


មជ្ឈមណ្ឌ លបុប្ផា ណា ត្រូវប្នបង្កើ្ ង�ើ្ ងោយសមិទ្កិរភាពយន្ដ ប្៉ា ន់  រទិ្ើ ក្ុ្
ងបសកកម្មតបមូលរបូភាព និ្សំង�្ ពាក់ព័ន្នឹ្ តបងទសកមុ្ជា និ្អនុញ្ញា ្
សាធារណជនទូងៅ ចូលទស្សនាងោយឥ្គិ្ ថ ល្ៃ។  មជ្ឈមណ្ឌ លក៏បណ្ដុ ុះបណា្ដ ល
យុវជនកម្ុជា ផ្ក្ភាពយន្ដ ងសា្ទស្សន៍ និ្បណា្ដ ញ្្សព្្វ សាយ្្មើៗ  ង�ើម្ើងលើក
កម្ស់ការយល់�ឹ្ របស់ពួកងគអំពើ�ងំណើ រការ្លិ្ និ្ បំ្ុសគំនិ្ថច្តបឌិ្ កុ្្ការ្លិ្ ផ្្សភាពយន្ដតបកប
ងោយអ្្ថន័យអំពើវប្ធម៌របស់ពួកងគផ្ទា ល់ ។

នាយកោឋា នវប្ធមរ៌បស់ សា្ថ នទូ្ឥណា្ឌ  តបចា ំទើ តករ្ុ  ភ្ងំពញ  ងធ្វើការងារ ង�ើម្ើ  ្ ្សព្្វ សាយ
 ឲ្យ  មាន  ការ យល់ �ឹ្  និ្  ការងកា្សរងសើរពើវប្ធម៌ ឥណា្ឌ ងលើតគប់ ផ្ក្ ងៅក្ុ្តបងទស 
កម្ុជា ងោយ សហការ ជាមួយ សា្ថ បន័ សមាគម និ ្  បុគ្គល ង្្ស្ៗផ�ល មាន គំនិ្ 
តសឡាញ់ វប្ធម៌ �ូច គ្្។

 សា្ថ នទូ្ឥណា្ឌ  តបចាតំពុះរាជាណាចតកកម្ុជា មានក្ដើងសាមនស្សរ ើករាយ នាមំកជូនប្
ប្ូនផ្្មរ នូវកម្មវធិើសប្្ដ ហ៍ភាពយន្តឥណា្ឌ ងលើកទើ២ ចាប់ពើថ្ងៃទើ២២ �ល់ថ្ងៃទើ២៦ ផ្មិ្ុនា ឆ្្២ំ០១៦។

ងោកអ្កតបផហលជាប្ន�ឹ្ងហើយថា ឥណា្ឌ ្លិ្ផ្្សភាពយន្តជិ្១ ៦០០ងរឿ្ជាងរៀ្រាល់ឆ្្ ំងធ្វើឲ្យតបងទសឥណា្ឌ កាលៃ យ
ជា្លិ្ករភាពយន្តខ្្្ផវ្ធំជា្ងគងៅងលើពិភពងោក។ អ្ក្លៃុះតបផហលជាធាលៃ ប់ប្ន�ឹ្ងហើយពើបូលើវូ� ផ�លជាមជ្ឈមណ្ឌ ល
ចម្្មួយសតមាប់ការ្លិ្ភាពយន្តឥណា្ឌ ជាភាសាហណិ្ឌូ ងៅក្ុ្ទើតករុ្មំុថប ប៉ាុផន្តក៏ងៅមានភាពយន្តជាងតចើនងទៀ្ផ�លនិយាយ
ជាភាសាង្្ស្ៗងៅឥណា្ឌ ្្ផ�រ។ បច្ុប្ន្ កាលណាងយើ្ និយាយពើបូលើវូ�គឺងយើ្ នឹកងៅ�ល់សទាូឌើងយា្្ភាពយន្តយា៉ា ្ធំ
សកឹមថសក(Lavish Sets) និ្ឈុ្ឆ្កកបាច់រា�ំ៏តសស់ស្ា្ តពមទាំ្ ចងតមៀ្�៏ពិងរាុះរណ្ដំ ។ កបាច់រាកំ្ុ្ភាពយន្តឥណា្ឌ ត្រូវប្នងគ
ចា្់ទុកថាជាកបាច់រា�ំ៏ពិងសស និ្ត្រូវប្នងគយកងៅរាតំាមទូទាំ្ ពិភពងោក។ ្ ្ុ ំប្ន�ឹ្មកថា ងៅកម្ុជាផ្ទា ល់ សា្ថ នើយ៍
ទូរទស្សន៍មួយចំនួនក៏ប្នចាក់្សាយផ្្សភាពយន្តឥណា្ឌ ្្ផ�រ ងោយបញូ្លសំង�្ជាភាសាផ្្មរ។ 

សតមាប់សប្្ដ ហ៍ភាពយន្តឥណា្ឌ ងនុះ ងយើ្ ប្នងតជើសងរ ើសសតមិ្សតមាំ្ ផ្្សភាពយន្ត្្មើៗ និ្ល្ើៗ របស់បូលើវូ�មកបងាហា ញ។ 
ផ្្សភាពយន្តទាំ្ ងនុះក៏ជាកញ្ក់ឆលៃុុះបញ្្ំ្ ្្ផ�រពើតបងទសឥណា្ឌ សម័យទំងនើប និ្តបជាជនឥណា្ឌ ផ�លងពារងពញងៅងោយ
ភាពញាប់ញ័រ។ ្្ុ ំចបាស់ក្ុ្ចិ្្តថា ងោកអ្កនឹ្រ ើករាយងៅងពលទស្សនាផ្្សភាពយន្តទាំ្ ងនុះ។ ងយើ្ ទនទាឹ្រ្់ចាវំ្្តមាន និ្
ការ្្ដល់ម្ិងយាបល់របស់ងោកអ្កបនាទា ប់ពើការទស្សនាផ្្សភាពយន្តទាំ្ អស់ងនុះ។ 

មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្ដុ ុះបណា្ដ លជំនាញ និ្ទទួលការ្្ភាពយន្តងៅ
កម្ុជា (CFC) បង្កើ្ងៅឆ្្២ំ០០៩ ងោយមានការគ្តំទពើតកសួ្
វប្ធម៌ និ្វចិិត្សិល្បៈថនតពុះរាជាណាចតកកម្ុជា ជាមួយងគ្ល
បំណ្ងលើកសទាួយឧសសាហកម្មភាពយន្ត តពមទាំ្ ពត្ឹ្ការ្លិ្
ភាពយន្តងៅកម្ុជា។ CFC គឺជាតចកទា្វ រសា្វ គមនស៍មទិ្កិរភាពយន្ត

បរងទស ក្ុ្ការងរៀបចំ និ្្្ភាពយន្តរបសព់កួងគងៅកម្ុជា ងហើយកប៏្ន្្ដលនូ់វឱកាសសិកសាជំនាញ្លិ្
ភាពយន្ត និ្គ្តំទ�ល់សមិទ្ិករភាពយន្តកម្ុជារលក្្មើផ�លងត្ៀម្លៃួនជាងតសចក្ុ្ការតបកួ្តបផជ្ងៅ
លំោប់អន្តរជា្ិ។

The Embassy of India is very pleased to bring to our Cambodian friends the 2nd instalment of 
Indian Cinema Week from June 22-26, 2016. 

India, as you may be aware, produces close to 1600 films annually, making it the largest 
producer of feature films in the world.  While many of you might be aware of BOLLYWOOD- 
the main centre for producing Hindi language films in the metropolis of Mumbai, there are 
also many other films produced in other languages of India.  Bollywood today is synonymous 
with lavish sets and wonderfully choreographed song and dance sequences. The popularity of 
Indian Cinema can be gauged from the fact that Bollywood dancing has become increasingly 
fashionable with special classes being offered in various cities all around the world. I understand 
that in Cambodia too, some TV channels regularly broadcast Hindi films dubbed into Khmer.

In this Cinema Week, we have selected a bouquet of more recent and critically acclaimed films 
from Bollywood.  These films also provide a glimpse of modern India and its vibrant people.  I 
am sure you will enjoy watching these films. We look forward to your views and feedback after 
you have seen these films. 

The Cultural Section of the Embassy of India in Phnom Penh works towards 

promoting awareness and appreciation of various facets of Indian Culture 

in Cambodia in coordination with likeminded institutions, associations and 

individuals.”

