
          ពាក្យថា “យក្សឡោម” ឡេអាចយល់បានឡោយងាយថា “យក្សវាព័ទធ” តាមពាក្យបរមបរាតៗគ្នន មក្ មានឡរឿងនិទានថាាៈ  
          តាាំងពីយូរលង់ណាស់មក្ឡ ើយ មានឡសតចរក្ុងយក្សមួយ មានឫទធិអាំណាចខ្ល ាំងពូកក្ណាស់ រពះអងគមានរពះរាជបុរតីមួយ 
ស្អា តឡលើសស្សីនានា ទាាំងសក់្ទាាំងរបូរាងកាយរបស់នាង កតងមានក្លិនរក្អូបជានិចចឡរៀងរាល់ថ្ថៃ ឡទើបយក្សជាបិតាឱ្យនាមបុរតី
ឡនាះថាាៈ “នាងសក់្រក្អូប” ។ លុះដល់នាងមានវយ័ ឡពញរក្មុាំកាលណាឡ ើយ ក៏្មានបុរសខ្ល ាំងពូកក្មាន ក់្ បានចូលមក្លបលួច
លួងឡោម ឡសនហាជាមួយនាង ។ ពួក្ឡេទាាំងពីររបាណ មានឡសចក្តីភ័យខ្ល ចជាខ្ល ាំង ឡោយឡសតចយក្សជាបិតាដឹងនូវឡ តុការណ៍
ឡនាះ មិនដឹងជាេិតយ៉ាងណា ក៏្សាំឡរចចិតតនាាំគ្នន រត់ចូលឡៅក្នុងថ្រពបាត់ឡៅ ។ 
          លុះឡសតចរក្ុងយក្ស បានដឹងនូវឡ តុការណ៍ឡនាះឡ ើយ ក៏្បានឡផាើលឈូរឆរ កស្សក្ឡូោ ឡ ើយក៏្ឡក្ណឌ បានក្ងពល    
យក្សជាបរវិារយ៉ាងឡរចើន ក៏្ឡហាះឡ ើរតាមរក្កូ្នសាំោញ់របស់ខ្លួន ។ លុះបានឡៅដល់រតង់ក្កនលងថ្រពសតុក្មួយ ក៏្មានឡសចក្តី
សងស័យថា របក លជាបុរតីរបស់ខ្លួន ឡៅក្នុងទីឡនាះឡ ើយ ក៏្បានបញ្ជា ឱ្យពលបរវិារយក្សទាាំងោយ ឡោមព័ទធ ឡ ើយយម
លាតយ៉ាង មត់ចត់ រចួឡ ើយក៏្បានចាត់ ឱ្យយក្សមួយរក្ុមឡទៀត ដក្ឡដើមឡឈើក្នុងថ្រពដ៏សតុក្ឡនាះ រេកវងឡចាលទាាំងអស់ ឡ ើយក៏្
នាាំគ្នន ជីក្ក្កាយរក្នាង ។ កតឡទាះបីជាខ្ាំរបឹងករបងជីក្ក្កាយយ៉ាងណាក្តី ក៏្រក្នាងពុាំឡ ើញឡឡើយ ឡទើបឡសតចរក្ុងយក្ស ក៏្បាន
បញ្ជា បរវិារទាាំងអស់ ឱ្យរតឡប់មក្នេរវញិ ។  
          អាស្ស័យឡោយឡ តុកត ពពួក្យក្ស បានជីក្ក្កាយរក្នាងជាបុរតី របស់ឡសតចយក្សឡនាះឡ ើយ ឡទើបបានឡៅសល់ ជា
សាំណាក្ស្សះមួយយ៉ាងធាំ កដលឡេបានឱ្យឡ ម្ ះថា “យក្សឡោមៗ” រ ូតមក្ដល់សពវថ្ថៃឡនះ ។  
          ស្សះយក្សឡោម ជាស្សះមួយមានទឹក្ថាល ឡឆវង កដលមានជឡរៅ ឡរៅជាង ៧០ កម៉ារតនារដូវរបាាំង ឡ ើយបរឡិវណជុាំវញិ
របក លជា មួយេីឡូកម៉ារត (១ េ.ម.) ពីតបូងឡៅឡជើង ឬពីឡក្ើតឡៅលិច ។ ឡៅជុាំវញិមាត់ស្សះឡនះ មានឡដើមឡឈើ ូបកផលជាឡរចើន 
ដូចជា មា៉ា ក់្ឡរបងមា៉ា ក់្របាង ស្អវមា៉ា វ សិរមាន់ ឡ ើយនិងឡភញៀវជាឡដើម ពាសឡពញមាត់ស្សះ ជាពិឡសស េឺឡដើមរាាំង កដលមានផ្កា
រឡយល រឡយងរយន សាំយុងចុះឡលើទឹក្ េួរឱ្យចាប់អារមមណ៍ជាពន់ឡពក្ ។ ឡ ើយឡៅក្នុងទឹក្ឡនាះឡទៀតឡស្អត ក៏្មានមចាា ជាតិ
