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A Queen for the Modern World

This story portrays how traditional customs influence today’s young
Cambodians, and shows how they can embrace the past, yet still develop
skills needed to thrive in the modern world. A story which is a picture of
Cambodian youth today: a journey in progress which starts out from their
traditional roles, but which encounters the problems of a society whose
modernisation, more often than not, results in inequalities. Today, to prepare
themselves for a future in which they are justly recognised for the qualities
they have, Cambodian girls must first come to terms with their past. A new
path to be invented every day, but which certainly comes through education.
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Cambodian history shows that women played an important role in the
Khmer Empire. Queens and princesses were sophisticated, cultured and very
knowledgeable. They exerted their influence in the political sphere and the
arts. From Jayadevi, the daughter of Jayavarman I who ascended to the throne
in the seventh century (described as being "endowed with all the divine
virtues") to the famous Jayarajadevi and Indradevi (brides of the last great
emperor, Jayavarman VII in the thirteenth century) the ladies of Kambujadesha
were considered "oceans of wisdom." Honored in life and worshipped after
death, they still live on today in the memory of the Cambodian people.
At school girls often do better, they are more scholarly and better prepared
than the boys. Today, girls excel in sports and many women athletes can be
found in Cambodia’s Olympic and Asian Games teams. The young Cambodian
women of today are no longer confined to serve as submissive homemakers.
Now, they often need to move to cities to find jobs to support their families.

ព្រះមហាក្សត្រីនៅក្នុងពិភពសម័យទំនើប

They come into daily contact with other women who are educated and
seeking meaningful careers. They realize that while an education may not be
needed to work in the silence of the rice paddies or at home, it is an
indispensable tool needed to compete with thousands of other young
women — whether for a job in the city, in a factory or in an office. It turns
out that the one who knows more is really worth more in the work world.
The best example for today’s followers of this ancient female wisdom is the
Queen Mother, Norodom Monineath. She is smart, educated and shows a
keen and substantive interest in social projects aimed at improving the living
conditions of Cambodians, and in particular women.
A Queen for the Modern World is a tribute to the evolution of the role of
women in Cambodia, to which Il Nodo (Onlus) is witness in its daily work.
It is also meant to encourage young Cambodian women to continue along
the path to assert their personalities, become educated and further develop
their important role in their country’s culture.

រឿងនេះរៀបរាប់ថាតើទំនៀមទំលាប់សម័យបុរាណមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាខ្លះមក
លើយុវជនកម្ពុជា សព្វថ្ងៃនេះ និងបង្ហាញថាតើពួកគេអាចដកពិសោធន៍ពីអតីត
កាលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ ខណៈធ្វើការការអភិវឌ្ឍជំនាញ ដែលជាតម្រូវការ ដើម្បី
ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសម័យទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ សាច់រឿងដែលឆ្
លុះបញ្ចាំងអំពីយុវជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន៖ ជាដំណើរកំពុងបន្តដែលផ្តើមចេញ
ពីតួនាទីបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែវាជាញឹកញាប់ ការធ្វើទំនើបកម្ម តួនាទីទាំង
នោះបណ្ដាលឲ្យមានវិសមភាព។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីរៀបចំខ្លួនសម្
រាប់ថ្ងៃអនាគតមួយដែល ពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្មើភាពនូវសមត្ថភា
ពដែលពួកគេមាន ជាបឋមនារីកម្ពុជាត្រូវតែស្វែងយល់អំពី
អតីតកាលជាមុន
សិន។ នោះគឺជាផ្លូវថ្មីដែលត្រូវកែច្នៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឡើងតាម
រយៈការអប់រំ។
ប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញថា ស្រ្តីបានដើរតួនា
ទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសម័យកាលអាណាចក្រខ្មែរ។ ព្រះមហាក្សត្រី និង
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីទាំងអស់មានភាពជឿនលឿន យល់ដឹងអំពីពីវប្បធម៌
និងមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះ។ ទ្រង់ក៏បញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលរបស់ទ្រង់ទៅក្នុងបរិយា
កាស នយោបាយ និងផ្នែកសិល្បៈផងដែរ។ ចាប់ពីព្រះនាងជ័យទេវី ដែលជាបុត្រីរប
ស់ព្រះបាទជ័យវរ្មនទី១ បានឡើងគ្រងរាជ្យនៅសតវត្សរ៍ទី៧ (ដែលត្រូវបានចាត់
ទុកជាក្សត្រដែលមានទសពិធរាជធម៌) រហូតដល់ ព្រះនាងជ័យ រាជទេវី និង ឥន្រ្ទទេវី
ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញ (ជាព្រះមហេសី នៃមហាអធិរាជចុងក្រោយបង្
អស់គឺព្រះបាទជ័យវរ្មនទី៧ នៅក្នុង សតវត្សរ៍ទី១៣) ស្រ្តីកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុ
កថាជាក្សត្រដែលមាន “ព្រះបញ្ញាញាណខ្ពង់ខ្ពស់”។ តាមរយៈព្រះកិត្តិសព្
ទល្បីល្បាញនៅពេលមានព្រះជន្ម និងទទួលបានគោរពបូជាក្រោយពេលសុគត
អ្នកទាំងពីរ
ស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបរហូតដល់ពេលសព្វ
ថ្ងៃនេះ។

