หนนังสสือสดดุดด
หนนังสสือสดดุดดประกอบดด้วยบทเพลงและบทกวด 150 บท เลลมอสือื่น ๆ ในพระคนัมภดรร์ไดด้ถถูกเขดยนขขขนในลนักษณะ
เปป็น เลลมเดดยว แลด้วหลนังจากนนัขนคนทดมอื่ ดความปรารถนาดดไดด้แบลงเลลมเหลลานนัขนเปป็นบทและขด้อตลาง ๆ เพสือื่อจะชลวยใหด้
ใชด้เลลมเหลลา นนัขนอยลางสะดวกขขขน
ถขงแมด้วาล เราเรดยกเลลมนดขวาล "เพลงสดดุดดของดาววิด" กษนัตรวิยร์ดาววิดไมลไดด้เขดยนทดุก ๆ บทในหนนังสสือสดดุดดนข ด อา
สาฟ ไดด้เขดยนบทเพลง 12 บท (50; 73-83) เอธานไดด้เขดยนบทเพลงหนขอื่งบท (89) โมเสสไดด้เขดยนบทเพลงบทเดดยว
(90) และบทเพลงบางบทเราไมลรวถูด้ าล ใครเปป็นผถูด้เขดยน แตลกษนัตรวิยดร์ าววิดไดด้เขดยนบทเพลงสล วนมาก
ววิธดแตลงบทกวดของพวกฮดบรถูเปป็นดนังนดข เขาใชด้คคาสนัมผนัส ประโยคคถูล ประโยคซคขา และประโยคทดมอื่ ดความหมาย
ตรงกนัน ขด้าม บทเพลงสล วนใหญลเปป็นคคาอธวิษฐานและคคาสรรเสรวิญ แตลบางบทเปป็นคคาพยากรณร์ มดคคาพยากรณร์หลาย
ขด้อเกดอื่ยวกนับ พระเยซถูครวิสตร์ (สดดุดด 2; 22; 69:8-9 ใหด้เปรดยบกนับ ลก 24.25-26)
บทเพลงทดุกบทมาจากพระเจด้า ไมลใชลมาจากมนดุษยร์ทเดอื่ ขดยนขขขน พระเจด้าทรงดลใจผถูด้เขดยนและเขาเขดยนตาม
การ ดลใจนนัขน หนนังสสือสดดุดดนข ดมงนั อื่ คนังอื่ ดด้วยเรสืออื่ งการถวายตนัวตลอพระเจด้า การอธวิษฐาน การสรรเสรวิญพระเจด้า การ
แนะนคา และ การชลวยเหลสือ ครวิสเตดยนควรทลองจคาบทเพลงบางบททนัขงหมด และบางขด้อจากบทเพลงอสือื่น ๆ
หนนังสสือโคลงกลอนพระคนัมภดรร์เดวิม 4 เลลม สลวนใหญลไดด้รบนั การเขดยนขขขนระหวลางสมนัยราชอาณาจนักร
หนนังสสือ เหลลานดขคสือ สดดุดด สดุภาษวิต ทลานผถูด้ประกาศ และ เพลงไพเราะของกษนัตรวิยร์ซาโลมอน
มดววิธดพขสืนฐาน 3 ววิธดในการศขกษาหนนังสสือสดดุดด (1) โดยการแบลงหนนังสสือออกเปป็นตอน (2) โดยผถูด้เขดยน และ
(3) โดยเรสืออื่ งราว
มดววิธดศขกษาหนนังสสือสดดุดดถงข 3 ววิธด ซขอื่งกป็คอสื
1
โดยการแบลงหนนังสสือออกเปป็นตอน
2
โดยผถูด้เขดยน
3
โดยเรสืออื่ งราว
1

โดยการแบลงหนนังสสือออกเปป็นตอน (แตลละตอนจะจบลงดด้วยคคาสรรเสรวิญพระเจด้า)
มดทขงนั หมด 5 ตอนดด้วยกนันคสือ 1-41; 42-72; 73-89; 90-106; 107-150 ใหด้สนังเกตคคาสรรเสรวิญพระเจด้าใน
ตอนจบของแตลละตอน 41:13; 72:18-19; 89:51-52; 106:48; 150:6

