดุดี 2:4
ในตัวอยางทั้งสองนี้ บรรทัดที่สองมีคําที่ซํ้าความคิดกับบรรทัดแรก ความคิดที่แสดงออกในบรรทัด
ทีส่ องมีความหมายเหมือนกันกับบรรทัดแรก

ความสอดคลองในสิ่งที่ตรงขามกัน (Antithetic Parallelism)
ในโคลงกลอนที่คลายคลึง สิ่งที่ตรงขามกัน บรรทัดที่สองมีความคิดตรงขามกับบรรทัดแรก แตยังมี
ความเหมือนบรรทัดแรกเพราะกลาวถึงความจริงที่คลายคลึงกัน ใชความตรงขามแสดงความจริงที่เหมือน
กัน ตัวอยางเชน
“เพราะพระเจาทรงทราบทางของคนชอบธรรมแตทางของคนอธรรมจะพินาศไป”
สดุดี 1:6
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ในตัวอยางนี้บรรทัดที่สองเปนตรงขามกับบรรทัดแรก บรรทัดแรกพูดถึงความชอบธรรม บรรทัดที่
สองพูดถึงทางของคนอธรรม แตบรรทัดที่สองก็ยังคงสอดคลองกับบรรทัดที่หนึ่ง โดยการเห็นดวยกับสิ่งที่
พูดในบรรทัดแรกดวยการเสนอความจริงที่ตรงขามกัน

ความสอดคลองแบบสังเคราะห (Synthetic Paraellism)
ความสอดคลองชนิดนี้เหมือนกับการสรางบานดวยอิฐ บรรทัดที่สองของโคลงกลอนและบรรทัดทั้ง
หมดทีต่ ามมาชวยเพิ่มหรือพัฒนาความคิดของบรรทัดแรกของโคลงกลอน
ดูตวั อยางขางลางนี้ บรรทัดที่สองและบรรทัดที่ตามมาสรางหรือเพิ่มเขากับบรรทัดแรกของโคลง
“ความสุขเปนของบุคคลผูไมดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม หรือยืนอยูในทาง
ของคนบาป หรือนั่งอยูในที่นั่งของคนที่ขอบเยาะเยยแตความปติยินดีของผูนั้นอยูในพระ
ธรรมของพระเจาเขาภาวนาพระธรรมของพระองคทั้งกลางวันและกลางคืน” สดุดี 1:1-2
ในขอ 1 บรรทัดแรกกลาววา บุคคลนี้ไดพระพร (มีความสุข) ถาเขาไมเดินตามคําแนะนําของคน
อธรรม บรรทัดตอมาสรางบนความจริงนี้โดยกลาววา เขาไมควรยืนหรือนั่งในทางของคนเหลานี้ดวย
ในขอ 2 บรรทัดแรกบอกเราวา คน ๆ นี้ยินดีในพระธรรมของพระเจา บรรทัดที่สองเพิ่มความคิดวา
เขาภาวนาพระธรรมเสมอตลอดเวลา

ความสอดคลองแบบสัญลักษณหรือเครื่องหมาย (Emblematic Parallelism)
สัญลักษณหมายถึง สิ่งที่แทนหรือแสดงถึงอีกสิ่งหนึ่ง เชน ดวงดาวบนธงของสหรัฐอเมริกาเปน
สัญลักษณ (แสดงถึง) รัฐทั้ง 50 ซึ่งเปนสมาชิกของสหรัฐ
ในรูปแบบของความสอดคลอง แบบสัญลักษณของกวีนิพนธพระคัมภีร บรรทัดที่สองและบรรทัด
ตอ ๆ มาของโคลง เปนสัญลักษณหรือการอธิบายประกอบของบรรทัดแรก ตัวอยางเชน
“กวางกระเสือกกระสนหาลําธารที่มีนํ้าไหลฉันใด ขาแตพระเจา จิตวิญญาณของขา
พระองคก็กระเสือกกระสนหาพระองคฉันนั้น”