ស្រ្តីខ្មែរក្នុងសម័យនេះ
មិនមែនទុកសម្រាប់បម្រើតែកិច្ចការជាមេផ្ទះ
ទៀត
ឡើយ។ នៅសាលារៀន មានក្មេងស្រីៗជាច្រើនរៀនបានពូកែ
ហើយពួកគេទទួលបានអាហារូបករណ៍ និងមានការរៀបចំល្អប្រសើរជាងបុរស។
ក្មេងស្រីៗនៅពេលបច្ចុបន្ននេះពូកែខាងកីឡា ហើយអត្តពលិកជានារីជាច្រើន
បានចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកកម្ពុជា និងអាស៊ាន។ ឥឡូវនេះស្រ្តីច្រើនចាំ
បាច់ផ្លាស់ទីលំនៅមកទីក្រុង ដើម្បីស្វែងរកការងារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររប
ស់ពួកគេ។ ពួកគេមកជួបជាមួយនឹងស្រ្តីដទៃទៀត ដែលទទួលបានការអប់រំ និងមានការងារ
ល្អៗធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ពួកគេដឹងថា ការអប់រំអាចធ្វើឲ្យពួកគេរួចផុតពីការធ្វើ
ការនៅកន្លែងស្ងៀមស្ងាត់ដូចជានៅវាលស្រែ ឬនៅផ្ទះ ហើយការអប់រំគឺជា
កត្តាដែលមិនអាចខ្វះបាន ដើម្បីយកមកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងស្រ្តីកម្ពុជាវ័យ
ក្មេងដទៃទៀត
មិនថាក្នុងការស្វែងរកការងារក្នុង
ទីក្រុង រោងចក្រ ឫក៏ការិយាល័យនោះទេ។ វាជាការបង្ហាញឲ្យដឹងថា
អ្នកដែលចេះដឹងច្រើន គឺមានការឲ្យតម្លៃច្រើននៅក្នុងពិភពការងារ។
តួយ៉ាងជាក់ស្តែង បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលជាគំរូសាកសមបំផុត ដែលបាន
ដើរតាមគន្លងស្ត្រីសម័យបុរាណ នោះគឺព្រះវរាជមាតា នរោត្តម មុនីនាថ។
ទ្រង់មានព្រះបញ្ញាញាណ មានការអប់រំ និងមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងមុតមាំទៅ
លើគម្រោងអភិវឌ្ឍសង្គម ដែលផ្តោតទៅលើការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់
នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរ ជាពិសេសស្រ្តី ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។
ព្រះមហាក្សត្រីនៅក្នុងពិភពសម័យទំនើប គឺជាការរួមចំណែកនៅក្នុងកា
រវិវត្តន៍តួនាទីរបស់ស្រ្តីកម្ពុជា ដែល អ៊ីណូ ដូ បានជួបប្រទះនៅក្នុងកិច្ច
ការប្រចាំថ្ងៃ។ វាក៏ជារឿងដែលជួយលើកទឹកចិត្តស្រ្តីកម្ពុជាវ័យក្មេង
ឲ្យបន្តដំណើរលើផ្លូវនេះ ដើម្បីបង្ហាញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈពួកគេ
ក្លាយជាមនុស្សមានការអប់រំ និងបន្តអភិវឌ្ឍតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងវប្បធម៌ប្រ
ទេសពួកគេ។

They liked posing with a beautiful little Apsara at the ancient temple of Angkor. And, it made her
feel useful to make money so her family could buy food. But in her heart, she wasn’t happy.
She knew something was missing. Every day, the tourist ladies asked why she wasn’t at school.
If it was morning, she told them she went in the afternoon. And if it was afternoon, she said she
went in the morning. This wasn’t too far from the truth. She had gone to school, but only for a
little while. She enjoyed learning, but she quit because she couldn’t see how it would help her in
her life.