Created in 2009 with the support of the Ministry of Culture and Fine Arts of 

Cambodia, The Cambodia Film Commission aims at promoting Cambodia’s Film 

Industry and strengthening the production sector. CFC is the gate for foreign 

filmmakers to prepare and shoot their film in Cambodia, but it also offers a 

continuous professional training program to learn film making skills and support 

the new wave of Cambodia filmmakers who are now able to compete on the 

international level.

Founded by filmmaker Rithy Panh, the Bophana Center collects image and 

sound archives related to Cambodia and gives the general public free access 

to this unique heritage. The Center also trains young Cambodians in the fields 

of cinema, audiovisual and new media, to enhance their understanding of the 

creation process and inspire meaningful productions about their own culture.

HIS EXCELLENCY MR. NAVEEN SRIVASTAVA

AMBASSADOR OF INDIA TO THE KINGDOM OF CAMBODIA 

សារសា្វាគមន៍ពីសា្វានទូតឥណ្វា

note from
indiaN embassy

ឯកឧត្តម ណវិន ស្ីវ៉វាសា្វាវ៉វា
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្វា ស្រចាំសពរះរាជាណចវាកកម្ពុជា
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ជាការពិ្ណាស់ ភាពយន្តឥណា្ឌ បង្កើ្នូវអ្្តសញ្ញា ណ
ផ្ទា ល់្ លៃនួ ផ�លត្រូវប្នងគទទលួសា្គ លត់គបទិ់សទើ។ សមិទ្កិរ
ភាពយន្តឥណា្ឌ  ប្ន្លិ្ភាពយន្តជាងតចើនងៅតាម្ំបន់
នានាជាភាសាង្្ស្ៗ�ូចជា ហណិ្ឌូ  ង្ង�ហ្គូ និ្តាមើលជាង�ើម។
�ងំណើ រង�ើមទ្គចឺាប់ង្្ដើមង�ើ្ ងៅឆ្្១ំ៩១៣ ងៅងពលផ�ល
ងោក Dadasaheb Phalke ប្នងចញភាពយន្តងរឿ្ “Raja 
Harishchandra” ងរឿ្ងនុះជាភាពយន្តគ្្ម នសងំ�្ ខ្្្ផវ្
�បូំ្ប្ស្់ ផ�លត្រូវប្ន្្ង�ើ្ ត្ឹមផ្ ១ ឆ្្ផំ្ប៉ាុងណាណ ុះ
ងតកាយពើការងចញ្សាយភាពយន្តគ្្ម នសងំ�្ខ្្ម ្្លៃើ�បូំ្ 
គងឺរឿ្ “Pundalik”ផ�លមានរយបៈងពល២០នាទើ។ ភាពយន្ត
កាលសម័យងនាុះភាគងតចើនគឺជាតបងភទងរឿ្ ងទវកថាសាសនា
ហណិ្ឌូ ។ សមយ័ផ្្សភាពយន្តគ្្ម នសំង�្ឥណា្ឌ ត្រូវប្នបញ្ប់
ក្ុ្ឆ្្១ំ៩៣១ ងៅងពលផ�លងោក Ardeshir Irani ចាក់
បញ្្ំ្ ភាពយន្តមានសំង�្�ំបូ្ “AlamAra” ផ�លងធ្វើឱ្យ
ផ្លៃ ស់ប្ដូរវសិ័យភាពយន្តឥណា្ឌ ទាំ្ មូល។ ងតរៅពើរបូរា្តពមទាំ្
សកម្មភាពសផម្្ដ  ្សួផម្្ដ  ត រ្ូវងចុះងតចៀ្្្ផ�រងតពាុះ្នន្តើ
ប្នកាលៃ យជាផ្្កមួយ�៏សំខ្ន់ថនភាពយន្តឥណា្ឌ ។
 
ម្យ៉្ា វញិងទៀ្ វសិ័យភាពយន្តឥណា្ឌ ប្នផកផតបមុ្មា្់្្មើ
មយួងទៀ្ងៅក្ុ្ទសវ្្សរទ៍ើ៤០ងោយពំុសូវនិយាយពើងរឿ្
ងទវកថា ងហើយងផ្្ដ ្សំខ្ន់ងៅងលើតបធានបទស្្គម និ្
ការតបយុទត្បឆ្ំ្ នឹ្ ភាពតកើតក។  ក្ុ្ឆ្្១ំ៩៤៥ ភាពយន្ត
ងរឿ្ “Krismet” ទទួលប្នងជាគជ័យយា៉ា ្ធំសងម្ើមក្ុ្
តបវ្្តិថនវសិ័យភាពយន្តឥណា្ឌ ។ ភាពយន្តងនុះ ហ៊ា នងលើក
ង�ើ្ អំពើតបធានបទ្្មើផបលៃក្ុសពើងរឿ្ចាស់ៗ គឺ្ ឯួកតបរុស្្វុះ
ភាពជាវ ើរបុរស ឯ្ួឯកតសើវញិមានថ្ទាងពាុះមិនប្នងរៀបការ
ផ�លពើមុនមកគឺគ្្ម នងទរបូភាពផបបងនុះ។ ងនុះសបងាហា ញឱ្យ
ង�ើញផ�រថាសមិទ្កិរភាពយន្តងៅសម័យងនាុះគជឺាអ្កហ៊ា ន
តប្ុយតបថាន។ តាមរយបៈការ្សារភាជា ប់ងរឿ្ងទវកថាជាមួយ
និ្ សលិ្បៈភាពយន្ត សមិទ្កិរភាពយន្តមយួចនំនួ�ូចជា Bi-
mal Roy, Raj Kapoor ក៏ប្នងតបើទំនាក់ទំន្ងនុះង�ើម្ើ
្លិ្ផ្្សភាពយន្តរបស់្លៃួន។ 

ងៅចុ្ទសវ្្សរទ៍ើ៤០ ភាពយន្តផ�ល្លិ្ ង�ើ្ គងឺតបើតប្ស់
ភាសាឥណា្ឌ ង្្ស្ៗគ្្ ងោយយកងរឿ្សាសនាជាតបធាន
បទសំខ្ន់។ ងៅងពលឈានចូល�ល់ទសវ្្សរទ៍ើ៥០-៦០ 
វាគឺជាយុគមាសថនវស័ិយផ្្សភាពយន្តឥណា្ឌ ។ គឺជាសម័យ
កាល ផ�លឥណា្ឌ ប្ន្លិ្ ភាពយន្តល្ើៗ  និ្ បង្កើ្ តារា 
ភាពយន្តល្ើៗ ជាងតចើន។ សមិទ្ិករភាពយន្ត�ូចជា RajKa-

poor ប្នជុះឥទិ្ពលមិនត្ឹមផ្ងៅថ្ាក់ជា្ិប៉ាុងណាណ ុះងទគឺ
ផ្មទាំ្ ងៅងលើឆ្កអន្តរជា្ិងទៀ្្្ គឺតាមរយបៈងរឿ្
“Awara” ក្ុ្ឆ្្១ំ៩៥១ ផ�លប្នងធ្វើឲ្យរូបងោកជាប់
ងបក្ខភាពងៅក្ុ្មងហតសព ភាពយន្តទើតករុ្កាន ក្ុ្ឆ្្ ំ
�ផ�លងនាុះ។ ប៉ាុផន្តតបធានបទសំខ្ន់ងៅផ្ស្ដើអំពើការផក
ទតម្់ស្្គម និ្ការតបយុទត្បឆ្ំ្ នឹ្ ភាពតកើតក។ អក្�កឹ
នាងំរឿ្ Guru Gutt , Bimal Roy និ្  K’Asif ប្ន្លិ្
ងរឿ្“Pyaasa” (១៩៥៧)“Do BighaZamin” (១៩៥៣) 
និ្ “Mughal-e-Azam” (១៩៦០) ប្នផ្លៃ សប់្ដូរទាំ្ តសរ្ុ
នូវទតម្់ ្លៃឹមសារ និ្រងបៀបងរៀបរាប់ងរឿ្ឥណា្ឌ ។   

