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ឧទ្ស
ទិ ជូន
អ្នកដក
ំ ឡាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ឹ នាំទាង

Dedicated
to
The Leaders of Cambodia

Introduction
I believe in the power of communication. Wars have been
fought as a result of unhealthy conversations. Peace has
been agreed as a result of healthy conversations.
During my college days, I read a book called I’m Ok - You’re
OK, written by Thomas A. Harris. Since then, I have been
very curious about how we talk, how we respond and how
we understand. Many cases I came across which either
involved me primarily or secondarily; and I got to see and
understand that a healthy conversation is the simplest yet
an extremely powerful weapon we need in order to make
things happen.
I could undoubtedly say that Oknha Mengly J. Quach, MD,
MPH, has made his mark in the history of the Kingdom of
Wonder, Cambodia. And, I got the opportunity to engage
him in multiple conversations, healthy conversations rather.
This book is a compilation of my conversations with Dr.
Mengly.
I trust in healthy conversations.
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Note from Dr. Mengly
I didn't see this book coming. Dharmen and I, we would
usually converse on a regular basis. We both love coffee
and our conversations would start with him asking me
questions on my past, my thoughts and how I understand
life. It is exciting how those conversations have become
this book. Here, I would like to admit that my past, now that
I look into it, sounds like a roller coaster ride. The thoughts
that came out of these conversations, if I look into each,
makes a lot of sense to me.
I told Dharmen to make sure that this book, if published,
should only serve towards a better understanding of life
and our roles in it, that we all can learn to converse and
connect with an open-minded heart. Dear all, I hope it
serves you well. I would like to thank everyone for giving
me the opportunity to be a part of the development of our
community.
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1.
“Food becomes joy when shared.”

We decided to go for an Indian dinner; he had been asking
for Indian food.
On the way to the restaurant, I asked him if he had any
specific favorite food during his childhood days and I was
shocked by what he had to say.
“Before the dawn of Khmer Rouge, life was crazy fun. I
used to have this thing for cough syrups. I used to sneak
up the shelf and take shots of the cough syrup. It is always
sweet and nice.” he said in a childlike tone.
I laughed my heart out on that.
Dr. Mengly continued, “During Khmer Rouge, we ate
literally everything. My favorite food was the baby mouse.
We would go around digging holes looking for grown up
mice. The days we find baby mice were the best days
for me then. We would roast them and I would have the
heavenly baby mice in single servings.”
I almost threw up but he joyfully continued, “Those baby
mice were soft and pinky and tender and juicy and creamy
and ……..” I begged him to stop.
We went in and had our Indian dinner. It was great and he
concluded, “It was back then and it is now and will always
be; food becomes joy when shared.”

១.
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ឹ ក្លាយជាភាពរករាយ
ី
នៅពេលដែលយ�ង
ើ ចែករ ំលែកគ្នា

ខណៈដែលយ�ើងសម្រេចចិតទ្ត ៅញាំុ អាហារពេលល្ងាចនៅហាង

ុំ្ ី មុខមហូ បឥណ្ឌា
ឥណ្ឌា គាត់ក៏បានសួរខញ ព
។ តាមផ្លូវទៅភោជនីយដ្ឋាន
្
ុំ្ នសួរគាត់ថា ត�គាត
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ុំ្ ក់
នោះ ខញ បា
្ត ហូ បអ
្ វីកាលព
្
ើ
ី នៅក្មេង? ខញ ភ្ញា
់គាត់យ៉ាងខ្លាងនៅពេលដែលខ
ំ
ុំ្ នឮនូវ
ផ្លចំព
ោះចម្លយរបស
ើអ
ើ
ញ បា
ចម្លើយនោះ។

់។
“មុនរបបខ្មែរក្រហម ការរស់នៅពិតជាសប្បាយរករាយណាស
ី

ុំ្ ិ តជាចូលចិតទ
ំ បា
ំ ត់កក
កាលខញ នុំ្ ៅក្មេង ខញ ព
្ត ឹកសារូដ៉ ែលជាថ្នាប
្អ ។

៉
ខញ តុំ្ ែងតែលបឡ�ើងល�ើធ្នើរ ហ�ើយលួចផឹកទឹកសារូនោះ
។ វាពិតជា
មានរសជាតិផ្អែម ហ�ើយឆ្ងាញ់”។ គាត់និ យាយ ហ�ើយស�ើចបែបកូន