The hot sun beat down on Seyla’s long, silky hair.
She was getting tired and yawned and stretched as she felt the fat roll of dollars in her belt.
It had been a good day of smiling for tourists’ pictures.
ពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏សែនក្ដៅបានចាំងចែងមកលើសក់វែង ដែលមានពណ៌សូត្រ
របស់សិលា។ នាងកំពុងតែអស់កម្លាំងស្រាប់ ហើយក៏បានអង្គុយសន្ធឹងជើង និងស្ងាប
ស្រាប់តែនាងមានអារម្មណ៍ថា មានលុយមូលមួយដុំនៅក្នុងចង្កេះ ខ្សែក្រវាត់របស់នាង។ វាគឺ
ជាថ្ងៃដ៏ល្អមួយ ពោរពេញទៅដោយស្នាមញញឹម សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងការថតរូប។

ពួកគេចូលចិត្តឈរថតរូបជាមួយនឹងរូបអប្សរាតូចច្រឡឹង ដ៏ស្រស់ស្អាតតាម ប្រាង្គប្រាសាទបុ
រាណនៅប្រាសាទអង្គរ។ ហើយនេះធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថា អាចជួយឲ្យនាងរកលុយ
សម្រាប់គ្រួសាររបស់នាងទិញម្ហូបអាហារបាន។ ប៉ុន្តែ នៅក្នុងចិត្តនាងវិញនាងមិនសប្បាយ
ចិត្តឡើយ។ នាងបានដឹងថាអ្វីៗបានបាត់ បង់អស់ហើយ។
រៀងរាល់ថ្ងៃ ស្រ្តីភ្ញៀវទេសចរតែងតែសួរនាងថាហេតុអ្វីបានជានាងមិនទៅ
សាលារៀនសូត្រនឹងគេ។ ប្រសិនបើជាពេលព្រឹក នាងបានឆ្លើយប្រាប់ទៅកាន់
ពួកគាត់វិញថានាងទៅរៀនពេលរសៀល ហើយប្រសិនបើជាពេលរសៀល នាងបានឆ្
លើយប្រាប់ពួកគាត់ថានាងទៅរៀនពេលព្រឹក។ចម្លើយនេះមិនពិបាកជឿពេកឡើ
យ។ ជាការពិតណាស់ នាងធ្លាប់ចូលរៀនដែរ ប៉ុន្តែបានតែមួយរយៈ ខ្លីប៉ុណ្ណោះ។
នាងពិតជាចូលចិត្តរៀនសូត្រណាស់ ប៉ុន្តែនាងបានឈប់រៀន ដោយសារតែនាងមិនអាចមើល
ឃើញថាតើការរៀនសូត្រអាចជួយជីវិតរបស់
នាងយ៉ាងដូចម្ដេចទៅ។

When the sun grew stronger, she walked to the shade in the shelter of the arcade. She always
went to the same corner, next to one of those lovely ladies in stone who was adorned with jewels
and a shining gold makot on her
នៅពេលដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យកាន់តែក្ដៅខ្លាំងឡើង នាងបានដើរចូលទៅជ្រក
ម្លប់នៅក្នុងថែវប្រាសាទ។ ជាទូទៅ នាងបានទៅច្រកនៅជ្រុងដដែលៗនៅជាប់
នឹងស្រ្តីគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងនោះ នៅក្រោមថ្មប្រាសាទ ដែលមានពាក់គ្រឿង អលង្ការ និងទួលម្
កុដពណ៌មាសយ៉ាងភ្លឺនៅលើក្បាលរបស់គាត់។

Her grandma knew many stories about these ladies and had told her they would entertain the
king by dancing and singing for him, and he would choose the most beautiful as his favorite.
He would give her jewels and other rich gifts.
Seyla nibbled her roll of rice and thought about how fortunate they must have been to be
beautiful and have so many pretty clothes like Sokha. She had moved to the city but would
sometimes return to her village covered in jewels, dressed in fancy clothes and wearing colorful
shoes with the highest of heels. Imagining the beautiful clothes she would have bought,
Seyla slowly drifted off to sleep.
ជីដូនរបស់នាងដឹងរឿងរាវច្រើនអំពីស្រ្តីទាំងនោះ ហើយបានប្រាប់នាងថាពួក គាត់អាចធ្វើឲ្យស្ដេច
សប្បាយចិត្តដោយការច្រៀងរាំឲ្យព្រះអង្គទត ហើយព្រះ អង្គអាចជ្រើសរើសអ្នកដែលស្អា
តជាងគេបំផុត ធ្វើជាអ្នកដែលព្រះអង្គពេញ ចិត្ត។ ស្ដេចអាចឲ្យគ្រឿងអលង្ការ និងរង្វាន់មានត
ម្លៃផ្សេងទៀតដល់នាងទៀត ផង។
សិលា យកដៃច្បិចចាប់បាយជាដុំ ហើយបានគិតថាពួកគាត់ពិតជាមាន សំណាងខ្លាំងណាស់ដែលមានរូបសម្
បត្តិស្រស់ស្អាត និងមានសម្លៀកបំពាក់ ស្អាតជាច្រើនដូចជា សុខា អញ្ចឹង។ នាងបានផ្លាស់ប្
ដូរទៅរស់នៅឯទីក្រុងបាន ហើយប៉ុន្តែយូរម្ដងៗ នាងបានមកលេងភូមិរបស់នាង ពាក់សុទ្ធតែគ្រឿង អល
ង្ការពេញខ្លួនពាក់សម្លៀកបំពាក់ទំនើបៗ និងពាក់ស្បែកជើងកែងពណ៌ ស្រស់ស្អាតណាស់។ នៅ
ពេលនឹកស្រម៉ៃឃើញបានទិញសម្លៀកបំពាក់ស្អាតៗ សិលាបានភ្លឹកជិតដេកលក់មួយភាំង។

