ไหว้พระธาตุประจ๋าปี เกิด
ผูป้ ระพันธ์

ไพรแก้ว อนุมตั ิ

ลิขิตกล๋ อน
ยังต๋านานนี้
ปี๋ เกิดคนเฮา

สุ นทรค่าวจ๊อย
ตี้ได้สืบสาน
บอกเข้าเตื่อมแถ้ง

ตัว๋ ข้าม่อนหน้อย
เป็ นของโบราณ
ต๋าฮาแสดง

จักเล่าไขก๋ าร
ไขขานกล่าวแจ้ง
หื้ อฮู ้

ไผเกิดปี๋ ใด
เกิดปี นั้นนั้น
อยูส่ ุ ขเสถียร

จักไขกระทู้
หื้ อมันเหมาะสม
จุม้ เย็นกุม้ เฒ่า

บ่ใจ้วา่ อู ้
ยกมือพนม
จักจ้วยบรรเทา

ปุ๋ มลม
ไหว้สาธาตุเจ้า
สิ่ งฮ้าย

ธาตุประจ๋าปี๋
เคราะห์ฮา้ ยเปิ้ กปะ
ปี๋ ใจ้เปิ้ งหนู

บ่หนีคตค๊าย
หื้ อสมผะสงค์
จักอูต้ ๋ ามถ้อย

ไหว้สาธาตุเจ้า
ต๋ ามเจตจานงค์
ยึดถือต๋ ามฮอย

กูอ้ งค์
กึ๊ดใจ๋ ใฝ่ ห้อย
เก่านั้น

ธาตุเจ้าจ๋ อมตอง
เกิดปี๋ ใจ้น้ ี
งานประเพณี

บอกหื้ อน้องจัน๊
ตึงดีแต๊หนา
กูป้ ี๋ คนไหว้

อายุเตี้ยงหมั้น
ธาตุต้ ีปู่จา
เดือนเก้าเป็ งจัย

ตีฆา
จ๋ อมตองปี๋ ใจ้
ใคว่ครบ

ปี๋ เป้ าฉลู
เปิ้ งงัวบอกไว้
จักหายตุกข์ใจ๋

ปู่ จาเคารพ
บ่ได้จืดจ๋ าง
ภัยบ่มาต้อง

กราบนบธาตุเจ้า
ธาตุหลวงลาปาง
ก๊าขาย เงิน-ทอง

ลาปาง
เขลางค์แห่งห้อง
หลายล้ า

กุศลเกื้อหนุน
ปี๋ ยีน้ นั ไซร้
ไหว้ธาตุจอ้ แฮ

ผลบุญจ้วยก๊า
ได้แก่ปี๋ขาล
เมืองแป้ เน้อเจ้า

อายุเตี้ยงหมั้น
เสื อโคร่ งดงดาน
หนตางไกล๋ ยาว

ยืนนาน
กล้าหาญหาดห้าว
อาละ

หม้อฮ้อมจื้อดัง
ปี๋ ยีบอกไว้
ปี๋ เหม้าสดใส

ยังมีสัพป๊ ะ
บ่ได้หมองเหงา
ไหว้ธาตุแจ้แห้ง

มีหลายหลากหื้ อ
ผาถะนาเอา
เมืองน่านแสดง

ซื้ อเอา
กุศลเตื่อมแถ้ง
บอกไว้

หื้ อได้เป็ นบุญ
ปี๋ เหม้าปี๋ น้อง
ปี๋ สี น้ นั กา

เพิ่มพูนเน้อไท้
กระต่ายต๊องตัน๋
จ๊ะต๋ ากล่าวแถ้ง

หื้ อสากราบไหว้
หุ มหลับเมื่อวัน
จักได้แสดง

ตึงวัน
จุธาตุแจ้แห้ง
หื้ อฮู ้

จุธาตุพระสิ งห์
คนเกิดปี๋ นี้
ปี๋ สี น้ นั นา

จาย-ญิงกลิ่นกู๊
มีความสมหวัง
จ๊ะต๋ ากล่าวอ้าง

จักจ๋ าฟู่ อู้
ไหว้สาธานัง
จี๊เป๋ นแนวตาง