ឈានចូល�ល់ទសវ្្សរទ៍ើ ៧០ តបងភទភាពយន្្ត ្មើប្នងកើ្
ង�ើ្  គឺភាពយន្តពហុតបធានបទ (masala) និ្ការង�ើ្
ល្ើថនតារាភាពយន្តជាងតចើន �ូចជា Rajesh Khanna និ្
Sanjeev Kumar ជាង�ើម។ ងនាុះជាសម័យកាល�ំបូ្ថន
ភាពយន្តបូលើវូ�។ ភាពយន្តទាំ្ អស់ងនាុះមិនត្ឹមផ្មាន
ភាពល្ើលបាយកុ្្តបងទសប៉ាុងណាណ ុះងទ ផ្មទាំ្ ងៅងលើឆ្ក
អន្តរជា្ងិទៀ្្្ ងៅងពលផ�លភាពយន្តងរឿ្ “Scholay”
�ឹកនាងំោយងោក Ramesh Sippy ត្រូវប្នចាក់បញ្្ំ្
ក្ុ្ឆ្្១ំ៩៧៥ សផម្ដ្ងោយតារា�៏ល្ើមួយរូបងឈា្ម ុះ Ami-
tabh Bachchan។ ក្ុ្ទសវ្្សរទ៍ើ៨០ ក៏មានរលកថនអ្ក
�កឹនាងំរឿ្ជានស្តើ�ូចជា AparnaSen, PremaKarnath និ្
Meera Nair ជាង�ើម។ ចូល�ល់ទសវ្្សរទ៍ើ៩០ រហូ្មក
�ល់បចុ្ប្នង្យើ្ ង�ើញមានការោយបញូ្លគ្្ថនតបងភទ
ភាពយន្តផបបមងនាសងញ្្នា ផបបរន្្់ ងោយងតបើបងចក្
ងទសទំងនើប និ្ការបង្កើ្្្មើ ប្នទាក់ទាញទស្សនិកជន
បរងទសកាន់ផ្ងតចើនង�ើ្ ៗ។ វសិ័យភាពយន្តឥណា្ឌ មាន
ការផ្លៃ ស់ប្ដូរយា៉ា ្ខ្លៃ ំ្  ងោយមានអ្ក�ឹកនាងំរឿ្វយ័ងក្ម្
ជាងតចើន�ូចជា  Anurag Kashyap, Rajkumar Hirani,
Dibakar Banerjee និ្ Vishal Bhardwaj ជាង�ើម ។ ងៅ
ងពលផ�លពិភពងោកកាន់ផ្ចូលជិ្គ្្  វាមានភាពងាយ
តសរួលក្ុ្ការលក់ និ្បងាហា ញពើភាពយន្តបូលើវ�ូងៅទូទាំ្
សាកលងោក។ ងោយសារភាពយន្តបូលើវ�ូប្នឆល្ៃ កា្នូ់វ
�ណំាកក់ាលផ្លៃ សប់្ដូរជាងតចើន �ូងចុ្ះវាជាការចាបំ្ច់ ផ�ល
ងយើ្ ត្រូវងរៀបចំកម្មវធិើង�ើម្ើអបអរជំុវញិពិភពងោក។ 

It is for certain that Indian cinema has 
created their own identity that can 
be recognized everywhere. They have 
produced numerous films across its 
region in different languages such as 
Hindi, Telegu and Tamil. It all began in 1913 
when Dadasaheb Phalke released “Raja 
Harishchandra” the first full-length silent 
film just about a year after the first Indian 
silent film in twenty minutes “Pundalik”. 
The movies during those times were 
mostly about their own Hindu mythologies. 
However the silent film era had come to an 
end in 1931 when ArdeshirIrani introduced 
the first talking film “Alam Ara” which 
changed the Indian cinema. Apart from 
the looks and the acting, actors needed to 
know how to sing as music has become an 
important part of the Indian cinema.  

Futhermore, Indian cinema took another 
turn in the 40s; it was less inspired by 
the mythology and emphasizes more on 
socialist themes and the fight against 
poverty. In 1945 came “Krismet” which 
became the biggest hit in Indian movie 
history, a film that had bold themes, an 
anti-hero and an un-married pregnancy. 
It clearly showed that filmmakers were 
bold during that period. As a relationship 
between an epic consciousness and the art 
of cinema was created, filmmakers such 
as Bimal Roy, Raj Kapoor used against 
this backdrop to direct their movies. By 
the end of the 40s, movies were made in 
various Indian languages with religion as 
the dominant theme. 

As we enter the 50s-60s, it was considered 
asthe Golden Age of Indian cinema. It was 

the period where India produced the most 
acclaimed films and actors of all time. 
Filmmakers such as Raj Kapoor made an 
impact not only nationally but internationally 
with “Awara” in 1951 and got nominated for 
the Cannes film festival in the same year. 
However, the themes were still about the 
social reform, the fight against poverty. 
Directors like Guru Gutt, Bimal Roy, K’Asif 
made “Pyaasa” (1957), “Do Bigha Zamin” 
(1953) and “Mughal-e-Azam” (1960) really 
changed the story structures, the content, 
the narrative style of Indian movies. 
 
As we enter the 70s, a new genre was 
born- masala movie and the raise of 
many actors such as Rajesh Khanna, 
Sanjeev Kumar. It was Bollywood’s prime 
period; the films were not only acclaimed 
nationally but also internationally when 
“Scholay” by Ramesh Sippy was shown in 
1975 which starred one of the superstar 
Amitabh Bachchan. In the 80s came a 
wave of female directors such as Aparna 
Sen, Prema Karnath and Meera Nair. As we 
come to the 90s until nowadays, we found 
a mixture of genre from romantic to thriller 
and the help of advanced technology, 
choreography appeals more and more 
the international audience. Indian cinema 
has undergone a massive change with the 
emergence of young new directors such as 
Anurag Kashyap, Rajkumar Hirani, Dibakar 
Banerjee and Vishal Bhardwaj.  And as the 
world has become a global village, it is 
easier to sell and show Bollywood movies 
worldwide. Bollywood has come a long 
way through many changes which needed 
to be celebrated all around the world.

ភាពយន្តឥណ្វានៅកម្ពុជា
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និ្កម្ុជាមានចំណ្ទាក់ទ្ជាមយួ
គ្្ ងលើផ្្កវប្ធម៌សាសនានិ្ភាសា

តាំ្ ពើសម័យអ្្គរមកងមលៃ៉ាុះ។ ងគអាចង�ើញរចនាបទផបប
ឥណា្ឌ ងៅតាមតប្សាទនានាទូទាំ្ តបងទសកម្ុជា ងហើយ
តាមរយបៈភាសាផ្្មរ ងគក៏អាចង�ើញវ្្តមានរបសភ់ាសាប្លើ
និ្  ភាសាសំនសកឹ្ ្្ផ�រ។ លហូំរវប្ធម៌ងនុះ បន្តហូរចូល
តបងទសកមុ្ជា រហូ្�ល់ស្វ្្សរទ៍ើ ២០ ងហើយផ�លងគអាច
ង�ើញចបាស់ឥទ្ពិលភាពយន្តឥណា្ឌ ងៅ ងលើវសិយ័ភាពយន្ត
នាយុគសម័យមាសរបស់ផ្្មរក្ុ្រវា្ឆ្្១ំ ៩ ៦ ០ និ្ ឆ្្ ំ
១៩៧៥។

វសិយ័ភាពយន្តកម្ុជាប្នចាបង់្្តើមងលចង�ើ្  ក្ុ្ទសវ្្សរ ៍
ឆ្្១ំ៩៥០ ផ�លភាពយន្តជាងតចើនត្រូវប្ន្លិ្  និ្ទទលួ
ការងកា្សរងសើរ ពើទស្សនិកជន។ អ ើ្្តពុះមហក្សត្ផ្្មរ
តពុះបរមរ្នងកា�ឋា នងរា្្តម សើហនុ ត្រូវប្នចា្់ទុកជា
សមិទ្ិករ ភាពយន្តផ្្មរ�ំបូ្ប្្ស់ ងៅក្ុ្តបងទសកម្ុជា 
្្វើងបើភាពយន្តផ�លតពុះអ្្គប្ន្លិ្ ត្រូវប្នបញ្្ំ្ ជា
លក្ខណបៈឯកជនក៏ងោយ។ 