2

บางคนเชสือื่อวลา 5 ตอนนดขสะทด้อนใหด้เหป็นถขงความควิดทดอื่แสดงอยถูใล นพระคนัมภดรเร์ ดวิม 5 เลลมแรก ใหด้สงนั เกต
ตนัวอยลาง
บางตนัวอยลางแตลละชลวงดนังตลอไปนดข
ก
สดด 1-41 (ตรงกนับหนนังสสือ ปฐก) คคาสคาคนัญคสือ มนดุษยร์ 1:1; 8:4; 25:12; 34:8
ข
สดด 42-72 (ตรงกนับหนนังสสือ อพย) คคาสคาคนัญคสือ การชลวยใหด้พด้น 50:15; 54:7; 56:13; 72:12
ค
สดด 73-89 (ตรงกนับหนนังสสือ ลนต) คคาสคาคนัญคสือ สถานทดอื่บรวิสดุทธวิธ 73:17; 77:13; 78:69
ง
สดด 90-106 (ตรงกนับหนนังสสือ กดว) คคาสคาคนัญคสือ ความไมลสงบ และการเรล รลอน บททดอื่ 90 และ 106
จ
สดด 107-150 (ตรงกนับหนนังสสือ พบญ) คคาสคาคนัญคสือ พระวจนะของพระเจด้า บททดอื่ 119
โดยผถูด้เขดยน
ก
ดาววิด
1
สดดุดดตอนผถูด้เลดขยงแกะ 8, 19, 23, 29, 144
2
สดดุดดตอนคนบาป 32, 38, 51
3
สดดุดดตอนทนทดุกขร์ทรมาน 3-7, 11-14, 17, 22, 25-28, 31, 34-35, 39-41, 53-59,
61-64, 69-70, 86, 109, 140-143
4
สดดุดดเมสืออื่ พบความพอใจ 2, 9, 15-16, 18, 20-21, 24, 30, 36-37, 52, 60, 65, 68,
72, 95, 101, 103, 105, 108, 110, 122, 124, 131, 133, 138-139, 145
ข
โคราหร์ 42, 44-49, 84-85, 87
ค
เอซาฟ 50, 73-83
ง
ฮดแมน 88
จ
อดธาน 89
ฉ
ซะโลมอน 127
ช
โมเสส 90
ซ
เฮเซคดยาหร์ 120-121, 123, 125-126, 128-130, 132, 134
ฌ ไมลทราบนามผถูด้เขดยน 1, 10, 33, 43, 66-67, 71, 91-94, 96-100, 102, 104, 106-107,
111-119, 135-137, 146-150