สดุดี 42:1

บรรทัดทีส่ องของขอนี้อธิบายประกอบตอบรรทัดแรก ดาวิดกลาววาจิตวิญญาณของเขากระหาย
หาพระเจา ซึง่ อธิบายถึงวาเหมือนกวางกระหายหาลําธารนํ้าเมื่อมันหิว
การอธิบายประกอบถึงกวางที่หิวนํ้ าเปนสัญลักษณแสดงออกถึงความหวิกระหายฝายวิญญาณ
ของดาวิด
แมวา จะมีรปู แบบอื่น ๆ อีกหลายแบบในความสอดคลองกันในกวีนิพนธฮีบรู แตไมคอยใชในพระ
คัมภีร จึงไมจําเปนตองศึกษา
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การใชรูปแบบเพื่อเขาใจในเนื้อหา
การรูถ งึ รูปแบบพืน้ ฐานของกวีนิพนธจะชวยคุณเมื่อคุณศึกษากวีนิพนธพระคัมภีร คุณจะสามารถ
เขาใจเนื้อหาเมื่อขอความแสดงออกตอไปนี้
1. การกลาวถึงความจริงที่คลายคลึงกัน (Synonymous Parallelism)
จะชวยใหคณ
ุ เขาใจความจริงอยางเดียวกัน เมื่อแสดงออกในวิธีคลาย ๆ กัน กลาวซํ้าเชนนี้จะทําให
ความจริงทีแ่ สดงออกมานั้นเจาะลึกเขาไปในจิตใจความคิดของคุณ เปนวิธีสําคัญในการภาวนาพระคําของ
พระเจา
ถาในกรณีที่คุณไมเขาใจความจริงบางประการที่เสนอในบรรทัดแรกของโคลง บรรทัดตอมาซึ่ง
เสนอความจริงเดียวกันจะชวยใหคุณเขาใจไดดีขึ้น
2. ขอความตรงกันขามของความจริงอยางเดียวกัน (Antithetic Parallelism)
คุณจะไมเพียงเขาใจความจริงที่ยิ่งใหญ แตจะเขาใจสิ่งที่ตรงขามกันของความจริงเหลานี้ดวย
ตัวอยางใน สดุดี 1:6
“เพราะพระเจาทรงทราบทางของคนชอบธรรม แตทางของคนอธรรมจะพินาศไป”
คุณไมเพียงรูถ งึ ทางของคนชอบธรรมแตยังรูถึงความสอดคลองที่ตรงขามกัน เกี่ยวกับทางของคน
อธรรม
ขณะทีค่ ณ
ุ เรียนรูจักรูปแบบของความสอดคลองที่ตรงขาม คุณจะสามารถรูไมเพียงแตความจริง
ทางบวกในชีวิตของคุณ แตคุณจะไดรับคําเตือนถึงอันตรายของสิ่งที่ตรงขาม
ในตัวอยางทีเ่ ราใหมา คุณรูวาพระเจารูจักทางของคุณถาคุณเปนคนชอบธรรม นี่เปนความจริงทาง
บวก
แตถา คุณเปนคนอธรรม คุณจะพินาศในวันสุดทาย นี่เปนความคิดสอดคลองที่ตรงขามเปนคํา
เตือนสําคัญ
3. การสรางแผนอิฐแหงความจริง (Synthetic Parallelism)
ขณะทีแ่ ตละบรรทัดของโครงสราง หรือเพิ่มเขากับความจริงที่เสนอในบรรทัดแรก ความจริงนั้นจะ
พัฒนาเต็มที่ในความคิดของคุณ
4. สัญลักษณซึ่งแสดงถึงความจริงของพระเจา (Enblematic Parallelism)
การแสดงตัวอยางนี้จะสรางความจริงของพระเจาซึ่งเห็นไดในความคิดของคุณ

ชนิดของกวีนิพนธ
มี 3 ชนิดพืน้ ฐานในกวีนพิ นธฮีบรู การแบงชนิดของกวีนิพนธพระคัมภีร ทําบนพื้นฐานของเนื้อหา
และวิธีการนําเสนอของโคลงนั้น ๆ
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ถาคุณรูจ กั แยกแยะชนิดตาง ๆ ของกวีนิพนธพระคัมภีร จะชวยใหคุณเขาใจสิ่งที่คุณกําลังอาน
ชนิดสําคัญ 3 ชนิดของกวีนิพนธมีดังนี้

กวีนิพนธเกี่ยวกับความกลาหาญ (Epic Poetry)
นีเ่ ปนกวีนพิ นธทเี่ ลาเรื่องราวของการกระทําของวีรบุรุษ มีโคลงกลอนแบบนี้อยูทั่วไปตลอดทั้งเลม
ในหนังสือประวัตศิ าสตร อานกันดารวิถี บทที่ 22 ซึ่งบอกถึงเรื่องราวของบาลาอัม เปนตัวอยางของกวี
นิพนธเกี่ยวกับความกลาหาญ

