เพลง “ลีเบรา เม” หายไปไหน?
ข้อมูลจาก facebook เพลงวัด by Lazarus Music

เพลง Libera me คือเพลงอะไร?
Libera me (Domine, de morteeterna…) เป็นเพลงที่นิยมใช้ในพิธีปลงศพช่วงการส่งวิญญาณและอําลาผู้
ล่วงลับครั้งสุดท้าย ลักษณะของเพลงนี้เป็นเพลงร้องรับ (คล้ายกับบทรับสั้นในทําวัตรแต่ยาวกว่า) มีท่อน "Tremens
factus sum" กับ "Dies ilia" เป็นท่อนก่อสองท่อนแรก และท่อนก่อนท่อนที่สามเป็น “Requiem aeternam” แทนที่บท
ถวายพระเกียรติ (Gloria Patri)

เนื้อเพลง Libera me (ฉบับที่ใช้ร้องในประเทศไทย) และคําแปลโดยคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส เมื่อกล่าวถึงเพลงนี้
แล้ว ก็คงต้องกล่าวถึงอีกเพลงหนึ่งด้วยเพราะมีลักษณะเนื้อหาใกล้เคียงกันนั่นคือเพลง “Dies Irae” (วันแห่งพระพิโรธ) ซึ่ง
เคยเป็นบทเสริมในมิสซาปลงศพและวันระลึกถึงผู้ล่วงลับก่อนการปฏิรูปพิธีกรรม

เนื้อเพลง Dies Iraeเฉพาะ 4 ข้อแรก และคําแปลโดยคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส

เอกสารว่าด้วยเรื่องพิธีกรรมของสังคายนาวาติกันครั้งสองกล่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงพิธีปลงศพว่า“จารีตพิธีปลง
ศพ จะต้องแสดงให้เห็นลักษณะธรรมล้ําลึกปัสกาของความตายแบบคริสตชนอย่างเด่นชัดยิ่งขึ้น" (SC 81) ดังนั้นนอกจาก
ตัวจารีตเองแล้ว บทเพลงที่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมก็จําเป็นต้องได้รับการพิจารณาด้วยเช่นกัน
เนื่องจากมีหลายท่านส่งข้อความมาสอบถามผมซึ่งกําลังศึกษาโดยตรงในเรื่องนี้ก็ให้ข้อมูลได้เพียงว่า (ณ เวลาที่
เขียนบทความนี้) ยังไม่เห็นเอกสารทางการใดๆ ที่กล่าวโดยตรงว่าห้ามใช้บทเพลงสองบทนี้ในพิธีปลงศพแต่ใน “ระเบียบ
การขับร้องเพลงในมิสซา” (Ordo Cantus Missae) ที่ออกมาในปี 1972 ได้ตัดบทเสริม “Dies Irae” ออกไป
(เช่นเดียวกับในหนังสือมิสซาจารีตโรมันที่ไม่มีบทเสริมนี้แล้ว)ส่วนเพลง Libera me ที่เคยใช้ร้องในช่วงส่งวิญญาณนั้นก็
ถูกแทนที่ด้วยเพลง Sub veniteพร้อมกับมีเพลงอีกจํานวนหนึ่งให้เลือก
นอกจากนี้หนังสือเพลงทางการทั้งหมดที่ออกมาจากวาติกัน ไม่ว่าจะเป็น GradualeRomanum (1974),
Graduale Triplex (1979) แม้แต่ Graduale Simplex ฉบับปี 1975 ซึ่งเป็นฉบับรวมเพลงเก่าๆ ง่ายๆ สําหรับการขับ
ร้องไว้ก็ไม่มีสองเพลงนี้ปรากฏอยู่ และล่าสุดหนังสือ GradualeNovum (2011) ซึ่งเป็นฉบับชําระสําหรับนักวิชาการดนตรี
ก็ไม่มีสองเพลงนี้ปรากฏอยู่เช่นเดียวกัน
ดังนั้นจึงพอจะอนุมานจากการเทียบเคียงเอกสารได้ว่า ณ ปัจจุบันนี้ไม่มีการใช้ทั้งสองเพลงนี้แล้วในพิธีกรรม
สําหรับผู้ล่วงลับ
เหตุผลหลักที่ไม่ใช้เพลง Libera me และ Dies Iraeในมิสซาผู้ล่วงลับ
ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าทั้งสองเพลงนี้ไม่ได้ผิดหลักเทววิทยาแต่ประการใด คําสอนเรื่องวันพิพากษาประมวล
พร้อมและวันสิ้นโลกยังมีอยู่ นอกจากนี้ทั้งเพลง Dies Iraeและ Libera me ก็ยังอยู่ในพิธีกรรมทําวัตร (จะอธิบายในหัวข้อ
ต่อไป)
แต่เหตุผลหลักที่พระศาสนจักรไม่สนับสนุนให้ใช้เพลงเหล่านี้ในพิธีปลงศพเพราะเนื้อหาของทั้งสองเพลงนี้ไม่
สอดคล้องกับพิธีกรรมที่เน้นย้ําให้เห็น “ลักษณะธรรมล้ําลึกปัสกาของความตายแบบคริสตชน” เนื้อหาของสองเพลงนี้
เป็นบทภาวนาที่บุคคลหนึ่งร้องขอพระเมตตาจากพระเจ้าในวันสุดท้าย (วันพิพากษา) แต่เมื่อนํามาใช้ร้องในพิธีปลง
ศพจึงทําให้สัตบุรุษเข้าใจผิดว่าเรากําลังร้องเพลงในนามผู้ล่วงลับเพื่อขอไม่ให้เขาตกนรก ให้พ้นจากพระพิโรธของ
พระเจ้า ฯลฯซึ่ง ณ เวลานั้นเรากําลัง “ทํากิจปลงศพตามธรรมเนียมคริสตชน” การแสดงออกที่เหมาะสมน่าจะเป็น
การภาวนาวอนขอพระเมตตา แสดงความหวังในการกลับคืนชีพ การแสดงความวางใจ หรือแม้แต่การบรรเทาใจ
ญาติพี่น้องที่กําลังทุกข์โศก
ทั้งสองเพลงไม่ได้หายไปไหน แค่ใช้ให้ถูกที่
ปัจจุบันนี้ เพลง Dies Iraeเป็นเพลงเลือกในทําวัตรภาคบทอ่าน ทําวัตรเช้าและทําวัตรเย็นสําหรับสัปดาห์สุดท้าย
ของปีพิธีกรรม
เพลง Libera me ยังคงอยู่ในพิธีกรรมทําวัตรสําหรับผู้ตาย บทก่อรับของทําวัตรบ่ายสําหรับผู้ตายนั้นเริ่มต้นด้วย
วลี “Libera me” (Domine, de viisinferni…) แต่ข้อความตามมาแตกต่างกันจากบท Libera me ที่เราเคยได้ยินกัน ซึ่ง
บทเพลงในหนังสือ Gradualeก็ใช้ข้อความนี้