3

โดยเรสืออื่ งราว
ก
สดดุดดสคานขกบาป 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143 บทสดดุดดเหลลานดขเปป็นสดดุดดทผดอื่ ถูด้เขดยนสารภาพ
ความผวิดบาปของตนตลอพระเจด้า
ข
สดดุดดขอทรงลงอาญา 35, 55, 58-59, 69, 83, 109, 137, 140 เปป็นสดดุดดทรดอื่ ด้องขอใหด้การพวิพากษา
ลงมาสถูลศนัตรถูของพระเจด้า
ค
สดดุดดนคาขขขนไปสถูลววิหาร 120-134 มดหลายทฤษฎดทใดอื่ ชด้อธวิบายความหมายของชสือื่อของสดดุดดกลดุลมนดข
1
เฮเซคดยาหร์ผถูด้เขดยนสดดุดดไวด้ 10 บท ไดด้ตขงนั ชสือื่อนดขไวด้เพสืออื่ เปป็นอนดุสรณร์ถงข การหายโรคอยลางเหนสือ
ธรรมชาตวิของตน 2 พกษ 20.9-11
2
เปป็นเพลงทดใอื่ ชด้รด้องขณะทดอื่คณะขนับรด้องเลวดเดวินขขขนบนันได 15 ขนัขนในลานพระววิหาร
3
เปป็นเพลงทดพอื่ วกชาวยวิวรด้องตามทางขณะทดอื่จะไปยนังพระววิหารในวนันฉลองเทศกาลประจคาปด
ง
สดดุดดสรรเสรวิญ 113-118 บทสดดุดดเหลลานดขจะรด้องกนันในตอนกลางคสืนของวนันเทศกาลปนัสกา และ
พระเยซถูครวิสตร์กบนั พวกสาวกของพระองคร์อาจจะรด้องสดดุดดเหลลานดขดด้วยเพสือื่อเปป็นการปวิดประชดุม
พวิธดศดลมหาสนวิทนนัขนในหด้องชนัขนบน
จ
สดดุดปด ระวนัตวิศาสตรร์ 78, 105, 106 สดดุดทด ข นัง 3 บทนดขบรรยายใหด้เหป็นถขงประวนัตวิศาสตรร์ของประเทศ
อวิสราเอล ซขอื่งสามารถสรดุปไดด้โดยยลอไดด้ดนังนดข
1
ความผวิดบาปของอวิสราเอล
ก
พวกเขาไดด้ปฏวิเสธทดอื่จะดคาเนวินตามพระบนัญญนัตวิของพระเจด้า (78:10)
ข
พวกเขาไดด้ลสืมกวิจการของพระองคร์ (78:11, 42; 106:13)
ค
พวกเขาไดด้กลลาวตคาหนวิพระองคร์ (78:19)
ง
พวกเขาไมลไวด้วางใจในความรอดของพระองคร์ (78:22)
จ
พวกเขาไดด้โกหกตลอพระองคร์ (78:36)
ฉ
พวกเขาไดด้ทคาใหด้พระองคร์เศรด้าพระทนัย (78:40)
ช
พวกเขาไดด้ขนัดพระทนัยพระองคร์ (78:41)
ซ
พวกเขาไดด้นมนัสการรถูปเคารพ (78:58; 106:19)
ฌ พวกเขาไดด้อวิจฉาโมเสสผถูด้นคาของพระองคร์ (106:16)
ญ พวกเขาไดด้ดถูหมวิอื่นแผลนดวินทดอื่ทรงสนัญญาไวด้ (106:24)
ฎ
พวกเขาไดด้บลนพขมพคากนันในกระโจมของเขา (106:25)
ฏ
พวกเขาไดด้กวินอาหารทดอื่ถวายแกลรปถู เคารพแลด้ว (106:28)

2

ฐ
พวกเขาไดด้อยถูปล ะปนกนับชาวตลางประเทศ (106:35)
ฑ พวกเขาไดด้ถวายบดุตรชายหญวิงของตนเปป็นเครสืออื่ งบถูชายนัญแกลพวกมาร (106:37)
ฒ พวกเขาไดด้ทคาใหด้โลหวิตของผถูด้ไมลมดความผวิดไหลออก (106:38)
พระคดุณของพระเจด้า
ก
พระองคร์ทรงระลขกถขงสนัญญาไมตรดของพระองคร์เมสือื่อเขาไดด้รด้องทถูลขอตลอพระองคร์
(105:8-11)
ข
พระองคร์ทรงแหวกทะเลแดงออก (78:13)
ค
พระองคร์ทรงนคาทางพวกเขาดด้วยเสาเมฆในเวลากลางวนัน (78:14)
ง
พระองคร์ทรงนคาพวกเขาดด้วยเสาไฟในเวลากลางคสืน (78:14)
จ
พระองคร์ทรงจนัดเตรดยมนคขาจากศวิลาแกลพวกเขา (78:15)
ฉ
พระองคร์ทรงใหด้มานาตกลงสคาหรนับพวกเขา (78:24)
ช
พระองคร์ทรงเตป็มเปดยอื่ มดด้วยพระกรดุณาและโปรดยกโทษความอธรรมของพวกเขา
(78:38)
ซ
พระองคร์ทรงสคาแดงหมายสคาคนัญแกลพวกเขาในประเทศอดยปวิ ตร์ (78:43; 105:27-36)
ฌ พระองคร์ทรงนคาพวกเขามาถขงเขตแดนแหลงแผลนดวินทดทอื่ รงสนัญญาไวด้ (78:54)
ญ พระองคร์ทรงขนับไลลพวกตลางประเทศไปเสดยตลอหนด้าพวกเขา (78:55)
ฎ
พระองคร์ทรงเลสือกดาววิดใหด้นคาทางพวกเขา (78:70-71)
ฏ
พระองคร์ทรงเลดขยงดถูพวกเขา (78:72)
ฐ
พระองคร์ไมลทรงยอมใหด้ใครทคารด้ายพวกเขา (105:14)
ฑ พระองคร์ทรงตคาหนวิเหลลากษนัตรวิยร์เพราะเหป็นแกลพวกเขา (105:14)
ฒ พระองคร์ทรงยกชถูพวกเขาขขขนโดยทางโยเซฟ (105:17)
ณ พระองคร์ทรงประทานทรนัพยร์สมบนัตวิแหลงอดยปวิ ตร์แกลพวกเขา (105:37)
ด
พระองคร์ทรงใหด้พวกเขาแขป็งแรงทดุกคน (105:37)
ต
พระองคร์ทรงยกโทษใหด้พวกเขาเสมอ (106:43)
ถ
พระองคร์ทรงสดนับฟนังเสดยงทถูลรด้องทดุกขร์ของพวกเขาเสมอ (106:44)

