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ยาช่างมองนาม  ซองคูน  จา.  อางบา  มาง  อางยา  เกิด  ยาว.  อางฮูอางพี  ยูม  อาง  

คยาง  ม่า  ปา  ปีซี.  อางบา  มาง  ม่า  ชี.  ทืงทืง   แอโว.  แตนแตน  อาแอโจฺ  ทืงทืง  นี  อาฮูอาพี  กีบา  แตน
แตน  นี    ฮยาบาตูพลู  กีบา  จ้า  อางซฺ ี  มาง  บ่านา  เย่.  อางทืง  ป่ากยา  บ่าแอ  อางแตน  ป่ากยา  อางปอ  
มางนา  ซืย  แอชี  อางปอ  มาง  ม่า  บ่านา  เย่.  จ้า  แอ  ยาว  ฮยาบาตูพลู  ยูม  เคอ  แอ  ปานอ.  ฮยาบาตูพลู  
มางเยด  ปองซาว  โซน  บูจา.  ยาชางมองนาม  เยด  นา  มยาง  ยาว.  ฮาว  นา  เย่  เก้ิงแอ  บาเจ่อฮาลือ  แอ.  
เยด  ม่า  ซีเย่.  อาบา  อางยา  เกิด  ยาว.  อาฮูอาพ่ี  กอง  อางคยาง  ม่า  ปา  ปีลาง.  ฮยาบาตูพลู  มางเยด  ม่า  
เย่. อาแคนโจฺ  เซฺน  แซฺ  ปียาว  โค  จฺ่า  ปีซี  อางซ̣ ี  มา  อีอี  จฺ่า.  อางปอ  ม่า  อีอี  นามตอง  คลา  จฺ่า          
เปินยาว.  อางคยาง  ปี  ยาว.  อางคยาง  แฮ  อางอาน. อางซ̣ ื่อ  แฮง  อางซ̣ ี  มาง  บายู.  ปองซาว  ซีด  ป่ี.  ม่า  
ชี.  จฺ่าจฺ่า  คลา.  ตางตาง  คลา  อาฮู  ลา  แบ  อาพ่ี  ลา  แบ  จ้า  อางซ̣ ี  ม่า  ปองชาว  ก่อก่อ  แพ.  อางปอ  ม่า  
ก่อก่อ  ปก.  อางซ̣ ี  มาง  ปองซาว  ก่อ  แพ.  อางปอ  ม่า  ก่อ  ปก.  ยูม  เคอ  แล  ยาว.  อางบา  อางโบง  มาง  
นา  ม่า  ซี.  ฮยาบาตูพลู  คอง  ซืย  แอ  ลางแง.  แฮงยา  ยอง  แค  คาวจฺอโค  ทื่อบ่า  ต่ามทา  ทื่อบ่า  กอเลิง.  
ทื่อบ่า  กอเคิง.  ทื่อบ่า  บ่ีทอกอง.  ท่ือบ่า  ยูมคอง  อางซ̣ ี  ม่า  กอเคิง  ทา  กองกงา  วาบ.  จฺอ  คูปานอ.  จ้า  
ฮยาบาตูพลู  มาง  ลา  ปานอ.  ซาแลงซ̣ ืก  ซาแลงซ̣ ืก  จ้า  ซาล่ีงซาลีง.  มาง  กย่า  ชี  ม่า  ชี.  ซาล่ีงซาลีง  ต่าม
ทา  กอเลิง  กองกงา  วาบ.  จ้า  อางซ̣ ี  มางนา  จฺ่า  ออน  ฮาชี.  ยา  กอเคิง  ทา  ดืง  ชี.  อางยาอางคยา         
อือนา.  จฺ่า  โคปีชี  อางโบง  มาง  ป่าว  ชาง.  ฮยาบาตูพลู  มางนา  แซ̣ ่เซอ.  อางโบง  มาง  นา  เย่.  คา  ก่อง
คาว  นา  เก้ิงดืง  แง.  ก่องคาว  มาง  พอ  เย่.  กงา  ยูมมูง  ยูมคอง  ดืง  แง.  คา  ปูงลูง  นา  เก้ิงดงื  แง.  ปูงลูง  
มาง  พอ.  กงา  กอเคิง  กอเลิง  ดืง  แง.  คา  แมมา  นา  เก้ิง  ดืง  แง.  แมมา  มาง  พอ.  กงา  ลางปองลางตืง  
ดืงแง.  คา ก่องกย่าว  นา  เก้ิง  ดืง  แง.  ก่องกย่าว  มาง  พอ  แง.  กงา  คาลาว  ปาทาง  ดืงแง.  คา  อายู
ซานต้าว  นา  เก้ิง  ตืง  แง.  อายูซานต้าว  มาง  พอ.  กงา  ลางตู้  กีบา  ดืงแง.  จ้า  ก่องคาว  มาง  ปืง  ปง.  ตูกู
กูกู  แด่ยา  ตูคยาซ̣ ี  มีนืง.  ฮยาบาตูพลู  มาง  นืงบาคา.  ก่องคาว  มาง  นา  ชฺาแซ่.  ป่ีทอ  จ̣ ืง  บีคาว  โมกวาย.  
ปูงลูง  มาง  บีคาวคาว.  เปิกกลา  บียาว  คาลา.  ฮยาบาตูพลู  มาง  แมนือ  เวอ  ปลืง.  ฮยาบาตูพลู  มาง  จ่ี  เย่.  
กงาเมอ  ลางปองลางตืง  จา  มา.  ลางปอง  กอ  แมตูพอ.  จ้า  แมมาแอง  แมนือ  เวอ  ปลืง.  ฮยาบาตูพลู  มาง  
จ่ี  เย่.  กงาเมอ  คาลาว  บาทาง  จา  เจด  แลยาว.  ก่องก่าว  จีบ  แมนือ  เวอ  ซอก.  ฮยาบาตูพลู  มาง  จ่ี  เย่.  
กงาเมอ  ลางตู  กีบา  จา  มา.  ฮ่ืนแอ  อายูซานต้าว  จ่าน  เฮิง.  เซ̣นตู่ซ̣ ่อ  เฮิง  ชฺอก  ซ̣ ี  แอ  เคอ.  ยาว  อางโบง  
มาง  ป่าว.  ฮยาบาตูพลู  มางนา  ทอ บยา.  อางตู  นี  ลอบาลอตืง  เพล่อ.  ลองแปด  นี  ซาพู  เพล่อ. ซ̣ ี  นี  คี
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แมง  เพล่อ.  อางอู  นี  ปองเจิง  นือ  เพล่อ.  ลาบาลาญูง  นี  เง่บาเง่ญง  เพล่อ.  อางมืออางลานี  แมงมองแมง
คยาง  เพล่อ. 