เพลง Libera me ในหนังสือ Graduale (1974) เนื้อร้องและทํานองไม่เหมือนกับที่ใช้ขับร้องในเมืองไทย
ส่วนข้อความบท Libera me (Domine de morteaeterna) ซึ่งเราคนไทยคุ้นเคยมากกว่าก็ยังมีอยู่โดยให้สวด
แทนบทก่อรับก่อนหน้าในกรณีที่สวดทําวัตรระหว่างวันครบทั้งสามบท
เหตุผลที่เพลงเหล่านี้ยังอยู่ในทําวัตรเพราะมีคุณค่าด้านจิตใจ ข้อความจากบทเสริม Dies Iraeใช้แทนคํา
ภาวนาเพื่อให้ตนเองไม่ตกอยู่ในการพิพากษา (แม้จะเป็น Negative Theology ก็ตาม) ซึ่งในบริบทของสัปดาห์
สุดท้ายของปีพิธีกรรมนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวาระสุดท้ายและวันสิ้นพิภพอยู่แล้ว การนําข้อความเหล่านี้มาเป็นคํา
ภาวนาขอให้พ้นจากเหตุการณ์อันน่ากลัวนั้นจึงไม่ขัดกับคําสอนของพระศาสนจักรแต่อย่างใดแม้คําที่ใช้จะดูรุนแรงไป
สักนิด
สถานการณ์ในประเทศไทย
เราคริสตชนไทยใช้เพลง Libera me มานานมาก (ตั้งแต่ผมจําความได้ก็ร้องเพลงนี้เป็นแล้ว ร้องเพลงนี้เป็นก่อน
เพลงตานตูมเสียอีก) และท่วงทํานองของเพลงเกรโกเรียนชุดมิสซาผู้ล่วงลับเป็นเป็นเพลงชุดที่มีความไพเราะมากที่สุดชุด
หนึ่ง เพลง Libera me ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ไพเราะ ชวนให้ผู้ฟังรู้สึกสงบจากโหมดทํานองที่ใช้ และสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ
ความ “ขลัง” ของภาษาละตินที่คริสตชนไทยส่วนมากยังรักอยู่