Seyla asked in a scared voice, “Who are you lady?”
“My name is Mera, and what is yours?” “I’m Seyla,” she stammered.
“Why aren’t you at school?” “I go in the afternoons,” Seyla responded automatically.
“That’s not really the truth, is it?” Mera said. Seyla lowered her eyes and felt ashamed.
សិលាបានសួរដោយសំឡេងញ័រមាត់ទាំងភ័យខ្លាចថា “តើអ្នកជានរណា?” “ខ្ញុំ ឈ្មោះមេរ៉ា
ហើយក្មួយឯងវិញ?” ហើយសិលាបានឆ្លើយទាំងត្រដិតថា “ខ្ញុំឈ្មោះសិលា”។
“ចុះ ហេតុអីបានជាក្មួយស្រី អត់ទៅរៀន?”
សិលា ឆ្លើយទាំងចាំស្ទាត់ថា “ខ្ញុំទៅរៀនពេលរសៀល” ហើយមេរ៉ាបានតបវិញ
ថា “ក្មួយនិយាយដូចជាអត់ពិតសោះ មែនអត់?”។ សិលា ដាក់ភ្នែកចុះបន្តិច
និងមានអារម្មណ៍ខ្មាសអៀនខ្លាំង។

“Do not think that beauty is really so important,” a sweet voice whispered next to her.
Seyla opened her eyes, startled. She spun around: the stone lady was actuallyspeaking to her!
ស្រាប់តែមានសំឡេងដ៏គ្រលួចនៅជិតនាង “កុំគិតថាស្អាត ពិតជាសំខាន់ខ្លាំង មែននោះ”។ សិលា
ភ្ញាក់ព្រើត ហើយបើកភ្នែករបស់នាង។ នាងបានមើលជុំ វិញ៖ ស្រ្តីនៅក្នុងថ្មជាអ្នកដែលបាន
និយាយមកកាន់នាងប្រាកដមែន!

“I go sometimes, lady. But, I have to work to earn money so my family can buy food” Seyla replied.
Mera asked, “Are you sure you can’t find time?” Seyla did not answer.
She knew she could find time if she tried. So, she offered another excuse. “There’s no point to
school, especially for a girl.”
Mera did not look pleased, so Seyla tried to change the subject. She asked, “Were you a queen,
lady?” Mera shook her head and smiled, “No, I was a handmaiden to Jayarajadevi the queen, wife
of Jayavarman VII, the greatest Khmer sovereign that ever was.”Seyla said, “I know who she is.
There’s a picture of her in the Preah Khan temple. She was beautiful, the most beautiful of all.”
“No, she was not the most beautiful of all,” replied Mera. “How do you know that?
The king only chose the most beautiful,” insisted Seyla. “I know because I was there,”
said Mera in a soft, sad voice. Seyla asked, “Weren’t you happy, lady?” Mera replied, “At first, I was.
The palace seemed wonderful, but soon another very beautiful arrived and took my place.
Then I was assigned to serve girl the princesses, and I was sad because all they seemed to care
about was beauty.”
សិលាបានឆ្លើយវិញថា “ចាសអ្នកមីង ពេលខ្លះខ្ញុំទៅរៀន ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការ ដើម្បីរក
លុយយកមកទិញម្ហូបអាហារឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ។ មេរ៉ាបានសួរថា “តើ ក្មួយច្បាស់ហើយថាក្មួយពិ
តជាអត់មានពេលមែន?” សិលា មិនបានឆ្លើយតប វិញឡើយ ព្រោះនាងដឹងថានាងអាចមានពេលប្រសិនបើ
នាងព្យាយាម។
ដូច្នេះ នាងរកហេតុផលផ្សេងមកដោះសារ។
“ទៅរៀនដូចជាអត់ដឹង ថាដើម្បីអីផង ជាពិសេស ក្មេងស្រី”។ មេរ៉ា មើលទៅអត់
ពេញចិត្តនឹងចម្លើយនេះសោះ ដូច្នេះ សិលា ព្យាយាមនិយាយប្ដូរប្រធានបទអ្វី ផ្សេង។ សិលា
សួរថា “តើអ្នកមីងជាម្ចាស់ក្សត្រីមែនទេ?”
មេរ៉ា អង្អែលក្បាលរបស់សិលាដោយញញឹម ហើយឆ្លើយថា “ទេក្មួយ មីងគឺជា បរិវាររបស់ព្រះនាង
ជ័យរាជទេវី ដែលជាព្រះមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ ដែលជាស្ដេចខ្មែរដ៏អស្ចារ្យបំផុតគ្មានគូ
ប្រៀប”។
សិលានិយាយថា “ខ្ញុំស្គាល់គាត់។ មានរូបចម្លាក់របស់គាត់នៅលើប្រាសាទព្រះ ខ័ន។
គាត់ពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ ជានារីស្អាតជាងគេបំផុតលើសអ្នកណា ទាំងអស់”។
មេរ៉ា ឆ្លើយថា “ទេគាត់មិនមែនជានារីស្អាតជាងគេបំផុតលើសអ្នក ណា ទាំងអស់ឡើយ”។
សិលាទទូចសួរបញ្ជាក់ថា “តើម៉េចបានជាអ្នកមីងដឹង” ព្រោះអី ស្ដេចជ្រើសរើសតែនា
រីស្អាតជាងគេបំផុតប៉ុណ្ណោះ។ មេរ៉ានិយាយ ដោយសំឡេងទន់ទាំងមិនសប្បាយចិត្តថា
“មីងដឹងដោយសារតែអ្នកមីងនៅទី នោះ”។ សិលាសួរទៀតថា “តើអ្នកមីងសប្បាយចិត្តអត់ពេលនោះ”
មេរ៉ាឆ្លើយថា “ដំបូងឡើយ អ្នកមីងពិតជាសប្បាយខ្លាំងណាស់។ ព្រះរាជវាំងពិតជាស្អាត
អស្ចារ្យបំផុត ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនោះ មាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតម្នាក់ ទៀតមកដល់
ហើយបានដណ្ដើមយកតំណែងរបស់អ្នកមីង។ បន្ទាប់មក អ្នក មីងត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យទៅបម្រើ
ព្រះនាងម្ចាស់ ហើយអ្នកមីងពេលនោះពិត ជាសោកសៅខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអ្វីៗដែលគេយកចិត្ត
ទុកដាក់មានតែសម្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះ”។