សមិទ្កិរភាពយន្តមយួចនំនួ�ូចជា ងោក ងរឿ្ សុភណ្ឌ័  និ្
ងោក ងអៀវ បណាណ ការ ប្នទទួលការបណ្តុ ុះបណា្ត លងៅ
តបងទសប្រា ំ្  ងហើយងតកាយមកពួកគ្្់ប្នចូលរមួជួយ
�ល់ សងម្តច    នងរា្្តម   សើហនុ  ក្ុ្ការ្លិ្ភាពយន្តរបស់
តពុះអ្្គ។ បនាទា ប់មកភាពយន្តផ្្មរ និ្ភាពយន្តអន្តរជា្ិរមួ
ទាំ្ ភាពយន្តបូលើវ�ូជាង�ើម ត្រូវប្នចាក់បញ្្ំ្ ងៅតាម
ងរា្ភាពយន្តនានាទូទាំ្ ទើតករុ្ភ្ំងពញ។

ងៅកុ្្ទសវ្្សរឆ្៍្ ំ១៩៥០ និ្ឆ្្ ំ១៩៦០ សមិទ្កិរភាពយន្ត
កមុ្ជាមានបទពិងសាធន៍្ចិ្ចួងៅង�ើយ។ ស្ាថ�ភាពយន្ត
របសព់កួគ្្ម់យួចនំនួគឺទទលួឥទ្ពិលពើភាពយន្តបូលើវ�ូ។
ជាឧទាហរណ៍ ងោក អុើវ ៉ាុ្ ផហម ប្នអុះអា្ថាភាពយន្ត

របសគ់្្ង់រឿ្ «សុវណណហ្្ស» នាឆ្្១ំ៩៦៧ និ្ «អាប៊ាលុកា
ងសម» នាឆ្្ ំ១៩៦៨  កទ៏ទលួឥទ្ពិលពើភាពយន្តឥណា្ឌ ផ�រ។ 

ភាពយន្តផ្្មរនាយុគសម័យមាសភាគងតចើន ប្នបងាហា ញអំពើ
តបថពណើ  ទំងនៀមទំោប់ផ្្មរ ងហើយងរឿ្«សុវណណហ្្ស»ក៏
រលឹំកពើភាពយន្តបូលើវូ�សម័យងនាុះ្្ផ�រ។ 

ងៅឆ្្១ំ៩៦៩សងម្តច នងរា្្តម សើហនុ តទ្់ប្ន�ឹកនាងំរឿ្
«សន្ិតបកាស» កុ្្ងនាុះតពុះជាយាតពុះអ្្គ តពុះនា្ មុន្ើនា្
សើហនុង�ើរ្ួជា មហរានើងមយា ផ�លមកពើឥណា្ឌ ង�ើម្ើងធ្វើ
ការសិកសាពើទំនាក់ទំន្រវា្អារ្យធម៌ផ្្មរ និ្ឥណា្ឌ ។   

ងតកាយរបបកមុ្ជាតបជាធិបង្យ្យ វស័ិយភាពយន្តកុ្្តសរុក
រោយសាបសូន្យ �ូងច្ុះតបជាជនផ្្មរភាគងតចើនអាចទស្សនា
ប្នផ្ភាពយន្តបរងទសប៉ាុងណាណ ុះ នា្ណបៈងនាុះភាពយន្ត
បូលើវ�ូកាលៃ យជាទើ្សារ�៏សំខ្ន់របស់កម្ុជា។ 

ភាពយន្តបូលើវ�ូត្រូវប្នងគងកា្សប្ផ់ស្្ បនាទា បព់ើរបបផ្្មរ
តកហម ផ�លអាចឱ្យសាធារណជនទស្សនាកមសាន្តភាពយន្ត
ពណ៌ធម្មជា្ិ ផ�លសផម្ដ្ងោយតារាផ�លមានសតមស់
តសសង់ឆើ្ឆ្យ។ 

បច្ុប្នទូ្រទស្សនក៍ម្ុជាងៅផ្បន្តចាក់្ សាយភាពយន្ត និ្
ភាពយន្តភាគរបស់ឥណា្ឌ  ងតពាុះថាតបជាជនកម្ុជាងៅផ្
ចូលចិ្្តទស្សនាការសផម្ត្របស់តារាភាពយន្តឥណា្ឌ  និ្
តបងភទថនផ្្សភាពយន្តឥណា្ឌ ទាំ្ ងនាុះ។ �ូងច្ុះផ្្សភាពយន្ត
ឥណា្ឌ ងៅផ្មានទនំាកទ់នំ្ជាមយួទស្សនិកជនផ្្មរ ងហើយ
ង�ើម្ើអបអរសាទរនូវចំណ្ទាក់ទ្ងនុះ ងយើ្ សូមងគ្រព
អងញជា ើញទស្សនិកជនទាំ្ អស់ ចូលរមួទស្សនាភាពយន្ត
ឥណា្ឌ ក្ុ្ឱកាស «សប្្ត ហ៍ថនភាពយន្តឥណា្ឌ »។

and Cambodia 

have shared a 

relationship in terms 

of culture, religion and language since the 

Angkor era where Indian designs are visible 

on major temples in Siem Reap, and also 

through the Khmer language which stems 

from Sanskrit and Pali. This influence follow 

up to the 20th Century where the strong 

influence of Indian film can be witnessed 

in the films of the Golden age of Khmer 

cinema from 1960 until 1975. 

Cambodian cinema emerged during the 

1950s where films were made quickly and 

appreciated by the viewers. His Majesty 

King Father the late NORODOM Sihanouk 

is considered as the first filmmaker 

in Cambodia, although his films were 

privately viewed. A few filmmakers such 

as Roeum Sophon and Ieu Pannakar were 

trained in France and assisted His Majesty 

King Father the late NORODOM Sihanouk 

when producing his films. It is only later 

on that Cambodian and International films 

including Bollywood were screened around 

Phnom Penh in numerous theaters.

In the 1950’s and 1960’s, as the experience 

of youngand mostly self-taught Cambodian 

filmmakers was not very broad, many of the 

films have been inspired by Bollywood films. 

For example,Yvon Hem directed the films 

“Sovannahong” (1967) and “Abulkasem” 

(1968) where he acknowledged the 

influence of Indian movies. Khmer movies 

during the Golden Age were mostly about 

Khmer folklore and “Sovannahong” was 

a reminder of a Bollywood movie of that 

time. In 1969, Prince NORODOM Sihanouk 

directed the movie “Crépuscule” where 

Princess Monineath Sihanouk played the 

role of Maharani Maya of India who studies 

the relation between Khmer and Indian 

civilizations. 

Over the Democratic Kampuchea regime 

the local film industry got completely 

annihilated, thus the Cambodians could 

mostlyenjoy International films where 

Bollywood took an important market 

share. Bollywood was appreciated in the 

aftermath of the Khmer Rouge, allowing 

Cambodiansto watch colorfulentertaining 

films performed by beautiful actors. 

Nowadays Cambodian television still 

broadcasts Indian films and series as 

Cambodians still enjoy the performance 

and the genre that Indian films offer. Thus 

Indian films still have a connection with the 

Cambodian audience and the best way to 

celebrate it is to gather around an Indian 

Cinema Week.

ឥណ្វា និង កម្ពុជា

ចំណងវ្រវាបធម៌បវាវត្តិសាស្តវា
INDIA & CAMBODIA

AN HISTORIC CULTURAL TIE
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DIRECTOR: SHOOJIT SIRCAR
2015/Hindi & Bengali with English subtitle/

COL/123 min

Starring: Amitabh Bachchan, Deepika Padukone, 

Irrfan Khan 

Producer: Pranjal Khandhdiya

Writer: Juhi Chaturvedi

Cinematography: Kamaljeet Negi

Editing: Chandrashekhar Pra japati

Music: Anupam Roy

�ឹកនាងំរឿ្៖ ស៊ាូជើ្ ងសៀការ
២០១៥/ហណិ្ឌូ &ងបនហក លើ អក្សរអ្់ងគលៃសរ្់ពើងតកាម/
ពណ៌ធម្មជា្ិ/១២៣នាទើ

សផម្ដ្ងោយ៖ អាមើតា ប្ចចាន់ , ឌើពើការ ប្៉ា ឌុគុន , 
ងអៀរហ្វ ន ខ្ន់
្លិ្ករ៖ តប្នចាល ខ្ន់ឌើយា៉ា
និពន្៖ ជូហុើ ចាងទៀវា៉ា ឌើ
រូបភាព៖ កាមា៉ា ជើ្ ងនហ្គើ
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ ចននា្ត សិការ តប្ចាប្៉ា ទើ
បទងភលៃ្៖ អានុប្៉ា ម រ ៉ាយ

ងរឿ្សង្្ខប៖

ភាពយន្តផបបកំផបលៃ្ផបលៃកពើងគមួយ និយាយពើទំនាក់ទំន្
រវា្ឪពុកចាសម្់ាក់ និ្កូនតសើម្ាក់ ផ�លរសង់ៅក្ុ្ទើតករ្ុ
ធំមួយ។ អ្កទាំ្ ពើរផ្្ផ្ងឈាលៃ ុះតបផកកគ្្ងោយសារផ្
មានការគិ្្ុសពើគ្្។

SYNOPSIS:

A quirky comedy about the relationship 

between an ageing father and his young 

daughter, living in a cosmopolitan city, 

dealing with each other’s conflicting 

ideologies while being fully aware that 

they are each other’s only emotional 

support.