กวีนิพนธบทละคร (Dramatic Poetry)
กวีนพิ นธบทละครเปนกวีนิพนธที่แสดงกิริยาอาการ
หนังสือโยบเปนหนังสือตัวอยางที่ดีที่สุดของกวีนิพนธชนิดนี้ ในตอนแรกเราเห็นภาพหลังฉากและ
พบวามูลเหตุของปญหาที่โยบประสบอยูคือ การลอลวงของมาร
ตอมาเราพบผูสงขาวบอกโยบถึงความหายนะของการสูญเสียลูก ๆ และทรัพยสมบัติของเขา
ตอมาโยบกําลังนัง่ ใกลกองขี้เถา ในฉากตอมาเพื่อนของเขาเสนอคําแนะนําถึงเหตุผลวาเหตุใดเขา
จึงตองทนทุกข
มีจดุ สําคัญทีโ่ ยบไดยินพระเจาตรัส และในตอนทายเขาไดรับการฟนใจดวยพระพรฝายโลก
หนังสือโยบเปนละครที่เสนอในรูปแบบของกวีนิพนธ

กวีนิพนธเปนเพลงสําหรับรอง (Lyric Poetry)
กวีนพิ นธชนิดนี้ใชสําหรับรองเปนเพลง
ตัวอยางทีด่ ที สี่ ดุ 2 ตัวอยางพบในเพลงรองของนางเดโบราห ในผูวินิจฉัยที่ 5 และเพลงของนางมิ
เรียม ในอพยพ บทที่ 15
มีสว นของกวีนพิ นธเพลงรองซึ่งใชสําหรับไวทุกขหรือแสดงความเสียใจ
เราพบตัวอยางในสดุดี
137, 74, 80, และ 2 ซามูเอล 1:19-27
หนังสือบทเพลงครําครวญเป
่
นตัวอยางสําคัญของกวีนิพนธชนิดรองหรือเพลงโศกเศรา หนังสือเลม
นีเ้ ขียนในรูปแบบกวีนพิ นธแตถูกจัดเขาอยูในหนังสือประวัติศาสตร เพราะวากวีนิพนธมีความสัมพันธกับ
เหตุการณเศราในประวัติศาสตรของคนของพระเจา

หนังสือแหงกวีนิพนธ : ความกาวหนา
หนังสือ 5 เลมแหงกวีนิพนธแสดงถึงความกาวหนาทางชีวิตฝายวิญญาณ หนังสือโยบอธิบาย
ความตายของชีวิตเกาแหงตนเอง
หนังสือสดุดแี สดงชีวิตใหมในพระเจา แสดงออกถึงการสรรเสริญ การอธิษฐาน ความชื่นชมใน
พระเจา คํารองขอ การสารภาพและการอธิษฐานออนวอนเพื่อผูอื่น
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ในสุภาษิตเราอยูในโรงเรียนของพระเจาซึ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องของสวรรคแตเปนสติปญญาที่ใชได
สําหรับชีวิตบนโลกนี้
ปญญาจารยพดู ถึงความอนิจจังของการใชชีวิต ภายใตดวงอาทิตยซึ่งหางไกลจากพระเจา
เพลงซาโลมอนพูดถึงการดําเนินชีวิตอยางมีความหมาย โดยมีความสัมพันธสวนตัวกับพระเยซู
คริสต
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ชื่อ

บททดสอบ บทที่ 19
1.

เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา

2.