“But later, I was assigned to serve the future queen, Jayarajadevi. It was with her that I learned
beauty is not enough to find happiness and success. It is more important to read and write, to
know about our rich culture and other cultures. And to know how to think and resolve problems
in life.”“But really,” Seyla said. “Jayarajadevi was beautiful, wasn’t she?”
“Yes, Jayarajadevi was beautiful, very beautiful.” Mera replied. “But above all she was educated and
intelligent. She studied a lot you know. She knew the ancient language of the Sanskrit and had
read the great stories in history. And that’s why the king chose her – not because of her beauty,
but because she was educated, sensitive and courageous.”
Seyla was determined to defend her theory and said, “But the king grew tired of her and married
a more beautiful girl, didn’t he?” “Absolutely not, he was always dedicated to her,” said Mera.
“She had to display great courage when the king was forced to go away to fight a war.
He left her on her own for a long time.”
“ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀត មីងត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យទៅបម្រើម្ចាស់ក្សត្រីថ្មី ឈ្មោះ
ព្រះនាងជ័យរាជទេវី។ ហើយនៅពេលដែលមីងនៅជាមួយព្រះនាង ទើបមីង បានរៀនសូត្រដោយដឹង
ថាសម្រស់ស្អាតតែមួយមុខគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់
ការស្វែងរកសុភមង្គល និងភាពជោគ
ជ័យឡើយ។អ្វីៗដែលសំខាន់ខ្លាំងជាង នេះទៅទៀត គឺការចេះអាន ចេះសរសេរនិងយល់ដឹងអំពីវប្បធ
ម៌ដ៏សម្បូរបែប របស់យើង និងវប្បធម៌ផ្សេងទៀត។ ហើយត្រូវចេះគិតគូរ និងដោះស្រាយបញ្ហា
នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង ទើបជារឿងដែលសំខាន់ខ្លាំងបំផុត។” សិលានិយាយ ថា “ពិតជាអញ្ចឹងមែន”
“ព្រះនាងជ័យរាជទេវី ជានារីដ៏ស្អាតបំផុត អញ្ចឹងមែន អត់អ្នកមីង” មេរ៉ាបានឆ្លើយថា “ចាសក្មួយ
ព្រះនាងជ័យរាជទេវី ពិតជានារីដ៏ ស្អាតបំផុតមែន គឺស្អាតខ្លាំងណាស់។ “ប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្
ចារ្យជាងគេបំផុតរបស់ ព្រះនាង គឺព្រះនាងបានរៀនសូត្រខ្ពស់ និងមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាងវៃ។
តើក្មួយដឹង ទេ ព្រះនាងបានរៀងសូត្រច្រើនណាស់ ហើយចេះភាសាបុរាណ គឺភាសា សំស្ក្រឹត
និងបានអានរឿងល្អអស្ចារ្យជាច្រើន
នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត។ ហើយនេះ គឺជាមូលហេតុដែលព្រះមហាក្សត្រជ្រើស
រើសយកព្រះនាង គឺមិនមែនដោយ សារតែសម្រស់ស្អាតរបស់ព្រះនាងឡើយ
ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះនាងបានរៀន សូត្រខ្ពស់ ឆ្លាតវាងវៃនិងមានសេចក្ដីក្លា
ហាន”។
សិលាលែងសូវការពារទ្រឹស្ដីរបស់ខ្លួន ហើយនិយាយថា “ប៉ុន្តែស្ដេចមានការ ធុញទ្រាន់នឹងព្រះនាង
ហើយរៀបការជាមួយនឹងនារីស្អាតជាងគាត់ មែនអត់ អ្នកមីង? មេរ៉ានិយាយថា “មិនមែនទេក្មួយ ព្រះអ
ង្គតែងតែស្មោះស័្មគ្រចំពោះតែ ព្រះនាងប៉ុណ្ណោះ”។ “ព្រះនាងត្រូវតែបង្ហាញសេចក្ដីក្
លាហានខ្ពស់បំផុតនៅពេល ដែលស្វាមីព្រះនាងត្រូវទៅធ្វើសង្រ្គាមនៅទីឆ្ងាយពីព្រះនាង។
ស្វាមីព្រះនាង ទុកព្រះនាងឲ្យនៅក្នុងព្រះរាជវាំង ដោយខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេលជាយូរទម្រាំមក វិញ” ។