PIKU
ពីកូ
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DIRECTOR: KARAN JOHAR
1998/Hindi & Urdu with English subtitle/COL/

177 min

Starring: Shah Rukh Khan, Kajol, Rani Mukerji, 

Farida Jalal, Reema Lagoo, Archana Puran Singh, 

Himani Shivpuri

Producer: Yash Johar

Writer: Karan Johar

Cinematography: Santosh Thundiiayil

Editing: Sanjay Sankla

Music: Jatin Pandit, Lalit Pandit

�ឹកនាងំរឿ្៖ ការាន ជូហ
១៩៩៨/ ហណិ្ឌូ -អ្ង់គលៃស-ងអៀរឌូ / ពណ៌ធម្មជា្/ិ ១៧៧នាទើ

សផម្ដ្ងោយ៖ សារា៉ា  ខ្ន,់ កាចុល, រា៉ានើ ម៉ាូគរ័ជើ, ហ្វ រ ើោ 
ចាោល, រ ើមមា ឡាហក,ូ រាចានា ពូរាន សាញ, ហុើមានើ សុើវពូរ ើ 
្លិ្ករ៖ យា៉ា ស់ ចូហ
និពន្៖ ការាន ជូហ
រូបភាព៖ សាន់្ូស សាន់ថ�ផយល
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ សានឆ្យ សានហកល
បទងភលៃ្៖ ចាស្ឌើន ផ្ន់ឌើ្, ឡាលើ្ ផ្ន់ឌើ្

ងរឿ្សង្្ខប៖

ងពលងរៀនងៅមហវទិ្យល័យ ផអនចាលើប្នចាប់ចិ្្តតសឡាញ់
មិ្្តភក្តិរបស់នា្គឺ រា៉ា ហុល ប៉ាុផន្តក្ុ្ផភ្ករបស់រា៉ាហ៊ាុលមានផ្
ទើណាម្ាក់គ្់។ ប៉ាុនា្ម នឆ្្ងំតកាយមក រា៉ា ហុល និ្កូនតសើរបស់
ទើណា(ទើណាសាលៃ ប់)ផ�លមានអាយុ៨ឆ្្ ំព្យយាម្្សំ្ ្គុ ំឪពុក
នា្ជាមួយនឹ្ផអនចាលើ។

SYNOPSIS:

During their college years, Anjali was in love 

with her best-friend Rahul, but he had eyes 

only for Tina. Years later, Rahul and the now-

deceased Tina’s eight-year-old daughter 

attempts to reunite her father and Anjali.

រឿងដវាលនឹងកើតឡើង

KUCH KUCH
HOTA HAI
SOMETHING IS HAPPENING

ងរឿ្សង្្ខប៖

ងរឿ្រា៉ា វរបស់យុវជនជនជា្ឥិណា្ឌ ចនំនួ៦នាក់
ផ�លជយួនស្តើជនជា្អិ្ង់គលៃសម្ាកក់្ុ្ការ្្
ផ្្សភាពយន្តឯកសារស្ដើពើតករុមតជរុលនិយម
ទាមទារងសរ ើភាពកាលពើអ ើ្្កាល។

ជាមួយនឹ្តពឹ្្តិការណ៍ង្្ស្ៗ ពួកងគក៏ប្ន
្្ដល់ជើវ ិ្ ង�ើ្ វញិ �ល់ងរឿ្រា៉ា វថនការទាមទារ
ងសរ ើភាព ផ�លត្រូវប្នងគបំងភលៃចងចាលជាយូរ
ណាស់មកងហើយ៕

DIRECTOR:  RAKEYSH OMPRAKASH MEHRA
2006/Hindi with English subtitle/COL/157 min

Starring: Aamir Khan, Siddharth, Sharman Joshi, 

Kunal Kapoor, Atul Kulkarni, Alice Patten, Soha Ali 

Khan

Producer: Rakeysh Omprakash Mehra, David Reid, 

Ronnie Screwvala

Writer: Renzil D’Silva, Rakeysh Omprakash Mehra, 

Kamlesh Pandey 

Cinematography: Binod Pradhan

Editing: P.S. Bharathi

Music: A.R. Rahman

�ឹកនាងំរឿ្៖ រា៉ា ក់�ើស អ៊ាុ ំតប្អាស់ ផមហរា៉ា
២ ០ ០ ៦ /  ហណិ្ឌូ  អក្សរអ្់ងគលៃសរ្់ពើងតកាម/  ពណ៌ធម្មជា្ិ/
១៥៧នាទើ

សផម្្ដ ងោយ៖ អាមងមៀ ខ្ន,់ សុើ្ ហ្,់ សាមាន ចូសុើ គូណាល់
កាភួ, ងអទួល គុលកានើ, អឹឡាយ    ផ្្ធនឺ, សូហ អាលើ ខ្ន់
្លិ្ករ៖ រា៉ា�ើស អ៊ាុ ំតប្អាស់ ងមហរា៉ា , ោវ ើ្  ផរ្, រុននើ ស្គូវាឡា
និពន្៖ ផរនសុើល ង�សុើ ល វា, រា៉ា ក់�ើស អ៊ាុ ំតប្អាស់ ផមហរា៉ា , 
កាផំលស ផ្ន�ើ
រូបភាព៖ ប៊ាើនុ្ តប្្ហន
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ ភើ ងអស តប្រា៉ា្ទើ
បទងភលៃ្៖ ងអ អ រាហផមន

COLOUR IT YELLOW

RANG DE BASANTI
កុនលឿង

SYNOPSIS:

The story of six young Indians who assist 

an English Woman to film a documentary 

on the extremist freedom fighters from 

their past, and the events that lead 

them to relive the long forgotten saga of 

freedom.
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DIRECTOR:  IMTIAZ  ALI
2007/Hindi with English subtitle/COL/138min

Starring: Shahid Kapoor, Kareena Kapoor 

Producer: Dhilin Mehta

Writer: Imtiaz Ali

Cinematography: Nataraja Subramanian

Editing: Aarti Ba ja j

Music: Pritam Chakraborty, Sandes Shandilya, 

Sanjoy Chowdhury

Lyrics: Gulzar

�ឹកនាងំរឿ្៖ អុើមទើយា៉ា ស អាលើ
២០០៧/ហណិ្ឌូ -ប្នចាប៊ាើ-អ្់ងគលៃស/ពណ៌ធម្មជា្ិ/១៣៨នាទើ

សផម្ដ្ងោយ៖ សាហុើ� កាពរួ, ការ ើណា កាពរួ
្លិ្ករ៖ ឌើលើន ងមតា
និពន្៖ អុើមទើយា៉ា ស អាលើ
រូបភាព៖ ណាតារាចា ស៊ាូតប្មា៉ា នើញា៉ា ្
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ អាទើ ប្ចា
បទងភលៃ្៖ តពើតាម ចាតកាបូទើ, សាន់ង�ស សាន់ឌើយា៉ា  សាន់ចយ
ចូងហៀរ ើ

ងរឿ្សង្្ខប៖

ជើវ ិ្ របស់ពាណិជជាករ មានស្ដុកស្ដម ផ្ក្ុ្ចិ្្តងពារងពញ
ងោយភាពធុញ្បម្់ាក់ ប្នផ្លៃ សប់្ដូរអស់ បនាទា បព់ើគ្្ប់្ន
ជបួនឹ្នារ ើកាលៃ ហន ឥ្្្វល។់

SYNOPSIS:

A depressed wealthy businessman finds his 

life changing after he meets a spunky and 

care-free young woman.