ปันฟัง
พระสิ งห์แก้วกว้าง
บอกครบ

เปิ้ งงูนอ้ ยกา
ตี้เงียบสงัด
ต้นไม้สะหรี๋

ไหว้สากราบนบ
ทรงตรัสผะญ๋ า
เย็นดีฮ่มใต้

มหาโพ-ธิ
เป๋ นศาสดา
ปี๋ งูหน้อยไป

หั้นกา
องค์พระตี้ไหว้
กราบจุ

ดวงจิตผ่องใส
เกิดปี๋ สง้า
ตะโก้งหงสา

ตี้ได้บรรลุ
เปิ้ งม้างามขา
ต๋าฮาเก๊าเหงา

ดวงต๋ าส่ องแจ้ง
ต๋ ามออกในธรรม
ได้บอกหมู่เฮา

หันธรรม
ไหว้สาธาตุเจ้า
ได้ฮู้

ตี้อยูแ่ ดนไกล๋
คนเกิดปี นี้
ปี๋ เม็ดนั้นนา

จักไขกระทู้
มีบุญ ฮักษา
ภัยบ่มาต้อง

พม่าย่างกุง้
ตี้ได้ปู่จา
จักไขทานอง

ปุ๊ นนา
ตะโก้งแห่งห้อง
กล่าวจี๊

เปิ้ งแป๊ ะตัว๋ งาม
เกิดปี๋ เม็ดนี้
คนเกิดปี๋ สัน

ออกต๋ ามธรรมนี้
ดวงดีบ่ถอย
บอกปั๋ นน้องเหน้า

ไหว้สาธาตุเจ้า
จุธาตุบนดอย
เปิ้ งวอกเนอเฮา

บนดอย
สุ เต้บแก้วเจ้า
ปี้ -น้อง

ธาตุต้ ีไหว้สา
เมืองอีสานนั้น
ปี๋ เล้าระกา

ขอจ๋ าปากป๊ อง
แม่นมัน่ เหมาะสม
ขอจ๋ ากล่าวถ้อย

นครแห้งห้อง
นครพนม
บอกต๋ ามฮีตฮอย

พนม
จื้นจมบ่หน้อย
เก่านี้

หริ ภุญไจย
ไหว้สาธาตุเจ้า
ธาตุหลวงหละปูน

บ่ได้หลีกลี้
หละปูนเขตโขง
หนุนบ่ห้ื อเซิ้ง

เกิดปี๋ ไก่แก้ว
กุศลเชื่อมโยง
ปี๋ ไก่ราเปิ ง

ปู้ โจง
ฮักษาเกิ้ดเกิ้ง
กราบน้อม

หริ ภุญไจย
ต๋าฮาบอกชัด
เปิ้ งหมาขนคา

ปี๋ ไก่มาพร้อม
แม่นตัด๊ จดจ๋า
หื้ อจ๋าถี่ถอ้ ย

ไหว้สาธาตุเจ้า
ปี๋ เส็ดต๋ ามธรรม
บอกต๋ ามฮีตฮอย

องค์คา
นาใจ๋ ใฝ่ ห้อง
ก่อนกี๊

องค์ธาตุประจ๋า
คนเกิดปี๋ นี้
จุฬามณี

ต๋ ามธรรมกล่าวจี๊
มีบุญกุศล
เป๋ นศรี เอกอ้าง

อยูห่ นแห่งห้อง
ไหว้ธาตุเมืองบน
บอกเป๋ นแนวตาง

เมืองบน
จั้นฟ้ าแก้วกว้าง
หื้ อฮู ้

ปี๋ ไก๊จา๊ ง-กุน
ธาตุจ๋าปี๋ นั้น
อ.แม่ฟ้าหลวง

ผลบุญส่ งยู ้
อยูห่ ้ นั ดอยสู ง
ปวงชนตื่นต้อง

บ่ใจ้จ๋าอู้
พระธาตุดอยตุง
ยอพนมกร

ลัง-ลุง
เจียงฮายแห่งห้อง
กราบนบ

สิ บสองราศรี

กล่าวจี๊บอกครบ

ขอจบเต้าอี้

เอวังก่อนแหล่นายเฮย