 
ฮยาบาตูพลู 
มีพ่ีน้อง ๒ คน เม่ือแม่คลอดลูกแล้ว บอกให้ลูกทั้ง ๒ ไปขอผ้าอ้อมที่บ้านปู่ย่า แม่บอกว่าให้

ไปทางที่มีหญ้ารก ๆ ไม่ให้ไปทางที่ไม่มีหญ้า เพราะทางท่ีมีหญ้ารก ๆ เป็นทางไปบ้านปู่ ย่า ส่วนทางที่ไม่มีหญ้าเป็น
ทางไปหาฮยาบาตูพลู  แต่พ่ีสาวไม่ยอมฟัง กลับพาน้องสาวไปทางท่ีไม่มีหญ้า เม่ือไปทางน้ันจึงได้พบกับฮยาบาตูพลู 
๒ ตน กําลังดายหญ้าที่สวนอ้อย เม่ือฮยาบาตูพลูเห็นสองพ่ีน้อง จึงถามว่า “ไปไหน มาทําอะไร” สองพ่ีน้องบอกว่า 
“แม่คลอดลูกแล้ว บอกให้ไปขอผ้าอ้อมท่ีบ้านปู่ย่า” ฮยาบาตูพลูทั้งสองบอกว่า อย่าพ่ึงรีบไป หาเหาให้ก่อน หาเหา
ให้แล้วจะค่ัวเหาให้กิน พ่ีสาวจํ้ากิน ๆ ส่วนน้องสาวเอาข้าวจํ้าแล้วทิ้งลงใต้ถุนบ้าน กินเสร็จแล้วฮยาบาตูพลูให้
ผ้าอ้อมเก่ามา พร้อมกับปอกอ้อยให้กินแล้วบอกว่าให้เค้ียวอ้อยแล้วทิ้งระหว่างทาง 