JAB
WE METជួ្រ

ភា
្លវាមស

វាឡា
ញ

់ភ
្លវាត

ងរឿ្សង្្ខប៖

ងក្្ម តបរុសអាយុ៨ឆ្្ម្ំាក់្ ្លិតចអូសណាស់ ងហើយ
ផ្្ផ្ងធ្វើឲ្យមានបញ្ហា រហូ្ ប៉ាុផន្តតគរូផ្្កសិល្បៈ
ផ�លងទើបនឹ្ផ្លៃ សម់ក្្មើ ព្យយាមអ្ធ់្្ម ផ់ស្្វ រក
ឫសគល់បញ្ហា ពិ្តប្ក�របស់ងក្ម្ម្ាក់ងនុះ ៕

SYNOPSIS:

An eight-year-old boy is thought to 

be lazy and trouble-maker, until the 

new art teacher has the patience 

and compassion to discover the 

real problem behind his struggles in 

school.

DIRECTOR: AAMIR KHAN
2007/Hindi with English subtitle/COL/165min

Starring: Darsheel Safary, Aamir Khan, 

Tanay Chheda, Sachet Engineer, Tisca 

Chopra, Vipin Sharma, Lalitha La jmi

Producer: Aamir Khan

Writer: Amole Gupte

Cinematography: Satyajit Pande

Editing: Deepa Bhatia

Music: Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, 

Ehsaan Noorani

�ឹកនាងំរឿ្៖ អាងមៀ ខ្ន់
២០០៧/ ហណិ្ឌូ  អក្សរអ្ង់គលៃសរ្ព់ើងតកាម/ ពណ៌ធម្មជា្ិ / 
១៦៥នាទើ

សផម្ដ្ងោយ៖ ោផសល សាហ្វ រ ើ, អាផមរ ខ្ន់, តាណយ 
ចិោ, សាងច្ អុើនហកើនងនៀ, ទើសកា ឈូតប្, វ ើភើន សាមា៉ា , 
ឡាលើថា ថ�មើ 
្លិ្ករ៖ អាងមៀ ខ្ន់
និពន្៖ អឹម៉ាលូ គុបង្
រូបភាព៖ សាទើយាជិ្ ផ្ន�ឺ
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ ឌើបប្ ប្ផ្
បទងភល្ៃ ៖ សានកា មាហ�ឺវាន់, �ូយ ផមន�ុនសា, អើសសាន
នូរា៉ានើ

ដួងតារា នៅលើដី

TAARE ZAMEEN PAR LIKE STARS ON EARTH
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DIRECTOR: RAJKUMAR HIRANI
2009/ Hindi with English subtitle/COL/170min

Starring:  Aamir Khan, Madhavan, Sharman 

Joshi, Kareena Kapoor, Boman Irani, Omi Vaidya, 

Mona Singh

Producer: Vidhu Vinod Chopra 

Writer: Rajkumar Hirani, Abhijat Joshi, Vidhu 

Vinod Chopra

Cinematography: C.K. Muraleedharan

Editing: Rajkumar Hirani

Music: Shantanu Moitra, Atul Raninga, Sanjay 

Wandrekar

�ឹកនាងំរឿ្៖ រាជកុមា ហុើរា៉ា នើ
២០០៩/ ហណិ្ឌូ  អក្សរអ្់ងគលៃសរ្់ពើងតកាម/ ពណ៌ធម្មជា្ិ/ 
១៧០នាទើ

សផម្ដ្ងោយ៖ អាមងមៀ ខ្ន់, មា៉ា ្ហវា៉ាន ហសាមា៉ា ន់ ជូសុើ, 
ការ ើនណា កាភួ, បូមា៉ា ន់ រា៉ា ន់នើ, អូមើ ផវ្យា៉ា , ម៉ាូណា សាញ
្លិ្ករ៖ វ ើ្ ហ៊ាូ វ ើនុ្ ចូបរា៉ា
នពិន្៖ រា៉ា ងជគូមា ហុើរា៉ានើ, អាប់ហុើ្ ចា្់ ជូសុើ, វ ើ្ ហ៊ាូ វ ើនុ្ ចូបរា៉ា
រូបភាព៖ សុើ ង្ ម៉ាូរាល់លើ្ហរា៉ាន់
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ រា៉ា ងជគូមា ហុើរា៉ា នើ
បទងភលៃ្៖ សាន់តានូ ម្់តតា, ងអទួល រា៉ា នើហក , សាន់ឆ្យ 
វា៉ាន់រ ើកា

ងរឿ្សង្្ខប៖

មិ្ ្តសមាលៃ ញ់ពើរនាក់ ព្យយាមផស្្វ រកមិ្្្ត លៃនួម្ាកង់ទៀ្ ផ�ល
ផបកគ្្យូរងហើយ។ ពួកងគប្នត្�ប់ងៅសាោផ�លពួក
ងគធាលៃ បង់រៀន និ្រឭំកអនុសសាវរ ើយអ៍ពំើមិ្ ្តភក្តម្ិាកង់នុះផ�ល
ងទាុះបើជាតគប់គ្្ងៅពួកងគថា�ប់ស្ិក៏ងោយ។

SYNOPSIS:

Two friends are searching for their lost 

companion. They revisit their college days 

and recall the memories of their friend who 

inspired them to think differently, even as 

the rest of the world called them “idiots”

I D
IO

TS3

DIRECTOR: ZOYA AKHTAR

2011/Hindi with English subtitle/COL/155 min

Starring: Katrina Kaif, Hrithik Roshan, Naseeruddin 

Shah, Farhan Akhtar, Kalki Koechlin, Abhay Deol, 

Ariadna Cabrol

Producer: Farhan Akhtar, Ritesh Sidhwani

Writer: Farhan Akhtar, Reema Kagti, Zoya Akhtar

Cinematography: Carlos Catalan

Editing: Anand Subaya

Music: Shankar Mahadevan, Loy Mendonsa, Ehsaan 

Noorani

�ឹកនាងំរឿ្៖ សូយា អាក់ទ័រ
២០១១/ ហណិ្ឌូ  អក្សរអ្់ងគលៃសរ្់ពើងតកាម/  ពណ៌ធម្មជា្ិ/
១៥៥នាទើ

សផម្ដ្ងោយ៖ កា្តទើណា កាវ, ហឺ្ ធើក រូសាន, ណាសុើរ ៉ាូឌើន 
សា�, ហ្វ ហន អាកទ់រ័, កាលគ់ើ ្ចួលើន, អាបហ់យ ង�អល,
អារា៉ា្ណា ខ្ប៊ាល 
្លិ្ករ៖ ហ្វ ហន អាកទ់រ័, រ ើង្ស សុើ្ វា៉ានើ
និពន្៖ ហ្វ ហន អាក់ទ័រ, រ ើមា កា្់ទើ, សូយា អាក់ទ័រ 
រូបភាព៖ ខ្លូស កាតាឡាន
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ អាណា្់ សបបាយា
បទងភលៃ្៖ សានក់ា មាហ�ឺវាន,់ �ូយ ផមនឌុនសា, អើសាអាន 
នូរា៉ានើ  

ងរឿ្សង្្ខប៖

មិ្ ្តសឡំាញ់បើនាក់ ប្នសងតមចចិ្្ត បញ្ឈប�់ងំណើ រកមសាន្ត
វសិ្សមកាលតសងមើតសថម របស់ពួកងគបនាទា ប់ពើកុ្្ចំងណាម
ពួកងគមានម្ាក់ប្នភាជា ប់ពាក្យ៕

SYNOPSIS:

Three friends decide to turn their fantasy 

vacation into reality after one of their 

numbers becomes engaged.

 MILEGI DOBARA
Running With The Bulls

ZINDAGI NA
មួយជីវិតមានតវាម្ដង

មនុ្វាសឆ្កួតទាំង្រី
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ងរឿ្សង្្ខប៖

អ្កចា្់ការហ្មួយកផនលៃ្ប្នយកតពុះ
ជាម្ាស់ ងៅឲ្យ្ុោការកា្់ងទាស ងៅងពល
ផ�លហ្របស់គ្្់ ត្រូវប្នបំផ្លៃ ញងោយ
ងតគ្ុះរញជាួ យ�ើ៕

SYNOPSIS:

A shopkeeper takes God to court 

when his shop is destroyed by an 

earthquake.

OH 

MY
GODឱ !