นอกจากนี้ต้องยอมรับว่าเราไม่เข้าใจความหมายของคําภาษาละตินทั้งหมดทําให้ไม่รู้สึกว่าเนื้อหาเพลงนี้น่ากลัว
แต่เพราะชอบท่วงทํานองและความขลังของเพลง ยิ่งมาอยู่ในพิธีกรรมผู้ล่วงลับด้วยแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะรู้สึกขลังมาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก
อย่างไรก็ดีเพื่อดําเนินตามแนวทางของพระศาสนจักรสากล เราอาจจะต้องยอมปรับเปลี่ยนความคิด และเปิดใจ
ให้กว้างสักหน่อย ผมเชื่อว่าคริสตชนไทยหลายคนรักเพลงนี้ (รวมถึงตัวผมด้วย) เราอาจจะต้องยอมปรับเปลี่ยนสักนิด
ดําเนินตามแนวทางที่พระศาสนจักรส่วนกลางให้ อย่าลืมว่าพระศาสนจักรไม่ได้ห้ามร้องเพลงภาษาละติน ตรงกันข้าม
พระศาสนจักรยืนยันว่า “เพลงเกรโกเรียนเป็นเพลงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพิธีกรรมจารีตโรมัน” (เทียบ SC 116) เพลง
อื่นๆ อย่างเรควิเอม (Requiem) หรือ ลุกซ์ เอเตรนา (Lux aeterna) ซึ่งมีความหมายที่ดีก็ยังคงใช้ร้องได้ตามปกติ หรือ
แม้แต่เพลงอื่นๆ อย่าง ปาแตร์ นอสแตร์ (Pater Noster) ซัลเว เรยีนา (Salve Regina) ฯลฯ ก็น่าจะเป็นเพลงที่ติดปาก
คริสตชนไทยเช่นกัน
ตามความเห็นส่วนตัวหากอยากจะรักษาเพลงละติน (โดยเฉพาะเพลง Libera me ทํานองดั้งเดิมนี้) ไว้จริงๆ
ก็อาจจะร้องเพลงนี้ตอนสวดภาวนาเพื่อผู้ตายก็ได้ โดยอาจจะรวมเป็นกลุ่มเฉพาะที่รักภาษาละตินมาภาวนาร่วมกัน
แล้วขับร้องเพลงนี้ก่อนที่จะสวดบทภาวนาปิดและขับร้องเพลงแม่พระตามรูปแบบของการทําวัตรระหว่างวัน
สรุป
1. ในสังคายนาวาติกันครั้งที่สองมีการปรับปรุงพิธีกรรม และเน้นส่วนของการปรับปรุงพิธีปลงศพว่า “จารีตพิธี
ปลงศพ จะต้องแสดงให้เห็นลักษณะธรรมล้ําลึกปัสกาของความตายแบบคริสตชนอย่างเด่นชัดยิ่งขึ้น" (SC 81)
2. ในส่วนของบทเพลงนั้น หนังสือเพลงทางการที่ทางวาติกันออกมาหลังจากที่ออก “ระเบียบการขับร้องเพลงใน
มิสซา” (Ordo Cantus Missae, 1972) คือหนังสือ “GradualeRomanum” (ปี 1974)
3. หนังสือเพลงเล่มนี้ไม่ปรากฏเพลง Libera me ฉบับที่ขับร้องกันในประเทศไทย (เพลง Libera me ฉบับที่ขับ
ร้องในประเทศไทยอยู่ในหนังสือ Liber Usualisซึ่งมีพิมพ์หลายครั้ง) แม้แต่ในหนังสือ “Graduale Simplex” ฉบับแก้ไขปี
1975 ก็ไม่มีเพลงนี้รวมอยู่ในพิธีปลงศพ
4. อย่างไรก็ดีในหนังสือ GradualeRomanum (1974) มีเพลง “Libera me” อยู่ในเพลงเลือกของพิธีปลงศพแต่
เป็นคนละเพลงกับที่ขับร้องในเมืองไทย (แค่ชื่อเพลงเหมือนกัน)
5. Libera me ฉบับที่ใช้ขับร้องในเมืองไทย (และในหลายๆ ประเทศ) จึงเป็นลักษณะเดียวกันกับบท Dies Irae
คือ พระศาสนจักรไม่สนับสนุนให้ใช้อีกต่อไปเนื่องจากไม่สอดคล้องกับพิธีกรรมสําหรับผู้ล่วงลับในปัจจุบันที่เน้นย้ําเรื่อง
ความหวังในการกลับคืนชีพ
6. ในหนังสือพิธีปลงศพสําหรับคริสตชนภาษาไทย (ฉบับปี 2017) ข้อ 88 ระบุให้ขับบทลํานําซึ่งยังไม่มีทํานองใน
ภาษาไทย ระหว่างที่รอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแนะนําเพลงที่เหมาะสม ขอเสนอบางเพลงเพื่อใช้ในช่วงอําลาผู้ล่วงลับฯ
นี้ เช่น - เพลงภาษาละติน (หนังสือพิธีปลงศพภาษาไทยนําข้อความมาจากบทเพลงภาษาละตินเหล่านี้): Sub venite
(เพลงหลัก), RogamusteDomine, Antequemnascerer, Credo quod Redemptor, Qui Lazarum, **Libera
me** <<<คนละเพลงกับที่ขับร้องในเมืองไทย - เพลงภาษาไทย: โปรดรับวิญญาณ (อ.ประจงกิจ), โปรดนําวิญญาณ (ไม่
ระบุผู้แต่ง) ก็ได้

บุญชรัสมิ์ สุขสว่าง 9 สิงหาคม 2017 สถาบัน Kreuzberg, บอนน์

