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ហនុមាន 
ដរ្ឿង រាមដេរ្ តិ៍ ខ្មែរ្ ជាដរ្ឿងខ្ែលលាត្ត្ត្ោងអពីំទនំាស់រ្វាងសភាវៈលអនិងសភាវៈ

អាត្េេ់ត្ណំាងដោយតួ្អងគត្ពះរាមនិងរាពណ៍្ ត្ពមទងំបងកប់នូវអត្ថន័យមលឹមសារ្ពាេ់ព័នធ
នឹងសីលធម៌និងយុត្តិធម៌សងគមឆលុះបញ្ច ងំពីច្បាប់េមែផល យុត្តិធម៌ ដសច្បេតីត្សឡាញ់ និង
ភាពដសាែ ះត្ត្ង់។  

ហនុមាន សាា ស ជាតួ្អងគសខំាន់មួយដៅេនុងដរ្ឿងរាមដេរ្ តិ៍។ មានេដំណ្ើ ត្ដៅខាស់មិន
(Kishkindha) ហនុមាន ជាបុត្ត្រ្បស់ត្ពះពាយ (វាដោ) និងត្ពះនាងអញ្ជនា។១ ដយើងអាច្ប
មានច្បមងល់ថា ដហតុ្អាីបានជាបុត្ត្រ្បស់ត្ពះពាយ (វាដោ) និង ត្ពះនាងអញ្ជនា (ដទពធីតា) 
ជាសត្ាសាា ។ ដរ្ឿងរា៉ា វបានបេត្សាយថា ត្ពះនាងអញ្ជនា បានដធាើឱ្យឥសីមាន េ់មឹង ដហើយ
គាត់្េ៏ោេ់បណាត សាឱ្យបុត្ត្រ្បស់ត្ពះនាងដេើត្ជាសត្ាសាា ។ 

ដ ែ្ ះ «ហនុមាន» មានន័យថា «បាេ់ផ្គគ ម» ដោយកាលដៅពីដេែង ហនុមានអាច្ប
ដលាត្មពស់ណាស់ ដហើយដៅប៉ាះនឹងរ្នទះ ដទើបទទួលបានដ ែ្ ះថា «ហនុមាន»។២ 
ហនុមាន មានដរាមពណ៌្ស ែូច្បដពត្រ ដធែញដពត្រ និងែដងហើមខ្ែលអាច្បបដញ្ចញជាត្ពះ
អាទិត្យនិងត្ពះច្បនទ។ គាត់្មានត្ពះអាទិត្យត្បាពីំរ្ដៅេនុងមាត់្រ្បស់គាត់្។៣ 

ហនុមាន មានត្បពនធដត្ច្បើន រួ្មមាន សុរ្យិបុត្តី្ សុរ្វច្បលា (Suryaputri Survachala), 
អនងគេុសុមៈ  (Anangkusuma), បុសសបាមាលី (Bussa Mali) (អនេបដត្មើត្ពះសិវៈ), បញ្ជកាយ 
(Banjakaya) មានបុត្ត្ដ ែ្ ះ អសុរ្ផ្គត់្ (Asuraphatt), សុវណ្ណមច្ឆា  (Suvann Machha) មាន
បុត្ត្ដ ែ្ ះ មច្ឆា នុ (Machhanu), វនរ្និ (Vanarin) (អនេកាន់ច្បដងកៀងបដត្មើត្ពះសិវៈ), មដណាឌ
គិរ្ ី (Mundokiri), និងសុវណ្ណកាន់មយូរា៉ា  (Suvann Kann Mayura) (មដហសីរ្បស់ឥនទរិត្) 
ខ្ែលរាពណ៍្ដលើេឱ្យដៅហនុមានជារ្ង្វា ន់ ដត្កាយពីហនុមានទទួលដបសេេមែពីត្ពះរាម
ដៅលួច្បយេែួងចច្បរ្បស់រាពណ៍្ ដោយដធាើេលជារ្ត់្ដច្បញពីត្ពះរាមមេដៅនឹងរាពណ៍្។៤  

 
១ Tranet 1999: 20; Broman 1996: 27; Reamker Glossary 1960: 38-39; Gaer 1954: 96, 110, 111 
២ Gaer 1954: 110-111 
៣ Chheng 1998: 21 
៤ King Rama I 2002[1807]: 90-92 
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ហនុមាន មានដត្រៈបារ្មី េមាល ងំ និងសាា មីភ័េតខាល ងំកាល ។ ដៅេនុងដរ្ឿងរាមាយណ្ 
ហនុមាន បូជាច្បដំពាះត្ពះរាម។ ហនុមាន ជាដមទព័មួយេនុងច្បដំណាមដមទព័ទងំ១៨រ្បស់
ត្ពះរាម និង «េងទព័ត្ពះពនាល » ដហើយេ៏ជាដមទព័សាា  ខ្ែលមានឫទធ នុភាពខាល ងំកាល  បញ្ា
ដវៀងចវ និងភាពដសាែ ះត្ត្ង់មពស់ ច្បដំពាះត្ពះរាម។៥ 

ហនុមាន ជាតួ្អងគមួយខ្ែលមិនសាល ប់រ្ហូត្ដ ើយ គឺដៅដពលសាល ប់ ដោយត្ពះបិតា
ជាត្ពះពាយ(វាដោ) ត្គាន់ខ្ត្ផលុ មំយល់ចូ្បលដៅេនុងមាត់្េ៏រ្ស់ដ ើងវញិ។ ជាលេខណ្ៈសមបត្តិ 
ហនុមាន មានត្បាជាា  ឫទធ នុភាពខាល ងំកាល  ជាមួយគាន ផងខ្ែរ្ េ៏ជាតួ្អងគដលងដសើច្បដត្ច្បើននិង
មានត្បពនធដត្ច្បើនផងខ្ែរ្។ ោ៉ា ងណាមិញ ដៅេនុងរដំនឿ ត្បចពណី្ និងការ្បែិបត្តិមលះ ែូច្បជា
ដៅត្បដទសឥណាឌ  ដគេ៏ដគារ្ពបូជាហនុមានជាត្ពះមួយត្ពះអងគខ្ែរ្៕ 
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