ดูทรี่ ายการทีห่ นึง่ เกีย่ วกับชนิดของกวีนิพนธพระคัมภีร
แลวอานรายการที่สองและหาคําจํากัด
ความซึง่ อธิบายแตละชนิด เขียนตัวอักษรที่ใหคําจํากัดความที่ถูกตองลงหนาชนิดของกวีนิพนธซึ่ง
อธิบายไว
ชนิดของกวีนิพนธ
รายการที่หนึ่ง
รายการที่สอง
- Dramatic Poetry
A. กวีนพิ นธชนิดนี้ใชรอง
- Epic Poetry
B. กวีนพิ นธชนิดนี้เปนบทละคร
- Lyric Poetry
C. กวีนพิ นธชนิดนี้เลาเรื่องหรืออยูในรูปแบบเรื่องราว
มักกลาวถึงการแสดงความกลาหาญ
อานทีร่ ายการทีห่ นึง่ ซึ่งบอกรูปแบบตาง ๆ ของกวีนิพนธพระคัมภีร อานรายการที่สองและหาคํา
จํากัดความทีอ่ ธิบายถึงแตละรูปแบบ เขียนตัวอักษรที่พูดถึงคําจํากัดความที่เหมาะสมลงหนารูป
แบบที่อธิบายไว
รูปแบบของกวีนิพนธพระคัมภีร
รายการที่หนึ่ง
รายการที่สอง
- ความสอดคลองที่เหมือนกัน
A. บรรทัดที่สองและบรรทัดตอมาแสดงตัวอยางหรือ
สัญลักษณเพื่อแสดงความจริงของบรรทัดที่หนึ่ง
- ความสอดคลองที่เปนสัญลักษณ
B. บรรทัดที่สองและบรรทัดตอมาแสดงความจริงที่
ตรงขามซึ่งสัมพันธกับบรรทัดแรกของโคลง
- ความสอดคลองที่ตรงขามกัน
C. บรรทัดที่สองและบรรทัดตอมาแสดงความคิดที่
เหมือนกับบรรทัดแรก
- ความสอดคลองแบบสังเคราะห
D. บรรทัดที่สองและบรรทัดตอมาสรางอยูบนความ

3.
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จริงที่แสดงในบรรทัดแรก
ดู สดุดี 3:1 ขอพระคัมภีรนี้เขียนในรูปแบบความคลองที่
ดู สดุดี 1:6 ขอพระคัมภีรเขียนในรูปแบบความสอดคลองที่
ดู สดุดี 1:1-2 ขอพระคัมภีรนี้เขียนในรูปแบบความสอดคลองแบบ
ดู สดุดี 42:1 ขอพระคัมภีรนี้เขียนในรูปแบบความสอดคลอง

คําตอบบททดสอบ บทที่ 19
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

“ขาพระองคสรรเสริญพระองควันละเจ็ดครั้ง เหตุเรื่องกฏหมายอันชอบธรรมของพระองค” สดุดี
119:164
B.
C.
A.
C.
A.
B.
D.
เหมือนกัน
ตรงขามกัน
สังเคราะห
แบบสัญลักษณ
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป
นอกเหนือจากหนังสือกวีนพิ นธเหลานี้แลว ยังมีสวนตาง ๆ ของกวีนิพนธกระจัดกระจายอยูทั่วไป
ในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหมซึ่งอยูในรายการขางลางนี้จงใชขออางอิงเหลานี้เพื่อศึกษากวีนิพนธ
พระคัมภีรตอไป
ปฐมกาล 4:23-24
อพยพ 15:1-21
กันดารวิถี 21:27-30
กันดารวิถี 23:7-10
เฉลยธรรมบัญญัติ 33:1-47
โยชูวา 10:12-14
ผูวินิจฉัย 5:1-31
นางรูธ 1:16-17
1 ซามูเอล 2:1-10
2 ซามูเอล 3:33-34
2 ซามูเอล 22:2-51
2 ซามูเอล 23:1-7
1 พงศาวดาร 16:7-36
เยเรมีย 9:17-22
บทเพลงครํ่าครวญ 1,2,3,4,5
เอเสเคียล 27:25-28:23
เอเสเคียล 19:1-14
โฮเชยา 2:1-15
ฮาบากุก 3:1-19
ลูกา 1:46-55
ลูกา 1:68-79
ลูกา 2:29-32

ลาเมคพูดกับภรรยา
เพลงของโมเสสและมิเรียม
เพลงของนักรองเลาเรื่องราว
เพลงของบาลาอัม
เพลงของโมเสส
เพลงของเดโบราหและบารัค
เพลงของนารูธ
เพลงของนางฮันนาห
เพลงครํ่าครวญของดาวิดถึงอับเนอร
เพลงเพื่อซาอูลและโยนาธาน
เพลงแหงชัยชนะของดาวิด
คําสุดทายของดาวิด
การขอบพระคุณของดาวิด
การครํ่าครวญตอชนชาติที่ลมลง
การครํ่าครวญตอชนชาติที่ลมลง
คําพยากรณตอสูเมืองไทระ
คําครํ่าครวญเพื่อเจานายของอิสราเอล
เพลงแหงการลงโทษอยางหนักของอิสราเอล
คําอธิษฐานของฮาบากุก
เพลงของนางมาเรีย
เพลงของเศคาริยาห
คําสรรเสริญของสิเมโอน