តូចធាំក ល បឡណតើ រគ្នន ឡលង ទាាំងេូរទាាំង វូង យ៉ាងសបាយ ។ ឡៅជុាំវញិមាត់ស្សះឡនះផងកដរ ក្ងឡខ្មរភូមិនទឡយើង ឡទើបស្អថ បនា
ជាផលូវថនល់យ៉ាងលាវចិិរត ឱ្យឡយើងឡបើក្រថយនត និងឡដើរបានយ៉ាងស្សួល ។ មិនកតប៉ាុឡណាណ ះឡទ ឡយើងមានឡោជនីយោា នតូចៗជា
ឡរចើន ឡ ើយនិងរពះរាជដាំណាក់្ផង សរមាប់ទទួលឡភញៀវ ។ ឡរកាយមក្ឡទៀត ក្ងឡខ្មរភូមិនទឡយើង ក៏្បានឡរៀបចាំចាត់កចង ស្អថ បនា
ដាំណាក់្ថមីមួយឡទៀតផងកដរ កដលចាក់្ជាឡបតុង (ក្នុងឆ្ន ាំ ១៩៦៥) ។ ដូឡចនះអស់ឡោក្អនក្អាចឡដើរ លាំក កាយព័ទធជុាំវញិ ស្សះយក្ស
ឡោមឡនះ បានយ៉ាងស្សួល ។ 
          ឡបើតាមឡសចក្តីនិទានមួយកបបឡទៀត មានន័យរជលិះគ្នន កដរថាាៈ មានក្ងទ័ពយក្សឡដញតាមចាប់ បុរតីឡសតចយក្សដូចឡរឿង
ខ្ងឡលើឡនះកដរ កតកបលក្រតង់ខ្ងចុងថា កាលក្ងទ័ពយក្ស បានឡៅឡោមព័ទធជុាំវញិភនាំ កដលនាងបានឡៅពួនរជក្ឡនាះ ឡ ើយនាង
េិតឡ ើញថា មិនអាចរក្ផលូវណាឱ្យឡេចផុតបានឡទ ឡទើបនាងឡធវើឡសចក្តីអាធិោា នថា សុាំជួយឱ្យនាងខ្ញុាំលិចបាត់ឡៅក្នុងដីោល ម មួយ
រ ាំឡពចឡនាះ រពះធរណីក៏្ស្សុតចុះ ឡ ើយក៏្នាាំយក្នាងចុះឡៅបាត់ឡៅ ។ រតង់ក្កនលងរពះធរណីស្សុតឡនះឡ ើយ កដលឡពលឡរកាយ
មក្ ឡក្ើតជាស្សះទឹក្ ឡ ើយក៏្ឡេបានោក់្ឡ ម្ ះថា “យក្សឡោមៗ” រ ូតមក្ដល់សពវថ្ថៃឡនះឡៅ ។     
          កតឡបើតាមឡសចក្តីដាំណាលមួយឡទៀត មានឡសចក្តីឡផសងពីឡនះឡរចើន ទាំនងជាឡរឿងពិត របស់អនក្ភូមិអនក្ស្សុក្ផង មាន      
ឡសចក្តីថាាៈ ពាក្យ “យក្សឡោមៗ” ឡនះ រតូវសរឡសរយ៉ាងឡនះថា “យ៉ា ក់្” ឡោយយក្តាមពាក្យអនក្ស្សុក្ឡនាះពីបុរាណ កដលករបថាាៈ 
“ឡមនាយ”  រឯីពាក្យថា “ឡោមៗ” ជាឡ ម្ ះរបស់មនុសស ដូឡចនះបានឡសចក្តីថា ឡៅក្នុងភូមិស្សុក្ឡនាះ មាននាយរក្ុមមាន ក់្ ជាអនក្
រតួតរតា ឡៅតាមជួរភនាំឡនាះ ឡ ើយឡរកាយមក្ អនក្ផងក៏្បានសនមត់ឡៅឡ ម្ ះទីក្កនលងឡនាះ តាមឡ ម្ ះនិងងារ របស់អនក្រតួតរតា
ឡនាះឡៅ ។ ឡបើតាមការសឡងាតឡមើល របស់អនក្ស្ស្អវរជាវបានយល់ឡ ើញថា ទីក្កនលងស្សះឡនះជា “រនុធភនាំឡភលើង”  កាលពីសម័យ
បុរាណ ឡ ើយក៏្បានផុតរលត់ឡៅជាយូរលង់ ឡៅសល់កតស្អន មោន ឡ តុឡនះបានជាមានស្សះឡនះ កដលមានជឡរៅរ ូតដល់ឡៅ 
៧០-៨០ កម៉ារត ឡ ើយមានរាងជារងវះមាត់មូល ដូចជាថាស មានសុទធកតភនាំព័ទធជុាំវញិ ឡ ើយបានកាល យឡៅជា “មរណីយោា ន” មួយ
យ៉ាងលារបណិត សរមាប់ឡយើងទាាំងអស់គ្នន មក្ទសសនា រ ូតមក្ទល់សពវថ្ថៃឡនះឯង ៕៚ 