ក្មេង។

ុំ្ ៏ស�ើចក្អា កក្អា យជាមួយគាត់ដែរ។
ខញ ក

ដុកទរ័  ម៉េងលី បានបនថា
្ត “នៅសម័យខ្មែរក្រហម មែនទែនទៅ

អវីក
ឱ្យតែអាចញាំុ បាន។ អាហារពេញនិយមរបស់ខញ ុំ្
្ ៏យ�ងញាំុដែរ
ើ

ជំនាន់នោះ គឺកូនកណ
ប់ខញ ដុំ្ ោយសប្បាយរករាយ
្ត
ី
ដុ ្ រ។ គាត់បនប្រា
ុំ្ គ្
ំ នា ដ�ើរជីកដីរកកូនកណ
ទ�ៀតថា “សម័យនោះ បងប្អូនខញ នា
្តុ រ។ ថ្ងៃ
ុំ្ ប្បាយចិតប
ំ ុ ត។
ដែលយ�ងរកបានក
ដងៃ ែលខញ ស
ូ នកណ
្ត ផ
ើ
ឺ
្តុ រ គជាថ្

ំ
ុំ្ ឹ ងបានញាំុ កូនកណ
យ�ងយកវាទៅអា
ង ហ�
ើ
ើ យខញ ន
្តុ រតែមួយម្នាក់ឯង
យ៉ាងមានក្តីសុខ” ។

ុំ្ នអារមណ
ខញ មា
្ម ៍ ស្ទើរតែចង់ក្អួត ប៉ុន្តែគាត់នៅតែនិយាយបន្ត “កូន

កណ
្តុ រនៅពេលនោះគឺទន់ មានពណ៌ស៊ីជមពូ ្ ផុយ ស្រួយៗ និងមាន
ុំ្ ងរ្វ គាត់ឲ្យឈប់និ យាយ។
ខ្លាញ់ថែមទ�ៀត ...” ខញ អ

់ ហាងនោះលម
យ�ងបានទៅដល
្ម  ហ�ើយដ�ើរចូលទៅក្នុងហាង
ើ

៉ា ងសប្បាយ
ដ�ម
ើ ្ បីញាំុ អាហារពេលល្ងាចតាមបែបឥណ្ឌា ។ យ�ងញាំុយ
ើ

ំ ី ដ�ើមរហូត
រករាយ ហ�
ី
ើ យគាត់បាននិយាយបន្ថែមចុងក្រោយថា “តាងព
មកដល់ឥឡូវនេះនិងទៅថ្អ
ងៃ នាគត ការបរ ិភោគអាហារនឹងក្លាយ
ំលែកគ្នា៕
ជាភាពរករាយនៅពេលដែលយ�
ងចែករ
ី
ើ

ជំនួបពិភាក្សានៅតុកាហ្វេរវាង ដុកទរ័  ម៉េងលី និងខញ ុំ្ គឺជាការ

ុំ ូ វគ ំនិ តវ ិជមា
ប្រមូលផ្តន
្ជ នចេញមកពីលទផ
្ធ លនៃការសននា
្ទ យ៉ាង

ទូលំទូលាយជាច្រើនដែលធ្វើឡ�ើងរវាងគ្រូនិ ងសិស្ស រវាងរ�ៀមច្បង
និងយុវជនជំនាន់ក្រោយ រវាងសហគ្រិនម្នាក់និ ងអក
្ន គាំទ្រ និងក៏រវាង

មិតភ
្ត ក្តិល្អពីរនាក់ដែរ។ ចំណែកនៃអតីតកាល ភាពប្រាកដនិយមនៃ
បច្ចុប្បន្នកាល និងវធ
ដ្ត ែលគួរឱ្យទុកចិតបា
្ត នដ�ើម្សាងអនាគត
ិ សាស្រ
ី
បី

ដ៏ល្អប្រស�ើរជាងមុន គឺបានសរសររ�ៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុង
ស�ៀវភៅនេះ។

ស�ៀវភៅនេះធ្វឱ្យអ
ក
្ន ដក
ឹ នា ំគ្រប់រូបកាន់តែមានភាពសាមញ្ញ
ើ

អាចជួបនិយាយ ពិភាក្សា សុំយោបល់ និ ងចេះដាក់ខ ្លួនជាងមុន៕
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Dr.Mengly,CoffeeandMeis Dharmen’s compilation of
positive thoughts which came out as a result of a series of
open-minded conversations held between a teacher and
a student, an elder and a younger, an entrepreneur and
an e nthusias t, and between two good friends. Fractions
of the past, realistic frames of the present and believable
approaches towards a better future are found in this book.
This book makes a leader look more approachable than
ever.
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