พ่ีสาวทําตามท่ีฮยาบาตูพลูบอก เค้ียวแล้วก็คายทิ้งลงทาง แต่น้องสาวเค้ียวแล้วเก็บไว้ ไม่
ทิ้งลงกลางทาง เม่ือสองพ่ีน้องไปถึงบ้านแล้ว ได้เล่าให้พ่อแม่ฟังว่าไปบ้านฮยาบาตูพลู พ่อแม่ได้ฟังก็กลัว พากันหลบ
ซ่อน บางคนซ่อนบนเพดาน บางคนซ่อนบนหิ้ง บางคนซ่อนบนห้ิงเตาไฟ บางคนซ่อนที่กองฟืน บางคนซ่อนที่ใต้
หลังคา พ่ีสาวซ่อนบนหิ้งเตาไฟ แล้วเอากระด้งปิดไว้ เม่ือฮยาบาตูพลูมามาถึง พ่ีสาวและน้องสาวถูกกินก่อน เม่ือฮ
ยาบาตูพลูกินลูก ๆ หมดแล้ว พ่อก็ตะโกนเชิญชวนเพ่ือนให้ช่วยกันฆ่าฮยาบาตูพลู 

พ่อถามสหายนกเขาว่า นกเขาอยู่ที่ไหน  นกเขาตอบว่า ฉันอยู่บนหลังคา  พ่อถามสหาย
ปลาก้างว่า สหายปลาก้างอยู่ที่ไหน ปลาก้างตอบว่า ฉันอยู่บนห้ิงเตาไฟ พ่อถามสหายมอดว่า สหายมอดอยู่ที่ไหน 
มอดตอบว่า ฉันอยู่ในกระบอกนํ้าไม้ไผ่ พ่อถามสหายเข็มว่า สหายเข็มอยู่ที่ไหน เข็มก็ตอบว่า ฉันอยู่ที่สาบเส้ือ พ่อ
ถามสหายตะไคร่นํ้าอยู่ที่ไหน ตะไครนํ้าตอบว่าอยู่เส้นทางไปลําห้วย แล้วนกเขาก็ร้องว่า ตูกูกูกู หวีผีตายวันน้ี  ฮยา
บาตูพลูเจ็บใจ คิดจะฆ่านกเขา จุดไฟควันขโมง แต่ปลาก้างทนควันไฟไม่ได้ จึงกระโดดลงมาทําให้ข้ีเถ้าตกใส่ฮยาบา
ตูพลูเต็มตัว ฮยาบาตูพลูพูดว่า ฉันมีสาบเส้ือ เข็มที่อยู่สาบเสื้อก็แทงเข้าเต็มตา ฮยาบาตูพลูพูดว่า ฉันมีเส้นทางไป
ลําห้วย แต่มีตะไคร่นํ้าบนเส้นทางไปลําหว้ย ทําให้ฮยาบาตูพลูล่ืนล้ม โดนไม้แหลมเสียบตายพอดี  

พ่อก็ป่าวเชิญชวน ให้ช่วยกันสาปฮยาบาตูพลู ให้หัวกลายเป็นหิน ให้นมเป็นดินจอมปลวก 
ให้เลือดเป็นสนิม ให้ไส้เป็นเครือสะบ้า ให้น้ิวมือเป็นตัวทาก ให้ขนเป็นยุงเป็นแมลงวัน 
 