សព
រះជា

មា
្វា្

់

DIRECTOR:  UMESH SHUKLA
2012/Hindi with English subtitle/COL/125 min

Starring: Paresh Rawal, Mithun Chakraborty, 

Akshay Kumar, Om Puri, Mahesh Manjrekar, 

Govind Namdeo, Murli Sharma

Producer: Vikram Malhotra, B.K. Modi, 

Ashvini Yardi

Writer: Bhavesh Mandalia, Umesh Shukla

Cinematography: Sethu Sriram

Editing: Rajesh Panchal, Tushar Shivan

Music: Himesh Reshammiya

�ឹកនាងំរឿ្៖ អ៊ាូងមស ស៊ាុកឡា
២០១២/ ហណិ្ឌូ  អក្សរអ្់ងគលៃសរ្់ពើងតកាម/ ពណ៌ធម្មជា្ិ/
១២៥នាទើ

សផម្ដ្ងោយ៖ ប្៉ា ងរស រា៉ា វ ៉ាល, មើ្ ហ៊ានុ ចាករ់ា៉ាបទើ, អាកស់ាយ 
គូមា, អ៊ាុ ំ ពូរ ើ, មាងយស ផមនតជើកា, ហកូវ ើ្  ណាមងៅ, មលើ សាមា 
្លិ្ករ៖ វ ើតកាម ម៊ាលហ៊ាូតតា, ប៊ាើ ង្ ម៉ាូឌើ, អាស់វ ើនើ យ៉ាឌើ
និពន្៖ ប្ងវស ផមនោងលៀ, យូងមស ស៊ាូកាលៃ  
រូបភាព៖ ងស្ទូ តសុើរា៉ា ម
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ រា៉ា ងចស ប្៉ា ញហល, ទូសា សុើវា៉ា ន់
បទងភលៃ្៖ ហុើងមស រ ើសាមមើយា

DIRECTOR: ROHIT SHETTY
2013/ Hindi with English subtitle/COL/141 min

Starring: Deepika Padukone, Shah Rukh 

Khan, Satyaraj, Nikitin Dheer, Priyamani, 

Jimmy Moses, Lekh Tandon

Producer: Siddharth Roy Kapur, Gauri Khan, 

Karim Morani, Ronnie Screwvala

Writer: K. Subhash, Yunus Sajawal, Robin 

Bhatt, Farhad, Sajid

Cinematography: Dudley

Editing: Sapna Agrawal, Steven H. Bernard

Music: Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani

�ឹកនាងំរឿ្ ៖  រ ៉ាូហុើ្  ងស្ធើ 
២០១៣/ ហណិ្ឌូ  អក្សរអ្ង់គលៃសរ្ព់ើងតកាម/ពណ៌ធម្មជា្/ិ
១៤១នាទើ  

សផម្ដ្ងោយ៖ ឌើពិការ ផ្ឌុកុន, សារុក ខ្ន់, សាទើយា៉ា ថរ, 
នើគើទើន ឌា, តប៊ាើយា៉ា  មា៉ា នើ, ជើម៊ាើ មូស, ងលកហា តាន�ុ្ 
្លិ្ករ៖ សុើ្ោ្ រ ៉ាយកាពួរ, ហ្គូរ ើ ខ្ន់, ការ ើម ម៉ាូរា៉ា នើ, 
រ ៉ាូននើ ងនសកវា៉ាឡា
នពិន្៖ ង .្ សុប្ស, យុនុស សាចាវា៉ាល,់ រ ៉ាបូ៊ាើន ប្្, ងហ្វរា៉ា្,
សាជើ្
រូបភាព៖ ឌុ្�ើ
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ សាប់ណា អតកាផវល, ងស្តផវន ផប៊ាកណា្ 
បទងភលៃ្៖ វសិាល ង�្ឡានើ, សិការ រា៉ា វជានិ

ងរឿ្សង្្ខប៖

�ងំណើ រ�ង៏សាកងៅមួយប្នផតបកាលៃ យងៅជារ ើករាយងៅវញិ ងៅ
ងពលផ�លបុរសម្ាក់ប្នល្ត់សឡាញ់ងលើនារ ើម្ាក់អំ�ុ្ងពល
ផ�លគ្្់យកអ�ឋាធិា្ុជើតាងៅប្ចកុ្្ទកឹ...

SYNOPSIS:

What could have been a sad journey 

turns joyful for Rahul when he falls in love 

with a woman en route to submerging his 

grandfather’s ashes.

EXPRESS
CHENNAI រថភ្លើង
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ស្រអ្រ់អាហារ
(DABBA)

DIRECTOR: RITESH BATRA
2013/Hindi with English subtitle/COL/104 min

Starring: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin 

Siddiqui, Lillete Dubey, Nakul Vaid, Bharati Achrekar, 

Yashvi Puneet Nagar

Producer: Anurag Kashyap, Guneet Monga, Arun 

Rangachari

Writer: Ritesh Batra, Vasan Bala

Cinematography: Michael Simmonds

Editing: John F. Lyons

Music: Max Richter

�ឹកនាងំរឿ្៖ រ ើងទស ប្តតា
២០១៣/ ហណិ្ឌូ  អក្សរអ្ង់គលៃសរ្ព់ើងតកាម/១០៤នាទើ

សផម្ដ្ងោយ៖ អាហ្វ ន់ ខ្ន,់ នើមរា៉ា្ គរ័, នាវា៉ាស៊ាឌូើម សុើឌើ�្ូយ, 
លើផលង្ ឌូថប, នាគល់ វា៉ា្, តប្រា៉ាទើ អាក់រ ើកា, យា៉ា សវ ើ ពូនើ្  នាហក  
្លិ្ករ៖ ផអននូងរក កាសយា៉ា ប់, �្ូយនើ្ ម៉ាុនហក , អារ ៉ាុន 
រា៉ា ្អាចារ ើ
និពន្៖ រ ើងទស ប្តតា, វា៉ាសាន ប្ឡា 
រូបភាព៖ មើផឆល សុើមម៉ាុន
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ ចន ងអវ. លើយុន
បទងភលៃ្៖ មា៉ា ក រ ើចធ័រ

ងរឿ្សង្្ខប៖

កំហុសរបស់តបព័ន្�ឹកជញជាូ ន តបអប់អាហរងពលថ្ងៃត្្់�៏ល្ើ
មយួងៅទើតករ្ុ បំុថបប្នសា្ង�ើ្ នូវទនំាកទ់នំ្ពងិសសមយួ
រវា្នស្តើងម្ទាុះម្ាក់ និ្បុរសចណំាសម្់ាក។់ ពកួងគទាំ្ ពើរប្ន
កសា្ពិភពក្ុ្ក្តើតសថម តាមរយបៈការង្្ើសំបុត្ឲ្យគ្្ងៅវញិ
ងៅមកងៅក្ុ្តបអប់អាហរងពលថ្ងៃត្្់៕ 

SYNOPSIS:

A mistaken delivery in Mumbai’s famously 

efficient lunchbox delivery system connects 

a young housewife to an older man as they 

build a fantasy world together through notes 

in the lunchbox.

ងរឿ្សង្្ខប៖

�ងំណើ រងរឿ្ថន ហ្គពូើ និ្ ប្ហ្គ  ផ�លជា្នន្តើករមយួគូទទលួ
ប្នថាមពលពិងសសពើងស្ដចងខ្្ម ច។ 

SYNOPSIS:

The story of Goopi and Bagha, a pair of 

musicians gifted with magical powers by 

the King of Ghosts.

