கேள்வி: கதாேொத்திலுள்

சங்கீத புஸ்தேத்தின் ஆசிரிோர்ேள் ோார்
?

தில்:
ௌாே உள் ேருத்துக்கு ொா்ாே, சங்கீதங்ேள் அனைத்னதயும் தாவீது
ழுதவில்ன. சங்கீதங்ேள் தவிௌ, கதத்திலுள் ொற்் அனைத்து ஆேொங்ேள்
ஒவ்வான்ன்யும் ழுதிோ ஆசிோர்ேனயும்விட, சங்கீதங்ேள் அதிேொாை
ஆசிரிோர்ோல் ழுதப்ட்டது ன்கத உண்னொ.
சங்கீதப் புத்தே சங்கீதங்ேளும், அனத ழுதிோ ஆசிரிோர்ேளுனடோ
விௌங்ேளுொாை:
தாவீது

–- 75 சங்கீதங்ேள்

73 சங்கீதங்ேள், தாவீதால் ழுதப்ட்டதாே சங்கீத புத்தேத்திககோ
குறிப்பிடப்ட்டுள்து. அனோை – சங்கீதங்ேள் — 3-9; 11-41; 51-65; 6870; 86; 101; 103; 108-110; 122; 124; 131; 133; 138-145
2-ம் சங்கீதம், தாவீதால் ழுதப்ட்டனத அப். ணி 4:25-ல் குறிப்பிடப்ட்டுள்து.
95-து சங்கீதம், தாவீதால் ழுதப்ட்டதாே – பிவௌோர் 4:7 கூறுகி்து.
ஆசாப் ொற்றும் அௌது குடும்த்திைர்ேள்

– 12 சங்கீதங்ேள்

சங்கீதங்ேள் — 50; 73-83;
க

ாௌாவின் ொேன்ேள்

–1 1 சங்கீதங்ேள்

சங்கீதங்ேள்; — 42; 44-49; 84-85; 87-88;
க

ாௌாவின் ொேன்ேள் ொற்றும்
– 1 சங்கீதம்

ுொன்

சங்கீதம் — 88;
சாொன்

– 2 சங்கீதங்ேள்

சங்கீதங்ேள் — 72 ொற்றும் 127;
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கொாயீசன்