Seyla asked, “And what did the queen do?” “She devoted herself to helping her people,”
said Mera. “She gave rice to the poor, didn’t she?” said Seyla.
“Yes, she did, but she knew that having a full stomach is not the only important thing.
You need to nourish your mind as well as your body.
Jayarajadevi gathered together all the orphan girls and entrusted them to a community of nuns
who educated them,” said Mera.
សិលាសួរថា “តើម្ចាស់ក្សត្រីបានធ្វើអ្វីខ្លះ?” មេរ៉ាឆ្លើយថា“ព្រះនាងបានលះ
បង់ខ្លួនឯងដើម្បីជួយដល់ប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះនាងដោយមិនគិតនឿយហត់”។ សិលាសួរទៀតថា
“ព្រះនាងឲ្យស្រូវអង្គរដល់អ្នកក្រ មែនអត់”? មេរ៉ាឆ្លើយថា “ចាស ពិតមែនហើយ ប៉ុន្តែព្
រះនាងដឹងរឿងសំខាន់មិនមែនមានតែការចំអែត ក្រពះនោះទេ។ ក្មួយត្រូវតែដុសខាត់ចិត្តរបស់ក្មួយ
រួមទាំងខ្លួនរបស់ក្មួយផង
ដែរ។ មេរ៉ានិយាយថា “ព្រះនាង ជ័យរាជទេវី បានប្រមូលយកក្មេងស្រីកំព្រា ទាំងអស់និងឲ្យពួកគេទៅលោ
កយាយជីនៅក្នុងសហគមន៍ជាអ្នកបង្ហាត់ បង្រៀនពួកគេ”។

“Did she die young?” asked Seyla. Mera just nodded sadly. “And did the king take another wife?
Did he choose a beautiful or an intelligent one?” asked Seyla. “Come now, Seyla, haven’t you been
listening? You are smart, and I know you understand what I am telling you. It’s fine to be beautiful,
but it’s more important to be smart and to be able to care for yourself and others.
Jayarajadevi was beautiful, clever and educated, but it was her intelligence that led King Jayavarman
to marry her and love her right to the end.”
“សិលា សួរថា “តើព្រះនាងស្លាប់ទាំងនៅក្មេងមែនទេ”? មេរ៉ាបានងក់ក្បាល ទាំងមុខក្រៀមក្រំ។
សិលាសួរទៀតថា “អញ្ចឹង តើស្វាមីព្រះនាងយកព្រះ មហេសីទៀតដែរឬទេ? ហើយថាព្រះអង្គ
ជ្រើសរើសនារីដែលស្អាត ឬក៏នារី ឆ្លាតវាងវៃ? ក្មួយសិលា ម៉េចក៏អញ្ចឹង តើបានស្ដាប់មីងឬក៏អត់
ម៉េញហ្នឹង? ក្មួយជាក្មេងឆ្លាត ហើយអ្នកមីងដឹងថាក្មួយយល់អ្វីដែលអ្នកមីងកំពុង
និយាយ ប្រាប់ក្មួយ។ ប្រសិនបើក្មួយជានារីស្រស់ស្អាតក៏មិនអីដែរ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់
ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះ គឺត្រូវឆ្លាតវាងវៃ និងមានលទ្ធភាពអាចថែរក្សា ខ្លួនឯង
និងអ្នកដទៃ។ “ព្រះនាង ជ័យរាជទេវី ជានារីដ៏ស្រស់ស្អាត ឆ្លាតវាងវៃ និងបានរៀនសូត្រខ្ពស់ ប៉ុន្តែអ្
វីដែលធ្វើឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ជ្រើសរើសរៀប ការ និងស្រឡាញ់ព្រះនាងរហូតនោះគឺភាពឆ្លាត
វាងវៃរបស់ព្រះនាង”។