(THE WORLD OF GOOPI AND BAGHA)

GOOPI GAWAIYA BAGHA BAJAIYA
ពិភពរ្រ្់ ហ្គគូពី និង បាហា្វា

DIRECTOR: SHILPA RANADE
2013/Hindi with English subtitle/COL/78 min/

Animated

Starring: Manish Bhawan, Rajeev Raj, Shailendra 

Pande

Producer: Shravan Kumar

Writer: Rohit Gahlowt, Soumitra Ranade

Cinematography: Mayank Patel

Editing: Avinash Walzde

Music: Narayan Parshuram

�ឹកនាងំរឿ្៖ សុើលប្៉ា  រា៉ាណា្ 
២ ០ ១ ៣ / ហណិ្ឌូ  អក្សរអ្់ងគលៃសរ្់ពើងតកាម/ ពណ៌ធម្មជា្ិ/
៧៨នាទើ  

សផម្ដ្ងោយ៖ មា៉ា នើស ប្វា៉ាន,់ រា៉ាជើវ ថរជ, ងសងលនតោ ង្នឌើ 
្លិ្ករ៖ ភើណា� ិចា្ងធើជើ
និពន្៖ រ ៉ាូហើ្  ហ្គ �ូ, សូរមើតតា រា៉ាណាឌើ
រូបភាព៖ មា៉ា យា៉ា ក់ ផ្ផ្ល 
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ អាវ ើណា វា៉ាល់ឌើ
បទងភលៃ្៖ ណារា៉ាយា៉ា ន់ ផ្ស៊ាូរា៉ា ម
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BAJRANGI BHAIJAAN
�ឹកនាងំរឿ្៖ កាផប កាន់
២០១៥/ ហណិ្ឌូ  អក្សរអ្ង់គលៃសរ្ព់ើងតកាម/ ពណ៌ធម្មជា្/ិ 
១៦៣នាទើ

សផម្ដ្ងោយ៖ សាមា៉ា ន់ កាន់, ការ ើនណា កាភួ, ណាវា៉ាស៊ាូឌើន 
សុើឌើ�្ូយ, ហសាលើ មា៉ា ហ៊ាូតតា, សារា៉ា្ សាសុើណា, អាកាប្
�ូឡា កាស់សាល, មើហ័រ វ ើរ 
្លិ្ករ៖ កាផប កាន់, សាមា៉ា ន់កាន់, ស៊ាូនើល លូរា៉ា , រ ៉ាកលើន 
ផវនកាង្ស
និពន្៖ វ ើចាយា៉ា ន់តតា តប្សា្
រូបភាព៖ អាសុើម មើសរា៉ា
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ រា៉ា មើស្វរ ងអស តប្យា៉ា ្
បទងភលៃ្៖ ជូលូស ង្កង្ម

DIRECTOR: KABIR KHAN
2015/Hindi with English subtitle/COL/163min

Starring: Salman Khan, Kareena Kapoor, 

Nawazuddin Siddiqui, Harshaali Malhotra,

Sharat Saxena, Alka Badola Kaushal, Meher Vij

Producer: Kabir Khan, Salman Khan, Sunil 

Lulla, Rockline Venkatesh

Writer: Vijayendra Prasad

Cinematography: Aseem Mishra

Editing: : Rameshwar S. Bhagat

Music: Julius Packiam

ងរឿ្សង្្ខប៖

បុរសចិ្្តសប្ុរសម្ាក់ ប្នព្យយាមនាងំក្្ម តសើគ
ជនជា្ិ ប្គើសា្ថ ន  ត្�ប់ងៅតសរុកកំងណើ ្វញិ 
ង�ើម្ើជបួជំុតគរួសាររបសន់ា្៕

SYNOPSIS:

A man with a magnanimous 

spirit tries to take a young 

mute Pakistani girl back to her 

homeland to reunite her with her 

family.

្រងបវាុ្បារា៉វាន់ជី

DIRECTOR: ADITYA CHOPRA
1995/Hindi, Panjabi & Urdu with English subtitle/

COL/181 min

Starring: Shah Rukh Khan, Kajol, Amrish 

Puri, Farida Jalal, Anupam Kher, Satish 

Shah, Achala Sachdev

Producer: Yash Chopra

Writer: Aditya Chopra, Javed Siddiqui

Cinematography: Manmohan Singh

Editing: Keshav Naidu

Music: Jatin Pandit, Lalit Pandit

�ឹកនាងំរឿ្៖ អាឌិ្យា៉ា  ឈតប្ 
១៩៩៥/ហណិ្ឌូ -អ្់ងគលៃស-ផប៉ានចាប៊ាើ - ងអៀឌូពណ៌ធម្មជា្ិ/
១ ៨ ១ នាទើ 

សផម្ដ្ងោយ៖ សារុក ខ្ន់, កាចូល, អារំុ ើស ពូរ ើ, ហ្វ រ ើោចា
ឡាល់, អនុផ្ ំង្ឿ, សាទើស ហសាហ, អាចាឡា សាចង�វ
្លិ្ករ៖ យា៉ា  ឈតប្ 
និពន្៖ អាឌិ្យា៉ា  ឈតប្, ងជវ សុើ្ឌើគើ  
រូបភាព៖ មា៉ា ន់ម៉ាូហន សុើញ
�ំង�ើ្ រូបភាព៖ ងកសងហវ ថណឌុ 
បទងភលៃ្៖ ចាទើន ផ្ន់ឌើ្, ឡាលើ្ ផ្ន់ឌើ្ 

ងរឿ្សង្្ខប៖

បុរស និ្នស្តើវយ័ងក្្ម ពើរនាកផ់�លមានង�ើមកងំណើ ្ឥណា្ឌ  
ប្នងកើ្  និ្ធធំា្ង់�ើ្ ងៅចតកភពអ្ង់គលៃស។ ពកួងគទាំ្
ពើរនាក់ ប្នលួចតសឡាញ់គ្្ អំ�ុ្ងពលង�ើរកមសាន្តងៅ
តបងទសស្វើស។ ងទាុះបើជាយា៉ា ្ណាក៏ងោយ ឪពុកខ្្តសើ
ផ�លពូផកខ្្ងគ្រពតបថពណើ ងនាុះ ប្ននានំា្ត្�ប់ងៅ
តបងទសឥណា្ឌ វញិង�ើម្ើបំងពញការសន្យភាជា ប់ពាក្យ។

SYNOPSIS:

A young man and woman – both of Indian 

descent but born and raised in Britain 

– fall in love during a trip to Switzerland. 

However, the girl’s traditional father takes 

her back to India to fulfil a betrothal 

promise.

ឌីល វវល ឌុលហានីយ៉វា ជវា៉េវាងហ្គី 

DILWALE DULHANIYA LE JAYENGE
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9AM

23th

JUNE

24th

JUNE

25th

JUNE

26th

JUNE

2PM 5PM

3 IDIOTS
by RAJKUMAR HIRANI / 2009 / Hindi with English 

subtitle / COL / 170 min

OMG: OH MY GOD
by UMESH SHUKLA / 2012 / Hindi 

with English subtitle / COL / 125 min

RUNNING WITH THE BULLS
(ZINDAGI NA MILEGI DOBARA)
by ZOYA AKHTAR / 2011 / Hindi with 

English subtitle / COL / 155 min

LIKE STARS ON EARTH 
(TAARE ZAMEEN PAR)
by AAMIR KHAN / 2007 / Hindi with English 

subtitle / COL / 165 min

COLOUR IT YELLOW 
(RANG DE BASANTI)
by RAKEYSH OMPRAKASH MEHRA / 

2006 / Hindi & Panjabi with English 

subtitle / COL / 157 min

BAJRANGI BHAIJAAN
by KABIR KHAN / 2015 / Hindi with 

English subtitle / COL / 163 min

JAB WE MET
by IMTIAZ ALI / 2007 / Hindi with English 

subtitle / COL / 148 min

PIKU
by SHOOJIT SIRCAR / 2015 / Hindi & 

Bengali with English subtitle / COL / 

123 min

SOMETHING IS HAPPENING 
(KUCH KUCH HOTA HAI)
by KARAN JOHAR / 1998 / Hindi & Urdu 

with English subtitle / COL / 177 min

DILWALE DULHANIYA LE JAYENGE
by ADITYA CHOPRA / 1995 / Hindi, Panjabi & 

Urdu with English subtitle / COL / 181 min

CHENNAI EXPRESS
by ROHIT SHETTY / 2013 / Hindi 

with English subtitle / COL / 141 min

THE WORLD OF GOOPI AND 
BAGHA (GOOPI GAWAIYA 
BAGHA BAJAIYA)
by SHILPA RANADE / 2013 / Hindi 

with English subtitle / COL / 78 min

THE LUNCHBOX 
(DABBA)
by RITESH BATRA / 2013 / 

Hindi with English subtitle 

/ COL / 104 min

7PM
22thJUNE

opening film
PIKU
by SHOOJIT SIRCAR / 

2015 / Hindi & Bengali 

with English subtitle / 

COL / 123 min
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the cultural section of the embassy of india

MR. NAVEEN SRIVASTAVA 
AMBASSADOR OF INDIA TO THE KINGDOM OF CAMBODIA 

MR. N SITLHOU
FIRST SECRETARY OF INDIAN EMBASSY 

MS. MASY
COMMERCIAL ASSISTANT

Screening Venue: CHAKTOMUK THEATER, Preah Sisowath Quay, 12207 Phnom PenhR

SVP: 077 811 668 / 023 992 174

 info@bophana.org  | www.bophana.org