1 சங்கீதம்

சங்கீதம் — 90
ஸ்ௌாகிோாைாகிோ

த்தான்

1 சங்கீதம்

சங்கீதம் — 89
மீதமுள் 47 சங்கீதங்ேள் வோர் அறிோப்டாத ொற்் ஆசிரிோர்ோல்
ழுதப்ட்டனேள்.
தாவீதிைால் ழுதப்ட்டது ன்று வசால்ப்டும் சங்கீதங்ேளும், தாவீதினிடமிருந்து
கேரினடோாே ழுதப்ட்டதாேகா அல்து தாவீகதாடு கூடயிருந்தர்ோல்
ழுதப்ட்டதாேகா இருக்ோம் ை கத ஆௌாய்ச்சிோார்ேள் ேருதுகி்ார்ேள்.
குன்ந்தது, வோர் அறிோப்ட்ட ட்டு சங்கீத ஆசிரிோர்ோலும், வோர் அறிப்டாத
ொற்றும்  ஆசிரிோர்ோலும் சங்கீதங்ேள் ழுதப்ட்டிருக்ோம்.
கொாயீசன் ானைத்தில் ாழ்ந்த ோம் (கி.மு. 1440-1400) முதல் ஸ்ௌா (கி.பி.
ோன்ோம் நூற்்ாண்டு) ோம் னௌ ்த்தாௐ 1,000 ஆண்டு ோொாே
சங்கீதங்ேள் ழுதப்ட்டது ன்து ஒரு சுாௌஸ்ோொாை தேல். அதிேொாை
சங்கீதங்ேள், தாவீது ொற்றும் சாகொான் ாழ்ந்த ோங்ேளில் ழுதப்ட் டனேள்.
ௐங்ோச் சங்கீதங்ேளுக்குப் பிற்ோங்ேளில் தனப்புேள் வோடுக்ேப்ட்டதாேவும்,
அனேன அதிோௌப் பூர்ொாைனோேக் ேருதக்கூடாது ன்றும் சிர்
ாதிட்டைர். இவ்ாறு, ண்னடோக்ோச் சங்கீதங்ேளின் தனப்புேள் அதிேவில்
சர்ச்னசேளுக்குள்ாகிை. இது இப்டியிருக்ே, இருதாம் நூற்்ாண்டில்
―சாக்ேடல்சுருகடுேள்‖
ேண்டறிோப்ட்டபின், முதாம்
நூற்்ாண்டில் ழுதப்ட்ட சங்கீதங்ேளின் ேேல்ேள் அனத ழுதிோ ாௌம்ரிோ
ஆசிரிோர்ேளின் வோர்ேகாடு கினடக்ேப்வற்்து. ழிழிோாேக் கூ்ப்ட்ட
சங்கீத ஆசிரிோர்ேளின் வோர்ேள் உண்னொ ன்தற்க்கு இக்ேண்டுபிடிப்பு
ஆதாௌொாே உள்து.
யூதர்ேளும், கிறிஸ்தர்ேளும், இன்்வும் சங்கீதங்ேன விரும்புகி்ார்ேள். ொற்றும்
 ேவீைோ ாடல்ேளும் இந்தச் சங்கீதங்ேன அடிப்னடோாேக் வோண்கட
அனொக்ேப்ட்டுள்து. இவ்ாறு, ல்கறு சங்கீதக்ோௌர்ோல் ழுதப்ட் ட
இத்தனேோச் சங்கீதங்ேள், வதாடர்ந்து ொக்ேளின் ாழ்க்னே முன்ேன
ொாற்றுகதாடு, ேடவுன ஆௌாதிப்தற்க்கு ஊக்குவிப்தாேவும் உள்து.
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Question: “Who are the authors of the book of Psalms?”
Answer: In contrast to popular thinking, David did not write all of the
psalms in the book of Psalms. In fact, Psalms includes more authors than
any other book of the Bible. The following authors and the psalms
attributed to them are listed below:David (75 total psalms; 73 noted in
Psalms; Psalm 2 is attributed to David in Acts 4:25; and Psalm 95 is
attributed to David in Hebrews 4:7): 3—9; 11—41; 51—65; 68—70; 86; 101;
103; 108—110; 122; 124; 131; 133; 138—145Asaph (and family) (12
psalms): 50; 73—83
The sons of Korah (11 psalms): 42; 44—49; 84—85; 87
Heman (1 psalm, with the sons of Korah): 88
Solomon (2 psalms): 72 and 127
Moses (1 psalm): 90
Ethan the Ezrahite (1 psalm): 89
Anonymous (the 47 remaining psalms)
Scholars also note that the psalms attributed to David may have originated
or been associated with David but may have also included assistance from
others. In total, at least eight authors are named, and other anonymous
writers certainly would add to this total.
Interestingly, the Psalms were written over nearly a 1,000-year period
ranging from the lifetime of Moses in the wilderness (1440—1400 BC) to
Ezra (fourth century BC). Most psalms were composed during the lifetimes
of David and Solomon.
The ancient nature of the psalm titles has often been questioned. Some
have argued that the titles were added much later and should not be
considered authentic. However, with the discovery of the Dead Sea Scrolls
in the twentieth century, copies of the Psalms from the first century have
been found with the traditional author names included. The evidence
points to the authentic nature of the traditional authorship of the Psalms.
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Still today, Jews and Christians enjoy the Psalms, and many modern songs
are based on them. The enduring work of these many songwriters
continues to change lives and encourage us to worship God.
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