Seyla said, “And you, Lady?” “I had the greatest fortune one could hope for in life.
When I was with the queen, she gave me the opportunity to study,” replied Mera. “Why study?”
asked Seyla.“So you can attain a power that will live much longer than beauty.” Seyla was still
confused. “I don’t know what you mean by power.” “When you have an education, you have the
power of knowing who you are, what you want and how to achieve it. This is true for bothboys
and girls,” replied Mera. Seyla asked, “Do you mean I should go to school? The Chbab Srey says
that women have little importance and shouldn’t speak their minds.
So what’s the point of going to school?” Mera replied, “That’s the way it was in the past, but no
more. At school, you learn skills that will enable you to succeed in your life. Studying opens your
mind and heart. There is no limit to what you can learn.
As you become educated, you see a path to a successful future; one where you are safe,
appreciated and loved. “Seyla, an education can transform you into a queen – a new kind of queen
who is prepared to live and succeed in today’s world. Wouldn’t you like to be a modern queen?
Think about it, Seyla.”
សិលាសួរថា “ចុះអ្នកមីងវិញ” មេរ៉ាឆ្លើយថា “មីងមានសំណាងដ៏ល្អបំផុតមួយ អាចចាត់ទុកថាជាក្ដីសង្ឃឹ
មសម្រាប់ជីវិតដែរ។ នៅពេលដែលមីងនៅបម្រើ ម្ចាស់ក្សត្រី ព្រះនាងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមីងបានរៀ
នសូត្រ”។ សិលាសួរថា “ហេតុអ្វីចាំបាច់រៀនសូត្រធ្វើអី”? “បើក្មួយបានរៀនសូត្រ ក្មួយអាចទទួលបាន
អំណាចមួយដែលជួយឲ្យក្មួយរស់នៅបានវែងជាងសម្រស់ទៅទៀត ដឹងអត់”។
សិលានៅតែមិនទាន់យល់ច្បាស់ “ខ្ញុំមិនទាន់យល់ទេ ថាតើអ្វីជាអំណាចទៅ អ្នកមីង?”
មេរ៉ាឆ្លើយថា “នៅពេលដែលក្មួយបានទៅរៀនសូត្រ ក្មួយមាន អំណាចដែលក្មួយអាចដឹ
ងថាខ្លួនឯងជានរណា អ្វីដែលក្មួយចង់បាន និងរបៀប ដែលអាចទទួលអ្វីដែលក្មួយចង់បាន។
នេះគឺជាការពិតអាចកើតឡើងទាំង សម្រាប់ក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី។ សិលាសួរថា
“តើអ្នកមីងចង់និយាយថា ខ្ញុំគួរតែទៅសាលារៀនមែនទេ? ច្បាប់ស្រី និយាយថាស្រ្តីមិនសូវមានសារ
សំខាន់ប៉ុន្មានទេ ហើយមិនគួរបញ្ចេញគំនិតយោបល់អ្វីឡើយ។ ចុះបើអញ្ចឹង
តើទៅសាលារៀនដើម្បីអ្វីទៅ អ្នកមីង”?
មេរ៉ា ឆ្លើយថា “នោះគឺជាគំនិតពីបុរាណ ប៉ុន្តែឥឡូវគេលែងគិតអញ្ចឹងហើយ។ ការទៅ
សាលារៀនក្មួយបានរៀនជំនាញដែលអាចឲ្យក្មួយទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុ
ងជីវិតរបស់ក្មួយ។ ការសិក្សាជួយបើកចិត្តគំនិត និងការគិតរបស់ ក្មួយកាន់តែធំឡើង។
ការសិក្សាគឺគ្មានដែនកំណត់ឡើយ។ នៅពេលដែលក្មួយ ក្លាយជាមនុស្សចេះដឹង ក្មួយអាចមើ
លឃើញផ្លូវដើរទៅរកភាពជោគជ័យនៅ ពេលអនាគត ដែលជួយមានសុវត្ថិភាពការកោតសរសើរ
និងមានក្ដីស្រលាញ់” ។ “សិលា មីងសូមប្រាប់ក្មួយឲ្យដឹងណា អប់រំអាចធ្វើឲ្យក្មួយក្លាយជាម្
ចាស់ក្សត្រី បានណា ដែលជាម្ចាស់ក្សត្រីថ្មីមួយដែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការរស់នៅ និង ទទួ
លបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ក្មួយក្នុងសម័យនេះ។ តើក្មួយមិនចង់ក្លាយជាម្ចាស់ក្សត្
រីទំនើបទេអី? សាកគិតវាមើល សិលា ក្មួយ”។