ฉ

ช

สดดุดโด คลงกระทถูด้ 9,10,25,34,37,111,112,119,145 สดดุดทด ข นัง 9 บทนดขเรดยกอดกอยลางนดขวาล สดดุดดตาม
ลคาดนับอนักษร ทดเอื่ รดยกกนันเชลนนดขวาล แตลละบรรทนัดของบทสดดุดดเหลลานดขจะเรวิอื่มดด้วยอนักษรฮดบรถูไปตาม
ลคาดนับทนัขง 22 ตนัวใน อนักษรฮดบรถู สดดุดบด ททดอื่ 119 เปป็นบทสดดุดดโครงกระทถูด้ทมดอื่ ดชสือื่อเสดยงมากทดสอื่ ดุด
ประกอบดด้วย 22 บทกลอน แตลละบทกลอนมด 8 ขด้อคคา ดนังนนัขนจขงมดทขงนั หมด 176 ขด้อพระคคา
บทกลอนแตลละบทเรวิอื่มดด้วย อนักษรฮดบรถู 1 ตนัวในอนักษรฮดบรถู 22 ตนัว ไมลวาล บทสดดุดด เหลลานดขทกดุ บทจะ
สมบถูรณร์ในการประพนันธร์แบบนดข บางบทกป็ขาดอนักษรฮดบรถู 1 ตนัว หรสือมากกวลา 1 ตนัว ดนังนนัขนเราจขงพบ
วลา
1
บททดอื่ 9,10,25 ขาดอนักษรหลายตนัว
2
บททดอื่ 34,45 มดอนักษรเกสือบทดุกตนัวขาดไปตนัวเดดยว
3
บททดอื่ 37,111,112,119 มดอนักษรครบทดุกตนัว
นนับวลามดเหตดุผลอยถูถล ด้าจะควิดกนันวลาแบบโคลงกระทถูนด้ ข ดแตลงขขขนมาเพสือื่อชลวยในการจคา
สดดุดดพระเมสสวิยาหร์
1
ความเชสือื่อฟนังของพระองคร์ (40:6-10) (เปรดยบเทดยบกนับ ฮบ 10:5-7)
2
ใจรด้อนรนของพระองคร์ (69:9) (ดถู ยน 2:17)
3
การปฏวิเสธพระองคร์ (118:22-23) (ดถู มธ 21:42)
4
การทรยศมอบพระองคร์ไวด้ (41:9; 55:12-14) (ดถู มธ 26:14-16, 21-25)
5
ความทดุกขร์ทรมานของพระองคร์ (22:1,6-8,16,18; 31:5; 34:20; 69:21; 129:3)
(69:21 ดถู มธ 27:34, 48) (31:5 ดถู ลก 23:46) (34:20 ดถู ยน 19:33-36; และ
สดด 129:3 ดด้วย)
6
พวกพยานเทป็จปรนักปรคาพระองคร์ (109:2-3) (ดถู มธ 26:59-61; 27:39-44)
7
คคาอธวิษฐานของพระองคร์เพสืออื่ ศนัตรถูของพระองคร์ (109:4) (ดถู ลก 23:34)
8
การฟสืข นคสืนพระชนมร์ของพระองคร์ (16:10) (เปรดยบเทดยบกนับ กจ 13:35)
9
การเสดป็จขขขนไปของพระองคร์ (68:18) (เปรดยบเทดยบกนับ อฟ 4:8)
10 พระองคร์เขด้ามาอยลางมดชนัยชนะ (24:7-8) (วว 20:1-6)
11 พระองคร์ทรงทคากวิจการอนันสถูงตามอยลางปดุโรหวิต (110:4) (ดถู ฮบ 5-7; 7:1-3)
12 การสมรสของพระองคร์ (45:2,6,8,13,15) (ดถู วว 19:6-9)
13 พระองคร์ทรงทคาลายลด้างชาวตลางประเทศ (2; 21:1-12; 110:1,6) (ดถู วว 6-19; 18:1-8)
14 การทรงปกครองพนันปดของพระองคร์ (89:27; 102:16-21; 72:17) (ดถู มธ 23:39; วว 11:15)
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ชสือื่อและชสือื่อเรสือื่องทดขอื่ อแนะนคาไวด้สคาหรนับบทสดดุดดบางบท
ก
สดดุดดแหลงคนชอบธรรม (1)
ข
สดดุดดแหลงการเนรมวิตรสรด้าง (8, 104)
ค
สดดุดดผถูด้เลดขยงอนันดด (22)
ง
สดดุดดผถูด้เลดขยงทดยอื่ งวิอื่ ใหญล (23)
จ
สดดุดดผถูด้เลดขยงใหญล (24)
ฉ
สดดุดดนข คาหนขอื่งใจเดดยว (133)
ช
สดดุดดแหลงกรดุงเยรถูซาเลป็ม (48, 122, 126, 132, 137)
ซ
สดดุดดครอบครนัว (127, 128)
ฌ สดดุดทด รงรนักษาใหด้ปลอกภนัย (121)
ญ สดดุดดแหลงพระเจด้าเทดอื่ยงแทด้พระองคร์เดดยง (115)
ฎ
สดดุดดแหลงการอพยพ (114)
ฏ
สดดุดดแหลงความทดุกขร์ลคาบากครนัขงใหญล (46)
ฐ
สดดุดดขข นบนันไดแหลงความเชสือื่อ (37)
ฑ สดดุดดแหลงการสรรเสรวิญสถูงสดุด (103, 148, 150)
ฒ สดดุดดแหลงอายดุชรา (71)
ณ สดดุดทด ดอื่ 100 อนันประเสรวิฐ (100)
ด
สดดุดดแหลงความตาย (90)
ต
สดดุดดแหลงชดววิต (91)
ถ
สดดุดทด รงชลวยใหด้รอด (31, 116)
ท
สดดุดดพระนวิเวศนร์ของพระเจด้า (84)
ธ
สดดุดดแหลงความมนันอื่ คงของพระเจด้า (50)
น
สดดุดดพระวจนะของพระเจด้า (19, 119)
บ
สดดุดดพระสดุรเสดยงของพระเจด้า (29)
ป
สดดุดดพระกรดุณาของพระเจด้า (136)
ผ
สดดุดดความประเสรวิฐของพระเจด้า (27, 107)
ฝ
สดดุดดความรอบรถูแด้ ละการประทนับอยถูทล กดุ แหลงในเวลาเดดยวกนันของพระองคร์ (139)
พ
สดดุดดมหาฤทธานดุภาพของพระเจด้า (147)

ฟ
ภ
ม
ย

สดดุดดแหลงสนัญญาไมตรดดาววิด (89)
สดดุดปด ระวนัตวิศาสตรร์อวิสราเอล (78, 105, 106)
สดดุดดแหลง "ทคาไม" (42, 73)
สดดุดดแหลงความสวิขนหวนังทดอื่สดุด (69, 88)