She had liked going to school even though sometimes it was hard work and she had to do
homework every day. She enjoyed learning and felt important when she was studying.
She never thought about becoming a queen before. But, it sounded exciting to become a modern
queen who was smart, educated and ready for today’s challenges.
She was sure of it. Tomorrow, she was going back to school.
ចាប់តាំងពីពេលនោះមក សិលាចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តទៅសាលារៀន ទោះបីជា
ពេល ខ្លះ វាគឺជាការងារពិបាកសម្រាប់នាងក៏ដោយហើយនាងត្រូវតែធ្វើ
លំហាត់ កិច្ចការផ្ទះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។នាងបានចូលចិត្តនឹងការសិក្សាហើយមាន
អារម្មណ៍ ថាសំខាន់នៅពេលអ្នកកំពុងសិក្សា។ ពីមុនមក នាងមិនដែលធ្លាប់
គិតចង់ក្លាយ ជាម្ចាស់ក្សត្រីឡើយ ប៉ុន្តែស្ដាប់មើលទៅពិតជាមានអារម្មណ៍
រំភើបណាស់ក្នុង ការក្លាយជាម្ចាស់ក្សត្រីសម័យទំនើបដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវាង
វៃ មានការអប់រំ ខ្ពស់ និងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហា
ប្រឈមនាពេល បច្ចុប្បន្ននេះ។នាងបានយល់ច្បាស់អំពីសារសំខាន់នៃការ
សិក្សា។ ថ្ងៃស្អែក ឡើងនាងបានត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញ។

Yes, thought Seyla as she stretched and woke up.
She turned towards the lady in stone. She was still there, with her secret smile, but motionless. It
had all been a dream. But, she knew that Mera was wise and spoke the truth.
ចាសអ្នកមីងខ្ញុំគិតសិន សិលាក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួន ហើយពត់ខ្លួន។ នាងបានងាក
មើលស្រ្តីនៅក្នុងថ្មនោះ។ ហើយនិយាយថា “គាត់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងថ្មដោយ
ស្នាមញញឹមដ៏អាថ៌កំបាំង ប៉ុន្តែអត់មានចលនាសោះ។ ទាំងអស់សុទ្ធតែជាការ យល់សប្តិ
ប៉ុន្តែសិលាបានដឹងថា មេរ៉ា ពិតជាឆ្លាតវាងវៃ និងនិយាយការពិត ទាំងអស់។

Marilia Albanese - Professor of Hinduism and Buddhism at the University of Cardinal
Colombo of Milan, holds a degree in Sanskrit and Indologie and has conducted several studies on
the Indian culture in India as well as neighboring countries. Deeply involved in seminars,
conferences, cultural consultancies, including the organization of study visits to Asia for FAI, Italian
Environment Fund, she is the author of several publications and television scripts. In love with
Cambodia ever since her first trip in 1992, she has continued to visit the country to deepen her
knowledge and has published The Treasures of Angkor, Angkor - Splendors of the Khmer civilization,
Cultural Travel Guide of Angkor, all edited by White Star.
ម៉ារីលៀរ អាល់បានីស
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ព្រះពុទ្ធ នៃសាកលវិទ្យាល័យខាឌីណលកូឡុមបូ មីឡាន (University of Cardinal Colombo of Milan) ទ
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បធម៌ឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ក៏ដូចជាប្រទេសជិតខាងផងដែរ។ គាត់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មទៅ
លើសិក្ខាសាលា សន្និសិទ ការពិគ្រោះយោបល់អំពីវប្បធម៌ រួមមានទាំងការរៀបចំទស្
សនកិច្ចសិក្សានៅតំបន់អាស៊ី និងមូលនិធិបរិស្ថានអ៊ីតាលី (FAI) ។ គាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធ
ការបោះពុម្ភផ្សាយជាច្រើន និងអត្ថបទរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ផងដែរ។ គាត់មានចិត្តស្រលាញ់ប្រ
ទេសកម្ពុជា
តាំងតែពីការមកលេងដំបូងនៅ
ឆ្នាំ១៩៩២ គាត់បានបន្តមកលេងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងឲ្យបានជ្រៅជ្រះ ហើយ
ក៏បានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយចំនួនដូចជា កំណប់ក្រុងអង្គរ អង្គរ-អរិយធម៌ខ្មែរដ៏រុងរឿង មគ្គុទេសក៍ធ្
វើដំណើរវប្បធម៌នៃអង្គរ ដែលសៀវភៅទាំងនេះត្រូវបានកែសម្រួលដោយតារាពណ៌ស ។

Jacopo Stoppa - Professor of Art History at the State University of Milan.
He has curated a number of art exhibitions.
Under the pseudonym of Jack Tow, he has illustrated many books: The Sforza Castle, Versailles
en aquerelles, Ululò il lupetto che non vuole andare a letto, Essere gatto e tempo, among many
others, all published by Officina Libraria.
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គាត់ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីពិព័ណ៌សិល្បៈជាច្រើនក្រោមរហស្សនាមថា ជេក ធូវ ។
គាត់បានគូររូបឲ្យសៀវភៅជាច្រើន។: The Sforza Castle, Versailles en aquerelles,

Ululò il lupetto che non vuole andare a letto, Essere gatto e tempo.
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